
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ἐπιϑααν (Ὡὡοοσίο 



Α 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΥΝἮὨ ΤῊᾺΒ 

ΗΟΙΥ ΒΟΒΙΡΓΒΙΕΟ: 

ΟΒΠΤΊΟΛΑΙ, ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΠΙΈΤΙΟΑΙ, 

ὙΙΤΗ ΚΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕΚ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΕΕΞ ΑΝῸ ΞΤΌΘΕΝΤΞΚ. 

50ΗΝ ῬΕΤΕΒ ΓΑΝΟᾺ, Ὁ.}. 

ὯΝ ΟΟΥ̓ΠΕΟΤΊΟΝ ἩΣΙΣΕ Δ ἘΌΜΒΕΒ ΟΥ ΣΜΤΙΝΧΝΥ ΒΌΒΟΡΙΕΔΕ ὈΣΥΣΖΒΘ. 

ΤΕΑΝΘΙΑΊΤΕΡ ΤΈΟΜ ΤΗΙ͂ ΟΠΕΜΑΝ, ΑΝ ἘΦΙΤΕΙ͂Ρ, ΨΙΤΗ ΑΡΦΙΤΙΟΝΩ, 
ΟΕΚΙΟΙ͂ΝΑΣ ΑΔ ΒΕΣΚΟΤΕΡ 

ΒΤ 

ῬΗΠΠΙῚΡ ΒΟΒΑΕῈ, Ὁ.Ὁ. 
ἘΝ ΟΟΝΜΣΟΤΙΟΝ ὙΠΙῊ ΔΙΓΞΗΙΟΛῚ ΘΟΒΞΟΙΔΒΗΒ ΟΥ ΥΔΒΙΟΙΒ ΚΥΔΧΘΞΙΙ͂ΟΑΙ, ὈΞΕΟΜΙΗΔΤΊΟΝΜΘ. 

ΥΟΙ, ΧΙΠ. ΟΕ ΤῊΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ 

ἘΖΕΚΤΕΙ, ΑΝῸ ῬΑΝΙΕῚ, 

ΝΕῊΥ͂ ΥΟΒΙ: 

ΟΒΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒΒ ΒΟΝΡΗ͂, 
ΒΌΟΟΘΕΕΑΘΟΞΒ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ΔΒΜΒΤΒΟΝΕΟ ἂς ΟὉ. 



ΤῊ ΒΟΟΚ 

ΟΡ' ΤῊ 

ΡΒΟΡΗΒΝΊ ΒΚΖΔΕΚΊΙΒΙ, 

ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙΙῪΥ ΑΝῸ ἨΟΜΙΕΤΙΟΑΙΙῪ ἘΧΡΟΌΝΘΌΕ. 

ΒΥ 

ΕἘῈ. ΠΗΕΙΜ 1105 ΒΟΗΒΟΘΌΕΗ, Β.Ὁ., 

ΣΑΤΕ ῬἘΛΕΤΟΒ ΟΥ̓ ΤΗΣ ἈΞΕΟΞΜΕΌ ΟΗΌΞΟΞ ΔΊ ἘΓΒΕΕΚΕΙΌ, ῬΈΌΒΘΣΔ. 

ΤΕΑΝΒΣΑΤΕΡ, ἘΝΔΑΒΟΕΡ, ΑΝ} ΕΡ1ΙΤΕΡ 

ΒΥ 

ΡῬΑΤΕΙΟΚ ΒΑΙΒΒΑΙΒΕΝ, Ὁ.}., 

ΣΩΑΤΊΣ ῬΏΣΜΟΙΡΑΙ, ΟΡ ΤῊΣ ΚῈΣΧΕ ΟΣΒΟΕ ΟΟἸΣΞΟΣ, ΟΙΛΘΟΟΥ, 

ΑΝΡ 

Ἐξκν. ΠΙΠΙΑΜ ΕἸΝΌΠΙΑΥ, ΜΑ., 

ΤΔΏΚΠΤΓΔΙ,Σ, ΒΟΟΊΣΑΚΟ, 

ΑΙΘΕΌ ΒΥ 

Βκν. ΤΗΟΜΑΒ ΟΕΕΉΑΗ, ΜΑ., ἀν συ. ΒΙΝΟΙΑΙΕ ΜΑΝΗ͂ΟΝ, ΜΑ, 

ΝΕῪ ὙΥΟΒΚ: 

ΟΠΑΒΙΕΡΒ ΒΟΒΙΒΝΕΙΜΒ ΒΟΝΗ͂, 
ΒυσσξβθοΒδ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΤΒΟΝΟ ἂν ΟΟ. 



Βηϊοτοά αἀοοοτάϊπα ἴο Αοὶ οὗ σοβτοια. ἴῃ 16 γοανρ 1670, Ὦν 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΊΤΊΒΟΝΑ ἃ 6ο. 

ἴα 9 Οϊοο οὗ ἰδ0 Τρ τασίδη οὗ σοδρτοοα αἱ Τ δεϊησίοςι, 

Τκπκον"β 
ῬΚΙΝΤΙΝΟ ΑΝῸ ΒΟΟΚΒΙΝΌΙΝΟ Οὐ 

205-213 Εαε τὰ δέ., 
Μκν Ὑοπκ. 



Π|5Τ ΟΚ' ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΙΕΚΒ 

ΤΟ ΤΗῊΗΕΞ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ὉΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ΠΟΜΠΕΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΥΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΕΚ ΒΙΒΙ,Ε. 
ι 

ΟΥ̓ΝΕΚΑΙ͂, ἘΡΙΤΟΙΘ: 

Βον. ΘΟΗΑΝΝ ῬΡΈΤΕΒ ΓΤΑΝΟῈ, Ὁ.Ὁ., 

Ὀπείδίογίαὶϊ Οομηδοῖον ατὰ ῬΥΟδδδον οὕ ΤΑεοίοσν ἐπ ἐλ6 ζὐηϑοον είν 9. ΒΟΉ. 

Βον. ΡΗΙΠῚΡ ΒΟΗΑΡΈ, Ὁ.Ὁ., ᾿.1,.Ὁ., 

ΤῬγοζεδεοῦ 9 ϑαογε 714 αΐωνα ἴῃ, ἐλ6 πίοπ Τλεοϊορίοαὶ βεηιίπαγν, Νειο Τογζ. 

«αρήξυξαπρκυπμεηοσαςν ανσκαεανσε, 

Ι. ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΕΒ ΤΟ ΤῊ ΘΟΕΜΑΝ ΕὈΙΤΙΟΝ. 

Ἐν. Ο. Α. ΑὔΒΕΒΙΕΝ, ΡΗ.Ὁ., ἢ.}., 
ῬΡτοΐεββον οὗ ΤὨΘΟΪΟΘΥ ἴῃ 86 Τὐηϊνουβιογ οὗ Β48]6, τ] Ζϑυ]δηά, 

Βον. Κακι, (π. ἯὟ. Β. Βάηξκ, ἢ.}., 
Μιπὶδίδγιαὶ Οοιβοῖοῦ αὖ Οδυϊδγυδθ. 

ον, Καπὶ, Ββαῦχε, Ὦ.}., 
θϑῃογαὶ ϑβιυιρογϊηϊοπάρηῦ αὖ ΑἸθηθυγρ, Βα Χο ιν. 

Ἐον. Ῥαύυτῦβ Οάβϑεσ, ΡΈ.Ὁ., 
ῬΙΟΙΘΒΒΟΡ ἴῃ Βου]η. 

ον. ΟἯπ. Ἐκ. Ῥλᾶνιν Επύμανν, Ὁ.Ὁ., 
ασει. πιροτϊηἰοπἀθηὺ οὗὨ 5:16816, ἀπὰ Ῥτοῦ. Ἡοπογασίυβ οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴῃ ἰδ Φ 

Τῦυλνουδιν οὗ Βγϑδῖδυ. 

Βον. Ε, Β. αυ, 
Ῥαβίουν 1 Ογοθ]α, Ῥχγυββῖα, 

Βονυ. α. Ε΄ Ο. Ἐπονμὕ:εε, ΡᾺ.Ὁ., 

Ῥαβίοσ δὶ ϑιμδίν, Ὑ ὑσίθιθοσχ. 

ον. Καβι, ἀσβοκ, Ὁ... 

Ῥγοὶαῖθ δηὰ Οϊοῦ Ομαρί δῖα οὗἁἨ 6 Οουτὶ, Βειειρατέ, 

Βεν. Ῥαῦι, Κακίκεετ, ΡΒ, ὮὉ., Β.}., 
ΤΡτοΐδδβον οὗ ΟἹ]ὰ Τοβίαπιθπε Εἰχορϑβὶβ ἴω ἐμ6 ΤΣ νουβὶ τυ οὗἁἨ Βουῃ, 

Ἐδν. ΟἜΞΙΒΥ. Ἐκ. Καινα, Ὁ... 
Ῥόδη οὗἨὨ ΜΑΥΌΔΟΝ οἱ ἴδ Νϑοκαν, Ὑ ἀσίθιιθοτῃ. 

Ἐρν. ΟΟΤΤΗΑΕΡ ΊΟΤΟΒ ΓΈΟΗΤΕΕ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐοββοσυ οἵ ΤἜΘΟΪΟΘΥ, δμὰ ϑυρονίεἰοπἀθαὶ δὖ 1, οἰ ρσίς. 



ΓῚΒΤῚ ΟἹ ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΒΒ. 

Βον. Οαβι, ΒΕΈΝΗΑΕΡ Μοῖι, Ὁ.}., 
δϑμογαὶ ϑυρογϊπὐοπάθηῦ ἴῃ Καὶ ὑμΙ σΒΌοΓα. 

Βον. Ο Υ. Ἑρπαεν ΝΑΕΒΟΞΊΆΒΆΟΗ, ΡΒ... 
όδὴ δὺ Βαγγϑυΐ, Βανασγίδ. 

Ἐδν. 4. δ. ΤᾺΝ Οοβτεαζεε, ὮὉ.ὮὉ., 

Ῥτοΐοδββον οἵ Τ] ΘΟ ΟΥ ἰπ ὑπο Τἰνογβιν οὗ Ὁ γθομῖ, 

Ἐον. Ο. 4. ἘΙΟΘΘΕΈΝΒΑΟΗ, ἢ.Ὁ.. 
Ῥτοΐοββον οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴῃ ὑπὸ Τα νοσβιῦ οὗ Β685]6. 

Ἐν. ΟΥΤΟ ΒΟΗΜΟΙ Ἐκ, ῬΒ.})., Β.., 
ὕτϑοιι, Ὑ αγυθ στα. 

Ἐν. Ἐπ. δυτιῦβ ΒΟΗΒΟΕΡΕΚ, Ὁ.Ὁ., 

Ῥαβίοσ αὖ ΕἸ ουθ1α, Ῥγιιββῖβ, 

Ἐδν, Ἐκ. ΤΥ. βσεησυττζΖ, Ὁ.}., 

Ῥχοΐεββοσς οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴῃ Βυαβίδα. 

Ἔδν. Οτήο ΖΟΕΟΚΙΕΕ, 1).}., 

ῬΥΟΥδΈΒΟΥ οὗ ΤὨΘΟ]ΟΩΥ ἱπ ὑπ6 ΤὐΙνουβὶΥ δἱ Οτοϊβν]ά, 

ἀὐποσεαπωναευ πα οττωτιπενεει. 

1, ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΙΝΒ ΤῸ ΤῊΝ ΑΝΟΙΟ-ΛΜΈΕΈΙΟΑΝ ἘΝΙΤΙΟΝ. 

Ἐθν. ΟἜΑΕΙΕΒ Α. ΑΙΚΕΝ, ΡᾺ.})., Ὁ.}., 
Ῥγοΐδδδοσ οὗ Ομεβύβη ΕΠ Ώϊο8. δα Α ροϊορμεοίῖοβ οὖ Ῥιυϊποοίου, Ν. ΖΦ. 

Εδυ. ὅάνυξι, ΠΑΙΡΗ Αβϑβύυβυ, Μ.ΑΑ.., 

ῬὨΣΙΔἀο] ρ δ. 

Ἐθν. αἕόκαξ ΕΗ. Βε1585, ἢ... 

Ῥτοΐοθαβου ὰπ Ογοζον ΤἈθοϊορίοαὶ ϑϑιρίῃδσυ, Τρ] δηὰα, Ῥα. 

ον. Οηαλβ. Α. Βκιασβ, Ὁ.}., 

Ῥτοΐθεβοσ οὗ Οτἱϑῃίαὶ 1,δηρυδροβ ἰπ ὑμ6 Τὐ πίοι ΤὨΘΟ]ο σα] ϑοτοΐηατυ, Νὸν ὙοΥῖς. 

Ἔδν. 50ηΝ Α. Βκοαυῦβ, ἢ.Ώ., 

Ῥγοΐδββοσ οἵ ον Τοβίαταοῃὐ Εἰχϑρθβὶβ αὖ ̓ ωουΐβν}]ο, ΚΥ, 

Βον. ΤΆΣΒΟΥ ὟΝ. ΟἜΑΜΒΕΒΒ, ).Ὁ., 

Ῥαδῖου οὗ ὑμ6 Οο]]ορίαῦο Ἐοέοσταθα ατοὰ Ομυτγοῖ, Νον Ὑοὐἶκ, 

Ἐδν. Τηόμαβ ΖΦ. Οονάκτ, Ὁ.Ρ., 
Βγοοκίγη, Ν. Υ. 

Βον. ΒΕ. Β. ὅκανεν, ἢ.Ὁ., 
Νόνδσκ, Ν. 7. 

ον. ΗἨοΑΕΡ Ομβοββυ, Ὁ.Ὁ., 1.1,Ὁ., 
ΟἸμδβοϑὶὶοῦ οὐ (86 ΤΠ πίνογδιῦ οὗ Νοὸν Ὑοσϊ.. 

Βαν. 6Εο. Ἐ. θᾶυ, Ὁ... 

Ῥχγοΐθαδοσ ἴῃ Ὑα]9 Ὀἱνσησο βομοοὶ, Νοὸν Ηδνθο, Οὐδῃ. 

ῶ 



ΣΙΒῚ ΟΕ ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΒΒ,. 

Ἐον. ΟἨΑ8. Ἑσσιοττ, ἢ).Ὁ., 
Ῥγοίΐδβεον οὗ Β:}]1ςαὶ Τἰξογαύυσο δὰ Εἰχθχϑβὶβ, ΟἸιέοαρο, Π]. 

Βδν. 1. Φ. Ἐνανβ, ἢ.}., 

Ῥτοΐοξεον οὗ Νὸν Τοβδί. Εἰχορδβὶβ ἰὼ [Δ06 ΤΉ60]. ϑϑιιίθδσυ, Οἰποϊηηδίξ, 

Βον. ῬΑΤΒΙΟΚ ΕΑΙΆΒΑΙΕΝ, Ὦ.}Ὁ)., 

ῬΙΊΔΟΣΡΑΙ δηὰ Ῥχοΐθεβοσ οὗ Ὀὶνιολου ἰὰ ὑμθ ΕὟΘΘ ΟἸλασγο οι ΟὈ]]ορο, ΟἸδβρον:. 

Βον. ΠπαΜ ΕἸΝΡΩΑΥ, Μ.Α., Σ 
Ῥαδῖοσ οὗ ἐἰἔῃο ΕἾθο Ουσοι, ΓΔ  Κ}}4}}, Θοοϊ πὰ, 

Ἐν. ΦΟΗΝ ΕΌΒΒΥΤΗ, Ὁ. Ὁ., 1.1,.Ὁ.., 

ΟΒαρίδῖῃ δηὰ τοί. οὗ ἘΠ ῖου ἀρὰ Τνν ἰπ ὕ΄. 5. Μ|). Αοδάδων, ΝΥ οδὺ Ῥοϊπέ, Ν. Υ. 

Εν. ΕΚΈΡΕΒΙΟ ΟΑΈΡΙΝΕΚ, ἢ.Ὁ., 

Ῥιοῖ οὗ [λ9 1Διογδίυχο οὗ ὑδ9 Ο. Τ᾿. 1ὰ Βουκοῖου νιν ᾿Βθβοοὶ, ΜιΙααϊ]οίονα, (Ἰ. 

Βον. ΑΒΒΑΗΑΜ ΟΌΒΜΑΝ, ἢ.Ὁ). 

Τα νύθηοονσο, Ν, Φ. 

Ἐον. ' . Ηξχκὺ Οβεεν, 1)..}., 17.1..Ὁ., 

Ῥχοἴΐδεδονυ οὗ Οτίϑῃίδὶ Γλύογαΐυσθ ἰπ ὑμ6 Τ|60], θαι διῪ αὖ Ῥυϊμοθίοῃ, Ν, ὅ. 

Ἐδν. με Β. Ἠλυμόν, Μ.Α., 

Νον ὙοὐἹε. 

Ἐδν. Ηοκαάτιο Β. Ἠάσκετι, Ὦ.ῦ., 
Ῥχοΐοββοσ οὗ ΒΙὈ]1οαὶ Εἰχορθβὶβ ἱὰ ὑπὸ ΤὨΘοΟ]ορίοδὶ ϑδιυϊμαγυ, Ἐοομαβίον, Ν. Ὑ. 

Βον. ΟἜΕΒΤΕκ Ὁ. ΗΑΚΤΚΑΧΕΊ, Ὁ... 
Νον Βιυβνοῖ, Ν. . 

Ἐον. ΕΡτΙΝ λπνόοον, Ὠ.Ὁ., 

Ἐοοῖον οὗἩ Τυϊοῖγ ΟΒυτοῖ, Νοὸν Ηδνθα, Οὐμῃ. 

Ἐον. Ὗ. Ἡ. ΟΗΝΒΡΟΤΕΝ, 2.}., 

Ῥτοίδαδοτ οὗ ϑεαοτοὰ Ββμοίοσίο, ϑίο., ἐπ ὑμ6 Τ]160]. Βδα ΔΕ αὖ ΑἸΠ]ΘΡὮΘΩΥ, Ῥα, 

Βον. Φοην Ε, Ησπδτ, Π.Ὁ., 
Ῥχτοκϊἀθηὺ οὗ [6 τον ΤὨΘο]ορίοαὶ δι πεν, Μαδαΐϑοι, Ν. . 

Βου. Α. Οα Κενρειῖσκ, ἢ.}., 1.,.}., 

Ῥγοΐδβϑον οὗ τοῖς ἴῃ ὑμ6 {Γι νογδιΐγ οὗ Ἐοοϊιοδίον, Ν, Ὑ. 

ΤΑΎΣΕΝ ΓΕΤΙΒ, 1.1,.Ὁ., : 

Ῥτοΐδεβου οὗ Ογίϑηΐαὶ Τδηρυδᾶροβ πὰ Τπΐοῃ ΟὈ]]ορο, βομοηθοίααν, Ν,, Υ͂, 

Ἐδν. ΦΟΗΝ [χπ1πῈ,͵| Ὁ.}., 

Κιηρβίου, Ν. Ὑ. 

Ἐονυ. ϑάνσει, Τ. Τόνδε, Ὁ.Ὁ., 
ῬὨΣ]Δα6]ρ18, Ῥαδ. 

Εον. 7. ἔβεν. Μ͵οῦύσερυ, Μ.Α., 

Ααϑὺ Ῥγοΐδεβου οὗ [80 Ηϑῦγον Τδησύλρο ἴῃ ἰδ9 ΤῊΘΟ]. βδη). αὖ Ῥυϊποοίοι, Ν. 7... 

Βον. ΟἜΑΕΙΕΒ Μ. Μεαν, ΡᾺ.Ὁ., 
Ῥγοΐδεδον οὗ ὑο Ηοῦγον [δηρσιδρθ δπὰ 1ἱλογαύατο ἴῃ 89 ΤῊΘΟ], βθιω., Απάονοσ, Νίβεμ. 

8 



ΨΙΒΤ ΟἹ ΟΟΝΤΕΙΒΟΤΟΒΞΒ. 

Βον. 7. ἴβροπ Μόμβεβτ, Ὦ.Ὁ., 
ῬΒΠ Δ ΘΙρμΐα, Ῥα. 

Βον. Ῥύνιορ Μοοβε, Ὁ.Ὁ., 
Νον Βυρδίου, Ῥα. 

Μι88 ΕΝΕΙΓΝΕ ΜΌΟΒΕ, 

Νόνδσκ, Ν. {. 

ΦΑΜΕΒ α. ΜΌΒΡΗΥ, 1.1,.Ὁ., 

Ῥτοΐδδδου ἱπ ἐδ8 ασποσαὶ ΑΒΘ Ὁ] ΒΒ δὰ ὅλο Ουϑαμ δ ΟΟ]]6ρθ αὖ Βο] ἴλϑί. 

ον. ἩότΑΕΡ Οβαοορ, Ὁ.Ὁ)., 

Ῥγοΐοβδον οὗ {160 [αὐδγργοίδιϊοι οὗ ἐμ ΟἹα Τεδῦ. ἰὰ (ἢ 6 ΤΉΘΟ]. βδιη., Ἐοοβοκίον, Ν. Υ̓. 

ον. 9ΌΒΕΡΗ ῬαΑσκΑΕΡ, ἢ.Ὁ)., 
Ῥχγοΐθβδογ οὗ ΒιΌ]1ο8] ΓΔιογαύαγο ἴῃ ὑ16 ΤὨΘοΪορίοδὶ ΘΠ ΔΤΥ αὖ ΑἸοχδηάτα, Γὶ ἃ. 

Βον. θάνιει, Ὗ. Ῥοοκ, Ὦ.Ὁ., 
Ῥγοΐθαβοσ οὗ Οδμασζοι ΗϊδβίοσυΥ ἴπ ὑμ6 ΤΠ ΘΟ]ορῖοαὶ ῬΑ ΥῪ αὖ ὅδ Ετδμοίβοο, Οαϊ, 

Βον. ΜΑΤΤΗΕῪ Β. ΕἸΡΡΙΕ, Ὁ.}., 
Ῥτοΐδδδου οὗ Νοῦν Τοδίδιηθαῦ Εχορθβὶβ ᾿ὼ ἔλθ ΤΈΘ0]. ϑηινίμαγυ δ Ἡδγύζογά, Οοπη, 

Βον. ΟἨΑ8. Ε. βοβάσευεε, Ὠ.ὉὉ,, 

Ῥγοΐοββον οὗὐἨ ΤἬΘΟΪΟΩΥ ἐπ 6 Ενδη σοῖο] Γαΐ θγαι θυ ΠΔΥΥ δὲ ΡΣ δ ϑ]ρμΐδ. 

Βον. σαν α. Τ΄ ββεῦν, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., 

Ῥνοΐϑαβον οὗ ϑιγβίθιλαιίλο ΤὨΏΘΟΙΟΔΥ ἰὰ 86 Ἰϑαΐοι ΤὨΘΟ]οχίοαὶ δοιαΐμιανγ, Νον Ὑ οὐῖς, 

ον. ΟἨλ8. Οὐ. Κ5'τακβυσκ, Μ.Α., 
ἙοττοΥΪ Ταΐοσ ἴῃ ἴθ ΤὨΘΟ]οκΙΟΔΙ ΘΘι ΠΔΙῪ δὺ Απάονοσ, Μίδβα. 

Ἐον. Ρ. Η. Ξ,ΕΈΝΒΤΕΑ, 

Ῥτγοΐοββοσς οὗ ΒΙΌ]119ο8] 1λύοσαϊασο οὖ Οδσο γι ρθ, Μ κα. 

ον. σΑΜῈ8 ὅτποκο, Ὁ. Ὦ., 

Ῥτοΐοεβοσ οὗ Εἰχοχϑίϊοδὶ ΤΏΘΟΪΟΩΥ ἰὼ ὑ8δ9 γον ΤὨΘο]ορίοαὶ βοιαΐπανυ, Μδαΐβου, Ν, 7. 

ον. Ὗ. α. βύμνεε, Μ.Α., 

Ῥτγοὔρεβου ἰπ Ὑα]6 ΟὉ]]οσο, ον Ηδνυθη, Οσῃς. 

Βον. Ο, Η. Του, ἢ.}., 

Ῥτοΐθεβονυ οὗ Ἠδθῦγον δὰ ΟἹὰ Τοβίατιθηὺ Εἰχορθαὶβ, Του ΐδν 6, ΚΥ. 

Βον. ΒΕ Ἁ. ὙΆΒΗΒυΑΝ, .}., 1.1,.Ὁ., 

Βοοῖοσ οὗ Οδίνασυ ΟἸυσοῖ, Νον Ὑοσκ. 

ψιυμαν ει, Μ.Α., 11,Ὁ.. 

Ῥτοΐοδδον οὗ Μοάοσῃ [δησυᾶρθα ἴῃ Ἰὐπίοῃ ΟὉ]]1ορο, Νον Ὑουΐ. 

ον. Ο, ῬΡ. να, ἢ.}., 
δε 10, Ῥὰ. 

ον. Ἐξ. Ὁ. Ὑπομανβ, Ὁ.}).) 
Ογϑωρθ, Ν, . 



ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

ΤῊΝ ὑδμίτύθοη "ἢ γοϊατηθ οὗ (π:8 ττοσῖὶς ϑιασθοθβ ἐμ Οοσαταθυύατίθϑ οὰ ὑπο ῬΥΟΡΒούΐοαὶ ΒΟΟΙκα οὗ 

Ἐσο κί] δηᾶ Ἰ)δηΐο]. 

Ι, Τῆθ Οοπιπηθπίδυυ οἷἱ ΕΖΕΚΤΙΕῚ, τγδθ Ὀσοραγοὰ (1878) Υ͂ ΤΩ ὕτίαμᾶ, 6 Βον. Ἐ'. Υ. 7. 

ΒΟΒΕΟΌΒΆΕ, Ῥαδίοσ οὗ ἐπ Εἰσαῦ Βοζοσταϑᾶ Ομυσοῖ αὖ ΕΠ σε], ἃ σοιύϊθηιδα οὗ ἱποσουρα ὑμοοϊορί- 

ς8] οὐποαίίου, βουσπιὰ νίϑνγβ, δηἃ ρτοαῦ ρυϊρὶὑ δΌ 198. ἘΦ πα θυδοᾶ ὑο ἀονοὺθ Ηἰτηβ6}7 ὑὸ δὴ 

δοδάθχηϊο ΘΆΣΟΘΣ, ὑοοῖ ὑ8ὸ ἄσστοο οὗ Β. Ὁ. (110. ΤΆδοϊ.), ἴῃ ἔμο Τα νοσεὶεν οὐὗἁἨ Βοσ πη, δᾶ Ὅσρατι 8 

Οοτοσηθεύδιυ οἱ ὑμ6 ΟἸᾷ Τϑείαταθηῦ βοτηθνμαῦ δἰ σταΐαν ὕο ὑμαῦ οὗ ΤΑΝΟΕ, ἰββυΐηρ 8 νοϊασηθ οἱ 

Θαποδία, Ὑν ΒἱΟἢ τγβ γ761} χϑοοϊνοᾶ. Βαὺ θα ἴδ ΘΟ ΘὈταύοᾶ Ὦγ. Ε', Ἧ. ΚΑΌΜΜΑΟΘΗΞΕ τοιιουϑᾶ 

ἔτοτα ΕἸΡοσίοϊα ὑο Βασι (ἡ 1847), Μυ. βΟΗόΕΕ, οἱ ἷβ σϑοοϊωσηθηδίοη, τγδ8 βοϊϑοῦβα μὲ 

ξαοοθαδοσ, δηᾶ οοπὐϊπποϑα ἰπ ἐμ8 Ῥδβίοσαὶ οὔδυρα 0}}} Ηἷβ ἄθδί!, ἰῃ ἘΘΌΣΌΘΙΥ, 1876. Ηδ Ἰοοϊκοᾶ 

ἔοσδυὰ πὶ στοαῦ ἱπίοσοδὺ ὕο ἐμθ δρῬθδσζαῃοθ οὗ (86 ἘπρῚ 5} ὑχαμβ δέοι οὗὐἨ δἰβ σγοσκ, οὰ τὶ οἢ 

Ὧ6 Βροῃῦ χῃθο ἢ ΙΔΌΟΣ δηᾶ οδσθ. 

ΤΠο ἘπρΊ 8.) οὐξύίουι νγδβ ἰηὐστιείοαᾶ ὕο ἔμο ον. Ὁγ. ΑΤΈΒΑΤΑΕΝ, οὗ αἸδδρον, ομο οὗ ἔπ δοῦσα 

διὰ ἐουπᾶθχα οὗ ὑμ0 ΕἾδΘ6 ΟἾστΟΙ οὗἨ βοοϊαπᾶ, διὰ Ηἰπι86}} [86 δαΐμοσ οὗ 8 υϑ 8019 ΟοπισαθηῦδιΥ 

οἷ Ἐσοκίθὶ, μ8 γγ6}} 88. οὐοσ Ὑ76]1 κυονσει ἐμϑοϊορίοδὶ όσα. Ηἱϑ Ιδτιθη θὰ ἀθαίδ ἀοϊγοὰ ἐδ υγοσῖς. 

Βυὺ Β6 Βδὰ δεβοοίδυθα υσἱθα Εἷπι μἷθ ρα] δπὰ ἔτίοπᾶ, ἐμ βου. ἯΜἝΜ. ΕἸΝΘΙΑΥ, Μ.Α., οὗ ΤιΑυ ΚΗ] 

Βοοὐϊαπὰ, νγβο, ἱμ οΘοππθοίοι υὶθ ὕνγο οἴμοσ βοοῦοι ταϊπἰδύοσβ, ἐδ θυ. ΤΉΟΜΑΚ ΟΒΕΒΑΚ, Μ.Α. 

οὗ Οασγάσοβο, δὰ 86 Βϑυ. ΞΊΧΌ ΑΕ ΜΆΝΕΒΟΝ, Μ.Α., Ετθο ΟΠΌσοΣ ΟΟ]1ορο, ΟἸδδρονν, οοταρ]ο θὰ 

[89 ἰδεκ. Τὰ ἰσϑηβίϑίϊοι 88 Ὀθ6θῃ ὀχϑουΐοᾶ 88 ζο ον: 

Βου. ΤὟΜ. ΕἼΝΌΓΑΥ, ΡΡ. 1-170. 

Ἐον. ΤΉΟΒ, ΟΒΕΒΑΕ, 180-240. 

ον. Ὦχ. ΒΑΙΉΈΒΑΙΗΝ, 234341-881, (οἷοβο οὗ οὔδρ. ΧΧΧΙΝ). 

ον. 5. ΜΆΝΒΟΝ, 881-402, 

τ, ῬΑΤΈΙΟΚ ΒΑΙΒΒΑΙΕΝ ἨΔῈ ὈΟΤΏ ἴῃ ΖΘ ΏΠΑτΤΥ, 1806, πὰ ἀϊοὰ ΑὉρτιοὶ 6, 1514, 566 ἐπι Β᾿ΟσΥΡΏΪοΑ] κοί Ὁγ Ῥτοῖ, 

Ὀοσυοτ,λα, Ὁ. Ὁ. (Δτἰα δασοθαθοῦ), ἰπ ἐπ 6 δ" ΜΟΙ Ἐθοοτὰ " οὗ ἴπ6 Ετοθ ΟΒσοῦ οὗ βοοεδπά, ζος Οςΐ. 1, 1874, ὑυ. 317-318, 

δοὰ (Π)9 δόμον ὑγοῆχοὰ ἴ0 ΒΔΙΏΒΑΙΒΝ “" Ῥαδίοσαὶ Ερίβι θα," Βαϊ θηγαα, 1575. 



ῬΒΕΒΑΟΘΕ, 

Μδηὴν οὗ 89 δἀὐάϊιίοηδ, οὶ ΔΥΘ πυτα τοῦδ, να ὈΘΘη Οχὑτδούθα ἔγοτῃ Ὦσ. ΕΑΤΒΒΑΤΗΝ Οὐχ- 

ΤΩΘΌὗΔΙῪ δῃα ἤγοσῃ δἷβ τηδυπδογὶ ρὺ ποῦθϑ. Ηΐβ ἔοσὺθ 18. ἐπ [86 ἀουϑϊορσηθηὺ οὗ ὑτί ποῖ] 8 δηἃ οοσα- 

ῬΥΘ ΘμβίγΘ υἱθνβ σαῦμοσ (ὯΔ ἴῃ οἱ (681 ποῦθβ διὰ ἀϑίαϊϊα, ΤῊΘ οἰΐοῦ δϑἀϊεϊοπα 8.6 ΟἹ ἐδ ἘΠΟΊ ΒΗ 

Ἰὐξοσαύαχο οὗ Ἐζοϊκῖθ] (Ὁ. 80), (86 νἱβίουι οὗ ἔμ Ομοσιιίσω (ρρῃ. δῷ--ὅ4), ὑμλ0 βυτωῦ 1108] δούζομβ (Ὁ. 

777-78), ὕ8ο 890 ἄδγα (Ὁ. 81), ὑδοθ δοοταίμιδύζοῃβ ἰπ ὑπὸ Τόταρ]6 (ρΡ. 104-106), ΝοΔΒ, Ὀδηΐοὶ δπὰ Φο0Ὁ 

(. 161), ὅδιο χιδττΐαμο ππίου οὗ 9 ΟΥ̓Δ δηὰ [δυ86] (Ὁ. 161--162). [86 δον δ ΒΑΡ (ρ. 197), [89 

Ῥτΐποθ οὗ Τυτοὸ (ρρ. 362-268), [6 Αβεγυίΐίδῃ οϑᾶδυ (Ὁ. 384), ἐμ ἱπιδρθ οὗ ἔμ Βμορδοσὰ (Ὁ. 818), {86 

ἀἰϊνίηθ ὑχοταΐβαβ ἱπ ΟἸδρε. ΧΧΧΙΥ-Χ ΧΧΥ͂ΤΙ (ρρΡ. 852-868), αορς διὰ Μερορ (Ρῃ. 83172--378), διὰ 

Θδρϑοΐβ!γ οὐ ὑδ6 νἱβίου οὗ {89 Τόσρ]6 (ρν. 439-444). 

11. ΤΟ Οοεξοτηθηδυῦ οἱ ΘΑΝΙΕῚ, ἰβ ἢ 9 ψοσὶς οὗ Ῥχοῦ, ΖΟΟσΕΙ ΜΒ (1870), ὙΒοσα ὑδ6 τοδᾶοχ οὗ 

ΤΙΑΝΘῈ ΔΙΣγοδαν ΠΟΥ 88 ὁ86 οὗ {8 ἰαχροδῦ δῃᾷὰ δοϊοδὺ οοι σι θα ύοσβ ὑο ὑμθ ΟἹ]ὰ Τϑείδιηθηὺ ρατὺ οὗ 

ταῖν. Οοτησηθηύδτγ. 

ΤῊο ἘΠ ΡΤ 60. οὐϊξίοι οὗ ὈΑΝΊΕΙ, 18 86 τοχὶς οὗ 89 ον. Ὦσ. ΚΕΤΈΟΝΟα, οὗ Ὅσον Τμϑοϊορίοαὶ 

Βοιιίπασγ, αἰδοὰ ὉΥ ἐμ9 Βου. α. Μη Επ, Β.Ὁ., οὐ ὙΜαΙρδοῖ σοπίτα, Ν. 2., το Ῥσχερδσϑᾶ [86 

χοῦ ταύ οὗ (πὸ ἐσαπδιαἰΐου, 8. 5ΤΒΟΚΧΟ 45 ἰηδοχύθα ὑμο Β᾽Ό]1641] Ταχὺ τὶ 8. ὀπιϑηδαύξοηθ 

διὰ Οτἰ σα] Ν᾽ ύθθ, δπὰ 888 τηδὰθ 8]1} {86 δά αϊϊώάουβ ὕο 86 Οοσωσηθιΐασυ. ΤΒῸ σηοδὺῦ Ἵχίθμεϊνο οὗ 

[680 816 δ Βγπορ(ΐοδὶ νἱονν οὗ ᾿ϑηΐθὶ Β Ῥσορμθοῖθα, ἱπ ὑδΌυΪδν ἔοσμι, σίνθῃ ἱπ ἐλ Ταὐτοἀποίξίοι, 

οΥἰ κί μΔ ΠΥ Ρῥσορατθᾶ ὉῚ Ὦσ. ΚΞΤΈΟΝα ζοσ δῃοῦοΣ στ σὶς, δὰ ὑπ 6 ΘΧσΌΣΒυΒ οα ἐμ ϑϑυθηΐυ Ὦθθ Κα. 

Ὧσ. ΚΤΈΟΝΟ 88 ΘΥΘΙΥ ΠΟΤ δά ἀϑὰ {86 ἰπϑοτρσοίδυϊομβ οὗ ἰδύϑυ Οσ ππποιβοθα Οοσησαθιύδυίοβ, θαρθο- 

14}}γ ἔδοβο οὗ Ὦσ. ΚΕῚΙ, δὰ ΜΟΒΕΒ ΞΤΠΆΕΤ. Ηὸ ἀἰ ἴοτα ἔτοσῃ ὕμ6 Οἰϑυτηδηὴ δυΐμοσ τὶ τἢ τϑϑρϑοῦ 

ὑο δ σοπυΐηθηθδβ οὗ οοσίδίῃ ρασίθ οὗ ΟΒδρ. ΧῚ (νοσβ. ὅ--80), διὰ μορϑβ Β6 Ὧ88 71] υἱπαϊοαύθα ὑμ9 

οοτορ]οθ ἐηύθαυι τ οὗ {86 ἰοχῦ, 88 Ὑ7611 88 οἱθασϑὰ Ὡρ ὑμοβθο ἀἰδίου ἶθβ ἩΔΙΟΒ 86 δυΐθοσ 888 

σου οβεοα]ν ἰοὺ ποβοϊνοᾶ, ὍὭσ. ΖΌσΚΙ ἘΠ Ἀἰτοθοὶ᾽ δαταϊζα, ἱπ ἐμ Ῥχοΐδοθ, ἐμδὲ ἷκ ἀου δία οοὐμ- 

οοταΐηρ ΟΡ. ΧΙ. δὺθ ῬΌΣΟΙΥ βυδ]θοοςνο, (86 δαρροϑοὰ απαζοσία οἰφίοἶβ ργορλαίίοα,) δι ὑμδὺ ἐδ 9 

Οχύθσηϑὶ ὑθδυϊση οὗ68 ΔΙΘ 81} ἰἱπ ἔδυος οὗ 89 ἑηύορτ οὗ ἰδο ὑοχὺ. 

ῬΗΠΠΡ ΒΟΒΑΞΚΕ. 

Μεν ὙΟΒκ, Οοῖ., 1618. 

᾿ς ἕξ μὰ πααμιαανννν ἡ πριν " πόπανα ἡ - 'ῷῃθ -- ἢ 



ΤῊΝ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ἘΖΕΚΙΕΙ, 

τι στττιο  σαΐξβῃν ετεπατιαιαια, 

ἹἽΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

8 1. ΝΑΜῈ ΟΥ̓ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕΥ, ΑΝῸ 115 ΜΕΛΝΙΝΑ. 

ἵν Ηθῦγον, Φξομοάδδᾳ δὶ ; δοοοσάϊηρ ἰο 6 ατθοῖς ἰσδηβιδιϊοιι, ΨΦοζοκὶ- οἱ ; ἴῃ β'΄'σδοι ἴῃ Ογθοϊσζοα 
ἔοττω, 6 ζοκὶ -οἷοδ, 88 Φοδορῇυβ 8180 τ σίθβ ὑἢ9 ὩΔΙῺΘ: ἴῃ 1δἰΐῃ (ὕιραίο), ἘΣθοῖ- 6] : Τα 86 Ὁ, 
Ἠφθοκι- οὶ. 

ἀρ ὦ ἷβ ἃ οοηρουηα οἰὐθον οὗ ὃς ΡΠ (ΕΒ να]ὰ) οσ οἵ ὃς ῬΙΠ) (Θεδβοηΐυβ). [Ιἢ (89 

ἔοσταθσς ο86 {86 πιοδηΐηρ οὗ [ἢ 6 πδηλθ, δοοοσαϊηρ ἴο Ῥγουδ]ἕηρ ᾿ἰηρσυϊϑύϊο πβαρθ, σου] Ὀ6 189 
ἱπ ταδὶ ἴγ8 Οη6: “ Οὐα ἷβ δίγοπ (βττα) " (Βθηρβίοθηθοσρ : “οὐ δα ἴῃ σοϊδύϊοα ἰο ποτὰ αοὰ 
Ὀδοοσηθ8 Βηρ ᾽)); ἴῃ 086 ΟἾΒΟΥ σΆ86 06 Ὠδτηθ οὗ [6 ῥσορδοῖ που]ὰ τηθϑῃ : “" Οοα δἰγεησίλεηϑ, 
ἐ.6. “ποτὰ αοα πιΑκοα ἤτῃ (ΠΔγ6}8) " (Βαυτηρατίθη : "τ ΠΟΒ6 ομδυϑοίοσ 18 ἃ ῬΡΟΣΒΟΏΔΙ ΘΟΠΗΓ- 
τηδίϊοη οὗ 186 εἰγθηριμοηίηρ οὗ αοα᾽)). Τὴ νοῦ ᾽ΓΠ ΤΩΔῪ Ὀ6 οοτηραγθᾶ σι ἰσχύω (ἰσχύς), 
“τὸ δε Βίγουρ :᾽) ἴῃ 118 τϑδαΐο8] στηθδηΐηρ ἰὑ ΠᾺΒ 8 ὑγδηβδιυἷνο σμδυδοῦοσ (ὁ ο δ γαϊΐθῃ," ““ἰο 
ῬΓΕΒδ,,) “(0 8 Κ6 ἤστη,,) “ἴο ζοιίον)). ΗΠ]ΟΣ ἐπ μ6 Οποπιαδίϊοοη βασγαπι ἰτϑηβὶαῦθβ (89 
ὨΔΙη6 ΕΖΟ Κ16]: 2 ει8 ργαυαϊεδὶἐ; δρᾷ ἃ Βίτη δῦ Οχρ δηδίζου ἴβ σίνοη ὈΥ Ὗ [ἰδἰυδ αδἰδὸ (Τυϑδέίβο, 
1.6 Ῥγορλεῖδς ἴη οαρί. Βαῦδγνὶ,, Μίϑοοϊδ, 4. 1. 19. 6), Φ. Η. Μιςἢ 6118, δμὰ οὐδβοσβ. 

ΤῊΘ Ὠδηλθ8 οὗ [8 Ῥγορῇϑίβ δυο ὑποὶν Ῥσουϊἀθητ4] ο]οαθηῦ, βοὸ ὑμαῦ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ρσοάπθποο {Π9 
Ἰσργοδβίοῃ οὗ θσι Ὀ] ΒΒ ἰῃ ποσὰ. Ὑδὺ ἰμ6 ομδγαδοίοσ οὗ {86 ἰζηθ ἰβ ἰπ {89 αἰνίπο ἠιάρτποπὲ 
δηὰ (80 Βρϑοΐδὶ ἰδεῖς οὗ ὑῃ6 ῥτορμϑῦ, .ΐβ δ] ηρ ἴσοι αοά, δῃὰ ὑδβοσοίοσθ δ͵8δο [ΐβ οοχηίοσε 
διρδιμδὺ ΤΩ Ώ, ἈΡΡΘΑΣ ἴο Βᾶγο ζουπμᾶ οσργοβδίοῃ ἰὼ ἐδ 8 ὨΘΙΏΘ. 

ἜἼΔΚΘ 811 (86 πδῖηθβ οὗ ὑ86 οδῃοηΐοα! ῥσορδοίβ, 86 παῖ οὗ Εσβῖθὶ δ1]8ὸ ἱβ ἢοῦ βυοῃ ἃ 
ὨΔΙΏΘ 88 [6 δα ὈΟΓΙΏΘ ἴσοιη 9 γουΐῃ, Ὀαὺ δὴ οὐοδὶ Ὡδῖὴθ Ὑδο 6 δα δββυιηθὰ αὖ [9 
ϑορπηΐηρ οὗἩ δ΄ῖ8 οΔ]Π1ὴηρ " (δ ρβίθηρουρ). 

ὙΤΒΘΏ Ρδδβαροδ 1 ὸ οἢδρ. ἱ. 8, 11]. 14 ἴῃ ἘΖΟΚΙοΙ ἀγα αὐυοὐοα ἴον {86 Ἔχρ᾽ δηδίΐου οὗ δὶβ ἤϑυηθ, 
ἫΘ ΑΥΤΙΥΘ δὺ 20 ζυγίμοΣ ΤΟΘῸ]Ὁ ὑμᾶπ βοτηει βίης {Κὸ δῦ ΙΩΔΥ Ὀθ6 βαϊὰ αἰδβιυϊποίλνοὶυ οὗ {89 
Ῥιορμοο οσάθσ ἱῃ σΘΏΘΓΑΙ,---ἰ 18 σοπιριιϊβίοπ οὗ ὑῃ9 Ὠυμηδῃ βρίτὶν ὈΥ ἴμ6 ϑριγιῦ οὗ αοά, 88 8 
τοδὶ οὗ βυροτίον αἰγίπο ρόνοσ. ΤῺΘ ΒΟΙΥ τηθῃ οὗ αοα ψογθ Φερόμενοι ὑπὸ πνεύματος ἁγίον, 
2 Ῥοῦ. ἃ. 21; αοἂ οαστὶοα ἰβοῖὰ δοηρ τιν Ηΐπι (ΕΖοκ. 1]. 14), ρσονυεὰ Ηϊτηβοὲ σοὺ οὗ 8}} ἰὼ 
ΦΠοΙΒΟΙνεβ 0 Ὀ6 (86 βίτοῃρ ἀαοἄἅ. Βυὺ Ὑ8116 “ὁ 1ὴ0 δαπὰ οὗ ΨΦϑβονυδὴ τγ1δϑ ρου ἰΐτη,7 δηὰ 
δὲ Ἧ58 ΒΣΟΠρΡ ὉΡΟῺ Εἶπ," ὑμογθ ἰ8 Ὀδαί68 ἃ ἰδέϊποίίυα, ροοιαν οἰοτωθηῦ ἰῃ ἘΖΕΚΙΘΙ, 88. Θ0.- 
ἰταϑίϑὰ 6.9. τ Φογοσα δὴ (σοτΏρ. 8 βΒγεὺ ΔΡρϑδγᾶσοθ, Ψ6σΣ. ἱ. 4-7, χχ. 7), οὐ ϑυθῇ δ ἰῃ 1ῃ9 
ὁ486 οὗ ϑομβδῃ. Τ.6 ἰηϊοσργοίδιίου οὗ 89 πᾶηθ δββΌσΩΘΒ ἃ πιο ἱπαϊυϊάμαὶϊ δβρθοὺ ΟὨΪΥ͂ 
ὙὮ6ἢ Ῥϑβαδροθ [τὸ οδ8Ρ. 1. 8, 9 8.6 δἷβο ὑδίκοῃ ἰῃύο οοπδρίδοσαώοη. Πατὰ αραϊπϑὲ λατά (Ιλ αν 
8 Δοοοσ ΟἿ {89 ταἰϊβαίοῃ οὗ οὖν ὑσορβοῦ, (9 σομηπίεγ-δαταὰ ὯΘ 8 ἤο Ὀ6 δοοογαΐηρ ὑο αοά᾿ 
ὙΠ}. Οοα οἰαπάδ ζαδί ἰοὸ Ηΐβ ΡΌΓΡΟΒΟ, δἰἶκο 88 τοδροοῖῦ ᾿παρτηθηὺ δηα 88 σοβρϑοίβ βαϊ γαὐϊοῃ : 
ἐλὶξ ἰδ (λέ δἰαπιρ 97) ἐλ (πιὸ ἀσοογαϊπο (ὁ Οὐ ἴὰ δα Ὥδιια οὗ Εεκίοὶ, ἐμ οδ)εοίϊυθ ῬΥΟρΤδιΆτηθΘ 
οὗ δἷβ τοϊββίοῃ ἴο ἰῇοβθ ἴο τοσὰ 6 ἱβ βοηΐ, δῃὰ ἰοὺ ἐδ μθδέβθῃ 8180 κῆον ἴθ. Αμπᾶ ἴορ ἰὴθ 
ΦΟσΟΙΩΡΙΒσηθηὺ οὗ ΒΌ0}} ἃ ἰδεῖ Οαοά ϑδίγεησίλεης Ὠἷτη ({16 δυδ)εοίἑυε αἰἀ 6), ἐ.6. ἔπ ΘΟΙ ΣΟΙ Υ͂ 
τῖτἢ Εἶδα πίσσα, ἡ ίοι ἴβ, οὗ οοῦτϑο, οὗ δι οῦμον ἰγρο ἔγοια ὑδμδὺ οὗ 18 ῬΆγ8]16] Φογοριῖδ (δὲ 2, 
4). ἘδΘΝ 161 μΔ8 ποῦ {80 ““ὑοιον Βοασὺ" δηὰ “δοίῦ αἰβροβι(ίοπ," Ὀαΐ ἰ8 “δὴ ἱπάϊν ἀπ! }γ 
δἰσοδάγ οράδονοὰ ΟΥ̓ παΐασο τὶν δαγασα ὉΪ]Ϊ6 βίγθηρίῃ οὗ τοϊηᾶ " (ΒΑ νογηΐοῖ). ὙΒΕΤΘ 
[ΏΔΠ δ ἵγοη, ἴῃ 6 ἀἰνίῃ!6 Ὀγορδσδύϊοη σοῃβὶδίβ ἰη {πῖ8, ὑπαὺ αὐ τηδῖκοθ εἶτα “ἰδεῖ, ὨΔΡάΘΏΒ ἴτω, ὕ ζ 
--ἰαυμάβ ὅο 8 Πδίπισαὶ ῬΟΤΟΣ δηἃ ΘΠΟΣΩΥ͂ ἴδ6 ΘΟΠΒΟοΟΓ  ΟῺ οὗ 8 διοογὰ 07 Οοά (Ἰβαϊδ Ξε οὐ ; 
(8) βαϊν δείου, αοὰἃ (18) στδοίουβ; Ἐξοκίοὶ -Ξ- αοἀ (18) Βαγάλ), 

Α 



ῶ ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ρει αἴ2.---" Ὑ76. ν Δ  δαρροβθ ὑδδῦ ῥίουβ ρβασϑῃῖβ ἰῃ ὑΠ086 ὙΘΙΥ͂ Θογτιρὺ {π168 τϊβηθα 0 
ἸΟΒΌΓΥ ὑμῖν ἔδι 0 ἀπά ἰὼ σϑοοιαπιθμὰ ἰῦ τὸ ὑμοὶν οὨΣ]άσθη ΟΥ̓ θεδίονίηρ οἢ ὕπθπ) ΠΆΠΙΘΒ 80 
δ᾽ συ ποδηῦ: ὑμαῦὺ αοα ν}}} βαρροσῦ τὉἈ86 Ρἱουβ τὶ Ηἰβ ταὶ ρἢῦ, δὰ σΑΓεῪ τὨτουρὴ {Π6 οονθηδηῦ 
οὗ Ηἰβ ρσγδοθ ψἱῸ}} Ηἰδβ βίσοῃς πδηὰ " (ΥΥ̓Τὐδί8).--ο " ΤῊΘ Ὠδιὴθ ἰ8 Ὀοστονοα ἔγοπι ὑμ6 ἰῃνίηο 1] 
τἱρηὺ οὗ ἀοὰ δηὰ οὖν βανίουγ, δῃηαὰ ΟἿΣ ῥσορβεὺ νγ88 δϊθ ἴο οομῃιξοτῦ δῃὰ ζοσί ῦ Ηἰτηβο] 
διραϊηδβῦ 4}} ἰδτυρίδυϊοιβ δἀπὰ αἰ που  ἷ68 ἢ Ηἷβ οΟΠοΘ ὈΥ {Π0 τλογο ΤΟΙ ΘΙ ΌΓΔΏΘΘ αὐθῃ οὗὨ μιῖ8 
8116 δα 18 τηϑϑδϊηρ" (1. Η. Μ|Ίο}186118).----" ῬὨΐΒ Ῥσορμοῦ βισθηρίμοβοα διὰ ζοσυ βοὰ (λθ 
800}}8 οὗ [6 Ιϑγδϑδῖῖθθ, διδὰ Ομ 88 δοδοιῦ ἢ)}6 ΔΒ 80 παπιβα ἐβζουρὴ ΠὨἰνίπο Ῥγουϊάθηςθ ἔσοι 
δῖθ. ὈΙΣΓΝ ; ἐκδ. ὮΘ 88 [0 Θχργοββ {89 τηϊρῃν δῃά βίγθημι οὗ αοά, ν μοι Ηθ ψου]ά τηϑηϊξοϑῦ ἴῃ 
Ὑ8μ6 ἔαύαγο τϑάἀθιηριίοῃ. ἘῸὸγ [08 ῥὈχγορδδίβ᾽ παῖπιθβ 6 ῚΘ ὈΥ͂ ὨῸ ΤΩ6ΔῺ8 ρίνθῃ ἴδοι δὺ {86 ν}}} 
δηᾶ ὈΙθδδυτο οὗ {πεῖν ραγθηῖθ, Ὀμὺ {Π6Υ ρμοὺ ϑοἢ πϑιλθ8 ποτα ΔΡουθ, [γουρὰ Ὀἰνίηα ΡῬτγονῖ- 
ἄθηοο, ἃ8 σοστθβροη θα υἱδἢ ἐμιϑῖν ΒρθθΓα οὗ δουϊνν δηὰ τ οἷς ἀοοάβ" (ΑΡδγθδη6}). “ὁ αοᾶ, [π9 
Βύτοης, ἱπιρατίβ ρονγοῦ, ψίνϑβ βίσοησίῃ δηὰ οοηπυλμοθ. ΤῊὰΒ τηϊρῦ, ρόνγογ, δίγοησίν ἔτοπι [0 
δαπὰ ΜΒ ος 8] οὴθ ἰδ Βίγοηρ ; πὶ πυπηδῃ ἱτωρούθησα ποὐίηρ᾽ 18 Ἔν Ρ ἀοηθ᾽" (Ὗ΄. ΝΘυχηδηη).-- 
“ΜΔῺΥ οχρ] δίῃ {86 ἤδη οὗ [86 ῥγορμοὺ ἴῃ {818 ΨΑΥ͂ : “Ὧ6 ΨΟ ἰβ βιγθηριμοηρα ὈΥ͂ ἴ80 1 ογὰ ;᾽ 
Οὔπουβ ἴῃ δ β ὙΆΥ͂: “Ὧ6 ψὴἼῸ Βο]48 ἰδϑὺ ὑο αοᾶ:" δῃά (Β8 τῶδῃ ΝῆῸ ψ]}} ἀἰβοθαῦρθ ΗἷΒ οβῆοθ 
ὙΠ ΒΌΟΟ685 τησδὺ ὯΘ εὐγοηρσιμοηθὰ ὈΥ ἰῃ8 1 ογᾶ, ῸΡ ΠΊΟΓΘ παῦυγδὶ βιγησίῃ ἷἰβ ἴθ ῬΟΥΤΟΣΪοΒ8 
ἴο ὈΘΆΓ ΒΟ, ἃ Ὀυγάθῃ διά ἰὸ τὶ πβίδηὰ ἢ νἱοϊθηοθ οὗ 1ῃ6 Θῃθηῦ. ἰοῦ ἃ ἴΏΔΏ ὑμογοΐογο 
ΒοΙὰ ἔδϑι ὅο αοά, ἴῃ ογᾶδσ ὑμπαῦ ἢ ἸΏΔΥ ονθγοοσαθ ἰΒβτοῦρῇ ὑπ8 ΡΟΣ οὗ ὑς Μοεῦ ΗἸρΕ ; εἴ 
ἐππι ἀ0 80 τὶ τ ῥγαγον, ἰπ ογάαν ᾿ῃδὺ ᾿ἷδ ΤΟΣ ΤΑΥ͂ Βᾶγ6 ἃ Ὀ]οδδϑὰ γοϑαϊν" (7. Ε. ϑύατγοὶ). 

ὃ 2. Η18 ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΜΟΝῸ ὁ ΤΗΕ ΟΕ ΘΕΕΒΑΤΕΝ ΡΒΟΡΗΕΤΒ. 

Α8 ἷβ γγϑ}}] Κπόνπ, [86 δοοορίδῃοο οὗ 70. 8ο- 68]]16ἃ ““ στοδίδσ ρυόρμοίβ," ἱποϊυάίηρ Πδηΐεὶ 
88 Β0ἢ αἴϊον ΕΖΘΚΙΟΙ, ἱπ ΓΒ ΓΒ ὑγδηβύϊοῃ οὗ [6 Β1Ό]6, τοδίβ οὐ (86 ργθοθάθηῦ οὗ ἴΠ6 
γυραῖο, σἈ]οἢ ἴῃ 0818 δὰ Ὀδθὴ δηϊϊοϊραιοα ὈΥ ὑπ τοῖς ὑγαπβιδδίοη οὗ {π6 ΓΧΧ. δηα αἶβο 
ὉΥ Φοβορῆαβ, ᾿ 116 ἐλ6 δαϊθίομβ απ Μμ88. οἵ το Ηθῦτον ΒΙΌ]6 στθοκοι ΟἿ ἰἦγεα ὩΔΟΥἼ)--- 
Ἰραϊδῃ, Φοσοιιίδα, Εζοκὶ96]---δηᾶ ρἷδοα Πδῃΐ6] ἀπχοπρ ὑπ6 ὯΝ. 

[ἢ 1Ἀη6 ἀδδὶψηδίίοη οὗ (6 “ συϑδίοσ " Ῥγορμδίβ Ὧ88 ἃ ἴσα ουαὐνγαγα τοίργθηοθ ἰο 86 5120 
οὗ {ποῖν ὈΟΟκΒ τοι Ἀᾶνα οοτηα ἄονῃ ἤο 08, ἃ ἄθδρενὺ ἱπβυϊμοῦ 888 οοπιδίποα ἰλε ἴἧτεο, διὰ 
ἔμθη 880 δα ἀϑά ἐδ γ)ομγιλ. ὙὯΤθηή  ἢδνθ πόσο 86 “ον γοα Οἷα Τεδίαπιοπί φορεῖ. 

Τα ἰδοῦ ὑμαῦ ἴῃ ὑμ6 Ταϊυπχυά, 88 ἴῃ (ἀθστηδαι δηᾶ ΕἸΘΠΟὮ οοάΐοο8 (οοΡ. Ἦ. ΝΘΌΠΙΆΠΗ ΟὨ 
Φογθΐδῃ, ΡΡ. 10 βαᾳ.). Φϑγοιαῖδῃ ἰδ (6 δσβῖ, δηᾶὰ ἘΖακῖοὶ δπὰ [βαϊδ} [0] ον ὨΪπ),---οῦ ΨΕΙ Ὰ 
ΚιπιοαΣ ρῖνοβ 8. 88 086 οχρ δηδίίϊοη : “ΑΒ ἐδθ ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρβ (Ὀεϊηρ [Βόο86 Ἡ ΒΙΘὮ Ῥγθοθᾶθ) 
οἴοβο στ ἢ [6 ἀοναβίδιοη, δηᾶ ὑπ6 τ }019 οὗ Φογθι δ 18 οοοαρίοἂ 10} ὑμ6 ἀοναβίδιίου, δπᾶ 
88 ΕΖο 6] οὐ ἐ88 οὐμας δβαπᾶ δηδβ 10} οσοτηξζοτῦ, δηὰ ᾿βαϊδῇῃ 8 ΠΟΙ οοτχηξοτι,᾽, (16 ΤΑ] ἀἰδἐϑ 
δὰ Ἰοἰϊποᾶ ““ ἀογαβίδιϊίου τὶ τἰ ἀδνδβδυδίίοη, δη ἃ οογλξοσὺ τι οοπηογῦ, ᾿-τρῖνοβ πὸ Β6ΙΡ ἱπάορὰ 
ἴο ἃ ἄδδροσς ὑηδογβιδπάϊηρ οὐ ὑπο οοηποσίίοη, Ὀαὺ τὸ Β66, δἰ ὑβουρῃ 18 }8 ΟΥΟΥ οὗ ΒβυσορββῖοΝ 
ἀϊθδοτβ ἔγοα 6 ΒΑΔΌΌΙοαΪ ομθ οὗ ὑμ6 Μαβοσοίίο ἰοχὺ, ἱπ {Π6 ΟἿΘ 6889 88 ἴῃ ἰὴ ΟΠΟΥ 8 
Ῥτορδοίϊε ἐγσίαά, δηθὰ ὑμαὺ σδομπεϊδιϊηρ οὗὐ ὑπ 8αη)δ Ῥθῦβοῦβ, ΤῺ6 0η6 διγδηρειημθηῦ 8 Ρῥγθ- 
ἀοτϊηΔΉ ΠΥ ἀσοογαϊπρ ἴο σοπίοηῖβ, (ἢ 6 οἰδέῦ' 18 σὐτοποίορσιςαὶ, 

Το Οαἰιοεν Παπαδιιοὶ θυ ΟΧΡτθαβοα 1861]: ““ ΕΖοϊχῖοΙ ἔογπηβ πὶ Ιβαῖδῃ δηὰ Φθγοσ δ 
ἃ οἱοτίοιιβ ἐσίαά. ὙΓ 116 Ιβαϊδῃ Ὄχθ 18 {πὸ βαγνδηῖδ οὗ Οοα τηδγοπίης δ᾽οης ἴῃ οχδὶ θα 
δτοδίηθθβ, δῃὰ Ψογουλ δῆ ΘΧὮὨ Ια Ὠΐπ) ΟΘΏΓΥ δατμοῃ βῃληρ, 86} 07 Βυοτηρ, Εσοκὶ6] ἴ8 086 
ΟὯΘ ὙἘΟ, ἴῃ ὑπ6 τϑὺ ρΙδοθ, Ὀσθακίηρ ἰῺ ρίθοθβ (86 Βαγὰ ἈΘΑΡΒ ν τ 06 Βδηηηοῦ οὗ [86 ἰανν, 
Σοργοϑθηΐβ ἴΠ6 βίσοῦ ᾿πΠΘ Χο  Ὁ]6 πᾶσα, Ὀαὺ ἰμουθαῦθνον, ρουσίπρ βοοίδίης Ὀδ]τὰ ἰμἴο ἰθ6 ὀρθῇ 
ΨΟΙΠΩΒ, ΔΡΡΓΟΥΘΒ ΕτηΒ6] 6 δ ὕ8:6 Ὦρα] πο Ῥηγβοἶδη. Ἐδιία, Ἰονθ, μορο, σου Ὀ6 8 βυϊδ0}6 
ἐπ οῦ ὕοἢ ΟΥ̓ΘΣ ὑῃ686 ὑῆτοθ Ῥτορμϑῦϊς ὈΟΟΚΒ 4]80.᾽} 

ὙὙμοίδοσ, ἔλθη, τὸ τηαῖο 86 δδοθηὺ ὕγοπι βαϊδῃ τ] 80 ΕΔΌΡΙΠΒ, οὐ 0 868} τὶ} ὑΠ6 
Τα]τυάϊδίθ, ἰ οὐἴπμον δυσδηροιηθηῦ ΕΖ 16] ἢΔ5 υἱεγοηιίαΐ 88. ἃ ὩοὶὨΡΟῸΓΣ ; δῃα σΟμΒΘα ΘΗ 
ἔον Βὶ8 Ῥοβίτίοῃ ἰπ ἐμ ὑυἱδὰ {818 ᾿υχδροϑι ἤοῃ, ὙΒῖοΒ 8 δ͵βὸ οἰ βοῦν β οοπϑιτηθα (8 8), 18 
Βγοὺ οὗ 8}} ἰο Ὀ6 ποὐοοἃὰ. Υ δὺ υἱεγεπιία δ 5 ῬΟΙΠΟΥ͂ οὗ ἴπὸ Κἰῃράοιη οἱ Οαοἂ 18 ἴῃ 118 πιεἰαπολοὶν 
ὝΔΥ, ἰπ ΡΓΈΒΘΏΟΘ οὗ ὑδθ ἴριαρ]8 δῃᾷ ᾿Ἐ1]16 811}} ἴῃ [86 ΒΟΥ ΟἾἸΥ, ἐλαΐ δαπιθ ἰδ [86 ελοίεγὶο ἢ 
Ἑτεκίοι, ὰγ ὕῆοπι ἰδὲ βαποίμαγῳ αἸποηῦ ἰδοθε αἰγεααν σαγτίρα αὐσαν. “ Ηπνιδίς γψοιιτϑείυοι 

ἐλέγετε πάθον ἰδὲ πιϊσλίῳ λαπὰ ο7 Οοάα, ἰλαὶ Ηδε πιαν ἐχαϊὶ γοιι ἵπ Ηΐδ ἰἴπι6."---8ὸ τυ 1ἴΠ0 

Ῥσχοδομίηρ οὗ δοίδ, (ἰλὶξ ἰΒ ὑμοῖν λαγπιοπίοια ποία; [λὰ8 δὴ δηπουμποομθπὺὶ οὗ )μασπιθηΐ, οὗ 186 
3.1} ταϑάβασο οὗ ραμίβῃταθηῦ ; δῦ 88 Οὐδ  νἱῃ βαυβ, ἰμδὺ “" αοἀ ΒΒ τηωδᾶβ Ψοσοσζηΐδῃ δινὰ Εἰξοκὶοὶ 

δ Ἴὴ)ο Ἐκοϊκκῖοὶ οὗ Μίοδδοὶ Αὔροῖο οἱ {16 τοοῦ οὗ ἐδο Μαεϊηθ ΟἾδροὶ ἰε οοστθοῦν ἀοοοσίθοὰ Ὁ. ΗΠ, 
Οτίπιστα ἐπ δὲν Ζύΐε οἱ Μιολαεὶ Απροῖο, “τὶν 0 ὌΡΡΟΥΙ μαγὶ οὗ ἐπ θΟᾺΥῪ ϑαρουὶν Ὀοπὺ ἔογπασγὰ, ἐῃ6 
τοῦ Βαπά δέγοϊομβοὰ ουΐ ἰπ [δ δοὲ οὗ ἀοιηοπδέίτδίϊου, Βοϊἀΐηῃρ ἱπ ἐπθ Ἰοέ δὰ πτοὶ]θὰ Ῥαγομβταθηΐ ; ἰδ δ 

88 1 οχ δὲὺγν ἔἐο ἐμβουφμέα οἰαδίπρ ὁ9 δμβοῦδοσ ἱῃ δΐδ τοὐπ ἃ." 



ἹΝΤΕΚΟΌΟΤΙΟΝ. 8 

ἐδ ἱποίτατηθηϊβ οὗ διτταὶ ρπΐηρ ἴδ6 7608 85 ΦΌΝΟΥ, δοιὰ οὗ μοϊάξηρ πηρ' Ὀϑέοτγα ὑδοῖὴ {1:6 δοῃηίδποθ 
οὗ οοπάδιγηδίίου." ἢ 

Βυὺ 1ἐ Εζοκίθὶ ἰβΒ ραγαϊϊεὶ υἱίλ: ζεγεπιίαλ, ὯΘ ΤΑΥ͂ αἶδβο ζυτγίμον, ἤκο Ηΐπη, Ὅ6 τωδάθ ἴὸ 
ΔΡΡΓΟΔΟΙ Ἰβαῖδ. ἴῃ ἃ ὑἱιοοϊορῖοαὶ ρμοϊδὺ οὗ νἱονν, ΟἸσίϑυ ἐβ οογίδίη]γ αδοῦε αἱ ἀπᾶὰ {πὸ 
δερίπηίηρ οὗ 6 ΨΔΥ οὗ Οοἀ πὶ βἴμβοτβ, αοά᾽β Ψ|}} δῃὰ ρυσροβα ἔτομι οἰδσηϊγ. ΤῈΘ 
“ καϊναίίοπ οὗ Φεθονδὶ," ὑποταείοσθ, ἰαῖκοβ ἐδ ἰφαα διηοηρ 86 Ῥγορμαοίβ αἷβο, δὰ Ζ71μαϊαΐ Ἦδα 
818 Ἀἷδοο δεΐογε «ἱεγεπαθ. Ἡ βύου ΟΆ]]Υ, ου ἐπ6 οἴμοσ παπᾶ, Ομ σίβθ ἈρΡῬΘΔΥΒ 88. (06 ἐπα οὗἨ [ῃ8 
ἴδ; ὙὮοτΟ βίη δρουμάρα, στδοὺ ἀἰὰ τησοῖ ΤΟΥΘ δουῃὰ : δηὰ οαἱ οὗ ὑΠ8 σΌΣΒΟ ΟἿ [αγὐδοὶ σϑῖηθ 
ἐμῃ6 ἰρεβίηρ ὕο 84}} πδίζοῃβ. ζΤῆλὶὲως ἰἴβ, αὐ ὕὰυ αϑ λα ἰαιῦ ͵8 εοπσεγηφά, [86 ἰδίου ο8] ἐγαηβι οι, 
δᾶ ἱπ ἔδοῦ ἐῃδὺ ζγοα Ἐζεκὲοὶ ἰο ]εαἰαῆ. ἘΌΥ, δΒ ἴβ ἱβοϊυδοὰ ἣὰ 106 τηρδηΐηρ οὗ [86 Πδῖηθ 
ἘχοκΙο], ποὺ ἸΘΓΟΪΥ ἀοοθδ ὕμθ ἰπἀρτηθηΐ πδἰδπὰ ἔαδδῦ, Ὀὰὺ ἐλ6 δαϊσναίἑοπ {ἰκειοῖϑε δίαπαάρ 7ζαϑὲ 
(Βγουρσὰ ἀοά. 

“.Α5 ἰβαϊδῃῃ ἢ88 10 6 ὈΔ]Πρ ἰο Ὀτηρ ὑδο ποτὰ οὗ Φομβουδὴ ἰο ἴαρδοὶ δὖ 16 ὑΐπηθ Ὑπθ (80 
ὩοορδαίΥ οὗ πὸ ἱπἀρστηρδηῦ οἵἉ τ06 οἀρυϊνὶν ὕ0 6 δυβρουσοά ονοσ ὑπο δὰ γυὈ] ΟἹ} δ  οϑιοᾶ 
[1561 διὰ 88 δογοι δι αἀἰβοῦαγροὰ (86 Ῥσορμοῦο οϑῆοθ σι βθα {μ18 σγοαὺ διὰ ἔοαυία ἴση οὗ 
αἴἴδιτ Ὀυταὺ ἔογῦδ ὑροῖ ὑ86 ΟΥ̓ οὗ Φοσυθαίθιη δὰ {86 ποῦβο οὗ ῥανία, βο Εἰζαϊκίοὶ δ {8 
ῥσορβοίίο σδ! ες τὸ τ᾿ γοάσοθ ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ ἰδ 56} -ποοϊζοὰ Ὠουδο οὗ ἴβτδοὶ ἱπίο ὑμοῖς ἰμβουθαηὰ 
γΟΔΣΒ᾽ βοῦοοὶ οἱ ὑτγῖδ]---ἰηΐο 86 πὶ] άθυμεβα οὗ ὍὉῃ6 ποαδίδϑη"" (Βδαιηρασγίθι). (“ Δ ᾿βαϊδὰ 
Ὀτοοϊαίπιβ 0}16 τγαῦ οὗ αοὰ ἴῃ ψοσχᾶβ οὗ ὑμυπᾶον, δηὰ Φογοζαϊδῃ γαῖ] 1 ἄθορ ῥ᾽ δίπονο ὑοπ 68, 
Βὴ ἘΖοκίοὶ δργοδὰβ ουῦ ἃ τυλἰϊπάς οἵ βρίοπαϊὰ ρῥἱοΐαγοβ, ᾿ἰκ6 Ὀασηοσθ, ὑπᾶθῦ ψ ῖο (80 
δοδύϊογοά βῬθόΟρ]8 Ἀγ δρϑίῃ ἰὸ ρδίμεγ δηὰ οοπιξοσὶ ἰδθῃιθοῖνοβ, δῦονθ 4}} ἴδ ρίσίατο οὗ ὉΠ 
ἰάοαὶ ἑοσωρίθ. ἩΙΣ ᾿βαΐδῃ, ΡΟΝΟΣ οὗ ἰηὐο]]θοῦ ῥχραοπιϊπαῦθβ : τὶν “ογθδῃ, ἀσρὺ οὗ 
ἐδοϊϊης ; τ} Σοὶ οὶ, ἔδηογ." ὙοΙς. ΜθηΣΖο].) 

Ι, βμα)ῖν, τὸ δά ἰοὸ ὑπ6 ροβίϊ οι οὗ ΟἿΣ ῥσορμοὺ ἱπ ὑπ ἰτϊδὰ πιὰ τοϑρϑοὺ ὕο Φο σοι ϊδα 
διὰ νη τοδρϑοῦ ἰὸ ᾿βαίδῃ [8 Ῥοβίυοη εοὐέλ γεεροοὶ ἰὼ Ζαπίεὶ, ἴμ6 ἔοασι δηὰ δἀαϊυϊοηδὶ 
ατοδίοσ ὑγορμϑῦ, ὑμβθὴ ψ͵ὸ ἰἰδνο ἀφαὶπ α ρμαγαϊίοϊϊϑαᾳ. ὙὍΤμὸ ραναϊίεἰ 9., Ἐτοκὶοὶ ιοἱ(ὰλ «ογενηϊαΐ, 
δε τοίογθῃοθ [0 ὑμποὶγ ἰδθουσβ ἐπισαγαϊΐν ἀπιυὴς 1ϑγαεῖ; [Δ6 ρϑγα}16] οὗ Εἰχεζίεϊ ιυἱὰ Ῥαπὶοὶ ἈδΒ 
κοίοσομοθ ἰοὸ ἐμοῖς ἰδθουσβ οἀέισαγἶϊν μροπ ἰδε λεαίλπεπ. ὙΠ δς 18 (86 οδβθ πὶ ανὶοὶ ἰὼ δὰ 
ἐχίγαογαϊπατῃ ὙΦΥ Δηᾶὰ ἐπ δωδογαϊπαίζυπ [0 ἘΪΒ οβδοῖδὶ Ῥοεϊώδοη ἰἱᾷ ὑμ6 τοογϊ-οπιρῖτε ο 
ΝΟ δάμοζσασ, (μδὺ ἰ Εἰξεχίοῖ 5 ογαϊπατῳ οσαἰϊίπῳ απὰ οὔῆσθ. “"1ὸ ἴ8β ποῦ τη ΓΟ 186 οἰτουτῃ- 
δέδησοα οὗ [06 ἐμιδοοσδοῦ ἰὴ [86 ἢ ὑμαὺ ΕΖοὶκὶ6] Κοορα ἰῃ δἷ8Β Θγ6," βαγβ ΗἩβνοσγιίοῖς, ““ Ὀυὺ 8180 
ἰϊ8 τοϊδίοῃ ὑο δ6 μοαΐδμοι νοσ]ά, οὔδρ. χχυ.--χχχὶ. [Ιὑ ἰβ τηοδηῦ ἰμαὺ τὸ βῃοιϊὰ οἰ ΑΓ 
ΡΟγοοῖνθ ὉΥ͂ ΠυθδῺ8Β οὗ δἰ8 ψοσὰ, αἀἰγοοίθα ἰο ἰδ τσ ιοβύ, τυ ϊβεβῦ, δα ργουδεδβὺ πδίίοηβ οὗ ὑμθ 
δασίμ, ἰδο τοϊδθοη οὗ ὑμδὺ μοδιμβθηΐβιη, ἩΒΙΟἢ Ὑγ88 οαγύδί ΗἾΥ δηὰ [ῸΣ οὐδὸν βἰηκίηρ, ἴο ὑμαῖ 
ἘὨΘΟΟΙΔΟΥ, ὙΟΝ τδβ δὖὺ Ὀγοβδοηῦ ἱπαάθϑᾶ ἰῃ ἃ νδῃαυϊβιθαὰ οοσάϊίοι, Ὀυὺ γοὺ ψγϑ σἱρϑηΐῃρ ἴὺ Σ 
Δ ονουϊδαιηρ υἱούοσυ ΟΥ̓ῸΣ [80 σου]. Οομρ. ὑμ6 διίίοῖο Ῥγορλείεπίδειπι ἀἐ8 ΑΙ. Τ΄, ὉΥ 
Οδλου. (Βοτσος, Ἐποψοὶ, χὶ!, Ρρ. 280 544ᾳ.)---ΕἸΘΒοΥ : ““ ἘΣΖοΟΚΙΘΙ δηοοσηίοσβ ἴῃ 6 ὨρδίΒθη 
ἀγτο] δηλ οἱ ΒΑΌΤΥ]ΟΩ, δῦ 88 θ 8161 δῃσουηΐοσβ (86 μοδίβθη τρδρῖο οὗ ὑ89 Ομδ] θδηβ." 

8 8. ΤΗΕ ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟῈΘ ΟΕ Η18 11ῈῈ, ΙΝΟΌΡΙΧα ἬΗΛΤ 18 ΤΕΛΡΌΙΤΙΟΝΑΙ͂, 

Ἐξοκίο] τδὲ οὗ ργίειἷν εαἰγαςσίϊοπ, ᾿ἰἶχο Φογυθσοΐδῃ δὰ Ζθομδγδῃ δ]δο. (ΤῊΘ ὩδΘ ΟΟΟΌΓΣΒ 
Βρϑίη ἴῃ 1 Οἤγου, χχὶν. 16 ἱπ ἃ ῥχίοδι  γ- ον! ο81 οομποοῦοῃ.) Ηἱΐβ ἔδίμον ἰδ οδ]θα (οὨΔ8Ρ. 
ι. 8) ““Βιυχὲ ἴμ0 ρῥγϑδί,.3 οὗ σοι ΗοΪγ δογρίυνα γοϊδίθβ πουμίηρ ο866δ. ἘΠ ἰβίιβ οομπθοῖξ 
(80 Ὡδῆιθ 2, ““{.4. ΣΩΥ͂ ἰηδι}0,᾽ τινὰ τὸ ὥἴσηθ, τ δΐο δα ὁ" 10]} οὗ ἀΐδραταοθ δῃὰ βῃδιωβ." 
ον δι συγίοαὶΥ μδ8 ἀϊβοουοσθα υἱεγεπιίαἢ δομο δ] ἃ ὑπᾶοσ ἐμπαὺ ἤδιηθ, ψἢο, 88 16 ΔΠοροά, γγὰβ 
οΔΙἸοὰ “ὁ ἀοδρίθοὰ οΠ8,᾽ δῃηὰ πῶ Εἰζεϊκὶθ᾽᾽ 5 ἔδίμου. [Ὁ ραββοβ ουστοηῦ ζΘΠΘΙΑΙΥ τὶν (88 
οινε δὲ ἃ σῦϊο: ὑμδὺ {10 ζαίμοσβ οὗ [86 ῥγορβοῦβ 8180 σωυδῦ βᾶνθ Ῥθθ} Ῥγορθίβ, 1ἔ νὰ πὰ 
Ὧδιοῖα τποιίοημοα ὈΥ̓͂ Ὠδεηθ ἴῃ ὑθ9 ΗΟΙΥ βοεγιρίτΓοδ. 

Ηπ οχίσδοὔοῃ, διὲ ὑδμδὺ ἔγοιιι “" {110 ΤΏΟΣΘ ὉΪ6 ῬΠοαΟ ἔδσαὶ]οβ, ἢ 18 ουἹἀθηοοῦ, 
δοοοχάϊηξς ἰο Ηδνοτηίοῖς, “ὁ 6ἰδο ΟΥ̓ ὑμαὺ οἰοβας τοϊδθοη ἴῃ σοῦ ἐπ ῥγορμοῦ (οἢδρ. χὶ.) 

ῬΘδτβ ὕο ἢδνο δίοοὰ ἴο {86 τόσο αἰβυϊη σα θα τ θυ θῈ.Β οὗ 86 ῥχίοβι βοοά.--- Εν δ] : “ΑΒ 
πύρα 80 τεὺ οὗ ὑπ6 οχίϊθβ, ΟΓΘ πὶ ΣΘΏΘΙΑΙ ΟὨΪΥ͂ ΥἹΟἾΘΙ ΟΣ ΙΏΟΓΤΘ τοβροοίδ ὈΪ6 ΙΒΓΘΟΙΣΙ68 : ἢΘ 

1 πιῦγοὶς ἄγονα ἃ Ῥδσδ 1191 Ὀούποου Ἐσοῖκίθὶ δὰ σοσγομιίδη ἐπ ἰη6 70] ονη ὙΔῪ :- Βοίὰα οὗ 
Ρυίοδιν ἀοδοοπέ, Ὀυΐ Φοτοσηΐδη δ ΟὨἸΥ ἃ ὑσορμοῦ ; Ἐσζοῖκῖοὶ ἀοϑβ ποῖ θυθῃ ἷἰῃ ἃ βίγδηρο ἰδῃὰ ρμυΐ οβὲ ἐδ 
Ῥυθδὶὶγ οοδίυτηθ, δὰ χοοΐδ ἴτηβοὶῦ ΒστΩΪῪ ἴῃ δύσι οὐ Γονϊἰοδῖ οτάϊπαμσο, αἰὐμβουσμβ 86 χῖνοβ ᾿ὸ 8 
ΣΟ ἴοστα ἐπι ἃ ἔγοο υρὶγτίξ. Φοχαμιίδη ἰδ τόσο ἐδθ Ῥσορμοὺ οὗ ἔμο Βεοέοστορἃ Ομυσοι ἀονυθὶορεηθηΐ ; 
Ἑοϊκὶοὶ τορχοϑοιξα ουὐνγασαυ ἔδιο πγούοπι οὗ ῥχίοδεϊν οοππυιδηοθ οὗ Οαὐδμο]οΐδβη. 

Ξ Ὅπ]εβ8 ὈῪ 152Π (Εομχεύθηρεσς, ΒΌπδοα) Ἐκαοϊκοὶ ἀὐἰπιδος ἴθ ἐο ὈῸ ἀοεϊσηοίοα ἀ8 ἐμ “" Ῥσὶϑδβὺ διμους 

Ἐδο Ῥγορμιοίδ.ἢ 



ἐ ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

ΒρΥΔΩρ ὈΘδΙά68. ἔγοτα ὑβδὺ Ὀσαμοῦ οἱ Γουὶ ἰο πίοι, ἴῃ ῥχοΐοσθηθο ἰοὸ [89 ογάϊπαυγ [νϊΐοβ, [86 
ῬΘΟΌ ἂν ῥσίθβο υ αἀἰρηπὶ Υ Βοϊοαροά, ομδρ. ἱ. 8, νἱζ. (86 βοὴβ οὗ Ζδάοϊχ, οἴδρ. χὶ. 46, σἹἹί. 19, 
χἰῖν. 10, 1δ, χὶν. ὃ βᾳᾳ., χ]ν. 11; οογρ. 1 Κίηρβ ἱ. βαᾳ." 

Βογπ πῃ 189 Κίηράοπι οὗ ὑμάαϊ, ἱπ ὑπὸ τοΐίψη οἱ Κίηρ “οβίδῃ, Ὠ8 ᾿ἰνϑᾶ ὑῃοσα {11} Β8 τδϑ 
οδυτὶθα ΔΥΔΥ ἰμΐο οχὶϊθ. ἘΗΐδα ομ]ἀποοὰ δηὰ χγουῖ [811 δοοοσάϊηου ἱπίο [86 ροσίοα οὗ {86 
ἴον Κίηρβ: Φοβίδῃ ((λ6 ῬΙοῦ8) ; Φοβοδθασ, ψμοῖὰ ῬΒΔΣΔΟΝ ΝΘοθο βοαῦ οδρίϊνθ ὕο 
Ἐκγρὲὺ δἵνος ἴσο βιοσῦ τωοηΐδε ; ΨΦοβοίδϊκῖπι, ὑπθ ὉΠρΟΙΥ υδεβαὶ οὗ Ἐργρῦ; δηὰ Φοβοϊδομίη, 
ὝΠΟ τοὶρηθα ΟὨ]Υ͂ ὑΠγ60 ΤΟ Τἢ8 δηὰ ἴθ ἄδγβ. ΤῊΘ “σαρίϊυΐίν 0.7 Κιίπρ υὑελοϊαοςλίη " ἴ8 πίτ 
ἘΖοκΊοΙ ἔγομλ ἐδ δοτητηθηοθιηθηῦ (οδΔΡ. 1. 2) δπὰ ὑβσουρμουῦ δὰ δυθηὺ οὗ βοι τοοπιθηΐῦ,--- 
Ὀοϑίάθβ, μ6 ἀραὶ γηαῖθβ 1 ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ (ΟδΔΡ. χ]. 1) 88 “οἱ οδρονγ," --ἰμδᾶῦ μΒ6 τψὰβ πνίϊμουΐ 
ἀουδὺ διποηρ ὑμοβθ ὙΏΟ ἬΘΙΘ αἱ ἐλαί ἐπι σαγτίοα σαρίΐυε ἰο Βαδγίοπ ὃν Νεδιομαάηπεζεαν 
(2 Κίημϑβ χχὶν. 14 βαᾳ.). 

Ηδ Ὀο]οηρθά, δοοοσαϊηρΊ, ποὺ ὑο ἐῃ8 ῬοῸΥ δηῃηὰ τρϑδῃ ῬθΌρ]α ΨὮΟ σοτηδίηθαὰ Ὀθμίμα πὶ 089 
Ἰδπὰ (γἼ Ὸν πν. ΤΙ πὸ ἴδκο ἱ Οοσ. :. 26 βαᾳ. 88 ποῦ ἸΏΘΓΟΙΥ ἃ Νὸν Τοδιδιιθηὺ ροϊηὺ οὗ 
νἱον,, ὕθθη ὕμθ οδοῖοθ οὗ ΕΖ κῖοὶ δδ ἃ ρσοόρμοῖ 18 οογίδί ΠΥ ἰηὐοχεϑίϊης. 1 τὸ 1[4}1 ἴῃ στὰ 
[86 νἱονν, ὑμαὺ ἃ οοσίλ ἢ Ἔσο ΓΥ δηα ΒΡ] ΘπἀουΓ 'β ῬτΌροσ ἴο {6 Ο]ὰ ἢ ονδίμξοὶ ΘΥΟΣΥΜΊΘΣΘ, 
186 ὅ6 ῥχσορμιϑὺ Ὑὸ 18 0 Ὀ6 σϑοκοποὰ σῖθῃ ἐδ ἤϊοσὸ ἀϊδβιϊηρυϊβηθα 9078 βίδγοβ {8 ΟἹὰ 
ἐς αὐτο νὰ δ τς ἦν, πρῤλο Οογίδι]Υ (ῃ6 Ομ] ἄθδηβ ἰοοῖς ποῦ ΟΥ̓ ψλδὶ δὰ ἱτηρογίδηοα ἃὲ 
ΤΟρΆΓαΒ Γϑηκ, ἰπβάθηοθ, ὈΓΟΡΟΣΥ, ΡΟΥΤΟΣ, δὰ αἰ}, Ὀαϊῦ, [ἢ ποὺ “δῦογβ 4]},") γοῖ 1ὼ δααϊοη, 
[86 ἸὩΟΓῈ βρὶ γα] Ῥογύοῃ οὗ {6 πδίΐοῃ πὶὺ ὕμοτα, ἔος ψ ποι Ηθηρβίθη γα ται ο8 6 Γ. χχὶν, 
Ῥδ88 88 ἃ Ῥσοοί. 'β ΒΑρΡρϑηθα δρουῦ 86 γϑᾶγ Β.0, δ99 (μον, 698; Βαπδοῃ, δ97). 

ΨΦοβορθυδ, ψῆο ΠΟΥ ΔΙΏΪΥ τηδῖκοβ ἃ τηΐϊβίακο ἱπ (86 οαἰδβοὺ ἰπ δββοσίϊην ἰδαὺ ἘζΖοκῖθὶ τ 
ΔΙΓΟΔΩΥ͂ Οδιτίοἃ ΔΎΔΥ ὉμάοΣ Φομοϊδκῖπη, ἀοείσπδίοβ Ηΐπη 88 χσαὶς ὧν δὺ {89 ὑωὴθ, σο ἢ 
Βαυταρσατίοη (Ηροτσορ, ἤοαὶ- Εποψοῖορ. ἵν. Ῥ. 297), ζο]ονίηρ {80 Ἰοδὰ οὗ 4“. Η. ΜΙοδδο] 18, 
ἰγαμβίαίθβ ποὺ 88 “ἃ ὉΟΥ,᾽) Ὀαὺ “ἴῃ δἰ γουΐι] γοδτβ." “ΑΒ 1 8 ποὺ {1}} (86 ΑΥῸ Ὑ6δῪ 
Δίου 106 σαρΟν"Υ̓ οὗ Φοοοηίδα ὑπαὺ ἢ ἷβ 9816 ἐο {π6 ῥχορμοῦϊο οβῖοθ (Θμδρ. 1. 2)," ἐδ ἷδ 
πούϊοα μ88 “ΔῈ ἰμίοσῃδὶ ργοῦδ Ὁ 1 γ." Οἡ [86 οἴμαῦ Ββαπὰᾶ, Ηᾶνοσπίοκ ὑμίηκβ ὑμθγθ ἰδ "" 116 
ῬΓΟΌΔΌΣΙΥ " (μαὺ ἘΖοκῖθὶ “Ἰοξυ μἷβ Βοχὴθ ΥΟΥῪ γοῦηρ." [Ιπἢ ἔδυουγ οἵ “8 Ιῦοσο δἀυδησθα δρΌ, 
(αἱ ΠΙΟΠΥ͂ 18 οοΥ δί]Υ Ὀογηθ ὈΥ̓͂ [86 τηδίατοᾶ, ἐδβογτουρὶ- οίπρ Ὀυ βου ερὶσὶῦ ἢ ᾿γονδῖ δ 
ἴῃ ᾿ἶβ Ῥγορμθοΐββ  ὑπαυθδυϊομὈ]Υ ΒΘ δὰ ΔΙΤΟΔΑΥ ῸΣ ἃ ΘοΟμπβί 46 Δ Ὁ]6 ὑΐηθ Ῥϑυξοστωθα ῥυ θϑυΥ 
ΒΟΓΥΪΟΟΒ 1 ἴπ6 ἰδρὶθ, [ῸΡ δθ ὈοίΓΑΥΒ ὑπ6 τηοδῦ οχϑδοὺ δοαᾳυδίπίδηοο ὙΠ ἰδ6 δηοίθηὶ 
ΒΑΠΟΙΌΑΙΥ ἴῃ 8 Βεραγαὺθ ρασίβ (οἴδρ. υἱΐ., οὔδρ. χὶ]. - Ἱ}.); τ τοῦ αἷδὸ ὑπὸ ῥγοὸ- 
ῬοΡ ΟΠ ΔΙΪΥ Ὀγὶοΐ Ῥογίοα οὗ 27 γϑασβ, Ὀεΐῃρ ὑμθ ρμοσὶοα οὗ δὲβ βοϊοῦσῃ ἱπ 6Χ}]6 (σοΙΏΡ. οἤδρ. 
ἱ. 1 ψ τὰ ἜμδΡ. χχίχ. 17), Θοστθβρομᾷβ, ἰῃ 80 ἴδ 88 ἰῦ 18 ποὺ ΘΧΔΟΌΥ Ῥσ 8016 ἰῃδὺ {}0 Ῥγορδοῖ 
Ἰοης βυγνίνγοά (ἰδ ροτοα." 1 Ηδηρβιθοθογ ἰβ σὶραῦ οα ομδρ. ἱ. 1 (806 ὕΠ Ἔχροβί []Ο0}),,---δὲ 
81} ονοηΐβ, (μἷβ Βγροὐμοαὶβ οὗ ἐμ οἱδρ ὀχροβίὕοσεεα αἷβὸο σϑοοιαμλθπᾶς 1861} ἴπ ῥσδθΐθγθπμοθ ἴο 
οἴδιοτβ,--- ἤθη ἘΖΕΙ6] αἱ {Ὧ6 ἐΐπιθ 07 λὶβ εαὶϊο 88 ἐπ ἰλὲ 2διὴ γεαν 07 δΐδ αρ6, διὰ νὰ σου]ὰ 
ἰατο ἰο ῥΪδοθ ἐλε δέγιλ 97 οὐν ρτορλεῖ ἴῃ ἐδ Ἰαδβῦ αυδσίοσ οὗ {16 70} σοοὐΤΥ Β.0. 

ὝΒθα δὸ δηεγεὰ οα (6 ργορλείίς οὔῆσε ἴῃ 86 γϑᾶσ 8.0. δ98 δ᾽ ὑῃ86 ΟἸΘΌΔΙ, Ὑμοσο {86 
ΟΧἾ 66 δα Ὀθοη ρῥ]δηύθα 88 οοϊοηίβίβ, ὡδγεπιϊαλ δα ΔΙΛΟΔΥ Ὀθοη δοίϊηρ 88 ἃ Ῥγορμοῦ ἔοι 
ΤΏΟΣΟ ἐὑθδη 80 γϑᾶσβ. ἀοοογαΐπρ ἰο ΒΙθοῖ, “" 10 οδῃηοὺ ἰηδοοᾶ Ὀ6 ἀουθίοα ὑδμαὺ Εἰξεκίυ] δἰβδο 
δὰ Κπούῃ ᾿υΐπι ΡΟΙΒΟΏΔΙΥ, δὰ οὔνϑη μιϑασὰ ἢΐπι, δῃά δὰ δἰβὸ γεϑὰ βδαυίηρβ οὗ 18." Βαὶί 
ΟΟΥΔΙΠΙΥ Μὰ ποῦ ποιμίηρ οὗ 1; ΟὨΪΥ 86 βΒῆονβ ουἹάθηῦν {παὺ 6 ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΟΒ ὑμ6 ΟἸαθ1- 
ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΆΑΓΥ͂ 88 ᾿ΐβ Θοσηρϑηίΐοη ἴῃ βρίσὶῦ, αυοῖθα Εἶτα, Ἰθδ:β ὉΡΟῚ Δΐτη, ἰβ ΘΟ; βοίουβ ὕο ὨΣΙΏΒΘΙΕ, 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΪΥ δά ΟΙἾΟΪΔΠΥ, οὗ ΒΑΡ ἃ ΟΟΙΏΠΙΟΒ ΟΡ τὰ Φογοσαΐδῃ. Ζαίον ἐγαιἰοη Ἦδα 
οοπδίχιοίοα ουὺ οὗ δυο} το] δ  ΟΏΒΕΙΡ, ἱῃ ΟΣΧΡγοδα ἔοστα, [86 Ῥοκϊυΐοη οὗ απ αϑδἰδϑίαπί 977 ϑετοπιὶαλ. 

ἴῃ ἃ σΆ86 ὙὮΘΓΟ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴῃ 80 ἰΙὰνν (ΝΌα. νυἱδ. 24, ὁοοσαρ. οὔδρ. ἱν. 8, 28, 80) δὰ ϑδυλ ον ρα 
ἴον βουνίοο, ἴοσ 86 τα οὗ ἴπ6 βούἱπρῷ ὺρ οὗ [0 ἐδ ΌΘσηδο]6, τγδὲ οοη θιρ δίθα, δὰ 80 ΓΘ 
Πανὶ δὰ ἀρροϊπύοα ουθα ὑπο 20. Ὑϑᾶσ ἴὸσ ϑῃίσβῃοθ οὐ 186 [ν᾽ τοδὶ βοσνΐοθ (1 ΟΒγοῃ. 
Χχχ ; 2 ΟἼγοη. χχχὶ. 17; Εἰζγα 1}. 8), 186 διαρμδϑὶβ τ ῖο Ηδη βίη οτρ [88 ἰδιἃ ὍΡΟΣ 
ἘΖΟΚΙ61 8 ϑοὺμβι γϑδσ ἴοσ {Π6 βδῖωηβ, 88 Ὀοίῃρ “8 τηδῇ οἱ Ὀγι βου Υ ἴΑυΣἶ," ΘΡΡΘΔΙΒ ὈΏΒα 8016. 
,Βοῖογθ δὶβ θϑηΐσβῃοθ οἱ ἴμ9 ρῥσορδοίΐο οβδῆοθ ἰῃ ὑιῖβ γϑδᾶσ, ἴμοσο 116, οὗ οοῦζβο, Ηνο γϑᾶσβ οἵ {86 
ΟΧΙ]6, ἱπ ψοἢ ἘΖΟΚΙ6Ι, δ ἴτοιη ὑδ6 ΒδηοίδῪ δὺ Ψογυβδίοιη, οουἹὰ 0 ἸΟΣΘ Ὄχϑοαΐθ {}6 
ῬΥΙΘΘΌΥ ΟΔΙΠρ ἴο ΒΟ Ὠ6 88 Ὀοσπ ; Ὀαὺ ὑμδὺ Ὠ6 ρεγγζογπιοα ρτιεοιϊν ἀμίῳ Ὀδίοτο ἐδπΐ8 Ὁ π18 

δ“ Απὰ {πϊ8 τῶβ πὸ παίυσαϊ οοἰποίάθηοο, ἐμαὶ ΠΟΥ Ῥσορμοεῖθα, ἔνθ ὁῃθ δὲ Φογυδβδίοσ, ἐδ οἶδοσς ἐμ 
ΟΒδιάθω, ἴῃ διιολ ἃ ὝΔΥ δ ἔγοϊη 086 σοῦ, εὐ ἔνσο δἰπροτθ, ἐδ 9 οὔθ δοοοσρδηγίῃρ ἔμ9 οἴμοσ᾿ νοΐοα. 
ἐξ τα ὙΠ} τὸ Ὀσέξοσ ΠΑΥΤΩΟΣΥ͂ ἔμδη ἐμὲ πίον ὀχ θὐξα ἐὲδ61 ἰῃ ἔδοδ6 ἔνγγο δοσυδηὶ οὗ ἀοὰ δ 

Ψ)-: 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΟΤΊΟΝ. ν 

ἐδ ᾿ἰκονίδθ ὑγροῦ Ὁ1]9.1 Ηἱΐδ οοταΐπρ ἔοτίδ 88 ἃ ὑσορμοῦ ἴῃ δἷβ ϑ0Ὶἢ γοὰὺ οοπιροηβαίθα ἴῃ ἃΣ 
ΘΙ ΣΔΟΣΟΪΠΔΕΥ ἩΔΥ ἴῸΓ Δὴ ἰΠΟΟΠΡΤΌΪΥ ἰῃ 8 119, Υἱξ. 88 ΘΟΙΏΩΡΌΪΒΟΣΥ το ἀγοιηθηῦ 88 ῥσὶθεῦ 
Ὀαΐοτο (86 ἔΐϊτηο ἄχϑα ὉΥ {πο ἰαν,. 

ΤὨοοάογοῦ οοποϊυδοδ ἤτοι οἰ. χχὶν. ἱπαὺ ἘΖοκὶθὶ τᾶ ἃ Ναζατγὶί6 (Ὁ). 76. 566 ἔγοσα ἐμ ὲβ 
οἰδρίοσ δῦ ἢ6 τΔΒ πιαγτίεα ; ἰδ τ|ὶίο ἀϊθά ἴῃ [86 πίη γοΑΡ οὗ ἷβ Ὀδηϊβδτηθηῦ. Ῥδδβδρθα 
᾿κὸ οὔδΡ. 111. 24, γὰ. 1, ἐδον ̓ἷπὶ ἰο πι δοίἐἰοα ἀοιση ἸῺ ΘΥΘΙΥ͂ ΒΒΔΡΘ, ἱπ Ῥοββεββίοῃ οὗ ἃ Ποῦδθ 
οἵ εἷς οσ!. 

Ἐνογγ ηρ οἶφο οοημποοίθα τὴν ἢΐθ 116. οὐ (86 οὐ δαῃᾶ, Ῥεϊοηρβ ἴο μδῦ τηδη ο]ά 
ἐγδαϊιοι τ ΒΟ μδβ Ὀθοοσα ἰσεηά, ᾿αδὺ δ “" οαἰείἀθ δ ον ὈΟΟΚ Ἰδδγθ β μὸ ἔατέδμοσ τωθηΐοπ Ὁ 
οὗ δἴπη ἴπ [86 οδμοηΐοδὶ ϑοσιρίασοα οὗ ἴη6 Ο]ἀ Τοβίδιηθη ς᾽) (Β]66 1); (89 δροῦσυρμδὶ Ψοϑυ 
ϑίγδοιϑ. δίοπο τηθῃ οηβ ΐπὶ τὐτ οομητηθπαἀδύοω (ΟΠ δρ. χ]χ.). ΑΒ ἴο ἴ89 πιϊηρ οὐ Ἐξακίοὶ 
ἔδιδβϑὶγ 80 Ἵδ]ϑᾶ, θο0 ΕδὈτίοἰαβ, Οὐάες ρεευάορ. Κ΄. Τ. Ἰ. ᾿ 

ες Γ1δβ {8670 18 ἃ {δ ]ΟῦΒ τοροσῦ οὗ 8 χωοοϊίῃρ Ὀούνθοη ἴω δῃᾶ ῬΥΓΔΡΌΓΑΒ, ΨΏΟ, 88 18 ψὸ}] 
Κηόνῃ, ἰΒ τοροσίθα ὅο δβᾶνθ βΌΠ6 ἴῃ αυοδῦ οὗ ὑπ ὑθγαρ]θ ᾿νιίβάοτῃ οὗ ὑμ6 ΕΥΡ ΔΩ 8180 ; Ὠθ ἱβ 
βαϊὰ ἴο ἰδνϑ Ὁθθῃ ἃ ἀἰβοὶρ]θ οὗ Εξοῖχῖθὶ, πδν, ἴο βάν Ὀθοῃ ΕΖοκίοὶ Ὠΐπγ86]}.---ἰϑο τ ΐγ 6168. δ ΣΘ 
αἰιεϊθυϊοα ἐο διΐτῃ, δύο δα Ἰοδαϊηρ ἴ86 Φονα ἀγγβμοα δοοββ (86 γῖνοσς ΟΠΘΌδσ, ἀγονηΐηρ [80 
ΟἸιδι ἀβδὴβ ἱμογοΐῃ, δπᾶὰ ἐδ9 1710.---ῆϑὸο [6 ἷἰβ βδίᾳ ἰο βαῦθ Ῥθθῃ τοῦυγάογοὰ ὉΥ ἃ ἔθ] ον -οχίϊθ, ἃ 
δον δῃ Ῥγΐποθ ΟΥ ἡυᾶρθ, τι οδ6 ἰΔο]δίσΥ λ6 τορσονϑάᾶ---ἶο δαγο ἀἰθὰ 88 ἃ τιϑῦῖγσ. ὥθο ἴῃ [86 
Ἐοχαβὴὶ ΜΑΣΥΤΟΪΟΘῪ δὖὺ ὑπο 10 Αρσ], Ἐζοίκῖ θ᾽ Β ἀδὺ ἴῃ 086 64] ΘΏ ΔΓ.----ΗἾΒ ΘΟΥΡΒΟ ἷ8 βαϊὰ ἰο 
δνθ Ὀθθὴ ὀοηνουθα ἰπίο ἐδ9 βδίῃηθ δορΌΪ] Τα] συ ΤῺ ἴῃ τ ἢ ϑ'μ θη δπὰ Ατρῃδχδαβ ὈΟΠΘΒ 
δὰ Ὀθθῃ ἀεροπϊϊοα. “ἢ [86 τη 4419 ἀροθθ ἔμ γ γῶβ ΒΒΟΤΏ, ΒοΙῺΘ ἀδΥβ᾽ ᾿ΟΌΣΠΘΥ ἔγομι Βαράδά, 
.ἷβ ἑοσρ, ὕο τδοδ {86 ζὁ0γ718 τοϑδᾶθ Ὀἱ]ρτίμιδροβ ἔγουι Ῥδγί δ δῃὰ Μοαϊδ" (Ἰη6 7); δηὰ 
ἄοντῃ ούθῃ (0 ἴδ ργοθοηῦ δύ ἰδ ἷἰβ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἃ ρΪἷδοθ οὗ ρίουβ νϑπογδίζοῃ. Οομρ. Ἐ ἰἰβίυβ, 
Δία. 8. ἱ. 19, 10-11. 

Ἐσεκῖο] ῥσορμοαίθα ἔγου) [86 βουθηΐῃ γοδ Ὀοίοσθ, Ρ ἰο δὖ ἰοδδὶ {86 εἰχίθοη ἢ Ὑθ8}Ρ δέξοσ 
{86 ἀοδίγυοιίοι οὗ Φογυβδι τ ,---22.--28 γοθ.Ό Ηθ που]ὰ δοοογάϊηρὶν πᾶν Ὀθθὴ ρταγὰβ οὗ 
ΒΓ γοᾶχβ οὗ δρθ. 7)}λὲ ιὐλοῖε 977 δΐδ αοἰΐσε ξεγυΐοα αϑ α ργορλεί δεϊοπσβ ἰο (δε εαίϊο. 

ξ 4, ΤΗΣ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΑΟΚΟΒΟΟΝ ΑΝῸ ΤῊΣ ΠΑ ΒΟΌΒΒ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΕΊ. 

1, Τλε φοπεγαὶ δαοζστοιπα αϑ σοππεοίεα ιοἱτὴ ἰδὲ λἰδίοτν οΥ (26 τιοογϊά. 2. Τῆε πιοῦε βρεοϊαὶ 
«Ἰεισϊοἢ ([Βτδο } 18} 2) οπ6. 8. Τλὲ ἰαδοιγ 07) (λὲ ργορλεί ἀυγὶπο ἰδὲ 3 ΥΓ8ὲ δουθη ψεαγϑ. 
4, Μὰ ἰαδοιτε αἶεν ἰδ ἀρϑιγμοίζοῃ 077 υεγυδβαΐδηι. 

1, Ἐσυρί, αὖ ὑδἱ8 νατίοάὰ Ὧο ἰοῦ οῦ σογδίθσϊ ουθυ οἰοθοθᾶ δὰ οἱ οἷά, 888 οροηϑοᾶ {θοῇ ἰὸ 
Βι ΣΔΏΡΟΙΒ ὍΠΟΥ Ῥβδιησ θυ 8, ὙΠΟ [.88 δύϊδι πο ἴὸ ΡΟΣ ὈΥ̓͂ ΤΘ8 1:8 οὗ δίσϑηροσβ ; οἱά Ἐσυρί 
9068 ἰ0 τιεεί ἐΐξ εεἰ7-αἱδεοίμέϊοη. Νοὸν Ἐφγρὶ, Βονονοσ, 88 οδδγδοίοσισζθα, ἴὺσ θχϑῖηρ]θ, ὈΥ (80 
θυϊδὶ οἰγουτηπαν σαίζοη οὗ 06 8016 οὗ Αἴτίοδ ὈΠῸΣ ὨΪ8 ΒΌΟΘΟΘΒΒΟΣ ῬΒδσβοὴ ΝΘΟΒΟ, ΤϑῦθοΣ 
ἴδδη οοπαποδίβ ὁπ ἐδο ϑ'υσίδῃ ὈΟΣΩΟΣ δηὰ 86 σδρίαγο οὗ Ψο συ Βα θηι, 1Β ποὺ 8016 ὑο τηδ ἰδίῃ 
ἐϊβοϊξ; σι [6 ἀοίοδι δὺ Οδγοβοιΐδῃ (Οἰγοθαίατῃ) Β.0. 606, οΥ 60ὅ, οΥ 604, 86 δίας οὗ [ἢ9 
ῬΉΔΙΔΟΙΒ 18 ΔΙΤΈΔΑΥ ὩΘΆΡ [Π6 ΒΟΣΊΣΟΙ. 

Ιξ ἴθ ἴῃ ρασὺ ἃ ροσίοὰ οὗ σίραπίϊο (οισΉ 18, Ἐχοκίοῖ 8 ρεγοα ἕη (λα ᾿ϊδίογῳ 97 ἰδὲ ιοογίά. 
ΤῈῸ ρονοῦ οὗ 86 Αδευγίαπδ, ἴὸ τΒΙοΣ ἐδ Κίηρσάοτῃ οὗ ἴβτδϑὶ δῃὰ {μὰ ὥϑσχίαι":β μωᾷὰ {8116} ἃ 
ῬΙΘΥ͂, δυαοουπηροα ἴο 186 οοδ]ϊ οι οὗ 89 (λαίάεαηε απὰ Μεάε8. Νίπονυθῆ, βιχοιοδίηρ ὑὮγθ6 
ἀλγβ᾽ ἰΟΌΣΠΟΥ δἱοὴσ ἰδ Τίρτίβ, ἰ8 βδίποο ἰδθῃ (6006, 628 ὃ) ἐδμαὺ τϑῶρο οὗ 1118 οομείβίϊῃρ οὗ 
ἐπητοθδ9 Βοδρα οὗ ταῖῃθ ορροεὶϊο Μοβαϊ, τὰ οὶ ΤΏΟΣΤΘ τθοθηῦ οχοδυδίϊοηβ μΑΥΘ ἸηΔαθ 80 ἰηΐθ- 
τοδύποῳ. “Νεδιιολαύποεσατ (Δ Οὐηφωόγοτ, ὑμ9 1 εδίγονεν,, τϑτοδῖηβ 080 Ἰ6Δον οἱ ἰδδῃϊοῃ ἔοσγ (πὶ 
Ῥασίοά ἐπ ὑμ6 Εδδί. 

Αοοοτάϊηρ ὑο 5] ΟΥβο κ᾽ Ολγοποίοσυ 97 ἰδ6 Ῥγοτία (ὉΗ. 81, 83), ὑμογθ ϑιβοσρεβ δγοδάῦ 
δοουὺ (δι5 ροσίοά ἰμ0 Ηογϑοϊὰθ Οαγαημα, ἰμο Δ] οροϑᾶὰ ἐοπμᾶος οὗ 89 Μδοράοῃπίδῃ θιρῖγθ, δῦ 
88 ἴδιο δίγιλ οὗ Ἴγτια 8 ἴο 6 ποὐϊορά. 

Ιῃ Διλεηδ, ὕγαοσο, δὺ ἴλ6 οομητηδηάᾶ οὗ [86 Ῥθορὶϑθ, υτοὺθ (Β.0. 622 οσ 624) ἷβ οοᾶθ. ΤῈθ 
ῬΘΟρ]9 βαίὰ ἰὺ ψδβ πυυὶ θα τὶ Ὀϊοοᾶ. Ὥτδοο τωυδὺ ὑβογοΐοσο Ὀ6 [ο]ονθὰ ὈΥ ἃ ϑοίοῃ ; 
δηὰ δΐ8 τῆοσὸ παταδηθ Ἰορὶβ᾽ αἰΐοη δ1]8οὸ εὐ} ὈθΙ οηρδ ἰο ἐμἷβ ροσϊοᾶ. [ ἱ8 ὑπὸ ρογϊοα οὗ ὑΐθ δο- 
οδ]]οὰ “" δευξη τοῖδο τηεη 97 αγοέοο, αἷδο οὗ ἴθ ᾿γτίος ροοῦ Αἰσδιω, δια οὗ (6 στοδίθαὺ ροδῦθϑδ 

Δ΄ “Ἠρν Β9 φσροπὲ δἷδ ἔἶτωθ Ὁρ {111 ἐιὶο {δ στοδῖθαες ἑυτηΐηρ- Ροϊη οὗ 4 1Πο, ἱβ πού σεροτγίϑα ἴο πὸ; 
Ὅυϊ 8 Ἰένοΐὶ οοτίδί εἶν ἐπ ἐδο ὀχοσοΐδο οὗ ἃ ὑσϑάοζωϊ δυεῖν Ἀτίθδεῖγ- πάϊοϊαὶ σατο ἔοσ δὲδ ῬθΟρῖο, βεπ θὰ 
ἐδὸ δν,, διὰ σοδὰ ἐμὸ πεεϊηρο οὗ ἔθ ρσορδβοίδ πτδο Ἰ᾿ἰνοὰ Ῥοΐοσο μῖτο " (τα σοί). 



6 ἘΖΕΚΤΕΙ, 

[ οὗ νβοῦιὶ ασθθοθ Ὀοβείοά, (80 Γ,οβοΐδα ϑαρρῆο.---ΕΟΣ ἸοπιῈ ΟΟὈ ΘΙΡΟΡΑΣΥ͂ ΘὨΓΟΠΟΙΟΘῪ ποίρα 
Ταγημίπίυν Ῥγίοιδ, ὑμ9 ἈΠῸ οὗ [δοθο Ἰοβοπάδσυ “ δουδη κίηρϑ,."" πἘΟ ἰῃ δυοοθεδίου δέγαησίμοηοὰ 
Δα οοΟηδβο]  ἀαἰθα ὑπ οἱἐγ δηὰ ἐῃ6 βίδῦϑ. 

2. Τε πιοῦϑ δρϑοϊαὶ ἀἰδίογτὶο δασκογοιπά, οὐ Μοὶ ἐλ ἰαδουγε ΟΓ οὐν' ργορῪοί ἀἰδρίδγ ἴδοτα- 
βεῖγοβ, οοῃβὶβὶβ οὗ ἐδδ ὀσσιγτέποος οοππεοίδα ιοἱ(ὰ ἰδ ὕειοε, ἐλοὶν οἱγοιμπδίαποοα απὰὦ οοναξέέονϑ 
)οπι (δε (πιο Ὁ ἰλς οαρζευϊίψ 977 Κίηρ υελοϊαολέπ (οΥ «]Ἱεσοιλαΐ). 

Αὐ Βοτὰθ ἰῃ ἐδο ἔδυμουδηὰ ἴμθ τὸ ἰβ σϑβιἀϊηρ δὖ Ψογαβαίθηι ἐδ ἰαδὲ Κἷπο ὁ ἰλὲ λοιδε οὗ 
Ταυϊά. Τμο Βαδγίοηξαη εογυϊίμας Ὧδ8 δἰγθδαῦ Ῥδοσαρ πἀπάοσ υἱελοίαξίπι͵ το Πδηΐοὶ πᾷ ᾿ΐθὺ 
ΘΟΙΏΡϑηΐΟΩΒ ὝΟΣΘ ὕδκϑῃ δίοηρ τἱθ Ὠΐτι ἐο᾿ Βαῦγίου (ΗΕ νοσγαίοκ, Ἠθηρδίθο ρον). Αοοοτγά- 
ἱηρ ἴο ἴ80 υὑδυδὶ νέον, ἰὺ θορδὰ πιΐὰ (μ9 σαρυϊνιγ οὗ Φομοίαοιίη, ϑ'ϑοὺ ὮΡ δὲ Βὸ νᾶ ὮὉΓ 
ΝοΟασμδάμοσζαν, Μαδιϊδηϊδ, δὖ [89 ὥμηθ 21 γϑδγβ οὗ δβθ, ὑῃ6 τπ6]6 οὗ (δ6 οαρέΐνε «ελοϊαολίη, 
ὙᾺΒ ἴῃ χὰ 8 βοσυδηῦ οἱ Νϑουοημδάμοζσζας, αἰ μποῦρσὰ ΒΘ νῶδ οδ]οὰ Κίηρ οὐδ ἰδ ᾿τοσί 1688 
τορηϑδηῦ ἰοΐρ ὈΘμϊπὰ δέξο {89 ἀγαίηίηρ ΑἸΑΥ οὗ ἰμ6 βίσοηρμ οὗ Φπάδιῃ, δῃὰ δα, ροσδδρβ 
πρὰδρ ἰμ6 ἱπαργθαβί οῺ οὗ “Φϑβονδ᾽ αὶ τἱβὐθουβηοδθα," Ὀθθη πδιηοᾶ Ζοάοκίδη ὉῪ ΝοὈμομοά- 
ΠΘΖΖΑΡ (2 Κίηρβ χχίν. 17 βραᾳ. : 2 ΟἼσγοῃ. σχχχυΐ. 10 βαα.; ὅδγ. χχχυίὶ, 1; σοὶ. χυἹἱ. 18 5β4α.). 
Ογοτ-οοηβάθησθ ἴῃ ἷβ οσσ ῬΟνῸΣ δηά ἰδοὺ διβοηρ ἰδθ ῥῬθόρὶθ, δ ΜΠ δὲ πεῖνῃ ἰδ ργϑδὶ 
Ομ68, ὕ6 οουγύ ῬΑΣΌΥ,---οὐδίληδίθ ἀθβδχιοθ ἑβγουρσμουῦ 88 τορδιὰβ ὑλ9 ἰβοϊαίθα ρχορμοίίο γοΐοθ 
οὗ Φοχοιηΐδῃ, τὸ τω οἢ 86 τοογο ἩΠΠῺρΡ δὴ θα ἴος {86 ΔΠυτοιηθαίδ οὗ ἔλθ ᾿γὶπρ' ῥσορμοία, 
--᾿ἰηοοηθνο οὐ ὑδθ ῥδεὺ οὗ ἷβ ποῖρῃθοῦχβ, ὑπ βῃ18}} Κίηράοτηβ οὐ ΤἸγτυβ, ϑίάοα, Ἑδομι, 
Ατρτηοη, Μοδῦ, ὑπτποὰ ὑμθ ᾿θδὰ οὗ ἰμΐα ἰκίηρ ΟΥ̓ ΝΟ υ δόσαν ζτάσθ, δἰῖκὸ δὲ ἴο [86 
βουίουθ οδίδια σψβϊοῦ Ῥουηῃά εἶα οοπβοίθῃοθ 88 σϑδρϑοίβ δἰβ Ἰΐορο ἰονά (2 Οὔσου. χχχνί. 18), 
διὰ 88 ο ἐδ ἱπου 8010 ΘΟὨδΟαΤΘΠΘ68 ΜὨοΝ δύο δὴ δοὺ οὗἨ θυ) ΌΣΥ δαὰ ὑγθδοθοσυ τηυδὲ 
δγίηρ νὰ 1. [ἢ ποὺ γοῦ ἐπ ἴδ Ἰουσίδ γοᾶγ οὗἨ (μ9 σοβῃῃ οἵ Ζοάοκίδη, σθη {06 Κίηρ 
Ἀϊπη86}} ουϑῇ τηδὰθ ἃ ΟΌΣΠΘΥ͂ 88 δ δ8 ΒΘΌΥΙΟΙ, δπὰ ἀϊὰ οὐδίβδηοα ἔμ 6.θ, ἱπ ογᾶθ ὅο σθῃουθ 
ΔΩΥ͂ Βυδβρίαο δηὰ ἴοῦ ὑ86 σϑῆθνδὶ οὗ ᾿ιἷὶβ μοιοδρο, γοῦ ϑουβϑίη  ἷβ ονοσυοθοΐηρ, ἀοβδηΐ 
Ῥγάθ ἀ!α ἰδκθ βῆδρο ψῃϑῃ Ηορῆγα (ΔΕ ρσδηϑῖ, Αρσγὶ98) δὰ βυοοοοάθα ΝϑομβοΒ δοὴ Ὁ [890 
ἴβγομθ οὗ Εργρύ. ΝΝεροίἑαξίοπε ιοἱιλ Ἐσυρὲ ποτὸ οαίοσοα ἀροῦ; Ὀαὺ ὀυθη Ὀοίοσο {86 Εργρύϊδῃ 
ὝΓΘΔΡΟΙΒ ὙΟΙῸ δὺ Βδηᾶ, Ζεάεξκίαλ τοδὲ ὦ ἐπ τεδεϊϊέοη 707 δἰπιϑοῖ ἴῃ ὑ86 ἰδ γοας (ὅ88}), ῥχὸ- 
γοκίηρ ΝΟΌΌΘΒΔΠΟΣΣΑΓ ΒΒ τσ ὕο δὰ ρθη οὐὐογοακ. Ουΐοκος ὑμδὴ Εργρὺβ Ῥγοιηϊβοα 6 ]Ρ 
Ἧ8Δ ὑΠ6 γϑηρθϑῆοθ οὗ ἐδ Οδδιάθδῃ, ἰδυίηρ ψαδβίθ [89 ἀδέβηϑοὶθεδβ ἰδηὰ, Ὀθίοσο {89 γ78}18 οὗ 
δοτυβαϊθ ; δηθὰ σψβθη Ηορῆτα, δέθοσ ἰδ οΟὐὐΥ ᾿δὰ δσθδαυ ὸγ δἰπιοβὲ ἃ γϑὰρ ψὶ ϑίοοα {δ 
ῬοδίορΌ ΓΒ, δὺ ἸθΏσί ἀΥΑῪΤΒ ΠΟᾺΣ ἴοσ ἰΐβ τοϊὶοῖ, δ 8 ἀσίνϑη Ῥυδοῖκ ἰο Αὐτίοδα πὶ ποαὺῦ εἰσί κίηρ ἃ 
ον. Φογυβαίθτ, ΠΟΥ͂ Βυστου πμἀθα δηον, δηὰ πἰοαῦ ΔΩΥ͂ ργοβροοῦ οὗ Βε6ὶρ, διὰ ββδϊάθβ 
τοαπορα πὐδΐη ἴο [86 1δϑὺ οχίσθση τυ ὈΥ ἔδιυΐηθ, ΔῈ ΠΟ ἸΟΏΡΟΣ Ὠο]ὰ ουὐὐ. ΤῊΘ ΘΏΘΙΩΥ ἢ88 
ταδθ ἃ ὈΓΟΔΟῺ ἴῃ ὑμθ γ181186. Ζοαοἰεῖδἢ βυσοθοθβ ἴῃ τδκίηρ'᾽ ἢβΒ ΘΒοδρ6 οἢ {86 ἔοἸ]οσίπρ εἰρμῦ 
ἔγοσα {πο Ἰοβὺ αἱἐγ ; Ὀαὺ ἴῃς ΟΠ] ἄθϑηδ ρυσβυΐηρ ἷπι, ἀττοδὺ Ὠΐηὶ ἴῃ ἰδ δίρηῦ, δα Ὀσίπρ' Εἶτα 
δια ἰδοδο Ὀοὶοηρίηρ ὑοὸ δἷπι Ὀοΐογο ΝοΌομδ ἄπ σσαν, ψ}ὸ δὰ ὑδκθη ἊΡ ἷβ Βοδάαυδγίοσβ δὺ 
86 ποτίδοσηι ὈουηἄδυΥ οὗ Ῥαϊοδίϊμθ. Ἡΐδ οὨΣ] ἄτθη δηὰ δβεγοηΐβ ἅ7Ὸ βἰαἰπ Ὀοΐογο μὲβ ογδθ, δὰ 
5 οὐγῃ ΟΥ66 [86 ἰπξυτίδίοα ΘΟΠΑΌΘΙΟΥ οδΌθ68 ὕο Ὀ6 ρυὺ οαὐὐ. Ὠγχαρσροά ἴῃ ομαὶπβ ἴο Βδύσψιου, 
86 ΘηἋ8. ἷβ θ ἐῇδγο ἴῃ ῥσίβοῃ (2 ΟἸ σου. χχχνῇ.; {6}. χχχῖχ. 2 Κίηρβ σχυ.). Τῇ ψ8}}8 οὗ 
δεγύβαίοι τ γο ἵβσονσῃ ἄονσῃ ὉΥ ΝΟΌΘΟ Δ ΖΖαυ 8 οοιητηδη, ὅδ ἰθτρῖθ Ὀατηΐ, 88 τγϑὶ] δδ 
{80 τοῦδ] ρδῖδοθ δηὰ δ}} ὑ86 οὐδὸς Ῥχοτηϊμοηΐ Ὀυ]ϊηρβΌ. Αὔὔοσς τοοδὺ ἱβοσουρα Ρ}|656, δοιὰ 
αἰον (86 Βαπὰ οὗ [80 ὀσχθουνίομον δὰ ἱῃβὶῖιοιοα γοῦ δα ομδὶι αὰρτηθηὺ αὖ ΕΪΌΙΔΒ ({6Σ. 11,), 
186 τοιηδί πος οὗ ὑ80 Ῥϑορὶβ, τὶ (μοἷσ σῖνοβ δπᾶ οἰ] σοι, ἄοσσῃι ὑο ἐῃ9 ῬΟῸΣ Υἱῃθ- ἄγθβθοσβ 
δ ρϑδδδῃΐβ, ΤῸ ΤῸ σαγτίδα ἱπίο (λὲ Βαδυϊοπίαη οαρίϊυϊέν (Β.6. ὅ86 ον 687: [688}]}. Ονον (δοθὸ 
ὙΠΟ 8ι0}}} τοπιδί πὰ ἴῃ (δο Ἰδπὰ ἃ 99 8} ρονυθσποῦ, θά δι, δ ρἰδοϑᾶ, δὺ γῇ 86 846 βίοοᾶ 
ΨΦογοιίδῃ,. Τθθσο ραὐμοσοα δ͵8ο δρουπμα δἰτὴ ὑμοβ ἢο δὰ οδβοδρϑὰ ὀδρυυο ὮὉγ δίσῦ. Βπὲ 
Οοάδλ δ τγ88 τουσαογοάᾶ, ἀμ Ὀθέογθ ἐμθ υϑηρθᾶμοθ οὗ {δ Ομδίἄθϑηβ, ἰῃ βρὶἐθ οὗ {80 τϑίβοι- 
Βίτϑῃο09 οὗ Φαγθυλίδ, ὑπ Ιδδὺ στοπηιηδηὺ οὗ ἴῃ Ῥϑόρὶο δ8δοὰ ἰο Εργρῦ, ψθοτο (8 6Υ βοι θα ἄνα. 
ΤΩ ῥσγορμοὺ ὑμ6Υ σοτα ρα ὶ]θὰ ἴο ρὸ δοῃς τῖνῃ ὑπ. 

ΟοΏΡ. Αδγίδα εν Χὐγσεδολίολίε ἀο6 Οτΐοπίθ παοῖ Ϊιεπογπιαπί, Μᾶαπιιοῖ α'λίϑί. ἀπο. 6 ἴ ΟΥΐοπί, 
Όγ Μ. Βυβοὶ, ἱ., Θαποῖαν, ἱ. Ρ. 829 κβα4. 

«Γεγοπιαῖ, ὨδΔὰ ἀυτίηρ ἐπα ροτίοα, τ ἢ110 ἐμο ἀοαύϊηϊοβ οὗ ἔδο κἰηράοτα οὗ υάδῃ ψοσο Βοΐηρ 
ΔΟΘΟΙΩΡ]Βμοα, ἴο ἰδίκθ ᾿ἷβ βίδη ποῖ ΟὨΪΥ δρδίηβι ἐλὲ ζίποε απὰ ἰδεῖν σγεαὶ οη68, Ὀυῦ ΒΟΔΣΟΘΙΥ͂ 
εβ8 δραϊπδὺ ἐλ6 ρεορία αἷδο, ψἘῸ οδοὶ ]αύθά Ὀθύπθοῃ ἔλθ τρράμθαθ οὗ βθδεμθαϊβα Ἰυϑὶθ διὰ 8 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. Ἷ 

ἀψροοτγιεἰσαὶ 8οἰ{-τἰσλιθυικηεδε ἔγοτα ὑμαὶγ Ὀοΐης ἐπ ρθορὶα οὗ αἀϑᾶ. Α ἀρφοποτγαίο ρον οοη διὰ 
ἔλε μιίκε ργορλοίς ργῖνο ἴο 19 ηἰραυ-Ρ᾽οἴατο 18 ἀρτηοηΐδο αμδάϊημ. “ λίδδθ ἃ “οΐομοο οἰ (Υ, 
Δ δὴ ἰγοὴ ρ  αγ, δηἃ Ὀγϑζθη ψν 4118, (26 ργορλεὶ 977 πιομτηΐια ἀπε ΟΥ̓ ἴόανϑ βίδαιἶβ δομα ἡ ἴ{ὶ 
δὶ8 ἀοα Ὀεβὶάθ (6 Ὀδδκοῦ ἔ.]] οὗ “" ἤρβ, τι ἢ ἢ ἀ΄Υο ποῦ ἴο Ὀ6 οδίθη,᾽" δηἃ τ οἷν ἀγα ἰο Ὀδοοιὴδ 
ἃ ὕΘΙΤῸΓ Δηἀ ἃ ῬΓΟΥΘΙΌ ἰο 8}} ὑπ σου], δηὰ 8 οἴσβο (Ψ6γ. χχὶν.). [Ι͂ἢ ῥυίβοη ἀπ βοοιγροα, 
ἴπ ἴπ6 ρῥἷῦ 1.}} οὗἨ τῖτϑ. βυ δ] οίθα ἴο ἤπηροῦ δηᾶ ἀθδαϊν ροῦὶ], ἃ8. νγ6}} 88. τυ ῆθη σϑοοϊνίηςς {110 
αἰδιϊποιίίοηβ οὗ {8ὸ ΟἸια]άεδη, ἴο ψΠοσὰ μΒ6 τγὰ8 ἀηἄθῦ ἐῃ)8 ΠΘΟθαβι Υ οὗ ῥτοιηϊδίηρ {Π6 νἱοΐοτν, 
δια Ἔνθ ὍΡΟἢ {Π6 Γυΐϊηβ οὗὨ ΦοΓΌΒΑΊ Θὰ δθα τὶ {16 δῦ τοπιηδεῖβ οὗ Φιήαῃ, Φ τοι δ ΤΟΝ 18 
ἐλε παίολλμαπ 977 Ἀἰδ παιϊῖσα ἰαπὰ (ὅ6γ. χχχῖχ. χ].). ἨΗ]δβ οσοδβίομδὶ το ύϊουβ ὕο ἰμ6 οο]οι δῖ ἴῃ 
Βαγοι (6γ. χχίχ. 11.), 88. ὑγγ6 1}: 828 ὑμ8 οἴοεθ οἵ ἢἰβ 116 ἴῃ Εργρῦ (εν. χ!!.--χ]ῖν.), πρδκο πὸ 

Ἔβϑϑη 4} σἤϑηρσα ἴῃ ὑΠ]8 οἰδγαοῖοσ. [Ὁ 18. ΟὨΪΥ͂ Β᾽ Π1]ΑΥ]Ὺ οἸορίας, ὑγαρίο, 16 οηα ψ}}}, ὑπαῦ ΔΒ 

“οβίδῃ, {86 ῬΡίουβ Κίῃρ απᾶθγ ὙΠ οτ ΘΓ Ἶ Δ} 5 Ῥτορμεῖία πιίββίοη θαρδη, πααδῦ [4]}] δἱ Μορίαἴο 
ἴη σοηῆϊίοὺ ὙΠ ἢ {86 ἘΣ ΥΡΙΔηΒ, 80 Ὁ ττ88 ᾿υϑὺ ἴῃ Εχγρὺ ἰμδὺ Φογοιπλῖδῃ 4180 ἀἰβαρρθαγοά. 

Τὸ ἴῃ ὀσσωιγτόησος ᾿αϑὺ παγγαίθα ἐλὸ ἰαδοιγα ὁ Ἐχοϊιοὶ ὕδαν τεΐέγοισο. Ἠφδ βηρρίοηιθηίς 
απεὶ σοηἰἵπηθ5 ἰλοκο ΟΓ ΐ8 ραταϊϊοὶ “ονοπιαλ. 

Ἦΐβ νἱβίοπβ, ἀἰβοοῦγβθοθ, δη δοϊρθ ἈγΘ ὑῃ.6 ϑοσοιηρδῃϊπιθηὺ οὗ ὑμ ἱπινατα δπα οαὐναγιὶ 

οοσσαυρίίοη οἵὗὁἨ Φιάδῃ ; {π6 Άπα] ἀφοϊβίοῃ {πο γα ἔογπιβ ἴῃ Ὀᾶβὶ8β οὗ 186 ῥγίποῖραὶ αἰν᾽βίοη ἰὴ {16 
τυ ἰ,8 οὗ οὐν ργορδοῦ (ὃ δ). 

ΤῊ εἰγοιηδίαπσοβ δῦ ἰῃ6 τῖνον ΟἸΘΌΔΥ ΨΘΓΘ σοί ΠῚν ποῦ ἴῃ σΌΠΟΤΑΙ {Π6 Βδη16 10} ἔῃ ο8ν, 
ἴῃ 1πὸ Τα που] μα, ἡ ο ἢ 6 ΓΘ ονοῦ δαούαδιίϊηρ, ἀμ ΠΟΥΘΣ ὈΓΟΡΟΥΪΥ ἀφοϊἀοα 4111 ὉΠ6 ἀδδίταποίϊοτι 
οἵ ΦογΌΒΑ] ΠῚ ;-- ΠΟΥ͂ ΟΓΟ Βοιι]6 , ἴῃ 50 [ὉΣ οἰθαγ, 85 (ΠΟῪ ὙΌΓΘ {Π|8ὲ οἰγουτηβίδησοβ οὗ δχῖϊα, οὗ 
ΒΑ Υ]ο ΐ ἢ σΔΡΟΥΥ : ΔΙΠου ἢ ὑ}}18. ΟΔΡΟ ΝΣ, 88. 18 ρἷδίη ἔγοιι ἸΏΔΠΥ͂ ἃ οἰτουτηβίδηοο, ἴῃ 

Οοαβ ῥγονίθησα ἢ88 Ὁῃταἰ ΒΔΚΘΔΌΪΟ ἔγΆοθ8. οὗ [ογθδδγληοο, οἵ ργεβϑοσνδίίος ἴῃ ᾿0. ΝΕΡΙΟ δ - 
ὨΘΖΖΑΙ᾽Β ρΓοοοάσγα, νοὶ 11} τοβροοῦ ἴο ἔπο86 τῆο τουηδί πο Ὀ6}}1ηἃ αὖ {86 ΨΘΤῪ 6ηα ἴῃ ὉΠΟΙΓ 
Ὠδίϊνο ἰδη, ἰ8 Ὀδβοά ἀροὴ α κεογοΐ σοπυϊοίίοη ὁ ἰλοὶν δοῖησ ἰλ6 ρεορίε Οο7 ρτοηιῖβο, νι Ἀἰοὶϊ τὸ- 
τοΐπβ οπα ἱηνοϊ αἰ τ ν᾽ οὗ 86 ργορλοςῖο8 ὁ Βαίααιπ, ν᾿ ὯΟ 88 οὗ οοῦγβο ἔσοπη {86 ΕᾺΡὨγδίθβ. 
Ἠονόνοῦ τηποὶϊ ἢ6 ἔ66]58 ὨΪΠ156}} ἴὼ Ὀ6 ἃ ΘΟΠΑΌΊΘΓΟΓ, ἢ6 ἈρΡΡΘΔΥΒ ἴο ΚΠΟΥ͂Σ αἶβο ὑμαὺ ἰύ 18 ρίγϑη 
Πῖπι 0 ἐχεσμίο α ἡμεϊχπιεπί 97) αοα ; Ἦ6 βῆονβ, 88 ἰβ αὐἱ8 Θχρ] ] 8 }}6 ἴῃ {8 }8 ὙΑΥ, ΤΠΔΩΥ ἃ 

ΒΌΓΡΓΙΒΙ ρ σΟΠβ ἀογίοη ἴον ὕποβθ ψἹΠ0 ἃγα ὑῃ6 οὐ ͵ θοίβ οὗ {ῃ6 ἡπαρηχοηῦ. 

Ι0 νου] Ὀ6 οὗ ἱπιροτίδηδβ ἔοσ ὑπ 6 Βἰβίοσυ οὗ ποδύμϑιϊβπι ὕο πα δ σοῃποοίίοι Ὀούνθθη ) «Ὁ 
ΜοΙομίσοαο)ς δπὰ Βαϊδδιι πα ΝΟΡῸΟΠδἀηοζζατΊ, Τηθ βίσοηρ [ΘΑ ΠΘηἸϑιὴ8 68 18 ἴο βιρροθβο "7 νῃ 
8 Βίσγοῃς οΥρίηδὶ σοῃβοϊοιιβηοεβ οὗ ἀοά. 

Τὰ {Π6 ΟΧΙΪΟΒ ΟΤΟ η0 οἰαυεθ οὗ 186 ΟΠ] ἄθδηβ. Ῥγοῦδὶν Ἰδηβ δα Ὀθοη Ἰοὺ ουῦ ἴο 
τοι ἴῃ οοπδιἀοτγαίίοι οὗ ἃ ἰσἱ αΐθ. Εο ΔΓ δ 6 πον, ἰζ ἀϊὰ ποῦ διηοιιηῦ ἰο ὈοΠα-Βοσυῖςσα, 

88. ἴῃ Εχνρὺ ἐοστωοῦῖγ. ὅδ τηὰσ] Π6 δϑβίου ψὰ8 10 ὅ0 Θβ δ] ἰβῃ α ζιηα ὁ εἰσὶ δοπιπιοπισοα ἢ ἴὰ 
186 δἴταηρμε Ἰαπά. ΤῊΪΒ Ῥϑορῖίβθ, τηόσθουοσ, ἅτ ἴκὸ ὑπ οδοίαβοβ, Ὀοΐῃ 85 τοβροοίβ ὑἢ 6 ἀτπυδον χ 
οἵ οὐϊ δηροαγ ἔοττηβ τ ἢ βρη ὈΪοβδοιῃ, δηὰ Ὀδοδυβο ΏΘη ΤΌΤ Δ ΔΥ. ἜΘ Οἡ {πὸ πχοβῦ 

ὈΆΓΤΘη 801], ΠΟῪ 480 ἰδκα τοοῦ δραὶη ἱπητηοαϊίο Υ δηα οοπίϊηπα ὑπεὶρ οχἰβύθποθ Εγθη ἴῃ 
Ἐκγρὶ νμδὺ δὴ ΟΥΡΆΠΙΟ σοηπηοοίίοη 84 ΓαΠΊΔ' Πα ἈΠ ΌΤΟΚαη  ΑΠά δὸ Μὲ ρογοθῖνο, ἴῃ ἢ ΔΡ. 
ψΠ. 1, δ ἐλε οἶον 5. 97 «ἱήαλ᾽" αἀδϑοηιδίοα ατομ Πσεκίοῖ. ΤῊ ψῃο]6 πιοᾶς οὗ ρτοσθήιϊιγο οὴ 
ΒΌΘΝ 8 ΟΟΟΑΒΙΟΙ ΒῆΟΥ 5. ΘΟΓΓΔΊΠΙΥ {πΠδὺ ὑῆ686 Φ6}0}8 δαῦα Ω0 ἸΟΏΖΟΓ ΔΗΥ͂ [6 Π}}0]6, σΔἢ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓΡ 
ΟΥ̓͂ΟΥ ἈΠΥ͂ ΒΔΟΓΙ ἤσοδ, Ἰοοῖκβ ἐΐκε (6 ἰαίον δῳημαφοσηδ τον ϑἸρ ἐπὶ ἰς Πν δὲ δοσίπηΐης8. ΤΏΘτΘ που] 
δἰδο Ὀ6 πὸ υ᾽δηΐ οὗ πιοσζετῳ απα ἀογὶδίοη οὐ ἴπ6 ρᾶγὶ οἵ {πῸ ποδίμ θη (οοιρ. Πδη. γ.). Βαΐ γοῖ 
16 ΡῬογαγ βδίοη ὕο ὮΘΔΥ ὕἢ 6 Ὑ}1}} Δη σου 86] οἵὁἨ Φομονδῇ ἔγοσα (86 πιοιτ ἢ οὗ Η 8 Ῥγορῃοῦ οχἰβίβ. 
ει σίοιια ρεγκοσμίίοπ ζοιπ πὸ ρμίαςο, δ᾽ που 1Π6 Τοϊοσαηος οὗ ἴη6. ΟΠ) δ᾽ ἄθδῃβ τοὶ ῦ σοπλο 
ἰηΐο εἴογη Το] ]Ἰβίοη πὶ ὑμ6 Θχο] θῖνα σοηεβϑίοη οὗ όπονα] (Όδη. 1}1.). Βσἢ τγαϑ οἰἱισαγεῃ 
{Π6 δοπάϊτοη οὗ (86 δεν ἀυτίηρ ὑπ 6χ}]6 ἴῃ αὐτὶ πα ἴῃ γεἰσίον8 τοβρθοίβ, 

Βοΐοτα ψὁ ἔγδτηθ ΤῸΥ ΟΌΓΒΟΪΥΟΒ 8 ῥἱοΐυγα οὗ ὑδα ἐηη6 7 σοπαϊον οὗ ὑΠμ6 ΟΧ 68, δπη {πῈ8 οὗ 
{Π6 ὙΠ|016 οὗ ΟὟΤΓ Ῥγορῃθίβ ἰΔΌΟΌΤΒ 8η4 οὗ (Πποὶρ ῬΘου ΑΓ οἰαγδσίοσ, ἴΠογα 18. ἃ ῬΓΟ ΤΩΙ ΠΤ 
αποβείοη : Ἐν λεῖΐλεν ἀπά ἵπ λοι γαν ὑλι6 ἰαδοιιγ5 977 Ετοκίοὶ ἀαιὶ τοαροοὶ αἰδο ἰ0 ἴλ6 οαίϊος ὦ (δε 
)ουπιοῦ βοραταίε ζἰπράοπι 07 ]γαοῖ, τολο λα ϑόθη σανγίριί ἵπίο σαριυὶψ πιο ἰαὴ ἃ σοηγῳ 
δεζυτε ῦ (Οομρ. ὅ. Ψ. Ηδββ, Οδεολίολίο εν οφοπίθη τοὺ “πα ναςὴ ἀ. Ἐχιϊος Ἵ. ν. 8. 6. 

ΤῊΣ ἀφοϊδίοῃ οὗ {818 αποβίίου ἀρ ροΠΩΆ, ἔοτεπ πίον, ποὺ οα ἴΠ6 τῆοτρ σοορταρίοαὶ ἀφίρυ- 
ταϊηδίίοῃ οἱ (86 “ τίνος, Ολεδαν" (ΕΖεΚ. 2. 3) πὰ Πανον (2 Κίηρβ χυὶϊ, 6, αν !. 11). 9 ἱ 
ὕπαδεοῖε, ΗΠ νογηὶοκ, Ἦίπον, Οεβοηίαβ, Εἰ τον, ΒΊ οὶς, Βαμβθη ἰάθη ἶγ {86 ὑνο, δηᾶ πηᾶοῦ- 



8 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Βίδηδ {6 508 οἰ ΠΕ τ᾽ 6}1-Κηονα οκοροίαπαη ΟΠ Όταβ (Ξγτίας, Ομ θαγ οὐ ΟΠ ΔθΌΓ : ΑΥδθὶς, 
σθαῦαῦ; ἴῃ Ξίγαθο, ᾿Αβύῤῥα:), ΜΘ τῖϑοθ ὕο ἴπὸ ποῦ ἢ οὗ Εδ8 οἱ Αἴη δ ἴδε ἔοοιϊ οἵ τῃ6 
Μαβίαη Μουπίδίηβ, γϑοοῖνοβ 1πηΠῸ6 ΜυμΠοπίαΒ πα [4118 ἰωΐο ἱμ6 Εαρμγαῦθβ δὖὺ Οἱγοθβίαπη, ὈΥ 
ὙἘΙΘὮ τ θϑημ, οὐδ ἸΟΟΔΙ ΠΥ, ἘΖΕΚ16] νου] Ὀ6 μἰδορα δἱ {}|6 βαῖῃδ {{π|)δὸὲ Ἁπιοπρ {Ππ|6 Ἔχῖϊο8. οὗ ἐπ6 
ΔΘ {1065 ;--- Εν], 6] 2βοῖ, Κ αἰ], Βαιπιραγίθη, Βδἢν (δηρα οἡ 2 Κίηρβ, ρ. 183) ἀϊδιυϊησυΐθῃ 
ΟἸΙΘ θα ἡ 8η4 “ Ηδρογ." Τὸ “τῖνοῦ ΟἸΟΌΑΡ "ἢ ἰ5. ἴἤο 1ῃδϑιη ἴΠ6 ΥΤΙνΘΓ Ἱπα! δῖα ἴὰ {ηΡΟΓ 
Μαεεορουϊδπιίᾶ ; ὁ ΗΔΌΟΓ," οἡ πα ΟΥΠΘΙ δα, ἃ {ὙΠ ἈΓΥ͂ οὗ ὕο ΤΙρστίβ, ἴθ ποσίμογη Αϑιυτία, 

ΨΠ16}. σίνοϑ ΨΟΥΥ͂ τοῖο {Ππ6 ΠΏΡΓΟΒΘΙΟῚ οὐ Ὑ]ιδῖ 18 βουρσῃῦ, ΔἸ Ππουρἢ 1 18. οΑΠ16ἱ Αναϑαΐῦ 
Οἠακανῖς (ὅ. ὙΥΊΟΚΘΙδὰΒ ἐπ ἀον ἀεμίδον. πιογηεηῖ. Ζεϊίποὴν. γ᾿ ν. 467 844ᾳ.). ἢ ὁπ σδηποῦ 
Δύμης ὑῃ6 ΔΘ ΟΠ οὗ “ ΟἸΙΟΌΑΓ ᾽Ἶ δηὰ “ ΠΙΑΌΟΓ, ἢ 1Ὁ ΔΡΎΘΟΒ δὖ 4}} δνθῆιβ πῇ οἢ οί ἈῚ {116 
ἰδλῦ ἰὴ 2 Κίηρβ χυϊ!. 0, χυ!. 11. ἘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 1ἢ ΟἿΘ ΘΟΙΏΡ ΣῸΒ 1 ΟἾγχοι. ν. 26, ἴο ὥικ ΠΝ) 

δίομν τ ιτθ ΓΌΓΞ, δθᾶ ἴο ἰμίογργοῦ (ἢ6 ὁπ Κα 186 οἴμογ, νἱζ. ἴῃ Βοῖδ οἄβοβ αβ α ὑτονΐποε, 
“- -----.:. 

ππτορ’΄.ν. .... 

Αβϑυτίδ-- τ ψ δ ΠΟΙ «16 18}: ὑγα Ποη νου] Βα ρρογῦ, 88 1 Ὀδηΐβηθβ (ῃ 6 ἤθη {Π|068 ΤΠ ΠΟΥ. 
δαὶ τις γείαίίον Οὗ λα εαὶϊος οὗ ]εταοὶ ἰο {πιο56 ο7 “ιααΐ, ἼΒ πόδ κὐ ἃ αἰοοϊδιὶ Γμτουρῇ ἃ Ἰοσαὶ 
βαρδγαίίου οὗ ἴὴ6 ὕνο. Τμὶδ σοῖο οἡ αὐ ἃ αἰ ἔογθηῦ Ὀδβὶβ ἴσοιη δηγε ρς ἰδαῦ σου] Ὀ6 
ἀοπίοα 848 ἃ γοβϑιῦ οὗἨ ρϑοσταρῃῖοδὶ ἰηνοδιϊσαίοηβ, οὐ ὑπαῦ οουἹὰ Ὀ6 Ῥτονδα ομ]Ὺ ὈΥ̓͂ Ιηθ8η8 οὗ 
βυο. Τα Ὀγοδκίηρ ΟἿ οὗ πε βϑραγαῖθ Κἰηράοπι οὗ ἴβγϑδϑὶ 8 ἴῃ 118 ὙΘΥῪ οτὶσίῃ δἰπιοδῦ 
Θη( γον οὗ ἃ ῬοΪ ἐἴο8] παύυσο ΤῊ ἀοα- οϑυης δπιοπρ ὑπ βοραγαίθ ὑγὶνοβ. δ Παν ΟΡ Ἰοβῦ [8 
το] μῖο- παύϊομαὶ ἀπ οὗ {ῃ6 ῬΘΟρΪ6 οὗ σοά οιῇ οὗ ἰμοὶγ Ὠραγίβα Απά βο Εζοκὶ. "8 σοργϑδβϑιυΐδ- 
(ἸΟῺΒ 4|5ὸ (ομδρ. χνΐ. χα. δἵο.}) δπι γος ὁ 18} δῃα Ιβγαθὶ ὑοσοίθοῦ 88 τομᾶσβ ἰῃ 6. Βορα, Ἰυκῦ 
85 ἴῃ ἴπ6 οογγυρίίοη. ἯΙ 186 ἀον ἴ8}} οὗ {π6 βιαΐθ, θὰ Ὁῃ6 Ῥοσυ] αν οοατὶ το] ΟἹ οη---ἰῃ Οὐ ΒΘΓ 
ΨΌΓΩΒ, βίδία γο]! ρίοη---οὗ (Π6 Κηρήοιῃ οὗ ἴ8γδ6] δηὰ [6 νν 016 βοραγαίίοῃ, νν ἰσῖ πδαὰ Ὀδοα ἀρ 614 
ΟὨΪΥ͂ Ί ἢ τυοἢ Ἔχουίίοη, σδπιθ ἴο 6 στουηα, ΕἾΠΑ, 88 1Π6 ὀχίϊο, τ ΒΙςἢ δῦ ἃ ἰαύου. ρογοα 
ΔΌΒοΤΡΟα Διιάδῃ δ]8ο, οοτηροηβαίθα ἴῃ ουυναγα γοβρθοῖβ ἴοσ [Π6 π]ἋΘ Ἐοραγϑίοη ἔγοτῃ ὁδοῦ Οὐ ΠΟΥ 
σι ϊοῖι Παά οχίβίθα ἔογ ἃ υπάγχοα γ68 18 δὴ ΡΨ ΆΓΑΒ, 80 εἰ}}} τποτὸ 1ὑ Ὀγουμλὺ ἐδλε δοραταίοε] ὁπ 68 
ἵηισαγεἶϊῳ ἰο ὁπ ἀποίλεγ. ΤῊ βαπὴ6 Ἰδηη, ἴῃ 68 ΒΔΠ16 βι οτρ ΤῊ ᾿ἰδίτοῦ Δα 18 ᾿ηἤτιθμοβ οα {ἢ 6 
Ὀεύίον ρυγίϊοῃ αὖ Ἰθαβύ, Εον Φυάδῃ, μον νοῦ, [86 ἔγαϊῦ οὗ 86 οἰ δες Βοπιθηΐ οχρογὶ ποθ σου] 
Ὠοῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 [86 τΏοΓ6 αυ]οκομπρ᾽ οὗ ΘΓ οὐ Ρἱοὐν ; Ῥσορμοῦίο ρσγοαϊοιίοη οοτγίδι ΟΥ̓ (Βα ἢ 88 
Φογ. χχχ. 8 544.) βοῦ Ὀθίοτα πον ὑπ ῥγοδβρθοῦ οὗ [δγϑ6] 4180 θοΐῃρ γοιπιοᾶ νυ ἢ} ΒΘ ἴῃ {6 τοβίοτ- 
(οη ! ΤὨΘ γμίουβ οπ68 οἵ Φυάϑἢ τηπδὺ ἤᾶνο δινακϑα ἴο {6 φοῃβοϊ ουβη 688 οἵ ἃ ΠΟΙΥῪ τηϊββίοῃ, οὗ 
ἃ ἰλ8κ οὗ ἴον ἢ τεβροοῦ ἰὸ {Π6 5Π66Ρ οὗ 86 ὕθῃ {π|ῦ68 τ πίος δὰ Ὀθθη ἰοσγ ΔΎΨΔΥ ἔγοπι 
αν α ἤοοκ. ΤηῈ Διριλογαηοο, ἰνδ τοαϊϊζαίζον Ο7 {1185 σοπβοϊοιιδη688, ἰαψ τὐγοισῆοιί ιὐἰ!λὴπ ἐλθ 
δρῆλοότε ΟΥ Πἰκεκιίεῖ 5 ἰαδοιιτα (οοτὴρ. Ἐζοϊ. χχχυ 16 δα4., χ]νὶ!. 18). ὙΠ ιδίονοσ οὗ ἃ δἰηάογίηρ, 
τοϑβιίης δἰοιηθηῦ Ὁ π]ρἢῦ ῬΟΒΒΙ ΌΪΥ ἤανο Θῃηοουηΐογαα ἔγοτῃ ἐῃ6 ΟἴδποΣ 816 --τβαᾶυ, ἴῃ {116 ῥΥἠοδίβ, 
ΟΠ οἰ α'8, ῥγορὶιοίβ οὗ 1886 ᾿βγϑὶ υἰβῃ βίαι γα] ρίοη, ΟΥ ἴῃ ΨΌΠΘΓΆΙ ἴῃ ΠΟΙ ΒΕΙΥ͂ ἸΩΟ] ρα 
ἱπήϊν!άϊι4}8. οὗ (86 ἴδῃ {1068--- Δα ΔΙΓΤΟΔΟῪ ἴῃ οΟῦτβα οὗ τἰ)6 Ὀ6ο Γοπηουρθα οὐΐ οὗ [6 ΨΆΥ, 

᾿δὰ σοΥ ΔΙ ὨἸΥ Ῥδββοα ἰῃὺο ρα ῃθηΐβημ. Τὴ ζογηεὶ ὁ ]αγαοὶ γ᾽] θα ὑπιϑιηβοῖνθβ ὕο ὑμ8 δἰἰϑιηρίβ 
δἰ ΔΡργοδοῖι οὐ ἴΠ6 ραγῦ οἵ υάδῃ, αἰίασλει ἐλοηιδείυοβ 10 ἤδγ, ταη οὶ ἰμοηικοῖθθα ππαίοῦ εν. ἴὰ 
{18 ὙΥΑΥ͂ 18 Θχρ]δίμοα. [6 πδιηϊηρ οὗ δπἀλ}} δη Βοη)Άταΐ ἢ ΟΠΪΥ͂ ἴῃ {Π6 φαἀϊοὺ οὗ Ογτὰβ (Εζτγα 1.), 
δ που 6 γὰ8 ΡαὈΠ θα ἴῃ {6 τ Βο]6 οὗ 1ι18 Κἰηράοπιμ, δα ὉΠΟγΟίοσα α150 ΉΤΟ 6ΧῚ]65 ἔγοσω 
[βγϑ6] δὰ {μοῖγ θοᾶδ; Ἰαεῦ 88 ἴῃ ἔδοῦ (88 ῬΘΟρ]δα οο]]οουν οἷν σοῦ ὑΠ6 π8πι6 οὗ ὐμπάδῃ. Ἰμουρῃ 
ῦ ταϊμηῦ Ὀ6 .6 6486 ἐμαῦὺ τῃ6. Ῥγθρομάογαίίῃηρ τη Δ) ΟΣ οὗἨ 6 δε ννβ ψογὰ αἱ το ἢν ἀοϊηρ᾽ 80, 
Δα {Ππαὺ αὖ {86 σοιημηθηοοπηθηῦ 8 ῬΓΟΡΟΙΌΟΠΔΙ]Υ͂ ΒΙΊΔ}1 Πα ΟΣ οὗἨ Βγδϑ! θβ τοϊατηθα, ὈθοδΌ86 
(666 Ἰαίζασ, οἢ δοσοιπὺ οὗ {ποὶν το ἰΟΠΡΟΣ οχὶϊθ, ἢ8Δα τότ ΠΟΙ ΠΥ ἴῃ σούτρ ὑπθτηβοῖνγοβ 
ἀϊβοι δυο ; γεῦ Αμὴδ ([μ0Κ8 1. 86) γγὰβ " οὗ {Πη6 ὑτῖρθα οὐ Αβιον, "ἡ δῃὰ 88] ἰεβυϊῆοβ (ἀοίβ 
χχνὶ. 7) οὗ ᾿εῖβ οὐσῃ παιοη 88 τὸ δωδεκάφυλον, 8πἃ (6 τι ΠΟ ἢΒ οὗ ὅθ νγν8 ἼΟ ὝΟ͵Θ δὖ {Π 6 Οἰπι6 

οἵ ΟἸγχίβὺ διηᾶ αἰξογιν ΑΓΒ ἴῃ {116 ἀἰβρθυβίου δα μΔΡαΪγ Ὀ6 ὑγαοοα ὕδοὸκ ἴο Φυάδῃ δπα Βϑῃ) πὴ 
ΤΏΘΓΟΙΥ (σορ. Ηριζορ, Ζραϊ- Επονψεϊορααϊο, ἱ. Ῥ. 661 8α4., δΔηὰ ΗθηρείθὈεΥ 8 Πύδίοτῳ ΟἿ τὴς 
Κὐισώοια 07 Οοὐ, ᾿ὶ. Ρ. 285 εαᾳ. [ΟἹ Αγ κ᾿ Β ΤΥδῃΒ. 7). 

8. ΕῸΥ {86 ροβί[οῃ οὗ ΟΡ Ῥσγορῃδὺ αἀπιοπῳ ἰδ 6 ἐατϊε5 ο7 Χσαάαΐ, 0λ6 οοσυγγοῆοθ οὗ {πΠ6 ΒηΔ] 
ἀροϊβίοη τψιτῃ τοβροοῦ ἰο Ψεογυβαίθ, ἰλο ἀδοίγμοίτοη Οὗ ἰδὲ εἰΐψ απα ἰδ6 ἰοπιρίο, απὰ ἰδδ εἰοιρη αι 
οΓ ιλ6 Κἰπσάοπι 7 Χμααΐ αἶδο, ἰΒ ὕπ6 δνθῃῦ ἔγοῦι ὑμα ἀδίθ οὗ ψ θοῦ (Π6 Ῥγορμοίϊς ἸΔΟΌΓΒ οὗ 
ἘΖΟΪΙ6], τ ἰοὮ δα Δ Πογῦο θθθη σοἰαἰθα ἰὸ ὑμοβθ οὗ κἷβ Ῥ818}}6] Φογθπιῖα ἢ ἃ8 ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΔΤ 
δη4 Πσοπβσιηδίοσυ, μδίῃ ἰδ Τμδγδούοσ οὗ δὴ ἱηδοροπάθηῦν οοηπεϊπεαίίοη οἱ ἴῃ6 βδῖπθ. (Ωρ. 
ΕΖοκ. 111. 12 8β44ᾳ., χχὶν. 26 βα4ᾳ.,) χχχ, 21 βαᾳᾳ. ΤῸ ὑπ ΔΡΡΘΙΘΠΌΥ ἴὼῸΣ ουον Ἰοβὺ ἔαί] 6 γ- 

ἀπάοτβίδῃαϊηρ ἴὺ οὗ 16 ΤΟ (ΔΙ ΠΟῚΒ ΓΟρΊΟΠ “ὁ ΟΠΆΌΟΓΔΒ " (Ρίο]. νἱ. 1) Ῥεΐνϑοη Μὸ}1Δ δηᾶ 
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Ἰδηᾶ, 186 ῥτορμοῦ οὗ {πὸ ζδυμουϊδηα 180 ὩοῪ δἴθρϑ ἱπίο ἴῃ Ὀδοκρτοαπμά. Α1} 1β πον οαίΐο, 
Δα Ἐζεκιίοί ἰδ (δὲ ρτορλεί ὁ ἐλ6 εχὶϊ. ἨἩϊιποσῖο Φυάδῃ αὐτοδλὰ δπὰ Δυΐδιι δὖὺ βοῖηθ ᾿)δε 
τεπιδϊηρα ἴῃ ἰπ6 οἰοβοδῦ ροββὶ Ὁ]16 οοπηθοξίομ, δηΠ ἴ.|6 ὁο-οροσαιίοη οὗ ἘΖακίθὶ νι τ Φοτγθιη ἢ 
Βεα Ὀδοη {ἢ ρῥυορμοῦϊο οογτοοίϊνο οὗ ὑμ 8 τοϊα του. Οοιηρ. Εσζϑκ. ἱν. ν. νἱ. νἱῖ., οἴοἍ. Τὴθ 
ἀορμογίδιϊοη οὗ Κίηρς Φομοίδομίη δὰ δὖ [86 βαπι6 τἰπλ6 ἰαϊἃ δοϊὰ ἴῃ ραγὺ οἵ {ποβα τωθηι γ8 οὗ 
Ν6 σονεπαπῦ ρθΟρ]6 ψ80, ἴὰ δ ἰανασγὰ διὰ βρί για] ροϊηῦ οὐ νἱονν, οοιὴθ ἰπῦο δοῃβ ἰθγαί!η. 
Οὐ ἴδ νοΐ, Ὁ τῶ8 ΔΙΓΟΔΑῪ δἰ ρα βοδηῦ ἴον ἐδοβο σαγτίεα αἰραν σαρίΐτα ιοἱϊἢ «ολοϊασλῖι, Ε]ναῦ 
ΒΟΥ δὰ σομρ! θα τ} ὑμθ6. σουμβοὶ οὐ Ψογοηνίαϊν, πᾶ ἢ ῥγοδοιίης οἵ ἀποομπάϊιϊοπαὶ δι Ὁ- 
Γαϊβδίοη [0 ὑπα Ομ  ἄθδῃ ρόνγοῦ. ΤΉΘΥ 8.6 νου Ὀ]Ὺ οοηϊγαβῦθα ἴῃ {118 τεβρθοῦ αὐ κ ψτἢ 
ἴδοβο ὙΠῸ γεπαίποα δολίπα μπεὶϊ ἰδ6 σαριϊυλίῳ ἀπήον Ζρι(εκιαλ (δεν. χχὶχ. 16 βαᾳ. ; ΕΖοΚ. χὶν. 
22 8η4.), ΔηΩΠ ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ πῖ0} (ΠοΒ νὸ θα αὖ Ἰαδὺ ἰο Ερυρῦ, ᾿νοβα ἀθβοσριοη 18 σίν ἢ. 11 

Ὁ. χ]ῖν. ; σομρ. ΒΖοῖς. χχχη. 28 8α6ᾳ. Βαΐ 8 τϑδοίίοη ἀϊὰ ποῦ δι} ψ θη, αἰΐοσ «6 ]10186}}}}} 8 
σαρίἰνίν, Ζεωὠεκίαΐ, πιαϊνίαϊπεα ἀϊπιβει ἐπ ἰδ σουοτηπιεπί ΚῸΤ εἰουίη αὐαἰ(ἑοπαὶ ψοαγα. ΑΝ αῖ ἃ 
Κιην! ψηδῦ ἃ ρογογηχηθηῦ! δηὰ γοῦ ἢ Υοδ, 10 σδηθ ἴο {ῃϊ8, ἐπαὺ ΝΟΟυΘΠΘΔΉΘΖΖΆΓ νι ἃ8 ουϊῃ- 
ῬΘΙΙοα ἴο σαΐδο ἴ86 εἴοζε οὗ Ψθγαβα θη) Ὀδέοι 6 (Ὡς δούι!!] Υ ἀρργοδοιηρ Εαγρύϊδα δυχιδγίθβ ; 
Ηδὰ ποὺ «ογθι Δ} ῬοΥΒΔΡ8 ἱδκθ ὕοο φ)]ΟΟΙΑΥ͂ 8 νἱδὺ οἵὗἨ τηδύζογβ, Βροκθῃ νψῖῦ ἀχαρσρογαίίοη οὗ 
8 ΒΕΥΘΏΪΥ ὙΘΑγβ᾽ Ὀοηᾶδαρα υπᾶονῦ ΒΑΌΥ]Οη ἢ ΟΟΡ. ΕΖΟΚ. χὶὶ. ΤὭοβο ψὴῸ τοηγδίηθα ὈΘμΙμα 
ἌΘΓα 8016, ηοὐ ψίπουῦ {86 ΒοΙ Ὀ]ΔΏΟΘ οὗ ὨΟΡα, οὗ ἃ ῥγοβρθοῦ οὗ οοπυϊπυδηςθ, ἴο Ὀοαδβῦ οὗ ἴδι8 
Θη)ογτηρηῦ οὗ δα ΠΟΙΥ Ἰδηά, οὗ ὑμ6 ροδββοβδβίοηῃ οὗ ὕπο βαπούυδυυ αὖ Ψογυβδίθῃ ; ὉΠΟΥ͂ Ὀοδβιθα οὗ 
ὑυεῖηρ (ΕΣΕΚ. χὶ. 18 844.), δὰ δρρθαγοῇ ἴο Ὀ6, [}|0ὺ ραϊγι οἵβ, 88 ΚΑῚ 07] ΟΠ ρρογβ οὗ Φϑμουδῃ ; 
ὙΠ116 ἀροῦ [η6 σαρίϊνοβ Ὑ8Ὸ δὰ σίνθη δῦ ὅο Φθγθῃ δ), 88 ὉΡοη Ἀἰτηβοὶζ, ὑπό τα τὶ μῦ [4}} {1ιὸ 
Βυϑρί σίοῃ οὗ Ὀεϊῃρ᾽ οονν ΔΡά8, ἔριν ο8,---οἴ Ὀοίηρ, 18 ποῦ ἜΧΔΟΌΪΥ ὑηῃροαὶγν ὑταϊΐοτβ, δὺ Ἰθαϑῦ Ῥθυβο ΙΒ 
ὙΠῸ δα ὈΘΘῺ ὉΠΟΟΙΒΟΙΟΌΒΙΥ τη ΐβ]ο ἃ. [Ι͂η βαοῇ οἰγουτπηδίδησοθ ὕβογθ πο σὸ ποὺ ψϑητηρ ἴοσυ ῥἱουβ 
Βοδσίβ ὄθνϑὴ οοσίαϊ πῃ ποὺγβ οὗ βθνθγο ὑθιηρύδιου, θη (6 Υ τϊμῃῦ Ὀ6 οὐ [ῃ6 νοῦῴα οὗ ἀεβραδὶγ. 
ΓΒδιῖ ἰμέργθοηοθ, (μ6ῃ. τΩΔ  ὑπσηοα Ὀὰ ἀταν ἡ ἢ τοβροοῦ τ {86 τοβύ--- 6 ΙΑΥζ6, ΠΟΤῈ ΟΥ̓ 16Ὲ8 
ἢ Ο5}}ν -Ἰηϊ πάθια! πλδδ8 οὗ [Π086 οδιτίοα οαρθνο ν᾿ (ἢ 6 Ποἰδο μη 1 ΤΠΘΥ όσα {86 ΘΠ] ἄχθη οἵ {Πεὶγν 
ἔλΊΒο.Β. ἴῃ αἰβροβί(οη. 4180 (οοιρ. Εζοκ. 1]. 8 ὅ.. 11. 7 8.); (86 ΤΟΟ ΒΒ ἰπααρί παὐϊοιβ οὗ (πο86 
80}}} ἀντυ 6 ]]Π την ἴῃ ἘαΙ]οβίϊηθ σΤ ΓΘ ἴοὸ ὕμϑσῃ ὑῃοσοῦ σὮ Υ σομρϑηΐδὶ, ὑῃΠ6 0 ἀγοαπηῖ βία αν ἀσγθδιηβ, [ῃ6 
ἀεοϊυδῖνο ρον ῦ οὗ Εργρὺ πιδαὰ σΌΓΓΘΏΟΥ τ ἰ ὉΠ 61 4180; δθᾶ ἔδ]βο Ῥσγορίιδίβ δῃἃὰ βοοίῃβδυοι Β, 
ἮΝ ΠΟ σογτοβρομάθα ἢ} 086 δηῦ-Φογοχῃ 81} ΡΔΓΣΕΥ͂ αὖ Ψ γαΒΊθῖη, οι πὰ ΟΠ]Υ ἴοο πιυοῖ δοοσορίδιοα 
ἴπ (Πποῖν τηϊάδῦ (06γ. χχίχ. 8 βηα., 21 βα4. ; Εζεκ. χἱϊἹ.). Εζθκίθ! Βὶ Ἰδαῦουγβ ἀυγίηρ ἐλὶδ ρογίοά, 
ἀιτίηρ πα πγεί δούδν ψθαγβ οἱ Ἀἰβ ῥγορ δίς οβῆσθ, ἀπιοηφ ἐλοδε σαντο σαρίΐσο ιοἰελ, “εολοϊαοίιϊη, 
νοΐ ἀγα “οἰ οδίθα [ῸΣΓ ὯΒ ΤΩΟΓΘ ΒρΘΟΐ ΔΙ ἰῃ δοοοσγάδηοο ψ 1} βυοῦ οἰγοιτηβίβ μι οοβ δηὰ {}}686 
ἐπε σοναξίοης οὗ ἴῃ6 ΘΧῚ]68 80 ἴδ. 88 σορϑγαβ ὑμοὶσ ϑρὶγὶμαὶ ᾿ϊδύογίοδὶ Ὀδεοκστουμά, δοοοπὶ- 
Ῥϑηϊΐοα, βαρροτγίβα,----88 νὸ ἢᾶνο βϑὶῆ, οοιη ρα οα δῃα οομδτιιπθα πα Ἰαθοῦγβ οὗ Φογοιηίδῃ, ψ Πο 
ΟἿ ᾿ΐβ ρᾶσί, 88 06. χχῖχ. ΒῇΟΥΒ, ΕΥ̓͂ ἢΪΒ ψογὰ οχιθηαρα δ] ἰηβυθηςα ὕο Π6 Θχὶϊθβ 4150. 

4, Τῇ [4]] οἱ “εγαβδίθι ἱποῦθαβθα {86 σΟΙ ΠΣ οὗ {86 δχὶ]ο ὈΥ͂ τΓη68}8 οὗ ἰδ6 58.}}} πιοτθ 
οχύθηςξϊνο ἀοροσίατοη ΠΟ ψγ)Ὃ8 ἀθογθθα ἔοῦ Ψυάδῃ ἴῃ σοηδοαυθποθ οὗ ὑπὶ8 ὀσούστοηοο (ΕΖΟΚ. 
ΧΧΧΊΙ. 81 8ᾳ4ᾳ.)ὴ. ὔδαὺ δὰ Ὠϊμογίο πρῃ 6] ἃ (86 ῥγίάθ δηὰ {μ6 ἔστ γ  Υ οὗ ὑπ6 τηδ]οσι τ οὗ {}}6 
πδίίοη, Δ ον οομῃ6 ἴο {Π6 στουῃᾶ ; [8 Βίογῃ σϑϑ ΠΥ ἢΔα [0] ον οὰ {π Βορο οὗ υ]ιςἢ ὑπὸ ν 
ἀτϑασηθά . {πὸ ὀνογνθοηΐηρ ὑσγυδὺ ἴἢ δατημ Π6]Ρ Δα τοοοϊγοα 4 ἀθδαϊγ Ὀϊοσ. Τρδὺ ἴῃ {10 
6886 Οὗ ΤΩΏΔῺΥ ζτοδὺῦ ἀθβροῃάθηου ἴοοκ ἰδ 6 ρΪδοα οὗ σαγοδὺ ἀβῆδῃοο; ἰδ δὺ ΜΠ} {π6 ΠΟρδ, δοςογάϊηρς; 
ἴο στὶς {ΒΥ ἀγοδιωθα οὗ 6 ἔαϊαγθ, δα δοοοσγάϊηρ ἰο ψϊοῦ ΠΟΥ οἰδάϊν δ᾽] ονν οα ἐῃθ ἔ8]86 
ΡΓΟΡοῖΒ ἴο ῬΤΌΡΠΕΒΥ οἵ [ὔ, 411 ΠΟρΡ6 οὗ δυθῦὺ Κἰηα ἀἰβδρροαγοά, δὰ ὑπδῦὺ πὸ ἰσυβὺ ἰῃ {Π6 1,οτὰ 
ΟΩ ἃ ροἶδοθ ἕο ἰἰ8β6}ἢ, 88 λίυγαὶ, 88 ἴῃ ΘΟΟΟΥΠΆΠΟΘ τ ]δ μηδ πδύϊμτο. ΤΏοΒο σαγγίεώ 
σαμίϊυο το ἐλ Ζεώρκίανι πότ οα ἰμὸ Ψ  οΪ6 ἀθβρογαίθ, ἀδίθστηϊηθα θη. ΤΏΘΥ ΘΓ 8180 Ἰαΐοσ οἱ 
οομηῖηρς ἰηΐο (86 βε!οοὶ οἵ (Π6 δχὶΐθ, τ θοτθ [818 8 ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ὈΘΘη 8ΔῸ]6 ἴο Θχθγοῖβα 8 νν ΠΟΪΘΒΟΙῚΘ 
ἰηθυρῶοα προ {Ππϑὶνῦ ργθάθορεβοσβ. ΑἸΣΒοῦΡ προ δῃα τΩΙΒΟΣΥ ἴῃ ὑπδιηβοὶνεβ ἅτ πβῦ 885 
ἙσΑΡΔΌΐο οὗ τιβ πίῃ ΤῊ6}} ὙΤΟΥ͂ΒΟ 88. οὗ τῃδκηρ ὑΠθηλ ὈδύίοΓ, γοῦ νὰ τηυσδὺ {89 πο τὐπάφοιούρη ̓ 
ἴον {{|ὸ τοδὶ, τ βοῖθογ (6 ΟὯΘ ΟΥ ἐπ ΟἾΠΟΣ, ἃ ΓΟ μοΣ βύδίθ οὗ χηϊῃ ΟΥ ΟΠ 6 ΙΏΟΓῸ Ῥγορδγθά ὮὉΥ 
ἀϊνίμο σταοθ. Τῆοθα ῆο Ὀτουμδῦ δίοηρ σὰ ὑμ6πὶ ἔγομχ ἤοῖθα ἰηΐο ἴῃ6 βίγδησθ ἰδηὰ (86 
ΕΥ̓ΤΩΡΑΙΒΥ ἔον πολι ΒΘ ἢ ΑΥ8, ου ἃ [ῃ6 1688 Γαβὶδῦ δΔρΟΒί ΒΥ δΔῃ4 ἃ ΘΟ ρ]οθ ρϑβϑὶῃα ΟΥ̓́ΘΣ ἱπῖο 
Βοδύ μοι; ἴβη, ὙΠΟΣΟ {Π|6Υ Σουηα ὑποσηβοῖνοβ ἴῃ (86 παϑὺ οὗ [86 Βοδίνοῃ ψοσἹ, 0Π6 πηογο ΘΑ ΒΙΪγ 

{Π6Υ σου]ὰ ἴῃ (ἰῖ8 ψΑΥ͂ δνοἱἁ πιοοκ οΥΥ πα οομίθηρῦ οἡ ἴ6 Ῥατγί οὗ ὑμ6 μϑαύϊθη, δῃὰ βρϑηὰ 8 
ΒΔΡΡΙΟΣ, τῆοτο ρῥἱοαβδαὺ 116. Το 1870} Ῥβαὶπὶ ἀἰβαυ οῦβ οϑύθη ἴῃ ὑΠ|6 ΤΘΙΠΘΙΏΌΥΔΙΠΟΘ ΟΥΘΣΥ͂ 
ὙοΔΚοηίηρ οὗ {ΠῸ Φον 8} ραϊτιοὐ!ς ἔθοϊἑηρ, οὗ ὑ6 Ὠοπλθ- ΒΚ 688 ῸΓ Φογυβδίθιη ; γοῦ μον ΠΙΔΗΥ͂ 
ἃ. ΟἿ 6, ΘΒΡΟΟΙΔΙΥ ἰὼ 80 ἰο] τα 9 ἃ οοη αἰ λοη 88 οχϊβίθα οὐ ὐνγαγα Υ ἀστίηρ {}|6 οχῖ]ο, 8 ὅχϑα 



10 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ἄονγη ὑγ {πδὺ μ]οὺ οὗ στοὰυπᾷ μ᾿ ἢ ]οἷν 6 ρυγομαβοά, ἀπ σ οβ ῥτοήτοο τηϑᾶδ Ἰιΐπλ σον του Δ Ὁ], 
ἘΘΓΒΆΡΒ τππ16}} ΟΓΘ 50 ὉΠ 6 ψγὰ8 Ὀοίοτα πὰ Ῥαϊοβυύϊηα ΕΓ δὴ ᾿Παθηθ! Ὀρασηρ οα {ΠΕ 
ΜΟΤΕῚ αἰβὸ ((Π6 οτἱρίηδὶ ἀϊνίπο ἀοβιϊηδιίοη οὗ 16 ΨΦ 6» 8 οδαγδοῖθγ ἴὸσ {λπ6 νου] ἀ Β βαϊν 1101}}, 
ΓΠΓΟῸ σ᾽. ΡΥ ΡΥ ίοσΥ (ταὶ εἶπ ἴον 118 σουημθγοο, ἔογ Θη τ Ὠϊηρ Ὀυδί πο 58 ὑσϑηβδοῖίοηΒ του βουΐ 
116 ν᾿ Βο]8 νου], ἐπα οἰγουϊηβίαποοβ οὗ {ΠῸ 6χ]θ, ββρθοίδ!!ν δὔζοσ {Π1ὸ ἀοβισας οι οὗὨἨ «“ογυβαίθτη, 

τᾶν πᾶν δα {ποῖν ᾿διθοθ. ΜΘΑΛΜΆΪΟ ὑπ 6 Γ6 ἸΔῪ ἃ8 ἃ Ὀασάθη ἀροὴ {86 ρίοιι3 ρογίοι οὗἩ {Π| 
ΟΧΊ]ο5. {π0 Ψ ΠΟ]6 Ῥγοββασα ποῦ τπ γον οὗ ἐμ το ΣΎ οὗ (86 βίγσλημο ἰδπά, ἔδ ἔτοπι {μὲ Ἰδηά οἵ 
οὐνοῖνγ ξαι]ογα, ἴθ) ψ5 ἰὼ ἴδοῦ [6 ρ]οάρᾳ οὗ 411] Οοα Β Ῥγοιηΐβαβ, 8ὸ ὑπαΐῖ ἔογ {πὰ ὑΠ6 6Χ}}8 
ὁπ ροα 6.1 {1|ὸ αιιοβύίοπ, δα δᾶ 1Ὁ ἃ βία πα ϊηςσς ομθ: ἸΥ̓́ΒΟΤΟ 18 ἢον (ὨΥ Οοα ὃ Ὀπῦ, ἐπαβπλ ἢ 
85 ΟΜ ὑπαῦ ὙΠ ]Οἢ πὰ Ὀθθ δηβοπησοῦῖ ἔγομῃη Μόξθβ οην ΓΒ {Ππγουρὶι 0Π6 τόρ θί8. δ τ λ]]ν 
ΟὐσυγΙθα, {ΠἸ0ΓΘ Μ 858 ἴῃ δα! ἴοπ [86 τοῦ ποανίοσ ὈΌσ θη οἢ {Π6ῚΣ οομδοίθπος, τΠ|8ὺ (ΠΟΥ θεῖο] 4 
{ΠΟΙ ἸΒΟΙΥῸΒ ὈΠΩ͂ΣΣ ἃ ἡπασιιθηὶ οὗ (σά, ππᾶθτ ἃ ρα ΠΙΒπνδηῦ Ἰουρ Θηουρῇ πο} 1 Ῥδοῖκ---ι ναῦ {ΠῸν 
ογο Βα ΠογΙὴρ᾽ ΓΓΌΤΩ ὯῸ πιο γα ν᾽ οἰβδί 6 οὗ ρο} 0168} ταϊβέοσί απ6., 1, ̓ ὰ πνεῖ ρ [86 δ υυτη6 
οὗ 118 οἰ] ἄγη δι {Π|0 μα] ὺ οὗ 0.86 ἔφίμονβ, {πὸ τἱρ ΘΟ Βη6ε8 οὗ θῆου δ] ννα8. ὕο Ὀ6 0} τ, 
8Πἃ (16 νὰ Οὗ δαγποβῦ σοηγουβίοη ὑβίογο 56}[- ἰκὔθουβ τοἰβοοποορίίοη 88 Ὀοΐοτο ἔγίνοϊουβ 
ΤΠΟΟΚΘΟΓΥ (Τοιαρ. οἷι. ΧΥΠ.). δο.  ΠΟΓΘ ἴῃ ἴῃ6 ῥταβοηῦ ηβίληοο 0Π86 ἔρος οὗ μα]ῦ οὐ {ΠῸ ρᾶγῦ 
οἵ «Αἰ οἴοη οοηβοίθηοοβ ὈὉτῸ Κα ἀν 4}1} σοαναρο, δηα ἃ αἀἰνίηθ βδάμοθϑ ἡ τ ϑ] θα πὶ ΠΘΑΡΑΆΪΣ 
ὉΠάΟΡ, Ὁπ6 “ΙΑ οὗ Οοἧ, οσυϊηΐονῦ δηα ὑπ Ῥσγοπηῖβα οὗ βαϊναϊίου. δῦονθ δια Ὀδγομα 41] ΤΠ ΒΘΥΥ͂ 
μα {μοῖὶγ δας ποσὰ ρ͵αοθ. [ἢ {πογοίοσθ, προ ὁ ἐλ6 {αὶ ο ϑενιδαίονι, ἴθ ογᾶθυ το σου ἔτι 
δογοηία!, 16 ΜΟΥ κ οὗ οὐν ργορμοῦ μαὰ Ὀθ6ῃ οἰϊοεθν α ργεαοσλίηρ ὁ} τοροπίαηοο, ἀοῦ οὗὁἨ ΘΟΌΓΕΘ 
που πουρὺ οὗ εαϊνδίίοῃ, οὗ ἔοσθθαγϑησα δῃὰ ἀ6] νόσϑησο (6.9. οἷν. νἱ, 8 Βαη.,) ἰχ. 4 ε4ᾳ.) 

Χ ὶ --ὐέν ἰδὲ ἀθοίτιοίίοη 7 1δ6 οἷν απ ἐδ 6 ἰοηιρίο ὑνα δον γ οὗὐ ἘΖοΚΙΘΙ τυδηϊοβίβ ἐ[Β0}} ᾿γα- 
ἀΟηλ ΠΔΗΌΥ 1 ὑπ6 αηποωνηοθηιοηί ΟἹ δαἰσαίϊοι, αἰ πο σἢλ οὐ {π6 στουμα οὗ {πὸ ργθορήϊηρ 68}} το 
τπαῦ᾿ οοην ουβίοῃ. ΜΙ Θἢ δ]οὴΘ. ΒΆΥῸΒ, δὶ δοαρ ν᾿ {6 τοροιϊτίοι οὐ ἴδ βϑιηῆθ. ΟΡ. οἷ. 
ΧΧΧΙΝΣ, ΧΧΧΙΥ. 

ὃ δ, ΟΟΝΤΕΝΤἑΘ ΑΝῸ ὈΙΨΊΞΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ. 

1. Το νοσκ οὗ ουῦ ῥγορ θοῦ, {π6 ρἱοίατο οἵ ἷβ ῥγομμοῦϊς Ἰ1ξ0,--οδηα 015. 18 πιοδῦ ἐγ γ ΗΪδΒ 
᾿ΠΠ 6 - Οὐ σέτιγο, τ ῖβ ΓαΥΒῃ θα πι8 ἢτϑί οἱ 8}1 ΕΥ̓͂ (η6 σοῃίθι!5. οὗ ἷ8. Ὀοοϊκ, δοοογάϊηρ τὸ ΤΠ το 8 
ἀυβουρίίοι, "’ 88. ἴῃ ἃ ῥτοόρμοῖίς ἀἸΑΥΥ͂ οδιτίθα ομ ὈΥ̓͂ δυΐπι50}."} “ΒΘΓΘ τπῃ8 ποτὰ οὗὨ [ἢ 
ῬῈΕΟΡ οἵΒ 85 ραῦ' ἐτοεϊέποο ἃ Βρὶ τὶ 4] Ομ 6, σομδίβυπο ἴῃ {8ὸ ΡυΌδο ηρ οὗ {πΠ6 ψογά, ὑβόγα [Π6 

Χ ὁ ομμηνιοιῦιοι Δα ῥγοβεγυδίϊοῃ οὗ ὑ}18 ψψογα 15 1086} (π6 ρογίσαϊψασα οὗ ἐποῖν δου νῦν, ἰῃ ΥΘΥΥ͂ 
ἀφοῦ {ΠῸ6Ὶ} Ῥσορμδύϊο ὈΙοτΆΡΏΥ. ΤῊΒ Ἰδίῦεσ 18 1}18 σᾶϑα μι} ΕΖΟΚΊΟΙ ἢ (Πἀνθγηῖοκ). 

ΤῊΘ ν ΣῪ ἢσδῦ ἴχθο οἰνδρίθγβ σίνθ ἃ ἃ σία ρ86 αϑ ἵμίο α ρτοσιαπιπιο. 5011] Ἰλογο ἃΒ ΓΟ ἌΓΩΝ 
τὸ οὈ]οοῦ οὗ ὑπ νἱδίον 1 οἷν. ἴ.. ὙΠ πῖον [Π6. ὈΟΟΚ ομθηβ, {δι 88 τοράτ 8 0018 αἰν]η6 σου)- 
ποϊεβίοη ἴῃ οὗ, 1ϊ, δῃηα [|.. [6 ῬΓΟΡ]ΠΙΘῦ ἈρΡΡΘᾶσβ ἴο τ αὖ {Π|6 ΨΟΥῪ ὈΘρὶ θη ἃΒ π6 Μ1}} Ὀ6 Ἃρ ἴο 
6 πα ἴῃ Ὁπ6 ρϑου] σιν οὗ }}18. ῥυορ θεῖς ψοσὶς δοοογάϊης ἰοὸ ὕΠ|6 αἰνί6. ΔΡΡοϊηωθηῦ. ΤῊΪ8 

ἃ ἢ 18 γυἱ πιογοῖψ ὑπιῦ Ἠ6 18 ἠο Ὀ6 8 ρῥγορδοὶ ἴπ {π6 οαῖϊο, Ἰή ἢ 8 [86 ΟὨΪΥ ἐπ ΟΑ]ν] ἢ τηδκο8 ῥγὸ- 
τηϊηθηῦ, Ὀὰὺ τϑί Ποῦ ἰμαὺ Π6 ᾿ιᾺ8 10 σϑργδβθιῦ ἰλε φίοτῳ αΥ “ελοταλ ἴπ (ἢ «αἴΐε, Τὶς τς 1λ6 Κὰὰ 
10 διἰδ ργορἢείὶς ἰαδοιῖιγα ἴῃ ἐμεὶν' κιτισίοσδε τιἰϊυϊ πα. ΑΒ τοραγαβ 0Π6 αἀὐδὴηδ σοπαρεϊκδίοη ἴο {Π|6 
ῬΙορ μοῦ ἴῃ οἷ. 11. δηὰ 11]... δῦ βίδῃηαβ ὀρροβοα οπ παη᾽δ ραγὶ ἴο ἴῃ68 σδττυϊηρ οαὖ οὗ {Π|6 8816. 
ῬΆΓΟΥ ομίκίο (οἰ. 11. 8. κα4.)., ῬΡΑΤΌ ἐπ Πΐχη50} (6ἢ. 11. 8 εα4.), 788 δ ψ πλς 15 Βα: ἃ τυῖ τοθροοῖ 
το Ὅ86 εαυϊριηθηῦ οἱ ἘΖΟΚΙ6Ι οὐ Ουα᾿5 ράᾶγί (οἷν. 111. 4 βαᾳ.), 18. ἱταπιθα!ίο Υ οομηθοῖοα νυ 1}} 
τ] δῦ 18. ὙΟΥῪ Β[ΏΔ ΔΓ ἴῃ 06 οᾶ86 Οὗ ΨΦοΙοι Δ (566 [Π6 ΘΧΡΟΒΙ(]ΟὨ). 

σιν. ἰν. δῃᾷ γν., βονουθσ, οὔδηρο {ῃ6 ΒΟΟμ6 ΘΩΌΓΟΙΥ ἴο {86 (8 4) ἔογεβδια ραγα ϊοϊίκηι οὗ 
Ἐπκξεκίοὶ απὰ “οτεπιαῆ, ἡ Ὠϊσἢ πο Του πα βρη βοδῦ ἃ8 ΤορΆσ8. ὑπ6 ἢτβὺ ἸΔΌΟΟΣΒ οὗ ΟὟΓ μγορδοῖ: 
ἔτοπι ἃ Ζυωι γοά (εἢ. ἂν. 1-3, 4 Βαᾳ., 9 εαᾳ.. ν. 1 8Βαᾳ.) «ὐπιδοϊσαὶ τοργοεθη αίίοι οὗ {πὸ ἴην- 
ρῬεπάϊηρ λιία 7 ϑυοτιδαΐοηι απο ἐΐν ἱμαδιίίαπίβ, ἸᾺ 6 Ἀοσοπρδηγ ρ ἰἰοτρτοϊδύίοη οὗ [16 Βυυη 0 }8 
Ιοδᾶβ ἴο ἑοῦ αἰπιοδὲ «ογοηια δου 868 ὁ τεδιῖε ἀρδιηβὺ ΨπάΔ ἢ, οἢ. ΥἹἱ. δπα ν]]. 

Ὑγθαῦ γα ΔΙΓΟΔΩΥ τηλᾶθ ῥστογαϊηθηῦ 'π ὕπο86 αἰβοοῦτβοϑ οὗ το ΚΘ 88 σμὶέ, ἐλ Ἰάοϊαίνοιιϑ 
αροκίαβη ζὥοπι “εδουαῖι, ἰδ γοργοβοηΐοα τ ἢ {Π6 Ῥ]αβίϊς αγὶ οὗὐἨ ἢθδίδθπ νουϑῃὶ δὰ ἃ Εἰ ΓρΡΊΘΑ] 
γἰν  ἀπο88----ὖν ἢ 6 υἱκίοι ὁ 1λὸ αϑοπιϊηαίοη8 ἵη ἰἢ6 ἰοπιρίὶο (οὨ. Υ1}}.). πὶ γ6 ἢ} ἔγοτῃ ὑπο ὅγϑῦ ὑΠπ6 
“πηᾶρθ οὗ 7 ΔΙΟΌΒΥ " δπὰ ὑπ6 φ]ογύ οὗ Φοιμονυδῃ (οἰ. 1.) σομέγοπι ϑδοῖ οἴμοῦ (οἈ. νη]. 8, 4). 
ΔηΩ ἰλὶδ ἰαίογ (οὮ. ἰχ. 8. 844.) οΔΈΒ65 ἐδ λιασηπεηὶ ἴο 6 σαγτὶοὰ οὐὖῦ ἸΠΟΧΟΓΘΌΪ ὁ» ἐδα σαν, 
ΘΒΡΟΟΙΔΠΥ οἡ ἐῪὸ οἵῳ (6ἢ.. χ.). 

ΑΒ 1π6 111} ομαρίον, ἰὴ τ ΙΘἢ 086 Υἱβίοη ο]0808, οὔθ Θ τόσο, δηἃ {χοῦ ἢ ἃ Βιυυ Κη γ᾽ ολ86 οὗ 
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ἄρδυν, Ὀτίηρβ ἱπίο ῥγουμίμοηοα ἐδδ ἰδακίεγς οὗ τῇ Ῥϑορὶα ([πΠ6 ἀθιηβροραο8), 80 {86 “ψηιδοίἰοαὶ 
ἐναπδαςίΐοη ἴὰ οἷν. χὶϊ, βίῃ ]οβ οἷν {π6 Ἰοὺ οὗὨἨ πο ζῖνῳ αὖ Φογαβδίοτῃ, βὸ τηδῦ ψ 0 ἐμ 6.“ Ὀγοδα " 
ΔΝ “ὁ πδίογ᾽ ἃ ἰογιπϊηδύϊοη ἰΒ γοδομθα ἱπ ὉΠ6 πιραῃίϊμιδ οὗ ἴΠ6 ὨΔΙΒΟΥΎ ὙΠ ΠΟἢ 18 ὕ0 ΘοΙη6 ὌΡΟΣ 
{86 ἰδῃὰ δπα 18 ἱπῃϑὈϊ δηΐβ. ΤΒ6 οηἱν (μὶηρ γοιλαϊῖηρ 18, (πδὺ Ὅπ6 ῥτορ]ιοῦ Βμου]α ἀθμοαηοο 
(6 οχρουϊίοη οὗ {π6 Ραμ δῃιη δῦ ἃ8 Ὀδίην οὐδ ἰδ 15 ἡδαγ, νΟΓ. 2] Βα(. 

ΤῊ οἰγοπηιδίδμοθ ὑμαῦ 8 τορθαϊθα (νογβ. 21 βαα., 26 8αα ) ρῥγευίοα αἀππομηςσεπιθηΐ ΟΣ (λέ 
πεαγη688 οὔ ἴπ6 ᾿Βαμτηδηῦ ταῖκοβ {π6 βαρ ἴῃ οἷν. χὶ δὶ, οἵ ἃ εἰδοοιγδο ἀφαϊππὲ ἰδ γαίδε ργομλείς 

εἰπεὶ ργυρλείοεβεδ, οδα ποῦ (Δοσογήϊηρ ὕο οἢ. χίϊ. 24} 116 οαϊβια τη6 οοητοχῦ, δηᾶ ὑπο ὀχ μίδηδίίοι 

σοῖμα ὕο ψ ΙΒ πὸ ἑαωοίαίγοιις φεοζεγα ΟΡ ογαοίοα ἴθι οἢ. χὶν. Θδβ]ν Ηι8. ἰωΐο 10 ; πὸ οἰ ἀογβ οὗ 

ἴδ ρϑορὶθ ψῆο δῖ μι! ν οὗ βαςῖ οοπβαυϊίαξίοη ἀγὸ δῦ δἰ υτηρς Ὀδίονο ὕ8 6. Ῥσορδοῖ, δηὰ {ἰπ 
δα}, ΟΒβο ΟΠ δἰ πα] ὑο ἐἰοῖς ον, οὗ γα λιλε55 Χεγμβαίεηι (ν6Υ. 1Σ 8844.) 5118..8. Ὅ0. {ΠΕῈ}Σ 

οοηβείθηδοβ ἐμ σἰρ ὐθουβη 685 οὗ {6 ρυηίβῃτηθηῦ ἴῃ {6 Ομ6 οΆ86 ἃ8 ἴῃ {Π6 Οὐ 6Γ, }ι8ῦ 88. Βα ἢ 

δε βοιίάοη ν }] 4150 ἰδῖκθ ρίδοο ὑπγοιρὶι {86 τοπιηδηῦ ἔγομι Φογαβδίθηιν (Υογ8. 22, 28), ψτῖιο 1] 

φοῖηθ ἴο Ὀ6 Βδεθὴ ὉΥ ἤθη. Βαΐ δἴϊον “εγιϑαίομι 88 Ὀθθὴ ἀδμίοιοα ἴῃ οἰ. χν. 85 α υἱμε {γεῈ6 7ῸΓ 

ἐλε δαισιΐπρ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ ΑὔῦΕ 86 μᾶ8. Ὀθοη ἀδρίούοα ἴῃ ἀεῦδι} ἃΒ ἃ ἰδισα αὐπογθ88 ἸῺ ΟἿ. ΧΥ͂]..---- 

ἰἀοΙδίγΥ ἰὼ ἐπαῦ οα86 Ὀοὶηρν δάυ]ίοσν δηὰ ᾿ἰθν ἀΠ688,---ηα αἴζοῦ ἰῃ6 σι αϊο τοὶ τοαρεοὶ (0 {με 

τομαὶ ἀοκκο οΓ ̓ αυνϊά ἴῃ οἰ. χν!. ἰΒ [Ο]ονγοα ὈΥ {86 ὑποτοαρἢ κἑαίοηιοπὲ ΟἹ ἐλε ἀἱοῖνο γἱφαιοοιβηες5 
ἰῃ οἰ. χυὶ!., δα Ἰαβὶν ὉΥ {{6 ἰαπιεπίαξίον ἴῃ ἢ. χίχ. οὐαῦ ὑπ6 ρϑυϊβὶηρ Κιιράομμ οὗὨ [δβιδρ], 
«ἢ. ΧΧ. ΤΩ ΓΘΙΥ σοηξαΐηβ ἴῃ δἰ ἰ τἴοη 8 ξεῦυει οὗ {π6 οὈ͵εοϊίγθ Δ8. ψ 6 }} 48 βιι )θοῦνο συϊίδησε οὗ 
τ6 ΡΘΟρΪδ ἔγομι οὗ ο]α, ἔογ {116 ρυγροβθ ἱπ οἷν. χχὶ. οὗ βού πρ ἔοσι ἢ ν τ ὑπ6 πιοϑῦ Ἰἰνίπς αἸβιϊηοὗ- 
ξι688 ἐλ ἐαργε88 απηοιησεπιθηὶ ΟΣ ἰδ πραγποβς οὗ ἰμ6 Ἰυαδριμοπῦ (οομιρ. γοσ. 12), δῃὰ ὑπ θα αἰΐζο 
ἐλε ριπικλπιοπὲ απ (αἰ Θά] ΒΗ ΓΡΠ 658) ἐλθ σελ ---ουτετιιδαϊεηι 8 ἐπ ραγιϊσαΐατ, απὰ “κι αὶ πα 
]1εγαεῖ᾽ ε ἵπι σοπιπιοη----αῦΘ μογίσαυθα ἴῃ οἰ. χχὶΐ, δηα χχηϊὶ. 

Ιπ οἷν. χχῖν. 186 ρῥγοαϊοίθα πεαγησῖδ οὗ Π6 ἠπθμηηθοῦ ἰβΒ α Κιοὶ οἵ Βαοὶϊ ἃ Κἰηα, ὑπδῦ {86 

Ῥτορδοῦ τηυδῦ [0Γ δἰ πη56}} τ σι ἄονῃ ὉΠ6 ἄγ, ὑναῦ {π6 ἔδοὺ οἵ {μ6 ἀθδίῃ οὗ μἰβ ψ 18 ΓΥΠΙΒἢ 68 
186 πιουγηΐα] {δ γαϊζοη, δὰ ὑΠᾶῦὺ (Π6 ῥσορμοῦ 4068 ποί ΠΟῪ απῷ ἰοη σεῦ βρεαΐ, Ὀὰὺ 15 διἰεηΐ 
τοβροοϊηρ Φογυδβδίοθση. 

Βαυὺ ἀαγίηρ μι8 5']θῆοθ γεβροοίζηφ ]1εγαθὶ ὑπ6 Ῥτορῃοῦὶς πογὰ ροοβ ἔοσί πὶ Ἰοι νοΐθθ 
ασαϊπεὶ ἰλοδα τοϊ(ιομῖ, ῖ δα οῖ ἃ8 ΑΙ πιπιοη (οοιηρ. οἷ. χχί. 88 β44.}) δηᾶ Ιοαδ, ηἰοπι, ἰλ6 Πλι{ δεῖνος 
(ςἢ. χχυ.), ἰβθὺ 7 γὼ δὰ δίώυπ (οἢ. χχνὶ.--χχν}}.), δηὰ Ἰαβῦν Εφηρέ (οἷν. χχὶχ. -ΧχΧχίϊ.). 
ΤΈΏΘΓΟ ἰ8 ΠΟ ραβδί ηρ᾽, 88 ἴῃ ἴῃ οὔβα οὗ Ῥδι), ἴγοιῃ 88 βυῃαρόψιο ἴο {π6 Ὠοαΐμεῃ. Νοῦν 18. 1ῦ 
ἐ6 0 ψτῦ Ζίοπ᾽ 8 ἴον, Ὀαὺ {πὸ ἸΟΥ̓͂ ἰπ Ζίομ Β βυδεοτίηρ, ὑΠδῦ ἔογπὶβ ἐμ 6 ροϊηῦ οἱ αἀδραγίαγο. 
ΤΉΘΥ δζὸ ὑμογοΐογο ργεαϊούϊοηβ οὗ μσπιοπί ; λα ἀοισοη αὶ! ὁ ϑΧογκδαίεπι ἀοίογηιΐνο5 ἰλὸ οοίοιτ' αν 
πο 07 ἰἦε8ε σπαρίεγξδ,  ΕΪΘὮ ΔΡΡΘΑΡ ἰἰζε απ ἀρρεπαϊῖχ ἰο ιτλαί γοε58 δοεζοτε. Τὴ πα μηνρηῦ ὈΘαΠΙΏΒ 
αὖ {π6 Βοῦξα οὗ (σά, γοῦ 1 Μ11}} ποὺ Βρᾶῦὸ {Π6 τεϑῦ οὗ 6 ψουἹά. ἀπά διθγθ ὕπ8 ργθαοιηϊπδίϊηςς 
Εἰοιιθμῦ 88 ΣΟρΆΓΒ ὑπ σαγγγίηρ οὐὐ οὗ {Π6 ἡπάρμπιθηὺ δηα 186 ἔοτοῖρῃ πϑύϊομβ [Πδὺ ἅτ παπγοιὶ 
(8 ἐλ σοπηέοίϊοη το ἢ Νευκολμααπηεξεαν, .Βῦ 8 οἢ ὑμ6 οἴμον βδηᾷ ἐλε πιοῦ ἐπίϊμπαι 6 ἀϊείογὶςαί 
τεϊαίϊίοη ἰο “ονιιβαΐοηα «(οι 10 ἰλὸ ἰαξδὲ ἀαγ8 ΟΥ ὕκάαι. (ΑΒ ἴο {16 σ᾽ ΣΟΒΟΙΪΟΨΥ, 866 ὃ θ, Δινὰ {Π|Ὸ 
ἰηἰσοάισίοΣΎ ΟὈΒΟΥ  ΔΟΙΟη 8 ἰο οὗ. χχν.--Χχχὶὶ,) 

ΤΏοδδο φγθαϊοίϊοηβ τἰρθ! γ ἔογηλ ἐΐ6 ἰγαπϑδί(ἰον ἰο ἰδ6 ργεσοπιϊπαπίίῃ δοπι ον ἐἰη ἰαδοιτς οὗ 
Ἐξεκιὶοὶ αΥ̓ἿΕΣ ἰδὲ ἀεείτμοίίοη ο σετγιιβαίοια. ΕῸΥ [88 δνῈσ στορϑαῦρα οἱοβίιιρ' ᾿Βίδίθιμθπε ἃ8. ΠῸ 
παρτηθηῦβ ΔΓΘ που ηορα, “ δηἀ γ8 5}8}}.} ογ΄ “" ὕποιι 81|8}0.᾽ ΟΥ̓ Δ Π6Υ 8}}4}} Κπον {πᾶὲ 1 81} 

ἐμ6 [τά " (ςοιρ. οἷ. χχν. ὅ, 7, 11), ὨΘΟΘΒΒΑΥΣΪΥ σοπίδ! ρα ἔογ {Π 6 Ἔχ ]εΒ ἐλε Θοπβοϊαίίοπ, {πα 
(Π6 τρϑ]οίοιιβ 46] σις πὰ Φυάαἢ 8 τ ΒΟΥ (οἷ. χχν. 8, 6, χχνὶ, 2) ἴβ ποῦ ὕο ἴββιιδ ἴῃ οοπῥοπημῦ ἔργ 
δυάδη 8 οὐ αἷἶβο (οἷν. χχυύ. 8, χχνὶ. 2, 6, 22, χχῖχ. 8, 9). Ὀὰπὺ ὑὉπαῦ {ποῖν δπάρο ΜῈ} ταῖθοῦ 
βοαῦ Η]πηβ6] ἢ ἰη πἀρτηθηῦ οἢ {Πιοὲν ἴδ᾽ β ἤοαύῃθῃ ἔγίθιι 8 4180. Θβρθ οί }Υ οὐ Εργυρὺ (εἰν. χχίχ. 
6, 7, 16). [18 ΨΦεϊιονδῖι 6 ΗΠ 86} πόση ἐπ σμοΐ ἃ ταν ἴο 86 πεδίδθῃ, {θη {116 πα ρτηθητα 
Οὐον ἴδοι δά {πδὶΡ ροαβ, τ ἢ ν᾿ ΠοῺ) ἰΒγδθ] Πδά βἰβηθά, τὸ γῃότῃ ὉΠΟΥ͂ Ὠδα Ἰοοκαιὶ ἀρ ἴμ {γτιϑῦ 
ΟΓΥ ἴῃ ἀαϑρδίν, γοιλονϑα δὲ {ἢ 6 βξαῖηθ {{Π|6 ΠΊΔΗΥ͂ ἃ βίοπο οὐὖ οὗ (δῦ μαῖἢ Μ Ποῖ ὑπὸ Ῥέομ]ὸ 
ἴο ἰτορα ἴοσ ὑμεὶγ βαϊναίίΐζοη. Βαῦ ψἱῦ ὑπαὶ σοηνοσγβίοη τῸ {6 οὐΪΥ τὰς (ἀοΐ---ὐλαῦ νὰ 8. (ἢ 6 
ῬδιὮ ---ιΠ6. ἔυΤΙΠΟΣ ἸΟΓΘ ποηαΐίυα σοηβοϊδίοη βίης ἴγοια ὑἱοβο }πἀρσπηοηΐθ ὁ ἴΠ8. ᾿ιοδί! οι 
πδίίοηβ ὑτ ον ἰηΐο ἃ τοῦ Ὁ ροκὶ(ἰτο Ομ ἴον ὑπ ρθορὶθ οἵ Φοβοναβ. Α8 αἰγοδιίυ, ἴῃ {Π6 ῬΓΘΝΊΟΙΝ 
δΔηθπουησοιηθηίβ οὗ Ψπ6Δ}}}8 Ραπίβημηθηῦ (οοΟΏΡ. οἰ. νἱ. 9, χὶ. 16 εααᾳ., χνὶ. 60 58ᾳ4.. χΥΙ. 22 Βη6., 

ΤΑ αἰτοῖαν ᾿πχέεροκιἐΐου οὗ ῥσραϊούϊομβ γεβρεοξίπρ ἰὴ ᾿δαϊλεη 18 Του ὈοΐΝ ἴῃ 6 γοταΐδῃ (οἢ. χῖν!. --Ἰῖ,, 
δὲ {16 61080) ἀῃάὰ ἴῃ [βαΐδῃ (οἢ. χὶϊ!. -χχῖ.). Οομρ. Το] ζΖϑοῖ, Οὐπεηι. οα 19αϊπὰ, ἡ. 294 βαᾳ. [(ΟἸ]Α τς 8 
ὙγαΠ5.}. [ἢ Ιδαῖ8}}, δ ἐπ ΕΖαϊκίοὶ, 1Ὁ 18 ἃ ῬΧΟΥΣΒΙΟῺ8] ἐθιιρΟΥΆΓΤΥ Β᾽16μ09 ; ἱῃ Φοτγοιμίθἢ, οηο {Πιαὺ 15 8) α] 
κοοροοίης [δγρο], 
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χχ. 40 ε44.). ργοκρεείᾳ Οὗ βαϊυαίΐοη Δ. 6 ΟΡοποα ἀρ, 80 ἴπ6 οἸοβίηρ ποῖβ οὗ [86 ρῥτγοαϊοσίίοη οὗ ἡιήρ- 

πιθηΐ οὐ δίάου (οἢ. χχν. 25 5βαᾳ.), οὰ ργρῦ (οἰ. χχῖχ. 21), 18. ἐσργοβϑ σομβοϊδίϊοη ἤοσ τπὸ 
αχίϊοβ Νον ᾿ϑῦ ΘΟΠ168 ἦι ὕΠ6 βιιαρα οὗ οὐπδοίαξίοπ, 88 Ὀοὶηρ βαϊνδύϊουι ἴοσ ἴῃ Ρθορὶδ οὗ ὅο(, 
οληποῦ ἴῃ ὕΠ6 ομα 6 δοοοιῃμ)διιθὰ νυ ιῦποαῦ δίριδίησ ἴοσ ἴῃ 6 δαῦμθῃ ν οὐἹὰ, ἴῃ ψ ἰοἂ δηὰ ἴογ 
μ᾽ ΠΙοΙ 15γ86] 18 Ρ]Δοοα ἔγοπι 6 Ὀορίηπίηρ, 88 ἃ ηιεαϊαίον οὗ βαϊναῖίοη. Τῇ Ἰυάρηνοηῖβ οἢ ΟἿ 6 
δα ΔΠΟΙΠΟΣ δηα Δηοίθον οὗ {π6 Ὠοαύθθη πδύϊοηβ ΑΓ δοηδβιιχημδίθα, οὗ σοΌΣΒ6, ἴῃ 6 δἰ οι 8] 
αι σιιθηῦ οὐ 186 οαύμθη ἡγοῦ] ἡ - ρον δηϊδρομ δὺο ἴο τ Κιἰπράοιῃ οὗ οἱ ; γοῦ ἴδ βδὶ νδύϊοι) 
οὗ 86 ον δοιηθϑ ἴὸ Ὀδ6 ἔογ [6 μοοὰ οὗ ἰὴ8. Ὠυϊηδῃ γᾶοθ. ἸἸὯΘ ΤΟ ΘΟΥΘΥΥ οὗ ὑδ6 ΘΟὨΒΟΙΟΒΏΘ ΒΒ 
οὗ Ποὺ ῬΘΟΌΠΑΣ ΒΡ ΣΙ [4] ΟἈ}ΠἘῃρ 88 ἃ Ὡδύϊοι χητιδῦ δ6 ἴ86 Βἰρμοδῦ, ὕ6 γμἰ σοπβοίαίλοη ἴΟΥ ᾿βυδοὶ, 
ἴο ΨΠοπὶ ΔΠκ6 Ποὺ οὐ ἡυαἀρτηθηῦ δῃα ὑΠπᾶῦ οὐ [86 Ὠρδύμθη βῃδρεαὰ ὑποιηβοϊνὸβ ἰμῦο ἃ Ῥργόσθεβ οἵ 
1ἰὉβοδίίοη ἔογ Ὧ6 ΣΡ ἀϊνίηθ μου] -8Κ. 

ΤΊ κἐίσηοο 77 Ἐτελίοὶ (ἢ. χχῖν.) δα Ὀθϑὴ δοσογαϊη ῦ, 88 {Π6 ῥγοαϊοιίουβ τὶν τοβροοῦ ἴὸ 
(16 οΟἴμον πδίύϊοιβ δᾶνὸ ἰθ ογιηθα 18, ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ἴον ᾿παρτηθηῦ οἡ [ἴβγδ6]. Ὀπὺ δὺ Π|6 βᾶῖὴθ {ἰπὴ6 
α τοαϊζίνς ΚὉΥ (26 Ῥγοταίκο οΥΓ αὐ οἰκῇ, τοδρεοὶ ἰο ΗὶΣ μεορίο, διὰ ὑμδὺ “πὶ απιοπρ ἰλε λεαίλοπ αἰ8ο. 
ΟΡ. οἷν. χὶνί!. 1 8α4., 22, 28. 

ΑΒ. ὕδπδ ψμυόρμοῦ ἐκ ἠοὶσ ὀκίεγίης αφαΐῃ ὁπ δ ἰαδοιγ αἀπιοης (6 ολιάγεη οΥ ἰδ ρεορίε, τὶ 18 
{{π|8 Β {4016 ὑμαῦ ἐπ οἢ. χχχὶ!. 6 ἀσαὶπ ὈΘΟΟΠΊ6Β σοηβοίοι οὗ Ὠἷβ ρτορλείϊο πιϊδοίοη ἴτοια Οοά,} 
ψἤοη οἰ ἷἰ8 ἢΔ8 [0 Κα οὔξδοῦ ἴῃ ἔδοθ οὗ ὑ86 ἔδοῦ πον ϑοοοιωρ ! βηρα δπὰ ἰπ νἱον οὗ {Π6 ῥγοϑομῦ 
δἰἴπβιοη. ΤῺΘ Ῥγοχηΐβο οὗ οὗ. ΧΧΧΙΥ͂. βίαγίβ ὑμουθίοσο ἔγοῃλ 86 βθδρθογαβ οὗ ἴβγαθὶ, ὑμογ 
ψ Ποῖ ἢ ΒΏ6ΘΡ Ἰιᾶνο ὈΘΘῊ ΒβοϑίίεΓρα ἢ ἴῃ {Π|6 Ὶγ βίδα ἐδ ζόγω “ελουαΐ εοἱὲϊ ἐμίογοεί Ἠιμιδε ἰὴ 
ἐλ ἤυοῖ, ἀπὰ, θη 10 18. ἀραίῃ μαῦμογρα, ν1}} τηᾶκο Ηΐ8 βοσναηὺ ανὶὰ ὑπ ονὲ δλερλεγώ διὰ 
Ὀ]οβδίημδ Ψ Ὠίοῆ μάνα 88 ὑΠ6ῚΓ 8.1 ΤΉ ΚΙπὶ φΌΏΘΓΑΙΥ. Απά 88 ὕπο δὰ βῃθρῃογαὰβ ἔπτη ΐβῃ (86 
οσσδβίοῃ ον ῃ6 χϑβιογδίϊίζοη οὗ {π6 Ποαι, 8Βο 6 δυο ἴον {μδὺ οὗ ἴὴ6 τηερογ8 Επίοπι 88 ἃ τπιαϊοη 
(οἢ. χχχν.), ἴῃ σομίγαβῦ ἢ ΜΝ ΠΪΟἢ οἢ. χχχνὶ. οἰ Ὀταῖθβ ἰδλς πιο ίαϊη8 07 ]δγαοὶ δηὰ ἰδδ 
δαπο!  ἢοαϊίον οΥ ἐλι6 παπιο ο7 Ψελοταὶ ἱπ Η18 ρεορῖίε (νετ. 28 βαᾳ.), ἴο Ὑυ ὶοῦ Ῥγοβρθοῦ 8ὸ υἱοὶ ἰὴ 
ῬΓΟχηἶδὸ ἃ ὕοΠΙΡΟΓΆΓΥ ΘΟΠΟΙ δῖ ο0. 18 ΓΗΒ Θα ἴῃ οἰ. Χχχν]!. ὈΥ ἐλέ υἱδίον Οὗ ἰλε γεβαγτοοίτοπ απὰ 
φηϊοκοηίης οὗ ἰδ6 ἀεαςί δοηθ8, 88. ν᾽6}} ἃ ὉΥ͂ ἐλ6 συηδοϊϊοαὶ αοΐοη εὐἱάδι (ἣς οπε βιἰσῖς ομέ Οὗ ἰδ  ἰιρο 
δέοῖς (νοῦ. 1δ Βα4.), γον 18 ἰηθηαρθα ἴο βρη ν {06 τε ἴῃς οὗ 1ϑγαεὶ τοτὰ «μίαλ πον (δὲ 
θη Κίηρ αυῖα, 

ΤῊΘ Ὀοδτηρ ἰοναγὰ ἰὐλαί ἐξ υυἱἱδομί, ἰ. 6 τουτὶ - ροδοὴ οὗ 6 ῥϑορίβ οὗ ἀοά ἴῃ ἐδ σοῃ- 
πορίίοῃ, 88 [0] πη ρ ὑρομ ἰποὶγ ἐμισατγαὰ τριογδίϊου. (νἸοἢ 88 δἰ ποσῦο Ὀθθ ἰ86 οὈ]δοοῦ οὗ 
Ῥτοιηἶθθ), ἰβ Ὀγουρῦ ᾿πῦο νίαν ὈΥ οἷ. χχχνυ] δ. δηα χχχίχ. ασαϊμδέ ὅος οΥἹ Μασοσ. ἴπ τι ῖβ 
ΒΥ ΤΏ 0] 108] δηὰ ἰγρίοϑὶ γορσθβοηναιίοη οὗ [8868 ΡΟΎΘΥΒ ποβύ!]α (0 186 κἱπράοιη οὗ σοά, ὕὉΠ6 ψΊΟΥΥ 
οὗ {πὸ [ιογὰ ν}}}} Ὀ6 ρογἔθοϊβα δἰῖκο ἴῃ ὑπ 6 σομβυχηηρ ᾿υἀρτηοηῦ ἰοπναγαὰ αοῦ, δηὰ ἰη ρ]ου γὶπν 
ἸΏΘΓΟΥ το ΑΓ [ΒΓγ86]. 

ΤὨΘ οἰοϑβὲ οΥ ἰκς ϑοοῖ (6᾽ι. Χ].--Σ]ν 1}. 18 ἀδυούθα ὕο ὑπ ργορλείϊο ροτίταψαϊ 977 4}ι6 αἰνίηδ σφίογψ 
ἔν ἰδὲ οἰοτῳ ΟΥἹὨ Ηΐ8 Κίησαοπι; [ἢ ὕδρ!θ δια 18 βουνίοθ (οἢ. χ].--χ]νὶ.), [6 ΒΟΙΥ ἰδπνὰ διὰ (Ὦ6 
ΠΟἿΥ εἰν “ Φοπονδὴ ϑΒδιημδὶι" (οἷ. χ]νἹ. δου ὰ σχὶνἹ].), Γυσ δὰ ἐμ 6 γρ68 οοῃμβοοσαίοα ἔγοη οἱ 
οἷά ἔογ {6 ρῇτγροβα. 

2. Τῇ βυαιτεπιρηῦ οὗ {86 σοπίεπίβ  ὨΙοἢ 6 ἤᾶνο ΤΠ8 αἰϊοτηρί θα, δ 1ὺ ἢ88 δὺ {ἢ ΒΆπι6 ὑπὸ 
ΒΟ {86 ρῥτγοϊουπα ἐππον σοπηεοίίομ, 6 σαγγμίης οἱ οΥ ἐλε αἰϊ-ἀοπιϊπαϊης ἰάεφα ὁ ἐλε οσίογῳ οὗ 
“εϊοναΐ, 1ἰΒ 811}} ΤΌΠΟΥ σομβσπιθα ὉΥ ἐλ6 αἰοϊκίοη 07 (λ6 δοοῖ. 

ΤΊια σο]]θούϊοη οὗ νυἱβίοῃβ, θ ] θην δ]. 8] δοίϊομβ δηὰ ἴδοΐβ, οὗ αἀἰβοοῦσβοβ δηὰ ργοαϊοϊίοηβ, οὗ 

ψ Εἰ οἢ ᾿ῦ ἰΒ Θοτηροβοά, 18 ἀϊνταθά, δἰκο Ὁ ἴη9 ἀονἶ8}} οὗ Φθ ΓΙ θη δηα ὈΥ ἰδπ6 βίϊθποθ οὗ {16 
Ῥγοριοῦ νὴ τεβροοὺ ὕο ᾿νῖ8 οὐ ῥϑορίθ, ἰηῦο ὑπ ἔιγο ργποΐραὶ ματα: (1) ΟΒ. 1.--αχῖν. : ΤΌΘ 
ῬτΟΡΠΘΟΥ 97, «]μασηιόπε; (2) ΟΝ. ΧΧχ!.--χΊν!. : ΤῊΘ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ογ ἐλε Δενοῖος οὗ ἀοα ἰονδγὰ ΗΪ8 
Ῥθορίθ ἱπ ἴδ ψουὶα.58. Α ἰἐλίγα ἰγαπδίϊοπ-δεοίίοη, ἰβ ἰοστηθα ὈΥ̓͂ οἢ. ΧΧΥ.--ΧΧΧΙΙ, : ἀπο σοη)θης 
2} ἡιασηιοη ὁπ. ἰδ βευεη ᾿δαίλιον παϊϊοη 8, ἔ.6. οἸλοΒ. 

1 Ἐθρθοΐδ!γ θη ἐδ8 δυτηθ 11681 τοργοϑοπίδίϊοη (ἢ. ἱἰ. 8-:}}. 8) οὗ Τπι}8. τοϊβαίο δηᾷ οὗ ἐμ ἀϊνὶπθ 
ΟὨαγρο ἴο ἐπ0 ῥσορμϑὲ ἔτγοια {μ0 οὐδοῦ χπιδὰθ {6 ἰαβίθ οὗ βιυνοοίμοββ ἔοϊ ον νου (88 Ἰαιηθηξαϊζοῃ 
διὰ νοῦ. 

3 Βγ ἴΠ686 ὑνψο ῥγίποῖρδὶ ραγίβ οὗ ἴδ Ὀοοῖὶκ ἰΒ Φοβορῆυδ (πίῃ. χ. δ. 1) Ῥουβδρβ ἐο 6 οχρ]Ίαίποα, ψδο. 
ἴῃ Βροδακίηρς οὗ ϑογθτ ἢ, θα 5 ἔασίμοῦ : “Βυΐ Ὁ 18 ποῦ Ἦδ 8]0ὴ6 ὑμαῦ ργβάϊούβα βσἢ {πη ἴο [86 ρϑορῖς 
Ὀοξοσομδηά, Ὀὰδ ἐὴθ ργορμοῖ Εζϑὶ 6] δ]5ο, τῖῖο σφρῶφος σιεὶ τούτων δίο βιβλία γράψας πατίλισιν.᾽" Ἐγ Ηξδνοτ- 
πἰοῖς δῃα οὔποτ ἐμο σρῶτος 18 τοΐεγτοα ἴο Φοσοζωΐδῃ. {{πργοὶϊδ: “ΤΏ Βγοὺῦ ἰαγρο ἢ} οὗ ἷ5 Ὀοοὶς οοπ δὶ πα 
6:6 ὈϊΓῦΟΥ ο]οπηθηῦ οὗ μὶ5 ἀἰβοοῦγβθ, ὑπ βθοοπα πο δισοϑῦ δἹοχηθῃξ, ἱ. 6. ὑ}8 Ῥγομπ)ῖβα οὗ 8 οοταΐης ὑὐπιθ5 
οὗ τϑαοηνρίξοη ; {η6 βδτγεὺ Ὀορὶηβ τὰ ὑῃὴθ ἀοραγίαυσο οὗ ὑμα μίοτυ οὗὐ ϑοβονδὴ ἔτγοτῃ ἔμα οἱὰ υγοΐβηθα 
ἔοι }]6, τη βοσοπὰ οἷοδβοδ υἱτἢ ὑμ6 τοΐαστη οὗ ὑδλ6 βδῖωῶθ ἱπίο ἐμ πον οἰοληβθα βδῃούθαγυ. ἢ 
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Ηι!τΖια : “Το ογϑοῖθβ οὗ ἘΖθικῖοὶ ἀγὸ ραῦ ἐομϑίμον ἰπ δὴ Δυτδηρϑα, Οσμδηῖϊο θοοΚ. Αραϊηβὲ 
1Π6 δ πι-τΟΙΆ] οὗ Τοτίν -οἰρῃῦ οἰδρίθγβ 0 οὈ]θοϊίοη ἰβ ἴο ὕ6 Ὀγοιμῃῦς: [Ὁ σδηποῦ {πΠΟΓΟΙΌΓΟ 1,6 
Γοραγιϊοι 88 δ δοοι δηῦ, 1 δὖὺ οἢ, χχὶν., ΘΧΘΟΙΥ τὶ ὑ6. ΠΑ], {Π|6 βουΐεβ οὗὁἨ ἀοιηοβυϊο ῥγϑάϊο- 
Ὁ]0η8 Ὀοίοτα ὕΠ6 4}} οὗ ΨΘγΌΒ4] 61) σοιηθβ ἴο 8ὴ οηᾶ. ΤὨΐβ, νη οἢ ἰβ ἔογί 8 (οἰι. χχν. 2 8βα4.} 
ρΡΓΘδιιρροβθά 8ἃ5 μβανίηρ ἴδῃ ρῥΐδοθ, ἔοστηβ ὑ86 τι] 4416 πὰ οτονπίηρ ροϊηῦ οὗ ὑδ6 ὈθοΚ. 186 
ἰογεῖζζιι οτϑοὶθβ, ογὰβ οὗ ὑμγθαϊθηΐϊηρ ἀραὶηδῦ βαύοῃ πο μη Ὀουτίηρς παίίοηθ, ἔπι 0} }6 Θοιηγτλθηςο- 
τηθῦ δὴ ζ0ΓΥ ὕπο πηοϑὺ ρϑγὺ ἠδύθ ἔγοῃῃ ὑδα ρογοά δέζι Ζῃ6 ἀον Ὲ8}} οὗ 44], δἀημα ἃγα 
οοσβαοηθα ΟΥ̓ {Π|8 νΟΓΥῪ οδἰδδίσορθο: [86 ΝΒ ΟΪ6 οΟἸ]θοῖΐον ν'Ὰ8 μἰδοοα βου 80] δὖ ὑπ 6 Ὀορτηΐης 
οἵ πὸ βϑοοῃά ρᾶγί, ψ βίοι 18 ἰὰ ὉΠ 18 ΨΦΥ 7υδὺ ὕΠ6 ΠΙΟΓῸ ΒΏΔΥΡΙΥ οοηὐγαβίθα ἢ {π6 ἤγβι." 
Ηρα ρθη Γν ἐξα αοίουν, 24 εἀϊ0.) ΠΚον ἴδ ἀἰβοη σα βῖνοβ ὑννο ῥγὶ ποῖ ρα] ρατίβ, ὑαῦ ἴῃ Γ}]8 
ὙΔΥ: “Ῥγρηϊοθίομβ Ὀθίογο ὕμθ ἀρβιστιοιίοῃ (οἷν. ἰ.--ΧΧχὶ!.), δ δέῦοσ 186 ἀοβίιγαοίίομ (οἷ. 
ΧΧΧΊΪ.--χ]ν}}}.) ; 1ῃ 0Π16 ἔογτοῦ ἴΠπ6 ὑδηθ ΠΟΥ͂ Ὀοΐηρ τηδίη]Υ ὕο σοπηίογδοῦ ὕ86 ἔοΟ]18ἢ}} 1] δου β, ἴῸ 
0Ὰ}} ἴο τερεῃίδῃοο 88 {Π6 ΟὨ]Υ͂ πιϑϑηδ οὗ βαϊναίίοιυ : ἴῃ {06 Ἰα ον ἴο σοιη δῦ ἀθβρϑὶν ΟΥ̓ ΡΟΓΙΓΑΥ - 
ἴμ (Βαῦ δ᾽ νατίοι Ὀοΐογο 1Π6 ἐγ 68 οὗ {16 ρϑορῖθ, οὐθ." δ πὰ] ]Ὺ αἷἰδὸ Ηἄνογηϊοὶς : κὙ τὸ ψιεδῦ 
βοοιίοῃβ, οὗ ψ  ἢ (ἢ6 ἀοκιγαοιίοῃ οὗ Φεγυβαίθτα ἔοσιβ (ῃ6. ἰατπίηρ- ροϊηὺ (ςἢ. 1.- Χαχὶ!. δηά 
Χχχὶϊὶ.--αὶν!].). [ἢ Π6 ἔΟΥΠΙΟΣ ροσοά ἘΖΘΚΙ6] ἀἰβοῆδγροβ [86 Ῥτορβμοῖίς οὔἶου οὗ γεδιζο, αἴζοῦ- 
ῬΆΣΟΩΒ ἴἢ6 οἶδοα οὗ δομξογίϊηρ᾽ δηὰ οὗ ργοηιΐβο." Οἱ ὑΠ6 οἴδοῦ πδηά, ΚΊ]Ιοέουἢ ἸΟΟΚ8 ἀροῦ “ 0Π6 
ςοἸ]οο ον. οὗ ργθαϊοϊύίομβ ἀραϊηθῦ ἔογοῖ μη ὨΔΌΙΟΠΒ 88 ἃ Ββαραγαύθ ραγὺ οἵ {π6 ὈοοΪς,᾽" δΔηα πηδκεβ 
1}}}8 αἰ νου : "16 ᾿πρλι μνοη ες οἰ. 1. 1-ἰ1.. 21. τἈὼ6 Ετεῦ Ῥαγῖ, οἢ. 1. 2).--αχχὶν, 27  ὍΠ6 
ϑρουπα Ῥαγὶ, οἷ. χχν. 1-χχχίϊ!. 20; ὑπὸ Τῆϊγὰ Ῥαγί, οἷ). χχχ . 21-- χ]νὴ, 85.) 6 οῖία: 
ΤΌΘ ἤἔγθί ραγῦ ἰβ ἀσσδηρθὰ ν ἢ ραχέθου δοσυγδοῦ δοοοσγάϊηρς ἴο (6 ΘΠ ΓΟΠΟ]ΟΣΥ͂ ; ὅπ ἔοτοῖμε 
ΟΓΒΟΪ6Β ἴῃ [}Ἰ|6 δεουπαί ρϑτῦ, Πονγονοῦ, ἂγὸ σγοαροᾶ τορχοῦθον ἰὴ δοοογάδῃσα 1 ΔῺ δυγϑηροιηθηΐ 
ὈΥ͂ οὐμίρηΐα, ΤἈῖβ ΘΟἸ]Θο ϊοη 8, 88 ἰῦ 6ΓΘ, ἃ ΞΌΡΡΙ]οπηθηὗ οΥ ορίβοᾶθ, ᾿πβιηιοῃ 88 δῦ οἷ. χχὶν. 
27 8 τοβῦηρ-ροϊηῦ 18 ψίνθῃ, ΟΥ ὈδΟδι56 ΒΟΨΟΓΙᾺ] οἱ ὑΠ 656 ργοαϊ οὐ ]0.8 ΓΟΔ]}Υ ὈΘΙοηρ ἰο ἴΠ6 ρΡοσίοα 
Ὀεΐξνόοθο οἢ.. χχίν. 27 δηὰ χχχὶϊ. 21, ψ }}16 τῃ6 οὔ 6 ΓΒ τὸ σαηρραὰ σις ἰδθῖλ Ὀδοδυβο οὗ [9 
δ᾽ ΠΙΠΠΑΓΙΥ͂ οὗ τΠοῖγ οοπίομία. ΓῺ τῃ6 ἐἰάΐη σα οὗ τπ6 ἀδβισυοιίοη οὗ Φογυβαίθαι δὖ οἢ. χχχὶϊ. 21 
ἐθι6 ῥγεαϊοίϊοη δάναπορβ ἃ δίθρ, διὰ {116 ψβοΐθ οἵ {86 ἐλέγώ ρατὺ Ὀδϊοῦμβ ἰο (8 Ροσοα δέυθν ὕῃ6 
ἀεβιγιυοιίοη." Νείο]εν ἀϊβιυὶθιΐθθ ϑδοὶ οὗ 0.6 ὑῃτθθ ρᾶγὶβ οὗ ὑδα ὈοοὶΚ ἰαύο ἔουν βροίζοῃβ, δῃὰ 
ΘΔΟὮ βθοίζοη ἰηΐο ζυυγ ρίθοοβ. 

ΤΙιο οποέο]ά αἰ νἱβίοι οὗ ἐπ6 θοοῖ, δ Ηἰ σὶρ πλδῖκοα ἰὑ, 15 δὰ ὀχδπρὶα οὗἩ δυὶ μπιθυοδὶ ἀἰν βίο : 
2 ἰηΐο 48 ρῖνεβ 22 ομαμίογβ ἴο δδοῖ. Αβ ἴο {16 ἀοίαϊἰϊβ οὗ διειδωϊυϊδίυπ, ὮΘ ἸΙΟΟΚΒ ροῦ θδοὴ οὗ [86 
ῬΣΙποῖραὶ ρδγίβ ἃ8 ἐοσγιηίηρ ἔσθ ὑπθαῖ8] βρούϊομθ: 1. (1) οἱ. ἰ.--νἢ. ; (2) οἷν. νἱ}].-σῖχ.; (8) 
οἷν. χχ-χχὶν. 11. (1) εἰν. χχν.--χχχῆ! ; (2) οἷ. χχχὶλ.-χχχῖχ. ἢ (8) χ].--χ]ν!. Αοοογάϊπρ ἴο 
ΗἩϊαὶς, μα τὐΐπμ δἰμηθα δὴ ᾿γ88 ἸὩΘΣΟΙΥ “0 ἱποογρογδίθ [88 πηϑθβ οὗ ἰδὲ ογδο]οβ.᾽" () [ἢ 08 
ΔΡΡΟΆΓΒ ὅο ὃὉθ ἴοο 1016 ἴοσυ δὴ “δγγδιμϑᾶ, ογρδηΐς ὈοΟΚ.," ΚΊοἔοὐ ΒΒ ῥσϊποῖρὶα οὐ αἰϊν᾽βίοῃ, 
δοοοσαϊΐηρ ἴἰο ἰδ ἔοχτηῦἶα, "" Απᾶ ὑπ νογὰ οὗ Φεβονδὴ σδσηθ ἴο σὴθ ὑῃ 88," σίνοβ [86 πη ΡΥ ΒΘ ΟῺ 
οὗ βοιιείδίηρ ὑῃμαῦ ἰβ ἰοο γε). ΟἿἿ ροβί(ἰοη τυδὺ δ 818: ΤῊ ΘΠ γΟποΪορίοδὶ οἰθπχοπῦ 
Ἄοβηηοῦ θ6 {Πα ἀδἰοστηϊ ἶηρ ΟΠ6 ΘΥΘΙΥ ΠΘΙΘ, ΠΟΣ Ἔν ἢ ἴογ {πΠ6 πιοβῦ ραγῦ, 88 τορᾶγαβ ὑπὸ αἱν β: οῺ 
ἰὰ ἀοὺβ}} ; ἔοῦ ὨδΠοΡ σα {86 ἀαΐοβ 80 ζϑῃΟσΆ Υ ρίνθη, ΟΣ ἀο {ΠΟΥ ουθὴ τορυϊδίο ἃ βερδγδῦθ 
ῬΑγῦ, βῦοι 88 οἢ. χχυ. βᾷᾳᾳᾷ. Μοτζὰ ὕβθῃβ]ο 88 ἃ αἰνίβίοη οὗ οἂγ Ὀοοἷς ἴῃ σοβροοὺ ἴο ἀθία1]5--- ἸΏ ΤῸ 

δ οὐθ ἐμδὴ οὔθ υγηβῃθὰ ὈΥ {6 τηδίξοτ-οὔ-δοῦ, λἰδίοτι σο-ταδίοσια] οἱοσαθηῦ---ἶβ ἐμδὺ 
δἰογαθὰ ὈΥ͂ {86 ἐππόῦ βυδαίδηοοθ, ἃ πιοιμβοα ὈΥ͂ ψ ΙΟΣ τὸ 888}} αν ἴο Ἰοοῖκς αὐ ἐλε γωμπααπιεηίαὶ 
ἑώδα 97) (λὲ σίοτν 077 ζελοταΐ πιαπὶ  8ζησ {ἰδεῖ πα ἡμασιπειί απὰ ρὶἐψίπρ φγαςα. 

ΒΌΒΟΙΨΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΑΒΒΊ. 

Α. ΕἸΚΒῚ ῬΠΊΝΟΙΡΑΙ, ῬΆΕΤ: ΟἿ. 1.--ΧΧΙΥ. 

Τῆς Γτορῆεον 077 υμκασπιοηί. 

Ι. Τῆε ὶυϊηο ΜΠἰδείυη 077 Ἐκοκιοὶ : οἾ. 1.-1, 11. 

1, 18 βίου οὗ (6 ΟἹοΥΥ οὗ Φοδονδῃ, οἷ. 1. 
2. Τμοὸ Ὀινίῃο Οοιωσηϊβαίοῃ ἴο (6 Ῥχορβοῦ, οἷ. ἰϊ. 1-- δ]. 11. 

Π. Τὴε Εϊγοι Ἐποσακίοη ο7 ἰλε Πὶνῖπο Οὐπιπιβδίοπ : οἷ. 1}, 12.--νἱΐ, 37. 

1. Το [ηριδ] }αὔοῃ δπα [ηδἰγυ σοῦ οηβ, οἰ. 111. 12--27. 
2. Το Βουτ βίχυβ δηὰ ὑμποὶν Τηἰογργοιδιίοη, οἰ. ἰν. 1-ν. 17. 
ἃ. Το ΤΟ ᾽δοοῦχβοα οὗ Εθουκο, οἢ. νἱ. διῃὰ νἱ. 

" 
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Π|. Τῆς ϑιιδβεφιμεηὶ Ἐπεσμίῖοπ ὁ Τ)ιυῖπα Οοπιριϊβείοπδ; οὮ. ΥνἹ}}.--ΧΧΊΥ, 

1. ΤῈ γἱβίοη, οἷν. νΥἱ}}.--χὶ. 

(1) Οὐ ἴα Αὐδουλγίπαύζηβ ἴῃ ὑπ6 Το Ρ]6, οὗ. νἱῖῇὴ, 
(2) Οὗ τὉἈ}6 ϑυδρταοηΐ οἡ ἴπ6 αἸΠ]ῦγ, οἷ. ἰχ. 
(8) ἴῃ ραγύϊοαϊδν οὗ ὑμ6 6415 οὗ ΕἾγθ οὴ ὑμ6 ΟἿἿΥ, οἷ, ΣΧ, 
(4) Οὗ τ86 1,οδάογβ οὗ (86 ῬΦΟΡΙΘ, οἷ. χὶ. 

2. ΤΙ δίμηβ, οἰ. χὶὶ, 1-20. 

(1) ΤῈ Ξίρῃ οὗ πε ϑερασγίατγε οὗ ἰῃς Κίηρ, οἢ. χὶ!. 1-16. 
(2) Το δίψῃ οὗ Βιθδὰ δηὰ ΥΥ δίβι, οἢ. σχιὶ. 17--:20. 

9. ΤᾺΘ6 Νρὰνγ Εχαουίοι οὗ τῆς ῬαπΙΒητηοηῃΐ, οἢ. χὶϊ. 21--χχῖν. 27. 

(1) ΤΊ τοροδίρα Ῥχοι "ΔΓ Αππουπῃοδοτηοηΐ, οἢ. χίϊ, 21--28. 
(2) ΤΙ θίβοουγβθο ἀρδϊηβὺ ὑμ6 Εδὶβα Ῥγοριδίβ δμᾷ Ῥγορβμοίρεβϑ, οἷ. χίϊὶ, 
(3) ΤΊίια Τοβυ μον ἀραϊηδὺ ὑπὸ ἸΔΟ]δίγουΒ ὥθοκογΒ δἴύογ Οὑδοὶοβ, οἰ. χίν 
(4) Τίνα Ῥδσαθ]ο οὗ ὕπο Ὑ1π6 Ττοο ἔοσ {86 Βυγπίηρ, οἢ. χν. 
(8) Το ϑίοτυ οὗ ἐπ [νὰ Αἀυϊΐογοεβ, οἷ. χυῖ. 
(6) Το Εἰ ἀἀ]6 δρουῦ 6 ἔογαὶ ἤουδο οἵ Παν]ά, οἰ. χνἹ]. 
(7) Τὴ 1δ'νν8 οὗ {86 Ὠϊνίηα Ῥυμίίινο ΕἸΡ ἢ θουβηθββ, οἢ. χν ἢ], 
(8) Τιο 1δυιοπίδιίου ον {86 Κίηρβ οὗ [βγδ6], οἷν. χίχ. 
(9) Τβ ϑάγνου οὗ ἴπ6 1,οαάϊηρ οἱ 9 ῬΘΟρ]6 ἔχοιμ οὗ οἹά, οἷ. χχ. 

(10) Τ6 Αρργοδομίης Φυαρτηθηῦ, οἢ. χχὶ. 
(11) Το Οομῃνὶοκίοη οὗ ἰδ ΕἸ ΡΘΏ 688 ἕογ ψΦυάρτησηῦ : 

α. ἃ8 ΜῈ]} οὗ Φαγυβα θην ἴῃ Ῥαγ σα] Αγ, οἢ, χχίΐ. 
ὃ. 88 οἵ Φυάδὶν διὰ [βγϑ8] σο]]ρου νυ, οἢ. χχὶ!. 

(12) Το Μαγϊίεϊηρ ἄοση οὗἨ {μ6 Ενδηὺ ὑΠδὺ ἰΒ ὑδκίηρ ρ͵δοθ, [6 Ὠβοοῦγεο ἴῃ ϑίρηβ, δᾶ 
1ῃθ0 γιγύαδὶ δίρη ((86 διΊθηοο οἵ Εζοκὶθ]), οἰ. χχὶν. 

Α---Β. Οη. χχν. -ΧΧΧΗΙ, 

ΤὴοῪε Τταηβι(ἴοη ἤΠοπι ἰλὲ Ῥσορλεον 97 σμἀσπιεηὲ ἰο ἰκ6 Ῥγορῆοου οΥ Μέετον ὃν πιδαπ 0 ἰδὲ 
Ῥγεαϊοίίοπϑ ασαϊηϑὲ 

Ι. 1. Διμοῃ, 
2. ΜοδΌ, 
8. Ἑάδοια, ΘΒ. χχν. 

4, Το ῬἈΒΠΙΒΌΗ6Β, 

1.1, Τγταβ, οἷν. χχνὶ. 1--Χχυ}, 19. . 
2. ἰάοῃ, οἢ. χχυὶι[ὲ. 20--20. 

ΠΙ. Ἐργρὺῦ, εἰ. χχῖχ, -χχχίϊ. 

Β. ΒΕΘΟΧΡ ΡΕΒΙΝΧΟΙΡΑΙ, ῬΆΑΒΤ: (Ἢ. ΣΧΧΧΙΠ. ΧΙ ΝΠ. 

Τλς Ῥγορλεον ὁ7 1λὲ Μεγοῖςβ 9.7 Οοὐὰ ἰοιυατὰ Πὶδ Ῥεορίε ἐπ ἰδὲ Ἡροτία. 

Ι, Τὰε Πεπειοαὶ οΥ ἰδε ὶυῖπε δϊδείον 07 Ἐξοκίοὶ, οἂ. χχχλ!, 

1. Ηἰ5 οδῖοθ οὗ ἸἸδίοβυηϑῃ ἴῃ 186], οἢ. χχχὶὶ. 1--20. 
2, ΤὮΟ βδῖῃβ ἴῃ Υἱον οὗ [86 Βνϑηΐ {αὺ ᾿δ8 ἔδκθη οἶδοα ({Π6 το-ορθηϊηρ οἵ {86 τηουζὶι οὗ 

ἘΖΟΚΙ6]), δῃμὰ ἴῃ ἴδοθ οὗ μ βίδϊβ οὗ αἴδιγβ 88 Ἧ 96}} 88 οὗ μιοαγίβ, οἷ. σχσἹ!. 21--ὃὃ. 

1, Το  ιυΐϊηο Ῥγογηῖβοβ. 

1. Αραϊηβὺ {π6 ΘΒΟΡ]ιογάβ οὗἨ ἴβγδοὶ οἵ {6 Κ5'βορῃοσα Μοσοὺ οὗ Φϑιονδῃ ὑοναγὰ Ηἰβ ΕἼΟΟΚ, 
δη4 οὗ ΗΒ δοεγνδηὺ Ὀανὶα, οἷν. χχχὶν. 

2. Αραϊπεῦ Βάοπλ τ τοβρθοῦ ὕο ἐμ6 Μουμπίδίηβ οὗ [βγϑοὶ ἴῃ σοῃβοαῦθμηοο οὗ ἐμ 56 ]1- 
βδιησυ βοδίίοη οὗ ἴμ6 Νδὅιηδ οὗ Φοθονδα, οἢ. χχχν. δῃηα ΧΧΧΥΪ. 

Ὁ (1) ἴὰ τς ΥἹδίοῃ οὗ 86 Βοβυστοοοη δῃὰ Βραυοκοηϊηρ οὗ ἴὉπ6 Βεοδὰ Βοῃββ, (ἢ. 
ΧΥΧΥ͂ΙΙ. 1--14. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΊΙΟΝ. 18 

(2) ΒΥ πιϑδὴβ οὗ {6 ϑϑγιυο] οΆ)] Αοἰίοη ψῖῦ ὑῇ6 Οπο ϑθοκ ουὺ οἱ ἰμ6 Ὑπτο ϑύλοϊα, 
δίοης στ} ὑπ Ἰπἰογργοιϊίοι, οἷν. χχχν. 18--28, 

4. Αραΐηβὺ αορ οὗ Μαρορς ἴον ὑ86 ὟΑἸοτιβοδίίοα οἵ Φοβονγδὶ ἴῃ ὑμ6 Ὑ͵οσ]α, οἰ. χχχυῖ 
δΔηὰ χχχὶσ. 

5. Τὴ (6 Ὑἱδίοη οὗ ΑἸΟΥΥ͂. 

(1) Οὗ τ86 Τοιρῖα δηὰ ἐΐβ βογνίοοβ, οἢ, χ].--χ]ν!. 
(2) Οὐ τλε Ηοὶν 1,Δηὰ δῃηὰ οὗ (μ6 Ηοἷγ Οἷ(γ, οἷ. χὶνὶϊ. δια συ. 

8 Θ. ΟΗΠΟΝΟΚΟΘΙΟΛΙ, ΒΚΕΤΟΗ͂ ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΤῊΕ ΡΑΤΕΒ ΙΝ ΤΗΒ ΒΟΟΚ. 

᾿ 

Υ̓δδγ οἵ 

Ῥαγ. Μοπιδ. ἘΠΕ ΥΥ ΟΠΑΡΤΕΕΒ. 

Φοδοίδοῃίη. 

δ 4 δ ΟἩ. ἰ.τ !]. 
ὄ 0 60 ,,|., ὙΠ}. -τχῖχ. 

10 δ 7 .») ΧΧ.-ΧΧΊΙ. 

10 10 9 ,.,) ΧΧΙΥ. ΧΧΥ. ἢ 
12 10 10 ,., Χχίχ, 1-16, χχχ. 1, 19. ὃ 
1 1 11 »,γ Χχν].-ΧΧΥ]]. 
7 1 11 .,) Χχχ. 20-26. 
1 8 11 ,., Χχχὶ. 
ὄ 10 12 ,.,0, ΧΧΧΙΪΝ. (οι. χχχῖν. -χχχίχ, 2) 
1 12 12 ,., ΧΧΧΙΊΙ. 1-16. 

1ὅ 12 12 ,., ΧΧΧῚΙ. 17-2. 
10 1 20 ,.,Σ ΧΙ]! !. 

1 1 27 ,., Χχίὶχ. 17-21. 

Τὺ ἴα οἰθαγ ἔσοτῃ ὑ}ι18 οΒσομοϊορίοδὶ. βικοίοῃ, 8οὸ δι 8ἃ8 ἀδίββ ἰῃ ἐμ Ὀοοἷς τηδῖζο 1 ροεβί 016, ὑπαῖ 
Βα σοσαὶ οὗ ἰῃ6 ρῥγοαϊοιοηβ οὗ Ἰπαρπιθηῦ οὐ ὑμὸ ποαύββη δποσοόϑοὶ οἢ ἴΠ6 Βοοομα ῥγὶποῖραὶ ρϑτῦ 
οὗ 86 ὈοΟΚ. Α8 ἔθ ῥσορῃβθοῦ οὗ {8 αἰ ν᾽! ἸΛΘΓΟΥ ὈΘμΊηΒ οἱ 6 σγουηᾶ οὗ {Π6 τομονοα 04]]} 
ἴο δοῃνοτβίοῃ, απὰ ὙΠ] τορθαύθα οαγποδὺ δοοιβαίίοῃ οὗὨ ἰβϑγαβθὶ (θῇ. χχχὶ!. χχχίὶν. χχχυ].), 80 
ἴπθ Ρῥγοιϊηΐβοβ οὗ ἀοα ἴοῦ Ἠΐβ βθορὶθ ἃγὰ δοσοιηρδηϊθα ὈΥ̓͂ ὅθ ἰοῃθ οὗ ᾿υαρτηορηΐ οἷν 0 ΒΟΒΌΙΪΘ 
τ ΟΣ] -ρόνογα, ἐποὶς αἀρτηθυῦ πα ἀονηῖ8}]----οοὰρ. οὗ. χχχν. χχχν} δ. ΧΧΧΙχ.----ἂϑ οομταβῦ, 
Ὀδοϊζρτουμα, 88. Μ6}} 88 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ὑγαμβι[οη. τὸ ἴΠ6 ρ]οΥ βοδίίοη οὗ {μ6 [ογὰ ἰη Ηἰβ Κιῃμάοιῃ ; 
δηά 80 ὕθογθ Ὀοϊοης αἷβο ἴο ὑ}}18 ο1858 ὑῃ 6. ργραϊοϊίοιβ, οἢ. χχχὶϊ. 1--16, 17-8ὃ2, οἷν. χχίχ. 17-21, 
ΧΧΧ. 1--10, νοι (8 ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ [06 ὑγδηδὶ(οη βοοίίοη (4.--- ) ἃ Ῥσαρδγδίογυ ρῥΐδςθ. 

[Ὁ 18 ΚΟ 86. οἰθαν ἔγοιῃ ἐπ ΔΌονο (8016, ἐμαῦ ΤῆληΥ ἃ αυοβίζοη Ὁ }}} ἕδνα ἰὼ Ὀ6 δηβνχαγρα 
ἡπδὺ Ὀγ 186 ἀ6 4116 οδχροβίἐἴΐοη οὗ 16 Ῥδββᾶρεὲ τσοίοστοα ἴο, δπὰ ΡΠ Ρ5 ΟὨΪΥ ἴῃ ΔΟσΟΤάδηΟΘ 
τ ΡΓΟΡΔΌΙΙΥ. 

ξ 7. ΤΗΣ ΟΗΑΒΑΟΤΕΈΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΕΖΕΚΙΕΙ 86 ῬΠΟΡΗΕΟΥ͂. 

δ. Οὔττοβ βαυϑ, ἰπ [86 βοοοηᾶὰ νοϊχαθια οἱ δὶβ {7ἰκέοτῳ 07 (λ6 Μγιλβ ὁ 1λὸ “ςἰαις Ῥροτιὰ 
(Ρ. 477), οὗ οὖν ῥτορποῦ: “ΤΙΚα ἃ ἤδιηθ ἔγοι ἤθΆνθη, ΕΖΟΚΙΘΙ Ὀ]αΖῸΒ ὰρ ἀλγκῪ μ]ονίηρ, ἃ 
τοδὶ βίσοηρ, Ὡδίαυσο, δἰβ ᾿πηαρὶ παύοη ἃ ἔσσπδοο οὗ βοουῖηρ πηοῦλ], ρθη αἸΏΘΙΥ οὐἹοη αι] ἴῃ ΒΒ 
ν᾿ Π016 οἰαγαοίοσ." Οἰνίης ῥγομλμθῆοθ ἴο τόσα ὑζϑη ὕϊ6 ποῦ παίαγαὶ ῬΘΟ ΡΥ οὗὐ ΕΖΟΚΊΟΙ, 
Ηρ ρβίοηρθογρ ἄγαν {86 ρἱούαγο ἴῃ πἰὶβ Ολτίκέοίοσῃ Σ “ Α ϑρι τα] δαμιβοη, ἡ ἢ νι 10}) ΒΟΩ 

ἅττ σγδδροῦ Π6 Ρ]}1αγβ οὗἨ {6 140] ἰθιῃρ]α ἃπα ἀδβ)ιοῖ ἰὺ ὕο [86 στουμά ; ἃ ρον] μι μδηίὶς 

πϑίατο, ΜΙ Θἢ ὈΥ ὑμαῦ νΟΓΥ οἰτουτηβίδηοα ν᾽88 Πιύεα ὁ οοῖν ον ἴο σοπι δῦ το ΒΑΘ ]οΙ δι) Βρ  τῦ 
οὗ [6 ἀρ, νυ ἰοῖ νγὰβ ἰοπα οὗ ρονογία!, σίσδηϊίο, στοίοθα 6 ἔογηλβ, δἰδυάϊηρ ἀἴομο, Ὀαϊ ραυδὶ 
ἴο ἃ Βαπέάγρά ἐγαϊπρα ἴπ ὑπ βοἢοοΪβ οὗ ὕπ6 Ῥγορῃθίβ." 
6 ΠΥ Ὀορίῃ ἐδ ἀἰδβουδβίοη οὗ {86 ομαγδοίο βι].8, 88 ΕΖΟΚΙ 6] 5 ὕοΟΚ οὗ Ὀγορ ιοοῖοβ ὀχ! Οἱ 8 

ἴποαι, ὈΥ͂ μυϊπυίης Ὀδοὶς ὕο ἴὰλ6 ἰηἰογργούδιυύίοη οὗ δὲ ναηϊὸ (ὃ 1). ἰδ ργορλειὶς μεσ μιν απ 



10 ἘΖΕΈΚΤΙΕΙ, 

ὩΊΟΉΠΕΥ Οὗ Τερτεβοηίαίϊίοι ἐς γοεοίοα βγαὺ οὗ 811 ἐπὶ σεπετγαΐ, ἃπα ἰμδῦ ὑμτοιυσμουΐ, ἐπ λὲς παπια.. 
ΟοΙΏΡ. 850 ἃ 2.1 

ΤΏοη, ἐκ ρατεϊσιιΐαγ, ΘΌΟΥΘ Οὐ. ὑίηρθ, δια ρδβὶβ τηϑὺ Ὀθ6 ἰδ ἃ οἡ ἐλ »γἱεβίϊῃ βίατῃ ἩΔΙΟΣ 
016 ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ οὗ ἘΖΘΚΙ6] θθαγβ. [1 Καὶ! (Βιδὶ. ΟὉπῖηι. Ὁ. 9) ἈΡῬΘδ.Β ἴο ἢδΥθ }ιῖ5 ἀ"ΠΠ]ου] 0168. ἴῃ 
ὉΠ18 χτοβρϑοῦ, ἢ6 18 ΟΥΑΙ ]Υ͂ σὶρ ὺ 88 ἀραϊηδὺ 0πΠ6 Ορροβίίθ νίδανψβ Ὀσουρμῦ ογψαγὰ ὈΥ͂ αἰηὶ; Ὀαύ 
ἀ818 ργειοπιϊπαπίϊ “ὁ ΒΥτΑΌΟ]10Α] πα Δ] ροτγῖὶςδὶ ἄγθββ,"" το ἰβ “' σαγγϊθὰ οαὖῦ ἰηῦο {86 τηοδῦ 
τϊηαὖα οἰ 8118," 8288 ἰῦ Ὀϑίοηρβ ἴο ἘΖδκίθὶ δῦονα “" 81} οὐμδὺ Ῥχορμοίβ," οου]Ἱᾶ ν 1} αὐ ΟΌ ΟΥ̓ ἴῃ 
[η6 6οᾶ86 οὗ ἃ 9657 Ὀ6 Ὀδίϊοῦ οὐὐδιηθα ἰδ ἴῃ ἴμ6 1,ον 1681 βοσνίοθ, ἐμὴ ἰὴ {86 ἴθρ]6 δὖ 
Φογυβδίθιη, ὑπ δὴ ὈΥ͂ Π]ΘΔΏΒ οὗ 8 ὈΓΙΘΒΕΥ οὐ ποδίίϊοη δηὰ ὑσαϊηΐης,---ἰῇ βῃογῦ, ἴῃ ἃ ῥὈσϊθδίγ - ον 1108] 
ΨΑΥ. ΑἼἸονδ ᾿ἰνθὰ ἴῃ [η6 Μοβαῖο ψψοσβρ, ἃ ργίοδὺ ᾿ϊνθᾶ ἴῃ {86 πιϊϑὺ οὗὨ βυῃθο] θη δηὰ 
ΔΙΪΟΘΌΓΥ ; 6 Ὀθοϑιηθ δοουβίοιη θα ἰο 1ύ (ο5ρθοί δ] 1 6 Ὀγοπρὶνῦ δἱοὴς νι ἱδ Ὠΐτ ἃ ταϊπᾶ βυϊιρα 
ἴον ἰδ, δῃηἃ ρῬοββοββϑα ὑ βαηοίβϑὰ ἰυιαρυαύίοη οὗ ΕΖοϊκ 61) ἔγοπη ἢΪ8. βυστου  ἴ ηρ8, ἔγοιι 8 
Ὑ8Ο]6 δοίϊηρθ, 88 Ὁ ἍΘΓΘ ἰΠ Ο]ΠΙΔΓΙΥ ἃ9. 18. υΧΟν ΑΙ πρὶ πποδ οὗ οχργθβϑδίοη. Τηὰ8Β “116 0}16 
ΘἸθηλθηίβ,᾽" 88 Κοῖ], ἔο]ονίηρ Ηνδγη οὶ, ΓΟΠιΆΓΚ5, ἔῸ Γ᾽ Ὅἢ8 6. νἰβίοῃ δὖ Π6 ψϑῦυ σουμ)οποθηγθμῦ 

(οἰ. 1.), ““ἴὰ 6 Θυ χοπθιηθηῦ οὗ Ψψόμονδῖ ἀῦον ὑλλὸ ΟμΘγα ἶσα οἢ τὉ886 114 οὗὁ ἐπ6 δτκ οὗ (δμ8 
ΘΟ Θηϑηϊ,᾽) ΘΟΏΒΘΑ ἈΘΠΠΥ ἴῃ ν᾽ Βαῦ τῶ οὗ ὨΘοθβϑ ΟΥ̓ ὑΠ 6. γον ἱηρ- Ροϊηῦ οὗ ἃ Ῥγίθϑυβ 116 δπὰ οὗ 
ῬγΙ ϑυ]Υ οοηἰθτηρί ἰΐοῃ, ἀσοογαΐης ἴο [,μὲν. χνὶ. ΑἊβ ὑμ8 ψίουῃ οὗ Φοιιονδῇ 18 [ὴ6 τυ] ηρ οἰοιηοαῦ 
ἴῃ [Π6 8016 ὈοοΪκ, ᾿ΐβ τι ΘΒ  Κουποῦθ ἰβ (μβ 5 ΒΠοἰομ εν ἰμἀ!οαίοα : Ῥαὺ ἐπ 6 οἰοβίπε σμδρίασσβ, 
ἢ ὑπ Ργορ ιούϊο ἀοβοσι ρύϊοη οὗ 1868 ἡδὺν ὕθμπιρίθ, δῦο., δουρί δον γοναὶ {π6 μῥγϊεβῦ- μγορ μοῦ, 
ΔΠα δΔΓῸ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 Θχρ] δἰ πρὰ ἔγοιῃ ἃ ζοηθϊηθ ὈΓΙ ΒΟΥ ἔδιιου.3 

Α ἔαγίμογ ομαγδούουιβϑυϊο οὗ 06 τχαθυμοά οἵ ἘΖβ Κὶ6} 8 Ῥχορί θοῦ ἰβ α ἰοδμ ἰαναϊψ, ἃ Ἀϊρ 
βΒραυταίνθηθββ ᾿θανίηρ ἴᾶν ΘΒ πα 10 006 ἀϑυδὶ ἔογιηβ οὗ δχἰβύβιχοα, οἰ δὲ ἰδ οἱ {}ι6 οἰδεν ἢαπὰ 
εἰ(ἢ α βουογα γεϑαϊΐίδηι, ὁπ οομοΥΠ 0 δοπδμαζίκιι δοηϑιαίψ. οῖδ ο]ιμδηῖβ ἰὰ ὑμὶν σοῃ γαβίϑ, ἰὴ ὑπ 6 Ὁ 
οΟὨΒϊοῦ πὶ ἢ οη6 διιοί μον, σῖνα ὕο ὍΠ6 ῥτορ είς ἔογῃλ οὗ ΕΖθικἰ 6] δὴ ἐπιϊνοηί οτὶσίπαὶ υἱυαςῖὶψ.δ 

ΗΪ8 Βο] ΟΣ ἴῺ 6Χ}16 ΤΥ θ6 Ἰοοκθα ὉρΟῚ 88 οοπίσ υϊὶηρ ἰο {18 ἰῃ 8 ὑν οἷο] σϑϑρϑοῦ : ἴῃ 
(86 ἢγβι μ͵δοθ, ἱῃ 80 Τϑ7 88 ΟὟ Ῥγορμϑῦ ψὰ8 ὑπογο ν Σὺ άγαννῃ ἔγοὰ 106 ῬΓΟΡΟΥ Βοθη6 οὗ 
δνϑἐβ: 8Ππα ἴῃ ὅπ 6 ΒΘΟΟΠα μ]806, ἱπαβιμ ἢ 88 Π6 Ῥ8ἃ8 δὖ {Ππ|6 Βδῖλθ ὑἱὴ6 ρ᾽δοθα ἰῃ 86 τε ϑὺ οὗ 
ὑη6 ΒΑΡγ])οπίδη σου]. 

ΠῚ Ψογοιη δῇ 18. ἢπηΒ6 1 ἔ ργοβοαῦ οα [ἢ 6 δοθῆ οὗ δυθηΐβ, 'β ΘΥΘΥῪ ἰηβίδηῦ δηδαγίηρ ἢἷ5 ρατὺ ἴῃ 
{ἢ νἱοϊδδ ὑχὰθ οὗ δοία] Τὁσδοιγγθισοβ, ᾿88 ὕο ᾿πίογἔεσθ ἴῃ 6 οἰγουμηβίδησοβ γί ἱπποα ἰοῦ 
Ὀοίογ ἐἶμι, δηὰ ἢ Ὁπογοΐογα ἢθ 16] ἃ ΠΊΟΓΘ βυϊσυίρ ουὐνατγα 1126. [18 ΒΌΥ]6 σοττοβροη 8 ὑῆθγο- 
μι {Π-τοιιαῦ οὗἨἁ Ἰηογο Ροραΐὰγ Ὀγορἢοῦϊα αἸΒΟΟΊΓΕΘ; δ 8 Π016 δοῦν ΠΥ {Δ Κ68 108 Θοτη ρ]ὀχίοη ἔγοτα 
(π6 ραγοα αν δοῦμ! Τὁσοῦττοποθ. ΕἸΖΟΚΙΘΙ, οἡ ἴΠ6 ΟΒΘΡ παπάᾶ, ἴδ 88 ἢ8 "8 ἴτοιη Ψυάθ8, 
βία μαἀϊηρ ἔδσο ἴῸ ἴδοθ ψῦἢ [16 ἱπιαριὶΐπρβ οὗ ὑμ6 οχὶϊθβ (ν])ιαύθνθσ ἰππθῦ σοηηδοίϊΐοῃ {{π|686 
ἰοτοοὰ ψτἢ τΠ6 ξδυμου]δη), δια 016 τηοϑῦ ἀΐνθουβα στη ΟΌΓΒ, αἰβροβίυϊοηΒ, δη ἃ ζοθ᾽ 5, τγᾺ8 
ῬυϊπίειΔ «ἰο {ἰιε ἀἰτῖμα συνμιπιιμἰσαίοη ὕψ πιθαη8 ΟΓ᾽ τουείαίίοη. 1ὺ 18 ὑμοσοίογθ ΟἹ] βυΐϊίπω ᾿ξ δθ 

᾿ ἐς Ἄρονο ἃ]} οὔβοσϑ, ἐμ χοροί 18 ἀἰβεϊη συ βηθα ὈΥ͂ 80} ὩΠΟΟΙΏΉΤΏΟΙ ΡΟΥ͂ΓΟΣ δα ΘΏΟΥΩΥ. ΕΖΟΪΚ16] 18 ΟῊΘ 
οὗ ὑμ6 τηοβὺ ἱπηροβίηρ οσρϑῃδ οὗ ὑΠ6 ϑρὶτ]ῦ οὗ αοα ἴῃ ἐμ ΟἹα σογδηδηῦύ, 8 σθϑ}}ν σίσαη θα ΡΠ ΘΠΟΙΏΘΠΟΣ, 
1ῃ ορροπίἐϊοη ἤο ἔο ργϑβϑηῦ, 86 βίθῃβ ἔοσὺν σἱ ἢ 81} βίθυπηθββ ἀπ ἱστομ Ομ Βἰβύθ μου, Διὶ ΠΗ ΧΊ}}]6 παίασο, 
δῃσουπηὐοσῖης ὑἶΐι δου δίϊοη ἩῸ ἃ ἱτ ΤΟΥ 686 ερὶτὶ ἡ οὗ Ὀο]ἄποαβ, τὶ} τογὰβ [0] οὗ σομβαιηλης ἢχθ,. 
Ὁὐμοραβίησὶν 6 Ὠο] ΔΒ ἀν ὑμλθ ομθ ὑπίηρ ὑπδὺ γα ποϑαζ] Ὀοΐοσγο ὑμὸ ἀθαΐῦ ϑασβ ἀπά μαγὰ ἤϑασίβ οὗ ἐπ 
Ρϑορῖὶθ. 786 ονουρονοσίπς ο᾽θιηθηῦ οὗὨ [18 Θ]ἸΟαΘΏ6Θ χοϑὺβ οἱ ὑ 18 απΐοη ἴῃ 1ὕ Α]1|κ6 οὗ ἱπροδίης βύσοη ἢ 
δὐα ποία χα Ὁ] 6 σοηβίβέοπου. " --(ἝΗ ἀνοσηῖοκ, Οὐπιτποηΐξ. Ρ. χὶν.) 

2 ἘνΑ]α αββοσύβ ὑμαῦ ἴπ (18 αϑὺ ρσγοδῦ βϑοοϊζίοῃ οὗ δἷβ θοοὶς Εζοῖκῖθὶ “" θορίῃβ δ τοδάυ ἰο Ἰοοῖς οὐ ψϑδὺ 
8 ῬΘΟΡ]Θ τερᾶγὰ 88 βδογοὰ δῃᾷ ὑδο ῥγίθϑύμποοα οὗ [6:86] τὺ ὑμαῦ Οἰταϊ αἰ ἐγ δηὰ οχύογπα! τ ψοἢ 
ἩΘΟΟΙΏΘΒ ΘΥΘΥ ΙΏΟΤΘ Ὀγουδϊοηΐ δὐξοσ ἷβ ὑϊπι6,᾿" δῃά 8605 ὑπογϑίη “"7π8ὺ ἃ οοηβθαυθπσα οὗ [6 οπο-ϑἰ ἀοα 
ΕὔοτατΥ σοησορύϊοῃ οὗ δῃύϊαυ τ δοσοσαϊηρ ὕο Τηθγο ὈοοΪκΒ δα ὑσδαϊ οηΒ, Δ8 Μ31|6]1 88 οὗ ὑπὸ ἀθργθείοι οὗ 
ἐπίϑ!]οοῦ ἱπογοαβοὰ Ὀγ 66 ἸοΠρΡῸΣ ἀπτγαύϊοη οὗ ὑπ6 Ἔχὶϊο δηά θομάδρα οἵ ὑῃθ ρβορ]θ." ΤΏ οχροπί(ΐοι ν}1}} 
88 (ἀοοϊάοα]γ το͵]θοὺ {16 δ᾽ ]οζϑα “ὁ Εὐταἱ πᾶ οχίθυηδ!γ,᾽ κ8 Ηβνοσηΐοῖ στρ }]7 Ροϊηΐβ ἤο 818, δὲ 
“ἐῷ Ἀἰχἢ βρί τυ " γαῦμον, “τ ]Ι6ἢ,, ἸΟΟΙΚΣΗΡ ΔΎΧΑΥ ἔσγοσῃ 411 [πὸ Ῥαΐῃβ δῃὰ 80 ΠΥ] ρα οὗ ὅ..6 Ὀγοβοηΐ, ᾿ἶνοβ μὰ 
ἐδ ἔπίαγο δα ὑπ χοοοπδύσιοίίοη οὗ ἐδο ἰεϊηράοτῃη οὗ αοα νὙἱῦ ἔγσθβ; ϑηὐῃυδίαβτη, τηϑοὺβ τ6 [δῦ ἴῃ ἢ 9 
βοοοπῃᾷὰ γματὺ οὗ ΕἸΖΘ κ1 61. 1, ονονοσ, ὅμ6 αξία δα ολαγασίεν 07 ἐδ ἀδδογ ρίϊο σοτο ἴο τα ἐδθ ἐτὼ- 
Ῥγϑββίοῃ οὗ “" ὀχύθσυτιγ,᾽" ΓΒ 6ὴ ὑμ18 18 ἃ ῬΘΟυ ΑΥΥ οὗ ὑμο Ὀγορμοῦ ἐπ ἐμ8 ΥΟΙῪ βεδὺ σπαρίοσ οὗ ἢἷθ ὈοοΚ,, 
δηἀ οἰαγασίοσζεβ 8 ῬΟΡΌΪΩΣ δἀάσθββθβ ἢο 1088 ἔθϑῃ ΐ8 νυἱβίοηδ. ΟἿῸ ΤΩΔῪ Ἰοοὶς ὉΡΟῚ ἐμΐβ δὖ 6 Βθτθ 
Οἶτηθ 88 ὅδ Ἰαύοσ ΗΥΘΓΆΤΣΥ βύγ]ο; Ὀυΐ {ἢ} ΤΏΔΏΠΟΣ οὗ ΕἸΖΟΚΊ6] ἰβ ΟἿ δ6 ἴ0Γ 81}1 ἴο ἐβκθ ἃ ροπϑίσαίίηρ νἱον οὗ 
ἷβ βυδ᾽οσς ΟἹ 411 βἰάθ8, 88 6 Ὠϊπηδ6] ἢ ῈΟΠΥ ᾿ἰνγὸ8 πὰ τηονθθ ἐμοσοΐῃ, δὰ ἰοὸ οχἰιδυδὺ ἐξ 85 ἔδὺ 88 
Ῥοββῖθ]6. ΤῊΘ τόσο ἔσϑῃαυῖ} οαὐτγατὰ (ΡῈ}]10) 1176 οὗ ἘΖοϊκΙθ], ἃ8 οοτηραγϑὰ ὑὰ δ Φογθσαδῃ, 15 ὑμβογοΐοσθ 
ποῦ γοῦ ὑπὸ ““Ἰοασηθα᾽" “ἸΣ ΟΥΆΥΥ Ἰοΐδυγχο ἢ Ἡἰσἢ Εν] ἃ τηαῖοϑ 1 ουξ ἴο Ὀ6. 

8 Τὴ [}15 ἃ8 ἱῃ ΣΩΔΏΥ Οὗ Σ σοβρϑοίβ, ΕΖοὶκὶ6] ζΥ ὍΘ οοτηραζοά δ Τοσχέυ Πα, 
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Ἰοοῖβ αὖ {μἰηρ ἃ8 ἔγοπι δἴδγ, ἰἢπ18 ζγοπὶ δε αἰυΐπο ἴώδα 077 «ολπουαὶ᾽ 58 βοἰ γοασσονιρἐολῖησ σίτῳ. 
Ηἱδβ δοιϊνι ιν ἰλυ5 ἑάοαϊψ Θομαϊομθα ΘΟ ΘΘΓΏΒ ἰἴ86 1 πῖτὰ μα οογίδϊη ἔδοὺ οὨ ΘΗ͂Υ ἀσοογαϊΐης ἴὸ 
ἔς ἐδθεησο, ἴῃ ᾽ΐ8 πεσεβϑιῃ ἃ ομδγδοίον οἵ ἔδοῦ α8 διεοῦ, Οἱ {π6 Βοϊρῃῦ, 10 18. ποῦ 80 πιῦσι [868 
Ἔν Ρ- Γοσυστηρ συβὺ οὗ νἱηᾶ, ὑμ0 ν Εϊγ ης ἀαδῦ, 066 14}}ΠΠπὴρ οὗὁἨ ὑπ6 ᾿ΙΘΑΥΥ͂ ταὶ μάγΟΡΒ, 81 δοῃ 
πο ἔχου Δ5}) οὗ ΠΠρῃ(αΐηρ, ὑμ6 το] ηρ οὗ ὕὍη6 τβὺ ἐμπάσν, ὑμδὺ δϑἴἶδοίβ ἃ; ἴῦὉ 18 Θβ ρθοδ }}ν ἐδ 
οχἰδίθοβ οὗ {86 Ὁ παογ-οἰοπα οομλΐηρ τοὶ δἴδι ὑπδὺ ἢ [6 ῬΟΨΘΙῚ ἴ0 ΘΏΡΤΟΒΒ ΟΟΓ δὐϊθηςίοη. 
ἴῃ τὸ ἰβίδμοο ἔγοιῃ ΨψὮΘγ6 1186 ουθαῦ ΔΟΙΔΠΥ ΟΟΟΌΥΒ 85 δὴ ἰβοϊδίθα Ῥῃθηοσπηθηοῃ, {Π|6 Ῥγορῃθῦς 
Ἰτ6 1} θὼ ἔον ὑμὸ τηοϑὺ ραγὺ ἐνέογπαί,---ἃ σοπίεη μία τα, Ἰάεαϊ οὴ6 ; ἰηθύοδα οὗ [6 βοραγδῦβ 

ΟΟΘΌΓΓΘΏΘΘΒ, ΟΥ̓ Π.68η5 οὗ νι οἢ 186 ἔδοῦ ἰβ δοσοιη } Βῃ6 ἃ οὐ 118 ἰῃοαῖτθ, ὑΐθγο Ὑ1 τϑοῦ 8 
Ὦογρ, δοσογάϊηρ ἰο ᾿μἰν ἀ Δ} Ὑ 84 ΒυΓΓΟ ΠαΙ ΡΒ, 88 176}} 88 (1 1.6 οᾶ86 οὗ ἃ Ῥγορῇοῦ) ἐνῸ 
ὉΠάρῚ ἴΠ6 Βρθοΐδὶ αἰνὶπθ ρα ϊβα (1 νυἱβίοῃ), 6 βεραγαὺθ ύσγπιβ 07 τεργοβϑοηζαϊίοη, ὈΥ͂ τῶθϑ8 οὗ 
ν Ὁ1ῸΝ [ἢ 6 ΘΟμ οι δίϊνα βρὶ τὶ Ὁ ΒΟῸΚΒ ἴο ραὺ ἴῃ ΒΔ 06 ἴυΣ ἰἴθ0} δηα οὔ ουΒ ἐλ6 γαϊδις ἰάθα 7 ἐδι6 
εὐλοίρ. ρηοθ, ἴο πηλΚο οὗ ΕΖοΚίθ] ἃ γσθο δα δ ρϑαδηΐ,----ῦο ἔδῃΟΥ̓͂ τη, 85 Εγδ]α ἀο68, “ἃ ΠΙΘΙΘ 
ἸΣυογαΥΥ τηδῃ σοηϑμηοα ἴο ᾿νἷδ ον ουβο δι 026 ΠΆΓΓΟῪ [᾿πη18 οὗ ἀογασβίὶς 116 (16 δνορ)εἰβ 
οὔιλε Οἰα (ονοπαηί, ἰἰ. Ρ. 210),-ονν1} ἀΡΡΘᾺΓΣ ἴο ἃ Ὀ6᾽ ἴον ῦ ἴῃ 8ῃ ΘΧΊΓΒΟΓαΙ ΠΑΡΥ͂ αἰντα στον ]αυοη 
ἴο Ὀδ δὴ ἰἶδα Μ ὨΙΟὮ πλΔΥ ὑ6 τηθηὐοηθα Ὀοοδαβα οὗ 1ΐβ βί σι αΥὶγ, ποὺ τοξαυθα. ΟἾΪΥῪ οἡ ὑδ8 
βίδπαροϊην οὗ ΓΟ Δ] ἰδι16 οὐ δία ἰΒυϊς. πηδίθυ Δ] βτη, ΤΠΘΓΘ ΟἿΘ τ Δ ο8. ὕ86 ρῥγορηθὺβ δ ἐ"18 
οὐ δηι] (οοηρ. ἃποῦθοσ ρδββᾶρθ δὖ Ρ. 203), 8.6 βιοῖι ΘΟ ΟΡ ΌΙΟΩΒ δηα σοργοβθηὐδίϊοιβ ἂῦ 
Βοιηθ. Τμὸ δίρἢ ροβίποη οὗ ἘΖαοκὶθὶ ἴῃ οαΒ ἤχϑὰ ραγροβο--- 6 τοῦθ 80 ὑπδῦ π6 48. ἢΪ8 
αυσὰθ ἔλγ ἔτοιῃ 0Π|6 βίῃ κίηρ δι] υ]αμα, δηλοηρ; Ὠΐ8 ἔΈ!]οΝ -οαρονβϑ ὈΥ ὑμ6 ΟΠ ΌΑΓ---οχρ]α 8, ἰμ 
δομηθοίίοη ΣῈ ἷβ ροείὶς σὺ (Δοϊκον]θαροα ὄνθη ὉΥ͂ Εν 8]4), βυιοί Δ ὉῪ ὑπὸ Ἰοξν Ἰἀφα ἐγ οὗ 
Π18 ργόρμοῦϊο τηοάθ οὗἉ γοργοβθυϊδιίοῃ. 

ΑΒ ἴο ψῇηδὺ 88 Ὀδθη τηδιηδι θα οἢ ὑῃ6 Οὗ Γ β'ἀθ τ ὶυ σοβρθοῦ ὕο (ῃ6 “᾿ηθαθπου οὗὨ {116 
ΒδΌγὶοηΐδιι βρί γἰῦ δα ὑαδίθ οὨ {{| ἔοστῃ οὗ 818 ῬΧΟΡΉΘΟΥ,᾽" ΥἱΖ. ἰὼ τοίοσθιιοθ ἴο ὨΪΒ ΒΥ Ο]Βη), 
6 Ἰηπϑὺ ἄρτοθ νχνὴ Κ 6] ἴῃ 186 νον, ὑμαὺ ἴῃ δαῃιίβδίοῃ ὁ" οἱ ΟΙὰ Τοβίδιημθηῦ ἰάθδ8 δμιὶ 
Υἱον δ. ΔΙΙΚκο ἴῸΥ ὑπ6 σοπίοθμίβ δηὰ ἴοσ 86 ἴοσιη, ἐπ: φεποσγαὶ 18 βυβιοϊθιῦ (ςοιηρ. {6 ψοσὶς 
τοίογσοα ἴο, Ρ. 6 844.) ; οἢ ὑδα οἰδοῦ δηά, 88 γοδβρϑοίβ ἐλε Μὠζισ ὰρ οΥ λα ρίοσίωτε ἐπ ἀείαΐ!, 016 
Θχροϑβιίζοη ΤΔΥ͂ ᾿Πἀ66 ΒΡΘΟΙΥ παρὰ απ Αι8ϑενγο- Βαδυιονϊαη γεαίΐαγε. 

ΤΙ οἱ. χ]. βα4., ὙυὉἢ ὑπϑὲν ατολοοίμταὶ πηϊδὴ απαὰ μὲοϊγοδημθηοϑε ὁ ἀοίαϊϊ, ἰταηΒροσῦ ἃ ἴῃ 
8 ΠΙΡΘΙΥ ΨΔΥ ἐπίο (δ πιϊεϊκὲ 77 (λε΄ ἴηιτηθηδο αγολίοσίμγαὶ ἰαθοιγς ὁ Νιεδιολπααάηεζξαῦ, ΌΥ τηοδῃ8 
οὗ νοῦ, ψ θὰ σολυγηοα Ἰομα ἔγοια ἢΐβ νυἱούοσ θβ, Ὧ6 ὑγδιυβίοσττηθα ἢὶ8 τῃεΐγορο δ ΒΑΌΥ]Οη 
ἱπίο ἴ8ὸ ἤποβῦ2 οἷ οἱ {π6 νου], ποῦ ἸΩΟΓΘΙΥ δαοσηΐϊηρ δηὰ ϑηϊαγρίηρς ἰδ, Ὀὰὺ ογυ γι κὖ 
αὐἰῦθ 48 τοῖς, ᾿πδὺ 88, ἴῃ ΚΘ τϑΉ ΘΓ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ὕγόβουυθ {Π6 ΟΥ̓ ρΡΊΏΔὶ] ἐογγ οσυ οὗ 186 
κιηρσάοῃι, [Π6 Ἰαπὰ οὗ Βηίηδν, δηᾷ ἴΠ6 σαρί δ], ἔσοιῃ [86 Μοάθβ, ἢ6 σδυβϑα {Π6 80- 6816 Μράϊδῃ 
νΓΔ}} ἰο 1) ὀδυγ θα ΔΟΤΌΒ8 ἔγοτῃ {π6 ἘΡῃγαΐοβ ἴο ἴ86 ΤίρτὶΒ. ΤΟ Ἰαΐο Ῥσγοΐθεβος Ἠθημβίθηοσς 
βαϊά ἴο τὴ8 ἰοὴρς ἃρΌ, ἴῃ οουγβο οὗ ἃ ὀοηγογβδίίΐοη δροὰῦ {ΠπῸ ἰαδὺ οἰδρίοσβ οὗ ἘΖεϊκί}ὶ, Ὁ 
ῬΙΌΡΙΠΘὺ τηυδῦ ΟΟΙΥΔΙΠΙΥ πᾶν [84 ἃ “" Κπον]θαᾶρο οὗ Ὀυϊ]άϊηρ,᾽ υϑὺ 88, 6.0... {Ἰ σ ὈΔΟ ἢ Β 
ἰχϑα δα Α]80 ΟἹ 1}}6 ὑδΌΘΓΩΔΟΙ]Θ ὈοῦΓΑΥΒ βασι Κπον]θαρο. Αὐ 8}} δνθηΐβ, [86 ργορδὈ ΠΥ 8 88 
στοῦΐ οὗ (ἤοσο Ὀρίρ ἃ παύυγα] βυθδιγαίϊατῃ ἔον ὑδθ ἀοῖδ!!]οα τοβίογαίζοι οὗ ὑπὸ ἀϊνὶπα ν]βῖοΒ δῖ 
1} οἶοβο οὗ }18 ὈοΟΪς ἰῃ δῦ ὑπ6 ῥυίεβὺ οἵ υάδῃ ἴῃ ΒΑΌΥ]οη ἴδ θχὶ]θ, ὈΥ ἤιθδηδβ οὗ ΝΘΟυοδαά- 
ὨΘΖΖΌΙ 5 5 ἰῃλ]Ώθ 86. Ὀ.]] ΠΡ Β ἴῃ ΟἸΥ̓ δα οοΟυμίσΥ, 88 80]6 ὑ0 Δρρσγοργίδιθ ἔγοιη τ βαῦ ἢθ ΒῈ 

᾿ “Πρ ἤδτηο οὗ {π6 ἀἰνίπο ταύ, [86 ταῖν συβηΐης οὗ ἐπ ϑ' τὶς οὗ ἐπ ογά, 08:8 ΠΟΙΥ τηδ᾽θβὺν οὗ 
ει ονδὴ, 845 ἢ. 6 ΒΟΟΣ 48 Ὀ6}614 ἐΐ, ἐδ ψτομάἀογίυ ἢν σοργοάποσα ἴῃ ἢὶβ ἀΐβοουχβα "ἢ (Ηδνοσηΐοκ). 

5 ἘῸΣ ὑμ}8 γ͵ βανθ ἐδ ὁσυ δῦ ὑθβεϊ Ἰ ΟΩΥ (ὑμοσουρὮΪΥ σοηβττηθα ὈΥ Ἰαέθὶν ἀϊβοονοσϑὰ ἱμπβοσρἐϊο 8) οὗ 
Ἡετγοιϊοίυα, 0 νυἱδι θὰ ΒΟ ]οη ἧπὶ οουσϑο οὗ ὑ}9 Βέ.Β σοη ΣΎ ὈΘίοσΘ οἷν οσα. ΤῈ οἱὐγγ δα ὑδμ6 ἴοὌστὰ 
οὗ ὁ σϑοίδῃρὶο (οορ. ΕΖοὶς. χὶνἹ δ. 80 8αᾳ.). ἩΗοχοάαοῦιβ ἀδβουῖθεβ 19 γψὰ}1 200 ἔδοϑὲ ἰὴ {ἢ ἐΐ8. 100 
ἐδῖθοα (ςοιαρ. δἷϑὸ ἘΖζοὶς. χ]. χἹἑ.), τ Ροδίβ δα τ Ο 8} 0148 οὗ πηββϑῖνο ὈσοΏζο. Τ}0 ἀθ0 Ὁ δῃᾷὰ δν Υ 
βδονπίης Εὐργχδύθβ (οοσαρ. ἘΖοὶς. χ]νἹἹ.) ᾿μ οσβοοίοα ΒΑΌΥ]οη, αἰβομαγρίηρ 1ΐδοῖζ ἱπῦο μα Εγγύμσεθδῃ θα. 
ΤΠ ουὔοτ ψ4}} βογνθὰ 85. ἃ ποσὶ οὗ ἀδίθηοο. [Ι͂π ἔπθ χιϊάδὲ οὗ ἴῃ οὔϑ μα] οὗ Π6 οἱδγ γγδὲ ἐμὸ γχογαὶ 
Ῥαΐδοο, υὐἱἕἢὴ ΙΆσχθ, βίγοη αν ξοσγιϊβοα ὁ ποϊοβιγο; ἱπ πα τηλάδὲ οὗ πο οὐμοσς Βα] οὗ ὑμὴθ οἱἵγ σχδβ ἴ}6 
ΒΑΠΟΓΌΔΙΥ οὗ Β6] ἩΣῸΒ 118. ὈγΆζθη ραῦθβ (οοϊηρ. οὮ. χΊνῆ, 21 814.) Τεγο(ὠοίιδ᾽ ἀξεογίριίοπ, οὗὨ Βαῦμίοη 
τειμῖς ἰἰζε α ραγαϊεῖ ἰο ἔχεξ. χἸ.-χἸνῚ Π!, (ΤῊΘ οἰγουσηξοσομοθ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΗ, ἃ8 δ 9 εχοδαῦ οαὐνοσ Ψ 41} ἀοἴοτ- 
τηϊησὰ 1, 88, Δοοογὴρ ὑο ἢ 6 τηρΑδυχοιηθηδβ οὗ Ορροζί, [6 Τοροσταρδοῦ οὗ ἔδιο οἱά Ομα] ἀθδῃ οἰὐγ, βουθὴ 
Ὅτη68 ἐἑμδΐξ οὗ τηοάογῃ ῬΑΙΪΒ ; ὑ116 ἱΠΠΟΥ δΔῃηα Τῇοτο οοῃ γϑοίθα ᾿ν8}} δ Ὀγαοδα δ. }}} ἃ τυθο ἢ ἸΔΊΟΥ ἅγοὰ ἐμ Δ 
Ιομάο.) ““ἸῺ δυταθο ] 1.8] οἤθοῦ,᾽" βαγ8 ἴῃ μ6 ΟἿ Ο᾽6 Οσοδδίοῃ, ““ΒυσΔ οὐ] ΣΟ Ὀθοοσηοδ ἃ μίοίυτο οὗ 
αἰνίπο του ρ. 

8 ΝΟΡΟΘΒΔΟΉΘΣΖΩΣ 88 ἃ ὈΌΪ]ὰδΥ οὐ ἐδύσ ρροα 411 δΐα ὑχϑάθοραδδοσ (ΕἾ. 1θποσιηδηΐ, δίαπμεϊ, ἰϊ. 17 δαᾳ.). 
Ἡς τοῦδ αἰτοοδῦ ΘΕ ΓΟΙΥ ἐ}0 ΤΟΥΔ] Οἱ οὗ ἴδε οἹὰ Οὐδαλζο συ ]οσβ, ᾿γίης οὐ ὅμθ οαδύθσῃ Ὀδπὶς οὗ ἔμο 
ΕὈΡΉσαΐοβ; ἃ ρἰρδηξο ὨΘῊ Ῥῶϊδοθ σοδθ ἔμοσθ δὖ Ἀἷ8 οοϊωσηδηΐ, γϑοοβηΐσαῦϊο ονϑῃ δὺ ἐμθ ρὑχοβουῦ ἀδῪ ἷἰπ 

Β 



18 ΕΖΕΚΊΕΙ, 

δηἃ απιϊογτβίοοα ἴῃ [8 σοῃποοίίοη. ΝΑΥ τατθ ον, ἐλ σοπίγαδὲ τοὶι (ἢὰ δαὶ ἀδισα ὁ Νεὺμοναά- 
πόζζαγ, {ἰς δε ἀΐεις ὁ “α ουαὴ τῖβοβ ἂρ ἰὼ ΕΖοκίοὶ 85 ἐλὸ αγοϊιεσισαἱ απ διοπὶς ὁ ἰκὲ Κεμίοια 

97 ὐοώ ἰο δ Κἰαηφάοηις οὗ υλ]8 ψοῦὶ, ἃ8. ὑμόοβα Ἰδοῦ ἅγὸ ΒΥγΌ0}1Ζ6 1} δηα ἰγρίῆοα ᾿νῪ {16 
σι ὐ]Ἱα -οαλρῖγο οὗ ΝΡ ἀηθζζαγ, [Ι͂ἢ {18 νγᾶν, ἔλαθ (0 ἔδοα τ {ἢ τη ἀοιηϊμΐοι οὗ ὑΠ6 ΝΟΥ] - 
ΡΟΝ ΟΥΒ,᾿" 848 ΑᾺΌογΙθα ἀοβίρπαῦοθβ {Ππ6 βίδαϊαι οὗ [Π6 ΒΑΌΥ]οηΐαη σΔρ ν᾽ ἴ ἴΠ6 ΒΙΒΙΟΓΥ οὗ 
(Π|6 ἀδνθὶορπιθηῦ οὗ {μ6 ΚιηρίίζΖπι οὗ οὐ," ἃ βιζηϊδοδηῦ τηοπιθΐο 88 δοῦ ΠΡ. (}ν Υἱὸν 8, 
{πῶ 6116 μι ργοββίοῃ ἡ ον {86 πιο! ἱημ διὰ οχρθη ἰῦιτο οὗ Ὀγδβα ἀπ: οὗ μο} 1 πϑουσβαιν ἴον {116 
αἰχαιύϊο ὈΘΠάϊηρΒ οὐ ΝΟΟα ΟΠ ἀποζζαγ, δια τὰ Ἰμαογα 6 Ὀτῖοκ Κἰ!β, σότο υίο 1 τὸ θπκο, 
8 ἴο Ὅ6 πηοὺ ψίΓἢ ἴῃ σοι ρᾶγίβοιβ βαοἢ 85 ΕΖοῖς. 1. 4, 7, 18. 27, ν!. 2, χ. 3. χχῇ. 20, 22, οἷς. 

Βιυιὺ ϑιρθοί!νΥ ὑπὸ ἰοδίφηοφψ δονσμαί τοαϊίσπι ὶ οὗ τὰ τοργοϑοηιδιίοι, οὔ (τς βίαια λοθ 
οἱ ἐχργθββϑίου ἴῃ ομδρύουβ {κὸ οἰ. χνὶ. δηᾷ χχιϊ., βθθιὴβ ὕο ἤν Ὀογγονθα 1.8 οοἰοατίης ἔγοιῃ 
[86 80 ποϊογϊουβ ψγοδὲ δεπδμαϊ ἐμ οὗ {λ6 δανῳίοηἑαη ἑαυ αίνῳ, ἴὰ ἴον (6 ταοϑῦ ἀπουι ]ος, μνοϑῦ 
ΕἸ Δ ΠῚ] 6 1088. παῖ γα ϑιη ρσαναῖϊθ. Τίι8 Ἡογοάοίιιβ το]αῖθα οὗ ἴῃ τορ]ς οὗ Β.], τθαῦ ἴῃ. αἰϊο 
οἰναροὶ ἴῃ {μ6 ἀρμρογιμοδῦ (ΟΥῈΣ ὁ ὕο γα ἰ ἃ Ὁ6] φιΐῦθ ῥγομαγοι!, ἡ δηὰ {Ππᾶὺ δ πὸ ΟΝ Βρθη 18 {11 
οἰρίη ἴὼ. Ὁ Ὀαῦ ἃ ποιηδὴ οὗὨ {ἰπ6 Ἰαμπὶ χοῦν 016 κοὰᾷ ἀρροϊη 8." Βα, οὐ Μγ}ία, 0πὸ ατοαιῦ 
Βοάάοβα. οὗ παύαγο, ]ὸ σοι ἰμθα 186 σοηντγαβῦοα αἰια] 08. οὗὁἨ {δα ἰιθανϑηὶν ἀρὰ (ἰὸ μοραϊὰγ 

δ μι, ΤὰλατΠ δα Ζαγρδηΐ, ἀθιιδπ θὰ ὑβυδ!ν οὗ ὀνογυ νοηλι οὗ τῆ8 ἰδ] οὐςο ἴῃ ΒΟΥ [8 
ον ῥχοβιϊυαἱο ἴ0 ἃ ΒΓΔ ΡΟΓ 88. δὴ οἤδοιϊη. 850. Νὰπϑ οὐ Ζαγραιῖῦ, ννογβρροὰ δὖ Και, 
ὈοΓΘ {ἢ Βυγηδηιϊ οὗ ϑιιοοου- Βοηοίῃ, νι οι ΕΠ Κοννβα μοϊηίβ ἴο βασῖ ργοβυϊτατίοιιθ 'ὰ πομοαν οὗ 

, 186 μοί] 6:8, Οὐμρ. τὸ Δροσγύρίνα! αρίβι]α οὗ ψογοιμῖδ!ι, νοσβ. 42, 48. 

{86 ἈΠ] οὗ ΓΆΡΟ88} ζϑβσ, ομὸ οὗ ὅμοὸ Ἰαγρθβίύ. Απ ατεϊβοίαὶ Ὦ1}} ννὰβ {86 βἰῦ8 οὔ ὑμὸ οο]θγαύθα “ βαμι βίης 

Αγ οἢ5,᾽" 1 οἢ γότο ἰπίθηἀοὰ ἴο χοργοθθηὺ ἴο ᾿νϊ8δ λϑαϊδη σοηβογὺ Αταγ θ πὸ Ὀοα θὰ] δι πογηὰ ; 
ΤΟΙΤΆΟΘΘΗ Τ]ΒΙ Πρ βύομ ΕΥ̓ δύδρ. οὔθ ἄρονθ ἐδ οὐδοῦ, δὴ “18014 Β6}14." οπ Ἰαπὰ, δοοογάλης ἕω Ορρογῦ Ὅὴ9 
δτεαὺῦ τ 5 -ἀογμοσῦ οὗ ΑἸηγαπι. ΟΥ̓ {1:8 “ἔθη ρ]6 οὗ ὑπὸ ἔουπαάκδξίο5. οὗ {πὸ δατῦι, "ἢ σα 16 αἶδο Εἷῦ 
Ξαρραῦι (“6 ἔθ }16 ψ ΠΟΘΙ γαΐβοβ ἐΐβ θα ᾽}), ὑμαῦ νΥῪ ἀποίδας θογταςοι νυν οὗ δ1χ6 γόνα] ΟἿΌΥ, 

ὙΠῸ ὑπ6 ΔἸ]ο θα Τοιηῦ οὗ ὅπ ρυᾶὰ Β6)- ΜΙ] τοάδοιι. δῃᾶ δὴ δβϑίθθιθ ὁγᾷοὶθ, ΝΟ Ο μα χζαῦ βὰν 8 ἴῃ δῇ 
Ἰμβοσίρέϊοι : ὁ ΒΙὺ ϑαρραῦι 18 ὑῃ6 σγοδῦ ὕδωρ] οὗ ἄθαᾶνοῦ δῃὰ δατίῃ, {μὲ ἀν ες οὗ (μὸ Ἰοτὰ οὗ ὑἱις 
βοι}5, λίογοιίίϊδοῃ. 1 βᾶνθ τοβίογθα ἤϊε βαθμοῦ συ, ὑμα βθαῦ οὗ ὑΐιθ βυργοπιθ δυμογίν, ονουϊανίης Ὁ να} 
ῬΌΓΟ ζ01}.}." Αἅἥ0ΑΦἕ βοοοπὰ ἐογγϑοθά ὑγχϑιηλά 85 εὐοούθ ὈῪ πὶ Ῥοβίάθ ἰὺ 88. δ᾽ ἑθμ]6 ἔοσ ἔδο σοϊἀάοβη 

Ζαταλδ. ΟἹ ὑδμο εἷάο οὐ ὑ}16 “᾿βοοῦϊαγ οἱδυ " (Η.411α0} ὁπ {π6 νγϑϑὺ δὴ οὗ ἐς Ἐπριγαῦοθ, πὸ ΗΠΠ1Δῖν, 
τ ΠΘγ6 ὑΠ6 οἀρεϊνο8 ἔγοπι ὁ}ι6 αἰ ογθη τ σουπέγοβ πὰ ον 8 αἶδὸ 6 γα βου], ΝΟυ μα ἀμοζζαν γοβίοσοα ἐμ 
ἴονγεν οἵ ΒαθοΪ, ἀπὰὶ θυ} τογοὶπ ὅπ 6 ατοαῦ ἔθηρ]6 οὗ Β6], ο8116ὰ Β10-Ζ1άα, ἀπὰ “ὑδ6 Το πιυ]ο οὗ τ}16 βθνθὴ 
ἈδανΘΗΪΥ βρῆ θγθβ." Απ ἱπδουρείοη ἀἰδοονογοά βοῖὰθ γϑᾶσθ ἄβο, δῃηὰ ἐγαπϑ)αϊθα, 64115. 18 “ὁ δἰι6 ἐθγγασο- 
ἕοννοσ, ὑπὸ ὀνϑυ αβέϊηρ ἤοσβθ, ὑπ ἔθ ρ]Ὲ οὗ {Ππ βούϑῃ Ἰἰρὶιἐβ οὗ ἔα οαγὶ (ρ] πο 8), 0 ψ Ποῖ 116 ΟἹ ἀδπὲ 
πιοηὐοῃ οὗ Βογβίρρμᾶ (ἰ.6. “ἐμ ἔονγοσ οὗ {16 ἰδηριιᾶροβ᾽) 15 αἰὐδορο, ψ] ον 086 ἄγϑὺ Κίηρ υαΐϊῦ, αν νγὰβ 
ποῦ αὐ] ἰο Βηΐβἢ ; πιὸπ δὰ ἔοσβαθῃ 10 βίποθ 86 ἀδγβ οὗ ἔ]ιο ἤοοί!, ὀχ ργθββϑίπς ὑποὶσ ψογ 5 ἐπ συπξιβίοη, 
ΤὴΘ δασύπαιακα δὰ ὑμ6 ἐπαπάον μα βῃακοα ἔμπα οὐυὰο Ὀτίοκ, απὰ μαλα βριἱδ {]ι6 Βιισαῦ Ὀτίοὶς οὗ ἐμ 
ἰδοὶπρ ; ἐπ ογυῖθ Ὀσῖοῖκ οὗἨ ἴμ6 Τουιπήαἰίου-ν 8118 πα βιιπὶς ἀνα ἰμΐο ἈΪΠΟΟ ΚΑ." Ηογοιοξιι5 αἰπὸ νος 8 
ἀοβοτί υὕϊου οὗ Ἐμΐ8 δι] απ γοϑίογθα 8 ἃ ἔθ 016. (ἄθπογαὶ Βαν]ηβοη μα58 ρμοϊμξοα οαὐ ὑμαΐ [Π6 βδανθὴ 
ΒίΟΓΟΥΒ 1 06 βαποίσαγυ οὗ ὑμ6 σοὰ ἀθονθ ᾿οσο ραϊηὐθὰ 88 ψιθῃ ἴῃς σο]οῦγβ οὗ ἴ86 βοσθὴ μθάνθο]ν 
Ἰνοάθ8 ; {6 βισοοββίοη οὗ δοϊοιιγβ σοργοβθηϊθα αὖ ἐπα βάπλο εἶτ ἐη8 βαοσοϑβαίοη οὗ {16 ἀδγε οὗ {ἰὼ χοοκ, 
ἜΠι6 οὐποίονμι ἰπβογί ρύϊομβ οἵ ΝΟΟυΘΒα μΘΖΖαῦ δπυτηθγαΐο οὗμοσς ὑθιαρ]88 δαϑί 68, ΜΠ ἰοἢ ἢὸ τοεϊογοα ΟΣ 
ὀγεσίοι ὅπονν, δα ἸΙΚονσῖβα ἔπ {116 Οὔτ οἰδῖο8 οὗ Ομα] θα. Ὑποθο οὗ Καὶ αἷβο, οὔ {πὸ Ἐλπιμηγαῖοβ δὲ 
ΒΑΡΎ] ΟΠ, ογὸ Βη θη 64 ΒΥ τα ; Ὀαὺ 78 Ὧ8 116 σαχοαὰ ἔον “"ὑῃ6 Οὐ οὗ δ158 Κῖπχάοσω ᾽ (8ο ἢ 64}}8 10 ἴῃ ἰδ 
ἸΏΒ Ρ ]0η5), Β0 1π 1 ἸΏΔΏΠΕΣ Ἠ6 σαγδὰ ἔογ {116 σϑυηδλίηρ ρογέϊοπβ οἵ Ηἷβ Ἰαπα : δ6 χοβιογοὶ [86 96]16- 
βμγαΐθα σογαῖ οδπαὶ (ΝΑΒΑσ Ι κου), ἀρὰ θοὸν ϑίρραγα 6 οασβοὰ δὴ ἱπιπιθῆβθ ἰδ ἕο θὲ ἀὰς ἴογ τἘ6 
ΒΌΓΡΟΒΘ οὗ ἱτϊφαύϊοη. ΤΌ 18 οοτύδι ἸΥ ὕο θ6 οοποραθα ἐμδὺ ϑυοὶι δοῖ νυν ἴῃ Ὀυϊἀϊησ οὐ ἐμ6 ρατὺ οἵ 
ΝΕ μδήποσζαγ Ψ1}] βοιηθμον ΒΡῈ τοβϑοϊοα ἰπ ἐπ9 ργορμϑίϊο ἔογπῃ οἵ Εχϑκὶθὶ, στ οβο ἰαθουγβ ψ6Χα οαττί θὲ 
ἢ ἐπ ῬΓΌΒΘΩσΘ οὗ 1ὐ. 

Σ66Ὰ5 ἔθη ΒΥΤΩθΟ]βτὴ ἀπα Δρρ]ΠἸσδείοι οὗ δἰ παι] πα 468, ἱπιαροβ, πὰ ῃγονουθβ 18 ἰἢ ΖΟΏΘΓΆΙ ΟἾΪΥ ἃ Ἰηθδι8 
ἴο ἃ Θη(ἰ, ἐμεῦ οὗ ἐ]]υδύταῦ ες 0.6 ἔσατδε ὕο Ὀ6 Ὀγουρὲ ἔογινναχά, δυά οὗ βυσθηρσιμβοπίης ὈΥ πθᾶῃβ οὗ 1118- 
ἰταϊΐοι 0118 οἴθοῦ οὗὐἨ 6 ψογὰ ἀπὰ ὅπ6 ἀϊβοοισβθ, 8ὸ ἐμ {|κ ομὰ 18 αἷδὸ βασνθὰ Ὦγ ὑπ ἀδίδι! απ οἰγτοιιπι- 
βίῃ (1 1ὺν οἵ {6 γϑργθβθηἐδύϊοπ, ἀπὰ ονθπ ὮΝ ἐμθ σϑροϊτϊοη οὗἩ ἐμουριιῖθ δῃὰ δυργεββίοπβ ἈΜΔῸΣ πον 
Ροϊπΐβ οὗ νον. ὙΤῊΘ Ρόομ]ο ἕο σῆομ Εζοϊκίοὶ δα ἰο ῬΓΟΔΟΣ τορομύδποο ὈΥ̓͂ ἐὴ 6 δῃπουποοσηδηΐ οὗ αἀἰνίηθ 
ἡπαρτησιῦ 8δη4 βαϊναύϊοι ΓΘ ἃ. ΣΘΌΟΘ]]ἰοιΒ ταοο, οἵ ὈτΆζθὴ ἔδοθ δπα μαγάθηθα μρατὺ. [Ὁ ἢ νυ ἰδὶιθὰ ἕο 
ΘΧΘΓΟΊΒ6 ον 8 686 ἔαὶ ἐὨ ΓΆΠΙΥ ἀπὰ σοῃβοϊοπ ϊουβὶν ὕπ6 οὔἕοα οὗ τγαϊοβταδη οοτηπι ἐἐοα ἕο Ὠΐτα ὈΥ ἐῃ 
1οτὰ, ᾽ι0 τησιϑὺ θοῦ τοραϊκθ 086 βίηβ οὗ ἐδ βθορ]θ υὶδι βίσοπρ ψογάβ ἀπ ἰπὶ ἀγαβυϊς ζαβίοη, δηὰ ῬοΟΓίΓΑΥ͂ 
0 ὕστσουβ οὗ ὕπο ἡπαρτηθπὶ υἱνια]ν Ὀδέοσο ὑμὶν αγθβ, δῃα αἶβοὸ βαὺ ἔοσίῃ ἴῃ 8 ΨΆΥ ἐμδὲ υγου]ὰ βέσικθ ἐῃ9 
ΒΘΙ568 ὑμαῦ Βα νδίϊοῃ Ὑηΐοἢ 8 ἕο δρυΐ ὉΡ ὑβοσγθαίξοσ ἕοσ ἐμ ροπίξομπί," -- κε. “ Ἐδὲ ἈΓΧΟΣ, 
ΘΠ ΘΙΘΉ8, ἐγαρίουβ, ἰοΐπδ ἰπ δωνωσμ, ἰῃ ββηβίθαβ οἰαΐαβ, ἔουνϊυβ, δοοσρθὰβ, ἱμἀϊσπαρυπᾶππ, [Ιἢ 60 ἔθῃΓο, 
δὰ 4υοὰ ππῖοθ νἹάθξυν ἃ πδύιισα οοιιραγαῖιβ, ηἰπηίτιση νἱ, ἐπαροῖα, ροπάθσο, δταμαϊξίαϊθ, ἄθῖλο ὁχ οχωηὶ 
ΒΟΥΙΡ ΟΣΤΙ ΠΌΙΤΩΘΙῸ θυ χη ἀπηύδτῃ ταυανὶ!, "-- ΟΥΤΗ. 
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Εσουι ἔπ οἰτουπιδίδηος τὉΠπδὺ ον ῥῬτορμεὺ νγ1Ὃβ ρ]δοβά ἴῃ [86 τηϊαϑῦ οὗ ὑΠ6 ΒΑΡΎ ]οηἶλη ν᾽ οὐ], 
γαῖ δηοίμοῦ Ῥθου Υ Υ ὁπ λγδοι τ ζίηρ δὰ δα ἢΐ8Β ὈΟΟΚ ἰβ οχρδίμθαά, υἱζΖ. 118. κε σρυ βίη ὶῳ 

αςσινα!6 κηοιοίεεῖσε οΥ )ογεῖση παιϊίοηα απα {λοὶν αβ αἶγα (οοπιρ. οἢ. ΧΧΥΪ. 5... ΧΧΧΥΠΊ., ΧΧΧΙΧ.). 
ΤῈ ε}|3 τοβρθοῦ 6 τηᾶκοβ ὕΠ 6 ̓ππργοββίοῃ οὗ ἃ τὥδη ψ 0 88 ὕγαυθὶ θὰ Ἰηποὴ δα ἔᾶσ. Ναθγα}]ν, 
Ἐπ. 811 βμ48 ἴῃ τ}18 ἃ οοπτιτηδίίοι οἵ μἷβ βίγδηρσα νῖον οὗ ΕΖϑ Κ16] β εὐ ΟΥ̓ΘΡ ἢ158. ὈΟΟΚΒ, οὗὨ {}"' 

“ ΘΤΆΓΥ δηα ἸρΑΓηΘα τηδη ᾽ δὖ {Π|6 Ἔχρθῆβα οὗ {π6 σϑῃυΐηθ ρσορθοῦ.} [Ὁ ἰδ ἴσα : ὁ 1ηδ ροδίτίοη 
δι οἰγουιηκύδησαοβ οἵ (Π6 πϑίϊοιβ Δα ΘΟη ΓΙ6Β οὗ (ἢ. Θδαυτἢ ἃΓ6 ἀββογ 64 ὈΥ πὴτα Ἰἢ ἃ σοιὰ- 
ῬΓΟΒΘΉ ΘΙ ΘΠ 6Ε8. Δ ἃ ὨΙβίογίοδὶ υἱν ἄη65Ὲ ΒΌΟἢ 88 ὈΘΙΟΠρΒ [0 ΠῸ Οὗ ῥσορμεῦ." Βὺ ἴον {Π}|8 
τΠοτῈ ΔΒ ΠῸ ΠΘΟΩ͂ ἴῃ (86 Κἰηράοιη οὗ ΒΔΌΥ]ΟΩ οὗ ΔῺΥ 1ἀτγ-οἰσῃρα “ὁ ᾿ρασπΐηρ 2 Ὁ Ὰ8. Θηοῦμἢ, 
νυ δὴ δοίαδ) Ἰηϊογοϑῦ δηα ὑϊ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ θη 8] ΘΠ ον τ ηἴΒ.,--- ΒΙΟἢ ἀνθ {ΐν6 πιαϑίεγῳ ὦ ἐιὲβ 

τιαϊογίαΐδ ῬΟΒΕΟΒβθα ὈΥ ἘΖΟΚΙΟΙ δα ἢ οἰ ἸΥ Βῆονν8,---ἰΐ ὑπ γῈ ΓΘ ΒΙΙΏΡΙΥ͂ ΟΡΘῺ ΟΥ̓ΘΒ δ ΟΔΥΒ, ἴῸΣ 
ΒΑΌΥ]Ο ΑΒ 086 οὗ {Π6 οοΠῖγοΒ οὗ θαβϑίογῃ δοπηηθγοῦ (Ἑπεῖ. χυ]!. 4, χνὶ. 29), 85 1ϊβ σθορταμῃίοαὶ 
Ροβιτου, νοσα ΗἸΡΠΟΓ δα Τόν οΣ Αβὶδ τηθϑῦ, Ὀθύνθοῃ ἔνο στοαῦ σΊΥΘΓΒ, τ δος Ῥἰλοο Ὁ ἴῃ 
οοπῃῃρούίοη αἰ τὍἢ86 Ῥογβίδη αὐ] δηα {μα Ἰπαΐϊδη Οὐδδῃ, ΔΙΏΡΙΥ 0.501Ώ68, δηἃ ΔΒ ΤΠΔΥῪ 50 θ6 
Βῃονη ἴῃ ΟΥΠΟΣ γα. Αὖ {Π18 τηδυκοῦ- ρ᾽δ6ο 50 βἰυδίρα, ὑπ σαγάνϑηβ οὗ ὑπθ δαβῦ πὰ ννθοῦ 
ση6 ΤορϑῦθΓ, 8πα ὑπ ΤΑΙ ΠΟΙΒ οὗ Αἴτγίοα, Ατδρίδ, πὰ [πᾶΐὰ πλοῦ ομα δηοίϊδοσ. Ηόγο {Π|0 } 
οὈὐταϊ θα ὈΥ̓͂ ὈΔΥΙΟΣ ὑπ ργοαμποίβ οὗ ΒΑΡΥ]οηΐδῃ ἱπμαἀβίσυ, ν᾿ ἰοῦ 88. θιυμ ]ογοα, ἀν ὄνθὴ ἴο 
{86 ΥἸ]Πασοϑ, 6.6. ἰὼ ψοΟ ]θὴ ἀπά Ἰ᾿ΐπθὴ θδυίηρ, ἴῃ {Π6 Ἰηδηυΐδούιγα οὗἨ σατιηθηῖβ δηὰ σΈΤΡροΙῖΒ. 
ΒαΑυ]οιΐδη τνθαροηβ, γῆ ὕπιγθ, 76 ΘΠ] ΟΣΥ, δηα Οὐ ΠΟΙ ἔΆΠΟΥ σοοβ 66 δΡ(ϊο]68 ποὺ 1088 ἀοβίγοι, 
ὁπ {6 οὐμον πδῃᾷᾶ, ὑπογ οδτηθ ο ΒΑ ΥΎ]οη νἱη68 ἔσοτη Δτιηθηΐα, ργθοϊουβ βύομοθβ δηι} ἸᾶσρῈ 
ἄορβ ἔτοιη [πάϊβ, ΔΒ. αἷδο ὑπΠ6 ἥποβέ ψόοο]θη βι 8 ἔσοιῃ Ῥαγβίδ, Ῥδυζαμθβ, Ββρίςοϑ, σο] ἡ, ἸΝΌΓΥ, 
ἈΠΩ͂ ΘΌΟΠΥ͂ ἔτοῃ Αὐδοϊα δπα Εἰηϊορῖα. [Ι͂ἢ {6 οἷἵγ οὗ ΒΑΡΎ ]Οη ὑμ6 στϑαῦὺ τοῦ] - γολ 5. οοη- 
νογροιὶ (ςομρ. [ Θποττηδηῦ, Ρ. 8ὅ 844ᾳ.). ἴῃ δααϊοη, ἃ ρονογία! θᾶνγ ; ΒΟΥ ]ομ δ. 8}}}08 

ἐδ ἰϊοὰ οὐὸῦ [ῃ6 Ῥογβίδῃη αἀα]ῖ, Ασοοταϊορ ἴο ϑίσαῦο, ὕμποτθ  σθ ἔϑοιουθβ δα σο]ο 8. οὗ 
ΒΔ ]οηϊΔἢ8 ἴῃ αἰδίδηὐ ᾿ΔηΩ8. 

Ομ βθε8. ὑμαὺ {16 ΒΑῸΌνγ οΐδη οχθ μδα 8 βία ΣΡ ἰαβὶς ὅο ὑμαῦ οὗ [ἢ βοὐυῦγη οὗ ὑμ8 Ῥθο}]6 
ἵπ Ἐρσγρὺ ἴῃ ἤογηιοῦ ἀΑΥ8; ἰῦ 'ν88 ΟἿΪΥ ἃ πιοῦε α(ἰταη ει βεσιεῖαν' Ξολοοὶ ἴον ἴῃ 6 Ψ6 8. 

ΠῚ ἸΟῪ 6 τηυδὺ Βρ ΟΥ̓ υἱϑίου ἀπε σψμιδοίδπι 88 ὈΘΊησ, 10 α σοποϊήογαδίο οαίεπι, 6 σμᾶγδο- 
(οτίβυίς οὐ ἘΖΟΚΙΘΙ 'Β Ῥτορ ΒΘ ΟΥ̓͂, {Π6Γ6 18 ὉΠ 18 ΘΧΡΥΘΒβοα ἃ ἀδραγίαγο ἔγοσι ὑῃ6 ῬΓΘΥ]ΟὰΒ [πη ἀδιημουταὶ 
ἴοττη οὗ Ῥγορῇθοῦ, νἱΖ. ἱπβρίγοα ρορυΐαν ἀἰβοοῦγβα (τ Ὠ10}} 15. 86 ὈΘΟΌΠΙ ΑΓ 6.9. οὗ ᾿δδ᾽8}}, δπὰ 
αἶξο οἱ Ψογοιηϊδῇῃ 6Υ6}}), Δη4 δῇ δρργοδοὴ ἰο δ ΐ6} Β ρου] αγιγ. ΥὙΥ̓μδὺ βῖθρβ πῖοσα ἰῃἴο 110 
ΒΑΟΚστοαμπά αι [ἢ Ἰβαίδῃ, Φογοπιίδῃ, πὰ οἴμον Ῥσορῃθίβ ([88. νἱ. ; 56 γ. χχὶν.), Ὀορίπβ ἴο ὉθΘ 
ΤΑΟΥΤα Ῥγομηϊπηθηῦ ἰπ ἘΖΘΚΙΟΙ, ΔΙΌ Που σ ἢ ὁ ὑ}|6 πογή οὐ Φοῃονδὴ ᾿ Αἶβὸ σοπηθβ ἴο εἶτ ΤΟρΘα ΘαΪΥ͂ 
ἰοὺς ἢ ἰι.23. ΤῊ Ἰονγοῦ ἔουτῃ οὗ ἀγθᾷπὶ 15 ποῦ ζουπα ἴῃ ΟἿ Ῥσορηθῦ; Ὀὰὺ ἀϊνίμδ τον οδύϊοῃ 
σΟπΠΊο8 ἴο ᾿ἶπὶ ἱπ ἃ ψακίης βίδίθ, ἴῃ ὕ86 ἈἸΖΊΟΥ ἔογτη οὗ νἱβίοη ( ἔἴζϑκ. 1... ν 11]. βαα., χ]. βΒα4.}; δῃὰ 
ἦυδὲ λ8 ἰπ {π6 ἄγθδπι Ὀ] ΑΒΕ}. ΒΥ ΠῚ ὈΟ]]Βπὶ ἰβ (88 ταϊθ, 80 βυιιθο ] ο τϑρυσχαβοηύδιίοη, ἤρηχαίνο ἀπ 
ΔΙ] ΟΓΙ Α] ἀϊβοοιγθο, ΡΑΤΆΌΟ]}]σ Θρθθοῖ, [6 Θηϊρηγαίΐο 18. {8:6 ΒΘΘΙ᾿Β τηοᾶθ οὗ δχργοββίοη ἴῃ ποτὰ 
8 ἴῃ) δοϊίοη (ΕΖοΚ. ἱ., χν.. ΧΥΪΙ., 11]. ἵν, ν. οἴ6.). ΗΕΒ5 : “Οδπα τηϊρῃῦ 68} 1ὕ ραπίοιιηίῖο6.") ΤΠΟ 

τΏογο {Ππῶὺ (ΟἿ ἰΒ πηνο 164 ὈῬοίοτο ὑἢ 6 Ῥσορῃοῖ, ἴῃ 80 τη οἢ ὑἢ6 τοῦτ νϑ]]6 ἃ ἃ ν'ΔῪ ἀο68 [ὸ β!δ 6 
818 τοργοήιούϊοι οὗ ν)ιδὺῦ 6 88 βθθὴ ἴογῦ Π6 Ῥγοΐβϑῃθ τη] 16. (Οοιῃρ. ἴῃ 1{1}18 σοῃποοίίοη 
186 γῃδποιηθπα ἴῃ ὑπ 6858 οὗ Οὴ6 ΨῈΟ [88 τίβϑῃ ἔγοπι ὑπ ἀθδ. ΑἸὈου]θη ατιοίο8 4180 Μαίί. 
χιϊ;. 10 βα4ᾳ.5 Οἱ ψ ἢ θη ΕΖΘΚΙ6Ὶ 18 ὕο Ὀ6 «ὖ {Π6 ΒΔΙη6 Ὁ1Π16 Δ οχροβίίοσ, δῃᾷᾶ ἢ 18 80 δἰπηοβῦ 
τῆτουρποαῦ (οἈ. 1. 28, ἱν. 8, 18 βαᾳ., χνυ]ὶ.),--οὶὸ ΙΒ ἴῃ {818 ΨΔΥ ὕμ6 ὑγϑδηβϑι 00 18. τηϑ6 ἰὴ 

ΗΪβ σΆβ6 ἴο {π6 μ͵αίη ψογά, ἴο ὑπῃ6 χορ ιθῦϊο ΡΟΡΌΪΆΓ ἀἰΒΟΟΌΓΕΘ,--- ἀο Ἰορίσαὶ Ὁπουρἢῦ ἃτιὰ οοη- 
σοριϊοηΒ δραΐη πα κο {Πποῖὶν ΔΡΡοάγδηοο, Ταῦ δοίη ἴῃ {116 ϑρίτιυ (ον. 1. 10, ἰν. 2), δ αἰβυίη- 
ραυϊϑιιοα ἔγοπι {π|8 8ροαζίησ ἴθ τ 6 ϑρίγιυ, 15 Ὅὸ ἀροςσαϊψρίϊο οἰοπιοπὲ οὗ ἘΖοκίοῖ, Ἠ6 ὑθβεῆοβ οὗ. 

᾿ Απὰ γοῖ Ἐνα]ὰ οοποοάοβ, δῃᾶ ἴῃ σοσὰβ ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ γοοορηΐβοβ (ρρ. 204-200), ἃ ΡΒ ]1ο τηϊηϊϑέσυ οὗ 
ἘΣοκίοὶ, ἀπὰ ὑπαὶ τι “ὁ οἸοατοϑὺ ΘΟμβοϊουδηθδβ οὗ 18 Ὀοδίηρς ἃ ζομυΐπθ Ρσορ]ιοῦ,᾽" δηα ““ἸΠΟΓΟ Ρ]ΔΙ ΠΥ 
ΘΧΡρτοββοα δὴ ἐπ 6 6856 οὗ ΔῺΥ ΟΕΥΙΟΣ Ῥσορ δύ." 

3 ἜὙΥο βηὰ ἴῃ ἔπὸ Ῥσορμοῦ ῬΔΓΟΪΥ͂ ἃ ῬΌΓΟΙΥ ἀϊάδοξίνο τηοθ οὗ αἀϊβοουσβθ ὑταηη}}}}} πητο]ἀΐηρς {86}, 
αἰταῖ αν ἕο Ὑμδὺ 18 ὑο Ὀ6 Τουπα ἴῃ ἤμο οΟἸάοΣ Ῥσορ ιοίβ, οἢ. χὶΐ. -χῖχ, Ὅὴο βέγ]θ 18 ἐβθὴ {8 υϑαα] ομβ οὔ 
Ῥγορμοῖὶς τῃοίοσῖο,᾽ οἷο, (Ηἂν.). 

3 ““ΤῊδΔΓ᾽ τηοᾶο οἵ Γοργοβοηΐαθομ, θοσϑῖβο 1 ἰητοάποοθβ τ ἱτησηθα ἰδίου ἴο ὅπ 6 ἵππον που] οὗ ἐδ 
Ῥτορῃοῖῖο Βρ᾿γῖδ, μ88 8 τηγβίοσίουβ, οὐ τη 65 ΟὈΒοῦΤΘ πα θηϊρτηδίίο οπαγασίοσ. ΤῊ6 ρσορμοὲ Ἰονθβ ἐ18 
τηοῦο οὗ Βρϑθοῦ 80 στη ἢ ἘΠ 6 ΤῸ, ἤθη ἰὉ Τοῖ868 αὐδθηύΐοι δὰ ἱπαυϊΥ, δηα ὑἢ 6 ΤΏΟΥΘ ἱΣΩ ΓΟΒδίγΟἷν ἃ 
ποτὰ οὗ δι οἢ ἃ Κη ἰουοθο5 ΤΩ ἢ Β Ὠθαγίβ. Φοσγοῖὴθ αἀθβίρηϑδίεδβ οὐσ Ὀοοὶς 88: βου ρῥυσασιτη οσεδπιπὶ δὲ 
τηγβίοτϊ σι [οἱ ἸΔὈγτὶπύμυτ " (Ηἄν.). Ῥοσθαρϑ, ἔοσ ὅδο 1άθ6 οὗ Τλδοϑορὴψ (οοτηρ. ἔμ διίϊοϊθ οὗ 1δηρο 
ἴῃ Ἡεγζορ χνὶ,.), [6 ΟἹὰ Τοβίδιηοηῦ μοϊηδ οὗ οοπποοίΐοσι ΤΟΔΥ ΡῈ σοῦ ἔχοση Εσοικὶο], 



20 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

0 ἔγοτα ἰὴ Ὀδορίπαΐϊηρ (ἢ. ἱ, 1): ὑπαῦ “1Π6 ἤθαυθηβ Ψ6γΘ ΟΡΘηΘΩ͂,᾽" δηᾶ “"ἢ6 βαὶν νι βίουβ οὗ 
αοά." (Οομρ. ὑπὸ ρῥτοίοαπα τϑιμδσκβ οὗ ΔΌΡΟΪθη οα ὑδθ ἴθγθθ ἔοστιυβ οὗ Ὁ] Τοβίαιηθηῦ 
τουο]α οι, ΤΠΘΟρΠΑΠΥ͂, ΡΓΟΡ ΘΟΥ, ΑΡΟΟΔΙυ 86, ἴῃ ἢ͵8 Ζ)απϊεὶ ἀπε Πἰευοίαίοης, Ρ. 10 8Β4ᾳ.}) 

γδ 58|4}} αδἷβο ἴῃ {ῃ6 σαβα οὗ ΕΖθκίθὶ θὰ 8Δ0]6 ἴο Βρθᾶῖκ οὗ ““α ἰουΐξ δαὶ ἐβ αἰϊ-εμιϑγαςίησ," 
δοοοσάϊηρς ἴο ΑΙΌογίδη {116 ομθ ῬθοΟυ ΠΆΓΟΥ ΟὗἨ ΔΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ, }πι8ὺ ΔΒ. 6 Β8Ὰ]}} τηθϑῦ ἰὼ οὐὖζ ῥγορμίιεῖ 
ψΠ0} τὴ6 οὗμον ΡΘΟυ) ΑΥῚΟΥ τοτηδυϊ θα ὈΥ δῖπα, “ ϑρεσιαἰίῳ 97 ῥτοαϊοιϊοπ,," (δῦ ΔΡΟΟΔΊΥ ΒΟ “᾿ ψίνο8 
τόσα οὗ (ῃ6 ἀθίδι] οὗ πρΐνοσβαὶ δἰ βίου δῃα ἸποΓῸ Θβομαίο!ορῖοαὶ ἀο(8}} Δ ῬτΌρΡοοΥ,᾽" ποῦ 
ΘΧΆΟΟΥ ἰπ [6 ΨΑΥ ἴῃ Ὑ ΠΙΟἢ 1 ὁσσυΓΒ ἴῃ δηΐθὶ], Ὀὺὺ γοὺ 1 βί ιν] ἔδβΐίοη. Ηδβνογιοὶς ΒΆΥΒ : 

ο ΒΙσγ ἀἸὰ ὙΠ δὰ. 64}} 186 ἀοπῖπι »γορλεοίίεε οὗ οὐγ ῥσορμοῦ ἱπεοηιραταδῖί6. Ττὰς ᾿πάροα, 
ἢ6 στᾶδβρ8 ἴπ6 ἔαθασα πποσο ἴῃ 18 σΘΠΘΤΑΙ ἐδαύιΓΕΒ,----ῦ 6. τηοϑῦ ΘΟΠιργομθηβῖγθ ροββὶ Ὁ]6 ἰοσπὶ οὗ 
{πῃ Εἰ σάοιηῃ οὗ αοὰ 88 ἃ ννἤοἱα,---Ὀαῦ δου ψ ἢ ὑπαῦ ὑΠ6 ΓΘ ἅγα ποῦ δῆ ηρ᾽ 8180 Γοιδ  ΚΔΌ]6 
εἰϊπιρβθβ ᾿ΐο ὑπ6 ἀοία] οὗ τη6 ξαΐαγα, ρυθα: οὔϊομβ βίσι ΟῚ 80 68}16, οα ψΠλΟἢ ΟΥ̓ πηδδη8 οὗ τῃοῖν' 
δχϑοῦ ΓΟ] πιο πῦ {η6 568] οὗ ἰγυΐϊῃ δηὰ οἵ αἰνίπθ θη] ὐοητηθηΐ οὐ (6 ρατῦ οὗ {Π6 Ῥσγορμμοῦ 18 
᾿πὴρΓοΒβοα, οἷ. χχνὶ. βαα., χὶϊ. 12 844., χχὶν. ; οοῖρ. οἰ. χχχίϊ!." (οἷν. χὶ. 10; οοιὰμ. στῇ 
ὅοΣ. }}}. 10). Ὑϑδαγ, πηοητῃ, δα ἀδὺ ἀγὸ ρίνθῃ ἃ: 1 ἰβΒ {86 γορμοῦβ οοηβοίουβ ᾿ηὐθηύίοη 0 
ΤΟΙΏΟΥΘ ΘΥΘΓΥ͂ ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ οὗ 8 ταξϊοϊγῖὶ μοὶ ουεπέμπι. 

Βαυὺ δραγὺ ἔγοιῃ (ἢ 686 εἰο πιο ὑγειϊοίίοπδ, {}ν8 σθῆογα] ΒοηβιιουΒη 685, ἐλα σοπιρίείε υἱδὶ εἰν 07 
ἐλὸ ῥγορλιείὶς ὕογπι 077 Εξεκιοὶ ἰδ ὕὍπ6 δ ϊ 4016 σοπηϊοτρατὺ οὗ ἐλε Οἠαϊώκαπ τον ὐἸιϊοῖ δὺ ςαιιυλέ 
ἰλε ἐψ6, δια δια τ᾿ ΒΙΟἢ [ΒΓ86] 18 ἴῃ ἃ βίδιε οὗ ἀγθδά ; δῃα β80}}} ποσα νγᾶβ ἰῦ, ου {η6 οὔδον Βδηὰ, 

ϑαδρίρα ἴον ὑΐ6 σοιηξογυ]6 88 ἀθϑρομ ΠΟΥ ἃπα διμοβῦ ἀσβρα οἱ ῃοβθ Ὀδηϊβῃθα ἐμιῦῃοσ, ἔγοιῃ 
Μ]οῖὴ ονουυ βίης νἱβ: 016, τ 16} δα Ὀόθῃ το ὑμοπὶ ἃ ρἱοᾶρμα οὗ {μ6 ἀϊνίηθ ἔα νοΌΓ,--- Ἰδηα, δηὰ 
αἰζγ, δηἃ [θυ ρ]6, δηα ὑμ6 Ὀοδαῦ ιν} ΟΣ Δ Π668 οὗ αἰνπα ῬΟΓΞΏΪΡ,- --βεθπχθα ὕο ἤν Ὑδη δηθὰ ἔῸΓ 
ΘΥΘΥ, 0 οὐυη)ήυγί ἴθτῃ ἀραϊηδῦ ὑπ6 ΨΨ Ο0]6 δβρθοῦ οὗ ἰμπίηρβ ν]βὶ Ὁ]6 τ τ βοηθοί! ηρ, ΥἹΒ1}}6 ἔγοτῃ 
(οὐ, πὰ αϑ ἐξ τοῦτο ραϊρανὶῃ ἠδαυοπῖψ. ἘῸΓ 018 ΡΌΓΡΟΒΘ ἴμ6γα 1168 ἃ βοσισγίψ ζγοπι ἀρὰ ἴῃ ὑιὸ 
ΔΡΡΘΆΤΑΠΟΘ οὗ ΕΖΕΚΙΟΙ, α βασγαπιηίαὶ σπαγαςσίεγ, Ομ 6 τηϊρῦ ΒΆΥ, ἴο ψΨὨΐοῖ, ΘαΌΔΙΥ πιτὰ τ 6 
πιοβῦ ἀθβηϊθ ῥγθαϊοθίοῃβ, ἃ Βα ΟΓ οὗ 2υγ"ημ εἶα 8 τεσμντίης ἰλτοισὴ {δὰ τοδοίε δουΐς οουίγι μῖρ, 
Βιι ἢ 88. “ 8η4 (ΠΟΥ͂ 8}.8}} πον τη δὺ [1 δὴχ ψΦοβονδῆ, ἢ ΟΣ, “ὉΠΟῪ 8818}} ΚΗΙΟΥ ὑμδὺ ἃ ῥγορίνοῦ ἰβ 
ἴῃ ὑῃοῖγ τη αϑῦ,") “ δηα τη6 ψογὰ οὗ Ψομονδῃ οδίὴθ τπηἴο τη6, Βαυὶηρ," “ὁ ἐμ6 πδηὰ οὗ Φοδονδῖῆ 
ὁϑη6. ὍΡΟΙ. Τὴ 6.,᾽) ΟΥ {᾿6 {πΠκὸ, 88 1 ᾿ἶνθ, βαῖ 1} 106 Τιοτὰ Φεθοναῃ," “1, Φοδοναῖ, πάνθ βαϊά 
10,.) οὐσ. (“ΤὮΣΒ εἴπ Φομονδὰ 1Π6 Τογὰ “ἢ οσου 8, δοοογαϊηρ ἰο ΚΙΙοοι ἢ Β τθοκοιίηρ, 12] 
{ἰπ|68.)} Τὸ Ῥογοοῖνθ ἴπ βιι ἢ ἔοσπγ]α8 (88 Εν] ἀ068) δ 45 1ὖῦ ΨΟΓΘ δὴ Θηοουγαρίηρ οὗ τποπὶ- 
Β6Ιν 98. ἢ (86 ρῥϑτῦ οὗ (δ ἰδ πίη Ῥτορ δῦ ΤΥ ΟΥ,᾽ ΟΥ ὄνοι ὕπο Ὀοδδβίξα], Βυαρι ἃ να Κη 6885 οὗ 
οἷά 8ἃ:- 6, Ϊβ ἰο τηϊδαπαάογείδηα {π6 ἐπ θη 00}.8] ΘΙ ΔδἰΖίηρ οὗ 1[ῃ6 αἰνίηθ οτἱρίη δῃα σοῃίθηΐϑ, 
μ΄ οἢ ἘΖΟΚΙ6] οἰαίπιβ ἔον 8 δῃῃπουποθιηθηΐθ. Νοῦ 1688 ἀ068 ΟἿΓ ῬτΟΡΠΘὺ ΟΥ̓́Θ Δη ΟΥ̓ῸΡ ἀρψαΐῃ 

ΘΏΡΠ881ΖΘ {86 αἰνίηθ οοπιταϊββίοῃ, {116 αν ἱπρ]Β6, ἴο Βρθδκ {ῃ18, 0 ἀο {Π|8. οΥ ὑπεαῦ (ςἢ. 
Υἱ, 1, ΧΙ]. 2, 17, χυΐ. 2, χυΐϊ!. 2, χχχυ. 2, χχχνΐ. 1, χχχυ 2, 111. 1 Βα4., ἵν. 4 8ααᾳ.. χὶΐ. 1 546.» 

Χχὶ. 24 86]α., οἴ0.). ΤῊΪ8. ἰβ [ῃ6 ποτα Βα 8 0186 ἰὴ σοπγοηύίηρ ἢΪ8 ἀου θην, ἀπο] νὴ, δηὰ 
ΓΟΌΘΙ]ΠΙΟΌΒ ὨΘΆΓΟΓΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἴογ {Π6 ΟΡΘηΐΪἢρ᾽ ΔΡΟΟΔΊΥ μ56,  ΠΟσΘ, ἴῃ [6 σᾶδθ οἵ {ῆο νἱβίοῃβ δῃὰ 
ΒΥΙΏΌΟΪ8, ΤΏΘΓΘ Πυϊηδῃ ἱπιβρ᾽ηδίϊοῃ τη ῦ ΥΘΡΥ ρτοδύν ἀθοοῖνο ἰἴΒ6}]Σ δα ᾿ΠΡΟΒ6 προ οἰ ογβ. 
Βυΐ ΕΖοκίοὶ ἰβ ἔτοπι ὑπ γδὶ βοῦ ὈΥ̓͂ ϑϑῃονδ ἴο Βροδῖ δηὰ ο ὀχϑοιυΐθ {86 τογβ οὗ Ηΐπι ψν8ο 
ἀμ σοΟμμ ΠΟ ΠΘα ἐΐτη, δηα οὗἨ Ηΐτ ΟἽ]Υ ; ἷβ ΨΔΟ]6 ὈΟΟΚ 18 {Π6 0] ]ηΘηῦ, δη ἃ ποιβίης τη οΓΘ, 
οὗ ὑπ ΒυτΏθο] 16 ργοσθάστα ἰῃ οὗ. 11. 8 544. 

Ιη οοπηξούίοι μι ἰι}} 0818 16 τηυβῦ 480 πηδογβίδηα {π6 ξίαπαάϊης αὐἰάγοες οἵ ἀοα ἴο ἐπα ργορμιϑὺ 
“βοὴ ΟὗὨ πιδῃ.᾽ ΥἱΖ. οὗ ὁπ6 ὍΠΟ οὗ Βτη861 σου]ὰ Ὀ6 αὐΐθ ᾿ποαρΆ Ὁ ]6. οὗὨ βιιο δοιῃτη πῃ! δἰ 8, 
βοαὴ οἱ ἢ6δβ}). τηδηῃ οἵ τηδῃ ! 

ΑΒ τοραγὰβ ὕΠ6 οἷον σοππθοίΐοη ὁ Ἐπειοὶ εοἱϊῦ, ἰλ6 Ῥριίαϊοιοῖ, Κ6Ὶ] 18 Ῥαγίθου υ στίρὴν ἰὰ 
δεβοτηρ ὑμαὺ ἢ6 ὨΔ8 ὉΠ18 “1ῃ σοιητλοη 1 411 0Π6 ῥτορ) οὶ 8." “ΑἸοὴρσ ψΠῈ} ἰδ ἱπιπγοι δ 
ῬΓΘάθοθββου «θγθπιῖδα, μ6 18 αἸΒυ Προ] βιθα ἴα ὑμ18 τϑερθοῦ ἔγουη ἐπι6 Θασ ΠοΓ Ῥγορηοῦβ ὈΥ ἴΠ6 ἔδοὶ 
ὑπ ὺ {186 φογδαὶ το έγοησεβ ἸῺ ὈΟύδι ὈΘΟΌΤΩΘ ποῦ Κγεφμέπί δα ἈΡΡΘΆΓ ἸΠ0γ6 ργοηιϊποτιῖ, νι εἰς ἢ ἰ8 

᾿ Τὸ [818 οϑύβζοσυ Ὀ6]ΟΩ ΖΒ 8180 {86 βἰρτιβοδηῦ ΘΟΟΌΣΓΘΠΟΘ οὗ ὑῃ 8 ΠΌΤΩΘΘΙ βούθῃ : ἔδυ, Βουθῃ ἐὐπηθβ 
ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἀρουῦ Ἐργρύ (ὁ. χχίχ. βα4.); δῃὰ βο, βϑνὸπ παύΐομβ ἀφαϊηβὺ σμοῶλ 7ιαρτηοαῦ ἰδ ῥγοαϊούθά 
(οἰ. χχν. 8β44.}, ΡΥ ᾿πθ8ῃ8 οὗ δῃ ἱπίθῃιϊομδὶ βορασϑϊίοη οὗ Τυτὸ δηὰ 5ίάοη. ἘΚΕΊ οξου ἢ Βα8 βιοντα ἐμδῖ, ον θη 
ἃ8 τοβροοῖβ ὑ8:6 ψν 8016 ὈοοΙς, δοοοταϊηρ; ὅο ὑ88 ἔοστηι]α, “ δπὰ ἐμθ ψοχὰ οὗ 7 πονδὴ ολτὴθ ἀπΐο τη6, δαγ πα," 
ἴῦ σομδὶβὺθ οὗ 7 χ 7 ψογάβ οἵ Οοᾶ : “Δῃ ἀστϑηροιηοπῦ δοοογάϊηρ ἔο 006 ΠΌΤΩΒΟΥ Βούθῃ,᾽" Βαγ8 86, “νη οὶ 
νο Βηά ὅπ ὑδι6 ὈΟΟΙ οὗ Ζεομασδῃ δπὰ ἴῃ Π6 ΑΡροοΔΙυρβο, οαστὶ θα οαδ ἴῃ ἃ ἀἰδοσεπὲ ἐδβῃίοη : ἔοσ ψδδὲ 
μι680 Ῥγορμιοὺβ ργθάϊοῦ Μ11 6 {0]8}16ὰ διὰ βοοοιηρ] βηθά, ᾿κ6 αοά᾿Β ποσῖκ οὗ οσϑαξίοι, ἰῃ βούϑῃ ἀδγα. 
Οοταρ. Ῥϑβίἀ6δβ, οὰῃ ἀρβόῦδίυρβθ δῃὰ ῬΧΤΟΡΏΘΟΥ, [βῆχα οὐ αθῃρείδ, ν. 36. 
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δοςοῦπῃίθα [0 Υ ΠὨΙΟΗ͂Υ ὈΥ͂ ὕπο οἰγουπηδίαποοσ, ὑμαῦ 0Π|6 ἀροβίαββυ ἔγοπι ἐμ ἰἴὰνν ἢδα Ὀθδομθ 80 στοῦ, 
ἴῃ σοῃϑοαθθηοθ οὗ μοῦ (Π6 ᾿μπἠμτηθηΐα δἰγοβαγ ἐπχοδίοηοα ἴῃ {π6 Ῥρηϊαίθιοῆν. ν6γὸ [4] Πὶμ 
πΡοη {Π|6},᾽ οἷς. Εἰ δὰ βηγβ ὑπαῦ ΕΖΕΚΙΟΙ “τη Κοβ 86 οὗ ἴηῃ8 Ῥαπίδύθι ἢ 8ἃΒ ἃ πιρβτίου οὗ ΡΌΓΘ 
Ἰθδγηΐηρ " δι) σου! Πἰν αἱ ποὰὺ ροηαΐπα “" Ργορ νούϊο οτἱρίμ] ΠΥ θα ἱπάθρομάθησο :" θαῦ {Π6 
ςοπιρ]οία ῥγοοῦ ἰὸ {ἢ ΘΟΠ ΓΆΓΥ 8. ΑΙΤΟΔΟΥ ζυτγπίβῃρα ὈΥ ἢΐβ πιοάθ οἵ ἀηἀογβύδη]η ν-ονν ΒΙΟΒ. 8 
Ὠοὺ ΟὨΪΥ͂ ΒΘΠΒ] 016, Ὀαὺ 8 τεβα]ὺ οὗ δἷβ Ὀοίην 8101 πῖῖὰ {π6 ΗΟΪγ ΟἸΠοβι---τ!}}β ὙΘΡΥ ΘΟΥΘΠΟὨ]8] 
αν 'π 8ὴ δβϑοῃαύοϊομίσαὶ οὐ ΟΠ υἰβιο]ορίοαὶ τοβροοῦ. [ἢ σϑέθγοποα ἴο 0ῃ6 ΠΊΟΤΑΙ ἰδνν, ΔΘ. ΤΠΔΥ 
ΘΟΤΉΡΆΓΟ, ἃ8 δρδὶπδὺ Εν Δ], οι. χυἹ., ΓῸΥ ἜχδπΊρ]θ, οὗ ψ οὶ οἰαρῖον Πα τοὶ ῦ γϑιηλτκβ (Βαῦ 1ὖ 
“ὁ Ὀτίηρβ οὐυῦ ἴῃ [86 τηοβῦ ΒΡ]ΘηἸ ἃ ΤηΔΉ ΠΟ Γ ὑπ 6 οἰ ἰς 8] σμγδοῖου οὗ οἱὐἱγ ὈΥΙΘβεΥ Ῥσοροῦ." “ΠΕ ομ6 
δΟΘΒ ἴῃ ὑπ σΟΓΘΙΟὨ 8] Δ ΠΑΙΤΟΥ 8Π6 ΠΑΓΓΟΥ ΠΡ ἔΟΥΠΊΒ, Οὐ ΡΡ] ην οὐ τπθηΐδὶ ἔγθθήοιη, ὑἸιθὴ 
οογίδίγ ἴῃς ϑηιοσῖπρῦ ΟἹ 18 ΒΔΠ16, 48 ἘΖοκὶθὶ ἄοορβ, ἰἰβο] ἢ ἈΡΡΘΔΓΒ ἃ8. ἃ ὨΔΥΓΟῪ - τι Πα ΘΠ 6Ε8, 
Βυῦ (Π6 Ἰανν 85 ἃ δίρῇον βίρτ! ἤσοδποο ἔον ὑπ ρστορμεῦ ; ἂπᾶ τῖθ μον ἔγοθ ἃ βῦθῃ 106] οὔυ Α}}Υ --ς 
ὙΠΤΉ 4}1 118. αὐἰδοιτηοηί, 46] Σγ, Ἰονα ὕο ἔΠ6 βαπῃο----ἢ8 δηΐοσβ οὴ {π6 βυθήἠθοί, ἰΒ ΟΝ ἢ ὈΥ (ἢ 6 

ἄφθορον ἈΡρυθμϑηβίοι οὗ δα ἰάθδβ νν ἈΪΟ᾿ ἅτ δηβίδιηρθα οἡ ὕὍ86 ΟΥ̓ πα σ68 οὗ [Π6 ἴαὶν δη4 οὗ ἴῃς 
ΒΡ γιῦιι4] παροσὺ οὗ ἴῃ Ἰαρδ] [οστη8, 80 (δῦ, ΔΒ 10:6 ΨΕΥΥ͂ Βοοίίοη οἷ. χ]. 844. βῆονβ, "6 βύδῃθβ 
ἰπ ἃ τοϊαύϊοῃ οἵ ποθ β᾽ αν βἢ ἀθροπάθησθ οἡ ἴπ6 αν, Ὀὰ Π4Β ΟἸΘΑΓΙΥ γοοορηβοα ἰΐ8. ὁχαοῦ 
αἰ σηΙ ἤσδησθ ἴον ὑπ6 ρΡοτγὶοά οὗ π6 ΟἸἹὰ δηᾶ οὗ ἴπ6 Νονν Οονθηδηΐβ, Ἅ11Κὸ ἱπ {Ποῖ} αστοοτηθηῦ δηΐ 
ἰπ ὑμεῖν ἀἰνοτβὶιν " (Ηχν.). Ηον ἀπΠδεγθηΐ ἰβ ΕΖο κί} ] Β νΑὺ οὗ ἀθα! ηρ πῖῸἢ 16 Ἰανν ἔγοπι τ8 δῦ 
οὗ Εζγα, 8180 ἃ ῥυίοαδεῦ, {μ6 δοῦρε ' Οομρ. Ὀοβίἀοβ Οϑλ]ος (ΒΠΕΚΖΟΟ᾿ 8. ἤεαὶ- πονεῖ. χῖϊ. ῬΡ. 
227, 229). “ΤΏ ροβίοη οὗ ἘΖοκΙ6] δταοὴρ [86 6Χ1]65,᾽" ΓοιηΆΓΚΒ ὑπο Ἰαύθον, “18 ὕ0 6. Θοτ- 
ρᾶγθα τοϊδ ϊνοὶυ ἢ [8δὺ οὗ {86 Ῥτορμοὶβ ἐπ {86 Κίηράοτῃ οὗ ἐμ ἴθῃ {Π 068 ;---ιηοηρ [86 
ογρίϊνε8 οὗ ἰβγδοὶ, νἤθγο ὑ86 Το θ ΠΥ ὑὸ 1ΔΟΪΑ ΤΥ 88 ἀθορὶν τοοΐοὶ (ΕΖοϊ.. χῖν. 8 8α4.), δῃηά 
ΨΠΟΓΟ 4180 58.}}} Ἰαύϑν (188. ἴχν.) 089 ΔροβίδβυΥ βργοδᾶ τι}, ἰο0 ῬγόβοσνῈ 8 σοὶ ρου ΘΟΙα- 
“πη γ, τη ποθὴ [86 ΟΒατοῖι οὗ ἐμο ζαΐαγα πιρηῦ 6 ρεγροϊαδιθα. ΤῊ 8 οὈ)θοῦ 88. Αἷδὸ 
ἐογνοα ὈΥ {86 πιδί ὐδΠΆ:66 ἴῃ ραγ σα αν οὗ [Π 6 ΒΑ δ -ξοβίναι, ἃ βα] αἴ ΑΥῪ ἔθησο ἴοσ ὑπο ΡΘΟρΪΘ 
{γόον διηοηρ ὑμ6 Βοδίμοπ; ἃ ῥγούθούίοη δραὶηδὺ ὑπΠ6 ΔΥ8 οὗ 86 Ποδίμθη,᾽" οἵα. 

ΑΒ ἴο 1ῃ68 “ {πε αΥΨ βι 16 ̓  οὗ ΕΖοκίοὶ, Εν] 4 8 ̓παρταθηῦ ἰβ, {πὺ μἷ8 πλοθ οὗἨ Τϑργθβθη δτοι. 
εἰ βρ[οπι ἔ4118 αιναυ, 1κὸ ὑμαῦ οὗἨ ογογίδῃ, ΘΑ] σϑοόνοσβ ἱ{β0 1, πα 88. ἃ τ] 18 Ὀδι ΠΆ]]Υ 
τουηρα ΟἹ ἢ18 Ἰδηρτδρα μδ8 ΔΙΤΟΔΑΥ͂, βοαύογοα ἤθσα δηή ὑῃθγθ, ΠΔ ΠΥ Δὴ ΑΓαπιδὶς Δη4 ΟἰΒοΓ- 

ψῖδο Τογοΐμπ οἰοπηοπύ, ἰπ6 ἱπῆιιχ οὗ ἐμ οχ ]θ, γοὺῦ ἐογευ πίοι! Υ 10 Ἰοδη5 τηοϑῦ οἡ ἴπ6 ΟἹ 6 ̓ τποᾶεϊβ ; 

1ῃ6 ἀἰποοῦγβα 'β στ οἢ ἴῃ ΤΆΓΤΘ ΘΟΥρΑΓίΒΟΠΒ, οὔζθη σῃαγιηΐηρ, πα δὖ 188 βάση {της βέυΚῖηρ,, [8] οὗ 
τηΔ} 014 ατηΐηρβ (τ ]Οἢ ἅτ οὔζοι ὈΘϑα ]]Υ οἰ οταίβα), δπᾶὰ ἌΠΟσΘ ἰὉ τίβοα ἴσο, οὗ 

δοηπυΐπα ἀγαπιδῦϊο ᾿ἰνο ποββ: ὁ Πα8 4|80 ἃ οογέϑί ἢ ΟΥ̓ΘΠΏ688 8ηἃ τόροϑθ, ἱπ οοπίγηϑῦ, σΊ ἢ 

δ εγο πῃ." οἴο. Οομρ. Ηδν. (Ὄπιπι. Ὁ. χχὶῖ! ; ΚΟ], Οὐηιπι. Ρ. 10; Ζαηζ, (οἰϊοβεϊοηκεϊ, Ῥοτίν. 
ἃ. Ψεήεη, ν». 159, ψῆο δάάιιοο, θοβί9β, {1186 δχργοββϑίουβ οὔ ψίπαὶ ὑο Εζοκῖοὶ, ποὺ ὁσσυγτίηρ 6Ἶ86- 
Ὑ ογο, τ Πἰοἢ ΡΟΓΏΘΡ8 ἅγὸ ἔογπηθαᾶ ὈΥ͂ ἰτηβο!, ΒΟΒΠΠΟΣ (85 ΕΘΗ ύον 6118 8) τοαὰ ἘΖοκί6] τἱἢ 
186 ρστολίοβὺ ρΡ]θαβαγθ, Ὀθοαῦβα οὗ ἢὶ5 Βπ βῃοα ρ]ουίουβ ῥ᾽ οἴαγοβ, ἀπᾶ νι ἰβῃθα νθὴ γοῦ ἴο ᾿ΘΆΤΗ 
Ἠεῦγτον, ἴῃ Ἵγᾶθν ἴο Ὅ6 8016 ἰο σϑϑι ἢΐπὶ ΘΟΣΤ ΘΟ Υ. ΗΓὰΟΣ 68118 ΟΟΤ ῥσορμοὺ “ἀπο ΒΟ] 8 
δηὰ ΞΒΆΚΟΒΡΟΔσΘ οὗ 0Ὅ06 ἨἩΘΌΓΟΥΒ.ἢ" 

8. 8. ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ, ΟΟΙΜΕΟΤΙΟΝ, ΑΒΕΑΝΟΈΜΕΧΥ, ΘΕΝΟΌΙΝΕΝΕΒ5Θ ΟΕ ΤΠῈ ΒΟΟΚ. 

ΤῊΘ ὈΟΟΚ ψὨΐϊοΝ Ῥοδτβ Εζο κί ο Β ἤδη ἰΒ ρογεααεοα τλγομολοιΐ ὃν ὁη6 ἀπά ἐδ βαπιε «ρἰγὶξ αἰἶζὲ 
4 (οὐ απὴ 07 πιαη. ἴῃ 8}} 118 βαραγαῦθ ρατίβ {Π6γ6 τηθοΐβ 8, 88 σϑβροοία οοῃίθηϊβ Ἀπα ἔοσηι, 
πιοάς οὗ τοργοβοηςδίίο δηὰ Ἰδηρσίδρο, {Π6 ΒΆΠῚ8 ὙΘΤΥῪ ῬΘΟΌΪΓ βίδτηρ οἵ {8 Ῥσορμοῦ, Εν α]α 
δοκπονοῦρεβ: “Ενθη {Π6 β] ρῃιοβὺ δἰϊθηιίοη βμοτβ, {πδῦ Θνοσυτ βίης ἴνν 10 ΤΟΔΙΥ͂ ῬΓΟΟΘΘαΒ 
ἔγοιαι 8ἰ8 ἢδηά." Ὲ ὝΓΕΤΤΕ : “Τ δὺ Εζοκίοὶ, 0 ἀΒΌΔΙΥ ΒΡΘΑΪτΒ οὗ Πἰη86} ᾿ῃ {Π6 θγϑὺ ῬθτΈΟΗ, 
ἢδ5 υυὺειθίθη ἄοννῃ ὀνουυΐηρ ὨΙΠ561, 18. ἃ τηδίοῦ οὗ πὸ ἀοιιι." (ΟΕΘΕΧΙΤΒ: “6 θοΟΚ ὈΟ]ο ΡΒ 
ἴο {πᾶὺ ποῦ ΥΘΓΥ͂ ΠΟΣΊΘΓΟΙΙΒ οἶδ55, ἡ ΒΙΟἢ ἔγοπι Ὀθρὶ πίῃς [ο οηα τηδί ηὐδὶπ ἃ ΠΥ οὗ ἴοπο, ᾿ Β]ΟὮ 
ἰᾳ αν πορὰ ὉΥ ἑδνοιυτγὶυ Ἔχ ργεβαίοῃβ 8Π4 Ῥθοῦ δῦ ῬΏΓΑΒΘΒ: δηᾶ ΌΥ {π|8 οἰΓουτηβία ποθ δίοπθ ΘΥΘΣΥ͂ 
δαὶ σοι ΟὗὨ ΒΡΌΓΙ ΟΒΉΘΕΒ ΔΒ ΤΟρΆΓΑΒ ῬΔΥ ΕἸ ΣΌΪΑΓ βοοί[οηβ ταϊρηῦ Ὀ6 ἀνογίθα." 

“ αγουπα ]ο88 ἀουίβ," 6 Ὑεὐύα 04118. ἔμοτὰ (7πἰγοά. ΤῊ οαϊ1.). ΤΏοΒβο οὗ ξεοῖῃς οὗ ἐδ6 
ἘΔΌΡΙ 5 (οοιρ. Η. ΝΥ δὶ, Μ|ῶὼδο. 8. 1, οἢ. χῖχ, 9) “ ΟΥΘ ἸΏΘΓΟΙΥ ἀορτηδίϊο :. 86 Ἰρασπ ρα δον 
Ζιαῃ Πὴ8 Ἰοβῦ ᾿ἰταβοὶ ἢ οὐ [Π6 βδὴθ ραὶῃ ἰοναγθ (Π6 Ῥογβίδῃ θροοῦ. ΚΈΠ,, Πιίγοα. Ὁ. 802 
[ΟἹ αν ᾽ 5 ΤΊΔΠ8.1. 

Βαΐὺ δἰἐμβοῦρῃ, 88 6] οοῃοϊυᾶοθ, “ ἰὴ6 ροητμοηοββ οὗ ἘΖοκ 6] 5 ῬΥΟΡΒΘοὶο8 15 δῇ ργοϑοῃΐ 



22 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

(1838) Δοκπον)οῆροα τ ἢ ὁπ6 γοῖςθ ὈΥ͂ 81} ογ (ἰδ8, δῦ 88 4180 Ὧο ἀοιιδῦ ΔΗΥ͂ Ἰοημον οχὶπῦβ ΟἹ 

(ἷδ Ροϊηῦ, ὑπδὲ 1π6 τὶς ἄοινη δηᾷ βδἀϊίηρ οἵ ὉΠ βᾶπι ἴῃ ἴπ6 Ὀοοῖς δηθὰ ἀονγῃ ὕο τ15 ἢη8 

Ὀδθὴ ὀχϑουιοα ΕΥ̓͂ [86 Ῥχορῃοῦ ᾿ἰπΒ6 1: 4 γοῦ δ ὕἤο [6 πιδῆποῦ ἴῃ ὙΠΟ ἢ {Π86. Μ]1016. ὈοοΪς 

οτἱμίπαῖθα, 118. σοἸ]θούου. δηὶ δυταησοηθηῦ, ἃ σΘηΘσΑὶ πη ἀογβίβη ἀρ πᾶ8. ΟΥ̓ ΠΟ τηδϑηβ 668 

αιγὶνρα αὐ" (ΠΧΝΕΝΝΙΟΚ). 
ΤΙ “"νδηῦ οὗ ἀγγδηροιηθηΐ," ψ ποῦ Φδηη ΓΟ οα ἴῃ ἢ18 [αἰτοἀποίίοπ, Ὀδοδιι8α οὗ {16 

ἱπτογγυρτίοη οὗ ὕ886 σῃγομοϊοσίοα] βοαθθηοα ὈΥ {Π1|ὸ ῬγΟρΡ ΙΘοἰο8. ἀραϊηδβῦ ἔογοῖίμη παίϊοηι (6ἢ. 
χχίχ. 17 β4α., χχυὶ. 1. χχῖχ. 1, χχχν., χχχν δ. Χχχὶχ.), ΤΑΔῚ ἴῃ μϑηοσαὶ Ὀ6 Τορδτγι θα 85 

Οἰθαγοα ὑρ ὈΥ͂ 88 ὃ ἀπά 6, δ8 ἴο {6 ἀοία!] [6 Θχροβίυϊοῃ Μ1} ἢδνθ ἰο βίβρ ἔογψαγὰ ; ὕο ΒΟΥ Ὸ6 
ἴδ τὸ ἐπ6 ““ΘΟΡΥ͂ οὗ 186 ὑγαηβογ 6. οὐ σο  ]θοίογ," 5, ἔγσοπι ΡΕΓΡΙ ΧΙ, ὕο δαορῦ ἃ νίονν ψ]ϊοῃ 
ΘΧΡΪ 5 ποὐίηρ. 

ΕἸΘΙΠοσπ ἴῃ ΗἷΒ Π]ηἰγοαποίίοη δΔορίθα [ἢ 6 βιρροβιἰοη οὗ Βπ|8}} βοραγδῦθ ὈΟΟΚ-το]]8, ροη 
οη6 οὗ ν]ιϊςἢ, ἔοτ [88 βΒαῖ οὗ δοοποπιυ, οὔζθη ὕνγο ργορῃθοὶθβ οὗ {Π|6 πιοβὺ ἀἴνογεο ρου οὰβ ΌΣῈ 
τϊδη, ὕΠ|6 ΘΟ] Θοἴοῦ Ὠδυὶηρ Βγυηὶ [τότ 1Π6 ἰτοιὉ]6 οὗ ΓΘ- ΓΑ ΒΟΥ Ὀϊηρ᾽ ὕμθιη, δηα οοηϊθηϊοά 
ἢ 156}7 ψ ἢ 186 Ραθίῖηρ ἰοσοῦθον οὗ {πὸ βορασγδαῦθ τῸ]}}8 (] 1). 

Ι͂ὴ βυρροτῦ οὗ 188 νἱονγ τυ οἷ Ἀβου 08 ἐλα σοἰϊοοίϊοπ αἰδο ἰο Ετοκιοὶ ἀἰπιβοῖῦ, Ἡ Ἀν γαῖ Κ ἴῃ ἢἰ5 
ΟὈπιηι. ἀτροδ ὕπο ἔο]] ον ης : (1) ὑπ βγβίθιηδιεις διγδοροιηθηῦ, το ὑγροῦ βου ῦ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙΒ 
ἴο {π6 οοῃίρηΐδ, Δα ΟΟΙ ΌΪΠ6Β βύγι Οὐ] σὨγοη]ορΊοα] βραθηοθ τ ἀΓγΔηροπηοιῦ Δοσογήϊης ο 
8:10} 6 οὐ-τηδύῦον (Ἰὰ {116 Ῥτορῃθοῖοβ ἀρδίηβὺ ἔογοῖ μη δι] 005) ; (32) 86 οἰοβοβῦ Ἰηίθγηδὶ δοπηθοϊίοῃ 
ἴῃ τ6 ψῃοΪ]Ὲ δα ἰὼ 6 βοραγδία ρᾶγῖβ, ὙΠΟΓΘ ΘΥΘΓΥ͂ Βορᾶγϑύθ βθοίίου Ἰοοΐβ Ὀ860Κ ἴο 1Π|ὸῈ ῥχδ- 
σοάϊηρ ; (3) τὉἈ.6 οσοϑίοῃα! οἱοβίηρς πούϊοαβ, νυ ἷοι ἰῃ 6 οοἰ]δοῦοη οὗ ὕἢὉΠ6 ν 016 βάν Ὀθθὴ 
ΔΡΡΟμαορα πιοϑὺ Βα} Δ 0]Υ ΟΥ̓ {π6 ρτορβοῦ Ἰιἰπη56] 7. 

Ἐν] ἃ τπᾶῖκοβ οὐν ὈοοΪς “ἢγβῦ ἴο ἢδν οτἱσ πα θα συδα 1} } ἔγοπλ ΒΟΥΘΓᾺΪ ἸΔΥΌΓΒ, (ἢ 6 ΤΠ 858 
ποῦ ἴο αν Ὀθθὴ τσὶ δ {1}} ΒΘΥΟΥΆΙ ὙΘΩΓΒ αἰζου [Π6 ἀρδβιγαοσιίοη οὗὁ ΨΦογαβαίθι ἰῃ ὑμ6 Ἰοίδαγα οἱ 
Δοιηοβίὶς Εἴ Ὁ 1ὖ 18. ““αυϊῦθ ΠΟΒΒ10]6 (Βαὺ ΕΖ κί} ] Ὀορσδὰ ὑο ψσιῖΐθ ἀούγῃ ΠΊΔΠΥ 8 ὉΠ ηρ᾽ ὄν θὰ 
Ὀοέοτα ἴμ6 ἀοϑίτποίίοη οὗ Φουαβαϊοτα ἡ (οἰ. χυῇ. 19, χιϊ. 18, χνι. 20). Οὐυμρ. 81} πνοσῖς, Ρ. 
218 βαᾳ. 

ἴῃ ἔδνουτ οὗ ὑπ τὑγίδίθη σοπλροβίθίοῃ ὃν τοχιοὶ, οἷ. 11. 9, 10. 18. δογίϑι Υ ποῖ νἱτβουῦ 
βἰηϊ βοδηςο.2. Αμα ψ]ογα ον ῥτορ οῦ δὰ ποῦ ὉΆπ6 ἔθ ρ!]8 ψὶῦ ὅ]}16 ῥρϑορὶα Βοοκίην ἐοροῦδοῦ 
ον ογαὶ δήὐάγοββ θοΐογθ ἰΐτη, τυβεγο ἢ σου]Ἱὰ ἀρργοδοῖ ἢΐβ διαί θοσύ, {6 οχὶ!οϑ βοδύιογοὶ 
ἱῃγουρπουῦ [886 ΟΠ] άθϑη θη ρίγο, ΟὨ]ΪΥ͂ ὈΥ̓͂ ΠΙΘΆΠΒ οὗ ἐὐγ ζέογι Θοτη πὶ οϑιίοι, ὕΠΟΓα 18 ΠΟ ὩΘΟΘΑΒΙΓΥ͂ 
]δίανογ, ἴῃ Βυρρογῦ οὗ ἃ προριίψ ντὶ θη σοιπροβιϊοη οὗ δ βϑραγδῖς αἰβοοῦγβθβ, ῥτορ)ιθοίο8, 
γ]ΒΙΟΠ 8, 0 ΠΓΔῊῪ [6 ᾿ΠέθΥΘηοΘ ἔσοπι Ψογ. χχίχ. ὑπαῦ {ΓΟ ΔΒ 4150 ἃ ΠΙΟΤῸ οχίθηβινο τσ ὕθῃ 

ἱπίθγοουγβα Ὀεύνθθῃ 06 γ͵δοθ οὗ ὁχ!]α δῃᾷ {πὸ ἔδι μουϊαπα. Υἱοῦ ΒΊΘΘΚ πὶ μ͵8 7ηέγοι. ἌΓΡΘΒ, ἃ8 
8 γριυμηθηῦ ἔοτ ὑποὶν Ὀοίηρ οἱ μία} οοτηταϊ θὰ (9 πτιτηρ, δὰ (Παὺ ποῦ Ἰοηρ δἰΐζου [Π6 
τονοἰδυΐοη, {Π|8 βοπύθποοϑ τὶ τῇ τοβροοῦ ἴο ἴῃἢ6 ὅενγβ ἴῃ Φογιβδίθιη Ὀυΐοτα {πὸ ἀεδίγαοτίοη οὗ {86 
ΟἿ δηὰ ντἢ γοβροοῦ ἴο (6 ἔοσοίρμῃ πδίίζομβ, τυ ]βὺ 6 418 8 Ἰαΐδσ σϑ- αν ποὺ ἘΠ] ΚΟΙΪΥ. 
ΠῚ ἰὸ νγὰβ ““ἢΠπ6 ῥχορμούϊς οαδίοπι οὗ {818 ρογῖοα ββρϑοίδ!]υ " (Ηχν.), οουνρ. 1)4η. νἱῖ. 1, «6Γ. 
χχχνὶ., (0 σοπιηιὶϊῖ ῬΥΟΡΉΘΟΙΘΒ. ἐὺ τυγί νι ἱπιπιοαϊαϊοίψ, ὑλΘὰ τπαϑὺ [86 νίθνν, ὑμδῦ ἴῃ ὑμ6 ο886 οἵ 
ἘΖεκίϑὶ δἰβο ἐλῈ τογἐ θη σοπιροϑίον Ο ἰλ6 δοραταίε ρατί φῬγθοράθα ῃ6 οΟ]]θούϊοη. δα Ἀσὶ δημο- 
χηθηὖ οὗ [Π6 ὙΠ0]86 ὈΥ̓͂ (9 ῥτορβοῦ,---ᾶ ΥἹ 0 ψ ΒΊΟΝ 18 ΒΡΘΟΙΑΙΥ ἔανουγοὰ ὈΥ 1Π6 ΨΟΓΥ͂ αϊοστο 
βοϊηρ οὗ (ἢ8 βοραγαῖθ ρίβοθβ, ὈΥ {Π68 βΒἰ ΠΗ] ΑΤῚ Υ οὐἨ {Π6 “Ιηβογί ρϑ!οηβ, νν ἤ6 γα ὑμ6 Ὁ ἀγὰ Τουῃά, ὈΥ͂ 
[Π6 τοσυγτίηρ ᾿πβογίϊοη πα ϊῃ ὉΠ|6 Τογπν]α “Δ πὰ ὑπ πογὰ οὗ Φοηονδῃ σάπια πἴο 116. --οΆΡΡΘΆΓ 
ΒΟ ΤΩ 0ἢ ὑπὸ ΤηοΓΘ παίιγαὶ. ῬΓΟΡΠΘΟΙθΒ 6 ὑμοδ6 τ] Οἢ [οχὴι ὑπ6 οἸοβα οἱ {86 ὈοΟΪΚ, υυδῦ ἤδνα 
Ὀδθη βικοίοῃθα ἴῃ τσιτίησς Ὀδίοτα Ὀοηρ ΟΥΔΙ]Υ͂ ἀο]Ἰνογθᾶ, δα "Δ αἰύογν δυβ ἤᾶνὸ Ὀ66) 
δΔιηρ  ] ῆρα. 116 ἀδίοβ οὗ ΕΖοϊκίοὶ ἃγὸ ὈΥ̓͂ Ω0 τηθϑηβ “" Καρὺ ἰὴ 80 σ,ΘΠΘΓΆΙ 8 ἴογηὶ ᾿ 88 Εν δ] 
ΔΒΘΟΓίΒ; Υ̓ΘΆΓ, ἸΠΟΠΐἢ, δῃα ΟΔΥ͂ ΓΘ ρίναῃ, ταΐθοῦ ᾿ἰκὸ 1Π6 αο]  οσαῖα οομβοιοῦβηθεὲβ οὗ {Π60 
τηοτϊηθηΐ, ἰδ πη δῦ Τα πΠαοπὶ ΒΟΟΟΓαΪηρ ἰο ἃ ΥΘΙῪ ΤΟ} ᾿δύου τθοο]]δοίίοη, ΤῊ ῬΘου]αν ἀδβοσ  ρύϊοη 

1 ὯΡ ΨΕΤΤΕ: ““Οἔ σουγβο οἢ. χχχν, οὐ ἰο βίδπα Ὀοαῖάθ οἢ. χχυϊ., Ὀπὲ δ Ἦδ5 αἾ80 8 βυ 8. Ὁ]86 ΗΪδοΘ 
Β6ΥΘ (πὰ σῇ ἐῃθ βΒ81η6 85 [88. ἰσχ δὶ. 1-6); Ὀαῦ οἢ. χχχυῆϊ. δπηὰ χχχῖχ. ἤδνθ ΙΩΟΤῸ 8. ΒοΙη9 ἔδδὴ ἃ ἔογοῖσῃ 
τϑΐθγοῃοο, δηὰ τλῦ ρογέθοῦ στρ ῦ ἀγα αὐΐδομθα ἕο οἢ. χχχυ].᾽" 

3 “Τὶ γχὰβ 86 πιοσὸ ἸΠ ΚΟΥ ἔοσ ὑπο Ῥχορβοὺ ἔσοιῃ ἔμο δγεῦ ὧο οοτωσηἱὸ ἰο πττὶ ἰηρ ὑδο οοηΐθηίβ οὗ {86 

Ῥτορμοίϊο τον] ύϊοη δηὐγαβίθα ἕο ῃἷπὶ Ὁ. Φομονδῆ, ᾿μϑβυλι 0} 85 ὑπ Ῥορπηΐηρ οὗ με αἰβοοιγβοβ ὙΟἢ ἢ 6 
δὰ ἴο ἀοἰῖνος ἕο {16 Ῥθουρ]θ 88 σργοϑοη δα ἕο Ὠὶπὰ ἴῃ {80 ἕοστοῃ οὗ ἃ σις. ΤῊΘ ἰηνναγὰ ποοθβϑὶὺν οὗ 
στ δηρ, ΠΟ ΘΥΟΥ, γᾺ8 πὴ ΟὮ ΤΊΟΤΘ ὈΥΡΘΠΟΪΥ Ργοβθηΐ ἃ8 σοβασὰβ ὑμπαῦ Ῥοτχίΐζοῃ οὗ ὅ:6 ὑγορμοεϊο ἀππουποῦ- 

τωϑῃὲ τ ΠΙΟὮ ψ͵β ἕο Ὀ6 τοϑ]ὶζοᾶ δἴξοσ ὑῃθ ὑβγοδύθηϊηρα Βῃου ἃ δυο ἔυ 8116 ἃ ΤΠ ΟΙΣ ῬΌΓΡΟΒΟ, ἐμὴ ἰὴ {86 

6886 οὗ ἐλ ὑπγοδίθῃϊη χα ἐμϑιηβοῖνοθ, τι ἡ οὶ ὑπο ῥσορμεὺ μα ἴο Ῥορίη."--ΒΑΌΟΜΟΑΏΤΕΝ. 
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ἴη ἀοίαὶ] οὗ Οὔγ ὑγορῃϑῦ ἸΏΔΥ 8180 οϑυ δὶ ΠΥ θ6 ἰχσδοοᾶ Ὀδοὶς τὶ Ηδβνογηοὶς ἴο ἰδ βίγθπαί δηῇ 
[γοβηθββ οὗ ἃ ργοβθηὺ σγονϑιδύϊοῃ διιὰ δοβίδϑυ, δῃαὰ ΤΑΥ͂ 6 υϑθα 48 δὴ διριτηθηῦ [ῸΓ ὙΣΊτῖΘη 
σοπιηροβίτιου Ὀοίογα ὑ86 ργαραγδίίοῃ οὗ ὑΐθ 016. Οὐμαρ. Ὀδβίάθθ, Κι] οἔοίι, Ρ. 81 βαα. 

Τηδὺ ὅἼΠ6 Μαβογοῦΐο ἰοχὺ" 18 ““τηοτο ἔδυ ῦ ἤδη ἱπ δΔ]ηνοδῦ ΔΠῪ οὔδοῦ Ὀοοὶς οὗ ὑπ6 ΟἹ 
Τοαίϊαπχοηΐ,᾽" 18 Δ δχδρμογδύϊοη οἢ ἴδ6 ρδαγὺ οὗ Επτταὶα. «πϑ8ὺ 848 016 νὰ 10 "" 80}}} ἴῃ ὑπ Βδμα8 
οὗ ὑπο ΠΧ Χ, ἴῃ ἃ [ᾺΣ ῬΌΓΟΣ ἔοττῃ ᾿"᾽ (Η1121α). Βαὺῦ γοῦ {6 σοτῃρΑσίβου οὗ ὑῃ6 Ἰδύϊοῦ, ἃ8 ν"6}} 88 
οὗ τὰς Ῥεβοῃϊίο, ἰ8 ἰατοσοϑυϊηρ ἔον βου ηρ, οὐ δὺ Ἰοαϑῦ ὑμγονίις σα ἀροη αἰ οι} σαβθ8. Τὸ [6 
ΑἸοχαπάγίδη ΡὮΒ1]ὸ ὑ86 Οτθοκ ὑγδηβίϑιίοη οὗ ἘΖοκίθὶ, σι Ποῖ ΘΟΓΌΔΙΪΥ 6 δδὰ {Π6 ρνηθδίθδι 
ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ, ΔΡΡΘΔΓΒ ἠοὺ 0 δανο ὈΘΘῺ δῦ 81] δοσθαβί]8. (ΕἜΑΝΚΕΙ, Ἐογϑίμαίϊίθπ σὰ ἀεγ ϑορί. 

9.) Ρ. 8 

8 9. ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΟΙΟΟΥ͂ ΟΕ ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

“ΤῊ ΟἹα Τοκίδιμθηῦ ΟἸ ΣΙ ΒιΟΙΟΟῪ 8 ἃ γϑβα]ὺ οὗἨ {18 οἰγοιμηδίδποθ, ὑμπαὺ ὑῃ ἀϊν!πθ Ῥσοιηἶβθ 
ΘΟΠΊ68 ἔογίδι γγοηὶ {λ6 ἡμειἰσπιοπί οΥ αο " (2 ΑΝ6Ε) ; διὰ {πὸ 141] οἵ “θυ βδ θη τ ΔΎ Ὀ6 Ἰοοϊκοα 
ὌΡΟῺ 88 ὕῃο αἰοιπθηὺ τ ἢ Οἢ ἀδίθγη) 68. ὑῃ6 Βαοοηα στοὰρ οὗ ὑπ6 Μοβϑίδπὶς ργορ ιθοίοβ, Οομρ. 
[ληρο, υ8. θυφ. ». 674. Απὰ βο πγουρμοαῦ ὑπ 6 δηποαηοοσηθηὺ οὗ ἔθυσα βαϊ ναύϊοη 88 88 ἰΐδ 
Ῥτέσιγ 0 ἰλς ἡμα)εἰαὶ αοἰἱοϊίψ 6.7) Ψελουαλ. ὙΠθτΘ ὕδβοσθ 18. πὸ τοβί, 0}}} ὕ886 Ἰαδὺ δχίγθια υ ἢδ8 
Ὀθοη ταδοϊιοα, πα ὑπ ᾿αδὺ ἀτορβ οὗ Φυάδῃ αν Ὀθθη βοδίθγθα διηοης ὕ86 δοαίμβοη. Τὶ 
ὈΔοκΚρμτουπά οὗ ἡκαάσφιποηί, οὐ σοῦ (86. ΟὨτίβύοϊο  οδ] ργορῆθου οὐ Εζεκίοὶ αἰβρίαγβ 1086}, ἰδ 
ἐποτοίοτγα {π8 αηΐνογβαὶ ΟἹα Τοβίδιμθηϊ οη6 οὗ 86 ῥσορδοίβ," [8ὺ 88 ἢ ὀσουρίεβ 1ὺ Βρθοίδ! γ᾽ ἰμ 
σοι πιο 1 6 ΓΟπιΔ. 

Τυβ Εζοκίθὶ (οἢ. χί. 18) οὐῖοβ σιν Ἰουὰ νοῖΐοϑ, ἰμαὺ ἀοάᾶ ἰΒ τηλκίηως ἃ [11] οπὰ οὗ ὑδ6 
Σοπγηδηῦ οἱ ἰβγϑϑὶ, δηα γϑοδῖνε ἐγεγοροπ [ῃ6 Ῥχοόγοΐβο (νοῦ. 16), [μδὺ ὑ6 Εἰἴθγηδὶ Ηϊπηβο] ἢ ψν}}} 
θῈ “88 8 ΒΑΠΟΓΌΔΓΥ " 10 ἴῃ6 ΟΧῚΪ68 ἴον (80 Βῃογὺ ὑΐπη6 οὗἨ ὑμοὶγ Ὀδηϊβῃπηθπῦ. Οαὺ οὗ ἀαρρατγοιεϊῳ 
οσοπιρίοίς ἐπίογπιϊπαίίοπ πα ἡιασπιθπὶ ΠΟΥ Υἶβοβ ἋΡ πδὺ ἴῃ ἃ οογίδϊ ἢ ΤωθαϑαγΘ ΔΙΓΟΔαΥ ἔουσιη8 ἃ 
ῬΓΟΡΑγαίίοη ἔον ὑἢ6 οἷοβθ οἵ ἐπ Ὀοοΐς. 

Υοὺ ἐδ6 ργιοκεϊῳ δἸοταθηΐ σδῺ μοὶ ΘΓ οὨ 0818 δοσοιηῦ, ποῦ οἡ {86 ψΠΟ]6, Ὀ6 τορατάρα 88 ἐδό 
Ῥεεμίαγψ οἵ ἘΣΘ ΚῚ61᾽8 ΟΠ σίου. Τῇ αὐιηοβὺ ψν6 οδῃ χηδί ἰδίῃ 18, ὑμπαὺ 10 ἰβ ἃ ργδαοπιϊπαηΐ 
Θ]οιηθηῦ ἴῃ (86 ΠΙΔΏΠΘΙ οὗ ΟΣ ῬΤΟΡμ ΙΒ σοποθρύϊοῃ δηὰ σοργοβοηΐδίίοη (οσορ. ὃ 7) ἰπ ἐδ 
τοβρθοῦ αἷβο. ΕῸγ {6 ργ θβεϊῳ οοποθρίϊο 18 σου ΠΥ ἴο Ὀ6 ζουπὰ ἴῃ «6 Γοι 8} ἴοο, ΓῸΓ ἜΧΒΙΡ]6,. 
δηα ᾿αδβῦ ἴῃ οὐ. |. 14-17, Βοτο Ηδνοσγηϊοῖς πᾶὰβ “" Φογοι δ 8 ἑππαἀδιηθηαὶ ἰά6 8." οὗ {μ6 
Μοββίδηϊο βαινδίϊοη Οχρτοαβοᾶ. [1Ὁ οδὴ δ]8οὸ σι} ΟἹ ΠΟΥ θ6 βθονῃ, αὖ Ἰοαδῦ ἢ [86 οδ8θ οὗ 
ἘΖΟΚΙΕΙ, ὑμαῦ, 88 1,ΔΏρ6 Αββαγίβ, “186 ἸΏσΙῪ ΟἿἶοα οὗὨ ὑμ6 λίοββι ἢ βίαρβ ἱπίο ὑμ6 Ὀδεκρτουμᾶ -:᾽" 
ἴῦ ΤΑΥ͂ 6 δαπ ὑεα τ 8 τοβρϑοῦ ἴο Η15 ρσορῃοίϊο οἥϊοθ. Εστ, ἰὴ δοοογάδποθ ψ τὺ} Εχοι. χῖχ. ὁ, 
-αἰἰἴ6 ροθρεὶ οὗ ἴπΠ6 ΟἹ ά Τεβιδιηθηῦ ᾿ (ἴ0 υ86 ὑῃ6 ψοσαβ οὗ Εἶτα] α),--τὶ 8 Κίπφάοηι τοπνδίηβ ὑΠ9 
Ἰχουποῖθ, δηα ὑΠ6 811- ρογυδαϊηρ νον οὗ ὑπ 6 Μοββίδῃ 185 ὑηδὺ οὗ ἴ886 Κίηρ, ν᾿ Βα μοΥ τοβημ οἡ 
2 ὅϑία. νἱϊ., οὐ φοίπρ Ὀδοῖς ἰο θη. χιῖχ. Νοῖ οἹ]Ὺ ἄοββ Εζοίκί οὶ βίιδγθ βιιοῖι δὴ οχροοίδίίοι ἢ 
8}} {16 φγορμεοῖβ, Ὀαΐ ἱπητηθα! αἰ ν οἱ ἷ8 Ορθηΐηρ ΠΡ (6 Μεββίδηϊο ῥγοβρθϑοῦ, ἰὼ οἢ. χυἹὶ, 22--24, 
“ὸ Πᾶν6 ἴἢ8 Ρῥ]δηϊίηρ οὗ {})}6 ΟΘδσ “ὁ οἢ {86 ΒΙΡῺ τπουη τα] οὗ [8186]. ἐ.6. {Π6 ταὶβίῃρ ὼρ οὗ [8 
αν άϊο κἰηράοιῃ, ἴο  οΒ6 ῥγούθοιίοη ὑδ8 παύϊοῃβ υ7}}} βυιτωϊῦ ὑμοτηβοῖνοβ (οοσὴρ. ὈθΘΒ᾽ 468. μι 
οἰ. χχ. 88, 37). Ὑ86 ““ σοπηίηρς Οπθ᾽ οὗ οἢ. χχὶ. 82, ποβο στὶρμὺ 1Ὁ 15᾽) (“ Ῥοῦθδρθ. 1}: 
Δ] υϑοὴ ἴο ἢ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ ΜοΒΒΙΔΏΪΟΔΙΥ ἰηοσργεῦθα ρϑδβασθ, ὅδθῃ. χ]χ. 10.) σϑιηδυῖκβ Β]6εΪκ), ἰβ δὶ 
ΑἸ] δνοηΐβ 8 Κίῃγ. ἀπά Ἰυβὺ ἴο 186 βδμθ οὔδοῦ 8 888}} ἢν ἴο Ἰηϊοσργεῦ οὗ, χχῖχ. 3]. 
ΘΒΡΘΟΪΔΠΥ ὑθ 6 σδυβίηρ “080 Βογὴ ἰο Ὀυὰ ἔογιΒ.") Βυῦ ΠΟῪ ἀνϑὴ ἴῃ οἷ. χχχὶν., ---ν 8116, ψΠᾺ 
ΤΒΟΪΟΚ, πὸ ᾿π8ὺ δα πηῦ ὑἱαὺ “086 πᾶπλα οὗ Βῃρῃβοσα οοσσοβροιᾶβ ἴο ὑμδὺ οὗ ΓΆΪΟΣ 1. 108 οἰ ἢ]οδ] 
1468," -- Πογο Φεοθονδῃ ὕΔΚ68 ροὰ Η]μ561] 7 ἴῃ8 οαγὸ οὗ ὑῃ6 οοκΚ βοδιογοά Ὁμοῦ ἰμ6 Ὀδά 

1 ΤΒοϊαοὶ (2 6 Ῥγορλείεη πὰ ἐΐτε Ἠγεϊδεασιηρεη, ῬΡ. 37 5βα4., 78) ραύῃοσβ ὉΡ ““ 811 ῬΡσορῃϑδοῖθβθ ὉΠΑ͂ΟΣ 
ἔα οαξοογΎ οὗ ὑπαὺ ΒΟΙΥ ογάθν οὗ γοὐγι ρυύίνο Ἰυϑύϊοθ ψ ὐσἢ ὈΘΔΥΒ ΒΌΓΑΥ ἴῃ ἔπ Εἰδβίογυ οὗὨ σαβηκίηα, "ἢ 
(Ζερ)ιδηΐδῃ ᾿5 ἰῃ οὐ ]ηθ ἐπὶ ῥσορμϑέϊο ἐμϑοοάϊου οἵ α6οα ἴῃ Βἰδύοῦγ.) “4.8 ἰαν δῃὰ σχϑισι θυ ἐἱ ο ΔΥῸ ἱπύίεσ 
ΟΠὔΔΏ Θ6Ό]9 1άθα5, ἰδ νὰ8 8 τιδύϊοσ οὗ Ὠθοϑϑβιῦν ὑμαὺ Ἰορα] οχῃογίαύ οηβ βῃουἹα Ὀθοοσηθ ὕπμθ ῬΧΟΡΏΘΟΥ οὗ 
τοῖσι ας οη ἰὰ ἐμα ξαξυγο---ἤοσ ἰηάϊνίυ8}5 δη ἃ ἴοσ Ὑ 11.010 πδύξοῃ, οἱοδίης ὙΠ ὑμὸ ῥσγοδροσὶ οἵ 0 ἰδοὺ 
ἡιιάχπηοηΐ, ὈΥ τηοδὴβ οὗ πο ἐὴθ Ἰάοα οὗ δ ὑμπθοογδου 18 ἀθβῦποα ἴο σοὺ 1ΐ8 Ὁ] ὥτηδίθ ἔι1 8] θηΐ."" 
Ἡβδνοτγπίοῖς (Ῥονὶ. ὥδον αἷς Τμεοϊοσὶς ἃ. ΑἸἰέεη, Τεϑίαπιοηῖ5, ν. 147): “ὙῬΤΟΡΆΘΟΥ Κθ6Ρ8 ἱπ 18 Θγ6 ἐμ ξαϊυσο 
οὗ τ: 8 Ρ6ΟΡ]6, πὶ] 6 ἱξ, 88 10 οτο, χίνοθ ἃ ὅθ Ῥσχϑβϑηῦ. Εσόῖῃ ἐμ ἡπάρτηθηῦ ὉΡΟῺ ὅπ ὑμθΟΟΓΔΟΥ͂ 88 
οἰακίϊδοτωοηῦ οοτλθβ ἔοτί ἢ ἐδ 6 δαϊνδϊ οη. Τῆι υἀρσπιοηῦ ὉΡΟοΩ ἐδ ὩΔΌΣΟΙΒ '8 πούδμἱηρ θυ ἔπ αἰοσ βοδεϊοι 
οὗ [80 ἐμπιθΟΟΊ Δ Υ, 8ἃ8 8 νἱσίοσίουβ ΡΟΎΤΟΣ ΟΥ̓ΟΥ δοαυ ποηάοτη. ἘΕΨΟΣΥ͂ Δῃπουποοηθῃῦ οὗ ᾿πάρτηθηῦ ΡΟ ἐδ 
ποχ]ὰ 16 ἐμβογοΐοσο, ἰῃ σϑα! ἐγ, Μοδδίδηΐο, ᾿ἐκκο ἑπδὲ οὗ ἐμθ ἐμοοογδίδο ᾿πσᾳτηθμῖ, ἢ 
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Βθθρμογῆβ (νον. 11 544.). (ῃϊ8 ἰβΒ ἴο Ὀ6 ἄοῃθ ὈΥ͂ τηθᾶηβ οἱ Ηἰβ βεγνδηῦ Πανὶ, 8ο ὑπαὺ {16 
βουνδηῦ οὗ ὑῃ8 Ἰωορ 18. πο μοῦ (Π6. Ῥϑορῖθ, ποῦ ὕὍ88 ὕγυθ [δγ86], ΠΟΥ {Π6 Ῥτορμοῦϊο ΟΓΩΘΓ, ΠΟΥ 
ὀὄνοὴ ἴΠ6 ΝΜ ΒΔ -ργορδοῦ, Ὀαῦ, ΔΒ νοῦ, 26 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ΒΑΥΒ, ὁ 0}}6 Ῥτηοα." Οὐομηρ. ἴῃ δαάϊζίοῃ, 
οἢ, χχχν. 22, 24, 35: “ Μγ βογναπὺ αν ἃ 884}} Ὀ6 ῬγΔ66 ΟΥ̓ΘΣ 1ῃρθι.,᾽ οἴο., “" δῃηὰ αν ἃ ΜΚ 
ϑουναπηῦ 85}4]} θ6 {πο ῖν ῥγίποο ἔῸΓ νυ γ." 
ἃ ΠΙΑΥ͂ ΔΟρογάΙ σὴν δββογ γαίῃον, ὑπαῦ {π6 ζίωσίν οδῆσο 18 ργοπιίποηί ἴῃ ἘΖΟΚΙΟ] 5 ῥ᾽ οίαγο οὗ 

[06 Μοββίδι, δηὰ τπαῦ, δου πὶδ ὅπ ῥτορμοῦϊο οἶσθ, 006 Μαββίαμϊο ρυ οβϑι οοα 88. τύ }} ΤΙ μἈ 18 
ἴῃ ὑῃ6 ὈδΔΟΚρτουμα πὶ οὰν Ῥγορμοῦ. Αὐ οἷν. χχὶ. 81 [26, Επηρ. νουβ.} ἐμὰ ῥυίδίὶγ ἀἰμηϊιγ. 
ν Ιοἢ ΤἬΟΪΠΟΙς Πο]θ ὕο 6 501} ἃ τηδῦζε οὗ σοῃύγουυβυ, ἈμρΘΑΓΒ αὖ τηοβδὺ ἴῃ πίοι τη {πὸ 
Κηργ. Αἰποηρ [Π6 ῥχγϊοβίβ οὗ 86. ἕδπιρὶθ (οἈ. χ]. βα4ᾳ.}) ὅμὸ Πρ ἢ ρτίθδῦ ἰβ ποῦ ῃδτλθα, Ὀὰΐ ἃ 
ΒΙρ ἢ - ΟΡ ΘΒ. ]Υ τηοάο οὗ δοίϊηρ 18 τηδάθ ἐν ἀπῦ οὗἨ τῃ6 ττοβίβι ΤΏ 686 ΔΓ ἰο Ὀδοοιμο ἃ Ηἱρἢ- 
ῬΓΙοϑυμοοῦ, 80 88 ὑπΠ6 ὙΠ0]6 [πὰ ρ]6 Ὀθοοτηθβ ἃ ΠΟΙ οὗ ὨοΙΪε8β, δῦ “186 1,οτὰ ἢ 8 “" δὖ {6 
Β8Π16 ἐΐπι6 ὑῃ 8 ΒΙρῊ ρῥγίθδῦ,"" 18 ποῦ ἴο Ὀ6 ἰηξογγοα ἔγοιῃ ὑπιὶ8 οἰγοπηιδίδηοθ ᾿ὑηἀου θύρα] ν “τὴ 
τῆλ ἡ ἴῃ οἷ. ΧΙ. 6 18. ποῖ ΠΡ ΤΠ6 ὁπ6 ὯῸΓ [ἢ6 οἰδποῦ; δηᾶ ΒΘ ἰδ 18 {Ποτὸ βαϊα Ὀν {π6 μ]οτν οὗ 
Ψομονδῃ, υμ θη ᾿ῦ Θηὔουβ, ψἸῸ τοβρθοὺ τὸ {6 ἀκ οὗ ὑπ6 σογθηδηῦ, “016 ΡΪδοθ οὗ ΜΥ ἱπσοπθ," 
ὉΠ 18. ΟΟΠ65 ταῦμον ἔγοπι ὑἢ 6 1108 οὗ (οὐ 45 Κίηρ, (δὴ ἔγομν ὕΠ6 1105 οὗ ἃ δἰ ρᾷ ρῥγ οβί, 

ὁ {π6 8016, [Π6 ᾿Θου ΑΥ ΟΥ̓ οὗ ΕΖοκῖο] ἴῃ ἷ8 ΟἈτβιοϊ ορίοαὶ σϑ]αὐύϊοπβ ἸμΑΥ ρου δ ρ85 θ6 Βα 
[0 αὐίδοῖ ἰδπ5 ἐο {λ6 ροτβοπαϊμ, νι] ΟὮ,, 88 Βο οἰτοιτηβύδηοοα ἀπά οἹου μοὰ τί} βοῖ δη ΟΠΙσο, ὈΥ͂ 
ὑ}18 ΟΥ {ἰπᾶῦ ΟΥΒΟΥ πουῖς, τη ]αῦοβ (6 Μεββίδῃϊς βαϊνδίίοῃ, ἐπα (0 {}ιῖ5 καϊσαίϊοι ἰἰβο! , Α5 ν ἢ 
για] ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ ΟΧΡΓοΒβὶς {86 “ΨΦομονδὴ ον ΕἸἰρμύθουβποαβ ἡ οὗ ὅπ6 Μοββίδῃ (οἰ. χχὶ, 6) 
ῬΆΒΒ6Β ΟΥΟΡ ἴὸ 6 Μρββίδηϊσ ῬΡ600]6 (6. χχχὶϊὶ. 16), 8ὸ ΕΖθ 1615. ῬΧΟΡΠΟΟΥ͂ ΟΟσυ 65. {186 ] ἢ 
ῬΘΟΙΠ Πανὶ αν ἢ {Πη6 Πρκαϊαπὶς βαϊσαϊϊοπ 07 106 ρεορίο. ΤΉΗδὺ οὗὨ ὁοιιγβα 18, 180 85 δἰβδθν γα 4180 
ἴπ {Π6 Ῥγορῃοῦϑ, ἐπαῦ Ψυαΐζα!ν, ἀηᾶ δ᾽οηρ στὰ Φαάδῃ Ιβγαρὶ δίβο, ἰβ ἴο γοίυση ἔσοιη 086 δχίΐθ. 
Τα ἀ δ] νογϑποο ἔγοτη ΒΑΆΌΎ]οη δηῇ {ῃαὖὺ ΟΠΘΥ ὙΟΣῪ αἱ ογοηῦ τραριηρύϊοη τὰ ἰπῦο ΟΠ6 ΔΠΟΙὮΘΓ, 
}υδὺ Π| {16 ἀδβισιούϊοη οὗ ΨΘγιιβαίθτα πα ὑπ Ἰαδὺ ἡπαρτηθηὺ ἴῃ 6 οβοϊιδίοϊορσίοδὶ ἀἸἰβοοῦχβοϑ οὗ 
6818. ΝῸΣ οδῃ ἰὑ 6 Ἰοοκϑα ὕροὴ ἃ8 δηγυμίηρ ρϑοῦ δΥ, ὑμπαῦ {π|8 ουὐναγαά τοῦασῃ 18 σοποοὶνοα 
οὗ ΜαββιΔηἸΟΔΠΪΥ 85 δὴ ἱπύθγηϑ] ΟἿ 6. ἃ8 ΘΟ Θγβίοῃ ἰὸ {Π6 Ἰοτὰ : ἴογ (ἢ6 σᾶ886 18 {6 ΒΑ 6 ὙΠῸ 
Ψογθιη δῇ (οἢ. χχὶν. ὃ βαα., χχχὶ. 10 βαα., χχχ. 18 8βαα.). Βαΐῦ αἰ ὑΠποι ἢ {116 Βυ ] οὔϊνα 8116 ἰδ 
ποὺ ἰογρούζθη, ταῦ ὑπ 6 Γαπιηδηΐ 8}4}] ΤΟΙΏΘΙΩΌΘΣ δηά Ἰοδύμα {Π6 πη βοῖνο8 (ΕΖοκ. νἱ. 9, χυη]. 
81 ὄσνβϑη, χχχνί. 31 844.}), χοῦ 1Π6 οὐ)γοοίζυε ὑδβιϊ ΠΟΠΥ͂ Ῥτοροπάεγαίοβ αυθὴ ἴῃ οἷ, χὶ. 16: “1 
Μ1]1 Ὀ6 ἴο {Πὸπὶ 88 8ἃ βαηοίματΥ." ΟΥ̓ οοὐτδα ὑμ18 " Φ ΠΟΥ Δ ἢ 88 ἃ Βα ποῦ ΔΥΥ “ ΔΥ 6 Ἰοοκοὰ 
ὉΡΟΩ 88 Εζθκὶο] 8 Ῥδτϑ]]6ῖ ἰο Ψ6γοιη ἢ 8 “ὁ Φ μονῇ οὐὐ ΕἸ ὑθΟυΒΉ658,᾽) δπα σομηραγοα τὶ ἢ 
ον. 1. 16. 17. ΕΖοῖκ. χχ. 40 κααᾳβ. Τίιο ἔυπἀδιηθηίαὶ ἰάθδ οὗ ἴβσγϑοὶ ἰβ "" ἃ Κιπρήοπι οὐ Ὀγιδϑδίυ," 
ἐ(ᾳ ᾿οΐὶψ ῬΘΟΡΙ8,᾽" ψ Βοβ6 Ἰιοδᾷ ἰ8 {π6 Κιηρ-Ὀτιθϑῦ, (86 Μοββίδῃ, οἢ. χχχνῖ. 28, 28. 1, Ποῦουου, 
“ογοταίαὶι, ἰῃ ἀοβοσιδίης (λ6 Μαββίδηϊο Βα] ν δίῃ, 88 ἰῦ 111 Ὀ6 ΔΕσοΙΏ ΡΒ 64 ἴῃ ἢ 6 ΡΘΟΡΙΒ, ἃ5 ὉΠΟΥ͂ 
ψὶ]] θ6 να΄ ἴῃ ροββϑεβίοῃ οὗ ἰδ, βΒρϑδῖβ οὗ {π 6 “" ἢρατῦ,᾽" νυ ἱοι αοὐα ν}}} γψῖνο, ἴο Κυον Ηΐμ, οὗ {88 
ἐἐ ῃρν οονοηδηῦ,," ψΠοτο (οὐ “Ῥαϊ8 ΗΒ Ιατν ἰπ {ΠΟ ῚΡ ̓ πψαγ ρᾶτὺ δηα πΥ [68 10 οἱ ὑπ 6 ῖΣ ἢθαγί, "ἢ 

οὗ {᾿|ὸ “οπ6 Ὠθαγὺ δη4 0η6 ὙΔΥ͂ " (6... χχχὶὶ. 89 βαᾳ.), ΕΖθ16] οὐ ᾿ΐ8 ῥαγί, δηὰ ἰῃδὺ ᾿πδὺ δὺ 
οἷν. χὶ. 19, ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ΒΙ ΠΆΠΪΑΡ Ἰαπσύαρσα, Ὀὰ ὁ ὑπ6 ὁ“ πον βρ τῆ," 116 " (Π6 Βρί γι" οσσαγτίηρ Ὀοἕοσθ 
ἱπ οἷ. 1. 12. 20 8α4.. 15 σμδγαοίογ βιῖο, 8 Βοιηθ  ηρ ΔἸ Ὁ] ΟΠ 8] (ἢ. χΥἹ]. 81): σοΙΡ. ὈΘΒ᾽ 468, 
οἢ. χτὶ. 00 βᾳᾳφ. 786 Μοβδβίδηϊο ββ᾽ ναυοη οὗὐ ὑπ β60}16 (αυϊΐθ ᾽πὶ ΠΑΥΤΊΟΠΥ͂ ψ τ ὕΠ 6 ΘΠδΓδοῦρι 
οἵ ἔϊπ6 ὍοοΚ, δοοοσάϊηρ ὕο οἷ. 1.) 18 Ποβουι θα ἃ8 ἃ βαηποί ψίης οὐ σον ψίησ ο77 Οοὐ ἔπ, 88 νν 61} 8ἃ8Β 
προη ἴβυϑθὶ (οἢ. χχ. 41, χχυἹ!. 2ὅ, χχχῖχ. 27; σορ. Ψοΐῃ χυΐ. 14). Βαβθα οὐ ἐῃϊ8 ὑπουρὶῦ 

{ῃόγὸ ἀυίβοβ {Π6 οἰοαπϑίηρσ (οἰ. χχχνὶ. 22 εαα. ; ὁοῖῃρ. οἷ. ΧΧΧΥΪ. 82, 88, χχχυ!. 93). ψ ΠΙΟὮ {Π6 

λοϑβίδηϊς ρουοά μοὶ ἀβ οαὐ ἱπ ῥγοβρθοῦ (νον. 25), ἀπά {δ γ᾽ οὗ ἃ ἢθν οαγῦ δ ΠΟῪ Βρ᾿ τ 
(νον. 26), ἡ Ἀἰοἢ αραὶπ (Υ ον. 27) 18 τηδᾶβ ὕο ἱποϊαἀθ ἴῃ 1ῦ {Π6 δοὺ, ὑπᾶὺ αἀοα ρυΐβ ΗΠ ἰ5 ϑρίγιε ἰὴ 
Ὁποῖνρ Ὀτοαθὲ. ΤΈΘ ρείείπρ Οὗ ἰλ6 Πὲοϊπο δρίτὶ! ἴῃ [86 ψῃ0]6 ἤουδβο οὗ [βγϑϑὶ ἔογιηβ ὑ6 Κογποὶ οὗ 
{{π6 ΥΟΥΥ͂ Οπαγδοίουϊβϑυϊο νἱβίοπ οὗ οἷ. ΧΧχυΠ. (ΠΟΠΡ. γοΡ. 14), δηᾶ 18. ΘΧΡΤΟΒΕΙΥ͂ ΒΡΟΚΘῺ οὗ ἴῃ 
οἢ. χχχὶχ. 29 δ {Ὺ6 οἱ ρονγίης ΟΥ {λὲ ϑρίτι 07 Ψολονταΐ ρου μα ἤουβα οὗ ἴβγδοὶ, Τλαί διὰ 
ποὐμϊηρ, οξ6 18 {Ὺλ6 ρεσιϊατγίῃ οΥ (δε ΟἸιγιβιοίοσῳ 977 Ἐποζιίεῖ; ἴῃ οὔθ ψοσβ: ἐ}6 εἰδυεϊορπιοπί οὗ 

ἐδ λίοκοιαδ, ὑμ6 ϑριτ -ἀποϊηἰοα οὗ αοά, ἐλ Ολτίβέ, ἱπίο Ολνἱβαηὶίῳ ἴῃ ἴῃ 8 ἔγίο ]εγαοῖ. ρδῃδο, 
Γ 66 ῬΘΟΏΠ ΠΑ ὈΪοβδίηρ᾽ οὗ ὑΐθ ἔθυαρ]ε ᾽ (6. χ]. 5αᾳ.} 18. “118 ψδίθυ-δρυίηρ," οἷν. χὶνὶ. (ΛΑ Ν6Ὲ), 
τ ]Οἷ 18 αὖ [86 βᾶπλο {1π|6 {π6 ΚΟΥ͂ ὕο ἢ Ὁῃαἀογβίδ Πα! Πρ' οὗ ὕπθβα οἱοβὶπρ οἰδρίθυβ οὗ οὔγ Ῥοὺκ 

(ΦοΒη νἱὶ. 38, 89). [5 Ογιβύοϊοσν πιονο8 δἰτοδαν τ ἢ ὑῃ6 οἶτοῖ]α οὗ [ῃ6 Θοομοῖὴν οὗ ἐπ 
Ηογ ϑρίτίδ ; πδΥ, ὅσο οἷ. 1. οὗ ΟὟγ ῥσορῃοῦ 18Β ἴο 6 ἀπδογβίοοά ἴῃ δοοογάδης σπῖτι Φομας 
χυὶ. 14. Οπθ πιῖρῃὺ Β8Υ : δοοίεδἰαϑιϊσαίϊϊψ, ὙΓ Ἀ116 Πδηῃΐθὶ Ῥγορμρθβῖθβ οὗ {16 Μοββίδῃ ἴῃ Ηἰ9 
Εἰηράοιῃ ΔΌΟΥ͂Θ 8}} ροϊἐἐσαϊῳ, οα {6 εἰΔ6 οὗ ἐ89 σου]ϊὰ. Οοιρ. Ὀοαϊάοα, [μ6 [ο]οσίηρ ϑοοϊοι. 
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8 10. ΟΕ ΤΗΣ ὕ88, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ἹΜΡΟΕΥ, ΑΝῸ ὈΙΕΕΕΒΕΝΤ ΨΛΑΥΘ ΟΕ ὈΝΘΕΒΒΤΑΝΌΙΝΟ 
ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

Βα κοβ Βιδεϊιρετᾷ, ν. Ρ. 1708, βαγ8 δὺ ὶ 14: “"ΟΟΟΙΥ γοδάοθτα ἤπα ἴῃ 118 θΟῸΚ τοῦς δηΐ 
εἀϊδεοαίίοη δπουρὰι,,) ὕο υῖῦ, ἴῃ ΖΘΠΘΓΑΙ : “ἴῃ αἰδῦτοββ δηα τοῦ Ὁ]6 οοπιέοτῦ δηα σοηϑβοϊ δίῃ, "ἢ 88 
Ὃ6]] 88 “{Π|ὸ ταοϑῦ ἀ6] ρὨ πα] πα σχαοίοη. 88 ἴο ἃ (οα- ]θαβίηρ νν ΑΚ." “ ΕΟΓΥ ΠΟΤ ΟἿ6 ρὲγ- 
σοῖνοβ μονν ΘΔΓΏΘΒΟΥ σα Βο 6 8 ἰο δΥΆΚθὴ τηθη, δηα ἴο ἀο] νοῦ (θη ἔσοτῃ [ἢ6 ρόνοῦ οἵ ἀατῖ- 
ὮΘΕ5, βοιηθι πη68 ὈΥ̓͂ ῬΤΟΙΒ6Β, ΒοΟπηγο 08 ΟΥ̓ ὑῃτοαίθηϊη δ, Ὀὰὺ Ββοπιθίϊ πο 8150, {ἴ σπσογἦβ ἈΓΘ 
φοῖϊη ἴο ῥγουϑ οὗ πο ἃνϑὶϊ, ὈΥ̓͂ τλθδῃβ οὗ ρΆ]ς οδ δια 168. “ὁ Βιιϊΐ ἴῃ ραγύϊσυ δῦ π6 ρσορῃθῦ 
βετγεθ---(1) τὸ γίνθ τ {π6 Κπον]οᾶρο οὗ ὑΠ6 αἰνῖηθ ΤΘΓΟΥ, τὶ ὐθουβηθββϑ, ὑσαῦ, Ἀπ ΡΟΝ ΟΣ; 
(2) ἴο γσῖνο υ8 ἰῃ6 Κηοπϊοειῖΐρσα οὗ {86 παιϊθλιϊηθβ8 οὗ βίῃ, ἴου  ῃοϑθ βαῖκο ψ Π016 Κἰη σἀΟΙῺΒ ἈΓΘ 
Ἰαϊὰ παβίο; (3) μ ψίνοβ. υ8 γι] 68 85 ο δῦ ΘΥΟΙΎ ΟἿΘ δα8 [0 4ο ἴῃ 8 οἷδοι οἡ π6 Ὀγοδκίης 
οὔ οὗ ἀοάΒ ἡυάρτησηΐδ: (4) ἢ6 ὙΑΙΏΒ 5 ΠΟῪ γὸ ΔΓῸ ἴ0 6 Οἡ ΟἿΓ ψυχά, οὐς., ἀραϊπβῦ ἴα 80 
ΒΟΟΣ Υ, Δροβίδϑυ, ὈγΟΒΌΣ Ρ ΟΠ, ΠΥΡΟΟΣΊΒΥ, δηα {Π6 ἴκα; (Ὁ) δῃηᾶᾷ μον, 'ῃ ὑπ6 πιϊάβῦ οὗ 186 
ττοδίοβῦ σογγυρίίοη δη βονϑγοϑῦ ὀὁρργοββίοῃ οὗ [86 Ομ υσοῖ, να οαυρῃῦ ποὺ ἰο ἰο96 μοαγύ Δ] Ομ ί μον, 
Ὀαὺὺ ἰο ὈοΙΐονο δδβυγραϊγ, ὑπ δῦ, 8δ8 ἀοά ἷἰβ Δ0]60 ἴο Ῥυηῖβη δηᾶ οχίοσιηϊηδίθ Ηΐβ θη θη} 165, 80 850 

ες ἱἷ5 8016 ἐὸ ᾿ἸΏΡΤΟΥΘ, Ῥγοϊθοῦ, δῃη τθᾶῖζο Ηἰβ ΟΠ σοῦ ρ]ογίοιιβ." 
Ἐν δα βῆον β ἤονν 0818 186 ἴ0 8]1 ὑτωθ οοηηθοὶβ 186 17 τυ ἢ {86 ἐπηπιοαίαίο αἰπι οὗ ἘΖΕΚΙ6] ἴῃ 

186 ρυδ]]!οδιϊοη οὗ [18 ὈοΟΪκ, τ ΘΠ ἢ6 ΓΟΙΆΔΓΚΒ ΔΙΏΟΙΩ ΟΥΠΘΥ {(Πἱηρβ: " ΕῸΓΣ ΟὯ6 ὑπΐηρ, ἢ6 Βδά ἴὸ 
βῆον τπδὺ Φογυβα οπλ ποῦ [4], Ὀδσδυβα 1 τψὰ8 ἴῃ (8617, δῃηὰ δὰ Ὀδθη ἴογ Ἰοῃρς, ἰῃ ἃ βίδίθ οἵ 
᾿στοιη)ο 18 0]6 οοῃζυβίοη Πα ΡΟΓΥΘΓΒΙΓ, δηᾶ ὑμογοῖη δῦ [ῃ6 βᾶπ16 {ϊπ|6 ἴοῦ {86 ᾿ἰνίηρ ὑΠ6 γα ἸΑΥ͂ 
{86 τεῦ Ιρββοι δηὰ νδγπΐηρ ἴῸΓ [ἢ6 ἑαΐαγα ; Ὀαῦ, ΒΟΔΟΒΑΙΥ͂, μ6 Ἰησδί 4180 βοὺ ἕο [86 οογέδ ἰΥ 
οὗ 4 Ὀοϊξοῦ ἑαΐατο, δηὰ οὗ {ῃ6 ᾿παἀοδσ οὐ ΠΥ οὗ ὑ86 ἰσὰθ ΟΒαγοῖὶι, δα Ὀγίηρ ουὖ οἰΘΑΥΥ ἴΠ6 
οηυϊηθ ΠΟΡ6 88 Ορροθρα ο ἀδβρϑὶσ, 88. γ7 611 88 1ὴ ὁρροβίὑΐοῃ ὑο ΑΒ Υ δΔηα νδίῃ Ἔχ ρθοία Π0}8 : ἴῃ 
Κερρίῃς αἰἶνο ὑῃ6 βαοσοά ἔτγθ ἀυγίηρ 86 Ἰοὴρ ρϑυϊοὰ οὗ (86 6χ]]θ (8 ὈΟΟΚ σοογίδι ἰῪ δα ῃ0 
δΙ68}} ἰπῆπθῃοο," οἷο. Φεθὺβ ϑίγαοιθ. Ὄχργθαβθβ ἢ ΠΏΒ618 ἴῃ ὑΠ686 ἰθυπὴβ δθοὰῦ Οὐγ ῥχορίιοῦ, 
δοοογήϊηρ ἴο Ετὶ Ζε 6 5 ὑγϑηβίδιίου (οἷ. χὶχ. 8, 9): ὁ ΕΖοκΚί6] ὈΘΠ6]4 {86 νἱβίοῃ οἵ ρίογυ, 
ἢ ϊοὴ {Π6 Τοτὰ οδαβοα Ὠΐπι ἴο 866 ροὴ ὑπ6 ομαγίοῦ οἵ {ἢ σμοσι ἷπι ; ἔοτ ἢδ τηδᾶθ πηθηὐίοη οὗ 
[8:6 οπϑανΐοβ ἰῃ συσταίη, δηὰ ἀϊαὰ ροοὰ ἰο [8086 ψγὰο ᾿ψδΙκοα 1ὴ τὶρῦ ψΑΥ8; Ὀὰὺ Βα σουμξοτίοα 
δοῦν, δπὰ ἀ δ) νογοά {μ6πὶ ὈΥ δββυγοά ἢορθ." ἢ 

ΑΒ τοραγάβ τῃ6 ἱπιρογί οὗ ἘΖΟΚΙ6] ἐλοοίοσί αϊψ σοπεϊἀοτοα, 6 8.411} ὑπ 6 πῆογθ Τ δα Ὁ δὈϊ6 
ὉΥ͂ δῦ {π6 βοὴ οὗ ϑἴσϑοι τη οβ ἃ βίδα ϊηρ-Ῥοϊηῦ, 88 ἐδ6 σίογῳ 97 Οοα ᾿δὰΒ ΔΙΓΘΔαΥ τορϑδίθα! 
Ὅσο Τουπὰ ὈΥ ἃ8 ἰο 6 οὗ Ἰπηροτίδηοθ ἴῃ ψμούθηρ᾽ αὖ {π6 οοηλθηΐβ οὗ ΟἿὟἿ ὈΟΟΙς. [πῃ ὑΠ}8 ὙγΆῪ 
ἘΣΘΕΊΟῚ Β ὉΠΘΟΙΟΘῪ ἰβ ΟΠ Γ δου ΓΙ ΒΕ ΟΘΠΪΥ ἱπαϊοαίθα. [{| ἀἰδυϊπονοὶγ, Οοα Β “" πλα ΘΒγ " ΟΧΡΓΘΕΒ6Β 
Ἦ!8 ἱποοῦιρασγδῦ!]θ δῃᾶ ἱπητη θα βατ  Ὁ]6 δχα] αὐϊοῃ δΌονο ἤθαάσθὴ δπα οαγίῃ, ὑπαῦ πηΐᾳαθ, δθβο- 
Ἰυΐοὶν ρογίθουῦ ἱηπδροηάθηοθ οἱ ΗΒ Ὀοΐῃρ, ἴῃ νἰγίθο οὗ ψῃϊο Ηδ 18 ἀοἂ δἴομθ, ἴῃ στ βοπὶ [ἢ 6 
διοδίῃθϑθ, ΡΟΥΘ, ὈΘΔΌΪΥ͂, οοπ ἰηθδΏθ, δηα ΒρΙΘηἀου οὗ 1116 Δ΄Ὸ ῬΓΟΡΟΙΥ͂ ἱπμογθηῦ, ὑπ 6 ἢ 
Ἐσοκῖ6] πη Κο8 ΚΠΟΥΤΏ ἴο υ8 {Π6 σίογψ οὗ φαιόν 88 θοΐηρ {μ6 86}1-τερτεκοηϊαίίοι οὗ ἴἢ6 ἀϊνίῃθ 
Ἰ1ξ6-[Ογπὶ ἵπ ογοτ ἰ0 πιαπὶ [εδίαἰϊοπ. ΑΒ [}6 ““ πιδ) οβίν " που] Ὀ6 ὕἢ6 διιπη οὗ 4}} δα ργαϊοι ἀλη 
αἰνίπο αὐ αΐθ8, εο, δοοογήϊηρ ἴο Ὠΐστα, (ἢ8 σίογψ 18 ῃ6 “8016 ἡπαηνιγοίαίΐοη οἵ αοἄ ἐπ τησπάδηθ 
1ΐϊημε. ΑΒ {1π|ὸ αἰνῖμθ “" ΣΔΔ)ΟΒΙΥ ᾿---τἰν οι. ΌὈΥ πὶΒ τη} 18 βῃονῃ ἴο Ὀ6 πιο ΓᾺ}--- 88 88 ἰΐϑ 
οουπίογραγὺ ὑμ6 “ ΒΟ] ποαβ ̓ " οὗ ἀοά, πῃ δοοογάβποθ τὶ ψ  ΐοβ αοά 18 Ηἰταβο] ἢ ῬΌΓΘ, βοὸ 1} 6 
ἀϊνίηο σίοτῃ 5'πι48 ἰἰ8 οΘουπίογρασί ἴῃ {86 τί σλίεδοιιπο55 οἵ ἀοἄ, ἰη νἰγίιθ οὗ το Οοα, δ8 ΟἸδαπβοῦ 
ΟΥ̓ ϑδαποίβογ, δ] κα ἴῃ ἡμηγπιονέ δα ἴῃ ΠΟΤ ΟΝ, Τοδίογ 68 ΔΒ Ὑ76}1 88 αϊερίαψα Ηΐβ σΊΟΥΥ ἰπ ὑπ6 που], 
ΤΒΟ γι σλίοομδηεδ8 7 Οοὐ ἴΒ, πιοχῦ ἰο {86 σίοτῳ 77 Οοὐὠ, διιᾷ ἴῃ οοπηθοίίοῃ ὑπογον ἢ, ἐλὲ ροουϊίατ' 
ἐλεοοφυιμμπεηοη 0 Ἐξοκιοὶ, Ἐτοτῃ {Π|8 ὑμποοϊορίσαὶ βιδηαροίηῦ ἢ ἀδὶϊηθαΐθβ [6 ἀονν ἴα! οὗ 
ΦοΓΏΒΔΙ οπι, δηα ἈΠ κου δ6 086 ἀονγῃί8}} οὗ [Π6 Ὠοαύβθη πδιϊοηβ γοξεσγοα ἴο. Βοίῃ ἤᾶνο το[ιβοα ἴῃ 
ἔγθα ΒΌΓΓΟΠΔΘΓ ἴο σοπβθοσγαίθ ὑμϑιηβοῖνοβ ἰο ἀοα, Ὀαὺ πᾶγα 88 τὰ οἢ 858 ουοῦ ὑΠ6Υ ΘΟ] ἴπ {Ποἷτ 
ΟὟ οδδὸ ὑγοδίβα (οα ῥτοίβποὶΥ, δηὰ τοδᾶθ ὑπ σψουϊὰ οἡ 108 ραγῦ ὑποΐθαῃ, Τῇθ αἰνίηθ 
τσ ΘΟΥΚΏΘΕΒ ἐπ 7μεἰσπιεηί, 88 ᾿ἰῦ 18 ὁχϑουύρα οἡ Ὀοΐῃ, 8) βῖβ {18 ἀϊδβογᾶθγ, ὑπ|8 σοη ταί οεἰίοη 
88 τορτγβ ἀοἀ Β τηδηϊεβίδίϊοι 1 ἴῃ 6 ψου]α, 88 τοράγαβ Ηἴἶβ αἰνί πὸ ρΊΟΣΥ, ἰΒγοῦ ἢ ὑποῖν θοὶπς 
ΚΔ Κοη ΔΌΨΔΥ ὉΥ͂ οτος, ᾿πδδηη ἢ δι. σα οοηδοογαίθθ ἰ0 ΗΪπηΕ ἢ 0Π6 ὁΠ6 88 ν6]} 3 ὑπὸ οὐδοῦ 88 ἃ 
δδοσίῆσο, δὰ ἴῃ ὑπ18 ΨΥ τίη Διοηθιηθηΐ ἔῸΣ [}|6 51. ὈΥ̓͂ ΠΙ68η8 οὗ {Π6 ῥιιηΒιιγχθηΐ, οἰ ΘΆΉ 508 
ἐῃ6 του] αἶβο, τ οι 18 ἀρβιϊ θα ὅο Ὀ6 ἀπὰ ἴο Ὀϑοομηο ἔ}]} οὗ ΗΪβ ζίογυ, δηὰ δ γϑδίογοβ ἢ 8 
Εἶἰουγ ἰπῃ (δ18 τοβρθοῦ. Ετοιῃ ὑμ6 βϑηὴθ ὑβθοϊορίσδὶ βιδηαροίηῦ πιόγον δα βαϊνδίϊουι α͵βὸ δῖθ 

1 ὥσοζοιγυ βοΐδ ὉΡ Ἐνζοϊχιοὶ 86 ἃ ἔββδοῦθσ δῃὰ μαΐξίεσῃι 70. Ῥγοαοΐδενε. 



26 ΒΖΕΚΊΕΙ,. 

οοποοίνοα οὗ ἰπ ΕΖοκῖοὶ, ἀπὰ ἴῃ ἔδοῦ τσιεν (λα ργεπιρροβίποη οὗ ἃ. ϑιιδαιἱ μου. “ ἘῸΥ τ} 
τἰσῃςϑοιβηθδβ οὗ ἀοὐ," 8β8γ8 Βοοῖ (ἐελγβάϊζο, Ρ. 11δ βαα.}, “'β μα! ]ονοὰ ποῦ ΠΟΘΙ ἧι 
ῬαπΙΒῃΐην, Ὀαὺ 4180 ἰὼ ρυκίηρ ἀσαΐϊη ὕο χἱρὰθ δια ογθδίίηρ δον, ποθὴ Ηδ ρυΐδ ΗΒ ἴᾶνν 85 
᾿χῦ δηιὶ βριγιῦ οαϊ ΝΑΓΟΙΥ δηα ἱηγ ΡΥ ἴῃ δα 11ἴ6, ἀπ βοῖβ ὕρ ψὶ ογοδίϊνα ΡΟΝ ΘΓ ἴῃ ὅ})16 
νου], 88 118 ουθυ  ΒΌλιρ Βα Ἰ γαύϊοη, [86 τοίσῃ οὗ ἰᾶὺν ν σὰ δα Ὀδο Ἰῃ οσστυρίθα ὈΥ δβιη." Τὰ 
80]{-ἸηΔι}}θ οὐδ ῦ οι οὗ Η ἰδ ΚΊΟΣΥ 18. Οἡ [815 8146, 1η ἔδοῦ, 8180 108 γεδίυταίοη του ἢ τὴ Ὠὐθουδβηθδα, 
Ἰϑυυῦ 5111} ἤοτα 118 Ὁ]1857} πα Ἰον ον οαλιδοη. ΑἸΟΠΟΌΡΒ ἃ δα βυ ΟΠ ΑΤΥ βιδοσίης οὗ ἴῃ 
δογνδηῦ οὗ ἀοά, 88 ἴῃ [88. 11}}.. 18 ποῦ τηϑῦ ψ τ ἴῃ ΕΖΟΚΙ6], γοῦ ἴΠ6 οἱδδμβίηρς οὗ Εζοϊκ. χχχνὶ. 2ὃ 
15. σοησοῖνεα οὗ 88 οἵὸ εἤεοίο ὑψ μτγίοκείψ τιρϊαζίοη; δυὰ 6 ἔδοῦ ὑαῦὺ βυϊδυλυιτίοι 18. ὯῸ 
βίση γα Γπουρἢῦ [0 οὐγ ὑχορῃρύ, ὑμαὺ βοὴ ἃ νἱϑνν 18 τὶ μἰπ) ζυπαδιηθηίΐδὶ, δηα ψν1}}} (μοτοΐογο 
ΑἾδΟ 6 ῬΓΟΒΙΡΡΟΒΘΩ ὈΥ͂ Ὠΐτ ἴου ὑπ6 Βαϊναίίοῃ οὗ ἴβγϑθὶ ὑῃσγοῦμ) })6 ΤΔΘΓΟΥ οὗ Οοά, 1Β βίον ὈΥ͂ 
ἴλ6 ἰο γα οΎ οὗ τοουστίην Ρδδβᾶμοθ, οἢ. χὶν. 14, 10, 18, 20, ΑΒ {6 γ6 18. ΠῸ ΟἿ6 ον ΔΙΏΟΠ 
1Π6 ῬΘΟΡΪΘ, δἰ Ῥγορθῦ, ΟΥ ῥτὶθϑῦ, οὐ. Κίηρ, 80 ]6 ὕο βίδρ ᾿μῦο ὑδθ Ὀγθδοῦ, ἃ βυδυϊθα οι ἰδ 
ἀοιηδη θα, ὈΥ̓͂ ΙΩΘΔΠ8 οὗ ν᾽ ϊοἢ ἔ}} αὐοποηιοηῦ οδὴ Ὀ6 Ἰηδαο, ὈΥ̓͂ τη6Δη8 οὗ ψ οἢ τ ρ ὑΘΟυ 81.655 
φαίη ὑμ|6 ν]ούοσυ, δηὰ 06 σοσυ οὗ Φοβονδὰ ἰὰ ρυδοθ δη ΙΏΘΓΟΥ ΟΟιμ68 ὧο Ὀ6 τηδηϊοϑύοιὶ. 
(Οορ. Ὀοβίαεβ, Οδ}} θυ Β γΟΥῪ βυμραϑίϊνο ἀγίϊοϊθ ἰὴ Πθυζορ, ᾿χ. ἢ. 419.) Ἠδποα [6 ννογὰ οὗ (86 
ῬΓορμοῦ ον ἀρδίῃ υδῦ ἀδιηδηβ σον τογδίοη 10 Οὐά, ιὺ ἢ ἡ ποτὰ 41} (μΐη δ ἀγὸ ῬοββίὉ]6, νν 8116 
τὰο ἀρ] υϑίοη οὗ ἃ βιβυϊ αὐ] Υ Βυ ογησ οὗ 088 ΟὨΠ]ΠάγΘη ἴοὸσ (86 συϊὺ οὗ ὑλοὶν ζαῦῃογΒ ἰβ 
αἸδιη᾽Β86α ἴῃ [86 ταοϑὲ δηογροῦς δηα ἀδοίαθα ᾺΥ ἴῃ οἷ. χυὶ]. ἘΕῸΓ ὑπ6 γἱρμίθουβιηθθα ᾿ Ὠἰ οἷλ 
ἘΖΟΪΚΙ6Ὶ πο] 48 ὩΡ 88 8 τ᾿  ὐθουβθηθδδ [0Γ Ὠ8ΔῺ 18. “10 εἰο ν᾽ ἢδὺ ἰδ ἰανγίυ] διὰ σὴ μ ἢ," 5 τὸ ἀ6δ) 
ἐγαΐῳ " (οἢ. χυὶ]. δ, 9). “" ἐὼ δὲ τὶ ριιύθουβ,᾽" δῃᾶ ποῦ ἴο ἀσρατγῦ ἔγοιω σὶρ ὐθοῦΒηθββ, ὑπ σοΐογα 8150 
ἴο τεπιαὶπ τἱρῃίθουβ (νοτβ. 24, 20) : 8ὸοὸ ἐθδῦὺ ὑμ:656 ΘΟ] άγθη οδὴ Ὠθ πον Κηον ὉΠοιβοῖνοβ ἴο Ὀὸ 
ΚΟ 658, 80 88 δῦϑ ἴὸ θῸ οὯΡΔ0]6 οὗ ἃ βυϊδβιλθα ὔοη ἴοσῦ ὑΒ 6} [δύθοσβ, ΠΟΥ ἀσυϑὺ ΠΟΥ ΔΠ]ονν 
1 δι Βοῖνοβ ἴο 06 βαύϊβῆθιὶ νντῦ ἃ τὶ μη ὐθουβηθδθ οὗ ρίουβ ργοίθησα (1 σοηίγαβῦ 10} ΟὯ6 (ῃδῦ ἰΒ 
ΕΘΥΒΟΙΒΔΙ δηα δοίμδὶ, δηᾶ τϑϑὶ δῃα δοϊαϊηρ); ὃ Ὀαΐ ὉΠΟΥ͂ 8τ6 ἴΟ τηδῖα ὑποιπιβοῖνοβ ἃ ποῦν μοϑγ δθᾶ 
ἃ ἩΘῊ Βρί τὶ (γτοσ. 51). ΑΔΒ ἴὴ Ῥδυθοα]ΑΓ {115 οἰοβίηρ ἀοιδπα οὗ {Π)6 1δ᾽ι0ἢ ουδρίθσ, ἴὰ τ ΒΙοἢ 0}18 
ΨΓΠ016 ἀἸΒΟΟΌΓΒΟ δρουῦ Γἰρ  ΓΘΟΙΞΠΟΒ5 οἰ ο8, 16 8 10 Ὀ6 δοθῇ δὶ 88 ΨΥ οὗὨ βγδ6} 5 ἐμβουρσμβ 
ἈΠΠογίο 848 Ὀδθὴ ἃ ἤδ᾽88. οὔθ, ἰμϑβιρ οἷ 88 086 χπηδίϊον 1 ὨδΔηῇ ἰδ ογΘ ἃ οοῃηγογδίου, ν1}} 

ἰηνοῖνα {Π6 ὩΘῪ Ὀἱτγίδι, ἃ ὩΘῪ ογοϑύϊοι, 80 ἰὼ 0018 ὙΦΑΥ͂ ΠΠΟΓΘ 868 ἸηἴΟ νίθνν, δὺ 0})}6 ΒΆΠ16 {Ἰ}6, 88 
Π6 {π6 ΨΔΥ ῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ ἸηΔη, ὑἢ6 ΨΔΥ͂ 0 (ὐοά, δια ὑμαγοῖὶ ἐλ τραᾶν ο77 Οοὐ, ἴμᾶὶ αἀοα νἶιο “" ἃ 
ΠΟ Ρ]ΘΆΒΌΓΘ 'π ὑπ6 ἀοδῦδ οὗ Ὠἶτὰ ὑμαῦ αἰοίὰ ᾽" (νοτβ. 82, 88, οἢ. χχχὶϑ.), δ8 ἐδὲ ταν ο7 ἰἰ. 
Ελοὶχ ἴον ᾿ἰπ)86] 7, βὸ τὰηβ ει ΕΖΟΙΘ] ὑπ Δ} 6 818 [0 4}} ἑβιοϊα βιυδβυϊξα οι ἴῃ ἐμ ὑπ ρσηιθαῦ 
οὗ (ἀοά, δ δηὐ ὉΠ οβὶβ ἡ ἴον Ἰ68 8 ἴο ἀθαῖῃ (νοῦ. 4). Βυὺῦ 848 ἀοά ν}}}8 ἴμ6 16 οὗ μὲ ν᾿ μο 
“ἢ [ὨΤΏΒ ἔγοτῃ ἢἰ8Β ΨΑΥ, ἡ ἴἢ6 ἔσθ ΜΔΥ οὗἉ [16 τιυδὺ ΟΥ̓ΘΡ ἃ Ὀδύ6Γ, θυ θὴ ἃ ἴχσὰθ δα ϑιϊ αὐΐοη. 

Βαυϊηραγίθη, πον ΈΥΘΡ, αῖνο 8 1688 Ῥχομηΐμοησα (ΗΠ γζορ ΒΒ εαί- πεν. ἵν. ν. 298 βᾳᾳ.) ἴο 
5116}} δὴ οἱλσο-λεοϊοσίσαιϊ τϑϑηϊης οὗ ΟΡ Ὀοοῖ ἤδη ἴο δὴ ἐβολαϊοϊοσίςαὶ ΟὨΘ, ΜὨ6ὴ ἢθ ββοσίβ, 
“ἐτῆϑδῦ δοοογήϊην ἴο ϑδογίρίαγο [Βγ6} Β βιδίθβ οὗ οδρΟΥ Υ ΟΥ̓ ΠΟ 688 66Ά568 δἴζοχ (ἢ6 τοΐασι οὗ 
ἃ ἴον ὑποιιβαι 48 ἴο ογβαίοαν ἅμαοσ Οὐτυβ, Ὀαὺ ΘΟ 108 ἀον 0 006 ῥγοβοηῦ δύ, δηὰ ψ}}]} 
Ιαβῦ ἈΠ1}}} [816 σΘηΘΙ͵Ά] σοην βίο οὗ [βγ86].} Τῇ Ἰηϊογρσγοίδτίοη διἱοιηρίθα ἔγοπι ὑμἷδ ροϊηῦ οὗ 
νον οἵ {π6 νἱ᾽ϑίοῃῃ ἴῃ οἷ. ἱ., οὗ 86 “᾿Ῥχορμοίὶς πνογὰ ἀυσίηρς τμ6 6χ1]ο,᾽ οὗ 186 ““ Ἰοὺ οὗ 
ἘΖΕΚΙθΙ ἀυτίηρ [ΒΡ 6} 8 ΟΡ Υ Υ, "᾿---Ο. 6 ὨΊΔΥ ΔΡΡΙῚΥ ἴο 1ὺ Βα ρσαγίθη Β οὐστι ψγοτ 8---- ὁ ἀγὰρβ 0 
ὑπ ρββδᾶζθ Ψ1Ὸ Ομ ΘΒ Τῇ Ὠαπμα {Π6 ὙΘΡῪ ἰδίηρ᾽ (μδὺ ἰΒ ἕο 06 ρῥγονϑα ἔτοιῃ 10." Ηδθσθ, Πού υ ῦ, 
{}1:86 ΟΡΡονγθα ΤΥ ργοβθηΐβ 186], Ὀθέοσθ 6 δηΐδσ οὐ δ οχροείὑϊοι οὗ δ116ὸ ὈοΟΚ οὗ Εζοκίεὶ, οἵ 
ἀϊδβουδβίηρ ὑμ6 αἰ )ετονί πιοάθα 4 ἱμίονρτοι έν ᾿θ. Βαυτηρσαγίθη ὅπαβ ἰῃ 1πῸ μϑδββδρα αυοΐϊοά, ὑπὰξ 
ἰῃ ἘΖοκ. 1.- 8, (σορ. οἷ. χὶ. 32, 28) “1 18 βῇονγῃ τηοβῦ ΟἸΘΑΣΙΥ ὑμδὺ ἃ ΠΟῪ τηρὶμοὰ οὗ 
τουθἰαθΐδοη οὐ αοἀ᾿β ρᾶγῦ 18 ἴο Ὀοχὶῃ, τυ ογονιῦ ὑπ6γο 8. σίνθῃ ἰπ ἴβσγαρὶ, οσθη νἱτμοὰῦ μα 
Ἰηϑύγυ οι, (Δ]}0 οὗ [Π6 Βαπούθαγν δα ὕ}6 ὈγΙΘΘΟΎ Βαγνίοθ, ἃ Ῥροββὶ ὈΠΠΥ͂ οὗ {γίνου ἀδνοϊοριηθηῦ 
Δηα ῬΓΌΡΤΘΕΒ ; δηὰ ὑἰθη, ἴῃ βυρρογὺ οὗ (818 νίονν, 86 Ὀτίπρβ ἔοσαγα ὁ’ 88 8 ῃ6ν (2) Ὀορπηϊην 
οὗ ἱπηοῦ ἀονοϊορηιοηῦ ἢ ὑπ6 ““ῥγορμϑιϊς ρμοβιὑϊομ δηὰ Ἰδθουσϑ οὗ ΕΖοὶκῖ6ὶ ἀπσὶηρ [Δ 6 Θχὶ!ο,᾽" ἴὰ 
οοππρούίοι ἡ ἢ ἩΪΟΝ Τοίογθηοθ 18 τοδαρ ἰὸ ΕΖΟὶ,. νυ]. 1, χὶ. 2δ, χὶϊὶ. 24 (σῖν. 1), χχ. 1, χχὶν. 

19, χχχὶϊ. 81, 82, αβὺ 88 ὕ1.68 σοπυϊπυδίϊοι 18 ἑυυπα “ὁ ἴῃ 6 ογάϊπδησο οὗ ἴδπ6 βυπάροριυς ἀοννη 
ἴο ἰλ6 ῥγοβθηὺ ἀδυ." " Υ̓Βαῦ, δῦουβ 41]1, {86 πηθδιίΐηρ οὗἨ {116 Ἰαδὺ {τὰ οὗ {46 Ὀοοὶκς δῃγουμιι 8 

Ἰ “« ΠῊ6 Ραὰ βοζχὲ οὗ πιοσα οιὐναγά σὶρ ὐὑθουδηθβῶ δᾶ βἤδση ΠΟ] 688 (ϑαγε Βαυσηρασέθῃ), Ὑ ϊοὮ 88 ΟΠ 68 
δ ἰο Ὀγίης ΒΙΔΒΡΏΘΙΩΥ δηα ὈΪΟΟΑ͂Υ Ῥογβθοι οῃ οα ὕμθ ΠΟΙΥ 8πὰ σἰφμίθουβ Κὶῃρ οὗ ἴδτϑο] διὰ Ηΐτω νῇο 
“8 ἀοθτηομπδίχαϊεα ἰο Ὀ6 ἐμ ὅοῃ οὗ αοἂ, 85. Μ1|6]] 85. οὰῃὶ Η15 ϑρ᾽σχὶὑ-δποϊπὐθα τθββοηρογα οὗ ροῶοθ. ἨἩδηοο, 
ΑἾκυ, ΕΖοἸκ61 8. Ῥγορμῃϑίϊο Ἰδθουσδ ἰὰ ποσὰ δα ἀδοὰ δγὸ ἀϊγϑοῦθα δ τθοσχὸ δροϊημδὺ ἐὶ6 ἀθοαροδὺ μὰ τηοοὶ 
Ἰδϑύϊῃς οογτυρίίου, ὑμδη αραἰμδῦ 81} 6186. 



ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΊΟΝ. 21 πεν 5 στυτς ς {ὐεἡἢἡρ τ τ φτυπ-  πΞ-' ς- - τς ΣΝ τ τ 
ἴο," Βαυαρατῦθην ψῖνθϑ ἃ8 ἔθ ]Πο 8, οἢ. χχχνὶ. χχχν!]. : “8 Γοδυγγδοιίοη οὗ ἰμ6 ἀθδᾶ δπὰ Ὀαυτίοα 
ἡδίϊοι),, δ 8 Υ ΘΓ] βίϊηρ βρτίπρ ἴον τμοῖν ἔγοβι- οπηά Ἰαπᾶ,, ΔΒ Βοοη 88 186 βρὶγὶῦ οὗἨ ΡῬγομῆθοῦ 
88.4}} ργοῦβ το ΡΥ δποῦρὶ, ἴῃ τΠ6 ρονοῦ οὗ 118 ἀϊνίῃ βοῦγοθ, ὕο᾽ Ὀγθαῦμθ ἀρομ δα νγΆἸκ6 τρ 
{}15 δ614 οἱ τ6 ἄθδά,.--- τ β]οἢ 0Π6 ῥτορ δῦ ὀνθὴ 18 8018 ἰο ἀο 88 γοῦ ΟΠΙΥ ἴὰ ἰγρα (6ἷι. χχχν. 
ὃ, 1), τσ ιθα ὑπ βρὶπῦ οὗ [86 ργορἢδϑίϊο ννογὰ 88}4}} ἤϑνϑ δηθίγοὶγ Π]]οά 086 Οοη 0116 νου], οὐ (7) 
ψθοι ἴ86 [Ὁ] π 688. οὗ [86 (ἀδι 1}68 8}}4}} μαννα δοῦλο ἰπ, δηα ὈΥ 188 πιθᾶπθ βν8}} ᾶνθ ἴΠ6 μὸν ὃ. 
δηὰ ἴπ6 ὑλεῖς 0 τσ κὸ ἃρ {δα ἀθδα μθορὶο οὗ οἀ (οι. χὶ. 23δ, 26).".-- Ο. χ].--α]ν!. : “ ΕῸΓ 
ἌΒοη ἴεγὰ6] 85 ἃ ΠΏ ΟΩ 8 οομῃνεγίβα ἴο {πεῖν οι, ΠΟΥ οδῃ ὑμογ, ΠΟ ἀλγα ΑΥ̓͂ Ἔχ δ᾽ ὁ {]ιοῖτ 
ἰδί1ἢ δπὰ οὈδάϊθηοθ οἰ βοῦν δα, ὑμδῃ ἴῃ (ῃ6 ἔογιηβ ἀπ ογάϊπδησοοβ τ ἰοἢ Φομβονδὴ 88 σίνεῃ ἰὼ 
τπἰ8 παιίοη ὁ Απά [8 1 ποῦ ρΡ]αῖη, υἱναῦ ΟὨ]Υ͂ δου ὉΠ σομνογβίοι ψ1 0Π16 νΠ0]6 ἰὰτν ἴῃ Αἱ} ἴτ8 
ΑΓΒ τϑοοῖσ α ὑμδαὺ Ὁ] ] πηθης, τυ ον 0 Βα5 ΔΙναυΒ Εἰ μογίο ἀθιημληδα ἰὴ νϑῖῃ ἢ ΤῈ ΟἸ τοὶ οὗ 
Αοὰ ἰβ ἰο πᾷ 18 ρο8] ἴῃ ἐλ σοηαϊ! οι ἤθγθ βθθὴ ἃπα ἀοβογ θεα ὉΥ͂ ἴῃ6 ργορμοῦ οὗ Ιδγϑεὶ ('). Αὖ 
ἴηδί σοαὶ {86 (6 μ {1168 ἤη8}}} ΘΓ ἀσαίη ἰὕο (Π|6 ΘοΙητα Ὁ οἱ ἴδγδοὶ ([), δηὰ πα ἴῃ ὑΠ|6 ᾿διν 
οἵ ἴδγϑοὶ ὑποῖτ πδῦϊομαδὶ ([) βίδιαὐο- Ὀοοκ, δοοοσάϊην ὕο τ6 ν}} οὗ αοᾶ, δ τωυδὺ δοουβίοηλ 
οἰγβεῖνεβ ὕο γοσορηἶβα ἰὴ ἔμ656 ΟΕ ἀπά ρ]οτγίουβ ἀδϑογὶ ριΐουβ ποῦ ἸΩΘΓΘΙΥ ὑμ Ηπι8] βῃδρε οὗ 
ἴεταβὶ, Ὀαὺ 4150 186 τ] πγχαῦθ τηοᾶθ] ἔον ἴῃ οοηγογίθα δηᾶ ἱποογρογαϊοα (ὐοη 1168. (σοιαρ. οἷ!. 
χ νυ]. 223). ΤῊΪΒ 18 ποῦ ὑπ ὑ]δοθ ἴο θῃῖεσ οἢ ἃ ἔν} Ὁ ὑγοδυιπθηῦ οὗἨ (Πΐ8 Ἔχίσοωβ ἀθνυθίορπηθηῦ 
οὗ ἃ τίονν οὗ ΟἿΣ ῥσγορβοῦ, ἴῃ βυρμοτγί οἵ νι ϊοὶ) ὑἱ6 Ερίβι]ο το 86 Οδἰδιίδηβ δπᾶ ὑῃδὺ ὕο {116 
Βεῦτενβ ὧἀο ποῦ ΔΡῬΘαΡ ἴο ἤν θθθὴ ψγιὕθη, ΠῸΣ Αοἰβ χυ. 0 βᾶνθ Ῥθθὴ τηρϑηῦ ; ἰῦ πηιϑῖ 7ιι8ῦ 

δι Ἰεῖυ το οἰιαγδοίθσιζε ἰἰβεῖ. ὙΤΒΌΙαοΚ (ἢ ὲε Ῥγχορλεοίοη ἀπὰ ἰὰγα ἩΡεΐδεασ. Ὁ. 181 844.) Βαγϑ8: 
“ ΑἸΕΒου ΡΝ πὶ ΒΟΆΓΟΟΙΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ ΟΣ ἀδραχίμγχοηὐ οὗ δογὶρύαγο 88 ὑμθγο Ὀθθὴ [86 βαπια Ππιουπαζίοι 
αἢ τοοροοῦ ὑο ὍΠ6 Βογιποηθα οι] ῥυἹηοίρ] 68. 88 ἴῃ 1π6 Ἔχ ροβίυϊοη οὗ ὅδ ῥγορ ιθίβ, γϑῦ 36 ἸηδΥ͂ 
ἰδζο ἰμ6 ΠΌΘΓΓΥ οὗ δαυίμν, ὑπδῦ ἐπγουρδοιυῦ 4}} ρογοβ διά ββούϊομβ οὗ {Π6 Ομ σοῖς ὑμ8 ἐψροίοσιςαϊ 
οδδγαοίον οὗ ὈΧΟΡ ΘΕΟΥ͂ π.8 Ὀόθη ἀϑΌ8}} Ὁ τ᾿ ΚΘη ἴου σγαπίθα. [ἢ σγϑΐογθησο αἰ ὑο Ο]α Ἰπτβίδιηεηῦ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ σΘΏΘΓΔ), ἃπὰ ἰὼ οἱ ῥτορ θοῦ 4180 ἴῃ μανοῦ, ΜΜ 6 888}} αν ὕο ἀἰβύϊηρ α]Βἢ) ΠΊΟΓΘ 
ΘΥΔοῖν {π6 ἔΟ]Π]ον μν αἰ δογθηῦ τχοᾶθβ οὗ ᾿οὐογρσοίϊδιίοα. (σοιηρ. ψι ὙΒΟΙυοΙ, ἢ 6 ν] 80] 
δῖος οὗ Οομ]οσ οὐ “ ῬΣΟΡίιθΟΥ,, ἨΟΥΖΟ ΒΒ ἐἰεαί- Επουοί. χυὶ!. Ὁ. 642 8αα.) :---Ἰ1. 7116 
αἰϊεφοτίςαὶ ἱπιονγρτοίδίϊοη, το, τι ἃ οηθ-ἰ ἀρ ἀονοὶοραιθηῦ, τηυθὺ ἀσρθηθγαῖθ ᾿μΐο 
ΔΙΌ Γασί 688, 85 ὑπὸ Ἔχουθϑὶβ οὗ ὕὉΠ6 δποϊθηῦ ΟπΌΣΟἢ βῆονβ 8. 2. ΤῊ ἀὐϊκέογίςαὶ Ἰηϊογρτγοϊαυίοη 
οὗ [86 Αὐἰϊοοῦοδῃ Βοθοοὶ, ἴῃ 6 οἱ ἃ ατοί 8, πο οἵ {π6 Γαυϊοη δ] 1160 - παύου γ] β0]ο ΟΥΙ Οἰβ}). 

9. ΤΕ δυπιδοξσαί (6.0. χν., ΠΕΝΟ5Τ.) ἀηὰ {π6 νιγείοαὶ Ἰαϊογργοία τυ (6.5. οὗ ὑπ δΒεγίεδινς 
Βιδίο). 4. Τα ἐψρίσαϊ ἰηνοτρτοϊδιίοη, ν ἰοἢ ἰβ σοι] ηφα βοπχοίϊπιθθ ἢ 0Π|6 ΒΥΤΆΌΟ]1οᾺ], 
δοιποϊπηθβ τὶ {86 Δ] ροτίοα), βοτηθύϊηθβ τὺ ὕμθ ἰἰδίοιϊοδὶ, Ἰυϑῦ 88 ἴῃ ρθῃΘΓΑὶ 411 ὑπεδθ 
᾿υ οτργοίδιϊο"Β ἈΤῸ πὐϊχϑα ἴῃ τῃς ἀἰ εσοηῦ ὀχροβίζοσβ. ἴ{ ὁη6 οἱιοοβαθβ ἴο 68}} {86 ἰβύοτγίοαὶ {Π 6 
γεαϊμῖο Ἰαϊογργούδιϊοη, ὑῃ 6 ΟΥΠΟΙ Προ υ] ἢ τὺ ὍΘ οι Γαβύθα ψ ἢ 10 88 ἑαεαίἰβίϊο ; ἀνὰ 
1 (ΠΟΥ γα πού ὕο ϑβᾶρο ἃ δογίδίῃ πιθᾶβαγο οὗ ὀθηβαγα Ὀγ" Ὀοίης ἀρβισηδίθα 88 “ Βρ᾽ τἰ 8} 150|ς. 

8 ἰβ ἀ0η6 ὈΥ̓͂ ΟΟἾΪΟΣ, ὑμθη ἴἢ6 Ορροβίιθ ἰπίογργοίατοα τὐϊρῦ ηοῦ ψιπουῦ τοαβοὺ δάιηϊῦ οὗ 
Ὀοὶηρ᾽ ἀροίρηδιθα 88 ἃ τραϊου δ] δία οθθ. ῬΊθιϊβα) ἴῃ ΤΟΤΊΊΘΙ ἀδΥ8, Ἰυδὺ 8ἃ8. ἰὺ τονϊνοα “εν 188 
Ἰορδὶν ἴο {86 πατὺ οὗἨ {{|6 ἰάοα! γ οὗἨ ἔγβο ΟἸ σι βύϊδῃ 116, Ὀογάογθὰ τ ἢ 18 ΟὨ]]ΑΞΤΩΒ Οἡ ἃ ὙἹονν 
οὗ {86 ῥτγορὶιοῖῖς ψογά, ψὶοι Φογοης (' ἀοσ 1}} ΤΠ γτα δηᾶ Τα ΠῈΣ, δπ Δα ΠΟΥ Υ ἴπ ἐμ 6 
ὀχροϑίθοη οὗ ἴΠ6 Ῥγομμείβ.---ΤΉΟΙ, ΠΟΚ) μα σοπάθιγμηρ 85 ὁπ] δἰζίης ὅ: “" Οὺ αὰαῷ Δυΐεὶ οὐ 
Ὠρεἰτῖ, πιο ΠΟ Ὠοβίγὶ «Φυἀαϊζϑηϊοβ, σαντα] θυ ἔαύαγα οομθη πηΐ, ΠΟΒ ΒΡΊ ΤΙ Δ᾽ 106 78 πὰ 
ὑγδηβδοίδ ἀοσοϑι8,᾽) 864ᾳ. “ΓΑ σοΙρΑγα ιν ΙΥ Βη18}} γϑοίϊοιν, " Ὑ ο οἷς 68118. οι, ὁ ΠΟ, 
Ἰυδὶ 48 Τοῦ δραΐὶη τηοεῦ οὗ ὑμ6 ΕἸ ἰ8ἢ δηα ἃ πυπη ον οὗ ϑοιΐϊῃ (ὐουτηδῃ, ΘΒρΘοΙΆ ΠΥ 
Ἦυσίοαθογρ ἐπθο]ορίδηβ ἤν ἄπο, πο] ἃ Ὁῃϑηβεῖνεβ Ὀουηᾶ ὈΥ ὕΠ6 Ἰοίϊοσ ἴο υπᾶογβίαμα 
ἐϊιεταίϊψ πηαὶ ἰβΒ βαϊὰ οὗ 186 γοϊαχη οὗ [βγδρὶ, οὗὐἨ ὑπ ἰδκίηρ μοβοθβδίοῃ οὗ {μθ ᾿ἰδπὰβ οἵ τ} 
διοδίῃεη, οὗ 106 δ θη ρὶθ, ἃμὰ βδουί οἷα] γοσβῃΐρ." 

Ἀβ γοψαγάβ [86 ζϑῆογαὶ νἱον ᾿γίημ δῦ τὉ.6 Τουπάδιυίοη οἵὨ {11 [0] πρ Ἔχροβιζίοη οὗ {π6 ὈοοΚ 
οὗ ΕΖοκὶς], ἰξ οοἰηοίάοθβ τι ΟΘΒ]ΟΓ ἴῃ τα ΐβ, ἰμαῦ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 18 ἀἰγθοίρα 0 ἐλ6 ὁπ, δ8 Ὀθίηρ δὖ 1}8 
Β8116 [πη6 ἐὰς σοαῖ 977 (λ6 ᾿ϊδίογῳῃ 077 1σγαοὶ. ὙΏΘΓΟ ὈδϊοηρΒ ἰοὸ ἴῦ, ὑμαγοίοσγε, απ ἐβολαίιοίυσιοαί 

Τ πη φεπεταῖΐ, πα ἸΠΑΒΗΠΟἾ 88. {Π6 ΒΙΒΙΟΥΥ οἵὗἨ βγδθὶ 18 ἀθίθευ πη] θὰ Θββθ 8} ἃηα ἀ18- 
υἰποῖίνο! Υ ὃν ἐλὸ ἰαισ (Βοιη. 1ϊ. 17 βᾳᾳ.), διιᾶ Ολγίβί 18. 11.186 ὁπ οἵ {Π6 Ἰδιν, {88 εϑελαίοίοσισαὶ 
ἐβαγαοῖον οὗ ΟἹὰ Τοβίδιμθηϊ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ τηυβὺ 6, ΘΒρθοδ!]ν ἰῃ (8 Ροβιἴοη ὑονγαγ 8 [Π6 ϑνν, ΠΆΥ, 
ἴῃ ὅπ Ἰανν, ὑο ἃ Ἰατρθ ἄορτοθ μ6 Ολγίβέοϊοσίσαὶ οπ6. Ἐὸν ““ 4}} [ῃ6 Ρῥτορμιοὶβ δῃὰ ἴῃ6 ἰὰνν (1661 
Ῥτορβοδίθα ἀπὸ] Φοθη ὑμ6 Βαρυϊεῦ" (αι. χὶ. 18); ἴὼ. Ηϊω, ὑπογϑΐογθ, ὑο σ ἤοια Φοθη οου]ὰ 
Ῥοΐηῖ ψ Πἢ ἷβ δηροῦ, {8 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ σΘΆ868; ἰἴῦ 88 Ὀδοοπια Ὁ] ΗἸπιοαῦ (2 Οοτ. ἱ. 20; Μαῖυ. ν. 
18; Ηφὺ. 1,1; 1 Φοβῃ 1. 18; 1 Ῥοὺ, ἱν. 7). Το ἀθνοϊορπιθηῦ οὗ βιοὶ ἔα] Β] μλϑηΐ οἵ Ργορ θοῦ, 



28 ΕΖΕΚΙΕΙ, 

85 ἢ ἰβ ρίνθῃ ἴῃ ΟἸτβί, δι ΓΟ 68, 85 ΤΔΔῪ 6 ἀηδογβίοοά, ἰδέ ρεγζεοίϊης ΟΥ ἰλε ΟἈπτολ, 8ὸ [πϑὲ 

ἐμ ἐλὶν ἐθῆβο, δῃα ἃ γομϑγβ ἐλὲν χοϊαϊτίοη, ὕθθγὸ ΟΟΟῸΣ 4180 ἐβυλαίοί σίοαὶ εἰεπιοπίς ἴᾺ 116 ΝαΥΓΟΙΓΕΥ͂ 

δοςορίανίοι οὗ {116 « ογὰ ἴῃ {π6 ΟἹ Τοβίδτηθηῦ ργορβιοίβ, αροςαϊψρίϊο ἔοϑζαγοβ ἴῃ Ὑμῖν μἱούαγο οὗ 

ὑπ6 Μεβϑῖαθ. Βῦ 45 ἴπ6 ἀονοϊοριηθηῦ οὐ ΟἸτίβῦ ἴῃ 16 ρογίθουϊρ; Οὗ τ1116 ΟἸατοὶ! 18 ἐλαέ ιυλιοὴ 

ἐαζε8 ρίασε (ἀγοιισὰ ἰδ6 Ποῖ ΟἸιοκί, ἔον νι ἶσὶι τθάβοη ἔμ ββοιδίο!ορίςαὶ ὑθποίβ οἵ ὑπ ΟἸγίϑιϊα ἢ 

ἔλί οἰ βίαπα σὶρ ν ἴῃ 686 {τι ἀὐθϊς]θ,--οῦῃ 6 πὰ οὗ τἴ88 γα γ8 οὗ σοά ἴῃ {118 τεβρθοῦ 1Β ποὺ ἤσβιν, 

ναῖ (μον ὑμαὺ ὑπ Ἰογὰ μδ8 Ὀεοοιλθ 8163}}} {16 σίογίβοι ΘΟΓΡΟΓΘΙΌΥ, ἃ ποῦ Βοδνθῃ 84 ἃ πειρ 

οΑΤ ἢ, ΝΠ ογοίη ἀνθ! οί τὶ ῦθουβηθββ (οι. χὶν. 17).--τϑὸ αἰβο πούμίην οδι Ὀ6 ἴΔΚθὴ ἰμὔο νίον,, 

ἴον (16 Θβοβιδίοϊομν δἰσίοϊῳ κὸ σα κεἰ, Υ ἈΪΟἢ νου] ἃ σϑβα!ῦ ἴι ἃ Ἀδιυο}}8] [ϑγϑθὶ δΠ 4 δι) ββίΔ Ὁ 8 πη ρ; 
οἵ ἰΐβ Ἰανγ, ΟΥΎ Θὐθῇ ἴῃ ἃ Ψεν ]8ῃ- ΟΠ γβείδη τοἀθοιηρα Δ ΏΟΥ. ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 85 ἢ Οσίβῦ ΠΟΙ ΟΓ 

ὅν θοχ τοὶ να] θοῦ δηγεης (6 Δ]. 11. 28). ἀπ [16 Ἰδὺν μδβ οοπιὸ ἰὼ Ὀθύν ΘΘἢ ΠΘΓΕΙΥ, πὰ 
{πῦ Ὀϑοδιιβ6 οὗ β'π, ἈΠῈ} {πὸ βορρᾶ οὐὗἨ ργοῃνῖβα βῃοι!α οοηϊθ, ὑπο ᾿ Βοιη ἰῦ Πα ἴο βοῦνθ 8ἃ8 ἃ 
ΒΟ ΙΟΟΙ παβύθυ ΟΥ̓ (Βοπι. ν. 20; Ὁ]. 1}. 19, 24). “ῬΙΟΡΏΘΟΥ οομτοηΐβ 86], δα γ8 Ἱμυϊαοῖς 
ἴῃ {Π6 νοσκ τοίοτρα ἴο, “" Πὰ βοιελς ἔοσί ἢ ὑ6. ἔν}}} τϑ]ζαοη οὗ Ππ6 Κιμράοιῃ μ]δηιθα ἴῃ 
ἴβγδοὶ, δη ἃ δ]οηρ ΤῊ (πδὺ (Π6 Βα ϑίγίηρ οὗ 0Π6 το] ίο-λογα] πϑϑα οὗ τοἀοιηρύϊοι οἢ ὑπ ρϑγὶ 
οἵ τηϑικίηα, 88 ὑΠ6 υ] δἰ πηαῖθ ροδ] οὗὨ ὕΠπ6 δα γῖϊοσ ἰϑίογυ οὗ πιαπκιηα."} ὙὙΒοΟΪΌΟΙ, ὑπδγοΐογθ, ἰοῸ ΚΒ 

ὍΡΟΙ [86 τοα] ζαύϊοη οὗ ὑμ6.ρἱούατοβ ἰῃ ΕΖαὶς. χὶ. βαᾳ.. ἰὴ [86 Βρί γι υα] ΒΘ η86, 88 μδυὶηρ ΔΙ γον 
ἴδ κο ρῖδοο ἴῃ 086 ΟΠ γβυϊδη ΟἸαγοὶν,᾽") Ὦ116 ΟΘἈ]ΟΡ δραίη, ὀβρθοία !Υ Ὀοοδαβο οὗ οι. χὶ. 26,1 
δῦ 186 βΒαῖὴθ ἰἴὴθ ἢ0]Δ8 ΒΙΓΟΌ Υ, 88 δὴ δββϑηίϊίαὶ δἰθηχθηῦ οὗ 411] ργορθου, ὑμδῦ οὗ ΕΖβκίοὶ 
Ἰποϊα 6, [Π8 δοΐα 8] “ τοβίογατίοη οἵ [6 οουθηδηῦ ρθομῖθ, Ῥγοβοσνθὰ 88 {ΠΟΥ ἃγθ δυϑῃ ἴῃ (ΠΟῚΓγ 
το)θοτίου ἴοῦ {16 ἐ] Β] πηοπὺ οὗ {μοὶ ἀοβίηγ." Οοιῃρ. Ὀεβίάθβ, ὑπ 6 Σθδβ0}8 Ὑ)οΪι, δοουγάϊηρ ἴ 
ΤΗοΐαοῖκ (Ρ. 197 8ᾳ4.), βίδα ορροβοά ἴο ἃ “" ζτοβϑ σϑϑ βίο ἡ νἱον ΟὗἨ δ ᾿ἰαϑῦ οἰιδρίθοτβ οὗ 
Ἐζοκίοὶ. Ἡβνογη οὶς (Ἐυγίθα. ἀδεν αἰ Τ᾽ λοοϊοσὶε ἀε8 .1. Τ.) ΘΧΡγθδβθδ ἐν] π]86}} ἰππ8. (Ρ. 105): 
“ΤῊ οἰοβίηρ μγδαϊοίίομβ οὐ ἘΖΘΚ16] πᾶγο ἴῃ ΘΑΥ ΘΓ λιμθ8. ὈΘΘῺ ἀ8018}}γὙ7 υπἀογβιοοα ὑὙρΙοΠΠΥ, 
8) τεΐεστθα ἀϊγθοὶΥ ἴο [ῃ6 ρογβοι οἵ Ὁ γιβί, ὑμ)6 δροβί!οβ διὰ ΟἸ σἰβιῖδη) αδιγα ἰῺ σοηογαὶ, δυὰ 
ἴῃ {8 ΨΔΥ ὕἢθ ΓΥ̓ΡῚ64] δγβίθιηῃ ἴῃ Ῥυϊμοῖρ]Ὲ ἀςροηδγαίθα ἱπίο ἃ Ὑ11ἃ δἸ]οροσΥ. Τ1Β τἸλ0α6 οὗ 
ἱπἰογργαίδυιοη ἰ88 οδ]]6 ἔογί ἢ [56 ΟἴΒοσ ὀχίχθιμθ, δοοογάϊηρ ἰο ψῃϊοῖὶ ὕΠ6 ῥσορ]ιοῖβ ἃγὸ ΡῈ - 
τη ρα ἴο ἀφίοσιμἶ 6 μούμΐιρ οἶθο υοέοσεδβαπά Ὀὰὺ Ὁἢ6 ϑύαϊο οὗ {πίηρβ 88 10 ΜΒ γϑα!ν 0 ἴδκὸ 
νας (δαὺ αἰᾷ ποὺ ἕαϊζθ ρὶαςβ) δέζοσ (88 χῖΐθ, ργορθθου Ὀδίηρ ὑμ8 ὑγαηβίοστηθα ᾿μι0 ἃ ΠΘῪ 
Ἰορίβδιίοη, Ηφηοα (86 ῥγορ ιοίίοο- Βυτα θο 168] ἰπ ογργοιδυϊοι [8 πιοδὺ οογγϑοῖ, δοοοσάϊης ἴο ψ ϊ ἢ 
886 Σϑργεβθι 8 [1008 ἃτα ἴο Ὀ6 ὑπαδγβίοοα ἴῃ {88 βθη88 ὙΒΙΟΒ ὑπ 6 δα ΔΙΡΟΔΑΥῪ [ῸΓ ὁπ6 ᾿ἰνίης 
ὑπ άον (Π6 ΟἸἹὰ Τοβίαπιθηῦ ὑπθοογδου, νἱΖ. 88 ΒΥΤΏΟΪΒ, τ οβα ὑτὰβ δμα ἔμ}} δὶ βσδηοθ ἷἰβ ἰοὸ 6 
ΓΘΆ]]Ζοα ΟΠ]Υ͂ ἴῃ {88 πον ΟΒΌΓΧΟΙ.᾽" 

(Ομ χορ ΟΥ̓ ἴῃ ζΘΏΟΓΆΙ] ΘΟ ΠΊΔΥ ΘΟΙΊΡΆΓΘ 8180 [86 ἐβουρύξυ] δηὰ ῥγοΐουπά δἰδύοημθηῦ ὉΥ͂ 
Βοοκ, Ολνὺμ, 1,6 γιοϊϑϑοηδοῖια, Ὁ. 8δ4 Βα4.) 

1 76 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ρμεγπιξέξθά ἕο ἔβα ὑδιΐβ ὁρροσϑα τοῦ οὗ οαδύϊπα ἃ βἴαποθ οὐ (18 οὔ -τηθηὐϊοηθαὰ ρβδδβαρο, 
τ μου αὐὐοτηρύϊης (ἴον χης σοι] ἔαρι] τ ἔοσ δι οἢ 8 Ῥαχροβο) ἴο ἀθίομα ἔμθ ξοδονίπα ἰετογργοϊδθϊου ἴῃ 
νἱον οὗ [δ σοπζοχῦ ἴῃ ἤοῃι. ἰχ.-χὶ, ΕἸσδῦ οὗ 411 ἰὲ 5 ἴο "6 οὈβοσγνϑά, ὑμδὺ ἱῃ Βόιη. χὶ. 25 ὑπ δροϑίϊδ 
ΒΡΘΆΪΒ οὗ ἃ μυσφήφιον τοῦτο, Η]Δοΐπρ {}|6 Ῥτοποῦῃ δέξοσ ἔπ δυθείδηεῖνο, ὙΒΘΓΘΌΥ τοῦτο ἰΒ τηδὰθ ἴο γα ῖοσ πού ἴο 
ψΠλὺ ἐο]]} ον 8, Ὀυὺ ἴο δῦ 88 Ῥθθῃ ΔΙΤΘΔΑῪ βαϊά : “ἐμ ζογϑβαϊᾷ την ϑίοσγ." [,δὖ ὁῃ6 δοίωραγα Ερἢ, ν. 93 
πὰ 1 (οΥ. χὶ. 25 νυ νοσ. 26. Τλθπ, ἔυσέποσ, αη ἃ ἐμΐδ ἰδ [86 τηοαῦ ἱταροτίδην οοπβίἀοσϑίϊου, οχοχθίϊοαὶ 
ὑγααϊ οι πιιιβὺ Βα ὑπ ἐὸ 6 1ο]4, ἐμαὺ ἀσὸ μέρους, ᾿ξ οπ6 ᾿σαπβὶδίοβ ἰὐ 85 ἰὐποτίο : “ἴῃ μαγί,᾽" 18 ποῦ γΟΙῪ 
ΒΡΡΓΟΡΤΙ δύο ἱῃ ΔΩΥ οὗἨ 6 ραββᾶρθβ ὙὮΠΘΙΘ ἰὉ ΟΟΟΌΓΒ ΘΙδονῃογο (Εομι.. χν. 1δ, 24; 2 Οογ. 1. 14; ἃ. ὅ.. 

Μέρος (μοϊξα) ἰ8 ἐπ6 γΡογίϊοη ὑμαὺ 18 ἀμ (ἔδν. χχὶ. 8), δῃὰ 80 ὡσὸ μέρους Ὑ1}} Ιηθ8ὴ : 88 ἷ8 ὅυθ9, ἱπ ἐὰς 
ΤΠΘΆΒΌΓΘ, ΟΥ ; οὗ τὶρῦ. ὙΠΟ ΤΧΧ, κίνο ἐμεῖς βαρρογὺ ἕο {1118 τησδηΐης, ἀπὰ 1 Βυϊῦβ δ ΐΓΌ]Υ ἴῃ ἐπ Νὸν 
Τορϊαπηθηΐ ραββαρθη 'π αυρδέίοθ. 7ὴς 7ογεβαία πιψαίονν ἰ5 ἐμδὲ ἀἰθοιιβδοὰ ἴῃ Εοτη. 'χ. Ββ4ᾳ4., τ 6 }} 18 ΒΡροΪΚ αι 
οὗ ο ὕπθ ΕΒ Θβίδπβ δ͵8ο, ΒΒσΏΘΙυ : ἐλαὶ ΟΝ τὲ καϊὰ πιαας ἐπ, Ητιηϑεῖ} οὗ ὕεια απὰ Οσεηξέϊεδ, ὑμ6 80 ἔνγο, οἱς 
πεῖσ παν (ἘΡἈ. 11. 1δ), δο ὑπαῦ αὐἱϊ δοί ἑσνοῦβ ἔτοτα φιηοηᾷ υ᾽εισδ δ5 Μ611 ἃ8 Οεπίϊ68 ἀχὸ οπς ἰη Οὐτὶδὶ (ΟΔ]. ᾿, 
28), 7Ζδναεὶ αὐίεν ἰδέ δριγιί, ἴῃς 7εγαεῖ ὁ Οοα ((α]. νὶ. 16). ΤῊ ΐΒ τηγϑύθτυ να οὐρμὺ ὅο Κπονν ΨΜ6]], ἴῃ ΟΥ̓Δ ΟΣ 
Τωδὲ Ὑγ76 ΤΏΔῪ ποῦ ἰπ ΟἿἹΓ 56]-80 ΕΠ ΟἸΘ ΠΟΥ ἔογμοῦ, ἐλαΐ λαταξπίπρ λας δαρρεπεὰ ἴο ἴλε παζίον, οὗ 7δγαεὶ ἀξοονά- 
ἐησ (0 εἰσδετέ, οὗ ταῦ, πο ἡαἀρστηοηὺ οὗ μαγάἀδηΐης ομάυγοθ απο ὑπὸ οπὰ, ἐπεὶ ἐλε ζωϊπέδε οὗ ἰδς Οενά{ε 
παίϊοτις δὲ ἑοπὶο ἔπι, ὩΔΤΩΘΙΥ͂, ἐπ Πόταεῖ 8 μίαςο αϑ α παζΐοπι, καὶ οὔτω (νετ. 26), ἱ.6. ἀπᾷ 20 (Ὀαὐ ποῦ : πὰ {ΠΏ 68), 
η ἰλία τον αἱ 7εγαεὶ 5881} Ὀ6 δαυεά. Ὑμαῦ ἰβ ἴο ΒΔ}: ψ᾿ὮΘΩ ἐλ 8190 Ὲ}}7 δὰ σοὨ ΟΠ 811 “τονσίης ὑθτρ]8 
οὗ ἀοά 5841} θ6 Ὀ011 Ρ ἴο ὑπ ἰαβὲ βϑίοῃο (ΕΡΆἈ. ἰδ. 21), ἱπ ἐπΐβ ᾺῪ 818}} αὐἱΐ Τϑταεί, ὶ.6. αἰ ἰλαὶ δείοτν ἰ9 
ἐξ ἐπι ἱρωδδν (τη. ἰχ. 6), ἴῃ ἐπ18 ΤΥ 8181} 411 ἐμ6 οἰ] άτθῃ οὐ ἐμ Ῥχοζηΐβο αὐέξδὶπ ἕο βαϊναξίοη, τ ]ὶ ἢ 
ψΟΌ]ὰ μ6 ὑμ6 ἀσολύτεωσις τῆς περιποιήσεως, ὑ}6 {1}} Βαοϊνδεϊοι (ΕΡΆ. ἢ. 14), 8 ἀποκάλυψις τῶν υἱῶν τοῦ θιοῦ (Εοτη. 
ὙΠ, 19). Αηὰ τ (μὲβ δῦγϑθβ αἶδο ἴπ6 ῬϑΌ]ηθ δρρ]οαύοι οὗ [86 χυοίαίίου ἔγοτῃ 188. 11χ. 20, νἱζ. ποῦ: 

ἴογ Ζίοῃ (ὄν), ϑορῦ. ἕνεκεν Σιών, θυΐ ἐκ Σιών : {88 (οὔσω), ὙΠΘπ ἐμ βα᾽ ναύου σοιαβ ἔτοπι ἐΐ6 76 νγ8 ἴὸ 

ὑμ9 ἀομ 0168. Οὐτωρ. Ὀοούσίμαὶ Εοβοϑούΐουβ οὐ Πβαξ. χχχ. (Πληρ6᾽ 8 Οὐσὰ.). 
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ἘΧ(ΓΘΙΛΘΙΥ χη εσθϑιίϊηρ ἰβ ὑμθ νίονν οἵ ἘΖδκίδὶ, ἕο πίοι τ86 ἀπἰπον ρδίηϊον οὗ {πὸ Ἰδίου 
τοἀϊδοονογοὰ ποῦθ ιν ΟΣ ψΜ.4}}- μα οῖπρβ ἴῃ 186 σοι }}]6 ἀοι Ὁ]6 ομαγοὶ οὗ ὑπ8 120}. σθλ ΣΎ, 
δ δον ψαῦς- ΒΕ Βοϊηδοιῖ, ορροβὶ'θ Βομμ, Ὠκ8. σίνϑι δχργοββίοῃ (Οοαρ. ΞΙΜΟΝΒ, 2216 δυρρμιε - 
ζίγολε σὰ δολισανΖ- Κλεϊηάον ; Κύσμκε, Παπανϑεοὶ ἀεν Κιμιειονελιοίο, ἰι. 8 Αμῇ. Ρρ. 906, 
180 βάᾳ. : ἠεϊη απο Βαμάθη ζηιαὶς ἀρ5 Μ|Ιοιαίίογς, 7 Ἡς[1.) ἘΕΟΥΠΔΘΕΙΥ ἃ ΘΟ] Ἰουδίθ σαγοῇ, τὖ 
Ἰεῖς ἔγθβ ἴὸΣ 1816 σδῃοηθεβαβ, ἤοβθ δα Ἧ6ΓΘ ἴῃ ὕ}6 ΠΡΡΘΡ οἴ δρ6]. ὑἱ6 Ιοοκ (ἰΒγουρᾷ ἃ τουπὰ 
οροιίηρ, τ τ Δ] αβίτϑ 6) δὖὺ ὅλο ἢ αἰῖαν ἴῃ {86 Ἰονον Ομ ατοὺ ἀροᾶ. Τότ Ὁ}}18 Ἰοννοσ σπαγοὶι 
ἐπ ἡ. 8}}-ραϊ αὐτὴ ρδ ἌΚδη ἔγοσῃ ὑμ6 ὈοῸΚ οὗ ἘΖΕΚΙ6] εἶδ ἀρ, οἰυκίην ψὶῦ ἃ Γοργεβθη δι οη ἔσοσῃ 
ἴπε Βοναοϊαιιοη, οὗ Φόομη, δἀῦονϑ 08 δἰῦαῦ οἵ [6 ὕὑρρϑγ οὔαγοι. ΤΊ οΒα ἸοινοΣ ψ84}]- μραἰύϊη ρ8 αἴῦοσ 
Ἐζοϊκῖοὶ ρασα ἐορθίποτ, ὁ. (6 νἱβίοη οὗ ΕΖΕΚΙΟΙ ἴω. οἰ. ᾿.. δηθὰ ὍὉ86 ἰγδηβῆχυγδαίίοη οὗ (Ἰ γιβὺ : 
(86 τηδη]ο]α Δοταϊηδίύϊουβ ἴῃ [μ6 ὕθιηρὶθ (Ζοὶκ. νὴ}. 8Βαα.), διὰ 088 Θχρυ βίοι οὗ 8 ὈΌΥΘΙΒ 
Δη 86] 6γβ ΟΥ̓ ὕη6 ϑανίουῦ  δῃ Ορροβὶῖα ομθ δῃοῦμεν Εἰζο καὶ Β ν]βίοῃβ οὗ ἡιαρτηθηῦ, δα ὑΠ6 
ἔμ] 56}{-υὐστηθηῦ οὗὨ [ϑγ86] ὈΥ ὑπὸ ογιοιχίου οὗ ὑϊνὸ λθββίδῃ, Υ̓́Βαῦ Καρὶον (ἐο]ονίηρ Η0}ι6) 
ὨἰΒΆΚΘΩΪΥ ἰμογρτγεῖβ 88 ὑ]16 ἤμαγο οὗ “" ἃ βδὶπῦ,᾽" ἰβ 88 Αροβί]θ Ῥϑὰ], πιδγκοὰ ουὖῦ 88 δυοῖν ὈΥ͂ 
85 Ἰοὴν βοτωδῃ ρψαγθπῦ δηα Ὠἷβ γου μία] ἔοιτα (Αοἰβ νἱϊ. δ8), 858. ψ 6}} 88 ΟΥ̓ ὑμ6 {μγϑθίο!α ἢ8}]Ὸ 
(2 Οοτ. χιῖ, 2. “" ἀρ ἴο ὑμα ὑμίγὰ ἤθάνϑῃ )), ὕο τνβοσα, οἢ ἴδ6 ΟΥΠΟΣ δἰἄθ, σοστεβροηάβ Ῥδϑίθ, 88 
δ6 ΜῈῸ μ85 [{)6 ΚΟΥ͂ οὗ ἴ6 ΟὨΌΓΟΝ ἀροὴ οαγίδ, [86 ἰθαρ]Ὲ οἵ ΕΖΕΚ16]. ΤΊ ψΒ0]6, ἄοττ ἴο 
ἴδ πδαϊοϑῦ ἀοῦα 115, 18 ἃ Ββρὶ τ θα οχορθϑὶβ οὗ οὰγ ρῥγορβδῦ, ἴῃ [88 βῦγ]0 οὗ ὑμθ τη α 16 αρθδ. 

δ 11. 

1. Βαρρίπϊοαὶ. --- ΒΑΞΟΗΙ, 88 ἢδ ἴδ Ὁβ08}}} ο8}16], ΒΗ. ϑ'διοπιοῦ δὴ βδδκὶ, ἸΠΟΟσ Οὔ Ὁ παυλθὰ 
“ἐ ζατοὶ, 1,αὐῖπ Ὁγ ΒΒΕΙΤΗΑΌΡΊ, ΟὈπιπιεπίατῶι Πεῦν. ἱπ »γορῆ. τιαἼογος, οἰσ.; 1κἰ. ϑεγ8. δἰ, «ῳ]. ΕὟ. 

Βεεϊιπαμρί, 4, ἀοῖθα 1718.-- αν ΚΙΜΟΗΙ (“ δαδκ," δοοογαϊῃρ ἰο δον δα ΔΌΌτον Δί] 00) 

ἰπ Βυχτον 8 ̓αδῥὶπιοαὶ Βιὑϊ6.----Ἰθαλο ΑΒΑΆΒΑΝΕΙ, Αἰηδίθγάδι δἀϊθίοη, 1641. [0].- ΞΘ Ά ΠΟΜῸΝ 

ΒΕΝ ΜΈΚΕΟΗ (οΔ]]θᾶ “ ΜΙοὮ]ΑΙ Φορὶι 5), οἀϊθίοι ἴὰ ἔοϊ.. νὴ ΑΒΕΝΌΑΝΑ 5 δα αϊζίοιιβ, Ατηδϑίοῦ- 
ἄσμι, 1688.---ΟΥἨ πιογε τέςοπί υειοὶδι, Θχροβὶ ἄοηβ, 1... ῬΗΠΡΡΒΟΝ, 18γαεί τ δολθ Βιδεὶ, 2 Αὐβρ., 

[εἰρχὶς 1858, ᾿ξ. ΤῊΙ], τ᾿ 88 υ56α. 
ἢ, Ῥαιτίδεα.----ΟἸἸΟΕΝ, Ηοπιϊ ας ΧΙ. ἴθ Ἐχοολιοίοπι, ἐκλογαὶ εἰς τὸν ἰεζεκιηλ. -- ΟΒΕΘΟΕΥ 

ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ, Απποίαιϊΐο ἀὲ φιαίμον αρμὰ Ἐχοοϊιἰοίοπι απἰπιαίίδιι.----Τ ἨΈΟΡΟΒΕΤ, ᾿Ερροηνείαι τῆς 

αροφητείας τοῦ θείου ἱεζεκεήλ.--- ΘἜΈΒΟΜΕ, Ἐχρίαπαιίοποϑ ἵν Ἐξεοῖ., ἰδ. ΧΙ ,.-π-ΟΆΊΘΕΝ, Ποπεϊίας 
ΧΧΥΤΙ ἰὰ μτορμλεῖ 5 “έγεηι, εἰ Ἐζεολ,.---ΟΒΕΟΘΟΕΥ ΤῊῈ ΟἜΈΑΤ, ἐοπιὶ ες δι Ἐξεοὶ. ρτυρᾶ. 

8. Ιδἴοχ, δυλθσϑοίης ἘοΙΪϊΒΆ, Βοίοσιωθὰ, 1ιπέμθσϑι.--- ΗΑ Βα 5 Μάύυεῦβ, ΟΟἸμΙΘΕΔΥΥ ἴῃ 

μὶβ Ορεγα, Οοϊορῃθ οαϊδ. 1627, ἔο].---ΕἼΡΕΚΤ ΝῸΝ ΠΕῦΤΖ, ἱμ δΐ8. Οοπιπιενέατίι ἐδ ορεγίδις 

ϑαποίῳ (γι πἰ αἰ, διὰ ου [89 αοΒρεὶ οὗ Μαίίμον, διὸ ἰξμίο: 1206 φίοτία εἰ λοπονα βἰδὲ ἐιοπεϊτιῖϑ, 

Οοϊορσπα οαϊξ. οὗ μἰβ πουκϑβ.---. Βανστιυβ, 1 Επεοοῖ. εἰ αη., 1012, 1619.--- ΜΑΙ οΝατῦβ, 

Οὐπινηοηί. ἵπ ῥσέθα. 8. 8ογ. ἰϊδυ. ν΄ Τ΄, Ῥατγὶβ 1648, [ο].---ΟΟἈΝΕΙΙ5. ἃ ΠΑΡΙΡΕ, ΟὉπιπιεμί. ἴῃ 

οταπες, 80. 8. ἔἰδν., αβὺ οαϊυ.,. γοιΐοο 1780.---ΟΑἸ ΜΕΤ, ΕὈπιπιέπί. ἰδέ. δὰτ ἰοι8 ἰεβ ἰδυγεα ἀξ 

Γαπεῖοα εἰ ἀμ πομῦ. Τοεῖ., 1ιδὰπ ὉΥ ΜΑΚΒΙ, ἈΥαγσρυτς 1792, Ῥατὶ Χι.--ἬΙΕΕ. ῬΈΑΡΒ, 

Οοιπιποηί. ἐπ Ἐχζοοῖι., δυὰ ΙΑΙΡ Ν ΘΒ, 1π Ἐσεοῖι. ἐαρὶ. εἰ αρρ. υατὖ., οὔο., Βοταθ 1696--1004.-- 

Ῥῖα Ῥγορλείεη Ἐπεολιοὶ ἐπὰ Παπίοὶ αἱ Ἐοτίδείξιης 468 Ν. ΒΒΕΝΤΑΝΟ᾽ ϑολθη, 4.. Τ. υοι. ΘΈΒΕΒΕΒ. 

Ετδηκί, ἃ Μ. 1810. 
Ολυνιν, Ργφϊδοίίονος ἱπ Ἐζοοῆ, »γορ. υἱρίπία σαρίϊα ργίοτα, Αταβίθγάδτα δα]ῦ.; β6ο Οο]]θοἰΐνθ 

ΤΟΙ 5, 1667. ἴα ἐμο 41} γοϊατηα.---ὔὐνον. Αγ άτεε, Ποηιὶ ως βου σοπιπιεπίατῖὶ ἴνι ἰἰδτ. υ. ρτουρ)ιείζαια 

Ἑκελ., Ζατγίοῃ 1671 (Ρτοΐαοθ Ὁ Βεζὰ ἴο Οο]ρῃῦ).---ΟἘΕΟΙΑΜΡΑΡΙΤΒ, Οὐπιπιενέ. ἐπ Ἐζεολ., 

Βδεῖς 1848, [0].-- Ὅκα. ῬΕΙΙΙΟΑΝυβ, ΟὈπιπιοηὶ ἴπ ἰἰδτ. ]. εἰ Ν. Τεϑί., Ζατίθι 1582 Ββαᾳ., 41 

ψοϊατηο.---ΦΟῊΝ ΡΊΒΟΑΤΟΒ, Απαϊγεῖα, βολοῖϊα, οἱ οὐδοτυαίίοηεθϑ ἵπ οπιιδ8 Κ΄. εἰ Ν. Τ' ἰἰδγ., 9 ἐν ὴ 

1005 544.---ΙΒΟΑτΤοΙ᾿ 8 Βιδίεισοτῖ;, 4, Ἠδγθογη 1608, Ῥατὺ 4.--- ΟμΆΝυβ, (ΟὈπιπιενξ. ἴῃ Ἐκεελ., 

Βρμε]6 1607.---Το5βαν 5 Βίδίο, Μὶπᾶάθῃ 1716, ἴο].---Τ6 Οὐ οὶ ϑαοτὶ, ὑοτλ. ἵν.) ὈΆΙΒ 1, ἴῃ ν ὨΙοἢ 

ΜΕ Πᾶνγο: ΘΕΒΑΒΤΙΑΝ Μύνβτεμ, ΕΑΝ ΟΊβοῦϑ ΚΤ ΑΤΑΒΙῦϑ, ΘΈΒΑΆΘΤΙΑΝ ΟἌΒΤΑΙΊΟ, ᾿ΒΙΟΕῦΒ ΟἸΚΑ ΒΠῸΒ, 

ὅοη. Ὀκύβισβ, Ηυσο σποτιῦβ, δοιὰ ζμαουϊοὶ Οαρεϊὶ ἐποεγρία 625 γιϊαίραπάο αὐ ςαρ. 40--42 εἰ 

40 Ἐχεολιἱοί5.----ῬΌΟ ΓΕ, δυπορεὶβ στ εἰσοταπι, γ0}]. 111.--- ΟΟΟΟΕΙ ΙΒ. ἴπ Ἀ]8 Ορνα οἰππῖα, γο]. 111.---- 

ΤΈΧΕΜΑ, Ζεοίίοπος ἀσαώεπι. αὐὦ Ἐξοοδ. ᾿ϑημ6 αὐ σαρ. 21.---ΟἸΈΒισῦΒ, 15 ρτορλείαβ, οἷο. 

Απιβιογάδια 1731, [0].---ἩΈΝΕΥ, Ἐχροϑβί ἴον 97 (λ6 Οἰά ἀπά Νέει Τ΄--. ΝΈΨΟΟΜΕ, 4π Αἰἰοπιρί 

ἰοιρατάβ απ Ππρτουεὰ ετδίον, α Μείτίοαὶ Ατγταπρεπιεπί, ἀπά απ Ἐπχρίαπαίϊϊοι οα 16 Ῥγομλεί 

Ἐκεκίοι, ὉαὈ ἢ 1788.---ΟΠΈΕΝΗΙΙ, Ἐ:ροδιιίοι 7 ἰλ6 Ῥγορμλεον 47 Ἐξεκιεϊ. 
Τύτηξα, ἀὠκίεφηπο εἰἰξοῖιον Καρὶιεῖ (165 Ἐχεολιεῖ ἐπὰ Ῥαηϊεὶ.----ἽΊΟΤΟΕ 5ΤΒΙΟΕΙ͂,, Ἐσεολιεῖ ργ. 

αὐ Ἠεῦτ., καα., 1,οἰ ρδὶα 1697.---Ντκ. ΒΕΙΝΈΟΘΟΕΒ, Δ ιμϑίοριπο ᾿πεολιοἰβ ἰαίεῖι. πὰ ἀεμίβολ.---Ἰῦο, 

Οβάσρεβ, διδίίϊα 1αἰ., οἴο., ΤΌΡίησοη 1688, [0].---ΑΒε. Ολιουιῦθ, Βέῤίλα τἰβιδίν. ᾳ. Εἴΐαπι 



80 ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

ἐα]ιϊδϑη! οἱ σοηβοπί απποὶ, Ἡ. Οτοι, Ἐτδα κί. 1672, 0].---ΦΌΑΟΘΗ. ΓΑΝΟΕ, Ῥυορλοί οἶδα 1 τολέ πα 
Κεολι, Ἠ8116 1782.---ἶα, Ἡ. ΜΙΟΗΑΕΙΙΒ ἴῃ 88 Ηθῦγον ΒΙ0]6 τὶ Απποίδυϊοηβ.--- ἐς Τ δίῃ ον 
διδεῖ, οἃ. ῬΕΑΕΕ, 1729, ξ0].--οϑεπιπιατίοπ (8ο- ο8]16ἃ Ῥ͵ΟΣ θα σ), οὐἐν σγϊπαϊ οἶα Α δῖος. . 
ὃ Αυβ,, [0]., 1μοἰρζὶς 1721.---Οοη. ΕᾺ. ὅταεοκ, Οὐοπιπιεηί. ἐπ ῥτορὴ. Ἐχεοῖ.. Ἐταυκίοσι 1751. 
--90ὸ8. ἀἜΟΒΟ ΆΤΑΒΚΕ, δυπορείβ, οἴο., Ῥαγχὺ δ, 1,οἰρσὶς 1747.---Φο0η. ῬΑνῚρ ΜΙΟΗΑΕΙ 8, ζ7εδ. ἀξδ 
4. Τ. πιὶξ Απηιετκιπσεπ Κγ ἰ]προίελγίο. ΤῺΘ 100} μαζὺ, ψ ἈοΒ οοηὐδίχβ Εζοκῖθ] δηα Ὀδηίεὶ, 
Οδυϊίπροη 1781].---ΤΈΠ ἘΠ, 1α5 οποίἰϑοῖς Βιἰδείισοτζ.--- ΜΟΙ ΟΕ ΝΗ ύΈπ, ζχεδενβ. πὰ Ετκὶ. ἀ. ἢ. 
ΒΒ. ἡ. Α. 1, υραϊίπουτς 1744.---ΗΈΖει,, Πὲς Βὲὑεὶ πιΐλ Απηι., Τριηροὸ 1780.--α;. Οη. Ε. 
ΘΟΗΌΠΖΕ, ϑολοία ἴω Κ΄. Τ΄ (α. 1.. Βδιθγ), ΝΌΤΟΥ 1788--97.-- ΆΤΗῈ, χορ. πιαΐογες, οα. 
2, ἢλ]16 1788. --- ΟΜ ΒΟΒΤΗ, Ετεολίοὶ ὥδοτε. πὶ ἄπηι., ασυθϊησοη 1787.--- Βεγίοδιγσον ΜΒιδεὶ, 
8 ΤΙΕΙ], 1780. 

4, Μοτο σϑοϑῃΐ.---ὖ. α. ΕἸΘΗΉΟΕΝ, 26 λεῦνγ. Ῥγορλοίοη, 1 Βαυᾶ, ἀδιύίϊησοι 18160.--- 
ὍΙΝΤΕΙ, δεληιοῦγον- Βιδοῖ, 4 ΤῊ6]1, Νειιδίααυ 1828.---ΠΟΒΕΝΜΌΙ ΕΒ, δολοῖῖα ἦι Ἐξοοὶ., οα, 2, 

820, 2 Ῥαγίβ, ἀμ ῃ8 βϑιηθ ὧς σοΊᾺΡ. τεᾶ., 18988.---ΜΑΌΒΕΙ, ΟὈηιπι. φγαπι. οτὶϊ. ἦπ Κῇ΄. Τ'΄, Ῥατὶ 
94, Ιμοἰρβίς 1886.---ὈΜΒΒΕΙΤ, Ῥγακί. ΟὈπιπι. ἰδοῦ ἀ. Ῥτορῆ. Ἐπξεοῖ., ἩἨδαρυῦρ 1848.--- 
ἩΧνΕΕΧΙΟΚ, ΟὈηϊηι. {δον ἀθη Ῥγορὶι. Ἐξεοῆ., Ἐτ]δησοι 1848.---ΕἸΟΗΤΕΕ, Ετγκὶ, Ηαινιβυϊδεὶ, ἴθι [ὮΘ 
41}} γο]. ῥ. 828 β8αα., Βασιβθὴ 1887.---θ᾿, ΟΕΒΊΆΘΗ (ΘΟΗΜΙΕΡΕΚ), Βιδείιρεγκ, 4 Βα. 1 ΑΌὈΙΒ.--- 
ΗΕΙΜ ὕὑνρ ΗΟΕΕΈΜΑΝΝ, 26 4 σγοβεοη Γγορῆ. αἰ θη ϑολτγίζίεπ ἠον ᾿εζογτιαίοτεη, Θυαιιρατῦ 
1889 .---ΤΑΙ0, 2 ῖ6 Ῥγορ)οίοη εἰο5 Α. 1. ἴῃχλ 2 ΤῊΘΙ, 2 Αὐδρ., αδυϊίσοη 1868.---ἪΗιτΖια, δὲν 
Ργορῆ. Πξεοῖ. ἐγκῖ,, Ἰιοὶρχὶρ 1847.---ΒΌΝΘΕΝ, 26 Βίδεὶ, ἅ ΤὨοΙ], Ρ. 8699 βαα., 1[μοϊρεὶρς 1860. 
--ΡΙΈΡΕΙΟΗ, 2 εγ Ῥγορὰ. “όγοηι. πὰ Εοοῖ. καγς ογκὶ., Νοὺ- Βαρρὶη 1869.--- ΚΊΠΕΕΟΤΗ, 22α8 

βιιοῦ Εποολίοῖς, 2 ΑΛΒΟ]υηροη, 1864.---ΗΠ ΕΝΟΒΤΕΧΒΕΒΟ, δὲς Ἡγεϊκδασμπσεη ἀ(ε8 ᾿τυρὴ. Εεοΐ., 

1 ΤῊ]. 1867. 3 ΤΏ6Ι] 1868.---Ο( ΕᾺ. Κεπι,, Βιδὲ ᾿Κυπιπιεπί. δον ἀφη τορλείοι Ἐπσοσὴ., Τιοϊρ:ὶς 
1808.---Β. ΝΈΤΕΙΕΕΒ, Δὲ Οἰϊοάογμνς ἀο5 Βιολεβ Ἐποολιοὶ8 07.,. Μύπδιος 1870. 

ἘῸΣ ϑιοοίδ!ἐθ8.---- Ρ. ΤΙΒΟΒΙΝΘΕΒ, διησιίαγία Ἐπχοολιοί 5, ΘΟ ΌΔΟΒ 1748.---ΒΟΤΤΟΗΕΠΝ, 
Ῥγοῦδειι αἰδί. δοϊινγπενκὶ,, Τιολρεὶς 1888, ». 218 84ᾳ4ᾳ. θοῦ Καρ. 40 βηα.--ἰἸ. ΝΕΈΌΜΑΝΝ, 7)ὲ6 
Ῥΐαδ8.Υ (685 ]οὗδη8, Ἰσεοῖλ. 47, Βουη 1849 .---Ἐ ΙΝ ΚΕ, Ὠ΄16. ταρββ. ἸΆ οἶδα, Οἱθββο 1850.--- 
ἨΈΕΝΟΒΤΕΝΒΕΕΟ, Ηϊἰβέοτῳ 07 ἐλὲ Κιησάοπι 97 Οοα, οἴα. [ΟἸΑνῖτ  Β Τσβϑδθβ., Βαϊ υγρᾺ 1871--72.1-- 
ΗΌΡΕΜΑΝΝ, Τακ σεϊοδίε 1απὰ ἴπ ἀδη Ζεϊίοη ἀε8 φειλιοὶοπ Ἐἰδιονθ5 ὑὲδ χα δαδυῖΐοπ. Οοἠαπφεηδολα, 
Β8586] 1511. (σι υῦθῃ ἔγοιῃ ἃ ἔγοδῃ ροϊηῦ οὗ γον, δὰ δἰϊγαοῖνα Ἰθούυγα.) 

ἈΡ̓ΡΡΕΝΌΙΧ, 

[ΟὨ]Ὺ ὑτὸ ἀϊβύϊηοῦ οΤ ΚΒ οα ἐμ Ῥτορβθοῖθβ οὗ Εζεκίθὶ δυο οὗ 1Ἰδῦθ γϑδσβ Ὀθϑῃ ἰββιιθὰ ἔγοιῃ 
[86 Βεϊθίβηῃ γθβ8: οὔθ ΟΥ̓ ῬδίσοΚ Εδιγθαίση, Ὁ.Ὁ., 016 οἀϊῦον οὗ ὑμ8 ρῥγεβθηὺ ἰγϑπβ]δίίοῃ, ἰἢ 
186 Γδυρα Βογῖθϑ, ΡῸ ΡΠ ]Βηθα ὈΥ [86 Μοββυβ. ΟἸασὶς οὗ Εϊ Ὀυγρι, ἢσγϑὺ οἀϊοη ἰῃ 1851, (δἰτὰ 
οἀϊίίοη ἰμ 1868 , δῃὰ δῃηοίδον ὈΥ (868 Ἰαΐο Ὦσ. Ε. ΗΠδμάοσβοιυ ἰῃ 1888, Ηδι] οι, Αἄδῃμβ, ὃς Οο., 
Τιομᾶοῃ ΤῈ Ἰαῦίου ΨΥ οομβὶβίβ ΟὨ]Ὺ οὗ 219 ρᾶζβδ, οὗ ᾿ Δῖοδ ΘΟΙΒΙ ΔΘΣΔΌΪΥ τλοσὸ ὑμδει δι 
8} 15 οοουρίοα ὈΥ δθ ἰοχί.---. Εἰ] 



ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΒΊΤ ἘΖΕΚΙΈΕΤ, 

Α. ΕἸΒΗ͂Τ ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΡΑΆΒΤ.ο---ΟἩ. 1.--Χχιν. 

ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΒΟῪ ΟΕ 90᾽0ΟΜΕΝΤ. 

Ι. ΤΗΒ ΡΙΝΙΝῈ ΜΙΞΒΙΟΝ ΟΕ ἘΖΕΚΤΙΕΙ͂,.--- (ἢ. 1.--1π|. 11. 

1. ΤῊΕ ΥἸΒΙΟΝ ΟΕ ΟἼΟΕΥ (ΟΗ. 1.). 

1ἴτ [285 ὈΘΘῺ ΟοὐβίοϊηδτΥ, δ8 δὺ ἴξϑ. υἱ. δῃαὰ {61. 1., 80 δἰβο ἤθσθ, ἰο σοδα Εζοκὶθ] 5 οαἱξ ἴο Ὀ6 8 
Ῥτοροῦ 848 1ξ 1Ὁ σσεσγθ ἢἷ8 ὁπ δῦ οἢ ΟΣ σοπδβθοσγαίίοιι ὕο οἵἶϊοθ. Βῦ ονθὴ ἴῃ {86 6886 οὗ ἴδβδ. νἱ., 
ψθοσο ἴῃ6 ΟΠοΪαὶ δουϊυ! τυ οὗ (πΠ6 Ῥγορμοῦ ἀοθβ ηοῦ οογίδ Ὠ]Υ Βσγβὺ Ὀερίη, θυ ᾿ Ὠογα 6 Βῃᾶ 
ΟΌΓΒΟΙνοΒ ΔΙΤΟΘΔΟΥ ἴῃ {86 τηϊαδῦ οὐ ἰ8 ἸΆΘΟΌΓΒ, Οὔ6 ἢδ8 Ὀθθὴ ΘΟ ]]6 ἃ ἴὸὼσ {118 σθάβο ἴο 
ἐπαϊν: ἀυ8}1Ζ26 δηα ἴο ἀθἢ 6 ἸΏΟΓῈ ΟΧΔΟΙΥ : δια Ἰηβίοδα οὗ τηδκίηρ ἰῦ ἃ 6Ἀ}} 10 ἰδέ μγορλείίς οδσα 
ἐη φεπεταῖΐ, Ἀὰ8 τηδᾶρ 10 ἃ 0}]} 10 α βρθοϊαὶ πιϊδδίοη. ΤῊΒ προθδβί ιν, τ 810}} 1Β οοσαβίομθα ὑπο Γ8 
ΕΥ͂ {μ6 ροείξίοῃ οὗ 6 68 οἰδρίοσ, νουἹὰ ποῦ ἱπάθοα Ὀ6 ργεβδθηῦ ἤθσα; 70Γ {86 ΒΙΒΌΟΣΥ οὗἉ 

ἐεἴ δ 6811 σου]ὰ Ὀ6 Του Θχδοὺν ἴῃ {86 ΥἹρῦ, οὐ δὖ Ἰοδεῦ ἴῃ 8 ὈΠΟΧΟΘΡ ΟΠ 8Ὸ]6 ῥ͵δοθ, ὨΔΠΙΟΙΥ, 
δ 86 δοπμηθησοιηρηῦ οὗ δἰβ οἰ ς᾽ 8] δοῦν Ὁ που] 6 7υδῦ 88 1) τἢ8 οδ86 οἵ Ψεγθῃλδὴ 
οἷ. 1. 4 5α4.}, ΟὨΪΥ ποῦ ἴῃ Θα.ΔΠ]Υ Εἰ} Ρ]6 ΟἰΓΟΌΣΩΒίβῃοΟΒ, 80 ἔδὰι ἃΒ (86 νἱβίοῃ 18 δοπο ΓΘ, 
αὖ 88 ΓΟ Γδβ υεγετηΐα 8 οαδο. [116 ἰδίων] 68}} αὖ ἃ ἀθἤ εϊζ6 ρογϊοᾶ οὗ δ]8 116 ἴδ ἔγοτα ἴς Πγϑῦ 

ἴῃς οἸοσηθηῦ ὑπδὺ [4}18 ᾿πίο ὑπ 6 ὈΔοκντουμα : νι δὺ δΌοΟνΘ 8]] 18 ὑχγομηϊπϑηΐ, 18 ἐλο ἀἰυἷπὸ σοηβόοτα- 
ἔΐοπ απαὰὶ ἀρροϊπηϊπιεπὶ ὁ ϑετεπιϊαἢ αἋ α ῥτορλεὶ δυθη δότε ἣϊδ ἀρρϑιγαποα αν δίγιλ ἴῃ ἐἰηια. 
11 ἴδ. 84 ᾿βοσουρῦν ἑαεαὶ Ὠἰδύουυ ὕῃ6 Ὠἰβύοσυ οὗ 1π6 0411 οὗ ἰδ6 Ῥσορμοῦ ὠεγεηιϊαὶ, δῃα οὶ ἰὼ ὃ9 
εοτηρατεὼ ισἱιὴὰ ταὶ Ἐπεκὶοὶ τοίαίο8 ἕο μι π ἰζε8ε οσλαρίοτα (1.--11.). 1Ὲ ὙΠ6η 6 Κοὸρ Ὁγ ὑμπδῦ 
ψῖςοῺ 1168 Ὀρίοσα ὑ8, ἰδ 1ῦ αηψισΐογα α οαἰΐ ἰο ἰδ6 ὑτορλεῖϊο οἤῖῇοε ἰλαΐ 8 βϑροζοη 73 ἼἍ1ἴ νὰ Ὀτης 
οἸοεεῖν ἰομοίδον 186 ἀοίδ1]6α γίβίου οὗ ΕΖοὶς, 1., μὰ 188 ΠΟΤ ΘΟΙΊΡΓΟΒΒΘα, Ὀγίοἴου ομδ οὗ 158. 
νί. 1--4, ἔθη δἷβο ΕΖοκ. 1Ϊ. 8 βαα. ὀοῃύαὶηβ ΤΏΘΓΘΙῪ ἴδ6 ηιίκσίοη οὗ ΕΖΟΚΙΕΙ, ν᾿ ΒΙΟἢ 18 ταρταβοηιθὰ 
88 ἃ αἰυΐϊηο Ομ 6, [δῦ ἃ8 Ἶἶβδ. υἱ. ὃ Βαᾳ. σοηὐδίηβ ὑπδὺ οὗ 88). [0 18 {Π18, Δ ὈΥ͂ ΠΟ 6 8}8 ἴο 
1611} τὸ δον ἘΖΘΕ16] τν88 οδ]]οᾶ (οἷς ἃ ῬΓΟΡΒοῦ, ὑπαῦ 18. 1Π8 ΘΒΒΘΠ 1141 δἰοιηθηῦ ἴῃ ὕμ6 ὁροηίης 
ΘΒ δΡύειβ οὗ ΟΣ θΟΟΚ. 'ο ταῦοι ἀοοβ ἐμ 1ά68 οὗ ὑϊ)6 ὑτορϑῦϊς ηιϑϑίοη ζγοπι Οὐ ἀουμλϊπαῖθ 06 
“Ὦο]6, [Πδὺ πο ΠΟΥ ἀοοβ [Π6 τοὶ ᾿ποοηρ ΤΌ Υ οὗ ΠΟῪ 8 ΒΙΠΏΘΙ ΔΙΏΟΩΨ ΒΙΠΏΘΓΒ 18 Ῥογοα ἴο 
Ὅδ {{π|ὸ 5607 οὗ ἴῃ Βοὶ7 (οοᾶ (σδομΡ. 88. νἱ. ὅ 844.}), ΠΟΡ ὑΐ)8 ΒΘοσχῃ ρ ἸΠΟΟΏΡΤΟΌΪΥ ἦ ΒΟΥ͂Σ ἃ Ἰηδῃ 
“ΠΟ ἴδ οὐ οἸοαυθηῦ, δηὰ ἴοο γουῦην, 18 ϑδϑηῦὺ 88 ἃ Ῥσορῃοῦ (οοιρ. Ψ6:. 1. 6 5α4.), σοῦχα ἴο 
8ἃ βοϊυΐδοη, Ὀὰὺ ἐξεζιοὶ ας βἰπιρίψ (ὁ ὁρον ἐδ πιομιίδ απ ἰο εαἰ ιὐδλαὶ ἴ5 σίυεη ἠϊπὶ ὃψ Οοά 
(ς«Ὦ. ἰϊ. ὃ 58ᾳᾳ.). Τδα απρβίίοη, τὨοχοίοσθ, 18 ποῦ, ΟἿ ἢ6 Ὀροοιη68 αὐδ.1Πῆ6α ἕο 86 οὔἶοῦ οὗ ἃ 
ῬτοΡμοῦ,---ἰ 8 Βαίδι, 15 βι ον ἃ νίθν ἰ8Β μοϊὰ ἰπ ᾿ἷβ οᾶδβθ, ἴθ 88 τϑἰδίίοη δ] 6ρθαὰ, θαῦ πιογθ 
ΦΟΓΙΤΘΟΙΙΥ ῬΟΓΒΆΡΒΘ ΤῸΣ 88 Βρθοΐδὶ δοπηηλββίοη, 18 αὐ Πρ ὈΥ ἴ86 Τόπιονδὶ οὗ βίῃ (Ϊ8β8. υτἱ. 
ὃ 564.); οΥ Φογοτηϊδῃ, Ὁ πηθδὴβ οὗ {π6 ἰοποῖ οὗ φβῆονδ ΒΒ παπᾶὰ (61, 1. 9) :---ἰ]6 αυθϑιΐοῃ 
ταῖμοῦ ἴσγηβ ΟἹ {18 Ῥοϊηῦ ΒΙΤΏΡΙΥ, ἐπ τολαί σαραοὶίῃ Ἐπξοκιοὶ εὐ ἡαυδ ἰο ἀΐϑοελαγοο ἰδ μγορλείὶο 
οϑἔῆσε, ἰο ἐπεσιίε ἢΐβ πιϊδδοπ. ΤῺΘ αἰδιυϊποίϊοθ Ὀθύνθθη ἢ 6 οαἰΐ Ἰῃ σΘΠΘΓΑΙ διὰ ἃ πιδβδίον ἰὴ 
ρδσεουϊαῦ τρηῦ δαάπηϊῦ οὗ Ὀοὶηρ ΘΧργοεβθά 88 ὑμὰῦ Ὀδῦν ΘΟ δοπηθῦ!! ηρ᾽ ΤΊΟΥΘ Βα Ὀ]θοὔϊνα διὰ 
τ 8ὺ 15 ΤΏογο ΟὈ͵] οοὐΐγα, ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΒΌΟἢ ΑΥ 88 [818 : ὑδδῦ, ἴῃ {}}68 28]}, [8 ῥχοριοῦ 88 βι ]δοῦ βίδῃμαβ 
πη ἴδε ἰοτεστουμὰ ; ἰῃ {Π6 τϊββίοῃ, 80 οὈ͵)δοίλνα τδίϊοσ οὗ ἰδοῦ ΤΠΤΟΝ ἈΠΕ ἴῃ ψΒὶοὶ δηὰ 
ἘΠσοῦσἢ Ἡ 816} ὉΠ 6 ῥσορμθὺ μ88 ὕο ἄθνβὶορβ 818 δούίϊν υγ, ν᾿ μοι 18 ἘΖΟΚΊ6] Β Θᾶ86. ΕῸΓ ὕ)8 ἸποσΘ 
Θποσδὶ 68]}, οὗ σΟΌΓΣΒΘ 1 ᾿ἴ8 ἰηἀἰν! συ] ΘΠ ΔΙδοῦου ἰὴ ἴῃ 6 6886 οὗ δδοῇ, οὔθ τηὶμ ἢ ἢδνα ἴο σοηῆιτθ 

ἔξτοροι ἰπ ἰ6 ο56 οὗ Εχεκὶθὶ 85. τ 611] 88 οὗ ᾿βδαίδ το ὑμϑῖὶν πϑπλθβ (δ 1), ψ 8116 ΨΘγο Δ} 8 διὰ 6 
δι 



82 ἘΖΈΚΙΕΙ, 
πον. κα τον παλιν ττωναππατ τταα τσ τ κα τα παποσου υκικανανα. στρα αμικικπση μας εσαν ττως τας -αηε ϑκαι υναπρεσιει αι ρην""»-...-.........»« ..ὺὺῸπΠΡᾷῸΠπΠπ|π.ὲ0.τῷ---....--ᾧᾷᾧϑὉὉὕὃ0.-...............1.......ὉὉ1β0ψὕ.................΄ὧῳὍὦὁ αὐ ϑ στὰ τατσε τανταπεναι τας ............ὕὃὕὕ.....ὅὄὲὃἦἡἦὦ......................... ..... 

ΒΟ0Θ)Β ΓΆΙΟΣ ἴο ΟΧρΡΥΘΘ5. ᾿ἶ8 τηϊβδίοη. 716 αἰτεῖν ἰοῳϊἱηιαζίοη ΟΥ̓ ἐδιῈ τυϊπξίοη 07 Ἐπξεζίεὶ 18. {16 
ὈΓΙΠΊΔΡΥ πποδηϊης ΟἹὨἨ ΟὮ. 1.--., Οα πα ψ] 016, ἰῦ Δρργοχίιηδίθβ ἴοο πο ὑῃθ ΘΟ ΔΓ παιϊαγο 
οὗ ἴΠ6 ρῥγορδοιΐο οἤοα ὑο {π6 Ῥυιθϑῖὶγ δηὰ (ῃ6 Κιηρίγ, θη 6 Βρϑδκ ἴῃ 818 ΨΑΥ οἵ 16 ὁοὰ- 
ΒΘΟΓΔ[ΟΙ) οὗ ἃ Ῥγσορῃθὺ. Τὴρ τη Ἰββίοη οὗ ἃ ὑσορμῃϑῦ 8 δὖὺ 8}} θυθηΐβ ἴῃ δοῦυλὶ ἔδοὺ δαιυϊνεϊθηΐ 
ἴο ΠΒ σομβθογδύϊοῃ ὕο [86 Ῥσχορθδίϊο οἵδ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

1 ΑΝῸ 1ὖ οΠη6 ἴο Ρᾶ85 ἴῃ ᾧῃ6 ὑιἰγ 6 (ἢχ γϑᾶγ, τη. ὑἢ6 Τοῦτ πιοπΐδ, οα ὑμ6 δ ἢ ἀαν 
οὗ ὕὍἢ.6 τιομῦ, 838 1 νγὰϑ ἴῃ ὅδ τηϊάβὺ οἵ ὑμ6 ὀδρθυΥ, ὈΥ 0116 τῖνοῦ ΟἤΈρδν, ὑμαῦ 

2 ἴΠ6 Πεᾶνθη8 ΘΙ ΟΡΘΠ6α, 8η4 1 8δν7 ν᾽ 89 η8 οὔ ασοα. Οἡ {88 Πές οὗ {16 τπχοῃΐλι 
-πὶῦ νὰ8 ὕῃ6 ΠΡ ὙΘΑΓΙ [{τῸπὶ ἐμὸ εἴπ] οὐὗὨἨ [6 ΘΔ ΩΡ ΑΥΔῪ οϑρύϊνα οἵ Κίηρ 

9. ΦΔοΠοΙ ΔΟὨ]η--- ΤῊ όσα οὗ Φθ)ονα οᾶτηθ ἴῃ ΓΘ ΠΥ ἀπύο ΕἰΖο 16] [ῃ6 ρῥγιοϑῦ, {116 
80η οὗ Βυζὶ, ἴῃ (86 ἰαπα οὗἨ [6 (δ᾽ ἀθδῃβ ὈΥ {116 τῖνε ΟΠ ΡΑΣ ; ἃπὰ 0.6 αηὰ οὗ 

4 ΨΔΦε)ιονδῇ οᾶπηθ ροη ἰμὰ ὕΠ6γ06. Απα 1 8ανν, δηᾶ, Ῥ6}ο}] 4, ἃ βύοσιωυ 1 ηἃ ὁλη}0 
οαὖῦ οὗ [θ ποτγίῃ, ἃ στοῦ οἰουά, δηὰ ἢγο ἢ 45} }1ὴρ᾽ 1ηἴο 1086], Δῃηα Ἀγ ζη 685 τουμὰ 
ϑιουῦ 10 [πὸ εἰοια], ἃπα ουὖ οὗἨ {18 τη! 8ὺ οὗ [Ὁ [τὰὸ ἅτ6] 88 Ὁ} Ἰοοῖὶκ οὗ ὑῃ8 ὈΤΙΡ] Ὁ 1.688 
οὗ ροϊὰ, οαὖ οὗ {π6 τηϊάϑὺ οὗ η6 το. Απὰ ουὖὺ οὗ π6 τηϊάδὺ ὑμθγθυῦ [οὐ ιμε δν.] 
αρροαγοά ἴμθ 1]ζθη 58 οὗ ΟΣ νην ογθδίασοθ Απηὰ 0018 ψγβ8 ὕΠ6ῚΣ ΔΡρθΆγδμοο: 
ὍΠΟΥ δα {ἢ 1ΠΚΘη688 οὗ ἃ Ἰηδῃ. ΑΠπα ΘΥΘΙΎῪ οἠθ δα ἴὉᾺΣ ἴδοθθ, δ)! ἃ ΘΥΟΓΥ ΟΠΘ 
οὗ Ὁπθχὴ ἴοι ηρ8. Απα {Π6ῚῚ ἔθου σὑγογα βίσαισηὺ θοῦ; δῃαὰ ῃ6 5016 οὗ {Π|61Γ 
ἴδοῦ νγὰϑ {πὸ ὉΠ 80]6 οὗ ἃ οΑ] 8 ἴοοῦ ; δηα Βραγκιϊηρ τ ὑΠ6 Ἰοοὶς οὗ ὈτΡ ῦ ὈΓΔ55. 
Απὰ ὑπὸ ὺ δὰ (6 μ8η48 οὗ ἃ ηδῃ ὉΠῸΘΡ ὑΠ6 1] Ψ]ΩΡΒ ΟἹ ὑπ6} ΘΓ 81465 ; δηὰ 
ὍΠΟΥ ουγ ἤϑα ὑπο} ἴδοθβ δηὰ {Ποῦ ψηρΒ. Φ0] 64 ΟΠ6 ἴο Δπούῃϑυ 6 ͵Θ ὕπ0}Ὁ 
ΙΩΒ ; ΠΥ ὕσγηθα ποῦ θη ΠΟΥ τ ϑηῦ ; ὕΠ6Υ ψγοηῦ ΘΥΘΥΥ ΟἿΘ βύγαισηῦ ἔογνναγα. 

10 4.8 ἴον 086 ΠΠΚΘη688 οὗ ὑπ6}} ἴδοθβ, ὕΠΘΥ ἔουν δα {6 ἴλοθ οὗ ἃ Ιηδη, ἀπᾶά ῃ6 ἴλ66 
οὗ ἃ Ἰοῃ οἢ ὑμθ τ]ρῃὺ 8146 : δῃᾷᾶ ὑπου ον δὰ {μ6 ἔλου οὗ δὴ οχ οἡ ὕπ6 ἰοῖν 8146; 

11 δπὰ ὑμ6γ ἴουγ μά [Π6 ἴλοθ οὗ δὴ θᾶρῖθ. Απα ὑμθὶν ἴλοθβ δῃα ὑῃ6}} ΨΊΏΡΒ Ὑ6ΓΘ 
Βορδγαῦθα ΔΌΟΥΘ ; 1Π ΘΥΘΓΥ ΟἿΘ ὕνγο ὙὙ6ΓΘ ἸΟΙΠ6α, Δηα ὕννο οονθυηρ ὑπ 6}. ὈΟΑΪ6Β. 

12 Αμὰ ποὺ σψϑηῦ ΘΥΘΥΥ͂ Οη6 βύχγαισηῦ ἔουαγα : ΒΙΌΠΘΙ ὕμ6 Βρὶγιῦ ννὰ8. ὕο ρῸ, ὑδὸγ 
18 ποῦ; Π6Υ ὕυσποα ποῦ ψ] θη ὑμ 6 Ὺ νοῦ. ΑΒ ἴου ὕπο 1 κοῆθβθ οὗ οὔμο ᾿ἰντην 

ογθαύαγθθ, ὑπὸ] δρρϑᾶσδηοθ 88 {πὸ ᾿ηα]6α, Ὀυγηϊηρ ὁ0818 οὗ ὅγο, Κὸ {110 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ ὕογ 68: 18 [πιὸ ἢγ6] νγᾶβ σΌ]ηρ' του πα Ὀδύνθθῃ 86 1 ν]ηρ' οΓθα  Γ65; 

14 διὰ {6 γα δὰ Ὀγρηΐη688, διὰ οαὖὐ οὗ ὕπο ἔτο σσοηῦ ἔοσῦ Πρ πηρ. Αμαὰ 86 
᾿ν]ηρ ογθαίαΤοΒ Ταη Δα ΓΟ[ΌΓΩΘα 8ἃ8 ὕηθ Δρρθᾶσδθῃοθ οὗ ἃ Πδβῃ οὗ ᾿ιρηςηληρ. 

15 Απὰ 1 βὰν ὑπο νην ογθδίυτοβ, δηα, Ὀθ01α, ομθ ψ 166] ψὰβ ὩΡΟῚ ὑπμ6 ϑαγῦϊ 
16 Ὀδβι4θ 086 ᾿ἰνιηρ ογθδίιγοθ, [Ὁ 105 ἔθου ἴδοοβι ΤῊΘ Δρρθᾶσζαποθ οὗ ὑμ6 ᾿ψ }|66]8 

δΔη ἃ Π6}Σ τᾶ ψγὰ8 {τ απο {86 Ἰοοῖς οὗ 086 Ῥγβοΐοι!β βύομα οἵ Ταγίθββιβ: δηὰ 
ΤΠΘΥ ἔσο ἢδα οὁη6 ᾿ΠΚΘΗ 688; 8πα {Π|6 17 ΔΡΡΘΆΣΘΠΟΘ 84 ὑΠ6ῚΣ Τηλῖζο γὯ8 8ἃ8 10 ἼἍἷΣΟΓΘ 

17 ἃ Μ}Θ6] ἴῃ [86 τηϊαβὺ οὗ 4 ψ}160]ὲ, Ὑ μθη {Π6Υ ψϑηῦ, ὉΠΟῪ νγθηῦ ὩΡΟῚ ΠΕΡ ἴΟῸΓ 
18 61468.: ΠΟΥ ὑυσηθα ποὺ θη ὑΠΩΥ ψοηῦ. ΑΒ [ὉΓ {Π161} [6]1068, ὕοσα γγχἃ8 ἃ Ὠ]Ρἢ- 

1658 ἃρουῦ ὕΠ6πὴ, δηὰ θαγ ] 688 γχὰ8 δρουῦ ὉΠ61ὴ ; Δηα ὑΠΘῚΓ [6]]068 ψοσ (}]] 
19 οὗ ογ68 τουπᾶ δϑουῦ ὕμοτη ἔουσ. Απὰ ψ θη ὑπὸ Πντηρ ογϑαύιγοβ υθηῦ, 8.6 νν]166]8 

ψοηῦ Ὀαβιαθ {Π6πὶ: δῃὰ ψῇθῃ ὑπ ᾿ἰνηρ ογθϑύισοθβ οσο οα Ἂρ ἴτοιη {116 
20 οαγύῃ, μ6 ψ}6618 ψόσο Πα ἃρ. ΒΑ ΠΟΓΒοονοσ {Π6 βρὶσγιῦ 8 0 ρο, ὅπου 

[τὲ Ἰνίπρ ογθαΐατοϑ) Ὑγϑηῦ, ὑΠ| ΘΓ 88 4180 ὕῃ8 βρισιῦ ὕο ΡῸ [{π 6 πρθεὶδ] δα {}}0 
Ὑ]166]8 0 ΓΟ 1064. Ρ Ὀδδι46 ὑμϑχα : [0Γ ὉΠ6 βρὶ γὖῦ οὗ ὑπ6 λινίηρ, ογθαύυτθ τγὰβ 1ἢ 

21 ἴῃ6 ψῇθ6]8β. θη ὑμοβο ψϑηῦ, ὕΠ6Ὺ 8180 ψϑηῦ; δῃὰ δὴ ὕποβο βϑὑοοά, {Π|656 
8180 βύοοα ; αῃὰ ἤθη ὕῆοβο 6 6 6 α ἊΡ ἔροσμα ὑ[)6 φαγίῃ, ὑπΠ6 6615 γογα ᾿ΠΠτρὰ 

22 ὉΡ Ὀ68146 ὕμθιῃ : Ὁ 0Π6 Βριστ!ὺ οὗὨἨ {1160 ᾿ἰντὴρ ογοαῦαγο ψγᾶ8 1ὼ 06 Ψ]16 6158, Απὰ ἃ 
ἸΠΚΘΉ 688 νγαϑ Οὐ Γ ὕῃο μο8α8 οὗ [}6 ᾿ἱνίηρ ογθαύαγο [νογ. 30 -τῶρ ΘΧΡΆΠΒ6, κ6 πηῦο 

28 [106 Ἰοοκ οὗ {π6 ὑθυτιθ]ο ογγϑίδὶ, βύγοϊομθα ουῦ ΟΥ̓́Τ ὑπο] Ὦθδαβ ἀῦονθο. ἀμηῃὰ 
ὉΠῸΘΓΡ [6 ΟΧΡϑη86 Ψ6Γ6 ὑΠ6} ὙἹηρ5 βύγαισἢῦ, (ἢ6 ὁπ ὑοννατα ἢ 6 οὐ ΘΓ: ἕο ΘνθσῪ 

24 056 ὑψγο ψΙΟἢ ΟΟΥΘΓΘΩ͂, ὕο ΘΥΘΙΎ 0ὁπ6 ὑνο ὙΠ]Οἢ σον ΥΘα ἘΠΕῚ Ῥοάϊ68. Απᾶ] 
Ὠοᾶτὰ ὑῃθ ποῖβα οἵ ὕΠ6 1} ψ]ηρβ, Π| ὑΠθ Ὠοΐδθ Οὗ ΤΏΔΏΥ Ὑγδΐοσβ, ἃ8 ὑπ νοΐοθα οὗ {Π6 
ΑἸΤΙΡΉΥ, ἐο τοῖί, ἴῃ ὑΠ6 1 σοῖηρ, ὕπ6 Ποῖ86 οὐὁἨ ὑπ], ἃ8 ὕΠ6 ποῖβθ οὗ δὴ ἰοβῦ: 

2ὅ ψἘΘὴ ΠΟΥ δίοοά, ὑΠ0Υ ἰοῦ ἀοῖνῃ ὑπ 6} ψίηρθ. Απα ὕπθῦθ οϑϊὴθ ἃ γ ΐοθ ἔγομλ 
δῦονο ὅθ Ἔχρδῆβθ ΒΟ. Μ8ἃ8 ΟΥ̓ΘΣ ὕπ6}Σ ποδαᾶ : θη ὑΠ6Υ βίοοα, ὑΠ6Υ Ἰοὺ ἀονη 

ῷ οὗ “ἢ Ψι 
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20 {861 ψρθ. Απα ρονθ ὑἢθ ὀχρᾶηβϑθ ὑπδὺ γγἃβ ΟΥ̓ΘΣ ἢ 61 Πθδα γγχὰ8 ὑμϑσθ ἃ5 [86 
ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΘ Οὗ ἃ ΒδρΡΏ1ΓΘ βίομθ, ὑῃ8 ΚΘ 698 οὗ ἃ [ΠΣΌΠΘ: δηα ἀροὴ {116 11 ΚΘΏ 655 

21 οὗ {π6 του δ ΠΠἸΚΘη 688 88 ὕ 6 Δρρθᾶσγδῃοθ οὗ ἃ τηδηῃ ἃρονθ ροὴ 1. Απαὰ 1 βδ 
88 6 Ἰοοῖκ οὗ ὑμ9 ὈΓγσηδη688 οὗ ρο]α, ἃ8 ὕἢ 6 Δρρθᾶγαποθ οὗ ἢἤγνθ, ἃ βουδα σοιμπὰ 
δροαυῦ 10 ; ἔσομαι ὑἢ 6 Δρρθάγδῃοθ οὗ 1.15 1018 δηα ὑρνγᾶγαβ, δηα ἔγοτῃ ὕΠ: 6 Ἀρρθᾶσδῃσθ 
οἵ ἢϊ8 ἸοΪη8 διὰ ἀουγῃγαγαβ, 1 ΒΔ 88 1ῦ γΧ6 6 0116 Δρρϑᾶγδηοθ οὗ ἢτγο, δὰ Ὀτιρηὺ- 

98 π688 τουηα δρουὺ Ηϊτη. Α8. ὑπ ἀρρϑδγδησα οὗ ὕῃο Ὀον {ἰαὖῦ Ὁ71}} Ὀ6. ἴῃ 6 οἰουα 
οη μ6 ἀδΔΥ οὗ ὨΘΑΥΥ Ταΐη, 80 ψγὰ8 ὕῃθ Δρρθάσγδῃοθ οὗ ὑῃθ Ὀσὶρύμθββ τουπα δου, 
Τλὶβ ισαβ ἐδ ἀρρέαγαποο οὗ ἰδέ ἰἰφηό88 οΓ ἐδ σίογγ οὗἨ Ψοἠοναθ. Αὐὰ 1 βὰν, δηὰ [6]} 
ὌΡΟΣ ΤΥ ἔδεοθ, δῃὰ ἢθαγὰ ὕμθ νοἱοθ οὗ οὔθ ὑμδὺ βρδῖθϑ. 

νον. ἢ. ϑοερέ - . .. τὰκ, αἰχμαλωσίας Ἰωακέιμε--: 
γεί 8.... ἐπ᾽ ἐμὲ χιιρ κυρίου. (ἌΥΤ,, ΑΥΔΌ., δῃηἃ δόῖηθ Μ58.: 

π. φέγγος ἰναὐτω. Ῥω. : ἰκτιἰδ ἰηνοΐτοηθ.. .. Ψ τσ. 4... .. συνρ ἐξιστρπατον.. . ὡς ὁρασὶς ἡλίπτρου.. .. 
γεν. ὅ.... ὡς ὁμοιωμα. .. ζωων--- ΔῊ} 1} 8} } 11}. 

ὧν) 

γεν. 8. ΟἾΒΟΓ τεδάϊηρο: ὉΠ, 121 ποπῦ, γπῦ. π)πῦ. 
γε, 7... .. “-- πτέρωτοι οἱ ποδὲς αὐτῶν, κ. σπιγθηρες ὡς ὁ ἐξιστραστων χαλπος, κ- ἑλαῴρω! αἱ στερυγες αὐτων"---οἴ δο ΠΕ Π|ᾶῳ 

ᾳπδεὶ δὐροοίῃδ 8615 σα πα Ὠ[|8. 
Ψος. 9. ἰχομάνα: ἑτιρα τῆς ἱτερας. Κ΄. τα πρόσωπα αὐτῶν οὐκ ἰσιστρέφεντο ἷν τω βαδιζων 

Ψετ. 10. ποῖ. γοϑδά.: ΠΡ ΆΓΥΣ 
Ψε εν. 11, Καὶ αἱ πτερυγις αὐτῶν ἱκτιταμένοαμ ἀνωθεν-- 

γεν. 12. Ἀποῖῃ. τοϑά.: Π555. 
Ψεν. 13. Κ. ἐν μέσω τῶν ζώων ὁρασὶς ὡς ἀνθρακωῶν .. 

ΤΠ 50). 
νος. 14. . .. ὡς εἶδος του βιζικ. 

αὐτὰ (ΔΌΟΙΝ. ταβά, : ὨΠ29)). 

. λαμααδων συστριφομένων ἀνα μέσον των ζωων . .. (ΔΙΟΙΉ. τοδά.: 

Ψεσ. 16. ΟἸΠΕΓ γοδαίηρα: ΠῚ]; ἸΠΝΌ, Ἡϑηϊίης ἴῃ βορῖ.; ἸΠ Ἴ). 

ον. 17. Αποῖδ. τεδά.: ὉΠ). 
Μετ. 18... .. οὐδε οἱ νωτοῖ αὑτῶν .. . 3. ἴδον αὗται, κ. οἱ νωτο;:--- 

γεν. 20. Οὐ ἀν ἦν ἡ νεφιλη ἔχω τὸ πνευμα τοῦ πορίυεσθαι (πη ΟΦ 55» δῖο ὙΔΌΐξ:ρ ἴῃ δορο Μ838. ΤΏΘ ατθοῖ 

δηὰ ϑγτίας ἐγβηδιδίοτβ δηὰ ἔπ6 ΤΑΥ͂. (Ὁ) οηλιῖ δῸΡ ΠῚ Π). 

γον. 2. δορὸς Ψαϊκ, ϑυγ., Ομ δ]ὰ., Ατδῦ. τεδὰ ΠΠΠ. 
Ψον. 8... . αἱ πτιρυγις αὑτῶν ἱκτεταμέναι, πτερυσσομάνα! ἕτερα τὴ ἕτερα, ἑκαστω ὃνο συνιζευγμανοι.-- νὴ 

ττὸ "Ὁ ΔΓ νδπθπς ἴῃ βοπιο Μ83,, ΨῸ]., ϑορὶ., δπὰ Ασβῦ.) 
γεν. 34. . .. ὕδατος πολλου, ὡς φωνὴν ἱκαινου .. . φωνὴ τοῦ λόγου ὡς φωνὴ παριμβόλης. 
γα. 25. ἸΠῈ29 "ἼὮ ὨἼΘΝ ἈΠῸ Ώ ΠΠηα ἸῺ δοιὴθ ἰδ, ἰὴ δϑριὶ. ἢ, Κ5.Γ., δὰ ΑτδΌ. 
ες. 27. ... ὧς ὁρασὶν συρος ἐσωθιν αὐτου κυκλω--- 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΝΕΜΑΈΚΑ, 

ο19. 1- α φγοίασε, ψἘΙΘ σοηῃίαϊηθ ἐπέγο- 
ἀ πιαξέον' ἐπ σεποτγαί---8ρεοοϊαϊίμ ἐο ἐδ εἰβίοπ 
εολίολ, ἐπιπιεαϊαξείν [οἰίοισδ, ΜΘ 18 Ἰηοβὺ ἢ6668- 
ΒΔΓῚ Τοβροοϊΐη [86 ἐΐπε, ρούϑοῆ, ρίασεο, δῃὰ 
διεῤ)εοί-Ἰτπαξδν' ὁπ απὰ. 718 Ἰαϊίον, {π6 βιι Ὀ͵θοῦ- 
ταδίζου, 18. “ὁ Ὑ]510}8 οὗ οα ̓̓  1π 6 Ῥ]υγΆ), ν᾿ ἢ ἢ 
ΤῈ βεραγαϊθα ὈΥ͂ Τ68}8 οὗ [6 Θχργθββίοῃ : ““δπὰ 
Ι βἂν;, ἀπιὶ, ὈεΒο]ὰ " (νεγβ. 4, 18), ῬΓΟΡΟΙῪ ἰπίο 
ἔνγο Ὑἱ βίο ΟΠ]Υ͂, γοῖΒ. 4-14, δηὰ 1δ--28  Ὀαυΐ ἰὐ 
ΜῚ1] σοτητηθηᾷ 1086] ἴο ἰγοαΐ γοῦβ. 22--28 ἃ8 ἃ βερδ- 
τὰῖα οοποϊυδβίοη σοπιρ  οἰΐηρ ὈΟΓᾺ νἱβί 8. 

γοΙβ. 1-3. --ῬὈγεΐαοο, Τηϊγοαμοίονν. 

γον. 1. ““Απὰ [1ἐ σδπλθ ὑο Ῥββ8."--- ΤῊ 6 ̓ἰτηροσῖ. 
πιιῖ ἡ οοπβοουϊ,, 88 808] ψΠπουΐ Ὀαρ ΘΒ ἢ ἴοτγίθ, 
ἱπάϊοαϊπς ἃ οοπέέπαΐοτι, δὴ αὐναποο, οοππϑοίίοῃ 
ὙΠ βοηθοὶ ἰὴ ροὶης Ὀδίοτα, ὈθρίηΒ, 88 οἴΐθη 
ΟἰοΠΘΓα, 50 480 ἤθσθ ἴπ6 Ὀοοΐς οὗ ἘΖΕΚΙΕΙ. 

“Βίποο ἴῆοτο 18 ΠΟ σϑϑὶ σοῃηθοίίοῃ, 88 ἴῃ [6 σῆ86 
οὗ ἔχοάπβ, ΕἔΖτα, ἃ οοπῃθοίίοῃ ἐπ ἐλοισλξ 18 ἴὸ Ὀ6 
ϑσαηοα, 845 ἴῃ (ἢ 6886 οὗ Βυϊῃ, Εβίῃεσ, Τῇ 
ΟἸΓΤΟΠΟΪΟΟΎ, 5}}}} τρόσο ὑπ 'ῆπο το] οἱ 
(φο ΠΡ. ἂν Τηἰτοάαοίΐοῃ, ξ8 2, 8, 4), βυρροδίβ ἃ 
ψΟπηθσίοη Σὰ δογοδῃ. Ηρδηρβίθη θοτρ, Μ 116 
᾿6 ἰαγ8 βΒίτθϑϑ ὩΡΟῚ 6 Β᾽ ΠΙΙ]ΔΥ ΠΟΙΏΤΩΘΠΟΘΙΩΘΗ 8, 
ὉΥ πῇ οἢ Ζοβυα 18 σοπποοϊοα τῖΐζῃ ἐμ Ῥοπία- 
ἰοηοῖ, [6 Ὀοοῖς οὗ ὕπάσοβ 1 Φοβῆπα, [88 ῬΟΟΚΒ 
οἵ ϑαασοὶ δηὰ αἷβδο Βυϊῃ ἢ ἰὯ6 Ὅοοϊκς οἵ 
δυάχοκ, ἀπάεχβίβη δ, Ῥεβϑὶ 65 ἃ βρϑοΐδὶ θοπμηθοῦ 00 

οὗ ΕΖοκίθ] ψ τ Φογοσαίδῃ (ἢ 0560 1ο ἴον (Ὁ. σχῖχ.), 
αἸτοοϊοὰ βῃογΟΥ Ῥαΐογα ἴο 1Π6 δχ ]θ8, ἰογπιθὰ 88 
10 ΨΘΙΘ ἴθ ῬΙΓΟΡΤΔΙΏΙΩΘ [ὉΓ ἴῃ6 ἸΑΌΟΙΣΒ οἵ ΟἿΣ 

τορ μοῦ), ἐπ σεπεγαῖὶ (88 ἴῃ 6 6486 οἵ [86 Ῥοοϊκ. οὗ 
δ μοὶ ἐλε ἹἸποογροτγαίίοι (γοργοδοηίρα ὃν ϑδιιοῖ α 

σοπι ΘΠ 6) ἐπ α ἐλαΐη, οΓ βδαογεοα δοοΐϑ, ἃ 60ῃ- 
ποοϊϊζοη ὙΠῸ 8 φῬσϑοθαϊηρ βδογθα 1ἰϊογαύαγο, [ἢ 
8. ἸΊΟΤΘ ἀοβηϊΐο ΜΔΥ Αὐμδηδϑίυβ Ὀγοῦμηῦ ᾿πἴο 
σομποοοῃ Ψ0 10} {818 ἴῃ 6 Ῥαβϑαρθ ἱπ Φοβορ ΠΝ 
(Δ πᾳ. χ.Ὑ--οοτρ. [μἰτοά, ὃ ὅ---:ηα τηδά6 ουὖἵΐῇ 
ἐμεῦ ἐλό οπα δοοὶ 7 Ἐκελιοῖ, “ὶτὰ ΒΟ. {86 
ΡῬΓοβοαΐ οὯ6 18 Ὺλθ7)6 σοππεοίοι ὃν πιθαπϑ οὗ ἡ, δὰ 
ξοπὸ ΔΙμ βϑηρ {Πτουρ {6 ὨρρΊσοποθ οὗ [ἢ9 
658. Ριμάῃυ8 οἱΐθ8 Ατριίηθ (οπ ῬΒ. ἴν.) δηὰ 

αταροῦυ τῃς Οτοαῖ ἱπ βυρροτῖ οὗ « νον δοοογαΐῃ 
ἴο ὙὨ1ΟὮ ἘΠΪΒ ἡ 18 ἰπτϑηἀ δα ἴο σοῃποοΐ ἐδα ομἔισαν" 
ἰισογὰ οἵ ἴδ γῬτορμοῖ τοδ τολαὲ ἄ6 λααὰ λεαγὰ 
ἐπισαγαίΐψ, ψιλὰ {86 ἰηψαγὰ νἱ᾽ϑίοη. (Ἕ(ΟῳὍὉἙΝ. ἃ 
ΓΑΡΙΡΕ: “ὙΠπδαῦ πὸ δὰ ΓὈΓΙΏΘΙΙΥ 8Βεθὴ ἴῃ 18 
ΒΡ᾿ ΣΙ οὐ Ἰϑαγὰ ἔγοτῃ αοα ἢδ ὀομπϑοίβ ὈΥ̓͂ ΤΠ. 8 οὗἉ 
“δηά᾽ ἢ δουλδι βίης 6186 ΨΏΟΩ Π6 88} δηὰ 
μοαγὰ {μποτραίοσ, δὰ ΈΪΟΝ ἢθ6 ον χοὶδίθβ ᾽)). 
ΥΟΡΥ ΙΩΔΗΥ͂ ΟΧμοβίζουβ ἤᾶνθ Ὀθθὴ αυἱΐο ἑσοηὐθης 
ΨΥ] Ὁ} ἃ Ρ]θομπαϑίϊς Ἡ Όταν Ἰάΐοτῃ, πὰ τὶ ομδηρ- 
ἱπρ ἴπ8 8θὴ86 οἵ 86 διίασα ἰηΐο τπαὺ οἵ ἰδ8 
τρίουθ. (Ασοογαϊης ἴο Καὶ], δρρϑα] ηρς ἴο 
ὑαϊὰ (Αια. Πρλγὺ. 8 281, δ), ᾿ῦ 18. ΤΏΘΙΘΙΥ 

4" ΒΟΙΊΘΊΕΪΠΩ ΔΙ ΘΧΘΩ͂ ἴο ἃ οἶτο]6 οὗ ψηδὶ 15 ἢ 8ῃ6α 
-πτῷ αἰγοὶθ αἰγοδάυ τηθηϊοηθα, ΟΥ δββυσηθὰ 85 
Κπόνη.᾽᾽)--ἴπ ἴδ9 ἐϊγ οι ἢ γϑασ, οἷο. ὙΏΘΓΕ ἴδθ 
αἰνίπο Ἰερὶ υἱτοαϊίοι. οὗἨ ἘΖΟΙΙ6Ι ἴοσ ἷβ ἸαθοῦσΒ 



δι ἘΕΖΕΚΤΕΙῚ, 

δυουΐϊ ἴο Ὁ ἀοδουὶοά, δῃηὰ δὖ {Π6 β88ηὴ6 {1Ππ|6 ἴῸΓΣ ᾿{ἢ9 1αδὺ Ῥογὶοα οἵ τηἰβίογϊα ῃ8 (ὉΠ ΟΥ «6 }1ο 80 }}1}): 
ἷ8 1ἰτοσΆτῪ ἸΑΟΌΓΒ---ἰ ἢἷ8 ὈοοΟὶς οὗἨὨ ιἰδ8----ἶἰἶβ ἴο Ὀ6 
ΒΟ, 8πἃὰ ΨΨΏΘΓΘ ΒΟΟΟΣΑΙΠΡῚΥ ὑπ6 Ῥτομ] δῦ ΒΡΘΆ ΚΒ 
οὗ }ιϊμλβ οι  ἰὰ {π6 ἤγθε Ῥθίβοῃ, ροὶῃβᾷβδ ΟἹ 11)- 
τηραϊαίο!Υ ἴο ΒΑΥ͂ : “88 1, 80 ἴδμαῖ ")}2) πῃ 80} 

61ο86 }αχιαροβιίοη ἢ ΠΣ ὈΦΟΦΣ Ιοοῖκα 16 

[86 ἀ511.8] Ῥῆγαϑο ΠΣ ον 2. ἴογθ 10 οὐσῃΐ 
ἴο Ρ ΘΓ ἃ8 5[10}]6 88 1Ὁ 18 παίιγαὶ ἴο [μη κ, Ὑ1Ὲ 
Οτίροη ἂμ Ατεροτυ, οἵ 89 {γε} γᾶν οἵ 
ἘΖοκῖοῚ 8 ἴθ. ΤΏΘΓΟ γὰ8 ΠῸ ὩΘΟΘΒΟΙΓΥ ὙΥΠΔΙΕΥΟΥ 
ἴον Ἠδηρβίθ Ὀοτῷ (οοταρ. Τηὐτοά. 8 δ) ἴο γα 1868 
βἰσηϊῆολημος “448 Γοβρθοίβ ἰμ6 τπὰῃ ΟὗἨὨ Ρτ ΒΕ Υ͂ 
[δτηϊγ." Τὰ Δρροϊηθηςηῦ οὗ ὕπ6 {λιἰτοϊοῦ ΥΘΆΓ 
ἴῃ Ναμῃ. ἰν., ψῖῦ ἃ ν] ον ὕο ““[86 σαΥτγρ οἵ {86 
ΒΔΩΟΓΌΔΤΥ ἀαΤηρ [86 ἸΟΌΤΤΙΘΥ τοι} ὑμ6 Π]Πάοτ- 
Π685---ὃὁ ὙΟΓΚ Τα. ηρ ὕἢ6 []} ν᾽ σοῦγ οἵ Ἰηδῃ- 
Βοοὰ," σαπποῖ ἴῃ δούμλ] ἰδοῦ Ὀ6 ΔρΡρ]ϊοα ἴο ΕΖεκιεὶ; 
πὰ Μὲ ταιιϑί ἔδθῃ ἴῃ ἃ ἤχυτγαίίνα ΨΆΥ ΘΟΙΏρΑΙς 
ἢ8. Ῥγορμιοῦϊς ἸΔΘΟΌΤΒ ἴῃ ΟΧΙ]6, Ἔβρθο 4}}}ν Ὠϊ5 
Ῥγοαι ηρς οὗ ἴθ ρίουυ οὗ πὸ [μοτὰ, ἂἀπὰ {Π8 
οἰγτουτηβῖδποα ὑπαὶ πγουρὰ ΕΖΟΚΙΘ1᾿Β Θχοτοΐβο οὗ 
[86 Ῥγορμοϑίϊο οἵἶϊοα 80 1 ογὰ Ὀθοδιὴθ ἴο {Π6 6χὶ]68 
83 ἃ ΒΔ ΠΟ ΔΤΥῪ ἴῃ 186 σαρίϊντΥ (εἢ. χὶ. 16), ψ 1} 
μαῦ σαττυηρ οὗ {Π|ὸ ΓΔ ΌΘΓΠδοὶ ἀυχίηρ ὑμ6 Εἰτὴθ 
οἵ 6 ψ]] ΘΓ 688. ΕῸΣ ““ ΤΠὨοοΙορίοαὶ Ἔχροβί (οι, " 
οὗ ὁοουγδο, “16 οηὔγϑηοθ οἡ οἴἶδοΘ οὗ [16 Βαρ 5 
διὰ οὗ ΟἸιγϑὺ δεν οοτηριθίϊρ ὑπο Ὁ: τυϑίῃ 
γϑαΡ᾿ ΤΥ δὲ Καρῦ ἴῃ νον. ὙΤ]ι6 ἱπα εῇηϊζοθηο85 οὗ 
16 βΒίαἰϊοιηοηΐ οἵ τα, ““ἰπ [6 ὑΊ Γυλεῖ ἢ γραγ, "ἡ 15 
ποῖ τοδί ἴμδῃ πο ἱπαοβη θη 688 Υἱ ἢ τοϑρεοῖ 
ἴο [Π6 ῬΘΙΒΟΙ : “481. ΑΒ .}6]αἰἴογ 1 ἀο6 ἢ αὐ 688 
8 Σο πηονοα ἴῃ ΟΣ, 8 ὈΥ [86 τηρηὐίοη οὗἨ [6 ὨΔΠ16, 
οἴς., 80 (ἀσοογάϊΐηρ ἴο Κ]ϊοίοί ἢ, απὰ 4180 1Κ61}} ἱῃὸ 
σΟΥΤϑροπαΐηρς δαἀαϊτἴου : ἐπ ἐλς γ)ουτίδ, πιοηίδ, οἡ 
ἐλὸ ἡ  ἄαν, ὈΥ τ 6 τορο τ ον ἴῃ νοῦ. 2 οὗ 1ῃ6 
ΒΓ οὗ ἐλε γτπορμέδ, ΥἹΖ. Ν ἈΠ ἀδΥ οὗ {86 ἴοΤο- 
τηθηϊϊοηρα ἴουσῦ τποηῖῃ, 18 Ὀτουρσαῦ ᾿ηἴο σοῃ- 
προύΐϊοῃ ψ1ΠῚ [η6 ΟΡ] ΘΟ ΠΥ οὗ {μ6 ““ΒΠῚ γοαῦ 
ἔγοστλ [116 ΘΑΥΤΎΪΩΡ ΑΥΑΥ σαρίϊνο οἵ κὶηρ 96 8ο- 
ἱδο τη,᾿ δπα ἴῃ ὑἢ18 ΑΥ στον οἵ 84}} ψδηΐ οὗ 
ΟἸΟΆΓΏΘΒΒ, ὙΠ11 δῇ {η6 886 [16 ἘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 
βοραγαίθα ἤγοτῃ [88 ἀδίβ: ““ἷῃ [86 {π᾿ στ ϊοῦ ἢ γοαγ, ἡ 
δῦ δ8 (18 Ἰαΐξες ἰἰβοὶῦ 18. 80 τη ἴΠ6 ΠΊΟΓΘ 
ΘΟ ΠΟΥ Ἰοεξ ἴο 1[8 δἰ τηρ]οδῖ, Ὡδύαταὶ δοσορίδ- 
ἰΐοη οὗ (μὲ τ ἢ γϑᾶσ οὐ ἐδὲ ὑγορλοί 8 ἧγα. 
1 ΤΠ6η γογ. 2 αὔογνναγαὰβ ΒΌΡΡ 1168. ἴΠ6 γογοὰ 
δοσογάϊηρ ἴο τ ΠΙΟἢ ΕΖΟΚΙ6Ὶ δα) δὲ8 Ηἷβ ἢγϑῦ, β0}- 
7οοἴίνε ἀδΐο, ὑΠ6 Βυρροδιιίοῃ οὗ δῃοΐῃοσ 80- ]]οὰ 
“ΡΌΒΙΙΟΙΥ ουτγθηῦ 6ΓΤὰ 18 ΒΌΡοΓἤθοιϑ, ἀρατῦ [τῸ 
ὉΠῸ ἰαοῖ, ὑῃαΐ πὸ βΒ0ἢ! οἵὰ ἢα8 ἰςποστίο ὈθθῺ 

ἰηοὰ οι. ἘδοΟΟΌΣΕΘ 68 Ὀῤοὴ μδὰ (1) ἴο ἃ 
εισϊϑἦ, ὁτα, δῃηἃ (2) ἴο ἃ βαννίοπίαπ. ὁμ6. (1.) 

Τῆυβ ΗΙἸϊζὶρ δάμοσοβ ἤο [6 ομί πο οὗ ΙΩΔΗΥ͂ 
7 8 ἀχροβίἴοτβ, ὑμαῦ [6 Τοίοσοποα 18 ἴο {δ6 
στ] [ἢ γοασ οι α }εδὲίοοὶ (οοΙΏΡ. ο ΟἿ. χ]. 1), 
Ὀαΐ σοιηθεῖβ μὲ 18 γοῦ 80 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, ὕΠ6 ΤΏΟΤῸ 
ὑχαςῖ ἀοβηϊ θη, ὁ. 9., οὗἨ δεοῆϊ, ᾿δῇ ἴῃ {πι8 τα Υ 
1.6 τεσ ΚΟΒπρ 18 ἔσοσῃ {πε εἰσλίοομίἑ, ψεαν Ὁ ζϊπο 
«Τοδἰαἣ, ἱπιρογίδῃῦ οὐ δοοουπῖῦ οὗἩ ὑπὸ δπαϊηρ οὗ 
1η6 ὈοΟΙ οὗ {86 ἰαῖν, οἷς. (2 Κίηρβ χχὶϊ. βαα. ; 
2 ΟἾτοη. χχχὶν, 844.}; Ὑ8116 Ἡ ἄνουμοκ ἀθο]αγθ8 
{π|8 τϑοκοηὶηρ (αἰγοϑν ὑπαὺ οὔ ὑπ Οδαϊάεε 
ῬΑΤΆΡγαϑί, Φοόγοῖηθ, Οτούυϑ, δηὰ 4130 [ἀ6]6 7) 
“8. ΟὨΪΥ ὕθη8 186 ΟἸ6,᾿᾽᾿ 85 εἷδο {παῦὺ ὙΠ ΠΙΟὮ ἰδ 
Δ ]0Π6 δβιιλίθα ἴο [η6 οοπίοχί :᾿ ““1πδῇ ψ1} [86 
Ἰαδὲ φῬογίοα οἵ Ῥγοβρουῖ τ ἔμ ογθ βία ἀβ οοηίταϑίθα 

Τ᾿ ΤΙΟ ὅθννϑ γϑόκοη ἴδ 6 101166 ΥΟΑΓ ἤγοπη {Ππ6 ΤουΓίδϑη τη 
Σοδὺ δου [Π9 ἰδκίπα Ροβϑθβαίοη οὗ πὸ 1δπά οἵ Οδῃδδη, ὃπά 
Ῥίδεοο ἴπὸ ἀδδιστισίίοη οὗὨ 6 ΓΌΒδΊ σὴ 1Π (6 ΤῊ Τν “ΕἸ ΧΙ ΥΘΑΤ 
Οὗ 156 πῦ 1166: 80 (πὲ [Π6 δίτη γϑῶν οὗ Φεποϊδομίῃ ΒΒ οἂρ- 
ΕΓ. «-1}9 σι οίἢ οἵ ἐδι6 }π01166. 

1116 πιτῃ ὈῈΓΒ ΓΘ ῬΓΟΡΒΘΌΘΑΙΥ βιρηϊοιηΐ βίαζε- 
πιο ΐϑ, ΡΟΙπ ηρ ἰο {Π)6 ΜΘΙΘΖΗΟΥ οἸἰτοσπϑίδπος οὗ 
Ὧϊθ Ῥγορθῦ 5 ἄτας τέτωι ἀρΡοδιμος 1. ἃ ΤΏΘΠΠΙΟΙ- 
ΔΌΪΕ, ἔαῖα] {ἶτηο. 6 πιυδὺ ὑμογοίογο ἈβϑΌ τη 6 τ 
“ἐ ΡΥΙΘΒΕΥ ̓ πηοα8 οὗ γϑοΚοηἑηρ. Οὐα]νίῃ Ἰαγ5 Β[10885 
ὍΡΟΣ πε ΟἼΘΘΙς δηδ]ορν οὗ ΟἸγτρί8, 88 νν6}} 8 
ἴμ6 Βοπιδὴ ομὸ οἵ τϑοκοιΐης δοςογάϊ ἴο τ0}- 
8] αἴ68, ἀηἃ ἴῃ αν οὰ οὐ [6 7. 0116. ἀπ ον ΤΠ οβῖα 
ὑτίηρδβ ἔοσνγασα [86 ἐπα ὴν ΒΟΪΘΙΏ Ῥάβδν ΟΣ - 
[δαδῦ δ ὑμαῖ ἔϊτηθ. (2.) Εοσ δοσορεῃρ ἃ δαὸν- 
ἰοπίαπ οτὰὶ ὁπ8 ταϊρηῦ ἀρ [Π6 8ο]οῦχσῃ οἵ ἘΖεκίοὶ 
ἴπ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἐβρθοα } }Ὺ ἡ ῬΘΟΌ ΑΓ αὐίθηθῖνι ὕὸ 
ΟΠΓΟΒΟΙΟΡΎ, ὙΆΙΟᾺ ἀδῦθβ ἔσοπι {Ππ|8 ϑοαΐ οἵ δαῦγο" 
ΠΟΙ ἾΪΟ41 δβοίδησα. [Ι͂ὴ {Π|18 σα86 {πὸ ΒΓ ἢ γοῦν οἔ 
1Π6 σαΡΓνΥ οὗὁἨ Το οδο ΐῃ }ι88 ὈΘΘΠ το ΚοΟηΘαά 85 
ἴῃ γόοδᾶν Β.0. ὅ98, δηὰ {6 {Ὠϊγιϊο ἢ Ὑγοδὺ ἴσομλ 
ὑπαῦ 85 6 Ὑ0ΔῚ Β.0. 625, θη ΝΑΌΟΡΟΪΑΒΘΆΓ 
αϑοοηἀοὰ (86 (ΑἸ ἰοα {ΠΧΤΌΠΘ:; δηάᾷ οἰτἤοτ 1ὴ68 
αἱρηςτοοη ἢ Ὑ6 8 οὗ Ψο514}} 88 Ὀδθὴ [Δ ΚΘῚ 88 60η- 
ΤΕΤΩΒΟΓΆΠΘΟΙΒ (Βοτονν ἢ, οὐ ἴῃ6 οτὰ οἵ Ναο- 
ΡΟΪΆΒΒΑΡ ΙΏΘΤΟΪΥ Βὰ8 ὕδθῃ οἰ ἴο (6.σ. ὮΥ͂ 
σα] σου, ῬοηΖοι8). Βαῦ [86 τεοκοηΐηρ ἀοο8 
ποῦ ἄστοα; δεσογάϊησ ἴο Βα βθη, οὖ Ἰοδδῖ, (Ὡς Β΄ΤῊ 
Υ6Ὶ οὗ ἴΠ6 σαρυϊνΥ οὗ Φαποῖβο  οπ ἃ 6 186 
ΥΘΑΣ Β.0. 898, ῬΓΙΖΟῺ 15 ἰδ οα ΤΠ Θ᾽ Ο]ΟΤα ἴο 6 
αὖ ἸΌΘΡΥ ἴο τοδὰ 1ῃ ἘΖΟΚΙ61] 16 {Πϊγίγ βοοοῃὰ 
ἰηδῖοδὰ οὗ ὉΠ6 ὑῃιγ ἢ γοασ, ΖΦ, Ὁ. Μιομ86]}8 
Π61}0.8 Ἰ.1τη561} ὈΥ πιακίηρ ἴΠ6 τϑοκοπὶηρ βασι ποῖ 
ἔοι ΝΑΌΟΡΟΙ 5888 δβοθηϊηρ ἴμ6 {τοπο, Ὀαῖ 
ἴσοι ἴμο οοπηυοδῖ οἵ ΝΙΠον ἢ δηὰ ᾿βγ]οὴ Ὁ 
Ὠἷπ. ΟὐὐἸῺΡ. Ὀοβίἀθ8β ἴθ ΗἰΖίρ.---Τ} 6 20 
ἸΔΟΠὮ, βίποο ἴΠ6 τε (ΝΙΒΔΠ) οοἰποίίἰο5. [ῸΓ 1{]10 
τηοβὺ Ῥδχΐ ΨΥ Ὁἢ ΟἿΥ ΔίΆτΟ ἢ, ΟΥΓοϑρομάβ ἴὸ οὐγ ὅπη, 
ΟΥ, δοοογάϊην ἴο ὁ. 5. ΜΙςἢ 615, ΗΙ Σὶν, Βαη- 
860, ἴο ΠΥ ποαῖὶγ. Τῆδ (ριον ΒαΌν ΟΝ 8}) 
πϑῖη8 οὗ ἰὉ ψουὰ Ὀ6 ΤαπηπιὰΖ ; Ὀὰΐ {Π|6 ῥτορποῦ 
[Ὁ] ον Β 5111} ἘΠ6 οτιδΐοηι οὗ δηἰϊααῖῦν, ἘΠ ΟΝ, ὙΠῈ 
ΟὨΪΥ 8οῖη6 ΘχοθρΌοη5, αἰὰ ποὺ ᾿ῖνο ΠΔΠ].5. ἴο {86 
ϑθραϊεῦθ Το ῃ 8, ὈΐπΌ ΙΏΘΙΓΟΙΥ πυμλρεγοὰ ὉΠ οτη. --- 

ΠΡΟΠ ἼΣΣ 5. ΑΒ [88 ἐπι '8 ἱπάϊοαϊοά ἘΥ͂ 
“1 186 {1 16 Ὁ}} γοδτ," 80 α͵Ξ0 ποχί ἐμ 0 Ρ]866 ἰ8 
Ἰηαϊοδίθα ἢ ἃ ῬΘΙΒΟΠΑΙ ὙΆΥ: 88 1 Ὑ88, εἰς. Τμαῖὶ 
[Π6 οἰδιβθ τηὶριιῦ ὈΥ 1156 17 τηθαη, σμηὶ ὁ4ϑόηι τ 
ηιείϊῖο ςαρίυογιηι, 156. ὈΘΥΟΩα 4 ἀομδῖ; Ὀαϊ {παῖ 
πὸ ΤΥΧ, ἴῃ {18 σᾶ86 ὑγϑμβὶαῦθ τηοτὸ ΘΟΙΤΟΟΤΙΙΥ͂ 
ἴλη ὕπ6 Ὑαϊρσαῖθ 18. ποῦ 1688 ἡπάαουθίθα]ν οἰθατ 
ἴγοιῃ οἷ. 1]. 11, 16. ΗΒ βοϊατίου (πνοιχεὰ 
ὈΥ͂ ΚΙϊεῖ,, Κι 611): ““ἴῃ [86 ἀϊδιγίοῦ (τορίοι) οὗ ὉἘμποὶν 
([86 6Χ1]68᾽) ἀννε!]- ΡΙαοοβ (8. {Π]Θι πη ἢ} }5),᾿ ἴδ 
ΒΌΡΘΓΗ ΟΙΒ ; ΙΠΟΤῸ δοοιγαῦθ ἰϑ 1118 σοι κ : “ ἀπὰ 
ὈΘΒΙ 408 μ6 ΪΤη86]7 88 ἃ οαρίϊνο." ἨἩΙΡΏΟΥ 
Ἐν α]ὰ : ἐπ [6 χηϊάεὺ οὗ ἔμ6 οἀρίνὶγ. ΤῊ ἢ}18- 
ἴοΓΪ.8] ἀδἴεβ ἴῃ [Π6 ριορΒμϑῖΐο ῬοΟΚα Πανὸ ἃ οογίαϊη 
ἀεβι σῃθάη 685, Βοιιθί αἰ ΒΥ Ὁ] ἷς ἀδοιιῦ {Π16Ὡ],-το 
8ΤῈ δ΄ 8}} ουθηΐβ ποῦ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἰδίου οα] πούϊοοϑ : 
ὍΠΟΥ ἅτθ ἱπίθη ρα ἰο "ὲ πηἀογβίοοα ἐπ ὑμ6 Ἰραῖ 
οὗ ἴπ6 1Ιᾶθ8, ἜΧΟΙ 8ἃ5 ὑῃδι ψὰβ ἴο Ὅδ το] ζο ἴῃ 
[88 6δᾶ86 ἴῃ) μδῃᾷ, δῃηὰ ἤδπ6θ ΟΠ γαοίοσ 61. 4}}ν 88 
τοραγὰβ [6 Ῥτορῃεῦ ἴῃ ιδϑίϊοη, ζηὲ ἐλ τεϊαβὲ οὗ 
ἔλα πιΐδογῳ ἐὰε ἔποπα 1οα8 ἕο δολοία ἐδ σίογῳ φῇ 
Θοά 7ογΥ λὲδ ρεορία (οοτὰρ. ἱπίτοὰ. ὃ ὅ). Οαϊνίη 
ΟἹ) [1.18 Οσ δ 5Ί0ῃ ΘὨὕοΥΒ ἰῃϊο ἃ Ρο]θιηΐο ἀσαϊπϑὺ [Ώ6 
ποΐϊοι οὗ ὑπ6 96 ν8, 48. 1 [6 ΣΎΡΕΙ οἵ ἀοὰ ψεΓΘ 
Βῃιουίθπθα ἰοναγβ ἴῃ6 ΒΟΙΥ Ιαμ, εἴς. ἘΖεκὶοὶ 
γα8, δυοογαΐηῃρ ἴο ὁ. 111, 11, 16, δομβ Ὁγ 106 
τίν ῦ, δὴ ἀϊὰ ποῖ ρο, [1] "6 "δᾶ πδά {μὲ υἱβίοη, 
8ΙΠΟῺΡ 86 χρυ] ιο5. οἵ Ἠ8 σου π γγιηθη Ὑ0Ὸ 
ἀνα] ΟΥ ΒαΑρμεηθὰ ἴο Ὅ6 ἠθαγεδβί μΐτη.-- ΒῪ [86 
τῆνον ΟἾΘΡΕΣ, οοπιρ. [πἰτοὰ. 8 4 (Ο] νη αὐίδο 68 
ἱηάεοα πο ἱπηροσίδῃςοθ ἴο ἱΐ, θαξ ἢθ τηθῃ οη5 1.9 



ΟΗΑΡ. 1. 1, 9. 80 

ορίαἴοῃ οἵ [8086 0 τεραγὰ {μι Υὐνθῦβ 88 0 18.668 
οοῃϑεογαῖδα [ὉΓ γον 6] 08, ᾿ΠΔΒΙΠΠΟἢ 88 ΠΟΥ ρὶνα 
ΤΟΙΏΪΏΘΏΘΘ [0 ΠΘΙΓ ΒνΤᾺ ῬῸ]16 81} ΟΠδιμοῖον [“1ὴ6 
ἱκδῖοῦ εἰειηθηΐ οὗ δ δῖον," ψ Ὧ186 “186 οαρτἢ 

ΒΡΡΘΆΓΒ ΠρΑΥΪΟΓ ᾽}, ΟΥ 1ηΔ8η} 0 ἢ 88 ΟἰυὙ8. ὑπ] Κ 
οἵ ὕΠ|6 ““Οοδησῖη σ᾿ ῬΟΧῈΙ οὗ νον δπὰ (6 1 Ϊἶκ6, 
Α Κιπα οὗ δβρίγίτυΔ] τοίδγομοθ ἴο 8. Ἵὀχχχυϊ. 1 
Οδϊνίηῃ Ἰοῦκβ μη 88 ἴοτοοὰ,) Ηθηρβίθηθογ 
ΘΟΙΡΆΓΟΒ ζΔῃ. νἹ}, 2, χ. 4; ἘΖ6ΚΙ8] 18 Ὁ αν 
ἴο ἴδε ΟΒΟΌΔΥ, Ὀδόδαδβα ἔποσα ἢθ 18 Ὰ7 ἴγοτῃ ὑδ68 
Ὀι5116 οἵ πῃ, δῃὰ δ] γα ἴο μτοαῖ Ὁποῦ δ ὈΥ͂ 
1μ6 τυδῃϊης οὗ [86 παίθυ. " Απὰ {πθῃ ἰδ 18 
Δ]εσοὰ ἢ6 νᾺ5 ““1ΠΟΙῸ ὉὨ]ΥῪ 1 ν᾽βίοη, "ἡ 85 18 Οἷδδῦ 
ἴγουα ἢ. 11}. 12, 11} 038 1 ἐπκυῖν 186 ΞΡ 
σου!ὰ ποΐ μανὸ οΔυτὶθὰ }εἧτη ἴο διιὰ ἔοσὰ [86 δοΐια] 
Τῖνογ! ΤΏδη ψὸ τηυδὺ ἀπά ογβίδηςι “1 [86 τηϊά 5 
οἵ [ἢ οαρεϊνὶ γ᾽ κου ἶδ6 88. θοΐης ἴῃ νἱϑίοη. [ἢ 
Πδμΐοδὶ ἰδ 15 ΟΧΡΥΤΘΒΒΙΥ βαϊὰ αἵ Ἷἢ. νυ]. 2 ἴο Ὀ6 ἴῃ 
ψ βίοῃ, δηὰ αἱ ἢ. χ. 4 88 ν6]}] 88 ἤδθτα ἰΐ 18 ἴο 
ὍῈ σοῃοαϊνθα οὗἁ 88 ποῦ Ὀοΐηρ 80θ.ὡ. Αὐ Ἐζοεξκ. υἱ]]. 
8, χὶ. 24, ἴη9 ἀφ ἤπ] ΠΟ 88 ἴο 18 Ὀδληρ 1ῃ ν]ΊΒΊΟῺ 
ἦθ ΟΧΡΙΈΒΒΙΥ δά αθὰ, (βοιὴθ ἤᾶνα 8]80 ἰοστηθὰ ἴὸ 
ΠΡΙΏΒΟΙνΟ8. ἃ σοῃοθρίϊοῃ οὗ {Π6 δο]οῦση ὈΥ͂ [86 
ϑαἴοΥ αὐον [Π6 ἈΠΔΙΟΘῪ οὗ ὑμ9 Βοιλβὴ ΟΠοίζο, ἃ 
Μααχα] βαΥύ8 ἰηβίοδα οὗ 6» ἐγαηδέϊδεγίηιιδ.)--- Τ]16 
ῬΘΙΒΟΠΑΙ σείεσγομοβ 18 Κερῦ ἊΡ 51}}} ἴῃ [Π|8 ἀ6βον!ρ- 
τίοη οἵ 186 σμὠ)εσέ ἴῃ μδηά, οἵ ψηδῦ ὕοοκΚ ῥΪδοθ: 
1.9 ΒΟ ῺΒ ΨΟΙῸ Ορϑηθᾶ, δῃὰ 1 88ν---- 50 πῇ ἢ 
ἷβ ἐλε αἰνσὶπο αἰδλοτίχαίίοη οΥ Εἰτοζιὶοί τὰ 6 Ἰοκάϊης 
τῃπουσιῖ. ΤῊ οροηΐης οὗ [Π6 ὨρανΘῺ8 ΤΟΙΌΓΒ, 85 
τεβροοῖβ ἴΠε ἰΌγμι, 88 τϑρδγὰβ {Π|6 σΠδγϑοῦον οἵ [ἢ6 
Ὑ]5Ί 0, ἴο 18 ν᾽ϑίοη 1 ῖ [ὉΠ] 8. ΤΏΟΓΕ 18 ἰὴ 
1818 χεβρθοῖ πούμϊηρ ΠΊΟΥΘ ψθηΓγαὶ ἱπίοηαἀοα ὉΥ 1ΐ 
(ΦΨοἢ 1. 562), ἃ8 ΚοῚ] βοοὴβ ἴο ἰπ. (ὉΏΡ., 
Βονονουῦ, Μαδῖῦ. 111. 16, Μαυς ἱ. 10; ἴΚὸ 1]. 21 : 
Αοῷ νἱὶ. δ6, χ. 10, 11; Εδν. ἱν. 1. χῖχ. 1]. Α8 

τ ]8β ὙΠπαΐ 18 οβϑϑηίίαὶ ἴπ 41} νι γ8 8η4 [ΌΤΤΏΒ, 
Ο(αϊνίη Μ1}} Ὀδ τὺ ἢῃ τηδὶ ἰδ πίη, παῖ “Οοάὰ 
ΟΡΘἢ5 ΗἰἾβ8 ποανθῆβ, ποῦ ὑῃπαῦ ἴῃ το} ΤΥ ὉΠΟΥ͂ ἃΓΘ 
οἷον αδαπάον, Ὀυῦ ᾿ΠΑΘΤ ΠΟ 88, αἰΐου ἰἢ6 Τοϊηοτα] 
οἵ 411] Ηἰπάγβηοοβ, Ηθ ϑῃμδ Ὁ]68 ἴΠ 6 ἜΥ̓6Β οἵ Ῥο] 1 ν Ὁ ΓΘ 
ἴο Ρεπείταίϊς ἴο ΗΪ8 ΒΕΔΥΘΠΗΪΥ ρίοτυ." Α,5. Φογοπηθ 
28 αἰτεδὴγ δὰ : [46 στάθη) 1 6 ]]}}6α, 60 απο 
οοἰεδιΐα βἰπὶ 111} γσϑβοσαΐα τηγϑίοτία. (τοί 
ΤῊ ΚΕ8. ἴΠ6 θα 8 0 Ὀ6 τϑηΐ ρθη ὈΥ͂ τοροαϊοά 
β65}68 οὗ Πρ πῖηρ.) “ἢ ΠΟ 584 γ8 (818, [650}}}65 
πὶ τῇδ Ἢ ̓ὰ88 δ66ἢ ἢθ Ὧ88 ποὶ 866 88 801η6- 
Κϊης τ ΒΊΟΣ 88 σοτηθ οὐἱὲ οὗἨἉ {Π6 Θασῦ ἢ ΟΥ οχὶϑῦθα 
ἢγβί οἡ 16 δατίῃ, Ὀὰὺ ἘΠᾶΐ 1Ὁ 88 ἀοβοθηἀ θα [ΠῸΠῚ 
Ἀρηγθη, δὰ ὀομβοα ὩΣ} ὈθΘη ΒΟ η8 οἵ σοῦ ᾿᾿ 
Οοσσειῦθ), [1{ ὀ {πὸ οροηΐηρ οὔ ὕπ6 δα νΘἢ8 
δορὶ οῖβ [Π6 ΤΊ ΠΠΘΓ οὗἉ {86 ἐλιίηρ, λοῖσ ᾿ὸ ΒαΡΡΘμΘα, 
16 [Π|ὸ οχρχοϑβίοη, νἱβίομβ οὗ ἀοᾶ (ἢ. χ]. 2), 
δροιϊε5 ἐλε λίπ ἱξπο πὰ Γ ἀϊβοιδββίοη, δπὰ [Παΐ 
κει οὗ 411 'ἰπ δοοοσάδηοσθ νυ ἢ δῦ [Ὁ]]ΟἾγ8, ΠΟΙ 
106 ποχὺ ὑπίηρ 15 νϑίοη. ΤῊΘ ρορίοινθ το] θη 
οϑηῃοΐ 6 πκὸν ἀπι ἢ ὉΥ: 80] ]τὴ6 νἱβίοῃϑ, ΟΥ {116 
Εκὸ (48. Οδἰνὶη αἰ γον το)θοῖβ 88 ἔγιρι ἃ [6 ᾿ηἴογ- 
Ργοϊδιοη : Υἱβίοπϑδ Ὀσδίλῃ 851 Ππιι8, α1α ἀἰ ἀΠ ΌΤὴ 
γοσαϊοῦ ἴῃ βογιρίιτα αυϊάαυϊά 6Χοθ]] 1), Ὀὰὺ 1ἴ 
ταὶϊσῦ ῬοΥ ΡΒ, 10 δοσογάδῃοσθ 4180 ἈΠῈ Ἰρ 5116 
ὕβασο ΘΒ ΠΕΓΟ, Ρᾶ85 88 δα υϊναϊοηΐ ἴο; αἰν]πθ 
Ψἰδίοη5, ἐ.6. ἰὴ ἴΠ6 ΤΏΔΙΠΠΘΡ οὗ ἴ8ι. υἱ., 1 Κίη 
χχὶ!. 19, 2 Κίηρβ νἱ. 17, εἴς. (Ηἰϊζὶρ : Πραν θη 
Υἱδ' 008). υΐα εχ σΟ]ὸ ἀθτηοτιβίγαίαβ, ἰάθοαιιε 
ἀἰνὶπαϑ οἵ ἃ Πθ0 οβίθηβδβ (ΟΟΟΟΕΙ8). ΑΒ ροηλῦινα 
οὗ ἴπ6 βαὈ͵οοῦ (αμοίογἧδ) 1ὰ τη ϊρῦ Ὁδ ἰητογργοῖθά 
πῃ δουοτάδποο ψὶὴ ἢ Νατῃ. χΧχὶν. 4, 106, ΟἸΤΠ6Γ: 
γ᾽ βϑοηβ Ὑἢΐο} Οοὰ (48 ΜῈ}1 88 ὑπ) 8668, ΟΥ: 

1 Οογῃ. ἃ [,8Ρ. ᾿Π  ΟΗΟΌΔΙΥ σΟΤΌΡΔΓΟΒ ὅδ (616 ΤῊ ΠΥΤΩΏΓ- 
ὩΣ ὥ [6 ἸἩδίοσε ἴ0 [η6 εδἶδος οἵ τοῖα ἘΡΟῚ Ε}ί8η6 (3. ΚΊ κ(8 

ψΊΒ1 008 ΓΆΙΟΝ Οαοα ρῖνοβ ἴο 866 (ἡ ϊοὴ Ῥτοσθο 
ἴσοτῃ ἀοἀ); ψὨΟῚ που] σογγοβροπὰ νη} 116 αἱ πὶ 
οὗ ἴμθ [Ὁ]ονίηρ νἱ᾽βίου, ὑμαῦ οὗἨ Ἰορ τυ 
ἘΖΟΚΙ61 8 641}} ἃ8 ἃ αἀἰνίηθ ὁη6. ““ἼλῈ ἀϊνῖμη 
ΨὶΒ[0η8 βίδηἃ ορροβοὰ ἴο [ἢ νἱ᾽βίοῃϑ οἵ ὁπ θ᾽ 5 οὐ 
Βρατῖ, ἴῃ ΘΙΏΡΙΥ ἴδῃοὶοβ οὗ ἴα͵8ὲ Ῥγορῃρίβ, Φζ6}. 
ΧΧΙΪ,, 25, 26 (ΗΠ ἘΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΚΟ). “ΟΙΏΘνν 186 1ἱ 
ΜΟΙ] ἤδνα ὈΘΘῺ ἱποτθα Ὁ]6, ὑπαΐ ἃ Ῥτορμεῖ Βπου]ὰ 
Ἀνθ διίβοη οαὖ οἵ ΟΠ] θα. ΝΆΖαγοῖ} ουθὴ (Φοῇη 
ἱ. 47) νγὰϑ 811}1 βἰζιαῖοὰ ἴῃ μα ῥχοτϊαϊβο Ἰδηὰ. 
ΤΠῸ8Β {π6 αἰνὶηθ 68}} ποοάθὰ ἴο Ὅ6 σοπῆτγπιοα 88 
βιιΟἢ ἴἢ ἃ ΒΡΘοἷΔ] τᾶν " (ΟΑ1,}.). Α8 ροηϊνθ οἵ 
[16 οὈ͵οοῦ 186 τηρδηΐηρ σου ἃ 6, νἱβίοῃϑ ὙΠ16}} 
ὮΑΥ6 τϑίδγθποθ ἴο οἀ, αν Ηΐτη δ8 ὑμοὶν οδ]εοῖ ; 
 ὮΘΝ Βα ἷ15 ἴΠ ὁοη θη 8 οὗ [6 ν᾽ βϑίοῃ 88 ἐχργδβϑϑὰ 
αὖ γογὺγ. 28. Ηδσχο: Υἱβίοηϑ οὗ ἀοἀ : ἴῃ Φοτ. 1. 1: 

γνογὰβ οὔ ὦ ΘΡΘΙΩ Δ ἢ. --- Πξξ δ 8 {Π6 ΘοἸμρ]οῖα [ΌΣΤΩ 

πὴ οὰῦ ΔΡΟσΟΡΘ, 88 δἴζογ {86 ἡ οοηῃβοοιῖ. ποῖ 
βθάοσ ἴῃ 16 ἦπει ῬΘΓΒΟΙ δηᾶ ἴῃ ἴδ Ἰαΐοσ. ὈΟΟΪΚ8. 

γογ. 2 159 οσσυρίοα Ἡ 1 ἃ τοίογεμοο ἴο {πὸ εἰαΐοδ. 
10 ν͵ὰϑ ἐλ ΜᾺ γέαν ὕγοτι ἰδα εαΥγτψίηρ αἰσαῦ 
οαρίἷνε οὗ ξίπρ «ελοϊαολίη, ἀπιὰ 10 18 πιέδῃΐ οἵ {Πι6 
“Ἅ ΘὈ] οὕγο σοι ῃ 6Γὰ ᾿᾿ (ΠἨ ΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ),: π8ῖ 
83 8190 ἰῃ [δ Βρατ6] οὗἁ (18 πούϊοθ {(γογ. 8), ψ Ὠ1ῸΪὰ 
͵8 Ὀούζοῦ ἰηϑογῦθα Σπηπηοαϊεἴο]Υ [Δ ἰαῦθγ, Εἰ Ζο Κὶοὶ 
-- ὁ τυϊηρ σὴ ἀοε8 ποῖ ΤσΟΓ ΘἸΒΟ ΠΟΙ ἰὼ [ἢ 0 
Ῥοοῖκ (οἢ. χχίν. 24 |)-- ϑρθακβ οἵ Εἰ 86} 1ὼ. ὑπ 8 
ἐλίγα Ῥετβοθῆ. ἩΠοὰΐ νουβ68 2, ὃ, ψ10 νον. 
ΒΙΤΉΡΙΥ͂ ΡυΒη6ιὶ ἰογνασα ἰ0 ψν Γ. 4, ψὲ σου] παν 
[πὲ ἱπηρσοβδϑίοη {παῦ ἃ Ὀγίναϊο ἀοουτηοῃΐ, ἃ ἰθαΐ 
οὗ {Π6 Ῥγορ οἴ 8 οῦΓηΔ), Δ Ὀδίοσε 8, ΤΠ 6χ- 
ῬΙΔοἱῦ δἰαίαπιοηΐ οὗὨ γ8γ. 2 88 ὍΠ6 ΤΟΤΕ ὨΘΟΘΒΒΩῪ, 
Δ ἜΏΕΙΟ Δἰτοδὰν ἴῃ νογ. 1 [86 ΠΝ οἵ μ6 [ΟυΡἢ 
τηοητῇ π͵8 ἴο Ὀ6 ΟΧρ]αί πο 1} Τοίογοοθ ο [18 
ἤχοὰ ρεγὶοά, [Π6 τηρεῖ ἱπηροτίδην οὗ σοιγβὲ ἴον 1} 
τοι δλτάνς ὨΘΆΓΟΙΒ οὗ [Π6 Ῥτορἢθὺ, ἀπά {πογοΐογθ 
ΘΑ 81} γ 1π16}}10 1 Ὁ]16 [ΟΣ ὕποτα, ἀπὰ αἰδοὸ γϑίαϊ με ὈΥ 
[6 Ῥχορμοῦ Τπτουρπουῦ, θαϊ [ἴ0Γ Οὔ μ6.Β ποῦ δα 0Δ]}}Ὁ 
οἷοασ. Τμδῦ γοῦβ. 2, 8. ““᾿πίειτυρί " (ἔνν 4.1.0) ὑπ6 
οσοππδοίλοῃ οδῃποῦ Ὀ6 8Δ]]ερβᾶ ; ψ) 888}} δηὰ [6 

ορροβῖϊθ.---- δ} ἴῃ υϑγ. 1 8 ΘΒ86ῃ Ε14}1} [8.6 ΒΔ1Π16 88 

ΠΝ ἴῃ σον, 2, ἰδ ἀἰϑυϊ ποῦοι ἰο Ὀ6 τηδᾶς Ὀεΐης 

ῬΟΓΠΔΡΒ {π15, [δὶ 16 ΤΟΥΤΊΘΥ ΤΟίοτΒ ΠΟΤῈ ἴο [ἢ 
σοπαϊίϊοη, 188 Ἰαύξοσ ἴο ἰμ6 ἀοέϊοη.---- 8. ἴο Ὁ86 
Ἡἰϑίύοσίοαὶ δοῖ, 866 2 Κὶῃρβ χχὶν. 6 8η4., 2 Ὁ" οῃ. 
ΧΧΧΥ͂, 9 3.4.-- 3" 88 ΠΕΙῸ, ἴῃ 2 Κίηρβ, 2 

ΟἸοπ. ΔΝ), 18 ΟΔ]]16ἃ ἴῃ 761. χχὶὶ. 24, 28 

5»ὕ5, ἴῃ οἈ. χχὶν. 1 οἵ {Π6 βαπιθ Ὀοοϊ ὙΠ29., δα 

ἴῃ 6. χχυἱ. 20 Π9)2".--- ΚΙ οί ἢ, οἡ [8:8 Βαβίβ οἱ 
[86 ἀοία!]οἃ οχροβίτίοα ἰπ Ηδνογηΐοῖκ, ρῆνοβ ὑτο- 
ΤΪΏΘΠ6Θ 88 Ταραγάπ [18 ροτϊοα, οα ἴ1|ὸ ομα Βαμα, 

᾿ἴρ 106 ὈΠΡΙοαβαμῦ ἱπηρτοβδίοῃ οὗ ἰμ6 ἢγβὺ οἰγου Ὁ Ὁ 
᾿Ἰεῦῦον (Φοσ. χχίχ.) ἴο {86 6χ!ϊοβ, δῃα οἡ [16 οἰ ΠῈτ 
Ι μαηά, ἴο {πὸ ἱπηβατηΐηρ οὗὨ ὑμοῖν τιὶπ 8. Ὁν [Π6 Ἰαίο 
τορος δηποῦπηοοιηθηῦ ἴῃ {6Γ. 1. δὅ9 864: 
ΟΡ. ἴῃ ἴπ6 τοιηδίπαθῦ οὗ ἴῃ6 Ιηἰτοά. ὶ ὅ. 

““ΤΗαῦ 1Ὁ τῦᾶβ δἰτοδὰν 8 ΒΙΌΠ ΑΓ, 18 με] ἃ ἪΡ 88 
ἃ ΤΟΡΙΌΔΟῚ ἴο [86 5ΠΠΠη60ἸΚοά π688 οὗ {886 {εν 8" 
(Οατν.). Ὑι6 δρροδυπῆθς οὗ ΕΖδῖῖ61 ἴοοῖκ } 
ἵπ [ἢ τηοϑῦ πορϑίι ροτγὶοα οὗ {Ππ τοῖρτι οὗ Ζθάθ- 
Ἰκίαιι, ἜΘ 8186 ῬῬΡΤΟΡΠΘΟΥ ῬΓᾺ8 ΤηαἸκῖηρ᾽ 118 γοΐο 
Βοασὰ δ Ἠοτηβ διὰ δοστοαά, Τὸ 4}} {1118 δερηνηρ 
απῷὦὼ γαπεὶρα σίογψ, ορροβοὰ 88 ἰῦ γαβ ἴο ὑμ6 ἀἰνη9 
ψογὰ οἵ [Π6 ἴσια ῥσορἢμοῖβ, ΕΖο κῖ61᾽8 τεϑίοπ οὗ σίοτῳ 
ἔοττηοα ἐλε αἰυῖΐπε απεἐλιεεῖδ. 

Ἰ ΝΙΑΠΊΘΙΥ, πο οΧ]]6, [0 Υ ἘΠ Οἢ τόκοι ἢ 9 ἄοσθδ ποὺ σϑοῖκοῦ 
δοοοτάϊηξ ἴο [80 7γδαγ οἵ 6 τοίζῃ οἵ Ζοάακίδῃ. 

Η 
! 



96 ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

γον. 8. ΔῈ ΜΠ, ἰηἷ. 4080]., ἐπ δοίεγεπῖν γλοίογτὶ- 

οαἱ μιρλίοη δπιρλαδὶχπς ἰλς αἰσῖπο αἰίοδίαξίοπ, 
ἐδλε ργορίιεέ : τρὰ]γ, ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ, αιὶῦα ΘΟΓΓΑΙ ΠΥ. 
ΤΊιΘ [111 ἀπ ἀοϑ Ομ Ὁ]6 το τΥ οἵ [6 ΓΥΔΗΒΔΟΌΟΙ 
18 ἴο Ὀ6 ἱπεϊοαϊοά, --- Ποῦ] γψοσὶ 1 5ροῖκα οὗ [88 
ῬΘΓΒΟΏ, ἔϊπι6, μἷαθθ, βῃ )]θοῖ-πηαϊῦοσ, 41} [88 
δἰοπθη β οἵ [η6 τηὐτοάἀποίΐοη, γοῦ γοῦ. 2 τονογίρα 
ἴο {πὸ {ἴπ|ὲ; δῃ 80 ν8γ, 8 8068 8 8Π6} ἢγϑί οἵ 4}} 
οὗἩ ἴῃ 3:10] οἱ-πηαῦου 88. “Ὁ ἼΣἽἼ, ὙΈΪΟΝ οατὴθ ἴο 
ἘΖοκίοὶ, ὉΥ ψΠΟῊ Οχργαβϑίοη ὑΠ18 β8πὶ6 βιι )θοῦ- 
τηδίζον, ᾿Ἰκίησ ἰ[861 οἡ ἴο γϑσ. 1 (6 το, ““ ν 8101} 
οἵ σοὰ ," ἢογα, “6 ποτὰ οὗ Φϑβμονδῇ ᾽᾽), 185 ΠΟ 
ἀσϑὶσηαίοα δοσογ ἶῃρ ἴο ἐϊ8 ἐγ ηϑὲσ, 1᾿ῦ8. Θ586 [18] 
ΟΠΑΓΑΟΙΟΓ 88 Π6 ττοάιοί οὗ ἴῃς ϑρίγιι (1 ΤΉ 688. 
ἱϊ. 18). [0 18 δ τ βαιὴθ (ἡπη6 ὕπ6 ὀχασῦ ΠΟΙ Π66- 
τοι οἵ ψἢδῦ [0] οΟνγ8, διὰ ἴδ Ἰηϊτοιποίίζοη ὑμογοῖο ; 
ἴοΓ αἵ γδνγ. 28 ἔποσα 18. ἃ ὑγαῃβιζίοη ἴσγοπη ἴμ6 ““1 
ΒΑ "1ο {16 “41 Ὠοατὰ [86 νοΐδο οὔ οῃμα {πε βραΐζα," 
δὴ {1118 ἸΔΟῦοΥ 18 Βόντη ἴγοτῃ οι. ἰϊ. 4 ἴο Ὀ6 ““1Π6 
Ιοτὰ Φομονδῃ."᾿--- 8 ἴο ἴμ6 παπιό οὗ ἴπ6 Ῥχορμοὶ 
δηὰ τῃδΐ οἵ λὲβ Δ οΥ, ἃ8. 61} 85 86 ργίοδεΐψ ταρὶς 
οὗ Ὀοΐϊ, ψὶῦ ψ ΒΙΟᾺ ὑπ6 Ῥόγβοπαὶ ἀθϑου ρυ]Ο. 18 
σοτηρίοῖοά, σοτρ. [ἰτοά, 881, 8. Εον ἴπ8 Ῥῃτ- 
ΡΟΒ6 ἴῃ ἃ ἀπ οὈἠθοῖίνα ΨΥ οὗ τη κῖη ΤΏΟΓῸ 
Ῥτοιηϊηθηῦ ἀΐ αὐνῖπο ἱεσιἐἰηιαιίοη, ἘΖΟΪΚ16] Θροα Κ8 
οὗ ὨΪΠ186]} αϑ οὗ α λίγα ρεΐϑδοπ. (1 ἀκα 86 ΧΧ,, 

{Π0 ϑιγτίας δπὰ Αὐδθϊς νογΒΊοἢ 8. ῬΓΟΒΊΡΡΟΒΘ ν, 

δο ΓΟΔἸης οὗἁ βοσόγαὶ (οι α.) “ἰιηι ῳ 4180, ἴῃ 
8 0886 Ὑ]Π6ΓΘ 6 δ Ὀδοη ἀοοτηθὰ ΜΌΓΙΗΥ οὗ 506 ἢ 
ἃ τον οϊαὐοη (σοτηρ. {86 δἰ πλ Πτ πηοάα οὗὨ ἜΧργοββϑίοῃ 
ἴῃ 2 (ον. χὶϊ, 2 844.}, γϑοοτησιθηἠθ ἢ 8 Βροαϊτίης 
ἴῃ ἴτ6 ὑῃπιγὰ ΡῬογβοη.----Ἴ πὸ τοηθυθὰ τηδπίοη οὗ 
ἴη6 ΡΪ]δθθ ἰ8 ποῖ ἃ τῇοσο τοροῦ οι οὗ {π6 ψοτγάϑβ : 
ὉΥ ὑπ6 τῖνοσ ΟἸΠΘΌΔΣ, Ὀϊ ἃ τἸῆογὸ οχϑοΐ ἀπ: [Ἰ0Ὲ 
ΑἸ ἶἶκὸ οἵ {018 Τοῦ, απ οβροςΐα}}Υ οἵ ἔπ ΡὮχαβα : 
“ἴὴ [6 χτιϊάϑὺ οὗ τπ6 σαρυλνιεγ,᾽" Ὀοΐ Ῥοΐηρ 
ἀρ η ὉΥ ΣΦ ΚΝ 3,---ἰη [Π|6 86π86, Ποινανοσ, οἵ 
Ἰαπὰ οἵ {μ6 ΟΠ Δ) 46808-:- απὰ οΥΓ ἐλε οπδπιψ, ἴο 
Μ ὨΙΟ αὖ [Π6 οἷοβα οὗ [6 γϑῖβε ὈΪ δραΐη ροϊηΐβ 
ὍΔοΪς, ΘΠ ΠΑ. 41Π}}7, ἃ8 ΟαἸ νὴ τοιηασκθ. ΤῊ Ϊ8 
ἸοοΔ  ΠΥ͂ γὰ8 ΟΠΙΥ ἴοο 5'ρηὶβοιληΐ ἃ σοττοοῖίνα οὗ 
ῬΓΟΒΌΤΩΌΪΟΠ ΟἹ 8 Οη6 Παπά, 88 οἵ ἀοϑραὶγ οῃ 1ῃ6 
Οἴἤογ, ΟΥ ταῦθ οἱ ΠΟΒἢΪγ παυγον- πὶ πἀράηθε5 ἴῃ 
δόμεγι]. --ἰ  ΤΠθη, ἤπΠ4}1Υ, ἴΠ6 δι] οἴ- πα του 15 
αϑαὶῃ Ὀτουρηὺ ἱπΐο Ρῥγοιηΐμθησθ, ἂμὰ ὑπμαΐ 88 
Του οοῖβ 108 Ῥγοπποῖη ὁ8186, νὶζ. παΐὶ {80 μαμὰ 
οὗ ψϑμονϑ σϑπθ ὍΡΟΣ πὶ, ὑΠΐβ οοτία! ΠΥ ἰα ποῖ 
Βαϊ ὰ σίτου ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ἴο {6 βίαϊοπιοηῦ: ““δπά 1 
[611 Ρροπ ΤΩΥ̓ ἴδοο,᾽ ἴῃ νοῦ. 28, δηὰ τηϊρηῦ ἱπάοοα 
ἤάνα ργθοοιοὰ {Π6 ψογιὶβ: 780 ποτὰ οἵ 76 βονδῃ 
σ8π|6 ἴῃ τϑα]ν (Η1ΤΖΙΟ); Ὀὰΐ [Π6 Ἰπηπιοάϊαίοὶν 
[Ο]]οννῖ πη; 810) οἴ-τηαυοῦ (νοῦ, 4) ἀδπιαπιϊοὰ {})18 
ΟΥ̓ 80Π10 Β00 ἢ ἰγαῃβ᾽ [0 δὲ (ἢ οἷοβα οἵ {110 νοῦβο. 
ΤῊ ΥΟΓΉ68. 2, ὃ σοπιρ]οΐα {μ6 βοοϊΐοη. Τὴθ 
[ογπλ]α οἵ ἰταηβί ἴοη τπι56α 8 ὁη6 [δὲ οσοΌΓΒ ἀραΐῃ 
([πιτοά. ὃ 1), οἂ. 11. 22, χχχυ]. 1, χ]. 1. Οοτηρ. 
2 Κίηρβ 11. 1δὅ6. ΤῊΘ δχργοββίοῃ {πὸ δηὰ οὗ 
Φόβον αἰνναυβ Τη6Δη8 ἃ αἰυΐπα πιο εϑέαίϊον οῦ 
Ῥοισεν, Ὀυΐ ἴῃ {Π6 8656 οὗ αοίΐοτμ, ΘΟΠΒΟΠ] ΘΗ] 
ΊῸἢ οὐδ ἀπα ἐπέοηἑοη, ὈΥ͂ πολ 5 οὐ ΨΈΪ6]1 86}- 
ψΨ1}} ἀπὰ τοῦ184] οἡ {6 ρματὶ οὗἁ τη πγὸ Ἰαϊὰ ἴπ {πὸ 
ἀυδῖ, δῃὰ {6 τηᾶῃ 198 ψγεραγοὼ ξογ" ἐλια αἰὐυϊπα 
»ῬιγΡη86. ἘῸΥ ὙΠδίθνοσ τ ΔΥ δ6 ἴῃ6 παΐίιγα] Ὀαβἰϑ 
8Ὰ Ὁ) Οἴἴν οἷγ (ἰπ|6]]6οὔ4}} γ, τλογα]]ν, δηα ϑρ᾽γἰτὰ- 
11), 89 170}] 848 Οὔ] ΘΟ. ν6]Υ (48 τοϑροοῖβ [ἢ 6 ΠΟΧῚ5 
ἴῃ (8.6 ΠἰΒΙΟΓΥ οὗὨ ἴπ6 {ἴπη6 οὐ οὗ ἴπ6 ἱπάϊν 1141), 
[6 Ῥτορηθίίο οσγὰ 88 ἀοα᾿β πογά, 858 τἰβίοπϑ οἵ 
(οι, 8 ἩΘ  Π6Γ ἃ Ῥγοάυοῖ οὗ ΟΠ 6᾽5 ΟΥ̓ οἤοτέ δηα 
δχογίίοη, τοθοϊξίοῃ δηᾶ ᾿ηνοϑίϊσας: οη, ΠΟΥ ἃ τϑϑι 
οὗ τηθῦθ διυσμδῃ ἱπβίτασξίοη. [Ὁ 8 ποῖ ρα, ποΐ 

βία ἦν [ΠδὉ τηδ]κ68 116 ῥῬσορῃοῦ, 7υ8ὺ 48 4180 ὸ ἀ0 
μοῦ τηθοῦ ννἱἢ ἱπο! π6 0] 0 ἃ8. ἃ μγορῃεῦϊο ἰδούοτ, 
Ὀαὺ σοπδίγαϊπί πιαϑῦ Ὀ6 Ῥᾷὰΐ ἀροὴ {Π|6πὶ,---ῦ 8 
ῬΓΙΟΡ ΙΒ ἠθϑάθα ἴο Ὀὲ ονεγροισεγεά, ΤὮϊ8 8Β0Π16- 

ταΐπρ 1168 ἰπ τλ6 Ἵν γον. Οοπιρ. δον. χχ. 7. 
[{ τῃἷ8 ΔΡΡΘδΓβ 1ῃ ἃ 8.11} βίου ζῈῚ ἴοστη Ὑ]ΟΓο ἰἢ- 

8:68 οἵ "1}}, 6. 9. αὖ οἢ. νἱΠ. 1, ψγὸ μᾶνθ ΒΓ, 

6ἢ. χὶ. ὅ ΠΥ ΤΤΉΗΝΝ ΘΧΡ αἱ 8 "ον Ἢν ὈΥ͂ "» ΓΙ ; ἰδ 18 

[86 Ῥόντεῦ οἵ ἐλα δρῖγδ. ““Ὧόσο Ἀδ5 ὑπι8 Ἔχργθβθοά 
06 ΘΏΘΥΩΥ οὗ 116 αἰνίης ϑρίγιῦ" (ΤῊΕΟΡΟΒΕΤ). 
Ηθῃοθ {Π| ρσοροῦϊο ὑσγοραγαίίοῃ ἱῃ ὀοπβοιόηοε οὗ 
[815 18 στρ! ΕΥ̓ σίνοη. ΟΥ̓ ΟΟ]οῦ ἰπ ἴμὸ ἢγβϑὺ ρ]ασο 
88 ἃ αἰνίπο Κπον]οάρα (οοπιρ. 76Γ. ΧΧΙΪ. 18 ψ 10} 
ΑΜΊΟΒ 1. 7), ἴο ψἸ ἢ {μόγα σδπηοῦ Ὀ6 ψαρμίϊησ 
ἃ8 ἃ Βοοομὰ οἰθιηθπΐς [Π6 ΒΑΠΟΌ  γηρ 88. νν0}} 88 
ΒίΓΘ Πρ. Θηλρ ΘἤοΔΟΥ (ΡΒ. 1. 16 βᾳῳᾳ. ; Μίς. 11]. 
8). “. Ετ, δίαγοκ ααοΐθβ: πηρι 18.158 Ἱπορὶ αὔτ, 
᾿Πππιϊπαῖο δχίγαοι αἰ πασῖα, βρίγῖττιθ Ρτορἠ οί 
ΥΘΠΘΠΊΘη8, αἰδαῖϊαβ δρίγ 8 ποῦ 510 ρὩ]ΑΤΊΒ. 
“ΤῊ ᾿16 5607 αὖ οὔπεν τηθι ἀἰὰ ποῖ 566, ὕΠ6η 
ἢ χϑοο ]θοῦοα 4}} ὑπῦ ἢ6 Ἰιαἀ Β6θι) δῃὰ ᾿θατγιὶ, διὰ 
ππαλοτβίοοα {πὸ πηοαπίηρ οὗ ἴμ6 1,οτάὰ απὰ ἀἰὰ Η 8 
σοπληδηπηϑηζ. Οὐσο, (Οῃ οἹὰ ρἱοΐαγθδ οἵ 16 
ΡτΟρ οἵδ, 438 Μ06}1 ὧβ ἱπ' [810 ἔγθβοοϑθβ οἵ {π6 σῃατγοὶ 
αὖ ον 4 ΓΖ- ἈΒοϊηἀοτῖ, ἃ μαμὰ 18 ραλιιῦθά,  ὩΪΟὮ ἰ8 
βίγοίο δὰ ἔγοηι ἤθᾶνθῃ.) 

γεῖ8. 4-28.---ἰχοζὶοῖ᾽ 8. ΤΥ ίοη 9 ἐδ αἴοτν ο 

εολοναλ. 

ἴβαδλο ΟΒαΌΡοΙ, ἴῃ ἢ 18 οπο6 [ὰγ- Ατηρ Αἰ ογοὶζα- 
ἐἰοποϑ, χνὶ. «ἰδ τεῦ. δβαοῦ, δὲ δοοῖ, ακμἰυ. βαγοπῖμηι 
(ὥδηονα 1θ55), αβϑογῖϑ: ““ἴὴ [86 στ ο]6 οὗἩ {Πς ΟἹ 
᾿οβιίδῃγθηῦ {Πότ 18. ποῖ πρὶ τηοτα ουβοῦγο {πὴ ὑῃ6 
ὈΘσΙ πὴ ρ αἀ {88 ἐπα οἵ [6 θοΟΙκ οὗ ΚἰΖοκίεϊ." 
ὑπάδῦ {Ἰι6 βαπλὸ ᾿πηργοϑβίοῃ (δ νη ἀσθο]ατοθ, [παῖ 
“ἢ δοκπον]οᾶσοθ {Πᾶῦ 6 ἀοὺβ ποῦ πιἰοτβίαηᾷ 
[}18 νἱβίοῃ,᾿᾿ Φογοπιθ δ ῥγοπουποοά [Πδΐ “ἴῃ 
115. ἰηϊογργοϊδίζίοη 411} [6 βυπαροόβιιθθ οὔ ἴπα ψεν8 
8γ6 ἀπτηὖ, αἰνίπο 8 {}|6}Γ τοϑβοη ὑδδΐ 1 ΓΑ ΒΟ 48 
ἸΏΒ 8 ΘΆΡΔΟΙ(Υ, οὐ ἐσ τας εἰ ἀφ «εὐ οαίίοπε ἱοηεμέϊὶ, 
φιιοιΐ ἴῃ ἰΐο π)ιι8. Ῥγορλεία ϑεγὶδίδν, αἰϊφεα 
υοἰε οοπαγτὶ." ΤῈ ον ἀυβὶσπαιϊίοη ἕο [86 
[ο]]ονίηρ Υἱβίοη 185 ΠΣ ἽἼ, ““οἰιατίοῦ "ΟΥ̓ ““ ἴθαπὶ 

οὔ ἴοιγ,᾽᾽ ἴῃ δοοογάδῃοθ ἢ [π6 ἴοιυγ ᾿ἰνίηρ 
ογθαίυγοβ δηιϊὶ {Π16 ἴοιν ἢ 6615. ΗΝΕΙΝΝΙσΚ: “1 
[οστηϑὰ {16 Ὀδϑ88 ἀπὰ {116 ροϊῃῦ οἵ Βιρροτῖῆ ἴῸγ [1ὸ 
Ἰαΐοτ πιγϑίϊο {ΠΘΟ]οσΎ ἴῃ 1ῖ8 Θη.11085 σηοθίῖς 906 6ι- 
ἰαϊοη8 δϑουῦ {Π6 ΑἸ] η6 ἐββοηθς ἀπ ἴη6 ἢ ΠΟΥ 
βρί τι ὑ- του]. ΑΒ {Π|6ἱτ παίαγα] {μοο]οσΎ 18. ο]]ο ἢ 
ἈΙΩΟῺΡ ἴδ 6 ὅοννβ ΠΝ 3, 80 Ὁ06 τηγϑίιο 18. σα] ]οὰ 

32. θῃβ ἴβ ποῦ ἴο τοδὰ Ὀαΐοτθ ΤΟ Ὡσ Ὦ18 

{π γ οὐ ἢ γοαᾶγ οἰ πον {ἢ 6 ΠΕ ΕΙΒΗΙΕ οἵ Οἰδποβίβ, ΟΣ 
186 βοηρ οἵ βοηρδ, ΟΥ ἴη6 ὈδρρΙ πη ἀπά οπὰ οἵ 
[86 ϑοοῖ οὗ Εζαϊκὶο]; βυσῃ 18 [Π6 δαἀπιοηϊζίοη οὗ 
δον δὴ γα τοη. Οὐρ. ΖύυνΖ, “ὲε σοίξε8- 
αἰοπεδίί, Ῥογίγ, ὦ. “ιώει, Ῥ. 162 βαᾳ. ([ς πηοβῖ 
᾿πηροτίδης ΟΣ. οὗὁἨ ἁ τηογο σϑοοηΐ {1πη08 ἰῃ ὑιῖ8 
ἀορατγιπγθη). 
υοιπῖς ΜΉ16 ἢδ ἀρηῖοβ ἰτη ἴπ6 ροοίϊο δ, 

ἈΒΟΥΙΡ68 ἴο ἘΖΕΚΙ6Ὶ “ἴῃ ἴῃ6 ταγοϑὺ ἀὁ τὴ6 
ἈΌΠΠΥ ΒΊΟΝ 8 ΟΠαγαοίοτγβεὶς οὗ [Π6 γαϊηΐοσ, οὗ 
τηακίηρς νἱβῖ]6 ἴο {π6 οὐ ψμδὺ πὸ ἢ85 βθϑῆ." 
[Ὁ ἀνθ {π6 ΠΟ] Ὀγαϊθα ρῥιοΐυτα οὗἨ ἘΕλρἢδαὶ ἴῃ {ἢ 9 
ῬΙὶ ΟΠ] ΓῪ δ ΕἸΟΤΘ ΟΕ ΤΩΔΥ 0888 858 ἃ ΓΙ {ἰοἶβτα 
οὗ εἰι19 δβϑογίοη. ΤΏΡ ἔμογο 18 Τογα ἔπαπι Ο.6 
ἴοαϊαγο αυϊῖθ οὦ ονογ: ψ παῖ 18 βϑραγαῖθ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἀπο ἱ ὠνβιῆεν: ναὶ 18 αηϊϊοὰ, οἡ {89 



ΟΗΑΡ. 

ΟἾΒΟΥ αηά, ἈΡμυοατβ αἰνἀθα. Τὸ {Ππ6 αγ ϊβιϊο 
οοποομίίοη οὗ ἴΠπὸ ργοαίεϑί μαιηΐοῦ [86 νἱ᾽βίοπ οἵ 
ἘΖοϊκ᾽οὶ Ῥγοβοιίθη 1861 ψ ἢ ΠΟ γ. ὙΝῈ 8114]} 
Ἀ6 σοη 6164 ἴο βϑογῦ θυύθὴ ΙΏΟΤΘ ΡοΒι ἰνυ]Υ, [ἢ αἱ 
πιἰῖ 4] τὲ6 ““ ὀχαδοῦ πᾶ οὗ ἀο] Ἰηθαῖϊίζοι, δη ὦ ἢ 
1Πὸ μ]αβέϊο αὶ ἴῃ ἴπὸ σὶνίηρ οἵ ἀεἴ4115᾽ (ὈΜΒΕΕῚΤ), 
ἈΠ ΟΟΒΟΌΓΥ Τοτηδ᾽ 8 ΟΥ̓ΘΓ [8.6 ὙὙ}016, ΘΥΘΉ ΤΉΘΓΟΙΥ 
88 Γοβροοῖβ ἴη6 βοϊ[ἰῃρ 1 Ὀοΐοτο [Π|6 ΟΥ̓́Θ, 8ῃ ἐπυὲδὶ- 
ὀδε., ΜΉΘ 18. ποῖ σογίαϊ]ν ἴο Ὧ6 Δϑου θοα ἴο 
“γοτιτονάϊηρ, Ὁ ὙΒΙΟΒ 1165 ἴῃ {16 5βα]76οὖ- 
τηαίΐοσ, {π6 οὐ͵οοῖ οὗἩ ἴῃ6 νἱ᾽βίοῃ, ὙΠΊΟΩ τοβα 18 
ἔγσγουα ὑπ ἐπὶπρ (861. Τὴ τϑργοβοηζα θη οὗ 
ἘΖΟΚΙΘῚ τυτοβί]οβ 1 118 58] εοΐ, 85 [ἢ 6 ΔΙ] 1ῆοδ- 
ἴἴοη, 186 τορουϊ οι δΔηἀ ΓΟΟΌΓΓΟΠΟΘ ἀραΐη ἴο αΐ 
858 ὈΘΘῊ Β81ἀ, βῆοννβ. [{ τηιιϑὺ ἱπάοοα Ὀ6 ἴΠ6 6886, 
δοοοτάϊηρ ἰο Εχοᾶ, χχχίϊ., πᾶ (νοῦ. 22, 23) 
ΟἾΪΥ ἴπ6 ““Ό6Δ0Κ Ῥαγίϑ᾽ οὗ [Π6 φ)ουῦ οὗ Οοα ἃγδ 
ἙΔΡΆΌ]6 οὗ Ὀδπρ δθθὴ ὉΥ͂ Ιηἢ ᾿οὲ ὍΡΟΙ φαγί. 
Οοτρ. 1 ΦόΒὴ 1. 2. Οετίαϊαϊν, 1 ΖΕΚΚΙΕΙ, 
Ὀροδυδο ἢ6 δὰ ΌὈδοη οΑττοα ουΐ οὗ ὑμ6 ὈΟΑΥ͂, ἡ 68 
ἴο μανὸ βαρ ἴθ ““ἴδοθ" οὗ ἴΠ6 ρίογυ οἵ αοά, 
Ὦ18 “αἴ ου--ὑΘΊ ΘΙ  ΌΓαηοο ἴῃ ἴμο Ὀοὰν οὗ ν]ιαΐ ἢ 
Βα βθὺὸὼπ ψουἹὰ ποῦ ἤᾶνθ Ὀ6ῸΠ ΔΡ8Ὁ]6 οἵ Ὀοΐηρ 
ἐχργοϑϑθά, Οορ. 2 Οὐγ. χὶϊ. 4, 8, Τμὸ ““ὰη- 
ΔΡΡΓΟΛΟΒΔΌ]6 Πρ ῦ," ἴῃ ππῖο} αοα ἀν6}}8 (, ΤΊτα. 
ΥἹἱ. 16), γΟΠΊΔΙη5 ἴστοπι ἴὯ6 ἰΐπη6 οἵ ὑπ ϑ᾽ παϊτϊο 
Κογηῃοῖθ ὑπΘΟΡΠΔΗΥ͂ ΟΠΓΑΓΑΒ [ὉΓ ἴῃ6 ΨἘ0]6 οὗ [6 
ΟἸιὰὶ Τοστδιηθηῦ. Ἑἰχοὰ. χῖχ. 9, 16, 20, 21] (Ὀουΐ. 
ἦν. 11, ν. 19); [μον. χυϊ. 2; 1 Κίηρβ ν]]. 12; Ῥβ. 
χουν. 2 (χυ]. 12). 
6 Τοδῦ αὐυοΐθ ἴΠ6 τοιρασῖκ οἵ Ὀπιργοϊι, ὑμαῖ 

Ἐσοκίοὶ “ὁ σοροδῖβ τ ΟΥῸ ἐλτὸ νυαρεν ΓΠΔΠ ΔΗΥ͂ ΟἶΠ6Γ 
Ῥγορμοῦ {ϊ|6 ϑἰαίοτηθηῦ : 6 ψοτὰ οὗἩ 7ϑῃονϑῇ Ὑγ788 
{π5 ταϑθ Κπόονῃ ἴο τὴθ, 45 1 ἢ6 ᾿δᾷ [6]Ὁ {Π6 
ποτὶ ἰ|κ6 ἃ Ὀπγάθη, 8)η τγὰ8 ὉἸΠΔῸΪΘ ἴο ΤΟΡτΟά 166 
δ δὲ βϑιοἢ ἴῃ 8 ΥΟΥΥ͂ ΝΟΓΓΠΥ͂ ΤΏΔΠΠΘΙ; ἰὖ 18 ΟΠΪΥ ἴο 
δοὶ ἀονγῃ 18 5υ τ Ὁ01 ὑπαὶ ἢ6 [66]58 ᾿ιἰπη861} ο4]]6α 
ἴπ 1ιῖ5 ἰῃπηοσὶ Ὀεΐηρ." ὙΤΏΉΘΓΕ 18. α͵80 ἴο 6 ἴοππα 
ἴῃ ἘΖοκὶθὶ 88 σοτη ΑΓ α νἱ ἢ {Π6 Ο] 6 Ῥτορ μοί ἃ 
“τοαῦον σοπι ]ϊοαύϊοη ἴῃ 16 ϑυτη 0] 181, ἐπ ΟΝ 
ἐδιε Γο{ίοισίπι υἱδίοτπ ΘΒ ΟἶΑΙ 18 Ἔχρτθββοὰ ἴῃ 108 
ὈΪαβίῖὶο αὐτὶ. Οομρ. [ηἴτοα. 8 7. 

1παβυλιοῇῃ 45 ἰὉ 18 υἱδίογ, ἀμ ἃ ΘΟΠΒΘΠΠΘΉΟΙΥ {86 
ἀϊνίπα οἱοπιοηΐ 8 τορτοβοηϊθαὰ υἱδέδίψ ἴῃ ριοίμγ 68, 
{686 ῥἱαἴιτοβ ἤανα ἃ αἀἰνὴπα ἱπηροτῖ, 816 δγηιδοῖβ, 
80 παῖ ΓΠΘΓΟ ἀνὰ ἴο {π6πὶ δ ἴΠ10 βΆτὴη6 {1116 ἃ 
σοποοα] ΠΩ, το] Εἰ ΟἿ Υ νϑὶ πρὶ ΘΠατγαούοῦ, ΘΒΡΘΟ18}}Υ 
48 ΤΟΡΑΓ 8 {πὸ Ῥθορ]6θ. Τῇ τοογα οἵ αοἄ τηϊϑὲ 
Δοσοτα ΡΥ δοτης ἰπ δἀ αἰ θη ἴο ὑπ 6 υἱϑέοπ οὗ Οοά, 
ἷπ οτἄάοσ ἴο οχρίαϊη [Ὁ ἴοσ [ἢ 6 ἔΠΡυεΙ δηὰ 1ὴ6 
Ῥοορὶθο. Οοαρ. ἴδμο ἀἰδεϊηοίίοῃ. ὈΘΌΧΘΟΩ ὀπτασίας 
δηιϊ ἀασοκαλύψεις κυρίου, 2 Οὐοτγ. χίϊ. 1. 

Βαΐ 10 18 ποῖ 50 τη ἢ ἃ Ῥοδοοία] μ᾽ οὔθ το ΜΈΙΟΝ 
Ῥτοβοηῖβ 186} ἴο ΟἿΤ ὑτορ Ποῖ, 83 ταῦθοῦ ἃ ρλεποηιο- 
ποπ οὗ ἃ υοτῷ οαοϊίοα σλαταρίεν ἱπισαταἶῃ αδ τοοῖϊ 
αϑ ομξισαταϊΐ ; ἃ εἰτουμηδίλησο ὙΠΟ πιισὶ ποῦ 
τοίη ὉΠΠΟΙσοα ἱπ {πο ἱπίοτγγοίαϊἶοα. Τὴ 
δίοττπ Ὀτίηρβ σγοαί οἷοι ᾿ποτοῖοσθο. Α ΒΙσῸΠς 
Ὀτδκ γε, τ ὨΪΟΝ Βρτολαβ ἰΐ8 Ὀτρῃζη688 τοῦῃ 
δὐοιὲ, ἴοτπιβ {6 ἱη του ον οὗ {Π6 οἸουιιὰ Ὀτουρῆΐξ ὈΥ 
δε δἴοτηα. βοὴ 19 16 ἢγϑι, οτογπιοϑὲ ρασὶ οἵ 
106 ν᾽ βίοι, 1ἴβ ῬΟΣΌὮ 88 10 πῦοῦο, ΜΉ ]Οἢ ἴῃ6 Ρτορμοὶ 
ἢγθὶ οὗὁἨ 411] οπΐουβ (γσοσ. 4). ΟΝ ἃ ὨΘΆΓΟΙ ΨΙΘΥ 
ΤΠ|ΠΓῸ Ἀγ6 ἴοστηθά ουἱ οὗ {πὸ ᾿πίσηδινα τα οὗ [Π6 
ο]ουἢ αϑ ἐέ τοογὸ ἤοιν “ ἰἰυΐϊπρ ογεαίηγοι," Μ ὨΪΟἢ 
αν δἱ ἄνβὺ βἰσμι {Π6 δρῬοΔΓΆΠΟΘ οὗ ἃ τηδη, δὰ 
816 ἘΠΟΤΟΙΌΓΘ τ ῥς ἀραπια! ὕκα ἴπ ἐποπρπὲ ἴο 18 
πῃ ροηοτα, ΠαίονΟΥ οἶδ ἴῃ ἀοίαὶ] τηότο οχϑοὶ 
ἀοβογὶ μοι Ρογοοῖνοβ ἴῃ πο. Απᾶ 80 {Π6 [ΟἹΓ- 
[ο]ὰ στοῦρ οἵ [Π6 ογθαῖπγοβ ἰ8 ᾿ηΠαἰν] 1126 ἴῃ ἃ 
“ουγίοίιπδδο οἵ Θαοἢ οὗ ἔμοπὶ: σπιᾶπ, ἰΐοπ, οα, 
φασί. ἴη 5ρίϊε οἵ βυσὰ (ουχίο]άποθθ, ἩΙΘΝ 18 

Ι, 4-28. 87 

ῬΟΓΒΔΡΒ 6180 οἷθαν ἔτοτῃ οἴποῚ οἰτουτηδίαποοβ (1ΠπῈ8 
ΠΟΥ ανα ἩΐΏσΒ, δηὰ δὲ 1ἴῃ6 βαῖὴθ Ὁ Π16 {116 ἔοοῦ- 
8068 οὗ ἃ (Δ, δῃὰ γοὺΐ [09 Βαπὰβ οὗ ἃ ΤΏΔ1, ΘΟΤΏ. 
αὖ ΨΘΥ. 7), ῬΓΟΙΏΙΏΘΠΟΘ 18 σΊνο ΟΧΡΌΓΘΒΘΙΥ ἴο ἃ 
τι Δ] 10} οὗὨ το]αίζοη, ἐλ τριὶέῳ ο ἃ ὑηϑι, γ ΓΒ. 9, 
12, 15, 20, 21, 22 (ν618. 5δ-14). ΤΏρη, ΠΙΓΓΠΟΓΙ, ἂς 
16 αἰτεοϊίοη ουΐ οἵ [Π6 ποτ (νοῦ. 4) ἢ88 σίνθῃ 
1η6 Τοπίθηον οἵ {π6 νἱ᾽ϑίοῃ ἴῃ ἰἰ8 ἱπηπιραάϊαῖν 
ἀἰδίογίσαὶ τοΐθυθῃσθ, 80 ἐδ τολιοοῖν 4190 Ὀγπρ τὸ 
ο]6 ἰηἴο σοηποοίίοι εσίέλ ἐδ οαγίῆ. ΤὮ6 πλοῖο 
ΟΧργοβϑῖνα σοπηοοῦηνς Πἰπκ 1} ῬῸ {6 ὨΠΙΠΌΟΓ 
[ΟὉγ, ὑ]16 δ ηεδοῖδο πΠΙ ὉΘΥ (Ρϑβὶηρ' ΟΥ̓ΘΡ ἴτοιῃ ὑΠ6 
᾿ἱνίηρ, σγθαϊγοβ ἴο ὑῃ6 ΨἘ.6618) οὗ {16 δοβιηϊοαὶ 
16] ΌΣΟΙ, ἱπ ΠΟ. αοὰ τανθα]8 ΗΣ 86, (ΒΆΗΚ, 
δικ,νηδοίδδην οΥΓἿἹ 6 Μοϑαὶς Οἰιϊξι8, 1. Ῥ. 541.) 
ΤῊ σίογψ οὶ υολουαὴ ἤγοπι ᾿δαῦϑη ταδη 6515 186] 
Μ ἢ [15 βοοοπαὰ ρΡαχὺ οὗ [86 ν᾽ βίοι 85 ἃ σίοτ ψὲὶπρ 
9.7 Ψελοναΐ, Ὡροπ εαγίδ, ᾿παβυλιο ἢ 88. “πο βρί τιῦ 
οἵ {168 Ἰἰνίηρ ογοαίασο "ἡ πηϊζο8. ἴῃ {Π6 οἸοδοδῦ ΜᾺΥ 
γγἢ66]8 ἀπ ογοαϊαγοϑ (νο β. 15-21). [μἀ81]γ, {116 
ΠΟΙΥ͂ οὗἩἨ Πο]168 οἵ {16 νἱβίοη 18. οροῃϑδᾶ ψὶ ἢ Τἢ6 
νακιῖξ 88 οἵ Ὠθανθ ΟΥ̓ΟΣ 1ῃ6 Προαάβ οὗ ἴδ σλα)αλ. 
ΤΠ Ἰἰ νης στοαίαγοθ, ἰηΐο ἀπο ὙΠ π Ὠ16) ὑδ68 
ΨΓἢ.66]5 ἀγδ ἴδ κθὴ ἋΡ ὈΥ τηθ8}8 οὗ [116 ““Βρ᾿γ7,᾿ ΓΘ 
ὈΥ͂ Π.68}5 οὗἩ[ἢ 6 ““νοΐοο,᾿ ὙὮΪΟὮ ΘΟΤΊ68 [ΠΌΤ ἀΌΟΥ ἃ 
[86 νϑ]Ὁ, ἀπά ὑπαὺ 116 ΤΥ 816 αὖ σοβί, υπιτρὰ 
ἴο πὰ ψἘῸ 18 δητῃτοπθὰ ὑμόγο, ἈἨῸ Ἰοοκοὰ 1 
ἃ Ι8η. Βτοιη ΗἸΤΩ τἰἰ {Ἰτηϑίοὶν δνουυ ηρ ῬΓο- 
ο66418, }ιι8ὲ 88 ἴο Ηΐτη α] Εἰπλαύο]Υ Ἔν εν ὑμὴν το 418, 
ΑΒ }η ἴδια ΒΟΙΥ οὗἨὨ ἢο]168 οἵἨ 118 Τα θογηδο]6 ἀπα οὗ 
[86 ἴδηι} 16, [86 νίβίομ ο] τα παΐεβ ἴῃ ἐδ οηξλγοη- 
ἱης οΥ υελουαΐ ἴῃ, Η ἐδ σίογῃ. ρφρῃοια, ἴοο, 10 ὁδηηοῦ 
Ὀ6 μαϑϑθα οὐοὸσ ψιμουῦ στοατκ, ὑπαὶ ἴῃ 018 ὙΘΙΥ 
Θχοϊοα ῬΒΒΠοσηθηΟ ἃ ἰλγίςο-γοροαίοὶ αὐἀναηςε 
ΤΩ Δ Κ68 1861 Κπόονῃ. ΤῈ σε ἰἴτηα ἴῃς βτο-οἱουὰ 

ΟΝ ΒΡ δου πη ᾺΞ (σευ. 4. Τῇ βοοοπὰ 

ὄπιθ ἴπ6 το Ρίοατο οἵ ἐμ ολαῤοίδι υὴνς τ Ὁ ΓΞ 
ὨΣΤΈΡΠ ΠΙΣΊΩΞ ΠΙΨΒ (σατα, 18, 7), ψ θα, Δ} 
μοῖρηςδ πὰ ἀτοδά βα]π688 ἀπᾶ ΟΣ 93 οὗ [86 

ΜΉ6618 (νοτθ. 18, 16). Τὸ {μίγὰ {πη : [86 
ΠΣ) Π ΠῚΡΠ γ93 »ὴΡῚ, δὰ 186 Ἰβτομὸ ΠΙΣ55 
ὍΒΌ ἸὩΝ, 5π4 186 ἤτο. ὑτίραῦ Δρρϑάγαπιοα οἵ [86 

ΟἸοτίουϑ Οπο μογθομ, ἴμ0 ἀοεοτρίίου οὗ ΜῈΊΘΙ, 
ΒΟΎΤΟΨΘΙ, αὖ 1αδὺ [ΟΥΤΩΣ ἢ δἴο68 δἰρτι! ΠΟΔΠΓΥ͂ ἴῃ : “6. Α5 
[6 ΔρΡρϑάγαμοθ οἵ ἴμ6 Ὀον,᾿" οἴο. 2 ἴτε, ὀγίρἠξ- 
π688, ἔσῆλὶ,-- 18. ΤΟΙ Δ]Π8. {116 Θοτάτηοιι ζραΐιγα 8]} 
1ῆτοο ἰἶπηοϑ; ἰῦ ἴοστα8 ΘΟΠΒΟΘΏΘΗΙΥ ἐλε ιια- 
πιρηίαὶ οπαγαοίογ δία 9 ἐλδ υἱδίοη ἃ58 τοβρθοίβ 118 
Ἰητοτργοίδί οι, ἴῃ  ἰοὮ, μόνανεσ, {86 ΤΑΘΆΠΙῺ; οὗ 

[πο οἱοθίηρ ταΐμδοισ ἴῃ ἴΠ6 οἱου πιιδὺ ποῦ Ὀ6 
Ἰοῖῦ οἵ. 

[,οὐ ὰ8 Ὡο Ὁ αἰϊοπιρὺ ἰο σοῦ δ [Π6 τηϑδηΐησ οἵ 
{86 ν᾽ϑίοη. ΑἸΠουρΡ {Π|6 Βαραταῖθ 'ΒΥΤΩ ΒΟΪ8. τηϊιϑὺ 
Ἀὸ ἰοῦ οὐϑν ἴο {π6 Ἔχοραβίβ, γοῦ ἐδδ ϑρηπδοί,ϑηι αϑ 
α τολοῖδ ταῦβϑὲ Ὀ6 υπάἀογβίοοα Ὀοογο ἢ 8π 4, δοσογάϊης 
το ΨΕΐσΩ πὸ προτὶ οὗ πὸ νἱβίοη, θβρθοί]Π}Υ ἴῃ 
ΘΟΙΉΡΑτίβον. δῃὰ οοπμηθδοϊΐοη ΜΠ ΟἾΠΘΙ ΒΤ] Γ 
γ βῖουϑβ οὗ ὑπο ΟἹὰ Τεβίασησης, Μ1}} σοπιθ ἴο Πρ ΐ. 
ἘΖοκὶο] Ὠϊτηβο] Ἰοανοβ τπ8 ἴῃ πὸ ἀοιθὲ 88 ἴο {86 
τηδδηΐης οἵ ἷ8 ὙἹϑίοΏ, [Ὁ 116 868 ἘΧΡΥΘΒΒΙΥ δὲ 

(16 οἷοδο: “δ᾽ 2Ξ ΤΗῚ ΠΙΣῸ ὁ. [Ὁ ΤῚ 

ἐπογοΐοτο ϑελουαΐ᾽ 8 σον τ μαΐ Ρτοβοιἰρᾷ ἰϊβ6 1 ἴα 
Εἶτα, δῃᾶὰ ῥργοβοηβ 1136} ἴο ὰ8 1π {Π6 νἱβίοῃ. [Π 
80 ἴὯΥ 88 {{|8 σαᾶπ ὕδ “Ἰβιϊηρυ θη θὰ τῆοτθ ἴῃ [{ε 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ τοϊαίϊοιι ὕο Η]ἸΠπι56} ἢ, ἀηὶ οι ἐδ ΟΥΠΕΤ 
546 πιοσθ ἴῃ 1ΐ8. δοῦν τηδη δία τίου δπα χθοτ" 
τίοη οὗ Ηἰβ «111, .(α. ΤϑβοναηΒ σίοτψ ἀπὰ 88 ΗΝ 
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σίογι εαξίοα, ἴ.6 δὰ οὗ οἷ. 1. 28 τηᾶύ, ὉΥ͂ ἃ 
ἼΞΗΣΣ αὖ 6. χ. 4, 19, Ὀ6 Τηογὰ Ὀγθοίβοὶυ χρ]αϊμθα 
Υ Καὶὶ ((ο]ονίηρς ΗἰΖὶ), θυῦ ἴον ἴΠ6 1πίεγργεοῖδ- 

ἰϊοῶ οἵ [6 νἱβίοῃ ἴῃ οἢ. 1. 10 18 ποὺ βάν βδΌ]6. 
ΑΒ ἴο [6 1άθ8 22 ἴοσ ““βίοσυ," σοὰρ. οἡ Οἢ. 
ἰ. 28. ΑἸτπΠουρὰ ὅπ 22 οἵ ἀοά 5ἴδη45 ἴοΣ ἴ}6 

αρρεαταποε, Ἀθηθο [Ὁ ψηδὺ 18 τηδηϊεϑὺ (Τηϊτοά. 
8 10), γοῦ ἴδε σωγαίδυο τερτοδεηίαίίοπ οὗ [ἢ Β4Π16 
γδῦ ποῦ Ὀ6 ἴθ 88 ἃ πλαύϊοσ οἵ σΟΌΓΒΘ ἴο᾽ [ῃ6 
ἐκσεηζαὶ ἰάεα. Αἰθβθῃΐυβ δα ύ8 ἱποουτθ οῦ ]Υ ἴῃ 18 
Ῥοοκοῖ ιουλοπαΙΥ : ““ΤῈ6 δπδυκον σομοοῖνοθ (ἢ) 
οὗ 10 88 ἃ ο168Ὁ 51 ηϊηρ᾽ ἤχθ, ἴγομλ Μ ΏΪΟᾺ ΓΘ ᾿880168, 
διὰ πο οἢ 18 ὈΒΌΔΙΥ Θηγθ]οροθὰ ἱπ ϑιλοῖκα;" [ὉΓΣ 
ἴ6 ΗθΌΓΟΝ σοποδίυε8 οὗ 1 Γαίοῦ (οοΙρ. (168. 
ἢ] )861) 85. ““ψολρηῦ, ἀϊχηϊίγ, σταυμαδ.᾽ Το 6 
αΐνίηθ ἐόδεποα ἴζετθ ὈΘΙΟΩΡΒ ἃ ΟΟΓΓΟΒΡΟΠΟΣΠΩςΣ 
βουθγαίχῃ ἀἐσπὶέμ δῃὰ βονογοιση }οΊΟΟΥ,----ἃ ΚΊΟΤΥ 
(ΜΒΙεννελκοὶξ ἴτοτῃ ““λδῖμ᾽), ἃ8. ψ6}} 88 ἃ ἰοτηὶ ΠΟ 
(Πεγτϑολαέ ἴσοτα “εν ̓). ΤΠ ὕνο ὑίηρΒ Θοῃ- 
οοὐγοα οἵ ἃ8 ὁη6 ἰάθ8, ἀπ ποῦ ΤῊΘΓΟΙΥ ἰπ ΔΙΌ ΤΠ6818 
ἴο 1786 νοι], Ὀαΐ ἴῃ [6 ψΟΣΙὰ 85 ἐἀέ ἐξσλί απὼ ἐδα 

ἤϊε οἵ ἴῃ6 πο οι]ά, 18 6 23 οὗ Οοὐ---λε δἰρη- 

σαποο Ὁ αοα ΚΟΥ ἐλε ιοογίἀ. ΤῺ6 Ὠθανθῃβ ἄθοϊδσο 
[86 ρίονγ οἵ νὰ (ΡΒ. χίχ. 1), δῃὰ [88 Μ}1016 Θασῇ}} 
ἷθ (1}} οἹὁἩ Ηἰ8 ρίοτγ (88. νυ], ὁ), Σβουῦ 11 
66 8 ποίην δυΐ “ῬΟΜΟΙ δἃῃαὰ τηδύίοῦ 
(Βσμ 67), πὰ ΟΟΣ υἱὸν οὗ ἴῃ6 ποῦ]ὰ 18. Δ 
δἰομ δίς οθθ. ΑἸυπουρῃ [6 πηδηϊΐοϑὺ αἷπι οἵ 
οτοαύϊοι ἢδ88 Ὀ66 ΓΓΩΘᾺ ΟΥ̓ τοαβοῃ οἵ βὶῃ ᾿ηὔο {16 
οαΐ, γεῖ ΡΒ. ΧΟΥ]. ὁ βαγ8 δῃηὰ ῬΙΌΡ6βῖ68: ““ΤῊῺΘ 
Θᾶν Ὼ8 ἀθοίαγο ἢ18 σἱ σῇ ὕΘΟΌΒΙ 658, δηα 4}} ἡδύϊοη 8 

866 ΗΒ μΊοΥΥ ;᾿ 8πα ἴῃ Ν πι. χὶν. 21 δον δῇ βιγ δ Γ5 
ὍΥ Ηἰἶβ8 |1{6, ὑμαῦ {116 “ἸοΟΣΥ οὗ Φοιονδὴ 8}}4]] 8]} 
1η6 ἡ οἷ δατῖῃ. [{ ψιἢ ὑδὲὶ8. [Δ Γ- Το οι ῖηρ ἸΟΟΚ 
αἵ {Π6 νοι ̓' 5 χυα], δη!ὰ οὐ 6 Ὀτοδὰ ἔοι δε ο 
οἵ [6 ἀλνὶηθ αδἷπ 858 Τοραταβ [6 ΨΥ] (“9 68ο- 
ψ ἢ 15 σΟΓΓΆΪΠ]Υ ΘΥΘΙΎΝ Ποσα “ἡ ΕἸοἑμ ᾽᾽), ΕΖΘΚΙ6]}8 
νἱβίοη οὗ Φεπονδὴ β βΊΟΤΥ Β,ΔΡ6Β 11861 ,)γ8έ  αἷξ 
διὰ ργοαοταϊπαπίίῃ 88 {δὲ γἱσμεουιδηθδ8 οἵ τῃ8 
ΗοὶΥ πο, ψο 11} ὀχεουΐθ ἐλα )μάσπιοπέ Ὡροὴ 
υεγυδαΐίδηι, ἀπ {Ἰ}18 41δὺὸ ὍΡροη ὕπαὺ ρΡογίίοῃ οἵ 
8.8.6] ποῦ γοῦ πῃ θα 8] πηθηῦ ὈΥ̓ [ῃ6 ΟΠ ΡΑΓ, διιολ 
α ἐμ 18 ΘΆΒΙΥ πη άἀογδίοοα α5 αὶ ας πεσε βδαΤῊ ΤΟΥ 
ἐλαὶ ᾿πἰδίοτισαὶ ρεγὶοα, 4116 ἔτοτῃ ἴδ. 6 αἰ πιαύοη οἵ 
ΔΙΔΙΓΒ δηἃ 8Δ8 σεβραγὰβ [Π6 μβόγβοηϑ, ἀμπὰ {18 1ζ 18 
{μαῦ 18 5υγῃ ΡΟ] 1Ζεα Ὀγ ἰλ6 ἢγε-οἰομα ἴῃ ῬαγΌ  ]ΔΓ, 
88 Ἅ6]} 48 ἴῃ βΘΏΘΙΆΙ ὈΥ ἴῃ ἢγο-ϑέμψίο, ἴὰ ἡ ΒΙοὴ 
ἴη9 ψ 2016 18 Κορί. ΘΥΘΓΓ61688 ὑπο γθ ΘΟΙΏ 68 
ἴοσίῃ δβ ἐλε ζεγηϑὶ οὗ 86 ἢτοθ-ο]οπὰ {Π|ὸ ἤτθ- ΡΊΟὕΌΓΘ 
οὗ [8}6 ἴὈᾺΓ ολα)οίδι, ΜὮΟΒ6 τηθδηΐϊηρ 18 85. 1100]10 
ΤΟΒο θα ψΠθη ΟὯΘ ρΌ068 80 δηὰ γῖνεϑ {ποῖ ἃ 
δυάαἰϑοῖς ἐπίογργοίδιϊο 88 Π6 σμογα πὰ ἴῃ [86 
Δ ΌΘΓΗΔΟΪα οὐ ἴῃ [86 ἴθΠ10]0, 88 ἤθη ΟἿ ΟἸΓΙΒ- 
Ὁἰδηΐζο8 6 πὶ ὉΥ δης οἰ μαίίοη, ἃ8 Κι! ]οἰο ἢ ἀοθ8, 
88 ἴ6 ““ ὉΔΙν ΟΣ ΒΑ ΣΤΥ οὗὨἨ 6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗὅὨ βα] νδίϊοη 
[ουηάοα Ὀγ ΟἸγχῖβὶ ἤθη ΗΘ ἀρρϑδαγϑᾶ, ἴῃ ὀοῃίσαϑί 
ἢ 186 Ῥαγ οι] ασίβτα ἀπα ὑθγγὶ τοτ 15πλ οἱ [ἢ 6 
αδδιααι ΘΟΟΠΟΤΩΗΥ͂ οὗ βαϊναϊίοη. ἡ [Ὁ τηϊσῦ ταῦμοῦ 

ΠΘΒΤΟΥ ἴδ6 ΤΩΔΤῈΚ ἴο δαορῇ ἃ ὑμὶγὰ νιον  ΒΙΘΒ 
σου] ΚΘΘρΡ ἴδϑυ μοϊὰ οὗ ἴῃς ρίογψ οὗἠἨ Οοἀ 88 116 
οὐχί) αὐπὶ οἵ ἴΠ6 οτοδίίΐοῃ οὗ ἤδθᾶνϑῃ δῃὰ θασὺ 
8. Μ6]1 85 [89 Ὁ] τηδῖο σοαὲ οὗ {16 Ὠιἰδίοτγ οὗ ὑ6 
ΜΟΙ] ; ἴῃ οσοῃηθοίίζοι 1  ΒΙΘἢ [80 1468 οὗἁ {{6, 
80 γα ϑηὺ ΜΣῸ ΕΖο κί], ροσυδάϊηρ 88 10 ἀο65 16 
Ὑ016 ὈΟΟΚ, τηυδὺ ποῖ 6 οΥθι]οοϊςοα (οἢ. χΥϊ]]. 
28; χχχὶϊ!. 11: {π6 Ὑ80]6 οὗ οἢ. χχχνυ!. ; οἷ. 
ΧΥ. 9, 18,17, 19, 21, 24, 28, 82; οἰ. χχχὶϊ!. 12, 
14, 1ὅ, 16; 111. 18, 21; χνὶ. 6; χχ. 11, 18, 21, 
δ; χ͵νὶ!. 9; ΧΙ, 18, 19, 22; νυἱὶ. 18; ν. 11; χὶν. 
18, 18, 20; χγὶΐ, 16, 19; χνιἱ. 8; χχ. 8, 81, 88 ; 

ἘΖΈΚΤΙΕΙ, 

χχχί!. 11, 27; χχχὶν. 8; χχχν. 11: δορ. χχνὶ. 
20; ΧχχΙϊ. 28, 24, 25, 26, 27, 82). ΕῸΓΣ ὧ9 Οοὐ 
ΟἼΟΥ 88 118 8146 ἴος Ηΐπ), βοσουϊηρς ἴο ΜΙ ΘΝ ἰδ 
18. ἴῃ 86} -τοργϑβθηϊδίοῃ οἵ Ηΐβ ἐδ ε πῃ ἃ ἸῃἈ] ΒΥ 
ἱην ]181016 [ῸΣ Ἰηδῃ, 80, ΟἹ ἴδ οἴμιο βίἀθ, ἤθανθη 
δΔηα φασί δπὰ {16 ψου]ὰ οὗἨ ογοδίτιγοθ ΤΑΪΤΤΟΣ Τοττ ἢ 
ἐδ αἰσίπο ἰὐ6 ἴῃ ἃ υἱβὶ 016 σίογψ ῳ Οοά, ἱπαβτηυ ἢ 
88 ὉΠΓΟΌΡΕ {]ιϑῖὴ (ὑοα᾽Β ῬΕΟΌΪΙΔΙ λίγα δ ἃ ῬΡΟΤΤΟΣ 
ΟΟΙ6 ἴο ὕῈ 866} ἴῃ ἃ τη8 1} }0] 688 δη [Ὁ]ΠῸ088 οὗ 
χε. Ὑ118 ἰβ Η18 “"ἔαπλο,᾽" ΗΒ ““οποῦτ,᾽ ν Σ ἢ 
Ῥθοοῖηθ Κηονῃ ἴγοτῃ ογοαύϊοι ΘΟ ΟΣΙΏΔΌΪ ἴἰο 15 
ΟΥ̓ΣΊΑ] ἀοϑῖση, δοσογάϊηρ ἴο ΣΟ. ἴπ6 Ἰηνοβίρα- 
τἴοῃ οὗ παίυτο ψ88 τηϑϑηΐ ἴὸο Ὀδ6, 8 Ὀγοῖ. ΕἸ ἴα 
848, “8 ππϊηςοιχι ρίβα νουβηΐΡ,  σαϊοηαὶ απὰ 
Ἰη το Πσοηὺ ρ]οτ  Πεδίίοη οὗἨ ὑπαὶ υπογθαίθα τ Ἰβάοιῃ 
ΜΈΣΟΙ. Τρ! οϑίϑ 186] ἴῃ πδίαγο, Απά ἴῃ ᾿ἷκα 
ἸΏΒΏΠΟΙ (ΔοοογαΪρ ἴο ΒεΟΚ), “411 (6 {Ππτε848 οὗ 
110, ψ ίοῃ τὍὴ6 ἀἸνῖη6 ἔα ΒΓ] 6881) του ]α οι 
ῬΓΈΒοσυ 8 ΨΊΓΗἰη 0116 ΟἾΤΟ]6 οὗ 51] τη Κ᾽ πα ἴγοπι 
006 ὈορΊ Ὡς Ομ ἀγ 8, πα ΘΥΟΓΠΊΟΓΕ ΒΓ ΓΘ ρΡΊ ΘΗ 9 
δηὰ ρογίδθοϊβ ἴῃ ἃ μαζί οὗ {Π 8 881π|6, σοῦνουο αἱ 
186 ϑῃὰ ἰῃ ἃ σοῃίτα] τδη βίαι οι οὗ Ἰ1ἴ6: ἡ Ζωὴ 
ἰφανερώδθη, 1 δοῃῃ ἱ. 2. Τῇ τεγο]αϊίοι οὐ ἐξ ε ἴῃ 
δοίδ] δοὶ Ὀσθακθ {πὸ ἀθαί! - ρον Γ οὗ βίῃ, 2 Τίτη. 
1.10, πε ἰ5 ἴμ6 βυθβίβδισθ οἵ βαϊναίίοῃ ̓᾿ (1}μοἦτ- 
τοϊδδεηδοὶ αὐ, ἱ. Ὁ. 448); 8ηα [818 6-ἀθνε]ορτηθιῖ 
οὗ β᾽ ναί ΘΧΘΓΟΙΒ68, ΟὨ 16 ὁη6 δπῃά, ἃ ργϑϑοιν- 

εἾησ, Ταηονηρ, δηα Ῥουθοῦης ἱπἤιποηοθ οἢ {Π6 
5111} γοιηδὶ πίῃς Θ΄ ῬΡοσοσ οὗ 1Πη6 νον], διὰ ἢ 
186 ΟἴΠΟΙ Ὠδηᾶ, ἃ τεοϊαχίησ, ἡυὰρίηρ, ἀπ Δ Ϊ- 
Ἰαϊληρ Ἰπῆπθησα οα ἴμ6 ἀθδί ἢ -ῬΟΝ ΓΙ οὗ δ'η, ΟΥ̓ ΚΒ 
ΟΥΟΔΌνΟΙΥ, 80 ὑπαῦ τδ 8δηα [116 ΘΑΥΓΠ]Υ͂ βυβίοια 
Ομ ἔογ 88 ἃ ΠΕ οὐθδύϊοη 1 οἴθυπαὶ δὰ ὑῃ- 
ΟΠ ΔΙ ΘΔΌ]6 116 ἔγοτῃ [16 οαἰαβίτορηθ οἵὁἨ οομῆϊοξ 
δηὰ γπάρτηθηῦ. 444 αγίδίηρ ζγοηι διοἢ ἃ σοπηεο- 
ἔθη Γ΄ ἐδ ε απὰ σίοτν 977 Οοα, πιιιϑὲ ἐλε δρι γι μαΐ 
δυηιδοίσηι οὐ ἰδ ολια)οίς, αἶδο δὲ μὠπιἰογϑίοοα ἴῃ 
δ χολξιεῖ, ΤῈΘ σοϊγοθρεϑοῦννο τοίθτθποθ ἴο {πη 6 οΠοσα- 
Ὀΐπὰ οὗὨ ἴθ τὶς 88 σογίδλη}Ὺ 118 τα, Ὀὰΐ ποῦ {111 
(ἢ, χ. (σοιηρ. δὲ οἷ. ἰχ. 8 [16 οχρὶδηδίΐου τ 
Τοβρϑοὺ ἴο ἴῃ Οἴμοι Ὁ8 ἴῃ ΩΖΘΏΘΓΆ]), Ἰνῆογα ἘΖΟΙΚ16] 
8.80 (γ6 1. 20) ἜΟΧΡΤΌΒ81Ὺ Ὀτίη,8 [6 ἰουννατα ; απὰ 
ΟΥ̓ ΠΟΤῈ (618, 1ὅ, 17, 20) ΤΠ6Ὺ 8ΓῸ δ] ]οιὶ, ἃ8 
Ἰθτ δπα δ Ἂοἢ. ἰ1, 18, “μα ͵]οῦ " ΟΥ ““ “474 .᾿᾽ 
ΤῊΣ δυηιδοίδο ΟΠΒΑΤΘΟΙΟΙ 18 ΠΘΟΟΒΒΑΙΊ]Υ ΟἸΘΆΓ Ἔν ΟῚ 
ἤἴτοιῃ ἴῃ8 ΒΥΤΩΌΟΪα σοπηθοίΐοῃ ἴῃ Ὑ 10 {ΠΟΥ͂ 
ἄΡΡθδσ. ΤῊ Ῥγορῃθὺ 8807 4180 ΠΊΘΓΕΪΥ͂ ἃ “11 0- 
Π688᾽ οὗἁ [ΟἿΓ ᾿ἰντπς τοδί το, ΘΟΠΒΟ]ΠΠΘΏΟΥ αὶ 
Ἰοοϊκϑὶ {Κ6 ἔουγ ᾿ἰνὶης ογοαΐσοβ. Τὸ ἐπεὶν δγὩ)- 
ὉΟ]1ο ΟΠΆΓΘΟΙΟΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙδΒ ]8ὸ {Π 61 ἀοδίσηδίιοι ; 
186 Ὀ10]164] ἰάθδ8 οὗ 118 ἀπ ἀοαῦν ἤᾶνα ἃ ΞΥτ  ο]Ϊς 
οοἰοατίπ. Βΐ, ἴῃ ραγ ΟΌ]ΑΥ, βαμροτί 18 Θ ἢ ΠΓΕΙΥῪ 
δίς ἴῃ ΗΟΙΥ ϑοιιρίυγο [ῸΣ σομ οι ηρ οὗ [ἢ 658 
“ἐνίηρ ογθαϊυγοβ. 88 Καοὶὶ ποῦ] Ὠδγὸ 18, 88 
“Βα η,85. ὙΠῸ οὗ 811] [Π6 ογδαΐυσεϑ οὗ ἤθᾶνθ δηὰ 
ΘΑΤΌΝ ῬΟΒ5688 δα δα] 116 ἴπ 1Π6 []168Ὁὺ ΒΘ 86 
οὗ ἴῃ6 ποτά, ἀμ!ὰ ψῆὴο οἡ {118 ὙΟΙΥῪ δοοουηῦ οὗ 81] 
Βρὶ τ ἃ] Ὀοῖηρμβ βίδη ἃ ὕὍὯ6 ποαγοβδί ἴο {1186 ἀοα οἵ 
τῆ δρὶγί (8 οἵ 4}} ἤββῃ, ψὴο ᾿ἶνοβ ἔγτοϊῃ οὐ ΠΥ ἴὸ 
Θ΄ΘΓὨΥ, δπα βυστου πη Ηἰβ [ΤΟΙ ΟἹ ΟΥ̓ΘΤῪ 5146.᾽" 
μοὶ νοι] ἐπ 6 αἰτιηθα οὐὁἨἁ “ΟΓΘΑΓΌΓΟΒ, " 18 
ΔΡΡ ΘΔ ὉΪΘ ῬΓΟΡΘΙΥ ἴο ἐπθ ϑὅ'οῃ δἷομθ (Ψολπ ὶ. 4); 
δῃὰ μον ου] ἃ ΒΌΘὮ “ἦΤΟΡΓΟΒΘ; ΤΑ 68 Δ ὈΘΆΓΟΓΙΒ 
οἵ {116 ἴθ πὶ Ὀ]οββο 116 ᾿᾿ ΠΔΙΙΠΟΏ1ΖΘ οσθὴ ψἱ0ἢ 
[868 απϊαπεὶν Ῥχγοχηϊμοηΐ Ῥοβι Ποη οὗ Τη8η πηδαθ ἴῃ 
186 ἰππᾶρὲ οὗ οἀ ἴῃ 6 ΒΙΌ]16! [Ιῃ ορροϑιίου ἴο 
ἀοῖθδὶ ἐπα ϊν ἄτα] Ὀδὶηρβ οὗ βυοἢ ἃ Κἰὶπα, ἴῃ ορρο- 
81 0]100. ἴο ““Δηρο]ῖο ὈοΐηρΒ οὗ ἃ πἰρθ ον οσοτ, "ἡ ΤΠ 6 ΤῸ 
ΒΡΟΌΚ8 ἴοο ΘΥΙἀΘΠΌΥ ὑποῖγ ἰουτίο! ἃ ἔογτῃ, τυ οβθ 
ΤλΘΔΏΪΠ σ᾽, 89 αἰγοδὰγ βεϊ]δὰ ὈΥ ὑπ6 ΒΔΌὈΙ 8, 18. 15, 
πὲ [6 ν᾽8} ῬΟῈΡ δοοογάϊηρ ἴο ΤΟῸΓ {Υ̓068. (οἵ 
Ἰη8ῃ δῦονο 811 δῃᾷὰ ἴῃ ζϑῆοσαὶ Ὀθοθυδθ οἵ ἰδ 19 



ΟΗΑΡ. 

Ὀεΐηρ ἴπ ἰσρῃοδὶ Ῥούδηςγ, Ὀδολυϑ8 οὗ δΐ8 5ρ᾽ ῦ μὰ 
118 εἴεσῃαὶ ἀεβίλην),---οορ. Βδδτ, διγπιὸ. ἴ. Ρ. 842 
8η4.,---ἶδ ἴο πα δὴ δχργοβϑίοη, 18 ἴο Ὀ6 ΓΕΡΓ͵Ὸ- 
δεητοὰ ἴῃ ἃ [688 οὗ [ἢ6 Ἰιἰσ]ιοϑὺ 1016 δἰσηΐ- 
ἤζδῃοθ. τοῖα [ὍΠ6 ΤΟργοδοὶ οὗ Ὀδὶπρ' ““δοβίγαοὶ 
ἰάθαβ ΟΥ ἰά68] ἔοστβ οἱ [16 ἱτηαρί πίοι," Ὑ 10 ἢ 
πΟῸ]ὰ ἰδπ8Ὲ ὕὉ6 “ΤΟ Γοβοηϊοα 88 ἰἰνὶπρ ὈοΙΠρΆ," 
18:8 ῬΌΓΟΙΥ δγτὰ ὈΟ]]ς νον 18 Γεϊοδϑοά ΌὈΥ̓ {μὶβ οἱτσ- 
ουτηδίιησο, τη δ σοΥΓΔΙὨ]Υ [86 ἴΟὉΓ ἴΥΡ68 ἃΓὰ ἴδκϑῃ 
ἔτοπι τϑὰ]ὶ 116, ΟἿΣ ἐ6 ἸΏΔΠ ΠΟΥ οὗ ὑΠΟΙΡ ΔΡΡΙ] ο- 
οη δπὰ ἐμοῖς πα χίδροβιοη Ὀεΐὶῃρ ἰάθα]. ΤΉΏΘΓΘ 
08 ὍΘ Ὡ0 αποϑίϊοῃ οὗ Δυβίγδο 0, ΏΘΙΘ ΤΑΥΠΟΓ 
1860 ἱπάϊνϊ 41} 6]αμθοΐ ἰδ ἀμάδενοι τοα]ζοὰ ὮὈῪ 
ΤΩ68η8 οὗ ἴδ ἰάσοδ οὗ {}16ὰ ψίιοΐα, νἱΖ. 16, Ηθηρ- 
διοηθοτρ [“ΤΏ6 ΟΒοτΓαὶπι ᾿᾿ δὖὺ {πε οἷοϑα οἵ ἢ18 
“Ἐζοῖε], "ἡ ΟἸ τὶς 5 ΤΊδη8.}, ψγΠ0Ὸ ἱπ Βα τ᾿ 8 Ἰηΐἴογ- 
Ὀγοίδιἰοη δια ρμβῖΖ08 ποῖ 80 πιῇ [886 ““ἰάθ8] 
οἴοαΐϊασε " δὲ ““{π0 ἰνὶην ογοδίίοῃ,᾽᾿ ᾿ἰτη 18. ἰϊ, 
δόνονοσ, ἴο 18:6 οϑγίμ, ποϊαϊηρ πᾶ ᾿ξ τητιϑῦ Ὁ 
γἱον οι αἰϊοροῦμοῦ δρατὶ ἔγοπι 1ῃ6 ΠΘΘΥΘΏΪΥ ΟΓΘδ- 
ἴχο. Ρ ΒΟΎΟΥΡΙ, διιο 88 ὅδ. 1. 7, 
ἷχ. 16, ψὨ]οἢ Βα οἰΐοϑ, ἰοδνα β8ι Ποῦ ΓΟΟΙ [ῸΓ 
[86 ἰάοα οἵ ἐλ ἐξσίηισ ογεαίι)6 π᾿ σεπεταῖ, β'ποο, 
δοοογάϊηρ ἴο Οδῃ. ἰϊ. 7, ΤΏΘ ΓΟ ΌΥ͂ ΠΟ ΤΊ 6Δ}8 ὈΘΙΟΠ 
ἴο ἴδε Ἰνίηρ ογεδῖασε “6 ἀοιὈ]6. δ]οτηθηΐ, [6 
ΘαΓΓΠΪΥ τηδίοτίαὶ απὰ {86 αυΐοκοηϊπρ Ὀγοδίῃ οὗ 
Οοὰ ,᾽᾿ Ὀυϊ ἴ686 ἔννο σοι ϑθ ιὰῦε ΤΏΘΓΟΙΥ [86 ΘΑΥΓΕΪΥ 
ἸΔἢ, δηὰ δ σαῦμου ὈΘΟΟΙΏ6Β “8 ἰἰνπρ 801} " 
ἔτοιῃ ἰδ ἔδεϊ {π΄ Οοἀ ““Ὀγεαίποα ἰηΐο ἢ]8 ποδὶ ΓΊ}8 
[86 Ὀγοδίν οὗ Ἰ1ἴρ,᾽" 7υ5ῖ 25 θη. ἰχ. 16 4180 11πὴ} 8 
ΚΈγοῦν ᾿ἰνηρ σγθαίυγο᾿ ΟΥ̓ πιοϑ 8 οὗὨ [6 ΨΟΓΑΒ 
“ΔΙΠΟΩΡ 84}} ΠΟΒῊ τμαῦ 18. προ 6 δαγίἢ,᾿ [86 
(δίῃ 5ροίζϑῃ οἵ Ὀοΐην ὃ ἀροη οατίῃ. ἸΤὨθοάοτεῖ, 
δοσαν ῦ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 τίη, τθδὺ [Π0 ΔΗ β6]8. ᾿ Ἰ|κονν δα 
ἅτε Ἰἰνίησ ογοαϊατοβ, δηὰ μπᾶ {86 τοϊαϊίοη οἵ 
πιογίδ!νγ 8 [6 ἀἰϊδιϊποίίοη Ὀοΐνοοπ ἐμοὶν 11{6 
δυὰ ἐμπαῖ οὗ τᾶ. ΤῈ οομίταδ ψἱἢ ἀοαίῃ 18 
ποῖ 1655 ᾿πϑι1Π6 6 ΓὮδΔη ὑπαὶ ““ἰϊ ταὶ 18 11{6- 
1684," δηὰ 86 οχργοδδῖίουη ἰῃθ “νίηρ᾽ Οοά 
δοδσοοὶν δ] ον ὑπ 1άδα οὗ {π6 ᾿ἰνῚ Πρ ογοδῖαγα ἴο 
Ὅε σοπῆποιϊ ἴο ΤΙ28η δηὰ ὑρδϑδίβ. οἰΐθοῦ ἀο68 
“106 ὨΌΙΩΌΘΥ ἴσα, ἰπ 1861 ρμοϊηΐ Θὁχο] δἰ νΟ]Υ [0 
[86 φαγί : δορ. ΒΒ ἰπ [6 σψόοτκ αυοίεά, 1. 

. 166 56ᾳ. Υ ἴΠι σοτμροϑίτίοη οὗἩ [86 ὨΤΊΟΥ 
ΟΌΓ, σομβΙδιϊηρ 85 1ξ ἀο68 οὗὨ πιδῃ, Ἰίοῃ, οχ, δπὰ 
εαρὶο, 85, δοοοσιϊηρ ἴο ὑπ ἰῃρσεηίοι8 Ἔχροβίζιοη 
οἵ Ηεδηρείθηθοσω, ταυοῖ οὗ δὴ ΘΑΓΠΪΥ ΔΡΡΘΆΓΒΏΟΘ. 
Τμδῖ οχ δπὰ αἰνοσγηδΐο ἴῃ οἢ. 1. 7 (εν. ἦν. 7), 
ἀοσβ ἱπάοοά πιαῖκο {}}6 τορτοϑοηίδιίοη οἵ [πο (416) 
Θαι]6 ὈΥ̓͂ Τηθ8 8 οὗ ἴΠ6 οχ δῃηά ἰδμαΐ οὗ [π6 ν]] 
ΔΌΪΠΑ15 ΟΥ̓͂ Ἰ268118 οὗ ἴδ6 ἸΙΟὴ ὙΘΓῪ ῬτΟΌΔΌΪΟ. 
Βαϊ το γίηρς οὗἨ [μ6 ϑαρ]6 ψουἹὰ οογίαϊ ΠΥ Ὁ 
δυ δ οἰ Εν τορτοδοι θά ΟΥ̓ ἔτοὸ ψηρθ, Μ Δ116 {Π6 
ἴσας τΐηρβ Ἔχ ΓΟΒΘΙΥ τηθηςοποᾶ (οἢ. 1, 86) ροϊηΐ, 
Ἰκχοπὰ {πίς τοηι δῖα, δὰ ἰὴ ἘΠ 6ΙΓ ρϑγα]]εὶ (νου. 8) 
αἰ [πο δηἀ5 οὗ 6 τη8Δ}--- ἰοἢ χῖνο ῬΓΟΙΩΪΠΘΠΟΘ 
ἴο 16 Ὠπτηὰπ οἸ πιθηῦ---ΘἸ] ΟἿ ὯΒ Οἡ ΠΟῚΓ δία ἴο 
δοη͵δοῦτιτο βοσθι ησ δὲ ὁδέγ αὐ Ὀογοπὰ τη 
δὰ Ὀδαδὶ, υ8 Καὶ] Ὧ88 Τρ  ΟἾΥ γϑτηδτὶκ  Ὡ 

ὨΌΟΓΩΣ τᾶ ῖκο8 086 οὗ ἴπΠ6 ὁἤοταθε οὗ ἴδε 
᾿ροσηδοὶθ δηἀ ἴῃ ϑο]οτωοπ ̓ Β [6 Π10]6 ἴῸΓ δΐδ8 ΘΧρο- 
βι[οπ, ὁη6 ἀοοα οὶ Θδϑὶ υὑπαθτβίδηἃ ΒΟῊΝ ἴπ6 
[ἀτπιβηϊηνς οὗ τ οἷς Βαπιδῃ ἴογπι τὶϊὴ ἱηρβ ἰβ ἴο 
δρήπρς ἔγοῃ ἐδ οδῖιδθ, ἴμαῦ πὸ οἷαϑ8 οἵ Ὀΐτὰ8 
“ἴῃ ὅιὰ ἰδίοτγυ οἵ οτγοδιΐοη ὀρθὴβ [ῃ|6 βοτίεβ οἵ 
ἡνίηρ οτεδίητγοβ, ὺ 88 τῇδη οἴοθοθ ἰΐ,᾽ [οὐ ἴῃ 
θεη. 1. 20 ὑπὸ δαυδίίο δῃΐτ)8]8 80}}} ἰδκθ 6 ὈΓθ- 
σεάρῃοο, δηά ἱπ βοὶ ἰῃ6 ἰδῦρθ οὔδϑϑ (τοσ. 21), 
ἘΒΙΟἢ ΟΙΑΥ δυο 4 ματί ἴῃ ΗΟΙΪΥ βου ρίυτο. Δυδὶ 
85 ᾿ἰ0|16 οὐ ““ἴδ6 Ὀἰγα ̓ ἴδκα “6 Ἰδϑὺ Ρ]δεε," 
88 Ὀείῃσ αἷδο ὑπαὶ ὙΒΙΟΝ ἷβ το]αϊ νον “οτος, 
πιο ἰς οουἰγα! οὐ, 88 [88 ὕθοι δαὶ, ὈῪῚ 189 

Ι, 4--:28. 9Ὁ 

[Ὁ σίηρβ. ΤΏΘΤΟ 8 ἴο Ὅ6 ποορα ἴῃ νυτ, 11 
(28) [ἢ Ῥϑγα]]οὶ ἴο 188, υἱ. 2 (σορ. οἢ. ἰἰϊ. 19). 
ῬΟΓΆΔΡΒ, 4180, ἤθη ἀροακίης οὗ ““ἴ16 ποῖΐβο οἵ 

ΤΠ οἷν πίπρβ" (ναοῦ. 24), [116 σοτηραγίβοῃ ΠΠΌ ΡΞ 

(αἴνον θη. χχχὶϊ. 2, 3) 18 π ογίωγυ οἵ ποίΐοθ, Τ|ι 
σόα ῦδ ἴῃ ϑοϊοτθο π᾿ Β ἴθπιρ]9 (Δηἀ 4150 οἡ {πὸ 
βίδα β οἵ [6 Ὀαβὶπη8,} 1 Κίηρθ νἱῖ. 29) τορυθβθηϊθα 
ποῦ 116 ἀροη ϑαγῖϊι, δοοοῦὶ Ὡρ ἴο 118 ὕννο δχύγοπὶ- 
ἰἴ68, Ὀμχΐ 6 ΤοΥΤ δΌΓ 4] δηα βυ ρου τ δ 7184] 11} 
οὗἉ ογθοαϊ ίοῃ. ΤΉ ΟΝ ἀο [6 “11 0η5 ἀπὰ ΟΧΘῊ 
Ὀοίοιθ ὺ8 ψαΐῃ {πεὶγ βίη βοβδηοο: Μ114 δῃ 1 Π|8]8 
δηὰ οδὐϊο, {}1ι6 β στ Υ απὲπιαΐ πολ] 88 60ῃ- 
ἰταϑίθα υἱτἢ [Π6 ΘΑΥΓΪΥ ἀπ ᾿ΘΔΥΘΗΪΥ δρέγέλμα 
πΌΣ]ὰ ἰὴ ἐποὶνγ σοι ἱπαίίοιυ ἴῃ ἴῃ 6 ψὶηροάᾶ ἢππηδη 
ἤρυτο. ΟΥὐμοσσίβο ἐμεῦ τοῦ ]ὰ ποῖ ὈΘ ΠΘΟΘΗΒΑΓΥ͂ 
ΓΟΡΓΕβοἢ ἐδ 008, ἱπαδιη ἢ 88 ΠΟΥ Ῥγ6γΘ ΟΟΓΙΔΙ Ὠ]Υ͂ 
ΔΙΤοδαν τεργεβθηϊθὰ ὈΥ͂ Ἰηθ8ῃ8 οἵ [86 ἰγγαθϊοπα] 
Ὀἰτά. ἍΠῺ [86 ““γα]πὶ ἔγϑθβ" δηὰ “βοινοτβ᾽ 
(1 Κίηχεβ νἱ. 29; Εζεκ. χ]ὶ. 18, 19, 25), [16 δἱσηὶ- 
βοαπέ νοαοϊδΌϊο που, ἴοο, γχγὰ8 δἠπλοὰά ἴο {}6 
ΘΔΥΓΌΪΥ οτοδιίοῃ ἢ ΜΏ116, ἴῃ ἴδ [Ὁ] οί ηρς ν]βίοῃ, 
μλύνεειν οἰουάβ, ἀλν Ἰρεῦ {πὴ ἢ οἷν 2 }.: ΡΩ 
ΕΥ̓́68 ΔἸπηοβί ᾿Ἰ ΟΥΑΙ Ῥά388 ἱκ Ῥϑ. οἷν. : “ 
ΓΟᾺΡ, ΙΩΥ Οοά, ἤμδὰ ᾿ς ΥΟΙΥ ποαὶ. ΤῈου 
αἰοίμοσὶ ΤΌ ΒΕ π|ΐ ΒΡ] μου ἃπα ρΊΟΓΥ, 
ψταρρίηρ ΤὨΥΒΟΙ τοαπὰ σὴν Πρμῦ 88. ἃ ρΆΓ- 
τηθηΐ,--᾿ 0 τηλίκος οἱουάπ Ηἱδ εἰναγτοὗ, δ] Κοῖῃ 
ὍΡΟΙ ἴθ πίηρδ οἵ [Π6 τψίὶπᾶ, τπιακίηρ ΗΪ5 τηθαβθῃ- 
ζοτ8 τὶπάβ, ΗΒ βογναπῖβ βαπιὶηρ ἤγα." 5. 1.: 
ἐς ΟἿν ἀοὰ 8}4}} σοπιο, εἴθ. ΕἾγο ἀθνουγοῦ ὈΘίΌΤΘ 
Ηΐϊη, δπὰ τουπὰ νου ΗΠ πὶ ἰὉ 185. ὙΘΥῪ ἰοτηροβῖα- 
οὔϑ; Ηα οΑ]] ἢ {πΠ6 Βράνθηβ ἔγοτῃ δῦονο, δηὰ ἴΠ6 
δδγίῃ, ἴο πάρε Ηἰΐβ Ῥρθορὶβ,- --απὰ [86 ΠΘΑΥ͂ΘΙΒ 
ἀθοϊαγο Ηἰβ τσ θοῦ Βη 688." 8. χυ]ὶ.: “Ηθδ 
θονοά 186 Ποανθῃβ δπὰ οαππα ἄοντ, πηι ΟἸο ΑΥ͂ 
ἀδΥκΏ 688 γὰ8 Ὁπάεῦ Η]8 ἴθοῖ, απὰ δ τοάθ ὑροῃ 
186 σΠοταῦ, δηα ἀἰά ΝΥ, δπὰ νγᾶβ8 ροϊβοα προὴ [ἢ 8 
Μη .8. οὗ [86 νἱὶπά, πιδάθ ἀδυκποβα Η 8 ΟΟΥ̓ΘΟΤΙ Πρ, 
οἷς. Αὐ 6 Ὀγρῃθηθ85 {πᾶ νν88. Ὀείογθ Ηΐτὰ 
Ηἱ8 οἷουάβ ρμαβϑοὰ αὐνϑυ, 41] δὶ Θ08]8 οἵ ἤγθ." 
ΑἸουμἢ ἰδ Μ1}} μανο ἴο Ὀ6 οοποράρα ἴο Ηδης- 
δίθη θοῦ, ἰμδὺ ἴΠ6 εαφίλίῳ τοίογεμςε οὗὨ [ἢ6 116 οὗ 
ογθαϊίοι ργέροπαεγαίεβ ἴῃ ἴῃ νἱβίου οἵ ἘΖΘΚ]6], 
4υϊῦθ 58: πλ]]ΑΥΥ 88 οἢ ἴπ6 ΟὔΠΟΓ δ'46 ἴΠ 6 Ἀυτηδι 
ἴγρβ γτγοροηιϊογαῖθ, ψεύ ἐλ ιτολοίδ δοπτην 68. ἴο 
αν απ ὠπαοηϊαδίῃ διιρεγίεγγοείγίαί ολατασίεν. 
ΤῊ6 ἤγεοϊουιά τι 6 ἔουῦ ᾿ἰνὶηρ σγοδίιτοβ 
ΔΡΡΕΑΙΒ ἰὸ {Π6 ργορῆϑῦ (οοπιρ. γϑΓ. 1) οἱέ οὕ ἐΐε 
ορεποά ἠεατθηα, δα ἴὐ 18 ΟὨΪΥῪ {(Π6 τολοείβ (νου, 1 
844.) ἐπαῦ ἐπίδῃ! Π8}}0 δεῦ ἀονη [816 ἈΘΑΝΘΗΪΥ͂ 
Ἐς οὐδ να 88 Ὀεὶπρ δὖ 1.9 ΒΗ1Π|6 26 Βοπιθ ἈΠ ρ 
Θατίμγ. [Ὁ ἰβ τπηϑαηῦ ἴο Ὀ6 ἐλέ λιωπιαη-εαγίλέν 
ογοαΐδοη ἕπ ἐδ ἡιίηοδβ  ἐΐ8 οἱίαΐ ῬΟΊΟΕΥ͂, 8ὲ 
ΔΡΡοατίηρ ἔτοπι π6 ὈΔοκρτουπα οἵἠἨἁ {Ππ6 Ποδγυθη- 
εἰἰττοὰ, δηὰ 30 9“ρίγ- Κα οἰεηιοηζαί Ῥοισεῦξ (αὖτ᾽, 
βγο), ἀπιὰ 5101}} πηοῦα (οοαρ. ον. ἷν, 8, 9; ν. 8, 
14: χὶχ. 4) 48 οὔεγίπρ ἐξβοί σοπίόπμαϊ αὐίέεν ἐδε 
ΠΑΠΉΟΥ 97 ἰδὲ ἠδατεηῖν πιδδϑεησοῦϑ απαὰ βεγυαηΐδ 
ἐπ οὐεαΐδηος απὰ τοϊυπέαγγ δΌΥΥΟΠΟΥ (ὡς ἷἱν οὐρανῷ 
καὶ ἱπὶ τῆς γδε, Μαῖϊ. νἱ. 10), ἐπ ὡποφαδὶπρ αοἰϊυϊν 
9 ϑεγυΐοο ἰο δ λοποιῦ, απᾶ ἐδιι8. οοπέϊπιαί 
σίογ νἱπο Ηἰἶπι (γεν. 19 84ᾳ4ᾳ.)..0 Τ}18 ψ͵ὸ ΤΗΔΥ͂ 
ΒΆΡΡΟΒΘ ἴο Ὀ6 ἔλθ τηοϑὲ ἴῃ γ ΒΟ} ἈΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
οἰοτηθηῦ ἴῃ π6 νἱδίοῃ. [ὑ [8 οοτίαι τ [ἢ 6 6889 
ἢ ἐλε ἀροοίαοίε αὐ ἐλε τευείαίίοπ οπ δὶπαΐ, 
ΜΙ ὨἰσΘὮ,, ΤΩ ΓΘ ΟΣ, πητη ἰβέ  ΚΑΌΪΥ Πατ 8168 [Π:6 ΚΕΥ- 
ποῦδ Βοτο, ἐπαῦὺ ἴθ ΔῊ τγδϑβ ρίνθῃ πῃ ἢἤτα δῃὰ 
οἱου, πὶ ποῦ 1688 ἸΒτοῦρ [86 τηράϊδίοι οὗ 

ΔΌ,615 (θυ. χχχίϊϊ, 2; ΗθὉ. 1... 2; Αοἴδβ υἱ, 

ι Τὸ πῆΐϊοῦ Ὑηείηχα (Οδϑενν. 2. 'ν. 1) ἰγβοὲβ Ὀδοὶς [ἢ9 
νἱείοη οὗ Κεοκίο). 
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55, 38; 64]. ἢ. 19). ἨδηχβίοὨΡΟΓΩ ΒρΘΔΚΒ] Ὡπὰ δῦ 8. ΤῊἰβαρργομοηϑίομ “ οὗἨ [86 ἀοροηάοποθ οὗ 
εἰσι Κίησὶν οἵ “ἢ. ἴ. κ8 “186 ρτοδῦ Ῥϑπόγαιθα οἵ ΟἿΣ ΤμβΘΟΡΉΔΠΥ ὁπ Ὁπαΐ ταϑηϊ ϑϑίαιίου οἵ αοά αἵ 
ἴῃ: πὐιίνοῦβο :᾿ δηᾷ ὕπογο, Τουτὶ ἸΥ, {Π6 τοίογθησς ! Αἰ ηδῖ," 88 Κ6Ὶ] ἀοοβ, “1 ἃ ΠΊΟΓΕ ρΌΠΟΓΑΙ νὰν [ἢ 6 
ἱπαϊοαῖοὰ δου] ποῦ ὈῈ ϑητίηρ. [{π1Π6 “ΒΡ 1 ὁ ΒΥτΩ 0015 οὗ ὑπαῦ τίρἢ ὑΘΟΌΒπε88, ΒΟ] μ688, ἀη ἃ ρτᾶοθ 

ΕΖΈΚΙΕΙ.. 

(σοῦ. 12) ἀδίογτηίμοθ 186 ἢτβι νῖτα] ορογαιϊίοη οἵ] ν αἰσι αοά τηδηϊθβίβ ἰπ [86 ἈΡΒΟ] ἀἴηρ, 
[16 ὑδη)οῖι, ὑπο ὶν τροϊίίοη, δηά 1ἢ (γοσβ. 20, 21) 
1 15 Αἰ80 τἴῃὴ6 ἀο᾽ογιϊ πη οἰοτηοηΐ ἴον ἴΠ6 πιοίΐοῃ 
οἵ τὍπ6 ψ ἤθ 618, Γρὴ 1ῃ6 (88. 018 ΠΙΔΥῪ ΘΧΡΓΘΒ85 11) 
ἸΠοΓ βρὶτλζα4] πλοϊΐοι οἵ πὸ ἡ 016, θα ΘΟ ρΘο Δ }}γ 
οὗ τὴ6 ομα)οῦ, νἱΖ. “06 ποῖβε οἵ {Ποῦ νὶηρ8 
(νογ. 24), 18 ἀοἰογτηϊῃθὰ ποραίίνεῖν, ὁ. ὁ. 15 Ὀγουρδΐ 
ἴο 51:16, ἴο τοϑὺ, ΟΥ̓ [ὴ6 νοΐοθ ἴσο δῦονθ (Υ0γ. 
25) ; 80 ἰμαὖ ΜΠ 018 νοΐσο ἴσοπι [6 ἰἤγομθ, δὰ 
υποτοίονο {ἢ Η1πὶ Ψ}ο 15. ΡΟ 1ἴ (νογ, 26 344.), 
ὀϑο δῃηὰ 41} ἀτὸ πηϊῖοθα, ἀηὰ ΟΧρΙΟΒΒ {ΠΟΙ ΒΟΥ κα 
5 ἈῸ6Ὶ1] Δἃ8. ΠΟΥ͂ ἃ8 Ηδ μίδαβοβ (νου. 24), ΟΥ Τοϑῖ 
διφογάϊηρ ἴο Η]58 ἱποϊτηαῖοη. [ἶἢ {{|Ὶ8 ῬᾺΥ 186 
ἀοὰ οἵ Ποκί8, οι Ηθηρθίθ ὈΟΓΩ ΟὨ]Υ͂ 60-οΥ- 
ἀϊπαῖοβ πὶ Ηϊπ ]10 18 ἐπτῃγοπθα ὑρὸπ [}6 
ΟΠ) )}υΓἢ, 5 ταϊ ΠΟΥ αὐ [ἢ 6 βαῖμὸ {πη ἀφο]αγοᾶ ἴο ἈὈῸ 
1115. 1 ΤΕΡΙ, ΟΥ ἐμα ΘΒΔ] ἢ 5661) ἰπ 50 ἢ ΠΆΠΠΟΥ 
ἴο θῈ ὀπὶ Ὀταροοὰ ἰπ (ἢ Ἰάθα οἵ ἴη8 ὨΘΑνΘΗΪΥ Πρβῖβ. 
Τὸ 8606 'π ἴΐποὸ ΨΏθο]8, {πθη, “16 Ῥόνοσβ οὗ 
πδΐιγο,᾿ὐ 18 σου ἢν ποῦ 80 ἩΔΙΠΓΑΙ 858 0 δὈ146 ὉΥ͂ 
[Π6 νἷον οὗ ΗἰΖ, ΤΠῸ ΔΡΡ6818 ἰπ βαρροτί οὗ 1ἱ 
ἴο 1)4π. νἱΐ. 9. [Κδῖ} αἰδο πηυβδὶ δέεσ 41} δά πὶ 
16 ἰάρα οὗ ἃ ὑπγυπα-ολμαγίοί. Α {πτοὴθ Μ᾿ ΙΟἢ 18 
ἴο ππονὸ ὍΡΟΙ {ἰ16 ΘΑΓΌ 8 ὨΑΓΟΪΥ ὈῈ οοπορὶνοα 

, οὗ νἱτδοιῦ ψ]θ 618. [Ὁ ἰ8 ποΐ 850 6 ἢ, ΒΟΜΘΥΘΙ, 
“0 Βυν [116 μοββὶ ὈΠ1ῚῪ ἀπὰ ἴῃ) 6886 10} ἢ] ἢ 
186 ΓΓΟΠΟ την 68 ἴο 41} [ἢ6 ἔουγ αυατίογβ οὗ ὑῃ6 
γνοΥ]Ἱ," 848 σαῖμεῦ [0 ΘΧΌΓΟΒ8 ἐλε Ἰποίϊοη ἐπ ἐδ 
ἡποδέ ἰἰρὶηΟ ΠΆΠΏΘΥ δηἃ ΘΟΧΌΓΟΒΒΙΥ 707 (δε εατίλ, 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἐπ ἐλ ἤγδέ ρίασα ευἱἐδ α τἰδισ 0 “6γιι- 
δαίεηι, σΟΤΥΕΒρΟΠαἀΐπρ ἴο {Π6 ἰΒύουν 8] οἰΓοαπι- 
δἴδποοϑ: Ὁ ἴθ. [07 {118 τϑάβοῃ ἰπδῦ 6 ἤᾶνὸ ἴο ἀο 
10} 6618. ΤῊ ἐγδ8 ἴῃ ἴῃ 6 6618 ἃτὸ Ρδτβ]] 6] 
ΜῊ ἢ 1}16 ὧ668 ἴῃ ὅδι6 σΠ Δ] οί, ἀπ οὶ ἀγὸ ἴο Ὀδ 
Ὁπάοτγβίοοα ἰπ ἀὀοηποούἯοη Ὑ{ΠῈῸ 6 ““5ρ τι" 

(ΠΥ), ἀπ μεσμαρβ δἷβὸ ποὺ υὐ!]πουῦ τοίεγθηθο ἴὸ 

“16 ποῖβα οὗ 6 πῖηρϑ᾽ (2 (σου. χνὶ, 9). 
7λὸ βουεγεὶσπίψ 9Γ Ηϊΐηα τοῖο τιίθ8 ἐπ ὀεαυεη, 
ὙΠ ΠΟΤῚ 4}} ΒΟΥΝῸ ἃ5 ἴο ΗΪπὶ δὶ ]ἶνο, αϑ ἐξ ἰδ τραᾶν 
τοι ἀεαύεη ἰο τπαπἐε8ὲ ἐξδει υϊησὶν Ὡροπ εατίλ, 
ἷβ τοργοβϑιϊρα αὖ ἴΠ6 ο]ο86 88. Ὀδὶμρ {}16 ΒΟΥΘΙΟΙ ΖΈΓΥ 
“48 οὕ α πιαπ," ΜΟΙ, θη ἡτ6 ἴα Κα πο δοςουηΐ 
(δε ταϊπδου οἵ γογῦ. 28 (ποῦν Πϑιαπαϊηρ ὑἢ 6 ὉΓο- 
Ῥοπάογαϊίπσ πα οί] ομαγαοίε οὐ {ῃ6 ψ}Ο]6), 
8]1|οττθ οὗ [Π6 οοπαίτηρ; [Του [1]}} οὗὅὨ ργουηΐβα-α-αϑ ἐλε 
εἰἐἰγπαίε σοαΐ, ἃ8 ἴδ νἱοίοτυ οὗ γισλίδοιι8η688.--- Οὔ 
ἐλε ζἰπαδδβ απα ἰονε οι Οοιἱ ἐοισαγαὰ πιαπ (ΤΊΝΙ. 
ϊϊ. 4), ἐπ σταος απά πιέγον ἰοισατὰ ]δγαοῖ, απὰ ΓῸΥ 
ἐλο βαϊνταζίοι 9, ἐδ ιυογία, 8ὸ τμαῦ ὑπο νἱβίοῃ 
ψοὰ] ἃ αν 118 δ} 8] πηοηΐῦ ἐπ Οὐ γὲδέ (οοταρ. Φοἢη 
Χὶϊ, 41 ν Ἰἢ 1588. νἱ].), Βδν. ἰν. 

Αἴτογ {815 ἰηϊογργοίαιοη οὗ π6 βΥτη ο] βιὰ οἵ 
[Π6 νἱβίοῃ 88 ἃ ΜΏο]6, 118 πιξαπὴηῦ 70 ἰλε »γο- 
γλιείϊε νεϊδοῖοπ οὗ ᾿ἰπεξίοὶ (οοτὰρ. {πὸ Ἰηἰτοἀ οὕ Ὺ 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ ἴο οἢ. 1.-|11.} τοῦδ Ὅ6 Οἷθαν ὑμ8 ἴΔΓ, 
ἰμαὺ ρον 41} ὑπ6 Ρτορβοῖ Μ1Π ἤᾶνὸ ἴο Δ ΠΟΌΠΟΘ 
γμασνιφηῖ, ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ ἴἢ6 ἢγδὶ ρἷδοθ Ὡροὸπ 
«᾿ογιδαίρηι, Ὀὰὺΐ [ἀτῦμοΥ ὠροη ἐλὰ λραίδλεη αἰἶδο. 
Τὸ {18 1ἢ06 3γδ-οἰαγαοίοσίβιὶς ροϊηῖϑ, ὙΙΟῺ 
τουδὶ ΣῈ Ὅ.6 νἱβίοῃ ἔγοτῃ Ὀοριππΐηρ ἴο ἐηὰ, 
απ Ὀοδιπὰ ἩΠΐοΣ Πα ύονου ὉΧΟηἾ86 ΟὗὁὨ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰ8 
ἴῃ 1 βίορβ ἰηΐο πη Ὀδοκργουπα ἴον {π6 {π|6, 80 
(αὶ 616 Ῥγορμοῦ ,αἰέβ ἀοισα ἀπάρθγ [ῃ6 ᾿τηργθββίοῃ 
τοσοῖνοα (ΥῸΣ. 28). ον ἃ 80-08]16 ““ ΣομΒΘΟΓΘΙΪΟΙ 
48 8 ΓΟ, {815 σογ[ ΔΙ] πουὰ 6 ἴοο 8Ρ6618] 
ἰὼ ἰίβΒ θοῦ. ΕὉΣ {818 οὔθ που]Ἱὰ Ὅ6 υηᾶοὺ τἢ6 
πΘοΘδβὶ ἐν οὗ οχίσδοϊζηρ, απὰ {μὲ αὖ [110 βᾶτὴ6 ὕσηε 

δογογη- 
ἱπρ, δηὰ ρμεγίοοϊησ οἵ ΗΪ8 Κιηρίοιη. "ἡ ὧπ ἴδε 
οἴοῦ πδηά, ὧψ πιέαηδ οὐ ἰδε πτγο-οδαγναείεν 
)μωσνκοηί, ΝΜ ὮΙΘΒ Ἔχργειϑοα 118 ϑρθοΐδὶ ᾿οπάθηον, 
{18 ν]ϑο ὰ8 απ ἐπέγοαμοίίοη οΥἹ ἔξεκιεί οτιὰ- 
το ἐπίο ἰδ δρήθγο οΥΓ ἰαδοιῦ. Νοιϊμίην 6186 μαὰ 
1τὴ6. τορι θῦ αὖ ἤσβι ἰο ὑρϑῇΥ ἴο ἴη6 Θχὶ]θβ, ἴοσ 
{ΠΟΤ ᾿ΟὈΒΕΣΠΔΟΥ͂ 11} 411 118 ὉΏΡΟΜΙΥ͂ ΠΟ ρ6 5 πᾶ 
5.}}} ἰουηάρα οὐ ἴθ ἈΡραγθηΐ οοπίϊπυδηςσο οὗ 
δοιιιβαϊθη, Τ1ὴὲ τροτο κεοὶ λῖσὰ δοκίαδῳ--- ἃ 
γον ηρ ἰ ΓΒ ΟΥ̓ 51 γἰ [πὰ] }Ζίπ, Ἀ  Ϊο ἢ [85 
ἐϊθ ΒΡ΄βΒ6 ΤῸ οἢ ἴπ6 Ὀοιυπάατν ΟὗἨὨ σογρΡογοαὶ 116 (Υ6 1. 
28), 8. ()6Ώ]6Γ Ὀγίηρα οαὐ ῬΓΟΠΙΣ ΠΟΙ ΤΠΥ--- ΘΙ Ομ 
10} [Π6 7 ϑϑίοη οἵ ἘΖΟΚΙ6] αἰέοδίεα ᾿ἷ8 εαἰΐ αδ α 
»τορλοί, 6 1688 ποοὰ νψ)͵ὰβ ἴπογε οὗ δὴ οἢῆς 4] 
ΘσΟὨΒΘΟΓΑ ΪΟΙ ἔῸΤ Ὠἶτ: Πἰβ πιϊβδίο ὉΠᾺΘΥ ΒΌΟΝ ἃ 
νἰ βίο τνᾶϑ 80 ἴῃ {πε ρίας ἄθρστοθ, ΟΥΓ αδἵ ἰϑαβὶ 
τηδάε 8 68]}, 6411} Πρ’, ΘΟ ΒΘΟΓΑ ΟΠ ἴο [Π6 ῬΤΟΡΒΕΙς 
οἴδις Ὀ6 ΡΥ ρροβοιὶ ἴῃ ἃ ἀδοϊάθα Ἰπάθηθῦ ἰῃ ἢΐ8 
(886, 85 ἴῃ ΤΑ]Τ 1818, ΟΥ̓ΘῺ ἴῃ Ττοίογομσα ἴο ΠΩ 

ΠΝ ἰὰ τόσ, 8 (ἰπ [6 ἰῃζογοϑ σοσίδι]ν οὗ [88 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, 88 ΤΏΘΥ͂ αϑϑογῖ, Ὀοὶηρ αἰίδοῃοά ἴο 180 
8ΓΚ), βιον τπεγοίγοτῃ, (Παὺ Εζοκὶοὶ νὰβ ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 
θεῖοτο ἃ Ῥιορμοὺ ἰὴ ἴπὸ δον ἰδηὰ. ΤῸ νἹδίοῃ 
ἀοοβ ποῖ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ΠΙδΔΠΒ ΟΟμϑοογαία ἢ 88 8 
Ῥτορῃοῖ, Ὀαὺ 10 σογίδι ΠΥ ἀο68 ἰγϑηβίεσ ᾿ἷπὶ ἴο 
ὕμοβα ὈΔηΙΒηρα ἴο ΤΕΙ- ΑὉΪΌ (οἈ. 111. 12 844.}; 1 
ἐλιι6 γοαϊίχες ἐίβοι  αϑ α πιϊδοίοα. Απὰ μεγνδαϊῃ 
88 Ὁ 4068 {16 ψΠ01]6 ὈΟΟΚ, ἰΐ ΠΠΚοντ]δὸ βία τη 08 δὴ 
᾿]]υϑίγαϊοβ [ἢ 6 Ῥτορῃθῖϊς βΟ ΠΥ οἵ ἘΖεκΙοὶ, ςἢ. 
11. 28, Ὑἱῖϊ. 4, χ] δ. 2. ΤῊ ὙΊΒΊοη 18, ΒΟΝΘΥΘΓ, 
ποῦ ΙΩΘΓΕΙΥ͂ 848 ΓΕραγ 8 1185 ἢγο- ΟΠματβοῖοσ, 8 Ὁχο- 
τα Θ ἰοῦ ΟἿΣ ΠΙΌΡἢδΐ, Ὀυΐῦ 118. το ἢ ἨιογῈ 
ἐδβοηίϊαί σομ οηῖ8 ἸῃΌττηθὶ Ἀΐτη ἵπαὶ Ὡς που]ᾶ 
Ἀδνα ἴο Τοργοβθηῖΐ ἐλὸ σίογῳ 9.7 ελοταλ. Ψαυὰρ- 
ταθηῦ ἴῃ 9 ἢτϑῦ Ρ]αύθ, ἔγοηι {Π6 ὑθσὺ Ὀαρίηπιην, 
ον Ύογ, ποῦ ἩΪΓΠοΙ ποτοῦ, θυ Ταῦ ἃ ρ]ΟΥ- 
δοκρίίΐοῃ οἵ 1π6 Ἰνὶηρ αοαά ἱπ Ηΐβ Ῥϑορὶε ἴο Ὀ6 
ΒΟΘΟΠΊΡ] 86 ἃ ἴῃ ἃ σίογυ οἵ νἱΐα] ᾿νοῦ, οα [ἢ6 
ὈδΒὶ5 οἵ ογρδίΐοῃ, δῃα {δι ἴτοπι [η6 ουΐβοῖ ν ἢ ἃ 
Υἱὸν ἴο ὑπ6 ΨΜΟ]6 οατίῃ.} ΤῊ πιραπίηρ οὗ 1816 
ΟΠ α]οΐἢ ἴῃ {Π6 νἱδίοῃ, ὙΠ θησα (οὶ ἀρβιρπδίοι 
(φιΓΡΟΒον ποῖ ο4]]0ὰ σπογυῖτα ἰπ οἢ. 1.}, δῃὰ 
ὉΠΟΙ͂Σ 8ο- υατ θὰ ἴοστη, δπαὰ ἴΠ9 δοοοιμιρδηϊτηθηΐ οὗ 
Βρ᾿Γὶ ὑ-τηονοὰ ἢ 6618. [1] οὗἩ ογ8ὸ8 ἃγὸ δχμῃ])αϊπϑα, 
ὁδηηοῦ Ὀ6 80. {16 ὈΥ Ροϊπίίϊηρ τὸ 16 1,ογά 8 ἀν }]}- 
ἱηρ διποὴρ Ηΐβ8β Ῥοορ]θ ἴῃ {πὸ ΒΟΙΪΥ͂ οὗἨ Π0]168 οὗ 
[Ππ6 τϑρὶθ, ΠΟΙ δχρίαἰποὰ ὈΥ̓͂ ἴπ6 ““(ΟΠΙΏΘηΪ6Ά] 
σμαγβοίου οἵ δ ΠΟῪ ΘΟΟΠΟΙΗΥ͂ Οὗ Βα  γϑίοη, [ῸΓ 
[0 βοϊτπρ Ρ οὗ νΠΙΟἢ (Π6 [ονὰ 5}8}} ἂρ 
ὌΡΟΩ δίς " (1 ἢ 18. βϑαϊὰ ἴο Ἀ6 πόρε δέ 1, ἢ 
τὴ. Γουγίο]ὰ ἤριτα οἵ [86 ΘΠΘΓ 5 δηὰ τ }66]5}: 
ΠΟΙ͂ ΟΥ̓ΘΠ ὁπ 1ῦ Ὀ6 ΘΧΡΓοβϑοὰ οπαγηοίογ ΒΕ 1 .8}}}7 
ΘΟ ἢ 61} ἴῃ Ὁ}18 τΑΥ, [Πδῖ “πὸ τηονὶης 
οἵ 168 ὉΠ ΓΟΠΘ ἴο 4}} φυαγίοσβ οἵ {πὸ μου] ἰδ τηδὰ 8 
σΟΠΒρ  οοῖδ, Ποῦ ΠΊΘΓΟΙΥ 1π ΟΥΘΙ ἴο ἱπάϊοαῖο ἴῃ 6 
Βρτοδ οἵ {π6 Κίηράομῃ οὗ αοὰ ονοῦ {πὸ σ᾿} οἷ 
θασίδ, Ὀυΐ ἴῃ οὐϊοῦ ἴο Γονθαὶ {πὸ Ἰοτὰ δηὰ Κίηρ, 
ὝΠΟ ῬΡΟΡΟΙ δίσοίο ῃθβ οὐ [6 ᾿ ἢ 016 νυ] ά," οἷο. 
(Ρ. 28). 7λο. ργορῆεφον οὗ σίογτψ ἐδ ἰδλε σλατγαῦ- 
ἐεγἐδὲὶς 97 Ῥχεκιοῖ, τιολετοῦῃ ἦδ δίαπας αἰδεϊη σι δλεοι 
ον αἷἱΐ »τορλείδ. ΜΝ ̓ΚᾺ 118 ἀοδιϊπαίϊοι ἴον ἐλς 
οαδίρ, ---- [16 ἴοο τηυϑὶ 6 δ δὰ ἴῃ τείογοιοα ἴο [6 
γιεαπῖηρ ο᾽ ἰδ 7ο(ἰοισῖπο υἱσίοη 70Υ ἐλό »τορλεοίὲς 
πιδδδίοπ 97 Εἰχεκίοϊ, ---- ἸΔττ ΟΖ 68 [η6 τηδκίης Οὐ 

1 ΑἹ {ἢ} βδῖδο [π6, ῬεΓΠΔΡ8 ὙΠῈῊ ἔα δἱηΐ οὗ ἃ ἐτεδος ἐν 
ι [6 ὥΏΣΟΣΑ, 8 ογσοδῆν ΓΟΏ ΘΝ], 



ΟΗΑΡ.Ι. 4--28. 41 

Ῥτοτηϊησηΐ, οὐ 6 στουμπα οὗ [86 τηδηϊο]ὰ []Π 688 
οὗ ᾿Σἴδ ἰη 158 ογοαίϊου, ὧδ έπιδεῖ ἰδὲ 1, ἐυΐπρ Οπὸ 
1 ΤΌ Πρ, ταὶ σηἶηρ, 88. ὙΧ16}1 848 4}}- Δ] ς ὑπ]416- 
Ὧ688 οὗ {6 δῃὰ σίου. Απὰ 80 Ηὸ τηυϑῦ ὈΓΘΔΙς 
[οτῖἢ ἰπ ἡυάρταοηῦ οὐ Φθγυβαίθιη, οθ Ηθδ 18 
ἀερτιοάοά ἴο ἃ 11{0]1688, ρονουΐὶθβθ, ἀπὰ ὑπ ΥΘΌ ΓΘ πὸ 
Ἰοησεῦ Ὀο]ονοὰ ἴῃ ΤῊΝ 9116 ὉΥ͂ 8146 μι οὐΟΣ 
ἴα]9ε6 σοάβ. Απὰ 88 βιιοὴ Ηθ τημδὺ τηδηϊ 680 Η π|- 
80} ἴο ἴὸ Βεοδίμθη ψου]ά, ἰπῖο 086 ρόνοῦ ΗΪ8 
ῬΘΟΡΙῈ ᾶνα Ὀδθὴ δἰγοδαν, Μ1Π] Ὀθ ΘΟΙΡΙοίρὶυ, 

ἵἴνεη. ΤῈ ἐἐσὶπρ αοα, ἀπὰ ε.8 βο ἢ φ]ου οι, 88, 
ΟἾὟΘΥΕΣ, ΩΟ0 μ]Θάϑαγο ἴῃ {6 ἀοδίδ οἵ {π6 ψ]οϊκοά, 

οὗ πίπι ἰμαὶ αἰδοῖ, δ8. Εζακίθὶ ταροαίθα]ν [ο5}16ε8 
ἴο ἴδ ΕΧῚ]68 ; σαῖμον 18 {Ππ6 φυϊοϊκεπὶπρ οὗ 8786] 
ἴο ποῦν 1 (οἷ. χχχν!.), [6 Βίζοδιῃ οἵ 116 (εἢ. 
χ]ν!.), Η]8 βρη βοληῦ ῬΥΟΠλ86. Α8 1 ἐδ, ΜῺΥ 
ψ1}} γε ἀϊε, Ο ἢοῦϑε οὗἉ [Βγϑεὶ ἵ ΣῪ Ὁ8 ρΡσοῃουσῃοθα 
ἰῃ {πὶ8 ΘΟ ΠΘΟΙο ὅο Ὀ0 [6 Ῥγχορμϑίϊο σοΐθθ οὗ 
ἘΖεϊκῖο] ἴῃ ἐπ 6χί]6. 

ΠΠ πὸ σου ρᾶγο οἶδεν δἰπιδίαν᾽ υἱδίομα ἴῃ ἴ86 Ο] 4 
Τοϑίδτηδεῦ, ἱπ ΟΥΔΘΣ ἴο ΤΠΓΟΥ τηοτο ρος οἡ {π6 
σΠδγαοίοσιϑοϊο οὗ ΕΖο κ 6} 8, ὑῃ6 Ταϊπυα 8185 ἤδγθ 
ἰάδητοά ὑμπαὲ οὗ βαϊδῃβ!: ἴῃ ἢ. νἱ, ἢ ὑῃαὶ οὗ 
ΕΣΟΚΙΘΙ, 086 ΟἿΪΥ αἰ ογθηοο ΟΡ 48 ἰΐ 8 ἴονσῃβ- 
ΤΉΒΙ δηά ἃ ΠΟΠΠΙΣΥτΩΔη ὝΕΓΘ [0 ὈΘΠΟ]ὰ 8 Κίηγ. 
Βαυΐ ἀρατὶ ἔγοτῃ ἐδο οἰσουτηβίδμοο (ἰπἰτοάιϊιοίο 
τοΙΊΔΓ 5 ἴο (ἢ. 1.--1}}.}, τδῦ ἴῃ [6 σἈ86 οὗ πα 
ἀϊ 18 αἴζογῦ [6 56}{-1|6ρ!ἰπηαύϊοη ἰῃ δοῦμπα] ἰδοὺ ὈΥ 
ΤΏ68ὴ8 οὗ {Π6 φγθοθάϊηρ αἀἰβοοίιγβοθ, ΜΒ ΙΘΉ ΔΓΘ 

ἀεδὶμπδίοα 88 ἡ Π (εἢ. 1. 1), ΠΙΠ "ὖν ἽΣῚΠ (οἢ. 

ἀϊ. 1), διὰ ν πο ἰδ 8 ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΘ ἢ18 σοηβθογᾶ- 
ἘΪΟΏ 88 ἃ ῬΙΟΡΒοῖ, δῃὰ ποῖ ἀὴ οἢ. γῇ]. τδὺ {86 
αἰνίηθ οοηβτιτηδίίοη ἂῃὰ ἰηϊτοάδυοίίοη οἵ {9 
)παϊοία! χη ϊβϑίου οὗὐἠἨ ἴθ Ῥτορμοῦ 18 γοϊφίθά, 80 
δ ἀγδοίο ΓΙ ΒΌ 10 Δ}}}[ τα ϊης Νὴ Ὑδὺ μοε8 Ὀδίουα 88 
ΨΕ]] δ8 ἱπίγοάσποίηρς ψΒδὺ 10]]οσ8, 8116 ἴῃ [86 
6856 οἵ ἘζΖεϊκί6] [6 νἱβίοῃ Ορϑῃβ ἢϊ8 ὈΟΟΚ; [86 
ἴδόπιθ ΨΣῸῺ β86ῖ8}} 8 106. [Ὡγ]66- Ηοἶψ ΟΠ6 ΟΥΟΣ 
αραϊπδῦ (ἢ6 85 ὙΠΟ 88 Ὀδοοσηθ ΤΡῈ [ῸΓ {86 
Ἰαάστηοηΐ οἵ Παγάδηϊηρ, ψ ΏΘΓοαΒ, ὁπ 86 οΟΠΟΣ 
δΔη4, ἘΖΕΚΙΟΙ 8668 ἴῃ6 σίογψ οὗ Φοθονδὴ ἴῃ ἴὰο 

τηϊάϑὲ οὗὨ {Π6 πιέδεγψ οἵ ἴπ6 οχῖ]θ. ΕῸΥ Ηΐπ πο 
ὙἸΒΙ ὈΙΥ ΔΡΡΘΟΓΒ 88 δῦουθ {πὸ ᾿νοῦ], ὑΠ6Γὸ 18. ΒΟΙΊ6- 
ἐπαρν Βεοοχαΐηρ ἴῃ ὑπ6 “ΒΟΙΥ, ΒΟΥ, ΒοΙγ᾽ (οοχορ. 
ὁπ ἴδ οἶος μαμά, ΕζΖεϊς. 111. 12), ἱπ Βο] πο88. Ηθ 
τη δηϊοθίθ Η  Π)86}7 ἰὼ [86 ἈδΑΥΘΩΒ.: δηὰ ὕμ6 οἷγ- 
ουτϊηδίδηοοθ δαὶ Η8 φοτν ἢ}18 1ῃ6 ψἘ0]6 δασίῃ 
(τοῦ, 8), ϑδοῖνβ ον Ηἰ9 1 ἰταπιπάδηθ Τηδη 1 ἔοϑ:δ- 
τοῦ (ἰπίτοὰ. 8 10), ἱπ δοοογάδηοθ ὙΠ} ΗΒ 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ ΠΟ] 688, πχυδὺ (Δ Κα 8᾿1806 ἴῃ τὶρμΐδοιιβ- 
Ὧ688 ΠΡΟ (Π6 δαγίῃ, [πὶ δεοοογάδηοθ ὑμογοντ, 
ἦη δοοογάδηςα ὙΓῈᾺ ἰῃ6 οσμασγαοίοσ οὗ ἢ0] π688 
πῶμα, δδο ἴο 8618} 8 νἱδβίοῃ, 1Ὁ 18. δἷδο δεγαρῪξδηι 
ἐμαῖ ΠΟΥΟΣ δστουη δ {86 Τἤγομο, ὑπαὺ 0411] ΟὯΘ ἴο 
ΔΏΟΓΒΟΙ ὅΠπ6 ““Ο]Υ,᾿" οἴο., αῃὰ οπϑ οἵ ποῖ τσὶ 
ΒΑΙ]ονγ [16 Ῥγορμοῖ, ψ}ιοὸ ἀθιΐαγεβ Ἀΐτηβ6} Ῥδγ- 
ΘΟΙΔ}Υ, δηὰ 8ἃ8 8 ΤΩ ΘΓ οὗ {116 ΘΟΙΙΤΩΠΠΙΪΥ, 
ὉΠοΪθαη. Ηον ἀϊδοτομΐ Ἡμδὲ ἰ8 βαϊὰ ἱπ ἘΖοκ 6] 
886 ἴο ἴδῃε ολαλοίμ  Απά, δοοουάϊηρὶγ, ἘΖοκίοὶ 
Ὀδοοτη68 ||Κὸ ἃ ἀξαὰ πιατ, ὙἩΒοτθαβ [8418 θδοδστηα 
φοπϑβοίουβ ἴἰο Ὠἰπιβο] ἢ οὗ Ὀεΐπα ἃ δἰπηογ. ΑΒ 
Σορδτ 8 [86 νἹβίουϑ οὗ [86 Μοβαὶς ροτίοά, ψίοἢ 
δῖ ἸΙ Κοι 86 ΔΡΡΟΔΓΔΏΘΕ8 ἰῃ ἹοΥΥ, Εχοά. χχὶν. 17 
ΞΕΒΟΙΩ]68 ἴΠ6 Υἱδβίοῃ οἵ Εζοκίθὶ 'π 118 ροσνυδαϊησ 
βτα-ΟΠδγδοῦοσ, διὰ γγ. 10 οἵ [86 βασὴθ οἤδρίοσ 
ΤΟΒΟΙ Ὦ]68 ἴΠ6 ο]οϑηρ, Ρἱοΐαχο ἰπ ΕΖοὶκ. 1, 26. Ὀαὶ 
ξη Μοδβοθ' νἱϑέοηῃ (Εσοὰ, χχχίϊὶ,, χχχὶν.) [86 Βἴοτν 
οἵ Τεονδῆ ἷ8 ΒρΡοΚϑθ οὗἨ δ “411 Ηϊ5 ροοάποεβ 

(21 δ. ΟΟμΡ. οἷ. χχχὶϊ. 19 ἢ χχχὶϊ!. 929, 

28), τὰ ἩΒΙΟΝ ὀοιτοβροιβ 4190 [86 τενοϊδίλοιι 

ἷἱπ ψοτὰ (οἢ. χχχὶὶϊ!. 19, χχχὶν. θ, 7) ἴῃ 105 Τη)δ]Π 
ἱἰτηροσέ. Τὴ ργθροηάοιᾶποο οἵ σανϑϊδζίοι ἐπ τοογ 
πὰ οἵ 16 (1688 οὗ Οοα᾽8 συ ἷδ ἴῃ {}}15 ὁ456 {118 
αἰ ρου δ ΐηρ οἰοπιθηῦ οἡ ὑμ86 ομα δὰ ΠΌϊη 
ἘΣοκί 8 γἱδίοη, διὰ οἡ 86 οὐδοῦ ἔσοιη [αὶ οὗ 
Ιβαῖδῃ. [1,μΔ80]γ, ἴΠ6 νἱϑίοῃ οὗ .δηΐϊθὶ ἴῃ οἢ, νἱ]. 
8 ΟἸΟΒΟΙΥ τοὶαιθα ἴο ἔμπα οἵ 8 ἢ ὈΥ 1ηθ6815 οὗ 
186 ,ιέποδϑ οὗ τια͵οεῖμ οἵ ἴμα6 αἰνίπηα ἀοξέποκβ ἴῃ 
γΟΓ. 9, 7υϑὺ 48 Ὁ 1ῃ 80 [ὯΓ σοΥπο1168 2 ΕΖο Κ 618, 
ΠΟ δ ΜΓ, 12 στθηϊὶοι 18 τηδάθ οὗἩ “Τοδρί[θ οὐ 
ἔνε ἴῸΥ ἃ βόάβοὴ ἃῃὰ {ἰπ|6,᾿ 8116 το ἴη6 δοιμ οὗ 
ΤΩΔῺ ἴῃ ΥΓ. 14 18 χίνθη ἃ “νογίαδίδης ἀοηιηΐοη. 
ΤῊ ἔουσ Ὀδαβίβ ουῦ οἵ [8 δὲ8 (γεῦ. 8) ρῥγεβοῃΐ 
ΠΟΙ β Ιν 8, Ο ὑπ ΟΟὨΥΓΑΤΥ͂, 885 126 ΔῈ {1{1|6518 ἴὸ 
18.686 ἔοῸΓ οα]οῖ. (Ο(ΟτηΡ. ἰὼ ὑΠ6 Νοιν Τοβίδιηθηζ, 
Ὀοβιάο8 δν. δῇ [Π 6 μαββαρθ δἰγοδαν αιοίοα, Μαζί. 
ΧΙ δ; 2 Ροῖ. ὶ. 17.) 

ΤῊς αἰεγεπὲ ἐπιογρυείαξίοτϑ οἵ [6 [Ὁ]]Ο ἸῺ 
νἱδίοη, τοτῃ 86 τὰ] τἀ 6 οἵ Ῥογβοὴβ δὰ νἱθν 8, 
δα Ὀδοδιι86 ΤΉΔηΥ οὗ {1 αἱ ἴθ᾽ ἢ Οε8 ἀγα 1ῃ λα ΟΓΒ 
οὗ βυδοταϊηδίθ -᾿τρογίδμοθ, οδπ ὍΘ ὈϊΟῸρΙῦ [ὉΓ- 
ΜΑΣ [ἢ Ραββίηρ' ΒΌΓΨΘΥ ΙΩΘΓΕΪΥ. Ὑτηρα (1π [Π6 
ὙΟΓΚ ΔΙΣοδαγ αὐοίο, τν. οἷ. 11. 2) τηδῖκοϑ ΑΌδΥ- 
ὈΔΠ6] αἰνίἀθ 116 ἰπίεγργοίδτοη οὗ [Π6 ὑδειοίδῪ, 
ἴδδο θ18 ἰηΐο γοθ οἰαβββοβ: (1.) ΤῊ ἐγααϊδοπαῖ 
1η ογργοϊδ 0) οὗ {Π|0 αποίϑηξ ΒΟΒΟΟΙΪ, νἱΖ. απρσεῖβ, 
ἵπ ΒΊΟΝ πηθηϊοη 18 τηϑὰθ οὗ ἴῃ6 ΟᾺΓ εἶλϑ868. οὗ 
[6 ὨΘΑΥΘΩΪΥ Ποϑβίβ, ἃ8 ἰθδάθιβ οὗ ψ ἢ ΜΊομδε), 
Οδρτοὶ, ὕτ161, ΒΆΡΉΔΟΙ ἅγθ πδιηθά, ἀπά ἰ}6 
Μγ}166]8 4530, ὈΥ̓ σοι ραιϑοη 1} δη. Υἱῖ. 10, 
Α.6 Βο]ὰ ἴο Ὀὲ 8ρίγίεμαΐ δοῖη8 οἵ ἈΪΘὮΘΓ οὐ Ἰοννοῦ 
ΤΆΠΚ μα ἴΠ6 σμδ)]οίῃ. (2.) ΤῊΘ ρὴϊοδορλιέσίπς 
ἰηἰοσργοίδ οι 6.95. οὗἠἨ Μαϊπιοηΐάθθ, τὸ Ὀγουρσηῖ 
ἴῃ ὕπο Ασϊδῦοίθ! δ ῬΏγΒῖο8. (8.) 7ὸ λβέογίσαϊ 
ἰπ εγργοίδίζου (ἘἸπλ0 1), νἱΖ. οὗ [Π6 ἸΟΌΣ τσογίεἰ- 
γιοπαγοδάθδ, ΒΑΌγ]οη, Ῥογϑὶα, ἄἀγθθοθ, δα Ἐοτηο, 
ὙΒΙΘἢ 816 βαϊἃ ἴο Ὀ6 τησδηῦΐ ὈΥ͂ [6 ΨΈΘ6]8, τ 1] 
{86 ΟΠ Δ]ο ἢ τὸ [Π6 ὀδαυοπῖῳ 8ρ γὲ{8 οΥ ἰλεδε ζὶησ- 
αἄυτι8δ. Τλο Ολγίϑέϊαπθ οχροβιΐοιβ 116 ]}8 [αβὶ 1 
ΘΏΘΓΆ] (06 ἰάθᾳ οὗ ὈΙνίη6 ἐπαρθοθτα 88 ἰΐ πιδη]- 
ἐδ 1[86}7 οἱ ἐποὺ ἰῃ ῃδΐαγα οὐ ἴῃ {πὸ Κιῃράοιῃ οὗ 
ὕταθθ. ΤῊ6 ΤΌΣΊΠΛΟΥ ἰ8, [Ὁ δχϑῆ}]θ, [6 ομρὶῃΐοῃ 
οἵ Οαϊνίη νη, οὗ α [1δρίάθ, οὗ Βοομαγῦ: τὴ 
ΟΠδ)]ο ἢ ἅτὸ ἴο {6} ὨΘΑΥΘΏΪΥ 80 τιῖ8, {6 Ἡν Ἀ60]8, 
[88 μτοαῖ τηονθιηθηῖβ ἴῃ [μ6 νου δηὰ {Π6 Ομ σο 
πῃ δοοογάδῃοα Ὑ1{} οὐ᾽β ἀδογεεβ. Τμθ ᾿ηΐευ- 
τοίαυϊοη οὗ [86 Κίπσάοτηῃ οὗ ρτᾶδα ΤΟΥ ΒΡΘΟΪΔ]]Υ͂ 

18 [6 Δἰπηοβῦ ἉΠΣΥΘΓΒΆΙ Ο.6 1π ἴῃ δῃςϊοηῦ ματος, 
δοοοσάξηρς ἴο ἡ ΙΘᾺ {16 ΟΠ δ͵]οῖ ἃτὰ [6 Ποῦ ἐυαη- 
ροϊίδ. ΕὉΤΗΒΕ: “ΤῺ νἱϑίοῃ οὗ ἘΖδὶ6] 15 
ποίπῃΐηρ 6186 θὰ ἃ τονοϊαίίοη οἵ {16 Κιηράοχῃ οὗ 
Οὐντίνε μος ὌΡΟῚ δα ἢ ἴῃ 411 ἴῃ [ΟῸΣ αὐαγίοῖβ 
οὔ ἴ6 8016 νου]. 80. 4180 Οβιίδπάον, (οεοοΐα8. 
ΤῚ ποὺ {19 ὀνδηρο]δῖ8, ἔ 6 ὉΠ δροβί]θ8 οὕ σϑυΐϑὶ ἢ 
ὑπῖπρβ ῥτραϊοαίεὰ οἵ ΟἸτῖβὶ (ΑΈΝΡ. : Τῃσαγπδιίο.), 
ϑδοσιῆςο, Ἐδβυστθοί οη, ΒΟ 8100) ἃσα ἀσαρσροά 1η. 
ΤῊΘ σΠ66]8, δΔοσογαϊηρ 0 ΒΟΙΏΘ, ΔΓ Τπηθδιλῦ ἴο ΒΥ}1- 
ὈΟ]ΪΖο {μ6 ΟΒυσομ, ἀπά παῖ ἴῃ ΠΔΥ Δροβίϊθα, 
ΡΓΟρΒοῖβ, θυδηρο] 88, διηἃ ρΡαβίοτβ ; ψν Ὦ116, δοσοτά- 
ἴης ἴο οἴπεσβ, [ἢ 8 οβδ᾽ί οί σεργοβθηῦ [η6 ᾿ἰνηρς 
ΟΠ σοὶ οὗ 16 Νὰ Ταοβίδτηθηῦ, ἀῃᾶ ἴῃ6 τ })66]9 
ἴπ6 ΒΟΙΪΥ͂ δῆρεοϊὶβ. (Οτίρσϑη ου πα [6 [ΟΣ Πυϊηδη 

ἴοΠΒ Γορσγοϑδοηϊθα. ὅδοιης 8180 ἤᾶνα ν᾽ 15]1.ὰ ἴο 
πὰ [116 ἔοΌΓ δηδβῖρτιβ οὗ ἐπ ὀδτὴρ οὗἉ [5Γ86] {Πππϑγϑίη, 

ἈΑσοοσϊηρ ἴο οἴποσβ, ΝΟ ΟΠ Δα ΠΘ6ΖΖΑΡ Ϊτη86] : 
10 Κίηρ ἃ8 8 τηδῃ, ἤδνν 11Κ6 85 θαρ'θ, πηροβοα 
ἐῆ6 γόκθ οὗ ἃπ ΟΧ, 8Πη4 Ὀσδοδῖμθ ΟΓΆ6] Π1Κ τἢ9 
Ἰΐοῃ 1 δπὰ τροτο οὗ {86 1Κ6 βοτί. Οομρ. οτοιηο.) 

ἼΤὍἼΟ σϑἰλοιιςο-ἰποοϊοσὶῖπο Ἢ ΕΡΙΕΙΒΡΟ οἵ ὕπι- 
Ὀγεὶῦ 18 48 [0Ὁ]]1οΧ8: “ΤΊ 116: σγοα τρ ϑρισὶς 
Ὀγίηρδ {π6 ΑἸ ρἰγ, Ὀαΐ Ης 18 ποῦ ἴῃ ἴδ Βίοστη, 
ΠΟΓ ἴῃ ἴδ οἰσαπά, ---Ἰ Ὁ 18 ΟὨΪΥ Η8 ομασίοι- [ὭΓΟΏΘ,.--- 
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ὯΟΡ ἴῃ [ἢ6 ἢτο---ἰμαὶ ἰ8β ΟὨ]Υ͂ [86 
πάῦαγαὶ Πΐὸ ; -εθοῦ ποι ΠῈΓ 18 Ηδ ἕο ᾿ἱρῆῃϊ, ποῖ 
Ἔνθ ἴῃ ρίρδτα (6γ6) οὗἨ ἴδ τηοίδὶ ἰπ 18. Ἰοοῖ οἵ 

ἴοϑὺ Βρ] ΠΟ 18 ὑπ6 ογα οἵ ἀοὐ. Ενοῃ ἴΠ6 
ΟἿΓ ᾿ἰνίησ ογοδίυγοϑ, ἴπ6 οἱά νν6}}-Κηον Μοβδὶς 
Ρἰοατεβ οἵ ἴἢ6 ΟΠ πὶ ΟΥ̓́ΣΣ ὑδ6 δὺκ οὗ {ΠῈ 
ουγομδηΐ, ατὸ ποὶ Ηἰπ)56} , Ὀυ [6 παΐαγαὶ ᾿ἰδ οὗ 
ἴ1|ι|ὸ ὀγραϊαγοβ 1π 118 6 16851}0Υ αἰν] ἀθαὰ τυ} ΡΟ Υ 
δηὰ υμλῦν, ἃ8 Ὑ0Χ611 δ8 ἰὴ 1018 τΟΒΟ]ΘΒΑΙΥ σου ΠΩ 
ῬΟΥΜΟΥ, ΤῊ ἩΠΕῚ πη [ῃ0 ᾿ΙΚοποβ8 οἵ πηᾶὰ [Π6 
Ῥ)θποτηθποη οἵ δἰρῆοδὺ Ὀθδυῖϊγ. Τῇ ἀοβυπαιί οι 
οὗ πὸ ἴοι Ἰἰνίπρ ογοαίτηβ 15 ϑῆοσπ ὈΥ ἴδ0 
Ὑν 0614, ὑπ6 ο᾽δῃχεηΐθ, τ σἢ πὸ ἔγϑθ, [ΟΤΤΉΘ ΕΟ 
τοὶ ρ]θ οὗ 86 αἀἰνίπε ϑϑρἰ τὶς ἈρΡργοργίαῖοβ ἴο 

1861 ἴῃ πὸ ογοαϊζίοη οἱ {16 οσγδαζιτοβ; ΜῈ 866 
πο {16 808} οὗ παῖῃτε. Τδ6 ἰπὶτὰ ρᾶτὶ οὗ [ἢ 
νἰϑίοη 1118 18 ὋΡ ἴο οδνυθῃ: ΜΥ ὑπουρη 8 δΓῸ 
ποῖ γοιγ ἱπουνηΐθ, οἴο. (154. ν. 8, 9ὺ. ΤῈ 
Πττηδπιθηΐ, ὄνθὴ τὶ ἢ 18 ΟτΥϑ[8] δρίθπάοισ, ἀ068 
ποῦ ρσίνο 8 ἴῃ ΠΚόη658 οἵ αοἅ. [{ 18 ἴδιο [Ὀπ τ ἢ 
Ῥασγὺ οἵ [ἢ ψν Πιοίϊο νἱβίοῃ ὑπαὶ ἢγϑὶ Ἰοῦβ 18 566 
1Π6 ΟἹΟΥΥ͂ οἵ 86 Εἴοτγῃδὶ Κίηρ ; νὸ δἰπκ ἀόνῃ 
ΜΠ {868 Ῥιορ μοὶ Ὀοίοτο [Πι18 βροοίδοϊθ, θαΐ τηϑῃ 
ὍΘΑΥΒ αοὐ 'β τηασο, δηᾷ ἴη6 Λογα νὰ8 τηδάθ βθβϑῇ, 
[0]} οὗ σταοο δηά {τιΐῃ, ϑυγγουπάθα τ [6 Ἰχαῦ 
οἵ {π6 ταὶ ΌΟΥ͂ οὗ σταοα." 

Ψ γ5. 4-14.--- Το ἔςγε- ΟἸοιι (νον. 4) απὰ ἰδὲ ἘῚνε- 
Ρίείωγε οὗἩὨ ἐδλε οι 1ἰυΐὴρ ΟΥεαΐξμγεδ (6 ΎΥ8. 
δ-14). 

7}ῚῪὲ ΒΓ »ε-ΟἹοια, νοῦν. 4. ΤΉαϊ ψΒΙΟὴ ἰδ δοῖ ἴῃ 
τηοϊίοῃ ἴῃ Ὁ Βαῦ ῬΓοβθηΐβ 1.96] ἴο [86 Ῥτοροῖ ἴῃ 
σἰβίοῃ (δὰ 1 βαν), δηα τηυϑῦ στοῦδα ἢἷ8 αὐϊθηϊοη 
ἃ8 Ἅ6]] 88 οὔτϑ (απὰ, ὈΘΠΟ] ἃ), 18' ἀδβοσῖ ροὰ ἴῃ [ἢ 6 
οτΐδβοῦ ΟΥ̓ ΤΏΘΒΠΒ οὗ [{ὸ τηονΐηρ οδθϑα, ΥἹΣ. 
ΠΡΌ ΠΥ, ΒΙΘα, ὈΥ τϑάϑοι οἵ ὑπθ σερϑδίβαϊγ 
ΘΠ ΡΑβἰΖοα ΠῚ ἰῃ ὙΠαΐ [0] ΟνΒ, ἰ8β ΟΥ̓͂ ΠΟ Τη65.8 

Ξ ΠΨῸ ([58. χχῖχ. 6). ΠῚ, ἦι Ρίδοϑ οἵ ΠγῚ, 
ἦθ ῬΤΟΡΟΥΥ “ὁ ἀγανίηρ ἴοροῖῃοτ," ἴῃ τηδηϊ Ὁ] ἃ 
ἈΡΡΙΪομ θη 8, Ὀὰὺ ἀἸαγ8 τ ὑπὸ ἰά6Ά οἵ {δε ἴῃ 
ἐμὸ ὈασΚρτουπά, ἤρττγαιῖν οὶ οΥ ἴῃ δοῖθα)] ζδβοῖ, 
ΜΠ ΟΣ οαπηοῦ 6 Ποῦ δἰρηϊ όδηοα ἴοσ ἴπ6 
ΑΙΤΟΒΑΥ͂ τηοηὐϊοποά Πιηἀαηγχοηΐαὶ ἰδ οὗ ἴῃ6 ν᾽ϑῖοπ 
88 τὶ Κογῃοῖθ,---α Ἰκογηοῖθ τ Ὦ]Οἢ γ͵γὸ αν Ῥοληοα 
οαδ ἰῃ ἘΖΟΚΙΘῚ σθηογαγ. ΝΘ πιϊμῃὺ αἰτηοθϑί 
τταηβαἴα : 9“.ρ|γὲέ οὗ δἴογηι. (ὈΜΒΆΡΙΤ: “ΤΟ 
δἴοστη δΔΠΠΟΌΏΟΟΒ ὕΠ6 ΔΡΡΙΌΔΟΝ οἵ [π6 1 6 - ᾿ΤῸ- 
ἀυοὶπα ϑρίγιῦ, ψῸ τηονθα ογοδ ΘΙ ὍΡΟΠ ἴῃς 
Ὑαὔογβ, ρουγοὰ Ηἱβ Ὀγθαίῆ πο [Π6 οτοδίατοθ, δηὰ 
ΨἼΟ ΟΥΟΣΙ ΤΟΠΟῪΒ ἴῃο ἴδοο οὗ {πὸ δατίΐ ᾿" (5. 
εἶν. 80). Βιεῖ σομρ. 96. χχὶ!. 19. ϑυ ΠΥ πὰ 
ὙἱοἸοΌΥ, ἰΤΓΟΒΙΒΌΟΙΥ ἀοναβίδύδησ ἢ ΜΑΙΡΌΟΝᾺ- 
τῦβ : ““Βιοἢ ψογο [6 ΟἸα] δῆ, δηὰ δ Ὅο- 
δ᾽ 168, ὅγε], ἢθαγί]688, ἈΠ. ] ἢ ρ ΡΘΟΡ]Ο.) ΣΡ, 
οὗ [16 νἱοϊοπῦ. ἱπρυ}]86, 6 ἀβϑη ηρ, τολσίην 
δου ; ἴῃ Ψοη. ἱ. 11 “νΟ. οὗ [πὸ ταρὶηρ νἱοϊθησα 
οὗ [}6 βοαὶ θη ΤΟΙ 86α ὈΥ ἴΠ6 βίοττη. (Απᾶὶ βαν, 
Υἱ2. νἱβίοηβ οὗ Οοα ; διὰ, ὈΘΒοΪά, {1118 'τταϑ ϑρϑοΐδ]]γ. 
ἐῆὸ νἱβίοῃ ΒΊΟΝ 1 5880.) ἘΝ Ὁ -ἰπο ἀγιῖο]6, 
θροδαβο οὗ {πὶ8 φυδγῦοσ οὗ {π6 ἢεανθῃβ Ὀείηρ αηΐ- 
ΨΥ ΓΒ] ΚΠΟῚ δηὰ δβίδπαϊΐηρ δίοηθ, δ! μοτῆ δ 8 
ΑἾ530 Ὀδοβυδο ὅο ἢ 8 οἶΓῸ]6 ΟἹ ὨΘΆΓΟΙΒ πὰ Το 8 
Ὁπάδσ ἐμπο οχ ϑίϊησ ἰδίου! 8] οἰγουπιβίδπσοβ [86 
αὐαΓοΣ οου]ὰ ποὺ ὃθ 8 τηδίϊοῦ οὗ αὐρφϑίΐοη, ὉὈυϊ 
Ὑ88 ἀοἰοστοϊησδιὶ Ὁγ {Ππ686. Αἵ 8]} δυθηῖβ, αἰ που ρῈ 
ΡΒ ἴγοτῃ 8 υογῸ ““ἰο μοϊὰ ὕδοκ,᾽" ““ἴο εὐαξ ει 

“το 46" (ΒΚ, ΕΣεὶς. υἱῖ. 22), τοῖϊρην 6 ὁοη- 

͵ἱεοϊατοα ἰο Ὅ6 βοιιοιἷπρ τεγοίογίομα, γοὶ “10 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ΜΟΙ οὗ [ἢ68 ἰάρα οἵἩ [86 Β1]}] οὗ ἴῃ ζοίβ᾿᾽ 15 ποῦ τοηἀογθὰ γὕτο- 
Ὀ4016 Ὀγ δηγτπίηρ ΒογΘ ; δηά ΗΙΖὶρ 18 ΠΟΥ [16 
ΠΟΟΟΘΒΒΙΥ οὗ μανίηρ {Π6 ΨΑΥ [ῸΓ 1 ἢ ΟἿΓ γε 
ὉΥ βαυΐηρ : “4.85 ὕπε σοῦΓΞα οἵ [06 δὰῃ Τηδῖκοβ [Π0 
Βοι ἢ ΔΡΡΘΑΓ ἱποὶ θὰ ἀονγη ασάδ, [86 πογίϊι, ἰΐ 18 
οοπϊδοίαγοα (1), 1165 Ὠίσηου, γίϑοθ ὮΡ ἴο ἤθαᾶνθῃ 
γε τ 18 Εἰσὲν τηουσπἴδίη ΟΠ αἴη8, ᾿ ὈΔΏοΙ, Ομ πολϑιι5, 
οἴο. "ΑΔ ““δαογεῶ ἀυδτίεῦ οὗ [16 Πρᾶνθη8 1 {116 
ποτὶ " (ἔννα " Ὁ) 15 ποῖ ἴο δ 8661) ἰὼ ἴμὸ Β1Ὁ]6. 
ΝΟΥ δῖὸ Ἧ6Λ  ποορϑοϊαϊοα ἴο [πὶ πἰς οὗ ὑπ6 ὨΟΓΙΉ, 849 
ἴδ Ἰαηὰ οἵ σοίά οἵ πΙΔῊΥ οἵ [10 παῖ 008 οὗ ΔΌΣ, 

ὉΥ͂ [86 ΤΊ6Γ6 δΟΙΏΡΑΥΒΟΙ ΟΦ ΠΣ ὉΡ9 1 δπὰ Ζδεεοὶι. 

νἱ. 1 5.αᾳ. (Η ΞΕΡΕΒ, ὈΜΒΕΕΙΤῚ ὈΟΙΟΠ ΡΒ δι}}} 1688 
ἴο [18 οαἰΘΘΌΓΥ, δίποθ ἴῃ ἐμαὶ ὑΏΟΤα 18 
υπὴ δ. πηυοῇ τηθητς0η οὗ ΒΟΌ ἢ 8 οὗἩ ποτίῃ, δηὰ 
ἴὴ6 δοάο οὗ αοὰ 18 'π βοῖοα ηαἰΐο ἀϊἴογοηῖ Ὀ]αα ; 
ΘΟ. γοΓ. ὅ ὙΠῚ τοῦ. 1. ὙΠῸ ἰβ ἴὉ86 ἰυπ8- 
τηθηΐδὶ ἰάεα οὗ ναὶ 18 οοποεαίδα αι ποά ὈΥ {116 
ἀαγξπδδ8 Ὑ10.) ΔΡρ6818 ἰ0ὸ ἴῃ 86Ώ 5865, δ|ῖκε ὉΥ 
τϑϑβοη οὗὁ ἴῃς ὈΘΟΙοΘ  ἢρ οὗ {6 ΠοΒογη Ὠοδνθηδ, 
ἴῃ οοηίταϑί ψιτἢ [πὸ δβοαῖδ, πΠΙΟὮ 5. το ἴπ 
Ἰμη δπᾶὰ ῬΌΟΟΓΕΡ ἴῃ ταῖῃ, διὰ 8180 ἴῃ τεβρεοῖ οἱ 
ἀϊδίδηςο, οἵ τοιηοΐθηθθθ. Τἢἷ8 ἡαίηγαὶ νίουν οὗ 16 
ΠΟΙ ἰδ, 88 ἰ5 γὸ}}] Κπόνη, ἐδ σοϊα θη οη6 Ἡ1ῸῺ 
189 ; πὶ [6 τηθα λτηρ Ἰάοα οὐὗὁἨ ἀαΥκηθαβ 8 
4180 66, γγῆοτα 8 ““ρτεοΐ οἷοι ᾿᾿ δίαπάὰβ ποχὶ δἱ 
Ἰοαϑῦ ἴῸΓ 106 οὔαΐοῦ Ρετγὶ οὗ {16 ϑυτηῦο], νίτποῦϊ 
σΌΓ Ῥεΐηρ σοι ρο] ] θὰ οἡ ἴπαΐ δοζουπῦ ἴο ἐδὶπκ οὗ 
16 ἀαγκ ΠΟΙΥ οὗἨ δΒο] 168 τί τἢ [Ππ6 ἀτκ οἵ ἴῃς οονε- 
πδὴλ δηᾶ τῆθ σπογαδίτῃ, δηὰ. ἰπαὶλ ἴῃ 8. 5: ΑΓ 
ΜΕΥ Π6 {ΠΘΟΡΙΔΠΥ ΡΓοβοπῖθ ἰἰ861{ Πόγθ ἴο οἵιτ 
Ῥτορδιεῖ; Ὀπΐ ῬΟΓΠΔΡΒ ἴον {}|0 τῃηϑδηΐῃρ, [86 ἱΠΠΟΥ 
ΒΘ0Ώ86, 0  ΙηΔΥ, Μὶ ἢ ΚΙ] οἴοῖ ἢ, σοταρατο οἷ, σἹ!, 
1.58η4ᾳ., χ. 19, χὶ. 28, χἸ , 2, 828 Βονίηρς Πδὲ 
αοᾷ ΟΟΙΏ65 ΠΌΤ ἴἢδ ποῦ ΨΏδΏ ΕΗ ΘΟΠΊ68 ἴο 
ἡπαςπιοηΐ, δῃά, οἡ ἴπ6 οΟὔοῦ Ὠδηά, ἱπαὺ Ηδ οοτηδβ 
ἔγοπι ἔμ6 οδϑὺ [ἴὉΓ δ᾽ γαῖ δπὰ σ1806; ΟἿἹΥ͂ ὍῈ 
ταῦδὺ ποῦ ὀνοσίοοὶς 85 {Π|ὲ υ] στηδίθ ΓρΆδΟῚ ἴου 1Π|18 
1ῃ6 λέρίογίσαϊ δἰἑιιαξοη οὗ ἴδτϑαοὶ, 88 νν0}} δα οἵ {πὸ 
ΤΟΌΡΒοῖ δηιὶ [ἢ6 ν]ϑίοπ, δῃὰ δοῃβθατθι ἰδ ἰδ ἴο 

ΟχΧρ]αἰηοα ἩΠ} ΒΌΝΒῈΝ : “δὴ δ] ἰυϑίοῃ ἴο ἐδε 
Ολαλίεατα οονεϑ) ὕγοπι δε ποτίλ αραϊηδί «6Ὁγ8- 
βφαἴενα, ον. ἰ. 14; οοΙηρ. ΕΖεκ. χχνὶ. 7. Απὰ 
ὑβογοΐογα ὕπ6 Ῥτορἢθῇ ἀοθ8 ποὺ πϑοᾶ ἴὸ βανθ Ῥθθῆ 
{ταηϑροτίοα ἴῃ θριγὶῦ ἕο Φογιβαίοα (Η ΑΥΒΕΝΊΙΟΚ), 
“Ἰηΐο 106 ᾿οπρῖθ, ΠΌΣΟ ΟἿδ ὨΔΙΠΓΑΙΙΥ οχρροίβ 
πὸ ῥγίοβί,᾽" ἴἿῸΓ {Π86 ὑτορῃοίβ, 88 Ηνογηῖοκ ουθὴ 
ἄοαδβ πού ἀ6ΠΥ͂, βαβίση ἴο [16 πογίῃ ἴῃ 6 Αββυγίϑῃηβ 
δηα ΒΑΌΥ]Ο Δ η8, ὑπδῦ 18, “16 τεχίοη ὑστοσπδηϊ 
ΜῈ ἀσδίίηγ" (ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ) ; δοιὰ ὅγτία 
τπἰϑυ8}}γ ἴπὸ ἰηγοθαὰ οἵ 16 Αδἰαις πουγλά- } 
γΓᾺ5 τηδθ, Ὀδοδῦδο ἴμ6 οδαὶ δά οἵ {Π6 Π0}]Υ Ἰαπὰ 
Ὑ8 φγοίεσϊοα ὈΥ̓ Τη68Π5 οὗ ἴΠὸ στεῶς ἴγδοκ]θ85 
Αταδῖα ᾿οβοσίαβ. Ἦο 8}181]} δἷ8ο Θθγίδί ΕἸ ἤανὸ 
ἴο ἴακο ἱπΐσ δοοουηΐ {]τὸ τοϊαύϊοῃη οὗ ἘΖεϊκῖοὶ ἴὸ 
Φογοταϊμ ἢ (σορ. [οἰτοά. 8 4), απὰ δ]οπρ τ ῖ] 
1Πδὲ [6 Ῥαγα]]δὶ οἵ [80 δοεϊπίηρ Ροῖ, {6γ. Σ. 18, 
ἷν. 6, νἱ. 1. (“ Αρδίηδβὶ ὅπ ποῦ νγὰ8 ἰ1ιὸ 
σοὶ οπῃ οὗ 76γΓ. χχυὶϊ., Εζοῖς. χχυ. δη4. ἀϊγοροϊοιϊ, 
ΒΟ βάνθ Οσολβίοη ἴον ἘΖεϊκίοὶ τη κίηρ 5 8.0. 
Ῥοαταποο. Τ06 δίογτῃη ἔτοπὶ 6 πουΐῃ ἀτῖνοβ 4}} 
[86 δαηρτιὶηθ ΠΟΡῸδ ὙΟἢ ποτὰ [σπηάοαὰ οἡ ἐλεὶν 
σοδ] το ᾿έϊκο τὶ πογοὰ Ἰοανοθ δοίοτε ᾿ς." --ξκα- 
ΒΤΈΝΒΚΝΟ) ΤῈ τηον]ηρ ΟΔΏΘΟ τηϑηϊοδὶβ 115 
πουκὶπρ ΕΥ̓͂ ΤΩΘ6 δ οὗ πὸ ῬΒΘΠΟΤΆΘΠΟΙ οὗ ἃ στοδὶ 
οἰσπὰ ἡ π πειὰς “8, τππη ον οἹοπά .᾽ 186 οσλαγίσέ 
οὗ σοά εἴνεσνσαγάβ ρρδδγ Ὡρ ΠΊΟΤΟ ῬΓΟΠ ΘΠ Ε]γ), 
ἢ πὶ ἔΔΓ ΣΘΑΙ πρὶ δηα οστπραοῖ ὈΠΠ σοονοτίης 
1 θαυ 8 ; δυῖ ποΐ 80 πιυςἢ αὶ ο]οσά οὗ ἃ νο ]ὴ 
ΟΠ ΑγδοΐοΡ, 88 ἃ οἰοιιὰ [0 8Ε6ΓΥ͂Θ 88 ἃ Υἱβὶ ὉΪ6 ο 
1.6 ἱπιρομάϊρς ἡκείρπιονέ, ΝΑ. ἱ. 8; 2091 ἰϊ, ὦ. 



Ῥε. χονὶΐ. 2, χνὶ. 10 8.4ᾳ. Οπβοτισῦβ: ““ΤῈΘ 
κτεαῖ μοβῖ οὗ ἴπ6 ΟΠδ)άθδῃβ, 767. ἱν. 18 ; δΟΙΏΡ. 
4130 ἔζοὶς. χχχ νι, 9.".---Ὗγο ἀγὸ ποῖ, 1 ἃ ϑρὶάα, 
ἴο [ἰδὲ οὗ ταῖη, αὶ, δηὰ δ}}} 1685 οἵ ἴῃ: 8 ΔΓΓΟΥΒ 
οἵ {Πρ (ια]ίθαπμβ. Τῇ ἀϊνὶπο ἐπ! ςοἶα] ομαγαοίεσ 
οὗ ἰδε εἰοιὰ :5 ἰηάϊοδίδα ὈΥ [ῃ6 Μ6}1-Κηονπ 
Πιεΐαρθοῦ οὗ γε (Πδυϊ. ἵν. 24, χχχὶϊ, 22), Βθσα 

ΓΠρΌ ΠΟ ν:--Εχοά. ἰχ. 24. (16 ράγα!εὶ πὰ 
19 Βοξ ἈΠ ροσίδῃ!): οαέολέκο ἐέδε  [πλυδιιαϊν 

(ΗΠ ἢ Ρ.), ἐδ. ποῖ Τ,ΘΓΟΙΥ ; Τοσταοὰ ἰηΐο ἃ ὃ4}}, ἃ 
Ἰυὰρ οἵ ἥτε, Ὀαὺ δὖ {86 841η6 {πὴ 45] ἱηρ ΤὨτουρἢ 
δικὶ [Ὠτουσἢ 186], ὑμι6 Η8}168 βοϊζίπ ὁη6 δμοί Ποῦ, 
δὴ ἃ8 ἰὑ πυσο ἰς ἸΔἸἔησ (οσιϑοὶν 8 ΘΟ ΟΠ6 ΔΗΟΙΠΕΓ. 
(Ροάνῦβ : ““Ἴ6 ἢτθ σῇ ἢ οοπβυτηθα [ἢ6 ΟἿΤΥ 
ΜᾺ ἴῃ ἰζ86]ζ, [8 ΟὟ 5ϊπ8." 2. ΕᾺ. ΘΤΆΚΟκ ὑπ 8 
οἵ ἐδ6 οασρ- ἔσο, διὰ ευὐδῃ οἵ ἴλ6 βαογϑὰ ἔγα ψ ῃἰςὰ 
μο Ομα] ἀθδπβ οαττίθα Ὀδϑίοσε ἵμθὰ ἢ) ΤἈΐ8 ἢτο ἰῃ 
ἴδε εἰσυ, Ὀοοδδιθο μποραδίησίψ, “Ἰἰνίηρὶν, "1 88 
Ἐπα]ὰ ἐχργεβθθα ἴζ, ““Ἰηονίηρ τον διὰ τὰ μετ 
ἴη 1, ἰβ [86 δοΙ,άΐπρ ἐμαγαοίογίβεϊο κογ 6] οἵ [Π6 
εἰουιά, Οὐ. νοσ. 18 84ηῆ. Ηθηθο, αἶβο, Ὀσίσ- 

π688 τουπὰ δροιὶ ἱξ, 1γ0 τοίδσβ ἰὸ Ὧν Ὀθόδυβθ 

Ὅν, δ ουσῃ ποῖ τ πουΐ ὀχοορίίοη, 8 88 8 σῸ]6 
ἐειηϊηΐηθ. ΤῈ οἱουὰ ἴ58 ἴμ6 Ββιιυ)εοῖ δὖ ῥτοβϑεμΐ 
ἀπάον ἀϊκουβδίοῃ : δηὰ 48 15 8|Ζ6 ἀἰδἴοστηϊηθθ ἢ 6 
ἔοττη, δὸ {.)6 το ἀδίοιταίιιθβ ἐΐβ δυ θαΐδηςο, ΜΔ σὮ, 
ΜΠ116 ἐξ Ἰραῖζοθ 1:6 οἱουὰ ἃ ἢτο-οἰουά, ἰπὶ ἴο 
ἦς δἰοο Ὀγσμἴποθθ τουπὰ δῦουϊ. Βαΐ ν᾽. εἰι8 
“ρδέηοθο τουπά δοουΐ ἐϊ,᾿ (80 ὥσλέ, ἀπά ὁ0Π}- 
ϑο ΠΥ [6 ͵π|ὸ}]}-ἰουπάρα Βορθ οὗ ἰονε, ρτδοβ, 
ἸΠΟΤΟΥ͂, σΟῸΒ ἴο ἰδ ΓΗΒ ΟΥΟΓ {86 αἰδγια -Ῥτο- 
ἀποὶπα ἤγο, οἸουά, διὰ βίοτῃι. ΤῈ6 1] βΐοπς οὗ 
ἔδο ἱ ΤΒ 84 οἵ 8 ἀοδλὰ [αἰ [ἢ τηυδὲ οί 
Ὅκ ἀοείτογοαὶ ἴο {πὸ ἱΠ᾿ ΤΥ οὗ ἴλ6 Ὀοίΐανογβ. [1 18 
Ὀος γοὶ ἱπἀφοα {86 “ οἸΠφογία] " ὈτΙμἴη688, 85 ἴῃ 
ΨαΣ. 28, ἴογ 1ΐ ρχοοδοάβ ἐπητη θα ϊαίθ]γ ἴγολὴ [}16 ὅτο, 
δυῖ {μ|8 τα ἰδ ΔῊ δὐϊάϊων, 6βϑθη 4] ὁη6 ; δηὰ ἴῃ 6 
δ; ῥίογοαβ ὑβτοῦρ {πὸ δὔουγιῃυ εἰδαιθιῦ οὗ ΐδ 
πηιηούϊαίο τηοάθ οὗ τηδηϊεβίδιϊίου, δὰ ἱπ 118 
ἀεορεδὶ στουπὰ {μ6 Ἰίρῃὶ ἰ5Ω Οοὰ, ψμὸ ἰδβ ]υνο. 

Ηϊχὶς δαμὰ ΗἩρμρείθηθεῦ αἰϑὸ σϑίοῦ ΝὉ τ΄οὸ ἰδὲ 

“ποῖ. ὝΏΥ βίοττη δαπὰ Ὀγρῃΐποββ ἀο ποῖ 
ΠΥ; ἐδ ἢτο πδ5 Ὀσγίρἢζιι685 οὗ 1ἴ561} (νγ. 13) ; 
ἴλυδ, ἰη ζαςῖ, 1Π6 ο]ουπα ΟὨ]Υ Γοπηδΐη8. Δοοογάϊηρ 
ἴο ΗἩδηρ ΘΏΌΟΤΩ, θα πᾶνα οογίαίη]Υ ἴο τ] Κ οἵ ἃ 
ὑτροϊηθδβ σοπίταεῖοα 1} {Π6 ἤγε (). Το ΟἹ] 6 Γ᾽ 
φχροαίίογβ ἴζθὸρ ΠΓΤΩΪΥ ἀηὰ δχοϊυβίνεν ν 18 
(εττί θ]6 συα]οϑίν δηὰ ρίοσυ οὗ {86 ῥσθβρῆς οἱ σοά. 
ἴπ αυἱῦο δὴ ορροδῖζο ἀϊγοοϊοη, ὈΜΒΚΕΙΤ: “ΤῊΘ 
ἢρδὶ πὩϊοῖ ΓΒ ἤοτί ἴΠ6 ἸΟΥ̓ οὗ οχίβίθησθ οἢ 
ΕΥ̓ΟΤῪ κἷάς: (ὉΓ ἴῃ {π6 Ὀτσηϊποβθ οὗ Πρ 116 
αἴερα ἰοσίἢ ἔγοτῃ 118 ἀατὶς ἥγο- στουπαὰ ἰηΐο τηδηΐ- 
[εδιδιίίοσι, πὰ υπΐο]άβ 1661 ἴῃ 18 πη πηθαβιιγα Ὁ] 6 
(ποκα : αοά 5αεἰὰ αἱ ἢτγεί : [μὲ ὕθοτο ὃ6 Ἰἰσμῦ." 
ΠΣΊΠΌ. 88 τις τ ΤΙ αἰνογισαγάβ ΒΆ ον Β, ΤείῈ ΓΒ ἴο 
χε. ὙΠΊΘΝ ἰβ ἸΒΟΤΘΌΥ δ᾽ ἴΠπ6 βᾶιβ π|6 ργονθά ἴο 
ὕε Γεπυϊηῖπθ. Βευΐ 8 Ὠοΐ ἃ ΠΙΘΙῸ ΓΘΒΌΠΡ- 
ὕσῃ οὗ ΠΠΌ, τ ΠΙΘ., Θαρθοία ἶν ἃ8 {πὸ Ἰαὐοσ 
ΟὐΟΌΣΒ ἀραΐη ἴῃ γα σ. ὅ, ψουΪὰ οογίδί ἢν ὍΘ ὕοο 
δἰοομοοιίο. Τα ορηίεπί οἵ [86 οἱοιά, ὃν τσαῷ οὗ 
Ῥτεραγαίίον ον δαί [οἰΐοισθ, ρτεθαιΐ ὑπ διβο } 68 
Ὦ ἴδε δδὲσ ἴῃ σις ἢ 8 ἴοσττῃ ἴπδὶ ἢ6 1868 ἢ Θ0Πὶ- 
Ραήθου 88 ἴο ἔπε εἰοοῖ οὗ [16 ἰῃπΐοττιαὶ ὅτε ὩΡοη 

δἴπι--οΠΠ ἢν9. 
᾿ὩΑ εδέμθης τοοιϊίοῦ. 8 μἱονίπα ἴα," πὶ ποῖ “086 

ψίγο οὐ [56 “0-ΟΡΟΥΔΙΩΙ ῬΟΎΟΓ οἵ οτγεδίϊνο 1 ἴ6, δ πίπα 
1} 
ἰβ ἰδ υἱοοά͵, " δ ὕτωῦτεϊδ γανθδ. 
13. κοδά οἵ [᾿8 ΘΑΓΕΝ, δαταίηᾳ ἴα τἶνο φοίοπτα, δορὰ ψοϊθρᾳ 

48 

τηαίζοῦ ἴῃ θαμὰ 18 ποὶ Τοα] 168, Ὀὰΐ ΟὨ]ΥῪ [ἢ 6 ἴτὰ- 
Ῥογίθοὶ ϑογτηϑ οἵ τϑϑ] 0168."--- ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ.) 

ΑΙ ΖΑΑ ΟἾΪΥ ὮΘΓΟ, δουπ ἱπ ὙῸγ. 27, ΠΡΟΦΡΙΣ 

ἴῃ νυἱϊ. 2 ψὶ ΠΠ Ῥαγασορίο, ἃ ψογὰ δ ὶοῖ 1118 
Ὀεθῃ ἰδ βυθήοοῦ οὗἨ πῖον δοιητηθηΐ, μι}]}18}}8 
[οτιηϑὰ Ὀγ ἘΖΘΚΙ6] Ὠλιη86} (1ηἴγο"]. 8.7). [Αοὐθουιὶ- 
ἰὴ ἴο Βοοδαιὺ ({7Πἰδγος. 111.}, ὧῦ 18. ἴο νὰ Ἰοοϊκοὰ 
ΡΟΣ 88 8 οοιηρουηιϊ οὗ ΦὮ ΞξΞ Ασγαϊμαὶς δ) Ξξ 

ΠΟΤ), “ὁ Ὅγαδα,᾿" διὰ 6 Ομαϊάδϊο νογὰ (φιιδδιὶ ομ- 

806, Βοσνοτ) κοθο, ““μο]ὰ ;" 116, ΔοοογάΣῃρ ἴο 

Οδδβοηΐμβ, ἢ ἵΠΟΙΘ οογ δι μὐν (7) Ὁ ἰἴα ἴο ὯΘ 10» 
βατἀεὰ 45 ταὶ δ Ὁ ΠΟ ἱπ νοσ. 7 (ΗιτΖιο : [819 

ἰ5 [6 Ηδῦτεν ἐγαπϑἰαὐΐοη οἵ [6 ψοτά), πὰ ἃ ουμι- 
ῬΡουμπάα οὗ ὍΛ) Ὑτ0Ὰ 2 ἰἄγονῃ οἵ ἀπὰ ἴ:6 5}}}} 0}. 

δ “ΘΙΒΟΟΙΝ " Ξε “δα ϊηίηρ ; δηὰ ἔδὺ8 ἴπ {Π9 
[ΟΥΤΏΘΥ οα86 1Ὁ τοι] πιθδῃ “Ὃ μοϊ ἃ -ὈΓα88," ἴῃ {Ἰσ 
Ἰαϊίθν, ““βῃϊπίηρ ὈὉγα88." Ἡδνθγηΐοῖς δηὰ ΜϑΌΣΟΣ 
ἰαν ΓΘοοῦΓο ἴὸ ἴπ6 ϑ'γτῖδο, ἴῃ ΟΓάΓ ἴο χοὶ ἰπ ΤΠ 15 
ΜΑΥ͂ “8 τἸηοἴ 8} ἔς ῥγοάποῖ στουρτΐ ἰπ {}1ι6 ἦτο, πὰ 
τπογείογο (7) δι  εὐηρ, ΒρΡΑΓ ΚΒ," ὙΨἈΪΟΝ ἀοο8. ποῖ 
δι 41} δϑυϊ ἴΠ6 οοηΐοχί ποθ. Ε. Μεῖοῦ δοκΙθ 
ἴ ἴο Ὅ6 ἃ (Ροῦθδρα αἰδ᾽θοῖ6) οχραμβῖοπ οὗ 

ὨΠ9 : ὈΘΦῚΠ Ξε ὉΘΠΠῚ ΞΞ ῬΌΠ5, “Ῥύτο, δβο]!ὰ 
κο]ά." Εὐγβῖ, ἰῃ 19 Οοποογάδποο, ἘΧρΙ αἱπβ ἰξ 88 
ἴτοη ὩΣ, Κ ὯΠ3, ““ Ὀγρἴπθ688," Ὑἱ ἢ {ῃ9 

ἱοτιηϊπαϊίοι αἱ αϑχοα : ““ Ὀχχιῦ πιοίδ] :᾿" ΚαΕΙ], 

δοουγάϊηρ ἴο [89 δῃδιορΎ οἵ ΟΞ ἃπὰ Ὁ ἽἼ3, 88 

ἔγοϊη ὩΨΠ, ““ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἕο σίουσ, 1 ἷ αἴχοὰ: 
ϑἰονίης Ὀγαβε." Ταῦ ὈΨΓΊ ““ ΡΓΟΌΘΌΪΥ ᾿᾿ Ἰηθδὴ8 

“ἴο ρον," ἰδ ἃ ϑἰδϊθιηθηὶ πᾶΐ ρΌ6Β [ὉΥ ποίβίῃρ, 
δΔηὰ υ8ῖ 48 ὑηρτονοὰ ἰ8 ἴῃ6 ἀδγίναιοῃ οἵ 1116 
ἸΩΘΔΏΪΝ ““ἴο Ὀ6 Ὀγίρμῖ," ἔτοπι ὉΠ. Ιου ἢ 

ὕ ἱπίθγοβαηρε οὗ [) δπὰ ἢ, δῃὰ οὗ ἢ δῃὰ 5, 
ΜΟΌ]ἀὰ ᾶνὰ ποίπίηρ ΒυΙΡγ βίης ἴῃ ᾿ξ, ἴον ἴῃς τοοῖ 
ὉΣΠΞ3, Ὑ10}Δ ΟΟΟΌΓΕ 88. 8 ΥΟΓῸ ΟΠΪΥ οΠ66 ἰῃ ἰὰῃς 
ΝΙρΡΒΑΙ ἴῃ ὅ96Γ, 11. 22, ταϊρῆῦ ὕΠ 6.0 ῬΟΓΉΔΡΒ Τ6ΔᾺ : 
ἴο [δὲ δηστανοα, τηλοὶν [ἢ ΒΆΙΩΘ 88 : ἴο ὈΘ τεοογχαοά, 
ψΘΓῈ ποῦ {8 τἸηδϑῃΐηρ βΌΠΟΓΑΙΖοα, 848 Πυρίε]ά 
(οῃ 8. χνὶ. 1) ΘΟΥΙΠΟΙΠΩΪΥ 8ηονβ, ἴγομῃ [0 
ΤΔΟΙῸ σοιτοοῖ Ο0: ἰο ὕῈ βοϊϊοαὰ, βίδϊ πο, νυ σὰ 
ἴῶ. 8150 ὑγογϑὰ ΌΥ Ἃἢ9 ο]ἀ ὑγβῃβ] Δ η 8, ἃπὰ Ψ ἢ]Οἢ, 
Ὀσρίάο8, 8118 Ὀοδί ἴπ6 δη 1 {}}6818 ἱπ 6. ἰ1., δπὰ 1 
ἰς ἀϊὰ ῃοΐ περά ἴο βαρροτί ἰ[βε]ἴ ομ [} 6 Β᾽ τ 11} Υ 
οὗ [86 [ππάδηηθηΐαὶ 1ᾶθ6 οὗ ὯΣ5 δῃὰ “55 (ἴο 

ττ16). Βεόδαδβε ὩΓῚΞ3 8 μο0}., ὑο ἀββίπηβ ἴου ὩΓ, 

διηὰ πὰ ἴοΓ ὩΦΠ. ἃ τιθαηΐηρ : ἴο Ὀ6 Ὀγί ρα], ΟΥ̓ : 
ἴο Ὀ6 τοά-Ποῖ, 15. πλοῦ ἀΥὈΣ ΓΑΥ Π 688, ᾿Παϑ ΟἿ. 8.8, 
1{ 86 Γμἀατηθηΐδὶ τηϑδηΐης : ὕο Θοῃ 64), ἴο Κοὲρ 
8δἴ6 845 ἃ 60] οὐ βθογοῦ, 18. ᾿ῃοδρ Ὁ]6 οἵ ῥτγοοῖ 
ἔτοπι ἰἕδθ Ατδῦϊο, ἃ ᾿ῃθδηΐηρ ΒΥΟΣΥΤΏΟΙβΒ ἴο [ἢ 9 
Ἡΐνῦτγον δὰ Αγαπιαῖὶα ομὸ (ἴο Ὀ6 501]64), νἱΖ. ἴο 
Ὧδ6 ἀαγκ-οοϊουτεά, 1168 ὈΟΙΌΓΟ τι ἴῃ Αὐα ΐο, }ιι8ῖ 88 
ἰδ ἀΙομα σοογγοβροητβ ἴο [6 ἀ8118] ἀοβισιαίίοι οὗ 
πο] ὰ ἴῃ αἱ] ἰδηκυασεοβ δα ἴπ6 γοίϊον, [88 ἀδτκ 
τηϑίδὶ, ἰῃ σοηῖταβὶ Ἱτἢ [ἢ 6 Ψ Ὠ16 δῖ νου. Βρβί 68, 
ὉΠΦ ΡΓΟΡΟΓΙΥ δἰρηϊῆἔοβ:: ἴο Βοϊὰ Ῥδεῖκ, νοι ἰα 
ττδοοα Ὀδοῖς ἴο ἃ πη ἀμ πηδη τα] ἰάθα ΕΚ : ἰο αἰ νά, 

(“Τὸ ἰοοξ {ἰ86--εοαιδο (μος, Ὁ ϑ Ρϑταῦο, 80 {παι ὉΠ, “᾿ρο]ά," τοῖραν βετμαγϑ 
τηθδῃ Ἡἢδῦ ἰΒ Βδορατεῖοα, 88 Ὀδϊης « μαῦ ἰδ ριυγβεά, 
Ῥυγο, μο] 4 Ὀδοὶς. Εν ὩνΓ Μοῖθν βθθκ8 ἴο ροϊηΐ 
88 8. Κἰπάτοά τηοδηΐηρ ἴο {π6 {πΠ ἀδτηθηΐαὶ 1168 : 
ἴο Ὀ6 ἄππῃ, εἰτοῦς (Ὠθμὸθ ἰῃ Ατδθὶς : ἴὸ Ὀ6 ἴαξ, 
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ἘΖΕΚΙΕΙ,. ᾿ 

τἘῖοῖκ, ἀπά Ὠατγὶ), 80 ἰμαΐ δ πιὶραΐ στὶ ΣΙ ΠΆΠῪ 
αν ἀοοίχπδίοα : πῇῶαῦ ἰ8 παγὰ, ἥτστη, ὮθησΘ: 
Ὀταδ5, 8011 πιοῖϑὶ ἰὰ ροηογαὶ, 116 1Ὁ ψου ὰ ἤθη 
αν Ὀθθὴ ἰγαηβίοττοι πιόσὸ ἀθἢη 6Ἰ Ὁ ἴο ἃ. Ῥθοιι- 
Ἰϊατὴν Ὀτὶριιῦ ὈΤα585.1 ΤῸ δὴ ἱπη ργοβϑϑίοῃ οἵ ρεσιίατῦ 
ὑγίγλέπεϑα [μ8 οοπίοχῦ οὗ οὖ ῬάρδβῈ Ῥοϊπίβ σὶ τῇ 
ἱηἀἰδραςα Ὁ]6 ΠΘΟΟΒΕΙΓΟΥ ; ΠΟΥ τηϑὺ {Π|8 ὈΓΙ ΣΙ ΌΠ 655 
Ὅὸ οοῃοοϊνοα οὗ ἀρατγῦ ἔγοπχ [ἢ6 ἤγβ, βίηοα 1ῦ Ὁγο- 
οοδ6ἀ5 ουΐ οὗὨ (80 τηϊἀεὺ οὗ 1ξ, πὰ “ ΔΩ [85 [16 

ὨογῈ δχαοὶ ἀοῆηϊοη ΦΝΙ͂ ἼΠ 8116 ὍΣ 8146 
ψΊ 1. ΤῊδ ααοβίϊοι ΔΎ, ον νου, 6 αδικθὰ, 
ὙΠΟΙΠΟΣ  ηδὺ 18. ματι σὶγ Ὀτίσὺ ἀπαὰ ἀδϑίσγυοςϊνθ 
5. ἴο Ὀ6 ἱμαϊοαίοα ΤΠΟΓΘΌΥ, ΟΥὈ ποΐ ΓΑΙΠΘΣ ἃ σἱοΥν 
οὗ Ἰοοῖς ὑμπαῦ 15 {μἰἰ οὗ ἰδ, Μ ἈΪΘῺ 18 ἕδνουσοα ποῖ 
ἸΠΟΓΟΙΥ ὈΥ ὕ:6 ᾿πτηθ αἴ} 1 77 Δρροαυῖηρ ΚΟΙΠΕῚ οὗ 
ἢτο ἀπα ὅπ6 ρἱοίατο οὗ 1ῃ6 “ σμδ)]οῦἢ,᾿᾿ Ὀαΐ 4180 
ὈΥ ὑπὸ ἱπρθηΐουϑ τοιηδτῖς οὗ Καὶ], ὑπαῦ 1ῃ 8}1} {116 

Ὅπγοθθ Ῥδϑϑαρβθϑ ΟΦ μαβ ἰΐ8 τοίόγθηθθ ἴο Ηἰΐπ 

ΜΠ 18 δ τοηοὰ δον. Κα 8}14}} τππ|8 Ὀ6 ὁοπι- 
Ρ6]1οὰ ἴο δοίάθ Ὁ ἴμ6 νἱθνν Ὠϊηΐθαὰ αὖ αὔονθ οἢ 
ἀμ|6 “ΓΙ ρ]ιϊ.58 τοῦμπα δου ΐ 1," ᾿ἸΠδβιη ἢ 88 ἴῃ 
16 Ψ ΏΟ]6 νἱδίοηῃ [86 ““ ὈΤΙ Ὦ ΤΠ 688 ΔΡΡΘΑΓΒ ηοῦ 
ἐπιἰοθα βοραγαιθα ἔγοιῃ ἰμ6 ἤγο, Ὀπὶ γεὺ ἀϊδιϊποῖ 
ἥτοτη ἵἱΐ, ποῦ ρὶ ποὺ σοπίταβίοα τὶ 1. [Τ|6 
τίς γα βου Ἠδ8 ἩΠΠΕΥ οὔ τἰοὰ {8 ἀππου]ῖ 
ποτὰ ἴῃ αὐυδδίϊοῃ ΠΟΘ, Ὀὰΐ αὖ γϑσ. 27 δῃὰ Ἂἢ. 
γὴν, 2 6 [88 ρίνθῃ ἃ ὁοπ)]θοΐαγαὶ ἰῃουρσα 0 : 
“ἀἰνῖπα Ἰοοῖ." ΤΠ6 Ομ] άοο ῬαγαΡΉσαβο ΚθΘρ5 
τ δ8 1Ὁ βίαηἀ8. ΤῈ δορί. δῃὰ γι ρ. ὑγδηδίδίθ 10 
ΌὈΥ ἤλεκτρον, εἰφοίγτα, ὙΓΠΪΟὮ τηυδὲ ποῦ Ὅ6 6οῃ- 
[ουπάδα πιτ “ΔΙ ΟΣ  (8μοίπηι). ΝΕΙΌΟΣ ο8} 
6 πατὴθ Ὀ6 σίνθῃ ἴο {}}18 ἰαϊίοῦ ἔγοιῃ ἤλεκτρον, 
ΠΟΙ (48 Βαϊπησηπ, δμιλοίοσωβ τι., Μ1}} να 10) 
σΔη ἴπ σοπῦθῦβο Ὀ6 ἴΠ6 σα56, ἔοτ ἴῃς δο]οὺΓ οὗ 
ΔΙΏΡΟΥ 15 οἵ ἴοο πιὰ ἃ ὈτγΙ ἢ [658 ἴον 1, [6 σοχμλ- 
Ῥαγίϑοῃ οἵ ἴ86 βαιὴβ ἢ ἘΠ 8 Ῥγθοίουϑ τη ῖ8}8 ΤῊΔΥ 
τοϑῦ ΟἹ σηυοὶ οἾ80, δα [16 τ α ΠΙῺρ' : ΔΙῚ ὈΘΓ, 1οαα 8 
ἴο ἃ ἀογίναϊίου ἔγοπιὶ ἵλχεν, ἵλχηφρον, ἵλκερον (ἴΠ6 
ἄγανγοσ, ἀταν-ϑἴο 6), ΜΓ Π116 ἤλεκτρον 18 ἀοΥν ἃ ἔΓΟΠῚ 
ἡλίκτωρ (ἴπ6 Ὀδδηλϊηρ Β5ῸῈΠ, ἥλιος, ΕΠ ΡΘ406]68 80 
πϑιηδᾷ [ἢ οἸδηγοηΐ οἵ 86), ΟΥ δἴ ἰοαβί ἃ τόσα ἤδτῪ 
Ὀτὶρῃίμθβα ΤΠδη {Πδ οὗὨ ΔΙΏΌΘΡ γἷὲ8 ὉΠ) 6 ΒΥ ΠΟΏΥΤΩ. 
ΤῊο ὈτΙ  ὕΠ688 οὗὨ ΔἸ ΘΓ ἀ068 ηοΐῦ σΟΥΔΙὨΪ]Υ͂ ΘΟΥΤΟ- 
Βροπὰ 51ἘΠ οἱ ΕΠῪ ἴο {116 ΘΟΥΩΡΆΓΙΒΟῺ ἴῃ ΟἿΓ ΜΘΓΒΘ, 
Ψ ΘΓ ἃ πιοῖδ], οἵ Ὀγθοίοιιβ ϑὅο 68 οἵἩ ΔῺῪ ΚΙΠΑ, 18 
ἐπουρῃῦ οὖ; ΠΟΥ ἀοε8 ἴπ6 ὑγαηβρδιοθου οὗ 118 
ὈΥΙἈΓΠ 685 Β0ΠΠ| 06. ἤθγο. Νοῦν ὑπὸ ἤλεκτρον, ΕΥ̓ΘΙῪ- 
ΨΏΘΓΟ ΤΟ ΤΠΙΟΠρα δ]οὴς τὶ ρο]ὰ πὰ 5,1 γ 80, τνα8, 
δοοοσάϊησ ἴο {116 [αΒΕΩΟΠ 658 οὗὁἨ ἴδ δημ θη 8 (866 
Ῥαρο, Οτγεοὶ 1 οἰ σοΉ}), ἃ πλῦαΓΑΙ τηθίδ]] 6 τη χίυΓο 
οἵ ἴῆγβθ οὐ ἴοι ραγὶβ οἵ ροϊὰ δῃὰ οὔθ ματί οἵ 
Βῖϊνοσ, ὙΠ10ὴ ν᾿ ὰ8 8150 δεῸ ΠΟΙ ΪΥ Ῥτθραγοά. 
(ΛΔαοοτ ΐηρς ἴο ΟΚοη, [ῃ6 ““ εἰδοίτιιη ᾿΄ οὗ [86 
Μοπηίαϊῃ οὗὁἨ ϑουρϑηῖβ ἱῃ ΘΙ θοτία 18. σοὶ, ψ ἢ δὴ 
ΔΙΪοΥ οἵ 86 γῬοὸὺ οδηΐ. οἵ βἰϊνογσ) ΗΖ, ΒΙΘοΚ 
( οΥίορ. ὥδον αἱ Α ροζαῖψ86), ἀπᾷ οὔθ γβ τη θη οῃ 
1Π6 Ῥϑοῦ αῦ χαλκχολίβανον (ἔν. 1. 1δὅ, 11. 18), 
ΜΠΙΟΝ 8 Βαϊ ἴο Ὅ6 σοιῃρουπαρα οἵ ἴῃ6 αἴθ 

χαλκὸς ὅπὰ ἴ)6 ΗΘΌΓΟΝ Ἔν (ΞΞ να 0-8ηϊπίησ 

ὈΓ458), Ὀὰΐ ΜΏΙΟΝ Τηΐρηῦ 4180 ΘΔ “΄ ὈΓΆΒ8 ἴγοῖῃ 
1,6 ΌαποΣ ᾿ (ΕΒΒΑΚΡ, ΡΈΒΟΗΙΤΟ, ΕΤΗΙΟΡΙΟ ΈἜΒΒ.). 

Τ|6 Τα]ιηυϊθῖβ οχρὶδὶπ ΟΠ 88 οτα ὉΠ, 
“αἰ οΚπ655,᾿ πὰ ὑγ5, “τοδὶ (οὐ ““βρθακίηρ" 
δηὰ “5116 η06᾽}). [ᾧ Ῥαββοαὰ 4180 ἴ0γ [6 "8πῚ0 οἵ 
8 8ηρ8} ΨΠῈῊ ἴη6 ΒΔΌὈΙ 8, πὰ ἴῃ ἴδοϊ ἴου {187 
οὗ ΕΖοὶκ 618 ἴδδοθοσ. (866 1,οἰρι, Ογὶ, 8. ν. 174.) 

11 αὲαβ οὐ Ὀθθὴ τα Ὀδοκν ΑΓΒ: ρον, διὰ 

ππαοτείοοα οὗ {Π0 Νοβδίδη ((αἱον. ἐδ. 111.), πὸ 

αηἰϊοὰ πὸ ἀἰνίηθ δῃὰ ἢυτηδὴ παίυγοβ ἰη ΗΠ] )50 1 
(δ α]ἀοπαῖυϑ, Ῥτγδάι8). Φ. Ε΄, βίαγοϊκ σοι ραγοθ 
αἶδο ὑπ6 Ῥ1]]ᾺΓ οὗ ο]ουα δηὰ γε (ἔχοι. 11. 2), 
ΒΡΘΟΙ Δ }Υ ἴογ [6 6Χ1165:} ἴϊϑαρθ ΔΙΥΥΑΥ͂Β ΘΠ Ρ]ΟΥΒ 

“ἄς ἐκὸ 

ἰοοΐ οὗ ΟἸΑϑ11)8] ᾿᾿ τηϑϑῃδ, Το ΟΥ̓ΘΥ, Ὡοΐ τηοτοὶν : 
83 6 ἀϑροοῦ ὑπαογθοῖ, 88 1ἴ Ιου κβ, Ὀπΐ Ὁ}}18 88 νι 6]} : 
858 ἰῦ, 80 ἴο 8068, ΙΟΟΚβ, Ἰἰοοκϑ οὴ 8. ἴπὶ {Π6 
ταοβῦ ροθῖίΐς νὰν, τη γοὶϊ, δὖ 411 ὀνθηΐβ, ᾿πάου- 
ϑἰδη 8 “Γ Ὁ: ““ἴδ6 ΕΥΘ οὗὨ πιϑῖδὶ, 85 [6 858 Π}0 
οομοθηύγαϊοβ 861 6 η Ἰη6] 1ἰπρ ἴῃ ἃ Ἰοοῖς οὗ 186 
στοαϊεϑί ὑγρσηηθ88 ((Ὧ6 80-08116ἃ 5'1σὸῦ ἸΟῸΚ ἢ) ; 
ῬΟΓΒΑΡ8 1ὖ νᾶϑ ἃ θοῇ} ΘΧΡΓΟΒΒίοη οὐὁἨ [ἢ6 

ΒΙ) 6] [6Γ8, ῬΟΒΘΙΌΙΥ σοιμρουπηαοὰ οὗ Ὁ) διὰ εδο: 

ἔ] 688 οἵ Ὀγα88, ἜΘ ὕΠ6 ὈΤΆΒΒ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ [6 
[Ὁ] π58 οὗ 118 ὈΓΙ ὨἴΠ 685." 6. ἢ, ΜΊΟΑ6}18 [ΓΔ Π8- 
Ἰαΐθ8 : “ἃ στοδῖ οἱοια, ὉΠΟΥ͂ ΜΒΙΘὮ 186 Πρ ϊπἰηρ5 
βαβιοὰ ὉΒΡΟΌΡὮ ΟὯ8 8Δποΐδετσ, δῃὰ ρ]άἀοὰ [18 οὐ σὲ 
Ὁγ ἴΠ6 τοβθοῦοη (8 δύυτοτα σουπμα ἀρουΐ 0), Ὀὰϊ 
ἴῃ Ὁ} τη! 4α]6 1{ Ἰοοκοα 6 ρ]ονίηρ, πχεῖαὶ ἰὼ {6 
ταϊαδϑὺ οὗ 186 ἢγα.᾿" 

Ὁ} ΟἿΪΥ οὗ Ὀιίηρθ, ὭΘΥΘΣ οὗ ῬΘΊΒΟΙΒ. 

7.6 ΕἸγο-  ὶοίωτε ο ἰδε ἔουτν ζυϊηρ ΟὙεαξωνεα 
(νογβ. ὅ-14. 

γεν. δ. Νοῖ ΟΠΥ͂ σμαΐ ἴδ ΤΠτογ το 8668, δυϊ 
Ἔν ῃ 118 βϑοὶηρ ἰἴβ6] 18. βοηθοί Ηρ ῬΤΟρΤΘββῖνο. 
10 15 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ Δ}8 88 1 2616] ἢδα ἤτϑῦ βἰκεϊεῃοὰ 
[6 ουἱ]ἔῖηθβ, 8 6 ΓΟ ΠΟΥ͂ ἀρ οἴ {Ππ6ὸ ἰπίογῖοῦ 
880, ἴ0ου ἢ6 88 Ττοριοαπορα [ῸΓ ῸΒ ἴῃ Ὑ6Γ. 4 ΑἸ κ6 
ἰηϑῖἀθ δῃὰ ουἱβίάθ ηαὺ 88 ἢγβέὲ βϑροῃ, Ὀπί ἢ ἷ8 
βοϑίῃσ 1ἴ86}} σ,ΙΟΝΒ ἸΏΟΤῈ Ῥοποίγαυ ρ, δα ψηδὶ 
Ἰοοκοὰ προὴ ἰΐηλ οαὐ οἵ {Π6 τηϊὰδὲ οὗ {Πε ἢτϑ 
(δησ6 106 τορο  ἰοη ΠῚ), {16 ΟΠ αϑγηΑ} ἸοοΪκ- 
ἱηρ ουῦ οὗ 189 ἢΓα, ΒῆΒΡ68 [861 1η {Πη6 Ῥτορτδϑϑῖνο 
δάνδῃοθ οὗ [πὸ νἱβίοῃ ἴο “ἘΠ ἽἽ. ογίνοι ἃ8 ἴδ 15 
ἴγοση ΠΡΟ Ἵ, Δπα οορπαῖς ὙΠ ἴη6 ϑαπβογῦ δαλπα 
(ἐπι 8), ΟἽ ἰ8Β ποῖ 80 πιτιοἢ : ἴοτιη, 88: 18- 
ὭΘΒΘΕ, δἰ ηνδἐέιαο, ἃ Βα υϑιαῃ να] “Ἢ ἸἸΚὸ ἃ5," δηὰ ἰϑ8 
υδοὰ οὗ ψδὶ 8 Πἰνίηρ, Ὀαΐ 4180 οὗ τ μαΐ 18 ιτπουΐῖ 
11ὲ (τγὸσγ. 206). - Ὁ τεβροοὶ ἴο ὑπὸ ἴουῦ ΠῚ 
(ποῦ ““ Ὀϑαβίβ,᾽ δ [0 ὍΠῸΓ τηδῖκο8 ὑμει, [0] νι Σς 
ἴ86 Ὑ]..}, 8.6 ψμδὺ 18 βαϊὰ ἴῃ {86 ἰηὐγοαποΐουν 
ΓΟΠΊΆΣΚΒ ἴο νοσΒ. 4- 28. (Αοοογάϊηρ ἰο Ηοίπηειηη, 
ἘΖΟΚΙΟΙ] γα8 ἱπ [818 τ αΥ ““ ἰο ὈΘΟΟΏδ ΑΝ ΔΥΘ τπὰϊ 
δὴ 16 βαῖν 8 ποὺ 8 ἰ]ιΐηρ, Ὀὰΐ ἃ ᾿16. ΤὩς 
ἰπιοηὐοη 8 ἴο σοργοβοπῦ ἴο [86 ῥτορμοὶ ψ]αὶ 
ὍΠοΙΘ 8 αυοαῦ {116 Ῥσδβθηςο οὗ δοιονδὰ : (86 7 ς- 
τηθηῦ οἢ Ηἰἷβ υη}}0] ΟΡΪα δημουπορὰ 186} 
{Βογοὶῃ. Οτραΐυσο 1186, Ἰηΐο ΟΝ τ 6 πη ὈὉτοκοη 
ἔμ] 688 οἵ 186 Ὀοϊηρ οἵ αοα ῬΟῸΪΒ ἴδε], ἴῃ ΟΥΔΘΓ 
μογοὶῃ ἴο ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ 8} }{0]4 688 οὗ ΡΟΥΘΙ, Βουν ἐξ 
ὑπ οὕθγῃδὶ αοὰ ἴοι ἔθ ρυγροβε οὗ τηακίηρ Ηἰηι- 
861{ ῥγοϑοῃῦ ἰο ΗΪ8 οι. ") ἘΟΥΤΩΟΤΙΥ : ἐδ 7 ῳ- 
γιοηξ οΥΓ αοὐ γιυδῆϊπᾳ, ΟἿ, ΠΟῪ : ΟῚ ποῖ Ἰπ γον 
{Π0 ῬΟΝΟΣ οὗ {π6 ΟΠ] ἀθδῃβϑ, ἀραϊπβὶ ἡ ἰο ἢ ὁπ 6 
Ὠοροὰ δὖ Φεογιιβαίοπηθ ἴο δοοοιῃ  ] 8ὴ Θυογυΐηρ 
ἢ Βαδη Ἰοᾶρτιοβ (Ἰηἰσοὰ. 8 4, 2) δηἃὰ ὁπθ 8 
Οὐ Ῥγυαάθηοοθ, Ὀπὺ ἐς τολοῖς ογδαΐδοη ὧι ἐδδ φη ἐγ ὁ 
τπίσογδο, Ἠδάνθη δηδ δίῃ, 8 γεααψ ἐο ὀχδοιιέο 
ἐλὶδ 7ιαἀφηιοης φ ἐὴε ἰυῖηρ Οοα  ΤῊΐδ [Ὠτοδΐθη- 
ἱῃσ ΟΠΑΥΔΟΙΘΓ [16 νἱβίοῃ οὐαὶ δα ἴγομὶ 1ζ5. 60.- 
προσίοι 10} νου. 4, δῃηα ἴτουη ἴΠ6 οἰτουπιδίδηοο 
ἰδ 186 ολαλοίδι οατὴα [τ ἢ ουὖὐ οὗ [6 ἢτε 
(ΒΕΝΟΒΘΤΕΝΒΕΠΟ). Βυΐ ἴῃ {Π|18 ΑΥ, δ 1:6 581} 
Ὄχηθ, 118 ΒΥΙΤΩΡΟ]Ϊ04] ΟἰΔΓΔΟΘΡ 18 τηδηϊδβι : [16 

ουαΐ οἵἉ ὅτο 1--- ΠΣ (σοτ. 1) 8. “Ἅ υἱβίοπι," τολαέ 18 

ΒΘΟῺ (ἠ1Π): ΠΣ : λοῖσ 1 15 Β6θἢ, Ὦ6ΏΟΘ: ““δ}ἢὉ- 



ΟΗΑΡ. 

Ῥεθγδσα." ΑΒ ἴο {86 }]υγᾺ] ἔοστα 1}: ΠΕΤΘ 

πη ἴῃ νὰν. 18, ἀπὰ νπτὰ ΠΝ ἷπ νογ. 16, 

ΦΟΙΏΡ. Ενα]ὰ, ΑἸ ῇ Ζολγὸ. 8 25θ.; Οοθϑη 8, 
ὥγαπι ὃ 9]. 9.--- αὶ ἤγχϑί βδίγυοῖς [9 Ἔ 
5 ὑεὶηρ Ργοιμθηΐ ἴῃ [6 νἱβίοῃ, "18 ““ἴ06 {1Κ6- 

Ὧ685 οὗ ἃ ππαπ.᾿ (πρπῦ ὙΠ. (86 111] ἰοῃθ.) 

[ἀἸκ 695 ἴο τη8ῃ, ποτα αοα ὰ8 τηδὰδ στῆδῃ ᾿ἰκ 
6αοά, ἰδ 88 (86 [Ὁ]π6858 οἵ ἴΠ6 ἐἰτη68, (4]. ἱν. 4 ; 
ὮΙ). 11. 7, 8. ΤΠ6 δηρ6}5 8150 δβϑιτηθ ἴΠ0 Ὑ͵8γ8 
οἷ ταδῃ : [ὉΓ ἸΏ!ὴ ἰ8 ἃ ΤΙἸ ΙΟσοϑη. “ 41} [ὈὉΓΙῚ5 
οἵ [86 ογεδίαγθ ΤΟΟἢ 1 ἢΪΒ ῬΕΥΒΟῚ ἃ ῬΒΘΠΟΙΊΘΏΟΩ 
οἵ [86 ἰρμεβῦ θϑδαῖγ " (ὈΜΒΗΕΙΤ). Αἴ 4}} ονβηΐβ, 
ἰδ 8ι1815 διποησ ἴθ ἰνίηρ ογοαΐατοθ οἵ 8 
ΒΆΤΓὮΙΥ ΜΟΥ] ἔῃ ἴ.6 ἢγβί, δϑ ἴῃ ἴῃ8 ἰμμοϑὶ Ρ]666. 
ἔπ [818 ΨΥ, ἢσβί οἵ 8}1, [16 ἱπιργοβδϑίοη ἐπ σεποταὶ 
ἰ8 δἰδῦθα, 68 ἔζοὶ 6] τϑορὶνοὰ 1 ἴσομι [16 ἔοῸΓ 
ἐελῳοίλ. ΜΥ μα Βρθοῖα) ζβαίυγε ἴῃ ἤδη ρσοάποοα 
[18 πη ργοϑϑίοῃ ἴῃ ἢ18 σαᾶβ8θ, ψ11}} Ὀδουσθ οἷθδσ ἴῃ 
[86 ἤγῦΕΣ Ῥγοργοδβ5 οὗ ΗΒ ἀεβουρὔοη. Απὰ {δῖ 
Ὀθύδϑιιβα ἰὺ Μ1}} Ὀδ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ δίαϊθα, ἃ Ἰἰσγηϊῦ ἰδ 
ἀγα ἀραϊηδὶ ΔΥΌ ΓΆΓΙ 688. 1π [826 ΔΡΡΙ]οαζίοῃ οὗ 
ΤΏ ΔΠ᾿5 ΘΟΓΡΟΥΙΘΆ] ζΌΣΤΩ 88 ἃ ΤΌΪ]6. 

γον. 86. Φυϑδῖ 88, οὐ ἰδ οἱ ἤδηὰ, ηπαπ, ἱ.6. 
(ἐπιοαγάϊν ὀοπδιἀογθα) τυπαῦ ἰ8 ϑρέγέξμαί, ψΠδὶ ἢ 88 
8» γιδιαὶ Ἰ1ἴδ, ἐαγαοῦθυὶζθθ [ἢ 6 νἱβίοῃ, 80, οὐ {μὲ 
οἴμοῦ μδηΐ, ἴῃ ἃ πιοῦε οαμέισατα τοβρϑοῦ 1 15 8ὶρ- 
ὨΙΒΟΔΥ ἀεῆποά ὺὑν 18 “οι υϊα οἢαταόῖοσ. Νοὲ 
ΟἾΪΥ δῖο πόσο ““ἴουν σλα)οίλ᾽" ἴῃ 411] (νοῦ. δ), θυὲ 
4“ ον ἴδοο ̓ (νον. 10) δγὸ ἤουῃὰ “1 δαυ ἢ, δὰ 
ἴΟΌΣ ἩΠΠΡΒ ἡ (ΥΈγ8. 8, 9, 11, 28 ; ὁοτρ. οἢ. χ. 8) 
ἘΚΟΥΤ56 “1 ΘΔ οἵ ἴδοι." [{{86 ὩυΌΟΣ 8, 
88 [6 ἀοϑίσῃαῦοη οὗὨ [Π6 ἔγιο, Ἀἰρ)οϑί, τηοβῖ ρ6Ὶ- 
ἔοοϊς Ὀοΐηρ, 18 186 πιὰ ὈοΥ οἱ Οοα, ἤθη τησδὺ [86 
ΠΌΠΟΙ 4 τοργθϑοηῦ ἴπ6 σοπαϊτίομπαὶ, ἀοροπμαθηῦ 
Βεΐησ, ΒΊΟΝ ἢ68 Ἀγοσεραδα ἔγοια ἴθ ἔσυδ Ὀεΐηρ, 
διὰ ἴ86 ΠΌΘΟΣ οὗ ἴδ6 τυογίω, 85. ἰδ δέῃ οὗ 
411 ογεαΐθα {πΐησθ. Τὴθ δηὰ δρϑοθ, {6 ὕνψο 
Τηοδῖ βΌΠΟΙΑΙ ἤογτη8 οὗ ὑῃ8 ὈΠΊΨΟΙΒΟ, ὈΘΔΡ {06 
ΜΏΙΩΌΕΓ 4 ἴῃ {δϑηλθοὶνοθ, οἷο. (᾿Αοοογαϊης ἴο 

Βάϊιν, οορ. ϑ'γπιδ. ἱ. ρ. 166 844.)---ὩΓὉ τηδβοὺ- 

Εῖ1πὸ ἔοττη, ψ οἢ Ἡσφηρδίθηο; ΠΟΘ, 88 ἴῃ Ὑδαΐ 
[0]]1ο8, οχρὶδίπ8 ἤοπὰ ἴπθ ΙηϑβΟ.] 6 ΠδΠῚ8 
σΠΟΓΌδΙπι δἰδηπαΐηρ ἱπ 806 Ὀδοκρτοῦμα, πΐσῃ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, ΠΕΙῸ 1168 88 γοῦ ἴοο ἴα οὔ, ΤΏδ ΠΟΘ 
ῬΓΟΌΔΌΪΘ βυρροβί(ίου, 88 ἃ ᾿αρίἀθ Ἠδ8 δἰσθδαῦ 

δῆονῃ, ἰ8 ἴῃπ6 οΟἸ]οοῦνα ὩΣ δξ τηδ86., 118 Ὀοΐηρ 

ἔπ ἐτηρσοββίοη ἰῃ βΈΠΘΓΑΙ οἵ {6 ολωοίλ. ΑΒ 
ΒΔΡΡΘΙΒ 80 τρα ΘΠΓΥ πῃ Ἰοοκίπρ αὖ ὑμθ Β6η86, 
Ἐδ6 τοίεγθηοθ ὑο [ἢ9 ρταχηχηδί θα] ἰοσπὶ ἰ8 ]6ὐ ρο--- 

Ὁ"8Β διὰ 4150 ἰδ ἀπαὶ ὨΒΣ5 σα πη ἃ 88 Ὀ]1γ8]8. 

ϑοῖπθ ἤδανα ἱποοῖτοοῖ ἰχαηβίαϊθα ὩΝ. : ἴοστη, 
ῖ86, 80 (δαῦ ὁδοὶ Πδὰ ΟΠΪΥ οπσ, δῃά ἰδπαΐ ἃ 

ὉΪΤΏ8η ἴλοο δηὰ ἢοδὰ, θα πα ὑοβ4685 ἃ [ουγο ἃ 
ἤμτιγο, οὐ ὄἼχργεβϑίου οὗ δουχῃΐθπαδῃοθ, ΟΣ ἢθϑά- 
οὐμδηιθηΐ. Νὺ [1688 ᾿ΠΟΟΙΤΘΟΌΪΥ, ΒΟΙῚ6 ΔΔΨΡ6 αβδὶ το 
ἴο ΟΥΟΣΥ͂ ίαδο 4 Μΐηρδβ, δπὰ ἰμ8 ἴο θδοὶ οἵ {16 
4 ολαλοίλ 16, “ΐοἢ ψου]ά χἰνθ ἃ βυπι ὑοίΐδὶ οἵ 
64 πῖηρβ. Το (Βαϊ ἀθθ ραγαριιγαδὶ Ὁπάθγβίδῃ 
7υδῖ 88 πιδῆν ἴβοθβ, ἐηὰἃ 266 ψππρδ ἴῃ 81]. 

γον. 7. Νον ἴμπαῦ ͵ὸ ἢδνθ ἔγοτῃ [6 
ἴβοοβ ἴο 86 ψἱῆρδ, ἰπ ροΐηρ ἀονγηνγασγὰβ ὑμεὶγ 
ἔεσε (τιδβο. 5017.) οοπμθ Ἰηΐο δΟΠΒ᾽ ἀοσϑομ, ποῖ 
ΤΏΘΤΕΙΥ ἴπ πὸ Β6Ώ80 οὗ [ἢ ἸΟΥΤΕΥ ῥϑῖΐ ΟἸ]Υ, ἴλιθ 
ἴοοξ ῥγορϑσ, τβίο 18 ἀἰβυϊηρυϊθμεὰ 88. πῇ ἢ2. 

ὉΠ.) ἰδ οἰἴδος οοποοίνοὰ οὔ ἀϊδισι υ νον 

(Β! εὐ Ζ10) : δρὰ δβοὶ οἵ ἐμοῖσ Ἰορθ γχαὰβ ζΥῚ 0 Ὁ), 
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σίϊουαῦ Ὀεοηάϊΐϊηρ ᾿πψαγιὶβ οὐὗἨ τ Κηθα, υἱβὶ πρὶ 
βίτασμῦ ἊΡ (οομΡ. γοΥ. 28), οὐ {π86 ἀνα] 18 ἴο δὲ 
Ὀηάεγϑίοοα {Π08 : 848 γαεβρθοῖβ ὉΠ|6Ὶ} 2 Ἰομ8, Ὁ τὰ 
(φοηθγ σα] ]ν, τὶς πουῦ τοΐθγθιισθ ἴο [86 ΠΏ Ό6Τ, 80 
ζω) ἃ Ἰορ βίδῃαϊηρ οτθοῖ, ἽΝ 8, νν δῦ ἰδ ἔσσω, 
“4068 ποῦ προὰ ἴο Ὀδηά, 10 ἴμχῃ ᾿"᾿ (ΕἼΧΑΙ,0), 
ψἰϊμουΐ οἰ (ΔΛ ΑΙΜΟΝΙΡΕΒ), υττπουῦ ἔγοπέ δὰ 
ὍΔοκ, βιῃοοῖ δῃηἃ δυτησηθίγί αὶ (ΡΗΙΨΙΡΡΒΟΝ): 
ΜΠ ΠΟ 4180 186. σ41{᾿8 ἴοοῦ ἄρτθθ8. ΤΠὺ8 
ὍΠΟΓΘ 18 βοίμίης οὗ ᾿Κοῆθβα ἴο τῆλ 1 [18 Θ0ὴ- 
προϊίοη, οχοορὺ [88 Ὁρτχηῦ οαττίαρσα 1 ζΘΏΕΓΙΑΙ, 
ὙΠ16}} Γοβ} 18 ὑπογοίγοσῃ, Ὀὰΐ 18 ποῖ τηβὴθ ῥγὸ- 
ταϊδοηΐϊ μθγθ, Οπ {116 ὀΟΠ ΓΑΓΥ͂, [ῸΓ [6 8016 οἔ 
189 ἴοοῦ, Ἔνθ ἰῃ δβρθοΐδὶ οοηῃίγαδί 0 αὶ 18 
ὨθΠηΔη, [6 ΘΟΙΊΡΑΓ ΒΟ 18. ἰδ ίκθη ἔγοιη ἴμ6 Ὀθδβὶ, 
ἔγοιῃ 86 οσαζ, ἐ.6. 116 ἴοοΐ ῬΓΌΡΕΣ δίοοα ἔστ], 

ΒΥΤΩΤ ΘΟ ΣΙ} τουμάοα οΥ̓ (3), 1116 ἰῃ6 

Βυδῃ ἴοοῦ 18 δχίϑηἀθα ᾿θησίηνθο. (ΗΖὶς 
ΤΩ (68 πὸ οἸτουτηδίδπος ἰμδΐ ““ὙΠΘΥ ργοϑϑηΐ 1 ΠΟ 
αἰτγοοίζου ἃ ἀθοϊἀ θα ἔγομῃΐ,᾽ 88 α͵8ο [8 ““ νηΐ οἵ 
αἰβυπουοι ᾿ ἴῃ ἴη Ἰαρβ, μᾶ7 8116] τ 186 ολα)οίλ 
““δοὶηρ ἰοαγαβ ὅπ ἴουΣ αὐασίειβ οὗ ἤόανθῃ." 
Β᾿πι]]αῦὶγ Ηδνοσηϊοκ ὕὑδίογε ἴῃ: “ΤΉ 686 ἴοοξ 
ἔ1ΠΕ] {πὸ οδ]οοῦ οἵ Ὀδίῃρ 8016 ἴο τῆονϑ ἴῃ 4]} 
αἀἰγθοϊίοηβ, νι οὰῦ τυγηίηρ γουπα (γογ. 9); ΠΥ 
ϑύτὴ ὈΟΪ1Ζε ἴμ ἰάθὰ οὗ ἔγχεδάομῃχ οἵ τηούδοι." Τὴδ 
λιώμαπ οἱθτηθηΐ οἵ ἴδμ6 νἱβίοη, τ 1 ἢ ἱῃ ρόΠΟΓαὶ ἰδ 
Ῥτομϊηθηῦ, Μ11 6 βσοηρίμθηθα, ποχὺ «ἴο 16 
εργίραίέ οαγγίαρε, ὉΥ͂ ἴΠ6 ἮΝ 8180 Ἀεϊην ἔσο ἴῃ 
Ὠυτθοῦ, ὙΏΙΘΝ ἰ8 ἠοΐ ἱπάδοά 5[αϊθα, θὰ 18 
σογίΔΙΪΥ ἴο Ὅς ππάἀογϑίοοα. Ὅ7}}18 Βα Δὴ οἰοπηθηΐ 
8 Σεργοϑθη θα, Ὀθόδυδβα οὗ [6 Ὀσδίϊα] δ]οσηθμΐ κ8 
Μ6]} 88 ἴῃ βρι[6 οὔ ἰζ, ὈΥ͂ [86 π)886. βυ ἔχ. ΑΒ [ῃ6 
ἴπ6 Ἰίοι 4180--- τὲ], δοοογαϊηρ ἴο Βάῃσ, 8. ἴὸ 
σοΙ6 ἰηΐο σουβι ἀογαίοη Ὀδύδαϑο οἵὗὁἨ 8 δίσθηρίῃ, 
ῬόΟν ΕΣ, αηὰ ἴδαγἤι] ὁΠαγδοῖου.---ἶϑ ποῦ τηθηἰοηρα ἴῃ 
18 ἀοίαι!, {[Π6 δ Ὀϑι τα ἴοι οὗ {π|6 οὐ ἴον 16 ΡῈ} 
{γεν, 10) ἸΠΔΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ποῖα δοῦ ἴλ16 Ἰαΐίοσ 8180 
5146, 80 [8 88 τοραγὰβ {Π6 ῬΟΨΕΣ οὗ μοηοτγδί θη, 
7υϑὺ δ8 Ηοηρβίθη ΕΓΖ ἴδκοβ ἰηΐο σΟΙΒΙ ἀογα το 
“ΠΟΙ)Υ͂ {116 Σοργθβδθῃ  δίοη οὗ οεὑ1]6, ἴο ν τὰ ΟΠ 4]] 
Ποίοσοσθηθουβ 4688. ““ΑἸΓΠΟΌΡΉ 6δο} 1148 ἃ 
Ἰοη 8 ἴδοθ, νοῦ ποὴθ ἢ88 ἃ 1105 ἴδε οὐ οἷαν8 [ὉΓ 
ὑρασὶηρ ἰὴ ὈΐθοΘ5, ΠΟΓ ἴΠο86 οὗ [6 ξαρ]ο, ποῦ δουϑῃ 
1π6 ἴοοϊ οὗ ἃ τηδη."---ΟὍ0ο. Ἐ-- ΝΥΝ) πιᾶδο. ἰϑ 
τηθϑῃΐ, δοοοσγάΐηρ ἰο ΗϊΖζίρ, 4180 ἴο χοίεῦ ἴο τῇῃθ 
ΘὨΘΣ έτη, γαῖ τ νύ α: (Ὀδοδυβ6 οἵ ἔν. 
ἱ, 16) βατηϊΐϊ ὑπας “16 τοίθγθησο, ἱη ροϊπὶ οὗ 
αοὶ, 18 Βρδοΐ4}} }Ὺν ἴο {πα [δοξ," δηὰ 89 Οθβθῃ 8 

τηαϊηἰδὶηβ ἐμαὶ ). 8. πλλ80., ΔΙ ΠΟ ΡὮ “ΤΆΓΟΥ, 

[6 ἐχρ]δπαίίοη οἵ Καὶ] 15 δὖ 411 δνθῃΐβ ΠΟΤῈ Ῥτο- 
ὈΔ40]6: δπὰ ἐὴφ ἰθύδ δραγκίει, εἴς. Ἠεηρδίθη- 
ΘΙ 5 ̓ἰπιϊταϊοη ἴο [Π6 “.80]6 οὗ ἴῃ ἴοοῦ :" “Ἔδογ 
ΜΟΓῸ (ὕΠ6γ0, ἢ. ἴῃ 8016 οἵ ἴδ ἔοοῦ) βραγκ)ῖηρ, " 
8. ποῖ ἔοτορά, ΔΙ Ποπρἢ ἰδ νου ἃ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐδ Ἰορϑ 
8150. ῬΗΙΠΙΡΡΒΟΝ: βἰπΐηρ κὸ ἃ Ὀσαζθῃ Ὠοοῖ. 
(Εν) ἴδε ΝΥΝ) 48. “ἐδ Ί ΠΟ γ8,᾿ 85 δἰυοδὰγν ἴῃ 9 
Βορῖ., ἡ Β]Οἢ οπιὶῖδ τιμαὶ 18 βαϊὰ οὗ [Π6 8016 οἵ ἴῃ 6 
ἔοοῖ, ὈὰῚ ᾿ἰηβῦοδα τηϑ 68 1π6 [δοῦ. “ [εαἰ πον.) 
-- 5), Ὀχβδα, 18 αἷδο ἰη Ὅδῃ. χ. 6. πιᾶβο. : 

ΟΕΒΕΝΙΌΒ; χαλκός, ΘΟΟΡΡΘΥΓ. ὈΌρ, ΟἘΕΒΕΧΙΤΒ: 

Βῃϊηΐηρ ; ΒΟΟΗΑΒΤ : ΡΟ] Βῃ64, Ὀυγηβηοά; Ἡπνο- 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ (ὙΠ ἃ τοίθσθηοθ ἰοὸ ον. 1. 15), ““Ῥτο- 
ΘΥΪγ: Ἰ᾿ἰσὰς [ἢ περ]; Ὀαὺ Ὀδοῦθο τ πμαὶ ἰδ 
ἰσῦ [1π 20]00}) 18 τοργοβοηϊοὰ 88 ᾿ἰρῃΐον [πὰ 
πο} Τμδῃ τ δὺ ἰ8 ἀδτῖκ, υ8ὺ 88 ψΒαῖ 158 5μδγρ 
ἷβ Τεργεβεηϊθαὰ δ8 Ἰἰρμίου ὑμβδηὴ ψμαῦ 18 Ὀϊαηῦ, 
ϑαυϊναϊομὺ ἴο : φοσιημ, Πἰσμῦ Ὀταββ." ἩΤΙΖί 
ταπῖϑ ἴὍ.6 ΡΟΒΔΙ ΠΥ οὗ ἃ ἀογιναϊέοι οὗἨ ““Ἰχαΐ 
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[10 6010] ἤτοτα ““ἴο Ὅ6 ᾿ρ ν᾿ [ἴῃ νει], Ὀπὶ 

ἈΡΘΟΣΙΒ (μα. ἀρ 8 ΤΩΣ ΒΕ]Υ ἃ βιιθεϊαπενο ἴῃ [6 

οηϊνθ, ῬΟΒΒΙ ὈΪῪ ἔχοι πῦρ (ἴο ὈΏ.Π), τοοδΐῃς 

19 τοᾶ- ποῖ ΟΥ Βι}θ] Πρ ΤΌΤΠδΟΘ, αἰκίη ἴο ὑρῃ͵ 

8 στπιοὶ Ὁ]6. “ΤΊ ϑβοηάϊηρ Τοτί οὗὨ Βραῦκβ σϑίουβ 
ἴο [86 8066 4] Τηϊββίοη ἴῃ απά, οὶ ἰᾳ οη6 οὗ 
νσαῦῃ " (ΗΠ ἘΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ). Βαΐ [ὴ6 δοΙμραγίβοη 
ΜΠ ἴηθ οἰεοὺ οἵ ἔσλέ ὄγαϑ8 αἰὐτὶαἴο8. το ἔμ οτὰ 
(Ην ΒΕΧΝΊΟΚ), δὲ [ἢ βδῖὴθ (ἴτη6, βοιῃϑυλιίηρ ρ]οτὶ- 
υὰ8, δΔοσογάϊηρ ἴο ὈΜΒΒΈΕΙΤ, “ὁ ᾿ ρΟΥ5ΏΔ0]6 ἔγ69}- 
11.658, (Ὁ. - Ὶ Γ [ἢ ἴδο68 1ῃ βἜἝΠΘΙΑΙ ΒΟΙνΘ ἴο 6Χ 
16 ἀπ ΠΥ ἴῃ νίον, θη, ἔγοσι [6 ἴαοὶ οὗἨ ἔΠ6 ΓΘ 
Ὀδὶῃ ρα ἔοα οὗ {Πθτω, [19 ΌΔΙΣΌΥ 18. ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ βου 
Ὁ) παν 118 Βρῇδτο ἐπ ἐδλθ τοογία; διὰ ἔπε ἔουγ 
ΜΊΠΠΡΒ ἢ βΘΠΘΓΑΙ] ῬΟΓΙΓΑΥ {6 ῥτοπηιρῖ, ταρὶὰ ἀοχ- 
ἸοΥΥ ον ὰβ [η6 Τοδβροοίΐνα βάθ8. («ὈΜΒΒΕΙΤ: 
ΤᾺ Πἰνίπρ ταούϊοη απ [Π6 ἀποθαβίησ ν᾽ Ὀγα 0 ἢ 
ὑΓ ΟὙΘΘΓΙΓΕΙΥ οχ βύθησθ ἢ [ἢ δααιίομ, ὉΠ Γ0 ἰδ 
[8.6 Βγτηηθββ, [88 8 θδαϊηθ88 οὗ [}16 σαυγίαρθ, ἴ} 6 
9Γ6. διἱ οογίδη ὑγοδὰ (βοιίῳ ποδὶ). ὈΜΒΒΕΙΤ: 
“ΤΊΙ6 ΤΓΟγο  ]γ-ὈΓεαϑοά βο]6 οἵ [η0 ΟΧ." Α ΙΠ6Γ6 
ΒΥΠῚΌΟΪ οὗὨ ἤίη688 [ῸΓ βουνοῦ, νἱΖ. αϑ γεσαγαδ Οοά, 
ΑἸΓΠου σι οὗ “δὴν Κἰὶπα οὗ σϑμάουίηρς οἵ βοσνίοθ (88 
ΤἸΘΘΘΘΏΡΌΓΒ ΟΥ̓ ΔΙΊ ΑΒΘΘΟΌΤΕ οὗὁἨ (04) [ὉΓ τηθῃ "ἢ 
ποίῃιίηρ 8 δαϊὰ (Ηᾶν.). [ὑ ἰ8 ἐδλδ ογεαϊδοπ σίονί- 
ἔψίπο ἐδιε οὶ Οοὐ ἕπ 8 οὐεῦ τεαΐν ροιῦεῦ απὰ 
ἡμίπεβε 4} (ἴ76. 

γογ. 8. Εοῦ γ1) [86 Θοτγὶ τοδὰβ ". Ηδεηρ- 

ϑύθ ἢ ὈΟΓΡ, οἡ ἐδ οἴ μαπά, Ἀρ} 0145. (οοῃρ. οἢ. 
χ, 8) {(ἴχὺ 9: ὩῸ8. ὁ", Εἰπὸν: “ὁ ἢΐ8 χη8η8 μαηᾶ,᾽" 
ΟΥ; ““ἷ8 μη, 1Ππδῖ οὗ 8. τηδῃ,᾽ Ὀδοδιιϑα οὗ ἴΠ6 
ἰάθα] σοτηριθ θηβίου οὔ ἴπ αυδίογηϊίΐν ἴῃ [Ἐ6 
ὉΠ} οὗἨ [6 ὁμβοσαῦ. Ηἰἰζίς ἸΙ Κοννῖβα σοπ]θος ΓΕΒ 
{πὸ βἰ ρίαν; ὑμ6 ΒυβΊχ, δοοογάϊπρ ἕο ΐτῃ, ᾿σθ- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ((ἢ. Χ. 8, 111. 21) ἴΠ6 φοηϊῖνε Ὡ Ἴδξ. 
ΕλνΑ]4 δοοορίβ {π6 Οοτὶ : “δια τηδη 5 ῃδη45,᾽ 88 
4180 [61], τὴς ἀθοϊαγυβ ἡ ἴο Ὀ6 81 οΟ]ἀ πιϊβίαϊαο οὗ ἴμ6 

ΤΥΔΉΒΟΤΙ ΘΙ ἔογ "ν, Ηᾶν,, ΜΙδΌΓοΙ, δηὰ Ὀοΐοτο ὑμ6ηὶ 

Κὶπιοηὶ, ΘΧΡ αἶα ἴΠ6 οομοΐβα ἔοσῃ οὗ {Π6 Κοιδ Ὀἢ 
ΌΥ πῃαογδίαπαϊηρ δὴ 6]] 1086, Ραποίυλοης Ὑ). 

ἀπὰ ἰακίηρ [88 80 ῆχ ἀϊδετ Ὀυ ξένον, ἔμπα: δὰ 
118 (θ8οἷϊ οὴθ οὗ [88 [ΟὉΣ8) Βαμὰβ Ἔσο παπᾶ οὗ ἃ 

τολῃ (ΟἽ 5). ΚΕι,: “ΤΊ ψ]ηρβ βαΐ δοοοσά- 

ἸΠΡῚΥ οἡ ἴΠ6 Βῃου]άοσβ, ἴγοτα νυ οι [6 Ὠδηϑβ 
Ῥτοσθοι θα." ἨἩδρποθ ἴὉὉΣ νίηρβ, δῃα αγὸ ἴδογο 
"οὗ 8150 ἴον λαμ» διὰ [18 αἷ8δοὸ Ὀθοδυβε οὗ ἐπ8 
[ῸΓ δἰ 1681 ΤῊ ἀοασηαῦοη 8485 η)αη 8 Βαπὰβ 
ἀοὔογτη Π68 ποι ηρ 88 ἴο ὑπϑὶγ πα ροσ, ΟομΡ. 
οὴ τοῦ. 9. ὈΜΒΒΕΙΤ: “ΒΥ τηθδῃ8 οὗ ἴΠ6 ΙηΔ} 8 
Βαπαβ [Πθ πηθηϊίοη οὗ [89 Ὀδβίϊα] ΔρΡΘΆγΔἢο6 :8 
τηθϑηῦ ἴο Ὀ6 τνοβκοποᾶ." 1 16 “Ἀδη 48 [86 
ἀδβοσίριοη ΜὙ}1 δϑδοθηὰ ἰο {86 “" ἴδο8β :᾿ ἴου ἦαδί 
88. ΟἹ ΟΟςδδίοη οὗ [16 ἤδη 48, [86 “ὙΪΏρ5," 85 τῦθ 
ΒΒ, ἍΘΙῸ ὙΘΙῪ 80] Δ Ὁ]Υ τηοηὐοη θα “οἢ ΤΠΟΙΣ [ΟῸΓ 
51.65,᾽ 80, Ὀδόδαδα ἴδ ““ἿῸΠΓ δ᾽ 165" δῖὸ [οττηϑὰ 
ΒΥ τλθ8}8 οὗἉ [6 ΟἿΓ ἴαοδβ οἢ. ΘΔ Οἢ οὗἉ {π8 ολα)οί, 
τη ζίοη Π]ΔΥ͂ Ὀ6 τηδᾶθ οὗ ἴΠο ““ ἴΆ 665" 48 τν 61} ἃ8 
οὗ ἴπ “ψίηρβ: " δηὰ ΠΟΥ ΤΟυΣ δὰ (μον ἔδοθθ 
διὰ ἱμοὶν τἱρβ (ὉΠ), 88 16 ΚπονΤ,, ἔτομα ὩΣ ἼΝ, 
““ἴουτ,᾿" δ᾽ σι ῆοθ ὕὉ06 ΤΟυΓΙΝ μαγῖ, ΟΥ ὮΟΙΘ: 016 
βἷάα οὗἨ ἴουγ (γον. 17). ΤῊΘ διρ]αβίζίηρ οὗ [Ἐ6 
ΠΌΘΟΥ ,Ομ ἀονγῃ ἴο ἐπ6 τιϊηὐοβὲ ἀθίαὶ! 8 ἴο 
Ὀ6 ποίο). ἨΗΐδν. σοπηθροῖϑ ἴῃ α58ὺ ψοτὰβ ὙΠῸ 
ΨΘΙΒ. 9 δπὰ 10: ““Δηά 88 Γοραγβ {πον ἔμοθβ αἱ, ἃ 
ἘΠοῖνρ ψηρβ ἴῃ ὕΠ6 ἴοι, [ῃΠοΐτ ψίηρθ νι γα," οἷα, 
ἈΙΠ] αν Ἐπ. [Ὁ οδπποῖ Ὀκ οὈ͵οοίοα ἴο 18, 
ἐπαὺ Βετθ [9 τορίο 8 ὯΟ ἸοΠβῸΡ ἐμ 6 ἴδουδ; ΘΥ ἢ ἐπ 

ΕΖΕΈΚΙΕΙ, 

ΨΥ. 9 (6 ΘΟΠΊΤΑΣΥ ἰ8 [88 6886, Ὀὰϊ 5111] τογα 86 
ἴῃ σοῦ. 10. 

Ψς. 9. Βυὺ 86 τῖηρϑ ὙΠΙΟἢ σο6 ἐῦο Π0- 
δἰ δγδίζο ὨόΤΘ (ΘΟΙῺΡ. ΥΟΣ. 11) Γϑδ οὶ 8.1}} ἰσθοῦ 
ἴδδη ἰῃ6 ἴδοθδβ; ἃ ΙΏΟΤΘ οχϑοὺ ἀδβοσρίϊο, ἢ εγθ- 
ἴογβ, ὙΥΒΙΘῊ (88 1ἢ Ὑ6Γ. 6) ΠΣ Κοντ͵86 Ῥγοοθθβ ἔγοσο 
δῦονο ἀονηναγαβ, ψ}1}} ἤν ἴο ὑὕδρίι 10 {Π|686 
ηρΒ. ΤΏΘΙΘ 18 ἃ ροὶπρ ἀονῃ (γαγ. 7), δῃὰ 9 
βοΐ ἀρ (νεγ. 8), ἃ μβοΐϊηῃς ἀονπ ρα (ΥῈΓ. 
11), }ι8ῖ 85 [0 δγϑ 18 δοσυδίοιηοα ἴῖο (0 ἰπ βιιο ἢ 
80 δεΐ οὗ Ἰοοϊης,. Τα )οἸπίην ἴ8 (νὰ Κ]ϊοίοι, 
1 61}} ἴο Ὀ6 οοηοοϊνοα οὗ ἱῃ [18 ΨΑΥ: ὕμαὲ [86 
Πσδῦ ὌρΡΕΡ σἱηρ οἵ [86 ομδήοῖ ἢ 88 Ἰοΐμθ ἴο 
[88 Ἰοἵξ ὕῤ}}δὺ ντρ οἵ 1.9 ποῖρὴ ΟΣ δὖ [6 Ε1. 
ἨΡΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ : “ ΤΉΪΒ μαὶγ οἱ ἡ] Ὡρ8 18 βίγείομβεα 
ΡΜ ΘΓΩΑ, 80 [πα΄ [06 Οὁ16 ὙΠῈΡ δίδ ἢ" α8 ΟΥΕΥ ραϊηϑὺ 
186 οἴδιοῦ, διὰ 18 ἴῃ 80 ἴδ ([) Ἰοϊποὰὶ ἴο 1." Οπὸ 
ἀοοβ ποῖ 866 μον {Πὶ8 δὴ δβ0}}} 06 68116ι} ἃ Ἰοϊπὶην. 
ΤῊΘ ὁοππῃθοίίου οὗ ἴ.6 )οἰπίηρ οὗ ἴδ ψίηρο 
[86 φοΐϊμρ βίγαι ας ἔογσγαγὰ, πο Ηἰζὶς ΒΟ] 8 
ἴο Ὀ6 ἐπ)ροβ81:}0]6, ἰβ ροϊῃϊοα οαῦ ὈΥ͂ Ελνα]ὰ ἴῃ 18 
ΜΟΓΙΓΑΒ: “ΤῺΘ τἱ οὗ 411} 8ο ἤστην ἰῃϊογϊδοθα 
ὙΠῸ ὁ8 ΔΗΟΙΠΕΓ, ὑμπαΐ 81} πονϑα βίγαιρεῦ (ογννατὰ 
ἢ ΟΠ ἀΘΥΓᾺΪ ΘΟἸ ΘΓ Ο6."Ὁ ΟὈΙΏΡ. [ῸΣ ὅδε 7οἷη- 

ἴῃ οἵ [86 νίημθ, νοῦβ. 11 δῃὰ 23, αἷδο ἔχοά. 
χχν. 20, 1 Κίηρβ νἱ. 27, ἴὉΓ ἴδμθ δσργοβϑϑίοῃ 

πρπε δ ΠΟ ΠΥΊΏΠ, Εχοὰ. χχνὶ. 8.---3}9) 
(ΝΡ. οὗ 350) βοννβθ ὑμαῖ Ὁ ἷἰβ τηϑδηΐ ἴο ΡῈ ἃ 

λοϊπίηρ οὗ 411} Τοσοῖμοσ, ποῖ ἃ ἰοϊπίηρ οὗ ἴῆ6 πὶηρβ 
οἵ ΘΔ 0ἢ βθραγαί μα) οι -ἔοστη 7.80 ἴ0ΓΣ ἰἴ86}{, ὙΠδῖ 

[Β6Υ ποράρὰ ποῖ ἴο [ΓΗ ΠΡ (ἔθ. 8318..), ΘᾺ 

ΠΟΥ τοι (νοσβ. 12, 17), 18. οἵ ὀοῦγϑθ αὖ ὁπμος ἰῃ- 
[611 1016 ἔγοσα [86 οἰ πίηρ οὗ ὑμεῖτ σίμρβ, Ὀυΐ 18 
ΘΧΡΓΘΒΕΘα 811}} ΤΟΤῸ εἰὐλνν ὑρ (ἀπ ἴοσ 118 ΤΟΆΒ0Ὲ 
[16 αοε οἵ δδοὶ 18 βροίκθῃ οἵ) ΟΥ̓́ Πηϑδπ8 οὗ 

25 ἽΣ2. δι δ», δ. 6. ἴὰ ὙΠδίθνασ αἀἰγϑοΐίοι ὉΠΟΥ͂ 

ψοαῦ 86. ΑἸ τα γ5 [Ὁ] ον εα {πεὶγ ἴδοθ Αἰ ὰ]ΑΥ]Υ͂ 

ΜΠῈ ἂν ἷῃ Εχοάᾶ, χχν. 87.--- ΤΠ σβδηρο ἰὼ 1116 
βομῆδν οὗ [6 δ ΒΊΧΟΒ Σὰ [18 ΨΑΥ͂ ἴῃ ὁπ6 δὰ {ἢ 9 
ΒΕΙῺΘ 1ἴη6, πιά κ68 ΟὁΠ6 αἰτηοβὺ ὑμίηκκ [μαῇ ἐλς αἶνεγ- 
οἰὲν 9 ἐλε ἴ φῇ ἐγοαζίοη ἴπ ἐλὶβ τοβρϑοῖ ἱ8 ἴο ὉΘ 
οπαγδοιοτγζοὰ ᾿η ἴμ6 οΒδ]οῖι. 

γον. 10. ΝΟΥ͂ οοιπὸβ ἴμε ἀοία!]οαὰ (οβοτ ρος 
οὗ δε ἔοι Ι8Ὧ.685. ΕἸἾγϑί, ἔθ ἴδοθ οὗ 6 χυϑῃ, 
νοι, 88 Ὀεΐηρ ὑαγηθὰ ἰοιναγὰ 16 Ῥγορμοῦ, [δι] 
ἀοἰοσταϊμθα Ἀ18 ἱπτηργοβδίο οἵ 16 υἹβίοη 8ἃ8 ἃ 
ψΠοἷθ (νοῦ. δ). Μαϊοη 68 ἀπἀθγβίοοα 1 οΥ̓ΘᾺ 
οὗ ἴ1ὸ ΟἿΟΣ ἰἢγθο 150, δ.,ἃ ἀϊδέϊ σι 86 1 [ἢ ό80 
ΟὨΪΥ͂ 8ῃ ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΙ ΘΟΥΤΟΒΡΟΒ Ωρ ὑο [116 δῃ: Π16]}5 
πϑπιθά, δι 88 [8 τδη 8 ἴδοθ ἐπ 7) πέ 8 γυὶ 
αἰ θμοαὶ μ͵58 ἀφ  οΏ, 890. Β᾽ ΠΛ Ι]ΑΥΙΥ [ἢ6 οαρὶθ᾿ 8 
ἴαοθ αἷ8δὸ 18 ποὺ ἀθβηθὰ ΙὩΟσῈ ἜΧΘΟῚΥ 8 Ὀοϊην [89 

οη68 δελίπά. ΤΒο ἀοξηϊίοη Ἰηναπῦ δἰ 086 οἷοϑο 

ΔΡΡ]68. ἴο 8 τωδπ᾿β [306 αἶβθο, δηὰ Ὀθβίἀ69, (815 
Ἰαϊίον ἷβ ἱπητηθα δίθ Ῥγθοθάθα ὈΥ̓ [6 ρθΠΟΤΑΙ 
ὨΠ)Ρ. Ηδηρδῦ. οἸδιτη8 ἴου 1Ὁ [88 φαϑῦ 8146, δ8 
Ῥοΐηρ 86 ῥτίποῖραὶ βίάθ, ἔογ [86 Ἰρῃ οἡ 186 τας 
[88 βουϊῃ, ἴοσ [6 οχ οἡ {ῃθ ]εἴϊ [ἢ6 πογίῃ. ἢθ 

ἰτο οὗὨἨ [6 εαρὶθ Ὀθμϊηἃ ΒῆΟΒ (858 ἀραϊπεῖ 
ἔποῃμθ.) 8 Ὀδοκρτουμὶ ρμοϊηλίης Βἰρθου ὑρ. 
στρ. ἐμθ ἱπέγοἀπούοσυ τϑιρδτκβ ὕο νογβ. 4-98, 
ΤΙ τίραΐ δπὰ Ἰοῖ οὗ [8:6 ἀοβου ρεοη τηαῪ Ὀ0 χοὰ 
ΟἸΈΟΥ ΠῚ} τὸϑ ἴο ἴ6 πιδῃ 8 ἴδοθ, οὐ. ἴο {ἢ 
υδγίον οὗ ὑμ6 θαυ θἢ8 (Ρν 80. ἢ) δἰάθ, 1πι8δὲ 88 

ἀν νον, μουΐ ἢ), ΟΥ ἴο [886 Ρτορῆθῖ. Α8 ἴο [ἢ 

πιραηῖηρ οΓ ἐλε  αοο8,---ἰι6 νατὶ οὗ ἴῃ Ὀοάγ νν Ὡς , 
ΔΒ ἸΩΔΥ̓ ὧθ ππάεγοϊοοί, '8 ΟΔΡϑΌΪα οὗ οχρτοβϑίην 
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ἴον οονοτῖηρ ἔμ ΒΟΑΥ͂, δηα τὸ ἴο Ὀ6 οοποοῖνε οὗ ἴθοτα ἔμδῃ ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ τ μδὺ ἰ8 οπαγδοίογιβυϊο, δηὰ 
ἴμδὶ ἴῃ ἰλ6 νναὺ ἐμπιαῦ 8 τηοϑὶ βρίγιὑβα, τηοδὺ ἴῃ 
δοοογάδμοα ψὶ0}} ἘΠ6 1άθα ἴῃ νἱ 6 Ν,---86ὸ ἴπ6 ἱπῖτο- 
ἀποίοτγ ταπιασῖσβ ἴο νϑῖ8. 4- 38. ΒΧηΗΒ: ΤῈ οχ 
(0.}}}8, [86 ϑύσαθο] οὗ ἴδ! ρεπογαῖδνο, ογεδλίϊνε 
ΡΟΜῈΙ οἵ ἀοὰ ; ἴ86 ]ἴοη, [86 δυταῦοὶ οἵ ὑδ6 Τογαὶ 
ΤΩΔ) ΕΘ. οὗ [6 δονογοῖση δὰ Φυάρθ; [80 δαρὶο, 
ἴῃς 5γθο] οὗ ἴμ6 αἰ ν πὸ ΟἸργαβοηςθ δηα ΟὨΕ]- 
βοίθῃοο ; τηϑπι, [ἢ6 ΞΥλ}0] οὗἨ [ἢ δὐβοϊυΐα ϑμ γὶ- 
τυ} οὗ αοά, οὗ ἔπ6 ἀνθ υϊϑάομθ. Οὕὐδβότιῦβ: 
δι ἀεῃοίληρ ὑΠ6 Ὠ688, ὅπ6 Ἰΐοπ {10 ὑταίὰ 
(ραπϊῆνο 1ι5Ὁϊςο) οὗ αοά, {16 οαφία Ηἰἷς βιν.{{Π 6538 
ἴ0 ἀο ροοᾶ, [886 οχ Ηἰἱ 5᾽οηθ88 [0 ψσαίῃ. 
ΒΟΟΒΑΚΤ : 78 οχ {86 δι Ὀ] θὰ οὗ ΘΟΠΒΙΔΙΟΥ͂ δπὰ 

ὯΔΒΒ; ΙΏΔΏ, οὗ δυπιδηϊν, σομί]θμοβ8, πὰ 
φιλανδρωπία ; ἴδ Ἰίοῃ, οὗ ροῃθΤΟϑ  Ὦ δηὶ βίγοηρίῆ ; 
186. εαρ]6, οὗ  νἱροῦτγ, ἀπ οἵ ἴθ ΒΤ οὗ ἃ 
πα εν παῖυσο. ΕΚ ὝΈΕΤΤΕ: ΤῈ βίγεη στη, 
ῬΟΜΕΙ, ψδάοιῃ οὗ αοὲ, δπὰ ΗΒ ὨΘΔΥΠ6Ά8. "- 
ΒΆΕΙΤ: ΤῊΘ ΓΘάβΟΉ, ἘΟΥΡΕΘΙΒΠΙΥ; ΟΙΈΔΕΌΝΟ ΡΟΥΘΥ, 
δ οἸηπέργδϑοηοο οὗ ἀοά. ( μαῦ Ὀεσοοτηαβ οὗ {86 
γεῖο οὗ 8 Βοοοηῃὰ δοτητηδηατηϑηΐ ! ἢ) 

γεν. 11. ὙΠὸ ἀεϑοτὶριΐοη, σοὶ τηϊσῃῦ πον 
Βανὲ ἀοὴθ τ} ἔμ 6 “ [Δ068,᾿ πον ΓΈ ἢ.61688. τορααΐβ 
ἴμδπ (Το πιδἰ πἰη, 88 ὍΠΟΥ οογίδὶ ΠΥ ἀο, [86 »γίὶη- 
εἰραΐ ΞαὈ)6οῦ),---αἴ ν 6 Γ. 8 1ῃ την ὈΡΜΜαΓάΒ, ΠΟΥ 
ἴῃ οομλπῦ ἀοπη ἴο [Π6 ον Σ ρΡαγί8---]οὴρ ὙΠῈ 
186 τίηρβ: Ὁ Ἐ)9) ὉΠ.28). π ἰςἢ Ηᾶν., ΚΠ ῖ,, 
Κεῖ τσ τοΐβα ἴο ὑγδηβίαία : “δηά ([ἢ)6568 86) 
[Ὡεὶγ ἔδοαβ  δηὰ ὑμεῖς ψἱηρβ χότὸ ᾿᾿ (ΗΈΝΟΒΤ.), 
βἴποο (86 οἴδυϑα ὈθίοηρΒ ταῖμον ἴο ψ μδὶ (0) ον, 
88 δΔΙτοδὰν Επνα]ἁ [δ δ οῃ 1ΐ, ΠΆΘΩ ΏΟἢ 68 ἐδ 
ἴαορεδ αἶϑο ποτὸ δορασζαιϑα (6 τοοῖ-τηθδηϊωρ οὗ 
ὙΒ.--Ἔργοβα ουϊ,᾽" Ὀοσδυδα οὗ [}0 ΓΟΐΌΓΘΠΟΘ ἴο 

ΠΝ ΠΘΑΓΟΥ ΠΕ), ““ἤοιῃη δθονθ᾽ (πὐγοῦρ, 

σἈΪ ἢ ἸΙΚον δε ρίνεβ ατοδίεγ Ῥτοτηΐ θη 6 ἴοὸ ἘΠΪ8 
Τοίοσθ 66), ὁ.6. ΜΨ6ΓΘ ποὶ (ὰ 16 4 Π18) ἡ. {0 βα1ὴ8 
ιοβ, Ὀυϊ οἡ 7ΟῈΡ ΟΥ ΓΆΙΟΣ προῖκα, 
ἘπΑιΡ : “Βοίδ ἴδοεβ δπὰ πίηρθ ποὺ πδηρίην 
ἄονσι Ἰοοβοῖν, Ὀυὺυὶ βισγεϊσ θὰ ὑρναγά8.᾿ [ἢ {Π|18 
ὝΔΥ 80 αοί ο7 τοογϑλὶρ ἰΒ ἀορίοἴεα ἱῃ ἴῃς ἀδαείε, 
ἦπδὶ 48. ἃ δοατέμο ἰ8 ἱπίθῃ θὰ ἕο Ὀ6 Ἔχργεβθθὰ ὮὈΥῪ 
ΤΏΘ8Π8 οὗ ἰῃ6 ιτσέῃσϑ.--- ὙΠῸ (ἢ. τεΐδγοποθ ἴο ἰὴ6 
πἰηρα, ΟΥ̓ πιοδῃ58 οὗ ὙΔΟᾺ 116 ἀδβογ ρὕϊοη ρῸ 8 
ἀονηνατίβ, ἔμοτο 18 ἃ γοῖατῃ ἰο ψηδῦ 88 ΔΙΣΘΘΑΥ 
Ὀδοῃ ϑαϊὰ (νογ. 9), Ὀαπΐ ἰΐ ἰβ οοποοίνρα οἵ πιοσθ 
ἀεδηϊίεϊγ, δᾶ Ἰοἰποὰ ψἱἢ ποῦν πιαίίου. ΕΟΣ 
089 (ποῖ οἵ {π6 ἔοι οἰ αὐοί, Ὀαὶ οὗ τῇ 18 ΒΡΟΚΘα 
οἵ ἴῃ ψαὰσ. 10, νυἱΖ. 16 [ὉΌΓ ἴδοοϑ, ἱπαϑηηοἢ 88 
ἴλς ἀδδογιρτίοη σὶνοβ δὶ [ἢ 6 Ῥγορῇῃδῦ βαῦν, ψ8Ο, 
δἰδπάϊης Ὀοίοσα ϑδοῦ οὗ ἴλ6 ἐς ἴασοβ, δἰ δ Υ8 
Ὀε6] 4 ἔνο Ὑ]ηζ8, 11|κ6 οα {86 τἱρῦ δὰ οα ἰδ 
Ἰεῖξ, Ἰοϊμοά ἴο οὔδ δῃοί μοῦ) δὰ ὑνο ͵οϊῃμθᾶ, νἱζ. 

ἘΠΕ: νη» ΠΥ, οἰὸς Ὀο]οηρὶην ἴο φεῦ, 

οἵ 88 Καὶϊ : ζξ, δὰ δορτονίδείομ ἴοσ [86 τὸς ΠΝ 
ἰουπὰ ἴῃ γοσ. 9. 6 τἸηϑδηΐηρ ἰδ οἾθαγ, δοσογαὶ 
ἴο νοῦ. 9, ϑἴποθ, ὕπο, ἴῃς ᾿οἰπίηρ 18 ἜΧΡΓΘΒ8 
ΟἿΪΥ 88 τοσασὰδ ἴῃ 6 [ΟΣ Ῥδΐτθ οἵ τλορβ (1 4]}} 
δῦονε, σης ἰορεῖμεῦ τοργοβθηῦ ἃ βαυδγο, {86 
Ῥαΐγβ οἵ τίηρ ον ετ ἀονγῃ 816 ἴο Ὀ6 οοῃοοίϊνοὰ οἵ 
τοἰἑμοιξ κασἢ σοΟ πϑοίοη, οδ ἢ τὶ 18 ποὶση θΟυΓ, 
ὙὩ]οἢ που]ὰ αἷβο αν πὸ οὈ]οοί. ὙΠΝ [8686 
Ῥδὶσβ οἵ πίηρε ἴΠ6 οὨδίοςη οονεγοὰ ἐπεὶγ Ὀοα 68. 
ΠΡΒ, ῬΙΟΡΕΥΙΥ ὈΦΙΪΥ, ἀοποῖθβ μὰ ὈοὰΥ͂ ἱπ {Πΐ8 

Τεδροοῖ. Αδ {μ[5 ἰβ οονοστοᾶ, ἴπθ οοῃη͵οοΐτσε 
τον ἐφ 186], {παῖ ἰδ ἰ8 σοποεϊνοὰ οἵ 
ΒΕΙΓΠΕΓ 86 ἰθαϊ ῃοτοὰ ΠΟΥ 88 οονογοὰ πὶὶζῃ Βαΐτ, 
βαπεα τοὶ ᾿ἶκ δὴ δηΐτηδὶ, δαὶ ᾿Πκοννῖβθ δὕθον [ἢ 6 
δι) υἀθ οὗ ὁ δῦ. ΒΌΝΒΕΝ : ““ὙΒΙΟΒ δοχνοᾶ 

8ἃ8 ὈσίοτΘ δηᾶ Ὀολίη." ὈΜΒΒΕΙΤ: “1 οΟΥεν 
ἴο ΒΠΟῊ {πο ῖν ΠΟΙΥ͂ ἴϑδ δῃὰ σονϑγθηοο. ΟὈΤΩΡ. 
88. νἱ. 2, μοσο, Βονσαν ον, {18 [π υἱάδαηπἐ] Βθεπ}8 
ἴο ὍΘ ΕΧΡΥοββϑοὰ ΟΥ̓ ὑ8ὸ οονοσίηρ οὗ {86 }} ἴδορβδ; 
Ὑ8119 086 φονοτίηρ οὗ [86 ἔθου [ἘΠ 6 ἴθ, Θουτεβροπάίη, 
ἴο 18:6 οονογίηνς οἵ 86 ὈοάΐοΒ ᾿ϑτὸ [πὸ υἱάεαπίωῦ 
ΒΥ ΌΟ]1Ζ65 {πΠ6 »γοζοιπα αἰδέαποο 07 ἐλ εγεαζινε. 

γεν. 12. ΤΊιΘ ἰοτοῦ μεαῖῦ ὈδΙηβ ΠΟΝ αιυἱϊθ 
τοδομῃθά, ἱακίηρ τ ψμδὶ γὴ ὈΘΘῺ 881) ἴῃ ν  Γ. 9, 
ὑμοὲτ σοῖίπσ, ᾿ὨΘΙΣ τηονθιηθῦ ἰ8 ἀοβογι θὰ, Ὀπὺὺ 
αἰοηρ ψὶ ἢ τΠ6 τηθμίοι οἵ [ἢ πιουΐηρ ὑτἱποὶμίο. 
γε γ. 4 (θοπιρ. ϑῆθγθ) "Ὁ ΠῚ, ΒετΘ ΓΛ, Ὑ ΒΙο ἢ 
ἷῃ ΔΗΥ͂ 0880 ἀοθ8 ποὺ ἀεποῖθ ἴῃῆ6 ψἰηὰ. Η]Τ7Ζ.: 
[π6 ἰπβίϊποῖ, ψΏΙΘΝ ἄοοθϑθ ἢοΐ δυϊξ ἴ86 Πυπιδη 
οἰθιηθηῦ οὗἩ [Π6 σμα)οίῃι ; Ὀὰὺ απὸ ποῖ : [16 ν}}} 
ΟΥ ἴῃ9 κα (ὈΜΒΙΕΙΥ : “ πιοδῦ ἀητγοβίσοιοὰ 
[γεθάοπῃ᾽)), βίποο 1 18. Θχϑδεῖῦν ΒΟ ἢ ἃ τηονοιηθιῦ 
Πα 8 πιοδηδ ἴο 6 βοῦ αϑὶὰθ ἘΠΟΒΕΟΝΕ 19 
ΜῺ0]6 οοπίοχὺ. 186 δρὶτὴν 18 σοῃοοϊνοα οὗ τηϑηϊ- 
ΓΒ. δοοογάϊησ ἴο ἰἰ8 αὐυΐηα Τοίεγθμοθ δημ! ἃ ΡΟΝ ῸΣ 
οἵ ᾿αθποποίησ, Αἰ Ππουρ ποῖ 88 86 Ηοὶγὺ ϑρίτίν 
ΟΥ ἴμο ϑρίτις οἵ ΟἸγσιδ. Οομρ. νεῦβ. 20, 2]. 
(ΗΠΈΝΟΒΤ. : “ΤῊ 11{6- Ὀσοαῖῃ οἵ αοἀ, ψμὸ ἀν 6}18 
πῃ ἴηθ6 ογθδίγα, δῃὰ Ἰ᾿ϑαδὰβ Σὺ δοοογαϊηρ ἴο ὑΠ6 
Ια νι ἶοἢ ΗΔ ῬΓΟΒΟΥ͂θ65 ἴοῦ ἱΐ, ἴο 16 δηάϑ 
ΒΟ. Ηδ βοίβ [Ὁ ἰϊ.---ΝΌτη. χνὶ, 22.) 4} 
ἐ πρλλιόν οὗ {πΠ6 τοῦ] ἅσὸ ἴδοϊηρ ὑΠ6τη, ν᾿ ΠΘΊΠΘΓ 
ὉΠΟΥ͂ βὸ ὈΔΟψΑΓα ΟΥ ἔοστγαγά, ἴο 16 τ ῦ ΟΣ ἴο 
186 Ἰεῖῦ, ΤῊῈΘ ἔμοιγ οὗὨ τηονοιμθηῦ ρίνθη ἴῃ {π18 
ΨΑΥ͂ 18---ΟΥ̓͂ Πη6Δ 8 οἱ ὑπο ἰαβίθηϊην οὗ ἴΠ6 π]Ώρ9 
ΟὈΣΆΓΑ]Υ, ΟΥ̓ ΤΠ 6808 οὗ “ἴΠ6 Βρῖτηϊ "(ἃ ὈΒΟ] ΟΙΪΥ), 
ἐ.6. “1ὴ6 βρ  γὶϊ οἵ πο ᾿ἰνίης ογοαΐασο ᾿᾿ (Υ6Γ8. 
20, 21) ἰητναγι ]γ---ὐϊδοὰ ὕο 1Π6 Ὑ}.0]6. 

γεν. 18. ΤΊ οοτῃρ]εῖοα ἀοβογι ρύϊοη οὗ [86 
σὨΒΔ) οἴ, ργοΐῃρ ὈΔοκ ἴο γϑὺ. ὅ, πιδῦθὶυ δὰ 8 ψ]ιδῖ 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ8 ἴο πὸ ΠῚ οὗ νου. δ: ουαἱ οὗ τὴ8 
γαϊαϑὺ οὗ [86 ἢἤγθ, ἴδ" δρρδδσαηῃσθ 9 ἢγβὺ οὗ 

411 ἐπ᾿ ἐδιδηιδεῖσεδ : ΔΚ κἰπά!θᾶ σοδὶα (ἔτοσι 1}, 
ἴο Κὶπα]6) οὗ Βθτϑ, Ὀπσηΐηρ. 18 ἰῦ ὈΓΙΓΔΔΓΙῪ 83 

{π6 Πρ μἰἰηρ οὗὨ ἴμο ΚΙηα]οὰ τ τὰ ἀρ οἰϊη οἵ 
ἀοά ([οἱ ἌΝ . ΧΡ, 8)}7} ΟΥ 18 1 ἴο ὉΘ Γδ6- 
[οττοὰ δβρθοΐϊα! ἷν ἴο 19 ογϑβ οἵ ὕμθ ομδἝοτῃ ἢ 
(ΟΒοτ. : ““αἴϊζοτ αοαΒ Ἰοπρὶ Ραϊϊεῃορ, ΘΑΡῸΥ ἴῸΓ γθῃ- 
ξϑδῃοο.᾿γ--ὭΥ 8 οδηποῖ ΘΑΘ]Υ Ὀ6 τεοιτοὰ ἢ 
Βαπϑθη ἴο Π. Τῇ δοσαπιυ]αϊίοη οὗ ΒΥ ΠΟΩΥ- 
ΤΟ 8. ΟΧΡΓΙΘΒΒΙΟΏΒ ἴβ8 5[1}} τηοτα ὉΠ ΠῚ18 Δ Κ80}6 [8 Π 
19 σταἀαίΐου οὗἨ [6 βϑῖὴβ τϑιπασκοα ὈΥ͂ Ηᾶν, ; ἰΐ 
8 γαῦθοῦ 1 ἃ τηογοχηθηΐ ἕγοτη ὑῃ6 Ὀορὶ πηΐηρ οὗ 
186 ἤγθ ἴο 118 σἰβίηρ ἊΡ ᾿ἷκα ἤδπιϑβ, δηὰ ἴο 1ΐ8 

Ῥγϑαϊκίης ἰοσῦϊ ἴῃ Ἰρπιπϊηρ (θη. χτ. 17). Ἐν Ὁ) 

(λαμαᾳάδε,, ἴατιραϑ, ἸΑτῊ}) 18 ὑπαῦ ΠΟ 5648 ὮΡ 
Ἰἰσὰῦς ἴῃ τού, ὑμαῖ ὙΙΘὮ 8θηᾺ8 ἴοσίῃ ἤδτηθ 
ΑΌΣΟΚΙΥ, ΠΟ ΚΟΥ ΠΡῚΥ τονατὰ τ; πθηοθ δῦ ἃ]- 
ΤΟΔΟῪ ΤΟΒΟΙΏΌ]65 Πρ πίη σ. δὲ τὰδν, ἴῃ δοοογὰ- 
800 ἢ [86 ΗΡΤΥῪ δ]οπηοηῦ οὗ 411] ἰἢ:686 601}}- 

ΓΙΒΟΏΒ, δηα ΨΏοσΘ [86 ΟὨΔΊΟΙΓΝ ὑπουηβοῖνθβ ΘΠ 
ἰδεῖ ἴτοτη [86 ἔγο, 6 Ἰοοϊζθὰ ὩΡοὴ 88 ἰμαὺ ἴο 
ὙΠΙΘΝ δ Γοΐοτθ. βο Καὶ), Ενναϊά, [10 οδὴ 
ὩΘΙΓΠ6Υ ΤοΙῸΣ ἴο ΙΟ, ΟΥ̓ τοάδοη οὗ ἔπ τηϑδῃϊηρ, 
ΠΟΥ ἴο ΠΝ (πλλ86.}), [Ὁ 8 ᾿ἰηρυϊδίίο τϑαβοῃ. 
Ηδηρβῖ. ΘΟΥΓΟΟΓΪΥ͂ ΤΟΙλ ΥΚ8 ὑπαὶ 1Π6 ἦτο Ρ θα 
βοραγαῦθα ἴγοπι ἴδ6 ᾿ἰνίηρ οΥοαίΤΟΒ (ν 6 Γ. 4). [1 
[οστὴ8 ὑπ μόν Ὁ ὑπαὺ χίνοβ ἴῃ6 Κογμοῦθ, 7.80 δῷ 
[86 βρίτῖν 15. (86 τους Ῥυϊμοὶρθ. Απα δἱοῃρ 
ΠΕ (δῖ ἴπὸ ὈΣΙΘὨ ΘΒ 18 ΕἸΩΡμδϑῖσθα, 88 1ἢ 

γΟΥ. 4 4190. ΟΟ ΩΡ. ἔδοτο.---εῦ ἀπά ΘΠ ΟῚ 

οοημβστη [89 τεΐθγεμοθ οὗ δ αἴνθι δῦοσε, ἽΣ, 
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ἴχγοια ἰο Ὀτοακ ἰπτοῦρῃ, ἴο Ὀγοακ ἴοσί : ̓ἰσμῦ- 
πἰηρ, ἀδποῖϊηρ ὅπ τηγοαϊθηΐϊης οἴἴθοῖ οὐ ΆΓᾺΒ. 
(Ηοἴμηι. σοπιραγθβ δι. 111. 24.) 

γεν. 14. Νοχὺ ψὰ ἤδγα [6 ἀρρδδγδησα οὗ [86 
ῃουεπιοηί οὗ ἴπα ομα]οῖ. 2190.) Νῆν, ἰηδη. 
αὖθ8ο]. ἴοσ 186 Βηϊῖΐε νογῦ, ἤδθγὸ ἢ [6 πουῃ- 
Βα ῦ)]οοῦ (ΟΕΒΕΝ. 41εὉ. ταπι. Ῥ. 215, ΒΑΟΒΤΕΚΒ᾿Β 
εἀ11.). Αἰἀπότὸ ἱπαϊσαϊίοη οἵ ψμαῦ {ΠΥ ἀἰά, ποῖ 
ἃ ““8μοτὺ ἀθβου ρυϊοη ᾿᾿ ἃ5 ν6}} (Ετιν.). Σ, ΤΌΤ 
ἘΝῚ ΞΞ Κ, δοοογάϊης ἴο Ηᾶν. : ἂῃ Ατβπιαί τς 

ἴοσι. Τηοῖν γῦ), ονονοσ, 88 0 202), ὑδοὶγ 

τοῦαγη (,.6. χοΐη ὈΔ0Κ) πὸ τυτπίηρ. ΟὈΠΡ. οἢ 
ΟΓΒ. 9, 12.--- ΟΞ ΟὨ]Υ Ἀδτο, ἰῃ ϑουπά |{κὸ [3 

ἴῃ ψ γ. 11, ακίη 1ῃ τηθδηΐης 4150, Ὀαὺ ποῦ Ἰάθη 08] 
ψ ἢ, Ηᾶν., Ηδηρβῖ. : ““Βρατὶ -ἢτο ." ΚΙ] εῖ,, 
Κεῖ] : ἀδηοίπηρς 1Π6 Ζίρζες οὗ χη τηϊησ. [Ιὖ 18 

ΓὮΔΡ8 τηρδηῦ ἴο ὕθ 8 1ἱπαϊνι ἀυδ)ἰΖίηρ οὗ [86 
ἱσἰπίησ. 

γοειβ. 15--2].---ΤὴύΥε Ἡοπαεγῖ Ἡλοοῖδ ὠροῖ ἐλα 
Εατίλ. 

γοῦβ. 4-14, νι ἢ οι οσομίδίη ἐλε 3,γ8έ υἱδίοη, ν᾿ ἈΊΘῊ 
ΖΘ Ἰκῖ68] βανν, ἤδηρ Αἰγθο ῦ] Υ βυϑροπαρὰ Ὀοίνθθη 
Βοᾶνθ δηᾶ οαγὶ ; ΦΠ γα 18 παρὰ οὗ οοῃηεοίοῃ 
ΑἸ Κα τὶ δῇ ἰ8 αῦονο δηὰ ἢ ἡ μαῦ 18. Ὀθίον,. 
ΤῊ ἢτγε-ο]ουὰ, ἃ8 τορατὰβ [Π6 βριγὺ οὗ {1:8 βίου τη 
ὙΠ ΊΟΝ ἱπὰρ06}8 10, δηὰ ουΐ οὗὨ 118 τηϊάϑέ {Π6 ἢγε- 
Ρἱοἴαγα οἱ ἴμ6 σ δ) οῦἢ, 88 στεραγὰβ Ἐμ8. Ῥυἱῃ 01} ]6 
ὙΠΟ πον ὲβ. ὑποῖη, ἅτ ΘΟΥ ΔΙ ΪΥ ρονοτηρά ἔγοϊῃ 
ἃ ἰσῆοῦ τορίοῃ, δη ἃ 8.6 ὯΟ 688 σοί ΠΥ ἀοβθϊηρα 
ἴον ἴα δατί ἢ. [Ὁ ἰ8, ἴῃ πὸ ἤτϑς ρ]δοα, {Π||8 ἸΔΌῸ 
ἀοβπδίϊοη ἡ Ϊοἢ 18 Πα γα θη ὈΥ γεγβ. 15--2]. 

ΨΥ. 15 ἱπίτοάυοορβ {πὸ δοοοπα ν]βῖοῃ ἴῃ ἃ ὙΨΑΥ͂ 
Βἰταἶ αΓ ἴο {μα ἴῃ ψὨϊοῆ νότ. 4 ἰπίτοάιοοβ [ἢ 6 
βιοὶ, Βαυΐ [}6 ἴαοῦ {μι 10 18 8414 ; δπὰ 1 βὰν 86 
νὶπρ ογϑαίαγοβ, δι, Ὀθμοϊὰ, 6 1.66], Ὀτίηρδ 
ἱπῖο ἱπηπηοάϊαϊο Ὀγοτηΐποησο ἴῃ 6 σοηηροίίοι, Ψ]ὶς 
ὙΠαΐ (Ὁ]]0Ὸν}8 ἡδ Ὦδγνο ἴο Ὀτηρ οἂἱ ἴῃ ἀσία}} δμα 
ἴο ψῖνα {Π6 τϑῦϑοῃ ἴογσ. Τ]ι6Ὲ ΨΠ66] βῃονβ 1180] 
γΝ2, ὙΔΙΟΝ 18 ποὺ ἴο θ6 {πουρὺ οὗ, 1 ἘΠ16- 

ἴοι, ἴῃ ὑπὸ ὁ856 οἵ [86 6}8]00}} 8130, ἔοσ ἴ8ι|686, 
ογττηΐῃρ ἃ8 ΠΟΥ σουίδ  ]Υ ἀοὸ {Π6 ἰκαγπθὶ οἵ {με 
οἰουά, τὸ ἴο Ὀ6 σομοοὶνοα οὗἉ ΤΌΠΟΥ 88 Ὀδΐηρ' ΔΌΟνΘ 
ἀπ οαγτί. ὙΤΠΘΓΟ 18. {Ππ|8 [ῸΣ [ὴ6 βοοομπὰ υἱδβίοῃ, 
ἀπ ἐΐα ἰοοῖ ἐοισαγαάδβ ἐμ δοαγίλ (δὰ [86 Ὠϊϑἴοτ 4] 
ΒΟΘῃ6 οὗ δνθηΐβ), ἃ τοροϊξιϊοη οὗ {Π|᾿| 1468, ψὨΐοἢ 
ἯΔΒ 5010 ὈΟ]Ζοὶ δ {πὸ ο]οβ ὃψ ἐλέ πιουεπιεηέ οὗ 
ἐδε ομα)οίθ. Τῆδ βιηρ]οβῦ, τηοδῦὺ παΐασαὶ δΥπ- 
ΒΟ] Ἶ8πὶ οὗ {118 ἰάδα, ὁ.6. 1 τϑίδγθησθ ἴο δα ν 
ΔΙαίγβ, 18 [ἢ τσλδοῖ, Δρροδγίῃς 88 10 ἀοθβ ἃ8 ΠΊΘΤΟ 
τηούΐοι), ν᾽ ΒΙΟἢ ΟΠῚΥ ψψαλΐϑ [Ὁ {Π6 τηοῃλθηΐ (ΠΘΟΙΏΡ. 
οἷ. χ. 13, 2). ΤῊΙ5 18, 88 τοραγὰβ [η6 ἰάδα,; {116 
σοηηδοίΐζοη οἵ ἴπ6 ἰῇ πὸ ψ|86 ““ αἰβίυγθίης 
ΓΛ Μὰ ἸΒῚΝ διὰ ἴῃ δοσογάδησα ὙΣΔΏ ὑἢ15 

Ἰϊηκίησ ἰοροῖμοῦ οὗ [Π6 βοοοπὰ δῃὰ ὈγΠΠΑΥΥ͂ 
ΘΑΓΊΠΙΥ νἱβίοη τὰ [16 ἢτβί, [παῖ ὀοπμπθοίοη 18 

8180 Ἰοοα! ζοὰ ὮΥ͂ τηοδῃ8 οὗ "ἢ νιν, ποῖ Ξξξεα " ποεϊμὴ- 
Ὀουτῃοοά ᾽ (ΗΠ ττΖιο), Ὀαΐ : Ὀθβίᾶθ. ----Αϑ οπδ 1166] 
8 ϑροΐίοῃ οὗ, Βὸ 4180 [Π8 σῃδ͵οῦ ἢ ἴῃ ὕπε ν]βίο ἢ ἈΓΘ 
οοποοὶνοα οὗ τορεῦμοῦ ἃ8 ἃ ὉΠΙΪ ; ἤόποθ 16 βὶῃ- 
ΒΌΪΑΙ δι ῆχ γ)8. 80. δἰτοδαυ ἴμ6 ϑ'γτῖίας. ΝῸΓ 
ΔΙῸ βἰχίθοη Ψ}6615 τηοϑηῦ ἴο Ὀ6 ᾿παϊοαῖοα, τ τὴ 
Τοΐδσθῃοο ἴο δδοὴ οὗ [9 ἴουΓ ἴδοαϑ οὗἩ δδοῖ οὗ [ἢ 6 
ἕσυτ οἰνα οὐ], Ὀὰδ ΤΟᾺΓ Μ}166]8 (νετ. 16, οἢ. χ. 9), 
σοττοβροηάϊηρ ἴο ἴπ6 Το ͵γοπέ βἰ68, [86 ἢυτηδῃ 

) λν.: Αἢ ἱπίδηδιδεδιίίοη οὔ {π6 τπουρῆϊ οἵ ἐπ Ῥοιζεγ 
ο.ἃ Λεπεὶ ΟΥ̓ ἰἴζζε ᾿ν πνοδῃδ οἵ ἴπ ἢ 6618, ὙΠΙ6ΓΟ [Π16 ΓΟΥΤῚ 
Ἐασδὶ αἰνὸ ὙΒΔῪ ΘΘΕΓΘΙΥ ἴο [Π6 Θδδοηςο, τὸ 106 ἰάθ8. 

ἴλοος οὗἩ {π6 ομα᾽οῖῃ. Ἐδοῖ Ὀοΐηρ αν γ8 Ὀσῖνρρη 
ὕνο ἴαςεβ οὗ [6 ϑαρμαγαῖθ οβδήοῦ οα {π6 τὶ ρ}ιῖ διὰ 
οἢ ἴμθ ἰοὔλ, [86 ἔουγ ὙΠ6618 ἰοττηθὰ δὴ οὐοῦ 

ὑᾶγα του ἴπ6 ἴοι ομδ)οίῃ. ΕἾτβί οὐ {}} 
ἘΖα κὶ 68] ῃδὰ ἴο βαὺ, αὐτου ρσ]Σ ἴῃ ΡΌΠΟΓΑΙ ΠΙΘΓΘΙΥ͂, 
ΜΉΘΓΟ, ἴῃ ψηδὺ μοβι ΠΟ. 88 ΓΟρΆΓα8 {Π16 6) ) οὐ} ἢ6 
ΒΑῪ [6 Μ᾿ }.66]8 ; {π6 το]αϊίνεα μοϑί το οἵὗἁ ““866] " 
δὰ ΘΠ] ΟἿ ἴοοῖὶς ἴθ Ῥγδοοάθῃσοθ, ποῦ “16 Π8- 
ὕπτο οὗ 8ῃ ᾿πάἀϊνίἀτπαὶ} ἩἘ66],᾿᾽᾿ --- ἢ που]ὰ θὰ 
[Π|8 6886, δοοοτάϊηρ ἰὸ Ηᾶν., Μδῦγον, ΚΙ οῖ,, 1 
25 στ γὰ ἴο Ὀ6 τοίοιτοα ἴο ἱβηξὲ : ““δοσογάϊηρ' ἴο 

1ἴ8 ζου το] ἃ ἴαοο,᾿ δα αἰνα]οηΐϊ ἴο ; “18 ἐουγίο]α 
ἴασο,"---ἰὉ [Ὧθη ν᾽ Βῃου] ἃ, ἤᾶνο ΠΟΤ ΔΙ γοδάυ {Π6 
Ψ 866] ΠΏ ἃ 66] ΒρΘοΙΑ}]γ πχοπἰϊοπρα, ἡ ο 
δοΙη65 δὕδου ἴῃ νοῦ. 16, ΑΒ ἴο ἴδ τησδηΐηρ οἵἨ ὑπὸ 
ΜΓ Ή66]8, ΘΟ. ὕπ6 1 ΓΟΔΌΟΓΟΣΥ ΤΟΙΠΑΓΚ8 ἴο γοΓΒ. 
4-28.. Ηον [1016 ἴῃ {||8 δομῃδοίίοι Ὁ}180 Ὀαβὶῃ- 
βῖδηἀβ οὗ 1 Κίῃρβ υἱῖ, σοι ἱπίο σοηβι ἀδγαῖϊο!), 
ΚΙΙοῖ. οα Ἠᾶν. δπὰ 61} 888 ροϊηἰθά οαΐ οχ᾿διι5- 
{νον (ἰ. Ρ. 91). Τὸ ΓΟΙῸ ἴο “οδῖμοη σοῦ κΒ οὗ 
δὶ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ,᾿" 88 Ηᾶν. ἀοο8, οχρ)ιΐηβ ποίην, 
Ψ Π116 [Π6 σοποθρίϊοῃ οὗ 8 ἐλγονε-οἠαγὶοί το] τς 
ΔΙΟΩΩ ΟΥ̓ΘΥ ἴα ϑασὶἢ ρῖνθβϑ ἃ υἱνὶὰ ὉΠ ἴο  ῃαῖ 
βοθ8 Ὀοΐογο δα ψηδΐ ἤονα. 70 18 ἴο πιίϑα πα εγ- 
βίδῃηα [Π0 ΟΠαγδοίοσίϑυϊο οἵ 1}1680 ΥἹβΊ ΟΏ8, [Π18 ρῥτὸ- 
ἀοτηΐηδηοθ οὗ [Πὸ 14688 ΟΥ̓ΘΡ Θν εσυ την, 6 6 
ὈτγΙη,Β 85 80. ΟὈ])δοζίοη ἴο ΒΈΘἢ ἃ σοποορίοη ῬΑΓΥ͂ 
186 νὴ οὗ γογ. 22, ῬΑΓΌΥ ὅ1ι6 ὁπατῖοῦ ποῦ Ῥδὶπν 

Ὠδιηθα, Ηδηρδβί. ἱπάϊοαῖοθ ΨΟΙΥ͂ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ [116 
“4 ᾿πηργ βίου 88 ἃ ἍΠΟ]Θ᾽" 88 Ὀεϊπρ ἰδ οὗ “8 
κὶπὰ οἵ νϑῖο]6, πὶ ὙΏ1ΟᾺ {16 Ιοτὰ ἴοοῖς [ἢ μ]8 66 
οὔ Ὧχ6 ομαγούθεσ, 186 ΟΥΒΕ οὐθαϊογο ἴ).6 Ἀ]666 
οὗ 110 ομαγίοι, {6 6618 Ἰονοσχηοδϑῖ, 85 τ8048] 
ἴῃ 8 οδαγίοι. Ζ.Π|.», ἰὰ ἰδ ρΡαμῃρλ]οῦ 7᾽}6 
Ολογιδίηι- Ολατῖοί (Ἠεϊά61]0. 1832), ἴδατθ {πᾶ 
“ε{ῃ680 ΜῈ16618, βίδιη ἀὴρ ὑοῦ ἀοίδο θα, τηῖριὶ 
ῬΟΙΒΔΡΒ 8180 ϑοῖὴ6 ἀδὺ ΓΤῸ]] ΑἸὙΑΥ ὈΥ ὑποιηδβαῖνοϑ, 
πὰ Ἰοᾶνο 188 ἔμσοηθ βδίδηαίη," δα ἐπογοΐοσθ 
ϑορῖθ [26 ΒΌΡΡοΒβι[οη, σοίοσγί ἴο 1 Κιίη.β ΥἹ]. 
(ΙΚο Ὑεῖγίηρα Ὀοίογο Ὠΐτὰ), οὗ ἃ σοπδοίίουῃ ἩΣῈ 
106 ΨΈ6615, ἰῃ ορροδβίϊου ἴο ψὨΪΟῃ Ὁδιηθτοῖξ : 
“86 Ργορμοὶ Ν 88 ἰῃ βρ γι [ὉΣ {16 βρὶγιῖ, θὰ} οὶ 
ἴον [86 6γα." 

γον. 16. ΤΊιΘ ζομοταὶ ἰ8 [0] οννϑα ΌΥ ὑΠο βροςϊαὶ. 
--Μ 6 Κα, τοί : [6 τηδίοσὶ] οὐ ν2ὰιίςοῃ, Ὀπὺ : {Π6 
ΨΑΥ͂ ἴῃ ΨΈΙΘΩ ΤΠΕΥ 6 τηϑᾶθ, διϊάθα ἴο τὴ8 
ΒΔΡΡΘΆΣΒΠΟΘ, Ὀαοδιιθο ἮΤ6 ΤῸ ἀθα] ης ἤοσὸ ποῖ ψ|Ὰ 
ὙΒδὺ 18 Πἰντηρ--- 3}, ΟΟΙΩΡ. ΟὨ ΨΥ. 4.- ΡΠ], 

“86. σἤΓΥ50}16, ΠΏ ϊο τ ἢ [6 δηςϊοη 8 πῃ- 
ἀουθίοα]γ μὰ ἃ γϑ]ον οοϊουτ" (ΒΆημ, 10. 9). 
“ῬΙΟΌΔΟΌΪΙΥ οὗ οἸθαν ἢϊθ᾽᾿ (ΗΙΤΖΙΟ). οτπαΡ8 
ἔγομι 7 ̓  αγίεδϑι8, ἃ ῬΒΟΘ ο8 ῬΟΒΒΕβϑΙ 0 ἴπ ϑ'μδὶῃ 
(ἐπι 1] εν ΝΒ δ, ἴοτ ρο]α οἵ Ορμῖ). Βαὺ ᾿ΒΘΙΠΟΣ 

8 ἱ 80 παιῃηρὰ Ὀδσδιι86 ΤᾺΣ ΓΘ ΠΟΘ, ΟΥ Οἡ δδοουμπὲ 
οἵ 115 βο] ΠΥ} ὙΤμ6 Ῥγορα}]6 τοοῦ, ΣΠ (ποῖ 

Ὁ), ταθϑῃ8, δοοοσάΐϊῃρ ἴο ἴῃ6 Αταδὶς : ἴο 8 

δμαγὰ, 80114 (οοἸΡ. ΤᾺΡΙ ΠΥΊΡΙ) ; [86 στογὰ ἑοττηθὰ 

ΟΥ̓͂ ἀου ] πη ἴπ6 τὨϊγα ται ΐοαὶ, 85. 80 ἰγϑα τ ΕΥ̓, 
ΤΏΘ8 8 8 ἴογβοα ρ]αοθ, ἔοσίσοββ. ὅϑὅρμαϊῃη 15, ἴον - 
ἜΥΟΥ, ΓΟ ἰπ ῬγθοϊουΒ βίομθδβ. [ὑ 18 βαϊα ἴο 6 ἴπ9 
τηοάσσῃ ἴοραζ (μοϊ ἀ-[ο}0 42), νν ἢ160]. ΘΟΙΠΤΔΟΪΥ 1.88 
8108] [Ογ- 816 ἃ 60] 018, ν᾿ 686 50} 8068 ΔΤῸ ἀραὶ 
ἀϊνίἀοα ἰπΐο ἔνχο, πα τ ἢ ΑἾ80 ἈΡΡΘΑΓΒ Ὁ] 0188 
δηὰ αὐἰΐο τ ΗϊΐΘ; δοοοτάϊηρ ἴο Ηδηρβί. [6 Δ 5Ρ61, 
Ὠϊοῆ, ὨοΊΤΘνΟΣ, ἢδ8 ΤΠΟΒΕΥ͂ 4 Ὀοδης ἃ] τοα, δηὰ 
4150 ἃ ὈΓΟῚ δηὰ ρτθθὴ οΟἸ]οῦγ. Τὴδ ΘὮΓΥΒΟ] 9 
8 Ῥἰϑιδο ἰο.τοθη, ὈδδῸ ἼΪΥῪ ἴταῃ πὸ δηὰ 
Βηϊηΐησ. Τμδῖ (6Υ ΟΣ οἱθ ᾿κοιοδα, ἐ ὁ 



ΟΗΑΡ, 1. 17--28. 

(δαὶ ἴδ θεοὶ μὲν πὴ τα ΑἸΚα νγγὰ8 ἴοαπὶ ψ ἢ 
8}} {η6 ἴθ Ἄομα]οΐῃ, δχρίδῖπϑ ἴθ Ὀ᾽ 078] οὗ [10 
ψ 6618 88 θεΐηρσ ἔουγ, Ὀπὺ 4180 ἢονν {.6 β81η6 οου]ὰ 
Ὀείοτεο Ὅ6 οοποοϊνϑὰ οὗ 88 οὔθ, ὙΠΟ 8 ΚΌΠΟΓΑΙ 

δίδἰοιοηῦ ττὰ8 ταϑὰθ.---Ἰ ΠΝ Ὁ ΤΩΔῪ 8180 Ὀ6 ΓΘ- 

[εἰτοὰ ἴο ΟἽ : ΚΕΙΙ, : “411 ἴοι δὰ οπα ϑβοτὶ 
οἵ βμιαρε.᾽" ὕΟοϊῃρ. νϑσ. 8. Ἀρρθᾶσϑθοθ διὰ 
ἸΏΔΙΚΘ ἈΓῸ ΓΟΡΘᾺ 88 ἰζ 8 16 Ἰαἰίοσ ἐβρθο δ! ν 
{πῶΐ πον ΘΟΙΏ68 ὕο ὃ6 ϑροΐζθῃ οὗ : ποῖ [0 ἴΠ8 ρὺΓ- 
Ροϑθ οὗ ΟΧρυθδϑὶ ηρ ΒΌρΟΓβυΟΌΒΙΥ ἃ βϑοοοπα {1π|0 
1:6 ᾿Κοδ85 οἵ ἴῃ ἩΠ166]8, 85 Επνα]ὰ (ἀπά Ὀδίοτα 
᾿ἶπιὶ ϑαηοῖὶα8): ““1ὴ9 ομὸ δηὰ ἴδο οἱδοὺρ οὗ 16 
ἰοτεβαϊὰ ΤοῸσ,᾽" οὐ δ5 Ὀπηῦγοϊς : “Ὃ οοἰ πο ηρ 88 
6}} ἱπ ὑῃεῖσ τοϊδίίοη," δυΐ 88 Βυηβθῃ ἀῃὰ [6 
Ἰηοϑῦ : ““Θδοἢ ΟἿΘ σοῃβίβ θα οὗ ὑνχὸ ὙΠ66]8, ψ οὶ 
ἰπ ετβεοιθα δ } ΟἴΔΟΓ δὖ τίς δηρ]68 ;᾿ ““ ἀο.]6 
Μ 6615, [6 ομϑ βοῖ ἰπίο ἴδ οἴμον᾽ (ΗΠ ἘΕΝΟ3Τ.). 
Οπιεϊΐοστῃ  ΒΌΘὮ ἃ ὑομϑιγαοίίοη Ὠδα [86 οἰϊεοῦ--- 

(ἴεν. 17) ΤΏΔδι ἴθοΥ οου]ὰ σοὸ ἐπ αἰ ΓομΥ' ἀἷγεο- 
ὅοηδ (ἀ ΒοΟΤΙ 8 : ἔμ ἀἰθρογϑίοῃ οὗ [Π6 79ν)8 πο 
Αἱ] [Π|ὸ ΤΟῸΣ αυδτγίοσβ οὗ ἴμς6 σου], 186, ΧΙ 1, ὅ, 6) 

Ἵ ἐμτπίπησ. Οοτὰρ. γνϑῖβ. 8, 9, 12... Τδθ 
ἴοι. 58, Ἰοΐϑ [8.6 τοίόσοποθ ἴο 186 σἢ δ). Ῥ6ΘΡ 
Ἐπτουρὴ ΒόΓα 4150, 8ὸ δαὶ 086 ἡ ἢ 6618, 88 ΘΙ γεβαν 
ἴγουι Ἐ6 σοσατιθποδῃδηῦ ἴῃ γΟΓ, 1δ, ἀτα οοησοϊνοα 
οἵ (Ὠτουσβουῦ δοὺς σπίτι ἴ.6 ἌἙμα)οῖμ, δῃὰ 88 

ἀεοἰογίηθα ὈΥ πο. Ηδποο Βτδὶ ὉΠ592, δηὰ 

αἱ 106 οπὰ ἸΏ553. [Ὁ 18 σογίδ]Ὺ ἴο ὈΘ0 ποίϊοοα 

τἰᾶῖ ἰῃ 186 ἀοβοῦρθοι οὗ {86 οἰ δ)οῦ [88 τη886. 
ϑεπὰ. μαΒ 118 ἴπχση, δα τὶ [06 Μ1|6618 [ῃ9 ἔξπι. 
δοπὰ, ἀκ ἴῃ Ἐ86 ΤΌΣΙΠΕΓ ο486 {Π|6 Ὠυτηδῃ 6]θπιθηΐ 
Ῥτθ οι μἴθβ, 850 ἴῃ ἴδ6 Ἰαἰον [ σοῃπδοίίοη πιῇ 
16 ΟΠ] ; δηαὰ {Π18 (ἢδ6 ΤηΟΙΘ ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ, 88 
[116 Κ᾿ ρε6]8 γα ἤογὸ ἀδβοῦὶ θα ὈΥ̓͂ ὑπο 861 68. 

γεν. 18 δομο]υάθβ (18 ἀθβοσιρίϊοι 'ῃ ῬδγᾺ]] 6] 

ὕδττηβ ἡ [ἢ [86 οπαοῦ οὗ [Π6 νἱδίου, [5) 171.}3}}} 

ΔΙ ΠΙοταϊίτοΥ ; “ὁ οὶρ αν," ἴῃ [86 δ6ῆ86 οὗ ϑ8υὉ- 
᾿γ, βγεῖ οὗ 81} ομαγδοίθυζοὰ ἔπ στίηρϑ οἵ {16 
Ὑἢε66 ὙΥμαὺ ἴῃς ψἱηρβ γα ἴῃ ἴῃ ομδ] οί, 
ἴδει [86 ΠῺΣ νν88 ἴῃ ὑπ ν᾽" }}66]8 ; 88 ἴῃ (8 [ΟΤΊΠΕΣ 

ἢτε δπὰ ἐπα ἰἰκθ, δὸ 'π ὑδὸ Ἰαϊΐίοσ ΖθΑΥ 688 - 
Ἰμθῖγ, ἴο {ῆ6 ἴαοοβ οὗ [86 Το. δ᾽οίἢ οοττοβροπάρᾷ 
ἀπὸ ογοα τουμπα δϑουϊ, νὮοτο 6 416 ἴο ὑῃιὶηκ οὗ 
με πα1}8 ραποῖπρ 11κ6 ουθ8. ([ϑίθαά οὗἉ 773} 

δὸ δανὰ ὩΟΥ͂ ὩΣ"). ΕΕννδὰ [Ὁ [86 Ἰαΐζοσ: 

δροκεβῆ 1 Είηρε νἱῖ. 88. . Ὁ. Μίοδ., δοοογάϊηρ 
ἴο διοῖ μεσ ρῥιυποζυδιίίοῃ : ““οοι]ὰ 866, ἴοῦ ὑδ6 

[ΕἸ] δ5 οὗ {116 ἔΟῸΓ ψἢ.66}8 τεσ «υ]1[6 [1] οὗ δγ6β.") 
ΤῊ ἴαοο ἢ885 115 116 9] ΔΒ. ]ΟΔ}}Υ 1ὰ ἢπ6 ογο. Ηζν.: 
“46. χηοσὶ Ὀαδι {Ὁ ονάθηςσα οἵ ἴΠ0 ΡΟΥΘ οὗ 
π." ὙΜΠῈ [86 [ραν] ποθ (ΚΕ1|) (π6 Ὀοϊηρ 
[Ὁ}} οὗ οΘγοβ [88 89 1{1||0Ὸ ἴο Ὧο 85 ἰδ 88 σι 
ἱῃ 6] ροπορ ἂἀπὰ νϊἰβάοτη (Ηλν.), οὐ νι {δα 
εἰτευχηβίδῃος ὑμαῖ δ οὴ [0 ΡΟΝΘΥ οὗ πϑῦ ΓΘ 
ἜΥΟΎΒετα [6 Βδιηρ Οἵ ΤϑϑβΟῚ ἰ5 τὰ τοι " 
(ΒΈΕΝοστ.). Βαῦ Ῥογπδρα 6 δύ ἴῃ [18 ΨΔΥ 
τερτεβοηϊοά ἰο 118----Δ 8. 016, οἵ οοῦχβο, ἰΐ ἀὐνος 
ποὶ Ὀ6 τηδάο---ἰ Πα 4686 οὗ ἴΠ6 ὁ ΒΡΙΓΙῖ,᾿" δον 1 
τωονοὰ 1ῃ9 ᾿ἰν ηρ ΟΤΘαΓΓΕΒ; 88 Ὑ1Ὶ1 δἰ5ὸ Ὅδ 11)- 
το αίογ Ἔχ μ]αϊηθα ἴῃ ἀοία!], 

γεν, 19. Μοπείοιι ὙῸΒ ΔἸΤΟΔΥ τηδᾶδ ἴῃ νεγ. 17 
οἵ ἴῃς τηονγεσαθηΐ οὗ 1ῃ6 ἐμοῖς ὈΥ ὑδοσ,Βο ]ν 68, 
ΔΙΒουρἢ ποὶ τιν ποαΐ γεϊαϊίομ ἴο ῃ6 ο]δ)]οίἢ, 
ΟΟΏΡ. ἴπογο ; ΠΟῪ ὑπ το]αϊίου ἴο [86 οἤ8)οΐἢ 
ἷδ ΦΡΌΚοπ οἵἩ ἱἰπ ἀεὶ. ὈΜΒΒΈΕΙΤ: “ΤῊ ὙἘ66]8 
δἰαπὰ Ὀεβίάα 1η6 ᾿ἰνίηρ ογοαιοτοβ, θαΐ θη (δα 
ἰδιῖον πιονο, [86 ἰοτταοσ τηυϑβί οὗ ᾿ΠΘΙΏΒΕΙ 68 [0110 

" 
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τὴ9 ᾿πηρ186."--- ον, 20: ὑν, ποῦ “τρίζει, "᾿ ΟΣ 

ὑς (ΗΕλν.); θαΐ [86 Ὁ βοϊηρ; Ὀεΐογα ᾿88 δὴ 1}- 

ἤθηοθ, 88 Ὀοΐηρ ὕπο ἰαβί τηθηθ!οηθᾶ πᾶ πὶ. δὲ 
βίη βοαῖς αἰγοοῦίοπ, δὰ ἰζ ἰβ {πόγείογο δραΐῃ 

δἀορίοὰ. ΤΊ ΧΧ, Βανε, ἰπβίοβα οἵ Ὧν, τοδὰ 
ΨΡ, ““ οἸοι -ἀΔΥκ 688" 1--ΠΠ}Ἐοᾳ[ 8 (809 δρὶτὶν οἵ 

ΘΙ. 12, δ8 ἰΐ 18 4180 Θσβγθβϑὶυ οδ]]θᾶ ; ὑὰὺ [80 
ΟΒΔΊΟΓΉ ἀγΘ ραϊῃογοὰ ρ ἴῃ [Π|6 ἈΠΙΤΥ οὗ τ86 8ἰ}- 
βυϊατ ΠΡ : ΠΣ ΠῚ. ον. 21, σοΙαρ. νογ. 22, 

ΘΟ ΟΥΑΙ ΠΥ 1Ὁ οἀπποῦ 6 ἴδιζθῃ ΟὐΠΕΥ 80. 
Ηφθῃος ποιῖῆογ : [Π6 Ἰἰνίημ βρίτὶϊ (ΟΣ πὶπα), ποῦ: 
Ὀγθαίῃ οὗὨ Ἰἰἴ6, ᾿ἱνίηρ βοι], ὯῸΓ : βρίγιῦ οἵ 11, 
ῬΓΪποίρ]ο οὗ Π 0, ποῦ ὄνθη : ἐμ βρί τὶς οὗ {πὸ 1 νην 
ογθαΐασοθ. ΤῊ γερείίἑοπ οἵ ἴθ ἀδβοτίρυίζοη ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἀορίοίδ ἴο ὰἃ8 [6 βἱτηυ]ίδηθοιιβ τηονοιηδηΐ, 
Ὀαΐ Δγ8 οηιρλαϑὶδ οὰ {18 βἰτη] δηθοιβηθβ8, δηὰ 
αυἱῦθ ῬΘΟΌΠΔΡΙΥ οα [ἢ6 οἰγοιιηδίδηοο, ὑΠ|4Ὁ [ἢ9 
ΒΙΤ Ὁ] Δ ΠΘΟῦΒ Ἰηονθιηθηΐ 8 Ὀαβοὰ οἡ ἔδέγε δοίης 
Ο͵Ε δρὶγὶέ ("): ἩΠῚΓΒΟΣ {116 βρί τὶν οὗ {86 Ομ ᾽ οι ἢ 

μοηῦ, ᾿υϑὲ ΠΟΥ τοῦ [Π6 8ρ τί ἴῃ Τ.6 ὙΠ 166]8, 
ὙΓὨΟἢ 68 ἰἀοη 16 4}}Υ ἴῃ 884π|6δ. Βι ΒΘ ῃ ΘΠΟ]Ο568 
ἴῃ Ὀγδοκοῖβ 88 ἃ ρ]088 [6 πογ8 : {ΠῚ ΟΣ 88 (89 
δρίσγι ο Ὁ. ἨΕΝΟΞΤ. : ““ἰ 1Π6 βρὶ τὶ ἱτηρο]]οὰ 
ἴο βὸ {ἈΊΎΠ6Ρ, ὑπο ὑπ 6 6618 γοτοὸ ᾿Ητοι πρ,᾿ 
εἴθ. ΚΙΙΕΡ. : “ὙΒΠΠοΣ τπ6 ]ηα βἰοοᾶ ἴο ρο, 
ὈΣΤΠΟΡ ΠΥ ψεηῦ (Πανίης [πὸ ψἱπὰ ἔοτ ροΐῃρ, ἱ.6.) 
ἸΠῸΘΡ [πΠ6 νἱπὰ, ἀγίνοῃ ὈΥ [86 νἱὶπα." (--ταὖ 
ψογ, 21, ἴῃ σοπηθοϊΐοῃ ὙΠ [Π6 τορι ἴοη οἵ {86 
Βα απ Θου 8658 οἵ [Π 6 τηοτειηθηΐ οὗ οΠμδ͵οίῃ δηὰ 
ΜΓ 66]8, ἀπ 88 δὴ ἱπιροτίδηϊ Ῥγθρδσα[οη ἴο ν 68. 
24, 2ὅ, [ῆ8 ΠΟῪ ο]δηηοηΐ οἵ γεϑέ 15 δἀἀεοά 10 ψ68 
ὨΒοσίο, οἵ οΘοῦγβθ, οὨΪΥ τηοίίοῃ. 

γ οι. 22-28.--7λὲ Πεαυεηῖν ηλγτοπδα Οηδ. 

Αἴΐον νϑῦβ. 1δ-21 να οοπηθοϊοα {86 ὅχϑϊ νἱβίοῃ 
ἢ δῖ 8 Ὀεϊον, τ ὑἢ6 φαγίς, [6 ἯΠ0]Θ6 
νΊΒΙ0Ὲ οὗ ΒΊΟΥ 8 ΠΟῪ (το γ8. 22--28) θοτημ]οειθα ἴῃ 
[18 βοοοῃὰ ν)ϑίοῃ ὈΥ Θοπηθδοίϊηρ 1Ὁ ψιἢ τ πὶ 18 
δον, δῃὰ ὑδυ8 γτεοεῖνθβ ἃ Ἀθαν]Υ ΘΟΠΟΪἸ υϑίοῃ. 
“ΝΟΥ ΟΟΙη68. [86 οὐ] τἰπαϊϊπρ Ροὶπῦ οὗ [}16 {Π60- 
Ρθδην " (Ηζν.). γον. 22: 1Ὁ τγχᾶβ ποῖ ἤθάνβϑῃ, 1ξ 
88 ΟἿ]Υ βοιηθί ίηρ ἐξα ἰὸ ; ἀμὰ [18 ἰ8 ΒΙΣΟΩΘΙΥ 
ΘΙΩ ΡΠ ΔΒ]Ζθα ; ἤθποὸθ ΠῚ) (ΘΟ. Οἡ σδσ. 4) ρυΐ 
βγεῖ. Βυΐ ποὺ 858 Ἡβρηρβί, : “16 ΠΙΚΘη688 οἵ ἃ 
γΔΌΪΣ," ἷἰπ ἃ μεοηίζήίνα τοϊαϊίΐίοῃ : ἴθ Ἰαῦίοῦ ἰ8 
8. ΘΧρΙΔπαϊοσΎ δρροβίθοη (ΚῈΠ)).--- γρη, 88 

ΟΣΧΡΘπδο, τἱϊμουΐ [06 δτίΐοϊα, ὅ. Ὁ. Μιοη. : “8 
ἤοον Γ᾿ (ἔτοὰ τ, ἴο Ῥυ8}, ἴο βίδιωρ, ἴο Ῥϑαὺ 

δαὶ, ἰο οχίοηά, ἴο δίσοϊ. ἢ), ἔσοση θῇ. 1. ον αγὰβ 
ἃ ὑθο ἢ 1081 ἴθττα [Ὁ Γ [86 Πτγπηδιηθηΐ αἰνιἀϊησ ν᾿] 
ἷβ δΌονο ἤτοιῃ ὑαΐ 18 Ὀθ]ον, Ὀὰξ νηϊοῆ, δ (ἢ 9 
δἰ ΒΌἤοΙο οὗ {0 δαί, ΤΟΙ 818 ἱπ {86 Ὀδοῖ- 
στοαμα. [Ιπ {}}18 ἂν ἐλε ἐγαη δι οΉ. ἰο ἐλε ἀδαυεηϊν 
επἰλτοποα Οπς 8 ἱπαϊϊοαίοα. ΟὐΟτὰρ. οἷ. χ. 1.--- 
ΠῚ, ΟΡ. οα οἷ. ἱ. 1ὅ, 206, ΔΩ, ὁορ. οἡ 

ἢ. ἱ. 4.- ἰ  Ἴ} ΓΡΠ : [86 ἀγίῖο]6, Ὀδοδυβο οὗ 

ΓᾺΡ Ὀεΐηρ ὈΠΊνΘΣΒΑΙΥ Κηόνῃ (ἔτοπὶ [7, “ἴο 

ΤΏΔΚΟ βῃιοοίῃ .), δΠΌτα 18 ᾿ἸΚΟη 685 ἴὸ ἴοο : [890 
ΤΙ ρεϊϊιοϊα ἐταπϑραγόποῃ ἴδ ἴη6 γοὶπὲ 

οὗ 16 σομῃρδιίλου (ἔχοι, χχὶν. 10; Εδν. ἱν. 6). 
ΤΊ ΔΑ 22] 1 πρ᾽ ΟἰοΑΥΉ 6858 δηα ῬΟΣΙΓΥ͂ 18 {Π|6 ΟσσΑ βίο 
οὗ ἴπε ορί ποῖ ἐδασία]. ( εἶηο ΟΥΥβία] 18 ἀθϑὶῷ- 
παῖδα 48 θαυ, Ὀδθόδιβο ἐξ οχοϊῖθϑ αν ὈΥ̓͂ 108 
ΒΡΙΘΠἀΟΌΣ, ἰῃ ΒΙοἢ {παὶ οὗἩ [6 ΟἸεδίου 8. σϑ- 
Ποοῖϊρα. Ἐ ΑΣὮ] 688 δι αἷβὸ δἰγοδάν, νοῦ. 18, 
ῬΘΘη αἰγὶ υυϊοὰ ἴο ἔμπα ν 16 618. Τλοτὺ [6 ὑοτὰ- 



νε 

γδιοῃ ἰ8 ψ|} (Π6 ΟὨΤΥΒΟΙ 6, μοτὸ πὲτὰ [86 
φ͵Υσ 414]. Ηπνοθτ) ἔΚΚοΙΪ αἶβο σοσλαῦῖκβ {Ππ|πὺ 1 
88 ποὶ [0ὴ6 ναυἹἱῶῦ οὗ πόαν {Πᾶὺ ψγὰβ ΟΥ̓́ΣΡ [6 
μεδά9 οὗ ἴῃς ΟΠ Δ) οἱ, ---ἰῦ ΠΟ ΓΠ ΘΓ δἰγοῖς θὰ ΟΥΘΣ 
πότ, ὩοΥ ἀϊὰ ἰδ ὀνθῃ β᾽πὶς ἀονῃ ΟΥ̓́ΣΣ ποι, Ὀὰυΐ 
τἰθὰΐ 10 ννα8 Ἰ,ΘΓΟΙΥ ἃ οονοσίηρ [1 1ΐ, Ἰοοκίηρ 
[δΑΥᾺ] 85 186 ογγβίαὶ, ὑπαὶ δρροαγθᾶ ; ΕΤΑ ΤΌ : 
““ὯΟ0 ΟΥΑΙ ΠΑΓΤΥ͂ ΟΠδγὶοῦ- ἴγΓτηθ " (οΟΙΏΡ. Ὑ6Γ. 1]). 
(““ ϑιτοίομοὰ οαῦῖ, ἃ βίδηἀϊηρ ἜΧργθβδίοη ἴου ἰδ8 
τοϊαὔοη οἵ ἤδανθῃ ἴο ϑαγίῃ, 188. χ] 22, χἹἹ. ὅ, 
χιῖν. 24; 7061. χ. 12. ηΆ΄ὁ αγο ἤοΙΘ ἃ ΠλΟΙΒ ΟΥ̓́ΘΣ, 
ποῦ {π80 {Π| ΠθΔ 48 δι ρροτγιοᾷ 10; ὉΠΟΥ͂ 86 ποὺ αἵ 4}} 
ἱπιπηοα «6 }]} πάθον 1η6 γδο]ῖ, ῸΣ ἔπε νἱηρϑ ΡΓῸ- 
οοῖ δον ἐμοὶ [νοτϑ. 19, 25]. ἨἩΈΕΝΟΒΤ.})-- 
γεν. 28. Νοὸν 0, νἱζ. ὕ8θ ἐογϑιλθῃ!οηθι. 

ὕπαον ἰὑ όσα [ῃ6 ψίηρβ οὗ [8 σδα)οίῃ βέγαι εὐ 
ἰὼν ἢ ΟΠ ΘΓ. 7), ταλθοὰ δ᾽ οὔςξ, βδίδηηρ Θγθοῦ. 
ΤῊΘ ἰερθ ον, ἴ86 ψὶηρδ ἊΡ, ἃ Άγτω, ἱηροβὶηρ 
αἰὐτίπα6.---ϑίηοθ, δοσογάϊης ἴο γετβ. 9 δῃὰ 1], ᾽ς 
ΠΏ Ὅὰ8 Ἰοϊηοὰ ἴἰο ῃ6 οἴδεῦ σψίηρ, [86 ἴΌυΣ 
ΟΑ] ΟἿ ἸΩΔΥ͂ ὈὰῈ Κη ὑομοῖμοῦ ἴῃ Ῥδὶγβ ἴ00 ὕδ6 
Γοργοϑοηϊαϊίοη, Ὀὰδ ποῖ ὑμαὺ ἜΥΟΣΥ ὑνὸ ΜΠΠΡΒ 
ἀονηναγὰβ (ΚΙΙΈΕΕΟΤΗ), δμδϊορουβ ἴὸ 16 ὁ0π- 
προϊίΐου ἀονο, ᾿ἱκον δ σονογοὰ οδοὶ ΟἾΠΟΣΡ 88 
ΠΟΙ ΙΒ θουΓβ; υαὶ ἴμ6 τοργοβοῃϊδίοῃ 18 στ ῖμ  Υ 8Ὼ 
Ἰηὐδη τη} δηὰ ἰπηργοββῖνο τορου ομ, ἴῃ ΟΥΑΘΓ, 
88 ἃ ὈΓΘΡΑΓαΙΐΟΙ ἴοΣ ψμαὺ (ΟἸΐονβ, ἴο Ῥογίγαν 
ΒΟΪΚΤΔΏΪΥ͂ 1160 σογοσίηρ οἵ (μ6 Ὀυαΐρθ8 (ΘΟ. οὁἢ 
σα, 11). Αορογάϊηρ ἴο Ηρηρδβί. [ἢ6 Τοργοϑθιυ ὰ- 
τοι 18 τηθδηΐ ἴο Ὄχργθδ8 ἸΩΘΓΘΙΥ : ὀυέγῳ δοραγαία 
σμογαῦ, 80 ἰμαὺ πιζῆουΐ ἰδ ὉΠ 6 8θη86 τηϊχζϊ Ὀδ, 
ἀπαῦ ΟὨΪΥ οὴδ (“ομὸ δὰ ἵνψο ψὶς ἢ οονογθιὶ 
τὰ ἢ) δαὰ ἵἔνο ψἱηρβ σονοσίηρ δΐἷ8 ὈΟΔΥ. (7) 
Μογο ΘΟΓΓΕΟΌΪΥ αὶ : ΠΤ οΟΥΤοϑρομὰβ ἴυ ὄν, 

ΔΗΔΙΟΡΟΊΒΙΥ ἴο [16 πὸ Ἀπεῦ οὗ νοῦ, 6. Ἐναὶὰ 

ΒΌΡΡ] 68 αἴζον [86 ἢτβε ΠΤ (χυοξίηρς 186. νἱ. 2), 
ὉΠ2Ε. Ιῃ ορροβί([ἴοῃ ἴο {δϊ8, Ἡθηρεῦ. ΤΣ ΒΕῪ 

ΤΟΙΊΔΓΚΒ: “ΤΏΙ {{ρ5 οἵ {Π|8 πίπρβ (οὗ [86 γμαὶν οὗ 
ΜΠ ῊμΜΒ ἘΕΕΥ ΠΕ ΚΟΥ ΠΠΙσἢ Ὁ) τόδ ὴ δ᾽οηρ ἴο ἴδ ναι], 
Ἐσε βυρροτῖΐ ΤΠΕΥ͂ Δ1ὸ ποῦ δάδρίθά, δὰ ραν ο Ὁ] Υ]Ὺ 
ἴοσ [818 σθάβϑοῃ, μαὶ [Ππ ὙΠ1ὴρ8 (ΤΕΥ. 24) Ἰπᾶκθ ἃ 
Ἰυυὰ ποῖβο, δηὰ δΓα ὑβογοΐοτο ἴῃ ἔγθϑ τοῦ οῃ ; δηὰ 
ζασίον, Ὀδοδῦ39 ΠΡΟΠ ΟΟΟΔΒΙ 0 (ΠΟΥ͂ 8Γ6 ᾿ἰϑὶ ἀν. 
ΤΊ ψ 66] αἷ80 ἀο ποῖ Εἰ ΒΡΟΣΙ ἔμο ομαγὶοῖ. ΤΠ 
1064] Ῥγοχίτα ΒΘΈΤ8. ΟἿ Ϊ ἴο ἱπάϊολϊο 106 60ῃ- 
πθοζίοῃ Ὀοῦνθθῃ [6 Βα 6 γαὶ ῬΓΟΥΪ 668 οὗἁ ΟΓΘΑΙΟΙ, 
ἷδ τηρϑῃΐ ἴο τορσγοδοηΐ (6 ογεδίϊοῃ 88 ἃ ἱρὰ 
Ὑ11016.᾿ 

γεν. 24. Νοί 1685 νἱν  ἀὶγ [ἤδη ἴδ σονοτηρ οὗ 
ἴ6 Ὁπὰθὺ ραγὺ 18 ἴπ6 τηογοιηθηὺ ἴῃ ἴπ6 ὍΡΡΕΓ 

Ῥατί (6 μ66 Ὁ 55. Ὁ) ἀορίοϊεά, ἀπὰ ἰῃδὶ 88 8 

Ἰοιὰ, ρμοτνογία] ὁπ6 (ΘΟΙΆΡ. γϑγ. 14). ““Ϊμοτίο 
186 ῥσορμοῖ νὰ8 ἀθβου Ὁ ηρ ΟὨΪΥ ψμαῦ ἢθ δῦ, 
ΠΟΥ͂ 4180 δῖ ᾽6 δοαγὰ " (΄. Ἡ. ΜΙΟΗΑΒΜΙΙ8). 
ΤῊΘθ αυἱοκοηΐϊηρς ἱπἤπδησο οὗ [86 ““βρὶτῖ τ᾿ ροῖβ 
ὮΘΙΘ 85 118 ΟΧργοβϑίοη ἴἸὸ ποὶδθ ἘΠ τΝ οἰ. χ, ὅ. 
Πὸ {ΠΗΘΥ͂ ΒΟΥ ἵπ (88 ΨᾺΥ 8. ““Ἰοηρίηρς ἴο {]8] 
ἘΠ ὲΓ πηϊβδίοη, δηὰ ἴηλτ ΘΟ ΒΘα  ΘΏΠΥ 86 Ὁ πη6 οἵὗἁ 
τη ΐᾳ δι] ΒἸτηοηῦ ἀταννθ ΠΘαΥ ἡ" (ΠΈΝΟΒΤ.) ἢ (ἰ] νη 
ΤλΆ 68 ὕῃθ οοχωσηδῃὰ ἴῃ [πῃ ΐδ σοΐεθ Ὀτγίηρ' δρουϊ 
1.6 τἸοογοιηθπΐ οὗ ἔπ Ψ}166]8 ἀρύλν πώονας ἴο 16 
᾿ἰνίης ογθαζγοβ. ΤῊΘ ΘΟΙΩΡΑΓΒΟΩ 8 ἃ [ἢγϑοίοϊά 
οὔθ: (1) 886 [16 ποΐδθ (νο]96) οὗ συϑὴν ψϑίθσα, 
οἷ. χὶὶ, 2 (Εον. χίν. 2, χίχ. 6); 188. χυὶὶ. 12, 18; 
(2) δβ 86 σνοΐοϑ οὗ ἰμο ΑἸγηιϊβ μεν, ννὩἱοἢ ΤΉΑΥ͂ 
ΘΔΠ ἴῃ6 ὑπαπαοσ, 88 8180 δΥ̓ΘΣΥ ΟἾΒΟΥ 5. τ 1]1Ὸ Ὁ 
τηδη  οϑίδίίοη οὗ ἀοά (Βον. χὶν. 2, χίχ. 6; ἢβ. 

Υχὶχ. ὃ 844.) ; (8) ποὶδο (γοΐς6) οὗ πται (προ, 

ΕΖΕΚΊΤΕΙ,. 

Ὁτουρὰὶ 
τοροῦμοῦ δά οἰοθοα, ““ἴο στ .᾿᾿ ἃ ἀ]Ϊ, σοι ἤιδοά 
ΠΌΪΒ6, ὅεγ. χὶ. 16), 88 ἴὨο ποῖθο (νοΐου) οὗ δὰ 
μοδὲ, (ΑΥΟΙΟΓΆΓΙΥ δη ἃ βἰσαηρεῖὶν, ὁ. ἢ. Μ|ο)86}18: 
“.8ἃ8 ἴδε γτυβηίης οὗ 4 ψναίθγίδ]!, 88 ἃ ὑἐπαηάοῦ οὗ 
6 Μοὶ ΗἰρᾺ, ΠΟ τΟΡΒ, 88 {0 γνοΐοθ οἵ 8 
ΨῈ0]6 ΘΥΩΥ; δηὰ πη σοπηοοίοη ὑβογον }) ἢΘ 
ΤΟΙΏΆΓΚΒ: “7υ8ὺ δι ἢ ἃ τοριθϑοηἑβ οι, 8486. Ψ ΠΡ 
ἰπ Ηοιηοῦ Ματβ ογίθβ [οδὴν ἴῃ ρῦτον ἰδ 18. πὸ 
βοά, Ὀὺὺ πλογοὶν ἃ ἔθαπι οἵ [Ππ6 ᾿Βυπάαγ-ομδσγοὶ οὗ 
(ἀοά], δῃὰ 80 οὔίδβ δ8 ἰζ 10,000 τοὶ οτἱϑὰ αὖ ὁῃοθ. 
Ιἀο ποῖ Ἰοοκ ἀροι ἔΖοκλοὶ ἴῃ ΟἾΒΕΓ τοβρμοοῖβ 88 8 
Ὀδαυϊὶι} υυϊλοσ, Ὀμὰΐ ΟΥΘΥΥ͂ ΟΒ6 σου Υ πιυϑὶ 
βηπὰ 186 γἱοΐωγο ἤθῖ6 Ὀθϑιι α}, δ ἃ 81}}} πηΟΓα 80 
1 [86 αἰδυϊποϊίοη Ὀούψοθῃ αοά, οὗ ψ  οσα ἰΐ ἐδ 
ϑοιηθναῦ πη οΥ ΠΥ, δὰ {πὸ ἀταιν ὑοαϑῦ Ὁδ- 
ἴογο Ηἰἷβ ᾿μυηάεγ- οἰ ατίοῖ. ἢ) ΤΏ ““νοΐοθ᾿" ({δ6 

Βουηάϊης {4), Βονονον, ὙΠΟ ΕΣΖΟΚΙ6] θα γβ ἴῃ 
[18 ν ΑΥ̓͂, δοοοιῃρδηϊθα ὕπθ τηονοῃθηΐ οὗ 1ἢ9 
σἰα]οῦη, ὙΠ ΜΠ16]}}Ὶ αἷϑο ὑδπαῦ Ἰοϊηΐηρ οἵ [6 
ΜΙ ρΒ ἴῃ ν γ. 9 ἴοΟΚ ΡΪὰσθ ; ἴογ τὩλεπ ἐήεν τοδί 
(νογ. 21) ἐλεν ἰδὲ ἀουλὶ ἐλεὶν ισπσδ (Ῥ]-.}}. 

γεν. 25. ἦγ ΤΟΙΏΛΤΚ Ὑ10}} τεδρθοῖ ἴο [6 τοϑὺ- 
μι οὗ {Π|0 64 710}} ΘΔ Ὁ168 τι8 ἴο [Ογτὴ ἃ οῃ]θοΐ ΓΘ 
85 ἴο Ἡμαῦ ἀοίθγιῃ 68 ὑΠῸῚΓ ΓΟΒΟηρ ; [Ὁ 85 τὸ- 
δαγὰβ ποῖγ τηούϊουι 110 ΔΙΛοδαΥ σοροδίθα ] Ὁ τη. ἢ- 
(ἰοποὰ “ βρὶ τ" τηἱρην δα ῆοο. Ἔμὸ ““μοἶδο οὗ 
[ΠΘῚΣ ΜΘ ΩΒ “ἡ 4180, Θϑρθοί !ν Ποτὸ 1 ὰ8 ΓΟΡΓΟ- 
δοῃηϊδα δῷ “110 πε νοΐθθ οὗ ἴ:0 ΑἸ σμῖγ," 
Δα πἶβῃ 8. Ὁ8 ἴο Ἰἰδύβῃ ἾΡΟΣ, δ μι θὰ τὴ 
“ἜΧΡΘΉΒΕ" (γοῖβ. 22, 28) Ἄδὐόῃ τηλϑὺ ἀϊγοοῖ οὐ 
Ἰοοῖκβ ρα. “" ΟΒΙῺΘ ἃ νοΐοο,᾽" οἷς. 
μ΄. Ὁ. Μιοη. : Δῦονο ἴδ ἤοον ν]ι ἢ 88 ΟΥῸΣ 
{Ποῖτ μοδὰβ ἰζ ἐῃυπάογοα.) [ἢ [118 ΑΥ̓ Οὐτ Θο0ῃ- 
. 

οὗ [πὸ βουῃάᾶ ψΨἘΪΘὮ ἴθ ργοααορα τ} Ἰὲὶ 

ἸΒΈΠΗ 8 νεγ βοὰ, τ μαῖ γὸ δὶ ἴο ὀχρεςΐ ἃ8 [0]- 
ΟΥ̓ΠΩΡ ὉΡ Ψηδὐ ρο68 Ὀεΐοτο 18 σϑδὶζοα. ἸΤΏοΙΘ ἰ8 
ΠΟ δβίδίοιημθηΐ ἤΌΓῸ 88 ἴο ἴδιο αυδγίοῦ ἴγοιῃ ψ ἢ 
[μ Ἰουὰ βουπὰ σάτα Ὑ᾽ Βΐοἢ 88 θεασά ἀυτίπρ [89 
ταοϊΐοι οὗ [})}0 ΜΠ] Πρ, 88 Κα1} τηαϊηϊαὶπβ, [11 ἰβ ἃ 
“ἐνοΐσο"" 150 ἡ Ισἢ σοϊηθδ, Ὀὰϊ [6 ΟἰΓΟυηβἴδῃοθ 
{Πᾶὺ “ἐξ οαπιδ᾽ ("}}) ἀορίοῖβ βοιηθιης πιαξίησ 
ἐδ ἀρρεαγαπος δυιαάφηίΐμ, 80 ἱμαΐ ἴΠ6 νἱβίου. ὮΡ ἴὸ 
16 ᾿ἰαϑῦ ὈΓΪΏΡΒ ὈΘΙΌΓΘ ῸὯ8 8 ΟΟΟΏΓΓΟΠΟΘ οὗ 8} 
ΘΧΟΘ αἰ ὨΘῚΥ εὐϊττίης ΟΒασδοῖον (ςοσρ. ἰμπ τοά. τὸ- 
ἸΩΆΒ ἴο σοῦ, 4--28).---ὰ (ΠΟΥ δίδπαΐηρ (ηον 
οαυϊναϊοηῦ ἴο: ὙΏ6ὴ ΠΟΥ βιοοά, ὙΠΘῺ {Π|61Ὁ 
τοῖοι οοαδρα αὖ ἴθ γοΐοθ) ἔμθνυ 16ὲ ἀοχῃ ἐμποὶν 
σἱηρ8 (10 ΓΘ οὗἨ ΘοΌΓδα Γαΐβοὰ ψ μθ) ΠΟΥ 
ΜΑΙ Κοὰ ΟΥ ΤΟβ6 ἪΡ ἔγοσῃη ὑἢ 6 δαγίῃ, νϑυ, 19 844.), 
ΜΓ810}} ἰδ. τοροαύθα σεγθαί τη ἔγομη γογ. 24, ποῖ, 
ὨΟΥΟΡΟΓ, “ἢ ΟΥΔΟΡ ἴο τουμῃὰ οἴ {18 δι )δοεῦ 
(ΚΕῖ1), θυ ἢ ΟΥΘΡ ΠΟῪ δ΄ [Π6 κϑῖηθ {ἰπ|0 ἴὸ 
ΘΧρ αΐα ἰῦ ἴο τ18 ἃ8 γοβρθοίβ 8 σϑ8θ. (““Α νοΐοϑ 
ἰϑδιι68 [γΓῸ πὰ δΌουΘ [16 νϑαϊῦ, ἡ ΪΟ ἢ γαοῖ [ῸΓ ἃ [19 
Ῥυΐδ 8 γοϑίσαϊηῦ οἡ 1ἢ}6 τα ρΘὑΠ ΒΥ οὗ ἴδ ἰπδβίτα- 
τηθῃῖβ οὔ [ἢ ἀἰϊνὶπο ταί." ἨἩΈΝΟΒΤ.) ΑἸΤΒουΡἢ 
ἴη Ψ|ηδὺ [ΓΟ] Β ͵ὸ ΔΓΘ [0 ΤΟΔΟῚ ἃ φΌΔ] Ἀπ οτῖο 
αἰτηθα αὖ, τηϑηο ΤΑΥ͂ Μ06Ὲ}} 6 τῃϑὰθ ᾿Ἰ6ΓΘ δυθῃ 
οἵὗἵ ἫΝ 6 ομβαγρίης {πὸ λυαρστηρηΐ ἐπ σεπεγαὶ ἴο βίδα 
411}1..--- ΤΊ 6 ἰεόίέηᾳ ἀουοη οἵ 1η6 ἊΡΡΟΥ νυϊηρβ σο- 
τοβροηἀβ ἴ0 ΤΠΟΙΤ ΘΟ Πρ ὑπο βοῖνοβ ΣΤ {}6 
᾿Ὀλ Δ.2}} ΑΒ 86 Ἰδίζεν γοργοβθηΐβ ἰῃ σθηοταὶ 
τανογοη αὶ ἀϊθίδηςσο, δηὰ ἰμαῦ οἵ 6 ογδϑαΐτθ 
ΜΓ ΠΘῊ ἴπ τηούοη, 80 [ἢ [ΟΥ̓ΠΊΘΣ ΓΟΡΓΟβθηΐβ ἰῃ ῬΑΤ- 
(ἰσα]αῦ ὑΠιοἷγ τηοϑῦ βυι Ὀιηἰβδῖνο εαἰἴθηςθ, ἐπε ῖγ ἄθορ 
ΤΟΥΘΓΘΉ 4] τεϑὺ Ὀθίοσα [9 ΟὨ]Υ͂ Πἰνίηρ αοά, 89 
ΒΟΟΩ 848 Ηἰδβ νοΐοθ ἰ8 ἢραστᾷ, Ῥβ. Ιχχνὶ. 9, χῖνὶ. 
7,11. (ὕΜΒΕ. : “18 [8 ϊ8 ποΐ, ἴῃ δβιογῖ, 8 8118- 
βίοῃ ἴο [06 ἀρδίῃ οὗἉ {116 ογθαΐϊασο ἢ [10 18 [9 νοΐδθ 
οὗ Ηἰπὶ νῆο Κ1}}18 πὰ τα κα68 α]ΐνο.} 

γον. 26. δυο, [16 βἰσοιφοεῦ οΧργθββίοῃ ἴὸσ 



ΟΗΑΡ, 1. 27, 28. 

αῦονο: “16 λέρλεδέ ΟὈΪοοϊ πὰ ἰδ γί δίοῃ "ἢ 
(ΗκΚΝΟΒΤ.) ἷἰβ τιοδηΐ ἴο ΕΧΡΓΕΒβϑα. ---  8Ό,, 

ἴτοτα “ἽΒΌ, ὕο τηδῖκθ ϑιροοί, δλίπίησ, ὑμαὺ σαῖς 

σύσεδ Γογέν ρλί. “1ι Ἄδηποῖ Ὀ6 ἀδοὶβ 6 ἃ τ ἬΘΟΥΣ 
1Π6 δηοίοπίβ βανὸ (8 ὩΔΏ16 0 ἃ δίζυ- Ὁ] 6, ΟΥ 
ἀκτὶς ὈΪπο, οὐ νἱοϊοῦ δἴοπο" (ΒΧΗᾺ). ἩΈΝΟΒΤ.: 
0 δοσουηὶ οὗ ἴὴ6 ἘρΑΥΘΏ.Ἰ Κα οοἴοαν, Εχοά. 
χχὶν. 10,  Βοσα (6 ψΠΙύθηθδδ ΟΥ Ὀτ σὺ Ἰυδῖτα οὗ 
ἴῃ ΒΑΡΡΉἾΤΘ βίδηαβ ἴῃ σομ πϑοίοη ὙΠ ὉΠ 6 ῬΌΓΠΥ 
οὔ 16 ἤρανθῆβ, πὰ ἀδηοῦοβ ἴδ6 ἱπΠ ηἶ ἴδ ΘΙ ΏΘΏΟΟ 
οὗ Οοιὐἱ 5 ἀοσχηϊπίου ΟΥΟΡ ὑπ86 οασίῃ πὶ ἰΐ8 ἱτὰ- 
Ροΐδθηςο, δ'π, Ὁητὶ θοιιβη 688. ΗἼΤΖΙΟ : “ΤῊΘ 
ΒΔΡΡὨἶτο οὗ [86 δηοίοπΐβ 18 ΟἿΣ ἰα»ρίβ ἰαξιιζὲ, 88 ἷπ 
Εχοά. χχὶν. 10 δὲ ὁρδαπο βδίοῃμο, δῃὰ οἱ δοσουῃΐ 
οὗ 6 σῦν ὈΪὰ6 σΟΙΪΟῸΣ οὗ ἴπο ᾿ιθαυθηβ, 8 Ὁ] 
ομδ." (ὁ. Ὁ. Μιοη. : “ΤῈ [ἤτοπμθ μδὰ ἢ π8 ἴΠ6 
ΟΟΪοῦΣ οὗ ἴη6 Ῥυτὸ ποανθῃ ὙἘΪΟὮ 18 δῦονα {Π|6 
ο]ουὰβ ; Ὀοῃθαί ἰδ 41} ὑπαὶ 'β σἸοοτηΥ, οὐ τα διὰ 
Ἰσηἰπΐηρσ, ἴδ ῆγοηθ ἰἴβο} ἢ Ὀτρηΐ δπὰ 
Βθδνθῃ -ἶἶκὸ Ὁ]9.") ΤῈ Βδρρ τα ἴδ ΚΕΝ πὶ 
ΔΙ πὶ; δ 4]1 ονοηΐδ, ἰδ 15 ο" σοοοιπέ Ο [48 
ὄγίρὶξ ἰωδίγε ἰπαὶ 1ῦ 18 ἴθ 88 ἃ ΘΟΤΩΡΑΙΊΒΟΏ. 
ΤῊ Ὀοδολα] ὈΪ0 δ ΘΟΙΟΌΓ 18 ΤΑΘΓΘΙΥ ἱποιάἀθηναὶ. 
Βιῖ ἰτ ἰβ πιοῖο ψΟσ ὮΥ οἵ Ὠοίΐοα ον ἘΖΟΚΙοΙ, 
ΜΌΘτα {πὸ Μοδὶ Ηἰρὴ 18 ἐῃ αὐοϑίΐοῃ, 88 δ γεδαν 
δ νοῖβ. 22, 24, 80 δβρθοὶ}} } ΠΕΙΟ, τοροδῖϑ δηὰ 
ΘΙΏ ΡΠ Δ51Ζ68 ἱῃ [ἢ ΒΊΤΟΙ ὙΑΥ ἴδ ἸΠΘΙΘΙΥ απα- 
ἐοσιοαῖΐ, ῬΌΓΕΙΥ ἐπιδίσηιαίο ΟὨαταοῖεῦ οἵ ἢΐ8 Ταρτὸ- 
βοηίωϊίοη : 3, ὨΙ Ἵ ἴπτοθ ὕὐηοϑ, ἀπὰ γοῦ ἀρδὶῃ 

3. ΑΒ ἴῃ ἴμο οδϑ8 οἵ ἐμε ομδοῖμ πμδὶ ταὶ 
τηϑὰθ ἰδ ΔΡΡΘΔΤΒΠΟΘ Ὑγ85 “86 1 ΚΘΏ 688 οὗ ἃ τΏδῃ " 
(νοῦ. δ), 80 ἢετο ἴΐ ἰδ βαϊὰ, {80 ΗΚΘΏΘΕΒ δα {86 
ΔΌΡΘΟΣΒΙΟΟ Οὗ 8 τη (ΠΔῃ. νἱἱ. 13). ΟὈΙΏΡ. ΟΣ 
γον. ὅ. ΤῊθ Ὠπμδὴ οἰοιηθηῦ ἰ8 818 ἋΡ ἴο 1Π6 
σηά, ᾿πδὶ δα οπ 186 οἵπου μβαπᾶὰ ἴῃ ΠΒΕΤΎ 6]6- 
τηθηΐ ἰ8 {πτοῦρδουϊ, ομαγδοίεογίϑιϊς οὐ ἐδ Υἱβίοῃ. 
(Οοπρ. ἱπέσοα. σετηαυῖβ ἴο γ ΓΒ. 4-28.) 

γεν. 27. Ὁ, 5 ἷἰπ γόῦ. 1ὅ δῃηὰ σεῦ. 4; 

ῬΆΓΆ]]Ε] ἴο Ὁ ἢ, νοῦ. 44.--[Ὀ ἢ Ὁ. ὁοτηΡ. 

Οὔ νον, 4.---ΤΏΘ 70 ἱμβ [8 4180 ἃ γοϊοϑρεσεῖνθ Τσο- 
ἴοσοποθ ἴο 1π6 γο-οἱουά, νἱΖ. ὈΥ͂ πη 688 οὗ νῇαΐ 
[οτταϑὰ [86 οἸἱπηαχ οὗἉ ἰζβ ἱτωργοβϑϑίοη. ἘΒαΐ ζαγί μου, 
186 ““ολασηιαϊ-ἰοοῖ" εἰδοῖβ [Π6 ὑγδηβί θη. ἔγΟτῃ 
ἴηθ9 Ὠυτηδη αἰοτηοηὶ οὗ Ηΐηι ὙΠῸ 518 ὍΡΟῚ 1ΠῈ 
Τσοῦο ἴο ὅπ ΟἿΟΣ βίάα οἵ ΗΒ Δρρδδσγδαηοθ, ἴῃ 
ογοτν, ἤηαὶν, ΠΟ ΘΥΘΤ, ἴῃ 8 ΤΠΒΠΉΘΥ ΘΟΥΤΟΘΡΟΠΟΙ ΠΣ 
ἴο 1ἴὴ6 ἤχει ΠΌΠΙΔη πη ργοβδίοη, ἴο Ὀτίηρ δοουΐ ἴΠ6 
φοποϊπβίοῃ δ [86 Ομ δΠρ' μοϊπῦ οἵ [86 ΜΏΟ]6. 
ΤΊ|ιθ ἱπίοστηοαϊαΐο ἴοστη ὈουΙΧὺ “΄ 88 ἴη6 ἈΡῬΘΔΙ- 
ΔΏΘΘ οὗ ἃ Π8ὴ " δηὰ 88 (80 8 66 οὗ το, 
οἴα., 8 ἐμ8 η6 ὀγέσλέ ἰμϑέγε οἵ [6 ΟὨΔΒΠΊΔΙ, 88 
85 ὈὉΤΟΌρΡΗΪ σὰΐ ΟἹ ΜΟΥ. 4 ; δηἃ ὈΠΙρΡΉ 688 8150 
Ὑ11, 85 'ννθ 8}}}} 866, ἕοττῃι [86 τιραϊοτι οὗὨ τΊγϑἢ8]- 

(ἴοη δ [ἢπ6 6066. 5.20 ΠΟΟΓΞ, ῬΟΙοηρίης τηοϑῖ 

ὨΔΙΌΓΣΑΙΙΥ ἴο Τὴ ΠΝ Θ᾽ ΞΞ 856. [00 δρρϑϑσϑῆοθ οὗ 
ΠΌΡΕ εν α 

Ββτο, οὗ α βουδοὸ τουμὰἃ ἀροῦϊ ἐξ, {.6. οὗ ἃ ἢτο 
ΠΈΪΟΣ ὑδκοβ ἰπ6 Βῃαρῃο οὗ ἃ δοῦδα ἐπο]οδΐπρ 
τοιπὰ : ΗΤΙΤΖΙΟ : “ὙΠ ϊοῆ ἢ88 Δ ΘΟ] Οβσο σουπηᾶ ; 
ἩΈΝΟΒΤ. : “8 ἢοῦδθ τουπὰ δϑουΐ ἱΐ, ἐ. 5. ΒΊΟΝ 18 
οι! ο]οβοὲ τουηᾶ, ἰῃ ογάον ἴο ἱπάϊοαΐα 186 οχὑθηϊ οὗ 
ἐϊ8 Ὀυγηΐηρ." ῬΟΓ ΡΒ 4180 1Ὁ 18 τηϑαῃῦ ἴῃ ἴ}}18 
ἭΔΥ ἴο ἀορὶοῖ 8 ἢτο αὶ 18 Βεπιτηοάᾶ ἴῃ. Το ΓΕΙ͂ΘΓ 

πὸ ἴο 05 ΠΙΣἽ., ἰ νέτ. 26, 168 ἴεο ἴαγ οἵ, δὰ 
δῖνεδ ὯῸ θ6Ώ886 ; δῃὰ ἔδοτὸ ἰδ [πιϑὲ 68 1016 ἱῃ ἴδ ΟῸ 

οἵ ἱγαπδίαϊίηρς ΠΟ Τ ὉΥ: ““Ὑἰΐη [16 δδτη6,᾿" 
ἴουΣ π Ὁ οογίδίγ [ἴΠπὸὺ ἐΧΡΓοβϑίοη ἴδ ὑ ΓΣΌ. 

δὶ 

Ἧ 6 δανα ἴο ρὸ Ὀδοῖς ἴῃ ἱπουρδῦ ἴο [πε Ητο-ο]ουὰ 
ἴῃ νοῦ. 4. ΜΔ] τηάῖτοα οἂἱὐ οἵ ΠΣ} δοιῃοίϊσ 

ὙΝΙ1Θ, ΟἸ6ατ, γ53[[}) [π᾿ {818 ΝΥ ταθη το ἦ8 

Τηϑὰθ βῬΠΘΓΑΙΥ οὗἨὨἁ Ἀ{86 ὈγΙρΗὔποβϑ οἵ Ἰρμῦ δπα [ἢ 
ἴοττη οὗ το, ἐ.6. οὔ ὕτο αἰ βοτθηῦ ΓὨΪΉρ8.---ΤΏΟΓΕ 
ζο]ονα ἐμ6 Δρρ!] οδίϊοῃ ἴο Ηΐτὰ το δἰ 8 Ὅροι [ἢ 
ΤΏγομθ, δἰ ἧκθ ἴῃ δὴ ὉρμΜασὰ δπὰ ἴῃ ἃ ἀονηναγὰ 
ἀϊτεοϊΐομ. ἢ 18 δχρ! σαῦνο. 118 ἸΟΐΧΙΒ δοῖῃδ 1ΏῸ 
οοπδίἀογαϊίοη, Ὀδοδῦβο Ἠθ 8115. Αβ, ἵδοῃ, ἔσΌσα 

ἴδιο ΔΌΡΘΔΙΘΙΟΘ οὗἨ ἴΠπ686, Ἰοοκίηρσ ἀονηνασάβ, [ἢ6 
ῬΓΟΡΒοΣ 8808: 1 ΔῊ 88 (᾽6 ΔΡΡοϑγδηοθ οἵ ἢτθ. 
ΤΠ6ΓΘ τησδ τοιηδίη 86}[-ΘνἹ ἀ Ὁ] (απὰ ΟἿ. ὙΠ]. 2 
Ραΐβ ἰδ Ὀογοηὰ ἀοιι) ἴον ὑμ6 ρτγασὰβ {πὸ Ὀγρἢϊ- 
Ὧ688 οὗ Ἰἰρεῖ, τι ΑΙ σἢ ἰβ ποῖ ΘΧΡΓΈΒΒΙΥ δαάθα ἴου 
[8 τϑδϑοη, Ὀδοδιδο ἰΐ 15 τη δεγβιοοα οὗ 1186] Αἴδοῦ 
ἴῃι6 βερασγαίίοῃ δῃὰ δρρ)οαίΐοη οὗ {π6 ἢτϑ, Ὀθολα86,. 
ἤαυτθοΣ, ““ 48 186 Ἰοοῖκ οἵ σἤδβσῃβὶ" δὰ Ὀδθῃ [Π6 
ἢτδι τηἱπρ νι ἰσἢ 188 ΒΡΌΚ ὴ οὗ Ὀαΐογο τηθπίϊοι οἵ 
16 ὙΜΕΥΝ ΔΡΡΕΔΥΆΏΟΘ οὗ βτθ,"" δῃὰ Ὀδόδιιδο 189 
““ ὈΥΙρὨἴη 688." 18. χηιϑηϊοηθὰ ἴῃ 8 ΨΥ {μΟΤΟΙΡὮΪΥ 

βυβηοϊθης ἴῃ σοσ. 28. ἐδ σοΐεσβ, ψἰϊμουΐ ἀουθῖ, 

ΘΧΡΓΟββν ἴὸ Ηἶπὶ ΜῈῺΟ 8115 ΠΡΟΣ [09 [ΠΓΟΙ6 ; ΘΟΙΏΡ. 
ΟἹ ἴδε ΟἿΟΣ απᾶ, ΟἹ γῸΡ. 4, μὰ ὙΠΙΟΣ ἰὯ6 
ὙΟΓὰΒ ἀγὸ θοιτονοα. ΤῈ ὈΥ ἴΠ66Β τηυδῖ αοοοτά- 
ἱησ] Ὀ6 πηἀογϑύοοα 88 Ὀδΐης δῦονε, τουμὰ [86 
ἜΡΡΟΣ ρατὺ οἵ ἴμ6 ὈΟΑΥ͂. ἢ ἴῃθ οΟἵδοΓ παπὰ 
Φ. Ὁ. ΜΙςδ. : ΚἼἾΚ6 αἰονίπρ τιθῖλ] ἱπΆΤα]γ, 
Θηοἰ το] τουπὰ απὰ τουπά ἀν ῇγο, 80 [6 ὍὌΡΡΟΥ 
Ρασὶ οἵ ἴῃ ΒΟΥ ; [86 Ἰοῦγοῖ Ῥϑτί οὗ 86 ὈοιΥ͂ 11Κ9 
ἢτο, ψ Β ἢ ῥτοἀπορὰ ἃ τοβοοίίοι τουπὰ 1056], ἀπά 
[868 τοδεοϊίοπ Ἰοοκοὰ 11 ἃ ταὶ ον. " 

γον. 28. Τα ῬΟῪ ἰ8 ἰδὲ ἱπ [86 Θοτιᾶ, ἤΘΏΟΘ, 
88 8 8180 ἰηαϊοαίεα 5}1}} ποτα ἀο Πη  [6}Υ, [86 ταΐῃ- 
δοῖῦ, ΜΙ Ο86 τιδδηΐτιρ 18 ἤχοα ἴτομῃ θη. ἰχ. 18 846. 
ΟὨατι8, ὟὙα τηϊμσίιτ δἰτηοδὶ ἀδβουῖθα {16 βαὉ- 
βίδῃοθ οὗἉ {86 νγῆ0]6 ν]βίοι μὨΥ 816 8}1} 88 ἃ μυιπἀογ- 
ϑἴοττηῃ, Ὑ ΒΙΘῊ τη} 18 ΔΊΤΑΥ 1ῃ ἃ ΤΑΪ ΠΟΥ, ἢ Ψ ὨΙσΉ 
6886 ἴδι6 δἰρηίϊβοδησο οὗἩ [ῃἷβ Ἰαῦίοτ παΐα γα] ΡΒ 6 ΠῸ- 
Ἰηθποη ἰῃ ΗΟΙΪΥ βετίρίστο Τπγουρῃοῦῦ πϊρσηῦ Ὀ6 
ἘΠ6 Τπουριῦ ἴῃ νον. ΤὨυ8 5 11}]6, αἴθος 4]1, 18 
{0.86 ἐοιιέ δηδϑοηιδίς, πὶἰῖτῃ 411 118 σομ]οδίοη ἴῃ 
ἀοίαὶ]. Βευΐ Ῥδῆαρβ 186 τηϑηθίοῃ οἵ [86 οἱουπᾶ 
τοῖθτβ θβοὶς κονῖβα ἴο γυοσ, 4, }πϑὺ 88 [ἢ ΤηΔ }100]} 
τοῦ οἴνα τοίοσθῃοοθθ ἴο [86 ὁομμϊπδηοοιηθηῦ οὗ 
1Π6 νἱβίοῃι 8τθ σῃαγδοίοσίβιϊς οἵ 118 του θα 6]086. 
ΤῊ ἢχθοϊουὰ 18 σμδηροά, ὈΥ̓͂ τιθδβ οὗ [Π6 880}- 
16 Ὀυὶσΐπεβθ τουπὰ δου Ηΐτὴ ῬΟ 5118 τ|ροῸῊ 
ἴη6 Ττομθ, ἱπίο 8 ὈθΆσοσ οὗ ἴὩ68 Ὀον οὗ γδδ0θ 
διὰ οἵ ἴμ6 οογοπδηὺ, ὑπ ΤοΚθὴ οὗ σγαζέ αὐίεν 
απα (δρτίηρίηα) οἱέ οὗ ἡμασπισπί. ἴπὶ [818 ΨΥ 
[6 δὰ ΟἸγῖβὶ Ὀτοδκ ὑμτοῦρη, 85 ἴῃ δ 
βτατητηδίϊοο - ̓ἰβίου 8] ἘΔῪ ΘΧοβοθῖὶδ οὐ ΤΗΠΥ͂ 
δχροιηὰ {ΠῸ6 Ἰοῖΐον (εν. ἰν. 8, χ. 1. “ ΕΤΟΒλ 
188 ποὺ 106 νἱβίοῃ αρρδατβ ἴο Εζεκίοὶ, Ὀὰ ἰπ 
1086 ταὶ ΟἿ ἐξ υϑη θη 68 ἔγοχῃ Ὠΐῃ; [ῸΣ ὯΘ6Θ 18 ἴο 
ΡΓΟΡΑΘΩΣ οὗ λυάρηηθηΐ δὰ σαΐῃ βτϑῖ, Ραΐ οὗἉ ζτϑοθ 
δια ουου]δδίϊηρ βαϊναϊζοη αὐ σὰ β᾽᾿ (ΚΙΙΕΡΟΤΗ). 
ΤῊΒ ΒΑΙΤΩΟΩΥ οὗ [86 νἱ᾽βίοῃ, 88 1Ὁῦ ἀΡῬΘδΥβ ἴῃ [116 
ἐοιιὲ ἐπιδεπιδίο, δια ἴῃ τὸ ἀοἰαὶ], δα ΘΠ ΠΤΟ]Υ ΠΟῊ- 
βιτηρὰ 68 ἰδ 18 ὈΥ͂ [16 Γετηαἰ ον οὗ ἴμ6 Βοοκ οἵ 
ἘΖΕἰκΙοὶ, ἰ8 οὈἸ τοταϊεά, 1 1Π6 ΤΑΪ ΌΟΥ 18 ἴο βὶ ἩΔῪ 
ποίῃῖηρ Ὀαὺ “ΤΟΥ αὶ ἀϊρηϊῖγ," ΟΥ 18 ἴο σοπια ἰπῖο 
σοηδὶἀογαϊϊοῃ 88 [6 ὁ τηοϑὺ ὈδΘαθ 1] Ῥ]οῖΌΓΕ," 
1.6. οχ δοοουμῃΐ οὗ ἱπ6 ὈΘΘΌΪΥ οὗ [18 σοἰουτθ, ἴο 
ΜὨΙΟΙ, Βονότου, δοοοσάϊηρ ἴο Ηρ, ἰλοτο 8 πὸ 
βεοοῃὰ χοίοσθθοθ. ὅ. Ὁ. ΜίΙοῖ. δββογί {πα΄ [ἢ 6 
τοδοοϊίου, Κ 6 σαὶ ΟΝ, 8 ἀΥατΤ ΓΌΤῚ ἐδ 
Β:η 6] {1Ὡρ-ΤτμδοοΒ οὗ ἴπ6 Ῥγθοϊουβ τηθίδὶ, {παῖ 
ΜΟῚ ΒἾΪγΟΥ 19 βιηο]οα, ἔΠογα 8ῃον8 [86], αἱ [Π9 
τηοχηθηΐ οὗ ἴΠ6 βορασγαϊζοῃ υὗ [116 Υἱ 18 6α ἀγ088, 



δ2 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

Ἰοδᾶ, οὐ ἴδε ᾿ἴκ6, ὑνὸσ ἴῃ6 Ῥῦᾷγθ, μίοσνίης τηθίδ] 
80 6 ΠΡ; ΤΟΚΘΙῚ Ὁ] Ὡρ᾽ 8 ΤΑῚ ὈΟΥ͂, ({Π6Ὸ δ. ]ν ΘΓ. σἸεᾶσῃ, 
οι. πλῦγ. οἡ γογ. 4. Βυῦ Ηδν. 4180 ρᾶβ808 
ὉΥ͂ πα τηδῖ ἰῖη, θη δ ]᾿ 118 ἴη6 ὨυτηΔη 
ἔογτη, οοἸθὈταϊίηρ 88 ἰῦ ἀοθ8β 118 ὨΘΑΥΘΗΥ τηδηὶΐ- 
[οϑίαϊϊοη. ἰῃ ὈΓΙΒὨπθβ8. ρΈΠΟΓΑΙΥ͂, ἀπά δυοῃ ἃ 
ὈτΊ {1658 88 1118, ἴο ἃ ἀἰνὶπὸ ΘΟΠἀΘΒΟΘΏ 81:00. [ῸΓΣ 
[86 ῥτορῃθῦ τη ογο]ν.--- 61}, ΚΙϊοῖ,, Ηθηρϑί., Ηἱῦ- 
Σίσ, ἀπὰ οἴμοτβ, Ὀδύθι86 οὗ οἷ... χ. 4. 19, Θο)8} 6 
δ ἰο [86 ΔΡΡδδάγᾶπος οἵ Ηΐπ ΨῈΟ 8118 Ὧροη [9 
το μ6, ἱποϊαάϊηρς ἴμ6 νοὶ] οὗ Ἰρδῖ, θυ “ὀχοϊυά- 
ἴὴς ὕπε Τῆτομθ δπα σμογα μι. Οομρ. ἱπίτοά. 
ΤΟΙΊΆΤ ΚΒ ἴο νΟΙΒ. 4-28, ἼΘΙ Δἰγοδαν ἰΐ 15 Ὀτουρῦ 
ουἵ, ὑπ [86 Δρρ]σαῦοη ἩὨΪΟΘἢ 18 τηδὰθ οὗ ΟἿΓ 
ψ βίοι ᾿ῃ ΟὮ. χΧ. πλιιϑὺ ποῖ Ὀ6 Ρεγιηϊτίεα ἴο ἱηἤμοηος 
16 ἱπίεγρτγείαϊίοη οἵ {Π6 ΤῸ ἢ ΙΏΟΓΕ ζΘΠΘ͵Αὶ 60}- 
ἰοηΐβ οὗ οἢ. 1, ΤῊ]8 ΟὨΪΥ͂ τὴΔΥ Ὀδ 861} : ΤῊ ν] βίη 
οὗ Ψ]ΟΥΥ ἰπ νοῦ. 26 ἢ . ἸΚονῖβε ροϊηΐβ ἰοὸ ΗΪ9 
ΘΘΣΟΥ 1961}, ψ ΠΙΟΒ 5111} 1 ΠΣ ΟΙΥ ὑγαβοθ 8 4]] 
Ἡ! 15 ρΊΟΓΥ ἴῃ [6 ογεδΐιγθ δηὰ 118 πηροπάϊης ρ]ογὶ- 
δοαίϊΐοιυ. ΡΟὰ οασίῃ (ΡΡ. 839, 40);υ Ηδποθ 8]80 
“ἜΣ ΟἽ. “ΒΒ ΟΌΥ βροακίη, ἴῃ 6 Ῥχορμοὶ 
οοπορῖνοβ οὗ {86 δέξα «τοῦ κυρίον ἃ8 ἴῃ 1186] 80 80Ὁ- 
Ἰπὴηο ὑπαῖ 1 σδηηοΐῖ 6 ἀοβου 6 ἰδ 15. ἃ τοῆῖδο- 
ἴἴοη, ὙΒΙΟΙ ΟὨΪΥ͂ βυρροβίθ [06 τοῦ] γ " (Ηλν.). 
22 (866 8 ἴο [16 τηοδηϊηρ Ρ. 40), Ἰηρτι 5 Ὁ 16 8}}Υ 
ἔτοιη 23 (Ἴ23), ἴο Ὀ6 “ ἀγανίηρ ἰοροίθον," 

“ἀγασίηρ ἀονῃ," ““πεαυμ." ΤΙΐ8. Πιπαδιηθη αὶ] 
Ἰάραᾳ 15 ἰῃ 1186] ομὸ ἀδγὶνοὰ ἴσομι {116 86η565, δαηά 
ΘΥ ἢ ὝΠΘΙΟ, ὈΥ ὑγβηϑίογεηοθ ἰο ὨυτΏδη Το]α[ίοηβ, ἰΐ 
ῬΘΟΟΙΏ68 8 τηθίρ 5108] οη6, βοιποί ἰὴ δρβίγβοί, 
Εκ6 σγαυΐβ, σταυϊίαϑ, ροπάϊι8β, βαρύς (ξοτὴρ. 2 
Οοτ. ἰν. 17, βάρος δόξηε), δηὰ τηθδῃβ ἰη 6 ]]οοἴαα) 
νοῦ, ἱπηροσΐδπορ, βρη ἤσθησο, ἰδ τοϑῖβ. Οἢ ΓΘᾺ] 
ῬΟΊΟΕΥ͂, ἃ8 ἸΠΟΠΘΥ͂ -ῬΟΥ ΘΓ (ΓΙ Π.68), ΟΥ̓ Ἀΐρ}ν ρΡοβί ἴοη, 
εἴς., ψππουῦ ἼΠἼ25 οα {Π18 δοοουπῦ ὈδΙην ΞΞ ΓΟ 68 
ΟΥ ἸΌΤ4]ΓΥ͂ . ταί μοῦ ἀο065 1Ὁ σοηίίπαο ἴο θὲ {16 
τεὶσλέ ΜΠ ΙΟἢ ΟἿ6 18 8016 ἴο Ραΐ τὴ {Π6 8.816 ὁπ ἐλ 
στοιπα οἱ διε Ῥοισοῦ. Ἰἴ ἐπ σοπϑεχιοηοο οΥ ἐλιὶδ 
ἃ πἰηιδιιδ σαῖῃ 6γ8 Γου πη [ἢ 6 ̓ΟΒΒΘΘΒΟΙ οὗ ἴδε ΡΟΜΟΓ, 
ῬΘΟδΌΒ6 ῬΡΟΝΘΤ ΔάΟΓΏΒ [8617 88 ΤΟΔΟ ]Υ͂ 88 ἰὺ 18 ψοπί 
ἴο "Ἔκ διἰοσπιοᾶ βσουρ! τϑοορηίοπ δηἃὰ δβοσνὶσα οἢ 
186 μετ οὗἨ οἴ 6γΒ, ὖ 18. παί ΧΆ] [Πδΐ, ἴοΥ [Π6 ῬὺΓ- 
ῬοΟβ6 οἵ Ἔχργοβϑίης ἴπ6 ψεῖρῃῦ οὗ ᾿ἶπὶ) ἼῸ 18 
ΟὙΟΓᾺ], δηὰ ἴῃ ΟΓΑΘΙ ἴο Τοργοβοηΐ, ἰο χῖνα Υἱβὶ- 
ἔπη ἴο 1159 Ρόνσογ, [8 1468 οὗ ὈΓΙ ΣΉ ΓΠ688, 5016 η- 
ἀουγ, στοαΐποθβ, αἰ ρσηὶῦ, τοβρθοῖ, ΤΟ ΟὟ ΤΩΔΥ͂ 
οπῖον, πἰπουῦ "25 86} μανίηρ [818 τιθδηΐηρ 
γααϊοαϊίν. ΤὨῸΒ 1ὖ 18 υϑοὰ κατ᾽ ἐξοχὴν οὗ (οὐ Β 
βιιονίηρ ἰου ἢ οἵ Ηἰ8 ρονεσ, οἵ ΗΒ τπδῃ βία 0. 
δὶ ῬγαβΈποθι (6 “ ΘΠ ΘΟΒΙΏΔ.," δοσοταΐηρ ἴο 
Φον 5 [οΥτηϊ ΠῸ] 057),  ΠθγῈ τῃ86 (μουρηῦ οἵ Ὡς 
ΤΊ ΠΟΙΡΑΙ] Βρ]ιογο οὗ ΗἷΪβ τηδηϊ ϑϑίαίϊοη, νἱΖ. 1ῃ 8 
Τρ θαυ η8, 4180 οχοσίβ 18 ἰηἤμπθηςα; Ὀὰΐ 1868 

“. ἼΔΣ ἷ8, δοοοτάϊηρ ἴο {1106 ΤΠ ἀδτηθη αὶ Ἰάθα οὗ 

{6 πορὰ : [86 »οισϑῦ οἵ [16 ὈΘΙοηρίηρς ἴο αοά, 
ἴῃ ρηΐ τμαὺ 18 ἱηΥ 181 0]6 ΤῸ τη, ὀχοαρὺ ἴῃ (δαὶ 
τοβοοϊοα 5ριθμάοι ὙΠΟ. ΔαΟΓΏΒ Π|Ὸ στοαί γοβ, 
ΤΠ ῬΓΘ- ΘΙ  ΠΟΘΏ ΠΥ, Ὀὰΐ 4180 1η6 ψΏΟΪ]6. οτος 
οἵ αοὰ ἴῃ ρθποταὶ: Οοα᾽ 8 δουογοὶσπίψ ἐπ σίοτῃ, α8 
ἐξ δοίοησε ίἰο Ηΐπι αἴοηε.--- τ] γλ , Θοτὴρ. ΟἹ. ΝΟΥ. 
1. ΤΠ οἷοβο οἵ {π6 νἱβίοῃ. Αὖ {Π8 βᾶτηθ {ἰπὴ8 
ὸ δᾶνα βεῖ Ὀοίογο π8 ἴῃ ᾿τηργθβδίου ψ ὶοὴ 1 
Ῥγοάυοοά ἰῃ {86 Ῥγορ οἰ 8 οδβ6, 1ϊ8 ἱτηχηθαϊαΐα, 
ἢγϑῦ σοϑι]ῦ. ἨΈΝΟΞΤ. : “Ηδ [4118 ἀοννῃ Ὀοΐοτο [6 
το )οβῖν οἵ αοα 1 Ηἰ8 ταῦ." Ηΐᾶν. : “ΑἸ ΒΟ Ρἢ 
Φομονδὴ ἀϊὰ ποῖ βυβῆεν ἴο Ὀ6 δα ηρ ΤΟΚΘῚΒ οὗ 
ΗΒ στᾶος διὰ Ἰονθ, γοῖ ἢ σου]ὰ ηοΐ ὈΘΔΥ ἴο ἸΟΟΚ 
ὉΡΟῚ ΗβΒ ρίοτγ." ΗἩΗιτΖιο: “Ηοβδ {Πσολ ἢ ἀονῃ 
ἴῃ ἃ βίαϊε οἵ ὑποοῃβοϊουβη 688." ΚΕΙ͂: “Ἡλνίης 

8}16ὴ ἴο ἴῃ στουπα Ὀείογο [26 Τοστί Ὁ]6 τον ϑ] ὕοη 
οὗ 186 ρΊοτγ οἵ εθοναῖι ὉΠΟΥ͂ ἃ [δ] 1ηρ οὗ ἢ15 οὐτῃ 
ἱπῃροΐθποα δηα βἰ [Ὁ] 685. (Κα ν. 8.) [{““1ὴ 
πε Βγϑῦ Ρ]δοθ : θϑόϑιϑ6 οὗ [ἢ6 Ἔχ Γδοσα  Π ΤῪ νἱβί0., 
δΔη ἔτῸΠ| δύο ἰϑτηθηΐ ὑθγεαὺ. ΘΘΟΟ ΠΑ  : ἔγοτα 
ἴδαν διὰ ΠΌΤΟΥ ; [ὉΓ 1{ [ἢ6 βεσδαρῃϊσα γε] {μοὶ γ 
ἴαορθ Ὀοΐοσεα σα, ον Βῃουϊὰ ποῖ τηοτίδὶ τηδῃ 
[4]1 ἴο {ἢ Θαυ ἢ ΜΘ ὯθΘ 8668 [6 ρίοτγ οἵ Οοἀὐΐ 
ΤΉΪΓΑΙΥ : ἴῃ δἀογαίίϊου οὗ ἀοά " (α 1.4.1.8).}] 11 
18. 8 ΟΥ̓ΘΓΡΟΥΤΘΙΏΡ ἱαργοββίοη, ἤθῆοα 1Π18 ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
οἵ ἀοἀ βμοννη ἴῃ {Π|6 “ν᾽ 5 (ΘοτηρΡ. οα ἐδ οἴϊιοσ 
Πδπὰ 186. νἱ. δ), ααἱΐθ ΘοΥτοβροπάϊης ἴο {π6 απ ἀΔ- 
τηθηΐδὶ 1464. Ο}). [1]. 28, χἸλ. 8; Πδη. νυ]. 17, 
18, Χ. 7 8464. ; ΘΟΙΏΡ. οἶ4}}} Μαίϊ, χνὶϊ. 6 
(Αὐΐϑ ἰχ. 7, 8); δον. 1. 17.-ῖν Ὁ, ποῦν ϑοτμο- 
ΦΠΣὴρ 6186 [μὴ ἴῃ σογ. 24; Ὀαπὶ {16 ““νοΐςθ᾽" νᾶϑ 
ὑμαῖ οἵ νὸσ. 28. ]ὴ {18 ΨΑΥ αὶ ὑγαῃϑὶ [ἴοι 18 Ἰη846 
ἴο ψμαῦ ἔο]]οσ 8. “δ β8ᾳγ8, μονονοὺ: ΟοὗὨ 018 
ἰδ ΒΡ6Κθ, δῃὰ ποῦ οἵ Οοά, Ὀδοδῦθε, Ἰγίηρ' ἈΡΟη 
μἷβ ἴΆςθ, ἢ6 σοιἹὰ ποῦ 8ὲ0 δηὰ σχϑοορῃΐδο [ῃ6 

Κοσ, Αοΐβ ἴχ, 4 844." (Α ΓΑΡΙ 9). Δ8 18 
οἶθαν οὐ υνν 156 ἴτοτῃ ἴῃ6 οοπίοχί, [86 ΓᾺΡ ἀοττα 
8ΠᾺ Ποαγίπρ, {18 411 αῦ 188 Ῥγθοβαβά, διὸ ἴο 8 
οοποδὶνοὰ οἱ 1 [16 ΒΡ θτα οὗ [ἢ νἱβίοῃ. 

ἈΑΡΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΟἽ. 1. 4--98, 

[Το ρμαῦμοσ ἊΡ ΠΟ {πὸ Ἰοβάϊηρσ ἔδαϊιγοβ δπὰ 
ΒΥ ΌΟ]1Ο Ῥυγροτῦ οὗ [18 πΟΠαΘΡΙ νἱβίου, τ 
08} ΘΑΒΠΥ͂ Ρογοεῖνο ἐπδὺ ἴΠ6 ρτου αν κ οὗἉ 1ἴ νγ88 
ἀεγῖνοα ἔτοιῃ [ῃς μαϊίεσπϑ οἵ ἀϊνίπα ἐπί ρβ ἴῃ 186 
τηοβὺ ΠΟΙΥ μ]δοα ἴπ [6 ἴθιηρ]6; γοΐ ν ΤῪ σοπβίογ- 
801]Υ τηοα!ῇθα δῃα σῃδηροα, ἴο δαδρὺ 1 ἴο {Π6 Ῥγο- 
βοηῦ οὐσοαβίοῃ. Βοτο α]8δὸ ἴθογα 8 {πη6 ζἤσγουβ οὗ 
[8 ἀἰνίπο Μα]οϑίγ, θαῦ ποῖ ψοαυῖηρς τμ6 ὨΌΠ2Ὁ]6 
δηὰ αἰἰγαοῦίνα ἴΌγπὶ οὗἨ ἴΠ6 τηοτογ-βοαῦ; οστὸ ΚΘ 
ϑπδὶ, ὙΠ 105 οἰ βοί τὶς ο]ου 8, ἀπ ὰ Ρ68]} ΒΟ 8, 
δηῃὰ Ὀαυγβίλην οΠΠ510}8 οὗ Ἰἰνίηρ ἤαπιθ. Ηρχοε, ἴοο, 
δῖα ἴῃ σοΙμροβίῦθ [Ὀστὴϑ δῦοαϊ 16 ἐῃγομο--- ἴῃ 6 
ἀδοτιι ὉΪπὶ τ ἢ οα βίΓοῖο μοὶ πο τοποβίηρσ Θδ ἢ 
οὔ γ; Ὀπὶ ἰπϑίοα οὗἩἉ [6 ὕψο οἰιογυθὶς ἤριγοβ οὗ 
16 ΘΠ} Ϊ6, ἴοιιΓ, ὁδο ἢ} ψ ΤῊ [ΟΌΤ᾽ ἢΔη 8, ΓΟῸΓ νυΐηρδ, 
[ΟΌΓ ἴδοθβ, Ἰοοκῖὶηρ ἴῃ 50 ΤΔῺΥ αἰ ΓοΟ ]0}8, ἀουῆν 
1688 ὙΠΠῈ τοβροοῦ ἴο [06 ΤΟῸΣ απαγίογβ οὗ {Π 8 ϑαστῃ 
ἰοναγὰ ἜΘ. πα αἰνίπθ ῬοΟνῈΓ ἀηὰ ΟἸΟΤΥ γ)88 
βοίῃβ ἴο τηδηϊίοβ 1186]. Τθ86 [ΟῸΤ 4.6 ΠΟΓΘ 
ὈτΤΊ ΠΟΥ ΤΟ Γοβθηϊοα 88 ΡΘΟΌ]ἸΑΥγῪ ἐυἵηρ οΥ̓οαξ ΥΕ8, 

[1}} οὗ 118 δ! τηοίΐοῃ, πὰ ἢοΐ ΟὨΪΥ τὶ πὶ 
ἴον Πϊρηῦ, Ὀὰὺ π]λε6}]8. α͵80 οἵ ρίσαπίϊο 81Ζ6 Ὀθϑίὐς 
ποτα, τεσ ϊγίηρ τὴ} ἸΙ τηϊηρ βροοά, δηὰ 41] 
τεϑρ]δηἀοπῦ ἢ {π6 τηοδὲ ἰηΐθηβα Ὀγὶ ἢ Π 688. 
ΤῊΘ ζθΠΟΓΕΙ ΘΟΥΤΟΘροηάθποα Ὀούνεθη ν᾿ μδὲ ΕΖο Κ 6] 
{88 ὅανν ἴῃ δ16 νἱβίοῃϑ οἵ Οοά δῃὰ ψῇηαΐ ντὰ8 ἴο 
Ὅ6 Τουμπὰ ἵἱπ {π6 ἴθιαρ]θ, ἱπαϊοσαϊοα ἐμαὶ ἰδ νγ88 
[86 βᾶη6 αοἀ πὸ ἀνοϊῦ Ὀούτνθθῃ [ἢ 6 σπογιοἶπὶ 
πῃ 6 ἰδ ρ]6, αῃὰ ΨΟ ΠΟ Δρροαγρᾷ ἴο ΗΪ58 β6τ- 
νδηΐ Οἢ ἴῃε ΔΚ οἱ ἴπΠ6 ΟΠ ΘΌΔΓ : ψΏ116 [06 
ΑἸ ΓΘ 668. ὈΘΒΡΟΚΟ οθσγίαἑ τηβηϊοβίδυϊοιϑ οὗ 186 
αἰνίηθ ομδσαοῖου ἴο Ὀ6 ΠΟΥ͂ δὲ ᾿8η4, δ οἢ 88 Γὸ- 
ααΐγοα ἰο’ 6 1688 ῬΓΟΙΉΪΠΘΙΕΥ ἀἰβρίαγοὰ ἰη ΗΪΐς 
ΟΓΑΪΠΑΤΎ ῬΓΟΟΘΘΑΊΓΟ. ᾿ Ἢ 

1, Τπαῦ Ηθ Δρροαγοὰ ϑρθοίδ!] δηα Ῥϑοῦ αν 
85 ἴπο Οοἄα οὗἉ ἘΠ ΑΝ δία, ἢτβὲ οὗ εἦ. ΜᾺ8 ἣν 
υἱπηαϊοα ὈΥ͂ {8 Ὀγοβοποθ οἵ ἴΠ6 σποσι θη. ΕῸΓ 
ὮΘΓΘ, 88 ἴῃ ὕΠ6 ἴδια, {Π8 δι ρ]ογιηθηΐ οἵ ἴΠ|686 
ΟοΙηροβῖΐα ἔοστηβ ρῬοϊπίθα Ὀδοὶς ἴο {θῖν οτίρίηαὶ 
ἀοβιληδῦου ἴῃ ἴδ σαγάρη οὗ άθηῃ, ἴο Κϑϑῃ {Π6 
ΜᾺΥ ἴο ἴῃ6 ἴτεε οὗ 116, ἴγοια ψΠσὮ τηαη δα Ὀδρῃ 
ἀδθαττοὰ οὐ δοοουηΐ οὗὨ βἴῃ ; ἰάθ8] ογθαΐζιτθβ, ἂϑ 
[86 τορίοῃ οὗἨ ΡΌΧΤΕ διὰ Ὀ]οββοά 116 (Π6Υ οσοιρϊοα, 
᾿λα ΠΟΥ͂ ὈδΟΟΙ.6 ἴο τηθῃ ἂῃ ἰάφαὶ ἰθγτιοτγ. Υ οἱ 
8.}}} {ΠΥ 6ΓῈ ογοαίαγοβ, ποῖ οὗἩ ἀηρο]ῖο, Ὀμΐ ΟἹ 
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᾿υπιδὴ πιο] : ΠΟΥ ὈοΓΘ ἴΠ6 Ῥχοἀοπιϊηδηὶ [1|κ6- 
Ὧ688 οἵ τηᾶτα, ὙΥΙ ἢ ὑδ6 ἸΠΚόπθ8809 βαρογδ θα οὗ 
ἴα ἴῃτοα ἰσηοϑῦ ογάοτβ οὗ [6 ἰπίδγιο ὁγοδίϊοη 
(186 Ἰίοη, 6 οχ, {86 θ8916).. ““1ὖ 18 8ὴ 1ά66] 
ΘΟΠΙ ΙΔ ΠΟ : ΠΟ 806 ἢ δομῃηροδίΐα οὐθαίαγο 88 ἐδ 
σαι οχίϑῖβ ἰὼ ἴμπθ δοίμδὶ ψοῦ]ὰ, δηὰ νὰ σδῃ 
ταΐηἰς οἵ πο γοάβοῃ ΨὮΥ ἰδ βίῃ ριΐαῦ σΟΙὈἐπδίοη 
ἐξ ργοβοηΐϑ οἵ δῃΠλ8Ὰ] ἔοττῃϑ βῆοπἰὶ αν Ὀδθι βοῖ 
ὍΡΟΝ ἐπὶ οἵ πλϑῃ 88 [86 {ΠΠῚΚ ΟΥ οδηΐῖσα οἵ [ἢ6 
ὙΠ ιοἾ6, ἀπ 658 Ὁ ΕΓ ἴο Ἔχ Ὁ [Π6 ἈἸσΊΘΓ 6]6- 
τηθηὶβ οἵ ὨΤΔΔΗΙΟΥ ἴῃ 8οῖηθ Κἰηα οὗ οτρδηὶς σ0η- 
ποοίίοη ΜΊΌἢ σοχίαϊη αἰβυϊποίζι να Ῥγοροσίλεβ οἵ ἴῃ. 
Ἰηίθιϊος ὀγθαϊϊοη. Τὴ μᾶίιγο οὗ τῇδ 18 ἱτὴ- 
ἸΏΘΠΒΕΙΥ 86 ἰσμοδί ὉΡΟῸὰ δαγίΐ, δηὰ ὑοῦζοῦβ 
ἸΟ]Υ ἀθόονὸ 41} 0ὉἈ8}6 τοϑῖ, ὉῪ ροῦοσβ Ῥϑου λίαν ἴο 
1196}. ΔΑῃά γοῦ 6 οἂῃ Θαβϑὶ Υ σοποαῖγο ΠΟΥ (18 
ΨΥ ΠδίΤΘ Οὗ τηϑῃ τηἱρηῃῦ Ὀ6 στοϑῦν ταϊϑοα δηὰ 
ΘΏΠΟΌΪΘΙ, ΌΥ Βανίης βιρεοταααοαὰ ἴο 118 οῃ ἰη- 
Βοτθπὶ υ] 0168, ὉΠο86 οἵ πδίοῃ ἴμ6 ΟἾΘΓ δῃϊτηΑ] 
ἴογηϑ ΒΕγΘ τε ]οηθα βίαμαά 88 ἴῃ6 δρρτορτίδίβ 
ἴγρος,᾿᾿---““ΤΏ686 σομμροβὶϊθ [ΟΓΊΏΒ 8.6 Π6ΓῸ σοδ]]οὰ 

Τὴ, ἴοτ τ 1 Ο ἢ [86 Ξερυπαρί πῇ, δπὰ Φοἢπ πῃ [86 

186 ἐπα ΒΥΠΟΠΥΤΙΩΟΙΒ ἴοττη ζῶα, ἰἑυίησ ΔΡΟΗΣ Υησο, ἜΥ̓ΤΟΝΣ Ἰθῖτα, ι 
Οὔθ8. 6 ἰγϑα ΠΟΥ͂ ΨΠ} ὙΠΟ [818 Ὠστηθ ἰδ 
υδοὰ οἵ [86 ἘΠΘΠΙΕΕ ΠῚ ἐατηπρορι νῷ, Ιῃ ἘΠΘΕΕΙ 
δὶ ἰῃῈ ΑΡΟΘΑΙΥΎΡ860 ὍΠΟΓ 10 ΟΟΟΌΓΒ ὨΘΑΡΥ͂ 
{ιτῖγ ταοϑ, δπὰ ἀρ Βημοβθ ον ο τὰ Ὀ6 τοζαγάἀθα 
88 ῬΘΟΌΪ]ΑΥΪΥ Ἔχ γοβϑῖνο οἵ [6 ϑυταθο } 68] τηθϑῃ- 
ἴηῃρ οὗ ἴ)6 Ἄσῃοστι δίῃ. [ὑ Ῥγθϑαπῖθ ὑμϑιλ ἴο ΟἿΣ 
ΥἹΘῊῪ 8δ8Ὲ ὌΧΙ ΙΓ Πρ [86 ὈΓΟΡΟΤΟ οὗ 11 ἱπ 108 
Ὠἰρμεδὶ δίδίβ οἵ ῬΟΥ͂Σ ἀπὰ δου ; 88 ἔοστηβ οὗ 
οὐδδίαγοὶυ ὀχϊαΐθῃςθ, δἰ οχεῖδοΣ ἱμδῦ ποι ι 0} 116. 
Απά το 1ἀοα ὕἢτι8 δοηνουϑὰ ὈΥ̓͂ [ῃ6 ὭδΙηΘ 18 [ἸΓ- 
ΤΠΕῚ δα ϑίδης δίοα ὈΥ̓͂ ὁΠ6 ΟΥ ντγο ὑγαὶβ δϑϑοοίδιθα 
σὰ ἐπε ἴῃ ΕΟ 16] ἀπὰ [86 ΑΡΟΟΆΙγΡ86. ὅϑ'ὑοἢ, 
ἀδραοία!γ, 18 0.0.6 ὙΟΤΥῪ ΒΙΡΌΪΑΙ ταν} 10] ΟἽ 7 οὗ 
ΟΥ̓́ΕΒ αἰίϊδομβοὰ ἴο ἴδθμ), Δρροδυηρ ὈΓΙΏΔΙΙΥ ἴῃ 

6 τηγεῖϊς ψ1|66]8 {πὶ τερυϊαίοα {ποῦ τυογο- 
τηθηΐβ, δῃὰ αἱ ἃ ἰδίεσ δίαρε (οἢ. χ. 12), ἴῃ [86 
ΘΒοπι δὶς ἔοστβ ὑποῖηβεῖνοθ. ΕῸΥ {π6 γα 18 188 
δυτηὉο] οἵ ᾿Ἰπ16]Προηῦ 116, {π6 ᾿ἰνίπρ ΒΡ 1 Γ᾽ 8 τιοϑὶ 
ῬΘΟΌΪΙΔΙ ΟΥ̓Δ δηα ἱπάοχ ; δῃὰ ἴο τεργθβθηΐ 8 
ὑδΟΓΌΙπ 88 80 δΓΔΏΡΕΙΥ ταρ] θη ἰβῃθὰ ν ἢ ΟΥΘΒ8, 
ςουϊὰ οἷν θὲ ἰηϊομαθα ἴο τηϑῖα ποι ΚΩΟ 
88 ὙΟΙΪΥ ἱπδρί το. ἨἩρηςσο, ἴῃ γογ. 20, “ 16 
Βρ᾽σὶς οἵ {6 ἡπτὰν οΥοδίυΓαΒ᾽ 18 βαϊὰ ἴο Πανῦθ 
Ὀδδ ἰπ (ἢ6 Ψ266]8; ΨΏοΙΘ [Π6 6γ6 48, 610 
δἰβο γ)88 (6 1π16}ΠἸἰσοηῦ, Π ηΚίηρ, ἀϊγθοῦνα βριγὶς 
οὗ Ἰὲθ. Αποῖμοσς πὰ αὔϊῦδ βίη αῦ {ταὶ 18 ἰὴ 
αἷς Κ ἀπά τοϑῖ]688 δοϊυιν βου ροὰ ἴο ποτὰ ὉΥ͂ 

ΚΙοὶ, σῆο Τοργθβθηΐβ ὑθθτη 88 “ΤΌΠΗΣΩρ πὰ 
τεϊαγηίησ᾿ ἢ ΠΡ Ταΐηρ δροοὰ, δηὰ ὑπο ὉΥ 
Φοῦπ, πὔθῃ ἢ ἀοβογθοβ ἔῆθηῃ 88 “σοϑίϊηρ ποῖ 
ἀΔΥ δηά ηἰρης.᾿ [πορϑβϑηῦ τηοοη 8 ὁπ6 οὗ {16 
Τηοϑὲ ΟὈνΙΟῸ8 ΒΥτΤηΡίΟΤηΒ οὗ 8 ρ]οηϊζυάθ οὗ 118. 
Ὗ ε ἱπειϊποι νον αβϑοοῖαίθ [ἢ 6 ῬΓΟΡΟΙῚΥ οὗἉ 116 νὴ 
ἘΠῚ [Π6 ἱπαπἱπηαῖο Γἰηρβ [Πδὺ Ἔχ ΐ ὈΪῦ ταοζίοη--- 
δι οἢ 85 ἰου πἰαὶ 5 ἀπῇ συπηΐηρ βίγθαπιβ, ἡ ΠΟ ἃΓ6 
ς8}16( ᾿ἰνίηρσ ἴῃ σοπίτι ἐκ Ὁηοἴίοη Το βίαρηδηῦ ροο0]8, 
18δῖ βθέτη σοι ρασαῦνοὶν ἀθα4, 80 ὑπιδῦ ογθαῖαγεβ 
ὙΠΙΟΝ δρροατθὰ ἰοὸ Ὀδ6 41] οΥ68, 411 τηοίίοῃ, δῖ, ἴῃ 
Ῥ] δὶ ἵστη, [Πο86 ἴῃ ν ἰοἢ [Π6 ΡΟΊΟΣΒ δῃα ῥτο- 
ἔς οὗ Πρ ἀτὸ ααὐΐθ ῬΘΟΙ] ΑΓῚῪ ἀϊβρίαγοὰ ; Ὀυΐ 
ἰΐδ, 1[τοῦδὲ 6 σοιηθση ὈοΓοα, χηοϑὺ ΠΟΑΤῚΥ δι)ἃ 6886 }- 
Γ4}}]Υ οοπποοίδα πῖΐὰ Οοά-- 8 88. 1ὑ 18. ΟΥ 884]]} 
ὃς Βοϊά ὈΥ ποθ ψἼὸ ἄν6}} ἴῃ Ηἱΐδβ ἱτητηθάϊαϊθ 
Ῥτεβεῆςο, απ [ΟΤΊῺ, ἵπ ἃ ΤὨΒΏΠΟΓ, ἴΠ6 ὙΘΙΥ͂ 6Π6]0- 
5.11 ἀηἀ οονοτίηρ οὗ Η15 [ΠΤΟΠΟ--- ὈΥΘ- ΤΩΣ ΠΘΏΤΙΥ, 
τδετείοτο, ΠΟΙ αἀπὰ βρίγιιπαὶ 1{{6."} 
 ΤῊο ὉσῪ 07 δεν ἐρίμνγε, 8ἃ οἀϊξ, υο]. 1, Ὁν. 399-948, 

σβεῖε ἴδον μοὶς κα δος οὗ [26 “Πογαθίτω 6 11 ἱπνοσ αιοά. 

2. Βυῖ 18 ἰάθα οὗ ΠΟΙΥ δπὰ βρί γα] ᾿ἰΐε, 88 
σοπηθοίθα ΣΤ 0η6 Ὀγόβοῆοθ δηὰ ρίογσυ οἵ ἀοά, 
ὙᾺ5 ὮΝ βἰγοηρίποηθα 1 ἴΠ6 νἱ᾽ϑίοῃ ΟΥ̓ [ὴ6 
ἔοσνϊα ΔρρθΆσδηςθ, ἃ8 οἵ ῃγδϑῖα]]ο ὈΓΙσῃτη688 δηά 
Πα5.168 οἱ Ἰἰαιϊὰ ἤαπιο, ψ Ὠϊοῖ βἤοιε ἔγοιῃ δηᾶ 
δου 4}} {πὸ ρμαγίβϑ ἀπὰ ἢ οὗ {πὸ νἱβίοῃ. [ἢ 
ἀὀποῖθα {Π6 ἰῃΐθηβϑο δπαὰ ΔΟΙΥ͂ Βαν ΟΣ Υ̓͂ ἰῃ Οοα᾽Β 
ΜΟΣΚΊησ, ΜΠ ]6 ἢ γὰ8 ΕἸ ΓΠΕΥ ἴο δυθοι }]8ἢ} ἴῃ [}6 
ΟὐὈ͵θοῖβ οἵ 1Ὁ τι πἰσῃοδβ σοοά, οὐ ἴο φτγοάμδα 
1.6 ρτοαίεβϑὶ ον}. ΡΥ ΘΟ βεῖ Υ β᾽ 1] ν ἴῃ τηθαμλην, 
τηουρὶὶ βοιμον μαὺ αἰ δυηρ ἴῃ ἔοττῃ, Μγὰ8 [86 ΧΘ- 
Ῥτοβθηῃζατίοη ἴῃ βαϊδ 5 νἹβϑίοι (οἰ. νἱ.), 6 ΓΟ, 
Ἰηβίοια οὗ {16 88] πδηὶ6 οΠογα τὼ, ἴὰαΐ οὗ 
ΒΟΓΔΡΗΪπὶ 18 ΡΠ ἴο [π6 Βγταῦο 01 αὐξοπαάδηῖβ 
οὗ ἀοα--Ὡθ δωγηΐπρ οἴμδδ, ἃ8 ἴη6 ψογὰ ῬσορΡ ΟΕ Υ 
Β' σὉ1}68---ὈυΓηΐηρ; [ΟΥΠῚΒ οὗ ΠΟΥ τε, [6 ὁπ] Ὀ]61 8 
οὗ αοὐἀ᾽β ρυτλγίηρς απ ἀἰοβίσγογιηρ Τρ ἢ ΘΟῸΒΠ688. 
Ἡϑμοδ ὑμϑὶγ ΟΓΥ͂ 086 ἴο δηοῦΠο Σ τνα8, “ΗΟ]Υ, ΒΟΙΪΥ, 
μον, 18 ὑπ0 [οτὰ οὐ οὗ ᾿οϑῖ8. Απὰ 1 ἴοΚοη 
οὗ [86 ὑπνοίο]ὰ πψογκίηρ οὗ {1118 Ο]1ε85, 10 ᾿νὰ8 ὈΥ͂ 
116 ΔρΡΡΙΠοαἰΐοη οὗ ἃ θυτπΐηρ 608] ἴο ᾿ἷἰβ 108. [μεὉ 
1.6 Ῥτορὶιθῦ, 88 [1.6 Τοργοβοηΐδινθ οἵ ἴῃ οἰϑοῦ βοῦ- 
ΐοπ οὗ [110 Ῥθορ]θ, ψὰ8 μα]]ονγοὰ ἴοσ αοά 8 ΒΈσυ]οθ, 
Ὑ119 ἰπ ἴπὸ πλοβϑασθ [δῦ [0]]Οσβ, [Π 9 ὉὩΠΡΌΑΙΪΥ͂ 
ΤΩΆΒ85 ΤῸ (ἰδυ]αγεὰ ἴο 6 ἴοτ δειγηεέηρ (88 [86 ψογὰ 
ἸΣΌΘΓΑΙΪΥ 18 ἴῃ τοῦ, 18). Τὸ βαῖὴθ οἰδῃιγοιΐ μὲ 
τοδηθα δῃὰ ρμυτγῆθα ἴῃ6 ὁπ6 ἴοτ ἀοὐ ΝΒ βογσνίοθ, ν)88 
ἴο τη ἴ6ϑ8ὲ [5017 ἴῃ {Πὸ ἀθδίσιοίίζοη οἵ ὑΠ6 ΟἴΠΟΓ, 
Αῃᾷ Ιζ 18 1:18 4150 ἴπαῖ 18 βΒυτωὈ .] 10 8}}} ἐμρεϊ 
Ὦδτθ ὈΥ͂ ἴμ6 ἀΔΖΖ)ίησ ᾿ἰαῃὺ, [16 ρ᾽οπίηρ ΘὨλ ΓΒ, 
80 ΒΕΓῪ σογιδοδίϊοη8, ἢ 116]. 41} 8 6ῃ- 
γ ]οροα δηὰ δι ]αζομοὰ. [{ τηδάθ πον Οοα᾿ Β 
ῬΌΓΡΟΒΕ ἴο Ρυΐ ἔοστἢ [6 ΒΟΥΘΙῸΥ αἰ σι υΐ68 οὗ ΗΒ 
ΟΠαραοΐεσ, δῃὰ ἴο ΡΥ Ηἰ8 Ομυτοῖ ὈΥ “18 
βρὶ τι οὗ δορὰν δῃηὰ ΌΥ ἴδ βρὶ γὶΐ οὗ Ὀυγπίηρ.᾿ 

8. ἔνθη ἴμποβϑθ ΠΘΥῪ ΔΡΡΘΑΓΆΠΟΘΒ, ΠΟΎΘΥΟΓ, ἴῃ 
[16 σποσπ Ὀΐτῃ δηα [86 οὔμδσὺ οὐ]δςοῖβ οἵ 1Π6 νυἹβίοῃ, 
ἀϊά ποὺ δ {Π 0: ΘΠ ΠΠῪ ΟΧΡΥΟΑΒ μδὺ 8 ἤθτα τηθδηΐ 
ἴο Ὀ6 οοηγεγοα ; δη, ὑποτοίοσθ, ἴο πα κα ουῦ [86 
ἰάδθα ΠΟΓΘ ΘΟΙΏΡΙ ΘΙ 6]Υ, ἡῬνἢ66]8 οἵἨ ναβὺ Ῥγυρου 1008 
ΨΟΓΟ δα ἀοα ἴο 1Π6 σΒοσα Ὀω. ΤῈ6 ῥγορμοῦ που]ὰ 
{88 ΤΟΠΘΣ Ρ4]Ρ8Ὁ]6 ἴο οἂγ ψίονν {Π6 ρισαπίίο δπὰ 
[οΥΤῚὉ]6 ΘΠΟΙΩΥ ὙΠΟ πγϑ ρΟΪηρ ἴο σΠδγδοίοθσιζθ 
[86 πιδηϊοϑἰαίϊομϑ οἵ ἴΠ6 Οοἀ οἵ Ιδγαθὶ. Α βρὶγιὶ 
οὗ διῇ} ἀπ τεβίβί]θβθ ϊρηΐϊ 88 ΠΟῪ ἴο ΡΡΟΔΡ 
ἴῃ ΗΙ8 ἀδθα]ηϑδ ; ποῖ Ῥγοσθθασης, ΠΟΎΘΟΥ, Γ 
ἈΠ πὰ ἱτρι]886, Ὀτὺ ἰῃ 4}1 18 τηονοιηθηῖβ συϊαοα 
ὈΥ̓͂ ἃ οἰοαΓ-Β σαὐοα δηὰ ὉΠοεγΐημ βαραοϊίγ. ΗονΝ 
δ γἰ Κὶηρ ἃ τορτοβοηΐδίοη ἀἸὰ δ ἢ ἃ βρὶγῖ δηὰ [ῸΣ 
1861 ἴῃ [Π|ὸ τοβϑοϊ αἴθ ἈΟΘΠΟΥ δηα βίθγῃ τἰὐῦδγϑ 668 
οὗ Ἐζοκίο]  [Ιἢ [18 τοβροοῖ ἢ6 ΘΟΠ168 πδαγοϑὶ οἱ 
41} [16 Ἰαῖοῦ ργορῃοῖβ ἴο Ε] 1] 8 ἢ. 

4. ΕἾΠπΑ]]γ, δὔοτθ 6 σπου τα οὗὨ ρ]ΟΥΎ δηά 
{Π6 1] ΟΠ ΟΥᾺ] ν᾿ ἢ 66] - ΤΟΙ ννὰ8 βοθῃ, ἥγχδὺ, ἴὴ8 
ογυβίαὶ ἢτπιδτηθηΐῖ, απὰ ἔθη, ἀῦονα ἴη6 ἢττηδ- 
τηρηῦ, ἴ6 ἤτοης οὗ ἀοἄ, οὐ ψ  οἢ Ηδ Ηἰϊπλβο] ἢ 
Βεῦ ἴῃ ὨΠΙΤΩΔῊ [ὈΤΤΏ---ἃ [ὈΤΊΩ, 85 ὨΟΙῸ ὉΉΡΙΆτεα, 
Ῥεατιΐηρ ὙῚ} ὑ86 ΒΡΙ ΠΟΥ οὗ ὨδΆγΘΩΪΥ ἢτα, ὑαῖ 
αὖ ἴῃ6 δβάτηβ {ἰτη6, Ὀθασηρ [Π6 ΘΠ αρΊημ ἀϑροοὶ οἱ 
δ Ἰη8ῃ, δῃὰ βυσοιπ θα τ] [η6. αἰἰχαοίΐνα δηὰ 
Ρἰθαβίηρ Παῖο οἵ [86 ταῖϊπρον. [ἢ {Π|18 Βῆοπο ἔοσ ἢ 
ἴη0 ταὶ ρ]οἃ τηδ]οϑν δηαὰ Κίπάπεβα οὗ ἀοά---ἰῃο 
ΟΥ̓́ΟΓΑΝ ΠΡ ΔΌΪΒΟΤΙΓΥ οὐ ἴπ6 ὁη6 Παῃά, ἃπὰ 86 
σταοίουϑ βυτηραΐῃν δηὰ τοραγὰ οἡ ἴμ6 οὐμογ, ὙΠ Ι ἢ 
ΜΟΙ ἴο ἀἰδιϊ σι δὴ Η18 ΔΡΘΠΟΥ 88 ον ἴο Ὀ6 γιιϊΐ 
ἴον ἴοσ {1|6 τορσοοῦ οὗ βὶπ ἀσηοης ἴπ6 σονοηδῃῦ- 
ῬΘΟΡΙ6, δῃὰ τὴ δβ δ} 8ηταθηῦ οὗ ὑγσα  δπὰ στρ ῦ- 
ΘΟΌΒη688β. ΤΠ ἴΟΥΤΟΥ ΨΈΊΟΝ [06 Τηδη16ϑἰα Ὁ] Οὴ τ 88 
διύοὰ ἴο ἐῃδρίτα, νγὰ8 ΤΊΤΟΥ ΟἾΪΥ ἴο {π6 στ] ν, 
ΨὮ1]6, ἴοΣ ὑῃ6 Ῥοηϊτοπῦ δηθὰ ΘΙ Σου], ἘΠῈγῈ δὰ 
ἴο Ὀ6 ὑὴ0 ὈσΙρὨτοϑὺ αἰβρ] αν οὗ οονθῃδηΐ ἰονθ διὰ 
αλὶ Πα] πμθδθ. Ἐϑρθοίδν πὰ {}}}8 ἰηἀϊοαῦοα ὈΥ͂ 
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ἴδ σΓΟΎΤΏΣΏΩ ΘΡΡΟΆΣΘΔΏΟΘ οὗ ἴπο σαί ον, ν᾿ ΒΊΟΝ, 
ἴτοσα Ὀεὶηρ εἰϑ ἴοΚοὴ οὗ αοὐδ οσονγορδιΐ νὶῖἢ 
Νοδῆ, ἴῃ γεϑροοῖ ἴο ἴπθ διΐϊαγε Ῥγεβοσνδοη οὗ 
[6 ΘΑΥ, τν88 κθ 100 δδηρσίηρ οαὖσ λίγοιθ ὑμθ 
Τσοῦδ οὗ ἴπ6 Εὔοτιδὶ οὗ ἃ ἥαρ οὗ μῬϑδοθ, ρί νην 
ΔΒΒΌΓΣΘΏΟΘ ἴο 4]}, ὑμαῦ {86 Ῥυτροβθ οἵ Ηθανθη ν88 
ἴο ῬΙΈΒΟΓνΘ ΣΑΙ ΠΟΥ ὑμδη ἴο ἀσβίγου, δηὰ ἰο [Ὁ]8] 
πῇ ν ΒΟ ἢ 88 Ὀχομηβοα ἴῃ 86 οογεηδηῖ. Ενοῃ 
ἱΓ τ86 ἀϊνίπθ ΠΟΥ ΠΟΝ ἴο Ὀ6 οαιτίοαὰ ζογπαγὰ 1 
ἴε βρὶγίτυδ] νουἹὰ ϑμοι )αὰ τϑαυΐσθ, 88 ἴῃ {}16 
πδίαγαὶ τνυτ]ὰ οἵ οΪ]ά, ἃ ἀοίυρε οἵ ταῦ [ῸΓ 118 
ΒΘΟΘΒ8[01 ΘΟσοπΙ ]Βητηθηΐ, 511} ἐλ6 ἔα ὉΠ} {Ὁ} 688 
δηὰ Ἰἰονβ οἵ αοἀ που]ὰ Ὀ6 ϑυχγο ἴο [0 ΘὨ]]άγοη οὗ 
ΓΟμΊΪ8βθ, δπὰ ψΟυ]ὰ ΟἿΪΥ δῃϊηθ ἴοτῖπ [Π6 ΠΙΟΤῸ 

δηριμιν δῦ Ἰαδβί, ἢ Θοηϑο,ύρῃςο οἵ ἴΠ6 {ΓἸ υ0]6 108 
ψ ΠΙΘῊ παρα Ὀ6 ποεαθα ἴο ργϑρᾶσο [8 ὙΔΥ ἴῸ [86 
αἰ Εἰπιαῦδ μοοὰ, 
δα, ὕΠ 6, Ὅ͵ὰ8 [86 ἔοστη ἀπὰ ᾿τωροτῖ οὗ {8 

ΤΟΙ ΚΑΌ]6 νἰϑίοη. ΤΆΘτα 88 ποίδμιηρ δῦουϊ 1ΐ 
δοοϊάἀρη αὶ ΟΥ σαργιοΐοιβ; 41} ννδ8 ψΊΒΕ}Υ δα)αείοα 
δΔηἀ δισδημροα, 50 856 ἴ0 ΘΟΏΥΘΥ Ὀείογομδηα δα} 8016 
ἐπι ρΓοϑϑίοη8 οἵ ὑμαῦ Ψψο τ οὗ δὰ ἰο ᾿ Δ ΙΟΝ Εἰζαϊκο] 
ἊᾺΒ ΠΟΥ 68]]6ὰ ἰο ἀονοία Ὠἰτμβο]ῖ. [Ὁ νὰβ 88 Ὀ- 
δίδη 8 }}} 8ὴ Ἔχ ΒΙ Ὀἐ τοι, ὈΥ̓͂ ΠΛ68}8 οὗ ΘΙ Ὀ]οΤ Δ 08] 
ΔΡΡΟΔΙΆΠΟΟΒ δηα δοϊίοῃβ, οὗ {Π6 881π16 ΥἱθνΒ οὗἉ 1116 
ἀϊνίηθ ομδυβοῖθῦ δηὰ ρονογηχηθηΐ, 168} ΓΕ 
ἴο ὍὈ6 υμπίο]ἀθὰ ἴῃ {116 βΒισορδαὶνθ ΘΟΠΙΤΉ ΠῚ ΟΔΌΪΟΙΒ 
Τηδὰθ ὉΥ ἘΖεοκίοὶ ἴο [86 οονθηδηΐ- ρθο}ρ]6. ΒΥ ἃ 
εἰσιηϊβοδηΐ τεργοθοι βίοι, {π6 [τὰ σαι ποτγοὰ ἱπΐο 
ΟὯ6 τηδρηῃϊβοδηΐ νἱδίου ἴπ6 διιθβίαμοο οἵ ψ ῃδὺ νγ88 
ἴο ΟΟΟΌΡΥ [Π6 ῬΙΟρΡὨθ[ϊο ἈΡΘΠΟΥ οὗ Η 8 βαγυδηῖ, 88 
ἐμ Ἰαΐου Ὁ 68 88 ἀ0η6 ΟΥ̓ ΟΌΓ [μογὰ ἴο ἴΠ6 δνβῃ- 
οἰἰδὲ Φόθη, ἰῃ ὑΠ6 οροηΐὶπρ νἱβίοῃ οὗ ἴῃ 6 ἬΝ 
Υ0.86.---ΕΑἸΙΆΒΑΙΕΝ᾿Β δ ξεζιεί, ρῳ. 80-84.-.-.ΦΚ͵Ἄ. Ε,] 

ΟΟΤΈΙΝΑΙ, 

1. Τῆυβ ἀοἂ ῥτον δος 8 ΒΕΙΡῸΡ ἴον ΗΪ5 ϑογνδῃπὶ 
Φοτοτη ἢ, ἴῃ ἃ ΒΡ ΠΟΤ ΘΓ [6 Ἰαἰοτ, [ὉΓ Δ ΤΏΟΓΟ 
Τηδὴ ὉΒΙΓΕΥ γΘΆΓΒ, 88 68]164 τ ῖϊδοιΐ οοαδίηρ, νἹ 
8118}} τοβϑ] δ. Βαὶ ἰδ ΜΘ ΠΟ 8124]} σο]ὶοῖ, δὶ 
Φογοτηΐδῃ δ Φογυϑαϊοπὶ Ὠοατὰ ἴῃ6 ΗΟΪγ δ οι 
ΒΒ ΗΛ πῶ ἴο δηὰ οοϊποίαΐηρ ὙΠ Ὠΐπ ἴσοπὶ 
ἴηε οχὶϊε. Τμδ πο στὰ ἢ 88 σοηβτιηοα ὈΥ͂ 1ῃ6 
τοῦτ οὗ ὑντὸ ᾿ὐίποβδοβ (οἴου ΟΥΑΙ Ν). “1μεΐ 
ΘΥΘΙΎῪ ΟὩ6, ὑΠπογοίοσο, ἀο ταῦ Ὀδ]οι 98 ἴο Ηἷ8 οἴςα, 
δηὰ ἀοἂ ν"}} ἀου Ὀ[1688 Γαΐδα ὮΡ οἴδοτα, 1 ἰΐ 18 
ἨΘΟΘΘΘΆΓΥ, ἴο ΠΡ 18. ΤΏΏΒ ὯΘ δδββοοίαιθα τὲ δ ἢ 
Φοβορη, ψὴοὸ ἴοοκ ΟἸτῖθὺ ἔσοτη [86 οσοδδ, Νθο- 
ἀδιλ5." (ὺονν. αν ΑΤΈΒ.) 

2. “Α5 ΕΖοκὶθὶ ἤδτο, δὖ ὑΙ ΓΕ Ὑ 68 Γ5 οὗ Δρ56, 5668 
Ὅχο Ὠοᾶνθῃβ ορθηϑὰ ὉΥ ἃ σίνϑν, 80 Φοβῦβ, δοοογὰ- 
ἱησ ἴο Μαῖῦ, 1]. 16; οορ. ἩΠῸῸ [μᾳΚὸ 1]. 21" 
ἘΡΥΗΝΝ » “Α8 8 {{}» οὗ Ο γἱδί, το αἱ ὑδ  γίν 
ΥΘΑΓΒ Οὗ δρ8 68ΠῚ6 [ὉΓ Ὀαρίίδηη. . . . ΤῊ Ῥγίοβίβ 
οδηἰοτοα οἡ τοῖν οὔθ δ᾽ [6 881ὴ6 486. Φοδῃ [86 
Βαρυ ἰϊϑῖ Ὀαρδη αὖ ἐπ 1 ΤΟΥ γ6818 οὗ ἀρὰ ἴῃ ῬγθδοΠΙΠς 
οὗ τοροηΐδῃσο " (ΦΈΒΟΜΕ). ΟοΙΡ. ΠΟΨΘΥΕΣ, [ῃ- 
ἰτοά. 8ὶ 8, Δηὰ [ῃ6 ΘΧΟΡ. ΤΟΙΔΔΓΚΒ ΟἿ ΨῸΓ, 1. 

8. ΗἩεοτοΐη ἴθ βΒῃόστῃ ἴδ ᾿ποβ. 86 Π6Ά8 οὗἁ 
Θοά, ἴῃ {πε Ηδ ταϊβοὰ ἢρ {Π6 Ῥτορμεῖ ἴογ Η] 86} 
83 ἰΐ ΤῸ οὔὖ οἵ 6]}}]; ἴοΣ Βαθγϊοη τγαδ Εἰἰτὸ 116 
ἀδοροϑὲ δῦγββδ, δῃὰ ἴγοω ἰἤθποθ τηῦδὺ ἴδ6 γοΐδο 
οἵ ἴῃ χει Ὀυ ΟΠ, 88 776}} δ οἵ (9 σταςθ οἵ σοά, 
δουπὰ [οτ. ἸΤπυ8 ὕπο ᾿ἰρηιὺ Ὀγοακβ ἰοτ ἢ} ἴσομι 
1:6 ὈΪΔοϊκοβὶ ἀδγῖκ 688, δὰ, αἱ ὑῃ6 Βδ1η6 ἐΐιηθ, ἴο 
ἴμο Βῃαιηθ οὗ ἴμο δεῖνα, γῆο δα ἀοβρίβοα {πὸ 
ψοΐοα οὗ 80 ΤΩΒΗΥ͂ ΡΓΟΡὨοΙ͂δ (αἴας ΟΑἸ ΙΝ). ““ἀοὰ 
66118 ἰῃ9 Ἰαηὰ οὗ Οδπδδὴ Ηἰ8 ονῃ ἰδπα : ἰῃ ἰδῇ 
Ἰαπὰ Ης μδὰ ἃ μοῦϑε δῃὰ Ῥθορ]θ, ἴο τότ Ης 
Βδὰ σίνοη ἰΐ δδ 8 ἱῃμοσίΐδηοθ. Αμπὰ πον, ὙΠ ΘῺ 
Ης 1ο ἰοαὰ τπ0 Ῥδορ]οὸ ἰοσὶι ὥοτῃ 1ΐ, Ηθ 

ΕΖΈΕΚΙΕΙ,. 

γεῖ ἀϊὰ ποὲ ἔοτβακε ποῖ, Ὀϊΐ τοὶ 85 Ὁ 'νότὸ 
ὙἸῸ ΤΒοτὰ ἰμίο ἴμ6 οχίϊθ, δῃηὰ σανο ἴμβδμι, ὄνϑῃ 
ἷπ ὅπ: τηϊάδῦ οὗ [86 Ὠϑαϊῃθῃ ἱῃ δὴ ὉποΊοβῃ Ἰαηά, 
ῬΓΟΡοἴβ ψ8ο, Πκ θδηΐὶ ἀπὰ Ἐζοκὶθὶ, βὰν τ} 

τοδί ΤἈΪΏρ8,---ὦ ὑπίηρ ὙΔῖοδ 88 ὯῸ ἸΟΠΡῈΓ 
Ρρομοὰ ἴο ἴῃ Ψψ6νν8 βδοδίζοτοὰ ονὸῦ 1:6 φηεγῃ 

αἴζοῦ ἴ06 Ἰαϑὶ ἀοδίγυοίάζοῃ οὗ [6 ἴδῃ ]6; [ὉΣ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἀοματίεα ἔτοπαι ἔμβοα. Βαΐ ΟἸσίδί βὶ ἀἰ6δ- 
Οὐρ] 685 ὑγοδοῦθα [ἢ βΌΒΡΕ] νι ο ἢ Τηογ, Βονενοσ, 
ἀοδρίδθα, δια, ἴπ [18 ψΑΥ, υγηοὰ 16 ϑρί τς οἵ 
οὐ ουΐ οὗ [Π0 ϑυπαρόοριθ. Ἔ οτα (ἀοα 8, [6 ’Ὲ 
8 Υἱβίοι, ὁ.6. ταν δῖίοη ὈΥ̓͂ ηοδῃ8 οὗ Ηἰξ νοσὰ : 
ἴπὸῖ6 Ηο ἀν6}]8, σοῖο Ηἰβθ νογὰ 18 ἰονοὰ διεὶ 
Ὀοϊονοὰ ; ὑπεῖθ ἰθ ἴΠ6 βαποίπαγυ (οἢ. χὶ. 10), 
ΜΘ. [86 Οἴτης ΔΡΡγοδοδλν Μὰ8 ἴο βίιονν, ψἤ θα 
Ηδ νου]ὰ τρασγοῖ δἰοὴρ ἱπθ 16 Ὑ]] θτθβ8 (ΡΒ. 
ΙΧ]. 7), ὁ.6. ψουἹὰ αν Ηἷδ κΚίηράοτη διμοηβ 
[86 Ὠοαῦῃθῃ ἰ {110 016 νοῦ] ᾿ ((ὑο00.). 

4. ““ΑἸΤΒουρἢ ἃ ᾿ϊουδαπα ἤϑαᾶυθηβ ΜΈΓ ἴο 
τ: Ἅμδὺ Ρ᾽Θγορ ἸΟΟΚ νου] ά τόϑοὴ 88 [ΔΓ 88 

6 ἸοΥΎ οὗ Οοά ; ΗΟΥ 51}8}} [6 διιὴ Ρρϑατβ, 
πὰ γαῖ 1 18 80 ΙῃὈ]ΟὮ ρτθαῖου ἴπ|8ὴ 1ῃ6 φασὶ 1 
Απαὰ ΤΠ θη {86 γτοβὲ οὗ {}|6 βίασβ ' Αμὰ 8ο, ἤθη 
Ηδ ορθϑῃϑ ἴπ6 ἤθδνθπβ, αοὰ τηυδβὲ, αὖ 16 βδῖὴθ 
τηα, σῖνο Ηἰδ βεσυδηῖδ "6 Ὁ εγεβ. Τῇ αὐ οἵ 
ἜΕΡΗ͂ΘΟ, ἐδοσγοῖοσο, νότὸ ἀου 1688 Θη]Πρηϊοποὰ 
ΜΠ] ἀπ Όδυ.81] ῬΟΥΟΥ, 80 ἢπαῦ ἢὯ6 οου]ὰ ροπεοίσζοϊθ 
ἴῃ γί βίου Ὀαγομα ψ}δὲ ΤΊΘΓΘ Τηδπ νν88 δ]6 ἴο ἀο ; 
διὰ 80 8]80, αἱ ὑπ6 Ὀαρἔϑιημ οὗ ΟἾχτίβῖ, Φόοθπ ὑπ6 
Βερῦθβι ττα8 γα ϊβοα δῦονϑ [16 οἰοιάβ᾽" (ΑἹ ΤΝ). 

δ. Ἦθ ΒΑ Υ8 αἱ σνεῦ. 8 ὑπαὶ σά β ποτὰ σαπηθ ἴὸ 
ἶτη ; δῃὰ ἰδ Οοα Δ]οὴθ ἱβ ἴο Ὀ6 ποαγά, δῃὰ ἴδ6 
ΡΓΟΡΒοῖβ [Ὁ Ω0 ΟἾΒΘΣ Γθβϑοι ἴδηι {}}18, {πδὶ (ΠΟΥ͂ 
ὁδ88 05 ἴἤ0 ΒρΑΓ (οα᾽8Β νογτά. Ενϑγυ ἀοοῖογ οἵ 
ἴπ6 ΟΠ ΌΤΟΝ ταδὶ ἢγβί ὈΘ ἃ δο ]Αυ, ΟΥΕΥΎ ἴθϑο 9 Γ 
ἤγϑί 8 ἤθάτοσ, Οοά τησδῖ τοδί Ηἰ8 τὶ ρἢ 8 8 109 
ΟἿΪΥ Οὐτὰθ δὰ Τθδοδατ. Τῆιθ ῥτορῃθίβ, ψ ῃοτο 
[ΠΟΥ ἀθιηδπα δυάΐοποθ οὗ υὑ8, ἀεπιδηα ᾿ξ ΟἸ]Υ͂ ἴον 
αοα᾽5 πογὰ (αὔου ΟΑἹΝ ῚΝ). “ἼῈ6 Ῥγορϑῖ ἰδ ἴο 
Ὀ6 αἰδιϊησιυΐθημθα Θββθη τ 8}}} ἔσο ἴτε Ἰαΐδι βοσὶ θ08 
δα αἰδοῖ ρ]θ8 οὗ ἴπ0 ἘΔΌΝΙηΒ. [ἢ ἢΐ8 οα86 ἰΐ ἷβ 
ποῖ βαϊὰ : 10 ἴδῃ δ τσὶ θη, οὐ : ϑιιοἢ δπᾷ βοὴ ἃ 
ΤΔΒΌΘΓ ΒΡΟδΚ8, Ὀαΐ: π8 δῖ} Φομόονδὴ ϑροΐκδη, 
ΟΓ: ὅθ ψοτὰ οὗ δεμονδὴ σαπη6 πο τη6, δὰ {6 
|Κ6. Τῆδ ἴσιο ὑτορμθῖβ ἃ. “ἰδῆς ποΐ οἵ ἃ 
ἈυΏΔΠ ΤἸηϑϑίοσ, ὑὰὶ οὗὐ Φοβονδὴ (188. }). 4)" 
(ΟΕΗ1ΒΕ). 

6. ΤῊϊΒ οΥάδΓ : Υἱβίοηβ οὗ Οοὰ 3γϑέ (γεσ. 1), δὰ 
ἐλθη δοπονδῃ 8 ψοτὰ, 88 108 δἰ χηιϊἤοαποο ἴοὸσ ὈἱΌ- 
1168] ρτοόρίθογ. Οορ. ἔζοϊς. χίδὶ. 2 ϑη4ᾳ., ΘΓ 
109 ἢ ἩΝΑ ἡδήνῳ ῬΓΟΡΠΘΘΥ ὙΠ οῦϊ Βανί ῃρ 86θῇ. 
'Γ.6 ῥτορποῖ 18 ϑουύδ: ΙῪ οὯς 0 ρίνοβ Ἐχργοβθβί οι 
ἴο δοιηθι ἷηρ ΕΟ. ἢθ Δ68 δβεθῃ, 8 δ Οδ ἢ ]οῦ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ ἀοἤῃ 68 Σηὕδγη ἃ] ψ β: 0 88 Ὀοὶηρ {6 γδν- 
ΘὨΙΟΔΙ ἴοστη οὗ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ; ΒΘΩ66 8]80 1:6 ἀδδίστιδ- 

τίοι “860 " (ΠῚ Π Ῥοοῖο, ΤΏΟΤΟ 80] ση ἰμδη ἘὴΘ 
Ύ 

ἸΠΟΓῈ τιδ8] “ΝὮ), διὰ πΠ6 οἰτουπιϑίδησο {παῖ 

ἴβϑαϊδῃῃ (ἢ. ἰϊ. 1) “8065 (86 ““ ποιὰ "᾿; ΘΟἸΉΡ. 
Αχιοβ ἱ. 1; ΗδΌ. ἱ. 1, 1. 1. 

7. ΤΊ.α βοοίίοῃ, νοῦϑ. 1-8, 18 τηϑδῃξ ἴο οοπίαϊῃ 
“ἔ8ῃ οχδοῖ ἀδβοσὶ ρου οἵ [86 ϑἰαῖε οἵ ρῥγορβμοῖϊο 
ἸΠΒΡΙΤΑΙΟΣ ΟΥ Θοϑίαδυ " (Ηᾶν.) ἴῃ 118 τὨγθοίοϊα 
ορογαϊϊοῃυ ὙΠῈΕ0 ἃ δἰ ρ1]6 ὁδῦϑθο. Ὅλη [ὉὉΓ γόος 
ΘΌΪΑΤΒ: “1η6 ὨΘΑΥΘῺΒ ὝΟΙΘ ΟΡΘΙΘα," “1 δανν 
Υἱδίοηβ οἵ Θοά," ““[Π0 πνογὰ οἵ Φοιονδὴ οδπι 
αηΐο ἘΣΕ]Κ16],᾽" “(89 μαμὰ οἵ Φοβῃονδὴ σάπηθ ὉΡοῖ 
Εἶτα {ππ|6Γ6,᾽ ΤΩΔΥ͂, ἰῃ 16 Βγβὶ ρ]δος, ἱῃηἀϊοαῖο: 180 
ἵνο ἄγβὶ [0 Ῥ]αδῖϊο οὗ ἴδ νἱδίοπ ἱῃ Ἅἢ. 1., 
[86 ἵνο Ἰδίοσ [06 Ῥβοῃεῖὶο ᾿ τηδ οὗ ἰΐ, νἱΖ. ψῃδὲ 
[ο]ϊονδ ἴῃ οἷ. 1ἱ, διὰ ἐϊ]. ΘΏ, 85 τυζοχὰδ 1Βν 



ΟΗΑΡ. 1. 4-98. 

βίαϊο οὗ Εσεϊ!6], νγὸ Τὺ δάμπιϊῖ ἃ σταδίου ἴῃ 
Ὅμοια, 1 νὰ δι [παὺ ὉΠῸΥ ΔΓΘ διισοοϑοῖνο. Τδ6 
ΒῸ Ὁ] ΘΟ Υ οὗ [6 τδῃ 18 σϑοορζοα Θ 6 88 σΤο- 
δίαιτα 115 Ἰουδ γ ; ΠΟΥ͂ ΣΔΌΘὮ ΙΠΌΓῸ 88 Γαραγὰβ 108 
Ἰηοη ἴα], ΤΟΤΆ], βρὶγιζια] ἱπμαϊνιἀυδ} }ἶγ, ἀπὰ [ζ5 
ἀεἰεοστηϊπαίίοη ΟΥ̓ [Π6 ἰδίοτγυ οἵ [16 ὑππὴθ δηὰ οὗ 
186 ἱπαάϊναυα]. Ἀ Βαΐ, Ὠοιγονϑῦ, ργθαοχηΐπαῦθβ 15 
ἴδε οὐλοοϊδνα, (η6 ἀὐϊνίπο. 8 ὁροὸ οὗ [Π6 ῥσορμοῖ 
Ὡ6Ὶ 6 ὕΠΓΟΝ Β [56] οὐ ΡΟ ἔμ οχίοσγῃβὶ ψου]ὰ 
ΒΙΟΙΠά, ΠΟΥ 'ῃ ὍΡΟΙ ἔρος; ἰῦ 8, ἔσυτη 118. αβι6] 
ΔΟΌΙΥ Ὀδίηρ αὖ χσοβῖ, ἰῃ ἃ οουϊϑὶῃ ΤυΘαϑΌΓΟ, ΟΔΓ- 
τίοα ΔΥΑΥ ἴτοπι 1[ϑ6} 845 τν 81} 88 ἴσοι ἔῃ 6 Ὑ80]6 
ΜΟΥ, Ὀυῦ υγ 1818 τλθδηδ οοἸ]εοίθα ἴῃ δὴ ὑῃ- 
ὉΞΌΔΙΙΥ τοοορῦγο ΜΑΥ͂ [ΟΥ̓ ἃ ΒΙ ἼΘΙ ΟΓΔΘΓ οἵ [Βίηρϑ, 
ἴον ἀοὐ δηὰ ἀϊνίπο Ἰηἤυοησο. ΤῊΪ8 18. [Π}8 θ586ῃ- 
114] οἰωηθηΐ οὗ ἴδο ἔχστασις (Αοΐβ χ. 10, χὶ. ὅ, 
ΧΧΙΙ. 17), ἃ θείης ἱπ ἴδ6 ϑ8ρἰτίϊ, ἃ Ὀοΐπρ οαστὶοα 
ΔΆΔΥ ἴτοιῃ ἴμ6 δασΐῃ, δῃὰ σχαρῦ ὑρ ἰπΐῦο ἤθανθῃ. 
Το οοπίγαϑῦ 18 [6 γόένεσθαι ἐν ἱκντῷ (Αοσἷξ χἰϊ. 11), 
[86 ἱν νοῦ εἶνα, (1 ΟΟΥ. χῖν. 14); οορ. ΤΗΟΙΌΟΚ, 
Ἄς Ῥτορλείε. πα ἰδγε  εἰββασμηροπ, Ὁ. δ8 
844ᾳ., ΗΕΝΟδτ., Ολγίοίοσν, 2ἃ οαϊν. 111. [Οἷατὶκ 8 
Ττδηδ.}, ΟΡΒΉΡΕΗ, ογχοσ δ ποψεὶ, χνὶϊ, Ρ. 627 
844.. ΚΑΝΟΕ, Ῥλδμο"ορ. με, Ρ. 447. 

8, ΘΝ ἃ οογτϑοῖ [δ] ΐησ, --τοὴ6 τι] ρ 88 γ, Ὑ 10} 
Ομ τγϑείδιι ἴῃ 16} θη 66, ----ἰῆο ϑθοίΐοη, ΕΖαὶς, ἱ., 18 
6 ὨΔμῃζογδὶ οἵ {116 ἢτϑῖ δον Ἰ8ὴ ἀδγ οὗἩὨἁ ΡῬοπίεοοβῖ, 
ου ΨὨΙΟ Ὀοδί 65 οἰ. 11, 12. 8 τεϑιὰ (θοιρ. “. Ε. 
ϑοηβόρεε, ϑαέζωπεη πὰ Οεὐνγὰμοδς ας ἑαΐηη. 
ταδὸ. ὕμἀελμλ. Ῥρ. 224, 2] 4 8α4.). 

9. Το γε-οἰομά ντὰβ σμαγαοιεγι ἐσ. Αἱ χοά. 
ΧΙ. 21, 22 Φεθοναῖι ἰπιγοάυοου Ηἰπλ86] ἢ το Ηἰϑ 
ῬεΟρὶς ἴον {μεσ ϑηϊτε μυϊάδποας ἴὸ Οδμδδη ΟΥ̓ 
ΤΆΘΔΠΒ οὗ ἃ οἰουὰ, ἴῃ ΜΏΙΟῈ ὈΥ πὶρῆς [Ὠθτο νὴ 
ἢτο. Τιϊΐβ οἱοιμα ἔοττηθά, ἰῃὰ ἰῃ6 βοὰ ὅρα, {6 
Ὁ78]} οὗ βοραγδίϊοῃ ὑθίνθθη [6786] δηὰ Ἐγρῖ, ἴοΓ 
)ιυάρτηορηΐ δηὰ στιΐὰ ἴο [826 ]Ἰαϊίον (ἔἰχοα. χὶν.). 
Ονες ἰδ ἰαῦοσηβοὶο (Εχοά. χ]. 84 844.) ἰῦ βἰῳ- 
πἰθοα {μ6 αἰν]η 6 Ῥγθϑθποα (νοι 25, Νύσῃ. ἰχ. 

15); ἴῃ ἰδ ΔρΡΡθατν [86 φίοτγ οὗ ἴπ8 [μογὰ, ἀπὰ ἐμαὶ 
ἴῃ ὙΕΓΥ Πηρυτίδηϊ, ΒΟΙΘΙῺ ΟΥἾΒ68 οὗ [86 ἸΟΌΓΗΘΥ 
Ττοῦσ [86 ἩΠΆΘΓΠΘ88Β (σοι. Εχοὰ, χυὶ. 10; 
ΝΠ). χὶν. 10, χνὶ. 19, χνὶ!. 7, δῃη ἃ ΟΥΠΘΥ Ῥ4886968). 
ΤΏ ἤτε οἵ {118 οἱουὰ δὰ δἰγοδαγν ἢαβηθὰ ἀροη 
Λῇοβοβ οαἱΐ οὗ ἐμῇ ᾿ΒΟτΏ ὈΌΒΏ οἢ οὐοαϑίοῃ οὗ ἢ 18 
ΤΩΙ.) ἴο [8γ86} (ΕΧοά. 111.}; Ὁ τγᾶϑ ὉπογουὮ 
Κηονῃ ἴο 28 Ρ6ΟΡ]6 ἴτοτῃ ϑπαὶ ουνασγὰ (ἰχοά. 
χῖὶχ). ὙΤηπβ ὑθοτθ ΘΟ. ΒΟΆΤΟΘΙΥ Ὀ6 δηυτΐης 
ἴΏΟΙΘ ἴδιη  ἶδὺ (0 [16 μὲουβ σοηδβοοιβη688 οὗ [6 

Ιε. Βιυῦ ἰΐ νὰ8 ποῖ [η6 οἱουα ψὨΐοΩ δὰ 
ἵμ. 116 1706 Ὠοῦβε οὗ [6 ΕἸΡΘΓΏΔ] ἰῃ ἴμ6 Ὁ ΠῚ6 

οἵ ϑοϊοπιοῃ (] Κἰῃρβ νἱ}}.}, ΟΣ ψα8 1 ἀνὰ {6 
ἔσο (2 (Ἴτοη. νυἱϊ.}; ὁ.6. 10 τηδὶ ἤανὸ δὰ 8 αἱ 8- 
τοηῦ το ῃηρ, ῬΉΘΩ 8 ἤσγο- οἱο ἃ οϑηγὸ ἴτοπι ἴῃ 6 
ἀλάμν δηὰ ψ]Π θη Ὁ Δρρβϑασϑὰ ἴῃ {Π8 Ἰαπά οἵ Βαῦγ- 
ἸοῦΏ. ΤὩς ἤγο ἴῃ ἰΐ 18 4150 αυὐἱΐθ τηδηϊζεϑί ; [μα 
ἩΞΙΘΝ θην ]ορεϑ ἱξ, δα αὐ {Π6 δαᾶιηθ [ζϊη6 βίβδῃιβ 
ΟΥΓ ἀραϊυ δὲ [Π6 δοογοδίηρ μοαῦ οὗ ἴπε δ]ῃῃ ἴῃ (6 
τ ]ἀοΓΏ.88, 18 αδοηΐ ἴσοι 11. (Οὐχ. οἱ [δ ΟἴΠΟΓ 
διαηὰ, 164. ἷν. δ 844., Ἰχ. 1.) 

10. Ηθδηρεῖ. ἄταν αἰϊδηϊίοη ἴο ἘΖΕΪκ 618 Οὔ ρο- 
δ᾽ οη ““ἴο ἰϊπ νἱ]ἱοϊοιβ χσϑδ] τη Ψ Ὦ1ο Μ11 ΚΠΟΝ 
ποίμϊηρ οὗὁἨ [Π6 ἀἰδθιϊποίϊοπ Ὀεύπθθη 6 ἐπουρμὺ 
δὰ [86 νεβίυτο ἡ “ΑΡρϑάσδῃσθ," “ ΠΙΚΘΠ688,᾿" 
“Δ Ρ 66 οἵ {δε ᾿ΣἸΚθμ δα," δηὰ ἔμ6 1, ἃ 16 

ἴα’ ἴο Εζεκίϑὶ, “"ἴογ ὑδθ ρὺ οὗ συδτι- 
"πᾷ ἱποὶ [Παΐ νἱοΐοτα τ 8] 151ὴ, τ ὩΣ Οἢ ῬΤοίαβϑεϑ, 
ἴῃ τ, ἴο Τοργθϑοπΐ ἴμὰ ἰηϊογοϑίβ οἵ ἴθ ἰαἰζὶ 

ἱπαὶ 8 " δρ᾽ Γι Δ] ἰδτη,᾿ Ὀὰϊ πο μ 18, ἴῃ 
ἐγ ἢ, ποιπΐηνρ 6186 Ὀὰχὺ το κθβα ἐῃ [.}6 ΘΟχροβὶ- 
ἕου οὗ δοσίρίαγο. 

δ 

11. ““Μϑῃ, ἴῃ )Ϊ8 ᾿άἀθα τ, {116 οοπῖτο οὗ 116, 
ὙὮ1Οἢ σομάϊ ]οὴ8Β 8411} [08 ΟΥΒΟΣ ἴοσιῃ9. Τὴ» 
έρσμοθὲ ἴόστω οὗὨ δῃΐμιὶ ἢ Ϊ8 : [Γη8 βΠ γῖηρ μα 
δ]οοάϊηρ Ἰ1ἴ6-ἴοστη, [886 βδουὶ οἷ4] διΐηνα!, {86 
ὈΌ]]οοΙς ; ἴη9 τυ] ηρ Ἰ16-ἴογηλ, οχ δὶ Οἱ ἱηρς 1186} 
πε ΤΟΥ͂Δ] ἔγθϑιίοση, πε Ἰΐοη ; ἴΠ6 11{6-ἴοττη Μοὶ 
ΒΟΔΙΒ δῦονθ [8 δαγίῃ, ἴγϑὰ ὥΌσ ἴο1}, οηχασοα ἴπ 
γίβίοῃ, 6 66.516. Αὐογθ [Π|686 ἔπιγθο οα]τϊ πη ης 
Ροϊπίβ οὗ ἴθ δῃηΐπλ4] νου], πιᾶπ, [Π6 ἱπιθ!]δοῖυὰὶ 
116 -ἴογπι, ἡ ΠῚΟἢ ΤΟΡΓοά 6685 ἃ11] [Ώ086 ΓΘ ΤΩ ΠΔΙῪ 
ἐταὰεβ ἴῃ ἃ Εἰριοῦ πηΐϊΐν, Ὀαΐ 18 ΔΙΑ 8 [Π6 06 
ἈΙΟῺς ΣᾺ [ἢ6 ΟἾΠΘΥ, δ ἢθ ΟΟΥΤΕΒρο  ἶ8 ΜΠ 
ἢἷ8 ἀοϑυλπδίίοι : [86 ἰσαρὶος βδογὶ δςϊὰ] δηΐηαὶ, 1} 
Βαμα, Θοπαυδγίης ᾿οι, [ἢ 8 οΘοηὐθιμ ρ]αὐνο ἐδ 516, 
Ῥαϑκίηρ ἴῃ ὑπ Ἰἰσιῦ---4}1 {}η18. 18 οπδ βρίγὶ τ; διὰ 
ἦπδῦ ἴῃ [18 ἈΠΙΤΥ ἢ6 8 Ἰηαῃ. ΕΥΘΓῪ Δ 1Π)8]" ἔΌΓΠΣ 
σι ΕΖΕΙκῖ6] 18. δὴ δὐλιῖὶθ 8} βυη 00]. νου ηϊησ 
Ἰἰνίπα ὈΘΙΟΩρΡΒ ἴο ἴδ Βρίσίϊ, [4115 ἴο 10, δηὰ 18 
οἴϊοτοα ἀρ ἴο ἴὖ : [ἢ 18 18. βί στο ὈΥ 086 Ὀι]]ΟοΙκ, 
Ενετγίὶης ᾿ἰνίηρ ΘὨ͵ΟΥ9, οὐή θη δηα ΟΥ61- 
ΘοΙθ8, ὈΘΟδΌ86 ἰδ γοργεβοηΐβ ὑπ6 βρίγὶῦ : [ἢ18. 18 
ΟΧργοββοὶ ὈΥ [π6 Ἰοη. νοτγθπίηρ ᾿ἰνίπρ 10}}8 
ἰ[86}7 ἴῃ ἃ ϑἴδία οἵ ἀγθδπν ἰηίοχϊοαϊίοπ 1η {}18 
ΒΌΒ ἰσηϊ οὗ [86 βρίγιΐ: [18 18. Γορσθβϑηϊθα ὈΥ̓͂ {}}0 
οασῖ6. Βιαῖ ὀνοσυτῖηρ ᾿ἰνίηρ᾽ Θ]Πἱπαΐθβ ἱπ ἸΠΔῈ : 
186 ἰηϑρίγαϊζίοῃ οἵ βυ  ἴθυϊη, [6 ἰπϑρίγαϊίοη οὗ 
δοζοι, δῃὰ ἴμηθ ἱμϑρίσταιοῃ οὗ ςοπίθιη ] Δ ΟἩ ; 
ΤΆ ἷἰβ8 [86 ἱἰτηαρὸ οὗ ἀοἀ 88 τεράτ8 ἢιἰ8 ἀἰδϑύηγ. 
Βυῦ ΟἸγδθιὶ 18. [86 ροτγίδοι, [πὸ σ]ογ θα πιιη, 1116 
σοά-δ. Νοῦν, 88 σἤϑῃ Θχραῃ 8 ἢ18 [Ὁ]1|655. ἴῃ 
μ μοῦ], 80 ἀοθβ 88 οἰ -ἤδη ἴῃ [86 φΌΒΡΕΙ, 
ἴμε οἰοπιθηῦ οὗ [0 ψ ο"] 45 ρ]ογ βοαίϊου ; δημὰ ἃ8 
186 τίοηδ5 οὗ πιδὴ Ὀγαποὶι οαὐ ἰῃ ὑῃ6 ψογὰ, βο' ἀο 
ἴμοβε οἵ Ομ γίδι ἴῃ {Π6 (τ035Ρ6]8. [Ὁ ννὰ8 ἃ [ἈΓ- 
Τοδοβίηρ ἱπουρῃΐῖ, πΉΘη ΙΓ ῸΒ τοίεστοα (9 

ΟὈ ΠΑΡ οὗἁ ὑπ8 ἴον ΟὐΒΡ6]8 ἴο ἴϊ6 ἔοῸ δηΪτη4]- 
ἴοττηϑ οἱ ᾿Ζοκὶ 68] "(4 Ν 608). 

12. 1, ἴῃ δοοοχάδποθ ψἱ ἢ [86 Τοργοβθηζαϊίοη 
ΤῸ ἴῃ [Π6 ᾿πίτο ἈΟΟΤΥ ΓΟ Δτ δ ἴο ΟὨ. ἱ. 4-28, 

Κις} 8 νἱβίοῃ. οὗ ρίουυ, τὰῦ 118. ὉΠΙν ΟΥΑΙ ΠΥ 
ὈΓοοβαϊηρ [ἢ Ῥαγι ]Αν Εἰϑὕοτ 4] ΔΡΡ] ἰσδιΐοη ἴῃ 
οἷ, χ., ΒΥ} 0}1Ζ68 [6 ὨπΙηδῃ δῃα δα. ]Υ Ἰϊε οἱ 
ΟΥΘΔΊΔΟΙ,---ἰη 118 ῬΘΟΙΙΑΥΙΓΥ 85 Μ611 ψἱτἢ γερρθοῖ 
1ο 118 βΘΏΘΓΑΪ Ρ]δοο ἰῃ {ἢ σΟϑῃη05,---ἶπ 16 [Ὁ] 688 
οὗ ῬΟΝΕΓΡ 89 οἵ ὉΠ δηα 8]]- δἰ ἀθηθ88 οἵ τηονο- 
ταθπῖ ἐμ 19 84η.),---ϑ ἃ 11ὁὸ Ὡοῦ ΟἿΪΥ οἵ 
ὨΘΑΥΘΗΪΥ οτὶρίη, ἐ. 6. ἔσγοσα ἴῃς Ὀορίηηΐηρ ἀἰν]η6}γ- 
ἐϑι ΔὈ] αμοὰ (γ6γ. 4), Ὀὰΐ 4180 οοσῃ οἴ θ Υ ἀρρθῃ- 
ἀδηῦ οἡ θάνῃ (ΥῸ, 22 8644.}, δπὰ αὔΐζου (ἢ 8 
ΤΩΒΏΠΘΓ Οὗ πε ΠΘΆΥΘΉΪΥ 8ρ γι [8, Ἀθη ο 6 Δηρ0}.1} Κα, 
ΔΙΔΥΒ ΤΟΔΩΥῪ [ῸΣ ΒΟΓΨΊΟΟ,.---ἰοῦ Ῥυγροβοβ οὗ υ ς- 
τηθαΐ, Ὀυΐ 4180 οἵ ΠιοΙΟΥ͂ :-ἰἴ 86 {ποτα 1168 ὈΠΘΓΘΙᾺ 
ΟΥΟΓΥ ῬΟΒΒ1 ΟΠ οἱ ἃ ρα ββίηρ ΟΥ̓́Σ ἴγοτῃ [6 ΒΡ 6 ΓΘ 
οὗ ὑπ8 τι ΓΕ Ὺ ἡδίαΓΑ] ἴῃ ογθαϊϊοη ἴο ψῃαῦ "δ᾽ οηρΒ 
ἴο {}18 1ἰϑίοΥΥ οἵ {πὸ ψου]α πὶ {Π|| ῬΧΘΡασαΪΟΓΎ Το- 
νοϊαίίοη οἵ αοα᾽Β φἹΟΥΥ͂ ἰπ ἴΠπ6 τηϊαϑῦ οὗ ἴϑτιο], 88 
Ὑγ6]] 88 ἴῃ 118 [Ὁ] Π] τ οηΐ δπα σοτηρ]θοι ἴῃ (τῖϑὲ 
δΙΏΟΩΡ᾽ Δ Κπὰ, ΟἹ [δ6 δ8818 οὗ [ἢ 8 ἔγα τη, 1ἢ8 
ΨΑΥΙΟῸΒ ἰπίογργοίδιοηβ οὗ 86 νἱ᾽δίοῃ ἰπ οἷ. ἱ, 
οὐπνὺῦ οἵ Ὀοὶην πατηοηΐΖοα. 

18. ““ΑἸ} ἐπτῆν ἍΈΓΟ, ̓" δοοογάΐηρ ἰοὸ (ΟἹ, 1. 16, 
“4 ογραίοα ὈΥ Ηϊτὰ ἀπὰ ἴοσ Ηΐπι,᾽" ἐ.6. Ηΐτη ““ἘΠῸ 
ἷθ ἴῃς ἱπηαρὸ (ΠΣ ΚΟ ἢ 685) οὗ [π6 ἱῃν]β᾽ 0160 αοά, [6 
ἢγδι- θοση Ὀεΐοτο 411 οσϑαϊίοι ᾿᾿ (τὸγῚ 16). Νον, 
ἴῃ6 νἱϑίοῃ οἵ ἘΖακίθὶ σα] λα ῦθϑ ἡη 8 “ ΠΙΚΘη 688 
(πᾶ ρ6) 88 {ῃ.6 ΔρΡρθΆσγϑδῃοθ οὗ ἃ ΤΔῈ ᾿᾿ ΟἿ ἃ [ΠΤΟΠ6 
(νογ. 26), αῃαὰ {18 οσσυρδηῖ οὗ 4 ᾿ἤτοηθ ἰδ ΠΟῚΘ 
ΟΥΠΟΥ ἢπ8η Φομονδῆ, δηὰ 8ὸ ὑπὸ “" 1 ΚΘΉ 685 Ὧ8 [8 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΕ οἵ ἃ ΤῊ} " τηυδὲ ὯὈθ ἴΠ6 ““ἱἸηᾶγ6 οὗἉ [}}6 
1ΠΥ1810]6 αοιὐἱ,᾽" δοοοτάϊηρ ἰοὸ Οο]. ὁ. Α8 ἴπὸ 18 
οἵ σγϑδίΐου, ἰἢ δοοογάβηοθ τ] 1ἴ8 οἱ σίη. ΔΡΡΘΑΙΒ 
δῇ 118 εἰρμοθῦ μοϊπς ἰπ τὰη, ἡ οὴ Οοα 88 



δθ ἘΖΈΚΙΕΙ, 

Ἵτοδίο ἴῃ Η8 ον ἱπλᾶχο, αἴνεν. Η18. οὐσῃ 11}ς6- Ηδηρϑβὶ. ἢδ8 Ὀσουρμὶ οαὐ ἔ0]]Υ (Ο δον. ΒΕ. Ῥ. 141), 
πι688, απὰὶ ὑπογοΐοσα {ΠποτῸ 18. 1Π6 “ἸΙΚΟπο88 οἱ δ᾽ [86 ἀἰδιϊποιίοη Ὀρίθοη ἃ Ῥχγορμοῖ {κε Ἐζεκίοὶ 
τη ἦι {86 ἴΙὉὰΓ Ἰἰνὶηρ ογδαζιισοϑ {(γ6 1. δ): 80 δηὰ ἃ Βαΐδδπι, ἃ 84}}} δῇ [6 116, ἰβ ἴο Ὀδ πιαὶῃ- 
ΤΩΌΟΝ τηοτο ἴῃ ἀοοογάδηος 1 1[8 μχο], 88 ΓΟρΆΓα [ταὐποα. 
(6 ἀοδβίγ οἱ 18 116 δπὰ ἴῃ) ρο8] οὗ [18 ἀθύβὶορ- 
τηρπῦ, νου πη Μ  ΊΟἢ οχ βίβ ἴῃ ΒΠΥ͂ βἴδασα οἵἉ 116 
Ὁ ἴο 1η6 ἰρηοπῖ οὗ 1Π6 ἴην1510}6 τοστ] ἃ σα πιϊ παῖθβ ' βἰαῦα. " 
ἴῃ ὅ6 ὅοῃ οὗ βδῃ, ὙΠῸ 18 [6 οΒϑθῃ 18] ἐηᾶρμα οὗ {πῶῦ ““ [Π6 ΟΥΪΏΔΥΥ͂ ΘΟ ΒΟΙΟΥΒΊ688 18 
(ο(, 50 [α΄ ὙΠΌΘΥΟΙ 8605 ΗΣτ 8668 αοἀ : ἤρηοΘ 
η0 “1 Κομ 685 48 16 Δρρθάγλησο οὗ ἃ τῇδ ᾿᾿ ὍΡΟΝ 
16 [πτοπθ. Τ1}6 σα]ιηἰπαϊίοι οἵ [86 νἱβίοῃ οἵ 
ἘΖΕΚΙΟΙ 18 {πτ8 6 οὈΪΠκλϊπατίοη οἵ ἴπ6 σΠοΪα 
στγραῖίοη ἰηῃ ἔπο ὅοῃ οἵ τϑῃ, ὙὮῸ 18 6 ϑοπ οὗ 
ἀοά ; πὰ ᾿π 118 ΨΔΥ [616 1168 οχργοϑϑοὰ ἴῃ {ῃ6 
εἰ ϑμθνὰ οἵ ογϑϑίζοιι [86 ΥΘΤῪ β616 ὑπ]ης ΧΟ} ὙΠ] 
δἰπὸ σοὴθ ἴο Ὀ6 ΘΧΡΓΙΟΒ86α 09ὉΓ 16 ΤΘΟΟΥΘΓΥ͂ [ΤΌΤ] 

᾿ [δε ἔα!} δῃηὰ ἔγοτη ὕπ6 τη δά νθιορηιθηῦ [ἢ 1η81}- 
Κὶηα, ἕως 086 τοἀοιηρίίζοη, 80 {πεῤ ρτδθθ δΔΙσοδαν 
1168 ὈοΐοΓγΘ 8 ἰὼ παξΌΓΟ ἀγο Ποίγρα!]γ, ΤᾺ 8 15 ἴῃ 6 
δύλα 411- πὶ Ὀγοῖῃ ἀηϊνογβα θὰ οὗ οἰ. 1. ΤῊΘ 
ΦΟ ΒΘογα οη. αἰΐκα οὐὗὨ ἴ8γ8 6} απιὶΐ οὔ τῃηδηκιπὰ ἴο 
ἀοὰ ἰ5 τἴῃ6 Ὁ τἰϑυϊδη ῥσον βίομ, ΥἱΖ. {ΠππὉ τυ αἰ οἢ 18 
ΒΟΟΟΠΙ 156 1η ΟἸγὶβ ; 18 ἴπιο ρ] ουι γχίηρ οὗ Οἢ γῖϑὶ 
ὃν {πὸ ΗΚ Ομοϑβῖ (Φοδπ χνὶ. 14), ὁ. 6. πο τον ὶδ- 
ὥοη οὗ 1π6 ῬΟΝΘΥ δηά ἀϊρηϊν, [ἢ6. οἰ ηϊ βοδηςθ 
("Ἴ25, νσογ. 28) νι ἢ ΟΠ γῖϑὶ ἢ88 Ἃ8 ὑπ τοθοϊοη 
“ἢ ἴη6 ΕΑ Π6Υ᾽ 5 ΡἼΟΓΥ, δι δῇ τῃ 6 βαηθ {1π|06 ἴῃ 8 
Σου αἰ οη ἴῃ ῬΟΥΘΓ 8Πἃ βρίοπάοῦν οἵ Ηἰΐβ νἱούοτυ 
ΟΥ̓́ΣΡ 81} δηὰ ἀθδῖῃ. 

14. ΤΊο σίοτυ οἵ οἄ, 85 ἴῃ οδ] ροηῦ δἰτηϊσ  - 
695 οὗ αἰνίηο 116, τηυϑὺ σοί ΠΥ βιοῦν 1[86}} 
ἴὴ πα Ψαγάϊηρς οἱΐ δηὰ δῃ πὶ ]ατίοη οὔ ἀρδίὶ, 
οὗ ὑτδηϑι γί ποθ δα οἵ οογτυρίίοι," ἴον ψ  οἢ 
ΝΙῖΖϑο) μοϊηῖϑ αὐΑΥ ἴο “ἴῃε ρ)]ογ βοαίύίοη οἵ 
ΟἸ γϑύ δηα οὗ (ἢ ἰδ. 1]ΔΠ5 ἴῃ ἴΠ6 τοϑυγτοοίίοῃ (1ο ἢ π 
ΧΟ. 22 ; ἤοπι. νἱ. 4, υἱ. 11, 8011 Ροί. ἱν. 14).᾿" 

16. Αοοροτήάϊπρ ἴο ἴη8 ἰηϊογρτοία το ἱπ Φοῃῃ 
ΧΙϊ. 41 οὗἉ 58. νἹ]., Ὁ ΤΑΥ͂ Ὀδ6 8414 4180 ἴῃ ΓοίἝγο ποῸ 
1ο ΕΖοὶ.. ἰ., ὑπαΐ κ᾿ 16 Ὠδηη6 οὔ {6518 8. “16 
δοοσοῦ οὗ Φοῃοναἢμ β πϑῖὴθ ὈΘΟΟΠ8 Τηδη 68 ᾿ 
(ὈΕΝΙΤΖΑΟΗ). Το ἀϊνίπο ρΊοτΥ (1) 8 βυτηθο] Ζοὰ 
ἴῃ 7η6 ΟΙα Οονθηδηί, δηὰ ὑπαὺ ΡαΓΟΥ ἴῃ οαν Ρα ΪῪ 
Ὑἶ81 0168 θ]θπότηθπα, 6.9. ἴΠ6 ο]οιά-χαϊά6, 0Π6 518 
οὐ ϑἰηαΐ, ῬΑΓΟΥ ἴῃ Βυσῃ οΥμδιηθηΐβ σοπηροϊοα 
ΜΠ αἰν]ηθ ΓΒ 828 ἴπ6 σμογι Ὀπη ἀθονο [ἢ6 
ΔΚ οὗ ἴῃ σονοηδηῦ ἴῃ ἢ τηοβῖ ΠΟΥ μ͵δοα οὗ {86 
{Δ ΌΘΓΠ 8016 δηἀ ἴΠ6 ἴθι ρ]6 ; δῃὰ (2) 1ἴ 18 ρεσβοῃ ρα 
αἰ [0}} ΤΌΛΕΕ ἴῃ [6 ΤὨΔΗΙ 0] ΔῃρΟ] ΟΡ ΒΒ ΐ68, 
ἴγοσα ΜΘ ἴΠ6 ΑὨρῸ] οὗ ἔπ [οτὰ, οὗ [μ6 Ρτεο- 
8606, οἵ [ἢ6 (νοπδηΐ, 18 βοαραγαϊοα ἴῃ ἱτηροτίαπὶ 
Γοϑρϑοῖβ ; (8) 78ὺ 49 ἴῃ Κ τβηηοῦ ἴῃ {86 Ο]Ἱὰ 
Τοβίδπιρηῦ ΓΟΡΥ ΒΘ ΔΌΟ. οὗ νἸβάοτῃ ἴπογο ὈθρβίπΒ, 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἴῃ ταὶ Π6 Ῥτορμοῖβ 866 ἷῃ υἱβίοῃ, ἃ 
Ἐγροβίδ Ζίηρ' οὗ [86 φΊΟΥΥ οἵ ἀοά, νι οἢ 18 αἰ γοδάγ, 
πῃ ἃ ΤᾺ ΠΟΓ [1] οὗὨ Ῥγοπιΐδο, πἰητὶηρ αὖ [Π6 1ῃ- 
οατηδίύϊοῃ οἵ {πὸ οτα (λόγοε), ἰὰ ψ βοτὰ ἴ.6 8Ὁ- 
βίταοί Ῥτϊης}]6 οἵὗἨ ὑιβάοιη ἀπὰ ἴπ6 ϑρὶ γὶ [π|8}}γ 
Ἰἰνίης οἰοιηθηῦ π᾿ Τ[η6 ὀχρτοβϑβίοη οὗ γτονοϊδιοη 816 
ἙΟΠ Ϊη64 ἴῃ οὁη6. ((ΟἸΩΡ. [ληβο οἡ Φομη 1.) 
1 ΟἸγῖϑῦ πὸ ΘΒΠΘΟΙ Δ [88 δρροαγοὰ ἴῃ [01] 
ΤΟ ΔΙ Ζαῖοπ, ἡ “ΤῈ Ζόροϑ, ΜΏΘΗ ἢ ἴπο ΜᾺΥ ἴο 
ὈΘΟΟΙΩ6 Ἰη8Π, ἰ8 ΟἿ Ὑ| [ἢ δόξα οὗἩὨ ἐπα ΕΑΊΠΟΥ. "ἢ 
ΤῊ. ΠΙΘΔΠΒ ΤΊΟΤῈ ΘΧΘΟΙΥ, δοοοτάϊηρ ἴο ΗΦΌ. ἱ, 8: 
Ηε τεῆοοῖβ [6 ΤᾺΥΒ οἵ ἴῃ6 αἰνίηο δόξα : Ηδ ἴβ 118 
ταί] ροποο Δηἃ Ἔἤ] σέποο, πὰ [ἢ6 δατηθ ΨΘΥ͂ 68 ἐδιθ 
8ΌΒΙ] ΠΕ 18 τοϊαϊθα ἴο ἴῃ 51. 

16. εκ αν ρίνθῃ Ῥγοϊηΐπομοθ δὲ νοῦ. 28 ἴο 
ἴΠ6 ον Ῥον οτίηρ οἰοπιοπὸ ἴῃ [86 εἴοοῖ οὐὗἨ ἐῃ6 
σψίβίο ὍΡΟυ ΕΖΟΚΙ6], Αηὰ 4150 (7) οηρμιδϑίζοα ἐπ 
ῬΓοΔοπηΐηδηςθ οὗ {86 ἀϊνίηο ἔδοϊου ἰπὶ [π6 βἰαϊα οὗ 
ΟἿ ΡῬγορῃοί. 76 81}8}} ἢανθ οοοσαβίοῃ ἴο δοῃρ]οῦθ 

“ Ἰπδρίγαϊίοπ αβϑυιηθὰ ἃ ομδυδοίοῦ 80 
νἱοϊοηῦ, οαβίϊηρ 801] δὰ ον ἴο {πὸ στουπά, 
ΟὨΪΥ͂ Ὑθοῖο ἰδ [οὐμὰ Ὀοΐοτομβαπὰ δὴ ἰτπμρογίροϊ 

ΤῊΘ ποῦ 1 σα Ὀ6 ἰδίζθη ἴοὺυ στδπίοα 
ποτῖγαζοι 

ὈΥ τΠ6 ϑϑρί τις, τΓΆΠ6 τῆογο “ἀο68 τὴς ρισὶς πὰ 1ῃ6 
(86 οὗ Ηϊΐδ οχϊταογ ΠΥ ΤΔη 1 [6ϑύδίΣο 8. ΟΏΙ6 
Ἰηῖο Ηἰ8 ονη." 6 νουϊὰ οὐδοῦ ϑο αν ἴοὸ 
δχροοῦ [86 (4ΠΠὴὼς ἀἄοννῃ οἵ ἘΖΟΪκΪο] αὖ ἔμ Ῥὲ- 
σἰμπῖηρ οἵ {π6 οπαρίες (ςορΡ. Νυπ. χχὶν. 4). 
ΑὉ τ᾽} οἷοβε οὗ {πΠ6 νἱβίοῃ ἴζ 18 ποὺ ὀχ μα ποιὰ ἔγοπὶ 
{π6 ἀϊνὶπθ γόνον οὗ {πὸ δρί σις υα] ἐγίηρ [06 Β6ῸΥ 
Ὀοίοσο πὰ [ῸΓ βοδίησ, Ὀὺὺ ἴγοιῃ δὶ 18 866 [ἢ 
ἰΐϊβ οσῃ βἰβηϊἤοσποθ, 118 οὐ ἱπιρογΐδηθθ, 6806- 
ΟἸΔΠ]Υ͂ ΟΥ̓ΘΡ ἀραϊηϑῦ Ἀλλ} 51 ὩΓ]116585. [1 ἰ8Β 88 
οῃηοάϊοα Κωγίε εἰείϑοη. 

ΒΟΜΙΣΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

γεν. 1. ΤῆΘ ἱπηρογίδην “πὰ ᾿᾿ ἴῃ ἨΟ]Υ δ0Υ]Ρ- 
ἴαγο : (1) 1η6 σαΐθμα οὗ Ρῥγοροῖβ δα πιο οὗ 
(οὰ ; (2) ἴπο οοἰποϊάοποθ οἱ {1π|6ὸ85 δῃηὰ οσσυγ- 
ΓΌΠΟΘΒ ; (8) η6 ποχὺβ οὗ (Π6 ἀϊνίης ᾿εδάϊηρα οὗἁ 
9γδθὶ δπὰ οὗ πιδῃκίηὰ. ---““ ΡΊου8 γεῦθς ἀο ποῖ 
Ἰνα μου Ὁ] ββῖγ, Εἰκα {πὸ ἀηροάγ, ὈιϊΓ τηὰτκ 
ΟἸοΒ ΟῚ ἀαγα, το 8, δῃηἀ Ὑ6815 1 ἸΥΠΙΓἢ δρθοὶδὶ 
ὅταοθ γὰ8 Βῃόνῃ ἴμοπὶ Ὁ Οοα" (ὦ. ὦ. 5ΤΔ 5 ΚΕ).-- 
“ἍΤ Θμοτηΐοβ ὄνοη ἴῃ6 Ῥἱοῦβ πὰ δὴ δδυ] πη : 
Φόβορῃ ψἱἢ 109 Ἐεγρείδηϑ, εν νὴ {πὴ 
ῬΗΪ 5ἴηρ8, ἘΖοκὶοῖ νὰ Π6 ΟΠ α]άθαηβ. ὟΠο- 
ΟΥ̓́Υ δαβ αοἄ ἴον ἢΪ8 [Γ]6η4, Τα πιδὶ 8 1106 ΔΠΙΟΙΣ 
{86 ᾿ἴοπΒ, Κϑορν ἃ ἡ οἷο 5κὶπ ἴῃ 6 ΠΟΓΥ ΓΆΓΠδΟΘ, 
δηάὰ ν1}} Ὅ6 αυἱΐα βαΐθ δπιοηρ ὙΠ δίονο ἢ ΘΠ Ἶ68 
ἢΘ ΤΥ 6 Φ Ἐς, ΒΤΑἘΟΚΕ).--- 6 48. ἘΖΟΚΊο] 8 ἴῃ 
[πο πιϊάδῦ οὗἨ [ΘΙη, οΠ6 τιϊμῆΐ δᾺ Ὁ {Ππ4Ὁ 1 σΟΠΟΓΑΙ 
)αδρτηοπῖβ {πὸ ΡἱοῦΒ 8190 ἅτε ἰβθη δἱοῃσ ψἱ ἢ 
ΟἴιΕ.Β, 8)8πηαὰ ἢδνο ἴο Θη 18 {6 1Κὸ ΒῈ ΠΟΥ σΒ, δ8 
Ἰ ἴοσα γοτα πὸ αἰβογοπος Ὀοίννοθη ἢ ὁπ6 δπὰ 
126 οἴδεον (Μ4]. 1}. 18); Ὀπὶ αοὐ Ρτόβοσνθβ ἵῃθ τη 
ἷπ 186 τηϊἀϑ8᾽ οὗ 186 ἢἤαπ)θδ; ΠΟΤῈ ἴἢ6 ἀπΡΟΔν 
ῬδγΙθ, [ἢ6 Ηἱοῦβ ἃγὸ ἱκορῦ βαἴε ; ΘΓ ἰῦ ροςδὶ 
Ὑ 10} (16 Τοττηοτῦ, 1 ροῦβ πο}} (ἢ ὑπΠ6 Ἰαίοῦ ; δπὰ 
ονρὴ ἰ{ 16 ὈΟοάγ βιιοι]ά θὲ Ἰαϊὰ δο]ὰ οὗ, γεῖ ποῖ 
16 801}, 1} 10. 18 Ὀουηᾶ πΡρ ἴῃ {πὸ θα] οὗ [88 
ΙΗἰνίης (ὅτοκ.).---Εοτ ἱπίθσοουγβο ἢ Ασα, ἸΟΠΟΙ͂Υ 
τοῦ σθα Ὁ] 8068 8.ὸ ἴῃ6 τηοϑὲ δ} 8}0]6 ; Πογὸ ἐλέ 
γένον, ἰῇοτο το τΠΑάΘΙΠ 688 (Η 8. ἰϊ. 14, 16), 656- 
Πότ {π6 οἱοθεῖ, Μαῖζ. νἱ. 6 (αἴτοῦ 51:1.Κ.).--- “1 
ἐδ6 ἠφανοηβ 816 οροπορά ἴο ἃ8 ἴῃ Ὀαρ᾿1851), ὍΘ ΟΠ 
[ΠΥ ραδτά, {παι ΠΟΥ Ὀ6 ποῖ βῃυ ἴο ἴθ 6 Ὀδοδυ86 
οἵ ΤΥ β'πβ! ΤῊδ Ῥὶουβ τη8η, ΘΠ Π6 ἀ16ε8, ψ1}} 
ἢπᾷ 16 ἢθανθὴβ ορομϑά ; ἴπ6 ὉΠΡΟΟΪΥ ΨΜ|} δπὰ 
ἢ6]] οροῃ " (51οκ.).----“““Υ Ἰ810}8 οὐ Οοα᾽: ἴον ϑδίδῃ 
αἶδβο [48 ν]βίοῃβ, ὈΥ͂ Τηο8}8 οὗ ν᾽ ΒΊΟΣ ἢθ Ῥον ΓΟ ἢ 68 
ἘΠ Ρ] ον τ" (1. ΠΑ ΑΤΕΕ).-- ἦ )ὲ ἅγὰ ποῖ, ἢον- 
νοῦ, οἡ 18 δοοουηῦ ἴο Ἔοχρϑοῖ δῃηὰ ἀοπηαπα ἴγοση 
Οοὰ ἀϊνίπο ν᾽ βίομβ, ΒΘ η ͵ὶ ἤᾶγο Μοβὺβ δηὰ 
Ῥτορμοῖβ (ΚῸ χυἹ.). [Ὁ 18 σουίδί ΠΥ ποῖ ὑν θὰ 
Β01]6 ἴον οὐ ἴο τγοὶ] ἴο 158 {πὸ Πιΐατο, δα ἴο 
Τονθ4] ΗἾΒ ν}}} ὈῪ πηϑδῃ8 οἵ ΥἹΒΊΟΠ 5; Ὀιυΐ ὑπάδΓ 
τῇς Νὰ Οονοπμδηΐ Πὸ ἢδ8 ποῖ Ὀχγοσηϊβοα βοῇ 
{ΐπρϑ (51τΟκ.).- ἰ ΤῊΣ Ἰογὰ βίοορθα ἴο Ἀιΐπὶ, 
δηὰ ἷ8 ϑβρὶτϊ γὰβ σαυῦρηΐ Ρρ ἴο 806 οὐ ᾿" 
(ΘΟΗΜΙΕΡΕΒ).---  ΤΏοΒα ποι (ἰοα 68}18 ἴο {πὸ 
οδῆος οὐὗἩ τοδορΐηρ δηθὰ Ῥγθδοίηρ, Ηθ [ΓΗ ἰΒἢ.8 
4180 ΣῊ ροθδβαγν οἱ 8. [|Κὸ χχὶ. 1δ᾽᾽ (Ο.). 

γεν. 2. ““ΤΒδ 16 ἢδ8 ἃ ὈΔα ΤΩΘΙΠΟΓΥ͂ ; ὁπ ἴδ6 
οἴδος αηὰ, ἴπ6 ὑγυϊῃ τοιηδίῃϑ ὑστῦθ ἴο ἰὑβο Γ᾽ 

ὙΠαΐ δ88 Ὀθθη βαϊὰ ἴῃ οἷ. 1. Βαϊ Πεγα θυθῃ, 88 (ΤΟ .).---ελοϊαολέη᾽ 8 Ἰϊδὺ οἵἉ δἷμβ βίαπιδβ γτεοογάοϑᾶ 



ΟΗΑΡ. Ι. 4-8. δῖ 

ΒΒΟΣΤΕΥ ἴῃ 2 Εἰηρβ χχίν. 9.6 ΜΌΓΘΟΥΟΣ, ἴθ γγ88 
Ὠοΐ 80 τηθοἷὶ ἑαζοθ ῬΓΙΒΟΠΘΥ ; Ὁ ΜᾺ8 ταῖμοῦ (μα 
δε Ἰῶν ἮΙ Π861} ἘΡ 88 ἃ ὈΓΊΒΟΠ ΕΓ, γὰγ. 12. εν. 8: 
“ ἘΖοΚΊ6] ἀοθ8 ποῖ Ὀσίηρ ἰοσνψασὰ 18 ἀγθδτὴ8 ΟΥ 
᾿πηδρί Δ ]0Ή8, Ὀὰΐ δοοοσάϊηρ ἰο 2 οί. 1. 21, 
Οοά υ τονοϊδίλου ᾿ (1... 1,40.).--ἰ Ὁ [80 βοσυδηΐβ οὗ 
ἀοὰ [δε τοογὠ οὗ Οοα ἰΒ οαἰτυθίοα ἴον [ἤοβα ὙΠῸ 
ΥΟ ἴο δοδρ ἴθι. Ηον οου]ὰ (ΠΘΥ͂ Οὐ 186 
Τα ἶδο ϑυςἢι ἃ οἰαίτα ἴο Ὀ6 Ποαγὰ ἴῃ 4}} [ἢ 5: ὑπᾶξοη8 
οὔ 6}: 706 ἴο 86 Ὁπία ἢ ]} βίονσαγάβ) ὙὸοἋ 
ἴο (με αἀἰϑονδάϊβηΐ ὮΘΆΓΕΙΒ !--- ) αὶ ἃ σοῖο ἀραϊηϑί 
81} ρὑγίάβ, 861-111, δα οὈϑ ἸΔΟΥ͂, οὐρῶῦ [16 86γ- 
νϑπίβ οἵ ἴμ6 πογὰ ἴο ἴᾶν ἰῃ μα υϑῦὺ ποχὰ, 
ὙΓΒΟδ6 5ογνδη β ΤΊΟΓΟΙΥ ἀπὰ ποῦ τηδϑίουβ ΤΠΘΥ 876 ! 
(8. οχυ. 1.)--- "Ὑἢ6 βοὴ οἵ διαὶ, ἐ.6. οοηἰειιρΐ, 
58 χεξιεὶ, ἴ.6. ἀοα δ βἴγθηρτ ; ἴῃ οἴ Γ ὥρμα τε 
πὸ δὰ ὍΒΟΙ ἴπ6 μοῦ] οοηϊθιηη8, παῦ νΘΓΥ 
ὁπ6 οὐ 5ἰτθησίῃδη8᾽" (Α [,ΑΡΙΡΕ).---- ““ ΗΝ Υ 
Δάοσ8 ΘΨΟΤΥ͂ ΠΏ, Ὀμΐ πιοβὶ οἵ 811] {π6 ἴθϑδοοσ, 
9 όοδη ἱ. 27 (851.). -- Το. συϊάδλῃησο οὗ ἃ βοσνδηΐ οὗ 
Οὐοά δπιοης πηθῃ ΘΟὨβ 8.8 οἵ ὕὋπτο ῥασγίβ : (1) Οοὐ 5 
τοοῦ; (2) Οαοά᾿ 5 λαπά.---ΤῊο σοοάποθβθ οὔ Οοά 
ΒἤΏον" ἰῃ τῃ6 Ἰοβάϊηρ οἵ Ηἰἱθ βογναῃίθ: (1) Ηδβ 
ὙΡοα ἡ ριρθθθα {Π6 πὶ ΓἽΘΪΥ [ῸΡ τ ]αῦ ΤΟΥ οτο οὔ- 
Ἰϊσοα ἴο βαοτίβος (ΖΕ Κῖθὶ [ῸΓ ἢιἷ8 Πουϑα ἰΤΑΥῪ γί ϑί- 
Ἰοοά, ὈΥ̓͂ τηθδη8 οἵ ἐμ Ῥγορμοῖΐο οἶος ἀεοτγοα 
ἔγοιῃα ἴδε ϑρί τ); (2) ΗἾΒ ῬΟΥΟΣ 15 τι ϊρθ τ ἴῃ 
{εἶτ ταίβεσυ (ἘΖΘΙΚῖο1 8 βοπλα ἴῃ αοὰ ψ}}116 ἴῃ ἃ 
δἱδῖδ οὗ οχὶϊο ἴγτοπι ἢἷἰβ ἡδίϊνγα ἰδπὰ, ᾿ἷβ ἀἰϊνίπθ 
ἔγοοάοπι ΜΙ’ Ὦ1]6 16 οαρεϊνα ὈΥ͂ τη8}) ; (8) Ηο Η]]8 
1 Ποἷν δοϊϊτα 6 τὶ ὑῃὴ6 ρ]οτγίοιιβ πον]θᾶρο οὗ 
Η πι86]} ; (4) ἐπα ἤθανθπ8 ἀγὸ ορθηθὰ ἴο ἱποῖὰ 
ΔΌονΘ ἴ:6 δαγίδ, δὸ ὑμαὺ ΤΠῈΥ 866 αοα ἰηϑίρδα 
οἴ πιδῃ. 

γεν. 4 834ᾳ. ΤῊ ροτγυ οὗ ἴπὸ τὰ (1) Ῥγοδθηὶ 
ἴῃ πϑίυχο, (2) Ῥχσοο]αϊπηϑὰ ἰῃ [89 ποτά, (8) ὀχραδσὶ- 
δποϑὰ ἴῃ ἴδῃ. -- ον. 4: ΝΟΡΟΘΒ δά θΖΖαῦ δηὰ 
Φοδονδὴ ἀο ποῖ θχοϊυἀθδ οπα βῃοῦμοῦ 5 [Π|6 ΌΤΊΩΟΥ 
ἦβ ΤΆΘΓΟΙΥ [6 βογνδηΐ, δηὰ ἴῃ ἰαςίον [ἢ 6 Μαβίοϑγ. 
ΤῊ Κίης οὗἨ ΒαΌΥν]ΟΙ πιαϑῦ ρογίοτην δῦ ἢὮ6 ὯΔ8 
Ὅδοη δοπὺ ἴο ὈΥ͂ ἴη6 Κίηρ οἵ μοανθῃ πὰ ϑαυςῃ 
{(θοαϊ. χχχὶΐ, 80).--- “1 [86 οπο ψοσγὰ ϑίογη ] 
[16 ῥγορποῦ μ]αοθ8 ἩΪΠΊΒ6 17 ἴῃ τυρρθά ορροβί θη 
ἴο [ἢ6 [4186 Ῥγορῃδῖβ, ὴο τ ἢ οπά πιοι ἢ ̓ γο- 
ο]αϊ πηθὰ ΒῈΓθθ ἰγαηα! Ἕν (Μαίί, νἱϊ. 26) 
(ΗἙνΝοϑΤ.).---ΤΊο βἴοτγτα ν᾿ ΒΟ ἢ τηδῖκοβ ἃ οἰ θαγδῃ 6 
ΔΙΩΟΏΩ ἴΠ6 ἱπιασίπαίίοηβ οὗ ἴῃς ρθη ἰΒ αοά 5 
λυάρστποπίθ, αἰὐκ ἀροὸὰ ἱπάϊν ἄυα18 δηὰ Ὁροὴ 
ψΠοἷ]6. Παίο 18. ---“ ΤΠ ὩΠΡΌΔΙΥ 8τ6 ἷκ [}6 
δἴοτστη, Ὀυΐ αοὐ᾽ 5 αἴοττῃ οὐ βίογπιβ ὑπ 6ηὶ" (ὅ5τοκ.). 
--κ“Οιἐ φ ἴδε πογίῃ, ποῖ ἰονγασάβ 186 ποιίὰ. 
ΤΊε )υδστηδηῦ πιυϑὲ Ὀορὶη δ [86 οῦδβο οἵ αἀοά " 
(Η.).---ἼὉ 1Δ6Υ πάνθ Ὀθοοτηθ ἰκ [6 Εσγρυϊδῃβ 
ἐμ τοῖν Ὀτγαοῦλοσα, ὑπ πορα ποῦ ψόοηᾶον ἰἔ δὴ 
Ἐκγρίΐδη ἔαΐα 4190 Ὀοζα}}8 ἵμοη. ΤΏΘΥ μαναὰ ποῖ, 
ῃ ἴδοῖ, τυϊϑϑὰ 10 οἰ μογινίθο᾽" (Η.).--- “ΤῊ εἰουά 
οἵ 58 ἀγανβ ἰονναγά 1ΐ ΓΠ6 ο]οπα οὗ ραηἰβητο δ᾽" 
(ϑτοκ.).--" ΒΕΠο]ά, τὸ δυάσο βίαπάρι Ὀδίοτα 
το ἀοῦὺν Τ᾿" 945. ν. 9.---““ ἔχε σοπϑαπιοα ϑοάοχι : 
ἄγο οομϑηδὰ τῆς ἰδηΐ τις [ἢ6 τοθεἰ8 ἴῃ [γα] : 
δνουϊδβίϊηρ ὅτο 8 βυτε ἴο πα ἀῃρΟΟΪΥ  (5ΤΟΚ.). 
-- “ Ετοπι Ὁ8}8 ἥσνβ οὗ ἰΐβει γ [η6 ὀχῃμογίατοι ἴο 
Γοροδίαποθ, 1 ΟΥΔΟΡ ἴπαὶ [Π6 ΒΌΠ ΤὨΔΥῪΥ͂ ΔΡΡΘΑΓ 
ἴον ἴδ οἹοα " (Η..----ἼΠ6 σοηίταβι οἵ [ἢ6 
1586. Ῥγορῃεῖβ δῃὰ οἵ πα ἔσο 18 ποῦ {πὲ οὗὨ 58]- 
ψαϊοῃ οπὰ Ἰιάρτηεῦ, Ὀὰΐ παὶ οὐ βεϊναίίοη 
σίϊμουϊ Ραπδηπιοπὶ δηὰ σπίϊμουΐ τορομίβῃοο, 
ἃ οἵ δα νδίϊου ΟΝ αἰἴζονῦ Ἰυάρταοπίὶ [4114 ἴο 
το Ἰοΐ οὗ 1π6 μεοηίνθηΐ Ρ60}]6,---οἵ τη γθ ρΌΒρεϊὶ, 
εγυϊηρ, Ῥέδοα, ρθ8.6, θη {π6Γ0 ἰδ ΠΟ 6866, 
απὰ οἵ ἴμὸ ἰαὰσ δηὰ ἴῃ6 βΌ506], ΘΑ Οἢ ἴῃ ἰΐ8 ον 
εἶτηθ. Α ὑγορ οὶ ψἘῸ ρῥγοοίαϊ πηυϑθὰ ΟὨ]Υ Ῥυπὶδβι- 

πιρηΐ του ὰ Ὅ6 πο 688 8. [4]56 ἀλὸ τσον [Δ Οἢ6 
ψῆο Βο]ἀ8 ουὖῦ ἴῃ ῥγοβρϑοῖ ποίδμϊηρ ᾿ναὺ Ῥϑβθβ. 
7μν» αῃὰ μοβρ6], δδοίι ἴῃ 18 Θῃ ΕἶτΘ ΓῸ]685,---τ}}18 
ἰδ ΘγῸἢ ἴο ἴδ ῥγεβοηΐ Ἃἀδὺ ἴῃ Οἰ)αγαούοτβις 
ταϑτὶς οὗ [Πα τὰ βειναπίβ οἵ ἀοα " (Η.).--- ἡ ὦν 
αἰδίοΣ Ραηδ, πηραϊοὶπα οδῦ᾿ ({ΒΠΟΜΕῈ). --- ἡ Δ8 

ἤρτν ΤΑΥ͂Θ Βῃοοῦ οσῦ ἔγοτα ἐΐ6 ὑπιΐοῖς οἰοπάδ, 80 
ἰπ ὑπ6 πιϊάἀβϑὺ οὗ Ηΐ8 ἡυάρτηοπίβ Οοά οαῦ868 8 ΤΑΥ͂ 
οὗ Ηἰβ πιογοῦ ἰο 6 866ῃ " (5Τ.).---““ΤῈ6 ὀγίσλέη 688 
δ᾽ 6δη)8 ομ]ν ουέ οὗἩ [89 ἴδ᾽ ἀϊδίαποθοι Βαΐ Εχοά, 
χχχὶν. θ τηυϑὺ βίδπα ὈΘΙοΓα ΟἿΤ ΘΥ68, ἰἔ [ἢ6 806 Ὁ- 
ἴῃς 8116 ἰογί ΕΥ̓͂ βἰπ '8 ἤο Ὀγίης ἔοσ [ἢ 
ἘΔ] [Ὁ] ἔγυΐτ οὗ τσ ιϊδουβη 688 " (Η.). 

γε. ὅ 8η4ᾳ. “Ηδ νὴο ΔΡΡΘΆ15 0 ἠυιρτοθηῦ ἰ8 
[26 ΑἸ, στ οτὶ ονευυ ἰηρ Πν]ηρ Βαῦσ ἐβ 
(}π8ῦ ἃ8. Θνεγυ ηρ σα 4180 Ὀ6 αὐἱοκοηθὰ ἰηΐο 
.1ἴ ἴου Ηἰβ ῬΆΓΡΟΒΟΒ, [86 Μ}166]8.}; ΗΟ ἰ8 10 
τπαΐ οαη γὶυοῖκ οαὐ οὗ ΗΒ Ὠδηά 1᾽ (αἴϊεγ Η.).--- 
ΤῊ ἴουγ ἐϊυίπσ ογοαίμγοδ, ἴουν ᾿ἰνίηρ Ρἱοΐαγοβ οὗ 
ΒΑ]. ἱηβίτυτηοηῖθϑ ἴον αοἀἂ : (1) ἤοτὰ ἴῃ 6 ἤγα, 
ἐ.6. 268] ἴον αοἀά, 411} ἐμοῖν δούλην 88 »06}] 88 Βρ6βϑὶ- 
ἱπρ τησδί ῥχοοοϑὰ ; (2) ἔπιον πάνθ, α. ἴο σοῃΐτοηῦ 
[86 ψΠ016 ψουῦ]ὰ , ὃ. πονδυθ] 688, ΓΏΘΥ͂ ΤΗΔΥ ΩἾϑ0 
τ σοηβάθηοθ δθονα 16 γι 0160 το ]α οἢ Ψ]ΩρῈ 
οὗ ὈΓΆΥΟΙ απὰ τηραϊταϊίοι ; (8) δὖ [8:6 βαπιθ {ἰπηὸ, 
α. ΠΟΥ δἰαμὰ δττη, ϑ6, δηὰ βἰθαΐαϑῖ, ψ}}116 
δνοσυτΐης διουπα ἤθη τ66}]8 ἴο ἐπα ἔτο ; ὃ. δῃὰ 
ΤΠ ν ]Κ 8}η}π68 ἴῃ ὑμ6 ἀατκηθββ οἵ [18 νου]ά 
ἷῃ ἃ ΜΟΓΙΠΥ͂, Ρυτο, αἰνὶπθ ΤΠΆΠΏΕΣ.--- 6. ΠῸΠ)- 
ὈΔΣΥ [ΟΣ ἴῃ ΕἰΖοκὶθὶ ἴῃ 18 δἰρτιίβοδποθ ἴοτ [ἢ 6 
ππλα αηὰ (ἢ6 τηϊβϑί ΠΑΥΎ 081} οἵ {86 ΟΒΌΓΟΙ οὗ 

γεν. ὅδ. ““Ῥγδδοῦθοσβ μαγο [6 ξζεοηεδε ΟΥ̓ α τηα, 
ΑΒ ΠΟ 85 ΠΟΥ ἰηχλίαϊο ΟἾγίδὺ ἴῃ ποΥΚ, σταςο, 
ΒΒ τίηρ, δηὰ ρσίοτγ. ΤΟΥ βίδῃρ ἱπ ὑπ|8 ΜᾺ 
{86 ΟΥἸποϊδοὰ Οηθ ἴῃ ἴμ6 μοατίβ οὗ ὑπο ὶῦ ἈΘΆΓΟΓΒ, 
1 Οον. ἱ. 28, ἰἱ. 2." (ἙΚΕΘΟΚΥ).---Ἴὁγ. 6: “δι ηϊ- 
ἍΠ 8. Ὁ6] ον Ωρ 800] 4180 Ὑγϊβ 68. ἴῸγ (86 } 7 τοίη 98 
ἴῃ Πὶ8 βούνῖςθ, δηά ἴουσ, γοα, ἃ ἰπουϑδηὰ Τοπριιο8, 
ὙΠΟ ἴο ῥγαΐῖϑο Ηΐτα τ᾿ (ΒΕΚΙ, Β.).---ῦοΣ, 7: 
“16 Ῥ1]]6τθ, Βοποδὺ βοσνδηῖβ οὗ ἀοα δῃάὰ {τι 
Ῥο]ονοσβ οὐρῆΐ ἴο βίδπα δέγαϊσἠξ δηὰ οτοοῖ πὶ [ἢ 
Βοῦθα οὗ Οοά, δῃηὰ ποῖ βιυ ον ὑποιηβοῖνοβ ἴο ὈΘ 
Ὀεπὶ αἴθε ἔπ6 Μ11] οὔ τῶθῃ, ΠΟΥ ἴο Ὀ6 οοττυρτοΐ 
Γ[Ὠτουρῃ 1δμεῖνγ οὐ Ἰυϑίβ, 80 89 ἴο χοῦ Ἵγτοοκοᾶ 
ἔδος " (ΒΕΕΙ,.. Β.).--- Τὸ σουἹὰ ουρῃΐ ἴο Ὅδ Ρετ- 
ταϊτἰοὰ ἴο Ἰουὶ αὖ ουγ  ἐδέ 4180, ἀπὰὰ ἴο Ῥγβῖβθ ΟἿἹΓ 
ΕδΊΠοΥ ἴῃ Πρανθη, Μαίϊ. ν. 16.--- “" Ὗ α ὅτὸ ἴῃ [6 
ψοσ]ὰ, θὰΐ τὸ οὐρῃῦ ποῦ ἴο Ὀ6 οὔ {π6 νου]ὰ," 
ΦόοΒπ χνὶϊ, 16.---ὐ 10 18. [η6 ἢτο οὗ [26 ἀϊγ1"6 
ϑριτῖς ὉΠδὺ ᾽8 τηϑαπέ, οὐ Ἰονθ ἴῃ οὐγ οοπάποϊ, 88 
ἰδ 8η1π)68 ΟΥ Ὀδοοπιθθ τήδηϊΐεβέ ἴὸ Τὴ 68 60ῃ- 
Βοίθο 68" ((ο060.). 

γει. 8. ““Ηαπαάδ απ ιοἷπρθ ατὸ ἰορούμον, ᾿υϑὺ 
88 6 Βῃου]Ἱά ποὺ [1] πὶ οαττγίης οαὖ ΟἿΤ ΡΙΟΙ8 
ὑπουρἢϑ 4180 (ἴεν β']σμιν ἘΑ).--- ΤῊς. ἢ δπιὶ8 
δονεσοὰ αὐτὰ ἰῃ6 πίπρθ οὐρῃς ὕο ὕθδοῃ!ΒἘ [60 
Βυχ ἶν ; 848 Φοσοσηθ 8408: Οὐ 664] ὑῃγ δη48 
ΜΈ ἀοαὰ Ὧ849 Πεὶροά ἴπθθ, δῃὰ βαύ, ΤῊ Τοτὰ 
ἢδ5 ἄοπ ἰῦ; Ηἰβ πᾶτὴθ 6 Ῥγαΐβεὰ ἢ Ὀπΐ ποῖ τῊΥ͂ 
ἱπάπυϑίγγ, Πγ τίβάοπι, [ΠΥ ἸαΡουΣ, ΤΏ σΑΓΘ, δπὰ 
{π6 ἰκὸ᾿᾿ (ὅ5τοκ.).---- Ὑ ΠΟΙΟΥΟΥ δηὰ ἴο ὙΒαίον ον 
(οά ς4118 {π66, ἢδῦθ ποῖ τη ΓΟ Ὺ ὉΠΥ͂ ἢΔΗ 48 ΓΟΔΑΥ͂, 
Ὀυΐ 4180 ΠΥ μοατ ; Ἰοὺ ὑπαῖ 84Υ: ΤῊΥ 111,0 
ἀοά, Ι ρἰαάϊγ ἀο! δηᾶ [ΠΥ ποῦ 4180 [0Υ Ὀγαΐβο, 
δηὰ (ΠΥ 6. αἾβο, ἴο ἤθδὺ δῃηὰ ἴο Ἀθασκθϑη " (ΞΚτΤΟΚ.). 
“πΤῊὴ6 μαηὰ πύον ἐλδ ιοῖὶπα; 8606 ἴῃ9 πιάἀάρῃ 
ΤΩΔΏΠΕΘΣ οἵ δβοϊϊηρ οὗ ἴμ6 Μίοδυ Ηἰσ " (1..ὄ μᾶ0.).-- 
“ΤῊ φόνεῦ οὗ στ ὑπάοῦ {π6 πτὶπρ' οὗ σομύθτη- 
Ἀ]αὐύίοη, Μαγίμα ὉπὰῸν Μασν " (ἙΒΕΟΟΒΥ).---Ἴ ον. 
9: ““ σηϊοα ΡΟΎΘΥ 8 δίγσοηροσ. ἡγέῤα ισίσο ἐπιοα 
ἴῃ ὈΥΔΥΘΓΡ, δπὰ 5ἰτοίομοα οὖ [ῸΓ τπηνγϑαγϑα ἸΔΟῸΓ, 



58 ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

δ ΙΔ ΠΟΡΘ ἴοσ Βιισο685 ἴῃ 84}1 ἰΠίηρΒ ᾿᾽ 
(ὅτοκ.).--οὐ Τῆγουρὶ ΠαγΟΠΥ͂, ΘΥ̓ΘῺ 5108}} ἰὴ ρ8 
ΤΟΥ, ᾿Ώ116 [16 ριθαίεδὶ ὀσοὴ ἴαἀδ ΑΑΥ ὉΒΤΟΌ ἢ 
δ βοονὰ, όσα ποτα ἰ8 ὑπέ Ὠραγὶ δηὰ οπέ 80ιι], 
ὑπ γὸ ἰ8 αοὐὶ ΗἸτ86  [ἀηὰ Ηἱδ Ὀ]οββίηρ, 8. ΟΧΧΧΡΙΣ. ; 
Αοἴβ ἱν. 82 (5τοκ.).--Ἀ6Ι ἂ6 ψοΥΚ 18. ΘομΤη0ῃ ς ἰοὶ 
116 ἸΔθΟῸΣ Ὀ6 [1 88 7ὴ0 ; οἶ8ὸ ζη6 ομδ ρι}}}9 ἀονγῃ 
ἩΪΠαὺ ἴῃ6 οἴοῦ ὈᾺ1148 υγν.---Θεσαίνλέ Πογιραγα, ἃ 
ἰοτγίουβ τηδῦϊου αἷδὸ νι ἢ δοσνδηΐβ οὗ (οὰ : (1) Το 
ΠΙ8Π ὙΠΟ [ὈΓΠ8 ἷ5 ποῖ Ηὐ ἕογ ἴ!6 Κίηράοτα οὗ αοὰ 
(κὸ ἰχ. 62), βίῃοθ Ὑπάΐανοῦ δὴ ϑδίορ οὐ υῃ- 
ΠΟΟΟΒΒΑΤΊΥ ὮΙ ἼΘΙ, ον ὉΠου ἢ 10 σδηηοῦ σδῖι88 
8 ἴο ἀονιαΐο, ἱ8 Ὀο᾿ἰ πὰ ; (2) πα΄ ἴο νι ΐοῃ Οοὰ 
8611)ἀ95 δῃἀ 88 οδ᾽ θὰ 8, 1168. ὙΠΟΙ]Υ͂ ἀηιὶ αἰ να 8 
Ὀείογο υ8, δῃὰ [86 ΨΑΥ ἰβ ΠΕΙΤΟ. ΤΟΥΑΓὰ8 {}}18 
Ἰεῦ [δ ἐδῳ]θ᾽ ΜΙ, {π6 Ἰοη 8 σουγαρε, ὑῃ6 ΟΧ᾿ Β 
ϑίσοη ίῃ, ἴῃ 6 τηδῃ 8 δρίτὶϊ, βισίνθ ὙΠῸ 41} {8 6]τ 
Ρονοτβ! (ΡὨΪ]1. εἰ. 14. τινάν. 11 : “ΤῊ νἱηρ8 
ῬΟΥΓΓΑΥ͂ [86 ἔ6 11 ν ΠΊ ἢ Εἰ ἂϑ 0 ἴο ΟἸτὶδῖ ; διὶ 
ΠΟΙ ἢ νν6. 4190 ΟΟΥΟΣ 411 ΟὟγΓ οὐ ΟΣ 1688, 
ψιϑάοτῃ, βίγοηρίι, τ ἰθοῦβη 688; [Ὁ Ὠ6 ψ10Ὸ ἷ8 
τ Ὠΐοουδ ὈΥ ἴδιτ 18 80 88 Ὀοὶπρ 80 πητὶρίθοιβ 
8111 οομάοτηηρσὰ τηδῃ ᾿ ((000.). -΄ 850. αἷδο 16 
δΑνΊΟΌΣ δοηΐ [Ογ ἢ [26 ἀ1βο1 0168 ὕπο ὈΥ̓͂ ἴχο ἴο 
ῬΓὶ εἰν 1π06 ρΌΘΡΕΙ] ἰπ σοῃοογὰ δηὰ δι τ 
.Β. Β.). 

γεν. 12 8η4ᾳ. “ΤῈ ογοαϊυγο ἴῃ 186]1{ οσαηποῖ 
δηιὶ οὐρῃῦ ποῖ ἰο Ὀς6 ἴδε οὈ]εςϊ οἵ ἴονο, οἵ ἰγυδῖ, 
δηὰ οὗὨ ἴδασ ᾿ (Η.).---α ἐδλε δ ριγὶ ἵπὰρ.}]5. {Πό86 
ψἧο βόγγο Οοὰ, 580 264] ἴογ ἴῃ6 Ὠοποὺν οὗ οὐ ἢδὰ8 
1Π6 ΒΙΨΑΥ͂ ΟΥ̓́ΣΣ ΤΠ 61, δπα ἴπ6 οὐϊοομηὸ 18 Ραγα 116 
αιὶ τηοζίοῃ. -ο οτ, 18: ΟΥ̓ Βαβὶ] 11 8. βαϊὰ ὑπαὶ 
᾿ἰ8. ΒΡΘΘΟΒ Μ͵α8 ἱδυπάοῦ, 18 {6 Πρ ηΐην.--- 
γογ, 14: “ΤΏ ρΡίοιιβ 800} παν σ ἢδ5 τοϑί ; ἰὕῦ ἢ88 
ΑἸ ΑΥΒ. βοιηθίἰηρ ἴο οοπίοπὰ Ὑἰἢ. Β ] θνοῦβ 
αὑγίνα ὙΟΒΘΙΏΘΗΪΥ ΑΘ ψ δῦ ἰδ ἸεδΎΘ)γ, δπὰ 
τοίαγῃ ἴο ἀοὐ, ψ}116 ὉΠΟΥ͂ Θϑοῦ 6 4}} [6 ΠΟΠΟῸΓ 
οὐ ἐμοῖσ ψοσκ8 ἴο Ηΐμ " (ἙΒΕΟΘΟΒΥ).--- ““ ΤῈΘ 
ΟΠ ΌγοΟἢ 8 σου 88}}}7 ἴῃ πιοίΐοη ἴῃ {δ που]ά. 
ϑ.)86 ὰ8. πὸ ἥγχοὰ ρΊαςδ, {πὲ Ιβϑγάθὶ πῃ Οδπᾶδῃ ; 
δηά ΨΠΘΥΘΥ͂ΟΙ 586 15, 8Π6 ΜΠ τῇηονο ἔοσττασὰ. [1 
86 ἰ8 τεβίϑίθα, 80 τηοῖ [86 ΤηοΟγΘ Ρον ΘΓὮ]]Υ 3186 
Ὀγοακ8. ὑΠτουρἢ ἔμπα ορροϑι[ἰοῃ. ΒΟΓΟΨΟΣ 8.16 
ΘΟΙΏ69, Βδὴ6 5 1. 68 τηθὴ ἴο ΠΟΥΒΟΪ[; δηὰ ἰἶ 8ὴ6 18 
ἀτίνοῃ ουΐ, 8ὴ68 τεϊγηβ ὙΠῈ} Ῥόοννε γ᾽ ((000.). 

ζλυΐϊησ ογοαξεγέδ απα ιολοεία! ΑΔ ρὶῖηρθα ἰηΐο 
πὸ αἰν]ηθ μουύθγητθηΐῖ ὍΡΟΙ οαγῃ. (1) ἘΒ6ΓΘ 4}} 
ἐδ 11|6,-- τον ὴ ἩΠδ ἰδ ἴῃ 1186} νι του 116 ὈΘΟΟΤ. 68 
Ἰ1|6,--τ 116 ἴῃ {110 6886 οὗἨ Τ8 1} ΟΥ̓ ΥΥ (πη ρ το πᾶ 8 
ἴο ἀοαῖῃ δηὰ Ὀδοοῖη68 ἀφαϊῆ. (2) ΤΏΘΓΟ τό 866 
ἐῃσοδδαηΐ τηονοιηθηῦ ἰὼ σψοῦὶς, αἰτοοϊθὰ ἐοτναγὰβ 
ΘΥΘΓΥ͂ ἀπαγίοῦ οἵ [ῃ6 νον ἃ, ἀπὰ ἴο αοὴἠ᾽β 508] 88 
18 δ᾽πι, ψὮ116 18 ΤΟΙ] ῬΆ5868 ΔΎΔΥ Ὑὶῖῃ 18 Ἰυδὶ 
88 Ὑ76}} 88 ὙΠῸ} 118. ΨΌΓΣΚΒ ἴῃ ἡπαρτηθηῖ. 

γεγ. 1δὅ 8η4ᾳ. “Το ποτὰ οἵ (ἀοὰ τηδΥ Ὀ6 ὁοπΠ)- 
Ῥαγοὰ ἴο ἴπ6 ισλοεί (1) Ὀθόδαβα οὗ ἰ8 αἰτουϊ 
{πγοῦσ [86 ψου]ὰ ; (2) Ὀεοδῦδθ οὗ ἐΐβ 1 1 
811 αυαγίοτθ οὗ (1868 ψοι]ὰ : (8) Ὀδοδαδο οἵ {16 
ϑρίτις 0 ψγουΚ8 δίοηςς ἢ ἴΠ6 ποτὰ ; (4) ὃ6- 
σαιι86 οὗ ἴπ6 ρ]οτίοι μογίδοϊϊουβ οἵ ἴθ πογὰ ᾿"᾿ 
(ὅΤΟΚ.).-- νον. 16: “1η [π6 ροῦροὶ ἴδοι πάει 
ἴμ6 Ὀτὶρηΐη689 οὗ οἴϑγῃαὶ ἱγαϊ, [6 Ἰ᾿ἰσὶι οὗ 
ἈΘΑΨΘΩΪΥ͂ ἀοοίτί 68, ἱπ τ) Δη10]ἀ ΟΪΔΥ οὗ οοἴοιιτϑ " 
(Βτοκ.). --- ΤΊοτο ἰβ, Βοχονογ, Ὀὰϊ οη6 ᾿νογά, οπῈ 
ΌΕΡΘ], ΑἸ Κὸ ἰπ [86 ΟἸ]ὰ δῃὰ ἴῃ ἴ!9 Ννν Τοδβίδ- 
ἸαθὩΐ : ἴδε Β881η9 ἰῃ ̓  μεῤανυκὲ 18 β61ὴη6 ου [αν] 8 
ὮΙ ΔΥΡ, {86 881ὴ6 ἰπ ἰδ8 ργορῃοῖβ δηὰ ἴῃ6 δροβίοϑ, 
δηὰ ἴῃ {119 ΧΟΥΚ δηὰ ποσὰ οἵ (τίδὶ ΗΣ λ56 1, 
Δοίο χν. 1] “(ὅτοκ.).---αβ ψὴθ6] ἴῃ ψ 66], 80 186 
Νον ἴω τὲ ΟἹὰ Τοβίατηθηΐ (““ Νονι ἴῃ ὟΥ. Ἰαϊοῖ, 
Ψοῖα5β ἱπ ΝΟ. γναίοι." ΑὐσΠΒΤΙΝΕ). 

γεν. 1δ. δίασοις οοϊαρασοβ ἰδ δοῖρῃϊ οὗ [δ 

ψ τὶ οὗ αοἀ (Βοπι. χὶ. 838), δῃὰ τῆς ζραγίῃ πο δ8 
οἵ [118 ἀδγμπθϑίηθδ8 ἀραὶ ἴἢ6 τΠρΟΑ]Υ ; {Π6ῃ, 
[αν Π6Γ, ἰδὲ ὁη6 Ρδγοοῖνο ὑμοτοῖῃ 11}|6 ογα οἵ αἀἰνίῃθ 
Ῥγονίάβηςο, ἴΠ6 ᾳο806] ψ ἘΪΟΝ 8 811 ὁγε δηὰ ᾿ἰχὰξ, 
οἷς. ---“ ΤΊ686 διὸ ἐγέϑ ὙὈΪςἢ παΐοῃ οὐὸσ 1[ἢ6 
ΟΒυτο ἢ ̓" (Α [μΑΡΙ2Ὲ).--- Οὐ [86 οἴμοι δαπά, 16 
νοῦ ἃ μἱσίαγοθ ἴο 1186] 118 σοοὰ ογτίιῃπε 88 δἰϊηά, 
ἰῃ ἔδοὶ, 1ἴ8 ἰονὲ δ͵]8ο, δπιά δυϑθῃ 18 τ ζἈϊθοῦΞΏ. 658. 
- Βυῖ Ἰοοὶς ἴοι νδὶ ἴδοι ἀοοϑῖ, που ποὺ 
ΜΟΙ] δῇ μἸ ]γ Ὀ6 ἰάάδη ἴτοιῃ Ουάὰ, ἴοΡ Ηδς [45 
Υ̓ΕΓΥ ΤὨΔΗΥ͂ ΕΥ̓́68. ἴῃ Ηἰ8β ἰην θ᾽ Ὁ]6 ἱπαιγατηθηϊα, 
ὙΏΙΟῚ Ποὺ βοεβί ποῖ, Μ 116 ΤΠ ΘΥ 866 ἴμθὸ π|]} ᾿" 
(Β. Β.).--ῦογ. 19: “ΤῊΒ 18 0 σδατγίοι τ ΠΣΘὮ το] ]Ω 
Ιου Ὑἰ ἰΐ5 π ἢ.66]8 Οἢ 18:8 φαγί τρόγοὶγ, δηὰ 
ἴλι688 ἃγΓὸ Ὧ0 ΔῃΣ πη) }8 Μ᾽ 10} ΟΥΘῊ] ἀ]οηρ [6 Αγ 
ΤΏΘΤΟΪΥ ; ὑπο ῖγ ἰῃβίϊηος 5 πρϑναγάβ, πὰ ΙΓ ΟΣ 
ΠΟΥ Ροΐηῦ ΟΣ ΨΥ" (Β. Β.). 

τη, 20, 2]. ““ Ῥίουδβ ἴθϑοθογβ ἀπ Ῥγοδοῖοῦα 
86 βονεσιθὰ δηὰ ἱτπηρο]]εὰ ὈΥ 186 ϑρὶτι οἵ ἀοά. 
Ο ΒΑΡΡΥ͂ ΟΒυτ μοβ, τ ἰοἢ ἤαῦὸ δύο ὑσδοθοζ' 
Αοἰβ χυϑἕῦ. δ᾽ (81τ.).-- ΤῊ ἀϊνὶηθ οᾶτο α͵80 
ΔΟΟΟΙΏΡΜἢἾ68 ΠΟΔ]Υ͂ ππθῖ ΘΥΟΓΥΜΉΘΓΕ, δηὰ [0110 3 
δῖ βῖθρ ΟΥ̓ δἴδῃ ἰπ 411 {Ποῖν ὑπάογια κίηρ ; τ 
ἸΏΟΥ 68 ἀῃἰὶ βΟνΘΓΏΒ ἴμοπι, δηἃ ἀο065 ἠοΐ Ἰοανθ ἴῃ 6 πὶ 
οΥ δῃ ἰπβίδηί. ὙΒΘγοίοτα δ]80 1πΠῸν ἀο ποῖ πιονὸ 
δχοσρί ὑπάθγ {πὸ ᾿τρυΐβο οἵ [86 ἤοὶν δρί τὶ, ἴο 
ψὨἰοἢ [ΠΥ ρῖνα 6 ΤΊΉΘΥ ἀγὸ ογάογϑὰ διὰ τὸ- 
ὭΡΩΝ ἴῃ 411 (πϊηρβ δοοοσγαΐϊῃσ ἴο [86 «}}} οὗ 
οὐ (ΒΒ. Β.). τοῦτον. 21: “Τμαῖ [06 σοῦτβα οὗ 
6 ζΌΒΡΟΙ 18 ΒΟΙΠΘΌΣΙ6Β Αγτοδίθα [0 ἃ 56890 ἢ, 
ΑΙΥΪΔ68 ἴγοιῃ ἴἢ6 εἰθογοο οὗ οὐ ᾿ (0.). 

γεν. 22. “ἼΠα δανϑὴ οὐ ὑπ 6 ἤθᾶγθῃβ, ἰῃ σΟΏ- 
ὑγαδῖ τὰ ἢ [ἢ 6 ῬΟΟΓ ΘΓ δίαπιϊϊηρ ἴῃ ἴΠ6 δἰμρσυ]ασ, 
ἰη 86 ΟΙαὰ ἸΤορίαιηθηβ ἰδ {Ππγουσῃουΐϊ {Π6 τηοβῖ 
11πιϑιτουβ Ῥσοοῖ οἵ (σα στοδίῃηοββ (8. χὶχ.) ; 
δὰ ὑπὸ αοὰ οὗ πον 8 [γα ΘΟ οδ]ϊοὰ, ἴῃ 
ΟΥΓΠΕΣ ἴο ἀῤηοῖίε Ηἰἷν οπιηϊροίθηοα, ἴπ6 ἀοὰὲ οἵ 
μοβϑῖβ, οὗ ἴῃ6 γόνοτβ οἵ ἰιθανθ " (Η.).---“ΤῈ6 
θα 8 ΘΥ̓ΟΓΥ ἤ6ΤΘ αὔονα ὑδ, ἰῃ ΟΥΔΟΣ τμαὶ τ 
ΤΩΔΥ͂ Βεεῖκς δῇ 18 ΔΌΟΥΘ, δίπος 48 γοῖ Ἀ ἤλυθ ἠοΐὶ 
[Ὁ}1 γμοδβοβδϑίοῃ " (51ῸΚ.).----“ ΤΏ ἐσγγέῤίε ογγείαζ 
Του δ ὺ5 1Π8ὲ ποῖ] Ὡς πη Ο]68Δ} δηΐογα [ἢ6 ὨΘῪ 
δεγαβαίετῃ " (ὅΤΟΚ.). --- ΤῊ Ἰθτοὴθ οὗ ρστδοθ ἱκ 
[ουπάρὰ ἰπ ἴπ6 τὶ χἰδουβηθοβ οὗ (Ἰχίβί, Ῥᾷ. 
Ιχχχὶχ. 14, χονὶ. 2, οὗ ψ οὶ (ἢ18 ογγβίδὶ ουη- 
ἀδίϊοῃ ΤΥ Ὅς δὴ ΘΙ ΌΪ]οτ " (Β. Β.).--- ὦ. 28: 
“ἘΔ ηϊῖο5 ἴη6 ΟἸΏτοὶι τὰ] δὴ ἴο ἴμ6 ΟἸ ΤΟ ἢ 
ὑσὶ απ, δὰ ἴο ὑπο Τῆτοηα οὗ ἀοα " (Ο000.).--- 
ἐς ΤῊ μπαῖίυγαὶ Ἰη8η, [Ὁ]] οὗ 861{-ἰονὸ δηῃ ἀ 86] }-σοτχ- 
ῬΙΔΟΘΏΟΥ, ἢ885 ποι 6 ̓ ψὶηρβ ἰοῦ ΗΪΏ ὯΟΓ [ὉΣ 
σονουϊης ᾿ἰπιβο] ἢ, δηὰ ἰδ οὐ ὑπαὺ ΥΟΣΥ͂ δοσοοθῃῖ, 
Μ ἢ δἰ [18 ἰτηαρσίποα το θϑ, Ὡ 1Θογα ὉΪ]6 ἀπὰ ῬΟΟΥ, 
Ὠδὶκοὰ δῃὰ ὕὑάτοὸ ᾿ (Β. Β.).---Ἶ ἐν. 24: “1ἰκὸ ἐλδ 
ποῖδα 9 ἰλε υτηρε ἰ8 ἴῃ ὌΡγοαν Ἡ ιὶοἢ Οοα᾽Β ποτὰ 
οὐοδβίουβ. 80 88 ἴὖ ἴῃ ἴδε {1πὴ6 οὗ [ἢ6 Δ)ροβί]εβ " 
(ϑ8τοκ.).--- “ΒΥ σψ  ΐο]ι βοῖμθ υπάἀοτβίδπα [ἢ 6 ὈΓΑΥΟΥ 
ἀηὰ [π6 ἀγάοισ οὗ βρίτὶ ἴῃ ὑπ 6 ΟΒΌΤΟΣ τι  Πδηϊ, 
-ΟἌλουοιθηΐβ, Βονονοτ,  ὨΙΟΝ πη τὴο πουϊὰ «30 
ἈΝΝΆΚΘῺ 8 ποῖβο δηάᾶ δἴδγ" (ΒΒ. Β.).---τὴῖ ον. δ: 
“ΤΏ νοΐσβ ἱπ ἤθανθη 18 {δ νοΐσα δη ἃ ΔῈ ΠΟΥ ΤΥ 
οἵ [ὴ9 Κίηρ, οὗ ΟἸτὶδῖ, ὉΥ πο δ οΐ 8 {}1ὸ 
ὨδΊΪΟΠΑ ἰὴ Δ᾽] ζίδημοδ, 80 ἰπδὶ {ΠῸΥ ἀάτα ποξ 1Ἰῃ- 
ΟΡΡογίυποὶΥ ἀϊδέυγ Ηἷ8δ Ομυσοῖ, ϑοηρ τἱ!. 4" 
((Ὁσ66.).---Ἶ ον. 26: “Ἡς ϑ8αέ ὑγροῦ ἰδὲ Ἰῷτγοης; 
ἴον [6 [ωοτὰ δηὰ δαάρο οἵ 4}} ἱβ οὗ σδαῃᾳ] τη, 
-οἰδ ποῖ, Ἡϊἶτ0 τλθη, ἀἰδξυτ θεὰ ΟΥ̓ Ραϑδίοῃα. ΑΌοτε 
811, ς ψῈΟ τρονο8 411, ΗἸ 86] ἀπτάονυθα " (Β. Β.). 
-- εν. 27: “'ΔΑ8 ἰὴ 2 ΤΉ 653. ἰ. 8, 9, ΟΝ σδί ἰ8 χγὸ- 
νοϑ]οὰ ἴῃ ἦγθ δραϊπδὶ [ἢ ἀοβρίβεγβ οὗ [6 βΌΒΡΕ], 
80 {μ6 γε ἤδγο 18 ἀϊτεοῖϊδα ἀσαΐϊπϑὶ ἴ6 ἀοβρίϑοσβ 
οὗ [6 αν" (Η..).--- Υ ἐν. 28 : ““Ηοτ ῸΣ βουνοῖς 
Οοα 8 λυ ρπιεμῖδ ἀτο, γοῖ Ηο ἀοε5 ποῖ ἔοτμεξ Ηΐδ 
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ςονδηδηῖ."" --- “Αὐτοῦ ὑπο βύοσση ἰὴ6 5811} ΒΉΪ 68, 
αἴϊον ἴῃὸ ταῖη (ο]] ον [.6 ΤΑΙ ΠΟΥ, ΔῸΣ {Π 6 ΟΥΟ88 
(6 τοδί, δἰζεοσ 16 ὕδασβ πὸ 1ογ. ϑθ ἢ 18. 016 
νἱ οἰδειίαδδ ἴῃ [18 τψοῦ]ὰ - οοηδίδηὶ ΒΗΙΘΗΥ 8 Τ6- 
πρὶ βθς ἴοσ 1886 ψνοῦ]ὰ ἴο ΤΩΝ "(ὅτοκ. ἐστὶ ̓ δοιῦ 
ἡπρταθηῦ ΠΟ 8.-- ΤῊΙΒ ν͵ὰὼ2ϑ αὖ 6 ΒΆἈΓῚΘ 
τας 8 ΠΕ ΦῚΡ ΔΗΟΝ οὗ ἴ6 αἹογίουϑ δρρθδγὶης 
οἵ Ομ τος ἴῃ ἴ}6 ἤθβὴ τ Ηἷβ Κἰηρίοπι, 1 Τίμι. 
1). 16" (Β. Β.). -- 6 αἹοτίοιιβ ἐῃτγομθ- Βαγὶοῦ οὗ 
Φοβονδα : (1) ἰΐ8 παίιγα : οἱουά, ᾿ἱνιηρ ογθαΐ 68, 
νν]6 618, ΤΏσοηΘ ; (2) 118 Τηθδ Ως : 1ἢ βε Κιηράοιχῃμ 
οἵ παίαγε, ἴον [80 Κίῃράοιι οἵὗὅἁ ; (8) 118 οδ͵εοῦ: 
ἡπάρταοηῦ δηᾶ ΒΆ] ΔΈΟΙ. ----““ ον ρ]ογίουβ '8 [ἢ 6 
ἑαυτὰ οὗ (06 οὨἑ]άτοη οὗ Οοά ! [116 αν 
ΚΠ6 Ῥγορθεοῖβ δδϑὴ οὗ Σΐ ἴῃ νἱβίοῃ ; Ὀχΐ 6 ἃ1ὸ ἴο 

Βανα ἰδ 41} ἴασα ἰο ἔασθ᾽ (αὔδογ ἘΙΟΗΤΕΒ),.--- δῖ 
ΜΏΘΩ βταθὶ Β ρἼΟΤΥ ννὰ8β δὈοιΐ ἴο αἰΒΆρ θα ΠῸΘΣ 
ΒΑΌΥ]οΩ, ἴμθῃ ἡ 3" ΓΕΨΟ8]18 Ηΐ8 ρίοσυ ἴῃ 
ΒΑΌΥ]ΟΩ. ---“ [μοῦ ὰ8 Ἰοάσγῃ, ἰἔ ψγ 18} ἴο Ὀ6 δῦ 
ἈΘΆΓΟΣΒ οὗ [6 ἀϊγίπα ψοτγιὶ, ἴο Ρὰΐ μ0 ὑχιδὺ ἴῃ ΟἿΣ 
ΟΥ̓ ΡΟνΘΓΒ, ὈαΓ Ὁ ν ΟΡ ΓΟΠΕ ΟΌΓΒΕΙγεΒ ἴο 
Οοά, ἴο Παρ οὐ Ηΐβ 108, δμὰ ἴο Ἰοοῖκ ἴο Ηΐπι 
((,,ὄ [ωκν.).---τ ἢ 1 [Π6 ΒΊΠΏΘΙΣ ὕδιοτθ 18 0 δΔΌ}] 1 ἴο 
βίαπαὰ Ὀεοΐογο ἀοα αηὰ Ὀθίοσα Ηἰβ8 Ἰἱρηῦ δηὰ σΊΟΓΥ, 
ἨΏ]οΒ8 86 ἰβ Θηδυϊοα ἴο ἀο 8ὸ ὈΥ ἴῃ8 ϑρὶγὶϊ υἱ 
αοὰ " (Οο06ο.). ---ϑο δ͵8ο ἴδ: οίογῳ οἵ 688 (]ιεῖοῖ 
ΜΓ ΒΙΟ. ἀρροαγοά το Ῥϑαὶ, ἤθη ἴῃ {0]0688 οὗ ἰυνθ 
ἴῃ φαθδδίϊοπ 8 ραῦ ἴο Ὠἷπὶ: ΨΥ Ροτβεσαϊεβι 
ἴ8οὰ παρ τ Τχον πὶ ἤο ἴμ6 στουπμα,. Υε8; 1 18 
ὄταοο ἰμαὺ ἀοε8 ἰΐ πιοϑὺ οἵ 4]]. 

2, ΤῊΕ ὈΙΥΙΝΕ ΟΟΜΜΊΒΒΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤ ((Π. 11. 1-ἰπ..11}.Ψ 

ΓΗ. τι. 1. Αηὰ Ηδ βαϊά ὑπο τὴθ, βου οὗ πιϑη, βίδπα ἀροη ΤΠΥ ἴδοῦ, δηὰ 1 ν1}} βρϑὰκ 
2 ψῦ ἢ [Π66. Απάὰ [6 δμὶτὶῦ δπύδγρα ἰηῦο τἴὴ6 88 Ηβθ βρᾶῖκθ ὑυηΐο 1η6, Δη4 Βθῦ 1ὴ6 
3. ΡΟῊ ΤᾺΥ ἴδοί, δῃα 1 μοαγὰ Ηΐπ ὑμαὺ βραῖζα ἃμῦο Τη6. Απὰ Πα 8814 υηΐο τη, ὅ01 

οὗ χτηδι), 1 βοηὰ [60 ἴο 0Π6 80η8 οὗ [5σδϑὶ], ἴο μϑδύμθηδβ, 086 σΘΌ 615, ὴο τ ]]6α 
ἀρϑϊηδὺ τΏ6. 

4 ΝΘΙῪ ἀΔΥ. 
ΤΊΏΘΥ δπὰ {πεῖν αῦῃουβ αν Ὀ6ΘῺ τον] ὕοσβ ἔγομι τΔ6 ἀον ὅο 0}}18 

Απὰ δι βοῃβ! 80} οὗ ἴδλοθ δηὰ μαγὰ οὗ βϑαγῦ 86 ὕμϑυ, 1 4Ὧο δθηα ἴθ 
Ὁπύο ὕδθιῃ [τερ. 3]; 8δη4 ὑμοὰ βαγοδῦ αηΐο ἴμθὰ, ΤῊιδ 5810} ὑη6 Τωογὰ Φοῃονϑῇ. 

δ 
6 

Απά {Π6γ, ΒΘ ΠΟΥ ΟΠΘΥ ΠΟᾺΓ ΟΥ ἩΠΘΌΠΘΥ ὍΠΟΥ ΤΟΓΌΘΔΆΓ,---ἴοὙ ΠΟΥ ΓΘ ἃ Βοιβ6 οἵ 
ΤΟ ΘΙ ]]Ο ΒΏ663,---Κπον ἴδ ὑμδῦ ἃ ρτορῃθῦ τγᾶβ ἰῃ ὑπ 6]Ὁ τηϊάϑῦ. Απά ἔθου, βοὸῃ οὗ 
τδῃ, ὑδοι τὺ ποῦ ἴο Ὀ6 δἰγδαὶά οὗ ὑῃθπὶ, θυ μ6 οἵ ὑπο ψοσὰβ δεὺ ποι ἴο ὉΘ 
δἴταϊ ἃ ; ἔτ [δἰυιοῦκ}) ῬυΙοΚ]εβ ἀπ ὑῃΟΓΏΒ ἅτ ψι ὕΠ66, ἅμα ὕδμοι δῦ ἀνθ !ηρ, 
ΔΙΩΟΩΡ᾽ ΒΟΟΙΡΙΟΠΒ, οἵ ὑμοὶγ ψοσὰβ ὕποιι ἀσῦ ποῦ [0 δ6 αἴγαϊ, διὰ δὖ ὑπϑὶῦ ἴδοθ ὑῃοα 
αιῦ οῦ ἴο Ὀ6 ἐοττϊποα, ἔοσ ὑπ γ ἂγθ ἃ μοιβ86 οὗ συ] ]ουβηθδ8. ἀπά δοι βρθϑαδϊκαϑῦ 
ΤῺΥ ΜΟΓβ ππῦο ὕ6,, Ψ ΠΘΠΟΥ ΠΟΥ ὮΘΆΓ ΟΥ ὙΒΘΟΠΟΓ ΠΟΥ ΤΟΓΌΘΔΓ; [ῸΓ ΠΟῪ δΓΘ 
το 6 Ἰουθηθϑθ. Απῆ ὑμοῦ, 80 οὗἁὨ χωϑι, ἤθᾶσ ψμδῦὺ 1 ΒΆῪ πηῦο ὑπ66: Του τηυϑὺ 
ποῦ 6 το 6 }]1ο 58.685, {Κὸ 0116 ἤοι86 οὗ γϑθ ]ουβηθβ8. Ορθῃ ΤΏ τηουΐῃ, δηὰ οδὺ 
ΜΠΔΌ1 ρῖνθ απο ὑΠ66. 
δηὰ ὈδΠο]α, 1ἢ 1ὖ 4. ὈΟΟΚ-ΤΙΟ ]!}. 

ΑΠΑΙ βανν, δπὰ Ὀδμο]α, δὴ πδηὰ βοῃῦ [εἰτοιομβϑὰ] ἀηΐο τηὸ ; 
Απμὰ Ηδ βρτγοδὰ ἰῦ ουῦ Ὀθίοτθ τὴ6; δπὰ 1ὖ νδᾶβ᾽ 

πτιύζοη τὶ ἰη δὰ ψιπουὺ, ἀμ οἡ 1ῦ ΟΊ τσ ύθη Ἰδτηθηϊδι 8, δηα ῥτοδηην, 
δηὰ νοῦ. ' 

(ΓΗ. πὶ. 1. Απὰ Ἦο βεϊ4 υπΐο τιθ, ὅοη οὗ τηδη, ὑμαῦ Ψ ἰοἢ ὕμοὺ βῃδ]ὺ πὰ δαῦ; οδὺ 
2 τ} 18 ΧῸ]}, δηα μο, βρθδὶς απῦο ὕΠ6 Ὠου560 οἵ Ιβγ86]1. Αμπάᾶ] οροῃϑά ΤΩ ποι, δᾶ 
3. Ηο οϑιιβθα τὴ ἴο δῦ 0818 στὸ]. Απᾶ Ηθ βαϊά υμΐο τηθ, ὅοῃ οὗ Ἰηδη, ὕῃγ Ὀ6ΙΥ 
88! ὑμποῦ σϑυ86 ἴο δῦ, αηα ὑῃγ θονγοὶβ 5881}0 ὑβοὺ 411] νυ τῦ}} 0818 ΤΟ]] Ψν ΒΙΟῚ 1 ρὶνθ 

4 {Π66. 

δ 
6 

Βρθδϊκϑεῦ 1ῃ ΤΩ ῦ ΨΟΓΒ πηΐο ὕΠΘΙΏ. 

ΑΠΑΙ ἀϊὰ οαῦ; διὰ 10 Ὀδοδῖμθ πῃ ΤΩΥ̓ τη ἢ ἃ8 ΒΟΠΘΟΥῪ [ῸΣ βυγθοΐηθαθ. Απῃά 
ΗΘ βαϊὰ υπΐο πιθ, ὅοῃ οὗ πιδῃ, ρο, ροὺ ἴΠ66 υπίο {6 Ποιιδθ οὗὨ 18γ86], δῃὰ ἴῃου 

ἔοι τοῦ ἴο 8 ΡΘΟΡΪΙ6 οὔδβοῦσο οὗ 11 δῃὰ ἀπῆου)ῦ 
οὗ ἰοηρῦθ δῦ ὑμοι βθηΐ,---ἴο {πηΠ6 Ὠοιιδ οὗ ἰβγβϑϑὶ. Νοὺῦ ἴο ΔΎ Πδίϊοη8 ΟὈΒειΓῸ 
ΟΥ̓ ΙΡ διὰ αἰβῆου]ῦ οὗ ἰοηραο, ἡ μοβα γοσάβ ὕμου οδηϑῦ ποῦ ἤΠΘΔΡ [ππαενειδπάεες ποι],--- 

7 ΔΙ μου 1 ἤᾶνθ ποὺ βοηῦ {866 [ο ὑμθμι, ἐΐεν σου] Ὠοϑγκθὴ αηΐο ὑπ66. Ὑ εὖ [ῃ6 
Βοιδα οὗ Ιβγδοὶ, ὑπ8 ὺ ν1}} ποὺ Ὀ6 ψ]]Πηρ ἴο Ὠθαυκθη ἀηΐο ὕΠ66, [ῸΓ ὉΠΟΥ͂ ΔΓΘ ποῦ 
Πρ ὕἤο ΠΟΥ ἀπο πι6; ἴοσ 8}1} [86 Βοιιδθ οὗ [5γδ6], μαγὰ οὐ ἔογθῃθδα δπὰ βι 

8 
9 

οὗ Ββοασζῦ 86 ἴῃθγ. Βϑμοὶὰ, 1 αν πιδάθ (ἢν ἴλοθ ἢδγὰ δραϊῃδϑῦ ὑῃ 6} ἴδοθ, δῃὰ (ἢν 
[οσϑμθδά μαγὰ δρδὶπϑὺ ὑποὶγ ΪΟσθ θα. Α8 8ῃ δἀδιηδηῦ ἤὨδγᾶθῦ ὕμδη βίοῃθ ᾶνο 1 
τηϑθ ὑἢγ ἰοσθῃοδα : ὑΠοῖ] Β4]Ὁ πού ἴδαγ ὑμϑιι, δὰ ὑποὺ βῃδὶῦ ποὺ Ὅδ6 ἰοιτ]ῆδά αὖ 

10 {ΠΣ ἴδοθ, ἴῸΓ ὉΠΟΥ͂ 816 ἃ ἤουβο οὗ γϑθ]]ουβηθθθ. ἀπὰ Ηθδ βαϊὰ ὑπο 1η6, ὅοῃ οἱ 
τ,διι, 811} τὴῦ ψογάβ ὑμδὺ 1 8}.4}} βρϑδῖκ υπῦο (ἢ 66, Γεοοῖνθ ἴῃ ὑπῖπθ θασὺ δ η ἃ ἮΘΑΓΡ 

11 ἴῃ ἐμῖμθ ϑᾶῖβ. ἀπά ρο, ρϑὺ ἴπθ6 ἴο {ῃ6 οδροιν!υγ, ὕο ὑῃ6 οὨΣ] ἄτθῃ οὗ ὑΠῪ ΡΘΟΡΪΘ, 
δὰ ὑμοὰ βροακοδῦ ὑπο ὑῃθῖη, δπὰ βαγοϑὺ υπό ὕδμομι, Τῆὰ8 βαϊΐῃ ὕμ6 Ιιοτά 
ΦοΒουδῃ, τ βοῦμοῦ [ΠΟΥ ὮΘΑΓ ΟΥ ΜΙ ΠΘΙΠΟΣ ὉΠΟΥ͂ [ΟΓΌΘΑΓ. 

ΟἹ. "1. Ψοτ. 3. Βερέ.: ... ἐπ᾽ ! 
..-. ἡ σφωπθωσιν, 

πνίυμα 5. ἀνελαβεν μὲ α. ἐξηγωριν μὲ κ. ἔστησεν μ8-- 
φ. οἶκον τ. ἐς τοὺς παρασιπροανονται μὲ, οτιγές--- 



60 ΕΖΕΚΊΙΕΙ,. 

Οσῃ. 1. γεν, 6... μηδὲ ίχστης ἀπὸ σροσωτου αὐτῶν, διοτι παροιστρησουσιν κα. ὑπισυστησόνται ἦσι σ0 πνηλ,»--- 
ψ ον. 7. Αποίῃ. γοδὰ, : Τ᾿ ΓΛ (βϑρι., 5.1. ΑὐδΌ,, Ονδά.: Ὁ). 
νον. 10... .. γεγραμμέναι ἦν τα ὀπισθεν κ. τα ἐμα' 

Οἱ. ἐν. νον. 1... ἀνθρωπου, καταῷαγε τ. κιφαλιδα . .. υἱοῖς Ἶσρ. (Αποῖδ. τοαδᾶ.: 322, αἷς. 857τ., Ατδὺ.) 
γεν. 3. Κ. διηνοιξεν. 
νοι. 8... .. τὸ στομόι σοὺ φωυγέται π. ἡ ποιλία .. . τῆς δεδομένης εἰς σὲ... μέλι γλνκαζον. 
νου. ὅ, .., βαθνχωλον κα... .. σὺ ἰξασοσεελλη προς τ. οἷκ. 
νον. 6..... ἀλλογλωσσους οὔδε στιβαρους τη γλωσσὴ ὀνταί ... 3. εἰ σρος τοιδυτους ... οὗτοι ἀν εἰρᾳπουσαν σου. 
γεν. 1... .. φιλονείκοι εἰσὶν π.-- 
γον, 9. Κὶ ἰσται, διασαντος κρατοιοτέρον πέφρος . .. μηδὲ πτοηθης ἀκο-- 
γεν. 10... φὗς λελαληκα μέτα σου--- 
γογ. 11... ἐαν ἀραὶ "᾽. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΙ, ΘΟ ϑούΐου ἐμογον ἢ ἐμαὶ {86 γἱβίοη οἵ ἙΟἈ. 1, 

[πῃ δοοογάδηοο σὴτῃ [86 Ἐπαχδοῖον οἵ {μ6 νἱδίοι ΙΒ 411 108 ἀἰγθοῖ ἀπά βρθοῖδὶ Ἐ Ἀλρυῤηων δέ ἴο 
οἵ οἷ. 1. 88 ἀἰβοιιββθὰ δἵ Ὁ. 81, 86 ἑμδέα{ίαἑίον ο7 
χολιοὶ ἰο δὲδ ϑρλεῦε οὐ ἰαδομῦ' πιυϑὺ ὩΟῪ ἴδϊκο 
Ῥίαος, ὑπ6 νυἱδβίοῃ τηυϑὺ ὍΘ Τοα] βοὰ αϑ ἃ ηιβδίοη 
(θτβὺ οἵ 4}1 ἐπ τσογἀδ) Βαϊ Ὀοΐογο ἐλδ πιῤδϑίοη 
ΘΟΠ168 ἰο Ὀ6 ΟΧΡΓΟΒβΘα ἐπ τσρογαϑ (ἰϊ 18 βαιὰ, τεῦ οἵ 
81}, πιο γο]γ, νῸΓ. 1, δηὰ 1 ψὶ}} ὀρθαῖς τ {1100), 
πα Ῥσορμοῖ 18 γοβίογθα, 80 ὕυ βρθᾶκ, ῬἢΥδ10 81], 
ὃ. 6. ἃ ΣΟΑΓαΒ τηϊη δηᾶ Ὀοχγ, ἴο [}10 δέαέμδ φμο. 

γογβ. 1, 3.---7}λὲ Τὲυϊπο αϊδίπσ ὦ» οΥ Ἐπεκιοὶϊ 
ἔπ, ΟΥ̓εΥ ἰο ἐλς ὲυϊπε ΟοηεηιδδϑὶοΉ. 

γοῖ. 1. ἀπὰ Ηὀθ βρεῖο. Το “ὁ νοΐοθ οὗ οῃ8 
ἐηλὲ δράκα" (οἢ. 1. 28, δοπιρ. ψεῦ. 356) τηυβῖ Ὀ6 
τῃαΐ οἵ Ηΐτὴ 80 βὲζβ ὑροῃ {6 ΓΟ Θ (γοΥ, 26). --- 
ὉἼΣ 13. πάη οΥ πιεθ. ΒΥ (818 ὀχργεββίοι Ἐζοικίοὶ 
18. ἱπιτηθ αἴθ] Υ σοη γαβύθα 1} Ἠΐπῃ ΒΟ ἰδ Βρθδακ- 
ἱῃῷς ἰο εΐπι; ἴοτ οἵ Ηἰπὶ 1 8 βαϊὰ δἰ οἷι. 1. 26: 
““ἐὴε ἰἰξκοπεβδ8 αϑ ἰδε ἀρρεοαγάαποθ οἵ 8. τηβϑῃ."" 
Φοιονθ ἢ πιογοὶγ ἀρρεαγειΐξ “88 ἃ τῇδη,᾽ ἘΖαϊχὶοὶ 
ἐδ ἃ ΒΟ} Οὗ χωϑῃ. ((Ὅσ6. ΘΟΓΙΔΙΪΥ ΞΞΞ τοῦ 7) αἰέν, 
Ῥ8. χχὶϊὶ. 22; ΗδθΌ. 11. 11], 12.) Ηδηρο 186 νἱον 
ἐπδῦ [ἢ}15 ἔοτιῃ οὗ δά ἀγθβϑβ 18 τπϑδῃὺ ἴο αἰβέϊηρι ἢ 
δ1π ἔγοσῃ ἵπ 6 απρεῖἶδ---ραγί ἴσο βυ ἢ ἃ ΘΟὨΟΘΡ- 
του οὗ [μ6 σδα]οὶ ἢ 1} οὗ. 1. -τϑαγβ ἴοο 110|6. Ου 
{6 οἴοῦ μβαηά, ἰῦ Μοῦ] ἃ ἱμόγοαθο τ6 αἰβθϊποίΐου 
80 ἃ8 ἴο ργοάπου 8. σομῆϊοῦ ψ] ἢ} [86 Γαϊδίηρ ἀρ οὗ 
ἴδ ρῥτορϑὲ ψ ΐο]ὶ [0]]ονν8, 1 ἃ λερδίξηρ οἵ ᾿ιἶτὴ 
ὙΕΙῸ τηρασῦ ἴο ὈΘ εαἰριϊπιὰ ὉγΥ {Ππ|8 δχργαββίοη 
(ΕΑΒΟΗ]),---ἰη ογάον τδὲ 116 ΠΙΔΥῪ ποῦ 86 Βῃ ἢ 
Ὑἰβὶ 018 ἐχαὶῦ ἢ 1861 αϑ δεὶπο ομΐψ α πιαπ (2 Οοτ. 
ΣΧ. 7). [Ὁ 18 Ῥουβαρβ πιοδῃηΐὺ ἴο Ὀδ6 βαϊὰ δἱ ἔμ6 
οι ποθηλοηΐ, ---θα ΟΥΟΣ ΙΔΟΪΓΘ [ὉΓ ἴοθο τ θΟ 
Ἦανο ἴο ἤρα Ὠΐτῃη ἔπη ἴον ἔὑΖο τὶ 6] Ἡϊτη 8617, δηὰ 
οἱ {818 δοσοπηΐ 1ἴ ὈΘΟΟΠΙ6Β ἃ δίοτοοϊγροα (ΗΛΥ ΕΕ.: 
ΣΟΙ ἴἢδῃ 80 {{π|66) ἔοττη οὗ δά γθββ ἤο ἴθ ῥγο- 
Ρἱιοῖ,--οἰμαὺ 6 ψουϊὰ ποῖ ὕο Ὀ6 40]6 ἴο ρὶνο βο} 
τον ]αἰϊοηβ ,γοπι ἐμ ἐπιδοί (οοτὴΡ. [Ιηἰτοά. 8 7). 
Βυῦ τ8 τῆδῃ οὗ Ἰ26Π 18 (δ)]δὰ : οηθ ψἜο αοἀ 
δῖ ΓΟΠΡΊΒΘΠδ (οοτρ. Ιηΐϊσγοά. ἃ 1). Ηΐβ Ἰορίοτηδ- 
τοι ἴον 1η6 ΟἸατοῖὶ 1168 858 τ ἢ ἴῃ [Π6 οὴ6 88 ἰῃ 
πο ΟἾΠΟΓ, ἴῃ οἶμον ψογάβ, ἴθ Ὀοτἢ πον (1 
(ον. χν. 10), Τὸ ὀχργοβδίοῃ 80} ἸΏΔῊ 18 
Ἱηοαηΐ ἴο Β4Υ ἴο βγη]: ““ΤῊυ8 βδ ἢ ἐλε Ζοτὰ 
«Τολουαῖ."--- Α8. τορατὰβ {Π6 αἰν]πο γδβὶηρ ὋΡ οὗ 
Ἐ ΖΘ Κὶ6] π ΒΊΟ ἢ 19 ἱπτοη δα, Π18 [4] 1} ἀον ἢ ΘΟΙΏ 68, 
δι οὗ 4}}, ἴο Ὀ6 οοῃηϑίἀογεά : δία ὉΡΟπ (ἢν ἔεθϑί, 
Τονβ Ὠυτηδη οἰθπιθηϊ, ΠΟΙ ᾿Δ8 σοπιο ὕἤο Ὀ6 ΘΧ- 
Ῥτοββοά, 18 οβί δ 5 ῃθὰ ὈΥ ἴΠ6 ἔοττῃη οὗ δά ἄγεββ οἢ 
ἴπο γατγὶ οὗ Τοῃονδὴ ; γοῦ νιϊουΐ [Π6 ἀοδίψτι οὗ 
δυμέηρ πὸ Ῥτορδαῖ (6.0. 88 ἴ:6 Φδθν 8 ΒΆῪ, Ὀ6- 
ολυθ6 ἀσίνοῃ οὐϊ οὗ Φεογυδα] τ, ἰκὸ Αἄδμ οὐὐ οὗἁ 
Ἐκθη 1), ταῦθμοσ τὶ οοϊηραββίοηαῖθ οομ ἀθβοθῃ- 
Βῖοῃ (οὗ φιλανθρωπίαν--- ῬΟΙΑΝΌΒ), 8 αἰγὶπα δοζα 
λοπιο. ἸΤμθη, ἰασίθογ, Ὁ σοιτοβρομάβ τὶ τ τ} 6 
οἴ Το Υρίηρ οὗ 1818 ἔοττη οἵ διἰάγοβϑβ ἴο ἘΖοκίβὶ, 
δηὰ 4180 ὙΠῚΠ δὴ οχαϊίαϊϊομπ οἵ μὖτη, 88 τϑβρϑοῖθ 
.ιἷ8 ῥτορ μος τη ββίου, τ θἢ δ 8 τεϊηθιη ρογθὰ ἴῃ 

Ε ἴ8ΓΆ 6] οὗ ἰμαΐ ΐπχ6, δι 8 βόῃοναὶ ἢθτηδῃ σῃδγαο- 
ΒΓ, δηῃὰ ἃ ΠΟΓίΖοῃ ΘΙ Ὀγδοὶηρς ὑδ6 Ψ 016 ψοῦ]ὰ : 
[89 ΚΘ 688 οὗ ἃ τἸηΔῃ Ὀγϑάοσηϊηδίθαά ἴῃ {Π6 οἰΑ]ο]ι, 

"186 ΙΚΘη 688 88 [6 ἂὉ 06 οὗ ἃ Τὴ γ͵ὰϑ {116 
ἀοβοσιρύζοη οὗ Ηΐτὰ ΨὯΟ βαὺ οὐ ἴπ ὑῆνγομθ, πὸ 
ΠΌΓΑΡΘΓ [ΟὉΓ δὰ {88 ΒΉΘΥ ΠυΙΔΘΓΙΟΑΙ]Υ ΟΥΕΣ {116 
ψ.016θ. 1 [18 ἀἰδύποζιοι ἴτοσα οἷ. 1χ., χ., [ἰχ6 
τλβϑϑίοη οὗ ΕΖβθκῖθ] ἴδ κὸ8β ρίαςς, 0 δῦ ἴῃ 58:16 
ὑϊπι6 18 δα ἀγοβθοὰ 88 “807 οὗ 1π8Ὁ,᾿ 88 Ῥγορμοῖ 
Ὡοΐ ΤΏΘΣΕΙΥ οὗ ἰδγβαὶ, Ὀνύ οὗ τηβη κί πὰ ρορθιλ ]γΥ. 
[ΠΟΒΕΝΜ. : »γΥῸ δἰπιερίδοὶ Ὡς λουῖχο. ἄνξεβν.: 

ἃ Βίαπαϊΐπρ' Πυμλὶ δ οη, οοττοϑροσϊμρ πα ἴδ 
[ἴπη6 οὗ [110 Ἔχὶ]θ, δηὰ ἴπθ ϑίτοῃ, ρονοτα! παΐτγο 
οὗ Κα κῖ6ὶ, δηὰ δ {}19 88πι6 ἰἦϊτηθ, ἃ ἰθβϑοῃ ἴου ἢ 15 
ἈΘΑΓΟΙΒ [0 ]00.ΚΚ αἰῦα ΔΙΤΑΥ ἴσοι πᾶπ. ἨΈΝΟΒΤ.: 
ἴδ ἔοττῃ οὗ δάγοβϑθ δά πη} ψηδΐ 1168 Ὀεΐογε [116 
Θγ68 ἴῃ Ἰοοκίηρ δὲ πὸ ἔγίνοϊουβ οὈ) οοἢ5 οὗ (ἢ ς 
του τά 6. [ΤΖΙΟ : ἃ 86] -τοθοϊίοη οὗ ἰδ Ῥχγο- 
μοῦ 88 ἴο {πὸ αἀἰβδίδποα Ὀεΐνψοου Οοα δηῃα ΐμ). 
{1ῈΕἙ.: Ὀδοδτδα αοα Βρϑδκβ πὰς ἶτη 88 μι δὴ ἴο 

8, 88 ἃ ΤΙ] 8} [8}1.98 ὙΠ} ἷ5 (τἰοθὰ. Καὶ: [Π6 
ΨΟΔΚΏΘΒ8 ἐπα [ΓΘΙΪΥ οὗ τηᾶμ, ἰπ οοπίταβξ ψἰτἢ 
αοά, ν»ΐ ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ὕΠ|6 ΙλΟσΘ Ῥγοταΐμθηξ ἴῃ [10 
ολθ6 οὗ Ἐχοκίοὶ, Τπσουρσῃ [86 Ῥγθρομάθσγαμοο οὗ 
ΨΙϑίοη, ἴου {116 ῬΘΟΡ]Ὸ 88 [ὉΓ πὶ ἃ βίρῃ οἵ 1)ι6 
ῬόοΨῈΡ οὗ ἀοα ἴῃ ὙΘα 688, ὙΠῸ ὁδἢ χαὶδο [8180] 
δον ἢ Ὁ ἀραῖα, τη βο γα }}] 6 88 80 8 δον ἴλὸ 
δοαΐδθη. ὕῃκημβε.: “ΤΏ 68}} οὗ αταρθ ουῖὲ οἵ [Π6 
τοῦ ἢ οὗ Ηΐπ ψο ὈΥ ἴδ6 βὲρῃῖ οἵ Ηἱἰδ ρίοτυ 
[48 οαϑύ Ὡδη ἴο ἴῃ ρτοιηά ἀπ [86 ροῃϑοϊουβιλοβϑ 
οἵ εἶ βίη."}.--ΕΖθκὶ6] 18 ἐο χίδε [0 ᾿ΐδ εξ (δοιῃρ. 
Πδῃ. νὴ. 18; Μειΐ. χυίϊ. 7; Αοίβ χχυΐ. 16; Εχοα, 
ΧΧΧΙΙ. 21), ὈΤΙΣΑΔΓΙΥ, ἃ οογρογοαὶ ᾿ἰδι ας ἂρ οἵ 
186 Ἡδ σγα ἴῃ ΟΥΟΣ, Ἰιόνανοῦ, {δαὶ σοὰ παν 
ἑαϊζ ιυἱἐδ, λὲπι. ἩΠδδν [86 δοουδβαῦϊνο ραγίϊοὶς ΤὶΣς 

ἴον 186 ῥγορ. δ (ἔιν., ζελτγὸ. 8264; 6Ε8. Β 101}. 
ΟὐμΡ. οἈ. 1]. 22, 24, 27. 

γον. 2. Εονῦ ἰὴ8 αἰἱνίπθ 5ῃΙΏΠΏΟΩΒ ἐμὸ αἀϊνὲμπο 
ῬΓΕΡαγαϊΐοη ἰβ ποῖ νδηῦηρ, ἱτηρογίδης [Ὁ 4]] 
ΘοΙηΐηρ {ἰπ|6ὸ (6, 111. 24; σορ. ἔδυ. ὦ 17). 
ΓΙ, οοπιΐηρ ἴῃ [18 ὙΑΥ, ὈΥ̓͂ ὨΠΊ6Δ}8 οὗ αο( 5 νοτιὶ, 

δ ποῦ “1886 ΟΠ ϑοϊουΒη 688, [ἴῃ 6 πὶ ΚΊΩρ Ρονγον 
οὗ [86 πὰς ἢἷ8. ““ΔηΪΠ18] βϑρ τὴ 8" (Η ΄ΤΖΙο), 
ΘΟΙΏΡ. ΟἹ οὗ. ἱ, 28; ἴον ἴ8ὲ παρέσὶν οοπιθα ἰηῦο Ἠΐτη, 
ἀοδβ ποὺ 80 τη σἢ ΤΟΓΌΓΗ ἴο ἰτη (δον του]ὰ ἢα 
Βᾶγα ὈθΘη 80 ]6, (ἢ. 1. 28, ἴῃ ἃ βίδϊε οἵ ηοοῃ- 
ΒΟΪΟΌΒΠΕ6Β8, ἴο ΠΘᾺΓ ΟἿὯ6 βΒροδκίηρῆ,; δα 4]90 ποὶ 
186 ΗοΟΙΥ ϑρίγιϊ ἴοτ ὑπ6 Ῥάγροβθ οὗ ἱπβρίγαϊξίοῃ, 
Ὀαϊ: {Π6 Βρ ΓΙ ΟῸ ῬἮΔ8 αἰϑὸ ἴῃ ἴ8ε οΠ Δ] ἢ ἀπά 
ἴῃ [80 ψΒε6]8, οἢ. ἱ. (ΗΠ ἘΚΟΒΤΈΝΒΕΒΟ); πὲ 88 
πιὸ οσοπϊοχὺ Τηλῖκο8 Ὁ5 ὑμίηκ οὗ ἰμδὶ ἢγδί. αοὰ 
αὶνοβ εἴχῃ [86 ερὶ τὶς ἴο δοῖ ἴση ἡ ἷα ἔδαξ, Ὀὰϊ 
8180 ἴο οαδίοῃ ΗΒ ψΟΓὰβ ; οἡ δοοοῃῃΐ οἵ ἴδ Ἰαζζου, 
1815 ἀἰνίπο αὐἱοκοηΐηρ 18 δῇ ὑπ βατηθ {ἰπὴ6 οχ- 
ῬΓοβδοὰ 88 ἃ δοϊηΐηρ οὗ [ἢ9 ““Βρ᾽τϊ᾽ ἰηἴο Ἀΐτη; 
1 8 ἃ αὐἱοϊκοπίπς οἱ ταϊμὰ διὰ ὈΟΔΥ σομ ΟΠ ]Υ, 



ΟΗΑΡ. 1. 8-|. 

«οὐδολ ὀγϑιρ8 αδοιιξ ἰζλε ἐταπδίδῥοη ἔγοπι ἰλε γευεῖΐα- 
ἑοπ ἴῃ οἱδίον (ΤΣ Ὁ) ἐο ἐλ τευεϊαίίοπ ὃν τοογά. 

(Βᾶνεκκν. : [6 ϑρίγιξ οἵ αοἰ, ῬΑΓΌΥ ἃ8 ῬΟΥ͂Σ 
ἐμδὲ ογοστηδϑΐοσα, βοῖζθθ ᾿ἰτη, ῬΑΣΕΥ 88 ὑπαὶ υἱο- 
ἰοτίουδ, ἀϊνίῃθ ρόῦνοσ --- ἰὰ Ἀϊπιδοὶ ἔ---οὗ ροπυΐῃθ 
Θουχαρε πὰ ΠΟΌ]6 δου! ἰπ οἶδ 681} 5) ἀτι 
ἰητογεϑιίης ΡΔ78}168] ἴῃ 1 Κίηρβ χ. ὅ. ---Ἴ3 ((Β. 

ΧΙΣ, 6) ΞΞ ἼΞΉΠΌ Ῥαιτίο. ΗΪΒΡ. ; ἰβ οἈ. 1. 28, 

ἼΞΤΟ Ρασιίς, Ρίει. λβοηι : “ΤῊ6 Βμοομίπαν 
1! κοὶ πιτΐῃ ἐϊδο! ἴῃ 118 φίοτγ." [π τπδὲ 6886, 

ἀκτες τὴ8. Τὶς ψῚ 86 ραγιλοῖρ]θΞ Ηΐτὰ 0 

(Ενσανῦ, Ζελτ. Ρ. 669 548.). 

γοι. 8-}}. 11.---Τὴςε ίυϊμε Οοιεπιϑδίοη 0 ἐδ 
Ῥγορλεὶ. 

γε εγα. 3-7. Ἰξλαέ Ορ»ροσίδοη δὲ ἤκαϑ ἰο ἐη οι Ὁ 
τονε ἀἰδ ἤεατοῦα, αε τοείξ αα ἐλα έυϊπε Οοηπδοία- 
ἕο ἐλεγοαπεπ. 

γεῖ. 8. Διὰ Ηο δραῖζο πηΐο 126 ---ἰδ ΘΟ Ὁ] 118}}} 
τεροδίθα δμϑῦγ, ομασγαοίο 1681}, ἱπαϊοαίϊῃρ τῈ6 
[ΠΟΙ ὨἾΑΤΥ ΟἸΆΓΔΟΙΟΣ οὗ [86 αἰνἼ)θ ΘΟΠΔΒλ ἢ Ϊ6Ά- 
{ἰ0}8. --- 6 τιϊββίοῃ 18 ροσίχα γα ἰοῦ [.:6 ἸΏΔΏΠΘΓ 
οἵ ἴῃς δἀἀγθββ. "22, ἴοσ ψ αὶ οι [Ὡς ΠΧ Χ, ἢάνε τοδὰ 
3. Το βϑοὴδ (οἈ]]άτθη) οὗ [δτῶθ] 1ῃ ρθῃθΓα] 8.6 

Ὀτουσιῖ ἀονπ ἴἰο [86 ἰθνε] οἵ Ὡ")} (τ ἰοἢ ΘΧργθβϑίοη 
ἦἐδ ποὶ υϑοὰ ἴογ ἴμ0 {ΠῚ 068 δηἃ [τὰ] 68, ΠΟΥ ἀο068 
ἐϊ, 259 ΗΊΤΖΙΟ, ΚΙΠΕΕῈ., ὨΘΔ ἢ ΠΙΘΙΟΙῪ 80] θα ΡοΓ- 
ομ οὗ 186 Ρ60}]6),---"3 (το “}}), ὑῃδὺ ᾿ΒΙΟᾺ 

ἱβ Ὁτουσαὶ τορείμεγ, τὸ ἔθνος, ἐμαῦ Μ ϊσἢ μδηρΒ 
τορεῖθοῦ ὈΥ ΠΊΘΔῺ8 οὗὨ ἔθος, ουδίομι, 1 αἰδυϊ ποίου 
ἔτομι λαός---(οορ. Ησοϑ. ἱ. 9) ΒΊΟΝ 8 ἰγίμοσ ὁχ- 
ἘΠΗΔΕῚ Ὀγ: [860 τοῦθ ]β, ἀπά σηδὺ ὑθ ἐ]] υϑίταϊεα 

σοι ραγίϑοη ὙΣ ΡΒ. 1. 1. ΤῺΘ δγίϊοϊς δῃλ- 
ΡἰναϑὶΖθβ ᾿μεπὶ 88 Βιι0 ἢ ἰμ ἃ (ἰοοϊἀοὰ ψΑΥ, δὰ [ἢ 6 
(Ἰάυδο: Ψΐολ σοῦ 119 ἀροΐηδί τ26, ἱτ ρΓοβϑίν οὶ 
ἘΡΡΟΙΒ Ὑμαὶ ἰθ ΔΡΡ] ΘΔ Ὁ]6 ἴο ἔπεα. (ΗΈΝΟΒΤ.: 

ΟΥ̓ ἅττα ἀοϑοσίθοα ἢταὶ δοοοταϊηρσ ἴο ψδὺ (μ 6 0 
οὈσεΐ ἴο ᾶνα ὈδθΩ, 80}8 οἵ ᾿ΐπὶ 0 τγχοϑιϊοὰ 
δὰ ργενα]δὰ ἴῃ αὶ τ} Οοα απὰ τηδη ; ὑμοὴ 
ΔΟΟΟΣΙΩΩ ἴο δαὶ ΠΟΥ͂ ΓΟΔΙ]Ὺ 876, ἃ ΤᾺ] ΟΓΟΘΟΒΠῚ, 
88 ἰξ ψοσο, οὗ 16 ψΨῈ0]6 μαοαίμοη που], π᾿ ΏΟΒ6 ΓΟ- 
ἸΡΙΟα διὰ ΤΩΟΓᾺῚΒ ψοῦο τοἤοοϊοα ἴῃ ἴθ : [ἢ 6 
Ῥίυταὶ Θνθῃ Ὀσγοηὰ 88. 1. 4. ῬοΟΪΔῃ 8 ταοΐδιβ 
τ ἴο υάδ)ι δηὰ [6γ86].) Ηον φθηθγαὶ {8π6 βίαίθ- 
τποηΐδ 816 8 ΒΏΟΤΩ ΟΥ̓ ἩΠεΐ ἴΟ]]ονΒ: (ΠΟΥ͂ διὰ 
ἐμοῖν ψοεε  δ α Ἐὶ 11, 25)... Τῶι δοῇο 1ηδῖκ68 
186} Ὠδαγὰ 511} ἴῃ ἴΠ6 Βρθϑοῖ οὗ ϑ'΄ίορβοι, Αὐΐβ 
Υἱὶ. δ1-- δ8.--ν», ἃ Ῥοηϊαῖθι6}}4) γος: 

γεν. 4. Βιι βίησε 1 18 [19 ΘΟῺΒ ἴο ψΠοῖτὰ ἴδ 
αἰνίπα τι βίου ἀϊτγθοῖβ πὸ ὑτορῃεῖ, ὑΠῈ Ὁ ἃτθ Ρὰϊ 
[ογσαγὰ, 88 Ὁ πΈΓΟ ροϊηϊοὰ οαὐ ὙΠ ὑπ6 βηροῦ, 
δαὶ ὈΥ͂ 20 ΤΏ68}8 88 “ΘΠ άτοη οὗ αοὰ," 28 Ηἄνεσῃ. 
11 ανο ἰι. ΒΗ 159 ϑοιλοί ῖηρ ᾿μποτοῦσ Ὀδὰ 
(158. χ] νι. 4); 10 15 οἴ βουτῖθο τὰ ματὰ (ΗΠ 6}. ΧΙ, 
9), τβ1Θἢ ΠΙΑΥ͂ αἱ 1} ἐνοῃῖβ Ὀ6 ἀεϊογτηϊπϑα ὉΥ οἷτ- 
δίδῃ 68 (οοῖΡ. οὮ. 11. 8, 9ὺ.. Ηδχτθ ἐπ ἔδοθ ἀθϑίεγ.- 
τηΐηο8 16 ἙσΠαγδοῦον οὗ ἐμ μοατί, δπὰ οὗ [8 μασά- 
Π6Θ5 88 006 ἴδαΐ ἷ8 6Υ]}. ἘΤΠῚ8 ον] παρά π688 οὗ 
[86 Βρατῖ ὀχρίαἰῃβ [ὴ6 Ὀείογθ- θη οηθα ἴα 1 0}}}688- 
Ὧρε8 ““ἀονῃ ἴο ἐμ ΐ8 ΝΟΥ ἀαγ." ΤΟ β ΠἴΠΠ688 οὗ 
ἴδε ἴδοθ Ἄἐχοϊπ 468 δ 1κὸ [6 ομηοίίΐοη οὗὨ βἤδιηβ δπὰ 
816 ἴἤδασβ οἵ γθρεηΐδῃοο.--- -ὁ6 (ἴλ5 ἴο ἔμοθ6 ψῈῸ 

ΔΙῸ ροΡΊΠ, ομθ οὗ [86 ἀκ 07), ἴο ἐι6 Βαγά- ὍΝ δ ἊΝ 
μιοατίθὰ οὔθ 80 ἷἰθ ματὰ (βττη) ἴῃ Οοά, ΦοπιΡ. 
Ἐχοϊκὶθ}᾽ α πᾶσοο, [πἰτοὰ, 8ὶ 1 (οἰ. ἰἰΐ. 8, 9).---Τ Ια 

6] 

εοὐτὰ ἐδ Τοτὰ Ζοόμοναὰ. Απὰ μεῖθ ΜΘΔΘ ἅγ6 ὮΥ͂ Π0 

τοθδη8, τὶ . Η. ΜΙομδο 8, ἴο αλὶ ἴῃ ὑμουρὶ: 

εἷς. δυϑὶ [15 5ιιοτί 9ταϊομηεπί, ὙΊΓΒοὰ ΔῊΥ δι14]- 

ἰἴοη, ἰ8 οἵ ἰπἀοβου Ῥ6 016 Τα) ΒΕ 88 ὀρροβθὰ ἴο 

[6 τοῦ 6]8.; ἴ ραν εβα νὰ γὐν. " Ἀρν: 8 φῦοϑ 600 

τὴϑ κυρροεὶ 1ἰβο] ἵ ἴο 8. Ῥῦ. : κύριος κύριος. 

ψυΐρ. οππϑ ἄει. ῬΆΉΠΙΙΡΡΒ. : ὕπο Τοτὰ, 

186 Εἴοτμαὶ. Οἷδις δεν ϑῃ ὑγαηβιδίου : αοά [}16 

Ι,οτὰ.] 11 ἰβ ἃ βιιοστὲ ἴοσπι οἵ ἔχοι. χχ. 3.-- -ἢθ- 

84}88 ἾἼΝ. δοοογάϊηρς ἴο ψΙΘᾺ ἍΝ 8. 8081} 

Ῥυποδιαϊοὰ, ἰπατηοά δύο! Ῥγθοθάθβ, ΠῚ) βεῖβ 186 

Ῥοϊπίβ οὗ Οὐδ. -τῦαι. ὅ. Απᾷὰ ΤΈΘΥ ΒΙΓΟΙΜΙΥ͂ 

δ ρΒδβίζοβ ἔμοϑα πο ματα Ὀθθῃ Ἰμθπίξοῃοι. Το 

ΒΌΡΡΙΥ οαΐ οἵ γετ. 7: δπὰ βριακ πὶ  Μογὰ8 αμἴο 

ΤΒ6πὶ, οὐ ἐδ6 Κὸ (ΗΝ Ο81.), 18. ποῦ ὨΘΟΟΒΒΆΣΥ, 

8 Θνθα Ἀπ5υΑΌ]6, ἐπαϑταιι ἢ 48. “{Π8 δα} 0 1116 

1οτὰ ΖΘ ῃοναὶ ᾿" ργεοθάθθ (οοπὶρ. οἰ. [ἰ]. 11), 

αηὰ αἷ8δο δοῃμἤχβ868 ἴδ τηδϑιΐηρ οὗ ἴΠ6 βοηῖθηοὸ, 

ψ ἱοἢ ἢηά8 [18 ἀροάοπίθ αὔϊον ἴπ6 ἜἼχργδββίνεὶν τὸ- 
βυϊηοὰ ΠΝ ἴα 511: 1ΔΘΥ ΚΠΟῪ [Ὠθῃ, ΟΥ: “{Π6Υ 

κπον, Βονψενον," οἴς. Νουθγί 6} 688, ΠΝ ὈΓΈΒΟῦν 68 

1Ἀ6 πιοδηΐηρ οἵ τχ88 (ποῖ: ἰ8), Αἰ ὑπουρὶι, 48. Ὀοὶῃ 

08968 816 δυρροβιὰ : ““Δοατίπρ᾽ δπὰ ““Ἰογυθαγίηρ, " 
ὁ. 6. ποσιοοτίησ ἴο Βοαγ, κ7) ΠῸΪΠ οὐρμῦ ποῦ ἴο 

Ὧ6 80 ΠΟ ἢ 68: ΠΟῪ Μ11] ΓΠΘῺ ἸΘΔΙῚ ΟΥ̓ ΘΧΡΘΟΓΊΘΠΟΘ, 

νἱζ. ὈῪ ἴ9 Δ] Β]πιθαὶ οἵ [86 Ὀιγοαύθηἑ ρα, νν αἷοὶι 

δου] ά οαγίδί]ν 6 ΘΡΡΙ σΔ 016 ὕο [6 Ἰαζίον 6886 
οὐἶγ. Ἠδστγε (16 πηδίζογ ἰῃ μαμὰ 18 ποῦ γεῖ 80 

του ἢ μοασίηρ δπὰ Ὀεΐηρ οοπνασίθα, οὐ ποὶ, ἃδ 18 

[86 οὔϑὸ δἰιδγινασάβ ἴῃ οἢ, ἰϊϊ. 17 8η4., Ὀὰ} ΟὨΪΥ͂ 

ἐλε ποτε σιοΐης ἐαν αι ρεηεγαϊ, ΟΥ̓ ἐἐε τεῦ μδίηρ ἐὐεν 

ἐλαί; διὰ ἴδ, ἐνϑὰ τ μεῖθοῦ ὕπ6 ῥτορῃοὶ ἤπιε δ 

ἩΘΑΙΟΥΒ ΟΣ ποὲ, Ηἷ8. “ΤΠ. βαῖ [ἢ ὑπὸ 1ογὰ ὦ ΤΟΝ 

ἰδ ἃ ἴδοῦ ; [860 Κπον ὈΥ͂ τη6818 οὗὨ 18 ὑδβ. ΠΊΟΏΥ, 

ψ ἰοἢ βουπά δα δηηοὴς ἴποπὶ, ΑἸ μου ρ ἢ ΓΙΟΥ͂ ΠΙΑΥ͂ 

ὮΘΩΣ ποίμίηρ ἤατῖμεν, ὑμπαῦ ἃ. ργορμοῖ Βὰ8. ὕδθπ 

δΔιηοης ἔδοπι. Οοά [88 ὈΥ {818 φίνεῃ 8110] 6πΐ 

τοβέϊππουυ ἰο Ηἰτη86}7 (9οἢπ συν. 22). Τὺ ἴῃς 

ΣΟ ΓΝ ταῖκεβ [16 ΨΕΙΥ ᾿θαϑῦ βαρ ροβιῦοη ν᾽ Ὠἰοὶλ 

680 Ὁ6 τηδάθ, δῃὰ μἶνϑβ [6 τϑάϑοι ἴοσ 18 Ἰονίεδί 

βιιρροϑίθοι,, μδαγίπρ᾽ 88. ν06}} 88 Του θατίπρ' ἢὸ ἈΘΆΓ, 

ὉΥ τη681}8 οἵἩ ἴδ οἶαιιδο: ἔος ἃ ὨουΒο, οἷο., πὰ 

Βθῆσθ αἾ80 φ5" ΜΙᾺ [11] δοοσοιιυδίΐοῃ. --- ΕοΥ 

ΝΝλ3}, ΘΟ Ρ. ̓υϑπρο᾿Β Οὐπιηιθπέ. ΟἹ 1)εμξεγτΟποτην, 

Ῥοςί. Βεβοςεῖ. οἱ οἷν. χίϊὶ. 
γον. 6. Βυῖ νμαΐονεσ ορροβίτίοα [86 ρσορμοὶ 

ΤΆΔΥ Βᾶνθ ἴο δποουηΐεσ 83 ἴῆοϑθ ἴο 
ΜΏοΙΩ δα ἰβ 86ηΐ, ἰῃ ΓΟίδγ ΠΟΘ, ἴο ὮΪ8 ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟῊ 
(δποο ἔ]6 ϑι ] θεν ποραου 2 58)--80 ΤΌ ΏΒ ΠΟΥ͂ 

ἐκε αἰσΐῶια οοπϑοίαξιοη--- 6 65 ποι ηρ᾽ ὕο ἴθ (76Γ. 

ἱ. 8, 17; Μαῖϊ. χ. 26, 28), οἰἴμον ἔτοπὶ ὑπο πηϑο 68 

ΟΥ ἔτοτῃ ἱμοῖς ψόγάθ, ν ΐ ἢ ΝΙΝ τηθὴ ἀϑι4}}γ Ἰοοῖς 
ΜΌΓΒ6 ἐπα ὉΠοιδαῖνοβ, δηὰ ἔγϑῳ θη! Υ 6150 ΔΙῸ 
ΜΌΓΒΟ, δίηοθ ομθ μῈ}}8 ον δποῦμοῦ ὈΥ δϑυ0ἢ 
Τα ΔῺ8Β : δἰδπάθσ Ὀδαϊπὰ Ὀ80.8 ογθδίθθ γε 106, 
ἁπὰ τρηᾶουβ δροσγέϊνα [88 ἸΔΌΟΌΓΒ οὗ [816 ῬγθδΟΠΟΓ. 
ἡ μου αὐ ποὺ 0 Ὀ6 αἴταὶ ἀ ̓ ΩΡΓΟΒΒΙΟΙΥ ΤΘ- 

Ρθαϊεὰ, μὰ: πο, ποῖ δἴ 8}}. Ὁ 2. ΟὨΪΥ͂ Ἰιόγο, ἷβ 

ἰαῖκθη ὈΥ͂ 0116 ᾿ 6 ΓΆ}}Υ, 88 8δῃ δα͵θείϊνο (ΘἘΒΕΝ.): 

το 6] ουΒ; ὈΥ̓͂ ΒΟπιθ0 ΠΕΌΔΗΤΕΥ, 8ἃ8 ἃ δι δϑἰδηϊνο 
(ΜΕΙΕΒ): βίγα ρ ηρ Ὀχίασβ, ΟΥ δοπλοιῃϊηρ ἢαγὰ, 

(Βαὺ ἱπἦατοθ : ῥγίοκ]θδ, Ῥοββὶ ΪΥ α]8δὸ βοιῃθίϊπρ 

ἴον Ὀθαϊίης : ἃ ΠΡ, βοοῦγρθ. ΚοΙ]: βρη 

ποί!]68, ΒΟΓΏΒ. ἤρο, ὮΙ κα ϑΌ, ΟΕ. χχυ δ. 24. 

ἘΠΡΟΎΟΤΟ 8180 ἃ ἥρυταίδνε ἀπὰ που- ἤριταῦνο 6Χ- 
ῬΤεδβίοῃ τὸ οοϊηἐπρὰ (Ῥ8. χχυ!ῇ. 1)..---"2, δοοοχά- 

ἱπσ ἴο Καὶ! : ἱΐ, Ὀαὶ Ὀδξίον : δ μοῦρη. [τ ρῖνοε 



62 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

τ τοββοὴ [ὉΣ 18:68 οἴ ΑΓρθ.---Γ λὲς ἰ8 ἀχρΙαἰπεα ὈΥ 

ν αῦ 90] 5 ἃ8 Ὀοΐης ἴ86 {ΠῚ οὗ δϑβϑοοϊδίϊοι 
(εἰ. 11. 16; οαῖ. νἱϊ. 15;}1 Κίηρβ χὶϊ. 11, 14). 
Α σταδίου : Ὀτγίδγβ, ὑμόυσηϑ, Βοουρίομβ! ΠΠΠ 
ΝΊρ 4]: ἴο Ὀ6 Ὀγοίζοη, ἴο Ρ888 ἀἸναΥ, ἴο ἀθϑρδὶγ (ΟἈ. 
ν1ϊ.. 9).---Εοθ, Ὀδοδυϑο 1ἰ 18 581}}Πἔ {υϑγ. 4). -- Πουδθ 
(νεσ. 5), ΘΓ ἴπ ὙΠῚ Βρθοΐαὶ τοίοσθηοθ ἴο Ἀιὲβ 
“« ἀισοίησ." Μοτ. 7: οἢ, 1, 4; 11. δ. Ὁ αἵ 
16. οἴοββ, Ὀὰ} 1 ποὶρμίθηρά τηρδηΐηρ, 88 ἱ{] Ρᾶ 
ὝΕΣ {86 ἱπολγηαίίοῃ οἵ Ὁ. ΟἿ. χ]ὶῖν. 6. 

εν. 8--|11, 11. Ἡγλαὲ Ορροϑέδοη, δε ταῖσλξ ἡιαῦσο ἰο 
ὁποοιμεέον ἐπὶ διηϑεζ, ΠΝ ἐμὲ διυϊηα ϑιγεηρίλεη- 
ἱηρ ασαὶϊηδὲ ἐξ. 

γον. 8. ΗΠ οτῖο 1 νγαβ 8 σοτΏη 188: 00 88 δι σῖι, 
ΥἱΖ. αὶ ἀϊνίηθ οπα, ΠΟῪ ἰὖ 18 [Π1|8 8816 ΘΟΙΏΙΟ 8810 
8 Γοϑροσῖ5 ΨΒδῦ 10 ΜΠ} οοπίαίη ἼΩΝ ΠΝ. [185- 
τυ} 48. Ἐζοκίοὶ Ὀεϊοηρσβ ἰο ἐλαέ Βουβθ, ὙἹ (88 
ΔΝ Πμ6γίο ΑΙ] αΥ8 ἰῃ Ρα.188- ἔοστῃ) 18 δῦ γὶ Ὀαϊοα ἴο Ὠΐπὶ 
αἰδο. [1Ὁ 88 Ὀ60} ἀηάἀογδίοοα 88 8ὴ δαἀ)θοῦνθ, Οὗ 
6ἸΠΠ Ὁ ΘΑ (ΒΌΡΡΙΥ ωῦνιξ, σϑγ. 7: νγ)}2). Ομ. 

]ομδὴ :; Ἐχοά. ᾿ἷν. 18; 56Γ. ἱ. 6. Το ἀϊνΐπα 
ΘΟΙΠ 8810} ἷ8 ὈοΪϊζοὰ ὉΥ τηϑὰῃδ οὗ [868 
(Ο]ον τι, ἀδσπιαπά, πιὰ τ οἷ ΘΥΟΓΥ ΟὈ]ΘΟ ΟΣ 
ἷὶς οαΐ οὐ. (ΠΠ]υδίταϊμηρ, οὖ [16 βδὴβ πη, [86 
ἔστη οἵ ἐχρσθβϑίοῃ ἴῃ ὕθιια γ1.) αι Ἄρρεανς 
Ὠπσοῦ, 6 πᾶν ἤθγθ ποίμϊηρ ἴ0 εἰ. ---Ο-͵ὧΤοῦ. 9 
ΠΝ ΟΝ, σοαρ. οἷ. ἢ. 1: σΟ ΒΘ] ΘΠΌΥ ἴῃ ν]δβίοῃ. 
2. Ὀοομαβ6 Ἵν 8 οἵὨ [116 σομλτηο ΘΒ ΘΓ ; ΟὔΠΘΓΒ 
γραῖα ἴ}ι6 Βι Βχ πρυῦογ, δ᾽] οσίηρς ἢ ιαῦ Ἵ" 18 δ τα γ8 
[ὑπ πη 6.--τ 2), τε εὔρη αὔἴον [86 ΤἸΊΔΉ ΠΟΙ οἵ [86 
Ῥεπίδίθι ἢ οἢ ἴδ βἰκίη οὗ δῃ δηϊπαὶ, "53. χὶ. 7; 
Ηεὺ. χ. 7 (Βεν. χ. 2). 7. Ὁ. Μίωλμ6118. τα 68 
116 ΤΘΙΔΑΙΪΚ ΘΓ : δ6 ἢ ἃ ὈΟΟΚ το]θὰ δδουΐ 8 
τουπήρα μίθος οὗ ψοοά Ἰοοῖβ ποῖ ἈΠ]1Κ6 8 δ κου 8 
ΤῸ]] (}).--νῦ ον. 10. αοά βρτθοδάςβ ουῦ [1118 ΓΟ] Ὀθίουο 
᾿ἶπη, 80 [α΄ 116 σδὴ δϑοογίαϊῃ δαὶ [Ὁ]]ΟΝΒ, ἴΠ6 
ὁοπίρηῖς οὗ ἴΠ6 αἰνίηθ σοι 5810}, ο8Π ὈΘΟΟΠῚΘ 
ποαυδίηἰοα τὴ} Ὠϊ8. τηϊββίοῃ. [10 τγᾶβ ἃ 80-68]]6ὰ 
ορὶϑίμοσταρῃ (υύσιαν : ΚΜ. Ἅιιοί. ἰχ.), ῬΙΙ͂ΝΥ, 
Ἄρ. 49, τιῦθ ΟΥ̓́Σ ἱπβίἀθ, δὰ οπ ἐὴδέ δαοῖ 
((οἴὰρ. Εϑν. ν. 1), ποῦ τΏΘΓΕΪΥ, 88 τἰδῖ14], [Π8 
Ἰηϑί46 αἱομθ; τϊδὶπ δπμὰ σὴ πουῖ, ἱηαϊοαϊπα ἃ 
τὴς 9 στγεαὶ δἔχε, ψιοΒ6 ἔι} 688 οἵ οοη θη ϊΒ 15 
Αἰ8Ὸ οἶθδὺ δ οδ.: ἴο ΘΨΘΓΥ͂ ΟΏ6, ὈΥ͂ ΒΟ. Ὑτιὴμ 
6 δὰ ἴο τπαἀογβίδηκὶ {6 ὈοοΪς οὗ ΟἿΓ Ῥτορβοῦ, 
ὙΏΟΒΕ ΘΠδΥΔΟῖΘΙ, 48 Ὑ111 ἰτηπηοα δύο ΔΡΡΘΑΓ, 18 
ἴο θὲ Βροοϊῇοα 85 “)"}0 (ΔἸ, τηουγαΐημ, ἰΔὨ161)- 
ταϊϊοι,, χὶχ. 1), ΠῚ (ἔτοηὶ πη ον δβοιιηι}), δῃὰ "Π 

(ἀςοονρ ἴο ΟΕΣΕΝ., [ὉΓ 2; Ενν.: ἃ βουπὰ οὗ 

ΜΑΣ] ηρ τ ἢ). ΟὐμΡ. ὑἐμεγονίιη, ἔχοα. χχχὶ, 18; 
Ζοοῖ. ν. 1; δον. χχχυὶ. 18; ἤδη. νυ. 25. 

ΟἈ. 111.1. ὙὙΠαῖ Βὸ βηάδ δοΐογε ᾿ὐπι (οἢ. 1ἰ. 
8, 9); 6 ψου]ὰ σοΥία  ]Υ ποῦ βΒθοῖκ ἰὖ [0 Εἰ πη86}ἴ. 
Αἴτον [8.6 δοοαρίαποο ψἱϊηουῦ οὐ͵οοίίοη (Βγτη Ὁ 0]- 
ἰχοὰ ὈΥ͂ [λι6 οδἰῃᾳ), {816 βρεακίῃρ ἴο ἴη6 Ὠομβα οὗ 

18.861 8 ἴο ἴακϑο ρῖδοο: “ΔἽ 75, ἀσυνδίφως, 

νιϊποιῦ ἡ Ὀεῦνθθη ἴπθπι, ὁπό ἰάθα. ΟἾΪΥ σὲ 
Οαοἀ ἱχηραγίβ ἴο ἴση ἢθ ἰ8 ἴο Ῥγθδοῖ, δπὰ ἱ{μπδὶ 
᾿πητη ἀ]Α[6]Ὁ : δῃὰ ἱπεγεΐοσο ποϊμϊηρ οὗ ιΐ8 οντῃ, 
διὰ πὸ ἀο]αν ἴῃ δοοογύάδῃοο 10} 19 ον Ἰυάρ- 
τιθηΐ (2 ΤΊτη, ἱν. 2). Τα ΟὈ) ΘΟ ΝΥ δηὰ βονθ- 
ΤΟΙ ΤΥ οὗ [86 αἰνῖμο ΟΤὰ ἃΓ6 δίσοησ! Υ οι ραβδί Ζοὰ, 
Οορ. Ὀουΐ. χν . 18 ; δετγ. 1. 9 (Μαιί. χ. 20).--- 
γεγ. 2. Αὄὔ βυπιρο 81 ὑγαπβαοίίοι, δηα α]80 ἱακίησς 
ὈΪδοθ ἴῃ νίβίοη (Πθαῦ. νἱ}, 8; 5. οχὶχ. 180, 181). 
--νον, ὃ. ΑΛ ἱπύθμϑ σδοι οἵ [μ6 ἱμουραΐ ἴο 
46 μίρῃεβί ἀορῶγθο, 80 [δὲ ἴδλθ ψὑγορμθῖ 18 Ὡοὶ 

ἸΩΘΙΟΙΥ͂ ἴο Ὀ6 ΜΠΠ[ρερ ἴο δοσορὺ (ἴο ““Θεὐ", ὃυϊ 
δὶ 6 Ὧδ8 δοοαρ θα ἰ8 ἴο Ὀ6 ᾿ἷβ ἰοοά, οη ψὨΪΟἢ 
ἢ9 ᾿ἶνοβ, διὰ ὑπαὶ ψϑίοῃ 4118 ἢΪ8 ἱπΏΘΥ Ἰηδῃ, 
ψὮ1ΟΙ ἀοἰοστηΐπ 68 ἢἷ8 ΔΟΌ Υ οαὔν γα Ϊγ. Οὐοσωρ. 
Ῥρ. χ]. 8: Φομηῃ ἰν. 81-84 (1 Τίῃι, ἱν. 6 ; [μἶὸ 

γί. 46. Ὄου]8 δοουιβαξῖνο--- ΠΟ Ω, ΜῊ οὰ- 
ΡΜ δβὶβ (ΟἘΒΕΝ. Οσγανηι. ὃ 126), ποαῦ. : 88 Τοϑροοῖβ 
ΒΜ ΘΟΙΏΘΕΒ, 88 δοοῦ 88 ὨΟΠΟΥ. Α ἔγθαιιθηΐ 60ηι- 

Τίβοι 88 δρρ]1οἀ ἴο ἐδιθ ἔεασ οἵ αοά, Ηἰΐβ ποσιὶ 
δΔηα {86 ᾿ἴκ6 (οορ. 961. χν. 16). Τα ὈΪ ΟΡ 
εἰοσηθπῦ (αν. ΣΧ. 9, 10) ἰδ ῬΕΙΏΔΡδ ργθϑιρροϑοὰ ἴῃ 
ΜὮλὺ ἢ6 ΒΑΔ ὙΓΠΙ6) οἡ ἰδ6 τοὴ (ὁ. 11. 10 ; 
ΠΟΙ. βοτῃ. ἰχ. 2). ἴῃ {πὶ8 ΨΥ [86 ὉΠΟΥ͂ 6]16- 
ταθΐ νου] συμ ἢγβ, ἃπα 8ὸ συθοῖ [06 σγοαϊογ 
Δ οὶ οἵ οὈδαΐθηοθ ᾿νοῦ] [86 ργορῃοῖ 8 οαὐπρ 
αὐ ρέμ Αμπὰ 80 ΚΕΙτοῖ. τπηϊρῦ Ἰοσ᾽τυπηαῦο]ν οτὴ- 
ΡὨδοὶζο ἐπ6 βυνθεῦ αἴίον-ἰδῖθ, ἀπὰ α]8ὸ γοῖϊμϊ ἴο 
{8ϊ8, (ἰΒαῖ ΕΖοκΙ6), αἴζεν δῃὰὰ ἀνυῖηρ᾽ 411 ὉΠ)6 ΤΣ ΞΘΤΥ͂ 
ΨΆΪΟΝ δ6 ὯδΔ8 ἴο δημποῦησο, Μ1]}} Ἧδεν 480 5Β0116- 
Τϊης; βυθοῦ ἴῃ Ὦ18 Του ἢ ἴῃ βαγίηρ 10, ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘῚ 
ἴῃ ἸΏΘΓΟΙΥ Κπονὶηρ 1 ΓΕΒρΡΘΟΙ τ ϑταθ]. ΟΡ 
Τηὐγοά, 8 ὅ ; ΘΟΙΡ. ΠΟΎΟΨΟΓ, νοῦ. 14 8180. 

γεν. 4. ΤΩΣ ΟΡ. {86 ἱπιρογαῖδνθ 1) 6 ΓΒ. 
1, 11, ΑἸ ΔΟΓΟ Θχργοβϑῖνα γεροῦ οη οὗ ἴδ σοΙΏ- 
τοδηὰ ἴῃ (6 τηϊβδίοη. Ηβθηοα ἴπ6 βινθοῦ ἰδϑίο 
ΜΒϊοἢ [6 Ῥγορθῦ Ἔχρογτθηοθὰ ἰῃ νὸσ. 8 ϑυτὴ- 

᾽ Ὀο]͵Ζο5, γε οἱ αἰΐ, ἀξ αἰαστὶἐν; ᾿μὰ8 ἴα ἀἰνίηθ 
ΡῬΓγορδγαίϊίοη, [86 βίγεηρί οηΐϊηρ ΘΧρογποθὰ ἰπ σὸ- 
βρθοί οἵ ὑπαῖ ψἘΙΟΝ νου] Ῥοββι]γ οἱἶοι γοβἰϑίδῃοθ 
ἴῃ ἈΪΠΏΒΕΙ; 80 {παῖ ἔλεγα παν ὸ ἃ γοϊγοβρθοίνο 
Γοίοθηοα ἴο [Π6 πιαΐη πάγαις θ, πδιηοὶν, ὑπαὶ 
ΜΒΙΟΝ Ἰαγ 1 ἰΒχαθὶ (ἢ. ἱἀι, 8--7). -- τοῦτος, δ. 1 
Β6ΘΙῺ8 {κ ἃ το] οῦ ὑμαὺ ἘΖΟΪΚΙΘΙ 18 ποΐ βομΐ ἴο 
ΠΡΌ, ὙΠ ΟὮ. σοί ]ν βίη ἐδ [Ὁ ἰἢο8ὲ βρθακὶῃρ 
8 ἰδηρσύαρο [ογοῖρτ ἴο ἃ 6» (ςοΙηΡ. [858. χχχ δὶ. 19), 
85 18 8130 Ἔχρ]αϊηθὶ ἴῃ 80 ΤΏΔῺΥ ψνΟ1 18 ἴῃ ν6 1. ὅ, 
δηὰ ν ἰο ἢ, [Π ῬΑΓᾺ]16118πὶ ἤθγα υνἹἢ ἤθανυ τοηραθ, 
ΜῚ]1 χθδὴ ποῖ 80 τ) “ἀθοΡ" οὗ βοιι πὰ, 8ἃ8 
ΤΑΙΟΥ, ἱῃ δοοογάδποο Χὲτ [6 ἑοορπδῖθ 1.8 οὗ 
ἄδρμ, ΥἱΖ. οδδσυγε αϑ γεραγ ἐδλο ἡμέον τείαί(,οὁοη, --- 
δ ἐβοῖν 8 ΤΟΪΈΓΘΠΟΘ ἴο ἴΠ6 ν] 6] γ-οροηθὰ 1105 οὗ 186 
βίη τ ἱοηριθῖ ΓῈ6 Ρ]υγαὶ, Ὀδοδιδθ οὗ [86 

οοἸ]οοἴϊνθ Ὁ. 800 δἰτοδὰυ Οαυτιν. την ΠΝ, 
ϑίδηάϊηρ ἰἢ ὑπ τη ἱὰ 116, γοΐθγβ αἰἑ κα ἴο [6 ροβιτνθ 
δηὰ ἴο ὕμε ποραίϊνο ρᾶτί οἵἉ ἔπ βθῃΐθποθ ; νγΓὸ ΠΙΑΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΥ : διέ. -- Ἴ Ὧ6 ΒΟυΒΘ οὗἁ [ΒΓᾺ6] 18 ἴπ6 ῥτορμοῖ 5 
οἱση Ἀοι86 (ν6Γ. 11), ἴῃ ψ ἜοΒΘ ὁ880, ἰπογοίοτο, ἐν 
δῃὰ τους ανὸ οὐ 0Π16 Βδιηρ οἵ ϑέγαπ θη 88 ἴὉΓ 
Ἀἴτη.--- ον, 6. ΤῊ 8 ΠΊΟΓΘ ρσόΠοΓαὶ ἐπουρ]ιῖ ἴῃ τ γ. 
ὕ τοροΐνθ8 ἴῃ ΥΘΣ, ὁ ἃ ῬΘΟΌ ΑΙ σΟ]ουΓησ, ἱπϑβιη ἢ 
88, Οἡ [86 οἰ μα, [6 ΣΩΔΗΥ͂ ΠΒΙΪΟΏΒ ἀγ τηδὰθ 
Ῥτοιηϊποηῦ ὈΥ [6 516 οὗὨ [5186], --- ΖΘ 161 Β ΒΡ ΠΘΙΘ 
οὗ Ἰαῦουτ 15 δηιαί απὸ οοπίγασίοα ἴῃ σΟΙΩ ΡΑΓΊΒΟΙ, ---- 
ἈΠ ἰπαβιηθοῖι 88, οἢ ἴδθ ΟἾΝΟΣ Ὠαπάὰ, δἴτοβ8 18 
Ἰαϊά Ὡρορ {86 αἰγουμηϑίδησο: ““τολοβ6 ισοτὰά8 (ἰΐ 
ΤΠΟΥ Βαά ἴο Βροδκ ἴο 1166) ἑλοι σου ]άϑ ποέ πάογ- 
5ἰδη( "---ἰἢ}β ἴΠ6 Ὠἰπάταμοθ 88 σοραγὰβ ὑποὶγ 10 
δηὰ ἴοησαθ νουἹά 16 ψΠ ἢ [Π6 Ῥσορμοῖ, Βαυΐ ἴῃ 
106 Ἰα τοῦ γοβρθοῦ, 1ὑ 18 τα πον ἐμαὶ ἢ 88 ἴο βρϑαῖκ 
(““δηὰ βρϑαϊζκοβί ἔῃ τὴν ψοσάβ," γογβ. 4, 11), δηὰ 
ποῦ 80 τη ἸἸΟἢ ἴο θᾶγ. ΤῊΘ βυ ]θοῦ ἰῃ μαπὰ 18 1.8 
ῬΟΥΘΙ ΟὗἨ ΘΟΙΙ ΓΟ ΒΘ δίοη πο ἴΠ6 ῥγορποῖ 8 ἴὸ 
τηϑοῦ μι. ΟὟ, [πἰβ 18. 8 σοῃίγαϑὶ ὙΠ [168 
ἰπ ὑπουρσῃῖὶ Ὀοένθοι ἴλ6 ᾿ἰπθ8. Βαϊ Δηοῖ ΕΓ σοη- 
ποοῖρα ΤΠ γον (180 848. 1 18 δἰ δα ΌΥ [Π6 σοη- 
{ταϑὶ ἀτανη υούνψοθη 5186] δῃὰ 86 θα ρη, ἴο 
Ὑοπὴ ᾿ἰβγαθὶ 88 σουραγοᾶ ΔΌΟΥΘ ἴῃ ΟἿ. ἰἱ, 8) ἰδ 

ΕΧΡΥΙΟΒβΘὰ ἴῃ 80 ΙΏΔῺΥ ὙΓΟΓΔΩΒ : ὈΠῸΝ κὸ ὉΝ, 
ὙΏΘΙΟ “Ὁ ΠΛ) ἴῃ ν Ὶ. 7 18 ἴο ὃὉθ υηάἀοϊβίοοά ἃ8 
186 ῥυϊποραὶ οἰδθδο, αμὰ “ΠῺΣ 85 ἰῃ μαχοιἐ μοδὶα, 
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80 ἰδὲ [ἢ 9Θ6ὯΞ6 ἰδ: ΕΖοκίοὶ 18 βοῃὺ ποΐ ἴο ἴῃ 086 
σοι 6 οὐσθθῦ ὕο υπαἀεΙβίδηά, δημα οδηηοῖ ὉΠΑΘΓ- 
βἰδηὰ, Ὀθὰϊ ἴο [5786], ψο οὐρὰϊ ἴο ΘΑ Εἷπ, δπὰ 
{|}} οὐ Βοασΐζοῃ ἴο δΐμ. ΟΑΘ ἴο ΟΣ αοά 
οοθ ποὺ βοῃα ΐτη σψου]ὰ ἤτον πὸ ἰπάσϑδησθ ἰὴ 
δΐβ ΚῪ ; ΑΙ οΌσ 6 Ταϊρῦ ποῦ Ὀ6 40]0 ἴο μα 6Γ- 
δἰαπὰ ἴῃ οσα, ᾿Π6Υ͂ αὐυϊὰ ἡδάτξαι μηἴο ἀέπι---- ῸΦ 

αἰϊὰ ἰχς, οομ γαδῖθὶ ᾿πάθοὰ ψίτ [ΒῸ ἐπα. 1 ἰο 
υπἀοισίδημ ἃ οἡ ιΐ8 ματί, 88 Μ76]} 48, οἵ ὁοίγϑθ, οὔ 
ἰδεῖν ραγῇ αἷβο; Ὀαΐ ΟὨΪ [6 ἴοττῈΓ Ταίθι 68 
σοιλο8 ἴο "Ὰ σοῃδίἀεγεὰ ἤθη ἴμ6 αιθϑίοη 18. 88 
ἴο {86 σῆς δοοοιρ 5 πιοηῦ οὗ διΐ8 ἰδδὶς, ἰΠαὐ οἵ 
δρεακίην οὐ Β νοῦ ; ἰἴ ἀο68 ποῖ ἱπαθοα βιμπ ν 
“ὁ δβρης (ΗΈΝΟ5Τ.), Ὀσΐϊ 8 σέυΐπρ , διὰ 
ἰδογείοτε δῦ Ῥγεϑὰρ ἱπέεγοδί αἱ Ἰεαβῖ, 1 ποὶ 

γέ, δῃὰ παῖ τϊρηΐ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 16δα ὕἤο πιοΊό, 
ῬΕΙθαρΒ, 8485 Είιποδὶ σϑιμαγκβ ; [ΠΥ ψου]ὰ βεθκ 
δες δὴ ἱπίεχργοίογ οὗ ἴῃ ψνογάβ. Βαΐ δἰ μουρῈ 
186 Ρτορμοῦ 18 βοῃΐ ποῖ ἴο βυσῖ, Ὀαΐϊ ΓΑΙΠΟΓ ἴο 
Ϊ γαῖ (νοῦ. 7) ἴ9 οῦϑο οὗὨ Ικτ86] ἀοὸβ ποὶ 
τηδηϊίοδὶ ὅσθη 86 ἰπίοταβὺ ψ ίοἢ μθαθη8 ψου]ὰ 
δἰιονν, ἴογ {Π6Ὺ τσὶ ἐΐ ποῖ δου θὴ ΡΥ ΤῊ α Α θα τῳ ΤᾺ 
ἘΣε κῖοὶ, ποῦ ἴο ϑρέβὶκς οὗ Ὀδοοτϊηΐπρ οὐϑάϊθπῦ ἰο ᾿18 
πογάβ. Τῆς το]οῦ ἴς ἐμ ΟὨ]Υ βθθιΐηρσ. ΟὈΠΊΡ. 
Μαϊὶ. χχίτὶ. 8387. [᾽ν δηα αἰβογοπὶ ὀχρ δηδ- 

ΟΣ : ΒΟΥ ἴδε τηοδὺ ραγῖ δσῶν ἱβ. υπάογβίοοα 

88 ἃ ἴοτηυΐα οὗ ΒΥ ΑΙ Πρ, ΟΥ 88 80 495θνογαίοη 
(τοτ]γ), δῃὰ [πὲ βοηΐθεπος ἈΥΡου μούϊοα!]ῦ (1 
δεὶ [ἢ 66); σΟΤΩΡ. οἢ ὑ8Π6 ΟἾΘΡ ἤδηὰ ΗἰϊΖίς, 61}. 

οι εὐ τ ὍΝ, Ἐν. τοϑδὰβ Νὐτοκς ᾿μδίοδα οὗ φὸ, }ιοῖ 

88 8 ἴδρ. ἀοοβ, ἰπμβίεδα οὗ ἐδ! ΤῊΘ οἷά ἐγαῃα]8- 

[ἰοῃβ οἷἠῖῖ κὃ ψίουϊ οβιϊαϊίου, ἩἘὯῚ116 ὅ}16 

Μαροτγεῖοβ, οὐ ἴδ6 οὐμεγ μαηά, τδγῖκ [86 Ὑ6 180 

Ὀροδῦκο οἵ ἰΐ8 [Ὠτθοίοϊά "ὃ. ΗιϊτΖζια, ΚΕΙ͂Σ: 

κὐτομ τε “αι; τείοιτί ὉπὸΝΣ διὰ ΠΣ ἴο 

1ϑτδεῖ, δηὰ ὺκ ἸΡΌΣ᾽ Ξῷ [ΠΕΥ δῖα 80]6, οὐρᾷί 

ἴο ππάειϑίαηα ἴδ 66. ΤῊ Ἰαύίου ὀχ ργεββίομ, Πον- 
ΟΥ̓́Σ, ἀοοβ ποῖ τθδὴ ἴπ6 881η6 {Πρ 88 ““ἴο 
Πραείζοη ἴο Δγ οὔθ." ΟἝο0σ. : {1 δά ποῖ βοῃΐ 
166 ἴο ἰλιοῖ (13786]}, {Ποθα οὔποτ (16 Προ 6 ἢ) 
χοῦ ]ὰ Πρασκοὴ ἴο ἴμθ06. ΤΊ πογὰβ Ἰιᾶνθ «150 
θοοη ἀπάοιβίοοά ἰηἰοιτοραίίνοΥ : 1ᾷξ1 δὰ ῃοΐ 
δεηΐ ἔππε6 ἴο ἴ86π|, ψου]ὰ ποὺ ἴΠπο086 ΟΥ̓ Π6ΓΒ ἨΘΑΙΚΘῊ 
ἴο ἰ8ο6 1] Τὸ τηϑδηϊηρ γγὸὲ να ρίνϑη ΒΑΤΣΙΩΟΠἾΖΘΒ 
πὶ (ῃ6 Ὠἰσύοτγ οὗ Ναδδιηδῃ (ἢ6 ϑγτίδῃ, οἵἨ {6 
Ὀοοῖς οὗ Τοηδῇ, οὗἨ ἴΠπ|| ποιηδη οὗ Οδπαδῃ, οὗ [ἢθ 
Βοδίμοη οδπίυγίου (δίαι. γἱ]1.).. Οοτὴρ. 8180 
Μαῖς χὶ. 21 84ᾳ., ΧΙ. 4]1.---Νοῦ πηίο {π00, Ὀ6- 
ὁδυξς ποῖ ππΐο 26: ἩΔαΐ ἃ δίγεπσίλεπὶπσ οἵ 
Ἐχεκίο! ἢ" Τμαΐ τηυϑὺ ἢανο ομδηροὰ ἢΐβ ψγαΐῃ 
ἰπῖο 106 ΒΟΙΤΟῊ οὗ ἰογαὰ, 6. χχ. 8; σορ. Μαῖϊ. 

χ. 24, 25. Φ2οῃπῃ χνυ. 20.--- "5 σοομδίἀογοα 88 

ἃ Ἡοἷε, 90 ἐπαῦὺ ἴΠ6 Θχοορίϊομβ ἀο ποῖ οοτῃθ ἰπΐο 
ςοῃδἀεγβοη. Τα υ]Ἱοϊκοὰὶ Πασάμθ88 οὗ [πε μοαχὶ 
(ΟΡ. οη οἷ. ἰϊ. 4) ἰ8 Πογδ δἰἰσὶ υυϊοά ὕο [86 ἴοΓΘ- 
Πιοφὰ, Ὀδοδαβο ἰΐ δηὴδ ΘΧΡΓΟββίοη ἔλιογ ; [μδῦ [86 
δἰ Π}Ὸε68 οἵ [86 ““ Ὠθαγ᾿ ᾿ 18 ΠΕΙῸ Θχργοβϑθᾶ, ἤσζονθβ 
ἴμιο οογτγεοῖπεϑ8 οὗ 189 οχρ᾽δηδίίοη ρίνεη οἢ οἷι. 
1]. 4 οὔ [16 Βαγάῃοββ 88 εὐλοι ἴο 106 μοαγί ([88. 
ΧΙ . 4; 56γ. 1]. 8; Εχοὰ, χχχὶϊ. 9; Μαῖι. 
ΧΊΧ, 8). 

Υεν, 8. ΤΊιε ἀϊνίῃμο δίγεηρίλεηδηρ οἵ ἘΖΟΚΙοΙ, 
ὯΟΝ αυἱΐο ΟἸΘΑΣῚΥ οχργεββοὰ, 116 ἷθ ἸΔΟΌΓΒ 
Βατο [ὴ6 Ἰῇοτὸ αἱ ΠΠου]ζ, δπὰ ποῖ, 85 ἰΐ δρ- 
Ῥεαγεᾷ, ἸὩΟΓΘ ΘΔΒΥ͂, ΟΥ̓ῈΓΒ 186] 88 ὅμο Ἔχ δηλίοῃ 
οἔ λιΐῖς παπια (οοῖρ. οἱ οἷ, ἰϊ, 4). [ἐ 18 αἰδὸ ποί 

νι ουΐ ἀοβίστι ἰμαῇ [6 πογὰ ὑδοὰ ἴῃ σοίθγοιοθ 
ἴο ἷπι ἰβ ποὺ “88, Ὀυὶ ματιὰ, ψ ΒΟ} πὸ δμά 
γοροδαίθαϊγ. Α ἀϊνίπθ οομίγομίης. ΕΟΡΒ. δον. 
ἰ, 18, χν. 20.--- εν. 9. Τῆι πουρὩΐ 18 5011] [γι 61᾽ 
ἰηὐθηββοὶ ΟΥ̓ πιϑδὴβ οὗ [μ6 οοτηραγίϑου. δ 

(ἔτοῃι δῦ, ἴο λιο]ὰ [αβί ; βθη68 : ἴο ᾿Κ060})} ΤΏ 68}8 

βοπιοίηϊηρ μαγά ; βθῆοθ ἃ ἵθογῃ ; ὮδΓΘ [06 ἢιαγιϊοϑὶ 
οὗ ρῥγϑοίουβ βίοι οι. Βδυήθυ ἔμδῃ δβίοῃθ, 8 ὕΤῸ- 
γοι ὉὍΪΔ] Θχργεβείοη οἵ ὕμθ ἰϊδιμιοπ ἃ. Βοοβατσί, 
σοι ρατίμα ἴμ6 σρύρις, ΘΙΏΘΓΥ, Ὁπάορϑίδ 8 ἃ βι- 
βίδῃοα [Ὁ ψτίπάϊπο δηαὰ μο] δ ηρᾳ. (ΟὈπΠιΡ. 8180 
Ῥ, Οδβ86 1] οὐ ““δοδμοιηῖτ. ἡ Αοοογάϊηρ ἴο [86 
δον 8 Ηαρδάδ δπὰ Τυγκίβῃ Ἰορεπὰ : ἃ ψομάοσίι] 
ΜΌΣΤΩ, ο86 Ὀϊ]οοὰ ἰ8 βαϊὰ ἴο μανὰ ουὐ [ΠΓΟΌΜὮ 
[6 βἴομοϑ ἰοῦ ποῖδο δὖ 186 Ὀιϊ]αϊηρ οὗ ϑο]ο- 

ἸΏΟΠ ̓8. [1 }]6. -οο, ἰδ αὐἀϊποιι. ᾿οἢ Βοηἀβ ᾿1|κ 

ἃ Ῥγο δἰ ὕἴοη δμα Ῥγοπιΐβθ 'π ὁη6. Οὐ. οδ. 
ἷϊ. 6, ὅ.-- ,ΨΜ εν. 10. 716 οοποϊυβίοη δηὰ στοίαγ ἴο 
[86 Ῥγορμοῖ Ἀὐπηβο!, ἴῃ νἱον οἵ [86 Ῥοββὶ Ὁ16 τθ- 
βἰβύϊηρ δἰδσηθηΐ ἰπ Ηἶπὶ (ἢ. 11. 8 844ᾳ.). ΑἹ 8}]ὺ- 
δῖοι δὺ [86 88116 [ἡπη6 ἕο [86 δγτα 0116 ὑΓΔΏΒΔΟΙΟΏ, 
ἴῃ γ6Γ. 1 844.---ΑἹ! [86 ποχάὰβ, Ὀὰϊ ὑποβο ψ ἰ ἢ 
αοἀ ν|}} ἢγβῖ βρδϑαὶς ἴο βίτα.-- -Ἴ 6 ποσὶ ἢσβί, Ὀδ- 
οδ86 οὐμογνίδο (ἢ6 ΘΟΙΒ δῖ οὗ 11{π|6 υ86 (Αοἰϑ 
χνΐ. 14).--- ἐγ. 11 (νοσ, 1δ). Οὐμρ. νοῦ. 4. Τὴ 
“ἢρΌΒ6 ΟΥ̓ θἸ6γᾺ61"" ὙΠΈΓῸ 5 186 ““ρΌΪΑΙ ̓̓  (68}Ρ- 
ἐἰνιςγ) ματα, 88. ἃ οι πη}, ἃ 8ουϊεῖν, ΜΈΙΘΒ 
Ἰἴ68. ὭΘΑΓΟΣ ἴο ἴῃ6 χοροῦ, Ὀδοδαβα οἵ 118 ὈΘΙΩΣ 
ἢ18 ΟὟ ῬΘΟΡ]Θ. γ, ποὶ : ΜΥ (Εχοά. χχχὶϊ. 7), 

οἢ, χχχὶϊὶ, 2, 12, 17. Αβ οἴῃ “3 δηὰ δὲ 

ἰορεῦμοῦ, [ὴ6 ψογὰβ ἴο Ὅ6 Βροόΐθϑθῃ [Ὁ] οτνίηρς {89 
Ἰαϊΐον (οἢ. 11. 4. Αὐ ἴΠ6 8βᾶπ|6 {ΠΠὴ6, ἃ βού πᾳ 
ἔστι οἰθαγὶν οἵ 186 ροδὶ ἴοι ὑμαὺ 6 Ἀδ8 ἴο βρβαῖ. 
ΟομρΡ. 6οἢ. 11. δ, 7, 111, 27. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑῚ,. 

1. “4Α ἀθδρϑῦ τηϑϑῃΐηρ 1168 ἴῃ {18 ναοὶ 
ψοτὰ,. ΕἸγβῖ, [86 ογοαίαγο [Ὁ}}18 ἀν ἴῃ 5.16 η66 
Ῥεΐοσο 186 ἱπβηΐϊαάθ οὗ [6 ΟΥδδῖου : {πὶ8 ἰβ ΠΓηΐ- 
Ἰῦγ, [6 Ὀ8818 δῃὰ τοοῖ οἵ 4]] τοϊϊρίοιιβ οοηάποῦ, 
Βυΐ 6 σοῦ ἴπ6 ΟἸαῖου μ88 ροστηϊ θὰ ὕο οΟ. 6 
Ὀπὺ ᾿1{|16 υῃοτῖ οἵ Ὀδίηρ ἈΪπ|56} αοὰ, νοι Ηθ 
888 οσονῃθα Ψ 1 ΟἸΟΣΥ δηὰ Ποποῖγ (8. νυ]. δ), 
ἷ8 ποῖ ἴο τοιηδίη ἱγὶπηρ ἴῃ 4] [-σοΟηϑοϊουβ, 81]6ηΐ 
δαογαίίου ; Ἀ6 18 ἴο Χὴϑθ ἴο }}18 δε, [δῦ ἢ8 τηᾶν 
ΘΑΣ (ῃ6 ψοτγὰ οὗ οι. Βυΐῦ σογία  ]Υ Β6 οβηηοῖ 
βοῦς ἈἱΠη86]7 ΡΟ ἷ8β ἴδεΐ [86 ϑρὶγιῦ τηυδὲ Γαΐϑο 
ἩΪπὰ ὋΡ 88 ἃ βρὶτιΐ, 1 6 18 ἴο υπάογβίαπα ναὶ 
αοὰ βᾶγ8. [ω0, [18 8 {18 ΠΟΙΪΥ͂ ῬΒυοΠοΪορῪ οὗ 
Ηοὶγ ϑογρύαχο, [818 18. 116 ἔγϑβϑάοσῃ οἵ [86 πἰμοδβὶ 
ΤᾺ ΠἸπα ἀρουΐ αοά, ν]}οῖι ὁοσμθ8 ἰγοιρ]) αοὰ 
δπα ἔγοτῃ αοἂ ᾿" (ὈΜΒΒΕΕΙΤ). 

2ῶ. ΤΘ ονὐδυτωδβδίοσίπρ αἰνίπθ ἴβοϊουῦ ἴῃ τὴῃθ 
ἸΡ ἀοθδ8 ποῦ, ονενοῦ, βυ 8 ῦ ἸΒθῖὼ ὕο ἃΡ 
Υ̓ ΔΗΥ͂ ΙΏ68}8 Ὁποοηδοίουβ. ἘΖακὶθὶ [Ἀ]}Π[ξὴρ’ ἀοντα 

ἀμοὴ {86 φαγί, ὈΘΟΟΙΏ68, οὐ 6 ἰὼ [Π6 χηϊάβι οὗ ἴῃ 6 
αἀἰνίηθ τσονο]αῦίομ, δηὰ Ὁποῦ {Π|6 ἰϊηργοβϑίοη οὗ 
1, Ὁπογου μη οομβοίουβ οἵ ψηδὶ 8 δαυ ΠΥ δηά 
Ἰνασηδῃ μὰ 118. ΟΥ̓ 861 48 σοῃϊγαδίθα ψὶτῃ 1ὑ [{. 6. 
[16 τον ]ατῖο} [1 [818 86} οἵἩ [09 Ῥγορῆδῖί βίδῃηαβ 
ἵπ ἃ τεοορίΐνο αἴπάθ ἰῃ ὑμαῦ μαγῖ οὗἨ ἴΠ6 τον6]8- 
τἴοπ χηϑ δ ἴο ἰπὶ ΜΒΙΟΝ 8 ριγο νἰβίου, γοῖ μ]αβιὶς 
ἴΔΏΟΥ μῖνεϑ ΒΥΙΏὈΟ]16 ἴοστη ἴο ῃ6 ΘΧΡΥ ΒΒ: 0, 80 
88 ἴο Ὀ6 υπῃάἀογβίοοα ὈΥ ΤΩΘΏ, ἰπ 8ἰπ|}} πά468 ἀσαννῃ 
ἴγοαῃ ὅθ ΘΑΡΌΠΙΥ Μοῦ], δηὰ ΙΔΘΙΠΟΤΎ ἷἰβ 80]6 ἴο 
ΓΕΡΓΟ 66 [ῸΣ 8 δῦ ᾿ὰ8 ὈΘΘΩ δοθῆ. Βυῖ 811}} 
ἴατί μον, ΘΓ, 88 ἰὰ οἢ, 11., ψ δὶ π88 Ὀδοὴ ἰῃ- 
ΜΆΙΓΑΪΥ γοοοϊνοὰ ἀπὰ οχρογίθησθα 18 οχργεββθα ἴῃ. 



θέ ἘΖΕΚΊΙΤΕΙ,. 

ΟΡ 5 85 ἰά64 δηὰ ὑπουσλῖ, ΕΖΟΚΙ6] τηιδὺ ἤγϑί στίβθ 
ἴο Ὠἷ5 ἔδϑῦ, δινα Ὀθθοτηθ σα ρα] ἰὴ βρὶσιῦ οἵ ἀπάϑσ- 
διἰαπΐηρ [ἢ αἰ] 6 ΘΟΠλΙ. ᾿βϑίοη. ἰάε8, ἃ ναϑὶ 
ΕἸἰοναϊϊοη οἵ ἴδ τιϑγα παΐατγαὶ ᾿1{6 18 [6 πηγ ἷθ- 
[Δ ΚΔΌ]6 σΠγβοϊοσίϑίϊα οὐ Οὐγ βεοϊίοῃ ; οορ. 6Ἀ. 
ἦι, δ, 6, 111. 8, 9. 

8. Φομῃ 4180, αἰ πουρὴ ἢ μαᾶᾷ Ἰαΐῃ οἡ ἰδ8 
1μογὰ 8 Ὀγθαϑ, δ βἰρῃῦ οἵ Ηΐϊὰ (βου. 1.) 1[6}1 αἱ 
ΗΪ5 ἴεδῖ δ8 ὁπ ἀθδὰ. ἀπά ὈΥ μὲ 45 ἃ βϑἰδπάατζα, 
ὑμαῦ ΥΟΥΥ στοϑΐ [Ἀπ] 1ΑΥΓΥ ἡ Ὠ]σἢ Ρτοο]αΐτηβ ἰἴ861} 
ἿΠ 80 ΠΙΔΩΥ͂ ῬΓΑΥΘΙΒ ΟὗἁὨ [Ὁ ΘΒΒ6Ὶ βαϊη8 ουρσῃν ἴο 
ΙΓ ἴο Τηδαβατα δπὰ ἴο πχοάογαία ἰἴ86}, ΤΉΘΓΙΟ 
ἷ8, ὨονΟΨ ΟΣ, ἴῃ ΟἿΓ ὈΓΒΥΘΣΒ ΙΠΟΓΕ ΓΔΠΟΥ͂ δηὰ 8.181 
οο ἰὴ ὑπ δῃ Το] ᾿ηὐογοοῦῦβα Ὑ ἢ 086 ἰμοτὰ. 

4, ““ΑἩ ἱπιῆρα οὗ 6 πον Ὀπ. ὙΠ θη αοὰ 
Ὁ]. 18 τίδβε ἔσομαι ἴδο ἀθδῦμ ἰῃ ν ἰ ἢ τσ 8Γ ᾿γίῃν 
(Ερἢ. 11.1, δ, ν. 14), Ηδ αὖ {16 βᾶσῃηβ [ἡτη6 ἐπη- 
ῬαΓῖβ ἴο ι.18 ΗΪδ ϑρι σις, 80 φυϊοῖκο 8 08 δηα Γαΐ868 
Ὁ8 ὉΡ. ΘΙΠΆΙ]ΑΥΙΥ͂ ἰ8 ᾿Ὁ {0} ΟἿΣ δίγε βοΐ ἴῃ 
811 (μα 'ἴ8Β σοοὰ. 9 δῖ ἴο ἀο οἷσγ ἀπίγ ; δηὰ Ηδ 
Ὀχΐηρδ ἰὑ δρουΐ ὑπαὶ Ἧὸ ἃγθ 8016 ἴο ἀο ἱΐ, ΡἈΪ]. 
ἱ:. 18." (Οοοο.). 

ὅ. ““(οἀ ἀοεβ ποῖ οαϑὲ ἀονγῃ Ηΐβ οὔσηι ἴῃ ΟΥάΘΡ 
ἴο ἰοανὸ ὑπὸπὶ ᾿γίπο οἡ [Π6 στοιπὰ; θυ Ηδ 118 
ὕΠ6π ἊΡ ἱπαιηθαϊδίθ!  αἰοσυναγάϑ. [ἢ ὈΘΙΐθνοσϑ, 
ἴῃ ΟἴΟΥ ψογά8, 6 μαι ρἢ τη 688 οὗὨἩὨ 1.10 ΗΠ65}} 8. ἴῃ 
815 ὙΑΥ οοττοοϊοα. [{| τμογοίοτθ, τγα οὔξοῃ 5866 
86 πηροί]ν ἰοττ θὰ αὐ [Π6 νοΐος οὗ Οοάἂ, γοῖ ἐπα 
ΔΙ6 ποῖ, Πὸ ὈΘΙΊΘ ΘΓ, δέου [6 Ὠπτη][,αΐλου, το] ἃ 
ἴο ὑο οἵ χοοα σουγαρα,᾽ οἷο. ((Ατν.) 

6. “1ὖ νψὰ8 ΟἿ ΜΘ ἴμ0 ϑρίγῦ ττὰβ8 δ θὰ 
ὑΠπδὺ δοπλθ οἴου Ψὰ8 ῥτοἀυοοα ὉΥ͂ 1ῃη6 νοΐοϑ οὗ 
αοὐ. ὝΟοὰ ψογκβ, ἰηάθοά, οὔδει} } Υ Ὁ Τλθδῃβ οὗ 
Ηἱἰΐβ ποχὰ ; Ῥαΐ 186 οἤεοι νθηθεβ8 18. ποῖ Ὀουπὰ ὉΡ 
ψὶ} {Π|ὸ δοαηά, Ὀαΐ ῥῬγοσροαβ ἔγοτη [ἢ βϑογοΐ ἱτὴ- 
ὉΠ186 οὗ [6 ϑρ τι. πιο ψοτκίηρ οἵ ἴπ6 ϑρ γὶῦ 15 
ΘΓ σοηηθοῖθα ψἱ ἢ ὕΠ6 πογὰ οἵ αοἀ, γοῦ ἴῃ 8ιιο ἢ 

8 ΨΥ, ὑπδῦ Ν᾽6 ΤηΔῪ 8566 ον [πε Θχίογ ΙΑ] ποτά ἰβ οὗ 
ὯὨΟ ΘΟΙὨΒΕ]ΊΘΠ6Θ Ὁ}1688 1ὖ 18 δηἰηχαῦεα ὈΥ {Π|6 ῬΟΥΤΟΥΙ 
οὗ 186 ϑρίγϊ. Βαΐῦ ψ ἤθη αοἀ εἐρϑακβ, Ηδ δῇ τῃ6 
ΒΆΤΩΘ ἴ1π|Ὶ0 διἰὰβ ἴ6 οἴεοῖυ) πουϊχίης οἵ Ηἰβ 
ϑρίγιῦ "ἡ (ΟΑπ,7γ.). 

ἡ. ““Βίρηβ πἰϊπουΐ ποθ νογὰ τὰ ἰῃ ναΐη. Ὑηδὶ 
ἔγυὉ νου] [ΘΓ ἤαν Ὀθθη 1 [86 ῥσγορμοὶ μιδᾶ 
ΤΩΘΤΟΙΥ͂ Βαθὴ ὑδι6 νἱβίοπ, Ὀυὰῦ πὸ ψοτά οἵ σοὰ μαὰ 
[ο]ον θὰ 1} Απά (μΐβ ἸΘῪ ὃ9 Δρρ] θὰ ἰο (Ὧ9 
ΒΔΟΓΔΙΏΘΗΪΒ 4180, 17 ΠΟΥ ΓΘ ΙΏΘΓΘ β'σῃβ Ὀδίοσα 
ΟἿΓ ΘΥ̓́ΘΒ; ἰΐ 18 ἴὴ9 ψοτὰ οὗ αοἀ ΟὨΪΥ βεὶ ΤΏΔΚΚ6Β 
[1:6 ΒΑΟΤΑΙΏΘΗ [8 ἴῃ ΘΟΠῚ6 τηδαδυγθ ᾿ἰνίηρ, ᾿πιδὺ 88 18 
ἴδ σα86 πΊῸ 106 νἱβίοηβ " (ΟΑ1,7.). 

8, ΒΥ Τη68}8 οὗ [6 τορϑαϊοά θεέ [86 ἀϊνίῃς 

ΤΟΥ Ια οη ἰπ ποσὰ ἰβ ἰἀθηεβοά τῖϊῃ [6 τϑνο]α- 
ὕοῃ οἵ ρίοτν ἴῃ 6. ἱ., ΒΊΟΝ τγα8 ἴο ΡῬΘΑΥ 88 [ἢ 6 
““ ΒΒΘΟΒΙΠΔᾺ ᾿᾿ ἰπ ἴΠ6 Μοβϑίδῃ, δοοοσάϊηρ ἴο [8 
Τατριιπὴ8 [Δ] Πρ ὍΔοΚ ὉΡΟΩ {πὲ οἱάον ὑγδαϊ τοι. 
Ομ οἵ 1}ι6 βῖθρβ ἰοναγβ 6 ζόσοϑ ἴῃ Φομη ἱ, 

9. “1ὴ δεπονδὴ δηὰ Ηἰβ οονθηδηῖ- τοῦ ἰὸ 
ἴϑγ86] 1168 πὸ πθΟθβϑ ΕΥ̓͂ οὗ Ηἰβ τονοϊδϊίοι ; Ἡ 8 
ὑοβΌ ΠΟΥ, ὍΠ6 {14 ] ῸΠρᾺ ἴσομῃ Ηΐτη, τπϑέ Ὅ6 Προατὰ 
ἴῃ ἴ1Π|6 τηϊάβὺ οὗ ἴβγδεὶ. Τὰ δόμον ἩΪΠ 86 1 
Μ1}15 ποῦ ΤΏΘΓΟΙΪΥ 86 σΟὨΥ̓ΘΙβίου, Ὀὰΐὺ 4180 186 
Βαγάθπὶηρ οἵ [86 Ῥϑορὶβ ([88. νἱ. 9 5844.}), ἰῃ 80 
ἴα 88, ἤγεὺ οὗ 411, Ἦδς τι ΓΟ ΪΎ Μν1118 1η 9 Ῥγοδο πη; 
οἵ ΗΪπιβε]. Ηδπορ, ἱἴ οἡ [Π6 ὁπ μετὰ ἴπ6 γὑτο- 
Ῥμοῦίς Ῥγοδολίηρ ταιιϑὺ 6 ἰταοθα Ὀδοὶς βίον ἴὸ 
1π6 Ψ|]] οἵ Οοά, 18 ἴο Ὀ6 Ἰοοκοά ΡΟ 88 δῃ οι- 
Θοτὴ6 δηιὶ ἰγαηβογ ρὺ οἵ ἱΐ, ποῦ 1688 18 [18 ὍΠ6 856 
88 ΤΟΡΆΓΑΒ ἐΐ8 οἴἴεοίβ ; [Π6 Ποδγῖπρ' ἀηὰ ποὺ πρατίης 
οἵ ἴδ βΒδ1πὸ ἰβ ἱκονίβο αοα᾽Β νι], βῖποα οἴ βοῦν 86 
Ης που 6 Ἡπὰ6Γ [Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗἨ ἘΠ ΒΟ] ἀϊῃ 
ἯΪδ8 νοσγιὶ 1156 1" (Ηλν.). 

10. ΤῊ 5 τ 0116] γιοοοάθπτο πῖτἢ [6 Ὀοοῖς- 
ΤῸ]] ὈΘΙομρ8 τυΔη ΘΟ ἴο ὕπ6 νυἱβίοῃ, 18 οἵ ἴδ 
παΐυτο οἵ γνἱβϑίοῃ, ΒΟΟΥΟΓ τὰ], 5. πδιταϊθα, 1 

ΓΟΒΘΙἢ ὈΪδΒ ΔΠ Θχίθστηδ] ΟσουγΓοηοθ. Βογάοιϊῃρ, 
δοοογάϊηρ ἴο ΤΒΟΪΌΟΝ, οα “ {16 τη εύοσί σαὶ ἀοπλθῖη 
οἵ τηϑύδρμοσ," [86 ταρτγοβθπίδυϊοῃ ἔθβομθβ, δὶ 8]}} 
δνδηΐβ, ΠΟῊ οϑυϊουϑ ἴλ6 Ἔχροσϊ οι οὗ Ἐχεκίοὶ 
111 ἤανα ἴο Ῥτοσθθὰ ἰμ 118 τϑϑρϑοί. 

11. πα γοὶῦ γϑαλαγ 8 ὁ. ΟὨ. 1.1 ἢ," “Ἤοτε 
τ Βαανὰ ἴΠ6 τίσῃϊ ἘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ [ῸΓ ΘΗΔΌΪΠΡ Ὧ5 ἴο 
[οττὴ 8 πα ρτηθηΐ δῃα οϑεϊτηαΐθ οὗ ἔστι ἱπϑρΊ ΓΑ ΠΟ. 
ΤΙ αἀἰνίηθ ἀοεβ ποῖ τειηδῖῃ 88 8 βίιβηρο οἰ θηθηῖ 
ἱῃ [8 τηδῃ ; 1δ ὈΘΟΟΙΊ68 ἢ 18 ΟὟ ΤῈ 6] πρ ὉἘΠΟΓΟΌ ΡΥ, 
Ροηοίταθοβ τὰ ΘΠΕΤΟΙΥ, δὲ 48 ἔοοιΐ Ὀβοοπμαβ ἃ 
ατὶ οὗ ἷ8β ὈΟΔΙΥ ἔγαμλθ.᾿ ““Απάᾶ [πε νυ τίθη 
οἷς οὗὨ 1πὸ 866," ἢ6 ΒΔΥ8 ἴῃ ΘΟποἸ αδῖ0η, “ὁ ὈδΆΓΒ 

αἷῦο {8 δίδτηρ οἵ ϑοπιε ἴῃς {ποτουρ Ὁ Ροσνδα οὶ 
ἸΣΚο ΟΥ̓ {π6 ἀϊνίπθ δηὰ Πατλδῃ. ΝΣ 

12. Α ῬΑγΆ]10] ἴο {86 Β πὶ 0] 1σ 4] ὑγαηβδ  Π0Ὲ 11] 
ἘΖΕΙῖ6], οὗ νι ῖοὰ Ηδνουπῖο κ ΓΘ ΑΓ ΚΒ Ὁμᾶΐ 11 ““ ἴδ 

8:6 Το] Υ οὗἁἨ δ ἰῃπεῦ βίαΐαθ, οἵ [86 Ὠἱρμοϑὶ βρῖτὶ- 
[08] Ἔχοϊ οπιοηῦ, οὗἩ [6 ἴτιιθ δηὰ ρθῆ ΠΗ ΊΕΙΝ 
ἰπίο ἴθ ἀὐνίπο ν.11},᾿ 18. Ῥγεβειῦοα ὈΥ͂ π6 8660. 
Βοος οἵ ἔδβάταβ, χίν. 88 864ᾳ. Οοιρ. ἴδ ἀϊῆεγ- 
6η66 οὗ {μῖ8 ““ ἀεδιὰ, ἀροογυΡ ΒΑ] ἱπιϊ ταί οι," ὉΥ͂ 
ΤΆθ8η8 οἵ σῇ ]οἢ 86 Τπουρη οὗ ρῥυγο, ἀὐνης ἴη- 
ϑρ  γαϊΐοη 18 τιθαῃΐ ἴο ὯΘ ΟΧΡγϑϑθά. 

18. ΤῊ πὶ πιο] ρὶ ὈΠῚῚν οὗ [86 Ἰαηρσπασα οἵ {86 
μοαΐῃοη ἡου]ὰ ἴοσ [μ6 Ῥγορμοῦ 18 ἴο Ὀ6 ἴδοι ἴῃ ἃ 
ῬΆΓΕΙΥ ΓΌΓΙΠΑΪ 86η86; [ὉΓ ἃ8 Τεϑροοῖβ 86 πηδίογὶα] 
Θ]οιηθηΐ, ὑπ 6 Βυ δθίδποθ, {118 πιρ πῊ 6 οὗ [86 [81η}- 

ἵπρ, δπὰ ποὲ οἵ [δι 1618 βρυδκίῃρ, [Π16γ6 15 πού μι 
αὖ 411} βαϊά. ΕῸΣ ἴδε φῥτορμοῖ (18. ἱπποῦ 5148 οἵ 
[86 Βοαΐμει ἰαηρύαρεβ πνου]ὰ, 1{ ἰθ ἔτπιο, Ῥγεβθηξ 
Θοαυὰ] αἰ οΌ]ΕΥ, 1 ποῦ ὀνθῃ τηοσι, ὕμδη 1μαΐ οὐεγ 

οη6, Βιυΐ δα ρμδϑίβ 8 Ἰαϊὰ οὐ [ἢ ὙΠ] ρη688 οὗ 
{μ6 Βοδίμθῃ ἴῃ βρίΐθ οἵ Ὀοΐν, ὑμοὶγ τσ κὶηρ Ἂρ 
{ΠΟΙ ΘΆ18 ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἴο πηβεογβίαμα, σΒ]ΟὮ 88. 
ψδηϊὶηνρ ἰὰ ἰδτδοὶ. Απά ἱμπογοίοστο, νι δὺ ἰ η1678 

186 υπαογβίαπαίηρ; 1165 ᾿π [86 6486 οἵ ἴδε ᾿ιεα ΠΕ 
ἸΏΟΓΟΙΥ ἴῃ ἴπ6 Ἰδησύαρα; ἱπ ἴδ 6 6Ά86 οὗἁὨ 8Γ86}, ΟἹ 
[86 οἴξδοῦ βαπά, ἴῃ 018 νΟΥῪ οἰγουτηϑίδηοθ. Τῇαὶ 
[86 Ἰδηρυασε οἵἨ [8γ86] ψγὰβ 8 ΒΟΙΥῪ Ἰδηραδςϑε ἸῺ 
ψΐοὰ αοὐ Βεὰ βροκὸπ ἴτοτη [88 ἐδομα τεῷ ἴο 
ἔμδτη, πιυδὶ 8ἃ8 τοραγὰβ ἴμ6 ἱπιηρογὶ 4150 ἤδΥθ 
ρῃύοποὰ ἔπ Ἰδρουτβ οἵ ἘΖζεκίθὶ, ἃπά σοηδο- 
ΘΠ μάνα ρῥτοἀυσοὰ ἃ τοῦ ἴῃ {818 τεβρεοῦ, 
ΜΉΘ, ἴῃ (ἢ ὁ886 οὗ {116 Βοαΐμθη, [86 Ἰδπριασα 
Ὀτουριῦ πιὰ τ ἀπ δἀάϊτομαὶ αἰ πο] γ. [ΙΔ ἴβ 
ΒοΙῃθ πιο8 βίο ἴο δχετῖ 8ὴ ἱμἤπθηο 6 ΡΟΝ ΤΏΘῈ 
οὗ ἐη9 μοι] ὑπαη ὑροὰ τηθὴ ὙΠΟ ἅΓῸ ἴδια δ 
αῦ 086. “Ἰδηρσύασε οἵ Οαμδδῃ ([88. χίχ. 18) 
ἔτοτη σ] ἀπο τρ. δυδβῦ Ὀδοαιβθ ἴϑγα 6] αὖ Ἵποα 
ππηἀογϑίοοα νι μαῦ [16 ΤΟΡΙΟ 88 ἴῃ ΕΖΟΚΊ61᾽Β του ἢ 
(“Ὧθ Βρ8κο, οἵ σοῦ 786, τΑΟΓΟΪῪ Μμδΐ ΜΌΒ868 πα ὅΠ6 
οἴμον ῥσορμοῖβ μδὰ βροκϑῃ,᾽" ο6ο.), ὑμῖν ἀϊδριιδὶ 
δᾶ τορυρβπαποθ ἰονναγὰβ αὐ Β ψογὰ 88 βοὺῃ 88 
ΡΟΒβ1 016 ταυγπθὰ αδίἀθ οαὖ οὗ δΪ8 μετὰ ΤΊΘ 4116- 

γἱαιίοη [πγουμὮ [86 ἀϊδροβίθίοη. οἵὗἨ δμοαγὶ οἢ ἴ]ι6 
Ρατί οὗἨ ὑπ Ἀθαίμοη Ὀδοῦτηθ ἴῃ ὑι18 οα56 [ἢ Τὸ- 
γοῦβα [Ὠσουρἢ ἴμ6 ἀἰϊδροβί οη οὗ μϑανΐ οα ἴδ ρατὶ 
οὗ [δγϑβὶ]. 

14. “ΤῊ ἀϊδιϊηοϊίοι πο Οσθοκβ πᾶ Ἐο- 
ΤΩ81.5 τηαᾶθ Ὀούπτοθῃ {πεῖν Δησυαρε δὰ ἰδαῖ οἵ 
{πὸ ὈΑΙθατίϑηβ, γοάυοοβ [8617 τὸ ιαΐ οὗ ου]ΐπτο. 

11 ἰβ οὐμογνῖθα τὶ ἴπε ἀἰβποου θεΐτγθοπ 189 
Ἰδησιαρο οὗ 15γ86] ἀπὰ {μαῦ οὗἉ 1ηὸ Βοαύμοῃ ὨΔΙΊΟΠΒ. 
8γαθ 1 8 ἱαῃριασε 8 ἰοτπιθά ὈΥ̓͂ ΠΙΡΆΠ8 οἵ Οοά᾿ Β 
ΨΟΙΩ͂, ποϊ 6 (ἢ ἐμὰ ὅσα τ δ οἵ τὸ ΒοαΊοη ΠΔΙΪΟ 8. 
ΜΈΓΘ [οττηθα [το ῬΌΓΟΪΥ πα ἀἰονο ορσηθηῖδ 
(Κα ππ.]. 

15. ΤΏ οτα ἰ8 {π|5 ἴῃ ἘΖΟΚῚ6] {116 δαπι ΠΟΡΘΙῺΪ 



ΟΗΑΡ. 1]. 1-8. 

(οἰ πουρὴ, ἰπ τοίογθμοα ἴο [5786], τη ουτη}) οὐἵ- 
Ἰοοκ ἱπῖο τὸ μϑαΐμβοη που]ὰ,  ἈΙσἢ ἴῃ πα ΟἹά 
Οονεηδηΐ ΔΙ ΤΟΒΥ ΒΠΠΟΌΠΟΘΒ [ἢ ἀΔγ8 οὗ ἴῃ6 ΝΟΥ. 
“11 [ὉΠΠοτ͵ὸ ἔγοτῃ {89 δβίγϑϑβϑ Ἰαϊὰ οἢ {110 ΤϑοθΡ- 
ΕΠ Υ͂ οὗ [π6 Βοιΐδμοι, ὑπαὶ Βα νυ Μ1 γαῖ δἱ 
δοῖὴθ αἴυτε [1π|6 Ὀ6 ΟἹ δγοὰ ἴο (Βϑῖὴ ἴῃ δὴ οἴοοϊιδ) 
πὰ" (Ηζχν..). 

ΒΟΜΙΓΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

γεν. 1. ΤΏΦ πδπὶὸ ϑοη 97 πιαπὶ ὈΘΙΟΩρΡΒ δῦονθ 
8}} ἰο Ηΐ το ἀϊὰ ποῖ [4]] ἴο 6 στουη ἃ ὈΘίοτα 
116 νἱδίοη οὗ ἴπ ἀἰν!πο ρΊΟΥΥ, Ὀπὶ ἀοϑοθη δά ἴσοι 
ἴα. πιά σῇ οὗ [86 ΞΡ ΟΥΩΡΕΣ οὗ [18 ἸΟΥΥ͂ ἴο ΟΌΣ 
δδσίἢ. --- ζο κῖ6] ἀμα ΟὨτδί, ὑγγ00ὸ δῃὰ δηογρο. --- 
Ῥδηΐ6) αἷδὸ 8 80 δά ἀγοββοὰ (ςἧ. υἱῖϊῖ. 17): πὰ {ἴ 
Ἐχεκκὶο) 8ϑὰν αοα ῶἃ8 ἃ τηδῃ, ᾿δηΐθὶ βανν {Π6 ἴ,οτὰ. 
οὗ δὴ δνοσ αϑιϊηρ ἀοταϊ ἴοι ἃ8 ἃ δοὴ οὗ τηδῃ (οἷ. 
γ!}.). ΤΊ ΤΏΘΥ ὈΟΓῈ ὩΡΟῺ ἴδθπιὶ ὑΠ|6 βἴδῃρ οἵ 
[δ διΐζατγο, οἵ [86 ἔπ] 688 οὗ 86 ὑἰπι68.---- “4 1 ΚηΟν 
1ἤΔΥ τοδικηεδα, τὺ ποὺ αὐ ἃ ἴ8Π, πὰ δὁδηβί 
ποῖ ὍΘΔΓ ἴΠ6 Βρίοπάουν οὗ ἰῃὴ6 ἀϊνγὶηθ τρδ) δ. " 
(Β. Β.).--- ΑἸΓΒΟΌρΡὮ Ῥγοβοθ σΒ ΓΘ οοτηραγοὰ ἴο 
ΔηρῸ]5, γοῦ {ΠΟῪ σοΟὨ(ἰπιι8 τηθ, διὰ οαρμΐ ἴο ΚΘΟΡ 
115 δ᾽ τδὺβ ἴῃ τηϊηα " (510Κ.).--- “ὁ ἔνϑῃ ἴὴ6 τηοβῖ 
ἴοῦβ δηὰ πιοϑὶ ρὲ ὕθδοβοῖθ δῖθ βυρ͵οοῖ ἴο 
Ὁπ|81}} ᾿ΠΗττη (168, 614]. ἰ1. 11" (8τ.).---““ Βδοδῃϑθ 

ζοδοοΥΘ ΔΓΘ ΤΩΘΉ, ὮΘΆΓΟΙΒ ΟΡ 8150 ἴο ἴδαστι ἴο 
ὍΘΔΓΡ ῬΑ ΠΥ πῖῖ Ποῖ ἰπβγτ τευ, 2 Οον. 
ΧΙϊ, 18." (8Τ.).--- “ὁ ρα ρῆῦ ποῖ ἴο τοτηδὶῃ ᾿γὶπρ 
οἢ ἴδ ρστουηᾷ, Οἱ ΠΟΥ ἴῃ δὶ, ΟΥ ἔγοπι 18 Ζίη988 οὗ 
1π6 δεβἢ, οὐ τὴ εἰανίβῃ ἔδασ, ἤθη Οοα «8115 
3" (ὅτο κΚ.).----““Ξο Ἰοῃμ 88 πὴ 8.01}} 1168 ου {πῃ 
δυμος Οοὰ οαηποῖ 1806 ἰτὰ ἴον Ηἰΐβ βεοσγνίοο " 
(8τ.). 

ἴεγ, 2. “1, δὲ νἱβδίοῃβ 6 δυο 80 ἐ, γαῖ ΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ ποὶ 80 πδοῖι} ακ5 (6 ποτὰ " (Β. Β.).---οὐ δ 
ΦΊΟΥΥ ἰ8 ποῖ τηοδηῦ ἴο Κὶ}}, Ὀὰὺ ταῖν ἴο πλδκθ 
ΑἸἵνο.-- ΤῸ ᾿᾽ἴ6 [89 ἴ,οτὰ ἩΗϊπιβοϊζ, τῆοὸ ἢ}1}5 Ηἰ8 
σὨ]άσοπ τὶϊῃ ἀϊατηαγ, ὑπαῦ 4160 οοπγίογί 5 86 1ὴ 
αυδΐη, Ηοκ. νἱ. 1 ̓ " (Ο.).----“ 7Ὴδ Ὑου]ὰ βχηΐ]θ8, ἴῃ 
ΟΥΘΥ ἴο Ταρὸ ; βαϊοσϑ, ἴῃ ογάὰογ ἴο ἀδοοῖνθ ; 4} γ68, 
ἴῃ ογάθνγ ἴο Κἰ}}; 1{{18 ιρ, ἰπ οσάον ὕἤο Ὀτίηρ Ἰονν " 
(ΟΥ̓ΡΕΤΑΝ).---“ ἃ ρ οὗ ἀοὰ οπριῦ ἴο βίδπα 
Βῖρ! δον ἐμ πψου]ὰ, τῖτἢ ᾿ΐβ βρὶτί δ ἴῃ Βϑανθὴ " 
(Α [1,.).---ὙἼἸΘ τπδὴ Πότ αοα βοηάβ, Ηθ 6180 
4υλ!1θ65 ἴον ἱΐ, δηὰ ἔα γη βῃ68 τ ἱ [ἢ 8:6 ὨΘΘΟΒΒΑΓΎῪ 
γόποσα, αἰνίησ ᾿ἰτῃ 4180 Ηἰ5 ϑριγέδ, δ ἷ8 ΘΥῸΡ 
81}}} [Π6 ΘΧρογίοημοθ οὔ Π6 βϑογνδῃΐίβ οὗ Οοά " 
(ὅτοκ.). --ἴ 6 τοαᾶὶ ῬΤῸ ποῦ δηοϊηςτπρ: “ [16 
ΒΡΙΓΙ Ὁ 8 πλιὸ ἰῃἴο πηο." --- Ὁ πΟΠΊΒΟΟΥΟΣ θῖνοβ 
Δῃ οἰἕος, Ηδ ρίνεβ υπάοτβίδπαΐηρ αἰδο. ΤῊ ἴβοῖ 
ἴδ 50 ΤΊΔΗΥ νοϊὰ οὗὨ πηπἀοχβίβῃαϊ ηρ᾽ τ ἴῃ οὔῖοο, 
ΤΑΥ͂ ΘΑΒῚΪΥ ΔΤ96 ἴτομη (18 οἰγτουϊηβίδηοο, παῖ 
πον ἢανθ Τμ οἷν οἶσθ ἔγστη θη. Ἐου ἰΐ ἰβ [}6 
ϑρίγίς οὔ ἀοά, δῃὰ ποὺ {86 οἱοσίοδαὶ Ὀαπὰ, (μοὶ 
ΤΩΔΚο8 18:6 ῬΓΟΡΘῖ. --- “1 αυά᾿ 8 βρίγιῦ ἀοεβ ποῖ 
ὩΡΒοΪ]ά, ἴθδοι, ξαϊάο, Τυ]ο, βίτοηρίμοσ, ΚθῈΡ τ|8, 
Ὑ6 δῖὸ ποίησ " (85τοκ.).---ΤΠογα ἰδ ἃ ἀἰ θη 
ὈΡΘΌΝ ΘΟ ΟἿΣ δειἰπρ Ουγϑοῖνοθ ὁπ ΟἿ ἴϑοϊ, απά 
Οοά᾽5Β ϑρίγιῖ δου προ τ οὐ οὐ ἴροῖ. ΤῈ ἔδοϊ 
ἱπάἀοοᾷ γοπηδΐῃ ΟἿΓ οσὰ, θαὺ ἰῃ6 ΨΑΥ͂ δ᾽οὴρ πιο ὶ 
ΠΟΥ ΓᾺΠ 8, {{ὸ [06 ῬόοσῸΥ ὉΥ πο ἢ ΠΟΥ͂ ΔΓῸ 
416 ἴο ἀο 80, Οοά 5, δηὰ [}}6 βΐθῃ8β 8΄Θ 8180 806 
δίθῃα. ---“Ο {πῇ 6 ογο δὖ 4}1 {ἰπ|68 ἀἰβροδβϑὰ ἴο 
εν Ηἰπὶ τῖο βρθακβ ἴο τ8}᾽ (β1ΟΚ.)---  ἐγα. 
Ἱ, 2. Αἱ {Ππ6 ᾿ηβια]δίίοη οἵ ἃ Ῥγεδοθοσ ἴῃ ἢΪ8 
οἴδοο : (1) παῖ δ οοηρτγοραίίοῃ οὐρὴςξ ἴο ὁ0η- 
εἰ εν: {Π|2ὲ [850 ῬὈΓ͵ΓΘΘΟΒΟΣ 18 ΟὨ]Υ͂ 8 ΤἸδῃ, Ὁ ΟἿΘ 
σῇ οτ (ἀο( βοία οα Ἦΐθ ἔρος ΟΥ̓ Ηἰ8 ϑριτίῦ; (2) 
Ὑηηῖ 16 Ῥτόδομοῦ οὐραῦ ἴο ὀοηδίαογ: 8}} (ΐ8, 
δὲ Ὅ61] ἃδ ἴῃ μαγίιίσα!αῦ ἰδδὶ Οοἀ πίδἢ)θ6 ἰο δρϑακ 

86 

8 ἶτὰ, ἀπ ἰδαῖ ἢ6 αἶϑο ουὐρῃῦ ἴο Βᾶγθ ὈΘΘἢ 
ἃ ὮΘΑΓῈΣ ΘΓΘ ἢΘ ΘΟΙΏ68 ὈΘΙΌΓΟ ἷΒ ἢύΒΓΟΙΒ. 

γον. 8. “ὙΠοὰ αοἂ ἀδιηδηαδ οὔθάϊθησοθ γονῇ 
8, Ηθ ἀοεδβ ποῖ δἰ Υ8 ̓ ΓΟΤΩΪ86 8 ΠΆΡΡΥ͂ ἰϑθ οὗ 
ΟἿΓ ΔΌΟΌΓ ; Ὀὰΐ ψὸ οὐριὺ ἴο Δ]10Ὁ ΟἼΓΣΒΟΙ ΘΑ ἴο "Ὸ 
βαϊϊβῃοα τὶ Ηἰβ σοτημδπά, ονθ ἢ ΟἿΣ ἸαὈουν 
Βῃου]α ΔΡΡΘΑΓ τὶ] ΟἸ]ΟυΒ 1 [6 ΘΥ68 Οὗ ΠιΘΏ : ΟἿ 
ἸΔΌΟΌΣ 18 πουογ 6 1688 Τρ ῬΈΕΘΕΙΠΕ ὈῬοίοσο αοα " 
(ΟΑ1,ΚΥ1Ν).--- “ θπορ ὑπο ἴγυθ Ῥγορῇῃθὶ ἀ068 ποῖ μὸ 
οὗ Ὠΐ8 οσῃ δοοοτὰ, υ8ὲ 818 Ὧ6 4068 ποῦ [ΌΓῸΘ ἢ Ϊ)}- 
861 ὍΡΟΠ [6 ΡΘΟΡ]6, δῃα ἀοθβ ποὲ οοζηθ ἴο 8θοὶς 
ΠΟΠΟῸΣ δηὰ ἀδγβ τὶ ὑδοῖῃ " (ὅτῸΚ.).--- 
“Βο ἀοὰ βπθίομοβ ουὐ Ηΐδ Πα!ὰ ἴο δ᾽ ΠΏΘΓΒ" 
(8τ.).---““ ἔνοῃ δἱ που] ἱγ σουγὶϑ δι Ὀδβδϑίὶοῦβ οὗ 
ΓΠΘΟΒ 816 ἃ ὕοκϑῃ οἵ ἔπη ἀϑηΐρ (ϑΤ1ῸΚ.).- 
ΨΕΣΥ͂ 5᾽ΏΠΟΥ ἷἰ8β 8 τοῦδ] δραὶηδίὶ δοάν ἰὶ 8 8 

πούϊοθ40]6 [δαἴατο οἵ ἴμθ ὅονγβ οὗ [6 Ὀγθβεηΐ αβΥ͂ 
ἴῃ ζΈΠΕΙΓΆΙ, μαὺ ΤΠΘΥ τπᾶκθ Βοδίθηβ οὗἨ ὕπ6π)- 
βοῖνϑ, δῃὰ αἷ8ὸ ἴἰδκα μαγί 1 σϑυο] υὔοη 18: 
ΟΒυσοΣ δηὰ ϑίαϊο.---Τ δ ΔΡΡΙΘ ἀοδβ ποῖ [4}1} ἴαγ 
ἔτοπῃ ἴδ γθ6.--- ΤΏ 6 18 6180 ἃ Ὠογϑαίδυυ δίῃ οὗἉ 
ΠΔΙΟΏΒ : 6.9. ΕΤΘΠΟΒ νϑῃἱῦ, ΟἿστωδῃ ΟΡΡΙΟΡΟΝ 
ἰδηΐβτη (δὴ οὗ ἃ ἤχοα οδπῖσο, Ζεγαλτεπλεὶδ), 
ἘΠρ] 8ἢ 86118]}}688 (6ρΌ Β}}). 

ΕΓ. 4. ““ΤὨτουρ ἴδ6 ΒαὈΪΌ οὗ δἰηπίπρ (ἢθ 
ΘΟΌἴθηϑη 66 ὈΘΟΟΙΏΘΒ 5017 δῦ 88 106 Πποαγὶ Ὀ6- 
ΟΟΙλ68 διὰ ἴῃ βἰπεΐπρ " (ΆΚ1ΤΟΚ.).--- Απὰ γεῖ [Π9 
σου ὔθμδποο 8 ἴΠ6 ΠΟΪοΘῖ, 88 ἴὴ6 ποασὺ 18. [80 
Ὀοδί ματὺ οὗ πιαη, Ῥγον. χχὶνδ. 26; Μαῖξ. χν. 19 
(5τοκ.). -- “υάδ5β ϑοαγίοίϊ, 6.0., δα ἃ 5}1Π ΘΟ - 
[68 Π66 : 18 αποδίοι Μαίί, χχνὶ. 26, 8 Κὶ 58" 
(1,.).---- “ΤΉ βαϊ τ [.6 1,ογὰ " 8 [πΠ6 ψαϊομν οτὰ 
οὗ ἀοἀ δραϊηδῦ 41} ορροβίτἰοῃ οὗ τηϑη, ἴμ8 στρῃῖ 
ὙΔΙ-ΟΥΥ.--- εν. δ, ““ ἘΖΟΪκῖ 6] τηδν, οὗἨ δουγβο, δδνθ 
τπουρμῦ τὶ} Ηἰτηβε} 88 Μοϑοδ ἀἰὰ, ἔχοά. ἱν. 1 " 
(81.).---Υολσμοτβ ουρῆῦ ποῦ ὕο Ἰοοῖ ἴο, ἴο τϑοϊζοῦ 
ὌΡΟῺ ἤθάσοσθ, Ὀαΐ ἴο ᾿᾿ϑύθη ἴο {86 μοτὰ 8]0}9.--- 
Τὸ ρῥγϑαοῦβ αοά᾿β νογὰ οοπηρθηβαῖθβ Ἄνθη πὶ [16 
6886 οὗὨ ΘΙΏΡΕΥ͂ ΟΠ ΌΓΟἶ68.--- αὶ [1}] ΘΠ ΌΤΟΏ, ΤΠ Γοίογα, 
ἷβδ ποῦ δἰψαγβϑ ἃ ἰδβϑΌϊη ΠΥ [ὉΓ ἰδ Ῥγθθοθθσ, 2 
Τίιη. ἱν. 8.---“ 10 θογγϑδ, δἱ 841} δυθηΐϑ, 88 ἃ ἰδβιίϊ- 
ΠΙΟΩΥ͂, μλνλνν ἐν ΠΟ οΟὔδπιοῦ γτοϑ]ῖ 18 αἰἰαὶηοα ὈΥ (86 
τοδοἑης " ([..).--Ἴ τ. 6. 2)αν ἰδ ἃ νογτὰ νῃϊοῃ 
νι Ὡοΐ ἀονα νὰ ΔΩΥ͂ νοσδίϊου οὗ 8 ὈΓΘΔΟΠΕΥ; 
Ὀυΐ 858 11{0]0 ἄοοβ τῃδῃ-]θαϑίη, ὙΒΟΒ ἰδ 
οὔθ ΠΙΘΓΟΙΥ ἃ ἴοστῃ οἵ ἴδαγ.---" ΤῊ6 ΟΣ Ραγίβοῃ 
ΜΙΔΉ ὑμόοσηβ [88 ΤοΈΥθ00 ἴῃ πἜηογαὶ ἴ0ὸ ὑπο ὶγ 
αὐΐτυϊ Ὁ] 688, ἰῃ Ῥνγιϊοῦ]αῦ το ὑπεῖγ ὑοπμάθηοῦ ἴο 
ψουηά, ἴο ἱπυγο, ΤΒοὶσ ἀμον ἰηϊοχϊδοοὰ τοροῦθοσ, 
ὉΠοὶΓ ϑοϑιιΐπρ Ὀΐοοῦι, ἐμοὶν υἰΓηδῖθ Ὀπγηΐην. ΧΚ59 

[6 ὀχργοββϑίοῃ βοοιϑίοῃϑ, ἵἷὸὺ δ ἴο ΓΒ} Κ 
οὗ [0 ρΡοΐϑοπ, ἴδ βοοσγοῖ βίίηρ, [6 δα πηΐησ. Απὰ 
δὲ ἃ ΜΙ ΘΤΉΘΑΘ τοῦδ ἴΠ6 Ὠουδβα οὗ [8.86] Ὀ6] 
ἘΖεϊκῖ6] ἀοθβ ποῖ ρὸ ἴο βίγαγϑοα δῆθορ, Ὀπὺ ἀν6}18 
ψὶ [ἢ βοοτρίοῃβ᾽᾽" (Βτοκ.).--- “1 ποθ οἵ {Π6 ὕτο- 
Ῥμοῖίς ὈΟΟΚΒ ἰβ 1 ΥἹβΟΓΟΏΒ βρί τὶς οἵ Μίοϑαϑ τη ῦθ 
μρλθς θμν τὴ [8 ἴῃ [᾽6 ς886 οἵ ἘΖεκίοὶ " (008). 

ολυ86 Θοὰ ΚΠΟΥΒ ΟἿΓ ἔδαγν, ὑδπιοτοίοσθ Ηθ βρϑακβ 
80 Τορεδιρ αἰ γ ἀραϊηϑὶ 11.--- ον, 7. ἘΕΡΘΙ οὐ Βι1688 
ΤΩΔΥῪ Μ6]] στίονο [1.6 βογνδῃϊ οἵ αοα, ΤΑΥ͂ ΘΥΘῺ ΓΟΌΒ8 
Ἠΐπι ἴο δῆροῦ, ὈὰΓ οὐρῆῦ πόνον ἴο ἀορσταίὶς ἢΐπὰ ἴο 
188 Ἰἰονοὶ οἵ ἃ ἀυτὺ ἀορ,---ϑρὶγ 4] αἰρη αγῖεδ 
816 ἰΐοβθ ὑγῇῆο ΟΔΥΓΥ ἴπε ποτὰ οὐ σοα πἰσῃ ΔΡονθ 
ἘΠο βοῖν δ, ούθὴ ὙΠ ΘῈ ἐῦ ταϑοῖβ 1 ποϊῃϊηρ Ὀιϊ 
σοηίτδάϊοτίση. ----" Απὰ (ἈΤΉΘ.Β οὗ ἔδιη:] 68 8180 81Θ 
ἴο Ὀ6 1|κθ Ῥγοδοῆογβ᾽ (1,.). 

γεν. 8. ΤῊΘ δηλ 68 οὗ ἃ Ῥγθο 6 Ὁ Δ.Ὸ ποὺ ηδὲ 
8 ψογϑῦ [οΥ ἢΐτὰ ; ἷ8 ἔθη δγὸ οὔδηῃ ψΌΤΒΟΘ [ἢ 
εἰ ψψοσϑὲ θῃμθμΐθϑ, δῃαὰ ᾿ΐδ ογϑὶ ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ 411 ὉΥ͂ 
ἴδτ ΤΩΔῪ Ὧδ ᾿ΐβ οὐ 8617. ΤὨογοίοσα, πον [Ὠγ- 
8617. --- ᾿ Ῥγρδοῦθγα οαρθΐ ἴο Ὀ6 Ῥδλῖοτμα, ποὶ ᾿τἱΐα- 
ΟΓΒ δῃὰ [Ὁ] ον ὁ οἵ τὴ6 βοοῖ " (81.).--- ὙὙΒαῖ δὼ 

Ε 
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ἰπηδυσποο ἴ}16 δυστουπά ἱπρβ οὗ ἃ Ῥσεϑοβοῦ Βα 6 ΠΡΟῺ 
δία ' Αμπὰ ΕΖοΙκ16] ὈΘ]οηρεά ἴο [86 βδῖὴθ ρθορὶς " 
(1,.).- δὴν ἃ βίγδηρο [ϊηρς ΠΑΡΡΘηΒ ἴο οὔθ Ψ]6Ὼ 
Ἦθ6 15 λ 1} αοά. Οἱ [Π6 οἴδμοῦ ἢδηά, ἴπὸ ἀοιηδηὰ : 
δ ΟΡΘΩ ΠΥ τηουτἢ, πὰ οδΐ," ἰ8Β ψηδὺ πὸ βῃου]ὰ 
ὨΑΙΌΓΑΙΥ οχρθοῦ; [ῸΣ ψ αῦ 4065 ποῖ ΤἸηδῃ οαΐ, ἀπὰ 
ΒΟΥ ΙΩΔΩΥ͂ Ὧ861688 ὈΟΟΪ8. ἃτὸ ἀθνουγοὰ 1} λι6 

[οϑὺ ΘΑΩΖΘΓΏΘΒΒ --- " ΠΥ Ὧ16 τῇοῦο Ἰοοκίηρ δὐ 
ἴοοὰ πὸ ομὸ μεῖβ ἷ8 ΠΌΠΡΟΓ 8βα 5386, Ὀμὰὲ 10 τιυϑί 
δ [Δ ΚΘὴ δηά δαῖΐδθῃ ; 8ηἀ 80 8]80 {Π|8 Ἰη6 18 μϑϑσίῃρ 
διὰ τοδάϊῃρ οὗ {πΠ6 ψοτὰ οἵ ἀοὰα ἀοδβ ποῖ δᾶνο, 
δυῦ 1 χηπϑῦ Ὀ6 ΔρΡρσορυὶαῖθά, δῃὰ αἰοσνναγὰβ ᾿ἴνϑα 
ὈΡοη ᾿ (81.).---  ογ. 9, “1.6 ψοτγὰ οἵ σοὰ 15 Υ ΙῪ 
τε 6 ἃπα ἀο]ϊοαῖο,---α οοοῦ δηὰ ἀθὲρ ἰηνὶϊα- 
Ὡοη ᾿" (Β. Β.).--ὐ 16 μδηὰ ψ ]Οἢ ρῥγοβοηῖβ [Ὲ 9 
ϑογρίαγθ, ἰδ [6 βᾶτθ ΨἘ16]1 4180 ργθϑεηΐβ ἴο Ὀ6- 
Ἰΐενοσβ ὕμ6 οσόνῃ, 2 Τί. ἱν. 7, 8 (5ὅΤΟΚ.).--- 
γει. 10. ““βϑυοβ υπίο]ἀϊηρς ἰδκοβ ρμίδοθ ψ1ἢ 
ῬΓΆΥΘΓ οὐ {116 οὗ Ὀ6] αν γ, Ερ. 1. ; Ῥβ, οχὶχ. 
18 (ψι0}Δ Ὀυσς Πεατὶ, 1πκὸ χχίν, 82; }υϑὺ 88 
ἐπ 86 Γαΐατθ ΙΓ ῥγαΐὶβο δηὰ 1001] Δ} ΔΟΟΙ Πμἃ- 
ἰΐοη, ον. ν. 9), ψὶ τ βοαγοβίης (Ομ ν. 89; 
Ματῖ. νἱϊ. 8), δἀῃὰ ποὺ νιζμουΐ τηδηϊοϊα ἰδιμρίδ- 
τ΄ἴοη5" (ΕΕΒΒΕ1ὴ.-- “ ΤῊ. ὈΟΟΪΚ-ΤῸ}}] ΤΠΔΥ͂ 4180 Ὀ6 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο [6 Ὀδὰ σοηδβείθποθ οὗ [8:6 βίπμθσ, 88 
ΤΩΙ] 88 ἰο ἴπ6 σοπάϊϊοη οὗ ἃ 800] ὈΠῸΣ δβϑβαυ]ῦ 
ἔγτοτα. ουὐναγα ΟΡΡγδϑϑίοῃ, 1 ον ῖϑα ἴο ὋΠπ6 ὈΟΟΚ οὗ 
1116 ἰανν, ἴο [16 Ιμΐ βοῦν οὗἨ 106 ἀδιηποά, δ8 νν6}} 85 
πϑοὰ ἴῃ [86 86η86 οὗ ἃ τοναγ- Ὀοοὶς ἴογ (Π6 τῃ- 
κού γ," εἴς. (ὅτ κ.}--ϑο πιδῃ ἥπηαβ ἴῃ ἢ18 11 ἤτοι 
[6 ἐαπιεπέαί, οΉ8 ΟΥ̓ [06 νην οὗ 41] 1}}1ὴ 
πη ἴμογα γα 68 ἊΡ ἴῃ δίσλίηησ, ΟΥΟΡ ἰπη861}, 
δπὰ {116 Ἰαβϑῖ ἰ8 (Π6 τοοό οἵ ἀγίῃκᾳ. 

γεσ, 8-οἷ. 111, 8. Τὴν φοβοῦ] ἰοοά οἵ 
ἘΖΟΚΙ6] ἰῃ βθηογαὶ (Δία, ἱν. 4) δῃὰ ἴῃ ῬΡδγίϊου δῦ 
(Φοδ ἱν. 84).---ἰ βογυϑα τη : ῸΓ Ῥτγοίθοϊοῃ, ἴο Σ᾽ 
ἰηβίγυσίίοι, ἴῸΣ ϑγοη σι οηϊηρ, ἴῸΣ αυἱοΚοηΐηρ. 

(Ὠ. 11]. 1. “ΕΖοκΙοὶ 'θ πὸ Ρῥγορμεῖ οἵ ἢ)ἷ8. οσῃ 
Ὠθατί. ]Ἰηϑίοδα οὗ ΤαυΓ ΤΠ Ἀρσαϊηδῦ ἴἢ6 ῬΟΟΥ 
ἐμϑιίσιιπηοηῦ ὴ0 ἢ88 τϑοεϊνθαὰ 5ξὸ ΘΙ ΠΥ ἃ σομλ- 
τ) ϑϑίοῃ, ἰεῦ Ὁοτη τορθηὶ" (Η.).---  Οομηθαθ οἱ 
Ῥᾶβοβ, βαίαγασο εἴ ογιοῖβ, δοῦρα οἱ βρᾶγρθ, 60 }- [ ἢ 
ἰοτίατο οἵ ἰδθοτγα " (58.).-- ἃ ΤΟ ΟΡ τηϊιϑύ ἢανο 
ἴπ6 νογὰ οἵ ἀοἀ ποῖ ΙΔΘΥΘΙΥ ΟΠ δὶβ 1108 δπὰ ἴῃ 
λη8 τηουτη, θα ἴῃ 18 Ποαγῖ, δηὰ σοηνογίθα ᾿ηῖο 
ΠΟΙ Βτηθηῦ δα βίοι" (5Τ.).--- “ΤῊΘ τη χίτα : 
“Ἑαϊ ψηαὺ ἰ8 8βοὺ θδθίοσο γοῦ ([0Κο χ. 8), ΔΡ0 1168 
8180 (ο [86 αἰνίηθ τονοὶαϊίοῃ. ΤΊ) ροβιϊοη οἵ ἃ 
ΘΟΒοΟβοσ, Μη ΐοῖ, ἱποϊοδαὰ οὗ [δ6 τηοῖϊΐο, “Ψψηαὶ 1 
βυὰ,᾽ ρΡυΐβ “ὙΠδΌ 1 ΕΔκ6,᾿ ὈΔΙΟΏρΒ ἴο τυ μαῦ 18 6ν1]᾿" 
(Η.).---ὙΒουῦ Βανί οδίθῃ [18 ΤΟ]], ἢῸ ὁ) 6 
οὐρς ὕἤο 90 διὰ Ῥγϑϑοῖ" (Β. Β.).--- αθ δραϊμβὶ 
τοδιβίδηςθ ἔγοιῃ τοήλομέ ψὸ 6 οοπιυίογίοώ; 88 
δραϊηδϑῦ ορροβίζίου ἔγοια εοὐξλὴη, ἴγοπι ΟΌΓΒΟΙν 5, 
ἍΘ ΔΓ6 δίγεησίλεποα, Ιὰ ἰδθ βγθῦ οαδα ὕπεγθο 18 
δι εγίπσ, ἴῃ ἴἢ6 βοοοπα ἱΐ ἸΩΔΥ͂ ΘΟΙη6 ἴο δὲ2. --- 
γεν. 2. “Τμδ ψοσζὰ οὗ Οαοἂ ἰβ ὑμ6 τἱρῃΐ ἴοοὰ οὗ 
8011}5᾿" (85τ.).---͵ἼἸὟ ἐγ. 8. “ΒΥ οΟἿὟ ἐαϑία οὟΓ Ἰἰΐἴδ 18 
ἀοἰογτηϊποα ᾿ (ΡΙΑΤΟ).--- ἦ ΤῺΘ δισεοί ἴδβῦβ ΘΔ 8 
ἘΖΘ 1618 Δρργορδου οἵ Οοά᾿β ἰυάρτηθπς δηὰ 
σοΟΙτ Δ" ἀ8 ̓ (ΟΑἹΥ.). --- “1 18. ἱμβηιῖο 7 δγθοῖ 
δηὰ ἸΟΥΕΙΥ ἴο ὍΘ [86 ΟΥρδῃ πὰ δβροϊζθδβῃηδη οἵ {δ 

Νοοῖ Ηΐρη" (Β.).--- 1 [Π|6 οαϑὲ οὗ ἴοβϑ πο 
ΘΕΘΟΥΪΥ ΘΓ ἴῃς ποτὰ οἵ Οοά, ἰῦ κχοῦβ ἰηΐο ὑληοὶσ 
Ἠθαχί, δηὰ 88 1 ΈΓΟ ἰηῦο ὑμοὲς θονν618 : Ὁ ὈΘΟΟΙΠ6Β 
ἃ ἸΓΘαβιΓΟ ἡ 01 μοι, οαὐ οἵ ψὨσΩ ΠΟΥ ὈΤΙἢ 
ἔοσί, ἴῃ ονογβονίης ἀρυπάδποθ, πο ΒΒΑΤΎ 8} 
ἩΒΟ]οΒοσΩΘ ἰηοςγασίλοι ἔογ οἴου (Β. Β., ὅ1.).--- 
Ἔγρη ἃ αἰ οι] οἷἥτο οὐρηῦ ὕἤο Ὀ6 υπι] στ θα 
δὰ αἰβομπασροὰ ἡ ἢ ἸΟῪ; ἴῸΣ ἀοὰ «μὴ βιυυθείθῃ 
ΟΥ̓ ΨΏας 18 ὈΛΡΓΟΓ ἴὼ ἱΐ᾽ (85Τ.).---" ἔνθῃ 188 
τηοϑῦ ρϑὶη[Ὁ} αἰνὶπ ἱγαϊῃ8 Πᾶνα [ὉΓ 178 βρὶ- 
τὐσΆ}} -ταὐϊπι θα τοδὴ ἃ ρδἀἀθηΐης δηὰ αιὶοκ- 
Θμΐηβ 58[4 6" (Η.).---ἰο1Ὁ 18. ἴῃ φοηθιαὶ {πε φυϊοῖ 

,ϑοογοῦ οὗ 411] ψ}οὸ δ ογ ἰῃ ἴσο [αἰ, ὑπαὶ ἰὴ 
ὑπ οῖν ἱπηλοδῦ Ῥείη ψοιτηνοοὰ ἄγη ἴὸ ΙΟΠΘΥ͂ " 
(ὕμ8ΒἈ.). 

γογ. 4 8αᾳ. “1ὖ ν8 τοὺ γεοῦ [Π0 Ὀπι6 οὗ ἰδι6 
Βραΐδρη ; ἰΐ νγὰ8 5}}} [9.86}᾽5 (ἤσχηθ, ἴο ἡ Βοσὰ 4130 
[6 [οτὰ Η 861 σου]ὰ οομθ, ΨἼ]ΟΒ6 υΓΟΓΌΠΠΟΙΕ 
18 εν οις ΜΘΓΘ ᾿᾿ (ο00.).--- ον. 7. οτγελιεαὰ 
διὰ μεαγέ ἱπ {ΠῚ ῬΒΥοΒο]ορίο8] οοττοβροπάθηοθ. 
-- Βογα ὑμογο ἰβ 86 ἔρασ οἵ αοὰὲ μὰ [6 Βοαγί, 
βῆ πη 8}1]} 5119 ΡΟ 1116 ΓοΥ 6 δά. ---- ἐγ. 8. “" ΕῸΓ 
μαγὰ ροορὶς αγὰ τρλϑύοτϑ 8180 ἃῖὸ ϑβι]ὶίβὈ]8, 
τον. χχ 80᾽ (7). Εον ἴθ τουρὶν Ὀ]οοὶς 8 
τοῦ τ αρ6.--- “ Οοα ρίνοβ ΗΪβ ῥγορίνδῦ τῃϑγεὶνῦ 
ἃ ἔγηι σΘοιῃτθηδηςα δηὰ [οτοϑδὰ, διὺ ποΐ ἃ διατιὰ 
Ἰιρασ, [ἢ οὐήίδσ ἰὸ θῃοουῃῖεν ἃ μωγὰ μεαγῖ, ἃ 
ὕγι [ογθ ῃραὰ ἱπάροὰ 18 Ὠρόθββαγν, Ὀὰΐ ΠΟΥΟΥ ἃ 
δαγὰ μοα. Τθ μοατγὶ ἰ8 ἴο ὑε [}} οὗ Ἰονϑ, δὰ 
ἔτοιῃ ἰονθ ὕε ἅγι [το οϑὶ ὄυθῃ ἰβ ἴο Ὀ6 ρψαϊπεὰ "ἢ 
(Α 1,.). -οΎεῦβ. 8, 9. “Ηδ ν]ιο [88 ἴο ὁοῃϊοηῃὰ 
ΜΙᾺ η6 ῬΟΡΟΪΑΣ βρίγὶΐ 18 Ἰοβῦ, Ὁμ]688 ἢ6 ἢδ8 ἃ 
ἄγη μοϊὰ οἵ ΟἸμμὶροίθμεθ. Ηφς Ψο }ιὰ8 μοἱ ἀοά 
ἀδοϊάθ ἢν νὰ ἷπ, πλυβῦ οοτμθ ὕο ἴθστηβ ὙΠ 0}16 
ΤΩ} ΥἹγ " (Η...----“ ΕἸγηὶ Ῥσγθδοθογβ οἵ {Π18 βίαν 
619 Ναίμδη ἀραϊηϑὲ Πανὶ, Ε}17}4 8, Φοθπ τὸ Βδρ- 
ἰ8ῖ, δίορμοη" (α 1.). Οὐμρ. Μαιϊξ, χνὶ. 18. 
Νανοσί 1689, ἴπ6 ἀϊατηοηὰ ἀο68 ποῦ ΟσΟΙ οὐ Ὁ 
ἷπ Εχοά. χχν. 17 84η. οΥΓ ἰὴ Κὸν. χχὶ. 19 8η4. 
ΟἾΓῖϑὺ 1 ΓΑΙ οΥ 6 8 πιαριοῖ, Φομη χὶϊ. 82. --- 
““Οοα ἱπηραγίβ ἴο β0ο}! ἃ βίγεη σι Ἀ ΒΙΟΣ [ὯΓ δ80}- 
8868 ἔῃ βδίσεηρσίς οὗ (86 ᾿ἰοασῃϑά. ΕῸΡ ἀοὰ 

ΠΘΥ͂ΘΥ Υ1.148 ἴο πῃ. Νοὺῦ ὑμαὺ ἴ}χ0 δρὶ τἰῦ τεξοστοὰ 
ἴο 18 ἃ 59{1{{-ποοκεὰ βρίγὶῖ, Ὀὰϊ σοὰ σίνθθ {ποτὰ 
ΟΓΑΒ 80 ῬΟΜΘΙΓᾺΙ ἀπαὰ ταὶ ητΥ, ὑπαὶ ἢ ΟἿ σδὴ 
ΒΆΛΏΒΑΥ ἴθθπι, [κ6 χχὶ. 16" (Β. Β.).---“ ΤῊϊδ ἰ8 
{Πᾶὺ “ ΔΟΙΥῪ ἴο ἴθ Ἰμοτὰ ̓  ψὨΐοῆ δῆομα ἔοσί ἢ οἡ 19 
[οσθρθδα οὗ [86 δὶρῇ ὑγιεῖ, }υδῦ 88 10 ὈΘΙοημΒ ἴο 
8}} [86 βοῖνδῃῖβ οὗ αοιἱ ᾿᾿(5ΓΟ0Κ.). -ο΄  Οαγα τ ἢ 
δίθ  Ὁ]6 ἐμοτγοδῦ, 4]} ῆο ν δὴ ἴο ὕῦε δαϊοτοαὰ ΟΥ 
ΒραΙρὰ; [ὉΓ πηαὺ ἰβ ἴο [6 ὁη6 οἾ458 ἃ βίοῃμε [ὉΓ 
Ὀυϊαΐηρ, 18 ἴο ἴὴ8 ΟΥΠΟΣ ἃ βίοῃϑο οὗ οὔἴδβῃοθ᾽" 
(Β. Β.), --ον εν. 10. “ὙΈΟΟΥΟΣ 18 ἴο ἀεξαγ, πιβὶ 
ἢδνθ οομβάθῃςα ἴπ ἢἷπι ΨῈΟ 8 , 8] ἸορΊΩΣΣ 
ἴο Ὦθδγ, ἴῃ γᾶν {Ππῖ ᾿6 ῃΔΥ ἰαμὰ 18 ΘᾺσ ἴο [}6 
ψνοτὰ, Τλε λοαγέ, δῦονθ Ἂνεγυι ΐηρ, τουβῦ ὉΘ 
ῬΓοβομξ, 6186 6 Τη8 ἠ068 οΐ θαΓ, Αὐἰϑ χνὶ. 14} 
((000.).----Υ̓ ἐγ. 11. “Το ἰδοῦ, ταῦ 1 18 ὨἿ8. ΟὟ 
ΓΝ ἴο ὙΠοπὶ 6 δὰ ἴο ρο, δὖ ὑμ8 βϑτὴ6 {πὴ 
αἱὰ ἘΖοϊῖ6ὶ πη 6 Γ ἃ βοϊθιη Οὐ] σαίίοι ᾿" (5τοκ.). 
-- τ ὙὟ)ἷ͵ο πιυδὺ ἤγϑί Ἰιθασ, ὑπο ΟῚ Δ1Θ ἴο Βρϑδκ "" 
(Ὁοοο.). 

1. ΤΗῊΒ ΕἸΕΚΒΤ ΕΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ὈΙΥΙΝῈ ΟΟΜΜΙΘΞΙΟΝ.--- ΟΕ. πὶ. 12 --νπ. 97. 

1. ΤῊΕ ΙΝΒΤΑΙΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝΒ ((Ἡ. ΠΙ. 12--27). 

12 Απά {86 βρίτῦ "θα τὴθ ὉΡ, ἃπα 1 Βοαγὰ Ὀθβὶπμᾶ πὶ ἃ βουμᾶ οὗἨ ἃ ρτοδῦ 
18 ζυχηυ]ζαουβ ΠΟΪΒΘ: ΡΙαϊβοα ὍΘ ὑμ0 ῥ]ΟΤΥ οὗ “Ζ6μόνυδὴ ἔτομα Ηΐβ ρἷδοθΌ. Αμπὰ 

[1 ποαγὰ] [8.6 μοΐβθ οὗ ὑῃθ Ὑϊηρβ οὗ ὕδθ ᾿ἰνὶπρ' ὀγθαύυσοβ βυσι Κηρ ὁμ6 ΔΡΟΙ ποῦ μοσ, 
δπα {86 ποῖβο οὗ [86 στ 66]8 Ὀδβὶἀθ ὑβθιῃ, δῃὰ 86 βουῃμὰ οὗ 8 ρτοδὺ ὑυται!αους 
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14 ποῖβο. Απά {86 βριγιὺ 1ἰἴυθα τὴθ ὉΡ, δῃᾷ ἴοοϊς τηθ, δὰ 1 ποηΐ ὈΙΌΘΓΥ, 1) 006 
15 μοδῦ οὗὨ ΤὩῪΥ̓ βρι γιῦ, δπὰ [Ὁ] (ἢ9 Βαπὰ οὗ Φοβονδὴ γγὙὰθ ΒίΤΟΩΡ ὉΡῸμ 6. πᾶ 

ΟΆΤΩΘ ὅο ὑπ σΔΡΟΣΝΠΥ͂ αὖ ᾿161-8010, γο αἀὐγο]ῦ ὈΥ {86 τῖνοῦ ΟΠ ΘΌΔΡ, δπαὰ ΨΏΘΓΘ 
16 ΠΟΥ ὝΘΓΘ βιυψηρ, ἔμ 6 ΓῸ 1 αἷβοὸ βδῦ δύῃ ηηϑα [εἰανν] 1ῃ ὕΠι6 1 τωϊαβῦ βθνθῃ ἀαγβ, Απὰ 

1ῦ σᾶϊηθ ἴο 885 δὖ {8 ϑπᾶ οὗ βονθῃ ἀδύβ, ὑμδὺ {86 ψοσὰ οὗ Φοῃονυδῇ οᾶτηθ υῃῦο 
17 τὴθ, ΒΑ Υ]ηρ, ϑοη οὗ τηϑῃ, 1 ἤδᾶνο σίγθῃ 8:6 88 ἃ τγδίοητηδη [0 6 ΒουΒα οὗὨ [βγδοϊ; 
18 δῃὰ ὑπο ᾿οαγοϑῦ ἃ ψοσὰ δὺ ΤΩΥ τηουΐῃ, δῃηὰ μου γασμοδὺ ὕπο ἴγοση τ. [11 

ΒΔΥ υηΐο ὑπο Ὑ]οκοα, Του δῃδὶ]ῦ ϑυτοΥ αἷθ; δῃα ὕδου ψαιτιθδῦ ἴμὰ πού, δπὰ 
ϑρϑαϊζοδβὺ ποῦ ἴο ΑΓ ἐδ ψιοκοα ἔγοτῃ δ18 τιοκοὰ ΔΎ, ἴ0 βᾶνθ ἢἷ8 116,---θ, [Π6 
ΜΓ ΙΟΚοα, 8841} αἀ]6 1 [Ὀεραῦβο οἵ] 18 Ἰπαυν ; Ὀαὺ 18 Ὀ]οοα “}}} 1 τεάυγο δὖ {Π|Π6 
ἤαδπα. Βυῦ 1 ποὺ ἀοβύ να 06 ψΊΟΚΟα, δηὰ ἢ ἀοίῃ ἢοῦ ὕυστη ἔγομη Ὦ18 
ὙΠ ΚΘΔΏ688 δηα ἔγομῃη ἢἷ8 ψιοΚοα ἩΔῪ, 6 8}}8}} ἀ16 1ῃ [ϑθοαιβο α] ἢ18 πα : 
Ὀυῦ ποὺ Βαδὺ ἀδ) γεγο ὑμγ δοὺ]. Απὰ ἰἢ τΠ0 τὶρῃύδουβ ἀοῦ ὑὰτη ΠΌΤ 18 
ΤΙ ὐδουβηθ88, Δ Πα σΟΙΠῦ Πα, δηὰ 1 ρὶνθ ἃ βία ]]ηρ-Ὀ]οοΙς Ὀσδίοτο ΠῚ ΤΩ, 
Ὧ6 8}4}} αἰθ, ἴοσ οι αἰάδὺ ποῦ Ὑγδῖῃ πὶ; ἴῃ 8 810 ὯθΘ 8118}} ἀ16, δηὰ ἢϊβ 
ΤΊ ΘοΟυΒη 688 ὙΙΟἢ 6 ἢδὺῃ ἄοπο 8}}4}1} ποῦ ὍΘ ΓΟΙΩΘΙΩΟΓΘα; Ὀυὺ ᾿αἷ8 Ὀ]οοα ν1]]} 
1 σϑαῦϊτο δὖὺ (81η6 Βαηᾶ. Βυῦ 15 ΛΒοὰ ἀοδβῦ σψϑυπ ϊτὴ 88 ἃ στρ ὔθοιβ τωδῃ, ῃοῦ ἴο 
81 88 δοὶηρ Τἱρμύθουβ, Δηα ἢ6 β᾽ πη ποῦ, ἢ6 8}}8}} ΒΌΓΕΙΥ ᾿ἶνθ, Ὀθοδυβα ἢδ 18 
ὙΑΙΒΘα; δηὰ ὅπου Παδὺ ἀθ] νοσθὰ ΤΥ βδοὺϊ. Απᾶ {ῃ6 ἢαπὰ οὗ Φεπονδῇ οδῖηθ 
ὉΡΟῺ Π|6 ὕθογο, πα Ηθ βα]α ππηΐο τπθ, Ασΐβθ, ρὸ ἰογύῃ ὕο ὕΠ νδ]]θῦ, δῃὰ ἔποτγα ψ}}} 

23 1 βρϑὰκ σι 06. Αηά 1 δτοβο, δῃὰ ψϑηῦ ἔου ἢ ἴο Ὁἢ.6 ὑϑ|]θὺ : απᾶ, Ὀθ6}ο]ά, {}16 
ΒΊΟΙΥ οὗ Φοβονδὴ ϑίδηάϊηρ ὕμαγθ, 88 ὑΠ6 ρίοσυ ΨΈΙΟΝ 1 βὰν ὈΥ͂ [86 τίνον (ΘΟ ΌΔΥ: 

24 δῃὰ [ ζ6]] ΡΟ ΤΩΥ ἴβοθ. Απὰ [6 βρισιῦ οᾶτηθ 1ηὔο Τη6, Δπα Ββοῦ τὴ ὍΡΟΙ ΤΩΥ͂ 
ἔβοῖ, δηὰ Ηθ βϑρᾶῖζο σὴ ἢ τηθ, δῃὰ 8814 αὐΐο το: ὅτ, βῃαὺ ΓΒ γ86} 7 1 ὑ8 16 

25 ἢουδβθ6. Απά ἴδου, Ββοῃ οὗὨ ἤδη, Ὀ6}0]4, [Π6Ὺ ρῖνοϑ [120] Ὁ8η48 ἀροη ἴπθ6, δῃὰ Ὀϊπά 
26 {866 ἴῃ ἔξθῃι, δα ἵμοι 5ῃ4]ῦ ποῦ ρὸ οαὖῦ διμοηρ ἵπθω. ΑἈπαὰ ὑΠγ ἴοηριθ ψ1}} 1 τᾶ ΚΘ 

ἴο οἶδδύθ ἴο [86 τοοῦ οὗ ΤΠΥ τηουϊῃ, δὰ ὑμοὺ δγῦ ἀστηῦ, δηα ὕπου 8.)}ὺῦὺ ποὺ Ὀ6 ἴο 
21 ὑδθῖη ἃ ΣΑΔἢ ὑμδὺῦ γορσουύοίῃ ; [ῸΓ ΠΟΥ ἅτ ἃ ἢουβθ οὗ τϑὈθ]]ουβηθβδ, Βυῦ ψ ΠΘῈ 1 

νὰ ὕΠ66, 1 ψ}}} Ορϑὴ ὑΠΥ τηουΐῃ, δηα ὕποι βαγθδῦ ὑαηΐο ὕΠ6πὶ, ΤὭυβ βδι ἢ 
ἴη6 1οτὰ Φοῆονδῃ : Ηδ ὑμαῦ μϑαγϑίῃ, ἰοῦ τη ΠΘΑΓ; δηᾶ ἢθ {ῃδὺ ἔογθοδγοίῃ, ἰοῦ 
Ὠϊπὶ [ΟΓΌΘΑΣ : ΤῸΣ ὉΠΘΥ͂ ΔΓΘ ἃ Βου86 οἵὗἁ γΘ 61] ΒΠΘΒΒ. 
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Ψετ, 18. βορί.: Κ. εἶδον φωνην--- 
γες. 14. Κ. τὸ σνευμῶ κυρίου ἐξηρεν μι--- 
νετ. 1δ.... εἰς φ. αἰχμαλωσίαν μετίωρος, κ. σεριηλθον ψ. κατωπουνγτας. .. 

δὰ ϑγτ. οτος ὮΪ᾽ “ΠῸΠ ὝΦΝ)). 
Ματ. 19. Αποίδοῦ τοράϊης: 12)}}2 Ὁ ΝΊΠΣ. δορί. δπᾶὰ Ατδῦ. δνὸ τεδὰ ὩΣ Γ τὸν ἴπ6 οἱ οὰ ΠΌΠ 

ἩὮΟΝ Ῥτοοοῦσα. 

Μον, 3δ.. .. δησαυσιν σε ἷν αὑτοῖς, π. σν μὴ ἰξελθης ἰξ αὑτων. 

φ, ὄντας ἵκει, κα. ἱκαθισα ἐκει--- (ϑοτο6 Μ58. 

ἘΧΡΟΣΤΊΟΑΙ, ἘΕΜΑΞΚΆ. οὗἩ 186 ἀϊνίπο ρΊοτΥ, τὶ τἢ τ ΠΪΘΒ ταονειηθηὶ οἵ [86 
Β8ΙΏ6, λὶδ αἰΐοπ ἕπῃ αοἰτπαὶ ζαςί σογπτηέποεξα ἰῇ γοῖβ. 12-1δ. ΑΛεΥ ἐδλε Πιδιαϊαξίοη φ Εκοχίοϊ ἐα 

ἠὲδ δρλεγε οῦΓὶ ̓ ναδουν' ὃν πιεαπδ οὗἩ ἐλε Οὐτι- 
τοῖο πὰ Ἡογα, ἐδεγο 7οϊΐοισθδ ποιῦ ἰλε 
]ηπείαίίαξέον ἕπ αοἰμαὶ  αοί. 

γεν. 12. ΠΥ σδηποῖ ῬΟΒΘΙ ΌΪΥ Ὀ6 ΔΥ ἰηρ 6186 
ΠΟΘ ἴδον ἴδ 86 αἰγαγβ Ὀ6θῃ Εἰϊπεσῖο. Βοίῃ 
Κεῖ] δὰ ΚΕ) οἷ. Ἐπ᾿ ΘοΟββαυ  γ Ὀγίηρ ἴῃ ““ἃ σπὶηά," 
ἩΠΙΘΒ, ὨΟΜΘΥΟΓ, δοοοσάϊη ἴο Καὶ!, οατὶοὰ [9 
Ῥτορμοῖ ΤὨΓΟΌρΡΙ [6 δἱγ ποὶ ἴῃ βοὰν, Ὀαΐ π΄ 
δρίσιί, οἷν. νἱΐῖϊ. 8, χὶ. 1, 34. δΒαῖ ΠοΙθ, 8]80, 

ἀὶσλεδὲ αϑλίοα. ἨἩΪδβ τηϊοβίοη, βῃιαάονθα ἔοσί ἢ Ὁ 
[86 ἙσΒαγδοῦοσ οἵ [6 ν᾽ βίο οἵ φίοσυ, Ὀορίῃβ ἴῃ [}}18 
ὙΑΥ͂ ἴο 6 ΓΕΔ]1Ζοὰ ἰὴ δου] ἴδε. Τῆυ8, δὰ {0 
βρὶτὴΐ ἐὔιθὰ τὸ Ρ ἰδ οοππουϊοα ψΠ1} δηὰ 1 ποσὰ, 
εῖς., δπὰ ψῇἢδὶ ΕΖΟϊκ161] ΠθδΓ5 ψἹῺ 5 δοῖυ δ] 1}- 
ἰτοάυοίοι ἴο ὨΪ8 Βρῇογα οὗ Ἰαδουτ. Α5 {πο βρὶ γὶϊ 
4υδ]1ῆεα Ηἰπὶ (6. 11. 2) ἴο λέεαν Ἠΐτ (μαΐ Βραῖθ 
ἴο Ὠΐπὶ, 8ὸ 1.6 δρίτὶϊ τηονοβ, 1ὲ8 ἶτὰ ἊΡ ἴοὸ ἐς 
ναὶ Π6 ἰ8 Το] ἀ (γ6γ, 11). ΟὐπΡ. Ὀεβίά65, 1 Κη» 
χυϊὶ. 12, 46: Μαῖϊ. ἱν. 1; Αοἰβ νἱῖϊ!. 89. ΤΏ 

ποῖ δ5 ἴῃ σνοσ. 14, ὑπογα ἰ8 ΠῸ Τοίδγοποα ἴο Ὀεΐηρ ΠῚ ἊΡ αὔἰΐδ ΠΑΣΤΉ 1768 τὰ 818 ΔΒ Ό ΘΠ 6 οἵ 
οϑιτίοὰ ἑῃτουρῆ ἐΠ6 αἷγ, Το ἐψείηρ τρ ὃν ἐλ6 δρίγιξ 0}λ6 θρ᾿ Πζ, δὲ 86 ἐξ δ} τὶν οοττεβροη 8 πὶῖμ [86 
ΘΟΥΤΈΒΡΟΠ 5 ΘΠ ΓΕΙΥ ἴο ἴΠ6 ταϊβίπρ' ἊΡ ἴῃ οἈ. 11, 2.} σμαγθοῦου οἵ {86 Ὑ]βίοῃ (νυ σβ. 24, 26) ἴῃ ὑπ τηϊἀβὲ 
Οπὶγ τ ηδὺ νγδϑ Πετα Τα βίης ἊΡ ἴγοτῃ [6 ΘΆΤΤΒ, οἔὗ πο ἢ 1 οσσῦτΒ. Απὰ Ὀδοδῖι8θ ἔπ γγορμοὶ ἰδ 
ἴῃ ογάοῦ ἴο δίδηὰ δηὰ Ὦθϑσ, 8 ἤθσὸ ταῖμου (αη ὑπ: τηονοᾶ ἴο Ὀδίακα Ὠἰσηβ0 1 ἴὸ ἢἷ8 ζ6]]ου-σου ΠΥ - 
Αἶδὸ ὈΘΟΔΌΔΟ οὗὨ [86 ἩΐΩΠΟΙ αἰϊαδίΐοπ οἵ Το}- Ὁ Ὁ) ἐπλόμ, Ἀ6 α͵80 ἤθαγβ Ὑμαῦ μ6 ἤδατβ ὈθὨλη ἃ }}Ἶ τὰ. --- 
Πρ ἋΡ ἴτοπη [6 μ]δοα οὗ Βοαυίηρ, ἴῃ ογάοσ ἴο, ΤῊο σγεαΐ ἐμπιιιέιιοιιδ πιοῖϑο (το. 1.3, 6}, χχχυϊὶ. 
ο δηὰ βρϑδὶς ; δηά αὖ ἴ9 βδῖὴδ Ὁΐτη6, ἘΞΟΊΣΕΙ, ΠΡΣ ὅδογ. χ. ἐπα Ὶ ΔῈ ὁ πῤλύυε ἢ ἴογστη, 

: : : : ᾿ἤγβῦ ὁ ἃ8 ῬΤαΐδε 9" ἐλὲ 4 «ελοναΐ, 
ΒοαΣΒ ἐπηπιοάϊαίο!ν ὈεΒίπὰ Μίπι ΟῚ) 171 ΟΡ, ̓  ὙΒΕΙΘΌΥ ΟἿΓ Ὑἱενγ (ρίνεῃ δὲ Ῥ. 89) οἵ βοπιεϊεἰησ 
ὈῪ πΒΐο ἰδ αἰχηϊβοὰ ἴο Ηἰπὶ ἐλε πιαγολίπρ ζυγίλ᾽ δΌροτ. ὑοττουσί αὶ, μϑαυ θη] Υ, ἴῃ [86 ΘΠ δίοι ἢ 8 ΟἿ] 



-’ 

68 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

δοὨἤγηιθα. [{ 15 ποῖ βαϊὰ ὙὙὲο σᾷνο υὐΐογαθοθ ἴὸ 
[Ππὶβ8. ῥγαΐβο; δηὰ ποίμίηρ 1 ὕὍ8}6 οοηίοχί, δἰ Ἰθαβῖ, 
ΘΟΠΊΡΟΪ8 ὺ8 ἴο {μη Κ οὗἨ ΠοαΥΘΏΪΥ βρὶ τ 8. Τῆ8 
ἼΠοΓα τοιηλὶη ἴῃ ἰδοῦ [Ὁ Σὖ ΟἾΪΥ ὕπ6 σῇ δ]οί ἢ ; δπὰ 
ἴον [18 Μἷὸ ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΕΙΘ ποῖ ἘΠ: ν. ἷἰν. ὃ 
864., Ὀὰϊ ἀγϑη 88. νἱ. 8.---ΕἼΟΙΆ Ρίδοθ, π0 
Ταῦ ΠΟΘΙ ψ͵ τοῖο ἰὑ ἴο ΦοΒβονδὴ οὐ Ηϊδ 
25. ἀεοποῖοθα ΥΘΙΥ͂ ΒΌΪ ΔΌΡΥ, δὶ οὶ] ἀδηΐθ, 
ποῖ ἱπάροά 80 τηιῦοὴ 88: ὴΟ ΠΟῊ ἰθαᾶνοβ ΗἰΪ8 
Ῥΐαος (ΗἸΈΝΟΒΤ.), ΠΟΙ γι αῦ 18 βδϊὰ 1η ἢ. ἰχ. 8, 
8[1}} 1058 86 ἰθιρ]ο (ΗΔν.), τ ῖσῃ 18. ποὶ δὖ 41] 
[Π6 8766 ἱπ μδηι, Ὀπαὺ Ῥογθαρθ, ὑπαὶ ἤἴτοσῃ [}6 
ΡΪδοα ν ἤθγο δα ον ἢ 8 ΡΊΟΓΥ 85 σηδηϊ[ἐϑῖοα ἰἰδβο ἢ 
ἴο {δ ῥτορῃοῖ, δπὰ πδὺ 88 1ὑ τηδηϊεβιθα 1[86], 
118 Ῥγαΐβο τηυσδὺ δπὰ Μ1}} χὸ ἰογί, δηᾶ ἰπαΐ ἱπ)- 
τη αἸΔύοΙΥ, ΟΥ̓́ΘΣ ἴβτδϑὶ (βιγϑῦ), ἐπὰ ἰηΐο [ῃ6 ψὙΠῸ]6 
μοῦ], δηὰ δΙΠΟΩΡ 84}} τηδηκίθαὰ (Μὶς. ἱ. 8). 
Ἤρμῃοο, αἷβο, 88 στεβροοίβ ΕΖοκί6] 8 ἀοΐῃρθ δπὰ 
ἸΔθουΓθ, ΠΟῪ ΤΟΙΠΔΥΪΚΘΌΪ ἴῃ ὑπ 8 ἩΥΑΥ͂ {Π6 ᾿Γαΐβθ 
οὗ [8)6 αἰνίηθ ρου ἰηἰγοάοο8 Ηἷτα ἴο ἢ18 βρῇ 6 ΤῈ 
οὗ δοίϊοῃ! ἸΘΡΌ 18 σανίδι] ἴοο ἴα οἹ ἤγτοπὶ 
φΌΦ , ἴο νοι Κα] τεῖβῃ68 ἴο τοίου 10}! ῬΆΜΙΡΡ- 
ΟΠ ΤΟΙΈΓΒ ἸῚΡΘ ἴο ““1Π6 ογοδίοη ϑιη ὕγασθα ἴῃ 
{86 νἱβίοῃ : Ῥγχαϊβοᾶ 6, εἰς., ἔγοτη [88 ρ͵δοβ ΨὮΘΓΘ 
1 18 ὈΟΓΏΘ δίοῃρ, ψΏΘΙΕ ἰδ ἰαγτῖθβ " (184. χ δὶ. 18) 
---ἶἾ δυ.ὶ 18: δον. 6. 1. 24,9, 11, 28, 16, 20, 21. 
ΤῊ8 8 ἰῃ ἃ ΤΠΘΠΠΘΡ ἴΠ6 Τηυ 8164] δοσοιῃρδηὶ- 
χηδηΐ οὗ ἴπ6 Ἰαυάαϊοι ἐχργθϑδοὰ δῦονϑ 1π ΨΌΓαβΒ. 

ΡῚ ἀοροπάθης οὐ ὩΟΦΝΕῚ ἱπ σοτ, 12. --- Ὁ), 

ἴο δἴταῆρο, ἴο οἴῃ ἱοροίμου. ΗἸΡὮΪ : ἴο ϑυσῖκα 
ΟἿ ΟἿὯΘ δ8ῃοί 6 Ὁ. --ἶἰς οηάβ, 88 ἰΐ ν ἴῃ [6 
ατοαὶ ἰππλυϊπιοτιΒ ποὶδο. (“ΤῊ 116 οὗἩἨἁ {810 σγθᾶ- 
ζΏΓΟΒ 18 ἴη6 ΟΠ 1688 Βρἤίογε οὗ [Π6 Ῥχαΐβε οὗ 186 
Οτοδαΐου οὗ ἤθάνοπ δηᾶ θαγίῃ Γ αχὶν!.}] ΤῊ 8 
5 {π8 ἴπρτο ποῖοβ οὗ {πὸ δι ὉΠ πηοϑὺ σηυ8ὶς, ἩΓὨ}ῖοΪὶ 
Ἰηᾶ κο8 ἰδθ Ὁπίνγοιβα ἰίβο] ἢ τηρ. ΕἾΠΟΙΥ δηὰ 
ῬοΔυ ΪΥ ἴον [ἢ ταϑ]οαϊουβ ΒΔΙΤΩΟΙΥ͂, ΜὙ6 ᾿ανα 
[6 ΠΑΡΡΥ͂ οχργεββίοι, ὑμαΐ [16 τῦῖηρϑ δ 006 
ΔΉΟΙΠΟΥ: (ΘΔΥΓᾺΙ 88 18 [π6 ϑουπά οὗὨ [Π0 5 γι κίην 
οἵ ψίηρβ, διὰ οὗ ἴῃ ψ ἢ 66] - το οἵ στοκίίοῃ, γοῖ 
{61 ἰ8 αηΐδοη δηὰ ἴον ἰὴ 1ἴ; δἷὖ ἰαϑῦ σοτῃθβ {πὸ 
δοῖϊ, ροηῖ]6 ΜὨΪΒΡΟΓ, 88 ἰῃ {Π6 6680 οἵ ΕἸ 76 ἢ 1" 
---ΜΒΗΡΙΤ.) 

Ψογ, 14 (οἰ. χὶ. 24) δα δ γϑσ. 12: [86 ϑοϑίβδεις 
ἘΠῚ ἊΡ 8 ἀοβίρσηαϊοα 88 ἃ Ὀδὶπρ ἰαϊὰ λοϊά οἵ, ἃ 

Ὀοΐηρς ἴβκϑῃ ΠΡ᾽). ΝοΙηρ ἱπ [26 σοπῃίοχί 
Ροΐμῖβ ἴο “ἰακίηρ αν " (ὁ. Η. ΜΙΟΗ.); οἡ ἴδ 

οοΟμύτατΥ, 6 ψοηΐ Οὗκν, 88 Ὧθ δα ὈΘΘΏ ΟΟΓ- 
ἀὐφῦδ κα ἴῃ γοΓΒ. 1, ᾿; τ ἀδέο Ἐπογοίογο, ἃ Ηρ 

οαΐ τηονοτηθηὶ οὗ {π6 Ῥτορῃθὺ ἴῃ βρασθ ἴοο 
ΑΑὐβας δαὶ ποῦ ὈΥ͂ ΠΙΘΔῺΒ οὐ ἀδς: Τγοῦσὶ [ἢ 6 δἷτ 
ξκπ., Κα1ἘῈ.). ΤΏ νἱδίοη, 88 ὕο {116 πιδίοσ οἵ 

1ϊ, 18 αἴ δῇ πὰ ψ ἢ (νοτβ. 12, 18) [6 Ἰαυδίίοῃ δηὰ 
ἢ ἰυτιυ]τϊθουβ ποῖβθ (οοΡ. θη. χυἱἱ, 22); 

οἷ] ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΓΥ δαορίϑ ἴῃ6 γἱον [παὶ ἰδ 645 
ΟἾΪΥ ὙΠ νοῦ. 21. ῬοτβΟ Δ} ν, 848 τοβρθοῖβ {πὸ 

ῃ οἵ ΕΖοϊκ 6], 116 νἱδίου οῃἀ8 6 ἢδ 8 οσδβί8- 
Ἐ ο4}}γ 1 δὰ ὉΡ δηὰ Ἰαϊά ἢο]ι οὗ ὈΥ [1:6 βρίὶ γϊ, δηὰ 
ποῖ ὈΥ ψ]Πα, ἱπαβιη πο 88 [6 ῬΟΊΤΟΣ οὗ ἴΠ6 Βρ᾿ χιὶ 
Ῥυΐ δῇ οπὰ ἴο 8}1} ᾿ϊηρογίηρ, δϑὰ Ἰοϊ οτίηρ ἴῃ ἢΐτη, 
δά Ῥγοραγοὰ ἷτῃ, 80 {πδ΄ [6 Ὀοῦοοκ ὨΪπλ861 ἴο 
106 αυσγίον ὑπαὶ ψἴὯ88 ὨσΟΟΒΘΑΤΥ͂, 88 ὍΔ 880 6Χ- 
τοϑϑῖν ἱπαϊοαϊοά ἴο ἰπὶ ὈΥ̓͂ ὑπ6 ἀδραγίαγο οὗ [16 
ἢ τις αἴοσγ. Αμὰ πιὰ {18 [Π6 10] οττίηρ ἀ6- 
δογ ρθη ἨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ 60 πάβΒ. ΒΒ ίοεγ, ἰπ 
80 ποδὺ οὗ ΤΥ ερίσιΐ --ἰἢυ8 ἢ6 ἀοβουὶ 65 ναὶ ἷ8 
ἴῃ ἀὲδ ϑρὶ τῇ, τ ἤθη ἢθ ΠΟῪ ΟἿ ἢἷ8. ΟὟ [οοῖ, 
αἴζον πὸ ϑρὶτὶϊ ᾿Πτοὰ πὶπιὶ ἂρ δηὰ Ἰαϊὰ Ποϊ]ὰ οὗ 
Ὠἷπι, 80 ὑπδὲ μα οουἹἱὰ ποτ 6 Ὁ δἰαπα 5Ἐ1}}, ΠΟΥ 
ἴθονα ΟἹ 1Ώ ΔΩΥ οἴδιον ἀϊτοσῦϑη. ΤῊΘ φυθος Εν 

οὗ 1ἴπ9 ῥγορμοῖ οοιπθβ ἰηἴο ἔμο ἰογοστουηὰ (80 
Υ ΟΙ νὶπ 48 1). ΤΠ ἰδβῖα [δὶ τ τ88 80 δυυθεῖ 

Ὀοίοτο (νου, 8) 18 [0] ον α (49 ἰπ ον. χ. 9, 10) 
ΌΥ͂ ἃ ὈἿΟΟΥ δου -ἰἀϑῖθ ; [π6 ᾿ογοι8η6585 τ Π]ΟῈ 
Ἐχοκὶθ] [610 ἀυγίηρ, 86 νἱϑίοῃ, σίνοβθ ρ]δεθ, ἤθη 
[6 τί βίου οῃάβ, ἴο υἱεύογηθβα (Μαῖϊ. χχνὶ. 41). 
ΤῊ5 ὈἱςίΘΓΘΩΒ ὀχ Υθ8568 {Π6 δρεσίαξ 3ἐοἰΐης οὗ ἴῃ6 
ΡΓορμοί, ψ ἢ] (80 θαὶ ἀοϑὶσιαίο5β [6 σοιογαὶ 
ΘΠΑγδοίοῦ οὗ Ϊ8 πιοηζαὶ δίαίε. Λ ΠΌΤ, το- 

Ποοϊηρς ἴΠ6 ἤΘΓΥ 8.}]6 οὗ [η6 ν᾽ βϑίοῃ ἢ6 ἢ88 [ιδᾶ, 
ΒΏΟΥΒ ΕΖΟΚΙ6] 8 βρί γι σαϊϑοα ἐο σἱοισίπσ ἀεξαὶ ὃν 
ἐλε υταίλ φΓ Οοα, ὌΥ ἴδθ ὑπανοίάδ]6 ἡ ρτηοπῖ 
Οῃ ἴβγϑοὶ σῇ οἢ 6 Ἂς ἴο δηποῦποθ. ἴῃ 80 [ὩΣ 
{Π6ΓῈ 8 85 γοὶ ηο ἀἰδγοηος Μοἢ που]ὰ ἤᾶτὸ ἴο 
Ὅθ ρμοὺ τὰ οὗἨ ΟΥ ΤΟρΓεββθά ; ἴπ6 αἰ δγοηςο τοβραοῖβ 
ποῦ 80 ΠΟ ἢ {πὸ τοϊαϊίοη ἴο αοάἄ, 85 (6 Το]αϊΐοη 
ἰο ]εγαοί. 11 ἰβ ἴῃ },}8 ἀγοούίοηῃ ὑπδὺ 6 ἐηΐοτ- 
Ῥγοϊδίίοῃ οὗ Ἵ ἰδ ὕο ὍΘ ϑουρῃῦ (Βανα ὑμ6 ΓΕΧΧ, 
το Ὠ 12), δηὰ {παὶ Θ᾽ ΠΡῚΥ͂ 88 8 ΧΡ ΓΟΒΒΊοῊ [ῸΓ 
16 ραΐῃ ΜὨΪΟΒ ἴμ6 Ῥτορξοῦ Βρθοδ]}γ ἴδε]. ἡ Θὰ 
ἢ 9068 ὅο μιἷ8 βθορῖίθ. Τμδῖ 15 πε Βαπιδη ε]6- 
τηθηΐ οὗὁὨἨ Οἱ ον 688 ἸΏ ἢἷ8 αἰνίπ τα. ἰβύγοβϑ 
Δ ΒΟΙΤΟῪ Ὁπάου 6] βαν ἴοο 11{|16,---ΗἸΊΖιο: 
“ἐ Ὀζοδη80 (μος ἀΔγ8 οὗ ΘὨθοσίαϊ, βροσνο ἱπηοοθῃοθ 
ΔΓ ΠΟῪ ΟΥ̓́ΘΡ ἴογ ἢἷπὶ" (|)---αῦ ΠοΙΠοΓ 18 10 1116 
“ἘΣ ΓΓΘΓΏ 688 οὗἨ ἤοΓῪ Ὑταί Ὀδοδιιδα οὗὨἩ [ἢ6 Ὠδγάρη- 
ἴῃς οὗ ἴϑγδϑὶ, Ὀεσδιιβο οἵ ἢΐ8 σοτηχη βίο 1} Ὸ 
ΕῚ οἵ δβυοοθθδ᾽ (ΚΕΙ1); δηά 7υϑὺ δ [101]6 

γ6 νὰ ἰο ὑμῖηκΚ, νὴ Ἠρηρβύεη., οὗ “ΠΟΥ ἱγτὶ- 
ἰαἰϊοη. Ὁ [ΙΪῃ ἘΖοκ 61 Β βριγὶῦ ἴθ ογο 18 16 πτδῖὰ 
οἵ Οσοὰ (εν. χν. 17); Ὀυΐ Ἰονβ ἴο ἢΐ5 6 ἔρϑὶβ 
ϊ ὈΣΌΡΕΙ, --- 8618 ὈΣΓΟΣΥ ραΐὶπ. Ηδποο: ὟΝ ἃ οὗ 
ϑόμονδ Μ᾿88 δ σΌΠρ' ΠΡΟΣ. ΤῺ6 (ΠΡ, δεοοσγάϊηρ ἴὸ 
1Π6 ἱπρδηΐοιιβ σοηιασκ οἵ Ηζις,. ἀἸδγοηἑ ἴτοπὶ 
22 ἴῃ ΡΒ. χχχὶϊ. 4),  ἤθΓΘ Ἧλ6 τηυδῖ ποῖ ΘΟΙΏρΑΓΘ 
οἰ ΓΘ Γ οἷι. 1. 8. ΟΥ 188. ὙΠ. 11, θαῦ δαινα]εηΐ ἴο: 
ἀοάὰ βἰγοηρσίποηθα Ὠἷπὶ, ἃ8 886 Φον 8} οχροϑί τοῦ 
ΤΟΠΔΟΣ ἰῦ, ΨΠῸ δὴ ΑἸ] βίο ἰο ἢ 6 παπιὸ Εἰ Ζο κὶοϊ. 
ἡ ἸΏΔΥ Ὀ6 {Ππ8 Βὲ πη ρ]6 δὰ, ποὶ ““ βἰησο᾽᾽ (Ενν 1,0), 

ΠΟΡ 88 Ἡδηρβῖ., Ψὴο ἀογῖνοβ {86 ἰηἀϊρπηδίίοη ἀπά 
᾿οεὺ οἵἉ Βρίτγιῦ ἴτοτῃ ἴῃς ΡΟ ΟΣ] ἀϊνίηθ ἸΏ βποποθ 
ἷπ Ηἷπι. 

γογ. 16. ΤῊΘ Ὀἰϊζίογηθϑβ οὗ 16 ρῬαΐη, δπὰ {δ 
δϊον οὗ [πὸ τυταῖ]ι, ἀηὰ [6 ϑγθηρὶἝ θηΐπρ᾽ οὗἩ {Π6 
ΑἸπι σμῖν, οὈίαϊ πῃ ἃ σουτοβροη ἰῃρ μ]αβίϊα Ἔχρτοβ- 
βίο 1. ἴη8 ῬΘμαν ΟἽ οὗ {Π6 Ῥγορμοῖ, 848 ΒΟῸΠ 88 
ἢ βηα8 Βἰπη8617 ἴῃ {86 τηϊάβί οὗὨ ὨΪ5 {Ὁ]]ουν-οχἑ]οβ. 

--τῶλὴνς ὅη, [86 ἀν] 1 πσ-οἶδοο οὗ ἘΖοῖκῖθὶ, ῥτο- 
ὈΔΌΪ ““Ὦ11}1] οὗὨ σΟΓΠ-ΘΑΥΒ," 80. οΔ]]οὰ ἔσοϊη (86 
ο]οναϊοα βἰζιαιΐοη δηὰ τἹοποϑε ἴῃ σταίη οἵ {18 
ΘΟ]οπἶ8] βοι {]δτηθηΐ ; [ὉΓ οΟὔ6᾽ ΘΟ δ οΠ 5 ὐτῃ 
ΤῸ] ἴῃ ΒαΌΥ]οη, 8606 ΟΙΕΒΕΝ. Ζτα., ἘΟΒΈΝΜ.; 
ΘΟΙΏΡ. Ὀοβί 68, 1ηἴτοά. ΡΡ. 7, 8. Φογοπια ψίνοϑ ἃ 
ΒΥ) Ὁ0]104] τηθδηΐϊηρ ἴο [η6 παῖηθ οἵ [86 μ]666. 

ΤῊΣ ΠΧΧ. ἜΡΡϑδσ ἴο μανὸ ᾿Ἰμουρῆξ οἵ 6 ἴοστυι ὅθ) 

ἀπὰ 3320. (Τ}8 ΚοίμὉ ἽἼΦΕΙ μιι8 ρίνεπ τἶβ ἴὸ 
ΤΩΔΗΥ͂ [Δτ-ΤοἰοΠοα ᾿πἰοετρτοίδ[οηβ. Ἐνθη ἃ βοοοῃὰ 
ΤΊΥΟΙ δὲ8 Ὀδθθὴ τηδάθ οἵ ἰΐ. Τι6 Οοτὶ τοδᾶβ 
αννϑ, ἐμπδὶ 6 88 ποῖ ΟΠΪΥ͂ οὐδ ΙΓ ΟΣ, Ὀιϊξ 

αἶΞο τοιηαίποά [1], ποῖ ἴο ϑρθαὶς οὗ οἴδιον θχρ]δῃδ- 

ἰἴοπβ, [Ὁ ἴβ ΒΙΩΡῚΥ ἴο ὈῈ τοϑᾶὰ “νὴ ), δῃὰ ἴο Ὀθ 

οοπποοϊοα τ τὰ Ὡδὶ: δμᾶ πμοσθ.) ϑϑύθῃ ἀδγβ-- 

ποΐ Ὀδοδῦβα ὑπ 6 Κ 18 [86 ἉΠΗΥ 1ῃδὶ ποδὶ 
ΓΕΔ δυρροεῖβ ἰἴβο]Γ ἴου ἃ Ὀ] ΓΑΙ ΠΥ οὐ ἄαγα 
(Η!11Ζ.), ΠΟΙ 88 ἃ βἰδῃἀλγά ρβογιοα [ὉΣ οἱθδηβίηρ, 
σΟΠΒΘΟΓΔΙΟΙ, ὈΥΘΡΘΓΑ ΙΟἢ ῸΓ ΠΟΙῪ βογνῖσα (ΚῈΠ)), 
Ὀπΐ, [ἢ 018 ΠΌΤΩΟΣ βδάου ἔοσῖ δηγίῃίηρ, ἸμΘα, 
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φοσογάϊηρ ἴο ἰἴ8 Ἰοδά πη ΒΥ ΠῚ Ο] 64] 5] χη] βοαίοη 
(Βα, διρηδ. ἱ. γρΡ. 187 54ᾳ4., 198 844.}, {Π6 σονό- 
παηΐ το]αϊίοη οὗ αοὰ ἴο [8γ86], Ὀν ἡ ὮΙΘἢ [86 ψγαὶῃ 
85 ἘῈ}] Ἃϑ ἰὴ8 ραὶπ οὔ ἴῃ Ῥγορῃοὶ τηΐϊριιΐϊ 6 6χ- 
εἰϊοά. Οομρ. 9οῦ ἱϊ. 18; ἄθῃ. 1. 10; 1 8485). 

χχχὶ. 18 (Ρ8. οχχχυίὶ. 1).---Ὡ Ὁ ΦῸ νΡαγίὶς. ΗἱρὮ. 
ΗΙΤΖ.: βϑυηκ ἴῃ ἢχοά βἰϊθῃσο; ΚΕῚΣ, : τηούοη 688 
δ 511}. Οοπρ. Εἶτα ἰχ. 8, 4ὅ. (ΗΈΝΟΒΤ. : ἴῃ ἃ 
βίαϊα οὗ ἤοῖτοσ, Βιυῦ πον ἴδ {18 ΘοῃοοῖνδΪθ 
ἀυτίηρ ἴπὸ Ψ]101]6 ϑονὸῃ ἀαγ8 ἢ)---Ηἄν. ηἐ8 ἴῃ {116 
ἰοχῖ ὕπο ο148865 οὗ ΟΧἑ]68: ἴΠπο086 ἯὯΟ Πι8α ΣΘΟΘΏΠΥ 
δοῖ. ]οὰ θα ἰ6 ΟΠ οταβ, δηὶ ὑμ6 οἷα 1 ΒΔ Ὀϊδη 18 
οὗ ζοσιηοῦ ὕϊτηο8 Ὀ6]οηρίηρ ἴο {86 Κίηρσάοπι οἵ [116 
ἴδ {1068 811}} ἀπο] ηρ ἴλοσο. Οομρ. ἰαἰτγοά. 
ΡΡ. 7, 8. 

γεγα. 16-27. ΤῸ (δε 7πηπείαϊαζίοη οΚ χολιεὶ ἴπ 
αεέμαὶ αςὲ ἐλεγο ἰδ ἀρ} απ Ααἀπιοηΐ- 
ἐΐοη οὗ α πιοῦε σεποναΐ Ολαγαοσίεν (γ 678. 16--2]), 
απά α δρεοίαὶ Οη6 λαοῖπρ τοΐεγονοθ ἰὸ Ὺὲδ 
ϑρῆσγε οΥ ἹναδοιΥ (νατα. 22--27). 

γεν. 16. ΤΊ αὐαπιοπέξίοπ αἴλον [86 ἰπ5[Δ}} Π] ΟῊ 
ΘΟΙΏ65 ἴο Κζοϊκίοῖ ἴῃ ἃ πεῖ γτουεϊαδοη. (1π τὴθ 
ὑδτιαὶ Ηοῦσγον ἰοχί ψὸ ἥιαὰ Ὀοΐνοδη ὯΝ" δά 

“ΣῪ ὙΠῸ ἴῃς εἶσαι Ῥίδοα: ΌΒ ΟΝ ἐὲρΌΒ, 
ὦ. 4. ἃ Ῥαῦβε ἱπ {Π6 τι 4416 οὗ [Π6 νϑγβθ.)---  οὺ. 17. 
ὙΒογα ἴθ ὅγοϊ δὴ δαϊηοηοη οὗ 8 ἸποΟγῈ σοπογαὶ 
σπδγαοῖου, Ὀαΐ 1688, 88 ΗἰΐΖ. βιρροβοβ, στ Το- 
δροοῦ ἴο 16 ταὶ οἢ Ὀούτγοθη [06 ταν ] δυο δηὰ 
τὰ, ἰμαῦ ἢθ ἷ5 ἴο Βρϑδῖκς ΟΥ̓ ὙΏΘη Β6 τοσαῖτοβ ἃ 
τονοδίίοη, ἴπδηῃ α8 ἐο ἤοιο ἦς ἐδ ἰο ἰοοῖξ τπροπ λὶπι- 
δεῖ Γ ἵπ γοΐεγεποο (0 ᾿ὲδ δρλοῦε 9 ἰαδοιῦ; ἴοτ ἴ8 
Ἰαϊῖοῦ Σοίοσοησθ 18 ὑμαῦ ΠΟ Ῥγοαοϊηϊηδίοβ ἴῃ 
παῖ [Ὁ]. ΠΝ Ῥαγίζο, ποὺ δυρδί,, ἔγοιη 

ΒΥ, ““ἴο ἀτὰν τουπὰ,᾽" ἴο ἀΥ̓αῪ ΟΥΘΥ, ἴο ΘΟΥΟΥ, 
ἴο ἴαΑῖκο οατὰ οἵ, Βθηδθ: “0 ΚΘΘΡ ΟΠΘ᾽Β ΘΥ865 ὁἢ 
ΔΏΥἱηρ,"---ἰἴ 6 4662, ἰῃ6 ἰοοξ-οὐμέ, ψὮο ἔγοπι ἢΐ8 
ὙδιΟἢ -[Ὄὐ Γ, τ Ὠ]ΟὮ, ἴῃ 1Π6 σᾶ86 οὗ [6 ῥτορῃμοῖ, 
ἷβ [06 ἀϊνί)θ βίδῃαροϊης, ἴὰΓΠ8 ἴο δοσοῦηΐ ἰῃ6 
του] δ οη8 ΓΒ Οἢ ἀΓ τηϑῆθ ἴο Ἀΐτη [07 [ἢ γγθᾶ] δπὰ 
πὴ 06 οΟὗὨ {Πθ ῬΘΟΡΪ6 οηἰτιϑῖοα ἴο 8 ΠΑ ΓΘ 88 ἃ νχαϊοῇ- 
ΤᾺΝ. ΟὈΠΏΡ. 1 ὅδπι. χὶν. 16; 2 ὅδ. χὶϊὶ, 84, χυἡ!. 
24. 76γὉ. νἱ. 17; ΗΔ. 11. 1; 158. ἵνί. 10: ΕΖοῖϊς. 
χχχῖϊϊ!, 1 864.---Ὑ 1} [6 πα 1οἷ4] σΠαταοῖου τ πο 
ἀῤρορς ἀφαρ δε ἴῃ [ἢ τηϊβϑίοη οὗἨ ἘζΖοκίεὶ, [Π6 ποτὰ 

ἘΥ τοσοῦ 18 ποὶ γον ϑ]δίοη ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ, Ὀὰΐ 
ἈΠΟ ΠοοΙησιῖ, Πἰπῦ, σοτηπηδ ἢ, Βοηἴθποθ ἰῃ 60}- 
ποοϊίοη τὶ ἴῃ ἰὨγοαϊθηΐηρ Ἰυάρπιοης οὐ Οοᾷ, 
ψἰῖ ἃ νἱον ὑπογοῖο, δηὰ Ἰειοπε οὶ ἘΠΟΤΘΌΥ ; 
οῃα, {πογοίοτθ, ΠῚ ἵπ ΗΙΡΉ. ποῖ : ἴο θη] βηΐθη 
ἴῃ [Π|ὸ 96Π86 οὗἩ ἴο ἤρβο (ΗδφὉ. χὶϊΐ. 17), Ὀαΐ ἴῃ 
[Π6 θ6η86 οὗ ἴο οδυζίοι, ἴ ΤΆΤ. Ὁ ἷἰ8 6χ- 
Ρ αἰ ηδὰ ἴῃ δοοογάδηοα τὴ [6 Ῥτεοοάϊηρ ἸΏ. 
Ἡῖζν. : ““ῬΑΓΕΎ ἴῃ σοτΡ] ΐδηοα πὶ ἢ ἀσἤηϊα ἀἰνπα 
ἐπι Γας ἘἸΟῺΒ Γοοοϊν οί, ΡΑΓΕΥ χΊ ἢ σοπίίηυαὶ ΒρΡΡΘαὶ 
δη( τοίεσθηςθ ἐποζοῖο. 

νεῖ. 18. Τ|ι6 νῦσ, Κὸ 186 ῬΥῪΣ ἰῃὰ σαὶ 
ζΟ] 1 ον 8, 18. ποῦ 80 χτητοἷι ἃ τ οἴου 8] Ὀουβοη ἢ σι οῃ 
οἵ [6 φρεοΐεβ (Ἔ ΒΝΟΣΤ.), δμὰ παῖ οἱ ἐμ ῬΘΟΡΪΘ οἱ 
[Π6 οπο μαπηὰ, οἵ ἔδπὸ ἸΣΈ{1|6 ἤοοκ οἱ ὑπὸ οἴποσ, Ὀαϊ 
Δ Ομαγαοίογίβεις ἐπάν] ἀπ] σαϊίομ, ἴον {118 ῥγο- 
᾿ἰπαΐ παν ροτίοά οἵ ἰῃ9 Νουα Οονθῃδηῖ; δἰτοδὰν 
1η6 ᾿παϊνιἀ}]8 ἀγὸ ϑοραγαῦπρ ἘΠ θη βοῖνο5. ΓᾺΓΌΤΩ 
ἴδτδοὶ 88. ἃ πδίϊουδὶ ψἢο]9 δοοοσαϊηρ ἴο ἐποὶγ 
ἱπάϊν! ἀτι4] πα]: σατίοη, ὁ. 6. Ὁ ἔπ Υ ἜΧὨΪΌΪ ἘΠ οτη- 
Β61γ65 ἴῃ {Π6 1] ῥτοοδι τὸ ἑονγαγα πο ἀϊνίηθ ᾿χἀρ- 
τρηΐ ἡ ἰδγϑϑὶ, δηὰ [Π6 ῬῃὉ]} 6 ῥσϑδοῆίηρ [ἈΚ 68 
[δε δίιαρα οἵ [86 Βρεοΐβ] δαγα οὗ 801118; δπὰ ἴῃ [ἢ 8 
ὝΟΥ [80 ὨδΔίΟΠδ] πιϊβϑίοη οὗ [88 ργορῃοῖίς Ὁσάοσ, 
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Οα ἴπ6 οὔθ ἢδπᾶ, δηΐθτβ ΤΠ ΟΘΟΡΪΥ͂ ἰηΐο 1ΐ8 
ΒΡΙΓΙ 4] δἰ μη ἤσδηοθ, δὰ, ὁ {π6 οἴδοῦ ἢαπά, 
Ὀτγίηρ5 ἱπῖο Ῥγοϊηΐπθησα 1ἴ8 βἜΘΠΟΓΑΙ ὨυτΏΔη 8166. --ο 
17 1 δ ὺ τπίο ἐμ συἱοκοᾶ, ἱῃ δοσογάδησο τὶ τὴ στον. 
17: “Του ᾿ραγοαῦ ἃ ψογὰ δὖ ΠΩ πιοιίῃ," δαυΐϊ- 
ναϊοηΐ ἴο;: ἤδη ἴδοι ποαγοδὺ ηαὶ 1 5}ΔῪ ὑπο 
16 ψ|οκοά, ὑπας 1 Δηποῦησα ὑπο πὶπὶ ἱπον δ] 6 
γε, ἴῃ ὑπ6 ἱπηροπάϊηρ Ἰυάσιποηῦ ({κὰ χ, 16: 
1 ΤΊ Θ88. ἰν. 8). -- ΠἸΘῺ ΠῚ. ὕπο οτἱρίπαὶ ὉΠ γοαΐθῃ- 
πρὶ οα {Ππ|Ὸὸ ἔγαπδργοϑθοῦ οἵ ἴΠη6 ἀϊνίπο τνοτγὰ (δῃ. 
1. ᾿ 8 οί πρ Π6, ὉΠμοδτὰ οἵ, 15 ΟὨ]Υ͂ ΔρΡ ]οὰ 
Βοτὸ (θη. χχ. 7) ἴο {πὸ ἱμάϊν ἀπ]. [ἢ ΟΓΟΣ ἴο 
ἴΏΔΚΟο πἷβ ἀπ Υ ἡη1 ΟἾΘαΓ ἴο {δ ῥγορμοῖ, ἤο ἔγϑα 
ἰΐ ἴτοπι νυ ΥῪ οὐὔ͵]οοίϊοιι, ΒΟΟΣ Βριϊ ησίπα ἴτγοιη 
18 ον Βοασγί, ΟΣ δοτηΐϊης ἔγοπι ἢΐ8 αύποαθ ΟΥ̓ 
ἴτοτῃ βυστουπάϊην Οἰτουτϊηβίβποθβ, ἴο Ηχ ἰΐ ἴοσ 4}} 
04568, δηὰἀ ὑπὰ8 ἴο οῃπΐογοθ 1Ὁ νΟΓῪ Β΄ ΤΟΏρΡν, [ἢ 9 
βΒ'1ὴ}16 δηὰ ἰδοῦ πδχῃοδὲ ἷτ ποῖ 15 οχραπαθὰ 
5011} {τί μοῦ ἱπΐο ψ δαὶ [Ὁ]]ο5, δϑμὰ δροθκοαὶ μοί 
ο ψδτῃ, οἴς., ᾿ΠΠΡΙ γα αὖ [06 8816 ὑ1π|6 τερεῖϊ- 
ἰίοη δηὰ Ὄσρόηου. ΑἸΒουρΡῺ ὑπὸ πδίϊοη 88 8 
ψ Π016 18 ἰοδί (ἢ. 11, 7), [6 ταΐαγῃ οὗ [110 ἱπάϊ- 
νἱ ἀπ4] ἰβ. ἩονοΓ ἢ 6 1688, ὩΔΥ͂, 80 ΤΩ ΟἾ [6 ΤΊΟΤΟ, ἴο 
6 βου ιὺ (Αοἷβ χχ. 81; 2 Τί. ἱν. 3). Τλδ βυὃ- 
ϑίδῃσθ οὗ ϑ0. 8 ψϑγηΐϊηρ : “οὔ δηὰ ““ἴγοιη ἐδ 
ΜΟΥ; ἰὕ 8 ΘΟΠΒΘΑΠΘΗΩΥ ποῦ [Π6 ἘΠΈΡΕΙ οἵ 
σοά, {118 ΑΥ̓͂ οὗ ἀοἀ ψιῦ ἴϑγαβὶ, [ῸΓ 18 ΤΩΑῪ 
8916 ἰῃ 116, ᾿παϑταιοὶ 88 ἴδ ΤΑ ΚΘ 8 ἴο τοϊιγῃ, ἴο 
Τοροπίδῃοο, Ὀὰὺ ἰΐ 18 Ὠἷβ Οοἱοη ΦΥ͂ δηὰ Μ|1]}}, [16 
1116 οὗ δε -“1}} οὰ {6 ματὶ οὗ ἴδε "δ, ψ Ι ἢ, ἰῺ 
δοοογάδηοθ ψἢ Οοα᾽ 8 τη ὐδοιβηοβθ, 8 μα μοὶ 
ἰηἴο ἀοδίῃ, }πιδὺ 28 ἰδ 18 ἴῃ 118 τοοῦ ἃ ἀγίηρ, Ὀ6- 
οδ86 ἀορασγίυτα ἔγοπι αοά, ἔγοτπη [6 αἰνὶπο "αν, 
Ροϊπιοὰ ουῦ ἰη ἴῃ ἰανγ. ΤΉΘΓΘ 1168 αὖ {1.6 τοοῖ οὗ 
"ΌΡῚ (ἰδ ποῖ, 48 οομπίταϑίοα ψὴτῃ ΟΝ, [16 τηθδη- 
ἴῃ οὗ νῆδὶ ἰα ογοοϊκοὰ, δντΥ---ΗΡΕ. οἡ ΡΒ. ἱ. 1-- 
8η6 {πι8 ἀονίαιίοη ἔγοπι ὕΠ6 βίγαϊσῃῖ, τίρηΐ νᾺΥ, 
εἴ δ ]Ἰοα80) ΔΡοβ ἔγοιῃ αοα (8. χυἱ!. 22 
[51] Ης 18 οὁῃθ ὙῆΟ, δοοοσγαϊηρ ἴο ἴμ6 ἀϊνίῃθ 
ΑΥ, [8 ΓΠ]6 ἴου [ΒΓΔ6] 88 ἃ Ὠδύϊοη, ἈΡ ΘαΓΒ ἈΠ- 
τὶ ριυὔδουθ, ΠΘΓΘ 88 ΘΥΘΥΥ ΘΓ 86 ΟρΡοΒιῖθ οἵ ὈΥν. 

--υῦῦ, δῖοι ἴλ6 ΧΣΧ, ἰπ τοῦ. 19 α͵80 Ὦδνθ 

Ραββοὰ ΟΥ̓́ΘΓ, ΤΟοτβ ἴο Ἰ)ὙἽ (16 ΓΔ), σοηδί τιιοὰ 

88 [δια  πΠἰἢ6, ῬΟΓΏΔΡΒ ἴῃ ΟΥΔΟΡ ἴο ΘΙΏΡΑ51Ζ6 [ἢ 6 

βἰστιίβοδηοο οὗ {π6 ἤρυτγαινο Ἔχρσοβαίοῃ.--Ἴ ΠΟ, 
ἴμ6. οὐ͵οοῖ οὗ π6 Ἰψαγπίηρ, Ῥουαρ8 αἱ [ἢς 88Πὶ6 
τας : ἐο ὀγίμρ λΐπι ἰο ὲ ἀαραΐπ (ΡΒ. χχχ. 4 [8]; 
Ηοϑβ. νἱ. 2; Ἐρῃ. 11. 5).--- ἢ}, ῬΤΟΡΟΙΙΥ : υαῦ 19 
ποΐ δἰγαίσηῦ, ρεγνογίοα ἰῃ σοηδοαθθηοθ οἵ ἀ6- 
νἱαϊϊηρ ἴγτοῃ {Π6 5ἰταίρῃί, στρ τὰν, ἸΘΏ6Θ: 
κητίρλέοοιιδπεδδ, αι 8180 : ἐπίψφωδέν. [πὶ ἴ8. ρδγ- 
ΜΟΥ ἴΠ6 ὉΠΤΙ μη ΘΟΙΒ Ιη8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ὈΓῚ 
ὍΡΟΝ ᾿ἡτη5017 ἀδαῖδ 88 ἃ σΟὨΒΟΠΊΘΏΘΘ; ἔπμογ8 18 
Δ Ῥὴὴ ἮΨ, 88 ἰὺ 18 ΟΧργϑβϑθᾶ ἴῃ, οἷν. χχί. 80 [Ἐ᾿ Υ͂. 

25] ---ΤΊια οἷοβα οἵ ἴΐι6 νβεῦδβο 1Π|κουνίθα σοπ δὶ 8 ΔΏ 
ΔΙ] υϑίοη ἰο ἃ Ῥάββϑαερθ ἵἱῃπ Οδποβίβ, θη. ἰχ. ὅ 
(ΧΙ. 22), ΟἿἹΥ σπῖπ {Πἰ5 αἰ Ότοηςα, τΠ8ϊ Ὁ0ὍὩ 

βἰδπᾶβ ἰῃμϑιοια οἵ Ὁ. Δ 1οἢ. Ἰαϊέον 68. Οχρ δ ἢ 8 
8: ἴο 50 Θ[ΓΘΓ ΔΗΥ͂ ΟὨ6, [ἢπ8 οὗἨ ἃ Ἰῃότὸ δοῖϊνο γὸ- 
αἰατηαύίοπ, Μ}}116 10 πιθδη 5 ἸλοΓο ἃ Ἰοοκίῃρ αἰου, 
ἂ τ ιβο τς αἰ 1Π6 ογο8. [{ ἰ8 186 ᾿δἴ6, ψὨΪσἢ ἰδ 
ἷπ [86 ὈΪοοά, οὗ ἴο86 ἴῃ [5τ66] ψ ]οἢ ᾽8 Θηἰτιβίοα 
ἴο 106 Ῥχορῇοῖ 8ἃ8 86 τναϊσοῃτηδη. Εν [818 Φϑ βον δῇ, 
(ὴ6 βαργοηα ΕΦΟΡτοἴοσ, ἀσπιδημὰβ 8 σϑοκοηηῦ. 
ΤῊ Ργορβοῦ 80 ἰογρεῖβ ᾿ἰβ αἰλ ψΒἰοἢ ἢ οὔτ. 8 ἴο 
ἀῆα πητχηϊοοῦβ ἴῃ (οα᾽ 8 βίδα, ὈΘΟΟΏ.Θ68 ἃ Ιη8}- 
Βδυρ  ΓΟΤΟΥ, ἃ ΙΌΓΘΓΟΣ οὗ ὑμδὺ ΙΏΔῃ, δηὰ ἰβ σὸ- 
μαρὰ ἐτὶ 88 ΒΌΘΟΙ ὉΥ Οοά. 

γεν. 19. αὶ [Π6 ψα  οὗἨ ἀοἰἑγογαμοθ ἷβ [ῸΣ 
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[Π6 ἀητῖρῃ ἴοοιϑ τη, 8 Βῆονση,, Υἱζ. ταί, ΑἸ Κὸ 
ἱππ Τά] (Ὑἱοϊθ 988) δπὰ οὔὐναγα]γ. Τὴδ ἀε6- 
᾿ἰνοσαηοθ οὗ 800}, δὰ τεραγαὰβ ἴῃ6 ῬΙΌΡ οἱ (ΠΟΤῈ 
Φ.), ἰΟΥΤΔΟΙΥ ὩἽ δ. ἰχ. 4), 18. Ῥγεβοσνδιϊοῃ 
ἴγοτῃη ἴμα ἀϊνὶπθ ἀνοηρίης οἵ Ὀ]οοα. ---ὕ τ. 20. 
ΑΔΕΒ οἴς ΠῚ πη οὗ {πΠ18 ἀπά ἴῃ [ΟἸ]ον Ως 
γοῖβο ΠῚ [6 ὕνο ῥσγοοθάϊησ. Ηθηρεῖ., Βοϊάϊηρσ 
ἴαϑῃ ὉΥ {09 ΡΘΟΡ]Ὲ ἱπ ἷβ ἱπίογρτγοίδ θη, ἀθη 68 
1}: ῬΟΙΒΟΠΔΙ οοπίζαβί ἴῃ ΟΥ̓Χ; ΠΟΥ ΔΙῸ, δοοοτ ἢ 
ἴο ἶτι, ἀοδϑίμηαίθα 88 σ]οκοα δ ργοβδηΐ, 85 τίρῃῖ- 
6οῖ18 ΔΊ Γοίδγθηοθ ἴο ὑπμπεὶν ἀδδυϊην δηὰ ὈθτοΓ 
αϑῇ. Τὴ ἀοβουρίίοῃ οὗ ἴη6 τἰχμύθουδ τοϑῃ 
065 ποὺ οογίδι ἰΥ σῖ86 δῦονα 6 οοσίδη οὐυϊναγὰ 

Ἰορα!ν δηά ἰβοϊαϊοὰ σὶρ ἰθουδηθαθθα, τσ. 18: 
ἜΝ, ΠΟΓΟ 2102. --- Ηἰδ σι ὐϑουδιοθδ 18 ἱπμαὺ 
αἰϊαϊηοὰ ὈΥ͂ τὴ 88 τοβαγὰβ [ἢ8 ἰδ οὗ βγϑ6], ὑῃ8 
πϑ᾿Ο}8}-] ρα] σὶρ ΘΟ ΒΏΘΒΒ; ὨΘΏ66, 4180, ἀθραῦ- 
ἴαγο {μογοίγωσῃ 18 χυλῦθ οοηοοῖ γα Ὁ]9 88. “" σοΙητη]ὔ- 
ἰἰηρ πιο κοάποβδ (Ἰἰα υἱδγ} 3᾿ ἀπά, ἴῸΓ {86 ἀφοϊδίοῃ 
οὗ τῃ6 τηδίζοτ, ὕπ6 δίασ ἐπιρ- Ὀ]ΟΟΙ 15 αἴνϑα ὉΥ 
Θοά; ἐ.6., ἴο δι ἢ 4 τἱηὐθουβ τηδῃ (ςΟΙηΡ. ΠΟΎΕΨΘΓ, 
Ῥτγονυ. ἷν. 11, 12, χυ. 19) [86 αχὶϊο, οὐ ὍΠ6 βίδϊδ οὗ 
ταδῖζουβ ἴῃ Φο ΓΒΔ] οτη, ὈδΟΟΣ 68 ἃ τοπιρίδιϊοη ἔγοση 
ἀοά, ἱπ δὺ [ἈΓ 48, ἴου 88 ἢ οὗ ἀφοϊάϊηρς [6 
σοπάϊξίζοη οὗ 186 τη8ῃ, 8 16 οιιῦθναγα οἰΓοπι- 
δἴδῃ 68 816 διγαηροὰ ὉΥ Ηΐπι, Ὀυϊ ποῖ: 8 βίυτη- 
ΠῚ - ὉὈΪΟΟΙς “ὁη ΒΙΟΝ ὯΘ ΤΔῪ αἷθ᾽ (Εν7.}; ἴον 
ΤῊ ΚΠ Ὀορχίπβ ὕπο δροάοβίβ, ἰυϑὲ 88 ἴῃ Ὑδγ. 18 
ν ΝΠ, 6 5881 ἀΐθ,---8ὸ 1 15 ἀροϊάρα 85 ἴο 
[8 δροϑίαῖο τὶ ὔδοιβ τη}, ῬΟ Ὧ88 Ὀδοοτῖηθ ΠΠ 6 
1ὴ6 ψίοκοα (οἢ. χνὶ δ. 24), δῃὰ {ποτθίοτο τοιϑὶ 
ΒΌΡΘΑΓΙ 5811}} ψότβα ὕμδη 6; 80 88 [Π6 βία Ὁ] ηρ- 
Ὀΐοοῖκς ἴο Ὀ6 αίνθῃ ΟΥ̓ ἀοα Ὀτίηρθ ᾿ἷπὰ 4150 1π 
δοῦια) ἕδος ἴο τοῦ ταϊῃ. ΤΏδ ῬάᾶΓΆ]]61, ΠΟΤΨΘΨΟΓ, 
ΨΙ τόσ, 18 ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ 1Π01168 πορ]θοῖ ἱπ ΜΆΓΏ- 
ἱπῷ οη ἴδ ρατΐ οὗ πὸ Ῥγορμοῦ; δῃηά 85 5 }} ΟἹη]8- 
Βἷοῃ ἰ8 ὈΓΟΘΌΡΡΟΒΘΘα, 80 δἷ8ὸ {6 ἀδαΐῃ οἵ {18 
“ τ] ιΐθουβ " τηᾶη, δΐ8 ταΐϊῃ ἱπ ἴπ6 Ο(ΟἸ)α]άθδβῃ 
ἀϊνίπο Ἰυἀρτηοηΐ, τιυδῦ Ὅ6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ (52) Γοίοιτοα 
ἴο 1 ΡῬτορδοῖῦ, δη ἃ, σοηϑοα ΘὨὮΥ, [πὸ ΡΟΒΒΙ ΠΥ 
οὗ δηοῦμογ σοϑ]δ 6 ῬΓΘΒΌΡ Ηον ἴΠ6 6886 
ψ}}} δα ἰὼ ΤΟΑ] ΠΥ πιὰ (818 ἸΔη, ὙΠῸ ἰ8 ΟΓΒΘ 
ἴμαπ [86 Ὁ 7, 18 βῃονσγη ὈΥ [86 Βίἰδίοιηθηῦ: ἴῃ 
ἶδ αἴθ ἢ6 8581} ἀΐθ, τ᾿] ἢ ἰβόρῆς "οὶ ἴο 8 [8156 
δβῖϑρ δυίβίηρ [ΓΟ ΠΘΓΘ ΘΔ Ώ658, ἱρπηόγδηοθ, Ὀὰΐ 
ἴο ισὶοϊοάπεδϑ δοοοηι α λαδίέ. ΤΏ ἱπάϊ νἀ] Ζί ῃρ’ 
ἀοδοροη οἵἨ ΟἿΓ ΥΘΙΒΘ (48 ΔἰΓΟΒΔαΥ ἴῃ υϑῦ. 19) 
ἴγ68 ΔΑ ΟΠ 6] ῥγοοῦ οἵ ἴπ6 ζδαγί] σοττα το οὗὅἁ 
ΒΓΆΘΙ 848 ἃ ψὨοΐο, ὩΣ ἢ δ αἰβοϊοβοα ἴῃ ψηδὶ 

Ρτοοθάοβ (οἷ. 11. 8). ΗΕ σἱρ ιθοτδηθθβθα τηθϑῃ, 
δοορογάϊηρ ἴὸ Ηθηρβῖ,, ““ἴπ6 ροοὰ πογκβ οἵ μας 
διιοοϑίοτθ, Ρ8. Ἴχχχὶϊ. 1" ()ἡ. ΤΏΘΥ δγὸ {Π6 ὁβα] 
ἀεοάβ οἵ [86 ““τἱρῃἴθοῦβ τι," ΟΥ̓ ΟΟ]]ΘΟΙνΟΙΥ: 
ἩΜαὶ ἢ6 ἮδΔ8 ἄοπο ἰῃ δοοοτάδῃηοο Ὑ1{ {Π6 ᾿δνν, 
ΜΟΥ 8 πὶ που τϑίδγθποθ ἴο {π6 βίαίο οἵ ἴῃ6 Ποατγί. 
[Βοϑόππι. τοδὰβ ΠΡῚΝ 88 8 οὐ ]ϑοῦϊνα β᾽ ΠρΡΌΪΟΥ 

ψῖ} [6 Ρ]ΌΓΑΙ οἵ ἐπα γουὺ Ὑ2}7.} ΟὐπΡ. Ὀδε- 

δἰί68β, Οἢ ν Υ. 18.---ἼοΣ. 2]. 5 ΠΝ 88 ἴῃ ὙΥΒΣ. 
19; Ὀπὺ ὕπο ἰββιιθ οὐἨ ἴθ οϑδθ 18 Θχ δῦ Υ [Π 6 ΟΡρο- 
δἰἷϊο: {6 Μψαγηΐηρ πὶ που ταῦτ, ὮΘΥΘ ΨΑΓΏῚΠ 
Ψ ἜΘ αἰΐαίπθ 118 οὈ͵οοῖ. Αἴδοῦ. [86 ὑπτθρ ἀ8Γ 
Ῥἱοἴαγοβ ἩΒΙΟὮ Ῥγϑοθιί, ὑπ β ἰ8 ἀγάσσῃ ἴῃ ΘΟ]ΟΙΤΒ 
80 τη 00ἢ ἴη6 Ὀγὶμϊογ. 70 ἐδ ἐὰλε τὶρλέεοιι παπ α8 
ἦε ομρλί ἰο δὲ ; διῃ!ὰ ὮΘΏ6Θ 4190 [88 ΘΙ ρἢδίϊο Ἰηοὰθ 
οὗ ἐχργοβϑίοῃ. Οὐμαρ. Ὀοϑίἀθβ, 1 Φόδῃ ἰἰϊ. 8, 9, 1]. 
1, 111, 6. τολὸ δδ ἴῃ νοῦ. 20. Οὐμηρ. Ὀοβί 68, οἢ 
γΟΓ. 19. 

Ιῃ νοσϑ, 22--27 {ΠΤ [0]]ονγβ ἃ αυἱΐο 8ροοὶαϊ ἴῃ- 
εἰτυοίίοη ἴον Εζοὶθὶ δ ἴο δἷ8 βρῆθσε οἵ ἸδὈΟΌΓ, 
Ὑ1ΟΒ ἰδ ᾿ηἰτοἀπσοα ὉΥ͂ Α δρϑοΐδὶ ἀοιιδπὰ ἴῃ ΥΟΣ. 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

22. ΟὐΟΩΡ. οὮ. ἱ. 8. Ι1ὐ 18 αἱ Το ]- 801, 4190, Ἐμὲ 
[15 ἀϊνηθ τονοϊδίϊοη 18 86 ἴο [6 ψγορηοῖ, 
Ηεηρβὶ. σοηβἰϑυθ Ὁ αβϑουίϑ ὑπαὶ {ΠΟΤ 18 80 
δοΐιδ] σπδησε οὗ ρῥίδοθ, ἰμαὺ ἘΖΘΟΚΊΕ] 8. Ὀεϊδκλπρ 
ἈΏΘ6]Υ ἴοὸ ἴη6 νϑίϊογ, {κὸ ἢΐ8 Ῥσθβοησα δ 1886 
ΟἾ ΑΓ, ἰδῖκοβ οἶδοα ἰῇ 86 ἱΠΠΕῈΡ τορίοη οὗ [88 
βρί τί (1).---Ἴ 6 νδ]10 7, ιι6 ἀἰδίϊη συ βῆ θα ἔγοπη [88 
μερηῃῦ οἡ δὴ ΤΟ]- Δ τνᾶ8 βιδυαδίθ, 18 ποῖ 
ΘΧΔΟΌΥ [86 ῥμ]αὶμ οχίυπάϊης ἴο {86 γχίνοτ---οξ 

ΠΊ Π. Ὀὰϊ ΠΡΡ2Π, 8. οογίδί ἢ γΔ]16Υ Ὀεΐτοοθῃ [86 

τηοιηἴαὶῃ - νγ0Ὰ}}8 ἸΠογο, ΙὉ β ποὺ 850 χη υο [ἢ9 
βοϊ πᾶς (ΗΈΝΟΒΤ.) 845. [6 βΒυ ὈΒβεηαπιοηΐ σϑηθῖν)] οὗ 
1ὴ6 ΦΑΣΙ ΟΡ ὙἹϑῖοη οὗ φΦ]ἹΟΥΥ͂ ΒΟΉ 6848 ἴο [9 
ομοΐοα οὗ {πϊ8 Ἰοοα]γ. (2 ον. γἱ. 17; 8. χῖὶν. 
10, 11; δοιηΡ. ΕΖεϊκ. χχχν δ. 1, 2.) 

γον. 28; σοΏΡ. οἷ. 1. 28, Τδδ νἱβίοῃ Ὀορίηδ 
ψίί : δηὰ, Ὀθ 80] Δ, ΟΝ ἱπάϊοαϊοά ἴο εἶτα 186 
βαρ Ὀδοκατουμὰ αηὰ ρτοΐθοϊζοῃ [ὉΣ ἢΐβδ 
ἸΑΌΟΌΓΒ, οὐ ὕΠ6 πάρε Ὀοΐοτο ἴπ6 ἀοοΓ!---Ὗ ον, 24; 
ΠοΡ. ἢ. ἰὶ. 2. ΗἸἰ χ᾽ Β σοη)δοΐαγο 5ΘΘΙῺΒ. 8 
οοττοοῖ οὔθ, ἰμαΐ 18 ἀοἤηἰΐα οτγάἀοτηρ οἵ [}6 
Ργορμοὶ ἰηῦο [06 οι86 ἰδ ἑοπηῃθοίεα 10} 186 
Ῥγδοθα ς᾽ ΒΌΣΤΩ ΠΟΙ ἴο ψῸ ἰοττἢ ; ἰἴ ΔΡΡΘΌΓΙΒ δἵ Ἰθαϑὶ 
80 0 ἢ {Π|6 ΤΊΟΓῸ ΥἹἱΒ1Ὁ]6, --- ἩΠΊΟὮΝ 15 ΘΟΓΙΔΙΗΪΥ οἵ 
Ππηροτγίδποο, {Π 1Πμ6 ργορῃϑῦ 83, ἰπ ἴῃ 6 ἢγϑί ρ]δοο, 
ἴο ὈΓΟΔΟ ἴο [86 ΘΥ̓́Θ ΤΏΘΓΕΪΥ οἵ 1118 σου Τγ- 
τη. [ἢ 8 ῬγΓΟΟΘαΌΓΘ ἰῃ γογ. 1ὅ ν᾽88 ἃ βϑιτῃοῃ, 
{18 δλιέέίπρ οὐΓὁἠ ᾿ἀἰηεβο παρ υοἱιλῖη διὲδ ποιϑὲ ἴδ, 
ῬΓΙΏΔΤΪΥ, ποι ηρ 6186,:----8ὴ ΔΟΙΟΠ, 8 σοπάϊ ἴοῃ 
οἵ ἘΖε κ161᾽ 8, τηϑθαῃῦ [ῸΓ ἃ ΒΟΙΤΏΟΗ ; ̓υϑὲ 85 ἱπ ἢΪ8 
0888, ΙΩΟΙῸ ΓΟΔΟΙΥ ἤδη ἴῃ ἰπαὶ οὗ δΔὴγ οἵ [116 
ΟὔΒΘΥ ῥγορῃθίβ, [86 ᾿μνσαγὰ ὈΘΟΟΙΩ6Β οὐιταγὰ, δηά 
ἴΠ6 ουὐναγα 8 ἱπτασὰ. ΗΪ8 ἰϑοϊαίΐοη ἔγοτη [8 
τηϊάβϑὺ οὗἩἨ 8 δου γγιθη ἴῃ [ἢ 8 γ4]]6 Υ γογ Οοιΐ ἰδ 
ΠΟΥ 10] να ὉΥ͂ 118 ἰϑοϊαύζοῃ απιοπς ἰλόηι αι ιϊιΐη 
ἢΐ8 ΟὟ ὨΟΌΒ6.; [Π6 ΤΟΥΓΠΊΘΣ 8. ΤὨΟΤΩΘὨΤΑΤῪ ΟὯ6, {1186 
Ἰαιεῦ οὗ ἃ τθοῦο οῃαἀυσίηρ σπδσγαοΐοσ, 8 ἸαΓΟΡ 
ΒΥ͂ΤΩ ὉΟ]164] ΒΟΟΣ) 18 [ὈΓΊΠΟΥ ἀοβηθά ἃ8 ἃ ΟΝ ἐη 
»υδίϊσιιπι Ῥγοαΐγε (ν τ. 26), Δῃ ἃ Τοτο ΘΧΘΟΙΪΥ 88 8 
8110 }06 οἢ ἴῃ68 ρῬατΐ οἵἩἨ [π6 νοὶςθ οδ] ] ηρ ἴο τορϑηῦ- 
8η06 (τοῦ. 26). ΤΏοβΘ ΜὙ͵ὴῺΟ ΔΙῸ 50 ΥΟΓΥ͂ ΘΕΡῸΥ 
ΔοΥ ψμᾶὺ 8 Υἱβὶ Ὁ]8 δὰ δοοον ἰη} ἀϊγοοϊοά, 
ἢτεῖ οἵ 4}}, ὕο Ἰοοῖκ δὲ ἡ δὲ πὸ Ῥτγορμοῖ ψὶ}} ἠο 
(οἢ. χὶδ. 6, 11). Ταῦ ψου]ὰ πθοοββαγ νυ οχοὶΐο 
αὐ ΟῚ, δῃα ΟΌΓΙΟΒΙ ΤΥ που] ποσοββαυγ, ἡ Ὶ ἢ 
ΟΥ̓́Θ στον ηᾷ Ἰηύθηβιίυ, ἀθβὶσθ ἰο πᾶν 1ζ Ἔχρ] αἰποὰ, 
αὶ ΕΖΟΚΙ6Ὶ 8 δοίης Πα8 ἴῃ νον, τ ηδὲ 1 τη6 818. 
ΤῊ] 18 σεγίδί ]Ὺ 0} ὈΓΙΠΊΔΤΥ͂ ΓΕΆΒΟ ΜὮΥ ὉΠ 6 ῥτὸ- 
Ῥιιοῦ 8 ποῖ "8 ἢ ΒΌΤΩΤηΟΠΘ ΑΔΥ ΟΥ̓ αοἂ (νοῦ. 
22 844.) ἴγσοτῃ 6 χηϊάδβὺ οἵ μἷ8β σουπίγττηθη, Ὀθὺὲ 
ΪΒ0 ΤΡΟοῖγ68 ἴΠ6 σΟΙΏΤηΔΠπα ἴο Βῃι Ὠἰπη86] Γ ὑρ ἴῃ 
᾿ΐ8 Βοῦδβα ἰῇ ὑποῖν πιϊάβί, Τ)ι6ὸ βῃηυϊθηρ αἰ) 86 1 
ὮΡ ἴῃ Ηἷα ου56 ἰβ ὑπογοίογε, οἵ οοῦγβο, ΒΥ 0] ]ς, 

Γπουσἢ, δ ἴῃ9 βδῖηθ (ἰπηθ, ἰὑ οχρὶαΐηβ [0 ὃ8 
ἴΠ9 ΜΔΥ ἴῃ ΨΠῚΟΝ ἢ. ἦν δπὰ γ᾿. δὰ ἴο Ὀ6 ππάοσ.- 
βἰοοα, ΥἱΖ. 88 ἀοτηθδύϊς ΟσΟΌΓΓΘΠΘοΒ.Ό. [ὑ ἢδ8 Ὀδθῃ 
ΤΕρΑΓαΘα 88 8 Ῥἱοΐιγο οὗ [ῃ6 Γιΐιτο οὐ ΕΖοὶκ 618 
ΟΥ̓ ὈΓΟΡΠοἴο ἀοδίηΥ (Ηλν.), ἀπὰ 8150 88 ἃ ρίο- 
ἴωγα οὗ Φογιβαίοη ὑη ον ἐηγοϑίμηθηϊ (ΕΡΗΒΑῈΜ 
ϑυβῦβ, {Ε8.}, ᾿ἰπδϑιη θοῇ ἃ5 1 88 [886 ]Ὁ αϑϑυπιϑὰ 
[παὶ {Π6γ6 ψὰ8 ἃ ΘΟ πθοΙ ἢ ὙΠ] ἩΠαὺ Τ}Ο]] ον 8 
ἰπυιηοα αίοὶν, ΟΥ δἱ ἃ Ἰἰαΐῖοσ ϑίασε. (ΒΆΒΟπῚ: {παῖ 
ἴοι τηαγοδβὺ ΒΟΥ {116 τὰ ὕμαῇ ΓΠΘΥ 8.6 ὈΠΜΟΤΙΗΥ 
οὗ δαιηοῃϊτίοη. ΟΟΤ, : ἱπ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο ανναὶϊ τῃ6 
8108 Ὁ]6 {ἶπη6 ἴοτ Βρϑαϊηρ.) Μοσθονοσ, {ἢ 18 μότιδθ 
οὗ 186 ΤΡΟΡΊΡΥ 8 ἴη6 ἱπηοσθῃΐ σϑιι86 οὗ 411 {6 
“4 Ἰοἰβαγθ οἵ ἀοτηθϑίὶο 11{6,᾿ δηνα ποῖ, δοοοτάϊπς 
ἴο Εἰ να], ἘΖεκ16] ψψ88 δἰ πιοϑὲ θχοϊ υϑῖνοὶυ οοσαρίοα 
ἴῃ ΠΙΓΟΤΑΓΥ͂ ῬΌΓΣΘΌἑ 8. 

γον. 26. ΤΊο βῃῃαυης Πἰ τ. 8617 ἀρ ἴῃ ἷ8. Ἠου56 
8 ποὺ ἰπξομἀφὰ ἴο βΐϊ οὐ ἰδ σου ἰΥΥΙΏΘῺ [τΌϊὰ 



ΟΗΑΡ 11. 26, 27. 

᾿ΐτὰ ; ὉΣ τδδῖ ἢὨο ἱδ ἴο ἀο ἴἤ6Γο 8 ἴοσ [6 ἤουδβο οὗ 
ἴδταςὶ (οἷ. ἱν. 8 844.), 8 ἀοπ6 Ὀοΐοσο ὉΠ ῚΣ δγδ8 
(γνεσ. 12; σοΙηΡ. 8}8ὺ ὁἢ. υἱδὶ, 1); θὰαῦ 6 (ΠὨΝ)) 
ἷδ ἴο Ὀ6 ἴον {π6πὶ οη6 ὙΠῸ 18 βδῃεὖ ὉΡ, ἱ.6. ἰῃ [86 
ἔγοὶ ρ]ασθ, οἠὐξ τοῖο ἐδ ποί ἰο σὸ 7ογίλ ἱπίο ἐλεεῖν 
ηιδεἰδί.---- οὐ Β0Ὰ οὗ τ8 1, οοῃρ. οὐ οἷ. ἱἰΐ, 1. ---- 
Β6) 01], ΠΟΥ ἰδ , εἴο., σαῃ ΟὨΪΥ͂ ὍΘ .εἷ8 σοιιπέγυ- 
τηδῇ, δπὰ ὑπαΐ οὗ 88 Ὀδΐη ἰδ τὸ οὗ ἢἷβ δ} }}γῪ, 
ἯΠΟ ἴδῖκα ἷπῃ [ὉΓ ἃ τηϑα τη (Α ΠΑΡΙΒΕ),-- Υἱοῦ 
ὙἘΙΟῚ ποϊῃΐηρ ἴῃ ἴῃς σοηοχὺ ἴἈνουτβ.Ό Βυΐ ΗΙῦ- 
ξἰσ 5 υἱὸν (δεοερύθα ὃγ Κ61]) οὗ ἐῃν1510]6, ἈΘαυ ΘΏ]Ὺ 
μόν οτα, ψ ποῖ Ὀουσηὰ ἘΖοΪκ16] (6 “88 10 στοτο ὈΔη 48 
οὗ ἐποβεηηδηΐ "᾽]), 15 416 ορροϑϑὰ ἰο [86 σοῃ- 
ἰοχ. ον. 26 ὈΥ͂ ΠΟ ΙΩΘΒΏΒ ΤΩΟΥ͂ΘΒ ἰῃ [6 881ὴ6 
πὸ τῖξὰ νοῦ. 26, Ὀὰϊ ἴῃ σογ. 26 ἴῃ ὑΓαμ δ᾽ ἴοι 19 
τῆθ46 τοδὶ τπεη ἰο ἀοαὰ. (ΟἿ. ἱν. 8, δοοογάϊηρ ἴο 
Ἐδ118 οὐσῃι οχρ]απαίίου, δ88 πὸ σοῃμηθοίοη ΜΠῺῈ 
118. ἘΥΩΤΕΝΠΕ ἀθρουπαπς οἡ ΨὨΘΙΠΟΥ 6 8.6 ἴο 
ἰοοῖκ Ὅροι ἴδ6 ὀἑηγαάδηρ οἵ [86 Ῥγορἢῇοΐ 858 ἱπίθηἀθα 
ἴο ῥγονοῃΐ δὶπὶ Ἰσανὶηρ 18 Ἰοῦδ6, ψ  ϊοἢ σου], 
ἱπάδοϑα, [4]} ἰη τῦῖτ} [86 ϑνυςἰπρ᾽ Ηἰτ. 86} ἃρ ἰπ 1 
οοπτηδηδοα Ὁγ αοα, Ὀπὲ τ ΒΟἢ σου] οοτγτεβροηὰ 
1116 τ [πὸ ἀἱεροδίξου οἵ [86 ργορμ ον 8 σου ΤΥ- 
ΤΏ6, το ἀο ποῖ σΟΥΔΙΥ ποδὶ αὐ ἀοα τ 8865, 
Ὀπξ πιθ ἢ ΤΑΙ ΒΟΥ ὉΠ ΘΟὨΥΓΑΙΥ  (ΒοΠο6, μου ρδ, 
ΚΙΜΟΗΙ: ὕὅο ἰπῖο ἐπ ἷμπα ἤουδβο, δηὰ ᾿ῃοῦ 84]: 6 
βδιαῦ τ ᾿Ππογοΐη, ἰδὲ 88 1ἢ ΠΟΥ δὰ Ὀοπηὰ [1166 
ὙΠ Ὀαπά58.) δα ἃτὸ ποῦ ἴο αϑϑδογὶ τὶ τῇ οἱ] [δὶ 
ἃ [εἰοτίηνσ ὈΥ̓͂ πιοΔἢ8 οὗὨ ἴποϑθ ποῦ] δ ᾿γτθοοι- 
οἾ]8Ὁ]6 τῖῖἢ οὗ. ἵν, διὰ ν., βἰποθ ἃ ζδέϊοσίηρ οὗ 
(8158 ἀδϑογ ρ(οη ταὶ ἰακὸ ρ]αςθ δὐγοσνσασάβ, δηὰ 
ἘΣοἰκῖ6], Τυρα 16, τοὶσηΐϊ ἀρσαΐη αν ὈΘΟΟΙῺΘ 
ἔτχοε ; διιὰ Ἰπβῖ ἂβ {116 158 ἰῦ ἴο Ὅ6 Γεραταθὰ 88 ἃ 
ἀδεῖδῖνο ἀπε τ ΟΝ ἴο 19 νἱενν, [δῦ πο ἴγϑδα οἵ 
διιοἢ δδδδυΐ 15 ἴὸ Ὅθ αἰβοογογθὰ δἰ βο ΠΟ 16 ; ΟἿΓ 
ῬαδβαρῸ ἰἴϑ6][ τιϊρ Ὅ οοπίαίῃ ὑΠ6 τηϊβδίης ὑγδοθ. 
Βυῦ ὨΠΣ ΝΥ Νδὴ ἴθ ταῖθοσ (88 α]βὸ Ηδεηρϑῖ.) 

Ξε δαέ ἐλοι (ΠΏ) υὐἱέ (9410) ποέ ρὸ γογίΝ ἴο 
ἔλεπι. Ἰπεϊοδά οὗ Ηἰπάοτίπρ Ἀἷπι ἔροτ βρθδκίηρ, 
ἢΐ8. σοππίγυτηθη Μ ||, οα ἰδ 6 Ο0Π , ἴῃ {Π6}Σ 
συγ οϑἱ Υ, ἀἰο ΘνοΥΥ ησ, Μ111 ὀνθῃ γν]ο]οπὶ 
Βαπᾶὰβ Ὄροη ᾿ΐπι, ὑπαὺ ἢθ Ταῦ ὁοπη6 ἰογί ἢ δπὰ 
ϑΡΟΔΚ ἴο ἱδδῖη ; ΠΟΥ ΨΜ1]1 ἴσον Ὀδη 8. ΟΥ̓ΟΣ Βΐπι, 
ΜΠ Ὀϊπὰ δὶπὶ στὰ Πότ, ἰπ ογάοῦ [6 ΙΠΟΓΘ 
ΘΑΔΙΪΥ ἰὸ Ὀτησ εἶτα ἰοτί!. ΑἸ] ἐμαὶ πεν μαΐη 
ἘΠοτεῦν, Ὀοδίἀοβ ἷβ ποῖ ροὶηρ ἴοσίῃ Ὠἰπη86}} 
ἴο ἴσο ἴῃ βοΐ ἃ ςᾶΆ86, ΠῚ Βα, 1δαῖ, πον - 
διαμαΐηρ ἱποὶντ ΠΟΥ, Π6 ν11] ποῖ βρεακ ἴο ὑῃθπι, 
β'ης66--- νοῦ, 26---Ἐαοἀ ν}}]} Ηἰπάον ἰς., ΤΉ 9παςης 
αἰπηβοῖ ἂρ ἴ ἢἷβ Βοιιδ6 ἰ8 ἴο Ῥοοοτηθ βοιῃθίῃΐη 
ΤΟΤΕ ἀςοἤηϊΐο, νἱΖ. λό δλυζίξηισ οὗ λὲδ πιοιιδ, αἱ ἰδὲ 
ϑατὶε ἐΐηιε, ατπιὰ ἰμαὶ 88 δὴ ΓΝ ὅλ, ὙΒΙΘΝ ἰς 
Βετα δαυϊνα]οπῦ ἰπ τηδαπίηρ ἴο “84 ἀβοϊδίτηοῦ 
δραϊηδὶ νἱσο,᾿ ἷἱπ ΔῺ δἰτηοδῖ δχοϊυβίνοὶν ἰοστηαὶ 
γτοβρθοῖ, βίῃςα (ΠΟΥ ἅτ 8 Ββοῖϑο οὗ το ἑουδηθοδ 
(ε. 111, δ), ἀηὰ ποίηΐηρ τηαίογ] 18 ἴο Ὧδ6 Δοσοχη- 
ΡΠ βμοὰ διηοηρ {μ6πὶ 88 8 016. Οὐμρ. οα 
ΨῈΣ. 18. 
εν. 27. ΔΊΣ Ροϊπίς ὈΔ6}κς ἴο τ ϑδ ἃ ἰὴ νοῦ. 18. 

ΤῊ {Π|2 8΄]θῃ σα οἵ ἘΖΘΙκῖοὶ ἴα ουθὴ ΠΘῚΘ δἰσθδαν ἃ 
ἐμθετοοδὶ οὗ ἀοἀ Ὅροι [8Γ86] : ἴου [Π9 ορβηΐηρ οὗ 

τοῦ ἢ ̓ Δ8 [ὉΓ 118 οὈ͵εοίς [86 δοτηπηαηϊςαϊίοῃ 
οὗ ἰδ6 ἀϊνίπο τονοϊδίΐοη ἰο ΐἷ8 δουῃίγυτηθη. 
Οὐμρ. Ὀοβίάοϑ, οὐ οἷν. 1. 4, ἰΔϊ. 11, 11, δ, 7 (ον. 
ἵ., 7, χχίϊ. 11). ΤΊ6 τοίδυθῃοθ οἵ ψϑσβ. 2ὅ--27 ἰβ 
ῬΓΙΣΔΣΙγ το οἷ. ἴν., ν. ; ἴῃ ἃ 1688 ἀδρτϑθα ἰδ 15 οδὺ- 
τίεά ου ἰο οἷ. τἱὶ, ; Ὀὰ Ρεγπαρθ οὗ. χχὶν. 27 
δηὰ “ἢ. χχχίϊ!. 22 σεῖοσ ἴο νεσβ. 26, 22. Οὐμηρ. 
Ὦϊοτο. [πὸ ροηθγαὶ, νοτβ. 26, 27 Ἔχρῦοϑδβ [ἢ 6 δ {τὸ 
ἀορεν ἄθηοο οἵ [Π6 ῥχορβοῦ, 8116 ἰΏ βίϊθῃοθ διὰ ἰμ 
δροδκίημ, οἡ διρὰ Τομδοαυσπεν [ιἷ8 αἀἰγὶπα 

8] αἰ ργθηΐ ἔσο δηοοΣ ἴῃ 
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Ἰεριτηδίϊου ; ἱπ Ῥαγ ου}16Γ, [ἢ16 τοτραϊ αἰηρ ἀσιῃ 
ἰτη ὍΡΟΙ Ἀ1η)--- Ὀὰῦ ἐπαῦ 88 σοραγὰβ ὑμ8 
ΟἾΟΓ οἰ αγβοῖοῦ οὗ ᾿ΐβ μτορμοῖίς ἸΔθοιΓΒ [τότ οἷ. 
ΧΧΧΙΥ. ΟὨΔΙ5---ἸῊΔΥ Ὀ6 ΔρΡΙΪοά ἴο {86 μεθ 
ἄστη ἴο {π6 ἀδδιγυσάοπ οὗ Φοχιβαϊθηι, 88 σἤδγϑο- 
ἴογίϑιϊο οἵ [818 ρογϊοά, δα {δογοίογο βίη οι} Υ 
τορϑαῖθα αἱ 18 οἰοϑθὲ. Ομ Ρ. Ὀοβία 68, οἢ εἰ". ν. ὅ. 

ΑΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΟὟ. 1]. 12--27. 

[ΤΊ|δ ϑοοσοη, τ᾿ Β]ΟὮ 8 ου]4 ἢατγο ἰοττηθὰ ἃ 86 
ταῦθ σμαρίοσ, ΓΟ Οσ8 ὑπὸ Θπίσγϑηοα οἵ ΕΖΟΚΙ6] οα ἢ ΐ8 
Βἱσῇ νοοδύοη, δηὰ οοηίδίηθ ὅΠ6 ἢγϑῦ τ βθαρθ ἀδ- 
Ἰίνεσθα ἴο πἶπι τοϑρθοϊίηρ 10. ΗΠ [ὈΥΠιῈΓ Ρΐδοα οἵ 
δροάο, ἱξ ψοι]ὰ βθοπὶ, γὰ8 πο ἴῃ πηοδὲ δάνδῃ- 
ΤΑΩΘΟΌΒΙΥ δἰζυαϊοα [ὉΓ Ῥγοθοουϊ την Ὑ1{]} διισοσβδ 
[80 ψΟΥΚ σοσηχη θα ἴο ἢ]: ; δῃα, 1) ΘΟ ΒΟΑΏΘΠΟΕ, 
ΒΦ τεοιηονοα ἴο Το Δ], τ ΐσὶ 18 ΠΟ ΏΘΓΟ 6188 
τηρῃἰϊοηθά, Ὀὰϊ 88, ἴῃ 411 ῬγοῦδὈ  } γ, Τ9. Ὀεϑὶ 
ΡΘΟΡ] θα Ἰοοδ! Υ, οσ [Π9 σοῦ ἴονσῃ οἵ ὑ}:6 δεν 5 ἢ 
οοἴοην. ΒοΩ ὸ οᾶπηα δηᾶὰ ΒΑῪ {π6 σαρίλνον 
ἀν πα ἴΏ6ΓΟ, ἰῃ ἃ ἀο)οοίοεά δηαὰ τηουγηΐ οοη- 
αἰτίοι, ἢθ δεὺ ἀν ΔΙΠΟΉς ΤΠοΤ ΤῸΓ Βοσθὴ ἀδγ8 
ἐὐοΣ ΓΉΡῸ ὙΕΠΤΕΕ ΕΗ [8:8 ΘΟΙΩΠΊΟΠ᾽ αὐτἐπἀ6 
οὗ ριϊεῖ (Εἔζγα ἰχ. 8; ἴ,δπι. 1. 1-8), δη ἃ βονθὴ ἄδγ 
Ὀοΐηρ [6 υδῦ8] ρεγίοα [ὉΣ ἴΠ|6 τηδηϊϑδίδιοη οὗ 
186 Βοαν θοῦ βοῦτον (ὐοῦ 1. 18). ΒΥ ἴῃ βρεπά- 
ἵηρ, δὖ ἴὴ0 οπίδεῖ, 80 ΣΙΔΏΥ͂ ἀδγ8 οὗ ἀδ68ο]αἴλου δηὰᾶ 
3481 Π688, 89 “ᾶγε ῥτοοῖῦ οὗ ἢΪ8 ἀθθρ ἴβι]ον-ἴθο] ης 
ΜΊῸΣ Ἠἷ8 ΟΧ θα Ὀγοῖδσθῃ ἰπ {Ποῖν ἀθργαβδϑᾶ οοη61- 
ἰἴοῃ, δια βιονθὰ ον ΘΗ ΟΓΟΪΥ Ὧθ δηϊογραὰ ἰηΐο 
ὑποὶν δἰαῖθ ΤὨῸ8 δοστοσίηρ ἰῃ ὑπο ὶν δοιτον, ἀπὰ 
ὑγχεδίμίμα [πὸ Ἰθπάθγηθαθ οὗ ἃ βυπιραϊἰζίηρ ϑρίἰτίξ 
ἰονναγαὰ ἴδοι, π6 βουραῦ ἴο ἰὴ ὙΠ6ῚΓ σομπάθσηοσς, 
διηὰ ΒΘΟΌΣΘ 8 [ἈΥΟΌΤΘΌ]Θ τὰ τς ἴον [6 πογὰβ οὗ 
ἸΏΘΓΟΥ δηὰ οὗ Ἰυϊδρτηθηὶ ψὨϊοῖ 6 88 ἔτσοσῃ {ϊπ|0 
ἴο {16 ὕο ῬΓΘ88 ἡ ἰῆμι (μοἷγ ποιίςα. 

ΤῊΘ Ρῥγορμοῖ, ποίενοῦ, ἀἰὰ ποῦ ρὸ δἷἴουμθ ἴὸ 
[8 }8. τηουτη Ὁ] δΒ6]ὰ οὔ Ῥτορμοῖῦς ἀρβθῆογ. Ηδ 
ΜΒ ὈΟΓΏΘ ἰπὶῖμ6 Ὁ ππάᾶθὺ ἴΠΠ6 οομδβοίοιβ τημεν 
οὔ {η6 δριυῖ οἵ Οοά, δῃὰ νγὰϑ αἰνεπάθά Ὁ {πὸ 
βγη Ὀ0Ϊ5 οὗ [6 ἀἰνὶη6 ῬγΓθβθη06 δηὰ ρίοτγΥ. ΒΘ 
Ὧθ ΤῸΒ6 ἴο Ῥτοσδοθᾶ οἱ 18 δΟΌΓΒο, ἴπΠ6 Ψ}0]6 
ΤΩΔΟΠΙΠΟΙῪ οἱ ἰδ ὨΘΑΥΘΏΪΥ νἰβϑίου Ὀορδὴ 4180 ἴὸ 
ἴΏΟΥΘ; δηὰ δτηϊὰ {ῃμ6 οσδϑῃϊηρ ΟΥ ΤατΩ] τοῦ 8 
ποὶδοὸ ΜΏΪΟΩ ὈΓΟΚΘ ΡΟ ἷ8 βρ τι τυδὶ οασ, 16 
μοασὰ ἴῃ6 ψοτῆβ, ““Β]οββδβοὰ Ὀ6 ἴπ9 ρου οἵ 
Φοιονδὴ ἔτομλ Ηΐ8 (οΥ 118) ὉΪδ806 ""--οογίδὶ } Υ ἃ 
ΒΟΙΏΟὟὙαῦ ῬΘΟΌΪΥ αὐίοσαποθ, ἀπά οὔθ ποὶ Του πὰ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἴαΓ μετ οὗ δοτίρἕυτγα; γοῖ ποὺ τηδίθγ}} 

ἀοηΐ 86, ““ Β]οβ8οά 
6 1Π6 πδιῃθ οὗ {π6 [μοτὰ.᾿" 6 αΙοτΥ οἵ Φο ον δἢ 
ἤΘΤΘ ᾿ὰ8 ὑπδὲῖ τηδηϊοϑίθα μου ἡ Ϊοἢ δὰ δΡ- 

τοῦ ἱπ νἱδίοῃῃ ἴο [06 Ῥτορμεῖ, δῃὰ ψ πο ἢ νγα8, 
τὰ ΟἾΝΟΣ ἬΟΣ8, ἃ σενο]αϊίοη οἵ Ηΐδβ μ]οσγίουβ Πδτηθ. 
Τὸ γοποηηοα ἰΐ Ὀ]ΕΒΘθα ἔγοτα [18 μΐδοθ, γὰ8 ἴῃ 
οἴῪοϊ ἰο ὉΪ685 ἀοἂ ΗἩΣΏ 56], δ ἔππ|8 ἀηὰ {ῃ6Γ6 τὸ- 
νϑαηρ Ηἴ8 δάογα Ὁ] ρεγίθο 0Π8 δὰ ἀϊνὶπο ψ1]]. 
Απὰ 88 [88 ὑγορμοῖ χαδ μοΐῃρ' ἴο 6 [Π}0 ΤΟΡΓΘΒΘΏ- 
ἰαύλνθ δῃὰ Ὠθρα]α οὗ [8686 ἴῃ ἃ Βρῇθτθ  ΠΟΣΘ {Π 616 
Ὅ88 ΖΘ ἴο ἀδηρ ἰδ βρὶτῦ, αηὰ τὶ πδίδηα 18 
[Αἰ ἘΠ [1] ἀκθθου, ἰ 88 ἢἰ ἐῃπδὺ 6 Βῃου]ὰ ρὸ πὰ 
{π6 δοϊθῃλη ΜοΟΓαὰ θα] ηρ ἴῃ ἢ158 θα ΓΒ, ἔγοτη {πο88 
ἰά6 4] ταϊηἰβίοσυ οὗ πϑάνθη, ““ ΒΙ]οβεθὰ ΡῈ 186 βίου 
οὗ ἴμο ογὰ." Α5 τη 88 ἴο δϑ., 1,οἱ (8 δῦονθ 
8}1 Ὀ6 τηδρτιϊβεὰ ; ὙΠ δύανε 18 χροσίθηοθα ΟΣ ἀρῃα, 
Ἰεῦ πού ἐπίογίεσθ ἢ} ὑμαΐῦ ῬΌτα δα τηδ᾽δβεὶς 
εἴοτν οἵ δεμόνδῃ, πο οἢ 88 ὩΟΝ ἱπ ΘΙ] οι ὈΘΘη 
ΘΧὨΣΌὶ 

Ιῃ γσοραγὶ ἴο ἴῃ6 στῇ ΘΟΣΔΠΙ "σα ἰοα ἴο {116 
Ῥτορ μοῦ αἴθε [86 βούβθῃ ἄδγβ οὗ βαάποβϑβ δὰ 6δχ- 
»ἱσο, ἔμογο 18 8150 ϑοϊῃθὶ ληρ ΡΘΟΌ ΔΙ ἐπ ἰδ; [ῸΣ 
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ἰδ 18. ΟὨἹΥ ἘΖΟΚΙ6Ι διηοηρ ἴῃ6 Ῥτορμοῖβ 0 18 
ἰοβοῦὶ δὰ 88 ἃ ᾿νε πιὰ Δρροϊηΐοα Ὀγ αοά, ἴο 
ἵνα {ἰπιοὶν δηὰ αἰ {ἃ} πψαυπίηρ ἴο {Π|6 ῬΘΟΡ]6. 

ἔπωμικκακ ΒΡΟΔ 8 οἵ βίδηαϊηῦ ΠΡῸΣ ἢἷ8 ψαῦο ἢ- 
ἴον (οἷ. 11. 1}, θαῦ [18 ᾺΒ ΟὨΪΥῪ ἴῃ Τοβροοῖΐ ἴο 
ἢ 8 ἐτροῖ δηὶ δη χοῦ ΟἸΓ]ΟΟΪΚ ἴο ὑπ τηϑηϊδϑἴα- 
οης ἢ6 νγὰβ Θχρδοίηρ οὗἨ αἀἰνὶπο βού ῦ δηᾶ (ὑἢ- 
[Ὁ] Ππ088. ἘΖΟΙΚΙΘΙ ΔΙΟ 8 18 Γεργθϑθηϊθα 88 .8]]64 ἴο 
ἀο (ὉΓ οἴεῖβ 086 ρατὺ οἵ ἃ ΜαϊοπΠΔη ; δῃηὰ ἴῃ 
ἀοίῃς ἴὖ ἢΘ 88 τηοδβὺ ϑ ΓΟ] οἤμαῦρε, οὐ ὕδ6 
οὐ πα, ἴο τϑοοῖνθ 8}} ἷβ ᾿Ἰηβιταοὔϊοηβ ἔγοιῃ σοι 
83 ἴο ἴΠ6 οχίϑίθησο οὗ νυ αίθυοῦ ἀρ ΠρΡῸΓ ὕΠΟΓΟ ταϊσῆϊ 
Ὅ6 ἴῃ [ῃ6 οοῃαϊτίοη οὗ ἴπ8 ῬΘΟΡΙΘ, ἀπ, οἢ 188 
οἴδμοῦ, ἴο βοιιηά ἃ Ἰουχὰ δ 80] θη αἰάττὰ θη δ 
ΡΤ εν Βα: 10 δούυδ!ν Ὀεβοῦτϊης ἤθη, ὙΤΒαΐ 
βϑυιο ἢ 5Που ]ὰ πᾶν Ὀδθὰ ὑπὸ αἰδύϊποιςίινο οἰϊαγαοῦονῦ 
δίνθῃ ἴο 818 Ῥοβὶ το) δηὰ (Δ) 1, τ 8}}{68}ν Ὀ6- 
ΒΡΟΚΘ ὑπ ὙΕΓῪ Ρθγίίοιβ οοηάϊϊίο οὗ [ῃοϑ6 ἴο 
ψΠῃοὰ 6 Μὰ βϑθηῦ. [Ὁ ἰηάἀϊοοϊοά ἰμαὺ 6 παὰ 
ΒΟΙΠΟΙΠ ἸῺ; 6188 ἰο ἀο {ΠἸΔἢ ΠΊΘΓΟΙῪ ἴο ΒΥ 1}}041}}1Ζ6 
ΜΠ (μοὶ ἴῃ ὑπο δβιιοίοι βίαϊθ, ἃπιὶ ϑρθαὰὶ 
Βοοῖῃ]η ψοσὰ8 ἴο ὕὑμοῖς ἀονποαϑῦ δηὰ ἀτοορίης 
ΒΡ᾿ 5, [Ὁ ψ͵ὰϑ ἴο Ὀ6 ἷ8 Τα ἴο ὀρθῇ {ΠΕὶ1 
ἐγε8 ἴο [ῃ9 Ῥγοίοιι μοῦ 6ν}}]9 ὑπᾶῦ ΘΏΘΟΙΩΏ ἀ 
ἴδοιῃ, ἴο Ὀγοαὶς ἴΠ6 50Ρ6}} οἵ ἱπνοΐογαϊθ δῃηὰ ΟΠ 6- 
Υἱ8}16ἀ (161 510}8, Δα Γαΐδ6 [6 ΟΥῪ οΟὗὨ ἀΔΏρΡῸΓ ὙὮΏΘΤΟ 
ΠΟῚΘ ΜΒ διιβροοίοα, 80. Ὁπαὺ [ἢ ὙΟΙῪ ἴοττῃ οἵ 
ἴπ6 σοπηπβϑίοη σίνοη ἴο πη γγχὰ8 1{{ 1ῆ6 ἀε]ΐνοῦ- 
ἈΠῸ οὗ ἃ ΒΤΟΠ πὰ ἱπιργοβϑῖνθ ἰθδύϊμπμοην ἴο [86 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ {Π6 ἰαΐθηῦ οοτταρ[οη8 δηὰ ἱπημχϊηθηΐ 
ῬΘ6Γ15 ἢ ἡ ΒΙοἢ ΤῊΘΥ ΓΘ Ὀθδβοῦ. 

ΠῚ ν͵ὸ Ἰοοῖκκ αἶβο ἴο {116 βυ ρβίδῃοθ οὗ [ἢ οοϊῃ- 
ταῦ! 1 8 1011, ΟΥ ἴο [Π 8 ῬΑΡΓΪ ΘΙ] ΑΓ 1ηϑ γι Ο ΙΑ ρίν θη 
ἴο [6 Ρῥτορμοῖ σοποογΐην ὑμ6 ἀἰϑοθαγρα οἵ ἢ18 
οἴϊεοθ, τὸ 8566 αὖ οὐδ ἴῃ ταηᾶ ρτγίποῖρ]θ ἀ18- 
οἰοβθοα οἡ ψμΐοὶ [Π6 ἀοδίΐηγ οὗ ἜΘΕΙ ψΜγὴ8 ἴ0 ζΏΓΗ. 
ΤῊΝ αποϑιίοῃ, ψμϑίποῦ 116 οὐ ἀθαῖ], Ὁ] ββὶηρ ΟΓΥ 
ΟΟΓΒΙησ, Ῥγ)8 ἴο Ὀ6 [Ποῖῦ ρογίίοη, υηρ ΠΡΟῺ 
8Π ΟΠ ΟΣ, ἩΒΘΙΠΟΓ ὙΠ6Υ͂ ΤΟ ἴο πηᾶῖκο σὶρ δουθ- 
Ὧ658 ΟΥ̓Β1Π {Π6ῚΓ οῃοϊοο ΤΉΘΙΓ τοῦατῃ ἴο τἱρἢῦ- 
ΘΟΙ8η6858 18 [86 ᾿ΠΠΙΒΡΘΏΒΑ]6 δοπα ἰῖοη οἵ ὑῃαῖσν 
ΓΟΒΙΟΓΑ ΤΟΙ. ἴο Ὀ] βίη. [Π{ ἴῃ ἀθϑρὶϊο οὗ ᾿ι18, 080 
ψὶοΚαα δ᾽ οῦ]ὰ ρ γβονογο ἰῇ ἢ 8 ον τᾶ γ8, ΟΥ Θυ θῇ 
ὑπ τὴ θου8 τηδη 8.100] ἃ ἰΌγτὶ ἀϑἰἀθ δηὰ Ῥγδοὶΐβθ 
Ἰπίαυ ν, 8 ν]βι ἰαϊοη οὗ Ὑγαίῃ τητιϑὲ μ6 Ἰοοϊκρα [ὉΓ 
Ἴι θ ἐλ το τ ὑὸν διρϑαϊηδὺ δὶη, ἴο ΒΊΟΝ {110 

Ὠρυδσθ ἀοθὶσηεα ἰπΐ8, ζῃαΐξ [6 ρᾳΤΡοβο οἵ 
ἀοά ἐν 118 τε ώπθεο με δ τὴ Ὀ6 866ῃ ἴο νὰ ἢχοὰ δπὰ 
ὉΠ] .6ΓΆ]6---ἴηθ βοηΐθποθ, ὑπαὶ ἣἢ6 ΠΟ {γ8}8- 
ἔτεος “6 8}8}} ΒΈΏΓΕΙΥ αἷθ6,᾿ τησϑῖ ἴακο οδοΐ, (ὉΣ 
οἄ 18 ὈΠΟΝΘΏΡΘΔΌΪΥ {8:8 881η6, δὰ νηΐ ἢ ΔΡ- 

Ῥοϊπίοα εὖ ἢτβὶ 88 [8 γαϑοβ οὗ 81η. τησϑῦ δΟΠ ΤΠ 
ἴο Ὀ6 118 ψψαρο8 511]. 

Βυΐ ΜἘ116 {}}}8 ἡ οὗ 189 σἤδγρο οἰ ΟΥ̓ 8}} 
ΒΟΡΘ ἔγοπι ἃ ὈδοκϑἸἀΐηρ δηὰ ἱπιρθηϊῦθηῦ ῬΘΟΡ]Θ6, 
[86 οὔ ῦ' ραγί οὗ 10 μο] ἃ ουΐ ἀπ Ρ16 ὁμοουζασοιηθηΐ 
ἴο ΒΌΆΟΝ 848 γϑιῃηδὶ πο βἰβάίαδὶ ἴῃ 1ῃ6 σονγοηδηῦ οὗ 
αοά, οΥ τορϑηὐθα οἵ ὑμῖν ον] σψαᾶγϑ. ΤῈ τηδὴ 
00 σοπίϊη θα ἴο Ἰονα {6 ρα 8 οἵ τἱρὨ  θοιιΒ} 699, 
δὰ [7ὉΠ6 πιδῃ 4]80 Ἅ]10, δὐΐον μανίπρ [ὈΥΒΆ ΚΘΗ, 

ἴῃ τοϊυσηοα ἴο ὑπό, τὰ9 ἴο 6 δβϑυγρᾶ οὗ ἐῃ8 
Ὀἰοδϑίπηρβ οὗ ᾿ἰδ ; {Π|686 Βῃου]ὰ 88 ΒΌΓΟΙΥ ᾿ἶνα 85 [16 
ΟἴΠΘΓΒ 8μο]ὰ ἀϊθ, ἘΕῸΣ ἴΠ0 Ῥσχορμεῖ, δ8 οὐ 'β 
ὙΠ Δ, γ7͵ὰδ8 ἴ0 ΤΕΡΓΟΒΟηῦ [Π6 ἸΏΒΓΟΥ͂, 88 Ὅ776}1 88 
186 ᾿αδϑίΐοθ οἵ ὠἘΚἀοα’βΒ δατηϊη δίχα οι ; ἢ6 ν͵Ὰ8 ἴο 
ἢδΥΘ ἃ γναἸκ Ὁ} οὐθ ὉΡΟΩ ἴπ6 ροοά, ποῖ 1688 [881 
[86 ΘΥἹ], ἐμαὶ δρρϑατθα δτηοῃρ [86 Ῥϑορὶδ; δὰ 
Ψ 88 ἴο δ γοῖοῃ! ουὖῦ ὑπ6 παπά οὗ ΟΉΑΙΉΝ δῃὰ 
ΠΕΡΟΥ {06 ὈΔΠΠΟΣ οὗ ἀϊνηθ ἰονα δηα ρτγοιθοϊίοη, 
ἴῃ Ὁ] οἵ 411} σῆοὸ χαΐϊσῃῦ Ὀ6 ἐποιτποα οὐ πηογοα 
ἴο οἶορανο ἴο {ἢ βουύνϊοθ οἵ Ηθαγθῃ. Τμπ8 ὍΟΓῸ 
(ΠΟΥ͂ ἴο Κπον ἤγοτῃ [86 ουϊδοὶ ὑμαΐ, ἔοσ [Π6 ῬΘΟΡΪ6 

ΕΖΕΚΙΣῚΙ,. 

88 ἃ ὙἹΏΟΪΕ, πὰ [οΥ ὁδοὴ ἱπάϊνταυδὶ ἀταοηρβὺ ὑπ 6Π|, 
(818 οὔ ραΐδι ἸδΥ ορθῃ ἴον ὑμεῖγ σθυαγ ἴὸ 
δηα Ὁ] 685) ηρ.--- ΕΑΙΕΒΑΙΕΝ᾿ 5 Αἰεζιοί, ΡΡ. 40--49.--- 
Υ. Ε.] 

ῬΦῬΟΟΤΕΙΝΑῚΙ, 

1. ΤΊια τον ϊδοη οἵ {π6 ρσίογυ οἵ αοἄ, Ὀδοδυβο 
ἰξ 8 τονϑ]δίζοι, ἢδ8 δἰσσαῦϑ δοοογάϊηἹν 108 ἜΑ ΟῚ 
Ἰοοδ! Υ (02). 1 Ποανοη, δΌΟΥΘ 8]], ἰβ τε κοποιὶ 

188 ἈΪδοα ἔγότη ὙΒ1ΟῺ ἰὉ Ὀθατῃβ ἔοτίῃ (θυ. χχνὶ. 
15; 2 (ἤγοῃ. χχχ. 27; 188. ᾿χῖλῖ, 15; ΗδΌ. 1. 
20; ΖδΘοΝ. 1ϊ. 17; 1 Εἰ ρδ νἢ1, 89), γοῦ ὀνϑὴ οἵ 10 
1 Κἰηρϑβ νυν}. 27 18 ἴσο ; ΒΟΥ τὰ 0ἢ τηογὸ οὗ 8]} 
ῬΙδο68 οὗ γενυθ]αίϊου ΡΟῺ οασῖῃ  Τ])}5 αοὰ Ηϊηι- 
6} Το πγαῖΠ8 ὁ Θεὸς ΔῺ( ὁ σατὴρ τῆς δόξης (Δοῖϑ νἹ], 
2; ἘρἈ. 1. 17), ὕὉ6 ἱπαοροπάρην Ῥόββθβϑοῦ δηᾶ 
ῬΙΒΡΟηΒΕΥ οὗ γΊογΥ, δηα [Π8 861{-τενο]αοη οἵ ἀοάὰ 
τὰν δὰ ἴῃ ΟἸγῖϑυ 18 ὍΠ6 [1]} τονοἸδίίοη οἵ Ηΐβ8 βίουν 
(κα ἰἰ. 14); ἴον ἴο Ηΐτη ὑπ δηρε]θ οἵὕ (οὰ 
ἀεβοοπά, 781 8 ἴγοσα Ηΐπὶ αἾ80 ὅπὰ ἴτοπι πο οὔ 
Βροῦ ΟἹ Θαγί] ὑΠῸῈῪ ἴῃ αϑοομὰ (90}π ἱ. δ2). 
ἴῸπὶ αοὰ, ψῆοονοῦ Ηδ τπδη 818 ΗΠ 86}, οἡ 

Β᾽ηδὶ, ἱπ [6 Τοηλ0]6, Η 18 Ῥγαΐϑα χοϑ8 ἔοσίῃ δοοοσὰ- 
ἰΏΟἾΥ Ἡ10}} 18 ἀοβίϊηδίϊου ἴοσ [6 ψἢ0]6 ψου]Ἱά. 

2, ΤΏ ῥτγαΐβο οὗ αοά ͵8 ὅ}10 ρίουυ οὗ ἀοά, ψ ΒΘ ἢ 
8 τεβοοῖθα ἴπ 86 Ὀ]οββθάμοββ οὔ ἴ.6 σγθαίιχο, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οὗἩ τη. “Ὁ 18. ἃ Π)ΟΠΊΘΠ ΤΥ ΘΟ] ΘΌΓΔ»- 
ζίοη Ὀοίογθῃδηά οἵ [Π6 εἴεγηδὶ μοτίοοϊίοη, ἡ ΒΙοἢ, 
ΤΑΟΙΘΏ ΑΓΥ͂ ΤΠουρΡὮἢ 10 Ὀ6, 85 ΓΕΘ 4 ο]οτηθηῦ 
οἵ οἰθΓ  Υ͂ ἰπ 105617᾿ 864γ018 [δῆρσα ὙΠ τοβρθοῦ ἴο 
{116 ῬΓΆΥΘΙ οὗ [}16 ΠΌΣΟ ΊΘΕΥ. 

8. Τ6 βεσνδηΐίβ οὗ (ἰοὰ, ΒΟΎΘΥΟ τ ΕΠ]Υ, 
ΒΟΥΤΘΥΟΣ σΟΙΩΡ]ο ΟΙΥ {πεν [18] {ΠΡ ἰα58.Κ, 80 ἰῃδὶ 
Εχοκίο] δὴ Βροὰκ οἵ ἴπ6 ““ϑαὶ (ρον) οἵὗἨ λὶϑ 
Βρ  γίϊ,᾿" γοῦ δἰ 8 γα ΐῃ πηΘῃ, ἐ.6. 1 ΠῸΠ βίμηϊ- 
Ά65 π6 Βοὶγ ψτϑῖϊι οἵ (ἀοὰ 68 ἀἰβιρο η θα ἔτοτῃ 
ΠΠΠ, [86 ὈΘΙΠΡ ΔΏΡΤΥ 85 ὑμα εἴοοϊ οἱ ραβϑίοῃ, γεοῖ 
Μ6 8841} τηϑεῦ ψ ἢ Ραΐῃ ἰῃ [Π6 Ῥγορ μοῦ 8 παίαγαὶ 
Ἰονο ἴο 8 Ῥθορίθ; }ιι5ῦ 88 Φεβϑὺβ {π6 ϑοῃ οὗ τῆδῃ 
88 ἰθατβ ΟΥ̓́Θ Φογυδβαϊθιη ([κὸ χίχ. 41). Ῥαΐῃ 
8 ἸοΓ6 δοῖλνο [8 βούτονν, ὙΜΊΘῚ ἰ8 ΙΠΟΓΘ ἃ 
Ῥαβϑῖνβ βίαίθ, ἯὙε οὐρ!υῖῦ ἴο Ὁθ ἢ[1]] οὗ ἴμε στα 
οἵ αοά ονογ 8ϊ:, δϑρϑυΐα!] ὙΠΘΤΕ 10 88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
Ὀοσοτὴθ Ῥαηἰβγηθηῦ, [86 πα ρτηρηῦ οὗἨ Βαγάθηΐηρ; 
Ὀὰΐ Οὖσ [δοϊϊηρ ον γὰβ {Π16 ΒίΏΠΘΣΒ δ ἢ ΟἾ]Υ 
ραΐη, ὑθόδιιβο οὗ ΟΡ ἰοῦα ἴο ἴμϑιῃ 88 Ἰβθῃ, 8 ἴῃ 
[16 οὯ86 οἵ ΕΖΕοκίοὶ, ΟΥ βόστονν, 1 χὰ 5 ἢ ἴο 
αἀἰδύϊηρυ θη ἐῃ6 το ΠΟΥ, βουτον ι] Φογο δ ἢ 
(οοΙΡ. 61. νἱ. 11) ἴῃ 818 ῬΔΥ ἔγοπι [886 ΟΠ] οσίς, 
Θθπουμθίίο Εζοκίοὶ. Τῇ βεογνδηΐ οὕ αοὰ, σψὰο 
Βῃουϊὰ ποῖ πὰ {6 Ἰαῦοσ. διχούίουϑ 1ῃ Ὠϊιη 56}, 
Δοσογαϊης ἴο ΟΠΑΥΔΟῖΟΥ δηα 186 οἶτοῖα ἰῃ ἩὨΪΘὮ ἢ6 
8 Ρ]αςθά, σου Ἱὰ προ ἤο Ῥει ὴπκ ἢ] π150]ἢ, δηα ἴο 
ΤΩΟΌΤΩ ΟΥ̓ΟΡ Ὠϊ 8361, ναι πὶ ουΐ Ἰονα ἷβ οὗ 
16 ἄον!!, Ὀὰϊ ποὶ οὗ αοάἂ ; 1.8ὺ 828 ἃ ον ψῇ το ἢ 
Οὁϑηποῦ ὍΘ ΔΏΡΤΥ ΠΙΔΥ ὯΘ ΙΏΘΓΘ ΠδίαΓΘ, ΙΏ6ΓῸ ὨΌΙΊΔῊ 
ΘΔ ΚΠΘΒ8Β. 

4, Ἐνθῃ ἃ 8: 1δηΐ ρτθδοθοῦ ΤὩΔΥ Ὀ6 ἃ Ἰουᾶ δηὰ 
ΨΟΓΥ͂ ἸΏ ΓΕΒ ΒοΙηΟ. [ἢ ΟΟΥΔ1Ὼ ΟἰΓΟυΤΩ ΒΔ 668 
8.190 6 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΟΥ̓́ΘῚ ΙΔΟΤΘ ΘΧΡΓΟΒϑῖνα 881) ΒΡ δἰ - 
ἴῃ. ““ΠῊ}8 18 16 νβάοια οἵ πίστη ὑἘῸ 19 ΓΓΌΪΥ 

ἰοᾶ," 8.γ8 ὕχηγοιῖ, ““Ὁπᾶῦ Ὧ6 18 βοιῃθίϊηρβ 
8:1Θηΐ, ϑοση δι πη68 ΒροακΒ; Ὀαῦ [δύ ὙΠ 6 Ὧδ ΒΡΘΔΚ8, 
[6 1οἴ8 [η6 ἀἱνίπο νγοσὰ βίγοδιῃ ἔουτ ἔγθοὶν 1 ἢ- 
ουαΐ ἴρδΓ δηα ὑτθι Ὁ] ΠΩ 88 ἴο ΨΒΘΙΒΟΥ ἰὐ 18 ἀηάοτ- 
βίοοα ; ἴογ ἴπ6 Ἰἰρξ 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ρυΐ ὕὑπᾶοῦ ἃ 
ΕΤΌΣ ἰδ ἨΔ8 ἃ τχῆῦ ἴο Βιῖηθ, Ὀδοδῦβο 1 ἴϑ 

μ ἰ, [Χ] 

δ. ΤΊ Ῥσορμοῖῖο οἶδα οὗ ψαϊοβτηδη, ἰπ δοσογὰ- 
806 τΠῸΣ [86 5: τ}}Ἐ}[ππὰὲὸ οὗἨ ὁπ6 ἯῈΟ ἰ8 ΟΏ 
ἃ Ὠοΐρσιῦ, οΥ ἃ ταύ -[ΟἾΤΟΙ, μ88 ἃ ὕγοίο] α ΔΡΡ] δα 
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ὕοῃ. ᾿ΠαϑΤ ΠΟ Ὦ 48 {πὸ ψαϊοτηδη ἢδ8, ἴῃ [ἢ 
ἤχδὶ ρἷδοθ, ἴο Κϑορ α Ἰοοϊ-οιΐ---Ὀὰϊ τ ]δῇ τηροῖβ 
ἴ86 ῥτορμεῖίς δνὸ ἰβ ργοβοηϊοὰ ἴο Ὠΐπὶ ἰὰ νἱβίοῃ, 
ΟΥ ὈΥ͂ ΠΙ68Δ 5 ΟΥὗἁὨ ἃ Τονοἰατοι ἴῃ ποτΙά ---ἰἢ6 οἰ 66 οὗ 
ψαίοτηΔῃ 15 ἰδ πη 0168] τ Γ [ἢ6 ρΟΉΘΤΆΙ ἀρβὶρσηδ- 
ἔἴου οἵ [6 Ῥχορθιοῖβ 88 “"βϑοῖβ᾽ (ὈὨοοῖ, Βεῆοοῖ, 
6 οῃ οἷ. 1, 1- 8). ΤῸ Ὁ 18. 16 οἰτουτηβίδησα οὗ 
[Πμοῖν ἀοβοστυηρ ΟΥΓ ποΐ ἀοβοσνίης [μα τη ῖκ68 ὑΠοτὴ 
“παρ ῖστηθα," ποῖ {ῃΠ6 οἰγουχηϑίαποο ὑπᾶῦ ΠΟΥ 
ἔδῦθ δἰνγαυ8 ἴο Βρθδὶς οὔ ἴο Ὀ6 β]θῃῦ δοοογά ηρῪ 
(ΗπτΖ.); ἔον [ἢ ἔΌΤΤΩΘΥ, αὖ Ἰοαδβῦ 88 τοραγὰβ ΕΖεκιοὶ, 
Ϊ8. 81} ἀοροπάθυῦ οὐ αἰνὶπθ ἱπϑίσγαοιίοηβ. [Ι͂ὴ 
Ἐ2εΚὶ 6} 8 σαβθ, [86 ορϑηϊηρ οὗ δὶ8 τηοῦτ ὈΥ αοά 
[οπηβ ἴῃ 6 ἰγϑηβϑι 0 ἴἰο ὑῃ86 βεοοπὰ δια τῇοσθ 
ἀοβηῖϊϊθ δρρ]οδίίοη απὰ ἱπἰοτρσοία ον. οὐὔ [868 
5} }τυδ οὗ 4. ναϊοβιηδη, υἱΖι ἐπδὺ ἴῃ6 ψαΐοὶ- 
ΠΙΔῚ 85 ἴο δηποῦηοα ἰδ6 ΔΡΡΓΟΔΟΒΙῺ ἀδῆροτ, 
δηὰ ἐβπογοΐοτε ἴο ἌΣΠ ἀραϊηϑὺ ἢ. ΑΒ βο ἢ} ἢθ 18 
σεγίδ ἢν ποὺ ““ [6 ΙΏΘΤῸ ψδισὨΤηΔΠ, ἐ. 6. (45 Εν. 
ΟΧΡΓΟΒ565 10) ἴΠ6 ΒΠδτρ Ὀπΐ ψαϊεῖ, 6ὁ41π|Ὲ ΟΌΒΟΓΨΘΓ 
οὗ Ἰ6ῃ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ἌΓ 680} αὖ {6 τ ρὰϊ ἰἶπχε. 
ΤΙς Ὑ}|0]6 οὗ {Π6 ῬΘΟΡ]6 88 βυσῆ, 88 ὙΧ6}} 88 ἴῃ 
{πεῖν ρονογηΐηρ μοδάβ, 8 ψἢαΐ ἰ8 οηὑτπιδίοα ἰο [ἢ 6 
σαι σθταδη. Βαϊ [ῃ9 Δρρ]ϊοαϊίοῃ οὗ ἴπ0 ἤριτε οὗ 
(ἢ6 ναἰοδδῃ, ἰῃ [9 τ βαραναα οὗ παγηΐηρ, γοϑὶβ 
ὁ ἰῃ6 ΙΏΟΤῈ ΖΘΏΘΙΑΙ ΑΓ οὗ ρὑτορἤῆθου, ἴο Ὅ6 {88 
σοί το Πρ ον Υ οὗὁὨ [8 παιίομαὶ 116 δοοογάϊηρ ἴο 
[δ ἀϊνίπο ἴατν ἴ 411] τεβροοῖβ. ΟἾῪΥ 86 στάτη- 
ἴῃς οὗ {πε ρῥγορμεῖϊο ψαϊτοῃτηδῃ 18 οὗ ἃ Ἰ ΠΟΤ βρ6οῖα] 
Κἰπά, ποὺ 88 τοβραγὰβ ὑπ6 ἴανγ, Ὀαὰΐ ἴῃ σἱον οὗ [ἢ 6 
ἡπαρταοηΐε οὗ 6οά, ---δὴ ἜΧΡτεβδ τυγηΐηρ᾽ ἴο δοσουπΐ 
οὗ ἴῃς Γπΐξπγα ν᾿ ΐΟὴ ς ἢδ8 866. [ὉΥ {Π6 ἱπητηράϊαῖο 
Ῥτοδοηΐ ἴῃ 118 οα βίης βἰδζο. 

6. Τῦ χὰ ὅπ σψιτὴ Εἰ Ζο κί 9 ]--- -οὗ σοῦτβο, οα ἴπ6 
Ὀαδὶβ οἵὗἨ [Ὧ6 παίΐοῃ 88 ἃ Ψῇο]6, οὗ [6 ἐποοογαῖίς 
ὨδΕΟμΑΙ Ὗ οὐὁὨἨ ἴΒΓ86] ---Ἰ πα ἱν] ἀπ} 1Ζαύοη Αἰ γεδῖ' 
(ΑΚΙηΣ Ρΐαοθ (φορ. οἷν. χχχίϊ. 1 847.}, 8βις 
ἱπάϊν! ἀπ} ἰσαῦομ, ἰπ σον οὗἨ ἰῃθ ρῬετίοα ἴῃ ἴδε 
Κἰηράοπι οἵ Οοα, ἰβΒ 8 βίρῃ οἵ 1:18 ρογίοά, δπά 
ἸΏΟΓΟ ἴβδηῃ (ἢθ Ῥϑυβοη  βοδίοη, 80 ἰγοαυθηῦ 6]86- 
πίιοτο, οὗ τ ῇηδὺ δοοογάϑ νι [Π6 ἰὰτγ δὰ ψμδὶ ἰδ 
ἐΟπέσατν ἴο 1ῦ, ἐπ [Πς 468] Ρἱοἴατο οὗ [89 τὴ ρου 5 
ΤΏΔΤΙ, ᾿πι8ὺ 85. ἴῃ 8. Θρροβιΐθ, ὑπ6 γ. ἰβγβεὶ 88 
ἃ Ὑ0]6, ἰπ σοηἰγβ Ἰοοὴ ἴο 119 Ἰάθ8, Ὀδρίη8 ἴο 
τύϑοῖνε [[86}} 1ηἴο ἴΠ|6 ὅσοι δὲ οὔ Το 1. 12. ΟΟμΡ. 
οἢ οἷν. ἰχ. 4. 

ἤ. ἴῃ Εἰπη68 σι ἤοῃ {Π6 ἄχο ἰ8 Ἰαϊᾷ αὖ {86 τοοὶ οἵ 
ἃ ὍΠ0]6 πδιίου, [6 τηϊηϑίοῃ οὗ [086 ὙΠΟ Ψ6ΓῸ 
οΥσῖ Δ}}γ ἀοαιϊποα ἴῸΣ τ 6 016 ὈδοοΙη68 οἵ 1561} 
[86 σον οἵ βανίηρ; ἰμά ἐν ἀυΑ18, 

8. ΤῊς οἰ αβιζίηρ (1 οἷ. χυἹ, 8311}} τ οτο 
ἜΧΡ ο1}) οὗ {86 5ἰαϊοιηθηῦ 88 ἴο [8 ῬΘΙΒΟΏΔΙ Γ6- 

Ὠ51ΠΠῊ  οὐὁὨἨἁ {Π6 ᾿Εν 118] ἢ 85 Το ίοσοηοθ ἴο [ἢ 6 
[Βεοςστγαίῖς ἀ6] Ἀ510η) δηἃ σα ρουβο 10 οὗ [ἢ 6 ἘΥ͂ΡΟ- 
εγιϊοβ, [86 βοσῖιγο, ὙἈ]ΟᾺ ἴη6 ἴΑ186 Ῥτορ]ιοῖβ 8111] 
βδιίεγεά, δοσοτϊηρσ ἴο τ ίοἢ [Π6 ἱπαϊ νυ], Ὀ6- 
8.88 ἃ ἀδδοοπάδηϊ οἵ ΑὌΤΔΠΑτα δοοοσάϊηρ ἴοὸ [ἢ 6 
βεβὮ, ταίρι Πο]ὰ Ηἰτηβο 1 δβδυτοά οἵ Ὀεϊοηρίπρ ἴο 
8 ΠΔΓΙΟΠΔΙΠ Υ͂  ΉΘΤΟ, ἀπ ἃ ΠΟΤῈ 8Ι0Π6, ἃ ΒΓΕ 8Β6]- 
ὙΒΊΟΙ ΜᾺ8 ἴο Ὀ6 Τουηά. 

9. Τῆς ἐἸ]πϑίγαϊίοι οὗἨ [86 Ῥτορμοῦ 8 οὔἶοθ ὉΥ͂ 
ΤΏΘΔΠ8 οὗ [ἢ6 βίχί σοΟΙΠτηΔΠἀπηθηΐ, Βυρροσχίοα ὉΥ͂ 
δε. ἰχ., βῆονυνβ ποῖ ΤΉ ΘΓΟΙΥ ΠΟῪ πνευματικός [Π6 
νόμος ἱβ, Ὀὰ τ θαΐ δὴ ἰήοδ οἵ 116 οὐρὰς ἴο Ὀδ 
ἰλταλ]ἶατ ἴο [ἢ}6 τη ϊτἰϑίοτβ οὐ ἔη6 χοτά. ΤΉΏΘΥ γα 
οί, 848 ἰὑ πετγο, ἱπ δοοογήδποο τὶ ἢ [6 νον] ̓Β 
ῬΟΪσΥ, “ ἴο ἧνο δηᾷ 1οἱ 1ἦνο." 
ΟἼ0, δε ἘΟ πη τα αὐοβίοη, 88 ἴο ψΒΘΙΝΟΥ {6 
τσ ῦθουϑ σλῃ {4}1 ΑΎΔΥ, 88 [88 Πα Πόταη [ἢ60]0 
κὐρ ον [δὶ οὗἨ ἰῃδ6 9688 δϑβοσίβ, ἀπὰ πῆϊς 
[πο Κείοιτηεὰ ἀοσίτίπο, ὁπ 186 οἵδοῦ μβαπά, ἀβηΐθϑ, 

ἴον 1ξ8 δο]τπξίοι [δ΄ τὸ 5Βῃου]ά τῇδ ὑπο 
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ἀἰδθποϊοι. Ὀδίνγοθη ἴαὰνν δηὶ ὅταοθ. 7 αὶ [86 
τηδ Ψ}1Ὸ ἰβ τἱρηΐοοιιβ δοσογάΐηρ ἴο [Π6 Ἰαν' ΤΠ 
δροϑίδ:ζο πηΐο θα. ἢ, 18 [6 γ ΙῪ ὑπΐη δ᾽ ἀϑϑοσίθα 
ἰη οὗ. 111. 20; σοηρ. χνὶ. 24, Φδιβῦ ἴῃ ἴ|16 8Ά1ὴ8 
ΨΑΥ, Ὁ 18 ἀοηϊοα ἴῃ οἰ. 111. 21 ψ1Ὴ τοϑροοὶ ἴο ἶτὰ 
ὙΠΟ 18 {1864 ὉΥῪ (ἀἰἴ, ἀπ ἃ ὙΠ} τοδί 8 τρη ἴθοιιδ 
ψΏ6η δατηοη δηθὰ Ὁγ ἴπ6 ϑρίτὶ τ. ΟἾ]ν {15 «18- 
τἰποίϊοῃ τηυϑὺ ποῖ Ὀ6 Ἔ 80 88 ἴ0 ὈΔΟΟΤῺΘ ἃ 
αἰδποιζοη Ὀούνοοπ ὑμ6 ΟἸ]ὰ δῃὰ Νον Τοϑίαπιοηῖ, 
ἃ5 ἷΒ ἀοηα ὈγΥ Ηδνογπῖοκ. ΕῸΓ {Π6 τὶ ὐδοιβηθ88 
οὗ Οοά ᾿8 ὁπε απὰ ἐλα βαηπὶε ἴῃ ὈστΝ (οοΙ}. Ἀοπι. 
ἷν.). ΤΊ] ]6ρᾺ] βίδπαροϊηΐ, Αἰ μου} ποῦ ἴῃ 118 
ΠΑΊΟΙ Δ] ἴογηι, γοΐ ἴῃ 1ΐϑ Ἔχύθυ μα] γ, τὰ 58 Του ρἢ 
186 Ῥογϊοά οὗὨἉ ἴΠ|ὸ Νενν Οονεηδηΐ, 15} 88 {116 δνδῃ- 
86 1106] βἰδηροίϊηῦ ἰ8 ποῖ βἴίτδηρο ἴο [86 ρετίοά οὗ 
ἴη6 ΟἹ]ὰ Οονεπαυῦ, δἰ Πποῦρσὶ πηραϊαίοα ---ηοὐ ΟὉ- 
βου τοα---ὩΠ 6 {Π6 Ἰαὺν ὈΥ̓͂ Πλ64}8 οὗἁ [πὸ 801ὶ0}15Πὶ 
οὗ 5δογ ῆσα, 

11. “48 [Π6 5156 ΤΏΔῪ [ΌΓΏ ἴγοπι ἢ18 ΑΥ͂ ἀῃαὰ 
ὯΘ βανοά, 8οὸ ἃ τὶρῃι ίθουϑ τῇδ ἸΘῪ [8]] δι ΑΥ̓͂ ΠΤΌΤΩ, 
Ηἷβ τἱρηὐδουθηθ88 δηα Ὀδοοπθ ἃ ν]οκΚοὰ τηδη. 
ΤῊΘ τῇδ 110 18 γθα}}ν δηά ἰγπ}ν τἱσηΐθοιϑ οδιποῖ 
ἀο 80 ἴῃ βυοἢ ἃ ΨΑΥ͂ 88 ἴο 6 Ἰἰοβῦ; Ῥαΐξ 6 ΠΊΔΥ͂ 
[41] ἰηῦο οίποιιβ ὑγαῃβατοββίοηϑ, Δα ἀΡΡΘΆΓ [ὉΣ 
86 Ὁπλ6 βύγρρεὰ οἵ δ18 [Ἀ10}, πὸ [16 βιιπ ἀμάεγ 
ἃ οἹουκ, 1 ἥστθ Ὀθηθατῆ [ἢ 6 451168 (Πανὰ, Ῥοῖρυ). 
Βυΐ [Π6ΓΘ Δ͵Θ δἷ8ὸ ΐοβθ Ψ»ῃηΠ0 Ὀ6] αν ἴον ἃ {116 
(1 Φομ 1ἱ. 19), ψῆο Ὀδοοτηθ χα ταϑῃΐ6-Ὁ ΔΌΓΡ᾽ 
τοσωρ δ οη, δηᾷ 4180 αἴζοσ ἰΐ 18 ϑηἀθᾶ, να 1 18 
811 ονϑγ ψῖ ἢ ΠΘΙΩ.᾿᾿--ἸΑΥΑΤΕΆ. 

12. ἢ τὸ βροαῖκ οὗ 8 βῃαγθ ὙΠΟ αοα ἸΑγ8 [ῸΓ 
τ, {πὶ8 σδηῃοῖ 6 8'η, Ὑμαῦ 18 δνἹ], Ὀὰΐ ὑπὸ 
{πα ἰη ψ Ὠϊσἢ αοἀ Ρ]αοθβ πῖδὴ ὙΠ ἃ νίονν ἴο 

18. ΟὟ ῬΘΙΒΟΏΔ] ἀθοϊβίοη, 88 ΜΟ7]1] 88 στ ἢ ἃ ΥἹΟῪ 
ἴο 6 ἀθεϊβίοῃ τοραγάϊηρ Ἀἶτῃ; δῃα, ἴῃ ἰαςεὶ, {116 
οδηποῖ ὍΘ πιβίογ 6 ἸποΓΟΪΎ, Ὀσΐ 8180 80-08]10 
βοοά ἔοσίιηθ, [6 ΤΟ Υ Ἰοδάϊηρς ἴο ἀθϑραὶγ, 1ῃ 6 
αἰΐον σοηἀποίηρ ἴο αγάθηϊηρ 1ῃ [α͵βα ΒΘΟΌΤΙΥ. 
ΟΥ̓ οοὔγβα ἃ βῆατο οὗ ἀοἀ ἴῃ ἃ ἀοβηϊΐο ΠΎΟΙΣ 
τηθπῃῦ οὗ 81} Τ]ΔΥ͂ ΑἾ80 Ὅ6 ΔΙΤΘΔΑΥ ῬαΠΙΒητηθηῖ, [ἢ 6 
Ὀερίπηΐης οἵ ἀϊνί πα ἀρσηιθηῦ. 

18. Ατουπὰ ἰδ στηΐηρ 88 πορ᾽θοϊεα οὐ δά- 
πλϊηἰβύογοα ὈΥ ἴπ6 ῥτορδοῖ, ΟἿΣ 8868 στοῖρ {πῃ 6ὴ- 
8Β6͵νοβ, ἴΟῸΣ ΟΥ̓́ΡΕ5 [Ὁ7 4] ὑπ|6: 6 ψἱοκοὰ τηδῃ 
ἷπ ΖθΏΘΓΑΙ, 0 5068 ἴο ἀοδίγυοσίίοι τὶ βοῦν ΔΓΗ- 
ἴησ,---ἰμὴϑ θείης 1.6 το]αϊίνθ δῃ ἃ δνθ - ΠΟΥ βίη ν᾽ 
Φα}Ἐὸ} οΥὨ Ο τ βιθηάοιι; ἴπ6 ψὶοϊκοα πιλ ἴῃ ρατί}- 
6]6Υ, ἢ ο, ἰπ βρὶΐο οὗ ψαγηΐη, ομοο865 [ἢ8 ΥΔΥ͂ 
οὗἨ ἀραίῃ ; [86 τὶ σι θοῦ τηϑη, ὙΠῸ 18. 80 ΤΠ ΘΓΟΪΥ ἢ 
ἴοττα, τ ΙΠΘΓ ἃ σοηϑοῖου8 ΠΥ̓́ΡΟΟΓΙΘ ΟΓ ποῖ,---ἰ 8 
88 ΠΟΙ π4] ΟἿ ΓΔ η8 ἴῃ ὑδθ π888 ἤν [8] ἢ 
ΔΎΘΥ ἴσοι ἴῃ6 ΟΒΓΟΪ ἴῃ ΟΥὉ1041] {1πη68 οὗ 6 γ86- 
ουἰίοη,--- 6 τῆὸ νἱθιουῦ πατηΐηρ [8118 πάθον [ἢ 
ἡπάρτιθηῦ, ἐπ σοππεοου Μἰ ἢ ΠΟΒ6. ο86. 1ῃ6 
ΟΒΌΣΟΝ οὐρῃῦ ἴο το Ὁ ὯΔ᾽ ἀυΐγ, 88 ορροβοὰ 
ἴἰο ἴμο Ῥὶοἰίδιη οὗ [86 Γιΐαγα, [Π6 αἰ Ρ]ομπλαίΐο ΟΥ 
βονεγητηθηΐ Ρ᾽ο 87), 88 106}} 88 [ἢ6 ““ 80] 1 υ]γ- 
ΡῬίοιιβ ᾿ δ]οιηθηῦ (“πε ἂν - ἤγοπιηι "). ἸΑ5ΌΪγ, ἰὴ 6 
ΡτΓσἢ ἀμα βίἴποοα τίρῃίθοι τηᾶπ, ΓΟ 480 Τϑ- 
ΠιδὶηΒ 80, Ὧο οὐ Ὠἰπη8617 Ὀ6 νατηθά. ΟἱἨ [Π6 
ἴουτ, ὑπ6η, {Π6Γὰ ἰβ ὁη6 ἀσαίηϑί ἴἢτθο. ὙὟ μδΐ ἃ σοῃ- 
οἸ πϑίοῃ τ ΔΥ 6 ἀτανγῃ ΠΤΌτη ὉΠι18 τη ὁτὶ α] γο]αἰίοι 
οἵ ἱηάϊντἀ 618 ἴο [6 Μ 1016! 

14. ΝῸ τηοῖθ ἀθοϊδίτηου σαΐηϑὶ υἱθθ, 81}}1 1688 
Οη6 ὙὯο 8 118 ἴπ {Π6 ἀϊδαιΐδβο οἵ 4 ΠΟΙ 616 
ΤΩΔΒΪΚ, ΟΥἹ ὙἘο ἸΑοῦτα ἐμογοαῖ Ὧ8 Ὀδὶηρ ΗΪ8 Ῥγοίθβ-: 
βίοι, 8 ἴῃ δοοοτάδῃοθ ἢ Οοα᾿Β νοσὰ. Τῆαὶ 
ΤΩΔ1 ΟἿΪΥ οὐσπΐ ἴο ταρσονα ἢἷ8 Ὀγοῃγθη 110 ἢΔ8 
ἃ σοτη τ βϑίοι ἤγοπι αοα [ῸΓ ἴΐ, ἀπά ΟὨ]Υ͂ θη Ἠ6 
Ὧ885 {Ππεΐ σοτητηϊβδίοῃ. ““αοἀ ἄοθβ ποῖ ρϑιτηϊῦ 
ταοτίαὶ ππθη, δοσοτάϊηρς ἴο {πδῖγ τηοτο ΜΠ] δηά 
ΡΙδϑαβϑαγσα, ἴο ΘΟ ἀθτηπ ΟΥ̓ ἴο ΘΌ80͵] 76. Απὰ δ᾽ ὑΒΟΌΡᾺ 



γ4 ΕΖΕΚΙΕΙ. 

Ης βοπὰβ ἴοτι ἢ Ηἰ8 βογνδηΐβ, γοῦ Ηδ ἀοϑϑ ποί 
ἩΪΠ]5617 τοποῦμοθ Ηἰἱ δυϊποτγιγ, ἰὼ νἱγίιθ οὗἁ 
τ 6 ἢ [6 ΒΌΡΓΕΠΙΘ ΒΟν ΘΙ ΖΏΤΥ τοιρδΐηβ ΨῚ ἢ Ηπι. 
Ης ἰ8 τ Οηε [αν ρίνεῦ, ]Ὸ 18. 80]6 ἴο βδᾶνο δῃὰ 
ἴο ἀοβίτογυ (648. ἐν. 12)" (Ολιν.).. ΤΠ6 80-0]16ἀ 
δε 1ὴ νἱγῖαο οὗ οἱ ΟΠΟΘ ᾿ ἷν ὈΥ ΠΟ Ιγ68}8 βυ Βοϊοηΐ 
ἴον {118, Ὀὰϊ ΟἿΣ οὐὐτι σοῃϑοΐθησθ τριιϑὲ Ἰορὶ πλδῖο 
ΟἿ ἀοίΐηρ ἰϊ. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

οι. 12. ““Ηο δὰ ςοῃγε ὑπο 18 [ὉΓ ἴπ6 Ρυτ- 
80 οἵ ἀγανίης πλ6 οὐ οἵ τηγ86}{, δα (δἰκὶρ τὴς 

Ἰηΐο Ηϊβ6 Γ᾽" (Β. Β.).--- Τὸ Ηοὶγ ϑριτγυ 118 
ἃ8 ἊΡ ἴτοτα 86 ἐαγῖ ἰονγαγὰ8 ἤδάνεη ; δηὰ ΨΏΟΓΟ 
Ηδϑ8 τυ ]ο8, {Ππ|| τλδὴ ᾿ιαδβύε 8 ἴῃ Μ 1] ηρ οὈθαΐϊθηςθ ἴο 
ασοὰ ἴο φρογίοττη ἢ 15 ατι165 " (8ὅτοκ.).----"΄ ϑογιρύαυΓα 
8 1}} οἵ ἜΧατη 168 οἵ ον αοἀ [48 ἐγ έο ἃ} Τα] 6.8 
οἵ [86 Ρθορ]ὲ ἀμὰ Ηΐβ ρορμδῖβ ὈγῪ Ηἰβ ϑρίτν ἴο 
Πίσθοῦ ΤΠηρθ, Μίόοβοϑ ΤπῚπΚ8 πὸ ἸΟΏΜΟΣ οἵ ὮΪ8 
δἰιθορ, Ὀυῖ οὗ [6 Ῥ6ΟΡ]6 ψ]οῖ ἢ6 ὯΔ8 ἴο Ἰοδὰ 
ἴογῖ ; Ῥανὶὰ 18 ἀγα ΌΥ ἴμ6 ϑρίτγιὶ ἴτοῃ {μῸ 
ἤσοκ ἴο βοιβοϊπἰης ἰρθογ ; {6 ἀροϑ0168. ΟΡΘΕΥ 
ὁοηΐοβθ ΟἸ γὶϑί, δῃὰ ὀομπδρίοοιβ δΔλῸ [6 8} 
Ῥεῖογ, ΜΏοὰ ἃ τρδια δὰ ἔοστηυν ἔτ ὐοποά ; 
δν 8 ὙΠ0} τοβρθοῦ ἴο ὅ84.1 νὲ τοδὰ οὗ [ῃ6 δ]θναίίης 
ἱηἤπιοηοο οὗἩ τὲ ϑρί γι᾿ (1... 1..).-- 1681 ἢθ βμουϊὰ 
ὀχοσιῖθ δὲβ τοΥκ ἰὴ ΠΘΒὮΥ Ζοαὶ, ἴμ6 δρέχὶξ 18 
δεηΐ ᾿ἰτηὴ 88 ἃ συϊάθ. Ηδΐφηοα ἴον ἃ {π|6ὸ 16 18 
ἰγαηϑρογίοια ουὖ οὗ ἈΪΏλ861, Γαϊβοα οἡ ἱρὴ Ὀογοπὰ 
1η6 Ὀουπάβ οὗ ἴδ ἸΟΥΘΙ Δ ΤΩΟΓΘΙΥ Ὠιι πη τυοάθ 
οὗ τοργοβθη δίίοη. [Ἃπ0}}18 βίδα 86 εδγ8 [86 ὑυά - 
τη οὗ ΘΟοἀ ἀρεῖ" (ΗΕΙΜ- ΠΟΕΕΜΑΝΝ). 

γεῖβ. 12, 18. Το βογσνδῃίβ οὗ οὖν ἀοὐ ἢᾶνε ποῖ 
ἸΩΘΙΓΟΙΥ Ηἰβ ᾿γαῖβα 88 8 Ὀ]οβϑθὰ ργοβρθοὶ ὀφίοσς 
ἴποιη, θαΐ ὀελέπα τῃδτη 4180 {116 οἱουὰ οὗ νυν  Ώ68868 
νι ἢ] οἢ ΘΠ ΘΟΙΠΡΆ58868 ὕμοῖα Γεβοῦπαὰϑ νυ] ἢ [86 ΡΓαΐδρ 
οὗ Η!Ϊ8 ρἰοιγ.---" Α11 ογοδύίοη ρου θ8 ἀοά ; ΟὨΪῪ 
106 ὉΠρΌΔΙΥ ὈΪΔΒριθηα Ηΐπὰ " (ὅ0τοκ.). το οο- 
ἰταβϑὶ ἴο 886 μδορίθ, Ὑπὸ δοουβοᾶὰ Οοά οἵ πηπρῃῖ- 
ΘΟΊ5Π088 δηὦ βανεΓ Ὑ, ἀπ ὑΠΟΓΘΌΥ ἰηϑυϊτοὰ Η18 
Βοποῦγ, 81 48 ἤθμ ΠΟΥ ἰτηασίποαὰ {δοτβεῖν 68 
ἴο Ὀ6 ἴῃ ΟὨΪΥ ΡΘΟΡ]6 [μαῖ 8 ψΟΥΤΠΥ δ σΡΘ Ὁ] 6 
οὗ Κπονίηρς ἴ86 ΟἸογίουβ πὸ (αἴνοσ ΟΛΕΥ ἊΝ). --- 
“Ἴη Ηἰἷβ μίουΥ ἀγὰ οοτηργοποπαρα 4} ἴπ6 ρογίβο- 
1Ἰ΄ο}8 οἵ Οοἂ, νοοῖ σδῃ ΘΥΟΣ Ὀδ6 τηδηϊΐοϑίθα ἴο 
τηδῃ, τηοβὲ οὗ 41} [86 ρῇοτγ οὗ ΗΪ8 7050 {γἱηρ ζταοθ 
(εν. χχὶϊὶ, 6:1 Ὅον. ἱ. 80). Ηβδποο δ γσχορμοί 
Ἀλλά [ΟΥΠΙΘΓΙΥ 860 ἴῃς αἰνὶπθ ρΊΟΣΥ ἰὴ 06 11 ΚΘ 685 
οἵ ἃ τη ὍΡΟΙ ἃ ἴὭσουθΘ. ΤῊ ΟἸΌΓΟΝ νυ ἶβἢ 65 [18 
ον, ὑπαῦ οὐ δ αἴογυ βιιουὰ θὲ ρῥτγαϊβοὰ ποὶ 
ΤΊΘΓΕΙΥ ἴηι, Ὀαΐ ἰγοτὴ 118 Ρ]866, ἐ.6. Τῃτουρδουῦ τὴ 6 
π 0]. ποσὰ, Μ4]. ἱ, δ᾽" (Ουσο.).-- ἀοα δ ̓γαΐῖβο 13 
[Π6 ΠΑΓΙΔΟΩΥ ἰῃ Ὑ 16}}) ἤδανϑι δηα δασί, δ ρα }5 
δηἀ πιθι), 84}} οὶ δ6τεο.---Οη ποῖθ, γοῦ ΠΟ 
ΤΩΟΒΟΪΟΗΥ͂. --- “ΒΥ 411 {Πε86 νοΐϊθοϑ ἢς τϊχῦ ὈΘ 
Θῃυουταροα πὶ βὕϊτη]αῖθα, 45 80] ἀἴοσβ τὸ ὉΥ [86 
βου πὰ οἵ [6 ἔταμηροῦ δηθὰ ἴῃ ἀσίτῃ ̓ (1... 1..).-- 
γον. 14. “ΗΙΟῊ δαϑὺ ἰὰ ἰβ ἴον ἀαοἂ ἴο ὑτίῃρ ἃ 
ὕρδομὸς ἴο ΔΩΥ͂ ῥΪασα" (ὅ5ΤΟΚ.).---“ Τὸ ἴδοδβο ψῆο 
ΔΙῸ ΟΌΠΩΌΓ ἴδθ Ῥγδο Σ᾿ Β ΟἴἶἕοΘ ΔΡΡΘΑΙΒ δυγεεῦοῦ 
1πι8ῃ Ὁ ἀοεβ ψὮ θη, δἴθοσ ἀὰ οχρογίοιοο, δε ΒΝ 
ϑ ΘΟ ἴΏ688 18 τη σ᾽ οα τ ἢ ὈΪΓΘΓΠ 685" (510 Κ.). 

ον. 1δ. “ΤΊ βιίθποα οἵ ἴδ Ῥγορμοῖβ 18 189 
εἶστι οὗ Οοα 5 ταῦ " ((ΗΒΥΒΟΒΤ.). --- “ ΕΧΔΟΙΥ 
80 οὐρα [86 ῬΘΟρΪΘ ἴο δἰζ ἴῃ Ῥϑηίοπΐ ΒΟΙΤῸΝ δηθὰ 
Βυτῃ Δ οι Ὀδίογε ἰμεὶγ Οοα; Ὀιὺ ἘποΙ͂Σ ΤΘΡΓΘβθα- 
ἐαίῖνο, [16 βοσναπΐ οὗ ψΦοβονδῆ, 18, δ [0:6 βδτηθ 
(ἴτλ6, ἃ βίζστι οὗὐἨ ΒΟ ἸΠρΟΘΪΥ ἴδ ται] ϊα6 Β0Γ- 
τοιπάϊηρ ἷπὶ ἀγα, δηὰ ον τὶσιιίεουβ 86 Ἰυᾶρ- 
το ΜΈΪΘΝ δῖ ἀθβοθπάϊῃρ ρου {Π|6 ρμθορὶε " 
(Ην.). -- ΤἘῈ6 8Ε}11π688 οὗ ἃ βἱοἰκ- δὰ ἰ8 οἴϊθῃ ἃ 
τλέδῃ8 ΟὗὨ βαϊναϊϊου ἴο οΌτβεϊνεβ δπὰ [0 οἴμοσβ" 

(ΒΙΟΗΤ.).--- ον. 17. “1 18 ἃ Βρδῃαϊα σαΐίβογυ ἴὸ 
ὯὈ6 Οὐ χεὰ ἰο βἴαπηα οὨ ἃ Βείριϊ; ὕμοϑα ὙΠῸ δῃ- 
ΘΒΙῺΡ 111 ἐΐ!α. γΔ]]ΟΥ ἅτὸ ἀδοϊ ἀ αΥ Τόσο σοχίογι- 
Δ Ὁ]6 " (ϑ10Κ.).---““Τηαῖ αοἀ [48 δαβὶσηοιὶ ἷτῃ ἴο 
ταῦ γοβιἄομ, ἀπὰ μἰδοϑὰ ἢΐτὰ ἰῷ 1, οὐρῆς ἴοὸ 
ἸΠΔ Κ6 [6 τηδύϊο ΘΑΘΥ [ῸΓ ᾿ἷπὶ, ἀὰ ἴο δ θ ἰκΐτ 
σατο ἰπ 1 (Β. Β.).---  Φ 6 6 }]9 σδὴ Ὀδ6 Ζ2019 

Ἵν ναϊομοὰ ἴδῃ δ8ο0}5 ᾿" (ὅΤΟΚ.). --- ““ Οοὰ δ 
ψΟΓὰ ΤΟΣΏΔΙῺΒ ὈΠΒΡΟΐ 6 ἢ, ΒΑΓΟΪΥ ἔτγομι ἴθασ οὗ τη}, 
ῬΑΓΟΥ ἴγοσλ βἱοῖι, ῬδγΟΪΥ ἔγοσαῃ ἀοδίσο ἰοὺ Ρ]6880 
8  (ΦΕΒΟΜΕ).--τ ἡ ΤῸ ἢγαὶ δἴδρ ἴἢ βαϊ ναϊίοι 8 
ἴ86 Καον]θαχο οὗ ΟὟΓ δῃ8. ΟΥ̓ σομίογί, ἰδὲ γγίῃ- 
αἷρα] (Ὠΐης, ποίην 18 βαϊὰ ; [86 ρσορξιοῖ 8 οχὴγ ἴο 
ΨΆΓΏ, [ῸΓ ΤΏΘΥ ὈΘΟΔΠ)6 σα ρΘὈ Ϊ6 οὗ ὀομπλίογῖ ΟἿΪΥῪ αὐδοτ 
{πεν δὰ οολλθ ἴο Κπονν ὉΠ ῖγ βίη" (1. 1,..}. -- “ ὙΤῺῈΘ 

ΥΘ 8. 17--21 ἰβ ἃ γε χα τγ Ἰοββοη οὗ ἀοοίτγιμαὶ 
Ἰηβί τοίου, μαίνῃ ἴῃ ΠΟΪΥ͂ ΘΑ μοβίμθδο "᾿ (ΕἸΟΗ1.). 

ον. 18 844. “1 [06 Ῥγορμοῖ περίθοῖθ ἢΐδ 
ἀυΐγ, ὑμπαὺ ἀοθ5 ἠοῖ Βοὶρ ἴ8 πο Κοα 6 αἰθ8 Ὀδ- 
οδυ86 οὗ ἷβ ἰπίαμν : Βαβη ἢ6 μοΐ Μοβοδῖ 
ΒεΓο τ86 ρα] 16 τα ἰβί ΤΥ ἀύθθ Ὠοΐ ἀο 115 ἀμίγ, 
80}}} ΗΟΙΪῪΥ ϑδοιϊρίυγο ἰ8 δ παηὰ; διὰ ἱξ ἰ8 δ ΥΥ 
ΟἿ᾽ Β ΟὟ ὈΪΔηλΘ 1Π 6 ἀοεβ ποῖ αἷϊον κιηιθοὶ ἴὸ 
06 (Δ]1.α ἴο τορθῃΐδηοο ΟΥ̓ 118 νοΐοο " (Η.).---Ἰοϑ6 
ΤῊ ΓΔ ΟΥΘΓΒ ὙΠῸ ταῦδὲ ἀϊθ ὈΥ ἴπ6 Παπρτηδι 5 Πδηὰ 
ΔΙῸ ἴατ ἔτοιῃ Ὀεϊῃσ 80 ὈδΔὰ τρυγάογοβ, ἰῃ Οοα 5 
δισῖ, ἃΒ ΤΏΔῊΥ ὑποτοῦσὨΪΥ ρβοηΐδὶ πὰ νοσῪ οὐ]υὶ- 
γαϊοα τὴθ, 0 Ἰοοῖκ ἴο τΠεἰγ οἶδοο βἰπειρὶν ἂ5 ἃ 
[αἱ ᾿ἰνίησ, δπὰ ψ]ο, ὉΥ {πεῖς ΟΧΔΠ0]6, ΟΥ δύϑῃ 
ἸΏΆΘΓΟΙΥ ἴτοιῃ ὑμοῖν Ὀοΐπσ ἀππὶῦ ἀορδ, δ᾽ ον 8019 
ἴο ῶο ἴο ἀεϑισιασῖίοι ἴῃ δΕ]].--- ΤῊ ψοῖσς οἵ 16 
δῖ οὗ οἰηϊββίοη μὰ (οὐ Β 86ϑῖε. ---- “ Του ἀΓγί ἐνοῦγ 
τηοηθηῖ ἴῃ ἀδηροῦ οὗ Ὀδδοιημϊηρ ἃ ΤΣ ἐγοσ, δηὰ 
οὗ υμάογροίηρ ἴμ6 Ἱπάρτηομΐς οἵ [86 τηυποτουῦ: 
ὑἷ8 18 δὴ εἴδβεϊλνο βθϊ]8 [ῸΓ ΘΥΟΓΥ ὁπ6 ψΟ ἷἕ8 
οπ γυοίοα ψ ἢ ἴῃς οἶἶδοθ οἵ [86 ΡαὉ}1ς πιϊη δίτυ ᾿" 
(Η.). ---αὐοὐἁ ἃ». π6 βἰηπθιβ Ὀ]οοὰ ταοϊαϊίο δηιὶ 
ΔΥΘΏΡΕΓ οὗ ὈΪοοά. δὶ δὴ ἰηίθηδειυ δῦοιϊ ἰδ 
ἀἰϊνίηθ Ἰογς!---“ ΤΏ 116 Ἰοϑὲ 18. βΌμπμε ἰὴ Ἰοεὶ, 
[86 808] Ἰοβὺ ἷβ. δνουυ της Ἰοβῖ. ΟἹ ν)ιαὶ 0011}, 
ΠΟ Ὶ ἃ ὕΒΔΟΠΟΣ 18 8:16 πὶ [ὉΓ ἴδε 586 οὗ ἃ βαπάξε] 
οὗ οαγ, ἀμ οὐϑσ διῃὰ δῦονε Ὀγίηρβ ἢἷρ οψῃ βοὶ] 
ἰῃἴο ἀάηρο "᾿᾿ (3:1.)--- “' Ρ]Αἰ ὮΙ αἀπὰ αἰ ΘΒΟΙΥ 
[80 ψαγηΐης ἰδ ἴο Ὀὰ φίνοι,, ψὶυ ἢ οαγπθϑίθϑδ ἀπά 
ἸΡΓοβϑίνθηθβθθ, ποῦ Ὑἱ δαϊτοτίη, ἱνοτθ, πος 
ΒΑΙΓ ἰπ 706, ΠΟΣῚ ΠΙΘΤΟΪΥ ἰουὺοϊυίης ἴπ6 5κίη, ὈὰΣ 
βού της (οτὶϊὶ (ῃ 6 ἀΔΉΡΟΣ τοοϑὺ οαγϑ γ " (Β. Β.).-- 
"“Ορἀ ᾳυϊςἶκοηϑ, ὈΥ Τρ 6888 οὗ ζταοο, Ηΐ8 βογνδηὶ 
του Ὁ86 ἱμϑιτα τ ὨΓ]Υ οὐ [6 νοτὰ οὗ οχ- 
πογίδίιοι ; Π|6 Β'πηοῦ ἀπ οἰκΘ 8. 1} πιβ6} Ὁ {ΐμ 
δεοερίδῃοα οἵ ἴ6 ποιὰ. ἩΥΓΒουϊ δρίτγιζαὶ 11 
διὰ αὐἱοϊκοηϊηρ ποτὲ ᾿ΠΘΓΘ ἰδ Ὧο 116 1η οἰογην, 
θαΐ ἴΏΘΓΟ 8180 ΟὨ]Ὺ ἀθαΐῃ. ΕΑΓ ἰ5 δρὶ γι ἴπ6] 1116, 
δα ρῥἱοΐν [86 αἰστι οἵ [18 116 (ὅτοκ.).- ὁ 
δῖ ποῖ [οτί σι ἴἰο ἀοθραὶσ οἵ [6 βαϊναϊΐοῃ οἱ 
188 Β΄ ΠΠΕΓ, Ὁ δ δνυϑὴ 80 ἸΏ ῺΥ 81}}} ρσὸ ἰπίο [ἢ 
νἱπογατιὶ (Μαῖι. χχ.); [86 πιαϊοίδοϊου χὰ ποὶ 60ῃ- 
τογίδα {1}} Ὄρομ [86 οσοββ. Οὐοὰ τοῦ ἀροϊασε ἃ 
τδὴ ἡΠοκοὰ δηὰ οομάοιηηρὰ ; οἴ ογινίδο ἢ 15 ἢοΐ 
80, ΔΙ ΠΟ ἴῃ6 ν ΒοΪὲ ποῦ] ψοτὲ ἴο βιὶ Ὦ}} 
ουῦ οὗ ποανοη" (ἴ,.. 1..).--- ΕοΣ ἴῃ αοά δ εἰρὶὶ 
πΟΙΒΪΙΡ 18 ΤἸΔΟΓΘ ὈΓΘΟΪΟῺΒ ὑῇδη ΟἿΣ 8008 ((Α:1.- 
ΥΙΝ). τού εν, 19. Ενοσυ αποϊξοῃ ἴῃ ἶβ οΔ)]Ἐπρ 18 
8 βαρ οὗ ἐγ 86} ἢ ἴῃ ἴδ σῶδο οὗὨ ἰ{ἰἶνὸ δογσδῃΐ οἵ 
αοὰ. δ προοὰ, ἴση, 88 ἢ6 ἴο οδδὲὶ ἃ βδὲάθ- 
Ἰοοῖς αὔοσ τοναχά, ἰουθ, οοιηΐζογῖ, βοποῦτχβ, εἰς. 1--- 
“ ΤΉΘΓΘ ΔΘ πιθὴ ΠῸ ἀο ἱηδεοα σἸδά]γ ῥτοοϊδὶπλ 
δὶ αοα ν ϑηο4, Ὀὰϊ πο γοῖ, ψ ὮΘῺ ΒΟΥ 866 
ὑπαὶ (μοὶ τοσὰβ ἢν ὯῸ Θμίσϑης9 Δηα δ;Σο οἵ ῃ0 
86, 816 ὑμοΓΘ ΌΥ σου θὰ, δηὰ, ἔσοσα ἴδασς οἵ δαγ- 
ἷηρ ἀοοοϊνοα {ποιηϑοῖνοθ, πῸ ἸοΏροΣ πὶβ ἴο Βαγτθ 
δου θη ς ἴο ἀο Μιὰ ἴθ ποτὰ. Βυῖ 41} ψὸ οοΣι- 



ΟΗ͂ΑΡ. ΤΥ. 

ἰἰπυς ἰο δεῖ 80 8δ:ΐὸ ἰόνϑῖβ οἵ ἐμαηγθοῖσοα. Αἢ 
βοπεϑῖ βδοσυβῃὶ οἵ αοὰ ὕεδσβ [86 πΟΓὰ 80 Ἰοῃς 88 
ἀοὲ π}}} νυ ἱΐ, δηὰ ἀοδα ποὺ ττοῦ Ὁ]6 Ὠἱτηβ6] 
δυυυῦ ἴπ6 ροοα τοβυ]ὺ " (Β. Β.).---Τηαΐὶ ψΒΙΟῊ 18 
ἐειιλποὰ οἵ ἴΠὸ 5 ΠΟΥ, τἱΖ. τοζεγη, ΒΏο 8 Πα. 
{πὸ ῬΓΑγΟΣ ὅπᾶδ δυύϊοποο: Τισ ΤΏΟυ πηθ, δπὰ 1 
δια] δὲ τυσπειὶ. --- ΕοἴΏΣ 18 Ῥγοτηΐϊϑοαὰ Ὁ Οοά, 
ἵπιξ δι τ ΟΌ]ὰ ΧΑ ΟΣ Πο]ὰ ἴαϑὲ νυ ]ιαῦ 15 ἢ18 Οὐ, 
ΥἱΖ. τ κού πθ685 δὰ 6 τὶ ΜΨΑΥ͂. --- ῬΓΟρΤΟ88 
ου 6 δὰ τοδα τοβϑιῃ Ὁ]68 βίδπαϊηρ 511}} οἡ [ῃς 

0116. -- εν. 20. “1 ἰδ ποῦ δῃηουχῇ ἴο μᾶνθ 
65 Ρίουδβ, Ὀαϊ τὸ τησδί α͵8ὸ αν οοπ ηυθα 80. 

ΒΒ ἰδοῦ ΚΣ Δ] απίο ἀθαίη, δηὰ ἢ [δῇ δ γος ἢ 
υηΐο [6 οηᾶ 8}}4}} θὲ βαᾶνϑα ᾿"᾿ (510 Κ.).----“"Τἤθη 
ἀοε8 1685 ΘΒ π6 τηοϑὲ, 6 ἰΐ Ἦδ4 [6 ΟΡΡΟΓ- 
ΤΌ Υ οὗ ἘΒΜΙΠΕ, ὩΔΥ, ἰδ ΟΥ̓ΘΓΎΜΉΘΓΟ Θηθοοὶ 
(δοτοῖο, δηὰ γοῖ ἀο68 ἐξ ποῖ; ον 186 ΟἾΠΟΣ Ὠδηά, 
ἴῃς Ὥϑδη ΒΟ [ΓΒ ΑΨΔΥ τοῦ δῦ 18 σζοοα διῃὰ 
ἔτοια [6 ψὰΥ οὗ τσ ΘΟΌΒΠ658 18 ὝΟΓΒΘ, δηὰ ἴῃ ἃ 
ἸΩΟΤΌ ἀδῆρογουβ σοπαϊοη πα ἴπθ Δ η ὙΠῸ [δ 
πονοῦ Κηόνπ ἱ, 2 Ροῦ, Σὲ, 21" (Β. Β.).---““ Ηδ 
ὙΠῸ ἄοοβ ποΐ δατϊῃοπίβη [Π|6 δἰ Ώ6Γ,---ἃ ἀυῇν ἴο 
ΜΕ ΠΙΟὮ Θσ ἢ ΘΟΙΏΣΩΟῺΏ ἰοῦο ὈΪΠ418 ΘΥΘΟΓΙΥ Τη8, Ὑ ΠΘῺ 
ἢ 8.689 δῃοΐδῃον ἴῃ ἀδηροσ, δ ὁλῃ ἴῃ ΔΏΩΥ͂ ΜΑν 
δεῖν Βῖπι,---ἶβ οχροθεὰ ἴὸ 86 ὑιιάρτηεμ, Ὀυΐ πιτὶς 
ποῖα «Ὦ], Ὁ ΒΘ 15 ΒΡΘΟΙΪΔ}]Υ ἀρροϊηϊεὰ ὃν ἀοὰ ἴον 
16 ῬΌΣΡΟΘΟ, ΟΥΓ Ὀτγοΐεπάβ ἴο ὑβ 80 (Β. Β.).--- 
γεν. 21. “4Α ἐαΣ τ Ὁ] ἔδδοθος πιυδὲ σάΓῸ ἴῸΣ Π0η- 
νοτίδὰ δηὰ πηοομνοχύρα δἰ1κα; [Ὸ0Υ [16 ἰαίίογ, ἐμαὶ 
ΠΟΥ τιδὺ ἀἴσακο ουΐ οὗ {}:6 δ΄ϑὲρ οὗἉ ἴαϊδβα βϑουσον ; 
ἴος πα ἴοστῃοσ, ὑπαὶ ὑῃογ ΙΔ ποῖ ἀρδὶη [8]]} 
Αδίθορ " (85τ.).---“ δα, ὄονθὴ Ψ ΠΘΓΟ Ϊἴ68 816 
ἰουπά ψῖὸ δὶ ὙΠ ὰρ ἴο 6] βἰπηοῖβ ἰηΐο {δε 
τροῦ αν, ἴθτο 15 5[}}} ἀιβῇῆου Υ ἴῃ πη ϊπρ ὁπ 6 
ἴο οὔεῖ δῖ8 παπὰ ἴο {π6 γἱσηΐθουδ, μὰ ογάοσ Πδὶ 
ΠΟΥ͂ ἹΠΑΥ͂ δάνδησα στὰ ὍΘΥ 6486 ἴῃ ἴπ6 {1116 
αν" (ΒΒ. Β.).---““Ἤε δἷη ἰηἀοοα ἀαίγ, Ὀϊΐ ]οΐ 
ἢ5 ὈΘΎΔΙΟ οὗ οἱπηΐηρς Κηονίηρσὶν. Τῆδ Ἰηδὴ ὙΠῸ 
δαΐδῳ δ). βοθ ἔγοϊῃι ἰΐ, ϑῃ τίη 8 Ὀδοὶς ἰ ἀγεδά 

7ὃ 

ἔγτοιῃ 1ἴ, ἀοα8β ποῖ βίῃ ᾿"᾿ (ὅ5ΤῸΚ.).----ἰὐ ΠΠ ἃ ὕθδοῦοσ 
ἀοδ8 ποῖ βοαῖς ϑΠ 0} 41} ϑαγηδδίποϑθ [ἢ βαϊ νδύζοῃ οὗ 
1Π6 ἈρΑΓΕΓδ δηὐτιβίοα ἴο τη, ἰῦ 18 ἃ Βυχ βῖψιι [Ποῖ 
6 18 ποῖ ΨΟΓΥ ΤΌΘ. ΘοΠοογθα δὐοας ᾿ΐ8 ΟΥ̓ 58]- 
ναίίοῃ : ἴον 1ὖ ἴῃ6 Ἰαϊζοσ Ὀ6 1ῃ6 6856, δ ὀδηπηοῖ 
πορ] θοῦ [Π6 ἔοτγτηοσ ᾿ (81.). 

6Σ. 22 β4ᾳ. ““ Ιβοϊαίλοπ 18 ἰδ σοπαϊίίοη οἱ 
186 γχεϑοοὶρὺ οἵ αἰνὶηθ σομμτησπἰοαϊϊοηβ. Οαοἀ 
Ἰη8 κο8 Η πη 861} Κηοννῃ ὕο {86 τηϊπα ΟὨΪΥ ἤθα ἰτ 
58 Ὀθδὴ αυἱΐο ἰδ ηάγαννῃ ἴγοιῃ ΜΟΥ ]γῪ ἰπἤπιθη 68. 
Ὗε αἰσεὺ ἧς ἴῃ ἴ86 σαξέξον; Ὀιϊιϊῦ νγὸ ΠιΙΔῪ Ὀ6 ἴῃ [116 
Ὀυδυ ησ ὕονη, δηὰ γοῦ ἴῃ [δ6 γνδ]] ον ὑ (Η.).-- 
γεν. 28, “ΑἸ Βουρἢ [ἢ6 βανθὰ Ψ1}1 6 }ο]ὰ 88 
ΒἾΟΓΥ οὗ αοὐ δὐθγηδ!ν ἴῃ Ὠδανθη, “ΠῚ ΠΟΥ Ν}}} 
ὭΘΥΕΟΥ ὈΘοσΠλα βδιαῖθα ΟΥ ᾿ψοαιϊοὰ οὗ ἰζ; ἴῸΓ ΠΘΓΘ 
ΘΙΟΥ ὄσθῃ [Π6 σοῃ οι ]δίίοη οὗ Π6 αἰν!μθ σΊΟΥΥ 
8115 Ὀοϊϊενοῖβ ἢ ΒΌΩρΡΟΙ ἴῃ 41} [86 ἔαϊῃε88 
οἵ δη]ογιηθηΐ " (8ὅτοκ.).--- εν. 24. ““ΤΏοΘ6. δἵὸ 
τε ἴσι6 ΟΠ] ἄχθη οὔ Οοά ΨψῈΟ ἃγὰ σοῃἐ 4 ]}Ὁ 
τα ]εὰ Ὀγ 186 ϑρὶ τι οἵ Οοα, οτὰ. νἹ]}. 14 (ὅτοκ.). 
-- γεν. 26. “"βαπαάβ πὰ χοῦ} ]6 18 [Π6 ΓΕ αΓὰ [ῸΣ 
{π6 ἰαϊ εἴ] ἸαΌΟυΣ οὗ δὴ ὑπνθαγθαὰ ὕδδο μοῦ " 
(ὅτοκ.). ὙΒΟΟνΟΡ 18 μ᾽θαβοα ψἸὉἢ δ 0} ἃ ΒΑ] ΑΓΥ͂ 
ἰ5 ἢ ἴογ 1886 Κιηῃράοῃμ οὗ Οοά.---“ ΤῊ Ὀδη δ 
ὙΠ ΟΡΟΜ ἢ ΘΙ ΘΟ ΓΒ 16 ὈΟσΠα ἃγὸ οὗ αἰ ογοηξ 
8ΟΓΙΘ : ΤὨΪΒΟΓΎ, Ρ61η8, (ἢ 6 ΟΥΟΒΒ, ἰοτηρύα08}8; Ὀπ 

})88 ἀιτδηρβὰ 1ΐ Ὀοίοσο δηά, δηἃ ἔγθ 68 ἃ8 ἴΓΟΣᾺ 
1 (ὅτοκ.).--- "“Τὸ ἴδοὶ αὖ Ὠοπηθ ἰῃ {π6 ψου]ὰ 18 
ἴο [66] Μ611 ἴῃ {ΠπΠ6 πιϊάδ᾽ οὗ ἀδη σοῦ " (ΞΟ Κ.).--- 
γεγβ. 26, 27. ““αοἀ [ὲ8 Ηἰ5 {ἰπι68 δῃη 1 86Ά580}8. 
41] ἴοσ ἶσα ψ1|ὸ ψῖνοβ ἢθδα ἴο ἴδοι " (ΤῦΒ. Β.). 
-τ 10 15. πὸ ρμοοΐ δίσῃ Οοά᾿ 8 ἰπἀονίηρ ΗΒ 861- 
νδηΐθ ἜΘΗ ΘΑΡῸΣ ἴο Βροδῖ, Αοἷβ χνὶ. 6᾽ (1.6.). 
-- ““σοὰ τηυβῖ ρμῖνα ἴθδοῦοῦβ δηα ργθδο ἢ 6185 ἃ 7ογ 
ορϑηῃΐης οὗ ἴμ6 του, 1 ΠΟΥ͂ ἀγὸ ἰο [6 δῈ ἢ μγοῆῖ- 
ΔΌΪ " (6κ.).--͵ο δ ε]οηῦ ἴο τη δηὰ ἴο ἊΣ 
ἔτοσα αοὰ 18 πὸ τἱρῃὺ Κη οὗἩἨἁ ΡΓΘΔΟΝΘΥ. ---- " ΠῸΝ 
στοαὶ ἰ8 οὐ 8 τρογου, ὑδαῖ Ηθδ ὀδυβοβ [Π6 ΒοΙΤΊ ἢ 
ἴο ΓΕΘΟῚ ἀυπιὉ ΘΕΥΒ νη ὦ ὼ(5ὅΤΟΚ.) 

2, Τπὲ ΕΚ ΒΊΟΝ, ΑΝῸ ΤΗΕΙΒΕ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ (ΟῪῊ, ιν. 1-ν. 17). 

Ι Απὰ (δου, βοη οὗ τηδῃ, ἰδῖκα ἴΠδ6 ἃ ὈτΊοκ, δὰ ρον [140] 1ὺ Ὀοίοσο ὑπθο, δὰ 
2 ῬΟΓΓΓΔΥ ΡΟΣ 1Ὁ ὑπο οἰζγ, [ν|κ.] δοσιβαθῃ. Απὰ ρῖνθ [1270] βῖθρθ δρδϊηδβὺ 10, δῃά 

Ὀ0114 ἃ βιοσο- ον δρϑιηδὺ 10, δα οαδὺ ἃ Ἱηουπᾶὰ δρδηδῦ 1Ὁ, δπα Τηδῖῖθ ἃ ΟΔΙῺΡ 
9. δρδίηκὺ 10, Δηα βοὺ Ὀδυυο  Πρ- ΤΆΤΩΒ δρδὶηϑὺ 10 τουπά δυουῦ. Απὰ ἀ0 ἴδοι (δίκα ὑϊ66 

8. ῬΔη ἰῃ [9] ἴτοΠ, δπὰ ρῖνϑ [κει] 10 ἃ8 ἃ νγν8}} ἴῃ [ο] ἴγοῃ Ὀδύνγθθῃ {866 Δηα {88 ΟἸΌΥ ; 
δηα ἀϊγοοῦ (ὮΥ ἴλε6 ἀραϊηδὺ 1ὕ, πὰ 1 15 ἴῃ βίθϑο, δῃὰ ὑπο ᾿ἰαγοδί βίερθ δρδὶηϑῦ 1: 

4 τὮ]8 18 ἃ βἰσῃῃ ἴο [ῃ6 ἤουβο οὗ [5.δοϑὶ. 
δ {6 

Απᾶ 116 ὕθοιυ οἢ {ΠΥ 5146, {Π6 ἰοῦ ομθ, δπὰ 
οὔ ὑ86 μουδθ οὗ [βγϑεὶ ἅροὴ ἰῦ ; δοοοσάϊηρ ὕο ὍΠ6 στ Γ οὗ [6 αἀδγ8 

5. μδὲ (δου 84]Ὁ [16 Ὡροι τὖ ὕδοιι 80.810 ὈΘΑΓ ὑπο ὶν ρσυ]]ῦ. Απάὰ 1 πᾶν ρίνθη ὕῃθ8 
[0 γϑᾶγβ οὗ ὉΠΘῚΥ ρα}, δοοογάϊηρ ἴο ὑπ 6 πυτηῦοῦ οὗ 0ὉΠ6 ἄδγβ, ἴγθθ Βυμπασοα ἡπὰ 

Ὁ ὨΙΠΟΙῪ ἀδγ5 ; δηα ἴβμοὺ Ὀοαγοβὺ 86 0 οὗ {16 Ὠουβα οὗ 5.86]. Απὰ δου 
ΔΟΟΟΙΙρ 5 ῃθαὺ {Π|686, δηὰ 11δϑῦ Ὡροπ ΤὮΥ δἰάε, [86 τίρειὖ οπ6, ἃ βεοοπᾶ ἰΐτηθ, δπὰ 
Ὀεδγοδ ὑπὸ συ οὗ ὑπο ἔθυ8ο οἵ δυάδῃ ἔογγ ἀᾶγδ; ἃ ἀΔΥ [ἴῸΓ 8 Ὑγθϑγ, ἃ ἀδῪ 

Ἴ ἴοΥ Δ ΎΘΑΥ, Ὦδνα 1 ρίνθῃ ἴῦ ἰο ὕῃ66. Απὰ τονψαγὰ ὑπ βίαρο οἵ Ψθγαβδίθιῃ ἴοι 
Βἢ Δ] βού ΤΥ ἴλοθ, δῃὰ ὑμῖπ υμοονοσοά ἄστη, δηὰ ποὺ ῥγοροβιθβῦ ἀρδὶηδῦ τ. 

8 Απά, Ὀ6Πο]4, 1 μανθ Ἰαϊά θδηάβ ἅροὰ ἴΠ 66, ἀπὰ ὕμου 5μδὶῦ ποῦ ΤΠ ἔΤΟΙΩ 016 5146 
9 ἴ0 διυοίδοσ, 0111] ὕπου οπάθϑῦ 086 ἀδγ8 οἵ ΠΥ βίθρθε. ΑἈπά ἀο ἴδοι ἴδ υπίο ἔπ 66 

τ ελὺ, δηα ὈΔείου, δη ἃ Ῥθϑηβ, δηα Ἰθη.1]5, δηὰ τα]]θῦ, ἀπὰ βρ6]ῦ, δῃά ραῦ ὕμϑιῃ ἴπ 
ΟὯ6 Υ6ε86], Δ τϑῖο ἴῃθ0 Ὀγοδαὰ ὑπιοσοοῦ; δοοοσάϊηρ ὕο ὕπ6 ΠυσὉΘΓ οὗ 086 ἀδΥ8 
(Πδὺ ὕποὺ αγῦ ᾿γίπρ' ροὴ ὉὮΥ 5᾽46, [βγθθ Ὠυπάγοα ἃῃα πἰποῦν ἀδγϑ βῃδὶῦ ὕμου θαῦ 

10 τὰ Απά ἐγ ἴοοά σοὶ ὑμοὰ βμ8}0 εαὺ 18 ὉῪ νοῦ, ὑνγθη τ 5 6ἶκαὶβ ἃ δ ; τοι 
ΠῚ οἶπιο ἰο ὑἱτηθ ὕμου β[ιδὶῦ οδὺ 1ὃ, Απά σίου βῆ) ἑπου ἀσηκ ὈΥ πηϑᾶδβυγο, ὕΠπ6 β᾽χύῃ 
12 Ρϑσί οἵ δὴ δ] ; ἴτοπὴ {ὐπὴθ ἴὸ ἔτη βῃδ]ὺ [πὰ ἀτπς [ῦ. Απα ὈΑΓΙΟΥ οἀκο, ὑλιαῖ 



16 ἘΕΖΈΚΙΕΙ, 

Β84}0 ὕπο οαὺ, ἀπα ἴῃ [νην] ἀσηρ ὑμδὺ οοτηθίῃ οαὖ οὗἉὨ Ἰηδῃ 5μ4]ῦ ὑμοὰ Ὀᾶκθ 1 
18 
14 

Ὀδίογθ ὑΠ6}Ὁ ογθ8. ἀπά Ψοῆονδῃ 8δϊά, 850 588}} ὑμ8 δ] άσϑη οὐ [β5γ88] ϑαῦ ὕὉμϑὶγ 
Ὀγοδά ἀθῇ]θα διηοηρ ὕἢ6 Πϑαύμϑη, ΣῈ. 1 ψ1}} ἀγῖνα ὕβθῃ. Απά 1 βαϊά, Αἢ, 
Πογὰ Φεμονδὴ ! Ῥ6}0]4, τὴν 801] μβαῦβμῃ ποῦ Ὀθθῃ ρο]]αϊθα, πα πϑίυ θυ ΟΆΓΟΆΒΘ ΠΟΥ 
ψΠαῦ 18 ἴοῦπ ἴῃ Ρΐθοθβ ἢδνθ 1 δδίθῃ ἔγομι ΤΥ γουῦμ αρ 61}} πον ; ποῦ γ παῖ 

1ὅ ϑὈΟΙΩΙΠη8 16 ἤθβἢ οοταθ ἰῃῦο ΤΥ τηουΐῃ. Απὰ Ηθδ βαϊὰ υπύο τηϑ : Βϑβοϊα, 1 ρῖνο 
ὕῃθθ ἀπηρ' οὗ οαὐ0]6 ἴον ἀπηρ οὗ πιᾶπ, δῃα ὑπο πηδἰκαβῦ [ργεραγοοι] ὑγ Ὀγοδὰ ἐῃθγθοῃ, 

16 Απά Ηδ βα]4 υηῦο τη6, ὅοη οὗ Ἰηδη, Ὀ6}014, 1 Ὀσθαῖκ {868 βἰαβ' οὗ Ὀγθδά ἴῃ {6 γι βδί θαι, 
ΔΑ ΤΠΘΥ οαἂῦὺῦ Ὀγθδὰ ὉΥῪ νϑραῦ, ἀπα ἴῃ δηχίοςυ ; δῃα ψγϑίθυ ὈΥ τηθᾶϑυτθ, δπὰ ἴῃ 

17 ΔΏΡΌ]Βἢ. 8.18}} ὑΠ6 ν ἀτμὶς; Βϑοδυβθ Ὀγθϑὰ πὰ ὑδῦθσ 80.4}} Ὀ6 νγδῃίϊηρ, δα χηϑῃ 
δηα ἢϊ8 ὈΥΟΥΌΘΣ ἃΓΘ βίγαοἷς ἀπτη Ὁ [ποτὶ δηρυοη}, δηἀ Ῥ1ΠΘ ΔΎΓΑΥ ἴῃ Ποῦ ρα]. 
νος, 4. δορί: 0. 

αὐτῶν 

γετς. 8. Αποῖδ. τοδά. : ἼἸΥΌ ριυτ. 

Μαγ, 9... ἐνενηκόντα Ἀ, ἑκατον---ϑ0Π10 Μ86. ὉΠ.) 
οι. 16... κύριος -- 

κατα ἀριθμον τ. ἡμέρων πιντηπκόντα α. ἔπιτον ἡμέρας ὡς κοιριηθησῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ π. λψψη τ. ἀδικιας 

Ψ τ. δι... παρ δυο ἀδικίας αὖτ. εἰς ἀριθμῶν ἧμερων ἱνεινηπόντα Κ. ἑκατον ἡμερας--- 

ΨοΙ. 17. ὁσὼς ἰνδιως γινωντωι ἀρτου. -. (ΑΠΟΙΏ, γϑδά. : 75:2). ψυὶς : αα "»αίνενη-- 

ΕΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, 

ὙΒαῦ τῃλ6 8:16 ποθ οἵ [9 ξοΡ οὶ 8 ἰἱηϊοηἀεᾶ τὸ 
δ᾽ κα γ, ἴῃ οδ86 Ὁποῦ ον ἢ οοηδβοίθμοθ ΒΒ. ]α 
ποῖ βοΐ 1ὑ Ὀοίογθ ὉΠ6πὶ ΥἹΝΊΑΙΥ, 18 ἢον, σοργοβθηῦθα 
ἴῃ Θμλ ]οιὴ ἴο ΤΟΙΣ ΟΌΓΙΟΒΙΥ ὈΥ 7οὼτ ϑδυηιδοίϊοαϊ 
αοἰΐοηϑ, οὗ Μ ὨΪΘῊ ἴἄγδα ἅγθ σοηϊαϊηρα ἴῃ Οὐγ ΟΠ ἢ- 
6; ἴῃ ΧΡ δηδίοσυ ᾿πϑοσ ρύϊζοη δῇ 86 θηὰ 18 
ΔΙ αγ8 ρσίνθῃ ἴῃ ΒΠΟΥΘΙ ΟΥ ΙΟΠΡΟΙ ὕθστη8, δΟοΟγ ἢ 
ἴω [86 ΟΧΡΓΟΒΒΙ ΘΠ 658 δηα σομμρ]οὔθηθϑα οὗ δδς 
ϑοραγαΐθ μἱοΐαγθΌ Ασοογαάϊπρ ἴο οἰ. 111, 24 8α., 
Δ ἃ5 8 ΟΙθασ ἴγοτῃη ὑΏθΏβαϊνθδ, [06 ΟΔΙΤΥ ΠΡ 
ουῦ οὗ ἔψβθ 501 0 0}168] δοίη ἴα ῖκ68 ρΪδοδ ἐπ ἐλξ 
λοιϑο οἡ Εἰχεζίοι, Νεαΐ ἰο }ιὶ8 Γαπιλδίῃ, διὰ ροΣμὰρ8 
ὁ.]16ὰ ἱπ ὈΥ ὑμεπὰ, 6 ἤδνθ ἴο [ἱπἰς οὗ 18 σομῆ- 
ἐγψηηε αϑ ϑρεοίαίογϑ. Τὴδ βοοϊοηξ νϑῖϑβ. 1-, 
νοῖ9. 4-8, γογϑ. 9-17, ἢδνο ἃ σοῃηροϊΐζοῃ 11} ΘῈ 6 
ΔΠΟΠΟΓ (γ6Γ8. 7, 8, 9 344.}, 8πἃ ΒΕΡΡ]οιηεπῦ οηὸ 
δηούμοσ, ὙΆ1|6 ἐλὸ δίορε 4 ὕυογιδαΐοπι, 88. 1ἰῈ9 
1μο)6 ἴῃ ἴπ ἢγβ᾽ δβαοϊίοη, 18 δῇ [8:6 βδτὴθ {11π16 
ΟΑΙΓΙ Θα ἰηἴο ἔυΓΊΒΟΣ ἀοία1}, δηα τηδὰθ ΠΊΟΤῸ σταρῃϊο 
ἴῃ 1ἴΠ6 βοοοπά δηᾷ ἰῃϊτὰ, αἴνοσς ἴδο ἐμηισαγά, ἐΐδ 
οἰμυατὰ οοπαϊέοπ οἵ ἴῃ ρῬαγίϊθθ σομοθσμιθα 18 
ἱπαϊοαϊθα ἴο 8. Ηδθηρβίθη ὈΟΙΩ ἀραΐη {͵η 6 ΓΒ 
δνογσυι ἷηρ ἴο πΠ6 Δ ΒΡΒοσα οἵ πο βυδήθοϊϊνο "ἢ 
(5: 1] ὙἹῪ ΗΊΤΖΙΟ : 8]]6ρΌ ΣΎ), οὐ Ψ]ΔΟἢ δοοουηΐ 
αἶβο (αδοογτάϊηρσ ἴο Ἀἰτι) [86 σαγγυίπρ ουΐ οὗ [Π6 
ῬτΟΡ οὗ Β ̓μϑ τι ΟἿ]ΟῊΒ 18 ποῦ τιθη ἰοηδι, Δη ἃ ἈρΡΤΕΘΒ 
νὴ Ἐν 814, τ συ οὰ [ἰκονν δα 86 ““ ΠΙΘΓΑΤΥ 
δοίνιγ" οἵ ἘΖΟΚΙΟΙ 18 108 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ὑπίηρ, [ῸΓ 
ὙΠΟ 116 ὉΠ ΤΟΥ (οΓ ποῖ) οὗ 108 βυτῃ 0] 168] 
δοίϊοη ἰ58 ἃ τηδῖίοσ οὗ Ῥασε ἐπα  δσοποθ. (νη, 
ἸΣ|Κ 186, ΤΉ Κ68 γ6Γ. 4 844. ἴδ κα Ρ]8οθ ἴῃ υἱβίοῃ. 
Α8 ΤορΆγαβ ὕπ6 “ὁ δἰπιοεῦ σἢὨ 1] 18} ἱπη ρσοβδίοι " οἵ 
86 δολίου ἴῃ 4 αοδβίϊοῃ ἃ8 δὴ ΟὈ͵θοίΐνο σϑϑγ, {118 
ἢ88 ἴο Ὀὲ αὐἰηθιιϊτοα ἴο ΗἩδηρθίοη Ὁ Σ᾿ 8 Ἐχροϑι το 
ἐϊβοι; Ῥαΐ (δῇ α Ρυ]]οαϊίοη οἵ Ὑμαΐ ἴα |κ68 Ρ]8 66 
ἷπ ἴΠ8 δοιῖδὲ οἵ Β.Ζοκίθὶ 8 ποῦ ἴο Ὀδ ἃ τηαϊζοι οἵ 
δΔηχίοῖν, [0] ογ8 ἔγοπη ἐπ νῦ0}} - Κπόννη Ἰέν ον ἰπἴ6)- 
ΟΌΓ86 θεῦΘ ἢ ἴΠ086 ἰπ οχὶϊα δῃὰ {ῃθ ἴ ΤΩ888 
ἦι 86 [αὐ που ]δηα. (““ ΜοΔΉΝ 116, 88 ὕπο τηδῃ οὗ 
Οοά, ἐβουρῇ [1], 18. ποῦ γματτηϊ θὰ ἴο βρϑθαῖ, ἢ8 18 
ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ ἴΠ6 516 ηῦ ἰαησίαρο οὗ ντϊην. Βαϊ 
μἷν Ὑτηρ ἰβ ἴῃ βυτρο. Ηἱβ μοατύ 18 τ 
δογιβδίθπ ; ἵπιτὸ ἮΘ ῬΟΥΙΓΑΥ͂Β ὍΡΟΩ 8 ὉγοκΚ {86 
ἰοΐατο οὗ [86 Ὀε]ονοὰ εἰν." --ὈΜΒΕΕΙΤ. “ΤΟ 
ΘΑΥΥ͂ ἡυάρτηοηὶ ν ἰοἢ 18 ἴο Ὀυγβὲ ὉρΡοη Φοτ ΒΑ] σὰ 

8 Δηπουπορα, πῃ Βαστηοην πὶ ἴΠ6 ν]βίοη οὗἉ οἢ. 1., 
ψΠΙΟἢ αἸτοιαν Β6] ἃ οαΐ ἴῃ ῥγοβρϑοῦ ἔμθ Δρρσοδοὶ 
οἱ αἀοσὰ ἰο ἡπάριηοηϊ."--- ΗΈΝΟ5Τ.) 

γέ ετβ. 1--3.-- ΤΊις Εἰγϑὶ ϑ,ρη. 

γα. 1. ΠΝ ΔΡΡ 168 {μ6 Τοσεοίης βρθοῖδὶ ἰὩ- 
βίσιούϊοη ἴο ἴπ ρσορμδῖ ; δῃά, δὖ [6 βαπῖθ {ἰπι6, 
1:68 ὟΣ Ἀόύ ον Ῥθ85868 οὐϑὺ ἰηΐο [8 ἀοβογί ρεέϊου οὗ 
Ὑαΐ ΖΕ ῖκῖ 61 18 ὅο ἀο, βθῆοθ 88 μεσϑδοϊβ ἘΠῚ 

σΟηδθ06. ““9π8ὲὶ 06 γόοασγ Ὀδίοσθ Ζεοάοκίδῃ ἢδά 
Τουγπογοα ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἴον [8 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ὑπ Π[ΠῈ 
1 ἷ8. Β ὉΠ} βδίοη ἴο ΝΟ Ομ οΣΖαν" (.. 1). 

ΜΊΟΗ.).---Α58. ἴο πρϑῦ, ΘΟ. ΜΌΊΝΕΕΚ, Ζεαίισ. 1ἰ. 

Ρ. 781 5αᾳ. 6 Ἃτὸ ποῖ ἴο (μ᾿ οὗ Τθα] βδίοπο, Ὀυξ 
οὗ βοῃγεϊηΐηρ θακορὰ ἤτοι οἷδὺ (6 1 Θά] κν 7), 
ἀτίοα ἰὴ 86 8, ΟΥ Ὀυχηῦ ψὨΐΐα ἔ τὴ6 ἔωχζηδοο. 
ΤῊ ᾿Ν 8118 οὗ δῃοίθηδ ΒΔΌΥ]ΟΙ ἡ γε οὗἩ Ὀσίο κα, ἀπά 
{1688 ΒΑ Υ]οΙΔη ὈΓ1Ο Κ58 ἀγΘ ομϑἴοοί Ἰοηρς ἀπὰ Ὀτοδά, 
ἔνθ ἱῃοῖλεβ [ἰοῖς δῃὰ ϑαυδσθ. “ὁ ΒΟ. ὈΣΙΘΚΒ 45 (᾿ς 
Αϑϑυτίδῃϑ δῃα ΒΟΥ] Ομ ἵδη 8, ἡιϑὺ ἴῃ Πο86 αἰ βέγ οἵ 
ΘΙ ΕΖΟΚΙ6] Ἰϊνοά, 8]16ἃ 8ὸ οὔὔζϑηῃ νῖῦ ἰπϑοτγίρ- 
0.5" (ἔνα). Βεβίάθβ, [Β6γθ 18 1.6 βίη οδηὶ 
ΔἸ]υβίοι ἐοὸ ἔρψρέ απὰ ἐλε δοπάίαρε οἵ 181 86] ἘΠ6Γο, 
ἔχ. 1. 14, ν. 7 8βηᾳ. ““[πὶ ογάδς ἴο Ὀδ δὺϊὲ ἴο 
ΘΏΡΤΑΥΘ ἃ ἀο)ποαί!οπ ὑμαῦ ν01}] Ἰαϑὶ," ΗΙἰ σὶρ το- 
ΑἼΙΓΘΒ [6 ““ ΟΪαγ- Ὀτῖοῖκ,᾿" ΜΒ ΙΟΝ 8 ΠΙκονυ 186. οοτη- 
ΤΏ ἴῃ δμδδὴ (88. ἰχ. 10). Ζπ8ῖ 80 Κοὶϊ : ““ ἶϊὸ 
ΟἰαΥΟΥ δα δίαμοθ.᾿ ΟἾΠΘΙΒ: 8 ὈΓΙΟΪς-ΒΠΘρ 6] β] αἴθ. 
-Α8 18 ὑβυλ] ὙΠ} ἔμοβθ ὯῸ ἅτ {1 η Κὶπν δοουὶ 
ΔηΥ  ΐησ, Ἠ6 ἴδ ἐο ἰαν ἴλ. Ὀτίοὶς δφζοτα λιν. --νῦπ 

ἷβ ΠΟΙ ΘΙ ΤΏΟΓΘ ὯΟΓ 1688 ἰδῃ : ἴο χ, ψ ὩΪΟῊ πιαν 
Ὀ6 ἀοῃθ 78 88 ὙΧ716}} ὈΥ͂ ἀταιηρ 88 ὈΥ͂ δηρταυϊηρ. 
“« ΕἸγχϑὶ φί 81} ΟὨΪΥ 8 Οὐδ ; ΦογΌβδιϑεα τοι] Βα ἴῃς 
Ἰαϑί οἵ 411 186 οἰ 168 οὗ [88 δα. ἢ ἰοὸ Ὀ6 Τποιρὰὶ οἵ, 
ΜΠ θὰ [8.6 Βα θ᾽] θοῦ ἴῃ Πδηὰ ἰβ ἃ οἰτγ ἴο 06 Ὀδδιοροὰ 
ὈΥ ἴδε 1ογτὰ. Αὐδοσ δογαβδιθση ΜῈ ἃγθ ὕο βιιρροβὸ, 
88 ἰῦ ΜΓΘ, ἃ ΙΏΔΓΚ οὗ Θχοϊδιηδίίοῃ " (ΗΈΝΟΞΕΤ.).---- 
Βα ἴο ἴΠ0 Ὀτίοκ ποῦ ὈΘΙο ΡΒ ποΐ ΤΏΘΤΟΙΥ, ἃ5 
Ἡδηρβίθηροσς πιδ ηἰδίηβ, [10 ΡἱοἴΓε οἵ ἴδ οἱΐγ, 
Ὀυΐ 4]80 (1 δοοογάδῃοθ νυ Εν 8 νἱον) ν]ιδὶ 
[Ὁ] ον 8, ἀθβογ ἱηρ “ΠΟῪ ἴῃ 4}1 τορθϊαγ οτάθγ, 
[ΒΤΟΌΡὮ 411 1110 8ῖ6 08 ἴτοπι {86 ὈΘρΊ ΠΗ ρ᾽ οἢ νὰν 8 
ἴο δλθ οῃά, ὁπὸ ψου]ὰ ΤὌρβϑῇ ἃ δίερὲ αραϊηϑὺ ἰἰ." 
1 νου]Ἱὰ Ὀ6 ἴο πὰς [86 Ἰε ΟΣ, ἴο τραῖζο [Π9 ὀχϑοῦ- 
τοι οὗ 1ὑ ΠΌΤ (18 ου ἰδοῦ ἐτ ΡΟΒ81 Ὁ]6 ΟΥ ““6}}1} 18}, 
1 ομθ ΜΈΣο ἴο ᾿τηαρίπθ [86 οοπίοηΐδ οὗ γογ. 2 ἴο Ὀθ 
ουΐϑίἀθ [86 ὈΓΙΟΚ; ἀπά ἤον ἀοθ8 σευ, 8 (ςοτηρ. 
ὙΟΥ. 7) βαϊϊ β00} ἃ νἱοὸν ὕ ὙΠῸ βίοῃβ ἐϊβοὶῖ ἰβ ποῖ 
δογυβαί θα ! (ΗΊΤ7ΖΙΟ.)--- Ἴογ. 2. ἜΥΌ ἴτοτη ἬΝ, 

ἴο Ῥγοβ8δ, ἴο βίσγαϊΐοῃ. ΗΙΤΖΙΟ: ϑίοροςσοῦκ ἴῃ 
Ομ ΘΓΑὶ. Ῥγ: 8. Ατϑπηδῖς (Η1ΤΖΙΟ : 1 [Π 9 Ὀδ]οῖρο 



ΟΗ͂ΑΡ. ΙΥ΄. 1-8. 

ἴο ἃ Ἰαηᾶὰ ὙἘΟμΘ τηδϑίεβ Ὑ6͵Ὸ ὑπογου ΧὨ] 86- 
ηακϊηἰεὰ τι ἔοσ γοβ8 ψαγίαγο, δ. ἱ, 10 ; 188. 
Χχὶϊ!. 13) δηὰ τηοάρτῃ Ηοῦγον : ἴο ἰοοῖς ουἷ, ἴο 
ἂχ 1᾽86 εγξβ Ὄρος ; σῆθη00 {π6᾽ ποιῇ, ῬὈΓΟΌΔΌΙΥ 8 
ΟΒδ] ἀθθ ὕθο 1081 ἴδστα, δυ, ναϊοοΐοννοῦ (ἐχοθρὶ 

ἷῃ Εζοκίοὶ, οἰβο 6 ΓΘ ΟἿἹ]Ὺ ἰπ 2 Κίηρθ χχν. 1 δπὰ 
δεν. 111. 4), ἕἔοτ ἴΠ6 τοδί μαγί δ  ] ον ]Υ, δηα 80 
4|80 ἤεγὸ ἴοσ. ὑ8ὸ (ποοάθῃ) ον σβ οἵ οὐϑουν ῦοη 
Δ] ΟΥ ΒΙΡΟΙΪΟΣ ἱπ Ποὶριῦ ἴο [86 νν8}18 τουπὰ 

δὺοπὶ [Π6 ΕἸΤΥ ἴο "ε Ὀοβίεροα, ἴγοσα ἰδ ἰ θΘΡΟῚ 5 
ἍΟΙΟ [ΓΟ ἀπ δῃοῖ ὈΥ Πηθ8η8 οὗ {86 Ὀ6]]1δΐδ, 88 
Ἧ6]} 5 ἴῃ ΟἾΠΕΓ Ψψάγ8. [7. Ὁ. ΜΊΟΗ.: ἔνο 111π68 
οἵ οἰτουϊν)]αίίοη, ἃ ᾿ηουπ δηὰ γαϊηραγὶ [μΓ- 
πἰβῃοὰ τι} μα] 188468βθ.0Ό. Ἢ. ΝΈΜΑΝΝ : ἴδ6 8} 
Ῥτοδι σα ὩΣ δζοστηΐηρ-Τ Δ 1π6.} ΤΊ}Θ Ρί υγὰ] ΠΣ ΠΌ, 
Ὀδοδι88 56 ΥΘΓᾺ] βοραγαΐδ οαρθ. ὮΝ ἽἼ2, ἰτοῖῃ [86 
ΓΟ ΓᾺΠλ᾿ 5 Ὠοδα ἰπ ἴγοηΐ οἵ θθβιβ, ἡ σι, Πδηρ- 
ἰῃᾷ ἴῃ ΓΟΡΕΒ ΟΥ ΟἰδΙἢ8 ἰῃβ1ὰθ ἃ βοδῆοι ἀἰη ἴο Ὀδ 
τρονγθὰ ὑμρὸὴ 6615, ΜΈΓ ἀἰγευϊοαὰ δρμαϊηβὺ {ἰι0 
Μ118 δηιὶ ραΐεβ ἴῃ ΟΥ̓Δ ἴοὸ Ἀι8} ἰδ ἰη. 
Ἡδνογηϊοκ ὕγαοοϑ ὅδοῖς {π6 ποτὰ ἴο ὝἼ5, ΠΣ, 
3. “᾿ἴο Ὀοτο του." (ΟἸΡ. Ὀεβ1468, Φοϑθρῇιι8, 
7ὲε δείίο “ιά. ἀϊ. 7, 819. (Οἰλοῖθ πᾶῦθ ἩΠά6Γ- 
δίοοα ὈΥ ἴμ6 οχργοϑβίοῃ, [86 “" μο- φοαῖβ,᾽ ὁ. 6. [Π6 
Ἰεωάεσ οὔ [6 διτὰν αἀἰϊνίβίοηβ ἰῇ 86 αἰεγθηΐ 
ΘΔΙΏΡΆ.)--Ἴ, {μι πη, ἴΠ|6 ῥγορὶιθῦ, 88 Ομ τ ἰβολοηθα 
ΌΥ οἱ, ομΐοτβ ΟἹ 880} ἃ διοβα, [Π8 Σο8] ὈΟΒΊΟΟΣ 
οἵ 7Ζογιβδίοι 18 186 [οτὰ ἀοὰ ; δηὰ ψ 116 ἴδ 6 
Οα! ἀθθὴβ ἃ» 85 ἸΏΘΙῸ ἰΠΒΙΤΌΠΙΘΗΙΒ ἰῇ [88 
ἀϊνίπς Βαπὰ, ΝΣ. 8---τ βίο Ὀγίηρμδ ἴο 8 6]086 ἴῃ8 
βιξὶ δυο. } 164] δοιίοη---ἰηὐηϊαῖοβ πη΄ διαί οἵ 
εἷμα, οἡ ἴδε ρμαᾶχῖ οὗ {86 ἰ,οτάὰ, Εζοίκίθὶ [88 ἴο 
ΤΕΡΤΟβεἴ.---ἼΓ, ) (7050 685. οἰβϑυν θ γ6 4]80) ἰπίτο- 
ἀυοοδ ἃ ον δἰ διηθῃξ, ρα ΟὨ ἃ ραγ8}}6] ἡ ἢ νοῦ. 1 ὉΥ 

τη 688 οὗ 0 πρ.---ΠὩ ΠῸ βἰσηΐῆο8 βϑοτηο  ἱης Ὀδαϊ 

ΠΟΣῚ, τ ΒΙΘὮ ΤΥ ὉΘ ἤαΐ ἴον ἔγγϊηρ οΥ τοαϑίϊηρ ; 
ἐλλινο ΒΘ, ΔῈ 5 ΗΕ ἢαδὶ ἐλ χοὰς [τἰοά, ΓΈΡΙ 
ἱ. δι ΑΒ Ἦδ 18 ἴο 86 [}6 ΤΟΝ ὨῈΝ 88 8 ἴγοη τσαϊέ, 
ἐΐ 'ἴβ οἴδαν ᾿[μαΐ πὸ Ἠδ8 ἴο δεῖ 1 Ρ Ῥδγρθι ἀἰ σΌ]ΑΤ]Υ ; 
ἐΐ ἴᾳ κοτνἶθ6. οἶθασ, ἔστοπι 86 οχργρδϑίοι ὈΘΕΨΘΘῺ 
ἴο0 διὸ ἴῃ6 οἱΐγ, ἰπαΐ α τοϊδίίοη οὗ δεραγαζίοη, 
οἵ ἀϊψὶ πίοι, Ὀούτοοη ὁ ΓΒΑ  ΘΤὴ 858 Ῥοσίσαυ θα ὉΡΟῚ 
[86 Ὀτλοὶς δηα [86 Σοργοβοηΐϊαίνε οἵ αοἀὰ ἴδ τηδαῃὶ 
ἴο Ὀε αχρτεβϑϑοὰ. ΟἿ]Υ οὐ ἴπ6 ῥτουπά οἵ δυο ἃ 
τεϊαϊίου Ὀεΐνοοη αοα δηὰ ογυβαιοτὰ 68 Μὲ 6Χ- 
Ἰαὶπ δίκα 1μ:6 Ὠοσί]ο δἰὐϊταὰο οἵ [06 Ῥγορῇῃ δῖ 
ες δηὰ βρϑοΐδὶ]ν ἴπ6 οαυδε, δηὰ ἰΐ ἰ8 ἰῃ δἰϑζϑο, 
δηὰ δἰοης νι} ὑπαὶ γΟ78. 1 ἀπὰ 2. Βυῖΐ 848 ἴδ 
ἍΔ|1 8 10 Ὅδ6 Δἴνευ [6 ἸΏΘΏΠΘΓ οὗ ἑτον (3), ἴδ 
ἾΓΟῺ δὴ σδῃηοῦ ὈΘ ἴδκθῃ 68 ἃ ἴδ801η6 Ῥγοϊθου ηρ 
6 Ῥεβίερεσ, ὈθοδΌδα δι ἢ ἃ (ΠῚ Ώ, 88 8 ΤΌ]6, 88 
Ὠοῖ Οἵ ἴσοῃ, δῃηἃ ὈΘΟΔΌΒ6 ΟΟΥΙΔΙΠΪΥ ἴμογα σου] 6 
ΤῸ τρϑοά οἵ ἃ ῥγοϊθοϊοῃ ἴογ Οοά [6 Βεοβίομοσγ, Ὀαΐ 
ταῖμοῦ οἵ ἃ ργούδοϊοῃ ἴσοι ΗΪΐπ ; ὩΟΣΓ 8Δ1Θ Ὑο ἴο 
τιῖπκ πιὰ Ενα]ὰ (181 εἀϊ0.) οὗ [86 “ νΘΓῪ βίτοῃρ 
ἰγοῦ -Κ6 τγ14]} οὗἨ Ψ6 Βα] πὶ ̓̓ (ΒΑΒΟΗ]), δῖποα [86 
οὐ Πἢχ 4150 ἐπ ΓΟ ἄοοβ ποῖ τοῖδσ ἴο [86 ρβϑῃ, Ὀαΐ 
ἴο {86 οἰζγ, ἀαηὰ ἴῃ δἰτοησίὰ οὗ ἴη8 οἱ τν8}} ἰδ 
ποῖ σΟΓΙΔΙΠΥ͂ ἴο Ὀ6 τηϑάθ ῥγοχαΐποη. Εσα!]ὰ 8180 
ἴῃ 818 γεῚγ τοςοηΐ 24 αἰ ΠΟ ἢ ΔΡΡΤΌΔΟΙ 68 [Π6 νἱον 
οἵ Ηάνοτπϊοῖς (σῖοὸ τὰ ΕΡΉσδθη Ὁπαογβίδπβ 
“186 1τη688 οὗ τηϊδίογίτιης το 18. ΘΟΙΏΆΪΙ ὍΡΟΙ 
δεπιβαίοτη ᾽᾽), ᾿μΑΒΙ  ὉΘἢ 88 ὯθΘ τάκ [6 Ῥτορμιοΐ 
Ῥαυὶ ““ [86 ἸλοΓΕ]Ὺ Ραἰῃ θα βἰορῈ ΙΠ0ΓῈ ΓΠΌΒΕΥ 86 
ῬΑΙΡΑΌΪΥ ΟΥ̓́ Τ6Δ 85 οἵἨ ἴΠ6 ῥΙοίατο οὗ ἃ να ]}, 88 1ὕ 
Μεῖο, οὗ ἰτοι." Βαῖ ἴῃ 1818 ΨΥ δ͵]80 ἴδ 80 6χ- 
γτεβα δἰἐἱ τά οὗ ϑορδγαίίοη, μοὶ ΗἰΐΖζὶς τεοοσ- 
Ἀἶδοα, 8 ’Ιοσῖ. Τὰ δ᾽] υδίου ἴο 767. ἱ. 18 [ὉΓ ““ τὰς 
δοτοῖβ οἵ [86 5ἰεκχε" (Εζγν.) ἰδ ἴοο [αγ-ζεἰομοά 
[ἃ ἱμᾶριρκ : [069 Ὀυχπίηρ οὗ [80 οἶζγ; ΟΒΙΟΘΕΝ: 

71 

[δ ΒοΙΤΙΌ]6 ἰοτγοβ οὗ ἴπ6 πῃ δὈἰϊδη 5, 76 Γ. χχὶχ. 
22; 2 δεο. νΥἱΐ. ὅ ; ΟἾΘΓΒ : [68 ΔΓΏΩΥ -ἢτο οἵ τὴ9 
ΟΒδ] ἀθαη8). φθγοσηθ (ἴπαῦ π6 ναὶ οὗ Οοὰ 18 
ΤΟΡΓΘβθη θα) ὨΘΑΓΙΥ͂ ΔΡΡΓΟΘΟΪ6Β 086 οογγοοὶ νἱθν, 
ἴο ΜΈΙΟᾺ ΚΙπΟΝὶ ροΐηἴβ Ὀγ τοίεσείηρ ἴο 188. ᾿ἰχ. 2. 
ΤῊΘ Ῥδῃ, ὑβδμογοίοσγο, 88 ἃ ΜἈ}}, 80}}0011Ζ68 ἴἢθ 
δίισουρ (96. 1. 18, 4}1|ω6 ἴῃ δοοογάδβποα τ Οὐἀ 
ἄφοζθθ, δῃηὰ ἴῃ Θοηϑοαῦθηοθ οὗ [1:6 οοτταρίίοη οὗ 
18186}} νν8}} οὗ βοραγαίίοῃ, νοὶ ΒΠΑ]ΪΥ ἀχρ δὶ 
νου ίηρ, δῦ ρμγϑοθάθ8 δῃὰ 4]80 ψ μδὺ [0]]οὐν8. 
γαίδΌ]ιβ δηὰ ατούλιυβ Ὀτίηρ ἴῃ, Ὀδβίθβ, “ΕΓ 
ΠΑΡ ἢ 688 οὗ Ποαγὺ δπὰ ἴὴ6 ὈΪ]ΔΟ Κη 688 οὗὨ ὉΠ οὶσ 818," 
)υδῖ 28 Ηϊζὶρ αἷβδο, “"Ὅ8 6 Ὀδ86 τηθῖδ] ᾿" δπὰ (ἷῃ 
δοοογάδῃοθ ΑἹ 6ἢ. χχὶν. 6) “186 τυϑ᾽ 848 ἃ 
ἰοΐαγο οὗ ἀθῆ]ειηοπῦ τσουμἢ βίη," (ΗΈΝΟΣΤ.: 

189 τοί88] οὗ αἰνῆς Π6]Ρ, [6 π αοὐ Ηἰιηβο} 
ούθη [ἢ 6 48841]1ΐ.) Νοῖ 80 τυ Ο6ἢ ἴΠ6 Ῥτοραγαίίοῃ 
οὗ ἰυοά ψὨ1Οἢ [Ὁ]]οῦγ8 (118 Ὲ.}, 25 ἴῃ οἰγΓουγηϑίδ ὁ 
ὑμαῇ δύσῃ) 8 Ῥᾶῃ (δοοογάΐϊηρ ἰο Εαὶὰ : “186 
Ὠραγοϑὺ ἴτοη Ρ]δῦδ ᾽) νγὰ8 δ παηὰ ἰπ ΘΥΘΓΥ͂ Ὠουι86- 
μοϊὰ (ΚΕΙ), ϑυρροθῦθα [6 οἰοῖτα οὗ 06 58Πη)6. 
ΑΒ ὑπὸ βίθρθ 18 αἀθβογὶ δὰ νὴ ἴλ6 Ῥτορμοὺ δ8 
ὈΘΒΙ ΘΟ Ὸ, 80 ““σοσδίη)ν ἰῦ ψ1}} 6 οαγτοὰ οὐΐ, ποῖ 
Βυμπαάγοαβ οὗὁἨ γρασβ δἰϊογινατβ, θὰ ἰὴ (λα 1 ΠῚ τὴ 6 
οἵ ἘΖεϊκῖ6), ἀπτίηρ ἷ8 δου (Κι εξ.). ΤῊΘ 
βὶ σηἸ ἤοδηοα οὗ [ἢ 6 ἰσοὴ ρϑὴ ψου]ὰ σοί] ἀΐβαρ- 
Ρθδγ ἴ νὰ ᾿τμσίηςα ὑῃαΐ [με ῥτορβμοῦ ἐν “τοιρθοὰ 
ἴδε βἰερθ ἴῃ 1010 ἤριιγο8 τοιηά δδϑοιΐ {Π6 υγίοκ. 
Μογσϑονογ, τμδὺ 18 ρογίσαγθαὰ Ὅροι {Π6 βἴομο, δηὰ 
ἷ8 ΠΘΙῈ ΒΡΟΚδΩ οὗ ἃ8 8.9 Οἱ, 15 οΔ]16 ἃ ἴῃ νοῦ. 7 
“6 [6 δῖερα οὗ δδγυβδιθιη. "᾿---Π6 Ὠουδ6 οὗ 1ΒΓ86] 15 
ἈΘΙΘ [86 88Πὶ0 88 1 6ἢ. 1. ΟΟἸΡ. οα {Π6 οΟἾΟΓ 
Πδηᾷ, νυ. ὅ. ---Ἰ Γ 1116 ΒγΥπὶ}00}16 41} δοίϊοῃ ἰ5 ἴο 'κ ἃ 
βἷαχτι (ἰπ [6 8686 ΟὗἩἨ [ΟΓΟΒηΔαο 5), {ἢ {86 
νίαν, ὑπαῦ Σὖ γγὰ8 4130 βῃονψῃ ἴμ6η}, ἰμαῦ, 48 1 ΨΜᾺ8 
ἴοσΣ ΤΏθπι, 80 ἰΐ τηδιὶθ ἐἴ8 ἀρρθάσθῃοθ Οὔ) νον 
Ὀοίοσα ἴπθαι, 18 σοί ΠΥ Τοῦτα ῬγοῦαυΪο {Πᾶι 
ΗρφρβίοθοΓΩ 8. δι Ὀ͵δοῖνο νίοντ, ποτ ῬΤΟΌΔΘΌΪΘ 
[884ὴ σι τὰ ϑιδια]οῖῃ, Ηάνεγῃ., Η1Ζιρ, ἴο ᾿πᾶ Κα ὑΠ6 
δοίϊοῃ ὁΠ6 ὑμαὺ 188 ποῖ ΓΟΆ]]Υ ροσίοιτηθᾶ, θα ΟὨ]Ὺ 
ἀἰδβοουσβοα δὺουῖ (188. χχ. 8. ΚΙΙΕΕ.: ““8Δὴ ᾿πὰ- 
Ῥοτίδηϊ δοίΐοω, θνθῆ  Π6Π Ὀοβι 65 ἰδ 15 ἃ βἰἰεηὶ 
ΟΠ6, τι δὲ Ὁ6 Ρεγίοιτηρα : Αἰ Ππουρὴ πὸ ἴοχί ἀοθδ 
πού πιθη οη 1ζ ΦΧΡΓΘΕΒΙΥ, ἃ ὑμὶπρ (δαὶ αυϊΐθ ὁΧ- 
Ρἰδίω8 1186} πῃ [Π6 6489 οἵ ΟὯ6 ψ}}1Ὸ 88 Γεροὶνθα ἃ 
οοΙητηδηα ἔγοιῃ ἀοά." 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟκΧκ ΟῊ. [ν. 1--3. 

[[η ἃ ἴο [16 ρατί χϑαυϊτοὰ ἴο 6 Ρ]αγοα ὈΥ͂ 
[6 ΡῬτορμοὺ ἰπηϑοὶέ, Βο νοῦ 1ῦ ΤΩΔΥ ἰᾶνα Ὀ66} 
πἀπαἀογβίοοα ἴῃ ΤΙΌΓΙΠΘΥ ἰτη68, ὸ Βῃου ]α ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἴθ ΠΟΥ͂ 0111 Ὀ6 ἀϊδροβοὰ ἴο ἀουδὺ {πᾶὺ (ἢ6 ϑιιὸ- 
οοδϑῖνα δοῖ0η8 βροόϊθι οὗ ἴοοῖκ Ρ͵δ6θ ΟἿ]Υ ἴῃ νἱδίοη, 
δηὰ δ΄Ὸ ὨῸ ΠΊΟΙῸ ἴο δ ΓΑ; κΚοὰ διπορ [Π6 ΟὐσιΓ- 
ΓΘΏΟΘΒ οὗ δοίυδ] 116 Τἢδη ὑΠ0 οαίϊηρ οἱ 186 μι1ο- 
Βοίϊς το]] πιο ]οηθὰ ἴῃ [86 Ὀγθοθαϊηῃς ΟΠδρῦου. 
πάορά, δυο δούϊοιβ 48 διὸ ἀθϑου θα Βοτο, μου χὰ 

Μ06}} διϊοὰ, θη Το θαῦϑθα 88 ραϑῖ, δηὰ στεϑὰ 88 
πΑσταίῖτοϑ οἵ ὑπ ηρα 168} 7} ἀοῃ6, ἴο Ἰη8Κ6 ἃ βίτοῃρ 
διὰ νυἱνϊὰ ἐπηργοββίοῃ. ἀρΡοα ἴπ6 πη, ποι] ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ μᾶνα ἢδὰ δὴ ορροϑῖϊδ εἰϊεςῖ ἱἴ ἰγαμβαοῦθα ἰπ 
ΙΟ8] 16. ΙὉ σπψουἹὰ μαννα Ὀθθῃ ἱταροββϑὶ Ὁ] 6 ἴῸΓ 
ΟΓΑΪΠΑΣΥ͂ ϑροϑοίδίογβ ἴο 866 ΕΖβικὶθὶ οοπάποϊίπς ἃ 
ταϊηϊαἴαΓο δἰορα ὙΠῸ ἃ (116 δὰ ἃ βδιοθρδπ, δηὰ 
80} {|| ἱπρ]οτηθηβ οὗ νὰν, πὶυπουΐῦ 8 [66 ]1ηρ’ οὗ 
[η6 Ῥῃεγ]6 δηὰ Ἰπιάϊογουβ Ὀδΐηρ δινακοηθὰ ; δπὰ 
[86 ΟΥ6 ΣΙ Βυ τη ὈΟ] 168] δοῦΟ}8 τηθηὐοηθα, ΘΒ ρθο Δ] ΠΥ 
ἢΐ8 Ἰγίηρ ἴον 390 ἀδγβ τηροῦϊο 688 ΟἹ 916 8149, 1 
Ἰἰζοτα ν ἀπάοτβίοοά, οδῃ 8οδγο οὶ Ὅ6 τοραγάθα 88 
οουαΐης πη [86 Πἰταΐ 8. οὗἩ {Π|6 ροββὶ ὉΪ6. ἀπά 
δἰοιρ τι [89 ΡΥ δοδὶ ἱτωροββὶ Ὀ111γ οὗ ομ6 Ῥᾶσγῖ 
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οὐ [86 τοαυϊτοπχοηῦ ἴΠ6Γ6 ΝᾺ8 [ἢ 6 ἸΟΤᾺΪ ἱτηροβ51- 
ὈΠΠῸῪ οἵὗὁἨἉ Ἀἀποίῃϑγ, βἷπος ὅο δῦ ὈΓεβα οοτὰ οὔ 
δασῆ ΔΟΟΠιΪ Δ Ὁ]8 πηδίοτῖδ}]8 ψου] ἃ ΠαΥο η ([ἔ 
ῬοΓουιηθα ἴῃ το8] 116) ἃ ἀἰγθοῦ δοῃίσανθῃ του οὗ 
ἴΠι6 αν οὗ Μίοβεβ, ---δδὶ ἰανν, τοβρθοῖζι ΒῸ ὈΤ ἱβαί θη, 
ἴο ΨὨϊΟδ 88 ονὰν μο]ὰ ἴο Ὀ6 ἴθ ἔγβί δηὰ χηοδί 
δβ86 [14] ΟΠ γαοίο 8016 οὗ ἃ τ ῬΓΟΡΠΘΥ (ΟΟΙΏΡΑΓΟ 
Ῥρδιΐ, χὶν. 8, χχὶ!. 12-14, στ χιὶ!. 1-ὃ). Βο- 
5465, ννὸ πὰ [πε ργορμοῖ (οἢ. νυ]. 1) γθρσοϑοι θα 
88 δἰ(ἐἷπο πὶ ἰδ ἤουβα Ὀσθίοσο [0 πυγογ οὗ [6 
ἄδγβ ο Ὀ6 βρϑηῖξ ἴῃ ἃ ᾿Υης ροβῦυτε οου]Ἱὰ ἢδΥθ 
Ὀθ6η οοιμρ]οῖεά. 80 [δαῦ, ΟἿ ΘΥΕΥΥ͂ ἀοοσοιιηῦ, 1Ὁ 15 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΘΟμΒίΔΟΥ μα δούϊοῃβ ἰὸ ὕᾶνο ἴβΚϑῃ 
ΗΪδοο ἴῃ Υἱβίοῃ, 88, ἱπάθϑᾶὰ, ψγὰ8 δι} }}} [ἴῃ 6 ὁ886 
ἴῃ Ῥγορ)ιοῖίοαὶ δοίϊοῃβ, δῃ ἃ ὈΠΙΪΟΓΤΊΪΥ 80, 88 Ὑ6 
Β.4}} ππὰ ἴῃ ἘΖοκΙεΙ. --- ΑΙΕΒΑΤΕΆΝ Β 
Ν. Ε11 

γε. 4-8.---Τὴε ϑεοοπα δέρῃ. 

Ομ ΠΊΟΙΘ 8 ΠΟῪ Δρροϊηἰτηρηῖ, ΝΈΟΝ ΟμνγαΓὰ 8 
ἴο γ6Γ. 8, σαιτγίης ἰηΐο ΔΕΣΓΠΟΥ ἀεῖα!} ὑΠ6 δΌονε 
ἰμα!οαῖοα ἀοΒγ οὗ δεγιβαίθι, ρῖνα8 τ ἃ τη ΟΓῸ 
νἰ να ρῥἱοΐυγο οὗ 1ῦ 88 γεδρεοίδ δε ἑππεν οοπαϊδίοη οὗ 
ἐλι6 ραγίἐδ8 σοποεγη θα, αἴλον 006 ΤΩ ΔΉΠΟΥ οὗ ἃ ϑεοοπα 
νΥπ] ὈΟ] 1 δοίϊΐοι οἡ 6 ρατΐ οἵ ἘΖεϊκ18). [πὶ 186 
ρΡοβίτοι οὗ 8 Ῥσορμῃθῖ, 1Ὁ 18. ἐπ} ] 164 ἐπΠδῖ βίο δὴ 
26 ΤΟΥ͂ Ὀ6 ἴῃ τοργοβθηΐϊδινθ 8}|Κὸ οὗ ἀοἀ δπὰ οἵ 
716 Ῥ6ΟΡ]6 ; δμὰ 88, ὑπογοίοσβ, ΕΖθἰκ16] ταρυθβο 5 
ον δῇ ἱῃ γοῖϑ. 1-8, 80 ΠΟΥ, δη4 ἰὴ ψ6Γ. 9 8.., 
Ὧθ6 ΤΟΡγοβοιΐβ [8.6]. ““ ΠΟΙΘ ἴῃ [Πϊ8 ΝΥ 
Ἰρῆονδὴ Ηἰτηθ6 1 ἤρμΐδβ ἀραίηδί Ηἷβ Ῥϑορ ο, ὑπ 6 ὶγ 
ἀονηἶα!} 8 οὐτίδίη ; [86 ῥχοριιδῦ 1πιτηθάϊαίοὶΥ 
ΔΒΒΌΤη68 {Π|18. ροβίτοη " (Ηλν.). Τὴ τηϑσα οἱτ- 
οὐτηβίδηοο, [π΄ 6 18 ἴο 116 οἢ {Π6 ὁη6 βία δηὰ 
[6 οὔδον (“ ἴο 81660},᾿" 88 ὕπ6 δορί. δαῃὰ ψυ]α. 
τρακο 1ἰ, Ρ]ΑΙΏ]Υ οοπίγοαϊοίβ ἴπ6 σοηὐεοχῦ), 18 Βγτα- 

. ὈΟΪ1ο81 85. τοραγβ Ππο86 Ποῖα ἢ6 ΤΕρΓοϑθηΐβ, ἃ 
ἰείιιγε ΟΥ̓ ἰδὲ ροϊὲ ἰοαὶ δἰἐμιαξίοη (188. χχυῆ!. 20, 
11 ; ΑΠΟΒΥ͂. 2; ΡΒ. χχ. 8, χὶΐν. 26) ; ποὺ “88 

ἃ 5Βἰοἷκ ῬΟΙΒΟ ὙΏῸ δ 16 ΟὨΪΥ͂ ΟΠ. 0116 δ[άθ, διὰ 
δ ΑἸ σταν 8 Ποὺ Β.ΣΓρ ᾿ΐθ ἈΡοα 10 (ΕΨΑΜ0), 
ποῦ 68 ἃ ἤρυτγε [ΟΣ ἃ βίαϊβ οἵ ρο] [104] Ἰαηρσυΐθῃΐηρ, 
Ὀυΐ ἰῃ σοπίγαδῦ ἢ ΦΠΠΟΠΕ ρτριί, ἃ ᾿γὶηρ 
ἀονῃ ἴῃ σοπβοαθδηοα οὗ ἃ [4]} (Η1ΤΖ.).--- Αβ [6 
νουοὰ ἤχοά 18 ἄδυϑ (ν οὶ, Βόν νου, πιθδη 
5 6618), ἔλα γοίεγοηοε σεπογαϊίψ ἰο {δε δοδὶεσεά 
(“1ὴο Πρ Ὁ] σοπδίγαϊηῦ ἔγοτη τ Ποαΐ, ἀυτσὶηρ 
μι ἰσῃ οπ6 οδηποῦ Τον6 ΟΥ 8ἐϊγ,᾿ ΕὙΝΑΙ0) ἰα. ἴο Ὀ6 
Πο]κὶ ἴαϑὶ ἰὼ 10 ἢτβὲ θ]αοο : Ὀαΐ ἴθ, ἔδυ ον, [ῃ0 
σανγψίπο ςαμίΐνο υἱοὶ Τοζίοισδ, ἀιὰ ἴΠ|6 80) οΌΤΗ ἴῃ 
εαἰΐο, ἰια6 αἱ ἴῃ βαῖπὸ ζίης ἴο Ὀ6 Κορῦ ἴῃ υἱὸν. 
Εἰγϑὶ τΠ6 1θ{Ὁ δ'ἀο 18 πηδὰθ Ῥγομποηΐ Ψ ΠΘῺ ἴΠ6 
ΟΕ ποθ 18 ἰὸ [86 ϑονεγοὰ μοῦδβθ οὗ 1 
δοοοταϊηρ ἴο Εναϊά, Ηἰἰζίρ, Ὀθόδιβα οἵ 116 ρεο- 
ἀταρ σαὶ αἰσπιλίίοη ἴο {ῃ6 ποῖ οὗ δυάδι (ςἢ. 
χυΐὶ. 46), 116 [86 Ἰαϊίοσ ἸαῪ ἱπ {Π6 8ουϊ),---6ο- 
οοτάϊηρ ἴο ατοῖ., Ηδνοτγηϊοκ, 611, Ὀδοδαβε οὗ 186 
ΒΌΡΟΙΙΟΙΙΥ οὗ (ἢς ας ΟΥ̓ΘΡ 10:6 [ΟΥΒΘΓ (ςΟΙΏΡ. 
οἷ. χχὶϊὶ.), Εροϊοβ χ. ῶὥ. ΜΑ.ΌΟΝ.: ἰδ Βδὰ 16 
Ῥυγἰεβιμοοὰ δηὰ ἴῃ6 Κίηράοιῃ.-- Ὧν 18. {π6 ρτιὶς, 
{ππ8 {16 δἷπ ἴῃ 105 ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗ688 οὗ ΡῈ Ππἰδηχηθῃΐ ; 
ποῖϊθον ἴΠ6 [ΟΥΤΘΥ 8]0}6 ΠΟΙ ὅδ ἰαἰζοῦ δοῃθ, δι 
{86 ἰταπδί θη ἔγομι [ἢ 6 006 ἴο [Π6 ΟἾΘΡ ἴῃ ῬΓΟΘΘΕΒ 
οὗ Ὀοΐηρ οἴες(εα ἴοτ ὑπὸ δι᾽ θοιδν ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΕΒ. 
ΤῊ οομπβοϊουϑηθθβ οὗ ρ}]δ οὐ ἴμο ρμαγί οἵ {ΠῸ 

ΡὈΪΘ 18 ἴο "8 δινακοηθά. --- πα βπιθοὴ 85 ἘΣΘ ΚΊΕ] 18 
ἴο ἰαΥ 1μ6 ρῃ!ῦ ὌΡΟᾺ ἐΐ, ἱ.6. ιὴ8 Ἰοἴν βἰάθ, [6 5116 
ὍΡΟΝ ψ  ἰοῖ ἢ6. ἈϊτηΒΟ] Γ ὯΔ48. ὕο 16, {Π6 ῬτΟΌΊΘΤη 
ὑδὴ ΟἸΪΥ͂ Ὀ6 βοϊνοά τ βοὴ νὰ τοβατὰ δ χοζιοὶ λἶηι- 
δεζ, ἴῃ νἱγῖαο οὗ 118 Ἰγίῃρ ὩΡοη 8 Ἰοῖϊ 8149, ὧδ 
ὅδ᾽ ὈΘΑΓΕΙ οὗἩ [6 με], ἰδ ἢ 8 αἶκο ἡχητη θα ἰδ θ] 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 
ἀπεταιαπεπτορ,.ς 

βαϊὰ. Ασοογάϊηρ ἴο Κοὶ], Βα ψου]ὰ οοτηδ ἴὸ 116 
ὍΡΟΣ ἴδε ρυ Ὁ, δηὰ ποῖ 186 συ ἀροὴ χὰ] 

αἱ δε) φῷδηποῖ ΠΟΤῈ Ἰηθῃ “ ἴο εὐμα τ 48 
Ηδθηρδύθη ὈΟΤΩ δβϑοσίβ, ὁΠ6 οδῃηηοῦ 866, Ὀτοόδαδβο, ΐ 
[0 β ἴο ΔΥ 868 χι}}δ Ὄροη Ὠἰτηβο]ΐ, ἢ6 νν1}} αν 
ἴο ὉδΑΙ ἰΐ 4͵8ο, δῃη]ὰ (8 τηδίϊοῦ ἰὴ δὰ [8 οΐ δὲ 
811 8 οβϊολα] ἀπὰ τηραϊδίοτί Ὁ] οΥ αἰοηίην βυι μαι τα- 
ζἴοη, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ͂ ἃ ΒΥ ὉΟ] 1641 Ὀθαιηρ οἱ ἃ Ὀϊτγάθῃ 
ΠΟ. Πδ8 ἴο 116 ὨΘΑΥῚΥ πρΡοΣ {}ι6 μοορίο, Ποῖα 
Ἦθ ἀρ εν δ ἀφενο ΑΒ ΤΥ ἀδγΥβ 88 1:8 8}8}} 116 
ὍΡΟΙ 8 ἰοίζ 8146, 80 Ἰοὺ Μ111 ᾿ὸ σαργεϑθμΐ [86 
Ὀυγάθῃ οὗ συλὲ οἵ [186 ἴοι ἰτὶθοβ. Γὶβ ἰ8. ποῖ 
ΟΟΓΡΆΙΏΪΥ ταθληΐ ὕο ΒΩ ἴΠ6 ὨΌΠΩΌΟΓ οἵ [ἢ 
Υ̓́ΘΔΙΒ ΜὮΟὮ πον Πᾶνα απηθὰ (ΟΒΕΝΜ.). [5 816, 
ἴμθη, δββουΐοιὶ ΟΥ̓ γσ. δῖ: 186 δυχδοι οἵ {9 
άδγα οἵ ᾿ιἷ8 ἱγίπρ τρϑϑῃ5, οὗ οοιγβο, “" ἐλὲ ψϑαγϑ οὗ 
ἐλεὶν σιάδ ;" Ὀὰΐ Ἡλαῦ 18. οΔΥΕ ΠΥ ἴο Ὀ6 ποιϊοοά, 

δὲ ἃ μοιϊοα φσίνεπ λίπε ὃν Οοά (70 Ἢ ν)}2)), γεῖ 
ὩΟῖ ΒΌΓΟΙΥ 88 ἃ Ῥογὶοα βεἸϑοϊοαὰ Ὀγ Οοὰ ἔγοιῃ ὑδμοῖγ 
ΘΟΌΓΒΘ οἵ ΒΠηϊηρ [ῸΣ [Π6 ΡΌΓΡΟΕΘ οὗ Ὀεΐηρ ΤΟΡΤα- 
βοηϊδὰ ὉΥ͂ Ὠΐμη ἢ 18 βυοῦ ἃ ἀἰνίηθ ἤουτην δ ην οὗ 
[86 Ῥοτίοα οἵ ἐλδὲγ" δύππίηρσ 56} σοποθίναθ]ο ἢ Ὀπὲ 
85 ἴπΠ6 σεῆξ τηϑαδυγοὰ Ὀγ αοὰ, ἴο 6 τορτεβθηϊοα 
ὈΥ͂ Ἐχεκίοὶ, δῃὰ ἴμυβ ἴο θὲ δημουηῃοοὰ ἴῃ δβεῖμαὶ 
ἴδοῖ, ψ Ὠϊσἢ ΠΟΥ ἤᾶνὸ Ὀγουσηῦ ὌΡΟῚ ὑποιλϑα]νοβ, 
δηὰ Βαγὸ ο ὁθαῦ ἵπ νεαγ8. αὶ σΟΒγε8. ΠΡΟῚ 
(Ποῖ ἰπ γϑᾶγβ, ΕΖα κ16] ἰ8 ἴ0 ΓΕρΡγοϑοιὶ [0 ΤΠ 6Πὶ 1 
ἄαγβ, 188 Ὀρατηρ ἴ0 φατέ οὗὁἨ ἴ;00 Βοῦδο οὗ 
Ϊεταϑὶ. ΤῊ 8 ἘΧΡ]ΔΏΔ.ΪΟΠ, 5 ΤΩΡΙΥ αττί νοα δἱ ἴγοσω 
ἴ.ὸ Τοχί, Ψ1Π δνθ ἴο 6 ᾿οϑίθα ὈΥ ἴῃς ἰηϊογργοῖα- 
[ἰοῃ οὗ {πὸ Ῥοσίοαβ φίνθῃη. ΕῸΣ 18Γ86] [Πθγ6 ἃ. 
δρροίϊηϊοα 890 ἄδγϑ, δα 1Π6 ργορ μοῦ 888 δοοοζα- 
οἰ μμοὰ ἐδι666. ---ἾοΥ. 6. ΕΣ δὶδ ἸΥἱηρ οἱ διὶδ 
τίς εἰάθ, ἃ σϑοοῃὰ ἰΐἰχηθ. ἴο Ὅθαν 18 κιΐ!έ οὗ 
[80 Βουβο οὗ υἀθδ, 40 ἀκγϑ ἂτὸ δρροϊπίϑα. ΤῈΘ 
ααεδίζοη, νοΐ μον τη6 40 ἀδγβ ἀγὸ ἴο "ὲ βιιρροθοά 
88 ἱποϊυάοὰ ἴῃ 86 390 (1 οος. δῃὰ οἰ] 0 Γ5), 15 
ΘΕΧΡΓΕΒΒΙΥ ηβνεγοὰ ἴῃ {ῃΠ6 ποραῖϊνο ὈΥ πὸ 
(“ἴον ἴ86 βϑοοῃηα {ἴπ6᾽)); {πθῖ8 ἅτ 900 βῃηὼ 40, 
ἴῃ 411 480 ἀαγβ, νυν ἈΙ ΟῚ δατῃ {86 ἰδχῖ σΟΥΆ Υ ἀ068 
ποὺ δᾷἀὰ ἰορεῖμοσ. ΕΣ {π6 δρειΐαὶ σϑάβοι, ἐπα 
[Π6 86480} οὗ Ῥυ θηπηθηΐ ᾿δ 8 Ἰοὴς ἃψὸ ἴῃ 
[86 οα86 οὗ {π6 ἰθῃ ἰγίροϑ, Ἰυϑὲ 8258 1ΐ 18. δ᾽ Γοδῦ 
του οῖηρ δυάδα] 4180, 8 αϊνιβίοῃ οἵ {ϊ1π|6 Το ΠΥ 
βϑιραποβίοα 1.561, ἈΠῸ [6 ἀϊνίδῖοι οἵ ΘΟ] ] ον Θ 
ἴϑταϑὶ ἰῃίο 18186] δπὰ δυίύδῃ ργοδυπιθα 196} [ ἢ18- 
του α}]γ. [ἢ σου ηρ (ἢ 590 γρασβ ἴο σοιτοβρομπὰ 
ἷπ τοϑρθοῖ οἵ βἰπηΐηρ, δη ἃ Θβρθοῖα!}  ἴη6 40, 1 
ΠΟΥ αγθ ἴο Ὀ6 τϑοϊκοηρ 88 δου] γρᾶγβ, δ {Π|616- 
ἴοτο ὑχδοῖγ, ὄνθιὶ ὅμ6 χοβὺ ἀΐνουβο πιοιϊθὸβ οὗ 
ἐχρ δηδίΐοι ἢανο [οι {ΠΏ 861 ν 68 ἢ610108585. ΤῈΟ 
0016 Κιηράοπι οὗ [8γ86] ἀϊὰ ποῖ Ἰαϑί ἴῸγ 390 γέδυβ; 
Ἀπὰ ψ͵ὰ τηυδὲ {Πθγοίοτο γσὸ ὍΔῸΚ Ὀεγοπὰ [86 ἴδῃ 
τυ 068, ἰἴο {Π6 ροτγοα οὗἁ εν υᾶροβ, ποῖ ἴο τηδη 0. 
ΟἾΠΕΣ τηοά68 οὗ ΓοοΚοηΐῃρ ὈΥ̓͂ π681}8 οὗὨ ΟἿ ΒΒ: 0} 8. 
Ἐοδβοητῃ., {ΠποΓοίοτο, τηϑάθ [6 ἀἰδϑιϊποίΊοη οί ποΘη 
ῖ8.861 δπὰ 7 Δ Δ 5ἴορ ἰηἴο ἴῃ ὑδοϊκρτουπιὶ 88 σα- 
βατὰβ {π6 890 ΥΘΒΓΒ; δηα παβίπ ἢ 88 ἢ βεῖβ δὲ 
8386 γοδγβ ἔτόοτῃ [6 αἀἸν,βίοη οἵ {6 Κἰησάοτη ἀοννῃ 
ἴο 1116 οἰανοηῦι γϑᾶῦ οὗ Ζεϑα οἸκΙδἢ ({ὴ6 ὀοπασδδῖ οἵ 
ΦοΓΌΒ4]61Ὼ), ἢ6 ΘΟ0}}80]68 ἢΪΠ186] ἴοΥ ὙΒδῖὶ 16 ΔΗ Σ 
Μ ΤῸ ἴῃ Ροοῦς τουπάϊηρ οἵ οἵ ῥῬγορ]οῖῖο Ἰληρσοαρα ; 
Ῥυΐ πάφἢ 5 40 γϑαῖβ οἵ βίῃ ἅτ σϑο κοηδὰ ἔγοτη ἴἢ6 
ὑπ ἢ γον οἵ [86 τοΐρῃ οὗ {Π6 ρίουβ Κίηρ Ποβίδῃ! 
ΠΡΒΡΙΕΝ ΘΕῈ Ὁπάογβίδηαβ [8.80] 88 οο]]δοτνθ 
ἴβγβεὶ, Ὀδρὶπϑ 1 2 ΟἬτοη. χὶϊ. 1 (οο. 2 ΟἸτοη, 
χὶ. 17), ἢ. 6. ἔγοτῃη {πὸ Του γοαῦ οὗ πεποιοθαι 
“16 γοδῦ οὗ [Π6 [6]Π[ἰππρ’ ἰηΐο βἷη οὐ ἴπε ψοἱε 
παίϊοη," δηα βιιρρογίβ ἈΪΤΠ861 ἴῃ (818 νἹΟῊ Ὁ 
γι Πηρα᾿Β τϑοκοηλρ οἵ 480 γδαγβ 6 τπηοπ ἢ ἤγοτῃ 
186 ἰουππάϊηρ οἵ (Π6 ἴδιη}}}6 ὕο ἴδ9 (ἰδβῖτο τἰοη οὔτ 
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αἰοῖο; δπὰ ἀοἀποίίηρ 37 γρϑὰγβ οὗ ϑο]οηοπ δ δὰ 
8 οἵ ΒΟΠΟΡοΔΠ 8, ὉΠ6 6 τοιηδίῃ 8390 ΥΘΔΙΒ; δηά 
δυάδι, δοοογάϊηρ ἴο πὶ, ἰ8 σου γϑίοα τὴ (δὸ 
{1016 Ρ6ΟρΡ]6, [8 40 γοδῦβ Ὀοίηρ 40 ἔγοσῃ [6 60]]66- 
Ὦνε 8390 : ““1Ἴ6 ἀοϑρίδίηρ οὗ ἥο οἵ ὅοα ἰῃ 
Ὅ8[ι6 ταϊϑὶπρ ὕρ οὗ Κίηρ “οβίδ (2 ΓΩ͂ΨΑ ΧΧΙΙ, 28), 
διὰ [16 [Γυδίγαϊίοη οἵ [Πλ6 Ἰαβύ αἰϊδιωρὶ τηϑδὰθ Ὀγν 
«“ετοιϊαίδη,"᾿ Ὀερίπηΐης πὶτ ἔπε ΓΙ τίθθ ἢ γΘΑΥ οὗἉ 
δ οδίαν, ἴΠ6 ἢγβὶ ἀρρϑαγλῆθδα οὗ Δεγοιηϊδῃ ὁ [6 
αἴαρεο, τ Ὦζοϑ6 ἸαὈουΓα ἀονῃ {1} {116 ἀοϑίγαοίίοι, οὗ 
“ ἜΓ58]. πὶ Ἰαπἰοα 40 γρᾶγβ. Τ)1ῖ6Ὲ οοπποοῦοη ψἱ} 
ψ εἴ. 1- ὃ τη 5} Υ τηδἶζο8 {Π|6 ἴτηο οὗ ρυπέδἀπιοηΐ 
ΣΠΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪΘ (ἢ ΔῊ 8. {ἰπλὸ οὗ 8βῖῃ ; δῃά ἴῃ ὁοτηρι- 
Φδιίοη οὗ [6 ΠΌΠΙΌΟΡ 890 ἴονῦ ἐδ αἀανϑ ιυλίοὐὶ, (ἠέ 
Φδῥερε 97 ἰλε Ἰαδίθά, ἔγοτῃ [86 101 ἀΑΥ οὗὨ 1}16 
100. το οὗ ἴπ6 90} γοασ οὗ Ζεδαοϊκίαἢ ἀονσι 
ἴο [6 91} ἀδγ οἵ δον ̓ΠΟΡΗΙ οἵ ἴδ} ερϑα 
ΥΘαΥ, 68} Υ̓ΘΓΥ͂ δ᾽ ὩΡ Τι86 ἴο ΟΟΥΤΟΘΡΟΙὶ ὉΥ 
τα κίηρ 8 ἰοἀποίίζοη ἴον [6 ὕθῃι ταϊοὶηρ οἵ 
ἘΠ δίοψε οἡ δοοουηῦ οἵ ἴΠ6 ΕργΥΡ 8.5 (ἐγ. χχχυ. 
δ). Οἡ [6 οἵδοῦ δαπᾶ, δυ σΥ οδ]ου]διίοη οὗ 890 
διιὰ οὗ 40 ψεαγ8----“ 1] ἢ ἰδ σΟΥΔΙΥ ἱηνοϊνοά--- 
ἔαὶ]κ ἃ8 ἃ ὑἰτ6 οὗ οχὶϊθ [Ὁ 18γβ6] δῃὰ 7 υάδῃ. [Ιἢ 
Γ15 δἰαϊε οἵ σπδιύοσβ, ἱΓ ΟΠ6 ΤΟΟΙΚΟΙΒ ὈΥ͂ ̓ ἰἴοσα] ἀν 
δηἀ γϑαγα, Ὀσί 81}}}] ΤΊοΓῈ ὁοῃ δ ἀοσίης [86 41}: Ῥ6Γ- 

Ὶ ΤᾺ ΌΟ]1041] σΠ ΤΟΙΣ οὗ ἴὴ6 ψ}0]6 δηὰ οὗ 
18 ἀοἰαἰ!5, [6 δοσορίδῃςε οὗ φγηιδοίἑοαί ἐογγπωζαϑ 
Φ' {ἔνι ἴον ἴμ6 ἀϊνι πον -ναγάθα μυηἰβητηθηῦ οὗ 
τὸ μη] ΑἸ κα οὗ ἴϑταθὶ δηὰδ οὗ Φπἀδῇῃ οοπητη πα 8 
ἐδοϊ. ον ἰδ πυπιῦοῦ 890 ἴῃ Τοίογθ ποθ ἴο 8ΓδοΙ, 
ἘΊεἴοι, Ὁ οοπιραίηρ Ὀδαΐϊ. χχνυν. ὃ σῇ 
4 ΟὐοΥ. χὶ. 24, ἴῃ δοοογάδποθ ψ10Ὸ [ὴ6 πηι ΌΟΥ οἵ 
Ἐο ἴδῃ {γε Β, δγίνοϑ δ 10 Χ 89 γδδγβ οὗ ρυπί8}- 
Ταθηΐ 88 ᾿αδῖ 80 ΤΠ ΠΥ ΒίΓΟ 68 οὗ ἀϊνίηθ οἰδαϑβ[186- 
ταοηῖ ; δηὰ ἰοῦ πάδῃ, οἡ ἴμ8 οἴμοσ ἢδηΐ, 48 ἢθ 
ἀσοαβ ποὶ ἰγϑαΐ ἰΐ δ ὕνγο τὶ Ὀ68, ὈΥ ἃ ἔδὶγ δι }τιδῦ- 
τθηϊ ἢ αἰτίνοϑ δὖ {π6 Ὠϊσῃορὶ πὰς Βυμλῦοτ οὗ 
}πεὶ 40 δἴτοϊεοδβ, ἑ. 6. ὙθΆ ΣΈ. ἥγμει 61] τοσρασκβ ἱῃ 
οΟρροαίϊξίοῃ ἴο ἰμὲδ ΥἹΘῪ τῇδὺ 6 καϊά, Ὀαΐ 18 1688 
ἀἀοείϊαῖνο μὲ (ἢ) 6 Θογ Δί ΗΪΥ ΓΙΒΙ Πρ ΟΠΔΙΒΟΙΟΥ 
οὗ διμοὴ ἃ τοοάδ οὗ σϑοκοπίης ἰοῦ [86 ργορβεῖίεο 
αντο ο ἴ5πὶ οὗ δι ἘΖΕΚ16]. ΚΙ οἴ, ἢδ68 Ὀθθα ἀγίγεῃ 
Ὧο εἶδ ἰησεπίουβ αἰϊοωρὺ δ ἱπίογρσγοϊαϊίοη, ὃ6- 
ἐδῦβο 6 ὨΠΠΙΡΟΓ 390 ὈαΠϊοὰ ΘΥΟΣΥ Οδοῦ ἱπίοτριῳ- 
ἰαἰϊίοι. Βιιὺ [ΐ ΠΌΠΛΌΘΥ 4190, ψ ἢ οἢ διδηὰβ ἴοῸΥ 
Ἰδγαὰθὶ, σδὴ οἷδίτη ΠΟ ῬΘΟΌΪ ΩΣ βγυτὴ θΟ] ̓8η} ἴον 1861}. 
ΤΏ ἴδη ἰγἰθ68, 458 116. Ηἰτα 86} 6.118 ἔἤϑτη “" ΤΟΣη 
ΟΥ̓ Ὀγδησῆοβ, δἰοιηβ οἵ ἃ παίΐοι,᾽" δδανο, ἰῃ νἱον οὗ 
186 ἸΙοπ ΘΓ ἰϑίογ! 8) ἀυγαϊου οἵ (Ποὲγ οχὶ]θ, 85. γυ8]} 
4.8 ὈΥ τεϑβοῃ οὗ {πποὶγ ατοαῦοδσυ 11 Ὀ1}0γ ΟΡ ἢ ἰθ πθῃῦ, 
ΟἿΪΥ ἴῃ ζἜΠΘΓΑ] ἃ οΪ απ ἴο Ὀ6 ΠΟΤ ΠΟΘΥΠΥ͂ ρυπὶβῃοά. 
Γπ μαυθοῦϊαγ, ΓΠΘῪ ἀο ποῖ οομ)6 ἰηἴο οοπδί ἀγα 
δα 16 5ἰοβο ἰῃ ΟἿἿΓ γογῶθθ Ὑ ὨΟἢ ΔΡΡ]ΐ68 ἴοὸ 
ΦεΓαβΆ]βπ), ΠΟΥ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἴΒΘΡ ἩΔΎ, βανὸ ἰμδὶ ὑΠ6 
Ὡδ[10Π8) Ῥγορμοίϊο βριγιῦ τηυϑῖ ἱποαἀα Ὠδιὴ ἴῃ 118 
ςσοποορτίοη οἵ οοἸ]θοῖίνο ἴβτϑθ], ἴοσ ψ ῃο ἢ Τυάδῃ 
εϊτἢ σοτιι 58]. πὴ 8 0Π6 1116ὅ. ὙΠ δυο ἃ Ὠὶδβ- 
ὈΟΥῖ Δ] γιεαπίὶπρ 8180 ἴον Ζυάδῃ, τ πη οὶ 4180 
ἴδε τ ἘΠ βἰὰο οἵ [π8 Ῥγορῃοῦ βίδπαἰηρ ἴον 1Ὁ ΘΟΥΓΕ- 
γηος, σὯ6 ποοὰ ποὺ Ὀ6 Βίπιῃ ὈΪοα τι ΚΙἱοἰοίῃ, 
Τουρσὴ [Ὡς ΠΌΠΟΙ 890 βῃοι)]ά Ὀ6 “ἴῃ ἰἴβο} 
4" τη ἰ Πρ 1658. [Ὁ 6 {Π6 58η16 δ8 ὙΠ} [ἢ6 

αἱάς οὗ ΕΖοκίοὶ, 80 αυΐῦθ ῬΘου ΔΥΙῪ τακίης [86 
Ἰοδὰ ἴῃ τϑῦβ. 4, 5, ἴου {Π|8 σθάϑο ΟἩ]Υ͂, ὈΘΟΔΌΒ6 
Ὧν16 Το ΒΟΓΥ͂ 88 Δὴ 6ΧΙΪο, ὉΠΕ, Ῥοσῃη, δηα ΔἸΤΟΔαΥ 
ἐπίετοά Ὡροὺ ἴῃ ρματῖ ὉΥ ἐς δὲ ἸΚοννίβο, 18 δἰϊεὰ 
ἴο Ἔχ Ι ΙΓ Ὀοίογο [86 ὁγ68 οὗ [Π6 τετηπιδηΐ οἵ Δ ἢ 
Ὑ{π2| π|}} ποῖ Ὀ6 τδησηρ ἴο ἵμοτη ᾿υδῦ ὧδ νἱβ: ὈΪΥ. 
ἘοΣ ἴῃς «νηιδοίωστι ἴμ6 ἡυταῦοῦ 40, νΙσΝ ἰδ 8Ρ0- 
Ῥ]]1ο4 ἰο δυάμῃ, 15 ἴδ ἀοίεττηϊπίπρ 6] οπηθηὔ, δ 
τοϊδίίοη οἵ 86 40 ἴο 890 τηδὺ δ δἱταΐϊας ἴο [πε 
ὁδδὲ ἴῃ Ὑ810}} ΒΔῊΓ (11. Ρ. 491) ἀοθ8 ποῖ αἱϊον [δς 
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ΒΌΓΟ ΘΙ 88 πὰ 66 86 80}} ἴο ΘΟΟἸΩ6 ἱπίο σομϑί 6 Γ8- 
(ἰοη, Ὀαΐ ΟὨΪΥῪ ἐπ ὑποῖνγ οοπηθοίοη ψ]Ὸ 7 δπὰ 14, 
δτίηρσίης ὕμθῖη Ρ ἴο 40 πὰ 80. ΑΒ τεβρϑοῖβ [}6 
ὨΌΤΌΟΥ 40 {86}, ΒΟῊΓΣ Βγ8 ΘΟΠ ΠΟΙ ΏΡΊΥ, δοοογα- 
ἱῃρ ἴο ἰῦ, αἰχηοδῖ ἀἱ γϑυβ ΠΥ, ΒΌΘὮ ροτοαβ ἅτὰ ἤχοα 
85 ὑτγίης Ν1 Δ ἰῃθπὶ ἃ δίαϊα οἵὁἨ ΠΟΤῈ ΟΥ 1698 60}- 
δἰγαϊηὺ δηθὰ ὀρργοδβίοη, δπὰ γϑοῦ δβοϊῃθῃον εἰ [88 
ΒΔΙΏ6 ΟΣ ἃ δἴδίδ βαυϊηρ ἃ Ὀδαγὶῃρ οἡ τοὶ σίου 
αἴαϊγθ.Ό ΚΟ] ἰδ τὶρδὶ ἴῃ Ὀαδίηρ ἴδ δυτῃ Ὀ0} 168] 
Τητδηΐης οὗ ἃ ἀοἤϊζο ἰθιτὴ οὗἨ αἰτὶπθ νἱβ ἰδ 10 
ποῦ 511} οἡ ἴ}:6 40 γροαγϑ᾽ Ἰοδάϊηρς οἵἨ ἴῃ Ῥ60}]6 
ΤΗΡοῦρἢ ἴμὸ τ] ]άογηθδβ (ΝΌΤΩΙ. χὶν.), Ψ} 1 ἢ Ῥγο- 
ῬΟΥΥ διροιυϊρα ἴο 88 γεδῖϑ οπΐυ, Ὀὰϊ οὮ ὑ86 
ΘΆΓΙΟΥ ὅδ. νἱ. 12, 17 ΟἿ Ρ., ἐῃ ΟΥΘΡ 
ὕἤο ἀσίθτετηΐηθ ἰδ τοϑηληρ οὗ 16 Ὠμ ΟΣ 40, 
Εχ. χχχὶν. 28 (ουϊ. ἰχ.); 1 Κίηρβ χὶχ. 8; 
φόμδ}ὶ 11). 4; Μαῖ. ἱν. Α58 ἐπ ἰδ ΨΑΥ ὑΠ6 40 
ἴον 48}, ΒΊΟΝ δ᾽ομθ ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ ἐδ ὑπο Γ Θ0ῃ- 
δἰἀογαιίοη, ἴπγον ᾿ἰροῦ οὐ ἴπ6 890, [Π6 δυχημλϊῃς 
ὮΡ τὐὐμδὺ "6 Ἰοὺ δ]οῦθ; τὶ θἢ δοιηο γοθοϊί οι ἰΐ γᾶ 
ἀοῃθ, 88 ἃ τρδίίοῦ οἵ ὀοῦσβο, δα [18 41} [Π6 ΙὩΟΥΘ 
[δὶ ἴΠ6 Βυση Ὲ Ὁ 890 ἴῃ 186] Ὠνυδῖ οὗὁἨ ὨΘΟΟΑΒ Υ͂ 
ΔΡΡΘΑΓ τηθθηϊηρἾεθ8. ΤῊ6 Ῥοββί Ὁ]Ϊ 86 ὁοπηθοίίοῃ 
νῚ 0ΓΠ6. δου] ρμογὶοα οὗὨ {0 βέορθ οὗ Ψεγιβδίοσω, 
ΟΓ ἃ Ῥοτγίΐοῃ οὗ 1ἴ (οοΙΏΡ. Οἢ Υ̓ῈΣ. 9), ΤΙΏΔΥ Ὀ6 ΓΟ- 

88 ἃ δ δογα δὺο σοίογθηοθ “ ΤΊ] ΒθῈ Γ- 
Ἰη55 οὗ [ῃ6 δβίοχε 11, ἰῃ 86 ρϑῆθσαὶ βόμ8θ0 οὗ 
ΒΘΥΘΙΘ ὀοηδίσζωϊηΐϊ, σοτίΔ ἢ] οομ ΐπθ αἀυγίης 1.6 
ὙΠ|016 οχὶἱο αἰβο,᾽" οἷυ. (ἔν.) Τῆο αἰάϊ οι οὗ 
890 δπὰ 40 ρίνεβ (δοοογάϊηρ ἴὸ Εχ. χὶὶΐ, 40) [116 
Ῥογοὰ οὗ δοὐοῦτῃ οὗ 08} ΟὨ] τοι οὗὨ [6186] ἐπ ἰσψρέ, 
480 γρδσβ, δἰχπὶ οδηΐ ἴου 4}} αἰΐοσ ρευϊοάβ οἵ ἴΠ|6 
παϊζοῃ, οὐ δοοοιυηῦ οἵ [86 Ρδγ8}16ὶ] οἵ 18 ροσϊοὰ 
αὶ {86 εχί]α (Ἰπίτοά. Ρ. 1θ), ἀπὰ ἴῃ ἴπ6 ἰαὰν 
θυ (Ὀουΐ. χχυὶϊξ, 68), 88 ν᾽ 61} δ8 1ὴ ΒΖεϊς. ἰχ. 
8, 6, νἱῖ!. 18, Ὀτου σεῦ ἰηἴο βἰφη! οδηξ το ΘΠ 6. 
Τμδῦ [86 ϑοΐουγη ἴῃ Ἐργρί, ν]ΐο Βργαης ἔοτῃ 
αυϊία ἃ αἱ δγθηῖ σϑαθ6, Ββιιϊΐα ὈΔΑΙΥῪ ΔΒ ἃ Υρ6 ἴοσ 8 
ρογπίοὰ οὗἨ Ρυμὶβῃτηθηῦ {Ε11ῈῈ.}, ὀδπποῖ δούοχά- 
ἹΠΡῚΥῪ Ὀ6 τηαϊπίαϊποα. ΟΟἸΏΡ. Ὀεδίἀθβ, ἄθῃ. χν. 
18 (Αοἷα νἱΐ. 6), ψβθσα ψὸ μανα 1 ἴῃ γουπα Ὠλτ- 
ὈΔ6Ι5! ““ΤΏῈς Ὑε Σ οὗ {6 ἄσϑ᾽ Ποαί ΒΘ ΓΥΤΑΠΗΥ͂ 
ΟΥ̓́ [86 ῬΘΟΒΪΘ οὗ Φομουδὴ ταρθαῖβ [86] ἴῃ 868 
Εἰδύοτῃ οἵ ὅπ παίίοῃ : ἴδε οἷα, ἜΥ ΟΥΪΑΒΕΪΩΡΊΥ Τ᾿ ἸΏ ΟΥ- 
8Ὁ]6 ὑἴτη6 Ὀδοοτηθ8 ἴο 6 Β661 -- ὨΪη 56] ΔΙΤΟΔΑΥ͂ 
᾿Ηἰνίηρ διὰ ΠολΌΒΘἢ ΒΟΣΤΟΌΠΑΙΏρΒ ---ἃ ἴγρε οἴ 1ὴ6 
ΟΡΡΤΟΒΒΙΟΠ8 ΤΌΒΗΪΩΡ ἴῃ δηὸν ΡΟ ὕποπὶ ὙΠ 
ἱγτ δὶ Β0 1016 ν οϊθποθ; βοῆθα 186 ῬῈηΙΒῃτηθηῖ οἵ 
[86 οχὶϊο ἰβ ἱπιθηϑίβοὰ ὈΥ {Π6 οἰτουτηβίαηοο ἰδῇ 
ἐν ἀΡῬΘΑΣΒ 88 {πὸ δηζὶ οἵ [86 ἀποϊθηῦ 480 γοϑασϑ᾽ 
Ἐεγριίδῃ Ὀοπάαρθο "(ϊζν.). Βυῦ μετ Κἰϊοῖ, ἰ8 
τραῖ, ψ θη, ἀρδιηδὲ ἃ βρϑοΐαὶ σοίογθμοο οὗ ἴδε 40 
Υ̓ΘΆΓΒ ἴοΥ ἰδ} ἴο ἴμο 40 γελτγβ᾽ Ἰοδάϊπρ οὗ [ῃ: Ῥθορ]θ 
οΟἸ]φοῖνον ἰβσοῦκχ 86 π]] ΘΓ 685 (ἴοῦ τ ϑιοὰ 
Ηᾶν. ροϊπῖβ ὑο οἷν. χχ. 18 θᾳη., 28 φη4., 86, 86), 
.)6 Γαΐβεβ ἰδ οὐ͵]θοοίίοι, ἰμδὺ 1π ὑπΐβ ΨᾺΥ Δ ΟΥΠΟΓ 
οσσιττθησοο ᾿γίηρ οὐϊδίάα {πὸ 490 ὙΟΆΓΒ 8 ἀτάν ἢ 
ἴῃ, ΨὮΣ|6 [6 40 γέϑδῖβ τηυδί Θογίϑι ΠΥ 116 τ ἢ 
ῃθ 480.0. ΥΥο τηυδὺ ἰπογοίοσγο εἰ ΠΣ δὈ]46 ὈῪ 1η6 
ὥϑῃοταὶ βυτ ὈΟ] 1081] Ομασδοῖοσ οὗ [09 Ὡυϊη ΟΣ 40, 
ΟΣ ἰἰκὸ Κοὶ!, ψἢὸ ΨΟΥῪ ἱηρΘηΟΌΒΙΥ ἀγα 8 αἰ δ 08 
ἴο ἴδε εἰγουταδίδηοοσ, ὑμαῖ [6 ἰασὲ 40. γοδῖϑ οὗ ἴὴ8 
Ἐχνρῦδῃ Ὀοπάδρο ΤΣ ἃ ΤΘαβοὴ (ὉΓ ἃ ἀϊνἼβίοι 
οἵ ἴηι 480 ἰηῖο 800 δηὰ 40, ἥπά δἀραΐῃ ἴῃ ὑπὸ 40 
ἴῃς 40 γρᾶσβ οἵ ἢιἷδ 6χ]]θ τ ἢ Μοδθβ βροῃΐ ἴῃ 
ΜΙιάΐϊαη. ὕομρ. ἔχ. γυἱῖ. 7 ψ ἢ Αοΐϑ νἱῖ, 28, 
90--οἱ 48 Κορ], Εχ. 1. 1]1-. 10; Αςἴβ νἱῖ. 
238-806. ““ΤΏοθ6 40 γϑδῦβ,᾽ σοι Κα οἱ], “679 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴοΣ Μοβοβ ἃ Βθᾶδοῃ οὗ ἰθϑιίηρ δηὰ ρυτῆ- 
σαξίουῃ ίοσ εἷδ Γαΐαγο σα] ]ὴσ, Ὀσυὺ ἀοι δὲ}688 ἴον [86 
᾿βτϑθ] 68 α͵βὸ [1:16 ρεγϊοὰ οἱ ὑμεῖγ βοναγοβῦ ὀρργθα- 
βίοῃ ὈΥ͂ ἔπη Ἐργρίϊμδῃβ, δῃὰ ἴῃ [18 γοβροοὶ αυΐΐθ 



8) 

Ρ τορτίαϊθ 88. ἃ ἴγρθ [Ὁ δ ζαΐαγο ρεοτίοα οὗ 
6} 8 ΡυΒΙϑμλοπΐ; 80 [πᾶὺ 48 ἰβγὰθὶ 'π Ἐργρὶ 

Ἰοοῦ ἰῃ Μοβθβ ΒΟΥ ΒΘΙΡΟΙ ἃπαὰ γῃτγοΐθοϊοσ, 80 ΠΟΥ͂ 
δυάδὴ νγὰϑ ἴο 1086 ΒῸΓ Κίηρ, δῃὰ ἴο Ὀ6 χίνθῃη ὉΡ 
ἴο [Π6 ΤΥΤΒΠΩΥ οὗ [86 Ὠραῦῃθη νου] ἀ- μόνον." [866 
Αἀαϊτίομαὶ Νοίθ αὖ ἴδ οἷοβα οὗ ἴθ Εἰχοσοῖοβὶ) 
ἘΘΙΊΆΓΚΒ. --- δ΄, Ε.)] [Ιηβἰεδὰ οὗ ἴῃ6 οΣ 
»)}2 7 (6 |ϑθνν 6 16 ΟὨΪΥ͂ ἱπ 2 Ομ γοη, 11. 17) 6 τηπδῖ 
τεδ, ψἱ 1 ὑ.6 ογί, ")57. -- Οὐ Ρ. ὁ νεσ. ὅ.--- 

ΤΏ βυ χ ἴῃ 3) τοίοσβ ἴο Ὧν». Ηϑθηρβῖ., 80 

(Αἴκθα ΒΟ 88 τὸ ἴου δὶ 88 ἸΏΔΠΥ͂ ἀδγ8 (Κ1ΕΕ., 
ΚΕΙΙ,: [ὉΣ [86 ΒΌΙΌΟΣ οὗ, ὉΓ ἃ ΠΌΠΌΘΣ οὗ), [18 }}8- 
Ἰαἴοθβ: 80 ὑμαῖ [ἴῸΓ ΘΥΟΓΥ͂ ἀΔΥ ΓΠΘΓΘ ΘΟΙΏ6Β 8 Υ̓ΘΣΣ, ] 
εῖνο ἰὸς Λη66. [ΤΊι8 190 οὗ [86 ϑερί, ἴοτ [6 ψ8ο]6, 
διὰ 40 ἔογ πάΔῃ, Ἡδνογηϊοκ ΘΧΡ]αΐ 8. ὕο ἰτηδθο] 
ΌΥ [89 ὈΓΪΩρΙΩρ ἱπ οἵὁἨ δμοῦμεν ΕΥ̓́ΡΟ, νἱΖ. {80 
ἀοίυμο, τη. νἱ. 24, 12. ΤΏΘΥ τοϑδὰ ἔχ, χὶὶϊ. 
40 ΕΥ̓ ΤΝ ἴτοια ἴμ6 Ηδοῦγοιν ἰαχί. Ηἱἰϊϊχὶς 
ΤΩΒΚ68 ΝΑ ΤΟ ἱμοὶρ 160 ἔγοτῃ (ἢ γϑδγ 788 
ἰο δ88. 

ΒΥ πιθ8Δ}8 οὗ νοῦ. 7 ΟΌΓ ϑϑοϊΐοῃ βοθϑ Ὀδοὶς ΡΟῚ 
ἴ6 Βγδὶ (67. 8), δῃἋὰ ΒΑΡ Ομ ἾΖθ8 ἴΠ6 ὑννο Βυτὰ- 
ὉΟ]168] δοίθῃϑ. [᾿ὩΘΒΙΟἢ 88 ἔμ Ῥσορμοῖ ΓΕρτο- 
βοηὐοὰ [86 Ῥθορ]θ Ὀδίογβ, δῃᾷ ποῦ 80 τπιο ἢ Φογὰ- 
δβαΐϑιῃ, Ὧθ οἂπ 1ῃ ΤΟΡγοβοη της ΘΠ οΥ ἢ βοὺ ἢἷ8 ἴδοθ 
τοπσασζὰ ἴ6 κίορο οὗ ΘᾺ (νἱΣ. 88 ὑπαὶ νγὰ8 
ἴο ὍΘ τοργθϑϑηΐθα ἴῃ νοῖϑ. 1-3), ἄχθα]υ, ΒΔΓ, 
88 8 ΘΏΘΙΩΥ. Το Ὀαχρα Ὁ .ΣΊὴ,.---([88. 11]. 10) 88 
οὗ ἃ ΜὙΑΓΓΊΟΓ, ἴοσ [26 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ βρθίϊηρ, εἰσ ρρίης 
ἴϊ οὗ 186 ψαγτηθηῦ Ρ ἴο [Π6 ἐμλάο;, ἢ ουπὶ 
ἴο Βαβοιὶ, ργεῆχυτίης ΝΟΌΘΟ Δ 62ΖΆΣ, ἰ8 δ 86 
βδ1ὴ 6 ἴϊπα ὕΠ6 77,866 ἄστη οὗ 186 ἐλ ἰὰδν, γ0 18 
Ἰγίης ὑροπ ἴδε οὔμου. ΑΒ ἴδ τηυδὶ ὃ6 ὑπὸ τἱρῖ 
8ΓΙῺῚ ἴοσ [6 ψΑ.1κὸ οὈ͵]δοῦ 1ὴ σίονν, γγὸ 818}} ἤδνϑ 
(48 δραϊηδὶ Ηϊΐ2.} ἴο ὑμϊηὶς οὗ ἴπ6 890 ἀδνβ ἴῃ 
γοΒ. 4, ὅ, ἀυτίης ψΒΙΟᾺ ἘΖοκΙ6] 1168 ὍΡΟΙ ὑ}6 
Ἰοῖϊν δἰά6, 1 ΜΘ γΟΓ, 8 6180 ἀρτοθοβ. 6 ΣΤᾺ 
ουἱδίγοιοποα ἴῃ ἴπ6 βᾶτη6 ΑἸΓΟΟΌΪΟἢ ΓΘ ΠΘἢ8 88 
ὍὙ6}} 8 μίνοϑβ οἴου ἴο 6 Ῥογηηδῆθηο6 οὗ [86 ἸΟΟΚ ; 
{1 ογθ ἴο Ὀ6 ηἀογβίοοα 88 ΟΟΟΘΒΙ ΟΏ8]}}Υ ϊτοὰ 

ἀρ, ἴμθη ἔμ6 ὃν, νΒΐοΒ ἰδ φογία ΠΥ βιδ] 6186. 
ΠΟΤῈ α͵90 ἴῃ {Π6 οα86 οὗ [Πτγοαϊθηΐϊηρ ΠΟΙ ς6- 
τηοηΐβ, νου] ἃ Ὀ6 ΘΧΡΙαἰ δα 5}1}} τλοτα ἀϑ η ΓΕ ]γ. -- 
ἴῃ δοοογάδηοα ψὶτῃ οἷι. 111. 2δ, {88 Ἔχροβίζοτβ ὑἢ- 
ἀεγϑίαπα ἴΠ6 ργορλεδυῖηρ 88 Ὡοῦ 80 τη οἢ ΟΥΒΙ]Ὺ 
ἴῃ ποτάβ, Ὀαΐ νΥἹΓΓΌΔ]Υ ΟΥ̓ ΤηθΔη8 οὗ {18 ὙΘΓῪ 
ΒΥΤΩὉΟ]1081] δοϊΐηρ. ΟὈΤΩΡ. ΒΟΥΟΥΟΣ, ὁ οἷ. ν. ὅ 
86ᾳ.---ΥῸ . 8. ΠΣ) ΓΟΓΠῚ ἰπ οοπίγαβδὶ πιὰ ἢ 
45, οὗ. 1. 25; ὑᾷεγὰ ἰὴ οὔθ ἴο τῆονο Ὠΐπῃ 
ΔἸοησ, ὨΟΙΘ ἰῃ ΟΥΔΟΡ ἴο τηδκο Ὠΐμὰ ἴδε. Τῇβ 
ὉΔὰδβ ἀγα ποῖ [6 ΒΔΙῺΘ 88 Π6Γ6 ; ὈὰΪ ὙΠΘΓΟΘΔΒ [ΠΟ086 
Ῥαπάὰβ οὗ τηθῆ ἀο ποῦ τβδκθ {Π6 Ῥγορμεῖ οὐυδάϊδηϊ 
ἴο ἴθ), ἃ βίανο ἴο [Ποὶσ ψ| }}, (η6 Ὀδπὰβ Ὦθσο, ὁπ 
[26 οὐδοῦ αμὰ, ψῃϊσἢ Οαοἀ [ὨΤΟΝ8. ΟΥ̓ΟΣ Ὠΐτῃ, 
ΒΏΒΨΟΙ ὑΠπ|6 1 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ἢχίπρ Εἶτα δοοοσάΐῃρς ἴο 
αοά᾿ ν1}}. μα ουὐναχα 1106 γα] Ὀδη 8 ὈΘΟΟΙ6 ἰὴ 
86 αἰνίπα δρθθο ἃ σωγαΐυε Εχρτοβδίοῃ ἴῸΣ [86 
αἱνίης Ῥοισεῦ ΜῈΪΟΝ Μ0111] Βο]ὰ Ηἶπιη ἀονγῃ, δι αἱ 
1ἴὴ6 β4:ηθ {ἴπ|6 {Κ11ῈῈ.} τρᾶῖκο ὨΪ ὍΘΑΣ τ πΠΠῈῈ 

τίοηοθ. [Αδοογαΐϊηρ ἴο Ηᾶν., ἃ πὸ οἰοτηθηὶ ἰ8 
τηϊτοἀυσεὰ ὉΥ ΠΣ ΠῚ; ἴμο Ῥγορμοῖ, ἰη 6 γἱ νἹὰ τη δῃ- 
ὩΘΥ, ἰβ υἱδοθά ἰπ [86 σοηδίτίοη οὗ [6 Ὀοεϊοροά. 
ἈΑοοοτάϊης ἰο ΟΑἸν. : ἱπα οατϊπρ [Π6 δ. ὈΠ ΠΥ͂ ἀπὰ 
Βττληθαθ Οἵ [μ6 αἰνίπθ ἄθογββ. )--- Τ}|ι6ὰ ὑαγπΐης 
το ἢ ἰ5. πἰπή ον ἴῃ βυοῇ υῖ86 18 [δὶ “)οπι ἰδε 
ἰφῈ ἰο ἐΐο τὶσῆϊξ εδἰ(δ, οανατὰμ 111] [Π6 δοσοχη] }8}- 
πιθηΐ οὗ {π6 ἀΔΥ8 οὗἩἨ ἷβ Ὀοδιοσίην ; 80 ἰῃαΐ ἢ6 ἢδ88 
ἴο ΓΡΡγοβοηΐ [Π6 ϑδίορε οὗ ἴπ6 οἱζγ, τ ΒΘ ΤΩΔΥ ἴῃ 
[18 ΔΥ ᾿Θ Βρεοϊβοα 68 Ἰαβύηρ 3590 ἀδΥ8 (ΟΠ. 
ΟὨ νέΓβ. 6 δπὰ 7), ὉΠ᾿Ιο86 ψπᾶὲ [Ο]]ΟΝ 8 ̓ὸὺ8 1ῃ- 

π΄ 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ,. 

τοηβ θα ἴο βυρρεοοῦ ἃ 80}}} Τογα βϑρθεὶδὶ γϑίθυθῃοσ. 
[ΚΙιοῖ. τοίθυθ σσϑ. 7, 8 ἴο ὕ86 ᾿οΪ6 γμετγοὰ οἵ 
480 ἀαγεα; Ηἰΐ2. τεΐοσβ [26 ὑγορμοϑγίηρ ἴο ἴῃ9 40 
ἀδγβ χΤη6Γ6]γΥ.] 

Υοτβ. 9-17.--- Τῆι Τλιγὰ δίση. 
γεν. 9. Α ποὺ πάτο, 88 ἴἢ νΟΣ. 4; 8 8011] ΙΏΟΓΕ 

ἀοίαι]οὰ δια βοδίϊον, πον οβρθοΐα!]ν οἵ {πὸ ομί- 
ισαγὦ εοπαϊέϊοη ; α ἰλέγά δγταδοίδο αοἰἱοτ,, ὈΥ͂ νν Ἀ1οὶι 
8.180 ῬΓΟΥ βίοι 18 τη [ῸΓ }16 βδιυβίθπδῃοθ οἵ Ἐϊο- 
Κ161] ψ 116 πὸ αῦονο ἀθβογ δοιὰ βίαίε οἵ αὔαϊχυ 
Ἰαϑῖβ; δῃὰ ἔμ ἴῃ οσοηποοίίοι ψἱἰἢ 1. ΑΑ τορτο- 
βοηΐαιου οὗ [Π6 Ῥ6Ορ]8. [{ αἰγοδαῦ ἱῃὰ συϑῦ. 8 
“ (ῃ6 βἰαϊα οἵ Γοβίγαϊηϊ οὗἉ ἴῃ Ὀοϑίοσεα "᾿(ΗΈΝΟΞΤΊ.) 
Μ6ΓῈ Ὁπουρηΐ οὗ, [Ππ6 δὰ ἱπηπηοαϊαῖθ ὑχαῃ δι 10 
ψ ΟΣ Ὀὲ τηαιΐα ἔγοπὶ {18 ΤΌΣΟ ΖΘ ΏΘΓΆ] ΘΔ] ΘΙΏΪΥ 
ἴο [86 τροχὸ βρθεῖϊδὶ ψδηῦ οὗ βυδβίξῃδῃοα. -- ΛΊΠ, 

ἃ Ομα]άαὶς μ᾽] υγαὶ ; ΚΣ ἱπεϊοδά οἵ Ὦ, Ἡδβοαΐ πὶ ρταὶπδ 

(ἰὰ ἴθ βίῃρ. δβρϑοδ!ν μθὰδ οα 0 5 κ, ἰῃ 
ἰῆ6 8614). ἨΈΝΟΣΤ. : 88 ψηραῦ ἷἰβ 86 υϑια] 
ΤΩ6818 οὗ Βυβίθηβῃοα διμοηρ ἴπ9 6ἐχὶ]ο8, {μ6 ([μ5]- 
ἀαίο ἴοσιῃ ψυβ8}68 1186} ἔοσννασὰ. Μδη ΒΕ} ἔτοπι 
ἃ Ὀδούζογ ὑπὴθ (ΗΧν. : ἀοφβοοπάϊηρ ἴτουλ ναὶ 19 
Ὀοίζον ἴο δὲ ἰϑ ΟΓΒΟ δη ἃ ΜΟΓΒΘ); ἴ0Σ ΠΟΥ͂ ὕ}161Ὸ 
[ΟἹ] ον8 τδαδῖ, --- ἸΟνΟΘΓ σοοὰ διηὰ ἴῃ ματγί ἀε- 
Ἰἰοείου8 [6 ᾿πυγθαϊθηΐβ ἴῃ {ΠἸΘΙΏ56}ν 68 ΓΟ, ---- ἢ ἢ 
Ὀαϊκοὰ Σἴο Ὀγοδὰ, 88 8 [0 οᾶ86 6 Χθ, 18 ὑγίβοη- 
Ὀγοδά, --ὈΔΕΪΘΥ ἴῃ ρταΐηβ,1 Εἰηρβ ἰν. 28 (Δ. 
νἱ!, 18; 2 Κίηρβ ἷν. 42; Φο.)ὴ νἱ. 9), Β68Ὲ8δ δ5 
γ»6}1 δ8 1ϑῃ 8, ἃ ἱανουτὶΐς ἀΐδὴ (ὕδη. χχν. 834), οἵ 
{π6 Ἰαϊίον οὗ ψηΐοῖ ἀονῃ ἴο πὸ Ῥγαβοηΐ ἄαγ [ἢ 

Υ ἴῃ Εφγρῖ, ἴῃ ὑϊπι6 οὗ ἀξασγί, τηακε τὲ 88 
ἰκοά; ἸΠ, χα ]οΐ (ἔτοῦι ΓΥἽἼ, ἴο 8.}611} ἰὴ ψαῦοσ, οὕ 

ἴγοση ὅμ9 ἀδυὶ οοἸοῦγ, 8]116ὰ σὴ 1), ““ σταῖπ"), 

Υἱο]άϊηρ ἃ Ὀδὰ Κίηα οὗ Ὀτοβὰ ; ἀπὰ ὮΝΩΌΞ, Βίολμοβ, 

ΒΡΟΙῖ (ἔχ. ἰχ. 832), 88 Ὀοΐπῷ ομα οἵ {πε ροογοβῖ 
ΒΟΓΙΔ οὗ ρταίη, ψ  ΙΟἢ ΡΥΟαΌΟΕΒ ἃ ἀτγγ δηὰ ποὺ ΟΣ 
πΠΟυΓ Βῃἰης Κἰηὰ οἵ Ὀγα8α.---Τ 6 οἰτουτηβίδηοι {ἰιαὰῦ 
ἘΣΖοΪς 16] 8 ἴο ἴδε οἵ 4}1 ὑοβθίμεῦ ἀο68 ποὺ ἱπάοὰ 
ΤΆ σουῦοσ ἴο ἴ8}6 αν (1ν. χίχ. 19; θουῖ. χχί!. 
9) Ὀπὺ ΘΟΠλ68 ὙΟΥΥ͂ ΠΡᾺΣ {π6 ΡΓΟΒΙ ἱ(ΙοΏ, ρ᾿οδϑὶδίψ 
ἱπαϊσαϊηρ οἰγοιτηλίαποεδ οὗἹ α ἰαιοίδϑ8 ολαγακίεγ, 
ἰσῆεγα οἠ6 ὶδβ ποί 80 γίψία. οτα ΟΧργοβϑὶν ἰΐ ἰδ 
ϑυρσμοδίοα ἴῃ ὑπΐθ ὙΔΑΥ͂, [δῦ (86 Ὀεδβίεροα τοὐὐἔ ἐπ 
ἐποὶγ αἰηέγοδ8 δὲ εοτιροϊοα ἰο ραΐλεν ἐοσοῖλεν ετετν- 
ἐλίπρ λας σαὰ ρμοκεὶδὶν δὲ ἱμγηδὰ ἱπίο ὀγεαά. 
(Ἅπαντα γάρ τοι βρωτὰ «ολιορκονμένοις.) ΤῊΪΒ Βίαϊο 
οὗ τηδύϊογβ 18 γοργεβοηϊθα γοῦ ΙΟ͵Ὸ0 ΒΙΓΟΏΡΙΥ Ὁ 
τήΘ8}8 οὗἨ ἴῆα 086 νϑβθθοὶ, ν᾿ ϊοἢ βῆονϑ ὑμδῖ οὗ θὁδι 
βαμαζαῖα βουΐ ηοέ πιρμοΐ ΠΟΥ ἷἰβ ἴο Ὀ6 ἢδ8α (γον. 10). 
---Τὴϑ Ἰοησίῃ οὗ ἰὴηθ (Ὁ ΣΠ ἽΒΌΌ ΞΞ ἃ8 ΤΩΔΩΥ͂ 

ἄἀδγ5 88 ἴδδγαε 8.6) 18 σίνεῃ ἀθβηϊοῖϊγ 88 990 ἀδΥ8. 
Γὺ 8 ὑῃπεγοίοσο “ὁ ᾿μδα τη 591016,᾽ 1 ΘΙ], ἴο ροῖ 
τὰ οἵ {118 ΟἾΘΑΣ δηὰ ἀοβηϊῦο βιαϊοιηθηΐ ὈΥ ἴθ 
Βαργροβίζίοη ὑπαὶ ἴπ0 στθδῖθυ ΠΌΠΑΕΙ ΠΊΟΓΘΙΥ ἴδ 
ξίνοη (ΡΒΑΡΟ), δὰ {παῖ πὸ 40 ἀδὺβ 810 ἴο Ὀθ 
υπάογβιοοι τυ} {116 τοδῦ, Ὀυΐ (ΕΑ) ὅτὸ οπτοὰ 
ἴον Ὀγασ ν᾿ Β Β8Κὸ (ἴῃ {6 σα86 οἵ ΕΖεοὶςῖθὶ ! 1). ἷὰ 
8 σομοθῖνδΌ]ο ὑμαῦ ἴον 890 ἀανβ Ἔχϑοῦν {Π6 ἴδ Π) 19 
φου ἃ πμαῖκο ἰϊ8ε]  Βρθοΐα}!} Υ [6], (2 Κίηρβ χχν. 
8: [,Ατὰ.1 ἱϊ. 20, ἵν. 9, 10.) Αἴ 4}} ὀνθῃΐβ, (Π6 
ΠΌΡΕ 88 ἴἰο οδ]ου]αῖα ἢἷδ ῥγίβοι -ἰαστε τὸ. 990 
ΔΥ͂β, [Ὁ 80 Τ]ΔΩΥ͂ ἀδγ8 ἰβ 6 ἴο οδὺ ἱξ. (390 

Ἰοᾶνο8, ΕΒ. μὸν 8 ΔΟσΟΡ ΡΥ ἢΐ8 ἐφ βἰὰθ 

(νοσ. δ), Ὀοίΐοσα 6 τυγποὰ ἴο ἴπ6 τσρηῦ οη6. 
(ΟΡ. οὨ νεῖβ. 7, 8. ΚΕ] εῖ. 8 τρῦ 88 δραϊηδὲ 
[86 ἱποϊυάίης οὗ [Π6 40 ἀδγ58 πὰ ἴ86 8390, ποῖ, ον- 
ΘΥ͂ΟΣ, ἰΒ ἰὴ Ἔχίεμπάἀρα ΔΡΡΙοδίϊου τ 10 ἢ Π6 ἀββογὰς 
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ἔος ἴλεδβε 8390 ἀδγβ, Υυἱζ. οἡ ἴο Υο 1. 17, 85 Ὑ11}} βοὺὴ 
{8 8 ὙΟΙῪ βοοά τοιμασῖ οὗ Κϊεῖ,, [μαι 

ἘΣ ῥιὶ ΜᾺ8 ποῖ ΔΙ Ομ ΘΓ, ὑσοὶ οἱ τοὶ ἔτο τὰ 
Ἰοϊιληρ ϑοσνΐοθ Ὀ6 Τεμάογοὰ ἴο Ὠΐτα. 

ΑΥΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΟΕ. 1. 9. 

ἰΑἴ νεγ. 9, 6 ἰ8 ογάεγοὰ ἴο ““τρδκο Ὀγοδαὰ δο- 
οογαϊης ἴο 1.16 δυτ Ὁ οὗ [6 ἀλγβ (μδὺ ἢ δῃου)]ὰ 
16 ὍΡΟΙ δι ὲβ 8146 : [ἢγοϑ ἢ δκὶ ηἰηοῖΎ ἀἀγ8 
δὶς τοὺ οαὐ ὑπογεοῖ." Ηοτὸ ἴῃ6 40 ἀδγξβ 876 
ἰοῦ ουΐ, αἰπουσὰ ἀυγίπρ ἰδ 4180 ἢθ τγὰϑ ἴο 116 
ὌΡΟΣ 5 8146---ποῖ, 88 ΘΟ θηἰδίοτΒ σΘΠΘΓΑΙΥ, 
διὰ δ[}}} αἰδο Ἡδνεγηῖοξκ, δι ρροβθ, οτα δ6 ἢγϑὶ 
Ῥετὶοὶ Ὀεΐηρ ΌὈΥ τασἢ ἴ.6 ἸΑγοῦ οὗ [86 ἔνο, δηὰ 
85 ΒΌΟΘΟΝ ϑἰδμάϊηρ [ῸΓ ἴδ6 ὙΠοΪ6; Ὀὰΐ ἴο Κορ ἴΠ6 
τοίδγεῃοε οἰθδῦ ἤο [86 ἀἰδίϊηοῖδνα σμδγαοῖοσ οἵ [86 
ἩΓΠΠΔΘΓΠοβ8- ροτὶοα, οι γὰ8 {8:0 Ροϊπὶ ΟΠ ΕΥ̓ ἴο 
Ὅδ δὰ ἴῃ ΤΡ αν [86 79 νν 18} οχὶϊθ8. ΤΏ ϑαϊίην 
οὗ ρο]]υϊεὰ Ὁ 88 ἃ ΒΥΤΩΌΟΪ, ὈΓΟΡΟΣΙΥ ἱἰχαρ θά ἃ 
ςοπρίζαϊποα τοϑιἀθηθθ ἴθ ἃ ΟἝ 116 ΘΟΙΠΙΓΥ --8 
ὉΠΟ]δδη γορίοη ; ἤΘΏ6Θ6, ἰὼ [86 Θχρ]δηδίϊοη σίνϑῃ 
οὗ (6 ϑγτηθο] δὖ νόσγ. 18, 10 18 ἀφοϊαγρὰ οἵ [δ6 
Βοιιδο οὗ ἰϑγβε], ὑπαῦ “" [ΠΟΥ 80}4}} οδὶ (Ποὶν ἀο8]6ὰ 
Ὀτγόδ απονρ ἐδ Οεηξίίε8." αὶ ἴῃ τὰ6 ψ]ᾶθγ- 
Π685 [6γδε] δίοοα αὐϊΐο δαραγαῖθ ἔγοσῃ [86 θη 1168, 
Ὁμουκχ ἢ 511} πος ῬῈΠ8] ἰτοαϊηθηΐῖ, δηὰ ἴῃ ἃ 
ΒΟΏ86 5}}}} οοππεοϊοα ψΊ} Εαγρὺ (θποθ “186 ν1]- 
ἀδγηεβδ οἵ Εργρὶ,"᾿χχ. 86); δπὰ 30 ἵππον ΨὴΟ 6 ΓΘ 
ἴῃ ἃ ΙΠΔΠΠΟΡ ἴο γοίσγη ἰο παῖ βἰαΐθ ἀραὶ ὝΟΓΘ 
ΤΉΘΓΟΙΥ ἰο ““ αἴ Ὀτοδὰ ὉΥ τεϊρῃϊ, ἀμὰ ὙΠ οαγθ, 
ρα ἀτγίηὶς παῖου ὈΥ Ἰῃθαϑιγο, δηὰ ἴῃ ἀθδβοϊαῖο- 
1.688: ἃ δβἰδία οὗ οδμαβίϊβοπιδῃϊ δηὰ σοῦ Ὁ]6, δαὶ 
ποῖ ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ΠΙ6ΔΠ8 80 ᾿ορί6η-1 Κα, 80 ἀεργοβϑοὰ 
μϑτν ἃς χα Ὧἃ8 ἴπ6 οἴΒΟΥ. ---ΕΑἸΕΒΑΙΕΝ᾿Β Πἰροχοὶ, 

γεγ. 10. Ηἰΐβ8 ἴοοὰ ἰ8 {8 Ὀαὰ τηΐϊχοὰ ἰοοά 
(ΕννΑ15), ποῦ ὕμ6 ἀεβηΐῖζο ρογου ΐοῖ ἢθ. ψ]}}} 
μᾶνὸ ἴο οδὺ (ΚΕ), ἴον 1 185 ἀοβηοδά 88 ρῬογίϊομβ 
ΟὨΪΥῪ ὉΥ͂ ψ)ιδὶ 90]]08. ἘΖοκκίοὶ ἰ8 ἴο Ἦδνα ἰο οδῦ, 
ὩοΟῖ 85 Τ.Π0ἢ 88 δα ᾿ἰκο8, Ὀυΐ, 48 ἀ806]] ἈΔΡΡΘΠΒ 
ἴῃ ἃ {ΐπιὲ οὗ Ἀλλ ἀυτίηρ, βίοβεβ, ὖν ΘΙ 
(νεγ. 16). 20 δῇοῖχοϑὶβ (δλεζεί, ναὶ 18 στοῖρμοα, 
ἮΘΏΟΘ ἃ ἀεβηϊϊε νγεἰρμῖ, Ἰυδὺ 85 τεὐδλζοὶ ἰδ ποϊρῃῖ 
ἴτπι ΖΘ Π6ΓΑΙ).--:)ἀἍλοογάϊηρ ἴο Εν], δρουΐ 20 οὐ 668 ; 
δοοογάϊηρ ἴο Καοὶϊ, 22-.28 ουμοοδ οὗ Ὀγοδά : δοδοι- 
ἧς ἴο ΡΒ ρρϑοη, οδαυϊναϊοηΐ ἴο 400 Ὀδδηβ ἴῃ 
ποεὶχῆς  (ἰν. χχνὶ, 26. ΑἸ που ἰπ [πόθο 
ῬΓΔΙΊΠΘΓ ΟΟΙΠ ΓΕΒ ἃ ἸΏΔΠ 668 1688 Δ ἴῃ ΟἿΣ 
ΟἸἸππδῖα, γοῖ Βογο ἰὐ ἰ8 αὖ τηοδῖ ἴῃ [4] οὗ τ δὺ ἰ8 
ὨΞΌΔΙΙΥ ὨΘΟΡΒΒΔΓῪ ἰμδῦ 18 φροοϊῆοά [ῸΓ ὁδοἢ ἀδγ. 
ΤῊΣ ἀεβηϊίίοι ἔγοτῃ ἔἶπηθ ἴο ἔὐπηθ βίσθηρσίῃθηβ ἢ 6 
δὴν οἸοπμεμῖ, 88 αἰδιϊησιι δηθὰ ἔγοτη τῇ 6 ὨΌΉΡΟΣ 
τ ΒΊΟΝ ἰ8. σΟΠ ΣΠΏΔΙΥ τμδἰκίηρ 1ἴ86}7 Ἰκπόνσῃ, ΠΕΥ͂ΘΣ 
δεαιἰΞῆρα ; Π6 νν}}} ποῖ Ὀ6 αἱ ΠΡΟΙΗΥ͂ ἴῶ αἷνε ποαὰ ἴοὸ 
τοῖς ἰαϊνοσ, Ὀπὸ Μ1}} πάνθ ἴο ὀομ βίο {}| 6 {1π|6, 
11ιδῇ δ6 [88 ΟὨΪΥ 20 8[ιε.κ6]8 ΝΣ δδοὴ ἀδυ, ἢθιοθ--- 
86] άομ), δὲ Ἰοῃς ἰπύογναὶβ, Βρασίηα)ν ! ἼΠῸῚ 8ῸΡ- 
Ῥοδοβ: δὲ ἴπε ἀἰβογοηῦ ΠΟΌΓΒ οἱ (6 Δ Ι]Υ τηθ8] 
Ὅϊηθ. Ηθδ τρδῖκες ΕζΖοκίθὶ ργον θ᾽ Ὠΐπη86} ψἱΓῈ 8 
σοτο οὗ σταίη δηὰ ἰοζυτη68, δι ῥτὸ ἰὴ Ὀτοδὰ 
δεν ἐμογοίγομι. χβοίϑοιυ δο Κὶϊϑῖ., ο Ὀσέημθ 
ἴπι, Ὀοαίά6α, {Π|6 Ῥὰπ ἴγομῃη νοσ, ὃ [ὉΓ 18 ῬΈΓΡΟΒΘ. 
Ατπᾷὰ 88 ἴΠ6 ἰοοά ἰβ ὈΥ ννοϊμἢῦ, 8ὸ 16 ἀτηκ.---ἢ 6 
Ἡγϑίοῦ ἰδ ΟΥ̓ ΤηΘΑΦΌΓΕ. 

γες. 11 {(νοσ. 16). Α ψὮο]. ἷπ 8 τοοκοηϑὰ Ὁ 
πὸ ΒΑΌὈὶΠ2 αἱ 72 ορῷ-8}6}1}]8: ἤδθῶθα οπϑ-βὶχίὶ 
[6 δᾶπλ6 68 {Ὁ 1048: 12 ογχρ-886}185. Τοο τηποὴ 
(ον ἁγίας, ἴοο 11 {116 ἴον Ἡἰνιησ. ΑΒ ἴῃ {μ18 ΜΑΥ͂ 
ἔοοὰ διὰ ἀτίπἰκ δγὸ βρεοοϊβοά ἴον {6 890 ἀδγβ, [Π8 
ἑάδθα το] 861, τὰ Οτοῦλυαβ δηὰ 
οἰδεῖβ, οὐ" γοεγγίηρ Ῥόν, 12 ἰοὸ ἐδ 40 ἀαγε ἰλαΐ 
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δέ ϊ γειαῖα. ΤῊδ ΟΧΡΓο85 τηθη τίου οὐὗἁὨ [ἢ 6 ΠΌΤ ΘΓ 
8 Ὠοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ λρῦό, Ὀδοδι88 118 ΒΥ1ὴ ὈΟ] ἰβτὼ 
(ΘοΙηΡ. οἢ 678. δ, 6) ἴῃ φθηθγαὶ 588 ἴἢ6 ν᾽ ΠΟ]ὸ, 
δηα Ὀθοδῦβα ἴῃ ῬΑΓΓΙΘΌΪΑΡ ἰδ 18, οὗἨ σΟΌΤΒΟ, Ἀπ 6Γ- 
ϑίοοα 85 [9 γεϑίἀιυδ αἴας ἴ86 890 ἢδὰ Ὀδθὴ 80 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ 816 Ῥχοχηϊηθηῦ (γ τ. 9). ΤῊΘ ἀεβοῦίρ- 
Οἴοη ΙΔΔΥ {με ἸΟΓῸ ΤΈΘΥ ἀΐβρθηθο ἢ ἰΠ6 
ὨΌΠΔΌΘΙ, 85 ἴτοιῃ 106 ἴδοϊβ οὗ {86 ο486 ἰῦ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 
8 {ΠΟΙ ΕῪ Ο]6δγ, οἢ ἴδ 6 οὯ6 ᾿ιδηά, ὈΥ τηθϑη8 οὗ 
[6 ΠΟῪ οἰθιηθηῦ οὗ Ὁποϊθδη 688, οϑηθοία ! ]γ [ΟΡ 
{πὸ ἀϊνίπε οχρίδηδίζοη ἡ ΐσἢ ἱπητηθάϊδίε! Υ [01] ν8 
ἰπ νϑὺ. 18, δά, οὐ 8:6 ΟἴδοΓ Παῃά, ὈΥ͂ Ὠ)68Π8 οὗ 
ἰμαῦ ἔγϑοσ τηονοιηθηῦ οἢ ἴ}8 ρμαγί οὗ Ε)}0 Ῥγορμοῖ 
ΜΒ ΪοΝ. ἰ8 ἀοτηδη θὰ ὉΥ νοῦ. 12. Τῆι 40 οθγῖδιη] 
ΒΥ ΤΩ ὈΟ]1Ζ68 (ΠΟ Ρ. ΟἹ γοῖ8. 4-6) ΟὨ ΘΗ͂Υ ἐς εαὶ 
ατκοπῷ ἰλο πεαΐδεη, 38 ἃ ψὰ8 ἴο Ὀορίη ἴογ Φυθϊδὴ 
τον 8.6 ἰαΚίηρ οἵ Ὀαβίορεα Φογυβαίθα. Ἡδηρβί. 
ΘΧΟΘΙ]ΘΠΕΪΥ͂ ΥΘΙΔΔΥΪ 8: “ἴὴ6 ὈΔΙΪΘΥ͂ ΘΑ ΚΘ ΒΕΓ ἢδ8 
ποίμίης αὖ 4}1 ἴο ἀο πὶ ἴΠ6 ῥοΐ ἴῃ γογ. 9; τῃδϊ 
ἷδ ζομθ." Επαὶὰ ἤπαδ ἴῃ 1Ὁ δὴ “᾿ ΘΧοορ 08] ϑοτΐ 
οὗ ἰίηρ, 88 1 [Ὁ 6 [δαϑῦ ;᾿᾿ οαγία  ἸῪ ἴοο0 τιθο ἢ, 
δηθὰ ποῖ ἱπ δοσοτάλμοθ ψὶ ἢ 0Π0 Ομδγαοίοσ οὗ 
186 γογίοα οἵ οχὶϊθ, πλυ, {16 άττὰ δῖα οὗ 

Ὀτγοϑδὰ Ὀακαὰ ἴῃ τς Ποῦ 45}68, ᾿ιι80 88 18 υϑι1.8] ἀονγῃ 
δύϑῃ ἴο [0 ρχϑδβοῃὺ (ΑΥ̓͂ ἰπῃ θαδβίθσγῃ ᾿Δη48, ΘΒ ρθοἶΑ}} Ὁ 
Οἢ ΠΟΥΓΏΘΥΒ, ἰ8 ἀἰδιϊησυ βηθα 85 δοιιθί μη ρ ὩΙΟΥῈ 
οοπηπιοη, “Ἐς ἷἰ8 τηοτὸ ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ, ἴγοσα {86 ΡὈγθοθιὶ- 
ἱπρ ἀηαϑιμ! δηὰ οχιγδοσ ΠΥ ταϊχοα οοά. Τ}ιθ 
ΦΟΟΥ͂ βιἰδιαϊηρ οὗ 6Χ 1168 οδι.868 10 ἴο ὃθ οὗ δαγίεν 
(οι. ψ6Σ. 9), ὉΠ]|688 ΒΌς ἢ σ4]κ68 Ὀαϊκοα ἴῃ Ἀ5}168 
ὙΘΓΘ 88 ἃ ΓΌ]Θ οἵ Ὀδιου, οἵ ψ μοὶ Καὶ} 88 ὉΥ ἢῸ 
ΤΏΘΔῺ8 ργονθὰ 86 δομίγασυ, 88 ἀραὶ πϑὶ ΗυΖὶρ. 
[Κεῖ], ΗΣΖίχ, πὰ οὔμεσβ Ὁγαηβίαῦθ ργθα ον ]ῦ : 
88. ἃ ὈΔΙΪΘΥ σα ΚΟ, ΡῬΓΟΡατοά ἴῃ {πᾶῦ ὨΠΔΏΠΘΓ, δι ]ζ 
του οαὐ τ. (18 εἶ ΒΌΓΙχ ὨσαϊοΙ ἢ ἰδ ἰδ ἴο Ὀο Γ6- 

ἴοστοα ἴο ὃπῦ ἴῃ γον, 10} β΄'ποθ ὑπὸ ἱπηγμοτγίδηϊ 
ἰΐηρ 6ΓΟ, 88 σοζϑγι 8 ὕηθ 86 η88, 8 ΤΩΘΓΟΪΥ {πὸ 
ΘμρΒαϑἰζίηρς οὗ [πὸ ὠποϊεαπηξϑϑ οὗ ἴδ [οο, ἀπὰ 
βίποῦ [ἢ6 186 οὗἨ ΑΙ δΔηΐπ|4] ἀυηρ᾽ 88 ἔμ 6] (ν6Γ. 15) 

᾽θ αὖ Ἰοαϑῦ ποΐῃίηρ ἈΠπῸ588] ἴῃ [6 Εδδβί, ΝΥ οὶ, 
ἽΝ γγὰ8 ἴ.:0 δίγο:ρ ἴδσπι ἴῸΓ ἰ. Α8 [16] (ΘΟ ΤΏΡ. 

ἴοι “00,5, νοῦ 1ὅ: ὨΠΟν), ὉΒΙΣΚῸ 188. χχχνὶ. 12, 
ἰζ 88 ποιμίηρ ἴο ἀο νὰ 86 δἰοχο, Ὀθγοπὰ 
Μ ]ΟΏ, 88 Γορβαγὰβ [ἢ ΒΥΤΩΌΟ], τγὸ ἤδΥθ ΠΟΥ͂ ΘΟΠΊ6, 
83 ἰἢ 1Ὁ ΘΓ ῬοΪ της ἴο 8 8οαγοὶ υ οὗ ποοὰ ; δαῖ 
εὖ πιοδῖ, ἰῦ τοίδγβ ἴο ἴῃ 86 Ἰιαγαββίηρ, ᾿τὰτη Γοα 6ΟῊ- 
αἰτίου οἵ ἘΖεϊκίθὶ ἴῃ 8 οση ἢοῦδθ. ΕἼ ἀπά 
ΤΑΪΒΟΤΥ τουηὰ δθουῦ Οἢ ΘΥΘΙΥ͂ 5146: Ὑδῖ δ ΟΥ̓ΘΓ- 
ΨΥ ΒΘ] ΟΙΥ νἱν ἃ ΒΟΥΤΠΟῊ [ὉΥ 18 ΘΟῸΠ ΥΥΤΩΘὴ [18 
δἰτυδίίοι Ὀεΐοτο ὑμοῖν ογ6 8) Οὐοτρ. Ὀδβία 68, Ὠοιυῖ. 
Χχὶ!. 12-14. ΠΣ ἴγομλ 3}, 8 ᾿θο 164) νογά 
ἴου 2}, δἰ το. : ἴο τῆ Κοὸ τουπηά, ἰ0 συγνο, ἴο Ὀεηά, 
ἴῃ ΓΣοίογοησθ ἴο {86 ἰοττῃ οὗ [8.686 ΠΩ Κ6Β, Οὗ : ὈΘΟΘΌδΘ 
ΤΟΥ πόσο ϑυττουπαάοα αἰ Ὠοΐ Δ8068. (ϑερῖ.: 
ὁ ἰγκρυλίας.) 

γον. 18. Τ|6 ἀϊνίηθ ἱπίογρτγοίαίλου, ψ ῃἱ ἢ 18 
ἱπιτηοάϊαίο] δμποχοὰ ἴο {18 αυἱῖθ ΘΧ᾿ΓΔΟΓΑΙ ΠΑΓΥῪ 
ἰοτηδηιὶ, δηὰ ἰδὲ Ὀθοδιιδὸ ἰΐ ἰδ 50, ἸΑΥ8 Β[1688 ([0Γ 
[6 ΤΟΙΌΓΘΙ ΓΘ [8 ηοὗ ἴο 1Π6 βίομο, Ὀΐ 1Ὁ}8 ΔΙΤοδ αν (ἢ 9 
Ἔχὶ]α πα ἰ8 αροίϑῃ οἷ, ποῦ οἡ ἴδ αὐ ΠΟΥ 88 ἴο 

] ἴμο], Ὀὰὺ Ὀη 1ἴ8 ὉΠΟΙΘΔΠΠ 688, ἀπ ὑπαῦ οὗ 80 τη ἢ 
ἷπ 8 [μεν το] δθ ἴῃ ἃ ΤΏΟΓΆ] Ροϊηΐ οἵ τψίθνγ, 88 
Ἰυάμοα ὈΥ 188 μΐνοῦβαὶ Πυτηδῃ ἰπδτϊησί οὗ ἀΘΟΘΠΟΥ͂. 
88 ἀυπρ βἰρηῖβοβ ἔπ 6 ῥχγοΐδῃβ δοὐοιγη ἱῃ [80 

Πϑδίμθη σογὶὰ ἴῃ κθ ταὶ ΣῈ} ἰΐ8 140]8 ( ΩΣ ᾿ 
Οοτρ. Ἐζοὶ. ἰχ. 8. Ὑπὸ ῥτορῃθῖ ταΐϑεβ 18. ὁ 
7θοιοη---ἰη Υον. 14---ἴη [Π6 86:80: ἱξ 1 Πᾶνθ πονϑὺ 
θαύθῃ ἰπδῇ ΜὨΐΟὮ 8 Ὁποΐοδη δοσου ϊηρ ἴο [ἢ ἸαῚν 
οὗ 9186], ον βῃουἹὰ 1 μαννα δηγεΐησ ἴο ἀο νι ῖϊὰ 

Ε 



82 ἘΖΕΈΙΕΙ, 

Δ ἰΒίηρ ὉπΟΙθδῃ βἜΏΘΓΔΙΥ 1 (6ΒΟΤ.)--- δὲ) ΔῈ 

δχοϊαιηδίΐοη οἵ δϑιοῃ δησηθηξ, ἴθασ, ἤοῖσοσ. ΜΙ 
8οι}]---ποῦ 580 το 85: [ὃ ΠΥϑ6]ζ; Ὁ ΟΧΡΡΟΒ868 
ταῖμοσ ἴη6 ᾿ἰνὶηρ οομδοϊουδηθ88 οὗ ἴ86 μγορμεῦ ἱπ 
}ι18 ἔϑοϊϊηρϑ, αἰἶ κα ἂἃ8 ἴο 18. δηνραῦιἶθβ ἀῃὰ βυτὴ- 

{Π|168 (κει. χχυΐ. 838). ΑΔ ᾿ἰνοὶν οχργθεοη οἱ 
ἔπη , ΘΒρθοίδ  !ν ομαγδοϊογιβίϊο οἵ ἃ ργίεϑέ! Οὐιηρ. 
88 ἴο 86 δι )δος-τιδίίεν, θα. χὶν. 2] ; Εχ, ΧΧΙΣ. 

81; Δοίβ χ. 14, χὶ. 8; δ. ἱ. 8.--ἰγ, δοοογάϊηρ 

ἴο ὅ68.: δοιηοίΐης τηδάο 614, διἰηκίης ; ἤΘΏΘΘ, 
οἱ; ἴδ οπὲ δῃᾷ : Ὀπραϊαΐα Ὁ], οἢ ἰδ οὐ Ὁ : ἴοσ- 
υἱάάεη ἴο Ὀ6 υϑοὶ ὈΥ με αν οἵ ἔοοά, βοπηοι ἴην 
ΔΌΟΙἑ 8016, ἀἰερυδβίϊημ, ΟΥ̓ : βοτμοςὶπρ τοθοῖθα, 
ΜΟΓΙΏΥ οἱ τοὐθοῖῦο (ἴμεν. νἱΐ. 18); αἷἰϑὸο σπου 
“5, 1886. Ιχν. 4.Ἡ Αὐοογάϊηρ ἰο Ηᾶν. : οΒρθοίδ! !ῦ 
οἰατγαοίογ ζίηρ 86 Ῥγίοβὲ, ᾿πδβιη ἢ ἃ8 ἴῃ ἴ)16 6888 
οὗ ἴπμ6 βου Ποῖα] πιθ818 Προ ἰοῦ ονὸῦ {11} [86 

(τα ἀαν τᾶϑ τοοκοηϑὰ ὅ)}), [ϑν. χίχ. 7. αοὰ 
ΤΊ Κ68 {86 ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΙ ΤῸ ̓ΐλη -- 76Σ. 15--ν 1} ΠΡ, 

οοιτεθροηάλις ἴο ἷα ΠΣ), οἵἁὨ οοιο᾽8 ἀὰηρ (ΚΟ: 

ἜΔΩν, Θετῖ: ΡΟΥ), 11 ὁὀδπι61᾽8 ἀυηρ---ἃ ὙΘΙΥ 

ΘΟΙΏΣΠΟΙΣ, ΟἀΟΌΓΤΙ685 [6]. ΤΉΝ οὈ͵θοϊίοη ἀπά 6ο0Ὴ- 
οοββίοη (Ηαν.: 8π ἐπ ργοδαῖνε δορὶ βοά 6) σίνο ἃ ἀἷδ- 
εἰποΐηοδδβ οἵ {6 οὐ ἴο ἴῃ τηδύϊοῦ 1ῃ πδπὰ ; δὰ 
τπογοαίτον ὕεγ. 16 τοῦτ ἴο [6 ὈορΊΠπΙηρ, ποῖ 
ΤΠΘΓΟΙΥ͂ οὐ [Ϊ8 τ ϊγὰ σγτη Ὀ0]168] δοϊοῃ (γογ. θ 844.), 
Ὀαΐ, ἴῃ αἰ τὰν δὴ Ρ, οὗ 80 ν ῃοΐς Προ (νΌΓ. 1 
844.), δηᾷὰ ἴῃ ὙΠ18 Υ ἴο νι δί 8 τηοδῖ οἰ ΟΒο Υ ἱτη- 
Ῥοπάϊημ, νἱζ. ἴο ὑ8ι6 βίεψε οὗ εγαβα]οπι. Απά ἴο 
{π|8. οοττεβροπὴθ ἴῃ Ῥοϊηΐ οὗἨ ἴοττα [πὸ Ὁ 2. 
δηά, 88 τοραγὰβ τΠ6 80) θο -Ἰηδίζον, [Π6 φαγί ϊο 18] 
σοι ϑιιπιοῦϊοη ἼΣΟΣ) ΝΠ, οὗὐ γλδῦ ἰβ 88 ἰΐ πΠῸΓΘ 
ΒΟ 1} 1.9 δεῖ οὗ Ὀοὶπρ Ὀγοΐκθὴ ἴῃ ὈΐδΟ68, --- ΑὉ 
ἷπῃ 1βὰ. 1. 1 Ὀγοδὰ δηὰ αἷϑὸ ψϑδῦθσ ἃγὲ πδιμθαὰ ὃἃὲ 
[Πδὺ ΜΔ}16}} ΒΡΡοτίβ (Π ΕΣΙΥΖΘΟΗ), ΟΥ ΤΌΤ ΘΧΘΟΏΥ, 
ἰδπδῖ ὁὴ. ]" ΠΟ ἢ ΟΠ6 δαρρογίδ Ὠἰμηδοὶ , 80 θγο [86 
εἰ οἵ Ὀτοοΐ, βἰποθ Ὀγοδὰ δυρροτγῖίβ, ἐ. 6. που γίβ 68, 
ΒΙΤΘ; ΘΌΠΕΙΙΒ, Τοτοβη 68 ἴΠη6 Ὠραγί οὗ δη, Ῥβ. οἷν. 
15. ἀθη. χυἱὶ. δ; δυᾶγ. χὶχ. δ, 1ν. χχνυΐ. 26. 
ΤῊ8 βία Ὀδὶηρς Ὁσοίζοῃ οἢ Μϊοδ ἴμ6 φαγυ}ν 
ΔΛ ΙΘΔη8, ἢ6 ἴ4]|]8 ἱπῖο ἔΐ6 ἀυεὶ οἵ ἀοδίῃ. 
Βεοβηκρα πλοῖο ἜΧϑΟῦΥ, δὰ, αἱ [6 βδαῖς ἰΐτη)9, δοὶ 

ἴοστῃι υἱν 7 ὈΥ̓͂ τλ6Δ 8 οἵ “ὌΠ ον. ΟΟΡ. 
ψοΓβ. 10, 1].--ὩΌΘΣ δἰσεηρύμεπβ ΠΣ Ἴ3, ἴδ6 

δΔηχίοιΥ δου [8.6 τηοδῃ5 οὗ συ θείβίοποο (Μαεῖι. νἱ. 
81, 82) τἱϑίῃρ ἃρΡ ἱπίο δἰϊθηΐ, δρθβθο }]εθα μαΐῃ, 
ὁδυβοὰ ΌΥ {π0 ἱπιροηάϊηρ βίασγναϊίοῃ.---- ον. 17. 
ΕἸΛΠοΓ ἀερεπάθηϊξ οἢ ἴῃ ῥγποὶραὶ ᾿πουρὶ ἰη γϑσ. 
16: “1 ογάον {μαῦ" (Εν ΑΙ), ΟΥ, 88 ὑμιῖ8β ἐφ 
᾿ἰπιϊ ρα ἰο Ὀγεδά, ἀδρεπάθῃῦ ομ {6 διρ]βοδίίοι 
οὗ 1816 βάτπὸ ἔπεσα: --ΤῊΊΙ6 Ὀσχοίο . 4180 ἴῃ 
Ρ8. Χ]ὶχ. 7.-- ἴῃ οΟἴΠΕΓ τοϑρθοίβ, ἃ αιιοίαίἑ οῃ ἴσοσηῃ 
[μδν. χχνὶ. 839, 1,81. ἱΐ, 12, 19 (κε χχὶ. 26). 

ΑΥΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΌΤΕ ΟΝ ΟΗ. 1. 

[96ΓΌ Βα] θη ἰπ ἃ βἰαίθ οὗ βίερο τεργοβθηΐβ [868 
σον δ ηὔ-ῬΟΟ}]6, 88 8 016, δἰγαϊϊεηοα δηὰ ορ- 
ῬΓοβδθα ΌΥ ἴΠ6 μόνο ῖβ οὗ [ἢἷ8 ψου]ὰ, 88 {π6 1ηΒ[1- 
τηθηίβ οἵ (Ἰοά᾽ Β 7:ι8ῖ ἀϊδρ᾽θάβαγε. Απᾶ {Π|6 ῥργορμοὶ 
Ῥείη δρροϊηϊθὰ ἴο ὕδᾶγ, ἀυσγίηρ 118 οοπτϊπα- 
866, ἰδ 1πἰαυ ον οὗὨ ἴμ6 Ῥθορ]ς, νι διϊηϊοα δηὰ 
ἴοι] ρῥτγον βίου, Ῥοϊηΐδ ἱῃ δῃοΐμοῦ ἴοστη ἴο [86 
δβατηο υἱεϊαὔοη οἵ 601}---ΟἹ]}΄ τ ἢ} ἃ τηοτὸ μαγίου- 
δι τϑβροοῦ ἰοὸ 1Π6 σαιϑθ ἴγοῃ Μηὶοἢ 10 νὰ ἴο 
“ἘΠπρ, πὰ [ῃ6 Ρ618] οδιαγβοῖθσγ ἰῦ δοιὰ ᾿ϑδσ. 

ὁ [7.6 ἴγχ6 δροοϊβεαὰ δου] δυα Ὀθθ ἴῃ 8]} 

480 γοαγα, ἀδηοίοα {ὑπ {πὸ ἀφο] Ὡρ νγαϑ ἴο ἔοττη δ 
Κὶπὰ οὗ ἴγοβῃ ΕΥρδη θχ}]6 δοιὰ Ὀοπάδρε ἴὸ 186 
ο]οιθηίβ οὗ ἢ γον] ; Ὀὰδ τας ΠΟΙ 80 ἐμ ἴδ 
ςα86 οὗ {Π|6ὸ ὁπ6 Ὠοι190 ὕθδῃ ἴῃ ἰδπδῖ οἵ [ἢ οἰιος. 
ΤῊΘ ποῦβο οὗ [βγ80] αν] οαδὶ ΟἿ᾽ ΠΟΑΓΙΥ 4}} (δαὶ 
88 αἀἰδίϊηοίδνα ἴῃ (6 Ροβιθου δηὰ γψτίν]ορερ οἵ 
{πὸ σον θῃϑηἴ-ῬΟΟΡ]6, ἔμ Ὲν Πδ σΟὨΒΟη] 6 ΏΤ)Ὺ ϑαηῖς 
ἰηῖο ἃ οΘοβαϊάου οἵ μγοδῖοδί ἀδησοῦ, ομς Ὀοι οτος 
ΟὨ διοαίμθ ἀδυΐζεβα δὰ ἱτἸοη---πἰρὶ πηϊο 

ὙΥΒαύ ΠΥ τοίεἐε ουγβίηρ. οχροοῖ ννᾶὰ5. ἴο Ὀ6 
Ὀγυΐβοα δηὰ οτυδῃοα ἴο τῆς ἀιιῖ, δ ἱ{ ὑηάφσ 106 
τοὰ οἵ ἔαγρῖ. Βυΐῖ ΨΦυὰ}} μὰ Ὡοΐ δὸ [δ βΌπε;: 
806 δὰ ἴῃ. ἱππιθ ῥυοδίποοα ἴο τη ηΐϊσίοσ δἵ ὮῸΣ 
ΑἸΐατβ, δηὰ ἴπ6 μοι οὗ δανίὰ ἴο γ]ς Ὦν ἀϊνίτθ 
εἰρὶτ ονὸγ [06 δοτϊίασε οὗ αοὰ ; 8ὸ τπδὶ ἢΕῈΓ δαὺ- 
)θοιίοι ἴο ἴ6 Ῥόονογ οὗ οΥἿ] τυσὰβ ΟἾΪΥ ἴο Ὀ6 Πἰἶκθ 
186 {πι|6 οὗ ΟὨαϑιϊδοιησης δηθὰ [ΓΔ] ἰὴ ἴῃ 6 ψ.] οτ- 
ΠΘΕ8, ουΐ οἵ ν΄] ἢ 86 αἰ ἀρπΐη οτοοῦρο ἱμο ἃ 
ϑίδίδ οἵ ρβδϑοὺ δπὰ Ὁ] δδίηρ. ΑΒ ἴῃο ῥγοριοῖ 8]90 
ἀρδίη ἀδοϊαγεὰ, ἰῃ ἃ Ἰδαῖον ριορῆθου, “"Απὰ ] 1} 
Ὀγίηρ γου ἱπῖο 16 ψ ]άογηθαα οὗ ἴη6 μϑβορ]δβ (υοξ 
ἴη6 τυ ΓΏθδα το οὶ Υ, Ὀαΐ (86 νἱ]ἀογηεα οἵ ἐλε 
Ῥεορίδε, ἴο δ]ιοῖν μα 10 ψὰβ ἴο Ὅδ ὍΠ0 ΒΔΙη6 ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ ΟΠδγαοίοσ δ οἵ οἱὰ, Ὀὰϊ ποῦ ἴῃ ψϑοργαρ)ιῖυδὶ 
ροϑβίςοη), διὰ ποτ ν1}} 1 ρ]οδὰ πὶϊῃ γοῦ ἴδοο ἴο 
ἴαοο ; || 88 1 ρ]θδαθὰ ψἱϊ γοῦν ἐδίθοτα ἴθ ἴῃ 6 
πΊ]θΓη688 οὗ ἴη6 ἰαηὰ οἵ ἔργρί, 80 Ν1Π1[ μὶεδὰ 
ἢ γοῦ, δαὶ ἰΒ6 Τογὰ αοα᾽ (οἷ. χχ. 8ὅ- 88). 
Α εν ὕὕτὴηθ οἵ οἰακίϊϑοιηθηΐ, Ὀαὺ ταὶ ρ] οὶ, α5. οὗ 
οἰ, Ἡ ΤῸ ΠΙΕΓῸΥ ; ϑένοσθ δηὰ θδγιεϑὶ ἀθα]ὴρ, δὰϊ 
οΓ ἃ ργδοίουιβ γοβυ]ῦ-- -Πδΐ ΠΟΥ πιϊρν Ὅ6 τοδιυεὰ 
δηὰ Ῥυγ θὰ, 80 88 ἴο Ὀέδοτηθ ἢΐ [ῸΓ Φπ)ογίηρ ἴλ6 
δοοά νος, 88 ἃ γϑἀϑοϊηδὰ βθόρ]δ, δ βεουγεὰὶ ἴο 
ὝΠ6 τὰ ἴοΥ ἃ Ὠετγίίαρε οὗ Ὀ]Θδδιηρ. Απὰ ἱ ΔΩ ἈΟΡῈ 
τοιαδὶ ηϑὰ ἴον ἴπ6 οἴἶδὸγ Ὀγδδοῖ, ἰἢς Ὠοῦθε οὗ [εγϑοὶ 
-οὶΓ ΠΟΥ ΘΓ ουοσ ἴο Θβοαρδ ἔγοσῃ {μεὶσ βίαϊθ οὗ 
Ἐαγρίύδδη ἀδικηθδβ δηὰ Ὀοπάδρο, ἰΐ τηδῇ Ὀ6 ὉΥ͂ 
ὉΠ 6} ροΐηρ ἴο )οίη ᾿π ον ὈγοίὮγοη οὗ Φυιϊδὴ ἴῃ [Β6 
ΜΙ] θτηθδ8, δμα βδαγίησ ἴῃ {{ποὶγ μοο.}ὰγ ἰγοαῖ- 
τηϑὶ δηὰ ργοδροοῖβ. Οη ΨῈΣΟὮ δοοουηί, ἰΐ ἰβ ἠοῖ 
1:6 ψΠ016 οὗ ἴπ6 480 γοαῖβ οὗ [16 Εργρμῖ-ϑἰδῖε τ[μδὲ 
6 Δρροϊπϊεὰ ἰοννασὰ ὑπὸ ἢοῦδϑα οἱ [8γ86] ἴῃ τῆ 
γίδίο, Ὀα0 {πὶ8 δῃοτίαποὰ Ὁγ ἴ})6ὲ 40 γεδγβ οὗ τῃ6 
ΜΓ] ἀθ τι 688 ΒΟ] ΓΙ, ἴο ἤθδοῖ 6 πὶ {Πδΐ ἃ ὙΑΥ 5111} 
ἸΑΥ ορδῶ ἴογ ὑποὶγ γεϊιγῃ ἴο ἰδ, θα ΟὨΪῪ ὉΥ͂ τηεὶγ 
Βανίηρ {10 ἘΕΎΡΕ ΤΕΣ Ἰηογαθὰ ἱπῖο τμαῖ οἵ ἴὴ6 
ὙΠ] ἀΘΓΏΘΆΒ.; ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΥ ΝΟΓΒ, ὉΥ οραδίπρς ἴσου {Ποἷτ 
τδηὶς ἰᾳἀο]αἰτί98 απ ὀρθὴ 8 Υ ἴτοιῃ {πὸ ψἂν οὗ 
οι, δῃηὰ σοι ἴο βθδῖζ, δου ὑπ Ταντν, 
τπγοῦμὰ Οοά᾿ 5 οονγεηδηϊ δπὰ οὐ μδῃοδΒ, ἃ τεβίοσα- 
(ἴοη ἴο τὶ αἰιϊδουδηθδα πὰ ῥόδο δηὰ Ὁ] ββίηρ. 

Βαϊ ΜἘΥ Βμουϊὰ [86 Ῥτοροῖ, ἰῃ ἴδ Δ Που Πο- 
ἴῃς ἴῃ ἰυΐυτε ἀοαϊίηρε οἵ αοά, πᾶνε ἰβσόχῃ 
τὴς ἀεἰποαϊδου ἱπίο 80 θοῦ δῦ, 80 θοϊρστηδίϊοαὶ ὁ 
ἴοσιη ἢ ὙὮΥ δου] ὰ ἢ πανὸ ῥγεδεηΐϊθα ἰτ ἴο 186 
ΥἱοΥ 88 ἃ Το ΓΗ ἀραὶῃ “ οὗ ἴμ6 γοδτβ οὗ [ΌΓΤΩῸΣ 
βεμοσαϊουδ ἢ Νοῦ, ΠΟΥΑΙΩΪΥ, ὁπ ἴμ6 ργίμοὶρ]ο 
οὗ ἃ Ὀα]ὰ δῃᾳ τηϑαρτὸ ᾿1ὐογα ἰθπι, 68 17 μὲ τηοδηῖ ὺ5 
ἴο υπάογείαπὰ ἐμαὶ (}16 ο]οοῖ οὗ Ῥγονίἀθῃηοθ τῶδβ 
ΔΟΌΔΙΥ [0 Ὅο ἰαγηοὶ ὕδοκ, δπὰ [6 ἰἀεησςα) 
τομαὶ ἰτοἀάθῃ νὸν δραΐῃ, [89 ῥγϑοῖθε Ὠιεδβαγοα 
οὗ τῆς δ]]Ίεὰ ὩΡ ἃπον;, οὗ ψὨΙΟΣ ψὰ τοδὰ ἴῃ {188 
ΘΑΓΙ ΟΣ Ὠἰβίουυ οἱ {π6 ὁμοβδα το. Ηπϊδ ν8οὸ που]ὰ 
ἰμίογρτγοῖ ἴῃ βυοἢ ἃ βίγ δ [86 δΥτ Ὀ0]108] ν]βίοῃδ οὔ 
8 ἔχε κὶο] ἰ8 ᾿ποαρδῦα οὗ δηϊεσίης ἰμΐο ἴΠ6 ταρὲ 
Θπιοίϊΐομβ οὗ βιον 8 πιϊηὰ, δπὰ πιιδὶ ᾿Ἐ ϑεηδάε ἐς 
Πουμπάδγ αὖ ϑυεσΥ βίῃ. ΕὟΓΣ ΒῸΤῸ δ ᾶνὸ ἴο ἀο, 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἢ 6 ᾿ἰν ον δα ἰοσνϊὰ δρὶτὶϊ, πίοι 15 
ΕΣ Ὀγοδι ἴῃ ρ 116, 88 ἰΐ πότε, ἰπίο [86 ἀοοή, Ὀυὲ 
ἐμδὺ ορίγὶῦ ἰῃ ἃ δἰαίθ οἵ βοδίδιϊς οἱουδίίοῃ, ἴῃ 
σοὶ [6 τϊηὰ παίγα]ν ϑοσνοὰ 186] οὗἠἨ ἴδ 
ἸΏΟΙΘ ΤΟΣΏΔΙΚΘΌΪΘ ἕαοΐϊδ δῃὰ ῃσγονϊάθμοος ἰῃ ἴδο 



ΟΗΑΡ. ἹΥ. 

Ρδοῖ: γοῖ ΟὨΪΥ͂ 89 αἱάβ ἴο [86 υἱὔεγδηοθ οὗ ῥτοὸ- 
Ῥμοῖῦς 1πουμδί --- ρΡρσγοργίαϊθ ἔοστηβ ὙΠοτοΐῃ ἴο 
ΟἸοῖδο ἴδ 6 πον ΤΠ η98 ΘΟΠοογπΐηρ Οοα᾽ 5 Κίηράοχῃ, 
1 δὶ νετὸ Του μἢ ὑπ6 βρίτις ἱπιαίηρ ΓἈΟΙ ΒΟ ΙΥ 68 
ἴο ἴπ Ῥγορμοὶ 8 νἱδίοῃ. Απά, ἱπάθϑά, [86 ὙΘΙῪ 
ἐτηροτίεοτίοι [δῦ ὉΔΌΔΙΪΥ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ὑπ6 “γαπιθ οὗ 
ΒΌΠΙ ιἰδίοτγίς8] ΥἹΒΊΟἢΒ, 88 σοι ρασθὰ ΨΊ ἢ [86 

Το] 168, ---- ἢ 6 ῬΑΓΟΑ] τη ρἸ ἱηρ ΛΟ ΘΠ ΘΓ ἤΘΓΕ, 
ΘΧϑρΪο, οὗ 89 το ἴ ΘΟὨΘΕΟΌΓΙνΘ ῥοτὶ 

οὗ γμαϑῖ υάρτηοηϊ ἀπὰ {118} ἰῃ ἴ6 Ηἰἱβύουυ οὗ (89 
σονθῃδηΐ- ΒΘΟΡΪ6, 80 88 ἴο τρδῖζα {18 βθοομὰ Ὀθρίη 
δοίοτε ἴῃ δγδῦ δι 666, ---( 8 ΨΟΥῪ ᾿ΡΌΓ ΘΟ ΟΠ 
ΒΏΟΥ, 85 ἰὑ τδϑ ἀου Ὀἐ 688 ἱπίοπά ρα ἴο ἀο, {μδΐ δΔῃ 
Θχδοῖ σεργοάυοιοη οὗ [80 Ῥαβὲ τνὰϑ ποῖ ἰῃ [88 ΘΥγ6 
οὗ ἴ6 ῥτορδιοῖ, δὰ [μδὺ [89 παέμγε οἵ ἀοα᾿ Β οοῃ- 
τεπιρ αἰοὰ ἀδδῖστιβ, ταῦ ποῦ με ΔῺΥ ἀοἤηϊϊο δομπαβ 
δηὰ ἐϊπιδέα τοδροοϊηρ ἴΠ6π|, ΟΣ ἱππαροὰ ὉΠῸΘΓ 
1ποϑθ διοίοηῦ ρογίοαβ οἵ ἰσἱυ ] ἴοι ἴῃ δ δηθὰ 
16 ὙΠ] ΔΟΓΏ 688. 

ΤΉοΙΟ ογΘ ἴὮΓΘΟ ΤΟΒΒΟΏΒ ΟὨΪΘΗ͂Υ ΨΥ [ἢ 6 ὈΓΟ- 
Ῥδοῖδ ἱἢ βἜΠΟΓΑΙ, διὰ (δ ΒΡ ἴῃ ῬαΓΓΟΌΪΑΓ, 
ταχεῖ θ6 οἴζοη Ἰοὰ ἴο 8 οὗἩ [86 υΐυγο ὑπᾶοΣ 
ἘΠ6 ἴοστηα δπὰ ἱππαρὸ οἱ ἴπ6 ραβδί. [πὶ {10 βτδὶ 
ῬΊδοο, 85 {88 τηϑδῃΐηρ ΟὈΥΟΌΒΙΥ ἀἰὰ ἠοῖ 116 ὩΡΟῚ 
Ὧμο βδυχίμοο, ἰδ οαἸ]οὰ ἴογ βογϊουβ ὑπουρηῦ δηὰ 
ἐπαῦΐνυ τοραγάϊησ [Π6 Ρὺ οὗ ἀαοά. Α ἔϊπμθ 
οὗ βϑῆογαὶ Ὀλοκ δ᾽ ἀΐησ δηιὶ οοττυρίϊοι 18 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ ἃ 
τίτηθ οἵ βυρετγῆσίαὶ (ἰπἰκί σ᾽ ὁπ Βρ᾽ γί] τῖηρβ. 
Ἀπὰ ͵υδῖ δ8 οὔν [υοτὰ, ὈΥ ΗΔ μῶν 166, ὑμαῖ ῬΑΣΌΥ 
σψο]οὰ Ψ Ἐ116 (860 Ὺ ἀἰ8ο]οϑοὰ ἐπ ἴσαῖῃ οὗ αοά, 80 
1.6 Ῥτορμοῖβ, ΟΥ̓ ὙΠΟ τλοτθ Ῥτοίουπα δηὰ δηΐς- 
ΤΩΔΙΟΑ] αἰδοοῦγθοβ, δουρῃῦ ἴο ἄσγοιιδα {86 ΘΟ] 688 
ἔγοτα τοῖν βϑουσι, ἴο ΔΆ ΚΘΩ ἱΠΑΌΪΥ, δηα δἰγ 
189 ΠΡ οὗ ἡβουρ)ιξ ἀπὰ ἔθο]ϊηρ ἴῃ [Π6 5ο}}, [{ 
ν τί! }ν δαὶ ἴο ἴθι, οι ἀΓὸ ἴῃ ἱτητη πο ηὖ Ρ6Γ] ; 
ἀϊτοοῖ ΟΥ̓ ΠΑΓῪ αἰδοοῖιγθο 0 ἸΟΉΘΟΓ 80} 18 γΟΟΪ 6Ά86 ; 
Ὀοδο γουτβοϊγοω ἴο ἸΟῸΚ ἰπῖο ὕΠ|6 ἀρρίμ8 οἵἉ ΤΠ] ηρ8, 
οἴ δεγῖθο ἴῃ 6 8166} οὗἨ ἀδδῖῃ 5}}8}} ουθγίακθ γου. 

ΤΏεη, ἀραΐη, ἰδ σοηνογοὰ ἴῃ α ἴον ψοῦάθϑ--- 
ὍΥ͂ ΙΠ68}8 οὗ ἃ ὑγὶο δ]] βίοι --- νλᾶῖ ἴθ τηαοδί 
Ἰοηρσιποποά ἀοδογ ρου τιϊμουϊ ἰζ δου] βοδύοοὶν 
Δβανο δεοοιῃρ] θῇ 10 ταϑ δι ρ]ογίηρ ἃ ἀθυῖοθ 
ψιΒΙἐἢ (86 ταοδὲ ρον] δηὰ οἤθδοιλγθ οσαῖοσβ 
δβανὸ βοιηεϊ πιθ8 γεβογίθα ἴο Ψ10} [Π6 ρστοαζεϑὺ εῇἴθοῖ 
--αδ ἴῃ τ ΤΘΙΠΟΤΔῸΪΟ ποτὰ οὗ ΜΊταθοδυ, τ Ώ6Ώ, 
δ ΐης ἴο ΤΕΡ6] [86 ΤπουρὩῖ οὗ τ, 6 Βαβμοὰ 
οὐ ἴμο ῥτερτδηΐ ἰηἰοσσοραίοι : “18 Ἡδηδΐραὶ αἵ 
διε ραίοβὕ᾽ [Ιἡ ᾿ἶϊὸ ΤΡΌΒΕΝ, [ῃ6 ΒΌΡΠΟΙ ὮΘΙΟ, 
Βοοκιησ ἴο ΤΊ ΓΤΟΔΘ ὌΡΟΣ ΐϑ ΘΟΌΠΙΤΎΤΩΘΏ δι ΘΕΓ- 
ἘΔΙΠΙΥ ἀπὰ ἴπθ δ] 688 οὗὐ οα β ἱτωροβαϊης 
λυάρτηφηϊδ οἢ δεοοιιὺ οὗ β'π, οαστίοβ ὕπο Ὀ6ῸΚ 
ἴο ἴπε ρμαδὲ ; Ὧ6 ὈΓΙΏΡΒ ΠΡ ἴο ὑποὶν γον Εσγρὶ 
δοὰ [86 ὙΠῸ ΘΓΏΕΘΒ. 85 ΤΟΔΑῪ ἴο ΓΘΠΘΊ {ΠΘΠΊΒΘ]Υ6Β 
δρδὶπ ἴῃ ὑπο ὀχροσίθιοθ. δὲ ἱπουρηῖδ οὗ 
ἼΔΙΤΟΥ ἈΠα ΔΙΟΣ τ Ἔ͵ΙΘ ὑμοδο ἥἰϊῖοαὰ ἴο αὐγαοη ἴῃ 
τοῖν τϊπάδ! Οϑῃίυσίθ9 οὗ θομάδρσο απ ὌρΡχοβ- 
δἷοῃ! Α ὑὙελγίδοῖηθ δο ΌΣ διηϊὰ ἀτουρηΐ δηὰ 
ἀεϑοϊδιίοη! Απὰ ἔμθη [ἢ18 Γογο δἀοσίης οἵ ἰδ6 
[πΐαχο, ποὶ ΟὨΪΥῪ Τοπ οσοὰ τηοτο ἀϊβίϊποῖ, Ὀυΐ 4]8ὸ 
δἰτοηρίῃοποα 88 ἴο 118 το] Υ, αὐέλεπέσαίεοά 
ὍΥ 1086 δίεγῃ γα θα οὗ {116 Ραδέ 1 [Ὁ ΔϑδΌΓΘαΥ 
ἤαοδ ὈεδοΣ ; 8}8]} ἱΐ ποῖ θὲ δαίῃ ἢ 

Βυΐ Ἀφ δυρρεκὶδ ἀπόίμον δα, ἱπάοοά, 5811] 
ἄϑερεῦ ΤΟΌΔΟῚ ἴΟΓ Βυ0ἢ} ἃ το 6 οὗ ΤοΟργοϑθη  δί!οἢ 
μαυηρ Ὀθθη δαἀορίρα ; [ὉΓ Βθο ἢ! τοηειγοὰ Ἂχ Ὀὶ- 
ἙξοπΒ οἵ 8:6 μαδὶ ᾿θΓ6 διβοὴρ; [0.9 Τη6Δ}8 ΒΡΘΟΙΔΙΥ 
οδοδοα ὈΥ̓ Οοά [ἴο᾽ ἔμα ῬΌΓΡΟΒα οὗἨ οῃβέογοϊ ηβ ΟἹ ᾿ 
ΣΩΘῺ 5 ποῖΐοα {80 ὈΠΊΣΩ οὗ Ηἰ8 ἀραὶ ησβ, δπὰ 
ἐδδοίης ὕπο ἴο τεμαγὰ {Π6 Ῥτονἐοηῇαὶ ἰμοῖβ οἵ 
ΟἿ ρὲ 68 δι: δίδη [14] Ῥγϑαϊοὶϊ 0η8 οὗ νμδῖ δγὸ ἴο 

ἴῃ δηοΐποσ. [0 ἰο]ὰ χροὶ ΤΠ 6ῃ, δηὰ 
τ : 

ἰι ἩΑ Μθ Καὶ ὨΟῊ (ΟὨΪΥ ἰδ νψ8 ΙΔΟΓΘ. ῬΘΟΌΣ ΣΙ 

διἰαρίοα ἴο ἔμοδο ψῇο ᾿ἱνϑὰ ἴῃ δῃοίϊθηϊ {τλ68, 88 
[86 τονο]αϊουϑ (ΠΟΥ͂ ρΡοββοβϑθὰ οοῃβίβϑί θα, το ἢ 
ΤΏΟΤΘ ΤΠ 8ῃ ΠΟῪ, πῃ η6 ΤοοοΓ8 οὗ Ὠἰδίοτγ---σοῖ ἴὖ 
1615 4}} 41}11κ6}, ᾿μδῦ 186 30γῆ18 ΔΙΟἢ 6 Δ1Ὸ ἔβη Β ΤΟΥ 
ἱὰ οὶ αἰνὶπθ ὑσυϊῃ δηὰ σὶρἢ ὑδουϑη 658 τηδιι οβὶ 
ΦΒοσβ νυ δ, Ψ 116 ἴ}ὸ ργέποὶρίθδ οτη Ὀοαϊοα ἔπ {Π686 
ΓΌΣΤΩΘ 816 οἴθζηδὶ, Δ σϑῃ ΠΟΥ Ο6Ά86, Δηνίαὰ 8]} 
οὐὔνγαγα νΑΓ 68, ἴο Ὀ6 χίνὶπρ [ΤΟΣΤ δἰ τη 1} Ὁ ΘΧὨϊ- 
Ὀἱθάον5 οὗ ἐμοὶν 6 δηἃ μόνον ἴο ἴΠ086 ὙΠΊΟὮ Παγα 
ΔΙτοδγ δρροασοά. Τὴ0 ογὸ ὑπαὶ σδὴ ἴδιι8 Ἰοοκ 
{ΠγουρᾺ ἔμ 5861} ἰπῦο [π6 Ἰκοῦῃθ], ἸηϑῪ 866 {6 
ξαΐυτο πίηρα οὗ Οοα' 8 Δατηϊηϊβίγαϊ᾽οη ταϊττουθά ἴῃ 
{6 ρμαδῦ---ποῖ, ἱπάθοα, [6 οχϑοῖ ΘΟΡΥ διῃὰ ἱπηᾶρθ 
οἵ Ὑἱιαῖ 5 ἴο Ὁδ, γοῦ 108 688θη 1141 σπαγαοῖου δηᾶ 
ὨΘΟΘΑΒΑΙῪ ΤΟΒ] 1. νθη ἴθοθα ὙΨΟΥ͂ Ρεσὶοαβ οὗ 
ὈΥζοπΘ ὑσὶ θυ] ἰδοῦ δηῃα Ἵμαβυϊθϑοπηεηῖΐ, ὙΠ] σἢ [ἢ 
ΓΡΡΕΕ ὮΘΓΘ τ ργεβοηβ 88 οοτηϊηρ [0 116 ἀρσαὶῃ ἴῃ 
ἷθ ἀαγ---πανο ΠΟΥ ποῖ αἷϑὸ ἃ νο]ο8 [ὉΓ οὔ ῦ 

[ποδῖ Ατὸ ἴ86Υ ποῖ 8[1}} γοϊ ἰδγαϊίιηρ ὑΠ 6}. ἸΟΒΒΟΉ9, 
δῃὰ ρογροίμ δ) τοηθπΐηρ {Π|0} οχ:ϑίομοθθ, ἴῃ [Π.6 
6886 οὗἩ ᾿ροδϊῦδηϊ ἴτϑῃ ΓΒ ὨΟΙ͂Ν, ἃ8 Ὑ6}] 88 
ΟΥΤΉΘΤ]Υ, ἴῃ τμαΐ οὗὨἨ ἀτοορίῃρ οχἑἕϊθ5. ἰὴ ἴ}ὲ οἰτί68 
οἵ 9 Μοάδϑ, οὐ ου ἴδ Ὀδηκη οὗ (ποτ Οῃθ 
οὗ [Πο88 ροεϊοἄ8---ἰθ 80] οὕ τη ἴῃ ὕ86 πἡ]] ἀθγη688--- 
[80 Βαρεϊ8ὲ 85.}}} 48 Ῥτοϊοηρίηρ ἰἴβο ἢ ἴο ὉΠ6. σὰ 
οὗ ͵ἱϑ οσσῃ πιϊηϊβῖγσ᾽Υ. Ηΐ8 νοχὰὶ οὗ βίῃ δχροβίτι- 
Ἰαϊέοι δῃὰ 80 θτὴπ γαγΗΐτρ' Τη8 (68 186} Ὠειγὰ 88 
“4 {89 γοΐςξο οὗὨ ΟὯ6 ΟΥΥΠΡ 18 6 ᾿ ᾺΡΓΤΙΘΒΒ ᾿ [ὉΓ 
86 5668 ΘΥ̓ΘΙΥΜΘΓΟ δου ηὦ ᾿ΐτὰ ὑγὰο κ] 688 ἀθβοτίβ 
ΠΟΙΘ σαγ8 οὗ ἀοὰ πορὰ ἴο Ὀ6 οροῃϑῇ ὑρ---εἾἸ6- 
ταδηΐβ οὗ σοΥΤυρου που κὶηρ ὙΜΙΟΝ. τοαυΐτθ ἴο Ὀ6 
Ῥυγρεὰ ἸΑΥ͂ [80 δοδσ ΐης ΔρρΡ]οαΐίοη οὗ 
αἰνὶπο τἰσηιοοῦβηθδβθ, Ὀοΐοσο ὑῆ6 Οληδδη οἵ Οοά β 
ἱῃ μου ἴδποθ οδὴ ὍΘ ΡΓΟΡΘΡΙΥ͂ οηἰετοὰ αηαὰ θηϊογϑά. 
Απὰ [}6 Ἰυϊκούναστῃ ᾿δϑὴ γα Ὁ] 68. ῬΓΟΐΌΒΒΟΥ 80}}}-- 
80 ἸΟΠΡ, 88 86 οἴθανϑβ ἴο ἴπ8 στ β οὗ ἰπϊαυ Ἵν, ἀπὰ 
Γοΐηβοβ ἴο γ᾽θ] ἃ ἃ ἸἸΘα ΓΕ ϑ8.,ΤΘ 6. ἴο᾽ [Π6 Ὑ}} 
οὗ Ο6οά---π δῦ εἶδ 18. ἢ19 σοπαϊποη Ἠδ ἰ8 ἴῃ 
Ὀοπάκαρο ἴο Π6 6] οπιθηῖθ οὗ ὑπῸ σοῦ], δηὰ {8 τθ- 
ἴοτγθ δὴ ἤδῦϑ πὸ ρατῦ ἴπ ὑπαὶ φοοά ἱπῃοΥ Δ η60 
ΜΠ ΟὮ ἤονοῖι τὴ τῊ1}κ ἀπὰ ΠοθΘΥ. Τὰ ἀοοτα 
οἵ ΗἩϑανθη᾿ β σομἀθιηηδίίοη ἤδηρΒ ΒυΒροπ θα ΟΥΟΡ 
ἢἰ5 πορὰ ; δῃὰ 1 ποῖ δνογίβα ὈΥ δ ΤἸΤΔΘΙῪ ΒῈ ὈΠ}1θ6- 
δίοῃ ἴο {ὑδ6 τἰρθοῦβηο85 οἵ Οοα, δηὰ 8 οοτσα αὶ 
ΘΏΪΓΆΠΟΘ ἰηΐο ἴπ6 Ῥομπὰ οὗ ἴ)6 οονοπαηΐ, ἢ6 8}8]]} 
ἰηΈΔ ΠΣ} Ρουθ ἰὰ [80 Ἡ]]ΔΘΓΏ688 οὗ 815 διὰ 
ἀοδίῃ.---ΑΙΒΒΑΙ͂ΕΝ᾿Β δἰ χοζιεί, Ῥῃ. 567-61.---ἾΚ. Ε.] 

ὍΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΒΕΕῚ ΟΤΊΟΝΒ. 

1. Τὴ 186 σαλθὸ οὗ ἃ ῥτορμιοῖ οὗ ἘΖο]κ161᾽8 ὑϑοῦ- 
ἸΑτγ, ἴδ τηυδὶ θ6 ρταηΐοὰ ὑπαὺ [86 ὈΟΌΠΔΣΥ Ὀ6- 
ὑθθὴ Βυτυθο 6 ΤΟρΓοθοη Δ 08 ἱπ ΤΊΟΓῈ ἰογιῃβ οὗ 
ΒΡΘΘΟΙ, δηὰ ὈΥ τλθδὴ8 οὗ δοίΐοι) ἰπ τϑαὶ] 116, ΤΑΥ͂ 
ὉΘ ἃ ΙβονΑ Ὁ]. οθθ. Ῥοτο, μόνενοσ, [86 ῥτορβεῖ, 
}ιυϑῖῦ 88 ἴῃ [6 6886 ὈΘΙΌΓΤΘ 118, 16 ποῦ ἴο βρεδῖς, ὑπαὶ 
ἴο Ὀ6 δαὶ, γαῖ ὯΘ6 τοϊδίθβ 88 ἃ 8611608 οὗ ἴβοϊϑ 
σδΔ δαγΪγ 6 οΟὐμοσίδο πάογδίοοα ἴδῃ 88 
ΔΟΌ4}}}7 806. Ῥγοδοβίηρ ὈΥ͂ Τ68Ὼ8 οὗ ὑπῚηρ8 ἀ0}8 
88 8 ΤΩΘΙῈ ἴοττῃ οἵ Βρεοοῖ 18 ἃ οοηϊσασϊοῦίου ἴῃ 
ἰἰ86, Ης ἰβ8 ἴο δεῖ δα Ηθ σγὄπιὸ ᾽88 βοΐ ΕΪπῚ 
Ψ1]1 8180 δοῖ, ΤΊοτο 18, πῃ [Π6 ἢγβ᾽ ρ]δοθ, δῃου βρῇ 
οὗ νοτ8β. Απαὰ {ποθὴ ἰδ ψουϊὰ ροῦβαρθ 6 αἰ ου}ῖ 
ἴο ΣΘΘΟΏοΥ16 τὶ ἢ ὑ}6 ““ΠΟΙΘΘΟΥ δηα ὈρΡΓΙὨΓΠ 650 
οὗ ἐδ8 Ῥγορμιεῖ," σ]οἢ, ἢότονον, Ηθηρβῖῆ. τηδὶπ- 
[αη8, δὺς Ὧθ δϑϑοσύβ οὗ ὨΪ8 ϑυτα 0 ]104] δοίΐομν, 
δύ ΤΠ6Υ διὸ “" ΟὨΪΥ Ρἱοΐτεβ ἀχοσουϊοα ἴῃ ἃ ᾿ἰν 
ΤΉΒΈΒΟΣ, οΔ]ο]α θα (0 τηδ]κθ δὴ ἱπά6}}]9 ἔπι ργθβ» 
βδίοῃ οὔ ἴμ6 ἱπιασίπαίοχ." ΕῸΣ ΘΧΒΠΙΌΪΘ, νΘ ΓΒ, 
14, 16. [Βυΐϊ βε60 Νοῖξβ ΟἹ. νθ 78. 1--ὃ.---ὟΥ, 

2. “1 ΔῺΥ 088 τορῦβ ᾿νοῦ ΕΖΟΙκ16] ἡ ὮΘΓΕ, 
ὧξ τὶ} ραυθδρα ἀρρϑδὰγ ἴο πῃ 116 ἃ ΟὨ 8Ὰ ΡΙΔΥ͂, 
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σφ Β]1οἢ 10 που]ὰ αἶθο Ὀσ6, 1{ Οοἀ δὰ ποῖ δοτητηαη ἀοα 
1.6 Ῥσορῃμεὺῦ ἴο πιαῖα ἰῦ 8ο. ΕἼοσα {818 Ἧ6 ΤΏΔΥ 
Ἰεασγῃ [ἢδὺ ῃδ 5ΔογδΙΘ Ἷ8 αἶδο ἃγὰ (ἰἰσΌ ρι 5Π6] 
ἔγοπλ ΘΡΟΥ 11] 8ϊ0η8 ὈΥ̓͂ ἸὨ6Δἢ9 οὗ [86 ψοτὰ οὗ 
ἀοἀ αἴομθ. Τῇθ δυϊπογιὺν οὗ ἀοἀ ἴογ ὑμότὴ ἰβ ὕΠ6 
ἸΉΔΙΚ οἵ αἀἰθθϊποίίοΤη, ὈΥ̓͂ ΒΙΟΙ [6 Βδογδιηθηΐδβ 8Τ6 
δἰ ηρ]οα ουῦ, ἀηὰ αν ὑπεὶν πιθαπίηρ. [1ὑ 18 ποῖ 
4116 οιὐὔναγιί ΔΡΡΘΆΓΑΠποο, Ὀαὺ ἴπ6 ΑἸἸΠΟΥ ἐπαΐ ἰ8 
ἴο Ὁ6 Ἰοοκοά αἵ. Κὅο᾽ δἷδο π6 ψ0]6 βυϑίοτω οὗ 
αἰνὶπο ψΟΥΒΗΙΡ ὑπᾶογ ἰη6 Ἰανν αἰεγθα δ] πγοδὺ ἴῃ 
ΠΟ Τοϑροαῖ ἤτοι ὑ86 ΘΟΥΘΙΩΟ 68 οὗ [6 μοαίῃοῃ ; 
γοα, {686 ἰαὐΐοσ Ὀτουρῃς ὑΠ6ἷτ βδογὶ ἤοοβ, δὰ πα 
δνθῃ ὙΠῸ} ὍΠ6 στεαῦθαὶ ροβϑϑὶ Ὁ]6 Ῥορ ; Ὀαὺ 3786] 
δὰ Οοἀ'Β δοτητηδμα δηὰ Ῥγοϊηΐβα ὧὰ μοῖγ 819" 
(ΟΑιν.). 

8. ΤῊ [ποῦ Ὑ1}1 ποὺ μοὶ οἹ᾿ 80 6 ϑ1} 7 ὈΘίοτα 
Οοὐ,- ον νον ΠΡΠΌΥ Ὧ6 ΤΠΔΥ ΔΡΡΘΑΙ ἴο ἀθ4) ἢ 
Ὧ18 βὶη Ὀθίοσο σηθη, δηὰ Ὀσοίοτο ἔῆο ὑσὶ θυ] οἵ Ὠἷ8 
ΟὟ Θομϑοίθηοθ. ϑ'η 1168 48 δ ὌΡΟΠ Τη8Πῃ 8 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟ6, 848 8 ὈιΓάδηβοιηθ ΘΟμβοϊουβη 6858 ἰδ δὶ 
ΟὯ6 ἄββθσυϑβ μη βητηθηῖ, ᾿88 ἴὸ ὀχρθοὺ ρα ]8ἢ- 
τηθηῦ. ούνθοῃ ὑπ ραβί, στῆθι ἴῃ 6 δ Μ)1ὲ8 σΟΙη- 
τηϊτ[6α, δηὰ (Π6 ἔαΐαγε, ν ΘΠ ΡυΠἰϑητηθηΐ ἰβ ἀ6- 
ΒΟΓΥΘΩΥ ἰο Ὀ6 οχροοίοα, συλ 18 [Π6 γμαϊηΐι, 
ὈυΓάσηβοῖηθ ργαβοηΐ οὗ {η6 βίπηθσ. ΟἾΠ 18 δὴ 
ΔΟΙαϊΩρ (δἰπρ, Θνθὴ 1 ῥιιπΙ ἢ πιθηῦ ἰΒ ἃ ραϑ [Ὠΐηρ. 

4. Τί ΘΥΟΤΥ ΟΠ6 ἴῃ ὨΙΠΊ86]Γ ἢ48 ἴο ὈΘΆΓ Ἠΐβ8 σα ]ῦ, 
1818 πιογαὶ 5146 18 Βαρρ]οτηθη θα ὉΥ ἴῃ 9 Βροοὶ ἔσ6}}Υ 
τοὶ ρίοιιβ 0Π6, {Ππαἴ ἃ ἰγεοίηρ ἔγοτη ἴπ6 Ὀυτάθδη οἵ 1ΐ, 
8 ΟΧΟυ]ραίοη---οῦ [1.6 ἀθη18], ΠΟΥ [886 ᾿οββθηΐηζς, 
μι ΘΧΡ] αἰπίηςς ἀνα, Ὀὰὺ [86 Τϑοψαὶ οὗ κυ ]--- 
88 Ὀδθῃ ῥγονυϊ θὰ ἔοσ. ὙΠ ΙΒοαΐ 818 ἐποπρῃῦ, 
ὈΥ͂ πιθ8η8 οὗὁἨ ΒΊΟΝ ἐπ [ὈΥΡΊ ΘΏ 688 οὗὨ 5115 18 8ο- 
ΘΟΙ 1364, ὑτιι6 το] σίοη 18 ἱποοποαῖ να ]θ. ϑθοἢ 
8. ΤΟΠΊΟΥΑΙ οὗ ρ! Ὁ ἴοοῖκ Ῥ]δοθ τηράϊαϊουί ΠΥ ἴῃ 
ἴ8γ86] ὈΥ͂ τη68ῃ8 οὗ [ῃ6 ῥτἰεβιῃοοὰ. ἡ μαΐ ἸδῪ ἴῃ 
[Π18 6.86 ἴῃ ἰδ οἶος, 8ἃ8 οἵ ἀϊνῖπο [ὈΓΥΤὴ ἴοὸ2 [86 

τὶ οα οὗἨ βῆδαονβ, ἸαΥ 8180 ἰῃ ὑπ ββογίῆδο, 48 οὗ 
ἵν] π0 βυ Ὀϑΐαποθ ἴογ [ἢ 8 βᾶτηθ ρϑτὶοὰ οἵ ἴγρ68; ὉΥῪ 

ΤΊΘΔΠ8 οὗ [Π0 ββογίῆοθ, [ἢ}8 ΤϑΙηΟὙ4] οὗ μι} ἴοοκ 
ΡΪδ66 }πη {110 ΜΓΑΥ͂ οὗἉ Β ὈΒΕ τας οη, οὗ αἰοπίηρ δοσορῦ- 
δηοε οὗ παῖ ρα]. Ενοσυ τ ηρ 88 ἱῃ ἃ ΤΠΆΠΠΟΥ 
Ἐκ6 ἃ ὉΠ] οὗ ὀχοΐδηρο, οἵὕ σψῃϊοὴ Οαοά τηραπῦὶ ἴο 
οὐ Ῥαγτηθηῦ (γα ϑὲγ 6) ἰὴ Ηὶβ οὐστι τ, Τΐ8 
ἱνΐηθ Τοϑ}ζαϊϊοη ἴῃ [6 {1 π688 οὐ ἴΠ6 {τθ8 ͵“|]} 

ηπ8 ἢδνο [Π6 ἴόττη οὗ ἃ Ῥγίοδβί δῃὰ ἐῃθ θββϑῆσα οὗ 
8 Βδοῦῆοθ. ΤῊΘ βογνδηΐ οὗ Φεῃουδῃ ἱπ 156, ᾿Σ]]. 
18 ὈΟΌδ, ῥυἱθϑῦ 88 776}} 88 βδοῦίῆςθ; Ὀπΐ {πὸ Ῥτορμοῖ 
͵ἰβ ποῦ 80, ἯοῸ 88 Ὠδ ΠΟΥ ἴο τηράϊαίθ ΠῸΓΣ ἴο τ 8 κθ 
δἰοηοτηθηῦ, θὰὺ 0 Βρο4Κ8 Οοάβ ᾿γοσγὰ ΟΣ 6ἢ)- 
Ὀοάΐο8 1 π᾿ δοίϊοη--τἰη ΟἿΓ 6α86 ἤθσθ ἴδ Ἰαϊζου ; 
{πᾶῦ 8 ἴο 860, Ἠ6. Βύτῃ 0110 4}}ν τοργοϑοηΐβ [86 
φαΐ οὗ 186 μῷ ἐς ἷῃ ὮΪ8 ΟὟ ῬΘΙΒΟΩ, ποῖ 80 
ταῦ ἢ, οὗ ΘΟΌΓ86, ὈΥ͂ δοίΐοη 48 ΌΥ͂ ΒΤ τ πρ, 

ὅδ. ΑΒ Εμνα]ὰ δἰτοδάῦ ροϊηΐβ οτῇ, ὕπ6 40 γρδτβ 
ἴον Φυ Δ} δΓ6 Ῥάγα }]6} ΠῚ [86 70 γραγβ οὗ {Π6 
Βαυγν]οηΐδη Οχὶΐϊο ἱπ Ζογθηΐδῃ. μας ὑπὸ Ἰατίοτ 
ΔΙῸ ἸΏ ἃ ῬΓΘαΟΙΏΪΏΒΗΓΥ͂ ΠΌΙΠΘΤΘΑ] ροΐπὶ οἵ νἱϑνν, 
[86 40 οἵ ἘΖΕἸκἾ6] ἃἴὸ ἰῇ ἃ ῬΈΓΟΙΥ βύυη ὈΟ] 164]. 

6. ΗἩδνογηΐοκ, ἰῃ σοηηοοῦίο ὙΠ {Π6 ορίβοάθ 
οἵ γέσβ. 14, 1δὅ, τηϑη το 86 ο486 οἵ Παπίοϊ, τῖο 
ἦπ ἀδοροϑί ΒΟΙΤΟΥ τηϊϑὺ οαὐ [Π 6 Ὀτοδὰ οἵ δϑήιοϊζοη, 
Δα ὉΪη6 ἸΘῪ ἴῃ ρτίοΥ οὐ σ ΤΠ 6 518 οἵ ἢΐ8 ῬθΟρ]6, 
Ὀαΐ δὴ ΔηρῈ] οὗ αοἀ σοπη68 4180, δῃά οοτηΐοτίβ δπᾶ 
Βίγθηρίῃ 5 Ὠδη. 80 ἸΚονίβα ΠΘΓΘ, 88 ἢ6 58 Ύ8, 
δοιόναῖι ΑἸ] νίδίαβ [16 ῥα ηἰϑητηθπί. ΤΉΘ ῥγοΐοϑι 
οἵ ἘΖοκίθὶ ποῦ 1688 ΟἸΟΒ6}ν σοβϑοῖῃ 68 {δε εἰ δυνατόν 
οὔ [86 ϑοη οὔ τηδῃ ἴῃ οἰ μβοπιδῃθ, δηὰ [ἢ 8 5 γοηρί- 
Θηΐης ΕΥ̓͂ Δῃ ΔηρῈ] ἔτοπι ἤϑάγϑῃ. 

. Τηδ εἰγουπηδίδησα {παὶ ὉΠΟΥ͂ τσ ἴοὸ δαΐ 
“Ὑμεῖγ ὑὉτοδα ρο]]υϊοα " δθοης πο Ἠραίδθη, 
Ῥοϊηϊθη δ 006 βᾶτηθ ὑΐγωθ, δοοογάϊηρς ἴο οοα., ἴο 

[86 ΘΠ τ γδηῦ οὗ {Π6 Πγ68}8 οὗ οἸοδηβίηρ' [ὨΤΟΌΡᾺ 
Βροῦ ἔσο Ηοϑ. ἰχ. 4). Τῇ Ἰαπὰ οὗ ἴῃ6 Ποβίῃϑῃ 
[Ὁ ἴτουτι ὑμι6 ἴδπιρὶθ νγὰβ δὲ ΠΟΙ Θδῃ ἰαπά, Ὀεοϑιξθ 
[Ὦοτθ τῦϑϑ ΠῸ ροβϑι ὉΠ Ὴ οὗ Ὁ]δδβίπσ δοσουάϊησ ἴο 
186 Ἰατ' οἵ [86 βαμοῦβογ οἵ [8γδθ]. 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟ ἩΙΝΤΊΒ. 

γον. 1. Βίτααν δρηιδοῖδς αοἴϊοπδ 6 δπιὰ ῬοΙ- 
ἔογτηθὰ ὉγΥ ΟἾ γὶβῖ α1]80, ΨΏΟ ]8668 ἃ σἢ]]ὰ ἴῃ [6 
τηϊἀβὲ οἵ Ηἰἴ8 ἀϊβοὶρ]6β, ὑγαϑῆθβ ὑμ6γ ἴθαϊ, εἴς. 
Απὰ 8ο᾽ αοὰ 868 ΠΟΘ 4180 ἴο ΒΑΥ͂ ἴο [βγβοὶ: 
“Τῆου 1} ποῖ ὮΘΑΡ ; ρθη {Π1πΠ6 οΥ68 δὲ Ἰθαβϑῦ! 
(Η. Η..----Οοἀ βοτηοίϊπγχοβ ἀδιηδηάβ τη σα ὙΠ ]οἷι 
ΔΌΡΘΑΙ ἴο Τη6ῃ [00] 18, ΔΎ, 517, Βυΐ 1π Οοά 8 
[οΟ] 5 658 ἤΘΓ6 18 νυἱβϑάοπι, ὑνῃ}}6 ἰῃ 411 ὉΠ 6 π}8- 
ἄοπι οὗ τὴϑῃ ἔϊΠο τα 18 το ΓᾺ 00] 8 ἢ 688 ἴῃ [86 δηᾷ, 
1 ΟοΥ. ἱ. 26. ---- ““ἘΠ5886 ἱπ 2 Κίηρβ χιΐὶ. σϑ58ε8 
ὉΟῪ δηὰ αὐτοῦ ἴο Ὀ6 Ὀτουρ)ιῦ;: 86 δὴ πῃ Οἢ. ΧΧ. 
Ὑ11κ5 ὈαΓοῖοοί ; Φογο Δ ἴῃ οἢ. χχνὶϊ. ΘΔΙΒ ἃ 
γοξκα, Ὀομπάβ, οἴς. Τὴ δροβίϊθβ βακε ἴ88 ἀυϑὶ 
ΟΥ̓ τοῖν ἔρος (Μαῖϊ. χ.), Βῆδϊκα ὉΠ δὲν σοῦ αβ (Διοἷβ 
ΧΡ. 6); Αραῦυβ Ὀἱπὰβ Ραὺὰὶ τ10} [18 ρσίγά]ο 
ι(Αςίβ χχὶ.). Ὁ υὉ8 ΓΟ] ἴο τηϊηὰ ὑδα Ὀπη6]6 σί 
ΔΙΓΟΥΒ ΠΟΤ ἢ ἰπαῦ Ὠοδίμθη Ῥγεδο θα σοηῃοοτὰ 
ἴο [ιἷ8 8018 (1. 1..).--- Μοὶ οἵ 411 τὸ [μου Ὀ6- 
5ἰοροα, Ώδη ὕπο Βαρροδβοϑῦ ὑπαΐ ἴποιι αὐτὶ ποῖ δἱ 
411 Ὀοβίεροά. ΤΊΟΓΕ 18 ἃ 56 ΓΙ οὗ {Π6 ΟἸἢ τσ δη 
ὙΠἰσοἢ 18. ΒΙΟΣΤΩ ; [ὉΓ, ἌΡΤΟΣ ΒΕ ἴο Φοῦ, τη 8 ̓ἴΈ8 
ὍΡΟΣ δατίῃ 5 ἃ ψαγίαγο " (58.).-- “΄ Βεβίεροά 
Φουιβα]οηλ 18 1.6 800] ἴῃ 18 68, δραϊηβὶ π ἢ] οἢ 
ΑἸ] 16 ψοῦκβ οἵ τὴ αἰϊνίηθ τη θοῦ 8655. ἈΓῸ 
ἀϊγοοῖρά; Ὀαὺῦ δ8 86 Ἐπουγηῦ ὈτΊοΙς 18 ΘΆΒΙΪΥ ἃ 5- 
8οϊ νοὰ ἴῃ Ῥθοο8 ὉΥ ΜΑΙΘΣ, 80 8180 [6 801}}} Ἰῃ 118 
515 ΟΥ̓ {μ6 ὕθδγ5 οὗἩ τρϑηΐδησο" (Α Ϊ,.). 

γον. 2. Τιτιβ σοηΐουϑοα οὗ ὑπθ βοσοπᾶ ἀθβῖτας- 
ἰΐοῃ οὗὨ ογΌΒΑ] τη, {πᾶὺ [6 οἰ 188 σΟΠαΠΟΓΡΩ͂ 
ΤΏΟΤΘ ὈΥ̓͂ ἴηὴ6 ΔΏΩΤΥ Ποῖ ὑμδ ΨΥ Τη68}8 οὗ ἴῃς 
Βοπηδῃ ὙΥΘΑΡΟΏΒ. --- “ ΤΟΙ δ᾿ Οἢ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 οαἸ]ϊοὰ 8 
βρί γἰϊυς) δἷορο" (5ὅτΟ Κ.).-- 9 τ Π0]6 που] τουπὰ 
αὐουϊ Ὼ8 18, ἰῃ {Π6 τηδίῃ, 8 βίδα οὔ ὅπ 6 801}; ἴῃ 
16 τνοι]ὰ να αν {τἱυϊαϊΐοη. [17 ΟΠΙΥ ὅπ ἴσοῦ 
ΔῊ ἀο68 ἠοῦ βίδῃα ὈούθΘη τ8 ἀπὰ 60! ἔτος 
δοὰ Ῥὲ ἴογ τ8, 0 δῇ Ὀ6 δραϊηδί 81 Βιιῖ, ὁ 
{8 οἰοτῦ μαπὰ, 1 Οοὰ τηϊβῦ Ὀ6 ἀραϊηβ τι8, δσοογά- 
πρὶ ἴο {Πι|6 ΤΟΒΕΪΠΣΟΩΥ ΟὗὁἨ ΟἿΓ ΟὟ ΟΠ βοΐθηοο, τ δΐ 
οοι]ὰ ρθ869 ονϑι ΊΓἢ 811 τι θὴ 1161} 5] 

γεΥ. 8. “ῬΓΘΘΟΠΟΙΒ ἔΓΘΑΌΘΗΝΥ ἈΡΡΘΑΙ ἴο {ΠΟΙ͂Γ 
ἮΘΑΓΟΙΒ 88 {ΠΕΣ Θηοτη 68, Ὀοοδι86 ὉΠΟΥ͂ ὈΓΟΟ] αἶσα ἴο 
ποῖ {παῖς ταὶπ, απὰ ἀορίοῦ {Π6 ῬαΠΙΒητηθης οἵ 
{Ποἷν βἴη νἱν αν Ὀοΐοσα ὉΠοὶγ ΟΥ68; δηᾶ γοῦ [Π6ῪΥ 
ἂο ποὲ ψΊ80 {πο ὶγ σταΐϊη, θα [6 βαϊναϊζοῃ οὗ {Π6]Ὁ 
801]8 " (510 Κ.).--- Ἴ6 ον τιὶχῃϊ βιιακα ᾿Ποὶσ 
Ποδαβ απ τπτυδὺ οαὐ ὑπΠ6 1} ἰοηρίθ8, Ὀπὶ [8 ἔδοὶ 
86 σου ]ὰ ποὶ αἰΐογ, ἰμαὶ 1 τ ἃ δίῃ ἴοσυ' 185Γ86] ᾿ 
(σαι,}.).-- Ὁ Ηἷπὶ ὴῸ [88 ᾿ἷ8 801} Ὀδίογα 18 
ἜΥ68, δυουυ τ ϊηρ, ονθ ἰΥ Ὁ 18 ποῦ 8614 80 ἜΧΌΤΘΒΒΙΥ 
88 ἤΟΙΟ, ΤΑΥ͂ Ὀδ ἃ δβίρτι.--- Α]} ὉΠΊηρΒ πηυβῦ, δηὰ ἴῃ 
[κοΐ ἀο, ψότκ ἴου σοοᾶ ἴο ἴο86 ψῆο Ἰονο οά. 

γεγ. 4 58η4. ““ῬΓΕΒΟΉΘΙΒ ὅτ 0 ῥτῃσρε πὸ 
ἐτοι Ὁ]6 δῃᾶ ἱποοηνθηῖθηο ἴῸΥ 1η6 Ὀοβὲ Ἰηϊοτοβϑὶβ οὗ 
ἘΠΟΙ͂Ρ ἤθΆΓΟΓΒ, 1 Τ 655. 11. 8, 9." (81.).---“" αοἄἂ ἄοοϑ 
ποῦ ΑἸ τΤΑΥ8 ῬΌΠ, 5} οἡ ἴΠ6 βροῖ, ΨΏΘΗ ἸΩΘῺ ἄσβοσνθ 
ἐλ ὙΠῸ ὉΠ οὴΓγ 5118 (0.).--- ΘΔ Ο ἢ 6 ΓΒ 8ΓΘ ἴο ῬΓΘΔΟΝ 
ποῖ ΤΊΤΟΥ ΜΠ} ὕΠ6 ποσὰ, πὶ ὈΥ ΤΠ ΘΙ͂Γ ΘΧΑΙΏΡ]ΪΘ, 
ἴῃ ἀοίπα 85 γ8]}] δ ἴῃ ᾿ϑαυὶηρ Ὡπάοῃβ, δῃ ἃ 8180 
ἵπ βυβοτγίηρ.---Οοἀ᾽ 5 γμαίθποθ απαὰ ΗΪΐβ βουνδῃΐβ' 
Ῥαϊίομποθ ἰ8 ἃ π8 ΒῸΓΠΟΗ.--- ἡ 76, ἴοσ ἴΠ|6 τησϑί 
Ῥαγί, Το ΚΟῚ ὌΡ ΟἸΪΥ͂ ΟἿ ἀδΥ8 οὗ βοῖτον,, θα [ἴὉΓ 
ΟἿΓ ἀαγ8 οἵ ]ΟΥ̓͂, Δ ΘΒ 6ΟἾΑ}}Υ [ῸΤ ΟἿΤ ἀδΥβ οὗ βίῃ, 
Ὸ ὮδΥΘ ΘΙ ΠΡ ΤΟ ΚΟΠΐσ ΠΟΙ͂ ΤΟΙΏΘΤΗ ὈΓΆΠΟΘ ᾿" 
(8τοκ.).---τ οσ. 7. ον ταῦ ἢ Ἰοπρὶπρ, ΠΟΥ Ἰλπ ἢ 
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8066 οὗ Ὀτοδὰ δηὰ τγαῖδῦ ἴῃ ἃ ὈΟΟῚΠῪ πὰ δρὶ τ [114] 
ἰοψατὰ δοχιιβαἝοτῃ ! ---- Α Ῥγοϊαὰθ οἡ ΕΖοκὶς} 8 Ῥοϊηΐ οὗ νον ; δηὰ γοῖ, ἴο Ὁ {Π|Ὸ τηοϑῦ ματί, τ ΔΓΘ 
[0 1Κ6 χῖχ, 41 944., δυῦ 8180 ἃ οοηῃίγαβῦ---ἤρογθ ἰ 8016 ἴο {1} 1π}κ ΟἿ]Υ οὗἁἨ ὈγΙΒοσΘΓΒ πὶ σοπ μϑοίοη Ὑ1Ὲ 
ἴδε ἈΠΟΟΥΟΓΘα ἄστη, 6 γε [ἢ 6 ἩΘΟΡΙ Ωρ 6γ68 οὗ 68.1.8. 1 Ὀγοδα δῃὰ ψαῦθυ. -- ον. 12. ““ Νοιῃίηρ, οαὴ Ὅκ 8ς 
πο ΔῈ! 1 ον ΦογιβΆ] θὰ δηὶ γὸ ἢὯο δῖὸ ἴῃ ἰΐ} Ἰοα  Βοπηθ ἴο Τῆθη 88 οἷῃ ἰ8 ἰο αοά ᾿᾿ (ὅΤτοκ.).-- 
ὍΤΕ ἴ0 παρ Οὕγβο νοθ, δηὰ ΜῸΤῸ ἴο ἸοοΚ προ “Βαϊ ψῇἢδὶ 6186, ῬΥΑΥ, δὰ ἴμοδβε ἀοὶπρ Ὀιιΐ οαἰηρ 
ΟἿΓ β'ῃ5 δῃὰ Υἱθθ8 88 ΟἿ ΨΟΓΒὶ Θποτηΐθδ, δηα ἴο, ἀἶτὶ, γὴοῸ ἀε] ἢν Ὁποτηβοῖνοβ πῃ θαγί]ν ΓΒ Ϊ ἢ κ8, 
αἰίδοὶς [ΠΘτὰ ; ΤΏ6Ὼ 1 ψουἹὰ ποὺ ὍΘ ΠΟΟΘΒΒΑΙΥ ἰοῦ; δηά ἀο Θνογυτηρ [ῸΓ [86 5α]ςθ οἵ ἴῃς θοὴν ΟΥ [ἢ 9 
ἀοὰ ψἱῦ ἔποϑα ψὯο δῖ Ηἰβ ἴο ἴδακο ὉΡ ἃ ροϑβὶ- 68} " (Β. Β.)---Ααπὰ ἴῃ πρὶ 8. ἴῃ 6 ἀδι]ν ἰῃἴ6]- 
ἴίοη δραίπβὶ 18 88 ϑῃθηΐ68" (Β. Β.).--- τ. 8. [Ἰοοῦπαὶ ἔοοὰ οἵ 80 ΨΘΤΥ͂ ΤΏΔΠΥ͂ πιρη, δοπβίϑιϊηρ 85 ἴδ 
“ Θίβοδβοβ δὰ 4] 08 οὗὨ δυοσΥ Κἰ πὰ ἀχὸ βυςἢ , ἀο068 οὗ ΠΘΎΘΡΑΡΕΓΒ δηα ῥα ἢ] εἰ, οὗ βοςὶαὶ 1ηἴ6Γ- 
δακάβ, πἰιοτοὶ ἢ Οοα Ὀἱηάθ ΗΒ οὐγη, απὰ ποὶ  οοῦγβθ δηὰ δοηγοσβαίίοη---ἶη νι δὺ 18 10 Ὀακοὶ 
ἸΠΕΤΟΙΥ [ἢ9 ὉΏροαΪγ ᾿᾿ (ΚΤΟΚ.).--- Απὰ πον, Ὀ6-  Ρ4Ὲ] τϑοκοηθὰ ὀνογυυϊηρ Ὀαὺ ἀϊηρ ἴῸΣ ΟἾ τίδῦ, 
μοϊά, 1 σοὸ Ὀουπὰ ἴῃ ἴδ6 βρίτιῦ," 8βαγ8 Ῥϑὺ] ἴῃ, ΡΣ]. 11].--ὐ ἐν. 18. ΑἸοῖρς ΙΔ 16 δον 8, 811 Ὁο86, 
Ασῖβ χχ---“1,5ἴ τῷᾶῶ ὈΧΘΑΙ ποῦ ὈΔΠῸΒ βϑιηάον, ᾿ἐύδη αἴ Π6 Ῥγδβοηῦ ἀλυ, ἃγὰ οαϊηρς (ἰ6ἢ]οα ὈΓγοδά, 
ἃπῃὰ οαϑὶ ΔΎΎΑΥ (Ποῖ ΠΟΥάδ8 ΓΓΌΤΩῚ τ|8,᾿ 18. 86 γ8}}- [ἰψἢο, ΕΚ ἔποιη, δὲ ἠθϑρἰβίπρ [16 Ὀγοδὰ οἵ 118 
ποτ σδῖουνοτα οὗ ἰμό8θ ΨῸ 816. ταἱρη ν  ΒΙΟὮ οαπιθ ἀονη ἔγοτῃ ἤρανθη.---  ογ. 14. Ηθ 
δροογ ἴο ἐμ ἢθϑθῃ ἴῃ {π|9 σοῦ]. --- ““ 6 γὙῸὸ τηυϑὺ δὲ ϑἰἰοηξ ὕο Τγ6Π, ΙΠΔῪ νοΐ Ορθὴ ἢραγὶ 
Ὀϊηά ΟὈγβοῖγοα ὙΠ ΟὟΤ βἴηβ, δπὰ ϑαΐδῃ πον. δηὰ τηουτῃ ἰο ἢΐ8 (σά. --- ““ ΤΏΘΓΕ 18 [Ἁ]] ῬΘΥΤη βίο 
ἸΟῊ ἴο Πο]ὰ π|8 ἔαϑβὲ ἴῃ πο86 ὈῬαπάβ οὗ οὔῦ ον ᾽᾿ ἴο Α8Κ αἀ ἴὉΓ 186 4]] νἱαῦϊοη οὗἨ [6 ογοββ᾽᾽" (Ο.). 
(ὅτοκ.). -- ῦοΣ. 156. ““ ἀοά ἰβ δηὰ ΤΟηλαΐ 8 σγαοῖὶοῦβ ὄνθῇ 

Ὕετ. 9 81]|4ᾳ. 8ὅο ἴδ9 δγεαά οὗὨ Ιμηΐϊβουῦ 18 ΘΥΘΡ ἴῃ [Π6 πυϊάβῦ οὗ ντδῖὶ ; 1 Ης ἀοδθβ ποῖ ἴηκθ [ἢ 68 
8111] οὗὁἨ ΤΏΔΗΥ ϑογίβ, δῃὰ γοῦ ποὺ τοῦ [ῸΓ 68 ἢ , ΟΓῸΘ8 οἵ Ηἴ8 οΠ᾿]άγθη οη ΤΟΥ ἀνταν, γοὺ Ηδ 4]]6- 
ἄΑΥ. --- ““ Βαΐ οἿἹΓ ἀ6Υ5 4780 ἴοσ {Π|6 Ὀγοδὰ οὗ ταίϑεγυ  νυἱδίεβ ἰῦ " (6 Ἐ.).---ῦϑτ. 16 β4. ““Νὸο ὁῃ6 [48 688 
876 τηρϑδῃτοα δηα πυμηθοτοὰ, ἀπὰ Ὀογοπὰ ἔδοῖὴ 11 ἐμοιρηΐ οὗ ἰξ δὴ [1.6 τίοῖι, (μαὖ ἴποτὸ 88 ἴο Ὀ8 
ἶᾳ ποῖ ἴο 1α5ὲ (Β. Β.).---ὐὐαηῦ οἵ Ὀγοδὰ ἰβ ἴο Ὀ6] ἃ Ῥοββι ὉΠ Ὴ οὗ 6 ψδηΐ Ὀδοοτηΐηρ 80 ατοαῖ ἴῃ 
ἐπάῃγοι, ἴου ἤδη ᾿ἰνοβ λοΐ ὈΥ̓͂Τ Ὀγοδὰ δ]ομο; δαΐ ὑπο ῖγ οα86, ὑμαῦ Ὀτοδὰ δηὰ σγαΐθυ ΟΓΘ 80 ΘΑ ΒΥ ἴο 
186 πδηΐ οὗὔὐ αοὰ πο τηδῃ οὐρῶϊ ἴο Ὀ6 8016 ἴο 6ῃ- 141] ὑῃθπι, ἐυϑη δ᾽ μου ρὶὶ ἃ δηλ π 6 Βῃου]ἀ ΠΡΡΘη. 
ἄπτε, ποῖ ουύθῃ [ὉΓ 8 βίῃηρὶα ἰπβίδηϊ  δπὰ γοὺ ἢον  Βαΐ {86 τί οἷ. τηδῃ Ἔχρογίθῃησαᾶ Ὁ ούθῃ ἰ Π6]1, δπὰ 
ἸΏΔΩΥ͂ ὈδοΟΙη6 οΪὰ ἀπ στὸν πὶ πουΐ ὨΠΏΡΟΥ οἡ | οου]ὰ ποῖ ᾿γῳ ἃ ἄτορ οἵ ψαῖορ, Ὠόσσανοῦ πΌΟἢ ἢθΘ 
(μὲν δοσουῃὲ !---ὕὅἴὁχτ8. 10, 11. ΤῊ ἱρὰ ἱτηρογῦ-  πιϊδιιοὰ ὅο ἤάγα δ᾿" (Β, Β.). 

ρδΐπ, Ὀτὺ τρδὶ τίρἢ ὉΘΟΌΞΠ688 α͵80, ΙΑὺ ἴπ (18 Ἰοοῖκ 

-- το ....ὕ..ὕ....... 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ Υ. 

1 Απᾷ {δου, δβοη οὗ τηϑῃ, δῖ 66 ἃ ΒΏΔΙΡ βγοσγὰ; 38 ἃ ὈΔΥ ΘΙ Β ΓΤΆΖΟΥ Β[δ]ς 
ὑδοὰ ἰδϊκθ 10; δῃὰ ὑβου οδυδεβὺ ἰὉ 0 888 ΟΥ̓́Θ {Π|πὸ Βοδα δῃᾷ οὐϑῦ ὑῃγ οἰ ΐη, 8η4" 

2 τακεοεῖ ὑῃ66 νγϑὶσ ΐηρ- ὈΔΙΔΏο68, δηα αἰν!ἀθϑῦ ὑμϑπι [τμὸ πα:]. Α ὑῃιγα μαζὺ ἴῃμοὰ 
Ὀατποϑῦ ἴῃ 06 ἤδτηῃθ 1ῃ ὑΠ6 τηϊάἀϑὺ οὗἉ 6 ΟἸΟΥ, 88 ὕΠ6 ἀδγβ οἵ 86 βίθρϑθ δὰ ἔ118]16ἀ 
πϑιδυι '8 0. ἀτε φοιηρὶεῖ6}; δηὰ ὕμοι ἰακθϑῦ {116 [φϑοοθὰ] ὑμιγὰ μαγ, ψ ἢ ὑῃ6 βοτὰ 
Βῆδ!ῦ ὑπο διηϊΐο σουπα δυοιῦύ 10 [ἐπ οἰ1}]; δῃὰ {ἢ " ὑπιγὰ ραγῦ 8810 ὕδου 

3 βοαίζου ἴο ἴΠ6 ψὶπὰ; δηὰ 1 ν}}}} ἀσανγ ουαὺ [Π6 Βιυχγοτγα δἴδοσ ὕβοη. Απά ὑδόοιι ἰαἰκοϑὶ 
4 ἐποσϑοῖ ἃ ἔδτν 1 ΠΌΤ ΌΘΓ, δηα Ὀϊπαθϑὺ ὑΠ6πὶ ἴῃ ὑδγ βκίστίβι Απα μοῦ βῃδ)ῦ ἰδ 

οὗ ὍΠοΙα ἔδγῦμοῦ, δηὰ ποι οαβύοδυ ὑἤθτη ἰπΐο ὑἢ6 τηϊάβύ οὗ [86 το, δηά Ὀυγχποδῦ 
Πθτὰ ἴῃ ὕμθ ἢχε; ὑδμουθίγοσῃ 8}8}} το ρὸ ἔοσύῃ:. ὅο 086 ψῇοΐθ ἤουβο οἵ [8γ86]. 

5 ΤὨΒ βδι ἢ ὑΠθ Τοτὰ ϑοδονδῇ: ΤῊ]Β [οἰἰ7] “ΘΓ ΒΑ], ἴῃ [6 τϊϑῦ οὗ τῃ6 [ ελ π] 
6 παύϊομβ 1 ρ]δοθᾶ δῦ, δὰ ὑπ οουηύσὶθβ σουπᾶὰ δρουῦ 6 γΓ. Απὰ β8.)}6 φυᾶγγθ]]θ 
νι ΜῪ Ἰυάρτηοηΐβ τροτο ὙΠ] αΪγ ὑμδῃ ὑἢθ [μϑδῦμεπ] Ὡδύϊοηβ, δὰ ψἱῦ ἢ} ΜΥ 
βυδίαϊοβ τποσὸ ὑθδῃ {π6 σουῃύγ! 68 ἡγ10}) ἃ τουμπα δοουῦ Π6Γ; ῸΓ 86} ἀοβρίβοα 

 ΜΥ Ἰυάρτηθηΐβ, δῃα τα] κοα ποῦ ἰὴ ΜΥ βίδϊαῦθβ. ὙΤμογοΐοτθ [8 βαιῦ ἴη6 [ωοτὰ 
Φομονδὴ : Βθοδῦβθ γ6 γαρθα ΤΌΤ ὕπδῃ [86 [πϑαιβεπ] ΠΔΌΪΟΠ 5 Ἡ Β1ΟΝ ἃΓ6 του δθουῦ 
γου, ψα]κεὰ ποῦ ἴῃ ΜΥ βίδίαϊοθ, ἃπὰ αἸὰ ποὺ ΜΥ }ιάρτηθηΐβ, ἀπ [1.0] ἀϊὰ ποῦ 

8 δος [6 }υαρτηθηῖδ οὗ {Π6 Ὑπῖ ει ΠΡ ΊΟΙΕ ὨΙΟἢ ΓΘ τουπὰ δρουῦ γοὰ. ΤΠΘΓΘ- 
ἔοτο ὑμὺ8 βαϊ ἢ ὑῃθ Ιοτὰ Φομονδὴ: Βϑῇοϊα, 1 δὴ δοαϊηβὺ ὑῃ66, θύθὴ 1, δῃὰ 1 

9 Θοχοουΐθ ἡπαρτηθηῦβ ἴῃ ὑΠγ τηϊβὺ Ὀοΐοστο [ῃ6 δ)ϑβ οἵ 86 [μεδιβεη] παίοῃβ. Απὰ 1 
ἀο ἴῃ ὑθ0 ψβαῦ 1 Βανὸ ποὺ ἄοπο, δῃὰ 86 |1κὸ οὗ ψίοἢ 1 Μ1] ποῦ ἀο ΔΩΥ͂ ΤΊΟΓΘ, 

10 Ὀθοδυδο οὗ 411} ὑ81η6 Δροταϊπαύϊομβ. ὙΒΘγθίοσο ἔΔΌΠΘΥΒ 8841} οδὺ 80}8 ἴῃ (ΏΥ ταϊαϑῦ, 
Δηά Β0η8 8.4}} δαῦὺ ὑῃ61γ δύῃογβ; δηὰ 1 οχϑοιΐθ Ἰπαρτηθηῖβ ἴῃ [Π66, δπἃ βοδυῦου 

11 {ΠῚ ᾿μοὶα τοπιπδηῦ ἴο ΘΥΘῪ τιμᾶ. ὙΒΟΓοίογα, ἃ8. 1 ᾿ἰνο, βδαηΐθηοο οὗ {Π6 Τοτὰ 
δοδονδὴ: γον, Ὀθοδῦβο μου ἀἸαϑὺ 6816 ΜῪ βαπούυαυυ τ ἢ 411} ὉΠ γ ἀούθβίδ]8 
(Βῖηρβ, Δ τ 4}} 0}}1π6 Δθοσα ϑ[ΟΠ8, 1 ͵ 8ο Μ}}}} ουῦ οὔτ; ποΙΌΠΟΓ 88}8}} ΜΊη6 ογ68 

12 ξραγθ, ποι ὮῸΣ Μ|ΠΠ1ΠΕ6: ΒΠΟΥ ΡΥ. Α ὑμιγὰ φατῦ οἵ {μ66---οὔ {Π6 ροϑῦ]θηοθ 8}4}} 
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ΠΟΥ͂ αἴθ, «πὰ πῆ ὑἢ9 ἴδιαΐηθ 8}}4}} ΠΟΥ ρϑγβῃ ἰῃ 86 τηϊάδβὺ οὗ {π66 ; 8ηὰ 
ὑ86 [κεοοπάὰ}] ὑμιτά ραγῦ---Ὁ [ἢ ϑυογαὰ 8}}4}} {Π|Ὸ} 18}} του ἀ δϑουῦ ὑπ66; δηὰ (ῃ6 
[υμγα] τὰ ρατὺ νΜ01}} 1 βοδῦϊονς. ὕο θύθσυ ψὶπμά, δηα 09 βυγογαὰ ψ}}}} 1 ἄγαν ουῦ ΔΙ.ΘΓΙ 
ὑμοπ. Απα ΜΙηθ ΔΏΡΟΙ 18 Δοοοιῃρ)] βῃ θα, δηὰ 1 οδυ8δθ ΜΥ ΠΙΓΥ ὕο τοϑὺ Ἀροη ἵΏΘΙΩ, 
8ΠᾺ 1 Ὀγεδίῃθ δραὶῃ; δα ὑπ Υ 8}4}} Κηονγ ὑπαῦ 1, Φοπονδῆ, ᾶνθ βρόκθῃ ἴῃ ΜῪΥ 
Ζ68], Ψ Ὦ116 1 δοοοιηρ 8} ΜΎ [ὌΓΥ οὐ ὑβεὰ. Απᾶ] Μψ1} σίνθ [πθ6 ἴο ἀδβοϊαϊίοη 
δα ἴο ΤΠ ΟἸΚΟΣῪ διμοηρ ὑἢ6 [μφαῖμει] Ὡδύϊοηβ ψ ῃοῃ ΓΘ τουπα δρουῦ ὑπ66, ὈδίοτΘ 
{86 ΘΥ68 οὗ ΘΥΘΡῪ Ρϑββθῦ-Ὁγ. Απά 10 18 ἃ ΓΘΡΤΌΔΟΝ δηἀ ἃ ὑδιαηῦ, ἃ τγαγηὶπρ δηἀ δὴ 
ΔΒΓΟΠἸΒῃτηθηῦ, ὕο ὉΠ. [πδαῖβδη] παύϊοηβ ὙΠ] ἀ76 του δθουῦ ἴμθ0, θη 1 οχθουΐθ 
)υάρτηθπηῖβ ἴπ ὑΠ|66 1 ΔΗΡῸΓ 8Π4 ἴῃ ΤΥ, δηᾷ ἴῃ ἔυτουβ του 68: 1, Θ ἤονδῆ, Βανθ 
ΒΡΟΚθη. θη 1 βεπὰ ὑροὴ {ποῖ ἢ ΟΥ]] δΔΙΤΟΒ οὗ ἔδιηΐηθ, ὙΠ] οἢ ΔΥῸ ἴῸΓ 
ἀεβίχυοίίοη, ψΑ1Ὸ} 1 ψ}}}} ϑοηᾶὰ ἰο ἀοβίσου γοῦ, δῃὰ 1 ν7}}} ἱποῦθᾶβθ [Ἀ11Π 6 ΡΟΣ 
γοι, δῃηαὰ 1 Ὀγοακκ ἴος γοῦ [9 βἰδῆ οὗ Ὀγοδὰ,; ἀπά ἴ βϑομὰ ὕροῦ γοὺ ΤἈταΪη6 8πὰ 
601] Ὀοδβίβ, δῃα ὑΠΟΥ τοδο ὕπ66 ΟὨ]] 1658; δπα ροβῦ θποθ δηα Ὀ]οοά ὑγθ88 ὕροὴ 
ἴπ66; δὰ 8 βυγογὰ ν}}} 1 οδιι8θ ὕο οοτλθ Ὡρομ ἴμ66. [, Φοιονδα, ἤᾶνο Βροίζϑῃ. 

εν. 3. βερί.: Τὸ τιταρτον.... 

γεσ. 4..... συρ. Κ. ἰρως παντι οἶκω ᾽Ἶσρ. 

Ψψε εν. 

γον. 

εν. 11. Αποίῃ. τεδὰ.: ΜΝ. 

ον. 12. Τὸ τιταρτον σου... 

ββαὶχ αἱ βειν--- 

γεν. 14... .. ἔρημον «. τας θυγατέρας σου πυπλιν--- 

. 5. τ΄ τέταρτ. σοὺ ἦν λιβω “. τ. τῆτ. σ. εἷς σαντα ἀνέμον. .. 

ν Ψ. ληψὴ τ᾿ τέταρτον πκ. καταικαύσως αὗτὸο ἦν μέισω αὐτῆς, κ. τ. τέταρτον καταποψει-- 

6. Κὶ ἐρως τω δικαιώματα μου τὴ ἄνομω ἐπ τῶν ἔθνων, κ. ταὶ νομώμαι μου ἐπ τῶν χωρῶν τῶν πυκλω αὑτης" 

7. ϑορῖ.: . .. ὠνϑ' ὧν ἡ ἀφορριη μων ἐκ «. ἐθνων---(ΑἸπόιδ. το. : ὉΠ. ψποῦῦ "ὃ. ϑυτὸ 

ἅι. τ. φής. σ΄. ἦν ῥομφαμα,. .. 

γεν. 1δ. Αποίδ. γοδᾶ. : Ὦ 5)" : δορί, Ατδῦ., ΝΏΪΣ.: κ σεπέέδωι. 

Ψον. 17... εἰ δειίέαε μεεείπιαε μέσως αὐ ἐπίον ἠεοίοηδην-- 

ἘΧΈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ἈΕΜΑΒΕΒ. 

ον. 1--4.---ΤὴἷὴῆἜ  οιιτίλ ϑίση. Ὅοτα. δ-17.---7ᾶλο 
ΤῬὶυϊπε ]πἰογργτείαίτοη 977 ἰδλο βαλε. 

Ὑαΐ [Ὁ]]Ονγ5 ΤῊΏΔΥῪ 6 οΔ]]6ὰ ἃ βοοοῃὰ ϑβ,ζτι, 1η- 
ἈΣΤΟΌΘΙ 85 [ἢ6 ΤΠ γοὸ ῬγδΟΘα Πρ ΘΎΤΩ ὈΟ]108] δοίδ δὲ 
ἰηἴο 686}) Οὐ 8. 88 βασίβ οὗ ογ 6 ΒΥ 0] 1084] ΜΠ Ο]6. 
ΤΏΘΓΟ ἰ8 4180 6 Ἰηάϊορίίοη οὗ 16 πον βϑοϊίου, 
}υϑὺ .δ8 ἴῃ εἰ. ἵν. 1: Δπὰ ἰδοῦ, βοὴ οὗ συ βῃ. 
ΟὨ. ν. 1--4, Πόνονεσ, ἰδ ἢοΐ τϊϊῃοι  γοΐογθησα ἴο 
οἢ, ἰν. ΠῚ, ἔποη, οἢ. ἱν. 18 αἰτεδαν Ἴδε θὰ τιο 
Ὀογοπὰ ἴδ δίερο οἵ Ψεσυβαίοση 88 διιοὶ, 80 6 ἢ 
186 ΠΊΟΓΟ τέδ εν ΤΩΔΥ͂ 86 (Πυτηο 4 1}γ} ἰου στ ἢ 
εἴσῃ πο [Π6 ῥτορῇοῦ ἷἰ8 ἴἰο Ῥδυΐοττη Ὁ]Δ00 8 
ἐπ ἰλθ πιϊαϊδέ 97 ἐδλα οοπφιιοδὲ 7 ἐδλε οεἰΐν. Ἐσοτ ἰϊ ἷἰθ 
τἰϊὰ [8186 (Πα γον. 1 Ὀαρίηδ. Το Ψ}οἷ6 οὗ [ἢ6 
Ἰΐνεγ δοίίοη τενοῖνοβ τουμπὰ (86 δποτὰ, ψὩϊο ἢ 
ὩΟΝ ἀο68 118 ΨΟΡΙΚ Ὑἱο οΥ]Ἱ ΟΌ 8]; ὙΠμδὶ [Ὁ]]ον 5 8 ἃ 
[Ὠγθοίο]α δοΐ οἵ ἴῃ6 βδϑιυοτάὰ. Οὐ. οι. χχχίϊ. 
41. ἘΖοκΚΊο, δῦ 88 ἴῃ ςἢ, ἰν., αἷδο τ ργυβοηῖβ 
τὨογεΐη Ὀοϊὰ Οαοὰ δηὰ {μ6 γοορίο. δῖ ἢ ἰβ ἴο 
ἴδ Κα ἴο Εἰτηβοὶῦ 186 τὶ Οοὰ ψ}}} ἰδκο ἴο Ηἰπιδοὶ 
ἴπ [ῃς Ῥδτγβοι οὗ {π6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΎΪΟΙ, 086 βνοσα 
οὗ οχοουζίοῃ ἰβ8 {παὶ οἵ οὐ, Ὦδοτο ἐπαΐ οὗ ἘΖοϊΙοΙ. 
ΟοτΩΡ. 188. νἱὶ. 20ὅ. (““ΤΊΘ πιθσο ἱτηαρθ ὈΘΟΌΤΩΘΒ 
ἃ ΒΥΠ)0 0110 4}}ν ἰβοϊαπρ δοϊίοῃ ; ὙΠΟΥΘ οΟἴΒΟΓΒ 
ΟἾΪΥ Βρθδὶς οὗ βμανίηρ ἰῃ9 ποδὰ 885 ἃ εἰρη οἵ 
ἀεδορεβί ρτίοῖ, ΕΖο 161 ἴδ κο8 ἃ δύογα, οἵο.-- -Ὁ μ- 
ΒΒΕΕΙΤ.) Εν] Β ὑγδῃδ]δίο ΔΡΡΘΑΙΘ ἴἰο ἱπγοσί 
[6 πηαῦοῦ, ΠΟΤΕ, ΠΘΙΏΘΙΥ, Π|6 ΤᾺΖΟΡ 18 ἴο ΒΟΣΥ͂Θ 
ΔΒ ἃ ΒΠΔΙΌ βνοσὰ. ἘΖΟΚΙ6] 18 ταῖθου ἴο ἴβκο α 
δᾶαγν» αϑΔ ἃ γταχοῦ. (ΤῊῺΘ ῬΌΓΡΟΒΘΟΙΪΥ͂ - 6πι- 

ἱχζοὰ δλαγρῆπθαβ οὗ 6 β'υοσὰ οὐρδὺ ἴο γο]ονο 
οησβί. οὗὨ {Π6 αἰ Που]ν ἢ [πῃ ουϊπαγὰ 6χθ- 

ΘΌΙΟΙ Οδι1865 Ὠΐπι. δΙηοοί βμανίην, 80 {παῖ 
ὯΟ ἢαΐτβ αἷ 4]} δὸ Ἰ6Πἔ, ποιῃΐπρ 15 βαϊὰ ; δπὰ πιαΐ 
8}14}} 0ὁη6 Β8γ, Ὑμοῃ Ηθηρβῖ. πιαῖχοβ ἴῃ 6 ἰδδὶς 8[}}} 

ΤΏΟΤΟ αἰ ΒΊ Ὁ] ὈῪ δἀάϊηρ: ““ ΟΒΡΘΟΙΔΙῪ [Ὁ 8 τηδῃ 
οἵ Ἡλ ηΡ ὀδυδυνεν ΒᾺ δ) οοΠν ν, ἼἼῸ ἰδ πβι8}}} ποῖ 
Β.1Π6ὰ ἴῃ δον τπδηὶ ρα Δ η8." ϑΌΟη ἃ {δῖηρ 
ΒΟ 1π4 8 τὶ ἀϊοαϊουϑ, Ὀυϊ ποὺ τῇῆδὺ ἘΖΕΚ10] ἷ8 ἴο 
9.) ὙἽἼΠ ἰδ ὑε ἱπδίτυπμηοηΐ ὑπαὶ “ἀοναβϑίαίοβ,᾽"" 
“. ἀοβίγογβ,᾽" οὶ (αὖ 411 ουθηῖβ, ἴῃ [η6 σοηέοχῇ οἵ 
ΟἿ σὨδρίθυ) : ἃ ουὐειηπρ ἴο0] ἱπ βξθῃοΓαὶ, ΚΗΘ 
(ΒΕ!τΊὙσια), Αἰ Βουρῇ ἴτ 8 ἴο ΒΕ 88 ἃ ὈΔΣΌΘΓ᾽ Β 
ΓΆΖΟΓΙ.- Πεαα ἀπὰ δεαταεφα οὐδ οοτηθ ἰπίο σΟ0Ὡ- 
βἰ ἀδγαϊίομ, ποι] 88 Ὀοίηρ [86 Οαρὶϊλ] ΠΟΥ 88 
Ὀεΐηρ ἴπ6 Ποδὰ οὗ ἴΠ6 παίϊοη, ἴπ Κιηρ, ἴπ 60ῃ- 
ἴταϑὲ ψὴἢ 186 Ἰαπὰ ΟΥ ἴΠ6 ῬΟΟΡ]6, Ὀπΐ δοίείψ ἐπ 
γοΐεγοησε ἰο ἰδ λαΐγ, ὙὨΐοδ, ὑὉπογείοστο, Μὰ ἅτ 
αἷδο ἴο υπάογϑίαμά ἰὼ [86 οἰδῦβε: δϑὰ αἰνταοαὶ 
(δοση: πον πιθδῃ ἐλε ἐπμωπιεγαδίε (ΤΒ. χὶ. 12) 
ἱπαϊυϊαίδ 97 ]ογαεὶ, ---ἰῃ 1ῖ9 [Ὁ] 658 (186 βοντην, 
οὐμδιηθηΐ, Ἰυ8ῖ 88 1ἴ 8 [ἢ Τ]ΔΗΪΥ͂ δ γοηρίη, οὗ ἴῃ 6 
οτἱθηΐ8}} ἔδθ οτπαιποπὶ δὰ ὑπὸ βίγεηρίῃ οὗ 8 
πϑίοπ,--- οοησεϊνϑα οὗ ἴ8}}} δϑ ἐπ ὑδη 8 οἵ 
Φογιβαίθω. (1 [ον. χχὶ. ὅ, [86 βμανὶῃρ οὔ οὗ {π6 
ἢδῖγ 18 Βρθοίδ νυ ἰοσ ἰἀἄθῃ ἴο 188 γγίεϑῖ, Ηλν."-- 
Το Ἠΐης ὈαΪδηοθα (ἀϊ4}} βΒυπ Ὁ] σα (ἢ 6 
ἀλνίπθ }ιδίϊοο, 88 ὃ ποῖρηβ οαὖὐ ἴπ6 Ῥαπδητηθης 
(188. χχυτὶ. 17), δὰ ΓΕ 6 1016 1110 αἰ ν δῖοι 
ἰηΐο ἴτδβ ραγίϑ οὗ δαᾳυδὶ τνοῖραῦ Ποῖ [0]1ο8. 

γον. 2 ρυ8 ὺ5 Ὅδοὸῖκ ἱπίο οἷ. ἷν. : [86 Ῥτοροῦ 
ἷ8 ἴο Ὀυτη 4 ἐμϊτὰ ραγὶ οὗ ᾿ἷβ παὶν προ ἢ6 ἢδ5 
ουὐ οὐἵ᾽ Ἴγ 5, ᾽ν [6 δαχηο οὗ α ὅτε Κιπά]οὰ ἴον {118 
ΠατοΝς. Τῆς Βδσῃθ 88 Δ δ} ὈΪ]Θ τὴ το ρτοδοῃίθ, ποῖ 
ΘΓΌΔΒΙ οι Υἰϑίηρ ὉΡ ἴῃ ἤδηλεΒ (α8 Ἠθηρδί.), ὑὈιιῖ, 

δοοογάϊηρ ἴο νοῦ. 12, ἐδιε σομιϑιτηὶπρ υἱὸ ἐὰν 
Ῥεϑδίίρηος απὸ ἐδε ζαπιΐης (Ἰατπ. ν. 10). Ηδηρβι. 
νο8. Πτη86}} ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ΤΟῸ]6 ἴο τῇδ Κ6 ἴδ 

ἐὐθῇ Ὀοάϊοα Ὅ6 οοπϑαϊηρα ὈΥ̓͂ ἐἰιθ ἥδλτηεβ. Καὶ} 
ΟΟΥ̓ΤΘΟΙΥ ταΐοιθ "1 ὝΠ2 ὕο [δαὶ ΔΓΤΧΠΤΎ ΤΟ ἢ 

ΜΒ οἢ 18 ροσίγαγοὰ ἀροι {6 Ὀτΐοκ συμ οὶ Ἐσοκὶεὶ 
8 Ὀφδίορίηρ (οἰ. ἱγ. 1 θᾳ4ᾳ.).. ΚΙΙΕΡ.: δ ἰ ἴν 



ΟΗΑΡ. 

Ὀύγῃ (18 τϊτὰ ραγ ρου ἔϊιθ δίομθ. 16 ἰουτί ἢ 
δΥ πὶ Ὁ0}16 8] δοϊοῃ ἢᾺ8 ἃ σΟΙΏΤΊΟ. βρθ6 γα ΨἘΓῸ [86 
[Ὦγοο ργθοραϊμρ, οὐθ85. ΤῈ Δ δησ οἵ ἴ6 ἀδγ8 
οἵ ἴῃς 8ἰεζο ἰ5 ΠΟΓΕΌΥ ραΐ ἴῃ οοπηθοϊΐου νἹ ἢ 

(ΠιθΌ9, δες χχν. 12) οἰ. ἰν. 6, 7, 8---οοῃΡ. 
ἴδ6γο----8ὸ ἐπαῦ ψὸ ἤατθ ἴο ὑπῖηκ οἵ [6 Τοπημ ΠΘΓ 
οἵ ἴδ {ἴπη6, Βροοΐ8}}γΥγ πὸ 40 ἀδγ8β. [Ιῃ ἐλΥδθ νβουϊοά, 
85 ἴῃ 390 ἀΔΥ8 οὗ [6 βίθψε δῦ αὖ δὴ ϑῃά, Ἰς 188 
ἴο Ρογίοσττα ἢαϊ 8 ἤθτῸ σοπιπιαηἀοὰ Ἀδη. Τῆς 
Ἰγίηρ οὐ {πὸ τίρεῦ 5.46 ἰ8 {ΠοΓΘίΟσΘ, δοοογ ἱηρ ἴο 
τ}ἷδ βίαιθιηθηῦ αἰ8ὸ (θολρ. οἡ οἢ, ἷν. 12), ἴο 
6 υπάογβίοοιϊ ἱπ ἃ ᾿οΟϑοῸΣ 8686. --- [2 ΓΟΙΘΓΒ 
ἴο {86 ρμοτγίταγοάα οἰΐζγ, τουπὰ δρουΐ νυ ϊοἢ, 85 τὸ- 
Βρεςοΐδ ἴμε δοοοῃὰ {τὰ ρατγί, ΕΖοκ 6] 8 ἴο ϑιηϊΐα 
{ΠῚ ἰτ6 δινογὰ (οοπιρ. νοσ. 12), ἴῃ {πὶ8 ψἃ 
(ν Ὦ1]6, ἴον [Π6 ἢτεῖ {μϊγὰ ραγί, ὕη6 δίορέ Μα8 81:}}} 
Ἰκορὶ δοϊὰ οὔ) ἔογιιΐηρ 8 Ὀγδηβί το ὕἤο ἴπ6 διι)θοὶ 
ὙΠ οἢ [ΟὉ]]οΟνΒ, τἱζ. {1|0Ὶ σαρίυτο οὐὗὨ «6ΓΏ54] 6 Πι. 
ΕΠΊΠΟΣ ἴῃ οΏΘΓαὶ : τΠπαΐ 18 ϑἰδυσηῃίοτοα δ᾽ [06 
οαρίατο 1 [6 ΘΏΥΓΟΙΒ οὗ ἴπ6 οἰὐγ, ἤθη ἤδϑὶ δ 
οι οὗἉ {πὸ ΒαΙη6, ΟΥ ΠΟΤ ΒΡΟΟΙΑΙΪΥ : ΝΠ} τοίεγθησε 
ἴο ἴδ6 ΠΙρδῦ οἵ Ζοάἀοϊίας (Ψ6γ. 111, 7, 8) δῃὰ ἢἷ8 
αἰτοπἀδηῖβ (ἢ). ΟἋποτ.: ἀυτίῃ ας [ἢ ΝΑΣΙΟΌΒ 5165 
οὗ ἴμις Ὀεβίεσοι. ἩΈΝΟϑΤ. : Μ 116 βοοκῖηρ ἴον βαὉ- 
Βἰϑύθποο ΟΥ ἴἰοπηιριίην Πίρας ({).--- ΤῊ δοῦζου τι τὰ 
18 αϑ8Ὶ (μέγα ϑντ ὈΟΙχο8 (νοῦ. 12) [Π6 δοαύϊοτίη 
ἴῃ 186 ζ]]οδὺ δ6η86, δηὰ 1Πδὺ αἸἰΐκα ἴο 41} ἴδ ἔουΓ 
σ]ηἀ5, ἀπά ἴῃ δυο ἢ ἃ ὙΔΥ ὑπδὺ [6 ψϊηα σδη τηδ 6 

119 ϑροτῦ ὑποτο (ἢ δ δ Μ1]}} (ΠῚ 0), 186. χ]ΐ, 16. 
--ΠΤΊΣΝ δὴν (ἔχ. χν. 9) οοπδίγωμοέϊο »ταρ- 
παΉδ, ἃ αὐυοϊαἰϊοῃ ἴτοιη [ἴκν. χχνΐὶ. 838, 00η86- 
ΠΡΏΪΓΥ οῦ [86 μαΐγβ, Ὀᾳΐ τι δὶ 18 βἰρεϊδοὰ ὉΥ 
ἴθι : 6 76 )8, ῬΑΓΟΠΥ ποθ ΠηῸ σὴ ἤδθθ, ἴῃ 
8.11} ἸΑΓΡῸΓ ΠΌΤ Ὀ6Γ ὉΠο86 ὯΟ ἃ ἰδίζθῃ ὈγΙ ΒΟΉ ΘΥΒ. 
ΕνΑΙΡ: “ἀγοη {6 51}}} ραχβιιοὰ ὈΥ {Π6 βνοτχα, 
80 ὑμαῖ ΟΠ]Υ͂ ΤΕΥ ΤῸΝ, δἰζογ τορεαῦει ὑθβυϊῃ 98 (1) 
Ὁ} ΕΠπΠΠ4  }}Υ ταπιδΐη ονοῦ, 86. νἱ. 18. (Ψ6ν. χ]δι. 
10 544., ΧΙ ΐ, 10 844ᾳ., χ]ὶν. 11 844ᾳ.) Τὸ ΟΧΧ,. 
Ἦανο ἴτοιὰ γοσ. 19 --- ΨΏΘΓα ἘΡ, ἢ τ τς [ατα πο, 
δΒ.οτὰ, δὰ πιηὰ οσσιγ. -ἰηϊτοἀυοοἃὰ 4 ἔουγίο]ὰ 
αἰ νίϑίοη ἤογα, δραϊηβὲ τ ῇϊοὴ Ὀοίῃ 86 ἰοχί--- [Πα 
ΤΏΟΥ Πδά ἃ δοϊΐεγ Ὀοΐοτα ὑβθτὴ ἀοθ8 ποὺ Δρ0686:--- 
δηὰ [116 ΒΥτηὈ01168] τηοδηΐης οὗἨὨ 6 ΠΠΙΊΌΘΥ ἐλγες 
ἴον {πο αὐσὲπα ΓΘΟΟΙΊΡΘΏ86 ὑρβι ἔν, ἃ8 4180, Ὀδβί 468, 
Ζεςϊι. χὶϊ!. 8, 9; Βον. νυἱῖῇ]. 

γοῖβ. 8, 4 οοπίδὶη ἃ οοηθἱμπυδίίοη (ΚΕΙ:) οὐ 
ταῖμοῦ ἴδε οοπερίοίοη οἵ ἴῃ 6 θΟ} 1641] ἰγ818- 
δοϊΐοη. ὨὩΦῸ, ““9}΄;Ὃπι ἰδλεγο," 1186 ἴῃ ]Ἰδϑὶ 
τὰ, τοιμαϊ ηἱπρ᾽ 88 ἰδ (068 ἴῃ Ἰἰἴο, ἰ8 οοποείσοα οὗ 
αϑ ἰοοαίίψ ΒΟΙΆΘΜΏΘΤΟ ἴῃ {π6 ἤρῃγα δηὰ ἴῃ {6 
ΓΕΘ ν. [{ 16 ΤΠ6 ἐἱτὰ ρματγί βοαϊξεγοά ἴο ὑμὸ νἱηά 
Ἐπδῇ ἰδ Βρόκϑη οὗ, 88 ἰὴ ΘΥΘΕΥ͂ 6486 οὗἉ δι10 ἢ} δοαύϊοῦ- 
ἔπ, ΒΟΙΠ6 αγὺ τοπιαΐηϑ ᾿γίηρ οὐ ἴθ ρστοιυηά, 
ΔΗΟΙΠΘΓ ΡαΓΐ ΟΟΙΏ68 ἴο γοβῦ οι! ΠΟΘΙ [ΑΥΓὮΘΓ ΟὨ. 
--Α ον ἰπ πυροσ, Τῆΐδ οσθη ἰηαἰσεῖεβ ἃ ο6Γ- 
τι σατο, Ὀὰὺ 5{1}} τοῦτα 16 δυιρο]ὶς δίπαϊπρ 
(ποῖ ἃ οοἸ]οοἰξηρ, Ὀπΐ ἃ ργθϑοσυ ηρ) οὗ [Π6 ΠαΐτΒ ἴῃ 
ἴῃς δεκίτί οὗ {πΠ6 ραγπιθηῖ, (Ηδοκ. ἱν. 19 ἀοεβ ποῖ 
Ὀοϊοπρ ἴο ἐπἷ8 οαἴοροτγ.) ΤΒαῖ “180 Ἰογὰ ψ1}} 

ποῦ ἴῃς τοιηπδηΐ οὗ Ηΐδ ρθ0}0}6ὸ ἔτοῃι {δμοὶγ 
ἱδρογίοη, δηὰ Ἰοδὰ ἔπθτὴ σοῖς ἴο ἔποὶν πδίϊνθ 
δὰ "᾿(ΗΈΝΟΒΤ.) 18 ποὶ βαϊὰ : οἡ πὸ ΘΟὨΊΓΑΓΥ, ἴῃ 
ψοτ. 4 [69 8 4190 δποῖμοῦ (“}) ᾿διπιρ οὗ ἴθι 
(852), ὁ.4. οἵ ἴποθ6 ὑπᾶῦ τότ ἴδκοη, ἴπ6 ἔδν, 
οουηπίοα Παΐτδ ; βηὰ, ἴῃ ἴδοῖ, ποῦ ΟἸ]Υ͂ Δ.6 {086 ἔδτ|8 
ὭΛΚοΙ οαδί ἑπίο ἰλὲ πιξαδί οΥἹ (δὲ γε διὰ διγηΐ 
ἐδογεΐη, Ὀὰῦ Ἰ) 0, ὁ.6. ὕγονι δε πιϊάκέ οὗ ἐδε γε 
(5), ἴπν ψ ΆΙΟΒ ὉΠΟΥ͂ ὅτ Ὀατπίηρ, ἴΠ6γο 58.811 στὸ 

Ζογ δ ἰο [9 τὙ801]9 Βοῦδο οὗ Ϊαγϑο]. ΝΈΟΥ 
οομουςοι τἱϊὰ ἰθ680 πο ΠΟΙ πὶ ΥΟΓ, 

δὲ 
παρνατιο. σπάδαευρ, 

Υ. 8-6, 

18 844. ὁὯ5 ἴῃ6 δουρὶ ἀγῖ8θ οἵ ὑδϑίϊηρθ, οὗ ἃ 
το οὗ ρῬυγοαϊίοη. ΝΟΣ ἰ8 ᾿ϊ, 8. ὈΧΒΕΕΙΤ: 
“{8δ [06 πχοϑῖ ρυηροηΐ ατίοί νὰν [6 πηλουγῃ Ὁ] 
Ιοῦ οἵ ἔπ Ὀεβίοχοα οὗἩ Φογυβδιθσῃ 5]}6}} βεῖζθ 8]}} 
[6γ86]." ΤῊ γε ϑγιαθο]!Ζε8 ᾿πτουρμοαυΐ {Π0 7μαγ- 
γπδηΐ οὗ ἐλ ιυταδὴ 9., Οοα, αἱ Ἰα8ῦ ΔΗ αὐ πηρ 
118 ΡΘΟΡ]Θ ἃ8 ἃ 016. (761. ἰν. 4; Ζομ(. 111. δ.) 
δου. χχῖχ. 21, 22 ἰἴβΒ ποῖ ἴο Ὀ6 αποίθιὶ ΠΟΙ 48 
Ἐλβοῆὶ ἀοθ8; Ὀυδ ) τηϊμϑῦ σα 6 Υ ρῸ ὕὉδοῖκ 10} 
ατοῖ. ἴο 76γ. χ]. 84ᾳ.; ὑδ686 {πρὶ εῖνεβ μαϊθ θυ ης 
τορεῖμοῦ ἴῃ 016 Ἰδηα ΤΩΔΥῪ δὖ ᾿ραϑὺ θδϑί!Υ Ὀδ 6οπ)- 
Ῥαγὰ ἴο 1ὴ6 Παῖγβ σϊο ἢ 161} τὸ [86 ἐατί ἰιη- 
τη αὕδ Υ ἀγοιπὰ (86 Ῥγορῃϑῦ (νεγ. 8); δηὰ [Π6ῚὙ 
ἀοδίϊην 8190 οοΥγοβροηὰβ (96 Γ. [Δϊ, 80). Βᾶν,, 
Ηδηρβί. τἱηὶς οὗ [8ο86 Ὀγουσῇῃῦ ὈδΔοκΚ ἔγοπη Βαῦγ- 
Ἰοῃ ἀοχπη ἰο (86 Ὀυτγαΐηρς οἵ Δοταβα θα ΟΥ̓ 6 
Ἡοτηδηθ. [Ὁ 18 δι}}} ἑαγῖθον ἰοτο θὰ, ψ τ Κ]16- 
οἵ, Καὶ], ἕο ἀσαρ ἰῃ 1κθ χὶϊ, 49 δγε ; το γο, 
ῬΓΑΥ, [88 8 “΄ οἰοδηβίηρ, ρυγιγίηρ, δηὰ αϊοκθη- 
Ἰμ83 ΡΟΧῈΣ ρΌη6 ἴοσί ἔγοιῃ ΟἸ σίϑὶ ΟΥ̓ῸΡ {116 Ψ}}}0}0 
Βουϑο οἵ ἴϑγαϑι "1 ὙΤΉΘΓΘ ΓΕΒ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ ἃ 
τοι ηδηῦ ἔοι Υ618. 8, 4, ΟΠΪΥῪ ἰὑ 18. πεῖ Π.Γ ὁδὰ- 
τϑυΐογίΖρα 88 ἃ ΠΟΙῪ 866 (ἴ88. νὶ, 18), ΠΟΓ ΟΥ̓ 85 
ἰη ΕΖεὶκς. νἱ. 8 864.: ἐξ ἐδ ἐε ἃ ὑείιυσοδη ἰδὲ ἰδπεδ. 
[Εν αϊὰ (180 οἀϊι.) ὑγαπβ]αίθα : ἴτομπλ τὴ 8}|Ἃ}} 8 
ἤχο, οἴο., 88 ἰἢ ἰΐ ψγοτθ Ὁ. Κοὶὶ, οἴνου Ηἰἰζίρ, 
ὍΣ] τοῖον ἰἰ (“ ἐπογοΐγοσα ᾽}) ἴο Π6 νυ ῃοΐθ ὑτδῃ8- 
δοίίζοῃ ἀοβου θα ̓ π γοτβ. ὃ, 4ὅ. Βιιῖΐ ΗΙΖζὶ πα Κοβ 
[86 8ῖῃ. ἴο ὯΘ ἃ ὅτε (Τοῦ χχχὶ. 12), πὰ ε͵80 [ῃ6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ {πγοαύθπίης ἀσβίγυοίίοι ἃ ἤγθ ροπῦ τρ 
(ει. χχιϊὶ. 29), ν ἰοῦ Ὀγοακβ Γοστῃ ἰπῦο ἥδπιθ ἂἕ 
[826 τηοϊηθηῦ οὗἩἨ 18 δαδοιῃρ] βτηθηῖ. ΤῸ ΤΟΙῸΓ 
Ὁ ἀἰγθοῦγ ἴο δὲς 18. ῥγενεπίϑα, οἵ δοιιγθο, ὈΥ͂ 
[86 ἔοτηἰηΐηθ οοηβίγιοίοη τὴν ΜΥΏ. ΗΕΝΟΕΤ.: 
“ἐἤγοτῃ ἰΐ, ἐ.6. ἔγοιῃ ὑποπι, 116 παπλθσῖ αὶ] 1η0}{}- 
ΡὈἸϊοὶτγ Ὀοίης σοι ἰποὰ ἱπῖο δὴ ἰὰθα] ὉΠ} 1 Ὰ 
Τυΐδγοθοθ ἴο ἴδε υπϊδίηρ Ὀοπὰ οὗ {886 ἐν}} ἀΪ8- 
Ῥοβί οπ." Ηδνο ἴδ ΤΧΧ. σῇ ὑμοὶγ ἐξ αὐτῆς 
ὑπουρῆϊ οὗ ἴΠ6 οἰζγ] Οοαρ. Ὀεδί 68, δυὰφᾳ. ἰχ. 
15, 20. 

1 παβηλ ἢ ΠΟῪ 88 ἷπ νοτ. ὅ ἴθ αὐσίηα ἱηίεΥ̓ΡΥΕ- 
ἑαξίοπ Ὀοερσὶη8 αὐ τς Π5, Ὑμαῦ 8. 8ε1ἃ ἰπ ΟἈ. 
11. 26 (οοιηρ. οἷ. 1ἰ. 27), 88. ΜῸὸῚ}] δδ. ἃ ῬΌΓΟΙΥ 
ϑΎτὴ ὈΟΪ 164] μγορμοδυίης ἴῃ Οἢ. ἷν. 7, 18 ὙΠΟΓΘΌΥ͂ 
πιοάϊβοα. ““ Τὸ ῬΓΟΡΙΙΘΒΥ ᾿᾿ (οοΙΡ. οὗ. χχχυΐ].) 
ἷθ 4180, ῬΧΙΏΑΥΎ, ὕο δρθαὶς ἴῃ {86 βρὶγὶῖ, 88 {παῖ 
ὈΒΌΔΙΥ ἴα ῖκο8 υἶδοθ ὉΥ αἰνῖπο ἀϊγουϊίοη. αὶ [116 
ἀϊνίηθδ ᾿ητογργοϊδεοη μοχίηβ τὶ [6 πιρεαπὲπρ οὗ 
δΦεγυβαίοη. ΤῊ ΪΒ ΟΥ̓ μογίγαγοα προ [86 11]6, 
ΥἹΣ. Φογυβα]οιη, {Π6 ψογὰ οἵ Το οΥτῃ Ῥοϊη8 οι δᾺ 
νἰδοοὰ ὉΥ Ηΐπὶ ἐπ {80 πτιἱδὶ οὗἠἨ ἔδμο μϑδίδθϑι 
Ὠδίζοσδ, οἵ σουτθο ποῖ ἰῇ 84. ἴοτ8] 86η8., {{|κε 
Ὀεὶρκΐ, τἴμ)6 πανοὶ οἵ [886 οασῆ. ΑἸγοδααν ἔδε 
ΟἸὨΐηεδα οπιρίτο οὗ [86 ΘΘὨ Γ6 μοὶ ηΐδ 88 ϑι10}} ἴο {Π 0 
ΤῊ ΧΙΙΩΒ 88 ἴο {116 οἰ 641 Θα Ὁ  ὈΓΪΌτα ργανδιὶΐῃ 
ἰῃ τὴ ΟὨΐποβα βυβίθῃ. Βυῖῦ ἰδ ΐ8 18 {π6 σϑηῖτα, 

ἰξοπ 88 τορασὰβ ὑΠ6 ἘΙΒΌΟΤΥ οὗἨ βαϊναϊίου οἵ 
βγδϑὶ---τοργοβοη θα ὃν 118 ὁδρ 108], Βόπος ἰπ Ἰοσαὶ 

ΒΥΤΩ ὈΟ] 51η---ἰο [ἢ 6 ̓ΡῸΠ, οὗ [86 νου], 80 {παῖ 
ἔτοτι ἰδ 8}} 0}}8 τγβ ρὸ (οττἃ ἴο {1|6 ΜΟΙ] 85 ἃ εἶτ- 
ΟὈΤαἤγθησθ. Φοῖπ 1γ. 22. ([μ4π|. 11. 15.) ἴῃ 
ἰῖ8 ροβίοη, 80 ΜΕΠησα πηος ὉΥ Οοά᾽Β γτᾷοθ, 
σοῦ [.6 πιραβῖιγο οὗ ἔπ γιῤίξ οἵ Φογαβαϊθιη, ἑ. 6. 
οἵ ποθ σόϊ ἰδ Τοργοβθηΐδ, ἰμδβηηῖοἷ) 88 ΓΠΘΥ͂ 
αν οομηῈ 80 [ὯΓ 8μοτῦ οἵ ὑῃ8 ΟΠ] ραύϊοη {πογοὶῃ 
ἱπαρ}οὰ, ταῦ --- γὸγ. 6 ---ἰὰ Οοα᾽β βίρῃς ὕπο Ὺ 
ΔΡΡΘΑΓ ΟΥΘΠ πιο ψἱοκοὰ ὑμπδη ἴπ6 ᾿ιθαΐπθη 
(2 Κίηρβ χχὶ. 9). Εννα]ὰ τεδὰδ ὉΠΙ ΘΟ ΒΒΑΤΙΥ 
(Ὀοοδυβε οὗ 70) ἽΘΣΙ), ἴγοπι ἼΘ᾽, Ὅ, ΜΈΙΟΒ ἴῺ 

Ηἰρ. 18. σεδὰ σὴ Ἃ; δηὰ ὙΠ, δου ἰηρ ἴω 



88 ἘΖΈΚΙΕΙ, 

Ἠΐπὶ, ἸΏΘΔῺ8 ΟΥΡΊΠΑΙ]Υ : ἴο οδ05ε ἴο Τοί (ΕΓ, ̓ ιθ ποθ: 
ἴο ὀχομδησα βοιηοιηρ ἀραίπϑῖ (02) βοπιθίεῖπρς 
ε͵86, 80 ὑμαῖ ἰζ ρίνεβ ΨΥ Ὀδίοτε [18 Ἰα του. 
(δορὶ: ““οβαηροὰ ΜΥ Ἱπάρτηδπῖβ Ἰηΐο ψἱοκοά- 
πε85. ΠΆΠΑ ΟΒδ]ὰ. ὡπὰ 5301.) ἽΦΡῚ 8 

ΒΙΠΊΡΙΥ πη ροτῖ. ἀροῦ. ἔγοιη  ΗἸΡΉ. (Δ 4}]- 
δἷο! ἴο ἔχ. χν. 28 ϑη0.., 16 ἢγεϊ σϑβιβίδῃηςα 
οὗ ἴῃ6 ΠΟΥ - ϑανθὰ ρϑομὶ8.) Οοιρ. Ὀευΐ. 1. 
26, 48, ἰχ. 7, 234, οἷο. [μ“Ἰκ6 ἃ τϑεϊιηἶσ8] ὕδστη 
[ΟΣ 18Γ46}᾽8 τ Ὀ6 1] ΒΠ688.--- Ὁ, ἱμ 8. ΘΟΙΩΡΗΓΘΕΥΘ 

Β6η86: ΙοΓὉ ἔδδῃ, ἰθανίηρ ὕπ6 θαύμεπ ὈΘηϊπὰ 

1Ώ 61). πνθρῦ, πηἴο τ ΙΟΚΘάΠ 6885; 88 δὴ δαἀνογῦ: 

ψἰοκοάϊγ. (ΗΖ. ἰηῇπ,: 80 {Ππλ΄ῦ΄ {ΠΟΥ δβἰπηπϑά 

ΤΏΟΤΟ ψ͵ΪΕνΟΏΒΙΥ.) πνῦσὸ ὈΓΐηρ8 ᾿ἰπῖο Ρχοπιὶ- 
Ὡθποα [16 οοηἑτίοη ὙΠ] ΟὮ τῆλ Κ68. ἴβγ8 6] ἈΡΡΘΑΓ 
ΨΌΓΘΘ ΘΟΙΩΡΑΓΑ  ἰνΟΙῪ ἤδη [6 Πααῖῃ θη ; ΠΘΏΟΘ 
ἷς τηοεῦ οοηποοῖοα πῇ 10. {π8α}Ὁ10]1ν, Ηεηρδί. 
ΟΟΙΡαΓΕΒ 1 (Ὁγ, γ., μοτο [ἢ6. ἀποβίϊοη ἴδ ηοΐ 
δῦοιϊ ἴΠ6 τολαξ, Ὀὰΐ αροιῦ 8 λοῖσ. Νειῦῃοῦ αν 

188. 1ϊ. 6 δὰ Ψ6ζγ. ἰΐ. 10 ΔηΥ σοηποοίΐοι ὶῦ ἢ τ|}18 
. Βαϊ ἴδ πιοῖὸ ψ]οΚοα οπαγαοίον οὗ [ϑγϑοὶ 

15 ᾿πτο} [σ᾽ Ὁ16, ῬΑΤΕΠΥ 88 σοηταβῖθα ὙΠ [ἢ 6 ἰδρῳ 
οἵ (οὐ νδίοϊ ἔπ ν ἢανθ Ἐχρεγὶοπ θα, ΡΑΓΟΥ͂ ὑπο Γο- 
ἴογε ἴγτοται [Π6 οἰγοιτηβίδῃοε ὑμαῦ ὉΥ Ψ 616 δοίΐησ 
ΘΟΒΊΓΑΥΥ ἴο 16 ΟΧΡΓΕΒ8. Ψ1}} οἵ Οοή, Τὴδ οοτω- 
Ῥατίβοῃ 8, ἴῃ 8. ΚΌΠΘΓΑΙ 56 η86, ῬΟβ818]6, Ὀθοδί88 
[Π6 Βραίθη αἷ8ο, ΟΥ̓ πηθ8}8 οὗ δοῃβοΐθποο, ΚΟΥ; 
δὐουῖ ἰδ6 ἀϊνίηθ ψ|ὶ}}, ᾶνα ἃ ἰανν σι τὶ τὔθη ἴῃ {Ποἷν 

μοατίβ. Βοπι. ἱϊ. 14, 15. 5. ᾿παβιλῦ ἢ 88 {πᾶν 
80 δεϊοα, [ΠΟΥ πόγα στο 68 οοηνίοἰοὰ ὈΥ͂ δ δπὰ 
ο᾽αϊιῖο, αρασὺ ἔγοτῃ οοῃβοίθησθ, δοτητηοῃ ἴο {δ6ὰ 
μι} [06 [μεαϊηδῃ, 

γον. 7. Ἂν; (οι δοοουπὶ οὗἨ βυοῖ {ῃὶΠρ8), 88 

πἀϑ08)], δῇ ἴπ6 Ῥορίππϊης οὗ 8 πο σητΥ, δηὰ, ΤῸ [ἢ 68 
τηοβὶ γματί, οἵ 8 {πγοαϊθηϊηρ σΟηΒδαάθηοο, Βαΐ 
Ῥεαίογα ἰδ6 ἐλγεαίεπὶπρ ΟΥ̓ ριπιβῆπιοπέ ὮΏΟΤΘ 8 8 
βεοοπὰ ΘΠ δϑἰζίηρ οὗ ὑπ  ν στϑαῖοῦ ρα}. [1ἡ- 

βἰθδα οἵ ὩΞ3)27 Ἑναϊὰ τοδαϑ Ὠ2)97, ἴτοιῃ ΠΣ, 

{0 οσοπηΐ; ΗΙΤΖ.: 1 ἰαη5 ἴὉΓ ὩΣΘΟΠ, ες Ῥροϑυ 58 

οὗ γοῦν ἀγίνίηρ;," Ηᾶγν., αὔδα (88 ὅ'γυ.: Ὀδῦθι88 
ὁ ΘΙ ΠΊΟΙΘ ΟΑΓΘΪΘ88 ἴπδη {Πὲὸ Ὠραΐμοῃ (ἢ), 
οϑῦ 5. Π|Ρ}]Υ, 88 8]8ὸ (ε8., ἔγοπὶ Τ, ΟΥ 88 

Ἐγϑῖ, ἔγοπὶ ὉΠ, μβοϊηρ ὉΔ0 1 ἴο ΠῸΠ: ““ὈΘοΔΌΒθ 

οἵ γοὺῦ ταρίηρ," δἰ βἰρσηϊδοιηΐ γοΐργθησθ ἴο 
Ῥβ. 1. 1. αὶ ΡΙΣ ὕδοτο ἰ8 ἰπϑοσίθαἃ δὴ 
δηδγροῖΐο μαγθ 6818 οἵ ἀϊγθοῦ δ άτοββ, ἰδ κῃ ρ ΠΡ 
αζαΐῃ 186 οἴο86 οὗἨ νοτ, 6 Ὀβοκυναγάν, ἴῃ τ οἢ [ἢ 6 
ἸΌΝ (ἴο Ρυβὴ διναΥ, ἴο τϑ)θοῦ) 18 σμδηροᾷ ἰηΐο 

ΠῚ ΝΡ, δηὰ ἴῃ (ὲ8 τὰν οοοδβίοη ἰβ ρίνϑῃ ἴῸΓ 
{ὴ6 [οἸ]Ἱοννίηρς δἰδϊοιηθηῦ στ εῦ. Εν ]ὰ δηὰ 

οἴμιοτθ βτ Κα οὐὐ [Π6 Ἰαςίου, δπὰ {λδῖ 6150 Ὀδοδ90 
οἵ οἰ. χὶ. 12. ΠΠ νοῦ. 9 τοδη βοῦν ὈΠγοδύθ 8 
ἴϑγδὶ ἢ ἃ ΠρανῸΓ ῬΟΠΙΒΒιηθηῦ [ἤδη ΘΥῸΓ [06- 
ἴογθ [η8 6Υ68 οὗ ἴμο ποδίμοθῃ, ἴεη ἰδ ἴδ Ὀὰΐ ἴοο 
Ρἰδΐῃ νγὸ τησϑῦ παἀογβίαπα νεγβ. 6,. 7 οὗ ἃ τ]οϊκθα- 
Π658 ΟἹ ἴ):6 Ῥεῖ οὗ [8186] χστεδίοσ ἴδῃ {πῇ οἵ δ 
Ὠθδί 6. ; δηὰ 8:6 ἢ δοίη ρ᾽ ΤΟΣ Ὁ 1 ΚΟΑΪΥ͂ [8 16 
Ἠοδίμεῃ ἰ8 ἰμ θηβίῆοα ἴῃ νοῦ, 7 ΤΏΘΓΕΙΥ 1} τὸ- 
δρμεοῖ ἴο ἔπ6 ὨδιΌΓΑΙ αν οὗ ΘΟ, ΒΟΙΘΠΟα ; ἴῃ ΟἾΠΘΓ 
ψοτά8, {Π18 τϑίργοπο 8[1}} Ἰοῦν Ὑποχ τοβϑοα ἱῃ ν Γ. 
6 ἰ8 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ ὈγουρὮῦ ἴῃ δἰζοσπσαγάβ. Οὐ β ἰαννϑ 
δηὰ βιδίαϊθβ Πον ΓοἸοοῦθα, ὩΘΙΠΟΣ ἀϊαὰ ΠΟΥ δοὶ 
ἴῃ δοδογάαπου ψἱΐ ἰδ παῖαγαὶ απ Ὀδ]οηρίηρ ἴο 
{Π|ὸ δἰδπαροϊην οὗ {πὸ Ἀθαίμθη σοῃβοίθηοθ. [Ι͂ἢ 
γεῖ δηοῖθοῦ Δρρ]οαϊίοη, οἢ. χυΐ. 47. ἴῃ οἷ, χὶ. 

12 ἴθ σοπῃθοζοη δηὰ 86 τοργοοῦ ἰ8β ἃ ἀϊδοσθηϊΐ 
οὔθ; ἔδβοῦο ἰ8 ποῖ ϊηρ βαϊὰ ΘΓ οὗ ἃ θοΐῃρβ ἭΟΤΒΘ 
18η 106 Περί θη. 
η νοῦ. 8 ψὲ βανο, Ὑἱ ἢ ἜΝ (τ 6 .. 7) τερϑαΐοι, 

{πῸ ἐλγεαίοπῖησ οἱἩἨ Ῥωπίδληιεηξ, ἄσϑὶ οὗ 4}} σέπε- 
γαϊίν, ἔθη, ἴῃ τ δῦ [Ο]]οτγβ, ἰἢ ἃ ἰΌτΤ ΤΌΤ δθὰ 

ἸΏΟΓΕ οοπῃογαῖο, --τὖν Ν)}7; δο. ΑἸη08 νἱὶ. 9; 

δον. ἰϊ. δ.--  Ὧ) ἸδΥ κα οὐὐδ ἰδ6 ἱπίογροβ  ΠἰῸΓ 
οὗ οὰ 48 Ὀεΐπῷ ἃ τοϊγι υϊΐοῃ : δἰζμογῖο, ποῦ, 
ΠΟΥ͂ ], γε8, δύῃ ἷ, ὙΠῚῈ ἃ τπποᾶὸ οὗ δ Πὴ0. ΘΟΥΓΟ- 
ΒΡοπ ἰὴ ς ἰο Τπἰπ6 ον (Μαῖῖ. χ. 88; 2 Τίη). ἰδ, 
12).---Αδ ἴῃ νοῦ. 7, 80 4180 ἰιοσὸ : ἥν», 11π8- 
ἰγαϊθὰ ὈΥ ἴ86 Γμπηαἀδιηθηΐαὶ ρᾶββαρὲ ἔχ. χὶϊ. 12 
(Ντ). χχχὶϊ!. 4).---Βοοδιβο ἰϑσταθὶ 88 ποὶ τηδάς 
186} «ἃ μαϊίοτῃ ἴο [16 ΠΟΔΊ, δῃ δαατιρίρ ἴῃ 
Μηλ᾿ 18 τσ αὐἃ Ὀθοοοιηΐης (ἴπ6 ποραῖΐνο 8146 ἴὸ 
γον, ὃ 18 ὑσουρηῦ ἱπ αἴθουσα 8), σὰ οα Ηἶ8 
ΤΏ ΚΟΒ ἰῦ ἃ ϑρεοίαςϊα ἴον ἴὸ Ὠδεῦμθη. Τὸ ἰαῖοδ 
(Πεολίο) οὗ αἀοὰ Ὀθδεοοτηα ἡμαρπιεηίβ (Οετιολίε) οὗ 
αοἁ,. Τιΐβ 15 {μ6 ὁπό οἱδιιοπὶ οὗ τοι αϊίοη ; [89 
οἰδεῖ ἴῃ Ὑ6Υ. 9: ἰνδσδθθ [βυμοὶ 85 βοῃα Ὀογοπᾶ 
ἴ)6 ΒοαίΠθη ἴῃ Μ]Ιοϊκο Πθ88, Ηἰβ Ῥα ΠΙβητηθηΐ α͵80 
Ὑ}}}} ρὸ Ὀεγοπά δηγυβίηρ ἴῃ {Π|6 Ραοῦ οὐ Γαίιγο.--- 
ΞΖ ἰδ ὕ6 τοδυπιρίίοι οὗὐὁἨ ὩΖῚΓΠ2 (νΈΓ. 8).--- 

ἫΝ ἸΔΊΩΣ ΞΞ ἐλο ἔἄκε οΥ ιυλίον, 1] υσἱϊ ποέ ἀο αραΐπ 
(Μαῖι. χχὶν. 21). 

γον. 10. 4. γιοῦὲ οοπογείς ὀαθηιρί βεαίδοη οἵ 
ΜΠ δῦ ἰδ ἴηπ8 Τὰτοδίοποα. Τὴ6 τπουχιῦ ΓΠΘΓΘΌΥ͂ 
ΘΧΡΤαββοὰ ἰδ ἴΠ6 Ὀγδακῖης ῸΡ Αἰϊἶκα οὗ παίῃτγαὶ 
ἡανεδν ὕο5 δῃὰ οὗ 86 1πδοσγαῖῖο Ὀοηὰ οὗ [βγδοὶ 
88 8 παίϊοη, 118 Ὀεοΐηρν Ὑπαῦ Πᾶ8 ΠΘΥ͂ΟΥ ἰδίθῃ 
ῬΙδοθ ἴῃ [Π6 ρϑβῖ, πᾶ, ἢανίῃς οποα Βαρρεποά, 
σι δὶ ᾿8 ποῖ [0 Ὁ6 τρροδϊβά 1η 1ῃὴ6 ζαΐιτθ. (ΤΏΡ. 
[ν. χχυϊΐ. 29; Ὀοιῖ. χχνὶϊ. δ ; 96Υ. χίχ. 9: 
[μαπὶ. ἴ1. 20, ἰν. 10; 2 Κίηρθ νἱ. 28, 29 (1 πκὸ 
χὶὶ. δ8).---Ὥ Ὁ (νοῦ. 1δ), ρεπαὶ υἀατηθηίβ, 
ΠΟΙ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀοῆπεοά 88 ΒΦ ἰπ νοῦ. 8.-- 
ΠΥ ; ΟΟΙΏΡ. γ6Γ8. 2, 12, 

γεσ. 11. ΤΊιο τοροαϊεὰ Ὁ 8 ΘΧΟΘΘα ΜΙ 1π|- 

ΡΓΟβδῖνα "8, [6 αἀ͵οοῦνε Ὀοΐηρ ταδὶθ ἴο 
{{ ον ῬΓΟΡΕΙΥ͂ : ̓ἱνὴρ 1, οαῖ. χχχὶ. 40. 

6 Ἅ5}}} βῇῃονν ΗἸτη8617 ἴο [Πθτὴ 88 Ὀϑίηρ 1.6 δυδπεσ 
Οπο. Οὐοστεβρομπαϊηρ ἴο ἴπ6 οἸἰμμαχ οὗ ἴῃς ἀϊδ- 
σΟΌΓΒΘ ἴῃ ἰδ6 οαἰῇ, ἔποσθ 185 [Ὧ6 ΒΟ] Θασχηδδῖ- 
688 οὗ [06 Ὠδδδ Ῥαγί. Ρᾶ88, σοὨδίσ. ἴτοῃη ὯΝ 
(ὉΠ) ΠῸΠ), Ἰονν, βϑοσεῖ βρϑδκίῃσ ; ὑδμογοίοσ : 
αἰίογϑῇα Ξξ ““ ΒΡ δ κ8,᾽" 8. ηὐοίϊο8] πομῃ- 
αἰατ86. --- ΤΠ ασδβοεσγαίίοα ΜῈ Ψ ὨΙΟΝ 5186] ἰδ 
ΘΠαγμοάᾶ ἴῃ ἢ. Υἱἱῦ. [88 τοδρϑοὺ ἴο ἴΠ6 ἐσγηρίδ, Ὀὰξ 
ἴο ὑπαῦ 848 Ὀοίης {π6 ἐοῆε, φ “ελουαλ᾽ 8 σίοτυ. 
ΤῊο ἀνθηρίηρ ἡυαρτηθηῖ (Χ Ἰ ἃ. τοίογοῃσα ἴο Ὑ6γ. 
1) 0145 ουὖῦ ἱῃ ῥγοβροοῖ ἴη0 ομζπρ ΟΥ̓ (Ποῦ ΠΡ 
τοδαΐηρ: Ὁ )ὲδν 188. χν. 2) οὗ {π|8 που] οσ᾽ ΟΥ̓ 8- 
τηθηῦ οὗ ἴπ6 Ρθορ]θ, τ ῆογο Φοπμονυδὴ ταηθοῖβ τ ἢ 
ΗΪ8 ρϑορίβ, δηά ὑμοῦ στ Ηΐπι. [γ͵, ἱπ 08 ]8 
ἰΐθ 5 τρ] δῖ 686, ἴοο τϑϑά]ῦ βυροοδβίβ [8617 [ὉΓ 
Ὁ8 ἴο ΠαΥ͂Θ ΤΕΟΟΌΓΒΟ, 1 Ηροηρϑί., ἴο ἴ6 ἔμηάα- 
πλθῃ 8] Ὠεοαυΐ. ἱν. 2 (εἰν. χΙϊ. 1): ἴο δῖκθ 
Ὁπογοίτγοιῃ οὗ [δύ στ] ἢ οα ἢδΔ8 ῥτοπιϊϑοὰ ἴο σῖνβ 
ἴΠότὰ, οσ, κὸ Ηᾶν.: 1 αἷδο τ} } νὶτπάτανν τόσα 
[86 Ῥθορὶθ ὙΠ 15 ὑμοῖτβ, οσ, τ] 0} α΄68., ὕἤο ΒΌΡΡΙΥ 
{89 10] Ἰηρ ΝῺ : 1 4180 γ71}} ἀγαὺν οδ΄ τηΐπε ἐγς, 

ογ, ᾿ἶκ Ἐναὶὰ, ἰο σϑδὰ, ὕγόση χχῖν. 14, γδὲς δὃ: 
“41 ΜΠ] ποὺ πορθοῦ." ΗΙΤΖ.: 1 4180 Μ|1}1 βυύθορ 
γοῦ ΔΑΥ (ἢ), 2 Κίπρβ χχὶ. 18), οὐ (ΒΝ) 

Ι αἶδο .1}} Ἰδοῦ τυ 86} 4] οπθ, ᾿θανθ ΤΥ 8617 8009 ἴο 
ἄο 88 1 ρῖεδαβθο. Καὶ, {|Κ6 ὅε8. (Ψοῦ χχχνΐ. 7), 

(Ακθ6 ὉΠ. δε) ΔανΟΙΌΪΑΙΪΥ : 116 1Ὁ ΤηΔΥ ποῖ ἴοοὶ 



ὶ ΟΗΑΡ. Υ͂. 12-17. 

ουτηραδβδίοῃ, 854] πηάοσγείδηἀβ {86 Ἰαδί ᾿ 7 Ὠ[ὺ 80- 
οογαἑηρ}γ7γ.}ὺ τ λὲὲ δίδῃ 8. Θρ ΒΑ ΠΙΘΘΠΥ ψἱϊπουΐ 
δὴ Οὐ͵οοῦ ; ἱ ἰῦ 15 6] ον Ὁ] ἴο τοῖο ἰδ ἴο [Π6 
ΘΔ} ]6, [86 [0] οί ὑταπδιζἰοη (96 τ. χὶϊὶ, 14) ἴο 
γΕΙ8. 12, 18 544. ΘΠΠΟΌΙ 668 ΟΟΓΔΙΏΥ βοιηο ίηρ 
ΠΠΟΓΕ βἜΠΘΙΆΙ, ΠΊΟΓΘ ΘΟΙ ΡΟ Βδηβῖνθ. ΟΡ. οἢ. 
ἦχ. 6.-- οι. 12. Αἴΐου 18 Γοίθγθοθ ἴο ΥΟΓ. 1, 88 
ΔἸΓΟΘΔΟΥ ἱπ τ Υ. 10, Ὑὸ Ἀαῦο ΠΟΙ͂ {86 ΤΏΟΤΟ ἀ6- 
[8161 αἰνίῃο ἱπίεσρτγεϊδοῃ οὗ νοῦ. 2. ΟοΏΡ. 
Ὀεδίάεβ, 76γ. χχίχ. 17, χνυὶ. 4, χνυ. 7. ΒΥ πιθαἢ8 
οἴ τυιδαΐ ἰ8 πτοαϊθηοα, [Π6 ΔΏΡΕΡ αἵ (οα 18 ΔοσοΠ)- 
ῬΙ 6ἀ----Ὑ τ. 18---ἰ δηλ δ ἰἴ ἰ8 [Ὁ1}}ν ρουγοὰ 
ουξ, ΤΏΘ [}}}] τα] ἰζαϊίοπ ἰ8 18 βϑοοιηρ  ἸΒὨτ ΘΠ. 
ὕρ ἴἤ΄ο το ρμοϊηΐ οὗ ““οδυδίηρ ἰὖ ἴο τϑϑῦ τ 
εῶ,᾿" δηα, δὲ ὑπὸ βᾶτηθ ἰΐσηθ, ἐπ ὕμο, 80 {παῖ 
ΠΟΥ͂ ἰᾶνθ 6 ΘΟΠΒΟΙοΌδη 688. ὑπογϑοῖ, οοσρ. Φο ἢ 
{]. 86. [Τὸ ψχῖνο νοΐ ἴο Ηἰΐβ {ΠῚ ὡροπ ἴμοτὴ 
ΘΌ 118 Υ͂, αἴϊες 186 ΔΙΡῸΓ 8 δοοοιη} } }85864.] 
Οοιηρ. Ὀοδίάεβ, ἢ. χνὶ. 42, χχί. 22 [17]-- 
ἸΠΌΠΣΠῚ μεσ. ΗΠΒΡ., ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟΡΘ [0 ΛΓ ΠῚ. 
ΤῊ πηοδηϊης οὗ ἴ6 ΝΊΡΒΑΙ (ἴο γα σΟμ ρδβϑῖ0}) 
ἄἀοεβ ποῖ διὶϊῖ ἴ):6 οοηΐοχὶ, οβρθοίδ!ν ἰῃ τα 
[οἸ] ον 8. ὩΜ2' 8 ῬΓΟΡΟΙΥ : ὕο ἴαϊκα ἀγαυρηίθ οὗ 

αἷτ, ἴο ἄταν ἴῃ δηὰ βαηὰ ἴοσί ἢ ἴῃ Ὀτοαῖῃ, τ Ἤ ΘΠ σΟ 
[.6 ΡΙ6] : ἴο οοπΐοτγί, ΗΠ ὮΡ.: ἴο οομηΐοσὶ ομοθϑοὶῖ 
(8ο αἰϑο ὑ86 ΝΡ α]). ΤῈΘ τωϑδῃϊης : ““ ἴο ὈΘ Ττὸ- 
Υ͂ο ᾿ ἀο68 ποῖ βυϊ  πεῖθ. Οὐ. ἴδᾶ. ἱ. 24. 
ΤῊ δοοοιη] ἰϑμῖης οὗὁἨ ΔΏΡΘΓ ΘΟΠ.68 ἐπογοίοτθ ἴο 
ΤΩΘΔῺ 8180 ἴθ ὈΠΙΙσίΩρ οὗ 10 ἴο 8ῃ πὰ ; οὔθ ιϊσῃΐ 
8ΔΥ : ὕτασα γθοουοῦβ Ὀγοδίῃ ἀραΐπη. ΤῈ ΘΧΊΤΘΙΩΘΙΥ 
δος τΟΡρΟ ΟΡ ἷς βίγ}]9 οὗἨὨ ΟἿ γββαρθο 18 ἃ ᾿ΐρ ἢ] 
ρπγαίινα τηοὰςβ οἵ τοργοϑοητϊηρ {ἢ} ῬΟΙΒΟΙ Δ] 116 
διὰ δοίληρ οἵ ἀοά. --- 7}, ΚΟΝ]οάρ6 88 6 τΘ- 
δ0}0 οὗ ὀχρεογίθῃοα. -- Δ Ὁ θα σαὶ (νογα. 1, 
175. [Ιῃπ 1.6 ψογὰ βροϊζϑῃ ἴῃ Ζ6681] τὸ πᾶτθ ἃ 
ἀροβκιοντεν οὗ 16 οογαϊ τ οὗ 186 ἀεορὰ. [ΤῈ 6 
ἰδεγοηΐ ἀἰνίβίοῃ οὗ {}6 νσογὰβ Ὀγ Εἶνν., ψο ἴδ]ζο8 

“Ἃ 88 8 [ΟΥπιῸ]6 οὗ δν ΘτΊησ, ἰ8 ἈΠ] 6018400]6.] 

Ὕττ. 14. ΧΚο 2Π, ἴ8ι6 “ἀεναβίαῖον " (1 τιῖ8} ἰῇ 
ϑεσϊζοῃ οὗ ἴ:6 ποι οὗ σαοα), ΠἽἼΠ ἰδ [86 ““ἀο- 
γδδίδτοη,᾿" ἰῆ6 ἀοθοτῖ, πὶ ]άοτηθβθ. ἴον. χχνῖ. 
81, 388; δεῖ, τῇ. 84: 1,Δτὴ. ἰϊ. 1 846ᾳ. ΑἸΠἴογα- 
γε] Γμογον ἢ, ΠῚ : [{Ππ6 ἐρατίηρ᾽ ἴῃ ὈΥὗΘΟ668; ἴῃ 
οἴδοῦ σόσάβ: ἴ:6 ἀἰβῃοποῦτίηρ, ἀουίϑίοθ. 061. 
χχὶν. 9; Ἐχοῖς. χχχνὶ. 84. ΤῊς ἀαϊνὶπο ἱπύογρτο- 
(δἰ ο ἰγΌΤῚ ὮΟΤῸ ΟΠ ΑΓΒ ζοῦ ἢ 68 οἢ ὙΠ αὖ ἰδ βαίὰ 
ἐπ ψογ, 4--ἰἢ6 ΠπΑΙΣΟΠ 4] ΘΠ ΠῚ Β:]αὐϊοη οὐ [5γδ6]. --- 
Μασ. 156. ὩΣ ΠΠ,, νἱΖ. Φοιιβδίοση, ἴο ν᾽ Ἰοἢ τὴ 6 ἀἷ8- 
ΘΟΌΣΒΕ ΓΣΟΪΌΓΠΒ, 88 ἰἱῃ νοῦ. 8 (τεσ, δ). (Ποαΐ. 
Χχυ. 87; Ἰλτ. ν. 1.) ᾿οοϊΔ ΠΑ ἸΟΤΙΥ ἰῃ {Πα 

(τὰ γμογϑου.---ΠἸῸΠ ΠῚ Γ 2), το θυ Ϊκ68. ἴῃ δοΐμβὶ 

(οἰ, ἔγοιη 2", [0 τέρτονβ, ἴο ομδβίϊβο. Οοσωρ. 
Ὀδεοδίοα, ουῖ. χχὶχ. 24. 

οεσ. 16. Ἑδιῃΐπο ἰ6 [Π 6 Ῥγϑάοσηϊπδίϊης οἱοιηθηΐ, 
Βεοδτιθα δοηὐ ἕοστὶ ἢ} διμοηρ ἱπθῖὴ ὈΥ͂ [Π9 ],οτά, ἰΐ8 
ΟΡΟΤΔΓΪΟΉ 5 ΔσῸ οι ραγοὰ ο [ἢ 6 ἈΙΤΟῦγβ οὗ ἃ ὈΟΥ,. 

αἱ. χχχὶϊ. 28, 42. 1,8τι. 1ἰϊ. 12, 18.---ΑΔ ἴῃ 
γοΣ. 15 ΣΝ, 80 ΠΟΥ Ὠ55.-- Το ΟΥ̓ ΔΙΤΟΥ, 

Ὀροδῦθο ἱΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΠΡΌ, ἤτοὰ ΠΟ, το ἢ ἰδ 
οχρίαἰποὰ ὈΥ Ὑμδὺ (Ο]]οννβ. --- 6 ἀεοθογίρίίοη οὗ 
86 [δέῃ Γίθ68 ἴο 8 ΟἸΐπηαχ; ἢτβι ἰΐ δίσκο ᾿ἰϊσο 
δἰη ρ19 διτονθ--ἀοϑί σου ͵'θ Ῥγοϑοηΐ ; ἰδθὴ ἰΐ ἰη- 
ὁΤοδ 65, ΒοσΌΣΩ!]αῦρ8 ---ἰἣ6 ΔΙΊΤΟΤΒ γοπι 411 81.685 
Ῥδοοσης (δ οἶκοῦ ; δὖ Ἰοηρίῃ [86 εἰδῇ οἵ Ὀτοδαὰ ἰ9 
Ὀτοκοη (το. οἷ. ἰν. 16).----Ἵγ. 17. ΤῺΘ ἰδιηὶῃθ 
δ ἀρβίη τοίοιτοὰ ἴο, ἴῃ ογἄθσ ἴο οοππθοῖ ΜῈ ἰΐ 
ἘΠ ιαΐ ΤοΙιηδέη 8, δἰΓΟΥ [ἢπ6 ΤΏΆΣΉΘΣ οὗἉ [86 Ῥοῃίδίοι ἢ 
διὰ οἵ δαγδιη δὴ ; σοῖορ. οἷ, χίν. 16; θεαΐ. χχχίϊ. 
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24. μεν. χχνΐὶ. 22, 26: Ἐζεϊς. χχυἹ δ. 28. Ηοηρμϑῖ. 
ὑπ ἀοτϑίδηβ ἴὴ6 ονὶ] Ὀθαϑὶβ ἤριγαίν ον οὗ [116 
μοαΐθθῃ. [88. Ἰνὶ. 9; ὅδογ. χὶὶ. 9θ. Εδιυΐῃθ δηᾶ 
ΟΥ̓] Ὀϑδϑοίδ, ἰπ Ῥδγ8}]61 ψ 1} Ροβέ!θμοθ δυιὰ δ]οοᾶ 
(ποῖ ξξΞ Ὀϊοοά  ροϑέϊϊθηοο, κ8 Ενν.). Οογγεβροῃά- 
ἸΠΡῚ ψΠΠ ἴ86 Ὀορίπαϊηρ᾽ οἵ [6 σΠαρίογ, 10 ΟΟΠ.68 
ἴο 8 δῃὰ εἴ Ἰαδὲ ψ τ [6 βιπυοσά. 

ΒΘΟΟΤΆΈΙΝΑΙ, ΒΕΕῚ ἘΟΤΊΟΝΒ. 

1. 1ὖ Ὀοϊοηρϑ ὕο 86 Ῥγενδι]ηρ τ ϑρὰν οἵ }μάρ- 
επί, τας [Πο80 ὙΠῸ ἃτὸ ἴο Ὁ6 βεανϑὰ δ, ΟΔΓ 1Κ9 
ἃ τη πη απ, Μ᾽ ἰσἢ ἰ8 ἱπαάϊσαίρα, ἰμάἀδοα, Ὀπΐ ποῖ 
ἀοβογὶ ὑθὰ στρογ [}}7γ. 7᾽1ὶ6 4130 18 οἰιαγαοιϊδγ  βζϊο, 
1παῇ ὉΠΟΙΓ βαϊ ναϊοη 18 τηδάθ ἀδροηάεπὶ ἡ ΒΟΙΪΥ οἱ 
{μοὶ Ὀεΐηρ οοποεαίρα ἀπὰ δραγεώ (νοῦ. 4), ψ11}}- 
οὗν ΔΗΥ͂ Χοΐοσθμοθ ἴο ὑποὶγ δι ͵ θονα δβίαϊθ. Δ 5 
ἡπάᾳτηοπῦ Γεΐριβ οἢ 16 ο)6 Ὠδῃ, 50 Ὡποομαϊομαὶ 
ἔτϑα στϑοθ οἢ [88 οἴογ. 

2. δΦυϊρτηοηῦ ταλϑῖ ΓΟ Α1] ΉΘΓΟ [6 ὨαίίομΑ] 
δἰδπαροϊηξ 8 ὑμαὺ οὗ [6 αν. ΤῊΪ8 1168 ἃ8 ἃ 00η- 
ΒΘ] ΌΘΏΟΘ 1 [ἢ6 ΟὨΒατδοῖεῦ οἵ [ῃ6 14. [10 15 ΟὨ]Υ͂ 
818 Βανίηρ ἃ οογίαϊη ροδίτου ἰοναγὰβ, οὐ Ὀ6- 
ἰακίηρ ΒΙ861{ ἐο, ἐλε ρεγδοη οἵ ἴῃς 1μανυρῖνοῦ {πὰς 
Ο8Π ΡΙΈΘΟΣΨΟ [ἴΠ6 ἰγΔΏΒΡΤΟΒΒΟΥ, [6 δίπηο τ, ἔγοτη 
[8060 δοηΐθῃοθ οὗ ἀθιίῃ Ῥγοποιηοθα ὈΥ ἴδ 6 ἰαν. 
Βιι βγῶ] δβ 8 ὙΠ016 βίδπάβ ἴὴ ορμρροβίϊου ἴο 
Φομόνϑἢ, οί ΤΘΓῸΪν τ ἢ 118 πη]  [Ἃ] οιϊιναγα 
οοπάποῦ, Ὀυὺΐ 48 τοραγὰβ 1ἰζ8 Ὁποτουρὰ ΠρΟΔ] 688 
οὗ μεασῖ. Τῆυ οοπιραβδίοη ΟΘΆΒΕΒ, 88 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
ταθηἰοποᾶ πῃ νοσ. 11. Ταῦ Ψο μονὴ 18 Θησαροα 
ἴῃ [ἢ τηοδϑῦ ῬθΓΒΟῺΔ) ΜΑΥ 8 δἰὐοβίθὰ Ὀγ {ἢ 8 ὙΘΓΥ͂ 
ἔοττῃ οἵ [86 Ἔχρτγοϑδίοῃ ἢ νοῦ. 18. 

8. ΤΏ ]Ἰοβῖ οοῃαϊ(ζοι ΠΟΤ ]]Υ οἵ ἔπ6 ῬΘΟΡΪΘ 88 
ΒΘ, 8 δἰ ψηβοδηον Ὀτοῦρις Ὀοίοτε 8, ἴῃ νοτ. 1], 
ἰπ [86 φῬτοίδπαίίῃ οἵ (06 δϑαπείμαγψ. ΕῸΣ [818 18 
10 τηοδβῦ Ὄχργοβϑϑ ἰοοδὶ ϑυτωθοὶ οἵ πὸ μεγϑδοπαὲ 
ὈΓόϑοποα οὗ Φομονδὰ ἴῃ [Π6 τη δὲ οὗὨ [8Γ86], ψ] ἢ 
ΟΝ, Ὀεδίάθβ, 1:6 ταοβὲ ροσίθοϊ ἘΘΕῸ ΠΕ οἵ 
τ 8 80 ΓΤ] ΔΙτηθαῦ (δολῃ 11. 19 844.) 18 ἰάθῃ- 

4, ΤῊ ᾿υάδρτηρηὺῦ ὑπγοαΐθηθ {Π6 παέϊοπαϊ οχὶϑῦ- 
606 οὗ [6186]. Βυΐ ἢ τ. 6 πας Δ] ΣῪ οὗ 5Γ86] 18 
ἐλ6 Βοὶγ πδεομδ! ἰν οἵ ἐλό ρεορίς οΥ̓ Οοα, Ἐπ 6Ὴ 1Ὁ 18 
88 ᾿η 6} 01 0]6, Τα Ὁ [Π|6 ῬΘΟΏΪΙ ΔΓ ἔοστη, {Π|6 ϑυ τ} 0 0}}- 
64] Ὀοάγ, οἵ ἐμ 5 ἰάθα ΜΏ1ΟΝ 18 ἴο Ὀ6 ΤΟ] ΖΘ ΠΑΥ͂ 
ΡΟΥΒὮ 1η ἰδ6 πἀμτηθηΐ οὗ αΟοα, 85 1ξ ἰ8. οοσίδ! ἢ 
[μαι ἴπ6 ἰάθα νι. ]] ὍΘ τϑα]σοά, ἴθ ΠΟΎΘΥΟΣ ἴον ἰΐ 
ΤΏΔΥ Ὁ6; ἴῃ τϑα]ῦν, ἔμ το ἢ85 Ὀδθη πὺΟἾ 6 [8γδοὶ, 
ΤῊΝ ἯῸΘ ΑἸἶκο βδογίβοθ δῃὰ ρῥχίδβί, Ῥϑόρὶθ δηὰ 

Ὠβ. 
δ. Ἠᾶν., Ηθηρβί,, απὰ οἴμοτβ δηά ἴῃ ΟἿΤ ΟΠ Ρ- 

ἴοσ [06 δῃπουποοτηοηὺ οὗ γεῦ ἃ δϑθοοηα ρΡ6η8] πὶ - 
τηοπῃΐ, νἱζ. [86 Ἰαδῖ ΟΥ̓ {πὸ πὰ οὗ [π6 ἘΟΙΏΔΠ8, 
88 αἰτοοὰν Τ)ιοοάοτγοῖ, όσοι. 716 {πι{ἢ 18, {πα 
[86 ΤἸΟΓ6 ΘΟΠ ]θΐο ([Π6 ὀχρυϊβίου οὗ [6 ἴδῃ {Ὑ1 068 
88 8 ΒΕΓ] {1 η 5) ἀπο] ΐηρ οἵ ἡπαρτηθηΐ 1η- 
γο]νοὰ ἴῃ {86 Ομαϊήρδη ἀοβίχυοιοη οἵ Γι. 8861} 
ἷβ ποΐ βιηϊδμοὰ {1}} ἴ86 ἡιάρτηρπΐ οἵ [πο του] οἡ 
109 ἰαϑὲ ἀὰν (Μαῖϊ. χχὶν. 21), Τὸ Ἱπάριηοηΐ 
ΨΉ]ΟΝ 5811}1} ἰαγί ον αἰτηπἰβθβ 1.6 5π|6}} πυτη ὈῸΓ 
πῃ [Ὡς βκίσὶ οὗ [86 ραττηοηΐ ἴῃ γοσ. 8 τπυ8 ἢπαήβ 
ἴπ ἴμ6 οοηἰεχῦ--- ΠΟΘ 8 ΤΏ: ΠΟ 18 τηδὰθ ἴγοιῃ 
ἴη6 παηοσίοαὶ οἹοσηθηΐ ἴο ἴμ6 Ξυὐδίδπμοθ οὗ [ἢ9 
τηδύϊον---ἰϊα ρο08] ἴῃ [18 σοηϑαπίπε οὗ [86 ψ μοῖς οἵ 
8786] (νεσ. 4). 1π 6 Βαϊ άοδῃ Ἱπαρτηοηΐ, 18Γ86}8 
δ ΟΠΔΙ ΣΕΥ ῥοτίβμοα; δὲ ἴμαΐ ΘαΡΪΥ μοσίοα, ποῖ 
βτβὶ ὃν (Π6 Παῃᾷ οὗ ἴδε Ποϊηδῃδ. ““ 6 ἢδνθ ῃ0 
Ἰεϊης Ὀυϊ Οθβαν" ἰδ [08 ΘΏΒΥΟΣ οἵ {πὸ Ἰολα 
ΤηΘ ἢ οὗἉ 1586] δἰγοδάν ἰῃ Φόἢη χὶχ. 

8. Οπ τοῦ. 9 Ηᾶν. τϑιιδτκβ: “ΑΪοηθ οὗ ἰὼ 
κιηά, δηὰ ἴο Ὅς οοτορασοὰ τἱτ ποιίηρ εἾ86, ἐξ 



90 ἘΖΈΕΚΙΕΙ, 

[86 ἰιάφσπηχοηῖ οἵ {πὸ [μοτιὶ σι] ον ταπδ [Πτουρ]} 
[86 Ὠἰβίοῦγ οἵ [86 Κίησάομῃ οὗ Οοά : ἰΐ ἷδ Α ἡυάᾳ- 
τηθηῦ σΟὨΤΙΠΌΔΙγ τιϑίησ Πἰμηοῦ δπὰ Πἰθογ, 88 
θοηιραγοὰ στ το παΐ μοθ8 Ὀεΐογα δἰ Ἀγ 8 
ΔΡΡΘΟΆΓΒ Δἢ ἱπϑίχηϊβοαηῦ οηθ, δηά ἰπ [8 1ἴ5 ὑη- 
ΘΘΑΘΙῺ ῬΓΟσΤΟΒΒ ρανυΐηρ [6 ΨΑΗΥ͂ ἴοτ [16 ΟὈ]Πλ]- 
παίϊηρ μοὶ οὗ ἴΠ6 ]α8ῖ Ἰ ΡΌΡΗΣ Ηεαρβί. 
64115 ὑπὸ ᾿υἀρπιοηῦ οἡ ἰβγαοὶ “ἃ [ϊηρ υπίαπθ ἴῃ 
16 ἰΒίοΣΥ οὗ ὕὉ6 πον]. 
σἤοοβο ἴο τοδὰ [86 ἔτ [ὉΠ] πιοπὶ ἴῃ «ψ{ο86Ρτ8 
ἢγβῖ, Ὀπ 889 απιὲ Ὀθοδιϑο [6 ΟΠα] ἀθδι) ἀδβῖγασ- 
ζἴοη οἵ Φατγυβα]οη ᾿γᾺ8 ἴῃ6 ἄγβί ἡυάστησηΐ οἵ [ἢ 9 
Κιηὰ, 80 ἰδ ΣΟΙ 8 18, αΑ {0 ἐ(8 ὁ68θηξε εἶ8ο, [8 οπίψ 
οθ. οῦ ὙΠΟΙῈ ἰβ ἴπογὺ ἃ βοουηὰ παίίοῃ, ἴο 
ψΠΊΘΙ. αοὐ 48 βιοοὰ 80 πρβϑγ, ἀσίνϑη Ἄγ ἴῃ Β0 ἢ 
ἃ ἩΔΥ͂ ἴτοιῃ 15 Ἰαπα οὗἨ Ρῥγοπ ἶβθ δίποα ἴΠ6 ἀδύβ οἵ 
[16 ἰαἴοτβ, προ δηὰ, 89 Ὀδὶη ἡπροα, ᾿γὸ- 
δοῖνεα Ὁ Βυῦ 48 {16 μο] τἴοαὶ πιυτητη βοαίίοη 
δόῦνο8 6 τ] ἀ- ῬΡΌΓΡΟΒΟ οὐ  ἴπ6 Αποϊηϊεὰ Οηο, 80 
1ϊ ἰ5 ἰῃ [Π6 βατηδ αἰγθοϊίοη ὑμδὺ νγγὲ δγὰ ἴο 866 [Π}6 
πιοδηὶπρ οὗ {Π6 ἀοϑίγιοϊίοη οἵ ΨΔογιϑαίοη ὈΥ͂ [Π|6 
Ἐοπι8η8, ΥἱΖ. ηοΐ 88 ἃ γερο ϊτοη, Ὀνϊὺ ΤΠΟΓΕΪΥ αΔ 
αἢ αρρἰϊσαίϊέοη, οἵ ἴ6 Ομαϊάοδη Ἰυάρταθηΐξ ἴο [86 
Ἰαδῖ μογίοα οἵ [86 νοῦ] ορίπηΐης ψι0} ΟἸ τὶ δῖ, 
ἴο [η6 Ἰαϑί ἀἀγ. Ηθποθ {π8 “ΌΠΟΙΑΙ 6ϑο ἢ αἴοΪο- 
ἴς81 οπαγδοΐογ οὔ {πὸ αἰβοοιγθοβ οἵ Φόβὺ8 ἱῃ ἴῃς 
080}68 Ὀδαγίῃρ οἡ [Π6 51} ] 66. 
7. ον ἴπὲ σεπῖγαὶ γμοϑίτοπ οὗ 76 Γι 84] 6 πὶ, ἴῃ ἃ 

Γπθοϊορίοαὶ ρΡοΐηϊ οὐ νίον, ΗἩθηρβίθη ες ἡποῦεβ 
“ψοβδάγυμ, [86 σοπρτοραϊίοῃ οἵ [86 ἀρτγιρὶιῦ, [86 
Ῥαϊζεγη παίΐοηῃ ὑσεραγοά ὉΥ δα, ψ λοἢ ν88 ἴο 
βοῃ)ὰ ΤΟγῸ 105 ρῶς ἴηῖο [6 ϑυγγοιμναϊης Πυα θη 
ἀλγκηθθ8, ἴο ΠΟΠΟῸΣ 18 αοα, δηὰ ἴο ἀγανν οὐ 9 Γ8 
τυ ϊῃ. ουῦ. ἱν. δ, 6; 134. χΙ. 19. ΟομΡ. 
Μαῖϊ. ν. 14:1 Ῥοΐ. 1ἰ. 9." 

8. Φυϊρτηοηῖ 18, ἴῃ ΘΥΟΤΥ ἀεδοϊθὶνο τηοηθηΐ οἵ 
[πὸ ιἰϑίοιΥ οὗὨ βαϊναϊίοη (1ὴ ἢπ6 ἰδύωσυ οἵ 186 
ψογ]ά), τῆ ροα], ἴπΠ6 οηὰ,. “ Οτί ϑ8:ν " '8 [6 Ἰδῖηδ 
εἴνϑῃ ἴο ἰῦ θη ὁπ 6 σοῃ οι] αἴ68 ΠΙΒΊΟΣΥ ἴγοπὶ ἃ 
ΤΟΊ 6 1ο0- Ῥαύ Πο]οχίςα] Ροὶηὶ οἵ ΥἹἱεὟ. 

ἩΟΜΙΓΕΤῚΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

γεν. 1 ,. “ΒΥ πηϑλῃβ οὗ ἴῃ6 βα ΠἸτυὶο οὗἁ 
ἴα Ὠδῖν, ἴη6 [τὰ ποιὰ ἱπεϊπιαῖο ΗἾ8 οχαςὶ οοη- 
πθοϊίοπ ψ 1} 18γαθὶ, ον ἈΠΟῪ ἤδγθ σοοοῖγοι ἔγομῃ 
Ηἰΐπι 41} που βῃτηοπς δηικὶ ΒΡ} ]168; ἴγοτη ψὨΐο ἢ 
[ὉἸ]]ον ΒΡ Ηθ πον ουΐβ ἰδ οΠ ᾿ἰἶκα ἢαΐτ᾽ 
(Β. Β.).--τ Οη δοοουπηῖ οὗ ἰϊα πο ἢ ΑΓ, ἐ. 6. 1ΐ5 
αὐ Ρυϊαϊίοη, Φογυ88]9 πὴ 88 8ὸ ρῥγουῃ δηὰ 
Ὁ} οὗ ναΐῃ οοηῆάομοο᾽" ((.).--  Αηὰ ψ δὲ δὴ 
ἐπ ργοβϑίοι τησϑί 1 τλάκο, θη ΕΖοκίοὶ, σγσῦο ν 5 
οὔ [8 ὈΓΙΘΘΕΙΥ͂ 61459, σομἴγατν ἴο [δν. χχὶ., βῃανοὰ 
μεϑὶ δηὰ Ὀϑαγὰ 1" (1,.}.--.ἤ 16 Ἰιἀστηοηίδ οὗ αοή 
δανθ {ποὶγ ϑίαρεβ, απὰ σοπὶθ αὖ δαὶ, πῆθη {Π|6 
ΤΩΘΑΒΊΤῸ οἵ 581}8 15 []}, ἰῃ) ἃ ογονψά, 8ὸ ἰδῇ ἢ ψἢο 
ΘβοΆροβ ἴῃ6 ομ6 ἴ8}]8 ἱπῖο [ὴ9 οἴδμον" (ΤῦΒ. Β.). 
“θη Δηᾶά 8]} ΟΥΘΑΓΠΓΟΒ. ὈΘΘΟΙΩ6 ΒΏΔΓΌ ΒΎΟΓ 8, ὙἘ61) 
Οοα τηᾶῖκ68 1.86 οὗἨ ἴῃότὴ ἰπ υάρτηοης " (ϑ10κΚ.).--- 
““ Βεδο]ὰ δὴ ὀχαπιρ]ο οἵ ἀϊνὶπο ρτονίάθησε ' Οοά 
ἄοεβ ποῦ δίσκο ὈΠΠΑΪΥῪ ἰπ Ηἰ8 Ἰμάἀρτηρηΐδ, Ὀιιῖ, ἴῃ 
[Π6 πιϊάδὲ οὗἨὨἁ Ἀἰῃ0 ρτεαῖοβδὶ σομίαβίοῃ οἵ ᾿ππ)δπῃ 
Δί᾽ γβ, νυεῖ ἢ 8, 85 10 ἡσοτὸ νυ 1} Βοα]ο8, 81} [Πδὶ ἰ8 ἴο 
ἈΆΡΡΘΗ ἴο ΘΥΟΤῪ ὁ6 " (ὟΥ.).--- Νοῖ ανθῃ ἃ ἢδὶγ 
8}8}} Ὀ6 ΔΗ ΩΣ ἴο 5; Ὀιιζ πρὶ ΠΟΓ 8}}8}} ἃ ἢδὶγ 
Θβοαρὸ 1} [86 80 Οοἀ᾿᾿ (Β. Β.).---- ““Οοὰ ἱ8 )υϑῖ, 
Ῥυὺ Ηδθ ἰδ 4180 τῃϑγοϊία] : 16Ὁ 5 ὈδτΑ ΚΘ ΘΌγθον 5 ἴο 
ΗΪ8 πιογοῦ ᾿ ([.). το  ΠΠ οη6. ἀοθ8 ποῖ Ὠϊπ)86] Γ ἰὴ 
Ὠϊηθ ουἱϊ ΟΠ ἢἰβ8 νη τ 65 δηὰ δαὰ δαῦϊῖ8, ΤᾺ ΘῊ 
τηυδὲ ἃ ΓΆΖΟΤ ὑ6] ΟΠ σης ἴο δποθοῦ τη ἴΠ6 6Υ68 
τιαΐοτ, δηὰ οὐ ἰῃ ϑιισ ἃ ῬΔΥ, (δὶ οἵἉ βἰεΐῃ δηὰ 
δῖν ποίη, τετμδίηβ" (Β. Β.).--τλ 1 6 ἡπὰρ- 

ΟΩΪΥ ομδ τηυδὶ μοῖ Π ] 

τηδηῦ ἰοαγῃ (οιΐ᾿ 8 }υ8ισο, ἢ {πὸ οτος οὗ 11 
Ηἰξβ φοοάῃθββ ; Ὀαϊ 81η᾿5 Ἰοδ᾿ δοι ἢ 688 ὈΓΙΡ8 ΟἿ - 
[Π|6 )υχηπιοηῃῖ ᾿ (δΐτοκ.). τ ἸΓ οὰθ ἀοδβ ποῖ [ΘᾺ Γ 
Ῥείογο ἴδ δνογὶ οἵ ἴῃς ϑρίγις οὐ Οοὐ᾿ 5 πονγὰ 
(ἔρῆ. νἱ. ; Ηθ. ἴν.), [Βδῃ τηυδῖ [πὸ δυεοτὰὶ οἵ {πὲ 
ΘΏΘΙΩΥ ΘΟΤΏ6 δηὰ ἢὸν ἀονῃ ἴπ6 ὈΘΥΙΤΘΠ ἴγθοδ᾽ 
(Β. Β.).---Ααοἱὐ 5 Ἰυάριηοηίδ: (1) βατρ, (2) νους 
δε μὰν οἵ ΡΘΓβοῃβ, Ὀαϊ (8) }υδῖ.--- ον. 2. ““ ἔχ!]ο 
ἷδ ὨΟΒΟΌΤΘΌΪΟ 1 1 ὨΔΡΡΟΩΔ ἴο ὃ ἴον (ἘΠ τὶβι 8 
ΒΔΪζ6 ; [8 ΤΙ ὙΠῸ ἢδ88 ἴο ὁηάογο ἰδ Ὀδοδίδο οἵ 
βίη οσδπηοῖ σομξογί Ὠἰιη 861 ὑμογα ἢ “ἢ (5τοκ.). 
--“ ΤΉδθθ. ἍΟΙΘ ΟΟΣΔΙΩΪΥ ἐμοτγοι ρὮΪΥ βοβδιίοσοά 
ΒΏΘΟΡ, ὈθολΏ86 {ΠΟῪ δα [ογβαῖςθῃ δ Γ ΘΒΘΡΠ ΟΡ ! 
ἢ τπᾶῖ Ὑ}}}} ποῖ δ᾽]ουῦ ἰιηϑ6 1 ἴο Ὀ6 ρσαϊῃοτεά 
πον 16 τίηρθ οὗὁὨ Δοδιιβ, νυ Ὶ}} Ὀ6 σαιτί οὶ ΔΨΑΥ ὉΥ͂ 
[6 νιὶηὰ οὗἩ τὴς ἀϊνὶ πα τταῖῃ ἄονῃ ἴο 16}}. πὰ 
ἰοῦ ἃ ἴδῃ θο τ ἸΤΠοσ Ὧθ Μ]]}, 1 ἢδ τ ὰΠ 8 
ΘΟ ΒΟΙΘησΟ, ἴρ ἴῃ 6 νοηρβοόδηοο οὗ (οὐ [ο]]ον: 
ΤΠ6ΓΟ 18 Ὧ0 ῬΟΒΒ1 ὈΓΠΠ1Ὺ οἵὗἁ ὁβοδρο ἴγοπι Ηἰπλ᾿ (Β. Β). 
--ὕπάον 1)6 ϑιυογὰ οἵ Οοὰ: (1) ἴΠπὸ τὰδὴ ὙΠΟ 
1ὴ6 ἤασπιο ἐμ [6 ἱπηθγ τηδῃ, ἴπο γα οἵ σοπροίθῃοο, 
ἄοδβ ποῖ οοπϑυτηθ, (2) 15 δίγυοἰς ἀονῃ ὉΥ͂ 186 ουϊ- 
ΜΓ ΓΩ σα] (ἰθ8. οὗὨ [16, (8) ΟΥ ἢ6 18 οδιτίοὰ δναΥῦ 
ὉΥ ΘΥΟΙΥ͂ κιιδί οἵ νἱη---οὔ ρ]δαβιγο, οἵ ορ᾽ πίοῃ, οἴς., 
ἰῃ 1τῃ6 ΟΠ], δηιὶ δὸ ἱβ ἰοδῖ.--- ἐσ. 8. “" ϊνὶπο 
ῬΓον] άθποο δηὰ 9688 ΤΟΙΠΘΙΌΘΓΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἰῃ ἴ[ἢ6 
τηϊἀβὲ οἵὗὁἨὨ πΎΑΊΉ, 86 οὗ ἴῃ δοβαϊαἢ, ὙδῸ »παϑ 
ἴο 6 θοτῃ οἵ 15 βορὰ " (ΤΟ Κ.).---““ ΟΥ̓ εῦνῖθο τ 
σου Ἱὰ ἤᾶνα ΒΑΡρθη δ 85 ἴῃ [ἢ σ486 οὗ ϑοάοπι δηά᾽ 
(οππογγδὴ ᾽ (1,.).---ΤἸ ΩΝ ΠΟῪ ψὸ ἀσγὸ ἢσβε Ὀοππὰ 
ἊΡ ἰπ {ἐπ δκίγί οὔ ἴμε τἰρηϊεουηθ88 οὗ 7655 
ΟἾγτίϑΕ!} Απὰ πο οπὰ ὙΣ]} υἷυοκ τ οοΐ οὗἩ Ηἱΐ5 
ἢΔηα. ---ἷ εν. 4. ““Τ ,ϊβ ἰδ ποῖ ἴο Ὀ6 ἸΣῖοταὶ ἢτγα, 
Ὀπῖ ϑοπηοιϊηρ ΣΟ ΤΏΟΤΟ ΓΟΔΪ ἀνθ ἤδη {ἢ18, 
ἴη6 ἤγθ οἵ ἴῆθ πτϑ οἵ ΟΘοά, πῇοη Ης ρίνεοβ 
ὉΠθ ΟνΘΣ ἴο {Π8 ουγβὲ, δπὰ ἴο ἴδ νυν δ η 
ΤοΥπιθηῦ οἵ δὴ οΥ]] δοηϑοίΐθποα δηὰ ἰῃϊβ ἢγθ ἰ9 
ἴο ἴακε }ιο]ά οἵὗὨ 411 Ιβτδοὶ, υὶἱῦὴ τῆς ὀχοοριίοι 
οἵὗἨ ἴπο88 ργεϑοσυδὰ ἰῃ ἴθ βἰεἰτ οὗ ἴῃς ρεαιτηθηῖ" 
(Οοςο.). 

γον. ὅ ϑαη. ΤΉ στολῖον ἴἢ Ὀοπαδὲ, [Π6 ρτοαῖοσ 
οὐσιῦ ἴο Ὀὲ ἴδε σταϊ θα. --- “1 ἴῃ6 ΟΠ στο ἢ, 

ΘΆΓΟΓ 81Π8 δΓ6 οὗἴϊθῃ σοπιηχλι το 8 οτΐδιὰς οὗ 
1" (5ὅτ.).---Αἴτον [1.6 πιδῆποῦ οὗ Φογυβαϊει, τΠοθα 
οἰ68 δοῖθα ἰῃ ἰδίου Ὀἰτθδ, τ ἤοτο τηοϑὶ οὗ .6 5.5’ 
Ταΐγθ 5 Ῥογ6 Ὑτοιμῆϊ (Μαςι, χὶ.).---ΟὐἸπαρὰ 
ἀἀναπίαρεβ, ψἹΠποὺΣ 010 ἱππτασὰ αἰδβροβίομ ἰὸ 
ΟΟΙΤοΒροῆ , ἃ’Ὸ [ΟΥ̓ ἴὉΓ ἴδε ἢἤτο. --- “6 δτα 
{πογοΐογθ ἴο 806 ἴο ἱΐ, [πὶ ψ θεασ [πὸ Ρ] ΔΘ ΓΘ 
(186 Ὀυγάδῃ) οἵ ΓΡΕΡΙΠΙΥ͂ ψ ἢ δ οἰσοῦρ τὶ 
(Ο.).--τἴὸ σἤοτὰ τπποῇ 18 ρίνοη, οἵ πῃ της ἢ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 τοαυϊτϑαὰ, δηά πιαοὶι ἰβ τη] αἱγοὰ ; δηὰ γοῖ [ἤθγὸ 
588}8}} ΟΠ]Υ͂ Ὀ6 τεατ γα (Αἰ ἘΠ ἈΓΆ] 688 ἴῃ δον Γβῃ:10, 
πὰ τΠπαὶ σταιϊτιαθ πὨϊοΐΝ 8 80 δαΒὲ ἢν πη αἀοτδιοοὰ 
οἵ 1186] {.---““Ης πὶ Κοντα ἰδ 1,ογὰά᾿ ν᾿ }]}}, δηιὶ 
ἀοοϑ ἱζ ποῖ, β' 3 ΙΏΟΤΘ ΥΙΘΥΟΌΔΙΥ, δηὰ ἢ85 τῇοτο 
βυονουϑ Ῥαηἰϑητηθηΐ ἴο οχροοῖ, ἔλικα χὶϊ. 47" 
(0.). --τ" Ῥεγνυδγβίοῃ οὗ {πὸ ἵσχιιο ἀοοίσίηο δηὰ οἵ 
[η6 ἴτιι6 ὙΟΣΒἢΪΡ δῃὰ ὉΠΠΟΪΥ Ἰ᾿ἰντίηρ ἀταν {116 
᾿υαρτηοπίβ οὗ ἀοάὐ αἴϊετς τῃ6πὶ" (ΤῦΒ. Β18.).--- 

οἵ, 6 8484. “Τ.Θ Βοϊογοάοχ οἴϊθηῃ βῃον μὰ {πεῖς 
ὙΟΥΘΠΪΡ ΤΊΟΓῸ ΖΘΑΪ, ΘΓ ϑἴ 688, δηὰ δἰδα [5655 
1π8ὴ δα ογἱδοῦοχ " (8Τ,). --- “" ΤΊ οἷΓ τνὶσθβ πὸ 
οἴὔεῃ δορί ἴτοτῃη ἴμπ πϑαΐμθη, δὰ ἵπ Ὑδοὶ ἰβ 
δοοὰ Δ]}ὸνν ἴθ ἴη6 δαἀνδηΐδαδρο. ΤΆΘΥ οὐρηΐ ἴο 
Ὦδνο ᾿ϑασηϊ ἴτοιη 18, δῃὰ Μὸ ΤΩΔΥ͂ ἸΘΔΓῚ ΘΥ̓ΘῚ ἴγοπα 
ἴοι " (Β. Β.).--ν ον. 8 8η4ᾳ. “418 ἱξ ἰ5 1:6 οοσὴ- 
[οτί οὗἨ ἴ86 ῬἈὲ" υ : 1 αοἀ 6 [ὉΓ 88, ΠΟ 68) ὃς 
ἈΠΑΪηδ᾽ 8 80 ἰξ 18 {Π|ὲὸ ἸΟΙΤῸΓ οἵ 1:6 Βηροάϊγ: 
ϑῖποε αοὰ ͵ἰ8 ἀρηϊηδβῖ γοι, ὙΠῸ Μ1}} θ6 ἴοσ γοὰ ᾽" 
(ὅτοκ.).--ΤΊνο ἀἰνῖπὸ ἡυάρτηθηῖβ ἴῃ πο πον] ὰ ὃτὸ 
ἃ ἸΩΪΓΙῸΓ [ὉΣ ἴ16 ΤΌΤ]. ---ἾὟοΣ. 9. Το ἱπάϊντ ἀυδ᾽}γ 
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οἵ {πε υάρτηοηίβ οἵ αοὰ δὴ ἱπίογοδιϊηρ ᾿ἰδίοσγι οὶ] ἴοσθ πὸ οὐχῃῦ ἴο ᾿ιθὰν Ὀοίτηδβ, ἰαϑὲ τὸ Ὧ6. σοηλ- 
Ὁ)ιοΙη6. ---Ἴ ον, 10. ““ Εδιηΐῃθ 88 ὯῸ ΘΥΈ8, 0 ΘΆγβ, μεὶ]εὰ ἴο [66] θη ἰὉ 18 ἴοο ]αΐα.---Ἴ γ. 14. Ηον 
πο δηάβ, Ὀαΐ το. [Ὁ ἢΔ8 0 τοβρθοῦ οὗ ῬΥΒΟΏΒ, , ΠΊΔΏΥ δι Πἢ τχοηα θη οὗ ἀϊν!ηθ τοῖγὶ θα ἐἴοη βίδά 
ΠΟ ἀο65 ἰΐ 11ϑἴθ ἴο ὨΥΓΒΐηρ, ἼΟΓ ἀοθ8 ἰὑ χίνα, ᾿ οἱ ΟἿΣ 11{6- ραῖϊ 8! 6 ψα]κ μαϑῖ, γε8, 8148 ! ΕῈ 
Ὀυΐ ἰβ στυδὶ απὰ πητηθτγοὶί]} ̓  (ὅΤοκ.). --- Εἴθ γα ὕμθη. [πἴο {Π|6 ταῖττοσ οὗ {δμ6 ἡάρτηοηῖβ οἵ αοὐ 
οὗἵθῃ δπουσῆ ἀδνοὰν ὑμοῖγ σὨΣ] ἀσθὴ ὉΥ ἴπ6 Ὀδὰ να Ἰοοῖκ ἰἱῃ ναὶ, ᾿υϑὺ 88 ἰηΐο ὑμαὺ οὐἩ {16 ἀϊνὶηθ 
δχαιηρίθ ὑπο Β ἸΘῪ ρῖνα ἴθ. Απα Ομ ]άγϑα  Ἰανν. --- " Γ[Ἰονὸ ὁδηηοῦ ἱπαρτουθ 8, [6 ἢ τηυϑῦ ν76 
ἄδνοιγ ἰἰοὶν αιοσα ὈΥ ὑπμοὶτ σονούο:Βη685, νδπῦ ᾿ [66] [6 ἰγοῃ βοθρίγθ" (Β. Β.).--- ον. 17. “.Α]} 
οὗ αἴεοίϊίοη, ἀϊποθοάΐεπος, Ὀ. {16 στοῦ ΒΟ ΤΟΥ ὕπε ογοδύυτοϑ ἈΓΘ ΓΈΘΑΥ [ῸΓ σϑηβοθησθ, δὰ να]! 
ῬΤΘΡΑΓΟ ἴογ ἐπ 1}. --- ἌΣ. 11. [ἢ Ἀλπὶ ὑπᾶῦ 4068 ποῖ  ΠΊΘΓΟΙΥ ἴοΓ Οοα 8. σοπιηδηα " (Κ51ΤΟ0Κ.). ---- “ὁ ΤΠ τῆν 
Ἐπ τ (οά, ἀοα βαποιῆοβ Η Ἰσταβο [.----" Ἰῖνο, δηά [ἀρ ποῖ ΤΟΥΓΜῪ τ, ὉΠ0ὴ ἴμογο ἃῖθὸ ὕπο Ὀθαβίς 
γε 88)4}} ᾿ἶνο 4]80θ. Βυΐ [Ὁ ἰβ ἃ δαγίυϊ ὕϊηρ ἰο [4]}} , (510 Κ.).--- Τὰ ἴΠ6τὰ 18 ἃ ομαίη οὗ ἀἰνίηθ ρα η18}}- 
Ἰηἴο (86 παηαδ οὗ [86 ᾿ἰνίηρ αοά. Τιθ98 δὲ δοῃ- | τηθηΐβ ; Ο06 ἰδ Κ68 6 Οἴ ΠΘΓ᾽ 8 μαπά. ----““ [πὶ 1ἢ6 θηι}, 
ΤΓΔΒΙΕ. ---ΗΗΟΥ ΤΩΔΩΥ͂ Ὀγυΐδηο [ἢ6 δαποίπατΥ οὗ αοά , ἰὑ ἰ8 αοὰ νΊἢ ἡ οὰ γα πᾶνὸ ἴο ἀο. Βα ποῖ, ἔποῃ, 
ὈΥ β|68βρ, ὈΥ͂ δχίγαναρβησα ἰὴ ἄσγοθβϑϑ, ὈΥ ἰμοὶν ἀ18- |Ἰἶϊζα [86 ἀος ν ἴσο Ὀἱύοβ [Π6 βίοῃθ, ἀπὰ ποῦ [ἢ 9 
Ἰσγδοῦρα νον ἶγ ὑπου σ᾿ 8 1---, ογ. 18. ΤΏοσα ἴδοι 1 μαηὰ ψϊσἢ ἰπτον [Ὁ 1 (Κ5ΤΟΚ.) --- “ αοα δυὉ- 
δοοσῦ ΠΟ ΖΟΔ]ΟῚΒ ἰονθ δὴ Ὅ6. ΤῊ ΐδβ οδιι865 86 ) βογῖδο8 ὕπ6 ὑγεαϊθηΐηρ τ [Ὧ9 ΤΟΥδ] Το πΟρβτατα 
2 δου! Υ οὗ Η τὰ ψ}ιῸ 18 15γ86}᾽8 Ηυϑρδηὰ.---Ἴπογθ- ἰ οὗ Ηΐ8 πδιηο" (4 1). 

8. ΤῊΣ Το Ὀιβσουε8ε5 ΟΕ ΠΈΒΟΚΕ (ΟΗ. ΥἹ. ΑΝῺῸ ΥἹΙ.). 

ΟΕ. νι. 1. Αμὰ πο ψοσὰ οὗ Φοιοναῖ οδτὴθ ἀηΐο Ιη6, ΒΑΡ: ὥὕοη ΟΥ̓ τηϑῃ, βοΐ 
2 [ὮῪ ἴδοο ὑοναγὰ {86 τηοιηΐαίηβ οὗ ἰβγϑϑὶ, 8 ἃ ῬγορῃθϑΥ ὕο ὕβθῃ. Απά δϑΥ, 
3 Υο πτιουηίϊδίη8 οἵ [βγδϑὶ, ἤθᾶσ 86 νογὰ οὗ ὑῃθ [οτὰ Φομοναῃ. Τῆυβ βαὶυἢ} [09 

Ιογὰ Ψ“οιονδὴ ὅο ὑπ τηουηΐδίηβ δηά ἴο ὑδὸ 1118, ὕο ὕη6 Ὀσοοκ- Δ ηη 615 δηά 
ἴο ὑῃ6 νι ]ογβ : Βϑμο]ά, 1, ὄνθὴ 1, οϑιιδὸ ἃ ΒΟΌΣ ὕο ΘΟ Θ ΡΟῚ γου, δηὰ 1 

4 ἀοβίτοῦ γον δἰσὴ ρ͵δοθθ. Αμὰ γοῦν δἰΐδιβ ἃῖθὸ ἀαδβοϊδίθα, δῃὰ γοῦν 80}- 
11τ8 ΓΘ ὈΓΟΪΚΘΩ ἸῺ Ρίθουθ; δῃὰ 1 ΙΔ Κθ ὙΟῸΓΣ β]δῖπ ὑο [4}}] θϑίοσθ γοὺγ ἀσηρ- 

δ 14οἷ8. Απα 1 ΙΔΥ̓ ὑἢθ. ὀΑγοδβ68 οὗ [Π6 σὨ]]άγθη οὗἨ [βγδθὶ Ὀθίοτο ὑμοῖγ ἀπηρ-  40]5, 
6 δηα βοβδῦϊον γοὺ ῬΟπ68 τουπὰ δϑουῦ γοῦν δἰΐδτθβ. [ἢ 41} γοὺγ ἀνθ] 1] ρ- Ὀ] 4668 

814}} ὑῃ6 οἰὑ168 θ6 414 νγαϑύθ, δη ἃ ὑμ6 Ὠῖσὴ ὈΪ]δοθβ Ὀθοοτηθ ἀθβοϊαῦθ, 1ῃ οσάϑν {8 
γΟῸΓ ΑἰῦΑΓΒ ΤΏΔΥῪ 6 ἸαΙα νγαϑῦθ δηὰ Ὀγοθη 1Π ΡΊΘΟ68, 8η 4 γοᾺ ἀμηρ-1 4018 Ὀ6 114 
νγαϑίθ δηα ἀπο ΔΎΑΥ υἱῦἢ, ἀπα ὙΟᾺΓ 80 -Ὀ}}]γΒ θ6 ὑΠτον ἀοΥγη, Δα γΟῸΣ Β8Πα]- 

7 σοτῖτβ Ὀ6 τοοϊθα οαῦ. Απά ὑδ6 5ἰδίῃ [8118 ἰὴ γοὺγ χῃϊαβύ, δηα γα ΚΟΥ͂ ὑμαὺ [ πὶ 
8 Φοβοόονδῆ. ἀπά] ᾿θᾶνο ἃ γοιμηδηῦ, ᾿πμϑϑι ἢ 88 ὕΠοσΘ ἃ16 ο γοὰ Βοὴθ ἰῃδῦ ἢδνθ 

Θβοδροὰ (θ βινογα διγοὴρ ὑπ ἢοδίμβθη πδῦοηβ, ΏΘῺ γ0 816 βοδίϊογθα ἴῃ ὑΠ6 
9 οοαμίγθ8. Απα γΟᾺ Θβοδρθαὰ Ομ 68 ΤΟΠΊΘΙΔΌΘΙ Τὴ6 ΔΙηΟΠρ ἴθ Ποδῦμθη δὶ, 
ὨΠΉΘΥ ὉΠΟῪ ΔΓΘ οδυτίοα οαρῦϊνο, ἡγῇθη 1 ἤᾶνο ὈΓΟΪζΘη ΤΠΘΙΣ ἩγΠΟΓΙΒἢ οαγῦ, τ ΠΟ ἢ 
πα ἀδραγίβα ἔγοπι τη6, δῃα ὑΠ ΕΓ Θγ 68, Ἡ ΙΟ. μὸ ἃ ΨΒοσίηρ δἴθοσ ὑμϑὶν ἀπηρ-14ο]5 ; 
δη4 [Π6 } ἴδ6] Ἰοδυ μην ᾿ῃ ὉΠΘΙΣ ἴδοθϑ ἔοσ ὑΠ6 δν}] ὑμίηρβ γῇ] ἢ ὑΠ6Υ μᾶγο ἀομθ ἴῃ 

1ὺ γοβρϑοὺ οὗ 81} ὑ8 61" δοιηϊηδίύζοῃηβ. Απά μον Κπον ὑμαῦ 1 δ Φϑβονδὴ; ποῦ ἴῃ 
11 ναὶῃ αν 1 βαϊὰ ἐῃαῦ 1 ψουἹά ἀο {118 ονἱἱ ἀμῦο ἤθ. ΤΏυΒ βαρ 86 [ιογά 

Φοθόνδῇ: ύσκο ἰηΐο ἢν Βδηά, ἀπ βίϑδιηρ ψιῦ ὉΠ Υ ἔοοῦ, δπὰ β4Υ, Ὗοβ ἴο 8]]} 
{86 6.1] Δομιϊ παύοηβ οὐ ὑῃ6 ἢουδβο οὗἉ Ἰβγδδὶ, σγῖιο 8.}84}} 141} Ὁ Ὁη6 βιγοσά, ὈῪ ὑπ6 

12 ἴδηηίηθ, δηὰ ὉΥ 0ῃ6 ρϑϑί!]θηοθ. Ηθ ὑμαῦ 18 ἴδ οεἕ 53}.4}} ἀΐϊθ ὉῪ 086 ρϑϑίι]θηςα ; 
8δη4 ἢθ ὑῃδῦ 18. ΠΘΆΓ 8}}8}} [411] ὉΥ 106 βινοτά ; δηὰ 6 ὑπαῦ γϑιηδί δα οὐϑσ, δῃὰ ἢθ 
ὑπδὺ 18 ῬΓΘΒΟΓΥΘΩ͂, 85.411} ἀϊθ ὈΥ ὑπ ἴδυιῖηθ; δηὰ 1 δοοοιαρ  θ ΜΥ ΣΤΥ ὑροη [] 

18 ἴθ, Απά γο Κῆον {πὲ 1 δὴ ΨΦεπονϑῃ, ἤθη ὑποῖγ 8]81} ΔΘ ἴῃ [06 Ιηϊαδὺ ὁ 
ὑμοὶν ἀπηρ-Ἰ4ο]9ᾳ τουαπὰ ἀρουῦ ὑΠ61Γ Δ] ὕαγβ, δῦ θυ συ δἰ Ἀ}]}, Προ 411} 088 [008 οὗ 
{Π6 τηουηύδίηϑ, Δ ὩΠάδΥ ΘΥΘΣΥ Ρ,ΘΘῺ ὑχθ6, Δπὰ ὑῃᾶθγ ΘΥΟΣΥ ὕπο ὑθγθηθ ἢ, οἡ 

14 νῇηδίθνογ ρ]δοθ ὑμονὺ ἀϊὰ ΟΥ̓͂Σ βυγϑαῦ βαυοῦγ ἰο 8}} ὑμδὶν ἀυηρ-140156. Απᾶ 1 βἰγοίς ἢ 
ουῦ ΜΥ δαπᾶ ἀροῦ ὑμθμλ, δῃὰ τᾶ ὕπο απ ἃ ἀθβογῦ πα τνδβῦθ θοσο ὕμδῃ 16 
δι ριός τς οὗ Δ ι10]Α ἢ, ἴῃ 81} ὑμ οὶ ἀνθ] ρ-] 068; δηα ὑῃ0 7 Κπον ὑῃδὺ 1 δὰ 
Θῃονδῇ. 

νεσ. 8 Νυϊκᾳ.:... γωρίδιω εἰ οωΠδι8---(ΑἸοξῃ. τοαά : ΠΩΣ; 53»ιὲ 15 ὙΔΏ(Ὲ δ᾽ [Ὼ ϑοπ}6.) 
γεν. δ. Αποτῇ. τοδὰ.: 50). 50. νυκ.: δἐπρι ΟΡ ΤῈ. Ὀδε ΤΟΥ ΜῊ, 
γεν. 6.... ν σασὴ τ κατοικίαι ὕμων. Αἱ σολως --- 
ον. 9. δερξ :.., ὁτι ὁμωμόπαι τὴ καρδια αὑτων--- 
ψετ. 12. ᾽Ο ἱγγυς ἷν ῥομῴφαμα ... ὁ δὲ μακραν ἷν θανατω τελιντησω, π. ὁ... κ᾿ ὃ σεριέχομένος ἦν λιμω--- οἰέσδωδ ... δ΄ 

ει. 18... ὑμων-- 
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ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΙΚ. 

ΤῊς ἢγβὶ ἀἰΒοΟΌΓΒΘ 18 ποΐ ΘΧΑΟΙΪΥ ἃ ΘΟ ἰδ ἢ, 
ΟΥ ΟΥ̓́ΘῚ ἃ [αΥῦθοΓ οἰ ποϊἀαιίοη οὗ Μ᾽ ἢδῦ ργθοθα68, Ὀΐπὺ 
ἃ ὙΟΙᾺ ὈΥ͂ ἰ[56]7, ΔἸ [βου σ ἢ } τοίβγεποθ ἴο δὲ 
ψοηὺ Ὀεΐοτθ. [08 ΓΘβθι ὉΪ]δ.66 ὑὸ Φογοσηδ}) Ὑ1]] 
Ὁδ βίον ὈΥ̓͂ ΙΔ Π0]ἃ ρΡοϊηῖϑ οὗ σοῃίαοῦ ΠῚ [6 
Βἴγ]6 οἵ «Ζδγοιιΐαῃ. ἀοοογάϊηρ ἴο Οδὶν., ΕΖεκΊοὶ 
[ῸΓΠΒ ΠΟῪ ἴγοτῃ πα δὴ ἴο [βγϑϑὶ (ἢ). --- ὁγ. 1. Οὐ. 
6Ἀ. ἱ. 8, 1. 16.--τῦοτ. 2. Ἴ)Β ὉΥΦ ΟΧΡγεβ868 ὕἢ6 

αἀἰϊτϑοϊίοη, δὰ ὑπαῦ ΒΡ ]Ὺ : ἰοαγὰ; [Π6 γ8}8- 

Ἰαζίομ οἵ ὃγὲ ὉΥ͂ : ““ αζαϊηδέ," 15 ϑίγου Ὲ Ὁ ΓΔ ἐδ 
ΠΕΟΘΘΒΒΘΙΥ͂.--- 6 Ἰηου ἴδ ηδ οὗ [3786] τόηουο, οἵ 
σοῖγβο, ἰδ μοτίζοη οὗ [89 ρῥτγορῃοίς ἔγοιῃη Φεγὰ- 
8816 πὶ, Ἡ Ισἢ 88 ὈἰΓΠμογίο τπδίηἷγ ὕμ6 Βα ͵ εοοΐ οἵ 
ἀἰϑοοῦγθθ, ἴο 8 ζτϑαῖοσ ἰβίδηοο; δαϊ [116 ἜΧΡΓΕδ- 
δου 8 86, ηοῦ 80 ἸΏ ῈΟἢ ἴῃ ΟΥΔΘΣΥ ἴο σΠαγαοίουζθ 
πὸ 8016 Ἰαπὰ δοοογάϊηρ ἴο [8 ΘΟ] ΓΙ ΓΥ, 848 ἃ 
Ἰδηὰ οἵ τηουηζεῖϊη8 ἴῃ [6 86η86 οἵ Ποαῦί. χὶ. 1] 
(ΗΠ ΕΝΟΒΤ.), ἢ ἴῃ {Π6 σοηποοίίοη γα ψου]ὰ 
Ὅ6 αυϊῖθ βιρογῆυουβ; Ὀυΐ [Π|ὸ τηουμταὶῃβ ΟΟΙΩΘ 
ἰηΐο οοῃβίἀογαίίοη, 88 ἴπ6 8646] 808, 88 [8.86] 8 
τοοἰϊ-ζηοιοι, ζαυοιτῖία ρίαρεβ οΥ δαογίβοος (76τ. 11]. 
6). Δεοογάϊηρ ἰο ὖ. ἢ. ΜΙΊΟΝ. : ““8 ῬτΓΟΡΘΟΥ͂ 
ἃσαϊηϑί {Π6 τοιιπαμΐ οὗ [Π6 ἴδῃ ἐγ 068 1ὴ [8]68- 
ποθ, Μΐσῆ ὕοοκ ρμᾶτΐ δνθὴ ἴῃ Ηθζο κί 8 απὰ 
Φοβία ἢ 8 μδββουοῦ" Α8 ἴῃ ἴῃ ο886 οἵ τογὰβ οἵ 

Βρεδκίηρ, σὸς πλὶρηΐ 4150 πιϑδη : “" ἴο ῬΓΟΡΏΘΒΥ͂ 
οὗ ὑδιοτα ;᾽ Ὀσὺ ΠΟΥ ΔΓῸ--- ογ. 8--ἰουτ }}} δὰ- 
ἀγοββοά. Οοπρ. 1 Είηρϑ χίϊὶ. 2. --- ΒΣ ΙΩΔΥ 

θὲ ἃ ΠΑΙΓΟῪ Δ] Υ, ἃ ἀ6ῆ]ς, δῃ ἢ θαυ λ}}ν ν6]} ἃ 

τῖνεν- "θά, ἃ ὈΓΟΟΚ - ΟΠ ΠΏΕΙ.--- ΕῸΣ ΠΥ 80) γ'6 μαγε 

ἴη ἴμ6. Θετϊ: ΓΑ 3. Νοῖ ἴον [}6 Ρυχρυβο οὗ 

ἀορίοἰϊηρ [π6 ψῈ0]6 Ἰαπὰ, Ὀαξ ἴῃ ογάδσ αταρΐ Ή}}} 
ἴο 8εύ [ογίν 86 τοουηΐδίηβ : οὐ Ὀθοδιιδε ἀθῇ]ο8 
δηὰ ν8]]6γ8, οὐ δοοουπῦ οὗ [ῃ6 ρστονίι οἵ ὕγθϑϑ, 
ἃ αἰβυϊποιν ον ἴον ἰάο]αΐτοιβ βογνίοθϑ (6. σ. [ἢ 
σ Δ ]ΠοΥ οἵ Ηἰΐπηοηι, ὅ6ζ, τἱϊ. 81, χχχὶϊ. 86). ἴῃ 
186 Ἰαϊζον τοβρθοῖ, [86 βΒιγουαὰ σοῖμθ8 δηὰ ἀοβίσουβ 
186 Ηἷγῇ ρίδοθθ, 88 εἰσὶ ἢ]ασο8 οὗ ψυγβὶρ, 86]1- 
ὁΒοδβθὴ ; Ὦθη0Θ ὙΟΏΣ. --τλὺς ")}} ΘΠΘΓΩΖΘΌΏΘΑΙΥ 6χ- 
Ῥτοβδῖνο, 706 βνογά-[οηθ ἔσο οἷ, συ, ὈδΩηΒ 
8581} ἴο τη8]κ6 [8617 Ὠρδσγά. 
γε γ. 4. Ὁ 1 Ρογί. ΝΊΡΆ. οὗἨ ὩΟνῪ, Θοτηρ. οἈ. 

ἦν. 17; Ὠθτθ οὗἩἁ Ὀεΐπρ τοπαογοὰ β]θηῖ ὈΥ ἀδναβῖδ- 
Κίοῃ : ἴο αν δ αϑίβ. ---Ἴ)ο οἰἴδτβ τ ΠοΓΟ ὁδοῦ 68 
8Δ΄1Ὸ οἴδοτορα. --- ὈΣΠ ΟἾΪΥ ἰπ [ἢ9 Ρῥ]υγαὶ, βίαϊαοβ, 

ἰτηαϑοθ οὗὐ {πὸ ῬΒρηϊοίδη δυη-σοὰ (44) - ἤδτ- 

ΣΠ8}); ΒΑΒΟΗ͂Ι : “ Β.)- 1116 Γ8.""-- ὈὗΟΣ ἸΣἸΚον86 

ΟὨΪΥ ἷπ {πθ ρῥ]ιγαὶ, σοσίβι ποῦ : “ βίοοβ, 

[τόϊὴ 60), κ1ἴο ΤῸ} " ([), Ὀὰαϊ ππὰουθίοα]γ 6οῃ- 

ποοϊρὰ σἱ ἢ εἰς δῃᾶ δύ, ““ἀπῃρ,"᾿ ΠΠ]688 : 86 

“. ΒΡΟσηΐ Δ }}16," “ὁ Βοιτί]6," τοι {86 ΘΠΕΙ͂ΜΕΙ 
ΣΩΘΔΏΪΩΡ : “ ἴο Βοραγαῖθ," “ἰὸ ἀϊνία6." ΗζΥνή.: 
βἴοῃθ ᾿ποῃυτη θη ἷβ ἐΡΌ ΒΤ ΡΠΕΥ: Ἰοοδθ βίοῃθδ), 
ἀεδα τηᾶ8868 οὗ βύοῃβθ. (ῬΈσΠαΡΒ.: ““γοὰΓ ἐΧχοτθ- 

πιθηΐδ.᾽ "τ δ, “ἐἴὰ ἴραοθ οὗ," ᾿γίηρ Ὀοΐοτ [ἢ6 

ἴδ. θαβῖ ἴο ἀυηρ.--- Ἴ 6γ. δ. 22) 8: Βοιῃθτ ὐης 
[Δ]]6 ἢ, ἃ ἀοδὰ Ῥοὰγ ; οομρ. 1[,(δν. χχυΐ. 80.---ν»ν 
8 “““Πεῦ 18. δὕστοηρ," ἤΘΏΟΘ: 8 ὈΟοη6. (ν΄. το- 
ΤΊΔΤΚΒ ΒόΓα, [μα Ρουθ ρ9 6180 ἔμπα Ὺ τηδάα ὑῃθτὴ- 
Βοῖγοβ Ὀ6 Ὀυχίοα Ὀρβίάα ὑποὶν ἰ1ο]8, δηὰ ἐπδὺ πον 
ἐδ Ὀοπ68 οἵ ἢ ἀθδδὰ ἡ γα ἴο ὍὈ6 Ὀγουκηῦ οὔὐ δηὰ 
δβοδίζεγοιὶ ὈΥ ἴΠεἱσ θη θμηΐθα Βοος δον ἔΠ6 ΟΥ̓ 8- 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

τηθμίδβ οἵ (μ6 ἀοαὰά.) Τῆι ἀϊϑοοιγβο 18 δὰ ἀγεϑϑϑὰ 
ἴο 1} τηοιιη δῖη8; Ὀπΐ 88 1ζ 18 ΒΡΟΚΘἢ ογ {}16 ο}}}}- 
ἄγθϑῃ οἵ ἰβγβθὶ, 80 αὖϑο ἰῃ τβα} τὺ 1ϊ 15 Βροίκβθῃ 20 ὑπ θὰ, 

[πῃ Ὑοτ. 6 [86 ρἷδοο οἵ Ἔχϑοι κοι 15 θχιθι θα ὈΥ̓ 

ΤΩ68Πη8 οὗ ΔΘ {Ὁ ἴο 1.6 ἱπδεδίοὰ Ἰαπὰ, 
ΤΏΟΤΘ ΒρΘΟΙαΙΪΥ το ἴθ οὐξίοβ (6 Ὁ. ἱϊ. 28).-- 
ΠΟ ΠῚ, Ὑἰῦἢ δἰ σηὶ δοδηϊ Δ} δου ἴο 5. (βν ογ.). 

-νοῦ: 186 οχίοτιηϊπαίίοη οἵ 186 ἸΔο]δίτουβ πιοτ- 

81} ὑμογϑίογο 15 ἴῃ6 οὐ͵εοί. --ἸΌ ἢ. ἩΈΝΟΞΒΤ.: 
““ δηά Ὀδοοτηθ μη γ,᾿" Ὅ6 οομνϊοϊεὰ 88 συ ἰΥ ὉΥ 
ΤΏ 68 }8 οὗἨ {|ὸ ἀοϑιγασῦοη. ὩΝ 18 ““ἴο ἀοτο] 18},᾿" 

“10 ὈγοΑΙς ἴῃ μίοοοβ," δηὰ ΠῸμ ὑπδῇ ΙΏΟΓΆΙΪΥ͂ : 
ἴο σοτμτὶϊ ἃ ἴδ], δηὰ σου Βα ΔΘ ΠΕΥ ἴο ὈδοοΙὴθ 
αὐ! γ, ΒμΑ]γ : ἴο βυεῦ ρμυπίβοηῖ, συὶὶς 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἃ δίγσδηψο ὑπουρσηΐ (οΥ ΟἿΣ ὁοηῃίοχὶ ΓΕ. 
--- ον. 7. 81 [βἰηρ.); [λ6 ἱπάϊν ἀπ] ἰηϑίοδα οἵ 
8}} γῆ. ἅγὰ 1ἶκ6 ἤδη, οὯ6 ἤθΓθ, βῃοῦοΣ ὉΠ 6Γ6.--- 
Βοοδυβα {Π6 αἰϊβοοῖιγϑα σοϑο 68 8 Ῥ80.86, ΔΙΟΓ ἴῃς 
ῬΘΙΒΟΏΔ] 6] οτηδηΐ (48 ἴῃ σοῦ. 4, δ) δ8 Ὀθθὴ δάἀἀοὰ 
ἴο {πὸ τιδίοσίαὶ, ὑἢ 6 Γ6 18 τηρῃτἰὶοηθὰ 88 106 τοϑυ]ξ 
1:86 Θχροσιτηθηΐδὶ ἰςσποπ]εᾶσε οὗ Φοποόνδῖι,---οὶ 50 
τυ οἢ οἵ Ηἰβ Ὀοριηρ οι δἸομο, 88 οὗ ΗΒ δἴθγῃγ ; 
Ὦ6τθ 1 σομίγαϑί σ] 0} ἴλ6 14018 ὙὨΪΟΩ Ρδ88 αὐναγ. 
ὙΠ διὸ} Ἀπον]θάρο ἴδκθῃ ἱπΐο υἱονγ 88 (ἢ6 
οἴἶεοῖ οὗ Ἰαῖοσ ὀχρογίθηοο, {6 ὝΔΥ ἷἰ8 μανϑὰ δἱ 1:6 
ΒΔΙὴ6 ὑπη6 ἴοῦ ὕεγ. 8. (ἔτν. οοῃνοσίθ "Γ}, 
ΜΝ ΙΟὮ 18 ἴο Εἷπὶ “ὁ ἐποαΡΘ Ὁ ]6 οὗ Ἔχ ρ᾽δηδίζοῃ ᾿᾿ (! ἢ), 
ἱπῦο "πη ἼΞΉ, ὙΒΙοΝ Ὧθ αἰΐδοῃοθθ ἴἤο νοῦ, 7.)--- ΤῊΘ 

ΤΟΙ δὴ ΓΙῸ 500 ἢ; 88 ὮΑΥ͂Θ Θϑοδροα 80 [ὩΣ 88 [80 
ΒΨΟΓα 8 ΘΟΠΟΘΙΏΘα, εἴα. ; ΘΟ. οἷ. ν. 2, 12, ὃ 
(Εοτμ. ἰχ. 27, χὶ. ὅ). -- 2 ΠΥ Π2, ἐπί, Νὶρῖιι. 

ἢ Ρ]Σ. δ Ἶχ, [Ὁ ΞΟ 73. 
᾿ Σ τος 

Ὗογ. 9. Οομρ. ἴμαΐκο χν. 17 84ᾳ. (1ὃν. χχγί. 
41). ---νν : ἵδη ΟΣ ὙΠ ΘΏ. --- 2) θα. μάογ- 

ΕΑΓ Β πῃ 6 τηΐϊὰ ]6 δθη86 : “1 Ὀγθαϊκ [ὉΣ τη γεο} "ἢ 
ἘΝΟΒΤ.: “ ΤῊΘ ῬΔΒΘ ΥἹΟΥ͂ ῬᾶΒ868 ΟΥ̓́ΔΓ, 88 ἰῦ “ΕΓΕ, 

ἴγοτῃη ἴμοβϑα ὙΏΟ86 Ὠρασὶ 8 Ὀσόκοη ἰο Ηΐπὶ ὈΥ͂ 
ψ οτη, δὰ ἰῃ 086 ἱπίοθγορί, ἰδ 88 Ὀθθῃ ὈΤΟΚΘΏ. 
Ι νϑ Ὀγοΐίθῃ, ἰπδίοδα οἵ: 1 ἤαγο ὈὉτΌΚοΠ [ῸΓ ΤᾺΥ- 
8610." [ΟἸΠΘΓΒ: ΒΥ σβοθο ἩΒοτθἢ Ἠδαυΐ 1 δὰ 
Ὀγοΐκθῃ (αἸτὶ Ῥαίη, Οςῃ. γΥἱ. 6). ΗΙΤΖ. : {8 Ὲ]Ρ 
Ὠοδατὺ αηὰ Εγ68, ψ ΐΪο} οουἹά ποῖ Ὀκ βαϊδῆοα πίιἢ 
Ὑ]ογοάοτα (οἰ. χυνὶ. 28, 29), αοἂ ν}}} {6 
“ὁ ΒΑ 0]8[γ" τ ὈΪΓΟΣ 766] 05 ΟΕ Ξ ΟΠ ἐπϑίοδὰ τυ 
οὗ 7229»). Ἐπ. τοϑάβ, ἰμϑιοδα οὗ ὙΥ2Ο ἼΦιε, 

ΚΛἼΠΟΓΕ ΒΙ ΤΩΡ], γ73)). ΤᾺῸ ΧΧᾺ μανθ τεδὰ 

95 ᾽).1 18 ἔμογα τῇ δ] βίοι ἴο Πανὶ ὰ ἰῃ ΡΒ. 11. 17 
(2 ϑαιη. χὶ. 2), 88 Ηθιιρϑῦ. βι:Ρ}Οθε81---}} 18 ἱοαπὰ 
ῬΤΟΡΕΟΣΙΥ ΟὨΪΥ οὗ [16 νΌΙΊΔΙ, 88 ΠΘΓΘ 8180 ἷῃ 1Π6 
ΔΡΡ Ἰοδίϊου ἴο 86 πιαγτίαρε το]αἰϊοδῃὶρ οὗ 75γαοὶ 
ἴο γο ονμμ, ΤΊ ψψΟΓὰ ΤΩ 6 ΔῈ ὈΓΤΟΡΕΤΙΥ͂ : ἴο ἐπα]; 
Ὀιὶ ὙΠΘΙΠΟΣ ἱδ ἰ{ ἐοισαγάφ οΥ αὐαὺ γοκ ἢ ἴὰ 
[86 Ἰαϊίδγ ϑθῆβε (Ηοβ. ἰχ. 1) γὸ δδνὸ 10 Ἰηΐεγ- 

Ρτγείθα ΕΥ͂ τθθϑῃβ οἵ ΡῸ ἽΘ -Ἴιε ; ἰμ 186 ΤΌΓΙΩΟΡ 
ὈΥ τππρϑηδ οἵὗὁἨ -“"ἼΠ|ιὶ.---ἰϑρ) (0) νι ας. 
ΘΌΡΒοΟΙ. ἰῃ ἰδ6 Ϊ4βῖ.---Ὁ 28, ποῖ οὗ [Π|ὸ 1άο]8 

Ξε δὺ, γα 18. 4, δ, Ὀαΐ οἵ [Π:0ὺ οδοαγρεᾶ, πῆῆο [ἐε] 
Ἰοαι ΐηρ ἰῃ ΠΟΙ ον ἢ ἴδοοβ (““ ηοΐ ΓΕΘ ΡΣΌΘΔΙΠΥ, "ἢ 
Ηττ2Ζ.). (ΗΈΝΟΒΤ. : ἰο ῬθοοτηΘ ἃ Ἰοαϊηΐηρς ἴο [Πθ6τη- 
ϑοῖνοϑ. ἘΒΟΒΕΝΜ. : 8ὸ {δαῖ ὑμποὶσ ἔδοθ ΒΗ ΟὟΒ [}}0 
Ἰοαϊμηρ.) ΟἽ. χχ. 48, σχχνὶ. 81.- νυ τ δα: 
“1ὴ ΤΟΐδΓΘΠΟΘ ὕο," 88 τοβρεοίζης, οἷο. ΟΡ. 

θοσίάο8, δεῖ, χχίὶϊ, 29; Ηοβ. ἐν. 19.--- δῦ, .ζἴκὸ 
1] 

ἂν, οὗ πἜΈ ἢ 1 18 δῷ δΟρτονϊαζίοι. 
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γον. 10. 111 γοσ. 7, ἃ ὑδῖιδα ἰῃ [8 ἀἰβοοῦζθθ, ἃ 
ἐς ρο τ ρῦτη οὗ [Π6 οδ᾽οσι ἱῃ νον. 2:6 τοτρδὶῃβ 
Ὑ Ηδ ἴδ, ἵυΐ ἐλεν πιιϑὺ σἤδηρο, τηυδί ΔΥΤΑΥ 
Ῥδος ο Ηἴπι. [ἢ [18 Θχρουτηθηϊαὶ ΨᾺΥ ὉΠΟΥ͂ 
οοῦι ἴο ΚΗΘ Φόβον. --- Ὁ) (1), φγαξδδ, 

7ηιωίχα, ἴῃ οοταρ]οῖς ἔοττῃ Ὀ)ποῦν. Τϑας τδς 
ἀοερὰ ῥγονθβ ἐπε ψογὰ 18 ποῖ 188 βρβοΐδὶ ροϊηΐ οἵ 
1}}18 βεοοῃὰ ρμα086 ἴῃ ἴδ ἀἰδοοῦγβα, Ὀπὺ (δοοοτάϊηρσ 
ἴο ὑἰ8ιὸ Δοσοηῖ8) ὑἢ)6 Θ΄ΕΓΔΙΓΥ οἵ Φομονδὴ, 85 ἴῃ ΥΘΣ. 
7, ἴῃ σοῃίζθας 10} ἴἢ6 140]8 [μαὶ ρβᾷ88 ΔΥΑΥ, 80 
ΒΟΥ ἴῃ οοπίτεϑῦ ψι0} ἴἢ086 Ὧ0 Ομδηρο ἴῃ [βσδαὶ. 
--Το ποχὰβ " Νοὲ ἰῃ ναὶὰβ μδνθ 1 βαϊὰ,᾽" οἷο. 
(δορ. οὐ οἷ.. χὶν. 23), Βῃονν 1 ζΈΠΟΓΑΙ μον ἰὐ ἰδ 
Ἰὼ ὁ, ὈΥ͂ πλοδ5 οὗ [86 Ὁ] Β]τθπὶ οὗ ναὶ ἢδ8 
6 βαϊά, ἐμαὶ [ΠΟΥ͂ ΘΔ ἀσοηυγο ἴγοιπ Θχρογ θη 8 

1Π6 Κιυονίοα με οἵ Φολονθ ; δμὰ [ΔῸῪ ἴογπι, Ὀ6- 
8.165, [6 ἐταηϑιζίοι ἴο ΟΣ. 11 : ἽΝ“ Π2. Ραΐῃ 
δηὰ αἰδρ]οάδυγο, ἴὰ βοηθγαὶ ᾿ἰγ ὶν ουγοϊΐζοη (ΝΠ. 
χχὶν. 10. Εζοὶς, χχὶ. 19 [17} χχὶὶ. 18). Νοῖ 
Ἐκ οἰ. χχν. 6 οσ 2 ὅδχ. χχὶἹ, 48. Βιυιῖ σορ., 
88 ἰο ἰδ6 Αιγδέ χεβίαγα, γὰσ. 14. Εἰΐδοῦ : ψὶῦ ἴ6 
λαπὰ ἀροὰ ἴπὸ (μισὰ (θ᾽. χΧχχὶ. 19), οἵ : 016 
Βαηπὰ ἱπίο [Π|ὸ οἴμοσ, Τὸ ρεβίυγα νυ ῖῦ} {86 70οὲ 
Ηδηρβὶ. ἴαῖκοθ ἰὴ [16 86η86 οὗ ἱπιραϊίθῃοο, ψ 10 ἢ 
οδηποῖ παὶΐ [ῸΓ [η6 δυϊοτϊηρ ἴο] οί ὕροὴ ὑδ6 
δὶ πίυϊ] δεϊϊου. Τδ6 ργορῃϑῦ βυτῃ Ὀ0}1Ζ68 ἴῃ ἢ18 Οὐ ἢ 
Ροῖδου ἴδε ἱμάϊσηδξίοη οὗ Φεθόνδ. ---ϑὰἢ, ἀοοογά- 
ἰῃσ ἴο 61], ἃ οΘοι᾽ ποίου : ἐδαέ. 

ΟΣ. 12. ϑδί΄ί':ῳ:ηος [86 ““ ἢοτδ6 οὗἨ [βχϑοὶ " (νϑσ. 11) 
85 ἃ ὙΠ|0]6 ἰ8 ἐπίοιργοϊθα ΌΥ τηθδηβ οὗ δὲ ἴῃ [ὴ6 
ῬΊυγαὶ, δῃὰ βίῃσοα, ἰὼ ἰδοῦ, σλοσὸ ΘΧϑΟῦῪ 1 15 [Πσ8ὲ 
ἍὮὯοῸ [411 Ὁγν Ὧ᾽6 διυοσά, οἴθ., ἴ86 βρϑοϊβοαίίοη οἵ 
ΟἿΓ γ6 186 τοίου ἴο ὑπὸ βδτηθ ρμαγίΐο8. Ηδ {παῖ 18 
ἴων ΟἿ, ψὮΟ ΠΙΔΥ τϑοΐζοι μἰτη86} ἴδ ΟἹ ἔγοτῃ [6 
βὐογαὰ, ψὨϊοὴ ἰ8 ὅγϑι παιιθὰ ἴῃ Ὑ6Γ. 11, ἀΐθα ὈΥ͂ 
1δεῖ το 18 Ἰαδὺ παιιθὰ ἴῃ νΟΣ. 11, 8:4 ἢδμ66 
τοϊδιϊνοὶν ἰαγί μοὶ οὔ: ἱ Ης ἰμαὶ ἰδ 
ὯΘΔΙ, ὍἘΠῸ 8 ὨΘΔΣ ἴῃ (ἰδ ὉΥ͂ δπιΐηα, [86 
δοοοῃὰ πδιιδὰ, ἀοϑϑ ποὺ, ον ῦ, Ῥοτϑἢ Ὁν 1, Ὀαὶ 
ἔδ116 ὉΥ σμδὶ ἰβ δι}}} Πρᾶσοσ ἴο Οἷπὰ (Δοοογάϊηρ, ἴο 
νεῦ. 11), ἴδ6 ἢτεὶ πδιηδὰ σιυοσὰ. δ πεῖ σϑ- 
ταδῖτϑὶ ΟΥ̓́ΣΣ, ΥἱΣ. ἔγοπι ἴδ6 ροδίλ!θησθ, δηαὰ ἢθ 
δι ἰδ ρεοδοσγοά, υἱζΖ. ἔγσοπὶ ἴ}6 βυνοτά, ἀἶθα πόνο ῦ- 
(μοίοθα, 86 ἱζ τεσ οὗ δἰ πιθοὶἕ, ΌΥ ὕπο ζδιμΐτιο. 
ΤὨς γοναὶ ηρ τεΐδσθηοθ μΈσθ, δοοογάϊηρ ἴο ΟὮ. 
ἦν., ν., ἐδ ἴο [6 βἰοβο οὗἨ Φογυβαίδτα; αὶ ἬἼΨΟΠ 
ἦδ ποῦ ὁ ἰδπαὺ βοοοπηῦ: π0 δαὶ 18 Ὀθδίοροα 
(Η!:112.). Οὐ. Ὀ681468, οἰ. γ. 18. 

γεν. 185. ἃ ἡτά Ῥϑῦδβο ἰῃ ἴδ ἀἸΒΟΟΊΓΘΘ ; ΠΟΙΏΡ. 
γοσα. 7, 10. Τ ροΐπῇ ἴῃ πδηά 18 ὕπο οἰεσπὶίν οἵὗὅ 
δεδιοναι---[ὰθ Ὀοριπηΐηρ Ὀοΐπρ αἱ [6 88π10 {1Πὶ6 
τοσυπηιοὰ ἰῃ 8 ΒΌΡΡΙΘΙΩΘΗΓΔΙΥ ὙΑΥ͂ ΠΟΝ δὖ ἴδ8 
οἷοδο δπά ἰοσιϊ που οὗ [6 ἀϊϑοοῦχθο---ἰὰ 60Π- 
ἔγαδί ψὶτἢ ὑπὸ Ἰδηὰ, ὁ0 ὉΘηγ τὴ δῦ ἢ δ8 
ὈΟΘΏ Ῥτγοζωηΐβοά δπὰ γίνου ὉΥ δοῆονδα Ηἰγ56][! 
ΤῊυΒ ἴΠ0 ΔΟσοΙ] Βηστηοπΐ οὗ πε ἀἰνὴπα ΕἼΓΥ }α8ῖ 
τὨγοδίδπϑα (νοῦ. 12) ἰ8β Ὀσουσηῦ δρουῦῖ. ῬδΥ ΔΡ8 
Αἷθο [ἢ ΠΘΆΤΟΥΒ οὗ 86 ρτοροὺ ἃστθ δή ἀγοβϑοὰ, 0 
ΣΠΔΥ͂ Ὀ6 σοποοῖνοά οὗἁ 848 δοαυϊσγίῃρ Βυ60}} πον] οάζθ. 
Οὐπιρ. Ὀδδίάθθ, νοσϑ. 4, ὅ; 1 Κίηρβ χίὶν. 28; 
2 Εἰηρ χνϊϊ. 10, Ὠδαΐ. χῖὶ. 2; 188. πα ΣΝ 
Ηοα. ἱν. 18: 96Γ. 11. 20, 11]. 8.-- Ηείρ δ οὗ ἰὰ 
απῶ 0086 φ πιοιιπέαΐν.8, 85 ὈδΙΉρ ὭΘΑΓΟΡ ὨΘΑΡΘΏ, 
ἴηο ὨΟΘΥΘΏΪΥ ΡῬΟΝΟΓΒ, 88 ἰΐ Ῥ6ῚΘ ᾿ἰκθ παΐεραί 
αἴέαγε 9 (λέ εαγίδ, δἀαριοά αἶϑο ὉΥ τραζολύπρ ἐλε 

φ' ἐλὲ ϑαογίβος, οἵ 1.6 βοογί βοίαὶ δηιοΐε 
τροη!οηδά ἴῃ τ ἢδὲ [Ο]]Ο8. --- Ν᾽ οῦ ἰογοϑίδ, ζτονοδ, 
Ὀπὶ οὐπσίε ργεεν ἐγοοδ ἰουπὰ ἴῃ Ἐπ 6 ὈΓΟΟΚ ΘΒ ΔΏ 618 

διὰ σανίποα.--- ον Ηἶκα ἥδε, ἴγοτηῃ 18 δισθηρίδ, α 

ἐγδ6 δἰ τηῖ]ατ ἴο ἴπ:6 οαἷκ, θνεσ  τθθ, το ἢ ἴῃ δῃδθ, 

ὙΠ|Ὲ ἔταϊῖ ἕξη οἰ αϑίοιβ, σαραδίο ο7 τεαοϊβηρ α σγοαΐ 
ἄσε, ὮἸδῆθδ 8}80 πδοὰ [Ὁ πῃ τη 8, 1. Πι Δ ΆΓ]κδ, 
δῃα {86 |κὸ (ΚΊΜΟΗΙ : ΟἿΣ 6]1ὴ39). ἴπ δὺδογίο!]}- 
ὕαγο Τὴ6 ἴγθ6 τιορῦ Ῥτγαΐοσγγοα, ρεγλαρδ αδ δεῖῃο 
δαογο ἐο Αδίατίε. ὙδιΣ ὈΛΡΊΌ. ἰθοο ψἕο -ΞΞ εἰδὴ. -- 
ΤῊΘ τ μόθον ἴοστλυΐα ἴῃ 086 ἰανν οὔ [6 οἴεσίπς ἴῃ 
ἄθμθναὶ, δηὰ ἱπ Ῥδγ σα] οἵ ὕπ6 Ὀπτι-ΟἸ ΓΙ ΠΣ 
ὙΠ] ΟῈ 18 ΨῈΏΟΙΥ ὀοπδυμηθ, Π) ΠΛ, ““βανοὺγ οἱ 
τοϑῦ,᾽" 18. ἃ ὉΠΟΥ͂ οὐ ἐξοίσηι, 6 γ αοα τηυδὲὶ ὈΓῸ- 
Βουησα ἰΐ οἵ ἴΠ6 ἡ ΟΙΒΕΙΡ οἵ ἰάο15. (“Το 1ά68 οὗ 
γέδί 1ἰδ8, ᾿ἶϊκο ᾿δῇ οὗἩἨ ρέαζο, ΒΥ ΠΟ Υσηοτι8 ἩΣῸ ἀ6- 
σΟΡΙΔΌΙ ΠΥ, ΡΙΘαβδη 685, 80 ἴῃδῇ [6 ΤΟΓΤΩῺ]8 18 
ἰηϊοπάἀεὰ ἴο δββοτΐ ὑπαὶ ὕπο ΟἸσηρ, ΏΘῺ ἰΐ Υϑ08 
ὍΡ, ἰ8 Δοσορίδ]6, Ὑ7611- Ρ]θδϑίην ἴο ἀοά,᾽" ΒΑΗΕ.) 
Οορ. ὅεῃ. γι. 21; ἘΖεκ. νὴ. 11, χνυὶ. 18; 
Ηο. ἰἱ. 18. 

γεσ. 14. Τὴ6 ὌΧοθ ΠΡ ΟΧΡΓαδβῖνθ ρΌΒΓΌΓΟ 
(οἈ. χὶν. 9, 18) οχρὶαΐηβ 1186], ἴῃ οοηΐτασι ἢ 
16 ἔογοροίϊῃρ βδργεαὰ οὗ ἰαοϊαῖτΥ (ΠῚ) ΟΥΟΣ 

ἀϑαϊηδῦ Ὁ) 7) ἴὰ νον. 18). -- ΠΟ ̓ ΠΟΘ ἰδ: 
ἃ ὙΔΒὶΘ δηά ἀσδβοϊδίΐου, ἐλεὲ ογοαίεδέ ισασίο. 
ΟὐμρΡ. οἷ. ν. 14; εγ. νἱ. 8.--ΑᾺ ὙΠάθσηθθο οἵ 
ὭΣΡΙΔΙ ἰβΒ ποὺ ΚΟ Οἰβθῖν οῦθ, ἤθησΘ. ΠΗΔΗΥ͂ 
ἢδνγνο γτοϑδὰ ΗἸΌ]ΔΉ, ἃ οὐ συ πὶ ἢ ἸΔΥ ΟἹ [6 Πού Π Γη 
Ὀουπάδσγ οὗ Ῥα]εβῖμο (ἢ), τ Π Ἰοσα] αὐϊαομεα 
ἴο ἱΐ, ἰὰ {Ἀϊ8 8Β6η86 : ““ ἔγοτὴ [86 τ ΠΠ|ΠΔΘΓΏ685 (1 [ἢ6 
Βοι [ἢ Δ) 6αϑὺ) 88 ἴδ 88 Εἰ ΙΔ." [1}εβίἀθβ τ} 
ἴδοῦ [μδῦ [86 ὀἴδηρο οὗ τοδα ΐπρ ἰ8 τ᾿ που δυρροχΐ 
ἔγοτα 6 δησίϑθηϊ ὑγβηβ᾽δίοτη, ὑἤθῚθ 18δ 80 6 ἢ 
δισαληδῦ 1Ὁ ἴῃ 84 ᾿ϊησυ διϊσ δῃηὰ ρβορτγαρΐο8) μοληΐ 
οὗ νἱον (οορ. 1)ευϊ. χχχὶν. 11 δῃὰ 2 ἐϊῃ 

] χχ τὶ. 88; Φογ. χχχίῖχ. ὅ, 111, 10), παῖ σον αὶ ηἶἷν 
[886 Β᾽Ρ]Ὲ ΡΪΔὴ ΤΟΟΟΠΙΙΘ (8 ἰϊ8ε], ἴο ἴᾶΚὸ Ὁ 
ΘΟΙΩΡαΓΘ Οἶνον (02) δηὰ “Ι]ΔμΔᾺ ᾿ Ξξ Ὀ10- 

Ἰαϊμαϊτ (ὅοΓ. χὶν . 22: ΝΩ. χχχὶ δ. 46),  ΙΟΝ 
69 4ἷδθο ἱῃ ἴῃ ᾿μβου ρου ΓΕ ΕΥ̓ αἰβοονοτοᾶ εἴ 
ὈμΒίθδπ, οη ἐπ οὔ 6Γ 8146 οὗ ἴῃ Ποιὰ ὅδα ΟΟΙΏΡ. 
ΘΟΒ]ο Δ 5 Οϑέεγρυοσγαηιηι, 1870; ΝΟΔοΚα, 
Ὧὲε Ππδολγῦ ἀε6 Κόπὲρε λἴεδβα νο οαὐ, ΚΙεὶ, 
1870), Ὧιθ Μοβθὶῦθ οἱ οὐ ἴῃ τηαγρίη οὗ [88 
δτοαῖ πὶ] ἰογηθθθ οὗ Ατδΐα θδβοσία. Οὐ. Καὶ] 
ἢ [8 Ρ . [Εξδν. Ὦ,κ68. “" ΙΒ] μὴ " 89 αὶ 
ῬΓΌΡΟΥ ὩΔΠ16 ἰοττηθιὶ ὈΥ͂ ΕΖο κ᾽ 6], ἢ 086 ἀρ ρο]]αϊνα 
ταθδηΐηρ (ἔπ 6 ἴογπὶ Κὸ ΠΏΣ ΓΙ, 8146 ΌὉΚ διὰ6 

ΓΟΌΡ) 18 Ῥοθαρα: “ὙΠ άογηθββ οἵ ταΐῃ, οἵ ἀδ- 
τὶ" 

βι Γι οἴ0. ᾿᾿ (5 06] 11. 8; ὅτ, Ἰὲ. 236), ΔΔΙΟ ΟΌΒΙΥ ἴὰ 
“4 ΒΑΡΎ]οη. ἢ 

ΑΥΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΟΤΕ ΟΝ (Ἢ. Υ-., ΥἹ. 

{{π ἴδ νἱδίοῃ οὗ {8} βαρ δπὰ [ῃ8 ἸΒΙΠΌΤ, 
ὈΘΑΣΏΩ, 8 ὨρανΥ Ὀθγάδη οὗὨ ὑγοι Ὁ] 68, μὴν 1" ὶ 
Ῥτομτοθθ, δπα ῬΑΓΕΥ 801}} ἐπ ρθμάϊηρ, παὰ Ὀθθα 
Δ ΠΟΌΠΟΘα ὈΥ̓ ἴΠ6 ῥτορῃδί 88 (ἰθὑθστωιηθα δραϊηςῖ 
[πὸ οονϑηδηΐ Ῥθορθ. ΤῊΘ οἰιοίοηβ οὗ Ἐργρὶ 
δαηὰ [δ}6 [τἰα]8β οὗ [16 ν] ΟΥ̓ 655 ὑΤΌΓΘ, 1 8 ΠΙΒΉ ΘΓ, 
ὕο Ρα88 ΟΥ̓ΕΡ ἴπθπὶ ἀραίη. Βαϊ δυθὴ (μδὺ νγὰ8 μοὶ 
ΘΩΟΌΜΖὮ ; ἴου 88 ΤΠΘῚΣ ἘΠῚ ἐχοθοαθα {86 ψυΣ]δὃρ οἵ 
ον ογοίδι μου, 80 1δ6 σ᾽ Δβ θοιηθηῦ μον ἴο Ὀδ 
τοσοϊγοά ἔσομαι [86 Ὠαπά οἵ αοὲ τᾶ ἴο ΒΌΓΡαΒ5 4]1 
(παύ δὰ Ὀδοῃ δχρογίθησθά ἰῃ 186 ϊδίοτυ οὗ 1.19 
ραβδῖ. ΤῊΐδΊΠΟΤΘ ΒΟΥΘΓΘ τὴ 8 υπίοϊἀοὰ 1η [86 
Ὠθχῦ ν͵ϑίοπ, [μ8ῖ τοοογάϑά ἰῃ ἴμδϑ8 ομαρίετβ. 
ΤῊ Ἰπαρτηθηΐβ ὑμοιώβοὶ γο8 διὸ ἀἰδίτι θυϊοὰ ἱπἴο 

ἴὮτοο οἰδβδοβ, δοοουάϊηρ ἴο 1η6 ἰῃγθοίοϊ ὰ αἰγὶ δίθ ἢ 
οἵ {86 Πδὶνγ : [88 δβιυοτὰ νγχῶϑ ἴο ἀδ νοῦ ομθ-ὑἱτὰ οὗ 
186 ῬΘΟΡΙθΘ ; ἰαυαΐμθ δὰ Ῥθδῦ θοῦ δηοίμοῦ; δηά 
ἰδΒαΐῖ ψὩ] ἢ τοτηαϊμϑα ὰ8 ἴο 6 δοαϊ,ογθα ἃτηῸ 
Ἴ86 παίξοπβ. Το βίτοῃηρεϑβὶ Ἰδιιβτιαρα 'β ἘΠῚ ΡΙΟΥ 
ἴο ἀεβογὶδα [06 σαὶ μι 0108 ἱπαϊοαϊοα πᾶν [8600 
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ναγίοιϑ ἢ θαά8, δηὰ ἀνοσυ της 18 Ἰηἰτοἀπορα ἐμαὶ 
Ἰαϊσῦ πᾶν {πὸ οἴἶεοῖ οἵ σοηυθυίηρ ἴΠ0 ταοβῖ 
ἈΡΡΆΙΠηρ 66 οἵ ἴ.8 δοπχίηρσ ζααγθ. Ατηϊὰ [86 
ὨΟΙΤΟΙ͂Β ἴο Ὀ6 Ῥτοάυσθοα ὈΥῪ ἴδταΐηθ δηὰ ῬθβΌ]ΘΠποΟ, 
1:8 ἀτραάία] ψψοτιὶβ οἵ Μίοϑοϑ, ὑπαῖ “" Παὶγ ἰδ 6 ΓΒ 
δου] δυῦ ὑΠ6ῚΓ 508 ἰῃ πὸ τηϊάἀϑὺ οὗ ἴῃ 6ηι,᾽" τὸ 
γοϊϊογαϊθα, τ ὶτῃ ἔἰο δα ἀἰτίοι οὗἨ [ἢ 8.1}} ἀαΥκοΣ 
(ραΐατο, ἐμαὶ ““ [6 808 βῃοιυἹὰ 4180 οαῦ ὑμοὶγ 
[αὐ οτβ ̓"᾿ {(νὸγ. 10)... Τὸ πιὰ Ὀοδβίβ οὗ πὸ δοϊὰ, 
ἴοο, ΘΙ ἴο δα ἰοῦ ΟΥ̓ ὑμὶν σαύαροβ [86 ὁ8]8- 
τη τἴθ8 ρτοάυοθα ὈΥ {16 601} δῇγονβ οἵ ἴδῃ ; 
δηὰ {86 βιϑὐϑοστὰ 8 ἴο ρ8858 {πτουρὰὶ ἴἢ9 ἰαηὰ ἴῃ 
δ ἢ [ἌΓΥ, [δαὺ ποὴθ 8ῃοι]ὰ 6 8400]0 ἴο 680806, 
6 Π ]οΥ]ρ 4}} ἃ ἀοβοϊαῖο ψ]]άθγηθ88 (οἢ. νἱ. 14), 
ἰοπ ΥΟΥ ΠΡ αἷ8ὸ ὉΠπιδὶν 14.015, πὰ βοδίςοσίρ δτουπὰ 
ὑμαπὶ [86 ἀοϑαὰ οαΓοα868 οὗἨ ἐἢ8 ῬΘΟΡΪΘ, 80 ὑδμαῦ [6 
ταϊηρβ ἴα ΜΜὨϊοἢ ΤΏΘΥ δα [0] ΒΕ} ὑγαβίρα διιου]ᾶ 
ον ἴῃ [86 ἀαΥ͂ οὗ 6.1} Ῥσονὸ {116 ψ ῦΠ68868 δηὰ 
υ Ὠ ΡΑὨΟῺ8 οἵ ὑμοὶγ τιΐη (οἰ. νἱ. 8-6). ΕἼΏΔΙΪΥ, 
ἰῃ τοβροοῦ ἴο ἔμοβδὸ ὙΠῸ Βῃου]ὰ δβϑοᾶρα ὕΠ| ΤΏΟΓΟ 
ἰτητηδαϊαῦο οΥ118, ποῦ ΟὨΪΥ͂ Βῃου]αὰ ἴΏΘΥ Ὀδ 8βοδῖ- 
τογοὰ [αν α΄ ψι46 ἀπιοηρς Π6 παύϊοηβ, Ὀαΐ ϑῃουϊὰ 
ἔπογα 4150 τηϑοΐῖ ὙἹΠὮ ἰδιυιι εἷς ἀπ ΤΟργοδύδο8; 
ὩΔΥ͂, ἃ βϑοτ βῃου]Ἱὰ Ὀ6 ἀτάττη ουἵ αἰζον ὑΠθ 1, 88 
ἰδὲ αἰτοιάν Ὀ6θὴ ργοάϊοϊο ὈΥ Μοβοϑ (εἰ. ν. 12 ; 
μον. χχνὶ. 858); θυ, ἴοο, ψγγὸ ἴο ὯΘ ἴοσ ὈΌΣπίη 
(80 α͵]80 188. Υἱ. 18); ἴοῦ [6 ΔΏΡΟΓ οὗ 6 [0 
ΜῸ8 501} ἴ0 ῬΌΓΒΙΘ δος ὑμθχ 1} “ [τίου 
ΓΟ υ Κα 5,᾽ πη} Ηδ δὰ ὀοτῃρ]εὕο  Ὀτόκθὴ ὑπο ὶγ 
ΛΘ 06 ]]1οὰ18 Πραγίβ, δπὰ τγουσῃῦ ἴῃ ἔἤθτ 8 βρὶ γὶϊ οἵ 
γα ΟΠ ΓΙ ΟΠ [ῸΓ 815 δηὰ ροσίδοϊ σθοοπο δύο η 
οὗ Ἰιοατὺ ψὶῸ αοἀ (ἢ. νἱ. 9). 

Νοιιῖης οὗ ἃ ἀθήπίῖα παΐαγα 18 τη θη] οηθα 88 ἴο 
τη δῃὰ ρμἷδοο ἴῃ {ηὶβ ἀκ οὐδ ]ἔπο οἵ τουϑα]οα 
ἡυάριποηῖθ, Τμαὶ ἴπ6 ἀοοπὶ οὗ εν] γὰ8 ὈΥ͂ Π0 
ἸΩΘΔῊΒ ἴο 6 οχ ιδιυϑίρα ὈΥ͂ ἴε ἴγοῖ!Ὁ]68 οοημηθοϊοα 
ψὶἢ ἴπε Πα] θη οοπαϊοϑῦ ἷἰβ τηδηϊίοδῦ ; ἴον [μα 
Ῥογίζίοῃ οὔ ἴῃ68 Ῥϑοῦϊα 0 ΟΓῈ ἴο 5ὸ ἰηΐο δχὶὶὸ 
δὰ Ὀ6 αἰβροῦβθα ἃπμοηρ [86 δίίοηΒ ὝΘΓΟ ἃρ- 
οἰηΐοα ἴο ΟΡ ἃπὰ 50}}} ἔυΐατο ὑσὶ Ὁ] 10 }8, 
ἤργθ Μὰβ ἴο Ὀ06 ἃ φολιηϊ παρ 6Υ]] ἴῃ {πΠ6Ὶ 

ἀοϑίϊηγ, Ὀθοδῦδο γα ψουἹὰ Ὀ6, 828 86 [οτὰ 
ΟἸΘΑΓΙῪ ἴογοβανν, ἃ ροστηϊ δῦης 6]] ἴῃ [Π6ῚΡ 6ἢδ- 
ΤαοῖοΓ ; δηὰ 50 ἸΟΩ 88 {λιῖ5. τοοῦ οἵὗἨ ὈΪΓΓΘΓΏΘΒ88 
Βῃου]ὰ 511}} Ὀὸ ΡΥ ρΊ ΩΡ ἃρ ἰηΐο δοίβ οὗ τϑὈθ] ] 0 
διζαϊπϑὲ οι, ἰἴ Βῃου ἰ ΠΟΥ͂ΘΡ σθΆ86 ἴο Ὀ6 γθοῦ Πρ 
ὍΡΟΩ ἴδηι ΜἱὉἢ βίγοαϑ οὗ ομδβυβοπηθηῦ ἴῃ ῥτο- 
γΙθπο6. ἴῃ (18 {Ππὲτ Ψὰ8 ἠοϊῃὶηρ δΟβοὶιςοὶν 
ΒΙΠρΡΌΪΑΓ 8ἃ5 ἴο {π6 ργίποὶρία οἡ ἩὮὨΙΟἢ {116 ἀὐνὶηα 
δονογηπηθηῦ ὨΓοσΘΟαοα---ΟὨ]Υ, 48 αοα ἢδά οὐῃ- 
Ὡθοίοα Π᾿Π861 7 ἢ 153Γὰ6] Ἰ ἃ ἸΠΏΔΏΠΟΙ Ηδ ΠΟΥ͂ΘΤ 
ἢδὰ ἀοπθ ψἸ ΔῊ παύϊοη Ὀοίογο, ποὺ σου Ἱὰ ψ ἢ 
ΔΏΥ οὗΕΡ αραΐη, ἴμογθ βῃοιυἹὰ Ὀ0 ἃ ὀθγίδὶ ἢ 
Βἰ ΘΙ. ΪαΓΙ Ε ἴῃ {Π|6]Γ ὁΆ886 88 ἴο {86 δοίῃδ] οχροσγὶ- 
αλι66 οἵ 5π||6τἱηρ ὁπ δοσοιηΐ οὗ βίῃ. [ἢ ἐλδὲν ἢ]18- 
ὯΟΣΥ 8ἃ8 ἃ ΡθΌρ]θ, ἴδ (οοἰϑῖορβ οὗ Οὐ 5 τὶ ρῃίθουβ 
ἡυαρτηθηῖ που]Ἱὰ ἰόανθ ἱτ ρτϑϑαίοηβ Ὀθῃϊπὰ ἰδ οὗ 
ὈΠΟΧΑΙΏΡΙ ὦ βου ΠΥ, δοοοτάϊηρ ἴο Π9 τψοτὰ ΠΟΘ 
αἰϊοτεά: “Απὰ 1 Μ1}} ἀο ἱπ ἴπεδο ὑπαὶ ὙὨΐοὰ 1 
ἢᾶνα ποῖ ἄοῃο, δηὰ ὙΠογθιηΐο 1 ψ1}} ηοΐ ἀο ΔΩΥ 
1θογὰ ἴῃς ΠΠ|κ6, Ὀδοδῦδα οἵἉ 4}} ἰηΐπ6 δθοιαἑ μα 05, 

Βυὺ ἴῃ6Γ6 18 ΠΟ σαΡγῖοθ πῃ {π6 ἀφ 4] σβ οἵ Οοά. 
ἼΝΏοη Ηδ δῇίοίβ σι ἰλ6 τοὰ οἵ ομδβιϊβοτηθηΐ 
δηὰ γοΡΌΚαο, 1ἴ 18 ΟὨΪΥ Ὀροδὰθ ἐδ τίρῃίθουϑ Ῥγ]η- 
εἶρ᾽ε8 οὗ Ηϊ8 ρονοσημηθηῦ ἀθτηδπὰ 1; δηὰ {δ6 
[δϑγὉ} Ὀυγάθῃ οὗ 6.118 ὮΘΤ6 βυδβρεπάθα οὐϑῦ ἐῃ9 
Ἰθαὰβ οὗ δηοίθηῦ ἴβγαθὶ βου 8 4130 ἃ ψαγηΐῃρ- 
ποῖα οὗἉ λιάρστηοηΐ ἴο 411 παιϊϊοηβ δῃὰ 8}1] δσθ8 οἱ 
[86 νοῦ. Ὑπό θά Ὀθθῃ, ἰξ 18 ἔσθ, βυσῃ 
ΟΠ αηρο8 ἱπίτοαποοα Ἰηἴο [Π6 ουὐναγαὰ δάτηϊηϑῖτα- 
ὥοῃ οἵἨ (οὐ᾽5 ἰησάοτη, 88 σον Σἴ, ἴογ (86 τηοβῖ 
Ρατῖ, ἸΏ ρΟ581}]6 ἴο ὕσιοθ 6 ἐχϑοιτίοη οἵ ΗΪΒ Ἰυάρ- 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

τηθηΐβ ὙΠΓῸ (Π6 βᾶπὶ6 θ886 Δηᾶ οογίδι ΠΥ 18 
ὙΠΟ. 6 68} ΙΔ ὙΠΕΙ͂Σ ΘΟΌγ86 ἱπ 6 ἢ ΘΓΟΥΥ͂ οὐ 
δποίθηῦ ἴδ]. Βυΐ ἰδ ἰβδ ποῦ [86 658 οογίαϊη 
ταῦ 1ὴ6 Ῥτὶποὶρ]ο8  ΒΙΟΒ Ῥγοάιοσδαὰ ϑ ἢ τηαγκοὰ 
οἴεοία ἤθη Δ1Ὸ ἰῃ δούνε οΟμρογαίΐοι 580}}}; δμά 
ὙΓΏΘΓΟΥ͂ΘΓ 18Γ861᾽8 ρα }]Ὁ 18 πο στο δον, ὕπο ν1]} 
ἰπ6}}}0}}0 Ὀ6 οχρογιθηοοὰ αὶ σθθθναὶ οἵ 5τμ6] 8 
ἄοομῃ. ΕῸτ {110 ρο8061 88 Ὀγου ρηῦ ΠΟ Βυβρθηῃβίοη 
οὗ ἀοὐ᾽ ὑπιβῦϊοθ ΔΏΥ τῇογα ὕλη οἵ Ηἰδβ τποσογ. [1 
σοῃύαλιιϑ ἴΠ6 τηοϑῦ ρ]ογίουβ ΘΧΙὈΣ ἴοη οὗἨ Η 8 σταος 
ἴο ΒΙΠΏΘΓΒ; Ὀαὺῦ δἰοησ Ὑἱἢ ὑΠι18. 10 σοηΐαὶη8. {116 
τπιοϑβῦ αἰἴδοϊίηρ πὰ αὐνία] αἰβρΊαν οἵ Ηΐ8 γὶρῃὔθουϑ 
ἰλάϊσηδίίοι ἀραϊηδῇ βίῃ. Βοίδι ἰδαϊαγοβ, Ἰηἀεοὰ, 
οὗ ἐῃ6 αἰνίπο ομδγδοῖοῦ πᾶνθ σοβοῃθα Πα 6Γ [ἢ 6 
βοθρεὶ 8 ἈΙΘΏΘΣ ϑίασο οὗἨ ἀνθ ορηγθηῦ ; δηά 80 ἴαγ 
ἃ5 ἴδ ἰηϊγοἀποίίζοη οὗ ἴΠ6 ΠΟῪ σονθηδηΐ Ὀδοη 

ἔτοση ἰανίη ΔῊ Ισγεδῖ Οἡ πε 8ενυθυΥ οἵ (ο΄, [Πᾶϊ 
ποῦ ΠῚ ἰδ δρροαγϑὰ αἷὰ {πὸ Ψ6ν)8 ὑιθιηβοῖνοβ 
ἜΧΡΟΣίθηοθ [6 Ὠοανϊοβὶ Ῥογίΐοῃ οἵ ἐδ 601]8 
ἐῃγοαϊθηθα δραϊην ἴδοῖὰ ; [Π0Ὴ ΟἹΪΥ Ἰὰ τ}9 
ψγαΐῃ Ὀορίη ἴο [411] ἀροὴ ἴδ 6πὶ ἴο {116 υὐλοτγτηοδῖ, 
διὰ [89 ἀαγ8 οὗ ἀδγίζ6858 δῃὰ {ἸῚ  ]αἰΐοι σοΟπιο, 
ΒΟ 88 ποὰ ῃοΐ ΕΙΓποτΐο θθθὴ Κηονῃ. ΤὨΪβ 
νἱβίοη οὗ γοῦϑ, ὑὉμοσοίοσθ, οχίθῃ 8 δἰ ον Ὀοίῃ 
ἀἰβρϑιϑαϊοηβ, ἀπ  ΒρΡΟΑΚΒ ἴο τῇθῃ Οὗ ΘΥΘΓΥ͂ 896 
δηα οἸΐπηθ ; ἴδ 8 ἃ πλίττοτ, ἱῃ ὁ} ὑΠ6 αδϑίϊσα οὗ 
αἀοἀἂ τοβοοίβ ἐΐβοιῦ ἴον ἴλ9 ψογ]ὰ δὲ ἰασρθ, Ὑ11}} ΩῸ 
[ὈΓΌΠΟΣ ΔΙ ΓΘΓ  ΠἸΟῊ [ὉΤ ὟΝ ὡς ὐπι68 ὑπ 84} ΒΟ ἢ 88 18 
᾿αΡ] θα ἴῃ ἰδ6 τψογὰβ οὗ ἴῃς δροβίϊθ: “Οὐ μον 
τ ἢ ΒΟΓΘΙ ῬΌΠ ΒΘ ηΐ, ΒΌΡΡΟΒΘ γὙ6, 8181} ἢ Ὀς 
τπουσῦ του το αὶ τού θη πάθος ἴοοῖ 
ὅπ ϑοῃ οὗ , 8πὰ δαί οουπίδα {1106 Ὀϊοοὰ οἱ 
[η6 σονθηδηΐ, ΒΕΓ ἢ6 88 βαηοῦϊβοά, μὴ 
ἸΏΒΟΙΥ τΐηρ, δημὰ 80} ἀοπο ἀοϑρὲϊε ἀηΐο [89 
δρίσίῦ οἵὁὨ ρσταςο ἢ "---ΕΑΙΒΑΙΕΝ᾿Β Αὐοζὶοῖ, ὑρ. 64, 
θὅ--67. ---ἸΥ, Ε.] 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑῚ, ἘΒΕΙΈΟΤΙΟΝΒ. 

1. Βιυῖλ νμδὺ Ἠᾶ8 159186] δοιιρῃῦ Ὑ] 4]}1 ἴΐ8 
ἰἀο]αίτν ῖ [10 [88 Ἄν 8 βίτδηρο Τρ ΟΟΏ ΒΗ 688 
ἰπϑίοβα οὗ {πᾶ οἴετοα ἰο ἰδ ἰπ {Π6 ἸαῬ οὗ οά, 
νἱΖ. [86 Πολύβου τὶρῃ δουβηθ88, Ψ  ΙΟΝ 18 [δὲ οἵ 
[9 παύαγα] τϑῃ ἴῃ ἢἱβ 861{-.1}. Τοτοίοτο αοά 8 
τὶ σῃὐδουβηθβδ ἴῃ ᾿υἀρσιηθηῦ ὈγΘα8 ἴῃ μΐδαα8 (18 
δε τὶ ἨοοΟυΒη688 ἴῃ 4}} 18 τηδῃ 01 [ΌΤΙΏΒ. 

2. 1 ἰ8 Ὁπογοίουθ ἴμ6 γβὺ μού ἴῃ [6 ῬΓΆΥΟΡ 
ΨΉΠ1Οἢ 6 Μοββίδῃ [88 ἰδυσηῦ 8: Ηδ)]ονοὰ 6 
ΤῊΥ πδπγὸ, οἵ ΜΪΟΝ ἴΠ6 Πγβὺ ϑίδρ 15 [8 6χ- 
ὈΓοββοὰ ἴῃ ἔ}ι6 Ηοἱ ἀοἸ] θοτρ Οαἰθο βιὰ : Οτβηϊ τμαΐ 
Μ 6 ΤΔΥ Τρ Κη ΤΉθο, ἃ Ροϊηΐ ἴο ἡ ΠΙΟΝ {115 
ΟὨΑΡΘΙ 4180 ΓΟ ΓΗΒ ΟΥ̓ΣΥ 8πηἃ ΟΥ̓́ΘΓ δσαΐη. Απὰ 
ἴο ρ)ουν δὰ ἀνασαι Οοὰά ἱῃ 4}} Ηΐβ ψόογκβ, 88 [86 
οαἰδοίϑιη ἰατίῦοῦ ἴι 8.168, 18 ΘΧΔΟΌΪΥ [Π9 οργμοκὶϊθ 
οἵ {ῃ6 ψοΣΚΒ οὗ ΟὟΥ οὐ ΠΔΠ 48 ἴῃ ΤΟΙ. 6. 

8. ὙὙΠΜουῦΐ ἃ στοηηδηῦ, [86 οὐ ΥΒ Υ οὗ 1π6 αὐ γ] 9 
οονοπδηῖ, δηὰ τ 1Ὁ {Π6 οἰοτηὶο οὗ Φοβουδὴ 
Η]Ἰπι861{, {6 δββθῆοο οὗ Ηἰβ πβιηθ, ψου]ἢ [4}} ἴο 
[886 ατουπά. Τμὸ οοηθ παν οὗ [86 ΟΠ ΌΓγοῖ οἵ 
(οά 18 [86 ἀοἔεποοσ οὗ ἴπ6 ἀἰνίηο οουθηδηῦ-[Α1 ΓΠ}{Ὁ]- 
Ὧ688, [Π8 ῥτγοοῦ οὗ (η6 ἀϊνίηθ Ῥγονϊἄθῃοο (ρονθγῃ- 
πη6 Ὁ), [08 ὙΓΣΌΙΩΡΉ οὗ ζτδοθ οὐδσ 41} Ἰυἀρτηθῃΐ. 
Ης Ψψ8ο 7υάρεβ, 81{{8, 

4. ““Βυΐ ἢγεῦ τηυδὺ Ὠθατῦ ἀπὰ οὐ Ὧδ ὈΓΌΚΚΘΩ, 
δηὰ [8]]6 ἢ τϑὴ σαῦδῖ [66] ἃ Ἰοδ ἱηρ᾽ οὗ Εἰτηϑε] ΟΣ 
δοσουηὺ οὗἩ 818 τι] οἰκο 688, Ὀθίοσο ἢ τυχὴβ ἴο Ηΐπὶ 
ΜῈῸ Δ8 ποῖ βρόκϑῃ ἴῃ ναὶΐῃ. ΤῊΪΒ 18. [8:6 ΟἸ]Υ͂ 
ἍΑΥ ἴο ἴΠ6 Κπον]θάρε οἵ [89 ᾿ἱνίηρ δηὰ ἴτε Οοά ; 
δη ἃ ὙἯΘ 811] τηυδὶ ἤσδι 1 19186] Ἰοα τη ἴο 806 ῖ δπὰ 
ἢηὰ νι ὈτΟΚοπ ἩΠΟΥΒ μοασίβ δηὰ οὐοβ [ἢ}8 
Ἡσαῦ οἵ [86 ροβροὶ ἴῃ ὑπὸ 3Π.8π|6 οὗἨ οἀγμον!ν 
διιοης ἴδ Ὀ]Ϊπὰ Ὠοαίθη " (ὈΧΒ1.). 



ΟΗΑΡ. ΥἹ. ϑῦ 

ὅ, ““ΟἿΘ ΤΑΥ͂ οοσύδιη]ν [66] ὑῃδῦ ἢ6 ἢδ88 ἴο ἀο 
πὰ Οοὰ, Ὀὰδ ποῦ τ Ὁ]6 ᾿ἰπιβ86]ῇ ; [ϑὺ 65 Οδίη 
(θει. ἱν. 6) νσϑβ. δου ρβὶ]οὰ ἴο ἐγ} Ὁ]6 Ὀοίοσο αοὰ, 
ὑπὶ αἰτσαγβ τοιμῃδίηϑα ἴΠ6 8416. 800 ἰδ ἀβιι8}}Ὁ 
Βαρρεῦ8 0} [86 ]οϑῦ. "ῶα ΘΟΓΔΙὨΪΥ ἃ Ρασί οὗ 
τϑρουῖδ 66 ἴο ἱ 58 )υἀρτηοηῦ, Ὀὰὺ [86 
με ἸΏΘΓοΪν. Τὸ ἐν εἰν Κμμ γεν τι ΟἸ658617 [18 
ἴδ οἴου ὨλΙΓ᾽ (Ολπν.). 

6. ΒΥ οσοπϑεηϊπηρ ἰο αν 8 λιιισταοηΐ, Ὁ δρ- 
ριον οὗ 1 ἃπαὰ οὗ ΗΪ8 τἱρ ιἴθοιιϑιλθ85 ΜΓ ΟἿΓ 
ψ 8016 Ἀοαγί, 49 [86 Ῥσορ ιοῖ ἰϑ ἴο βιπὶϊζα ἢ ἢ 18 
᾿απὰθϑ δῃὰ ἴο βίδιωρ υἱτ 1}15 ἴοοῦ, 1 ἃ8 πάρε 
ουβοῖγο8, διὰ [6 νὰ 5}}4}} ποῖ Ὀ6 ᾿υάσοα. Ουτγ 
ἡυσδοδίίοι οἵ σοά ]Ἰερὰβ ἴὸ ουὖὖ ι5{ἰβορίίοη ὉΥ 
ἀοὰ, ἰῃ 10 γαΥ βῆονῃ, 4.9., ἴῃ 58. ]ϊ. 
. 10 18 ἃ βρϑοϊδ ἵν οὗ {}16 Ῥγσορ θοῦ οὗ ἘΖοκίοὶ, 

οἢ ἴδε οὔθ 'δῃὰ, {πε μγομηΐηθηοθ ρσίνϑη ἴο Φομονδῖῆ, 
ὙΠῸ 8068 Κ3 δηὶ γ11}}} δοῦ ἀοσογ ἸΡῚΥ (ο}ι. ν.), ἀῃπὰ, 
οἢ πα οἴου, [ἢ 6 δ ρ 8819 Ἰαϊὰ οὐ πον ]οάρο ἃ8 
16 τοϑ}}} οὗ Ἔὀχρογίθῃσο. Βϑοϑᾶβα Φθ ον ΒρῸΔ Κ5 
ἴῃ δοσογιίίδησοο ψιὺ Ηἰβ Ὡδίυτο, ψ1}}, ἄθοσθο, Ηδ 
51} Ὀ6 τ αὶ Ηα ἴ8, ἤθὴ νλδῦ Ηθ Πδ8 βαϊα ΘΟΙ68 
ἰἴο ῬΡα8588. [ἴὴ ιιο Κπον]εᾶρο οἵ Φ6Πονδῃ, τοβομθὰ 
Τπσουρ Θχροτίθηςθ οὗ ταῦ οοἸη68 ἴο0 Ρ888, {ΠΏ 6Γ8 
168 8 δϑομπαιϊοϊοσί αὶ, Νονν Τοοϊδιηθηΐς θ᾽ πιοηΐ, 
ΤΏοΓο 15 ἃ τοίδγθησο ἴο ἐμ ΠῚ] η688 οὗ {6 ὑἸΠ|68, 
ΑΙ1κὸ ἰῃ [86 ἡυάστηοηϊ οἡ ᾿βγδθὶ, δῃὰ 88 γορασιβ 
[86 δα] γαϊίοη οὗ ὑπ 8016 νου], ΤῈ ἡπαρτηαθηΐ 
οι ἴΠ6 Ὠοαΐμ θη ο]οσηθηΐ ἱπ [ΒΓ86] 8, Ὀοβί 465, {88 
)υὰἀσπιεηῦ οπ Ἀφ ἶβῖῦ ἴῃ σθηογαὶ, Φδθῆονδὶι 18 
ἘΠ ΠΟΙΥῪ τποδόρτδτηῃ οὗ 4}} {16 ζαἴαγο, (86 ἀϊνὶηθ 
ταοῖϊο ἴον [δ6 ἀρρεατίῃρ οὗ οἰθγη ἱπ λπηο, Ὁ} 6 
τηϑηϊεδίδίλου οἱ ἀοα ἴῃ 8685}, (ΟΡ. Ηοξβ, 1ἱ. 
19 8ᾳᾳ.) 

ΗΟΜΙΓΈΕΤΙΟ ΗἸΙΝΤΗ. 

γεῖβ. 1, 2. ὅ0 ἃ 80} οἵ ᾿ηδῃ ΙΏΔΥ 6 Ὀτοιρηΐ Ὁ 
αοά :πἴο 50 ἢ 4 ροβί θη 88 ἴο 45881] ““τρουηΐαίῃϑ" 
ουθῖ, ἐ.6. (Βοθα Ὑηο ἴονγοσ ἰκὸ τηουηῃίδὶ ἢ αὔονο 
ἴδε ]ενεὶ οἵ (86 τεβῦ οἵ τιθῃ, Ῥγίπεθδ πὰ Κίηρβ 
δηὰ ἰ}6 {κὸ, νι} [π ποτὰ (Ρ8. οχ]ὶν. δ). ---- “ 51. 
ποῖ ΟὨΪΥ ΡΟ]]υΐο8 ταδη, Ὀὰὲ ἀταρβ ἰδ τοϑὺ οἵ [89 
ογθαϊοτοβ 8.180 Ἰηΐο βῈ Π} τ ηρ δἰοπς ΜἼἢ Ὠΐμ 
(Α 1..). -οΎ εν. 8 844. ἰπϑῖ ἴῃς βοτὰ οὗ αοἀ 
ἰάο15 σὲ οἵ 20 ἃνδ]].--- ΠΟ ΙΩΔῺΥ 8 ρΐδοθ οοη- 
ἀδ πὴ} ΙΩΔΩΥ͂ ἃ ἸηΔ0, 8η6 ὈδΟΟΙη68 8 μΪἷα6θ οὗ 
ἡπαριηεηί |---ΤὭρσε (ποὺ βοοϑὺ [ῃ6 πιδηΐο!ὰ ὙΔΥ8 
οὗ τηϑῃ, ἴῃ ὙΠ] ἢ ΠΟῪ ἀἰδρατὶ ΠΌτη ἴμ6 ΟἿ 1ἰνίης 
αοά, αμὰ τηλῖζα ἴο ὑδβοιωβοῖνοβ Ὀχοίζθη Οἰβίθγῃ 8, 
ὅετ. ἰἰ, 18.---ἰῺ ματι υ]ατ, ἃ ἴαϊδβα ουϑΐρ ἀοε8 
Βοῖ τοπιδὶῃ πηρπηϊβἰοα, ΔἸ ΓΒΟΌΡΉ 1Ὁ Ὀοδβίβ ἃ Ἰοῃς 
ζίτης.--- Τὴ ΡΟΎΕΙ οὗ δίγδηρο χοὰβ ΟΥ̓ΘΓ ἃ ᾿ρασΐ 
μι ἱσο ἢ ἰ5 οἵ δὖ ποῖμὸ τὶ αοἄ, δηα ψὨ ΟΣ [0]]ον}8 
ἘΠΟΘΑΒΙΏΡΙΥ ἰἰθ δἴσβηρε Ἰυδὺ: (18, Πατηοὶγ, [Πα 
Βοῦδβο απὰ ᾿οαγί Ὀεοοῖὴθ ἀββοϊαΐθ μ]δορθ οἵ ἀθαίδ. 
--τΚΥεετν. 6. σοὰ ἤἢγβί ϑυ 1068 Τὴλἢ σε ρολίθα γ᾽ οἡ [6 
Βαηᾶ ; αἵ ἰλ5ὺ Ηδ 5διηΐϊῖο8 ἴῃ ῥίθοθβ ὑΠ6 σου ῖ8 οἵ δὲ8 
Βδηδε.--- ὕογ, 7. “1, ὉΠογοίοσο, δἰ. 15 σοσητηϊζθα 
ἴῃ ΟἿν τηϊάδί, Ὀ6 ποῖ 5]]οηΐ, Ἰαιιρὴ ποὶ, χῖν πὸ 
δρρΙαυοο᾿᾿ (ὅ5ΤΟΚ.).--- Οοὐ ἴθ. πού 1688 ἴο Ὀ6 Κπον ἢ 
ἴῃ Ηἰἴδ5 ἡυάρτηρπ8.--- Ἴ ὁγ8. 1-. αοα δηὰ 140]58 : 
(1) ον Η:58 πννογὰ δσοῃπάθηηϑ ἴῃοτα ; (2) ἴον Ηἱἰβ 
᾿πάρστηεηϊ δηπὶ 1] ἴοθ5 ὕμετ ; (3) μον ἴμο86 »'8ο 
δεῖνα Ποῖ σοῖπθ ὕὅο 5Π8}}6, ΒΡῚ ΓΙ ΑΙΠΥ δηὰ οοΥ- 

Ψεν;. Ἧ “ΤῺ Φ6νγχθ ἀτηοης ἴθ Ὠοδίμθῃ πδίϊοηβ 
--δῇ ΟΧΑΙΉΏ]ο οὗ 186 τς ἤεπε; Ὀυΐ 4150 οὗ [86 
ΘΕΥΕΤΊΥ, οἱ Οοά, Ῥοΐ ἰοδάϊπρ ὰ85 ἴο τορϑηΐδηοθ " 
(δτοκ.).--- ““ αοὐ μα8 δῃὰ Κθθρ8 ἴογ ΗΪπ)86} αἱ 4}} 

[ἰπ268 ἃ ᾿1{1{16 ὅοοῖκ ἰῃ [9 σοῦϊ, το οδῃ ὉΘ 
οὐογρομψογοὰ ΟΥ̓ ἢ0 οηθ᾽ (6Ἐ.).--- 68, ν δῖ ἰθ 
ἔμογα ἰδὲ 15 ποὺ βοδύοσοα οὐοσ ἴθ δαγίῃ ΟὨΪγ 
(ἰηὶς οὗ {08 ΠΙΔΗΥ͂ ρστίάνοβ δηὰ ρταναβίοῃεβ ! Ὁ 
ΑΘΤΟΚ.)--- ον. 9. “80 ἰοῃς 85 ἰΐ ζοὺβ Μ6]} σ ἢ 
{Π6 ϑἰππον, 6 18 ΒΏΔΙΥ ἀθαῦ πὰ Ὀ]Ἰηἀ απιὶὰ 4}} 
δΔατηοη δοη8 δὰ ἡπαριηθηῖ8. δῦ ἃ Ὀδηθῆϊ 
ὑΠΟΓΟΙΟΓΘ τοατοί ταὶ ὈΥ αοἀά, θη Ὧθ ΤΟρϑῃβ δΪ8 
ΟΥ̓́68 δηιϊ 6818 ὈΥ̓͂ 6808 οὗὨ 6ΥἹ] ἀανϑ." (51.)-- 
“4 ΑἸλοηρ ὕπ6 ὨΘΕ ἢ ᾿᾿ Τγ68}8 μῦδοα ἰῃ [πε Βίγδη ρα 
Ἰαηά, ΠΘΓΘ ΟὯΘ Ψψὰ5 οὐ ἴο εχρϑοὺ ἰΐ,----ΤῊ6 Ὀ]Οβϑίην 
οὗ αῇήΖηϊοςίοη. --- [ἢ ῬΓΟΒΡΟΓΙΟΥ Τα ΒΟΙΎ, ἴῃ Δαν ΘΓΒΙΥ͂ 
ΒΑ νας ! ---- ΠΘΙΩΘΙΏΌΓΑΠΟΘ ἃ ΨΥ ἰο ὍὉδσοά. --- 
“ΑΜ οἰΐοι 18, 88 1ῦ ΤΟΙΘ, ἃ ΠΔΙΠΏΘΥ [0Τ᾽ ΟἿἹΓ ϑύΓΟΠΡ, 
Βοατί, διὰ 18 80]6 ἴο ἔογοθ ἴθδγβ ἔγοτα ἴϊι6 ΘΥ68 
(Α 1,.).--τ- ὁ ΜΊΒΕΣΥ ἰ8 [6 Ὀδδὺ ἈγΟΔΟ ΟῚ οὗὨ τορθηΐς- 
ΔΏ66, ΨΏΘῺ ΟἿΘ ΜΙ} ποῖ Ἰἰβίθη ἴο οἰιογβ. ΤῊΘ 
ΠῚΘΪΟΥῚΓΥ ἅΓ6 ΑἸ ΑΥ5 1Κ6 ΠΟΙΒ68 δ ηἃ Τ1}165 ; ΤΠ6Υ 
αἴὸ ποὺ ἴο Ὀ6 Ὀτουμῶΐ ἴο Οοιὶ οὐμογννβο ἴῃδη ὈΥ͂ 
Ὀἰῖ8 δηὰ Ὀτιά168, ὙΠ }08 πὰ τοάβ (Β. Β.).--- [ἢ 
ἰάοἸ] Δ ΤΥ ὑμ6Γθ 8 ἃ ΒΟΥ 8}. ΔΓΔΟΌΓ, ἃ8 [810 ΤΕ] ρου 
ἰἰϑίοτυ οἵ δοαυμομάοπιὶ Ομαγβούθ 5010 8}}}7 ῬΓΟΥ 68. 
-- ον ἰὉ ἷβ Ομ βο Υ οὗἨ {86 βρὶ γι ἴο βεῦνο αοά 
Ρυγεὶγ ᾿" (6.).---ΗἯον ταυϑὺ ἴηε ροοὰ αοα {μ8 μὸ 
ΑΙΓΟΓ 8 Τ6Π, ἴῃ ΟΥΑΙ ΤῊΊΘΓΘΙΥῪ ὕο ὈΤΙΠρ ὈΔῸΚ ΟἿΣ 
μοαγὶ δῃὰ ΟΓ δγ98 θυ ἔγοϊῃ Ἂαδθδίσιοίίοη ! --- 
“ΤῈ ΒΙΠΠΟΥ 48 ποίῃίηρ οὗ Ϊ9 ΟὟ, ΠΟΙ ΠΟΥ ἈΪ8 
᾿οαγί, ΠΟΥ 8 ΟΥ̓́ΘΒ, ΠΟΙ [18 ἔφοῦ ; δυθγυυῃιηρ Ὁθ- 
Ἰοῃρ8 ἴο {86 Μοῦ], ἀπὰ 15. 1 [8.6 βούνίοο οὗ {86 
ἀ6ν}}" (α [1,.).-π-ῖλ 76 ἴσιο ρΥἹόῦ [ῸΓ ΟἿΓ δὶ 
Ὀοσίηβ ἰῃ ὕμ6 οαγ, τηδη  οδῖ8 1186] Τῃγουρἢ {ἢ9 
ἐγ διηἃ ργονθδ 1056] 1ῃ 1π6 Ψψ80]6 116 αηὰ ψγ 41} " 
(ὅτοκ.).--- "" Βίῃσοτῦο σορθηΐδιιοθ ΠΡΥΘΡ ΘΟΠ168 ἴο0 
Ἰαῖα, Ὀὰὺ ἢ88 δ'ΑΥΒ Δ0 0688 ἴο {9 6 οὗ αοά, 
Εδν. 11. 17, 19 (δ .).--- Ὑ Πδὴ 1ὖ 18 τίς ἴῃ 
[6 Ρϑπϊθηῦ ᾿ιϑαγ, Π6ΓΘ 18 4180 ἰοαέδέπρ οἵ οὔτ- 
Β01]ν68, [0Κ6 χνῖ!. 18.᾿ (ἴων 81.). 

γεν. 10. “ΤΩΘ Κπον]οάρο οὗ αοά 6 ἔγαϊν οἵ 
τορϑηΐδηοα ᾿ (0.).---ο  Μϑὴ τηᾶκο {εἰν θουδὺ ψ 1 Ὰ 
ΘΙΏΡΟΥ ἰὨτθαύθῃϊηρδ; θυΐ ψ} αοἀ μοῦ ἰ8 
ΘΓ μοϑίη688 " (Β. Β.). --- οῦ. 11. ἘΖΕ]Ω161᾽8 ὃχ- 
οἰαταδίίοῃ οὗἩ νοθ 8, ἃ8 016 ΤΏΔΥ͂ ΒΔΥ, παπὰ απὰ 
ἴοο. ΤΏΘ γῇ ο01]6 δὴ ἰ8β ὙΠΟΙΥ ἴῃ ἰῦ ]} ἷ8 
Ἰιοαγῖ. ϑοἢ οχοϊξοπχθης ἰ8 ποῦ ἴο Ὀ6 Ὀϊαπιρα ἴῃ 
ΔΠΥ͂ ϑοσνδηῦ οὗἩ {86 Πὐνίηρ αοά. 716 ΠΘβΒΘΉρ ΓΒ 
οἵ Ῥοᾶδα αὖ Ἰεαϑὺ (Μαϊϊθ. χ.)ὴ ἅτ ἴο 8 κθ (9 
ἀπβί ΟΥ̓ ὑῃοῖν ἴθοῖ. Απηά Ηδθ ΗΪ 8617, [ῃ6 Ῥοδοα- 
[Ὁ] Ομ, 88 ἰὴ [κΚ6 χὶ. αἱδοτοὰ ομὸ νοῦ δον 
ἀποῖ 6 ῃ.--- οὐ ἢ88 ΙΏΔῺΥ τοάβ, Πογο  ἢ ΗΘ 
οἸλδβὺΐβο8 ου]]-ἄοοσβ, Ὀπὺ ὕτδο δβρθς αν, ἴῃ ΜΒ ΟῊ 
41} [86 τεδῦ δῦ ραΐδμογεα Ρ " (1μ),πι ῦἷἴογ. 12. 
“ΝΟ τὴδῇ ὁλῃ 680806 ἀοα᾽" (51Ὸ0Κ.). --- Ποδῦς 
ον οΥίϑ κ68 08 10 4}1] (ὉΥΤΩΒ ; ψῸ6 ἴο ἐμ6 τη ρϑηϊθηῦ' 
--- ΤΏοΥΘ ὅσα ὕνο Κὶπμᾶβ οὗ δὶρηῦ ἔγοτη σά : οὴβ 
ν᾽ ΒΙΟἢ ἰδ οὗ μῸ 86, διὰ ὑπαΐ ὈΥ ΤΠ6818 οὗ {ΓῸ6 Γα- 
Ρϑμῃΐδηοο, ὙΠΊΟΝ ἀνα 118" ([..}.-- ον. 18, “6 ΑΒ ἰς 
[86 σ486 ψ ἢ ΡΔᾺ] ἴῃ ΡΔ1]. 111., 10 σαι.868 {116 ὕτο- 
Ρμοῦ 4150 πῸ δῃμῃούδθηςθ ἴο ΒΑΥ͂ ὑπ 8 βδπι6 [Πϊην 
τορθαίε]ν " (ὅΤοκ.).---Ηον 51} ὁδῃ ἴυγη Μδῦ 18 
ῥἰθαβίης ἴο ἴῃ09 Μοβὶ Ηἰρὴ ἰηΐο ὁχασῖν {ἢ6 
ορροβίϊβ "----Ὗον. 14. “ἍΠοη ἀοα ᾿α8 με] Ηΐβ 
μαμὰ Ἰομρ δηουρἢ βγοίοπθὰ ουὖῦ ἴο δἰ] υγο, ἴο 
Ό1658, ἔθη δ Ἰοησίῃ Ηθ βίγοίομδβθ ἰῦ ουξϊ 4180 ἴο 
ΡαηἾ8}}" (ὅτοκ.).- το Πάρου β8. 81}8}} Ὀ]οββοτι 
(184. ΧΧΧΥ.); Ὀπΐ ψῆαῦ ψγ͵ὰ8 ὈΪΟΒΒΟΠΊΪβ᾽ ΠΙΑΥ 4180 
ὈΘΟΟΙΏΘ 8 ὙΠῸΠΟΤΠΘΒθ, δηὰ Ὀοΐῃ ἴγογη Ὅσα. --- 
“ ΖοὨοναὴ ἰΒ Ηδθ6 ψῆο 1] ὕῦ6 ψηαὺ Ηα ἰ8: ἰἢ 
οἴμες ψογάβ, Ηὸ ψῇῆο βῆονβ Ηἰβ οἰδγη Υ͂ δηᾷ 
ῬΟΨΟΥ, δηὰ [Ὁ]8]8 ΗῚ8 νογά, δῃ!ὰ ἀοθϑβ ποῦ οἴδηρο, 
ὯΟΣ ἀρὴΥ Ηἰτηδ86 17 "Δ ((Ο00.). 



ἘΖΕΚΤΕΙ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υἱ]. 

1,2 Απὰ {ῃ6 ψοτὰ οὗ Φοβονδῇ Ἵδιὴθ ἀηΐο Τη6, Βα γηρ, Ἀμπάὰ (που, 8οη οὗ τηδῃ, 
(8 βοιύῃ ὑπ Ἰογὰ Φομονδῃ: Αὴ οηά ἴο δε 801] οὗ [5τΓ86] 086 Θηα ΘΟΙΩΘΒ 

8 ὉΡΟΩ {Π|6 ἴῸᾺΓ ΘΟΓΏΘΙΒ [νογάει) οὐ ὑ86 ἰδαδπά. Νοῦν [ςοπιο] ὑῃ6 ϑῃὰ ἀροη ἴἰ66, 
Δα 1 βοῃὰ Μίηθ δῆρογ ἰηΐο ἴῃθ60, Δα [ρα (ῃ660 88 ΠΥ 8 γ8 [4:6], Δηα ρῖνο 

4 ἀροη ἴΏ66 8]] ὑπ Δ οΟΤἸ δύο η8. ἀπὰ ΜΙη6 6γΥ6 Ὑ1}} ποῦ τοβϑύγδιη 1[860]} [ΣΌΤᾺ 
[πιανϑ ῬΙτΥ ἄροη] ὕῃι66, ὨΘΙΠΘΡ ὙΜ1|Π 1 ΒρΑΓΘ; [ὉΓ [01] (ΠΥ Ὅγαγ8 Μ|1] 1 ρῖνθ ὑροὰ 
0866, δηᾶ ὑμίηθ ΔΡΟΠ ΑΓ] ΟῺΒ 5}.4}} Ὀ6 ἴῃ ὑὮγ τηϊαβῦ; δῃὰ γο Κπον ῃδῦ 1 δῖ 

ὅ ϑεδονδῆ. Τυβ βδιῖ ἢ ὑμ6 [τὰ Φομόνδῃ, ἢ ον], ομθ δυ}], Ὀθῃο]ὰ 1ὖ οοπχοί. 
6 Απ ομὰά οοϊμοίμ, ὕμπογθ οοιμθύῃ ὑμο δῃᾶ; [ὑ ανγκούῃ ἴοῦ 0.6, Ὀθῃο]α, 1 
7 οομηθίῃ. Τῃδ ὕσγῃ ({) οοτηθῦῃ ὕο 66, Ὁ 1 ΠδὈϊδηῦ οὗ ὑμ6 ἰαμὰ ; [86 ὑϊῃη6 

οοτηθίι ; ὑπ ἀΑΥ 15 πϑᾶγ, ὑὰηλυ]ῦ δηα ποῦ 7ογουβ Βῃουῦηρ ὉΡοΐ ὑἢ.6 τηοι  Ά1η8. 
8 Νον ΜὙ1}} 1 5ΠΟΤΟΥ ροὺν ουὖὺ Μγ ἔΌΤΥ ροι [Π66, ἀῃὰ [1 δΔοοοιαρ] 18} ΜΠ ΔηρῸΓ 

ὍΡΟΣ [ι] [ἢθ6, ἀπα ἡπᾶρθ ὕῃθε 88 ὉὮΥ ἸγδΥ8 [4:6], Δα ρῖνϑ ὩΡοὴ ἴῃ θ6 8}1 ὑ8}Ππ6 
9 δοιηϊῃδῦομβ. ἀπὰ ΜΙ|Ιηδ 6γγ6 ὙΠῚ ποῦ ὈΓΌΘΑΓ, δΔηα 1 ψ}}} ηοῦ ΒΡΆΓΘ ; 85 1ΠγΥ 

ΨΑΥΒ [4:6] Ψ1}11 ρῖνθ προὴ {Π66, δηα ὑβῖηθ Δοτ αὶ πδύϊοηβ 5}4}} Ὅ6 ἴῃ [ΠΥ τηϊαϑύ; 
10 δῃὰ γὸ πον ὑμαῦ 1ὖ 15 1, Φθιόνδα, ὑμαῦ δι οῦῃ. 6} ο]4, [86 ἀδγ, Ὀ6μοΙα, 1 
11 οοτηθῦὶ : 086 ὑμχῃ (1) Βρεϊησούδ ἃν; ὕδθ τοὰ βργουΐβ ; ῥγιἀθ Ὀ]οβθοῖωβ. ΤῈ 

Ὑ]ΟΪΘμοῸ ΤἸβοῦ ἢ ρΡ ἱπίο 86 στοὰ οἵ ψιοΚοάῃθββ; ποῦ οὗ ὑμϑηι, ΟῚ οὗ ὑδ6}Γ 
τη] ἀθ, ΠΟΥ οὗ ὑπο Γ ῬοΟΡ ; ποῦ πο" 18 ὑμοσθ δηγύμίηρ ρ]ογίουβ ὕροῃ 

12. [{{π| ἀπιοις] ὑἤθιη, ΤῊὴΘ ὕϊπ|6 ΘΟΙ68, ὑ86 ΑΔΥ ἈΙΤΙΨΕΒ ; ἰοῦ ποῦ ἢ6 ὈΌΥΘΙ ΓΘ]ΟΪΟΘΒ, 
ΠΟΥ͂ [ἢ «60 }16Σ Ἰηοῦγῃ ; ἔοσ ἢϑθδὺ [οἱ δια] οοτηϑθύμῃβ: ἀρὸπ ὑμ6 Ὑγ} 016 τη] 46 

138 ὑμογοοῖ. ΕΌΣ 86 86116 Ὁ 8}4}} οῦ χοΐυστῃ ἴὼ ψδῦὺ 18 β8οϊΪὰ, οὐυθὴ ὙῸΓῸ 
ὑμ6 1 116 5801}} διβοηρ ὑπ6 Ἰἰνίηρ ; ἴοσ {86 νἱβίοῃ 18 ὍΡΟΣ [βκαίμϑ] ὕῃ 6. ν}}0}6 
τα] υἀ6 ὑπογοοῦ; ἢθ 8}.4}} ποὺ τγϑῦισμ, ΠΟΥ 88}8}} [8 6 γ--1π ἢ18. ἸΠΙΑΌΣΥ 18 

14 ΘΥ̓́ΘΥΎ ΟἸΘ᾽ 8 [1{6--- 8007 ὑπ ιυβοῖνοβ ϑύσοησ. ΤΆΘΥ ὈΪΟῪ 86 ΒοΙῃ, δηἀ 86 8}} 
ΤΟΔαΥ, Δπα ὕπθΓΘ 18 ὨΟη6 Μ|Ὸ ροϑῦῃ ἴο ὕπο Ὀδί]6; ἴο᾽ ΜΥ ᾿ιθδῦ οὗ ΔΗΡῈῸΣ 15 

1δὅ ὍΡΟΗ [ἐεαἰπεὲ|] ὑμῖν τσ μ0]6 τα] ῦα 6. Τὴ σνογὰ ψιπουΐῦ, δμα Ὁ. 6 ῬΘΒΌΪΘΠΟΘ 
δηὰ ἔδιηο τὶ Ηδ ὑμδῦ 15 'π ἰὴ Π6]α 5}.4}} 16 ΟΥὉ 0Π6 β.γΟσα ; 8ῃα ἢθ 

16 μαὺ ἰδ ἴῃ 0} ΟἸΤΥ, ἰδζηϊηθ δηῃα ρϑβ]θηοθ 85}4}} ἀθνοὺῦ ἢ. ἀπα ἰἴ ὑποὶτ 
Θβοδρθὰ ο068 ΘΒΟβρθ, ὑΠ6Υ ἅΔ.0 ὍΡΟῚ ὕδο Ἰηουηΐδὶηβ {Κ ἄονοϑ οὗ ὕῃθ νδ]]|6γ8, 

17 4}} οἵ ὕΠπϑῖὰ οοοΐηρ, ϑδοῇ οη6 ἴῃ ἢΐβ ἱπααϊγ. 41} ἤδη 45 8}}4}} Ὀ6 β΄δοῖὶς, δῃὰ 4}} 
18 Κηθϑβ 8}8]} ἡιβεῖνο ἰηΐο ψγαῦθσ. Απα {ῃ6Υ ρίγὰ βδοκοϊοῦ δουῦ ἤτω, δηὰ 

ΠΟΥΙΤΟΙ σΟΥΘΙΒ ὑβοζῃ ; δηα ὕροη 4]1 (Δ668 18 Βῆδτηθ, δῃὰ Ὀδίπθδ8 οὐ δἰϊ ὑπ ὶγ 
19 ποδᾶάβ, ΤΉΘΙΓ δι] γ Ὁ 8041} ὉΠΟΥ͂ οαδὺ ἀροη ὑῃ6 δὑγθούβ, δῃα ὑπ 61} ρΌ]α 8}}4}} ἨὨθ 

ἴο ὕδμοιλ ἴῸὸ᾽ τορυαϊδύίοη. ΤΉΘΙΣ 5]  δηὰ ὑπο ροϊὰ 58}4}} ποῦ Ὀ6 80]6 ἴο 
ἀοἸῖνοῦ ὑπο οἡ ὑῃ6 ἀδὺ οὗἩ ὑμ6 ουϑρουγίηρ οὗ ἴπ6 νταὶμ οὗ ϑϑμονδὰ : ὑπ 6 
Β..4}} ποῦ 56 ]8Ε 7 861 δου], ποῖος 811] ὑΠπεὶγ ον 618; [ῸΓ 10 νν88 ἃ βίῃ] ρ- 

20 Ὀ]οΟΙ οὗ 86} πα 7. Απά {86 ογῃαηθηῦ οὗ [18 ἀδοογδί!οη---ἰὉΓ ᾿γΙα 6 ΠΟΥ͂ 
Ρἰδοοά 1Ὁ, ἀπά ἱπηᾶρθδ οὗἨ [Π6]Γ Δροσωϊηδίοῃϑ, οὗ ὕΠ61Ὁ [ιμϑὶγ ἀθω..} ἀϑίθβυ  Ὁ]6 

21 ὑπίηρδ, [ΒΟΥ ταδᾶθ οὗ [Ὁ : ὑβοσγοίοσγθ 1 ρῖνο 10 ὕο ὑμβϑιὴ ἔοσ στθρυαϊδῦοθ. Αμὰ 1 
ρῖνο 1τὖ ᾿ηῦο ὑμθ Ββαπᾶβ οὗ 88 βύγδῃρϑσβ ἴὉΓ ἃ ὈΓΘΥ, δὰ ἰὸ 0ῃ6 ψιοκοα οὗ 

92 Ὁ0.6 ΘΑ [ῸΓ 8 ΒΡΟΙ] ; δῃά ὙΠ6Υ ῥγοίΐδῃηθ βθσ. Απα 1 [1 ΔΎΔΥ ΜΥ ἴβοθ ἔγοτω 
χη, δηα ὑΠ6Υ ῥγοΐδῃθ ΜῪΥ βϑογοῦ; δῃὰ νἱοϊδπῦ ὁΠ68 οοΙηθ ἰῃῦο ΠΘΙ, δηὰ ῥτο- 

28 ἴδῃο 5. Μαΐῖκο {86 ομδίῃ  ἔοσ {89 ἰαπᾶ 18 [Ὁ}} οὐὁἨ Ὀ]οοα-σἸ ] ηθ88, δα (ἢ6 
24 οἷζγ 18 [}] οὗ ουσαρο. Απά 1 Ὀτὶπρ νἱοϑα Ομ 68 οὗὁἩ ὑΠ68 [μεδῆβεὰ] πϑ[ϊοη8, δηὰ 

ὉΠΟΥ͂ ἴδκθ ροββϑββίοῃ οὐ ὑοῦ Ὠοῦβοβ : δῃὰ 1 τηδῖζα {86 ῥγίαδ οὗ ὕὍΠ6 βίτοηρσ ἴο 
20 ορᾶβ8θ; 8η4 ἢ 61 ΠΟΙΪΥ ῥΪἷδοθβ ἃγὸ ργοίδῃθοα, 1 ϑϑίγιοὕϊοη σου [οαπι6] ; δηὰ 
26 {Π6Ὁ 5Β66}κ βαϊ νδίζοῃ [ρεβοϑ], δηὰ ὕμϑγα 18 ποῦθ. 1)εβίσαοϊου ἀρομ αθβίσασίοῃ 

5[}4}} ΘΟθ, δηἃ ΓὈΙΟῸΣ 88}84}} ὍΘ ὌΡΟΣ ΤυΙΊΟῸΣ ; δηα ὑΠΘΥ͂ Β6ο]ς ἃ υἹδίου ἴγοιὰ 
086 ῥγορμοῦ ; δῃὰ ὑῃθ Ἰδὺν [᾿πεϊταοθοα] 8[.4}} ρϑγίβῃ ἔγοτη 6 Ῥγιθϑῦ, δ! Θου 86] 

31 ἴτοτῃ [ἢ ὁ] άοτβ. Τὴ Κιηρ' 8}8}} Ἰποῦσῃ, δῃα ὑδθ ῥυίηοα 808}] ρυῦ ομ ὈΪΔῺΚ 
διωδζοιηθηῦ, 8δηα ὕΠ6 ὨδΔηἀ8 οὗὨ [Π.8 ΡΘΟΡΪ6 ἰῃ ὑῃθ ὙΠ 88} 6 5Β]8ο}ζ : δοοογάϊησ 
ἴο ὑΠ6 1" ΑΥ Μ}}}1 ἀο απΐο ἔμοια, δηὰ δοοοσάϊῃρ ὕο ὑμὶν ἀθβογίβ ψ1}} 1 Ἰυάρθ 
[ποι ; δῃὰ ΠΥ ηον ὑμδῦ 1 δὴ Φοβονδὶ. 



ΟΗΑΡ, ΥἹΙ. 1-7. 

ἕας. 3. ϑορῖ.: . .. τωδὲ λέγω... τὴ γη τ. Ἶσρ. σιρας ἥπε, τὸ σέραις ἧκε ἐπι--(Αποιὰ, τοδὰ.: 
ες. 8.... «0 σερως νυν, τὸ σίρας προς σέ. 
γεν. 4. Αποῖδ. σοδὰ.: 5.12. 

ες. δ. ΑΠΟΙΒ. τοϑά.: ἽΠΝ. 
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γον. Ἴ1..... ἡ πλόκη... οὐ μέτα θορνθων οὖδε μεπ᾿ ὠδινων---οομίγε (0 δῶρον (6. .. ῬγΟΡΟ οδ ἀἷδν οοοίοίονέε, δὲ ποι 
φοτὶα πιοπέίεμα. (ΑΠΟΙΝ, γοδὰ,: ὖκν (δι) 

γε. 10. ϑερῖ.: .. . ἥμερα κυρίου, ἶδαυ τ. περως ἧπκε;-- 
ες. 11. Κὶ' συντρεψω στηριγμα ἀνομφυ, π. σὺ μέτα θορύβων οὐδε μέτα σαουδης. ἿΚ, οὖν ἐξ αὐτῶν εἶσιν, οὐδε ὡραίσμος 

ἐν αὑτος. (ΑΠΟΙΒ. τοδά.: [1Ὁ 

. ὁ πτωμένος προς τὸν σωλουντα.. 

νυ. : εἰ ὩΟΉ αὐἷ  γοσυΐδε ἕη εἴς.) 

. ὁτι ὁρασὶς . .. τ᾿ σληθος αὗτης οὐκ ἀναπαρλψω, «. ἀνθρωπος ἐν ἀφθαλωω 

Ψ εν. 16. Ὡς περιστέρα; μεέλετητίπα σαντοῖς ἀσοπτένω, ἱκαστον-- 
Ψοεῖ. 32... . εἰσελευσονται εἰς κὐτα ἀφυλωκτω;--- 
γειτ. 28. . ὅλαηρης λαων--- 
γε. 34. . “. ἀσοστρεψω τὸ φρυαγμαι τ. ἰσχνος αὐτων---(ΑἸοῦ ἢ. τοδά. : ὉΤΨ, Ασδῦ.) 

τ. 37... ... Ἀποίβ, γομᾶ.: ΠΊΕ 5). 

ἘΧΕΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΗ. 

Αοοοτγάϊηρ ἰο Ηοηρεῦ., {πὸ ἢσβῦ ογ 616 610868 ἈΘΓΕ, 
διά, ἴῃ δοῖ, ψΤ 8 βοὴ (ἢ). Βυῦ [86 ““᾿γτίο" 
εἰοπιδηΐ (Εν.} 8 ταῦ 6 Ὁ ἃ τ δἴοσίοα] οθθ.0 Ν ΙΓ 6Γ 
δ [Ώ6ΓῈ ΠΥ ““ ΒΟ]δπι Οἷἶοθθ, ὙΠΟ ΘΟΣΓοβροι 8 
αὶ ἴδ6 βοϊθτηη ᾿ηἰγοάποίίοι," Ὀαΐ 5 ΠΡ] ἃ 
δέεοοπά Ῥ»τορλεῖὶς αἰδϑεοιγϑε αἰϊδο;οα ἴο 19 ἢγυϊ ἴῃ 
Ω“ἢ.. τἱ. 6 ῬΙΌΡΠοὲ ἢδ88 ἴῃ ᾿Ϊ8 6Υ6 [8 ζἰτηθ οὗ 
πα Ὀγοακίης ἰοτίῃ οὗ [6 ἀΐνίπθ ἱπάρτηθηΐ. 
(Ηἰϊσὶσ ἴτοπι το σ. 8 οηαγὰ8 Ἰνου 8 Ὠἰτηβο] 7 ἰηο 
886 1Ιῴοα οὗ ὕχο ἀείεονο τσϑοθηβίοῃβ οὔ ἴδ 
οτἶ σὶ πα] ἰοχί, ἴογ 0 ἢ ὕμοτο 18 ἢῸ γα] ὰ ρτομππά. 
Νεύοίοσ 1αν9 [86 Ἡδῦγον ἴοχί 88 ἃ Ὀ8518, 80 [8 83 
ἰῇ 159 σομβττηοα ὉΥ͂ ἴη6 Οτροὶς ἐγαηβ αἰίο, ἰῃ ΟΥὰΘΓ 
ἴο οὈἰαίπ 8 “ Ῥίθοϑ οὗ ἔουσ Ῥασίδ οαστὶοά [σου ρἢ 
Ἀ1Ὲ} σοι οἴδ Βυπητηοίγυ. "") 

ὲεσ. 1. ΟορΡ. οἷ. Υἱ. 1.--- ον. 2. ΠΝ, 88. 80 

οἴϊοῃ, δῃ δἀάγεββ ἴο ἴπ6 ῥτορῇθῦ ἴῃ δοη γδα ϊβέϊηο- 
Ὡοη ἔτοτῃ ἴδ Ῥ6ορ]6 (ει. 11. 8, 111. 25, ἱν. 1, ν. 1). 
Τῆς ϑερῦ. βυρρ θὰ ἼΘΙ. Α Ἰραγκ οἵ ἐχοϊδσηδίϊοῃ 

ἐς ΘμοΌρῃ.---Ἴμῦ, ποὲὶ ““οὗ᾽ (ΗΕΈΝΟΒΤ.), ΠΟΙ, 88 
Ἐν. τιδί ηΐδίῃβ αϑαϊηϑὶ (ἢ δοοθηΐβ: “(08 βαἰ [ἢ 
«ν΄. ἴο ἴδε δι γ]απα οὗ 18γ86]." ΠΟῚΝ ἰδ 189 
8011] οὗ ἃ σΟὈΗΓΤΥ, [ῸΓ ΜΈ ΟΝ δἰογινασαὰβ γΝπ; 

πος ὕπ6 ἰοΐδ] στα, Οομρ. οἷ. νἱ. 14. ΤΈΘ 
Ῥτϑοθάϊηρ ἀἰξοοῦγδο ἰ8 Ὀτουρῃὺ ἴο ἃ ροϊηῦ ἰπ ἐΐ8, 
ὉΠᾺ6Γ ἴδ τηοΐΐο οὗ 186 --Ἰπείεδα οἵ ΠΡ 

ἴίς Οεγὶ σίνεβ 6 Το αϑῖ] [ςᾺΌΤΤᾺ γεν. -- 

οι. 8. 3, 80 ἐμαὶ ἰξ ἤπὰβ 118 ρ]αδθθ ἴῃ ἔδθθ, 
ἩὮΟΙΓΟ 1 σ8η ἤδνὸ γοηὶ.---γβΒ [Ὁ παῖὶκ. ἴπ 
δοοογάδποθ [Πογονλ τ 51} Ὀ6 [πὸ ἐιάρτησῃί. 
Τμοῖγ ἀθοσαΐ πον σοπῆθ ὌΡΟΠ μοὶ σα ἐμότᾶε, 
--γοσν. 4. ΟἽΗ, ““ἴο τοδίσαϊ ΟἹ 658611,᾽" ἤδῆσα ““ἴο 
δΡατθ " (εἶν. ν. 11), ἴο βάν δοτηρββείοῃ.---- ΤΟΥ 
δῖ ἴο 866 ὑμεῖς δ᾽ ΟΣ δ 008 ἢ Ϊῃ ΤΠ ΘΓ 
ταϊάϑῖ, ἴῃ ᾿Ποῖγ ΘΟ ΒΟΠ]ΠΌΘΠΟ68, [6 ἀϊνίηθ Ῥυ 8}}- 
Ἰηεπὶδ. Οὐτηρ. Ὀεδί 68, οἱ, νἱ. 7. 

γόον. ὅ. ἥ»ὴ, Ὑπδοῦ ἷ8 ἀεδίγιοξυε, ἰηγωγίοιιο, 
Βετθ δοῃοεῖ να οὗ 88 Ὀδΐηρ 80 ευἱΐ, (Παὺ δ 'β Βροκθῃ 
οἵ 85 πὲ βίδπαϊηρ 8]0Π6, δὰ ποὺ 88 ἃ 5βι:οοθαϑί θη 
οἵ εὙ115. ((ὐπιρ. οἢ. νυν. 9.) 1. Ὁ. Μιοη.: 
“10 ἢ σα 8 8 ὁπα δ Ο0Π06, 80 {παῖ πο βοοοῃὰ 
ἷξ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ."---ΤῊΘ σατί, Δογαυρὺ οματγδοῖοσ οἵ 86 
ἀἰβοοῦτβο ρογίσαγβ ὕμϑ διιάάεη, υἱοϊοηξ παΐατα οἵ 
[δὲ )αάρτηοηΐ.--- ΤῊΣ ΟἸΒδ]4, στοὰ ρουῆδρβ Ἵ) ). 

γέτ. δ. ὙΡΓῚ ΓΤ» 8. ῬίαΥ Ὄροπ ποτὰβ. Αἴΐοσ 
βονίηρσ Δρραγομεν δίερέ βὸ Ἰοῦς διὰ 8βὸ δουηάϊυ, 
ἴδο αμὰ (ποὲ 79ἐόονδ}}) δινδίεῦ, διιὰ (πογοΐοσο 1ὲ 

νὶκχ.: εἰ δεεπάμηι ᾿αὐρέα.-- 

οσπθα.--- Πῦρ, ἴοτη., ὈΘΟΔΏ36 ο7εγμϑαΐοηα, ἰα ἴῃ τἰὰ9 
Ὀδοκρτοιῃὰ, 88 ἰῃ γϑτ. 8 αἰϑο. (“" ΤῊΘ τορουῦϊ οι 
Ἰπάϊοδίοϑ {86 οογίαίηΐγ, {Ὲ0 στοδίμθββ, δηὰ [ἢ6 
Βυ Γ(10898.᾽᾿---ὰὶ 1,.) -- 63 ((δπη.) Ταϑατηθθ [88 80 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ- ΘΙ ἢ δεἰζοὰ Π})γ οὗ νοῦ. δ, οσ ἰΐ βίδυδε 
ἹΠΔΡΘΙΒΟΏΔΠΥ (Ηλν., ΚΕ), οὐ 16 ῥγθραγθθ ἴῸΓ 
ΠΈΣ ἱπ νος. 7, ΜΈΪΟΙ Τ Θ8}8 “ἃ ΟΙΌΜῺ " ἰῃ 
ἶβα. ΧχΡΪ :, ὅ, ἃ τησδηΐηρ ΜΈΙΟΝ ἰ ποὲ ϑυ 6 ]9 
ἤθτθ. [0 παρῃς Ὀ6 8]]ονν 4 Ὁ]6 ὕο ἐσαῃβϊαῖο ἱῃ ΟἿΣ 
Υ6͵ΒΘ: “ [86 ΤΆΤ ΟΘΟΙΠ68 ἴο {μι66,᾿ ἱπαβιηποῃ 88 
ΠΥ ῸΝ ΠΌχΩ ἼΣΝ ΤΔΔῪ ὉΘ Βοιηοίἰηρ᾽ “ δύταηροα ἴῃ 
ἃ ΤΟΥ͂ ἑοσο ῦ Π0 Ὁ ΜΠ Ὸἢ Βοιῃθ! ἰηρ 6186, ΠΘΓΟ ΟὯΘ 
[Ὠϊαρ’ Το] οννβ ἀποίμοσ, Βαΐξ ἐμΐ8 δογίδί ΠΥ Βαγά] 
818 ΠΣ ἴῃ γογ. 10. ΤῊ ᾿ἱπίεγργοίδοη πιοϑὺ 
ἴπ ἔαυουγ, νἱζ. “" ἀδβιίην " (ΗΖ. : 1.6 ροάάοδδ οὗ 
[αὔδ, ῬΤΟΡ ΓΙΥ : υἱοἰβδίταἀθ οἵ ζοσίαπο, ΟΔΙΔΘΓΓΟΡΠΘ), 
ξινεβ ἃ Βι}}180]6 ΔΙ που ρἢ ΠΟΘΙ ΘΒ 8686: Ὅ6 
ΜΟΪὰ Ὀ0 ΟΟΙΆΡΕ]]οὦ ἰο δάχηϊξ αὶ Ὀοιτοσίηρ οἱ 
ἘΖοϊκὶ 818 ρασὶ ἴγοῃη ἷβ Οδαϊἀαὶς ΒΌΓΓΟΌ ΔἸ ΏρΈ, 
δηὰ γεῖ δε ἐχργθβϑίοῃ ἰΐβε]ῦ 18 ἤοΐ ἐμοῦ Ὁ οχ- 
Ρ]αϊμθα. 10 18 βουρῃξ ἴο Ὀ6 εχρ]αίποᾶ ὉΥ͂ ἐμ 
οἶΓΟ16 οὗὨ [αἴθ, οὐ ἰΐ8 θοΐηρ βυΐδβ Ἃρ πιιαῖη 086}. 
Ομθ τοϊρεῦ {ἰὐϊηῖς οὗἩἨ ἴμ6 γοίωγη Ὁ ἐδδ δἷη ἴῃ ἐλά 
»υπέοληιοπξ, ιολεγευσίίν, ἐέ πη βλδ8 ἐξ σοιιγδε; ΘοΙΩΡ, 
ΥΕΙΒ. 8, 4ά,. (ἼδΥν' ἴῃ δυαΐᾳ. νυἱΐ. 8 ΞΞ ἴο στοϊατη 
αἰγουλύοιθ]ν.) ΟἾΔ εῖΒ Βο]ὰ ἴαβξὲ Ὀγ [μ6 τηϑδηϊηᾷ 
“ ΟΓΌΨΡΙ, " Δηἀ ὑπἀοχϑίαηα ὮΥ 10 (δα Κιηράοπι οὗ 
[86 ΟΠΒδ᾽άθαπιβ, οὐ ἐ}6 κίηρ οἵ 186 ΟὨδ] ἀθϑῃβ, 
Ηᾶν., “110 σοταθαίβ ὑπιὲβ τηθδπίηρ, δϑβοσίηρ ἐμδξ 
ἴῃ 188. χχυῖ!, Ὁ 18. 8 μ]αἱΐ οἵ Βαΐν ἐπα ἰδ τηρϑηῖ, 
δοοθρίβ ἃ ᾿δίες Ατδμπ)δβη), ΠῚ ΌΥ τῷ δὲν, “ἴδ 
ἄδτη,᾽ νἱΖ. οὗ {116 ονὴὶ ἀδγ (Ζοε] ἰἱ. 1, 2). Ο,τοῖ. 
ἩΠῸἢ τοίοσθῃ σα ἴο ΥΌΡΙ͂ ἴπ γοσ. 6, ἰὩδβτ 0} 88 ἷξ 
ΑΒ ΟἸΒΟΟΙΩΔΙΥ ἴογ Ἰυάριηοηΐ ἴο Ὀ6 δἀχωηϊηϊθίοτοὰ 
ἴῃ ὙΠ πιογῃΐηρ. ΟἾΠΘΙΒ ἴῃ οἴο ψαγ8., 788 ἱξ 
ἰηϊθῃἀθά, ρεγθδρβ, ἴο ἱπάϊοαϊθ βοιιθίἱηρ δαυῖνα- 
ἰοπί ἴο : νι μδῖ 18 τηαγκοὰ τῦτ (86. στα (ΓΒ υ), 
μαῦ 18 ἀοίεγηιίποα, οβ Δ ὉΠ ΒΗ 6, δ8 ἐμ 9 6:. χυὶϊ, 
1 "της, Τηᾶϑς,, ὈΘΟΔΏΒΘ οὗ τιμαὶ [0] 98 (Εοϑ. 

ἷχ. 7).--- ΟΠ, ατῦϊο : αἶϑϑ ἐἰϊε.--- ῬΌχαθ!ξ, Ῥογμαρα 
Δίδττη οὗ ὙᾺΣ, δπὰ ἴῃ ουηίγαδὲ ὑπο σ  τῃ ἽΠ, ὁ ε. 

ὙΠ (θοΙηρ. 188. χυΐ. 9, 10; ὅθγ. ΧΙ, 88), ΟἿ 
οὗ ΟΥ̓ οὗ [86 ν᾽ ο- ἀγβββθθῖβ ({), ΟΥ ΟἿὟ οἵ υἱοίονψ, 
ἴ8α. Χ]. 9 (. Ὁ. ΜΙιοΗ.), οὐ γ,εδέϊυαϊς: μοτὴρ οἵ [9 
ἰΔοϊαΐδσϑ, οἰ, νἱ. 8, 183 (ΕΟΒΕΝΜ.). ΕΝΟἙΙ͂Τ. : 
κΟἸοΥα] βμουΐ 9 ἐδε πιομηίαϊηδ,"" Ὀδοδυθο ἐΐπθ 
δβουΐ οὗἉ ΟΥ ἰδ μοασὰ οἱ ἴβοση διὰ οδἹ]οὰ ἔοσί ὮῪ 

[τ 



ῆοπὶ (ΡΒ. ἰχχχῖχ. 18), ἰὴ μῖδοθ οὗ συ] οι ψ1}} 
ὁοπ86 ἰδ Ῥαϊη}] απ] οὗ ἴμποβα ψὮΟ 8.6 
Βοοκίηρ ἀθ]γοσαηςθ. Ηᾶν. ἰδκοθ ἽΠ ἴογ “ἡ, 
““ ὈΓΙ ηἴη689,᾽ 80 ἰμαῦ ἰῃὴ9 ἀδγῃ γίβοϑ ψἱϊῃουῦΐ 
ταοπῃ αίῃ - ὈΓΙρ [ΠΏ 688 (2), τ᾿ ]οὰῦ ἰτγλδυύηρ [6 
τιουῃΐδϊηβ ΜΏΙΟῚ ἅτ ἤγϑῖ ἴο Ὀ6 ἱτταά᾽αἰθὰ (1). 

γεν. 8. ΠΗ͂Ψ; οοπλρ. Υϑγ. 8.--- 5.2, π Θοαΐ. 

ΧΧχΙΐ. 17 οὗ ρῥΐαθθ, ἴϑσ οἵ ἰΐὴὸ (ΦοὉ χχ. δ). 
Οοτηρ. διοϑίάθβ, οἢ. γνἱ. 12, νἱῖ. 8, 4.---ὕ ἐγ, 9. 
στρ. νοῦ. 4. Το δα ἀοιὶ Ἔχργθββίοῃ διλίτϑ ἀο68 
Ὡοΐ ἀπηοῦποα Μἢδῦὺ [Ο]1ονγ8, Ὀὰὺ πιοοῖβ Ὀοοτο δηὰ 
ἃ ἴα͵86 ἰηϊεγρτοϊαϊίοῃ οὗ ὕπθ βατὴθ (ἴ{Ἰ|6ὸ βρτουτ της 
τοά). Ὑεγ. 10. (ΟΡ. οἢ νϑγ. 7.--- ΠΝ Ὁ, Ὧ86 

οὗ ν]ιαῦ ο]]οτ 8 οὗ 86 βργίπρίηρ ἀρ, ξε α ρίαπέ, 
ἔγουλ ὕΠ6 δοὶἑ οὗ ψἘΪΘῊ [ἢλ6 5: ΠΏΘΓΒ 8.6 Ὁ ἱ 
ΤΠ γοὰ 8 [Ὁ [β.86)], ἐπ οὐ ἀδν' ἰὸ ρεπὶληπμεηέ, ἴῃ 
[αοῖ, ἴΠ6 Βιλθ οὗ [6 ΟΠα]ἄθδῃ τστυΐϊοσ, ΝΠ δα- 
ὨΘΖΖΆΓΒ βοορῖτο. Υ͂αΐ ἃ σοπίταϑῦ ἴο Νι. χνὶϊ. 
2,8! Τὸ πε ““ργοιίησ᾽" οὗ ρονοῦ, ψὨ Οὴ σαπ, 
σΟΥτοϑροηθ δα “ὀἰοβϑδοπιὶπρ᾽ οἵ Ῥγϊάθ, ψ ΐοὴ 
εοἱϊ, (Ἴλ7, ἴο ὉΟ11, ὕο Ὀοΐ] ονθ1.) 

γεν. 11. ΤΏ {πο νἱοϊθηοθ, {86 νἱοϊϑηΐ δοϊϊηνσ 
ὙΠΙΟΝ ἰδῖκοβ ρ]δοο, τίβοβ ἰηΐο ὑμ6 στοὰ οὗὨ τὶοιοϑᾶ- 
ὮΘΒΒ, ἱ. 6. ΜΙ 810}. Ῥα ΠΙ5} 68 [6 Ἡ]ΟἸςΘά 658 οὗἁὨ [Βγδ6] ; 
Ἰηΐο {πὸ βἰδίξ, ϑοαερῖγαε, οἵ 6 Ομαϊάθδῃ, ψῇδγο- 
τ 15γ8 618 ψ]ΟΚοάη688 8 ϑηχϊ θη ([88. χ. δ). 
ΟΥΒΘΓ οχροβίζογθ ἱπίογργες ΠΏ ΔΙγθδαῦ ἰὴ γ6Γ. 
10 οἵ τἈ16 ὑτδ6 οὗ {πάα! ((Ἀ0Τ.}, 1ἴ8 τογαὶ 
δοθρίγθ ((000.), ἀπὰ τοΐθγ δἰ ἱκθ .Χ,) ἴβογθ δῃὰ 

ὉΌΠ θγὸ ἴο [9 οοτῃρ]οῦθ βίη τι! ἀθνο]οριποηΐ οὗ 
{πὸ Κίπράοτῃ (Ενν.}, 80 Ὁμᾶὲ [86 χοᾶ οἵ νυἱοϊκοά- 
688 Ῥοῦϊὰ θ0 ὑπαὶ τοὰ ᾿βογονι ἢ Ὑ] ΚΟ ἢ 6885 
Βιη 68 8611, Οατοῦ, ἰδ κ68 δαάνοιβαϊίνθ ; 88 νἱοϊθαης 
Ομαϊάθδῃ χἶϑοθ ὉΡ δραϊηβὶ (89 ψἱοκοὰ ἰτδθ οἵ 
δαάδη. (ὗὐοοοσ. : [8186}}8 νἱοϊοπὲ οοπάυοϊ (θη. 
γί. 11) Ὀιΐηρθ ἀροὴ ἴθι ἰηϑίοδά οὔ αοἀ {πὸ 
βοσρρῖτο οὗ ὑπ Πα] θα ἀοτϊμχτηΐοι οὗ τὶς κοά ἢ688. 
0 που] 6 παΐαγαὶ ο υπάογβίδπα [86 ἱπιμιθαὶ- 
δύο [Ο]]ονσίπρ ποῖ οὗ ἔδθμι, οἵς., ἴῃ βοὴ ἃ νὰ 
[δαὺ {1118 ““τοά οὗἩἨ ν᾽ οἰκο η688,᾽" ““ οὗ νἱοϊθποα," 
νου ὰ πον Ὀ6 μοϊποα ουῦ ποτ ἀθβηἑ 6} γ, ἰῃ ἃ8 
ἴατ δ8 ἰὺ 18 ποῖ ἴο βργίῃς ἴουίῃ ἴτοιῃη [βγϑδὶ 

(Ὁποῦ), πείλον ἥγοπι ἐλεῖν τοαγίηρ (ῃΠ. 
184. ν. 18, 14, [89 ποῖϑγ, ΡΟ ὉΠ 4}} -Του 864 π)0]}- 
616}, πον ὕγοπι ἐλεὶν λμυπιᾶπα (ΌΥ̓ ρατοποτηαϑία, 
Θαυϊνα]θηΐ ἴο : ΡΟΙΏΡ), ΘΟὨΒΟΑΙΘΩΤΙΥ ΠΟΘΙ ΓΟ οὗ 
ἀοπιοογαῖίς πὸ οὗἨ ἁ ὠδγίϑίοοσαϊ σ οὐἱσὶη (οομαρ. 
1 ΕΚίηρβ χὶϊ. 11). ὮΠ οὐ ΠΌΠ, ΡῬίαΓ, ὩΝΘΗ͂ 

(ΟὨ]ΥῪ ἰο Ὀ6 οιιπὰ ἢδΓθ) ; ὩΠΟΠῸ ἴου ὩΠΌΠΌ, 
ΟΕΒ.: οὗ {ποῦ ροββοβϑίοῃβ, ΚΕῚΙ, : [6 τη] ο 
οὗ ροββοβ"οηβ. [ΗΈΝΟΒΤ.ὕ : “Ποῦ οὗ ἴδθι, δπὰ 
ἰδϑιη (γοῦ ἀμαΐη),"᾿ ---ἰ κα ὮΠ ὉΠ ἴῃ [88. Ἰν ΐ. 6, --- 
ΠΟΥΘΥΟΡ ΤᾺ ΠΟἢ ΤΏΘΥ ΤΑΥ͂ Πο]ὰ Ἂρ {μοὶγ Ἰιοδάβ : 
δον 80} ΟΧΡΟΒιὕοΥΒ γΌ8ο] γα 1 ἰηΐο νὴ ὉΠῸ ΡΝ 

ὉΠΌ, ἀπά ἀπἀεγοίαπὰ ἰξ οὗ {ποῖτ ΘἈ ]άτθη (80 [8 
Οα]466) ; Ηΐᾶν, : οδγθβ, δηχίοίἑθθ, [8.686 ΔΘ 88 
1186]688 848 ἴπ6 τηυ]ἰταάθ οὗὨἨ [86 ΡΙῈ ἐμοῃ)- 
ΒοΙν68 [1] Τὰ6 ρομδὶ ᾿υάρτηοηὶς νι 1}} οοσλο ἔγοπι 
ουΐδϑι 6 ὑπϑιηβεῖνοθ ἩΈΝΟΒΤ,: “1ἴ ὧθ ἃ ἴῃτον- 
ἱπρ οοῃίεταρὶ ἢ [88 “νο,᾿ Μ ΪΟῺ ἴπον Πδὰ οοη- 
ΤΏ θ4}}γ ἴῃ 06 τηουτἢ, δηὰ στοροαῖθα πὴ στοαὶ 
ΘΙΩΡἨΔβὶ8: ψ, Ἧ6Θ 8}}4}} ἀ0 δυδσυςίηρ, οἴο. (61. 

Χχχ, 21; Ζοοϊ. χ, 4).".-- ὩΠ3 δ εξ, 668. ἔγοχῃ 

9, Καὶ], ἔγοπι ἢ), ““ἴο Ὀ6 Ῥτοχαϊ ποηῦ ;᾽᾿ βοπιθί ἴῃς 

εἰοτίουα. [Ηχν.: “ἀπά ἔδογο 18 8 νδῃῦ οὗ Ὀεδ 

ἷῃ [Ὠοπλ.᾽ 

ΕΖΕΚΊΕΙ. 

(ΤῈς πψογτὰ 18 ἤοιιηὰ ΟὨΪΥ ἢ6Γ6.})--- 
Ασοοτάϊησ ἴο ἴμ6 Φον δὰ ἀχροβίύοτα, 5) [ῸΡ 

ΠΠ., ἴσου 7), ἰουΐδ ἰαπιεηῦ. ΠΈΝΟΒΤ : “δαὶ 

ΜΑΙ ὴρ Μ|}} 6 ἴοτροϊζοπ ἴῃ ἀθὸ 0 «ἰοδρϑῖγ." 
(ὕοες. τηακίηρ ἰδ τοῦ ἴο [6 (4ΠΠ1πὴς βοορῦγε οὗ 
Ῥαγίά, Π6Υ̓ ν1}} Ὅ6 οὈ]σοα ὕἤο σοησθδὶ {ΠῚ ννδὶ]- 
ἱρῷ οὐ παῖ δοοοιπΐ Ὀοίογο ἴθ ὑὐγτβηῦ Ψ ἢο σΟΏ- 
Ὅ0Γ5 ὑπδιη}) Ἐνν. : ““Νοίδίηρ Μ}}} ταπηαΐη οὗ 

ἴδ νἱ]οκοὰ, ποὶτμοῦ οὗ ὑποὶγ ρῥγοσὰ, Βα ΒΕ 
Ὀ]υβίοτγίη, Ἰυχυτίουβ ὀοπάμοι, ᾿π ῬΓΟΒΡΟΓΕΥ͂ 88 
Βογῖο, ἢοῦ οἵ {πὶ} βι αἰιϊης οΥ ἐνϑῃ {Π1161Ὁ ἀἰΒ00Ὲ- 
τοηϊθα στα Ὁ] ηρ ἀηα πλυττυὯρ ἴῃ ἀν ΓΒῚΌΥ. " 
ΙΔ ΠΑ ΥΙΥ ΟαἸνίη, οὗἩἨ [86 τοοῦ δῃαἃ Ὀταηοὶ ἀοδίγαο- 
(ἴοι οἵ ἔμοιι, ὑπο ὶγ πχυϊταάο, ὑμεῖς μοββοβϑίοηβ. 

ΑΟσΟΓ ΡΥ «ὃ δ) δὲδγ τὸ ὑπάοτβίοοα 885 βιιοτέ 
βϑῃίθῃοος ἀροορῦνο οὗ ἐδς γοβμῖ 7 ἐδι6 δίτοζε οἵ 
νοῦ. 10 (Και), ἴΠ6 οἴεοϊ οὗ {πΠ6 τεραῦ ἴοι Ὀοὶ ν᾽ 
μεοϊσῃίοποα ὈΥ͂ [86 οπχϊβαίοη οὗἁὨ [8 νἜΓΌ, ἀ8 ἰἢ ΠΟΥ͂ 
Ψ6Γ ΟΧΟΪαμ γα οηβ, Α8 ἴογῦ [6 τοϑῖ, ΗΖ. τον κβ 
ΘΧΟΘΙ]ΘΗΔΥ : “απμαππουπορὰ ὡς κλέσσης [6 ΑαΥ͂ 
Ψ11} σοπιθ, Ὁῃοχροοίθα)Υ, 8πα 80 τοροὶλ στθδῖοῦ 
0.6 8ῃοεῖκ οἵ ΒΌΓΡΓΙΒ6." 

ΑΥ̓ΤΟ ἃ ΘθΘ 0 Πα ΘΙ ΡὨαβίΖίηρ ἱπ σὰγ. 12 οὗ [16 
Ἰοδάϊηρς δουρὶ οὗ ὉΠ6 ῥγοοϊδηγαίίυη.--- ΘΟ ρ. ΨΥ. 
7--δ, Ὁ), ῬΤΟΡῺ. ρῥιθύουἴ68 --- 9 ὈΌΥΕΣ δὰ 
[9 Μ61160Γ ΔΓ σίνοη 88 8) ἜΧΟΙ} } ΠΟΔΌΟΠμ. ΠΌΙΑ 
116 ἀφαϊίηρϑ οὗἨ οὐάϊπαυυΥ Ὁ. ΤᾺ [ΌΤΙ Ρ 18. ποῖ 
ἴο τοϑ͵οΐοϑθ ἴῃ ἴδ ρμοβϑϑδβϑίοη ἉΏΙΟῚ ἢ οονοῖβ ; ἢΘ 
ἀοθ8 ποῦ σοῖμθ ἰπΐο {16 δῃ)ουπιθηὺ οὗ ἴ. ΤῈθ 
Ἰαϊδογ 18 ποὺ ἴο ΣΩΟΌΣΗ ΟΥ̓ΘΙ ἴὸ 1088 οὗ ἃ μΓΟΡΘΟΙΌΥ͂ 
ἢδ ψου]ά [αἰ τοϊδϊη, Ὀὰΐ ψ ϊο 45 Ὀδοὴ αἰ ἰοηαῖδα 
ἔγοτι ΠΘΟΘΒΒΙΥ ; τη ἢ 6180 8 δὲ βίακε: ἴοσ γἽΠ, 

ΘἸΒΟΎΏΘΓΟ ἢ ὉἽἼΠ, ὁοτηθθ Ὁροὴ ΠΣ ΌΤΙ Ὁ5 (89 

ΒΌΆΙχ ἀρτοοίηρ Ὑἰ ΡΟΤΟΑ ΠΡ ΝΡ, ΟΓ τοϑίοιτίης 
ἴο Φοιπιβα] θὰ), [6 ψμο]6 οὗ ἴ86 μρορὶθ ἰβξ δοὺ- 
διιπιοὰ. ΟΡ. ΡΒ. χχχίχ 6. ἘΝΟΘΤ. : [86 
τη]τἰϊὰθ ὙΜΪΟΝ τμᾶῖοβ 80 το ἐμὶο δϑουϊ 
ποίῃϊηρ, --- 6. ζΘΠΟΓΑΙ ΓΘΆΒΟῺ ἰδ [Ὁ] ονγοι! ἱπ νοῦ. 
18 ὈΥ͂ ἃ ΤΙΏΟΓΘ βρθοΐδ] ὁπ (48 ΗἨδησβί.), οὐ ὈΥ τ ῇῆδὲ 
18 ΤΠΘΓΕΙΥ 8 ΒρΘΟἰ Δ] ἰζίηρ οὗἨ “Ἢ ἼΓ.----ϑ παῖ αἶθὸ 

ϑίαηῃδ ἰῃ ἴδθ 86η86 οὗ: διέ σεγίαϊπῖψ, ἱ.6. ἴὴ9 
Β6 16 ἷἰΒ ποῦ ἰο τηοῦτῃ, δμέ σεγίαὶπὶν ὧς δλαϊΐ ποΐ 
γείατη ἰο ἢὲδ ρ»γορεγίν ἰδαὲ ἐβ δοϊ; ἤδῆσοθ [06 

5881 016 χοὶγΓ ὉΠογοῦο τημϑῦ ποῖ ὈῈ ἃ τηοίΐνα ἴῸΣ 
ἰὴ ποῦ ἴο χηοῦτῃ. Τηδὶ ἐβθ ἴο β4ΎΥ, 6 ϑεΐΐον 

“ΟΙΪὰ Πᾶνε, -- ἀπιὶ [ΠΟΓΟΙΌΓΟ 18 {1118 ρθε Υ ἰῃ ἔγο- 
ἀυορὰ, ἱπ οὐδοῦ, αὖ ἴΠπ6 βδῖηθ ἰΐπλ6, ἰο τῃηϑῦὶς τὴ 6 
παϊζϊοπαΐ τυΐη,---ὁοοογαϊηρ ἴο ἴμδν. χχν,, ἴῃ: ργοϑβ- 
Ρεοΐ οὗ [86 γον οἵ 10 1166, [6 σαιτγίις οἷ οὗ 
Μ ΔΙσἢ 18 ὉΠ αἰλοβίοα ἢότε (ΗΧν.), οὐ δὲ Ἰϑαβὲ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΒαβα ἴῃ ἰΐβ ἰάθα, δηὰ {πο ἢ [ἢ 6 τοϊτῃ 
ἴο ὙΠδὺ 6 Ὠδὰ 801ἃ τοιιαϊηοὰ ρθη. (ῬΆΔ]ρμ8. 
τη κ8 οἵ ἰὴ6 τὶσῃὶ οὗὁἨ [Π|6 861161΄ αὖ δῈ0 ἴἴτηθ ἴοὸ 
ὈῸΥ 846 Κ ἀχζαΐῃ νη δ΄ Μὰ5 80]4, δἰ ὕπο ἢ πι86}7 ΟΣ 
Τῃγοιρ [16 πραγοδῖ ΚΊμΚΙΏ8, [ὉΓ Ὁ}16 86} πὰρ ὈΓΙΘΘ, 
Βαϊῃ ἱν.; Ζ26γ. χχχὶἹ) Βαῦ αἰ πουρὴ ἐπ ΟὔοΓ 
οἰγουτηβίϑῃσοβ [}}0 Ἰηϑὴ ὅἷΟ 88 πο Ϊ0ῃ, 
{π6 νοχοὰ Γ ἸΏΔη, ΔΒ ἃ ὈοΐζεΓ σἤδηοα οὗὨ Ὀοὶηρ 
Ἰοῦς Βα ἰπά δὴ [Π6 τηδῃ ΨψἘΠῸ ἢδ88 ἃ μοβϑοββίοῃ, 
(Ὧ6 ογοιβ το τῆδῃ, ἴῃ [9 6886 προπάϊηρ ἰδ 
Ὑ111 ἴ) βΘΠΟΙΆΙ Ὅ6 ΟἸΠΟΓΨ]186, ὁ. 6. αυἱίθ ΑἸ Κα [ῸΓ 
{ὸ οὴ6 δηὰ ἴος ἴῃ οἴμοσ. Ζ7παϊνιαάμαΐα, ἱποοὰ, 
Μ111 γεηιαὶη αἰΐνο. ““}ὃΡ}ρ 8. σοπάϊ οηδὶ οἰτοῦχα- 
βίδη ἴα] οἰαῦβα (Ηχν., ΚΕΙ1), δὸ ἐλαΐ δε σαλε ὧ8 
ϑιρροδοα, ὑπαὶ ὑμοὶν (νἱζΖ. 06 86}16Γ8᾽) 18 ἰ9 
ΒΙΔΟΙΩ [86 Ἰἱνίηρ, ὑπαὶ ΠΟΥ͂ οοτῃθ οαΐ οὗ 1 πὶ ἢ 
ἐμοῖν 6. ἸΤΘ Β6116Σ, ΘΟΠΘΘΑ ΘΏΕΥ, ἱβ υϑοὰ οοἱ- 
ἰοοϊγεὶυ ἴοσ ὑμὸ ἐπάϊνϊἀυδῖ6 ὰῸ δὲ δος). δοϊὴθ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΥὙΙ]. 18--18. 99 

ἴο ὍΘ οοποίἀοτοα, ΤὨο Ἰ᾿υδσπιοπῦ ΔρΡ Ἶθ5 ὅο ἐλέ 
ῬΕΥΒΟΉ5---ἰἶδ 19. 86 Ἰοεαάϊησ ὑπουρηῃῦ --δηὰ ἡσῦ, 85 
ἴδε ΘΧΡΟΒΙ ΓΟΥΒ αϑβοσγῖ, ὕο ὑποὶγ μοββθδοβίοῃ. Ηθποθ 

ΕΔ, ΜΔΡῚ ἷθ γχεροδιθὰ ἴγοιχ νϑσγ. 12, Ὀαϊ 

ἱηδιοδὰ οἵ ΛΠ τὸ νθ ὈΥ̓͂ Ῥατοπομηδδὶα ΠΠ, [Π6 

ϑέοισϊπο ᾿εαΐ βεθῃ ἰῃ ἴ6 ᾿τορμοῖίο υἱδέοπ (6Ἡ. 1.). 
ὨΠῚ ταὶς ρογθαρ8 σοπῆγαι ὕπα ἰπτεγργοίϊδιίοη οἵἉ 
ΤΟΥΣ ἴῃ νοῦ. 7 8 ὙΠαὶ 186 ἄχοα, ἀοίοιτηϊηθά, 

ἴῃ ἰκὸ τπδῆηοῦ 205. κῦ 8 τοβυυτηθὰ ἴτοηλ [6 
Ὀθερίῃηπηίης οὗ ΟἿΣ νψοῖβε, δηὰ ἰμπαὶ ἱπ ἴπ6 881ὴ6 
8636, 80 ἴ)αΐ ἰξ 18. ΘΟΓΙΔΙΗἾΥ ποῖ ἴο Ὀ6 Υδηβίδἰοιὶ : 
“ἴογ ἴΠ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἀραϊηδὺ [6 016 ] ἰτυἀ6 
8:4] ποῖ γοΐυσῃ " (0Ἐπ.}, 8 πουρῃϊ ΜΙ ἢ 18 ἴοο 
{1016 ἐπ Κοορίηρ τ [6 δχοθρίξοπαὶι θαυ ΠΘ 5 [1688 
οὗ [86 οοηΐοχί, ΒΔΙΒΘΡ 18 ἴΠ6 βίαὐθιῃθηϊ τηρδηῖ 
ἴο Ὀ6 ϑοπιοιῃῖης δα ήτο δὶ αϑ (0 ἐλε }ΕΥΒΟΉ8, ἃΡ- 
Ἡξοθς ἴο ἴπ6 ἀρδεΐδ] Θχϑιμὶ] βοδιϊοῃ οἵ 0} 861]6Γ. 

Θηὴ06 ρχ δαυϊναὶοπί ἴο : ϑέη06 δὐεῦν οπη6 ᾿λἃ8 
“6 ἢ 1{{π ἴῃ ἷβ ἰπἰαυϊῦγ," ἀπὰ 1 ἰ8 ΓΠΒΟΓΘΙΌΣΘ ΝΘ ΤΥ 
4υθδίοηδ 0 ]6 ἩΒΘΙΠΕΓ (88 88 ῬΑγαι 6 01 0Ά}}Ὁ 30- 
Ῥοβϑὰ αὔονθ) “" ὑποὶν 116" τη Ὀ6. “ 81}}} αἸηοης 

186 Ἰἐνίηρ,"--ἼρΡΊΠΓ δὲδ: ἸΆΘΥ 8.81} ποὶ ἐμὸν 
ἘΠΘΙΣΏΦΟΙΥΘ Βίσοη, τηδηϊΐοβῦ δἰ γθησίῃ, ΘΟΙΓΑΖΘ ; 
η6 ἰπίῳ αἰ ΟΥΙΡΡ]65. ὑπο ῖν όσον οἵ 116, νἹῈ 
ὙΠΟ. ν δὶ (οἱ ονν8 δταϊγα γ. [Οὐλοσ 
Ἐχροδίτἷοπβ: Ενγαιῦ : “Βαϊ σΟΡΓΑΙΗΪΥ ὈΒΘΥ͂ ΣΩΔΥ͂ 
Ὀεοομλο απΐογιπϑῦθ ΟΣ ὕ}ι6 ΤΈΨΟΓΒΟ [Ὁ ἃ {{πὴ6: ἢ 
Ὑ80 νγᾶ8 σοιηρεϊ]οὰ ἴο 86}} 18 ῬΓΟΡΘΓΙΥ ΠΊΔῪ ποῦ 
εἐνϑη οὈϊαϊπ ἰδ ἰπ [6 γϑαγ οἵ 00 1166, οΓ, ὁ. {πὸ 
οἶμοῦ παρά, ἴ8μ6 αἰἱνίπο ρα ΙΒ πμθηὗ ΠΙΔΥ ὨΟ ἸΟΏΡΘΓ 
Ἰσηῦ ὌΡΟΣ [Ππ6 τίσ ὈΓΑΊ]ΟΓΒ, γοῦ [ἢ ΤΟΣΊΏΘΣ Γα- 
τωδῖῃ ἴῃ ὑπαὶ Ἰδὲ ἰοῦ ἃ 116 οἵ 8686 ἴῃ ἴΠ6 
ποσὰ, σἰϊποὰϊ οομχίηρς ἴο Ταροηΐαποθ ΓΠγουρῆ 
δάγνευιτΥ (5. χυι, 14), διὰ [86 Ἰαῦζου ἀο ποῖ 
ΒΌ ΠΟΓ ὑποϊηβοῖνεβ ἴο Ὀ6 ἀγα οὐὔΐ οὗὨ {Π|61Ὁ 518 ΌΥ 
ῬΓΟΒΡΘΟΓΙ ; 41} ἃγθ ἰγγθβο]υΐο, σΟΆΓΑΪΥ͂ ΡΘΟΡρ]Θο, " 
εἴς. Ἡᾶν. οχρ δίῃ ἴδ Ἰαβὺ οἰδιιϑα αἰ80ὸ οἵ ἴθ 
ΥΘΟΩΣ οὗ 700}16ὁ6 50}}}, σοϑα οὈ͵θοῖ 18 “"ἴο ὉθΘ 
δίιΓοη στ οηθα ἴῃ ᾿1|ὁ " (ἸΠ Π, 8η δοουδ, ἴο ὈΘ6 60η- 
πεοῖθα ὙΠῸ [80 γαββίνο 10)» 80 ὑπαὺ ὁῃ6 

δρτΐηρ5 ἊΡ ἰπίο πον }16 : [6 γα ἢ18 ὈθΘ, ἃ Γδϑίοσγα- 
τιο---ἃ ποα' Ὀϊγ. ΝΟ οπθ 18 ἴο οὐϊδὶῃ ἃ θ᾽ 
δίτεηρί οἵ ἢηἷ8 ν]ἴ8] ῬΟυγο β ΟΥ̓ Τη68}8 οὗἁ δ 5ἷη ; 
ΤΑΙΠΟΓ ἀο ἴπο86 ἰθασίῃὶ ϑα Ὀθαϊϊ 4] γοαγβ Δ ΚῸὸ 
ΠΟΙ͂Γ ΔΡρδάγδῃοο, ἴον. χχνὶ. 84 84. Τα βοοοπὰ 

δ τεῦ Μα5 α͵δὸ Ὀθθῃ ὑπάριβίοοά ἘΥ δοπιθ ἰπ 
ἴῃ. δϑὲ ἰδπδὶ ὩῸ ΟΠ6 “ΤΏ 8," ΑἸ μουρἢ ἰδ6 
ῬΌΡΒΡΟΥ 8ἘΠῚΤΩΟΏ8 8]}} ἴο τερϑηΐδηςε, ἡ ἰσ ἢ ἀστθο8 
)μδὶ δ }1{0|0ὸ ψὶὶΡ Τὴ6 οοηΐοχί. “Φ»ΝῈ[} 18. 1ηἴουγ- 
Ῥτγεῖθα οῃ [Π|0 ρατί οἵ βδοῃια ὈΥ͂ Δἢ ΟἸηϊβδίοη οἵ [6 
Τοϊδίϊνο : “ΘΥΟΓΥ οη6 ὙΠ|086 1Π{6 5 ἰῃ 8 11] ΣΎ," 
8116 ΟΠ ΟΥΒ ἴαϊθ ἰὴ ἢτβί β Ὧχ Ὀ]ϑοη ϑἐ Δ} ν, 
ἰῃ ἐπ8 ὙΔΥ: “ΠΟΥ͂ 81.81}} ποῖ ΔΥ οἵ {π6Πὶ 
διε σίθοη {πεΊΏβ6] γ 68 ΟΥ̓ ΤἸη68}5 οὗ (οῃ δοσοιῃηῖ 
οὔ [Π9 ἰπίαυ Υ οὗ ἢἷ8 Π16," 80 88 ἴο Ὀ6 40]6 ἴο 
διαπὰ ἀραϊπδὶ {πο ῖγ Θηθιηἶθθ. ΤῊΘ Ρ]ΓᾺ] σὴ τῇ 
[Πο οοἸ]οοῖνα ον. ἩΗΈΝΟΒΤ. : “ΤΠ 5361] 6γ ψ]}} 
ἱῃ ΠΟ σα86 ΓοϊΌΓ ἰ0 06 ὈΓΟΡΟΓΓ ΜΈ, 6. ἢ Δ8 
80]., 8ὸ ἰπδὶ ἢ6 δῃο]ἀ Ὀδ6 οὐ] μοὰ ἴἰο τοραγὰ ἰΐ 
ὙΠῸ μδΐη, ἴῸγ 116 016 Ἰαηὰ ἰδ δγιρροά οἵἉὨ 1ἴ8 
ἐμ ΒοὈΠΔπῖδ; Ὀπὶ ἰΐ ΤΩΔῪ 4180 Προ π 0118} ἢι8 1ο868 
δῖ 116, δηὰ πα δ88 ἴο διοοπηὶ 11 ρφοοά ἔοτγίθηο ἰΐ 
τα ἀοθβ ποῖ ἴδε ρίμοθ, 80ὸ {παὶ ὅδα ἰμίηρ βοϊὰ 
δαπηοῦ ὑθ 8 ΒΟΌΓΣΟΘ οὗ μαϊῃ ἴο ἢἰπὶ : δηα ΙΏΔΗΥ ἃ 
ΟὯ6 (Φῦν)}) »1}} ποὶ τοϊδίῃ ἢΐδ 16 Ὀδοδα86 οὗἉ δὶ 
τηϊδάϑοά. "7 ΤῈ ΧΧ, τεδὰ μῳ ἰηϑἰεβὰ οὗ ἢ. 

γὲες. 14. ΤῊς ῥγοάϊοϊθα [θ6 Ὁ]6 688 18 μ]δορὰ 6- 
ἴοτο ΟἿΣ αγγεδ ἴῃ ἃ μἱοϊωτο 411} Ὀυΐ ἱγοπίοβὶ. --- 

ΜΈΡΗ μ88 πούμίηρ ἴο ἀο σὶτὰ 96Γ. νἱ. 1 (σοῦ 

Τοῖτοῦ ἰδ ἃ ὈΓΟΡΟΓ πδῖὴ6). Βυΐ 8ὴ ἰηῆπ. αὉ50]., νγἱ ἢ 
το οϑι 0. δα δγίϊοἰθ, 18 στατηπιδ᾽ ο}Π} 0 ἴοο ὈΟ]ά. 

᾿γοῖιμον ΔΓΘ ΜἘπλ [0 {ταηϑίαϊα, 88 ΗἩθηρβῖ. ἀο68 : 
“Ὁ ΤΠ ΟΥ͂ ὈΪὸνγ ὙΠ0ὺΠ ἃ Ἰουα ὈΪΔ58:," Ὀαΐ (α8 4180 110 
ϑορῖ.) 88 ἀοϑὶσηαίύπσ [16 ἐπδίγμπιδδ πΠ το ἢ 
[86 Ὀ]αϑὺ 58 τηϑιὶ6. ΤῊΘ ἰηῆη. 6050]. 35 ([57}- 

ΟΡ. Νι. ἰϊ. 4 [8] (6 τη 1} ὙῪ ὑθγπι})--- ΘΗ ΓΕ 
ἴος ἴ:9 βηΐΐϊθ νοτὺ (ἔων. Ογαπι. 8 8351, 6).-- 

ποπδον, ΗΙζὶ δουΐοὶγ: ἐοὸ {πὸ δὈαῖι]α, ποῖ: 
ἰηῦο [86 Ὀ4[|16.---ΟΟπρΡ. Ὀδδίἀθϑ, νϑῦβ. 17, 12; 
[μον. χχυϊ. 17.---ν ον. 156. ΟοΡ. οἷν. ν, 12, νἱ. 
12: [,4π|. ἱ. 206. ΟΟἸΡ. αἷἶδο Μαικ χῆ, 15, 16. 
[πϑἰοδὰ οὗ δοεδηρ οἴὔδηϑινογ, ποῦ ὄυθὴ οἡ ἴπ ἀθ- 
ἔδρηβίνο ; σἰϊμουϊ γοϑβίδησθ {Π6Υ 1411] υἱος πι8, 
ῬΑΓΠΥ͂ ἴο [86 βινογὰ οὗ ἴῃς ΘμθπηΥ, ψμΐοἢ, δοοογά- 
ἴῃς ἴο οἷ. ν. 7, 18 1:0 βιυοτγὰ οἵ (ἐοά, ΡΑΓΕΥ ἴο [86 
ῬΟΒΌ] 6 ποθ οοτῃ Ὀἱποὰ 1 [86 [Δ 1}}}Π6. 

Ὑοτ. 16. ΤῊ ἕαϊο οὗἨἩ ἴ8ο86 οἵ ἔπθτὰ ἡ ἘῸ ἴῃ ΔΗΥ͂ 

ὝΔΥ ΘΘΟΆΡΘ 8 00 811ΖΘ ἃ ΠΡΟ 86 τιοπηῃίδίηβ ὧς 

ἔοτ Ὅν, οἷν. νἱ. 18), -- βανίηρ Ε6ἀ {πὲ τπογ (ΡΒ. χί ἢ ; 
ΜαΚ χἰϊὶ. 14; [π|κ6 χχὶ. 21, 22), [ΠΟΥ 8114}} Ὁθ 
[Ώόγα Π{|κ6, οἵδ., {μοῖγ οοπαά το ὑϑὶπρ σοπιραγοὰ 
ἴο ἐμαὶ οἵὗἨ ἄονοδ οὗ [μ6 νδ]]ογα, ἐ.6. ἀονοβ νοὶ, 
Ἰιανίης Ἰοδί ὑπ ὶγ Ὠθβίβ, δῦ ποῦ 1ἴκ6 ψ 11 ἀυνθ8 δ 
Ποπγθ Ὁμοὰὶ ὕπ6 τηοιηΐδίηβ, πὶ νἢϊο], ὙΠ6Ω 
{τἰσιυϊοποὰ ὈΥ Ὀἷτάβ οἵὁὨ ΡΥΘΥ͂, τη ῖκθ Κηοννῃ ὑϊιοὶγ 

ΒΟΙΓΟΥ͂,, {Π|6Ὶ} Ῥδίη] [66] ησ.---ἸὉ 05, τίσ 
Κειι, : δρυτο δηὰ γϑϑὶ ΕΥ̓ πιῖϊχθὰ ἃ} τορεῦῃογ; ἴῃ 
ἴοτπη Ὀοϊοηρσίηρ ἴο {π6 σοπι αγίβοη, ἴῃ ΤΟΘ ΠΥ ἴο 
ἴθ [ὨΐΠΡΒ οοπηραγθά. Τὴ6 5.ΓΟΉΖῸΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΣΏ 
ΠΠ, ποῖ υὲτῃοῦΐ τοΐογθησα ἴο ΠΡ ἴῃ νογβ. 1, 
14, πὰ {ποῖτ [ἄτη] μοΐπρ' Ὀοΐοτθ. -- ΕῸΥ Ἰ)}}92 Ὁ ξ, 
σΟΙΏΡ. ΨαΣ. 18. ΑΒ 18 ὑμῖν ᾿ἰΐρ, ἢ ὉΠΟΥ͂ 511}} βαᾶγθ 
ἰζ, 80 8 [ΠΘῚΓ δχργοββίοι οἵ [παῦ 116, ἀπ΄, ἴῃ ἴδοῦ 

(ΌΥ ἴμὲ ἱπάϊνί πα] ζαϊίοη οἵ {μὲ 84]], ὃδ5), 6860 ἢ 
0η6 βἶνοβ αἰύθγαμος ἴο ΒῚ8 βοῦτοῦν ἰῃ ΒΒ ἱπί Υ, 
88 8 ΒΟΙΤΟΥ͂ ἰπαὶ 8 ἀδϑοσνϑά, ΤΠΘΓΟΙΟΓΘ 88 8 ῃϑηαὶ 
Βοῖτόῦ. [ΤῊ2οο ΧΧ, τοδὰ γμεγθαρ8 ἼΠ. Βαῖ 
ἴμε ὑεχὲ 18 ποὺ ἴο θὰ ομβδηροὰ ἱπ δοσογάδῃησε ῆθΓ6- 
ΜΠ, [ῸΓ ΘΟΓΙΔΙΠΪΥ ἰπ νμαῦ [Ὁ] ονν8 1110 ΑΥΊΠΘΡ 
(ἀοδογίρυίΐοη οὗ ὕποβο [αρίτῖνοβ ἰ8 σίνοη.) Ηδποθ 
γ6Γ. 17 15 ποὺ ἴο "6 ἀπαογβϑίοοά οὗ ἧς γ7}10168 ῬΘΟΡ]9 
(Κει:, ἘΈΧΟΣΤ δ ἰῦ 18 ΓΑΙ ΠΟ 186 πιο ΓΡΓΟΙΔΌΏΟΣ 
οὗ 16 πιϑ πο ΠΟΙ Υ̓ σοοΐης ἱπ νοῦ. 16. Α ρμἱοῦτθ 
οὗ {86 τϑροηΐδῃοο ψῃϊοὰ ἰ8 ψταηρ ΠΌΤα ἴπμθπι. 
Τῆς Βδηδ σγοΐυβε ἴο Ῥδυΐοστη ὑποὶσ οἱσθ, ΠΔΥ͂, 
ΘύΘὴ ἴΠ6 ΚΩΘΟΒ τοῦδ ἴο βίδῃα δῃὰ Κϑερ ἤγιῃ. 
ΤῊ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟ.. ἴον 116 Ἰαϊ(εγ (οἢ. χχὶ. 7) 18. ἱῃ- 
τοη ἀρὰ ἴο ρογίταυ ἴδ οσοπιρίείο ἀοδοϊαί,οη οΥ {λεῖν' 
δϑέγεησίδ, ; σΟΙΡ. Φοβῃ. υἱὶ. δ (184. χὶϊὶ. 7; ἔχ. χν. 

1. Το ΧΧ. ἴοο Ἰέοταγ. (Βὸῦ ΓΌΣΡΏ, 
ΘΟΙΏΡ. 206] ἷν, 18.) 

γετ. 18. ΑἸοηρ ψίῦ δυοῖι (ποσαίῖνθ) {66 Ὁ] 6 Ώ 688 
6 ἴδνθ (88 ροβι εἶν δ]θιηθηΐ8) : ΤΟ ῃρ δπὰ 
Ποστοῦ, 88 δῃὰ γτίεῖ. Α8 ἰὴ ὀχργθββίοι οὗ 
16 Βτβῖ, [89 οΪοίῃ οἵ οοαῦβθ δαΐγ, ψῃϊο ἢ ἘὨΘΥ͂ 
εἰτί δϑουϊ {πουλβοῖγοθ ὙΠῸ ἃ οογὰ ([88. ἰϊϊ. 24). 

Ἐοτ ἴΠ|ὸ ϑοσοῃά, [ἢ ΒίΤΟΙ" ΧΡ γε βϑίοῃ ΓΥΡΒ ΠΡΌ 

(Ρκ. 1ν. δ) : ̓ξιουτηΐπρ 18 ὑποΐν αἰγά]6, {Ππ|6 πὶ ΠΟΙΙῸΡ 

8. πο ῖγ σονουίης. Βαὺ 848 βῃδπιθ ἰ8. ὍΡΟΣ ὧς 

ἴον Ὁψ) 411 ἔδοεϑ, 80 ὈΔ]ἀΠ659 8 οι [89 Ὀδοῖς ρατὶ 

οἵ ἴδ Ἠοδὰ οἵ 411, 88 189 τϑϑιὶῖ οἵ στίρί, ογ ἰδ 
τασδὶ Ὀ6 δαρροφθοὰ {δο ουδβῖοπι ἢ ΣΔΟΌΓΩΣΠ νὰ 
ἰ. 20), οὐ ἴμδὲ [Π6Υ Βατὸ ῥ᾽ υοκοὰ οαὖῦ ΤΠΘῚΣ 



100 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

ἦπ ΤΠΟῚΓ ραΐῃ (γα ἰχ. 8. Οὐμρ. Ὀοϑίάθα, ΖΓ, 
χΧ]νῚ . 87, ΑτἸηοβ8 Υἱῖϊϊ!. 10; δπὰ 1γοαΐϊ. χὶν. 1. 

εγ. 19 βροβῖβ ἴῃ (88 ουΐδοῦ οὗἩ [6 ἔπρίνοϑ 
Β.1Π, νὴὸ σαδῦ ἔγοτη {ποιὰ ΘνοσΥ]ΐηρ τὰαί ἰΒ 
Ὀυτγάθηϑοηθ. Βαΐ δῦ ΟὯθ οδϑῖβ ΔΎ, ἰδαὺ ἢ6 
8180 ἴῃ 8 οογίδὶ ἢ ΤηθΆΒΊΓΘ σοριαάϊαίθϑ; ἤ6Π06 ΣΤ), 
“« ἀοὐοϑίδ Ὁ] 6 ΤὨϊηρ, ““ Δοιηϊπαιίίοη." ΤῈ Σὸ- 
Ὠενοα τηθηδοῃ ἐορείλογῦ οἵ ἰῃθ ἴνο ῥτϊῃοὶραὶ 
ΤΩΘΔῚΒ ΘἸΙΩΡΙοΟΥΘά ἱῃ βἰπηΐϊηρ (δἰ ϊνον απα πο]ὰ), Σὰ 
ἐδα ποχί μΐδοθ, σεπεγαζζεθ ἴΠ6 οἶΓο]6 οὗὨ [ἢ ῬΘΓΒΟῚΒ 
ἱηνοϊνοά, 80 88 ὅο δῃ τα Θ [86 ρεορίβ ΘΏΘΓΑΙΙΥ, 
ΟΥ̓ 140]8 οἵ δῖ]νογ δηῃὰ ροϊὰ (188. 11. 20), ὨΟΘΥΘΣ, 
ΠΟΤ 18 ΠῸ προρᾶ 88 γεοὺῦ ἴο ἰμίηκ. [Ὁ ἷἰ8 γαίθοῦ 
ἐγοαδβογεδ οὗ ἰμαὶ δβογτί (αὶ δ. ϑρόκϑὴ οἵ, σ᾽] Οἢ 
Βἰμάον οὴ6 ἀυγίης ἃ διε ΐ, ψ ΐο ΟὨΪΥ Ῥτόνοκο 
ἴη9 Ὀοοίγ-] ΟΥῺΡ ΘΏΘΙΩΥ 8.}}} ΤΟΤΕ, πᾶν, ψ ]ΟὮ, 
ποῦν ἴδαῦ ἰῃ6 βανίηρ οὗ 116 15 δἰτηθὰ δ΄, δρῬθΑΡ 
ἐἶκε γυῤῥίαῆ. Ἐοτ ὑπαὶ 1ἰ6 ταὶσηῦ Ὀ6 Ραγοδαδβοιὶ 
δου ἢ 18 ΩῸ ἸΟΏρΟΥ {Π}8 6486, 51η66 [ἢς (ΔΥ οὗ 
μι ονοτῆονηηρ (Ἴ2}) ττδῦμ οὗ {π6 Εἴοτη δ) (μὰ 
Χχχὶ, 22) 8 Θοῖὴδ (ΘΟ. 88. ΧΙ! 17; ΖΕΡΆ. ἱ. 18; 
1 Ῥεῖ. 1. 18). ΤΟΥ Ὠᾶνο Πα ΠΕ. ἐπ)ονψηιδηΐ (88118- 
ἰδοϊϊοη) ἔγομῃ 1ΐ, ΠΟΥ ὄυϑὴ {πὸ Μη οὗ 6 Ὀονν6]8 
ὌΥ τηθδη8 οὗ 1. ΚΕΪΥΟΥ πὶ ροϊὰ ἀγθ, δἰΐκθ [ὉΓ 
ἴῃ ἐαϑίε ἀῃὰ ἴογ ποοδϑϑαυίοδ (1 8 ᾿νβδελ δεν Ροϊπΐ 
οὗ νίενν, βϑί μοι  8}}} διὰ ῬΠΥ 8108} οοπϑίἀετοα), 
πἰτπουῦ δἰρσηϊἤοιποα ἰῃ 00}18 ἀδγΥ οὗ ᾿υπαστηεηΐ ; 
ἴδε οἸοπηθηΐ ἩΒΙΟὮ σΟΠιο8 ἐπ {παΐ 486 1πΐο 6οῃ- 
βἰογαίίοη ἰ8 ἴπ 6 σέ] ἐπ ρ- ὈΙ]ΟΟΙς Ἡ ΠΊΟῺ {ΠΟΥ πνακς 
οἵ 1ϊ, 8ὸ {παῖ (δ ογ [611 Ἰηἴο ἰπίααὶον νοῦ ἰ. [Ι͂ῃ 
οἰ. 111. 20 ψὸ μανὸ 8 βδίυμῃ ὉΠ ἢρ- Ὁ]. Κ ἩΠΊΟῚ ἰδ 
σίυεη. ΤΏοΙγ τ] σἢ68 δὰ ὑποὶγ {τπιδῖ ἴῃ ἴθ τη πιδαὰθ 
ἴθ βα ἰδῇ, 8ὸο παῖ [ΠΟΥ ποοάθα ποίησ. ΑΒ 
8 ῬυηΙϑητηθηῦ, {π686 ΓΟ μ68 ἀο ποὺ ΠΟῪ 84 Ἰ8[γ 
ἴπ6πι, ἀο ποῦ ουϑῃ 81} ὑπο ῖγ ὈΘΙῪ ; ποϊηϊηρ σ8 ἢ 
δ6 Ὀουρηΐ ψ 1 ὉΠ6Πὰ 80 {Π|8ὺ [ΠΟῪ ΤΉΔΥ ἰἱνα. 

ΤῊδ ρἰνίηρ οὗἨ ἃ ΤΟΑΒΟ [οΓ [8 Ῥυμ βῃτηθηΐ 
ἄσασῃ Ἔν 16 σὺ θα 8 ἰο ἃ ,αγέμεν ἀεδοτὶρ- 
ἐΐοη οὗ [}18 συ] ἰπ νοῦ. 20θ. ΤΒΘ Ὶ 18 ἐχρ]δηδίοτσυ. 

Βοοδῦβο [80 το θ8 ὙΠΟΓΟΝ [5186] ᾿γὰ8 ἀεδοϊοα 
οὔξ, ἀπὰ πιρὴλέ αὐογη ογβε Γ 116 ἃ Ὀγίάθ, οὗ 
ΘΟΊΓΒΕ ἐν κυρίῳ, Ἅ6Τ6, ΟἹ {Π6 σΟΠΥΤΑΤΥ, Τηΐδιιβοα ζῸΓ 
8611- χα] ατίοη δηὰ ρῥγῖάθΌ (ὐοιρ. ἴβϑα. 1].--- 
ΠῸΝ ; 119 βυ )θοῖ 18 ἴΠπ6 ῬΘΟΡ]δθ, ΟἹ : ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟἿ, 

ΟΥ : ΟἿ6 .---ἰἶἰ 80 χ τοΐοσβ ἴο ὑπ 6 οὐπιδιιθεῦ οὗ Εἰβ 
ἀθοοσδῶοι (Ηλν., ΚΕΙΙ, : οἱοβαηῦ οὐδ θη 3), ὈΥ̓͂ 
ψΠΊΘῊ οὐλεγδ ἀηἀογείδηα, ποῖ 16 κο]ὰ δη 51] γ Ὺ, 
Ὀαὺ [86 ἴδηι ]6. ἨἩΪῖ2. τοδάβ ἘΦ. Ετοτὰ {πῈ 

Ἶ 

861 - οχα] ἰδίου τοϑα θα (ἢ 6 Μ]]]- ΤΟΥΒΆΡ, ὑπ ἀϊ- 
γογβὶ Πα 56] - ΟΠ οΐοα ἴῃ ἀἰνίηθ ΟΓΒΒΙΡ.--- ΠΡ), 
88 ἸΤΡΑΌΘΠΌΥ ἤοη Πουϊ, χχῖίχ. 17 ΟἸΜΑΓΩΒ ; 
οὐ το ὉΥ ἴπ0 ΤΧΧ, ---, ποῖ : ἴῃ {Π.8 ἴδιηΡ]6, 
Ὀπΐ: οὗΠ6 δέου απα σοίά. Οοτρ. ἔχ. χχχὶϊ. ; 

Ηοβ. ἰΐ. 10 [8], νἱῖ. 4, χὶΐ!. 2.--- Ἰ5 ὃν; 

[89 ἰάρα οἵ τοϊσὶ υυϊίοη ὮΟΣΘ ΧΡ] 15 {ἢ 6 ππ|ὸὴ ἰπ 

ΨΥ. 19.--- Βαϊ 48 Οοἂ ρμῖνοβ ᾿ξ ἴο ἵἤθση 88 ἃ (δἱηρ ἴο 
Ὅδ οαϑί ΘΎΑΥ δηᾶ γαὐθοῖρα, 80 Ηθ ρἶνεβ 1Ὁ ἴο {Πεὶγ 
ΘΠ ΘΙ Ἶ65 ἴῃ τοῦ. 21, ὴΟ 8. (ἰοβογι δοὰ 85 ἴῃ νϑγ, 294 
(Ρβ. Ιχχν. 8), ὉΓ ἃ ῬΥΘΥ. δ νἱοίΐοσγ οὗ πε ψίοκοά 
ἐφ ἀοὐ᾿Β ῬΕΠΔ] ΥὙἹούοτΥ. --- βην ἢ 18 ποῖ ΒαΌΥ]οη, Ὀαΐ 

γα Βῃου]α ταῦθ Γ ΒΑ (6 ψἱοκοϑα οὗὁὨ [86 ΘΑΣ ἢ γα 
[86 Βαθυ]οηΐδθβ. [Ι͂ἢ ἀδίεπμοθ οὗ ὑπ6 ἘδΕ ἢ 

ΓΌΓῚ), ΜΠ ἴδῃ, βυ χ (οοτα. τον. 12), ΠΟΤ 

ἈἰΠΙοτίο ΤῊΔΒΟῸΪπ6, Εὐπτ 8] ἃ ΤΟΙΠΑΙΪ 8 : “6 ρταά δ) 
ΓΔ 51 Ὁ10Π) ἴσοι [ἢ 8 Τη886. λὩν ἰο ἴῃ 6 ΒΟΙΥ οἰΐγΥ, 
ΝΌΣΟΝ, ΒΓ ΘῸΥ δροακίηρ, ἰδ τηοαηΐ, δῃὰ δὐϑῃ 
ἀἰβιίμοιγ ποιηθὰ ἱπ νὸγ. 28." 106 Θατὶ ἰδ 

ΠΡ ογ, τοι Ηϊσὶρ ἀθίδηαθ. Αδοοτγάϊπς ἴο 
δὺς: 

Ηδν. (ΧΧ., συτ6.), ἴο Ὅ6 τοΐοιτοὰ ἐο ἴδ 
“4 ο]Ϊοσαηΐ ΟΥ̓ΠΑΙηΘηΐ :᾿ δοσογαΐηρ ἴο οἴδογθ, ἴο 
186 ἀξ εδιὼ οἵ του οἵ ρζο]ά δηὰ δἰ! νοῦ, 

γον. 22. ὉΠ ἴτοιῃ τ 086 δὲ ογυβαίθιη, 80 τῃαξ 
[86 ΘΠΘΙΩΥ͂ ὁΔῃ μοῦ [Π}6 Τηββίθ συ ΟΥ̓ΘΡ ἱΐ. ΟἸΒοΙΒ: 
11} ποῖ Ἰοοὶς γαῦ 8.9 ΘΙΘΙΛΥ͂ 884}1 ἀο, Ὀιϊ ]οῖ 
μ6πὶ δοῖ. --- Εστομι ἢ “Ῥτοίδηδίϊοι " οἵ σι μδὲ ἰδ 
ΒΟΥ δὴ δχϑδηδίίοη 18 χοί οἵ ἴῃς φῬγθεράϊηρ οἢδ- 
τοοϊογίδεϊο Ὁ{1}6 οὗἩὨ ΤΊ 6 “᾿ΒΙΓΔΉρΡΟΥΙΒ᾽" 88 ὑπὸ ““σἱοκοὰ 
οἵ {πὸ φδαγίῃ." Ὧν ἴθ ““βοιῃθί ἴηρ δἰ ἄφα," 

Βοιηθίἰηρ σομοοδ]θα ; δοσοσαϊηςς ἴο Ηδν., οὗ [19 
δ: ὕπθ βαποίθαγῃυ, [6 ΠΟΙΪΥ οὗ ΒοΪ]ἷε8, ψἤΘΓΘ 
δῃονδῃ ἀνς]}1]8 ἴῃ βδογθὰ ἀδυκ 688; δοοογάϊηρ ἴο 

ΟἾΒΘΟΙΒ: ἰδθ ΠΟΙΥ Ἰαπὰ ἴῃ ζἜΠΘΓΑΙ ; δοσοταϊηρς ἴο 
Ἡνηρδί., οἵἨ Φἴπ6 τηδῦζου ἴῃ μηᾶ : [86 ΟὨΆΓΟΝ- 
ὑτϑδϑιιγο, 1 Οἢ 18. ϑεο]αγζοᾶ. [Τ|6 ΤΧΧ. τοδὰ 
ῬΟΓΒΔΡ8 ΡΒ. ΕΑΓ : [86 ὕγθαϑυγε οἵ ΜΥ 

καδτάϊαπϑμΐρ, 1,6. οἵ ΜΥ͂ ΘΟΌΠΕΓΥ οΥ ΜΥ γθορίο.) 

ΤΊ βυ ῆχοβ οὗ 53 δπὰ ΠΟ Ἀ6]οιΡ ἴο ἐλε εἰ, 

δογιιβαίθση, ὙὩΐΪΟΝ αἰγαγβ δίδηβ ἱῃ 86 ὉδΔοΚ- 
πη, ΟΥοτθ Ῥγοίοσ ἃ ποιοῦ ΘΟΙΒΙΓΙΟΤΊΟΗ ; 

ΕΠῚ, : ΘσΟΠΘ “ΟΥΟΥ ἰϊ. ἘΕῸτ νἱο]θπΐ ΟἸ 68, ΠΟΠΊΡ. 
Μαίι. χί. 12 (πῖον Ῥαβϑαρα 18 ἴο Ὀ6 υπάἀοτβίοοά 
ἴῃ δοοογάδησθ τῖτἢ (18). 

γεν. 28. ἴῃ ἴοτιῃ ἀϊγοούθα ἰο {6 ῃγορμοῖ, {κθ 
ἴῃς ὙΠο]6 ἀϊβοοῦγβο; ἢ δ βίδησθ θη ὨΪνα]οῃΐ ἴἰὸ : 
ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ 1ἢ6 σΑΡΟΪΥ ἴο ὍΘ τορᾶγ. “.Α8 ἵἴ 
ΘΓ ἰπσηδηΐ δἰ [Π6 Ῥτοΐδπαιοπ, ψ μον Θοτη- 
ΤηΔΠἀβ ἴο μυῦ δὴ δπα ἴο ἴπ6 ἀοΐηρβ οἵ ἴῃ6 ΘΠΟΙΩΥ͂ 
ὈΥ ἴΠ6 ἀοροτίαιίοῃ οὗ ἴποϑθ ΨῈῸ σεγα Ἰϑίυ δ6- 
μιπά " (Ηχν.). ΒΥ τηϑᾶῃ8 οὗ πὶ δτίϊο]θ, [6 
Ῥαῦηρ ἴῃ οἰ λδ Π8 18 ἰο]αγοα ἴο Ὀ6 ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ἃ [ἰῃ 
ἴο δ6 ἀοιδιοα, Ὀπΐ οοτγίδη, αὐἱΐο ἤχοὰ, 781 88 
τη ϊησϑ σΟΏΘΓΑΙΥ ΚΠΟ ἢ ΠΑΥΘ [6 Υο]6. ΟΥ̓ΠΘΓΒ 
οοἸ] οἴνου. ““1η στρα τυ ἴπ6 Κίηρ ν͵ὰ8 σιτία 
ΔΌΓΑΥ ἴῃ σΠαΐῃ5 δηα οαϑὺ Ἰηῦο Ῥτίβοῃ ᾿᾿ (Β0Ν8.).--- 
ΤῊ Ρ]ΌγΑΙὶ ὩΟἽ ΔΙ ΑΥΒ ΤΏΘΔἢ8 ὈΪ]οοα Ροιτοὰ οἱ; 
ἤδποῦ ὩΝΟἽ ΒΦ, 84 τα] σοῦ 18 Π0]4 ὙΠ ἢ 
τοβραοῦ ἴο βιο ἢ; ἃ 886, ἃ Βοηΐθησα ῬΈΪΟΝ 18 ὉΓῸ- 
που ησΘα ὍΡοη ἴΐ, ἃ ΡῈ Βηχηθηῦ ἩὨ]Οἢ 8 ἀφδοτορα 
ἴον ἰύ, 8}1 οὗ τ ΒΟ ἄγ ἀηβυ 4 018. ἴογ [ἢ6 ῥά ΓΆ}1ε] 
ὉΠ. δαυβὶ α8 πηδιυίϊ Ὁ]6 ὨδΙ6 ἷἰβ: ὅπθ τσηϊ οὗ 
Ὀϊοοά-βηοἊάϊηρσ. τε αῦὸ ὑδογοίογο ἴο ππάοσοϊδαπα 
ἰδ οὗ [18 σα86 ἰῃ ἴανγ, [6 οττηθ, [η6 Ὀ]οοᾶ- τι - 
Ἴ655, ΟΟΡ. εῦΐ. χῖχ. 6 (ὕδῃ. νἱ. 11). Ηᾶν. 
Ὁπάοτβίδηαβ ἱΐ οἵ [6 }υά στηοπὴ οα Ὀ]οο-8οἀάϊης 
(“Βοποα : ἱποχόσβΌϊο, τ] 1688 ᾽), 8116 Ἦ ΤΟοσ8 
ὉΌΠ ἴο ἰὴ νἱοϊθηδ δηθθ8. ΟΥὨ ὁοι86 “ Ὀ]οοά- 
ΚΠ 01 688.᾿ ρίνεβ ἃ ΓΟΆ8Ο. [ὉΓ (52) Βοιη  Β ἢ δ᾽ ΤΠΟΤΘ 
[Βδη Ῥυϊηρ ἴῃ σἤμαὶπβ, νἱζΖ. ἀθδίῃ ; θαϊ ρογῆδ 
ΟΡ ΙΓ 18 ὉΠΟΤΘΟΥ͂ τηθαμῦ ὑο Ὀ6 ἱπαϊςαῖρα κ8 1ῃ6 
ἰοαδί της ὑμαῦ ὁ8ἢ ἈΔΡΡΘῚ ἴο ἰπδιῃ αἴΐοσ μοὶ 
ΒΌΘΝ 88 {Π6ἷΓβ. 

γεν. 24. ““ Ἡγίιοεζεοα ᾿εδαίλεη "--- (γον. 21) 8ο {δὶ 
{πὸ ν [4]1, Ὀεβ: 68, ἰηΐο δααΐ ἢδηὰβ οἵ πιϑη (2 ἥδ. 
χχὶν. 14). Οορ. ΕΝ. Οτατι. καὶ 818, ς; καθ. 
ἱ, ὁ 844.---.), Εἰ [ΘΓ 88 ἴῃ γεγ. 20: ὑγιάθ (Ηζν. : 

νου της οἵ ὙἜ1Ο8 [Π6 τοὐρη ὅτ σοηΐ ἴο 
Ὀοδβ.), ΟΥ: οΥΠδιηοηῦ, ἀδοογδϊίοη, ρίοτν, οὗἩ τῃ6 
ὑθρὶο (οἢ. χχῖν. 21). --- ΤΏΘΥ ΤΥ Ὀ6 οδ]]οὰ 
ΒΙΣΟΣΩ, 868 Ὑ6]1] ὈοΟΔΌΒα οὗ ὑπο ὶγ γϑαὶ βίγοηρί, 
γ Πθὴ ΠΟΥ͂ Ρτοδοσνοὰ {μον δά 6] ΕΥ̓ ἴο ἴῃ6 Βίτοης 
Οπα ὙπῸ ἀννοὶῦ ἴῃ ὉΠΟΙΣ τηϊα δῖ, 8ἃ5. ἴῃ δοσογάρησθ 
ψῖιἢ {πος πασίποα δἰτοηρὶ (μον. χχνὶ. 19). 
Ἐπ. τοδὰβ δὲν “ὉΜεῖς ῥγοπὰ δβρ]ϑπάουτ. "--- 

Ὅ) οαηποῖ ὅδ ἴμ6 Ρίεὶ οἵ ὅπ), σβΐο που]ὰ 
ἸΏΘΘἢ ““ἴο ἀΐνιὰθ ἴὉΓ 6 Ῥοεϑοδβδίου," Ὀυὶ 18 ἐ::0 
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ἈΠ ΡΒΔ] οὗ ὑδη. --- ΠΣ ΡΌ, δουογάϊηρ ἰο Εν. 
(ναι. 8 215, α) ἴτοτη ΕΙΣ ΜΠ σοῖο] 

Ρυδιοὰ ὈΔΟΚ, οβθητα. τοϑάβ: ὉΠ ΡΟ; Βᾶν. 

ὉΠ ΡΌ. Ἡκνοῦτ. : “ἴ0086 ΜῈ Βα [γ ἴΒοτω," 

Βοποθ ρδγίίο. ΡΊοὶ του Φαροδοὶ ξοτγίε οἵ ἪΡ. 
ὉΠ ογδιδηάϊηρ [π6 Ὀγίοδίβ ΠΟῪ ΠῸ ἸΟΩρῸΡ 8016 ἴὸ 
ἀἰβομαγρε ὑΠ6}Γ ἔιαποίίοηβ, ἡ ΒΕΓΘΌΥ [Π6 χηθδῃβ οἵ 
ἐπαβται θὲ τνς δ΄ ΣΙ Πάγανῃ ἔτοπι [δγαθὶ (1ωου. 
ΧΥ͂;. ; [88. χ] ϊ. 26, 27). [ΟἸΠΘΓΒ : οὗἨὁ ὑμνόσίι 
[μεν τοι] ϑογνίοθ, ᾿πδβιη θη! ἢ δα ἴμ6 ΗΟ]Υ Οηθ οἱ 
[πγδεὲ] 13 α150 ἢ 801} για βδηοίβος, οἢ. χχχνιῖ, 28.} 
“ Εσοκὶοὶ ροϊπίβ ὕἤο [86 οἱουιιὰ οὨΪγ,  ογεταΐδῃ ἴῃ 
οἷ". χχχίϊὶ. ορϑὴβ [8 γίονν ἴο [Π6 δὰ ἰάθη Ὀ6- 
πα 1 ΒΥ Ὀιοὶσ δαποίυδχίοα τὸ υαπἀογοιοοι 
δοπιοι πλ98 ἴθ Ὀθὶ]ἀΐπρθ οὗ [Π6 ἴδθαρὶο, Ὀπΐ, 88 
Ὀοΐπρ πὸ Ιοηρεν αοά 8, βοπηθεϊπηθβ [μι 86}-ὁΠοβθα 
9268 οἵ [6 6.8. 

γοτ. 26. ΒΡ ΟὨΪΥ Ἰδγθ (ϑ66 ΟἜΒΕΝ, Ζ65.). 
Ασϑογάϊηρ ἴο Μαεΐοσ, ποῖ : ἀοδίγποιίοη, Ὀπὶ ἴῃ 
δοσογάδῃοε Ὑῖῖ ἢ {Π6 τοοῦ-τηοδηΐηρ (“ ἴο ἄταν 
τοροῖμον ἢ), δ ἱπ 186 ὅ.υσ., οἵ ἴμ6 ἀγανίηρ ἴο- 
ει οἵ {δε βἰκίη δπὰ Βδὶν ἤγοτῃ ἔτίραι (λουγοτ). 

Ἐν δ8ὸ ΕΝΤ., ΗἩΕΝΟΒΤ. : σοπίγδοίίοι, ἱπ 6ΟΏ- 
τγαδὲ ΠῚ} [86 6χ ἀρὰς αν ἘΝ τ ΤὐδΑ κε θην τῇ 
811 Ἰογίι} Ῥγοθρ σι, δπὰ πὶ ἢ 8 ἐοσαπάοα ἴῃ {π6 
πῆς τιμὴ οἱ τἶο Ρ]6 οὗ αοά, ὅδῃ. χχν!!. 14; 
ἶ88. Ἰ᾿ἷν. 8. (ἶαν.: ἴθ οοποϊαβίου, [ἢ οἷοθθ 
(ΨΡ, τνεγβ. 2, 6).}) Εοτν [ἢ 8 ροπᾶθγ δπὰ τηββο. γϑῦὺ 
ΠΟΙῺΡ. ἔν. Οτατιτα. 8 1718, ἢ, 174, σ. [Ἐο8.: Π 
ῬΑΓαρῸβ.)} δε, ἃ Ῥτορᾷ. ρεγῖ. (ΚΕ1).---- " Ῥϑδοθ" 

ἰθ ἴσο ΠΑΙΤΟΥ, ἴου ὮΙΚ, 88 4180 διϊοιηρίθ δὲ ρβϑβοβ 

τὰ πιοηοΥ-Οοτίηρα πὶ ΝΟ Δα 6ΖΖασ, οὗ 
ἘΠΊΘΝ βοὴ [πῖηΚ. ΤΠ αἰζοιιρὺβ αὖ βαϊναϊίοη 
ὙΠΊΘΙ ΠΟΥ ΙΏΔΚΘ ἴπ γαΐῃ ἀτὸ βρθοϊβοὶ ἴῃ νι αΐ 
[ΟΠ] οντβ. 

γον. 26. 116 ἴΠ6 ἀϊδαδῦδτβ ἃσὸ δοσπιηα]αίζησ, 
δηὰ ὕΠ6 ΤΥΠΙΟΌΓΒ ΔΓῸ ἘΠΙΗΡ ΣΙ ΚΤεῖε χχῖν, 6), 
ΠΟΥ ΒΟΟΚ, βγϑὶ οὗ 411, ἔγοπῃη 86 Ῥσορβοί (ἐπε 
ξεπογὶς 1464). Οὐμρ. 96. χχχυ]Ἕ. 17, χχχν ϊ, 
14. [Ηδοπρβί. τἀ ογϑίβδηι ἰΐ οὗ [86 ἴα͵56 ὑρσορβοῖβ, 
δὴ ΔΟΙΏΡΑΓΕΒ (ὉΓ {86 ῥτίοδίβ Ζορῃ. 11}. 4: 61. 
1ϊ. 8; ἘΖΟΚ. χχὶϊὶ. 26.) Ὑηαΐ ὑπ 6} βθεὶς, νἱζ. 8 
νἱκίσει, 5 πιοηἰϊοηοά, Ὀσὲ ἰξ ἰ8 ποὺ 5α]ά ἱπαὶ ὍΠΟΥ 
βηπά τι. Τμαῖ ὑΠπῸῪ ἀο ποῖ Ὀδοοτηθ8 οἾθαῦ Δ] 1|κ6 
ἔτοτῃη νου. 2δ, ἀπιὰ ἔτοτα [))λ6 οἰγσουτηϑίαποθ ἐμπαΐ ἰη- 
διτΌ ΠἸ]ΟῺ ρογίδλόδ ἴτοτη [ἴὴ6 ῥχίοδί, δπὰ οου 86] 
ἔἴτοπι {πῸ θ᾽] θσβ. ΟΟΏΡ. 96Γγ. χυνἹἱ. 18 (1λ|κθ 
χχὶ. 25). Τὸ {16 {Ὠτοοίο]α 1458 ἰῃ σοῦ. 26 στὸ 
αν ἃ ΘΟΙΤΕΒΡΟΙἱ ἢ Ρᾶγα}] 6} ἴῃ γον. 27, πὸ 
κίησ.---Ἐ 0 οὗ [89 1110 6---ἰἢθ Ῥϑορὶο ἰπ ἐπ 
ἰαπὰ; δηά ἴο ἴμ8 τψϑηΐ οὗὨ ΘΟ. 56] ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 48 [(ἢς 
(αἰ γὸ ἴῃ δοϊΐοη, 1ὲ 18 ἃ παέἑομαΐ τιῖη, (4.5 ἰο 

δπΚ0,, 860 πεκν. Ογαπιηι. ἃ ὅ8, Οδε.) ΑΝ 

8. 6 }1- πόση βρυγαῖίνο τοοάθ οἵ δχργββδίοι [ῸΓ 
πο οοσεγεώ εὐἱέλ απά ιυγαρὲ τρ ἔπ ἰΕΥΤΟΥ͂, Ἰαβὶ 

δ ἴῃ ἴῃ6 6880 οἵ πὸ Κὶηρ Ὁ 18 ἃ ἀδε6} διἰεπὲ 

“πουττάης ἰδαξ ἐδ τηεδοΐ (02). ΕῸΣ "ὙἼῸ, ΔΟΙΏΡ. 
γεγ, 17 (ταριιμίνας χιῖρας, ΗΘΌ. χί!. 12). [1“Κὸ 
{8εἰγ οομάποὶ Μ1}1 ἀοά᾽Β ἀρα]δης ψ τ ἢ {1θτ Ὅσα, 
ἀγάπῃ ἴτοη 1, τοζυϊαῖοθὰ ἰῇ δοοογάδηοο τἱτὰ 
ἶἴ, ΑΔ [Ὁ ὨΠδὲν 8ὲ6 Εν. Ογαηῖπι. 8 264, ὁ. 
ὈΣΠΡΌΘΦΌΣ,, ΗΈΝΟΝΤ. : ἐπ ἢ }υάρτησηΐβ ψ πο ἢ 
ςΟΙΤΟΒΡΟΠΑ “ἴο ἰ]ιεὶγ ἀδοάβ," δπῃὰ 8ὸ Εν. 8180, δῃᾷ 
οἴδεγα. Βοῖίον : δοοογάϊηρ ἴο τολαΐ ἐβ τίρλμέ ἐπ 
τοίενγενος ἰο ἰδεηθ. Ἰπειοδὰ οἵ ἢ ὕδοσθ ἰ8 αἷθο 

[ 

[89 τοδάϊηρ 5. (νοῦ. 8. ὙΠ 186 ψ 6] -Κπόται 

(οι. νἱ. 14, ν. 18) τοδγαίπ “Ύ, [86 ὕψο ἀΐ8- 
ΘΟΌΓΣΒΟΣ οὗ ΣΘΌΌΪΚΘ ἱῃ οὗ, νἱ. δηὰ νἱἱ. δοὴρ ἰο 8 
οἰοθο. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΒΕΕΙΕΟΤΙΟΝΑ͂, 

1. ὲ7ε μᾶανε Ὀδίοτθ ὉΒ ἰῃ [ηἷβ ομδρίον δὴ ΟἹὰ 
Τοϑίδτωθην μαϊξεγη [ὉΣ [ῃ9 αὐνγο-πϑρίγίηρ 2 τος 
γώ, αἶοα ἐδα, ἴὰ8 80 - σα ]οὰ ““ γί σατιτῖς Ὦγτηῃ ᾿" 
(οὐ. Ζερἢ. 1. 14 8η4ᾳ.). Ὑγμαὶ Ετ. νυν. Μόνο 

ἡ [8408 οὗ [86 Ἰαςῦοσ τῇδὺ Ὅδ αἰΐογοα 4180 οἵ τῆηὶξ 
σμδρῦδγ οὗ οὔσ ῥτορμοῦ: “ὙΠ [η6 τηδῃ Ὑ}Ὸ ἰδ 
80 1ΠΒ6Ώ81]6 ἰῃδὺ ἢ6 δδῃ τοδὰ ἰδ ψἱυπουῦ Δ] στὴ 
ἈΠ ἤρα 1 σίτου ἀτοδά, 1 βῃου]ὰ ποῖ 116 ἴο 
ἀν6}} ππάθγ [ἢ 6 βᾶχηθ τοοῦ. " 

2. Τὴθ οοηΐθηΐϊδβ ἃ΄Θ [06 Β81η6, ΟΥ̓ΟΤ ἰΐ8 Β81η6. 
ΤῺΘ ἀτῸρ8 [8] ιϊοαῖ ἱπ στη ββίοῃ οὴ 1π}6 βίοῃθ, 
[86 Ὠρασὶ οἵ ἴβτδοὶ. Ὀπθο]εῦ μ68 ἠὲ ἐπ οἢ- 
γοθσίβιϊο οἰ ὑπαῦ 0 Ὀε] ον ἴῃ Ὧο ῥιηἑβῃ- 
πηθηῦ αἱ 4]} (2 Ῥεῖ, 11]. 8 84.), οΥ ὑμδὶ ἰΐ8 ΕἼ νοΪους 
ταὶ Κηονβ Ὀοουθ πὰ {Πδὶ τ ῆδι ᾿1}1 οοταο πὶ ]] 
ΟΟΥΔΙ ΠΥ ποῖ ὍΘ 80 ΒΘΥ͂ΘΓΕ ΠΟΥ 1488 80 ἴΙοηρ. Απά 
ὑβογοίογε αοὰ ἀοθα ποὶ ἀρ ἴο [611]. 8. ΟΥΘΓ 
Δα ΟΥΘΥ ἀρ ΪΠ ΟἿΓ ἱπου 8 Ὁ]6 ἀοδίΐηγ, δῃὰ α͵5ο ἴο 
ὈΒῺ ἰὔ ΟΥΘΤ ΠΘΑΙῈΡ ἴο 18. ΤῊΘ δπάυγίηρ πιθδη- 

Ἱηρ' 88 Μ8}} 88 Δρρ) δύο οὗὨ ὟΣ ΟΠαρύοΓ ΠΙΔῪ ὍΘ 
ΘΧρΓγεβϑθὰ ἱπ [818 αν, ὑδαῦ [86 δηὰ οὗ Αθ να 
ὈΠΙΏΡΒ ἴῃ ΜὨΪΟὮ ΠΟΥ ρ]δοθ ἐποὶν ἰγαδὶ, δῃὰ ἰῃ 
Μ᾽ 1 Θἢ ΓΠ6Υ ἤπὰ {Π6ἷγν Βα ἐϑίαοϊίου, ἰβ ἕο 6 μοϊὰ ἃ 
Ὀδίοσθ Ὁ} 6 ἔα]586 βϑοῦγὶ ἐγ οὐὗἨὨ [ἢ 6 τῆθῃ οἵ (18 ἀοτιὴ 
ΟἿ ΘΨΟΙῪ 5146. Ζοδρίσο ἥποπι. 

8, ““Β᾽π Βὰ8 8ῃ δοίϊνθ δηὰ ἃ μαϑβῖνα Ὠἰβίοτγ. 
ΒΘ 86 Ἰαϊύογ Ὀορίηβ, {μη τυ μαξ τσαθ Τοστη θυ 
8}. ΟὈΪοοῖ οὗ Ρ]δαδγα Ὀθοοτη 68 8ῃ οὈΐθοῦ οἵ ἀτεβὰ Ἶ 
(ΒΕΝΟΒΤ.). ““Οπ [Π6 ἀδγν οἵ Ἰμάρτηορηΐ ἰὴ6 
ΔΟΟΤΑΪ ΠΑ 0.5 δίδηὰ ἴῃ 18Γ86] 5 τηϊά δὲ ποῖ ἴῃ ὑποὶσ 
8] υτίηρ, βοάποῖδνα ἔοττη, Ὀὰΐ νἱτἢ 411 [6 του 
ὙΠΟ ΘΟΙΉ68 ἰῃ ὑποὶν ἐταΐη " (Ηζν.). 

4. ““ἀοα ἀοεβ ἱπάδοα Ῥαῃίβῃ τΠ6 ΒίΏΠΟΣ ἔγοσῃ 
τηοτηθηΐ ἴο τηοτηθηῦ ἴῃ ἢΐ8 δοηβοίθηοθ, Ὀαΐ, 80 ἴδ 
8ἃ8 ΟὈὔνγαγα ΘΧΡΟΤΊΘΠΟΘ 15 σοηςοιποά, Ηρ σδῦβεε 
Αἴτα ὕο Ἰθάσπ {ἢ} ΕἸΤῸΓ οὗ ὨΪ8 ΨΥ αἱ ἢἤγβί ΟἹ]Υ ἴῃ 
ΟΙΏΘΏΒ οὗ ὑπὸ τηοβὲ ΘΘΠΈΙΥ ὑμγεαϊοηΐηρ ΟΠΑσδοῖογ, 
80 ὅο 5ρ68Κ, ὈΥ͂ τη68ῃ8 οὗἁὨ ραδδίηρ, αἴτη]  νἱβί 0] 68 
ΔΏΡ6]Β οἵἨὁ ἁΜΒΤΠΙΠρ. [ἢ {Π18Ὸ ΜᾺΥ Ηδ ρῖνεβ Ὠΐπη 
Βτοδῦ 80Ὸ0Ρ6 ἴῸΓ ἔγθοὶν Ὀϑ τ ἢ Κίηρ Πἰπη561} δηὰ [ῸΓ 
τοῦαγηϊηρ οὗἨἁ κἷ8 οὐσῃ ἴγθθ- 11}, ΟΥ 6186 ῸΓΣ δοΟχη- 
ἘΌΠΣΕ ΟΣ ἢἷ8 ΟὟἢ ἔγθθ- Ψ1}1 ἢΐ8 Ἐχροσίθποο οὗ [ἢ68 
τα ΐῃ τ ΔΙῸ 1168. οἢ. ἷβ ῥϑίδ οὗ Ὀοπάαρθ. Βαΐ ἴῃ 
[18 τὰν {89 ἀϊνίῃθ Ἰοιρ-Βυεγίηρ 8. τονθα]ϑα, 
ΠΟ Ὴ ρΊνεβ [ἢ 6 Β' ΠΠΘΓ Ὁἰπη6 ἰ0Γ τεροηΐδηοθ, ΤῈ6 
ἰεῦατο οὗ [Π18 Ἰοῃρ-5ὺ ἴδτίηρ οὗἩἨ ἀοἀ ἰΒ δυτηϊβῃοά 
Υ̓ ὕπ6 ὕπτθ6 γϑαῦβ οὐ ΟἸγἶϑι 5 ηϊηἰδίγ. ΤΉΘΩ αἵ 

[με ἐπὰ οἵ ἰΐβ ᾿ἱπρογίηρ [6 Ἰοηρ-δυΐετίηρ δἴ. 08 
Ἰηΐο {π6 Ὀδοκρτουπὰ ὈΡΒΐπὰ {Π6 ἀἰϊνίηθ ψγδιὴ "" 
(κ. 68). 

δ. Το ἴονε οὗ ἀοά δηὰ ἰΐβ αἱ εἰπηαῦε αἰτὴ ἴῃ τὸ- 
ἀθιι Ροη 18 τϑδίβίβα ἴῃ Ῥαγυου]ασ ὈῪ {Π6 [Ὁ]}Υ οἵ 
[Π6 δίπηθτ, νον Ῥαγθυθ8 88 ἰἴ8 οὐήδοξ ἀε] νογ- 
8006 ἴτζοσῃ τη ἰβεσυ, δηὰ (πδὺ [86 ΤηΪΒΟΥΥ Ἡ ἱ ἢ δὲ 
ΔΗΥ͂ ὑὐπη6 ἈΡΡΟπδ ἴο δ ῬΓθϑεηΐ, δῃηᾶ ἐν 56]7- 
ΤΊ ἢ ΤΟΊ ΒΠ 648 8βοΐ8 [86] πϑῦ ἀο]νθγᾶηοα ἔγοῃ) 
δῖ, ΒΟΠΊΘΌΙΩΘΒ ὈΥ͂ ἀἰβραϊπρ [πὸ οασδα] ἤδχαβ οὗ 
δῖ. δὰ ἜΠΕΙΤ 8 ῬΌΠΙΒΕΙΉΘη ἢ, ΒΟΤΏ ΘΕ πΊ68 ὉΥ͂ (86 
ἀδη]8] οὗ βἰπ δἰτορθῖμοσ. ΤῈ6 τοἀθοπιΐηρ Ἰονο οἵ 
αοᾶ, τΒογοῖοσο, οδημποῦ ΙηαΚ6 11861{ Κπονη, ἰῃ 
ΟΡΡΟΒΙ ΟΣ ἴο Τηλἢ 8 ψαΐῃ ἱτηαρί Δ 0, ἴῃ ἀπ 
ὙΘΥ͂ ΤΏΟΓΕ ὈΓΘΟΙΪΟΑ] ἀπὰ οοπογοῖθ Γῃδη, ᾿θτϑὲ οἵ αἱ Ϊ, 
ΟΥ̓ π68ῃ8 οὗἉ [ἢ Ζοαὶ οὗ ἀϊνίῃθ σταίη. [ἢ νον 
οὗ ἴδ αἷτα, γὶζ. τοἀοιηρίΐοι, δηὰ 85 Ὀοΐηρ αἰνίπο, 
1818 266] οὗ νταῖῃι ἰδ ποῖ ἸΘΓΟΙῪ ἃ (πη οἵ 186 



102 ἘΖΕΚΙΕΙ, 

Ο. Τ', Ὀυϊ ποῦ 1685 ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ ὈΘΙΟΙ 5 ἴο {86 Ν, Τ', 
10 18 τράθιηρίλνθ ἱπδϑηγαοῖ 48, ὑπτοιρῃ τοῖσι θὰ- 
εἶνο νἰϑι[δῦϊοη ὈΥ̓͂ πιο 8 οὗὨ ρΡιυιπἰϑ ἢ πηδηΐ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἄοοβ αοὰ, ψῖὶιο ἢ89 ἐκβη πε ἤτοι [8 σοηϑοίοιβ- 
688 οἵ ἴπ6 586] {-Π|ρ 608. ΤΩΔῊ ---- 861 - τἱῃ οου5 
ΔΙΒΟῸσὮ ὈοΐῈ ἃ βίμπῃοσ δηὰ α ἀβθθίοτι.--- Γαν 8] 
Ημλ56 17, Ὀὰΐ τη 8180 ὉΥ [18 ΤηθΔ 8 ἰ8 ἴο ὑδοοπθ 
ἔτϑϑ ἔγοπι [6 ὨυτΙΓᾺ] ἀδ]υδίοη οὗ “δινίοιϑ ροι8,᾽" 
οὗ ἃ ““ὈἸ]ϊμα ἔαΐθ,᾽" οὗ δὴ ΔΙῚ ΓΓΑΓΥ δ΄ ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗ 
Ὡδίαγο. Φλυάριμθηῖβ ἰκὸ ταῦ οὐ Φυΐίδῃ δηὰ 
δογυβα θὰ ἀγὸ τπογθίοτθ, Ὀθϑὶ 68. Ὀοΐῃρ ἀἰἱνίηθ, οἵ 
ἃ τοἀοτηρίϊνο ομαγαοίοσ. ΤΏΘΓΘ 18 8ὴ οἴοτί δἰοΣ 
δαϊναϊϊοη 'π ϑασἢ ΟΥἾ868, αηὰ δ΄ 411 ουὐϑηΐβ ἰῃ {}ὸ 
ὈΣΌ]1ο41] ψταῖῃ οἵ οι ὑπ 76 18 πόσο οὗ [η6 νυ ϑαοτα 
οὗ ἰΙογε ἴδῃ 1 [ἢ ΘΟΠΤΏΟΙ ἀβϑουίοη (πὲ 4 ἀοὰ 
ΨῈΟ 8 ΔΏΡΤΥ ἰδ ἃ ἀοἀ νγῆο ἀοδ8 ποῖ 1ον6. 

6. Το ἱταρῖο ὑσαῖὰ οὗ [ῃ6 ἰδίοτΥ οὗ [Π6 ψοτγ]ά, 
Δηα ΘΒρΘΟΙΔΙ]Υ͂ οὗ [6 ἰϑύοτυ οὗ ἴηθ Κίηρσάοτῃ οἵ 
αἀοά, οο]ουταῖοβ ἰῃ {Πο086 δροσἢ- τ δἰ ηρ οδἰϑ- 
ΒΌΓΟΡΙΘ5, ΨΏ16. ΓΘ [ἢ ΘΙ Ὁ]θη8 οὗ [δθ ]ἰαδβὶ 
ἡπσσιηοηΐῦ, ὑ86 ἔτγυῦῃ οὗ ἴμο άθα οἵ οὐδ᾿ Β Ζθ8] ἰὴ 
Ὑταϊῃ, οἵ [18 [408] σΌΓΒΟ οὗὨ 51}. 

7. ὙὝ ογθ αοά 18 66 ἢ ΔΏΩΤΥ ἴῃ ΗΟΙΥ͂ δογίρίυτγο, 
ἴθογθ ψὸ αν 20 ΤΏΟΓΟ ρογϑοηϊβοδίίοῃ οὗ αἰνίηθ 
τὶ ὐθοι8η655, Ὀὰὺ 6 ῬΘΓΒΟΏΔΙ ΠΥ οὗ ὑπὸ ΗΟΪΥ 
8δη4 7υ8ῖ Ομ του θα]ϊηρ 1[861{; ΤΠ ΘΓ ΤΠΘΓΟ σᾶ Ὀ6 
Ὧ0 Τοΐίδσοποθ ἴο ἢ μδη Ῥαβϑίοῃ ; ἴμοτγθ, ἰῃ ἔδοῖ, Ἧ6 
αν ἀϊνῖηθ σομχραβϑίοη. Τ}6 ἴοσιῃ οἵ ϑἰη {110 688 8 
υδϑὺ 88 1{|16 δὴ οββθητία} δῃὰ θοοβΒΑΌΥ δ]θιηδῃῦ 
ἴῃ ταί 88 ἰῃ ἰονθ. 

8. ονενϑι δ ΠΓΟΡΟΙ ΠΟΤ 16 {8)6 Βίδτῃρ 1 τὩΔΥ͂ 
ὙΘΔΓ, ΟΟα 8 νσδίῃ 18 ΠῸ 1658 {π}ν ἃ ραγὶ οἵ Ηἰδ8 
παΐυτο, ὈΥ πιθδῃ8 οὗ νοὶ ἴπμ6 δϑοϊαϊθ 8ῃ- 
ἱαρομίδϑιη οἵ ΗΪ8 Βρὶ γιΐ διὰ νν}}} ἴο βὶῃ 8 αχρσγοββοά 
ἴτοτῃ {16 ᾿ΠΏΘΥΤΩΟϑὲ ΘΏΘΓΡῪ οὗ Ηἰβ μοϊ 088. [Ὁ 18 
ποῖ {π6 ΘΠ] θη οὗ 8 ᾿πραγα ἰονα ἴον ἀτὶ σῃῦ- 
ΘΟΌΒΙΠ 688, 88 18 ἴΠη6 οᾶπὲ ψἰϊὰ [86 γαῖ οὗ ΙΔ, 
Ὀαυΐ ἰὑ 18 [6 ὨΘΟΘΒΘΑΤΥῪ (1688 Οὐα οἤοοδβο8 ἴὸ 
ἀοηΥ Η]πι8.1) τοδούϊϊΐοη δηὰ ορροβιοη οὗ Ηΐβ 
ΒΟΙΥ ἰονβ ἴῸὉΓ τἱρη θουβηθϑδ, [Ι͂ἢ ὕπ6 ορδγδαιϊοῃ8 οὗ 
ἀϊνίπο σγαῖ, ὑπογοίογα, [Π6 ἸΟΪΥ Ψ}}} οἵ αοὰ ἰδ 
τουθαὶθὰ ἴῃ 118 ΟΠαγαοίοσ οὐ τἰρηύθουδβηθαθ ΟΥ̓ 
ΤηΘ8η8 οὗ τἱχῃηῃίοουβ ἡ ἀηχοηΐ, τ ὨῚΟὮ, ΣΟΘΟΙΏΡΘΗΒ68 
[ἢ Β[ΠΠ6Γ δοοογαϊηρ ἴο δἷ8 οὐ ΟΣ. 

9. ΤΊιο οοῃτϊηυδηοθ οὗ ἃ πδίϊοη ἀδροημᾶβ ποῖ 
ΟὨΪΥ οὐ ἴΠ8 υβ.8] πιαίογαὶ σοηάϊζλομα, Ὀπὺ ΟἹ 
468] ρονγοῖβ οὗ 11{6, ψ  ϊοἢ, θὰ ἀοβρίβοά, ΒΥ 
ὈΒΟΙΠΊΒ61γ68 ἴο ὍΘ ῬΟΥΤΟΙΒ οὗ ἀθϑίῃ. 

ΒΟΜΙΙΒΤΙΟ ΗΙΝΤΈ. 

γεγ. 2 84Ωᾳ. αοἂ᾿Β ρταθθ ἢδ8 ἱπάοϑὰ πὸ οηά, ͵ἰ5 
ΔῊ ΘΟΥΟΙ]δϑίϊηρ ζταθθ, Ὀυΐὺ 8 τηδηϊίοϑίδ ϊο δηὰ 
ΟἿΣ ΟΘΟΠΒΟΙΟΊΒη688 οὗ ἰῦ ΤΩΔΥ͂ οοτηθ ἴο δὴ 6πὰ, 
ὙΙΘΝ δ {116 δαπὴθ {ἰπ|60 Δ ΠΟΊΠΟΕΒ ἃ Ῥογίδοϊ πη 
ἷπ ψμαΐ 8. 6ν]}.---“ Βα Παὰ Ὡ 1 ἴπ0 ἴθῃ 
ἔγῖῦε8β ψὰ8 οοῃρ]οίθα ἴῃ ὕΠ|ὸ ἐσθ οἵ Φυάδῇῃ ᾿" 
(Β. Β.).-Ὑ δεῖ ἴ6 Ἰοὴς ἰάθη ἰδ ηοῦ του δα. 
ΤῊΘ Ἰοησο αοὐ ἀο]αγβ } Ραμ βῃπιοηΐ, [ἢ9 
ραν ίογ ἰἢ 18." (Ὑ.).--- Το οηὰ 85 τοβροοῖβ οὐ 
Ἰοῃρ-δυβεγίηρ ; {6 ἢ, ἴῃ τοϑροοῖ οὗ [Π6 Ἰαπὰ, τὴ ἢ 
ΜΙ ΠΙΟῊ ἰὉ δα ποῖ γοῦ Θοπ16 ἴο {π6 οπὰ ; ἸαϑΌγ, [ἢ6 
σΟΙΡΙθἰΐοῃ οὗ {π6 Ῥαηἰβητηθηὶβ’᾿ (Ὁ000.).---7}λε 
ἐπά: ἃ ιἱπϊυεγϑαΐ Θὰ (ηοῦ ΟὨΪΥ οὗ ἴδγϑδὶ, Ὀνὺ 88 
οἵ 18γ86], 80 οἵ δύ ἐσ τη δηὰ οὗ [9 ψ ἢ ο1]6 ΜΟΥ] ὰ) ; 
ἃ ζεαγζι πὰ (Δ ἀπᾶὰθνῦ [86 σταῖῃ οὗ Οοἂ δοοογά- 
ἰηᾷ ἴο ΟἿΣ ΔΙ ἑ δ Ἰ0η5); δὴ ἱπευϊίαδίς ὁπὰ (Ποτ- 
ΘΥ͂ΟΣ 88[0 ΨῸ Β061Ὼ, ΒΟΎΘΥΟΓ ὑδουρἢ.] 688} 7 Ὑ6 
ταῖϊηκ δπὰ βρθ8Κ).----" αοα 888 ἷ8δ Νοὸν (1ικο 
Χῖχ. 42), ψἘ]ΟῺ ἰ8, οὗ ὁοΌγϑο, ἰὰ ἴτοτῃ ΟἿΓ ΘΥ̓́68 
διὰ τυ] ηοι8, ἰἢ γὸ πᾶνθ ποῦ τοραγάοα [86 Νον οὗ 
ΟἿΣ τοοτοὶίι] νἱδί αίίοι " (Κ51οΚ.).--- 80. αἷδοὸ ἰῇ 

Τοβρθοῦ οὗ δη  ἢ ΓΙ δηλ, νος Ὧπ8 βρτγοδὰ 
δι οὴς 1116 ΡΘΟΡ]9 οὗ 6 Ναὸν Τοβιδιηθηϊ, 1185 δὰ 
8 ἄχοί, σι θη σα Μ11}1 δ ροῖὶ ἰζ 411 1[8 Δ υομκῖ- 
ΠΔΙΙΟη58, δηθὰ Μ11 ροὺγ οὖ ΗΪ8 νἱα]θ οἵ ψταῖῃ " 
(Β. Β.).---Ης (μαὺ 8 θρουγα ΒΔΥ8.: ϑουι], ἴδῖκο 
ΓΠἷη6 δα86; Ὀαΐ αοἀ 56γ8: Τηΐδβ ηἱριιῦ ΤΥ 80] 
8ῃ8}1 Ὀ6 τοαυΐϊγοα οἵ ἴμδϑε (μὰ χὶϊ. 19, 20).--- 
Ὑηαῦ δῃ δναϊκοηΐηρ 08}] ἴῸΓ ΕΥΘΓΥ δίπποσ ' ΤΟ 
δηα σομλθ8, αἰἶκα οἵ ΡὈ]θαϑυγο δηὰ οἵ 11{8.-- ““ 1 
[Π6 Β΄ ΠῸΡ ψ|11 ποῦ δὐσακο, πε [Π6 ῬαΙΒητηοηΐ 
πιυβὺ ιν κ᾽ (Β. Β.). --- ῦ ον. 9. “10 νν88 ποῖ βίγοϊκοϑ 
οἵ ἔδϊα οὐ (88 ᾿κ6 ὑΠ Υ ογθ ἴο ροτγοοῖνο ὑπ γθῖῃ, 
Ὀυϊ οὐ ᾶηαὰ δηὰ βιυλιυϊηρ "ἡ ((Ο0ο.).--- ΕΥΟΤΥ 
ΟἿ6 τασϑὺ ποὺν ἴδ6 [χὰ ἴῃ τὴ6 Θηα, ἱἴ ποΐ 88 Ο.86 
(μαὺ 64115, 4. ]γ68, 0]08868, {6 ἃ8 0Π6 {λα δηιϊῦθα, 
18. ΔΏΨΤΥ, ῬΙΠΠ18}68. ----“ Ποῖ [16 ΒΟΥ Κπον ἴδ 
ἢθ Ὀϊηα8 ἴον ἰΠ)86 1 [86 τοὰ ψὨο ἢ Μ01 ϑυλὶῦθ 
Ὦλπὰ " (4 [..}. 

γον. 11. ““ Τγτιδηῖθ ἃσὰὸ οὐ 'Β δοοῦγοϑ " (0.).--- 
γε γ. 12 8αὰ. ““Α58 ἴογ ἴπ6 ῥίοιιϑ ἃ Ποὺ οὗὨ ΠΕΡ 
8 Ῥγοπιϊβοα, 80 ἴοῦ [86 ὕγδῃ Τ᾽ δὴ ΠΟῸΣ οὗ 
ἀεϑίχασίίοη 8.168 (5ΤΟΚ.).---Οοὐ δ ἡ ρτηθη 
ΒΟΙΏΘ Τη68 τοῖηονοὸ πο αἰβθϊποιϊίοῃ δγιδίπρ ἴσοι 
ῬΓΟΘΡΟΓΙ πὰ ροϑβοβϑίοη, δηαὰ πιδῖὶςα τὰ ΑἸἾΚΘ. 
--ῦ ον. 14. “"" Ὑ μαῦ ἀγα] πὸ ἰσυπιροῖ, ἀπὰ οἴ 
σαῦ 086 8}} ΜΟΔΡΟῺΒ δῃηἀ ΟΥΟΤΥ Ὀγορατγαΐίοη, ἰἴ 
ἴδε 1μοτὰ ἀοραγίθ ἴτοτὰ ἃ ρθορ]ε, ἵγτοτι ἃ οἱ ΓΥ, ἴτόσω 
Δ ΔΙΊΩΥ ἴ᾽᾿ --- Οουταρθ 18 8180 Ο0ἀ᾽ Β ρί, 885 Μ6 
566 ἴῃ ἴδ σα8ὲ οὗ αἰάθοῃ, ϑδιηβοη, αν, διὰ 
οὐ ΠΟ 15." ---- ΒΕΓ Οοα᾽ β ΤΘΓΓΟΙΒ ἅτ αὖ ὙΟΓΚ, 
ὉΠ6ΓῈ ποῖ ΤΠ6 Ὁ ΘΟ 56], ΠΟΙ 68}}, ΠοΥ ἀδοὰ χῖνοβ Ἀ6}0 “" 
(ὅΤΟΚ.). --- ἡ [ἢ γαῖ ἀο τηθῃ ὈΪΟῪ ἴπ6 ἰτυπμοῖ, 
ἩΓ ὑμαῦ οἵ [86 ϑαρτοιιθ πᾶρθ πιὰ κεβ 1186] Ὠοαγα ᾽᾿ 
(ΜΒΕ.). ----  εσ. 1δὅ,., 7Ὑαῦ, φαβϑῦϊεποθ, ἰδανῖῃθ, 
[686 ἴῆτοθ τοπγχαΐῃ ἀοῖσῃ ὄγύϑη ἴὸ [6 6η4, δηὰ 88 
Ὀουηὰ ὉΡ ὙἱΓ Ο16 ΔηΟΥΠΟΓ. ---“ ΤΊια 8 πον ψουἱὰ 
ἴαϊη δ οὐ ἰάθ ἰτηβοι" (ὅτοκ.). --- ἀοα σδ8ι 
ἤπια [66 ΘΥουΎ ΒΓ" (Β. Β.).---Ἴ ον. 16. “Βε- 
βοοῦ [Πδὲ ἴοι 4180 σηυδὺ οὔθ ἀδὺ ᾿ἰθαᾶνα ὄνογῦ- 
(Ὠΐης, δῃὰ 800 ἴο ἴζ [μα ἴοι Κοὸρ ἃ ροοὰ οοη- 
Βοΐθῃοο " (51 Κ.).----" 500, τδην Κὶμαβ οὗ 8:5}}8 8ΓῸ 
Βοασὰ ἴῃ 186 μου]. Βαϊ 116 Ὀοϑὺ ὅτ [ἢ πῇ- 
αὐθογα Ὁ]6 ομθ8, ὙΒοσου ἢ Οοα᾽ 8 ϑριγῦ Ηϊτηβο] 
Πιαῖκο8 ἰπδγοθϑϑίοη [ὉΣ Ὀθίονογβ, όσα. νἱϊῖ. 26" 
(Β. Β.). --- [αἴθ τοροηΐϑηοθ 8 βϑοϊάοση ἔττι τὸ- 

πἴδηοο" (5ΤῸΚ.). --ῖον. 17. “ΤΟ Ὠδηα8 δηὰ 
668 οὗἨ ὈΘΙΙΘΟΥΟΙΒ 8180 ἀο ἱῃηάδοα βοπιοῖϊ πηεὲβ Ὀ6- 

Θυτηθ ΤΘΑΤΥ͂, Ὀπὺ ΠΟΥ ΚΩΟΥΝ ὙΉΘΓΘ ἴο βίγαησίῃοη 
[δ χὰ " (51.). -- εν. 18. ἢ 1ὉἈ8}6 ἱππτατα τγοζυση 8 
ψδηϊηρ, αοα ΚηονΒ Μ16}} μον ἴο δπΐογοθ [6 οαῦ- 
Μιὰ ; ἀπά ὑμαΐ δνθὴ 88 [ΔΓ 88 ἴο Ὀσγίηρ ἁδοιῖζ 
[86 Ρυ ])ο οοηζοβϑίοη οὗ 116 [8], 88 Τῃ ΑΥ̓͂ 00 56, 
ΒΌΓΘΙΥ, ἱῃ [86 6886 οὗ 888. 

γε, 19. Ηον ὁδῃ Οὴ6 Πᾶνα ΒΟ ἢ ΘΕΑΡῸΣ ἀραῖγα 
αἴΐονῦ ψῆαὶ 6 ψ|1] αὖ δηοῦμον {ἰτὴθ οαδὺ ἴτοτη εἴπ 
ἴ} 86} οο]ὰ Ὀ]οοὰ Ί----““ ἀοἀ ἰβ [8 ΟὨΪΥ ἔτι δηὰ 
δὐϊάϊης ὑγθαϑῖγα ὙΒΙΟἢ 18 ἴο 6 δουρὶ" (5ὅτοκ.). 
- 40}, ᾿ξ ὁὴ6 ὙΘΙῈ ΟἾ]Υ ὈΘ᾿πι68 ἴο οαδὶ 1 ουϊΐ οἵ 
Ηἷβ8 Ὠθασί, ὑπαὶ ἐΐ τηϊσῦ ποῦ τηλῖκα δἷπι πἀὰπι)υϑῖ, 
σογοΐουβ, δηὰ πηροά]ν 1" (Β. Β.).--- ““ οι ]ὰ ὑμδξ 
118 τ γὸ πτιτἴοῃ οἡ ἴδ6 ἄοροτβ, γϑα, ἴῃ 16 ἢραγίβ 
οἵ 411 [ῃ6 δναγίοϊουϑ, διὰ [ἢ6 στίοῃ, δηιν [Πο86 
ΘΟΒΕΓΥ ἀοϑίσουβ οἵὗἩ Το 68, ὑμαῦ ροϊὰ δῃηᾷὰ Ξ11γὲΣ 
111 ποῦ Ὀ5 8016 ἴο βαῦθ ἴῃ (ἢ ἀδὺ οὗ σπταῖῃ, ἀπά 
ἵπ ἴπ9 ΠΟῸΓ οὗ ἀραῖδ, ἀπά αὖ [ἴῃ ἀΑΥ̓ οὗ ἡυάρπιοπξ' 
ὙΥΒαὺ 88 Ὀθθὴ βοιιρηῦ αἴνοσ ὙΠῸ 80 στεαῖ ρεΐηϑ, 
ΒΟΓαροα τοροῖποῦ ΜΠ το} ἰηαδῦϊοα, συδτγἀοᾷ 
ἢ ἴη6 στιοαύεϑι οασο, ὑπαὶ ᾿θανοβ ἰΐβ ῬΟβ56590Γ 
ΘομλίοΥ 1688 δὰ 6] 0688 ψΠῈΠ ἢ τηοϑὲ ποοὶς 
861}, δηὰ Ἰἰοᾶνϑβ ἴσα ᾿σὶηρ οἢ 1118 5' οἰ -Ὀοὰ ἴῃ ἢΐς 
Ῥαΐη8Β, δῃἀ σδἢ ΤΟ86 06 Ὠΐτὴ ΠΟΙ ΓΠΘΓ ἴγοχα [ἢ)}6 ΘΠΘΤΩΥ͂, 
ΠΟΣ ἴσοι [6 Βἰοἶκ-Ὀ6 ἃ, ΠΟΥ ἔγσοση ἀσδῖλ, πὰ οἢ 1689 
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ἴδ πἰπὶ Ὀϊς6864 " (Β. Β.).--Ἴοτα. 19, 20. ΤῊῺΘ 
ἀλΠΡῸΣ οὗ τίοἢο8: πῃ (Π6 ἴᾳ186 οϑλϊηαῖθ οἵ ἢ 6 Π, 
πῃ ἴμα δθι86 οὗ ἐπ 6η).---ἼΠὸ ἤμη8)] ᾿πἀχτηοπῦ οη 
τίσ 65: ὨΟῪ Ὁ Ὑ011} ἴακα ρὶδοθ (ὈΥ͂ ζωϑϑῃβ οὗ [δ 
τίοἢ ἐβϑηγϑοῖνοθ, δὰ Ὀοίοτο σὰ δηᾷὰ :η6})} ; ὉὈΥ͂ 
ἩΠδὶ Ἰηθ8Π8 ἰζ 18 ἱπουττοὰ (ὑΠτοῦρσ ῥτιἀθ δηὰ 
ἸΔο]δῖγυ).---- ον δα ψου]ὰ αν Ὀθθη ΠΔΡΡΥ͂ 
ἐπ 115 τοῦ], απὰ Ὀ]ο996οἃ ἴῃ π6 νοῦ] ἴο 60Πλ6, 
ΠΠ ὉΠΟῪ δὰ ποῖ Ὀθθη τίοἢ 1 "--- ὕες, 20. Ὑαῖ 
δάογηβ ἰς αἷδὸ θβὶὶυ 80 ]6ι.. ----  μβαῖ οὐρλιὶ ἴο 
ΒΌΙΙ 6 τωδὴ [Ὁ ἴδ6 τηοϑὲ ραγῦ το Ὠΐτα 80 
το ἐδ6 τηοῦὸ ῥγουα. --- 56} [-9οο Κίηρσ [Π6 βοῦγοθ 
οἔ 41} Αθι.86 οἵἨ ϑαγί } γ Ὁ] βαίηρθ, 18 Ὑ6]} 88 οἵ [ἢ8 
ΤΥ ΠΟ δηὰ σοῃίεμηρὺ οὗ ΠΘΑΥΘΠ]Υ͂ δοαρλὴ τὰ - 
“Ῥηΐἷ8 18 ἱηρτοί πάρ, ἴἤο τηΐϊβαϑο βυοῖὶ αἱ τ οἵ 
ἀοά ἴον ρῥτίεἰο, ἴοσ ὀχίτα 68, ἴῸΓ ΤΏΘΓῸ ΠΠΘΓΥ͂, 
δηὰ ἴον ἰαο]αίσγ" (Η. ἢ..).---ὙὟοΣ. 21. ““Ουῦ 
ΜΟΓΙΑΙΥ͂ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΏ8 86 ποῖ οὔγβ, Ὀπὶ αοά᾿Β, γῇο 
σΔὴ ἀο ἱῦῃ ὑμοὰ ΠΟῪ αηὰ σψῇῆδῦ Ηδ νμ]}]."".--- 
““Οσά οΙΏΡΙΟΥ̓́Β ἴοΥ [8 σαττγίηρ οὐ οὗ ΗἾ8 αὶ ρ- 
τηθπΐβ ΒΟΓΟϊοΒ δηα ὉΠρΌΑΪΥ τηθη, ἴῃ ογάοσ δαὶ 
ἴηοϑε ψῃοῖα Ηθ Ῥυηίϑῆθβ ὈΥ [18 ΤᾺ 6ΔῚΒ ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 
1:6 ΙΏΟΓΘ μαϊπϑὰ ἴπαὶ [ΠΟΥ δὰ [4]86}} Ὀοδβϑίθα οὗ 
[16 πιὸ σοὶ σίοη ᾿᾿ (81.). --- ον. 22, ΤῊΘ ἴασο οἵ 
Οοά {Π6 οοπϑβθογαϊίοῃ οἵ οὐχ ᾿ϊ 8 : ΟΌΓ ἴγθϑθ ἀρνγαγὰ 
Ἰοοὶς ἴο ἱΐ, 118 σταοίουβ Ἰοοῖκ ΟἹ 118.---Ἴ 696 δγὰ 18 
στ 1108] γι ΐηρδ ἴῃ [86 18 οὗ δα ᾿παϊνίάυ.8] δηὰ 
οὗ πβο]6 παϊώοῃβ, ὅπ 6 ̓υτηΐηρθ οὗ 86 ἀϊνίῃο ἴδοϑ. 
---Ἴ το ῥγοίδηδιίίοη ΟΥ̓ [6 ΘΏΘΙΩΥ :8, 8148] Δ] ΧΔΥΒ 

ὈΥ͂ μ6 ῬτοίδῃδἝοη οἱ {}6 ρατίὶ οὗ τῃ6 
Ἰομά8.---αοἱἱ ργοίεθοϊθ Ηἑτη86] ἀραΐμπδὶ ΗΪ8 ἔσθ 8 

ὉΥ τηϑδη8 οὗ Ηἰδ ΘῃΘΠλῖο8. --- ἶ αὶ ἃ βίψῃη ἰδ 
Ῥτοίαπαϊίζοῃ οὗ «ψεγυβδί θη δὰ οὗ [δ6 ὕθῺ}}60 ἴογ 

8}} εἰσὶν - Θμ ατοβιίδια, 911}} 80 Θρ᾽ οπα!ὰ δηα οβίθηϊΐδ- 
Ὠουϑ! 

γεν. 23. Οοὐ τηλῖκο8 νϑγίοιβ οἤδὶπ8: δυο {παϊ 
οἵ Ραϑὺὶ αι ὕδθὴ τηϑιὶο ΟΥ̓ Ηΐπι. ---““ ΕἾσβυ ὑγ8}5- 

Ἰοη ἷν ᾿ἰπκοὰ ἴο ἴγϑῃ ἷοπ ; ὕθθη δοπλύβ 
6 ομαΐη οἵ 9 στον οἵ (ἰοά ; δῇ 1488 οοπλα 186 
οἸδίη8 οὗ ἀκγκηθϑϑ " (ὅΤΟΚ.). --- τ, 24. Ῥχὶαα 
6ΟΠ168 Ὀοΐογθ ἃ [4]}, δηὰ αἴϊεσ ἴη6 14}1 ὁὀοτγα ὉΠ 
ΒῈ ΓΙ σβ.---ο6. Ὀ6 ἴ0 18 ὙΏ6Π ὉὍΌΓΡ β8ποϊπαγἑθθ 
8Γ6 ΠΟΙ ΐηρ Ὀαϊ ΟἿ Βα οἴ ΔΙῖ68 !---Ἶ οΥ. 26. “ Μοη 
οἴξϑῃ ἀθί αν 8ὸ Ἰοπρ {ΠῚ ἀθαῦ οοπιιδ, Ὀθίογε {ΠΟῪ 
[ΓΟ Ὁ]6 ὑπιϑιηβοῖνεβ δῦουϊ {ΠΟΙ δρὶγιϊι} ρέδοο. 
ΟἸι, ον ϑαϑβϑὶϊν ἴἴ τηδῦ οοῃθ ἀρουΐ, ὑπαὶ ΠΟΥ ἅΓὺ 
ΒΏΒΙΟἢοἀ ΔΥΥΑΥ͂ ΟΥ̓ ἀρ ἢ ὈΘΙΌΤΟ ΠΟΥ ΟὈὐαΙη 181 

1" (ὅτ. ̓ .-ἶμε ἀδηρον οὗἩ [6 ἀοραίῃ-Ὀυι..--- 
Ὦ ΟΥΘΡ ἰμδῖ ΜῸ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 800 ]6 ἴο 866 }ς ̓ξ ΘΆΤΪΥ, 
Οοὐ 5 βϑαϊναϊίζου 15 [Π0Γ0 [ὉΓ Ὧ8 ἐὐθῃ ὈΘίοσθ ΟἿΓ 
ὈΪΓΏΝ. --Ἴογβ. 26, 27. ““Οη ἀοἀ ἀεροπάϑ ἴπ6 ψ6αὶ 
δηὰ νοθ οὗ βἴαίϑϑβ ᾽᾿ (5'τοκ.). --ὐ ΕΔΙΏΪΠ6 88 Γορβατι}8 
186 ψοτὰ οἵ αοἀ ἰβ αἴ δυο ἃ ζἰπιὸ [Ὧ9 Ὠθαν οϑὶ 
Ῥαπἰθμηθηΐ οὗ 411" (6Ε.).---““ Ταῦ 19 ὑΠ6 πιοβί 
ἴουτ Ὁ]0 ἡυἀσπηρηΐ, πο αοἱ ἀοε8 ποῦ Ῥϑυπιῖῖ {890 
Ἰρδύ οὗἨ ΗΒ ψοΓα ΔΕΥ ἸΟΏρΡΘΓ ἴο 8 ϊ 6, δῃά 4110» 
τ8 ἴο βῃπκ ἱπίο ἴπη6 ἀδγκῃθββ οὗ ἱσποόγάποθ, Ὁ6- 
ΟΔ.836 ἰΐ 8 ἃ βίγοῃρ οοτηζογί, ουθῃ ἴῃ ἴδ σγοαίοϑί 
ΒΌΒΣησ, ἤθη (μο [οτὰ βῃθ8 ἰρῆῦ ὌΡΟΩ 8 
αὶ Ηἰἷ ποτὰ " (Η. Η.].---““ ΤἼογοίογα ανιὰ 
ΓΆΥΒ: 8566 11 Ὀ6 Οἢ ΔὴΥ Μυἱοκοὰ ψγῪ, 8. ὀχχχίχ. " 
Ἐπ5: ).-πῃ 186 οπὰ, ουΐ οἵ 411} [ῃ6 ψαγϑ οἵ τηθῃ, 
δὰ ἴῃ δοοουάδησθ ψἱ ποῖ ονη ἀσθοτί, Οοά 8 
ὑτ ἢ «πὰ ΣΡ ΘΟΌΒΗ 688 οι 6 ἴο ἸὨ. ---““ ΤῊ 5 18 
1} ϑίθσῃδὶι, ἴο πον αοα δηὰ 6888 ΟΠ γδῦ, Φο ἢ 
χυϊ!, 8." (ὅτοκ.). 

ΠΙ, ΤῊΕ ΒΌΒΒΒΟΌΕΝΤ ΕἘΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ὈΙΠΥΙΝΕ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝΞ.---Οἡ. νππ.--ΧΣΙν. 

1, ΤῊΕ ΥἼΒΙΟΝ (ΟῊ. ὙἹΙ1.--ΧΊ.). 

1. Τὴε Αδοπιϊπαίίοηβ ἴπ ἰδὲ Τεπερνῖε (ΟἩ. ν1.). 

1 Απὰ ἴΐ ολτηθ ὕο 888 ἱῃ {δ βιχίῃ γϑᾶγ, ἱπ 16 δἰ χύβ [πιοαιι], οα ὕμο 8:0} οὗ {16 
τοοηἱ----Ἰ τγδ8 ἴἢ ΤΩ ἤουδο, δηὰ 86 δἰ ογθ οὗ Ψυάδῇῃ ὙΟΓΘ ἴογ6 ἴη6, δηα ὑῇογὸ 

2. [6}} ροὴ τὴ9 {86 μαπά οὗ πε Τιοσὰ Φϑιθοναι. Απα 1 βανύ,, δῃὰ ]ο ἃ 11 Κθῆθ88 8ἃ8 ὑΠ6 
ΔΡΡΘΔΓΆηΟΟα οὗ ἢχε: ἴγοιῃ ὅ86 δρρϑάᾶγδμοθ οὗ Η18 Ἰοἱηβ δπὰ ἀοψηνᾶγαβ, ἢσθ; δηὰ 
ἴτοιι Ηἰβ Ἰοΐῃβ δηα ὈρΎΑΓΒ, 85 89 

8 Ὀτρῃύποβθ οὗ ζο]ὰ. Απά Ηθ βίγοίοῃ 
τὴ ὉΥ ὑμ6 ἔγοῃηῦ ΠΔΙΡ οὗὨ ΤῊΥ Ποδά, δπᾶ {86 ϑρίσγιῦ Ὅ6α Τη6 Ἕ 
δῃὰ ὑῆθ ἤϑδανϑθῃ, δῃὰ Ὀσουρηῦ τὴθ 0 Φ ΘγΌδβδίθσῃ 1} νϑἰ ἢ 8 οὗ 

αὐ μμαήηο να οὗ Ὀτιρῃΐηθ88, 88 ὑἢ6 Ἰοοκ οὗ {86 
ουαῦ {π6 ἔοττα οὗ 8 Ὠδι)ά, δῃά ἴοοϊ Βοϊ]ὰ οὗ 

Ὀούνεθη ἴἢ6 οασίῃ 
οὔ, ἴο μ8 ομθῃηΐηρ 

οἵ [86 ἀοογῦ οὗ 86 ᾿πὴθγ [οοπ:|] ὑμδῦ ροϊηΐβ ὑονγαγαὰ ὉΠ 6 ποιῇ, ΨΒΘΓΘ 18 ὕῃ βοδῦ οἵ 
4 {86 [ι6ο|.] ἱπιᾶσο οἵ )θδ)]ουϑυ, ἡ] οἢ Ργονοκοῦ ὕο ἀρρνσοι Απά, Ὀ6}101.), ἐἢθτα 116 
δ᾽ φἸΟΥΥ οἵ ἴῃ ἀοά οἵἉ 5γΆ68], 11 [86 ν]ϑίοῃ ὙὩ 1 ἢ ΒΔῪ ἴῃ ὕΠ6 να] θγ. Απὰ Ηθ βαϊὰ 

τηΐο 1η6 : ὅοη οὗ τηδῃ, 11 ἂρ ον ὑπ 6 ογα8 ἰοσασὰ ὕμ6 μσστῦῃ. ΑΠΑ1 1 6α ἂρ 
Ταΐπ 6γ68 ὑἰοτγαγιὶ ὑπο ποτὶ, δηα ὈΘΒΟΪ ἃ οα ὑπ πουῦ δὖ [ποτιμννατὰ οἵ] ὑΠ6 ραῦθ οἵ 

Θ» [6 δῖαν ὑμμδὺ [146}.] Ἰταδρθ οἵ θ᾽ οΌ ΒΥ αὖ ὕὉ}.}6 Θη ΓΔ 06. Αμὰ Ηδ βδδι:α υηΐϊο τη6: 
ϑ0η οὗ τη8Π, βοοϑῦ ὕῃου τῆδὺ ὑΠΟ6Υ δγὸ ἀοϊηρ 1 ρστοαῦὺ ΔΟΙ ΠΔΌ]οΠ8 ὉΠδὺ ὕΠ6 Βουδα 
οὗ [δβγδϑὶ ἀοϑίῃι ῃϑγθ, 'ἢ ογάδὺὺ ὕο Ὀδ6 [ἈΓ ἴγτοια ΜῪ βδποίιδγ ! 
(τοὰ 866 στοδῦ δοιηϊηδίλουβ. Απὰ Ηοσθ Ὀγουρῃῦ τὴ6 ὕο ὅπ6 ὀρθῃϊης οὗ δ οοαγῦ, 
δὰ 1 βανύ,, δηα ὈΘΠΟ]α 8 Πο]6 ἴῃ ὕπο νι8]}. 
ὈΓΟΔΚ ΠΟῪ ΦῃτουρῺ ὑδ6 γ͵ὰ}}. Απα 1 ὕχοῖκο ὑμβσουρῃ 06 γ8}}, διὰ ὈθΒο]α δι 
ορθηΐηρ. Αμπὰ Ηθ 5βαϊὰ ὑπο τὴ: Οὐπι6 Δπα 8660 [88 ψ]οκοα ΔΟΙ ΑἸ Πδ.]0Ὼ5 ὑμαὺῦ ὕΠΘΥ 
816 ἀοϊηρ ῃοσθ. Ανα 1 οϑῖηθ δηἀ βανγ; δηα ὈθΒΟ]α ΘΥΘΙῪ (ΘΥ̓ΘΙΥ Κἰμα οὗ ἴοττη οὗ ΦΘ ὦ Οὐ “ὦ 

Αμὰ γοῦ ἀρϑῖη 8ῃ8]Ὁ 

Δπηὰ Ηδ βιὰ πηΐο τὴ : ὅοῃ οἵ Ιηϑῃ, 

ογθϑρίης ὑδῖηρβ πα Ὀϑαβίβ, Δθοσ"δ[οη, Δπα οὗ 411} ὑπ (41} Κἰπαβ οἵ 1116) ἀτπιπρ-σοα8 
οὗ [86 ἢουβο οὗἁ βγδθ], ρογίγαγϑα (ραϊηϊθα ὍΡΟΝ (6 17} τουηᾶ δῃὰ γοῦυμ. Αμπὰ 
ἴδθοσο βίοοά Ὀοίοσο ὉΏθτα ΒΟΥΘΏΓΥ Τπ6 0 οὗ ὑδ6 6ἰάθσβ οὗ ὕμθ μουβα οὗ [εσϑοὶ], διὰ 



104 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

Ψδδζδσιϊδῃ ἢ 6 βοὴ οἵ δρῆδη βίη ϊησ ἴῃ ὑΠΟῚΡ πιϊἀεῦ, Δπὰ ΘΥ̓ΟΓΥ Οἠ6 ἢ]8 ΟΘΏ86Γ 
12 ἴῃ αἷς ἤδη, δ8η4 νδροὺγ οἵ [86 οἱουὰ οἵ 86 Ἰποθῆθθ σγίβδίησ ρ.Ό. Απά Ηδ 5814 ὑπο 

6: Ηκδβὶ ὕμου βθθῃ, 800 οὗ πιλῃ, ψῃδὺ δ οἰάθσβ οὗ μο δουβο οὗ [βγϑϑὶ ἃγὸ 
ἀοίπρ ἰη [86 ἀλτὶς, οδοῖὶ 056 ἴῃ [8 Ομ απ ΘΓ οὗ ἱπ) ἢ [ἴῸΓ ΠΟΥ δα, Φοδῆονδὴ 

18 βϑϑῦ ὺυδ ποῦ ; Φοῃονδὴ μι ἔόγβδίκῃ ὑπ6 ἰαηὰ, Ααπὰ Ἦο βαϊα υὑηΐο τηο: οὶ δρϑὶπ 
14 βῃδ]ῦ ὑποιι Ββ66 στοαὺ δοσζωϊῃδίύϊοηβ ὑμαῦὺ ὍΠΟΥ ἃγ ἀοίηῃσν. Απά Ηο Ὀγουρὶ ῦ πιὸ ἴο 

186 ορϑῃΐῃρ οὗ μ6 χαύθ οὗ [86 ἄουδβα οὗ Φοῆονδὴ ὙμιΟ ψγ88 ἰονατὰ 6 πογίὶ; 
16 δηᾶ, Ὀθ8ο]4, ἔμογὸ βδὺ [86 σγοπιθα νγϑθρίηρ ἴοΥ Τδιθαυσ. Απὰ Ηθ βδια ὑῃΐο τη9: 

Ηδεῦ ὑμοὰ δϑθη, ϑοῆ οὗ τοδῃ 3 Ὑϑὺ δρϑὶῃ βῃδὶὺ [ἢου 860 δὐοπδύϊοηβ στϑαῦογ 
16 ὕμδῃ ὕμοβθο. Απάὰ Ηοσ Ὀσγουρῆϊ τὴο ἴο ὕδθ οουζγὺ οὗἁ ὑμ6 ἢοῦδβ6 οὗ Φοβονδῃ, ὑ86 ἸΠπΠῸΣ 

ὁη6, δηᾶ, Ὀ6Πο]ά, αὖ ὑῃ6 οροηίηρς οὗ ὑμ6 ὑθαρὶο οὗ Φϑιιοναῖρθ Ὀούνσθθη ὕΠ6 Ρογοὶ 
δηαὰ ὑπο δία δρουὺ ἢνο-διια-ὕννθηῦν πιϑη, Ὁ 6 ΣΡ Ὀαοίζα ἴο ὍΠ6 ὑθρ)Ὲ οὗ Φαδονδὴ 
δη4 {ῃοὶς ἴδοθϑ ὑονγαιαὰ 00 οδϑῦ, δια ὑπο Ὀοψίηρ ὑπθηιδοῖνοθ ὑοΆγαὰ ἰἢ6 δδϑδὲ 

17 Ὀοΐοτα [ἢ6 δ, Απα Ηδ βα]ά υὑπηἴο τὴ : Ηδβδῦ (Ποιὰ βθθῃ, 80ὴ οὗ Ὡδη3ῖ ἴὅδαβ τ 
[νἰς τεσ. 16] ἃ Πρ ῦοσ (ΐπρ ἴοῦ ὕἢ6 Ὠουβο οἵ Φυάαι) ὑμδη ἴο ἀο ὑμθ6 δροσμηδυοηβ 
γν ΒΊΟΝ ὉΠΟῪ [τοῦς 6-16] ἤδνθ ἄοπα ὨΘΓΘΊ [Ὁ {Π6Ὺ Π]]οὰ ἰδο ἰδημὰ τι νἱοϊθηοθ, δπὰ 
τούυγηθά ἴο ρῥγονοίῖζο Μὸ [0 δῆφογ, δηὰ [ϑμετο], ἰο, [ΠΟΥ͂ βυγϑύο ουῦ ὕἢ6 ν]πθ- Ὀγδηοὴ 

18 ἴο ὑμοὶγ ἤοβθ. ἀπά ["ε] 1 δἷϑο νι}}} 468] ἴῃ {ΌΓΥ ; Μ1Π6 Θγ6 8}}8}} ποῦ Βρδσθ, ΠεΙ ΠΒΟΣ 
Ψ|Π1 5 ΡΠΥ; δηα "ἢ [Π6Σ ΟΥΥ 1 ΜΊη6 θᾶγβ ψ 1 Ἰουά νοῖοο, ἰἤθη 1 Μ1}}} ποῦ ᾿ϑᾶσ. 

νον. 1. 8ορὶ.:. .. ἐντ σιματω μον;--- 

γαῖ. 3. 86ρὲ «μά Ατδῦ. τεδά: ὥλητ  ΠΙΓΊΩΣ. -τποιμ, τοδά.: ΘῈ ΓΓΊΟΣ ΠΌΡΡΊ. 
γοτ, 3... τοῦ ζηλους τον πτωμίνον (δερί. πὰ Αταῦ. ὄυτα 2). --- Αὔοζδ. τοβά.: ὨΟΘ3. ἐπ᾿ υἱοίοπε. δεν, 

Ψοῖς., τντ., Οδα]ά,, Ασ. 
γοτ. 8..... κ«. ἐφι ὄψη ἁμαρτίας μιωζανα. Ἡ 
ιν. 9.... ὦδι ση : 
εν. 1... γμμληβει αν ἕκωστος--- 
γεν. 14. Υαἱκ.: ρίαησεπίεε 4. ἀονίάθι. 

ψον. 16, Αποίδι. τευά.: ὨΠΓΠΦΌ. 
Ψον. 17. . .. μὴ μωπρα τῶ οἰκω ᾿ἴουδει τὸν σωῶν ταί ἀνομμαρ ὧς σισοιηκασιν ὧδε, διοτῖ ἰαλησαν.. . ἰ α«. δου. 

ἐπτωνουσὶν τ πλήμαι ὡς μυκτηρίζοντε;. 

δοδῃοα." Νεῖοϊον δάἀπιὶϊϊβ αἷδϑὸ “"Ἷ0πν ἰάἀοϊδίτουα 
ἘΈΚΘΕΤ ΙΕ ΠΠΜΊΕΝΕ, ΒΥΤΩΟΪΒ ὑωδ “6 βρυγαίίνο ἀο] 1 ηοδἰίοι οἵ ἐμὲ γοῖ 

ΟΥ̓ {86 δ᾽οοπιϊ δ: οῃβ π ἢ 10}}) σοτὴθ ἴο 6 ΤΟΡΓΘ- [Το τ10}} ΤΠΟΓΘ ἀΔΙρΡΘΣΟΌΒ, ΠΊΟΤΟ ΒΌ 116 ἰο]αιτγ.: 106 
βοηϊοά ἰπ (8 νἱδίοῃ οὗ ΟὟΓ ῥσορμοὶ ἴδβ8σθ δἃγδ. ἢγβι ρίοΐυγε ἃ γοργοβοηϊδίίοῃ οἵ ργίἀθ, πὶ πο ἢ 
ἤοων: (1) αἴΐεσ δὴ ἱπέγοαμοίίοπ (νετα. 1-- 4), 86 [86 Ῥδδδίοῃιο βῃγσίῃβ, ὙΠΊΟΝΒ' τὸ τοβοοϊοαὰ ἴῃ τὰς 
ἐριαρε φί 7εαίοιδν, γετβ. δ, 6; (2) ἐλε ἑαοίαίγῳ ἱμὰς δτῖπηα] [ὉΤΊῺ}8 δὲ τις Βοοοια ρῥἰοΐαγο." “5Α5 ρῥχγίάθ 
ἐλε δεςγοί ρίαον φ" ἰδὲ ολαιπδεγε ο ἑπιάρετψ, υετα. [Ἰαγὰ παδῖο (08 βοι!], 80 δϑιιδυδ᾽ γ Ἰαγ8 παδῖς ἴῃς 
7-18; (83) ἴῃ πιομγηπίηρ ΓΟΥ Ταπιριιᾶ, νετϑ. 14, Ὀοὰν --- τορτοθοηϊθὰ ὈὉγ τὸ πιοαγπίηρ οὗ [86 ποθ 
1δ. (4) {Π6 ἡ έξψ ἢ οἵ ἰδὲ δυπ, “ἢ ἃ οἰοδίηρ, ἴον Ταηλι2 ; ἀηα τιῖΐς Ἰογάβῃὶρ οὗ Ὡδίτισε οὐ ὸσ 
ἐλγεαίεπὲπρ οὐ Οοαά, νετβ. 106-18. ΤΏΘ σοτσηοι | [πὸ δρὶτγὶϊ ἰδ οοτημίοίοὰ ἴῃ πιαίοσ δ] δπι, πὶ ἢ 
[οαἴαγο 8 ἴδια Ἰος Δ] σὶρ οὗ [686 δοοτηϊδιϊοηβ αἕ μοϊάα ἡΓεῖοδα τηδίζον ἴο Ὀ6 τῃ6 Αὐϑο]αΐε, δὰ πτογ- 
ἐλε ἐειαρίε. Ὑμαῖ ἴῃ τμἷ8 ὙΔΥ ἃ ΤΟΔΙΪῪ οχίαιηρ μα ἰδ δοιογαϊησὶ νυ." Ἡρωροῦ. {πη κ8 “ποῖ 530 
ἰδίε οὗ τ κα ει βηνας ὐα αὶ} [ἢ6 ᾿οΠ 16 (Εν Α10)} του οἢ οὗ ἸΔοἸα ΣῪ δρτίπρίηρ ἔρυμι αὐροτταϊίος οἵ ἐμ 
δ τηδϑηῦ ἴο ὑθ τεργοάποοά---δοοοτάϊημ ἴο Ηδν. ἃ τε] φίουβ ἱπβθ ποῖ, Α8 ταῖθοι οἵ ἃ Ὠοηαρα ἡ ἢ 
[οαϑί οἵ Αἀοῃΐβ, Ψ  ΐο μαὰ Ὀδεὲπμ Ἠ6]α ἴῃ ἴπ6 40} πιαβ ρα ἴο ἔπ που] - ρον ογβ, ἴοσ 1ῃ6 ργροβο οἵ 
τηοῃ τὴ (1) δὲ Φογιιβα]επὶ 'π [6 ἴδιῃ 0 ]6--- ἰδ δὲ 88] δαὶ ἰπρ ἴ0 δαίθιυ ὑῃγουρη ὑμοῖγ μεὶρ σἰτουϊ 
1100}6 ὕο Ὅ6 σταηϊοα 88 ἰΐ ἰδ ἴο Ὀὲ ἀεηΐεα ὑμδῖ Εἰι8 σα, πδὺῦ, ϑνέῃ δρεὶπϑὶ Οοά." Αἱ δ}} Ἵονυεηὶβ ἰὶ 
ΟΥ ὑδμαῖ δ] βίοῃ ἴο [8:6 Γ68] βίδϊα οἵ Ὠγδίζεγβ ΠΙΔΥ ἢ πὰ [ τοστοϑμοπάβ ἴο (Π6 δ πα Ὀ0]1081 σπδγωοῖοσ οὗ Ἐῆα 
8 ΡΪδοθ ἰιογα (2 ΟἼτοη. χχχύϊ. 14). Γ᾿ Βουεβαάϊοποθ, τυ ἢ ο0]6, ἴο Γϑοορηἶθϑο 88 ΒΥ ΠῚ ΡΟ] Ζοὰ ἴπ [6 πυϊη θ ῦ 
τοναγὰ Φοβονδῆ, ἴῃ σου πηοὴ ΔῊ 411} [5γι0}᾽8 ἰΔο]-  ἔουγ {}}6 Γοδ πὶ οὐ δα: Πρ ἶ5π δ ἐδαῖ οἵ [6 ῃγαῖώγαὶ 
δἰτυ, οου]ὰ ποῖ, αἱ 4}} ενοπίβ, ἥπα ἃ τῆοτὸ δ} 80 ]6] πον] οὐαῖάο [Π6 Κὶηράομῃ οἵ αοὰ. (Κιμεδ.: 
δ να Ὀοϊ σαὶ οχργεβδίοθ. ΕῸΓ αἷῃ 18. 8 Ῥχοίδῃαυοι ᾿ ἐπαῖ [6γὰ6] λιὰ8β Ὀσοῦσας ἰορεοῖλεῦ ἐΐ8. νοὶ σίου 
οἵ {}ιὸ Ηοὴγ Ομ οἵ [δγδεὶ, δῃὰ [Ὠϑγείογθ δίπος Ηδ τϊθβ ἔγοιη αἱἱ ματῖβ οἵ ἴῃ 6 ποῦ], πὰ βργϑοϑιὶ τ 
ἢδ8 ἴῃ {μα ἰορὶθ ΗΪ8 ραϊαοα ἴῃ ἴΠ6 τηΐϊἀδὲ οἵ ΧὉπγουρδοιῖ {1ὸ Μ}10]6 Ἰαπιὶ..) Τ]16 οοπποοίδοι οὗ 
Ιϑγαδὶ, δὸ σωοἢ {Π|θ ποῦ ἰ8 δ ἃ ὑγοίδῃηδιίοι οὗ ΟἿΓ ἰπαρίογ ϑΠ{}ι ([η6 ἴνο ἀἰϊθοοῦγθοβ οἵ γερικα, 
118 ἀπο] της οἵ Το μου δῇ, {{ 15 γα 6}᾽8 δίῃ 18 Ἰἀοἰδίσυ, ἴῃ “ἢ. νἱ, δπιὶ νὶϊ., 'β εἰθασ, δβρϑιΐα}γ ἴτοσπ [ἢ 6 
δ'ιοθ [Ὧθ ΟἿΪΥ ρΪδοθ οὗ ψοσβΐ ἴοῦ [βγβθὶ τῶβ ἴο ] οοτηρασίϑδοι νεῖ τὰ οἷ. υἱϊ. 20 βη4. 
6 (πὶ ὀοπποοῖοα τ] (86 ᾿ψΟΣΓΒἢΐρ οὗ Φοθοτδὰ ἱπ 
Ηΐϊδ ἰδπρ]6-ραῖὶδοθ. Ηρθηρβῖ, ᾿δὺ8 οι ρἤδεῖθ Οἢ 
[16 οἰγουπιβίδῃοδ {παὺ ἴῃς ὕθτημ]Ἴο ἷβ “πὲ 1ά6μ] 
ἀνε! ]ξηρ- ]δοθ οὗ πὸ ρεορὶθ " (1,ωὲν. χυὶϊ. 16), δπὰ 
1.8 “ὁ ΟΥΟΥΥ 8᾽η Ρο]] ἱρά [86 δαῃοΐμαγυ." ““ 80, 
(ἢθη, ἸΘΓΘ 8180 τπδὺ ᾶ8 Ὀγοδειΐ ἴῃ ἐδθ Ἰδπὰ 
οὗ δῇ ἰάἀοϊαίγουβ οΠδυδοῖοσ ἰ8 πηϊϊθα ἴῃ ἃ βίηρὶε 
σοΟταργο μοηδῖγο ῥἱοΐαγε, δημ ἃ ρ]δορὰ πὶ [Π6 ὑϑιωμὶο, 
ἸῸ ΟΥἿὟἹ ἴδομος ἴο αοὰ καπὰ ο8]}] ἰοσ ἢ: νβῃ- 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΧΝ ΟῊἩ. ὙΠ. 

[Α ποῦν δἴδρθε οἵ 186 ργορμοῖϊς δρόμου οἵ ἔξεϊίε], 
Δηα οἵ διΐ8 γὴν τργλλὰ οοτοϊοΔΌοΣδ ἴο πὸ 
οαρνεβ οἡ {16 ὈΔΩ (8 οἱ {πὸ ΟἸΟΌδσ, ορϑῆα πῖτὶὶ 
[818 σα ρίεγ, δὰ μγοοδοὰβ οηννασήδβ ἰῃ δὴ πὶ δῷς. 
ταυρί θα βἰγαὶῃ ἴο ἴη6 δῃὰ οἵ ἴδο δἰθυθεηῖῃ. ὙΠ 688 
ἴοΌΣ οἰδρύογο ἔΌΣΤΩ ΟἿ 6 ἀδοοῦγΞε (45 ἴδ ῥτϑοθαϊορ 

ππααπκο  τττττ κατα. απιντα».---- τ ππίμπι πππαῃ ον --.....Ψ..θΘ...-ὌὈ0ὥ..Ὀ.ᾧὡ.ὃἅβ.....ςς............-. 



ΟΗΑΡ. ΥἱΙ]. 1--4. 

Ρογίίοη μδὰ αἷβδὸ σῃθ, ἴσοι οἷ. 1}. 12 ἴο ἐδθ 
εἴοδο οὗ οἷν. γἱὶ.), δῃὰ δ ἀἰβοοῦσβθ ϑοιη οδ΄ ΠΊΟΤΘ 
δροοίδο ἴπ ἰΐβ σμασβοῦεῦ δὰ Ὀθασίηρ, ἴμδῃ 186 
του θἰδιϊομδ ὈΓΘΥΙΟΌΘΙΥ πιδάθ, ΤΠ6 νἹβίου οὗ {86 
δίερε, δηὰ οὗ [86 ἰηϊαυλίγ- εδσίηρ, ἀοϑοτὶ θὰ ἴῃ 
οἷν. ἱν., δι] τοδροοὶ ἴο [6 οογθηδη ἕο ΡΘΟΡΪθ ἌΘΩ 
τ }}γ---ἰποϊπάϊησ, ἰηάἀοοά, [86 ἱῃανλϊαηίϑ οἵ δετυ- 
8616), γοῖ 80 88 αἰδὼ ἴὸ ΤΟΒΙΡΙΒΕΡΤΙΣ ἐμ6 βοδυογοὰ 
Ρογίίουδ οὗ δυἀ64}} δηὰ ] . Ψΐδ, ἴοο, ψδ8 19 
6886 ψἰΠᾺ [Π6 γἹβίοη οἵ ἴΠ6 Βῆδνδῃ ἤαῖσ, δπὰ 18 
[ογοϑηδάονίηρ ἀοδβοϊδίζομῃω. οοπίαλη θὰ λη οἷ. ν.--ὙἹ]. 
ΤΏ Ὀυτγάθῃ ἴδποτο ἀοϊνογοὰ 88 δῷ υἰΐογαηοθ οὗ 
ἀϊνίπηο Ἰυσρτηθηΐα ἀραϊηδὶ ὑ86 τ βοΐς οονθηδηί- 
ῬΘΟΡΪῈ οἱ δοοουηῦ οἵ δβἰη ; Ὀδοδαθθ, ΒΑΡ Ὀδδη 
Ρἰδηϊοα ὧδ ἴπ6 νὶϊμθβϑου πὰ ἢ6 σα] 8 οἵ αοα᾽ δ 
ἴσα πὶ ἴΠ6 τηἰαοὲ οὗἉ Τρ παϊζοηβ, 6 Υ δα Τδϑιὰ- 
δεῖνοϑ ἴδ] ] δὴ Ὀεΐοτο ἴπ6 Βολίμθῃ οοστιιρίίομδ, τ Βΐαλ 
ἐξ σᾶ ὑπεῖγ δρϑοΐαὶ οδ]ηρ ἴο ἢδγώ γοβίϑιθα ἴο {86 
αἰξετιηοαί. ἸΤδμογοίοτα, ἰη δύ σοι ΓΙ δυιοπ ἴον 186 
Ὀοΐταγαὶ οὗἨ Οοἀ᾽ 5 οδιι8θ ἰηο ὅπ ΘῃρΙ 168 Βα άδ, 
6 Ποαῖθ 6 ΓῈ Ὀθοοχμα Ηἰΐβ ἰηβϑίσατηθπίδ οὗ νθῃ- 
βόδηοο, ἴο ἱπῆϊοῖ οη [6 016 ὨοῦΒ6 οὗὨ [8γ86] [ἢ 6 
ΤΑΓΙΟΙΒ [ὈΓΙῚ8Β οὗ 8 ΒΟ ΓῈ δπα ργοϊοηροα οἢδβϊβα- 
Ἰθηῖ. Βυΐῦ ποῦ, ἱπ ἰδ6 δβεοῦϊοῃ οὗ ῬτΟΡ ΠΟΥ 

. 0 ἜΙΘὮ ΘΟΙΏΤΉΘΠΟ65 ὙΠῚ οἷ. Υἱῖϊ!., [ἢ6 Ἔρρ οἵ 
Φεγυδαίοι, δὰ {}:|0 5η}4]} τοσωηδηὶ οὗ υάδῃ, ΨὮΏΟ, 
ὨΠῸΟΣ Ζοαοἰκίδη, οοιτϊηυοα ἴο μιοϊὰ ἃ ἤοκογης 
εχίβίθῃοθ πῃ Οσπδδη, ἔοσπι [ἢ 6 ἱτηταράϊαίο οὈ͵οοῖ 
οἵ [ἘῸ Ῥτορμοῖ᾽ Β τοϑβαᾶσο, ποῖ ΟὨ]Υ 88 δρασζὺ ἔτοπι 
186 ΒΑ Υ]ΟΙἾΒἢ οχὶϊθβ, ὈαΣ ὀνθῃ 88 δία παϊῃ ἦτ ἃ 
κί πὰ οὗ οοταδὶ ἴο πο. Απὰ ἰΐ ἰδ οὗ δββθῃ [4] 
ΣΟΙ ΘὨϊ ἴο 8 ῬΓΟΡΟΙ Ὁπάἀοτβίδηάτηρ οἵ [Π6 ρυτροτί 
οὗ ἴ))6 νἱδίοη ἰπαὶ τὸ ΚΟΥ δρΡΡυθμβομὰ δπὰ 
οδιϊπιδίθ πὸ οἰτουτηβίδμοο ΨὨϊοῆ Ἰοὰ ἴο 80 

41] δηὰ ἰῆο ἃ ἀϊτγθοϊΐϊου ἴῃ 06 τηθββαρθ 
ὩΟῊ ἀεἸ νεγοά, --- ΕΛΙΒΒΑΙΕΝΒ ,εξίεί, Ὁρ. 8], 
82.--Ὑ. Ε.] 

ψότΑ. 1-4. Τ}ὲε ]ηπἐγοαεοξοη. 

ΤΊῊο ἀκῖο ἰη σνοσ. 1: ἰπ (.6 αἰχτῃ Ὑϑδσ, οὐ 6 
ἈΠῸ ὅδ οὗ πο αἰχίβ τοί. (Αὐυριιδῦ---856Ὁ- 
ἤει θοσ.) ΤῈδ ΥΕΑΓΙ ἰ8 ὑμεῦ αἴξοσ {Π 6 ΘΑΡΟΣΥ οὗἉ 
Κίηρ Φεδοϊαομίη ; ἀρ οἢ. 1. 2. (“ΒΥ ΤηΘΔΏ8 
οἵὗ 506 ἢ ἃ τοοκοηϊης δ Ἀυ Ὁ]68 ἴδ ον), ΟΑἹΥ.) 
ΤῊς γεδῦ οὗ [βγϑοὶ (ΊΝΕΕ, βεαΐιο. ἴ, 680 588.) 18 
τοοκοηθὰ δὲ 854ὲ ἀἀγ8, ἐδ. οὗἉ [116 ἔπνεῖνο Το [ἢ 8 
δὶ 29-80 ἀκγβ. Ετοπι οἷ. ἰἱ. 1 5844. ἴο Θἢ. νὴ]. 1 
ἔμοτο δῖα 14 τροητὴθ Ξε 418 ἀαγβ, 85 8 τωϑαϊυτη 
πεΐποοι 406 εηἰ 4206, Βυὺ γὸ Ὠθ6(ἃ δοοογάϊῃρ ἴο 
οὗ. ἶν. : 8590 ρέμα 40 ἄαγπβ, ἰο ψὨϊοῆ, δοοογαϊηρ ἴο 
«ἢ. 11}. 1δ, δενθὴ ἀδνϑ ΠΙΟΓΘ ἀΓὰ ἴο 06 εὐἀοὰ, δ 
ἐπ 4}} 437 ἄδγϑ. ΑΒ ἰἴ 18. ἱποοποοί να Ὁ]6 (80 8180 
Η112.} τθαὺ ψιτ ἃ ἀαῖο 8ὸ μυθοῖϑε ΕΖε 19] δῃουἹὰ 
δυο Ὀέϑη κα} γ οὗ Δἢ ᾿ΠΔΟΟΌΓΘΔΟΥ 80 6881] Υ δνοϊάθά, 
ἃ 7ουτζοία, δοϊαϊϊοη ἷἱβ Ροβδὶ Ὁ]6θ.ἁ (1) ΕΘ [86 
δΥτα ὉΟ]164] δοιίοῃβ ἴῃ οἢ. ἷν. Υ. ΔΓ δ )]εοίἦνε, ΟΣ 
ἃ Ἰήοῖο γἠηοίοτγί 8) ἴυγσῃ (Ηἀν., ΗΕΝΟΞΕΤ,, ΗΙΤΖ., 
Κπι): ἰὼ τηϊ8 σαδὲ δύσῃ αἱ ΒΘ] αἀἰδδρρθαῦβ. 
.2) ΟΥ "τὸ ΤΩΑΥ͂ ἱποϊυάο ἔπ 40 ἄαγα ἴοσ υδῃ ἰῃ 
[9 8390 (οοπΡ. οὐ εἶ. ἰν. 6, 9), δηὰ ρσοΐ ἴῃ {818 
ἍΑΥ ἴθ ΠΘΟΓΈΒΆΣΥ ἄγ. (8) Οὐ 86 δ.{π γραῦς οὗ 
δεδιοίδοβὶη 'ψγὰϑ δὴ ἰπίθγο [ΔΓῪ Υγ68Γ οὗ 18 ΤΩΟᾺ 8, 
ὯΒ 5000 ὈΒΌΔΙΪΥ οοουτϊτοαὰ ΟΥΟΙῪ 3. ὙΘΑΓΆ, 801η6- 
Ἐϊὴ65 αἷδο ουθὴ ἩΠῚ 6 24 γϑὰσ (7. Ὦ. ΜΙΟΗ.):; 
ἀπ ὰ 6 η ἴθοτο ἀτὸ σοοϊεοησαά ἴοΣ 1 (ΕΕΙΑΝΟΙ, 4πὲ 
ϑοςτ. ἷν. ὶ ἰϊ.) 881--385 ἀἰἀγὲ ρίτιδ 2 ταοπίμε (68-60 
ἀγα), ἴῃ 411, 439-446 ἀαγε. (4) ΟΥ, ἰδϑῦϊγ, οἱ 
υἱείον Γαἰΐδ ἱπίο ἐλε 40 ἀαγε ἴον “ωάαλ ἐρας ὉΠ 
ἢ, ἰν. 12), δὲ Κ]ϊοίοι ἢ 8 γίον 18, αραϊηϑὺ ΒΘ ἢ 1 61}}8 
οὐῤοοϊίομβ Βανο Ὧ0 ἴοσοθακ Απεὶ ποῦ ΟΠῚΥ ἰδ6 40- 
ἀρηΐα, δπϊ αἷδϑὸ δες οἱγειρνίαηοεδ δοροσὰ ἰζοσο- 

᾿ ἰηρ 1. 

105 

ψ τ, ἘΕἸσοὶ οἵ 4]} 66 ΚΊΔΟΟΣ ἴῃ ΣῺΥ Βοτιθθ: “ΟΡ. 
οἱ (ἢ. 111. 24. “0..» ἄοθβ ποῖ ὨθΘοθββασ νυ ἰηκϊοιῖο 
1.6 Ῥοδίῃγο ἂβ οὔθ οἵ δἰὑηρ, ἱπ σοηίταϑῦ 1 
Ἰγίηρ ἴῃ οἰ, ἷν., βίῃοθ 20. τϑθδῃβ σαῖς ]}}γ : ἐο δὲ 
,“Αποὰ βοτλεισλενε (μθη06 : ἴο ἀνε }}, ἴο ἰβύτυ, ἰο σΣδ- 
πιδὶ ἢ) ἀμ ϑοτϊηδλοῖῦ; ὮΘΏ66 : ἴο δἰ, αἾ80 : ἴο 116, δ5 
Ὑ6]}} 88: ἴο εἰκπὰ (7, νεσ. 3). ΤΏΡ, ἰδγίδοσ, 
[86 τορτγοβοηίαςίνοα οἵ ὕ86 ραγίΐϊθβ δα άἀσγοαβθά, ἴο 
πο ἴπ6 ὑτορμοῖίο νἱδίοῃ ἰ8 ἀἰγϑοίθα (γον, 17), 
σογγεβροῃὰ : [890 οἱάθε οὗ πάοδ, οἵ ἴ)6 οαρε νγ. 
Τηδῦ 1ὖ ΤοΟῖΚ ῥἷδοθ ου 16 ϑαῦραί;, Ὁπαὺ 80} παὰ 
σοΙηθ ἴο ὮΘΑΣ 8 ΒΟΙΤΩΟΏ, ἰβ ποῖ βαϊθ. (ὉΤΩΡ. 
ΤΑΠΟΥ οἢ Οἢ,, ἰϊΐ, 24. Αοοοτάϊΐμᾳ ἴο Εννα]ά, λον 
ὍΟΙΟ Βοοῖηρ οοϊῃηίοτί δηὰ βάνϊοθ, ἐβρϑοὶ! γ ΟἿ 
δοοουπηΐ οὗἨ [πα Ὀἱζῖος οοπτοιηρὶ οἵ [86 ροοῦ οχὶϊοδ 
οἱ {86 νατγὺ οὗ ἴῃς ῥγουά, ἰπίοχίοεαἰθα οδρὶζα]. 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ (ἝἼΒ. ΥὙἹ111. 

[ΝῸ ΟΧΡΓΘὼΒ ΤΘΆΦΟΠ 8 Αβϑὶ θα ἴοΣ ἘΠΟΙΣ δέτε 
ἴδοσο, ἱμουρὴ ψῈ οδὴ αν [{{86 ἀουθΐ (μδῖῇ ἐξ 
68 [ὉΓ ἴῃ ῬΌΓΡΟΘΟ οἵ τοοοθὶνἱπρ ἴζοσῃ [ιὴ8 ]ΐ 
ΒΟΙΆΘ δοτησηπηΐϊοδο οὗ ἐδμθ αἀϊνίὶπο ν1}}, Τῇ 
Ιμογὰ αἶδὸ 88 Ῥγεβϑηΐ, ἴο ἐπιρασί βυϊζα]α οἱὰ τὸ 
Ηὶδ βοσγαπί; Ὀυῦ, 10] ἴῃ οὗ γτοζωρίϊπα ἰτὰ 
ἴο δαἀάγοϑβ δ18 δβρϑϑοὶ ἀἰγθοῦυ ἴο ἴο86 ὑδίοσο Ὠΐτη, 
[86 βρίχιῦ οαχτί θα δι ΔΎΑΥ ἴῃ [86 ν]ἱδίομβ οἵ αοὐ 
ἴο [86 [δΙΏ}0]6 δ  γμβα οι, ὑμπαὺ μ6 ταὶς οὐαὶ 
8 ἰηδί σοῦ ἰηΐο [86 δβίαξβθ οἵ οογγαρίίοῃ ῥσονα] θοῦ 
ἴδογο, δηα πιϊσμῦ Ἰοασῃ [8.6 ταϊμα οἱ ἀοὰ χοϑρβοῖ- 

Τῶσ τηρῆδαρθ ἀοἸ]ίνογοὰ ἴο {μ6 6] ΟΣ ΠΟ 
βαῖ δοιπᾷ ᾿ἶτὰ οοηδίθίθα ΣηδίηΥ ἴῃ [}}06 χορογΐ 
οὗ τμδὺ 6 ψιϊμοββοὰ δπὰ μοδσὰ ἴῃ [Π086 ἀϊνληο 
γ δῖοι; δηὰ ἐΐ ἴ4}18 ἰηΐο ἔψο μαγίβ,---ἰπ δοοουηΐ 
εἰνϑη οὗ {86 ΤΕΡΟΝ ΔΒΟχἰ πα οὯ8 οοπίαϊηοά ἰῃ 
οἷ. τὴ ., δυὴηὴὰ [πὸ ᾿η98 οὗ ᾿παρτηοηῦ αμὰ οἱ 
ἙΏΘΙΟΥ Ψ Ἢ Ϊοδ πετὸ ἤὸ Ὀὸ γΡυτευθαὰ ἰονναγὰ [Π6 Το- 
ϑροοῖϊνο ρμαχίϊοο ἰη [6γδ6], 88 10] ἀθὰ ἴῃ {πὲ ΤΠ χθ6 
βυοοοοάϊηρ, Ομ ρίθσβ. 

Νον, νϑαῦ βῃουϊὰ δανε Ἰοὰ ἴδο ρῥιορμῃεῖ ἴὸ 
ΤΤΟΥ 8 ταοῖϑαρο ἰηΐο ϑς ἢ ἃ [ὈΥΠῚ 85 επις Ὀυξ 
1Παῇ δος οοπποοίδοῃ οχίδιθα ὑεσγθθη 116 6χ 168 
οἵ ΟἸοῦδΓ ἂὲιὰ ἔμ τόση μδηῦ ἰῃ ο.ιβ] το, ἩΒΙΘἢ 
ταϑᾶθ [μὲ τεροχΐ οὗ ψηδὺ ΤΌΤ ἱπηιηοά ον Ὧδ- 
Ἰοηροά ἴο ἴἢ9 ὁ:)6 ἃ 8Θ,ΒΟΏΒΌΪ6 δὰ ἰηδίγιοιςνρ 
σομηχλαηϊοαίίου ἴο ὅπ οἰμοσ 6 [ὈΥΤΛΟΥΪΥ δὰ 
οσσαβίοῃ ἴο ποίΐοο, τὺ ἀπιοην [88 οχὶ]οα ρογίΐοῃ 
ἔμεγο ΕΧΘ Βοπ)6 ΨἘῸ 5811}} Ἰοοκοαὰ δορί} } Υ ἴο- 
ψΑΙΓᾺ Του ΒΆ] 6 μ), δι}, 80 ἴδ. ἴτομπι 6] οντηρ ᾿Ὠΐηρμδ 
ἴ6Γο ἴο Ὀ6 οῃ ἴΠ6 γψεῦζο οὗ ταΐη, Ῥογα μογβυδάρα 
ταῦ οὁγὸ Ἰοῃρ 106 νὰν νΟΌ]ὰ Ὀ6 οροῃμθα ὩΡ ἴῖοΥ 
{ποτ οὐ τούασει Ὁ ΓΠΟΥ ἰῃ Ῥϑᾶσα απιὶ σομηΐοτί. 
ΑἸοηᾷκ ἰδοϑθὸ αἷδὸ ΧἘῈῸ ψνογὰ δὲλ}} χοβί ἀϑηΐ ἴῃ 
ΔΓ: οἷ απὸ ἰΐβ πε σῃουτποοὰ, ἰδ ΔΡῬΕΒΓΞ, 
ὯΠοΓΘ 616 Βοῖὴθ ὙΠῸ ποῖ ΟὨΥ͂ Ἰοοκοά ὑροη [ΒΒ ΘΏι- 
ΒΟΙν 68 88 ΒΕΟΌΓΘ ἴῃ μον ροβιίίοη, Ὀὰΐ ογοὰ με; 
οχὶ]οὰ Ὀγοίδγθη τὴ τ ἃ ηὰ οὗ Βαυροτν ἐπ ἢἴου- 
ΘΠ66 ΟΥ σοπίοιηρί, 88 1 ἴ1ι680 δὰ πὸ ΙΟΏΡΕΙ Δῃγ- 
π8 ἴῃ σοΙμο 1] ἰμο ἢ Τμδῖ 10 ννδὲ 
{πὲ8 Ἰαϊνοσ βἴδίε οἵ ἔθβι ηρ Μ ἈΪΟὮ Ἰρόγα ὑπαταθαὶ- 
αἰδὶν θὰ ἴο ἴδ ῥγεβοηΐ ᾿πίογνϊον Ὀοΐσθοη ἴῃς 
6] ἀδγβ δῃὰ [86 Ῥγορ]οῖ, δηα {6 τον δἰδίϊοιβ νος ἢ 
Θηδιιθά, Δ ΤΑΥ͂ ποὺ ο ὈΓ] σας. ἴγοπὶ το 
ΔΙ᾽ Ἰυδίοι πιϑὰθ ἴο 1 ὩΣ ὍΠ6 οἷοδβθ οἵ πὸ νἱβίοῃ 
(οἢ. χὶ. 16).--Ὑ ογ ὅλο ἱπδαθὶ αηἴδβ οὗ ΦογΌπα] θη 
Δ1Θ ΤΟΡτοδοη θα 28 βδυϊς ἴο [6 Ἔχ 168, “θὲ γοῦ 
ἴαν (ταῖμοσ, ΒΘ ζ' ἴα, σοπίϊητιθ ἢ ὙΟΌΤ δἰἴδίρ οἵ 
βοραζβίίοη δηὰ ἀϊδίβηο6) ἴτοῖη {Π0 1] οχὰ ; ὑπἴο τι 
[8 0π|8 Ἰαμὰ φκίνϑῃ ἴῃ ἴοπ. ΑΒ ἼΠΌΟΝ 88 ἴο 
ΒΑΥ, “1ῦ ἸΩΔΥ Μ26}} Ὀδὴξ γοιῖιῖ ἴο Ὀ6 ορἰογίδἰηΐηρ, 
τυουρηῖβ οἵ ΟΥ̓ δηὰ ἀαγῖκ ἰογοροάίπρσθ οὗ {86 
[αΐατο; γοῦν οὐΐοιοθῖ σοομα ἸΣοη ομ8 γοῖι ΟΥ̓ ἔζοσω 
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ΔΩΥ ῬΓΟΡΟΣ ἰπίογοϑδὲ ἱπ αοᾶ, δηὰ γοηθγ8 500} 88 
δος οἱραϊοηα πδίθχαὶ δηὰ υ8ῖ. ΑὈϊάθ δὲ χοῦ 
8τ6---Ὀπ 88 [ὉΣ 8, ψγὸ ἀνγ6}} ΘΓ ἴἤο σά, δηᾶ ΌΥ͂ 
Ηἰδ μοοὰ Βαηῃά ὉροΟῺ 18 ἢανά ἴδ Οἱ Υ͂ δηὰ ἸδΔηὰ οἵ 
ΟὟ δύῃ ΓΒ ἰῇ βυγὸ ἰἴοη. [ἰ 158 ποῦ ᾿πρτο- 
Ὀ4Ὁ]9 ᾽μὲ {μπὶ8 ἰδυπίϊηρ ἀεφοϊαγαίθη οὗ ὑδεῖγ οὐσὰ 
ἰαποὶθα βΌρΟ ἸΟΥ Ὗ δηὰ δβϑυγοὰ ἔθο]ϊηρ οὗὨ ϑβ8α ἴον 
δὰ Ὀδοη οδ]]οὰ ἔοτί ὉΥ 86 (ἱάϊηρβ σοδοίῃν 
Φαγαβαίοτῃ οἵ 86 αν} ἡυάρτηθηΐδ δῃπουποθα ἴῃ 
ἘΖΘ }κἾ61᾽5 δαυὶοῦ ὈΓΘαϊο 08; 88, ὁπ ἔπθ οἴ ν 
μαηὰ, ἴπ6 ἜΧΡΓΟΘΒ δηὰ ροϊηΐδὰ τγοίθγθῃοθ τηϑὰθ 
ἤοτθ ἴο μαὶ ἀθοϊαγαι οι ἰἸἰϑανοθ 11{0}16 σοῦ ἴο 
ἀουδὲὺ ὑπαὶ ἴΠ6 τυτποῦγ οὗ ἰδ δὰ Ὀδοη ποαγὰ οἡ 
[86 ὈΔη ΚΒ οἵ ἴπ6 ΟἸΘΟΌαΓ, δηὰ δὰ Ἰοἀ [6 6] θγ8 
οὗ δυάδῃ ἴο Ῥγεβθηῦ ὑποπιβοῖνοβ ἰῃ ἴπ 6 Ὠοῦδβο οὗ 
[Π6 Ῥσορῆεί. Ἐοσ, ἰῇ [μεὶγ ἘΠΈΘΡΡΥ οἰγουπι- 
βίδῃοοβ, ἴπ6 κηονίθάρο οἵ δύο ὑπουηῖβ δηὰ 
[6] μ.8 Ὀοϊηρσ οηξοτίαὶ ποὰ ἰοναγὰ τθ61 δὲ 96 1ι- 
88 161 Ιηυδῖ Ὦανο δχογοϊβοα ἃ τηοδὲ ἀθργοββίηρ ἰπ- 
ἤποησα οἡ ὑποὶν τηϊμβ, πὰ οουἹὰ ποῖ Ὀυὺΐύ 8566: 
ΔῺὴ ϑβἀοαυδῖθ Τσολβίου ἴὉΓ {Π6}]Γ Θηἀδανουσίηρ ἴο 
δϑοογίδϊη {Π6 τηϊπὰ οὗ ἰ86 [οὐ 88 Ὀοῦνθθῃ ὑμθῖη 
δὰ ποὶῦ σου ὐΓ θη ἴῃ {8ι|68.--- ΕΑΙΕΒΑΙΒΝ᾽ Β 
ἐἐχεκιοὶ, Ῥρ. 82--84.---. Ε΄ 

Αοοογάϊης ἴο Ηξεηρβῖ., 1110 ““ τουδίπρ' ΡΟ] 16Α] 
ἰη 6} σϑιιοο "ἡ ἢδὰ δγγινοά, [πὲ Ἐ]8πὶ δπὰ Μοάϊα 
᾿ᾶνὸ Ἰοϊποα ἴΠ6 δοδ] το  Ἀ4.8 ἴο [ἢ 6 τοϑῖ, ὉοΡ. 
ΟἹ οαἢ. ἱ. 8, ἰἰϊ. 22, 14. ΚΙι1ΒΕ.: “16 δὴ 
οἴο., Ὀϑολαδβο, αραῖη, ἴλ6 τηδῦοῦ ἴῃ δ 88 ποὶ 
τον] αἴίοη ἱπ ψοσὶ, δι: δοϊίου."---ὕ ον. 2. ΤῊΘ 
Υἱδίουι, σοίηρ Ὀδοὶς δηὰ δἰϊδοὶπρ ἰἴϑο!  ἴο νδαΐ 
οοϑ Ὀοΐοτο, Ὀομίπβ, ᾿ἰἶκο οἢ, ἰ. δηὰ 1]., σίτῃ ἃ 
ἑλεορλαῆν. Οομρ. ου 6ἢ. ἱ. 4, ὅδ. Ψμ,»θ ἔγοτη 
οἷν. ἱ. οηναγάβ, οπμαγδοίοσιϑιίς, ἤθηοθ αἶϑο 1.6 ἢγδϊ 
ἐ ργοβδίου τ ἢ ἢ ἘΖΟΚί8] σϑοοῖνθα; σοι. οἷ. ἱ. 
27. ΤΠ ϑορί. τοδὰ, ΟΓ 38 1716 85 8ὴ ΘΧρίαπαίίοη, 
ρνηνξ, οὗ σοῦγβα ἤγοτῃ ἴδ τηϑηϊίοη οὗ 1η6 1οΐηδ, 
εἴς. [Ιζ Ἰοοκοὰ ἴον 18 τηοδῖ μασὶ ἄξε (5) 
ἤγθ, γοὶ ὕπετθ 88 ποῖ νδηϊτηρ ἀρτγαγὰβ Ἵ), 
[86 ὈΓΙΖὨὕΟΙ ϑρ᾽ὁπάουν (Όδη. χίϊ. 3). (ΟὮ. ἰχ. 4.) 

ΑΒ ἴο ἴδθ τεβὲ, δοῖηρ. οἡ Ἂἷ. ἱ, 4, 27.---ΌΘΠΣ 
(ἔναι», Οτγαπι. ὃ 178, ὦ, 1).---τ ,ὯοΣ. 8. Ετοχῃ [ἢ 6 
βτε-ρίοϊατο ἴμθγεὲ ἰβ8 βιτοιομϑά ἐδ6 ΠΝ) (ἧτότῃ 7 
ΠΣ, ἴο Ὀ1ἃ, ἴο ἴοσττῃ) οἵ αὶ Ββαθά. Αβ δἴναυβ, 
ἴδε ριγαξῆυο ὠῤηλωρον ΘΠ αϑἰζεὰ 85 οοηϊταβίοα 
ὙΠ {ἢ Βρ γί πι6}}γ οὗ αοὰ. (ὑσπισθβ : ἐπε δαπὰ 
18 86 ϑριγτίῖ, σγῇο ρῥτοοθαδοι ἢ ἤοιὰ ἴδ ΕΙΠΕ 
δὰ [6 ϑοπ ; Τρ. Μαῖξ. χὶϊΐ, 28 σι [κακὰ 
χὶ. 20.) Ηδηοθ ποῖ ἱῃ 8 σΟΥΡΟΥΘΑΪ 8686 (ἢ 6Γ6- 
ἴοτε Γγ, ποῖ ““ψὶπά ᾿" [Κιύεν., Κι. 7; δορ. ὁῃ 
οἷν. ἐϊΠ. 12); οἷν. χί, 24; 88 αἷδο Ὀνθις ΓΗ ἼΘΣ, 
ΘΟΙΏΡ. οἡ οὗ. ἷ. 1. ΟἸαγίυϑ ποξίοθβ [ἢ ἀϊ θσοποθ 
θεύνθθῃ {πΠ|8 Ῥαβϑαρδ δηὰ οἷ. Χ]. 1 βηᾳ. ΤΈυ8 
ἔδυ Π6 τιαηπεῦ οὗ [86 Θσουγτθῆορ, ποὺ ἐδ αἶγοο- 
ὅση ἴδοι : ἴῃ βθΠΘΓΑΙ (0 υεγιιδαΐδηι, ἰῃ Ῥδυ Ιου] 8 Γ 
ἴο ἴδ βροῖ ψ;Ἔ6ΓΕ ἐλε σαΐε οἵ [88 ἱππεῖ σον 9 ἰλε 
ἱεπερίε (16 οουγὶ οὗ ἐλὲ »γίδαίβ, ἴοσ πο ἢ ἐδὸ 
“Ῥυγοϑε" ἘΖεΚΙ6] 868 Το ΓΟ ΘΠ, νἱζ. 
ὝΥΠ, νοῦβ. 7, 16; [86 ἔδτῃη. ρβῆ. που ὰ ἀστϑο 
ποποσ ἢ ΠῚ Ὧὸσ σὰ Ἵν, τ ΠΘΓΟΑΒ ἽΝΗ 
δ σοτὰ. 6.) ορεποά (8), ἰοοξίπρ ἑοιοαγὰ (δε 

πογίλ. ΤὨΐβ οουτί οὗ [86 ῥγοδὶβϑ χὰ ([6γ. χχχνὶ. 
10) οἡ ἃ ἰσβοῦ Ἰονὰὶ ἤδη (ἢ6 στοαὶ οουγί οΥ [ἢ 6 
δοουτῦ οὗ [Π6 ρϑορί8β. ΤῊΘ γῬαγι οη- 8}} Ὀοῦγεθη 
[80 ὕνο νγ͵ὰ8 (1 Οὐδ Γ ἴο 6}}ὸὺν οὗ 16 ἰ6 Ἰοοῖ- 
ἱπῷ 0η) οὗ 80 {{{{16Ὸ Θοηδοαύθῃοο, ἔπ δὲ τη 2 ΟΠ σΟΣ. 
ἦν. 9 [ΏΕΓΟ ἰδ ΠΟ τηϑῃζίοη οὗὁ [86 σαΐθβ ἱπ ἰΌ. ΤῊΘ 
ογρεπίπρ οὗ 19 χαῦΐο 15 ποΐ ἐρεῦσ τα δὴ ταιτί Γ᾽ ἐδε 
Ῥοορίδ, 80 ἐμδῖξ [86 μῬοαϊξίουι οἵὗἨ πο δρϑοΐϊδίοσ, 88 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ἯΓ83 8180 5 {8 0]0 (Ὁ [26 ῥγίοϑί, 18 Ἄκοὴ “οη ἐλε 
ἑππέν οουτί. ΓΣΝΒΥ (ΟΟΙΡ. οἱ 6}. ἱ. 4), πῃ ἐλὲε 
ἀϊτοοϊίοη, ἤθηοθ που ναγὰ γὸ το ἴο πηδογείδπα 
ὌΦΦ. Ηξνοϑτ.: “ ἔτοσι ἔμ6 ποσί [86 ρῃ- 
ἰδ τηθηῦ Μ͵Δ3 ἴο ΘΟΏ16 ; (δ ροβὶ [ἴοι 88 8ῃ δοίυδὶ 
ΒΌΓΤΩΙΩΟΠΒ [0 ἴΠ6 ΠΟΙ ἴο βοπὰ ἰογί 118 ἀνθ ρὶησ 
Ἠοϑῖδβ ; ῬοΟΒβΙ ὈΪῪ 6180 ἃ γοΐδοῃοε ἴο {116 βίῃ δἰ γθδαγῦ 
οοματη θὰ, [86 ΡΟ] 64] δάυ]ζοτί 68. οὗ Ψογιβδθηι 
πὶθῃ [Π6 ποτίθοτη ΡΟΥΘΓ ΒΑΌΥ ΟΝ, δραϊηβὶ 1 οὶ 
ΠΟΥ δἰ ουπδῦθ Υ Θοηβρίγοα δηὰ ἴλθη δρϑὶη βοπροϊ 
ἴο ψαὶῃ ἰξ ονοσ, 88 Ζϑαθκίδη, ἱπ [8 5816 ΥΘΔΣ 1ἢ 
ψΠ1Οἢ "Ὁ ἐμὸς ἐεβης δηρτω ἐδ εν Πα λμραν οἴο., 
δραϊηδὶ ο;, δυάάφηϊγ. πιδὰθ οἱἵ ἀραΐη ἴο 
ΒΑΌΥ]ΟΩ, Ἰὰς 11, δ9. Οὖε [9 ΤΟΞδίο ἢ ὨοτῖΝ- 
ΔΡΟΒ ρμοΐηΐβ ουὖ ἴΠ6 τὶ ποῖραὶ ὕὑθῃ θῃοῦ οὗ δ τ 88 
ἰάοϊαῖτγ (ΗοΒ. ἰδ. 18 ἠδ) ΥἱΖ. ἑοναγαὰ8 86] (Βδ4]) 
οὗ 1Ἀ06 ΒεαθΥ]οπίδηβ, το πθσο, οὗ ΘΟΌΓΒΟ, ἰῃ [86 
ΠΟΙ Ή, οὐ ῬΓΟΡΘΥΪΥ͂ ἰὼ [ὴ6 ποτί-οαδι. ΤΆᾺΘ ἐπιθρὸ 
οὗ ἡθδϊοπδυ, ν ἰοῦ, Ῥοσθαρα, οα [ἷ8 ΥΘΙΥ͂ δοοοπηῖ 
8 τηϑῃτοποά πὲ μοτο (οοτηρ. γϑγ. δ), 18, Οῃ. [89 

058 δδπὰ, ρϑτγυϊοιιϊατζοὰ ὉΥ ταθδπβ οἵ ὈΌ (βοιηθ- 
της οονογθα ουϑγ, 8 ἑἀοί-ἰπιαρο οὗ ᾿ῃαὐ ἀδδβοτὶ 
ἴΐου, [)ευϊ. ἴγ. 16), δπά, οὐ ἴπο οἴμεγ ἢδηάὰ, 
Θχρ δι μϑὰ ἸποτΘ βἜΘΏΘΓΑΙΥ ὈΥ͂ ΤΊΘΔῺΒ οὗ ΣΡΌΠ. 

ΤῊΘ Ἰδοῦ ὀχργθβδίου δίδηβ [Ὁ ἀξ ΡΠ (ἔγομα 

ἐδ)0)» 88 18 αι} ἀπαοτβίοοά. ΓΑΒ οος ᾿πουρὰὶ 
οὗ 8ῃ ἰτηαρο οὗ ΜοΙοοῃ. ἴῃ [86 τοὶρῃ οὗ Μη ϑϑο ἢ 
(2 Κίημε χχὶ. 7) νγὸ τωϑοῦ τ ἴΠ6 ᾿πηασὲ οἵ 
Αβίαγιβ, ν ῃο Ἐν] οοπ]θοίυΓο8 6 ΓΘ, ἔγοιη [δ 6 
οἰτουτηϑίλῃοο ὑμαῦ Ἰἰονα 18 4]][}6ὰ ἴο εα]ουθγ. Α]- 
του ἢ ἢ δὴ δ᾽] υ8ῖοπ ἴο δὴ δχιβίϊηρ βίαϊα οὗ 
τΐϊηρ8 (2 ΟἜσγου. χχχυῖΐ. 14), γοῖ, ἴῃ: δοοογάδῃοα 
τ [Π6 Βγτη 0]. ἙΠατδοΐον οἵ [86 ψ 0]6 ν᾽ βίο, 
ΤΟΒΌΩΡ ΠΊΙΟὮ ΤΏΟΤΘ Οἡ ἴῃ6 8518 οὗ Ὠεαυΐ. χχχὶϊ, 
10, 21, ἔχ. χχ. ὅ (οορ. ζοϊς. ν. 18, χυ]. 88, 
ΧχΧΙ, 26), δὰ ὙΠΡΡΣ ἴο ἴδ6 4]1-μοσυδάϊης τὸ- 
Ῥτγοϑοηίατίοι οὗ ἴδ τοἸαίίοη οἵ δεμβονδῇ δηὰ [8.86], 
ἯΘ ΙΩΔΥ͂ ῬΟΓΔΡΘ ὙΠῸ} Ηδεηρσϑῖ. (ὙΔΕΒΌΕΤΟΝ) 
αν ἕο μκ οὗ δὴ “" ἑάδαί οοποεπέγαίζίοη φῇ αἐξ 
ἑαοϊαίγοιι ὑγαρσίίοοα,"" δῃὰ ἴΠ686 αϑ ἐλέψν ψοΓα ἴῃ 
γορυθ, ἱπ ἴμῈ ἤτβί μίασθ, απιοης δε μεορίε ἴῃ 

: » Βαησθ [88 Ἰταᾶσα ἰῃ [86 οουτὶ οΥΓ ἐδέ 
»Ῥεορίε. ὙΌΣ (μῖ8 αἶϑο σοστοβροῃβ ΒΔ: γ ὉΪῪ ἷἱπ 
γοΓ. 4 [26 80 οδιαγδοίοτ ϑὲϊς δη ἢ }ι6818 οὗἩ 186 ΔΊΟΥΥ, 
εἴο. ΟομρΡ. οἷι. 111. 22, 28, ἱ. 4, ἃ8 ν)6}} 88 πῃ ΟἿΤ 
ΟΒΔΡΙΟΥ νοσβ. 2, ὅ ; ἔδσίμοσ, οἢ. ἱ. 28, ἰχ. 8, χ τῇς. 
8. ὩΨ, 88 Ὀεΐοσο ῦυον. Τῇ Θοᾶ οὗἁ ἴδγδο] 

Ηο 8 οδ)]]οὰ, ἰἱῃ οοηίσγαδὶ τ “186 ροήδ οἵ [ἢθ 
παϊίοηβ οὗ ἰμ6 ϑαυίῃ, [π6 ψοῦῖκ οὗ πιθῃ 8 βαηάη," 
2 ΟἼτοι χχχὶϊ. 19. 

γε. δ, 6. 7λε 7πιασε 97 «“εαἴοκεν. 

Ιῃ δὰ ἀἰθϊοι ἴο ἴδ οτοροὶπρ υἱτί! 81 ἀοϑοσι ρίας 
οὗ {86 ἰτηᾶρθ, τγ ἤδυα ἴῃ ΘΒ Ὁ] 0. ἴῺ 80 Τὴν 
ψοτὰβ ἱπ γ Υ. δ; Ὀὰσῦ 80 ΘΧΡΤΟΒΒΙΥΘ 8 86 ἰδϊης οὗ 
86}, [μα ΦοΒβονυδ ποοὰβ ΟὨ]ἹΥ ὕο ϑισησηοῃ [ἢ6 
Ῥτορμεῦ ἕο Ἰοοῖκ. ΤῈ ἀϊγθοϊίοῃ σερϑαΐθα!γ ρίνθῃ 
18 ἴοο Ῥ]αἷπ ἴο δατηὶϊΐ οἵ ἴμοτε ΘΙ ΠΡ ΔΗΥ͂ ΟὈΒΟΌΓΙΕΥ 
ΜΠ τοϑροοῖ ἴο (89 ψμαίθ οὗ (16 δασ. Βοοδιιϑε 

οὗ Ἐπῖ8 Ὀεΐτς πατηθᾶ, ἔπι Ἔχ ργδβδίου "Ὁ "Ὁ [8 προὰ. 2 Ἑ 
ἘοΥ, οοτοΐηρ ἤτοτῃ ἴδ που, 88 ἐδ. Ἥ " (γὸσ, 
4) ἰ8 ἕο Ὀ6 δυρροδοὰ ἴο ἀο (εἢ. 1. 4), [δ] ἴα Ἰοὰ 
ἰαῖο 189 οουτί οὗ ἐδ6 ὑγίοδίδβ, ψ Βοσο ἔσο ῖ6] 85 
ἀκοὴ ὋΡ διῖ8 ΣΠοπ {(γοῦ. 8), δὰ τ ΠΟΘ ἐδ 
ὈΓΆΖΘῊ ΔΙΓ8 7 οὗ Ὀυτης- ΟἸΟΤΊ ΠΡ 88, ἴῃ τϑίθγοῃοο ἴο 
ἩΒΟἢ (οἷ. ἰχ. 23) 6 παῖθθ ““ βαΐδ οὗ [8:6 ΔΙΤΑΓ ̓" 
(ρου Ρ8 πὶτιι δὴ δι] υβίου ἴο 2 Κίηρβ χυϊ, 14) ἰδ 
οχρίδι ποὺ ; ἩΒΟσΟΉ ὮΝ, δὲ ἐδ βατὴθ Ὦσηθ, 8ΔΏ δηξὶ- 

μ. 54 



ΟΗΑΡ. ΥἹΙΙ. 7-18. 

"μοϑὶβ οὗ ἔδπο ἰτηλρθ οἵ δα] ΟΌΒΥ τοὶσηϊ ἀσαΐϊη Ὀδ 
ἰηδὰ αἵ. Οἰδεῖα (6.0. ΚΙΜΟΗῚ) πάνὸ ἱπουρδὶ 
οἵ 186 αἸτᾶσ οὗ ἔπε ἱτηαρὸ (2 Κἰηρβ χχὶ. 4, ὅ). Αἱ 
[.1.ο απέσϑιιοο οὗ [86 μαῖα, [08 ἰῃ [Π6 οὐδοῦ οουτί. 
-- εν. 6. ὉΠ, δὴ δι μδζὶο ΘΟ ΓΟ ΓΊοὴ ἴῃ ΤΠ πἰη κα, 
ἱη οιτοζδίογυ ϑΡθθοΣ : ὉΠ (4611), βυ οἰ 

ἀχρ]αϊηοὰ ὈῪ τὲ ᾿τητηθά ἴον (0]]οτβ (9 οτιθθ 
οἵ ἴδτδοὶ, οἱκ.), δὸ 18αὶ {866 18 ὯῸ ὨΘΟΘΒΘΙΓΥ͂ (Ὸ Ὁ 
τοδιηἰδίὩὶ ΒΟΙΏΘ ὙὙ6͵Ὸ ΔΟΙΌΔΙΙΥ οησαροῦ ἴῃ 
ἩΟΓΒὮΪΡ. διοσαϊτιδείοηθ, οἢ. ν. 11, νἱ. 9, 
ἷδ 16 τηοϊῖο, [86 ΘνοΙ-τοουτσίηρ, τοΐγαϊη οἵ [89 

οδδρύοσ, τόσ. 9, 18, 1δ, 17.--ρτῦ, Επα]ὰ, 

Ἡᾶν., κὸ τηοϑὲ οὗ ἰδθ δηοίθιϊβ, ΒΌΡΡΙΥ ἰδθ 
ΘΓ Φεθονδῖ: “ἴὴ ογὐάον (πδὲ 1 ΙΔῪ βῸ ΤᾺΓ 

ἴτοιῃ ΜΥ ϑαποίπδγυ," ΙζΔῪ ζὈΓ ΔΥΑΥ͂ ἔγοῦ) 
ἀἰδρτιας (οἢ. χί, 23. ΗΒΝΟΣΤ. : “ἴδαΐ {πῸῪ 
(ἰλοθε ἰουτη υ]Υ τηθῃ τ ομ 6.1) ΤΩΔῪ ὉΘ τοπιονθὰ, 88 
ὨΠΎΟΓΓΩΥ οὗ ἀπο] τὶ ἴμ9 Ιογὰ, πὴὰ 
ἀτγίνεη οὔ, 88 Αἀδῖὰ οὔοθ ναβ σου) Ραγχϑάϊΐβα." 
ΗΙΤΣΙΟ: ““νδδὶ οὐμῶϊ ἴο 0 [ΔΓ ἀνὰ. Α8 

ἸΏΘΔῺΒ “ἴο δ [Γ ΟΥ̓" ὙἘΥ ποῦ ΓΟΠ ΟΡ ἰΐ Ὁ 
ὁ ΔΓΕ ἱπβηϊτείινα : ΤΩΘΓΟΙΥ ἐπ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο ὈΘ ΓΔΣ 

ἔγοια ΜΡ πομποϊυδιγῦ Τὸ οοπδίτυοϊζοι. ΣῊ 

"Ό (ες. χὶ. 1δ,; ὅ6γ. ἱϊ. δ) τϑῖκοθ ἴθι ΔΡΡΘΔΓ 

88 ἴοττησσ τηθτηῦοτα οὗ [ἢ 8 ἀρ  Νεβα ἷῃ ροΐησ 
ΔΝΑΥ οἰοναῖθ ἐμοιηθοῖνοδ αδουό Ἦϊηὶ 0 18 ΘῈ- 
Ἑηγοποϑὰ ἴῃ [}:|ὸὲ βαῃοϊιδγυ. 

γεῖα. {28 Τῆς τοὺ ἐπ ἰδλδ ϑδογέον ᾳ ἰδέ 
7ηιασεῦν. 

ΑΙ σαρῆ δὲ “2 ᾿ῬΠ ἴῃ [86 Ρτγθοθαϊης, γ γθ6 ἯΘ 
δαπηοί ἘΧΘΟΙΪΥ ΟΔΙΤῪ ουὖὐ ({π Θοτϊῃρατίδου ὉΥ 8ῈΡ- 

Ῥὶγίης ὁ πο μΌ (88 ἱῃ σϑσ. 1δ), γεὺ [616 1168 ἴῃ 

Ὧδο "Π ΦΉΣ ΡΣ λο ῥσοραγαιοη ἔοσ, μ6 ἰπίθῃ- 
Ὥοῃ, [6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἃ οἰΐπιαχ ἰῃ ὑπ6 ὑπουρδΐ. 
1 Ὅ16 ρῥτοοδάϊῃρ δοοϊίοῃ : {06 οτιϑο οὗ Ιδσϑδοὶ, 
ἦπ 5: ἰζ3 96] 5 πὶθ ψου]ὰ δ 8. οἰ πιᾶχ. 
Οομρ., ΒονανΟΣ, ἡ νοῦ. 11. Ηδγὸ: ἐπ δρογεΐ, 
Ὅοτο: » 1.18, αἴ 41} ὀονοῃίδ, 18. Ὧ0 Οἱ πΊΔΧ. --- 
εν. 7. Ἰῆζλοτε δε οουγέ ορεέπδ, ἴλα ὑππεῦ οπ6 ἰηΐο 

ἔδο οὔὔετ, ἴου ἽΝΙΩΠ ΠΌΒ δὲς 18. τηδη 65} ἐῃ6 

Ομ 88 "ΘΠ ΠΠΒ-δΝ ΐἱῃ νοὸσ. 8: ἴδ 

ΠΕΙΠΟΡ [6 δαβϑίθσι ὈΓΪΏοἶρα] ἄοοὺγ {ΙΟΘΉΊΨ., 
Ἐπλι, Ἠπνοστ.) οὗ ἴλ6 οουγὲ οὗ [86 ῥγίοβία, 
Ὧοῦ ἴδ:6 πογίμοση οχὶΐ οὗἩ (ἢ8 οουτγί οἵ {86 Ῥ60ρ]6 
(Εχν., ΗττΖ., Κα1ῈῈ., Καὶ), ἰὰ ψ ἢ ο ἢ σᾶ86 τηθῃ- 
Ὥση ἰΒ8 τηϑδθ ὉΥ βοῖηδ Βοϊ ἀΐπρ {πὸ Ἰαιου υἱὸν οἵὗὨ 
Ῥοτο 65 ὙΠ} 0611}5 (2 Εἰπρθ χχὶϊὶ. 11; 1 ΟἜτοη. 
ΧΧΥΪΙ, 12. Φ296Γ. χχχν. 4Ὶ ἴῃ ἔδνουρσ οὗ ἰδ 
ἔοττωαοι υἱοῦ, ἐΐ6 ΔΌθθηοΘ οὗ ΔΗΥ͂ ἴδ ΓΟ ἀοβηϊοη 
σδηηοΐὶ δ 80 83 Δ ΔΙΜΙΠΊΘΙ; [ὉΓ ὙΏ116, αἴοῦ 
Θιουσὶ Ὠδὰ Ὀδοη βαϊ ἴῃ σογβ. ὃ δηὰ δ, [Π6γ6 γν88 
Ἴ0Ο πεοοὰ οὗ ΔΥ ἔδυίθοῦ ἀοδηϊτίοι ἴῸΣ {86 νν6}}- 
πον ΠΡ, ἔδοτο σου ]ὰ οογΑΣ ΠΥ μάνα Ὀθθῃ 
ποοᾶ οὗ [{, 1ἴ 4}} δὲ ὁἯὔοθ πο ἰηΐοπθϊοῃ τγδλϑ ἴο 
τ ἀθμῃ οὗ [80 θαβίοτῃ ἀούῦ, 88 18 6]80 Ἔχ ΌΓΘΒΘΙΥ 

906 ἰη οὮ,. χ, 19, χί. 1. Βυΐϊ 88 τοραγὰβ {πὸ 
οἵδε νἱεν,, [Πε δῃὰ Ηθ Ὀσουρῃ ΤΩ 8 Ὠ0 βιιρροτί, 
88 ἴῃ6 Ῥγορμοὶ οογ δ], τη ἰδ ἰὴ ἰὴ ἸΏΠΟΓ 
Θουγί, 18 Ὀγουρῦ 4180 δγίθοσ (οὗ δοῦτδα ἴῃ ν]5810}} 
ΠΟ ὴ 6 ΠΟΥ͂ ἴο 866 ἐδο μοῖθ (Ν᾽ δοίδϊ οσ {γ8}8- 
Ἰαἴδα : κα οἷα [ῸὉΣ οπθ}) ἰπ [86 Μψ4]1, υἱζ. ἐλό 
ραίε ρογέίοι 9 ἰλε τοαῖξ υλιο, ἀἰυ αὐ ἐλε οοιυτία. 
ΑΘ ἰδ ἴο ρὸ 511}} [τί ον, δ6 ἐπ σοητηδηδοά ἴῃ ὙΥ. 
δ ὅτ προνν μὸ σπείκεην δμν' μὸο σἸ ἢ 
δον ἰδ ἰδ:6 ὙΔΥ (ἷ5 ποῖ “’ δὶ 616 ἃ τωοἕθ],᾿" 

107 

ἨΈΝΟΒΤ'.), 80 [Πα Β᾽8 ΟὟ ῬΟΙΒΟῺῚ τη Ὺ κοΐ [του ρὮ, 
θη (ηἷ8β 88 ὈΘδη ἄοῃα, 88 οροεῖος ΒΠΟΥ͂Β 
ἰϊβ6] 7, ἃ ἀ00Γ ΟΥὁ ψὶπάον, ΟΥἹ Ὑμαῦ ΟΡΘῺΒ ὉΡ ἴο Ὠΐηι 
[86 αἰτρθο ψ ἢ] ἢ 101] Οο8. ΒΒ θῈ--- 6. 9-- Βα 
88 ΘΡΡΙοδομβά δὐ πὸ ἀϊνὶ πο βυ μηδ, 140] ΓΥ 
ΟἿ6Θ ΖΟΓΕ ΓΕΥ͂ΘΑΪ8 1056], ἀηὰ ἰπαῦ [Π6 80 ρ6ο. 6 Γ 
απίνκαϊ- ποτ οὗἨ ἐδ συρέξαπδ, ἃ ἰδοῦ πὮ]ΟΣ 
ΚΙιοῖ. ἀϊαραῦεθ υἱοῦ οαυ86. Αοοογαΐηρ ἴο Εἷπι, 
[86 Ὠο]6 νναὰβ ἰὴ ἴδ6 νν8}} οὗ [ὴ6 ουΐοῖ οουτί, δπὰ 
86 τηδῖκο8 {π6 Ῥγορμοὶ Ὀγθακ ἔπγουρἢ δηὰ ἀἴβοονεγ 
[16 ΡἱοξΓοδ, δσ., οὐ ἴ6 ουἱϊαὶάθ. [πη {παῖ οδ80 
ὙΠαΐ γγὰβ ϑοοσοῖ δοῦὶ 1, 88 Ὁ 18 ΘοΥΔΙΪΥ ΓΟΡΓΟ- 
βοηϊοθα ἰο 6 1 ἩΗΣΖὶ κα τηαὶπἰκίηϑ (μὲ {Π:6 ὙΟΣΒ ἐν 
ὙΑΒ ἴῃ [86 Ἰηὐογίοῦ οὗ [86 ραῦθ- Ὀυ] ἀπ, τὶς 
οοπίδίηθὰ ἙὨδιηθοΙΒ, Ὀὰΐ οἷ. χὶ, 86 18 πο ῥτοοΐ 
ἴον τη ἴθ ρ]θ. ΤῺΘ ΘὨΥΤΔΏΟΘ, Ηϊσὶς ΒΌΡΡΟΘΘΕΒ, 
88 ὈῈ11 ΠΡ ἀυτγίηρ δοβίδ 8 γϑίοστηα οη 1 ΜΟΥ- 
ΒΕ ΪΡ.---ἴὸΣ. 10. Οοἴρ. αθῃ. ἱ. 34, ἰχ. 8; Ὠουῖ. 

Ρ6 ἦν. 17,18 ; Βοῃι. 1. 28, ΥῸΦ (οἢ. ν. 11) 18. σου- 

δστιοὰ ὉΥ Εναϊὰ, ΗἰΐΣζ., Ἡθηρβὶ. ἰπ ἀρροβίτίοη 
ψῖ ΠΟΣῚ : “ Ὀοδδ8.8 οἵ δροτηϊηδίίομ," “Δ ὈΟΠ.ἢ- 

ΔὉ]6 Ὀοαδίβ," βίῃοο ἴο ἴθθῖη ͵α8 τὴν ἴ.:6 ΒΟΠΟῸΣ 
ἄπο ἴο 86 Οτοαῖοσ-- -δοοοτάϊηρ ἴο ΗἰΖ., “Ὁ. ἀορθ, 
ἐδία, οἷο. ; Καὶ]. ἴβίκοβ ἱΐ 88 ἰι) δρροβί τίου νὴ ΟἽ 
8150 (δοοοτάϊηρ ἰο ΗΖ, Ὀθοῦ]δ8 6βρϑοΐβὶ]}), ἰῃ- 
ΔΕΙΩῸΘΟΝ 88 ἴδ6 τοργοϑοηϊδί οι οὗ Ὀοϊ νν88 τωϑεὶθ 
ἴον ἴπ8 ἢ οἵὗὅ Ραχίηρ τοὶ χου8 Βοπουτδ ἴο ἔπ6 
Ῥἰσΐαγεβ. οὗ ἘΠΒΘΏ : “ΟΥ̓́ΟΓΥ ἴογι οὗ 
ΔΌΟΙΩΪ ΠΔῸ]6 ἀΡΕΡΙΗβ ΔΠλησΒ δηὰ Ὀεδαβίβ." ἯἮἮ Ὠαῖ 
ἴο]]ονα ταὶ βίδπὰ ὉΥ μά οὗ ὀχ δηβἕοηῃ : απ, 
ἐπ 7ασέ, οἵ 411, οὔκ., ΟΥ ἰάοϊβ φ ἐλὲκ δοτγέ ἅ1ὲ 
πιϑϑηΐ, 88 α͵80 Ὀἱγάβ, οἵςο. (Ηἱἰΐζ. : οαὶνθθ [Δρὶ8 
δὶ Μη 6ν18] δηθὰ μ6-βοαῖβ.) Κ]ϊοῖ., Κ]. πιαϊηἰαίῃ 
ἰδὲ ἱπ {818 ΨΑΥ ΟΥΒΘΙ Ῥοββὶ Ὁ]6 γαγίθῦθβ οἵ 
ἰάο]- πογβΐρ ποῦ δὰ δργθθὰ ἴῃ 15.868] Δ.Ὸ 88- 

ἠοϊποι οο-ονἑπαῦθὶν τι '3Π ὅ5. Βαΐξ ἔδθ ἀθ- 
Ἰἱμϑαξίοῃ. ΟΣ ραϊηπηρ (ΠΡΌ, Ὀδαῦ. εἰπρ.) οἵ 4]]} 

ὌΡΟΣ ἐδ νὰ} οἵ [86 δραγίπηθῃξς ἰηΐο πο 
Ἐροκίοὶ Ἰοοῖβ ΤὨσουσῇ [86 ρθαΐηρ 18. 80 οἰαγϑο- 
(εχ δυο} Εαγρὥδη, ἐμαὺ ογΓ οη6 ΨῆΟ 8 ΠΉΡΓο- 
ἠυαϊοοὰ δηγίδηρ 6186 18 ἱποοποθίνα Ὁ]θ. ΟἿ. χχῆϊ!, 
14 18 ποῖ ἴο Ὅ6 ὉΣΟΌΜὮΕΣ ἰῃὔο ΔΟΣΩΡΟΓ9ΟΙ 88 δραϊῃ αὶ 

ἐπα νον. ΑΒ ἴο ἰδθ ὡς, 80 ΘΟΙΏΣΩΟΣ Μὶδ ΟἿΣ 

Ριο ᾿ιοὲ, 866 οῃ Οὗ. Υἱ. 4; ἴῃ ἴον. χχνΐ. 80 ὅταϊ, 
ἴῃ θουῖ, χχῖχ. 17 Οχργοβϑὶν οἵ [6 14.018 οὗ ΙΑ 
ΤΏ βουϑηΐ ἴῃ οι. 11, δοοογάϊῃς ἴο Ἐννα!ὰ, 
“ἃ ΤΟῦΠπἃ ΠΌΤΟΌΟΣ ἴο ΟΧΡΓΕ88 [86 ρτοαῖ βίτε 
οὗ 186 Εαγρδῃη ΔΙΩΟΣΩ ἴἢ6 ΠΟΌΪοΒ, ἘΙΘᾺ 
δοοογάϊηρ ἴἤο Φογοπιδ ἔμδη ὀχ ϑύθα " ; δοοογάΐηρ 
ἴο ΟΥΘΙΒ: 186 ατοαῖὶ ϑϑδημοάσίση, δὴ ἰῃϑεταϊοπ, 
Βονανοῦ, ὙΜΙΟἢ ἢγδὲ ἀγΌθο δὐζοσς [ῃ6 6χ]θ. Αὐο- 
σογϊης ἴο οὖν [οχί, ὑπ ον ἤστιτο εἰξμον 86 8 γερτο- 
δου αξίου οὗ ἴ᾽6 ὁ0]]οοῦ γα ὈΟΟΥῪ οὗ 8:6 6] 618, ἃ 
οοτημπςῖοα (σουηοὶ] οὗ 6]4615) ἀγάγῃ ἴτοῃη (Ὁ) 

{Π686 οἰδοῖαὶ ῬΘΓΒΟΠΒ, ΟΥ (ΠΟΥ͂ Τργοϑοαΐ [Π6 Ὠοιιθα 
οὗἨ 18γ86], δῖα 8 γϑργοδοηίδίΐοῃ οὔ [Π6 ρϑορίϑ. 
[ΒΥ πιρητἰοπίπα Ῥγθοΐβοὶ Υ ἐπ18. πα πὶ ὉΘΓ οἵ 6] ἐγ, 
[86 Ῥγορμοί βεῖβ Ὀθίογθ 8 ἃ τοργοβοπίδξίοη οἵ [ἢ 6 
σ᾽ ῃ οἷα ροορῖο,---δὴ [68] τεργθβθηταζίοι, δηὰ οἵ δι οἢ 
8 Κἰπὰ 88 ἴο ἰῃμάϊοαϊο {Π|6Ὸ βίτο  οσοηΐταδὶ τῃαϊ 
αχἰβίθα Ὀοίνθθ ΓΟΥΤΙΘΣ δηὰ ἑφτὰ ΠΕΣ ΤΗς 
οΥ μα] ϑενεηΐν (ἔχ. χχίὶν. ἱπηρ ΘΙΙΡΙΟΥ͂ 
ἴῃ ᾿πητηράϊαῦθ οοπηροϊίου τὶ Οοα 8 ΖΊΟΥΥ δπὰ 
οογδηδηῦ, ΜὨΪ6 [686 ΒΕΓ ΜΟΙΘ Θησαροὰ ἴῃ δὴ 
αοἱ ὙΠΙΟὮ Ὀοθροκο ἴδ6 ἀἰθῃοηπουτίηρ οὗὐ 604 
ὨᾶΤΩ6, δηὰ ἴδ νυἱτίπαὶ ἀἰββοϊ πο οἵ ΗἾδ8 σονὸ- 
πδηϊ.--- ΑΙΕΒΑΙΕΝ᾿Β ἔξολίεί, -- Ἧ. Ε. ὙΤῈθ πυτὰ- 
ὈδΥ 70 δ Ἑσμοδθὴ 07 91 ὈΟ]}1681] ΓΘΆΒΟΙΒ, 10 {π|68 
7 (Βζηκ, λ6[ο.. Καωΐ. 'ν, ν. 660) τεδπρ οἱ Εχ. 
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χχίν., Νυμη. χὶ., ἰῃ Γοίδγθησο ἴο 86 οονομαπέ Ὅ6- 
εἴνοοι αοἀ ἀηὰ [ἴδγϑοὶ. [ἢ ἴανσυγ οὗ {ἢ 6 γι ο ]!- 
ὁ] οἰαγδοίου οἵ (818 πυθοσ [πότ ἰδ ΑΗ τὨο 
αἰτοιπηϑίληοο [μαὶ “Ψαδζαηίϊδη, [6 7181, ἰ6 ποῖ 
οοαηΐθα διηοησ ποθ. ΤῊ ἱπαάϊνί 4] παδιηθὰ μ8 
80} οὗ βδαρδδιι ἰ8 ἃ ἀϊογοηΐ Ὦ ἴγοιῃ Ἰ.15»}}8) 
ἴῃ οἢ, χὶ 1. ΤῈ ἤδη 8588 Ὑ6 Γοδα 120 ἰὴ 
2 Κίηρβ χχίίϊ. ; 761. χχῖχ., χχχύΐ., χχχίχ, Ἦδ 
ἈΡΡΘΔΙΒ [0 ἢδνθ μδὰ ἃ μοοά τοριυἱαάου, δοὸ ἐμδὲ ζοσ. 
[0 ΒΥ ὉΟ]168] Ἰηθϑηΐ ὉΥ ἴὴ6 τηϑηδίοι οὗ Ὠὲπ) 
186 οομἴταϑί ἴῃ οοπάποξ οὐ [Π6 μαγὲ οὗ ΐβ δι ἢ 
ἰοῦ πσοῦ Ὅ6 τοι οτοὰ [86 πλοῦ οιμρδαῖίο, 
ΒΙΏΜΠΑΓΙΥ ΒΌΝΒΕΝ, ΗΈΝιΒΤ. : “πη ῆ0 ΡΓΟΌΘΟΙΥ 
8116 [80 σάπια ρμοϑὺ ἃ8 [ὲβ δῇ (65 οἰββ 6110 υ), 
ΜᾺ8 Ῥοῦθδρδ [ἢ9 βοὰὶ οὗ [Π6 ποροϊίαξίοῃβ ὑἱ (ἢ 
Ἐαγρῦ ; ῬΑΓΟΥ οὐ (δίφδ ἀοοουπί, μασιν Ὀούβαϑο οὗ 
118. ΠΑ ΠΟΙ8 ὨΔΙῺΘ: ἰδθ [ογὰ ἤθᾶγῃ, ἩΔοἂ ἱἰῃ- 
νοϊνοά 186 ἠυἀξιλουι ου ζιἷ8 Ὀγοσθιίΐυσο, ἰηὲτο- 
ἀπορα 88 ἃ .ιἰϑέοτίοδὶ Ῥδυβοπα τὺ ἱπίο [᾿ιὶ8 ἰάθα] 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ͂." [5 ἴΠ6 ὀχγτγοββίοη : δίδη της ἴῃ ἐμ ὶσ 
ταὶ δῖ, τηοδηΐ ἴο πᾶ οαΐο δπ ΟΠ οἶΑ] πο ρογί στ ἐγ δ)8 
Ὀτοδί θη, ΟΥ ᾿ἴ8 βοοίδὶ σοηδοαιδησα δηιοηρ, [8 61}, 
ΟΣ [86 οἰγουτϊηδίαποο ἐμαὶ ὄνδὶ ἔδ8 δοὴ οἵ διιοῖ 8 
ἴδιον, τ ἢ νΒΟ86 παᾶπιθ {πὲ ΠιΘΠιΙΟΤΥ͂ οὗ ἔπ6 μίουϑ 
ἀοδίγογοσ οὗ ἰιἰοϊαῖτγ, Ψοδβίλῃ, νῶδ ιἱπὶ το, σου 
Ὀ6 ἑοππὰ ἴῃ ἴῃ πιΐάἀβ᾽ οὗ δυο) ἃ ὁοηραμν (8. 1. 

1)} ὈΠῸΣ ΒΟ, ἐ.ε. [Ἀ6 ἐἀο]-Ρἰοϊαγοα ὁ ἔδθ ντὰ]} 
τουπὰ δρουῦ. ἽὮΨ, ἀσοογαϊῃςς ἴο Ηθηρθί. “186 
ΡΓΆΥΟΣ οἵ [8 οἰουὰ οἵ ἰποθηβο, Ὀδοδαδβο 1ΐ γγ8 δῇ 
εἰδοάϊοά ργάγοσ, 8. Ἂχ]. 2; ἔδν. νυ. 8, νἱϊ. 8, 
4." ““ΤῊΘΥ βὰγ ὉΥ {δὲ οἤδετίης οἵἩἨ ἰῃσομϑο ὈΘΙΌΓΟ 
Πο80 Τρ ἰϑογα Ὁ] 6 ἤμυτγοι: [οἰ ἑνοῦ το, ἴοσ δου 
ἃτΐ τὴῦ ροὰ (188. χίϊν. 17). Τὸ Ηροῦτονν σογὰ 
ἸΏΘΔἢΒ ΟΟΓΓΔΙΏΪΥ : ἴο ΡΓΘΒΒ ΟἿ ΔΩΥ͂ Οη9 ψἱ ἢ Τ6- 
αποϑίβ, Ὀαΐ αἶδο ; ἴ0 ἈγῈββ8 ὑομεῖθοῦ δὸ (Πᾶς [ῃθγὸ 
ἷ8. ἃ ἰαγᾷο αυδηςν, ἴο ἤδαρ᾽ ὉΡ, 80 πὲ {παῖ 
ἩΠΊΘΝ Β6 118 ὮΡ. 1:0 ὙΔΡΟῸΣ, ΤΩΔῪ ὃ6 ἰηιἰσαἰδα 
ἰοτθ, 8.0 ΤἹΘΆΪῪ δῦ ὕΠότὸ νγῶϑ ἃ οἱοιὰ ; φοιιρ. 
Ὀαδίἀ 68, [ν. χυϊ. 13. Αὐτοῦ Εχοκὶθὶ ἢδ5 βϑϑὴ ἰϊ, 
[86 ἰπἰογριθιδιϊοη 1. σίνθῃ ἢΐπὶ ἰῃ ὕεγ, 12. ἴὰ 
ἴδο ἀδτῖκ, ΟΥΘΥΥ ΟΠ6 ἴῃ Εὖ ΟΒΔΙ ΘΙ Οἵ ἐτοδθοσυ, 
οομίδί 5 ΘΥΘΓΥΓΒΙ ΠΟ ὨΘΟΟΒΗΑΓΥ ἴὉΥ πη οτεϊδηάϊην 
ἰϊ, Εἰγβὶ οἵ 411, ὕῆ. ὠαγζηξδς το οογίδι ]γ ὉΘ 
τορβαγα θὰ αἃ8 ἃ κὙπιῦο] οὗὨ ὑπθ ἀατγκοιοι ἡἶασεῖε {καὶ 
οἵ (οὰ, Ὀπὶ Ὠϊόδηβ δ11}}} τηοτὸ {παὲ ἴῃ 6 Ὡγοοθά τι Γθ 
οὗ ὑπ ποῦ]εβ οὗ ἴπθ μϑορὶὸ βῆππης ἴμ0 ᾿ἰρμῦ, μδ8 
18 Ὀοΐης ἐπ ϑεογεί. ἴἢ [8 ΨΥ ͵ὁ ἢδΥΘ ἃ ΘΟΙΏ- 
Ῥεἴθ ἐχρ᾽ δπδιίοῃ οἵ [86 ἢο]6 ἰῃ 186 χαῖο μοτίζοῃ 
οἵ ἴ16 ψ6}}, ἰῃν [06 ν)8}} οἵ 10:6 σουτγὶ (νϑῦ. 7), οἵ 
110 οἰαμἀθβο 6 τλΔΠ 6 Γ ἴῃ Ὑγί οι Ε116 Ριορβεῖ βοῖβ 
ϑύσεθβ (νοῦ, 8), οἴο. (““ΤΏΘΥ ἰμὰ ἴῃ ἴ, ἴῃ 
[86 τΌΟΚῷ οἡ [86 ὈΔΠΚΒ οὗ ἰδ9 ΝῚ]0, ἀθαὲρ ὑπ άογ- 

τπηὰ 8, δοΙηθίϊπιοδ ἰΑὈγτὶ μα, ψ ὨΪο ἢ 
θὰ ἴο ὑυπάοτατουπὰ γαυ]έβ, ψοθο Ν8}}8 ὍοΓῸ 
οοϑοτοά ΟῈΡ δπὰ οΥῸΡ ψ 0 ὮΙΘΤΟρΊΥΡἢα, δηὰ, ἰὼ 
[δοὶ, [86 δηΐγαποθ ἴο ὕμϑιῃ ἷβ, ̓ ιιϑὺ 88 ἤεσθ, ΟὨ]Υ͂ 
8 8016, αἱ σῖο ἢ ΠΟ ομδ ἱπιαρίηθβ ἴπεγο 8 8ῃγΥ- 
πλὴν οὗ σοηβοησόπου Ὀομἰπὰ,"" οἵο.---. Ὁ. ΜιοΗ.) 
Τῆι ΘΥΘΣῪ ΟὯΘ ιἰοθ8 80 Ῥγοῦθϑ [6 ΓΕργεθθηῖδ- 
Εἶν σπαγϑοῖεγ οὗ ἴπ 71 ἴῃ νοῦ, 1]. ὙΠ ἰδ ἰῃαὶ 
σοὶ 8. δα ὑρ, [Ὧ6 ἐπύθουοῦ οὗ ἃ ἰθηΐ, οἵ 8 
ἍΟ186.; Ποῆσο, ἃ σδειῦοσ, ΤΏ οὨδιῦοχ οὗ 
ἸΑΔΟΘΣΥ ἤάνο ἰἀο]αίτουβ Ρἱοῖατοϑ ραϊηϊοὶ οἱ {Π6 
ν 8118. ΑΒ 1ζ ἰ8 τορτγοβοῃίθα (νϑσβ. 9, 10) ἰπ 1.8 
Μ04}} οὗὁἨ [86 οουτῦ δούνθοῃ τῆ6 ΕἰσθοΣ δηὰ ἴδ6 
Ἰονεῦ οουγί, 80 1 ἰ8β ἀομο πιϊπΐη ἰἢὴ6 ν4}}» οἵ 
Ὁμοὶν οὐσῃ ἀνθ] ηχ8 ὈΥ 186 οἰάοτα οὗ (ἢ ]6, 
ἍΏΟ δρμγοδομβοά [με ρμτγίοαεϊβ ἰμ υἱγῖιιθ Ἀχ. οἷγ 
οἰβοία] Ἑσπμαγδοῖοσ. Τῇ αἀοηιοδέϊς Ἠθαὶ Ὠθηΐδτη, 88 

δ υημυϑμοὰ ἔγοαι ἴμ6 »ωὀδέδο πῃ νοῦβ, ὅ, 6. 
Θηψδί. Τλ6 κΚ68 ὑπὸ αἰγοοῖ ρμαγιοὶ ραϊδοιι ἰὼ ἘφγΡ- 

τἰδὴ ἰΔΟΙΔΌΣΥ δἴδρ ἰηῖο [6 πὰ. (“18ε 
ΡΪ6 τεϊϊθὰ δὲ ἐμδῖὶ ἰὴ οἱ μεοὶρ οἵ δε 

ἐπργρκης, δῃὰ Ἰοοϊκοὰ ἴο ἰδοῖὴ 88 18μοῖν βδυϊοῦσα. " 
- .) Ἐνα]ὰ τρδϊ ἰδ πϑ {πε Εαυρθδη δηΐπμαὶ- 
πουϑηΐ ψ88 δὲ ἔδιθ ὑϊπ)θ το} ρσδοιλθθὰ ἰῃ ἀθερὶγ 
που δε δραγίταθῖδ οὗ ἴΠ6 ἴδια ρὶθ θᾶ, 1η86- 
ΤῊ Οὗ 88 ΘΥΕΥΥ ἰάο]αίος οὗ ἰδλαΐ βοτὶ οἴετεά ᾿ποθῦϑα 
δὲ ἷδ ΟἾ Ἀγοδύ, ἀπ ὰ Ὀγαγϑα ἰῃ ἃ δορδγαΐδ δρασῖ- 
μιοῆὶ (Δηὰ ᾿δθοθ 80 ΤΏΒΩΥ͂ οὗ ἴδοι ἃγὰ ἰουσπα ἰπ 
Ἐαγρῦ), οοῶρ. Απι. Μαζο. χνῖϊ. 7, χχῖϊ. 1ὅ. 
ΜΗ ἰδ ἴῃ Ῥγοοῦ οἵ (μὲδ ἴο [6 ἸΔἢ γα δϑε δ 68 
οὗ Εἴη δοβοίδομίτη. ΤΊ ργϑοδυτο οἵ ἔμο Οἰμβδ ἀθϑδῃ 
ΡΔΙΓΙΥ δὶ (86 {πη ἜΡΟΝ 1.6 Ἐαγρίδη εἐχρἰαἰπε, 
διοογάϊης ἴο δῖπι, ἴμ9 δχργοδβίοῦ, ταροδῖθα ἴῃ 
οἰ. ἰχ. 9, οἵ μοὶ ἄδθορ ἀεϑραὶγ οὗ ἴῃς δωαϊγε οἵ 
[ἢ6 ἐδίδοταθὰ. Ηδηρβὶ. ΒΡοα Κα ἴῃ ἃ Ῥγθάοῃιὶ- 
ΠΑΠΙΥ Ρο  ἐτἰσαὶ βοπ86 οὗ τὸ εἶδη ἔδῃςίθβ 
ἩΒΘΙΓΘΟΉΎΓΉ [ΠΟΥ οὐσαυροὰ ἱμοπμβεῖνοβ ἰῇ {μαὶν 
ἱΏΠΟΡ τη ; (ἢ8 ΓΕΤΌΪ ἴγομι Βα γ]οη, απαοτίακοϑε 
ἷῃ σοποατὶ πὶ ἰ, 5 ΔὉ}}}, 6 4]] 
κε ῬΌ]Π1Ο βροσοῖ." ΕῸΣ δΟΩῪ 8Ὲγ: δ Ὁ. 
ἱᾳ Ἐπὶ βο- δ] δὰ σίσῃς ἴο ἀο ἱἰΐϊ, ποῖ τροδηϊ 85 ἂἃσι 
δχουδα, μΈΓἢδ δον δὴ 81}8}} αν [πὸ Ὀΐδπιβ. 
Τιδί Ης μοοῖν, δὲ ὁ8π ΠαΡΟΪΥ ΡΥ (86. χχὶχ. 
18) ἃ ἀοριηδίία ἀρηΐα] οὗ Η!8 οπιηϊβοϊοηΐς (ΒΔ. 
ὀχχχίχ., χαὶν. 7) σοὐποοὰ {ῬὈμ. χὶν. 1), ἡπδῖ δδ 
11τ|}6 δ Ηἰδ βανίπρ ἔόοσβδ κοῦ 80 Ἰωπὰ ἰ5 τοδὶ 
ἴο ἀφΩΥ͂ ἰῃ 50 ΠΔΏΥ πογὰβ Ηΐ8 οἵπμῃῖ ργεδϑηϊ ομλοὶ- 
Ροΐδῃοα ; Ὀὰϊ {Π6}Γ δρθϑοῃ 8 Ὀγϑοῖοαὶ πηροῦ!]!- 
665: ἩΠ6η Ηθ 86 ἰυΓηοα αὐ ΗΪΐ8 6Υγ6 δηι 
ῬΓΟΒΟΏΘΟ ἴγοηὶ 08 δηὰ ἤἴγοιὴ ἰδθ ἰδηὰ, πο πο 
816 Ὧ0 ἸΟΠΡῸΓ δηγιδὶπρς ἰο Ηἰΐπι, ἴοι ΠΟΙΝΣ ΠΡ ἰν 
ἸοΌ ἴον 8 Ὀυϊ ἴο ]οοῖς οὖ ἴον [ἢ8 ροὰβ οὗ οἴδος 
Ὠδιίοηδ δηὰ ἰδηάδβ, ἐμδῖ (8607 ΙΏΔῪ ἀν 8}} Ὑῖτ ὑδ. 
--  οΥ. 18. ΟοωΡ. τοὺ. 6. 

γοια. 14, 1δ. 7λε Αουγεΐπο ΓΟΥ Ταπεηκως. 

ἴη νοτ. 7 Εδεκίεὶ νδϑδ Ὀαϊννοθῃ [ἢ 6 ἴὮΠΟΣ δηὰ 
οὔἵοσ οσυγί ; ἰΒ τοῖς. 14 86 ἰδ Ὀγοιμῶῆϊ ἴο [86 Οροι- 
ἱπῷ οὗ ἴδιο ρεῖδ οὗ 6 Βοτδο οὗ ὅ᾽ ΟοΡ. 
ἴἢο [9 ογροηΐηᾳ οὗ ἐδ6 μαΐο οὗ ἰδ) Βοῦδο οἷ 
Φοδονυδῖ ἩδίοΝ ἱσ ἰοταζὰ [86 ποσὲδ ἢ νὸς. ὃ : 
ἴο ἔδ)ο οροιίπᾳ οὗἨ ἔδϊο βρεοὶο οὗ ἐδ: ἔπποσ [οοΌ Τὴ] 
[2.0 ἰοποσὰ (06 ποείῃ  ἰδυο ἐδθ δοϑο 
οὗ [9 Βοῦδο δηὰ ἐδ ζδὶθ οὗ [19 ἔπποῖ [οουΣ) 
σοΥΓοΒροη ψἱ 1} ὁ80} οἴποτ, [86 6 88  ΔΡΡΙ Σἴπᾷ 
1ο ἴη6 πδοΐϊο, {Π6 οἵδιοι δ8 τ οΐδιτίηρ ΟΠ ἴο ἃ 

οὗ {86 δδίῆο. Τὴ Βοῦδο οὗ ΖΘΒΟΥΔὮ ἰδ [6 
ὙΠ οἷ6 οὗ 186 ὕδιηρ]θ, ΘΟὨΘΘαΌΘΗΓΙΥ [16 ρθη ῖλς τῇ 
16 μαΐο οὗ ἰζ σδὴ ΒΑΙΙΥ͂ Ὧε δΔηγτμίης 6156 
{π6 ρϊδοθ ΨἜθτο [Π8 οΟυοῦ οουτί οἵ ἴδ6 ἰοταρὶο 
ΟΡΘΏΒ ἴο ἴπ0 ουϊδβίάἀθ δἰϊορεῖμεγ. Ὑῆδ ποτ ποσὶ 
ἠϊγθούίου οὗ ἴΠ6 ραῖθ αἶϑὸ οοττοβροπβ Ὀαβδὶ πὶ 
[86 τρογαιηθηΐ οὗ {δ Ῥτορδοῖ μοσῖο. Τποτα, 
ἴἤθη, δῖο [89 τόχλθαι, νἱζ. ἰἢο89 ὙΠῸ τὸ ἯΘΘΡ- 
ἐπ ἴοσ Ἰδιριουξ, ἴος [18 Υϑαϑοη δι τὰς οὐ ἐπα 
βτοιηὰ, 85 τ} ἴδ ουβίοιῃ οὗἨ πιουτῃοσβ (δίας. 
χχυΐ!. 61). [Δοοοτάϊηρσ ἴο Πισια, 18:6 ἔδιηδ]Ἂς 
Ρορυ]δίίοι. τεργοδοηΐϊθα ἱπ ἴδ ἰραϊνί ἀ4]64, τεβὸ 
ΤΟ ΘΧΘΟΙΓΥ͂ δὲ [6 Ρ]6Δ06 δαβίρτιϑα ἴο [86 ποιῃδει. 
Εἰτϑῖ, 1Π6 ῬϑΟρὶδ ἴῃ βεῆθγαὶ ; ἔπ θῃ, [6 οἸάδτβ ὁ 
[6 ΡΘορὶδ ; ποῖν, ἴϊ: ἔθπηδὶα ϑὲχ. ΤΆ δ ἷἰ5 'ξε ἃ 
οἰϊἰπιαχ. ΤΈΘ ΡαὈ] οἰ ΕΥ̓͂ 180 οἵ ἴδ ν᾿ ἴηγ5 οὗ 
ἴ6 ποθ (48 αἰδίϊησυϊδμοὰ ἔγοτῃ. ἴμ6 6] 6 γ8) 
ΤΉΆΚΕ6Β ἴη6 ΟΘΟΌΤΓΟΠΟΘ ἰπ 80 ἴὰ Ρ8Γ8}16] στ Ἐπ 6 
ἔγϑι ἰὴ γϑῖβ. ὅ, 6. ΜΕΙΞΕ : [16 παῖηθ ΓΟ ΘΌΪΥ 
δἰ η ῆθδ : μόβϑαβϑοῦ οὗ ῬΟΡΟΓ, ταἰ ΚὨΤΥ 0η6, ΓΌΪ]ΟΣ ; 
ΤΔΙΌΤΟῸΣ -- ἀοηιΐπεδ, ὈΓΟΡΕΟΙΙΥ : ἴδιον, ἰοσὰ. ΓΟ 

διὰ ΘΠ, ἃ οοησϑδι ! Αοοογάϊπρ ἰο Ηδν., ἃ οὐδι- 

ἰσδοϊίοῃ ἔγοπι ἈΠΌΠΙ (ΠῸ -Ξ- 0, ἴο τλοὶῖ διναγ), σὲ σὐδὰ 
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ὕσοιπ ἩΏΣΣΙ (73), οὗ μαγβοῃβ οὐ ἐμὶηρβ ἴῃ γείθγομιοθ 

40 ἴδε “ὁ ἀκα το " (ἀγίηρ, [86 ἀφανισμός ἴῃ 
οοηίσαδὶ σΊ ἢ [6 εὔροσιε) οὗ {86 ατοοὶς ““ Αἀοπΐκ,᾽" 
π]}.0 (ἢ ὲν ὁ.ε. “Ἰοτὰ " ψὶ 186 Ῥμοπἰοίδη) ἐδ 

τῇς ϑγτίδῃ ΤδιηΣ (Θαρωούζ, Θαμρούς). ΑΟ- 
οονγάϊηρς ἴο [89 Δ0]6, (86 Ὀδαιε] ἰανουγίίο οἵ 
γος, Κι ]οὰ ὉΥ͂ α ὈΟΔΣ ἴῃ ἴδ6 οἶἰαϑθ, Ὀαὺ αἴϊοτ- 
παγὰβ τίδίηρ ἠο {8 αραΐπ, ἰπ ψβοδθ βοποαγ ἐδε 
[οὕ ἢ τοδὶ (7 0116--- ]}} γ88 σ8}16ὰ ““ΤαιτηυΖ.᾽" 
Αὖὐ δῖ6 ἰδαδί {π6 Κίῃπογ (8 βοζΐ οἵ 1016) τὰ 8 μἰαγοά ; 
Βδῆοθ Οἴηγταβ, ἴδ ἴδίμοσ οὗ Δάἀοηΐβ, Ἰυοῦ 88 
Μγτγτῖια, ἴγοπι 8.6 ἱποθῆβθ (Ὁ) δὰ] {Πποχϑδαῖ, 88 
εΐω τηοῦδοῦ διηοηρ ἴΠ9 Οτγθθκβ. 11 ψὰ8 ἃ ΠιΏΘΓΑΙ- 
ἴεδδὲ ἴῃ 16 Ἐδεὶ, ἴῸγ ἰδ οοϊουγαιθα {πΠ6 ἀδαῖ οἵ 
ἴδο Ὀδδι [ἃ] 116 οὗὁἨ παῖυγο δρουϊ (Π6 ἔτηθ οὗ [ἢθ 
ξτυδίοβδὶ σατσηογ- εδὲ (Ὁ Π ΠῚ). ΒΥΌΪοΘ ἴῃ 
Βγτία, περ ἴη6 δυο θη Ὑαῖο8 οὗὐἠἨ {ΠῸ Υἶνοῦ 
Αὐἀομΐβ δδδυπιοὰ ἃ τοὰ δοϊοιν δϑουῦ [8 {ἰτη6, 
ὙΠΟ ἴὴ6 ΒΟῊΝ Ὠλοϊζοὰ οἡ [ΘΌΔΠΟΣ, 8 [86 
Ωρ τη δεαῖ οἵ ἴπ0 ρμοὰ, (ΟὐρΡ. Ηδν. δραϊηϑὶ 
νοῦ, ΠΟ τηᾶῖζοβ [86 οτἱθηΐδὶ οο] γα οὴ οὗ 

ἴο ἴὍ9 Ογθοκ, ἰῃ 
δυΐϊμπηη. Βαϊ ΟΡ. δ'8δὸ ΗἰϊΖ. ὁπ ἴΠ|6 Ῥαββαβο, 

᾿δηὰ ὙΏΟΣ, ἰΐ. 601 5μ4ᾳ.; ΗΕΓΖΟΚ, πἰρριας μᾷ χν. 
667 8θ844ᾳ.)ὺ Ασεοογαϊηρ ἴο ῬΙΟΙΪεν (Ογίεολ. Δέγιλοί. 
ἰ, Ρ. 219), ἴμ6 ἀἰξαρρδδγαηοθ οἵ Αἀοῃ]8 νγα8 δὲ ὅταὶ 
τ τάρφοραν ΔἰἸοροτί ἢ (ἀφανισρόε), αἴνον ὙἘΟὮ 

Βουρς δῖπὰὶ (ζήτησε), πη0}} δὲ Ἰϑησ ΠΟΥ 
ἐουπὰ Ἦδη (εζρεσιε), δΔηὰ ΠΟῪ Ὀοιγαὶ θὰ Ὠΐπὶ 88 
ἀεαΐὶ, ΌΥ τηϑθᾶπβ οὗ [86 ὀχ αι ἰτίοη οἵ ἢ 8 πολλοὶ 
10} σἹΟΟΙΑΩΥ͂ οἰερίοα δῃὰ [Π6 υδαβεβ οὗ ἃ [ῈΠ6τὰ]. 
ΤΏ 80] ΘΙ Υ̓͂ ορἀθαὰ τ {116 ΟΥῪ : Αἀοπὶβ ᾿ἶνοβ 
δηὰ [66 τίβεῃ : ἤθῆοο ἱτἢ [Π6 οοπιΐοτὶ οὗ ἩΪ8 Γ6- 
ἴατη. Ῥαΐῃ ἴον [86 Ἰοϑῖ ὈΘΔΌΪΥ οἵ [ἢ 6 γϑᾶσ, ἀτθδὰ 
οἵ νἱηὔον, ἴπ6 ΓᾺΥ οὗὁἨ ΠορΡ6 δοπηθοῖθα ψ ἢ δρτίηρ. 
βαρβδο ΔΙγοδὰν βδηρ οὗ ἴῃς ἀραί οὗ Αἀοη15 δὰ 
οἵ Ὧδε Ἰατηδηϊατίοη ἴογ Ἰιΐπι. ΒΌΝΒΕΝ : ““βεύθῃ 
ἄκαγα Ἰοπρ [88 ποτηθῃ βζϑν6 ΓΠΟΤαΒΟΙΥ 65 Ρ ὕο {πεῖν 
Ἰδτηδηϊδίοηδβ, δηὰ ψόσο ΟἿὐΪϊ ὯὍόο βΒῆαγο ἐδοΐν 
Βαῖτ ΟΥ ἴο δδιτίβοο ὑμεὶγ οἤαϑοτν " (7. Ὁ. ΜΊΟΗ.). 
ΗἩδνοσγηϊοῖϊκ, 85 ἢ (το οὗ 16 πουϑῃῖρ οὗ Αἀοηΐδ 
68} Ὀκ ουῃὰ ἱ) ΘΑ ΘΓ ΕΣΩ68 διηοηρ ἴἢ6 ΗΘΌΓΕεν, 
Ὀτίηρα ἰογπαγὰ πὸ νἱον : 
δΟΘΟΘΒΒΟΙ͂Β Β00 ἢ} ἰἀοϊδίτουβ ποσβΐρ οὈϊαϊποα ἃ 
ἰοοῦ, Ἔϑρϑοΐδ!ν ἐπτουρὴ Ζοα δ κ᾿ 8 ΡΟ ̓ Ὧ6 4] 
Δ] απο τῖϊὰ [Π6 ῬΠορηϊοΐδηδ ἀραὶ πμδὺ ΒΑΌΥ]ΟΗ :; 
ἀμαῖ 106 δοάἀποῦῖνο οἤδττη οὗἁ [ἢ ἷ8 π ΓΒ, Ἡ ἈΙΟἢ 
α αἰϊεδὺρα ὉΥ 118 πιά ἀϊδαδβίοη, ἰ8 ἴο Ὀ6 ἴΔΙΚΘῚ 
ἑπίο δοοουηῦ ; δα ἰδαῖ [Π6 ρ]οοΙ αἰγοοϊίοη οἵ 
ἴῃς ῬΟΡΌΪΔΙ σΟΠΘΟΪΟΌΒΏΟΒ8 δ [ἢ 6 {{πὴ6 (γεν. 12, 
οἷν. 1χ. 9) γγ88 ἴῃ δΥσωρΑΊὮΥ ὙΠ παῦθγθ᾽ 8 ΠΙΟΌΤΗΏ- 
ἴα] τηοοὰ. “ΤΏ. Αἀοηίβ- τη γγ88 (Π8 ἃ ΡἱσίΓο 
οἵ [6 Ὠἰδίοτγ οὗ [Π6 Ῥϑορὶδ, 88 [86 δίῃγαὶ Θ0Ὲ- 
ΘοϊΟΌ δη 688 διτδηροὶ ἰΐ ἴὼΓ 1186} δα ὰ ΡΟΣ ΓΑΣΙῪ ἰη- 
τογρτγοϊοὰ 1 (οἰ. χὶ. 2, 8)." Βεηρῖ. [Δγ8 δπὶα ὑροὴ 
οἢ ἴμ6 ποιίβοσγῃ οτ σία (ροῦνθοη ΤΥΪΡΟ] 18. δηὰ 
Βονγῖυδ) οὗ [86 πο, [18 σΠΑΓδοξοΓΊ8Ἐ10 ΜΜ8]]- 
188 ΟΒΙοπ; δηὰ βπάβ 16 το] ἱπηρνοῦγ ἱπ 186 
ϑεοκίπρ οἵὁἨ γο] 1.8] δἰ διηοηρ ἴπε ῬΠηΟΗοἶδΔη. 
(ΟἸοσα ἤανε ὑπουρῆϊ οὗ 6 Κ᾽ πατοὰ Ἐρσγρῶδη νσογ- 
εἰιἱὶῃ. Ηἰσὶς πιαῖζοα ἴμ6 πυγβρ οἵ Α(οηἿ8. ΘΟΤΏΘ 
ἔτοτω ξεν, Αἀοηΐδ ΞΞ Οπἰτίδ. -- ϑἴ|Ίονγ. 1δ. Οομ;Ρ. 
γοΣ8. 12, 13, ΤῊΘ ΟἸἸπιαχ, Ρ 1}}1] ΠΟῪ τηθυθὶγ 
δϊηϊοά αἱ, ἰβ Ρ]ΑΙ ΠΙΥ Ἔχργοβδδοὰ τ τοβρθοῖ ἴο 
Ἡἰιαὶ [Ὁ]. Ὕογ8. 6 δπὰ 18 Κϑὸρ τὰβδῖ βΌθ0 

116 ἰοδεναὶ δρρτοόδο δ πραγὶ 

Ὀεΐοσο ἰῃ ἃ οο-οτάϊπηδῖο γοϊδιοη. 

γαε. 16-18. 7λε δι5- Ἡογολὶρ (γοτα. 16, 17); 
ἐλε Οἰοοίκο ΤἈγεαϊεηίηρ ο (νοσ, 18). 

ΟΝ οοτηδδ ἴῃ οοπῃοϊ ιδίου ἔδ6 σαϊτϊποιίπρ ροίηΐξ 

τὲ ὑπάον “Ζοβία᾽ α 770 
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οὔ ἔμο δοοταλμ ὕΐοηβ, ἰεϊτοάποϑὰ ὉΥ͂ 16 ἐοοαϊ, 
ΥἱΣ. ἴ8ο οουτί οΥ̓ ἐδε ργίδδίβι ἴΐτ ἴαῖκοβ γυἷδοθ ἴῷ 
[16 '3Π6Γ ραχί οὗ δϑβονδ᾿ Β ἢοΌΒΟ,--- ΓΘ ΌΥ Ρ] δορὶ 
ἴῃ οοπίγαδὲ τὶτῃ 16 ΡῈ ΟΥ̓ ροΐηρ Ὀοΐοζγο, δηὰ 
ῬΔΓ81161] στὰ 16 δοΐίπρε οὗ ἐδ οἱάδγε ἴῃ νοτ. 7 
84η4.,---ηὰ ἴῃ ἕδος (Π)}) ὙΠοτα [6 ἴδια] ({1ι6 
ἈΟΙΪΥ͂ ΡΪδθθ) ὁρεὴδ ᾿ηΐο [86 ἴμμογ οουχί, ἱπάϊοαϊοα 
801}1 τλογὸ πὶ ον Ὀθοδυθο οὗἨ [Ὁ βἰχηΐβοδποο οὗ 
ἴδιο Ἰοςοα! γ. Το φοόσοῖ, 1 Κίηρβ νἱ. 8. 
δἰίδσ, [86 Ὀταζθη δ᾽ ἴδ ὺ οὐἠἨ Ὀσπγηϊ-οἤεσίηρ. Οὐμῃρ. 
ὅοεὶ ἰὶ, 17. (Μαεῖι. χχῖϊ. 86, 2 ΟἜ του. χχὶν. 20, 
21.) ΑδρΟΝ ἰημΥ ποτ οδὴ ὍΘ Ὡ0 ἀουδὶ ἴμπδὲ 
ἀν ῤραν 1}ι|6 26 τηθ1),---ϑ τηοϑῦ ΘΧΡΟβΊ ἴΟΥΒ δ] οῃ 
πἰϊῃ Τραιίοοῦ Ὀοϊίονο, ἐλό »γδοι ἀδηΐδ 7 ἐδλε 24 
ογάετ Γ᾽ »νγιθδίφ (1 ΟἸσοι. χχὶν.) νὰ ἐλ λὲμὰ 
ῥγἱεεί δὶ (μοῖν Ὠοδὰ, ---σοργεϑοηΐ ἴἢΦ Ῥσίεβίμοοί. 
3 “διβοσίδ [86 [αοῦ ἜΧΡΓΘΕΒΙΥ, Ὀαὺ ΟὨ]Υ ἰπ ἃ βαὺ- 

οοὔνθ νὺ " (Η112.), 286 πιδβιδὶ ἀρρϑδγοὰ ἰο Ὀδ {116 
6886, ἴΠ6 ΡΓΟΡὨΘΙ, 88 ἰῦ ψετο, ποῖ ἐγυδίἑρ᾽ ὮΪ8 ΟΥΤῚ 
ΕΥ68. ἴπ [Π]8 ὙᾺΥ ἰδθ δϑοιηϊηδοη ἴο 6 ἀδ- 
βου υοὰ ἰ8 ιϑϑίοσ (ὮΔη νδδΐς 88 Εἰζποσίο ὈΘΘΏ 
τοϊαϊοὰ οὗ ἴῃ6 κὶπὰ, Βαϊ ἴθ, ἰατίῃοτ, {)}6 ἀ6- 
δοσί ρίΐοη οὗ [9 τὰ δεβϑιιμηθὰ (ςοῖρ. 1 Κίηρε 
γἱἱ. 25, χὶν. 9: 2 Οἤγου. χχῖχ, 6 ; [π6 δ 6518 
οὗ ἐμοὶτ ΘΟ δηὰ ἐμοῖσ ἤβδοοαδ, [16 οομττγαϑὶ οἵ 

" δυησῦνκ τι Ὸἢ ΠΟῚΡ, “Ἰονατὰ πη γ86 ") βοῖβ 

ἰοτ ἢ ταὶ ἰϑ δοταἑμ}]6 ἴῃ ἴδ ἰρσιοϑί ἀθρτοθ. 
ΤῊΣ δαμοίθδιυ οἵ ἴδε Εΐεγηδὶ 8 8 {ἰπῷ ροϊς 
ἀονῃ Ὀεδληὰ ὕΠ6ηὶ ; ΠΕΥ ἤατῃ ὕἤο [86 ΠΟῊ ἴκιν 
Εοτ ὮΠΔΕΙΨ, ὙΔΙοΟλ ἰβ ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ δὴ ΘἸΤΟΣ ἴῃ 

[γαηϑοτ ρ[οη, αἰτηοβὶ 4}} τοδὰ ΠΤ ΟἿ (Ρατίϊο. 

ἔοτὰ ὩΓΗν, 6 Ἐδ. Θγαπι. 8 74, 18), 88 δὴ δοθσενῖδ- 
ομ οἵὗἱἨ ὨΓΙδὲν ““γ6,᾿ οὐ] ποῖ [8}}} να ΠΟΙ. 

Αοοογάϊης ἴο Ηδν. δῇ ἱγοπὶςσδὶ αἰ δοσαϊοη οὗ {ΐ6 
Ὁ504] ἴοστα, ὙΠ δὴ δ]υβίοπ ἴο ΠΝ ἰὰ ἴδιο 

ΗΙΡᾺΪ (ἴο ἀοϑίγσου, ἴο ἄο εν]}}. ἩΗΞΕΝΟΘΤ. : 88 
ΔΠΟΙΛΔΙΟΙδ ἴοιτω, 8 88 ἴ:6 ΔΌΠΟΥΤΩΑΙ σΟΓΙΔΙΏΪΥ 
σΔΠμΟΐ ΒΌ7ΡΙΘ6 8 ἴῃ ἘΖοκίοὶ , [6 ἴοστῃ ἃ σφεα 

χιο, ᾿κ 86 οοπάυοίς ᾿ἰηαϊοαϊοὰ ὈΥ ἰδ; ὈΥ 
Ἰδοῦ ηρ ἢ, 1}16 ῥγορηθῦ σίνεβ ἃ οὐ υἱοΐβτη δὕγο [ἢ 6 

ΤΆΔΕΠΟΙ οὗ ἃ αὐυοίαϊίοῃ ἴτοιῃ ἔχ. χχὶν. 1  Ὠδῃΐ. 
ΧΙ. 16; 83 ἰδέ 88 ἴο ΒΔΥ: ΠΟΥ͂ ΟΓΒὮΪΡ, ΜὮΘΓΘΑΒ 
ἱῦ ἴω βαϊὰ ἴῃ ὑπὸ ἰδ οὗ Θοά: Υ9 ἀνκὶ ποῖ ψγΟΓ- 
δὶρ. ΙΓ ΤΑΙΏΠΙΌΣΖ ἰ8 189 βυη-οα, [6 Δἢ ΟΔΒΩΥ͂ 
ἰταπϑ τοι ἔἴσοπι ψαὺ ροθῶ ὈδίοτΘ 8 Δοσοτα ρ βμοὰ, 
ποῦ ΟΌΓ Ὀδὶπρ ΟὈἸϊσθὰ δότε δἷβδο οὔ ὑϊιαὶ 
δοοοῦυπῦ ἴο ΙοοΚΚ τ ἰδνοῸ οὴ Ηδνογηΐοὶς 8 νοΥ- 
ΒῃϊΡ οἵ Αἀοῃΐϊβ, [Ιὲ ἰ8 [86 ρῥυτυὶϊτνο ϑαδαΐδηι ; 
οοΡ. Ὠεαΐ. ἵν. 19, χνὶ,. 8. (2 Κίηρβ χχὶδὶ. ὅ, 
11,)ὺ Ενναυῦ: ἐὰν ἘΡΠ Ὁ ῃ δοοογτάδῃοο Ἡ] ἢ 
Ζοτοαδιίγίδη δι ρογϑτιίου (οἷν χχχὶ. 26), Ἠδηρϑῖ. 
[4Κ65 [ῃ6 25 48 Ὀγίποοϑ οὗἨ (ἢ9 Ρ60}]6 (οἷ. χὶ. 1), 
8} ἰἦθα] ΓΕρΓοθϑ ἰαἰίοη οὗ [})6 ΓΕΠ]1 ΠΡ 61888,---- ἔσο 
ΘΔ0} οἵ ἴῃ 12 ὑτῖ 68, Ὀθ81465 ἃ ργεβίἀδηΐ ([)ἡ. 6- 
Οδῖ136 οὗ ΐΐ6 δῦϑθῃος οὗ ἴπ6 ἀεβηΐϊδα Ὀδδὶ8 ἰῃ [ἢ 6 
Μοβαῖο θοοῖκβ, τ ἱοἢ ἰπ σοη τδα βεϊποϊίου τ. 6 70 ἰδ 
γ6Γ. 1] δά, 5 δίδῃινβ ἤθτθ, ““ΠΘΑΡΥ͂," ““δρουῦΐ " ("). 

ὙΠῸ μταδαϊίοη πῃ τνενῦ. 1δ μοὶηΐβ ἴο ἐΐι8 δἷῃ, δἱ 
ἔπε 7πδὲ ἰπ [}1 Ὀϊοοτῃ (ἢ. ΤῈΘ ῥγουοοῖ οἵ ἃ 
δαρτθ σὴ Μοαο- Ρογβία (δἰγοδὰν τηϑηοπειὶ ἴῃ 
Ιϑαῖδ} δ8 ἴθ ἀεβίγογον οὔ ἴη6 Ομαϊθϑῃ πηΐνο} δα] 
ΤΩΟΠΔΙΌΒΥ, οἷ. χίϊ!, 17, χχί. 2) μβαὰ βογῇδῃβ οδ]]οιὶ 
ἔοστ 186 ἱπαπίγγ οἵ ἴῃ) 6) ἀθγβ 1 νεσ. 1, δβαερϑοΐδ!ν 
88 ἴπ6 Ὠίδδροσα ᾿ῶϑ {6 ἘΡΡΌΓΠΕΙΟ ἱπδίσυτηοηϊ 
ἴον δυοὴ α οοδ ίοῃ, εἰς.---Τὁγ. 17: νοῦβ. 15, 12, 
8. ἩΗΪθιοεῖο ἰδο ᾳφυοσξίοῃ ψ͵88 [0] ονοὰ ὈΥ͂ δοιῃθ- 
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της οἶδο οὗ ἃ ἀϊβογοηῖ Κὶ πὰ, ὁ.6. οὗ ἃ νοτβα κί ηὰ. 
ΤῊϊ5 ἰἰπιθ 8 ΠΟῪ ηὐοδίίοη Ὑἱπὰβ Ὁ : ισαϑ ἱξ α 

ἔρσίμ ἐλῖπσ (Δ 51ι8}} ἰίηρ---ΝΊ ΡΒ. οὗ Ὀδρ; οοιαρ. 
1 Κίηρθ χνὶ. 81) ἴον αάδῃ πιογε ἔδαπ (ΨὉ) 

Ξε: ιοαϑ (λας υλίολ, ἰλοι, ᾿αϑί δέέη ἃ ρον (Βπι4}1 6.) 
τΐηρ ὑδη [86 ὁοπμπη τς οὗ [Π 6 ΔΟΠ. ΠΑ ΓΙ ΟῊΒ ἢ 
ἐ.6. ΘΔ γαίης ἷῃ ΟὯ6 γοῖβ. ὅ-1δ, Α πεγαίῖσε 
ΔΏΒΙΕΡ ἰ8 ΒΡ βοθθᾶ, βἷποθ, δοοοσάϊηρ ἴο σεῦ. 16, 
ιυλαΐ δ δέόη τῇ τεὲγ. 16 ἰδ ίἰο δὲ ἰδὲ ομἰπιϊπαίϊπς 
Ρμοὶπὲ ῳ αἰδ, πλοῦ Ὀιϊνγάθηϑοιηθ ἤδη 41} εἷ56. 
Αμὰ 68 ἴῃ συϑὺ. 128 "2 ἱπίσοἀιιοοὰ [06 Δ1]Π6ροὰ 7υ86)- 

βοδίίου (ἰπ ἃ ρ8γ4}}6] οα9.) οὗ [80 οἰἰθγβ οἵ ἴῃ 
ἘΘΡΕΝ τμοὶγ δοϊίηρ Ὁ αοἀ᾽ 5 τιοάθ οὗ ὑγοοσράιτγο, 
30 [ατηἰϑθ8 1.0 τϑάδοῃ ()3) οἵ ἴ86 πορδῦῖνε 

ΔΉΒΌΟΥ οχροοίοα ἰο Ηἰ5 ᾳψαοϑίϊοι,, 80 ἐλαΐ υὑιμκζαΐ, 
ἢ λαῦυε ποίλὶπο πιοῦὲ ᾿είηοιβδ ἰὸ δὲ ρμὲ ἐπ ἐλε 
τὐωωι δοαῖες ἴτοτη Ὑΐαῖ ΠΟΥ αγα ἀοῃο: [0 

ΘΥ, οἷς. ; ΘΟΏΡ. τ. υἱὶ. 28. (10 Ἰοοῖκ8 χυῖϊῦθ {|| ἀ 
ΡδΌΜ]6] ὕο ὕΠ6 “ἴον {πο γ,᾿᾿ οἵο.. οἵ νὸν. 12.) Απὰ 
Ἰηδίοδα οὗ τυγηΐρ ἴο ἴΠ6 ΕἸ ΘΓΏΔ), ΤΠΘΥ ΠαΥ͂Θ το- 
τΌΓΠΘα ΤΠΟΤΘΙΥ ἴον {π6 Ῥθγροβε οὗ ργονοκίπσ Ηΐτη 
ἴο δῆψεσ. 116 ἰμβουρὶὶ ἴακοι ἴῃ σοηῃδοίίοη 1 ἢ 
νοΓ, 12 μου] δοσογαάϊη κα)  Ὀὸ : ἴπ6 ἰδηὰ οὗ Μῃϊοἢ 
ΤΏΘΥ 88} {πὲ Φθῇογαι 68 ἰογβαίζοῃ 1ῦ, ὑΠ6Ὸ} ἴανο 
Δ]]οἀ νἱτἢ νἱοΐθηοθ, 8δο ὑῃαΐ ἴμποτο τοδὶ θα ὯΟ 
τοοῖὶ ἴῃ ἰδ ον π6 ΗοΪγ Οπα ; Ὀπὺ ὑποὶγ δεζίηρ ἴῃ 
[86 ἴδῃ]. βῆονγβ (ἃ οἰἑηαχ) ἱμεῖ, 85 γοραγὰβ [6 
Ετογηαὶ, ΒΟΥ ἀγὸ βϑοκίηρ ποῖ ἴπ6 ΟΧΡί δ Ο [ῸΓΣ 
1μοὶγ μα], αὶ Ηἱβ γαῖ. Ηο βϑϑῖϊ, ποῖ, 840 
[Π6Υ,--- δὰ, 10, {π6 Υ, οἴο. (6 ᾿σμοϑὺ ρμοίηϊ οἱ 

1λε οἸ 6 χ), 8ο ἐμαὶ 'ὯΝΣ ὉΠΟῚ» ἰδ οἶμον ἴο Ὁ 
απάεοτγεϊοοά οὗ 8 βρϑοὶ! } Υ Ὀγουοκίης μοδίυγο ἴῃ 
ἰἀοϊαΐτουβ ψοσβ ἢ}, ΟΓ τηῦδῖ ὍΘ ἰπίεγρτεῖθα ἴγοιι 
186 σοῃΐοχὶ 88 ἃ ῥγον 14] τοὶ οὗ ϑβϑρθβκίηρ. 
[Εν α]ὰ τταηϑ]αἴθβ : “" 8 10 ὕοο β1η4}} ὁ ταίηρ ἔον [ ἢ 
[86 Βοιδο οὗ δυάεαῃ ἴο ῥγδοῖίϑε 6 δοοπιὶ ΠΑ ΙΟἢ8 
ΨΥ ἶοὶ ΤΟΥ Ῥγαοϊδοα πόσο, ὕὉ8δὴὺ ΤΠ6Υ Π|16αὰ [86 
Ἰαπὰ νυῖτ ἰ } υϑεὲϊοο δηὰ ἐχαβρογαῦθα Με γερθαίθϊν, 
διὰ [μαὺ πον ΠΟΥ ὄν ρμὰΐ ἰπ6 ἱνὶς ἴο {πον 
0887" αν ἴῃ νἱὸν ἰδ {νὶρς οὗὨ [116 βαςγοὰ 
ἴγοθ μεϊὰ Ὀεδίοσο ἴἰὸ Ἰηοῦτἢ ἀυΣ ΩΡ ὈΓΆΥΘΥ (80 
αἸἰγοδὰγ 1. Ὁ. Μιίο)ι. δῃὰ ᾿ΠΔΠΥ͂ ΘΧΡΟΒὶΟΓ8), ““ 88 
1 ΤὮθγΘ γοτο οῖ γαῖ ὁμοῦ ἰῃ [6 ΤΏΟΓῸ δποϊθηίΐ 
τονοϊ εἷς ἑἀο] αἰ Γίθβ 88 Μ611 85 ἴῃ ὕπ6 δἰτυδαῦν ἀ6- 
ἌΘΩΝ (ο}ν. νἱϊ, 28 ἐὰν παι οὗ ὑπεῖν ὀνογγάδυ 
ἴθ, δῃὰ 88 ἷΐ, Ὀοβδίθβ, {Π18 πιοϑὺ σεοθηῦ βθρεογϑί!- 
του τπαϑῦ πον Ὀ6 δαἀἀοά." ΤῊ ΟἸΪπιαχ 1η [16 
τπουσὶ πὰ [16 τοίεγοηοο ἴο Ῥαγβθοίβιῃ 1168. ἴῃ 
ἀη6 σοηΐοχί, Ὀὰϊ ἰῃὴ6 “ Βαιβοι " (6 Ὀμπηα]6 οὗ 
ἀπ οσοπί κἰπιϊβ οὗ ὕν 198) ἀο65 ποῦ οογγοϑρομὰ νὴ 
ΠΟΙ Π (Δ νἷπο ὈγΑπΟῦ, οἢ. χν. 2; ἴ8ι. ΧΥ͂ΪΙ. 

10), ποι πο Ὁ ἀοοθ {6 βοϊϑοίλῃ ἢο]άϊηρ Ὀδίοτο ἰἢ6 
τοῦ πὶῖϊὰ τπ6 ἸοΓπ Βαμα σοστοϑροηα το ν᾿ ἐ[} 

διε ὃν γὺν. Ἡδηρδῖ. δϑδίβηα 88 8 ΤΟΆΘΟΣ ἴῸΓ 

“6 νἱπ6- Ὀγα πο " 118 Ὀοΐηρς “ὁ φυϊΐο ῥγθ.ϑιηϊηθηῦ 
Ρτοϊαοῖ οὗἩἨ δε βαη ᾿"; δπηὰ, δοοογάϊης ἴο Ὠΐπι, ἔπ 6 
ἸΟΘ6 8 ΤΩ ΘΠ ἸΟηΘα ΤΟΙ ΟΔΠΥ ᾿ηϑἰοδα οὗἉ {116 που ἢ, 
Α μεδίῃγα ἢ ΟΓΒΕΪΡ 18 ἀδδηάεά ὈΥ [ἢ 6 ΟΧΡΓΘΒΒΙ ΟῚ 
Ὧ5Π). ΚΙΊοῖ, οομΐθδθαβ ἢΐπηθ6 1} ὑΠ8Ὁ]6 ἴο ὀχρ δὶ ἢ 

1π6 ἰἀοϊαίτουϑ ουδβύομῃη. Τῇ ΨΠΥτΤει8- 86 οἵ {116 
ΜΟΓΒΕΪΡΡΟΓΒ οὗ Βδοστϑ ἢδ8 4180 ὈθΘη 8 
Κοὶὶ δηαβ 1116 οἰϊτηαχ ἴπ ἴῃ δοῖβ οἵ νἱοΐθῃδθε 85 
οοπηραγοὰ ἢ [6 Δρομἐ Π81101}8, ---- [πΠ6 ταογαὶ 
οογτυμίίοη ϑονβ ἴδ ἢ1}} πηοαϑατο οἵ {μεῖγ μαϊ!ξ; 
Ὀαὶ ἴδε ῥγονθυθίδὶ τηοὰθ οὗ ϑροακίης ᾿δ5 ποῖ γοεῖ 
Ὀδδη δυο ΟΥ ο]δαγοὰ ὉΡ. τεΐω λεἰπι86} ἥδε 
Ὀσοη βυσροοῖθιὶ ἤθΓθ 88 ἴ| γἱηδ- δίοοϊ (76 Σ, ἰὶ. 21), 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 

δὲν ἰτδηβἰαίοἃ ὈΥ ““δηροῦ" (ἐμοῖσ δηρόν, υἱζ. 

ΜὨϊο ΤΏΟΥ͂ δνθ ρμγονυοκοὰ οὐ Οοὰ᾿β ἴ, οὅ 
Μ Οἢ ὉΠΟΥ͂ Ομοτῖϑ ὑοναγβ ἀοὰ ἀπὰ Ηἱΐβ ρειὺυ- 
Ρμϑῖϑ), πὰ [6 ἱπίεγργοϊαίοι; σίνθη ὧδ {{ ἰδ9 
ΤΘΔΏΪΩ ΜΕΓΙΘ : ἤο ΡΟῺΓ Οἱ] ἱπῖο ἴῃ τε, ἴο Ὀγίης 
Ὀπιβδηπσοοὰ ἴο ἴη6 ἤδηθα. Ηδΐν.: “δηά, ]οἹ 
[παν βοηα ἔοσί ἢ [86 Ἰπουγηα] ἀἰτγ (αὐοις Αἀοηΐπ, 
ΤΉ ἴοσ 9], ΠῚ) ἴο (Μοῖτ δωροιν "(δῖ ΒΟ ἢ 

[41}8 ἀροη ἴπθπ|)}.. ΗΖ τοπι ουβ ΠΥ: ῬΓθη- 

ἱρ- Κηο (“ΠΟΥ γΡὰϊ 1.16 Ῥταπΐηρ-Ὁ}}} ἴο τοῖς 
Ὠ088.,), ῬΠΒΒΣ ἴ0 ργονοκθ δῖο, {ΠῸῪ Ῥγόνόκθ 
ὈΒοιβοϊνο9 (001. νἱῖ. 19; ἨδΌ. ἰϊ. 10; γον. 
χχὶϊὶ. 2), ἱπ σοηποοίίοι Γι τ 6} 6 αποῦύοβ [86 
Β006Π6 ἴῃ ΔΌΘΥΘΔΟΝ 5 ΟΟΙΪᾺΓ ἔγοη δ αὐδὲ, οἴο.--- 
γέεγ. 18. (οπηρ. οἷν. ν, 11, νἱΐ. 4, 9, ἰχ. δ, 10, 
ἘΠΣΕ ἘΠΕ ὙΠῸ} σοττεβροιν ἴῃς του γ ὑπ ]οἢ ὁπ ἴἢ6 
Ῥασῖ οἴ ἀοἱ. ((Ἦ. χὶ. 1δ ; ἰ8ὲ.1.1δ; Φογ, χὶ, 11). 

ΠΟΟΡΕΙ͂ΝΑΙ, ΚΕΡῚ ΕΟΎΤΟΝΒ, 

1. Δν ὅλ ἰάτα οὗ δα] ναίζοι ἰβ. Θβϑρθςλα!]}γ ἀοχηΐ- 
πϑιιῦ ἰὰ ἴμο ΒἰπίοῦΥ οἵ ἰϑιδβοὶ, ἀπ ἀὐαννα ἔοι ἰξ 
[πὸ τιοϑῦ πιϑηϊ 9] ἃ ἴγρθδ, ϑὸ ἴῃ ἃ μδ- ῃηθης 
ἄἀοψτοα ΡΙΌΡ ΟΥ 18 συϊϑὰ ὈΥ {116 θα. [πὸ σοῦ] 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἴδ6 1468, ἀῃὰ εἐβρθείδ!]ν ἐς ΟὨτθάαη 
Ἰάοα, οἵ ὑμ6 [ὈΐαΓο, οἰοῦδιθ8. 1186}} δ οὴθ {ἰπὴ8 ἰῃ 
δοοογίάδῃοθ ἈΠῈ ψΒδῦ ἷ8 ῬΘΟι ΑΓ ἴο ἴμ26 Ῥγορμδοῖδ 
88 ἰπαϊνἰάἀν8}8, αὖ διιοῦθοῦ ὈΥ̓ τη κίηρ υδ8 οἵ 4]1]- 
δίοῃ ἴο ἴδ ἴογπι οὗ {}10 ργθδαηΐ, δὰ οἵ [86 ἴοσοθα, 
ῬΘΙΒΟΏΒ, ΟΟΟΌΙΤΕΠΟΟΒ, οἷο. πιονίμς ἰΐ, θυΐ ἰπ ᾿ 
᾿πρίοδων ΘΏΓΓΟΙν νΊΔῖ. [16 Βρίθτο οἵ με ΟἹὰ 
δϑίδιηθηΐ τροάδ οὗ ΓΟΡγοβθη ΤΟ. ; 8ὺ ἐμαὶ ᾿ μδὶ 

18 Ἰηθδηϊ ἴο Ὀ6 τιδὴ [6 πιλοϑῖ δ τ Κη ΘΧργοββίο 
ἴον 186 ἰάοδ βίον 1{866}{, {σου ἢ 1116 ᾿ὐϑὲ ΓΟδ] ἰζω- 
τἴοὴ οὗἨ ἴδ ἰάθθ, ΘΧΘΟΌΥ ἴῃ 118 ἔογση, ἴο Ὀ6 αἵ [ὴ9 
ΒΔΠ6 ἴἴπη6 ἃ ργϑαϊο[οη, δραῦὶ ἴσοπι Π6 δχρμτθδδ 
το ϊοτίοῃβ οὗ [89 ργορμθίβ. (Ο(οπιρ. ου ἔπιὶϑ δαῦ- 

Ἴεοῦ Τποιύοκ, αἷς γορλείθη, Εἴ, ». 106 544.) 
Νον ψδὺ ἴηθ σιταῖϊνο ννογά δουοτῃ μ}ϑδοθ 88 
Τοραγάβ ἴμ6 οὈ]εοῖ αἰιηθά αἵ, (μαϊ, ἃ5 
ἰϑοροιΐης ΟΌΓ νίοθννβ οὗ [Π6 ὑγαὉ}}, Δρροδῦβ ἴο ὉΘ6 
116 ἰδϑὶς οὗ βυῃῦο] ἷπ ψγτιορίνεϊίς δοϊΐου, ἴῃ 
ἀτατηδῖϊο νἰβδίοῃ. Τ7]10 νἱ βίοι οἵ ὕΠ6 δϑοιηϊπαίίοις 
ἴῃ [86 ἴθ:.0]6 6.0 ἴμ ἘΖΘΚΊ6] ἰ8 ἃ (μθοϊορίζίι 
0106 οὗ {86 δΔροπίαεγ οἵ 18γϑθὶ, ἤον' τίμα ἴου ἰυρ- 
τιθῃῦ. 

2. ΤῊ Ἰἰνίπρ αοὰ οἵ τονοϊδίίοι ἰ8 1110 τηθδβιγε 
οὗ 186 ἀεδᾷ 1ὰοἷ8 οἵ [π6 ᾿θδίμ θη, αἸ1κ6 ἃ5 τεραταῖβ 
16 ῥα οίδῦῖος δἰππιρίηρ οὗἨ ὑμθλ ἴῃ ἴδ6 που]ὰ, 
δὰ 88 σοραγάβ [Ποἷγ μοϊγι οίβιϊο ϑοραγαῖίοι 40- 
οογάϊηρ ἴο [μ6 αἰβοτγοηΐ ἰαηἀ8, μὰ μεομ]ο5. Ἧς 
8, δηἀ ἩὨδΙΘΥΟΣ απ ογβ ἴο ἢσ86 οἴἤιοῖβ δηιὶ ἐς 
ἴω] 66} ν αἰγὶ αϊοα ἴο ποτὰ Ὀθίομαε ἴο ΗἾπι. Οη 
[86 δᾶτηθ ἀθερ ὑβδβὶβ οἵ ἵγῃτ ὑμθοϊορίομιαγ, ΟἿΓ 
γίϑίου Ὀγίηρθ ὑπ6 ἰἀΟ]ΔΊΤΥ οὗ ΙΒγϑεὶ ἰῃῖο υἱὸν ἰἢ 
18:6 Το} ]6 οὗ Φοίιοναὶ, δὰ ὑπογον ἢ ἰηῦο οοη- 
ἀειηηδίίουῃ. Τἢδ ἰοταρ]ο Ὀοροοιηθ9 [86 βίαμαεαγὰ 
ἴον λυιάκπηοηΐ οἵ ΘνΕΤΥ ᾿ιεδίδι6η, τνοσβῃΐρ. 

8 {τ νδ5 σοπαἀοβοεῃβίου ἴῃ ἴΠ 6 ΒΡΉ61Θ οἵ ὨἱΒΙΟΣΥ 
οἡ ἴδε ραχύ οὗ {μὲ ἰάρα οἵ γενοϊδίοη, ὑπαΐ ἴοσ 80 
Ἰοὴρ 8 ἰοὰ ἃ ἤχεὰ παίίοῃ, 11κὸ 15γ86}, ταδ ἴὸ 
ὑθ 186 ὈθδΙῈΡ οὗ ἰΐ, δῃηὰ {λιαῦ, δἴζεγ 1110 βϑποσγαὶ 
816] οἵ ποαΐϊδθηῃ Ὠδίϊομβ, οἤαγοὶν δηικιὶ βίδὶ 
οοὕογθα ΘΔ 0 ἢ} οἴμοσ. Οὐ]γ νὴ 16 ὀχρδηβίοιυ οὗ 
[80 ὉλυτΟΣ ἰηΐο 118 ἰάφαϊ, ἐ. 6. ἱπῖο [6 Κἰηρσαάοπι 
οἵ ἀοὰ διῃηοηρ τμαηκίηἀ ἃκ 8. σ' Β016 (εν. χχὶ. 8), 
ἤανα ““δἰδία τοὶ σίοη ᾿᾿ δὰ “ βίαϊ ομΌγΟ ἢ "ἢ δ 
ἰάθαβ Ὀθοοπιο οἤεῖθ, ΤΉΘΥ δΥΘ ΤΏΘΤΕΙΥ εχ οἰϊηρ 
ΤΕΔ]1168 οὗ ἃ ψ7ιοϊομοὰ Κἰηὰ ; (πεῖν ἰάθαβ, ἢ οἱ 
ΟΒΟΟβ68 ἴο βρθαὶς οὗ ἴδθιν, ἐγ ἀμτὶη τε , ΕΠΟΥ͂ 
ἃτὸ τορσοἀυσξποιμδ οὗ ἰδο μδοῖ, ὁ πάδίκτη, ἱ ποὶ 
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Βοδι ϑηϊδιηδ. δηὰ ὈΥ̓͂ΠΟ τηθ8η8 “Τα ἰ68}" 
ΤΏΘΓΟΪΥ, Ὀθϊ ἸπυΟὮ ΤηΟΓΘ 811}} το] σίου, 

1.6. ΟἸ τ δίδη ῬΓῸ Ροΐπΐδ ΤΥ Ὀογομὰ ἴδει. 
4. ΤῊε ἀϊδιϊποϊίοη πιδίο Ὀεΐψοθη “" δθοιηΐηδ- 

τοη5 " δηὰ ““ ν᾽ ἴθ ῃο6 ᾿᾿ Γ664115 {1Π|ὸ αἰ ἥδγθηθα Ὁθ- 
ἵποθη {πὸ πο [8068 οὗὨ [8 1ανν, ---ϑὶη8 ασαϊηϑὲὶ αοὰ 
διὰ κὶπβ ασαϊηϑὶ Ἰησοῖ. ΟΥ̓́Θ δρδίηδὶ ὙἹΟΐθποθ ἴῃ 
16 Ἰδιίοι γοϑρϑοῦ, ὕπο ΓΘ τ} Κ68 1ἴ8 ΔρΡροάγδησθο αὶ 
αοά πιιιδῦ δΌοσ. Α8 ἴδε [ὈΥΤΩΘΡ 180 ᾿ἰδπὰ 
διὰ Ὀδοοῖη68 ἴπρ ΓΑΒ ἴοι), 80 (δ) Ἰαἰίου Ῥγονοῖκοβ 
186 δηρὸν οἵ Οοἷ. ὕρο ]ηθ88. δηὰ ἐπιπιογα Υ 
ἐὰ μοῦ σοπηθοϊίοη ἤθγὰ ὉΘΑΡ 'υἱθθ8 ἴο [.6 60ῃ- 
ποοοη Ὀεΐνοσι [Αἰ 1 ἢ δη( ΠΟΤΆ]Α. 

δ. ϑυρμοτειι του αηὰ ὉηὈ6]1ε[---ἰ6 οη6 δοίην, 
ἴδε ΟΥ̓ ΒΟΥ Κἰηρ---᾿γοθθηΐ {Πποιβοῖνοβ ἰοροῖμο 
ἷῃ νϑὺ. 12 ἢ ὁπό δϑοηΐθῃοα, 81: 68 ὑῃι:686 ἰΟγ8 οὗἉ 
ἴδ 560] {-οὐἱχιηαῦοα ὑμΘΟ]ΟΟΎ οὗ [10 Βθηϑιι0ι}8 86] - 
δοηδοϊομδηοα8 ἰουοἢ 686} ΟἾΒΟΡ ἴσοπὶ ορροϑὶὺθ 
δἰίε. ὕπνο] οῦ, τ ἴ6}) ΗΟΙΥ βοιρίυγθ ΠΘΥΘΥ 
Κηοῦβ ΘΔΟϑο εν, δίποθ ἴο 1 ἰαἐ [ἢ 8 [8.6 οΥὔἰμκίηδὶ 
ποι ηθ88 ἔπ [Π6 παϊογο οὗ 281, ἈΡΡΘΔΓΒ ἤΘΓΘ 8150 
85 ΟἿδ ὑπαὶ ““Βροδ κ᾽" (Ρ8. χὶν., 1111.) δπὰ [69 

ϑα ρθγα Οἢ ἀΥΑΥ8 1[8 ΓοάΒ0ὴ ἔγοια Πἢ ὈΟ] ἰοῖ, 
ΝΙσβοῆ ἀοβοῦθο8 6 ὈΓΟΘΟΒΘ: ““ἷῃ ἴῃς ἀο- 

ὐρδνν πογκίηρ οὗἨ Ῥαβδῖνο ΚΗἱθῦ τηδηῃ δἰδπηρὶβ 
οἵ 411} Ὁ ἀδὴν ἴδ ἴδοϊδ οἵ [6 το] σίου.8 σ0ῃ- 

δοίθῃσο, ΨΠΟ]]Υ ΟΥ̓ ἴῃ . δυὶ χν ῃ 580 ἴδ 83 
[86 οοπβοίϊουδηθ88 οἵ ἀοά οοτηροἷβ ἴτω, ἢ6 θα Ρ8 
ΟΥ̓ΕΡ ἴγοπι ἢ Ὁ] 16 πο Βα ρογεε οι, ἐ.6. ἢΘ ἀοἤπῃεβ 
ἴον ᾿ἰἰπι86}{ ἴΠ6 αὐνίπο 88 ἃ τιΐηρ {]ϊωΐ 15 Πα Πηδη, 
ΒΕΏΒΙΟΌΒ, ΤΟΥ ΪΥ, Δ] 268 [ῸΓ ἢΐπ)561 [06 [66] η΄ 
οἵ Οοὰ 1ηΐο {πὸ δοηδβυοιβ, ουἵ οὗ ψη16}., ἴῃ [Π16 
Ὡσχί μἷδοσ, Αγῖθα δ πδ(ϊ.4] ἱπηδρΊ δ. 018, ΒΟ ε Ὁ Π168 
δ αν, ἐοτηθίϊπηο8 δυάδοίουβ, οι. 1. 21-25. 
Ή θα Ρ]) υἱϊαγο, ἱπ Πὶβ 6 }}-Κηονῃ ὑγθαῖΐδο σερὶ 
δεισιδαιμονίας, χἰνε8 [6 ργοΐδγθησθ 0 ἀη ὑ6] 16, ΒΘ 
ὉΠ οτοβίπαῦρα 1 88 ἃ βοιγος οὗὁἨ ξιρουβιϊ 0. ; ἢθ 
πίῖμδ ὍΡ, ΤΟ ΟνΟΓ, τὶ ἢ ὍΠ6 ΘΟΏΥΟΙΒΟ, ΥἱΖ. (παι 
ΤΏΔΩΥ [4}} ἔγοπι ϑιιρογϑῦϊ ἰου ἱπῦο τ} 6] οῖ, ΦΖεδη 
Ῥδηΐ, οὐ ἴΠ6 σοπίγσγασυ, ΜΠΐΠῸῸ 641}8 ϑυρογβυλιϊοη 
“ὁ. [1 ΠῚ ἃ δμέ,᾽" νουἹὰ ““ταῖδος ᾿ἶνθ ἴῃ ἐδα 
ἀδηϑεβὶ τη] του αἰτηοδρθοσε οὗ δυροιϑυϊ ἤθη [ἤδη 
ὉθάεΣ ἴΠπ6 αἰγι ρα πη οἵ ὑπο] οἴ," ὙΠ ΠΟΓΘ ἴῃ ὑδ6 
ἴοστηοῦ σᾶ80 οἠὸ Ὀτγοαΐποβ ὙΠῸ αἰ συ] Υ, ἰῃ 88 
ἰδϊῖον πὸ ἰ6 βυϊοοείθα, 

6. Αὐρκυδβίπηο Γαΐθθα ἴπ6 ἡ ΘΒΌ 0. : ΜΕΥ Βδουϊὰ 
[0 Ἐοιηδηβ, ῺΟ μαϊὰ ἀἰνὶπο ὨΟΠΟῸΓΣ ἴο 84}} {}ι6 
πᾷς οὗ 41} παίΐοῃβ, 88. μον βΒῃοιγοὰ ὈΥ μανίηρ ἃ 
δηΐποοη, γοῦ ματὸ ΘΟΠ ὉΠ) 018}} το ϑοιὶ ἰο ΠὨΟΠΟῸΓ 
ἢ οἐ οὗ [βγαοὶ 7 δηὰ ἰουπὰ {π6 τϑαάϑοὴ ἰπ [6 
Θχοϊυδίνθηθθβ Ἀ ΠΘγον ἢ. Φομοναῇ ο]αίηβ ὕο ὃδ 
Βοπουγοὰ δἰοῃο, 88 Ὀθίτςς (110 ἴτας αοἀ ἴῃ οοπίχαβί 
ΠῚ {πὸ [6186 σοίβ. 

7. ΤᾺΘ τποιγηΐς ἴογ ΤΑΙ] 2Ζ σοτΐη 48 τ|9 οἵ 
ἴῃς δοιτοῦν “οὗἨὨ {πὸ ννου]ὰ " μ 2 Οον. νἱἱ. [8 ἰΐ 
υπϊηϊοη το] ἴΠπδὶ ΟἾ]Ὺ {}118 δα ε οὗ {118 ἰἀο] ΑΙ ΤΥ 
ὶς ἱπάϊοδίοα. ἵη Ἐζοκίοὶ 1 1} νου κοῦ ἀδαίἢ, βαγ8 
ἴδια δροδῖ]ὲ οὗ ἴΠ6 δοῖτον οἵ ἴἢ6 ποῦ. Ονοῦ 
δραϊηβῖ (ἢε Ρ]δαϑιτο οἵ 116 πη ἴΠ6 τί [68 οὗ ΤἈΙΏΤ.ῸΣ 
ΟΠ ἰδ Ἰπέγα ὑαΐπτγαὶ Ὀαβὶβ, 6 ὑσορμοῖ [859 ἴο ἴδκα 
ἢἷ6 εἴα οὐ {πὸ αἰνίπο βοηύΐθῃοθ οὗ ἀθδαὶἢ οὗ (ἢ 6 
Βρὶ γϊ ; δὲ ἴπ6ΓῈ 8 ΠΟ σορῃηΐδποθ ἢ 8 γατί οἵ 
ΔΩΥ͂ οπ6, [6 οἴ Υ 846 ἴῃ [8 ΜΟΥΒΙΙ οὗ ΤἈΠΛΙΩΖ 
σδπποῖ Ό]Υ ΟΡΉΘΣΥ οἵ βαϊναϊΐοῃ. (48 
δραϊηϑὶ Βαύξα, “εὶ, εἰ. 4. Τ'. 'ἰ. ν. 284 54.) 

8. ΤΏΘ ἴτοηΐϊ οὗὨ ἴδε ἴδιη 0]. Ἰοοϊκοά ἴο [86 Θδαδῖ, 
(ἢ6 Ὀδεῖς, ὑπογοίοσο, ὑο {16 ννοϑί. Απά δυο ἰδ 
1.)6 οὐδϑα, τΠσεοτοῦ, ὙΠ τποβῖ οὗ 1ὴ8 δησίθηϊ 
Ὡδίϊοηδ ; δηὰ 80 ἰΐ τηϑοῖβ Ὁ5 ἃρζαῖι αἰβὸ, ἴὸ7 1.16 
πιοδῖ ρατγῖ, ἱῃ δ Πο]1ς σΠυΓΟἢ δτοξἰϊοοῖμτο. Βαΐ 
8 ΠΠΙΎΕΓΒΑΙ τΤᾺ]6 ἐΐ ἰδ ῃοΐ (ἀσοοχάϊηκ ἴο Υἱζτανυδ, 
ἴδο ορροαίΐο 15 {16 τι1]6 ἕογ μοδίμϑι ἴϑιρ]θ- σοι. 

ἰδοξαγ6), ᾿υδϑὺ 826 11{016 88 Ὁ16 ἐυτγηΐπρ οἵ [116 ποθ 
ἰονατγὰ ἴδο δαδὺ ἴῃ ΟἾΓΙΒΌΔ ἢ ῬΤΑΥΘΥ 18 8 την ΓΒΔ] 
ΓΌΪΘ ; ϑομιοίί ηθβ [816 ἴγοηΐ, βοπχϑίϊ πηθ8 ἢΠ|6 Δ δίβ, 
8 ζυγηοά ἴο ἴπ6 δαί. ϑοπιθ αν νυ βηθὰ ἴο μὰ 
1:6 τΟαβῸ [ὉΣ ἰὴ6 ΒΟΙΥ οὗὨ ]1ο]68 Ὀδίηρ ἰυτγηϑὰ 
ἰονατὰ 16 ψοδῦ ἴῃ [Π6 δη  Π6518 ἤο Ποδι ἢ ΐ8}). 
ΜΑΙΜΟΝΊΌΕΒ, λέογε ͵οδ. ἰἰ. 45: ““ Βυραγβεϊ οι 

ΠΘΓΆ]ΪΥ αὖ [δ΄ ὕληιὸ νογΒῃρροί {86 8} ; ὑΠ0Γ6- 
ὉΓ6 ΑὈΓΔδΙΩ [ΓΒ ἴοὸ {6 ψοδῦ οἡ Μογίαΐ, 80 
τὴ ἢὨ6 ᾿ὰγηοὰ 18 Ὀαοὶς ἴο 786 5η.᾽"" (Ὁπ0. Οἢ 
Ὧ6 οἴμοῦ ἢδηπά, Βάμα, ϑ'νηιὸ. ἱ. 212. θη [ἢ 6 
Οδί πο]ὶς ἘΌγΟἢ γομιζούΐζασο Ὀ011} [Π6 ΟΠΟΙΡ ἴο- 
ΨαΓὰΒ [6 ϑαβὶ, πὸ ΔἸ]οροὰ δπίϊ- θα θη 8 ἀ6- 
δίχη οἵ [86 ορροβὶϊθ σοῦ γ88 νγ88 8εῖ δβδί 6, ̓παβϑίμπο ἢ 
88 ΟἸ γὶδῖ, 885 ἴθ ϑι!η οὗ ΕἸΠΕ δου Βη 688, πον ἀδῖογ- 
Ὠλΐηθ8 [86 αἰγοούϊοῃ ; ἰδ ψὰβ ἱπιαρίποα α͵80 [δδὲ 
ῬαΓβαΐδα ΜᾺ8 {ΠΠ6Γθ, οἷς. εἴα. 

9. ΤΒΟΙΟ 1ϑ ἃ σταάδίίοη ἰῃ τ] Κϑιϊ 685, [Ὁ ἴΠ6ΓΘ 
8 ἃ ἀδνοϊοριηθηῦ τον 8 ΤΡ Π6 88 ἰὸν ᾿πἀρτηθηῖ. 
Απῷὼ δβ ἴῃ μτοαΐμθβϑβ οὗ 110 δίῃ ἰβ ἀοϊθι μι ηθὰ δ6- 
οογάΐηρ, ἴο ἴππ ῬΟΣΒΟῺ δηὰ Οἰγου τη βίο 68, 80 [ἢ6 
ΘΟΙΓΟΒΡΟΠ ἢ χτοαΐηθϑθ οὗ [Π6 μη δ) πιο ῦ 18 ἀ6- 
ἰοττηϊηοὰ δοσον ἰηρ ἴο ἴδ6 ἰςπον]εάρο οὗ πὰ οΡ- 
Ρογι πὶ ἴον ψ]δῦ ἰ6 ροοὰ, Βιυΐ τ᾿|ὸ ψιιάρε δπὰ 
ΑΥ̓ΒΏΟΣ ἰ8 6οὰ. 

ἩἨΟΜΙΚΕΤΙΟ ΗΙἸΝΤἅ. 

γεν. 1. ““Ἧὸδ πιοῦ Ὅδ6 δββυγοὰ δνοΤΎ Π6ΤΘ, 
ΠΟΙῸΣ δῦ ὨΟΙΏ6 ΟΥ ἴτγοπὶ Ὠοιϊηο, οἵἨ 16 ῬγΘΒ6 66 
οὗ αοἀ ; Ἰδῆσθ αἷϑο τὸ Ὦᾶνα ἴο ἔεαν ἀοα ονεῦΥ- 
ΘΓ " (5ΤΟΚ.).--- 6 Ῥυ]ρὶς ἰὸς {Ππ|ὸ οχὶ]οβ 1 
[π6 Βοῦυδα οὗὨ {})0ὸ ρτορβῦ. --- “" ΕΠ Θτβ 4190 οὐρὰϊξ 
ἴο ΘΓ δηὰ ἰθαγῃ 8 Ῥογὰ "(5ΤῸΚ.).--- οι, 2. 
ΟοτΩΡ. οὐ οἷ. ἱ. 27 8βα.--- ὕ7δγ. 8. “Τα βαϊῃῖβ ἴῃ 
Τοῦ] 868} ἂγὸ Ὀδύνθοη βοᾶνθῃ δηκὶ δ}, ἴοὸ 
ΠΝ ΑΥὸ ποῖ γεὺ ἰῃηάοοα σοιρ οἴο! Υ ἀρονο, ὑπΐ 
5.111} ΠΟΥ ἤδνο δἰ γθθαιὶ γ [Ουβα κοὴ Ὑμεῖ 18. δῖον 
(ΟΚΕΟΟΕΥ). ---τ Α8. ἤθγθ ὈΥ ἴΠ6 Παδὶγ, 80 ὈΥ͂ 189 
518} οδὺ ΦΠηρ ἰἢ9 ρΡίουβ δγὸ Πποὰ ὑρνν ὉΥ͂ 
(οά " (Ὑυν.).---““ Οοὐ Β ΟὨ ἄγοι δη ἃ βοσυδηῖδ ΔΙῸ 
ἰοὰ διὰ συϊάἀρὰ ποὶ ΌΥ 6 βρίτῦ οὗ [116 ψοτ]α, Ὀὰϊ 
Ὁγ {16 ϑρί τὶ οἵ Οοὐ " (8:.). -- “Ὑδδ, 1 }.18. ὈσὰΥ͂ 
σου ἃ [ο]]ον [ἢ 6 βρί γι, ἱξ νοῦ Ἰομὰ ἰδ ἰηΐο 
ον Ἡὐδ ἰϊπε 1}. ̓ -- “ Οοἀ ψὰβ Μαβίεσ οὗ ἴῃς 
Βοῦι86 δ ΨογΓιιδαὶθπι, δ ὑπο γ Ὀτοιρίῖ ἴῃ ἴο Η τὰ 
ΔΟΙΒΟΡ ἰάο] : ὑπαῖ ἀϊβριοαδιὶὰ Ηΐμὰ 1υδι γ " 
(ΕΑ ν οι, ). ---ϑοθ μον Ἰθδίουβ ἴονθ οϑῃ ὑὕὑθ] [9 
7βθδ)]οιδΥ οἵ [δγϑοὶ 8 Ηυβθδηα.--- 80 Οοὐ ἴδ Κ͵ἱὸ- 
νοκϑαὰ 4180 ΟὟ 81} Ὑἢο δάτηϊϊ ἐς 18οῖγ Βοατὶ 

ἴοη, ῥγίάθ, δυσοβδῆςε, ἀδῦδιις , ϑναχίοα, 
Ῥε ΑΘ ἃ ἰάο16᾽" (Β. Β.).--- ῆν εν. 4. ὕμηοι δὰ 
ΒΕ] α].---Ααοαὐ ἐμ Ἧΐ8 ᾿θδ]οῦϑυ ἰ8 ἰκοννίϑα αοὰ ἰῃ 
ΗῚ5 φΊΟΥΥ. ---  Ἰἢ ΔΠΟΙΠΕΓ ΜΟΥ 8180 ἀοὰ ]οΐ9 Ηἱδ 
ἰοῦ Ὀ6 Βεθῃ, ΝΏΘη Ηδ σάλ868 ἃ ρΟΟΌΪΙΑΥΙΥ ῬΟΨΘΓ- 
[Ὁ] ὑθβθ πιο ἴο Ὀ6 ὈοΙπα ἰῃ Ηἰἷδ (Ἰυτοι, Ὁγ 
ΤΩΡΔῺκ οἵ ψῃῖο Ηδ ὑμγεὶ]8 1.6 Δοοιπὶ Δ ,ΣΟῺ5 ἰὴ 
811 τη κβ, ἀπὰ οδιιϑεβ [ἤθτ ἴο Ὀ6 Ῥαηἰδηοα {πτου ἢ 
ΗΪ8 νυνὶ δϑεβ, βίο {Π6ΙῸ 8180, 88 ἤΘΓΟ, μα ]ῖς ὍῸΓ- 
ΒὮΪΡ Θβρθοία! ν ἰ8 γοηῦ ἴο ὈΘ 85584)] 6, "---ἼὉ γμϑτ- 
οοἶἷνε Οοα Β ρίοτν ἱπ δρὶΐθ οἵ 4}} δου πιο 8 18 
ἔλι6 μτίν!]ορο οἵ ΗΒ [αἰ [α] βεγνυδηῖβ, οἵ Ηἷδβ οἰ ]- 
ἄγθη, ψῆὸ ἀο ποῖ ουδὲ αὐδὰν ὑμοὶγ σοηῃβάθσῃηοθ. 
Οὐ (αἰ ἰ8 ἴπὸ νἱοίοῦυ χ  ἰοὰ ΒΔ ἢ ονογοοιηα [86 
ΨΥ]. ---ς Βασῇ ἃ δίσου σι ϑηΐϊης 88 ποοἀλοὰ ὈΥ 
ἴπ6 Ῥγορδοῖ, ἰμ οὔθ ἰμαῦ 6 τοΐρῃϊ [ὉΔ}]686}} 
νἰς βίη [86 ταρῖηα δυάδοὶῖν δηὰ δῇα ὈΟΓ ε88 
οὔ [8ε ΡΘΟΡΪΘ6: οατπίϊρροὰ δἷπὶ ἴῃ {118 ΨΑΥ 
Ὧι ἃ 801 οὗ ἀὐτηουχ " ((.). 

γεν. δ. “" ἀοἀὐ ρΐίδδεβ οἂγ αἷμβ Ὀείοτο Ηΐδβ ογ68, 
δθὰ ἰὴ Εκὸ ΠΏ ΔΠΠΘΥ 4180 Ὀδίογθ ουσα ᾿(5ΤΟΚ.).--- “80 
αἷϊα 16 οεινίουδ ῬΠΔΣΊθ06 αἾ8ο, ᾿}ιῸ μὰ 2 ΘΓΕΙ͂ δῇ 



112 

οιὔναΓα τὶ ζοουδιιθ88, 16 δὴ ἰτααρδ οὗ βδ]ουϑῦ 
ἴὰ ὑμ8 ἀοοτνΥ, δῃὰ Μ1]}} ποὲ ἰοῦ [86 βἰπιρ]6 Ῥθορ]9 
δῃΐον ὑπτουσ ὑἢθ ἴδαγ οὗ [86 [,οτὰ ἰηῖο [Π6 ἔδι ἢ 
διὰ Ἰονα οἵ ΟἸτβὺ, δηὰ ἴλλι8 [Δ Κκ68 αἸ σαν ὕ86 ΚΘΥ͂ 
οἵ Κηον]εοιῖρο (Μαϊί, σχχὶϊ!, 18)" (Β. Β.).--ϑ ἐγ, 6. 
““ Ὑ ΒΟΘΥΘΓ ΟΡΘἢ8 ἀοοΣ δηὰ μαῖθ ἴο 8ἷπ, [6115 ἴτοϊῃ 
81} [0 βἰη" (5τ.).--- ““ὙἹαΐονον τδῃ ἄοθϑ, 6 (οθβ 
ἐδ Ὀοΐοτε Οοα᾽ Β ἔδοθ, δ ἰοῦ ρῖ ἴῃ 6 ὈΪ πάθα 5 ηδΓ 
1 κα αοἀ Ὀ]ϊηα " (8510 Κ.).---“ αοἀ 8 ῬΘΟρ]θ 8180 
ΠΊΔΥ͂ [41 ἰηἴο χγοδῦ ἀδτίζῃηθ88 δῃα Ὁ] Π688᾽ (85Τ,). 

γον. 7 8η4ᾳ. ἀοἀ᾽β οΥ6 8668 8180 ὉῃτουρὮ [ἢ 
νγ4}}, δμὰ τὰ ὁΔῃ βῖίνο Ηἰὶβ βοσνδηΐβ ἃ ἢ016 ἴῃ {}10 
Ὑ811 88 Ὑ}6}} 88 δΥ68, 80 8ἃ8 ἴο 8680 ψ}μδὶ 19 Ὁδ- 
ὕνθοὴ [ἢ6 Ὑ718}}8. ---- ΟΠ] ΕΥ͂ οΟμϑοίθμοοβ ἴον δὶ 
15. ὁομο θ8 6 ᾿ (ὅ5ΤΟΚ.). μεν, ἐδ φησα ας δὴ ΖΕ Κἰο] 
6ΟΠῚ68 ΒΟΓΟΒ5 ὕποθα ΘΟ ΟΘ8] 6 ΟΠΘΆ. --- ὁ ΤΥ Ποασίὶ 
8 ἴο Ὀ6 οὐ ἴοπιρῖθ. Βαΐ ον ἀοθ8 [86 Ἰμοτὰ 
ἢπὰ [}}}8 ἰθῃρ]6 7 Φυδῇ 88 ἴθτθ. ΟΠἿΪΥ ἀϊρ 
ΤὨγουρ ἴμ6 ὙΠ}ῖ8- ΘΔ θὰ ν.8}} οὗ [ΠΥ 861{-1ὁγ6 
δ] ΠΥΡΟΟΣίθυ, [μθὴ 8)8]}0 ἰποὰ Ῥϑγοοῖνα ἰῃ [ἢ6 
Ἰρηιὶ οἵ αοἀ 4}1] βογίβ οὗ τηομϑίθυβ δῃὰ δὐϑοιμίῃδ- 
ἰίοη5, ἢ ]Οἢ [89 ΘΏΘΙΩΥ͂ ἢ88 ρσαϊπογοὰ τορϑίμοι ἴῃ 
086, ἴο ἴῃα ἀἱ ὃ οὗ [ηΠ6 Μαβίου οἵ [Π6 Βοιιβθ. 
Επουσὴ οὗἨ ὑμοϊθδῃ γϑρ 169 88] τοι πὰ ὑ6- 
ἰπα [μ6 νὑὲὰ]}} οὗ ΤΥ Πεβἢ, ΟἿΪγῪ ἀκ ἑῃγοιρῖ 1᾿ἢ 
(Β. Β.)----“" ἘΡΉΣΤΡ τ’ 88 ΒΟΟῺ 88 ἴδ {πὸ ἘῸΓ- 
δῖ οὗ ἀοα ἰβ ἔογβακθῃ, Ἰζθῃ ἤδΥθ ΠΟ ἰΟΏΡῸΥ ΔΩΥ͂ 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

᾿ἰπλὶῦ ; [ΤΟ ΟἿ 6 ΤΕΥ Ρῶ85 ἴὸ ὁ πιά " (Ὁ.).- 
ΙΔοΙαίτΥ 18 ποῦ τρογεὶῦ οἵ ἴμὸ ζτοδϑ Κιπᾷ ; ΠΟΥ ἰδ 
ταῦ ψ] θὰ ΟἸ τ βύϊδηδ ὑτγασίβθ τα ΓΟ οὗ ἴδ τὸ- 
Βηοὰ Κἰηά. --Ὗ θα, ονουυ της ψ} σι 18. ἢ δαγιὴ 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘΟΟΠῚΘ 8 1.0] ὕο ΤΩΔΏ. ----ἰ οουηὶ ΘΥΘΙΎἰησ 
Ὀαὺ ἀπης, δ] ἰεβι 188 ἰπ ῬΆὨΪ]. 1],--- ον. 11. 
““ΤΊοϑθ ψῆο οὐρα ἰὼ τὴϊ8 αν ἴο ἴα {86 ᾿οριὶ 
οὗ οἴθγβ ἴῃ βδονίης 8 ροοὰ δχαιηρὶο, ἀτὸ οἴϊθῃ 
9 ογϑῦ " (831.).--- “ἼΤ6 οἰάδγβ Ὀϑίογα ἴδ ἰάοἶδ, 
ἴθ Ὀδίογο Ὀεαβίβ, ἴϊ6 ᾿ἰνίηρ Ὀδίογα σῆοτα ῥἱο- 
ὑΌΓο8}" (Β 8.) --ἰ ΜᾺῪ 411 Δϑβϑι Ὁ]165 οἵ σπαΓΟ- 
ὙΑΓάΘΒ ἴδια 8ὴ ΘΧϑΙα 6 ὈΥ ἰδοιὴ !--- ον. 12. 
Οοἂ ἰ ἴο Ὀίαμχθ ἴογ οὺγῦγ γψυΐ] :--- ΤΠ 8. Ἰβηγ 
ΏΔΚΘ ἴον ὑποχηβοῖνοδ ἃ ὉΠ πὰ » |κὸ Εὐτιμησ. -- 
γεΓ. 18 8αᾳ.  ΒαΣ ἃ ὁοΥτΌρτίοι πγυδὴ Ὀ6 ΔΙΩΟῺΖ 
8. Ῥ600}]96 ψἄθγα {16 οἱ]ά ἢαν [πὸ ἴδι)δὶθ 8ὸΧ 819 
ἱπίεοὐθη |--- ΟΠ ΟΥΣΏΑΓΥ ἄαγθ, ἰῃ6 Ἰυϑὲ οὗ 1}9 
βεβὶν ; οὐ ἴλϑύῦ- ἀδυβ, γερεπίβηςε δηὰ ΒΟΙΤΟΥ͂,. 

ον. 1ὅ θᾳ. ““Νούδιηρ 18 80 δυδυγὰ 48 {1|ὰὶ ἃ 
ΔῈ ταϊσῃῦ Ὠοὺ Ὅ6 Ὀρουσῃς ἴο 1, οι. ἐ." (85τ.) 
-- δῃῖ6 1] ἰυγηποὰ ἴῃ 19 ῬΓΑΥΘΓ ἰονγαγὰ 9ογὰ- 
8816 π᾿" (Β. Β.).----“5 41} ἐδθ ἩΠΕΌΟΥ ζασ ἐμοὶγ 
Ὀδοῖκς οα αοἀ ᾽ (5τ.).---“ Βυλν ο Μ.1}} οοσπῦ ὑΠο86 
Ὑ00 ἰῃ ΟἿγ [ἰταθ ἴασαι ὑποῖγ Ὀδὸκ οἡ αοα 1." (Β. Β.} 
-- ον. 18. ΤΉΕΥ [αγπβὰ {ποῖὶν θαοκ οὰ αοά, διὰ 
80 Ηδ ὕιιτηβ Ηΐ8 Ὀδοῖκ οὐ ὑπο ιη.---ΤἼ0 Θγ6 διμὰ δὰΣ 
οἵ αοἀ βμυΐ, γμαὺ ἃ ῥἱοΐατε ! 

2, Τλ υἱιικιψιπδηΐ οὐ ἰλ6 σεὐῳ (ΟἩ. 1Χ.). 

] Αυὰ Ηθ ογἹθὰ ἰῃ ταϊη6 ΘΆΓΒ τ] ἃ Ιου γοῖοθ, βϑυηρ, ΝΘΑΓ ἃγὸ ὑδ ΥἹἱδβι δ 0.8 
2 οὗὨ [Π0 ΟἾΥ͂, 8Π6 ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 [545] ἢϊ8 τοροῃ οὗ ἀθδβυγυοίίοη 1 ἢϊ8 βϑπὰ. Απάὰ, 

ὈΘΒΟ]α, Βἰχ τηθ οᾶτη6 ἔγοχῃ ὕἢ6 ὙὙὯ  οὗἩ ὑπ9 ὨΙρΡΉΘΓ ραῦθ, τ ΒΙΟᾺ Ἰοοϊκοῦ τοαγα [86 
ΠΟΥ, 8Πα ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ6 18 ΘΘΡΟΙ ΤῸΣ ὈΓΘΑΚΙΏρ 1π ΡΊΘ668 ἴῃ [8 ΠδΔηᾶ ; δῃηᾶ 8 χηδι 
πη 86 }1ν τηϊαβῦ, οἰου θα 1ῃ ΠἸθη, δηα δὴ ἱπΚΏΟΥΠ ΟἿ ἢΪ8 ]Ο1η9 : δῃὰ [ΠΟΥ ολπηθ δὰ 

8 βίοοα Ὀδδβιάὰθ ὑἢ6 ὈΓΆΖΘῊ Δ] 080. Απα ἔδο ρῇοτυ οὗ {6 ἀοα οὗ 5Γ461] γοόοβ Ὁ ἔτοπι 
[6 Ομογαῦ, ονῸΣ π ϊοἢ 1Ὁ νγᾶβ, ἴο ὑ16 ὑγ68} 014 οὗἩἨ ὑπ6 ἢουβο; δηὰ Ηδ οδ᾽Ἱϑὰ ἴο 

4 {Π6 τηδὴ οἰοι ρα ἰῃ πο, ψ ϊοἢ Δα Δ} ΣἸΚΠΟΤΏ ΟἹ 18 ]Ο]η8. Αμὰ Φομονυδὴ βαια 
πηΐο πὶ, ὅο ὑΠπγουρἢ ὑἢ6 τηϊαϑὺ οὗ ὑδ6 οἰζγ, ὕ88 τη ϑῦ οἵ Φθγυβδ]οτα, Δηα ἸΔΑΣΚ 8 
[ςτοδ-} τηδὺὶς ἀροη 6 ογθῃθδάβ οὗ [86 Ῥϑορὶθ ὑῃμδὺ βίρῃ δῃηὰ ὑπδὺ στόδῃ ἴον δὶ] 

δ᾽ (ῃ6 Δροταϊδύϊοηβ ὑΠδῦ ΔΓ6 ἀ0η6 ἰῃ ὑδθ τηϊάϑῦ ὑμοσθοῦ. Απὰ ἴο 186 οὔδμοῦβ Ηδ βαϊὰ 
ἴῺ ΙΩ]Π6 ΘΆ18, ὧὐ ὑϊτουρῇ ὕπο ΟἿ δἴνου τη, δηὰ βιηϊθ; ΥΟῸΓ ΘΥ̓́ΘΒ 518}} ηοῦ 

6 βρᾶγθ, ποι 86. 8}}}} γα βονν ριὕγ. Ο]α τϑδῃ, γουηρ τηᾶῃ, Δα τηλίά θη, δπα οἢ}]α, 
84 Ὑγοιιθῃ 58}|8]} γ6 58 Ὺ ὕ0 ἀΘβυγα ΠΟ η, δα [γ61] ΩῸ ΟὯΘ ὍΡΟΙ ὙΓΒΟῚΣ 18 8. [Ἄτοιυ- 
ΤΏΔΙΚ 8}8}} γο ὑουοὴ ; 8η4 γ8 85}4]}} Ὀθρίη δὖ ΜΥ βαπούυασυ. Απα ὕπεγ Ὀδθρδῃ νἱῦ 

7 [6 τηθῃ, 86 οἰάδβ, ὴῆο 6 ΓῸ Ὀοίοσθ 0ῃ6 ἤουβθ. ἀπᾶ Ηδ κεαϊὰ υηΐο ὑδθι, 
6 8]9 τὉ86 Ὠοαβ6, 8πα Α]] ὑπ6 οουτῖβ Ὑ1} 8] ; ΡῸὸ γὸ ἔοτίῃ. Απάὰ {Π6Ὺ σὑϑηΐ 

8 (οὐδ, δῃὰ 8]ονν ἰῇ ὑῆθ οἷἵγ. Αμπὰα 10 οᾶτχθ [Ὁ ρᾶ85, θη ὍΠΟΥ Ὠδα δβἰαῖμ, διὰ 1 
88 ἰοῦ, ὑπαῦ 1 [611 ὩΡΟῚ ΤΥ ἴδοθ, δα οτἱϑα, δηᾶὰ 8414, Δἢ, Τοσὰ ΨΔοβονδῇ! 
ἀοδυγογοβῦ Τῆου ὑπ 6 ψ110]6 τοϑίάπ οὗ 5γβοὶ, ἢ 1]5ὺ Τῆου ἃσῦ ρουτίην οὖ ΤῊΥ [ΤΥ 

9 ἀροη Ψοχιδαίθ ἢ πὰ Ηὸ βδϊα υπΐο τηο, Τὴ6 σι] οὗἨἉ ὕπο ἤοιβθ οὗἨ [8Γ86] ἃπα 
δυσδῃ 18 Ἔχοθοηϊηρ ρτοαῦ, δηἃ 0μ6 Ἰαπὰ 18 Ὁ]} οὗἨ Ὀϊοοά, δπὰ ὑπ6 οἰἵγ []} οὗ 
τ δύϊηρ οὗ ἡυαρτηρηῦ ; [0 [Π6Υ Β8γΥ, Φοῃονδῃ μαι ἐογβαίζθη ἴΠ6 ἰδηᾶ, Δηα ΦοΒονδὴ 
βθοίῃῃ ποῦ. Αμα 1 αἷβο, Μίμθ ογϑ 8}.4]} ποῦ βρᾶγθ, ποι ΠῸ. ψ11} 1 ΒΟΥ ΙΓ ; ὉΠ6ῚΣ 
ὙΑΥ͂ 1 σῖνα ὉΡΟῚ ὑπ6ὶγ ΘΔ, Απάα, Ὀϑῃο]ά, ὑἢ 6 τηδῃ οἰοιῃϑα ἴῃ ᾿ἴηθη, τὴ πα ὑἢθ 
Ἰ ΚὨΟΓΤΏ ΟἹ ἢ Ϊ5 ἸΟΪη8, ζᾶν6 ΔΏΒΥΤΟΙ, βαυϊηρ, 1 ἤδγα ἀοθη6 ἃ8 ΤΏΙ αϑῦ σΟΙΠΙΔη θα ΤΏ6. 

10 
}1 

ναοῦ. 1 Αποίῃ. τοδά.: ὧ5 Ῥίην.. ϑορῖ., ϑγγ.. ΑὐδΌ, [Ι͂ἢ υϑυ, 3, δἷβο, [ὴ6 ϑυῖ. δῃὰ βοὴ οοώαὶ ἔδυο ἴδ ρἱώταὶ. 
Ὕετ, 2... . ἐνδεδυκως , Ἅ:. σιισφειρου ἐπ! τὰς αὐτου. 
Ὑογ. 4.. .. δος τὸ σημειον--Ὑᾳ.:. .. εἴ εἰσπα ὕλαις τωρεν.--- 

γον. δ. Ιπεϊεδὰ οἵ ὧν βὩοἢ. γεβὰ.: ἀκ. 
ον. 6.... κ- ἀπὸ των ἀγιων μου ἀρξασθε... 
εν. 7... σληρωσατε τ. ὁ .ο. ἅ:. χορτετι. 

γόον. 8. Ομ τοιὰ,: ὨΓΊΣΠΣ, ἽΝ 9), ἽΝΦΝῚ.--- ΥἽ} ΟῪΡ ῬΉΤοΝ,, 8. 
ει, 9. (Εον Ὁ 180. τεδὰ ὉΓ,.}) ϑαρι.: . .. ὁτε ἰσλησθὴ ἡ γη λώων πολλῶν, ". ὦ πόλις... δδιπίας κ᾿ ἀνωθαρσεαν 

γος. 11. Αποιὶ. τεδὰ.: 0) 5,9 (Δυμὺν ΒδΣσι,, Τλβο). 

οἱ ἦσαν ἰσω ἷν τ. οἷἶκωι. 



ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1, 2. 

ἘΧΕΟΕΤΙΘΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΔ. 

Το ἰηϊφοῦΥ (οἷ. νἱϊῖ.) ἱδ πον [Ὁ] ον θά, ἐὰ 
δοοογάληοα αἰ Οοά᾽α ΓΠγοδίοπίην (οἷ. νἱϊξ!. 18), 
Ὁ ἴτε ρωηίδληιοηί δ ἴἤῃ06 ὈΑΓΓΥ ΩΣ ουὐ οἵ [86 
Ὠροδϊθηϊη, δηἀ ἴδμδΐ δὲ τοσαγὰβϑ [πε ἐχϑσυςίοη οὗ 
ἡπιστηοπὶ οἱ ἐλε σε Ἰπλαδαπί ἅτε. Βαϊ ἴῃ 
ἘΒο πιϊάϑι οἵ ἀοϑίγιοίίοι [λόγο 8 αὐ ἐλδ ϑαπιὸ ἐΐηιε 
»ΤεβεγυπεϊοΆ. 

Μεγ. 1. Ηδ; ἴθ 88πὴ60 88 ἴῃ γοσ. 4ά. ΠΝ 8 
Ἰοπὰ νοΐοϑ, οὶ νἱτοιξ 4]}τπιδἰοη ἴο εἶι. τὶ. 18 ; 
τὼ 83 α8ο: διὰ Ηθ οτἱϑὰ ἴῃ ταΐμθ οδσβ. Τὰς 
ουά νοΐοϑ ἀοθδ ποῖ δογγθϑροηῃὰ ἴο “" [ἴῃ ρτοαίῃββδ 
οἵ {π6 δϑοιηϊμδἴϊοηϑ ΜὨϊοῖ οτγ ἴο αοὐ " (ΕΈΝΟΒΤ.); 
ταΐλιου 18. “ὁ 1ἴῃ6 ΒιΓΟ ΠΡΊΝ οὔὗὨ δπ6 οεηοίίζοι ᾿᾿ ὑΠΘΓΘΌΥ͂ 
Ρογίγαγεά (Η1172.)--- “τὰς Ἰοαὰ οαἰραγϑί οἵ ἰηάδὲς- 
πδϊΐοη " (Οσν.Ἐ-πταὶ [πὸ βδηὴθ {ἰτππ6 8 ΘΠΘΡρΡΘΙΟ 
δεῖ οὗἉ Τ}9 1, ογά.---Ἴ (οἷ. χίϊ. 28), ταοϑῦ βἰ ΩΡ Υ͂ 

Ὑ{1} Ἡδηρνῖ, ρΡετῖ. Καὶ, 88 ἰπ Ηοβ. ἰχ, 7 3. 

ΔῸ ΔΏΒΟΠΠΟΘΙ ΘΗ τηοδηὺΐ ΑἸΪΚ6 ΘΈΠΟΓΑΪΥ δπὰ ἴοτ 
ἘΖεΙκ1ο],---ΠΈΝΟΙΤ. : (Ὁ 1}6 8ρθ018] ΘΧΘΟΙ ΟΠ ΘΓΒ 
οὗ ψὶιαῖ πὰ5 Ὀδθὴ δηηοιπορὰ (9.47), ΥἱΖ. (παΐ 1 

ἷβ ΠΟῪ [86 τἰπ6. “7 ἱπ Καὶ: ἴο Ῥγεβϑ8 οῃ, ἴο 
ΘΟΡΘ ποδί, [0 Ὁ6 ΠΡ; ἰη Ῥίεὶ, ΓΔΏΒΙ Εἰ ΝΟ]Υ͂ : ἴυ 
86 0 ΔρΡΡΙΟΒΟΉΙ, ἴο δὴπιϊξ, ἴο οἵξοῦ ; ἰηϊτιηεὶ- 
Ὀνοὶν (8πὰ αἵ ὕΠ6 βαπὶ6 ἔἰπιθ 1 ΘΟ Πα 6 }γ} : ἴο Ὀδ 
ὙΟΓΥ͂ ὨΘΔΓ, ἴο ΔρΡριοαοῖῦ υγἱὲτι ἴπ6 ατοδῦθες ἢδδῖθ. 
(Ηἱσίς τεδὰβ 30. Ηχν., Κι : ἱπιρογ. 6] 

ἰητγαηβι νον : “ Ὠἰ6Γ γο,᾿" οἷο.) --- ΠΕ, 88 
δἰτηοδῖ αἰ ΤΑΥ͂Θ: ΡῈ Π8] νἱδίἰδϊίοη (Ηοβ. ἰχ. 7). 
ΤῊ Ρ᾽υγα] ἰβ ποῖ οὔ οὗ ρῥΐἷδοθ οἱὑποῦ 88 Τοβηγαβ 
ἴδε τηθαηΐῃς οἵ τὴ ποτὰ οὐ ἴῃ [6 σοππθοίίοῃ. 
Α ῬΡ αν Υ ἴθ ἱπρ! δὰ ἴῃ ὁ]. γν. 12, 1ὅ 54. 
(ΗΖ. : ““ΔΟΪΒΟΥ Υ  [ῸΓ : ἴμοβθ ΨῈΟῸ ἧδνθ χθ- 
οοἰνοὰ οὐΐθτβ ἀραϊηδῦ [6 ον, 80 παῖ ΠΥ͂Ρ 

ἷβ. Ῥαγιϊου]ατιζοὰ ὈΥ τηθδηβ οἵ εξ. Ηᾶν., Κι. : 

“ὁ ΟΥΟΣΒΟΘΓΒἰρ,᾿ [06 χυαγά, [ῃ6 ΠΘΑΥΘΗΪΥ να ύσ ΠΘ18 
οὗἩ ἴδ6 ΟἸ, ν}ο, ἃ8 δὰ ΔΙ ΒΟΥ Υ͂ ἀρροϊπίθα ὉΥ 
Οοιὶ, δγὸ ἴο ὀχθουΐθ ἴδ μι θη πχθηξ οἡ (6 τ- 
οὰ]γ.}] ΗΣζίᾳ, ἀ8κ8: ἴο ποτὶ 18 [ἢ 6 Β.ΠΩΙΏΟῊ8 
διἰάτεββθὰ ἢ Οὐο66. δι 8 εσβ : ποῦ 80 Ἰῃ060}} ἴο [ἢοδὸ 
οδηἐγυβίοα τὶν ἴπ6 νἱϑι οι, 88 ἴο [ῃ6 τδῖο 6 Γ9 
οὔ [Π6 οἰζγ, ψῆο άνο Ὠἐ ποτῖο Κορ οἵ {118 [ὈΤΊΠΘΓ. 
ἴπ 186 τηϑδῃξίηιθ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ΠῸ ΒΘ ΠΏΙΏΟΠ8 εὐ 41] 18 
ἰδουδά, Ὀαὺΐ τὶν ἜΧΡΊΘαΒ γοΐθγοπου [0 ὕ6 Ῥγορμοῖ 
ἴηι δΔΡΡΓοδΘἢηρ Ῥηἰδῃπηθηῦ ἰβ Ῥσου]αϊπιθά ὈΥ͂ 
σοά, ---ὧδ τεραγάϑ ἴῃ 6 8 Ὀβίδπου οὗὨ {π6 ἐπὶηρ, 6Χ- 
Ῥγεβϑθα ἰὴ ΖΘΏΘΓΑΙ ζογιηδ, δι 88 τοβρθοὶβ {116 ἴοστῃ 
οἵ 115 ὀχοουϊίοι, ἴῃ βοἢ 8 ΝΑΥ͂ {πα ἴἴ 18 ΟὨ]Υ͂ ἴῃ 
γὸΡ, 2 ἴπαὶ ἃ Ἰηογο ἀοϊαϊϊοὰ ἀσβηϊξίοη [ο]]ονν8. 
Ὑμιαῦ βογί οὗ Ῥϑίβοι}δβ ἃ ἴο Ὀ6 υπιϊεγβίοοα ὈΥ͂ 
ριξε ΤΑΥ͂, οἵ οουγθο, Ὅ6 οοπη͵θοϊιτοά ἔτοπὶ {δ 6 ὶγ 

δααὶρηγοπῦ : “05, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 δοοηἰεχῦ (ΘΟΙΩΡ. 
δἰβο οἷ. Υ.} : Θ6 ἢ Ο110 Π18 5.ΧῸ 1] ; αραΐηϑι ψΠΪΘἢ 
Ηάν.: “0 ΠΟΙ ΠΟ ΘΑΓΡΕΪΥ͂ ΘΔΡΟῚ 18 51} 18 Ὁ}6 
ἴπ 180 πδηᾶβ οἵ δι οἢ ἃ ἢοσῖ." Α Ιηΐ 85 ἴο 0 
18:8 ῬΡΟΥΒΟῺΒ 8ΓΘ 18 οοῃταίηθα, ΡΟΓΠΔΡΒ, ἴῃ ἴδ. 6χ- 
ῬΓοββίοη : ἸΠΠΦΌῸ ; οορ. ἔχοα. χὶϊ. 28; 2 ϑϑιῃ. 

χχίν. 16, (ΒΟΝΒΕΝ: “18 Ἰυάμκοδ οὗ 186 οἰΐγ, 
[89 Ραμ βηΐηρ διὰ ἀδαἰτογίηρ δπμ6 8." 

εν, 2. ΤῊΏΘΥ 876 ἸΏΘΕ ἀπο ἢ Ορῃ. χνυϊἱὶ, 2, 
Ὀαΐ ποιιθ [6 1689 δῆρεϊβ, [Ασδοογάϊηρ ἴο Κα1ΕΕ.: 
ἸΏ6ῃ, 85 ϑισϊ,, ὀχεσαΐθο ἴΠ6 Ἰπάφστιηθηξ ΟἹ ΨΘΓΏ ΒΑ] Τὴ : 
δοοοτάἰηρ ἴο Ολιν. : [86 ὁμιαΐβοδηι ; Βοοογαϊηρ᾽ ἴο 
ποτ. : [009 ψοποταὶβ οἵ ΝΟΡΟΟ δά μ Ζζασ, ἡ 0 
ἔτοῦι εἷχ κἱάθα ὑθαϊεροὰ δηά ἰοοῖκ τΠ6 οἷζγ (ἢ). 
Αυοοχαΐπρ ἴο Οο00. : δἰρηϊ γί 1.6 δη ρα] 16 ἐποδῖβ 
ἰοροῖλας τυἱδ [809 ΒΑΌΥ]ο Δ ΓΙ. -οογ08.}] ΑὮ 
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ὀχρίδηδίίοῃ οἵ [86 ἀἰνίιια ῥιά ποις πγαῖκοβ ἰ(δο 
οἶον (οἰ. ἱ. 47. 16 πΌπ ΡῈΥ ΒΙΧ, ν]οθο ἴῃ ζογρσυ- 
ταλοῃ! πα8 ὕθϑθῃ αἰνεπιριοὰ δνθιὶ ἴο εδβρδσδίιοι, 
θθιΐδ ἢὨο οχρίδηδίίοι, δῖπμοδ 1 18 τοῦ ποῦ το Ἀι)- 
ὍΣ ϑοῦεη ἰῃαΐ 1168 Ὀθίοτα 8 Ἱ [0 0.9 τηδῃ 

κοσω.} Αβ ἘΖοκὶθὶ ἰδ ἴο Ὀ6 βυρροδβοὰ 1η ἴδε 
ὁουγὲ οὗ [86 ρῥγίοϑίβ (εἰν. νἱἱ, 8, δ, 16), ὑμ0 ρος 
καὶ Ψ1]1 Ὁ6 (Π6 μαΐο ἰηάϊοαίοἀ {Π|6Γ6. ΟοπιρΡ. 
[δῦ μαδβαζθ. --ἼΝ ΕΝ, 76Γ. 11, 20 8ᾷᾳᾷφ. Ηο ψ}0 18 

ἴῃ ἴπ6 τηϊά8ὲ οὗ ἴῃ ἀοϑίγουουβ ὕτόνθδ [ἢδ ἴῃ [ἢ9 
ηχάβὲ οἵ ἀοβιίγιοϊοη ἴΠΟΤΘ 18 6180 ἴο Ὅ6 βοιιθι ίης 
εἶθ. Ὑιιδαι 1 Ηἰ5 οἱοϊῃίπα 16}18. τ185 ῬΑΓΌΥ, ἰδ 
θαυ ρπιθηΐ ῬΑ. “ἽΒΌΠ ΠΟ, ΟἿΪΥ ἰπ οἷἱῦ οὔΔΡ- 

ΟΣ, ἱδ: 8 ττὶὕοτ᾽ 8 αὐθιιδὶ] ; Ὡοΐ ἃ τσὶ ηρ-ἸΔ0]οῖ, 
θὰ: δὴ ἱπιεοση, δυο δὲ ἩΓῚΓΟΙΘ ὙΟΓῸ 80 Ὲ8- 
᾿ουτηθα ἴο ΟΔΙΤΥ Βαηρσίηρ ἐπ {Π0]Ὁ αἰγὰ] 8 ΟΓ οἡ 1. 
Ετοπλ {{ι18, ον νοῦ, πὸ ἀγ0 ποῦ ἴο ἰηΐοτ, νἱ τὰ 
Καὶ, ταῦ Πο ἰδ “ἃ ομδηοοῖοῦ διηοηρ [86 ΟἾΠΟΓ 
οἸοἰΔ 5," ἴον βοὴ ἰθ ποῖ ὑπ ομαγαοίον οἵ 16 δἰχ; 
διιῦ ἔγοιῃ ὑμλαῦ τ ΒοΡο ἢ 6 15 ργού ἀθαὰ τπὴϑ ἅΓὸ ἴο 
ἰηἴον τρᾶὶ ἢ6 ἢδ8 ἴο 40: ἢ6Θ ἐδ ποῦ [ἰϊκ6 ἴϊιοθ6 
Οὐ ΘΥΒ ὕο ἀδϑίγου, ἤο Ὀγοαῖς ἐμ ρίθοθβδ.0 Ηθ ἢδθ δὴ 
ὑπ κλιοσι, ὙΠΘΓΘΆ8 ὉΠΟΥ͂ αν ΘΟ} 8 ϑινοσγά " [186 
ϑορῖ. τεδὰά 59", διὰ ἰγχϑηβίαϊθα : 8. βαρρὶ το 

Εἶτά} Ετόϊὰ πα ἀυβῦγογυοίϑ ἢ 6 ἰδ ἀἰδχυ ϑῃοα 
ἸἸκουσίϑο ὈΥ 18 οἰου ΣὨ, Ὑν ] ἢ 18. ΘΟΓΓΔΙΏΪΥ ποῖ 
1 ΘΟὨΙΟΙΤΩΣΌΥ Ὑνἱ1}} δὴ Δρροϊηθθηῦ οὗ μαὶ Κὶμά. 
Τὰ ΠΙΔΘῺΒ (ρἰτιΓ4]} ἰδ ὀχ ρἰαϊμοα ὈΥ Ηθηρβί. οἵ (δι 
οοΟἸ]οοῖῦνο ᾿ηθὴ ([μθν. χνὶ. 4, 28) χαιτηθοΐβ οὗ {110 
ἷρσ »γίοδῖ, 086 ΔΕ ὙΡ9 ἰ8. 6. ΑὨρῈ] οὗὨ [16 
Ι,οτὰ, ἴπ6 ΔβοΙ ΟΥ̓ 6 ὀονθηδηῦ (Μ4]. 1. 8), ν]το, 
δοοογάϊηρ ἴο 266]. ἱ. 12, χοῖδβ ἔτοι [ἴῃς [νοτὰ χοοὰ 
σομχοσία Ὁ]6 ἡνογὰβ ἴῸΓ ἴδ ὀονομαμῦ- μοορ]ο, 5. 
88 ἴ86 γρης Ῥτίθδῦ ἀΡ ἦι Ζθο]ι. ἰδ. 88. [ἢ9 
ΤΥὦΨ6 οὗ Οδγίες, 45 86 ΠρΌΓΘ οἵ ὕπο ΔΏρεὶ οἵ 18 
πὶ]. 8 αἰγθῶὺυν Ηδνοτηϊοῖὶς. Κζεὶϊ, οὰ 16 
οΟἴδον βδηὰ, ΟΥ̓ δά μλῖ8 ὑμαῦ [ῃ6 ὑμ8 [δ ἐμ 
τοΪδοη ἴο ἴπ6 βὶχ “" βίαμαϑ βοιῃθν αὶ 16 δ}10 
ἰὴ ργθδῦ ἰῃ το]δθλοη ἴο [6 μονἱΐοϑ.᾿᾿ Αοοοτά- 
ἱῃρ ἴο ΗἰϊΖ. [86 χαγιηθηῦ οὗ ὈΥγΒ5ῸΒ ΠΔΓΚ5. ὨΪ ΠῚ 
ουΐ 88 ὅμο ἰρηθδῖ ἴῃ σὴ ; δ6 80 ἴο Ὀ6 ὕπο 
8819 ἴῃ νέεύδον Ὁ ΖεοΒα δ ἢ ΤΣ δαῖμον οἵ 
[94 γρθθ, ὑπ6 δρὶγις οἵ ῬΥΟΡΏΘΟΥ͂ 888.1}168 
τέρθλειν, {86 ψομῖν ἐπὶ »}αῪ' δχοοζίδιιοε δῃ οὗ 

ν Οδῦγιοϊ οἵ [116 ὈοΟΙΚς οὗ δμΐοὶ δηὰ οὗ [16 
Κογϑῃ ; 8.1} τὶν ἴθ πνεῦμα ἰῃ οἷ. Υἱῖ. 2, 8 
ΔΡΡΘΟΣσΒ ἰο ἤᾶνθ δϑϑυπχθὰ δῃρθ]ϊο ἴοστῃ (!). Δό- 
οογάϊηρ ἴο Οοοο. ἴμ6 ϑρίγι οἵ ἀοἀὰ ἴ8 ἰΚονν 88 
ἀντι οἰ ζρὰ μδγθ, ὙὯ0 ῥγοάποεβ ἴΠ6 τραγκ ὉΡΟΩ 
τον ἴογομθαὰβ οἵ Ὀοϊΐοναγα, ---- [ποὶν σοῃζοβδίοῃ. 
᾿Αοοογάϊης ἴο (ΑἸ νυνί ᾿ζ 18 8ῃ Δμο, 10 18 ἀϊδ- 
Βπρος ὈΥ ἔπε οΥδιλθηῖαὶ ομδγδοῖοσ οὗ ᾿ἰ8 ἀσοδβ 
ΤΟΙΣ ἴδ6 Τη6}, ἴδια ΣΟΣΔἰ ἰης δἰχ. Κ6 11} δάτηΐί8 
ἷπ δἰάτιίου [86 οοτηρασίϑοι ἡ 10} Πδη. χ. ὅ, χΙὶ. 
6, 7 (Βεν. ἱ. 18 84ᾳ4.}), υὰαῦ .ο] 459 [παῖ ἴμ6 νίονν οὗ 
ἴθ ΑὩμεὶ οὗ ἴδ ἱμοτὰ ἰβ ποῖ ὑπο ΟΥ̓ ΕΒ Δ Ὀ]8ῃσά, 
ἱμαϑτλσι 88. “ὁ ἴδ6 βαϊηΐης ἡ ἰζθ τοῦθ" 18 ῥϑοῦ- 
ἸΔῚ ποῖ ΤηΘΓῸΪὉ ἴο 1.18 δ ,6] οὐ ΟἸιγὶϑί, θὰ} ἴδ 
ΒΘΥ͂ΘΙ ΔῺ06]8 8Ϊ8δο ἱῃ Ἐδν. χν. 6 ἀρρέδγ ἴῃ βηιπίης 
ΜὨϊο Ἰθη, δηὰ [δ6 βῃϊπίηρ ὙἸΣδο ΘΟΙΪΟῺΣ ΒΥτη- 
ῬοΪΖ68 ἰῃ βθηθγαὶ ἀϊνῖμ!θ ΠΟΙ π688 δηὰ αἰοτν (ον. 
χίχ. 8). ἴπ 186 ἢτδι ρ͵δοα, βούγαυεσ, ὉῪ [86 ἐχ- 
Ῥγϑδβίοη : οἰοξμβοα ἰῃ ᾿ἴπιθη, ποϊμϊηνσ δὲ 4}} ἱβ βαϊὰ 
ΔΒ ἴο ὈτὨΐποδβ οὗ οοϊουγ, Ὀπὺ ἰΐ 18 ΒΡ 88 
“παέετίαὶ οἵ [6 ΟἸοζἴπρ ἔδιαΐ 18 ρίνοη, τι δίοι, 1 
ἱξ ροϊπίδ ἴο δηγί βίη, Ροΐηΐβ ὕο ἴδθ οἰοίίυα φῇ 

Ἡ 
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ἐδλε ἀρὰ ρμγάοοί. Νοῖ, 88 ἴῃ6 1 ποὴ ραγπιθηΐδ οὗ 
6 ὈΓΐοβίβ (οι. οἰ. χΧ ῖν. 17 844.} πδῦῖς ΓΠθτη 
οὐἱ “δὲ. ζῆ τηρι ϊαΐοτδ οὗ βϑηποι ολίοι,᾿" τ ΒΟΘ6 
δε Θῃ [ΓΘ ΘΔ] τς ᾿ιδα ἴον ἰΐ8 δἷηὶ [Π6 βαποῦ βοδίζοη 
οὔ 1αγραϑὶ ὈΥ̓ εμόνδῆ, δηὰ {6 βδποι βοδίϊου οὗ 
Ψεοῃοναἢ ὈΥ [8.86] (Βάμβ, ϑυηιὸ. ἰΐ. 89), 186 
ἐπ ᾿ἴμθῃ 18 δ" ΓΑ Ὁ] ΔΡρσορσγίαῖθ ἐπ ΟὟ οοῃϊοχί. 
ΤῺΘ βδιοςπολίίοῃ οἵὗἨ |8γ86ὶ] ἰβ 1ἰπιϊ θὰ ἰογο, οὗ 
τοὐγβο, ἴο [Π:6 βαραγαζίοη οὗ οοσ ΤΑ ἢ ΡΑΓΙΣ6Β 11} ΟΥΕΓ 
ἴο ὑμὶν θοαὶ βράγρὰ, 88 ἐΐ 18 σίγθῃ 1 ΘΟΙΏΙΠ  Βθ ἢ 
ἴο 106 τὴ) ὉΥ Φοδονδὰ (νοῦ. 4); Ὀὰϊ ὉΠ 6 βαῃοῖϊ- 
βοδίίοη οἵ ΘΠ ου ἢ ἰαῖκ68 ρδοθ πῃ {6 ο686 ὈδίοΓΟ 
8 ποῦ τη ΓΕΪΥ ΤὨγουρ}, Ὀυύὺ οἡ 18γα6], Εἶν απὰ 
Αἰ γ8 ἴὐ 18 ἃ »γεδίζ αοί, ἴῃ [86 τηϊάδβξ οὗ ἀδϑίτιο- 
τίου, ἴο τη κ6 86 τηᾶγὶς οἢ Ν μαὺ ἀοϑίσυοίίοη ἀο68 
ποῖ τουοῖ (νοῦ. 6). [{Φ δοσογά!ηΥ, Ὁ 8 ἠοΐ 50 
ΟἾθαΣ [τσ (ἢ 6 ΟἹ ίηρ δπὰ Θαυϊρημθηῦ }10 {}16 
δύΐν ἴι αι βίοι 18, 88 δῦ ἢΘ 18 ἴο ἀο, ἴογ Μηαὶ 
[δ ἰ6 ἀεδισιιοά, γοῖ ἰδ 18 σΘΏΘΙΔΙΥ δοϊςπον!θροα 
[ἴ 8 Ὀοΐπρς ἴῃ [ἢ6 τηϊάδβὺ οἵ ἴδ}6 8ὲΧ 8 [6 Ρ]δθθ 
οἵ ἐεκαάεν, οἵ ομτοῦ δπιοης ὕμθθ. ΟἿΪΥ αὔἴθοῦ ἢ6 
[48 τηϑιϊκοαὰ οὐ ποὺ ἢανθ ὑΠ6Ὺ ἴο βυῖΐα ; [ΠΟῪ 950 
Δίου ἶσα {γε γ8. 4, δ) ; ἢὮ6 ΔΏΒΜΟΓΒ [ἢ 86 Ὠ8716 
᾿ἰ|κουνῖβα (νοῦ. 11). ΤῸ 8 ρμοϑίζἴοη οὗ δυο ἀΐ5- 
τἰποϊίϊοα, ἰἔ τὩν δἷχ αἴ απγείβ, ἐλ Απρεοὶ οὗ 
“εϊουαΐ, [Ὠοτου ΧὨΪΥ οοτγοϑρομ 8. ΟορΡ. Ζεςῇ. 1. 
11 534.; Ψοβἢ. ν. 14: θη. χνὶ. ΒΥ ὑμεὶγ (αἰεί πρ 
ὌΡ ΝΟΣ Ῥοϑί τοι αὖ 886 ὈγάΖθ δἰίαγ 8 ὈῪ 20 
ἸΩ68Π8 δϑϑογίοἀ τῃοὶγ δ κίπρ ἋΡ [ΠΟΙ͂Γ Ῥοβιιοη 
Ῥοίοτο Φοβονδῖ, ὁ.6. Ὀθοϑῦβα [6 ἸΟΤΥ οὗ αοά ἰδ 
ἴπογο, 88 αὶ], ΚΙ. ; Ὀαὲ [6 πιοδηῖηρ ἰδ : τοῦϑγα 
ἐδα σιυδίέ μαδ τεαολιεα ἐξθ οἰΐηνα (οἢ. Υἱϊ. 16), 
2 οπι ἐμαὶ ροῖϊπὲ αἶνο (δε ριπίϑλπιεπξ πιιδὲ 90 
ον. (Ηκλν. : δ ὉΠ6 οοληρ ἴγοσα ἴπθ που 
δἱοοιὶ ἰῃ τοϊαϊίοη ἴο {πὸ βίη ὀοτηχηϊτοα ὉΠ|6Γ6, 80 
ὨΟΥ πο ΠΟΑΥΘΩΪΥ͂ ὈΘΙΩΡΒ ΘΡΡΘΔΓ “848 ἰδ ΜῸΣΘ 
Ἰοοϊκί πρ αἴδογ δηα μγοΐθοιηρς ἴμ6 στρ ῖβ οἵ [Π6 
αἰϊατ." “ΑΒ. 8 ἈΘΑΥΥ δοσυβλίίοη, ἰἢ6 [ὈΥΒΆΚΘῚ 
διὰ ε(ἰδαρίβαὰ ὈΓΆΖΟΠ δἰϊὰῦ βίοοιὰ [8616 ;" ΘΟΙΏΡ. 
Αἰἴηοβ ἰχ. 1. Ὅμβοτ.: ὉΠΟῪ δίοοα ἴποτθ 88 [ἢ οβῈ 
σι ῆο ψοῦ ἃ ῬΥΟΡΑΓΟ ἸΩΔΗΥ͂ νἱοὐλιη8 ἰοῦ αὅοα ἢ 188. 
χχχῖν, 6: δεῖ. χὶϊ. 8, χὶνὶ. 10.)ὴὺὺ ΤῈ δὶρῃ- 
ΤΙ ΘΒ ΕΥ τλη ἰπ ᾿ἰπθη αἶβὸ οοττοβρομβ ὑπογον ἢ. 
τ. Ὀρηΐ68, ἔχ. χχχὶ. 85 καᾳ. (ΗΈΝΟΒΤ. : 

““(ῃ6. ργοϊβεϊίοι οἵ πὸ γμ͵ίουβ 18. ἷβ σίνη]ορα ; 
ναὶ 1[Π6 ψονῖκ οὗἨ νϑησοαποθ αἶϑὸ 18 ἘΠ ΟΡ 18 ὁ0ῃ- 
{0}. “Τδδ διιροὶϑ δίαπα, Μαϊϊης ἴος (ὐοά Β 
Ὅθοῖκ δπὰ οοπιιμαηα. Ηδ ψοβα βρί τὶ 18] ὁγὸ 8 
ορϑῃδὰ οου]ὰ ΟἸἸΥ ἰοοκ ψ]{]} ἀδὸρ ΒοῦΓΟΣ ὁ 6 

ΡΪ6 δΠ1οἡ πῖον Ἰογία! Ἰορο8 οἵ [86 {πἴαγο. 
ΒΟΩΥ͂ ΔρΡΡΟΆΓ δ [9 μἷδὸθ οἱἠ {γα ηΒρτΌβθΊ ἢ, 11) 

ογᾶοτ ἴο μουν αοἀ ἴῃ τη ἀοψνη }} οὗ ἴμυ86 ν]ο 
ΜΟΌ]α ηοί ρον Ηΐπὶ ὈΥ͂ {ποῖγ Ἰϊέρ.") 

ΨοΥ, 8 πάρος πο ΠΊΟΤΥ, εἴς. (τ ἢ ἰ8 {Π16 6 
οοῃοοὶνρα οἵ 88 ἴῃ 6 Ξ'ΠΠοΟ 8 }}-6]ου ἃ) τηονα οὔ οὗ 
ἐδ λοῖν 9 κοίϊοα (ΗΠ ἅν., ἨΈ ΝΟΒΤ.), πὰ {πῦ ποῖ 
ἸΏΘΓΟΙΥ͂ 88 (ὯΓ 88 “Ὑ{Π6 ραΐθ οἵ {116 ΒΑ Ο ΠΑΓΥ, θα 
“ ΐο}. τὴ 6 4] ἴδτ ιοο( ᾿(ΠΈΝΟΩΝΤ.), ἴοτ, “1 ΟΥΓΘΥ 
ἴο ρῖνα σοῃιηδηιϊβ ἴὸ ΗΒ βεγναηῖθ," 10 15. ποῖ 
ὨΘΟΘΗΒΑΓῪ ἴοσ Φε που ἴο μὸ ἴο [6 μ]αι6. ΨΈΘΓΟ 
ΤΏΘΥ δΓὺ βίαπάϊηρ ; δῃὰ Η'0 08116 βυρροβῦβ ΓΆΓΠΟΓ 
8 τοῖο αἰβίδηοο. ΑΒ ἴο [89 ΠΟΙΒΘ, (ΟΙηΡ. Οἡ 
οἷν. νἱϊ!. 14, 16. Ασοογήϊησίὶγν, ὈΥ [η9 {πγθαβοὶαὰ 
οὗ ἴὸ νὶ}} ὑοῦ ὉὈ6. πιοδηῖ, 48 61} ϑιρροβυθ, ὉΠε 
{γοϑῃοϊὰ οἵ [89 ἴθιηρὶθ ρον, Ἰγοισῃ ΨΨΕΪςἢ 
Ο:6 δηΐογειὶ ἰηῖο [886 ΠΟΙΥ ΡΪαςο (ο}ι. νὴ. 16), Ὀπὲ 
[πὸ ουϊοτταοβί Ῥρὶπῦ, τσλεγα ἰδ οαὶϊέ τσαϑ ἤγοην ἐλε 
ἐεουτί 97 ἰλε μεορίε ἱγμο ἐἱι6 εἰξν---αυἱΐϑ ἱπ δοοοτά- 
δηοα πὶ ἢ 1Π6 αἰγοσίίου πΏΟΝ ἴοϊονν8 ἴῃ νοῦ. 4 

4. Τμαῦ ἴὴ6 φἰοΥΎ οὗ 9ε6)ιονδ, δοοογάϊηῃρ ἴο 
τ ψἱἶ]. 16, βίοοά οὐδϑγ [6 σμ τ Ὀοΐνθοι τ} 6 
Ροτοὰ δηὰ ἴδ6 αἰΐασ (ΚΕ11), ἰ8 ποῖ βαϊὰ ἐπ οἱ. 

Υἱἱ. 16; δηὰ Ε]ϊοῖ, βᾶγβ αἱ ἢγβί 4180 σῃθῸ]Ὺ : 
4“ ΉΘΓΘ {Π6 νἱδίοῃ οὗ αοα δηὰ ἴδ Ῥγορμοῖ μδιὶ 
ἴοσ ὑπὸ τηοτηϑηὶΐ ἐμ οἱγν βίατίοη," ε ἀο ποί ἰογχεῖ 
[δὲ 186 ομαγδοίογίβιϊο οὗ Ἐζοκὶθὶ ἱβ [ἢ ῬΓΟΡΘΟΥ͂ 
οἵἩἨ φἴοΥΥ (860 [ηϊτοά. ἴο οἢ. ἱ. 4-28), ἀπαὰ {διαὶ 
ὑμογείουθ δυθσυῖπρ ΘΟΠλ05 (οσ Β ἴο ὑπ Ῥγορμμεῖ 
δἰ υ8 ἴσοι [ἢ 6 ρ]ΟΥΥ͂ οἵ δεθονδα ; ὈὰΓ {86 νιδϑίοη 
οἵ 1πδὺ σΊΟΥΥ ομδηροθ δἰ ἶϊκὸ ἃ5 τοραγὰϑ {Π6 ἸΟΟΔΙΕΥ͂ 
Δηα 88 ΓΕρΡΆΣΒ {116 ἔοσιη οὗ ᾿τηδηϊ βίοι, 80 (Πδΐ 
ΒΟΙΠΟΌΪ 08 (18, Βοιμοίηθβ ἴπδὺ ΟἿΠΟΙ ἰδαϊογε 
βίθρβ ἱηΐο [ἢ6 ζογοργοιυπά, δηὰ 186 τεϑὶ ἰπἴο 1} 
Ὀδοκατουμά, ἘΕῸΓ {118 ὉΠεγΘ γ͵γἃ8 ἃ ὑδπογουσὰ 
ἈΡΡτοργίαΐθῃ 88 ἰῃ ὑπ ““ γΑγ]4Ὁ]6 ΒἰΘγο μὴ," 88 
ἡ. ΜΕΥΘΓ [85 ὨΔΡΡΙΥ ο4]16α {ἢ 6 οἤθταρ. (ΒΆΑΒΕ, 
ἱ. 812.) ΤῊο ποτὰ “72 ἀρρϑᾶτθ ἰὼ ἘΖο οὶ ἴὸσ 

ἴὴ ἄγχβὺ (16 Βοῖο, διὰ ἰμαῦ ἴῃ ΤΟίογομοθ ἴο [86 
Τα σοηγχεηΐδ οὗ [Π6 ἈΟΙΪΥ οἵ 1101168, Βρθοΐδ}]Υ οὗ 
186 δὐἷκ οἵ ἴ)1ὸ ὀονθῃαμῃῖ, Α'8 ἴδπο σμδήοϊι ἴῃ οἷ. 1. 
ΑΓ {116 881η6 ἃ8 [ἢ ματα] ὮΝ 5,η΄..5, υδβοὰ Ὦγ ΕΖζεκὶεὶ 
αἶδο ἴῃ οἷ. Χ., διὰ οοῃιηοη Εἰϑο ἤΘσο (73 

οΟἸ]δοινεἾγΥ, ποῖ : [ῸΓ [6 ““1Ἰά684] ὉΠΙΤΥ οὗ [ἢ6 
οποσγαδίιη " (ΗΕ ΝΟ51.), Ὀπῦ : [Ὁ ἐλδ ισοίί- 
αἀουδίε οὐπαπιδπέ ῳ ἐλιὰ ϑαογεοα οἰιοδι), [110 οοῃνογί: 
ἱπρ οὗ ἴδ. ομα]οίὰ ἰηΐο σἰϑτι πὶ ᾿η ἰΐδ ἀρ» ]ο- 
τίου όγὰ (Βοοϊτῖμα)] Βοβοοῦοπβ, 12, Ρ. δ) ᾿παΥ͂ 
Ὀς Ἰοοκεά Ὁρου δἵ ἴδι6 βᾶπὶθ6 ὑϊπ|6 88 8 ργορξιϑῦ!ο 
ἰητεγργοίαϊίου. οὗ [116 ϑιῃρ)ογιμθηὺ οἵ ἰδ σδοτγαῦ 
ἴῃ ᾿ΟΣΒἑΡ, ΘΒροοί}}} οὐοσ [Π6 διῖς οἵ [6 οοΥο- 
πδηΐ, οὐ ἴδια Ὀαϑἰ8 οὗ ἴμ6 νἱβίοῃ! ἴῃ 6. ὁ, Α8 ἴο 
186 ἀἰδρυϊεοα οἰ πιοϊο,Ύ, 866 ΟΕ8. ἔξ. δηὰ ΤΆεε.; 
ΚυΕΤΖ, ἴῃ Ηδοτζορ, 1ἷ. ; ΆΑΝΘΕ, Θεπδβ. Ρ. 241. ΕΓ 
[86 Ῥχορμϑιίου- ιβζογίο θα] ογιηδηΐ οἵ 16 σμθγα Ὁ 
ἷῃ οἧ, χ. ἰῃ τοϑροοῦ οὗὨ ἀΐβ τηονοιηθῃΐ (Ρ. 40), (86 
οομ͵θοϊγα! ἀεγιναϊίζου ἴγοιῃ ἴθ ΘΟ γΘΓ ἢ οὗ 
"5 (8. οἷν. 8, χνὶϊ!. 10) Ἰμΐο 573 οοπιηθπᾶὰδ 

Π 2 

᾿ἰβο ἢ ποτ ἰθδὴ δὴν οΟἰο,, 8 ἰίϊημ δ ἐν 
[αβϑίῃρ οἵ τὴε. οπυῤοιϊα οἵ οἷν. ἡ. ἰπῦο {π|6 ἐμοταῦ. 
6 σδανιοῦ- εἸμιοηΐ (458 ἀραϊηβῦ ατίΖ) 48 ἴῃ [.6 

γοργοβρηἰδτοι οἱ ἘΖΕἸΚ16] Βοπι θ᾽ ἢ  ν ὁπ56}} 18] ; πὰ 
1 1τἈ86 ἕογαι 18 ποῦ ὀαγγιθα ουϊ αϑϑ οὐ τν 85 Τορβὶν 
[ἢ 6 ΘσΟΡΥ͂ 1 ἴ ΤΑ ΌΘΓΏ 8.16 δηὰ ἴδ }0]6, γεΐ, 88 [ὩΣ 
88 ἴῃ ἰθᾳ ἰ8 σΘοῃοογηο, {ῃ6 16 δὴ Ὀ6 Ὧο ἢοϑὶθα- 
ἰΐοη αὐοιιϊὶ ἰΐ, 25 ψο πονῇ ΤΩΔΥ 8180 τιον Ε{18 
δΌοάα πόση ἴἢθ τηϊάϑ᾽ οἵ 5γδαὶ, ἱπαϑῃ ἢ 88 δ 

(διε ῦ" “Πὃν) 18. "0 παϊϊοηδὶ ἀοὰ ἰπ ἰδ ἰιοαλ θη 

Β6η56, ΑΒ ἴο ἴῃ τοϑῖ, δοα. Ποοϊτ πα] ἘοβοοιοΏ8. --- 
Ν᾽ νον, 8 ἰδ 5011} ἴο Ὅ6 οοτηραγεά οἈ. χ. 4, 18 ; 
ἔχ. χ]. δ6 8,η.; Νυπι. Χ. 11 81. ΤῈ τίη ὋΡ 
οὗ 96] ον δ᾽ ΘΔ αΥ ὑτοῆρυγοά 186 δολπἀοπιηθης 
οἵ {16 ὕπαρ] ἴο {ἰπ6 δποϊηΐοβ οὗ ἴβγαθὶ ἴοσ υὰρ- 
τὰϑΐ οἡ ἰδολ.---ΟΥῸ Ὁ ΒΊΟΝ ἐλ ττῶδ, Ἴοιὴ {πα 
βοίζέειρ ὉΡ οἱ ὑπΠ6 αὐκ, πὰ δοοουάδηοθ πὶ ἴἢ6 
ἰάθα οἵ [86 ϑυτωῦοὶ, ἴον {πιγοαϊοιιϊηρ δηαὰ Ὀγομλἶδε, 
ποῦ ΒΙψΑΥΒ ΥἹδὶ Ὁ]0, θὰ (688 Π 6.6) τη κίης 1086] 80 
ἴῃ 8 ζίνεη ο856 (ΒΒ. ΙΧχχ. 1). 

γος, 4. Το ἀϊνίηθ ὁομῃηπιδη ΤΠ: “ΑΥΥ 
ἰηἴο ὅῃ8 οἰΐγ." Υοἵ ρτδοθ 888]} σὸ Ὀδίογθ } υϑὑϊοθ. 
Βυῖ πουλιΐηρ 18 βαϊὰ οὗ τηδγϊκὶηρ πὰ [86 τοπμὶθ ; 
δὶ, οὐ ἴπα οἵποσ ἢδηὰ, σοσίδι γ ἢ νου. 6, 7 
Βιιΐρ 18 ΒρΟΚΘὰ οὗ ΜΠ ΞΞ ἴο 1Ἰπᾶκθ ἃ ἸΏ, 

ΜΨΠΙΟΝ Ἰαδὺ Ἰαϊίον ἴῃ 16 ΗἩΘΌΓΟΥ 88 ἴῃ [06 δῃοϊοπΐ 
Ρῃκσηϊοίδη δἱρμαθεῖ, ἴῃ ἰη6 Ἐσγριίαη πγι τηρ;, 85 
4180 ροη [86 {ον 8} οοἶπδ, οἱ ἴδε ἴοΓπὶ οὐ ἃ στοῦ 
(1). Βεποθ δ8 ἴῃ βϑποσαὶ ΠἸὮ (1 ὅδηι. χχὶ. 18) 

ἷβ ““ [0 τᾶς," δηὰ Ὁ “8 τηλιῖς ᾿ (Τοῦ ΧΧΧΙ. 85), 80 

ΘΙ ΔΡ8 ὮΘΙΘ 1 ΠΙῸῺΠΓΠῚ 18. πδοὰ οἢ ργροϑθ οὗ ἴδ 

ΤολΥ κὶπρ οΥ ἐλὲδ ραγοιαν' πιατ. “5Α ΟἴῸΩΒ ΜῸ8 
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88 ὨΑΙΌΓΑΙ [ὉΓ ἃ ΠΙΔΙΚ 88 [ὉΓ ἃ βίχηδίυτσε ᾿ 
Ηιτο). Ηᾶν., το (85 αἶ8ὸ Υ {{γῚ Ὠρ) ΘΟΉ ΥΘΥΒΟΙΥ͂ 

ἀοτίνοα 1 ἴτοιῃ ΠΏ, Πο]ἀ9 {πὸ ἱπάοῆπ θη θαβ ἃ5 

τοαυϊγοὰ ΌὈΥ ἴδ αἰτουτηδίαποο, [πὶ [Π6 ΤηϑΥῖκ τν 88 
ποῖ ἰηἰεπάσά [Ὁ τη. Βαῖ δὴ ἰπάἀεβηϊίο ἰῃίηρ ἴδ 
ΘΟΥΤΑΙΪΥ ΠῸ ΠΙΆΓΪ, ἢοῦ ΘΥ̓ΘῺ ἴοῸΓ ΔΗ 618, 0 ἃΓῸ 
οοποοϊγοά οἵ όγαὰ ἴῃ ἢ ΠηΔῈ ἴοστη : δηὰ ἰΐ ἱ ψα5 ἴο 
Ῥ6 8 τηδτῖκ οἵ ΔΗΥ Κη τοὺ ἰἰἶα, [18 οογί δ ἢ]Υ 
ποῦ ὰ Ὅδ6 ΒΟΙΏΘΠΟΥ͂ οχργοθϑοαὰ. Καιξρ. (Υγυτα.): 
ἃ ἴδιι δ8 τ. ΤῈ θοροῦ βἰρηΐἤσβηοο, μα ἃ 
οτοδα 8 ἤο 6 {ἢ ΙΔ [ῸΓ ϑραγίηρ, ΟΠ τ δ δη 
οχοροβὶβ [88 ρογοοίνοα ἤγοπι οὔ οἷά (ἸἘΈΕΤΌΠΙΙΑΝ, 
ΟΕΙΟΕΝ, ΟΥΡΕΙ͂ΑΝ, ΘΕΠΟΜΕ). 48 ἴο {Π6 Γοβῖ, ΦΟΤΡ. 
Βον. νἱΐ. 8, ἰχ. 4, χίν. 1; ἔχ. χὶΐὶ. (ὅθ. ἱν. 1δ). 
“ΒΥ {818 ΤρΔΥκΚ ΟἿΘ ἷ8 ϑορασαῖθα ἔγοπι {16 Τγ858 " 
(Η ΝΟΣΤ.). ΟΟμβοαΌΘΏ ΠΥ, ἢ 186 Πη488 18 ἀδα!- 
οὐϊοα ἰο ἀοϑίτιοίίοη, δ6 ἰ8 ῥγεβοσνοὰ, ὕροι ἰδ9 
Τοτϑμβοϑᾶδβ, δοοογάϊΐπῃρ ἴο τηοϑῦ : Ὀδοϑυ86 ἴπ6Τ ἰΐ 18 
τηοδὲ ΘΑ. 866 ; δοσογιϊ ησ ἴο ΟἾΠΘΥΒ : 38 ἴΠ6ΓΘ 
βίαν ὈΟΓο ἴ86 πβϑηο8 οὗ ὑῃοὶσ ᾿τραβύογβ (ιϑογίρίεϊ, 
διίεγαξ κετυΐ). ΟΟτΏΡ. 480 ἔχ. χχν 1]. 88 (ΒΧΗΕ, ἰἱ. 
148).---οῃ, Ὀεολυ8ε οὗ »ηδῦ Ῥγθοθάεβ : 86 Οἱ, 
δοστιβδίθχῃ : ἱηῃδὈϊ Δηΐ8, οἰτἰΖοη8. ΤῊῈ αυιν]ῆ- 
οδτίοη [ὉΓ {πὸ Τ ΑΓ, 18 ἐπνοίυϊἀ, Οχργοβθὰ ἴῃ οτὰ 8 
οὗ δἰ ταῦ ϑουπὰ. Γγὲ ἱπσα ἰγ, δὲ 4180 υξίον- 

ἴηρ ἴῦ; ὀὐοις ὐὐυ σα ΤὯΠΟΒΘ ΜὮ.Ο ἀΓ6 ποῦ ΟἿΪΥ ποῖ 
᾿Πκο- τϊη ἠδ, Ὀπδ 8130 δὰ Ὁ] Υ τῆ Κὸ κηόν [86ῚΓ 
Ραΐη. (Τε Νίρ)ιδὶ, πιο σΟΙΟὨΪΥ͂ δίδη 8. ἴῃ 
1:6 0886 οὗ Γεοῆδθχ ἰδῆ ο65 οἢ ἴδ πιἰηὰ.) 

γεν. ὅ. ὃν, Οοτὶ ὧνξ ; δ αἷδο 16 δβίηρυἶαυ 
Ὧ3).}0}, ὙΒΙΟΘᾺ ἰδ ἀΠΠΘΟΘΒΘβατΥ. Οοπιρ. ἔχ. χχχὶϊ. 

“1 Ὁ 

47 . Ἐχοῖς. Υἱἱϊ, 18, ν. 11. --- ον, 6. Ὀοπξ. χχχίϊ. 
25. Ἐχζοϊ. ν. 16. ΤῈ6 οοτπημηδια 18 ποῖ ΤΩΘΓΕΙΪΥ͂ ἴο 
Κηοικ ἴποτὰ ἀονῃ, Ὀυϊ ἴο τρδῖίκο δῇ υαἱΐοῦ δηὰ οἵ 

᾿ ἴδοῖΏ. Βοοόϑδυδα οὗ οἷν. νἱ!., [ἢ 8 ΕΑ ΠΒ ΗΝ (δυΡ- 
ΡΙδιμΘὨἴΔΓΥ ἴο νΟΓ, 5) 58 πὰἀα ψἹῈῈ [ἢ6 ΒΘΠΟΙΠΒΤΙΥ : 
ἃ1. {115 18. ἰτηπηοα δἰο Ὶ Υ Ἔχρ δηθὰ οἵἩ ἐδ οουγχίδ, 
νι ἰοῦ γα Ὀοΐοτο 86 ΒΟΌΒΟ ἰἱπ 1Π|6 ΠΒΙΤΟΎΤΟΣ 86Ώ86, 
88 τποῃ (οἷ. νἱϊὶ, 16), οάοσα (ἢ). νἱ δῖ. 11), ψοηθὴ 
(.ἢ. νἱϊ. 14) ποθ ἴῃ ἴμοῃ. [Κ6]], [0] νης 
ΚΊΙοΥ,, ΒΡ ΡΟΒΟ: “ΠΟΥ τ γὸ ἴῃ φΌΠΘΓΩΪ ο]α ἸηΘΉ, 
πῸ}]}] βἰγίσκοη ἰπ γοδτβ, ο ἢαα οοπια ἰηΐο {86 
δοιτγί ἰοὸ ββογιῆςο, Ὀπὶ γοῖ 41} [80 νν ἢ }}6 σΤοΓὸ 18 Ὁ]6 
ἴο 86 ιιρτηοπῦ," εἶς ἰξ τῶϑ πεῖ 186 ϑ4Ὀ- 
ἘΠῚ ΕΌΒΕΝΜ. : ““δἱ ΜΥ βαῃοΐθαγυ," ἱ. 6. οἵ 
ἴἴοβ6ὸ γἤὸ ἤδνθ βἰπηθὰ ποθ. ϑβξρτ.: δ8 ἰΐ 
ἘΡΌΘΥΞΞ αὖ ΜΥ ὨΟΪΥ͂ ὁΠ68, ἴΠ6 ῥγίοβῖθ. “" Βθῃ 

[Π6 δορί. τεδὰ : “᾿πϑὶὰθ ἴμ6 μοῦϑθ, {π|8 18 τηδηὶ- 
[οδ.}γ ἱποοττοοῖ,᾽" Εν.] ΠΡ ἴον {Πϊ8 Ὀορίηπίηρ 
1 Ῥεῖ. ἱν. 17. (Οοῃβεαθη  ποὶ κα 2 Κίηρβ 
χὶ. 156.) 

Ιῃ νοῦ. 7 ν|ῦδὲ ἢδ8 δἰγοδν Ὀδοὴ ἄορ 8 ποῖ 
δρρτονοὰ ἐπ ἴδε ἴοστη οἵ ἃ οοῃητηδηὰ (ΠΗ ΈΝΟΒΤ'), 
Ὀθίδῦθο πὸ Θ0 ΤΟΥΣ 18 ἰο [ΟἸ]ΟΥ ; Ὀσῖ 828 π᾿ [818 
ΨΥ ἰθ6 οί πηΐηρ ἷἰ5. σα] Θὰ » 80 ἴΠ6 οΥΐοῦ ἰ8 
ἱνθὴ ἴο οοπίίπο ΟΠ γι {ΠῚ τΠ6 ὁθηὰ. (ὐτῃρ. 
ἥτι, χῖχ. 11 (1Ἰν. χὶ. 24. Τῆς ἀοβ]ϊης οὗ [πο 
Ὠόῦβ6 ἴπκοβ μἶδοθ ἰῃ δοοογήδῃοθ τὶ ἢ ΥὙΟΓ. 6, 1ῃ885- 
τηποἢ δ ὕπο οουγίβ Ὀοϊοηρίης ἴο ἰξ 885 αὶ ὙΠ0]6 
(Ὑ ἢ οχρδηαζίου οἵ "2 ἰ8 χίνθη ΌΥ Π168}8 οὗ 

ΓΌΥΠΣ, δὺὸ ἐμαὶ ΒΟΌΒΘ ΠΟΤῈ ΞῷΞ “΄ ΒΔ ΠΟΙΌΔΥΥ " ἴῃ 

γε. 6) δγο' ἢ]]οὰ πὶῖῃ σοΙγϑοθ. [1 18. ΟὨΪΥ ΠΟῪ 
Εἰ αΥ μὸ ἱπίο 1. οἱῖγ. Ηε Ῥθβηθθ ἴθι ΟἿ, 88 ἱΐ 
πέτα, Ὁ τ ΑΤῪ ΔὈΓΌΡ 1688 (ΗΠ ΈΝΟΒΤ.). 
[ νοῦ. 8 Ε.Ζζοϊκ 68] ΟὨΪΥ ἰδ Ἰοῖν τοτηδί εἷηρ ἰῃ 1[}6 

οουτι οὗἩ [86 ῥτίοδίβ οἵ {16 τόσα} ]9, ἴον ἰὺ 8 [ΤῸ 
[6 Ῥτορδοῖ 15. (Αμαΐηβὶ ΚΙΜΟΗΙ, ΗἸΤΖ., ΚΕΙΙ,.) 
ἱπταργεβείνο δοϊἑπῦο! (1 Εἰπρβ χίχ. 10.) 10 18 

ποῖ 88 Ὀοὶη Βραγοαὰ ἐπεὶ Εἰχοκὶθὶ, Βροδκίην δ8 ἢ 
ἀοδδ οὗ ἷ8 ΟΝ δοσογὰ 88 ἃ 6 Γ8Ὲ Βρϑοίδίοσ, οοπηθα 
ἱπῖο οοῃβίἀδγαϊίοῃ, ᾿18ὲ 88 4150 [Π6 Ῥγοβουυ]ηρ, 
ΤᾺ ΔΙΚ ἷἰβ ποῖ πιδὰθ προ ἢἷπ. Ηἱΐπβ Οὔ) θο. ΟΠ ἰ8 
τηϑϑηΐ, ὑπογοίοσγο, ἴο ὈῈὲ τοϑὰ ὧδ ὁσει Ὑη ὑδίισεθῃ 
ἐλ ἐχεοι δέον ἴῃ ἐλ οομγίϑ οἵ 116 ἴθιΏρ]εῈ απ ἐλαΐέ 
ἐπ ἐλε εἰν. “ρεδνι). ΟΒΕΝΜ., ΗΈΝΟΒΤ. : (αἰνὰ 

Ῥτοῦ. ΝΡ. υἱτἢ δὲ οροπίμοῖίο ἕο ἴδ6 ὅγβὶ Ξξῷ 
“Ἅδη ἢθ τοϊηαηοθαὰ ΟΥ̓́ΣΣ,᾽ τνἱΖ. 1," ὙἘΘΓΟ ᾿ἪΘ 819 
ἴο ΒΌΆΡΡΙΥ ἵπ ᾿βουρπὶ γε. Ἠπκοδτ. : “ τακίηρ 

ἴδ Ρ]406 οἵ ἴῃ ποιῃ ; ἃ ἢ6- γοιπαἱ μδάσονοσ." [{ 
8 αὖ 41} οὐθη ἐδ ΒΌΣρι βίᾳ, ἱπ ΟΥΘΥ ἴο ἀστοϑῖ δἰΐθῃ- 
[ἴοα, ἤο Θιῃρῃαδίζο {μ6 σεβυϊν, ΒυΧΤΟΒΕ: 6Χ- 
Ργθϑϑίηρ [9 σοπδίδγηδιοι δῃηὰ Ρουρὶοχὶτν οὗ [86 
ΡῬγομμεῖ ὈΥ̓͂ πηδδῃ8 οὗ ἴπα οοηΐῇ ἴοττη οὗ {6 
οΓὰ, ΚΚΟΙ], ΓΟ] ον ΗΖ. : ἃ “ τηδ] ογυτηδιίοη, 
ἃ Ὀἱθπαϊμρς ἰοροίμον οὗ [δ ραγίΐο. δηὰ τ86 ἰπι- 
Ῥογῖ., δῃηὰ τη] 68 0}Υ ἃ 811} οἱ [6 ΡῬθῃ, ἴο Ὀ6 τοδὰ 
88 8 Ῥαγίΐο. ἽΝ), διὰ ἴο 6 σοπῃεοίοι σἱτὰ 

ὈΠ.373." δα οΟἴδῦ δἵίθιηρῖβ αἱ ὀχρ)᾽δημαϊίου ἱπ 
τ “τ 

Ηδν. ἔν. τοδὰβ βί ΡΥ : δ. Οοταρ. ΝΠ. 

χνὶ. 4δ; 708}. υἱΐ. 6, Ηἰἴβ δηγυΐϊβῃ νϑηΐ8 1196}{ 
ἴῃ ὑΠἷ8 ΟΥΥ ἴο οὐ (ςἢ. χὶ. 18 ; 1 ϑὅ6πι. χν, 11). 
ον ἴῃ8 αυρϑίίοη, οοὴρ. θη. χυ δ. 28 δα4., 
χχ. 4. Τα αὐοβίϊοι 18 ποῖ : “τοι ἴπ6 8ο] οΥ̓͂ 
[ἢο86 ἼΡοι τ οπὶ 86 Πιάρταοπΐς 45 750 (Ὁ]]6Ὲ 
(Η να δ81.), Ὑοθθ γαργοϑοηϊαϊίνο ἘΖοκὶθὶ οδηηοῦ 
6, Ὀυΐ : ὕγοπι ἐδε {οοἰΐπσ οὐ λὶδ ζεἰϊοισ-οα ἶοϑ, οὗἉ 
ΠΟΤῚ ὑπ γΘΌσΘ πὸ Ἰηθητ 0. 18 τῆι, ὙΠαὺ ἢΪΐ8 
ἀρ οτηοῦ 8 ποῖ ἱπάεγοα ὉΥ ἢἷ8 πανὶ πρατὰ οὗ 
[Π6 Ῥἱοιβ Ὀοΐηρ βραγοὰ (Η:11Ζ.}, Βῃο ΔῈ εἰ Ποὺ Ἠΐ8 
ἴδαυ 1ῃ τ ἷβ γοδβρϑοῖ, τη Ὁ ἴῃ ΦογθβΆ] 6 πὶ ἴμ6το Μ6}} 
6 ποίίῃς δὖ 41} ἴο Ὀ6 βρδγοὰ, οὐ ἴπαὖ [8 ΞρϑΓΙ ὩΣ 
π᾿ οομηρατίβοη 1 (μ6 ἀθδίτιυσίο ἀ068 ποῖ δὲ 

ΑΙΪ σοπιθ ἰηΐο οοῃϑιἀοταϊίοη, Ἠδηοδ ων Τη6 
χοδίάτιθ οὐ ἁ ὠἀ1818δ0ὶ] ἴθ ἱπαΐ ψηΐοῃ 801}} τοτηδὶ πῃ 
(ΟΦ ΡΘΟΙ ΝΥ αὐ Φοτγι δα] 61) οἵ [ϑγαθὶ οοἸ ον οὶ Ὺ 
δἴτον [6 φγϑονίουνβ (ἴπ Αβδυτίδη δηὰ πὸ ΟΠ Δ] 688) 
ΘΑ ΑΒΊΓΟΡοΒ. (ΩΡ. Ὀοβίεβ, ἢ. νἱἹ. 8. Ἡδετθ 
186 ουδρουτίης οἵ ἔστη, οἰϑενσθτο ἐπ6 οὐἱρουτγης 
οὗ {πὸ ϑρί τ, 

εν. 9. Α8 ἴ886 ῥγόρῇοῖ, οὐ δοοουηΐῖ οὗ [ἢ9 
ιοδΐηθϑϑ οὐ (ἢ6 ἀοβιίγυοίίοῃ, τ Δ 68. 0 πηθηΐιυ ἢ 
οὗ [86 δρατῖῃρ ἰπ ἢ͵8 ααὐδίϊοη, ἴῃ 1ἰκκ9 τλῆμον Οοά 
αἶδο ἀο68 ποῦ ἠο 80 'π ΗΒ δβῦνεγ, ὑθοδηδβα οἵ [ἢ9 
τοδίποβα (ἽΝΌ ἽΝ3, ἴπ ἃ 5υρουϊ αι νθ 86}86) οὗ 

(8Π6 φι]δ ΑἸ οὗὨ ϑταθὶ δηὰ οὗ Φυάδῃ (εἰν. ἱν. 4 
8η4.). ΟὐπΡ. ὅδη. ἷν. 18; μάτι. ἱν. 6.--- ζεῖ. 
νἹἱ. 17, νἱ. 28.---π Ὁ, Εν. τ: ῬΟΥΨΘΓΒΘΠΘΒΒ ; 

ΗΠ ΈνΝαβτΤ. : ἀσοϊοηῃβίοη ; ΗΙἼΤΖ. : ἰάθη] νἼ 
Ἵ. 188. ᾿ν1}}. 9. Βορῆ. οἵ “23, Ῥογ 808. (88 

ΒΌΘὮ ΓΟΒΟΪΠΙΟΩΥ 10 ἴανοιν οὔ πῆδῖ 18. τίη ΟῈ 
(οὐ ρασγί ἰβ ὨδΘΟθΒΒΑΓΥ) : οὗ ἴπο ρέτγνεγβίοη, ἴ8μ8 
ϑοϊτηρ δ98[46 οὐ ἐλε γἱσὴξ (θῖν. Χχυ, 19; ΑἸΉΟΒ 
γ. 12). ΑΡοθίδβυ ἴγοπι οι ἀοθβ ποΐ 16 ἴῃ Ὧο 
εοηϊοχί, δηὰ ψου]ὰ 4180 Ὅ6 τοῦ οἴη] οχ- 
τεβϑοὰ (1 Κἰηρδ χὶ. 9). Α8 ἴῃ οἷν. νι}. 12 τ οὶν 

ἸΔο]ΔίσΥ ἰ8 ὀχρ αἰποά ἴῃ [}.)18 ΨΑΥ͂ ἔγομι {πε ὶῦ οὔτι 
ἑοῦ, 80 ἤογθ ὑπο ὶῦ τηογὰ] οοττιρίίοη. Ἦδγθ 
αἰδο ἴπὸ αυθδίίοῃ ἷἰβ ποῖ δϑουϊν Οοὐ᾽Β Ὀεϊηρ δῃὰ 
δδϑεηοα, Ῥαϊ δρουϊ ΗΪΐ8 Μ|}} δῃὰ δοϊϊῃρς. Τῇ 
οἸδῦδβοβ 82:6 ἱηνοτιθὰ ἴο οοστεβροπὰ ὑὴϊ (88 
Ῥγθθθηΐ οοηἰοχὶ : ἢ οἷ, Υἱϊ.. 12. ἰὰ ἰ8 (86 ““ ποῦ 

ἱα τμαῖ ἰδ δρόκθῃ οἵ ἔγδθι, βογθ ἰΐ 8 109 
“Πανὶ ἰογβαίκοη. "ἡ ΤῈῸ ΗΠΠἔπρ οἵ τ86 Ἰαπὰ 
διὰ οἷὐγ ψἱ Ἰαν]688 οοπάθποϊ δέον μον [ΠΥ 
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Ἰτραρίῃθ ὉΠΟΥ͂ ἤαΥΘ ἔγθθ βοῦρθ, δὰ ἴΆΠΟΥ ὑπδὺ ἢῸ 
ΟἿ 15 τα κίηρ [86 ονουϑίρηῦ οὗ ἴθ, Απᾶὰ νὰ 
[ἢ6 ““ ποῦ βϑροῖηρσ " ἴποτα 18 σοπηθοϊθα ἰῃ νοῦ. 10 ἃ 
Ῥαγίϊδὶ οοῃ ἢγηηδίίοη οὗ ὑΠδῖγ βαυϊηρ 88 τοραγὰβ 1Π 6 
ΘΥ6, ψηΐση, Ὠονόγοῦ, οἡ πὸ οὐδοῦ παπᾶ, 80 ἔδαγ- 
ΤᾺΠ]Υ ἀοηγομδίταίοθ ἀοα᾿Β Ῥγθβθποθ ἰη {88 Ἰαπὰ ὉΥ͂ 
ΤΆΘΔΏΒ ΟἵἨ ὠτἰρ ϊδουβηοθ8 δηὰ Ἰπάρτηοηΐ (δροβίο- 

8). ΟὐτΩΡ. σοῦ. δ, οἰ. νἱϊ!. 18, ν. 11, νἱῇ. 9. 
ἢ ΨΑΥ͂ ἰθΒ ἴπ6 Ὀδεηΐ, δηὰ πῃ ζοηθγαὶ [6 ΤΩΒΏΠΕΓ, 

οἵ Ἰἰΐδβ.0. Βυΐ ψῇιαῦ ΠΟῪ ΒΌΡΡροϑε ὉΠΟΥ͂ ἀτὸ ἰγοδάϊη 
ὍΠΟΘΙ ὉΠοῖΣ ἴοθῦ δ0Π168 48 ἸαΟ Υ̓ ἴο Ὀ6 ΡΠ Ἶ8ἢ 
ὍΡοΟη τποὶς Ὠραὰ (1 Είηρβ νἱῖϊ!. 82)).-- ὅν, 11. 
ΑἸἰγοδάν ὑπ δῆϑοῦ οὗ ἀοά ρᾶνα δὴ Δθιστηαῦνο 
ΤΟΡΙΥ ἴο (86 αιιοδίίοῃ οὗὁἨ ἴπα υτορῃοῖ ; Ὀαυΐ 5{}} 
ἸΏΟΙΘ ἰβ [18 ἴΠ6 δλδὲ ἸΠ [πὸ δηποιιποδηγθηΐ οὗ 
[Π6 Δοοοια δηθὰ ἴδοϊ τηϑδάς ὉΥ {}|6 Ἰοδά δῦ οὔ [86 
τηγαύθγίοτιβ ΑΥ̓ΘΉρΡΟΤΒ ἴῃ ὉΠ οἷτ ΠΆΙΏ6,---Δῃ ΔΠΠΟΌΠ6Θ- 
τοοηΐ ψ ἘΣ ΟΝ ΘΟΥΔΙΗΥ ἱποϊυ θα ἴῃ ἴξ 4150 06 Ῥο58- 
δ᾽ Ὁ][0 Βρατίηρ. ΟὈἸΩΡ. Οἢ γῸΣ. 2. Ομ. ἄεη. 
Χχχυϊ. 14; Νύτη. χίϊὶ. 26. Οομρ. ἵμικο χὶν. 

22; Τομὴ χυὶ!. 4. Ὑπὲ Οοτὶ πρὴς 855. ἰβ υπ- 
ἨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂. νν 

᾿ς ΘΟΟΤΕΙΧΑΙ͂, ΚΕΕΗΒΟΤΙΟΝΒ, 

Ἱ. Τὺ 18 ἃ θυ ΠΑΡ Υ οὗἨ ΗδΔΕ ΟἿΌΣ ῥγορῃοὶ 8668 
ἴῃ ν᾽ϑίοη, {Ππ|ῖ, Δολν ον Υ τη 6}]1 {Π6 νἱβίοῃ οἵ φῇοτΥ 
(οἂ. 1.) γοιραΐηϑ δὖ ἴΠ6 ἰοιιπάαιίοη, πὰ ΒΟΊΟνΟΥ 
το ἢ οἡ [18 ὈΔ518 7π6 πηϊΐγ οἵ Ηἰπὶ ν]1ὸ βρθβκϑ 
ἴο [6 Ῥγορδοῦ ἀπὰ ἐγαιιϑαοῖθ νυ 10} ᾿ΐηι ἰ8 ἰῃ βυὉ- 
δίδμοθ ργοϑοῦνθᾶ, γοῖ βοῃχοὶηθ8 [6 916 ΟΥ ἴδ6 
οὗν ϑθτηθῃΐ οἵ [86 ἴοτιῃ οὗ τηδηϊ  οβιαιΐοη σοιγοβ 
ἰηΐο ὑπ6 Ὀδοϊκρτουπά, 6... ἱπ οἰ. νἱΐΐ, 2 8η4. [Π6 
το! -ομδτίοὶ δπὰ [86 ομδ]οῖἢ ; δηὰ ὉΠ 8οῃλο- 
{ἰπη68, 88 ἰῇ ἴδο οὨδΡίΟΡ ὑδίογε τ8 (γεῦ. 8), 8 
ΘμΔηρα οὗ υἱοῦ ἴδ κ68 ρἷασο, σοιτοϑροπάϊηρ ἴο {86 
δΡΌΘΓΕ οἵ {6 τενεἸδίίοη, ὙἘΙΟὮ ἰ8. ἤΘΓῈ ἐδθ 88ΠῸ- 
ἔμ οἵ δοῆοναῃ. Τὰ ᾿πουσῆς Ἡ ΐοὴ 18 ἴο Ὀ6 
ΘΧΡΓΟββοα εὖ [6 {{Π|6 8:1}}}168 οὗ (861 [86 γθδϑοῃ 
οὗἨἩ [πὸ αἰθθϊποῖνο ἤοτη οὗἨ ἐχργοβϑίοῃ ἴῃ ν᾽ ϑίοῃ, 
ὙΠ|]ς δ 6 881η6 ἐἶπιὸ ἔἢπ6 γα ἰδ πὸ ψαηΐ οἵ σοῖγο- 
δροοίζνο τοίδγθησα 5ῃόονης ΤπαὉ ἰδ ἰδ ὁη6 δπὰ ἴῃ6 
δ06 ΤΠΐηρ, 80 παῖ, 418 ἴα Ὀδοη 58αϊά, δτηϊὰ 4]} 
Ὧπ|6 ἀἰνογθι ιν [Π6 ἩΠΙΓΥ οομεπα68. [ἢ 18 ΜΑΥ 
ἐδ 18 [8 βαπι6 Φθῃονδῃ Ψ|ὴ0 18. 866. ἴῃ Ηἰἴβ σου 
ἴῃ οἢ. ἱ. {παὺ Ἰᾶαγϑ ποϊ οἵ ΕΖθῖκῖοὶ ἴῃ οἰ. νὴ[ὁ 8, 
δῃὰ {ὑπαὶ ΘΥ̓ΘΓΥ ΘΤΘ ΘΡΘΑΚΒ [0 ἢΐπῃ δηή βοὶβ 88 
ἢϊ6. αυϊάθ. Απὰ 80 Ηθ σψιο {τὸ ἰπὶ ἃν, [86 
βρίτι (6ἢ. ΥἱΠ!. 8), ἙογΡΑ ]Υ σομέτοἶβ ΓμῸ τηονθ- 
τηθηΐβ οὗ [ἢ6 “Πα 70] αἶδὸ ἴῃ οἢ. ἴ. 12, 20 544. 
Απά ἱπ [ἢ βθύβθῃ Ἰηδη οἵ οἷν. ἴχ. 2. 1Ὁ 8 Τγ ΧΟ ἴῃ 6 
δἰοσγ οἵ [ΘΒ οναῖ ὑπαΐ ᾿8 ἀσαὶη πη ο]ἀοά. 

2. Ουυρ αἰϊιαρίθδῦ αἶβο {ἘΓΠ͵51165 ἃ Ῥγοϊπἄθ ἴο [δ6 
Ἰαϑί ἀδυ, [ἢ ““ ἐνοῃΐῃρ οὗ [6 πουΐα ᾿ (45 ἴδησο 
64}18 ἰ αἱ θη, χυῇἕδρθ)}, ΔΡΡτοδο πη ἴοτ ἴῃ6 ἰῃ- 
Πα ἑαηὺβ οὗ 7 6γιιϑα θη. ᾿ 18. {6 ΔΡΡΘΑΓΘΠΟα οὗ 
ΔΏΘΟΪ8Β οὐ ἴΠ6 Βορπὸ 8 ποῦ ΠΊΘΤΘΙΪΥ ΠΔΓΆΓΙ ὉΥ 
ΤΟΔΒΟΏ Οἵ {Π|18 ῬΆΓΆ]16], ὈὺῸ 80 τηυσσῇ 6 Ι]ΟΓ 88 
1π6 ἡάρτηεηΐ οἡ Φθγ584]6 πὶ ἴῃ ΗοΙΪΥ ϑοτγί ρῦιΓθ--- 
τιθοἢ τηοτα ἔπη πα ἀδβίτιολίοη οἵ ϑοάοτῃ δπὰ 
Θομηοττδὴ -- ἴδ ἃ 910}, πᾶν, ἃ σοηϑίξασηϊ δἰ οπχθηῖ 
ἴοσ [ἢ Ἰα80 ἱπάρτηοηί, 

8. Ιῃ 16 νἱδίοῃ οὐ ροιγ (οἢ. 1.) γχὸ αν 
πού οθα γεροδίθα]  (ΘοτηΡ. δϑρθοί ΠΥ οἡ οἷ, 1. 28), 
ΔΙοης σε ἢ ἃ Ῥγο οὐ ἐ ΠΔῊ ΟῪ }ιἰςσῖα! σΠαΓ οὕ ̓  Οἡ 
186 τσ Ποῖς, [Π6 Ὀτίρις ϑρ] πάσαν, [6 διιη-Ὀγί σαὶ 
δἰουιθηῖ, δηὰ Ἰδβϑυϊν {πη6 ταϊπῦον. Τηῦὺ8 ἴδ6 
ῬΓΙΘΘΓΥ ἴοττῃ ἴῃ αἰ ᾿ἰπθπ ἴῃ 06 τιϊάβὲ οὗἉ 188 
ΔΥΘΏΟΙΒ ΟΒΠΉλ ΒΌΓΡΙΪΒ6 υ8. ΤῊΘ “ΟΠ6 ΠηΔῈ " 
ἦπ ὉΠεῖν τοϊ δῦ 15 ἃ υἱ νὰ δ] πίοι; το “" [86 ΠΥ ΚΟΠ 688 
85 ἴΠ6 ΔΡΡΘΑΤΆΠΟ6 οὗ ἃ ΤηΔῃ ᾿ ἴῃ οἷ. ἱ. 26. 

4. ΑἸΤΠποπρῆ οοποοϊ γοὰ οὗ ὀχθοπ νον ἴῃ ἃ ἢΐδ- 

ἘΖΈΚΊΙΕΙ,. 

ουῖοδὶ ἔοσπι οὗ οχργοβδίοῃ ἴοσ 1τ86 ἐπιιηθάϊαΐο οὗ- 
͵οεῖ οὗ [π6 νἱδίοιν ἴῃ οἷ. ἰχ., γοῖ 86 στοῦρ οἱ 
Β6ΘῺ ΤΟΡΙΟδΘηἐ8 Βυ  αύδη ΕἾ }}Υ {Π6 βατὴς ἑμίμρ δὲ 
Μηδὺ οἷ. 1, βοΐ Ὀοίογθ [Π6 δυθβ οἵ ἴμ6 ῥγορδοῖ, 
ἴῃ Τοίθγοηοο, βιϑί οὐ 4}1, ἰο ἰβϑιβοὶ. Οὐμρ. ἰῃ 
1:18 Θομ οι οη οϑροοίαγ αὶ 18. Π6]ἃ 88 θϑίδὺ- 
Ἰ8μι6α δβ ἴο ἴῃ Αηρὲεὶ οἵ {π6᾽ Πογὰ ἱπ τοϊδϊίοπ ἴο 
[86 ρἴοτγ οἵ οδοναῖ (μΑΧΟΕ, Οεησϑὶδ, Ρ- 386 
[1΄. ἃ Τ΄ Ο]αΣκΚ], ἀπὰὶ οὰγ οοιτί 4] οΠθοῦ ἢ 5 οἢ 
οἢ. ἱ, 4-28).,. ΤῊΘ ὅδοῃ οἵ πιδῃ, θη Ηδ 5}}4]} 
ΘΟΠῚΒ ἰῃ ΗΒ ρίογν, δπὰ 41} [86 ΒΟΙΪΥ͂ ἈΚ ]8 τὴ 
Ηΐπι, 48 ἰδ ἰβ 8ι]Ϊὰ ἴῃ Μαῖῖ. χχν. 831, Κονὶδο 
ϑ8θραγβίεδϑ' (ἡυδὲ ὧδ ἤδγο (ἰ6 τϑιὶς 18 [Π6 αἰνίαϊης 
6] 616 }}) [8.6 Αβϑϑιι Ὀ]οὰ παϊΐοηβ ὁη6 ἔγοιῃ δηοῖΣ. 
Ουϊΐΐο ἰῃ δοοογάδιιοα ψὶ [86 ΑἸ ἤἴδγοποα οὗ ὕλπιεϑ, 
οὗ {π6 Ἰαϑῦ ἀν ἤτοῃ [86 ἄπο ψ βθὴ ἰΐ ἱ5 οδ]]  ὰ 
ἰο-ἄαγ, ᾿ι8ὲ ἃ8 ΘΧΡΙΓΌΒΘΙΥ ἀοο8 [86 }ιάριπεηῖ ἀ8- 
γον προ ΠΙῚμ {Π|6η ὧὲ ἀοθ8 ἴΠ:6 Βραγῖπρ ἴὰ ΟἿΓ 
Οδαρίοτ. 

δ. 1ὲ 18 ποὶ ““Ἠαῦτον Ροοίγυ," δ8 νὰϑ ἴδε 
ορίπῖομ οἵ 1:86 οὔ ἰπχ68. πλοῦ ϑοϑύμοῖϊς [ΒΔ [Π60- 
Ἰορῖοα] Ἡογάον (Οἰεἰκὲ ἀεν ἀδῦν. ΤΡοσαὶθ, ὶϊ.}, (δῖ 
ἷβ ἴο Ὀὲ οτράϊοα ΑἸ κα ψὶ ἢ [Π6. ὈΥΙΘΒΌΥ ο]εσωθεΐ 
ἴῃ 1Π6 Δηρο]-]οβον οὗ ἔζοκὶθὶ, ἀπὰ αἹὰ [88 Ἰϊο 
6δ]οχηθῃΐ ἴῃ [16 υἱοί μοοὰ ἴῃ σοηοτα]. [δαῦ ΠΟΙΠΟΓ 
ἰοο8. πα “ Ξυπιῦο]ο σα]ίια, ἢ 85 ΒΘἢΓ δηὰ ὕ- 
Ὀτεὶξ στηαϊηϊαὶπ οὐ ἔΐο οἴπον παπᾶ, ἔστη [86 
ΟἾΪΥ ατοαπά ἴοτ ἰ. Βιι ἰξ 1168 ἴῃ 86 πιΐιτε οὗ 
τη σΑ]]ηρ οἵ {Ππ|ὸ ἀπρθ}]8 (ποπιδη οΠΠεὶ!) ἴο Ὅ6 ἴΠ6 
τηράδίϊῃσ εἐἸοιηθηῦ, τηϑ ϊαΐοτ οὗ 1.186 αἰνα τουθ- 
Ἰατίοῃς ; ἤθῆσα ἴο Ὀ6 ἱπ βΈΠΟ6Ι8] νυ δὺ σοη αι δδ 
[168 ῥγορμοίϊς οὔϊες 8180 (Ηυρα. ἱ. 18), θαΐ φιϊίθ 
ΒΡΘΟΣΑΙΥ ψμαὶὺ ΘΟ ρ8 ἴο 116 ΘΠ Ρ]ογτηθηΐ οἵ 8 
τος (Μα4]. ἰϊ. τὴ. Π| οννουοῦ, δοοογΐης ἴο 
Ὁπ|. χνὶ. δ, {86 ῥτίοδίβ ἀγὸ ἴγοβε ἡ οτο Φομονδὰ 

ῬοΣταΐΐ5 ἴο σοπιθ ΘΓ ἴ0 Ηϊΐπη, ἃ: οδι]ϑὰ δ 

ὈΣΥΡ (Δ εχμρ]αημδύοτυ ἀοδίρσπαίίου Βανϊηρ ἴδ ᾿ 

βαῖηθ Ἰο ὕθγΒ 88 ἴῃ μου ὈΪτα), δηὰ 1 ΠΟΤ ῬΓΟΡΟΓ 
νοῦς ἰ8 ἴη6 ὈτΙσίηρ ΘᾺ οὗὁἨ (86 δδογίβοθαδ, ἴπεπ 
[ποὲν τηραϊαθίοη [168 θβρθοαν ἴῃ [86 ἀϊτοσίίου 
ἤἴτοιῃ [δυο] ἰο Φομοναδὶν , ψ ϊϊθ, οἢ ἴὴ6 οἴμοῦ βαπὰ,, 
[Π6 πηραϊδίίοη οὐὗἨ ἴπ6 δ ροὶβ [88 1ἴ8 ΒΡΏΘΓΟ ἴῃ 186 
οἶμογ ἀϊγθοϊίοη, δῃμὰ (δῇ ἐχουβίνο νυ, υἱζ. ἔγοτῃ 
(οά ἰο τηᾶπη, δὰ 80 ΠΥ ἅτ 081] 6 ὁ’ Πηοβϑθηρογ8, 
Δ ὈΔϑΒη ἰ0Υ5, δα ἰῃ δοοογάδηςα ἘΠ ΟΓ 1} ἃ ἀο6- 
{ἴῃ 8 Τγατηθὰ ψ 1} τοραγὰ το {Πότ ἴῃ ΗΒΘΌ. 1. 14. 
ΤΊΘ μεγίροξοη οὗ [6 ἰάθα οἵ τηϑἰαδίοη, το [86 
ἴνο ἀϊτγοοίίοπβ ηιθῖ, νγαβ Ὀσουρῃῦ δϑουϊ ὑπτου ἢ 
Ηΐπι ἱπ ψ ομ ἔπε ἀϊνίπα βοπάϊωρ 8 ἃ 86} -τηδη]- 
[εβιαἰϊοῃ οὗ Οοὰ, δηὰ τ06 μυιθεοΥ ΟΠΔΥδΟῦοσ ἷβ 8 
86] -ϑδοτίδοθ οἵ Βυπμδηΐϊς (1 Τί. ἰδ. δ. Νον 
δομοναὴ ΘΡΡθασβ ἴῃ Ηἰβ: πρε] κασ᾽ ἰξοχήν, Ἰυϑῖ 45 
οὨ [8 ΤᾺ 816 [118 ὈΓΙΘΒΕΥ ΟΠΙΘΙ ΤΈΡΓΘϑοηῖβ 
Ιϑγαοὶ, [ἢ 9 παίΐοῃ οἵ ρῥγίθβίβ, 8πὰ 18 ἤϑδα, 186 Ἰηρὴ 
τοδί, σαργοϑθιῖδ ἐΐ6 ἰβγαο ΠΝ} ογάον οὗ ρεἰββῖβ. 
οῖο ποιὰ [ἢ8 Ὀ6 ἃ ρτοβιαυγαίίοη ἴῃ νἸβίοῃ οὗ 

[π6 ρογίδοϊοα τποάϊδίλοι τη [η6 Απρεὶ οὗ Φόδονδα 
ἴ6Γ6 ἐπ ῥγιοδίν οἶος 88 ν}96}} ἃ8 ῬΓΘΑΥ οἰου πς 
(““ 116 ποῦ νι ῖῖο ἴοτηι οὗ ο, ὈΜΒΆΞΙΤ). 

6. ““)ἶἴβᾳᾺ ταυδὲ δοιιϑίάογ (δ 18 85 θείογομβδῃὰ Ῥγο- 
ὈΑΌ 16," ΤοΙηαγ 8 Ηθηρδίοη ρου, ““ Ὀθοδῖθθ [86 
ΑὨμβεὶ οἵ δε Ἰμοτὰ ἰβ τεργοδοη θα Θ᾽ ΒΟ ἜΘ ΓΘ 8180 
8 1:86 Ἰοδάϊηρ Ῥδυβοηδ! ν ἰὼ ἴμ6 στοαὶ ἀἰνὶηθ 
Ἰυάρτησπίβ, τ ΒΙΘἮ ἀγα οχυσι [6 ἴῃ {πὸ ἰπίογοϑίβ οἵ 
τὴο Κίπράοιῃ οὗ αοὰ, Ἦο ἰΐ να8, 6.9... ΨἘ0 88 {}γ6 
ἀουϊτογίης δηχζοὶ 810 {Π6 ἤγβῖ- θοσῃ οἵὗ γ, 
Ἐχ. χὶϊ. 38." ““ΤΉοΓΙΟ 1165 δὲ ἴπ6 ἰοπηδαϊίοη 
οἹὰ ρἱοΐατε οὗ ἴ6 Ἐργγίίδη νοῦ, Ὀπὶ 8}5- 
ἢχιγεὰ ἱπὰ {86 φῥγορβοιίς ϑριτῖὰ 148 ἴδοτε [86 
ἀοδίγογϊηρ ΔΏρε] Δργδατοὰ 68 ἔπι Π οὶ γθτὰῦ οἵ ἐπ 
φονδηδηί- ῬΘΟρίθ, 90ὸ ΒΟΓῈ δ ἌῦῬοϑαϑ δὲ {πε 16] 
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οἵ ἴ.6 1ά64] Τῃθοοσϑου, οἵ ἴλοϑο ὑτ]Υ (αὐ [Ὁ] ἴο 
ἀοὰ διιοὴρ Ηΐδ ᾿ἰώίλαι (ει, ἰχ. 4 844.}, 88 [Ὰ6 
ΑΥ̓ΘΙΡῸΓ οὗ ἀπροῦ [1 η688 οἡ ἴΠ6 δροβίδίβ ὑπ ΘΟΟΓΘΟΥ͂ 
(ἢ. χ. 2, 7. Βοῖῦ τμΐηρβ βεῦνθ οὔθ οὈ]θϑοῦ, [86 
ἴσυς ποϊΐαγο οὗ {86 οονθηδηῖ-Ῥ ΟΡ 6 " (ΗΠ ἀν... 

7. ἔοτ ἴδ ΤΥΡΙΘΆ] Δ] }ιβΐοπ ἴο Ομ τίβῇ [86 [0]]οΥ- 
ἰδσ ΕΣ ἃῖῸ ΘΠ τηογαίρα ὈΥ̓ (Π6 δῃςσϊθηΐθ: (1) 
Τμε πυπγαν ΤΌττη, 88 μαυϊης ἰ ἴο ἴδ ἱπολγ- 
πδίϊοῃ 85 Μ6}} δὲ ἴο Ηἰβ ρονγδγίῃ] τηοὰϊαζίοη ; (2) 
ἴθαὶ Ηδ ἱβ ““οπϑ,᾽1 Τί. ἰἱ, δ᾽; (8) πᾶς Η6 ἰ5 
ἰοππὰ ἴῃ 116 πιεῖ, 88 1ῦ ὙΓΕΓΘ 88 ἃ ῥτΐποοθ, ροίϊπῖ- 
ἵησ ἴο 1:6 ΚΊΏΟΙΥ τηδ]οϑίυ δηὰ αἰ μην οὗ (ἰγίβε ; 
(4) [6 Ἰΐπδῃ καγιωδηῖ, ἴπ6 δυο] οἵἨ ᾿ῃπηοθθησο, 
ΡυπΠΥ, οὗ ργϊεβι βοοιὶ, οἵο.; (5) ται Ηθ οΔΙΤΊ6Β ΠΟ 
πόδρου οὗ ἀεϑίγαοίίοι, Ὀιζ ἰδοῦ 68 ἴδ αἰδοῖ ἴῃ 
ἴῃς Ὀοοῖϊς οὗ 10. [Ιἢ τείογοηοθ ἴο ὑπ 165ὲ, Ἠδηρ- 
δ ΟΓΣ ΟΧΡΓγοσβ68 Ὦΐτη86} 85 ἴο ον 5 : ““1ἴ δαιτὶ 8 
οὗ ᾳυοδίοῃ πμοίμον (.6 ἱηἰκθοση δόῦνοβ δ΄ [ἢ 
δάπηθ {{π|6 [0 ἰμϑοτί δίπρ 8:6 πδῆμθδ ἴῃ (ἰ6 ὈΟΟΚ 
οὗ ἰἶ6, οὗ τΔϊοΐ ταοπίοη 8 ἢγαί τηδάθ ἴῃ ἔχ. 
ΧχχΙὶ, 82 (5. Ἰχῖχ. 28: ἔδν. χχ. 12). [1 ἰδ, οἵ 
ΘΟΌΓΘΟ, β ματος ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἰδ κῖηρς πο δοοουπὶ 
ἔπ Ππιπἀδιηθηἕαὶ Ρϑδβαρο, [84. ἱν. 8ι Αοοογάϊηρ ἴο 
(15 νἱονν, 189 ἰπβοστί δἱηρ' [86 πδῖωθ8 ἴῃ ἐμὲ Ὀοοὶ οὗ 
6 ἴ5 ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ ρΟῺ 85 106 ῬυλλδγΥ ἰδίηρ, [86 
του κῖπρ' οὗ [6 ἔοτε 6808 δἰ ΠΙΡῚΥ͂ 88 8 δο;δοαιι 6069." 

8. δῆτ (1. Ρ. 75) οχρ)αἴηβ ἴἢ6 ῬγίθβεὶΥ ᾿ἰπθη 
δηῦ 8ὃ5 5ΒΥΙΩΡΟΙΖΙΩΡ δ΄ ομδα δα] ναϊϊο δηὰ 

ἴε δὰ σμηϊθοιβηθβθ, ὙἘΟὮ ΔΡρΟΔΓΒ 0 δβυϊῖ 
ΟΕΪγ ἴ6 ΘΟΠῚ ΠῚ 55:0) ἴο Βραγο (οἢ. 1χ. 4), 8 88 
με ἐχρίδϊηβ ἴδε μαγτηδηΐ οἵ ῬυΓΙΥ δὲ γοοστίηρ ἴο 
{π086 ΨἘὴῸ δὰ Κορὺ {μοι βοϊ γε ΡΌΓΘ ἴγοιαῃ ἴδ 
ἀοπ!]επηοπὲ οὗὨ τυ βδ] ἐπι 5 ἢ 

9. Το ψ6}1-Κηοῦση ΒΘ ὨἸηΔῃ οἵ δ ον ϑ ὑτδαὶ]- 
οι 18 οηυἱναϊεπὶ ἴο ἴδε σίου οὗ Φϑδονδὴ (δοἢη 
1. 14. 1 τὰ ἴογπηοσ ἰβ ἴυ ὯὈ6 τοραυἀθὰ σροτο 
εἰσί οἱ ὃδ5 α οἷοι, δηὰ (μὸ Ἰαϊίοσ ἿΏΟΤΘ 88 ἃ 
Ὀσρηΐποβο οὗ Πρηῦ οὐ ἔτο, γοῖ 18:6 Ἰαϊζο 18 ὑὸ 8 
οοηςοϊνρα οἵ ἴῃ εἰοβοβϑὲ οοππδοϊίοι τ] ἢ 0816 ἔΟΤΊΩΘΓ. 
ΤΒαὺ {119 δΥτη 0] οὗ [Π6 ργϑϑεηοθ οἵ δε ον νγ 88 
ἃ ρῬοττηδηιθηΐῖ ΓΠηρ Δονα ἴῃ ἀτὶς οὗ [86 οονρηδηϊ 
ἴῃ ἴδε ΒοΙΪγ οὗ Πο]165, 88 3 [Ὁ {Π6 τηοϑὺ ρατί [Π6 
σεν οὗ (06 ο᾽οτ {ΠἸ Ο]ΟΟΎ δ᾽οὴρς ψ ἢ πε 96 ]8ἢ 
ἐγρ τοι, σαηποῖ Ὧ6 ἀγα ἔγοιαῃ [6 ϑογίραΓΘ 
ῬΑβδαρθη γοίοιτίης ὅο ἰδ δι δ᾽οοῖ. ἴων. χνὶ. 2 5 
ποὶ ᾿πάοοα ἴο Ὀ6 οχρ αἰηοά, νιῖὰ Βάἢν (ἰ. 896 84.), 
πον, απὰ οἴδιοτβ, ὈΥ νϑσ. 18, ὈὰΪ ποῖ ἀο068 
ἰξ ἣχ («8 ΗΈΝΟΣΤ., ΚΕΤΙ) ϑυσἢ ἃ ομάογ] ταδηὶ- 
[εβίαἰίοη οὗ [Π6 ἀϊνίπο ΦΊΟΥΥ ἴῸΓ ὑπὸ στοαΐ ἀδὺ οὗ 
δοηοιηεῃξΐ, δὰ ἰῃ [δοΐ 4180 ἴογ ὑπ 6 ψ801]6 δου 
Ῥεγοὰ οἵ [86 ϑοϊουλοῃο ἴθι ]θ; δα Ὁ 18 ἴο δ 
υπιοτδίοοα δ᾽ ΡΥ ἴῃ οοπηθδοϊίοη ἩΠᾺ [86 ο]ε πα 
οὗ μυϊάϑησο ἀυσὴρ [Π6 ᾿ΟΌΓΠΘΥ {πγοῦρσῃ ἰἢς 
ἩΠάσγηοβα, Εχ. χὶδὶ, 2] δ84., χὶν. 24; Νιπι. 
χὶν. 14; Νέα. ἰχ. 12, 19; ἔχ. χὶ]ὶ. 86 544., 
Χχχί!!, 9: Νυπι. χὶϊ. ὅ ; Ὠοαυῖ. χχχὶ. 1ὅ ; Νιιη). 
ἶχ. 16 84ᾳ.; Εχ. χὶχ. ῶ, χχνυ. 22. Το Ῥῆθπο- 
ΤΩΘΏΟΠ ΟἹ ἴδ ΟΟΟΒΒΊΟΗ οὗ [ἢ 6 σοηδοογαίίοη οἵ {ἢ 6 
(Δ ὈΈΓ46]6 δὰ οὐὁὨ {πὸ ἰθρ]6 (Εἶχ. χ].; 1 ἰπρβ 
γἱ].} ν'ῶ8 δὴ ἜΧΙΓΔΟΓΟΪΠΔΣΥ ὁ56. ΟΟΙΏΡ. ἰδ γοὰ- 
δοῖ!8 δραΐπδί 8 ροΓΙΏΔΏΘΠΟΘ οὗ δυο ἢ ἃ ὈΓΌΒΘΠΟΕ οὗ 
Οοά ἴῃ Βάδν ((. 897). ΟοτΩρΡ. 8180 Ηοσζορ (Χἰ !. 
Ῥ. 476 84.); δῃᾷὰ δ8 ἴο [88 ΘΟ ΠΤΟΥΘΥΒΥ ἀϊτίηρ ἰαβὶ 
ΡΏΓΟΤΥ, 806 ἰππὰ ]Ἰογδίοσο ἰῃ ΨΨΊΝΕΕ, ἤεαζι.; 
Κκνιι,, Ανελᾶοί. 8 21, 1. ν. 116. 

10. Τῆς 1ᾶ66 νυν: ἢ 88 σγπὶ 0112 ὉΥ͂ ὑπ ἃσὶς 
οὗ ἰδῆς οονοηδπέ ἴπ ἔπ τἸροδῦ ΒΟΙΥ 01866 ἰ8 ᾿πΐ8- 
ῬΠΊΔΌΙΥ {μεξ οὗ ἃ γομο, μον ῦου τ} [ἢ 96 ἰτὰ- 
Βηοϊοίε οδ͵οςξ τνγᾶθ 18 ΓΕΘ ἴο 6 8 δὐῖκ (εἰιοδ) 
ίος (ἢ ἰὰνν οὗ ἴῃε οονεῃβπῖ, Τὴ ῬΌΓΡΟΘΘ οὗ {10 
ΑΥκ πῶ δεοοιρ  θῃρὰ ἢ ἴπ6 ὕσο ἰαθϊος οἵ 
δίοε. Τῆς ἰάοα οὗ [116 ἴὩτο;α ᾿αϑ 1] υσἰχαϊθα ὈΥ͂ 

186 ἵνο σοι, Τὸ ὕντο σμογ Ὀἷσ ΟΥΠΒΙΩΘΙ 5 
οοττοβροπὰ υἱ [86 ὕνο [40]65 οὗ [86 ἴᾶνν, 88. ὑμεβὲ 
Ἰαϊίοσ, πνὶτὰ Ὁ..6 ὀΔΡμογϑίῃ, τοργοϑεπΐ [86 ἀν} 15πὴ οὗ 
ἐμ τἱροὐοουβηθθ8 δηὰ σηΘΓΟΥ οἵ αοἀ, ψΐο} πα 8 
ἴῃ ὕε Ὀ]οοὰ οἵ {80 8βεογἤσεβ ({μ6 0. χΥ]!. 11) 1ἴ8 
ΤΥΡΙοΑ] ἀϊνὶπο ἱπϑο πιο δια Ῥγοιαἶβα οἵ δι )ιδῖ- 
τηθηΐ δηὰ δαγΟΥ. 7180 ἰδυϊ οὐἨ 1.6 ΠΟΤ πὶ 
Ὀοϊηρ )οἰμοά ἴῃ τι οἸοθοβῦ ΔΉ Π ΘΓ ὕο 0}16 ΘΔ ΡοΟΓΘίἢ 
ϑισΊρΒ 10 οὗ [Βὸ Π]6ΓῈ βίη βοδύϊοι οἵ ἃ. ““ουνεγ᾽ ἔῸγ 
{16 ἀτὶκ-οἰοδῦ, νν ὶσἢ αἰγοδᾶν, δρασγῦ ἴσοι 16 (ἀ68- 
Ἐιπδιίοῃ οὗ [6 ΘΑ ΡΡοΓγεί, το θῖ 8 ἢ ΘΟΌ ἢ [ΘΠ δ, 6 
ἔγοια ἰΐβ ΘΟ ΡΟΒΙ ΠΟ 88 Ὀοίηρ ἃ ρ]αῖθ ΠΟΥ οὗ 
ξο1 4. [6] 1 0286} ΟΠ ΡΑΥῸ8. ΜΙ ἰδ 16 ὨΘΒΥΘΏΪΥ 
ΔΟΡῚ ἴῃ εἰ, 1, 22. [ΒΞ ἴτοπι ΡΊ6] ἼΒ3, ἴῃ ἃ 

ὀδιηθαῦνγα ΘΘΏ96: ὕο ῃγδῖὶςο ἴο ον Γ (ἄδη. νἱ. 14), 
ΟΥἩ ἐπ ΒΏΔΙΥΘΙΥ : ἴ0 ΘΟΥΟΣ ΘΠΕΓΕΙΥ, ΓΒοτουσὮὶγ, ἀοῶ 
ποῖ δἰ μη ὑπαὶ [86 Ἰὰν οἵ αοὐ νγὰβ οὐνεγθὰ τ, 
ΜὨΪο που]ὰ τηθδῃ ἐδ6 οονοτίηρ ὉΡ οἵ (οἀ γα }ιῖ8 
δι γἱ εἰϑουδηθϑβ, ΜὩ]ΟὮ ἀγὸ τηθϑηῦ ἴο Ὀ6 ῥγοϊθοϊοα 
ταῖδοσ, Ὀαῦ, 88 18 δὲ οὔδα ππάογβίοοα οἵ ἰ[β6] : τ᾽ 
χαῦ δἰὴ ὙὨΐϊοἢ Ὀθοοπιθδ τηδηϊίεβὶ τὰγουρ [86 
αν ἢπαδ οονογησ ὑείογτο ἀοὰ, δἰοημθιλοηῦ υ 1[ἢ9 
ςΒΡΡροιϑίῃ (μεν. χνὶ. 14).} 1Ὁ ᾿πᾶῦὺ οογίθ ΪΥ Ὁθ 
δαπτοὰ τὰς ὑπὸ νίονν, δὲ 1ΐ ΨΌ͵Ο, οὗ ἃ 00. ἐστὶν 
ΟὨ ἴδ ατὶς πιϊρ!ς να βρυγαῦνε! Υ 118 ροϊηΐ οἵ 
ἰγαπδίτο ἴο ἴα ἰάξα οἵ δῇομθιηθηῖ. Α8, ἴθ θη, 
[86 δὐῖς χυλγβ ὑπὸ [840]68 οὗ [86 ]αν7, 890 16 
Ομοσπι πὶ ἈΣΌΣ ὑποὶν ληρμα ρτούθοϊ [6 ΘΔΡΡΟΓ͵ΘΙΝ, 
Εχ, χχυ. 206θ.ὍὨ. Τὴ τηδμυϊίοδ ῬΓθθθμοθ οἵ 
Φομονδὰ ἴῃ τ θοῦδι6 68 δη ἸΏΘΓΟΥ 88 ΟΪῪ Ἰονα 
ἐθ ΒΕ. ΠΙΏΘΙΥ οἰθαγ, μἀουβαιπαϊης ἴμ6 οἰ θγα ἷπὶ 
8ἃ8. ἴ8 ἘΠ ΟΝΝ, 88 ἷ5 (10 886 ἰογὸ ᾽π ΕΖοκ οὶ, ννὸ 
Βᾶγα ἰῃ ἴδθῃ, ἰῃ ἔῃ 6 δδρο οἵ δἂῃ ογῃαιηδηΐ, [86 
ΒΥ τ οἸϊζα το οἵ ἴπ6 }1{86 οἵ ογεαῖτίοη (])οοϊγιηδ) 
Βοοοϊίοηδ, 12, Ρ. 65), 88 ἰδ ΔΡρθὰγβ 1) 8 βίϑίβ οὗ 
ΒΘΟΑΥΘΗΪΥ τοϑὺ ἐμραρσοὰ ἴῃ [6 ΜΟΓΒΏΡ οὗ αοά, γοῖ 
ΠΟῺΘ ἰδ 1688 ΓΟΔΑΥ͂ ΑἸ 8, ἴῃ [Π6 ῬΔΥ οἵ δοῖϊνθ 
βοσνΐοθ, ἴο φἰοσ  Ηΐτ Αἰ κὸ ἱῃ ἡπάρταθηῖ κῃ ἱπ 
ἸΏΘΓΟΥ. [ἢ βδοῖυδ] ἰϑεὺ ΔῸῪ ἀοκμον]θᾶσο [δ6 
ΠΟΑΥΘΩΪΥ Κιηρ ἴῃ [βγ86], ἴπ 6 Ηοὶγ θμ6 οὗ ϑγβεϊ, 
Φοβοναῖ, δι (6 Ἰ᾿ἰνὶῃρς ΕἸοὶπη οὗ τονοϊυϊοι 
(Ρ. 40), ἴἰῆε Μοβῖὶ Ηἰμιι ονὸσ 81. ἀπὰ ψ θιὶ 
1) 61: Ζβοὴ ἀεῆποβ [16 ἀπἴεγοιοθ ἰμπ8: ἰδὺ [6 ἀΥκ 
οὗ [ὴ6 οονρηδηΐ 8ἃ8 25 Ὁ (1 Οδτοι, χχν!. 18) 

'5. ποῦ 8ὸ πιιοΐ ἃ τηυνοαῦϊο, ὑγανθὶ πη ὑΠΓΌΠΘ, 88 
{116 τ ροῦο ταῦ ἰδ δια ΓΙ ΟΠ ΔΙῪ ἀηἃ δ γοϑῦ, ψ τὰ [Ὠϊ8, 
οἵ δοιιγβο, δοοογὰϑ ἴπ6 οἰσουμηδίμποο ἰπδῇ ἴῃς ἀου  .Ἃ 
σοτ. οὰ πε ἐδρρογεῦ 88 ἰῦ ψοθ βυττουπαβ 
Ηΐτ ψ 80 ἰᾳ οπίτοπϑθὰ (ἔχ. χχν. 22); Ὀαῦ γεῖ τὴ 
αἰγου πιδβίδηοα ἰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 ονοϊϊοοκοα, τμδῖ [86 
βίανοα ἱπμίοπιϊδα ἴῸ σους ἴΠ6 «ἀὐκ οἵ ἁ 1116 
σον ηθηῖ ἈΈΓΘ ΘΟΠΓΪΏΌΔΙ]Υ ὕο Τυπιδὶη ἰπ 1 (ἔχ. 
χχύ. 16). 4148 γορβΆγ5 16 ΟἸΥΤΔΟΪΟΘΎΥ οὗἁ [6 ψψοτὰ, 
ὙΓ6 Ιησδὶ ταὐθοῦ τὺ ᾿] σον [48 Ὀ66Ὲ αὐξοτηρίθα, 
αἰδονῦ [86 δῃδίομυ οἵ {πὸ τοοί ψεὶδἧ ἴῃ ἴμ6 βδηβοσ, 
[τοῖὴ “"γτγε εν (ἔην. ἴο τὶ, ψτὰβρ) (Ὠ) ΕΙΙΎΖΒΟΗ: 
88 ἴηο86 ψῆο ἰΑΥῪ Βοὶὰ οὗ ἀηαὰ ΟΟΥΤΥ ΤΟΥ [ἢ 
εὐνίηα ἴἤτοιθ: οὐ Εὔπιδτ: 1Κ τῆς ατθοὶς συ] 8 
διὰ 86 ΚΕ ΥΡ Δ ἢ ΘΡΏΣΉΧΟΒ 88 γι}. }18}18), ὈεσαϑΡ 
8 ἰωγίηρ Πο]α οὗὨ ἰ8 ΠΟΥ ΠΟ 6 αϑογ ὑθὰ ἴο [8.6 ΘΠ ΘΣΕ- 
Ὀΐτη; ὅπ [89 δεῖ {Ππ|ῶϊ ἴῃ ἀὐπ. 1], 24 {πὸ παν ἴο 
ΚΘΟΡ 1886 ΨΔΥῪ [0 1μ6 ἴτεθ οἵ Ἰ|ἴ6, 8 ποῖ ἴο ὕκ 
ἀσιινοϑὰ ἴγοτα ἃ ῬΘΟΌ ΔΥ Ὁ] ἐγ 5 συλ ἰδη8, Ἰαῖ 
838 8180 ψὰ οδηῃοῦ, νι ὶ υγὶς (Πούζορ, ἰϊ. ᾿. 668), 
ἀοάμυος ἐμοτοίτοτῃη ἃ ““ ἴΔϑβὶς,᾿᾿ δοσοζάϊιρ ἴο νοὶ 

1186 85 “ οπἰτυδίοα ᾿ ἴο 186 οἰιοιι, ἀπ τΠδῖ 
6 βάν ἴδ ὍδΟς “Ἰπίο [10 Βαηὰξ οἵ τη8ῃ, :ΐ8 

οΥἶριηαὶ Ῥόββθββου,"" μαυϊηρ 4150 “" ριθβογνθὰ Ἀ6- 
γοηὰ ἴδ ἢοοά 18 ᾿ΓΟΡΕΙ ἐϑϑοποο, [Π9 ματα ἐϑῖφραὶ 

ὙΟΥΒ,᾿ οἷο. Νορθιίηρ οἵ {μΐθ 168 Δπγ ρμίαθε ἰῃ 
ΟἿΥ͂ Βούρίυγο. αὶ ἰβ βαϊὰ ἰῃ ον. χχὶ. διὰ 
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ΧΧΙΪ. ἀν αδα ΜΟΥ παλεδες (ἢ), ᾿ ἴῃ ἐμάυτὰ 
τοβρϑοῖβ οὗ ννυῆαϊ ὈΘΙΟΩρ5 ἴο 186, Ὀυὺ 8 ὈΥ͂ 0 
ἐν ΘΣ Ῥαγαά δα, Ὀὰΐ 1} 6 ΠΟΙΥ͂ οἰζγ, Νοιν β ϑεῖν κῇ 
1.6 ἴδθοσηδοϊο οὗ αοὰ σἰϊὰ τθη (οἢ. χχὶ. 2, 8), 
ψ ον ΌΥ ΠΟῪ ογοδίίοῃ {Υ6 ΓὙ. δ) 6Ο0Π768 ΠΟΤ ἔσγοτα 
Οοά ουΐ οὗὨ [88 πδὺνν μοδνὸπ ἴο [8 πον θα, ΤΏα 
σμοσταὰ ἀο ποῖ ἱπηδοὶῦ (θη. 1}. 24) γαγϑᾶ 186, 
Ὀύὺΐ ὁ’ ὁπ {11ὸ οαϑῖ οὗὨ 1ἴΠ6 ραγάθηῃ οὗ Εάδῃ," οοπ86- 
ΑυΘΠΥ ουϊδίάα οὗ 1ξ 8 οι ἰδ ΒΘΟΠ ΠΔἢ 
(30), το} ὀχ 18. ϑοθονδὰ ΕἸοΒΐ. ΤῈ 

ὨοΔηΐης οὗ [ἢ ἷβ8 ἴ8, ὑπαῦ ἴοΥ Ἰηδη μοηοσοίου ἢ [ἢ 6 
Ἰοτίουβ Ῥγθβθῆςσθο οἵ αοἀ ἰ8 ουϊδίἀ6 μαγδα 86, δπὰ 

δεποῦ Α͵80 πε ΔΡΡΓΟΒΟΙ ἴο ἴπ6 {{δ86 οὗἁ [1{6 ἴῃ {116 
τηϊἀ5ῖ οὗ Ραιδαΐβο 15 ἀδηϊοα ἴο πιᾶῃ. ΕῸΥ [βγϑεὶ, 
Ἰἴδ Ὀείογα αοὰ δῃὰ ἀοά᾿β σίου! οἿθ ῬγΌΒΘηῸΘ. ΔΙῸ 
ΑΥ̓ΤΉ ὈΟ] σοι, Α8 Γορ Γι ἀ8. γΟΣΒῚΡ ἰῃ 1η6 τηοϑὺ ΠΟΙΥ 
Ρίδοθ, Βρϑοΐα! ν ΟΥ̓ πηΈ8}8 οὗἉ {πὸ αἰοπθιηθηῦ οἡ 186 
ΘΔΡΡΟΥΘΙΝ ἀπὰ ἴπα ἀοι]Ὲ ΘΠ οΓα Ὁ, 88 νγ16}} 88 ὉΥ 
ΠΟ 88 οὗ ἴπα οἰουά ἀπγίπρ [6 ΟΙΓΏΘΥ͂ ἰπ [86 
ὙΠ ΔΟΓΏΘ658, πη ΟἹ Οσσαδίοη οὗ [ἢ ἀοαϊοαϊίοη οὗ 
ϑοϊουμοη᾿ 5 ἴθ] 6. [ἢ σϑα  Υ, {86 Ἰΐ6 ἰ8 τοβιογοα 
ἴου τπαη κί πὰ θη Ηδ ψἢο86 ὈΟΑΥ͂ ἰβ8 ἴΠ6 δι Ὁ]8 
(Φοθη ἰδ. 21, ἱ. 14) σου 84Υ οὐ ἰδεῖ ἔπεα 4}}- 
ΔΟΘΟΙΊ ἢ 5 ἀδγ οὗ δἰοποπιθηΐ οἡ Οοἰροΐπα ὕο 
116 τοῦ : “ ΝΟΓΙΥ 1 940 αηἴο {ἢ66, 7 0- ΑΥ̓͂ 8η4]} 
ὕπο Ὀ6 ΠῚ Μὲ ἴῃ γῬδγδαΐβο᾽" ([λι|κ6 χχὶϊὶ, 48). 
Μογθοτογ, ννό αν ἴο ἀἰδιϊηρι θη [Π6 }}1ϑίογοο- 
δγτ 0]15 σἤοσα, ἐμὲ οδοσαὺ οἵ ψουβμΐρ, ἰἢς 

- ΘΠ ογι οὗἉ ργορμθῖϊο νἱβίοη, δηὰ πὸ τον οο- Ῥγο- 
μῆθῦς (ΕΖεκ. χχνιὶὶ.}, 88. νν6}} ἃ ἔπ 6 ομθτο οἵ 
ῬΟΘΟΥ (5. χυἹ!.}, 

11. ΠῚ (86 τηᾶτῖκ οὗ [6 σΓῸΒ8 ἰ8 ἰ0:8 δἰ τηρ]οδῦ 
δχοζοβὶβ οἵ {πὸ 1, 6 πηυϑὺ ποῖ ΠΙΘΓΕΙΥ͂ ΒΑῪ ψΓ 

ΒΟ πιίθάον, [8Παῇ 4’ 1118 οοἰποϊάθησθ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΆ86 
ΤΕΠΊΔΙ ΠΒ ΕΥΟΓ ΙΔΘΙΙΟΥΔΌΪΟ ἴου 86 {πουρἢΠι} οὉ- 
ΒΟΡΨΟΡ οἵ ἴῃ6 'ναγ8 οἵ Οοἷ, ψΠοβ6 σου 861] ἢδ8 
ἀπαλαηι ἀν ΡΥ Πΐο ὈΕΙΟγ Βδηά,᾿" Ὀαξ ἰὉ Μν}}}] 4180 

ἸΤοΥ οβίϊηρ ἴο ᾿υϑ το Ὑδὶ 18 δηδ]οϑουβ ἴῃ 
ἀἰβεγοιῦ αὐληΐογα, Ὑηὲ ἔσγρίίδη Αρὶ8 ψγὰϑ ἀ6- 
ποἰρά ὈΥ ἃ ΜὨηἰΐο ὑγίδῃ 516 (ΟΥ Βα 186), ὕΠ6 σἤδγεσ- 
ῥογιβιϊς τηᾶγὶς οὗ [Π6 Ῥον Γ οὐὁὨ παδίιτο (ον οὗ [6 
ψογ]Ἱ). Οπ ἴῃς ὈΓῸΝ οὗ {πὸ ᾿πάΐϊδῃ Βῃἶνα 18. ὉΠ 6 
ΤΡ οὗ 16 [ΕΓ χίτιρ ϑἴγοαπι οὗ [ἢ 6 αδῃροβ. 
Εὐνα᾿ Β οὐ ὙἸΒΏ Πα 8 ΠΑΥΚ 18 τδάθ οἡ [6 ὈΓΟῪ οὗ 

ἴ)6 Ηϊπάοο νἢ0 88 ὕβθὴ εἰθαηβϑὰ ἴῃ (86 ἢΟΪΥῪ 
ΜαῖοΓ. ΤΠῈ Φάρδηθ8θ ΡΠ ρτίπ ἴο {Π6 ἴ6πι0]6 οὗ 
ΤΡ [)αἱ ϑ΄᾽π ρεῖβ 88 ἃ ἰοΐζθῃ οἵ ἱπάυ]ζοηοο ἃ 
δ8Ι1.Ά}} βητδγα ὈΟχ, οὐ ὙΠΙΘΝ, πῃ ἰΆΓβὸ σμασβοΐογα, 
[π6 πηι οὗ [6 5οὶ 8 ψτίτίοη, δὰ ὑπο} ἢς 
ΠΑΓΓΙ68 [0176 ἌΡΟΙ ᾿ι18 ΤΟ με. [1{, δοοονϊησ ἴο 
πε δηοίοηῖδβ (πα {116 ΠΟΤῈ τροδηΐ τηγϑίϊο8 αἰ80), 
{πὸ ΤῸ αὐδΓίεῖβ οὗ ἤόδνεπ, ἴἰο ἡγίης ἴον], [δ6 
Ῥτγαγίηρ, [ἢ 9 βγη πηΐησ, ον ὴ {πὸ  αππίαν ΤΏΔΗ, 
ἴηι τον πῷ ΒΕ 0, ἴΠ6 Ρ]ουρ) ἧπρ μοαβαηΐξ, οἵο., ἐἢ 6 
ὑσγρίίαι ΚΟΥ οἵ [8185, {6 ΠΆΙΏΣΠΟΣ οὗ ἴη6 ροὰ 

οὗ, ποῦ ἰο Βρθὰκ οἵ [86 ργεραγαίίοῃ οἵ {Π8 
Ῥαϑο δα] ἸαπιΌ,---Ἰ 411 [Πο86 ζγΓπΙΒηρα ἃ “ β]ϑης 
ῬΙΌΡἬΘΟΥ ροϊπτϊης ἴο (Ἰγίδς,"᾿ ““ 16 ῥχουϊἀ διαὶ 
οἰθιηθηῦ ΠΙΑΥ͂ δῇ 841} ὀνθηΐβ (ϑἂὰν8 ΜΟΥΖ 'ῃ ἨεοιΖερ, 
ΥἹ].} Ὀ6 δοκπον]οάκοά, πὶ (π6 μυϊηρ ἴο ἀδα 
οὗ [89 νον] 8 Ἐράθοπιοῦ τηυβὲ Ὀ6 ΔΟΓΟΙΠΊρ 56 ἃ ὮΥ 
[μαῦ γΟΥῪ ἱπδίσιπηοηϊ οἵἉ ἰογίαγο, Ἡ ἢ] Θ ἢ 18 ΘΑ Ρ6]6, 
85 ὯῸ ΟὮΘΥ ἰδ, οὗ εϊηρ τηδάθ, γαρτγοβοηϊοά, ϑοῖ Ὁρ, 
διὰ Ἰοοκοὰ ὩΡΟῺ 88 8 σίσῃ Ὀείογο αἱὶ [ἢ ἈΝ 
δηᾷ ἰῃ 411 τὉ06 νν.οτ]ὰ,᾽" οἷς, 

12. 1 185. ποὺ ατοῖϊ8, 28 Ηριρβί. ΘΓΤΟΏΘΟΏΒΙΥ 
δϑβοτίβ, Ὀυΐύ δ πηΐι8, το ΠᾺΒ ΑἸΓΟΘΥ σαπιαγιοα {Ἰαὶ 
ἴῃ Εσγρὶ ἰδ ψὰβ ἴΠ6 ἀοογροβίβ, μθγαὸ ἱΐ 15 1π6 ἴογο- 
δαά8, απὰ ἰμδῦ ΘΟ ΒΟ] ΌΘΒΟΥ Ἡ 116 ἴῃ [6 [ΌΤΊΠΟΥ 
6850 ἐξ 68 8{1}1 [δ πλ 1} 168, μοι1565, ἤΘΓΘ ἐΐ 18 ΣΏΘΓΟΙΥ͂ 
υἱηρῖο Ἰηἀἰν  α}5 [Πδΐᾷ οοταθ ἰηΐο οοπδίἀοταίίοη. 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

Ἀ8 σοηϊγαβίοα τι ἘΕῚ ὑ, Ὁ 18 [5τ86}] υῇοἢ ἰὼ 
(818 ογἰβὶβ οἵ ἴπ6 νου] βίδηι 8 (6 ἴο5ῖ, ἰη νἱγίαο 
οὗ ἃ οἰεαπβίηρ ΟΥ̓ πλ661}18 οὗ ὈΪοοά, οὗ ἃ ματαίου 
ἴτοτω βῖῃ. ἔογ Ἰἴ ἀοὰἂ ΜΝ} ἐπηρυΐεο 8ἰῃ, γῆ 538}4}} 
βίδαπά ξἴ Ηδρτο ἴῃ ΨογΓυβα]οπι, οὐ [86 οἴδπονῦ ἢδης, 
1ὴ8 4ιθβίϊοη ἷθ. 88 ἴο {ἰἸὸ [3Γ86}}16 (Ποῦ, νἱ. ὃ), 
ὙἯΠ0 15 80 δἴϊος [86 δμὶτὶ δα ποῖ αἰΐοσ τὴ βοβὴ, 
88 ἰΐ 18 ποὺ 411 Ιβγδϑὶ1ῦοβ ψ]ὸ δῦ 116 ὑγὰ6 ἴϑτβεὶ. 
ἴν ἴβ ἃ οὐὔἰβὶβ ἰῆ ἃ ΠΑΓΓΟΊΧΟΙ 801186, ΟΥΠΒΟΘΘΒΕΥ͂ 
ἃ Βοραγδίζοῃ. Ηδιηοο, αἶϑο, οὐ γ δζαίῃδι ἴΠπὸ ρδῦ- 
ΒΟΏΒ ΘΟΙ8 ἴ86 ΡΟΙΒΟΣ οὗἩ ἴπε [αἰηὉ, 18ὲ 88 ἴῃ 
Μαιῖ. χχν. 12 ἴπ6 “1 Κῆον γοὺ ποῖ᾽ ἰ8. [118 
ἀθοίδῖνο οἱοτηθηΐ. Ηἱΐβ τρᾶτκ ὑγίηρδ δρουϊ θχ- 
Θμιρίΐου ἴγοπι ῬαΠΙΒῃτηθηῦ ἱπ ΦεγΌβα ἐπὶ (906] ἐἱ. 
82), ΨὮ116 ἴῃ μΕΤρὶ 8 [τ Ὀϊ]οοά οἵ ἴὴ6 Ἰαπὶὺ 
Εχ. χίϊ. 18, 7). ΟΟΥΟΓ ἢ88 ηποΐ ἴδο ρὶ τὶ οὗ 
᾿σίϑὶ 5. ποὴθ οὗ Ηἷ8. Εογ, ἔμπα], ἴῃς ϑρίγιξ 12 

{πὸ τραῦῖκ ἩΠΘΓΘ ἢ ΜΘ ΔΓ δοαϊθα, ἩΒΟΓΘΌΥ πὸ 
ΟΙὙ, ΑΌδΑ, Εδῖμον (ἔοπι. νὴ. 1ὅ ; ον. χὶν. 1). 

18, ““ΤῊΘ τρᾶτκίηρ᾽ (οὔδεγνεβ ΗἨΈΝΟΒΤ., 88 
δἰγτοδὰν 7. Η. Μιοη.) “"ἀοεβ ποῖ βοοιγ δραΐϊηβί 
ΔΩΥ͂ ΒῆΔ7ο ἴῃ 6 ἀϊνὶπο ἡπαρταθηϊ, [Ὁ {}}18 ψουἹὰ 
Ὠοΐ οοσγοβροπαὰ ὙΠ [6 πεΐαγο οἵ ἴπ6 αἰνίῃθ 
τἱσυδουδηοδβ, 88 θνθὴ ἰδ εοἷἰθεῖ τὸ αἰεοϊθα 1ὴ 
ΠΔΩΥ ὙΆΥΒ ΟΥ̓ [86 Ῥγενα  πρ οοττυρίίου ; ἰΐ ἰδ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἃ ΒΟΟΌΓΙΥ πϑὺ ὑποὶγ θείη σατγγθαὰ ΑἸὙΜΑΥ͂ 
τ ([Π6 ψ]ΟΚΟα (8. χχυ !. 8), ἀσαϊηβὶ δὴ ονὶὶ 
ἀθαίδ, δπὰ δνοσυι βίης ν  ῖς ἢ που]ϊὰ βἰδμά ἈΝ υρρ 
ἴο ὑπὸ σταϊο {πὰ} “ ΑἹ π58 νοῦ τοροίθοῦ ἴοσ 
βοοά ἴο ἔμοπι {παῦῷ ἴον αοά᾽ (ἤομι. νἱὶϊ!. 28). 
ΘΓΘΙ ἷΔὮ 18 Δ ἜΧΩ 0]6.᾿ ΟὈΠΏΡ. εἷδὺ ὁ Γ. ΧΧχὶχ. 

16 8δη4ᾳ., χὶν. ὅ. 
14. Οπθ πιϑῦ, πὰ Ηᾶν., πὰ ἱπ [5 ἀδβειρ- 

ἐοη οὗ ἴοθο ἴο ὈῈ βρασϑὰ (νοῦ, 4) α ομγαοεγ Ζίης 
οὗ βά 6} 7 δοοοτάϊης ἴο ἰΐα περαῦνα 8[.16 ΠΙΕΓΘΙΥ͂. 
ΤΉΟΣ ὅγὸ [86 Ῥγοϊεδίαηϑ [ῸΠπ| ἴΠ6 Ὀοϊΐοπι οὗ {Ποἷγ 
Βιοαγίβ ἔῃ 6 Γιι Βα]. ΜΌΓΘΟΥΟΥ, {ἰτὸ οἰ λοι τ 9[ΆΠΟΘ 
[πδὺ (ΠΟΥ͂ ἀΓο ἀδβοῦ θα ἐπ Βυ0 ἢ ἃ ὙᾺΥ 508 ΠΟΥ 
Ομργοββοὰ ΒΥ ὅσο ὈΥ̓ [116 σουτιρ (οι τ ΡΟΓΒΑΠΥ͂ 
ῬΓΟνΑ ἴς, 8ο [παῖ ὑΠοῖν Ὀεΐης 5 ἱπ ἴῃ6 7υὰᾳ- 
τηθηΐ ἰθ αὖ {16 βδιὴ6 {{π|6 ἃ ἀ6] ΝΟ 66 ἔγοι [.0 
ΜΠ Κοὰ (8. 1. 4 8χᾳ.; πὸ χνῆὶ. 7 84.). 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟ ΗΙΝΤΆ. 

γον. 1. ““Εδοἢ ὁΏ6 18 ο αν ἷβ ὍΔ ΡΟΙ ἴῃ ἢιΐ9 
Βαμπά, ποῦ Τροτοὶν ὈΥ͂ 8 βἰ6 οΟσΣὁ οἡ ᾿ιὶβ δου τοῦ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ (πδὺ ἢ6 ἸΠΔῪ 8 ΓὙΚ6 οὔξ Οἢ ΟΥΘΓΥ 5146 ,ϑ,6|- 
τηράίαίοϊγ. Τηὰ Ομαϊάθαηβ ΨΟΥΘ δ8 1 ποσὰ [ἢ6 
ΘΧΘΟΌ ΠΟΏΘΥΒ, [π6 96γ)Ὺὲ δ οΟΥΙΙΪ 418, ἀπά τ86 
ΔρΡοϊηΐρα τἰπη6 ννᾶ8 οοπιθ. θη ἵππον 8}8]}} Αγ, 
[018 Ρ6806 ! δηῃᾷ τγϑοΐζοῃ ἴῃ 6ν]1] ἀΔΥ͂ ἴδ ἴγοτη θαι, 
ἀοβιίτυοίίοη 8}}8}} Θοσὴ 6 ὩΡΟᾺ ἔμ θτὰ 5 ΠῚ " (Β. Β..). 
-- ΤῊ ν]διϊδιίοη οὗ ὈΓΙΏΡΒ 88] σίου [Ὁ 086 
Ρίουβ (υΚ6 1.), 116 [Ὡς νἱϑιδίλοι ἰὴ γα ἢ ἐδ 
τὲ ροτοη οὗ [6 ἈΠΡΟΑΙΣ (Ρ8. νὶ.1, 2)" (ὅτοκ.). 
-- ον. 2. ““ΤΒονθ ἢο δαπηοη 8} ἀγα ἔ] ον ὉΥ 
{86 Θχθου οῃοτμ, [ἢ 6 ὑτορμοίβ Ὀγ [}6 8Βο] ἀΐοσβ, ἴῃ 6 
[το μ8. ΌΥ [6 ΘΏΘΙΊ168.  (51ΤΟΚ.). -- ““ ΑἸ ΒουρᾺ 
ἴπΠ6 [ογά δοηἀ8 ἰοτί ΗῚ8 8 9615 οἵ τὰ ςο, γεῖ 
106 ΑὨρῈ] οὗ ᾿ἴἾδ6 οονθηδηῦ ἰ8 ψὶῖ ἴίοτη, 80 
ψαΐσοο8 ΟΥΕΣ δα οὨἰϊάτοη οὗ Οοα " (ΤῦΒ. Β.).--- 
“Ἐτοῖὰ ὑἢ18 νγὸ ἀράυοθ, ἱῃ [μ6 ἔχϑι ρίδοθ, [9 
εἴεοϊξίνα (Πτοαϊθηΐῃρ ἴοσῦ ὑπ6 ὈΠΡΌΘΙΥ, ὑπαὶ Οαοὰ 
Ὧ88 δΔ'ΆΥΒ δογνδηΐβ ὙΠῸ δίδηα σον ἴο ΟΕΥ͂ 
Ηἰπιὶ ; ἱπὰ [86 βοοοῃὰ Ὁ]866, 16 δοῃηογί Ὁ] 6 σο0η- 
νἱοϊϊοη, ΠΟῪ ον ἰδθ ὉΡΟ] ον ΟΠ] θδῃ 8 
ΜΒ26 ΜΓ ὉΠῸΘΙ Οοιδ᾽8 δΟΙΠΤη8η 8, ἀπά τητιβὶ δοῖ 
ἱη δοοοσάδῃοου ὑβογον ἢ ; δηὰ ᾿ΔΒΌ} 7, 6 866 ἐδιδῖ 
αοἀ βϑρατεβ Ηἰβ εἰοεῖ. ΤΉΪ ἴα )υδὲ ἀοα᾿Β βεογοῖ 
τον] άθποθ" (0.).--- “ΤΊ ὨΌΤΉΌΟΡ οὗ δὃ6- 
ἰθυ σ8 Σπιϑοα ποῦ ΒΌΓΡΓἶθΟ 08; [ΠΟῪ δδνο οἴζδῃ Ὀοθῶ 



ΟΒΑΡ. ΙΧ. 

ΟἾΪν ἴον" (1,.). --Ἰ ποὺ βοοβῖ λον ἴπ6 ὅοη οἵ Οοά 
δἱ 4}} ἘΠῚ65 ραίΠοῖβ [Ὁ ΗΪτ]86] ὉΥ 8 ποτὰ δηὰ 
ϑρσῖϊ ἃ ΘΟ σποβο ἴο θνου βίης [ἰ{6, δὰ 
Ῥγοΐεσίβ δῃὰ ὉρΠο0]ἀ8 ἰξ (ΗἸΕΙΏΕΙΒΕΒΟ ΟΑτ. φ. 
54).--Ὰ δορ οι ]αἰΐου δὲ [Π6 δἱΐδσ, ὙΒΙΟᾺ 18 
Βιτοὰ ἴὸ αἰαγηπ 8 (ὉΥ τοτηϊ πάϊς Ὁ8 οὗ ΟἿΣ 58ῖ:, Ὁ 
[86 ᾿πουμηςῖ οὗ σοῖσι αν ῬΌΙΒητηθηῦ), τ ΠἸΘἢ ἷ8 
τηθϑηΐ ἴ0 σοηψίογέ ὉΒ (ὈΥ̓͂ τΩ68}8 οὗ [86 ἀἰοῃοιρθηῖ, 
ὈΨν 186 δεὶ οὗ ΠΡΗΠΗΝ τῇ {πὸ πιϊαϑὲ οὗ ἴπ6 Ἰυὰρ- 
τη θη ϊ).--- ὕ εγ8. 1-8, ΤῊΘ δἷὶχ δπὰ [86 βονθηίῃ Ἰἢ 
Ἐπ οὶν οἰχη  βοδηοα ἴοσ ἴ86 ᾿ἀ χηηοηίϑ οὗ (οὰ.---ΤῊΘ 
ΒΟΥΟΤΙΥ δηά ἴῃ0 688 οἵἩ Θοα. --- ΡΟ ἰδητηθηΐ 
διηὰ στδο 8] Ὡς Μ10}} ΟΠ6 δῃοΐδπογ. 

ον. 8. “Τῆς δονβ ᾿πλρίηρα ἰπαΐ αοἀ τγα8, 88 
ἴς οτο, Ὀουσπηὰ ἴο ἴῃ6 νἱ᾽β Ὁ1]6 ἴθ }}6 ; παῖ Ηδς 
δῆοτβ ἐποῖμ απὰ τι|8 δοιηοϊ ὶηρ ἀἰ ογοηΐ, 1 νὸ 
ἰπιϊξδῖο ὑπ6 σθνγβ, ΟΣ Ῥγεΐθποα οὗ ῬΌτο ἀοοίγί 6 
Ν}1} Κον 86 αν }} Ὁ8 ποίδίης " (1..).-ῦον. 4. 
Ἅ ΤΏ ΗΟΙΥ ϑρίτιϊ 18 Ῥγορο ΣΎ Ὅ86 {τι19 868] ἀπὰ 
τ ΔΥκ ὙΠΟΓΟΊΏ ὈΘΙΣΘΟΥΟΓΒ Δ΄ ΙΓ ΚΟα ὍὉΥ Οοά, 
δηὰ [θη [Πὸ οΓΟΒΒ, 80 ἸΟὴς 83 ὉΠΟΥ͂ 816 8111] ἰὴ ἰδ6 
ΟΒυσοὶ πα δῖ" (Β. Β.).---“ [ἢ ον. χὶϊ, στὸ 
διηα κ]580 ἃ τηατγῖς οὗ [Π6 Ὀδαβῖ ου [86 τ χα πδηὰ ΟΣ 
ΟἹ 6 Τοτο οδαβ!}" (1... --ΕΗΟἿ ΤΔΗΥ͂ ἃ ΙΏ8η Ὀ6ΑΓΒ 
ἢἶβ8 τρᾶσῖς Οἡ ἷ8 [Ογθῃοδι .---- α ἀγα ποῖ ἴο τηᾶῖκὸ 
ΟΌΣΒΕΪνοΒ ῬαυίΆ ΚΟΙΒ οὗ ΟΙἾΘΥ ΠΊΘΏ ΒΒ 8[η8 ὈΥ ΟἿΓ 
ἰοοκίης οἷ ν1Ὲ ἱπαὶ αγθησθ, ΟΥ ΟΥ̓ ΟΌΓ Β1]6 66 
ον θῃ.---Απὰ γεῖ, γαῖ ΡΟΝ Π0 ΘΧΔΙΏΡ]Ὲ οὗ ἃ 
ΘΟΙΤΌΡΈΟΩ ἐπαῦ ἰβ ἩΠΊΎΘΟΓΒΑΙ ΘΧΟΙΟΪΒ68 !---- “ὁ 17 [Ποὰ 
Γΐ δ ῬΈΥϑΟΏ ἴῃ ΟἹ οα, σθα86 Ὡοΐ ἴο δατῃοη βῃ ; 1 
τοῦ. ἀγί ΤΏΘΓΟΪΥ ἃ Ὀσῖναῖθ ἱπηαϊν τ], 6 ΒΠΟΝ 
δῇ Ἰεαδί ἴην αἰδρΙραΒΌΓο δ ταὶ ἰ8 οΥυ}}} ΝΟΘᾺ 
δηα οἱ ἀϊὰ ποῖ ἴοϊΠονν [86 ζαβηΐοη ᾿ (1..).--- θαυ 
οὗ πιδῃ λπηὰ ἀδβίγα ἴο Ὁ] 6Ά86 τῇδη ἰπἤθθησθ ΤΩΔΏΥ 
ΤΩΘὩ.--- ΕἾτδῦ [Π6 6Ὑγ6 Ἰοο κδ, ἰ(μθὴ ὑπ6 τηοῦ [Ὦ 5111168, 
Ποῖ Βαπάβ δηὰ ἴεαΐ δοῖ, -- Ο ψῆδῦ ἃ ὁπαγδοίουϑοὶς 
ΠΡ Κ {Π6 δἰ σΐησ οὗἨ [μ6 Ὠοατὶ 8, οὔ ψιοβο οὨ]ὰ 
οὯδ ἰ8! Ομ. Κοχῃ, νἱϊ, 22, 28, 26.---Βυῖ ον 
8 1 (μαὖ ἈΘΓα ἸΠΟΓΕ ἰβ 0 ΤῊΘῊ ὉΠ!ΙΟῊ οὗ ῬΓΟΡΠΘΕΥ ΠΩ, 
οἵ οδδίηρ οὐὖἵ ἀ6ν1]8, ΟΥ οὗ ταὶ ἢ Υ βίστιϑ, πὸ Τγ6ἢ- 
πο οἵ τχοη οἵ ΕἸ ΠΚῸ ΝΣ ΒΑΠΟΙΓΥ  6]1, ἴῃ ἴδ6 
6826 οἵ ΒΊΟΝ ἰζ ΙΩΔΥ̓ ὨΔΌΡΘΩ ὑπαὶ [Π6 Γοτὰ ἀ0685 ποῖ 
ΚΙΩΟῪ ῇθ6 1), ΠΟΝΟΣ ἢδ8 Ὁ" {8 6π|, 485 δ Κηον8 
Ηἱΐ8 ον. Μεηϊίοι 18 πιὰ ΟὨΪΥ οὗ 8018 ῆΟ 816 
ἴῃ δαγηθϑὶ δίβδττω [ἴῃ διιοῖὶ ἃ του] 88 (δ, ΟΥ Θτθἢ 
ἴῃ ἃ οστιβαίοιη. [,εἴ [Π686 Ὀ6 οοτηζογίοά. ---- “θη 
18:6 Δροβί]ε (2 Ῥεῖ. ἱ. 7, 8) Θοῃιση θη 48 {116 ραύθῃοθ 
οὗ [,οἵ, [6 βᾶν8 ἐπαῖ ἢἷ8 Β00} νγὰ8 γοχϑά 80 ἰοῃβ 88 
δ6 Ἰἱνοά ἰῃ ϑοάοσῃη. Ἧε οου]Ἱὰ Ὠοῖ 88 ἃ βἰηρὶθ 
ΤΏΔΏ, 006 ΠῸ γὴ8 Ὀρϑίθ8 8.1}] ἃ βίγαῃροσ, ὈΤΙῺΡ 
1πόδο ὙΠῸ ΜΈΓΟ 80 ὑΠΟΓΟΌΡὮΙΥ ἀδρτγανοιὶ τὸ Ὀδ  ῖη Κ 
ΤὨοτηβοῖγοβ. Ηο αἰὰά ποῦ, πον όνου, ἢ Π]586}} Ὀ6- 
οΟΤῃ 6 Παγαδηρα δῃνϊὰ ἴΠ6 ΒΔ 16 Ὁ] 085 οὗ 50 ΤΏΒΗΥ 
Βοστί Ὁ]6 ἀερίϑ, Ὀὰΐ πο 58ἰκιιθα σΟΠΒΙΑΒΟΥ Ὀδίογα 
Οοά, δῃηὰ να5 ἰῃ σοηῃτίηυ) βούτοσ. Οἡ ἐδ ΟἾΒΟΓ 
παπᾶ, 1 18. σογίδι ἾΥ ἃ Ῥγοοῦ οὗ στοαὶ Ἰοῖῃ δ 
ΜΉ ΘΗ 6 866 ἰδαῖ [ἢ ΠΟΙΥ πδτηο οἵ ἀοἀ ἰ8 ἀοΒρίβοά, 
Διὰ γαῖ ἴρ6] πο ραΐπθ. Ηδηρο ἱΐ 15 πὸ ψόοθαο᾽ 1 
Ὅ6 84Γ6 ἱηγοϊνοή ἰη {πὸ ΡῈ ΠΙΒῃπιοηΐβ οὐ [Π086 818 
τ ὈΙΘὮ πὸ (δῖον ὈΥ̓͂ ΟἿΣ σοημηΐνηςθ. ΕὉΡ [ἢαξ βἀ- 
ΤῊ ΟΠ] Οὴ 18 ἴο Ὅ6 σοηϑιἀοτοά νο]}, [Παὶ {Π6 Ζο4] οὔ 
Οοά δ Βοῦδε 18 ἴο δαῦ υ.8 ΠΏ, δ πὰ {Ὁ {1Π|6 ΣΟΡΤΟΔΟὮ 68 
οὗ ὕπυβ8ὸ ν»ῆο ΓΟΏΤΟΔΟ Ο06 [4]] οὐ πι8᾽" ((.1.--- ΤΏοϑο 
ἭΟ δῖ δραγοά--- μἰοῖθτοα ἴον {Π6 σαἰποεῖ, ΤὨΘὶν 
ουὐσαγα δὰ ἰητνατα τηατῖκ, δοοοσάϊης ἴο ν Γ. 4. 

νατ. ὅ δα. Ποτὲ Οοὐ᾿β στδοθ 18 10] οννεὰ ὉΥ 
(οά 8 Ἰπάρτηρηῖ, δη ἃ τ ΠΟΤΕ [6 ἔοτΤη ΘΓ ἢα5 ὈΘΟῚ 
τηγηραὰ ἰηΐο ᾿αβοϊν] οὔ 8η085, ποτα ἴπ6 ἀἰβοονοτίθβ 
ἩΠΠΟἢ πὸ σηθδῦ τηδκῈ ΤῺ ΟΌΓΘΟΪνΟΒ ΟΥ ἐπ ΟΥΠΘΓΒ 
δανο δοιῃθι ἰηρ ΘΧΟθΘθ ρῚΥ δ τγὶοϊ, ΒΔΥΒΉ, ΒΟ ΟΓΘ 
δοοῦΐ ἐβοτ. αἰἴποῦ [6 τοτηδίπάον οὗ 118, [ἢ 6 
ἘΘΙΡ οδδηθδε δη ἃ ΘΔ ΙΚἢ 685 οὗ δρα, ποῖ {π6 ὈΪ]Οοτα. 

119 

ἴῃ ἰγοβῆῃοβα οἵ νοι ἢ ἴῃ 118 νἱζοῦγ, ποὺ 1ΐ8 
δηὰ ὈΓΔΌΟΥ, ποῦ ὄύθη ο 1 Κα ἸΠΟΘΘΙδ6 ΟΥ 

ΟΠΟΏΌΤΑ 6 ἈΡΡΘΆΓΘΠΟΘ, 15 ϑρασοί. ---Τ]}6 ἈΠΒρατίην 
ΟἸΔΓΔΟΙΟΙ οὗ ᾿8 ῥυάσιηηομῖδ οἢ [6 ἀθΒρίβογβ οἵ 
ΗΪ8 σταοο, οἵ Ηΐβ8 νογὰ (σοιηγ. νοσ, 10). -----“ Τ}}ὸ 
Οἷα ἴθ ργϑοθάβῃοφβδ οὗ [π6 γουὴρ ἴῃ ἴῃ υαἀρστηδηΐ, 
Ὀεσάιιδα ἸΠΟΥ͂ ἀϊὰ ποῖ ζ Ὀδίογθ ἸΠΟ86 ὙΟΊ ΠΟΥ ΟΠ ΟΒ 
ἴῃ ροοά Θχϑιρ]θ,᾽" 2 ΟἜτοη. χχχυῖΐ. 17 (Β. Β.).-- 
Βυΐ [86 ὈερΙπηΐηρ ἰδ πηδὰθ 10} [Π6 τοι ρὶο, ᾿  ἰοὶι 
ΟἸγϑὶ 180 οἱοασοὶ ἤγβί, Ὀθίοτε ἴ. {εν ]ϑἢ Ἰδηὰ 
γγ88 οἸοατοα οὗ ἴἢ6 6 08.---- ΟΠ τηϊη ϑύθυβ, ὑτπςο5, 
Ἰογάὰβ, [μ6 στο, (86 αἰδιϊηρσυϊδθα, δηὰ οἢ ἴδ ονθ 
ΜΟΙ ἴ0Ο]15}} ῬΘΟΡ]8 ἀγὲ δοουβίοιηθα ἴὸ τερϑτιὶ 
ψ ἢ ταοϑῦ ΘΏΥΥ,---οὐ ἐοθο οὐ Β ϑιυνοτὰ οἱ πος 
ἤθη σαν [4118 ἄγϑί οἵ 411, οὐ θνθὴ πχοϑὶ οἱ δ]. 
--Τὸ βίδμὰ ἢθδὺ ἴμ6 Βοιιβὲ οὗ Οοὰ 18 ἃ Ὀ]θε86α δπὰ 
480 ἃ βαίο Ροδίτιου ; Ὀπῦ 1ΐ 18. 8180 [Π|8 πιοβῖ δῃ- 
βοΓΟῦΒ Ῥοβιζίου ἰἢ ἰῷ 18 ΥΡΟΟΓΒΥ. (ΟΕΓΙΔΙ ΠΥ ἴὰ 
[18 ο886 ΓΕ] ἱρίοη 18 η0 ᾿ἰμηνηϊηρ-οοηἀαοῖον, Ὀυϊ 
ὙΠΑῦ (0.6 ὑτθ8 ἰθ8 ἴῃ [Π6 Βίοσῃι; ὕδοβο ΏῸ 8γ6 
ὍΠΟΘΙ ἰὐ δ΄Ὸ δΌΓΘ ἴο Ὀ6 ΒΟΚ ἀθδὰ.---Α 116 ἴπ 
Οοὐ β ἴβοθ, οὐ ὑπᾶοσ ἴδ 6 πδιηθ οἵ {τγυςἢ, 15 ἃ ᾿ἴδα οἵ 
[86 ψογβῖ Κιπά, Ὀγηρίηρ νὰ} 10 οἴοτῃ8] ἀδαίῃ. 
-- Τοβα ΝὮΏΟ ρὸ δροιιῦ ψ1ΓΠῚ ἢγθ ᾿οβ6 σογΓ ΔΙ ]Ὺ 86 
ἀτεδα οἵ ἄγε, Ὀὰϊ 80 τη ἢ [ἢ ΤΏΟΓΘ ΓΘ ΠΥ ρογδῃ 
ὉΥ [6 ἢΓΘΟ.----“Ὑ 888}} ποῦ ΤΟ Οἢ ΔΗΥ͂ ὁπ οἱ [Πο86 
ΜῊ Πᾶνθ ὕδη ΤηΑΓΪς ΟἹ {16 πὶ, 18 ΟΟΥΑΙ ΠΥ ὯΟ 5118]} 
ἰθϑυ ΠΟΥ͂ οἢ ΟΟα᾽ Β μαι δῃα ΠΟ 81Π)8}} ρυίνι]ορο, οἵ 
Μ ]ΘὮ ΟΠ6 δίθῃ 8 ΥΟΣῪ τη ποι ἰῃ ποοθα δὖ [6 {τὴ9 
οἵ νἱβιϊαθοη ἴῃ βθηΘ γα] ἡπἀριηθηΐθ, οὐ ἤθη Οοὰ 
ἴῃ ἃ βρϑοΐδὶ 8} β γι Κο8. 8}1 δτοιηὰ τ18, ϑῖησε [6 
Ὠραγὺ ΝΟΣΎῪ ΘΆΒΙΪῪ ὈΘΟΟΙΆ6Β (ἰοΒρομπαϊη πα {ἰτρογ- 
ΟἿ8, ἀϊδίγιιϑια] δηὰ αἰγαϊὰ. Βαϊ ὈΘ] ον σβ τηυδῖ 
Ὠοΐ 186 ἰΐ [ὉΓ 86] -οχϑ ] ϑιϊο δον οἴῇοῖβ, ὑὰζ 
ΤΑΙΒΟΣ [Ὁ {το Πυμι)]ξαϊίοη Ὀοίοτο αοά, απὰ [ὉΣ 
Ἰογι! οοηδάρῃοο ἰονγαστὰ Ηΐπὶ ἴῃ του ὉΪ0 δηὰ 
ἀφαῖῃ " (Β. Β.}. - ες. 7. “Ἰὴ οὐδοῦ σα868, ὑΠπιοϑὸ 
Μ|ιΟ ἴορῈ ἴο Ὀ6 βρατοὰ 66 [ὉΓ τϑῆισε ἴὸ ἴδὸ 
αν μα ϑα δπκὶ Ρἴδοεβ οἵ ψογβηϊρ ; δι ἤθτα ( 8 
ΓΕ ΣΙ ποίδϊηρ ; Οἡ ἴ.:8 ΘΟΠΙΓΑΓΙΥ͂, {6 δ᾽  ηρ }π|8ὲ 
ὈερΊ5 ἴποσο (1,.).- “ ΕἾΣΒΌ 106 ἴοδοθοῦβ, ἴῆθιι 
πὸ ΠθΆσονβ᾿" (Β.᾽ Β.). --τῦ ον. 8. “ΑὮ, [οὐ ! 18 
186 γοΐοο οὗ ΗΒ βευνδηΐβ, α8 {Π6 Υ ἸΟΟΪΚ δἷ γαϊηρδιῦ 
ἉΠΘΟΑ]η688 ; αἱ [ἢ ΔΡργοδοὶ οἵ Οοά 8 ἡπάστηθηΐδ ; 
8116 ΠΥ 6841} ἴο ΓΤορθηΐδηςθ ; 88 ΠΟΥ τῆλῖα {πεῖν 
ἀδἰν ΒΡ ἰοαλοι ἴοῦ τῇ6 ΟἸΌΓΟΝ " (ὅ5ΤΟΚ.).--- 
“Ἡονθνοῦ τ] 6Π1|6 ῥτορθοίβ τηὶμἢ δ ΔΡΡΘΆΓΣ ἰοὸ 
ἴπ0 δεν Ὀδοδῦβ οὗ {πεὶγ ἰπγθδύοηϊ ποβ 8,μα τε- 
ὈΌΚα5, γεῦ ΠΟΥ͂ ΕΓΘ ΔΩ ὈαΓ ὉΠΘΙΥ ΘὨ ΘΙ ΐ68, 
ἸΩΔΒΤΛὈΘἢ 88 {ΠΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ [6] ἰμίξηδβα βο]ϊοϊ τα, 
Ὀαΐ 4150 τηδάθ ἰογνοηῦ ἰηζογοθββίουῃ ἴοσ {Π 6} Ὁ ροΟρΪΘ. 
δ. ἢ τὴλϑ {6 σᾶδ6 ἉΣΌΠ λίοβοβ, ψ τ} πα μιὰ 
δ οτοσ δ (ςἢ. ἰχ.} " (1..}. τ 8ο ὕπ6 ᾿ραγῖβ οἵ ὑδ- 
ἸΘΎΟΥΒ ἃ. [111] οὗ ἴονο, δἃ8. γα 856 ἴῃ {116 6886 οἱ 
ῬδᾺ] πῃ ἔοι. ἰχ.᾿ ((.)--- ἐν. 9, “ ΟΠ ΡΟΔΙΥ πιθὴ 
οὐδ ἴο Κπον αοὐἰ ΟἿΪῪ αἰτοῦ Ηθ ᾿πἀσγοιῖβ, δι 
ποῦ ἴῃ ο τὴρῃΐ ᾺΥ οὐ σοηνογδίοι τ᾿ (1.4. Ν08}.-τ 
““(οἂ ἀο68 ποῖ ΔΉ ΟΥ Α}] ἢἷ8 ἰουθῖθδ. ον Οοὐ 
ἄοθβ ποῖ ἔγϑε υ8 ἔγοπι 41} [86 εὑ ΠΠοτ1} 168. ἀὰ ν 0ἢ 
Ἧ6 ΔΓ6 ἱηνοϊνοα, Ὀὺὺ ΡΒ ΟἿἿΓ ΤηΟ]ΘΒΤΥ ἴο ὕπο (681. 
Ὗ 6 δἃ1θ, ποῦθυου, ἴο ἱπππ Βοτα ποῖ ἴο ψοϊσἢ {86 
ἡπάρτηθη 8 οὗ αοὰ ἴῃ ΟἿΓ 8Βοα]68, Ὀδοδα86 γ7ὲ Ὁ.508}}γ 
Χο πυδῖθ ΟἿΥ 518 ; ἰῷ 8 Οοὐ᾽ 5 ὈμπΒΙἢ688 ἰὼ δἰΐ ἴῃ 
ἡυαρτηοηῦ οὁΝ. βἷη  ((.).--- ““Ἴὲ πέσον 50 1 οἰ ΘΠ Εν 
σΟΙρΤΟ Βοπὰ [ἢ8 πβιῖσα οὗἨ 16 ἀϊνίηο Ἰπάρτηοῃίβ. 
Ὗνε αἴνναγβ ὀνου]υο κ Οὐ τ ας νῷ Οοά᾿β Ἰυάσίην, 
ΒΟΥΡΘΥΘΓ πὲ δηὰ τἱρῃΐ ᾿ς '58. Ηργο [ἢ 8 βοογοῖ ὕχο- 
νἱάοπος οὗ ἀοἂ 18 ἴο Ὀ6 ἴδκοῃ ἰπο οοπϑί ἀεγδδη 
(1..).- Ὑ θη ἴη6 ΟΡ ἰ8 [0}}, 10 ΤΊ ΠΒ ον τ. --ῦον. 
11. [Ὁ 18 α͵8ο δὴ “10 ἴθ δηϊδ)ιοὰ " μα οἸοδοβ ἐἶ6 
ΤΙ ΘΕ 88 »6}} δ {16 γι Ἰοΐα] νόοτκ, Φοῆη χῖχ. 80 

ζδδ. ἷν. 84). 
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8. Τλο Οοαίε 9 Εἶνε οη ἴδε Οἵίψ (ΟΕ. Χ.). 

1 Αμὰ 1 εδῦν, δῃὰ, Ὀθῃοϊὰ, οὔ {86 ὀχσρϑῆβο ὑμαὺ γγὰβ δρονθ (89 βοδὰ οὗ [86 
ΟΠ ΟγΌἱπι,---ϑ ἰῦ ΤΟΙ ἃ ΒΑΡΡΆΪΓΟ βίοῃθ, 838 (8 Φρρθβσϑῃοθ οὗ ὑμὸ 1 κθῆθββ οὗ ἃ 

2 [Ὠγοηθ Ψ͵δ8 866 [ἀρρεατεὰ] οὐϑὺὺ ἰβθη. Αμπᾶὰ Ηθ βρϑκθ υηΐο 0ῃ9 πιδῃ ο]οιμοὰ ἴῃ 
Ἰΐποῃ, δῃὰ βαϊά, ὕοπιθ ἰὔμονς ούνγοοι ὑδο γῇ 6618, ἈΙΓΠΟΣ υπᾶοσ [86 οἤογαῦ, δηά 
4}}] [ὩΥ ὕνο δδῃἀβ ὑιῦ ἢ ὁ0818 οἵ ἔσθ ἔγοια Ὀούνθθῃ [.16 ΘΠμοΓα πὶ, Δηα δολίου ΟΥ̓ΘΓ 

8 086 οἷγ. Απαὰ ἢδ6 οδπι6 ὈΘΙΌΓΟ τηΐπ ογε8. ἀἀμὰ [δθ ομογιθῖτα βύοοα ὁπ ὕδ6 τἰρδῦ 
οὗ {Π6 Βουθθο, δ 86 οομηΐην οἵ 80 τηδὰ ; διὰ ὕπο οἰουὰ ἢ]]6α [}}6 1ΏΠΘΓ ΘΟυΤΌ. 

4 Απά {6 φοῦῦ οἵ Φοβουδῇ τοϑβο ἘΡ δῦονθ ὕμϑ σβογι, οΥ̓ῸΣ ὕ8.6 ὑΒ γοβῃο]α οὗὨ [}6 
Ὠουδβο; δηὰ ὕπο ἤουβθ γαβ δἰ ]οὰ ἢ τἢ6 οἰουά, δη ὕπ6 οουτῦ νγὰβ {}}} οὗ {86 

δ Ὀτγιρβίηοββ οὔ ὕὉΒο ρίογγ οὗ δϑβοναῖι. ἀπά 086 βομῃηά οὗἁ (89 νἱηρβ οἵ (6 ομογυθλωι 
485 ΠοδΙα 88 [8 88 ὕῃθ οουχί, [86 Οὐδ Γ ΟὁΏ6, 88 {ῃ6 νοΐο6 οὗ (Π6 ΑΙἰπϊρὺν αἀοα ψβϑη 

6 Ηδ βρϑδκοίμ, Απὰ 10 ὀϑῖὴθ ἴο Ρβββ, δῦ Ηβ γίνης ὕπο οομηταδηά ἴο ἴδ τηδὴ οἰοϊῃρά 
ἴῃ θη, θη Ηθ βιὰ, Ταῖζο ὅσο ἔγοταῃ Ὀθύνθθηῃ ὑπ 8668, ἔγογῃη θύννοι 86 

7 ΘΒοΥΟὈίτα ; ὑπ ἢ ἢθ σΆ1.6, δηά βύοοά Ὀδὶὰρ [86 ψἢθ6}.. Αῃηὰ {86 ομουι εὐτοϊομοα 
ἴογυ ἢ. ἢἷ8 δηὰ ἔγοτα Ὀϑῦμνψθθῃ ἰθθ ομοταθῖτα υὑπῦο {δ ἤρο (μαῦ νψγαὲ Ὀούν θη ἴ.6 
οΒοσυθίμη, δηὰ ᾿ θά ἰῦ, ἀπά ρᾶνο ἴὖ ἰηΐο (86 ὕνο μᾶπᾶβ οἵ εἶτ οἱοιμθὰ ἴῃ ᾿πθῃ ; 

8 δηᾶ ἢο6 ἴοοκ 1Ὁ, δηὰ ψϑηῦ οαὐῦὐ Απὰ ὕπθγθ δρρϑαγοά 1) ὕπο σβϑγιθῖτα ἴΠ6 ἔογια οὗ 
9. ἃ τηϑ᾽5 ῃδηὰ ὑπάθν ὕμ ὶΣ τ ηρ8. ΑΠΑ1 βαν, δῃὰ, Ὀθμὸ]ά, ἔουν γν .66]8 Ὀδβιἀθ ὑδι6 

οὨΘΓαὈἱ, οὴΘ 66] Ὀοβιάθ οὔθ ομογαῦ, δὰ οὔθ 866] Ῥθβϑι6 διιούμποσ οῃθγ ; 
10 δῃηὰ 86 δρρϑᾶγδῃοο οὗ [ἢ }θϑὶβ 88 {Ππ6 Ἰοοὶς οὗ {Πθ βίομϑο οἵ Ταγύθεβυβυ Αμπὰ 

ὉΠΟῚΡ ΔΡΡΘΆΓΘΑΙΟΘ : 056 ᾿ΙΚΘΏ 688 ὕο ὕΠΘ, ἴΌυΓ, 85 1Ὁ ὙΣΟΓΘ ἃ 66) 1 {Π6Ὸ τηϊἀβὺ οἵ 3 
11 ψῆθ6], θη [860 ψοϑηῦ, ὕπο νοηῦ ὑοναγα ὉΠΘῚΓ ΤΟῸΓ 8168 ; [Π6Υ τΛἈυγηθα ποῦ ἴῃ 

1λοὶν σοΐηρ, ἴὺῸ0 1 ψ ΙΌΠ6Γ ὑπ μΒοδα ὑυσηρὰ, [ΔΟΥ τϑηΐ αἰνου 1ὖ ; [Π6Υ τυτπθα ποῦ ἴῃ 
12 ὑοῦ φοίῃρ. Απὰ 8)}1} ὑδμεὶγ θ6βῃ, δῃὰ ὑπο: Ῥδ8οῖβ, δηὰ ὑπεὶγ ἤδπάβ, δῃὰ ὑῃ Ὁ 

ΜΠ ηρσθ, δά [ῃ6 Ὑγ66}]8, ψγοσο [1}} οὗ ουγθϑ σουπαὰ δρουῦ; ὑπ ἔουῦ δὰ Ἐπ οὶ 
18 τ 6 ]8.0. ΑΒ τορϑγὰβ ὕ9 6618 αὐΐδομβοᾶ ὕο ὑῃθπὴ [οτ: 45 τεξαενγὰβ ἴπιΦ νγβιθεῖα, τι και ως 
14 εἰναι], 1Ὁ γγχὰδ οσιθὰ ἴῃ τηΐηθ θᾶσβ, Ὁ Ψ} 6618. Απά ἴοι ἴβοθβ Ὑγο ΤῸ ὕο ΘΥΘΓῪ Ο86 : 

106 ἴδοο οὔ {86 οὔθ ψβϑ 6 δου οὗ Ὁ.6 σμογ, δὰ ἰῃὴ6 ἴδοο οὗ ὑῆ8 βοοοπὰ {πὸ 
ἴδοο οὗ ἃ τη8}, δά οὗ [6 τῃϊγὰ {Π6 λοθ οὗ ἃ ᾿Ιοῃ, δπὰ οὗ [86 ἔουτί (86 ἴδοθ οὗ δῃ 

1δ ϑαρίὶθ. Απά ἴθ οΠ θυ τα τηοαηῦοα ἀρνγαγαὰβ : ὑ}18 νγ88 ὕ86 ΠἸν]ηρ ογοδύυσο [8 1 
16 88} ὈΥ͂ ὕὉΠ6 ΓνοΡ Ομορασ. Απηά ψ θη ὉΠ. 6 ΘΠΘΓ τα γϑηῦ, [Π6 ν᾿ ἢ66}8 ψϑηῦ Ὀδδιἀ0 

(θα ; δῃὰ θη 086 ΟΠΟΙΌΒΙτα ᾿ἰἴ6α ὉΡ ὑπο ὶν ψ]ηρΒ ὕο πιουμῦ ὉΡ ἔγουα 0Π)6 ΘΑΤΊΒ, 
17 (8 ψ66]8 4180 ὑυγηθα πού ἔτοπι Ὀοβϑἀθ βθὴ. ἤθη [6 ομδ βίοοά 1ῃ86 οὔδδγ 

δβίοοα, δπὰ σγβθῃ 6 οηθ τιουῃδα ἃρ {Π6 οὐδοῦ τηοπηΐθα ὑρ ; ἴον {86 βριγὶῦ οἵ [16 
18 ᾿ἰνὶηρ σγοδίασο γγχἃ8 1π ΓΒοὼ. Απα {86 ρίοῦγ οἵ Φυβονδῖ ννδηῦ ἔογί ἢ ἴσοῖὰ δῦονϑ 
9 (806 (Ὠγοβῃο]α οἵ ἴ.6 ἢουδθ, δηα βίοοα οὐνϑγ πε σῃοσγυ τ. πᾶ [86 οἤ γα Ὁ 

Ἰἴθα ἊΡ {Π6}]} σψίηρβ, δἀμὰ τηουηΐδα ὉΡ ἵτγοτα ὕηθ ϑδσίἢῃ ὈδΘίΌΓΘ τὴ] Π 6 ογθ8, ἤθη 
(Π6 0 ἀερατγίθα, δπὰ {16 6618 Ὀθβϑὶἀθ ὕμϑι ; δῃὰ 1ζ βίοοα δὺὴ {ῃ6 ορϑῃμρ οὗ (δ6 
ἑδῦς οὗ ΦΘβονδῆ β ἤουβθ, 0.6 δαβὺ [εν16]; δῃὰ [Π6 ρΊοΟΥΥ οὗ ἴη6 αοἀ οὗ ἴδγϑεὶ νγδβ 

20 ΟΥ̓ΟΡ ὕδοιη δῦονθ. ΤῊΪϊΒ νγᾶϑ 86 ᾿ἰνὴρς ογθαΐασο ὑδδὺ 1 βδὺγ ἈΠάοΥ ἴἢ.6 αοὰ οὗ 
1] [8ΓΔ6] δὖ 086 Σἴνοῦ ΟΠΘΌΔΥ; δῃὰ 1 Κπον τμδῦ {Π6 7} ψ γθ ὀμογα θη. ΕΥΟΣῪ ὉΠ6 

᾿δὰ ἴὈῸΓ ἴδοθβ, δη ἃ ΘΥ̓ΘΓῪ ΟΠ οΟὉΓ Ὑ]ΏΡΒ, 8Δηα [Π6 |ΙΚομθ88 οὗ {Π6 Ὠδπαβ οὗ ἃ τγ8}} 
22 ὍΠΟΘΓ [Π61]Ὑ τηρΒ. ΑΠα [κ8 τεαγὰν) ὑπ6 11 Κθῆθδβ οὗἉ {Πϑὶγ δοββ, [Ὡ6Ὺ Ὑγ6 6 ἴδ ἴδοθδ 

ὙΒΙΟΝ 1 δα ΟΥ̓ ὑδ6 χῖνογ ΟἾΘΌΔΙ, [κ5 τεκαι ἀν] ὉΠ6]Γ ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΘΒ πὰ ὑμοιωβεῖνθδ; 
Π6Υ ψϑηῦ ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 δίχα [ογναγά. 

ον. 8. Βερί.: . .. τ΄ ἐνδεδυκόεα τὴν στολαν--- 
γαῖ. 6.... τ΄ στολὴν τὴν ἁ γιαι»--- 
γεν. 9. .. λίθου ἀνθραπος 
γεν. 11... εἰς ὃν ἐν σοσον ἱπιβλεψεν ἡ ὄρχη ἡ μμα--αα φιόηὶ ἐγε ἀεοϊαδαὶ σι Ῥγυία ὀροί---- 
γετ. 12... ... σληρμς ἐφθαλμῶων κυκλόθιν τοῖς τισσαρσιν τροχοῖς αὖς.--θρ΄να... ὁσμμΐς ἐπ οἰγοωμένε φυαί. τοί. 
γον. 18, ΔἘἔε γοίαε ἐεέαε σοξαυνίξ νοίϊιδέϊα6»--- 
γεγ. 19,... Κι. ἐστησαν ἐφ! τα φτροῦνραι:--- 
γεν. 31. δερῶ: ... α. ὀκτὼ πτερυγες. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ἘΕΜΑΈΚΕ. ὙΠ 1Π6 τοροσὶ ἴῃ οΒ. ἰχ. 11, Ὑμαὶ {116 νἱδίοη 
᾿ ΤΩΔΚΟΒ ἃ ΠΕ αἰασὺ 19 Βθουσῃ ἱτητη δον ἐη γοτ. 1: 

, ὙΙαΣ [Ο]]οντβ 'β ἐο Ὀ6 τερατά δὰ 88 ἃ βεοομὰ δοὲΪ Απὰ 1 εν, διὰ, Ὀδμοὶὰ (οἷν. νἱἱῖ, 3); αηὰ νὰ 8}}4}} 
ἴῃ (δὴν ἀγατωδίίο υἱβίοῃ, ἴογ {με ἢσβὶ ποθ οἱοθϑδ] 6 ργεϑεσυϑὰ ἔζοσα ταληίο]ὰ ρουθ! εχ ἐγ ἐΓ 'θτὸ πιὶχ 



ΟΥ̓ΔΡ. ΣΧ. 2-8. 

ὮΡ Βοιιϊηρ ἴγοια [6 ῬγΘν]ΟΌ8 ομαρῖον τ 10 ἰὨΐα. 
κι πολμε τ, ἰνὰνε, ἢ ἀὐῤῤνμε 22, 28.(Ἡ. ΒΥ δ» ῖο 
ἀχρεεβα τοίογοηοο ἴ0 ομαρῦθν ἱ. 11 τηιδὲ δι γθδαν Ὀθ 
Εἰφδτ (ΘΟ ΩΡ. τσ. 20) ἴδ᾽ ὩΣ 5 ὅγὸ [1.6 Ομ) οἷ ἢ 

ἘΡΟΝῸ ποῦ δε ἐπι ΟοτΡ. ἔδυ οἡ οὮ. 
: 6 ὑβΓΟΒΘ ΤΑ ΚΙῺΝ 1ἴδ ἀρ ΟΑΓΔΠ 66 ΡΓΟΡΘΓΕΒ 

ἴον [Π6 σομηπιδηά οἵ ἀὐὴΣ “00 ̓  βπόγρδρ υἱὲ ρὸν 
ὩΟΙΕΐπρ ΔΡΡδθαγδ ὀχοορῦ ὑπὸ ΤΏσοησ, ἴου {Π6 ΑἸΟΥΥ͂ 
οἵ Ἰεηο κι 6 δοῃοοὶνοᾶ οὗ ἃ5 ἀὔῦονο 9 ἐλ και 
ἴτοια ΜῈ ἰδ τηονεβ ἴῃ νοσ. 6ὅ. Καιι, (Κ1ῈῈ.), 

[ο]]ονίαρ ἴδ Ῥυποϊαδίοι, ἴδῖκοβ Ὁπὴὸν ΠΣ) 88 

δὴ πὲς ἡ ψές ζὰν Βθηὕθηοθ : Ηδ (9 ΟΥ̓Δ} ἀρρεδζοὰ 
δῦογνο ἱδποτη. 
τ. 2. Οοπρ. οὐ οἷ. ἰχ. 1, 3.---ΤῊο νυἱδίοῃῃ ἴῃ 

«᾿ν, 1. οοττεβροηάβ τ τ [6 [ει }]6- νἱδίοη, 8ῃ ΔΡ- 
τς. ἔλ6γὸ ἴο 8 6886 10 

ἃ (Μεῖϊ. χαὶϊ, 7).--- δ, 85. Ἐδ04], ἴῃ δοηγασξ 

νει 0. ο)ῦ ΓΔ ἰα [1 ἑπέογηιοάϊαίε δραοε 
ἐκ ἐλε ιυλοοίεσονγζ, Ὦσποθ : δεέιοεον, ἐλ ΧΓΟμ τολδοῖς 

οΝ ἐλε σγομπά. Ἐὸτ αἰ πουρἢ δ 58) ἀο68 ποῖ τηϑδῃ 

ἈΠ," γοῖ ποῖτμοῦ 8 1 αυϊΐθ Ξξ ς (ν66]), 

Ὀαὶ ᾿ξ σοι Ὀΐη6 5 δὖ [86 βᾶσωθ {ἴθ Ὑΐπδὲ Μγὰ8 1π|- 
γι οά ἐπ [δ6 τολεεὶ ψ1ὶ 1.0 1άφα οἵὨ θυ {01.688 ἐπ 
γοϊϊ πο, οἵ τεροαϊοά, ἔγεαιιοπὲ ταοΐϊλοθ. ΟὐμΡ. ἴῃ 
[8.6 πιοδηϊπιθ ἴοσ 111]υδ ταί, οα οἈ.. ἱ, 1 84. -- 

Ὑπ|ΞΡ ἩΡΡῦΝ σομῆηοδ ἘΠῸΠΙ ἢ ΠΔΙΤΟΎΤΧΟΥ ᾿ἐδνῖ δ 

186 ἸΏΟΓΟ ζΈΠΟΓΑΙ Ἔχργεββίοη Ὡς ἢ ργοσοάθΒ; θη 66 
ἼΣ δέτὸ ἰ8 ποῖζπον 16 ἀοι ὉΪ6 Θμοσι Ὁ οἡ {δ 6 
αὐΐς, ΒΟῸΣ ἰῃ6 Μ.016 οὗ ὑπ6 σμασγυδίτῃ, Ὀαὺ ἔπ ἀ6- 
δηϊῖο {γογ. 7) ̓ πά ν] 48] ΟΠ ΘΤ Ὁ. ---- 6 ἀγὸ ηοῦ 667- 
ἸΔΊΏΪΥ ἴο ἰδίηῖς οὗ Δ Ὠδαγίἢ [ῸΓ τηδύουίϑὶ ἤτα 85 

ἰσ Ὀοΐντοθῃ ἰδ 6 ἐἰϑὐϑρδια ὯΟΣ ἰ8 [6 αἸταν οὗ 
ἴοδχθο (88. νἱ. 6) ἴο Ὀὲ ἃ ἴῃ ἴοῦ ὀχρίδπα- 
ἴοι ; Ὀυΐ 1 15 ἐδδ τογαίϊλ οΓ αοα (οοτ!Ρ. οὮ. ᾿χ, 8), 
ψ Ὁ ἢ ἀεδίσογα 96 γιβδὶοπι, ὑμαῦ ἰ8 δγτα 0 }12Ζθα, ἰὴ 
δεοογάδηοθ ὙΠῺ πὸ ἀοσβοτί ρίϊοη ἰῃ οἷ. 1. 18. 
[ἔν.: ὅε γα βηῃπιοηΐ, 88 ἴῃ θη. χὶχ. 24, {πὸ 
προῖβῖ. Υ. δι ορίδ ἴηθ ΥἹΟῪ οἵ ἃ δ᾽ ]δπῦ δηξὶ }ιθ- 
εἰ ἴο ἴον. νἱ. 12, 18.} Ἡδγοσ δι ὈΓΟΡΟΙΥ ον ΙΥ- 
Εΐηρ ἰᾳ δἰγοδαν 881 ἃ8 τερασὰβ [16 ἰυδρτηρηῖ ὁη 
ἐλε εἰν ; 1.6 δἴαίοτιθηΐ ἐξ νὴ) ΠῚ ἴῃ γοσ. 7 ὈΓΙΠμ8 

ΤΩΟΤΟΙΥ ἴῃ δαάϊιοη ἴδ6 ἐχεουοῃ οὗὨ ἰδ, ἩΒΙΟΝ ἰδ 
ἱπητηο ἀϊαίοὶ Υ (ΟἸ]ον θὰ ἊΡ ὈΥ̓͂ 41] πι8ΐοη 8 (4180 ἴο 1116 
Υἱδῖοι ἴῃ Οἢ. ἱ.}, ἸΏ ΟΘΕΥ οὗ 8ῃ ΟΧΡ δηδίογυ οἤδγας- 
ἴδε, ἢ ἢ δὰ πιοδῃΐ ἴο 1ΠΠπδῦτγαϊθ ἔπ τηδίίοσ ψ 1 
δ πὸ τ δηὰ ΕἸΓΕΟΠΙΕΙΘΒΉΙΕΙ ἐξεύξιτρι Ἔ 

ΕΣ. ὃ θεχίῃβ ἴο βιρρὶοσαθηΐ ὈΥ [61 Ὡς 18 τολέγε 
τ). σδοσιὴτ (ΥΈΓ. ᾿ 2) ἴῃ «μὰ Ἀπερδ να δοῖ ΔΡ- 
Ῥοδιθὰ ἴὸ [88 Ῥγορῇῃϑὶ 85 βἱδηάΐπα, ΜΏΘΓΘ {Π6Ὺ Ππδὰ 
ἴδίκοῃ ὉΡ ἰὮ61Γ Ῥοδι(ίοη : ΟἿ καὶ οὗὐἨ {80 
ΒΟΌΒΘΟ [υἢ δοοοιηΐ οὗ ἴη6 ἰπηεῦ οουχί (οὗ [86 
Ἀγίεβὶβ) ΠΟ [0] ον8, ἴο Ὀ6 ΘΧρ]αϊποὰ οἵ ἴδ 
[ε 016 ῬΓΟΡΟΓ]); δοοογαάϊΐηρ ἴο πηοϑῖ : οῃ ἴῃ δομίδ 
αἰ ὁ οὐ κοαξ᾿-οαϑίν τ ὰβ ΤῊΝ. 19, οἷν. χὶ, 23), ἴῃ 
ὁσῃΐγαδί τε οἷ. νἱ 1. ὃ βα., 14 (Εἶν. : Ὀεσδῖιθθ {διὸ 
δου ἰδ ἔΠ6 ἷδος οὗ ἦγθ δηὰ ἀδαΐ, πὲ 88 [}6 
Ἰπαϊΐϊδη 94π|88 ἀνγο}]8 ἴμποτο δινὰ οοσμοθς {86866):; 
δοοου ἱπρ ἴο ΟὔδοΙΒ: οἡ ἰπι8 νΟΤῪ δεσουηῖ, δὰ 
Ὀροδῦθο οἵ πὸ δχϑουςίοῃ οὗ ᾿υάρτηοπΐς ὈΥ [86 
Οδαϊάεεοσς, ὁ ἐπὸ πογίλ δἰ ἀ6. ουρ πὶ [86 
εἰσ έτη ἴΠ6 Ὑῖο01]6 νἱδίοῃ 18 ἰσαῃδίουσο ἔγόσῃ 
οἷ, ἱ,, Δ μοηρσὴ ἢσγσί οὗ 41} ἐΐ 16 ΤΏ ΣΟΪΥ ἰδ6 οἱουά 
(αὶ ἰδ πησηϊοηθᾶ, ὙὩΐσἢ 18 ΟΟΥΓΙΔΙΠΙΥ 6180 [86 
Διοὶ ἰπίηρ ἐπ οἷ. ἱ. 4 (οὐ ρ. ἴΠ6τ0)ὲ.. ΤΏ αἰτοῦτη- 
Βίδῃοο (δαὶ ἰξ 8115 {Π6 οουτί οὗ [6 Ῥχίουΐθ ἴθ. 81 

ΥΩ. 10 56. τς λα οοπέχαϑί ἴο 1 Εὶ 
ἜΣ, 4 ἰδ δἰϊβοδὶ ὁ υϑραῖπι τεροϊ οι οὗ οἰ. [ ΕἸγδῦ ΟΣ 68 Υογ. 8. 

121] 

ἷχ. 8, δῃὰ δοοογάϊηρσ! ν ἐμ8 ΘΧργοδαίοῃ 5.5 ΟΡὉ 
ἷδ ἴο Ὀ6 υπαογείοοα 8 ὕπεγὸ οὗ [8 ἀοι Ὁ] 6 σοι Ὁ 
ΟὨ ἴδ δ Κ, 5ὸ παῖ, δ5 ἰῃ οἷ. ἰχ. ἐἰῃ σοπῃδοῖίοῦ 
τὶν [86 Ἰυάρτηοπΐ οἱ 86 οἰ ὔζξο δ, 80 Βδτς ἰῃ 60η- 
ποοίίοῃ τ [Π6 Ὀυγηΐηᾳ οἵ 1Ποἷν αἰΐγ, ἐδε αδαη- 
ἀοπηιέπέ οὗΓὈ ἰδὲ ἐεπιρίς οπ ἰδα ρματέ 9.) ὕελοναλ ἐν 

βσωνεά. ΤΏΘ Ῥγορμοῖ ἐχρίδϊῃβ [Π6 60}- 
ὨΘΟΌΟΙ ἴῃ 1} ἸΔΌΘΥ 6886 ὙΓ83 Τηδἀ6 6168. ἴο Ὠΐπὶ,---- 
μον, ΤΩΣ Υ, οὐδεὶς ἴῃ 6 ἐΕΉΡῚ τε πες ἐδ οἰεγ» 
δὲγηε (ὁ Βα) οἴ) σἱοοὰ τοδὰν ἐλε οοαΐξ ᾳ Αγο, 
δηὰ [ἢ οἰοπα Γπγοδιθηϊηρὶν ἢ]]οὰ [86 ἱπηοῦ οουτί, 
τσῆδῃ, αἱ ἐδδ ϑαταδ ἐδηιό ἐπ ἰδλ6 πιοεί λοὶψ ρίαοςε ἰλε 
σίοτγ οΓὈ “ελοναλ, γοϑϑ ἴτοτα ἰΐβ οἱ τοβεϊηρ-ρίδευ, 
ΜΘ ἢ [9 ποσϑ Βα θαυ 81} οοἰοὈγαξοά, 80 παῖ 

ἰῦ ̓ πουπίεα ὦ (Ὁ Ὑ)) οὔεν ὦν, ὙΪΘᾺ ΤΩΔῪ οὗ ΘΟΌΓ56 

Ὅδ [ῸΓ ἂς, θαϊ ταῦ 6Υ δίδη 8 ἤ6Το ἰῺ οοηίσαβδίὶ ἢ 

δ ἰῃ οἷ. ἐχ. 8) ἐλε ἐλτεδλοϊά 9 ἐλε ολοῖε, υἱεὶδίε 
88 61] 05 γαϊθεῦ ἠξοὴ ΔΡονα 8]] ; “"σμοττ τ᾿ πὰ 
“4 βου " ΑΙ πο, ΘΔ ἢ οἴλιον ἴῃ ὑπὶβ ΨΥ, ὑπο 
[8.6 ΒΟΈΒΘ (1} ἴΠ6 ΠΔΙΤΟΉΘΙ 86η86) Ὀεοδχηδ [}]] οἵ 
Ἀγ ὔποδβ ἴγοτῃ [πε οἰουὰ νοὶ Π]16ὰ {Π6 ἱπηογ 
οφαχί, [06 (ἰῃῃ6 7) οοὐχέ Ὀδύδληθ 80 ἴτοιῃ [86 
ἴον οὐ Τομονδῖ ἰακίηρ [18 ἀορατίατο ουἱΐ οὗ {86 
τιοοί, ΒΟΙῪ . ΟὐομΡ. οῃ ἔδο “" οοπα ᾿" δηὰ 
[Ὧ6 “τ μἢἴηοβα,᾿" οοίχηα] Ἀοἢροί οηβ, ἢ. 117. 
Αμὰ 88 {{πε Ὀγύποϑα ἴῃ [πθ ὙΔΥ δἰϊεπα θα 188 
εἴοιγ οἵ Φομονδὴ ν]δ Ὁ]ν (Πτοαἢ ἴἢ6 σουτί οὗ [ἢ 6 
Ῥτγίοδβίβ, 80 ἴῃ ον. ὅ ἴδιο δουπᾶ οὗὨ [δ τΐηρ», εἴο., 
ΤΟΘΑΥ͂ ἴοσ Ἰπούθτμθπΐ, δοοοιρϑηΐοθ 1 ΔΌΘΙΌΙΥ ; 
σΟΙΏΡ. ΟἹ οἢ. ἱ, 24, ΤῊΘ τηοπίίοη οἵ 1ϊ8 Ὀεΐϊης 
Ποδγὰ 88 [Ὁ δα {80 (οὔθ) οουχύ Ῥγονοβ [ἢ 6 6ογ- 
τοσίμοϑβδβ οὗ [86 Θχροϑβί ἤθη ρίνθη οἵ νου. 4, 88 Ὀθὶπρβ 
πῶμα ἴο ὁἢ. ἷἱχ, 8. Οὐοπμρ. Ὀεδίάθβ οἢ οἷ, ἱ. 24 
Εχ. χὶχ. 16, 19, χχ. 1, 18 84.). 
᾿Αοοοταϊηρὶ , ΔΓΔΔΥ ἴ.6 δαἀ)υδίπηοπξ οὗὨ {}|6 τϑὶδ- 

ὕϊοη οὗ ομοιπιῦ ἀπᾶὰ μοι μι (1116 Ἔχ απαίίοι οἵ 
ΥΟΓ. 8 8η. ὅξο αἰλοπμοδὰ ἴο ἴπθ6 Ἰαἰΐεγ), Ὑ6γ. 6 
τοί 8 ἴο ὙοΓ. 2, γοβυσηΐηρ ἴδ σοϊητηδπὰ ἴο [86 
τῆδῃ οἰοϊδιοα ἴῃ Ἰΐηθη. 8 δἀχϑου δου οὗ Ὑμαΐ 18 

{676 σοτηχηδηοά ἷἰ8 ἀοθοσί θὰ 48 ἱΐ Ὀορδη. Ὡς 

ἸΒ.1Π, ὁ. 6. Ὀοϑίάθ [6 ομ6 ἀοῆπιῖε ψ 866] ἴο ὙΠΟ ἢ 

6 ψοηΐ ; ποῦ “δὴ ἰἀθ8] σοι ἰπαίϊοη οἵ {δ 6 
Ἡ 6615," 48 Ηδηρδὶ,, οἵ ΞξΞὶ ῬΡ'υταὶ (ϑερτ. [ἔκο. 
Ψ ΕΗΒ. )). 
ΤΏΡ αν. 7 [6118 Ὁ8 ἀοισ ὧδ οδίαιοα ἰδε τε 

(116 οοα}8 οὗ ἤτα οὗ τεσ. 2). Τῇθ σμ τα ποχὶ ἴο 
{πᾶ 1166] (τόσ. 9) ἴοοκ ἰξ δηᾶὰ ρανὸ 1 ἴἰο Ἠΐτη. 
ΤῊυΒ ἴμ6 Ὀδπὰ ΟΥ̓ ΔΥΘΏρΡΌΤΕ (Οἢ. 1Χ.} ὉΠῸΔΥ ἢϊθ 
Ἰορ ουβῃΐρ, ἰὰ ΟΠ 1ὸ ΤΘΟΟρΙθοα 6 βου τπρ' ΓΤ Ὴ 
οἵ ἴδιο ἀϊνίμηο “ἸΟΥΥ͂, 18 Ῥδ γα} 16} ἢ [6 ΘΒΘΣᾺ 8 οἵ 
[86 νἱδίοι ; ὁη0 δηὰ 186 οἶον (Εον. χν. 
7, νῇ]ϊ. δ). ὙΠῸ Ἔμδγασίοσ 1 Μ ΐσἢ [6 ῬΥΘΘΩΥ 
ΤΩΘῊ 8 88 Ἰρθαϊαἰϊηρ, Χο οἢ ἔτοσῃ 7πὰρ- 
τηθῃὲ (οἂ. ἰχ.) δα8 ἴπι8 (αυδῖθ ἱἢ Ἀσοοσάδηος Ψ»]} 
11:6 ἀοραγαιτθ οὗ δθβονδὰ οἡ [86 ἴῇτομς οἵ Κγδοθ 
ουὔὐ οὗ ἴδο πιοδὲ ΠΟΙΥ͂ ρίαοθ, ὙΏΘΓῈ 1180 Ὡ0 βδοπῇ- 
οἷα] τπιραϊαξίοι 18 Ῥοδϑὶ Ὁ10 ΔΏΥ ἰΟΏ με) ἀβϑυτηθὰ ἐῃὸ 
ἴοιτα οὗ 8 τιρἀϊδϊίου οὗ ρμῦτε ἡπάρτοοηί. Τὶς 
δοαπἀοητησαῖ οἵ [ἢ ἰδ 016 ὁ [86 ρματὶ οἵ θἤονδῃ, 
ψὨΘ ἢ 18 ΤῸ ΟὮ ἸΠΟΤΘ ῬΓΟΒΣΠΟΙΤΥ οοπηροίοα ΨΊ. 
[6 ἡπάφτηοιῦ οἡ ΘΓ] ἴδῃ ἰπ οἢ. ἴχ. 8, ῥγε- 
ἤχυγοθ [86 μεν οὗ [Π6 τηδῃ (οοιωρ. οἰ. ἰχ, 7), γ}10 
ἕπυδ ἰΔκο8 ἢἷ8 ἀοραγίυτο ἴσοι ἰμὰ οουγὶ οἵ {86 
τίοβία ἔοσ ἰμ86 αἵγ. Βιιΐϊ πε τηϑητίοπ οὗὨ {16 

ἃ οὗ {86 οΒοσαῦ ἱπ ΥῸΓ, 7, 88 ὍὙ6}}] δβ οἵ 16 
ΨὯ60] ἰπ τὰ. 6, ρσίνοβ οσοδβϑῖοι ἴῸΓ ἐδθ ΘΟη ΕἸ Π08- 
ζαῃ οὗ οχρίασιοίοιγ δὐάϊἐϊοιβ τ ἰο ἢ 10]] σννπ. 

ΘΒ. νι. 8; ΘΟΣΩΡ. οἢ οἱ. 
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ἱ'. 8..--- ΤὨ 6 ἴῃ τοίόσθηοο ἴ0 {π6 ψΠοοὶ, 6 Γ. 9; ΘΟ. 
οη οἷ. ἱ. 1ὅ 84., ὦ, 4,16. Α ἀϊδθισθυζίνο στεροῖϊ- 
οι οὗἉ [16 βία οιηθηῦ. ---ἼοΥ. 10. ΟΟΙΡ. οἱ οἷ. 1. 
5, 18, 16. ΑΒ ἴπμθ ρρθϑῆοθ οὗ 1:9 νγὴ06}8 19 
ἀοϑογιροὰ ἱπ ἵνο δϑροοῖθ, [0 Ἔχργοβδίοῃ ἰδ Χ6- 
Ροαϊβά, ᾿πδὺ 1Πἰκὸ ΠΣ Ὁ ἴῃ οὨ. ἰ.--οῦὁγ. 11. ΟΡ. 
οὐ οἷι. ἱ. 17, 8, ϑ.0 Τμο μοδᾶ, δοοοσάϊηρ ἴο 
Ηροηχεῦ, ἰβ: ““ ψηδὺ 18 ἀρτηοϑ, μἰρμοδβῖ, τηοδβῦ 6χ- 
οΟἸἸοαῦ, ἐ.6. ἰὴ6 ψ 661 ψ Ιοἢ ἔοσς 86 (ἰπ9 δὰ 
πὸ αἰγοοίίοη, δπὰ ΠΟ} [89 οἴδογυ τεαυϊγοὰ ἴο 
ον." ΗἱτΖ.: “ΤῊΪ8 18 αἷδο ἴὴ6 6886 ὙΠ 
ΟΥΙΠΑΓῪ γΘὨ 6168; Ὀὰϊ ἩΠΘΓΘ Θ80} ΜΠ66] ΠΔ5 8 
[οιτίο! ἃ πχονοιηθηῖ, ἴθΘΓΘ 816 8]80 [007 ᾿ιοδαβ, 
ΠΟΒΘΟΑΌΘΏΝΙΥ: [ἢ6 δεδὰ σοὶ Ὀορίηδ (ἢ 6 τῃονθ- 
τηρηΐ 84 σΑΓΓΐ68 [Π6 ΟΥΠΘΥ ἔῆγθο Π6β 8 ΒΙοπρ' ν. 211. 
τ. Κειῦ: “πλ 6 Ὁ 186 ἐοτοπηοδῦ τυγηο, ΑἸ] 
{Π|696 ἜΧΡΙΔηδίϊοηΒ ΚΘῈΡ δἱοοῖ ἔζοπι ΔΏΥ τϑίθγοη σα 
ἴο [6 σῃογα πὶ, τ Ώ1]6 ἰη σοῦ, 9 [ἢ 6 τ Π166]5 βἰδῃἀ 
Ὀοβίἀ6 Τότ, δηὰ ἴῃ [0] ον ης νοῦ. 12 τη [018 
16 σμοτρί ἢἤτβί. Οὐτρ. γοῦ: 14. ΝΣ ἰδ 
ὉΠογοΐοσο Ξε δ ἰᾷ οἢ, ἱ. 15, ἴο ΜΈΙΟ, 6180 
Β᾽ Β0θ 58 ἴο ροϊηῦ. ΟὈΠΒΟΑΌΘΗΟΥ δ 8. [Π6 
Ῥγΐηιδ ηιοίου, ἰὯ6 αςέ οἵ 860 σΠοΓα Ὁ σίνέησ ἐλ 
αἰἱνεοίδοα, ὙΠΟ ὉΠΟΥ͂ [ο]] ονοὰ 885 ὑποὶῦρ ἢθδὰ 
(σοι. οἡ ΟὮ. ἱ, 11). 

γεοσγ. 12. Απὰ 4]}1 ἐμοῖσ 8.ϑδῖι, οἵς., σΔ} ΟἿΪΥ 
Γοΐοῦ ἴο ἴδ σοι Ὀΐτα, τ] ἢ ΒΟΟΟΤαΣ ΠΟῪ ὅτ ἀθ- 
βοτιδοὰ (Εον. ἷν. 6) δάαιὶυοηδι ἴο οἢ. ἱ. 18 

(οορΡ. ἔδθτθ). ὨΣῚΝ ὈΠυΣΝὸ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ 
Βρδοϊῆοβ 1π6 σοππθοϊϊοῃ Ὀεΐνγθοη [ἢ 6 σΠΘΓΙ 11 
διὰ ψ ἢ.6618 ὑππῈ8 σ᾿ αταοίογΖϑα. --- ἐν. 18. Ἡοηρβί. 
ἰγδηβἰδῖθβ ἴῃ ἃ ΤΠ ΘΒ 1088 ὙΑΥ : “Π0 ΨΏ66]8 
ΔΈΓΟ 64]1οἀ 106 ΜΓΏΪ] ἴῃ ΤΥ ἢεατγί ρα. ΟΟΙΡ. ἴοῦ 

δ0., ΨΟΥ, 2, δῃαὰ [οὺγ 3 3, οἷ. ἰχ. 1. ΤῊΘ Ὑ6156 

ἀοοβ ποῖ 80 τηποῖ Μη ὉΡ 8ΆῈ ῬΥΟΡΑΓΘ [ὉΓ ΨΠαῖ 
ἴο]οτθ. Ὅ8Ὲ 64}1 (ἢ, [μι βῖρτι οἵ {16 γοσδίϊνθ) 

ἰα ἠοῖ, ἢ ονοΣ, αὐ γοββοα ἴο ἴδε τ 6618, 88 Και, [ἢ 
““ρ ἐδ ὙΠ6618, ἴο ἔμ θπὶ ᾿ξ ττῶῶϑ ογίθαά ἴῃ ΤᾺΥ ἢ θ8Γ- 
ἰαρ, Ο νεὲγ]"; δὰΐ 1 σοῃ δίηβ τολαξ νγὰ8 οτίεα, 85 
αἰνίηρ ἰῃθ β'3:81 ἴος ἀδραγίασε, ἐπ γοΐεγοποε ἰο 
ἔλδπι (48 αν. 14 4190 8075), τοί α υἱεὶσ ἰο ἰδέ 
οπεγιδῖηι, ἩὩΪΟὮ ἀτὸ ἀσβοσγὶ θα δοοογαϊησ ἴο ὑπο ὶτ 
ἴδοοβ, Ὑἢϊοἢ ρὶνο {6 ἀϊγθοῦίοπ (δοτηρ. σνοσ. 11). 
Οοτηρ. βγϑὶ ου οἷν. ἱ. 6, 10. ΤῊ ἀεβογρίζου οὗἉ 
[86 ἴαοοβ ἴῃ ἀδίαὶ τὰδ 68 Ῥγοτηὶ ποηΐ ΟὨ]Υ οὯ8 οὗ 
ΘΔΟἢ οἵ ἰῃ6 ἴουγ σποτα τη. ([8 ἰδ [δῖ σὨΙΟἢ ἰ5 
αἰγθοῦγ ἰπ ἔγοῃῦ οὔ (μ6 ῥτορμμοὶ--- ΚΕ.) [Κι οὶ 
ἰΏΘΟΥΤΘΟΙ]Υ: ἴ}ι0 ἢτϑί, ϑοοοπά, εἴς., οὗ [8 [0 ἴδοοϑ 
οὗ 646}.}] Τὸ ἴδοθ οὗ [80 ομϑ (ἢ γϑίὶ) νγγὰβ "8 
475}, ἡ. 6. Β'ΡῚΥ οὗ ἴῃ6 οπ ἀδβη 6] Ὁ χϑίθττεα 
ἴο ἰῃ γευβϑ. 2, 7 (Κ11Ὲ}.). Τδαΐ ἰν 5 ἐήδ οχ᾽ δ ίαοα 
8 ὑχονϑά ἔγομῃ ἴθ οοππθοϊζοθ. [1{{π ποῖ 846 
ἰ8 ἴδίκθη ἴον 1 (666. οἱ οἱ. ἱ. 10), ἴθ {π6 ἀεβηὶ- 
ἐἰοη πῃ ἀοίαὶ] οὗἩ 1:6 ἔβοοβ, β᾽ στ βοβηΐ 88 ἰΐ ἰβ ἴῸ 1 
[86 αυδτίδγ ἔγοτα ἡ ἰοἢ 1π6 ἡπαρτηοηῦ ὈΓΘΔΚΒ [ΟΣ Π 
(τ Σ. 83), ΤΏΔῪ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 δοοοτάϊπρ ἴο ὍΠ6 ΔΌΔΓΙΟΣ 
οἵ 16 Ὠδάνθηβ, δηὰ ποῖ δοοογάϊπρ ἴο [86 βίδπὰ- 
Ρυΐηϊ οἵ [86 ὈΕΠο]άογ, 8ὸ {μαξ ὁπ 41} ἔοὉΓ βἰ.68 οὔ 
ἐδλε υἱδίοη, αϑ α ιὐλοῖδ, οπα ἴλοθ ψου] ἃ 06 πιδάδ ῥτο- 
ταϊμοπῖ. [Πρποθ ἴξ ἰ8 γαΐη ἴο σοηπθοῖ Μὴ 1018 
{π6 οἸὙΙΟΙΟΡΥ οὗ ἰπ6 ποτὰ 375, ὙΔΙΟΝ ἰ8. 811}} 

ΒΡΟΐκοἢ οὗ δβ ψΟΥΓὮΥ οἵ ποίΐοθ ὉΥ ΚυτίΖ, ἀπὰ δ86- 
οδρίθα Ὀγ ϑομπιίθοσ, ΥἱΖ. ὩΥὩ ΞΞ αγαίου, δοσογά- 

ἴῃς ἴο ἐπε ϑγτίας ; ΜΠΐο σου]ὰ 1οδὰ, 48 ὕπιγοὶξ 
ΔΑΒΏΠΙ6Β ΟὉ βΙοΟῦπαβ ΡΌΓΟΙΥ σΟμἸδοίαγΑΙ, ἴο δᾺ 
“ἘΟΧ ΌΤΙ 88 δρϑυΐ δ] Ῥγοταϊπεηΐ ἴῃ ἴμ6 σΒοΪ8 
ῬΒΘΒοΘΏΟΝ οὗ 6 σΠοταῦ, ἰσα ]τ]ν οὐ 16 
δεῖς οἵ [6 οονοηδῃῖϊ.᾽" Ηἰϊ2., ἰΟ]ονίηρ ἴδ6 δερί,, 
τοδῖτοῦ (ὴ6 Μ0]0 γΈΓ5Θ ἀἰβαρ βᾶσ 88 8 81088.] 

γεΣ. 1δὅ. ΝΟΥ οομεβ {ἢ} Βοασίῃρ δ]οἵϊ οὗ (89 
ομογα τω, ὑμ8 ργοραγθὰ ἴοσ (188. χχχ δὶ. 10); δπὰ 
ἴῃ ἐμιῖδ σοΠΘΟΙΟΣ ἀΙΓΕΔΟῪ (Υγ6Γ. 20) τὸ δνὸ [86 
Ιἀο ἀδοδίίοη τι ἢ (ἢ νἹ 10 1 οἷι. ᾿. Οὐιαρ. ἴδ οΓο, 
τοῦ. 20.---τ ἐσ. 16. ΤῊ οοῃμηῃθοῦίοη οἵ ΘΠ ΘΓ Ὀ᾽η πὰ 
Ὑ 6618 ἴῃ ὑπο ΙΓ ΠαΙΤηοπίουδ τηονοτηθηΐ, γεροδίθα 
}αδβῖ 88 ἴῃ εν. ἱ., ψ τ Ὧ.γ6 τηθη το» ΠΟ ΨΘΓ, Ἀ6ΙΘ 
οὗ [πον ὙΪΠΩΒ,  ΙΟἢ ΟΓΘ ποῖ τηοηΠοησὰ [ἘΠ ΘΓ6. 
ΟομΡ. οἢ. 1. 19 (χ. 11).-- Υογ. 17. ΟἈ. 1. 21, 20. 

εν. 18. ΜΕΎΛῚ σΟΥΤΟΒΡΟΠΒ τ (ἢ δὲν) 1 ν6Γ. 7. 
Ὁ νψα8 Γθ8}}γ {16 1αβῦ τιοσηθηϊ Ὀδίοσα ἴμα ΘΟ  ]ο 9 
ἀοραγίατχο ἴσοτη {π6 ἴθ ρ]6! ΤΊια Εἰοτγο ΦΈΒόνψα!ι, 
Δίϊασ Ὁ Πδή Γίβοη ἋΡ “ἴσο αὔονθ᾽᾽ ἴπ6 ΘΠΘΤῸ ἰὴ 
[86 τηοϑῖ ΒΟΙΥ μΪδοθ, δὰ βίλονγῃ δε] δ] οἵδ᾽ αῦονϑ 
[Π6 μτθθιιο]ὰ οὐ ἴδ16 ὑθῃ} 0]. -Θἀ ῆσθ 88 ἃ Ὑ0]9 
(ναν. 4); πον ἰξ Ὀοίδϊκοβ 1186} ἐλόηοσ, δὼ ἃ5 ἴο ὑ8 
ΟΥ̓ΘΣ ἐῃθ ΘΠΟΣΙἷπὶ (το Σ. 3); δὰ ἰὼ Ὕ 6 Γ. 19 1010 ΒΟΥ 
(45 ἰμ οἢ. 1.) υπτῖθα (ἼΦ."}) τ 016 --- σΠεγ  ὈΪπὶ, 
6618, δηὰ οἼΟΣΥ οἵ Ψοθονβῇ --- οι ρ]εἴθβ ἐλ 
αδαπαοπηιεηΐ οὗ ἐλε ἐδξηιρίο αϑ α ιυλοῖΐε. --- ΠΝ 

(φοτηρΡ. Ἐποὶν δἰδηάΐηρ. Ρ͵866 ἴῃ σοῦ. 8), οοστοβροπε- 
ἱπς 1 ΜΕ ΨῊ ἴῃ γῸῚ. 18.--ἰ ΠῚΒ--- ὙἸογα ὑΠ6 
οουχί οὗ [π6 ρϑορ]θ οροποὰ τονψαγὰ ἴδ οἰϊγ, αἵ τΠ6 
ϑαδβὺ γαΐβ οὗ [ἢ6 [ΟΡ] 6-οἀ 69. -- (Ὁ Ἵ ΡΠ, σΟταρ. 
δα. 1}. 24: ὉἽΡΌ.) 

εν. 20. Α ὔ τοροϊ οι ἴῃ οοτηρ] εἰθα ἔοττῃ οὗ γοτ. 
16. Τοτε ὕἤ86 ΠΟΤ Ὀἱτὰ χΓῸ [16 Εἰνὶηρ στοδίατο ; 
όσα 186 ᾿νὶηρ ογθαΐασο 18 [16 σμοτι ῃ. 7776 
γεσορηἰοι οΥ ἰδλε ολα)οιδ αε δεῖ) ολενεδέηι ἰδ ἰδλς 
ἐςρίαπαξίοη ὁ ἰλε υἱδίοη εἰ. ἱ. αϑ το εγτὶηρ ἰο 
“ογδαίοηι, απὰ ἰὲ τρσας δγοιρλί αδοιμΐ ὃν πιεαῃδ οἵ 
ἐλι6 ἀουδίς οὐενμ, ὁπ {δια ατὰ ο7 ἐλε ςουσπαπί. ΤῊ 
ματα τη πηυϑὺ σογίδ  ΠἸΥ ἤν θοθὴ ΜΜῸ2}} Κηοτῃ 
ἴο 188 »γέεδέ- ργορμοῖ ἔγομπῃη παῖ ἀπδγίοσ. Τῆς 
Οἰγουτηβίδησο ἦμαῦ ὍΠΟΥ δὰ ἀρροαγεὶ ἴο Ἐἰγοκὶοὶ 
(οἢ. 1.) αϑ ἐλε ἀυΐπσ σγεαίωγε, τἰὨτοδίθηθα ἘΠ 6Γο- 
ἴοτα αδἰἰκὸ ἴθ αἀσαά τσογϑλὴρ ἴῃ ἴδ ταοδῖ ΠΟΪγ 
ἰαδο6, δὰ {πὸ βοεσνῖο οὗ {86 ἀεξαά ἑάἱδϑ ΘΥΟΥΥ ΠΟΤῸ 

ἸῺ ᾿βγαοὶ, ἢ ἰῃ6 ταῦ οὗ ἴ86 νέης αοά 

(συτῦμ), στὰς ἰὨΓΙΠΡΙΥ οτίαιπ ἠαάρπιεπξ. 
ΤῊ ΘΓ Δρρθδσδποα ὉΥ {Π|6 ΟΠ ΘθαΓ Ῥγθαϊεϊοα ΑἸ Γεδα 
1π6 ἀορατγίαγο οὗ 16 σίοῦυ οὗ Φοβῃονδὴ ἔγοση [ἢ8 
Ἰηοϑὺ ΠΟΙ ἶδοθ, δὰ {ῃ86 δρδηδοητμθηῖΐ οΥ̓͂ [6 
Ηοὐγ Οἷἷγ ; ἰξ Βαὰ Ῥτϑα οἴ] Σ8 αἱ 0.6 88Π16 {ἰπ|6 
ἴοῦ 1ἴοϑὸ ΏΟ ῬΟΓΘ ἴῃ 6Χ]]6, 48 οἷ. χὶ. ὑ|}} δ] ον. 
ΤΊιῈ 8 10 ἈΡΡΘΑΓΒ τ ρογίδηϊ ἴο ΕΖΟΚΙ 6] ἴο τθοῦ υἱτα ἴθ 
ἰῃ γϑῦβ. 21, 22 [ἢ)9 σοτηηοὶ [ϑαΐαγοβ ἩὨϊσἢ ΘΟΤΥΘ 
88 Ῥτοοί. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΚΕΕΙ ΈΟΤΙΟΝΒ. 

1. 1 8 τ ἢ 1688 ἴο {6 ᾿υάδρπιοηξ οἡ {πὸ ΟἷΤΥ, 
οὗ Ὑ ΘΙ. [πὸ δοσουηῦ 18 ἃ ΨΟΤῪ Ὀτοῖ οπ6, παῖ [{|0 
Ῥτορμοῖ ἀϊγοοῖβ Βἷ8 αἰϊδητίοι, ἔμδη ἴο {Π6 ΒῃοπΊη 
οὗἩ 116 οοἰπεϊάθηοοθ πλτἢ ο. ἰ. Ι{{π6 νἱβίου [Π 6 ΤῸ 
ψὰ8 [δὴ οὗ [Π6 ρίοτγ οὗ δεμονδὴ, 858 ἘΖϑικῖθὶ 6ὃχ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ 86 Υ8 ἴῃ ΒΌΠΠΙΪΗΩ ὉΡ (οἢ. 1. 28: δ 
"ΠΣ 2), ἰἴ8. τοϊδϊου  ἴμ6 δήουυ οἵ Φοθονδῖ 
δΔΌοΥΘ [86 ΘΒοσ τη, ἴῃ [16 τοδὶ ΠΟΙῪ ΡΪδοθ οὗ [Π6 
Το] δὶ 76 γ88]6Π), Γοπιλὶ θὰ δὴ ΟΡΘῺ ἀῸΘΒΏΟΙΙ. 
Ηδ8 ἴδ. ρΊοΙΥ οἵ δεομόνδα, {Πογοίοσο, ἔοόσβακει [ἢ 6 
ΤΟΙΏΡ]6, οὐ ΜΠ] 101 5 1 δροαΐ ἴο ἀθρασγί ἔτοπι 
ἰθόποο, ὑπαῦ Ὁ ΔΡΡΘΑΙΕ ὈΥ͂ 86 ΟἸΘΌΘΙ διηϊᾷ ἐλι6 
ΤΩ ΐΒΟΓΥ οὗ {Π6 6Χ1]6ῖ τε ΠΟῪ ἔτσοπι ἴδ6 [ηἴτο- 
ἀποῖίοι ὕο ΟἿΓ ὈΟΟΚ ΒΟῪ ἘΠΡΌΤΒΟΙ 118. τηαῖίεῦ 
8 ἴος ἘΖΕΚ161᾽ 8 τηϊβδίου δῃὰ ἰδθοῦσθ, ΤῺΘ 4πῸ65- 
τοι, ἴθ,  ἰσἢ πδὰ ταπιαίϊοαὰ ὀρθῇ, 5 διιβιυγοτοα 
ὈΥΓ οἷ. χ.; διὰ [818 [06 ῥγορῇῃδΐς ἀοδϑβ Ὠοΐ τροτο Ϊ 
ΌΥ τεροαϊθὰ 8]] πδίοθ, τυπηΐϊπα ἰπτουρῃοῦϊ [δὲ 
τως οὗ οἷι. χ., ἴο οἷ. ἱ. ἰῃ [86 ἀδβογριίοη, Ὀυς 
δἷδὸ ΟΥ̓ [6 υἰϊΐο ἀοβηϊΐα δίαὐδιιθηΐ ἱπ υὰγ. 1, 
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διμὶ κἰ1}} τλογο ἜΧΡΓΟΔΘΪΥ ἴῃ τοῖς 20: ΠῚ ΝΠ. 
ΤῊ Γοιον 4] οὗ [δ6 ῥγοσυθηοθ οὗ Φοβονλὶ (γογβ. 4, 
18) ἤὔγοῃλ ἴδ6 αὖ οὗ [μ6 οονθηδηΐ (αἰ γοΔαΥ ἰὴ 
οἰ. ἐχ. 8), [1:6 οοττοϑμοπάϊηρ τλαπὶ ἐβίδι οι ἰῃ 
ΓΒ. 1 54., ὅ, οἷο., ἴο [9 Μ6}}-Καονα ν]βίοῃ οὗ 
οἰ. ἷ, (αἰγελα ν ἴῃ οἷν, νἱ, 4), ἔογια. Ὁ86 θχυθθά- 
ἰηαῖν ἀταπιαίῖς, απὰ δὲ ὕΠ6 διπλὸ ὕπτια [8.6 Ομδγδο- 
τογίδεῖο οἰοτηδΐϊ οὗ οὔν σμαρύογ, Ὑυὶ ἢ ΘΟ δἰβῖδ ἰὴ 
186 ἸαΘΩΕΥ οὗ [ἢ ϑγπιῦο] οὗ [86 αἰνῃθ Ῥγθβθῆοα 
ἴου ἢ οὗ πουβϑρ ἰὴ [6 τηροδὺ ΒΟΪΥ͂ Ρ]6ς6 οὗ 
ἴπι6 ἴδ ρ]9 1} ἰμαῦ δέεῃ ἴῃ νἱβίοη ὉΥ͂ [.6 ΟἾΘΌΘΣΙ, 
μανίᾳ 80 ἱηρογίδηξ 6 Ὀεαγίηρ οἢ [.9 ἀονη}} οὗ 
͵ Ἐρν Πα 88 Ὑ06}} 88 ἢ ἴδ ρῥγομβοίϊο ἰδβὶς οἵ ἘΖο- 
Κιοὶ δῃὰ {δ ρῥγοβρθοῖδ οἵ .ιἷβ Θοϊῃ ρδῃ!οῃ8 ἴῃ 6ΧῚ]6. 

2. Βυηβοη ΤΟΠΙΔΙΚΒ : “ Ηθῃοο [δ ρφίοτγ οὗ ἀοα 
ἴῃ ἴΠ6 ἤβπλρ}]9 γγὰ8 ὩΟΩ6 ΟὗΠῈΡ ἴδῃ ἰδαΐ ὙγΒ16 ἢ 8 
ταβοοῖοαά οἱ 1896 8βρίγὶῦ οἵ [λ6 μῥίοιιβ ταδη ἔγοπι [6 
οτεδίθα ὑπίνεγβο. Βαΐ [8 ἸΡ]168 4180 (παῖ ἴο 
ἔδο Ῥγορμοῖ, [86 δὰ, οὐ ἴδιο ετῖκ οὗ [Ὧ6 οονθηδηὶ 
ἴῃ ἴδο τηοσῖ ὨΟΙΪΥ͂ ῥΪδοα οὗ ἴθ ᾿δΌδσμδοὶο, δμὰ 
αἰϊογυναγὰβ οὗ [Π6 ὕὑθταρὶθ, γ7αϑ ἃ ὕὑθῃιρ ΟΣ ΣΎ ΡΒ θηο- 
ἸΏΘΠΟΙ, δηὰ [πα [6 [λη16 [ΟΥ̓ [76 ϑρ᾽ τὶ ι18] ἰζηον- 

δηὰ νψουβῃϊρ οὗ αἀοἀ νν88 ἱησ. ἷὶ 
ἰδ ἃ [ογοδῃδάονιις οἵ νι μαΐ ἰΒ δηποιῃοθα 1π Φομῃ 
ἦν. 21, βιογὶ)ν Ὀείογο ὕπο ἀεβίσιοίίοη οὗἉ [ἢ ὕθῃ}}]6 
αἱ Φετιβαίειη, Βιιΐ {818 ἰα 8 Σ ΔΙ γον νναηϊθα 6 
ατὶς οὐ ὑπ οονγοηδηΐ δῃὰ ἴ86 “ἸΟΥΥ οἱ δ Εἰἴοσηδὶ 
Ὀοππᾶ Ὡρ ἱπογαν ἢ, ὁ τησδῖ, Τηούϑόνοῦ, οοτη- 
Ῥαῖθ (δς ἀθραγίυτο ἴο [Π6 Μοιυπῖὶ οὗ ΟἸΐνε5 (οἢ. 
ΧΙ. 22 54.), ἀπὰ ἴδε εηΐγαῃοθ ἰμίο {Π|6 ποὺ ὕβα ρ]θ 
(εἢ. χ]ΐ. 2 54.)." ΟὈσρεϊὰΒ 888: “" (οὐ᾽5 

ΡΟΡ ἀτνο ]ηρ- ΡΙδοθ ἰ8 ποῖ Ὀθίψοου ἴῃ6 σΒοσυ- 
ἫΝ τηδιὶο οὗ μοϊά, ἱπ τ σὴ ἴθ γο ἰ8β πὸ [|1ἴ6, μῸ 
ΘΏΘΓΑΥ, π0 τηοίϊίοῃ, Ὀυΐ Ὀεΐθοα π6 ΠΟΙ Τὰ 
ὙΠ ΠΙΟΘῊ ἀγὸ ομα οί, ἑ. 6. ἰνίης ογοαΐαγοδ, το πᾶν 

68 ἴο 806, ὙΠΟ ῬΟβ8688 [ἢ 6 Ἰρῃϊ οἵ τα δὰ 
τίς ἢγο οὗὨ ἴονο πῃ ᾿μοιηβοῖνοβ, αοά β ̓ἰ 6 ἰῃ ΓΒ 6η), 
δηἀ »ῖῆο {πογοΐοτο ρἱοσ ν αοἱ : τ θγο (Ὠΐμ 8 [86 
οδ88ι, ποῖ 6 Οοά᾿δ ἀνα] ἔηρ, Ηἰδ8 ΒΟΙΥ͂ ἴθαρὶε, 
ἮΪδ μἰογίουβ ργϑβϑῃσθ." 

8. 1Γ (νεγ. 14) 10 18 δὶ ἴο ἴ)6 οχ-ΐδοοαὰ σΒοσυ Ὁ 
ἔδαὶ [06 ἀἰπροπεῖηρ οἵ 6 το (νογβ. 7, 2) ἰδ 

οοάϊηρ 11{6-ἔοττῃ " (ἐνδδεηδ- 
16 -5δου  ἢς]64} δηΐτηὶ," 1160ητ- 

ΠΘΟΘΒΒΣΕΥ͂ ἤγδῖ τηϑὶ ἢΐ8 θΥ6 οἱ Ὠἷδ στ ρῃϊ, τδδ πσποα 
ἴο εἰπὶ Μ 1 ἴα οχ-ΐαςο." 

4. ΤΏ δρργοδοὶ οὗ [88 τηδὴ οἱοί μοὰ ἴῃ Ὀγίθε! ν 
Ἰΐηθῃ δΐδ 58, ἡδολονον ἴο ὯΠ6 τεργϑβθηΐδ- 
ἴοι οἵ (86 βιορβεῖ, Ὡοΐ ΟΠΪΥ͂ βοηθοί ηρ Ἡ ΕΘἢ 
τειοΐπδ 6 οἱ ἴΠ6 δηίσζαησο οὗ {Π6 Ὠἰσῇ ῥγιοβὲ ἰηῦο 
ἴδιο ΠΟΙΥ οὗὨἨ Βο]168 ου δ τ ἀΔΥ οἵ αἰοποιηθηΐ, 
Ὀαῖ, ἴῃ [86 ἤτο οὗ ἴδ ἀΐν!πο τ γα ἢ Ὀοΐηρ μαπάἀοὴ 
ουἱΐ ἴο πὶ ἢδΓΟ, 88 ἃ βἰχυϊποδηῦ ΟἸ γι βιοϊορίςαὶ 
[εαἴτγε ἴῃ ἱΐ, τ 6ΓῸ [Π6 ἀβρϑοῖ οὗ οἰδσῃλο δ 16 
[ἘἈΓ[Ὁ] τηοσηθηΐ δηὰ [6 ΠΟΌΪΘ 5᾽ ΠΡ} 1 ΟΣ Ὁ οὗὨ [ἢ 
᾿δυδδοιίΐοη ἤανα Δ ΟΥ̓ΘΓΑΎΙΩΣ δή 
εαΐῖ. χνίϊὶ. 1δ, 16. 

δ. "“ΤῺ6 ΒΟΙΥ͂ ὅγθ οἵ Θοά οἹοβῆβοβ ΘΥ̓ΘΓΥ οτοδ- 
ἴστο μ ποῦν πε Ῥυΐ ἴῃ [ἴπ6 οα86 οἵ {16 
ἴοηα, ἴη6 Ὀυγηὶ ἷβ ἃ ιδοϊουβ ὕον οὗ 

ἩΠμαμ  θρῚ 88 ἴῃ ἴω τί. ; (δι Το86 ἈΝΑ ΔΤῸ 
ἘΒΟΓΟΙΡΆΙΥ οοττυρὶ, ἰδ 18 ἃ δοῃσυπΐηρ ὅτο οἵ Ἰυὰρ- 
πιρηὶ " (ΒΟΗΜΙΚΡΌΕΒ). 

6. ἴπ {πιὸ ΒΑΓΙΩΟΠΥ͂ ὙΠΟ [ἢ 6 
«ΒΟτΌ πὶ δηὰ 6618 ἃτθ γοργεβοη θα 88 που ῷ, 
θασο ἰδ τοϊττοσεά, δ Ἡδνοχηίοῖ σϑιρδεῖκβ, ἴδ 
ἰάφαὶ οἰδιοσίας οὗ [116 Πραυ Ωγ ποεϊὰ, 

δἰοτΎ ἀμὰ 

οοῦ. Οὐομρ. 

(ον [86 τοῦ, 8060 ΠὨοοίσί πα] Βοβοοϊζοηβ οἱ οἷ. 
ἶχ. απὰ ὶ.) 

ΠΟΜΙΧΕΤΙΟ ΗΙΝΤΕ. 

γεν. 1 84. “ΒΥ τηῖα 1 νψὰϑ πηθδηξ ἴο Ὀδ 
δῇλονπι ἐμαὺ ΟἾΤΙθὑ᾿ 8 ΤΩ] ΕΒ. δ ρυῦοΓ ἐγ Εἰσθοῦ 
[Π8ῃ οἰ φὸ παθών, (Η6Ὁ. νἱιϊ. τὰ ὐπρρυν ἱπὰ ἱῃ 
τεβρϑοΐ ὁ 8 τεϑίάϑῃοθ ἴῃ βρϑοθ, αὖ 1 τόθροοῖ οἱ 
ἐὰν ται ου οἵ Ηἷδ8 ρίογυ " (8τ.).--- ἘΠῚ ἃ ἀτοαῖ 
8 ὍΠὴ6 ᾳἸΟΥΥ οὗ [6 [ογὰ, [πὸ χτοαΐ αοἀ, δηιὶ ον 
ὑδυτὶ]6 18 Η8 τοδίεθιυ, ψμθη Ηθ τίβεβ Ἂν 10 
ὉΠ 8} Βίπηοσβ! ΝᾺ. 1. 2" (Τῦβ. Β.).---Η6 σψδο 
ΟΥΠΔΟΓΪΥ͂ τηϑάθ [16 τιασὶς [ῸΓ ϑρμασίηρ, Ὀ6]ι0]4, Ὧθ 
ἸΟῪ βοδίϊοσγβ 00818 οὗ ἤγθ Ὁροὼ ἴμ6 οἶγ. ὅ0 ἴ86 
ϑοη οἵ τη 18 ᾿ἰκον δ [6 Φυάρε οἵ [86 νου) ὰ 
Φολη γ᾿ 22, 27). -- “" ΟἸγῖσε 6 λοαϑίδῃη ναϑ [86 
υὰρο ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἴδο ἀοδίσαοιίοη οὗἨ ἁ [16 Ἰαϑὶ 

ΦοΓΌΒαΙοιη, Ὀὰΐ 4180 πῃ ἰὴ ἀοδισιοῖξίοιι οὗἨὨ 16 ἢἰγεῖ 
(μκο χίχ, 44)" (Τῦβ. Β.).---Τὴο ὄχαοῖ σοπηῖοι- 
ΓΠ πῃ 6 Νον Τοδίδπηθηῦ ἰο 18 Ἰαχιηοπὶ τὶ} 

ΟἹ εχ δα) ἴῃ ἴΠ9 Ο]α Ταβίδιηθηῦ ἰ8 [ῃ6 ἀαῪ 
οἵ Ῥεοηϊθοοβί αὖ ΨογΓβα]ετα, ἤσθγγ ὑμπουρῆ ἰζ 4180 
ΑΒ: ἰηβίοαά οὗὨ (Π6 604]8 οὗ ἤγο, ἰοηρῶθδ οἵ ἔἤγο. 
πῦον. 8. “80 ουρβῦθδὶ ὑμου 4180 ἴο δ ργεραγεὰ 
δηὰ ἴο βἴδηῃα ργοραγοὰ ἴο ὀχϑουΐα {π6 ἀἰν!ηθ Μ1]] : 
88 ἰῃ ἔθανε, 80 08. Θά στ οὐρὰ ἰδ ἴο ὃς ᾿ (ὅτοκ.). 
- Ταῦ ἜΥ̓ΟΓΥ͂ Οὁη6, ᾿ΒοΣείογο, βου ὰ ὀχϑουῖθ ἢΐκ 
οΟἴοΘ δῃηὰ 68}}ῃρ᾽ 85 Μ 110} πὰ [αὐ ΓΒ ΓΚ δ5 [ἢ 6 
81.685 ἀο ἱῃ ἢδανθῃ " (ΙΕ, ΟΑτ. 124). ---“ ἘὸΙ 
10 ἰαϑὺ τηθ, ΠΩ [86 ΟΊΟΓΥ͂ ἰ8β δἰγοδαν οὐ τῆς 
ΜΩΥ [0 ἰδῖο ἰΐ8 ἀοραϊίΐογο. Βαϊ αἰ8ο ἃ ὑοδυίϊί] 
Ὧ7}08 οὗ (δες ἱησαγπαίίοη οὗ {86 Υ͵οτὰ " (Β. Β.).--- 

ΕΓ. 4. ΤῊ 8 ἰθ ἴο Ὀ6 ἔοτβαιθῃ ἱπάοοά, ψἤθη Θοὰ 
νὰ ωλα ἴο [ΌΓΒΑΚΘ τι8. [.ο! ὉΠδῃ ΠΟΘ ἸΏΔἢ ἐνὲῦ 
ΔΓΚΏΘΗΒ ΟΟΙΏ68Θ ΟΥ̓ΣΣ 4]}] ἰῃ68 ΡΟΝΟΙΒ οὗἨ τηδῃ 8 
Βρὶ τὶ πὰ οὐὰῦ ἢἰβ 118, δηὰ δυθη {τγιδῖθὰ, Ἰονοὰ 
σουπηΐθυθῃοθθ οὗ [τἰθη8 9Ὸ ἰηΐο βῃδάον. Οοοιὶ 
του ρ ἴβ στον ον ϑῦ ἔθ ΤΟΥ, ᾿πη ρΌ1808 ἴ0 ῬΓΑΥΘΓ ΘΥΟΓ 
ΤΊΟΥΘ ΓΆΓΘ ; ΔΑ Π]Ο ἢ  Π]0Π8 οΟὗἁ σΟὨΒΟΐΘ ΠΟΘ 66886 : [86 
ΠΟΙΥ οὗ ΒΟ] 168 ἴῃ [6 τηϑῃ ὈΘΟΟΙΏ68 ΘΙΠΡΙΥ ἀον 
ἴο ἴμ6 [ΟἿΌΣ Μ4}18 δηὰ [6 ὑδὺ4] ῥἱουβ ἑυγηϊζιτο, 
οἴο.--- εν, δ. “ΤΘ νἱημβ οἵ [86 σμογα Ὀΐπὶ ὙΓ6ΓΘ 
Ὠοασὰ ἰπ {π6 ὀοπίεβϑίοη οὗ βαϊίθνθιθ διὰ ἴῃ [ἢ9 
ΘΧΘΟΙ ΟΩΔΡΎ ὑγοορβ" (Β. Β.).---ϑο αἷ8ο ἰῃ τὴ6 
ΔὨΒΟπηοεταθῃΐ οἵἉἨ [δ6 ΒΒΘΡΠογὰβ (1 6 11. 16 54.), 
ἃ8 Ὑ6]} 88 ἰῃ [110 ἀθο]αγαίοη οὗ [86 τνῖ86 πηϑῃ ;Υ̓ΌΙη 
[πὸ Ἐαϑῖ, δῃὰ ὕμθῃ Ἰαΐθν διῃιὰ βρβϑοίβ!!Υ ἰπὰ [Π6 
τοδο δίῃ οὗ [Π6 Δροβϑί]θβ, γγὰβ [818 ΣΌΪ ἴο Ὀ6 
ΘΒ Ια. --- 6 Τυιηάοῦ οὗ μ6 ΑἸτα ΒΥ ὙΠ τη 9 

[961 Ὧ6 Ποατὰ πιοσθ αἰ ϊ ΠΟΕ]Ὺ δ ἴ86 μὰ, τ 6Γ6 
Ηδ6 88 ὨΣΠμοσῖο δροκθῃ δον ἴο ἀτανν {}}6 
Ταΐϑογ  Ὁ]6 ουἱ οὗ [86 σοι]. ---Ἴογ. 6 8ᾳ. ““[ἡ (868 
οχοσυίου οὗ ἱπηροτγίδηϊ νΟΣΚ8, ομα οἰ ἴο οἶον 
Ἀ18 Ὠαηά ἴο δποῖμπος (ἔχ. ἱν. 28, 80)" (81.).--- 
“ὙΠ ΏρΏο588 δηὰ ΔΌΥ ἴο μογίοστη πὸ ἀϊνίπα 
Μ1}} 158. 1116 τηοδπίηρ οἵ [86 πιαπ 5 Ὠδηᾷ ; 1ΐ8 Ὀοὶην 
οομοθδὶθὰ ὑπο [Π6 Μΐηρδ ΒΏΟΒ [0 δοσυδηΐδ οἱ 
αυὰ ἴπ {πεὶγ τηγείοσίοιβ ἀθροπάθηοθ οὐ οἷ 8 
ὈΘΟΚ πὰ σοχῃτϑηᾷᾶ " (81.). --Ἶ ἐγ. 9 8ᾳ. Οορ. 
Ἡοτηἱοιὶς ΗΪηϊβ ου οἢ. 1. --- ΒΥ (158 τορϑαϊοα 
διηα 5801}} ρῥ]αίποσ ἀοβογιριοη [ἢ 6 “ κα] ρα] 8 ἴο 
ὍΘ τηϑιὶθ ΨΕΓῪ Οἶθαῦ ἴο ὑ5᾿᾽ ((ὉοΟ.).--- ον. 10. 
“1ἢ 086 ἰεϊησίίομῃ οἵ Οἰγβὶ ὀνοσγυμὶπς βία 5 ἴῃ 
ἃ οἷἶοβα ἀπίοῃ δηᾶὰ Ὀοδα Ὁ] ΠΑΓΠΙΟΗΥ " (91.).--- 
Κεῖ. 11. “Νον δὸ οὐχῆϊ ἰδ αἶϑο ἴο 6 διμοηᾷ 
(οἀ᾽ 8 Ομ] άτθῃ δηὰ βεγναηΐβ. Νοί {86 οπϑ [πΐηνσ 
Ὦρτο, διὰ ἴἢ6 οὔμο ουΐ ἴΠοὸτθ. λἀἷ 128 881η6 
{ἰπ|6, ΟὯΘ ΠΙΔΥ͂ ὉὈ8 ἴῃ ἔτοηῖ, πῆοτῦ ἰδ ΟΙὮΘΥΒ 
[οἸ]ονν ; 0.18 ἀοίταςοῖβ ΠΡΕΘΙΗΡ. ἔγοτα [ἢ δα ] Υ " 
(Β. Β.) -- δας πθηά, ἴακο πὸ Ἰοπχς οουπϑοὶ 
τὴ βοοῖ δηὰ Ὀϊοοά, αὶ 100]1ονν δἴναν "" (51.).--- 
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γεν. 12. “ΤῊ ὀχργοβδίοῃ : “ {1}} οἵ ουϑβ, Ῥοϊηϊε 
ἴο ὕπ6 ΘΕ Πα Ὠϊοητηθηῦ ἴὺῦ Ἰοοκίηρ ἴο τῆ τγβ8 οἵ 
106 ΟΠυτοῖ, ἴον παϊολιΐηρ [μαὐ [6 σΌΤΟΙ ἢ 6618 
ΤΩΔΥ͂ ΔΙΑΥΘ Ὀ6 ΟἹ ὑπὸ ὙΑΥ οἱ τὶριι θουϑη685 " 
(ΜΡ). -- ΛΓ. 18. Ὁ ΠΙΔΥ 4180 6 ογίοά : ονο- 
Ἰυθύίοη ! ὑπαὶ ὀνογγιδίηρ τηῦδὲ Ὀ6 ζυγηοὰ ἰοΟΡΒΥ- 
ἴατνγ. Ἐνοϊυΐξίοῃ 8 Ὀοΐίοεγ. Βαϊ ἱΐ [)6 Ρδορΐο, 
ΡΓΐποοβ, δπὰ ροϊϑθηϊαίθβ γ71}} ποῦ ἐμοπιϑοῖνϑδ ἴατγη, 
ἴθθπ ἴδ ϑρὶγιν οὗ αοἀἂ η ἰαάρτηοπξ ὀαυδϑοθ [ἢ θ πὶ 
ἴο Ὀ6 ζυτηθά πῃ τηδηΐο ὰ ΤΑΥ͂Θ, δὸ ὑμαῦ (86 ἴοτζο- 
ἴῃοϑῦ οοτθδ ἕο Ὀ6 Ηἰηἀοτιηοϑί. ---΄ Οὗ, τϑνοϊαϊίοη 
δὰ σἤδηρο οὗ 4}}] ἐπίηρϑ ἴῃ [86 τόσ], πη 1} 186 
Κἰηράομῃβ οὗ {}η}8 τοῦ] ἀ 88}|4}} Ὀδοομιθ ἴῃ 6 Κἰηχάουῃ 
οἵ δῃὰ οὗ Η6 ΟἸσίβι [" (Β. Β.}.---“Τλ6 Ὁθ- 

ἘΖΕΚΤΕΙ,. 

ἸΙΟΤΟΓ 18 ΑἸ ΥΒ ἴῃ Τηοϊΐοη ; ὕΠΟΓ6 18 ὯὨ0 ϑίδπάϊηρ 
δὲ] ἱὰ [πὸ ΟἸτίβδη 116, θὰ σΟΠ Δ] ρεὸ- 

88. ἴῃ Υἱγίαθ δῃὰ Ῥυγ ΟΥ̓ " (ΘΤῸΚ.).---Λ ον. 14. 
“Ἰμδο τ] οτιβ688, ΠΌΙΏΔΗΪ ΤΥ, Βοσοὶς οὀουταρσο, δηὰ 
ἀδρῖδ οὗ ἱπϑίρῃς ἰηΐο [86 τηγβίογίθβ οἵ ὅοὰ ΓΝ 
ΘΒΡ οἷ ]]Υ ἐδα οἵ γστδόθ ψΒοσον ἢ αοἀ ἰδ 
ἉΟΩΐ ἴο ΘΠΔΟῊ ΓΘ [ῸΓ [}6 δρζοδὶ οἵ Ηἱδ8 κίηρ.- 
ἄοτῃ " (ΑΝ ΟΕ). -- ὕογ. 15. ““8ο οὐρδὶ ἱΐ ΒῈΣ 
ΜΒ πι8 6͵8ο0, (ο]. {1.1 3 
Ῥασῖβ, ΗἾβ δῃρϑὶβ κὸ σῖτἢ Ηΐὰ" (Β. Β.).--- αν. 
16 βη. Ἀερει το) πιδῖκοα 10 [26 πιογθ οογίδίῃ.--- 
γεν. 20 8Α. ΤῊ Ῥτορῃϑί 880 στον ἰῃ πον θᾶρε. 
-- εν. 22. “ἀκ 86πὶ οὐρὶιῦ γγ6, Ὡοπ6 ἴδ 1685 
Κοορὶηρ ΟἿΓ 2.08] πῃ νἱθνν, ἴο βὸ αἴνος Η τη." 

86. "“ {ἐ 

4, Τῆς 1καιδενα ἡ ἰὰς Ῥεορὶε (6(π. Χι.). 

1 Ἀπὰ {86 ϑρὶ ῦ 1 ἃ τλθ ὉρΡ, δὰ Ὀγουρῆῦ τὴ6 υπίο ὕδο μαίθ οὗ [ἢ ἢουϑο οὗ 
δοδονβῇ, ὑπ6 ϑαβῦ θη6, τ ΒΙΟἢ Ἰοο κοῦ ἢ δαϑενατα ; δηᾶ Ὀθῃο]ὰ, ἰπ 
ἱῃρ οὗ [86 ραΐα νοι δηα- θην τηθῃ ; δηά ἴ βαὺ ἴῃ ὑποὶν τηϊάϑὺ 

ῳ {Π9 ορεθῆ- 
ΔΆ ΖΑΒΊΔῊ [ἢ 0 

9 80 οὗ Αζυγ, δῃὰ Ροϊδίϊδιν (ῃ9 βοὴ οὗ Βϑινδίϑδη, 086 σι ]θγ8 οὐ ἴ.6 ρϑορὶθ. ἀνὰ 
ΗΘ βαϊά ὑπο τηθ, ὅοῃ οὗ τδῃ, {}:680 [816] ὕ80 τὴ ὑῃδὺ ἀν θο σταϊθο θοῦ, δϑά 

8. (μδὺ οομη86] ΘΥ1} ΘΟ 56] ἴῃ 18 Οἵ; ἸΤὨδὺ βιγ, [19] ποῦ “ ΠΘΆΓ," “ ὈΜΠαὶπρ 
4 οἵ δοιιδθ8"; 1ῦ [16] [86 οδ]άτοῃ, δῃὰ το [4:6] ὕ6 ἤρβῃῃ. ΤὨΘΓΘΙΟΓΟ ῬΓΟΡΉΘΕΥ 
δ᾽ ἀροη ἔἤθτω, ΤΠΡΊΕΣ, ΒΟΉ Οὗἁ τηδῃ. 

δῃὰ Ηδ 886] 
Απά ἴἢ6 ϑρίτῦ οὗ δοίοναὶ 161] ἀροῖ πιο, 

υηΐο τ6, ὅδ, Τῇυβ βαϊ ἢ Φϑβουδὴ: ΤὨυβ βαϊὰ γϑ, Ὁ Ὠουβὸ οὗ 
6 ἴδγϑϑὶ, δηὰ πο (Βρβ σοῖς Υ]80 ὉΡ ἴῃ ὙΟῸΓ βριγῖῦ, 1 Κπον Ὁ, Ὗὸ ἢδνθ 
7 ταῦ ρ] 164 γοῸΓ 5141} 1ῃ 0818 οἱὐγ, απᾷ Η]]οα 108 βίτθοῖβ σιῦ 8141}, ΤὨΘγοΐογο 
8 Β4 0} 086 Ιογὰ Φοῃονϑὴ : ὙΟῸΣ βἰδίη, μοῖη γὸὺ ἢᾶνοὸ ᾿ἰδιὰ ἴῃ 18 τηϊάδὺ 

8 
μὰ οἰἐγ 8], ὉΠΟΥ͂ [4.6] ὑΠ6 68}, ψγἈ 116 10 [6] [86 οδάσοι, δπὰ ὁπ Ὀτίπρβ γοῦ 
ογῦῃ ουὖὖῦ οὗὨ 18 πηϊάθῦ. Α βνοσὰ γὸ ἰδαγϑὰ; δῃὰ 1 ὁδυβθ ἃ βυγοτὰ ἴο ΘΟ Π10 

9 ὕὉροη γοὺ : δθῃηύθῃοα οὗἩ 6 Ιμοτὰ δοδονδῃ. Απᾶ] Ὀγηρ γοῦ ἔοσί ουῦ οὗ 18 
Τηϊἀβύ, δηα ρὶνθ γοι ἰῃΐο ἴῃ6 δηᾷβ οὗὨ βίσδηροσβ, δῃὰ οχϑσυΐο }υαἀρτηθηΐςδ οἢ 

10 [κπιοης] 
11 ᾿δῃὰ γθ 

τ" Βγ {Π6 ϑιυνογα 8}|8]}] γο [Ἀ]] ; οῃ. 8186] 8 ΟΡ μψ|'}} 1 Ἰυρθ γοιι ; 
ΟὟ ὑμδῦ 1 δὰ Φοβονδῆ. [0 ν}}}} ποὺ Ὀθ 16 οδ]ἀγοῃ ἴοσ γου, 30 ἐδδί 

19 γα βῃουὰ Ὀθ ἴθ Ηοδῇ 1η 118 τη]αϑῦ ; ΟἹ [5Γ86}᾽}8 ὈΟγάὰ ον ΜΨ1]11 πρὸ γοῦ. Απά 
γ8 Κηον ἰπαῦ 1 δχλ ΨΦοῃονδ, γὸ ὑμδῦ ψδὶκοα ποὺ ἴῃ ΜῪΥ βἰδύιϊοβθ, που Ὸ Γ 
οχϑουϊρα ΜΥ 1υἀ 

13 νηοῦ τ γθ τουμα δρουΐ γου. 
Θηΐβ, δηὰ [101] ἀἰὰ δἴνοσ Ὁπ6 ἡπαρηηθηΐθ οὗ [86 μοαύθϑῃ 

Απά 1Ὁ σπηθ ὕο Ῥ888, 88 1 ρῬζορδοβίοα, ὑδπδὺ 
Ῥο]αῦδῃ ὑῃθ βοῃ οὗ Βοηδιδὴ ἀἰϑά ; δπὰ 1 [6}} ὍΡΟῚ ΤΥ ἴδοθ, δπὰ Ἵοτὶϑα νυ τἢ 4 
Ἰουά νοΐοθ, δῃά 3414, Αἢ, ογὰ θμονδὰ  ἀγῦ ὕπου τηλκίηρ δὴ αὐῦοῦ πὰ οὗ {119 

14, 16 τϑηϊηδηῦ οὗ 5860] Αμα [86 ψοχὰ οἵ Φομοναῖ ὀλπιθ ἀηῦο Τη6, βαγίηρ : ϑΐοῃ 
οὗ τῆϑη, ᾧἢγ Ὀτοίθγθη, ἐν 
Κἰπβιηδη, δηᾶ [γι8] 186 ἡ 

ὈγουΓΘΩ ἔν 0Π9 ΤΟ ΓΟΡΓΟδοηῦθα ὈΥ ὕπθθ 88 
οἶδ οῦβθ οὗ ΒΓ86], 10 ὙὙΒΟΙΪΥ, ὕ0 [ο[} ψβοτῃ ἴ89 

ΠΑ δη 8 οὗ «ΘΓ 5816) 8 Υ, ΒΘ δ 1 ἔἴγοτω Φϑθῃουδῇ ; υηΐο 8 γγὰβ 1ὕ---ἴἢ Ιαπά 
16 --ίνοη [ὉΓ ἃ ροββαβϑϑίοῃ. ἸΤΠΘγοΐοσα βᾶυ, ΤῊμβ βαρ ὑῃ6 ΤἸοτὰ Φοδῃονδᾷ, 

Βρϑοόβδυβα 1 σγοιηονθα ὑμθηὶ ὑὸ 84 αἰβίδῃοθ διθοηρ ὑδθ Βοδίμθη, δηά Ὀθοδυβο ἴ 
βοαξεγϑα ὑἤθιῃ ἴῃ ὑδθ οουηῦτΊ68, 1 ὈθοοΙη6 [Ὀϑοαπιθ] ὕ0 ὑἤθτῃ Ὁ ἃ Βδ;ῃΟ ΌΔΓΥ [ὉΓ 

17 4 11001]0 ἴῃ 1ὉἈ56 οουπῃίσίοα νυ ὶῦμοσ ὉΠΟῪ ΟΔΠΊΘ. Ὠογοίοτο ΒΥ, ΤῊ βδὶ ἢ} 1} 6 
Τιοσὰ Φοβονδῃ, Απᾷ 1 ραῦθοῦ γοὺ ουὐ οὗ ὑΠ6 Ὡδίϊομβ, δπα 8886 }}}0]6 γου ουὖ οὗ 
086 ΘΟ ΌΓ168 ἴῃ Ἡ]οἢ γοὰ ὙΘΟΙΘ δοδύογοα, δηά ρίνα γοὺ μθ ἰαῃπὰ οὗ [δγδοὶ, 

18 Αμὰ [ΠΟΥ οοτηθ μι οτ, δηὰ ὉΠΟῪ ὕδικθ ΔΥΤΑΥ 4}} 105 ἀοίδβίδ]θ ὑΠηρβ δηα 81] 
19 108 δΔοιῃϊ δίϊοηβ ουὖῦ οὗ 0. Απά1 μῖνο {Π6πὶ 06 ἢοϑτῦ, δῃα ἃ ὩΘῪ βρὶ γὴῦ μι} 

Ι ρῖνο ἴῃ γΟῸΣ ἰπτγαγὰ ραγῦ, Δπὰ 1 [ΔΚ6 δια ὑδ6 ποατῦ οὗ βίοῃϑ ουῦ οὗἉὨ ὑπο 
20 ἤεξβῃ, δῃὰ ρῖνϑο ὑἤϑιη ἃ ἢδαγὺ οἵ ἤορε. Τμδὺ ΠΟΥ ΤῊΔΥῪ να] ἴῃ ΜΥ δἰδίαξεβ, 

δὰ Κορ Υ )ιααστηοηῖδ, δΔηα ἀο ἴθι, δῃ ἃ τδῪ Ὀ6 ο Μο [ὉΓ 8 Ῥθορὶϑθ, δπὰ 
21 1 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴο ἴμοπὶ ἴὉΓ ἃ ἀοά. Απὰ [ἐδ ἐογ ἐβεπι] ὙΠ Ο86 Ποασὺ γα] κοί δἰθου 1896 

Ὠοασὺ οὗ {Π6 11 ἀδίεβίΔ Ὁ]6 ὑΠῚ ΡΒ ΔῊ {86 1} δου ΠΔύΟΏ8, ὕΠ6 1] ΜΨΑΥ ρῖνο 1 
22 Ὅροι {Π6ῚΣ Πεδα : βϑοηΐθῃςθ οὗ ἴῃ6 Ιρτγὰ Φοθονδι. Απα [λ6 Ἄὁδοσιθιτα 11υθὰ 

“ὮΡ ὕΠ6]Ὁ νηρβ, διὰ δ ὙΛ6618 [ναι] θθβι 9 ὑβθιι, δὰ 0Π6 βίου οὗ [26 Θοά 
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48 οἵ ατϑϑὶ οὐϑγ ὕβϑηὶ δῦοσο. Απὰ (δ μίουυ οἵ Φοβουδὰ γτοβθ ἊΡ ἴγοταῃ ΟΥΘῚ 
[86 ταϊἀ δὲ οὗὨ (Π6 οἰῦγ, δῃὰ δύοοά οΥοῦ 186 πιοπηΐδίη Ὑγβοἢ ἰ8 οα ἴ86 ϑϑϑῦ οἵ 

44 ἴμ6 οἰϊγ. Απά ἐδο ϑρίτιῦ Πδοὰ τὴθ ἃρ, δῃὰ Ὀτγουρηῦ τὴθ ἴο [896 Ἰαπὰ οἵὨ [δ9 
Ομαϊάθβηβ, ἴο (Π6 οχίϊθβ, ἰὴ 086 νἱβίοῃ, ἴῃ ἴδμο ϑρί τὺ οἵ αοἀ ; διὰ {86 νἱδβίοῃ 

δ πιρϊοὰ 1 δὰ ϑθθῃ γοδθ Ἂρ ἔγουι δῦονθ τὸ. Απά 1 βραῖζο ὕο ὑΐθ ὁχῖ]98 811 {86 
πογὰδ οὗ Φοδονδὰ πο ΗΘ δῃονγθα Ππι6. 

γεν. Ἰ. ϑερί.: .. . φ. ἀφηγουμένους τὰν λαδυ. 
ει. ἃ... οὖὗ,χι σρυφφατω; ἀκόδόμηνται αἱ οἰπια::..-ἥἤσηπα ἀμόεα ὐβοαίαε ων ἀοηνι 

Υ ει. 1. Αὐο: ἢ, τεδά. ΣΈ. ϑερί.: Κ, ὑμᾶς ἰξαξω---6πὰ 4}} πο Ν᾽ γίου. 
γεν. 18. “)2»ᾧἴ; δηοιῃ. γεδά.: ΝΜ 2272. 
γα. 1δ. Το κοτοπὰ Ἵ ΓΠλξ ἰ» ογχη!ευδᾶ Ὁ κοι Οοάά,, δορέ., δδά Αταῦ.--ϑορέ.: . .. μὰν οἱ ἄνδρος τ. αἰχριαιλωσίας σὸν 

«να, σθφ. - « συντιτέλέστωμν, οἷς εἰσαν.-- 

νιε,. 16... 

Ψες. 17... .. αὗτους - 

εἰς ἀγιπσμα μιπρον---ἰη δαπείοαϊέοδδης τεοαέοατε-- 

γεν. 19..... παρδιαιν ἑτεραν π. πνουμαὶ παῖνὸν. .. ὃν αὐτοῖς -- (Αποίδ, τοδά.: ὩΣ Π3)..- 5 ὃ, 8γτ.- 

ὈΣΧ03, ὉΠ. Ρ3, ὅγτ., βορε., ἀτβδ., σμδιά, γα ς.--Ὡ ὝΦ ΞΘ, Ὧ9 τη φοῖωο Οοάϊοεα) 
γα. 21. πεϊουὰ οἵ 9 Εἰιεῖο ἰ6 ἃ γοδάϊικ 3 
Ῥοι, 28... .. “«. ἀνιβη» ἀπο της ὁρασιως --- 

ἘΧΚΕΚΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΙΒ. 

ΤΉ Ἔχοοπίξοη οὗ ἱπάρτησηξς σὰ ἴδ6 ΔΏΪΟΥ ἰη- 
μοδιϊδηῖς οἵ Φουα ]θιὴ Κ Πσνεά, ΔΑ ἃ βοσοῃὰ 
δοῖ, Ὁ ἴ06 το οἵ ντγδῖθ. ον ἴπ6 ΟΥ̓, ἴῃ ΔΟΠηΘ6- 
ση υἱἢ τΠ6 ἘΠ ὑπῤοι οὗ Φοῃονμὴ ἔγοιῃ ἐπὸ 
ἰεπιρὶς (εἢ. χ.). 8 νἱδίου 15 Ὀγουρμῦ δ0 ἃ 61086 
Υ͂ ΤἸΏ68Π8 οὗ 4 διγικΚίηρ οὐσαστεησο. Βαϊ, ἃ5 ἴῃ 
οὗ, ἰκ. ἰὴ [6 τηϊαδὲ οἱ ἀοβίγισξίοι ὕΠΟγῸ ΜΔ αἱ 
.Π6 86 π|6 ἴἰπιὸ [6 ἜΧΘγοΐθο οἵ [Ογ Ὀδασζϑιοθ, 80 ὮΘΣΘ 
δἰδὸ οοπιίοτὶ δῃὰ Ῥγοηχῖδο στὸ ἰοϊποὰ νὴ ᾿ς. Ιὴ 
[δ6 σαΐδοὶ τὸ ἢδυθ ἴῃ ὕόέτ. 1 (οοτηρ. δὲ οἷν. 11]. 12, 
αὶ 8) 8 ΠΟῪ ἡ πὰ ἐπ0Ὲ ΠΡΟ ΠΡΕΣ Ἰὐδὰ 

εἴ. 6] ἴγ ἴο ψὨΐσἢ (ἤοτω 
σετο [ἢ ἔπ βαϊὰ, δπὰ οὮ. νυἱῖ δ. 16 ἱβ ποῖ τὴ 6 
ΤᾺΪο ἴοσ ἰδ ; Θοπιρ. οἡ {86 οἵδε ῦ ἤδη, οἰ. χ. δ) Ὠ6 
Θ ἰτοποροιίοθα 15 ἀδπιδῖ πηοπιϊοηϑα ἴῃ οἷ. χ. 109. 
Ας ἰῃ «ἢ. Υἱῖῖ!, 16 τὸ ανθ ΠΌῚΡ ἔγοτη Ὁ, 50 

Βεῖο ΟΡ ἔτοιῃ ὈΣῚΡ. ΤΏ ΟΧΡΓῸδ8 σοροί τοι 

οἵ [ὴ6 ᾳιετῖοῦ οὗ [πὸ Ποανεηβ 858 δβοιποί προ 
ΠΏ ΒΒ ροϊπϊδ ἴο ὁ. υἱῖῇ, 16, πίπουΐ ἘΒΟΣΘΌΥ͂ 
ἰΔεςι ἴησ νο-δηά-[ὙΘΏΪΥ ΠαγῸ Ὑϊ ἢ ἴθ ο86 
το ἴΠ6Γ : ἰδ ἰδ ΟὨ]Υ͂ [6 δὲ πλ 1] Ὁ ἐυγαΐ ἢ 
ΔΎΘΥ ἔγοσζω ὰ αοά οἵ Ἰοταα υοπαυτάα ς «αὶ, τίοῃ 
ἴδ ὧς 85 ἱπιδρίης, 6ΔΏ ἰηϊοα δἱ 
Ἰμοτεὶ. Οὐσῃ ἐβ5 δ νας, 16. “Αἱ [86 οροπὶπρ 
οἵ ἐδ ζει ρὶο᾽ ἰδ ποῖ ΞΞ δ ἐδο οὔ ἐλο κοῦ. 
Μοτοονεῦ. ἔμοδα πιδηςοηθά ἴῃ οἷ. νἱϊὶ. 16 οαδβῃοῖ 
(ἴπ δοθοσάδῃοο νίτιι σἢ. ἰχ. 6 86.} Ὀ6 οοῃοοΐγοα οὗ 
88 ΔΗΥ͂ ἰοῃρεῦ αἰΐνο.0 ΤῈ δεδχδηίΐθα (7"}}}}"5Ξ 

ψ 1) 5) ἷπ (μοῖχ ταϊ δὲ, πὸ 16 ἤγϑί τηϑητοποὰ 

ὈΥ͂ ΠΑΙΏΘ, δόσογβ ἴῃ Π6ΠῚΘ δηι ἀρροαίϊίοῃαῖΊ βίδῦθ- 
τηοηῦ τοῖ ἢ οἷ. Ὑἢ 1.11 : ““δηὰ Φαλζδηΐδ ἢ... βἰδαπα- 
ἰης ἱπ {πεῖν το σῇ," δαὶ ψίτοῦῦ [86 ῥοαὶ ὈΣΣΥ οἵ 
[πεῖν δοίην 6 8810 ῬΟΙΒΟΙ, 88 {πεὶγ [Δἴ Π6ΥΒ δΓθ 
ἀἰδετοηὶ ; ΟὨ]Ὺ ὑμοῖγ Ρδγβα]]6} ἀἰϑροβίτίοι (06 858}8}} 
ἴθ 80]6 ἤδσὸ δἷδο ἴο ποίϊδε 1) τιϊσϊλ παν ὈΘΘῺ 
πιεδῃὶὲ ἴο δε ἰη δα αἴ. ΤΉΘΓΕ 8 Β0ῃ)0 84]] πδίοῃ ἴο 
οἰ. φῇ, ἴῃ ἴπ6 Ἐχργεβδίοη. α ΚΩΟΥ ποιμιΐη 
ΏΟΓΟ οἰπογιγίϑο, οἰΐδοῦ οἵ [86 τϑὶ παπηϑὰ Οὗ ὁ 
ἴΠ6 δεοοῃά. [([Ἠδηρδίεπθετα οχίσαοϊβ σγτη 0] 6 6}}} 
Προ ἴΠπΠ6 παηθϑ οὗ [86 Τηδῃ ὑδοιηϑοῖνοδ δηὰ οἵ 
πεῖν ἰδίθοτα (π6 σοπορηῃϊγηϊίοη οὗἉ πεῖν Του: 
“44}} πδὸ [Ὁ] οὐ ἰογουῦδ πιῦδὶς ἴο ἔπ οτη, ἡ ““ Οοά- 
Παδτβ, [ἢ 380η οὗ τῆς Ηδθ]ροσ, δηὰ αοά-ἢοἶρα, [89 
δοιι οἵ Ουά-υαῦ  8,᾿ δῖῖὲ σ ἰτλ ““ Ἔχ ο οὶ Ὡδιηθ8 

ἴοῦ Ἰῶϑῃ ὙΠῸ Ῥγοχηΐδα ὑποιβο  γθ5 δαὶ ναϊίοι πὶ - 
οαΐ τϑρεηίδησα, ἴμ6 αἶγοοῖ ορροδίϊε οἵ [86 πϑπὶὸ 
δόγμα δ : Οοά. δαϑίδάοττ. ἢ ΤῊ ἰδεϊ τμδὲ {|16 
το ἯΝΟ Δ΄Ὸ πδιηθὰ δἵὸ ἀθδίβιαῖθα 8 “" ὈΓΪΠΟΘ8 οὗ 
[86 ῬΘΟρὶδ,᾿ 88 ἐξ ἰδ Θυσα πῃ Ὡ]  ὑγαῃρ]αῦδιὶ, ἀοθο ποὶ 
δῖ [Π0 ϑδῖὴθ Ὁ1η6 δδεὶβῃ ὉΠἰ8 ροδὶ οη το τα γϑῃηαΐῃ- 
ἱπσ ὕπνθηῖγ-ὮγΓθα, 89 [116 ἐχροδβίουβ δμϊῦ ; ὁ ἴ})6 
πρδούνι ΤὨΟΥ ἘΠΘΓΘΌΥ ἴο Ὀὲ ἀἰδιϊησυϊθηθα 
ΔΌΟΥΘ ἴἢ6 τοδὶ οἱ δα πηθὴ : δηὰ [Π6 ΓΟΘΒΟῊ [ῸΣ ἵἢ 
ΒΘΟΙΩ8 0 ὃὉθ0 αἴνθῃ ἰπ [οἷν ἱεξηρογΐδιιοθ, 816 ἢ ̓πηπ|6- ἡ 
ἀϊδίου ἑοϊίονσβ (νου. 2). ΤῊΘ ὮΨΠ τ, ὨΟΊΝΘΤΟΣ, 

ΔΙῸ ὈΥ̓͂ ΠΟ Ι6Δ08 ΠΊΡΠ ΝΡ); θὰ} [6 πιοῖθ 

ΕΘ ΏΘΓΆΙ τησβηΐηρ οὗ ἽΦ᾽ οἀπιῖ 8 οἵ [Ἀ9 86:80 ἄεπια- 

θορμόδ, ἴῃ 086 Πανὶ Πρ ΒΉΓΔΥ ΟΥ̓ΣΥΓ ἴῃ ΡΟΟΡΪῈ, ΓΆΪΒΟΓ 
ἴδιαι οὔ οΙἀοτ5 (Ώ)}}}, οἵ Ῥγεϑίἀθπΐβ οὗ ράγίβ οἵ ἴ}ε8 

ΟἿΕΥ, ΟΥ̓ τη ΤΏ θο.5 οὗ 6 ϑαηποαγίμ, ΟΥ̓ ργοδί θη 
οὗ {πΠ6 οἰδεβδουδ σΐ ρτίοὀξβ, οἵ οὗ οαυῦ ὑπ κίηρ οὗ {με 
ὕνοὶνο Ὀσίμοϑα οἵ ὑτί 068 διὰ [06 ὕπγϑὶνο ναὶ οΒ- 
ΕἾ4}86 (φοΪο6}8), σὲ (6 ἰκίηρσ ἰτηδο}  ([1}15Ὲ.} 
ΟΥ σΟΙΆΙΏΔΏΘΕΣ - ἰὴ -ΟὨϊοῦ οἵ ἴΠ6 στ. 1]. [δοὶγ 
4υδΙν δ Ὀδασίηρ ΒΝΑΥ͂ ΟΥΟΓ (86 ῬΘΟΡῚ6 ἱΠΘΥ͂ 
ΘΟδ16 ἱπίο σοπδίθτ θη, ποῦ 88 Τεργοβοιίηρ, πὸ 
οὗν} δαί οὗ [δβγϑθ], 88 ἴμοϑθθ 1ἢ οἷ. Υἱ}}, 16 
ΤΕργοβοης ἐπ βρὶ ΓΔ] οἰϊοίβ οὗ 86 σονθῃδηῖ- 

Ια (Και). [ἢ ὑπὶθ ψΑΥ, δἰβο, ὃ απ ὃν 
αχρίδίποὰ ΜὙὮΥ ἴη6 ὕνο δα τηϑηϊοποι ὈΥ Πδῖηθ. 
ΤῈ ΠΌΠΟΙ ΕἾΘ (26) ἸΩΔΥ Ὀθ πη οβαθα ἴο θχ- 
ΕΣ ἃ ῬΑΓΔ116] υἱτ ὁἢ.. τὴ. 16, 7.6 88 Δ ῬΔΊα]- 
ΘΙ Ζίημ ὑοῃ ΠΟΥ͂ ὕο ἢ. ΥἱΙ,. δϑϑῖὴβ ἴο Ὀεϊοπρς ἴῷ 
[8 ΘΧρτχοβθί ὁ δ΄ ἴΠ|ὸ 6]090 οἵ 186 νἱβίοῃ. 
1 [6 μαϊτ το 641} τορτοβοηϊαξίνο οοῃβεϊζιυ- 
το οὗ ἴδγϑοὶ, τοῦθ [6 ἐπἤμθησο οὗ ἴδ 6] 6 Γ5 
δὰ ποράβ οἵ ἴδ}: 68 ΘΑΒΙΪΥ͂ οὐ ἴδθ τ 80} 
πδίΐοη (ϑαΑιϑΟηῦτΖ, Αγολάοί. ἰὶ. 482, ὶ 4), [10 
ὕπο ἱπάϊν! ἀυ4}6 παπιθὰ ἸΘῪ ΠΕΥΘΓΓ 61.688 αἶϑυ 
ὈΕ, ᾿ἶ ποῖ ῥγίποοβ οὔ ἐγροβ, ψοὺ οἱάδγβ οὗ ἴδ6 
ΡϑορΪθ, ΔἸ ΓΠουρσἢ ἘΠΟΥ ἀσὸ ποῖ ἤοτο ἀθαὶστιαῖθα 898 
δυο ἢ} οὐϊοία! γ. [1 1΄ἴὸ 80 ΟΥΪΉΔΥΥ δἰἑηρ οὗ 8 
ΟΟΙ]ερθ, 88 Ηἰϊζίᾳ 4]]οκοα, Ὀυΐ δὴ δβϑοιη ΐαρο οἵ 

ΤΒΟΠ8 ᾿ἰκ6-τηϊηἀοὰ (ΟΠ 6415, πο Ὁ]68, ἱπάϊν!- 
δὲν οἂὖϊ οὗ ἰῃ9 τπ|666) [αὶ 16 Γοργεϑθηϊθα ; μθῖ- 

μσπογοσ, ἰὼ ογὰθσ ἴο τοργουθὴϊ [Π0 ““ Ὠοῦδ6 
οὗ [ατῶ9] ᾿" (τε. δ) δα ρὶγ, ἀοδὶ τιον ἰὼ [86 ἔοττῃ 
οἴ ἴννο [ὉΣ ΘΥΕΣΥ͂ ὑσγίθα, δῃὰ 01)6 ΠΊΟΥΘ Ὀθβὶ 68. 

ον. 2. θη οἵ τρδη, οἷν. ιἱ. 1..---ἢξ, 0 50 
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Ἀχοὰ ὈουῃἀΑΥΎ Ὀαΐνθοθι οδιι86 δὰ οῇοοῦ, βἰγεϊοἢ- 
ἴῃς ἴγοτῃ [ἢ ὭΔΟΤΑΙ ἴο ἴΠ6 Ῥῃγπῖσαὶ, ἔγοτη {86 51Ὁ- 
ἠρεῦδνε ὕο ἴ26 οὐ] οἰ γ6, ---- ἰοῦ, 85 ἰδ σοϑυ 
ἴτοια ᾿ηὐυδυϊςο. Τοῖς ΟΥ̓] ΟΟἸΔΜΘ] ΤΌΓΏ8 οὐἱὐ 11]. 
ΤΟΙΓ ΤΏΔΏΠΟΥ οὗἁ βρϑδκίης ἴῃ εν. 8 18 ἴῃ ΡοΟρυΪαγ- 
τιιοϊογῖοα], ψ σῇ τηδῖκοβ δὴ ἱπΠρΓΘΒβίοη ἢ [δε 
ΒΘΏΒΙΟΙΙ8 ΤῊ848 ὉΥ͂ ἰ[8 δἰτί Κίηρ, βρυτγαῖινο οἤαγϑο- 
δῦ, δὰ ἰ8 6Θβϑὲ}ὺ τοπιθπιδεσεὰ. Πον ἔπογ ὑπίηκ, 
δὰ τ ῆδὺ ΟΟΥΤΘ8 ὍΘΙΒΒ ΘΟΌΏ56] ΠΟΥ ρῖνε, 18 
50 ἢχβ᾽ οὗ 41] ΌΥ ἴδα βίαϊεπιθηῦ : 6 18 ποὶ 

ΠΟΘΘΣ, ὈυΣ]) πα οὗἨὨ ἁ ἈΟΤΙΒΘ6Β, ---ἰΠἸ οἷν ΤΟΡΙΥ͂, ΠδΙΏΕΪν, 
ἴο 6 ῥΡγορἢοίβ οὗ {μπὶ8 ροτοα, σγῇο βιρρ]θτηθηΐ 
ΟἿΘ 8ΠΟΙ] 6 Σ, Εσοκίοὶ αηὰ Φογοπιίδῃ. ΤΠ] αἰϑίληο- 
εἶνε Ἔχργοββίοη ἰῃ {8:0 6886 οὗ ἴππ6 [ὈΥΤΩΘΙ--- ΘΟ Ρ. 
οἢ, τἱϊ., ΘΒΡΘΟΙΑ]Υ γοσβ. 7, 8 (Ὁ ΠΕΡ) --ἰβ 

πιοὶ ὉΥ [886 Ῥο]ὰ ἀθηία] 5102 ἐξ, ἀπά δὲ ἴμ8 

88 ΠῚ6 {11η6, ὈΣΞ ᾿ΡΡῚ (Ὀυἱάΐηρ οὗὨ Βοτιδ6δ) σὶ ἀϊ- 

ὁ}68 ΤΠ6 Ἰοΐίοσ οἵ Φεγοιιΐδῃ ἴἰὸ {Π6 Θχὶϊθ8. (οἷ. 
Χχῖχ. δ), ὈερίπηΐΣ ιν ὉΛΠΣ Ὁ3 (“01 γε τα Ἴδα 
Ποῦ868.,), ΗΟ ἰῃτοαϊοηοὰ ποϑ6 αἵ Φουα θη 
ψὶὶῃ ϑννογὰ, ἰδιηΐπθ, δηὰ ροβίθησο, οἴ. [ΟΥΒῸΓ 
ἜΧΡΙΔΠΔΙΪΟΠΒ οὗ ἴπεοβθο τψογὰδ δὲ οἰ Υ ὨΔΡΪΥ 
7080 8416 Πρ δυο 4}, ---ϑῦο ἢ 88 ὙΠ 6Γ᾽ 8, [ἢ 088 

οἵ ἴμ6 ϑερί. αηὰ Ψαυϊα. (Εν! ἰαϊκοβ οἷ δὲ ἃ 
ᾳυσδίϊοῃ, Ογαηι. 824α),---ΟΥ εἷνο ἃ ἴδι - [οἱο μοι 

, Β6ΏΒ86, ΒΌΟΝ δὲ Ηἰζὶ 8.1] Ῥοδιγ  Ύ ὉΠ οὲν τηθδπ- 
ἵπρ 186 Ἐχργοββοὰ ἴο {Π18 εἴδοί, ὑπδὺ ΦοσΌ ΒΑ] ὁπ ν01]] 
ΚαοΡ ἰδ ἱῃὈἰ απίβ, 88 [η6 οδ]άγοιι Κεορθ [86 
ἤθδὶν, διὰ {πογοίοσο Π6ῖ οι! η86] 8, (0 Τοιιδὶῃ 
διὰ ἴο ταῦ ἴο [6 ΒοΟΌΟ Ὑ78}}5, ᾿πβίθδὰ οἵ ἰγυβῖ- 
ἱηρ ἴπ6 ποτὰ οὗ ἴΠ6 Ῥγορμιοῖβ. [Αδοογαϊηρ ἴο 
Ἠδνεγηῖοκ, τ] δ] ἰυϑίοη ἴο ὅ6Γ. ἱ. 18 ; δοοογαϊῃρ 
ἴο ΚΙϊείοιἢ, δ]υάΐης ἴο 76γ. χὶχ. ἢ ΒΌΝΒἝΕΝ: 
“ς εἰϊ Βεγο 1 Φογυβδι θη ΌΣΙΩ δηὰ ῥγχοϊθοϊεα, 
Ἐκ Ἴἢς Π65}} ἐπ [86 σα] τοι." 

ΤῊ ΙΓ ΓΕΡΙῪ ἴο ὑπ6 ὑγορμοίϊο οσὰ 8 δηϑσεσθα 
ἰῃ τ. 4: [Ὠοχοϑίοσο --- [16 τοροαϊθα ; δὰ 
ἧῃ ον. δ »͵οα πᾶνε Ἐζα κεῖ ε] 8 ἱπηπιεαϊαΐθ οδιτγίης 
ουῖ οὗ [86 οοτητηδμὰ ἴῃ νυἱτίαθ οἵ [ῃ6 ἀϊνὶπε δα ]ρ- 
τηδηΐ  ΘΟΙΏΡ. οἷ. γ}[. 1. ΤΉ δρέτίς, ᾿ηπὐοδὰ οὗ [6 
μβοιὰ οὗ ὑϑθονδῃ, Ὀδοδ 56 οὗ [80 ΓΟΥ ἸΔΊΟΙΣ ἰῃ πογὰ 
(Ὅν). ΨΦεπονδὴ ΚπονΒ ἡ μαὲ σίϑεβ ὮΡ ἴὰ ὉΠΕΙ͂Γ 

δαρίὶτιῦ (αἰ. χχ. 82), 88 Ηἰβ ϑρίγιῦ δἰδὸ ροϑθ ἰουτἢ 
ἴο τηϑοῖ {πο ῖγν βρὶ τὶ. ΤῊ ἔπ016 18 ἃ σοΐισαη ἴο 

{μεἷν βαγίημ. [1ν" ΤΟΐΌΓΒ ἴο ΠΡνΌ (Ὀουϊ. χχχὶ. 

21; Ἦοβ. ν. 8; Ρβ. οχχχίχ. 2; Φόδη 1ϊ. 25), οὐ ἱΐ 
͵8. ἃ οοἰδοἰνο ἔθτϊπΐηθ.) ΤῈ ΟΧργοβδίοῃ : ΒΟΌΒΘ 
οὗ Ιεαγῶθ], Ἐπ ρ μδ51Ζ68 δἰτηοσί ἰγοῃΐοδν ἴ6 οοη- 
ἐγαδὶ οὗ σι μαΐ ΤμεΥ Ργεϊθηἀθά, δῦ ὑμΕΥ αἶβὸ 
Ὅς ψ; ἴο ὉὈ6. ὙΠΕΡ το ϊδοβίθνουβ ἀον βίη, ἐμοὶ ῦ 
Ὀδὰ δου 86] (ν6Γ. 2), ἰ8 βοὺ Ὀδίοσο ὑμποὶγ ογο8 ἰὴ 
γεν. 6 πῃ 8 υἱδιηαῖο οἴἴθος ἰὰ δοίιαὶ! ἰβοῖ, ὃν 
ταοδη8 οὗἨ ἰδθ τοβυ δ ἴο ψ οὶ 1 πὶ} Ἰοδὰ τ οΣὶ 
ΤΏΘΥ 8.6 Ὀσγουμιῦ [οσ (γοσ, 7)... Νοῦ ἐμπαὺ ὑποὶγ 
ἀρϑιὶ8 Εἰ (Βοσίο ἀγὸ ἴο δον [86 ὙΠΟΚΟά 688 οἵ ὑμοὶσ 
Ρ]οίδ, --- ποῖ 6 ἔγοτη ““ΓΠ6 ὁροῦλ οὗ ΦΨΦεοοοπίδῃ " 
(Η1Τ2.), ΠΟΥ, ἱπ βουσοσάδῃοθ Ψ]Ὸ ἃ ΏΟΓΟ ΒΌΠΘΓΑ] 
ἱπίογργείδιοῃ, οἵ τυσγαθ ἴῃ ἃ τοῆποὰ ἀπὰ ρτοβδ 
Βεη8ὲ (Ηζν.), ---σ 10} Μοῦ] }16 ουὐἱδάθ [16 οοπ- 

ἱεχῖ, Ὀπὲ [6 πἰαίπ ὐδπ, ῬΓΟΡΟΙΙΥ : ““ἴο Ρΐδογοθ 

ΓΠτΟΌρΗ,᾽᾿ 88 ἈδΡΡθηδ ἴῃ {86 οδ80 οὗ {ῃοβα ὙΠῸ 
8ῖὸ ριυιὺ ἴο ἴῃς δινογὰ) 86 ἴῆοϑθθ ἰο Ὀδ 5]αἰη ὉΥ͂ [86 
ΟΒαίάθδαῃβ, δἰγοδβὰν δίῃ ἔτοπι ἴπ6 βίδπάροϊπὶ 
ἴλκοη ἋΡ ἴῃ ἴΠ6 ἀἸβοουγθα οὗ αοὰ. ΤΉΘΥ τὸ Ὁ 
δο τὶοϊζοὰ ΘΟΌ 9618 ἐμ6 δαΐμοτβ οὗ ἱδμοὶν ἀθαὶ 

ἘΖΕΚΤΕΙ, 

(ΕΞΕΝΟΒΤ..). ὑδη, οοΡ. οἷ. νἱ. 7; ἔν. Οταῖκ 

278α. 
γεν. 7. ΑΧψ. τοϊϊρυϊίνο (55) ἰυτογργοίαξίου οἱ 

18Παὶγ ῥγονοῦῦ ἱπ δοοογάδησο ψὶ ΒΌΟὮ ἃ τεβα]ῖ οἱ 
{οἷν σοῦ η861. [ὑ ἰδ [018]164, Ὀὰκὶ μον ' Νοὺῖ ἴογ 
τποιηδοῖνεθ. ᾿πδϑιηλιο ἢ 88 ἴπ6γ---ἰπ σοῃίγαϑὶ ἢ 
(μοῖς τοπιδὶ πη ἰὼ {86 οἷν, πὭΙΟΒ (Π6Υ Ὦδνο 
ΒΙΤΟΠΟΙΥ δϑβοσῖθα (γ6γ. 8)---ἀγὸ Ὀτουρσῦ ἑογίι, ΠΟῪ 
τουδὶ δ] ϊνθ, 89 ἀϊβι συ ϑῃ θα ἴγοιιι [Π056 5]Δἰῃ ἃ8 
1Π6 τεϑυὶϊῦ οἵ Ππδὶσγ ὀοηβοὶ. Υοῖ οοτῃρ. οἷ. ν. 2. 
(ΔΚ τη6 ϑδερῖ. δπὰ Ὑυϊα. [ἕμρ. Ὑογβ. α]80), 
Εν] ὰ τοδὰβ δον δὲ ἰμδίοδά οὗ κεν.) [7. 10. 

Μιοη.: “ΜδηΥ οὐτίζθηβ τηϊδ]θὰ ὈΥ γοῦ 8}4]]} 
ῬΟΓΙΒῺ ἱπ {Π6 Οἱ, ἴοσΣ σβοῖ ἰδ 1] 6 {δ 
οδ]άτου, δὰ μον ἴδε ἤσβῃ Ὡς ἢ 8 οοοζαοιὶ 
ΓΒ οΓοὶπ ἢ ΟὨΪΥ γὺ γοΌΓΒοΪ γε 8 808}} ποῖ θὲ ἴθ 65} 
ἴῃ {18 ὁα]άγοι, Ὀαΐ 814}} ὈῈ ἀγασροαὰ ἔογίδι δὰ 
οαΐ ἴῃ Ῥΐδοο8 6] βο ΠΟΤΘ. Ἵ 

γεν. 8. Ετοσα ἔθασ οὗ ἴῆοβα ἯΒΟ δὰ δΔὉ]ὁ ἴο Κὶ}} 
{πὸ Ῥοάγ (Μαϊϊ. χ, 28), Ὀαῦ ποὺ ἴτοιι ἔϑωγ οὗ αοὰ 
(οὐ βθσνιδ ὑπο ψουἹὰ αν ᾿εοασκθηθὰ ἴο {δμῈ 
Νογὰ οἵ Π1Ϊ8 ῥγορῃϑῖβ), [ΠῸῪ ἴοοῖς [86 να}}8 οἱ 
ΦοΓΆΒΑ]ο 85 ἃ ““οδ]άσοη," νυ Ὡ]οἢ πλ8 ἰ0 ὁ ΠοΪοδα 
ὑδιπὶ ΒΘΟΌΓΟΙΥ 88 [Π0 “Π 68}. (“Υο ψουἹὰ μοί 
αἶνο γούτθαὶνοθ ὮΡ ἴο ἔμ Βα υ]ομί 8, 885 96 Γ6- 
ΤΩΪΔ ἢ δα ν]βθα γοῖ,, Ὀθοδιι8 γ6 οΓὰ αἰγαϊαὰ οὗ Ὀδίῃς 
ῬΡυΐ ἴο ἀδαΐ ὈΥ {ἰἸθη," οἷο., ἃ 'ἃΡ, “ΤΏΙ 
ΤΕνΟ] ἴσο ὍΠπ6 (]ιαϊάδθδῃ Κίηρ, 6 σοδ] οπ δπὰ 
Ἐαγρῖ, ν}}} ποῦ δανὸ ὕΠ τὰ Τόσα ἴῃς βοτὰ οἵ ΒαΌΥ- 
Ἰοῃ, οὐ [9 ΘΟΠΊΓΑΓΎ ΜΠ] ὈΠῸΣ Ὁ ἀροη ἴδ μι,᾿" 
ΒΈνΝοδτ.) ΟἿ. νἱ. ὃ. Οομρ. αἶδὺ αἱ οἷ. ν. 1]. 

γεν. 9. ΝΟΥ οοηϊο8β ἴῃ6 αυρδίίου μὸν ἰδ ν1}} 
Ὀ6 ψίῖ [16 Ὀχησίὶηρ οὗ δοιὰ ἰοτίβ (νὸσ. 7). 
Εἰτεῦ οὗ 4]1, Φθβονδὴ (ποῖ Βα Ύ]Ο,, 88 ἰξ τοδὺ 
ἈΡΡΘΑΓ ΟΝ ΔΓ) 186 Η6 ὑμδὺ Ὀτιηρ8 ὑΠ6πὶ (ΟΥ̓. 

οἢ ἰδεῖ οΣ, {Π0Γ6 ἰδ δἱοὴρ ψ1}}Δ τω ΗΠ8 ἀθβίψη, 
Ηὶδἱ αἴτῃ ; οορ. οἷι. νἱϊ. 21, ν. 10, 15.--- ἐς. 10. 
ΟἈ. ν. 12. ΟοΩρ. ἴδε ἔ]Π]μπιοηΐ, 2 Κίηρβ χχνυ. 

18 84. ; 06Ὑ. χχχίχ. 6, 11. 10, 24 84.--- 2) ὃν, ΟΓ 

Π ὃς, ἷἰῃ ον. 11 (Εν. Ογαπι. 851), τϑίμογεβ 

186 Ἰυάρτηοηΐ οῦ ἹποτῸΪῪ ουΐδίἀο Φεο,τιβα] 6 }), 
ὙΠΟ. )͵ὰ8 ἴο δ 8 ““ ΟΔ] ἄγοι ᾿᾿ [ὉΓ που, Ὀαϊ οὔϊ- 
8146 ἴβγϑϑὶ, Ὑ ΈΣΟΝ ΠΟΥ ἢδγθ σοργεβεηϊεα 80 Ὀ86}ν 
(ν6Σ. ὅ).---Ἴ Υ. 12 ἐχρ]δίηβ τότ (ἰοἤ αι ον 1. 
ἰδ τηθδῃῦ ὈΥ [6 Ἔχρεγ πηθηΐαὶ Κηον]θᾶρο οὗ 9ε- 
δοναὶι ἐπ νου, 10,---ἰδὶ ὙΏΘΓῈ ΤΠ6Υ Ὦδνα ποῖ τηδιὲθ 
ὑπιοτηβοῖνο8 Κιον Ὀοίογο [η6 Βοδίμθῃ 88 ἴ53:βεὶ 
ὉΥ ἀοἷπρ δὶ 18 τίριηῖ, .Ηθ νὶ}} παῖ Ηἰπιβο}ΐ 
Κηον ἴο {πο 88 Φθῃοναῖὴ ὈΥ͂ πλόδὴ8 οὗ Ηἱϊδ 
δυαάρτηοηῦ, το ἢ ἀθργῖνοβ ἴθι οὗ ΟἰΤΥ͂ δηὰ Ἰαπά. 
ΟομΡ. οἢ. νἱ. 7, 18, ν. 7. 

ΤῊΘ διάάθῃ εἰγίης οἵ Ῥεϊαίία!. ἴδιο οἷδοθ 
ΤΟΣ] τὴ ὑμὸ Βρίοσο οὗ [86 ν᾽ δίοῃ. ΤΠΘΓΟΙΥ͂, 
ΔΙΓΒουρὮ ἴῃ 15 ὁ886 ὕῆ6 6 ἸΩΔΥ ἤάνο ὈΘΈῺ 8 ΘΟΥΤΕΟ- 
ΘρΟΒαἀΐῺρ ΤΕΘΙ ΣΟΥ͂ αὖ [16 86τὴ6 ὑπ|6, ΟΥὁ δὲ Ἰθαϑβὶ 
δὐοουΐ 0818 ὕτηθ. Αϑ {86 ῥτορδεοῖ μδὰ ἴο ρῥγϑάϊοῖ 
ἰο 86 ἱπάϊν᾽ἀυα] π᾿ αιοβίϊοη, 88 Μ6]1] 88 ἴο ἢἷβ 
[6]]ον 8, τπ ον Ὀεΐησ Ὀγουρη τοτῖ οαἱ οὗ αγυ- 
Β6Ϊ6Πὰ ἴογ Ἰπάρπιθηΐ ΌΥ [69 ϑνογα, Ὀυΐ ποῖ {πεὶγ 
ἰσηταθάϊαΐο ἀδαίῃ ({νογ. 4 84.}, {}ι18 ᾿ποϊαθπῖ, οσο 
ΑὙΓΓᾺ] ομδΡιοίος (Αοΐβ ν. δ) 18 αἰ ιβίθα ἴὸ Ὧ8 ὈΥ͂ 
1:8 ἱτργοβϑίοι Ἰροῖ Εζε Κὶθ], Βυτη Ὀ0}1Ζ68 Ῥτορ ιεῖ- 
ΟΑΙΥ ἰδ6 οὐγία! ΠΥ ἴῃ δοῖιδὶ] δοὶ οἵ 186 ἡυθριποηξ 
οἵ ἀραὶ ΟΠ ἴδ οὔ ε18 δ͵βο (θοηρ. Ὀρβίἀθα, δον. 
Χχυὶ, 17). Απά 80 Ἐζοκὶθὶ 8668 ἴποπι 4}] αἰτεδὰν 
ἀεδά, δηὰ οἷ. ἰχ. 8 τερϑαῖβ 1ἴ8611. Οὐσωρ. ἰδεσο. 
δυβῦ δ ἴὮογα, 80 ὨθΓῸ 8180 1ΐ ἰ8 {86 ροτίϊοη οὗ 
119 ΡῬΘΟΡΪΘ δ[}}} τοϊημδίηἰηρ δὲ οσυβδὶοπι, ἐὰ ἐδ 
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Ἰαηὰ οὗ ἴαστβϑοὶ, δηἃ ἔπο βίαπαροϊηξ οὗ ΠΡΗΒΕ ΤΊ 
᾿κοισῖθς (845 αραϊπδὶ Ηδηρβί.) ἰδαὲ οὗ (6 Ο6Χ1168. 

ἕο πον πῦ9, οοτρ. ὅ06Γ. ἱν. 27, ν. 10, 18 : 

Ἐσοκ. χχ. 17. Δοοογαΐηρ ἴο ἩΧΝΕΆΝ. : ἃ ἰυτγίαὶ- 
οδἹ ἴθ ἰοῦ [86 ὑεῖ ἐξ; οἂὔύ οὗ ὸ π8] βϑη- 
ἰδῆς, [Ηάνεογῃ. οημδί. πὰ δὴ δἰ πβίοῃ 
δειά 65 το [6 ἤδῖὴθ οἵ ἴδε ἰμαϊνϊ ἀυ] ἰῃ ᾳυδβἕοῃ, 
-τμαῖ [ἴῃς “ὁ 06}γ} οὗ ψαΒονδὴ " ἷδβ δὲ δὴ δηά, {δαὶ 
ὙΠ} Βἰτη, δ ἰΐ στοσγο, 8}1} βαϊναϊΐοῃ ἴοσ Φυάδῃ 
[61] το [6 στουπά ().] 

Βαϊ ν ας οἢ. ἰχ. 9 84. θα ρμΔβζοὰ χ0}}Ὁ ΟἾὨΪΥ, 
«πὦ Οοἀ 5 8166 ΟὨ]Υ 88 σοηίτγοτίης ᾿ἴ, ον. }4 
ἰδίτοι υθδ68, δὰ ἰμαὺ ΒΟΪΘΙΏΏΥ, Β ΤΏΘΓΟΥ.--- 
8811 ον. 15 ἀοδβ ποῖ οὐ ὑδμαῖ δοοοπηΐ ἴουτῃ ΔῊ 
“ δη ἢ 6518᾿ (45 ΗἩδνοτγη 6 Κ), Ὀπὶ ΓΑ ΟΓ ΘΟὨ ΗΥΤΩΒ 
πὶιαὶ 18 δηποιποδα ἴῃ οἷ. ἰχ. 9. ΕῸΓ ἴΠοθ0 ἰῃ 
Τοίογο ποθ ἕο τ ΟΙΏ Γοαδυῖς ὙΠΠ ὃθ τηδάθ, δὰ ποὶ 
γεγο ὶγ οὗ ὑποῖγ Ὀοϊηρ δραγεὰ, Ὀυῦ πιοῦθ ΡοΟϑ τ νο]Ὺ 
εἐὐϑη οὗ πεῖς Ὀδίηρ Ῥγεβογνϑαᾶ ἱῃ δὴ δχίγδογ ΣῪ 
ἸΏΔΏΠΟΙ, ἃ αἀἰβογοπῖϊ ἔσομαι ἔμοθο ἴοσς  ἤοτ ἘΖθ- 
κε ἱπιλοτοφάθὰ. Ἦδ ἀϊὰά 80 ἴγοιῃ ἃ ΠΟΤῚ 
διοασὶ, δηᾶὰ, Ὀθοαιβα βρϑακίηῃρ ἴσολ ἴῃ6 εβἰαπά- 
Ροϊπξ οἵ ἴδε ΠὩρ οὗ [6 ἐχῖ]68, Ομπαγδοίογζοα ὑδ68ὲ 
Αἷδο δὲ [δ 56 1ὴ0 ἰἴτη6, πῃ δοοοζάδηοθ τ ἢ 76 Γ. ΧΧΙγν. 
ΤᾺΥ Ὀσχοίμσθη, [ὮΥ Ὀσοίσθη, τδιηοὶν, ἴο86 το 
ΓΕ 80 ἴῃ τας, δὰ ποὺ ἸΩΘΓΟΙΥῪ Δοοογϊδρ ἴο [ἢ 
βεβ} (Μαῖιί. χίϊ. 48 ; οι. ἰχ. 8). ΤΌΣ γορουϊ οι 
ἴῃ ἴϊὸ ἄγβυ ὑ]αθα ᾿γ8 ο ρΑ5818 οἡ {ἢ 18, Ὀὰπΐ ἔθ 
(ἀτίμοτ, αἱ τ. δᾶ πι8 [ΐτη6, μῸ ἴῃ δἷ8 τὶ μμῦ Ρ]δοθ 
[86 ργόρῃεῖ οἵ πὲ χίογυ οἵ ἀοἂ ἴῃ [δ τηϊάβί οἵ 
ἴδε αχὶϊθ, αβ το ἤδνο 866 ΕΖϑίκίϑὶ ἴο δ (566 [ἢ 6 
[υἰτοά.} ἴῃ 0.15 8 σ8]}1ρ. ΕῸΓ [86 ἀδδίσηδίοῃ 

οἵ ἰδ Ἔχί θα ἃ “" πθῃ οἵ ΤὩΥ π᾿ (ρτγειϊοαῖο, 
τος 

ποῖ δι Ὀ͵᾽δο Ὁ) 8 ποῦ τ {πγ Κίπιϑτηθηῃ (ΟΕΒΕΝ.}, ΕΟ ἢ 
δίϊεσ βῃ ἢ οἵη ΡΠ ΠΡ ΊΜΟΝΝ Ὀ6 οααϊναϊοπΐ ἴ0 8 
πε κοηΐηρ οὗ ΗΝ Ἰάθα, Ὀυΐ ἰδ τοπιὶηἀβ {Π6 ργορμοὶ 

οἱ Βα ἀαίγ. [Τμ6 8ερι. τοδὰ ἢ... ΠδνὩ 
αἴ δγδοοβ {86 Ψ 016 ἀπὶγ οἵ ἰδ ς ὑχῷ ([Ὠ6 Ὀγοΐδοῦ 

οὗ ποοίεϑδὶ ΚΊΠΒΙΩΔῺ) : Γοιοιηρίΐοι οὗἨ ποοβ δῃὰ 
τίγ, οὗ ΕΓ δὰ 116, 176 ἀνθηρίης οἵ 

[Π6 πιεαγτίασρο ΟὈΠ ραϊίοη, δηὰ τπυ8 ἴδ6 
ἀαΓε ΓΟΡΓοβθη δ οη. οἵὗὅὈ, ρσινίης οἵ αϑδββίδποθ ὕο, 
ἃπὰ δἰζογπευδῃΐρ ἴου ἷπὶ 0 88 τοἀποθα ἴο 
ῬΟΥΟΓΑΥ͂, δἰαὶη, οὐ ἀθδὶ. Τῇθδ ὀχργοβδβῖοι : δῃὰ [}9 
ΨἘ0]6 Βοτιδοὸ οὗὨ Ιδβγϑϑὶ, ἠιι8ὲ δ8 {016 δα ὰβ ""ῃ6 
ἰεὶ ἐγ" (ΗΤΖι0) ὕἤο {μ6 οἴπδσβ, δ ὈῪ [.6 Ὄχρσθϑ- 
εἴοῃ : [89 τηθ6 1, εἴο.. 16 τιϑϑηΐ {86 ῥΥθϑίβ ΟΠ]Υ͂, 88 
Ηδνοτηϊοῖς αἶϑὸ ππιϊογείδη 8, ἣπ δοοογάδησα τ ὶϊὰ 
δὲ5 γἱεῖν οἵ ἴμε ὑπγθη Ὑ-ἔνο ἴῃ νοσ, 1, Ὀαὶ ὑῃ6 ἀϊ8- 
ΟσΌϊΒ6 86 ῖ5 ΟΥ̓́ΣΥ ἀραὶ δ [6 1116 (ν6Γ. δ) τῆ τὨϊης 
᾿[86} 7, οὐνὲγ ασαΐϊπϑῦ [6 πδῖη8 ὕπο γθα ΠΥ, δηὰ δἱ {116 
ΒΑΤΩ6 [πη 6415 νχ ἢ (ἢ (48 ἰῃ οὗ. ἰχ. 8, 50 ἢεΓ0 
ἴῃ γ6γΓ. 13) 50-941}1]|ο ἡ ““τοιηηδηΐ οὗἩ Ιβϑγδδὶ,᾽ ἰῃ89- 
ἸΏΠΟΝ 88, σΟΙΓ Βρο ἀΐηρ ἴο [Π|6 τοροϊϊ τοι (“ΤΥ 
ὑπεϊδγεη," οἷο.) δ ἴῃς Ὀορίπηΐηρ οὗ ΟἿΓ γ6ΓΒ6, 
ἴδε πβοῖθ Βοῖδοὸ οὗἠἨ 1ετϑϑὶ (ον. ἰχ. 8), ὈΥ Ὀεΐηνσ 
τερεδθσ ΓὨσΟ ἢ Ἰηθῆῃβ οὔ: ἐδ ὙΒΟΙ]Υ, 8. τηδᾶθ 
ἐρδαξῖς, ((Ὦ. χχ. 40 ; Εοῃ). χί. 26.) ΗΈΝΟΕΤ.: 
ἡ σοηΐγαθ᾽ 8, οὗἨ ὁοῦγθο, βι10 ἢ ΟὨΪΥ οἡ ἴΠ6 
016 : οἰμοσπῖδο Φογοπιίδῃ ουοη ψουϊὰ Ὀ6 Ὧο 
ἴστε [πσϑοῦθ. Ασοοπ ρ ἴο οἷ. ἰχ., ουὐθὴ ἴῃ 
ἐοταβα] τὴ ἔθογο ἷῳ δα οἰδοϊίοπ ἀπά δὺ ἐδ [οτὰ 8 
418ε! τογίηρσ ῥγοϊθεξίοη, δἰ ἐμουρῇ ἰδ σαπποῖ ργονϑιΐ 
ἴῃς ἀονηία}} οὗἨ [86 ΟἸΤΥ ; δηὰ δοοοτάϊηρ ἴο οἢ. 
Σὶν, ἘΠΟΓΟ ἰθ αἷϑὸ διῃοηρ ἴΠ6 οχἑ θ8 τα θοἷὶ χοίμδο.᾽" 
ψοδὶ 47 (εἰ. χΙν ἱ].); Βοτα. ἱΐ. 28, 29, ἰχ. 6; 

α΄. τί, 4.1 Τίωλ. 111, 1δ6;1 ΟοΣ. ἱ:. 9.}7 ΤῈ6 
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ἰάθα ψ ὨΪΟΝ 8 ὀχ ργθββϑαᾶ ὉΥ Σ753 δίβπὰθ ἕοστι 580}} 
Ν 

ἸΏΟΓΘ ῬΓΟΙΆΪΏΘΗΓΙΥ ΟΥ̓ ΤηθΔὴ8 οὗ ὑμ6 σοηίΓαϑῖ, 80 
[ΔΤ 88 ΔΡΡΘΆΣΘΠΘΘΒ ρῸ, ἴο ΨὮΙΟΝ δοθο 0 8Γδ 
811}} ἰοῦ 18 τηουχθιῦ 6 ἐῃ ΒΑ Δ η 8 οἵ ΕΓ δ] 61) 
(ὁ. χἰϊ. 19) χῖνο Ἴχργεββίοῃ, ἢ δυδογάδπος ὙΠ] 
ἐμοῖς Ρμαγβαϊς, ὨἩγροογ 10 Ά] 86}{-ἐχα]αἰίοη. ΤΊοὶΓ 
σΠΔΡΑΟ ΘΓ ΒΈ6 ἀϊοίαμη 18 αυοῖϊοα. ΕῸΓ [8 ἱπηροτα- 
νθ ἸΡΓΤῚ, ὁορΡ. ου οὗ. νἱλ. 6 δὰ ϑοδῃ ἰχ. 22. 

δαῦ 86} ὑποτηβοῖγεβ ΔΘ ἱπ Γ ἴῃ ΣΘΔΙ Υ, 
186 Δρρδδῦδῃοθ οἵ [δμαΐ---ἰἰ8 οαὐναγα ΓΟΔ]12ΖΔ 010} --- 
ΠΟΥ οαϑὶ ἴο ἴϊιο56 'ῃ ἀχὶϊθ. “ΤΠΘΥ [4}} ἰηἴο ἃ 
ἰϊπὰ οὗ ΒΟΙΥ Ζοα]. [Ι͂ἢ {18 ρΡοβί οι νυ ἶσος ΠΟΥ 
δδβαπιοὰ ἰοναγαὰ {με ὶγ Ὀγοίμγει, ὉΠΟΥ͂ ὈΠΘτηδοῖν 8 
Ὀ6ΔΓ 688 ὑμαΐϊ [ΠΟΥ͂ ἀγ ποῦ ἴῃ ἐπ [9 5686 

Ὀγοίμσθη " (ΗΕΝΟΒΤ.). - ἸρἤΡ, Εχ. νἱ. 8, 

ΟΥοσ ραϊπϑδὶ βῦςἢ) ἃ δαυϊηρ (γα σ. 18) οἢ {Ππι6 ῖν 
βατί, λο 16 ρῥίαουβ ἴἢθ τοῖσι θυ νθ βαγίης οἵ 
Θιονδὴ: ΤΒΘΙΘΙΟΣΘ δαΥ, Τὸ βοΐ ἴ8)0 1οχὰ, 

εἴα. Αμὰ Τῆς ἰδ τοἰτὶ θυ το ὕοννατιὶθ Φε 88] ἢ] 
ἷ8. δὲ ἴΠ6 8816 {π|0 Ὀτχοϊηΐδβ ἑοῦ 006 οχίΐϊο, 
Βυῦ ἴπογθ δὲ ὕὑνο {πίιμ8 βαϊ ἃ δηὰ ὑμογουν Ὁ}} ̓τὸ- 
μχϊοοὰ ὈὉΥ αοά. ΤΠῈ ἢγβῖ, ὙΒΙΟΝ 18. ᾿π ΣΟΡῚῪ ἴο 
τῃδὲ βαγὶηρ : ““Βὲ ἴδ ἴτοϊῃ Φιμόονδὰ" (νϑγ. 15), 
ψ ὨΙΘἢ ὁ 8 (θοϊδιμαίοσυ 186 οἵ {ὑποὶγ Ὀδὶηςς 
ΟὈΣΜΆΓΑΪΥ [Ὁ ἴσοι {9 ἴθιῃρ]ο αἵ 9 . 8416 πι, ἰδ 
1:6 ἀθοϊαγα οι 80 Τῇολι 1Ππ ὈΓΟΙΏΪΒ6: 1 ὈΘΟΟΣΔΟ 8 
ΒΑΠΟΙΓΏΔΙΎΥ ἰο ἐδ θι), ---ὁ ἱ οὐσῦ ὙΒ10} τναδῦ 
το) πὸ ἢιβῖ ἴῃ ὁ). ἱ., δοὴς νι ΟἴΠΟΣ ΤΏ λλμ5, 
ἤᾶνθ Ὀδθῃ ἱπάϊοιϊοα ὈΥ ἴΠὸ νἱδίοι) αἱ ἴΠ 6 ΤΙΝΕΣ 
Ομοθασ, Ὀὰϊ τ Β1Οἢ ΘΒρΘοΔ}}Υ ἴΠ6 νἱβίου ἴῃ εἢ. 
νὴ. 54. ἢ88 γος ἃ8 ἃ σοτῃραηβαίίοῃ [01 186 
ἀγεῖνοὶ οὗ 1.6 Ῥγέβθῃσθ ἰῃ ἴπ6 ουϊνιατὰ ἴθ ρ]6 οὗ 
δογυβαϊθο. Τὴ οἷον Φον 8ῃ ΟΧροβίἴοσβ ΓΔΊΗ}ς οἵ 
118 ΒγΥπᾶβορῖιθ8. 332, οὐ Ὀείογε 6 αἰτγθοῖ Βρθθοῖ, 

1κὸ: Ὗδδ, εἴς, δη δ ἐπογθίογθ ἱτο ργθδβίν εἶν ταὸ- 
Ροαϊοιὶ (Η112.}; Ὀαὺ ἴῃ ἰδοῦ ργδηζίηρ [Π6 ΓΕΔΙ ΠΥ, 
Αἰ πουχὴ ἱτασίηρ Ὁ Ὀδοῖς ἴο Φοῃονα ἢ ἜΧΡΓΕΒΘΙΥ, ζ 
ὈΘΖΠ8 Εἰκθ ἃ ῥγοῖϊδϑὶβ ἡ ΐο]ῖ ρῖνοβ [6 ΤΌ Δ80Ώ, Οἱ 
αὖ ᾿Ιθαδὲ ἴῃ [Π6 8Β6η860 οὗ: ““ἰ ,᾿" “ΔΙ Που ἢ," ΟΥ̓ 
ἴπ6 1κ. [ΡῸ. δοοον  ίης ὕο αθδθι. “ ἈΒΎ τ, 

ὙΒΙΟΙ [8 ἴ00 αττον.} ὈΡ, Θ᾽ ἴμοῦ [86 Ἰοιρτμ οἵὗἁ 

υἰπι6, ΟΣ ἴῃ ὕΠ6 8686 οὗ ῃηθΑ 506 (1 5016 Σῇηθ8- 
876), ὙΔϊσἢὴ ἀοθ8 ἠοΐ δβυϊδ ἴ:6 σοηΐεχί 8.6. ΜῈ]]}, 
δὰ 8. ᾿γοιηΐβα οὗ Οοά, 48 ἢδγθ, 8.1}} 1688. ---158. 
Υἱ]. 14 . Φοδη ἰδ. 19: Βαν. χχὶ. 22.) 

ΤῊΘ βεοοῃὰ δηδνγοῦ ἴο ἴΠ6 βαγίῃηρ οἵ ἐπ ᾿ΔὈΪὉ- 
δ: 8 οὗ ογυβα]θ τὴ 88 τοίογεμος ἴο ὅπ βίαἰθιηθηῖ : 
“ἐἴο ὋΒ 88 ἴῃ ἰαηὰ φίνδῃ ̓̓  (γ07γ. 15). Ηθηθθ 
γετ, 17, ψὶῦ ἐοσϑίοσθ, ράγα]]εὶ ἴο νοσὶ 16, δηὰ 
οοἰίλαίηρ [6 ῬΓΟΠ δ ΟΥ̓ πιε8ῃ8 οἵ Ἰ, ἴῃ ἴπ6 

οΥγαῖίο αἰγεοσία. Ἰ χαῖμοσ γου (6Γ. ΧΧΙΙΣ, 3)--- σοτηρ. 
Φολη χὶ. 5δ2---ἰογ ]οἢ [Π|ὸ τοϊαγη ἴτοὸπὶ ΒΑ Ύ]οη 
ΔΒ ΤΠΟΓΟΪΥ ὑμ6 ουϊνατὰ βυρβίταϊθη. ἴῃ ΠΟΥ 
ΒΡ᾿Γ [04] ἃ 86η86 ἔδ6 ΓΟΓΌΓΏ 18 σομοοὶϊγοᾶ, ΠΔΙΊΘΙΥ, 
83 δ΄ [Π6 ΒΑτὴ6 {Ππ6 ΔῊ ἰητναγὰ τοΐγη ἴο Φοῃονδῃ 
(ἐγ. χχίν. 7), δῃὰ ἱπιογεΐίοσο ἰηΐο ἴῃ ἰαμὰ Ῥτο- 
το ϊβοὰ ὈΥ Ηΐπι, ἰβ βίον ἢ ἱπητηθαϊαύοϊν Ὀγ Ὑ6γ. 18, 
Διὰ ἔπογ, εἷἴς., ἐ.6. 1Π8 65 διἰάἀτοβδοά, 18 
ῬΑΓΓ68 τηρὐἱοηθὰ, ΤῈ ὨιϑίοΓΥ οὗ [8 6 ν}8 ΑὐΕΣ 
[86 ΘΧῚ]6 ὑσονθδβ [Π6 Ῥυτβοδίίοη οὗὨ δ] 6816 ἔγοσῃ 
[86 ῬτονΊοῦΒ ἰἀΟ]Α ΤΥ (οἷ. ν. }1).---Τὸ ἴπ6 ραΐμοτ- 
ἱῃβ, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΩΒ ἴπ6 ἀϊνίηθ Ὀεβϑύονγδὶ ἴῃ Υογ. 19, 
υϑῖ 85 1 Ἔχρίαϊῃβ ἴδ τοξοσιμδίϊοη (νοῦ. 18). 
Ἤσι : ἍΠΙΝ, ““δηοίμοσ᾽" ποαγί, 1Κὸ ἴπ6 β6ρῖ.] 

ΤΊο ὁπ0 Ἠοατὲ (Ασὶβ ἰν. 32) διὰ [86 ΠΟῪ δρὶτὶξ 
ἷπ [1.9 ἐπτδσὰ γμϑχὲ δζὸ μασβ οὶ. Ὑμ6 ο]ὰ βρίτὶϊ 
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ΝΉΆΪΟΝ τυ]υὰ ὑΏ61) ἰμν ΓΪΥ ἀἰὰ ποῦ ρΡογιωὶξ [6 
ΒΑΤΙΏΟΣΩΥ δηὰ οοποοσγὰ ΨἘΊΟΝ ΠΟῪ δηδιθ. Βυΐ 
αὶτὰ ἐπ αἰ οὗ 8 ΠΟΥ βρὶτὶϊ, [86 Ὠϑασὶ οὗ δίοΏ6, 
τὸ μηπαΐωγαὶ οἰοπιθηΐ, 195 αὐ 006 8δ1ὴ6 ἰῃγθ ΓῸ- 
χρονϑα ου οὗ 6 δοθι, δηὰ ὴ8 παέεγαΐ οἸθιρθδί 
--8δὰ μοδτί οὔ Βο8Ὲ.---ἰ8 αίνγβῃ. [{ 18 ὉΠΟΤΟΙΌΤΟ ὯῸ 
Δη [16 618 οἵ Ηο]γ ϑρί τὶς διὰ ἢ 658]ν, 88 δ βου βόοσα,-- 
ἠοῦ ἴδ οοηίγαϑὺ οὗ ἡδίιτο δηὰ χταθθ, Ὀὰὺ ““ ἃ ΠΟῪ 
βρίσιξ᾿᾿ πηὰ ἴδ ς ορροαϊΐο οὗ [Π|9 “056 ϑλχι " ἰδδὶ 
ἷθ ἴο Ὀ6 μίνοι, ὁ.6. [Π0 οἹ]ὰ δερὶγῖϊ, [μᾶὲ σοηΐγουϊ 
δδοὶϊ οἴμοι, ---πδίατο δηὰ [6 πππαίυγαὶ. ἘΠῸ6 χλῃ- 
ΟΣ οὔ οχρτγθβϑίοῃ ἰ8 ρου ίανῦ ἰο ἘΖοϊκίοὶ. ΔῈ ὑΠ6Υ͂ 
[8 ΔὍΩΥ (1) 1) 811 1μ0 ἀθίθβίβὉ]6 ἐμΐηρθ πὰ 

Δοοτηϊπαιξοῃβ οἱ οἵ ἴπ Ἰαπὰ, 806 δεμόνδὴ ἴλῖκοα 
ΑΥΔΥ (2) ἰδὲ μοᾶτγ οὗὨ βύοπο ουὺ οὗ {ιεἷς 

ἤοβι. Τῇ “"8ϑΊΟΑΥ μοαγὶ" βίδῃἀβ ἱῃ σοϊδίϊοη ἴο 
116 (018 - 80 αἷἶδο ἔδ6 “" μοατὲ οὗ ἤδβὰ," [06 ΠΟῪ 
δρὶ τὶς," [86 ““ὁη9 Ὠδδγὶ,᾿" βίδῃμαϑ ἔῃ τοϊαύϊος ἴο 88 
ΟὨΪΥ ἴστυο αοα (1 Κὶηρ χΥἑ]. 21 ; Ρβ8. ἰχχχνί. 1]; 
δάΠΙ68 ἱ. 8, ἰν. 8). Οὐοταρ. {π6 ορροϑὶΐδ ἱῃ νοσ. 2]. 
[οι η)}ῇΥ’ ἴ.6 Ὠοαγὺ οἵ βεβὴ 18 ἴδ θ 88 ἃ δοῖϊ 
πιοαγῖ, τϑοορῦλνο οὗ [09 ἱπιργθβαίουϑ οἵ αἰγίης 

δΔηα ἴῃ ΒΟΥ Ποαγξ 88 ἴῃ6 ᾿ππιῶπ Ὠθατὶ ἴἢ 
18 πααγα] οοπαϊτοη.) Οὐπηρ. οἢ. χχχνὶ. 26; 
ὅογ. χχχὶ. 88, χχχὶϊ. 89 ; Ρβ. 11. 13 ΠΟ [8086], 
ὈΥ̓͂ ΒΟΓ ϑροβίεῦο, μοὶ γυδεἰβιὶς σοπατιοῦ, ἢ85 (8}]6ὴ 
δη γον ουϊ οὗ δῖ τ͵Ἠώ.5 Πα ΌΓΑΙ] ἴ0 ΠΟΙ 85 αὶ Ῥθορὶο, 
--ἰμαῦ 8 βῃοα]ὰ Ὀ6 [06 Ῥεορ]α οὗ [Π6 ὁπ ἔτ 
αοά, 186 Ροομ]θ οὗ Ηἰ8 ΒοΙγ ἰασ.0 Τὶδ ἀπηαΐγαὶ 
οἰεπιθηῦ οἵὨἨ ΠΟΙ οοπάποῦ 88 ἃ ὨΔΙΪΟΩ ἰ8 ἴο οεδΆβ8 
ὈΥ̓͂ πΙοΔ:5 οὗ ἴη6 αἰνίηο αἰἶτ ἀπά νογκίηρ, δῃὰ 80 

ἩΠῸΡ ἴῃ γογ. 20 818 ἐπ φυΐίο βἰ πυρὶ 88 ἀβῆηίηρ 
[86 Ῥάγροθο. Οὐτηρ. Ὀεβία68, νθσ. 12... 

γοσ, 21. 1 οοπιΓγαβὶ, οἰ δοσ [Π|ο80 αἰ δα ΓΒΔ] ἐπ 
ψ 0 πᾶνε Β]]οἀ 1Π6 Ἰαμὰ νἱ τ} ὑΠ6ῚΡ ἸΔΟ]α ΤΥ (νοῦ, 
18), ΟΥ ἰβοβα διωοῃςβ [6 ρθορὶθ οὗ αοά ἴο 6 το- 
βίογοά ἯὮὯΟ 8}.4}} ργονθ ποσί 1988 ἐόν ἢ ΟἈ. χῖν. 
83), ΟΥ 1η6 Ἰαξῖος 88 ΜὸῸ}} δϑ 186 ἴόσμασ. (ἴῃ 8 
ἀτατητηδίοαὶ ρμοϊπΐ οὗ νἱϑῦν, οορ. Εἶνν. ΟὟ. 898, 

. 820.) δυδῖ 88. 0})6 ΤΩΔῪ ἴαϊζαε ὉΡ 1Δ018 ᾿ῃπΐο δ 
οαΓΐ, 50 ἃ δασὺ ἸΏΔΥ ὈῈ δου δβὰ ἴο ἴμθ. [ ἰδ 

ΟὨΪΥ ἴα ῥγδοῦοαὶ 8116 οὗ ᾿ἷβ Ὀθοοϊαϊῃα οὴθ τ ἢ 
16 η), 80 ὕπαϊ ὁη6 ἰ8 τορσζοδοη θα 88 ΟἹ ἤθαγί (Υ6ῦ. 
19) διὰ ομθ βοὺϊἱ πὶΐϊὰ {πετὰ, ὙΠΟ ἢ18 Βεατὶ 
ψΔΙΚΟΙὮ αἴνον ἰμοῖν μοασί, ἱπδίοδα οὗ παϊκίησ ἴῃ 
Φοπονδὴ  Β βἰαϊιϊθθ (γ γ. 20). Οὐμὴρ. Ὀοδιάε8 οὗ 
οἰ. ἰχ, 10. 

γον. 22. ΤΊ οἱοβίηρ ϑεθπα οὗ [Π|6 νἱδίοη οἵ οἷ. 
γἱ.--χὶ, ΟὐμΡ. 86 Ῥγενίουβ βοθῦθβ οοῃηῃθοίδα 
σὲ [16 τηονοτηοηΐ δηα ἀεραγίαγε οὗ [86 φΊΟΥΥ οὗ 
αοά οαυΐ οἵ (δΠς πιοβὲ Ποὶν Ῥίδοε οὗ [μὲ ΓΈ 016, 68 
ὀαυϊνα]θηΐ ἴο ἀπ Ῥδγ8}16] τ ὶτὰ πο νἱβίου οἵ ρΊΟΥΥ 
ἴῃ Θ᾽. 1., νἱ}}. 4, ἰχ. 8, χ. 8, 4, 18, 19. --ΟΟπΡ. 
οἧ. χ. 19.--- γετ. 28. ΤΏ ΟΧΡρΓθββίοι : ἔζοσα ΟΥΘΕ 
[16 τοδί οὗἨ [89 οἱΐγ, Ροϊπίβ δ [{}8 βϑαπὶ6 τη ἴο 
1818. οἰτου πϑίδηιοο, ἐμαὶ τἢ6 οχϑουϊίου οὗ ὑυάγ- 
τηδηΐ διὰ 116 ἐχογοῖβο οὗ [ὉΣΌΘδγαηοο ΨΊἾη 116 
ΟἷΤΥ (ον. 1χ.}, 88. »ι8}} ἃ8 ἴη9 ᾿πγονίης οὗὨ ἴδ σοαὶς 
οἵ ἔγε ονϑὺ 1:6 ΟἷΤΥ (οἢ. χ. 2), 6.6 ἃ τηδῃϊοϑίδ- 
ζἴοη οὗ μοι. Το ροδίζλοη ἰὴ οἢ. χ. 19, χὶ. 1 
(““᾿πμαβιηποῖ 88 ἴμ6 ΟἿἿΥ βίγείομθβ ἴο ἴπθ ποιῇ 
δπὰ βουζίι Ὀεγομὰ [η6 δι} ]6,᾽ Η1ΤΖ.}, ἱπα 8108 
8130 ἴμ:6ὸ τα α}6 οὗ ἐμ οἰἵγ. θα 81) δΌΔη0η- 
τπιοιὶ οὗ [86 ἴδηι ρ]6, ἰμογαίογο, 18 δὖ [6 881ὴ6 {1116 
8η Δραπάομπχηοηϊ οὗ ἴΠ6 οἸΤΥ (Ηο9. ν. 158. ὙΒ116 
[Π6 νἱβίοη 5111} Ἰαβδίβ, 1π6 μίουυ οἵ Ψ6 ον ἢ βίϑη 8 
ΟΥΟΡ ἴη6 Μουμπὶ οἵ ΟἸΐνοβ (2 ϑδιη. χν. 80 ; Ζϑοῇ. 
χὶν. 4), 88 18 [8 νον οὗ δηῃοϊθπὶ ἐπα πιοάθσῃ ἐχ- 
Ροείζοτθ αἰὐκο. [8 βἰζυδίίοι δικὶ μοι φλιῦ Δ.Ὸ δ }:- 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

8010 (““Τἢς6 σοχμτμδηαϊης Ροϊπῦ ἰὼ τϑίοσοποθ ἴο 
Φογαβα θα, ψ ἰοῖ 18 ονογϊοοϊοά ἴτοιη ἰδ ἴδ ἐϊδ 
Μ 016 οχιθηΐ," ΗΈΝΟΘΤ.). ((ὐρ. ΤΚ χὶχ. 
87, 41 δα., χχὶ. 837, χχὶΐ, 89; Αοΐϑ ὶ. 12.) Οομρ. 
οὗ. ΧΙ. 2. ὙΒΕΙΒΟΣ [ῸΓ 6 Ῥυγροθα οὗἉὨ ὑδιθγθ 
ῬΓοΘαἰηρ σγεῦ ἰμθ ἱπάρτηοηΐ οἢ ΨεΓΌδβα] τη δηὰ 
ἴδιο ἴδ! }]6, οὐ Ἡμεῖδοῦ 10. 116 ῬΌΓροθε οὗ ρουΐϊης 
Βδοῖὶς ἔσο ΤΠθπὸ6 ἴο ὨοδυθΏ, ἐΐ 18 ποῖ βα]ὰ, Τὶ 
ἰβ Οὐ᾽θο νου 086 οῃπὰ οὗ {86 νἱδίοῃ, Ὀαΐ ᾿ἰΚαννῖϑα 
ΒΌ )θο 6} }7 88 186 Ῥιορμεοῖ, εῦ. 34; 
ΘΟΙΏΡ. ΟΠ ΘΓ. 1, οἢ. Υἱῖδ. 1,.1. 1, ἷ. 11 (Ασᾷ χ. 
16). Το ἔμ] ποβ8 οὗ δ6 ἀδβοσὶ ρΡοη Δ Υ8 ετηρξιδβὶβ 
οὩ ἴδο αὐνηθ ΒρΡοσ υΤο ἢ 85 [7611 88 ΟῚ - δ υτηΔ ἢ 
οδαϊασίοῦ οὗ {δ χουοϊαϊίοη τηδὰθ ἕο Ὠΐπα, ἩΣῚἢ ἃ 
νίονν Δ ΘΟ ΔΎ ἴο ἐμόοδα ἴὸ Ἡδσπὶ ἢ6 ἰῃ ὕ6γ. 26 
οοἸμηπηϊοδίθθ ἢ ὩΣ, δὲ ἰδσουρθουὶ ΗΟΥ τ : 
δου ρίζα. Υοί 86 Νοχὰ, 18 Δ ὕγθ- ὁ πΐβοπί δεῆδὲ 
(όοῖπ ἰ.), ἐν ΠΒΑΙ͂ ἢ ἀοοὰ, ἴῃς Νοτὰ οὗ ὕοή 
κφ᾽ ἱξοχην. 

ΌΟΟΤΆΙΝΑΙ, ἘΒΕΙΞΟΤΊΙΟΝΒ. 

1. Ῥοιμαρορίθπη ἱπ ἰβγαοὶ 18 ομβαγδαοϊουζοὰ ἰῃ 
ΝΌΠΙ. χνΐ. δὲ ἃ Ἰαυίῃρβ βίγοδσϑθ οὐ ἴδ6 ὉΠ ΨΘΥΘΑ] 
Ργοϑιμοοὰ οἵἨ [ϑγβϑὶ, 88 ορροβοὰ ἴο ἴῃς βρϑοΐαὶ 
ΟΥδοθ οἵ Μοβοθ δηὰ Αδσοι. [πὸ οὐ σἰαρίοῦ 1ϊ5 
βοάποῖδναε 8..}}} ἐπ πσογὰβ 8 ἰυτηδᾶ ἀραίηϑὲ 1[ῃ6 ῥγο- 
Ῥποίβ οὗ ἔπ ρεσγὶοά, Φεγθηιίδῃ δηὰ Εζοκίοὶ, ἴμδ8- 
ΤῸ ΟἿ, 88 186 ΡΟΡΈΪΑΙ οταῖοῖβ μαγαηριο τΠοῖς ρα ] ἐς 
ΟἿ ἴδε ροθβοββϑίοῃ οἱ ψεσυβα] οι δηὰ {Π6 ἀνε] την 
ἴῃ 86 Ῥτχοζηϊϑοά ἰαπά. 1, ἐπογοίοσο, ἱπ Νιη. 
χνὶ. [86 αὐρυμηοηὺ ἰ Ὀοϊτονγεά ἔγοπι [6 ἰάδα οὗ 
[δτϑε], --- αὶ 86 18 ἴο 06 δοοογάϊην ἴο ἔχ. σίχ. 6, 
--ἰν 18. ἀτριθα ἴῃ ΟἿΌΣ ολ86 ἴγοσῃ [ἢ 6 ΟΧΙϑυ ἢ Σ ΓΟΔΙ ΤΕΥ 
οὗ δον δὴ ἜΡΙΝ τὴ 186 ἀπβ δε ῥαθς θῃοα, ἱπ ΘΟ; 

180η, 4180 ἃ ἀοροῃογαῖθ ἀεχηδρορίδιη, Ἰυδὲ 85 
τνεεελίδς ἴῃ ἴβγϑθ] 8 886 Ῥοϊπΐίβ ἀονηναῦάξ, 
Ῥόνμαρθ Ὑ6 ΙΩΔΥ͂ ΟΟΤῚ 186 τοϊδοη οὗ βοσΐωὶ 
ἀοιηδρορίδιη ἴο ἰδ6 οἷά τορι ]έσδῃ ἀδηιαρορίδτα, 
ΜΓ ΒΙΟἢ ἰΑΙΙΟΣ αἱ, Ἰοαδί 801}} ἱπβου δϑὰ ἰμ0 1:άθαβ, 
ἸΘΕΓΌΥ, Θα δ! γ, ἔγαύθυη τυ, οἢ ἐϊ8 στοὰ ὈΘΏΠΕΟΣ, 
ΜΠ1]6 8060 14]18πὶ αρίζαῦοβ ΙὩΟΓΘΙΥ ἴῃ ΤΘίογεοθ ἕο 
186 δοεΐυ] σεϊαϊίομβ οὗ δος εἴ  ἴοσ [ἢ 6 τιοπιθηΐ. 

2. Ἡδνογηΐοῖκ δάσο {Π6 “ὁ σοι σ Κα ἢ] α Ἰτέοταὶ 
ἔμ] 8] πιο ἡ οἵ νοσβ. 9-11, Ὀὰϊ τοίυθοθ, οΒ ἔδδ 
οἴμοσ δπά, ψὶτ ατοῦμε, ἴο υπάἀοχϑίαπι ὑπ δηὶ δ 
“ἃ Ῥγοαϊοϊίοῃ."" Τ}ι6 1468 οὗ πὸ ἐπγοαϊδηὶπρ ἴῃ 
ΟἿΣ ῬΙΌΡΒεΣ ΠΟΓΘ “1168 ταις ἢ ἀθθροσ, ἱὰ δ παῖΐι, τὸ 
οὗ (δε 8 07θοἱ Σἴβο! ἢ; 1.16 Ἔχίϑῃϊ οἵ 18 ἀρρ!οαϊοη 
ΔΟΘΟΓΟΪΏΡΙΥ 8. 8180 τὴ ἢ} νά ον." Ἡφηρσίθη σης 
ΤΟΙ ΔΙΚΒ: “ΤῺΘ ῬΙΟΡΒΕΟΥ͂ σδηποὺῦ ἤδῦθ ὈΘΘΏ 
ἔγδτηθα ἸΩΘΓΟΙΥ αἰθεσ ἴπ0 θνθηῦ ; Ἐζοκῖθὶ αἱ ὰ ἰδ 
ὙῸΣ Πρτοτα νὰ ἘΟΟΠῊΙ ΤΆΓΙΘ5, ΤὯΟ μῶν ἐπί το 
Ραὺ ἷπη τἰσῃῖ, Απὰ ἴπδ ρσυδχαμῦθο ἴογ [Πα 
αἀἰοοηθ ἩΒῚΟ. ππεσθ ἢ] 6]]οὰ ἴῃ [ἢ 6 ἩΠδείτου οὗ 
1λ6 Ῥτορβοῖ 1168 'π ἴμοβα ν ἰοἢ ἀἰὰ ποῖ δοῦλα ἴο 
Ὀὸ δι]8]16α {11} Ἰοὴς αἴϊον μἷ8 ἀθαῖῃ. Τδὸ οοπῆ- 
ἄἀδηοο οὗ ἘΖοκῖθὶ 18 6 βυϊδοίοπὶ Ῥγοοῦ ὑμδὲ ἴσο ἰδ 
ἃ ΒΌΡΕΟΓΠΔΙΏΤΑΙ Θ]θτηεπῦ,᾽ οἴ6. ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ πο. Ὁ 
1826 σαῃο οὗ Νιίζβοῦ, [Βαϊ {16 τγϑαϊοξίοι σουδὲ 
ποῦ ἀεοδβίτου ὕδθ ἱδβύοσυ, ὯῸΓ ἴῃε ᾿ἱπϊτδείοη οἴ 
ΤμοΙαςΚ, παῦ [86 ἀεία!]οαὰ ῥγχϑαϊοϊίου τηὰδὲ ποῖ 
ἨὈ6 Ἔχργοϑβοά Ὀείοσε ἴΠῈ δ} 7 δοῖβ ννἢο ἃσὸ δοίοσβ ἱῃ 
{180 ὨἸβίοσυ, οδῃ 88} 66 [ῸὉΓ τορυ]δρ [ἢ 6 Ῥτο- 
νοῦς μὲ οἵ ἀἰνὶπαιΐοη. ΑἸῖκε (80 μϑγομοϊορίοο- 
Δ Πτοροϊορίοαὶ δηᾶὰ ἴῃς δρϑοὶ ἤσα}}]ν ἐμοο]ορὶοα) 
αὐ θς 86 ἀερτγίνοά οὗ ἀπ δἀθαυδία ϑοϊοη δε 

8. 
8. “ΤΆ ἰδ Ἰατη θη 80]6 ἱἢ ψνὸ τηδὲ ραΐῃ ἴδ ἰεπονν- 

ἰεάμψε οὗ αοἀά (νοῦϑ. 10, 12) ΟΥ οἂγ οἶνῃῃ ἀσδίσχοο- 
ἐϊοη---ἰ Ηδ ἴῃ Ὑοπὶ πὸ ᾿ἶνο, δηὰὶ πιονο, δπὰ 
[αν ΟἿΣ Ὀοΐηρ, ἰδ ΚΠΟΝΏ ΟὨΪΥ ὉΣ (86 δέχοϊκοα 
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πλλο}) Ὀγεαὶς οὐνῦ ον ἰδ. Τμ6 πον ]θαρθ [88] ““ Βδ:ῃοίθαγΥ," ΌΥ τλϑβὴς οἵ ποϊοῃ ΘΒ ον ΔῈ δ 
ἰὼ Ὧδ.16 0λ88, ΏΟΣΘΟΥΟΣ, 0 ΠΙΟΓΟΙ ἱπηροτί. ἰἰ ἰδ 8 
ἸΏΘΓΟ Ραπδῖνο Κποὺν ἰογοδαὰ δἷδο Ἰροῦ {110 ὑἢ- 
βοάϊγ, ἀυποοπῃοοιοά πχἢ Τερθηΐδηοθ "ἡ (ΗΕΝΟΒΤ.). 

4. ΑΙιουρσὶ ἴῃ6 ῥγοβροοῦ νοι ἴμθ ἀϊνληθ 
Ργοιῖδο (γοΣ. 10 54.} ΟΡΘ.Β ὉΡ πα [6 οἂρ- 
τίνοα οἱ ἰδγϑϑὶ ἰ8 ὁχ ΘΥΟΣΥΨΒΕΙΟ ἴῃ ἴὈΓΩ.8 
οὗ ΟἸἹὰ Τοδίαδιιθοῦ [ἴυ 858 ἰδ ἀρρϑᾶγβ ὑπᾶθσ [δε 
αν, γοῖ 6 Νον Τοβίδιηθης Ὀδοκρτουηά, [ἢ 6 
“4 Μοδοίδηϊο δαϊναζίου " (ἔν 1,0), δῆον 1186} Ὀθ- 
πὰ ἰξ, Τὸ τορϊζαϊζου υὖ [μ0 οονοπδῃς ἰηΐο 
πολ Οοἂ επἰοτοὰ τὶϊὰ [βγϑθὶ ἴοσ 086 ᾿ππιδι 
τδοῦ, ἐδιωΐ (ΠΟΥ Βῃουϊὰ Ὀὸ ἴο Πίτη ἃ ρϑορὶ]ὲ δηὰ 
δ δββουϊὰ Ὀ6 ἴο ἐμαὼ ἃ (οἀ, γϑϑλαὶῃϑ ἃ ἐῃο)9 
ἄἀονῃ ὄνοι ἴο ΗοΥ. χχί. 8. 1 Οϊ18 Ὧ.6 [1}8]- 
τε δἷυο οοἰπολάσδ, δα ἰξ ὕτουιμηῦ [6 το γη ἔτοῦ 
186 Ἔχὶ]6. ΤῈ οχὶ 8 ὉΤῈ ραϊιοσοὰ ουΐ οὗ [δλεὶξ 
θοπδηυηΐ ἴο Ὀ6 ἃ ΡΟΟΡΪδ ἀραΐῃ, ἂπιὶ {πεΐ ὁ) [6 
“Ὑϑοουθῦϑα 801] οὗ ἰϑγδεὶ," ὑπάοχ Ζοι ὈΌΔΡοὶ, στα, 
Ναλιοιιίδῃ ; δὲ δὸ ἴὔοθθ 80 ἰιδιὶ οομίλιιθα ἴο 
ἀν ε}} ἰὰ (δ Ὠθδῖιοι) ΘΟ 1169 ΒΟΪΘΙΩὨ]Υ͂ ργοξοϑδοὰ 
γ ἐδιεὶν νἱοὲῖβ το [86 [6α88 αἱ ψογιϑαίθιῃ (οἵδ 1.) 

ΠΥ Ὀοϊοηροὰ ἰυ ἰμ6 παίΐοῃ οὗ (μ6 δεν8. 
Τὸ τοϊοστηβίοι οὗ [δ το μίουδ ὀοπάϊἑϊοῃ γγαὰ8 δὴ 
Θῃοσωοῶο 006, 88 αἀἰγοούθα ἀραϊηϑῦ [86 Ποδι]θ ἶδἢ 
Ιυϑῖ8 δίϊοσς ἱαοιδῖυυ οὐ ΘΥΕΓΥ δηὰ ὙΒῚΟΠ Ργθ- 
γδὶ]οὶ ὑεΐοτο ἴθ οχὶθ. Οὐ. αἶβο [νὰ ρογίοα 
οὗ τΓἘπὸ Μαοιοσαῦοοῶ. Μοποί)ιοϊδιῃ! Ὀθόδηθ [88 
Ρυγιίγίηρσ [υπάδιμοηΐδὶ ἀοσμα οὗ ἴμυ Ζ6ν 18} 
βίο. Ἀπ [Π61Ὁ ΔΒ αἶϑὸ ἀογεϊορμοά ἃ βοιιρι- 
ἰοὰς ἸΟΘΑΙγ, ἀσνῃι νθη ἴο Ῥμαγίϑαίβηι, ἴῃ [ἢ 
εἰν] δοϊδοῃδ οἵ 1168. [{ νϑ “ἃ ΠΟῪ δρὶτι," 
δηὰ ρμῥτιονοϑὰ ἴο 6 ἴῃ φϑηθγαὶ, δῃὰ ἰῃ σΟΙ ρΑΓίϑοῃ 
ἢ [ὴ6 ῬΓΟΥΪΟῸΒ “" ΒΊΟΥ Ποαγῖ,᾿" νη ϊο8 οὐ Β 
)ὰ Ἢ μαὰ Ὀτοΐθα ἱπ ῥΐθςθβ, ΔῊ “" ποατί οἵ 
ἤοβὴ :" Ὀαυΐ γοῖ 1ὸ ΔΖ ΙΏΘΓΘΙΥ 8 ἰιοαγί οὗ Πρ, 
Τὰς Νοὸν Τοβίδεηθης ᾿μ ογργοίδί οι τηυδὶ ποῖ 88 
ἃ ΙΔΕΪΕΙ οὗ ΘΟΌΓΒΘ Ὁ6 ῬᾳΓ ἸΡΟῚ ΨΕΓ. 19 84., 88 8 
ἄἀοπα ὈΥ͂ Οοοσοοίυδ δπὰ {}|6 πιοδὶ οὗ Ὀε]ϊονιηρ 6Χ- 

ἰῖϊοσα.Ό ΤῈ ΡΣορΒθὅς νουτβ ἀο μοί δἰ γι {Π|18 ; 
ι πε ΕτύσΡθοε ἰηἴο {π6 Νον Οονεηδηῦ ἀοθ8 ποῖ 

ορεὰ Ὁ] δἱ οἷοθθ, τπργο αἀοὰ καίνεδ [Π6 Αβϑ0γ- 
ΔΏσΘ ὕδαϊ Ηδ ν|}} τηᾶῖζο Ἡἰτβ6]  ηονσῃ 88 ὑῃοὶγ 
Οοὲ ἔο [πο86 Ὑδὸ παν Ὀδοομλα Ηΐβ Ῥϑορὶθ. ΕῸΣ 
«δῖ ἴοοῖς ρῥίδοο μὴ Ηθ εἰς σὰ ἔδια ἦλδι, Φοδῃ Ἱ. 
11, ΟἿΪγ ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτὸν͵ ἴδωπεν αὐτοῖς ἱξουσίαν 
5.-.λ. (να Σ. 12). Τὶιθ σέηον δὶ 70. ἐδαί ἰβ ποῖ 
εομίαϊηθι 18 νοῦ. 19 θ8ᾳ. Οοοοοΐυδβ, ἱπαοοὰ, ἰῃ- 
᾿εγργοῖβ ὉΡῸ ΚΡΌ (νος. 16) ὉΥ͂ : δανοίμαγέμηι 

Ῥαυοονωηι, ἰ.6. ζϑεμηι ΡῈῚ ἱπλαῤιίαξίοποηι δυαηὶ 
ἐς αἰδᾳιιέδωθ, ρμαποὶδ, εο6 δαποίβδβοαγο, διὰ ἤπάβ 
ἐπογοίη (ἢ6 δη  μεϑίθ τὸ 188. ἰϊ, 12 δἀπὰ Βοηι. 
ΥῊ. 29 

δ. μας ἴΠ6 νἱδίοι οἵ [δ ΖΊΟΣΥ οὗ δοόονδὶὰ Ἡ ΠΙΟΘᾺ 
Ἐζοϊκῖοὶ μοὰ δὲ ἴ[9 ΟἸιθῦδσ δἰγοδὰν εἰβρηϊῆοά, δι 
8[1}} τροτα ἰῃ δοσοσάδησο Ὑἱζ ἀΐ8 θα ρΡ]οτωθηΐασυ 
οοΟμστηδίϊοη 88 γ786}} 88 σϑῆθιναὶ ὈΥ̓ τθδ 85 οὗ ΘΟ. 
γὙἶὮ 1. δα., τε οὐϊαϊῃ5 ἴῃ [Π9 δἰαϊθιηθηῦ: “51 ὈΘΟΟΙΏΘ 
ἴο ἔμοῖ ἴου ἃ βαποθασυ " (δα ἰῃαὶ ποῖ ἸΏΘΓΟΙΥ ἴῃ 
8 Τῇσίοτ!08} 56η86, 85 1 ΤΩΔΥ Ὀ6 υπηδεγβίοοα ἱῃ 88. 
Υἱ. 14, δηὰ Ὠδῆσθ δϑ ἀπ θαιυΐδια οἵ ῥγοϊθοϊίοι 
διὰ 4]δὸ οἵ ὈΪοββίη ), 118 τοἰγοβροσῦνο, Ὀυΐ, αὖ 186 
ΒΔΙΏΘ {ἰΠ6, ὈΓΘΡΘΙΔΓΟΙΥ (88 τοραγὰβ οἷ. χὶ. 584.) 
Οχρζεβαίοπ, δηὰ, ἴῃ βεηθγαὶ, οὔθ ἐϊιαὶ 18 ΡΓθ- 
ἀἰϊοῶνο οπά σχίοϊ ἴῃ ῃῬχοσζοΐθϑθ. ΤῈ βαυἹὴρ 1η 
ΕΓ. 16 ἀοδδ ποῖ ἱπάοεά αἰἥστα δ ἱῃρ, ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
οἵ [0 ἵεταρ]θ, Ὀθϊ ψοι]Ἱὰ τραῖο ἐδ 6 00 οἵ 
Φεϊοναῖ Ὅς ἀεοίάοἀ 828 8 πιδίζοσ οἵ ἰδοί ὈΥ (δ 
ἀρμίτομψε οὗ ἴΠ6 ἰαηά, Βυΐ 80 τηυσοἢ [δ πιοῖθ 

ἔθ ἀϊνῖηθ ΣΘΡΙΥ, ἴῃ οοπίταοὶ πὶ) 086 τοδῖο- 
"δὶ μοαδινδίοι, οὗ [ἰ6 ἰαπὰ, ἀτεοὺν αἰἱϑωςίοη ἰο [86 

ΤΘ- 
Β0Π06 ἰῃ ἴδ6 ἰδπά ἰδ Ὀτουχηῖϊ ἀδουΐ, δηὰ ἴῃ ΜῊ 
ΟὯΘ ὧδ 6]0 ἴο ἄγαν" πϑαῦ ἴυ Φόβοναὶ (2, 86 ορ- 

Ροθϑὰ ὕο ΡΠ). ϑϑῖποα, ἔβοῃ, δϑβονδβ Ῥγοτηῖϑοθ 

ἴο Ὀα ἴο (δμοῖῃ ἃ δδῃοξιιασΥ, ἐ. 6. ἃ ἴθ ρὶθ ἰη [15 
οομηεοξίου, [80 ῬΥἹοθΕ]Υ-ρτοριοίο υῇῖοο οἵ ΕἰΖεϊκῖοὶ 
ἰΩ Ὀτουσμῦ ΒρΘΟΔΙΪΥ ἴο ἧκον, ὈΥ πιοδη8 οὗ ἡ ΒΟ ἢ 
[Ὠ6 ἀρ ν ϑλλαρς ἀοὰ, διὰ αοὰ χιαὶτο5 Η  π)56} 
Κυον ἴο ἴδῃ, διὰ ἴῃ δαάϊτοη ἴο ν1οἢ ἘπθΓὸ 
8 180 σοτ γίης οὗ ὑμ6 πδῆθ οὗ Φοβονδῃ ἰὴ ἀπά 
τσοῦσῃ Ῥδηΐοεὶ ; θαῦ αἰοὴς σὴ ὑμαῖ ἰπ ροηοταὶ, 
ἴδιο χο 15 ῬΣοΟπιϊθθὰ 8 ργεβθῆοα οὗ Οαοά ἴῃ ϑριτὶϊ δὰ 
ἱῃ σα, 88 Φοπη ἰγ. 20 8α. ΟΧΡΓΘ5868 ἰΐ ἴῃ 
οὗ ψογβϑμρ. ΤὨῦδ [86 ἜΧῚ 6 τα σης Ὀ6 ἴο [Π6 ὅονν8 
ἃ Β0000] 88 τοψασὰδβ 86 ἰηάνε]ηρ οὗ ἰλο ογὰ ἰπ 
Βοβὴ ΒΟ Ως τθῃ [1] οἵ στὰοθ διὰ ἱταΐῃ, δῶ σϑ- 

[86 τϑγαϊδίζοῃ οὗ ΠΊΟΓΥ δ οὗ ἴπ6 Ομ]γ- Β6- 
εοϊῖοι (Όὴ ἱ, 14), 88 σοραγαβ [πὸ ὕδθιω ρ]θ πιο ἢ 
Δρρεαγοά ἴῃ εδβυβ ΟἸενὶοὶ (ἢ 11. 19 8ᾳ.). 

“Τῆς ἀἰθρογβίοη, ὑθδιθβ Ὀθίηρ ἃ 7υ8ὲ οἰδ8- 
εἰϑοπλθηΐ ΟᾺ δοοουπὶ οὗ δίῃ, διὰ ἃ ϑα]υἴασγ ἀἰβοὶ- 
ἰϊηο ἴο Ἰορὰ [6 Βοαγί οἵ [}:18 μϑορὶδθ θαυκ ἴο αοά, 
[μι 8 προγίδιμϊ δῃ ἴο ΔΟοΟ. Ρ] 19} 88 ἃ ργθρασα- 
ΤΟΣΥ Ἰπογθιηθηΐ ἰῃ τγουϊάθῃοθ [Ὁ ὀρϑηϊηρ ῃ6 
ὙΨΑΥ͂ ἴοσ Μϑεϑίδῃ 8 κίησάομΒ. [Ὁ νιὰ8 ΨΕΤῪ ἔδυ ἴσοπι 
Ὀεϊηρ 8ὴ υπιϊχοὰ ον]. ᾿Α8 8 τὯ6ΓῸ οχίεσμηδὶ 
ΔΙΓΔημοϊηοηΐ, ἰ0 γ͵ὰ8 ἀοϑυίηϑα ἤο Ὀὲ οὗ ἢ 867- 
γίοθ ἰη ΑἸ μα [86 πον]θάρο οὗ οὐ, δπὰ ῃγο- 
νἱἀἰηρ ταδίογίαἷβ ἕο [πὸ ἤτθί ἐουπάδίϊομϑβ οἵ [86 
ΟἸισβδη ΟἸαγοῖ, ὈΥ φἰνίπς (δ ὈΘΔΙῸΓΒ οὗ Οαοα 8 
(ΣᾺ ἃ ρῥἷασοο δηὰ δὶ ἱπβαθηοο ἴῃ την οὗὨ [10 
ταοϑὺ σου ἀΐης ρμοοϊζἰοης ἰῃ [1)6 Ὠεαϊεη νοῦ]. 
Βυΐ 8101}} προσ ἱπηρογίδη δὰ ὨθΟθβΒΑΓΥ Ῥγὰ8 [ἢΘ 
δηὰ ἰξ παὰ ἴο βοσνθ, ἱπ βρ᾽ γἰ τ} 1Ζίηρ 16 Υἱὸν 8 
οἵ ἴ6 ὈδΓΕΙ μᾶγὶ οὗ {πὸ 0658 {πΘῃ Βοῖνθβ, δηὶὶ 
ἐγαϊηΐηρ ὑπεπὶ ἴο πὸ Κηον]θάρο δμὰ βεγνίοο οὗ 
ἀοὰ, νιουῦΐ ἴὯ6 Β6ῚΡ οὗ ἃ τηοΐοῦ8] ἰδρίο διὰ 
ΔῈ ΘΑΓΓΒΪΥ Κιησήοη. Ῥγδοίζοα γ 1ῦ Δα ἴμὸ οἴϊεος 
οὗ ἐπι δ 1] }γ νἱάθηῖης ἴπ6 Ὀουπ 8 οὗ Ολμλδ ἢ, ΟΥ 
οὗ ρσἰνίηρς ἴο ἴδ νου]Ἱὰ αὐ Ἰαῦζο δβοτμον)}δὶ οἵ (5 
αἰδίληοἰΐνθ ΟΠαγδοίουβίῖοβ, δἰ ῃόθ ἴἢὍ06 ἀονουΐϊ γγὸοΥ- 
Βηΐρροῦ δὶ Βαῦγίοη, ΑἸοχαπάγια, Βοπιθ, ΟΥὁ ὙΠ6Γ- 
Ἔσο Ὧ6 χΐαΐ Ὀ6 ρἰδορά, ουμ πὰ ἰπλ861 8 ραγίδϊκοσ 
οὗ ἀοιλ᾿Β Ῥγέβθῃος δηςὶ Ὁ] ββίηρ 88. ὍῸ ἢ] δΒ τὶ δοσυ- 
88] 61. ἴγμοι ἃ ταὐσγ δάνδῃοο ἀϊά ἴμ Κἰμράοιι 
οἵ αοἀ τὰ τὰκ ἰοναγὰ ἴμο ροβϑεβϑδίοῃ οἱ [ἢθ 
ΜΟΥ] Απὰ ἴῃ τγοηάοσγίηρ ἴμο αἰθρεγβίοῃ οἵ Ηἰἷς 
ῬΘΟΡΪΘ ἐῃβίγατηθηίαὶ ἴο [86 δἰίδιητηθηΐ οἵ δ} 8 
ΓΟΒΆΪ]Ώ, ΠΟῪ δὑγι κἰ σὴν ἀἸά ὑ86 ᾿ογὰ πηδηϊξεδὶ Ηἰς 
ῬΟΥΘΓ ἴο ΟΥ̓ΘΥΓΆΪΘ ἃ ᾿γθβοιΐ δν]] ἴογ ὑπ6 δουοῖα- 
ΡΙἰβδτηθεῖ οὗ δὴ υἱτζπιαῖο σοοὰ ἢ ΝΟΣ νέγ ἰξ, 

ΓΏΑρ8, ἴοο τωυοΐὶ ἴο 880, αυΐι τοδρθοῦ ἰο ἴΠ6 
188βι168 οὗ ἰΒίηρβ, (πὶ [86 ΠΥΡΕΙ͂ΟΝ οὗἨ 1:68 [8Γ80]- 
1ἴ68 ΔΙηομς ὕδ6 Ὠδίλοβ ν88 ἰσϑυσὐ 1 δὰ λυ ἢ 
Ὀ]οβδίησ ἴον ἴ6 ΟἸΌγΟΒ δηὰ {πὸ ψου]α 88 ὄυθῃ 
[μοὶς οτἰχίπαὶ βοιζἰθτηθηΐ ἱπ (ἰδπδδη."--- ΕΑ μ- 
ΒΑΙΕΝ᾽ Β ᾿ἰοζιεϊ, Ρ. 114.---. Ἐ.] 
“ον ἃ ᾿10|16,. 18 18 βαϊὰ ἴῃ νοῦ. 16, Φϑβονδῇ 

Ηϊ861 7 νὴὶ]}} ὍΘ ἃ ΒαΠΟΙΌΔΙΥ ; ἰῃ Υἱθὺν οὗ [9 468- 
ΠΥ οὗ [9 θυ ρθορ] 6, ὑΠ6 δἴδίθ ἰῃ 6χὶ]ο οου]ὰ 
ΟὨΪΥ Ὧθ οὗ ἃ Ῥτγονίδίομαὶ οπδγαοῦθγ, ΟὨΪΥ͂ Ῥγορασὰ- 
ΤΟΓΥ. Εον βαϊναϊίου 8 οὗ 16 εν 5, δῃὰ [6 ἀ68- 
τἴηγ οἵ 186 ρϑυρ]6---αηὰ [18 τηυδὲ 6 ὍΡΟῚ 8 
ΟὟ 501]---ἶδ [ὴ6 Ὀυϊάϊηρσ οὗ 16 ἰοηρὶς οὗ (9 
ἰηράοτῃ οὗ αοὰ (οἷ. χ]. 84ᾳ.). Ῥα]οϑίλι!θ ὈδοδΠ.9 
16 οτδάϊο οὗ πο ἱπησοδγηδίου οὗ αἀοἀ ᾿ἰῃ ΟἸγτίδί, 
ἀῃᾷ ᾿ππ5 οὗ 186 ΟΠ τοὺ οἡ οατίῃ. Βαΐ ον, τῆ θῺ 
186 οχί] οὗ ἰδθ ὕθν8β [85 ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ἸΟΠβ' ῬεΓΙΟΙ, 
186 θονχα τιυδὲ μαγα 8116 οὐὐ υγἱτἢ (οἷν ἀοδΕ ΠΥ, 
88 ἷῃ δίς 8 0886 (ΠΟΥ δῦ ποῖ μοῦ τοοοβηϊθοὰ 

ι 



130 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

τποῖν [ολρ]6 ἰη ΟἸγϑὶ, ποῦ Ὀ}1} ὉΠΟΠΒῈΪν68 85 ἃ 
ῬέΟρ]8 ἴῸΓ ἃ τὰ νὼ οἵ αἀοὰ (Ερι. ἰϊ. 21;1 Οὐον. 
"ϊϊ. 16 8ᾳ.; 2 Οοσ. νἱ. 16; σοοῶρ. Φοδπ χυ]ὶ. 
19 94.). 

δ τὰ ον ἀἰἱοτοηὶ ἴα ΒδΌΥ]οηΐδη οχὶ]α ἔγοτη 
186 ῥτοϑοῦθ ! [ἢ 26 Ἰαϊῖον 6886, ῃ0 Ῥγοοῖ οὗ {δε 
Ῥτδβοροο οἵ αοὰ ; 116 Ῥ6ΟΡ]6 σδ Κ6θρ ΟὨΪΥ ἴθαβίβ 
οὗ οοϊῃπιοηιοταίίοη, δὰ ἄσοαπι οὗὐ [26 ἴα ; 
Ῥοινθθι ἴῃ ἀἰδίδηϊ ρμαϑὶ δηιὶ ἴμθ ἀϊδίδηϊ [ΓΕ 
ΔῊ ἱπι τη 86 ΘΙΊΡΟΥ ΒΡΆΩΘθ, 8 σΟΙΏΡ]εΐο βθμδσα. [ἴῃ 
1ὴο ΤΌΓΠΊΘΙ ὁ886, ἴ0Γ ἢΐπ 0 ᾿ΟΟ Κ8 ΤΊΟΓΘ ἀΘΟΡΪΥ͂, 
ἴῃ μ6 ἀοοριβὲ Πυμ  Π] 00) ὑπ 6 ΓΘ ἀγΘ ΟΥΟΓΥΝ ΠΕΓΘ 
ἔγδοθβ οὗἨ ἴα Ἰονίηρ σατο οἵ αοα, μ]οάψεθ οἵ 186 
πάγη οἰοοοῃ, οὗ [86 Διΐζαγε ρ]οτβοδίοῃ 
(ΗΈΝΟΒΤ.). 

7. 48 δραϊηβὶ Κοὶὶ, στ] αὐυούδβ Ηθηρβίθ θοΩ 
ἴον ἷ8 γον, 6 τιυϑὺ δδβοσὶ ὕπαὺΡ [ἢ 6 
Παῦξ. χχχ. 6 ἀοοβ πο Ἰἰθ δὲ ἴδ ουηάααϊΐοι οὗ 
ἴμ6 Ῥγοζηΐβα ἰῇ Ὑγ. 19, 88 ττὙἷὋῳϑ Π6]ὰ δ᾽ γεδι  ὉΥῪ 
Οὐοςοεΐα8, ἢο αποῖϊοα ἴῃ δήἀάϊ οι (Ο]. 1}. 11 84., 
διὰ {Πὸ Ερί8:16 ἴο {26 Ηοῦτενβ. ΤΏΘ ““οπὲ" 
᾿ιραγὺ ὁδῃ ΟὨΪΥ͂ Τηθ8 ἰῃ ἢ 6 6886 οὗὨ [1:6 ἐπα 1ν] 04] 
ἃ πὲ οὶ Ἰοατί,--- ποσί, {ΠΟ Γοΐοσγο,  ΐσἢ ἀοοβ ποΐ 
ἴῃ ἰΐ Ὁποῦ ρ 8. ρὸ ἴτοπη οπθ {ΠῚ} ἴο διοῖποῦ, 
ὙΠΙΟἢ ἀ068 ποῖ ὈΡῺ [8 Ἰυϑίβ βοδίϊζον 1186} Οἢ 
ουϊναγὰ ἰὨΐηρδ, Ὀπὺ ἰ8 Πο]ὰ ἱορθῖμοσ ὈΥ [86 ΘᾺ Γ 
οἵ αοἀά ἱὰ 8 Ὀοηΐ ᾿οχαγὰβ Ηΐμὰ ; τ ΘΟ ΘΟΙΏ65 ἴο 

6 δϑίὴθ {λιῖης 88 οὺν οὖ, ἐ.6. ἃ ϑδλοῖς Ἀρατί, 

ποὺ ἀϊνϊἀοὰ Ὀοΐπεου αοα δηὰ δῃὴγ οἴμον (Πδαΐ. 
νἱ. ὅ, χ. 12). Βιυΐ Βοτε 1 πᾳ {}}6 ΠΡ} Ὁ 858 ὙΠΡΙΣ 
Δ φΈΠΟΓΑΪΙν ὑμλαῦ ἀγθ ΒροΚκϑὴ οὗ ΤΠ ΟΙΓ σκληρο- 
καρδία ἰΒ Λ611] Κποντη (Μαῖῦ. χὶχ. 8): 1 [8865 δοτὴθ 
ἴο Ἰἰίνδ ὉΥ τπδαηβ οὗ {πεῖν Ὠἰβίοσυ, ἔμαὶ ουθῃ 868 
Ῥοβί, {πὸ ποθ] εβὺ οὗ [18 Ῥϑομ]ο βῃῃαγοά ἴῃ 1 (Μαγκ 
χυ]. 14). 6 σ4}1] αὐϊοητζίοῃ ἰο [ἢ 8 ΪῺ 
ΟἿΣ ῥτορ)οῖ, οἷ. 1. 4, 1]. 7, (οπιρ. ἴδ. χ νι. 
4 (ἀπὰ [}18, ἴοο, τι τἢ τοίογθοησα ἴο 0] ΤΎ}); 6 Γ, 
ν. 8. ΤΟΥ ανγὰ παγάοηρα {πολ βο  ν 8 πη δι ἢ ἃ 
ΨΥ (Πουῦ. χ. 16, πκὸ ῬΊΑΓΔΟΣ ὉΠΑ͂ΘΥ ἴῃ 6 Ῥ]αρτι 68) 
ἴῃ ΟΡΡοβίτίοπ ἴο ἴδε ἰανν, [μδ΄ αοα᾽ 5 Ἰανν, Ὑ ]οἢ 
ΜᾺ5 ἩΓΙ ΓΘ ΟἹ 180 168 οὗ δβἴοπο, ἰ8 τυ ζθη 88 ἰΐ 
ψ6γ0, ὙΠῸ ἰζ8. Ῥϑη 168 δηᾶ 108 σἸγ86, ὈΡΟῺ ΒΙΟΠΥ 
Ἰ6γαθὶ. 
ποτα ἰβ σομῃίγοπίοὰ τὶ ἐν (δι. 1χ. 27) νυ ῇαϊ 
ΠΟΥ διὸ ἴῃ ΑὈΓΆΠδΠι, πὰ 18388ς, δὰ Ψδοοῦ ; ἴῃ 
ΟΣ ψυχά, παι ΠΟΥ ἃτὸ 88 ἤοβὶ, [Παΐ 18. 1Πογ 
παΐυγο, ἀπ ἤθησα ἴο 6 ἴδε [,ογἀ 8 βοσνδηί. Απά 
παῖ Οοά βαγ8 Ηδ μ}}} Εἶνε ὍΔΕ Κ, τοβίογίηρ ψυἢδΐ 
ΟΥ̓ ΊἸΏΔΙΪΥ Ὀθοιροα ἴο πεῖν παίυτθ ((" δὴ ποιτῦ οἵ 
βοίῃ ".),ὄ 1ὰ. σοπίγαβί ὙΠῸ 116 ἀππαίηταὶ δπὰ ἰπαὶ 
νοι 18 ἀραϊηπῦ πδίαγο ὙΠΟ 68 51ΟΨ,Ι ὉΡ ἴῃ 
τε (“τς ᾿ιοατὶ οἵ 5βἴοῃβ "). Οομρ. οὐ ὑδμ6 
ΟἾΠΟΙ ᾿δηᾶ, Φοδῃ ἱ. 18. 

8. ὙΠΕΓΘ 8 σΡΏΘΓΑΙΠΥ ΠΟΤΕ δα (Ππδῃ οὐ ρῦ ἰο 
Ὅε βαϊᾳ δοιογάϊηα ἴο αοα᾿Β ψογά, ἔμαῦὺ ““1ὴ 18 
ὩαύαΓΑΙ βίαῦθ ΤΠ Β ἤθαγὶ " ἐδ “" ΠαΓὰ 88 8 βίοπε᾽᾽᾿ 
(ΗΠΈΝΟΒΤ., ΚΕΙΣ). [10 ὈδΟΟΙη68 ἴπΠ6 ““ εατὶ οἵ 
βῦομιο " ΟἾΪΥ ὉΥ̓͂ Βαγαδηΐῃρ. ΒΥ παίυστο ἰΐ ἰδ 
ταῖποῦ “'δη Ποατί οὗἉ Π65},᾽ Ἐν] ἢ 6 οςοῃγοη 8 
Μ Ὸ Βρ ]τὶ οὐὗὁἩ ϑρὶτῖῦ (Φο μη 111. 6). ἔνοῃ ἰῃ [ἢ οα86 
οἵ ῬΠΔΓΙΔΟΝ {Π6Γ6 ΘΟΠγ658 ἰοτΤἢ Οἡ Γοροδϊθα ΘΟ ΔΒ ΟῊ 8 
ἴ:6 ἤδβηγ οἰθιηθηΐ οὗ 118 ποατί (ἔχ. νυἱϊὶ, 4, 21, 
94 [8, 25, 28], ἰχ. 27. εἴα.). Απὰ νὰ ἐμ ἤρθΩν 
βίαϊε οἵ {116 ᾿ϑαγὺ τῃδη 014 ρἰ[8 οἵ Οοά ἄγε σοη- 
σοἰνα Ὁ ]ο, 85 ν͵ὰ8 ἰἴ6 σα86 Ψ1Γ ΒΓΔ] ἴγοιη {ποὶγ 
[αύπετα (Βογθα ἴασῪ ὈΪΘδδί ρ). 

9. ΤΟ ““Πιοδιΐ οὗ βἴομπο," 16 ἢ 48 ὈΘΟΟΙῚΘ 
δι ἢ ὉΥ ᾿ιαγἀδηϊησ, αοἀ Ὀτγοακβ ἐπ ρίεοσδ.0 ΤὩῸ8 
ἴζ Παρ ροποά ἴο ῬΏαγδοῆ. Ηδθ ἀοδδ ποῖ ὀγεαξ ἰΐ ; 
πῃ {π8ἴ ολεθ 1 τηυδῦ πᾶν Ὀθθη Δ “Βοατὶ οἵ 
βΒοδ." Βιυῖ (18 18 ἀοῃθ ἱπ Ζεθοδ. χὶϊ. 10. ΟΥ, 

Βυῖ Παΐονου {ΠΟΙ͂ Πα Π6Β8 ΠΙΔΥ δ, 

88 ἴῃ ΟἿΓ ΟἸΑΡΙΟΙ, Οοα ἴαϊεβ αἸὟΑΥ ἴδ ““ μοδσὶ οἵ 
δίουιθ,᾽᾽ δηα ρὶνοθ “ΔῊ δοιαχτί οὗ 8655." ΤῈὸ 
Κοορίπρ δραγί οἵ 68 δηὰ βίοῃϑ 8 88 ἱπιροσίδωης 
88 ἰῃαΐ οἵ ΄68}} δὰ βρ τς. 

10. “10 ἃ ἰπγοαίοηϊηρ (τσ. 21) [86 τ0}6 ἴδσ- 
ταϊμαῦθϑ ἴῃ 8 ΣΟΊ ΓΚ ὈΪΘ ὰΥ. 6 ἰΔ0}8 ἀγα ἴῃ 
{βοιηϑοῖνεβ ἀδαά---ἸΠοτθ τοΐθχοβ δηὰ οδ]ουϊένο 
τοργοεοπίδίϊοηβ οὗ [ἢ 6 ῬΟΡυΪΐαγ βρί γι; Ὀυῦ ὄνθὴ 
88 5116} {ΠΟΥ͂ ΘΧΘΙΟΪΒΘ Δ ΘΠΟΣΙΩΟῺΞ ῬΟΘΓ ΟΥ̓ΘΓ 
ἱπαϊνϊάυ418. δῖ ροόοῦγοσ "88 Μϑιηπυοῃ ΠΟΥ͂, ε8 
ἃ εν βη (Ὁ) πδῦομα! χοὰ, οὐὸσ 618} σαϊπάκ, 
δἰ Ποῦ Ὠς ἰδ ἴῃ ἰπιϑο! ἃ Πιογὸ ΒΘ οΥ 1--- 
Φοβονδὰ οὐδ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 δὴ ἰάοϊ, Δ πὲ ἰάο]- 
ἱπηγαρθδ {86 (1018 ὑΠδτηβοῖγθθ ἀο ποῖ γοῖΐ ἀΐξβμρϑαγ 
ἔγοπῃ ἃ Ἰδια ᾿᾿(ΗΒΝΟ5Τ.). “1||6 ΟΠ] άσϑη, Κα 
ὙΟΌΓΒΟΪΙνοΒ ΠΠῸΠπι ἰάοἾἷ 8," [9 ἀϊ8ο:}]9 οἵ ]ογο δἱὶ 
84Υ8Β ἴο υ (ὕΧ88.}.Ψ 

11. Τῆο Μαβδίδηϊο δἰρτι βοϑησο οὗ [Π6 Μουηὶ οἵ 
ΟἸΐνθο, ὑπ ἢ 18 ποι ἀεηεα ὉΥ ἴ86 76νγ8 δυβθῆ, 
δ85 ἰΐ8 ΟἨ τ βίο]ορῖοαὶ Σὰ] Β]πηθμΐδ ἱπ [6 Θο5ρο]8; 
Ὀαΐ ἰπ δὐ τίου, [ἢ 6 ψ 016 πιονειηθηΐ οὗ [8 ρΊΟΥΥ 
οἵ Φοδοναὶι ἴῃ οὮ. χ,, χί. [68 1 ταϑδῃΐηρ ἴοτ {116 
116 οὐ ἔμβ ϑοῃ οὗ αοὰ ἱπ [6 ἤδθδβῃ. Φοϑζοῆιθ 
ΓΕΏΙΔΙΚΒ: “ΒΥ ἀορτοαβ (86 ΕἰοΙῪ οὗ {πὲ [ογὰ 
ἴλκοϑβ ζ5 ἀομαγίυχα ἴγοτη «ΘΓ βα] θη. Αἰἴοῦ ἰΐ 
Ιρανοβ [πὸ ἴθ) ]9, ἰξ βίαπαβ ἤγβῦ σὰ ὑΠ6 ΓὨγ656}0 1, 
ἐμ γα δ αὖ {{Π|6 Θμἴγαηοθ οὗ ἴπ6 θαδὺ ραΐβ, ἢ 8}}ν 
οὐοῦ μ:6 Μουηῖΐ οἵ ΟἸΐνοβ, ἤθηοο ἴπθ αν ου Σ 
δεοοἀβ ἴο {Π6 ΕδΙμοτ. ΟΟμΡ. ἴπ6 Ὀορίπηΐης 
ἱῃ [μὑΚὰ ἰὶ. 46, ἔῃ σοηςπυδίϊοῃ ἴῃ Φοδη ἰὶ. 14 
84., δΔΙοῃρ ἢ {πὸ Νον Τοβίδιηθης Ὁ 
ΔΙΣΟΔαῪ αἰιοϊοα ἴτὶ [Π6 Ἔχροϑίζίυη ; δὰ ἴῸΓ 186 επάὰ, 
8{1}1 (Αγίδου, δίαϊ(. χχὶ. 12 βα., χχῖν. 1 5η. (6. 
ΧΧΥ͂ΣΙ. ὅ, 81). Οπὲ πϊρῆῃϊ βαυ, Εζοκὶθὶ ἢδ8 ϑ06} 
Ὀοίογεπαπὰ {1|0 1 οἵ “οδὺ8 ἴῃ 15 δ]ειμθηῦ οὗ 
)υάρπιοηῦ ἴῃ τοίθγεησθ ἴο 18 8 ἢ ῬΘΟΡ]ΘΟ. 

12. Βαπιηρσατίοη (7᾽λεὲ Αοἱδ 97 ἰλε Αἰ γοκίζεα, οῃ 
εἢ. ἱ., ΟἸανκ᾽ 5 ΤΎδη8.) ΓΟ ΑΤ 8. Οἢ ἴΠ6 φἸΟΥΥ οἵ 
Φοῃονβὴ ἴῃ τοϊαϊίοη ὕἴο ἴπΠ6 Μουμῃῖΐ οἵ ΟἸΪνεβ: ““1ἰ 
Ὅ88 {πο γθίογε ἃ ἀδθραγίυτο, ἀπὰ γοῦ ἃ τοπηαϊηϊης ἰι 
[86 ποὶρῃθουτποοι ; ἱἶ [86 ουϊναταὰ μτοϊθοῖϊοι 
πὰ Ὀ]εβδίηρ οἱ ΨΦε πον Βῃμου]ὰ Ὀ6 νἱτγανη 
ἴτοπῃ Ηΐβ ρῬ6υ}}6, ᾿ὸ ἰῃνῖβι}]6 ῥόον οἵ Ηἰξ 
ϑρὶ τ 11} γοπδῖη ΠΘΘΓ 6 πὶ, ἀμ ΡΟΥΘ Ρ6 Ἰπδη]- 
[εϑὲ 86} Γ {Π6 πιογα μὶονου δ γ. Κ ἷ8 [6 ΥὙΟΙῪ 
ΒΆ1ὴ6 ἘΖο κίε], 0 Ὧ88 αἴϑαγνσασ 8 Ὀγοῦρ]ῦ νἱν ιν 
Ὀδίογα ὰ8 ὉΠιΐ8. 8146 οἵ ὑγοη δ δὰ ΠΟρ6 δύθὴ ἰὼ 
{π6 ἀδραγίιγα οἵ [Π6 ρίογυ οἵ Φοθονδὰ ; 11 8 ᾿μδΐ 
Ἐχοκίο] ψὴῸ [88 Ὀοΐε]ά, ταργοβοηΐϊεὰ, δηὰ ἀθ- 
βου θ6 ἃ ἴῃ {116 πηοβῖ ἱτπημγθδῖνθ ΤΥ [Π6 ΔΆ Κθη- 
ἵπρ, ἐγθαϊτῖνο ΡΟ οὗὨ [86 δρίτίς οὐἩἨ Φϑπονδὴ ἴον 
[π6 016 μδίϊοη οὗ 18γδο] (ἢ. χχχυὶ.). ἴῃ ᾿ϊἶκὸ 
ἸΏΒ ηοτ, 6 6808, ἰπ ἡ ότι ἀνν6} 16 1}} μ6 ἀϊνῖπθ ρΊΟΣΥ 
Ὀοάἑ)γ, νυ ἱ πάγαν 8 ἴγοτῃ [86 Φὸν5 (δοδη Υἱῖ!. 21): 
Ὀυὺ Ηϊ8 βιαπαάϊηρ ὁπ {86 Μουηὶ οὗ ΟἸΐνοβ ἱβ ἃ 
βίατι ἰμαῖ Ηὸ τϑπιδίηβ ἐμνὶβὶ ὉΪΥ δὰ Ὁ]ΟΒΘ Θά] γ 
168} δοῖ, Ατἰβ 111. 26. 

ΒΟΜΊΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ, 

γειβ. 1-8. “)ο (ποὺ α͵80 σίνβ {γβ] ἊΡ ἴο 
[6 ἀγαπίηρ οὗ {πὸ ϑρίσιυ οὗ ὁοά, Ὑ μέσενοῖ Ης 
ΤΩΑΔΥῪ Ἰοδὰ ἴΠ66, 1ἰ ἘΠ|11 6 ἴο ἃ ἸοΥ] ἐπὰ δ᾽ ἰδβῖ. 
Βυΐ Ὀονδτ οὗ [86 Ἰεβδάϊηρ οὗ [86 6ν] δρὶτὶ " 
(ΒΤΑΚΟΚ).--- θη [Βοθ6 ῆο ὕΘΩΣ ΒΝ ΔΥ͂ ΟΥ̓ΌΓ (ἢ 6 
ΒΟΟΡΙΒ ΤῸ ποῦ 8Δ0]6 ΘΥΘΠ ἴο Ἰπδϑίοσ ὑποῖὶγ οὐ ἢ 
ψοκοὰ {πουρηῖθ δηὰ ψογάβ, Ὀὰϊ ταίδοσ βιγίνα 
δραΐϊηδῖ Οοἀ᾽Β ᾿πουρθῖβ δηὰ πογάβ, ἰξ τηθβὲ δοΓ- 
[ΔΙ ἴατη οὐ 1}} Ὀοΐὰ ἴον ἐμοιηϑεῖνοβ δῃὰ ἴοσ 
186 Ῥοορῖὶθβ. Τῇ ὈΘΔΌ Ὁ} ΠΑΠ68 οἵ βυς ἢ ἰοδάθγβ 
ΑΥΑΙΙ ποίηϊπρ, 1π|8ὲ δβ 1}{016 88 ἴΠ γοΐοθ οὔ ἰδῃς 
ῬΘΟΡΙΘ 18, ἃ8 ἷ8 βαϊὰ, [1:6 γοῖΐοθ οἵ σοι, Ὁμ]θθδ ᾿ς 
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δε ἐμδὶ Οοἀ᾽ 5 ἡπάρπιοπε ἰδ τιβάθ Κπόνῃ ὉΥ ἰι.--- ] Ῥαμβητηθῃῖ, --- ὕ 6. 8. ““ ΤῈ βινοτὰ, ἐμογοίογε, ἀοϑϑ 
“4 Ὗ6 ἸοΑΤΏ ποτα [Πὶ8 ΟΠδΡίοσ ον βτοδῦ 8 Ὁ]685- 
ὼς ἴοι ἀοὰ ἰΐ 8 ἴοῦ 6 Ῥϑορὶθ ἴο πᾶνθ ῥἱοιβ 
Ἰεαάεγβ."--- Ὑμαὶ [06 Ῥγορῇῃοῖ Ὡδη)68 ΟὨ]Υ ὕνψο 
ΤΩΝΥ͂ ΒΠΟΥ͂Σ ὯΒ ΒΟ ἰΐ 18 [ἢ 6 ΨΏΟ Αγαν 80 ὨΔΒΗΥ͂ 
δίϊοσ Βοπ : 80 ἐΐῚ8 ἱὰ [6 θοπαΐθϑ οὗ ὈγΪΠ668, 80 
ἦς ἰΒ ἱπ 16 ἔγτοο βίδίδα"᾿ ({ὺῪὙ7Η}}.--- 8 αοὰ 
ταν 8}]8 16 ἡπουρηῖδ οὗ πιθῃ, 2 Οοτ. νυ. 10.--- ον. 
3. “ΠΟΥ 6}1]πά6 ἴο Φ6Γ. ἱ. 18, δῃὰ ἰηδίπυδία ἰμαΐ 
6 Ῥτγορδοὺ σοπίγααϊοεῖϊ Ὠἰπιθο] , ὙὙΠΑ 1 ἴδοι 
τιγϑαξοησδί ὑ8 τὶ οἀρν γ, πὰ γοῦ ἴποιι βαγοβὶ 
[18 ΟἿ ἴ8 {Π|0 σαϊάτοῃ, δῃὰ ἴμ6 ΟἸμβ]άθδῃ8 Ὑ}}] 
δε 6 ἤγο! [ΓΙϊ ἰ6 Οοἀ᾽ Β Ρ]δαβσγα ἴο οοοῖ 8, 
[δῆ Ὑὁ 8}4]} τοτηδίῃ ἴῃ ἐπ6 οα]άσοη ἢ 9υδὲ 88 
δυβηοηοάὰ δηὰ Ῥγοίδῃθ τ ΔΓῸῈ ΔΙ ΔΥΒ ἰὴ αἰιοϑὶ 
οὗ δι δυ]οἴῖε8 τ Βοσονσ ΤΕΥ ΤΩΔΥ Ρυΐ ἀονῃ (8 
ραν ΘΏΪΥ ἀοοίτίηθ, 80 {ΠΟΥ͂ ζΤυτπεὰ τ μαῦ ͵ὰ8 βαϊά 
ὈΥ͂ [86 δλοικάω ἰηΐο ἢ ορροβῖΐο : Ὑ 6811, [ἢθη, νγ6 
80}} Ὀ6 ἰΒΟΤΟΌΡὮΥ Ἐροχ τα; ἃ δπα 5}4}} ὑποσϑίοσο 
το ἰῃ ΦεΓΌΘΑΙΘηΏ Οὐαγὰβ ἴο οχίσοιηθ ἀρ 
((Ατν.). --- " [πηρουϊΐδηϊ δἰ ἤποΣΒ ἀεὶ ρῃς [Ποχὰ- 
δεῖνου 1 ὑπ 6 βίη8, αῃὰ ἀο ποῖ βυ!εσ [ΘΠ  ] ν68, 
ἴη [Π6 πιϊιἰβί οἵ ὑπμεὶῦ Ὁπροά]Υ οοπάποϊ, ἰο ἀγθδπὶ 
οὗ δηγίμίηρ θυ Ῥυγο ροοά ἔογίιπο, δεγ. ν. 12 " 
(Ο0.). --τ 6 1 ὑ8]18 ἯΔΥ ΓΘΑΘΟῚ 189 δόοαβίοτηθα Αἰ ΤΥ 8 
ἴο ἀγῖνα δ]] ἡποβίθοηι ουὔΐ οὗἩ {86 τηϊηά, ΟΥ ἴο 
οομηΐογὶ ἰἴ86} νεῖ τἢ 006 Τπῃουρῶϊς ον ἰν ἰ8Β χαϊίθ 
ΔῸ]6 ἴο νι δίῃ ἴμοπὶ ΟΥ̓ τηθαμ8 οὗὨ 106 Π168}}" 
(ΒΚΕΙ,. Β18.).--- Νον-8- 8 γ}8 511} ὉΠΟΓΟ 8 ΓΘ (δΓ- 
ἰδΐπ Σπθὴ ὙΠῸ ἴονγα ἴο τη {ὴ6 ψοτὰ οὗ ἀοἀ 
φοίτα! οι ἐ{8ε1{᾿ (ΠΤ Ή ΞΕ). 

γεσ. 4. ΤΏΟΥ ἃγὸ ἀραϊπδὶ ὑὴ6 Ῥτορῃοῖβ, δηὰ 
ἈΒΟΓΟΘίΟσΘ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 5 ἀρβίηϑί ἰμδιη, δὰ ἰμδί 
σπὶτδοις ἈΡΝΝῚ οὗ ΤΠΘΙ͂Γ ῬΘΙΒΟΉΒ, ΟΥ οὗ  [Π6 1η}}]- 
ἴπἀς αὖ μοῖρ Ὀδοῖς. ΟἿΣ ῥγοόρμοῦ τα οηβ [ἢ6 
τ οομἰ ογ5 ἐνθ ΟΥ̓ δῆθ. Ηον ἱπαο]ϊοαῖε ! μον 
ἱπργιάεοηϊ! μον ἀθῆσης! [8 ἰδ ποι Βαυΐ ψίϊῃ 

8 ΜΟΙΓΩ δ οὺσ ὑδοῖς, ψὸ Βανα 86 ΑἸπιϊρηῖν 
ΗΠ ΠΙ56ΙΓ αὐ οὐνῦ Ῥ8οΚκ, δπὰ οὐ βεγναηΐβ δΓῸ 
πόῖδογ ἴο ΒΡῈ ἀὰτω ἀορα ποῦ ἢαδέζογουβ οἵ πιθῃ. --- 
βοὴ. οὗ τρδὴ " ἴΠ6 μγορμοῦ τοιηδῖηθ ποῦν ἢ- 
βΊΔΠΟΪΩΡ : ὨΪθ 8 186 ΘΑ Π6559, [Π6 ρον ογ 18 σοά 'Β. 
“οὐ ἄοοθβ ποῖ βιι θεν Ἡἰτηβο 1} ἴο Ὀ6 τηοοϊκοὰ, 
6κ]. νἱ. 7 (ΘΤΑΚΟΚ).--- ὁγ, δ. “1Ἰὸ ἰᾳ ποῖ [86 
ΟΠ. Π}ἸπΒΙ ΟΠΘα πογν δ 8 ἴδ δύ Βρϑδκ, "πὶ {Ππ6 Βρὶ τὶς 
οἵ [πεῖν δίοδον, Μαῖι. χ 20. Ηο ἰβ [6 Ῥγοδοῇου, 
ὉΠΟΥ͂ ΔΓῸ ΤΉΘΓΕΙΥ [ῃ6 γοῖςο, Φοιη ἱ. 23" (ΒΕΒΙ, 
ΒΙ8Β.).--- αὶ Γἶθα8. ἋΡ οὐ οἵ [8 Ὠεατί οἵ τηδῃ 
(Μαῖς. χν. 18, 19) 18 οὗ βυοῦ ἃ παΐυγε {παι αοά 
τηυδί μαϊ ἃ Ὀτ4]6 οα ἰδ; δηά τ ἷβ ἷβ 181 σά 8 
Ὁγ116, ὑπαὶ [Ὧ6 ἀαυκη 655 15 ἴο ὅλ ᾿ἰγσιεῦ, 
Δηὰ σοργονϑὰ ὉΥ 6 ᾿ἰσίῖ, ΕΡΆ. ν. 18.----" 1118 οἱ 
ΠΟ τ|56, ποτ ίογα, ἴο πλαΐζα ἃ βῆον ἰῃ 6 ἐποδῖγο 
οἵ 186 που], ὄνϑῃ ἱἢ ἐπα πιαϊζοσ οὈἰδίηβ [6 δΡ- 
ἀδεβδα: Οὗ τηδῃ, ὈΘΟΆΠ86 ἰδ ρὍ68 εὖ 688 Ὀεΐοτα [ἢ 8 
ΕΑΥΘΠΥ ἐπί θΠπ4], τποτὸ Οοα δ]οπα υ}}} Ὀ6 ἡ πάρα. 
δ Κπονβ οἂγ ἱπουρηΐδβ, ἐπὶ Μ11}} ποῦ δοιυθρῖ ΟἿΣ 
ΒῈ Ὀο [α ΟΡ Δὸν Η  τ561{ ἴο Ὀ6 πηοοκοᾶ ὉΥ 
ΟἿΓ 8} ὈΓ[οἰε8. Βαῦ τηθη ανο μ6] ἃ ἴο 6 [86 
ἰήσῃεδὶ τϊβάοη, Οοα Μ|]} 5!ον" [6 πὶ ἴο Ὀ6 ἃ γαΐῃ 
οοησεοὶζ, ἀπά μου 6858" (ΟΑ1,Ν.). --- γεγ. 6. 56. 
οἱ 8 ἴῃ πογή ἀπὰ ἀθβὰ 8 τἱρμΐοουβ Τυ ρα. Ἴο 
ἱπᾶξ ν γΥ ροΐπῇ ἴο τ οἢ {Π|8 σου 861 οἵ 1μ6 πη- 
ον ὈγΙΏσε ἴΠπο56 σιο [οἸ]ονν ἴμοπὶ, Οοα Ὀτγίηρβ 
ἴπ6 πηροάΐγ ὑΠοηβεῖνοβ ἱπ ἴἢ6 δὰ. Ἦδ προ 
[πὲ πὶ πορογάϊηρ ἴο {Ποῖν πογάβ, αἰ πΠοῦυρῆ ποῦ ἃ5 
(ΠΟΥ͂ ΠΊΘΔ) ΤΏΙ. --- Τὴ ἸΤΟΩΥ͂ ἱπ ἴδ ἀϊνίῃθ 
τεῖ τὶ θυ ἐΐοη. ---ΤἼθ “ὁ οα]άτου," (6 οοὔῆι.--- ΤῈ 6 
“ΠΕΒἢ "8. βἰδυσπίογοι ; [16 “ οα]άτοη " ὈτΌΚΟα 
ἴπ τ: τοισὶ θυϊξίοη οὗ αοά (1) αἰΐδοῖο8 
Ἰϑε}Γ ἴο 18:6 ἔοστη οὗ ὅδο βίη, Ὀπὶ (2) οῃδηρεδ ἴΠ6 
δαδεΐαποο οἵ [16 εἰπ ἰπίο (6 δι θδβίδποθ οἵ ἰἢς 

ποῖ οολθ ὈΥ̓͂ ΟΔΠοΘ ΨΈΘΙΟ ἰδ σοΙμθ8, Ὀὰΐ Οοα 8 
Βαπὰ 18 ἴῃ ἴθ τηδίζον " (ΒΕπΙ, ΒΙ18,).---- 6 Γι. 
9-12. “ο ψο Μ}]} ποῦ Ὀδπὰ 8 θρασὺ Ὀδίοτο αοὰ 
τηυϑῦ δοηὰ 8 Ὠοδα ἴο βγδρΌΓΒ (ΘΤΑΚΟΚ).--- 
ΤΟΥ δὰ ποῖ ὁοὔοδοὰ ἰο Κυονν σοὰ ἔτοπη Ηΐ8 
ψογὰ, δηὰ. 8ο ΠΟΥ ὝΟΙΘ ΟΝ ἴο θα ἴο Κηον 
Ηἰπι, δοοογΐπε ἴο Ηἰδβ ψογὰ, ἔἴτοσα Ηϊ8 γογκβ. [1 
Οοά᾿'Β Ἰανν ἀοεβ ποὶ δῃ]ρηύθῃ 80 848 ἴο ἱσρατ 8 
Κηον]θᾶρσο ὑμδὺ 15 βανίηρ, [6 τηυδὺ αἀοα᾽ Β τἱρῦ- 
ΒΟΌΒΏΘΒΒ ἴῃ παρτηθηΐῦ δ] σι θη 80 88 ἴο ἱπηρατὶ 8 
Κηον)οάμο ψὩ]0ἢ 8 ποῖ βασίηρ " (0 ὶὼὲ6Ὲ6Ε8}.--- 
Ὕογη. 18, 14. “ἢ οπο Μ|1]} ποὺ ]18ἴθῃ ἴο ψοσγάβ, 
Ὅ6η5 Οοἷ πιυδὲ βρεαὰκ ὈΥ̓͂ ΤΠ68}}8 οὗἨ ΘΧΘΙΏΡΪΘ68, 
οὶ πῃ ἐδαΐ σα86 64}}1 ἴο 08, [Κα χὶϊ!. 8, δ᾽ 
(ΒΒΑΕΙ, ΒΙ18.).--““ βυάδάδῃ ἀδδί ἰῃ ἴῃ6 ὁ88586 οὗ 
ἴπ6 ἀηροά]ν 18 [Π6 πηοϑὺ [ΟΥΤῚ Ὁ]6 [ΐης {πᾶ οδπ 
ὨΔΡΡοῦ, 1 ΤΏεθ8. νυ. Τὸ [86 Ρίουβ, οῃὐ ἴδ οἴου 
Βαη, ἈΠΟ ἃγῸ δἰ ΥΒ Πἰν]ηρ ἰπ δἰρσαῖ οὗ ἄδδίῃ, 
ΘνΘ ἢ {6 πηοδὺ βυάάθῃ ἀϑαῦῃ ἀοδ8 Ὡοΐ οομιθ ὉΠΟΧ- 
Ροοῦθα " (υὐτῊ.).-- ΑἸ Βουσὰ ἴμ6 Ῥίουβ ἀο ποί 
ἢμὰ ἔβα τ οὐ 8 βοπΐθῃοο, γοῦ ΤΉΘΥ ἰσοκ οἡ 
116 στυΐῃ οὗ [89 ὉΠρΟΑΪΥ ΜΙ ἃ ἰρὰ" (0.).---᾿ 
“͵ΒΘΩ δὴ ΔΗΡΤΥ ἴδμεν 18 σοίηρ δυουϊ ἱπ [Π6 
δου ἢ ἃ τοὰ, ουϑὴ ἃ ἀϊὺ1{] οἾ]]ὰ 18 αἰταϊὰ, 
[4118 δὖ 18 ἴδϑοξ, δῃὰ ρίθδαβ ἔοτ ἢἷ8 Ὀγούβουβ δῃι 
ΒἰΒΊΘΙΒ: ὕ}}18 ἃ ὈΘΙΊΘΥΘΡ 4180 ἀο68 ἴοῦ ἴ6 προ] Υ͂ 
θη Οοα ρΡυηίδιιοθ ἴπθ, ἔχ. χχχὶϊ. " (ΤΑ ΚΚΕ). 

γον. 15. 10 18. ποῦ ἴδ ψογὰ “" Ὁγοΐμογ" ἐπαῦ 18 
οὗ δοιβοαῦθποθ, Ὀαῦ Ἡδδῖ [86 τγογὰ Ἔχργθδβοβ, δὰ 
Ἰμογοίοσγο 1ὑ 15 τοροα δα ; δῃὰ 71:|8ῖ 88 11{{]6 18 ἰδ 19 
ἀνε ζηρς ἰορεῦλοῖ Ππ8ὖ 19 οὗ σοῃβθαῦθῃοε, αὶ ὉΠ 6 Ὁ 
Ὀαΐηρ ὁὴ6 ΜῈ ΘΟ Οἶδοῦ (νογ. 19) 8 [λ8 το] Υ 
οἵ τοι πουῃοοὰ. -- 1 Φοῆη γν. 16: ΤΏοΓα 18. ἃ βίῃ 
πὑηΐο ἀδαῖν, Ὁ. ὙΠΟ ἢ ΟΠ 6 8 ποΐ ἴο ὈΓΑΥ͂. --- Πδ. 
16 Δ Ὀϊ 8 οὗ ΦΘΓΏΒΑ]Θ σα ΒΑΥ͂ τοτηϊηἀβ ομ6 οὗ 
ὑπ6 ἸΏΔΏΠΟΙ οὗ εροακίηρ οὗὁὨ πιριῦ ἴῃ {116 “οὨΪγ- 
Βανί ηρ ΟΠΌΓΟΝ, 88 ΜΟῚ} 88 οὗ ἸὩΔῸΥ ὙΠῸ ἔα ΠΟΥ͂ 
ἰῃαῦ ΤΠΘΥ δ.ὸ [6 ΘΟΤΩΙΠΒΠΣΥ οἵὗἩ ἴῃ 6 (αἰ {}[].᾽"--- 
Οοτρ. ἴμο Ῥμανῖβοο, [6 χυῖὶ. 11.---Βὰῖς {86 
τηθοὶκς 8841} ᾿ῃ μοσὶ ὑπὸ Ἰαπὰ, Μαΐ. ν.---- "" Τ ΏοΤο ἷ8 
8 ῬΘθδαρῈ ἤοτθ ΜὮ]6}} 18 ννοσῦ ποία, ὑπαὶ 'γ0 
ΤΑΥ͂ ἰοατῃ ποῦ ἴο δϑβἰϊπχαίθ (ἢ 5ἴδίο οὗ ἴῃ 6 ΟΒυτοΣ 
διοοοσάϊπα ἴο [Π6 οοησηοῃ ἡπαρτηθῃΐ οἵ ΤΏ6Π, ΠΟΥ 
δοοογάϊης ἴο ἴῃ ρ᾽ἰῦοτ, ψ ΠΙΟῚ ἔογ 1η6 τηοβῖ ρμασγί 
(ἀ622165 ὑπ Θγ68 οἵ [0 δ'τη ῃ}] 6. Εν ὑδ.8 10 ΘΟΠ168 
δου ταὶ ψ1ὸ ΒΌΡ ΟΒΘ νγὶ ᾶνὸ ἰοιιπὰ ἴμ6 ΟἸΌΓοΝ 
ἩΠΟΓΟ ΤΠΟΙΘ ἰδ πὸ ΟΠΟΓΟὮ, πὰ δγὲ ἴῃ αἀἰοβραδὶγ 
ΨΏΘη ἰΐ ἀοα8 ποῦ Ῥγοβεῃΐ 1.86} Ὀδίοσε ΟἿΓἿ ΘΥ68. 
ΒΔΙΠοΓ ἀτὲ πὰ ἴο 0] ἴαϑῦ ὈΥ [Π|18, 1ηαἱ δα Ε]Ὁ 
{π6 ΟΠΌΤΟΣ 18 ρχοϑοσνοὰ 1 ἃ ψοπ ἀρνία! ᾺΥ ἴῃ 
βοιτοῖ : δηὰ ἰδσίμον, ἐπδὺ ΣηοΓ  Ὁ675 οὗ 86 ΟΠ ΣΟ 
ἅτ ποῦ ὑπο86 γυῈΠ6-Ρ ῬΘΟΡ]6 Ὸ ΣΙ ροΒ6 ὉΡοη 
ἴοοϊβ, Ὀὰϊ ταῦθοῦ ὑπὸ ὁοταπιοῃ ΡΘΟρ]θ, Μ]ΟΙὴ ΠῸ 
ΟἿΘ τοραγαβ᾽" (ΘΑ1.Ν.). --- ὕ ογ, 16. Τὴ6 οΧ1]]6 ἃ 
οἱ βἢ βοοο], ἰῃ τ ΐο [06 δον (1) ΤΑΥ͂ ἸοΆΤῚ 
110 βρίγῖν οἵ ὑπ6 ἴδια ρ]6, (2) ΒΊαΥ Ὀ6 Ῥτεραγθὰ ἰοῦ 
ἐμ ϑρίγις οὗ ΟἸτΙβῦ, (8) τηῖϊρ!ξ πανα Ὀθοη οἀιοαίε 
ἴῃ 1}|8ὲ βρι τς οὗ ἔτι ΟἿ" ΥΙ Ὁ ΔΏΤΥ. --- Ἴ ουβ, 17--20. 
Ττῦθ τοϊαγη Ποῖ ἰ8 Τοϊανη ἴο [8 ἔτι: Οοά. --- 
γος. 18. “ΤΈια {τ οἸοαπδίηρ οὗ [Π1ὸ ΟἸατΟ ἢ ἢδ8 
ἴακοὰ ῥἷασα ὑμᾶθῦ 109 ΝοῪ Οονθηδηΐ; ἴῃ86 ῬῪὲγ- 
ἔθος οἸδα βίην ν1}1 ἴα Κ Ῥ]δο6 οῃ ἴ}ι6 ἀδύ οὗ παγ- 
γεβῦ, αὖ [6 ἰαδὺ Ἰυαριηοηῦ."--- “ΤΓ͵ΌΘ Γοίοσι δ ἢ 
οὗ 116 γυϑῦὺ Βῆηον 166} ὉΥ͂ φαγηθϑὺ Παϊτοὰ οὗ παῖ 
8 ΕΥ]], Ρ8. οχὶχ 128 " (ϑΤΑΒΟΚ). --- Ἄγ. 19, 20. 
““ ΠῸ [706 οπθ Ὠρατῖ Ὀδ]οηρσοα πα ουϊπναγὰ πηΐοη 
οὗ 186 {068 ὉΠΘΥ ΟΠ6 Ὡ81ὴ6 (68), [86 ὉΠΙΔΥ οἱ 
Θπάδατουν οἡ ἴΠ6 ρατί οἵ 4]} ἴο τοῦτ ἴο ΟΑἤΆΔΠ, 
ἴθ ὉΠ ἴῃ ὑΠ6 ἀοοἰτίπθ οὗ Μοβοβ, ὑΠοὶγ πηδηϊ- 
ΤΩΪΕΥ͂ ἀραϊηδὶ 411 ἰΑἀο]αίτγ, οἴοθσ. Ε͵ΟσῚ {86 δβῖοῃθ 
6 ΤΏΔῪ ἰαἶκα ὅπ [Ὁ] Ωρ ΡΓΟΡοσ δ : μὲ τ ἰ8 
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μαγὰ, ἀεαῖ, ἢχοὰ, οἷοσ. Τὴ βδβῃ, οὐ ἴπ8 οἴδμεοσς  βίδηἀβ ἀλθαμν: ἰο (6 ψἱῖκ αἱἵοσ ἴδ Ἠθατὶ 
μιαηὰ, ἰδ δοῦϊ, πον 0]6, γβοδῖνϑα ἐπι ργοθβείοῃδ, ἴθεὶυ [ οἵ αοά᾽ (ΒΕΚΟΒΤ.).---" Τὸ ἰοπηΐαῖη οἵ 41} ονἱ!} 

Ρδΐῃ διὰ Ὀϊονβ " (ΒΤΑ:0Κ).---Ἴ 6 σταθῶ οὗ Οοὰ |ἷ5 ἴο Ὀ6 ϑουριῦ πον βοσο δἷϑα Ὀαΐ ἴῃ ἴΠ6 ἱππεῖ- 
ἸΑΔΚοΒ ἸλΔη δρδίῃ ἡδίΓΑΙ, μυσαδῃ ; Ὀθίοτα ᾿θ 18 [ τηοδῦ ἀδρίῃ οἵ ἴδ δεοτί, Μαεῖ. χν. 19" 
πηπαῖθταὶ, πῃ Ὠυπιδῃ. --- “ ΕῸΣ ὑγῦο ΟΒΥΙΒΌΔΕΣΥ 1{  (ΒΤΑΒΚΕ). ᾿ 
δ ποῦ μου ἢ ἐᾷ τήνδ [ιἷφ δὰ ἐμπαΐ οὔμεῦ δοὶ [ ον. 22, δεβαδ ᾿ς ἃρ Ηΐ8 παπὰς (1αἰϊ6 καχῖν. 
οὗ ουϊγατὰ τγοσβινίρ, δὲ ὕξτηθβ δὐθῃ ἴο ἀο νϑαΐ  ὅ0), ἀπά ἀδρασγίβ ἱπ [86 δεῖ οἵ δ]εδδίηρ ; μεγε, οἱ 

δ ποοὰ, δὰ} οὔθ τησδὲ Ὀθοοῖθ ΒΟ, ταδῃ | {6 οΟἴοσῦ μδηά, ἴπ6 πρὶ) ὐοὰ δΔιποισορά [δ6 
(ΘΤΑΚΚΕ). --- Ὑ1Ό ἰδ ποῦ ΙΩΘΓΕΙΥ ρτοβθβ ἸὰοἸδέσΥ ὈΠΊΡΟΌΤΙΒΕ. οὗ [6 οὔγϑε. Το Μοππεν οἵ ΟἸῖνεα 
ἐμοὶ ἰ8 ἴο δ γοὐεοίϑα, Ὀὰΐ ἀνεσγθηρ (δας 16 δῇ [ οὐ Ὀοῦδι οξοδαίομδ, ἴμ6 οομέτασῦ διὰ [δ9 ργεάϊσξνε 
γαγίαηοο πἰϊ (9 ψονὰ οἵ Οαοα᾽" (ὑὑὺῪ0 εαθΗ ΕΒ). --- {ρος Ἰ}}ἴε οὗ Φοφυδ ἴῃ ἀϑοὶδῖνγο πιοτϊηοηΐα, δαὶ 
γοτ. 21. “1:6 νᾶ]}ς δἰὔδσ ὑμ6 πραγὲ οἵ ἴδιο ἰάοἱδ ὑμ6 ρΊοΥΥ οἵ [δ μογὰ ἴῃ ξοίκί οὶ. 

2, ΤῊ ὅ10Ν5 (ΟἩ. χιι. 1-20). 

1, Τλε ϑίση οΥ ἐδλε Κιπρ᾽6 Περαγίμγα (τειϑ. 1-16). 

1,2 Αμά δ νψοτγὰ οἵ 7Ζϑβονδὴ οϑπλθ ἀπο πλθ, βαγίησ, θη οὗ τηδῃ, ὕβοι ἀσϑ ]οδὶ 
ἴῃ 009 τηϊά δύ οὗ 0Π6 Βοιιθ6 οὗ γοὈ δὶ ]ουβηθβθϑ, γ7μ0 Ὦδνα Θγ68 ἴο 866, 8δη4 [Π6Υ 866 
ποῦ ; δηα ὑΠ6Υ πᾶγο δᾶγε ὕ0 ἤθᾶγ, δῃὰ ὑΠ6Ὺ ὮΘΔΓ ποῦ : ὉΓ ὑΠ6ΥῪ ΔΓΘ 8η Βοιδθ οὗ 

ὃ τϑθβ]]ουδηθββ. Απά ἰδοὺ, βοὴ οὗὈ τηϑῇ, τλαῖζθ ἢ) 66 [τδποτείονθ πιβκὸ εμθα, ἐβοὺ δοῦ οἵ πιβῃ] 
Ὀάρσραρθ οὗ 6 οι σταηῦ, Δη σοῖλονὸ ὈΥ ἀδὺ Ὀθίογο ὉΠ γ γε. Απά ἔ)ιου ςῃδὶῦ 
ΓΘΙΊΟΥΘ ἔγοτῃ ὑδν ρῥδοθ ὕο δῃοῦμοσ ρίδοθ Ὀδέοσο ὑΠ6 Ὁ ΘΥ̓ΘΒ,- τα υδρ8. ὍΠΟΥ ψ1]}} 
866 ἴ---ἴἔὉΓ ΠΟΥ ΔΓΘ δὴ Ὠοιδα οὗ το 6] ]Π]ουβῆθβα. Απά ὑμποῦ 8ῃδὶύ ὈσΊηρ; ἑοσίῃ ὉΠ 
Ὀερρᾶρθ 88 Ὀᾶσραρο οὗ πὸ διαϊσταηῦ ΟΥ̓ ἀΑΥ ὈΘΙΌΓΘ ὑπο ὶῦ ογθ8. Ὑοὺῦ ὅπου βθα]ῦ 

δ ρὸ ἔογῦϊ δὖὺ ὀνθὴ Ὀθίογο ὑπϑὶῦ ουϑϑ, {|πὸ ὕΠῃ6 τϑιλονδὶβ οὗἉ ὕμ6 διιίσταμῦ. Βοίογθ 
Θ᾽ 861 ογϑδβ Ὀγϑαὶς π 86 ὑπσουῆ 0Π6 γ.4]}}, δηὰ Ὀτίηρ ἰοτῦ Ὁμοσοῦγ. Βοίοτο ὉΠΟῚΡ 

668 5840 ὑμοὺ [Ὁ ὉΡ ὉΡΟῚ ΤὉΥ 8μουϊάογ, ἴῃ {π6 ἀδυίζηθθ8 βῃδ)ὺ ὕὉοὰ Ὀτίηνσ 
οσῖ ; ὑμοὺ βῆ]υῦὉ οονοῦ ὑδν ἴδοθ, δηιὰ ὑῃου βῃδ]ῦ ποὺ 860 ἴθ ἰδμὰ : [ὉΓ 88 ἃ 
ὙΟΠΟΘΓ- δῖση Ὦδνθ 1 ρίνθη ἴδ 68 ὕο ὑπ6 Ὠοιθθ οὗ 1βγϑθ]. Αμπα 1 αϊὰ 80 881 νγἃ8 
ΘΟΙΩΙΩΘΏΘΘΑ ; ΤΑΥ͂ θαρράᾶρθ Ὀγουρῃῦ 1 ἔοσίῃ, 45 θαρμᾶρο οὗ ὑμ6 ϑιρὶρταμπῦ, ὈΥ 
ἀδγ, δῃὰ δὖ ὄνθὴ 1 ἀὰρ ὑμβγουρὴ ψΊῸ ΤῊΥ Πδηά ; ἴῃ ὑπο ἀληηθδβ Ὀσουσῃῦ [ 

8 ἔογτίῃ, 1 ᾿|δῆθα ἊΡ ΡΟ ΙΤῊΥ̓ Βῃουϊάον Ὀδίοσο ὑμεὶγ ογθβ. Απάὰ {π6 ποσὰ οὗ 
9. Φομονδῖὶι ὁρλθ ὉΠῸΟ τὴ6 ΘΑΓΪΥ ἴῃ ὑδ ΤηοΓΏην, ΒΥ], ὅβοιι Οὗ τηδῃ, βαϊά ὑΠ 6 Ὺ 

ποῦ πηΐο ὕηθ6, 886 ἤσυ86 οὗ Ιβγϑβὶ, ὑμ86 ᾿ουβα οὗἩ τϑυϑὶ ]ουδηθ88, ἮΥ μαῦὺ ἀοοσβὺ 
10 δου ὅν απο ἔμθω, ΤῊυβ βαϊἢ 086 [οτὰ Ψομονδῃ : Τὴ6 ἈΤΊΠΟΘ 18 Ὁ} 18 

δ ηρ ἋΡ [{τεἰ.1] ἴη Φογαβαίθιη, δηά [ἢ6 σγῆο1]9 ἢουβε οὗ [βγϑ6] ὑμδῦ [46] ἃταοης 
11 ὑῃθπὰ [ὁ1. τἰετεῖη], ὅδν, 1 ἃπὶ ὙΟῸ ΟΠαΘΙ-δἰρῃ ; 88 1 ἴᾶνθ ἀοΠ6, 80 8881} 10 μ6 
12 ἀοπθ υπΐο ὕδοιῃ ; ̓ἰηὔο Ὀδηϊβῃτηθωῦ, ἱπύο οαρυλνὙ Ὁῃ6 ν 8η8}} ρο. Αμὰ (ὴθ 

ῬΓΙΏΟΘ ὙὙῇῆο 18 ἴῃ ὑποὶν τυϊἀ δύ, ἴο 15 ΒῃΟΌΪἀΟΥ 5}4}} ἢθ ΠΠῸ ἀρ, ἴῃ ὑπ ἀδγκ, ΒΘ 
Β[.4}} ἢ6 σὸ ἴογίῃ ; Τσοῦρἢ [86 νγ8]}} 88}4}1 ὉΠ6 Ὺ Ὀγοδκ ἴο Ὁτιὴ ἤοσῦ ἢ ὉΠΟΓΘΌῸΥ ; 
Ἦἢ6 588}} ΘΟΥΘΓ Δ18 ἴλοθ, Ὀθοδῦβ6 ἢθ 8ἢ.8}} ἢοῦ 866 ει ἢ18 Θγθ6, Π6 [δαὶ ποὶ φθο] εἶ 

18 ἰἸαπὰ, Απαὶ βργοδὰ ΜΥ ποῦ οὐϑσ ἶσα, δῃὰ [6 18 ἰδίζοῃ ἰὴ ΜΎ βῆδζο; 8)3η4 1 
της δἰπὶ ἰο Βαδγίοη, ὑμ6 ἰδπά οὗἨἁ ἴμθ Ομ δι άθϑῃβ ; δηᾶα ἴθ 8}}8}} ποὺ 866 10, 

14 δηὰ ἴῃογα 5}8}} ἢ6 ἀϊθΊ0. Απά 81] ὑπαῦ ᾶἃῖὸ τουπὰ δρουῦ ᾿ΐπη, 8. ἢ6]0Ρ δπά 4}} 
ἢ18 ἴὈΓΟΘ5, Μ1] 1 βοδίίον ὑογαγὰ ΟΥΟΣῪ Μ]πά, ἀπά ἃ βυοσά Μ}}}} ἀγδὺγ ουὖῦ 82 

16 Πθὼ. ἀπά ἴπϑὺ πον ὑμδῦ 1 δὼ ϑϑθβονδὴ, ἤθη 1 αἀἴβροσβο ὕμθμι διηοῦρ [δ 
16 πδύϊοῃϑ, 8Πα βού ὕῆθτη ἴῃ ὑῃ6 οουηίσίοθ. Απᾶ 1 ̓ θανθ οὐὰγ οὗ ἔθ τῆθη 

οὗ ΒυχαθοΓ, ἔσομπι Ὁ}. 5 γοτα, ἔγοτῃ [6 ἔδιηΐηθ, δηα ἴγουῃ ὑῃ 6 ροβί θη, ᾿ῃ ΟΥΘΓ 
(μδῦ ὕΠΘΥ ΤΊΔΥ ἀθοαγα 411 ὑπ ῖγ διροχοϊ παῦϊοηβ διλομ! (6 Ὠοδίμ θη,  ΕΙΌΟΥ (ΠΟΥ 
ΟΟΠ10 ; 8πα ἴπ6γ Κοον ὑμδὺ 1 8πὶ Φοβονδῇ. 

"ὃ. 

δι 

2. 7ΤΥε δίση 977 Βτεαι απαὰ Ἡαίεγ (γοτα. 17-20). 

11,18 Απά {6 νογσγὰ οὗ Φοῆονδῖι οάὰθ ὑπῦο τὴ6, βδγίηρ, ϑοῃ οἵἉ τῆδῃ, οδὺ (Ἀγ 
Ὀγοδα ὙΠῸ αὐ κῖην, δα ἀτῖπ]ς ΤΥ τγαῦοσ τι ὑγου Ὁ] ὴρ δα Ὁ ἢ) βηχιοῦγ. 

19 Απὰ 880 υπΐο {6 ρθορὶβ οὗ [1:6 Ἰδηᾶ, ΤῊυΒ βαι ἢ (η0 Ιογτὰ Φοδονδὰ οὗ (86 
1801 Δηῖ8 οὗ Φογαδβδίθσα οἢ {Π6 801] οὗ Ιβγϑϑὶ : ΤΉΘΥ 8881} ϑαὺ ὑποὶῦ Ὀσϑδα νχχῖλι 
ΔΩΧΙΟΙΥ, δηα ἀτίηκ ὑΠΘΙΡ δίοσ ἴῃ Ῥδίῃ, ὑπαὺ ΠΟΣῚ ἰαπὰ Σὺ Ὀθοοσὴθ υγαϑῖθ 
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40 ἤοὰ ἰΐϊ8 Πἤϊηοθϑ, Ὀϑοδαϑο οὗ δ γἱοΐοποο οὗ 4}} ὑπθ ἀνγθ! θοῦ ἰη ἢ Απά (86 
οἷο, [6 1 ῃδΔὈϊδθα Οἢ68, 8[18}} Ὀ6 ἰα]ὰ τναβίβ, δῃὰ {Πὸ ἰδηὰ 8}}4}} Ὀθοομὴθ 
ἀοροϊαῖο ; διὰ γὸ ηον (μδὺ 1 διὰ Φρϑβονδὶι. 

Ψαι. 8, Βορέ.: . .. ἐν μέσω των ἀδιπίων αὐνων»-- 
ει. 8. ϑορὶ.:. .. ἐσως ἰδωσιν διοτι -- 

γα. 6.... ἐπ᾽ μων ἀραληφϑηση κ. πενρυροβεῖνος ἱξελιυση-- 
αι. 1... ...κ περ. ἔξηλθεν, ἱπ᾿ ὧμε. ἀνεληφθιρν --- 

Ψατ. 10. ϑορὲ.: ... σαδὲ λεγε, ... εἶπον τω ἄρχοντι π. τῷ ἀφηγουμά,ὦὼ ἷν. .. 5. σαντι οἷκω-- 

εν. 11. ... εἶσου" ὅτι ἐγω τέρατα φοιω ἷν μίσω αὐ..... (Αὐοίδοῦ τεδάϊηρ: ὩΣ π, 8.1.) 
Υε.12.... ἐσ' ὁμων ἀρθησετα: ᾿. πικρ. ἱξιελευσίτι διαι τ. τοιχόν, π. διορυξι φτοῦ ἰξελθεν αὐφτον δι᾽ αὐτων--- 

γα. 19. ον ΠΥ δὲ [Πότ ἰΘ δ τεδάϊης: ΟΥ̓ δὲ διὰ ᾿ξ τ βου εἰ κα δῆχ. Ἐον 'ρο 1 ἱπδιοδάϊηρ: ΠΡ ΡΌ. 

ἘΧΕΒΟΒΤΙΟΘΑῚ, ἘΞΜΑΒΕΒ. 

Τῆς τνἱοίομα ἰὼ οἷ. Υἱῖῖ! -χὶ, δαγὸ ἐδθ ΘΟΏΠΘΟ- 
θα πὸ ᾿ᾶν δὴ σἱϊὰ ἰδ νἱδίοῃ ἰὴ οἷ. ἱ, 
ΟΝ χί. πον, ἴῃ [86 τοί ῥΐδοα, ἰβδῖκαϑ ἃρ ταὶ. 
8 δαοϊά ἴῃ οὗ, ᾿ἰἰ, διὰ 11ϊ., ἰὴ οὐ οἰϊογσαυὰδ 
ἰο ῖνο 8, ἰπ 61086 σοβπθοίζίζοη τὶτἢ οἷ, ἰν. ν., 
(86 οοτἰπυδίίϊοι οὗ πὸ ργορμοί δ ἀἰθοοῦγθο ἰὰ 
[86 ἰδησίαρε οἵ εἰζῃβ. [1 ν͵Ο ἰαϊκο οἢ. γἱῇὶιοἐ. 84. 
Ἀ]αὰρ πὶῖ 8 οἰ, ἰν. 84ᾳ., [8 Μὰ κοΐ ἰηϊογιιδεϊοι 
δύουϊ ἴδε αἰοχο, ἴ6 τακίηρ αἵ Ζ6Γυβα]οτα, δμὰ τὸ 
τὲ τοδὰθ δοαυδίηΐοθα, Ὡοΐ ΟὨΪΥ ΧΘΏΘΓΑΙΪΥ, θα ἴῃ 
ἀεὶ}, τ τὴ 6 ἀοβίηγ οὗ [86 ἱπμαοιδηῖβ. ΤῈ6 
[εἰ οὗ ἰμ6 ἀϊδιηρυϊεμοὰ ΡῸ Ἰοδάεγθ (οἰ. χὶ.) 
οὔεῖξ ἴμ6 πηοβξ πιϑίμ γα} ὑγα πδι [θη ἐο ἐλ 
ἰλε ξἰπο π᾿ 5 πιεωπίησ 70γΥ ἰδὲ λοῖΦ. 1, τλοτο- 
ΟΥ̓́, “αὶ ἢ68 ΙΓ μοτγίο ἔθεη τοίοστοὰ ἴο ἔσοτϊη οἷ, 
ἴ, 24 ουνασγὰβ ψπ8 ἰγϑηϑίοισοα ἐπέοῦ ραγὶείεδ, 
ἴ86η 8ὸ τα) [86 τοῦ δ. Ἰεἰ ΠΡῚΥ ἀοεθ [ἢ ῥτὸ- 
Ῥδοῖ ποῦν βῖερ αὁγοακί. 
ες. 2. Οορ. οὐ Ἂἷ. 1,, δ 84., ἰϊϊ. 26 9α. 

ΤΊις ἀεφοτί ρίϊοη οἵ [16 δἰδίδ οὗ ἱὴ6 οχὶϊθβ ἰ8 Καρῖ 
ἴῃ δοοοσάδποθ ΨΓΠῈ Ἡαῦ ὉΠΟΥ͂ μαν6 Βθθὴ (6θρο- 
ΟἶΔ}}}γ εἰ. ἦν. ν.) δπὰ αἷϑὸ δεατὰ (οἷ. χὶ 25). 
Τρ ἰδ 8 στὰ (ἤθη δὲ ἴδιο τἶπιο, ψ ἢ θ αἱ δη- 
οἴδες {ἰπ|6, τ ΒΙΟΩ 086 ῬὈΓΟΠλΐϑο ἢ88 ἰῃ νἱον, ἰΐ 8 ἴο 
6 88 ἷῃ οἰ. χὶ. 16 5ᾳ. Οὐμρ. [88. νἱ. 9, 10; 76Γ. 
τ. 21. Ὑδὸ ΓΘαβΟᾺ βίνϑη 8 [86 Ὁμπΐν 688] δηὰ 4]]- 

το 6} ΠἸο8η085 (ἀϊ οτος ἴτομιλ 1)οιι, 
χσῖχ, ὃ [4]. Ηδποα ἰπ οσ, 8, ““ρεγλαρδ [Ἐς 
Ἐ|]} 566; δηὰ Ὀδοδυδε οἵ [8 ροΒ51}{γ, σ ἷο 
που]ὰ ποῖ Ὀς διυρροδοὰ ἦπ ἴδε 6480 οἵ παγἀθηΐηρ 
ἴῃ ΘΟ! ΘΑ ΠΕ ΠΟΒ Ὁ Ἰαδειπδῦς, ἘΣεϊκὶοὶ 18 ἴο ρϑουΐοστῃ 
ἴδ δἶσῃι ἴῃ φιεβίοη ἐθοὶσ ογϑα (γερϑαΐθα). 
.3 ἰς, ποῖ ἡκζουις οὗἨ 186 Ρ6Γ8}}6] οἷοβθ εἶ τοὶ 2 

ποὺ ἴο Ὅο τειμογεὰ ὈῪ ““{παὶ" (Η112.). Το πίῃς 
Ἰροδοϊ 4190 8 ΠιΕΤΟΪΎ “506 Πα (ἑ,6. ἴῃ 86 5686 
οἵ Ὠραστίησ ον ἱΐ γὰὰ}} Ὠδρρϑη ἴο ὉΠ 1), δηὰ ποί 
Ὑ ΔΗΥ͂ ΤὩΕΔΏΒ ΠΟΙΩΡΓΣΟ οπἀΐηρ τῆδὶ ΤΉΘΥ δΓο. 

6 ὅζῖαὲ ἴο {πίηὶς οὗ 8 αιιοϑίΐοη ἱταρὶ γίηρ ἀουθί, 
τ θοδε ἀου ὈΓ[Ὁ] ρυγροτῦ, ἀπά δος τιῖὰ [Παϊ (οΥ 
ἸΏΘΓΕΪΥ ἴῃ ΘΈΠΕΙΑΙ) [Π0 δοϊΐοῃ οοϊμμηδηάθα, ἰ9 

ξυρροτίοὰ ὉΥ ἃ σϑϑϑοῃ. --- δῖ), “" οσαϊχταϊίοι ᾿᾿ 

(Ηκκοδτ.: “(80 οτβίρταπία,᾽" 88 ἐάθαὶ μαι μιατίπν 
Ἰηΐο ὁῃε οὗ ἴπ6 ἀταΐστϑη 8), ΘΟΠΘΟαΌΘΠΓΥ αὐδη81}8 
δΠΓὮ 85 ἌΓῈ τιδ08] ἴῃ 8 6886 οἵ [86 Κί πὰ,--- ποῖ Βἰ ΤΡ] 
᾿Αν ] ΠἸηρ βοᾶν, 88 δὲ, εἰδῇ, Ὀπκς (Μαειι. χ. 9, 10), 
πὶ ταῦ γ νεβ96}8 ἴου [οοὰ δηὰ ἀγίῃϊκ, Βουβθβο]ά 
[πγ ττιγο, δ ἀἰδυηρτιϑμοά ἔγοτη ρεύβοπδὶ δρρα- 
ἸΔ[9 ἴοβ 8 ἸΟΌΤΩΣΥ. Ἠΐδηοο ΠΩ ἰδ ποῖ: “το 

τποχδ,"οσ : “ἴο [ασαίδη μεθ! τὶς" (Κατκν.), 
ὑπ εφαίναϊθηξ ἴο : ““ ἴο Ραξ ᾿οροῖμοσ "᾿ (ΘοΙΏρ. ψαΣ. 
4. πίλλ (δες. χινί, 19) ἰβ ἰτατηϑά ἰδ οὶγ ἐχρϊαϊμοά, 

δαὶ, 66 ἐν τοοεο ἀείαδίοὰ ἀασδηϊεέοιδ ποῦ 00]- 

ΘΥ 805. οὕ 

Ἰονν βοῦν, δε ὀχρίδπαίίου 5 ἱκορί ββῆθγαὶ.0 Οοσαρ. 
ΟΒ γον. 6. Τμ6 οιοϊστοου 18 σροοϊβοά 86 Γὰ 
19 ἘΥΤΌΠΕ ῬΟΙΝΣ δια μοα].--- ἢ ἴανουν οὗ 16 οὔ- 
͵οςἴνο [ἴγ οὗἨ ὕπ6 δοίζοῃ ὕο Ὀ8 ρεγίοιτη.ἀ, {86 
ΤΘΙΑΓ ΚΒ 886 ΟἿ οἷϊ. ἱγ. ν., δ δροϊπεὶ ἩΑΥΚΕΝ., 
Ηιτε., ΗΈΝΟΘΤ., Πανθ ἃ σἱἡ}} τροσὸ ρμοϊπιοαὰ δρρ]]- 
ἐδιϊοβ ἰῃ [8 ρχδβεηξ 6886. 

γεν. 4. Το Ὀπηρίησ ἰογί ἢ οἵ εἶδ Βουβοβο]ὰ 
δία, 50 [ΔΓ δὲ Ὁ σδὴ ὃθ ἴδίκος νὶτι Ὠΐπι, ἀ6ϑογῖθθ8 
ΙΩΟΓΟ [ἈΠ] [86 ““τοδίκα ἰἢθ6,᾿᾽ οἷο. οὗ νοῦ. 8 : δὰ 
δ ὈΘΟΟΙ,68 6166 δὲ {8:6 8απιθ ἐΐπιὸ μον [Π6 ἜΧΡΓΕβ- 

δῖοι ἴσο, Ὠ ᾽ν πῦν, τηυδί Ὅ6 ππάογβίοοά, ΥἱΖ. 

οὗ [π6 Ὀερίπηΐηρ οὗἨ {86 οτἴηϊρταϊώζοῃ, οἵἨ ἔμθ ἤτοι 
ῬΤΟΡδγδϊοη [οσ ΙΝ Ἰμλδίγ, Ὁ" ἰ8 ἐχρ αἱ πᾶ, ὉΥ͂ 

ἸΔΘΔΏΒ οὗ 2Ἴ.73, 88 τηϑδηΐπα ἔπ ἀαγὶϊπηθ ἴῃ ἰΐ8 

Τηοϑὺ ὈΓΟΡΘΙ 80η86 ; δῃὰ [ἢ ργορ οἴ 5 οὔσῃι τηϊρταῖ- 
ἱῃς πύδι μὲν ἀνθ] Σηρ- ͵δοα ̓  Ἀ ἐρβϑυχοοι ἴῃ ἴῃ 
πιοδὺ ἀοβηϊε ΨΑΥ, ᾽ι οοπίγαδῦ ὙΠ ἃ τρογα ᾿οΓ- 

ΠΟΥ͂, ὈΥ (δ οχρτθαβίοῃ ΠΟ) ΣΝ (οοτρ. οα 

ΜΟΙ, Θ), ἃ σΟΙρασίδοη Ὑδὶοἢὴ Ηδνογῃ. δοῃδίογϑ 
ΔΌΡ Ἰ6 4016 ἴο ἴΠ6 πο οὗἁ ἀθ ΓῸ δοῃθ. ΟοΡ. 

ϑηρβῖ. οἡ Μίς. νυ. 1. Ηϊΐβ τοηουϊηρ ἤθτα ἰδ. 
“88 δἰ βτϑη 8 ρῸ ἰοΥ Δ, ̓ ἴπ (16 οοδξαπηθ ἀπὰ ρατὺ 
οἵ εἰ σταηΐβ, ΘΟΙΩὈΪΠΐηρσ, 848 ἢ6 ἀοθβ, ““ῬδΩ ὁἢ 
ΒΟ] ΘΓ, δίδῆ ἴῃ απ," τ} ὉΠμοἷν Βοΐπα “ Ὅαὰ, 
δηὰ {Ποῖγ μοδὰβ ἀτοορίηρ " (Ναπι. χχχίϊ!. 4). 
πο εγ. δ᾽ ἀδβου θα τότ ταἱ πα 6] [86 Ὀτηρίης 
ἴον! οἵ ὑπὸ σι ἰπ αιοδίίοῃ (γον. 4). ΤῈΘ ῥτο- 
ἰοῦ 168 [0 ὈΓΘΑΚ [Ὁ ὨΐΠι86} ἃ Πο]. ἴῸΣ [88 ῬΌΓΡΟΘΘ 
ἐπέβην 8ἃ5 ἴῃ ν6γ. 4) ἱπ ἴα νὰ ]}]}, ὁ. 6. οἵ σοῦχθο, 

οἵ αἷϑ ΒοΌδ6, ῬΕΣΑΡΒ ἃ οἷα  νγὰ]] : 0. ψατὸ ἰδ ἴο 6 
ὑδ8ο εἰΐγ 81} οἵ Τοὶ- ΑΡΙΡ, 88 Ἠδησαίθηθεογω, ἰπ ἴδ. 6 
ἰπύεγεϑυ οὗὁἨ δΐβ “δ 9] οὐ ἐν γ " οὗἨ ἐδ6 δυπδο]ἑα 
δοίίοη, δϑϑογίβ, ἔθ ΓΘΌΥ ὉΒγονίης ἱπίο οοηϊαδίοη 
ἴδιο. ΟσσατΙεποο δηὰ (δε ἴοχί, [ῃρη ἰδ τηυδέ, εβρ6- 
ΟἾΔ} στὰ [Ὠἱθ ἀοίαἑ]οα ἀδβοτί ρέϊοη ἤθσγα, δυὸ 
Ὀθθὴ οχργθβθοὰ χηοσο ἀοβηϊεῖγ, Ηδησαίθη οτς 
ΤΩΆΪΚ68 ΕΖΘΚΙ6] Ὀσίῃρ Εὶβ Ὀασραρο 88 ΤᾺΓ 8» [86 οἰ Υ̓͂ 
Μὼ}}, δ! ὰ ψ ΏΘη 186 ἀαΥ 685 ΘΔ Π16 ΟΠ, ὈτΟΔΚ ἃ μοῖο 
ἱμγυιρῃ 10, οἴο, ΤῈ ἰοχῖ, οἡ 1Π6 οἴμδῦ μαπὰ, 
τηαῖκοϑ ὑΠ6 Ὀγοακίπρ ἰπγουρῇ οὗ 86 8016 ἴῃ ὕδο 
ἢοῦθα ν18}} (ἰμεἴθαα οἵ [1.6 τιϑιλ] οχὶτ ΌὉγ 116 Βοῦδθ 
ἀοοτ), ἔογ ὈΠπσίησ [οτί ἢ [Π6 αἰ! δ, ἴα ΚΘ ρ]δοο, 11|κ 
ἴδ:6 Ὀγϊηρίηρ, ἰοσί ᾿ἴ86 1 (νοῦ. 4), Ὀοίοτγο ἐμμοὶγ ὀγοα, 
ΘΟΘΘΘΑΌΘΠΓΥ ἴῃ ΟἾΘΑΡ ἀαυ]) ῦ, βίποθ ὑμ6 ἰακίης 
ὌΡ ὑροῦ {86 Ββου]άον (γεσ, 6), ἐδουρἢ Βαρφρθυίης 
ἀρ ““ οίογο ἔδοὲς δύθϑ,᾽᾿ [88 ἴο ἕαΚα ρίδοθ (φορ. 
γοῦ. 4) ““αἱ δγθῃ,᾽ ὈοΐῺ 88 αἰδιϊηρσι 6 ἤτοπι 
ΠΌΡΨΞ (ποῦν, ἔτοϊω Ὄρν, ἴδῃς τεδίσαϊ ποὰ ἰἰρὰ), 

ἐπ ἐλίος ἀαγπεδο (θαῃ. χν. 17). [Ὁ πηᾶν ὍΘ ἴοι 
ἴος σταπίοα [δαὶ Εξοϊκίοὶ, πὶῆ τὴν Ὀτεακίην 
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τὨτουρὰ, ἴον ΒΟ μ6 5 ἠοῖ ἰογἀἄθη ἴο 186 ἃ 
ἴοο], Μ11} μβᾶν τὴ γῇ 6 ἀδΥ ἴο ἀο ἰζ. ΝΕΙΌΠΕΓ 
ΚΙϊοῖ, ποὺ Κοὶϊ 88 σου Ὁ ἈΡΡργομβοπ θὰ [ἢ6 
ΘΟΌΓΒΕ οὗἨ [Π6 δεϊΐοῃ. Α8 Ὗεσ. 6 ρμοτίγαυβ 8υ!ῇ- 
οἰομ]γ [6 ἀδραγίαγο οὗ ἘΖαϊτ16] Εἰ τη μ6] ζ, θη ἢ 
Ρυΐϑ λυὶ8 βοοάβ αῃα οπαί[6 8 ἢ ιΐ8 ΒΒΟΆΪ]οΥ, [6 ΓΘ 
18 ὯὨῸ ποοὰ ἔου ὑπαογβίδηαϊηρ ἴμ6 ΗΡΝ ἐς ἢ, 

ἱῃ γα δι νον, ΟΥ ἴου βαρρὶγίηρ ἼΦΌ). Μοτο- 

ὌνοΓ, ὈΥ͂ [06 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ 18 πηοδηΐ ὑπ 6 Θπιϊ τα 0 ἢ 
1 Ὀᾶρ δῃὰ Ὁ ἴγοιη ἷ8. ΟὟ οΐϑου ἴο 
““ ΔηοῦΒ γ᾿ (τΕΓ. 8); ὕθποα ἴπ6 σοπιρ]οῖα ἀθραῦ- 
ἴα Γ6, 88 αἀἰδίύ συ 864 ἔἴγτοτῃ ΝΥ). ᾿ἰκὸ ΜΥΠῚ πὰ 

ΓΕΝΝῚ ΠῚ ἴῃ σεγ. 4. [Ὁ οοττοϑρομὰβ ἴο [ἢ6 ἀδτῖς- 

688 δροιΐ πὶ μαὶ ὯΘ 18 [0 ΟΟΥ̓́ΟΣ ἰδ 806 Ὀ6- 

8168; δῃᾷ ἴῃ [ἢ]8 ΨΑΥ͂ [ἢ 6 Ἔχ ργεββίοῃ 91) 9 

(νοῦ. 4) ἰβ8. Ἐχρ]αἰμοὰ ἴουῦ 8, ἱῃδβιη ἢ 85 οσιὶ- 
σταηΐβ8᾽ ἀδραγίιγα8. 80.}}γῪ ἴδ Κ6 ῥἷδοὸ τ ἱτἢ ΒΒ δπι6 
αἰεὶ βοῖτον, ΜΏΙΟ. ἀἄἀο ποῦ Δ] ον Ἐμοτηθοῖνοβ ἴο Ὀ8 
866ῃ, δῃὰ ψῃΐοῖ ΜΝ 1}} ἢο ἸΟΏΡΟΥΙ σαϑὲ ἃ Ἰοοῖς οἡ ἔ}16 
Ἰιοὴθ παῖ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἔογβακοηὴ (2 ϑδιη. χν. 80). 
Υεἴ [89 Ἰαπὰ πὨϊοἢ [6 18 ἠοῖ ἴο 866 (ςΟΠῚΡ. ν ΓΒ. 
12, 18) 8 Ῥϑυμαρϑ 511}}} τόσο ὑπδὺῦ ἴὸ σψῃΐοι ἢθ 
8 οϊης ἴοσῖῃ. Ηθῆσο γϑγῆ. ὅ δῃηὰ 6 δῖ ὕψο 

"8 Γ8}16] (πον ---οπ}0) Πα πιογα μια 6] Ὁ 

ἀοϑοτ ρον βἰδίοσωθηΐβ 88 τοφαγιὰθ ΥΟΡ. 4.---Π 5 Ὁ 

(εἰ Ππὸσ ἤτοι ΠΏ", ““β8οπιοίμίηρ βῃϊηΐησ, " δἰ ΠῚ 1 ᾺΓ 

ἴο ἴῃ6 ἀογίναϊίοη οἵ ἴῃ6 Οοπηδιι “ ΝΗ απάρογ ᾽᾿ 
(τ Ὰ 616), ΟΥ ἔσο δὴ βϑιτηθὰ τοοῦ ἢΒ', Ὑ]δΐ 

ἷψ θυ θη} “" (πγηοᾶ,᾿" δ᾽ ὨρΌΪΑΥΙΥ ““ ἐν ϑύοά," 
“ταγηθαὰ ΓΑ ὁ ΠΟΙ δῦ 18. 115}8]}, ὉΠ ΘΓΘΌΓΘ, 
ποῖ ΠΟ ΤΟΥ Τἶδξ, ΒΙΠΑΡῚΥ͂ ἃ βἰηϊποδηῦ βιση, Ὀυΐ 
ΒΡΘΟΙΑΪΙΥ ἃ βίωι οὗ ἃ αἰυΐηξ βοτῖ, απὰ ὑμαῖ, ἴῃ {πο 
8686 οὗ οὖ οοηϊοχῦ, δαιϊναϊοηΐ ἴο τύπος, ΡΒ. 
ἴχχῖ. 7. ἴῃ τηϊν νογὰ ὕπετθ πηρεῦ [Ομ ῦμ6 Ὁ [86 
81 ΡΟΣ ΠΌ ΠΠΔΠ (τα γα ῦ ]ο}8) ΟΠΓδοῖοσ αἰ κα οὗ ἴπ6 
Ρυτροτι δηϊ οἵ [Π|6 ἐδιιβο, [.6 ΒιΙΓΡΓΙ ΒΩ ἙΟΠΆΣΘΟΙΟΓ 
οἵ ἰῆς βρεοῖδεο]6, 458 ΜῈ}} 828 [86 ΤΏΔΠΠΕΓ οὗ του ΚΙην 
οἵ ὅδ! δϑίοῃ βῃπιθπῖ ἀπὰ (μ6 ὕγρίοδὶ ομήοοῦ ἴῃ 
ψίονν, 

ἴῃ σεγ. 7 ἘΖεκΊθὶ τορογῖθ 88 ἴο [ἷ8 ὀχοοι 0 
οἵ ἔϊ6 αἰνίπο οοπητηδηά, ψηο86 ορ͵οονο τοα ἐγ 
Καὶ] δάπιὶῖβ ἰη {πὸ σᾶ86 ᾿Ποίοσθ 88, ΤΠ τοροτσῖῦ οὗ 
πα Ρτομῃεΐ ἰβ ἃ γοοδρὶ ]δίλομ, ἴῃ νοῦ [6 
ΕΠΕ οἵ ἐΐϊπιο (ὌΨΥ ἀδΔΥ, δἱ ὄυϑῃ, ἐπ 1} ἀδσὶκι" 6855) 
ὍΣ {86 βαἰϊδηΐ ρΡοϊπΐβ, ἴο ν βἰοὶ, νιτπουΐ 6 6ρ- 
ἱπρ ὋΡ ἴἢ6 ογάδε οὗ βυδοθββίου ἃ8 ἴο 8 τοϑὶ 
(51:66 }1}8 18. οΟ γί  ὨΥ σοπίαϊηθα ἴῃ {86 Ῥγθοϑάϊῃ 
οοηϊηδηὶ οὗ (οά, δοοογάϊπρ ἴο ΜΠ} ΕΖοκὶα 
δοίοα), πὸ «ἰο041} τοὐέλ τοΐδγοπος 0 ἐι6 ἱπίονρτεία- 
ἐϊο (οὐ {6 ϑγιο} 1681 δοἰϊοπ) τσλέσλ γοξίοιοδ ἰδ 
δίζδομθ!. Α5 ἴῃ Ψψμαῦ [ΟἸ]ον 8 86 ἄοι! Ὁ] τοΐδσ- 
ὁη68 --ἴο {Π|6 μ60}}}8 88 8 ψ}016, δπαὰ ἴο ἐδ8 Ῥγΐῃςθ 
ἱπ Ραγαῦ -- οὐτηθ5. ουΐ, 80 ἘΖΟΙΚ 61 τηᾶ]τ68 ὕὑγο- 
τι ηθῃῦ 1) 118 τορογῖ, (1) υυῇδὶ 18 [6 τη ψΒΙΘἢ 
ἷς ᾿πηθο πη" ὌΝΟΥ ΤΠΘΙὴ ἴῃ ζΘΠΘΓΑΙ (ἸῸΥ ὈαρσαρΘ, 
οἴα., 858 Θελρτβη δ᾽ ὈαρΒδρθ, ΌὈΥ ἀΔΥ), ἀπὰ (2) ἱπ 
αὶ ΜΑΥ {πὸ ὈΓΪΠΟΘ ῬΟΙΒΟΠΆΙΪΪΥ κοῖβ οὐ, νἱζ. 
ὉΥ Ὀγεακιηρ ὑπγουμῃ ἴῃ τῆς πἰρι τ: Τη6. Αδοοτά- 
᾿Π ἾῪ, Ὀφόδιι86 οὗ ἴδε βίῃ ἤοδποθ αἰϊδομοὰ ἴο 1Π 8 
ἰαρσίηρς Ὀμτουρὴ [Π6 ν᾿ 8}}, ὙΠΟ ὮΝ ἸηΑΥ ΡΟΒΑΙὈ]Υ͂ Ὀ6 
ἱποηοαῖθιὶ ὄνὸῆ ἱπ σεῦ, ὅδ᾽ ΟΥ̓ ὑῃ6 οχργοββίοῃ 

ἡσσνιη, πὰ π]ΟὮ ὈΘΟΟΙΏ68 ΘΟΙΏρ]οῖΘ ΟΠἹ]Υ͂ 

νθι. [0:6 ῬΙῸΡΒοὺ ἈἰΤΉ5617 ΘΟΠ.68 ὑπγοῦρἢ [ἢ 6 
λιοῖϑ τὲ. 116 πα ]}, ἢἣ8 σοπηθοΐβ Ηἷβ ἀδγ'β ψοτὶς τυ ῖτὰ 

δἷ8 οὐ ἀοραγίυγα δ ουσεῆ. 2 18 πηϑϑῃυ}ΐ ἴο 

ΟΧΡΓΟΒΒ ἴῃ φΈΠΟΓΑΪ] [ἢ6 Ἰάδδ: εοὐέδ πῖν οἵον λαπά, 
88 00 ὙΠ [86 ΠΕΡ οἵ οἴμεῖβ.0 ΤῈ6 
ΘΠ ΑΒὶ8 1168 ὁυ ἴδ ῬΘΙΒΟΏΔΪ εἰοιηθηΐ ἴῃ [86 
ΔοΟ. ΑΒ αἱδβιϊηρυϊθποα ἴτομι : 1 Ὁσουκμὶ ζου 
νον. ΒΥ͂ ἀΔΥ, [8ὲ ὀΧργοδβίου : 1 Ὀσοιθδὶ ἔοσίἃ ἰῃ 
1.0 ἀαγίζηιοδα, γοίοσα ἴο (86 σοπηονὶπρ Ὅλ ουὐΐ οἵ 

186 ἀν 611} ρ-ΟἾΪδοθ. ὉΠ νΡ αὖ [06 610560 87.518 

[6 οχοοαζίοῃ οὗ [ἢ6 οοτηπιδηᾶ ἴο ὑπ ὁδ͵δοξ ἴῃ 
νίαν, δῃηῃὰ αὖ (ἢ βᾷῖηθ τΐπιο ἴο [6 ΘΧΡἰδηδίϊοη 
Μ.1Οὴ [ο] ον 5; δηὰ [Ὁ ὑπὶβ γράβοῃ πὸ τη 
ψ ΟΝ 1165 πραγοϑὲ δηΐ ἰδ 5{1}} ν ϑὶ ὉΪ6, δ᾽ ἴοι ἔ 
οσσαγγίηρ Ὀδίοσθ ὑπ οοταρ]οῖα “’ ἀδυῖς ἢ 685 ᾿ οὗἩ (ῃ9 
ἀδρατγίαγο ὈΧΟΡΟΥΙΥ 80 οϑ]οὰ, ν]Ζ. ἴπ:6 ἰδ κίηρ ΠΡ 
ὌΡΟΩ [86 ΒΒοι ἀν δ ονοπ, 8 πιθρηθΠ]Ἱοηθὰ, ΤΏ 
ἘΓΑΠΒΔΟΙ͂ΟΝ 8 (ἀπᾷὰ [88 15 180 [πὴ ὈΓοὶ 8 νἱον) ἴο 
6 οοῃροϊνοά οὗὨ ἴῃ [158 ΨΑΥ͂ : [86 ἐ] ἀ6Υ8 (ἢ. γΥἱϊ].} 
ταῖσδ μᾶνὸ Ἰοῦς ἔπ Ὠοῦβ6 οἵ ἴθ Ῥγορῇεῖ. [ἢ 
δοσογίδησο Π δὶ Πα5 ΘΟ Το δικά δὲ ἴῃς 
σοΙπθποοιηθηΐ οὗ ἴΠ6 οδαρίοτ, [Π6 ἱπηργεβϑίοῃ 
ταδάθς ὉΥ ΕΖο κί} 8 ἀἰβοϊοβιιγοβ (ἢ. χὶ. 25) σηϑΥ 
αν Ὀδθθῃ αὶ 5|1.ἴ, οΥ ποῖ Ἰαβίίησ. Ψυδὺ {Πθῃ 
ἃ ὯΟ]6 18 ορεποὰ ἴῃ ἴῃ ναὶ] οὗ 18 ἤοῖβο, δυύοῦ 
στοσίης σοῦ υηὰ πιᾶοτ. [Ὁ 15. ΘΑΒΙΥ ὑπ ἀογ- 
βιοοα πον ἴπ6 τὰ] ἰαὰθ ρα οΥΒ ἔγῸπὶ Οὐ δὶ. 
ῬΟΓΏΔΡΒ Ἰαῦθ ἰπ 1Π6 αὐοσποοη οὗ ὑῃ8 ἀδύ, ψδδΐ ἃ 
ΤΏΔῺ Δ ΘΟΥΤΥ οὗ Πουβομοϊὰ διγηϊζιγα ἰ8 ὑτουσῃς 
οαΐ ΤὨτου 1Π6 οροηΐηρ ἰη 116 νἃ}}. Αὖ ὄνθῃ 
[Π6 Ῥτορμθῖ Πἰπιβοὶῖ δίθρβ ἔογι, Ἰοδὶβ ἰτηβ6] 
ἢ {πὸ Θιίρτδη 8 δὰ ἴδκοβ ἢΐβ 
ἀορατγίιτο, τὶ τ 8 Βοδὰ σονοτγοᾶ, ἰῃ {116 πρῖάδι οὗ 
τοῖα] ἀδυῖκηο88, οἴο., ἔγοτη ΤῸΙ- ΑὉΣΌ [ῸὉΓ ϑοῖὰς οἴδογ 
Ἰδεα. 

᾿ Ψεῦ. 8 αβϑίσηϑ ἴμο ἀϊνίηθ ποιὰ οἵ ἰῃηϊογργοῖα- 
το ἤο [6 ΘΑ. τηοτηΐης οὗ ἡοχί ἄδγ. Οὐ. 2 

ΟὨτοη. χχχνὶ. 15.---᾿Ἶοσ, 9. εὖη (83 δϑδὶῃϑὶ 

ΚΗοῦ, νῆὸ ἄοοβ ποῦ δάπιξΐ 6 ᾳυδϑιΐοι δὲ 4}}} ὑγὸ- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑπαῦ ΠΟΥ πᾶνα οαϑκεά ἘζΖοικὶθὶ ἔον {11 
τηδδηΐϊῃρ οὗ νῇηδὶ ἢθ 68 ἀομθ. ΒΥ πιθδ} οὗ 106 
ΟΧΡΓΘΒΒΊΟα : ΠΟῦΒ6 οὗὨ [5186], {Π6 6χ᾿]65 ἀγε μυΐ οἡ 
8Π 6408] ἑοοϊϊηρ νἽτἢ [Πο86 ἴῃ 7 6γυβαϊοπι ; }ι8ῦ δ᾿ 
ὉΥ̓͂ ΤἸΠΘΔΠ8 οἵ ἰδ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ : [89 Βοτιδθ0 οὗ 10- 

ΟἾΒΙΘΒΒ (866 ΟἿ ΥΘΓΙ. 2), ΠΥ ἅΓ6 αὖ ἴ}8 Β8Π|ε. 
{πιο ομαγδοϊοσίζεα 88 τοραγα8 πεῖς αἰἰδροδὶ τἴοῃ 
ΜὨ116 Ρυύης ἴλ6 χυρϑυίοῃ. ὙΤΠοτγοίογο ΚΖοκίεὶ 
ἶθ, ἴῃ ΤΕΡΙΥ ἴο ψμαὺ ἘΠΟΥ͂ ἤᾶνο βαϊὰ ὑπἴο ἰνἴπὶ, ἢ 
νοῦ. 10 ἴο 847 υπίο ποῖ ψΠδὲ Φοιονα ἢ καγϑ. 
Ηθ Πδ8 δηβνυογοὰ ἴποπὶ πο δυθηΐηρ Ὀεΐίοτε ὈΥ͂ 
Βιίομοο (ὁ. 111. 27), δηἃὰ [88 ΤΟΤΕ ἀοης 85 ἢδ 
88 ΟΟΠΙ]ΔηΔοα (γοσ. 7). -- ἐπ 31, οἰ ποτ 0085- 

ϑἰνοὶγ: “ἢ ΨῈῸ ἢ88 Ὀδδη ᾿Πποὰ ἀρ ΟΥ̓ : “116 ὙΠΟ 
18 Ηἰπιϑο] Υ ἀρ." ̓ --- ἨΈΝΟΕΤ. : δ“ ὁη6. ο νἜοπι 
Βοιῃθίηρ ἰ8 Ἰαἰὰ, ψῆὸ ἰ8 Ὀυγάοηοα 1} 186 
δογοτσησηθηΐ, ΜὨϊσῆ Π6 ὈΘΑΓΒ, 85 ἰδ νΈγο, οἡ ἢΐ8 

8ῃοι ον," 184. ἶχ. 6 (3)----ἃ8 ὈΡΩΆῸΞ βῆονβ, ἐδ6 

πα (οἰ. νἱΐ. 27) Ζοάθκίδῃ. ΤΈΘΓΘ 18 8 ὉΠΠ)15- 
[Δ Κ8 Ὁ]6 Ἀ]ΑΥ͂ ἁροὸὴ ἴμο ψοτὰ ᾿Ν 2 ἷπ ἐς γ9, 

Ὑ σὰ (ἸΚονἶβδο ἀογίνοὰ ἔγοσῃ ἐξ) ) ἸΏΘΒΠΒ : ἐδ) 

Ὡη πρΡ, ἀπὰ, πιϊηουϊΐ ον Ὀοΐπρ ΟὈ] σε πῖῖλ 
811 1.6 ἀχροβίογβ ἴο ὑπὶηὶς οὗ {Π|6 τλθδηϊηρ “ Β6ῃ- 
ἴθῃςθ "(γα ϊοῖα! αἰΐεγαμοα οἵἠἨ Οοι}) ΟΥ ““Ὀατάφῃ ᾿ 
(τοαϊθηΐης, Ῥτγοαϊυϊϊοη), δῷ οἰ ϑενσο, ΓΟΈΓΒ 

ΒΙΩΡΙΥ ἴο {86 βίαἰειμοπὶ (γεν. 7): κε ΠΠ9 ὧν, 

ὙὮΙΟΝ Ῥᾶνοβ ἴδ6 ὙΑΥ͂ ἴοῦ ἰδ ἱη οΥΡγο Δ Ὁ ΟΉ. 
ΟὐΡ. ἴδ6 βυτίαο εἰδαδ είοα: Ἡδμοθ πο τλδ8}- 
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δ ἰβ : [18 ΠΕΠΙΩΡ ὍΡ οἱ [δ6 Ββοι]άοδῦ οὗὨ οζηΐ- 
δτληιδ᾽ δἰ ΕΓ ΟἹ ΤΥ Ῥδσί τρϑϑῃβ [Π6 ῥγΐησθ. Τῆς 
ἸΠΘΔΠΪηΣ ἰβΒ ηοῦ (88 ἀὐνς τ ἢ “Ῥημοθ δῃά 
ὈυΓάΘΙ, 88 1ἴ ΣΟ, ΘΟΥ͂ΟΣ Θ6 ἢ ΟἾἶδΡ,᾿ 80 ἰμαΐ ἢθ 
ΠῚ ΤΠ Υ δ ]ονθα ὩΡ ΟΥ̓ τοἰβίοσίαπο, ἢ ΟΓΌΒῊ- 
ἱσ Ὀυγάοῃ ἰεανοδ ποϊῃηρ οὗ πἷπι τοδί ΐης ; Ὀαὶ 
ἴδ: 18ε ῥτῖποθ 18 ψρδὲ [86 Ῥγορμϑὶ σϑργθβοηΐδ 
ΌΥ διὶδ δοϊῖου. Τῇ οχαϊϊοὰ Ὡδρθ ἴῃ δοτυ- 
δδίεϊη, 811} ϑεαϊδά οἱ ἃ ταῖν τιλαμρὰ δηὰ ἰἢΐ8 
Ηδίπρσ ὰρ οὗ τόσα οιηϊσταηῖβ' ὈΔΩΘΈρΡΘ, ἱπιργοδ- 
δἰνεὶν ὀπηδεῖ ἀρτ τ τ. ΤῊΝ 8 ὧδ ἡδῶς 
ἘΡΘΏΣΠΩ, ἃ πἰριΐ Θ ἰηρ! τη- 
ἸΒΟῺΪ (δὰ δὸ Επρ. τι. “εἷς πὰς Ἰ5 180 
καῦϊεεῖ οὗὁἨ ἁ 118 Ὀυτάθῃ οὗ οἵ {8 βρηῃηΐβῃοα. 
ΗΤΣΙΟ σοΐίοσε ἤο ὅ6ς. χχίϊ, 88; Ὀπὲ ΚΠΙΕΕΌΤΗ : 
ἰκΐ8 Βατάοη- Ὀεδσίην, πα ΘΓ δ θη 88 ἃ δὲ βτι, ΘΟΠΘΘΣΊ9 
186 μπίηοθ διὰ ἰὴθ Βοῦδο οὗ [9786] (88 δοοῦδδ- 
ἄνεβ }). ΕΨΤΑΙΌ : “Ὁ ποῦ οτονχῃ- Ὀθδτεν οὗἉ [ἢΐο 
ὈΣΔοΩ ἰὰ Ψεγαθαίεη, δὰ ἴμοθο οὔ [6 ψ}0}6 
βοῦδα οἵ Ιασγαθὶ ἩἶιΟ δῦ ἴπ ἐΐ χηΐασὲ 1 δ 55 

μεσ ἱτπηαρσίηοὰ ἴο ὍΘ ἱπ ἔπθ οοπδίγασς δἰαῖο ἴο 
παῖ (0}]Ο 5.1] Βδοδῦδθ δσηίρταϊώοη ἰ8 ἴο ὃ6 ἴδ9 
ΘΟσΏΟ ἢ ἰοῦ, [86 Ῥ6ΟΡ]6 ἃσϑ' δα ἰοὰ ἴο ἴμ6 Κίηῃρ, 
διὰ ἴῃ ἰδεῖ ἐμ 8016 Ὠοτϑο οὗ ἴαγϑοὶ (δοοοτγάϊης 
ἴο [6 Οά6Υ Ἐχροβίϊζουβ : ἔμοθο ουὲΐ οἵ {δ6 ἴθῃ 
{πῦε6 ψῆο Βαὰ θὰ ἴο Φοτηβα]θ), διηοης τόσα, 
ἐν ἤρημι Υ 88 διδυϊηρ δἰγεαὰνγ απκὶρσταῖθα, [6 
[οἰον εχ 1165 οὗ Ἐσοίμο 816 ἱποϊυάοὰ (Ὠ5ΊΠ3, 

{ἴϊκὸ ψῖξ, τοίεστίηρ ἴο [89 Βοῖιβθ οὗ 1ατ89}} ; οσ 

δοιίον, Ὀεσδῦβα οὗ νι ϑδὲ (0]]ονγα, 89. Ἡθῃ ββύθη ὈΟΙς 
ἰοεα, τείοττίηρσ ἴ[Π6 δυβῆχ ὕο “ΘΓ ΒΔΙΘτα ΟΣ ἰΐ8 ἴῃ- 
μφοϊδηῖβ, ᾿παϑτθοἢ 85 μετ ΜῺΔ5 γαῖ δῃοί 6 Ὁ 
Βοῦβε οὗ [δτροὶ, οἰ. χί. 1δ.---Ουἱῦθ ον ΘὨὉγ 6 

ΠΟῪ οὗ [86 ἴδῖθ οἵ ἴὴη6 σΠοΪ6 ἰῃ Ὑ6Γ. 11. 
πὰ [86 ἴσῃ : ““ΨΟΏΡ σομᾶογ-βίση,᾿"᾿ 086 

ασίϊος (1π ΘΟΠΪΟΥΤΩΙΥ͂ τ ἢ σοῦ. 6), [Ὁ βοτὰ ἰδ ἴδ 
Ἰηοληὶ ἴπ ἴδ Ητδὶ ρ]δοθ, δἵὸ δαατοββθὰ ; Ὑ8116 

ὉΠῸ τείοιβ ἴο ἰΐοθο οἱ Ψογθαδοη, ἤθηδθ 4180, 

ΡΕΓΏΔΡΕ, ΠΣ ἴῃ νον. 10.--- ὉΠ ΠΣ ν» Ἷ τηϊσαὶ 

δἰδὸ τρόδη: 8ὸ ἘΠῚ ἰζ Ὅ06 ἄοῃμ ὈΥ πο. ἴῃ 
ΔΗΥ͂ 0886 ἴξ ἰ8 8ΔΏ; ΟΧΡ]Δη δέου οὗ ψἢδὺ Ῥγοοθᾶθβ. 

8 ΠΟΙ23, δὴ ορμδεϊο δογηἀσίοπ: ἱξ ΜΠ δ6 Ὁ 9 ΠΡΊΣΕ 
ὯΟ γοΪπηΐαγυ, Ὀπὶ ἃ ΘΟΙΙΡΌΪΒΟΣΥ οτηϊ τα η. 

εν. 12. Ὑπὲ Κίπρ βρϑοία]γ. ὈΊΓΞ Ὑδδιε, 

ἴδε τεΐεγθηςα Ὀεΐηρ πηἀουδίεδα, σΟΠ ΓΤ 8 Ἴδ6 ἴη- 
ψεγργεϊδι! ἢ) πὸ Ὦδνο γτγοίοιτοὰ οὔ ΠΌΠ ΌΝ 

ὈΞΊΠ2- 80 αἷβὸ δὶ ἤΠΞ δὲ ΘΟΠβ ΤΙΝ ΟἿΣ νΐθνν 

οΓ ΤΠ μρ ἐο 2 71.---ιθῦγ, ὅλοι, εἰς., Ἰέπρου- 

ἴῃ οὐοῦ [6 ρῥἱσΐαγο οὗἨὨ [Π6 τηοτηεπί. [ΘΙ], 16 
ΚΙιιεῖ,, δραϊπδὶ [η6 δοοθηῖϑ: “"᾽θ 1} ΕΠ ἰδ ἂρ 
ἴὰ ἴῃ ἀδυκηθαβ ἀηά 71}} ρὸ ἔοτῦ." ὙΠ", ἡ. 6. 

Σ ἐν 

[80 διἱεπάδηϊβ, Ηἷθ καϊΐθι (ΕΟΒΕΝΜ.: ἱπ οτάᾶοσ 
ἴο ὉΓΝΕ πῖτη ἰοτί.) Τῆθ φῬγθάϊοοη οἵ ψδξ 18 
τεοοτάθα δ8 μανυΐηρ ὨΔρροηθὰ βϑοῖῆθ Ὑϑᾶσβ ἰδΐδ 
(ὖετ. χχχίχ. 111. ; 2 Κίῃρβ χχν.), Α8 {Ππ6 ᾿ἰδπὶηρ 
ὋΡ ροη ἴπ6 ΒΒοῦ] οΥ οὗ [6 Ὀαρραρο ἀο68 ποὶ 
ΠΟΟΔΘΒΑΠΙΥ͂ ἱπαϊοαῖθ ΔΣΥ͂ 8618Η8}}) ρταδρίηρ αἱ {86 
το πλΡῖοα, ὈὰΣ ΙΔΔΥ͂ αἰ αν  κτὸ 1.6 οὐχ χταῦοι, 80 
ἴλ6 Ὀτοακίηρν Γπτοῦρβῃ ἴΠς6 νγ6}} ἀοθα ποῖ π6068- 
ΒΓ τηεδὴ Πΐδ ἐπ ἃ 1ἰὕοτα] βοηθθ Ὀπὺ {86 ἢαβῖθ 
εκ δαττΥ οἵ {πὸ δίρμς ὉΥ {116 δροθάΐοδὲ ναί] Ὁ]9 
τοῦξο ; δδὰ ΝΣ 88 τ} 6 αγὸ τὸ ἴο ὑγοόνθ 188 
εὐνοίᾳ οὗ Ὠἷο ἴωοθ ὅο Ὅς ̓ ιἱδίοτίο8]. Βοδίάϑα, 

[0 Ἰαΐζίο᾽ τῶ διθοηςκ [Π6 οΟἰτουϊηδίλησοβ, 88 ἰδ 
ππάοτεϊοοά οἵ 156}, ϑυραοβίθα Ὁ. ῥγιυάθηοο ονϑῃ : 

ἰῃ ΟΥ δῃαηθ ἰ8 μοῦ ἴο ὕὈὲ ὑμπουρὶιὶ οἵ δὲ 4]]. 
ἔν. ΟὨ ΥΕζΣ. 6. Οδγίδι]Υ ὑπογθ 88 γεξ δῃ- 
οἴδονς οὐ͵φοῖ ἱπ Υἱοῦ Ὀθγομαὰ ὑπαὶ, σοὶ δὰ 

ἰπβῦθποο, 8η 18 δχργεβδοὰ ἰῃ Υέεγ. 18, Ὡμὸ δπὰ 
[Ἀ6 “Ὁ Ρἰδοθὰ αδνον 1ὑ ἄγαν αἰ θη οη ἴο δβοπιδ- 
τΕΐηρ Ρϑουϊῖαν, δηὰ γι πστΝ ἷ6. {86 ἰαπὰ οὗἩἨὨ [86 

Οδαϊάοδηθ. (γεν. 18.) ΤῊΘ Ὀοΐπς ἰδ κθη ῬΓΙ ΒΟΥ, 
-οὑἰπ δα αἰ οι ἴο 86 οιηἱ τίου (νογ. 11), --- σϊοι 
ἴπ0 Ῥτορμδῖ δβαὰ ποῖ ργοβριγοα, 18 ἀορίοῖρὰ Ὀγ 
ὨΔ6ΔῺ8 οὗ [86 ἤρσυταϊνε ἀβκὰ οἵ βρϑϑοὶ ὑοτζον οὶ 
ἴτοπι ἴδ οδἱοίηρ οὗ Άδἢ, ἴγοσῃ ἴῃς οἴδ8ὲ (188. χίχ. 
8; δεν. χνΐ. 16). [Ιπ βρίϊε οἵ 1ιῖ8 μιαβϑίυ, νἱοϊθεῖ 
δισαῦ, Ὠ6 ἀοθα ποῖ Ἔδαᾶρο ἰδ [αἴ ; 1ἰκ6 9 ἀδτκ- 
2688 οὗ ηἰρσιῖ, [86 ΠΟΙΥ ρθηαὶ ογάογ οἵ ἴδε Φυκο 
δρὰ ΑΥ̓ΘΏΡΟΣ ἴῃ Ὠδαυθη 8 ]Ἰδαϊὰ διουπὰ ἢ λιη. 
Ὁπηθτοῖῖ, 0 νἱονγα ἴῃ Ὀγοδϊκίησ Τὰσοι σὴ [86 
Ὑ08}} 88 ἃ Ὀγθδκίης ἴοσί ἢ ἤτοι) ὑμ6 ΟἷζΥ ροτίοιαιῖθα 
ὈΥ̓͂ [20 ΘΏΘΙΩΥ, Κπαβ ἴῃ ἴθ οἰγουμιδίαποο ὑπαὶ 1ῃ6 
ἸΟἸΠ 884}} υοΐ 860 ἴ86 ἰαπὰ οὗ [86 ΟΒα]ἄδδῃβ, πἷβ 
[ἃ}}] δῃὰ οοπιρ]εΐθ ἐπι ρτϊβοητηθηΐ ΘΧΡΓΘΒΘΘΩ.---Τὸ 
ΒΡ] ΟΣ, οἴο., ἷἰ [Π6. “ὁ ΟΥΠΟΥ ο͵δοο ᾿᾿ οἵὨ νοῦ. 8. -- 
ἴῃ ΒΟΥ αν ἔπ Κίηρ νου] ὰ ποῖ 866 [9 Ἰαπὰ 116 
Ὧθ γγὰ8 (0 ἀΐθ, τηυδῖ γϑιηδὶπ ἱποοσορσ θη αὶ Ὁ ]6 [0 Γ 
80 ἸοηΩ, πη}}} (86 ΟΝ παϊπρ (6 οοἸπποἢ Ραμ ἶδ}}- 
τηθὺ νὰ [6 Ῥογαίδῃβ, δηιὶ ργοῦ δ ὈΥ α]80 τὶν 
ἴῃς ΒαΡυ]οπίδηβ, ἴοσῦ ἴη6 ἀφιμτοποα) οὗ Ζεαοϊίδὶι 
αἱ ΕΙΡΙΔΙ, αἴνος ἴθ δὰ Ὀδοὴ ὀδυρηϊ ἰπ Ὠὶδ 
ποοίατη Δ] βίη ποὶ ἔασ ἔγσοπθῃ ΨψΦοίοπο, ὈΥ 19 
ΟΒα]άβδῃβ, τα846 ἰΐ μα] μ4Ὁ]9 ἴο {116 86 }868. 

γος. 14. αὶ ἰθ τοπμὰ δὐρουΐ Εὲτο την Ὀ6 [ἢ 
δἰϊομἀδηῖβ βοοίηρ δἱοὴρ νὰ [86 Κίηρ, δηῃὰ δ 
ὮΘῚΡ ΙΗΔΥ ῬΟΓΠΔΡΒ 06 ἴ}|Ὸ μορεοά-ἴοῦ Εχγρίϊδι 
μοῖρ. ΣὯ») (9) 18. ἃ Ρ]δῪ ἁροῦ ψόσὰ8. μι] ἢ 

ΠΝ. ἘΝ) δ, ΟἿ]Ὺ ἰπ 16 Ρ]υταὶ, δῃὰ ῬΘΟΌΪ ΑΓ ἴο 
ἐμ ἄχ} 4 

ἘΖΘΙΩ8)] ; δοοοσάϊηρ ἴο ὕφθεῃ. : ““ψίησβ᾽" (186. νἱϊἱ. 
8) ; δοοογάϊηρ ἴο Ηϊαίς : “ἐραπαβ,, ἰδ6 ΨΠ0]6 
τ ἴΑΤῪ ΡΟνΟΣ, τὴ τ ΠΙΟἢ ἃ Κίηρ βδῃ 8 ΟἹ [81]6. 
Οὐ. δεῖ. χ]ὶἹ. 7, 12, Ι1ϊ, 8. 6 ΤΏΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΘΙΕ 
Ὀθοδίάθβ, οἢ. ν. 2, 10, 18.--- ον, 16. (Ὠ. ν. 13, νἱ. 
8.--- ον. 16. ΟἈ. νἱ. 8... Μοῃ οὗ πῦιρο..-- 
Ηϊτζια : ἐπὶ ΤΥ Ὀ6 οουηϊοα, ΕἜῊ ἴῃ Ο05})- 

ἴϑοι ὙΠ τοῦ, 14.--- Οοτὴρ. οἡ οἷι. ν. νἱ.--- 
Νκιταῖοιδ οὗ ὑποὶτ συ τ 1866 Κηον]οάρθ 
δαϊποὰ ἔγοτη δχροτίθῃοθ οἵ ἴῃ8 ΠΟΙΪΥ ραῃὶϊίνε 
7υδῦϊσο οὗ σοά. ἐόν εμεύει, ἐἰτὶρ, δηὰ οἴδοῖβ 
τοίοσ 180 τοίγαϊη [8 τεροαΐδα ἴο 186 Ὠεδίῃθῃ ! 
ΚΙΙεῖ, ὑταηδὶαῖθϑ: “ οουηΐ," ἴῃαὲ πο δαὶ! 
Ῥομάον ὑμεῖγ Β᾽ 8 ὁΠ6 ὈΥ̓͂ 056 ὉΠΠΟΤΟΌΡΗΪΥ ἥΙ 
ΤῊ δοοοπα δηθὰ σοηπηοοῖοα δέρη ἡ πο ἢ 18 18’ 0- 

ἀποορα ἴῃ γον. 17, ἰκὸ ἐπα Ργθοβάϊης ΟἿ6 ἴῃ ψοτ. Ἱ, 
Ὀπὶ νοῦ Ὧ88 δἰοτρ συ ἱτἢ 1ἱ 118 αἸνΊ9 1η ΓΕΥρτοίδ- 
(ἴοὴ σίζηοτδ δὴ ἰπἰγοάποιοι, 88 18 [06 σαϑ ἷπ 
γοΥ. 8, ἀορίοῖδ (ἢ δὴ ΔἸ] υδίοη ἴο οἢ. ἰν. 16) ἐλὲ 
ταΐϊδογῃ 9 ἐλε ἱπλαδὲίαπέδ, ἔν 88 [8 ἸῃοΓΌΓοίδ- 
τίοι ΌΥ ὕϊπε ποτὰ οὗ Φομουδὰ (δὶ πιὶ Δ Σ]Υ ἴο οἷ. τἱ. 
14) Δ ΒΟΌΠΟ68 ἐλέ πρένοτν 97 {δε ἰαπα ᾿μΠπα 16 α ὮΥ͂ 
(Βοιη.--- ον. 18. Βτοδὰ απὰ ψϑδίοσ, ποῖ ὄχϑοί Υ 
ΒΟΔΏΤ ἰοοὰ (Κ11ΕΕ.), ὈπῸ τλογεὶν [86 ἴοοά [Παΐ 15 
ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ. ΤΏ δἰ χη βοδηὺ ὑλὐηρ, Βονενοσ, 18 ἴ.6 
ᾳυρκίηρ, ἰΓΘο Ὀ] προ, δπὰ δησχίϑιυ τί ἢ ἴΠ6 Ρὑτὸ- 
διοἴ᾽ 8 Ἐχρτθδβίοι" οὗ ὁο  ύθῃδῃ 6, ΒρΡΡΘΔΓΆΤΟΟ, δη 
ΘΙΏΘΒΒΟΣΓ τηυδὲ παν ἜΧΡ ἀιτίης {116 

ουϊ οὗ ἔπθ αἰνὶπο οοτηιπδηὰ (ν ]οὮ ἰδ 
ποῖ ἱπαοοὰ παταῖθα, Ὀθολῦδα υπάἀογϑίοοα 848 ἃ 
ταδί οὗ ἀμήν: Τὴ6 γρδϑομὶθ οὗ [)6 Ἰαπὰ [1 
γοτ. 19, ἰΒοθο δαἀγθαθθά, ἀσθ [86 ροοῦ, ψτεϊοηθε 
Του ίθι ῥϑορὶο ἰῷ Ομαϊ θα (τοῦθ. 12, 18) ; δοοοσ- 
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πα ἴο Οὐοα., ἐδ8 τηδββαραὲ 8 τηϑδηΐ [ὋΣ [6 
Βοδίποῃ, ταῦ ἴῃ686 ταὶ σεῦ Ὠοΐ Αϑοσὶδο ἴδο ἰμἴο οὗ 
ἐμ6 26.718 ἴο {Ποῖν 6], ᾿Ἰπαϑ ἢ 88 Φοῃονδῇ ἢ 88 
οδυβοα ἐξ ἤο Ὀ6 Τοργεβεη θα ἴὮγ66 γϑατβ Ὀθίοσθ ὉΥ 
ἘΣΖΟΚί6]. --- Οοὴρ. Ὀρδίἀοθβ σψοσ. 10. 789 ἑπμδῦϊί. 
διυίβ οὗ ποκα ΤΩΔΥῪ ῬΟΒΒΙ Ὁ] Ὁ6 (1 δοοογά- 
ἀδλῆσοα νι οὗ. χὶ. 16) ἴποϑα ψἂο δὲ ἴῃ6 {ἰπὴ6 
ΜΟΙῸ 8.11} [ΠόΓο, ΔΙ Πουρἢ ἴῃ 10 οοπαϊτου ἀυτὶης 
[86 πηροπαϊπρ βίορο (80 Ηφηρεβί.). Βαυΐ ἴῃ οοη- 
ποοίϊοῃ ψ ἢ 086 γτοοράϊηρ δίχη ΤΏΘΥ ἃγθ γί Ὁ 
116 Ῥοογοβὲ σοηηδηῖβ οὗ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ 58.1}} τε) η- 
ἴῃρ οὰ {δο δοὶϊ οὗ 16186] (ΠΟ Ἴξὲ, ΘΟ ρ. οἵ ΟἈ. 

γὶϊ. 2} αἴϊεν [89 δίρσῃϊ οὗ [ῃ6 Κίπρ δῃὰ {86 Ἰοδάϊης 
σαρίΐνε οἵ {86 Ῥθορὶθ, 906. χχχίχ. 10, 11], 16. 
Απὰ βυοἢ δὴ Ὄχρ απδίϊοη σουσοϑρομβ 4180 τ ἢ 

ἩΠαΐ [Ο]]ΟΥ 8. ΣΝ; (ἢ. ἱν. 17) 18 τηϑϑηῖΐ (8ο- 

οοΥάϊηρ ἴο ΗΖ) ἴο ὈΘ ἃ Ῥατγίϊ616 δϑϑιρτηϊπρ 1ἢ6 
Αμριαςς ὑει π ες Ἰαπὰ, παρρϑὰ οἵ ἘΝ ΉΜΗΝ 
ΜῚ1 Ὀδοοπ6 δ ΕΠ; ὑμαῦ 18 ἴο βαῦ, {ποὶγ ἰοτγρία 
δΙΏ8ΖΟΤηΘΗὗ ΤΑἸΤΤΟΓΕ ΤΟΥΓἢ [6 ΤῊΟΥΟΠ]688 8 {ΠἘ ΠῚ Π 
οὗ ἰῃ)6 ἰαμα. Οογίδιη]] Υ ὙΣΓ ΠΟΤ σΟΙΤΘΟΐΏΘΒΒ, 
δηἃ τηο 8 ἰῃ δοοογάδῃοθ ψἱτ [ἢ6 σοπίοχἑ : {ποῖ 
ὨΛΙΒΟΡΓΥ Ὑ11} οδυθα {6 απ 8 4180 (ΠΝ, ἰ.6. 

ΦοΓΆΒΑΙ] τ δὲ, Ψ ΒΙΟὮ 18 {Π1|ὸ ἀοβίσῃ οὗ ΨΦοῃουδῇ : 
Π6Υ Μ0}1 πὰ ἰμοῖγ δηχίοου δηαὰ δηριίδη οοηΐοηςξ 
ἘΠΟΙΒΟΙνΟΒ Ὑ{Π ΙΠΘΙῈ ὨΘΟΘΒΘΔΙ68 (Ὀτοαὰ δὰ 
ψαῖοὙ), δηὰ ποὺ οὐ ναῖε 115 {τυ Ὁ] πο 88, οἴω. 
Αοοογάϊηρ ἴο [Π6 ΟΥΘΥ οχρ᾽δηδίίοη, [6 ἱηναβίοῃ 
οἵ [86 ΘΏΘΙῺΥ ΜΠΠρ  θαν ἴπ6 ἰαινὰ ταδίθ Ὀθὐπὰ 
ἴοι. Ἕοπιρ. Ὀρβίάθβ οἢ. υἱΐ. 28, υἱῖ. 17.-- 
γεν. 20. ΟὨ. νὶ. 6.---Οο6α6. (ςοτηρ. δΌον δ) σοῖθσβ 
186 οἴαιδα : ““δηὰ γὺ ῆον,," οἵο., ἴο ἴθ Βοαΐμοι, 
186 ΟΠα]δθδῃβ, δύ 88 ἱῃ σνοσ. 16. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΒΕΕΤ ΈΟΤΊΙΟΝΒ. 

1, ὙΒοΩ ΚΒίέορμϑδῃ (δοοογ ΐηρ ἴο Αοίβ νἱΐ. 51) 
Ὀσίηρ5 ἴΠ6 ΟΠαΓχα ἀρσαίϊηδβῦ ὑπ6 768, (μα ΤΟΥ 6ΤῸ 
ΔΙΝΑΥΒ τοδί βίης (ἀντιπίατιι»---ἰδῖης [818 δσοησ 
Δηα, ἱῃ ἴπ0 Νονν Τεοβίαπηθῃϊ, ὑπιιδι}.8] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ) 
ἐο Ηοὶν ΟΒοϑὶ, [μα΄ ὑπο γ, {1ὸ 1Π εἰν ΓΔ ΌΏΒΘΥΒ, ΘΓ 
οὐ μοοκοα δηὰ πποϊτουτμηοϊβοὰ ἴῃ Ὠδαγί δηὰ θδγβ, 
ψ6 προά ποῖ, τὶ 106 ἜΧΡΟΒΙΓΟΙΒ ϑίησθ ΗΒ ΝΟΓΉΪΟΚ, 
48}} Ὀδοῖς τροὴ Ὠοαΐ. χχίχ. 8 [4]; δηὰ {πὶ8 ἴπο 1688, 
19 [6 ΤΛΟΔΗΪΠΩ 18 ΟΟΓΔΙΏΪΥ δοιηονδὶ αἰ εγοῃΐ 1ῃ 

. .ἷ8 80-08]}εὰ ἑππαδηγθη αὶ 8. ἴῃ Ϊβ86. νἱ. 
σ, 10 1 ΤΥ Ὅ6 Π)δθ .86 οἱ 848 8 (οχὺ ; ἘΖΕΙΪΚΙ6], 
|1Κ6 Φεγομιίδῃ (οἷ. ν. 21] 84.}, [88 ἴο ἀο ψιλὰ {86 Ὀδὰ 
ὩΔΌοηΔΙ οδμαγαοῖοσ οὗ ἴῃ Φεν 8} ρϑορίθ. ΤῊΘ 
“ῬΟΓΎΟΣΒΟ Μ0|1} τ᾿ 18 Ὀτουρμῦ ἱπῦο δρϑοὶδὶ ῥτοταΐ- 
ὭΘΏ6Θ ὈΥ̓͂ ὈοΟΪὰ Ῥτορμεῖβ, 85 Ηδνϑγηΐοὶς ΓΕΙΠΆΓΚΒ, 
ΘΟ ΠΩ 88 [0]]0 8: “8 ἰδαΐυγε πιο τι 
ΤὨγουρσ ὉΠοὶγ 8016 ἰδοῦν, ἀονῃ ἴο ἴΠ6 ἃ ΠΩΣ 
8ποε οὗ {86 Εοάδεοιλογ. ἡ Βυΐ ΨῈΟ 111 Ὀ6 4016 ἴο 
ἀΘΩΥ ἰδδὲ ἴῃ [818 ΑΥ, ἴῃ ἴπ Ὀαα ΘΠ ΔΙΘΟῖΟΓ οἵ [68 
ὅθννβ 88 ἃ παίϊοῃ, δ σοΙχιιρὺ πδίαγα οὗ ἔδι θη 
ΒΌΙΔΗΪΥ 888 ἯΠ0]6 18 Ρογίταγοὰ ἢ ΤΠ ΐἷ8 ΡθΟΡ]6 
ὯΔ ΤΠΘΓΟΙΥῪ ΘΧΒ ἰοά 1ΐ οαττίοα ἴο 118 ἔαγιμοδί 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, ἰΠΔ9ΤΉ110}) 88 ὍΠΟΥ ποτα Ρῥ]δορὰ ἴῃ ἃ 
Ροσί ζου, ὈΥ̓͂ πιθ8π8 οὗ [8 ἰᾶνν δηὰ {86 ργορμοίβ, 
δηά Ἰαϑί]γ (οὐ ϑοη, ψΠΘΓ6 ΠΟΥ τηθδβὲ οἰ μο. Ἰοῖ 
τΠεἰγ μ|]}8Δ Ὅ6 ὈΤΟΚΘῺ ΟΥ τοΐῃ τΒοτηβοῖνοα. Βιυῖ 
ἰλθη, [Αγ ΠΘΣ, 88 π6 {6 }8 8.Ὲ ἃ δἰδηαϊΐηρ Ὠἰβίύοτ! οὶ 
ἀϑοϊϑίου τ ταβροοὶ ἴο παι] τηθῃ, 80, ἢ {8 
ΟἾΒΟΡ μαηὰ, ἱῃὰ οομῖτασς ὙΠῸ}. ΤΠ οὶγ πδίϊομδὶ οἢδ- 
δου (Π6ΓῈ 4180: ““Ῥοσῆδρθ [ΠΟΥ ψ1}} ἜΤ ΣΝ Σ 
διαν πιϊστογοὰ ἔογ δ} [8.6 γί με8 οὗ αἰνίμα Ἰοηρ- 
δι οτίηρ δηα μαϊΐθηοθ. ““ὙΥἵὰ ψου]Ἱά ποῖ,᾿""---ἰἷδ Οἢ 
Ὧη0 οὴθ διδῃὰ : Ὀυδ ΟἹ {216 ΟΣ : “δον οἴϊδθῃ 
ποῦ]ὰ 1 μάνὸ ραΐδογοὶ ἰδ γ ΟΠ] άγεβ ἰοροῖβεσ 1 Ὁ" 

ΕΖΕΚΙΕΙ,. 

(Μαιῖ, χχἕῖ!. 87.) ΤῊΘ πΐστοσ οὗ Πυτηδη ρογνθσζαὶξι 
ἰδ αὖ {μ6 ΒδΙ6 {π|6 [116 ΤΑΪΓΤῸΓ οἵ αἰνγ]η6 ζταοα, 
Βομ. ν. 20. 

2. “1 ΔῊΥ 016 ἰδ 80 [ὯΣ δ] ϊοηοα τμδὲ ἢ6 ἐδ 
8ΔὉ]6 ἴο 860 ἃπὰ ὑπάαεγδίαπά νἢδὶ ἰ8 ὨΘΟΕΒΒΑΓΥ͂, (ὮθΣ 
δ ΤΠΔῪ 6 βαϊὰ ἰμδῖ 6 ἢδ8 ογθβ ἰοὸ 866, εἴο. ΤὩς 
ὨΔΕΌΣΑΙ (ὈΠΓΟ ΘΠ ΘΓαῦθ) τη ρογοοίνθῖ ἢ ποῖ, οἴο. 
(1 (οσ. 11. 14), Βαϊ ΘΩΥ ΟἿΒ ΤΩΔῪ αἶϑοὸ ὃ6 δὺ ἴδτ 
δ] σμὐθποα ἐπδῦ μ6 δεθ8 σχυοἢ, δμὰ ὈΥ (ἢ 18 Τη 8 ἢ 8 
δ6 ΤΏΔῪ Ὀ6 Ὀτουρθῦ ἴο 866 ἡ μαΐ 8 ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ (0 ὉΘ 
ΒΟΘῺ ; 8ηἀ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ (μαι ΒΘ 8.5 [6 ποτὰ 
ΜΠΪΘῊ οοηΐαϊηβ 1Π6 τὰ Ἡϊϑάοτη 88 δοίης Οοὰ δ 
ποσὰ. ΤΏοθθ ψὴο άνα οοῖηὰ ἐμ ΐθ Ἰοηρίδ ΤΏΔΥ, 
ΠΟΤΘΥΘΙ, ΠΟΙ ΤΡ 866 ΠΟΥ ὮΘΆΥ ἡ αὐ ἐδ πϑοοββδσν ἴο 
6 860} Βη Πεδγά, ἴῃ 80 18. 88 {86} σδπηοῖ τίρδο]ν 
ἡυάρα οὗ παῖ Π6Υ̓ 866 δπὰ μθᾶγ, 1ῃτουρσὰ 1} 
ορροϑί ίοῃ οὗ ἰμεὶν ΘΒ ᾿πϊϑάοπι, ἡ  ἰοἢ ρμογνογίϑ 
αοαἶ" ψογάβ. ϑ'0ο ἢ) Ρασίΐοβ ὩῸ ἸΟΏΡΟΣ Οὐ ἴῃ ἰμ6 
8.4] νΥ, Ὀὰΐ δγὸ παγάθῃθά, 80 {μδὶ {6 Ὺ ἰδοῦ 
ΤΠ 6ῚΓ ΕΥΤῸΣ ἴ5 αοἀ᾽Β σογὰ. ΤΈΏΘΥ δζὰ αἷδο αἰ οὶ 
ἴο οὔγθ. ΤΠ οδυδε οὗ ομθ᾽8 ποῦ υπηἀογβίαπαϊησ 
αοά᾽ 5 νογὰ ͵β ἀϊβοθβάϊθβποο. ΕῸΣ βθβη}]ν τίϑαοσῃ 
δὰ [ἢ Ιοτο οὗ ἰΐ [5 1 ὑγατῃ ἀἰβοθεοάϊθησο "᾿ ((ο0ο.). 

8, Ετοιῃ ἴπ6 ἱτηρογΐβδησο Ἡἰσοἢ ἰ8 αἰϊδομθὰ ἴῃ 
080 Ὠ ΒΙΟΥΥ οἵ [86 ὅονν8, ἱπ ἃ ροοὰ 85 ψ6}} 85 ἃ Ὀωεὶ 
86η86, γ68, ἴῃ ἴῃ6 Ηρ οϑῖ 8θη86 ({.6. ἴῃ Μεβδί- 
δΔηῃΐς), ἴο ὅθ Κίὶπρ, ἱῃ δδκίηρ σι Βοι (1 βαπ.) [ἢ ς 
ῬΡΟΡΪΟ δἱ ἢσϑί Ὄβχργεββοὰ {πε ῖὶγ ̓  18 ἴο Ῥ6 ““Ἶἶκὲ 
[89 ΟΥΒΘΙ πιο," στὸ ὁδῃ ἀηἀοτβίαπα {86 ΘΧΡτεδ5 
50 τῇ Ὀ0]104] τεργοδοη δίοι, ἰπ [18 βρϑοίαὶ δηὰ ῥτἊ- 
ΘΙ μοηΐ ΜΔΥ, οὗ [86 ἔαῖε οἵ ΖρὝαεἰκίαῃ. “ΤΠ 
ΤΩ 888 οἵ τη Ἰβοί οὗ 18 οοηοοηϊταιθα ἢἤγβί οἵ 4α]] ἰῃ {πὸ 
Κἰηρ," ΤῸΓ ψ ὨῖΟἢ Ηδνογηϊοῖς δἀάιοοβ 88 ἃ [γί μοῦ 
ΓΘΑΒΟῺ “ἢ ΘΧῚ [ΩΡ οἰΓουτηδίδηοεβ, " ἀπιοὴρ τ ἰοἢ 
“{Π6 ΡΟ] [1] [αἰ ὉΠ ]Θ ΒΒ 688 πὰ αἰβῃομοβίγ οἵ {16 
Κη, 88 ΜῸ07]]1 88 ἢΐ8 δῃ6,-ἰοοογαίίο οοπαποῖ, ἈΪ8 
Ἰ(οἸαίντυ, ἷ8 το ΚΟΥ οὗ 8}1 ῥγορμοῖῖς ΨΆΓΉΪΩ 
δηἀ {ῃτγοαϊοηΐηρθ,᾽"᾿ ὍἜ͵ΙΘ ῬγοιυΪθηΐϊ, “ΔἸ (Π 0 "ἢ 
ἢδ ΨΔ8 ἴῃ Φογυδβαῖοπὶ δηὰ δῃιοηρ [86 6Χ]]65 116 ἰ(λο] 
οἵ ὑγυδί." τὴ τῶ ἴῃ πιὶ8 οΘοηπδοϊίοι ἀοβιζηδίοα 
186 Κὶπρσ δ “τ 6 δϑιγα οὐ ὑμεὶτ ἀσθϑιηβ οἵ [ἢ6 
[αΐϊιτο, ψ ἢ ἢ ποτα ῥσονθπηρ τορϑηΐδποο. 

4, ΤῊΘ ΚΕΝ ἴῃ οἿΡ ομαρίον---οὗὐ νυ] ἢ 
ΤΒοΐποκ (716 ῥγορλείδ απὰ ἐλεὶς ᾿υεαϊοδιοηδ, γ. 
108) κῖνοβ [πὸ [0] ον ηᾳ οϑἰϊπηαῦο, παν “" ἀραϊηδῖ 
186 ργορμοίίο ΘΒ γδοίοῦ οὗὁἨ [6 ρμαβϑασι πὸ ογ Εἴς] 
ΟὈ͵δο ΟΠ 8 ταἰϑοα [ΓῸΠῚ ΔΩΥ͂ ψυδγίου ; 186 ροεπαΐης- 
Ὧ688 οὗ ἴπ6 ὈοΟΪς ἀπά [})6 ποτὶ οἵ [6 μαββαρὸ 
ἈΤῸ Ὀαγοηα ἃ ἀουδὶ ; [Πδ΄ ἀϊνογροπῦ ᾿ηἰοσργοίδ  θὴ)8 
ἴουπαὰ πο ᾿ὐπρα, δηὶ Ὁμδ γΓοίδγθη δο ἰ8 τη 846 γχθγαὶ 
ἴο 118 ἔ]Π]πιθηΐϊ δοσογάϊπε ἴο [Π6 δυς Πομ τς [65ι}- 
ἸΩΟΠΥ͂ οὗ ΒἸΒΊΟΤΥ ᾿᾿---ουρ ἢ ῬΓΟΡΟΥΥ ἴο πᾶν ὕδεῃ 
Γοιηονϑα [ΠῸΠ) 4}} 10:6 αἰ οπιρῖβ δὲ ἢ] οὐ ὙΠΟ] 
ὨδίΌΓΡΑ 8616 ἰηοσγργεϊδιείοη, ὈῪ ἐμ6 τορθαϊεὰ ἀἸνὶῃα 
ὀΧΡΙδηδίίοῃ ὑμπαΐ 1ξ 8 ἃ “πο ἢ "ἡ (ϑε6 ἴΠ6 6χ- 
Ρἰαπαϊίοῃ οὗἨ [86 νι ογὰ δἵ νεσ. 6). Νονογίμο168ο, 
ΜΉ]. ΕἸΘΒΒΟΤΏ δια Ηἰιζὶρς ἀθοτθθ ΒίΏ }}Υ ἃ γῥτὸ- 
ῬΒΘΟΥ͂ αἴζογ ἴῃς ονθηΐ, δηὰ ψ ἢ} 116 Ενα] ἃ τηᾶλῖκοβ ἰὶ 
ουΐ ὑπαὺ {116 ὑτορμοῦ μεὰά ΒΑΡΡΥ͂ ῥγόβαμοβϑ, ἐοσγροῖ 
Γογοβιῖ, {τη Ὀτεῖῦ αἰζοση μὲ ἃ5. ΤῈΓ 88. Ῥόβδὶ Ὁ]6 ἴὸ 
ΚοΟΡ 186 ἴοχί ἔτθε ἔγοιῃ ψπδὲ ταῖσι ῬΓθ88. υ8 ἴο 
[86 δοι(αρίδποο οὗ ἃ βιιροσπαῖαταὶ μγοαϊοϊίου. Οη 
1.6 Οὗ ἢδηα, Φοβερῆι8 ἐνθῃ (ἀπέ. χ. 10. 11) 
ἢδ8. ἴῃ ᾽ἷ8. πιϊπὰ ον ργοροἰϊο ὑαβι οην θη 
ἢ)6 6118 8 ἢονν Ζοά δ .Κ18}} ΤΑΥ͂ ποῖ Ὠλγνα Ὀδδη δὺ]ς 
ἴο ρσῖνο οσοάθηοε ἴο Εζοκίθὶ, Ὀδοδιθε ἢδ 8ε1ὰ [δαὶ 
{πὸ Κίης νου]ὰ ποῖ 8βο6 Βα Ύ]οη, ΒΘ τθαμ ΘΓ Δ ἢ 
δὰ ῥτγορμοβίθα ἴο Ηΐτὰ ὑἱμαΐ 6 ψου]ά 6 οαττίοι 
σϑρίϊνε {106 ’. Τὸ ΝΙΐΖβο), {16 ῥσθάϊοϊίοι οὗ 
ΟΟΟΘΌΣΤΕΠΟΘΒ ἀωρον Οἢ αἰνίηθ σομιπι  πἰοδοη ἰὰ 
ὨΟΙΠΘΣ 80 ἱτηρο8810}]6 88 Οἴοοτῖο αδβϑογίθα ἰΐ, ΠΟΥ 80 
Ὅ86]688 ΟἹ ΘΥ̓́ΘΏ δυγ} 88 Καδηΐ αἰϊθπιρίοα ἰο 



ΟΗΑΡ. ΧΙΙ]. 

δον. Τθο ῥγοάϊοϊου βυϑίδίπδ ἰηΐοσγοδὲ ἰὴ ἰηΐο οὔ ποθ 
ΨΦΔΥ, ΌΥ ΔΙΠΠΟΠΠΟΙῺΡ 8 τοϑ}}} ἩΈΪΟΝ οου]ὰ ποῖ᾽ 

Κηοῦσι δαϊογοθδηὰ ὈΥ ΔΗΥ͂ Βυϊηδῃ' νιανὸ 
τοθδπ8. Εἔνϑῃ ἰῃ [86 6480 ὙΓΏ6ΙΘ [86 ζΟΓΕ ΚΠ] ρο 
δ οὗ πο 1186, ἰξ ΤὩΔῪ γοὺ ἉΜΤΆΚΘῚ ἃ ΜΒΟΙΘΘΟΤῺΘ 
διε οι, δηᾶ, σοῃβτιηθὰ ὈΥ 16 τοβυ]δ, ἰδ τηᾶγ, 
ὉΥ Ρ»τοάιοϊπρ ἃ ὑββΈ ΤΩ ΟΥ̓ ἴῸΓ Ῥθγβοῃβ ἀῃὰ δαί, 
Θ0Π)6 ἴο ΒΕΣΥΘ ἱτηροτίδηϊ 6π45 1ῃ ΟΥΒΟΓ ἀϊτοσοοηΒ. 
δ, Ὁ. Μίομαθ)β μο]ὰβ [86 νἱοῖγ ὑπαὶ [δ οχδοὶ 
δου Ὠοαπθὴς Ὀοίογθ βδη ἃ νγ88 οὗ βοσυΐίοθ σαὶ 
{πὸ οὐηεπευπὶδ δεπδιιδ οὗ Ῥοϊ γἱ δίβιη δ 1.6 [ἴπλ6, 
τ εἢ ἜΥ̓Θἢ 8ΙΠΟΩρ ὑπ6 76. 8 ἴδ6 αἰ ἢ πη οη6 αοὰ 
Δίου Καρὶ ἰΐβ στουμὰ ΟἹ]Υ ἰπ 8 βἰοΚῚΥ ΑΥ̓͂, 88 
Βεϊηρ ἴο ΘΥΕΙΥ͂ ΟΩ6 81} ΘΑΒΙΪΥ ὑπαοτείοοά δπὰ 
ἱστοίγα 8 Ὁ]0 οοπβττηδίίου οἵ ἴδ ἔστις τοϊρίοῃ. 
πὸ ΠΥ ΒΑνΘ ΤΕΘΟΌΤΩΘ ἴο {ῃ6 φοηῃίυβ οὗ ρτϑαῖ 
τοὶπά8, ὑμὶν [ὩΣ - τοδο ιίηρ ἰϑίοτί σα] σίδηοθ ἴῃ 
οεγί δ ἢ σαΘΕ9; ΤΏΔῪ ἸῪ ΒΓΕ 58 ΠΡΟῚ [86 βεσγαῦ βοῦγοῦ 
οἵ ἀϊνϊ ποίου ἰῃ 6 ἀυτηδη τηϊπὰ, [6 δοππϑοώοα 
οὗ [86 Βυτηδη οοῃβοίθποο 10} ἐλ 6 }λοία] δίθρα οὗ 
1116 ἸΠΟΓΆ] ογά ες οὗ ἴπΠ6 που] (ΗΠ κεΖοο, Ποαϊεπογοῖ. 
χυ. 640 84.}); Ὀαυΐ ν δὲ ΕΖο ΚΙ 6] ΘΟ ΟΧΡΓΟ5968 ἴῃ 
δγτ Ὀοἷ, π6 πον ἣδ 88 τοοοϊγϑα ἔσοτη δϑῃουδὴ 8 
ΤοΟΌ ἢ, δη ΘΥΘΣῪ ΟΥ̓ οἰδτη οὗἨἁ (Πΐ8 δΟὨΒοϊουβη 688 
ΤΌΩΒ [86 Γἰδὶς οἰἴμον οὗ δοουβίηρ [6 ῥγορμδῖ οὗἉ 
8ε:{-ἀοοερίίου, οὐ δουϑῃ οἵ τηιλκίηρ ἰτὴ 8 ὮγΡο- 
οι 041 ἀθοθῖνοσ, δβρθοία!] πΒΕΤῈ ἃ ομδρῦοσ {κθ 
ἴδε 180} [0] ονψα. 

ἨΟΜΙΙΕΈΤΙΟ ΗΙΝΊΞ. 

γε. 1 86.: “6 ὈΠῸΣ ηοὶ, ἐπογαίοσο, ἴο 8116 
ΟΌΓΒΟΙ να ἴο Ὀ6 ἀεοίοιτοα οὐ γ ὈΥ͂ [86 νἱονν [αὶ ᾿γ6 
ΘΌΓΒΕΪν ΕΒ δῃὰ ἴδο ἀοοίτίπθ πη ΐο πὸ ἔθ που ]Ἱὰ 
Ὀ6 ποτ, ΟΣ ΟΥ̓́Θ ὈΥ {86 ᾿πηργοβδίοη (παῖ 70 
πΟΌΪΔ 6 δηραροὴ ἰπ δϑοιηδίμίησ τίου ]οῦ " 
(Οαιν.).----- " ΒΕὈΘΠἸοσιβῆθδθ ἀθοβ ποῖ βργίηρ ἴτουῃ 
ἩΘΑκ 658, Ὀπὶ ἔτοσῃ ᾿]οκο πμ688 "(510 Κ.).--- ον 
ΤΩΒΕΥ͂ [ΠΟΤῈ ΔΥῸ ὙΠῸ δ. Βῃαιραί σῃϊοα ἰῃ Θαστ]γ δπὰ 
{ετη ΡΟΓΆ] (πη ρϑ, δη τὴ 0 κποῦν ΒΟῪ ἴο ᾿ΌΓΠ ον  γ- 
Ὠλΐπρ ῥυπάθηῦὶν ἴο {πο ὶσ οσσῃ δἀνδπίασα, Ὀαὲ ἢ, 
ὁ ἐδ Οὔ εν μδῃὰ, ἢ ὙΠ ἰ8 ερὶτἱζτΔ)], αγὸ Του ἴο 
ἴδιο ἰαδὶ ἃ ὈΠ πὰ ἀπά δβίαρίά, 85 ν|Ή}}] 88 ἱποδρ- 
αὐὶε οἵ αὶ} Ηθηθθ ΤΟΥ μεῖς ΘΆΣΒ ᾿ὲκουσίϑο ἴὸ 
διοδτζοη ἴο τιμῇ Ρ]Θα868 ἴῃ Β6βἢ, δῃὰ ἴὸ {8 ἴ4}Κ 
διὰ [168 οἵ ἴῃ [4156 Ρτομβιεῖϑ, δα {ΠΟΥ ἢαγΘ 0 ΘΒΓΒ 
ἴο δῶσ οὐ β νγοῖϊοοβ 1 ΕΥ̓͂ ἤΘΑΣ δηὰ ἢθασ, Ὀαἱ ποῖ 
πἰι οὐοά ἴθ η06 ἀπὰ ἴαΐ (ἢ " (ΒΕΚΙ. ΒΙ8.).--- “ΤΟΥ 
᾿ιδὰ δατβ ἴο ᾿θδσ, ὈθΟΔΌΒ6 ἔσοπλ γοι ἢ ἋΡ ΤΏΘΥ γΟΓΘ 
ἰησιτιοϊοα ἴῃ {δ6 Ἰὰνν οὗ αοἀ, δπὰ 16 τὨτοαύθηϊῃ 8 
ΜΟΙ 6]ὰ ὋΡ Ῥείοστο ἰδπθὴ ΟΥ̓ ἴπ6 ΡῬχορμοίβ " 
(ὕκι,ν.).---Τ δ. παῖαγαὶ ὉΠ πάπμοβ8 δμὰ ἀδαΐηθ88 οὗ 
ΙΏΔΠ ἴῃ 501 [08] [Βΐρσδ οαυδίηρ Οοάἀ ἴο ῥχοο]αίπ Η 8 
ποιὰ, ΤΏ σ ἃ] ὈΪ πᾶ πθ88 διὰ ἰπ θη οη 4] ἀθαῖ- 
1686 οὗ ᾿ἷπὶ Ὑ80 γἱ α] 5 ἴο σοὰ ψ ἢ δι γί ρ ἀπά 
δἰϊιειοη. Τῇ ὈΪ πάη 688 δπὰ (ἰοαΐηο88 σοὶ αοὰ 
Βιδῆρα 88 ῬαΠίβητηοπῦ ΟΥ̓ ἴῃ μασγάθποα βἰ ΠΉΘΓ. 
--ῦεν. 8 8)... “Ῥ}ΟΕΙΑΡΒ ΠΟΥ Μ|}} 866 1 Τῆι 
Οοά ᾿Ιρανεθ ποι έπρ υπίτίοα : [18 15 [16 ΘΧχϑσοῖθθ 
οἵ Ηἰ5 Ἰοηρ-ϑυ οσῖπρ ἀπά ρῥαϊίθποο. ---“  Βοη γα 
δεε ἰμδῖ οἴ ο,Β δ τὸ ΑΝ ἰηΐο τηϊδίογίαῃ, ΤΣΟᾺ]6, 
Δνεγβ Υ, τὸ οὐρηῦ ἴο τοῆθοῦ : ΤᾺ 8 [8 ἃ βῖζει ἴο 
τη6, δηα ουρῆὺ ἴο ἜΡΙΣ Ν ἴο ΟἿΓ ΟὟ ἱπι ρσονθιηθῃηῖ, 
[κο χί. 2, 8 (ΝΘ ΈΤΕΜΒ. ΒΙ8.).--  οσ. ὅ. 
“ὙὨδὶ ἔεασ δὴ ἀο] ΕῸΓΡ ἰδ πὸ ἀοοὺν νὰβ Ἀΐρῃ 
δου οὐ ὑτοδὰ δοῦσα ; ἰῃ ἰμοὶν δἰροῦ ΕΠ6Ὺ 

197 

Βη.06Ζ6 ὑποχηβοῖνοβ τὨγοῦσῃ {86 τηοϑξ 
ΤΑΪθοΓ  Ὁ]6 ἩΣοίομοα 616 ̓ (ϑτοκ.).--- οὐ. 6. ΤῊ 
ΘΑΥΒΙΥ͂ τη Μ|}1 866 ΟὨΪΥῪ [86 Θδαγί---- πᾶν, Βα 
δ ΟἿ ὙΠ) δ Ἰθησίῃ Ὀθοοπιθ δαυί ; γοῖ, τ Βθη 
186 ΕΥ̓Θ6 ἰ8 ἀδυκοηϑὰ, ἐπὰ {} ρίοοτῃ οἵ ἀοαίἢ σονοσσ 
δον συ λσ, ἢ6 Μ 111 πὸ ἸΟΠΡΘΓ 866 θυθῃ ἴδ6 δαί, 
--ες. 7. ““Βυο ἢ ἀπ ΐηρϑ ῬΟΌ]ἃ 68]}] ἴο ταὐὶπὰ {}ι6 
ἄγ οὗ Νοβὰ δηὰ 1,οἵ " (ΟΑ1γ.). 

ΕΓ. 8. οὐδ 8 ὨΘῊ ΘΥΟΣῪ ΙΩΟΤΏΪΏΥ. 
ΤΏΘΥ γ͵0 βεοὶς Ηΐτῃ θαυ] ἤπὰ Ἠΐτ ; δἀπὰ ἴμο89 
ΨἜΟ δϑὶς αἴϊες Ηΐτη ν71}} Ὀ6 δηβινεγοὰ ὃγ Ηϊῃ.--- 
γεν. 9. ΤΈΡΘΓΘ 18 βουηϑι ἱῃρ Ργθοΐουβ δρουΐ ἃ τρδῖὶ 
ιοϑίζοι.----  ογ. 10. ““ ῬΥΐησδΟ6Β ἀχα οδὶ θὰ οχα]θα, 
οἱ οοΥίδίη]ν ποῖ Ὀδοδυδο {ΠΘῪ 816 ἴο Ἔχδὶῦ ἐμβϑιη- 

ΒΕΙΨγ6Θ , ἴον 6 ὑδαΐ ἰ8 δ Ὠγοιοὰ ᾿ῃ θάνῃ ΚποννΒ 
Βοῖν ἴο ΒαΠ.]6 Ὀυῖποαβ ἐνθῃ ᾽ (Ά51οκ.).---“" νοῦν 
ΤᾺΪΟΣ, Ῥγίῃοα, οσ Κίης, Βουσουοῦ 11{016 ἮἢΘ ἸηΔῪ πᾶνο 
[Δ ΚΘ ὉΡ ὉΡΟΩ ΐ8 Βῃοι]άθγα, νν}11}} αὐ Ἰδαϑὲ Ὀδ οοιὼ- 
ῬΘΙ]ρὰ ἴο Ῥδας 86 Ὀυχάθῃ οὗ ἷα 5βἰη8 δῃηὰ [6 
ττϑῖὶ οἵ αοα, πἜ]Οἢ Μ11] [411 ἈΘΑΥἹῪ Θμουρῃ ὑροῖ 
Ἀΐτη, ρῥγονϊαϑὰ τῃ6 Ὀυγάθῃ οἵ [εἷβ ἀυιϊεβ. μδ8 Ὀθθῃ 
βἰ Τρ ΘΔΒΙΥ πρΡΟΩ ἷπὶ" (ΒΕΒΙ. Β18.).--- αοἀ 
ἀο68 ποὺ ογοσϊοοῖς [δ 6 ἸῸΝ οΥ6 ἢ ὙΠ6Ὲ ΤΒΘΥ δίῃ, 
Ὀπΐ πρδῖκοα [θαι [66] Ηδ ΠοΑΥΥ πδηὰ ᾿ (ΒΤΑΒΕΕ). 
- οὐ Β ΤΠ ΕΌΡΗΙ οἢ ἃ ἰαπα ΘὨΌΓΑΘ6Β Ῥσΐηςθ δά 

16 δὲῖκα, δἱίμουρ)ι ἃ ῬΘΟΡ]Θ ΠΩΔΥ αἷἰϑὸ ἢδνθ 
8. υἀρηιθαΐ ΔΙΓΟΔΑΥ ἰὴ ὉΠΕΙΣ ΡΣμοθ, δπὰ ἃ 

ῬΓΙΏΘΘ ΤΉΔῪ ἤδνο ἰὖ ἴῃ ᾿ὶ8 ῬΘΟΡΪ6.---  ὁγ. 12. “ΤῈ 
ὈΠΡΌΔΙΥ παῖ δϑουΐϊ τὶς ἃ Ὀο0]ἀά σοιπηύδηδποο, 
Ὀαΐ ἴὰ 186 ἡπαστηοηῖ [Π6Υ 0111 ὁομ 64] 1 " (δ5τοκ.). 
-τ- ῦοῦ. 18. Εἰσὶ [86 ποί οὗ μ]θαδῦγο δπὰ υδηϊΐγυ, 
ἴ8θῃ ἴδ πεί οὗ ἀδαῖῃ δῃὰ ἨοΙ]. οὶ Ηο ἰδεῖ Ἰ᾿ἶνεδ 
ψΠ1]ν '5 ἢυπύδα δηα ἐδίκθῃ ᾿ὑϊκα [8ῃ6 τ. ἃ Ὀδαϑἕβ " 
(ὅΤοΚ.).--ἀοα ἃ ἔθ᾽ δηὰ δυηοσ,--- τ. 14. 
““Ο ψιδῖ ναὶ] ἴο [Π8 βΠΠΘΓ 81} ἢἷ8 ἱπιασίηϑὰ 
ΒΌΓΟΟΙΣΒ δηὰ ρῥγοίθη δὰ ἢΘΊροΙΒῖ᾽" (Ά5ΤΌΚ.)-Ἶν ὁ 
Ὑ0111 ὉῪ δῃὰ ὉΚΥ νυ ϑ άτανν ΟἿΣ οοηδάσηοα ἔγόσὰ αἱ] 
ΟΓΘΟ ΌΓΘΑΩ. ---- ἶὸ Εογηδὶ ὈΪον, δὰ (ἢ6 Ατπδᾶδ 
ΓᾺ8 δοαίίογε ἴο 4}} [ῃ6 νίηάβ οὗ ἤδανθῃ.--- 1 
ἀοά ᾿8 ΟἿΣ ΘΠΘΙΏΥ͂, ὅ7ὸ αν πὸ {τΠ|6ηἀ ἰῃ ἢρανθῃ 
ΟΣ ὍΡΟΙ οδσίῃ (ὄτοκι)ν γος, 156. ΑΪδα ἐμαῖ νυ 
ΒΒΟΌΪα ὈΘΟΟΙῚΘ Ὑ7186 ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ᾿Π͵ΈΓΥ, δηὰ βῃου]ὰ 
ΟΟΙΩΘ ἴο ΚΠΟῪ αοα ΟὨ]Υ ἔσοτη ὀχρεγίθηςθ οὗ ρυῃ- 
ΙΒηγηθηΐ, ᾿πδίοδα οὗἨ ἰαϑιπν ἀπά ἴμτ18 βοοὶηρ ἰοῦν 
ἔοι [06 [μογὰ ἰ8] --- ὕεΓ. 16. ΤὰυδΒ ἰξ ἰδ (δδὲ 

ΓΘΟΘΙΥ͂ΘΒ ΠΟΠΟῸΡ Ὀθοδιδο οὗ Ηΐ8 τσ θοῦ βη 688, 
ΜΏθη Ηἰβ ἰ8. ἀοδβρ 1864. ---““ (οἀ ὈΪεΒδεέβ {88 
Ομ συ ϊβουθη δ ψὨϊοὴ Ηθ 80η48 ἴοτίῃ ὑροὴ Ηἰ8 
ῬΘΟΒΪῸ ἴο ὉΠ ΌΘ] ΟΥ ΓΒ αἶβὸ" (β'ΤΑΞΚ κ). 

οΓ. 18. ““ΟὨἿἹῪ ἴδοβο 80 ἢαγο ὑδμοῖν δίδηάϊηρ 
ἰῃ ρτδθὸθ ὁδὴ οαΐ (μεῖς Ὀγοιὰ πίζμουῦ ἔδασ διὰ 
ΘΔΙΘΙΌΪ 688 (ΚΒ.ΤΑΒΚΕ).---Ἰῦ 18. ποῦ ἱπ γαὶῃ ἴπδῖ 
ΟὨγῖδὲ 88 ἱδιυρσῃῦ 85 186 ροϊάδίου : Οὐνθ ὰ8 1}, }5 
ἀδγ οὖσ ἀεί ἢ --“ νοσϑὸ ΨὈΪσἢ Ν6 ΙΠΔΥ͂ 
τοδαὰ ν ἢ Ῥσοβὺ ἱπ 1[Π6 τη δὲ οὗἨ ΡΙΘΏΥ ᾿ (8510 Κ.). 
-ο-Υοι. 19. ““ὙΒαῖ οπ6 18 δὺ]6 ἴο εαἱ δηὰ ἀσίηϊς 
ἷῃ Γοδὶ δῃηὰ ρθ86θ ἰδ ἃ ζσγοαΐ Ὀθηθῆξ ἔτοσῃ αοὐ, Ὀυΐ 
0868 ἰμδὺ 18 ποῖ Κπονῃ ὈΥ ὑπ6 ἱμουδβαηά ἢ ρματγί οἵ 
τΊ6ῃ " (ΒΤΑΒΚΕ). --- “ 9 Γι 96] ο ἀπ ἢ6Γ ἱπῃδοὶῦ- 
δηῖδ 816 οἰοαθοῃΐ οΓαΐοιβ, ἀπ ὑγεδοὴ ΤΠ0|} ὑΠῸ- 
οι ᾽" (ϑτσκ). ΕΣ. 20. “ΠΤ 0168 Ὑ11}}} πο ᾿εδᾶγῃ 
ἴο κηον ἀοα ἔτοῃη Ηἰβ Ὀοποῆῖβ, μη ἢ6 τημδῖ 
οἴὔρῃ ἀο 80 1 [δ6 τηϊάδ᾽ οὗ Ῥπηἰβατηδηΐ, δ δῃ, ἰγν. 
80, 81" (βτλΕΚῈ).--ΠῸ8 τἴηὴ6 ὙΠῸ ΘΓΏΘ88 88 
[6τ86]᾽ 8 βοβοοὶ, δῃ!ὰ Ὀϑοδσωθ 15186}᾽8 [ιἀσταθηῖ, 

Υ 



ἘΖΕΚΙΕΙΣ, 

8. ΤῊΕ ΝΈΛΕ ΕἸΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΕ ῬΟΝΙΒΗΜΕΝῚ (ΟἩ. ΧΙ. 2]--ΠΣχιν, 27). 

1, Τλε Κερεαίεα Ῥγχεϊδηΐϊηατῳ Απηομποοπιοηί (οὮ. χὶϊ. 21-28). 

421,22 Απά {86 ποτὰ οἵ Φοβονδὴ οπηθ ἈπίΟ πι0, βαγίηρ, ϑὥοῃ οὗ τηδῃ, ὑῃδὺ [πιραβϑ}] 
0818 ῬΓΟΥΟΣῸ οὗ γουχβ ὉΡΟὴ ὑῃ6 ἰαπὰ οἵ ἴβσγϑοὶ, βϑγίπρ, Τὴ ἀδὺβ ἃΓ8 Ἂν 

28 Ἰοηροαᾶ ; δηὰ ΘΥΘΣῪ Υἱβίοη ΘΟΠ.88 ἴο ἘΡΠΡΟΣ Κ'αν υΐο ὕΐϑμι ὑπογϑίοσθ, Ἰλυ8 
βαιῖῃ 186 [ογὰ ΦοΠουδὴ : 1 Ὑ{1}1 Δ Κα ὦ ΡΓΟνΟΣΌ ἴο ὁ6880, 8η4 ὑΠΘΥ͂ 8}8}} ΠΟ. 
ἸΏΟΙΘ 186 1ῦ 88 ἃ ΡΙΟΥΘΙΌ ἴῃ [ΒΓ86]: Ὀὰὺ ΒΡΟΔΚ υηΐο ἴδοι, ΤἼῊὴΘ ἀδΥ5 8ΓΘ δῦ 

24 Ὠδῃηά, δῃᾶ ἰὴ ψοτὰ οὗἨ ΘΎΘΙΥ ΥἹΒΊΟΙ. ΕῸΓ ὑμογ6 8}}81}1} 6 ὯῸ ΙΏΟΓΘ ΔῺΥ Υἱδίοη 
2ῦ οὗ ἀθοοὶῦ ποῖ βδύϊογιηρ αἰνιπδύϊου ἰπ ὑῃ6 τηϊάϑ οὗ ὕπο μουβο οὗ ἴβγϑϑὶ. ΕῸΓΣ 

Ι, Φο βουδῇ, νὙ1}} βρϑδὶῖς Ὑπδύθυοσ ποσὰ 1 Ὑ}}} βρϑδὶζ, δὰ 10 ν}}] [τ8α}}] οόσῃθ ὕ0 
; 1ῦ 8811} ΌΘ ὯΟ ΙΏΟΓΘ ΡΓοΪοπᾷ 

ἸοῦΒη 688, 1 011} βρϑαὶς ἃ ογα, 81 
30,27 Απὰ {86 ψοτγὰ οὗ ϑθῇονδηῃ σδίηθ ὑπῦο [η6, ΒΟΥ ΪΏΑ, 

θα, ἔὸσ [νυ1] 1ῃ γοῸ ἄδγβ, Ο Ὠουδβθ οὗ γϑὈθ]- 
ΡΟΣΐοστα ἰῦ : βοηΐθῃοα οὗ 6 οτὰ Φοδονδῇ. 

ϑὅοῃ οὗ τηϑῃ, Ὀ6 μὰ Ὁ. 
ἤουβθ οὗ 8γ86], γῇῆο Βδύ, ΤὴΘ νἹβίοῃ (μδῦ ἢ6 βϑϑί 18 ἴῸΣ ἸΏΔΩΥ͂ ἀλγ8, δπα ἢθ 

28 ργορθβι θυ ἴοσ [01] ὑτηθβ δία οὗ, ΤὨΘΓΘΙΟΓΘ ΒΑΥ πο ὑπ, ΤΏ 8 δασὺ [ἢ 9 
τὶ Φοβονδὴ: ἤΟΓΘ 8881} ὨοὨΘ οὗἁ ΤΩ ψογὰβ ὯΘ ῥΓΟΪοηροα ΔΩΥ ΤΏΟΓΘ; ὕδ9 

γογΓὰ το 1 88}8}} βρϑαὶς 8..8}} 09 ἀοῃθ : βοπύθποθ οὗ ὑμ9 ᾿μοσὰ Ψββουδᾷ. 

ες. 34. ϑορῖ.: . .. παι μωντονομῦνος τῶ αρος χαριν.--(ΑὨοΐδος τοϑά.: ζηπ ὈΌΡΌΘΊ, δοά ἀϊνίπαιέου δὲδ}} οϑϑϑϑ. 

ὙΠ353, δἷ} 18 νασπίοπβ) 

ἘΧΡΟΞΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΧΚΑ. 

Απηουποοριηοηΐῦ οὗ [88 θπὰ δ8. ὁ.6 (δῖ 8 ὮΘΕΣ, 
διὰ (μα τοροαΐθα (νοῦ. 26 84.)}.. ΕῸΣ αἷνεσ ἐῃ9 
ἩΪμἀ-μρ, Ὧ8 ἰζ ποτο, ὙΔΙΘ Ῥχγθοθάθβ, τὶν τ 
ΤΑΪΒΟΤΥ͂ ΘΟ ΠΩ ΠΡΟῚ ἰδμὰ δηαὰ Ῥβοῦ]θ, {δοσὸ το- 
τηδϊ δὰ ΟὨ]Υ ἴΠ6 δηπουποθτηθηῦ οὗ [δ Β6Ππ|6, ὈΓΤ6- 
Εἰτα ΠΑΡ ἴο 1ζ8 ΠΘΔΣ Οσοιτοηοθ. ΗἱςΠογίο 1 Πδ6 
Ὀθθὴ ἃ βοϊπρ Ὀδοὶς ὍΡΟῚ οἷ. Υἱ,, ΠΟΥ ἯΘ δᾶγθ ἃ 
τϑξδυΓ ἴο αὶ γγ88 δα] ἴῃ οἷ. Υἱ]. 

γόον. 22. 1)ογινοὰ (δ 1ΐ 8 ἔγοτω ἃ ψϑτὉ σῃθδηϊηρ : 
[ο βῸ Ὀείοτοα, ὕο Ἰεδά, ἕο ῥγοϑίαθ,.---ἶο τοργθϑοσῦ βοσηθ- 
1πιηρ, 0 δἰ ΠΏΣ, --- [9 ῬΓΤΟΠΟΌΏΟΘ ἃ ϑθῃΐθῃςθ, 6ζ6.; 

ὡνῸ ἰὃ δαυΐνα]εηΐ ἴο “ τηδχίτη,᾽ (86 ἴοττη ὈΘΙῺΡ 

δ'ναγδ ἰπδὲ οὗὨ βγη ὅς, Ῥτονο Ὁ, ἀοσίϑῖνθ γ γθ8 
(186. χίγ. ὁ). Βῖο αἶδο ποῦ τὶζπουῦξ ἴῃ ἀογίδῖνα 
οἰοταθῃς. 8 ΘΟΙΏΙΩΟΏ ΒΑΥΪΏ, ἱῃ ἩΜΙΟδ {}16 
οὔστοηῦ 86 Ὁ τηθηῦ διηοηρ ὑμοϑο 8.{}}} ἀν] ἴῃ 
[0 Ἰαπὰ οὗ 5:86] (νϑῦ. 19) μβαὰ ουπὰ [ῖὉΓ ἰἰβο] 
συ. Ὁ]6 Ἔχργοβδίου (δεαξὲ ροδα ἐπ 48), ἀοτ ἀοα 1Π 8 
ἘΠ ΟΓΗΔ] ἴῃ ἘΝ ῬΙΟΡΒοΙδ ὈΥ̓͂ τηοδηδ οὗ {16 οοτηίοτί 
οὗ [86 ἐπι, [αὶ (ῃ6 ὑἴτη6 18. ῬΡϑδββί ηρ᾽ ΔΎΑΥ, πὰ 
ΜΠδὺ 8 δἰϊερεὰ ἴο Ὀ6 β6θῃ ἱῃ νἱβίοῃ 18 ἱπα 
ΔΎΔΥ ὙΠΙᾺ ἰΐ ; 88. ποίῃηϊηρ 18 οοπηΐηρ ουΐ οὗ ἱΐ, 80 
ΘΙΠΟΥ 88}}4}} [Πότ 6 Δηγιίης ἰὰ τ. ΤΏ6 ἀαγε 
[δὲ ἀὸ Ὀεΐπρ Ῥγοϊοη χοὰ ΤΊΔῪ Γοῖδρ ὅο Ψ θη δὴ Βα 
Ἰοπρ αρβὸ ἰΐξογοα ρῥγϑαϊοϊίου οὗ τυΐπ ; Θοτρ. ὕοο ὁἢ 

εἢ. χὶ. 8.--): Ὁ ΘοΟτΩ ποθ 8 ῥτορδοῖ τὶ (ἢ6 

ΤΏΟΟΚΚΟΙΆ, 88 Ὀεοὶπρ ΠῚ8 Ῥ6Ο0Ρ]6. Οἱ Βῃ ἢ [6]]οὸν- 
80 οὗ ἴ:6 βεγνδῃᾷ οὗ ἢ ΤΠΟΙΡ Ἶ 9 
Ὀαδο δἱ Ἰαϑὲ 1 ἃ ὑσθ- ιηϊμοηῦ 8686 [86 τεϊδίίοι οὗ 
189 ἱποασιδῖο ὅοῃ οὗ Οοάὰ ἴο 6 ΌΠΩΣ τα (Εχ. 
χυὶ. 28).---ἷὰΣ. 28. ΠΣ, Ῥγοροῖϊο ῥχοϊοσὶῦο : ἜΘΕΙ, 
“10 Ὀτίηα ἴο τοδὲ ;᾿" αἰζεγ (86 ἴσου Ὁ] ΒΟΥ χῖνθ 
Ἐποτηβοῖνοθ, (πο ἱπυθητῖτίγο ἸαΟΌΣΒ, σστηθ8 ἴδ6 
ΒαΌ ΔΝ οἵ μον δὴ (αοη. ἰΪ. 1 54.).---ΑΣϑ δὺ βαπὰ 
(ελ. ἴχ. 1, χί. 8), ἰῃ οοπ ταδὶ 10} [86 Ῥτθοεαϊηρ : 

“8.6 Ῥγοϊοηροα,""---)Π με Δ), [86 γε γθ8] ΘοὩ- 

ὑδεῖδ οἵ ἐνεῦυ Υἱβίου οἵ Ηΐδ ὑσορμοίβι- ἰδ ποτά, 
δὰ [86 [Ὠΐηρ τηοαπὶ ὉΥ ἴθ6 ποσὰ. Καὶ] γἱρθμῦγ: 

[80 ἀδγβ ἴῃ ψὨΐοδ ΘΥΟΓΥ Ὀχοάϊοίοὰ ποτὰ 884}} Ὁ 
ΤοΔ]Ζοᾶ. (ΗΈΧΟΕΤ: “85 κ᾿ ἀπύφεν 8 ΙΩΘΙΕΪΥ ΡδΓ- 
114] {01 Π]ταθπΐ, 88 ἴ [π6 Ῥτορδοῖβ μδὰ οχαρρογαϊοὰ 
ΒΟΙΩΘ δὶ, "᾿ οἷο.)---Ἴγ. 24. Α8 ἰδεσο 18 αἷδὸ ἃ 
[4180 (2 Ῥεῖ. 1Ϊ. 1) ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ (δ }07),---τιθτο αἰντηδ- 

ἄοπ (8ΌΡΏ), τ ΙοΝ ἀδοοίνεβ ἴῃ ἰδ μὰν οὗ Βεῖ- 
ἘΠῚ. 5 

ΤΟΙῪ ΠῚ} [18 διηοοίῃη 682, ---ἰα αἰγ η6Ἷ  ἱπορίτοὰ 
ῬΙΟΡὮΏΘΟΥ ἰδ ἀἰδίϊηρσυϊθηοα ἢἤτεξ οὗὨ 41} ἔσοσῃ 1, δῷ 
1ῃε [ΟἸ]ονίηρ οομ γαβί βίον, δια 88 ν71}}, οἵ ΘΟΌΓΣΘΘ, 
6 Βῃονγῃ 5.1}} πηοσο ἴῃ οὗ. χὶϊ. ὙΠΘΙΘ 5814}1 ὈΘ 
ὯΟ ΣΩΟΙῸ, οἷο., 8 ῬΔΓ8116] ΨἹῈ : “δα {867 5841] 
ΠΟ ΠΟΤῈ 186 1 ἃ8 ἃ ῬΓΟΥΟΙῸ ἱπ [δΓδο] " (νοσ. 28): 
[μὲ τηοοκίης Ῥγού τ μὰ βκϑὴ βῆδρε τὶϊι [ἢ9 
ἢ ον οὗ {86 ἡ ἶβο ῬΓΙΟΡΉΘΟΥ ἴῃ ἴβταθὶ. Ἡδποα ἴῃ 
γον. 2ὅ ἃ οο-οτϊηδίθ ΟΣ στοβυχηθὰ "3. Το ἀϊ2- 

ἡπποῖῖνο δοοοηὶ (γεδὲδ) οὐ ΣἼν ΤΆ ΚοΒ “41 20- 
τε 

Ὠονυϑἢ ᾿" ἃ βοηΐθῃοο ὉΥ ἰίβοΐ, 8ὸ ἐηδὲὶ {π6 Ατὲδον 
οὗ {ππ|6 Ρ7Ὸ Ποῦ βοΐ Ηἐριδεὶ ἴαοοθ ἴο ἴδοθ στὰ 
1.10 ἴα]86. Ἂ ΕΣκα ΤΏ ΠΟΥ, ραδλέα αἱ ἴδ6 ἐπὰ οὗ 
ἽΞῚΝ δοίβ 88 ἃ αἰδ᾽ υποῖῦνο, ψ 116 [8.6 σοπ͵ ποῖλνθ 

ἐεελπα-ζειμαππαΐ, πὶϊὰ ἊΝ σομηροίβ πὶ ἴοϊ- 

Ἰονβ. ΦΔεβόυδῃ ἀκοῶν ΤΡ λζονροὶ ὈΠΟΟΙ ΤΟ] ] δα 
ῬΟΙ͂ΝΟΣ ἴο ἡ με ΒΠἃΔ ΔἸΤΩΣΣΏΥ ΡΟΥ͂ΤΟΣ ἴο τὰκ ἰΐ 
βοοὰ, Απὰ νι} {Π|}8. ἰδ ἜΑ Ὴ 186 δἰδίετηθαξ 
παῖ ἴδοτα 5711 6 πο αγίδθοσ ἀδῖαυ, πὸ Ἰοὴ 
Ὶ ο θοσεπιὶ (τ τοίρθγομοθ ἴο [δαὶ βὐβ κα οοὲ 

ΥΟΙΣ ὅδγβ (Μαϊϊ, χνὶ. 28, χχὶν. 84), ἴῃ τος- 
ἴογε ψἸ ἃ δα Ὠ]θοῖῖνα, ῬΕΓΒΟ Δ] ΔΡΡ] σατο, ϑιυιοῖ 
ἃ [Ὁ]ΔΙπηοπὶ οἵ [86 αὐνγίπα ργϑή οι Ὑ}}} δ 1}}9 
ΒΔΠ6 ὕϊη6 6 [6 οπὰ οὗ ἴθ ἴα]59ο αἰν]ηδίίοη, 
ΜΈΙΟΣ " [18 ΨὙΕΙΥ͂ ΤΠΘΒῺΒ 18 σογοσοὰ πὶ αΐ8- 

. [Ἶ|ἢ ΒΟΙῺὴΘ Β6η86 8180 ἴδε ΖΦ οδονδὰ, α 
τ ΜἝἙεκδίαπὶς, ἰθ οοῃμ Γακιθαὰ πὶ ἢ ἀὴρ ὑΓῸ- 

ῬΉΡΟΥ ἦπ ζΌΠΟΙΑΙ. Οὐπρ. Ὀοδίἀθ8 οἢ γοσ. 2, οἢ. 
χὶ 

Ιῃ εν. 27 {μόγθ ἔου]Π] ΝΒ ἴδ6 Ἰηοτο οδ͵εοοϊνο 
ΔΡΡΙΙεδίώοῃ, τϑίειτηρ ἴο ἴη6 τηδίζον ἐἰβο ῖ, ΤῊΘ 
δἰαϊοιηθηὺ ἰμδὶ ΣΓ ὑΏ6ΓῈ ἰδ ἃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ δἷ 81} μδὲ 
Ὑ11} γοῦ Ὀ6 [Ὁ]8]]6(,, ἰΐ αὖ 41} ουδηὺὶβ σοΐδσβ ἴο ἐἶχοδα 



ΟΠΑΡ. ΧΙ]. 

δαὶ δἴὸ ἴδ οἱ᾽ (Ὁδῃ. υἱῖϊ. 26, 17), ἰδ τεὐθοιθᾶ ὉΥ 
Ὧο 1,ογ δ8 ἘΖεϊκῖοὶ. Βαΐοσο 1ΐ να 8 ἃ τηοοἷς- 
ΕΥ̓ οἵ 6 ῃονδῆ, ἤθε ἯΔ Ἦδνθ ἃ ἸῃΟΟΐκο ΣῪ οἵ Ηΐϑ 
Ῥτορῆοὶ ταῖμοῦ ἱπ {π6 σψογὰβ αὐοϊοα.---- Ἴ6Σ. 28. 
866 88 ἴο ἰδ ἑοτιϊπΐηθ ἩΦΊΏΕΙ ᾿θΓΘ, 88 ἴῃ γῸ Σ. 2ὅ, 

ΕΥ ΔΙ, γαπι. ἃ 29δα. 

ΒΟΟΤΉΪΝΑΙ, ΒΕΒῚ ΒΟΤΊΟΝΒ. 

1. Το δἰγχηΐβοδηςο οὗ ΡΙΘΟΥ δηὰ 1ἰ5 ἔ0]ῈΗ]- 
Ϊ τοδὶ ἴοσ ἔὴ6 αἀἰνὶηθ 

δ 
2. Π ὁ αροῦ ἷὰ δηἃ ΑἸτα ΒΓ μόνον ΜΒ1ΟΣ 

Οοὰ αἰἰτίθυΐοβ ἴο Ηἱτ,56 1 ̓ὴ ἴ.ι6 βοοϊζοῃ ὈΘΙΌΓΘ τ8, 
86 σοῃεχδοίδιὶ 1 [4186 αἰνἑπαίοι, ἰβ ΟΣ οζοϑὰ, 
ἔμο ἴμ6 νγογὰ οἵ ῬσοΟρΡΠΘΟΥ͂ τη κ8 τ Ὰ 86 πψογὰ 
οἵ οτγοαϊίοη, απὰ νας ΒΕΓΥΘΒ 68 80 ΘὨΐ [ὉΣ 
διε ἀἰνίπο βουθγεὶ ΧΏΤΥ πῃ [.9 ἰδ ἴον οομπδοίίοη ἰθ 
ποῖ 688 δῃῃ διρυϊηθηΐ ἴῃ [8 ἔοστηοσ. ΒΥ ἴδ6 
ποζὰ οὗ ἴη6 ΕΌΌΓΠΔΙ] ποτὸ [6 ἈθαγΘη 5 τηδάρ, δηὰ 
411 [Π6 Βοσὶ οὗ ἰδοῖὰ ὈΥ͂ [86 Ὀγοδίι οὗ Ηΐϑ του τὰ 
(Ῥβ. χχχίϊὶ, 6). ὙΤΔδ ᾿ἰνίηρ αοὰ ἰδ αἰδο ἐμ αν 
οἵ ΠΟΟΥ͂ 88 ΓΕβΡΆΓΣΑΒ 1ΐ8 [116] πγοηξ, 

: δὶ 8 δοοερίθα 88 ἴσυϑ οἵ με ἀϊΐνίηθ 
ὔμμ πῃ ΟἸοδίϊοη δοηλθθ ἴο Ὀὰ ΔρρΙοὰ [Ὸγ {λ6 
ὩΠΔΙπιοηΐ οὗ ῬΓΟΡἤΘΟΥ 511}} τοτο ὉΥ (αν ἰῃ 
θὶνίπο Ρτονιάθῃοο, [0 ὁο-Ορογαίίου πὰ ρουοτη- 
τωοιΐ οὗ αοὰά. Τῇο Εὐοὶ {(“ΦοΠοναῖι," γοτ, 
25) 1ῖ6 μοὶ πιοοὶν (μ6 ἀοἂ οἵ [6 ϑΡΙΠΗΪΠΕ δὰ 
ἔδεε ἐπὰ, οἵ (δς οτἰσίῃ δηὰ {πὸ μοδὶ, Ὁυΐ 4180 Ης 
ἯΟ ἰ5 οο-εχϊϑίθηΐϊ ψ 1} (δο 16 οὗἩἨ [0 ποτ]ὰ διὰ 
πρθοΐα!}} οἵὗὁἩ τπιαπκίηά. 11 ἰδ [06 ἀϊγίμθ ο]οπηθηὶ 
ἴῃ δηὰ σοϊχοὰ Ὁρ ψἱτὰ ὑμ0 ἰβίοτυ οὗ ἴη6 που] ὰ 
ἘΠῚ} Ἐ]ΘῊ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἢδ8 ἰο ἀο. Βαυΐ 118 ἴδ ποὶ 

[86 οἴογμαὶ ἰάθα, τσ 18 ΘΟΕ ΠῸΔΙ}}Υ 
ΐ 1ἴ8961 δον, βὸο ὑπαΐ τ μαὺ τοίογθ ἴο ἰἰτηθ 

διὰ μίδος πουἹὰ ἐπ ΘΟΙαραγίβου πὶ} Σὺ παν ἴὸ 
δ6 οὐ 88 1:6 ΤἸΏ6͵Θ ἴογπι οὗ γεργεϑοῃ θη, 
Ἰπεὺ (8 ἀἰνίηθ οἱστηθηὶ ἰδ Αἰϊκο ἔθ τοδὶ ψΐοῃ ἰδ ἰδ 
Ῥτοάϊοϊεα, δηὰ ἴδῸ ἩΪιΐσὶι 15 Ῥτορθαὶοά. 
ΑΔ γτοσροοίδ {π0 ἀϊνίης ἄξδογθα, ἩΠΟὮ Ὀθόδιθθ οἵ 
δ δὲ ἀθνεϊορθα 1{96}{ ἔτοτῃ 8:6 ᾿νοῦ] -Ῥ] δ οὗ 
Ὦϊος ΟἸεαίου ἰηΐο ἴῃς δου η86] οὗ βαϊναϊζοῃ ἱπ 
ΕΑ τίδί ἴογ ὅς ποτὶ ἃ, {πη μ8 σπὴ8Π δπὰ ργοδὺ τηδὺ 
δὲ ἀἰϊδουϊπριίε)οὰ ; Ὀτιὺ Ὀοοδηβο Ὀοίἢ ἀγὸ βοσν 68 0}6 
ἐπ οαζεγίηρ οαΐ ἴδε ἀθογοο οἵ Οοὰ, ὈΟΓΏ δἰὐκο ἃγῸ 
ἀϊνὶπο, δπὰ ἐδοσεΐοτα ϑυϊαιὉ}6 ΤῸΣ ῬΤΟΡΉΡΟΥ. 

4. Τὸ ἰδ οὗ ἱπηροτίδποο, ἨΟΥΘΥΟΙ, 88 ΐβ 
ἴα ἀοἶαγ, 88 οἷ Ππ6 μοβιροποιηοπῖ, 6.9. οὗἁ 
Ὧ.5 ππα ἐδείδοι οἱ Ὧδο γτορἤθοϊοα οὗ Ἰαάρτηροῖ, 
Ὅποι {ποτα ἰδ ἃ ἄθηοθ Ὀοίνεθῃ ἐδθ ᾿γχο- 
Ἰρη βία οἵ [26 ἀωγε διὰ 186 αἀἱνίῃθ Ἰοηρ-βπῆετ- 
ἱ [ογὈθαγϑησα (2 Ῥεῖ, 1, 9), ἃΒ ἰῃ ἔδθ οα8θ 

ΟΤε ὕ5 ἴῃ ΚΖεϊκῖ6], Ὑῃ6 ῬτορὮΘΟΥ οὗ λιάρτηθηξ 
ἴα Ὀεαϊάθε ἃ Ῥγοδοβίης οὗ δ τ βο Ὧ 80 ἴδ ἰῇ ἱϊ 
᾿αἰρηρεδαι ον ἐν Ὠΐδησα ἩΔΙΘΒ 10 68, [}6 

ομΐξ οὗ [88 ὨΣΟΡΒΘΟΥ͂ ΣΩΔῪ δΒίἰηάεγοά. 
Βαϊ εὐϑη δραγί ἔχοι βαοῖ οομά ἐἰοθδ! Υ ᾿γίηρ ἴῃ 
ἴδε ὕλην ἰἴδο! , ΟΥΠΟΓ οἰγουτηθία 68, αἰτγάγδ, μον- 
ἅψετ, Ἡ{Π|Π6 ὉΥ Οοά, τηᾶγ αἷνθ ἴο ἃ Ῥτορ θοῦ 
οἰδγδοῖον οἵ "ὥῶνο [οσεδῃογίθεη(. 

ὅδ. “ῬΓΟΡΏΘΟΥ 88 δῇ δοῖ οἵ (ἢ ; 10 ΠΣ κο 86 
ἀοτοδηδοὰ ἴα. Απὰ 88 ψῇπμαῖ. ἔσιιθ ἐλ ϑν 
ἰμδίοξοα οα ΔῦοΥΘ 81} 88 ὁοῃγογβίοη οὗ 

189 

τοϑὶδἰοὰ τὴ 9 δἰ πῇ] οοπθοϊοιιβηθεθ δηᾶ 16 οἵ Ἀπ06- 
Ἰϊοῦ, ἀπ 8 γοϑίβύθα ὉΥ 1 (Ασμοϑ νἱ. 8). 1ἰ ἰ8 {16 
παίτο οὗ δἷη ἴο σϑόκοι 96} ἴο ὍΘ πὸ επἷῃ, δὰ 
ὮΘΙΟΘ 88 ΤᾺΣ 88 ροββὶ Ὁ]0 ἴο Ὀγθαὶς πρ 18:6 ΟΠ Θ0- 
Ὀομῃ δμῃὰ ϑεοραγαῖθ Ὀϑίνθθῃ βίη ἀπά ρυπἰδι πιο " 
(Βζν.). 

ΑΣΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΈ. 

[“ἯἼ1Ἄ][ΓἁΘ 6 σαπποὶ αὶ ἐὨΩΚ τ ἢ πγοπάοσ, τ ΘᾺ 
Ἧ6 ἸΟΟΚ ὉΔΟΙ προς (86 ἰἰπιε8 οὗ ἴμεβο ΟἹ Τοδβῖα- 
τηθῃΐ Ῥγορδοῖβ, οὗ [86 οὐδ παῖ ἱπογθα Ἡ]}Ἐ ἀπά 
ΤὨΘΑΒΌΓΟΪΘ8Β οομδηῦ ἴῃ ὙΈΪΟΝ 80 ΤΩΔῺΥ οἵ {86 
ΒΟΟΡΙΘ 8661} ἴο το δῃϊ ὑμοιηδβοῖνοβ ὑ}, Δ1ἴκο ἰῃ 

ἤδηοο οὗὁ ἴπ6 τηοϑὺ ϑο]θ αττΐηρβ οὗ Οοᾶ, 
ϑηὰ ἴῃ δρίζ6 οἵὁἁ Βουδγαὶ Ἰουγοτ Ὁ ΒΡΡΘΆΤΑΏΟΕΒ ἰὴ 
Ῥχονίάθῃοθ, τ ΠΙΟᾺ βοοηθὰ [0 χὄῖνο πὸ ἀσυθιΐαῃ] 
ἱπάϊοδίίοῃβ οἵ ἃ οοτηΐηρ βίοστω. ... Βαυΐ ἱξ δ 
ΜῈ] (ὉΣ 18 ὕο ΘΓ ἰπ τχϊηὰ, ὑμαὲ 16 βρίνί! οἵ 
ὉΠΌο]ἰοΐ δηὰ ἔα]8β6 βοουσὶγ, τσὴ ῥγονα]θὰ 80 
Οχύθηβί οὶ ἴμθη, 8 ΟΥ̓́Θ βρτίπρίπρ ΤΟΥ ἈΠΟ, 
δηὰ 8 γἱαὶ δΔηπουποοὰ ἴῃ Νοὺ Τοδίατηρηϊ 
βοτίρίυτε 85 ἀθοϊϊηθα ἴο ἴοσπη ἃ αἰβίηχυ δ ϊησ 
ὁβαγβούοσί βίο οἵ [6 1880 ἐἴγμ68. [11 ΜῈ ἃ εἰστιίβ- 
σδηῦ αποβίοη οἵ ον ],ογὰ, δηὰ ον θη} Υ ρΡοϊηϊρὰ 
ἴο ἴΠ6 στοαὶ ἀοίδος ἰπ 118 τοϑροοὶ ἐμαὶ βῃου)ά 
ἀΐθοονος (86 } ἢ Ὀοΐοσθ ἔπ σομθιτηϊπδίίοη οὗ 4}} 
τίη ρα, “Θα ἴδ 6 ὅοη οἵ τηδῃ σοῖηθβ, 8}8]] Η6 πὰ 
μι ἂν [86 δατῖὰ “ ΣΝ ἀπε ὨΔΙΏΘΪΥ, 88 Ηθ 

ἢ βροακίηρ οὗ, ---ἰαὶ ἰσίηρ ἴῃ 60Ὲ- 
βάθῃοθ ἴ.6 οογίαϊητγ οἵ [ἢ 68 ἔρτά κ μιβη προ ϊαείον 
ἴο Ρυϊ 8 Δ] οπὰ ἴο {πὴ 6ν1]8 ἐμαὶ αἰἱοὶ Ηἱφ 
ΟΒυγοι, δὰ ἰῃ {π18 οοπἤάοησο τναϊθηρ, βορίπβ, 
τα τς, ἴο 16 ]α58ῖ. ΤΏ δροϑίϊο Ῥθίδυ 4180 
ΤΟΤΕ αἰδοῖ ἱπεϊτηαίθβ ἢ) 18 βοοοπὰ δρἱ81}6 
ΜΠδὶ τηὶμῦ Ὅ6 Ἰοοῖκοιὶ ἴοτ : “ΤΏΘΤΘ 8881} Θοτηθ 
ἴῃ [86 Ἰαδὺ ἄαγβ, ΒΟΟΉ ἘΣ, ναὶ Κίης δυο Ὁμεὶσ οὐνσῃ 
Ἰυβίβ, δῃὰ βαγίην, ἡ Βστο 5 {Π6 Ῥγοιηΐθε οἵ Ηΐ 
οοηΐη σῇ ΒΕῸΓ δβίηοο ἔδο ζδύμιουβ 761} 8616, 4]} 
ΤἈΐηρα ΘΟ 6 88 16 γ γοτὸ ἤγοτη [ἢ 6 μὰ ἀταλρῇ 
οὗ {86 που]. [Ὁ 111 το 6 Ὀπάογβ 
{μαι [ῃ6 ἀδηροῦ ἔγοπη (18 βοῦσος ἴο ἰηΐᾳ δ᾿ ἢ οἵ 
(οἀ 8 6]εοῦ Μ1}} δ᾽ νναγβ Ὀ6 Ἐ886 στεδῖθσ, 8:6 ΙΏΟΥΘ 
[6 Ἐπιθ ἰδ Ἰδηκίμοηρὰ ουῦ τὶ ἷβ ἴο ἱπύογυθῃϑ 
δεΐπνϑοῃ ὑπ ὅτι ἀπὰ βοοοηὰ οοτηΐπρ οὗἨ (Π8 [,ογὰ. 
Εοὸγ πιο, ἡ ΟΝ 18 ᾿8Ὸ βαϊὰ ἴο {τὺ 411 {πΐη 

18. γοϑρθοῦ αἰ8ὸ ὑγ108 ἴδ ΓΒ, μοὶ ἐΐ εἰραῦν 
ἐπα ρδὶγβ ἴῃ τ θ ἢ ΒΒ τηϊπὰβ [06 [οαπαάδοη οἢ πος 
ἴα! ἢ τοδίβ---ἰη6 ποσὰ οἵ αοὰ. [πῃ οοιηποη πὶιὰ 
ΟΠ ΟΣ ἐβίηρδ οὗὁἨ πιϑαμοῦ γά]αθ, [Π18, ἴοο, βθϑῖῃβ ἴο 
ΜῸᾺΣ ΟἹ Δ8 ὥϊτηθ Ῥγοοθθῆβ, δηἃ ἴο Ὀθοοηθ, ἴῃ 6 
Ἰοηρον ἰδ 18 ἴῃ 86, 0[Ἀ6 1688 ἱῃ ΡΟΤΕΣ δηὰ νδ]06. 
ἔνθα δἰγεδὰν ἱξ ἴθ Ἰοοϊκϑὰ Ὡροῦ ὉΥ̓͂ ὨΙΔΏΥ 88 601}- 
ΡΙΓα ΘΙ δηϊᾳαδίεα, ουἱ οὗ ἀδῖθ; ἴλο ἴδοίο οἵ 
ἢ 10 ὑοδβιλβδοθ αἵ Ὀπὺΐ [δι γ ἀοβοσθὰ ῃ 1[ῃ9 
αἀἰδίδπϊ δ σομ ασ68 ΠαΥΘ το] θὰ ΔΌΓΕΥ 5311η60 
ΒΟΥ ὑοοῖς ρἷδϑο διὰ πεσθ ραΐ ὁ τϑοοπὶ ; δηὰ ἰ}}0 
τεοογὰ ἱ [88 Ὀθθῶ 80 10 
ἔγοα ΘΠ ΟΥ μδηάϊρά, πὰ 8ὸ ἔν ἀἰφουδθειὶ, (αὶ, 
μόνον 1080 ἴο Χοπὶ ποις ἰθ9 ἰπ ογεβιίηρς Ὀυΐ 
ὙΠδὖ ΡΟΒΒ68568 {8:6 ἔΓΟΒΏ 688 οἱ πονϑὶ ἐγ, [Π6 βαογοὰ 
ΨΟΪΌΙΩΘ, 80 ἴα ἥοτι Ὀδΐςς 4016 ἴο πουγίβῃ δηὰ 
ἘΜΌΣ 8 ᾿ἰνϊηρ αἰ τ, ἢδ8 186} ὈΘοομ6 δἴδὶα δῃὰ 

“ ἤῆβ ἐξ ἰβ ἐμδὲ παῖαχαὶ θη ἠυάκε οἵ Οοά᾽ 5 
ΜΟΙ, α8 ἢ, 1 Ὁποὶγ οσὴ ῥγοάπουίοῃβ, ᾿ζ 6 γῸ 
ϑυθ͵οοὶ ἴο ψαδηρ δηὰ ἀδϑόαῦ. ΤΟΥ͂ ΚπΟΝ τοὶ 

πῃ οχἰϑίθῃσθ, 90 

186 μαὲ ὑμἷξ ποσὰ οἱ (οἀά, Ὀοὶηρ ἴ}1ὁὸ οχργοδϑίοῃ οἵ 
Ηἱδβ οσῃ οἴοσῃδὶ ποίμσθ, μδδ ἱῃ ἰὺ ψ]δὶ ᾿ἶνοβ διὰ 
ΔΌΪα 65 [ῸΣ 6Υ̓ΘΥ,--- δὲ 18. 88 ΠΟῪ δηὰ γο8Ὲ} ἴο [86 
Βεασί οἵ δι 5111}, δβ 109 ὙΟΣΥ͂ τηοτηϑηῦ δα, 
δᾷε8 ἀρο, ἰ ῥτοοοοαφὰ ἤοσα ἴδ ᾿ρα οἵ ἔδοϑο πδι9 



9 
40 ΕΖΕΈΚΙΕΙ, 

5. Ἀ8Β ΠΟΥ͂ ΓΘ τον ὉΥ ἴθ Ηο]γ Ομιοβί. 
οῦ, δοῃς Ὑἱ ἃ ργογαιησ ᾿βηοσγαῃοθ ΟΣ ἴογ- 
βου [Ὁ] 688 οὗ (818 ἢ ὑταΐ, Π6γο ἰ8 [ἢ ἴαδοὶ- 
γπιϑίληρ ἰηδαθηοο γῃ1ο ἢ 18 ἂρ ἴο Ὀ6 ψὶθ] ἀρὰ ΟΥῸΡ 
ΣΩΘῊ Β 1148 Ὀγ ὕΠπ6 ουνδτὰ πον επθηῖδβ οὗ δβοοδῖν 
ἰῃ Κπον]εοᾶρο δηὰ οἰν! ]ϑαιίοη. Ηΐτο [86Υ μὰ 
δὴ αἰϊσδοιϊῤνα οομύχαδὶ ἴο ἴἢ6 δἰδυ ΟΠΔΓΥ ΟὨΔΙΓΘΟΌΔΙ 
οὔ [6 στουπὰ δηὰ οδ]οοῖβ οὗ αὶ. ΕῸΣ ονοῦγ- 
ἐπὴν ἴῃ τ 8 Ἰον Σ Π 6] βϑϑιὴβ σοηβίδΟΥ ἴῃ Ῥτο- 
ἔτοδϑ, δῃὰ ἀν δων Ἰορθ ἔου ἴδ ζαΐυγθ. 10 ἰβ 
θοσηθα ἱποσθα 06, ὑμαὺ  Ἀ116 δύο νἱῖ8] ΡΟΎΘΙΒ 

ΔῈ δὲ οῦΚ, δηὰ βυιοἢ ἃ σΑΘοΡ οὗ δα γδηοθιηθηΐ ἰδ 
ἰη ῥγοϑθρεοί, αἀοα βμουϊὰ ΙαΥ ἃ βυάάξῃ διγεϑὺ ὁ 
[80 νϑϑὺ. πιο ποτ, διὰ πὶπὰ ἀρ [86 αἰἴαϊτβ οὗ 
[δε ψοτ]ὰ ὈΥ Ὀτίηριηρ ἴῃ [86 χεα δὰ βη4] ἰβϑι68 
οὗ οἰδεῖ. ΝΑΥ, ἐξο Ὀε]ϊοῦ οὗ ἃ Ῥογβομδὶ αοά, 
βορδζαΐδ ἔτοιῃ [88 ὙΟΓΚΙΩ Δι ΒΕ οὗ ἢ15 Ο ἢ Ὠδῃι8, 
δὰ ΘΔΡΘΌΪ]6 οὗ βυάάθηϊγ ἰηϊτοαποίηςς 8 βίδίθ οὗ 
[Ὠϊηρ8 δἰ οροῖμοσ πον, 18, 1Ὼ ΤΩΒΗΥ͂ ΠΌΔΙΙΕΙΒ, ἔαϑί 
αἰνίην αΥ. [ἢ 8 ΠΟῪ δα ΡΘΟΌΪΙΔΕΙΥ δα 00]6 ότι, 
[86 οΪὰ σΕΓΏΑ] ἀπιὶ ἰΔο]αίγουδβ ὑθῃἀθ 0168 ἀγα σα υὶν- 
ἰὴ, ἱπιρὶ ουδὶγ ὁοιμτα ἢ ] πρ [8ι6 αἀἰνίῃθ δὰ Βυϊηδῃ, 
ἸἀΘη γίηρ ὑμ6 ογοαίασε τ [86 Οτθαῖοσ. Απά, 
υαρίηρ ἴτοια Ῥγθβϑθηῦ ἃ} Π668, ἔθ γθ 18. ὕοο 
ὩΔ.0}) ΓΟΆΒΟΏ ὅο ΘΟπο]υάδ ἰπαῦ, ΡγΘΟΐΒ6}Υ 88 ὈθίοσΘ 
ΟἸγὶδὺ οδιμθ ἴο ὀχοσαῦα ἡ ρστηθηῦ ὈΡΟῚ ΨΘΥΆΒΔ]οσΩ, 
ἃ ΓρῸ ἴον τοογἰαΐν ϑαυίοιῦδ ΔΒ ομα οὗ [86 ταὶ ζη- 
ἱπῷ ἀο]υδίομδ οἵ [86 {1π|16, 80, 88 ἴδ ρογίοα ἀτὰν"8 
ΟὨ ἴὉΓ Ηἰβ οοτρΐηρ ἴο ὀχϑουΐθ ἡαάρτηθηῦ ἅροπ {16 
ΟΣ], ἃ {|κ6 τὰρθ Ψ1}1 ργθυδ}} ἴον ἃ τοογία ψ σοθρεῖ, 
- τοῖο ἴα Μ}1}} βεεὶς ἰο οοβίουμπα μοανθὴ δηα δὰ 
αοά μὰ πιδῃ, δῃᾺ, 'ῃ 8 ἸηδΏ 6 Ὁ, ΡΟΒΒΙὈ]Υ θυθὴ 
ΟΕ ἀδτίηρ δὰ ρῥγεβυχηρίθουβ ΤΔὴ ἴῃ [ἢ6 
ῬΆΡΔΟΥ, ΜΠ] αἀἴθροβα τηδῃ ἴο “οχαὶῦ ἱτηβοὶ ἱπ 
[6 ἴθι}}]Ὲ οὗ οἱ, διὰ ΒΟΥ Εἰτλβοὶ τμαῇ Ἀ6 ἰδ 
Θοὰ:’ μδὺ ποοά, {π6}, ἴουῦ ἴοϑ ψὩοὸ που]ὰ 
ΘΒ0800 [86 οοπάοσιημηδίίοη οὗ ποθ πὶ]οκοά, ἴο ]οοῖκς 
ΜῈ] ἴο ἴ6 ἰουπαδίίοῃ οὗὨ {6 [αὶ ἢ, δηὰ ἴο 8660 
(Παὺ [18 βίδῃβ ποῖ ἰη [86 ψίβάοπι οἵ τδῃ, Ὀύΐ 
ἴῃ {80 ποτὰ οὗ αοὰ ! Ηον οδτοίυ] βμου]ὰ θδο ἢ 
Ὧδ ἴο ἀν 611 θοϑ:46 186 ἔοπηϊαίη οὗὨ 181861} ΕΌΓ 
Εϊη68 οὗ ἰχ14] τηδῃ  ΒΌ Υ ἀτὸ οοτηΐηβ, ἰπ ψΒΙΘΒ 

ΠΟΥ͂ ΟὨΥ͂ ὍῺΟ δἵὸ ἐμυρδὶ οἵ Θοά, δπὰ Κορέ ὈΥ͂ 
ἴδ ρόνον οὗ Ηἰ5 ϑ'ριτῖ, ὁδὴ ὀχρϑοῖ ἴο σϑδίβί [88 
ΒΝ 6 1 1ηρ΄ 0146 οὗὁἨἁ ἀοἰτδίοη, δηὰ ταδιηἰαΐη ΟΥ̓ ἢ {6 
ΔΡΡΟΔΣΆΠῸ6 οὗ Επ5 Ὁ ΘΟ ΕΠ ΑΙΕΒΑΊΒΕΣ Ἀπεκιοὶ, 
ΡΡ. 124-126.---. Ε.] 

ἨΟΜΙΚΈΤΙΟ ΒΕΙΝΤΒ. 

γος. 22. ““ (οὐ Βραῖοβ [δ ὑποοάϊγ, δπὰ ὑΠΟΓΟΌΥ 
ἰμνὶῦοβ ἐβοτ ἴο τορομΐδποο. Βαυϊΐ ψμδῖ ἷβ 1Ὁ (ΠΟῪ 
ἀο ΤΏΟΥ 8οοβ δὲ 86 βουνδηΐβ οὗ αοά, δηὰ 
ΤΟΟΚοΩ ὑμποὶρ ποσὰβ ἴο Ὀὸ 1416 [4168 (ΗΕΙΜ- 
ΗΟΡῈ.).----“ ΤΏ (ΠΟΥ ἀοδρίδοὰ [6 τίομθβ οἵ 
ἀϊνίπο μοοάπθ88 δηὰ [ογΌθδγα ποθ δπα Ἰοηρ- 80} γ- 
ἴηρσ, δηᾶ ἱἰποΐοδα οἵ 8] ονίης ὑμοσηβοῖνοθ ἴο Ὀ6 
1 ὑπο Ό ἴο στοροῃΐδῃοθ, αἴζου [μὴ ῦ Ὠδγάμθββ 
δὰ ἱπηροηϊϊοηῦ Ὠοασγὶ ΤΏΘΥ ἰγοδβυγθὰ ὋΡ ἀπῖο 
[οι Β6}ν68 τα, οἴο., Βοότα. ἰϊ. 4, ὅ ; 2 Ῥεῖ, 111. 
4" (Οο0ο.).---Ἴ ον. 28. Τὴ Βαῦραί τοὶ ἀγα 
[86 γ»τγονοσὺβ οἵ 6 σου], ὙΏΘῚ ΘΥΘΥῪ ἴοηρας 
ΜΕΘ 68 ποῖ δβυβετοα 1[536]{ ἴο Ὅ6 ΠΑ] οποά ἴο 
ἐμ6 Τιοτὰ 8}}8}} 6 Βα]]ονοὰ ἴο ἔπε μοτὰ ὉΥ ἴδ6 
)αάριποπῦ οὗ σοῃάεταπαίίοθ. Τὸ Ὀ6 οοῆι ἴο 
σΟμἶθ88 [πα Φεβὰβ 8 ᾿ωοσὰ 18 ἱπάθθα ἃ ζδστί 16 
ΘΑ Ό ΑΙ, 1 ὁπθ ἢ85 ποὺ οἰδογιν δα ΒΔ] οεὰ Ηἶπ. 
--Ἴς Ἰγίηρ τωουτὴθ πο αοα᾿Β ψογὰ οδηποί 
βίορ δῖθ σοιμῃηονοὰ ὉΥ Οοά δ ἀ6θ6άβ.-- ὕογ. 24. 
ε ΠἸΞΑΝΝ διὰ γοιρῆπεδδ, ἴμοβα ρὸ δαπῃὰ ἴῃ 
μδηὰ διηοηᾷ 8 5ἰπία] ρθορίθ"᾿ (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.).--- “1 
Ψεδβι8, ὙὯΟ ὁδ8 αἴνοσ [86 Βαθυ)οπίδη σαρυν Υ, 

{,  εὰ Ὀθθὴ 8 ἴδἶϑε ρσορμοῦ, οὐ Η]8β ἀἰβοῖρ]θβ, 88. 1.9 
768 δϑϑοσί, ὑβοη τηυϑὶ [88 Ῥ͵οϊηΐθο οἵ {18 γ δ 
Βανθ ὈδΘῺ 4186 " (Ο000.).-- Απὰ 80 αἶβο 888}} 
41}1 βαιτοτίπμ στοργαβοιἑα ϊοῃβ οὗ ἃ βου δ ηρ βἴδῦθ 
οἵ {πὸ Οῃυτοῖ, τ ΐσἢ ἤᾶνὸ ΒΡΓΌΩΏΡ ἴτοσῃ γοάϑοὴ δηὰ 
ΒΟΒΉΪΥ Ἰρασηΐη, σοῖλθ ἴο 8 θη" (ΒΕΒΙ,.. ΒΙΒ.). 
--Φεἴ8. 27, 28: “παῖ οὐ βαγ8β ἯΘ ὅτ ποῦ ὕο 
ϑθραγαίθ ἔγοια 118 [Ὁ] ΠἸτηθηΐ, Ὀοοδῦδο αοαὰ ψΒο 
ΒΡΘΑΚΒ 18 ποῦ ἴῃ Η τι56}} ἀϊν!ἀοα ; ψοπ Η9 ΟΡΘ ἢ 
δ τοῦ, Ηδθ βἰτοίοϊνιοβ οοὐ ΗΪβ παπὰ δ {86 

ΒΔ1Ὴ6 πη ἰο ἴδ 6 ποσῖς, 8ὸ ὑμαὺ [06 Βαπαὰ 1186} ἐδ 
ἱῃ ἃ ΙΩΔΏΠΟΙ ἱποϊυάεὰ ἴῃ ἴἢ6 ποτὰ ᾿" ((Α"Υ.). 

2. Τὴε ίβοοιτβο8 αφαϊηδὲ ἰλὲ Ταἰδα Ῥτορλείβ απὰ Ῥγορλείξ88ε5 (οἷ. ΧἸΙ!.). 

1.2 Αμπὰ {86 ψοτὰ οὗ Φϑβονδὴ οϑιὴθ αηΐο πι6, Βα γηρ, ὅθι οὗ τηδῃ, ΡΓΟΡΆΘΕΥ 
ππΐο 186 ῥσορμοῖβ οἵ ἴβγϑϑὶ ὑμαῦ ῬΧΟΡΏΘΒΥ, δῃὰ δῪ ὑηΐο ὕ86 ῥσορμοῖβ ουΐ οὗ 

8 ἰμοὶσ ον μοασῦ, Ηδθδῦ γο ὑμ6 ποζὰ οὔ ϑμβονδὴ: ΤμὰΒ βαινἢ ὑμ6 [ογὰ ϑῃουδῇ : 
Ὕγοο υπΐο [86 ἴοο 8 ρσορμοΐθ, το ὑγαῖῖκ αἴνοσ {Ποῦ οσσῃ βρίγῖῦ, δηα ὑμαῦ 186 

4 Ὦδνα ποῦ 866} } [1 ἴΌΧΘΒ ἴῃ (μ6 τυΐπβ πάνθ (ΠΥ ρσορμοῖβ θθοομηθ, Ο ἴβσγδθ 
δ Υα Βᾶγβ ποῦ ρ0:η6 ὉΡ 1ἰηἴο ὑμθ ρ808 ἐπ 56} ΠΟΙ 010 8 ψ1Χ8}} τουπα Ὁ}9 ἢοι89 οὗ 
6 ἴβγδθὶ], ὕο τγδκϑ ἃ βίδηα 1 ὑῃ6 ΨᾺΣ ἴῃ {π6 ἄδγ οὗ Φομονδῃ. ΤΏΘΥ 66] ἀθοοὶϊ 

δῃὰ ᾿γίηρ αἰνϊ παύου γγο 88, ϑοηύθηοο οὗ ϑοϑβονδ,---δηὰ ϑϑβονδὴ βϑηῦ ὑμθι 
7 ποῖ;,---ηπά οχροοῦ οοπῇττηδίοη οὗ ἃ ψοσά. ὅϑ'δνν γὸ ἠοὺ ἃ ἀθοθιυ] νἹβίοη, δῃα 

ΒΡΔΚΘ γ8 ποῖ ἃ ᾿γίηρ ἀϊν᾽πδῦίοη, δηα [τμαὲ νῖ}}6}] Βα γτηρ, ϑθηύθηοθ οὗ Φϑβουδῃ, διὰ 
8 1πᾶνὰ ποὺ βροκοη 1 ἸΒογοίοσο ὑδιι8 βαι ἢ [Π9 Τογά ομονυδὴ : ΒΘοδΌΒ6 γ 

ἀοοοῖδ, πὰ 866 ἃ 116, ὑβουοίοσθ, Ὀ6}014, 1 ὅϊὼ Ὡροὴ γοῦ : βοῃύθῃοθ οὗ (6 Ἔκτὰ 
9 Φοδοναῃ. πα ΜΙὴθ μαμὰ ἰδ [οοαιθὰ] ἅροὴ ὑμ ρσορμοίβ ὑμδῦ 800 ἀθοοὶῦ, ἀπὰ ὑπαὶ 

ἀϊνὶπο ἃ 116 : ἰὴ ὑμὸ 45βθι ]ν οἵ ΜΥ ρθορ]θ 8.18}} (89 γ ποὺ 6, ἃῃὰ ἴῃ 86 ΓΘρΊΒῦοΣ 
οὗ {π6 μοιβθ οὗἉ [5γαϑὶ [Π6Ὺ 8}}8}} ποῦ ὯὉθ τορ᾽βύθσθα, δῃᾷά ᾿ἰπῦο 186 ἰδηὰ οἵ 1βγϑο] 

10 58}}4}} ὑῃ6} ποῦ οοζῃθ ; δῃὰ γο πον ὑμδὺ 1 δὰ [6 Ποτὰ Φοβονδη. Βθοδιβο, θύθῃ 
ὈΘοΔΌδ6 ὑΠ6γ βοάποοα ΜΎ Ρθορ]θ, ΒΆ 1} 
8 πα ὑΠ6Υ [{π2. τνὸ νεορὶ8] Ὀυ 1] ἃ ἃ ν78]}, 8ῃ 

, Ῥθδ068 [δαἰνδιίου), δὰ ὕμπογθ 18. ὯῸ Ῥ680θ6 ; 
Ἰο, [ΠΘΥ [{π. ἐμὸ ἔαἰδο ῥργορβειβ)] ἀδὰ Ὁ 10 20} 

11 4 οοδίῃρ. Β'4Υ υπίο ὑμοπὶ Ὑ Β]οἢ ἀλα τ] ἢ ἃ οοδῦϊπρ᾽ : Απά 1 8}}4}} [Ἀ}} : ὕῃθ 
ΟΟΙΏΘΒ ἃ ῬΟΌΓΙΩΙἤ ΓΑΪῃ ; δῃὰ γο, Ο Ἠαἰἰβύοῃθϑ, 8Π4}} [4]}, δῃὰ βύοστωυ ψὶπαὰ 8}}4}} 

12. [εἰιοαν Ο εέοττων πέπά, ε6}}} Ὀγϑαὶς ἕοσίῃ, Αμπά, ]ο, ὑμ6 Μ78}} [8118 ; 8}}4}1 ποὺ ΟὯΘ 88 ὑπο 
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18 γοῦ,  ΘΥΘ 18 ὑμο ἀδιιθίησ τμογονιῦ ἢ γ ἀδαροὰ 3 ΤὨθγοίοσο ὑῃ8 βαιῦ 186 
Ἰρτὰ Φϑβονδῇῃ : Απὰ 18 οϑιι8θ βύουτωυ υἱηα ὕο Ὀγϑδῖκ ἔογὶ ἢ ἴῃ ΜΥ [ὌΓΥ, δῃὰ ρουγ- 
Ἰπρ' ΓΑΪΠ 5841] [8]} 1ὰ ΜΊπ δηροσ, δηὰ Πδ]βίοῃθβ ἴῃ ΜΥ ἔαγυ, απο αἰδοῦς ἀθδύσιιο- 

14 ἴῃ. Απᾶ 1 Ὀγοδκ ἀονη ὕμο Μ18]}} ὑμαὺ γὸ ἀδυῦρϑα Ὑτἢ ἃ οοδδϊηρ, δῃα οδϑῦ 1ὖ ἴο 
86 στουπά, δπὰ [8 ἔοι πά ὐΐοη ἰβ ἀποονογθά, δηὰ 1ῦ [9οταναιθαι]) 7418, ἀπ γ9 ῥϑυ15]" 

16 1ῃ 108 [Ψοταδαιοπι] τοὺ ; ἃπὰ γ8 πον ὑπδῦ 1 δὰ ϑϑβονδῃ. ἀπὰ { δοοοιαρ ἰ8Ὰ 
ΜΥ σσδῦῃ ἸΡΟῺ [86 γγ08}}, δῃὰ Ὅροὴ ἰἤοτα ὑΠαὺ ἀδυδοά 1Ὁὺ τ] ἢ ἃ οοδίϊηρ, ἀπὰ 1 ψ1}} 

16 δᾶγ υηΐο γου, ΤῺ6 ν 811 18 ποῦ, ΠΟΙ ΠΟΥ δΓῸ ὑΠ6γ ἰμδῦ ἀδυῦδοὰ ἢ; Τἢθ ρῥσγορμοῖβ 
οὗ [6γ86] γᾷ Ῥσορῃϑβιθα ρου 6 ΓΒΑ ὁσα, δὰ Ὑγἢ 58} [ῸΓ 1 ἃ Υἱβίοῃ οἵ ρβδ6θ, 

11 διηὰ [676 18 ΠΟ ρϑᾶοθ: βϑοηΐθῃοθ οὗ ὕῃ9 ογτὰ Φομονδῃ. Αμπὰ τοι, Βοη οὗ τηδῃ, 
βοὺ (ὮΥ ἴδοθ ὑοτγαγαὰ ὑμ6 ἀδυρῃίογβ οἵ ὑὮῪ ῬθΟρὶθ, τοὺ ῬΓΟΡΉΘΒΥ ουὖ οὗ {Ποῖ οσσῃ 

18 μεδτῦ ; δῃὰ ΡῬΙΌΡΒΟΒΥ ὕδοι σΟμοοΓπΐηρ μοι, ἃ βᾶγ, Τυβ βδι ἢ ὑπ0 Πμογὰ 
φεβονδὴ : ὮΝ ἴο ὕμοβο γῆ ΒΟΥ εὐξαίδοε ῸΓ ὑπ βθ 98 ΘΟΥΘΓΙΠΡΒ ὈΡΟΗ 8}} Ἰοἱπἴβ 
οὗ ΜΥ παπάεκ, δπὰ γγᾷο τδῖο ὕμθ γν61}18 Ὦροῃ ὑπ ἢθδα οὗἨὨ ΘΥΘΡῪ βίαθυγο ὕο ἢαηὺ 
[«61.}}] 808} Υο Μ11 ἢυπῦ (6 800}}8 διηοὴς ΜΥ Ῥθορὶο, δηὰ γα ν1}} βᾶνϑ 800]8 

19 αἰϊνθ διβωοὴρ γοῦ! ἢ Αμπᾶὰ γο νψ}}} ργοΐδπο Μο ἴῃ ἴδοθ οἱ: ΝΥ Ρθορὶεδ ον μβδηάδι}8 οὗ 
ὈΑΓΙΘΥ δηὰ ἴοσ Ὀ18 οὗ Ὀγοδά, ὕο β]Αύ  ϑοι]β ὑμαῦ βου] ποῦ ἀϊ6, δῃὰ ὕο βᾶνθ 801}}8 

20 αἰϊνθ ὑμαὺ βῃου)]ὰ ποῦ ᾿ἶνθ, ὈῪ γοὺγ ᾿γίηρ ἴο ΜΥ Ρθορ]θ ὑμδὺ μβθᾶγ 1168; ΤΆθτθ- 
ἴογε ἔῃ βδιῦ ἢ} με [τὰ Φοβονδῃ : ΒΘΒο]ά, 1 πὶ ἀρϑιπδῦ γοὺχ οΟνοηρ8, ν᾿ ΠΘΓΘ- 
ΜΠ γὸ ὑμο 1 ΠῊΣ γ6 Β68:} ἢ 0ῃ6 Β00}}8 ὙΏΠΘη Ηγίηρ, δηὰ 1 ὕθα ὕμθι ουὖ οὗ 

21 γΟῸΓΣ ΔΓΤΩΒ, δηα Ἰοῦ 086 5Βοι}}8 ρὸ ὑῃδῦ γα Βυῃηῦ,---ϑοι δ 1ἢ ὑπο βγη. Αμπὰ 1 ἰοδΓγ 
1ῃ ὈΐΘοΘδ ὙΟῸΣ γ6 118, δῃὰ ἀθινοσ ΜΥ Ρθορ]θ, δῃὰ ὑῃ 60 8}}8}} Ὀ6 πὸ πιοῦὲ ἴῃ γουτν 

22 Ββαῃὰ 8ἃ8 ῬΓΟΥ; δῃὰ γὸ Κηον ἰπδὺ 1 8 ΨΦομουδῆ. Βδοδϑιιβθ οὗ ἰγοῦ ] πρὶ 0116 
Ὠοατί οὗὁἁ [8μ6 τἱρῃύθουδβ ἔἈ 86}, δηὰ [νπε}] 1 αἰ ποῦ τρδᾶῖο δἰπὶ 84, δπα ὑμδῦ γ6 
βἰγθηρίῃδη ὑμο ἢΔη8 οὔτ} 6 τιοκοά, ὑῃδῦ ἢθ βμῃου]ὰ ποῦ γοίαγῃ ἔγοσῃ Ὦ18 ὙἹΟἸκϑα ΥΆΥ, 

28 ἴο ΤΟΙΏΔΙὴ 41ν6: ΤὨΘΓΘΙΟΥΘ γ6 8881] ΠΟ ΤΏΟΓΘ 8606 ἀθοοὶῦ, ΠΟΥ αἰνπθ Αἰν:παύϊοῃΒ ; 
Δη4 1 ἀθ᾽ γον ΝΎ ρῬϑορὶϑ ουὖῦ οἵ γοιγ παπᾶ ; δῃηὰ γὸ ΚηοΥ ὑδμαῦ 1 8ηὶ Φϑῃονδῇ. 

γαγ. 8, δερξ.: ... σροφητευουσιν ἀσο παρδιας αὗτων, τ. σορευομεένοις ὧσο τ. πνευματος αὐὖς--- 
ες. δ... κ᾿ σννηγκγον σοιμένίαι, π. ἐσι τ᾿ οἶκον - Ἶδσρ. οὖκ ἀνιστησαν οἱ λέγοντος ἐν ἡμέραι πυριον,--- Ὅυϊᾳ.: ΝΌΟΝ ὧ6- 

φεπάξείίς ἐΣ αὔνεγεο πέεσπέ ογροευζείξε τηωγ τα Ῥγὸ ἀοιηο--- 

να. 6... “5. ἦρξαντο του ἀναστησα! λογον. ὙῸ.: σὲ ρεγοενογανεγωπί ΟΝ ΝΟΥ ϑογΈπο πα. 

γε:. ἃ... ἐν σαιδια τ. λαό μον οὐπ--- 
ΥεΣ. 10. υϊν.: ... ἐῥπέεδαπί ἐπὶ ἱεἴο αδεσμα ραϊείε. : 
γεσ. 11. δερε.: . ... κ. δωσὼ λιθοὺυς «ετροβολους εἰς τ. ἰνδεσμους αὐτων, κ΄ πεσουνται, π. πνέυμαι ἑξαιρον, κ. ῥαγησόται. 
γα.ὶε... ἐν ὁλωψατι, κ. σεσωτεμ" .. . “5. συντελεσθησεσῦε μετ᾽ ἰλέγχων,--- να. :... Ναιεἐε αδδσμς ἐσ ΡοΓαπβΈΜ 0 

.«. 4 οαὐὐξί εἰ εομοωσαείεν ἐπ ἡβεαάίο 9)μ2--- 

γεν. 1δ.... «αἰ. σἰσώται, κ΄ εἶσαι προς ὑμαις--- 
Υεν. 18... ἐσ φαντα ἀγκωνα χερος. .. Ἐ. αἱ ψνχαι διιστεραφησαν τ. λαοῦ μον, κ- ζνχοις πσεριθποιονντο, ὙΌΪΕ.: 

.«.« Εἰ ει σαρογεπί ἀπήπαε.. υἱυϊβοαδαπ ἀπέπιας ΦοΟΥΊΜΉ, 

γες. 19. Αὐοῖμοῦ τοοὰ.: 319) “2 1--νὈῦ, αὐαίονε πρεπάαοίμτα. 
γα;.320.. .. τ. ψυχας αὖτ. εἰς διισνοραισμον, Ναὶς.: απέπιαε αα νοϊαπσωπι; (ϑορῖ., ὅγτ., Ηοχδρὶ,, το Ταγχαπι 

τοοὰ : Ὁ). 

γεν. 31... .. ἐν χερσὶν ὑμ. εἷς συσεροφην. Ναϊᾳ.: ... αὦ ρνυπάασπάμα; (Οἴπος γοδάϊηρο: 91}. 9) 2΄- Πρ 

εγὰ,-- ΠΡ ΤΉ.) 
γα... .. το καϑολιν μη ἀποστρέψαι -- 

ἴον ἰιῖ8 Οτίδηΐαὶ δπὰ ροοίϊς βχορθϑὶβ ὅπ ““ ἀδβίζῃ- 
ον ἐπίθγθροσβθα πηϑβο]! 9 ὨΓΟΠΟΌΏΒ (6 γη. 19, 
20), ΜὮΘΓΘΌΥ δα Ῥγορβοῖ “4}}1 Ὀαὶ ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ 
ΒΑΥΒ ὑπαὶ Π6 δὰ8 ἴο ἀο Μ|1}} τΟΤΊΘ ἴῃ ΙῊΘῚ 8 
οἸοίμο5 ," διὰ ἔαγίβεσγ, ἐμβαῖ ἴῃ ἴδ ψ ἢ0]6 οὗ {Π6 
ΟἹά Τοβίδμηθηϊ “4 ἴα]8βὸ ργορῃμθίοϑθθ 8 ΠΟΥ ὮΘΓΘ 
ταρηὐομοα," “480 ἰδμαΐ 80 βεγϊουῦϑ ἃ ραπίβῃ- 
Ἰηδηΐ 88 6 ἢδνο ἤοῖο ψου ἃ πᾶνα Ὀεδ οὐΐ οὗ 
ῬΪδοθ." ΟΟμΡ. 88 δραϊηϑὶ Ὀοῃ βίδίετηθηϊβ, [ἢ 9 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ. 

Νοὸν ἴπαὺ ἰὴ6 ἰοχὶ 885 Ὀθθῆ ρίνϑῃ ἴῃ οἢ. χίΐ. 
24, ἴδεγο [Ὁ] ον ἴἢ ἔνὸ ρῥαγίβ (νοσβ, 1-16, διὰ 
17.28)---Ἴὴ οδοὶ σ886 ἔγβί ἰὴ6 σμαγβοίογ 689 τ ἢ 
νι ἡ τἀ ὴ δος ἀὐ βού δια (γετβ. 1-7, νϑῦβ. 17-19), 
δηὰ [Βεὴ ἴπ6 ρ6Π8] ϑθῃηΐδβηοθ (γ ΓΆ. 8-16, γ 6.8. 20-28) 
--πᾷ΄ἰἼῬς βευιοη ρου 18 τοχί, α ἀεοἰα:]ο ἃ ἰγοδίξηιοηΐ 
οἵ ἴδε τἴΒοτηο, γἹΖ. }αἶνε ργορ΄λεον ἴῃ ἴβτδοὶ, 85 [ἢ 
δλτη6 ἯΔ5 ἴῺ γομίθ ὈΟ[]) αἴ ΠοηΘ δῃὰ ἰπ [86 6Χ]]6 
(ΘοΡ. 76Γ. χχὶχ.), δῃὰ δοαπηοῖ 6 ΟΥ̓ΘΙ]οΟΚΟά 88 
80 Εἰεχηοηΐ ἰῃ 86 ᾿πύοΓΟ δ χο οὗ 8189 ὮΟρ68 δμὰ 
ἘΧΡΘΟΪΔΏΟΠ8 ἱῃ οὐζηο ο886, δηὰ οὗ τηθπίιδὶ ἱπδυ- 
οοῦγδα (Ἰπιγοὰ, Ρ. 9. ὙΆ116 [6 ϑοοομα ρατχὺ ͵ἰβ 
Ὁ5204}}γ υηἀετείοοά οἵὗὨ ἴ4]586 ἀλέθα βραταν 6ῃ 
πλλκεβ [ἢ6 ἴαἶδθ ῥγοριοὶβ ἴδε βδυ᾽οθοξ ΠΟΘ αἶϑο, 
ΤΩΘΤΕΙΥ “0η δοοουπῃΐ οἵ ὑπ 6 Ὁ ΠΝ Ὠδίθγο, 1Κ 
ποιηθῃ " (Π). Ηδ ὈΓΙΏΡΒ ἴοσπασιὶ 88 8 διρυπιοηξΐ 

οχροϑίϊίοη οὐ ἰμ8 ϑϑοϊΐοῃ ἰῇ αιοβίοη ὈΕ]ΟΥ͂. 
Νοίδὶϑὺ 8668 ἴῃ [0.6 ῥτορμμοΐββϑεβ “" β. Κίς ΓΈΡΤα- 
βδη ϑίνοδ οὗ {86 δΥμαροριιθδ,᾽" ἩΥΓἢ ὉΠ ΘῚΓ ΤΩ ἴοΥΡΓΘ- 
ταιο: 8, ΒΔ Υ 1 σ8, σοτητηθη δ 168. 

γος. 2. ὃς ἱπάϊοαῦοα ὑμ6 ἀεϑεϊμδ οι οὗ [86 ῥὑγο- 

μοιίς ἀϊδοοῦτϑθο ψΒϊοΣ (]]ονβ, τ ἰοἢ, 88 τορατὰθ 
18 Το ΔΘ ΠΟΥ πὰ οοποηίβ, ἰ8 ἀἰτοοϊοα αραΐηδὲ [86 
ΡιΌΡΒοὶ οἵ ἵετο. ὙΟ τὸ τηοϑηῖ, Ὁ 133 
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(6118 ι.8, νἱΖ. ἔλοκθ ισὴο “80, το 186 
[κοὶ οἵἩ {Ππεΐγ Ῥγορμοδγίηρ, δῃὰ ὁοηθοαιθηῶν Ὀοΐηρ 
ἰῃ δυνθον τ, ἀγὸ (6168) [μ6 ργοροῖδ οὗ 5:86]. 
“. εγθιιΐδὶ ἴῃ ΦογΆβα] τη, δηὰ Ἐζοὶςῖ6] διμοηρ [6 
ἜΧῚ]ο5, δἰοοὰ 88 οὐ αἰτἰοα ἴΠ6Γο, ἀηὰ δὰ [86 ρογεγη- 
τηρηΐ ἀπά ἐπ6 βρὶσὶϊ οὗ [6 δρὸ δῃὰ οὔ 0 ῬΘΟΡΪ6 
ΦΌΒΟΙ ΥΟΙΥ ὀρδίησὺ (Πότ (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.). Α τηοτε οχαοῖ 
ἀοδηϊζίου [Ο]]ον8 88 ἴδ ϑοΌΓοΘ ΨΏΘΏΟΘΘ 
{Ποῖγ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἤονγβ ΟΥ 8 ἄγαπῃ : οὔὖ οὗἁ ἱμοὶσ 
οὐ Βοαχί : απὰ (8 ουὖῦ οἵ υἱιαὶ 18 {Ποῦ οσσῃ 
(Ν 6... νἱ. 8), ἰῃ δοηΐταδι τὴ ἢ 116 ἔπι ὑγορμεῖ, το 
αἴΐετβ αοάἀ 8 νονὰ ἴγοπι ἀοὰ. Απὰ ἴῃ {18 ὙγᾺΥ 
{οἷν ῥῬτοϊοπαθὰ οδῆοο, ὑμεὶν αὐ σηλτν ἰῃ ᾿δτϑαὶ, 18 
ΑἸΓΟΡΑΥ βόηθ, δά δὴ ἰσοηΐοαὶ Πρ [418 ΡΟῚ 1.6 
1}6, ὑχορμοίβ οἵ ἴϑσγϑϑϊ, [ δῖ ἱπῖο {Πε6 δσοηΐταϑ 
ἱπάϊοδιθα νῖτῃ 186 ὑτῦρ Ῥτορδεῖ, [πὶ ἘΠΟΥ͂ ΔΓ ἴο 
δῶν (δ0 νοσὰ οἵ Το μονδῆ.---Υο:. 8. 6, αἰτοδαν 
διιου ποίησ [6 ἀὰθ Ῥαπἰβ θη ΐ ἱπον 80] να] ῦ- 
ἱπηρ ἔἤθπι, 8 Ἄχοϊδιηδίϊοῃ οἵ ψτίοῦ ; (6}}]}ηρ δ {86 
δδῖλο {π|6 τυ τ τη πρ] δα μαΐπ Δηα ΔΏΡῈΓ (88 ἴῃ 188. 
ἱ, 4; Μαεῦι, χχίϊὶ, 18 94ᾳ.) ψμδὲ οὐρὰϊ ποῖ ἴο Ὁσ, 
Ὀιῖ 18 6 οδδὸ τλίλι ρσορῃοίβ οὗ πιμδὺ ἴδ ἐμεὶγ οσῃ. 

Ὁ 23Π, ἃ ρατοποπιαδία ψὴϊῃ Ὁ 23Π. ΝΥ 86 

Δα οδἰ]οὰ [0018 18 ΟἸΘΔΣ ἴγοῃη Ῥ8. χὶν. 1, 11}. 1. 
Τὸ Χμ ῖ οἱ Ὁποσαβαῖναβ 88 ρσορἢοῖβ, δπὰ ποῦ ἴο 6 
80 ἔγοῃ ἀοά, γὰ8 ἃ Ῥγδο δὶ ἀομΐαὶ οὗ Οοά, 
ΘΒρθοΐα]γ οὗ Ηΐβ ἀυϑηρίηκ υϑίϊοο ; ναῷ ὑπροά- 
Ἰἴποββ, δῃὰ δὖ [86 βαὴθ Ἐπιθ βία  ἸΥ͂ ἴθ 86 
Ἐρθοβῦ ἄερτοθ. μθτθ σψβάομπιλ 18 ψϑηεπρ ἴῃ 
[818 ΨΥ, δηὰ σβοτε Οοα ἰ5 ηοῦ [6 ϑοῦτοθ, Τη8ῃ 
4 ὙγΑ1ΚΒ δἰῦοσ ᾿ἷ8 οὐσὰι δρὶ τὶς." ΤῈ6 “ὁ Βοαγί" 
ΙΓ 15 Ἰυϑὲ8 ἰ8 ἐμ6 δοῦγοο, ἰῃς πρὶ χίξ [86 συ ϊάο, 
ὁ.6. Ἰηδίοδα οὗ ἴδε ϑρὶγὶῦ οὗ αοά, {π6 πουρίβ, 
ΜΠ ΠῚΟῺ ἴδκα βῆδρδ 88 ὑΠοΥ σοσηθ ου οὗ (δ6 ρα, 
τῶῦκο ὑμποίθοῖνεθ τηδβίοσ οἵ 216 Ἰῃϑδῇ ; ἐδ σϑῃ 
ξο88 αἴϊεν 8 ἱπιασί παϊίοηβ, ἴδῃ οθθ, Ἀἰπ)86}7 αἱ 
αϑί 6] ονίης ἰῃ ἴμοιῃ. Αοοογάϊηρ ἴο Ἡδνθγῃ., 
ὉΠπογοίοσο, [6 ν7ὸ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ΘΟἢΑΣ ΠΟ. 86 Ὑδηΐ- 

ἰπβ, ὅϊι6 τίρ!ιξ δἰατεηρ- ροίπέ δῃὰ βοαὶ. ΠΡΏΡΣ 

3:  , 804}}γ ἰβκθῃ 88 ἃ τοϊαϊ!δνθ οἰδυδο: “Ἢ πὰ 

δἴϊον (δὲ ψ ] ἢ ἘΠΟΥ Ὦδγο ποὺ 866 ῃ " (ἢ. ΕῸγ [86 
Ὅο0ε, αὖ 4}} ονοπίβ, ἃ Ῥόοβϑι να 88 Ἧ0]1] δὲ πορὰ- 
εἶἰνθ ΓΈΔΘΟη ἴδ 6). ΟορΡ. ])οοῖ. Βεοῆοοϊ,, 

. δ4. 
ὴ ΤΏΘΥ δ. ὀοιηραγθὰ ἴο ἴῃ ἴΌΧο8 ἴῃ ὙεΣ. 4, 68 
ἀοβίοΥοΥΒ ἴῃ ἃ ΖΘΏΘΓΑΙ 8686, Ὀοσδυδα [Π6 ἴΌΧΘΒ 
δτὸ Βυγί} οΥθαθιΓ68 ; ἀπα {ἤΠ6Γ6 18 ΠῸ ΠΘΘα [ὉΓ Ὁ8 
ἴο {1 Π}Κς Βρθοΐ}}} οὗ ὡ{πΠ6 υπάοιτηϊπίης οὗ {ϊπι6 

ἀπ, ἤδηος οὗ [86 “ Βαρρίῃρ οὗ [Π6 Τηογα] 
ουπαείϊοῃβ οὗ ἴδε βἴαϊο" (ΚΕ11), οΥ οἵ ἀθραδίαγ- 
ἱῃσ ἴδε νἱπεγδγὰ (οὔ [8:86], 188. ν.; ὅ6γ. χιὶ. 10), 
(ἰαηΐ. ἰἱ. 16 (ΕΟ8ΕΝΜ.), οΥ οὗ ἰηῃ)υτίης [86 ρατὴθ 
(Η ἘΝΟΒ1.) ; ἀπά, Ἰοαβί οὗ 41}1, ἰανὲ γϑ ἴο ἐμίηκ οἵ 
ΜὮας 8. ὨΓΟΥΘΣΌΪΑΙ ἩΪῚῚ 8, [6 οσαπηΐηρ οὗ τῃ6 
ἴοχ. Οὐοτρ. ὑοβίάεβ, [κὸ ΧΙ, 81, 82; Μαῖϊ. 
νἱϊ. 1δ; Αοἴθβ χχ. 29. Τίιο συΐῃδ, οἢ [6 ΟἿ 6 
παι, ἱπάϊοαϊα ἴῃς ἰανοιγίἴε Ὠδαηῖ οὗ ἴοχϑϑ δὰ 
5101] ΔΏΪΤΩΔ]8, δὰ οὐ ἴδ6 οἴ ον, ροϊηΐ ἴο (6 
ταΐη οἵ Ιβγβθὶ. [{Κππεν.: “ΤΏ στυΐῃδ οἵ [6 
ὨΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἀγα ὑπαἀοχιηϊποὰ ὉΥ 186 ἴ4]86 ἀλϑ δὸς αὶ 
Ὀρδί 68, ̓ παβτη ἢ 88 ΤΏΘΥ ἴδ κα ὉΡ ὑποῖγ αὐοαθ ἴῃ 
ποῖ." ΗΕΝΟΒΤ.: “Αἴ πὸ πη6 Μαγα ἴδ ἴδ] 86 
ΒΡ Ιοἴ8 τὴ ον ἴμδὰ ἴῃ ἴ}6 Ἰαϑὺ ἀδγβ οὗ ἴδ 8 Ὲ 
δἴδίθ." ΕΚΙΜΟΗΙ: “ ΤῊΝ ῥτορείβ," τ πο ἀγα πο 
δοβονδῆ 8.]--- Τοῖς οοηγισίίη, Ὠοτευεγ, ἰὰ ἴῃ 6 
[οΥὮ οὗ δἂῃ δῃογμοίίο δά ἀγεβ8 ἰῃ γοίεγεῃοθ ἴο 5186] 8 
Ὁ] ἌΓα, [ΓΒ ἴῃ Ὑ 6 Γ. δ ποὺ 8ο χη οἢ οἢ αὐ [Π6Υ 
δανο ἀοηθ, 88 οὐ ψΠᾶΐ ΒΟΥ μᾶτὸ πεορὶεοίεα ἴο ἀο 
88 τεραγὰδ 86 “ ΤΌΣΩ8.᾽" ΑΒ ΡΓΟΡΒοῖδ, 88 σθ6Σ οὗ 

αοά, μον Βδὰ ἴἤο ρ]αοθ ὑπιϑιηθαῖνθβ ἰῃ [86 39}, ΟΥ 
ἴο θα] α ἃ νγα}}, οἴθ.Ό. Βοί ἱπιαρθθ 856 11. 
ΓΟίΓΘΩο6 ἴο {μ6 βίοβο οἵ δοσυββίθ). (Ασοογάϊηρ 
ἴο Ἡδνοσγηΐοῖ, 186 ὙΠῚᾺΡ ὥξεαι 8 1.6 νναϊσἰηρ οὗ 
[86 νἱπεγαγὰ ἀραϊηδί ἰηίονοβ δηᾶὰ υἱ]ὰ ὑοαϑίβ ") 
ΤῸ ΤΩΔῈΕ9 ὦ ἱδιηιὶ ἰὴ ἐπ6 τῶν [28 γεΐογοεῃμσο ὈΟΪὮ 
ἴο ν δὲ 18 τραυἱγτοὰ οἵ [8 μογϑοη δὶ ἴὸ ψῇδϊ ἔπε 
ϑίδϊε οὗ αὔδίὶγβ γοαυἷϊε8. Τὴὸ ἀδῪ οἵὗἨ Φοθονδῃ ἴδ 
6 πη ἤχοὰ ὈΥ Ηΐπὶ ψ10}} τοίοσγθηοα ἴο ἴδε 
τϑοκοιίηρ ἴο Ὀ6 ρίνθη ἴῃ ἴο Ηΐτη. ΑἸ Βουσῃ ἐδ ὸ 
0826 δ ΟὨΪΥ͂ 48 γοῦ ἱπηροπάϊηρ, γαῖ ἰΐ 18 δροΐίϑῃ οἵ 
88 1 ἐδ ᾿γοῖθ 8 ΔΟΘΟΙΏΡΙΙ ἴαοῖ. 10 σδῃποῖ 
ΒΔΡΡΘα οἴμογνθο τ ἴμοια, σοπαίἀοτίηρ νν μδῖ 
ΠΟΥ͂ ΑΤῸ (ΟΣ, ὅ), ἀηὰ μον ΠΟῪ ἀγὸ δοίϊηρ (νου, 6) 
(Εναι: ἐξῴωι Ὁ 11) ῥαλνίς ἀλαρι δ ἢ ἱπὕδτηδ] 
Ροτνογεὶ ΔΙΤΟΘΟΥ (ΑΙκΘῈ Ἰοῆς Ὀοΐυγε, 
ΜΠ1190 ΤΟΥ, ψ θη τταὶῃ Πἴπς ΒΕ (ογῖ μ Ἷπ [Π6 
αἱνίῃθ 688], δὰ [86 8610688 ει: 8τ6 Ῥϑιηῖ- 
ἸῺ 411 Τμ6 τροσο αἴΐοσ Ῥτορμοίϊο ᾿6}}0, ψὶ μάσαν 
ἔγοη οοναγάϊοσο, βρθακῖηρ ΠαιοσΡῚ Υ ΒΟ ἰδ 
ο8Ώ56Β απ 0 ἀδηρον," οἷς. Οομρ. οἈ. χχίϊ, 30 
(Ρ8. ονὶ, 28; 1864. ᾿ν. 12; 1 δδιη. χχν. 16): 
ΑἸΏΟΒ Υ. 18, 20; ΜΔ]. 111. 28 [ἰν. 8], Εον [86 
τοδηΐηρ οἵ (ἢ6 ἔρυγαϊζίνε ἰαμισύαρο ἴπ να. δ, ΜΘ 
τιθϑὺ {Πὶπκ τὶ ἢ ἴἢ6 ΟἹ ἀο᾽ ὀχροβίζοτβ οὗ ἰηΐοτοθβ- 
ΒΟΙΎ τηραϊδίίοη, οὗ ἴμ6 δινακοηΐηρ οὗ Ἰδγαϑθὶ ἴὸ 
τορδηΐδηοθ, ἴη9 Ρυϊίϊηρ ἃ δίορ ἴο ὑμὶν υγἱοἰκοά- 
Ὧ688, 6 ὈΜ]]αΣπρ οὗὨ ὑπ ἊΡ ἢ ΠΟ 688 οὗἉ δρὶ τίϊ, 
οἴο. ἴῃ {88 ἀδΥ, οἵο., δηὰ ἰὴ {86 ψὰσ, ἴῃγον ᾿ἰρηϊ 
ΟἿ ΘΑΟἢ ΟἾΠΕΙ, 80 ἴπαὶ ἢ ΠΟ ταροΒ ΨῸΓ ἀραϊπδὲ 
ἴδτ86] 6 Φϑιιονδὴ ἴῃ ἐμ ἀκγ οἵ Ηἰ8 στϑίῃ (οἧ. νἱὶ. 
19; 88. ᾿χἧδἱ. 10; 700 χχχυΐϊ)!. 22, 23). ΤὩς 
κ᾿ ὈΡΘΒΟΒ" 8 {86 δἰ η[Ὁ] οοπαάϊοι οὗ ἴπ6 Ῥϑορ]ό. 
(ΗττΖ., ΗΠ κνοβτ.) [Ηᾶν., 16 Οοοο., υπἀεγϑίδη δ 

ἼΡΡΡ οἵἨ 186 Βουϑδ οἵ [6γ86ὶ (οἴ μεσα : οἵ ἔμ ν:18}}). 
ΤῊΘ ἀΔΥ οἵ [86 1,οτὰ Ἰη6Δ}8, δοοογαΐηρ ἴο Οοοα., 
[86 ἀΔΥ οὗ ΟἸτῖθο ΒΒ ἀρροδιίωρ 1} -- εγ. 6. ὅ6γ. 

ΧΧΙΪ, 55, δοοογαΐηρ ἴο οἴξμθγβ, 18 ἀδροηδοπΐ ἃν, 

οη ἜΑΡ ἐμαὶ ΠῈῪ ταϊσην Βορο, εἴθ. [189- 

Τὰ ΟὮ 68 ΤΕ Ὁ ΕΤῈ ΠΟΙ ον ἢ 116, ΠΟΥ αὶ (η 
ψαἱἢ) [ῸΓ 118 ὈΘοοΙἑηρ ἵτ6 Ὁ Ὀδίηρ τε ]Ζοὰ, ἰμαΐ 
1 πουἹὰ ὁομδττα ἰζ. Ιηβίραα οὗ (ἢ 18, ἱπ γογ. 7, 
δὲ 88 ἴῃ γϑσ, δ, σι} ἴδ Ὀσουρηῦ Βοιηθ ἴῃ ἃ ἀϊγθοῖ 
ΔαάΓο88 οἡ Οοα᾽ 8 ρατί. ΗΚΝΟΒΤ.: ἃ ᾳυοδίλδη οὗ 
ΘΟΠΒυΐοΘΠΟδ. 

γεν. 8. 7ὸ τοι θαϊηνθο Ῥαμιβμθηῖ, "5355 

ὈΣ ΟΝ ἰ8 το εχρίδηδίοη οὗἁ [86 (νς ἴῃ τῈΓ. 4, πιὸ ἐοΣ Ν 

ΑἴτοΥ (86 ΕΓΠΗΝ Ὧ88 ὈΘΘῺ ΘΧΡΙΟϑϑοα ρσΌΣΟΓΑΙΪΥ, 
ἴθοσθ [ΓΟ]]ον 5 'π Ἧοσ. 9 ἃ σϑυτγίης οὐΐ οἵἉ ἰῦ 1ἢ 
ἀοία!. “, δρθγονίαϊοὰ ἤοῃ Ὁ) (Ἴ)), 

“8 ἱβκίηρ ᾿οροίποτ," 18: Δ ΔΘΒΘΙΩΌΪΥ, ἃ σουποὶϊ, 
δηά 4]80 ἃ ὀοῃβάρῃ τα] οἶγοὶο : ΠΟ [ἢ6 [ΌΤΤΩΘΥ.--- 
53, Ὅλ 6 ΤῸ]}}] οὗ οἱ χοηβ, απὰ [δὲ [δ πο ΟΒ6 

τ; 

ἐμαὶ ἴθ ἴο "6 ἄγαν ὑν.--- Το ϑχοϊυσίοη πομ ἴδ6 
ῬΘΟΡ]6, }ιιδὺ 88 ὑπὶνγ δϑϑιῃ Ὁ] ηρ, ἰακίηρ ποῖ οὗ 
1861} οοῃαϊιίου, δῃὰ αἰζογνναγὰθ σο σα Ὠοχηρ, 
--ἰμρ  γίηρ, οὗ σοῦγθο, 8η δάγνδῃποε, --- τοίου ὕο ἴδε 
(οδ. χί. 17 84.) Ῥτοιηΐθοα τϑδίοσαϊίοη. Οορ. Ρξ. 
ἱ, δ, Ἰχχχυ! 6, Εἔστγα ἰἱ, 62. -τἼλϑὴ 0. ἰὼ αν. 

10, Τοττη δ} δῃμὰ δου  Ὠ]Υ, ἴῃ ἰῃ6 8|}}]6 οἵ ἱπὰρ- 
τηθηΐ (εν. Χχυ]. 48). [Ιῃ {πῖ8 ΨᾺῪ δὶ δ ἰτίομδὶ 
Δα δροοίαὶ τοι θυ ΠΟ 8 ᾿ἰτοἀυορὰ ; [ἢ6 τ ῃ- 
ΔΌΓΠοΣΙΖοὰ Δηῃουποοιηοηΐ οὗ δα] νγαοη (96 γ. τἱ. 
14, νἱϊἱ. 11 ; 186. χ]νἹ. 22), Ψ ὨΙΘΝ 18 Θχργοϑεῖνοὶ 
σοϊηραγοὰ ἴο ἐλε ἀαμδίπρ οὗ α τοαΐξ, ὈδΘπο ἢ τ Ὠϊς 
ἴδ 611πὶ| δῃηὰ ποσί ]θδο ὈΒ ]ἀἰηρ πιδίοσίδι, κ᾽ ψγο ]] 
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85 δὴ ἐδεαῖ τον οχίκι, ἀἱ ἴτοτα [86 6γς, ἰδ το ὑο ραπίεμιοὰ πε ἐμ πιαη εδαξίοιι ἐπ δοῖσα! 
[πεὶ οὗ ἴδ πιἱεἸεδάϊησ Δοῦν Ὑ οἵ {πὸ ἔα]86 ὕγο- 

-. Απὰ ἴδογ ναϊᾶ, Υἱζ. 6 ΡῬΘΟΡ]6, ποὺ [δ 6 
ἘΠ δι (οτηρατοὰ ὙΠ τσ. ὅ, ἱποίοδα 

οἵ 186 58}} ψβιοῖ [6 Ῥγορβοίϑ πόσα ὑο Ὀθ11α, 86 
ῬΘΌΡΙΟ Ἰεῖξς ἴἤἢο ᾿ποτηδοῖνοα ἴῃ ὑπεὶγ 86 }- 6} δγθ 
τολποθα ἰο ἃ οἰ  078}} (γ571) Τρ ΓΘ γ, τ Βίοι ἐδ Ὺ 

ἐγοοῖὶ ἴου ἐποιηϑοϊγοθ τ] (6 Μϊβῆθ8 δηὰ ΒΟρδδ, 
(ΒΕ κνοστ. : [δ Ρολεἰς8] οἰοσῦ παδὰθ Ὀγ ἰδ οοαϊὶ- 
ὥοῃ, ἴο ΨΒΙΟἢ ἔδπὸ ἴα]βο ργορϑῖβ σᾶνθ [8.6 ἃΡ 
8Π0ῸΘ οὗ ἃ Πἰρῇοῦ βαῃοϊίοῃ.) 186 ἀδυθίηρ ΝΈΟΣ 
ΤΌ 856 (Π6 υποίδὈ]6 Βαμα ϊ που ἴ8 ῥγον θα ὈΥ ἰοθ0 
Ῥιορδοῖβ τὲ Ὁμοῖγ δῃμουποοιηθηΐ οὗ Βα] γα οι. 

δῥὈΕ, ποῖ ΠΏ, 858 ἷπ γεν. 12, Ὀϑοδῦβ [86 8686, 

180 τηδδηΐηρ, Ὀτοκα ἔοσ δ ἤτοση ἰὴ ΒρΌΤΟ. 
ΕΝΑΙ: κ᾽ οἰβοσοτο Ὑμδὺ ἴο αὐδυγὰ ἱπίο]]θοΐα- 
8117, ταὶ 18 ἱποοιδίδίθη ὙΠῚ|} 1ἰβο] ἢ; ἤθσο 186 
ΤΩΟΤΊΔΥ ὑμαῖ ἀοεβ ποῖ δο] ἃ τοροῦθ τ, οἷα νη πουΐ 
βίτανυ, ΟἹ ἀτγν οἷαγ," ἸΤΏΘΥ δρτεδὰ ἰδμοὶν ἀμ]], 
εἰυρία οοαίίηρσ οὗ ποτᾶβ οἵ βαϊνβίϊοηῃ Οὐ ἰΐ. 
ἨΕΝΟΞΤ. : δὐΟβυγα ΟΥ̓ (0 6Γ. χχὶ!. 18; [μΔτὴ. 11. 14). 
ΟὐτΏΡ. αἶβδοὸ Αοἰβ χχὶμ. δ; Μαῖϊξ, χχίϊὶ. 27.---ΤῊΘ 
[4}} οὗἨ ἰπὸ ντὰ}} ἴῃ Ὗαγ. 11 ἰβ ἰῃ ἰδεῖ ἴἢ6 δρβϑοΐδὶ 

δεῃιίθῃμοα οἢ ἴδ ἀδΌΌΘΓΒ, δ8» Βα σ ἃ ΤΈΒΟΙΩ- 

δίδῃοθ ἴπ βουπὰ ἴο ὅῈ0. --- ΠΝ, 88. ἐδ γετθ Ἀ- 

ἤπηῖοα ἃ Ὠδυτα το, αὐτοῦ 2ἢ 6 ΤΠΔΠΠΟΥ οὗ ἃ Ῥαγ Ὁ ]6 
ΕἾΝ Α1,0).--τ Ἰένοὶν δἀάγτοβα (δὰ 76) ἴο ἐ}ι6 
ΜΕΙΒ οἱ πδίῃτο. ΤῈ6 οἰτουτιβίδῃοθ ἰμαΐς [86 

ΘΘΟΓΊΡΠΟΩ Ῥγοουθὰθ ἰῃ (ηἷθ ὈὨγδὶοΆ] βἰχαΐϊῃ 18 
ΡεΣδδρθ ἰπίδηἀοα ἴο δβυρροδὺ ἰὰ6 ἰπουρῃϊ, ΠΟ 
ΤΩΘὮ 88 ἃ τηαϊΐοσ οὗ σοῦγϑο ἱξ 1168 ἴῃ [π6 ὙΒΤΥ͂ 
παίασο οἵ βις ἢ 8 ν4}} δαὶ 1ϊ βῃοιμ άα 14]}, ἰπ βρὶ δ 
οὗ 411 τμ6 ατί οἵ {π6 ἀδυδίηρς δηὰ οοδίληρ.--- 

ὐλαϑρικ, Ῥδου]ίατ ἐο ἘΣο κα], ἰβ μ8]], δτὶ ὀχραι- 
βου οὗ 23, ““ βοιῃθιἰηρ δε θη οα ̓᾿ (1ς6), πὶϊὰ 

δὰ Ῥτοδίβεϊϊε δῃὰ ὠαρεδὴ βοτίε [0] τίη ΡΟ 

-- τιον, ἃ ΟἸιδι θα ἔοστηωη. ΕἼΧΑΙΌ : ΡΡΑΝΙΥ 

ἤδα. ϑνον ὃ πὰ πνδὲ ὁΓ μαΐν 6. τλϊονοεὶ 
Ὠαϊ] ἐῶντα ἐοβεδδν: Οἰοϑθη 8 ΒΟΙΩΙΏΘΏΒ ἴο δΐ8 
Β6Ι͂Ρ μη θ δ βατν 86 Αγ ὶο γίϊοὶς , Ἡδνθγηοὶς 
Γοραγὰβ ἴῃ6 ΨΒ0]6 ογὰ 8ἃ8 Αταῦὶς, ὧδ {{π ογγϑίαὶ 
ὁδιη6 ἴο ἴῃς ἨἩΘΌΓΕν8 ἤϊοπὶ Αταδίδ. δευάη ἕτ: 
ἶχ. 18; δοδῇ. χ. 10 βᾳ. ; [βᾶ. χχχ. 80; Ῥϑ. χυἹἹὶ." 
18, 14 [12, 18]; ὑοῦ χχχν. 22; Μαῖϊ, νυἱ]. 26, 
27, Ἀον. χνυΐ. 21. "411, Ἰπῃουρἢ τὰσγα ἴῃ Ῥδ]68- 
ἴϊη6, ἰδ ἃ ἐπΐτς ΜῸ62}1 Κηονῃ ἴῃ {8 ἀοναδβίαϊϊ ιν 
εἰεςῶ.--- Π»Ό, Ὀδοδυβα οὗ ἐδ νἱοϊδηῦ συβῃΐηρβ. 

ΥΒΏΕΙ ΤΌΔῪ Αἰϑὸ Ὁ6 (80 βοοομὰ ρότβοῃ, Ὀαῦ ὁδῃ 

ΒΑΡῪ 88 δὴ δὐάγεοβα δρρὶνῪ ἴο αΟοά: 48. βύοσιηνυ 
ψἰρὰ ἰδοὺ δ8α]ῖ τεπὰ (), δ Ηδηρβίδηοσα. 
Ἐχροβίζοιβ δᾶνεὲ αἷἶδο ᾿δουρηΐ οἵ 4 Ὀτοακίὶηρ 
Κἰτουρὶ ἰῃ6 νὰ}}. [ςβδο (Π6 Επρ. ει. : “8 
ΒΊΟΥΙΩΥ ἩΠΠᾺ 8}181}} στεπὰ 11.᾽")}--ἰ εοσ. 12 πον 
ΡΠ, Ὑδιοῦ Σὲ οὐμρδὺ ἤο 6, {119 γ18}1, ἱπαίοδα οὗ 

ΤΙ πὰ νος. 106, Τὸ ἀδιδίπα, τγδβ τηϑαπῦ ἴο ρῖνο 

πιδεκΑ ΤΑΏΘΟ οὗ ἃ μο]ϊα να]],.---ἴἷεΣ. 18, ΟἿ. 
ΥἿ. 18, χὶ. 18.--- εν. 14. Βγοακίηρ ἀόονῃ ἴο 186 
ἰοαπάδομ. ΤἸΞΊΠ3, [86 ἔετηϊυΐηο βυχ ροϊπύίηρς 

ὕστα ἴδιο ἤσυσο ἰο 16 ιΐηρ ἰύϑε!έ, 6 οὐ ὕο ὃθ 

ἀοείτογαά, νΥἱζ. 76, ΒΑ θπ, 88 ΠρΩ ΑἸγεδ αν ἀρθα.-- -- 

γος. 16. ΤΏ. ἀἸϊδοοῦγθα Ρ]δγ8 ΡΟΣ [ἢ ΠΡ3 : ΩΨ. 

γοῖβ. 18,14. ὙΤΠοτο ἰ8 ἃ Ὀτησίηρ ὕο. Δη Θπα τοἢ.. 
γ. 18, νἱ, 12, νἱΐ. 8), διὰ δπ66 8ῃ Δρρ]) οαοι ἴῃ 
γεν. 16 ἴο [86 [4186 ῥτορῃοῖθ, ἀραίπβῦ “Βοσὰ (δῖ 
ἄχεϊ μαγὶ οἵ ἴδιο ἀἰϑοοῦγβο 18 ἀἰγθοῖθα, ἴὰμ Υϑγ. 
1ὅ νὰ μεορὰ ποῖ χοδὰ νὶ ἔνα] : ἽΝ), ““ἰλαὶ ΞῸ: 
0 8 βαϊὰ οὗ γου." ὙὙΠιαΐ ἰβ ἱπηροπαϊη, Μ1}} Ὀκ 
ἃ ϑεγηιο τϑαζὶ8.---Ἴογ. 16. ΑὮ ἀρροβίζου μισῇ 
ὉΠῊΒΕ 186 τοίθτοσιοθ ἴο [88 ἔ8͵]86 Ῥγοριιδῖβ ἴο 8 
δπὰ. 

γε;. 17. ΤὰἶπεΎ 7 αἶδε Ῥτορλοίδβεοι. --- δου ΔΓ ἴο 
ἘΖοΚίοὶ, ἀμᾶὰ 8ὸ τῦολ {86 τηοῦγὸ ἱπίογοβίϊησ, ἐπὰ 
ΠΟΘ [89 1668 δοοογάδην ἢ [86 δοῦτιδὶ σοῃα το 
οὗ ἴδοβε Ἰαϑὲ ἀαγβ οὗ ἃ ᾿1ἴδ ΘΥ̓ῸΣ Ι ΠΟΤῈ 8 ΙΩΟΤΘ 
τηϊχοᾶ ὉΡ τὶ ΒοαΙοηΐϑηβ. Τὴ6 Ῥγορῃθῦθββ 
Ηυ]άδῃ κὶ ἀαηὰῃ ΒΟΥΣΘΥ͂ΟΙΣ, ἰῃ 2 Κίηρϑ χχὶϊ. 14, 
8 ἃ αἰνί πον ἱηϑρίγοὰ πουηδ οἱ {Π6 δἰά6 οὗ [6 
πνίηρς αοά. [πῃ σαγοαίυγο οὗἨ Ν6Ὶ, 18 σομη θοῦ οη 
ἡ ἸἀΔο]αὐτίοβ 11 οὗ, νὴ. 14, [6 01.458 οὗ [4156 
ῬΓΟΡθὕβββθθ, ρα πὶ σβοτη ΕΖο 6] ἴδ ἴο ὍΘΑΥ 
ἰδΒΕΪΙΠΟΙΥ͂, ΤΠΔΥ ἤδγα Ὀθ6η ἔοστηθᾶ. ἩΗδνογηῖϊοκ 
τηθηζοηδ {86 ο]Ϊὰ ΑΥδΌϊδη ᾿ορθη ΑΚ ἰδίοτΥ.--- 
8οὲ ἰμγ ἔδοο ἑονδσγὰ, οἵο., ἢ. υἹ. 2. ----Ἤϑ.,, 88 ἰΐ ᾽Σ 
ἍΘΙΘ: ἴο [δ ἷ8 888 ἰδ σοι υἱὴτ μοι ΟὈΙΏΡ. 
ΟὮ ΨΟΓ. 2. ΤΏ ΗἰΏΡ6Θὶ Ῥσπδρ8 ΠΙΟΓΘ ΒΠΔΓΡΙΥ͂ 
ΘΙ] ϑῖζεβ {μοῦ Ὀοϊακίης ὑμθιηβαὶνεβ ἰμογοῖο, 
ἔδοσ οοπά ποίη; ὑΒοτ θα ν 8 88 ϑυοῦ, ὑμ οἷν ἴθι ]6 

γΘΪΣΟΥ. ὃν ἱπάϊοαῦοβ Ὁμογοΐοσο [πὸ οοτσεβροηὰ- 

ἱρῪ ΒΌΡΟΙΙΟΣ ρΓΟΡϑἴϊο Θοτητη ἰββίοη οἵ ἘΖΘ ΙΕ], ----- 
εν. 18. ἐπῆρα τ γε. 8. 1,1 ἴδε ἴα]56 ργορδιοῖε, 
{δ ἴμ1]86 Ῥτορῃθύθεβοβθ 8130 ῬΡΟΡΏΘΒΥ οἷξ οἵ ὑμοὶγ 
ΟΥ̓ Βολγίβ, Ὀυΐ 4υΐΐδ δ) ἹΨΤΟΤΏΔΗΙΪΥ ζαβῃ οι ὁ 86 7- 
ἱπρ ἰομοῖμοσ ἴορς βϑιηβοῖνοβ (ἔν. αν. 8 120ὖ, 
ΠῚ Ὀδα δβδί αἱΐγ) ἀδραέλοίς, ἀμ τηαϊκίηρ ηνὲδ- 
»αελοιδ." (1) Το Εἰ Υ] ἱπιετρσγείδ θη Οἵ ἔθ δου 
γογάβ; Εἰπαϊ ἃ στραῖκοβ ὈοΓ ἰΐηρη Ὀ6 ρ]αοθὰ οἢ 
106 Ῥοάγ οἵ ἰδθ86 αἰνληοσθβθοβ 88 ΟΥΑΙ οὩΐ, 80 
(παῖ ΝΜ Ὦ]116 [Πτι8 Θτα ρ]ογεὰ ἔμ ν τότ νομὺ ὕο Ἰοοὶς 
88 ὍΡΟΙ ἃ ΤΡ ΤΩΙΤΤῸΣ ὍΡΟΙ 86 ““ ΚΠΟῸΒ᾿ ΜὨ]ΟὮ 
ὍΟΙΟ ϑο πο ΗΓΏΙΪΥ οὐ 86 Ὑτὶδῦ ΟΥ̓ ἅγίω, πὰ ψἱτῃ 
ἐποῖν τηδη 8 Ὠδηρίηρ οὐ ὑπο ὶῦ ἢοδὰβ ἐμοῦ 
ἰπυϊίαϊοὰ ὴ6 τηδηῦνΐοβ οἵ [86 Ῥτορμοῖίὶβ. Ἐδ1- 
[οϊο δα ; 66 ρ6014}}Υ “ὁ 6 ΟὨΙ ΓΘ 8 ἤ6Δ15,᾿ ὙΒΙΟῺ 
Ενα]ὰ Ὀτίπρβ ἰοσψαγαὰ ᾿η δά αἱ τοη ἴο ἴι:6 ΒΟΓΟΟΙΣΙ68. 
-- Αοοοτάϊΐηρ ἴο Οαϊνίη, ἃ Κἰ πὰ οἵ βίθερυ οοπάϊ το 
ὍΔ8 αἰπ)οὰ δ ἱπ {18 ΤΔΥ͂, ἩΠΘΓΘΌΥ ΠΟΥ͂ οαΥγτοα 
ΤΠ μβαῖνοβ δηα οΟἴμ6ΓΒ ΔΊΎΑΥ ἴῃ ἰγδηβροτί ἔστοσῃ [ἢ 9 
ΘΑ. --- [Ὡ]ἀ Θχροϑίἴοσβ Ἔχ ρ δἰ πα [ἢ ΘΧΡρΓΟΒϑ: ΟῺ8 
ἱῃ αδοδύου Οὗ δυτη]οῖβ ἰοῦ 16 ῬΤΡοΘο οἵ ἀϊνῖπα- 
ἄοπ : ̓ϑοῦϑ τηούστῃ οὔεδ, ᾿ἰκὸ ὅ. Ὁ. Μιοϊιδ61}8, 
δχρ αἰ ποὰ (ἤθη οὗ τηαρῖς ἢ]]6ἴ8 οη ἴῃ8 ῃδη48 δηὰ 
ἢοδά, ψ σὴ ρύοδβοσνα ἴδ 116 οὗὁἨὨ  Τ6 ἩΘΆΓΟΣ, Ὁ 
ψ σὴ Ὀτίησ ἀοδί ἴο [280 Θῃβθῖγ.) Ηδνθτηλοὶς 
ποίΐοσβ, σοὶ οὗ 4}1, ὑμιὸ σοπίσαδι οὗ ὑμ6 Ἰαυχυτγίουβ, 
πδηΐο ᾿ἰἴο ([88. 11], 16 84., χχχὶϊ. 9 54.) τυ ἢ 
186 ῥτοίϑθῃοα οἵ Ὀδίῃρ' Ῥτορῃθύθββοβ, δῃὰ ἔλθ θοτα- . 
ῬΘΓΘΒ ἴοσ ἰδ6 οαἰοῖηρ᾽ οἵ βοι]8, γον. νἱ. 26; οἷ. 
ΥἹἹ, 21 βΒαᾳ. ΤῊΘ ἀπυϑυδ] ἔοττα ΓήΠΌ3 18, δουοτὰ- 

ἱησ ἴο Εἷτη, ἃ ὕβολῃ 108} ἕϑστω 90 ἃ ἀδῆηϊΐα κὶπὰ 
οὗ οονουϊοίβ, τυρϑ, Ῥ ΒΪΟΩ ἃτὸ ϑοοὰ ἰοροῦθοσ ἴοὸῦ 
ἀυϑίοηβ, δοΐαβ. 51" ἢθ ἰδίκοθ. 88 8ὴ αὐὐτγεονίδιθα 

ἀπ] ἔοττη, δπὰ πιηδεγβίδηιἀβ ἘΥ ονχῃς 186 οἰπίο 

οὗ 186 Βαηὰ ἱπ [6 τοῦ ϑοηδὲ (6. χχχυῆι[ὶ. 19), 
8ρ ὑπδ ΘΟΥΟΤΥ͂ ἰοἰπί οὗἨ 1 ἀύτῃ [88 118 τιν. Τῆυε 
ἴδον Ἰἴο οἱ 8 ὁοϊαζοχέβὉ]9 δοῦοῖ (γον. υἱΐ, 16), 
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ἴῃ Ἰυχιγίουβ οἱοίἰηρ 6β 68---ὀηδσίαγ οημιῆμηι 
ΠΕΌΌ, 8 ὙΟΙᾺ ΜἘΙΟῊ (188. Εἰ. 22. Βα 1], 

15), 88 ἃ ἀοδίσυιαίίοι οὗἨ [86 ὌΡΡΕΣ οηΐβ, [ῃ68 
Ἰαγρδ 8.18}}}8 οὗ 1:9 τοϊγθη, 8 ραὺ ὉΥ͂ ΕΖΟΚΙ6] ἴοσ 
ΓΑΒ, τῆι δὴ δἸ]υβίου ἴο ΠΠΙΒΌΡ (868), ἴα, 

δἰ, 17); ἰαῖκθα ἰπ οοπποοίοη ΜΠ ονέν ον, 

ἤὮδηοθ οσοᾳυοίτδηι ᾿γθασίηρ οὗ νοὶἱθ ονὸσ ἴ86 μοδὰ 
ἔυγΣ δυΘΥΎ βίδίασο. Τμαὶ ττιρϑ Ο͵γ6 οί Ἰαϊὰ ΟΥ̓ΘΣΣ 

ΟΓ ὍΡΟΙ; (ὦν) 1867 οἱ πῇ, οἰ δον, Βῃου] 6 γ8, οδπηοῖ 

ΘΟΓΙΔΙΪΙΥ ὍΘ τηδἰπίδϊηοα Ὁ Καὶ] δ8 δραϊηβδὶ 

Ἡδνοσηῖοῖ, βἴησθ ὧν ἸΏΔΥ Π6ΙῸ 89 ΜΟῚ] δβ δῇ} - 

ΔΓ Ὅ6 Το ογοὰ ὈΥ̓ “ ἴογ" οὗ [26 βἰδηάατγα --- 

ΗΙἰσὶα Ἐπ οὗ 86 Δ] ορΥ οὗ [ἢ 6 ΠΡΌΣ, Μ οἢ 

916 ἴαϑίθπθα ἀυγίτρ ὈΤΑΥ͂ΟΓ Οἡ ΐ8 Ἰοῦς Βαῃά, 

διὰ οἵ {86 γδὉ, 8 Ἰοῃρ δηᾶ ὑγοδὰ ρμίϑθοβ οἵ 

οἰοίἢ ψῖ τ οἢ [86 δαρρ]ΐδηξ οονογοα ἢἷβ μδδά. 
(2) Το ρυγαΐδυε ἱπ᾽ετρτγοίδιοι : Αοοογάϊξην 88 "" 

8 τοίοστοα ἱπα γον οὐ αἰ γΘΟΌΥ ἴο αοὰ : ἰη [86 
[ΟΓΠΙΘΡ 6486, 80 ἰῃδί : “ΡΟ. Δ4]} οἰ ἴ8 οἵ Μ 
μδηάβ᾽᾽ -Ξ-Ἠ [μο86 οἵ ΜΥ ῬθῸΡ θ, ἤθποθ δεῖ δ6Πον 
τοραταὰβ ΗΠ] 861 88. ἱπ)υγθα ἰη ΗΪ8 Ῥθορ]θ ;---ἴ ἢ 8} 
ἱπιρθάβ ἴμ6 ἔγθε ᾿ῃουοτηθηῖΐ, ΟΟΥῸΥ ἴῃ Θγε68 οὗ 
ΘΥΘΙῪ οπ6 (ὈΜΒΕΒΙΤ) ὈΥ ἰμοῖγ 1165 δηὰ δαϊίοχίοθ 
(ἀβυ8}}} : ΤΟΥ Δ [ἢ6 ῬΘΟΡ]6 ἱπ ἃ Ὀθὰ οὗὨ ἐδοοὶί- 
[Ὁ] γεϑῖ, ὁόνοσ ἴδπὶ ὙΠῸ 41} βογίβ οἵ δχοιιβθβ, 
Ὠἰσἢ δηᾷ Ἰονν 411Κ6)ὴ; ἴῃ 6 οἵδ οδϑε, 88 Κ]1οῖ, 
ἢδΔ8 ἰδ : (δ 18 ὈΤου ἢ 88 8 σμδῦρα δραϊπϑὶ ἐῃ6 Ρτο- 
Ῥἱιϑΐδββοϑ, ὑμδὺ ΠΟΥ ον Γ ΟΥ̓ ὑΠ6ῚΣ ἴα]8β6 ἀϊν]η- 
ἤἄοη ἴ86 ποτὰ οἵ αοἀ ἀπὰ ἴδδ ἰῃπτοαϊθηΐηρ μαπά 
οὗ ἔπ υάχε ἐμογοὶι, δηά ὑπαὶ ἰΠῈῪ γοὶ], οχαςῖ 
δοοογαϊηρ ἴο [86 βίδίιγα οὗ [δθ ἰπάϊνϊάυα), τηθη 8 
Βροασΐηρ δηὰ βθείῃ.--- ΤΠ γα 18. ἃ ΘΟΥΓΟΒρΡΟη άθῃ66 
θεν δοη [ἢ6 ΒΩΔΙΟΡΎ οἵ [6 ῥτοσθάϊηρ ἀἰϑοοῦυγϑθα ἴο 
16 ἔα]86 ὑσορμεῖβ, ἡ ΟΝ. 18 οογίαϊηἶγ ἴἰο Ὀ6 ποϊὰ 
ἴαϑι, δὰ (δ ρεγαίἑυε πάθον οθο θα ἴο ΜΈΣΟΝ 
Ηδηρϑίθηθοτς δηὰ Καὶ] α͵]80 αν ρίνϑη ἰπ μοῦ 
δαμοβίοῃ. ὁ ἴῃ 186 [ΌΓΠΙΘΥ σα86 [8 ἀδυδίης 
ὙΠῸ 4 οοαίίηρ, 18 ΒΟΙΘ σονοτηρ απὰ νοὶ] ηρ. 

[Π03 18: ““ἴο ΘΟΥῸΣ .᾽ ΠΕΌ, ἴο ἄταν ἰοροίδμοσ, ἴο 

Εἰξγον, ΒΟΎΘΥΟΙ, ἰδ ποῦ 

τπχοϑῃΐ οὗ [Π6 δἰδηάδατα ὉΥ͂ ἡ ΙΟὮ ΟἿΘ 18 τορι αἰοὰ, 
Ὀυΐ 8 ΒΙΤΉΡΙΥ ““ΟΥΟΥ, " ΠΤ ΠΘἢ 88 ΓΠΟΥ͂ ΚΠΟῊ 
ΒΟΥ ἴο ΘΟΏΏ586] ΕΥ̓ΘΙΥ͂ ΠῚ (με, δίαίαγθ) οὗ 

1Π|ο86 ψῆο ὑγαδὶ {6 πὶ. }.--ἰ ον 8} οχροβίζοσα ἤδγο 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἴδ κθη ΓΙ Ἐ2Π 88 ἃ αὐοδίίοη. ΤῈθ 

ΘΊγΟΪΟΡΘ Ο]ΟΒΘΙΪΥ. 

δοπίγαδὶ τὶν Ἢ δῆονε πραὺ ἬΝ [88 ἰῃ νἱον. 

Ηδποθ παῖ ἴθπμαβ ἴο ἀοϑίτιοϊοη ἰπ [86 ΟὨ6 6886, 
ἦθ τηρϑῃΐ ἴο (τη ουἷ [ὉΓ ΡΓΙ Βογυ οι ἴῃ ἴῃ ΟἴΒΘΓ. 
διιοἢ. ἃ ΓΕΒ]  Ἴδηηοῖ ῬΟΒΒΙΟΪΥ ΟΟΟΌΣ ΠΘτῈ ἐῃ6 
᾿ἰνίηρ αοα ἀπὰ ὕπθϑ6 όσοι ΟΟΠ ΠΤΟΠ’ 680} ΟἴΟΥ 
(ϑιροιρ ΜΙ ῬΘΟρΡ]Θ δπὰ διρομϑ γοτ), δ ἃ ἢ ΟΓΘ 

Ηο που]ὰ μθ ρῥτοίδμῃοα. [Ηλϊχν. : ὃ -- ἔϊιοβα δ6- 

Ἰοηρίηρ ἴο ἴπ6 ροορῖε---ἰσθα ᾿οΪοηρίης ἴο γοῦ, 
ὃ, 6. ὙΟῸΓ ΟὟ βου]8. ΟΥ̓ οΙ5 ἄγαν ἴῃ6 ἀἸδηοιοη 
Βα θο ΤηθΙπ 615 οὗ [6 ρϑομὶθ δῃὰ δἀῃογθηΐβ οὗ 
ἴδιο ἔα156 ὑσυορῇῃούδβϑοβ, τὸ ξεο ὉΓΩΘΙ οὗ Ποσῃ ὑΠ6 7 
ἰῃτοαῦρῃ ἀοβίσυσοη ; ἴο {δε Ἰαΐῦοσ, οἡ [86 οὐδ Γ 
δδπὰ, ΠΟῪ ῥγομλἶβα ῥτοβρου ῦ. ΕΧΑΙὮ : δ00}8 
οἵ Βοποδί τηθῃ {6 7 Ἡὐε Ἐὴ ΟἸΟΟΙΩΥ δηά ϑἰοκὶν, 
δῃὰ ἰμτι5 ἴμ6Ὺ Ὀτίης μοὶ ἀοσῃ ἰο ἀ’δίι ; 80 

οὗ 5 πο. ΠΟῪ δἰσθηρίμοι ἰῃ ὑδοῖν βἰπδ, ἐμ ΟΥΑΙ 
[πδὺ ΠΟΥ ὑμοσηβο γαϑ]θὸ ἑμτοιρὴ (μεῖς σται πὰς 
ἸΏΔΥ ὍΘ ἴῃ0 ὈούΐοΓ 8016 ἴο ᾿ἶνθ δ᾽οὴρ πὶ ιϊῃ ἴμοπι. 
{ὺ ΤΉ ῈᾺ : θη γ6 αν οδυρμῦ ἵπεπὶ διμοηρ ΜΥ 
ὈΘΟΡΙΪΘ, γὁ Ῥγοσαΐϑθ ἴμϑτα 116. ΚΙΙΕΡ, : [Π6Υ δἴδδὶ 
ἔἴτοπι 86 ΡΘ0}]6 οἵ ἀοα ἐμοὶν ἴθ, δὰ ἴαϊκο σαγὸ 
οὗ ὑμεῖγ οὔτι. ]--- ὑοῦ. 19. [ἢ δομίταϑί ὑσὶ ἢ {86 ἰπ- 
ὑαπαϑὰ ῥγοΐδηλξοη οἵ θβόναη, δρϑοΐδ!}γ οἵ Ηἰ9 
Ὠδῆηθ ὈΥ̓͂ (πεῖν ᾿γὶπρ (ἐπ ἦδοο οὗ ΜῪ Ῥὑϑορὶϑθ, δϑ 
ΔΓ ΑΓΒ: ἤο ἈΓΥ ῬΘΟΡΪθ), 88 ῥσγίοβ 18. δι ρἢδ- 
βἰχϑα βῃδγρὶυ, {86 στο ῃδα 116 οἵ ἴῃ: θοάγ (Μ|ς. 
ἰϊ, δ; Τίς, 1. 11; Βοια, χυὶ. 18). ΤΏ οβα δὲ 
ΒΟ] ποὺ ἀΐθ δ ἰμ6 δουὶβ οἵ [826 μϑορὶο οὗ 
δοδόνδ (οἢ. 111. 17 56.) ; [ἤοβα σοῃίτγαβίθα τι ἢ 
ΤΏΘΙΩ ΔΘ [06 8008 οὗ 6 Ῥγορἠιϑύβββϑοβ {Πθιηϑο  νο8 
(θευῦ, χυϑὶ, 20). Αοοογαϊηρ ἴο οὐμοῖβ : μὲ ἔοι- 
ἸΊΘΓ 8σὸ ἴλι6 ρίουδ, {86 Ἰατύεν (86 τίοκοὰ, (Ὀμρ. 
νῸΣ. 18. Ὧ53393. [86 τηᾶ86. δ ΠΧ, οι Ὀγασὶην 

αἱ 18:6 δᾶτὴθ ὑΐῃθ (8 [836 τΟΡμοΐβ δίοπυ ν 1} 
ἴμθῃι, ΟΥ Δ ἱπδοοῦϊβοΥ οἵ ἘυΖοὶτ 918 (Ηχν.). 
ΟοΏΡ. οἡ νοῦ. 206. Οὐ. Ὀοβίάοβ, Μὶς. ἰϊ. 11. 

ΤΒογεδίνοσ, ἰῃ ὅσ, 20, ἐλα ἡμαάσιπεπί, ἃδ ἴῃ [86 
6886 οὗὨ {6 74]86 ῬτΟροἰθ (Υ6γ. 8 84ᾷ.). ΤΏ6Ι6--- 
[86 σονοσίη 8 ἀγα, 88 10 6 Γρ, [86 “του μα οἱ Ὑ]ιῖο ἢ 
186 Βαηΐ ἴδκεβ ρ]δοθ, ἀδοογάϊῃρ ἰοὸ Ηθησβίοθοῦς. 
Ασοογαΐῃς ἴο ΟἾΠΘΙΒ: ἴδποῖο, δ δεγυβδίθηι (ΥῸΣ, 

16). --- ΣΉΓΒΡ (ἴτοιι [ἼΒ, ἴο ὅγεὰκ ἐμγουρὶ 
(13). ἾΚὸ ΓΞ. ἴο 866) 58 τοπάεσοὰ Ὀγ Ηᾶν.: 

“4 Ὧο ΤΟ) Οἱ ρ8 (ΕΧΟ658565). ΡΥΟΥ͂. νἱΐ. 18. ΝΈΤΕ- 
ΕΒ: “ἴῃ ὉΠοἷν ὈΪοοτα." ΟΥ̓ΒΘΙΒ : ““ἴο Ὀ]Ϊοοτηΐπα 
ΡΙΘαΒΌΓΕ- ζ ΓΘ: ; Οἴδιοτθ 8.}}} : “" ἱῃ ογάοσ μα 
ὙΠΟΥῪ ΤᾺΔΥ ὈΪοΘϑομι," δοοοσάϊηρ ἤο γοὺγ Ἂὰ γώ 
ῬΉΙΠΙΡΡΒΟΝ : ““ἴο δυξίογ ἰῃ ἴδε πεῖ." ἨἩξΝοΟΕτ.: 
ἍἸ0κὸ Ὀἱνάβ." ΕΑΝ : ““8 ἰἴ {ΠΥ σσόγὸ Ὀἰγὰβ 
οἵ ραββερθ." ΓΒ, Αταμπιδίο, τθθὴβ “" ἤγίηρ 

2 

ΟἸΘβ᾽᾿; 80 ᾿ξ 8 δοϊζῃον]Ἱοᾶ ΟΥ̓ τηοϑῖ ἱπ πδδὶ 
[Ο]]ΟἾΒ, δὰ 80 Σὺ 18 ἤϑγὲ ᾿Σἰχονσίθα, αν ἰμας {πὸ 
Ομ οἴο πλάκο8 ἴμ6 αἰ ΠΈΤΘΠΟΘ, ---ἰ δῦ ΠΟΘ ΠΟΥ 
816 υπῖοα, οσαμσλέ, α8 δυοΐ, Ὀαΐ ᾿ηϑίήοαα οὗ ἐλιΐ5, 
ἷπ ΜΠ [Ὁ]]ονγβ, νὶτὰ Ρἱαυδηΐ τορι ἴοι, 6 Ὺ ΔΥῸ 
ἰεέ ἥν. Τὴδ ΥΟΥΥ͂ βαιιθηθδδ οἵ 6 ἜΧΡΊαββίοῃ, 
ΔΙωΪὰ ορροϑὶϊθ βυττουπαϊηρθ, ἰ8 6 ροϊηῖ. Βε- 
ο.86 {86 186 ργοροὔθβθθβ ἃ σοῃσοϊνοα οὗ Ὦδγα 
(Ρ6. χὶ.) αϑ οιυΐοτα, ὙὮΟ 8.6 τ8Ό8}}}7 τηθῃ, ἐπ 9 
Τη880. 5 {χ ῥγθοθάϊηρ [8 ΘΟΠΙΡΑΓΒΟῚ 18. ΘΑΒ1ΠΥ͂ 
ἀπάεοτβίοοά. ΤῈ δ8οπ}8 ἀσὸ ἴοσῃ οὐἱ οὗ {86 ΔΓΠῚ8 
ἷῃ αυοδβίϊοι ; δοσογάϊηρ ἴο [86 τιϑυ8ὶ ἱπίογρτοία- 
τίου : ὅπ 8 σον θυ Ὡρ8 8ΓΘ ΤΟΓΏ ΔΙΓΑΥ͂ ἔτουῃ [Π6 ΔΥΠῚ8 

οὗ ἴδ ἴα]βο Ῥτορβιϑύεβθεβ. --- ΠΡΟΣ, ἃ5 ἴῃ δεαὶ. 

ΧΧῚ. 7 (ἔχ. χχὶ. 26).---Ἴ ον. 21. ὙΥὺ ἴα ἔδπιϊ- 
ηἶηθ βυΠΠχ ἴῃ6 δἀάγοββ σοί τηβ δραΐῃ ἴοὸ ἴδ6 
ΜΟΙ, 116 ἰϊπογῖο γὰγ. 18 π͵αϑθ Κερῦὺ ἴῃ 
σίου, ὙΠῸ γογβ. 22, 28 {Π|0 τ ίογοηοθ 18 ἰοὺ ψεσ, 
19θ.ὡὈ. ΜΉ (ΠῈΥ [ἤτον δυβμίοίοη. οὐ ἴδ6 μΐοτιϑβ 
ΔΙΏΟΏΩ ἴῃ οΧἑ]68, αηὰ πηδὰθ ἔποπ 88, οἴο., ὑ8 6 
βίο αἰ ηοα ἴΠο886 ἴῃ ΨΦεττιβδίθ ἴῃ ὑποὶν ῥγίὰς οἵ 
εχρεοίδίίοη. ΤΉΘΥ αἰὰ 6ΥἹ]} ἴο [86 δηὰ ἴο 
186 θεὰ ΠΟΥ ἀϊά πο ροο. Απιὶ 80 884]} 411 {μετ 
ἀοΐηρδ σοτηα ἴο 8ὴ ὁπ. ΒΥ [Π6 δνϑηΐὶδβ 8588]}] ἔῃ 6 7 
Ὀ6 Ρπΐ ἴο βῆαχηθ, δῃὰ {ππ6 Υ 8}}4}} Ῥυ 8} ἱῃ ἴἤθτη. 

ΒΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΒΡΕΙΕΟΤΊΙΟΝΒ. 

1. Οοοοροΐπδ χῖνοβ ἐδ)6 Ὡδπ)6 οὗ ἴλ]596 ῬγοΡΏΘΟΥ 0 
[86 ἀοοίτί 6 ἩἾΝΝ ἷ8 ΘΟὨΊΤΩΡΥ ἴο δ πογὰ, ἴὸ 
186 ἴαϊθϑο οχροϑίτίοη οὗ ϑοτιρίυτε, 89 Μ611 δδ ἴο 
Ῥγορβοδυίης ψἱϊπουῦ μανὶηρ βθθῃ δηά ποαγὶ οὐ 8 
ΜΟΙᾺ, 88 1761} 88, ἀρουβ 4}}, ἴο ἴῃς ἱππαχὶπαϊίοι οἵ, 
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ογΓ ἴδ ἰαγης οΪαῖπι ἴο, μοδϑοοϑίυ)}ρ δβιιοὶὶ ἀϊνίηθ ᾿ Ὀομάβ ΏΘη ΜΟΠΙΘΠ ΓΒ ἴῃ 
τεγοϊδιΐοῃ. 

[(2. “Ἡδετθ, ἴθ, 1δῪ 186 ἃ ομαγαοίεγιϑιὶς 
οἵ ἴδε ἔπι Ῥγορδμοῖ, 88 ἀἰβιϊησυ θη ἔτοπι ἢ 
ἴα]. Το νγὰϑ ὀχὶ υἱυοὰ οὐ] ον οὶ ἴο ΐβ 
800], [Ὡγουρσὰ [6 ορογαϊίου οἵ ἴϊε ϑρὶ τ οὗ αοά, 
ἃ [πβουσῖ, ΟΥ δυςσοοϑβίοι οὗ ὑμουρπ δ, --τθὴ δοϊίοι, 
ῬΕΓΒδρδ, τανοαϊϊηρ ἰλ6 πιϊηὰ ἀῃὰ Μ}}} οὗ Οοὰ ; 
δη ἰἢδῃ) ἰδ κῖησ Ὁ {πὶ8 1 [86 Δρργο)ιδῃβίοι οὗ 
᾿χ8 τὶ, ἢς ψομῦ ἴοσῦδ ἴο ἀθοϊαια 10 ἴο οὐδ οῦβ, 
85 ἴγομιι 18 ΟῚ ἰηναγὰ σοῃϑοϊοιϑι688, οἰοϊ μοὰ ἰὴ 
βυοὶ ΤΟΣ 8 85 ΒΟΥ ἜΧργιβϑοὰ μδῖ δα ὈΕΘ ϑ66ὴ 
πη. ΔΑ (6 ἔδὶϑο ῥγορμοῖ, οὐ ἴδ ΟἿΘΓ 
δαπὰ, ἐσθ Βαρροβίηρ ἷπὶ ἴο Ἰ ῬΟΓΪΟΟΌΥ δβίποθγθ 
ἰῃ πθδὲ 6 αὐϊετοα, 411 ῥγοοθθάθα ἔγοιῃ ἰδὲ ἱ'τὴ- 
ἀπῊ οἵ 8 οὗν ἰῃ δαϊοα ἱπηαρηδίζοη οὐ ὀχοϊ ρα 
ΒΕ] ηρβ; ἰῃεῈ ψἘ0]6 ψγἃ8 οι ΜΠῚΠΪ ΠΏ ΙΏΘΓΟΙΥ, 
ποίϊϊηρ ἴσοι σἱδοιϊ, ἴγοπι ρον. Ὑδῖ, ψ ἢ 
1818 ἀϊπεί πο οη 80 Οἰθαυν ἰσαοθά, δὰ ἱσαοθα ἴου 
τ ΘΧΡΓΟΒΒ ἢ οὗ ἀταιννίηρ ὕπο ᾿ΐηα οὗ ἀθιηαγ- 
δου Ὀεΐνθει [λ6 ὑτιι6 δι) [86 [4186 ἱπ ῥγορβεῖίς 
υὐΐογαἤσθβ, ψ'ὸ Γὸ 8111} ργοβθηΐθα ν᾿ γον 8 δὰ 
[Βοοτίε8 οὗ ἱπδρίγαϊζίου, ἡ οὶ, ἰῃ [86 ο886 οὗἨ ἱξ- 
Βρίτεὰ πὰθῃ ρ ΘΙ ΤᾺ ]γ, ργορμθῖθ 88. ΜῈ}} 88 δνδῃ- 
Βε} 1518 δηὰ ἀμροβί]θβ, 1 [ΠΥ ἀο ποῖ ΑἸ οί. ἀ18- 
οατὰ {86 οὐγέεῦνο, τομάεσ [86 βυθ)οοῖῖνθ δ]ομὸ 
Ῥγοιῃϊῃομῦ, ---τηλῖκο 80 . 16} δοοοιῃῖ οἵ ἢ 6 ἐπ ΓῺ] 
ΠΟΙ ΒΟ ΟΏΒΠ 688 ΟΥ ἱμ Π}Ϊ 08] 86 η86 οὗ [86 δι )θοῖ 
οὗ ἸὨΒΡΙΓΑ ΤΟ, 88 ὨΘΟΘΘΒΑΣΙΪΥ ἴο ὑμγον ἰμΐο 1.8 
ὑποκστουπα 186 αἰϊνῖπα οοτηπμπμϊοαιίοι) τηϑθ ἴο 
ἴμπὶ ἔτοπι αῦονθ. Βυΐ ἐπ [Π6 ἴνγο οα5868 οὗ ῥγο- 
ἀπῶν ἤΘΓΘ ῥγεβοηῃΐθα ἴο οὐγ ποίΐορ, {πὸ οπα οου]ὰ 
Υ αἰαΐτλ), 85 ΜῈὲ}}] 485 ἴθ οἴμοσ, ἴο [6 ἰμἴθητι) 

ἙΓΟΩΒΟΙΪΟΌ5η 685 ΟὗὨ Β0Π}6 5ρ᾽ ΓΙ ἴπ4] ὑπουσῃῦ οὐ ἰάθδ ; 
186. ΟὨΪΥ αποϑίοη τγα8, ὙἤθΠοα οδπιθ [86 ἰά 8 
διά 1ὲ βργίπρ ὉΡ ἤολ αἰ ΐη, δ8. οὗ {56} 7 οἵ 
ΜἈ8 ἰΐ ὈΓοδιη;ϊεα ὕπο ὈΥ ἔπε ϑρίγιὶ οὗ Οοαὐΐ 
 αβ 106 τηϊῃ δ ΘΟ ΒοϊΟΒΠη685 οὐ ἴμ6 ὑπουρῖβ 
δὶ [66] πιῶσβ ἐῦ ὀχ ροσίεῃοθὰ οἵ 118 οὐνὺ δ θη ης, 
ΟΥ̓ 88 ἰἴ δ Κοηοα ΌΥ ἃ ἀϊνίηθ δηἀ ἔοτμ8] σΟτ- 
τ Δ ΟΣ. ἴσγοιι ΔΌονοἵ 1 νγὰ ἰοϑο βἰβδευὶὺ οἵἨ [818 
παρογίδηξ ἀϊδιϊποῖξοι, 6 στ! ΠΥ ΤΆ ὯΟ 80- 
οουπῦ οὗ νυν μαῖ οοῃϑλζι68 ἴπε πα δτηθηΐαὶ 6] πηδηΐ 
οἴ ἀϊνὶπο τονοϊαἰΐοι, δπὰ ᾿Ἰοανο ΟΌΣΒοῖν 68 Ἡϊζμουΐ 
ἃ ἔχοι Ἰαπάτηετκ Ὀεΐμψϑοη ἴΠ6 Ἱηονεμθηΐδ οἵ οὐδ 
ϑρίς δηὰ [μ6 οδρσχίοϊοιβ Μοῦσα οἵ Πυηδη 
[δηοΥ. Απά οοπίουπάϊηρ ὑμ8 ΓὨλμρ5 {1180 6856 }- 
ΠΆ1Πγ αὐ ἴεν ἴῃ ΠΈΒΠῚ ἴο ἴδ ογέρίη οἵ ἃ τϑνεῖδ-: 
σα, 6 ἸΔῪ ΟἸΓΒΕΙΨ 68 ΟΡΘ ἴο ἴπ6 [ΔΥΌ ΠΟΥ ΘΓΓΟΓ οὗ 

Ὶ ἴῃς ἴπ6 ναΐμε οὗ ἃ τενο]αίοη,  θμ τηϑὰθ ; 
ψ6 ἰοΐα Πγ ὁμδῆρε ἰΐ, ἱπάεοά, ἐπὰ Ἰονον ἰΐ8 σἤδγδο- 
ἴατ, διιὰ δβϑίση ἰζ ΟἾΪΥ 86 Κἰπὰ οὗ δίσθοΣ σόοι 
ΔΙΏΟΏ ἰδ6 ΥἹΕᾺ 5 δῃὰ σορ!ίαίζοηβ οἵ Τη0 8 ΟΥ̓ 
ἐὐςτ σης ,π-- ἙΑΊΚΒΑΙΕΝ 8. δ οζιεϊ, ΡΡ. 188, 184. 

8, ““Εαΐδὲ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἀοοδ ποῖ Ὀο]ΐονα ἴῃ ΔΩΥ 
ἀαγ οἵ Ἱπάριηοηΐ οἵ 7 ον ἢ" (ΗΝΕΚΝΊΟΙ).. 

4. “4 Βεύδηδε σα Μ1}} πόνϑῖ Ὀ6 βεραγαίθα ἔγοῃη 
Ηἰβ πογά, ψ 8116 Ηδ 15 ἰπῃ Ηϊτηβ6 1 Ἰπην 810]6, ΗΘ 
Τρ [6818 Ηπ.86][ ΟἿΪΥ ἴῃ Ηΐβ ψογσὰ. Ἠδποθ ἴῃ 
ἴδε. σϑ8ὲ οἵ [8]86 ῬτορῇθοΥ͂, τρακίμπρ οομβίδῃ 088 
85 ἴϊ αἷά οἵ [μ6 εχργεβδίοῃ : “ΤῈ}6 1,οὐὰ δίῃ 
δαὶ ἃ, 411 [86 δξίτί αΐεβ οὔ [η6 αἰνίπθ παίΐυγε 
ΠΕ ΘΕΞΒΆΣΙΪΥ ΓΔ {116 ΥἱΒΚ οὗ δεῖς ἀεηΐοα οὐ ῥσο- 
απο ᾽" (ΟΛΩΥ ΊΝ). 

ὅ. ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ δγρεὶ γὰρ ἃ με οὗ ἴδ ϑ'ρ γί, 
8Π4 δἰ γθδαῦ, 88 Ὀοΐηρ 50, ῃδιὶ Π0 γοϑ νυ οἴ ]ο0}} 88 ἴο 86Χ. 
Βπὶ νἜοπ ἰδ οαῖπμα ἴο 6 ὈρΠε]ὰ ὈΥ ἴπ6 βρίτἱϊ οἵ 
Οηβέ, ἰῃ τ οπὶ ΠΟΙ 18 ὨΘΙ ΠΟΥ τμ}}6 ΠΟΙ [61}}8]6 
(6 4]. 111, 28), ἐμι18 ονθσϊοοκίηρ οὗ 411 βοχυδὶ ἀϊ8- 
ΠΟ οΠ8 ΟΥ̓ ΠΟΟΟΘΘ ΕΥ̓͂ 581}} τιογο ομαγβοίθγζοά ἰΐ. 

6, ἴξ ἰδ ἃ δβυιωρΐοσαᾳ οἵ ἀϊἰββοϊα οι οἵ 411 δοοΐδὶ 

ΟΥΟΓ ἦτ Βα ο ἢ [ΔΒὨϊοἢ 
85 ψὸ πὰ ἔθ ΠεΙῸ ἴῃ ἅζοκῖ}]. 86 ἔσεθ ἢ 
Βογνοϊυζίοη διὰ [6 Ὠϊοϑῦ γούθηΐ 80-68}16α Θηιδηοὶ- 
Ῥϑίλοῃ αποϑίϊοη [οτμαμοὶραίίου οἵ ᾿οΙΏΘη 8Γ6 
Ῥτγοοῖβ οἵ (18. 

Ἴ. Ουἡ ἴδ οΟἴδοΣ ᾿αηᾷ, ἰῃ τ6 βἰδϑίον οὗ Μίοβϑβ, 
ἴῃ Ποροταῖι, ἰῃ {Π6 τῃοἴμοῦ οὗ ϑαταιθὶ, ἀυτίης ἴῃ 6 
6 οἵ ἰὴ ΟἸΪὰ Οονοηδηΐ ἐνέη, νὸ ανο {Π1πβῖτα- 
οπο οὗ ψΠδῇ νγνγὰ8 ἴο Ὀδ6 δβοὺῖ ἔοσγ 1 (Π6 Εἰσίιοδῖ 
ἄορτοθ ὉΥ ἴδ6 Ὀ]εβθθὰ διωοὴρ πόμηθη, νἱζ. {88 
Το] σίουβ ΘΑΡΔΌΙ 168 οἵ [λ6 ἴδιηδὶθ ϑ8ὲχ. ἘΤἢὼυ 
σα. δ ΌΓ68 οὗ ἴΠ6 ὨΟΪΥ ΓΘ 8150 108 701]. 

8. ΠΡ  γαῖϊομ 18 ἘΒθ6 } {14}}} ἃ ἰΐπρ Ὀοϊοηρίης 
ἴο ψοσιθη. [1{{6 δροϑίΪϊο (] ἔτι. ἱ.; 1 Οογ. χίν.) 
Ῥτο ὶ ἐΐ 1η6 ἔθτημδϊθ 8οχ ἔγοιω ἰδδοδίηρσ, γοῖ Ὧθ 
Βῆονβ, ΘυΘ ἢ ἴῃ [6 ἔοΣΙ ΟΥ οὗ (ἢ 686 ρα 68 (ΘΠ. 
2 Οογ. χὶ. 8), ον τϑοθρενγαε ψομδὴ 18 [ὉΓ ἴπ8 
9ρἰγι του], ἴὺγ 4}} ἰμαῦ ἰβ ὑγϑιβουπἀθηΐα] ἴῃ 
ΟΓὰ πα ἀθ6α, ἴῃ ἴοττῃ δια βιιρβίδποα ; δῃὰά ποὶ 
ἰο88 πιυδὲ γχ ἰδῖκθ ἰηΐο δοοουπύ [86 ἰπῆήμπθδησα οὗ 
186 ἴδιι8]6 86 Χχ, δπὰ [.6 ασί (60 ΘἉδῪ ἴὸ ἐδϑιὴ) οὗ 
ἀφοερίίοη, οὗὨ δοιοίοη, 

ΒΗΟΜΙΙΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

γον. 2. ““Ρτορἤθου δραϊηβὲ ὑγΟ} ΟΥ̓, [86 Ῥγο- 
ῬὨΘΟΥ͂ ἔτοτη ἀθον ἀραίηϑιῇ ὅπ ῬΤΟΡΠΘΟΥ ἴτοπι ὉΘ- 
ὨΘΑΪΏ : {}}18 8 ἴπ6 νοι] βίη οὐ ϊπδηοο ἰῃ τἢ6 
Κἰηράοιη οὗ αοα " (ἘΝ 65Τ.). -- Βαϊ ΒΕ ἢθ 
ϑιγ8 [πᾶν αοα ἰ8 οοτηΐηρ ἀραϊηϑὲ {116 ἴα186 ῥτο- 
ΡὨοῖβ, ἢ6 ὈΥ̓͂ πο Ἰηθαμα ᾿πἴοβ ἰὼ ἀχοῦδϑθ ἰδθ 
Ῥθορ]6. ἔΕοσ ἴδε ροορὶα μαὰ {116 ἰδν διὰ ᾿Εκ νν 186 
ἔτι ΡιΌρ ἢ οῖθ. [ἢ ])θυΐ. χὶὶϊΐ, {Π6 Ἰδέ συ ϑαϊηρ 
τη ΓΚ8 οἵ τῃ6 γὰρ δὰ ἔμ]86 ὑγομὶεῖβ ογ γίνη. 
ΤΉ ΕἾΓΒ ννα8 Ὁ] 688 1 ΟἾΘΑΓ ἄν, Απαὰ {ῃογοῖοτθ 
ἀοἀὰ Βδυῆεγοα {πὸ διτορᾶποθ δῃη ἀἰβϑουεΐθηοθ οἵ 
ἴ[λ6 ρῬδορὶθ ἴο Ὀ6 Ρυμίβιε " (ΟΑτιν.).--- "" β6ἴμι}}}8 
ῬΟΥΕΙ 18 ἜΡΕΟΙΑ Υ ΥΕΙΥ ρστοαῦ 1 {Π6 886 οὗ 
ἴΘΔΟΠΟΓΒ 8) Ῥτραυθοῖβ, 1 Κὶηρ8 χχὶϊ, ἡ (ΠΑΝΟΕ.) 
-- Ἴδα Ῥγορμοῦ ὀβιηθ ἰπΐο 6ο]]Ἰδίοη Ἡ  Ργο- 
Ρμεῖ. Απὰ μπον-δ- αγβ δ}}} αοά νν}}} ἴμ 15 νΑΥ 
ὑοϑὺ [86 [11 οὗ Η18 οὐσιι, ἀπά ἀἰβοϊοβο [0 ἢγγο- 
ΟΥ̓ΒΥ οὗὨ ΤΥ (1 Ἕ(ὐοτ. χὶ. 19). [ὑ 18 ποῦ ἱῃ ναϊῃ 
ἐμαὶ δ ρεγμῖ 8 ὕΠ6 βεσυδληῖβ οἵ ϑαΐδῃ [0 τῖβε ἂρ 
δραϊηδβὶ βουπὰ ἀοοϊτία, δὰ ὑμαὶ [6 (Ἰιυσο ἢ ἰδ 
ἴοτι 'π ΡὈΐθοοβ ὈΥ αἰνεγζεπΐ οΟρὶπΐοϑ, δα [πὶ 
ΨΔ1) ΘΟΙ οἰ [5 ΔΥ6 80]6 ἴο δὐζαὶῃ βοῇ βίσοησίῃ {πᾶ 
1.6 τα ἢ τηυδὲ μανὸ {Π)|6 ννογϑὶ οὗ ἱϊ. ΕΓ ἴῃ 115 
υΥ {86 βὐοι  αβίπεββ οὗἨ [{|8 μίουβ συχηθ8 ἴο ἰἱσῃϊ, 
8 πα 6411.8}}γ [Π6 ΠΕ τη ΘΠ 688 οὗ [Π6 ΒΥ ροοιΊἴο8, 
ΠΟ διι ει ἐμοιηβεῖ ν 68 ἴο 6 ΟΔΙΤΙ Θα ΔΥΨΑΥ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΕΤΥῪ 
πὶπα " (ἝΟΑτν.).--- ΤΠ6 ῬὈτδβθηοθ οὗ [4186 ργυρ θίϑ 
ἃ βῖρῃι οὗ ἀἰββο 10}, 85. Μ6}} 88 οὗ {π6 }υλρτηςπὶ 
οἵ ἀοα. ---ΤῊς ἴα͵86 ῥτορμοῖϑ ἱνοῖνο [πε ΒΡ ἴῃ 
ΔΆ}Π; [Π᾿θ Ῥέοθ]Ὲ ἀτὸ ἴο Ὀϊάτηο ἴογ ἴῃ [4186 ψΓῸ- 
ῬΠοίθ, 2 ΤΏ ο58. ἰἰ, 1]1.---ΤὴὩθ ψοχὰ οἵ (ἀοὰ, {]ιαΐ 
ὙΙΟῺ 18 ἴο Ὀ6 Ὠοαγὰ ὮγΥ 4]}, ἰῃ 41} ἰϊηρδ, διὰ δὲ 
8}1 Εἴτη688.--- ον. 8. 56} {-ἀεοορίϊοι δῃὰ ἴμ6 ἀδοθρ- 
ἴοι οἵἨ οὔδοτθ ρῸὸ τοροῖθον.--- “ Ετοόῖὰ [18 ΜἯῸ 868 
δον ἰΐ βίδπ 8 1} τηδιν 8 βρὶτὶϊ, ἰοῦ αοα ῥτδβαρ- 
ῬΟΒ68 ἤ6Γδ ἃ βίδῃαης ΠΟΙ ΤΟνΟΥΒΥ͂ ὈΟΘΘ ΠῚ ΤΩΔῊ 8 
Βρὶ ῦ ἀπά ἴη6 τονοϊδίίοῃ οἵ Η18 ϑρὶ τίν" (ΟΑ1ν.). 
--Απὰ γοῖ, ἴον ἴδ τηοδὲ μαγί, ἰΐ 15 }8ῷ ἴπα τ 188 
ΡΘΟΡΙΘ [Βαὲ ἅγὸ ἰοιιηὰ δυγοηρ {Π|656 ἴοοϊβ.--- ΤῊ 
ἜΘΕΙ οὗ 1η)6 ποῦ] δηὰ [ο]]γ Ὀοίοτο Οοά. --- 
“ὙἽἹΒΟΕνΟΣ Μ}}}} ορθῃ [ἢ 8 ογ68 οὗ οἴμοτγβ, ἰοἵ ᾿ἷῃι 
8660 ἴο ἰΐ Ὀοίοσεμβαπμὰ ΜΘ ΙΠΟΓ μ6 Ἀἰπ)86 17 ἢδ8 δῇ 
ΟΥ̓́Θ ΟΡ αοὐἀνάγά5᾽᾽ (Ά51Τ0Κ.). --- γεν. 4. “Τῇ 
ϑρίτῖϊα8) ἔοχου βουτίϑηι ἴπ6 Ὀοίίου, [Π6 πιοτὸ ἀ6- 
σταὐοὰ [86 οοπάϊξίου οἵ 186 Ῥθορ]6" (Η ΒΝΟ58Τ.). 
-- 16 Ῥοομ]ο ἰπ {6 ΜΠ ΘΓ Θ85 οὗ πὸ οχ ]8 γγθ 1 Ὁ 
Υ̓ΘΓΣΥ ΙΟἿ οχροθοα ἴο [Π6 ἴα186 ὑσορμοῖβ " (ὑυ2τῖ8.). 

᾿ κ 



146 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ον. δ. Εα]θο ᾿γορ οῖβ οαπηοὶ ῥτὰν.-- -Ἴὴθ ἰῃ- 
ἰϑτοθβϑίοι οὗ ἴμ8 Ῥγορμεῖβ τὸν ἱπῖο [6 ὈγοΘΟΣ. 
--“ ΕΙσας ἀοοίγίπο 15 [86 τγίχῃν ψ8}}, 781 δα ἱΐ 
ΑἾ80 ὕδβοὶιεβ σης ᾿ἰνίηρ " (λῃν.).-- “ὙΒοτο ἰδ 
0 ὑδύϊεσῦ ψ͵ὰ}} ὑπδὴ τοϊοττηδίίου οὗ ᾿ἰΐο " (ΒΕΒΙ, 
Βι8.).---ὕοῖ8. 6,7. Μιδουῦ Ὀοΐπρ δοηῦ Ὀγ αοά, 
ΠΟ ὁπὲ οἸΖῦ ἴο ΘὨἿΘΣ ἃ ἰθϑο τ᾽ β οὔοθ, 

γεγβ. 8, 9. )ὲ παν ἴο γίνε δὴ δοοοπηΐ οὗ ουγ 
ΨΌΓαΒ ὄνθη. ---Ὑοὐἱ σοηγ οἶδ Βί ΠΏ ΘΙΒ ΒΟΙΩΘΕΠη68 οὐΐ 
οὗ τμοῖτ οὐσὰ τηοι ἢ. --- ον. 9. “ΤΊ 18. ἃ ἴραγίμ) 
τὨΐϊησ ἴο (411 ἰμῦο ὑμ6 δπἀ8 οὗ (θἂ : ἃ Κἰπρ᾿ 
Ἰια61}8. νγὰ ΠΙΑΥ͂ Θδσαρο, Ὅς ποῖ (οὐ᾽ 5" (ὅτοκ.). -- 
“ Βροδῦδβο ἴ86 6 ν7ὺ8 Ὦδνο τοξΐαβοα ἴο Ὀθροοτηα (ἢ γχὶδ- 
[ἴδῃ 6, ὕΠπῸν ἰιανὸ ποῦ θυ ΘὨῸ]]οα ἴῃ ὅδπ6 τρί ϑ[οῦ 
οἵ ἴβγαδὶ ᾿ ((000.). --τἰ 10 16 ποῦ ϑπουμῃ [δῇ τηθὴ 
80} ἃ τϑοκοῃ 118 ΤΔΘΙΏΌΘΓΒ οὗ ὕπο ΟὨυγο. [79 
Ἰπαϑὺ ΚΏΟΥ ἴῃ ΟὟΓ ΟὟ πιοδτίβ ἩΠΟΙΏΕΙ ὸ αν 
[6 ἱππναγὰ πηαῦ 8 ὙΥΒΟΓΘΌΥ [86 οὨἑ άγεη οὗ αοὰ 
ΑΓ ἀἰδιϊησιυ βηεά ἔγομι ἤῆοδο ὯΟ ἄἀο ποΐ ὑε]οι 
ἴο Η 8 ἔδηλ]ν " (Οαην.).---ον. 10. ““Ὁπροά!νγ 
ΚΟΑΟΈΟΙΒ Ὀγοδδὴ ὅο (δμοὶγ Ὠρδγοσβ οὗ ροοὰ ἀαγα 
ἹΏΘΓΕΙΥ, δπα οοταΐοτὶ ἐΠ6πὶ ἰπῦο ἢ6}}, {6Γ. νἹ. 1" 
(ὅτακ ΕΗ). ---  ΤῊΘ νὰ]} ἰ5 [86 πλοῦ δχίθγῃδὶ βου- 
νίοθ οἵ ἀοὰὲ ; ἀπὰ γεῖ 411} {πε τ 1] {||6 8196 ὑτο- 
Ῥμοῖβ βΒιείίον ἔθη, ἐγακῦ ὕμθπὶ ἃ8. Ρΐοιδ ῬΘΓΘΟΙΒ, 
411] σι που ὀχοορύοῃ βαϊηΐβ ἴῃ ἰδι ᾿᾿ (ΒκΒΙ. 
ΒΙΒ.).-- ΤΊιο κε εν ἴοο, ὙΓΒ.:65 ῥῬθ866, Ὀυΐ ποῦ ἐΠ6 
μέ8ο9 οὗ αοἀ τῃτουρὴ 968ὺ8 Ομ τἰδί. ---- “’ αὐἀὰ ῥτο- 
οἰαῖτηϑ Ῥθᾶσθ ἴο 8, ἰξ 18 ἴτιθ. Βα ψὸ πικυδί 

ε ΔΓ ΜΓ Οὔγβοῖνοθ δηὰ τὐτ ον νίοϑβ ᾿ 
(Ολμν.).--- ΤΠ ογὺ αἴ ὩΙΏΟΙΩ ὈΓΘΘΟ ἢ ΘΒ ἤποδο γ͵Π0 
Ὀ8111 ν!]ουῦ ἃ Του μά λοι, ἀπ, 8148} αἶ8ὸ 6 ΓῸ 
ουΐδί ὁ- ἀδι ὈΟΓΒ,--ἰ Β0Ο ΤῊ : “βόηθα ὕθαος τηθὴ ἴο 
οχρϑοῖ βδίοΥ ἴγοτῃ ἃ σοι ρΆΓΑῦνΘ ἀθοθησγ ΟΥ̓ Ὠ)οΓαὶ 
ΟΠΑΥδοῦογ ἢ 80πὶ6 οἡ δοοοιηΐ οὗὨ ἴοσγιηδὶ ΟΥ 8:10 6Γ- 
βιϊτοι8. ΟὈΒΟΥΎΘΠΘ6Β; 80ΠῚ6 Ὀρύθιι8ο ὑπ6 Ὺ Ὀιυ]οηρ' 
ἴο δῇ οτγἰϊιοάοχ ματί οἵ ἴπὸ ΟΠ ΌΓΟ, δὰ διανο μοὶ 
ΒΟΠ16 ΠΟΙΪΟΠ8Β οὗἉ οογξαΐη ἱπιροτίδηϊ ἀοσίτί 68 : δοπλὸ 
Ὀροδίι88 οἵ {Π6} ἱταργθδϑίουβ δηὰ ὀπιδιυβίαβιϊς 
ΤΟΥΘΓΪ6Β ; δητὶ οἴποτα ουθη ὈΥ͂ 6 ἀϊγοσὺ αὔυδε οὗ ἐἢ6 
ξρϑρεῖ, ἀηα πιακίης ΟἾτίδὲ [886 τηἱηϊδίον οὔ βίη. 

6ῃ οὗ Ἰδασἱπρ' δῃὰ ἱπροπαλον ΕἸ ΡΙΟΥ̓͂ [6 Π86Ἶ γ68 
ἴπ ἀδυδίηρ ὑμε86 τοὐουηρ Μν 8118 1 0ἢ αὐ οτημογοὰ 
Ἰηοτῖαγ, ἴω μήονθηῦ {πὸ ψρδ Κη θην ἔγοιη Ὀνΐηρ 
ἀἰϑοονογοὶ,. Βαΐ ΓὮΘΥ ἅἃγθ 4}1 δἰϊκὸ ἀϊβίβη ξ ἔἸοπὶ 
ΟἸεδῖ, [ἢ ἔγιε ἐουπάδιίοῃ : {ΠοΥ ὈαΠὰ ποῖ ὁ 
Ἡΐπ ὈΥ͂ ἃ ρϑηϊίΐθης ἴα, ὑπαῖ πψουκοὶῃ ὈΥ͂ Ἰονα, 
ἀηἀ ρΡιοάυι οι οδοάϊΐοηοο; ὉΠΕΥ͂ οἰξιοτ Ἰοαᾶνα οὐΐ 
Η]8 τροσῖ 8. αἰὰ δἰομοπηθηΐ, ΟΥ ἴδ ψογκ οἵ Ηἰ5 
πον -ογοαϊίηρ ϑθὶγι, οὐ [16 βιιθϑίλη τα! {τυ ὐ8. οὗἁ 
τσ δουϑποιν; αὰ ἴῃ αἰ ἤογθιιδ 8 Υ8. ΘΠ ἀοανΟΌΓ 
ὅο νϑΓη 8}, ραΐηΐ, δηὰ χοραὶγ ἴπ9 οἷα διυϊ]{ίηρ, 
ἰηβύθβαὶ οἵὁ δγοοῦηρ Δ ΠΘῊ ΟΠ6 ΟἹ 8 ΠΟΥ οιιπᾶα- 
(ἴοη, [ΟΥ “δὴ Πδοίϊαϊίοη οὗὁἨὁ ὠΟοἀ ἑῃτοιμὴ (ἢ8 
ϑρίγιο. "---Ὑ, Ἐ.]-- " Ὑς Ὀο]ίονα πεσῇ Ἰηο1Ὲ 
ΤΌΘ ΠΥ ἴδοβὸ ψ8ο ᾿γεσαρ ἴο υ8 οἵ ρμ]ονγ, τἱοἤ θα, 
δηὰ ,ν δα ἰδοβθ ἯΐΠῸ ῥγοιηἶθα ὰ8 ποίη 
Ὀιυδ [η6 ογοδ8. Απᾶ γοῖ ἴ86 πογὰβ οἵ ρίογυ ἃγθ 
ἀθοοῖ ἃ] ψογὰβ, δπὰ [Π6 ἀ6ν1] σᾶ ΨΟΙΎ ΘΘΒΙῪ 
πλΐχ Ἀἰτηθ6] 7 ἃ}0 ΨΥ ρτορυσίοθϑ οὗ ἐἸναὶ βου, διὰ 
ἀούβ ἰὉ ἴοο; Ὀαῦ {Π6 σγοββ δϑΐϊοβ δηὰ σοιηαΐηβ᾽" 
(ΒεΕμ.,.. ΒΙ8Β.).--- δ]8ὸ ἤορθ οἵ [16 18. ἃ βίζηῃ οἵ 
ΔΡΡΓΟΒΟΒ Πρ ἀθλίῃ. ---Ἴ οΥ, 1] 84.: ““ νογυ νυ]. 
ἱηρ οἵ ψῃΐο [αἰ ΒὰΒ πο Ἰαϊὰ {16 [Γουηάαξίοι 
ἨΘΙΡ]Θβθὶν μἶναβ ΨΥ ῃΠθ οὐδ βίογπηβ οοῖηθ 
(ὈΜΒΕΕΙΤ). --τ ΝῊ ἀοοϊτίπα οὗ πηότὸ Πυτηδη Γοι- 
801: ὁΔἢ 5ἰαπά ἴῃ [Π6 {1η16 οἵ ἔχοι Ὁ]6 δῃὰ τοηιϊμία- 
ἀἴΐοη ; Ὀμΐ πὸ ψῆὸ ἴθ ὈᾺ1ΠῈ ἀροὴ ἴπ6 ἀοοίπηθ οὗ 
ὅδ6 ΒΟΙΥ͂ ἀροΒϑί]68 δηθὰ Ῥγορηοίβ ἢ85 Ὀι11} Ἦΐ8 
ὨουΒβ6 ἥτγτη διὰ βιγρ, Βμὰ. 1. 22.᾿" ((Ἀ.).--Μαπ᾿ 5 
ὙοΥὶς, 811π| ποτὶ ; Οὐ βίογιηβ, Ὀϑὰ ϑ.ουχηβ. --- 
γαΐη οοποοὶίβ, ΒΥΡροοτίβυ, δμὰ ἀθοοὶξΐ ἀο ηοἵ βίαπὰ 

ἴῃ [86 αἀἰνὶπο ἱπαάριμοηί, ---Ἶ ἐσ. 14. ““ΤῊςε Ἰοπμάδ- 
(ἴοι 18 {16 ἱτηρογίδηϊ ἰΐηρ ἰὼ Ὀυϊ]ηρ, δπὰ ἐν εα 
ΨὨΘῺ ἰῃ6 ψ4}} ἴ8}18. ΕὟΓ ομδ τιδὺ (1 Οὐοσ. ΤΣ. 
12, 15) ῬΕ]ὰ οὐ ἴη6 ἴτυο ἰοαῃάεαίίου 411} ϑογίβ οἵ 
Κΐηρβ, ΜΉΪΟὮ ὅ.α οοῃδυτηθά ἱπ ἔπ ἔγο, γαῖ 80 
τας [Π6 Ὀυ]ΔΟΥ ᾿νΣ πλ56 17 8 βανγοᾶ, Ἡδσγο, οἡ ἐξ Ἂς 
οὕδον παηᾷ, [π6 ΓουμάδξἝίιοι 18 ἴα]βδο, απὰ {πογοΐοσγα 
Ὀυ]]άϊπρ πὰ ὈΏΣ]Δ ΘΓ ἸἾΚε ἀΐβαρρθαγ" ((ο00.).-- 
“10 15. Ὀοδίι 68 ἃ Ῥθοῦ] ΓΙ οὗ ἢ ἄστει οὗ 
αοά, {Ππῶὶ ΓΠ6Υ δΓὰ 8 του εἰαϊζοη, δηα τῆρϊκο τηδηϊ- 
ἴοϑιὶ ἴο 411 186 πογὶὰ ναὶ 8 ἀδοοὶϊ δπὰ ἔα]βο- 
μοοά " (υτηξΑ). 

γεν. 17 84. ““ἔδ]θθ ῥγορῃοῖβ ἴοσ [86 τηοαῖ μαγί 
ΤΌΔῚ [ὉΓ ΓΠΟΙΏΒ6]Υ68 8196 μὑγορ μι οὔδ5868 " ((00. ). -- 
“Το σψοιηδὴ Ψ6Ζ6 06] Ερϑᾶκβ (Βεν. ἰϊ. 20), 411ἐρ- 
ἴῃς ἴμαῦ 5886 ἰβ ἃ ργορμιεδῦβϑδ, ΌΥ ἴ4]86 ἱπίήφεγργεῖδ- 
ἴοη, δρριοδίύϊοη, δηὰ ρϑγνεγβίου οὗ ϑδετίρζυτγε, 
ὙΠ ΠοΥοοΐ ΘΘ0 ἢ ΟΠη6 ΟΒορθοθ [ῸΓ ἷ8 ΟὟ υϑς Ὑδδὲ 
8018 Ἰιἰη) Ὀε8ῖ. ΟΥ̓ 8506 ἢ}; ουβϑῃ 8 ΓΠ6ΓΕ ἃΣῈ ΘΠΟΌΡὮ 
ἴῃ ἴηθ ῥγοϑεηΐ ἀδύ 8.1}]}, ἀμ αὰ Οοά᾿Β ΤΏΘΓΟΥ ἐΐϑε]Γ 5 
580 ρϑυνεγίοα, Βαϊ ΏΘΠΕΥΟΣ ομς ποι]ὰ Βαηϊ δηὰ 
νοῦ] ἕαϊη οαΐο ϑοτηθι ἰηρ, ᾿ξ 18 συχη Δ Ο]Υ [ἢ 6 
(ἰοδύγιυοϊίίοη δηὰ ἀθδίῃ οἵ [πὸ οὐ͵)οοΐ [μηδὲ δ Βε5 
ἴῃ νον. Απὰ 80 ἤδσα 006 866 5 Πὶβ χα δι 
δάναηίασε τὶ ἢ δηὰ ἔγοσα ἰἰ6 ἀδϑιπιςτίοη οὗὨ ΟΥ̓ ΝΟΤ 
ΡΘΟΒΪΟ " (Βεκι,. ΒΙιΒ.). --- “δὶ ϑδίδη οδηῆυϊ 
ΔΟΘΟΙΩΡ 18 ὮΥ͂ Πλ6 8 οὗἁ [86 Π1816 86Χ, Πε αἰδοιηγρῖβ 
ὈΟΥ̓͂ πιθΆ}8 οὗ [86 ἔδπη416, Αοἰδ χυΐ. 16 (ΚΤΑΚΚΕ). 
-οὐ ΕΠ μαῖα ἰ8 411 δοοοτηιηοάδίυν {Πδοϊορν. 
[Ὁ 18 ἰἰβ παΐατο ὕο βαοῦ δδί 6, 85 ἱῃ βϑῃοσγαὶ 811 τῃαὶ 
8 ὉποοιηζογίαὈ] ε ἴῸΥ {ππ6 ο]1 Αἀδπὶ δηἃ σίνεβ εἷτῃ 
Ραΐπ, 80. ὀβρθοία!ν ὅη6 ΘΒΟΙΘῪ οὗὁἨ ἵὑδε τοαυϊγίην 
δηα ρα 5ῃϊηρ ἀϊντηθ ΠΡ ΘΟ 8Π685 --ἰ]ὸ δευέγεψ 
οὗ οι, οπι. χὶ. 22. εγο ἘΖεοκίθὶ μυΐδ τὴς 
ΒΒ] οη8, ἔλοτο ψὸ Ραΐ γετῆαρθ ἴΠ6 ἰΟΥ͂ σίονε. 
Βοβι σα [6 συ ϊοηβ ἴὉΓ {86 Δη45 οὗ {πὸ Ἰοτὰ, 
 Ὦ10 8} ἰουοῦ [πο ἴῃ ὑπετ παΐαγα] βἰαΐε) σετν 
ὉΠ σον, ὑπὸ γ δῖα σονογίηρβ ἴου ἴδε ἢδδὰδ οἵ 
{ποῖ ροηἱ οηΐθ, {Ππ4Ὁ ἴῃς Βαπὰ οἵὗἨ (σά τὴᾶῶν ποῖ 
ἰοῦο ὑπ θὴ πη ΜΕΥ, απ ἰηάερά ἴῸΓ ἢδδιἰα ὁτ 
ΡΘΟρΡΙο οἵ ΓΒ. βίδτγο, αἰννα 8 δοοοσάϊηρ ἴο ἐδ 6 

ὕποόβϑοῦ ὅλο τονατγὰ ἴο Ὀὺ ὀχροοίοα---ἴῃο στεαῦοβι 
οὕ ἴδ Κίῃς. Τ]ν6 ΠἰΖΊΊΟΣ ΔῊΥ ΟἿ 18 ρ]ποοὰ, 186 
ΙΏΟΤΘ ΖΟΔ]ΟΌΞΙΥ ἀὸ {ΠΥ ΘΠἀρΑγσΓ ἴοῸ οἶθασ 815 
ὁοηϑοίομου, 88 θϑιϊῖα ὑοΐοτο ἴῃ. Φοϑυα ῖα, ἀἰδογίη 
ἴτγοτῃ ἐπ ῖγ 9σούββοῦβ ἢ (18, ὑπαὶ (ἢ6 Ἰαςίοτ με 
ἴῃ νίονν 1π6 ἰηΐογοϑὶ δὰ ρΟνΟΣ οὗἨ πα (ναγοῖ, 
ΜΉ6 [6 ΓΟΓΙΏΡΥ ΒΟΓΥῈ ΤΉΘΓΟΙΥ ὑπεὶγ οὐσῃ Ὀ6}]ν " 
(ΗΝΟσΤ.) τ-οῦον. 18. “Τὸ 8. 8 πιγι Κίαρ, αὐία] 
ΔΌΓΙΪ, {Ππ|0 ὁ ἴδ ἢὰ5 ἴ06 ΡΟΨΟΣ ἕο σαίο δπὰ ἴο 
ΚΠ} 800}89" (ΜΒΚΕΙΤ). -τῖὶ Βοατῖ, ᾿ηδοοά, ἴον 
ΟΥ̓ΟΙΥ͂ Προαά, ἴογ ὑιθὸ στους. οδάθαὰ ουθῃ, [ἢ 6 δὸσ- 
ναυῦ οἵ Οοὐ οὐρῇῃὶ ἴο ανο, θαϊ οἱ ρίουι5 οὔ ἴοτ 
811 ἢ61.18. ---- Βαΐδη 60 ΡῈ 8 ἰαῦζὸ τον ἔτη 5ῃ 6} 
βἴοτο οἵ δη ὈἱΠ] ον 8, δι οἢ 85 οδοτιβμοά ΒαΌϊἑα, 
6 Ἔχ }ἷο οὗ οἴοσβ, {116 ΨΔΥ οὗ 4}} (86 πογϊὰ, 
ἙματοΒιροίησ ἐνθη, ραγίακίηρ οἵ [86 μογὰ 8 ϑαρ- 

τ," εἴς. (δν Κι)---""αοὰ 158 ἸῺ τ οῖι, 
ἊΝ ΠΟΥ͂ ΡΓῸΡ ὮΡ Βοι}β, ἰπάθν ὕδομα, Δ ἁπάεγ 
ἐμοὶγ ἄθθὰβ ἃ ρ] ον οὗ τον αστά, Ἱραοῖ [116Ππ}Ὲ ἴο 
Ρίασθ τ εὶγ χοϊαμοθ ἴὼ ἐμοῖσ οὶ δουρὶ) Κῦ βιὰ 
᾿πηαρί ἴῃ 8, ̓ ιιϑιοδὰ οὗἨὨ ἴῃ ἴδε τῇ. Βυιῦ Τὰν 
ὈδΟΟΙΏΘ 511}}} τοσβθ {πΠγου ἢ 8. οογίαϊῃ οἸηοῦομεϊ 

Ὑ61, ΠΟ δαιϊίογα ἰἤθπὰ ὙΠῸ ἃ 86η) ὈΪδηςα οἵ 
[ἴ6 ἴῃ [ἢ6 πκἰάνἱ οἵ ἀεαίῃ. Τῆς μτοριοῖ σῃο. 
ΚΟΥ ΟΝ ἴο ρῥγοάϊος {}}18 [εὐ] Πρ οἵ 16 σι ἢ 
ὉΠοὲγ Ῥγοι Ἶ868 ἈΓΘ ΠΊΟΓΕ ΤΈΘΔ ΠΥ͂ διοαρίθι 8ἃ8 ἘΓᾺΘ 
ΤΌΡΒοῖβ [8 ὑπο86 ψ}ιὸ οὐΐ ο΄ 411 βιιρρογῖίη, δηὰ 
ἰπὴς ΔΌοις ἀοαῖ. Α ἴσα ρῬγορῃθὶ δῃηπουῆσοϑβ 
ποίῃϊηρ θα ἀοδιίγυοίίου - ΤΣ, ἴα πιΐπο, δη ἃ ἀρϑῖδ 
(1 Κίηῃρε χχίῖ. 8). Απὰ 4{|6 τοάβϑοῃ 8 118, ἢ ὰξ 
ἴθ Ῥγορβοδγίηρ οὗ ἀδαῖϊῃ τηῦδὶ Ῥγεοθᾶθ ἐπε μτὸ- 



ΘΗΛ. ΣΙΝ. 

Ῥδραγίμβ οὗ 116" (ΒΕμ1. ΒΙΒ.). -- ον. 19. ΤῊΘ 
ῬτΟΡδϑῖς δρὶτῖϊ οὗ Ἰγίπρ, ἃ ϑρὶ τὶ οἵ τηυγάοσ, δπά 
4150 οἵ ὈΪΑΒΡἤοτηΥ, ραϊίηρ δὴ οηα 4}1|κ6 ἴο ΠΠ 68 
[6] ον δ} ΠῚ 956 ΘΠΟΙΒΟΣ δὰ ἴο {π6 ὲ} [6] ΘΕ ΣΡ 
ΑἸ Οοα.---""Οοὰ ἰβ [6 ἐσεῖς ; ψἱ} Ὁ Ηδ ὑσῦ 

8 ἡσταρ αοὰ ἴον ἔθ 
116, ψ αὶ 861. 

παῖδ] 16 , 2 Εἰ γ." (ΘΤλἘ ΚΕ.)-- “ΤῊΣ 
ἔγαο δηὰ ΠΝΜΩΙ βπ δλαον οὗ αοἀ 4]90 [κἰ}} 8οὺ]}8 
δια δῖ ἵδόση δἰῖνο : ἔου πο τνοτὰ οἵ αοὰ ἰδ [ἱΐο, 
διαὶ Ὀγίηρβ βδ ναϊου ἴο ἰοδῖ πιθῃ ; δῃαὰ ποῦ 1688 
ἄἀοεα ἰδ Ὀδοοὴθ ἃ βδᾶνοιῦ οὗ ἀρὰ αὐῦὸό ἀοδίῇῃ ἴο 
ποθ ΠΟ ἃζὸ ᾿ἰοβῖ, 2 Οὐγ. ἰϊ.᾿" (Οαἱ,ν.)---ὙΥΠο- 
ἜΟΥ̓ΟΣ τϊδῃου ἴο ᾿ἴνο, οἱ Ὠΐπι Ὀδίαϊκο Ὠἱπ86} Γ ἴο {16 
εἱνίωρ οι, ἴο ψίιοτὰ ἰδ ποτὰ οὗὨ 118 οὗ 4}}1 ἔσθ 
μγορδοίϑ ρῬοϊηΐδ 08. ΕΥΘΣῪ 80} Ἰπαϑὶ ἀἰδ (παῖ 
ἀοεβ ποὶ ἐγοδὰ [ἢ 18 νὰν οὗἉ 116 (ΟΑτ1,.ν΄.).-- “ὙἼΠο88 
ΜδοΟ Παῦο ὯῸ ρμίθδδισα ἱπ ἴπθ ὑπ, ταυδί, ἴῃ 

οὐ χῖϊ {πὸ τἱιρμύοουθ ἡ ρτηοηΐ οὗ Οοά, 
Ὀο]ῖανο ἃ 119᾽ (0.). -- “ΤΟΥ σπουἹὰ δὸ ζαΐπ 
Βδνθ ἣν ἴπαὶ [86 ἔλ1]86 τηϊρῦ τη οὐὖ {ταῖὰ ̓" 
(Οοοοα. 
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γον. 30 8ᾳ. Τηαὶ ὉΠἸΘΥ ἀο ποῦ ΥΟΙΏΔΙΏ ἘΏΡΙΙ- 
θὰ 18 Ὧο βρθοίαὶ δεῖ οἵ ἡπάρτηοηῦ ὁπ (οἀ 8 μαγῖ, 
Ὀαΐ ποϊπίηρ οἶβθ βανὸ [8:8 τον θα ἰοη οὗ ἡυἀστηθῃξ 
οοπίαϊμοα ἴῃ ἴδ6 τϊγὰ σοτητηδη ἀπλθμΐ.--- Το ἴδῃ 
οοτητηϑιτοθηΐβ τὸ ἢ1}} οἵ Ἰυπάἀμταθηῦ-8οαῖ8 [ὉΓ 
6οὰ.--- 1 ἰβ [6 ὀνουϊαδβίϊηρ οοπιίοτί οὗἨ [Π6 ῬΟῸΣ 
δυχηδη ΓδΟΘ, ΟΧροθοα 848 ἰΐ 18 ἴο ὑπαῦ βρὶτῖΐ ΠΟ 18 
ἃ ἴα δῃὰ ἃ τηυσγάθτγοσ, ὑμαῦ [ἢ6 ΔΙπι τ αοἀ οὗ 
(τα ἢ ΓΏ]68 88 ἃ ἀοίδη ον δηὰ φτούϑοϊογ οὗ δοῦ]8. 
ΤῊΘ [κοτὰ ψ1}} α]δο βανὸ δῃὰ ϑοῦ ἴγϑθ ΘΑρῦ να 800}8 
ἴγτοτῃ 186 αμάβ οὗἉ ὑμποῖν ἀθοοῖνοσ δηιὶ βού ποῦ ; ἴῸΓ 
ἴῃ ἔτ ἢ Ἐ6Υ ἀγὸ ποῦ ἱστα 04] Ὀἱγάβ, ἀδβεϊηρα [0 τ 
δυϊίετίησ δηὰ βγίηρ, δ ἰἰῆαροϑ οὗ {ποῖν ὈἰτΊηθ 
Οτοαίον " (ὈΜΒΒΕΙΤ1).---“ Ῥίουϑ ᾿οατίϑ 8.6 ]]οὰ 
[ἢ ἤδαῦ οὗ αοα 8 πϑῖηθ, δηὰ ἤθη06 ΓΠΘΥ͂ ΔΓ ΘΑΒΙΪΥ͂ 
νοχρά δηὰ ἰδίκθῃ: οδρίϊνο ψὶτἢ 8186 ἀοοίτης, 
ἀοἸνοσοα ἴο {6 ἰη (ἀοα 5. Ὡδπιο ἡ (ΒΑΝΌΘΟΙ,).--- 
ον. 92. “1 ἰδ πονουῖ01688 βἰη ηοῦ ἴο σοτηοτί 
ΟΥ ἴο ὑτου δΪθ 8.}}} τότ ἴποϑα ὙΠῸ δὲ ὑγοι]οά, 
88 Ὑ611 δ ἴο βίγθηρίμοη ἴΠ6 δι} Π ϑοκοα ἴῃ ἐδμοὶτ 
«ἰοκοάηθθα, [8 ν. 20᾽ ((Β.).--- 6. υη]αν αι] 
“Ὁ ἀγοῦ Ὁ]6 ᾽ οδυιϑοα ὉΥ σογίδ ἢ ῬΤΈΔΟ 6.8 οἱ τερϑηΐ- 
8006, --- ΕἸΘΒΟΥ το ἀϊνίάα {16 νοτὰ οἵ σοὰ, ἃ γ᾽ 
δηὰ ἀϊδυϊρυ βηληρ τηᾶγκ οὗ ἃ ἵττιθ ΤΌΘ 67. --- ΕᾺ}80 
ἀοσίγίηθ πιδῖοδ ψουπαθα ᾿ιοαγῖθ, Ὀιὺ 4180 δΒαγὰ 
᾿ι8η3.--- ον. 238, Ἐδ]8θ6 ῬΓΟΡ ΒΟΥ αἷἰδο αν 9 
σθα86 ὉΠ] [6 ΔΡΡρϑδγδποα οἵ [86 ατγοαΐ Ῥτορβοῖ, 
186 ὅοι οὗ 64. --““Ὑὴυ5 ασα γγὰ8 τοβοϊνϑᾶ ἰὸ βᾷν6 
ΗΒ ρῬϑορὶβ ὑπάδῦ ὑμ9 Νοῦν Τεδίδιηθηΐ ; 80 ὑδπδαῖ 
τοῦθ Βῃο]ἀ πὸ τηοΐθ Ὡρθὰ ἴο ἰθδοὴ ὈτοΐοΥ, 
Ὀούδιθθ [6 “] Β]τηθηΐ που]ὰ 6 ἴῃ {πεῖν τιναϑέ. 
ΤῊΟ ογτὰ ἩϊΪπλβο] 7 που]ὰ ἴῃ ν ΥῪ ἀθϑὰ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἤ 8 ἢ" (Οοοο.). 

3. Το Τοκϊπιοὴν ἀσαϊπϑὶ ἰδ ]ἀοϊαίτυιι5 δέοκοΥς αὐἴον Ογαοῖίον ((Ἡ. χιν.). 

1. Απά (ἢ ογὰ οϑηθ ὑπο Τη6 ΤΏ6} ἴγοτῃ δ 6] 618 οὗἩ [βγδοὶ, δῃ ἃ βαὺ ὈΘΙΌΓΘ ΤΩΘ. 
2,8 Διά (μ6 ποτὰ οὗ Φεῆοναῃ οᾶπιθ απο Τὴ6, βαυίηρ, οι οὗἨ τῆβϑῃ, ὕΠ886 τῃδῃ 

Πᾶνε οδυξοά ὑποὶγ ΒΙΌΩΥ 140]8 ἴο 50 ἘΡ ΡΟΝ ὑπ ὶγ μοατί, δῃὰ [ἢ 6 δυιτα]ην- 
Ὁ]ΟΟΪΚ οὗὁἨ {861 ἱπαυϊ ἤδνθ ΠΟΥ ρίνθηῃ Ὀδίογ ὕΠΘΙΣ ἴδοθ; 8}8}} 1 ἱπάθϑᾶ 

. 4 αἷἷονν Μγϑ0} ἴο ὈῸ ἱπαιίγοα δὲ Ὀγ ὕβοιι 5 ΤὨΘΓοίοσθ βρϑαὶς ψ τ ὑῃ πὶ, δηά 
ΒΔΥ τηΐοὸ ὕμοια, Τῆυβ βα ἢ {Π6 Τιοτὰ Φοῃονδῇ : ΕΟΥΥ τηδὴ οὗ [86 πουβθ οὗ 
ἴφῳ86] ὑμαῦ 8.)4}} σδιθθ ἢϊ8 ΑἸ ΔῊγ 14οἷ8 ἴο ρὸ ᾧρ ἴο ἢΪ8 Ὠϑατγί, δῃὰ 588}} ρυῦ 1Ὁ}9 
δὐυτ  Ὀ] ρ-Ὀ]οοἱς οὗ Π18. πα. Ὁ ὈΘέΟΓΘ [18 ἴδοθ, απ σοτηθ8 ὕο {δ ργοριϑί, 1 

δ δομονδῆ, ἀο 1 Δηβτσοῦ Ὠἷτ ἴῃ Ὁμ80,---ἶπ ὑ6 τυ] 46 οἵ ἢΐ8 ΔΙ ὮΥ 14ο]581 [Ι͂ὴ 
οΥάοΡ ἴο ἴδϊκο ὑἢθ μουβο οὗ [5γΓὙ86] ἱῃ {Π6ὶγ οὐ μϑατ, ο ἤᾶνο ἀθραγίοα ἔγοϊῃ 

6. Με ἴῃ δ]] ὑμὶν ΘΙ υἢγ 1άοΪ9: Τ]Θγοίοσθ ΒΔ αηῦο ὑμ6 Βοι86 οἵ [5γδϑὶ], Τῆιβ 
βϑι 0 ἢ} ἴῃ ἱμογὰ Φοῃονδῖι ; Εθρϑηῦ, δῃὰ ἔσσῃ ἔγοπι γοῦν ΠἸΟὮΥ 1408, ἀπ ἔτομι 

7 81} γοῦῦ δθοϊη δἰ ΟΠ [ΤΠ ΔΊΤΑΥ γΟῸΓ ἴδοθ. ΕῸΙ ΘΥΘΡΥ ὁη6 οὗ ὕὍΠ6 δοιιδα οὗ 
Ιβγϑ6], δῃηὰ οὔ [Π6 βίῃ ΡΟΓ (ἢδὲ 8ο] ουγπϑί πῃ [5τϑοὶ, ἢ ἢ 8}8}} βοραγαῦθ ἢΐτη- 
86} ἔγοιη Μθ, δὰ 5}}81} οδιμεθ [18 ΑἸ ΓᾺΥ 14.018 ἴο σὸ ᾧρ ἴο )]8 πΠοαγύ, δηπ 888} 
Ῥυύ [886 βύι μι ΙΓ ρ-Ὁ]οοΚΚ οὗ 118 ἱπψυλίγ Ὀδίοτθ ἢ 5 ἴδοθ, ἀπα σοιῃθ8 ἴο {Π|0 ῥτὸ- 

8 Ῥῃοῦ ὕο ᾿παυ τ ἴῃ Μο, 1 Φομόναὴ ΔΠΒΥΟΙ ἢἷπὶ ἴῃ ΜΎβ61 5, ̓ Απὰὲ βοῦ ΜΥ ἴδοθ 
Δϑδϊηϑῦ 0018 ΤηΔΠ, δ τηλῖκθ Ηἰπὶ ἀδβο]αῦθ, [ὉΓ ἃ βίρῃ, δὰ ἴογ ρῥγονθγθβ, δὰ 
ουῦ ἢ1Π) ΟΥ̓ ἴγοιη ὕπο τιϊάβῦ οὗ Μίν ρθορῖο ; δῃὰ γα πον ὑῃδὺ 1 διὰ Φεομονδῇ. 

9 Απά {πὸ ρῥγορβοῦ, "ἢ ἢ6 5841} Ἰοὺ Βιτηβοὶ ἢ ὍΘ δηθοοα, δηα βρεδκβ 4 νψογὰ, 1 
ψΦεμόνδῆ ἤδνο οηλίοοα ὑπδὺ ρτορῃθῦ, δπὰ βὐσϑίοι ουῦ ΜῪ δδηὰ προπ ᾿ΐπι, δηά 

10 ἀοβίτου πὶπὶ ἔγοπι ὑπ τηϊϑὺ οὔ ΜῪ ρθΌρ]θ [βγδθὶ. Αηάᾶ {πὸ ὈδδΡ ὑΠ 6 
ἸΠΙΧΌΣΟΥ ; ἃ5 Π6 1] ΟΕ] Υ οὗ, αἴτὰ ὑμϑὺ ἸΠα 0158, 80 8}8}} 0.8 ἱπια ΠΥ οὗἨ {Π6 

11 ρῥγοριῃδῖ ΡῈ ; Τβδῦ [ὴθ πουδβ6 οὗ ἰβσϑϑὶ τη  ρῸ ΠΟ ΤΏΟΤΘ ΔϑίΓΑΥ ἴτοπὶ Νῖο, δπὰ 
ΙΩΔΥ͂ ΠῸ ΤΏΟΤΘ Ὧθ Ρο]] θα [ἀοῆϊο ἐπαπιθεῖνο] ἴῃ 411] ἘΠΘῚΓ ὑγδῃ 5508; δῃ6 
ὑμαὺ ὉΠΟΥ͂ ΤΥ Ὀ6 ἴο ΜΘ 8 ρθορῖοθ, δῃᾷὰ 1 ἸΏΔΥ "6 ἴο ὑῃϑῖὼ ἃ οἱ,---ϑοπΐθηοθ οὗ 

12, 18 {Π6 1οτὰ Φοῆονδη. Απὰ {ΐο ποτὰ οἵ Φϑβονδὴ ὀϑπιθ Ὀηΐο Τη6, βαγὶηρ, ϑΐοπ 
οἵ τηδῃ,, ἰἢ ἃ ἰδτιὰ 5}}4}} δἷῃ δχαϊπβῦ Μο, 8ὸ ὑμαὺ 1ὺ δοῦβ ὙΘΥῪ ὑγοδο;ΓΟΌΒΙγ, δηφ 



[48 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

1 βιγοίςἢῃ! ουὖῦ τηῖηθ δηάὰ ὉΡῸᾺ ἴὖ, δά ὅγοαϊς ἴον Ὁ {π6 δβιδῆ᾽ οἵ Ὀτεδά, δηὰ 
14 βεῃὰ ὑροῃ ἰὑ διηῖηθ, δηα ουὖ ο΄ ἔγοπι 1ῦ τηδη δηὰ Ὀεδδῦ; Απά ὕδογθ [6 ἰῃ 

[86 τα ϑὺ οὗ 1 ὕὉΠ6 86 ὕγοΘ τη, Νοδῇ, 9. Δ}16], δὰ Ψοῦ,--- ΠΥ 88.4}} ἀ6} }ν 8 
ὍΠ6ῚΓ οὐγτὶ βουϊ [1.0] ΟΥ̓ ὉΠ6ῚΓ τ ἢ ὑδουβῃ688,---ϑΘοηΐθησα οὗ ἴῃς [γα Φεβονδὴ. 

15 11 5}.41}} οδι8θ 6.1] Ὀθαβίβ ὕο ρᾷ88 ὑξτοι χὰ [86 ἰδαπά, δῃᾶ ὕΠεῪ Ὀόγοᾶνο 1, πὰ 
10 ὈΘΟΟΠΙ68 ἃ ἀοβοϊδυϊομ, Ὀθοϑῦβθ 0 Οὴ6 ρΆ8868 ὕὑϊγοιιρῇ Ὀδοδιβα οὗ ὉΠ6 Ὀδαδῦβ : 

16 ΤἬΏρθο ὑΠΓΘ6 τηθῃ 1 ὕδθ πιά ϑὺ οὗ ἀπ ομο] να, βοηζθηςθ οἵ ἴΠ6 [,ογὰ Φοθονδὴ 
-ο-΄ λον 8}8}} ἀ6 ἵν. πο ΠΟ Γ ΒΟΠ8 ΠΟΡ ἀδυρῃογβ ; (ΠΘῪ ἰοηθ 8[}8}} Ὀ6 ἀ6] νογοά, 

17 δηὰ ἐδ Ἰαπαὰ 8}}4}} Ὀ6 4 ἀδβοϊαίίοη. Οοὖ ἰΓ 1 8}}4}} Ὀσίπησ ἃ δυοσὰ ὕρὸμ [815 
ἰαῃά, ἀῃὰ 1 εδύ, Α βψογα 588]} ζὸ ὑῃγουρῇ ὑπ ἰδηά, αϑὰ ἢ οσυῦ οἱἵ᾽ ἔγομὶ 1Ὁ τηδπ 

18 δῃὰ Ὀεδδύ : ἀπά {686 {Ππ| ΓΘ ΤΩΘῈ 8ΓΘ ἴῃ ὑ86 τηϊάεὺ οὗ 1Ὁ---β 1 ̓ ῖνα, βεηΐθηςδ 
οὗ 1Ὁ86 1 ογὰ Φομονδῇ ---Ὦθγ 8}14}} ἀθ᾽ ἰνῦ μΘ ΘΓ ΒΟῸΠΒ ΠΟΥ ἀδυρηογδ ; [ῸΓ ΤΠΘΥῪ 

19 δ᾽οῃθ 8}}8}} Ὀ6 ἀδἰϊνοστθα, οὖ 17 1 8}}4}} βεπὰ ἃ ρϑβί]!θηοθ οὐ ἰμδὺ ἰδηά, δπὰ 
20 ῬοὺΓ ουῦ ΜΥ ΠΙΓΥ͂ ὈΡΟῺ 1ὖ ἴῃ Ὀ]οοά, ἴο σαῦ οΠ᾽ ἔγοτῃ ἰῦ ἸΏδη δηὰ Ὀδθδδῦ; ὡἀπὰ 
ΝΒ, Δ Ππ16], δπὰ {00 8.6 ἴῇ 186 τηϊἀϑὺ οὗἁἉ 1ὑ--28 1 ᾿ἶνο, βοῃίθῃησθ οὗ ὑμὸ [ογὰ 
ϑοβόνυδ}----Ὦ 6 8}18}} ἀθ νοῦ ὨΘΙΌΠΟΥ ΒΟΠΒ ΠΟΙ ἀδυριιῦογθ ; (ΠΟΥ 8}}8}} ἀν ν 

21 τΠ6]} ΟὟ 508] [16] ὈΥ {Π6ῚΓ τἱσῃὐθουβηθββ. ΕῸΓ ὕῃυ8 8410} (86 γα δε ῃονδὰ ; 
Ηον τ οἢ τηοτο ἤδη 1 βοηα ΜΥ ἴοιιΣ βοσα ᾿παστηθηίΐβ-- -δυογα, δηα ἔλγηῖπο, 
δΔηα 6.1] Ὀδαβίβ, Δη ἃ ρϑβί !]θη66--τ ρο. 6 ΓΆΒΑ τη, ὕο οὐ οὔ ἔγοπι 1Ὁ ἸΏδῃ δηὰ 

22 Ὀθαδῦ! Απά [γε], θ6]ιοϊά, {Πογϑὶῃ 18 Ἰοῦυ δὴ οϑοδρθα ρμογίίοη, ΨῈῸ ᾶγὸ Ὀγος σῃῦ 
ἔοτῦ ἢ, Β0π8 δῃὰ αἀδιρηογβ ; Ὀ6.1.014, [ΠΘῪ οοτηθ ἴοτγῦ πο γου, 8η γ0 866 
ὉΠΘΙΓ ΜΑῪ δηα {Ποῖγ αἀοἰηρβ, δηα γ8ὺ ἃγθ σοτηΐογύθ σΟΠΟΟΓΏΙΩρ [6 6.1] ὑὉδῃαῖ ὦ 

23. ἢδνθ Ὀτουρηῦ ἀρορ «6γυβδίθμῃ, 4}} ὑμδὺ 1 ἤᾶνὸ Ὀτουρῃῦ τροὴ ἢ. Απᾶ {ΠΟΥ͂ 
οοτηΐοτῦ γοῦ, 6 η γ6 88}8]} 66 {Π|6]. ὙΦΑΥ δηα ὑπο ῖν ἀοϊηρβ; δῃα γο Κπον ἐδπδξ 
ποῦ ψπουῦ οα1.86 ἢᾶνθ 1 ἀοῃο 8}}] ὑμαὺ 1 'ᾶνα ἀόηθ ἱπ Ἐ] 1ῖ,---δοηΐδμοο οἵ 
16 ιοτὰ ΨεΠονδῃ. 

γετ. 1. Αποῖμοῦ τοαβά.: ἸΝ 32. 
νον. 8. ϑερῖ.: ... ἔθεντο τα διακνοηματα αὐτι σι τ. καρδιας αὖον. κ΄ των κολασιν τ. ἀδίκων αὖτ θησαν σρο-- 

Μετ. 4. Οἶιοῦ τοδά.: δὲ, Δ 7 ὅ6ρι.: ... ἀσοκριθησομαι αὑτῷ ἐν οἷς ἰνεχεται ἡ διανωα κὗτου, 
Ψεςσ. ὅ. ὁσως μὴ διισερεψωσιν τὸν οἶκον τ. ἶσρ κατα σ΄. παρδιας αὐτ΄ ταῖς ἀπηλλοτριωμένας ἀπ᾽ ἐμαν--- 
Ὑετ. 1... πα ἰπ τῶν προσηλυ. ὧν--- ἀποκριθησομαι αὐτῷ ἐν ὦ ἰνεέχιταὶ ιν αὐτῶ, 

εν. 1δ. ϑορῖ. τοδὰ : ΠΡΟΥλ. εἰ ογδαυενὸ {απι. 
Μετ. 21. δορί. '᾽Εαν δὲ κα,---ὀ Ψα]κα. : φυοὰ εἰ εἰ. 
Μεγ. 23... .. ὑπολελειμμένοι ἰν αὐτὴ οἱ ἀνασισωσμῖνο ἐξ αὐτηρ, οἱ ἰξαγουσιν νέου ς--- 

γα 13. βοπιο δἀὴ: ἀν: [Πότ ἴπ ἃ τοδά! α: ὉΠ ὃ. 

ἘΧΈΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΚΕΜΑΆΚΒ. Ὀείοτε ἴῃ Ῥτορμδῖ, βϑϑηὶβ ἴο δῆῆονν [δεῖ ἸπσῪ ΤΌΣΟ 
οτβ. 1--3. 76 Οοεαδίοη. ΤῊ ουὐϊχεανὰ οοοᾶ- αὶ ΠΤ ὕο 5860 τ ΠΟ ΔΘΓ ΓΠ6Ὺ ταῖρι ς ποῦ ἮδαΣ βϑουγθ- 

ΜΟῺ [0Γ {8Π6 ΑἰΤΊΠ6 ΓΒΕ ΠΟΥ ἰπ {18 ΟΒΑΡΙΟΓ ἴδ᾽ (πίη, ἴτοπι Εἶτα, οὗ Θοῦγϑο οοῃοεγηΐπρ {πάδῃ, οοῦ- 
ἢγβῦ πιβπίοπεα, ἀπά {})6ὴ (δ6 ἱπνανὰ οοοδβίου ἰβ; ΘΓ ὁ ΓΒΑ θτη, ἴῸΓ ἴῃ (818 ἀϊτεσϊοη νὰβ τῆς 
δεῖ ἰοτί ρῥ]αἰη]γ. Ἰπίογοσϑῦ οὗ 411 ψὴὸ ψ6τὸ ἰῃ οχίϊο ἑπτηρὰ ([πἰτοΐ. 

γεν. 1. ΤῊΣ ουϊινατὰ οσολδίοῃ ἰ8 ξαγηΐδῃοά ὃγ  ΡΡ. 8, 9). 
αὐ τρονο, πρ [18 ΤῊΣ 8 Ἔχρ δὶπ πδ βίηρυίαι [΄΄ ἐν ΤῊΣΕῚ ἰἀρένομο τολδθρο πῦρ ἀνε ἴο τ 
οὗ [Π6 νοῦ ν ΜΉΘ. Βαγργβοά (ἢ ο]ἀ Ἑςοιι- [ ΟΟΌΏΒΘΙ ἴτοτὰ πε ὑγορπϑῦ γοργά δόπιὸ ΡΟὶπΐ ὁ 

( ἼὉ) Ε ᾿ἀΠἤοΟΠν τπαΐ ἢ ἀρ τοὶ ἴο τη αμονυ οΥ ἴο 
ῦ ἢ 68 Γ μαὺ 6 παρ Ὀ6 ργοιηρίθα Ὀγ ἴδ ϑρίτιϊ ἴο 

ἄεδ8 ἀοπιπὶθδ. τοι ΒΌΡΟΘΕΒ 8 πὶ ὈΔΒΒΔΟΟΥΒ ἔγοϊῃ ἰ δοσητο ποῖ οὐἨ 86ΑΒΟΏΑ}16 ἰπϑ τιοιίοη-- - τὸ ἄτα 
Ῥαϊδδίϊηθ, οἡ ΟΟΟΑΒΙΟΝ Οἵ 1Πι6 ὁπ ὕθηβυ οἵ Ζοάθκῖμ ἢ [ ποῦ ἜΧΡΤΘΕΒΙΥ ὑοϊὰ. Βαϊ ἐμαῖ ἔδμὲν σατοα ἴῃ τὸ 
ἴο Βαθψίοη (δεν, 11.). ΤΉΘΥ Ῥ6ΓΘ σογ ΘΙ ΠΥ ἴγομι ᾿ Ομαγδοίοσ οὐ ἰπ ΓΕΒ ΤΩΔΥ ὃς αἰ πποδῖ οογία 
186 εχίϊεβ (Ἐπ ; ἴο δε ἀἰδίληριιίεμοά, Ὠυννανοσ,  ἰηἴδττοὰ ἤτοπι νοῦ, 8, τ το ἴπ6 1 οτὰ αἴ ὁπο6 ῥγὸ- 
ἤτοι ἴποβε οἵ οἷν. υἱΠ]. 1. ὙΏΟΒ6 ἸΑΤΘΥ ἀγα αἰγοδν οϑθάβ, ΚΒτοι ἢ Ηΐβ βεογνδῃΐ, ἴο τορυάϊδϊο 186 Ἰάδβ 
ὙΠ {Π6 Ῥγορῃθῖ ; [Πρ [ὈΤΊΠΟΥ ἢγδὲ σοπια ἴο Ἠΐπι. οἵ Ηἰβ ὈΘΙΩς ἱπαυϊτοὰ δ ὈΥ ῬΕΓΒΟῺΒ οὗ δυσὴ ἃ 
[τ 18 ποῖ, πόνον, τλ γον Ὀθοδιιϑα οὗ ἐμο αἰ ἴθτοπὶ ΟΠδΡαοἴοΓ- ΡΟ ΥΒοὴ5 ὙΠῸ ἤδὰ 860 Ὁ [Δ 61Γ ἰά0}5 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΟ)Β Ἐδ6α;,---- ““ 6] Δ6Γβ οἵ “8 },᾽ ἰπ σ᾿. νἱ]. [ ἴη ἐμοῖς Πεδτὶ, δπὰ Ραΐ [16 δία ὈΠπρ-ὈἸοοΚ οὗ 
1, 816 ΠΟΤΘ γγα ἤᾶνα : πθπ ἤσοσα ἐμ οἱάθσβ οἵ {ῃεὶγ ἸΠΙ4 ΟΣ Ὀοΐστα ὑμὶν ίασο᾿ Αὐδογ (185 1Ὁ 15 
Ϊατϑοῖ, ---Ὀυῦ ταῦ μοῦ βθοδιιβα οὔ {}6 Κοορίπα ἀραγῦ [ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ῬΟΒ810]6 ἴο ἀοιπδὲ ἰδαῦ ἰῃ6Υ σαῦο ἴῃ ἐδ ς 
88 Ὑ76]] 88 Ῥα της ἰορεῦθογ ΤΟΝ [0] ον 8. π᾿ οἷν. [ ΘΠ δΥαοΐδ τ οἵ πα αΐτογθ : Τποῦρα ψμδῖ τοῖρμς δ6 186 
ΧΥ]., [μαῦ ψὸ 8}4}} ἤᾶνο [0 {ΠῚ Π}Κ οὗ τὰ Ὀαββδάουβ ᾿ ργθοῖβα οὐ ἠδοῖ οἵ ἐἰνδὶν ἱπ4ΌΪΓΥ ἰ8 ΠοτΏοτο ἱπάϊοαϊεά 
ἴγοτη ἴΠ6 6Χ1]68 οἵἁ {16 Κίπρα πὶ οἵ {η6 ὕδη ὑγῖθεβ. ἴῃ τῆδὶ ἴσον, Ὀμ]688 νγὸ ὁΔῃ ΒΌΡΡοδβε (δὲ 15 
(ἐορ. ἰπίτοά, Ρρ. 7, 8); ψΠΘΙΒΕΓ ΠΟΥ ψτογα  ἰπ (λ6 Βἰρῥιοδὲ ἄδατθα ῥγοῦθ]6) [μδὲ της τηθδβαρα 
{με πιβεῖνεβ Θ᾽ 6 γΒ 18 ποὺ δχϑοὶὶν βαϊὰ, ὑὰξ βἰυρ]ῦ  οὗἩ [π8 ρσορμδὲ πᾶϑ 80 ἔγατιθὰ δα ἰῃ βοῖὴθ ρατὶ ἴο 
ἔπαῖ ἘΠΟΥ ΘΒ π|0 ἴγοτῃ [ἢ}8 δ᾽άθτβ οἵ [8γαεὶ, ουὐ οὔ τηθεὶ ἦν τοροβεὰ πῃδ]εοὶ οἵ ᾿πασΐτγ, δὰ ἐμὺ8 
ἐδοῖν πα δὲ, Οὐσαρ. οἷ. χχ,--- Τὺ [Π6Υ βδὲ ἀότη  ἱποίἀθηΐα!ν ἴο ἀΐδοονο ψ δὲ ἴδε δυδ᾽οοξ ἐἰδεὶξ 

τηθηΐδίοιθ. Μογα ΠΟΥ ΤΑἑ ΠΥ ἴβ τηοαπΐ (ἤδη ἐΐ υἱοη 



ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 2-ὅ. 149 

ΓΘ] δ. ΤῊ ΐ8 ΒΡ} δ᾽ ΠΟ. 8 ὁοη Βτηηθα ὈΥ͂ {116 
ἰεεῖ, ψΐοῖ δ τ Καὶ υ8 [.6. πιοτησῦ ψγὸ ρἼδῆοα ΟΥ̓ΘΡ 
δα οοπίεηὶδ οὗἨ [δ6 ΟΒΑρΡίοσ, ὑμαΐ ἰἰ [4]}8 ἰηο ὕνο 
- ἢτοϊ (νεγβ. ὃ-11) τοίεστίης ἴο ἴῃ 6 ΡὈΓΕ- 
ΠΤΩΣΠΑΤΥ͂ μοΐπΐ τοδρϑοϊίηρ ἴῃ σδατδοίοσ οἵ 1ῃ6 
ἱμααΐγασα, διὰ [ἢ}6 τοτρα  Ιηρ ρογίζοπ δ ἀγοβεὶῃ 
ἐ056 1 ἰο ἃ δα δήθοῦ ἐμ γεν αἰϑυϊποί -- Ποἀ᾽ 8 τη ἢ 
οἵ ἀδα]ίηρ ἢ ἃ Ἰαηὰ ὡπὰ ρβορὶὲ ψπθη {ΠῈῪ 
ἱμανς θὰ ἃ δἰαΐε οὗ ἤορϑὶθβ8 σοττιρίοη δηὰᾶ 
ἀοργανὶγ. [Ὁ 18 τότ ἔπδὴ ῬγορΆθ]α, ὑπο γοίοσο, 
ἐμῇ π}1}6 Οοά τείαβοα ἴο ρῖνα ΔΗΥ͂ [ὈΥΤΩᾺ] ΔΉΒ ΕΓ 
ἴο ΒΌ0ἢ ἰῃ ΕἱΤΟΙΒ 88 [056 ΜὮὯῸ ΠΟῪ βδ Ὀοίοτα {ἢ 8 
Ργορδεῖ, ἤς γεῖ, ἰπ τη ϊ5 Ἰαϊίογ ρμοτίϊοηῃ οἵ τῆς 
ἸΏ ΒΒΑΘσῈ, (ΝΘ 8 δ Ὀϑύδῃ [14] ἀ6] ἔσοσβηοα ὁ ἴδ6 
υεϑίΐοη δρουαὶ Ἡ]ιο ἘΠΕΙ͂Ρ δηχίο δδὰ Ὀθθῃ 
ΕΤ ἙΑΙΕΒΑΙΕΝΒ ἐἰχεζίοί, ὑρ. 148, 144. 

Ἧς ν88 δ]6. σία Ὁ ὕο δηοἰραῖ ὑῃυἷτ 4868- 
ΠΟ. --ϑ 18 δοϊυ }} Ὁ ἀοπα ἴῃ ΟΣ. 2. 86.---ἰ Ὡ8 8:00} 
8., Ὁγ τη688}8 οἵ αἀἱνίηθ τεγοϊα τοι, 086 5.}}} ἀποχ- 
ἐβάρρια ἀεδίψτι οἵὨ τὉμ ον οοτηϊῃρ' ἰδ πιλάα πον ἴο 
ἧπι, δῃηὰ ἴῃ (18 ὙΔΥ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ τηδ46 τηδῃ ξεϑί Ὀ6- 

ἴοτε Βΐη. ΤΉΟΥ τ βῃ, δοοογάϊΐηρ ἴο Ηθηρβί., ““ἴο 
τα 6 ἢ Θχρουϊπιθηῦ, ἩΒΟΊΠΟΥ ΠΟΥ σαπποῦ οὈϊαΐῃ 
8 ΤΊΟΓΟ ανου ΓΑ ὉΪ6 ΔΏΘΥΟΥ ΓΠγΟΌρΡἢ ἴδ Ῥγορδεῖ, 
ΜΠ] 066 ΓΡΩΓ]Υ {πγοαιθηϊηςς Δ ποπποοιηθηῖ ΠΟΥ͂ 
αν μοαγιὶ ποῖ ψὶτπουῦ ἐπ] ἀογίηρ " (σγαοο 1 0}- 
οαῇ γορΡΟΠ 8Π06) ; Ὀπΐ ἤτοτῃ ἐδ ἴδχῦ 6 σὴ ΟΠ]Υ͂ 
ἰδαγῃ τ {πὸ οἱ ἀοΥ ρογίΐοη οὗ [π6 οχἹ]88 ρυῦ ΓΒ 6π|- 
ϑεῖνοβ ἴῃ 8ὴ ΟΧΘΟΙΠΥ δ Π 18 ροβί του ἰοναγὰ 
Ἐ76 1.1 8) (δὶ ΠΟ ἢ, αἰἶκα ἴῃ 6 οχίϊα ἀπὰ δἵ 
δοττιβα] 6πι, ἔπ 6 ῬΟΟΡΪΘ δϑϑιτηθὰ ἰουγασιὶ ὑδ6 ἴμ]80 
Ρτορεῖβ, Ἡθῦορο, Κζο κὶοὶ τοαιρὰ 11κ [ἢ 6. ἴμ186 
ῬΓΟΡΒοῖβ, ---ἰ δα ἱα τὴ πητηοά αίο σοπηοοίίοῃ, ἴῃ 6 
ΟΠ ποοῦοη ΜΙ π]αῖ ργοοθάθθ. 6 πιεδηΐῃρ 18 
Ὡοῖ (46 Ηᾶν., δῃηὰ 4190 (οὔς.), ὑπαὶ π6 ριῦ οἵ 
τῆε 9 ἴῃ βόΠΟΓΑΙ, 0 80 ΜΠ ΠΡῚΥ ᾿θατΐζθη 
ἴο {86 [16 (ςἢ.. χὶϊ!, 19), 18 ἴο Ὀ6 ὑτουρηΐ ουΐ ἴῃ 
ἀοίαί!, ὈΥ͂ ΑΥ οἵὗὁ δηρμὶοτηοηΐ ἴο {π6 μη οἵὗὨ {16 
[αϊδο Ῥγορῃοῖβ δἰτοδαν αι ]ρά ποῦ ἀοδα Εζοκίοὶ 
ἰπύθπα ὉΥ͂ Ηἷβ ΟὟ ΘΧΘΏΡ]6 ὕο ᾿πᾶκα οἸθῦ πὰ 
Ῥτοιηϊηθηΐ [ἢ 6 οοηίταϑυ Ὀοίοοη ἴσα δηὶ [μ]86 
ἘΡΡΠΕΣ, Βυΐῦ ὉΥ͂ [8 ΘΧΔΠ]6 οὗἁ [Π685 τηθῃ ἤγοιῃ 
δτμεὶ, τι] ἢ δρδαῖβ ἴο {πεὶγ δοηβοίθποα, ΠῈ 
πϑρλ εν [86 ἐπηρεπάϊηρ αἰϊνίπο ιάστηθπὶ ἀροη 
δ υ ἀΔ ἢ ἀπά «ζ}οστιβα]οπι. ΤῊΘ ἱπίουγμδὶ ποοΘβϑίΥ οὗ 
ἷξ, ἴτοτῃ ἐδ6 σοπποδοίίοῃ οἵ δίῃ απὰὶ μυηἰβηταδηΐ, ἰ8 
}υδιθοά ἴο (Ποὶγν σοπϑοϊο 5Π688. Τὴ 5 ἰᾳ [Π6 ἸΟΓΘ 
τειοοΐα σοῃῃοοοῃ, ἴὴ6 σοπηροξίζοη αἰ τ Βδὲ [0]- 
ἰοσβ. δμποο τ. 8, σἱ νἱπρ Ὑυἱμαὺ ἔοστηϑ ἐμ ἴΏΠΟΥ 

ΓρΆΔΟΩ ἴῸΓ ἰδ ἀἰνίμο ῥοδεϊπιοηγ.---Ου ὨΠΊΘΑ9), 

866 αἱ 6ἢ. νἱ. 4.---Τ}6 αἰδιίοτηθηϊ : {8.686 Στ: 6 5} αν 
οδποοὰ ἐμοὶν ΠΙ Ὧν χοάς ἰο βῸ ὉΡ, οἴο., ὧἃ8 Ὀοασίπς 
οη ἴ}6 οὈ͵οοῖ οὐ ἐμ ἀϊθοοῦσϑθα τγ μάν ᾿π80 ἰπα1- ΚΒ 
σἰϊοί, 18 ΟΧΌΡΟΒδοα το γ οχβοῦΐν ὉΥ͂ τ μαὺ [Ο0]]ον8 : 
διιὰ [8ὸ δίπτ ΒΡ ήτο. ὈΙΟΟΚ οὗἉ (μοὶσ ἰπἰαπέγ. οἷς. 
(866 οὐ οἷ, νἱῖ. 19) : ἐπα οἢ 88 ὑποὶγ ἰάοἿβ δ 16 
1. ὌΡΟΣ ὑπεὶγ ποαγὶ (οἢ. χὶ. δ), [ἢ πα οσοαβίοπ ἑβδίκθη 
τῃεγϑίγομῃ (ἴο ἴ8}} ἰηἴο δ ἢ) 18 ρίνϑῃ οὔ ρυΐ ὈΘίοτΘ 
ἰδεῖ» ἔδοϑθ (νογ. 4η. [“"Αὐγίβίηρ πο, ἰῃ σοη- 
τῆς μόνα οὗ ἴ86 ᾿ηναγὰ ἀϊθροβιτίοη οὗ πη δηὰ 
ὙΠ, ἰ8 οοποοῖνοα οἵ 4180 8δβ δῇ οὐ͵εοῖ οἵἨ αἰϊοη οη 
ουϊναγα  Υ, δῃὰ δα (86 ἰτητηθάϊαϊθ οοοαδβίοιι οἵ δογ- 
ΓΕΒΡΟΠΙ Πρ δοίϊοδ, 18 ροίκθη οἵὗἨ δ8 δοζηΐῃρ ὍΡΟΥ 
ῬΡθπΐ Ὁρρπ (ἢ Βεαγί, [88. ἴχν. 17; ΨΦ6υ, 111. 16, .}1. 
ὅ0; 1 (ογ. ἱϊ. 9; 767. νἱῖ, 81, χίχ. δ, χχχίϊ, 86 ; 
2 Είηρε χὶϊ, δ[4]; 2 Οἤγοη. νἱϊ. 11; Αοἰδ νἱϊ, 23. 
- δῃ. ἱ. 8; 2 84πι.. νἱῖ. 8;.1 ΟἌἼτοη. χυὶϊ. 2 ; 
Αοίδν. 8ὃ."--Βκοκ.) ΤΉΘΥ ἀγὸ μογίγαγοα δοοογά- 
ΠΡ 88 ῬΘΙΒΟῚΒ 8086 βρί γί! οἴδανοθ ὑο {86 ο]4 

ἰἀοϊαίσουβ τηθ Υἱ 8 ; (ΠΟΥ͂ ΔΓῸ δ, ΠΘΓΒ ἀραϊηδῖ 
Φοβόνδα, ΠΟῪ ἰανο δἸγοδὰυ ὄνθὴ Ὀδθὴ Ῥα Βῃδι 
Ὁγ Ηΐπι, Ὀυΐ ἰπ μοατῖ, :-ωϑὺ 45 Ὀεΐογα, ΓΠΟΥ͂ τὸ ποΐ 
[τοοὰ ἴσο ὑποῖν ἰᾷο]8β. ΤῊ Ϊΐδβ, οὗ οουτβο, 19 86 
Ἔχ ρ]δῃαύίου οὗ ἐδ βίτοη Σ᾽  ποραιίνε οἤαγασίοσ οἵ 
116 αὐοείίοη. ὉΣΉΝΠ, πῇ. αὖθ. ΝΊΡΒΑΙ, ἴοῦ 

ὉΡΎΠΠ, Π θοΐπρς ομδησοὰ ἰπῦο τὲ, δοθογαϊης ἴο 

Κιμηοηΐ, Ὀθοδαβα οὐὗὁἩ [86 ἀουδ]ίηρ οὗ ἴδε ἢ. [π 
Ὧὔῦγ1 ἴδοτο 1168. δὴ εἰεπιθῃῦ οἵ ὈΓΣΘΠΟΥ͂ ΟΓ Ζααὶ, 

ὙΠ 0 νηΐ οἢ 916 866 ῖζβ ἰῃ οτάον ἴοὸ πη ἀ--ἶη [6 56 
ὈΘΙοΓΘ 8, 4518 ἱπ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο χοῖ 80 ΔΗΘΎΘΓ. 

Ψοῖβ. 4-11. 4 μισίλεν 1) ϑοίοδιιγε οὗ ἰλε 1δέυμιε 
Μιπα, νὶϊα ἃ πιοῦε ρεπεγαί τοΐοτθῃςθ, δπὰ 1 ὙῸΓ. 
9 83.. ἃ δρεοίαϊ ΔρΡΙΠοαἰζοι ἐο ἕλε Ῥγορ" εἰ. 
Ἰαο]αίγ 8 οὐ] θθοκοσα, 88 ὕ6γ, 4 ἃ βροοῃὰ 

{ἀπ|6 Ροτίταυβ ἔβετη, βοπογα ἰζίηρ [16 σ486 Ὀεΐοσο 

υ8 ἀἀϑότον, ΔΙΠουΡὮ ἸΏΘΓΟΪΥ ἴο {πε Ποδσί; 

νι πε. ᾿πὴϊμοαὶ Θχοορ οἢ), ἢν ὑδμεγοίογε 

30, 866 ΨΕΓ, 4 δ [6 6ῃἀ) ἴο ἐχρϑοῖ ὙΒδὶ οοιτὸ- 

προιαβ ἴο ὑποὶν βίαϊθ. ΕῸΣ ὈΓΝς. ΘΟΙΏΡ. ΟἹ εἶ. 

1.1. ΙΕ οΒοναμ, ἰπ ομμρδαϊίς δη  Πι6ϑ]8 ἴο [6 
ΒΙ|1᾿γ ἑάοϊβ. Ἡδηοο, 88 ν6]}] ὧἃ8 Ὀθοδῦβο οὗ υϑσ. 8, 
ὙΠΘΙΘ 81) ΔΉΒΉΕΙ 18 ΔΌΒΟ] ΟΪΥ τοΐαϑοι, ΝΑ}. ἷβδ 8 

αυοβίϊου. ὙΠ ΟΣ ΔΩΥ γαγ61]0 οὗ ἱπίοττοραιίοη, 
Ψ Ὠἰοἢ αἴθ νοῦ. 8 15 ὩΠΏΘΟΟΒΒΑΤΥ (ΗΠ ΚΝΟΒ1.). ΤῈΘ 
ΝΊΡΒΑΙ οἵ ῺΜ Ταθδῃ8 : ἰο ὈΘ ἱποϊημοὰ, ἤο δον, 

ΟΠ 686} τ] πρ᾽ ἴο δηστογ. [ΕΥΡΑΤῸ : “61 δῃὰ Ὁ6- 
οοηθ Ὀοπηὰ ἴο ΔΒΓ ἢΐτα 1ηὴ ΜΥ66]{, ἔοσ,᾽" οἷς... 
ὁ. 1 σδῃ 20 ]οὴ ΤΟΙλδΐὴ ἴῃ 8 ΙΏ6Γ6 κἰδία οἵ 
πα ἴδγθμοο τὸ Ὠἷπὰ, Ὀὰΐ τηυδῦ ἰτθαΐ ᾿ΐπ δἵ 
{6 τἱρδὲὶ ἔπι6 88 ἢἣθ ἄθβογγνε ([). Ο8516] αἴδο, νἹἢ- 
ουξ δ ἴοττη οὗ ὁ αποϑίϊοι : ἷ ΔΏΒΜΕΓ Ὠἱτη, 88 18 
Ὀδοομηΐπς ἴῃ [86 6486 οὗ διιο ἢ} ἰά019ὅ. Οὔὐοες. Τοίο 8 
ἴο 1πῖ8 σαὐοΟΥΥ 86 ἢ Δ ΔΠΒΘΥ ἢ {86 ρα οἵ ἴῃ 
Ῥρορ δῖ, ἐδαὺ [86 ἱπαπίτοῦ τοπλαΐῃβ ἤχοα ἴῃ {ἢ 
πιπ ϊαὰθ οὗ μἷβ 4018, ἀοοα ποῖ τερθηΐ, 1 Εἴπρβ 
χχῖὶϊ. 283.1] ΓΞ (ετῖ, κ83). Ὀδοδῦδο οὗἨ [80 8δῃ)- 

Ὁποβῖ8 ἴο Φοπονδῆ, ἃ ἐβδώννωι ΔΗΠΟΌΠΟΟΠΙΘς Ὀ6- 
[ουο βαμῃὰ οἵ ναὶ [οἱ ]ονϑ: ᾿Ὡ53. ἰμάϊοιῖοδ {86 

οομαϊτἴοη πῃ ψὨϊοΝ [6 ᾿παῦῖγερ 14. [ΟἸΒΕΓΒ: 
δοοοιηρ ἴο ᾿ξ. 16 ἔδτῃ. ἱμδίθδα οἵ ἔπ Ρ]ΌΓΑΙ ; 
ψὨ116 οὔδιογα πᾶν ἴα κοη ᾿ξ 48 3, τοίοστίηρ ἰο .ἦ, 

ΟΓ 88 8 ὩΘΌΪΟΣ : ἴον ἰΐ, ἴοσ [8 σομιΐπρ ἴο ἴδ. 56εΓ, 
οΓ (16 Ηἰτ2.) τεαὰ .3. (Τομοναὶ 0111 ΔΑΒ ἴῃ 

δοίτπιαὶ (ας). }-- ον. δ 18 ἀπαοτείοοα ὈΥ πηοθῖ οἵ ἃ 
οοὐ ἱπτοηξίοη οἡ ἴδ ρα οἱ Οοἀ ἴῃ βιοἢ ΔΏΒΕΓ- 

ἴῃ, ἡ ἢ 18 ἕο σουτοβροπα ἴο ὑμεὶν ἸἀοἸ]αῦτΥ, δὰ ἴ8 

ἴο Ὀ6 ρίνοῃ ἤγβε ἰπ τοῦ. 8. ΚΕῚΣ, : ποῦ ΤΉΘΓΟΙΥ ἴο 
τονο διὰ ἴο Ὀοπρῆϊ ἴποπ, Ὀαῖ ἴο ὑσπά (μον Ὠρατί 
ΕΥ̓͂ Ἰη68}}8 οἵὗὨ ἡπαρτηοπίθ, οἷς. ΗΖ. οα [86 ΟἾΠΕΣ 
Ἰδηὰ : ἰπ οὐάογ ἴο ἴακθ {μθπὶ ἴῃ ὑμοῖγ βίδίθ οἱ 
ταϊη, 88 ἘΠ6ὶν δοῦϊπρ 18 ῬογθΔΡ8 Ἰεραὶ. Ασοογάϊης 
ἴο Ηδηρβί., μἰνίηρ. [6 Τϑαβοὴ) [ῸΓ γοίαβίῃρ δὴ 
ΔΏΒΨΟΥ : πὶ ΟΥΔΘΡ ἴπαὶ ΤΠΘΥ τᾶν αὐϊαΐῃ ἰο ἃ Κυον"- 
Ἰοάψε οἵ 5ἰπ, ἴο ἴουοι ἐμοῖς σοπϑοίθμοθ ΔΊΟΥ 

ἄοοβ ΠΥ, ὈΪδος ἰῃ [86 ζοσεστουηὰ ἴδ6 γὐ] πη Ρὰτ- 

ἴῃ [6 “4}} τ οι [(0]]οσθ. [ὑ ἷ8 1ῃοἷν Ὠθατί 
ὕοὰ 6 Δ}8 ὕο ΤΕΘΟΪ, ἡπιδὲ 88 ἴϊ 16 [Ὡθτ ἐμοῖσ ἰ40]8 
᾿ῖνο (γασα. 8, 4. δνδν, 8 Ῥγοπόθῃ, Ὠοΐ ἃ 60ῃ- 

ἦαποῦσηῃ. --- γῇ), 88 ἰῃ 86. ἵ. 4, ΝΊΡΕ. τεβοχίνε οἱ 



1680 ἘΖΕΚΙΕΙ, 

“2), ΟΧΡγαβϑϑίῃΣ ἀο]δογαϊίΐου ; ΨΏθΘ ψὸ ἢδῦθ 

ἰῃ ὑμδῖ οα86 ἍΠΙΣ ἴου ΠΝ Ὁ, 6186 ψγ͵ΛῸ δᾶγθ 

ΟνΌ, ΘΟΥΤΕΒΡΟπαϊηρ ἴο ὙΠιδὺ [0]]Ο 8: μρ ΠῚ. 

-- 3 ἰδ ἰδκοῃ ὉΥ οΟἴο.Β 88 ἃ γοροί οι οἵ 86 

ΕΝ 81} οὗ ἴμότὰ τορθίθοσ.--- ον. 6. ἸΔΣΝ, 

ὨΔΙΊΕΪΥ: ὉΠῺΒ; ὨΟΙ͂ : ὙΟῸΡ Ββοαγί, 8δδ Ηοηρϑί,, 

ἘΑΒὶ. (Οὐδετβ: γΟΌΣ νίνοβ, οἰ] άτϑη, οὖς. )--- 
γεγ. 7. Οὐ. ἴμεν. χυ]ἱ. 8, 10, 18, χνὶ δ. 26, 
χχ. ῶὥ. ΙΓ Ὁ 18 186 τ]ὸ ἴου ὕΠ6 ΒΙΓΒΏΔΟΤΙ, τυ ἢ 

ΤΏΟΓΟ [ὉΓ ΘΨΟΓΥ ΟὯΘ οὗ [8186]. ΞΔ α Φ Ηχλν.: 

ἴο ΔΡΡῚΥ ἴο ἴ86 Ῥτοροῖ (88 ΟΥζ8})} ἴὉΓ σοι 86] ἴγοτη 
Νίο (80 ὑμεαῦ αὖ Ὀυϊΐοπι ᾽6 ἰπαυΐγοη οὗ Μ6). ϑδὲιηΐ- 
ἸαΣῪ ΗΈΝΟΘΤ. : ἴο ἱπααΐτο οὗ ἷπι ἰῃ Μοπξἴο 
ἰμηαῖτ οἵ Μο τοι ρη πα. ΒΟΒΕΝΜ. : ̓μαϑιηιοῇ 
48 ἢδθ ργοϊοπαὰβ ἴα ἢ ἴῃ Μ6. Κρι : ἴο ϑευκ Μο 

ἴον. Ἀἰπιθο 1 (ἡ τεβεχίνοϊγ, οὐ ἀαΐ. οοπιηιοάὲ οἵ Ηἰπι 
ὙΥ80 ἱπααΐγθ8). 13) [ΌΣΤΩ8 1.6 ΔῊ Γι 6δὲ8 ἴο "32. 53 

(γε. 4) ΟΓ ὈΠΆΡΩΣ (γεν. ὅ)ς. ΤΈδ 6886 18----αἴ τοῦ 

{π6 ἀριηδηά θοΐηρ τηδὰθ ὉΥ {86 Ῥγορμοῦ (νου. 6), 
85 8. ΡΥΓΘΒΌΡ -ποῦθ οἵ ερργαγαϊοα ἢ ΘΥ, 
{πδὺ ἰδ, Ὧ0 ἸΟΉΡΕΓ ΤῈ Γ6 ΠΟΙ] ἴο 86 ῬτορΡΒεῖ 
ἢ ἰἀοϊαϊτουΒ ἰιοατῖϑ (Υ 018. ὃ, 4), Ὀὰὺ δ ΘΧΡΓΟ885 
ἜΡ ἴο [ὴ6 Ινοπὶ ἴμ βρὶΐε οὗ ᾿ρνγαναὰ οἰσανίην ἴο 
᾿Δο]αῦυγ ; δποῦ, ἃ ρυ θην οὗ ἐγαϑῦ ἴῃ Ἡ τ, Δ] ΠΠουρ ἢ 
916 ἰ8 ΑΥΔΥ͂ ἔγοιῃη Ἡΐ (γοτ. 7). Ηδησο ᾿οδλὲ ἰ8. ὯΟ 

ἸΟΏΣΕΣ (α8 Ηθηρ-ἴ.) 8 αποβδεϊοη, 8 τοδιβίησ ἴο 
ΔΏΣΕΙ, Ὀπὶ ἴῃ ἰἸηὶ9 οα8δὸ Φοονδἢ τόνοδ δ 'ἥϊω. 
“617 δ ρίυηρ δὴ ἄπϑυοσ. ββθαΐῦ δοπ 1-- ον. 8. 
Τῇο ἀϊνὶηο δ θοῦ ἰογηδηποα ἔλγ}}5 οὐ ἴο Ὀ6 ο᾽ς 
ἰϊ δοῖθα] ἰδοῦ; ἴῃς νομὶ οἵ Οοὰ 15 Οοι 5 ὰς- 
πιθοῦ. Οὐ. ἴον. χυὶὶ. 10, χχ. ὃ, δ, 6  δ)εαί. 
χΧχγΪ. 87. ἴη ἔμ ἴθοοθ να αν ἴ)ὁ γονοϊδύλοη οἵ 
νταῖῃ. [ἢ ἴπ6 ᾿πἀϊνἊάυδὶ [6 ἰαπὰ 15 8] γθθεὶ Υ ρϑῦ- 
δοηϊθοὶ (νοῦ. 18 84.). Πα αὐ δ, ταν ἔγοιη ὈΡ. 

“10 6 ἀθϑοϊαίο" (ἢ. χχ. 26); δοοογάϊηρ ὕο 
οὔ ΓΒ ἰπ [86 τιραπίηρ : ἴο Ῥαῦ ἴῃ ἃ 8ίαἴε οἵ ἀσπιῦ 
ἴοστοσ, Εν. : ἴγοιῃ Ὡ1}), 8 δἷβο 6 δῃηοίθηΐ ἴΤ8 8]8- 

ἴογΒ [πὰ Επρ. γετγβ.) (8. χ]ΐν. 16 [14}}. τάν, 

80 ὑμαὶ 6 ὈΘΟΟΙΊ6Β ἃ 5ΐζη, οἷα.---(ΟΠΡ. οἡ οἷ. 
χὶ!. 22. 
ΤῸ ἃ ϑρθοΐα] ΔΡΡ]Ἰοδίιοη ἴο ΓΠ6 Ῥσορποῖ, ΥοΥ, 

9 568 [ουτἢ [Π6 ὁ8486 οἵ Οη6 ἴο ὙΠΟΤΩ ΟΠ6 ἢδ8 ΟΟΤῚ6 
ἴο ἰπῃαφυίΐτα ἱπ [Π6 πδῖλ6 οἵ ἔπε [,οτὰ (νον. 7). Ταϊ 
8 ὨΓΟΡοῖ 1 ΕΖεικῖοὶ γα8 ἱμβουμηῖ οὗ, 18 ποὺ ὕο 
Ὀὲ ἱπίεττοι ἔγοτῃ ἴῃ οσοδβίοῃ (ν6γ, 1); δῦ πηοϑὲ ν᾿ 6 
ἸΠΑΥ͂ 588Υ ΜΠ Ἡσηρβῖ.: “1, ποῖ ὁπ6 δ ἀ6- 
Ἰη8 18 ὁη [Π6 ἴτιμ ργορμεῖβ μι μῖ ἢ {ΠΕΥ̓ ἅτ ποῖ 
016 τὸ [Ὁ18], ἀρρδαῖης; ἴο [86 υὐἴθγαηοοβ οὗἨ {868 
(196 γτγορ ιοῖβ." ΗΖ ἐογίβ᾽ Ὡ]Υ πηδὶ ηὐδὶ ἢ8 Ὁδδΐ 
{Ἰἰἰὸ οα86 οὗ ἃ ΡΓορΒεῦ 15 Βυρμροδαὰ 1η [86 [ὔαγα τ ΠΟ 
ΤΆ] 88, οὐ ἴῃ μοοὰ [αἰ ὑἢ ἱπιαρίμθ8 ὑλαῦ ἢ6 ἢ 88, 
ἃ οτὰ οἵ Οοά. Βαῖ ῃαῖ {16 ργορμοῖ βι ρροβοά 
ἷβ 8 ἴΔ186 ργορῃθὶ 195 Βῃονῃ ΟΥ̓ 16 τόδ]. ΕἸτϑὶ 
οἵ 411, ΠΠΙΒ [56] πλ 688 : ὕῇο ἴ4}}ς ΟΥ̓ΣῚ ἃ ογθάτι]ουϑ 

ῬΘΙΒΟΙ ; 8πὰ ἤθπο6 ἴΠ6 ΡΘΓΒΟῺ πιρδῦ ὮΘΓΘ 8 ΟΠ6 
νγ80, ἔγοιῃ Ἠΐ8 ΟὟ Μαηϊ οἵ ἴσια (11, 15 ηοὺ Ὠΐτη- 
861 δοϊϊῃρ τί ὨΠΥ ἰπ ἃ τοὶ ρίουβ μοϊηΐδ οἵ νἱον, 
δῃὰ ἐπογοίοτα οδπηοῦ πάρε τίσ ΠΥ ᾿ πδῇ 806}} δοῖ- 
ἵπρ ἰ8, δὰ νμδῦ 8 ποῖ. Οἵ ἃ ἀεδβίγο ἴον ραΐπ, 
ἘἨΟΠΟΌΓ, ΟΥ 800} 16, πο ΒἸ ΩΡ 15 βαϊὰ ; γἯΝΣῈ δὰ ποῖ 
ο Τὰ κ οὗ ΤΏΘΩ, ἰδσῦμον, ὑθγθ 18 [ἢ6 

ΘΧΡΓΟΒβίο : ἽΣ Ἵ3᾽)ν δείηρ ΔΙ Κοὰ ονὲσ ἢ ρῖνοι 

ΕἸ Β6 1 ἴο ἰαἰκ, σροδκα νοτο 6 οὐσὴϊξ ἴο διανα 
Ὀθοη 8ἰ]θηΐς (οἂ. 1ἰϊ, 27), ΟΥ 88 δὖὺ ἰϑδαδὲ Ὀουμὰ 
ἴο ἀετηδηὰ σορθῃΐδηοθ (νογ. 6), ΟΥ 6188 ἴοὸ δΘῃῃμοιηνδ 
ἡυαριηοηί --- ΠΟμΘΘΩ ὈΘΏΓΥ, Βροακβ ἢ ἃ ΜἈΆΥ ἴο 
Παϊογ 16 βίπῃηοσ. Τῇ ολθ6 ͵ἰ8 τηρΐο ααἰΐε ἐνϊ- 
ἀοηΐ ὈΥ̓͂ [6 Ἔχρίδηαίοῦσῦ ἀροάοβὶβ; ψηαὶ ἢδδ 
ΔΙΓΕΔΥ ὨΑρροῃοα 8 οὐ Β Ἰυθρστηθυῦ οὐ [Π6 ῥγτὸ- 
Ἔνθ Ρυπίβιηθηΐ, δῖηοε δονδῇ χαῦθοΓ 506 8 }κ5 [0 
ἷβ ρύτα ῖνο8 ἴβοιῃ Ηἰ νογιὶ ; δῃὰ {Π6 γϑϑιὶς 

ΨΉΠ]Οὴ ἴο} }1ον "8 1ὰ 0Π16 ὑδδ6 οἵ {1118 ἔθρ ες ͵5 ὑΒεῖε- 
ἴοτθ ΘΓ [86 σοιηρ]εϊίοι οἵἨἉΘ Τα αἰνίηθ 74 ῳ- 
Ἰηϑηΐ, (ὐὈμρΡ. οἷ... τἱ, 14. (] Κίηρβ χχίϊ., τοῦθ 
Ὸ δαγο εἰδιηοηΐδο Θἰδπιοηΐϑ, ἰἰοι8 ποῦ ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ 
ὈΘΙοΩς ἴο ἴπ8 οαὐΘΘΌΓΥ Ὀείοσθ 8). τοι ἴθας οὗ 
ἸΏ8ΔΠ, ΟΥ̓ ἔγοϊῃ ἀεδβίσο ἴο ρΊθδβϑα 18, ἴῃ ῃγορίνοῖ 
8 0 γ8 Ἀἰτηβε! ἴο θ6 Ῥογβυδαϑα ἴὸ βρεδῖ. δαθον 
ἢ 80 ἀδρϑιὰβ οἱ ἸΏ6η, τω μοὶ [[}9 Ἰπαύ ΥΥ̓ ΟΥΟΡ 
δΐτη, ας ἴῃ ἴμ686 πὴ ἴδ6 Βαηῃὰ οὗ οὰ 8[ον8 
1ἴ861{ δραϊηϑὺ ΐη. δ Ἰοδῃιῖης ἴο τῆθὴ ἰδ  νὲ5 
ἰνίηθ γυλσιηδηῦ; [86 οομ)αποΐατα Ὀγουμκῖ ἀρουϊ 
Ὁγ αοά, {Π|ὲ Ῥτορμεῦ ἵπ {18 σοῃ)αποίιτο Ἰοῦς ἴο 
ἢ] π56} δηὰ ἴο πιθῆ. Αοοοσάϊμς ἴο 7. Η. Μίὶεὶι- 
6118, Ηδηρδῖ., 1 18 Ἰηϊδπάθα ἴῃ {18 ἡ ΔΥ ἰὸ 
οὈνίαῖς ὕηθ οὈ͵θοϊϊζοη ἀσαννῃ ἰσοῖὴ ὑπ6 80] 181} 
ρΡοϑιτἰοῃ οὗ ΖΦογοπλίδῃ δηὰ ΕἰΖεϊκὶοὶ.---- ὕογ, 10 οολι- 
ὈΪη6: ΝΕΓΒ. ὃ δὴ 9.0. Ἀγ τὰς θαυδιλῖγ οἵ μῃῃΐδβ᾽ι- 
τλοηῦ, ἴῃ 6 ὁ] Δ} }Υ οὗ [86 οἤδφιησε 8 γγονοὰ, Τὴ 
οὐδο 6: βθοϊεοῦ δη [ἢ ε ΟΥΒΟΪ -σΊγοῦ {Π8, ΟΥ̓ ΠΙΟΔΏΒ 
οἵ τῆν μυμἰπιιθηΐ, οχρίαῖα Ὁ8οΓ σις, τὴ 
ΜὮΪσ ΠΟΥ ἢάνα Ὀαγάοηφα ὈΠδΙλφεῖνο8 ἱἢ σοῃδβὸ- 
αθμος οἵ ὉΠ6ὶΓ βίῃ ; δῃιὶ 48 ἴμ8 μι ἰϑδιηοηῦ οὔ ἴΠ6 
ΟοΩ8 Οἴΐρηςθ σοστοϑροηκίβ ἴο {8αΐ οὗ {Π6 ΟἸΠΟΓ, ἰῦ ἰ8 
{λτι8 οἰταῦ ὑπ δὲ 6 ρα ἴῃ ὈΟΓΝ οΑθὲ5 ἰ8 ΑἸ ικο ἰὼ 
(σα 8 βίψῃῇ. Τ86 ἀϊνίπδ ἱπίδηοη ὉΠογοῖπ -- 6 Γ. 
11---ἰϑ8, 1} ΓΟβρθοῦ ἴο 4}} ἴ8γαθὶ, ἴο ρύδνϑηῦ {πεῖν 
βοίῃς αϑίταν, Ὁ[ϊοἷγ ἀοῇ]οιηθηῖ οὐ ΡΟ] της οὗ 
τΠπαπηθαῖνοβ, 0) ΒΌ ἢ ἀδνϊουβ ρμαῦδθ (10 αἰ! βογῖβ οὗ 
ΤΥΔΏΒΡΤΟΒΒΙΟἢ8) ; [Ὁ [918 6}᾽ 5 Θϑ 0} δῖ ΟΟὨΕΙ ΠΌΘΟΝ 
ἴο Ὀ6 6 οἷν οὔδ οὗ Ὀεΐηρ δομονα 8 ὑοορίε, 
ΟΥ̓́Θ 88 96] ον ἢ 8. ὈΓΟΤ 86 οΟὨτίπι68. ἴο τῆς 
Βἰογίουβ οπὸ οὗ ὑεὶηρ ἐπεὶ σά, (οιπρ. οἈ. χὶ. 
20. Ὑ1Ὸ [18 τοίθεγθησθ, 80 σοΠΘΓΑΙ ἴμ ἰδ οατας- 
ἘΠ {86 Βρδϑοΐαὶ οὰ86 οὗ ἴΠ|6ὸ ρτομδιοῦ ςοπχεβ. ἴο͵ 8Ὲ 
αηὰ. 

γετβ. 12-.238. ΤῪλε 4 »ρϊϊοαδον ἰο Ψογιβαίοιι (στ ετ. 
21), απὰ ἐλε “εδεἰπΠοαίδου ἐλέγοο (νογβ. 22, 25). 
--Ἰὰ δἀοσογάδπου ψἱξὰ δῖ, ἔσοπι τὰ οὐϊποῖ, 5 
[ογτιηθὰ [Π6 οχρθοϊδιϊοη οὗ ἴμοϑα 0 μαὰ ςοπὶε ἴο 
ἘΖοΟΚΊοὶ, νἱζΖ.: Ὁπαὲ ΤᾺΟΥ 8 οα] ἀ Κηον ἴΠ6 ἴμῖο οὗ 
ΔΦυάδὴ (οὗὨ Ψογιβα] 6), δῃὰ ἰῃ δοοογίαῃοθ ἔασι ναῦ 
ἢ ψ Ὁ μ88 Ὀδεη οχργεββοὰ, ἰἢ 8 ζηθσαωὶ ΨΥ, 
ὈΥ [189 αἀϊνίης ἀἰϊδοοῦχθο οἵ ἐμ ῥσχομιιὸξ ἱπ {π96 
ΒΏΔΡΕ οἵ Ἰπάριμοηΐξ οἱ ἴαἰϑε ογμοὶο- δε κίηρ δὰ 
ἴα1]86 οὐδ] - σιν", τη δοσοσάμησα ἐλυγον ἢ {{π6 
βθοίϊοη (ν γ. 12 34.) οἴοβϑθ, ἱπαβΙη! ὁ 88 ἴΠ6 ΓΕ 18 
ΔΏ ΔρΡΙϊσαϊίοη οἵ 16 ἡαἀστιαοηῦ ρῥγοπουποοά, ἤγαι 
ἴο 8 ἀρίαἰ ᾿ 1 ἰαπα, δὰ τβθὴ ἴο Φαογυϑβδί θη 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ ; δὴ δρμὶϊοαίίοη ΜΆΘΟΙ ἰ8 δοθ ἴο ὑὈῈ ἴδ 
ΠΔΟΓῈ 7080 Π Δ Ὁ]6, 48 [6 μοϊης δδίσγαυ αηὰ (ἢ 6 ρμοὶ- 
Ἰαϊίοι, νΒὶο Οοα ἀεδβίρηϑ ὑὸ Ῥυϊ ανᾶν ἴογ ἰῃς 
διΐατα ὈΥ̓ Τμοδη8 οἵὗἩ ἴδο ἰαάριηοπὶ, 511} ομδγας- 
ἰογζα 86 τι ΐβοσγαῦϊο σοιμηδηΐ (γο 18. 22, 28). 

γος. 18. Α Ἰδαπᾶ, ἱπθ έϊοὶγ ; ποῖ, ὨΟΎΤΟΥΟΣ, ἴος 
[06 ΡΌΓΡΟΒΕ οἵ ρσίνίς; υὐὔοτϑῃοθ ἴο ἃ βΈΠοσαὶ ῥὑτο- 

ἹΌΟΠ 88 8ἃ το {ΚΕ11}, θὰ Ὀθοδυδο ὯηΠ6 ὨΘΒΓΟΓ 
οἤηϊθίοι ἰδ ΘΧ Γαββοα ὈΥ̓͂ Π68Π8 οὗ [..6 Ομδγβοὶδε 

οἵ ἴῃ Ἰαπή, τὸ τΠδι 88 ἃ σμαγαοῖοῦ αὐὐδοδβίης ἴθ 
ἰξ 8ὃ8 ἃ ἡοῖθ. 7.6 ““βἰπηΐηρ " ἴῃ βθὴ ΤΊ 

ϑροοία!σοὰ 68: Ὀ,  ΟΡΡ, εἶσ! ἴδ ἠο θ6 ἀπάστ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ͂Υ. 14, 16. 

δἰοοὰ ἱποτείοσο ἴῃ 86 βίγιος βδΏδο ἘΠ] ἢ ἰδ ὀνετγ- 
πίνετε (85 ΒΘ ἰΐ 18. ἃ Βρθοΐδὶ ἜἼχργοϑβίοῃ Οὐϊηρ. 
[ωγτ. ν. 21 [νἱ. 2); Νπι. ν. 12; Βειῖ, χχχὶϊ. δ] ; 
δορι. χχιὶ. 20: 1 ΟἸ του. χ. 183. ΤἝοΓο οἰοδυοβ ἴὸ 
ἴδε ποτὰ 4 οΘοῃίγζαδὶ Ὀοΐννθθη ἴΠ6 ἰηναγὰ δηὰ {86 
ουἰπατὰ ; 1 δρθδκϑα οὗ βεογεῖ ὑπίδι [Ὁ] η 688, οὗ 
οοποοαϊοὰ δοϊληρ, δῃὰ ἴδε 1κ6. Απά 80 ἰϊ 5ἰδηὰβ 
ΒΕ αἷδο, αυῖθ ἱπ δοοοσγάδῃοθ Ἡ1Ὲ νῸΥ. 8 84., 
ψἤετε ὑπὸ δα ᾽εοῖ ἴῃ Βδηα νγ88 1Π6 ἀμ] 1 οὐ ἢ} οὗ 
ογδοἾθ-ϑθοίςοσθ, ἴδ ̓ 8θ χορ ιθίβ, δηὰ αὖ 6 βδτηθ 
{ἰπιε ρανίπρ [6 ΔΥ [ὉΓ (ἢ. χν. 8. (ἔν ] 8668 ἰπ 

Ὁ ἴπ6 Τγοβδοδεῖυ οὗ Ζοάδκίδη, 88 8 ν8 888] Ὀουπὰ 

ὉΥ͂ οἱ ἴο ἰδ Ἰερο-Ἰοστὰ οὗ ΒΘΌΥ]ΟΩ, ὈΥ ἰδ Ἰ68Δῃ- 
ἰῷ ᾿Ἰοπασὰ Εργρὶ) ΑἰΟΡ δι  ἀοδηΐίθηεθεδ ἴῃ 
ἴδε ἀεϑοσ ρου οὗ 186 δίῃ οὗ ἰδ6 Ἰαπά, [Π6 ἰπάε- 
δηϊνεηο88 οἵ ἴμ6 ἰαννὰ ἰἴϑε]7 σδῃ οοοδϑίος 0 ἀἱΠ- 
εὐ γ. Ὑμαὶ ἴδ ἰπ8 Κορὶ ἱπάεβηϊθ τοῦβθϑ (δα 
ἸΘΟΓΟΙΒ ἐπ ᾿ηογ6 ἰὸ ὑμῖηκ [ῸΡ ὑμοιηβεῖνοθ δαὶ 
δὰ τ νὶ}} 6. Το ᾿πάοβηΐίθ ἜΧργοββίο ᾿Γσθ- 
ΒΌΡ ἴῃ ῬαγΈ  οΌ]6τ, ὑμαῦ 1080 ὁ’ πιδῃ ᾿᾿ (ΝΟΣ, 
1, ἀκ τὰ εἶν οὐχὶ σοηϑοίθῃυθ, τα ΐ δαϑὶἱν 80}0- 
ΡΙΥ αὶ ψὰ8 ψαηίϊηρ. ὙΤΏΘΓΟ 18 δῖθὸ δὴ δἰ θτηθῃΐ 
αἴ τοῖτὶ θῃ ἘΠ] οῊ---ἃ οοτίδί ἢ ἸωΘΑΒΌΓΘ οὗ ΒΘΟΓΕΟΥ͂ Οἡ 
186 ματὶ οὐ αοά, ἴῃ τοίυση ἴογ ΤΠ ἷσ βϑοογοῦ βδ᾽θ οἵ 
Ἰεασί. ἭΟου!ὰ ὑμαῦ 6 νοῦ] ΟὨΪΥ͂ δὲ  ὙὙὲ 
ἤπὰ ουγβεῖνεβ ἔῃ [86 δοῖ οἵ δρρ᾽ γίηρ ψμδὶ ἢδ8 
ἔουο Ὀείοτο ἴο (δαΐ ἰδπὰ [Ὁγ Ῥν 1 οἢ 6 σι8α] 6 8 
ἴδ6 {1116 (νος. 21). Ηδηοθ [86 Ἔχργεδδίοῃ : δὰ 1 

ουΐ, εἴο., ᾿ἰὔογα ν [ἢ 6 βδ1ὴη6 88 ἱῃ Ὑϑγ, 9. 
Α5 ἴο ἴϊε τοδί, ἔΏοΓο 15 ἃ σϑ  ΓΟΒΡΟΟΌΥΟ ΓΟίθγοηοθ ἴο 
εἰ. ἰν. 16. ν. 16, 17. Ὅσαξ ΟἹ, 48 ἴῃ γὸγ. 8. -- 
ες. 14. ΑΔ [86 ἀσδοτὶριοι ἀρ ἴο {}18 ροϊῃΐ 18 ΔῊ 
ΔρΡγμθδὶ αὐ λοπιέπεμα, ἴο τοβεοῖ δῃὰ ὕἤο ἀϑίοστωϊηθ 
ἴῃ Ἰαηιὰ ἔος ὑβϑιβοῖγοδ, 8ὸ ἰπἷβ πυ Ό6Τ : [ὮΧΘΘ, 
ταῦ ΡΕΓΔΔΡΒ ἄταν δἰθυςοη ἴο {86 αἰ ΈΓΘηὁΘ 
οἱ ἄκη. χνί!. 32. ὙΤΏοσο ἰὐ 18 ῥγουἶϑοά ἔπδ΄ ἴΠ6ΓΘ 
Ψ1 ὈῈ η0 ἀοϑισιοςίοη 1ἢ {Β6ΓῈ ἃτὸ ἴθη γὶρηύθοι. 
Ηδστγε ἰὶ ἰδ ΟὨΪΥ {ἶιγθα ὑπαὶ 816 βιιρροβθά, Ὀθὶοηρίης 
ἴο αυἱΐο ἀἰϊεγοιΐ Ῥογοάβ, παν, ποῖ δυύδῃ τηθῃ- 
Ὠοηρά ἰῃ σὨχΟπο]οσιοαὶ ογάθῦ. ΤῈ 6886 Βιρροβθὰ 
ἷν ἐδεζοίοτο, δζου 4}}, δῃ ἱποοῃοοίνα Ὁ ομθ, ἴὸ 
ΒΟΥ δῖ ποθ {Π6 ἱπηροβ Ὁ] οἵ ἴΠ6 Ἰαηαὰ Ὀεοΐηρ 
ἀεϊϊνοτεὰ ; οτ, 17 186 ὑποιρῶῦ ψ γα δατηϊτδαὰ ὑπαῖ 
ἴγοο ἤθη κ [Π686 όσα ἴὰ ἰΐ, γαῦ ἴη6 ἀε]ίγοι- 
ΔΤ οὗ ἴμο Ἰαπὰ ἰ8 τηοδηΐ ἴο Ὀ6 ἀδηϊοα, β' ποθ 
ἴμο το που ]ὰ βάν ΓΘ οὐσῃ 11{6 τἸηοτοὶγ. ΤῈΘ 
ἡπὐκιποπ οἡ ἴδ ἰαπά, δῃὰ [παὺ δἃβ ἃ ᾿πιἀμτποηΐ 
ἴδαΐ ἴ8. 4]}- οι Ὀσϑοίημ, οοττοϑροηαΐηρ πιῖῃ [ἢ6 
ομαγβοίετ Ὀ6]Οημἷ τ ἴο ἐδοῦ πὰ 4}}, 18 ἴο Ὀ6 βεῖ 
(οτὴ ἴῃ 81} ΤΟῸΓ ἀϊγεσίζουβ (οοπιρ. εἰ. γ. 17) ἴῃ 
γι ἢἰοῖν ἰδ ἰδ ρΡυοποπηοοά, 88 006 [δὶ 18 ΠΑ] ΘΓ Ὁ], 
[δῖ εἰδηὰβ ἔβδῦ ἴον {πὶ ἰδηὶ. Τὶ 15. (868 
Ἰδουριι. Τῇαῖ [Π|6 οἸ]άοτβ μὸ δὰ σομπηα ἴο [6 
ξῸΡ εἴ, δ5. ΜῈ]] 85 [86 ῬρΡῖα, δαὰ μον δηεὰ [ἢ 6 

ρα (ΚΕ11) εαῦ αοἀ ν}}}, [Ὁ ὕ86 βακε οὗ ἰἢε 
Ἰχῃίδοιιβ, αὐογὶ ἴλὸ ἀεςδισιοϊίοη οἵ Φυάλῃ δπὰ 

ΦεΓυδα]οπι, ἰβ σογίδ  ὨΪΥ πού μογο ὄσοῃ Βἰηϊοά, 
{{ππε, ἰμάοοά, θοῦ ἷϑ ΠΟ ΘΧΡΓΟΒ8 βίδιθηιθηῦ ἴο 
ἴδοϊ εἴτροει. Βυΐ ΨῈΥ 8 [6 Ῥγορ χοῦ 8 τὴ 
Τδγοπη ἰηΐο (818. Ραγυ ] ] Δ ἰοση  ὙΥ̓ΩΥ Βμοιυ]ὰ 
δ6 80 ΕἸ ΡΠ δἰ 8} ἀθοϊαγθ---οης6 δπὰ αραΐη, ἡπὰ 

'π, δὰ δνϑῇ ἃ ουσίδ {π|6--- Πα [0.6 ῬΓΟΒΟΠΟΘ 
οἵ ἔϊεδβο ἰἤτοο στρ ΐθουβ τηθὴ ἴῃ ἴπς Ἰαηὰ οοὐ]ὰ 
ποῖ Ἀνοσγὶ 118 ἀοδίγυοίίοη, 1ἴ ὯΟ ΒΌ0 ἢ {πῃουρῃϊ ν88 
Ἰατκίης ἰπ ἴῃς ταϊπὰβ οἵ [πὸ οἰάογβ δῃὰ οἵ ἴδ68 
ΡΝ ΠοΏΘΓΑΙΪ 1 6118 νἱονν, γ᾽ οἢ. 8 4180 [δ δὲ 
οἵ Βεἰγθαίγη, 18 οὗ οοιιγβο ἃ οοηῃ]δεΐατο, ὈὰΪ Δ 60ῃ- 
ρείαγε ὑπαὶ ἢπ5. ποῖ δ ᾿1 {116 ῬτοθθὈ  }γ.---ὟὟ.Ε. 
Α5 ἴῃς ἀἰπι Ὁ] ΠΟ ἢπ ΠΌΠΙΌΘΓ ἴτοτῃ ἴθ ἴῃ [6 [6] 
οἵ δοάοῃ! ἴο ἰἤγθε Β6ΓῈ 18 ποίϊο8]6, 80 88 τοζατὰβ 
Κοδδ, Ῥδαΐοὶ, δηὰ 900 ῬΟΙΒΟΠΔΙΥ, ὁ Ἰοσοσίης ἴῃ 

16] 

(8ὲ τηΐης {56} 18 ἴο Ὀ6 οὐδοτνοά. ἘΕῸΥ ἔδθϑυ 
Ρᾶγίϊθβ οοῖηθ ἰῃΐο ςοπδί δγαϊίοη ἤθγθ ὩΘὶ ΘΓ ἃ5 
ΓΟΑΓ8 ὑΠ|6]Γ τὶ] δου Βη 688, ἃ8 Ὀθίηρ ραίψεγηβ οἵ 
ἰῦ, ΠΟΙ οϑθῃ 88 ἘΧχϑΙΏΡ]68 οἵ ἴποδὲ ἯΠῸ δὰ Ὀεθπ 
ΤΠ ΘΙΒΕΙν 68 βραγθὰ, 8 8 Ομ ΠΟ Ϊν ΒΌΡΡοΘΘα. 
ὈΓΙΡΊΥΞ (6180 ἴῃ νοῦ. 20) ψίνεϑ ὍΠ6 Τϑιι80 [ὉΓ 

{μοῖγ ἀδἸένθγαποθ τθγοὶΥ, δθὰ 'ΒΤΊΣΡ, ἰῃ γϑτβ. 10 

δη4 18, Ι8ο]αἴο8 ὑπο τ ἸΔΘΤΟΙΥῪ ἔοτ 186 ο858 ἱῃ Πδῃά. 
Αοροογαΐηρ ἴο ὑμιοὶγ ἰϑύογυ, συ ἢ 15 γοϊαῖθα ἴο τι 
ΔΙΪοὴρς Ὑἱτἢ ΠΟΥ Ὡδηη68, 411 ἴγοθ, ἴῃ ἰδοῖ, ηοὶ 
ἸΏΘΓΟΙΥ βανοαὰ {Ποῦ οὐη ᾿ΐνοδ, Ὀυ ἀχοιοϊβοα ἰν- 
ἤυδπου ἴῃ 6 αἰγεοϊίοη οἵ βανίῃς Οὔ εγα δ᾽ οὴώ 
αὶ ἰδοιηβοῖνεθ. [ἢ μά! οι ἴο Νοδὶν Ὠλιιθ6} 
(ὥδῃ. υἱΐ. 18 58...}, ἷβ [ΓἈΤΔῚΥ νὰ8 δανθὰ ἴῃ ἰἰϊὸ 
ΔΙ, δηἀ ὄυοῃ ἃ βοϊδοτίοι οὔ [μ6 ογοδίυσοϑ [1)8ηΐο] 
μοῦ ΟἿΪΥ βανεοὰ ᾿ἰτη86} 1 ἀπ ὰ Ὠΐβ σοι ραηίοηβ, Ὁ 
ΑἾδο ἀγτοβῖθιὶ ὑῃ6 ὀχϑουτίοπ οὗὁἨ [ἢ ννῖβθ πιθιὶ οἵ 
ΒΑΌΥΙ]Οη (οἰ. ἃ. 18. ὙΤῇς τορτγεβεηϊαϊίοη οἵ 
Ηδνοσπίοῖς, ἀπὰ οὗ τΠοδβα ὑν8ο ἔοϊϊον εἶμι, ἰβ 1ὰ 
1.18 χηδίϊου 88 ἱποοῖτθοὺ 88 ἴῃ τοβρεοῦ τὸ Ψοῦ, ἴο 
ὙΥΟ86 ἱπὐογοθβδίοῃ [ῸΓ ἷβ ἔγίθι 8 Φομοναδ 66Γ- 
[Δ᾽ ῊΪΥ ἢ48 τϑϑροοῖ (ον. ΧΙ. 8 8ᾳ.). ΤἼΘ ΟἸϊπηδχ, 
4180, ψ Ἂ οι Κ]λοῦ, δηὰ 61] 8511}} οοποεάς ἴο Ηδνοτῦ- 
Ὠἷοκ, ἢ 8 ὑΠογοίογα μ0 θχἱβίθῃςθ, ἴῃ ἴδ8 μϑι8]}]εὶ 

6 ἰὴ Ἅ6Γ. χν. 1, Μοθθ8 δῃὰ ϑδῃ6ὶ 819 ποῖ 
Βα μμοδδὰ ο Ὀδ ἱπμαὈϊδη8 οὗ 186 Ἰδηὰ, 116 ἐἸοκο 
ΘΓ παρὰ ; »ΠῸ δ.ῇὸ αἶδὸ μοῦ 580 Βρϑοΐδ! }ν ἰβγμε!- 
15} ΡΘΓΒΟΣ νυΐ οἵ ἃ ποτα βΈΠΕΓΑΙ ἰϑίοτίοαὶ 
Θδαγδοῖογ, ἴῃ ΠαΓ ΟΠ ψ Ὰ {πὸ ᾿μἀοῆ εἶτα πχοάθ οἵ 
σοποοϊνίηρ ἴπΠ6 Ἰαπὰ. (Βαϊ ΘΟΙΩΡ. δἰ50 [ῸΓ ὕ}}γ0 60} - 
προϊϊου 10} αἴ Ῥγοσθάθβ, θοῦ. χὶν.) δηϊεὶ 
ἔἄρυτεβ Ὀοΐννοθῃ Νοαὶν δορὰ Φο0Ὁ, ποῖ φαγί] Υ ἷμ 
ογάᾶδσ ἴο .18 εΐπρ ἐδῃοπἑΖοα ΟΥ̓ ὨΙ68}8 οἵ ἴδε ἵνο 
ΡΓτηον αὶ μϑυβοπαᾶροθ (Η ἘΝΟΒΤ.), Ὀαύ--ἰΓ {818 1 |- 
Ἰηᾳ3 ᾿πίο Ῥγοϊηϊῃθῃςθ οΥ̓͂ ἃ 5.1}}} γοῦ [1 οοηὕθιη - 

ΓΆΓΥ ὈΥ [ἢ ᾿πδογιίοι οἵ ἢ 8. ΠΆΤῚ 6 Ὀδίνγ6ο1) ὉΠ|6 ΓΝ 
18 ποῦ ἴο Ὀ6 τεοκοῃοιὶ τότ βαιίογγ---Ὀδοδιβε οἵ 
᾿ἶβ ὉΠΊΨΟΓΒΑΙΥ (ἀπ ΟπΡθοΐ ! ]ν ὈΥ 1[Π6 6Χ1]68) Γυ- 
οΟρ δὰ Γ68] ἀπὰ ϊχῖι ἱπιροτίδιιοθ ἴον πε 10} οἵ 
ἴϑγδϑθὶ αἵ {Π τουδὶ οουτί. ΟὈὨΡ. 4150 οἢ. χχψυῖῖ. 
8. Αοοογάϊηρ ἴο 6ἢ. Υἱῖῖ. 1 (δορ. τὶν} οἰ. Χχ. 
1), Μὲ 8.6 ἱῃ ἴδ εἰχἕϊ γέδγ οἵ Φϑῆῃοϊας ἈΪΠ᾿ 8 σαΡ- 
νὶγ. ΤἈὨϊτίδθη οὐ [Ουσύθθ ἢ ὙΘΆΓΒ ΘΑ Ύ 6 ., ἴῃ 116 
τοῖσῃ οὗ Φοϊιοϊακίτη, ᾿.8ηΐ61 88 οδιτὶοα πο οχὶϊο 
ἴῃ ἷ9 γουῦϊῃ. ὙὍὙ8ὸ ἀϊνῖίπα ἀϊβοοῦγδβο, {Ππογείογε, 
ΤΏ8Κ68 γείογί 8] 86 οὗ {61 88 ὕΓῈΘ Ῥυβοηδβεβ 
ὈΠΙΨΟΥΒΑΙΥ͂ ΚΌΠΟ ἴῸΓ μγοβουναϊοη δραὶηδὶ (6- 
βἰγυαοϊομ, ζῃ ΟΥάΘΓ ἰ0 το ργοδοηῦ ἴΠ|6 βίαϊο οὗ δε γβ 
ἤ6ΓῈ ἴῃ αυθβίϊοη δ8 [08 Τηο76 ΠΟρΘΙΟΒ8 ; ἰοῦ Νόϑῖ, 
θδπηί6), δῃὰ Φοῦ ν1}} βανα ποϊμιηρ Ὀαΐ {πεῖν οὐσι 
Ἰ1{6, ὁ. 6. 88 ἴῃ 6 τϑρϑαυΐϊοὰ αϑϑυγαμοι ἴῃ [ῃ6 ἴὮγδο 
[Ο]]οννίΣ σᾶ868 δίργῦθόϑβοβ ἰὉ ψἱ ἢ Ῥαϊοῖῦς. οπὰ- 
Ῥμδδ18, ποὶ [Π6Γ δον ποτ ἀαυμῆϊον, ἢοὶ ἴο βρϑᾶκ οἵ 
ΟΠΟΙΒ, ΟΓ ονϑῃ γί 8; ψ Π οΓοα5 Νοδἢ τγΔ8 40]. ἴο 
ΒΆΥ6 Ὀεδδίς ἐν, ΠὨλη16] Ομ] οδῃ πιαρὶ, 00 586} 
ἃ8 ὝΘΓΙΟ 8ΟΌ}ΪῪ Οἱ δί ει [ἢ 6 σΟΙΩΠΙ ΒΥ οὗ [ΒΓβεὶ. 
ΤῊΣ ἀροάοϑίβ Ὀοφίῃα 1 8 "ΠΘΠ. 

[ΕΑΙΈΒΛΙΕΝ: ΤΏΘ ὕπνο πηοϑὺ ῬΟΜ ΘΓ διιὶ 
Βομοῦγοα ἱπύθγοθββουθ, Μοβοβ δηςὶ ϑδιηιθὶ, σου αἰ 
ποῦ Ῥγονϑηΐ οὐ γϑοῦ ΓΥ̓ [6 6Υ]} ΟΥ̓ ΤΟΣ ἰπύδγουβ- 
8101), «ΓΘ δὰ δὰ δά. Νόο, τεβρομὰβ ΕΖοϊκίοὶ 
ἴτοτῃ ἴῃ Ὀδη 8 οἵ [Π|ὸ ΟἸΒΟΌΔΤ ; ποῦ οοιὰ [Ὦγία οἵ, 
186 πιοϑὺ τἱσ ιϊθοῦβ τηθη ὑπαὶ Ππανθ δνὲγ Ἰ᾿ἱνοά, 
οἰ ΠΟΥ ἰπ Ῥαβῦ Οὐ ργοβθηῖ {{π|68, ἀο ἰδ ὈΥ̓͂ 186} 
τσ ϊδοιθηθβθ. ΤΒουρσρῃ Νοδῆ, 6 η161, δὰ 700 
Ὕ6ΤΘ 8}} δὶ 818 τηοϊηθῆῦϊ ἴῃ ἴδ απ, {Π6Υ οου]ά 
οὐ τ ΓΥ ἴ6 υδᾳτιοιῦ οἵ σοἀ ἔτοπι Ῥγοσθεάϊην. "ἡ 

γεν. 15. γ0, Ψ ΤῈ [86 ἱπιροτῖ,, αϑοά οὗ [πΐηρβ ποὶ 

ΠΟῪ οι Υ οχἰδιΐηρ, Ὀπΐ ρϑγῆδΡ8 ΡΟβ810]6. --- 



182 ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

ΤῊ νὰ Ὀοαϑῖβ οὗ ὈΓΘΥ͂ Θοποοῖ δ Ὁ]6 ἢ ΘΟ ΠΘο  Οἢ 
ὙΠ} ἀγοτῪ Κὶμά οἱ ἀοναβίανίομ (Ομ. τοῦ. 21), 
μότὸ ρἰδοοὰ Ὀθύνθθῃ ἴδηηΐμθ δηὰ τσ. (ΗΈΝΟΞΤ.: 
“Τὴ (86 υϑιὰλα] Β6Π56 ΟΥ 1Π Βυπηδη ἴοστω. ") ΟΟΙΆΡ. 
εἢ. ν. 17: ἴβν. χχνυὶ. 22; 2 Κίηρβ χνὶϊ, 25. -- 

(Ά. χὶϊ. 20. --- οὐϑ, Ὀδοδαδο οὗ {86 ψϑηΐ οἵ, Ὀ6- 

6890 ἴπογο ἰ8 ποί, ΟΥ : 80 {Πα [676 18 ποῖ ΞΞ ὕεσ. 
16: ὩΣ ΓΏ ΝΕ. ὍΠΟΥ 8884}} ποῖ ἀο 80, φυΐϊΐα οογίδί Η]Υ, 

--ψ εν. 17. ΟΝ. νί. 8, ΧΙ. 8 ---Ἡἤ7έγ, 19. ΟἿ. ν. 17, 
ἶχ. 8. ὨἽἼΞ,. ποῖ: Ὀοοδθδβο οὗ Ὀ]οοὰ 8ποὰ, Ὀϊοοά- 

ΒῸἸ]]η6885, Ὀαδ: 80 τμαὶ [Π6 ουδρουτίηρς οἵ αἰνὶπο 
πταῖ τι ἴοϑίδ ι[8617 ἴῃ [6 βῃηοάαϊηρ οὗἨ Βυϊηδῃ 
ὈΙ]οοὰ, ἑἐ.ε. οἰ ΠῚ ΦΈΏΘΓΑΙΪΥ : των ἀγίηρ, οὗ 
ΤΆΟΤΟ Βρδοία!}γ: ὑπτου ἢ νἱοϊθηΐ ἀθαῦμ, ὨδηςΘ: 88 
ἱῃ ψΓ, οὐ {παὶ (Η ΒΝΟΒΤ.) ἴδε ορὶἀοτηΐὶς ͵ἰ8 ΤΟΡΤΘ- 
ϑοηΐθὰ 28 δῇ δχϑοι Ἕϊοη 88 1ὑ τ το ὙΓ ἴπο βυονὰ, 
οὐ (Η11Ζ.} {παἴ ἃ ρδου ἰδ Υ δρί ἀθχιηΐς, ψ ϊοἢ 5Βου]ά 
ΤΆΔ 6 1136} Κηοννὴ ὈΥ 4 νοχἱζίις οὗ Ὀ]οοά οὐ ἐδ8 
κε, σψου]ὰ Ὅθ πιοδῃΐ.---- 6. 20. Αἔ υἱπαϊῃρ ἀρ, 
δα {πογείογθ ἃ γορϑ[ϊ θη οὗ [6 ΤΆ ΓΘ66 ἴῃ [ἢ ἴοττῃ 
οἵ γεγ. 14. 

γα. 21. ν5 ἄοορβ ποῖ ἰηίτοάμοο [Π6 δΔρρ] οι οη, 

ἴογ 4}1 ὑπαὶ ργοοθὰθϑ 88 δγοδαν παῖ; Ὀπὶ χίνϑβ 
πιὸ τοϑδοὴ ΨὮΥ ἴῸΣ 6 8.016 ἀο] ἑνοσαηοθ 8 ποῖ 
(ο Ὀε ἱπουρὶιὶ οἵἨ, ΟὨΪΥ ἀεβίγυοίίοη, δθτθβδ θηλ 
ὈΟΙΩΡ ΠΟῪ Παιηθᾶ, 848 ΜῸ 81|8}} 866, ἴῃ ΟΥΟΥ ἴο 
Εν ϑ00 ἢ Ῥγοοθάυγϑ ὙΠῸ} 10, 5 δδὲ, 8 οΟἰἑπηδχ, 

᾿ΠΑΒΒΣ ΠΟ 48 [86 ϑοραγαΐς ᾿υαρτηθηῖβ αἰνοπ ΔΌΟΥΘ 
83 ΘΧΔΙΠΡΪ68 8. ΠΟΥ͂ Ἀ}1} ἰουγ ἰοροίμοτ, δὰ τ τῃ 

ἀεῆηϊζε οογδι ΠἰΥ Ομπον, Ῥογ ) ργοπουησθα Ὀροῃ 

Φογαβαίοη. (ΗΈΝΟΒΤ.: Ηον τσ ἢ ΤΟΥ͂Θ τηυδὺ ἰΐ 
τηδῃϊίεβί 86} ἢ ἴῃ ἴδ δοσνδΐ ψὴῸ Κπον 18 
Τα ϑίου 8 Ψ1}, δηὰ ἀϊά 1ὲ ποῖ Ὁ) Τὴ πα ον ἔΟΌΓ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΒΥΤΩθΟ]1Ζ6 100 ΘΟ Ρ]οἴδ 688 οἵ {}1ς 
ἡπάστηρηϊ, 48 ὁη6 οἢ 41] 568 (Κ 1Ὲ}.). ΕΟΓΙΔΟΥΪΥ 
ἰδταῖπα 88 ἢγθῦ : ἤόγο 1ζ ἰ8 ἴῃ αιιοχα, Ὀδοαυθο [86 
ΟΔΙΑΙΩΪΥ͂ οὗὨ νὰν ΔῪ ἱπητηοαϊαίεϊν Ὀοίογο ἴθ. [ἢ 
φοηθοαῦθησθ οὗἉ ἰῷ ποθ οἴ Υ ἴγθο ἱπαβτηθη δ σα ΠῚ6 
ΑἴζοΓ ὁπη6 ϑποίΐμοτ, δηὰ βἰάθ ὉΥ δἰάβ τὴ ΟἿ 
διυοίμου. δῦ Ὀσίηρβ ἰδιηΐπο ἱπίο {Π6 οἱτίθβ, 
60 ουἰδῖάο, πο ατίταοῦ (Ὧ6 Ὀδδδβίβ: δηὰ 
ἴτοτῃ 8}} ὑπότ [0]]ονγβ 16 ρϑβι ποθ, [{ 18 βιιρ6 γ- 
Δυοῦϑ ἰῃ Ἡεηρπῖ. ἴο ροϊηΐ ἴο οἷι. χὶχ. 2 ἴον ἥρυτγα- 
να Ὀεδϑΐβ, Γαβαα 18 ἢ [6 ““Ἰαπ ̓  [οΓ- 
ΤΛΟΙΪΥ δροΐϑηῃ οὗ, τεργοβϑηΐβ ἰἴ.----νεσ. 22. 11 18 
ὁχοοοάϊησ]Υ δι σΚίηρ (271), ὑμαῖ δὔοσ 6}} ἃ πιιτη- 

ὍΘΥ ΘΒΟΒΡΘΟ ἴ86 Ἰυάριηοηῦ, ν᾿ Ο 8Γὰ οαγτί θα σαρίϊνθ 
ἰο Βεανγίοῃ (0 γουλ) : Ὀιϊϊ ΠΟΥ ΔΓ ποῖ [ἢ ο86 ψ}Ὸ 
δαν {πον 116 ΟΥ̓ (1οὶν τὶ ὔθοιβη 688, ὈὰὉ [Πο86 
Δ ἼΟ ἅ1ὸ ἴἰο 80} {Ὁ Φοπονα] 8 τὶρὐθουθη)688 αε 
οομἶοϑ (Ὦ3), αι ταὶ ΟΥ̓ τἸηραὴ8 οὗ {πδὶ ΨΔΥ ; 

ποὺ ἴῃ 186 δ6ηϑε οἵ Ἰοΐ, οὐ πτμαῦ ὮΔΡΡΘἢ5 ἴο [Π 6 πη, 

Ὀυΐ ἰῃ [86 ΘΟ ΠΘοὕοἢ ΠΘΓΘ, ὙΠ ΘΓῈ ὉΠ ον εῖνοθ 

ἐδ τηογὰ οχϑοὶ δχρ]απαίίοῃ, 88 ἀδεϊαπαίάης {ΠῈΣ 

ψ ΑΚ, ἠπϑ ὃ5 Γίνου ᾿ύ9οἸ ἢ Ἰηά!οαΐοβ τὰ οἷν ΠδΌΪ- 

.“ [π8] δοίΐηρβ, δηά, ἱπάδεοά, {πεὲν Ὀ5 ἃ νὰν οἵ δοϊΐπα. 
Ὗς 58}41} σοῃηνίποθ γοῦγβοὶ ἢ ἢ γοὰν ΟὟ ΘΥ̓ΘΒ 
ταΐϊ {8656 ἐβοδρϑὰ οὔδδ τὶν ταῦμον θὸ τοραγὰρά 
ἈΒ8 8 ἰΤΟΏΥ, ἃ οδιίοαϊογα οὗ ὑμ6ϑο ἴῆτοα πιθῃ. 

3 Τιε: “688 τεβρεοὺβ 8}1 ὑμαῖ." 111} τηογε οἶθαγ 

ἦβ ἰ ἴῃ Ὑον. 28 ὑπαὶ [ἢ Μ 11} Ὀ6 ἃ οοιπίογι 1δγουρῇ 
{Π|| ῬΟΓΒΟῚΒ ὑποδβοῖνοθ, δπὰ ὑπὰξ 10 νν 11} σοπδιϑὶ 
ἱπ ὑπ Κπον]οᾶρο ὑμδῦ βϑοἢ σοττυρεξίοι μδὰ ἀθ- 

Βονϑα βυ σὴ ἀοδιγποίοη. ὈΣΠ νὸ, ΘΟΙΏΡ. οὮ. Υἱ. 10. 

Το οἵ βρερκίηρ, ἤθτὸ οἵ δοίϊϊῃηρ. Ηθηοθ, 88 ἴΐ 
58. ἸΏΕΓΕ βιὰ ἴῃ σαίθγθησθ ἴο ἢ 6 σοῃβο]Όθηοε, [ἢ 6 
τοϑ Ὁ, 80 ΘΓ ἴῃ γοίργοῃοο ἴο ἴΠ6 ὁδ.56---ποῖ τὶ Β- 
ουἱ Ὀοὶηρσ ἀοβογνοὰ. ΟΡ. νἱ. οἵ [6 τειηπδοΐ 
Ἐπ ΠΊΒΟΙν 68 ; ἴῃ ΟἿΓ οὗ ἴΠο86 ἴο Βοτὰ ΠΟΥ 
ΔΙῸ δι ἀϑὰ 88 Ὃδχὶ θβ. 6 866 {πῇ ποτα 18. ποί 
τη ἢ ΒΟΡΘΕ οἵ σοηνογβίου [ῸΓ [ἢ:6 ΓΟΥΤΗΘΙ 88 αὶ ἡ ΠΟΪΘ6. 
Τηδῖ, ονθ ἢ ἴ.6 ο886 οἵ ἃ. ΓΟΪΘ ἢ [1688 ΘΧἑΘΓΙΪΠ8- 
«ἴοι οὗ 186 Ὀ8Δ4, “ποτὰ βῃοιϊὰ γεῖ Ὁδ Ἰοῖϊ ἃ τϑιη- 
Ὠδηΐ οὗ ροοᾶ᾿ " (ΝΈΤΕΙΕΕ), ἰδ οοτίαϊ, Ὀὰῖ ἰ8 ποῖ 
βεϊά ἤοτθ, [Ιΐ ἴβ ἔθ8 ορραβοὰ ἴο {6 σομίεχι 
Ψ θη ΗἸχὶ, ἀρροαϊϊης ἰῃ ἃ δἰ προ] ὙΑΥ ἴο 
Νυπι. χὶν. 81, υπάογβιδηδβ ὉΥ ὈΝΏΣΘΙ ἰδο 

γΟΌΠΡΟΡ τασα ΤῸ 86 ἠοΐ ν»τονη ο]α ἴῃ βίη, σῆὸ 
8}8}} οοηδιιοῦ ὑδμοπιθοῖ γοβ ἰῇ 80 ἰΓΓΟΡΤΌΔΟ] 4 Ὁ] 6 
ΝΑΥ, 80 85 ΠΟΥ ἤᾶνθ ὉΥ {Π6ὶΓ ὈΪΔΠΙ ΘΟ] ΘΒΒΠ ΒΒ 
ΒΑΘ ὑποιίβοῖ γ68 ΤΊΘΓΟΙΥ, οὶ ἰΠ6}Γ Ραγθη 5 α]80 ; 
ΜΠΘΓΟΌΥ, Πού νοῦ, δοτηραβϑίοη Μ1}} Ὧ6. ΟὨ]Υ {Ἰ16 
ἸΊΟΓΘ διϊγτοά ; ἴπον Μ|}} [πιὰ φῃοοῖδο]ε ἴῃ 
ἐποῖν ἱποἴθηβῖνθ δηι ἀοα-Ρ]οαϑίηρ 6. ΤῊ τὶ ρῆὶ 
Κηον]οῦρο 8 ἐμογοΐογο ὕο Ὁ 818, ὑπαὶ αοα δὰ 
οχίογιηϊηλίθι ἢ πιοϊκοά, 45 δαγεὰ [ἢ ἵππος. ηἴ, 
ΠΟΩΒΟΠ ΘΕ [88 ἱπάροὰ τἱχη θουβὶΥ (1 ροοὰ 
σ81536).. ὍΦυδὶ 2 {{|1Ὶ6 αν γα ΠΟΙῸ 81) 8586 Γα- 
οῃ (ΓΘ }}γ, ἔτι), 848 Ἡδνοτγηῖοῖκ υπάογείδηάα 
5 Ῥηδὲν, Δ ΠΟΌΠΟΙΩΡ 8 πον, ὉΠ 1808] ᾿αἀσιηδμὶ ἰνο- 

51.685 [ἢ ἴουγ. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΚΕΡΙΕΞΟΤΊΟΝΒ. 

1. Νοῖ τπηοτοὶνγ ἴῃ νον οἵ [Π6 ἀδῃ ἷ- 
ἰΐίοη οἵ [8086] ἰῃ [86 τχϊἀ5ὲ οὗ ἴ8ο ποαίῃοηῃ πδιϊοῦδ, 
Ὀυΐ 88 υνίης ἴτοπὶ [Π6 μθοι αν τοϊδἰίοη οὗ 276- 
μονὴ ἰο Ηἰβ ρϑορὶϑ δ ἐπόβϑθὴ ἔγοτῃη τηϑηἰ πὰ, 
ποτα ἰδ ἃ ῬΡΙΌΡΒΘΟΥ ὉΠΩΘΥ 10 ΟἹά Οονεπαπὶ 
τηοἀἰαιίης ὑμαὶ οονθηδηῖ. ΕῸΓΣ [ἢ6 ΤΥ Οοϑι 
Μ 88 ποῖ γοῖ ρὈγεβθηῖ, Φοῆη νἱῖ. 839. δραδ κι 
δῃᾶὰ πιδηϊοβῖβ Η τη 8ε] ἴῃ ἀδιηοῃβίγα το οἵ ἴΠ6 
ϑρίτιι δῃὰ οἵ ρονδὺ ΟΥ̓ [π6 τηοι οἵ ΗἾἶ5 δοὶγ 
Ῥτομβεῖα. ΕΧΌΔΟΡαἾΠΔΓΥ ρὶ [18 οἵ [Π6 ϑιρἱτῇϊ δββοῦὶ 
8 Ῥίπου [ῸΓ {Ποτηβαῖνοδ; Τ ηρ8 μογοοϑίνοα ᾿π υἱδίοῃ, 
ἀἰϑοϊοβιυγοβ ὈΥ ΠηΘΔἢΒ οὗ ἴπὸ ἀγεδπι, ῥτοίου πα ϊν 
δἰ χηϊοαπὺ υὐῦο ΤΆ ΠΟ68 δ 5βἰ 318 ΟΟΟΌΓ ΘΛ ΘΠ ἴῃ [116 
ΒΟΙΥ σα οὗ ἱπάϊν! 408] ποεοὰβ, Βυΐ ψγομίιθου Ρε- 
ὁοΙη68 8 Ῥτορβοῖϊο οὐ 6 διὰ [ΌΤΙ Δ} δὴ οὔ οσ οἵ 
τορῃοῖθ, δῃὰ ἰῃαΐ Ἔβρθοῖδ}}ν [86 πιοτὸ ἴπ6 ῥγθβῖ- 

[κου δἰ ΠΚ8, δηὰ τλθ σομμπηοηνθαὶ ἢ οὗ [|5Γ66] ἰδ 
ΒΘΟΙ]αγζοὶ ὈΥ̓͂ Ὠρ8ΠΒ οὗ ἴπεῸ Κιηψάομηῃ. νοῦ 
βἰραιβῖ ἰο Φθῃονδῆ, δηὰ τορυ]διίϊης ᾿ἴ86 1 Ὁ ΗΪκ 
Ἰαἶν, 1 |18 ὈΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ὑτοβογνεὰ 118 σε υαΐῃς σμαγποῖογ 
ἀπὰ ριονοκὶ ἰἴ8 σΘΏΙ ΠΟΉ 688; 81 88. ἴἴ οοῃτϊπυεα 
ἴο Ὁρἢ01, ψ ἢ 0Π|ὸ ἴογοθ οἵἨἉ σοῃβε τ ἘΠ] 018] ἰὰνν 
πὰ 10} ἃ ΤΟ ΟΓΠΕΓ᾽ 8 ΘΠΘΤΩΥ, ὕΠπΠ6 Βυνογοὶ ΓὨΥΥ οἵ 
οδοναὶι ἐραϊη δῦ Ἔν ΓΥ ρον ΓΚ ]Οἢ ΓΟΒ6 ὉΡ ἀραϊποῖ 
τ. Α8, μονένοτ, ἴῃ δρὶῖτο οὗ {πἰ8, [6 παιϊοιμαὶ 
186 βαὴκ ἴο {|ὸ ναγζεὲ οἵ ἀἰββοϊα τοι, ἴμο τα Ἀ}- 
Ρέδτο, ἴῃ ορρμοβί[ἰοη ἴο ἴδε αἰνίπο ογάϊΐμδποο οὗ 
ἔτι 6. ΡΓΟΡΙΙΟΟΥ͂, 80 οὐιοῦ οὗ [μ]86 Ῥγορβεῖβ, ἀ6- 
νοϊοα ἰο ἰἀο0}]8 ἃπὰ τὸ [86 οουτῦ, ψ ἢ οη)ογοὰ 
[0 Ρδί 168 οἵ Ἰιΐρ απ Ἰον. 1Ὁ εὐ]οἰναῖοι 
{Π6 τἱιοϊοτίς οἵ 8 ῬἢΠΓΑΒΘΟΙΟΡΎ δ᾽ οὔςθ νἱοϊαὰϊ 
δηὰ ]ιοιοῖο, ἰπ οΟὔοΥ τοϑρεοῖβ Ππανηρ πϑηϊίοὶ 
Δ πἰ [168 ΤῊ 086 )ου γα] 18: οὗ [6 ῬΓΕϑ' πὶ Ομ Ὁ 
88 ἰΐ 18 Θχ ἰδ θὰ Ὁγν 6 Ετθηοἢ θγοβθ. 1 ἐϊβοι 
ἘΠοτοΌ ὮΥ ἀπροά]γ, ᾿ΐ δἰΐοοϊβ ουὐὐνγαὶν 106 ἃ 

ΔΙΆΠΟΒ Οὗ 8 Βρθοΐθδ οὗ γε] ἐσ οϑὶ τυ, ν ἰο ἢ Αλονὲ αὶ ἢ 
οδἶγοβ ἴο ΚΏΟΝ ποίην οἵ δἰ, βηὰ οοιϑὸ- 

4ΌΘΠΕῪ 4180 ποίμίηρ οὗ Ῥυηϊβητηοπί. [{ Ὀγϑπάς 
ΜᾺ (6 Βαβρίοίου οὗ ἰδηδίοἰδβιη ἀπ ἈΥΡΟΟΓΙΕΥ͂ 



ΟΗΑΡ. ΧΙΓΤ. 

ἴῃ ΣΘΔΙΟΌΒ ῬΓΟΡΒΟΟΥ οὗ [86 αν, τνϊον, ἰπ ὀρ ρο- 
δἰ οι ἴο {Ππ6 τ] ἶσι}}6 88 ψ16}} δι ὉΪδη ἀμ Ππηϑηϊδ8 οἵ 
με δρισγὶὶ οὗ ἴ)6 αἴθ, 88 ἴο Ῥσχοσϊαίτη [86 τϑ- 
[οὐτη ον 8 08}} ἴο γτθρθηΐμῃςθ, δη δ] οῃρ τ] ὑπδῖ, 
ἴῺ Ἔν Ρ Ἰου ον ἴοπθδ, [80 ΡΓΟΡ ΟΥ οἵ ἡ ρτηοῃῦ. 

ὦ. ΑΒ ζοζ. χχίχ. 18 Ὄχῃ] αὶ [ἢ Ζϑδίοιι 8661 - 
ἵηρ (τ νι τἴη6 ψἢο16 Βοαγί, [86 βοοκίηρ 

(Ὁ)}3) ΜὯ10}} πηάα, ᾿ξ 18 ἃ δίδηάίης τοαιγοιαοηϊ 

[τόση 4}1} ψῆο νου]ὰ ἄγαν πἰρῃ ἴἰο αοἀ {παῖ ὑΠῸΥ 
ὈΟΠ Θνο (δαὶ Ηδ ἰ8 (ΗςὉ. χὶ. 6). Τ}6 ΙΔο]αίτουθ 
Ῥταοῖ6α] Αἰ ἢ οἶβπι ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8. ὨΘΙΓΠΟΥ ἴο ἴΠ 9 ΟΠ6 
ΠΟΣ ἴδμθ οἴπεσ. Τῆι ποτα σαὶ Ὀ6 Π0 (4}κ οὗ 
Ἀπ οΥ οὐ ρ Ομ βοὶ θ6 ουπὰ. ΤῊ ΔΗΒΊΨΟΣ 
οἵ αὐ, ψὨΐσἢ 19 ὉΠΟΓΟίΟοΙΘ ὯὩῸ ΒΏΒΨΘΙ, 88 {6 
Ῥδιγε8 ἰπ 4 68 ὉΠ0} ΑΪ80 πᾶν ποῖ γε Ἰηαπῖγοά, 18 
σΟΙΒΟΑ ΘΏΓΥ ἃ ἀβο] παΐαγε; δπὰ [παῖ οὗ ἃ δροοίαὶ 
Κίηά, ἰο ΑἸϊονν οὗ 118 Ῥοὶηρ σοῦ ὈΥ ἰμαυΐτγ. Βαϊ 
ἦτ ἱδ 16 παΐῃτο οὗ 1.1018 ἴο Ὀ6 406 πο ἔπεσ ἴο ἮἤθδΓ 
ΠΟΡ ἴο ΔΠΒΟΓ. Ασοογ ϊηρὶγ, ἰ{ Φοῃονδὴ 8 ποῖ 
Ὧο ὝΘΩΣ ἴἢ6 36 ]αηοα οὗ δὴ ἴάο], Ηδ τηυδὲ ποῖ 
ΟὨΪΥ βῇον Ηἰτηβο] 848. ὁπ ἴπδὺ ἤδθασβ, Ὀπΐ ἃ8 ΟὴΘ 
ὙΠῸ ἰγὶο8 (πὸ ἤραγῖ δηή τοΐηβ8, δηὰ υπογϑίμηβ [ἢ 6 
ἐπου ἢ ἴϑ ἴα οἷ; ἀπὰ Η]8 8] 6ηςδα ψ1}} ἤανα ἴο 6 
Γερώταθιὶ 88 Βροδκίηρ, ἱπ [Π6 β81η6 ΜΑΥ͂ 8ἃ9 Ηἰ8 
ΔρΟΔΚΙΩ Ωρ 85 Ὁ Ρδ 8568 ΟΥ̓Γ ἰηἴο ἴ[Π6 νἱγίτα] δηθννοῦ 
ο Ῥυααι τηθπΐ, οὗ ἡυάρτηοηΐῖ. 

. ἴὰ τδθ Ποᾶγὶ ἴῃα βίγθατηῃ οὗ ΟἿἿ 16 18 
᾿ποτεὰ Ὁρ, 411Κ6 ἴῃ 18 ουαὐδον δὰ ᾿πῆἶονν. ΤῸ 

λὲ [δὲ ΒΙΌΪΕ δβδεῖψηβ 6 ὀθηῖσγαὶ ρ]αςθ, Ὀοΐἢ ἰπ δ 
ΟυΓΡΟΓοὶ απ δρ τα] ροὶπὶ οὗ υἱοσ. ΟΡ. 
Βεοκ, ὕύηιγέκα αἀεν' ὀἰδί. ϑεείοπίολτο, 8 Ααῇ, Ρ. 
74 84. 1098 δἰάάδῃ ἀδρί8β ἀσὸ κπὺπόονπ ἴο ἀοα 
αἰοηο, ἩΐΟ δὲ {ἢ 6 541Π}16 ὉΠ1η6 ἰδ Κ68 1014 οὗὁὨ τηδῃ ἴῃ 
ἮΪ8 σοῃϑοίθῃηςθ, βοὴ Ηδ ἴδιο ἢἷπὰ ἴῃ 1218 Ὠθασί. 
1 0818 ΨΥ Ηδ τα κεβ ἔπθ ὉΠΔΏΒΥΘΓΑΌΪΘ ᾿ΣΓΏ 658 
δρεικ οὗ ρυ}]Ὁ δηα Ριυπίβ Ὁ] 6 ῃ 688; δηὰ 6] 1Κα ἴῸΣ 
ΓΑΙ ἀπὰ ἴοσ Ἰονο, {6 ψ 016 μοασί, τ6 [Ὁ]] 
φοῖϊν!γ οὗἨ Πηδη᾿ Β ΓΘΆ8Οὴ δηῃα διηοίϊοῃαὶ ΠδΌΓΟ, 88 
ἦϊ ΒΔ8 118 Βρἤοτο ἴῃ [ἢ6 Ἰλογὰ] 86]Γ-ἀο θττηϊηδίϊοι 
οὗ {Π)6 ῬΘΙΒΟΠ δ] ΘΟΠ ΒΟ ΟἸΒ658, 15 οἰαἰτηθὰ. [Ιῃ 8δο- 
εογάδησε χῚ ἢ 500} ἃ τηοδῃΐηρς οἵ ἴμε Ποατῦ τηῳϑῖ 
Ἐ 6 04]1 ἴὸ ἰατη ἔγοπι ὉΠ 6ῖν 14.018 Ὀ6 υηἀεγβίοοά 88 
8 ἴα κῖην 11.018 οἢ Οοα 5 ρατῖ οὗ ἴμ60 Ἠρασί οὗὨ 1Βγδεὶ. 

4͵ Τῆε σΆ86 οἵ {ἢ ρὑχορῇθί ψΠ0 8|1]οὐγ8 ΕἸ πη86} 
ἴο ὃὈ6 μεγβυδλάρά, ἴο Ὀ6 οηἰσοά, 1]]δίγαϊθα [0 τι8 
[Π6 σΟΌΓΒΕ οὗἨ Ριιηἰβηιποῖ. [{ 18 ποῖ ΤΊΘΓΟΙῪ {Πα 
Οοά ρμογπι 5 ἴῃς ἰεπιρία!οη, [ἢ}6 τα δ] δά τηρ, --- 
ΔἸ πουρὴ ᾿ξ ργοσθειὶβ οὐ σία} ν ἴσοι [8 ἱπά ψγ6}}- 
ἔπι δἷη (748. ἱ. 1 4),---ἴον ΕΥ̓ΕΤΥ [0] ον ης βίη ἷβ αἵ 
Πα 84 1|6 Εἐἶπι|6 8 ῬῸΠΙΒῃτηθπὶ οὗἩ παΐ ΜΠ ἢ ζοΟ8 
οίοσε. “1 υἱσγίιθ οἵ 4« αϊνίηο ἰανν, ἴῃ 6 πηδὴ ἰδ 
σοι ΡΟ] ]6 ἃ εΕἰΠποῦ ἴο ἴα Κα ὈΔῸΚ ἴη6 5ἰη ψ1ῸῸ τα- 
ατοῖ, τοροηίβηοθ, σοπυογϑδίοι, ἴο 18 σΟΙΏΤΏΘΠΟ6- 
τιιθηΐ Βη4 18 ᾿ΓμοἾρ] 6, ΟΓ ἤο σοπίϊ 6 ἰπ ἰΐβ ραῖῃ 
ον αγὰ5 ἢΐβ ΡῈ ΒΒτηθη Ὁ (ΝΊΤΖΒΟΗ). “ Οοι 45 
5:0 ἱπβοΐϊΐνο ραγὶ ἴῃ [ῃ6 ἀσνοὶορηοπΐ οἵ 5; Ηθ 
Κπονβ ον ἴο σι 186 πιαῖίονῦ Τπτοιρῃουῦῖ, 50 
ἘΠδΐ δ: αἴΐα! η5 18. (1}} τί ΓΙ ΤΥ, ἀπ ὈΓΙῊ ΚΒ Οἢς 
Ῥαπιξῃπιεμῖ. Ηδ ἴδ κθβ ἐγ ὑπαὺ 1Πθγα δὴ 6 ὯΟ 
δίδμαϊηρ 51}}}, ἢηο παϊπρ δῇ δὴ ἱηπίοτιηθαάϊαῖο 
αἴλρε; "δ τῇδ ῖκοϑ ἐϊ|ὸ οοοδβίοῃβ δπα σοιηονυοβ (πὸ 
ΒΙμἀγαηοεβ (ΗΈΝΟΒΤ.). ΤὨαδ σά ρίγοβ ἢρ 1} 6 
αἰππεῖ ἴο ἰᾳ δἷη, Ὀπὺ τονοα]δ Η 86} αἵ (πὸ 
δατης {{π|6 ἴῃ ΗΒ ροῦν, Ὑ ΠΕΓΘΌΥ ὉΠΟΓα ἰκ αἰν αγ8 
ξάνεπ δος νἱΓἢ (Πὲ (νι δοττιρἤοη, δηὰ ὑμαῖ 88 
Ῥυπίδηιηδοῖ ; παπᾶ ἰἱπ {πὶβ ψ8ὺ Ηδ σαιιβο8 ἐμ 
τ σιϊδοῦβ γοινασὰ ἴο σοπ)6 ὉΡΟη ἢ ἦπι. 

δ. ΑΆ5 188 ἴΑ͵]86 ρσορ δίβ Ἄρρεδγῦ ἰῇ οοπηθοίίοη 
ὙΠ} πδιϊοπαὶ σοττιιρίοη 848 ἃ ἀεδηϊίε 8 ἴῃ 
ὯΠὸὲ ἀονοϊοριηθηῖ, 80 ᾿ἰΚ ον 56 ὉΠΟΥ͂ ἃτὸ ραϊ 1 το- 
δου ἴἰο Φεϊονδῖ, απ ἴῃ {8.18 τοϑϊδίίοη ἃζὲ σϑοοβ- 

Ὅτι ἴῃ {δ6 
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Ὠΐϊβοα 88 ἃ αἰσροηδαίίοῃ οἱ Οοά, 88 ἃ ἀϊνίμο πε  ω- 
πιθοῦ, δἰ πουρσῇ δ ὑμὺ βιμὶθ ἐμ πϑϑῦ 10Γ 
ΒΟΡαΓΑΟη δηα ἀθοϊβίου μὰ ἰϑγαοὶ. Τὸ 1ι|8 νν6 
Τηυδὺ ΓΕΙῸΣ [86 “ ὑδϑζηρ, "᾿ [ῸΓ ὙΠΟ ᾿ΓΟν 5:00 15 
τηδάθ ἴῃ Βουΐ. χὶὶ. ὁ ἼΤ]ὰ δος ὑμαὶ [4196 ῥτὸ- 
ῬὨΘΟΥ͂ ΒΡΙΔΩΡ ἘΣ ΨῚ αυϊῦθ ῬΘΟ ΔΓ ΘΠΕΙΔῪ εαὔουΐ 
[6 ρεγιοά οὐ ἴῃ 6χἑ]θ, ρρεδασβ δοοοσά σὴν ἠοΐ 
ἴο Ὀ6 δοοϊάδηΐαὶ δῃπὰ ἀδνοϊὰά οὗ εἰσηϊβοδμς. ΤῊΘ 
ῬΓΟΘΘ688 οὗ δβορδιδίϊοι Ὀθίνϑει 1.16 μῖουβ δμὰ ὑδ6 
Προ νὰ ΠΟΓΘΌΥ δοροϊογαῖϊθα. Βυΐ ἱμαῖ 
Ῥοοά 18 οἱἱγ ὕπε Ὀτιησίης ἴο ᾿ἰχἢς οὗ ἃ ἴτ0}} 
ὙΕΙΘΩ τούδίῃβ 1ϊδ ηροτῦ ομνναῦὰβ το {Π6 μὰ οἱ 
πΠ6 σοῦ], 2 ΤΉ εββ. 11. 9 5ᾳ." (Ηχν.) [““ΠΠ|ὸ 
Ῥοϊπί ἙσμΙοΗγ ἴο Ὀ6 ποίϊςοὰ ἴῃ {9 ἀθ) ν σϑῆςα οἵ 
ἴδὲ τηϊηὰ οἱ Θοά 15 186 οοπηθοΐϊίΐοιῃ Ὀούψθοι [86 
8βοὶ [-ἀοοδοϊνοα ρθορὶο δηὰ {π6 δορὶ ντηρ ῥχορὶιοὶ ; 
τοβαγάϊηρ μοι Ὁ 18 8614, ἰῃ ῬθΟΌ]ΑΓΙΥ δ ΓΟΙνῦῖ 
Ἰδησοασο, “1 ὑπὸ ογὰ παν δηθοοά (οΓ «ἰοοοῖνοα) 
ὑμαῦ ῥσορμοῖ. [ᾧ 18 8) ΘΧΆΤΩΡΙΘ ἵπ [86 ᾿ἱρίοθί 
Βρίθτο οἵ ἴπ6 ἰδ ἑαϊομῖδ. 1ζ ἴδε 6 ψ Γὰ 
ΒΙΠΟΟΙΘ ἴῃ ὑποῖντ ἀθδῖγο ἴο Κπον ἴῃ6 τηπὰ οὗἉ σοί, 
ἴοῦ 189 Ῥύτγροβο οὗ ονεγίης Ηἰβ8 ν}}1, τ} 6 μαῖὴῃ 
8 Ρ]αΐπ. ἽΠΜΩΥ Ἰαὰ Ὀυῦ τυ ἔογθαῖκα ὑἱιοῖν 140]8- 
ὑγῖθδ, δὰ ἴ[Π6 [μοτὰ νγ83 Γοϑαν ἴο τηϑοῖ {ποῖ 1 ἢ 
αἰγοοῦοη δηὰ Ὀ]θεβίησ. Βυῖ ἰ{, ὁπ ὑΠπὸ ΟἿΟΣ 
Βδηά, 6 ᾿οτθ Ὀθηΐ ὁη μἰαγίηρ 016 Ὠγροσγῦω, 
οὐβήρο το ἴο ἱῃηῳαΐτο σοποογηΐηρ Πὶπι, Μ᾽ Δ116 ὉΔ6ν 
οαγίβ ἴῃ ΤΌΘ] ὙγΟΓΘ ΟἸδΑν Ὁ ἴυ ΘΟΓΓΟΡΓΟΙ, 

ῬΌΠΙΒασηθεῦ ψγ88 βυγε ἴο ονουίδ κα ἴποη), μὰ {Πδῖ, 
ἴοο, ἴῃ [86 γβῖ Ἰηβίδῃςο, εὐΐου 86 ἴοιτα οὗ ὑπ ὸ}σ 
οὐ ἰηααϊῖγ. Οοα νου]ὰ οὨαβίδδο πο ῖγ βίη ΣῈ 
ἃ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠαϊὶπρ βίη ; δῃὰ 88 860 ᾿ιδὲ τοὐθοίθα 
[6 8β8ΐε αἰτοοίοη οὗ [86 ἔτῖιθ ᾿ἰσχΐ, ἢ6 νοι 
ϑεῃὰ [ἴμ6 Ῥογπίοϊουβ ἀδ]αβίου οὗ ἃ ἴαϊβο οὔθ. 
Ῥτορμοῖβ νου Ὀ6 ρσίνοῃ ἴλθπὶ, 0 βῃοη)]ὰ τὸ- 
Θ6ἢο {Π6 ἀδοοὶ ] 688 ὑΠπᾶῦ ἩἸ]Ροδαν ψτοῦρῃῦ ἰὴ 
1 μεῖῦ οὐ Ὀόδϑοιῃ, 80 ὑπαῦ {πον ἱπ] αἱ Υ̓͂ ἘΒου]ὰ 
Ῥγονα ὑποῖγ γυλη."--- ΕἸ ΚΒΑΙΕΝ 8 ἀχεζίοι, Ρ. 147. 

Ε 9 

6. “πη [86 Ἰυχίδροβίἥοη οἵ ἢ δηΐοὶ νι [86 
Θχα] ρα ἤσιτχτεβ οὗ Νοδὴ δπὰ. δοῦ, νγὸ αᾶνὸ ἃ βο] 
ΒΌΡΡΟΥΙΣ [ὉΓ ἴπ6 Ὠϊδίοτγί αὶ οἰασδοίου οὗ ἴῃ ὕοοΚ 
οἵ [)πῖ6]. Βοβιάεβ, ἔπ σοηποοίϊζοῃ νἱἱτἢ δῃλϊηθηῖ 
νυ ]βάοιῃ ἰη οὗ. χχν ιὶ. 18 ΟχϑοῦΥ ὅιε ΟΠ ατγαοϊοσ ϑιϊς 
[δαῦτο ἰπ ἴῃ 6 ΡοΙβΟ ἈΠ οἵ ᾿δηϊοὶ, 88 ἰΐ ἰδ 
᾿χαργθδθηϊθα ἐπ ἢἷ8 ὈΟΟΚ "(ΗΠ ΈΝΟΒΤ.). 

ΗΟΜΙΚΕΤΙΟ ΗΙΝΤΗ. 

ΕΣ. 1 84.: “" εἰν Ἰϑλϑ ἡ τὰ ΤΩΔΥ ἰηἀδορά ἀθοεῖνθ 
τη, Ὀυΐϊ ποῖ Οοά, 8. χίὶ. 2, δ᾽ (Οκ.). 46 
γ.--- 50 4180 1ὴ6 8011068 δῃὰ ῬἢΔΓί8668 ὁδπλθ ἰὼ 

ρ Α ποὺ ἔπαῦ ΠΥ Μ δι ιθαὰ ἴο 
Ἰδασι οἵ Ηἰπι, Ῥαϊΐ ἴον 186 μυγροβο οἵ ἰθιιρῦϊῃ 
Ἡΐπι " (τη ΕΗ). ---ϑ ἴθ ῥσορδοί 18. μοῦ ΆΣΏ 
οὗ σοά, βεῖ τίριι ἐσθ ν τν [Π6 ϑρὶγιῦ, 8ο Ψοϑυ8 
πον ψ ηδῖ 88 ἴῃ τηδὴ (ἢ ᾿ἰ. 24, 25). --- “γε 
Ἰοαῶσιι ἴτοιῃ ὑἢ8 ἤον ἴαϊ86 ἸΏΘὴ ἃ1Ὸ; [ὉΓ πὴο 
σου]ὰ ᾿ᾶνθ βιιρροβθά 1818 οἵ ο]4 πιθη, Ψ]1Ὸ γε 6 
ὮΘΑΣ πο στάγο ᾿([ὺῪ}Ὁ8ἷ ΓΗ.) -- Τὸ Ἰἰδίε ἴο αοὲ 18 
ἴο χεοῖ οἴθαν δι σιῦ 88 ἴο Π161:. ----““ 1 ἴα ποῦ την 
ἴουῦ οὔδ ὕἤο δ8ὶκ. ΘΟ Ώ86] οἵὁἨ [ορΟΠΟΓ5 ἴῃ ἀουθίίνῖ 
σα868; Ὀαΐ ὕΠ086 ἰθδοθογβ ἃτὸ ἴο ρίνα 10 ηοΐ 8ι- 
οογάϊπρ ἴο {Ππ| ἱπηαρίπαίϊοιβ οἱ {δοῖὶγ ον ἢ Ἰιδασίὶ, 
θυ δοσρογάϊηρ ἴο [86 Ἰεδαϊηρ οἵ (ἀοά ΐβ νψογὰ " 
(ΘΤΑΚΚΕ). -  ΤΊΏΟΒ6 ραγῦϊοβ ἀο ποῖ πάρα εἰμι εἶν 
ΨἼῸ ἀο ποῖ ψῖϑηῃ ἴο Ῥαΐ {Π|ὸ ἱἸηδροβ οὐ οἱ ἴδε 
ΤΟΙ 0] 68. ὉΠ] [816 ἰά018 ἃ΄Θ ΝᾺ Οὐδ οὗὁἨ τη6} 5 
μοατίβ. ᾿,ὲ οὐρῃῦ ταῦμεῦ ἴο σίγα [οβι ΠΠΟΩΥ͂ 
ἀρϑεϊηδὺ Ὀοΐῃ, Ὀθοαιθα Οοὐ ἴῃ 8 ψογὰ τοὐθοὶδ 
ἰτηαζοβ δῃὰ ἰάοἷβ δῖ κθὸ. Βὸγν ἱἢ 16 ΓΟΓΠΊΘΙΓ 81Θ 
ποῖ τοϊηογοά ἔγοϊῃ ἴδ. 6γ68 οὗ τηθ6ῃ, [Ὦθ76 Το, σι 



184 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

6 ἀδηχοῦ ἐμὰς ΟὯ6 ΠΙΔΥῪ ἀραὶπ ὙΟΓΒἢΐΡ ὑβοιῃ. 
Ετοτὰ ἴπ6 δαἀυϊζθσουβ οϊηδη, [86 ο]οἴμθ8, τίη μ8, 
Ἰοξίθιβ οὗὐἠἨ ὮΘῚ ῬΘΓΒΙΠΟΌΣΒ τηὰδῇ Ὀ6 ἐδιςθ ΔΎΥ͂ΔΥ, 
Ἐπαῦ 9116 ΤΔῪ ποῦ ἀραὶῃ Ὀ6 Τοπιϊπἀοὰ οὗἁὨ Π6Γ ἸΟΥΘΙΒ. 
ΤῊΪΒ Βο]48 ροοά 4180 οὗ [86 βρί γι τ8] δαυ]ύογγ οἵ 
δαρογϑυϊ]οη ᾿ (Ὠὺυ 1 Η ΕΗ). --- " Βύση δ ΠἸΓΩΥ ἴα] 18 
68 ΟὟ Τὶ ρα θουβηθβθ, ἔθ ἰρσῖι ορἰπΐοῃ ἘΣΘ Ὰ 
ἃ ἸηΔὴ ἢδ8 οἵ ᾿ἶ8 ΟὟ σΟΓΚΒ, ΡὮΪ. 1, 7, 8." 
((οοο.).---““ Μοϑῦ τῆϑῃ Ὦδνο ϑοπιοςΐπρ οἢ ὙΠ ΟΝ 
{ΠΟ ΪΣ ὨΘαΥ ΓΒ ἀοροπάθμποθ 18 Ρ]δοθα, απ ἴῃ {18 
ὐμ ΔΓΘ ΟΠΑΡΩΟΔΌ]6 ΜΠ ἃ τοῆποὰ βρθοῖθδ οὗ 
ἰἀοἸδῖτγ. ἨἩδηοθ ἰδ ἰβ πὸ σόοηάον {ἢ οἷ ἀοοβ 
ποΐ ἤθδγ ὕΠδΙγ ῬΓΑΥΘΣ, Φόμ ἰχ. 81" (ϑΤΑΒΚΕ).--- 
Δ Ῥτοτη ἴῃ6 ἀδϑρίϑοιβ οὗ ὑμ6 ὑσαῖ [ῃ6 νογὰ οὗ 
Οαοα 15 ἴδίκοπ διαΥ, Αοἰβ χίϊ. 46᾽ (Ο.).---}) 8 
Ἔρεθ τις δηἃ 531|186η06 οἵ αοα ΘΓ, 88 ἴῃ ὕ}16 σαδὸ 
οὗ 768.8 θοίοτα 86 βαῃηθάγί παι δπὰ Ὀαΐοσο ΡΙ]α ἴδ. 
-- ΑἸ ΒΜΘΥΪΙΡ 88 ΜῊ} 848 φτϑοϊϊηρ 18. ἃ δὶβῃ οἵ 
Βοοά-ν}}} διὰ ἔπ] "1 1685; δη 80 οὰ 8ηὁν»ν85 Η 8 
Ἰααϊσηδίίοηῃ ἤθη Ηδ ἀοθβ Ὡοΐ ΔΏΒΌΘΓ, ΟΥ ἀο068 
Ποῖ ΔΏΒΨΕΟΓ 88 ΟὯ6 ἀ6βἴ68. ΑΒ 6.0. Ὠδρρεηθα ἴο 
5340} "᾿ ({ὺῪΥ71ΗῈ8}.---Ἶ οὐ. 4. ““(ἀοὰ ᾿ἰοαναβ β᾽ ΠΏ ΘΓΒ 
ὙΠ ΒΠοὰ ΔΉΒΜΟΙ δηα Π6]Ρ, ἰπ ογάδὺ [Πα ΤΠ ΘΥ ἸΠΑΥ͂ 

ἴῃ 411 ἷ8. δϑικίπρ δου ὑγα ἢ δηα βρϑακίηρ οἔ 
τυ. ---αοἀ πδ 6518 Η π|86} ὑποτγοίοσο ἴο ὮΥ̓͂ρο- 
οΥύθϑ α180, Ὀαὺ α8 τὶ ἢ ΘΟ 8688, ---“ σα ρμ]απίε 
ἴθ Ρίουβ, Ὀαΐ τοοῖβ οιἷῦ ἴπ6 πηροάν, ἤδάγοσβ δηὰ 
ἴθδοί ΓΒ 4116" (ΞΤΑΠΟΚ,. --τογ. 11. Απή γοῖ 4]} 
δἰ ἰαβὶ ἔΠΓη8 ουἱὐ ἴογ [Π6 μοοᾶ οὗ Ηἰβ οὨ]άγοη. --- 
“ἸΓ ἴθ Πουνϑηϊηρ οἵ [16 [8150 ὑγόρῃμθὶβ βοσνϑῷ 
ἴο ἰοαῦ ἴπ6 [αἰ οὗἩ [με Ρίοιι, ἐμεῖς πάρ ἐγ ἴῃ 
σοῃίεδβαίοη, ὑπο Ὁ δἰοα αϑίηοβα, ἴῃ 6 ἰυάστηθηΐ οὰ 
ὕμθτα δηὰ οα (8086 0 [Ὁ]]οὐΥ ἴθι οοηἤσιμδ ἴδ6 
ἰοὰβ ἴπ ὑπ ὲν ρου " (υτΉἘῈ}.Ψ. ---ἔνοη ἴῃ Ὀστη- 

Ἰη9) ἢοι868 οὗ ἴπ6 ψ]ὶοκοά ἀγὸ ἃ Ἰ᾿ρΐ οἢ ὑπ 6 ταῦ 
οὗ ἴῃς ΡΙο.8. --- ΤῊ ὉΠΙΨΘΓΒΔ] ἀρργοδαϊίοη ψὶς 
ΔΡΟΒΙΑΒΥ ἴτοιὰ αοἀ ΘΠ] ογ8 ἰῃ ἴῃ6 νουῦ]Ἱὰ που]ά 
ἰοδά, 1ἴ 10 ΓΘ ῬΟΒββ᾽ 010, ἴο [26 ὙϑΎῪ οἱϑοῖ ὑοΐηνρ 
βοἀυορα ἰμ Βυ0 ἢ αἀαΥ8 88 οὔτβ. Αῃηῃάα τῃοτγοίογο ποῖ 
ΟὨΪΥ τητιϑῦ 16 ΜΟΓΙἃ Ρδ38 δι ἢ τ.6 ]υ8ὲ 
ὑμογθοῦ ἀδ}} Ὀθίογα [8.8 ογ68 οἵ ἔμοβα ψἘο, Ὀἰθβϑοὰ 
ῬὈῈ Οοἄ, οδῃ 866, θυΐξ 5 γι κὶης ἡυἀρτηοπῖδ οἵ οἀὰ 
ἃ8 Ὅ76.}} τηυϑί οσοηῆττη [ὁ πόδα ἰῃδὲ ἤοδσ Οοὐ᾽ 8 
ψοτὰ πὸ ἔβοῖ (δαὶ ἰδ αοῃθ δοϊάθίἢῃ ἴῸΓ οΥυϑυ.-- 
“Ἦσν τηρτοϊΐὰ]} 15 οὐ, γῖῆο τροϊ τη {86 γγ81- 
ἄθγοσθ, πὰ οἰθδηδε8 ἴῃ Ῥο]]ιῖθα, ἀπά ἴἰπ Ἠΐϊ9 

οοῖῃθ ἴο [ἢ Κπον]οᾶρο οὗ ὑπεὶτ βίη" (Η ἘΝΟδ1.). [χά σηηθη τβ 3111] [168 Ἡ 8 ῬΓΟΠλΐ868 !" (Πυτηππ.) 
--Υὔῦον. 6. Οοα αἰπι8β αὖ π6 Ὠοδσγί οὗ τηδ}).-- 6. 1 -- ΎοΓ. 18. [Δ πα ἀηὰ ΡθΟρίΙθ, ---ἴἢϑ ἴογιον πὰ Γ- 
6. Οοῃνογβίου ἰβ 8 ϑΐδρ ὑδοκπαγά, Ὀιῦ οπ6 τί ἢ 
18 8130 ἃ βίδρ ἰοταγα, δπὰ παὶ ἴγουῃ 140]8 ἴο 1:6 
᾿ἰνίηρ αοά, ---Ἶ οτβ. 7, 8. Α8 ἩΠῸΝΠ τοβροοῖ ἴο 
ὙὙ8.016 ἰαπά8, 80 ψἱ ἢ τοβροοὶ ἴο ἴμ6 ἱπαϊνίάπαὶ 

Εἷην ἴῸΓ [δ ΒΆ1κ6 οὗ [6 Ἰαύζοτ, [ἢ6 Ἰα ον Τγοιρῆ 
1}|6 ζΌΤΤΆΘΓ. --- 51 τὴ ἀεδυτιοξίοη οἵ [Π6 ῬΘΟΡΪο. --- 
“ΑἸ ΒΟ Ὦ ῥα]. οΔΙ τα [165 ἤανο Ὁποῦ πεϊαγαὶ 
ὀδῦδοβ, ὑΠ6Ὺ ϑἰδαπὰ ὑπο Οο᾽8 ρονθγῃηιθηΐ " 

ταδη, Υἰβίτατίοι Θ 48 δὲ Ἰαδὺ ἐπ αὐτοῦ ἀθαιτιοίίοη. [(ϑ1Α ἘΚ Ε).--- ον. 14. ““ΤῊΘ δὸνγβ ἴῃ 8}} ΠΚο Ἰμοοκ 
Ηε ὑπαῖ ψοοβα ὕο γερεῃΐμπος δα )μάρθβ ἴο ρογάϊ- [Ρ]αοϑα ταιιοἢ το] αποθ ὁπ {Π6 ΘΟ Πα πιοπῖβ ἐπι 
ἴἴοη. Τὴδ ποαγῦ ψ ΒΟ 1148 Ὀθοοχηθ βύοῃθ 8 τὸ- [[Π6 ἰῃ ογοθββίοῃ οὗ [δ βαϊηΐβ, δι ἃ βυ ρροβθὰ {11 
θοὐθά. ---Π,οὐ᾽ 5 ἰδ, [ῸΣ ΘΧΑΙΊΡ]6, 18. ἃ βίη ; ὑσο- [οἢ ἐμ 18 δοοοππῦ ὑπΠ6 Ὺ ποοα ποῦ ὕ6 αἰταία οἵ {δα 
νυ Ὁθ ΔΓ δ ἢ 88 ϑοάοῃι απὰ αομηοῦτμα, ᾿αΐμδη 
δηὰ ΑὉίγαμι, }πἀΔ8, οἴο.---ΤῊς ου την ΟΥ̓ ἴτοτω ἱ 0 
ἰβγαθὶ οὔὔϑθῃ ἴδκοθ ρ]ασθ ἱπνναυάγ, 8ὸ ὑμαῦ ΟἿΪῪ 
{Π6 ἱπαϊν! ἀπ} ΐπλ86}7 Κυονβ δὺοῦϊ 1ϊ.--- “ ΑἸ- 
Τουσῇ αοἀ ἀοε8 ποῖ δ᾽νγαγβ οαῦβο ΒΥΡοοτ 68 ὕο 
ὍΘ ΡΌΒΙΙΟΙΥ Ρὰΐ ἴο ϑῇδπιθ, γϑὶ [ἢ ἰββε ΠΏ ΟΩΥ οὗ 
ἘΠΘΙΥ ΟΤῺ ΘΟΙΒΟΐΘΉ66 18 Οἴζοη ΡυΒἰβητθηΐ ΘΠ οι ἢ 
(Οκ.).---  Βδοβυβθο αΟοα 8668, ἤθᾶγβ, Κῆον8 8]}1, Ηδ 
ΜῚ] οὴ8 ἀΔΥ 4180 μίνε δὴ ΔΗΒΉΘΙ 88 Γαϑρϑοίβ 8]], 
ποῦ ΟὨ]Υ ἴο Ρίουβ ἤδαγίβ, θα 4180 ἴο {86 υπηροά]γ, 
ΑἸΤΠοα ἢ Β ἢ) Δ ΒΏΒΘΤΙ 18. Ἰοπρ ἀοϊαγοὰ ᾿" (Ἶ..). 
--ογΒ. 9, 10. ““Ὑμοη ὑδα πηϑὰ οἵ {πε ψογὶὰ ο 
ποΐ ΘΓ ἔγοτῃ {86 ἰσῸΘ Ὀσορῇῃθῖβ γνμαῦ ἐΠ6Υ πγουἹά 
Εκὸ ἴο πεδῦ, [6 Ὺ 8΄6 ψοπῖ ἴο δβϑοὶς ουῦ {116 [8 ͵ 86 
Ὀτορ οῖβ. ἴῃ {818 ΨΥ ΠΥ μᾶγθ δἰ γθδάν (Ὁ]]εὴ 
Ἰηΐο ἔπ ἡπαρστηοαὶ οἵ αοὰ, ἴον {Π6γ8 8Γδ πὸ ἴ8]88 
Ῥτορμοῖβ ψἱϊμους αοα᾽β ν1}}. Βυῦ πον ΠΟῪ ΔΙῸ 
ΘΧΡΙΟΒΒΙΥ͂ 881 ἴο 8ῆδσζθ 4130 ὑμ6 ἰμάστησηΐ οἱ {ἢ 8 
4186 Ῥτορμοῦβ ἡ ({{Ὺ τή6ῃΕ88).---“ Βασοί,, χη ἰβουβὉ]6 
6, ὍΜΟ ὑποηβοῖ γα8 116 ἀπάοῦ τη ἀοδιϊηγ οἵ 
ἀοά, ἀγὲ Ἰεὰ ὃὈγ Ηϊτὰ Δ μον ΠΥ Ὑ}}}} ποῦ, ἀπά 
Α1ΤῈ παϑίθηϊηρ ἴο τηδοῦ ἴπ6 ἰυάρταθηΐ, οδμποῦ μοβ- 
Β᾽ Ὁ] [ΓΙ ἢ ἃ βίβί [ὉΥ οὔποτ" (Η ΕΝΟΒΤ.). -- Ηὸ 
ὙΠῸ ἀο068 ποῖ νγ18}} {16 συ }---ὴηὰ ὑσατἢ [ῸΓ τμλ 
Θοηβὶϑίβ ὅταὶ οὗ 41} ἴῃ ἔπε Κηον]οᾶρθ οἵ 8]}---ἰβ 
Ὀτοῦρῦ ἴο ταΐῃ αὖ Ἰαδῦ ὈΥ {86 116, ποι μδίδπα- 

τηγοαϊθηϊησε οὗ ἴῃ6 Ῥγορῃεῖβ. βαΐ Β ἢ ΕΩΡ Υ 
ἘΖΕΚΊΕΙ αἰδπιΐϑ8εα " ({0ΤΗῈ}.---ἼὟ ον. 15 54. 

ἜἸΓ τὴ8 ροάϊΐγ ἴῃ βοῇ Ἰυάρσπιοηΐ οδηηοῦ ὃ8 
Ὠεασὰ ψ ΠΟ ΤἈΘΥ͂ ΓᾺΡ ἴοῦ [6 ὉΠρΡΌΔΙΥ, ΒΟΥ 
τ] ἢ 1684 011 {πὸ Ἰαϊίου πὰ διιάϊθοθ ῸΥ ΤΠΟΙ͂Γ 
ΟΥ̓ ὈΟΙΒΟῚΒ᾽ " ({({0 7 Η Ὲ.)---Οἀοἀ} 1} 688 ἤ88. 186 
ῬΓΟΙΏἾ86 οὗ (ἢϊ8 11{8 8180. ---ἰ“ ΤῊΘ σλ88 οὗἨ ὙὙΑ͵Β 5 
5΄η, Μ᾿ Ὠϊοἢ αΟα τηθ88 ἴο ΡῬιπῖδι ; Ὀιιΐ Ἠδ Πη68}8 
ἴο ἰεϑ0 ἴΠ6 σοά]γ 4180 ἰῃ ἴῃοῖγ ρμηδίθηοο, δηι] ἴο 
Υἱοῦ ὑποπὶ "ἡ (ὺῪ ΤΉ Επ8).--- ὕοτα. 21-28. “1ἢ 8 
81 }}}}8Γ τοϊαϊίου ΨΠῊ ἴῃπ6 ῬΘΟρ]Ὲ οὕ [πε ΟἹ]ὰ 
Οονομαηΐ βίαπά {16 ΟἸ τί βεϊα) παύοη8, ΟἿΣ ταὶ 
ἱπ δὴν ὁ8886 [Π}8 ΓΟΒΡΟΠΒῚ Ὁ Υ͂ ΡΡΘΆΤΒ ΘΠ παπορα "ἢ 
(ΗΕ Κακτ.). --Αοὐ᾽ 5 τὶ ἢ θοῦ βη.6885 15 ΟἸΘΑΥΪΥ Τηδηϊ- 
εβίοα ἴῃ [086 ὑπαὶ ρευβῃ, 88 Ῥ 611] ἃ58 ὈΥ͂ τηϑδῃδ 
οὗ ἴμοβθ ὑμαῖ δβοδρο.--- " ΤΊ ὉΠμΟΑΪΥ πὰη, 80 
Ἰοῃρ 88 ἢδ Τοηδ 8 ὉΠΟΟηνοτίθα, αὐ τηοϑὺ Κοθρα 
ἴῃ οἤροϊς, θὰϊ ὭΘΥΟΓ ΟΠΔΏρΡοΒ, 18. αἰβροβὶ το " 
(ΠὑὺῪὙ]1]}Ὲ ἘἈ)..----“ ΟΟτη[ογῖ 1165 ἴη ἔπος πϑ01]Ποαίϊου, οὗ 
{86 ψὰγ8 οὗ αοὰ, Κηον]οάσο οὗ ἴη6 ρστοαδίηθβα 
8η4 ἀορίῃ οὗ βἰη--- 18. 18 ἴῃ 81} οα868 ἴπε οἢϊεί 
Ιουπάδίιοη οἵ [86 ὉμεοάϊοΥ " (ΗΠΈΝΟΣΤ.).--- ἔνθ 
[8686 ΤΩ ϊϑουα Ὁ]Ϊ0Ὸ ΟΠ68 ΙΏΔΥ Ὧδθ 8 δΒΡοΟ]οροῖῖο. --- 
“50 ἸΟῚ 88 ὅὰ ἀο ποὺ ἀπάοτγηϊαπα ἰδαῦ (οἂ οἱ 
δῦ ατουπα8 δοΐβ βύθγηυ, 80 Ἰοῃρ' 8ΓΘ οὔϊῤ 800.8 
αἰβίτοϑβοα δηά ἰοστταοη δα ᾿"᾿ (ΟΑτ,ν.). 

4. Τὴε Ῥαταδῖε ο7 .λὲ Ῥγὴπε Τγεε τ ἰλε Βιιτηΐηρ (ἢ. χν.). 

1.2 Αμὰ [86 ψοτά οὗ Φοβονδῇ οδηθ ἀηο Ππη|6, ΒΑ Ωρ, ϑο0η) οὗ τηϑδῆ, ψνἢδὺ 5}8]} 
086 τγοοὰ οὗ 1Π8 νἱπθ 6 ΙποτΘ ἔβη 8ΔηΥ ψοοα ἢ 0ἢ6 νἱπο- Ὀγδηοῆ ψηϊοἢ πὰ 8 

8. διμοηρ ὕπο ὕγϑοβ οὗ ὑπ ἔογϑϑῦ ! 18 πψοοᾶ δίκθη ὑμογθοῦ ἴο ἀο δὴγ ψοσκῖί Οὐ 
4 ἀο (Π6Υ ἴδκο ἃ ρορ οὗ ἰῦ ἤο δῃρ' ΔΠΥ νϑϑβοὶ ὑβθσθο ἢ Βοβοϊά, 1ὺ 15 {π} 

δῖνθῃ ἴο [ἢ το [ὉΓ [16] [ροοἀ} ; 18 ὕνγο 6η48 ὕΠ6 ἢχθ σοῃβυμηθά, δπὰ 108 τη] 4}6 
δ 18 Βοογοῆοα ; 18 1 δὖ [0Υ Δὴγ ψουκ ἢ Βοβοϊά, ἴῃ 118 απ! οὐυΓοά βίδῦο, ἰῦ ψΔ}} ποῖ 
᾿ἀο ἴῸΣ ΒΥ ΜΟΙ ; ΒΟΥ το ἢ) 1688, θη ὑπ ἔγο ἢδίμ ἀδνουτεά ἰῦ, δῃὰ ᾿ξ ἴα 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂. 1δὃ 

6 βοογοῃθα, Ὑ1}} 10 80} ἀο ἴοχυ δὴγ ψοῦκ ἸΒοχζοΐοσο, ὑμ8 βαὶ ἢ} 6 Τιοτὰ 
δοδοναῖ, Α8 ἴμο ποοᾶ οὗἉἩ [μ6 νἱῆθ διιοὴρ (86 ψοοα οὗὁ [86 ἴογϑϑῦ, ψμῖ0} 1 
μανο ρίνϑῃ (ὁ ὕμ6 ἢγθ ἴῸσ ἴμ6], 8οὸ ἤδνθ 1 σίνϑῃ (λὸ ἱπηδοιδηΐβ οὗ ϑοιπβα θη. 

1 Απὰ] ἢᾶνο βοὺ ΜΥ ἴδοθ δραϊῃηϑὺ ὑΐθια ; ἔγοιη (6 ἔσθ ὉΠΟῪ ψϑηῦ ουὖ, δηὰ 1186 
ἤγΘ 8}}8}} ὀοηβύτηθ ὑδβϑῖῃ ; δπἃ γ Κπον ὑμδῦ 1 δὶ 9ϑιονδῆῃ, ψῃθη 1 βοὺ Μ 

8 ἴλοθ δραϊπϑῦ ἴὔθῃῃ. Απᾶ 1 μβᾶνθ τηϑδάθ (6 ἰδῃηᾷ ἃ ἀββοϊδίζοῃ [6 νπάογηεμ], 
Ὀθοδιι86 ὑδ6 Υ. αν ΘΟΙΩΤἰὑὑθα ὑγϑϑο ΓΥ : βϑηύθηοο οὗ {86 [ωογὰ Φοδμονδῃ. 

ες. 3. δορί: .... τὸ ἄν γένοιτο-- υϊᾳ.: ... σωΐὰ Μεί. 
Να;. 4. Παριξ ὁ συρι δεδοται ... τὴν πατ' ἰνίαυτον ἐπθαρσιν αὐτὴς ἀναλισπῶ»- 

Ψα:. 6. ον Κ)2 ἐδοτο ἰδ ἃ ρ᾽αγδὶ γοδάδης: Ὑ2)2. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΚΚΕ, ποῦ τοραϊὰ {Π6 Ρ]δηίηρ, ἀπά [Πϊν 18 [ἢ 6 οΘα88 ἈΘΙῈ 
Α 1.-δὴ) διά ἃ καὶ --͵-ἀὐυῦ 10 18 ποῦ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ βδϊα [πδ΄ [Ὁ πο ὈΘΟΟΙΩδ 
ω τυ (γοτα, ἀπ) δια ᾿{8 ἀρΡΡΠορίϊου {Ὑ6ῖ8. ἀρ εἨοταῦθ, Ἡβᾶ ΒΟτπο πο ἔτπιϊξ δὲ 811 ογ Ὀδὰ ἔγαϊς 

6-8). Τα ἴογπιοσ 18 ὀβιτιοὰ ουὖ 1π ἀδίβιὶ ; ὕπ61 ΗΚ Οοτ, : “16 νἱποιβμβοοῦ ΜΑΪΘΝ ἰβ δπιοης ἐπ6 
δῖε [0] ἴπ [Π6 βαρ οἵ ἱηίεγργοίβίδοῃ.  ἐπρρρ οὐ [88 ζογαδὶ " τξε ἴῃ νίπ Αἰ σοιτοθροηὰθ 
ὙᾺ πιποῖι Ρ] δι  ὈΠΙ(γ, Νούοϊου (ΘΟ ΩΡ. γετ. 7 ΜΈ 1 ΝῊ 186 [οτοδί. ἔτϑδϑ ἰῃ ΒΑΙΤΟΠΠΘΒΒ, 88 ἰξ ἴβ ΠΊΕΓΘ 

Υπ Ῥϑ 22 δα. ̓  Ἀὐδθὰν βδῖ (ο]]οτα ΠΥ τς φψοοὰ ; [6 ὙΠαᾺὰ γίῃθ ἀοδθβ ποῦ ΟΟΟΌΣ αὖ 8}1 ἴῃ 
Ε ΣΕΙΒΒΔῊΤΙ ΘΙ ΟΥΕΤΕ ΝΠ ΒΟ ΠΡΟΤΕ ΟΣ ΜΠΊΟΝ ἘΠῸ ΒοσίρίαΓο),---ἰῃ6 αὐοβίϊοηβ ὑπαῦ [Ὁ]]ΟΥ πα ΓΆ }}} 

φοῃπθοίίοι ψ 10} τ δὲ ῥγθοθάεβ ταῖρι Ὀ6 ΡΙθαἀθὰ :} τησσοαὶ ἐΠοιηθοῖνθβ ἔῃ ἐμ8 ἑςοηποοίίοπ.-- ον. ὃ. 
Ῥαὶ ἰΐ τισὶ ποῖ 6 [οτροίίεμ ἔμαὺ {18 Τα παμε [γῸ. 56 {8 ἀἰαγχοίοῦ Ἔνϑὴ ὑπῆϊβ ἴδ (Ε:ττζιο) ; 
ατὸ (6 ᾿υδι βοαιίου οἱ {πε ὑπάρτηοηΐ οἢ {86 ἢ]. ἐϊ8 ἈΡΡΘΆΓΔΏΟΘ [8 ὕοο ΡΑΙΌΥ͂ ἴοτ ΟΥΠαΙαθαΐ, 

Ὑ]ιο]ς ; διὰ ἤόποο, ἐπὶ {86 ΓΟίδγεμοΘ βΘΠΘΓΑΙΙΥ κῃ {ξ ἴᾳ τυο ψγϑδὶς ἰο θᾶ δηγΓΕΐηρ ἐχοθρὲ ἔγαϊῇ, 
τος γὐῖς τ ῥειμκός, πο ος ΑΙ μθο τς ο [πτοῦον. 4, ὕβδ!εββ αβ υγοοὰ, ὑθόβιιβθ ἴξ ἰ8 οἵ βαγνίσθ 
δ Στ ας πὰ ᾿ϑηροΣ ̓ Ϊ Ὁ 5. ὍΓ ΤΉΤΟΥΒ Ἰ 18. ΤΏΘΓΟΙΥ ἴον 8 {ταϊῦ, 18 [4118 οἵ τἱρῆν ἴο 16 ἤτε 
ΡΟ ΩΣ ἐπε τς ΡΠ: ᾿ ἐν τέρα, τ 88. 1 (Φοβη χυ. 6; Μαῖι. νἱῖ. 19). Βαΐ 5.1] 1688 ἴ8 ἴο 
ΤῸ ΌΣΟΙ ἜΣ ἑῷ ἘΠ ̓  ἃ ἡ ε τον [8]; Μαῖξ. [ἢ Τπουρμὶ οὗὨ ἱξ, δπὰ ἐμεδσοΐογβ, γιὲ 88 δἱ ἴῃ6 
ΧΧΙ. 88 5α. ἐπὶ ΠΕΪδ ΠΡ ΒΕΙ ἘΡλ Ὁ πη ς Ὀερίπηΐηρ (γαγ. 2) ἃ υθβοη ὑγὰ8 ραΐ δ ἴο 18 
ΘΟΙΔΘΌΣΩΕΒ ἴπ6 ὯΝ ΠΑΡ ΔΕ ΟΝ 186 εἰυβαυϑ [αῖο, [86 ᾳπαϑέΐοη ἰδ τοπονεὰ ἴῃ νίϑνν οἵ πὸ εδθοῖ 
κὐπμέν ορλας βευνμα “ἢ πο πὴ 5.58 ΠΕΡ ΕΠΡῚ ῬΒῚ οὗ ἴλ6 ἢτο. ΤΏΘ ἔνο ὁμβ ἀτὰ ἰὴ ἴΠ6 δρρ!ϊοδίϊοη 
86. ἰάσα ᾿γϊπρ δ [δ6 ἰσπμάδ[οη, ὯῸ βίσθϑβ, μοῦ ΡΟΤΉΘρ8 ποῖ βὸ τηποῦ {π6 Κίηρμοπι οἱ (6 ἴδῃ 
ΦΥΟΣ, Ὀοΐηρ ἰαϊὰ ἜΡΟῸῺ 1; Ὀαΐῦ [86 ΨἱΠ6 1π ΖΘΠΘΓ͵ΑΙ, 88 ἐτῖρδβ δὰ δυάδῃ, δβ τδί δι ἐμοϑα ἐγ θ88 οἵ ἰβυϑρὶ 

Φοταρατοὰ Ψ οἴ Μοοῦ, ἰῷ ταραπί ἰ9 ὍΘ ΘΡΟΚΕΩ, οῃ ἐρς οῃ6 βἰάθ πὰ οῃ ἐπε οἴβεῦ ; 80 μαΐ [86 
οἱ, 50 {διαὶ (6 ἤρατε οἵἉ [89 Ὑ]}} 8 [αΓηἰβμ ε8 πιθγΕΪυ, [4 ἃ} μίοοθ, προ ΠΟΥ 8.1}] οοτὴθ ἰῃ αιθδίϊοη, 
δὲ ἰὰ ψογα, [6 ΘὨΒΙΟΙΠΑΤΥ {16 οὗ 15τ86]. ὙΠαῦ! : . ΘΌΡΟΓΟΓΗΥ͂ Ν86 Ιδτβδὶ, ἈΠΒΟΟΡΙ ἐπα 80-οΑ] θά. 18 Φπἀ8}} τ 1 Φ ΟΣ 88]  , οΥ {πὸ ᾿Α το αἸ 06. ἽΠ) 

“ἐψίηο,᾽ 88 8 ΠΑ᾿ΪΟΣ ΟΥΟῚ ΟἴΠΕΓ παίϊομβ ' ΟὈἸυΓαὶ ρατίὶο, ΝΊΡΗ. οἵ ὙΠ. ΕἸζυτο δηὰ σϑδὶ τ τιῃ- 
πα καθ ἴῃ6 νἱπο ἃ Υἱπθ, ἠιιδὲ 88 ἰΐ οαυδε ἢ Ὁ Ὁ. ἴ ΤΟΥΣ : 
ῬεαΣ ποῦὶς ἥπϊ, Νον, Βονονεσ, ἱπδίεδα οἵ ἐῃ6' πἰπϑ ἱπῦο οὴ6 δῃοΐμοι. παῖ ͵ἰ8 ἴῃ ῥτοβρθοῖ 18 
ἀεαερί δοιὰ ου]τατο, ἰμογα πιδηϊοσίδ {ἴδε} 1π6 ἡιάρ- Εἴπ ραγῦ γϑα]σϑά ἔδοῖ, σὰ ὅ86 ρτουηα οὗ νὩ] 0} 8 τηοπί οἵ 604! Ηρηρα, 58]80, νυ: 186 ποδὰ οἵ ΓατΊ ΠῈΣ Ὁ αϑηλυμα ἰδ να (Μαῖι, ᾿ϊϊ. 10; ΗθὉ. 

Ἢ “55 ᾿ Ψί, 8).---Ἶ ον. δ. ΠΣ Τέβιι πιο 1:6 Ῥάγα ]εὶ 3 Π οἵ 

πῶ ἘΒΕΡΕΠΥΕΗΡΙ ἐμ συλ μρεαυθὴν ἱ γεν. 4. ὙΒαῖ οου]ά ποῖ ϑνθῃ 86 ἱπ ἐξ8 αηϊη)υτοὰ 
ΤΊΟΥΙΥ ἴα 1{7 δ8 σδίθοῦ: νηὶ ψ|1 ὕρ [18 [αὔδ ἢ βἴαΐο, ΘΔ τησποΐ 6588 Ὅ6 ὙΏρη {Π6 οαδὸ βδἰδηΐβ 

ον Ν|]] 10 ἴατε σῖ 1} δ Ἰυάριηοηΐ 16. ἰη θα ! ἢ 1 δ ἴῃ σου. 4. 

αἱ. -- γρ ϑο. ἘνεΥΥ οἶμον ποσὰ σδη θὲ τηϑᾶς 86 Τ86 σαιτγίηρ οἂΐ οὗ [Π8 βρθγεα δἰγοδάγ ἰῃἀϊοαϊοα 
ἡ πεν ε{γ8 ΤΘΙΕΓΕΠΟΘ βΘΏΘΓΑΙΪΥ ; [86 ΔΡΡΙ ΔΙ ΟΩ πον’ ἱπῦογ- 

ὐλύα τ ΟΧΡΓΟΒΘῚΥ οὗ [116 ἐπ Ὀ1 1808 οἵ ψ ΓΒΔ] ΘΠ. --- 
εὐ. 6, ΡΠ) Ἰνδνεν ποῖ ἃ ἀΕΒΕΙΗΥ͂ 88 ἢ85 }ιι8ὲ ὈθΘη 

οἵ ; 1:6 νἱπθ, ὁ ἐδ86 ΘΟὨΊΓΑΤΥ, 8 ΟὗὨ ΠΟ ΒΕΓ ΪΟΘ 
Φχοερί ἴοτ ἰ5 ἔπιϊϊ. ὙΠῸ ΘΏΒΜΟΙ δῃρροβϑὰ ἴῸΓγ 
δος αυοοίίοη, [μογείογε, ποῖ τη ΤΟ Ὶγ ἀθηΐθα {86 ο] τη 
ῖο Δὰ ψραί πὰ ἴδῖο,. Ὀυϊ αὐδῇ τρδῖοα ἴῃς ποοὰ οἵ 189 ἜΒΗ ΠΥ τ : τηθᾶθ ἴο ἴακο οἴἶεοῖ, ΗΈΝΟΒΤ.: “ἈΠΟ 1 ρῖνο 
ψίηε ἱπίοσίον [0 οἴβεσ πο, ὑμαῦ ἷβ ὕ0 βαγ, ΨΒΘΣ Ἣν α Ἰὰν οὗ ποίαχο π τὰ τορατά ὕο ἐ86 νἱπθ.-- 81. 
11 [4118 οἵὗἠἨ [ἴ8 αἰπι, ΤῊΐβ 18. 086 ἱπροττωεάϊαῖο 7: (ἢ χίν, 8.---Ῥτοτα ἐδ το, οὗο., ἐμαΐ 18 ὕο 88, 
ἘΠουρλῖ, τ ]οἢ 1η. Δρροβί ἴοι (οογτεβροπαϊπρ' 88, 1) [ἢ βθῆθα οἵ νϑῖβ. 4, ὅ. ΑἸγεβυ θυσηΐ, ἐμὸν 
ἐξ ἀοεε ψτ} ὕμι6 ΔοσθῺ 8): Ν..... ΤΉ ΌΊΠ, ΧΡ] δἴὨΒ. |που]ὰ μαγο τεχιήγοα ὕο Ὀ6 οῃ {μεῖς ῥπατὰ ἘΠ 

. κ 186 ἦτε. Βυῖ ἴὴ 18 ΨΑΥ ἐμαῦ ἰβ ΟὨΥ “ἴη6 Ὀορίη- ΤΥΒΕΤΘΘΟΥ ἴῃς δορί. δὰ Ὑ ]ῳ. ΠΟ] (οοπηιπιοηὶν [ἰβοῖ οἵ ἔπ6 δπά" (ΗΈΝΟΆΤ.). ΜΔΠΥ οὀχροδίτοτβ 

Θο ὁΔ]1]οἀ ἤγοπι ρατίηρ οὐ Ῥγπηίΐηρ; δοοογάϊηρ ἰο] Ροϊπῦ βρϑοίδ!ν ἴο {π6 ἐχρθυίθηθβ οἵ [ἢ6 ἀϊνῖπθ 
οἴμιοτθ, ἴτοση Π οτι ἰπίηες, ἄρ “δῖ Ὁ κΝ ταὶ ὑπάου Το οϊακὶπι δηὰ Φοῃοίδοιη. Βυΐ 
«ἸΠοοῖδ ;  ἽἼΩ]) ἰδ αϑοὰ ὕἤο ἜΧΡΥΤ688 ἃ Ῥγοῦθβθ---ἰ δῇ [ΘΟΙΏΡ. ΟΠ γ618. 4, ὅ. (ατοῖ. ρα σσρε {λ} της 
ΕΝ. ἑ ; ᾿ οοῖ οὗὁ [ἢ οπ6, ἴα οἴο᾽ 11} [411] προη ἴπ61λ.)--- 

οἵ υἱρρίηρ ο----λονοα ἔτοτη σ᾽ π6- Ὁ] ΓΘ) 8. [16 Θἢ ν, 4, χ. 3.-- νεῖ. 8. ΟἿ. χίν. 15, 16, 18. 
Ἰδπξ οἵ ἐῆα νἱμα (188. χυΐΐ. 10), ψ ηΐο ἢ δοοοτγά- ΣΥῸΣ 

Ὡρὶγ 8585 Ῥδθη τοηουθα ἔγοπι 118 οὐρίηα] Πδρίτδὶ 
[Τὴ ἐμ ὙΠ] ἀοτηδδδ, ἱπ ογάοῦ ἴο ὍΘ ρμ]δηϊεα, ο ὉΘ ῬΟΓΓΕΙΝΑΙΜΒΕΕΒΕΟΣΙΘΝΒΙ, 
εὐἰειίναϊοα, ΤΏθ τηδ86. ΠΝ Γτοΐοτθ ἴο ψοοᾶὰ, δδ)] 1. Τῆς ἴθι ρ]ο οἵ Ηετοὰ ουθὴ να ἀδεοϊκοα οΐ 

εΐησ [6 οοπηοοίίοα ἰῃ πϑιοῖ [86 ΤΡ) ἰδ {86 “΄ ἀἰδυϊ ρα ϑῖτρ; ταδτὶ ἡ οὗ 16γϑε], [89 
Ἵ ψὶ 6 δηὰ ἐΐ8 οἰπδύίοτβ ( ΌΒΈΡΗσΒ, ἢαγ8 φΓ ἐδ “ειυα, 

δοθῆ οὗἍ, 880 αἷδὸ ἴῃ πλδί ἔο ϊονα. [7 ἰδ δ68] Υ. ὅ. 4), 
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Ω, ὙΝ δῦ ἱβ Πόσο ο8]]6 ἃ {16 ““ ψοοά," Ῥβϑὺ] σοιϊὰ 
ΘΧΡΓ688 ὈΥ̓͂ [Π6 ΜΟΓΒ: ““ αἴθε {86 Β68ῃ.᾽" 

8. ““ἼὨ6 οἤόβθῃ θῖν οὗ οὐ, {{ [867 ΡΣ δηὰ 
Ῥτγοΐδηδ ἴμο ΗΟΙΥ δὶ οἵ Βδανθη]ν ἔγα[}}688, 
ΨΏΟ ὙΟΓΚΕ ἴῃ ἴθομι, ΓΘ, 88 σόρσαγὰβ [6 ὈΔΙΓΘῊῺ 
ννοοά οἵ {πεῖν ογἰχζίμαὶ βύοοκ, 1658 ὑΠ8ὴ 41} ΟἿΟΣ 
πϑῦϊοηϑ ᾿" (ὈΜΒΆΒΙΤ). 

4. “Α πδίίοη ΟΥ 8ὴ ἱπαϊνίάπ8] ἴο οι Οοα 
Ἰια8 τηδάρ Ηἰιηβο ἢ πον, ἀπὰ ψἢο ἰυγ8 Ηἰ8 
ὅταορο ἰηΐο ἸΑ80 1 ΥἹΟΌ ΒΏ 688, 8. Π1(8. [8 ὈΘποδὺἢ ὑμοϑ6 | ἢ 
ψῇο ἤάγθ ῃοῦ Κπονῃ Οοα, δ. νἱ. 4 54.᾿" 
(ΗΝ 951.) 

δ. “ΤΏ ΟΒυτοῖ ἴδ ποῖ ἤο 6 8 ὙΠ ΔΟΥΉ 658, ὑὈαΐ 
ἃ νἱπογασὰ ; ἰ8 ῃοΐ ἴο ὈΡᾺΓ δον γ8 ΟἸ]Υ͂, ΟΥ Ιδαν68 
δηὰ ὑννῖ 58 ΤΘΓΟΙΥ, Ὀαΐ Γγαϊν. 886 18 ποῖ δῃ 8ρ}]6- 
ἴτ68 οἵ ἢρ-ἴγεθ, θυΐ ἃ νίῃηθ. ΨΥ ἴπὸ ΟΆΘΕΥΒ, ἱΒρ᾽γ08, 
θη] ἨἸγθη8. Οὐ ΑΓΑΪΥ ἐηδί ηϊβοαπί, ὕμογο ἰϑ' [Π6 
ὨΟΘ]οδὺ ροόσοῦ στ ΐῃ. ΤῊ σταοο οὗ Ομ γδὶ γοτὶς- 
ἴηρ ΤὨτου ἢ ΡΟΟΣ ἀροβίϊοα ᾿ (ἃ ΑΡΙ}Ὲ). 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟ ΗΙΝΤΗ. 

γασ. 284. Τὴθ αυρϑίίϊοη 88 ἴο 8ΈΌΡΘΥΪΟΥ ΟΥ̓ τ 88 
ο4116 ἃ ΠΑΝ ὈΥ [δὲ γα: ρίουΎ ἀπὰ 86] - οοϊη Ϊ8- 
ΟΘΙΟΥ͂ οὗ ᾿βγμοὶ. ΤΟΥ Ὀοαϑίδα οὗἨ Ὀοΐηρ ΒΌΡΘΙΊΟΥ, 
διὰ τΠογεΐίοσο  ῃαῦ ΓΠΘΥ͂ 8.6 ἤο Ὀδοοϊὴθ 18 Β6]α 
ὉΡ Ὀοίοτε ἔμθι ; [Ὁ ἰξ 15 ποῖ ψβαὺ Μὰ ϑθθπὶ ἴο 
ΟὕΓΒΟΪνοβ (ὁ Ὀ6 ἴπαῦ σομϑοταῦθθ ΟἿΤ 8: μα] ουὶν 
ΟΥ̓́Τ οὔἰιοτβ, Ὀαΐ ἰἰ ἰ8 αὶ ἢ88 ὁοιηθ οι οἵ 8 
ὑπαὶ ν1}} αἸετμαίοιν δἰιονν ΠΘΌΔΟΙ ἯΘΔ ΔΓ ἴο ρῸ 
το ἐδ τἰχιιῦ μαηά οὗ ἴο ὅπ εἴ. Τμε δῃὰ ἀβθεϊὰθϑ 
πὸ πιαῖοσ. [Ὁ 18 ποῦ: [886 Ὀερὶπηὶης φορά, 
ΘΥΘΥΥ Ὁ ὴρ μοοά. --- “ΟἿΣ ἴδ} σομδυξιαὐθ8. ΟἿΓ 
ΒΌΡΟΥΟΥΥ, ῥτονίπρ ἰἴ86} 88 10 ἀο68 ὴ ουῦ οοπάποϊ 

ΕΖΕΚΊΙΕΙ, 

δηᾷ οαἰγίηρ οἴμοτβ᾽" (ΘΤΑ ΒΟΕ).---ΠΕἴμου Πααῖ, πῈΥ 
Ὀοδϑίοδῦ ἴῃοα με δβοοίης ἴδου ϑὲ τοοοϊνοα 
1 Κοορ ψμδΐ ἴποι μαδί, ὑμπδὺ πο τηδῃ σοῦ [8668 οὗ 
ΓᾺΥ ΟΥΌΨΏ. ---- ΤΏ ἰπ θητοη οὗ [86 ῬΜΝΣ ἷβ ἴο 
ΒυΔΌ]6 [6 ἴ00]18}} 86] [-οομῆθποα οἵ [6 ῬΘΟΡΪΘ, 
ψ ὴ)ο Ὀοαϑίοθα ὑποιηϑοῖνοβ οὗ [06 σιδ οἵ Οοά᾽β 
το, 88 ἱ {ΠΕΥ ὙΟΙῈ ἸΏΘΓΘ παίαγαὶ ἜΧΟΘ]]ΘΠΟΘ8. 
ἢ ἴδ6 “τουμῃὰ οἵ Ηἰ8 Ὀδηοῆίβ ἔπιον ἴοοκ ἃ βίδπα 
ἰηδ ἀοὰ " (ΟΑπν.}.---ὦ  ὙΠ6 ὁομραγίβου τὶ τἢ 
(8 δπὰ ἰτθθϑ ἷβ ἱῃ ἸΩΔΩΥ͂ ΓΕβροοῖθ ἃ 8108 ]6 

ΟὯΘ ἴὉΓ τηδ8 ᾿ (ΒΤΑΒΟΚ). --- “ Βα] ον οσα Βᾶνα θυΐ ἃ 
τ δῇ Δρροδῦβηοθ Ὀοίοσγο ἴ86 Μοῦ]; Ὀὰΐ πῃ ΟἸὨγῖϑι, 
ἴμ6 Το Υἱπα, ΦΠΘΥ διὸ ἔγαϊ], Φολη χν.ἢ" 
(ΘΤΑΚΚΕ.)-- Η πο ἸΟΟΚΒ αὖ [86 νἱὴθ 8ἃ8 Γθ- 
ατὰθ 118 ποοὰ ν|}}} βοδῦοθ γϑόκοῃ ἰδ ἀπηυηρ πὸ 
ἴγοοβ. [{ 1165 δὶ {Ππ6 ἔθοΐ οἵ 8.8 ἰΧ668 οὗὨ [με ἴογοβέ. 
ΤΉΘῖν ψοοΐ ἔδν βυγραϑϑεβ ἰζ5 σοοὰ. Βαϊ Ὀεύδυβο 
Θοά μὰ ρμ]δηϊοα 1εγαθὶ, μ6 σδλθ ἔογ Β Ποτα ἴθ 
ὙΠ] ἀΘΥτιο85 οὗ 4}1 [Π6 παῦομβ. Οαὺ οὗ ἔφγρί Οοὰ 
ὈΡΠΘῚΕ Εἶπ (8. Ιχχχ. 9 [8] .). Οιὐδοῦ πδύΐοῃδ, 
ΟἹ ἴδα ΠσΟΒΊΓΑΤΥ, Ποιτβηθα ΟΥ̓ Τηθ8Π8 οὗ δσγίβ, 
Τί ἢθ8, Ρορυ δύο, ΘΔΡΘΟΙΤΥ͂ ἴον σ, οἴθ. Τῇ θδο 
ΘΟ Ἰοἵγ ἰογοβὶ ἔγϑθδβ, τ ϊο ἀγοῖν [86 ΘΥ̓́68 οἵ 4} 
ὌΡΟΣ (Πθπη. ἴϑι86] δίοοα δηἀ [6]}] σι ὐοά᾿ 
ὅτασο " (ΟΑ1,.Υ.).--Τὸ ἴπ6 96 νν5 ἴῃς ΙΑ νγὰᾺ8 σίνϑη 
ῬΕΙ͂ ΠΌΘΟΝ 885 ἃ Υἱη6- ἀΓοβθου 8 Κηΐΐθ, 1παῦ ΠΟΥ 
τηῖϊσηῦ Ὀγίηρ ογί ἢ ποτὰ ἔπ. 

ΘΓ. 6 84ᾳ. “σά ἰβ Αἰνᾶγβ ρῃπΙϑηΐην ; Ὀα1 [6 
ὈΠΙΒΗτηεηΐ 15 αηἴο ἀσβίγαοίίοη πῆ τώ 5618 Ηἰς 
806 δρδίπδὶ [86 βίην" (ὺ00ΤΗΕἘ}.--- ΤΏ ἰδοϊ 
ὑπᾶῦ ΟΠ6 6.]] 8. ῥαϑὶ τηᾶῖζοβ Π)6η ϑαοῦτο τὶζποῦὶ 
ΓΟΘΔΟΙΏ, [ὉΓ ΘΠΟΓΠΟΥ ΟΟΙΏ6Β ΑἰῈΓ δ᾿ (ΘΤΑΚΟΚ).-- 
“δῦ τ8 ᾿ΙοΔΤ ἴγομλ [18 σμδρῦον ἴο ὕδατα οὗ 
ΒΟΒὮΏΪΥ δβοουσί τυ " (᾽}ἘΕ8}.Ψ 

δ. Τὴε δίονῳ ο7 ἰδε 1εισὰ Ααἀιίίον685 (οἰ. χνυ].). 

1,2 
8 βδίθιη ἰο Κποὺν ἢ6Γ ἃδομαϊ πα Ϊοη8 : 

Απὰ {π6 ψοτὰ οἵ Φϑβονδῇ οᾶχηθ απῖο ΙΩΘ, ΒΑΥΡ, 01 Οὗ Τη8}, οϑδι8ο 61 
Απὰα βδὺ, ΤιΒ βαιύ [86 [οτὰ Φομονδὰ απο 

Φογιβδίοῃ : ΤῊΥ οὐἱσίῃ [Θχιγασθο] δα ὑδγ Ὀὐτ ἢ 18 οὗ ὕῃ6 ΙΔη4 οὗ [6 Οδηδϑηϊία ; 
4 ΠΥ ἔλ0Π0 γγχὰ8 ὕμ6 Ατηοτγὶίθ, δηα ΠΥ τροῦθοῦ ἃ Ηϊυ 6. Απα [{6 τεξατ6] ὑὮγ 

ὈΙΣΟΏ, πὰ 86 ἀδγν ὑμδὺ ὕμοι γγαδῦ ὈΟση, ὉΔῪ ΠανΘὶ γὰ8 ποῦ οαὖ, ΠΟΘΙ ΌΠΟΓ νγαϑῦ 
ἴδοὰ ψγδϑῃθα ἢ νγαῦοε [ῸΓΣ οἰ θδηβίηρ ; 8δπα ὕμου τγαβῦ ποὺ συ θα ψ 1 8810 

δ αὖ 411, ποῦ ψγαβϑῦ ὕμοὰ Ὑταρῦ ἴῃ βυυ δα α]]ρ- 8168 δύ 8]. Νὸο 6γ6 Πδὰ ΡΥ ἅρΡΟοὰ 
ὉΠι166. [Ἰοοκϑὰ προῖν τε οοπιραβείοπδίου}, 0 ἀ0 ὁη6 οὗ ἔμιοϑο ὑμίηρβ ἴοσ ὕμθο, ὕο Ὀθμα 
ΟΥ̓́ΘΡ ὕῃ66 ; δὰ ἴδοι: ψγαδῦ ὀδϑδῦ οὐδ Ὅροπ {Π6 ἴδοθ οὗ [86 ἢ 6] [ὑροπ ἐμ ὀρθὴ δεϊα], 

6 ἴῃ οοῃθοιηρύ οὗἉ ΤΏ 808] [19], ἴῃ 76 ἀδὺ ὑμδῦὺ ὑῃοὺ τγαϑῦ ὈΟΤη. ΑΒα 1 ρμαββοὰ 
ὉΥ ὑΠ66, δια 1 βανν 66 5 διωρ ηρ' [οτν τρακαιρῖοα] ἴῃ (ἢ γ ὈΪοΟά, ἀπὰ 8814 απῦο ὕδ66, 

7 Ιὰ (ὰγ ὈΪ]οοα Ἰἶνθ ! δπὰ [5784] βαϊα υπίο (δθ6, ἴῃ ὉὩγ Ὀϊοοὰ ᾿ἰἰνα ! Τϑῃ ὑπουδαπά 
[πιγτῖδά}} 1 ὑμθ Ὀυπὰ οἵ [86 614 1 τηδάθ ὕπ66 [τὸ Ρο, το ϑεοοπι}] ; 8πὰ μοι ἀἰάβὲ 
ἸΠΟΓΘΆΒΘ [ἀϊθεὲ ετον αρ] 8ηἃ ΜὙᾺΧ φιγοδῦ, δΔῃα οδηθϑὺ ὕο τηοϑῦ δχοθ]οπὺ οὐπδτηθηῦ ; 
ΓᾺῪ Ὀγθαβῖβ Ὀθοϑιηθ ΒσΊῺ [τόθ 0], δηα (ΒΥ ΙΓ ᾿τθῦν, γοῦ ὑμοῦ νγαδὺ παῖ δηὰ 

8 Ῥᾶγθ. Απᾶ 1 ρμαββθὰ ὈΥ ἴμ|66, ἃπα Βα 66, δηἀ, Ὀ6Π014, [1 ν6] ὉΠΥ ἰΐτηο, ἃ 
[ἴτη6 οἵ πιονριῃηθηΐβ οὗ ἰονθ, δῃὰ 1 βρτοδὰ ΜῪΥ ψἱηρ ΟΥΘΡ ἴμο6, ἁια οονογρά 
ΔὨΥ ΠΑΚΘΑΏΘΒΒ; 8η4 1 Β΄ ΣΟΓΘ ἀπο ἴπ66, δἀηὰ Θῃηΐογθα ᾿ηΐο οογθηδηῦ χιῦ ὉΠ 66 

9 ----ορηΐθηῃοα οὗ {μ6 Ιογὰ Φομονδῇ---δηά ὑῃοὰ Ὀοοδιηοδὺ ΜΊΏ6. Απὰϊ νδϑημοᾷ 
0866 ΜΙ Ὑγαίοσ, δα στ μδϑα ΤΥ Ὀ]οοα ἔτοῃι ΟΗ͂ ὑ})66, Δ δηοϊηΐθα ὑμ66 νυ ἢ 

10 οἱ. ΑΠΑ 1 οἰουμβοα [μθ0 ψὴῦ Ὀτοϊἀογοα ψοσκ, διὰ βῃοα ὑῃθ66 ἢ ἰδομδδὶι, 
11 δῃὰ ψχαρρθα ὕμθο σουπὰ ἢ Ὀγβϑαβ, δηαὰ οονογοὰ ὕμθθ ὙΠῸ 511 ΑΠΔ] 

ἀροκοά ὑπ60 ἢ οΥμδιηθηῦ, δπὰ ρυὺ Ὀγϑοθὶϑῖβ Ἀροὴ ὉῈῪ μδη48, δπα 8 ομιδὶπ 
12 δρουῦ ΤΥ πϑὸῖ. Αμπάα] ραυῦ ἃ τίπρ' ἴῃ ΠΥ ΠΟΒ6, 8η4 ΘΑΥΤΊΠΡΒ ἴῃ ὑΠ1Π}6 ΘΆΓΒ, 

. 18 δῃηὰ 8 βρίϑπαϊὰ οσόνῃ ὉΡΟῺ ΤΥ μοδα, Απά ἴδοι αἰἀβὺ δάση ὑπγβοὶῖ ἢ 
Ὁ] δῃηὰ β|]ν σ, δὰ (ὮΥ οἱου πρ 88 Ὀγαβὺβ δηα 81}}} δῃὰ Ὀσγοϊἀθσρ τγοσκ : 
6 δουσ, διὰ ὨΟΠΘΥ, δηά οἱ} ἀἰάἀϑὺ ὕδποιι οαῦ ; δὰ ὕπο τγδϑῦ [ροοαπιεαι] ὀχοθοθα.- 
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ἸΏ Ὀοδυ 1, δηα ἀϊάβῦ ῬσΌΒρΡῸΣ 1ηὔο [δείαῖη ἀπὸ} ἃ ἰπηράοχῃ [κιπαὶν βινβουῖιν οἐ 
14. ἀϊκηνγ}]. Απὰ {ΠΥ πᾶπηθ ψγϑηῦ [ουῦἢ} διηομρ (ἢ 6 Βοαίμθη [Ὁ ὑἢγ δαί ; ἴῸΣ 

10 γγὰβ ροσγίθουῦ ὑῃγουρῃ ΜῪ δάοσγηχηθηΐῖ, πϊοι 1 Ρρὰῦ ἀροη {ῃ66---ϑεπΐθηοθ οὗὨ 
156 1860 1ωογτὰ Ψοῃονδῃ.---Απα [γε] ὕδου -ἀϊάκῦ ὑχιιδὺ ἴῃ ὉΒῪ Ὀοδαῦγ, δηά αἰ άβῦ Ρ]ΔΥῪ 

1Π6 Βαυϊοῦ ὉΡΟῚ ΤΥ πδιηθ, δπὰ ἀϊάϑῦ ροὺγ οαῦ ΒΥ ἔΟΓΠΙσΑθΙΟἢΒ ΡΟῚ ΘΥΘΓΥῪ 
16 οὁμδ ὑΠδὺ ῥβββϑα Ὀγ; ἢ 18 1 γγχαᾶβ8. ἀπὰ ὕδμου αἀϊάδβὺ ἴὰΚθ οἵ ὑῃγ ρατταθῃΐθ, δὰ ἀϊάβὶ 

ΤΏΔΚΟ [ὉΓ ὑΠ|γ861} ἸῺ ΡΙδο68, βρούὑθα [ναϊονοὰ} οὔθ, δηα ἀϊαϑὺ ρἷδγ 086 Βαγὶοῦ 
17 ὉΡΟΩ ὕΠοπὶ : Β6Υ βῃουϊὰ ποῖ οομηθ, πϑὶῦθου βου] Ὁ Ὀ6. Απάὰ ἰδοῦ ἀϊάϑὺ 

ἴα δυίϊο]6β οὐ ΒΥ ΒρΡΙΘΠἀΟΌΓ [Δ εριθυάιὰ 26ν 6.2] οὔ ΜΥ μο]ὰ ᾿δῃῆὰ ΜΥ βϊνϑσ, 
τ Β]οἢ 1 δά ρσίνοῃ (Π66, δηὰ ἀϊάδὺ ταᾶῖκο ἴῸΓ ὑῃγ861 ἰτηᾶροβ οὗ τηθῃ, δῃὰ ἀϊάϑβι 

18 ΡῬΪΑΥ 6 μαγὶοῦ σι ὕπο. Αμπαὰ ὑμοὺ αἰασϑὺ ὕαϊκθ ΠΥ Ὀτοϊάογθὰ ραγτηθηΐβ, 
8δηα ἀϊάδῦ σονογ ὕμθῖη ; δηὰ ΜΥ ο1] δῃὰ ΜΥ ᾿ποϑηβθ ἴδοι ἀϊαϑῦ βοὺ Ὀϑίογθ {6 πὶ. 

19 Απὰ Μγ Ὀγοδὰ ψθιο} 1 σὰν ἴδμθο, ἤπ6 ἤρυΓ, δπα ΟἹ], πὰ ΠΟΠΘΥ 1 ρανο {866 
ἴο οδΐ, )ηὰ ἴδμοιι ἀϊα δύ βαὺ 10 Ὀθίογο ἔΏΘΙΩ 88 ἃ βυθοῦ ΒΆυΟΌΓ : δηά 1Ὁ γγκ8 30--- 

20 δβοηΐθηςθ οὗ [Π6 [οτὰ Φοθονδῃ. Απα ὕμου αἰ! ϑῦ ἴδϊκθ ὑΠγ 8οῃ8 διὰ (ῃγ ἀδυρῃ- 
ὕἴοτβ, οι ἴδοι Ὀαγοϑὺ ὑπο Μο, δῃὰ αἰ δβὺ βδοσιῆσθ ὑῃϑτὰ ἴο [Πδπὶ ἴο ἄδνουγ ; 

21 ννὰβ 1 1688 ὑβδὴ [ῃγ Ὑβοσθάοιηβ 1 Αμπά ἴμου αἰἀϑὺ ΒΔ Υ ΜΥ βοῃβ, δῃὰ γρανϑδὶ 
“ΤΠ Πθιὴ ἈΡ, ἴῃ σϑυδίης ὑμθπὶ ἤο ρϑ88 ὑῃτοιρὶ [δὲ 8.6] ἴοσ ὑπθῖὰ [δ. ἐγ πιο 4015]. 

22 Απὰ νι ἢ 4}} ΠΥ δοιηϊηδύϊομβ δηὰ ὑΠῪ Ὑ ΒΟΓΘαομὴΒ ἴμου αἰ δὺ ποῦ ΓΟΙΏΘΙΩ ΕΓ 
180 ἀδγβ οἵ ὑΠγ ΟΠ] ἀΠοοα [γοῦιμ}, ἤθη ὕποὰ ψαδῦ Ὡδκθὰ δηὰ ὕδγθ, νγαϑῦ 

23 βίδιωρίῃρ᾽ [{ταπιρὶοὰ} 1Π ὍΔΥ ὈΪοοά. Απά [1ὑ οδηθ ὕο ρ888 δἰ δ]: [ἢγ σ]οκαά- 
24 Ἰ685--οῸ6, 00 ἃηἴο [866 1 βοηΐοποορ οὗ ὅδ ἴωμοτὰ «οιονδῃ---Τῆδῦ ὑποιὺ ἀἰϊάϑ8 

Ὀυ]ὰ ἴον ὑῃθ6 ἃ νϑδυ]ῦ, δῃὰ ἀϊάβῦ τηϑῖκο [ῸΓ ὕδ6θ ἃ Ὠϊρσὶι ὈΪδοθ 1 ΘΥΘΓΥ δὑγθοῦ. 
25 Αὐ ΘΥΘΙΥ Ποδὰ οὗ ἃ ὙΔΥ [ἐτοβοναγ, ἀπ των ὐδὴς ἀϊαϑὺ Ὀ0114 ΤΥ δἰρσἢ ΡὈΪδοθ, 

δηθὰ αἀϊάβὺ ρυὺ ο 8ἤῆδιηθ [4ἀιϊδδὶ αυβογ] ὑὮγῪ Ὀθϑαῦγ, δηὰ ἀϊάβὺ βρσοδὰ ουῦ ὑπ 
26 θοῦ ἴο δυϑυύ ρδββου-Ὁγ, δ8η8 αϊάβὺ ταῦ ρΡ}Ὺ ΠΥ ᾿ηογθάοσηβ. ἀπά ἵὕδμου 

ἀϊάβι ψῇοτο δἷθοσ 89 βοπβ8 οὗ Εργρῦ, ὍΔΥ ποὶρμθοιγβ, στοαῦ οὗ ἤθβῃ, δηὰ 
21 ἀϊάδπί τι ΡΥ ΒΥ ἩΒογθαοιηβ, 0 ῥγόνοῖθ Μα ἴο δῆμοσ. Απμάα, Ῥδϑβο]ά, 1 

δἰχοίοῃοα ουῦ ΜΥ δῃὰ ονϑγ δθ6, δπά ΑἸ] Ἰβηθα ΠΥ Δ] οσσϑῆοθ, διὰ ρᾶνο 
ἴη66 ἤο ὕδο 8οι] οὗ θὰ (ῃδὺ Ππαίθα δθθ, ὑπ6 ἀδιιρῃῦοσβ οἵ ὑῃῆ6 ΡΏ1]18- 

28 ἔϊπ68, ὙΠῸ Ὑογα δδῃδιηθα οὗ [ἢν ἰονὰ ψᾶὺ. Αἀπὰα τῃοὰ αἰάβῦ ψΟΤΟ αἴθοσ 
{86 Βοη8 οὗ Αββῇῃγ ἴος νδηῃῦ οὗ Ὀοίηρ βαὐ ϊββϑα , δηὰ μοι ἀϊάβῦ ψἤοσγο ἢ 

29 {μϑῖ, δῃὰ 50}}} νϑδὺῦ ποῦ βαϊϊβῆθα. Απὰ ἵππου ἀϊάδβυ ἱπογθᾶθα ΠΥ ΒΟΓΘ- 
ἄοπι υπῦο ὑμ6 ἰδηὰ οὗ βϑηβδϑη, Ομ] άθα, δῃὰ δνθὴ ψἱ ἢ 8158 ψψαδῦ ποὺ 8βδ018- 

80 οι). Ηον ὀχμδυβύθα [πρϑοὶ πίρι Ἰοηεῖπς} 18. ὉὮγ Πιοαγύ---ϑεηΐθηοθ οὗ 86 Ἰωτγὰ 
Ψφοδονδὴ--- ἤθη μου ἀοοϑῦ 81] ὑμ18, 8.6 ἀοίηρ οὗ δ ᾿ρΟΓΙΟυΒ ΒΟΥ Βἢ οΙηδῃ. 

81 Ὕοη ὑοῦ ἀϊάδὺ Ὀυ}]ὰ ἐγ νϑι]ῦὺ δὖὺ ὑπ ποδὰ οὗ θνθσῪ ὙὙ8Υ, δῃὰ τηδάθϑῦ {Π| } 
Ὠἰχἢ Ρ]δοθ ἰῃ ΘΥΘΣῪ βύγοοῦ, μου νγναϑῦ ἠοῦ {κὸ 110 μιδιὶοῦ, ὕο δβοοσῃ [86 ΕΪΓΘ. 

32 ΤΏδ σψοσηδη ὑμαὺ οοτητη ὑοῦ ἢ δά] ΘΤῪ ὑπάθσ ΠῸῚ μυβθδηα τγϑοθὶνϑῦ βύγβη ΓΒ ! 
88 Τὸ 411] Βασϊοίβ ὉΠΟΥ͂ βῖνϑ [τὸ δοσυβίουιεά ἴο εἰν9)] ἃ ὈΓοϑοηῦ [4 β1Δ], δῃηὰ [γ61] ἴσα 

ξεανοϑῦ ὑΠγ Ῥγοβθηΐβ ἴοὸ 84}1 ὑμγ ἰονϑσβ, διὰ ἀϊαάβὺ τπδῖζ ργϑβθηΐβ ἴο ὕβϑχω, ἴο 
84 Θοηη6 ἴο 66 ΟΠ ΘΥΘΙῪ 5146 [ὉΓ (ὨΥ ὙΒογθάοτημθΌ Αμα ὑποσθ 88 ἴῃ ἴῃ 66 

4 [6 ΘΟὨΕΓΑΣΥ οὗ ψΟΣΩΘΩ ; ἴῃ ΠΥ ὙΠΒΟΓΘΑΟΙῚΒ ὕΠ6Υ αἰ ποῖ [Ὁ]]ονν δίνδσ [66 ἴοσ 
Μ᾽ Πογθάοτῃ, δὰ ἴῃ [ἢγ αἰνίηρ οὗ ΕἾγο ὙΠΘΠ ΠΟ ΠΤ 88 ψζίνθῃ ἴο ἴΠ66; δῃὰ 

83δ [0] ὕῃοιυ τγαϑῦ ὉΠ 6 ΘΟὨΟΓΑΓΥ.--- Βογοίογθ, Ο Ὠδυ]οῦ, μθᾶν [η6 πψοτγὰ οὗ Ψοδβονδῇ. 
86 ΤΊ βαι ἢ [86 μοτὰ Φοιονδῇ : Βθόδυβθ ΠΥ ὈΓΆΒ8 γγχἃ8 ρουγοα ουῦ [ἐπιρῃοὰ οαι], 

Δα ΓὮΥ ΠΑ Κοάπθ85 ποονογθά ἴῃ ΒΥ ὙΠΟΓΘΟΙΩΒ ὙΥ1} ὉΠ Ἰονογβ, δηα στ ἢ 41} 
[86 ΒΙΌΌΥ ἰ4ο]5 οὗἩ ΤΏΥ διοταϊπαίοηβ, δηὰ δοοοσαϊηρ ὕο ὕμ6 Ὀ]οοά οὗἁὨ [Ἀγ 8οῃ8, 

57 σι ῆοπὶ ὑποὺ ἰιαβὺ ρίνοῃ απίο ὕπο ; ΤΙογθίοσ, Ὀθ001α, 1 83πὶ ψδυμουιης 8]] 
ΤῊ Ἰονθσβ, ἴο ψβοῖὰ ὕμου πδδὺ ρ᾽θαβδηῦ, δηὰ 41} όσα ὕμου ἢδβὺ Ἰονθα, νυ Ἱἢ 
81} σσῆοπι ὕμοα παϑὺ μαϊοὰ ; δπὰ 1 ψαῦον ὑμθῦ δραϊηδῦ ὕῃ66 ἴγοιῃ τουπα δρϑοαυῖ, 

38 δηά ὩΠΟΟΥΘΓ (ΠΥ πα κοάῃηθβ8 ἃηἴο ὕπθπλ, Δπα ὑΠ ΠΥ 866 811 ὑΠγ πδθάπθβα, Απὰ 
[πάρα ἴπθ6 τι ἢ 086 ὑπ ρτηθηΐβ οὗ Δ] ΓΘ8568 δὰ οὗ ὕμοβθ γῇῆο 8βῃθά Ὀ]οοά ; 

89 δηή ] πηδῖκο ἴἢθ6 ᾿πῦο Ὀϊοοά οὗἁὨ ΌΓΣΥ ἀπά Ἰοδίουθγ. ΑΠΑ1 ρῖὶνο ποθ ἰηἴο ΠΟΙ 
μδηὰ, δῃὰ ὑΠ6Ὺ ὑμγον ἀἄονῃ [ΠΥ νϑι}ῖ, ἀπ ἀθηλο} 18} ὕθγ Ὠῖρὶι Ρ]Δ068 ; διὰ 
1Π6Ὺ δ γἱρ [866 οὗ [Ὡγ οἰοίῃθβ, δηὰ ἴδια [86 δγίίοἱθβ οὗἩ ὑΠγ Βρ᾿ ΘΠ ἀΟΌΓ [τὰν οριουάιά 

40 μενοι), δῃὰ ἰδανο ὑμ:60 πακϑᾶὰ διὰ ὈὉ8γθ. Απὰ {Π6} Ὀτπρ ἊΡ ἃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ δραίπϑὶ 
[δθ6, δῃὰ οδδὺ δὺ [860 ψ Ὼ βέοποθ, ἀπ ὮΘῊῪ ἴμθθ ἀονγῃ τ] ἘΠΟΙΡ ΒΨΤΟΓΑΒ. 



168 ἘΖΈΚΙΕΙ,. 

41 Απὰ ὕπογ Ὀυγῃ ΤΥ Βουδε8 ψ ἢ Το, δα ὀχϑουΐο Ἰυαἀρστηθηῖβ ὈΡΟῚ 66 ὈδίΌΓΘ 
{Π6 ΟΥ̓ 8 ΟὗἉ ΤἸΩΔΩΥ͂ ΟΙΏΘΏ ; δηά πη Κ6 ὕΠ66 ο6886 ἴΤῸΠπὶ ὈΘΙΠρ ἃ μϑγὶοῦ, θὲ 6 Γ 

42 5ῃδ]}ὺ ὑ]1οῖ] σίνθ ὮΤΘ ΔΩΥ͂ τἸοῦθ. Απὰ 1 86 ΜΥ [ὌΓΣΥ τοϑῦ ἴπ ἴῃ 66, δῃὰ ΜΥ 
Ἰοδ Ιου ΒΥ ἀδραγίβ ἔγοτῃ (ῆ88; πᾶ 1 ἰδῖζα γοβῦ, δηα 1 νν}}} πὸ τηοΐὸ θ6 ΔΩΏΡΤΥ. 

43 εἰπέ ἴποι μαϑῦ ποῦ σοιηθιη  Γθα ὑπ ἀδυβ οἵ ἴγ ΘΒ] Ποοα [γουν], Δη0 
ἀϊάϑ8ὺ τὰρο δραϊηδὺ Μ6 ἴῃ 4]1} (18, θ6ἢο]α, 1 ῖδο ἢδνθ ρίνθῃ ὉΠ ὙὙᾺΥ ἀροη (Ὁ 
ἢι684---ϑοηΐθποο οὗ {6 [Πωοχὰ Φ6)ονδὶι---δηα ᾿Παβῦ μοι μοῦ σοτητη 64 ον ἀπ οΒ8 
δΌονΘ 411] ὉΠΥ ΔΟΟΙΪ ὨΔΙΙΟΠ8 1 

44 Βεἢο]ά, ΘΥΘΓΥ͂ ο)6 ὑπδὺ ἀ6818 ἴπ ῬΓΟΥΘΙΌΒ 8|84}} αὐΐὸν ἃ γον ἀραϊηβὶ 
46 [Π66, βαγίηρ, ΑΒ 18 80 τηοῦπον, 80 18 ῸΓ ἀδιρῃῦοσ. ΤΠου τὺ (ΠΥ τη Π Γ᾿ 

ἀδυρμύοσ, ὑμδὺ Βρι ΤΏ ἢ [οδείεῖι 94] ΟΡ ἢΠυβοαπαὰ δηαὰ ΠΟῚ ΚΠ Άα ; δὰ 
ποὺ ατῦ {216 βἰδίθσ οὗ ΠΥ δἰδύθτβ, ψῆοὸ βρυσηθα ὑποὶγ Βυβθαπᾶβ δηᾶ ὑμοὶγ 

46 οἸΠ]ΠάΓΘ ; ὙΟῸΓ τηοῦποῦ 18 ἃ ΗΠ ΐο, δῃὰ γουτ ΓἈΡΠΟΓ 8345 Ατποτὶΐθ. Απά 
[ὮΥ ῳτοδῦ βἰβύθι. 18 ϑδιρδσίδ, 816 δῃὰ ἢδοῦ ἀδυρῃίογβ, ὑπαῦ ἀνν6}} δ τὴγ Ἰοῖνυ; 
8η 4 [ὮῪ ΒιΙμΆ ΟΣ βιβύοσ ὑμ8η ὅπου, ὑπαὺ ἀνα]. ἢ ὁπ ΠΥ Τρῃΐ, 15 βοάοπι δηὰ 

47 ἢδτ ἀδυρηΐοτθ. Απα [γε1] ὕδοι αἀἸαδὺ ποῦ ψ}κ ἴῃ {Π6ῚΤ ΨΑΥΒ, ΠΟΥ αϊάϑι ΔΓ 
{Π6 1}. ΔΌΟΙΩΙ ΠΑ ΟΏΒ ; 88 ΟἿΪΥ ἃ 1100]16, ὑπο τγαϑῦ ΙΏΟΤΘ οΙτιρύ [ἀ΄ἀδι ποὶ πιοτϑ οοσ- 

48 ταρεν} [8 ὑΠ6Ὺ ἴῃ 4}1 ἢ γ γαγ8. ΑΒ 1 |ϊν6---δοηΐθηοα οὗ {ῆ6 Ποσὰ Ψομονδὴ--- 
1 ϑοάοχηῃ ΒΥ δβιϑῦεσ δύῃ ἄσπο, 886 8η4 ΟΡ ἀδυρηεογβ, 88 ὕου ᾿δδῦ ἀοπὸ δηὰ 

40 (ῃν ἀδιρῃίοιθ  Βοβμοὶά, ὑΠ18 τχᾶβ ὕ6 ἸπΊαα Υ οὗὁἨ βϑοάοῃι ΠΥ δ βῦεν : ῥσῖάθ, 
ἔαϊμ6 88 οἵ Ὀγοδά, δηα σγϑϑὺ ἴγθθ ἴΓΌΙΩ οᾶσα ἔσικα βεοῦτη}, ἼΘΙ 0 ΠΘΓῚ Δπα ΠΟΙ 
ἀδυρίοσβ ; δηαὰ ὑῃ6 Πδηᾶ οὗ ὕΠ6 ῬΟΟΥ 8Παὰ ΠΘΘΑΥ͂ 88ῆ6 αἰά ποῦ ἰακο ΠΟ]α οἵ 

δ0 [πεγβηκίβεη]. Απα ὑΠ6Υ 66 ΠδΌρΡΉΪΥ, δηα σοτητηλ θα ΔθοΙϊηϊδίϊοη Ὀθίογα Μα ; 
δῚ δῃὰ 1 τοιηονοα ὑμθη 6 1 βὰν 1. Απα ϑαπιαυῖα παῖ ποῦ οοχηπηοαᾷ [ἢ6 

ΒΑ] οἵ (ΠΥ 818 ; ἃπᾶ μοῦ ἀϊά βῆ τ ἸΡῚν ΠΥ Δ ΟΠ ΠΑ ΟΠΒ ΠΟΤ ὉΠ|8ῃ ὑΠ6Υ, 
δ2 δῃὰ ἀϊάδβὺ 78. ν ὉΠῪ δἰβύοτβ ὈΥ͂ 81} ὑῃγ διοπηϊπηαύϊομβ ν  ἰ ἢ ὕπου ἀϊά8ι. Του 

8,180 ὈΘΑΓ [κὸ ὑροη 1866} ὑἢγ ἀἴβρτϑοθ ἌΡΕΙ ψῇ]οἢ ὑμου ἀϊάϑῦ δα]υάρσα ἴο ὑἢγ 
ϑιβῦθιβ ; ὉΥ ΠΥ 5108, ἡ ΏΘΓΘΙ Πα ἴποὰ ἢδϑῦ 406 ΤΟΥ͂Θ ΔΌΟΤΩΙΠΔΌΪΥ ὑθδη ὍΠΟΥ, {86 Ὺ 
Ὑ71}1 Ὀ6 Ἰῆοσγο τἱρῃΐθουβ ὑπ 8ῃ ὑπο ; πὰ [γε6] 4150 θ6 ὕῃοι δβῃδιηθά, δῃὰ ὈΘΆΓ 
ΠΥ ἀΐθρταοο, Ὀθοδιιβα ὕμου ἀϊαϑύ 50} ΠΥ 58:86 ΓΒ. 

ῦϑ ΑμπμάᾶΪ ὕὰτῃ Όδ6|Κ ὑΠ6}Γ ΤΑΊ ΒΟΥ, ὕΠ 6 ΤῊΪΒΟΤΥ οὗἁἨ οάοτῃ δηᾶ ποῦ ἀδιιρηΐζοτῦβ, απὰ 
{Π6 ΤαΪΒΟΤῪ οὗ ϑιαϊηδγα δηὰ ὮῸΡ ἠἀδυρηΐογβ, δηα ἴΠ6 ΤὨΪΒΟΓΥῪ οὗὨἨ ΠΥ τι 8 Υ] 8 

δέ ἴῃ με χοϊάδῦ οὗὁἨ {μϑρ. Ὑμδῦ ὑποὺ τηδυοδὺ ὈΘΑΓ Ὺ ἀΐβρτϑοθ, πὰ Ὁθ 
δὅ 458]ιδιηδα οὗὨ 8}} ὑμαῦ δοιι Ὠδϑῦ ἄοῃθ, ἰπ ὑπαῦ ὕμποιι οοτηἴοτίοβῦ ἤθη. Αμπᾷ [ὮγΥ 

βἰβύδγβ, δϑοάοσῃη απ 6 Ρ ἀλὰρῃὔοτα, 8Π8}} γούι τη ἴο ὑμῖν ἤγβὶ οοϊδίθ, δη ἃ ϑδιηδγῖα 
Δα ΠΕΥ ἀδὰρ! ὕῦογβ 8}}8}} τοῦ τη ἴο ὉΠ6ῚΤ ἢγδῦ οβίδίθ, αῃὰ (ἢοὰ δηὰ ἢν ἀδυνῃ- 

δ6 ὑξγ8 58}8]}}] γοΐυγη ὕο γοῦν ἢτβῦ οείδίῖθιυ ἀπά ϑοάοχῃ (ὮΥ αἰβίο ψγᾶϑ᾽ ποῦ ἴῸΓ ἃ 
δ7 τοροτῦ ἴῃ ἢν τουτὶ 1 {Π|6 ἀδΥ οὗ (ΠΥ Πρ ἢ ΟἸ ΠΘ5868, δοίοτε (Ὦγ Ὑ]σ ΚΟ 688 

γγ8 Αἰβοονεγο, 88 δὖ Π6 ὕἴπηθ οὗἩ ὑἢ6 Βοοτῃ οὗ [ῃ6 ἀδυρἢίοῦβ οὐ Ασγϑῃι, δηὰ οἵ 
811 ΒΓ [|ογυεαιοπι] ΒΙΙΓΓΟΌΠΑαΙΉμΒ, ὑπ6 ἀδυρ 615 οὗἩ ΤΠ 6 Ρ] 150 1η68, ἢ ἀθαρίβοα 

δδ8 {66 τουπά δου. ΤῊΥ ον άμθϑβ δηα ΤΥ Δομηϊηδίϊοηβ, οι ᾿αϑῦ ὈΟΓΠΘ 
59 πὰ {86 π---8οηύθηοο οὗ Φομονδῃ. ΕῸΓ ὑἢυ8 βαϊυἢ ὉπΠ6 [υοτὰ Φοθονδῃ: Απὰ 

ἀϊὰ ψ]ἢ ὑπ66 δ ὑβοὺ μαϑὺ ἄοπθ, ψμὸ ἀἰάβι ἀδβρίβο ὕῃ6 οδίῃ ἴο Ὀγοῦϊς "6 
60 οονεπδηύ. Απά [561] 1 τϑιθια θοῦ ΜΎ οονοημαπῦ τὶ ὕΠ60 1 ὑ86 ἀδγβ οὗ [Ὡγ 
61 ΘΒ] Ποοα [γουιλ], δὰ οϑῦβὈΠ]8ἢ απο ὑθ 06 δὴ ϑνουϊδδίϊηρ οοσθηδηῦ. Απὰ 

ἴοι] τοιηθι δογοδῦ (ἢν γα γ8, Δα τύ ἈβΠδιηθα, ν ἤθη ὕποιι ταοοϊ γοϑῦ ὉΠῪ βιβίθσβ, 
ὕΠοδβθ ζγθαίθσ ὕμδῃ ὑπ γ86}7 δ᾽οὴρ ψὶῦ ὕποβθ Βι18116 ὉΠ8Δὴῃ ὉΠ γΒ6 ; δπα 1 σὶνθ 

62 {ῃΠϑῖὰ ἴο ὑΠπ00 ἴοὸσ ἀδιρηΐογβ, δηα ποῦ ὈΥ ΠΥ οονοπδηῦ; Αμπάᾶ 1 δβίβ ἢ ΜΥῪ 
63 οονοπδηῦ ψ] ἢ ὕΠ66 ; ἀπά ἴῃου ᾿τηονγοϑὺ ὑμδὺ 1 δὴ Φθθῃονδῃ. Τὸ {πΠ6Ὸ οηά δου 

ΤΑΔῪ οδῦ ΓΘΙΠΘΙΏ ΘΓ, δηα 6 ΔΒῃδιηθά, δηά {πο ΓῸ ΤΉΔῪ Ὀ6 ΠΟ ΙΏΟΓΘ Οροηΐηρ οὗ ὉΠΥ 
τηου ἢ Ὀδοδϑιιδα οὗ {ΠῚ η|ἁὦῚἀἰβρταθο, σσθϑῃ 1 ΘΟΥΘΡ [ῸΓ ἴἢ66 4]}] ὑμαί ἴοι Πδϑῦ ἀοῃθ : 
βϑῃίθηςθ οὔ [η6 [ογά Φοδονδῇ. 

Ψοι. 4. βερὲ.: ... οὐκ ἐδησας τ. μαστοὺς σου... οὗὖκ ἰλουσθης τὸν χριστὸν μιον--- ὙῸΪΕ. : ΝΟ εἰ ἰοία ἐπ εαξαΐειν--. 

δορί. Βθγν., Ὠόχ., δῇ ὰ Αταῦῖς τοδά : 7), υδεγα ἐμα. 
Ψεῖ. δ... φθαλμος μοὺ ἰσι σοὶ... τουτων, τὸν ααιθεν τι ἰσὶ Ὁ... τῇ σπολιοτην, τῆς ψυχὴ σευ--- 

ΨαΙ. 8.. .. πιφυρμένην ἐν τω αἷμ... .. ἐπ τοῦ αἰματος σου ἡ ζων σεν, ̓ . σληϑυνου (γος. 7.))-- Εοε ᾿ΠΊ, τ στα ἰο ἃ τεθάϊηκ 

ὙΠ, νἱα ἐωω. 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 3,3. 189 
Μεγ. ὅ. . .. κε. εἰσυηλϑες εἷς πόλις πολίιων-- αὶ, : Μιμεριοαίανα συαεί σενηθη. .. οἱ ἐπσνέεδα εὖ δὲ ρανγνεπέρίἐ αὐ 

παρΐσπι πικ ἐεδγεα ;. .. πμάα οἴ ξο᾿γμείοπε ρίενα.--ὐν ὮΝ ), Ἰθοτο [8 ἃ γονάϊπα: Ὁ). 
γεν. 8.... ᾧξςπαιροε καταλυόντων. ΝῸΪΚ.: ἐέπιρεε ἔπειτα, ἱεπιρε ἀπισπείωνα. 

ον. 12. “. ἰδωπα ἱνωτιον ἐπι τὸν μυντηρα σου... πὶ στέφανον παυχησίως-- 

γεῖ. 13. Εὸν ἽΦΊΣΡΌΝ, 1Βεσο ἰδ ἃ γοδάϊηρ: ῬΟΊΏΡΌΝ, 6. νεεἰἐπιεμία ἰωα; 8ερῖ. 5γτ. 
οι. 1δ.... ὁ οὐκ ἱἰσται-- Ψακ.: . .. μὲ οἶμε βάν 68 ---ϑορῖ. τοδάδ: ἽΠΊΣΠ, ἴῃ ἐπὸ δἰης. 
γεν. 16... “. οὗ μὲ εἰσελθης οὐδ᾽ οὐ μὴ γινητιω. ΜΌΪβ.: . .. δέσειξ ποῊ φεἴ 7αξέμπι ρχαθ γωΐωγωπι φϑέ. 
γετα. 19. 30,31... .. «. (γέντο μέτα ταῦτα... πιΐλαβες. .. ᾿ς μιπρα ἱξενορνευσκε, 5. Ἰσδαξας Φ. τεκνω. .. ἐν τὸ 

ἀειτροσιαζεσθα, σὲ αὐτα ἰν αὐτοῖς. (ΜΦῊΥ Οἱ ἀΐοθα διὰ ἐδ Οοιῃρὶα. δανο 106 ῃϊταὶ: Ἴ ΠΏ: 600 αδἷϑὸ τον. 26, 26.). 
Υα.321. Ἔκν δὲ ἐκτώνω τὴν... κε. ἱξαρω.. .. κ. φαραδωσω σε εἷς ψυχας. .. τας ἱπαλινουσας σε ἐκ τι ὅδου σὸν ἦγ 

ἐσίβησας. Ὑ]Ε.: εἰ συϑέγαπι ζωει(βοαξίοοετη ἐαηι --- ΑΠοΐΠοΥ τυδάϊηκ : 1.122 }}.) 
ες. 28... ϑυγατερας ᾿Ασσουρ. .. καὶ ἱξεπορνιυσας κ. οὖκ ἱνεμαίελω͵ 
ψετ. 29. «.. ἐσληθυναῖς τὴν διαϑηκὴν δου ρος γὴν Χαν. πκ. Χαλδ.--- Ψψυϊα.:. .. ἐκ ἐέγγνα σλαπ. ἐὐη Οδαϊάπίε--- 
γετ. 80. Τὶ διαθω τὴν θυγατίρα σου... ἦν τω σωησιμ σὲ... “. ἱξεσορνιυσας τρισσως ἐν ταῖς θυγατρασιν σου--- ὙαΪα.: 

}ε φιο πιπν ἄαὺῦο (Οὗ ἐμεα.. . οἢ 7αείαε οπιηία ἦμος... ἢ 
ὕε τ. δ]... α ἐγένου ὡς σορβνὴ συναγουσα μἰσθωματα Υα.:. .. πεὶ 7αεία φ8 φωαεί πιογείνίΣ γα ἐἰο ἀυσεὲπὲ Ρν9- 

ἐἕωπα, δεὰ (γεν. 82) σμαδέ το ον αὐμἰίενα-- 
γεν. 82. Ἢ γυνη - . ὁμιοιαι σοι, παρα τὶ ἄνδρος αὐτὴς λιμβανουσα μισθωματα σασιν (τα. 88) τ. ἐκσορνέυουσιν αὐτὴν 

φρεσιδιδιυ ὠσθωματα. Ἰζ συ διδωκας. .. 

γεν. 84... .. ἐξεστραιμιμένον σιιρα τ. γυναίποις ἐν τ΄ πορνεα σον, π. μέτα σον σεπορνευκασὶν ἦν τω αροσδιδονα: σὲ ωὠσθωματα 
ἃ. σοι μισϑ οὐκ ἰδοθν;-- ὙΌΪΚ. : εἰ Ῥοεί (6 ηοπ εγτξ 7ζογηϊοαξίο--- 

γεν. 38. ον 2), 6 8ερέ., ΟΒδὶὰ., Ατδῦ., ναα. τοδᾶ: ἸὉἼ2).. 
γεν. 81... . «, ἀπκακαλνψω τ΄ παπιας σου σρος αὐτουι--- 
ει. 40... . ἀξουσιν ἐπι σε ὀχλους.--- 
Ψεν. 43... .. «-- οὗ μη μεριμνήσω οὐκέτι. 
γέγ. 48... .. “. ἱλυπεὶς μὲ... 5. οὕτως ἱἰποιησας τ. ἀσιβιιαν σου ἐπ! σασαις τ. ἀνορμαις σου. Νυϊκ.: . . . ργουοοαρδέ 

4... εἰ ΒοῊ γνοΐ ῥασία δοείεγα ἵνα ἐπ οἰππίδμε αδοπείκπαξίοπέδωε ἐμα. (Βὸν ΔΕ. ὑποτο ᾽6 ἃ τοδάϊης: ἼΘ᾽ Σ Ἴ2. πιεῖν 
8:60 ἰδ ἱ οἵ ϑγγ. διὰ Ατϑὺ ---ϑερί., 8γΓ., ϑηὰ Ατδῦ. τοδὰ: Ἔ ΦΨ, πίωιοαὶ (δ ποραιίοη.) 

γεν. 46,..... ἡ σρεσβντερα. .. ἡ νεντιερα---- 
εν. 47. Καὶ οὐδ᾽ ὡς... οὖδι κατα... παρα μεπρον π. ὑπεῤκεισα,-- ΨΪΕ. : 7εοίθεέ ραυπεϊνηι τοένδ; ρέκϑ ϑοϑίδγα- 

ἄσγα γεοίείέ. (Αὐοΐποῦ γοδάϊηκ: ὉΠΏΌ.) 
γεν. 49.. .. . ἐν εὐθηνία οἶνον «σπσαταλων αὐτη -- 
γε γ, δ. ψαΙκ. : φέσι νἱα εἰ. (Αποΐπεν τεδάιης: ΠΣ ἽΦΜ2.) 
γε. δ]. ΑΠοΙΒΕΓ γϑβάϊπρ : ἼΣΟΟ, Ὥγα ὑϊα. 
ες. δ8. πὶ. : δε οὐπϑενίαπι τεεέξέηδη ἐαΔ οοπυδρδίον δοιοηιογων ὁ. Μβιαδια . .. οἱ ςοπυογείονε δαιθαφέθ. . . Οἱ 

φῳαρεγίαν γετεγ εἰπεῖ ἔμ .-- 
νετ. ὅδ... ἀσοκατασταθησονται καθως ἦσαν ἀφ᾽ ἄρχῃς-- 
Μεγ. δ8. «. εἰ μὴ ἦν Σοδομα:--- 

ῈΣ δ. «ρο τοὺ... ὃν τροπονῦυν ὀνιιδος εἰ--- Ὑαϊς.: Ραϊαείπασαης--- (Αποΐδοῦ τοδάϊηρ: Ὠ 1δὲ ΠῚ) (δαοηω), 8γτ.) 
Υα:. 61. κ. δωσω αὐταῖς σω εἰς οἰποδομεην»-- 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΚΕΜΑΒΚΕ, 5. εχ. 2-14. Τὰε ὅγαοε αἱ ἰδ Βερίπηΐπρ. 
Το Βαπιθ]ης τΤΟΡΒΘΕΟ ἀἸδοοῦτβθ Ῥᾶ8868 ἔγοσα [ἱ [ἢ ἐπ ΐβ ΑΥ͂ (οοηρ. Πουΐ. χαχίϊ.) [86 δθοπιΐηα- ἴδε ἀεδίψτιαϊ οι οἵ {π6 νίης ὕο ἐπδὲ οἵἴμβεσ, ποτε τίοηβ (οἣ.. νἱ ἃ, 4, 9) οἵ δε. ΒΔ] 6 1ὴ --- ΓΟ ΡΥ ΒΘ ΤΠ δεταβα!οτη βρεο δ }}ν 18 βρύΐκοῃ οἵ 88 ἴπ6 ““ἀἰδυρη ον τἢ8 ΡΘΟΡ]6 ἵπ ὑμοὶγ ον ἰδ ῃ4---αγα ἴο Ὀὰ 1Π}6 ΠΊΟΤΘ 

οἵ Ζὥοῃ. Αἱ {Π8 Ὀηβὶβ οὗ ἢ}; ἃ οΘοποθρίϊοη οὗ ἴῃ6 ἉΘΟΠΡῚΥ Ὀτουχηῦ οῖὴθ ὕο ΠῸΓ ΘΟΠΘΟΪΟΌΒΗΘΒΒ, 
ῬΘΟρ]6, ὁ.6, οὗὐἠ ὁπ! 88 ἃ ψοπιδῃ ἴῃ {Παὶγ 5}}1]}} γα ἕο 88 ἢ ]ά ἋΡ Ὀεΐογο ΔῸΣ ἴῃ 50 ταῖοὴ [6 ΠΙΟΤῸ εἰδηΐπρ ΠΡ [4] εἰζν, [86 Ἰρβάδσ οἵ ζμιβῃϊοη, ἔθ γθ 1 3Πιδιμοία} ἃ Ἰ'ρδὶ (“1Π6 δοοτηϊπαίίοιθ οἵ Οαπαδη," ἴδε [ῃς τηγδίογυ οἵ δ μόοναι 8 ὀονοπδηῦ 88 ἃ πιᾶγ- [Ηχν.). “Ηδ ἔγβὶ Ἰονθὰ 18, 8 πιὸ σοϊάθῃ Ὀ8εῖς- ἤδρε, ΤῸ 106 σοίγεα οἵ δἰ πηΐῃς βίγει της ΟΥΟΓ ἀδαθὰ ἴοσ 186 ἀκ δηὰ ροοπιῦ ρον π ΐοὴ 
ἐϑηζατίο, “ἰΐ οἷα] τοῖ ν᾿ ΙοἸονῖθ, θὰ  ἰθἢ ὄνθὴ ἴῃ. ὅν. 2 18 Κορί ἴῃ νίον, 
: 5. 5860 ἘῊ ΒΡΕΡΕΊΑΙ ἘΘΙΟΓΘΙ͂ΘΕ τὴ ΠΩ ὑ δη ΔΙΓΟΘαΥ ἱπ ὅογ, ὃ Ὠΐι 8 δὲ Ψ ΘΓ 84] 6 πὶ 5 Οδηδδι- ἴῃ οἰ, χν, 8, ἔβα τα σοτγ ἐβροπὰβ ἔπε ἀεἰαἰ]οα ρεὔμγο, ᾿ τεῖβ} οτίφίη. ΟΥ̓ δυοἢ ἃ παίιγο ἀγὸ {1Π|1086 ΔΡοΙηΐΠα- ΠΟ μ Ὀοττονῖβ 118. σοἸοιγβ δὰ {μογθν τα ΟὈ αι ΠΒ εἴσῃ οἵ Πδῖα ψνὨΐο ἢ ἐἢ ῬΓορ οἵ ἰ5 ὕο πιδΚθ Κυόνη ἴο 
τἰ8 7πβιβοαϊίου ἔγοπι 1Π6 ὑΠΟΡΟΌΡΉΠΥ δΒεῃΒ08] | 76 γιβα] τὰ, ἐμὲ Βα Ἢ. 80 ἐπίοσθμοθ Βοθιηβ δια ]ο, ἸΔοϊδίηγ ἱπίο νυμίοῃ ἐπα ρβορ]8 μαὰ {4]16η. [{| αῃᾷά οἕβ [μδὲ τοῦ Ὀ6 ἰτανψῃ. (Κίπιοι!, ατοξίαβ, 
τὸ οἰρθεν ἩΡᾺ τ ἐπ μὴ οἵ ον ἐτῶν μὰ σε ὰ ΕΣ ΒΌΡΡΟΘΘα 8ῃ ἈΠΙΒΟΏΠΟΘΙΏΘΗΐΪ ΟΥ̓ ἸΏΟΔἢ5 οὗ 8 

ἸΏ Ὠρύδρθ Οἵ 6 ΥΥ εδϑ,---Ἴ [Ἰρέθογ 1)----Αα ἱ ἶνα ΘΧΡΓΕΒΒΙίοΩς : 
οἔβιον ποτά, ἐτβοδὰ βαὺκ ἴο [16 δρίτξ μὴ ἐποίαοια,, τ» ΑΘ ἴα [86 βρυταιίνο ἐχργεϑείου : ΠΉΘΩ 
᾿γίῃρ πηδεγηοαῖι. Τμα βύοσυ ὑ ἢ τοὶ 18 πογοίη [ (ἔοι ΓΞ. ἴο ἀϊᾳ), {1|6 τοίεέσεποθ 18. ἴο ἐπ 0]8θθ ἴα ἴῃ 50 ῬΓΘΡΟΠ ἀγα: ἃ ἀοβτγθα ἃ βίου οἵ μὰν : αἰ τεγβ, 2--84), ἀπ [ἢ 6 ριιπίοδηιοηξ οἵ βίη (νοτα. 86-- ἰ Ὑἤοτο ππθ 818. ἀγα ουηά (ςοΠΡ. 88. 11. 1), ΟΥ̓ ἴο 
52), {πὲ [88 ρ]Ἰπηρβθ οἵ σγασο, τὶ ἢ τ ΐοἢ Ὁ}}6 Ἰοης ἢ [86 ϑοῦτοο (Ηἄν. οοπιραγεβ Ομ. χχὶ. 85 [80], απτὶ ἐμαρῖεν σοποϊ αὰθβ, ΟὨΪΥ ὀοοαμῖδθβ [ῃ8 νοΓβ68 δ8.-68, ὉΠ ΘΙΞΙΔΗ ΑΒ : ““Ρ]866 ὁ εομδγαύίοη, "᾿ΘΟΓΓοβροηάΐηρ 
{πῆ π]ι016 τοργεβεπίδεϊομ τὰπβ οα {6 ἃ ῥτο- ἴο ἴδ8 ζβίδοσ, }α8ὺ ἃ8 Ὁ1Π16 ρἷδοθ οἵ Ὀἰγθθβ. οοττο- τὸ ἀγαῖηα, ΜΈ ΪΘΩ ἴῃ ἈΠ ΘΑΓΓΗ]Υ Ῥἱοϊαγα βοῖβ ἢ 
᾿Ατηρι Υἱν! }γ 16 οσοπῆϊοϊ οἵ {πὲ ζοῖν Ἰονε οἵ Βρομάβ ἰο {μι τροθχ), 80 αἷβὸ ΠΡ ΙΌ, ΓΒ Οἢ 18 

ὙΠ ΤπΔη 8 ΠΗ ΑΙ ΕΠ] με58, ὑπαὶ ππδην ἃ ᾿ἰΚονῖβο ἴῃ {86 Ὀ]αγαὶ, τηθδηβ βοπιθίῃΐη ῬΘΙο ΡΤ 
Τεδίεῦ οεγίαηγ, υἱτ Γ6Οηρβ οἵ βἤδιηθ, 1} ἴο {16 Βρίθτο οὗ παῖΐῃσθο. ΤΠ6 δίζμοι αἀϊνίῃα ἐχο δῖτη : ΜῪ 501] 885 Ὀ6δῃ [δ (δἰ ἐἢ]688 δροῦδο οὗ οτὶρ'η οὗ {πὸ Ῥθορὶβ 18, ἰη ἔδοΐῖ, Ἰοϑῖ τῶι οὗ; [ἈΠ 6 Ὺ 
Θοὰ!".-- ΒΟΗ ΜΙ πΡκκ.) ΔΙῸ οὐυοδίνεα. ΑἹ 88 Τοβασαβ ἰῃ6 ἰδηὰ οὗ {δοὶν 
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τς ΣΌΏΤΑ] ἀενϑ]οριηοηΐ,  Πργὸ ὑΠπεῖνγ σαρὶζα] ΟΕ 5 
βἰϊααίο. Τὴ Ἰη οτιηοαϊαΐο ἐπουρσαὶ 18 [86 ἱταρ 16α 
δοουδαίίοι, ὑπαὺ ΠΟΥ αν ποὺ ἀραὶ] τ] [Β68 
ἱπδαυϊίδηῖβ οὗ ὅπ Ἰδπα πῃ δοοογάδημοα πὶ [ἢ 6 
Ῥτοιἶβα (οορ. ἔχ. χχὶϊὶ. 82 8ᾳ. ; ουΐ. νἱΐ. 1 
84.) Ὀξ ἢᾶνα Ὀδοοίλθ ἀδροπογεῖθ ὑΚὸ ἰῃθιη, δπὰ 
ἐπογείογο ὉΠ ΘΙ 586]1νγ 65 ΤΊΡΘ [ὉΓ οχιἑοσιηϊπαίϊίοη. Φιυβὲ 
48 ἰπ Φόοῇη νἱῖϊ. 44, 1ῃ σοηϊγαϑὶ ἢ ΑΓΔ 8 .), 

᾿Π Φ Ὅ.16 ἀον}}" 8 ΒρΡΟΪκδἢ οὗ 88 ἴπ6 “δῦ μοτ ᾿ οὗὨἨ [Π6 
ἴα ν8, 80 ]ιότα ἴΠ6 Αχιοσὶΐθ (ὅοη. χν. 16; Φοβῇ. χ. 
δὴ, Ψπο ὈΥ̓͂ ἈἸπ186}, ΟΥ 8'8ο ἃ]οὴρς στὰ ὑπο ΕΣ ΕΘ, 
ἰ8 Θἰϑονθοτο πδιμοὰ ἰπϑίοδαά οἵ ἴπ6 Οδηῃβδδηϊζα ἰμ 
Ζθ ΠΟΙΆ], ΟἸΓΠΘΥ Ὀδοαιβθ {1Π||886 νὸ 6 Γα ὑδὸ ἡγοϑῖ 
ἸΒ συ δηθὰ οὗ [116 ΟδὨδαη 8} πα ϊο 8, ΟΥ Ὀ6- 
αδὸ ἢ ὉΒόἢ τῆογὸ πη ἴὴ0 γχεϑὺ οὗ {μ6 
(μα δ ἢ 685 [6 Θατλοϑὺ τοηλ ηἰβοθηοοθθ οὗ [(ἢ6 
[αἴ] λὸτβ οὗ [116 {6 8ἢ Ρ60}}]6 6 γθ οοπηθοίοα (668. 
ΧΧΙΙ., ΧΧΥΪ. 84, 85, χχν]!. 46, χχνὶ!. 1, 6, 8). 
ΔΙ ΏΓΟ, 88 616, 6 ΓΟίοσο πο νγ88 ἴο 16 Ἰαπά, Σἰ 
ΜῊ8 ἴπΠ6 Οδηδδηϊΐο (ἰὴ Οτροῖ : τπ6 ῬΠοΟηϊοϊδ) 
ὙΠῸ ὈΓΙΠΟΙΡΑΠΥ͂ στ 6 ἰπΐο σοπβίἀογαϊίοη τὴ ἢ 6 
ἴον8 (ὅδη. χχχυλ. 2). δῦ 15 1 0116 ἴῃ {86 
ὀἐχργοβϑϑίου Οδπδϑηΐίθ τηΐρ]ιὶ ὍΘ 866 ἢ γον ἰὴ 
ὅδη. Ιχ. 2δ, 6γ6 ποῖ ἴῇ6 Ηκδῃἰεο οοτταρίίοι οὗ 
(818. Ρ6Ορ]6 (θοπιρ. 'π ψπαὺ ἔΟ]]ον 8 [π6 Αἰ ἴδγοης 
Ἰιπὶβ οἵ [}18) ἃ ἴασοῖ οϑί ] 8ῃ6 τοι ῥσοίδης 
᾿ιλθγαῖατα ὄνθρ, ΤῊΘ ο]οβα ἰπἴθγοουγβο ΜῚ ἢ {Π|8 
ΘΛ Τἷς ὉΓῚ 065, ΔΙ ΤΟΔΑΥ οαγτὶοαὰ οἢ ἴῃ δαγ  οβὺ Οὐ πγ68, 
8 το ἤδθοϊοα δϑρθοὶδ}}ν ἰὼ [86 ϑουηλῦῖς οῃαγαοῖοτ οἵ 
1Ππ6 ἰδησυασε οἵ βηδδι ; Ὁ ν᾽88 {116 ονευρονθσίης 
ϑρὶγῦ οὗ ἴπ0 ϑειη το ἴο ψηϊΟἢ δ]ιμοϑὲ 4}} 88 

δι το ἀἰδ]οοῖβ ἤπγα ϑυθοατα θοά : 80 τυ σῇ [ἢ 6 
ΠΙΟΓῸ ἱρποιηϊηϊοιβ τηυϑὺ (ἢ δρὶ για] ἀοροηάδμοα 
οὔ {π6 ἀοροπογαῖο ὅθ, ψ ἢ πὴ ἘΕΖοκὶεὶ ὁμαγροδ 
6), Δρρθασ, (θὴρ. Ζεγρῆ. 1. 11.)--ν ον. 4. 
ΤΊο αἰσουιηπίδηοοβ. δοηποοίοα τὐξὶ ἴη6 Ὀἑγίμ, οἵ 
ΜΠ Θἢ [16 ἀοδοτὶ ρίϊομ 8 501}} οι πιθα 1η γογ. ὅ, 
᾿ϑτν ἴο ἔργρμὺ, ψ|6 τ πὸ πδίϊοη τδί 8Ὲνν (ἢ 6 
ἰρὶνὶ οὗ ἀαγ.--- ΠΡ), ἰπί, τ [λ6 δοίηρ Ὀοτῃ. ΤῊ 

ἀαρεβἢ αἴζευ βῃαγεῖ 18. ἈΠυΒαΔΙ. --- 5 ἀπά την, 

ΒΟΓῺ ἶπιθβ Ἢ "ἢ ἀκα μοθὴ ; δλογγεοὴ, οπονταίδ.---- 
ΤᾺΘ δαπΔαρίηα δηὰ ουἰίηρς οὗ ἴΠ6 παν6]- ΟΣ, 88 
8 ὩΠΘΟΟΒΘΆΤΥ αἰζεσ (η6 Ὀἰγιδ ἴον (6 ἱπάερεμάδηϊ 
Ἰ οἵ (Π6 “114. Απά 7ι8[ 88 ἴῃ [Π|8 ὙΑΥ ΤΠ ῈΓΘ 
᾽δ ἐΧργαϑαθὰ ψηδὺ 18 ΠΘΟΟΘΒΑΤΎ, 80 ἰῃ {16 ΘϑΒΐῃς 
ΜΠ ναοῦ ὸ ἤδνα Ψ]ιαΐ 15 ΟὈΒΡΟΙΠΔΓΥ δηὰ Β[. 
ὙΦ ΟΠῚῪ μα ; ῬΓΟΌΘΌΪΥ ἃ Ομαϊάἀαΐο ζόγι ἴον 

τ Ὁ. Οὐπον ἀογίναύϊοιϑ ἔγοπι νυν οὐ πηννὺῦ: 

αὐ ἐἱρηϊπιεπέιπι, ΘΆΒΟΗΙ : “ἴον Ὀγρ ἴΠ685,᾽ Οοσο, : 
αὐ }υεσυπαάκπηι ἀδρεσίνιτα, πιειιηνι. ---- Μ᾽ γαῖ πτα8 ἀοηθ 
Θἰβοσμογὸ ἴο ἢθυ-Όοσα ἰη δ η 8 (ἀΔουογάϊηρ ἕο 6416), 
Δα 13 8511}} ἀοηθ ἰπ πὸ Εδϑίὶ ἀοόνῃ ἴο {86 ῥγεβοιῖ 
ἄλγ, ἴῃ ογάθγ ἴο παγίθῃ [ἢ 6 ἴθῃ 8 γ βίη, δοουγ ἰησ 
ο ὃν. δηὰ ΗἰΖ., Ὀδόδυδβα οὗ (6 Βνυτθοῖϊο τοβῃ- 
ἱπρ' οἵ 8α1Ὁ, ἴῃ ογάθγ ἴο ἜἘχργεββ (με ἴορ6 δῃὰ ν β8ἢ 
ἴογ ἃ νἱφοΐοῦδβ 11{ὲ,---Αὐυριδθὶ ἀοτῖνεβ ἔσο (ἢὶ8 
[88 Ὀπυδὶ βρυϊπκ]ϊηρ οἵ 8810 ἱπ ῬΑρ πὶ, ---ἶϑ ρου α 8 
αἱ {Π6 βαίὴθ ἅΠπ|6 1ηὐοιι θα ἴο βοῦνα [Ὁ 8 ΙΏΟΓΘ 
ὉΒογοῦ ἢ ΟἸΘΔΉ ΒΡ, ΟΥ (ϑοοροταΐηρ ἤο Οὐ 618) [ῸΓΣ 
Ὠιοαϊΐηρ ἴπ6 πουηα οὐ ἴδιο ΡΡΗΣ [{ νὰ ποῖ 
[Γορυυτ δ οᾶτα ὑπαὶ [611 [ὁ [Π6 Ἰοὶ οὗ [5γε0}}8 
ὨδΌ004] 11 ἴπ [Π6 {1π|68 ὉΠαἴ ϑδιοοθθάθα “ οβορῃ, 
ἢ 6} ΓΠΘΥ͂ ΣΓΘῚΝ [ΠῸΠ} 8 ΤἈΤᾺ ΠΥ ἰηπΐο 8 παιίοι, ὑαΐ 
ΘΩΨΥ͂, ΡΕΙΒεο οη, οοηζειηρὶ ὁπ ἔἰι6 ρατὶ οὐἨ [ὴ6 
ἘΥΡΟΙΔΗΒ ; 80 ὑπαὶ (ΠΟῪ τηυϑὺ ἢανε ἰοοϊκοά |1Κ6 
Δ Θχροβοὰ ἤθάσαϊπ ἴδπια]θ ᾿ἰπίδην (οπ ]] Πρ) 
Δρδῃαομοὰ ἴο ἴΐϑ τα  ΒΟΓΥ͂ (6 Ποαίμθη ουβίοτη ὈΓδ- 
ΘΙ ἱπ ἸΏΔΏΥ αὈδΓίθΓ8), σΊνΘῺ ΟΥ̓́ΣΓ ὕο με ΓΙ ΒὮ. ---- 
ες. δ. ΤΒοθθ 0 Ἀδὰ Ἰοοκϑὰ ἀρ ἴο “οβερὰ ἀἱὰ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

ποῖ ὀνθῃ Ἰοοῖς ἀονῃ τυνῖ ἢ) οοπλραβαίοη οἷν {π66.--- 
“ΤῊ6 εχ ϑύθηῃοθ (800}) οὗἩἨ ἴβγαθὶ 88 ἃ Ὡδίϊοῃ νγᾶβ 
8ῃ ΟὈ]δοὶ οὗ δΌΒοσσοποθ ἴο ἴπ6 Ἐσγρίϊηβ. Τα 
ἰτηαρο οὗ ἃ ομἸ]ὰ [86 τογα δυϊΐα θα, κ5 Μίοβϑβ, 
[86 ἴγρα οἵ ἰδ Ῥθ0}]6, νγὰ8 δοῦν! } ν ὀχ γμοδβοϑά, "" δἴαω. 
(Η ΒΝ Ο51.) [ΟἸΒΘΙΒ : ἱπδϑιμυσ 88. μοι ψαϑὶ ἴὸ 
Τότ δ Οὐ͵θοῖῦ οὗὨ Ἰοαϊ ίηρ ; ΟΥ: ἰῃ {Π6 Ἰοαῦπίης 
νι πϊςῖ ποὺ δαϑὺ οὗ ἰδῖπὸ οσῃ 11ἴ6.] ϑυοὰ ουἵ- 
ὙΑΙ ΤΩΪΘΟΣΤΥ 18 ποῖ ΘΟΠ σον Ὁ ]6 ἩΣ Ποῦ ἃ ὁ0Τ- 
Τοβροηάϊηρ ἱηνναγὰ τηΐϑοσυ. Ηθηρβῦ. ΠΑ ΚοΒ [86 
στοίομοα σομαϊ το 1π ὁ ἴο Ὀδ6 ἃ ΡυΝἰΒὨπιθηῖ 
οὗ ἐλ ΟΥ] ἐθῃἀθηςοὶεβ ἀν ρ ἴῃ [Βγ86] ἴγυηι οἷ 
οἷά (6. χν. 18, 14). 

Ιὴ οσοπίζαδῖ ἩΣῸΣ β0ο} πορ]θοὶ (γ6 Ὁ. 4) δηὰ δβαςὶὶ 
ἰγοδιιηθπὲ (γα. δ) οα 86 ραγί οἵ πιϑη, [68 ΑἸΥἹηΘ 
ΟΠ ρα βϑίοη σβο8 ὉΡ ἰηΐο Θ,ΓΘΑΙΘΓ ῬΤΟΤ ἤθη 6 ἴῃ 
γα, δι, ἸδισταΝ ἴα εἰγαγοὰ ΓΝ [8.6 5. λ}}}- 
[πἀ9 οἵ ἃ ᾿κεἱπρ' (48 80 οἴζεῃ ἱπ [πε Θεττηδη ἰερθπαά8 
ἃ Κἰπρ᾿Β Βοηὴ δη65 ἃ ἀοβογῖοα τηδί ἀθὴ), ὙΠῸ 
ΤΒΟΓΘΌΥ, ΓΒΔ Ρ8 οἢ [86 σ[)456.---ἰὴ ἴῃς Ὠϊοοα 501}} 
δ μοσίηρς ἔσοτη ἴδ6 [{πὴ6 οἵ Ὀἱγί! (ὐσν. ϑαΐ. 7: 
αἄλες α γκαίγε γωδονέδτι). Βαῦ ὈΥ {818 ἀχρτγεββίοι 
ἷ8 αὖ 1Π6 886π|6 {ἰπὴ6 ᾿πϑαΐ ἴο Ις αἰ σοῖο {}1 
ἄδησον ἴο ἴδ 11ξ8 οὗἩ [π6 σἢ 1], διὰ ποῦ ἸΔΟῪ 118 
᾿ΡΌ ΓΙ Υ ον κα να μα ͵)}α«ἀὰ ε6 δαπρωΐπε, υοίο (6 
υἱυετε). [ΤΑΒΟΌΜ πὰ ΒΑΒΗΙ: οὗ τὸ Ὀϊοσὰ οἵ 
ΟἸγο πη βίου δα οὗ [ἢ ραββόνοῦ ἰδπ}} ; [86 ὙΘΓΞΘ 
Βιοδεῖπσ ἰὰ 86 τἰϊαα] οὗἨ οἰγουπιοϊβίο.]Ὶ ΑΔ ἴῃ 
118 ΨΥ ἴγοπι {16 ΨΟΓΥ ΘοΙμτηοποοαθηῦ ὩΣ 

8 σοπποοῖοδα ἱπ ἱβουγσῃῦ πὶ ἢ 116 ἀδδροσαῖα πιονὸ- 
Τηθηΐ ΟΓ δἰζιαίλοη οὗ πὸ σἢ1]4, ἴῃ ΙΣἶκ6 ΣΟῚ 1 
ἷβ αἰ ΤΕΣ ΑΓΒ ἴο Ὅς Ἰοϊποὰ ὈΟΓᾺ {ἰπιθ8 τ ΝΠ. 

18 ἴτοια 88 γε [16 ποιὰ οὗὨ Ῥγοιηΐβο αὐ “οΐῷ 

ὕνὶοθ), Ὀὰΐ 88 Ὀθὶηρ ΒΟΓΙΟΟΒΙΥ͂ πηοδηΐ δπα οσογίδίη, 
8πἃ ποιοθ σοης παρὰ τοι ἱπιογγα ροπ, σθῃ- 
ἀετθά τρογο νἱνϊ ἃ ΟΥ̓ πιέδηβ οὗ ἴδ γορμϑεϊ οι. 
ΠΟΘΊΞΗ. ΠΣ ὮρΑ41ε] οὗ 533, 6Ε8. : σίνθη Ἂρ ἴο 

Ὀ6 ἰγοάάθῃ Ὁποῦ ἴοοί. ΤἈ6 τοοἰ-τΤηδδηΐϊηρ 18 ““ἴο 
ἰτοδὰ ἀονη," ““ἴο γατρὶο.᾿" (“ΤῊΪ5. ΟὨΠ]ὰ νγα5 
ΔΌΪΘ ἴο ϑβαγνίνθ 8930.08}8 ὑγαιῃρ] πη ἡ ΗΕΝΟΘΤ.) 
Ηΐν. : ““ἀοδβρίβοα," ἴῃ ἃ ἀοείναίἠ να κἰρηϊοδίίοη. 
ΤΊι6 σοηηποὰ μχογηῖβα οὗ ᾿ἰἴδ ἴῃ ἴπ6 τιϊάϑὲ οὗ 
ἀδήμοῦ οἰ ΠΏ ΔΙΪΥ Ὁ γοαύθΣ ηρ, τηδ κ68. ἃ8 (Ὠϊηκ 
Ὀεοβίάοθβ οἵ ἔχ. 11]. 2.--- ον. 7 ὑΠογὸ (Ὁ]]ονγΒ 
τπ6 τα ΠΥ οἰ οδοῖοιβ ὈΪβδίηρ ἴῃ [ἢ 6 ἔπόγοδβα οὗ 
188. ῬΘΟΡΪΕ, ἃ ΥἹ810]6 ὁο ΑΥΤΆ ΣΟ. ἀπαὰ τϑα] Ἰζαος 
οἵ 1Π6 ψοτὰ οὗ ργοιηῖθε (ἔχ. 1. 7, 12). Αδοοτγὰ- 
ἴῃ ἴἰο ΗΙΣζίμ, ν αν ὈΥ [818 Ἰηθδ8 ἃ ᾿γδηϑίτοη 
τοι ἴ:6 ἤσαυγο ἴο 086 ΤῊ ΙΒΠῚ τεῦ Δοοογἰ 
ἴο Ηοφησϑί., ἴδε βιι0)]θοἴ ἴῃ Ππαπα 18 δὴ ἰάθαὶ] οὨ 1], 
[παῦ σομηθβ ἴο ΥἹΘῊ ἰῃ ἃ πι 0} 0} ΟΣ Υ οὗὁἨ βομαγδῖθ 
οχιϑύθῃσοϑ;; ΠΩΣ ἽἼ ἰδ ποῖ ΟἿ6 τηγτίδα, δὰϊ 8 

ΠΌΤΩΘΤΪΟΑΙ ΣηΘΑΒΌΓΟ, 81 ἰὰ68] ὉΠ, ΘΙ Ὀγαοίηρσ ἃ 
τα]! ταάο οἵ δυΐυδ] πιγτῖπάΒ (Ναμ. χ. 86. Ποαυϊ. 
χχχὶ, 17). τ Ἵ}"» ΥἼ"3. εἰῦδπον : ἱπίο [μ6 ἂρὲ 

ΨΠ6η τηδίἀθι)8 ὑπὶηκ οὗ ἀγοβθ δῃὰ βῃΘΥΥ (τ 6 ἢ 
ψΟῸ] ἃ (Πᾶῖ 0» ἢ), οὐ, ἴγοῃ) ἴθ δος οὗ Β6Γ Ὀεΐμς 
ὨΆΚΟα, οὗ ἔπ ἰκηοδὲ οπάγιη οἵἨ γουϊῃηα Ὀεοδυΐγ, 
ΜΘ ψου]Ἱά ααἰΐζα ἢ ἰηῖο [86 οοηῖοχί. [ἢΐζν.: 
6 πιοϑῦῇ αἸδιυϊηχυΐϊβηεα τηοτηϊηρ-τπλ6 οὗ 1106, 
{16 τηοϑὲ ὈθΘϑα [Ὁ] βοαβο οἵ γουϊῃ. "ἡ Απὰ ἰμδῖ 
88 ἮδΘ ΔΡΡΘ8]8 ἴῃ βυρροτγί οἵ ἐπὶ8 νιον ἴο 8. οἷν). ὅ 
[4], 80 ἩΣζὶρ αὖ ὉΠπ0 δδ1ὴ6 ὕἴτηθ ἀρρθα]8 ἴο 155. 
χΧχχὶϊ. 9 ἴοσ δὴ Ἔχρ  δηδίίοῃ ἴῃ ἰδ 86ὴ88: “δηὰ 
ἴπου ψοηζοβὺ ἀἱοης ἴῃ [.6 ογῃδιηθῃΐ οἵ 6] 166 8. 
--Ἴ πὸ βρτουπης Παὶνγ δρουΐ [Π6 88 8 δῖρτι 
οὗ ῬΘΟΟΙΔἑΩ ΤΩΑΙΓΙ οΔὉ]6. [ηὐοοουΐς (Ηζν.) 
ὨδΔΙΘάμ 688 ἰβ ποὺ ἴδιο Βυ ̓ οοϊ ἴῃ παπὰ, Ὀαΐ πιοτεὶν 



ΟΠΑΡ. ΧΥῚ. 8-14. 

Ὡδϊεάηοδα ἱπ ουηΐταδί πι0} οἰο ἰηρσ δηὰ ογηδ- 
τεηϊ. 

γεν. 8 Ὀγίηρδ ἴο νίον ἃ εἰριιίποαηΐ αοὐ οἵ βμταοθ 
οΏ  κυτεν αὶ μμε, ῬΑΓΔ]]6] ἴο (μαὺ ἰῃ νϑσ. 6. Τὸ 
ῬΔΓΑ1]Ὲ] ἰδ ποῖ, (αὶ δεν “186 ἰοππαϊπρ οὗ [86 
ον" {Π6Γα ΘΟΤΉ68 ΠΟῸ “115 μαβδίηρ ἰῃϊο ἴδε 
Βαῃάβ οἵ [δγδο], δὰ παῖ ἴογ ἐμὸ ἀν} πρ- Ρἶδος οὗ 
Το ον :᾿ ΠΟΙ ἰδαῖ ἰπ [Π6 ΟὯ6 886 ἯΘ ἔδΥ6 
“106 ψαράἀογίηρ Βογάο," διὰ ἴῃ ἴμ6 οἴμοσ “"ἐδὸ 
οονορδηὶ αὐ βἰηδὶ" (Η1112Ζ.}; Ὀυξ 10 σομβὶϑίβ ἴῃ 
ειῖ8, ἐπα 28 Φϑῆονα) Β ΠΠΘΓΟΥ 88 Βθονῃι ἴο [πὸ 
Ῥθοορὶὸ ὉΥ {Ποῖγ ργεδεγναξίοη δ ἃ ἵπογθϑϑο 'ῃ Ἐργμγί, 
80 τ ψ͵β δον ὈΥ πεῖν 46] νέσγϑῆοε ἔγοπὶ ῖ, 
πο οἢ τοδοβοὰ [8 ἱτωτηεαϊαῖο οἶοβε ἴῃ ἴδ ρΊν δ 
οἵ ἴῃς αν αἱ Ξἧμπαὶ; ἴῃ ἴδ6 ΓΟΓΊΠΘΙ 6880 ΠΙΟΤῸ 
ουϊνδτάϊγ, ἴῃ 186 Ἰδοῦ ἴοσ {6 τηοβϑὲ ρα ἰῇ δὴ 
ἱπσαγὰ μτοβ προλν. ὁ ϑαιτ οοηποοϊοα ΟΥ̓ πιο οἵ 
1116 "“δοείς" νι Ὑμαΐ ροδβ Ὀοίογε, 18 ἀοῆποά 
Ὀγ τδς [0] ΟΡ ὨΥ ἢ ἣν (νοοΐη- Ὁ 110), 88 ΤΠ. 68}- 

ἴῃς ἴπαῖ [6 τηλυτίαθϑ Ὁ]6Ὸ δ ἢα8 ὈΘΟΟΙῚΘ προ 
ἴος Ἰονε.---ΤῊθ πργοδάϊηρ οὗ [ἢ6 οοτῃοῦ οὗ [δε 
ὌΡΡΕΓ ομΐ δηὰ [06 οονοτίης οὗὨ ἴΠ6 μι ΚΟ ἢ 688 
ΒΥΤΩΌΟΪΙΣΘ ἴῃ ρόποτα), {παῖ Ηδο ἰοοὶς [Π6 τι ΐβογα]ο, 
ὨΟΙρ] 688 οὔθ ὑπάρν Η͵Ἱ 8 ργοίθοίίοη, ἱπιθγοβιθα 
Η 86} 7 ἰπ ΒΟΥ; βρθοΐδ!γ, Βυνονοσ, στ [ἢ 
τπουρῆϊ οἵ σοιειτίηρ, (86 ΠΟΠΟΌΡ οἵ Ὀδίγοί 8], 
πιδιτίδρο--- οΘορ. Ἐύπτὴ 111. 9 (πὰ Μἡ ἰ ἢ σοι ες  ΠΪ 0. 
δρῦς ἸΠΔΚΕΙ το τοι οὗ {Π6 ΤΟΥ ΠΡΕ ἐὐὰρὶ εἰ "Ὲ 
ὀρατγίαγο ἔτοπ Ερυρὶ δἀπᾶὰ ἴῃ ραββαρὸ ὑΠγοὰρ 
ἘΜῈ} Βοὰ 868) ; ἃ ἰβουρηὶ ψ  ΐο ἢ 18 οὶ ΤΙ, οαγτὶ οα 
οὔϊ ἴῃ ἴῃ6 δυϑαγίης δηἃ δητογίης ἰπἴοὸ οονοηδῃΐ, 
ΌΥ τηρῶμ5 οἵ Μ]} 1 ἢ [βγ80}; ἡτόν ἰπΐο ἃ πδίϊοη, 
ΠΟΥ͂ ὕθύβδλσηθ ἴ88 μδου δῦ ρθορ]8 οἵ ΦΖεϊιονδῇ. 
(Ὀτρ. οἢ. χχ. ὅ, 6; ἔχ, χιχ., χχ. 2, ὅ, χχίν. ; 
ευῖ. ν. 2; ΕΡΏ. ν. 82.---ἾοΣ. 9 π᾿ ῥασί ΓΟΒΌΠΩΘΒ 
ΥῸΓ. 4, ἴῃ ΟΥΟΙ ἴο πιαΐζθ [1Π|6 ΟἰΘΘὨδἰ ΠΡ ΡΡΘΟΓ 88 
Τόσο ἢ 68 ἰβκωτνὶι Θνοῃ ἩΠιδῖ δ8[}}} ο]οανϑιὶ ἴοὸ 
ἰ5γβέὶ ἴτοπι 8 Οἱ ᾶ8 ἰο ὍΘ ρυΐ ἀνναυ, ἴδ8 
ΓΡΆΒΟΙ δεΐηρ ἰπδὺ ΓΙΟΥ͂ 610 βαποιίιδοὰ Ὁγ Οοὰ ἴο 
Ὀ6ὲ ὙΠΟΙΥ διὰ οπγοὶυ ΗΪβ8 Ῥθορὶθ, ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἃ 
166 Ὶ}] ΡἾδοθ δθοῃς ἴδ6 παίίοηβ. Τλνδ ΘΟ ΔΓ 

οδίίηγ οἵ Ιεγβοὶ δϑ 8 βίο ἰδ ϑυτιὈ.]1Ζοὰ ὈΥ͂ 
ἴῃ. ψαϑΐησ. [ἢΗχν. : οἱεαπβίηρ ἰῃ ἴἢ6 50] θ1ὴ ἢ 
σονθῃμη -βδοτῆςο, ἔχ. χχὶνυ. ϊΖ., 88 δ᾽τθβαῦ 
οἷδὺ ὀχροβέϊοιβ : οὗ {δε ἰατγβ οὗἨ οἸ]δδῃβίη, ς.9. 
[1εν. χν. 19.] Αἱ 86 τυσορεοι ἱπῖο {Π6 τουδὶ 
δι, Ἰοηαίποηθὰ ῬΓΟΡΘΓΘΙΊΟΙΒ, οδβροοΐδ}}ν μτὶ- 
οαίίομβ, ἀτὸ σΌΒΟΟΙΠΊΔΤΥ ἴῃ ὑπὸ δβῇ ; οοιηρ. δῖ. 
ἰϊ. 12, Βα (11. 8. Τὸ [116 ΒΆΤη6 σα, ΘΌΤΥ ὈΘΙΟΠ ΜΒ 
αἶεο τἰς διηοϊητηρ. 6 τὸ ποὶ ἀοδαγτοὰ (ΤᾺΤΟΪΩ 
τὨϊηΚίηρ οἵὨ βρί γι] Ὀομποῦϊδ--- ἴῃ ρἸ δ οἵ 186 
ϑρὶς ἴῃ 5Γγ86].---Ἶ ον, 10. ΑἾοῦ ἐδ6᾽ ΟἸδδὨΒῖηςΣ; 
δ δηοϊ ἢ σοΙηε8 {89 ο]ο ἡ ηρ, ἰῃ τίου δἰγεδὰν 
οἵ ἴδε κἰπρὶγ σμΒΤΑΟΕΣ οὗ ἴβγϑ6] σθῆθγα ]γ, ἘΧ. 
χῖχ. δ; ΡΒ. χὶν. ΤὮο Ἐμγρίίδιι οοἰουτίηρς οὗ 86 
Ραϊητίηρ, ἰδ δ {Π6 β8πι6 {Ἰτη6, μόγῆαδ, ποῖ Ὁπ͵ίη- 
Ἰϑῃ  ἰ0Π4]. --- ΠΡ, ἴγοσῃ ὩΡῚ (ἴ0 Ῥυποῖατθ), 18 Θ᾽Ὦ- 

Ὀγοϊἀογοὰ ποῦ, Ἔρϑοΐ}}} οἵ ναγϊομαιοα “ΟΙΟΏΓΙΒ ; 
ἤδτο ὙΠ κοϊὰ δπὰ βέΐνον, ἤριτοβ, βόνεγα, εἴα. 
ΤῊ δι οἵ νου κίὶης ἰῃ νϑγοὶβ ΘΟΪΟΌΓΒ 18 οΥθἢ δὲ 
186 μτοϑοηΐ ἀδύ ὙΘΤΥ τη ἢ ἀονοϊορεά διμοηρ ἴδ6 
Ἐαγυμίιίδηδ. --ὩὉ Ὁ], οἰϑον]ογο ΟἿΪΥ ἰπ ἴ(Δ6 Ῥοηΐα- 

ἰοηςῖ, οἵ [τ ουϊεττηοθὶ οονοτίηρ οὗἁ 186 [Δ ὈΘΓΏΔΟ]8 
διὶ οἵ 1116 ϑδοσοὰ ἔιγηΐζαγα ; ΠΟΤ ΙΒ} [Ἐ80ΠὉ 8 
δτίϊο]ο οἵ ἰυαχυσγ. ϑοπὶθ μβᾶύὸ ἱμουσαῖ οἵ [Π6 866], 
16 ἀο]ρμήη, ἴῃς ἴοχ, δ ϑρϑοΐεβ οὗ ἤγθπδ, οἷο. 
ΑὝΊΝΕΚ, ἤδαΐισ. ἰϊ. ». δ96 5α.}, οἵ ψ,οθῈ β ἴῃ 
[δς 85.065 ΜΕΤ τηδηπίδοίιτεά. ΤΏ6 ο]ὰ ἰτδηαΪδ- 
ἤοιδ, ὁ ἴδ ΘΟΠΊΓΑΤΥ, ἰοᾶνα οὐΐ οὗ Υἱοῦ [ἢ 
τοαϊετῖδὶ, δηὰ ἸΑΔῪ δἴσοθδδ Ὁροὰ ἴδ οοἱοῦγ οἵ [86 

εξ ἴἕῸτ ἢἰβ ψυἱξρ, αθονοὸ 41} πὶ {6 Ἐαϑῖ. 

16] 

Ἰοδῖμοσ ποῖ δχδοῦν ὑϊαι, Ὀὰΐ οἵ 8 ἀδγὶς οοΙουΣ, 
τοά, νἱοϊεῖ. Βυναῦβ, 2ὲ Οαἰς. Τοῦτ. : βοδυϊοῖ, 
ἩΚΝΟΒΤΊ. : πιόσοοοο. ΝΟΌΣ Βοδειὶ ἰῃ Ατδῦϊα, 
ἴᾺΟΤλ ἃ ᾿ἰοατῃηοὰ Ψ2ον, ἴμα΄ ἑαολαδὴ ἰ8Β ἴῃ6 τοὰ- 
οΟἸουτζοά βἰκῖη οὗ [ἢ ταω. ΤῸ ἰδηπίμπᾳ δὰ οο]οῦΓ- 
ἴης ἴα τοοῖ- πιθαπίηρ οὗ ἴῃ 6 ψογὰ ΤΔΥ 10}γ 
βανα 801ὴ6 ζγϑίεγθηοο.-- -ὺ, Εαυρυϊδη δῆεηδ οὐ 

δλιεηεϊ (οοταρ. οἷ. ἴχ. 2), τηεδῃ)8, {1 βύσσος, οοἴίοῃ, 
οὗ τ δὶς ἢ βρ] πα ϊὰ κχαυτθηβ ΈΓῈ ΟΓΏ, Ὀαῦ δἰδὸ 
Ἰΐηθη, ψηϊσὴ ἰδ ἄηο Κα οοἰΐοῃ. Ηδετγε ἴῃς ἤηρεῖ 
Ἰΐμθη ποδ θαμὰ (τυγῦ8}}) τοῦβὺ ὈῈ τροδηΐ (0 35). 

Εχ, χχνῆ!. 89.---ἨΘΩΒῚ (οοταρ. γϑγ. 8) π᾿ 10 

ΨΆΥ ποοοβϑιϊαίεβ [86 τηϑαηΐῃρ οὗ οονογίηρ ΣῈ 8 
ψοὶὶ (Η171Ζ.), θα γον. 18 868 ἴη6 ποτὰ ὙΟ οἵ (86 

οἸοί δία, Ἡ ΒΙοΝ 18, δοσογαϊπς ἴο [π6 ἰγαϊιίοη οἵ 
186 Φενίϑη δοϊῃ τ ΑΓῖ68, 8.}}ς (σφρίχα τον -Ξ [τοδὶ 8 
ἤπ6 |ἰἶκὸ Βδῖγ), Ὀαξ δοοογτάϊηρ ἴο Η ἰζίν, οο]ουγεα 
οἹοίῃ. Οομρ. Βκαύνιῦδ, δὲ Κ᾽ εδί. εἴς, ΑἹ 4}} 
ονρηΐβ, ἰΐ ἰβ τηϑδπίὶ ἴὸ Ὅθ ὑπ6 Πἰμμθδί ἄθατοο οὗ 
ΒρΙεμάἀουγ, μογ 86 Ο]ο  ἰπρ οσθη ἷ8 ΚΘ οὐμᾶ- 
Ἰη6ηὕ. -  ογ8. 11 δὰ 12. Ἰαΐ ἢ} 0 ὑτίἀ6᾽8 
οὐμαπηθηῖβ, ὈὉΥ ἴμο ἀοία}} οὗ ν᾽ 1 ἢ 0.16 τί ἢ δηκὶ 
5ΡΙὁΠϊὰ ἐγ οἵ ϑοϊοϊηοη 18 80}}} πηοῦς ΥἹΨΊΑ]Υ βοῖ 
Ὀοίοτε 88. ΟὈΣΏῃ. Ὀοβίάοβ, ὅθ. χχὶν. 22, 80, 47. 
Βαὺ { ὄνϑὴ {1Π6 ἢ δϑους ἴΠ6 πδοῖκ 18 ϑοιμοῖ 
Ρεσυ εν (αεη. χ]!, 42), 80 ἀθονὸ 8}1 18. ὅ}6 ἌΟΣΟΥΤα 
(1[λτἢ. 1. 1; 1598. ᾿χὶϊἱ. 8; Δεν. χὶ, 18).---Ἶ ἐγ. 18. 
Ιῃ σοῃβοαιιθηοο οἵ [{Ἰὸ ἀϊνἧις γαρδο νη Ιενδεὶ 
οουἹὰ κάοτη Ποτμο θ᾽ Ὶ ᾿Υ, οὐ οἵ ᾿ἰΖθκ 5} 8 

ῬΒΤΟΠΟΙΩ 588), δὦ ποῖλιπρ ν᾽ 88. ὕοο ΠΟΒΕΥ͂ ; δηὰ 
ἴο Βυςἢ τίς ]ι68 σοττεβροπάειὶ ἴδ. τηαϊηἰθμδηςο, [86 
τοϑῖ οἵ {86 ᾿ἰνίη, 88. {116 Ὠυβραμὰ }ιὰ8 ἴο ργον]άθ 

Ἴ]νὲ σποῖθδ 
ἀδ]ϊοδοὶθβ ΔΡΡΘΆΓ ὕο οτ 18 σομ γα ἴο {Π16 8018] 

[οοὰ οἵ {μὲ μθογ]ὸ ἱπ Ἐαυρῖ. ΒΥ δι νυτὰ ἸΡΊΘΝΣ 

{8616 ἰδ ποὺ ἐχρυγοββοὶ ν]ικὶ ν 88 ἰηϊθα αὐ ἃ γεδιεὶν, 
δἷοης ὙΠ [ἢὲ γυίοβον εἰθηηθμῖθ ἰὼ δ] δῖ σρὲβ 
Ῥεΐογο. ΒΥ τηθϑηδ οἵ ἔπεῖς Κίηράοπι ἐπα ΚΙΒΜΙΣ 
ΟΒατδοῖοσ οὗ ἴῃς μϑορὶθ ἰῇ βΈΠΕΓΑΙ γὰ8 801 80} 
τορτοϑρηϊοὰ Ὀείογε [6 Ἀεδ ] θη πιο. 480, ὑπ 
80 00} ἴδπο τἸηογὸ μ᾽ οὐ] ΟΌ5]Υ 68 {μ6 Μοβϑληὶο 
ἰάθα νᾺ8 βυῃι 0] 1Ζοἃ {ποθ ῦγ. Βοϑί θα, ΠΟ γὸ ἷϑ 
αἶδο ἃ ὑσχοραγαίίοι ἴον οἢ. χνὶ. ΟὈπῚ}». ἰμ Δα Ε101}, 
Οδηΐ. νἱ. 7 [6]; [,μΔ}. 1]. 1δ.--Ἴ 6 ἜΧ᾿ΓΔΟΡ ΒΔΓ 
Ἰδδιν οὗ 18γ86] ἰβ ὑμὶν ἰανν (Ποιῖ, ἰν. 86 εα.} διὶ 
(μεῖς Μεβϑίδῃ ([8. χὶν. 8 [2]}.--- πον. 14. Αἰτοθαν 
Ἔχ ρ δεὰ ἴῃ ἔχ. χν, 14 54. ; 8.}}} {ΥΠ]ογ ἴῃ 
1 ΟΒτοη. χὶν. 17; 1 Κίηρβ χ. [1 ἰδ Ὅὼ ποῖορα 
{παῖ ἴδτα6ὶ ἴ8 [8 ΒΡΟΚΘῺ οὗ 88 ρεσγίοοεϊ {ῃγουρῇ 
Ζοβόνδι, οὗ ρχταθο, ποῦ ὈΥ͂ παί ΓΕ ΟΥ ὉΥ τοδβοῃ οὗ 
τοοσῖι. Εδὶ ΠΥ] πο88, ἐμεγοίοσε, πουἹὰ λιαγο ἰκορὶ 
Ππεμὶ ἰῃ [μἷδ κίοσγ. (Ηοβ. ἰϊ. 10 [8] ; Μίο. 11. 9.) 

ΑΣΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΚΟΤΕ. 

ἀτήπε δοοοῃα βίαρμο οὗὨ {118 4] ζου 981 ὨΒΙΟΥΥ, 
Ἔχ ἰδιιοά ἱῃ νοῖβ. 8-14, ΓΕΡΓαδοηῖθ 108 δ ὩΌΪΑΥ 

Βομου δηὰ βἼοΥΥ οοπίεστοα οὐ 88 ἰάθαὶ νἱγρὶπ ἴῃ 
ἮΘΓ χα  ἰαϊίοι ἴο {π6 ΤΑ οἵ ἃ Βροῖιδε ἴο ἴῃς Κὶῃ 
οἵ Ζίοη, δῃὰ ἢδσ ἀδοογαίϊοι Ψ} ΒΡΡΘΓΘΙ βυϊο 
ἴο ἢδν οἰεναίοα βιαίίοη. . . . Ὑπιὲ ἀνδοτ ρος 
Ῥγεβεηΐβ ἃ υἱνίὰ δηὰ ἱπηργοβϑῖνα ἱπιαρα οἱ δὲ 
δἰῃρΌϊαν φοοάπεεβδ οὗ Οοἀ ἴο [δγϑεὶ, ἔγοπι τῆς σας 
{πᾶὶ Ηο νἱδὶϊοὰ τῆι ἱὰ Εργρῖ, δῃὰ σαϊβοιὶ Ὁ 6} 
ἤοσα ἴδ ᾿ονν απὰ ἀερτγοββοὰ οομάϊοι ψ  ΪΟἢ ΠΩ 
614 [λ6τγο, ἴο [116 ποδσεϑί [ΘΠ] ΒΕ ψ 10} Η π186}}, 

δῃά ἰδὸ δἰσμοϑῦ Ρ]δοα διροις [16 Κιμμάοπῃβ οὗ ἴδιο 
Ἶ Ἢ 



162 ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

ρατί. Τ|ιο τοϊαϊίου ἑοττηθα Ὀοΐπνθθη Το που δὴ δηά 
676] δὖ ὑπαῦ ἰηϊογαβίϊης ροσοὰ 84 ΑἸ γον Ὀθθη | 618 
πο ὕπ80 ΟἾΟΘ ΤΟρΓοϑθηΐθα θυ [ἢ6 ἱπιαρὸ οὗ 
[16 τρδιταρε- απϊοη. "ἡ 8.666 88. 1. 1, }ν. 1; Ηοκ. 
ἷ,. -ἶς ; δον, ἢ. 3. “Ἰπάδοϑὰ, 0 δαυί ] Υ τοϊδ το 
φουἹὰ 80 ΠΟΥ δαῦο Ὀθθη ΟΠ ρ]ογοὰ 889 (μδὶ οὗ 
ταδιτίαχα ἴο ὀχ Ὁ [Π8 παίατο οὗ ἔμπας πα] ονοὰ 
τοι, ἰὴ νἰγαθ οὗἨ ψὨΪοἢ ἰῃ9 1οτὰ ποῖ ΟὨ]Υ σοη- 
ἴοστοὰ ᾧροὴ {πολ ἴΠ6 Το ἀΟΥΤΥ οὗ ὑδιιροταὶ 
Βοοά, θυ αἶδο στδοϊοι θὶῦ οοπάἀθβοοπ θὰ ἴο τηδίῃ- 
ἰδ ἢ ΤὨθηὶ ἃ τηοϑὺ ἰηὐπιαΐθ δηὰ οπάθδιίης 
1 γοἤϑηρο οὗ ἴονθ.. .. [Ὁ 15 [86 ἰπίθγηδὶ τὸ- 
Ἰφυ ΒΡ οΒ 8 Ὁ} 18η64 Ὀδύποοη ἴμθηι δηὰ Οαοά, 
Πα {πα βρί γι [4] ὈΪοβϑίη ϑ ἱτηπηοάϊαίο!] Υ στοσίησ 
ουΐ οὗἩ ἴἴ, νΒΪΟἢ 816 ΒΘΓΘ ὈΓΙΙΊΔΓΙΠΥ͂ ἀπὰ ΟΒΙΘΗ͂Υ 
τοίοιτοὶ ἴο. ἔθη [86 ουϊνγαινὰ ὑδιῃ ροσαὶ Ὁ] βϑί πα 
βοσυγοα 1ὰ (ἢ6 ὀονοηδηΐ, δηὰ ἴῃ Ὑρὲ 830 το] χα, 
Βῃοι]ὰ ὩΘΡΟΓ αν ὈδΘὴ σἱονγοιὶ 88 δῃ Ὁ παῖδ 
δηὰ ἱπαδοροπάθηΐς ροοῦ, Ὀὰϊ ΤΑΙ ΠΟΥ 88 0Π6 ΘΧΡΓΟΘ- 
βίοη δῃ4 ϑιῃ Ὀ]6 πὶ οὗἉ δβοτηθ ἰηρ ΕἸ ΟΣ δηὰ Ὀο ον. 
ΤΊΏΘΥ ΓΘ οὗ ὈῬΓΟΡΘΙΙΥ ὈΪΒβ᾽ 95 αὖ 41}, ἐχοαρῖ ἴῃ 
80 [ὯΓ ΑΒ ἴπον Ὑ6ΓΘ Π614 ἴῃ οοπηροίίοη μὴ ἢ [δ 6 
ἴανουῦ οἵ Ἡδανθῃ, δπα Ὀθϑροκο ἴΠ6 [6] 8} οἵ 
Ἰονθ ἰπαὶ βυθθιϑῦδα Ὀοῦιννοοη Φοπονὰὴ δπὰ ΗἸ8 
ῬΘΟΡΪΘ. ... Βιυὲ οοπδίἀοτίηρ {6 δΐανα πῃ ψῃϊοῆ 
ΠΟΥ͂ τ ΓΟ ἰουπα ἴῃ Εκγρὶ, πον τὰοἢ ποράρα ἴο 
ὉΠΟάΘΙΖῸ ἃ ὉΓΟΟΘ688 οὗ ριυτ βοαίύίοι, ὕο Αἴ ὑπο τὰ ἴον 
Ὀοατίησ τ μηΐ 80 ἱρὴ πὰ ΘηΠΟὈ]ἑ ρ' ἃ Θμαγβοῦου. 
Τμδΐ τηδὴν τίΐο8 οἱ ο]οδηϑίηρ βῃοιϊά ἤανο Ὀθθη 
Ῥγοϑοῦ θὰ ἴο ἴΠ θη}, δῃηᾶ ἃ Ἰοῃρ' ΘΟΌΓΒ6 οὗἨ ρῥγδρϑγα- 
ἸΟΓΥ ἀἰ8ο 0] μ6 ἀρροϊποά, οτἷ Ὀοϊοκοπεά {ἢ6 
1μογὰ Β θαγηθδὶ ἀθϑγθ ἴο πᾶνα [6 πὶ ααλ} 18 64 [ὉΓ 
[Π6 ἀχα]ίοὰ βίαϊε δῃὰ ἀδβίίγ Ηθ νἰβηρα ἤθη ἰοὸ 
ἢ]. Δηὰ ὑδτουρπουΐ, ποιῃϊηρ ψνὰ8 ψνδριϊηρ οὗ 
θη σοπηραβϑίοη δηὰ {αἰ ἴα ἀραϊΐης οὐ Ἠΐε 
Ῥατγί. Ετοπὶ ἴῃς βγβὲ δ οσον πο {Ἰὸπ ψιῦ ἢ τμαΥ κ8 
οἵ Ηἰβ ροοάπθ8β8. Α []η688 οὗ βουνοῦ δπα μΊΟΓΥ 
τοϑίβα οἢ [Π6πὶ [ἊΓ 81 Γρὰ β8ὶπρ νῃδῦ ἘΠΕΙΓ ὨΙῚΠΘΓΒ 
ΒΙΟΩ6 τηϊρσὶῦ ἤᾶνο ναγγαητοα [ἤθιη ἴο ἐχρεοῖ. Απὰ 
Μ 1161) [16 Ἰηράίοπι αἴ Ἰ480 ΤΟΒ6 ἴο τηογὶ αἶδι) Βρ]6η- 
ἄουν, ἀπά σοοοῖνϑὰ [6 σοπβτγπιδίϊοι) ἀπ ΘΏ]ΆΓρ6- 
τηθηΐ ρίνθῃ ἴο ᾿ξ, δβρθοΐδ! νυ ἱπ [16 ἄγ οἵ Πανια 
δΔηὰ ϑο] οι 0}), [ἢ 6 Βαττουηάϊηρ μθδίἢθιι ΤΟΓ ΘΟΙῊ- 
φάμεν ἴο οὐσῃ πᾶν ἴῆθτο 8 ἃ ρσγθοῦ ΓΑ] Υ͂ ἴῃ 1ἢ6 
ἉΡΟῸΓ δη(ἰ Ὁ] βθῖη οἵ ρανοη. Τ1|Ὸν βὰν ἰὴ 
ἴηγϑθὶ, 85. ἃ Ῥϑορὶθ, ᾿ἱνίηρ τηοπυιηθηΐβ οὔ ἰῆθ 
τηΐρ] Ὁ ΘΟ ΔΟΥ οἵ αἀἰνίπο στασο, μον ἰΐ σα οχαὶῖ 
1ῃε [ἐν Ὁ]0, ἀπὰ αν [86 ροῖνοῖ8 οἵ ἔπ ᾿νοῦ], δ8 νγ6}} 
88 ἴα Ὀουπ[ίε58. οἵ δῆτα, ἀηάοὺ σοηϊτὶ δαϊτίοη ἴο 
[6 [αὐ ΠΘΓΆΏο6 οὗἁ 18 θθποῆσρηῦ ἀοβίρη. "--- Ελτι- 
ΒΑΙΕΝ᾿Β ἰχοζιίοί, ὑη. 166-168.---. ΕῚ 

γοῖβ. 15-34. ΤᾺε Ἡογνὶδίε ηζα λιν ίτοδε. 

γον. 15 18 ἱὴ ἴπο ἔοστη οὗ δὴ ἰηϊγοαποίϊίοη, πη ϊοῇ 
ΔΠΠΟΙΠΟΕΒ ὑνγὸ μαγίβ οὗ τῆδί 9}0]]ὃὸγ8 : (1) {Π6 
παΐέμτε, (2) {πὸ ὀχέεπέ (γετ. 28 86.) οἵ {86 βθορ}6᾽ 5 
δβἰπηΐηρ, ΤῊ ἰητηοβὲ παίυγο οἵ ἰδ 18 τοργοϑθηϊοα 
88 Ὀρίηρ 8 ἰγτυδίϊηρ (Π 2) ἴῃ ἴδιο φῦ, οοποοίνοα 

οὗ ἀρατί ἤοπ) ἐδ6 Οἰνογ, ἤθποθ 28 86}{-τἱ ἢ ϊθουβ- 
Π688, ῥτίά ὁ, βοουυτγ. ΤῈ ΧΑΥ ἴῃ Μ ὨΪοΣ ΒΌσἢ ἃ 
861{-}]ραβίτιρ ἀϊϑροβί(ἰοη εχργθββεά 1! ἴθ ροῦ- 
ἴγαγϑὰ, ἴῃ δοοογίδποο νυ ἱτἢ τ ἰ οἵ ἃ νἱΐο, 88 
οτιιϊοδίξου, α}1κ6 Ϊπ ἃ Ρο] 164] ἀπά ἴῃ ἃ το] ίοιιβ 
Ῥοΐηί οἵ Υίϑνν, ἔτοπι {86 ἔἰπιο οἵ Βοϊοπιοι. ἩΘΖΟΡ 
(πὰ ουππεοξίοη τῦὶϊἢ σοσ. 14), ου [86 δτουηὰ οὗ 
[86 τερογ', {86 ἴδῃ) ΟὗἩ (ὮῪ Ὀδδαΐν ; ου ἐπδὲ στουπὰ, 
τοὶ γίηρ ὈΒΘΓΘΌΡΟΠ 88 ὈΡΟῚ ἃ οδασίοσ, ἐμδὲ ἴδοι 
οογίδ ΠΥ ἨπΔαὺ {118 111}6 θονο οἴμοτα, δ8 ἰἢ ηο- 
ΕὨΐπρ ἐου]ὰ τον ἔΐιοβ οἵ {ΠἸ ῊῪ γτίνηερο (Κυὰς 4; 

Βον. χυῆϊ. 7). [ΟΥδιοῖβ : “ὁ Ὀθόδαδβα οὔ (90 Επρ. 
.); οὐ: “οὐ ποίδηἀίηρ,᾽"" ἴογροϊηρσ [16 

πϑῖὴθ ὙΒΙοΝ ὑπο ποᾶάδϑὲ τοοοϊγοὰ ἔγοπι ΕΠΥ ἢ α8- 
Ῥαπὰ; οἵ: δζαίηδέ, ὑ.6. δραϊηδὺ ΤΥ Βυβθαπά, 80 
ἴπαΐ δά πα! ὕοΎ νου] 6 ϑρεοὶῆεοά, σι ]ςἢ 18 ἀγαρσαι 
ἴῃ ἤτοι τοῦ. 82.] δῖ, χχχὶϊ. 16; Ηομ. χιῇ. 
8.--ΤῊῆο βονσίηρ ἕογίῃ οὗ υἱγοδιγαϊπθὰ ἀἰθβῖγε, 
[89 οχίθαϊ ἴο ποῖ ὉΠπ6 ἀρ ΘΠΘΙΘΟΥ͂ τοδο θά, ἰβ 
οχργοββοὰ ἴῃ ἴμ6 βοηβεθὶ ὙΔΥ ἴῃ [86 ΜΟΓΩΒβ: 

διοᾶ ἀἰάκδὲ ῬοῸΣ ουἱ, εἴς. (οἢ. χὶν. 19).--ῦὴν ὟΣ 

Ηβκαβτ.: “ μἰδ 86 ἱδ," δ ἐῦ τὴ8 ποτὰβ οἵ {8 
Δα] ύογοβθ, ὑμαΐ ἰβ ἰο 8δὺ, ἴο ἷτα Ψ1]} 1 γ]ο]ὰ 
ΠΑ 8611, ΗἸἹΤΖ. : 12ν. ὑδπουρὶι αὖ βοηλα ἀἰβίαποο, ἰ8 

ἔμι6 ΟΠΪΥ͂ ροβϑί 5 βιθ)θοῦ ; ῬΤΟΡΤΙΥ Ὑηὴ), Ὀαΐ {6 

σορυ]α 1188 ἴᾺ]] 6 ἢ ἀνγαῦ Ὀεοδα88 αἵ δ βοΐης Ὀεΐογο. 
ΚΙΙΕΕ. : ἷβ ἰδ Ὀδοαπιο, ἰηἀοβηϊίον : δὲ ΤῃΠοὰ 
Βαάϑὺ ἴο Ὀοβίον. Α οοῃίγαβδ᾽ ἴο ὦ ὍΡΙ : ““ απὰ 

ἴποιυ Ὀδοοιμοϑῦ ταΐηθ,᾽ ἴῃ γοσ, 8. (Οον. ΡΒ. χὶν. 
12[11}} ᾿ 
ΕΣ Α ἀοβοσρέοι ἴῃ ἀοία!] οὗ ὑμι6 ἸΔοἸ] δ τ 

δα τη ἰΔο]αἴγοΟυΒ ΜΟΥΒΠΪΡ 88 8 ἀθιι8θ οὗἉ {Π6 χἱΓ[8 
δα ὑ]οϑαίηρβ οὐ ψθῃονδῆ, δηὰ ἃ ΤΠΟΓΟ δ ἃ ΙὩΟΓΒ 
Ὠοίηοιι8 ΤΟ ΌΟΥΥ οἵ Ηϊΐπηι.---ΤῊὩο ψοσβῃΐρ οὗ ἴδ 
ὨἰΧὮ Ρ]άσο8 ννἃ8 81}}} 6 ΟΒ ἢ Ρ οὗ Φεομονδῖν, δι 
88 ΔΙΣΟΔΑῪ ἃ 801-110 ἀορΈΠΟΓΙΔΟΥ ἴγοσῃ ἔλπ6 
σοι λδη {δαῦ {Πθτα βου ὍΘ. οὔθ βΒδῃο ΤΥ 
(θϑυῦ. χὶϊ.}), ἃ ἀϊνογχζθπόθ δοοογάϊηρ ἴο ἴδ ΠΟΥ δηὰ 
[οταὶ μη ΟΧΘΙΏΡ]68β. 16 ΠΩΣ 816 ἴῃ ὉΠδιηδοῖνεβ 

δῖσ ρἴδοθα, παίισαὶ οὶ ρἴϑ 8οὺ ἀραγί [ὉΣ ψουβηΐρ, 
τηθϑηΐ 85 ΠΟΥ νόσὸ 0 116} [Π6 Ἰδοκίπες ο]οναϊίοη 
οἵ μιοατί, εἰθοϊἑηρ 88 ὕπεν ἀἰὰ 186 πρὶ ἤϊρη οἵ 
[6 ἱιημασίπαίίοη ; ΓΘ, 1π Θοηηδοῦοι 10 86 
ϑιιαθαΐβ : ὑδηΐβ, τηδιὶθ οὗ ναγοραϊθα εἰυ β [ῸΥ 
βατι ΘΒ, ΟΥ ρτονϊ θὰ τι ουτγίαϊηϑ οὗ {116 βάτηο, 
ΟΓ---8}}4}} ΨψῈ 860 ἴ---ἰαϊὰ οὐδέ ψὶ ἢ} νατγομαϊδὰ 
σαγρεῖβ, ϑϑοϊηρ ἴΠδὲ δ ἢ) ὑΠῚΩΡΒ ὉΤΘ ᾿σονθῃ ὈΥ͂ 
ΜΟΙΏΘῺ ἰοῦ Γηθ6 Ριιπὶς γόηυϑ (2 ΚἸΏΩΒ χΧΧ. 7). 
ἨΈΝΘΒΤ. : ““61}8]}] ἰάο]- Το :}]65 ἴῸΣ ἀοτηοϑβεϊς υ86." 
ΕΜΨΑΙῸ : 8Π14]] δ] ἴδι 8 (νοτβ. 24, 81). Τε ψουβμὶρ 

οὗ Αϑίδιϊο (Π). Βεοδιιβα οὗ ἐμὲ δορὶ πεῖ: ΤΌ, ΄- 
Ηἰ σὶρ Ἰμαῖκθϑ τηϑητίομ οὐ “" Βπη}}}0Γ ρίθοθβ οἵ Ἑ]οἱ ἢ 
8.180,᾿ θυ τεθοὺϑ ἴπ8 Ἰηθογργοίαόη : ““μαϊοποα 
Ισἢ ρῥίαςθϑ ; τοίοστίηρ, μόύνενεσ, ἴο ἄδη. χχχ. 35 
84. (“116 86 ηπϑιιοιϑ ὈΙ ΟἿ Ὀδύδπιθ Δ ΟΏ ΟΥ̓ΟΥ 116 
ῬΔΥΓΥ-ΟΟ]οῦΓγοὶ τὰρβ .--δην, η880., Γυογτίης ἰὐγ αν 
ἴο Ἴ)3, [86 Ὁρ' ροϊπυίνρ; το [86 “Ηρ ρίαοεβ," ἐς. 

ἴο [6 Αἰμῆι μίασθβ ἐμμδ οἰοίμοά, [ΗΈΝΟΒΤ. : ἴο 
ὯθΘ τοίριτοα ἴο ὑδλθ Ῥδγδπιοῖγθ, ἰὴ [ἢ8 ΒεΏ86 οἵ: 
ΚΜ} τΠοτ.ΟΥΠΘΙΒ: ΟἹ [Π6 σαγρμθίβ (1) 'π 189 
θη -ἴθι}}168. 1 -- δ 3, ἃ Ῥαγοηοπιαβϑία ἢ 0. 

ΤῚΝ νὗ, ἔ. 6. δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἰδ οἵ [8γϑε]. 

ΤΏΘΥ οὐ] ποῖ ἴο μά οδιἴταποθ. [Ὁο0ς. : φ) οὶ 
ἀο ποῖ οοπια ἤγοιῃ αοἂ ἴο γου, ἴθ 0116 ἂτῖξ ἀπὲ 
{πὸ Το ρ]ο, Ὀαΐ 816 Σνπ ]008 οὗ γΟῸΣ οὐσῃ Ὠθδτί !] 
ΠΛ Νίδγ, ἴῃ τοίδσθηοθ ἴο {86 οἷαιιβο: “δηὰ ἀΐάδβι 

μὰ 8 Βατ]οῦ ἀροὴ {ἢ 6η}.᾿ [ΟἸΒοτα : (86 1ἰἶκὰ 
88 ὨΟῦ ΘΟΙῺΘ ὅο Ρ838, ὩΟΥ Μ1]} ἐξ ον Ὀ6. ΗἩΈΝΟΞΤ.: 
86 1κ6 5}}4}} πιοῦ ὁοῖμβ πο Ἀδρμὲδι, 88 ἀθποϊϊης 
ὈΠΡΓΘοοαἀδη δα 8Π 816} 685 1|688.} 

6Γ. 17. Α σομῖγασί Ὀοίνοοη ταὶ γὰ8 ἴδοη 
δηά {Π6 ΓΟπΡΟΣ ἴον ΙΟᾺ ἰδ ὰ8 ἵδθη. Αἴ 109 
ΒΔΙΏΘ Σ1Π|6 ἔὮΘΓΘ ΟΝ ΟΟΙη68 ἰηΐο νἱθν (ΠΡ. ἴῃ 

ΕΓ. 18 ἴοτ ἐμ6 εϊτά εἰπ|6) [Π6 τοῦ ον οὐ Φεἤογαῇ. 
Τλλροα οὗ τδθὴ---(ἰἀο]α Ὁ 1 ΚΘ 614}} Ὀθοδῖιδο οἵ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ͂Ι. 18-27. 

ἰδο ἤρατο οὗ α σοιπδῃ ἴΠ6 ἰ018 8τὸ τϑργοδοηΐθα 
86 τε. [Ηλν.: ἰπιαροθ οἵ ἴπ6 τιρηιότγωηι οἰτὶϊε 
(ρλαϊιδ)ὴ. ΕΜΨΑΙΡ : Ῥϑῃδῖθβ (᾿ογαρΐτα), οονογϑὰ 

«ἢ οτηδιηθηῖΐ, ϑοῖ ὑρΡ ἴῃ ἴπα Ποιιθθ, μοπουγοα 

«ἰτ} ἐδοέίϑέενπἰα.]--- ὅτ. 18. ΤῊ6 “ὁ σονοσίηρ, " 
δεοσοτάϊηρ ἰο Ηἱζίρ, ἰβ πιδδηὺ οἵ ἔπ6 ο]οιἴηρ οὗ 

{86 ἰάοἷβ τὶ τα ΒΡ] μα ἀτάροῖυ ; ΜΟΈΒΒ : οὗἉ [6 
πταρρίπρ ὑρ οἵ {πε »λαῤὲέ, σιῆδθ ἘΠΘΥ ἀτὸ ρ]δορά 
ἴῃ ἐδ δῃχίπο. ΤΉῸ ““βοϊτἐπρ Ὀοΐοτο δ [ποπὶ ἴοοκ 

δ 66 ἰῃ βαοσίδοο ([μον. 1ϊ. 1, 2). ---ΜΎ, ποῖ ον 88 

δηὰ ἔοι αοά, Ὀμὰΐ 581}} τῆοτο δα Ὀοΐῃρ ἀοϑυϊποα 

ἴον Ηἰπι (ἔχ. χχχ. 23--28). ΟἿ. νυἱ. 18, υἱῖ. 11.-- 

γεν. 19. ΑἥΒ8 ἴοῦ ἴ86 ογοοϊίοῃ οἵ βαποίιαγ 8 (ΥῈΣ. 

16) πὰ {16 πιακίηρ οἵ ἰάο]8 (γεγ. 17), 80 ἴοτ [86 

ΒΟΠΟῸΓ ναϊὰ ἴο [π6 δᾶτηθ, 1βγϑοὶ ἀθργίνοὰ Ὠθγθε 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ οἵ Ἀγ οἰοίμεβ, Ὀπΐ ἐσθ οὗ {1|ὸ ἀϊν!πθ 
ἴοοά (γεγ. 183. Το τίσ Βοδίμθη σοσβΐρ οἵ 
ἩἸΟΣ Αϑὶ8 1--ὐ πὴ, ποῖ ἰηϊοστοραιίγογ, Ὀαῦ {86 

βἴτηρὶα βμοοκίηρ ἴδοι.--- Ἴ ον. 20. ΤΏ Ἰδϑὲ δίθρ οἵ 
Δροβίαδυ, ϑυθη [ποῖ οσγῃ ΟὨ]ἀτθῃ |---- ΠΡΙ ΟΠῸΘ 

ΤΏΟΓΟ, 8ἃ8 ἴῃ συοῖβ. 18, 17, 16.--- Τὸ ΟτβῃρΡ οἵ 

Δο]ος ἢ, 88 ἰξ οχἰβιϑά ἔγοιῃ [86 {ἰπ|6 οὗ ΑΑ2. ΠΣ] 

δ : ἴο 814} ἴῃ δαοτίβεος ; δῃὰ [ἢ 6 βᾶπὶθ ἱδίπρ ἰ8 ὁΧ- 

Ρτεβϑοὰ ὈῪ δήϑιο, ὙἱῈ} τ θο ὉΓῚΣ’ ἴῃ νοῦ. 21 ἰ8 

ἴο Ὀ6 οοππροοϊοα, ἴῃ οὐδθν ἴο δβαρ δίῃ ἴο 8 Ἴ"2")Π3 

83 ἃ ᾿υδίταϊίοη ἴῃ ἴπ6 8.86 οὗ Ὀυτγηΐηρ ; 2 Κἴτρβ 
χχῖϊ. 10. 76. χχσὶὶ. 86, νἱῖ. 81. ἩΈΝΟΣΤτ.: 
“ΤΏ μαβείπρ ἐπσοῦρὮ τγὰ8 ἴΠ6 τηοῦθ οὗ δἰαγίηρ, 
δὰ ἐμ ἀδνουγηρ 88 ἰδ6 ΘΟΒΘΟΑΌΘΩΘΘ Οἵ [ἰΐ.. 
ΤῊΣ ἰάο] τῶϑ βιιρροβοά ἰὸ θὲ μγεϑϑῃΐ ἔῃ ἔμ6 το. " 
--ἰο πὸ απεδύίοι: "ἢ ὨΜΡΊΌΠ. 8. περϑῖν 8 ΔΉΒΥΣ ἷ8 } ΡῸ 

ὀχρεεϊοα, 88 ἴῃ οἷ. νὴ]. 17: ΜΑβ Ὁ ([868 βδουι ἥοϊηρ 
οὔ 18 οὨ ]ἀ το Π) 1698 ἔπδη, οἴο. ΟἿ [Π:68 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 
ἴι ἴὯΥ δχοροάρά ὑπο, [ΗΠζν.: Υδϑ ὑΠοτθ 581}}} 
ἴοο ᾿{π|16 οἵ γοῦγ Ἡ Ββογθάοτῃ ' ΠΆΤΉΘ}Υ, ἴο ϑῖορ σὴ 
γεῖβ. 1ὅ-19. Ἡξναβτ.: Ηδάδὺ ἴδοι ἴοο 1116 οἵ 
[ῊΥ ᾿ὩΞΠογϑάοτῃβ} [πϑἰεδά οἵ : “ΤῊ, 6 ἤάγα ἴῃ 
γώ. 21: ΜΥ; ν»ῇαΐ ναϑ ἴῃ {Πιὸ (ΓὈΓΤΛΘΣ το] ἐοὴ 
ἱπῃητηδη, 8 ἴῃ ἐπα ἸΑΌΌΟΣ ἢοῦ ΟὨΪΥ 8 ΤΟΌΡΟΓΙ Β, 

Ὀκΐ 4180 ἃ Τ᾿ ΓΙ ΘΓ ΓΒ. Οὐ ΓΑσο ἀραὶπο (σα. ---Ὗ 
Φ2,͵ ἍΠΟΓΟ ὕΠ6Γ 8 ΠΟῪ 8 ἐγδηϑί 00) ἴο 6 οχίομπϊ 
οἵ [86 Ἰἰάἀυϊαϊτουξ δοϊίηρθ, γγθ αν 8 ὙΘΤΥ 8008] 6 

τεϊσοβροοϊνο ρίδποθ ἰῃ τοοδηὶ] Δ ἢ (03), ἀπά, 

οοΟΙΤοβρομἰηρ ἰο {Π6 ποῖ ἄθρτοο οἵ ουϊνεγά 
ἰἀοϊεῖσγ, {86 ογαο  []ποβ8 οὗ αοα ἴῃ {6 ἱππιοϑῖ 
Βοαστί. 116 τεςο]]δοοι -οἵἱἨ Ἑἰδ6 ἤγϑὺ οοῃάϊ! οι 
(νογβ. 6, 7) ποι] ὨδΟΟΘΒΑΓΙΥ ἤδνο Ὀδοοτηθ ἴδ 
ΓΕ δτη ὈΓΆΠΟΘ οἵ Φοποναὶι. 8. 61{- }]ϑαβίωρ (Υ6γ. 18) 
ἀἰὰ ποῖ ἀ)ονν 1 ἴο οοπηὸ ἴο {818, Ὀπΐ βοὴ ποῃ- 
ΤΟΙ ΘΤῚ ὈτΒΠ66 ΜἈᾺ8 ἴῃ6 ραγοηΐ οὗἉ Βιι0 ἢ στας τὰ 6. 

γον. 238. 116 οαὐέθηξ ἴο τίσ, 1 δ οἢ. ἀρρτα- 
γατίτ, [Π6 πΙΑΙ ΓΔ] 688. σοῦ μοὶ. ΤῊΘ ῥἱοΐαγθ, 
Ὠΐμοτο μανίηρ Τοίθγθησο ἴο τοὶ οῸ8 ἸηαίξεΓβ, 
ΠΟΥ͂Γ ΔΘΒΌΤΩΟΒ ἃ ΡΟΪ1 0102] 6. [Ὁ ΔρρΕδΥΒ ὑμαΐ [}6 

ὨΓΔΌΟΙ σίγθη ἴῃ ΨΟΙΒ. 15-22 185 ΠΟῪ πϑειὶ 
ΔΒ ἃ ΟἸοιπἰηρ ἕο [η6 ὑπουχῆὶ πῃ 8 ἤρσυγαῦνο πα Υ. 
ΑΥΟΣ Δ}, εἴο. Ηοιρθῖ. υπαἀοτβίϑη ἀβ ὑπ Ἔχργεβ- 
εἰοῃ οἵ ἔϊπιθ: ἢ (ἢ ὀρργαβοίοῦ ὈΥ͂ {πὸ ψοτ]α- 

ὝΟΤΒ [δ6 Ὑἰρθαδρι Ὀδοδῖηθ ῬΓΟΡΕΟΣΙΥ παίλομϑὶ. 
Ὁ ἰμδὶ 6456 1}.60ὲ π|οϊζομοδ8 γον] τεαυΐϊγο ἴο ἢ 

ΤΠ ΚΘ Δ5 8] ΤΉΠΥ, ἀπ {π6 ΤῊ ΒΟΥΥ͂ (ἢδ΄ ἢδ8 ΟΟΙΏΘ 
ἴο ἴβγϑθὶ ἴῃ σοῃδοηθθης6 οὗ ΒΌΘὮ 81}8 ἀρεαίηβ 6 }ο- 
γὰ}} πουϊὰ ανα ἴο Ὀ6 τοδὰ Ὀεΐνθοη ἔπ ᾿ὲΠ68, ΟΥ 
16: Ὅ06, οἷο. ψου]ὰ παν ἴο Ὀ6 οοῃπηθοῦθιὶ Μ] ΤῊ 
Ἴὴ. Βαϊ ἴ8ὸ τερεαϊεὰ ΘΧοϊδτηαῦο ΘΘΟΙᾺΒ ΤΑΙΠΟΓ 
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ἴο Ὀ6 8 ρῥγομδγαϊίοῃυ ἴοῦ βοπιει ἰπρ ἔαῖπιτο, 89 

ἠαὰπιθηΐ 811}} ἴο δοπηθ, δῃἃ ἤ6π06 ὕο Ὧθ οοποοϊνοα 

οὗ 88 8 ΡΑγΘ 6818, δηά ΝΑΝ το Ὅ6 ᾿πἰτοάποίοῦΥ ἴο 

γοτ. 24; δῃὰ ἐμογοίοιο ἰῦ β66 118 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [0 1ῃὕοΓ- 

Ῥεῖ "ἼΠις, ποῦ ἱπάθοα ἴῃ 16 ΨΥ οἵἉ οἰϊπιαχ (Ηἷν.: 

δυθ Ὀυγοπά, οὗἴα.), ἴ0Γ νοῦ. 20 86. οἰοθοὰ τ τῦ [86 

χμοϑὲ ἄορτοο οὗ ΕΠ Ὸ Ὁαΐ τοῖον οὗ [86 τηογα] 

δοηβραθθηοθ. ϑιααιοῖ ΔΡΟΒίρΘΥ ἴγοτῃ δθδοναῖι σου] ὰ 

ποῖ [Αἱ] ἴο ὃδ6 [ο]Ἱοποὰ ὈΥ̓ [86 ἱπποῖ (Ρο} 1{108}) 

ἀδοϊίπο οἵ [86 ἐμοοογβοῦ, διὰ 086 Δ Πρ ΑΥΤΑΥ ὕο 

8}1 ρμοβαῖ Ὁ]6 "τοῦ -ῬΟΥΤΘΙΒ. --- εν. 24. Ἂλ. ἴῃ ἃ 00]- 

Ἰοοἰδνα βϑϑῆβθ, γοϊαϊοὰ ἴο ΠΣ, Ῥοτ δ} 8 88 δ᾽ ἴδυ ἴο 

τΘτηΡ]6-Βοίσηί. Βοιδι τὸ οοπϑίγυοἰεά, δπὰ ἐππ8 

ἽἽ ἰδ ἀϊπεϊηρυϊϑηῃοα ἴτοπα [16 ἡδίυτα! ΠΣ 

ΤῊ δοἴμδὶ ἰΔο]αῖγυ, οὐ [9 παίϊοηδὶ ἀθο]ῖπα ϑεῖ 

[οὐἱ ἢ υπάον ἐπὶβ θσουτγο, βμονοα {861 ἰὼ {π ταϊά δὲς 

οὗ ἔθ Ὀμβέϊο οἵ ἰδδ εἰϊγ. (Αοοογάϊπᾳ ἴο ΟἸΒΕΙΒ: 

δ τ ογηῖζ, ἴῃ 16 βουνίοθ οἵ ἴμιο88 το] σίου οὗ ᾽ 

παΐαγο; [τμονῦ ἀοβποα ὈΥ πηθ8}8 οὗὨ ΠΟ Ἵ 89 πῃ δῃ 

εἰοναϊοα αἰϊαδιΐοη, δἰ Κίπρ [ἢ6 6γ6.) Οομηρ. οἢ. 
νἱ. 18. --- Ἄν. 256. Οοπιρ. γον. υἱῖ!. 2. --- ΓΙ, 

48 ἴ{ ἴδοι ἔμγϑοὶῦ μδάδὶ ἂπ ΔΌΒοτΤοποΘ οὗ ΤῃγῪ 

πδύϊοηδὶ βΊΟΥΥ (νετβ. 18, 14). [Οἵδοῦθ οδβἃ- 

αἴἰνεὶν: ὕο τᾶ δῃ οὈἠεοῖ οὗ Ἰοαϊίμρ, }-ϑγαεὶ 
ἸΔΥ οἢ {Π6 Ραθ [ῸΓ τηϑιΠ]ο] ἃ ἱπίθγοοῦσβο αἰ [ἢ [δε 
νοτ]ά, οϑρθοί}γ Ὀοῦθθη ἰῃ6 Αδἰαῦῖς δὰ Αἰγολα 
ποιά -ρόνοτα. -- εν. 26. Τὴ6 βϑοῃβ οὗ Ἐρυρί δζὲ 
ποί [18 φοάβ, δὰ {πογθίοτο ὑπ τϑίργθμος 18. ἴο 

Ἰ τοι] τ ογοάοπι. [μοὐ ἴδ 6 ΤΟΙΔΘΙ δεγθὰ Πονν 
ἸῺ ΟΧΡΓΟ88 ὕδυταϑ ἰηὐογοοῦτδε με [ἢ ΕρΥΡὺ νὴ88. [0Γ- 
υἱάάθη ἴο [ϑγαοὶ, ον τοξαση ἘΠῚ Β6Ρ 18 Τῃγοαϊθηθα 

τὨ δῆ τα ῖθοῦ 88 86 ψοΥπῦ ΡΒ πιθηΐ (Πϑυί. χχνὶὶ. 

08); δπὰ Ἰεῦ οπα σοπιραγο, ἔγοτῃ 18:6 ἀλγ8 οἵ 80]0- 
πιοὸὰ Οαασάβ, 1 Κίηρδβ 11}. 1, ἰχ, 10, χ. 28; 2 

Κίπωβ χυ!. ; 186. ΧΧΧ., χχχίὶ. 1, χχχνὶ. 6: δου. 

χχχνὶϊ, ὅ, 7.---(2Ὡ Κίηρβ χνὶ.) Βαΐ “1"2 4)) ἰδ 

οΠαγβοϊογίβϑιϊο ἴον {116 ]Ιοοη του Ομ δγδοῦου οὗ Ἐσγρ- 
(ἰδ ποσβῃὶρ (Μεμά68 ). “3. ἔπ πιεηιτγιμι 

υἱγῖϊο. Οορ. ΗΈΝΟΒΤ. Απίλεηέδε, 1. Ῥ. 119 5α.; 
λῖοβ. πὰ ρηνίεν, Ρ. 216. ΤΊ ἜΧρυθβῖνο τησὶθ 

οὗ ἀρδὶπαίίηρ [λότὰ 8, δοοοτάϊηρ ἰο Ηευμβῖ., 1ῃ- 
τοι ἀοα ἔο τηθδῃ ρτοϑΐ οἵ ρονογ. [Ὁ ΤΏΔΓΚΒ ΓΑΠΟΥ 
[86 Ὀγάϊα] Ἰονμ6885 οἵ μαντηρ ἀθα]ηρθ 1} ἃ βίαϊθ 
οὗ 50 ἢ 8. οδαγδοῖοσ, τοὶ σιοιιϑὶν ΘΟ ϑιἀογοά, οὗ 
Ἰοπρίηρ αἴθον ἰξ. 1 δοοογάδῃοθ ὑβογθ ἢ ΜΘ ΒανΘ 
16 ῥχονοκίηρ οἵ δειονδῇ ἴο προσ, δπὰ σ]ιαῦ [0]- 
Ἰονα ἰη οι. 27 (οἢ, νἱ. 14, χὶν. 9, 18). ΤῊθ 

«ὁ ἀἰτηϊηἰϑμΐπν ᾽ 18 ἴῃ οοπίγαϑῦ χὰ ἢ [ἢ 6 “ὁ ᾿ΠΟΓΘΔΒ- 
ἱπρ." --͵ΡΠ ἘΝΟΘ5Τ.: “αν ν᾿ ἴῃ ζΘΠΘΓΔ): τγῃαῖ 

ἀούχιι68 οὗἁ ἱροῦ ἴο τὰ6 πὶ ἴῃ τοβροοὺ οἵ 8ι8ύθη- 
ΔΘ, οἰοϊπίηρ, Ἰοϊχίηρ (Εχ. χχὶ. 10); ἤθτθ ἴῃ 

γεϊου]ατ : ν᾿ παῦ 15 ἀοβιηθὰ ἴον [8Γ8 6] ὈΥ͂ ἐε ου δῇ 
Ἶπ τοβρθοῖ οἵ τη ηΐθηδηοα, παγίογα, δαογητηθηΐ, 

ἰπογθαδο (νου. 9 84.}); ΟἿ]Υ ποῦ ΘΧΔΟΙΥ ἢ Ηᾶν.: 
“4[ἢ9 ἀεϑεϊποὰ ἐπ μοῦ ἴαηςθ.᾿" Δ8 τοσατιβ [86 ΓΠλπρ 
τηρδηΐ, ΜῈ ΠΙΔΥ σοιρατο Ἡπαΐ 06 ποίΐοι ἰουΐ ἰπ 

Ἰδη4, διιά ρϑορὶθ, αηὰ ᾿μβιθποθ, δηά ΒΡΙΘΠἀΟΌΓ, ΟΥ 

{86 |κ6, Θϑρθοίβ]Υ ἱπάοοὰ ττοιρὰ Ερνγρῖ, 1 Κἰηρ 
χὶ. 18, 21, 40, χίν. 256. (Μοεὶ ἱν. [111.] 19.}.-- 
θανὸ ἐδθο ἴο ἐδ δοι], εἴθ, 8ΌΔ}}Ὺ ᾿π ογργοῖθι, 
ΜΊ δὲ ἀππδιτδ θὰ ἀυοῦπο οὗὨ 500 ῬΑΒΘΑῈΒ 88 
Ῥ. χχνὶϊ. 12, χυϊΐ. 9, χ]ὶ. 8 [2]. Ιχχὶν. 19, οὗ 8 

ἱνίηρ ἊΡ ἴο 186 ἀαβίτθ, ταζβ, Ὀ]οο {αἰ γβιμθββ, 88 
1 ἰδ ψσόγο ἴκὸ "3. 17), Ὑμογεδὸ ὮΘγΘ αἵ Ἰοαϑὲ (ἢ 9 



1604 ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

αἀϊπροβίτοιι οἵ 501} οἵ ὑπὸ ῬΆ  Πβἐ1π|6 ΟἿ [168 ΟΥ βἰαΐεϑ | βαϊά (ν ῦ 1ὅ ΒΟ, ͵8 Γυτ οὶ ὈΪΎ δι: πη ΊΖοὰ. ---νν Ὁ. 
ἷβ ἷβι ΕΧΡΓΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἴο Ὀὸ Αἰ ΈΓΘΠΓ. ---΄  Ἡδύθγβ τ᾿ ΤΠ 6 Υ | ““Βον ἰδηρα ἸηῈ ἴα ΤᾺ ἈΘαΤΌ Τ᾿ ὈΠΌΡ, Βαγοδϑτη ; 

ΜΟΙ ΔΙΓΕΘΑΥ, Ὀιζ ΓΠΟΥ ὈδΟΘΙηΘ ἀθΒΡί80Γ8.--- ἩΞἽΠ ( μοῦν στοαΐ ταυδὺ δ6 [1:6 ἸΔησυϊϑῃΐπρ οἵ ἸΙονο ἢ 81Ὡν]- 

ΠΩ ἰ9. Κορὲ ἴοο οἹοββὶῦ ἴο ἰμ6 θρυτα Ὁγ Ηἴϊ.: 
““Ῥοσαῖιβο οἵ [ὮΥ Ρῥτοδίχαΐο οοπάυοί, ψϊοἢ 18 ἃ 
ἀΐδργασο ἴου ΘΓ 4150, Ὀδοδιῖθο ἴον [ἢ 6 ΨῈΟ]6 ἴθ η}.}6 
Βοχ," 111 Ηᾶν. ᾿Ἰηΐεγργεῖβ ἴοο ἀε  ὕ] οὗ 186 
(Ὠΐηρ ταρβηΐ, δη ἃ Π88 Ὀ651468 τηϊϑίδ θη ἴΠ 6 τηθβῃ- 
ἷπρσ : ΠΥ Ὁποτάβοῖνοβ ὑτοῦρὶιῦ ὉΔοκ τΠ6 δὐῖκ (1 
ϑδ:η. ν., γἱ].). -- - ΠΘ], ΟΥΑΙ 688, Ὀδβθ 688, (1μΕγ. 

ΧΡ]. 17) πιοϑῦ βμαπιϑίι ὩΠΟΪθδημ688. ΕἸἾΤΠΘΓ ἃ 
ἀοβοτίροννο ραηϊοῖνο ΟΥἩ 8 ΘΙ αὑ 5 ΔΡροδὶ 05 : 
ΤΥ οοπάποΐ ΡιΓΟ Ἰοινάποαβ, Τὰ6 ΡὮ]]ΠἸΒΌ168, 0 
8ΓῸ ἰν τοἀυοθα Γαΐ Γ 88 Βροοίδίογβ ἸΠ 8 85 ῬΑ 68 
ΔΟΌνΟΙΥ οηραροὰ, ἰο ὝΟ86 ΘΟὨ θα ρῦ [5Γ86] νγλ8 
ἔνε ἋΡ ὮΥ͂ ϑοδβονδῆ, ζυσηθὰ ἈΜΔΥ 1 Βἤδτηα 
ΤΌΠΩΙ [8186}᾽8 ποδὶ Βϑη ἰ8ἢ. ΡΟ] ΟΥ, ἱαβιη τ ἢ 88 ΠΟΥ, 
ἴῃ Ρἰοδβίης οοῃίγαβί ἐπογοίο, βίυοὶς ΌὉῪ {πον ροαβ. 
ΟοηιρΡ. ὅ6τ, ἰδ. 10 8ᾳ. (ὅκοτ.) [Ηδνεγηΐοϊκ᾽ β νον 
8 ἐμαὶ {86 ΙΒ ]8ἐϊ 1168 ἀγὸ παπηϑα ἐπδίαγ' οτπιἑηι, 
ἴῃ 086 8086 οὗ ουἱννατὰ νἱοΐθποα ἱη ἢ] οἴδα Ὁ Βογοθϑῖ 
ΘηΘΙἾθ8. ΗΖ. ρυῖ8 ουΐ οἵ νἱονν 1886 γοιϊοά οὗ 
[6 1υἀ δΔης ΓΟΙοΓ9 ἴο 2 ΟἼτοι. χχν δὶ. 18 ; οοὶ 
ἷν. [πῃ 4, δ; 2 (ἤτγοη. χχὶ. 16: δορ. υοβίαθβ 
16 αγίϊο]θα ἴῃ Νΐπεγ, ἢ. Ρ. 2562 84.}-- ὕογ. 28. 
Ηδνίηρ ροῦ πὸ βαίἰδίδσϊίοι ἴῃ 86 Αἰτίσδῃ, ΠΟΥ 
Ὀεΐαϊκα ΓΠΘΠΊΒΟΙ γ 68 ἢον, ἴο ἴῃ Αβἰαίϊο νου] - ρου ΘΓ. 
Ἠ Ζ. Ἰαγ8 βύγοβθβ ΤΙΣ ΒΟΥ ὑροὴ Ὅς Αἰἴδγομσο Ὀ6- 

ΤΤΘΘΗ κε 7) (ΑἸ αΥ ἴῃ γοΡ. 26) δηὴ 55) ἢ 

1:6 δ6ο., ὙὮΏΘΙΘ ἰῃ ἴΠ6 0486 ὈδΙΌΓΘ 18 [06 ὕνγχγο 8ΓῸ 
οοηὐγαβίοα νἱτ οδοῖ οὐδοῦ: γα ἸΟΩ ΚΙ ΠΩ αἴθοσ, 
δηὰ [Π6ὴ ΠΟ 84 {18Δ 0 Ὁ] 0 Θν ὴ ὙΓΠ6Ὼ 86 Ἰοηρίης 18 
Το ] ]Ζοὰ. (Οορ. 2 Κίηρβ χυΐ. 7; 2 ΟὭτου. χχνυ. 
16; δεν. 1. 18; 2 Κίπρβ χχὶϊ. 29,) Απὰ νὰ 
118 8. 29 σοπηθοῖβ [6 Βαδγ]οηΐδη8. ΕἾΥΟΙ 
ΤΏΟΓΟ δηἀ Το (Υ6Γ8. 25, 26) οἵὁὨ ᾿πβαῦ δ᾽] 181. --- 
1239 ἰδ ἴδ κθῃ ὈΥ πιοβὲ πὶ Δῃ δρρεὶ]δτῖνθ βθη86, 88 

τηθϑηΐῃρ ΘΟΙΏΓΊΘΙΟΟ, ὑγαάθ; ἢθησο: (86 ἰαπὰ οἵ 
τταάοτθ, ΟΠ] θα (οἷν. χυὶ!. 4; 188. χχίϊ. 8; 200 
Χ]. 80 ιν 67). ἃ νίαν Υ Ὁ] Οἢ ἰ8 ϑιιχροβίεα ὈΥ̓͂ ἢ0 
κὶμὰ οἵ πἰπῦ πὶ Π6 ραβϑαγθ, ΤΈρη, σογίδί ΠΥ, ἰ0 
{ταπαϊαῖο: “αἰ {πὸ Ἰδηα οἵ (ἰηδδη," δηκὶ ἴο 
Ὁιΐηκ οὗ Οδπδδη 19} (ΡΟ πἰοίδη) ἸΔΟ]ΔΙΊΓΥ (ΡΒ. 
ονὶ, 88) “ὁ 45 [ᾺΓ 88 ΟΠ] ἄθβ, "ΟΥ̓ “αὐ [ἢ Βα 1η6 {π|6 
τυτποὰ ἴο ΟΠα]άσθα,᾽ ἐ. 6. τ 16 ἱακΚίηρ ἴπ δά ἀϊτοη 
[86 ΒΑΌΥ ΠΟΙ 8ἢ ΟΓΒΒΙΡ οὐ Β6]8 δηὰ ΕΝ ͵Ϊϑ 
5.}}} 1688 8118 0]16.Ὀ Βαῦ 7}}3. Πι681Β ΒΙΠΗΡΙΥ : ““1ΟΥ 

ατουπά “" (ἴον Ἰαηὰ) ; ΨΠΥ ποῖ ΚΘΟΡ ὈΥ͂ [Π:6 ῬΓΟΡΕΓ 
ΠΑΙΏΘ ἴῃ {πΠ18 8β6η86ῖ 1 δὴ αἰ υϑίοιι ἴο {ἢ 15, 
1018 ἀονγηνατὰ δῖ} ΟῸ] 1 Ὀ6 Βεϊὰ ἊρΡ Ὀθίογο ἐπα 
οἰογαῖθι! Φυϊιῃ-Φαγ 8] οὴ, θη ἴῃ (ἸΠα]άρα, ἴὰ 
πὸ Ἰοηρίηρ δου μοὶ] 04] [6] ΒΡ πὶ {86 
ΒΑ γἸοπίδη8, ἰζ Πορθᾶ δὲ {Π6 βᾶπιδ [ΐμι6 ἴο μεὺ [88 
Ἰαπὰ οὗ Οδηδβϑη, ἐ.6. ἴο μκεῦ ἴῃ Ῥτγοτηϊβοα [,δηὰ 
Κορῦ Τμγουρῃ δυο ΠΕΡ οἵ Αβἷα ἢ ΓΒ6} 7 δραὶπδί 
Αβδια. ΜΠ ἢ) 59. 1} Π ρᾶγαρ., 18 {πὸ ἜΧρ δ αἰίοη 

ΜΉΝ 18 αἀάοά, ἴο ον ἰἱπ ψηδὲ 536η86 23 γε 

ἰα τηοραπί. Ηθοηρβί., τουτί ΠΩ ἴο οἷν. ΧΧΙΣ. ἀπά 188. 
ΧΧΧΙΧ., δπὰ ἴο [69 νηΐ οἵ καἰ ϑἰδοίζοι βρόίκθη οἵ 
μότθ, ροϊηῖβ ἴο το ἴδοῦ τωϊ {ΠρῪ ἰδ δ {8Ϊ8 
ΨΟΤῪ ἴἰπ|6 τη Ὀδοῖς ἀσαΐῃ ἴο {πὸὶ) Εργρίίδηβ. 
ΤῊΘΙν πον “ Οδηβδῃ ὑ᾿ σΆΠ|6 ἴο βία πα ἴδοπὶ 1 58.}}} 
ἍΟΓΙΒΟ ϑἰοβα [ἤδη {ΠΕ ῚΣ ἱπύοΓΟΟΌΤΒΘ ΠῚ Αὐϑυτα ; 
ΟΒα] θα’ β ἔποπα ϑηὶρ βῃονθὰ ἰἰβθ ἢ ἴο Ὀ6 ΡᾳΓ8 
861 ΠΒἢ Πεϑ8, 

γεν. 80. ΒΥ τρθδῃβ οὗ ἴδ ἘχοἸῃιδίοη. (9 ΓΡΤΊΒ6, 
σΟΠΙ Ϊδἰηΐ 7) ἃ μαυ8ο ἰ5 Ἰηἰτοἀπσορὰ ; ψΠδὶ ἢδ8 ὈΘΘΏ 

Ἰασὶν ακΕδ.: “οι [ὮΥ Πεοαγὶ ᾿ἰδηρυ δηθὰ ἴτοπι 
Ἰυϑι 1 ΗΕ νΝΟΒΤ.: “ον πὶ μογοὰ," οἷς, ; ἀαβῖσιι 

οαὶν {6 ἴογιῃ ΠΞΌ, πού οἰβο ΠΟΘ ΟΟΟΌΓΣΤΙΩΩ ἴῃ 

ἴ.0 δίηρ, : ἃ ΨοΟΙΩΔΗἰϑἢ Ποατί, Ὡς Ὧδ8 Ἰοϑὲ ἐϊε 

860 διὰ νἱχοὺν ἰπ ἴπ6 ποι]ὰ. ΠΡΌΝ, ἢ ον" 

ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙ 88 ραιίϊο. ΚΔ]. --- ̓πιροτίουδ, 1πδίρω 
οὗ Ὀθίπρ ὑπάοσ [ΠΥ Ὠυβθαμί, ὈοΪα, ὉΠ ΤΆ]Υ.---Ὗ 6γ. 
81. ἩΥ 223. ἰηἴ. νὰ ρῥὶαγ. βυ}ζ, [ῸΓ ἸΠ}223. 

ΟομρΡ. τοσβ. 24, 25. Τῆς “ ἀοΐηρ " τηοηδοποα ἴῃ 
τοῦ. 80 18 χοἰ ῆἔςιά, δη [ἤθη 18 ἱτη ΡΟΓΙΟῺ 1658 
ἷβ υμϊοϊἀοὰ : δου ταδὶ ποὺ ᾿ἷκ ἐδ Βασὶοῖ, 
ὨΔΠΊΟΪΥ, ἰη [δαΐ, 48 ἃ ᾿πΟΓΟΌΡὮΙΥ ροπαΐπα Βατὶοῖ 
ἄοεβ, ψἢο ν 9} 68 ΤηΘΓΘΙΥ ἴο νων 16 ΨΒΟΤΕ εἴ 
ΔῺΥ Ῥτγῖοο, που ᾿πουρὐοϑί ΠΠ {16 οὗ, δοοτῃθάβί {δε 
Βδτοῦ 8 ἢἶτο. Ὅγ. 88 ν1}} βῇῆον πμαῦ 8η6 σϑῖμοι 
Ῥαϊὰ βδυς Πἶτο ἴο ἢὸν ᾿ονυθῦβ, Ῥυγο βαβδοὰ 80πὶ6 ἴοι 

ΒοΥΒ6 Γ ΤΠ γον ἢ. πο π ΝΟ 18 ἴο 6 ΤΑ ΚΘ ἢ Δ]ΟῚ 

21}. ὌΘΡΟ Ξξεὸ ἴμοιι βοογπθάβὲ ποῖ, εἴσ. Οὐ ι- 

ἸΠΟΗΪΥ : ἴῃ {μαΐ Ἰδοῦ βιογτποᾶβι, οἷς. [ΟΥΒΟΓΒ : 
ποῦ κα ἔμπα Βαγὶσῖ, νμοὸ ἀδδρίβει ἢ, βοογῃθῖἢ ΠΥ 
Ὠἶγα, ὑΠπαὖ ἴα ἴο 880, ᾿Ιϑῆχθε ἴο οχῖοτί τηογο, Ὀδοδι.5ε 
ἐδ ἈΡΌΘΑΙΒ ἴο ᾿Ὲ ἴοο 5η18}}; δυΐ που «51 δοοερί 
δον τς, Ὀδοδυ86 ὑἢ6 ΟὨΪΥ ΟὈ]θοῖ ν ἢ} {1166 γα 8 
ἴο 8ι[1δἵν τἢγ Ἰυβῖ, ΟΥ̓ ΟΓΒ 581}} : 1Κὸ ἔλς πατῖοῖ 
ΜἼῸ Ὀοδϑίοι ἢ οὗ Β6Γ Ηἷτε, [--αθ ἴΠ6 γμϑορὶδ δγὲ 

τἰσαγθὰ ἴτγοπὶ ὑοῦ. 8 Ομ νΑΓΒ 48 ἴΠ6 Βροῦδε οἱ 
δμούδῆ (σου. δὲ ἰὰ νὰσ, 830), γα Βᾶνγα ἰῃ Υ6Γ. 

82 ὙΘΤῪ Β ΔΌΪΥ, ιιδὶ 45 4180 ἴῃ σϑῖὺ. 80, {6 ὃ χ- 
οἰαπιδίίοη (Ηλν.: “Ὁ δἀπϊζοτουβ ψοηλη, νὴς 
[ΔΚ ὶ 1᾽᾽),  Ιοἢ αγ8 βύγθαβ ΠΡῸῚ {116 δά]  ΓῪ 
ἰμνοϊνοα ἰὼ {}}}8 ΡΟ οΥ πιὰ [6 ἴοτοῖστι που]ά- 
Ρονεῦβ, ὨΠΡΓΙ, ΜἘΪ|Ὸ 886 ͵ ὲ8 ὍΠΔ6Ρ [116 δ Ποτῖν 

οὗ Βοὺ ἢυβαπὰ (Εομι. Υἱΐ. 2), ἑ. 6. νὰ 16ρ4}}Υ δη 
ΤΊΟΓΑ]Υ Ὀοπηὰ ἴο ὕδ6 ἔαἰ πη} ἴο ῃ. Οὐποῖὰ 
[495 Εηρ. γΎοτβ.7: “" ἱπϑίοδά." Τ}ιῈ ΒοΥυτὉ]6 υη- 
ἰαϊ εὐ οΐηθϑα ἷ8 8οῖ ἰογῖἢ 88 ὑπὸ σθογοάοσῃ οἵ «ἃ 
Τηϑιτοα ποδ. ἋΑοἷηρ Ὀδοὶς Ὁροῖ γ Γ, 81, ον. 
838 ῬοΓΙΓΑΥ͂Β ὯῸΓ ὙΠΟΓΘάοπΙ, Θχρ αἰ ΐπρ {Π]}Ὁ [6 

ὌΞΩ ὕΠ6Γο. ΓΙ). ΕΓ ΤΠΘΓΟΙῪ ᾿πϑιοδα οὗ Πδε. 

Ηχν. Ἐμίηκα οἵ πη), τε αάα. Τα Ἰονϑῖβ δἵε 
ποῖ {Π6 Ποαίθ θη ροάϑ,--- Δ] Ποῦ ρἢ ποῖ πιϊοῦΐ το- 
ἴογθιιοθ ἴο ὑἤθτι (σοι ρ. νΡ. 86), ἴῃ σοηῃίγαβὶ ψ] ἢ 
Φεμονδῇ, --- θὰ [Πη6 ΒΓ σο Πα η8 (ΥΟΓ. 26 84.)- 
πὰ ἴμεβθ 88 Ὀουρῃῦ. (τὴρ. 2 Εἰμπμβ χυὶ. 8; 
Ηοβ. νἱϊῖ. 9 54., χὶ!. 2 ἣϊ 84. Χχχ. ὅ, 6. 
ΗΙΤΖΙΟ : ὅμ6 ργοβοηΐβ ὑπγοι βῆ πὶ υϑββαιίίοσα, ἴἢ6 
ΥΘΑΥΙΥ ὑτὶρυΐο, οἴ. ΑΔ8 8ὴ86 Μὼὴ8 5811} ἀρ θη 
ἀγανηρ ὈΡΟῚ ΠῈΡ ΗΌΒΌΘΠἀ᾿ 8 ΓΟΒΟΌΓΟΘΒ, Βἢ6 πὴρ τ 
Μ6}} σῖνα γγοβοηίβ. Τμαὶ δια ἀϊὰ 8)ὸ ψἱϊἢ διιοὶ Ὁ 
σον, ἴοτ Βα σἢ δὰ οδ͵οοὶ, ον ΒογτΙ]6 !-- εν. 84. 
ΤῊΘ ΟΟΠΊΣΘΙΎ ΟΥ {Π6 ΤΟΥΘΙΒ6, 80 [πδὶ ἴγομλ Ὁ ον 
41} στότθῃ ἴδου βίαπάσϑεί ἔου ἢ δἰοηο οὗ τὰν Κι πὰ. 
Ὑμαῦ ποόνθοτα οἷδὸ ἥηπαὰ8 δὴ ἱτηϊϊαίοσ ΔΙΩΟῺρΡ 
ΨΟΙΊΕΙ, ὙΠΟ ἃ ΜΟΙΠΔΠ Ὧδ88 ἀοηςξ 1 Ὀοΐογο! ἴῃ 
0618} 6 γὸ 88 ΠΟ [0] τη, δος ἴθς ἐπ τὰ γ 
ὙΒΟΙΘΟΟΙΩΒ:; Ὀσΐ 1 ραυγ ΓΟ ]2Ὑ (ν6γ. 88) {ΠΕΓῈ γ:88 
ΠΟ οἱθ ἱπιϊϊαίοα Ππ6ὲ ἐπ δυὸΐ σίνίηρ οὗ πἶτο ἔοτγ 
ὙΥΒΟΤ άομι. 

ΨοΙβ. 83δ-62, Τλε Ῥιιπὶαληιοηζ. 

γον. 86. Α8 ἱ ἴῃ ἃ ρῃ)ἐς [πα ϊοῖα] Ῥτγοοεββ, ἴδ8 
ἱπαϊοίτηοεῦ 18 τοδὰ ουῇ.--- ὅσ. 86. Τὸ ῬοὺΣ ουῖ, 



ΘΗΑᾺΑΡ. ΧΥ͂Ι. 3537--.0. 

ΘΟΙΏΡ. γοΓ. 1δ ; βεῖαὲ ὕσ8δ8 (ΟἜΔΕΝ. : ΘΟΡΡΟΓ, [Π6 
«τὶ οἵ (ἀπ ροσηρ ὙΠ Π1ΟῚ ᾿ῶβ ΚΟ), οἰ ΠΟΥ υϑ6ὰ 
(ον τρηοῖδ]α οὗ ἧι Κιπάδ; ΟΥ βοοὰβ ἀπά Ἂδμαῖίε]ϑ 

(οοτΡ. νεῖ. 10 δ8ᾳ., νϑσῦ. 16 84.}); ΟΥΓ 
συἶαγ, ἴῃ ΟΝ σα56 ἰΐ δαϊῃῖδ οὗ 

ἡποδιοη ἈΠ ΘΙΠΕΟΙ ΘΟΡΡΕΟΓ ΠΙΟΠΟΥ͂ Μγ͵ὼ8 ἴῃ 86, ποῖ 
ἴο “μθδκ οἵ Ὀεΐπρ οομητηοῃ. (Μαῖῦ. χ. 9; Μαὺκ 
χῖ. 41.) 1 ἰδ ρμυῦ ἱπδίθαα οὗ ἴῃς ““ ὙΠογθάοιῃϑ ̓ 
οἴ γνοσ. 156, Ὀϑοδῦδβα δεοογαϊης ἴο νῈσ. 88 686 ὙΓ6ΓΘ 
Ρυτοδαϑοὰ ΌὈΥ πηθδῃ8 οἵἨ ργοβοηΐβ; δηὰ ἰλιἷ8 [ἢ 6 
ΠΟΤῈ ΔΡΡΓΟΡΓΙ ΔΊΟΥ, 5 ἴῃ οι, νὴ]. 9 (οοτρΡ. ἰλιΐ8 
(Ὁπῖπι. ᾽π (000), ἀπὰ ἴῃ οἷ. χχχὶὶὶ, 25 οἵ {116 ΒΔ η}60 
ὈοΟΙ,, πὶ {Π|6 Ὀ]δβδίηρ οἵ Μίοδβεδβ, ὉΠ 6 τί ΟΠ Π688 ἴῃ ὈΓΆΒΘ 
οἵ 1:6 Ῥτοπιϊδοὰ [,δη4} ἰΒ δἰ χη ΠσΔΠΔ]Υ τεΐοστει ἴο. 
ξεωςο (1) [Π6 τηΐβαβο πὰ βαυαηάθτίηρ οὗἨ {6 
ἄοντγ οἵ ἴΠ6 Ῥθογμ]θ, 88 1ϊ νγὰβ ρίνϑη ἴποπι ἴῃ ΤΒΕΙΡ 
οὐ ἰαπὰ. [Πᾶν.: ὈΓαδ8 88 8 ἱρῃοῦ!θ δῃὰ ἱπι- 
ρᾶτε (ἢ τιοῖα], Ὀδοδ' 86 οὐὗἁἨ 1:6 ἀϊϑροβίτοι πὰ {ἢ 68 
δὲ τηϑὲ9 οἵ. ΒυύνΝΒ.: “ Ὀδοδῦβα ΠΥ ΚοΙί]6 Γαῃ 
ΟΥ̓ΟΓ, "᾿ ἴο ἀοηοῖο [86 ονγογβονίηρ οὗ ᾿υδ τ} ἀ681Γθ. 
-- (2) Βιαπιοῦι] 861 {-ρυοβί οι ἴῃ παἰομ8] δῇ 
το] ρίοιιϑ τοβρϑοΐβ, 88 σοηϊγαβδίθα Ὑ] ἢ νου. 8, δηὰ 
το ἩΠ τοι] δα οι ἴῃ νοῦ. 87.-- ΡΟ] ΟΥ Ἰοὰ 
δ 1}1}6 βαῦὴθ [πηι τὸ ἴα ἰηϊτοἀ ποίου οἵ [6 ροΐδ 
οὗ ἴδ6 νοῦ] ἀ- ΟῚ Β (αι. νἱϊ. 10). Υδνγ. 16 8βα. 

δ. 8 ἐδκεῃ ὉΥ ΠΙΔΗΥ͂ ἰὼ [26 ΒΆΠΙΘ ΒΘΏΒΘ 88 {: 

βΈΠΟΤΑΠΥ 
ἸΒΟΊΘΥ [ἢ 

“ὁ δῃα ὈΘΟΒΏΒΘ οἵ, δ ἈΠΗΘΟΟΒΘΑΤΊΪΥ ἢ ὈαΪ "2 9] τουδὶ 

ὃε 80 ἰδίῃ. Ακ σϑβρϑοΐβ ἰὰοϊαῖτγυ, ἴΠ6 βδουὶ οὶης 
οἵ τι δὲν τη Το] άγθη ον. Υοῦ. 20 θη. Ηδποῦ 
(8) τυτάογῦ, ΤΉ οδο δΓὸ 16 βοραγαῖθ οουηῖβ οὗ [868 
ἡπαϊοεϊπιοηΐ. --- ον. 87. ΤῊΘ. ρῃ0]1. Ἰυάρπιοηΐ. 
Εϊτϑῦ οἵ 4}}, [786 ἈΒ86:}} ] ην οὗἨ ἴΠ6 Ἰονοῦβ 88 Μὶϊ- 
πόβϑεβ. ὅ 6 ὙΠῸ ἢ48 ἀἰϑῃοποῦυγοα δηὰ Ὀγουσῆηϊ 
Βογβο ἢ [0 β8:η6 ὈῤσΟΙ68 ὩΟῪ, ὈΥ͂ [Π6 ἰηϊογροβὶ- 
τίου οὗ ἀοά, ἴο {π6 ὁπ μαγὶν δῇ οἰ ν]οθεῖ οὗ Ἰοδίῃ- 
ἧηρ, ἴο {Ππ|ὸ ΟἿΟΣ δὴ οὈ]εςὶ οἵ πιοοίεσυ. ΤΏ Ἰαβὶ 
αἰϊταοϊϊοπ, δηὰ Ὑἢαῖ τηΐϊρηιῦ 81}}} πᾶν Ὀδθὴ 8ῃ 
οὈ͵θοῖ οὗ τεμηγά, νδηΐϑῆθβ. Ηδνογηΐοῖκ τοῖο τβ ἴὸ 
με ΡΓΟΘΡἋΔΌΓΕ ἴῃ [Π6 ὁλκ6 οὗἩἨὨ ἃ πιαιτὶὰ ΜΟΙ8η 
“υδρεοϊοα οὗ δά] ΐοσν, Να). ν. 18.---Ὑ ον, 88. ΤΏ 
δοῃΐδησο, Ψ ΏΙΟΒ 18 οηα οἵ ἀθαῖῃ, Ὀδοαῦβο ἴοῦ δα ῃ]- 
ΤΟΓΥ δηῃὰ ΤηΌΓΔΟΓΣ ; [Π6 ᾿ΙΘΔΙΟΌΔΥ τοίοιτίηρ ἴο [ἢ6 
ΤΟΥΊΠΟΥ, ἴπ6 ΤΌΓΣΥ ἰο ἴδ6 Ἰαἰζον, ---Τΐο Ὠϊοοὰ, ἑ.6. 
80 ἰμαὶ Το 5610 Ὀὰ αἰπθοϊνοα ἰμἴυ {Π8ΐ ἱπ οοῃ- 

ΠΘΠ(6 οὗ Βθ6 ἢ (ὭΓΥ δὴ ᾿ΘΑΙΟΊΒΥ ; οἰ, ν. 18, 16. 
--ν εν. 89. ΤΉ οδο πὸ Ὀοίογο Το τὸ ΠΟ 8868. ΠΟῪ 
ΠΣ 88 ΘΧΟΘΌΟΠΟΙΒ οὗ ἴ86 βΒοηΐθῃοθ. Ογοξτι8 

10Κ8 οὗ ἴπ6 ἴδθπιρ]6. Βιῖ ἰΐ 18 [Π6 δηη  ]]αϊίοη 
οἵ ἴδς παίχομαὶ 116, πΐςῖ δὰ [8]16 } αὐσαν ἴγοηι 
Φεδονδῆ, δηὰ ποῖ 80 πητοΐ {Ππ6 μ᾽ ηάἀοΥίπς οὗ δ οτυ- 
8016), 88 ΖΈΠΕΓΑΙΥ [Π6 δ τρί οὗὨ [8γ8ὲ] οὗ 4}} 
πεν ΩἸΟΥΥ͂ 85. ἃ παίϊοῃ, ἰμαὶ ἰβ ἴπ6 Ὁπουρδῖ, 6ὁΧ- 
ῬΓεβδεὰ βρυγδ  γΕΙῪ ἴῃ δοοοτάδησα 1} ἴπ6 ἰοτο- 

Ζοΐηρ, το ρΓΟΘΘ ἢ (Δ ΓΊ0ὴ (ΤΥ 6 ΓΆ. 24, 7). ---Ὑον, 40. ὑπ, 

πῃ δοοοσζάδποο ἘῚΠ [Π6 Ρτγοοοίίαγα ἱπ {Π| σαδὸ οὗ 
διἰυ]ργοββαθ, ὧν ἰὖ μετ ἃ “Ἴ06 41 σΟΙΠΙ ΠῚ. 
Μοβὶ ἱπῆλογργοίοτβ πιακὸ {Π6 δίοῃϊη, ὙΠΟ ἢ ἰ8 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ Κοορίπα ἀρ οὗ ἴπΠ6 ἔρωτα, τοίοσ ἴο ἴδ 
ναξίμία οἵ ἴῃ6 ᾿νοβίθβμετβ, ΤῊΘ τυ Γ6Γ (γοΓ8. 86, 
20 5η.} 8 Ῥαπίβηθα τ ἢ [Π6 ΒΨΟΣΩΒ. --- ον. 41. 
ΟὐπΡ. ευῖ, χὶϊ. 16; 2 Κίηρθ χχν. 9. ΤΊια 
ΣΩΘΌΥ ὝΟΠΊΘΣ δῖ [Π6 ΠΌΠΙΘΓΟΙΙΒ δροοϊδίογα, απὰ 
ἴόϑο ἈΓῸ 1ῃ6 Ὠδίίοπθ. ἴ[8γΓ86] ὈθΟΟΤΊ68 ἃ βρβϑοῖδο]ὶθ 
ἴο ἴ.6 σψοτἁά. ΤῊΘ Τρρογίπη! Υ ἀπά τηθϑῃ8 ἴον 
ῬοΙ 04] ἱπιίετοουσβε πὶ ἢ ἴΠ6 Ποαῖμθη Μ|11 ἀΐ8- 
ΔΡΡΘΟΓ ἉΠῈ {86 ΡΟ] 1164] ̓ ηἀοροπάδποο. --- ον. 42. 
ον. οἡ οἢ. ν. 18. ΤΏ ἀἰνίηο }πϑεϊσα ΘΟΠ168 ὕο 
ἂη ὁΠ4 ἴη ἰἴβ Οδγβοῖοῦ οὐ ᾿68 0087; ἴῃ οἴμον ψογάβ, 
8. ἴα ἰπ)υγειὶ [ΑΓΒ ΓΌ]Παδα δηαὰ ]ονα οἵ 15γδθὶ 8 
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ΗυδὈαῃά.---ΤῊς ἀσρασεηρ οἵ 6 168) ΒΥ τιΐρδὶ 
ῬΟΓΝαρμθ, ὈΥ̓͂ ΘΟ ραγίϑοη νἸτ 8ὰ. χὶ 18, βίον 
ὕτὰος 1η [ἢ Ῥαοκρστουπῃὰ ; Ὀυῦ ὉΠ σομηδοίίοη ῖ ἢ 
ναὶ [0]]ονν8 ἐδ πρὶ ΓΑΙ͂ΠΟΣ ἃ Τῃπουρῦ ἰκΚὸ Ηοβ. 
ἰϊ. 4[2] Φεπονδὴ μῖνοδ ὉΡ ἴδε δά υ] ΓΟ Ὑ᾿ΠΟΓ 8} 
τ ΝΟ τροτὸ---ἰη Ὑταῦῃ ἴῃ 6Γ0 8 οογδί]γ ἴονα 
81}}} 

γεν. 48. Ὑ252), Ὁ Δρρθηάοαὰ ν, 88 πῃ ΨΟΓ, 

22, ἀπὰ [ΓραΌ ΏΓΥ ἴῃ ἘΖοΪκ16] δηα Φογαπ ἢ. ---2 
Κίηρβ χίχ. 22 5ᾳ. ΗΈΝΟΕΤ.: “Ἰηοὰ νοῦ ΔῺΡΤ 
ΜᾺ Μο ἰῃ 4}} τ} 8, ὦ.6. πον δίδη τη αἱ] 
ἴῃ Ὀσδηοῆϊβ, οἷο. ; 86. υἱῖϊδ. 21. Βοῖζογ δἱ αἱ] 
ανεηΐβ ἴδ): “1ἴἢπου αἰδῇ ρτονοκοὸ Μὲ ἴο δῆμρεῦ 
ὈΥ 411 τ18,᾽" ἴον 16 4] βίδι"ἀβ ἤγῃι.--- (Ἢ. ἰχ. 10. 
-Ό ἰδ ἀδβιιδ}}ν ἴα κει ἰὼ [η6 βοιοῃὰ ψῬ ῦβοι, 
οἰ 6 ἰπ [ἢ 6 86η86 : “δὰ [118] ποὺ 8}.ὰ}} ἠοῖ 
σοΟὨλΐΐ ἃ ἀἐδοὰ οὗ δὁδιηθ ἰὴ δά ἀϊζτυῃ ἴο 4}},᾿᾽" εἴο., 
ὑμαὺ ἰθ8 ἰο Β8ύ, [Π6 ΠΙΘΑΒΙΓΟ ἰ8 ζι]}, δὰ ἴῃ ἴἢς 
Ρΐδος οἵ {πΠ6 δἷη [Π6 Ῥυηἰβῃτηθῦ 5118}} θη ΟΣ ; ΟΥ 
ἴῃ {1:8 Β6η868 : “ΤΥ [ΠἸοὰ μαδί ποῖ ἴβκθῃ ὑπουρῃΐ 
(ΠΥ) ἴο {Ἀγθ6}{-Ξ μαδὲ ποῦ τορϑῃϊθὰ το ογἱης 

41},᾿" οἵα. ; ΟΥ̓ ἐπύριτοραι γ 6}. : ““ Ββαδῦ {Ποὺ ποῖ 
σομμῃ θὰ [πἰ8 στοαῦ ἴτδηβρτοβϑίοη ἴῃ δά το ἴο 
411," οἵο.  ΟἸδοῖβ αν ἐβίκθη ἔπ γνοτὺ ἰπ ἴι. 6 
ἤἢγβῦ ῬΌσβοῃ, δ] οί [δῇ [Π6 οἰδυβα 8 ἴο δὲ 
ὉΠάογϑίοοιὶ 85 τηοαπίηρ παῖ δε ον ἢ το ρο]]οα ἔΤΟΙᾺ 
Ηϊπβοὶ ἢ ἐμὲ ἐπάσρο οἵ δανίηρ Ῥογὴθ σὴ 1116 
ψ᾽ βοτοάομῃ οὗ ἴῃ 6 Ροορίθ, δῃα ἤδποα οἵ δανίηνσ 
ἩΣ 861 τὐπι ἀπε ὦ ᾿ΠΆΒΠ ΟΝ ἃ8 6 πα ποῖ 
Ῥυπίβηορα [ἰ,--- ΥΘΥΥ βδἰημυϊαγ ΤΠ οι μ , βιιγεὶγ. 
ΓΙΌΣ ἰβ οπιρμδίϊς, πὰ ΜΠ ἃ γοίθγομοθ Ὀ8Ὸ}Κ κα 

86 ΒΏΙΩ6 88 ἴῃ ΨΥ, 27 ; δηὰ [8.6 οἸδι88 σδ ἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ 
6 υηάδεογείοοά οὐμεγν δε ὑἢ81: ἃ8 81} ἰηϊοιτοραίίοι, 
ἱπδδιπθοῦ, 88 σΟΓΙΔΙ ΠΥ (6 μϑου] αν. Ἀη δὲ ΓΒ ἢ] 688 
οἵ [86 Ῥθορ]β, ἀορίοὐθδαὰ 80 ψγοϊηΐβο  ΟΥ ἱῺ ὙΟΥ. 
80 84., 18. οἰϑονν βοσα ἀϊδβίϊη συ βῃθὶ ἴγοῖ 81} {86} 
ΔὈΟοτΩΣη Αἰ 0:8. : 

γεν. 44. (Οτρ. οἱ οἢ. χὶὶ 22. Τῇ» ρμοεῖ, ρΡ6Γ- 
ἮδΔΡ8. α]8ὸ ἢ6 τὺ ἸΏΔ 68. 86 οἵ δι10}) Ργονοτθε, 
Δ Κο8 86) ἰπῦο ἢΪ8 τηου ἢ, υὐῦεγο ἰἤθηι, [ογ ἢς 

(8ῃ (0 [0 τ αν .--- ΠΝ. οἰ. ἴῸΣ Ὀϊξ. κε πὸ 

ἴον 35 ἐπι νϑὺ. 80, Βδῦε α͵8ο Ὀεϊοκοπίην 6 οἴε- 

Πλ] πδΐδ, ἸΛΟΤΉΒΉ 5 ΟΠΑΓΘΟῖοΓ, ΟΥ [ὉΓ ΣΟ : “88 18 

Βοσ πιοίδῃογ,᾽ οἷς. Νοῖῦ 16 Φογυβαί θη οἵ [ΌΤΙ ΟΥ 
ἄνα, 'ναῦϊ (σοι. νεῖ. 8 νυ ἢ νον. 45) [ἢ ΒΌ.]. οἵ 
Οδυδηῃ. --- ὕογ, 45. ΤΊ υδραπὰ ἰ6 οα, ΨἘο 68} 
ΟὨΪΥ ὕς οἣδ ἀμἃ {16 βδῖηθ, οἰ ον τ] τε 66, 
6...., ἴο ΜεΕ]οβΙζοάοκ, ψ]ὸ οομ]ὰ γνοΐϊηϊν ὑεῖς ἴοὸ 84 
Ῥεϊξον ψΥίπηονα] {{π|6, ΟΥ̓ ΖΟΠΟΓΑΪΪΥ, Ὀσοαῦ80 84]] 
Ἰο]Ύ ἰθ δά] ΥΎ, δμοβίαδΥ ΠῸπὶ αοὰ ; Λεῖβ 
ΧΥΣ, 24 56. ; ὁοη)ρ. ἴ8ι. Πν. ὅ.---ΤῊο ἀνουβίοη 
ἴοῦ {πεῖν σὨΙ]άγο τνὰ8 βίον ἰὼ [86 ΨΟΓΒΕῚΡ οἵ 
Μοϊ]οςἢ ; ἴμον. χν δ. 21, 24; Ὠρδυϊ. χὶϊ. 80, ὃ]. -- 
ΠῚ Πιὲ. δοοοτάϊηρ ἴο 68., ἃ μ᾽ υγᾺ] ; δοοογάϊῃν ἴο 

Ἐοδοιπη., [6 ἀπ}, ΘΟ. νοῦ. 46; δοοογάϊπς 
ἴο Ηοηρβῖ., δὴ ἰᾳ6Α] Ῥόύϑοι, {Π| ϑἰσι θυ οοά. -- Υ 6Γ, 
46. Αψ8. “τοῖν ὨυβΌΘ 8 ̓ 6Γ βροΐϑῃ οἵ, Ὀδοδιδθ 
[πΠ6 τοϊαϊίου 1 ἴὴ6. σ486 οἵ Θ'διπατα να8 συγ ἷν 
ἀργοῦ ἔοι ἰμδῷ ἐη {116 οαβα οἵ ϑοάοηιν, Φοποναῇ 
ἱπ {πὸ ομο, ΕἸοΙἶπὶ ἴῃ 6 οἴδοι, 80 ϑδπημτία 
αηα ϑοίϊοπι --αἰδίθσα οὗ [πὸ Ψοινβ Κίμρήοπι), Ὀ6- 
σαῦβε Ὀοϊουρσίης ἴο ἐδ βαῖγθ πο 61 ἙΟΥ͂, απὰ 
δ ἴΠ6 ΒΆΠῚ6 [π|6 ΠΟΙ ΟρΘΠΘΟὺΒ ἴῃ Οἰαγιεῖς---Γὸ 
81}}} [ἀὐῖπου ἀϊθιϊηρι βηοὰ 8485 ἴο {πεῖν β'Ζο, ἴῃ 
Τεβρθοῖ οὔ 1π6 πυμηδοῦ οὗ [πὸ ὑΓ1 068. δ) οὐϊῖοβ, 
ὙΠΊΟΝ ὅτ ἴη6 ἀδιρῃίογα, δηὰ 4180 ἂἃ5 ἰοὸ {Ποῦ 
ΠΟΥΓΓΒΟΣΙ Δπα βουτθοτη μοβΐοη. Βοίἢ σοι βὶβ- 
πἰβοδΠὮΥ ἱπΐο οομδι ΟΣ ἢ 85 τοζαγὰβ {πᾶ8}), 85 
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Ὀοΐῃρ, αἰτεδὰν Ἰυάρεά. - ον. 47. ὮΡ ὈΡΌΞ, 80- 

οοΥϊῃς ἴο 6Ἐ5. : “1 ποι]ὰ 6 ΟΠἿ]ΥῪ ἃ ᾿ἰτ16 ;᾿" 
Ἐνναϊὰ : ““ΟἾΪΥ ἃ ᾿ΣΠ|6 τ 16 ;᾿ Ἠεωρί. : “{ 
γνναηϊοιὶ 4 ἸΣ 0016" (4 βοίξομῃθα ““ αἱ πχοδῖ ᾽) ; Ηᾶν. : 
““[ὉΓ 8 8ῃογί ἰἴπλ86 ἴξ ολυϑοὰ {66 Ἰοαίηρ, ἀΐ8- 
δυδὺ "(! ἢ). Τα τοθδη λα 8 ῬΟΓΒΔΡΒ : 88 1 ἰῦ γγϑῖθ 
ΟὨΪΥ͂ 8 1{0016, πον ϑαπιατια πη βοάοτῃ αν Θοη- 
ἀυοσϊοα ὑποπηϑοῖνοθ, δπὰ ταῦ ΠΟΥ πᾶν ἀοηθ, 
που ὄνθὴ νϑηΐοβί Ὀογοπὰ πο. [80 Επρ. γε.) 
ΟἸΠ ΕΒ οοπηθοΐ Ὁ ἢ αὖ 068 ὑδίογο : ““ἴδου 
ἀϊαδϑὺ ποῖ γαῖ, οἷο. δ 1100186 τρόσοὶν, ὈὰΣ τΒοὰ 

γγιιδῖ,᾿"" εἴς. ϑοηθ ἴδνα δύϑη ἰδκοὴ με ΞΞ με): 
έγροδ, ᾿αάβί ἴδοι ΟὨἾΥ, οἷο., Ὀιϊ,᾿ οἴ. ΟΟΤΏΡ. 
λθϑι θ8, [λικὸ χὶϊ. 48, λίαϊ,. χὶ, 934.--- τ. 48.ἃ 
50 [6 πὴ ἀθηΐα), 85. τοβϑῦὰϑ [6 ΤΌΤ ποίογίουϑ οὗ 
{π6 ὕνγο β΄ πο γ8 (ϑοάοτῃ), ὑπαἴ 8ῆὴ8 ἢδ8 ἀοῃθ {{|κ 
υάδκθ. Ηδθφποο ἴῃ ΤΟΘ Υ͂ ΠΟ δούϊῃ! 88 “88 ἴΐ 
ὙΘΙΘ ΟἾ]Υ ἃ ᾿ἰ{016 ἴπ οοπιραγίδοη ἰδ ἴΠ66] 
ΕῸΥ 86. Πα ΠΟΙΓΠΟΡ ΜΌΒ08Β ΟΣ [6 ῬΓΟΡΙΘΏ. --- 
γεν. 49. 1 στ͵αϑ ἴῃ6 ΟΥΑΙ ἸΔΟΥ͂ πλξαταὶ Τῆ8 ἩΓ8Ὸ 
ἷπ δοάοῃι τὶ ροπθὴ αἰμπηβε}  ἴοτ ἡπαριποηῦ, ἱπ Ρ᾽6- 
8606 ΘΟΓΓΑΙΠΙΥ οὗἁἨ [ἢ6 τὶς 68 οὐ ἀϊνίηθ οοάῃθ88, 
Ὀυΐ ποὺ οἵ ἴΠο οἰοαγοθῖ τονϑἰαιϊοῃ οἵ ἔτ. ΕῸΓΣ 
[Π6 αἷοβο οὗ [η6 νϑῦβα, σοπὶρ. πὸ ᾿ποΒρ [4110 } ἴῃ 
ὕδη. χίχ. --ῦ ον. 80. Οὐμρ. ἀδη. χυἹ. 20, 21,-- 
γον. 61. ΤῊ ϑρβοϊβολίίοη 18 ναπίίϊηρς ἰῃ [6 ὁ886 
οὗ ϑαιῃδαιῖα, ποῦ ΟἿΪΥ Ὀύσδιβο ἰδδ ΓΟΙΘΙ ὈΤΆΠΟΟ 
ἴοο τ ἶν βυρροδίοα [861 θὰ αἷδο Ὀδοδιιβα ἴδ 6 
᾿πουρῆῦ ν88. ἃ ἴα πη 18 οὴθ ἴγτοπι Του ΠΉ Ϊ8} ; 66 Γ. 
1. 11, Φυάνῃ δὰ 8 ἴοπρ]θ, (6 τογα] ᾿οῖβο 
οἵ Ῥανὶα, δὖ 411 ὀνθηΐβ, Ψ ἢ ἃ ἸΟΏΡΟΙ 86,80) [ὉΓ 
Τοροηίδποῦ, πού ΟὨΪΥ ϑοιϊοτη δ, Ὀυ0 4180 ϑϑα ΓΙΑ 8 
ἡυάστηθπῖ Ὀοίογο Π6Γ ΟΥ68. -- Ὴς π8Βοδίίου ἰ5 8 
σοτηραγαῦνο ὁη6 : ἰῃ τοϊατίοηῃ ἴο ἴμ66, Θοίοτῃ δηὰ 
ΑΓΑΓ Πλιιδῖ ἈΡΡΘΆΓΙ 88 τἰῃΐθουϑ. ΤἬΘΓΟ ἰ8 Ῥ6Γ- 
ἢδ08 αἷ8ο [6 ὑπουσῃῖ, τπδι {π|8 τοϊαλνα 50 1Π68- 
ὑΐοῃ 80 τατοὴ [Ὧ6 τοῦτο ἀθπιαηήβ ὕπο αἰνίηο πα (- 
τηθηῦ προη ΤΠ 4 }- ὙιιΒ8] 6Τη.---τἼ ον, δ2. ΤῊ Π6}}- 
οι οὗ [86 παρτιηοηῦ ἀΡοη ϑδιηαγία 18 τα πίϊηρ, 
845. Ὑ76}} 88 ἴδε πιοηϊτίοη οἵ ἴπὸ ἀδἰαὶ δ οἵ ΠΥ βίη- 
πἷηρ; ἴδ ἱπίδγοποθ 18. ἐπι πθ ἸΑΌὉῚῪ ἄγαν ἴῃ ἐΐϑ 
δΡΡΙΙοδίίοπ ἰο δαάλῃ. Το ἀΐβρτδοθ ἰ8 6 7. - 
τηθηΐ, Π6 ῬιπΙΒ απ, το ἴἤο86. Ὶ ἢ ΟΠ 8ἢ}6 
ἀρτοθά, ἡ ἜΘ 586 γοοομη ϊθοα ἴῃ τοίδγθῃοθ ἴο [8 
Οὔτ ἃ8 Ὀδίηρ τὶσῃύθουθ. ὐ(οιηρ. Βοπλ. ἰἱ. 1. 
[ΕΑ : “ποὺ ψἢο Ἰαϑῦ ὁ4]]6ὰ 1π| φιοδίϊ!οη ᾿ὮΥ 
Βἰϑίοιβ. ΗΈΝΟΒΤ. : “1Τ}οὰ ψΠηῸ ἀϊαδὲ πάρε" 
τὰ ἕηρ. εγ58.. ΟἹ θυ οχροβίθουβ : “" θδοδῦβα πο 
αϑῇ ὈΘΘΠ ᾿μίθγοσΒθογ, " Παβί νἱγίἈ]Πν Δρϑοϊναά. 
56 του]ο [ἢ θπη ; ΠΟῪ 886 πηδὺ ΓΟν]6 ΠΟΥΒΟ] Γι, ΟΥ 
αὐ ἰοῦ 86 ἰ5 τον δὰ, απὰ [15 411 [6 τηοτο 83 
ἘΉΤΟΘΒῚ Διά δῇ ΒΒ 81π8 {ΠΕῪ ἄγ πιοτὸ τἱρσηύθοιβ [ἤδη 
88:0. 

ει. δ8-68, Τλε Κοίωτγη οὗ Οὐτασε. 

γόον. 58. «υϑὺ 48 ἴποτε 8 σταςθ δῇ ἴΠ6 Ὀερίπηΐηρ, 
80 πο δῃὰ ἰ8 ζιδοο. -- ΕΣ ΓΦ “1ὃ οὗ ΓΦ, 

ΘΟΙῺΡ. [8 Οοπιπι. οη Ὠθαῖ. ΤΊ ΠῚ Δ Πι θη 4] Ρ45- 
8Δ)0Ὲ 15 Ποιῖ. ΧΧΧ. 8. Α βίδπαϊῃηρ, 88 ἰΐ θοῦ, ὑ͵ο- 
γο 4] ρῇγαϑο, Ὀαὺ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ οὗ [16 Ὀτὶησί πη 
Ὀδοῖὶς ἔγοιῃ οχὶϊο, τὰ} Ὑ Μοβϑίδηϊοα 1 8688; [0Γ 
ἴῃ δροϊγαοὶ Π32 Ὁ), ἴγοπι ΠΥ, ΠιρδῺ8 ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ : 

ἰοΒΌ ὨΥ, ΤηΐΒΟσΥ, 88 ἤΘΓΡ ἃ βίαϊα οἵ Ῥαη θη Ὁ. 
Οἵ δὴ οχὶϊς οἵ ϑοάοτῃ οδυϑὶ} ποίη ο8ῃ Ὀ6 
Βαϊὰ 1 ἴῃ ἴοττη ἔΐογα 18 ἃ ραιτοῃοτηαβὶα, θυ 76 ΔΓ6 
ποῖ ἴο Ἔχρ  ἵῃ ἴῃ [8 ΑΥ [86 ρμιυκῦπρ οὗ ἴπ6 Καὶ 
ἴοσΣ ἴπὸ ΗἸΡΙΣ ; [86 ῥἾΓΑΒΘ Τϑα 68 8 τη πὶ πα; 
{κὸ ““ὑο τοϑίογο,᾽᾿ αὶ ρυϊηρ, δὴ οπὰ ἴο δῃὰ ἰὰγῃ- 
ἴηφς οὗ [86 ΙηἰΒΟΙῪ [ὉΓ {18 ΡΌΓΡοΟΒΘ. 869 Φοῦ 

ΕΖΕΚΙΕΙ, 

χΧ]]. 10. ΤῊ (τδηβιζινο τ186 οὗ 5}»} πιυϑῖ ἴῃ ὃς 
δαται θα 88 ἀραϊηϑὺ Πδηρθί.---- Βοίογο δ ..8}}}8 γαβίο- 
Τα ΟΣ ἰ8 χηοηϊὶοπθα, ἐμάϊ οἵ ϑδοιϊοῦ δῃιὶ ϑατηδγία 
15 Ῥγοχηΐβοα, ---οὐἨ ὯΠ6 ἴΌΓΙΠΕΓ 88 Ὀοΐπα [86 ρτεαῦοσϊ 
Β᾽ ΠΟΥ, οὗ 186 Ἰαἰύθῦ 88 θείῃ ἴπΠ6 ποχὶ ἴο δυάδῃ. 
ΤὨυβ ΦυἋ4}} Δρρόδγβ ἰπ ὕπο νι ἰ]6 Ὀοῦνγαθῃ {{π0 
ῬαΙΒῃη6α 811}}615, ---Ἶ δὲ 85 ἴῃ ὑῃ6 Νιν Τεβίδιηθηϊ 
ῬΌΘΙ]ἸοΔη8 δα ϑαπηαγ ἴΆ}8, --- Δηἀ ΘΓ ΓΩΪΒΕΙΥ͂ ἷθ 
ποῖ 8βιιρογ]αῦϊνο, ἰὰ 0Π6 8686. “ΤᾺ ΒΟΓΥ οὗἁ Τὴ 186 Γ168 ἡ 
(ΒΕνοβτ.: ἀθορθϑῦ ΤὨΊΒΟΓΥ, ΒΌΠΙ 8. ΤΑΙ ΒΟΥῪ 85 α18- 
Εἰς 1186} ἃ Τα ΒΟΥ θυθὴ ἴῃ [6 τηϊάβῖ οὗ ΤΊ ΒΟΥ ; 
ἄν. : πεοδνϊοδί, πχοϑὺ ἴδαγ]) ; ΠΟΙ ἰ8 [6 ἜΧΡΓΕΒ- 

βἴοπ ἴ0 Ὀδ ἴβ θη 88 8ἃ ρ]θοηδϑίϊο ὀχρ]απαίοη ἴπ {86 
8686 ΟὗὨ “ὁ ΤῊΪΒΕΙΎ ΜΏΙΟΝ 18 [ΠΥ ΠΊΒΟΓΥ, ἡ ἴῃ ογὰεῦ 
ἴο ΘΙ ΡΠ 831Ζ6 ἴπθ ἰάοα “ΤΥ οὐαὶ " (ΚΕ11) ; 511] 
1688. 8ἃ8 ΞξΞ {6 σεαρίϊνοβ οὗἨ ἁ ἔν «ἀρον!Υ [Εὐνγα]α 
ἴῃ ῬΘΙΡΙΟΧΙΟ τεβὰβ : ̓δὲ ἘΠ ΡᾺ] ; Ὀὰϊ βυτηπλίηρ ἂν 

(νδσ, 58) : οὗἁ 4}1 {ΠΥ στγεαὺ δηὰ τηϑῃο]ὰ πη ΒΕΓΥ͂, 
{10 ϑρθοῖαὶ ὁπ, ὑπαῷ ΨΥ ΒΙΟἢ 18 ὙΠΟΙΥ δηὰ ΘΠ ΓΕΙῪ 
80. Ρ]δορὰ ἴῃ [Π πιϊάϑὲ οἵ βιλοἢ) β' ΠΏΘΓΒ ΟΥ̓ ΠΙ6818 
οὗ ϑιι6 ἢ. ΡΘη8] τη 86ΓΥ---Ἴ ἐν. δ4-- δῇ 8118}} (18 
8 ἴη6 αἰνίπα ἰπύθηύίοη, [6 οὐ͵οοῖ τ] ἢ ἰδ ἰδ 
τηθδηῦ ἴο 56ΓΥ6) αιηϊὰ 6. ἀΐβσταοθ Ὀ6 σοι ρεοϊ]ο 
ἴο Ὅ6 ϑῃδιηρα οὗὨ 4}1 ΠΟΥ “18, 811 886 “ 6ομ- 
[οτ8᾿ ἐδ ΟἴΘΓΒ, ἐ. 6. ὈΘοΔΌΒϑ6 Γοϑίογα 00 'ν88 ἴδ 
Ιεδαΐηρ ὑπουρὺ πνοῇ σοοθ8 ὈΘίοΤΘ 1 νοῦ, 58, δι 
ν ἰοἢ 18 τη πα [6] Γοϑ Ππιρα, --ολ ΔΒ Ὁ Θἢ 88 586 
ΔΓ 80.685 ὑΠ6 πη ἰῃ ΠΟΙ ΟὟ οῆδ0 ΜΠῈ δὴ 1Π]Ἰυβῖτα- 
Ὁ, ΓΕΔ] που ἢ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴδ 6 {πἰγὰ ρῥ]αςο, οὗ στῆσε. 
[Βοδβοηπι. ἰαἰκεθ [6 οἶδ ἰσοι οα] ν, ἃ8 πυθϑιὶῃς 
ταῦ Φ 0 8}} 65 Ὀδοῃ ἴουηκ 80}}} 'ψόοσϑὸ [ἤδη {ΠΟ ΙΏ- 
Β01ν68 (οἢ. χίὶν. 28). ΚΕΙΙ,: ἱμαβι ο ἢ 8.5. {ΠΥ 
Ἰράτη ἴγοιῃ 88 ρα ηἰβητηθπῖ δηαἀθγοα ὑγ Ψ6Υ88]6ηι, 
Οοά᾿ 8 τἱσιιϊθοιβηθ88, εἴο. Οἴδποῦβ: ὈΥ̓͂ Ἰη68}8 οὗ 
[ὉΠ] 8810 ἴῃ ταϊϑίοσίαπο, δηὰ ὑπ΄ ἃ Πλὶϑίογίι πα 
80 ὨΌΟΝ μτοδίεσ, ΕΑ : ἴῃ ογάθν [δαὶ Φοτα- 
8816 ΠῈ ΤΠΔῪ ὩΘΥ͂ΘΣ ἀραὶη ΓΘοΐζοιὶ ἈΘΓΒΟΙΓ Ὀεξίετ, ὑυὰΐ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΑῖΠ ΘΓ Τῃσου ἢ ποῦ Βα ΠΤ γί ρ 1 ὉΠ 6 οοιη- 
ἔοτί πὲ οἴδμοιη. 1 -- ἐγ. δ. ΠΡ ἰ8 [Π6 δίαξω 

απίρ, Ὀπὺ 18 ηοῦ ἴο Ὀ6 ΠΙογῈ Ο] Βο]Ὺ ἀρῆηθα, Νοῖί 
88 Ὀοίοτο 8 Ρυπἰϑη πη, ἴοΣ [ἤθη δοάομῃ δπιὶ 
ΘΠ τα οτο σἹοκοα, δηὰ ΨΦυασδῇῃ [1}} οὗ ῥγίάἀθ 
(νϑσ, δ6) ; ἱπ {πΠπδῦ οα86 1ῆ6 ἰάϑα ψου]ά Ὀδ [86 ρμοθ- 
1 ὈΠῚΓῪ οἵ σοι νουβίοη, 80 ὑπαῦ ΓΠῸῪ τηἰϊχαῦ 6 οου- 
γεγίοα, Βιαΐῖ ΠΟΥ ἀγὸ σΟΣΤΑΙΩΪΥ ποῖ ἴο γοῖϊαι ἴο 
ἴη6 βἴδίε Ὀείοτο ρυ πἰθῃπηθηΐ, 1 ΟΓΘΓ ροτα 05 ἴο 
6 σοηνογίρα, Ὀὰΐ δὖῦ πιοδβῖ, δοῃνψογβίου ταϊἢςϊ ρδτ- 
ἢδΔΡ8 Ὀ6 οοποοϊνοα οἵ 848 ἰδ ᾿ΠἸηΡ}]16α οοπαϊίίοη οὗ 
ΒΌΘΙ γτοϑίογαϊίου. Μαῖῦ. χὶ. 28 ἀθθβ ἢοὶ τοίοσ ἴο 
ἃ τοβϑύογα ου, θαῦ ἴο 6 Ῥοβϑι ὉΠ] Ὑ οὗ ϑοάοιιν 
ΑΥΙΠ ΤΟ ΔΙ ΠΟ ἴῃ [80 βδίδίε ἔπ ἢ ἢ 8116 ψγ88. 
ΑἹ ΘΑΓΏ]Υ δὰ ΡΠ γ 8164] γεβίογμ ζοῃ, δἸἶκο οἵ δοάοιῃ 
ψὶτ [Π6 ΟἸΌ6Β «πὰ ἱπμδοιϊδηΐβ οἵ ἴμ86 Ψογάδῃ 
ΥΑΙ]ΘΥ δηὰ οἵ ϑαιηδσία, δὰ 4180 οὗ Φυἀδῆ-δογι- 
880, ἢ848 ὈθΘη ᾿πουρὩὶ οἵ, 81 88 'ῃ Αοἱβ 11}. 21 
[86 ΠΊνΘΓΒΑ] γϑηθναὶ οὗ ἴη6 ποι] ἴο 18 οτί βίη) 
ΟἸΟΓΥ Ὀοίοτο [ἢ 6 δηΐγαποθ οὗἉ 8, 18 Ῥδ]πρθηθδῖδ 
(Μαεαιῦ. χῖχ. 28 ; Κοιὰ. νἱϊ. 18 8α.; 2 Ῥεῖ. 11}. 18), 
888 Ὀδθῃ ὑποῦραῦ οὗ ; ΟΥ δ ᾿ἰδαϑὶ 8 ἢ ἃ ΓΕΒΌΤΓΟΟ- 
τἴοη οὗ 16 ἀθαιὶ ἴο ᾿ἰἴδ ἢα5 Ὀθθὴ ἴβίκδῃ ἴω 6 186 
οἸοι ΐηρ, ἴῃ6 οο]ουγίηρς οὗ [6 τπουσὶνὲ οὗὨ τΠοἷτ 
Ὀοΐπρ τηδάθ ρδγίδκουβ οὗ ἀλλα το Βιυῖι 
8 ἴῃ ὙῸΓ. 46 8η. 1ζ 18 ΤΠΘΓΟΪΥῪ ΤΩΟΓΆ] τοἰαἴϊοπϑ παῖ 
ΔΙῸ ΒΡΟΚΘη οἵ, π᾿ ΠΙΘΩ οὗἁὨ σουγβα ἤανο ἴο ἐο νὰ 
ΡΘΙ8ΒΟ 8, ὕϊ6 1 Ὀϊδ 8 οὗἨ 186 οἰ ̓ θ8 ἐπ αὐοδιίοῃ, 
8} ΘΓ ΟΔ] γεϑίδέμεϊο ἐπ, ἐπέοργτ να Βαραοδὶβ 1186] ὧ8 
186 τηρδηΐηρ οἵ [Πα Τοχῦ (οοΡ. Μαὶ. ἰν. 6; Μαὶϊῖ. 
ΧΥΪΪ. 11). 1, ΤΠΟΓΙΟΙΌΓΟ, ἃ γτοεϊοταϊίου οἵ ἴα ἀϊνὶπο 
ἰτηᾶρα (1π ΟἸ γὶβ) βῃουὰ ποὶ 6 ὑποιρθὶ οἵ, 6 
οΟΥίΙΙΎ (μ6 τϑίαχμ ἰο [86 Ηἶγαί οαίδὶθ πιυβὶ 8 
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απαἀετείοοα 86 ἃ 5ΥΣΩ ὉΟ] 104] νΥ8Υ οἵ δχργοβϑίηρ 1ῃ6 
ἰάεα οὗ Ὀεβίον της μαγαοηΐηςς σταθθ. Οὐο0ς. ἤχοϑ 
᾿ιϑ γι εν ρου 1.6 ἀοβοεπάδῃϊϑ οἵ ἰμόοϑὲ Ἧδὸ δὰ 
βδυτγίνεὰ ἴμὸ ἀεδίσιοοι οὗ ϑοάοῃη. 80. αἶϑ0ὸ 
Νείεϊοῦ : [ἴθ θη. χίν. ὕνο δχρϑ τ οηβ δραΐηδὲ 
δοάύοπι ἅτε βροίκβϑη οὗ ; [88 σδρίϊνοδβ οἵ ἴῃ ἢτβί οχ- 
Ρεάϊ οη στο ἴο Ε]δπ, απὰ ὉΠοὶγ ἀθβοθηἀδηὶβ 8.Ὸ 
ἀεβιϊπεὰ ἴο ϑῦοι ἴη6 ΟὨυΓΟΝ ; 8 Δ8 4180 1ΐ τ88 
Δ ΓΕΪν {Π6 ἀεβοθπάδηϊβ οἵ [6 σαρενοβ οὗ βϑαιηδγία 
δηιὶ ΦυΓι Βα] τὶ ὑμαϊ οοὐ]Ἱὰ τεῖαση. “ΤῸ Ὀορίη- 
πἶπνς οὗ (86 τετΏτη δηβαθὰ οἡ ἴῃ ἀΔΥ οἵ Ῥοηϊεοοβῦ, 
ἡράνς τ Εσ ΘΑΣ ΘΓ ΤΒτουρὮ ἴποβο [δῦ βρτυηῦ 
τοπι ἴῃς οδρξλνεδ οὗ βοάοπὶ ἰῃδὺ ψεπὶ ἴο ΕἸδτὴ 
(ργοϑεὶ γῦ65),᾽᾿ εἴθ. Ηδημβῦ. ϑυχροδίβ “" 8 σοῃ ἰπι8- 
ΠῸ; οὗὁἨ {πὸ Πη68}8 οὗ ζτδοε δὐζου ἀδαίἢ [ὉΣ [Ποβὲ ὕο 
πθότα ἢ ΘΑΥΙ βαϊναίϊίϊοη (1 ποῖ ρτοβθηξ 18εἰ ἢ ἴῃ 
ἰὼ ἱρθοβὶ δοτϊαρίοίθμποβα, ἴου ἴπ6 ΠΟ Δηΐθ οὗ 
ϑοάοπι δυγερῦ δυναὺ ὈΥ ὑπ πα φτηθηῖ," Ἀρρεδιΐπς 
ἴ01 Ῥεῖ. ἱ. 19, 20, ἰν. 6. (δίαϊ(. χΙ!. 41, 42.) 
Οοπρ. ὁπ ἴδ οἴποῦ ιδηά, νοσ, 60 ΤῊΘ βυπὶ- 
ΒΟῸΠ168] νἱον (οοταΡ. Οἢ. χχίχ. 14, χ]νιὶ. 8 8ᾳ.; δεν. 
ΧἸ] 11. 47; ΑἸποθϑ Ἰχ. 14 ; ἴ88. χίχ. 23, 24) ψ}}} ποῖ 
ΘΕΓΙΔΙ ΠΪΥ σοχητηδῃὰ [8617 ὈΥ δυο ἢ ΔΒΒυτΩ ΡΓΟΏ8Β 89 
παῖ ϑοάοτῃ τοργεβοηῖς 86 το δηά ἃ μι] {Ὑ]Ὸ68 
9η ἴπὸ ΟἾΠΟΙ δά οὗ Φογάδῃ, οὐ ὑδαῖ ἰΐ Γοργεβοηῖβ 
ἴνε Ατητθοπἰοβ δηὰ Μοαδθὶῦεβ, οὐ ἐμὲ 11 8 ἃ Τγ 
οἵ [μδαῦ Βοαϊποηάοση τ ἰοἢ 15 τότ ]Υ 4]]16ἀ ἰο 1ξ. 

ἰἸηϑῦ 58.0]) δβϑιιχαρύϊοηβ {Ππ|6γθ 18 16 Ῥ8ΓΔ]]6] 
ΓΠῈ ἐπα ὑνὸ ἀοβη! εν Ὠἰδίογίοαὶ οοποορίίουβ, 
ϑασηδσία δηὰ ΨΦογιι 5] 61), ΘΟΙΏΡ. ψΕΓΒ. 49, δῦ ; ἀπὰ 
186 Απητποηθβ δηὰ Μοδ Ὀἐΐθ5 1Ἰῃ ρΑΥ ΟΊ] ΑΣ ἀτὸ }υδὴ 
88 ᾿1{{16 ϑΘοάοχη ΐο8 ἃ8 [οὐ γὰ8. Βυΐ [8 τη ἢ 
Ψ1}} 6 ΟΙδασ ἴγοτῃ ὑπ ΨᾺΥ ἴῃ ᾿Ἡ ΙΟὮ ΦΔογιιβαίθτα 15 
ἰδοοὰ δίἀθ ΌΥ δἰάβ ψίτἢ βοίοπη ῥγθοΐίβϑο Υ δηὰ 
τη δτία, ----ἰῃ οἴδον ποσάς, τὶ τῆ 0110 πχοβῖ ποϊοτίουβ 

δἰπηεῖθ (Πευϊ. Χχχὶϊ. 82 ; [86. 1. 10 ; 767. χχὶϊὶ. 
14: εν. χὶ. 8); 8: Πη6 85, ἴρο, ἴγοτη ἡ ἢο586 ἡιαἀρτηοηΐ 
ἴη Ἰοὴς Ὀγσοηα ἄδνβ «67}188]6Πὶ βοοιηδα ἴο Πουβϑο] 
[ἌΓ εἰπόντα, 81 88 86 ἀρβρί8οα {Πο86 πηοϑῦ ὨΘΑΡῚῪ 
γεϊδίεα ἴο Ποτβεὶζ ἴῃ Ἰἰηοαρο ψηῸ δὰ ὈδοῊ οαττὶοα 
ἰηῖο ἀχὶ]α ;---ἰἢ 19 τηπσὴ ΨΝ}}} Ὅδ οἷἴθασ, ἐπαὺ οΥνῦ 
δραϊηδὶ {ἢ 6 5'η δηα [86 ῥιαρστηθηῖΐ βροΐκοη οἵ Ὦ6ΓΘ, 
τπρ δηἢ ἰδ ΟΙΓΣ 8 ΓΘ ΤΩ 650}γ ἴο Ὀδ6 ἴΔκοὴ ἴῃ ἃ 

οβϑίδηὶς ροϊῃϊ οὗ νἱεν, δπηἃ ἃγὸ τηϑαηΐ ἴο 6 βοΐ 
[οτί ἢ ἴῃ ἃ νᾺῪ ὑπαῖ ἰ8 [Ὁ]] οἵὁἨ ργοηΐβθε. ΟΡ. 
οιῃ. χὶ. 832. ΤΏ ῥγοτηΐβθ “ ΒΟΔΙΪΠΩ ΓᾺΥ ΔΌΟΥΘ 
ἴδε σδηβυγο,᾿ 88 Η:ΖΙΣ βαγ8 οὗ [6 βοσξίοῃ νϑΓβ. 
δ8-6ὅὉ, Τὸ βοϊυϊίοι οἵ {Πὸ ἀΠΠΟΌΪΟΥ, 48. 10 ἰδ 
αἰϊεπιρίοα ΟΥ̓ (ἰΑἰνίη, ὈΥ̓͂ ΤηΘΔΠ8 οὗὨ δβϑυπιΐηρ 8 
οοτητηιπαζίο α οοπαϊδοηε ἱπιροδδὶὀὶϊὶ (Τ οἱ χν. 20), 
--Ιβοάοπι διιὰ ϑαιηδτία, ἔμ 4180 1Ποὰ ; Ὀιΐ [86 
[οττλ ον ποῖ, Ἐπ οτθίοσα ἴποὺ 84]80 ῃοῖ, ---ἶϑ δι ρροτγίοά 
πεϊϊπον ὈΥ̓ μο Ἰοςον ΠΟΥ ὈΥ π6 σοπμθοΐξίοι ; Μ6 
βανα Ῥγοι)ΐβο Ὀδίογο γος νοσ. 60 84. ““ΤῊΘ 
τεοβϊοσαϊΐζου 18, 838 ἴῃ ἴῃ6 ο886 οὗ Φο Ὁ, ἃ ἐπείη ὋΡ 
ἴο ἃ δίασε οἵ οχἰϑίθησα [ΔΓ δι ραϑϑίηρ ἴῃ6 [ὈΓΠΊΘΓ, 
- δα τη βίοι ἰπῖο ἴῃς Κἰησάοπι οἵ Οοά ἀπά ρατϊοὶ- 
Ραου ἴῃ 811 118 Ὁ] βείηρθ᾽ (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.). 

γεν. 56. δ'ιπος ἃ ρῥγοβροοὺ βίαπάβ ουδ [δ ΙΔΟΤΟ 
ΡΤΟΙΩΪΠΘΏΕΠΥ͂, 858 ἴπο γοϊγοβροςοῖ Ὠἰπίθα δὲ ἴῃ νοῦ. 
δ4 ΔΡρΟδΓῈ ὧν 118 5ἰάθ. Προ ν’ --- π]αῦ 18. Ἠθαγά, 

δηὰ οὐρῇ ἴο Ὀδ τρλτκαὰ ; ἤθηοο : ἐἰάϊηρβ, τοροτῦ, 
υῃαὶ ΤΩΔΥ͂ αἱ {1|6 δ8πι6 ΕΠπ|6 ΒΟΙΨῈ [ὉΓ ἰῃησίγαοι 0 ., 
ἴογ ψασηῖησ. ϑοάοτῃ δὰ ποῖ Ὀδθθη ἰδίκθῃ, οἱὑποῦ 
ἴῃ ΠΟΙ 518 ΟΥὉ ἴῃ ΠΟΙ ΡΒ πιδηΐ, ΟΥ̓ [5Γ86] 88 Δἢ 
ἱπεἰτηδίΐοη ἴο ουβοὶζ, τ] ιΐσ ἷβ ἴο Ὅ6 Ἠραγὰ «πὰ 
Ροπάοσοὰ θην ἴῃ ἰορίς δρρρατοά ἴῃ ἢδγ 
Ὡοῦ( ; 5886 ΤΠΟΓΙΕΙΥ͂ Δ] Κεὰά 10 οἡ 18 παγ, τἰϊπουῖ 
ἀταπίηρ ἔγουτη 1ἴ 1πδί ας ΟΠ ΟΥ̓ ΜΑΓΠἿ ΠΩ [ῸΥ ἢ οΥβο]ῇ, 
ἔσῖπς οὐβοὶ Γ ΠΡ 858 δ6 αἰὰ δὲ [ῃ6 εἶπιθ ἴο ΒῸΓ 

οὐη οἰκο (νοσ. 49, “ἢ, υἱῖ. 20, 24) ὑτουὰ Ὀοαδῦ- 

ἷησαε. [Ηζν.: “ν͵δϑ ποῖ ἴογ ἱπβίτυοίίοη, 80 {Π|πϊὶ 
ΤΥ τιοῦτἢ ΜΜ85 [0}} οἵ 18 ἱπιρτγοββίοη. "" ΟἸἾΒΟΙ : 
κέ806 Ὅὰ8 ποῦ Ὠοαγὰ ἱπ ΤΥ τμοὰτῃ ; ἔθου εϊάϑὲ 
ποῖ ἐμίῃκ οἵ Ποῦ, ἰδὲ ποὺ βρϑαὶς οὔ δοσγ." 
ΒΟΒΕΝΜ.: ἴδοι ἀἰάϑὺ ποῖ ἴδ ϑοιζοπιβ πδῆιθ βὲ 
811 ἰηἴο ΒΥ τοου ἢ ἔγοϊῃ τϑγε τὶ (! ἢ. Κι: 
“4 ϑοάοπῃ ν85 ποῖ ἃ ἀἰθοοῖιγβο ἰῃ (ὮΥ τηουί, {μα 
ἔβου ἀἰά δι ἰα]κ οἵὁἨ Β6Γ δπὰ ἸΑῪ ἴο μιοαγὶ Πὸσ ἔαῖο. " 
ΕΑ : “ δἰτμουρῃ ϑοάοτῃ μὶ πὸ ταρυϊδίϊοιι 
ἷῃ ΠΥ του τῆ, ᾿ν8 ἀοίαπηοα ὈΥ 166, ΒΟ ΘΝ Βδῖ 
85 ἴοι ΠΥ 86] Γ ον ἀγῦ ὈΥ̓ 16 ΘΠΘΙΊΪ6Ά,᾿ Θὕυ, 
ΟΥΠοτΒ ἴδκα ἔῃ βϑηύθηῃοθ ω8 ἃ αιιεβϑίίΐοη. 80 
ΗκνΝοῦδτ.: “48 ποῖ ϑοάοιῃ οΥἱὶ βρόκϑι οὗ ἰὴ 
ΓὮῪ πιοανὰ 3" ΗἹΤΖ.: “δ ποῖ ϑοιϊοι ἃ εἰΐδ8- 
ΘΟΌΓΒΘ ἴῃ ΠΥ πουτῃ ἢ ἃ ἰμοῖηα Ψ ἢ που αἰδοῖ 
ὨΔ86]6 ἰῃ δὴ θά ἐγ ἱηρ τηδαποῦ ὅ᾿᾿ ΟἸΠΘΓΒ 8111], .8 
μκἴλ., Οοος., ΚΊιοί,, ἕαϊκο 1ξ δβ ἃ ζιΐιγο, δρηϊηβς 
[88 φγδηιτηαγ. }ῃ--- ον. 57. Α τοῖο χροΐ ἀοῖογ- 
τηϊηδίίοη οὗ ἰδο [πν6 οἵ ᾿ 3.3. [1 νὰβ Ὀείογο [6 

ῬΠΙΒΗτηθηΐ, ἴο ψΒΟὮ, δηὰ ποῦ ΤΘΓΟΪΥ ἴἰο ἴἢ6 
δὶπ, {16 Τοϊγοθρθοῦ ἰβ ἀἰγθοίρα, ᾿πιδῦ λ8. ἴῃ γϑσ. δ 
κἢ ΤῊ ἰΒΟΙΊ6Β᾿ ΔΙῸ 8ροΐίκεῃ οὗ ἴῃ πὰ μ]ιταὶ, ΒῪ 
ἸΏ 68}8 οὗἨἩὨ {86 νυῃὶθησιοηΐ [δα ἀἰδοονογγ (νογ8. 87, 
86) οὗ ΠΕΡ ψιοκοάμποβθθ ἴοοῖκ μίδοο, ποῦ ψἱοκεα 
ῥΓΙὰΘ σαπηα ἴο δίηδιμο δηὰ αἰ ΠΌΤ ; ὨΆΠΙΟΙΎ, ὮΥ͂ 
Τὴ68}8 οὗ ἴΠε ᾿ ραῃαΐηρ ἡ ιπδηΐ [τοπὶ {6 αἶγοι"- 
ὕοη οἵ Βαῦν]οη, ν᾿ ἰο ὁδη ὃ Ἰοοκοὰ ὕὑὰοῖκ ἴο ἂν 
8 ἰδίηρ δἰγθαν ϑοοομ ρ] 8ηοὰ ἰὼ {πὸ Ραϑὲ, διε 
[δαὶ πὲ ΤΟΤΕ δᾺ ΠΡ ΒΒ Β068 Κ8 ἤότῃ [89 
ϑἰδπαροϊπῦ οἵ [80 ῬΓΟΙ ἰϑθὰ ἴανουτ [Ο]]ουνὶηρ {Ποτὸ- 
ὍΡΟΙ. [Εν 8] ὑγδῃβ]αῦεβ : “ὁ }πεῖ ἃ8. {οὰ ἀῦὶ ΠΟῪ 
τὸ βοοσῃ,"᾿ εἴθ. Τὴ ἜΧργθββίοῃ : 88 δὖ {80 ἰδῶωο, 
8. ΘΟΤΩΙΏΠΟΙΪΥ τοίοιγοὰ ὕο 886. ἰχ. 11] ; 2 Κίηρβ χν. 
87, χνὶ. 6; 2 Ομτοη. χχνὶϊϊ, δ, 18 8ᾳ.; Κοὶ! δαά- 
ἴῃ; 2 Κἰῃρβ χχίῖν. 2. Ηδὺ ον ὀχρθιίοηοθ οὔ 
ὉΠ ΒΗ πδηΐ, παῖ ϑοάοχῃ ἴῃ τολ] ΠΥ οδιηθ ἴο [6 

ῬΗΝΕῚ διὰ [6] 0 Ὅν δογ, ἱποιθίογο πη ] θὰ ἀνυῃ 
ΘΑΓ ΟΣ ἴπ6 ῥγίάο οἵ δυάμ, {{ ποῖ. ἴῃ Ἰθτ ον ἢ ΘΚ 68, 
γοῦ ἴῃ ἴδοια οἵ βίσαῃψοσβ. [{, {πεγοίοσο, ϑοάομι 
88 Οὗ ΠΟ Ὧ86 ὈΘΙΌΓΟ, ἱΓ ΠῈΣ ΟΜ οχμετίοπος αἰ] 
ἨῸΣ ΆΥΤη, γοὺ ὈΥ ΠΙΘΔΩ8 οὗὨ [Π6 1π)μο πε ης ἀ5- 
ΘΟΥΕΙΥ͂ οὗ ΠΕ Ψ]ΟΚΘΟά 685, ἘΠ ΟΠ ΜΗΡ ο]βὺ 8. ἴο ὈΘ 
Ὁτουρσμῦ δρουῦ. (ἨΈΝΟΕΤ. : “Βγ ἰῃαΐ ψ ΒΟ ἢ 586 
ΒΕ εγοὰ 806 Ἰρασηοα πηαὺ 8.16 δὰ ἄοῃδ : 886 0 
ἸΟΏΚΘΙ 8ροἾζα ἴῃ ῥγίαθ οἵ ϑοάοι) 1} 8 “" αοά, 1 
Ἰμδὴκ ἴῃ6ε,᾿ Ὀαὺ ἰδϊὰ ἢδΣ παπὰ ὑροὴ Ποῦ ον 
Βοαγί.) ὙΤῆδ Αταπιδῖο (Ξγγίϑη) οἱ ἴ08 δητὶ δυο Β 
ΔῈ ἴο Ὀ6 Ἰοοκεά προῃ, δοοογήϊΐης ἴἰο Ηδηρῖ., ποῖ 
8ἃ8 ἴ6 ἀοδβίγογί ηρ ῬΟΥΤΘΓΕ----ἷη ὑπηΐ σαθ6 Αββῆιτ 
δηὰ ΒΑΡ ]ο Μου]ὰ Ὀὲ τηοϑηςοπεά᾽"᾿-- Ὀὰΐ κ8 τηοοῖκ- 
ἱῃρ πε βῃθουτθ. Ηᾶν. ἴακι 5 ἴῃθτπὴ δηἀ {π6 ἀδΈρΡ- 
1615 οὗ 86 Ῥ ΕΣ] δ πο ἴο Ὀ6 ἱπβίσυμηθπίβ οὗ 1.6 
ἀἰνίῃθ ἀυθηρὶης }π51106,--τθαϊ ποῖ 1 Γ τοίογθηοῦ 
ἴο ΔΩΥ 5:ηρ]6 οἀὐοαστεπόο, Ὀα ἴῃ τορανὰ τὸ [}16 
ψ Ὧ016 ἢ ἰδίοτυ οἵ ἴΠ|6 φονο δ - ΡΘΟΡΙΪΟ, ἐ5 16 ΠΟΓΓ}}- 
Θαϑίθγῃ 8 ἃ 50. ΠΤ πε θΟῸΓΒ οἵ ἴὰ ὉΠοούτγδον ; 
δα 8478 ὑπαὶ ποῦ [ὉΓ [6 π) «ἴοπθ, Ὀπῦ [ὉΓ 811 ΒΟΣ 
ΒΌΣΤΟΠΙ αἰ ΡΒ, ἐπ 58 ηι|6 ἰπὶηρ ΙΔ ἴπ βίοτο,--τὰ 
του] τα θ οἵ ρα} 18} 6}}18, ἡ ΒΊΟΝ σοτγοβμομπαάἀρὰ δ 
ὑπὸ β81ὴ6 {ἐπι6 ἴο ὑκ.οῖτ Ὠαγά- Ὠραγιοάῃοβ5. 

εν. δ8 8 ἔδκϑηῃ ὈΥ͂ οἴ ὮΘῚΒ 88 διΐπγο. ΗΖ. : 
“ἴῃ {86 τιοῦ ἢ οὗ Φολονδη οὗ ἴῃ σὐγίαϊ Γπΐαγο : 
πο πηιιδὲ ὈσαΣ, ἡ [Ὁ 15, 85 δ᾽γθδαν τγοπιατοά οἷἱ 
νοΓ, δ7, [6 βἰαπαροϊπί οἵ ἴδ οογίδιη Ὀοβτονταεηΐ 
οὗ σταςθ, ἴγοῃ ὙΠΊΟΝ τῆς 1680 ΡῈ ΠΙΒΠΙΉΘΏΓ 4180 8 
Ἰουκεὰ ὌΡΟΣ 88 οὔ ἰμαῦ ἢ 88 ἐπε τὴν ἴλκοη μ]αοο. 
ΤὨΘΒ αἴπ), ἴΠ6 αἰνίηο ἰηδῃτίοη οἵ ν γ. δά, 5 τοδο!γοά. 
ΟὐτΩΡ. ὁἢ γε. 48.--- ἢ ΤΠ 6 τηδπείοι οΥ̓ ἴΠ6 μππ- 
ΙΒΏΤΩΘΗ 8 Δ ΓΟΒΑΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ (ν6Γ. 67) ἔδοτα ἱπ ἐοηποοῖοιὶ 
18 ΒΟΙΩΤΩΔΤΥ͂ δβοπίοποθ, ΜΒίο,, Ροϊητηρ ἴο 186 
ἱτωροη ἴῃς, συἸταϊπδιίοι οὗἩ αἰ δ πιο, ὈΓΙησΒ [.9 
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γιαίΐίοσ ἴο 6 σοποϊυδίοη, ἰπ οὐδ τὶ οσ, δὅ9 ἴο 
τααῖκο {πὸ ὑταμδιἰου ἴο ἴμ6 ορμοϑκὶϊο. --- ἢ ρῖνθβ 

ἐδ τοαϑοὺ ψὶ} αἀἰνίπο αἰλοβίδιοη ΨΥ 1 πιυδὶ 
Ὅκ 8ο, μα ἰζ 18 δοοονάϊῃς ἴο τ ϊδοιβηθδ8; ποῦ 
ἸΏ ,Ὸ]γ, πόνανεῦ, ἴῃ γϑίογσθμοθ ἴ0 ρα ἰΒῃ θη, Ὀὰὶ 
(γεν. 60) Ἰοοκέιρ Ὀογοπά ἴο στάςθ 88 Μ6]].--- ΠΎΦΨΣ, 

ἴπ6 ἢ ἐπεγϑίοσγο (4180 1 νϑὺ. 60) ἃ οοπτἰηυδίίοη οἵ 

16 ἀϊδοοιγηθ ἴῃ τοῦ. δ8. ΟἸΒΕΓΒ: “ἐγρα." ΤῈ6 
ετὶ τον: ΠΥ ΨΨΊ. ἴὰ [16 θνβῦ ρόγβοῦ. Οἴμθῖϑ 

ἴλκο 1ἴ 48 πε βοοοηῃὰ βϑγβοῃ : ἔπου ἀϊάβὲ ἴο ἰῃγ- 
561 σι μαΐ τοῦ ἀἰάϑῖ ; Θοπιρ. Ἐπὶ. 1]. 5.-- Οβέξ, 
καί. χχῖχ. 11 [12]---Οομρ. νϑγ. 8.--- ον. 60. 
ἙΑῚ ΛΓ] 688 88 Ορροβϑα ἴο υηΐβὶ Γ]Πμ688. [μον. 
χχνὶ. 42. ὅι.ε ἔχ. χίὶχ., χχὶν.-- Οοσῖρ. [1886. Ἰἰν. 
8, 10; Ὅ46Γ. χχχὶ. 81, χχχὶϊ. 40. --- ογ. 61. [πὰ 
δααϊτίοη το Φοῃονϑῆ Β γοπ θ ὈΘΥΪΏσ, ͵ὸ δυο ΠΟΥ 
16 Ῥθορ θ᾽ 5 τοι θουη. ΗΘ γερο ρογοα Η]5 
ὁσονομδπῖ, Ηἰ8 δι ὨᾺ] Π685.; ἸΠῈΥ ἢδα ἴο ΓΕΠΊΘΤα- 
ΘΓ {πεῖν σαγβ, ὑπο ῖν πη ΙΓ] π 688. ΤῊθ Ὀοὶπρ 
ΔΒδδτηθὰ 18 ἐμαῦ δἰτοδὰν δ] 4 θὰ ἴο ἰῃ νϑγ. ὅ4 Αὐῦοσ 
ὉΠΟΙΤ ἐπ λλίθδι οὗ ρδϑιλ8] ομαβιϊβοσηθηῦ; ἢδσθ, ἢον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 8011} ΠΟΤῈ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ͂ ἴῃ σίον οὗ (ΠἸ|6 ὕτάοθ ἴο 
ὕ6 ὀΧΡυΤοσρ. 5:56] ὨιᾶῪ ψ06}} σϑοϑΐῖνθ ψπδὺ 8 
εἴνϑῃ βοσ. (ΟΡ. νϑῖ8. 46, ὅ8, ὅδ. Τῇ μίαγα!, 
ΠΟΥΘΥΟΥ, βίγοϊο θϑ Βογοηα βαπιατία δῃὰ ϑοάοσα ἴο 
{16 ριοδίοσ δῃηα βιη 4] ]Ὲ . ΤΠ ΔΌΪΟΠᾺ] ΘΟΙΏΠΙ 11 0168 οὗ 
ἸΔ Κη. ἘΕῸΣ ἀδαμῃίοχ --- ΟΒΕΝΜ., Η11Ζ.: 
Το γΏβα] 6 τῆθτείοσε [Π6 τηϑίγορο 8, ἴ}16 οαρὶ [8] οὗ 
1116 πὸνν ΓΠποοοτασν. ΚΕΙΙ, : “ Ὀδσδαδο ἴΠ 6 ὨοδίΒ 
ηϑίϊο!Β δ΄᾽8 δηρταίϊοα ἴῃ ἰβγιθὶ ἃ8 (δ ῖγ βίϑιῃ." 
ΤῊΘ ροϑβίτίοπ οὗ ἀδυρη δῦ, ἃ5 1ὁ τ ρΆγα 8. [6 1)8- 
τον τοι λῖδα οἵ 1βγδοὶ, 8 οἶϑασ ἴγοπι Φοὴῃ ἰν. 22. 
(οπιΡ. Ὀδβίάεβ Ῥβ8, ᾿Ιχχχυ]. --- Τ)Ὡε ΘΧΡΓΕβ8Ί0Ὲ : 
διὰ ποῖ ὈΥ ΤΥ οονοιϑηύ, 5 τηλὰθ ῬΕΙΘΟΌΥ ΟἸΘΆΓ 
ὈΥ Φοιη χ. 16. Ἠδηρμβί. ὀχρ]αΐηβ [ἢ 6 βῃογί, Ὀαπΐ 
80 Ὁ ἢ} {1Π|6ὸ τηοΓὸ ἴογοι Ὁ]6, δα αἰ ύλοῃ ΙΤΟχὴ ν6Γ. 59: 
“« ποῦ Ὀδοδιι86 {πα ΓἸΒ]πιδπΐ οὗ τὰν σονοηδηΐ Ο00]]- 
ψαϊϊομα χιινα {πὲ6 ἈΠΥ͂ Οἰαΐπὶ ἴο ἴδ.᾿ ϑ: 1] ΑΥΙΥῪ 
τηοϑὶ δχροβίϊοτβ. Βιυῖ {δ σονοπδηΐ 18 αἰ ΔΥ8 
Οοιἱβ οονθηδῃΐ ; ΘΧΡΓΟΑΒΙΥ 80 ἴῃ ὙῈΓ. 60, 88 6180 
ἱπηπιοα αἴ ε} Υ ἀραὶῃ ἴῃ γ6Γ. 62. Ηδηςο “ἐὴψ οονο- 
πδηῦ ᾿ΞΞ- ἦν οονθημηῦ τοίδλι ἐλεε ἴῃ ἴπ6 ἀαγβ οὗ 
ΤΥ οὨ] ἀπ οοά, νοσγ. 60. ΤΙ Ῥασίϊθβ ἰὰὰ αἸ ΘΒ. 08 
{6 ἀοβίσηδίοα 88 ““ἱζποῦῦ ]ὰνν,᾿" 1.6. 48 ποῖ 
ὍΠη 6 ποῖα [06 ἴανν, δ Ποῦ ἢ ποὺ 88 βίδα ϊης 
ουξδίἀα [6 Ῥγοπιϊδθ. ΟὈΙΔΡ. ΟΣ γὙΟΓ, 8 ; Άοῃ). 1]. 
12,14. Απᾶ 80 ἴῃ τοῦ. 62 ἴ86 νου δε, οονθ- 
Ὠδηΐ, ἀκαῖῃ τεβατηθαὰ ἱ ἢ ΟΡ δος ν)λὲ ἔγΌΤω νοΓ. 

60, 8 Τεργοβοη θα 88 ῬΌΓΘ ρΌΒροὶ, 88 ἃ τηοδί στᾶ- 
οἰοῦα [Ὁ] ΠΙτηδηΐ οὗἨ ὈΓΤΟΠἾ86, ἃ5 Ἐν 61} 88, οἵ ὁουγϑδο, 
οὔ 16 Ἰανν οἵ ᾿δβγδοὶ (“"ΜΥ σονοῃδηΐ νἱ ἢ (ἢ 66,᾿ 
γοσ. 60). Βιυΐ ἴδ τοϊδίοη ὑπάοτ τὴ αν ν͵89 
ΔΙ ΘΥΒ ὑθ ΠῚ ΡΟΓΆΓΥ, 8Πἃ 4180 1068], παί[ο πα], ὁπο [Πα 
Ῥαϑβοὰ οὐὸῦ ἰηΐο ἴδ ἔμ] οπῦ; ψ ῃΐο Ἰηάοοιὶ 
ἄγεν (ογ ἔγοτη ἰδ δὰ ὅσοι πὸ Ἰαΐϊθηΐ ρΌΒΡοΪ, 
διὰ τοα]ζοὰ ἰξ, Ὀαὰὶ τ ]υϊοὰ ἰπ αἀἰνὶηθ καἰ εΠ αι μας 
Ὀχουσὶιῦ ἀροιΐ ἴπ 6 ΤᾺ] ἢ πιο ὶ οὗὁὨ ΡτΟτἷ56 ἰῃ 8. ἸΏ ΟΓΘ 

ὭΘΓΑΪ 8686 (4.0. ὅδη. ΧΙΪ. 8), ἀηὰ ψἘΪσοἢ δοοογά- 
Ἰηαἷν βτγαίο 68 ἸΛΟΙῚ ΟἴΡΤΏΥ ἴο ΘἸΕΓΏΪΟΥ, πὰ [οΓ 
1:18. τϑάβοῃ ὕπ πον]θάρα οὗ Φθθονδὰ 18 δἰρηὶβῇ- 
ἙΔΠΌΥ οοπηῃροίοα τι} ἢ, (Εχ. 11}. 14.) 

γος. 68. ΜῸΡ ΓοΠληδ 8 οὗ νοοῖ. δέ, ψ Ἠ 11 αἱ 

ἴθ βᾷτηθ {ἰπι|6 γοῦ. 62 18 γεϑπημοα, ἘΒΘΙΔΘΙΩΌΘΥ 
[ῊΥ ““ψΑγ8,᾽ [86 δ᾽π8 ποὺ ἢιαβῦ οοϊητηὶ τε. ---Β9 

τηϑᾶ, σοτρ. νοτ, ὅ2; ἱμαὶ 8 ἴο Βα Υ, ᾿πϑίθδα 
οἵ ΠΕΡ [Ὀγπιοῦ ῥγίάθ, ψῃΐϊοῃ βῦ ΕΓ ΟΥ68 ἴο ΠΟΙ 
ἀδεροϑὲ οοτταρίίοη δηὰ ἀροϑίαδυ, Ὀυΐ ορθηθὰ Ποὺ 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

τη ΟΌὮ [Π6 ΤΩΟΤΘ 8 ΔΠΊ6᾽ ΘΒΘΙΥ [ῸΓΣ 86}-}..5}}Π Δ ΠΟ. 
88 Ὅ6]] 88 ἴοτ ὈΓΙρσὶπρ σἤδΥροΒ δραϊηϑὶ Οοα --- 
Α8 [πες οονθηδηϊ βρυὶ ἤγοϊῃη ῬΌΣΟ ΙΏΟΓΟΥ δηὰ 
[αὶ Γ] ρ88, 8ὸ ἰπ ἰἴϑ Ἰῃτηοδῦ οϑδθῆσα ἰδ οομῃϑὶδῖς 
ἰῃ [ΟΥΧΊνΘ11688 οὗ 51}8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑῚ, ΒΕΒΙΚΕΟΤΙΟΝΒ. 

1. ΤῊ6 δόθῆδ πὶ ϊῃ {86 δά ι]ἴοτοβ8 ἴπ Φοἢη Υἱῖ!., 
ΨΒοτὴ {πὸ βου θε8 δηὰ Ῥἢδγίβοοθ ὈΙΟΌσἢῦ ἴο «6888, 
τηΐϊσῦ ΡΟΓΏΔΡ5 ΔΡΡΘΔΓ 511}} πιοῖὸ δία ἤοηπῦ γοβὶ- 
ἵπῷ οὐ μεθ Ὀδοκρτουμπά οὗὨ οΌΓ οἰαρίοτ. [κἴ 1 Ὁ 
βιυρροβοὰ ὑμαῖ ὁοϑι8 πτοῖθ ζεῖ. χνΐ, στὰ} ΗΪδ 
ΒΩΡΈΓ ὁ {116 ργοιηά, δηὰ οἡ [Πε Ὀκ818 οὗὨ [πὰΐ μυϊ 
ἴογ [16 μι 6}}- Κηονγῃ σἢ Δ] ] σα οἵ Φοἢ νἱ]. 7. 

2. 1 ἴῃ γοβροοΐῖ οἵ {πΠ8 ὑδθιιθογαΤῪ μΑΤῸ {1818 
ἘΡΕΥ ΤΙ ἘῸΝ ἴο ἴῃη6 ΟἹὰ Τροβιαπιρηΐ, [Ὁ ἰἴ8 Θ556}- 
(ἰΑ}}ν Νὸν Ταβίατηθηϊ ἴῃ 18. 53}Γ1Π{ πιὰ ἀσβίρτι. 
Ῥϑὰ] 88 ποῖ ΠΊΟΓα ΒΏΔΓΌΪΥ δβϑαὶ θὰ [ἢ Φ6 5, ΠΟΥ 
ἸΏΟΤΕ ὑπογοιῦ Ὦ}} δι ρρΡοά τ[Π θη οὗ 411 {6 οννα 
τὶ κἰἸὐδουβηθββαβ. Οομρ. ἔσηι. ἰϊ. 8. ΤῊθ ρῥγο- 
ΠΡ ἄἀοοβ ποῦ οὐνδὲπ οὔσα ὈΝΠΠΠ6 ἰΐο γἱθνν {Π|6ὶῚ} 
οβσοηΐ ἴτοπὶ ΑΡγαῆδη. Τ)ιδῖ δηκὶ δνυτυ  Π]ηνῦ 

6186 ἴον Ὠἶτι 116 81} Κ πῃ ΡῈ 581) δι) 2} ]5ΕΣΥ. 
δυδβιβολίίοη ὉΥ ΛΌΤΚΕ 18. τὸ Βο]ὰ Ὁρ ὄνθη ἰς 
ἸΤΟΏΥ͂, ᾿πδϑι ἢ ἃ8 0ἢ6 ρτοδίεσ Β' ΠΠΘΓ ὁ 050 }8 08 
{πιὸ ΙΟΒΒΘΥ ΟΠ68 ΟΥ̓ ἸΏ6Δ 8 οὗ 6 ἀδι8 οὗ Δροιιΐηδ- 
τἴοη. Αἴ [16 οἰοβα Θ0}:168 δα] ναίίοη. 

8. Απὰ ᾿υβῖ 88 βεϊ να νου 8 σεβο δὶ αἱ ἴῃ 6 εἶοβο, 
80 ΟἿΓ ΟἰρίοΓ βῆονβ 186] δ οὔσε 88 ἃ ἈΔῪΥ οἵ 
Βαϊ ναῖον, ἰσοστῃ ἴἢ6 ἴδοι παῖ {116 ποι} 81} ἴῃ 411 
118 ἱπρταϊ Γι δηὰ ἱῃσοηῃοοῖνα Ὀ ΠΥ, πὲ δος 
ΜῊ ἢ ὑπαὶ ὑΠ6 παίιιγαὶ σοτγγιρίίοῃ οἰοανίησ ἴο {Π6 
ῬΘΟΒ]6 οὗ ἀοα, ἰ8 ἀϊ8.]οβεᾶ. ἘῸΝ ἴῃ ν]ιαῦ ὈΪ πὲ- 
ΠΘῊΝ ἀο068 ἃ Π]Δὴ ἰΐἴνα ὙΠ τοραγὰ ἴο ὮΣπιβο] , 50 
Ἰοης 848 ἴθ ᾿ἴνοϑ ἴο βίῃ ' ΤΟ ρστοηΐῃθ88 οὗ ΓΩΥῪ 
δ; δῃηὰ σι βοΓῪ τηϊδὺ 6ν ῦ ὈῸ6 {Π6 ἢγβὲ ὑπ] ὴρ᾽ [ῸΓ 
Ιὴ6 ἴο ΚΠΟΝ,, [Γ 1 πὶ ἰο ᾿νε διῃὰ ἀἷε ΠΆΡΡΙΪΥ ἴῃ 
(6 σομβο]αυίοι οὗ {116 ζοΞΒΡ6Ϊ. 

4. Ἰπαβιηυοῖ, Πονονοῦ, 88 πο ἴοττῃ οὗὨἨ {6 ῥτο- 
με ἀΐδοοιγϑθ ὀχ 118 ἰῃ ἀοίδ}} ἃ ποτα πὰ 
Δ. ἴθ Γ088 οὗ [6 πηοβῦ ΑὈδηδοηθὰ ἀδβογ ρΌοη, ἴῃ 
ογάου ἴο πο] τ. ὈΘίογΘ 016 ΡῈ 0]6 ἴῃ ἴΠ6 μἱοζυτα 
ἃ ΤΑΊΤΤΟΥ οὗἨ ὑῃοπίβοῖν 8 ἱπ ΓΪΥ, γν6 ἀΓο, 85 Οος- 
σοΐαϑ ΥΟΙῪ ὑγᾺῪ ΓΕΙΊΆΓΚ9, ἴο πᾶ Κ6 πιδιίογ οἵ 
γοβοοίίοη ([ῸΓ {118 18 [Π6 οὈ]θεῖ οὗ ἴπ6 ἀ δον 108} 
[Π6 ΤῊΝ ἸΠΟΪῸ ΒΠάπΊ 6 ἢ }] 8.118] ΠΟΙ ΘΕ 88 
Ἰοραγάβ Οοα, θνοη ψ 6116 ὕἤθτα ταύ ὕῸ ουϊνιανὰ 
ΠΘΒΙΪΥ ἀροθηοΥ Ὀθίογα θη. . Απα 818 ἃ}} {6 
πιοῖθ 85 Π6 ΟΥΙΠΑΓΥ͂ ἢπιἀριηοηῦ οὗἩ τη κὶηα ἴα}}8 
50 ὈΠΙΠΊΟΤΟΪ ΠΥ ἀμρόὴ ὕΠ6 Η65}}}ν ἔοστῃ οὗἁὨ τηπι1ξ68- 
ἰαϊίοι, Ψ Ὦ11ο τ 18 νη ἴο ἴΟΙΤ ἃ ΠΠ 06ΓΆ] δηα ἰο]οῖ- 
δηῦ οδεϊπηαῦθ οὗ [6 ἀροβίαβυ ἤοπι οι αῃά ἴΠ6 
ΥἹΘ] ἀὴρ τὴ} οὗὁὨἨ [16 δριγις ἴὸ ἰο]15. (ὐρσοοίμδβ, ἴῃ 
{π|8 οοηποοϊΐοη, μοὶ ἕω ον. χῖν. 4, ἀπὰ ὃχ- 
ῬΪα 5. [6 “ν᾽ τα 8" Β0]ΓΙΓΠᾺ}]}Κ ΟΥ̓ [6 ἔχις δηὲὶ 
[δἰ ΤᾺ 1] [ΓΟ] ]οὐν ον οὗ {6 518, 

δ. “᾿ΟἿΓ οἰ ΥΟΥ 8, ὈΥ 116 Κοομῖηρ π᾿ἢθ ΤΠ τοι σἢ- 
οιῦ οὗὁἨ 86 ἤρατε, {Ποτϑῖη, οὴ6 οἵ Ὁπόπο ΚΟΥ μΕΓΟ 
Ῥαββαμοθ νι ΐοῖ Υἱηή υαῖθ ΤῸΓ νον {πὸ γα ἢ οἵ 
{Π|| 580-08} 6 πινβῖϊ ᾿μτογργοίαἴοι οὗ ἴμ6 βοηρ οὗ 
ΒοΙοσηοι ᾿ (Κ11ΕΕ.). 

6. Εον ὑπ 6 Ἡροῦτον πδιίίοῃ, νν ἰοὶν 18 ΠλΟΤῸ Θβ56η- 
ἘΪΔΙΪῪ ἃ πιο {8 ΔΩΥ ΟἿΟΣ, ἱπαδηας ἢ 48. ἷΐ 
“4068 ποῖ ἐοπδίδβῦ οἵ ΠΊΟΤΟ ΟΥ Ά [Ὁ αἰϊθμαγαῖο, 
με οι ρθη θα 8, 8ηα Πηυ 8 }} 7 ΓΟ τεῖστι ΟΠ] τ δΥ- 
αὖρβ, 811 ΙΏΟΤ6 ΟΥ 1688 δου ἰ6η 8] ἀσρτοραῖοε, απὶῖοῦ 
ὈΥ͂ δοοτοίζοῃ ἤγοτα ψὶτπουΐ, Ὀὰὺ 18 Ργα- ὁ ΜΕ} 
οη6 ἱπάϊν!ἀυ8]1, ὁη6. ἴαπιη]ν τ᾿ (ΖΙΚΕου Βα). Ἐσνυρὶ 
88 [Π6 ΠοαίΠ6 [οἷ], ἀηὰ 5.1}} τῆοσθ [6 ὈΙΌΡΟΓ 
ΙΓ ρΪΔοο. Τθνο 1Ὁ στεν ἴο Ὀ6 ἃ παίϊοι ἴτοϊη 
ἐδο ὕτγοϊνο ἢ688 οὗ ἐσῖδοδβι ΤῊθ παίυσαὶ ροϊεποῖοδ, 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂Ι. 

ἩΒΙοΣ ἴῃ ὑπ8 σᾶ86 ΘΟΣὴ6 ᾿ἐ κονσὶδα ὕο Ὀ6 οοπαϊἀοτοὰ, 
ΒΌΘΟΒ δ ἰμ6 φγοαὶ ἰγυϊ Ὁ] η688 οἵ ἰμἷ9 Ἰαπὰ, ἐΐδ 
αἰξτπιδῖο 80 Ἵχίγδογα πα γ]Ὺ δά αρίθά ἔοσ μορυϊδίίοη, 
οἷα., δῖἵδ 51}}} πιοσὸ ἴβδὴ τηϑὶ ΟΥ̓ [86 δη  }ι6816-- 
φῇ [Π6 ΟἿ δἱάδ χῃοποϊῃεοϊβίϊα, ου ἐδὸ οΟΟΣ εἰὰθ 
Ροϊγ(ιοίξεϊς --- τίσ ἸΘΓΘ ΙΔῪ Ὄρϑη, δηὰ Ὑΐοἢ 
Ῥιενεμίοα 4 ἀδηροτοῦβ τοϊχίπιγο, δὰ ὉΥ ννμαῖ 
δρτδηρ ἴγοτα ΐ ἴῃ 16 βῇ!δρα οἵ ἃ “"βτοαῦ βρίγεξιιδὶ 
δε ρδίῃυ δηὰ ᾿ἰἀἰοβυ ΠΟΥΘΔΥ οὗ ἴπ6 ὕπο πδίίοηβ, 
τπγουρἢ ὙἘ ἢ ἃ ργδρασζαϊίου 88 τἸηϑὰθ ἴοσ {86 
τοχηδηξ ἀονθιοριηθηΐ οἵ τχοὶὶ χίο- ποτα ἰηάϊνὶ- 
ὯΔ. 88 ἃ παϊίοη οἱ ϑ᾽ ηδί. 
7. 11 ἴ6 πο Υ οἵ ποῖϊςο, δηὰ [80 δἴξετ- οἴἶεος ἰδ 

ΔΙναΥ Υἱδὶ 016 ἰὴ [80 ἈΊΒΒΟΤΥ οἵ [86 6 8} ρθορὶα, 
δὶ (ΠΕΥ̓ Ὀθοδῖλδ ἃ Ὡδίζου ἴῃ ἃ ἰογοίχη Ἰἰδηά, ἴῃ 
ΤΉἙΪΘΟΓΥ, δἰ ἤδπΟΘ Μ6ΓΘ ΔΙΓΟΘΥ ἃ Ὡδίΐοῃ Ὀαοίογο 
ΠΟΥ ἴοοῖς ροδϑεβαΐοη οἵ [π6 Ῥτγοιμηϊθοὰ [,8η6, 

8. [0 ἴδ ὁπ8 ἰπίημ, [βγαθὶ᾿8 Ὀδομΐηρ ἃ ΡΘΟΡΪΘ 
{νεν. 6); ἰξ ἰ8 διοῖῃμοσ, [ϑγδ0]᾽ 8 Ὀδοοϊηΐηρ [ἢ6 
ῬΕΟΡΪδΘ οἵ δεῃονδὴ (νεῦ. 8). [ἢ {ἢ Ἰαιἴογ τοϑρεοὶ 
ἴῃς ἱπισοάἀποίογγ ἀθοϊδγαςίοη, “1 προ μανο Ὀτουρεὶ 
δος οὐ οἵ 16 ἰδηὰ οὗ Ἐρφγρέ, ουὲ οἵ ἴπ6 Ὠουϑ6 οὗ 
Ὀοδάδρο,᾽ ρἶνεβ πο τίρῃς Κογοποῖβ ἴον [16 1δῦν οὗ 
ἔδ6 δουθηδηῖ. [ἢ δοοοτάδιοθ ψὶϊὰ (ῃδὲ 10 νγδϑ ἴο 
Ὅ6 ὑπάονείοοα 885 [6 ν]}] οὗ οῃ6 ψῖιο ψγ88 φγαοϊουδ, 
ὙΓὮοθ6 σοι δ ἀπηθηζη, ΓΙ ΖΕΥ͂ ἀπά ,. σδΔῃῃοῦ 
Ὀ6 ρτίονοιδ. ΤΏΟΥ ]οὰ ἴο στᾶσα, ὀνθ ΤΏ 6η {ΠΟΥ͂ 
Ἰοά ἴο 1896 ἜΡΟΝ εἰ ξα οἵ βἰη. 

9. ΑἸ πο ρΡὮ “16 τ 8 ο]6 οὗ [πὸ ἀθνοϊοριηθηΐ οὗ 
ἴ6τ86]" (ΗΠΈΝΟΒΤ.) ἰδ δυγνογοὰ ὈΥ [886 6γΥ6 οἵ [Πὸ 
᾿Ὡλῃμν ἴῃ [Ὡς ἀϊνίης αϊδοοῦσβο, δπὰ αἰ βοιρὴ 

ἄν. βῇου Ἱὰ ποὶ ἀθὴν ὑπαὶ τερεγὰ ἰ8 πδὰ αἱ ἴῃ 
δλπ|6 ἰΐηθ ““ἴο ἴΠ6 Ἰδαῖον δὶ οἵ [86 πρίῖοιι 
ὍράοΓ Πανία δηὰ ϑοϊοπιοι, γοῖ ἰξ '8 ῥγῃηςῖρα)} 
16 ἥτϑίὶ βϑδβοὴ οἵ γουτῃ [δὲ 18 ΠΟΥΘ ἀροδιτοριἡκοάν 
δὺ ἴα νγῈ ρεῖ ἃ ρεῃάδηϊ [ὉΣ ψηδῦ ἰ8 βαϊὰ 1. ΒΥ. 
ἢ. 4 δϑουΐ 186 “ ἢτδβίὶ ἰονβ.᾿ (Οοπιρ. ϑβρϑοία!}ν 
γα. ὃ ἴῃ ΟἿ ἘΡΡΡΕΤῚ 

10. Ηᾶν.: ““Ἴμ ἀεραγίατο ἔτοπι Ἐργρί, ἴῃς 
εαἰνὶηρ οἵ [86 αν, [6 οονδῃηδηῖΐ οἵ 6οἀ ν]ῃ [βγβοὶ, 
δΓ6 ἰδεῖβ ὙΠ 6 ἢ, ΘΟΠ ΡΥ ΒΟ πΐηρ᾽ 88 ὉΠΟΥ͂ ἀὸ ἴπ6 
οἰοοαΐηρ δπὰ Ῥγδαραζγαϊζίου οὗ ἴθ ρϑορὶα ἴο Ὀ6 8 
ΡΦομΪο οἱ Οοἧ, ἅτ οὗ βο ἢ ἃ κὶπά {πὶ {ΠΟΥ 1η- 
ΕἸπᾶς δὲ {πε βδπ|6 {ἰπι6 [ἢ Ἰαΐοτ ὈΪΘβϑί ἢ 5  ΖΌΤΤΩ ; 
1Π 86 4.6 οἣ]ν [Π6 αΥ 6 Ὁ ΓΘ] Ἰζατίοη, οοη τ δ ΟΝ, 
δὰ ἀδνοϊορμιῃθηΐ οὐ ἴμοβ αἰγὴπ πιδηϊοδία ἱ οἢ5 
οἵ ἀταος ἴδέτο ἀοροβὶ θα ἱῃ βόστῃ ἴῃ [86 τηϊάϑ᾽ οἵ 
Ὧχ6 ΘΟ Ϊα. 

11. Ποηρσοῖ. δεβοτῖβ {παῖ “τὸ ἅΓὰ ηοΐ ἴο [ῃΐπκκ 
οἵ δρ᾿τιπιαὶ Ὀεποδίδ," (παὶ “6 Ῥτορβοῖ δυϊάθ8 
ν σῇαῖ ἰΒ μα ρὈϊο, υ] ον 086 ὉΠΡΌΑΙΥ δνθη, 
Ἡ͵οΘα ΘΟ ΒΟΙΘΠΟ69 Π6 οἶβμοα ἴο ἰοποῖ, που]ὰ 
ἨΘΟΟΒΒΑΤῚΪν ταοορη δο,᾽᾿ ---ἃ νον δραϊηϑδὶ πὶ ἢ 
Ηᾶΐν. το τῖν τοτηαῦκβ, τμαὶ [6 τηαίοτία)ὶ, ουαϊνατγα. 
Οἱ επί ρ8 ἀγὸ βρϑοΐδὶ, ἱπθῖ Ὀθόδιβο ΠΟῪ“ ἢδνα ἴῃ 
6 Πὶ ἃ ΤΠ δἰ σι ἤσδηοο,"᾿---Ὀοοδιδο (ΠΘῪ 8ΤῸ 
“ δΥπιθοἶβ, [π6 οοπογοῦθ ἐπι οά πηθπὶ οἵὨ δρίγῦι4] 
γεῦ ο8 ἀπ ὨΟΔΡΘΗΪΥ Ὀϊαβαί ρα." ΤῊ 8 “ὁ 18 ΟἸοΔΓ 
Ἔυϑῃ ἴγομι [ἢ πδίιγο οὗ ΔἸ] ΡΌΓΥ ἰἰ86]0.᾿ 

12. ΤΊιο σονρηδηῖς ρου]. διὸ Ῥογίγαγοα [Ὁ 8 
ΒΟᾺ ἰὴ {πεῖν ὑγί ΒΕ δηὰ ἴῃ [ον Κι σΙΥ ἘΠαγδοῖογ 
ΔῈ Δ ΡΕΟρΡ]6. 7116 ἸηογῸ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ (ΠΟΥ͂ ἈΡΡΘΑΙ ἴῃ 
τ 8 ὙΔΥ ἃ58 ὁἤόβδη οὔΐ οἵ {Π| το] ὰ --- ηα ἘΠΟΓΘΌΥ 
" ΒΡ ἴαδῖκ, ἰη ἢ οἷγ ἀὐριμ νονμ, ἢ 186 νοῦ] ά-- 
{86 Τ᾿ Γδεἰϊηρ οὗ ἱμηοτηὶηῦ δὴ πῃ πιυοὶ 
τποῖτν τἀ καεβοκ τίου αὐτὰ [6 ψοῦ]ά, μον, ἴῃ δοῃ- 
ϑεηύεξησα οὗ ἰῃαῖ, {Ποῖγ βίη ΓᾺΓ ὈΘΙΟ [86 
Βεδίδεπ ποῦ], ὑτοάποο 88 ἃ ψασηΐϊηρ ἜΧΔΙΡ]0 ἴο 
Ομ γίσίοπαοιι ! 

18. δη τοὶ ρίοπ ποτα ΤῸ 50 τηθοἢ 
ἑηἴο ὁπ6 δποίδον, ἴπαὶ ἐΠ6 νοαΐατο οὗ {πὸ ᾿που ἢ, 
(δ) ὕρυτε, Ὀεοοιηεδ, δ ἰζ τόσο, [86 ἐπΐπρ ἰθϑεϊ; 
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διὰ ἤγοτῃ ἐμὶδ ἰάοαὶ μα] οσίηρ οἵ ἐπε ἰμφἰἰειθοιι οἱ 
ἸΠΔγτία σα ἴμ6ΓῸ ΒΡ τη, 8 ἃ τοὶ χοῦ δὰ λει: ἃ νΟΕΥ͂ 
ἀἰλυθλρος οοπορρίίοη οὗ ἰΐ πεΐυστα οἡ ἴμ6 Οὰ 
δδίαπιθηΐ του πα (οοπιρ. Μαὶ. 1ἱ. 14), ιι80 ἃ5 ἴῃ 

ΕΡἈ. ν. 82 νὰ ᾶνο {π6ὸ Ν ον Τεβίδιηθῃϊ νἱον,. 
14. [8γ86}᾽8 ἰάθη νη [ιν πλβ6} ἢ [6 Μοὶ 

8 Ὁπογοῦρσ πη αἑ ΓΙᾺ] Π688, ἃ8 ἴδγαθὶ 68 οἴδετοα 
ἴηι ἴΠ6 οονοηδηῦ γα δ δ ΐρ ψἱτἢ Φ μονὴ ρστδοθ 
ἴο νυ] δίδηά, ἴο νναγὰ οἵἵϊ, ζοτηρίμ οι [Ὠτουμὴ [86 
ΜΟΙ] ἀ- ΡΟΎΘΙΒ, -- ἰδ δῇ πηΐαϊτ Ὁ} τα ἰθαρρ]Ἰοδοι 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ οἵ [10 ᾿ἀθᾳ οὗ ζτῶοθ δῃὰ ὈΪ βίη ,8 νυ δἰ ἢ 
μάν δοηθ ἰο ἰβγβϑὶ, Ὀυΐ οἵ κὶβ8 αἰαῖ οἵ στα. 
Βαυῖῦ δε ψῃο ἰογροῖία ψ ῃδῦ ΠΩΔΏΠΟΙ οὗ τη δὲ ᾿85, 
ἢΘ ὍἯθὸ [85 ἃ δἰμῇ ορίαΐοι οὗἨ ὐπιβε]ζ, ἢαὰ5. πὸ 
ἀθδϑίγο ἴοσ ζτδοθ ; δῃηὰ [6 το ὙῈ ἢθ ἰταβίδ ἰἢ) ἢ] Π1- 
861, [ἢ ΤΏΟΤΘ τ γμαμον Μ11 ἢ δΒη Ἰδοῦ αἰΓ8 ὠὰ 
Ὀ]οδοίηρθ. “1 Ὁποο {πὶ αἰγοοίέοη ἷ8 ἰδ,κθι), τῇς 
υὶοἰκούπο58 δύ νδηοοδ δεῖ Π6 Ὁ δηὰ ἰδγίοσ, ὑπόθμς- 
ἱηρὶγ, τὶ πηδθαϑηθα ὀοπηίθπϑμοα ; ἐζ ΒΡ ΓΕῈΒ ΠΟ 

1 οἵ αοα πῇᾷϊςὰ 1 που]ὰ ποῖ Ὀτὶπῃρ 88 δὲ οὔϊοσ- 
ἵὴρ ἴο ἰὼ 86 -τηδὰθ ροάβ, ἴο [86], ἀπὰ ἴο 118 
δἰ ηἴ] 106. ᾿" (Ηλᾶν). Ὁ 

15. ϑο![-οχαϊζαίίοη 6848 ἔγοπιὶ στᾶος, ᾿πδί ὃ5 
861{-ἰΚπον]οάρε ἰο8 48 ὕο ζΤθοθ. 

16. ΤᾺ {86 861“ Ό Π πρὶ οἵ [Π6 το δ οπδμὲρ 
ἴο ἀοἀ ἰ8 Ὀοηὰ ὩΡ ἴΠ6 δμυ πο οὗὨ ἃ Πδ 0} 8 
861 ἰὰ ἰδ αἰ ουθηῦ τοϊαϊϊΐομβ. Υ̓θι6. ὉΠ6ΓΘ ἱπ ΠῸ 
ΤΠ Εἶδα, ἘΠ ΓΕ ΤΑΥ͂ ὈΘ ΤΏΙ ΠΕΙΒ, ὈὰΪ 20 ποτα τὺ ; 
ποὲῖθοῦ ἰ8 [ΠΘΓΘ ΔΗΥ͂ ᾿ἰἰδῖουοα] παι θα! ἐγ, πον- 
ΘΥΟΓ τη ἢ οὗὨ 80] -ργαὶδθ ἰΐ ΠΊΔΥ γοοοῖνθ. Οοιὶ ]- 
ὨΘ88 18 ΔΙ ΤΑΥΒ ἴΠ0 ἴτιο ρο]ῖον, μανἱηρ [..}6 ΡΓΟΙΪ86 
οἵ {6 Ἰ1ἴ8 ἐδαι ὨῸΝ 18, 88 νν6}} 45 οὗ ἰπαϊ ψὨΙΘὮ 15 
ἴο οοῃθ. ἍΜ 18 τοὶ χίου ἃ ΡΘΟΡ]Θ᾽ 8. πδίϊωμα} ν 
ἷ8 Ὀοπηὰά ἃρ. (Τμ6 ποπουτίηρ οἵ Οοἀ δῃηὰ [διε 
ῃθίϊομαὶ ἤοποῦσ. Τὸ βἰχηϊβοδπος οὗ ἴδε τ6}}- 
δἰουβ σδγαοῦδγ οἵ ἃ ΡΘΟΡ]6 δ8 1 ΓΟρΆΓΙΒ 61 61}}}- 
68] διὰ παίίοῃβὶ δβἰ4 6.) 

17. “1π 16 ΗδθΌΓγον που ὶν {ΠἸογῸ 85 ἴουηὰ 
ἃ ὑδβοοσγθου οἰϑονῃογα ἀποχϑιηρὶθά. Οτὶμί μα} ν 
δὰ ἱπαοροπάθησα ἰῃ [ἢ ἀοτῃδ1η οὗὨ πδίιιγαὶ γο]}- 
δου νὰ8 Ὑδηῦηρ ἱπ {Π0 6886 οὗ ἴ:6 ἨΘΌχΕνν ; 
ἴπο Γππάδτηθιῖα] ἰδ Ῥγοάποθά ὈΥ͂ ἴΠπ6 ψογβὶρ οἵ 
Φοθονα! Ἰοῖξ γοοιῃ ΤΔΘΤΕΪΥ͂ [ῸΓ ἃ Ῥγθβϑιηρ ἴῃ οἱ 
πδία ΓΑ] τοὶ σίοι, ἀοροπάθηϊ ἴῸὸγ [Π6 τηοβῖ ραγύ ὁ 
οαὐναγά οἰτοιπιδίδηοεβ, ϑιγ Κίηρ Ῥτοοῖ ᾿τονν οτί- 
βἶπα] δῃᾷ ἀβοΡ] Υ γοοῦθ τηοπούθιβιῃ 8 ἰπ Ηεῦγα- 
ἴβιὴ " (Ηλν.). Οοτρ. [πὸ ἀονθὶοριποπΐ οἵ [ῃὶς 
ἰάθα ἰῃ βαδίβοη ὕτΖ᾽ Ατολᾶο". ᾿ὶ. Ρ. 882 584. 

18. ΜΙ {18 παλίομδὶ ομαγασίοσ οἵ ἤεγε 88 ἃ 
Ῥθόρὶθ οἵ Ψεμβονδῖ, [5γα9}᾽8 Ῥοϊ γἱμοίϑοῖς Δ ΌΟΓΓΑ- 
Τίοηϑ ἀγα αηΐϊί 88 τη οὶ 51η8 δῴμδίηϑί ἢ γβο]ΐ, ΠῸΓ 
ἔστιθ, ὑββϑθη 4], ρτορῸΥ 8017, δ δραϊιδῦ [86 [πὶ 
86 γ Οοὐή. 

19. ΤῊΘ μα ἰβμπλοηΐ οἵ ἀθαίῃ 18 ἱπῆϊοίοα Ὁγ {πὲ 
Ιανν οὗ Μοβοϑ εἰ ποσ ἴῃ Π6 βί)δρμο οἵ Ὀυτηΐηρ (; ΡοΥ- 
ἮΔΡΒ ΟὨΪΥ͂ οὗ ἴϊπὸ σοῦρϑοβ, δες ριθνίουϑ ϑίοῃἑμ), 
Ικν. χχ. 14, χχί. 9,--- θη. χχχυ δ. 24 ΔρΡοδΥΣ ἴο 
6 ἃ ὑγο- Μοβαῖο ἰοβαὶ ὑβαζο, ---Οὐ ὈΥ βίο ὨΪ ΠΩ, ΟΥ ὃν 
ἴῃς “ποτ. Ηδηρίηρ ἰ8 ποῦ ἃ Μοβδῖο μὰ }ϑ πιθμῖ. 

20. ατοζίυθ ἄγον 6 ἱπίεγθμοα ἴγοπι ΟὟ οἢΔρΡ- 
ἴδ᾽ (νγεῦβ. 88, 40), ἰπαῖ αἴἴοῦ Μοϑϑβ᾽ {ἰπ|6ὸ 186 
ΒΟΥ͂ΘΓΟΣ ῬΟΠΙΒῃτηθηϊ οὗ βὑομ πρ 88. ἰπττολιοοα ἦι 
ἐδι6 6886 οὗἩ δάυεῦῦ ; ψἱτοὰὶ χτουπιί, ἃ Μόγεν 
οα Δοῖιη υἱϊϊ. τι  ἀδοϊίοα. [Ὁ ψὰ8 {πὸ Ἰορὰ] 
Μοβαῖς Ῥυπίβμιηοηῦ οἵὗὨ Δ Ὁ] ΟΓΥ͂, μον 808 ἴῃ ρρηε- 
ΤΑ], 85 Ηᾶν. οὐ Εζοϊκίοὶ ἐπ ἴσσο τ δ κ 68 ν ΥΥ ῥτο- 
ὈΔΌΪΟ, δὰ ποῖ ΠΙΘΓΟΙΥ ἴῃ Θα868 ἰἰἶκὸ Ὠϑιΐ. χΧΧΙΪ. 

., 38 84., ο πίε Μαγον ᾿ἰτηἶτ8 ἰῦ : ΔΙ ἰπουρῇ 
ταϊϊνο ἰδηρύαρο υϑοὰ ὈΥ ΟἿΓΡ ῥτορῇῃοῦ ἴῃ 

Ὁ ηἰϑτθηΐ νγουὰ ἤάνα 1[8. 6ὁπὶ- 
Ὀθ6η ἴο ἀθοῦθθ δύοῃϊῃρ ΟὨΪΥ 

([4τ29] οομοοϊνοὰ οὗ 88 

420 
{Π6 
Τοίδογθηοο ἴο [δ6 
ἢαδὶ8 {΄ 116 1α 

1 68868 80 ΘΟ ἑΩΣ, 



170 ΕΖΕΚΤΙΕΙ,. 

Ὀεϊχοϊῃοά ἱπῃ πιαστίαροί Ηοῦγ οδ)έραίίου 88 8] ΘΟμΘΘα ΘΠ οὗ υΠι}πρ ἈΘΓ τόσα ἀθερὶν ; Βαϊ 
81.411} ἈῸ 19 ἴο Υἱγαῖη- Κὸ νυν ἢ) 

ῬΩΙ, 1 ἰδ ἃ [ϑατίν] ἰὐνάμα. ΟΥ̓ τμαἱ οἵ [58186]--- 
Π6 ΠΊΟΓΘ ἔτϑοῦ, [Π6 ΙΠΟΓῸ βίῃ. Απὰ γοῖ ρβ,δοθ 
ψουϊά ἀἰΒΡΙΔΥ ἰὔβο! [ἢ 6 πιοτὸ ταὶ ρἢ Π]γ, ἢ ἸΠΟΓΘ 
πῃ Υ δἷπ μδα ἀθνοϊορθὰ ἰΐβε!ῖ. “δῖ ἃ 
ατολῖ, ἴτε Κἰηράοτῃ οὗ ἔπο, βαγβ τω ργοὶξ, 
“ΒΟ ἢ 086 Ῥτοροῦ δι} 48 ἀρ, πῃ ψϊοἢ ϑοάοχῃ, 
ϑιδτηδιΐδ, θΑῚ δα ΓΒ οτὴ βίαπαὰ Ὀοίοσθ Οοἂα ἰὼ ἃ 
ἰΐηε οοππουϊοὰ ἢ ἴῃ οἰοβοβὲ Αγ 1" 

22. Τὸ ΚΟΥ ἴο ἴδε ᾿πίξοετρτγεϊδιίοι οὗ ἴἢ6 τοϑϑῖο- 
τατίοη Πα] ὰ ουῦ ἴῃ ῥγοδρθοῖ ἰοσ βούοτῃ αηὰ ϑϑζωδσγία 
ἅπ| 6. 54)6 πὶ 18. {86 Ὁπα ηἰ Δ ὈΪῪ ΤΟργοθϑη δον 
ὉΒΑΓΘΟΙΟΓ οὗἨ 4}} ἴδτθρο':: ΑἊΑ8 {Π)8 τοργθδεϑηϊαῖννο 
Ἑδαγαοῖον οὗ πάἀ8}-  οΓΌΒ8 6 πὶ ἷ8 ΟἾΘΑΙ ἴῃ ΟἿΓ ἈΓῸ- 
ῬΒοῖ, ---ἰαῦ ἰᾳ ὕο βᾶγ, ὑο δον 188) ῬΘΟΡΙΘ 1θ ΓΟΡΓΘ- 
βοη ρα ἴῃ (ΐ8, ἰ05 ΟΠ ΑΓ ο οΥ δι Ἰϑιη δηΐ,---80 10 18 
τιὸ 1658 ὑο 06 δἀτηϊζρα ἴῃ τϑίθγο 8 ἴο βοάοτῃ ἀπὰ 
Βατηδῦῖα. ΤῸ αἰτίου δ᾽ {πὸ οὐϊβοαῖ ἴῃ ον 
(888, “Δηα {πεῖν ἀδορὨ ὕοτα, " ΠΥ Τηθδη8 οἵ ψῆῇ]ϊς 
[το στον θῶ δΓὰ ἰογπηθὴ, βισὶ ρθ ὑδ6 οἰτ168 παμοα οὗ 
τποῖν ᾿παἸν ἀπ] γ. Βαῖ 1{ 8 βοΐ ἐπ6 Φογάδῃ 
ΨΑΠΟΥ ἀπα {Π6 Ἰαηὰ οἵ πε Κἰηράομι οὗ [δγϑοὶ, ἀπὰ 
ἢιδῖ ὧδ 1ἰ{|}6 18 10 ᾽ὉἈη6 τοβρϑοῖῖνθ ἱπθδυϊδηΐβ, [μα 
δῖα ἴο Ὀ6 ΤΟρΓοβοηϊοαὰ ΓΠΟΓΘΌΥ, 88 1ΐ 8 ὉΔῚ ἢ [ΓῸΠὶ 
86 ὀοπηροίίοη ἰμδῦ πῸ βρθοΐδὶ γϑίβγθησε οὗ ΔὮΥ 
κἰπά, οἰ Σ ἴο Ἰοσα] οαἰγαιπιδίθηοθ85 88 βυσὮ, οὐ ἴοὸ 
ΡΘΥΒΟΏΒ 88 δι ἢ, οχβίβ, Βοῖἢ ὅοάοπι δηα βαζηδγῖὰ 
οοπιὸ ἰηΐο νἱοῦν τἱ}} [6 ῬγοΟρΡἢ δῖ ΠΙΘΙΘΙῪ 88 ΤΡρ ΓΑΒ 
βὶῃ δηὰ ἡπάρτηρηΐ, δηὶ τὶ τοβρϑοῖ ἴο μκταοβ δηὰ 
ἴανουσ. ΑΒ ΤΟρΆΓα8 βίῃ δηὰ ἰυαρτησπῖ, ΤΟΥ Ὀ6- 
Ἰοπρ ἴο ἰδύοσυ, δῃὰ δ΄ΓῸ βρβοϊδι,ζϑὰ 88. Γεβαγὰβ 
{8 ἰδίου }] 5146 οἵ {Π6 118, δβδρϑοΐδ]ν ϑοάοτζῃ 
(ν γ. 49 8η.}; υἱῦῃ τοδρθοῖ ἴοὸ δηα [ανοινγ, 
ΠΥ ἅγα γθοοῖνϑα ἰηῦο ἢπ 6 ῬΓΟΠ) ΘῈ ΘΟΠΟΘΤΏΣΩΩ {πὲ 
ἦον 18 ῬΘΌΡΙΘ, ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴο [ΠΤΟῪ ἱπιροτγίβηϊ 
δ οὐ ὑμαὺ Ῥτοχῖβθ, Ὀπΐ ἴο Ἕπαγβοίογίζα 11 Μ65- 
δἰδη  8}}0}ῦ ἃ8 8 ϑουἹἀ -τσίἀθ ργοβρθοῖ [0Υ ὨΠπτΩΒΗΣΥ 
ἴ βόποταὶ. ἯὙὲ 8416 ῃοΐ αἱ ᾿ΣΌΕΓΓΥ ἤο ΒΑΥ νὶὺ 
Ηεηρβί.: ““ ϑοάοτῃ τοργοϑϑηΐβ [6 θη γο Ποα ἤθη 
ἡ ΟΣ] βἰδηάϊηρ ἴῃ ΒΙ ΤΆ} ]ΑΥ οἱ ΓΟ δία οο5 ἢ ΒΓ, 
Ἐον νηδὺ ΟῸ]α ϑατηδγία γοργοβαηῦ, 88 αἰβι προ Ποὰ 
ἴοι ΘΓ δηὰ ἴτοπι Ψεογιβα]οιη ἢ Βυΐ 1 δ αῃὰ 
ἡυάρτηοηῦ ἱπα ἱΒραϊὈ] Υ οοηδοϊςαϊο {Π6 Ἠ:δίογίοα] 
εἰειποηΐ οὗ ϑοάοτῃ δηά ϑϑδϊηδσίδ, 6 88}4}} ΓΘ Ὁ1ΓῸ 
ἤο ΘΧΡΥΘΒΒ ΟἸΓΒΕΙΪΝΟΒ ἴῃ [18 ΨΑΥ͂ : βοάομῃ) δηὰ 
ΒδιηδΙδ δοῖ ὈΘΙΌΓΘ 8, ϑυτη Ὀ0]1Ζ6 1Π ΖΘΏΘΙΑΙ], 0 
81} 1] δἰαἴθβ οὗ τηδῃκί πα, Ὑΐοἢ 8Γ6 Βμθοὶ}}γ (19- 
ὈἸΉρστ 5η61 ΠΌΤ) ΘΑΟ ΟἾΠΘΓ ἴῃ {πὶ8 ΨΑΥ, ἐπιαὶ 
βοΐοπι ἢ88 5 πιο δηὰ Ὀδοη Ἰιάρεοα ψηςπουὶ πανϊηρ 
[Π6 αν οὗ [86 σονοηδηΐ, 16 ϑατηδσῖα π85 [8]]6ὴ 
ἈΜᾺΝ ἴτῸΠ] ἴδ6 αν οὗ π6 σονοπαπῦ δηἃ ἐχροβοὰ 
ΠΟ βο] ἢ το Ἰπάστηομί. [ὑ 18 ποῦ 38 Τεργεβθηϊηρ 
Ἰιοαϊ ποηάοτῃ ὑπαὺ ϑοάοτῃ σοτηθα ἰμἴο νἱθν, Ὀιϊιΐ 88 
διαπάϊηρ ουἱδἀε 1ῃ6 οονεοηδηίΐ οὗ αν ; δῃὰ {}16 
αἀἰδογόπος θέν θθῃ ϑδτηδτία δηα 61 Βα] θτὴ ἴῃ Γὸ- 
βρθοῦ οἵ ἴμ8 σονϑπδηΐ οἵ ]αῖν, οἂΐ οὗ ν᾿» οὶ ϑαπηδηΐα 
[45 [4}}6, 18 δὐοβίθα ὈΥ͂ 106 χηϑχοὶοβ Μη αν 
Ἰπαἰη αϊπθὰ τ Πἶπῃ ΦΦοΓΊ ΒΑ] οὶ δηὰ [ῸΣ ΠΟΣῚ [ῃ0 
οονοπαηῖΐ ἀπα ἴῃς αν 80 τηυοἷ ἰἸοηροῦ. [{ Ῥαυ] 
ψυϊο5 ἴῃ Βοτῃ. 1ἱ. μδὺ ἴμεν ψῆο Βδᾶνὸ βἰπηρὰ 
αἰϊπουῦ ἰα ῬΟΓΙΒἢ 8150 ψι που ἰατν, δηὰ ὑπαὶ 
[ΠΟΥ Ψ}1Ὸ Πᾶν β᾽ππθὰ ἱπ ἐμὲ ἰανν ἅτ Ἰπάροὰ ὉΣ 
16 Ἰανν, {8:6 βἰαιοιηθηῦ 18. 1] υϑίγαῖοα Ὁγ ϑοάοιῃ 
δηὰ βατοασία 88 ἴο ἴ::6 Ῥγοβροοῖ [ὉΓ «61 Ὸ|38]| 61. 
Βιιΐ Ὀδοβικο, ΨῚ Ἐσοκίος, ὕτασο δῃά ίδνοιγ βιοοί 
τῷ ὑπεῖγ ὑθατηβ Ὀε πα δηὰ Ὀεγοπὰ ἔδο ἡπαάρπιοηΐ, 
ἀπὸ δος ἰηδι ϑοάοτῃ δηὰ ϑαζηδγία, ἰ) σοῃῃθοίοη 
νἸὮ {Π6}Γ δ᾽ 2, 8τὸ Ἰοϑί, βθόῦνοθ ἱπάθοά {88 
ἀρὰ μην, πῃ τεδρθοῦ οὗ τὴ δουθηοαβ, οἵ ρῥ]βοληρ 
ΘΙΌΔΑΙ 6 Π]--- Χο αὶηρ Ὀοΐῃ 88 806 88 ἄοῃμο ἰὴ 

βίῃ δηὰ οοιτιρο:.---Θ ο ΟΣ ἰμδη ἰδθη, δὰ 

ἴπ0 ἀθαρθρ ἴδ6 Ὠυμ ]ταίίοη, [86 ἀθοροσ 
[Π6 δοῆδε οὗ βιαπιο, βίπῃοθ ζσβοθ δῃὰ ἔδνουσ ἴοσηι 
[16 ἰδδῖ ρὑγοβρθοῖ, Α τιουρηΐ βυθοῖς δὲ ἐμαὶ οχ- 
Ῥτγοδϑοὰ Ὀγ Ἡθηρϑῖ, : “1 Οοα 88 ΟΟΤΩ ΒΑΕ 05 ὁπ 
186 πηοσῖ πούοσίοιβ 9] ΠΟΤΕ διποηρ [86 μιοαι Ὲ, 
δον Βδου]ὰ Ηδ ποῖ Βανὸ ὁοσῃρδβϑίοῃ οἱ. 8]] ἴ "᾿ Ἰΐθϑ 
ουΐδιάθ οὐν ἰεχί. [ἢ δοοογάδμος Ψ1ῈῈ Οὐ ἰοχΐ 
[86 Ἰδουριΐ νου]ὰ ποεὰ ἴο τπῃ : [{ στδοθ 1168 18 
τόνε γθην ἴο ΨΦεΓΌ ΒΑ ΘΠ, 50 τ ]οἢ) {πὸ Ποτθ προ 
Ελιῖβ Ὀ6 186 δὰ μον ἴοῦ ϑοάοιῃ δηιὶ βασηασῖβ, ΠΟΥ 
ΠΡΘΔΌΥ βοῦν ὁ  π18].1 ΡΒ αΓβαίδπη ταὶρος δεῖ ἰδν 
ἴδοθ ἀραϊησὶ 1. Τδὸ ἰδοὶ τμδ0 ἴπ6 ἴανοισ πεὶὰ 
ουῦ ἴῃ Ῥτοθῃθοῦ [8 ΘΧριεβοβὰ δ8 ἃ “" γοίυγῃ ἴο {πεῖν 
ἢγβὺ οαΐαῦο," ΘΧΡΙδἰηβ [86 “Τυγηΐης " οὗ [Π6 εαρ-» 
ὨνΣΥ, ΟΥ ΏΟΤΘ ὩΘΠΟΙΑΙΪΥ οὗ [16 ΤΩ ΒΕΓῚ, 88. 5) “ 
ΓΆΣῦ, 88 ἃ “"Ὀσίηρίηρ ὈΔΟΚ,᾽" ᾿ΠαβυιθΟἢ 85 ἰΐ ἰδ 

8 “Το ΓΙ Ὦρσ, δ πὰ ὈΟΌ]ι Δ 1κὸ ὅτὸ ρυταινο πιοάφ8 
οἵ Βρθθοὺ. ἀἈἀ8 [ὴ6 οὔϑ ἴδκϑϑ 18 ςο] ον ἔγοωι 80: 
ἀοτη δ ̓υάρτηεπῖ, 80 {Π||Ὶ ΟΟΡ ἰαΐζοβ 1ΐ8 ΦΟΪΟῦΓ 
το ϑϑαηδγ δ᾽ 8 ΡΌΠΙΒτηθηΐ. ϑοάύοσῃ δῖ 6 
Γυδίογοα, βίμοθ 8086 ἰδ ἀοβίσογρα , ψ Ὦ}]6ὸ ϑϑιπατῖδ 
“ΟὉ] ᾿ᾶνὸ ἰο Ὀ6 Ὀτοιρμς ὈΔΟΚ ἴτοπι ΠῸΡ Ὠιΐδβογν, 
δῖπ6 6 8Π6 8. ἰῃ Εχὶϊο---ἰἶ ἴάνοιν, ποῖν δια πϊης 
ἡαάρτλοιι πα αἴδον ᾿υἀρτηθηῦ, νέθγο ὕο 86 ὅλ 1}}] 
ΒΡΟΚθ οὗ. Βυΐ [Ὁ 18 γυδῖ βο}} δνοῦγ οἵ δεύαν 
Οὐ Τηρ8Π8. ἴο Βρεδὶς ἴο 1185 ὈΥ [186 τοι οἵ Η δ 

Ῥτορμεῖ. Τῇ ἰδυουγ 8 1η [ἢ  σα86 οὗ ζει 88] τη 
Ἀδδίσηδὶ ἰηιϊοοὰ ἴο δ Ἰαϑῦ {ἶπηθ, 1) 80 [ὯΓ 85 ἔἰϊις 
Μοββίδηΐο ρογὶοὰ ἰβ 86 Ἰαδὲ ἐἰπλὸ ; ποίῖηρ, μον»- 
ΘΥΘΓ, Ὀεΐης; βαὶὰὶ οἵ ὑγδηδβίογστίηρ ἰὉ ἰοὸ τὲς σοιν]ὰ ἴὸ 
ΘΟ ΟΥ ἴο 116 Ἰαδὺ Ἰυϊμταθηΐ, ποῦ οἵ ἰΐδ Ὀεΐμα 
ἀοϊαγοα 6411 016 ροηθγὰ] γοϑι τ αὐοὴ οἵ 411} (δίηρη, 
ΤΊιῈ βαπιὸ τϊδῖ Ὠο]ὰ σοοα οἵ [μὲ ρμαγᾺ}}6]8, ϑοίάομι 
δηΐ ϑιαιιδτῖα. Βυΐ νοῦ. 6] τιϑκεβ 1ῦ ροτγίρο 
Οἰθασ, ἱπαδ ἢ ἃ8 πὸ στῆθε ᾿ὙἹῺΡ ἰπ βίογε ἰδ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ {Π6Γ6 ἃ8 8 γροοϊνίηρ ἰηΐο {ὖπι [6] ον ϑ 
οὗ 16 γε ] δι ημ οονοηδηΐ Ν 1 ΦΦοΥΏ ΒΑ] θα : δηιὶ 
ϑοάοχῃ δῃηά δαμηδιία, ᾿πδὲ 88 ΤΟΥ ἀρρΟλΥ πιϑὶ- 
[Ἐ8Ὸ]Υ 88 ὑγμο8 οἵ Βυπιδηϊῖν ἴο ὕκ Πμδ]ὸ μαγίδ του 
οἵ σγΊϑοθ, 80 [Ὁ ἃ8 [ΠΥ {ποι ϑο  γο 8 ΔΓ ΘΟΠΟΘΓΏοα, 
δῖε} ἰπῖο πὸ Ὀδοκριουπά. Μ᾽ Πθη ΘῈΣ 18} 65 ἴο 
Ἔχρ] δίῃ ΕΖΟ 16] ὈΥ τηρδη8 οὗ Μαιΐ, χὶ. 24 ἴῃ γοίεῖ- 
6866 ἴο ϑοάομι, ἴθ ἀϊαρβ ἰπο πὸ νογὰβ οὗ οἵνγ 
Του ψμδὲ ἀοο8 μοῦ προ ββατῖὶν 116 ἴῃ ἴθ. ΤῈ6 
Ἰαβί ἀδν, μν Βῖο ἢ δοοογάϊηρ ὕο ϑίλετ᾽ 5 ἰηϊογργοξαϊίου 
8 ἴο τηδηϊοδὺ ὁ" αγ8 οὗ στδσο 58.1}} ὀρθὴ ̓̓  νεῖ 
“ἐἴὴ ὅ)6 νοι] ὰ ἴο οοπιο,᾿" ἀο068 ἱπάδοά ταί τοδηϊ- 
[81 [Ποβ6 0 ἀγὰ βανϑὰ ὈΚν σγβοθ ἰῃγοιρ] αϊτὶ, 
ἃ8 ἴἴ ΚΟΥ 186 1801Π68 [Π6 γὶς ἃὐδουβηθ88 οἵ αοά ἴῃ 
18 Ἰυϊρτοοιϑ Ὀοίογα 6 Ψ0]6 που], Τμαὶ ἃ 
Ὑ111 θ6 ὭΟΓῈ [Ο]ΘΙᾺ 0]6 ἴῸΓ δοάοιη οἢ {8 ΠᾺΥ ἐδ 
χροὶ ποα δἰ ΡΥ Θηορ,ι ἴσοιη [86 οἰ ου)δίδησθ 
ὑπᾶῦ οΓ συ ]ῦ, 48 αἶδο ἐπαὺ οὗ Ἴγτο απὰ δάοιω, 
ψ Π6η οομημαγοὰ πΊῸ ἴη6 συ} οἵ οἰ ἤΘΥΒ, 1}} ἂρ- 

88 1688 Ἰιοϊπουβ. Βαΐ ὑπαὶ ϑοίοιη ν}}} Ά 
Γεβίοτοα 18 ποὺ βαϊα ὈΥ οὔτγ [τὰ ἴῃ Μαϊον, δὴν 
ἸΏΟΤῈ ἴθ Ηδ βᾶγ8 ὑδμαῖ ΤῊ ΧΟ δῃὰ Βίάοῃ πι}} 
τροηῖ, ΒΕΓ Εσοκίθὶ δρθκβ οἵ ϑοάομιν δηὰ 
Βδιηδῦὶα (7}υ8ὺ 85 α͵80 οἵ 6 ΓΈ 8816), 88 οἰτθα, 
Ἰοσβ] 65, δοάοσῃ 18 γοπηονοιὶ οι πὸ ἕαοο οὗ ἰδ τ 
δδγί, ϑαπιδυὶδ 1168 ναϑίθ, [86 δβίγ]θ οἵ δχργοβϑὶ οὮ 
ἃ5 ἴο “του Σΐπρ 10 {πεῖς ἤγβι οβίαῦο ̓  ἱβ ΣΟ ΓΟΪῪ 
ΟΟ]ουσηβ. ΤὨῊΘ τηοῖτο ν τὰ [06 ργορμεῖ, ν}ιῖολι 
ΓῸΠδΒ ὑπτοῦρὮ {}ι6 Ο]ὰ Τοβίδτηθῃῖ, ἴῃ ΚΌΒΡΕΙ ἔοττηδ 
18 118: 1 σὴ σοι ἴο 5661 εηὰ ἴο βανὸ ἐΐπδὲ ψ ἘΙΟΝ 
88 ἰοδί. ΤῊΪ8 18 ἴη6 Μεββίδπίὶο σου] -π͵ὰς ῥχὸ- 
Βροοῖ ἴοσ τπδη κί, 88 Ὁ 15 Βυτῃ Ο] Ζοὰ ἰῃ βοάοτῳ, 
Βαζηδσχία, δηὰ 76 γι 88} 6 1. 

28. “ΤΟ Ρ ΤΥ δηὰ βαίοι οὗ ἰὴθ οἰάθι 
ὕπο 8 {μ6 ᾿πιυιοάϊοῖθ ἔοτπι πάθον νοὶ [8.6 ῥσὸ- 



ΟΗΔΡ. ΧΥΙ. 

Ῥδνει Ὀ6 0148 αἷδὸ ἔπ δαΐαχε,"---ἰ υϑὲ 68 ἴο Ὀ6 ἴῃ 
ἰού οι σα τῷ Ὁ πῃ Βεάνϑὴ ; “"Ὀπΐ ὈΓΟΘΟΠΕΥ τ}}8 

Υ Ἀβειη 8180 ἴῃ 80 1468] ἃ βρεηάουτ, ἐμαὶ 
1δαῖὶ νΟΓῪ ἴοσιῃ ὈυΓδβίδ πα πἶο 7, ἀπά 1ῃ ἔγι (ἢ ἃ ΠΕῚ 
ποι] ῥγοβοηἊβ 1156] 10 ἢἷδ ἐγθ. [{ 16 [80 οἱ Οοά, 
τὴ εἶν οἷά καἰ δ οὗ Ηΐβ Ἰονὲ ; Ὀπὲ τὴ6 διιδίθοϊνα 
σοπε τίοη ἢ88 τ16 ἃ αἰ ΠΕ Γοΐ ὁπ, ἀπὰ ἤδηςο ἴΠ6 
914 ὈΪΘΒΒΙ ἢρ8 4͵50 δγὸ οὗ ἃ πεν Κὶ πᾶ, δηὰ [6 νυν 16 
αἰδῖθς ἱπ “ΟΠΒΟ]ΌΏΡΠΟ6 ΠᾺΒ ὈΘΟΟΠΣΘ ΟΣἹ6 ἴὉΓ ΤΏΟΓΟ 
δχα] το, ἴὰσ πόσο μἰοήΐουβ ἤδη {86 οἷά " (ΠΑ 
[“1ὸ 18 88 1 δὴ δδβιιγβ 66 ΘΓ σίνθῃ ἴο ἃ οἢ 114, 

π}οδὲ (δ: ἢδὰ Ὀδοοσηα δηνοϊορθά ἱῃ τη ϊβίοσίζιηθ, 
Ὠϊδί 1.6 8! ου]ὰ Ἰῖνα ἴο 8ὸ0 ὅπ ΤΌΤΊΠΘΣΙ ῬΓΟΒΡΟΣΙ ΤΥ 
Τοϊαγι ἀρσαὶπ ; Ὀὰῦ ΤΠ ΕΔΠ ἢ} Ὧδ6 ἈἰΤ 86} Βρυ 8 
ὮΡ ἴο τρδημοοί, δηᾶ, δανίηρ ΠΟῪ Οὔ ΘΓ 8 ηῖ8 ἴ0 
Βδιιοἵγ, δηὰ πίσποῦ το]αϊομβ ἴο Η]1 [14ῃ ἰοΥτα θυ γ, 
ἢδὸ τὰν ἵνοὰ ψγοδθρου Υ πὰκὺ ὈΓΪ ΩΣ ΠΟῪ 811 ΠΟΌΪΕΓ 
κεἰ νι τ ΐη 1.18. σας], ὕο μ]δοθ Εἰμὶ ἴῃ [86 βαπηα 
Τοϊδεννα ροβὶ ἴοη 116 οὐ αἴ ΠΑ ΠΥ οσοιρὶθα. [πὶ Βδογῖ, 
[δε Ὀγπρίην Ὀδοκ οὗ ἴδ ὀδρυϊν!Υ, δῃ ἃ γϑτιτηϊ 
ἴο [6 [ὈΓΙΟΡ δίαίθ, 88 ΔΌΡ οὶ ἴο ἴπ σογοηδιῦ- 
ῬθορΙο, ἐπα ϊοδίθβ ποι ἶμν 88 ἴὸ ἴπε ουἱχαγά ἴοττη οἴ ἢ 
τμίηρα ἴο Ὅ6 Θπ͵ογει, Ὁπὲ γῬοϊῃΐδ ον ὕο {Π|9ῚὉ 
ῃοΐιγο δηὰ ολαγαρχίον, 858 Βιτ αν ἴο δὲ δὰ 
Δἰγοδαν Ὀθθι " (ΕΑΛΠΙΒΑΙΕΝ). -π͵ν, Ε1] 

24. Ἠδη δῖ, ̓ ]18]165 ἴο ἢμά, ἴῃ [86 ΟἸΚΟυΤηδίλμ 6 
ταὶ ἴῃ νϑῖβ. 88 δηι δὅ (}1::88 848 Α͵8ὸ ἴῃ 188. χίχ. 
23, 24) 15ΓΔ 6} ἴα κοβ ΟΥ̓ [Π6 {Π͵Τ Ρ]Δ66, ἃ εἰπὶ 
αι τ6 Ποαί!οο ποΣἹ Μ11] αὐϊαὶη Βυοῃοῦ ἴο 88]- 
ναϊΐοη, ἃπὶ ἃ Ῥιερασα το ἴοσ Εοπι, χὶ. 25 ([). 
Αμραΐη, ἴ6 ““ σοι ογης " οὗὨ νὸσ, δά ἰβ ἴο Ὀ6 6ὁχ- 
»ἱδίποὰ ἔγοηι νϑσ. 6], δῃὰ ἰβ ιθαμῦ ὕο βἰσηϊγ [88 
Ῥιθδοδίην οὗ ὑπ σοθγ}ὶ (188. Χ].), ν]οἢ ΨΥ 111 σοπ6 
δ ἤγοὶ ἔγοπι 81) εἰβεϊίοι οὐ δεννβ ([Π|6 ἈρΟΒ[]68) ὕο 
ἴδ Ὠερίποη. Τὸ πἰρ!ὶ ΠΟΏΟΘΌΓ οὗ {1118 τγἱββίοῃ, 
ἴο ἴϊὸ Βορίποη ψσνῖ αὶ ψ1]} 411 ΔΊ ἀθὸρ βἰιδιηθ, 
δεοδλῦθε οὗ ἴῃ ΘΑΓΪΟΓ ἀροθίπδυ. ΤΊ 5 ΩῸ 
αιεβέομ, δἰ 411 ουθηΐβ, 88 ἴο ἢ. γοματκ ὑπαλ {116 
Κίηγάοπι οὗ (ἀοΐὶ ““ σα ΟἾΪΥ ἴοτ αὶ την 6 ἸΣτἱτϑὶ 
ἴο ἃ κηρί παῦίοῃ, απ α (Π6 [ἰπιϊτπιῦῖοι. Ὡϊαϑὲ ΡῈ 
ἴῆο τηθϑ 5 οὗ τοηιονίηρ [6 ΠΣ 4 0101." 

25. Ἦχν.: (1) τῆς οἷά σονθημ, ἈΡ}ΘΆΤΗ 85 
ἴδε [οὐη ἀδτίοι, {}6 μιεθαρμοβίτἰουῃ, οὗ τῆς πον, 50 
τμαὶ 1ῃ6 Ἰαϊίον τοδῖβ οἢ ὑπὸ ἰούπιοσ, ΤΠὸ πὸν ἰῃ- 
εἰϊϊαΐο οἵἉ 86] ναϊίοιι 5 ποῦ τ8)6 αἰαθοϊ αοη, Ὀυὲ {πὸ 
[Ὁ] ΔΙ] οι ῖ, [1|ὸ οομἢττηδίίοη, ἀπ ουπιρ]οξίοι. οὗ 
Ἐϊε οἰ. (2) 10 18 εἰιαγαοϊετβεςο οὗ 6 ον σον6- 
πδηΐ {121 ἰζ ἰδ ἴο Ὀ6 δὴ ΟὙΟΥ ΑΒ. ης σονοπαηῦ, 
Ἠυϊ τς αἴθ οἵ ἀυΓαϊΐου αἰΓο αν ῥσοπιϊβοὰ ἰὸ 
16 οἷά οονομδηΐ πονογί 6 ]ο88 δῖδπβ [αβί, ἱπα8- 
ἸΩΌΟΝ δβ ἴδε ο]4 οονοηδηΐ σἕβοβ ᾿μἴο δὶ 
ὀνογ ἰηΐο αὶ οονϑπδηὶ οὗ δι ἢ ἃ κὶ πὰ {μαὶ 118 (ἰ18- 
ΒοϊΪυ ἴοι 18. ποῖ ἴο Ὀ6 ἱδπουρ] οἵ, (Ὁπιρ. Ὀεδίθβ 
οἷν Ἔοχροαϊ [ἴοῃ οἵ νϑσ. 6] 8η. ᾿ 

26. ““ γαίῃ 18 [86 Ὀοφϑῖ νἰοῖ Ποπιὸ [ΑἸ Κ68 τ 0 
ἰηδὲ Φοτυθα]οιη. ΕῸΣ [Ὁ 18 ποῦ ἔγοτη Ἠοηινο {παῖ 

ε μόβμεὶ 1ὰ8 ζοπθ ἴοττ, ὕνὰΐ ΠῸΠι δεΓΌ5Α] πὶ ; 
αὶ 45 ἴὉ 15. α160 ποΐ ἴο [6 Ποίηληῃσ δοῃς ὑπαὺ 1 
88 [οτος 18 νὰυὺ. Ὧδε τὸ ον] ἀσοῃ οἵ ψο Βα] θηι, 

Ὁπὲ ποῖ οὗ ἤοιπο. [{ ἤστηα νὶ}} ὯὈΘ βενοᾶ, β}16 
Ἰωῦποῖ ὈρΟΟΠΙΟ ἃ Δ ημ] ἴον οὗ Φου δ] οτα ; απ της 
ἘποΔἢ5 1[|ὲῖ Εοπιο χυτιδί ἰῃ {Π||8 ση80 ἀσσομῦ {116 αν 
ὙΠΙΛ ἢ α8 ροπα ἴογἢ ἤγον 96 στβα] τι, δηὦ ἀατο 
ποῖ δεσορί ΟΥ̓ ἀοἸ ἑνοῦ διιρῃῖ οἶδ. Βαϊ ΦοΓΏ ΒΑ] ο πὶ 
Ἶς θοχθη ἴο 5μονν ΒΕΓΒΟΙΓ δ8 ἃ τη σ, ἱμπαδτηθο 
Ἀρ ούχί καροα δηά ὑε]ϊανοῦε ΓΟ ΦοΓΏΒαΙ]οτ ἢδνο 

ἴδ 20860Ρ6] ἴο π᾿ ((ο0ς.). 

ἨΟΜΙΠΈΕΤΙΟ ΗΙΝΤΕ. 

1. Ῥα. “ΑΒ ἃ ρἢιγδίοἶαῃ, ΒΘ ἣθ τ Ϊθ8 68 ὕο Υεν. 
δμὉ] ὁ πουπὰ ἱὑμογοῦρδν, πιυδὲ ὑγορα ἱξ ἰοὸ {86 
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Ὀοϊίζοσῃ, 80 ἃ ὕβδδοβδσ, ΏῸ 6 Δ 5 ἴο οὐηγογὲ 
ΤΏ6η ὉΠΟΓΟΌΡὮΙΝΥ, τηυεὺ ὅγϑὶ βϑοῖς ἴο Ὀγΐπς ἸΠδτω ἴδ 
ἃ αὐ μαξηα με οὔ ἰδμοῖσ 8108." (ΟἈ.}.---"" ΤΊ τῆδῃ 
8 ὑοΤΟου Ὦ]Υ 89 Κ ψο ἀοεβ ποὺ νἱδὲι ἴο ἤΘΑΣ 
ον [εἰς πὸ ἷ8, 1οϑὲ 86 βῃοι)ὰ Ὀὲ ςοπρϑ]οὰ ἴο 
ηον δμᾶ Ὀοϊίονο ἰζ. Βυῖΐ βιισὴ 18 ἰδ 8 81} 97, 
ὙΠῸ σϑοκοηβ Εἰ ΒΘΗ 88 τη ΐοϑιυβ" (ὅΤΟΚ.). --- 
“ΦἸὙὙΗΒουΐ {π6 Κπον]οᾶὰρο οἱ δἴη, τορδῃΐϑηοθ δπὰ 
ΘΟΏΨΘΙ 800 8Γ6 πού ἴο Ὀ6 ἱπουριῦ οἱ. ν᾽ὸ Κὺον 
ἰπάθοα αἰσεδαν ὈΥ̓͂ βαΐπσο ἰδὲ νὰ οὐμηῦ ποὶ ἴς 
Κὶ}}, ὕο δἴθβὶ, οἵα. ; Ὀμΐ Ὀθοδυδϑο (Ὠτουρῆ ἱπΌογῃ 
ἀοἴθοϊ ΟἿΣ παίυ γα) Κυον θαμθ 8 ὙΟΤῪ τηυοὴ Οὗ- 
ΒΟΌΓΕΙ, αοα [88 σίνϑῃ {πὸ ὕθῃ δοπι δ ἀτηθηΐε, 
ἴο δεῖ 1Π6 αν οΟὗὁἨ πδίῃγα ἴῃ ἃ οἰθατοῦ ᾿ἰσηῦ; αὐ 
[86 Ῥτορμδῖβ ἀγὸ ἐδ ὀχρουπάθιβ οὗ ἴῃς ὕϑῃ δοἹὩ- 
ΤΠ αἀπιθηΐβ. [ἢ ΟἾΒΟΡ Ιῃ6ἢ ἯΛῸ Ῥογοοὶνθ αἵ ΟἿ 00 
[πὸ δ'ὴ8 ψ 10] 6 ἀο ποῖ αἰβοονοῦ ἱῃ ΟὈΥΒοΪνθα. 
Τὸ ΟΌΓΒΟΪνοΒ Μ)͵ γα ἐπ υ]αοηῖ, Θβρϑοί  Υ ἱΥ ἵν 
ΟΙΤ ἰῃ [ἴΠ6 βογνίοθ οὗ ἀοά, βἴποθ νὲ ἀγὸ δ᾽νναν 
ΟἸϊηρσίημ ἴο {π6 νἱενν ὑπαὶ ποδὶ πὸ ἀϊὰ ψὶῃ ἃ 

ἰηΐθηθΐου ὁδηηοῦ Οβδὶ ὈΪΥ αἰθρ]θαθθ ()οά. 
ΠΟ ἢ [86 Ἰποῖτὲ πλιϑὺ ἴΠ6 ῬγΓΟρΡμεῖ8 ἀγαρ ΟἿΓ 

δυ)δ ἴο 6 ᾿ίχῆῦ" (ὺυ0Τ᾿Ή Ὲ}.---ν οσ. 2. “ Τοκα 
ὙΠῸ 816 ἴῃ [ὴ0 ΟἸμαγοῖ, δηὰ γεΐ ᾿ἶνε 8) ἀροῦν 
118, ἀγὸ ἴο 6 σομπϊἀογοὰ [6 δαπλὸ ἃ8 ὴ 6 Ποδί 6 ἢ 
Ὀοίοτε αοά, Μαῖ. χνὶ!ὶ. 17" (Τῦβ. Β18.).---Ὗος. ὃ. 
“4“Ὑμεῖ δεγηδβα θπὶ πδὰ ἴο ᾿ἰδύθῃ ἴο 1 [6 8: 
Ὀεοίογθ υ8' ΑἈπὰ γοῖ ψνῇῆδὲὶ νου]ὰ ἤδνυο ἴο δε Βα 1 
οὗ οὖσ οχίσγδοζίοῃ, 88 ὕο ὙΠῸ Ἧ6 ἀγοὸ, δπὰᾶ ἴγοϊῃ ψ παῖ 
μραΐδοι ν͵ὶ ἅτ δργθησ ἢ" ἘΠ.)-νοτ. 4. ΤῊΘ 
ΔΌυδΒε οὗ ὈθποΗϊβ ἱπόγοαθο σα}. Ἠόποο {Π6 
Ῥτθδολιίηρ οἵ ὑΠο86 οοηῃΐοιτοῖ Ὀγ αοὐ οἡ ἴΠὸ {ον 9} 
ῬΘΟΡΪΘ, 88 ᾿Ιογὸ ὉΥ 26 Κ16}, 18 ἃ ὑΠποσου ἢ σΑΥΥΥ 
οὔϊ οἵ τπ6 οτἱρίηαὶ σοπιηἰβδίοη : Οαυδο Φογυ Βα] 6. 
ἴο ΚΠΟΥ͂ ΠΟΙ ΔΟ ἐπι 008. --- ὁΥ. ὅ 84. [Ὁ 6 αὔονο 
8}] 88. θ6θἢ ἴῃ σοῃίταδί ψ ἢ Οὐ" μδἰΈΓΑΙ σουττιρίϊοι 
παῦ τὸ σοτὴ6 ἴἰο πιηἀογβίδηα [86 ῥγδςοθ οἵ αοὰ ἴΠ6 
ΒΔΌμοτ ἰὼ ὅ965116 ΟἸ γί, Ηἷβ ΟὨΥ-Ὀοροίίοη ὅοη, 
ΤΠ γοῦρἢ [86 Ηο]γν ϑΡΙ1Π1.--- “ον ἐἱὰ 1 δίαπα ψ10ἢ 
ΟἸΓΒΟΙγοδ, Ὀοΐοτο οὐ βἰγούσπμοα ἔοτί Ηἰβ απ ὕο 
08, Θηαὰ Ὀτουριῦ υϑ ουὖἱ οὗ ἴπὸ Β]1{1 οἵ οἷι 5Βἰμ8 
ἯΝ ὁ αἴ Ὀόοτῃ ΟἾΣ]άτϑη οἵ γα  ν6 116 ἀπο ρα ξ 
ἴῸΣ ΟἿΣ 5]η8 ; ΜΗ Ιηυδῖ πεν αἱοὰ οὐδγηῖγ, πδὰ 
να ποῦ Βόοη απϊοκεηθα ΓΠγοῦσῃ ΟἸγίδι, Ερἢ. ἱλ, 
4,6; 1 Οον. νὶ. 12 ({ὺ0ΤΗἘΕἘ}.---ὙἘἸ Ἰ6ΓΘ ποιὸ Π6}0Ρ6, 
Οοιὶ 'β ον [6]}. ---΄ Ρυΐοδὶ δῃὰ [,νὶϊε Ῥδδ8 ὉΥ ; 
αοἀ ἄορ ποῖ. δ ποῖ οἿΪγ ΜῈ}, Ὀαΐ Ηδ δἰβὸ ὀδῃ 
δεὶν. Ηἰΐδϑ Ἰοοκίηρ ὍΡΟῚ τ18 ἰδ δ᾽γεδὰν ἢ6}} " 
(8τοκ.). - πιο δ Ὀοἢρ ἃ βοοα ἐὐναρερυθα ([ῸΣ 
1Πη6 ἴ140]6 οὗἩ [16 οτὰ 4150): (1) ᾿ϑὲ 18 σϑιηθι ὈῸΣ 
Ὑδὐ ψν6 ΔΓ6 ὈΥ πίῃ] ; (2) Ἰοὺ υ8 ΓΟ ΘΙ ΕΣ 88}}} 
πόσο αοαὐ δ π-- ὕ ογ. 88αᾳ. “ΤΊ ιΐδ ἰδ {πΠ6 ϑοοοῃὰ 

ἰσὰβ νἱδιξαξίοη οἵ ἀοὰ ; {Π6 ἢτδῦ ἴδ ἱῃ νοῦ. 6 5ᾳ." 
ΒΟΗΜΙΕΌΕΒ.) -- ον, 9 84. “ὙΠ δύο στασδ 
(οὐ δοτιθη ἴο τηθοῖΐ τι8, ΔΘ 88 ἴΠ 6 δΟΠΙ ΑΞ Ομ Αἴ8 
Ἑδίποσ δ δοϊθα ἴο πιοοῖ Η 8] 50η5 (0Κὸ 
χν.}, ΘΠ ΓΘ 68 ἴηδηι, δηὰ ὈΥ ΠῚ8 Ῥτοπ 868 ἀπεὶ μῸ 
ἸΠΔΗΥ͂ Ῥτοο οἵ Ηἶκ Ἰονὸ ἰδ ῖκοδ ΑΥΥΑΥ͂ ΟΣ Ὅπ Ὁ6] 6, 
δηὰ οηΐοῖβ ἰπΐο σονοπμδηῖ ΣὮ 6. ΤῊϊ5 τΑΪκ 8 
Ἶἴαος σοι Ης [οὐρῖνοβ ὉΒ ΟἿΣ 818, τ ρα γῖ5 ἴ0 8 

Ἦΐκβ ϑρίὶνιῦ, δὰ ἔθ 68 18 ἔοπι ἔα Ὀοπάδμα οὗ 5}. 
Βιιῦ 68 ὕοβα πὸ Ὦλνε {80 αἸ οἱ ἰγθουοπὶ ὕ6- 
σοῦ ὑροὸὰ {π|ὸπὶ οἤδηρα ὑπεὶνγ α]ο] θη, 90 νὰ 
Ρζ ΟἹ ΟΌΓ οτὰ 6888 ΟἸΠτδῦ, θὰ ἀτὸ παι οτοὰ 
ψ 0} [Π6 ΤΟΥΑ] ῥυἱοϑιμοοά ((ο]. 11}. 12, 18) (ΒΕ ειΣ- 
ἨΟΡῈ.). -- ““ΟΌθοσνο ὕλεἴ Οοα ποῦ ΟὨΪΥ ᾿νιαβιοιὶ, 
Ὀπὶ 4180 δηοϊηὐθά ; ἔῃ οἵας πογάβ, δ ποῖ ομ]γ 
ξογχίῖνοβ ΟἿΓ δῖηβ, Ὀυΐ δὲ ἴὴ6 βάτὴθ {ΠΠῚ6 βα πο 65 
τ5 Ὁ ἮἨΪΐ ϑριγιν᾽ ((00.).---“ )ὸ γοῦ νυνδὴ Ὅ0 
Κπον Ψηδὲ δυο ]ε8 οὗἨ οἹο ἰηρ 1880 Σϑα}γ ατοῖ 
Οοπιρδεείοη, κί πάποβα," οἵ. (0 Ἐπ.) --- “Βυῖ {δε 
δἀοτείΐηρ οὗ ον ποιηθῃ ἴδ ποῖ ἴο δ6 ἐπεὶ σδοΣ 
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ἷβ οὐὐναγὰ, δι (86 πδὺν πῆδῃ ἱμ χά ]γ, 1 Ῥοί, ἐἰϊ. 
ὃ 84.; ΘΔ]. ν. 22" (ΒΤ ΚΕ). --- ΤῊΣ Κίηράοῃῃ οἵ 
ΊΟΥΥ 18 τοδο]ιθὰ ὈΥ͂ [0886 ΟὨ]Υ ὙΠῸ Κοορ [86 [41 
ἴο {π6 οηὰ " (ὅΤοκ.).--- εν. 14. “Α πϑῖὴθ οὗ 
ΤΟΠΟΝΠΗ 18 Ὧ0 5Ππ|}}} βνουγ ἔγοπι αοά, Ὀμὲ οὴθ 
οὐσῃῦ πού ἴο μυϊάθ ἈξιΏβο 1 ἰη ἰΐ, Μαῖι. 11}. 9" 
(0.). --- ΤΉ ΘΓΘ 18 πΠῸ Ὠδπιθ οὗ ἴ6Γ αἰονῦ δηὰ 
ΓΟΠΟΩ ἴπδ}} ἴο Ὀ6 4 ΟὨ]]ὰ οἵ ΣΝ ϑέσίνε ἴο ὉΘῈΣ 
{18 παῖ ὙΠ} ἰγαῖῃ, Ηοϑβ, ἱ, 10᾽) (ΘΤΑΒΚΕ). 

γον. 16. ““ΤΈο ἀϊνίπο μἰ 8, 80 ΒΟοὴ 83 78 60 880 
ἴο γτϑοορηΐδα μθῖη 85 800 ἢ, ἱπον Δ Ὁ] Ὀδοοῖηθ ἃ 
ϑηδῖ6. ΤῊΘ Ὠθατί ὉΠ ἢδ5 στοῦνγῃ ῥγοιά ὈΥ̓͂ ΠΟ 8 
οἵ ἴθ Ὀεσομλθδ πε βροχΐ οὗ 4]} Ἰιιϑίβ δῃὰ μᾶ88- 
3:05" (ΗΠ ΕΝα371.).---ἰρταῦυαθ 18. ἴ6 τοννατα οὗ 
1Πη6 ψοχ]α , ἰῦ 88 80 ὅνθὰ ἴῃ ῃ6 6886 οὗ [}16 ΠΔ- 
οη ῥἰδοθα ἴῃ 80 βρ᾽ ϑῃηάϊὰ ἃ ροβί οι πῃ [6 ΒΘ ΒΘ Ώ 
ΟΣ], ἀπὰ {Π|8ῖ ἴῃ τϑίθγομοθ ἴο {86 οσά. Ὑμαὶ 
ἃ ΤΑΪΤΟΥ ἴοῦγ ΟὨγιδίοπάοῃι !---- “ον Ἰδὴν ἃ ΟὨ6 
[88 Ῥόθῃ οοιτυρίοα ὈΥ ΒοδιΥ !" (ϑτῸΚ.) --- 
““Βοδυϊγ, ὙΒΘΠΟΘ ΘΟΙ68 ἰ{Π 185 1 οὶ αἷ8ὸ ἃ 
αἀϊνίπο σα ὙΥΟ οδῃ Ἰηδκα Ἀἰπιϑοὶ  Ὀοδα α] ἢ 
Απὰ δμου]ὰ 1ξ ποῦ βεσνϑ ἴο ἵκὸρ υυμαῦ 18 ἀποοδυϊὶ- 
(α], ἴο Κορ νίοβ [ᾺΓ ἴτγοϊῃ 8 Απμαὰ ἢον βοοῃ ἰβ 
ὈΘΘΌΓΥ σοη6 1 ἢ ({ὺῪ0ΤΉΚῈ.) --- Ῥχοϑρου τ νἱπουὺϊ 
μ͵ἱοῖγ, ἴῃ πὲπθ οᾶ868 ουψοῖ ἴδηι, Ἰοδβ ἴο ΘΟΙΤΌΡ- 
(ίοη. --- ΤῊΪΒ 18 ἃ Όστη ὙΠ ἰΟἢ βτανβ δηὰ ἀ ϑίΓΟΥΒ 
[86 πιοϑὺ Ῥγϑοίοιιβ 8ο}}8, δῃὰ σϑηάθιβ ἔῃ 60 11- 
᾿ϑηαἀϊηθη 8 οὗ "0 οἴἴοιῖ, ὙΠ [Π6 τηδη 18 οοηΐδης 
ΜΠ [86 Ῥγαῖβα οὗἩ πιθῃ, ἀπ Ὀοειδίβ ἢ: η)5361} 85 ἴἴ 
᾿ἰϑ. οὐσιι ἀοἷπρβ ΟΤΟ που [Ὁ] δἶ). ΒΟ δΓΟ, 
ΓὨοτοίογο, οὗ ὑτυβεϊῃς ἴῃ Γΐμ6 ον Ψ1}1, Ὀφοδαβο ἐϊ 
5. ΠΟΙ ηρ ὙΠ ουΐ 8 αϑϑιβίδῃοεθ, δ) γοὺὰ 
ἴανθ ἀομη8 4}}, βάν, δ'᾽' δ ἃἄγὸ ἀπῃργοβέίβ Ὁ] βογνϑμΐβ. 
ΚΤ ἰ8 ἠοῖ οὗ Ηἷπι ὑπαῖ ν]]]ο ἢ, ΠὸΣ οἵ Ηἰτὰ ἐμαὶ 
τα ποῖ, δι οἵ Οοά παῖ Βῃον δίῃ ̓ πόγον ̓  (Εοηι. 
ἷχ. 16). ΙὉ ἰ8 6 Ι,οτὰ δ Ψ11 μὲ νὰ βιου ά 
Ρίδου ΟὟ" οοπῆάθπορ ἱῃ {Π18, [πῇ ΟἿΣ ΠδΙη68 δΓΘ 
ἰυγιτς6 ἢ ἴῃ ἤδανϑῃ " (ΗΕΙΜ-Η͂ΟΕΕ., αἴτος Ολαν.). 
-- “ΤῊθ Ὠδπὶθ οὗ ἃ ΟἸὨ γί βυϊθη 18 ποῦ δπουρὴ, 1 τἘ6 
Μ4}Κ οἵὗἨ 8 ΟἸ τ βύύδη ἀθεβ ποῖ ρὸ δοὺρ ψἰτ 10" 
(ὅτοκ.). -- “" ΤῺΘ τρότὰ αἰδιϊησυϊεηεα του τὶ 
ΔΙΠΟΏ ΔΘ, ἴδ6 τηογὲ τ αίσ Ὁ} ονοσ ὑΒ γ86} ποι 
δου αϑὲ 6" (Ὁ0]τῃ᾽Ἁ8 ΚΗ).--- τς. 16 8ᾳ. “Βαϊ 18 
[ποτα ὑμαᾶὶ Ἰηθῃ ἀ0 ποῦ βρεῃὰ προῃ βἰ [Ὁ] οὈἠθοῖδ, 
Δη ἃ ΘΒρθοΐδ}}Υ ὉΡΟΙ [8186 ΤΟΓΒἢῚΡ 1--- ΑἸ} ὑπδῖ ἴοι 
οἰΐεγοϑῦ ἴο ὅπ ἰ4018 : [6}] τι8, ἸΏ θη, θαυ ]γ-ταϊη θα 
Δ), ἩΠαῖ Ὠαϑὺ ἴποιι οἴδετοὶ ἐπ τὴν 1{{6 ἴο αοά 
(ϑΤΑΒΚΕ.)--Ν νν Ραΐομοβ Ὡμοὰ δὴ οἷα ραττιεπί; 
ἴ6ΓῸ, 88 80 οἴὔδβῃ, ἁροὴ ἴπὸ οἱὰ ἰὰοϊαίσγ 1--- “ ΟὉ- 
ΒΕΓ ἰδαῖ ἰῆοθο Ψ 0 ἴδ}} αἰνὰ ἰτοῖη ἴἢ86 ἔτ 
τε ἰρσίοι ἀγα δοουβίοιηραὰ ἴο γΑ}}κ δὲ ἰμ86 μοδὰ οἵ 
ΡτΟΟΟΒ5ῖο0)8, δὰ που]ὰ ἰαΐῃ ὄνομ ΟΧΟθὶ Οὔ ΔΟΓΒ 
ΓΠΣοΌ ὙΠεὶς δα ρου  ἵομ, 8ο ταὶ {86 Ἰδίῦοσ ἃτὸ 
Θνθὴ) αἰϑ3ρ]εαβοὰ " (00 Ὡ  8}.--- ον. 17 8ᾳ. ΤΊ οτε 
'8. ἃ ϑγβίοϊηδίϊς ΓΠΘΟΪΟΡΥ, ῥτοίεββίηρ ἴο θὲ ὈΪ0]104], 
αἴτεον {Π1]8 ραΐίεγη, νθοσο 186 ρμοϊὰ δῃὰ βδῖϊνοσ οἵ 
ΗΟΙΥ βογίρίιτε τὸ πσουρῆῦ τρ ἱπίο ἀοοίτίπαὶ 
διδίδιηθη δ δηα ῬΓδΟῦ68] 1 !ΘΓΘ ΠΟΘ δοοογάληρ ἴο 
ΟὨΘ 8 ΟὟ ᾿ἰκίησ, πάθος βρ]θηἀϊά ψτδρΡΙΏρ8 
(ΡὮΓΑΒ68), δῃὰ ὈΥ͂ πηοδὴ8 οἵ δὴ δ]οαῦθμος ὑδμαὶ 
ΤΟΙ 48 ὁη6 οἵ βῆμα ΕΪΤΩΘΆ. ----““ ΤῊς τὰς οὐ 
οἰοίμοβ δὰ [ἐθἀ8 Ηἰβ οσῃ ; Ὀυῦ [ἴῃς ἔ6]56 ρσοΐὰβ 
τησδὶ Ὅ6 οἰοίμβοὰ δηὰ [δὰ ὈΥ τεῦ οσβίρΡοσα, 
δηὰ ἴοσ {18 ρυγροθο Οοαβ αἰδϑ ἀγὸ ὕο βεσθ᾽ 
(8ΤΟΚ.).--- ἐσ. 30 βᾳ. “"Οοὐ᾽β τίρῃϊλ οὶ ΟὨ]Υ ἴο 
τς στον ὉΡ, Ὀυΐ αἰδοὸ ἴο {πο ῚῚ ΟὨΣ]άγθη, ἰδ ποῖ 
ΤΩΘΓΕΙΥ ἴῃ γἱγίαθ οὗ ογεδίίοη δηὰ ᾿γοϑοσναζοῃ, Ὁ 
ἷπ νἱγίυθ οὗ ἰμ οονθηδηΐ" (ΘΤΑΚΒΚΕ).---“ Τὴε 
αχίδηϊ οἱ [06 στδοθ ὙΒΊΟΪ γγ88 ῬγΟΙΒ6α ἴο ΑΌγα- 
ϑῖὴ τηυδὺ Ὀ6 ΤΕσορηἶθοα ἴῃ 1λ6 ΟὨΌΓΟΣ οἵ ΟἸ τίβι 
δἰβο. ΟἸ τἶδὲ ἱπιραγίβ ἔ}ι6 βραγκϑ οἵ Ηἰΐβ ϑρίγιῦ ὕο 
ἡ Ποτὰ Ηδ ν7}} ; ἀπά ᾿διὴοα ΣΏΔΩΥ ἴῃ ἴΠ6 ὅχδ᾽ γϑδῖβ 

ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

οἵ ΟΣ] ἀμβοοᾶ μαννα ἃ ῬΌγον ἴσα οὗ αἀοὰ ἴμπδη [080 
ΠΟ 816 γτόσγῃ Ὁ. Απα {δῃογοΐοσγα ἰῃ [6 ΜΟΥΒΒὶρ 
οἵ ἴδ ὅζοτοι, ἈΠ ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ ἴῃ Ὀδρίίδιη, [86 
δθθ οἵ ἴμε ποὺ ὈΠΠ [ὉῸΓ ΟὨ]ΠάΓοη οὗ ἀοὰ ἷ5 
ΔΘΟΙΙοα ἰο ᾿ϊ{{16 ΟΣ] ἀσθὴ ἀνθ, ἴῃ ἀδροπάθῃοα οἢ 
18.)ὲ ῬΥΟΠἾδΒ6 : 1 δὴ (ἢν αοἀά, δπὰ {δε ἀοὰἂ οἔὗὨ [ἢ 
βορὰ " (ΗΠΕΙΜ-ΟΣΕ.). --- ““ Του ἐἰατοδῖ ποῖ, 
ἴλ186, Ἀγγροογί οι] ΟἾ γι βίδη, ἢ01α πγβοὶῦ ἴο θὲ 
τραύθουβ 88 σοϊηραγθαὰ 1} ἴμε δεν, Ὀδοδῦβε 
ἴὰου Ὠδδβὲ δὴ δοθοτσθπος οὗ Ὑπαῦ δον ἀϊά ; [οΓ 
[868 τοαυίης οἵ Τ᾿Υ οὐ] το ἴογ ἴἢ6 ἀ6ν1] ἀπα (ἢ ὸ 
ΜΟΙ] ἃ 18. ΟΥΑΙ ΪΥ ποῖ Ὀοϊίον "᾿ (ΒΕΒΙ.. ΒΙ18.).--- 
““6οἀ τεϊαίηβ ΗΙ8 τρῆῦ οὐ σ οὖν ΟΠ] άγθῃ ; δηὰ 
80 Ηδ ἀοεβ ἴπθθ Ὡ0 Ὑτοηρ ὙΠΘὴ Ηδ ϑ0Π)0Π5 
[ΏΘΙῺ ΔΑΥ͂ ἔγολ ποθ πο ἤδαυθη ̓᾿ (ΞτΤοκ.).-- 
γεν. 22 βᾳᾷ. ΤΠθ ὉΠρΡΌΔΙΥ δηὰ ἰἀο]αϊτουβ μανα ἃ 
ὍΔ πιθοῦ. [Ὁ ἰβ 116 ΠΊΘΙΊΟΤΥ ὑμαῦ ὑπὸ ἀδν]]} 
866 8 ἢγεὶ (ο βίθαὶ ἴγοπηῃ Ὡ)8ὴη. ὌΠΘῺ ΠΙΘΙΔΟΓΥ͂ 
ΘΟΙΏ6Β Ὀδοὶς ἴο 8 Τῃτοῦρὶι 6, ΠΟῪ ΟἿ ΟΥ̓65 8ΧῸ 
β|]εὰ νὴ ὕθασβ ᾿ ϑϑοπιθ 68 ἴθ ἀγίῃβ μοῦ 
ἄγαν δϑὶἀθ [ἢ νϑὶ] ἔγοτῃ ΟἿΣ ΒΡΗ͂, Οἢ, Ἰεεὶς 
ποῦ σοι 80 ]δῖρ [--- εν. 256. ἡ ΤΏ. ὈεδυῦΥ 18 ἴῃς 
ὨδίΪ0Π4] ΒΟΠΟῸΣ, ἃ ΠΟΌ]6 Ὀοο Ὀεδίονοα ὑγ ἀοὰ, 
ὙΔΙΟΝ ποῦ ἴο οβύθοιῃ, ιυιῖ ἴο ῥγοβίταϊε, 15 ἃ δῖσῃ 
οὗ ἀθὸρ ἀδρθῆογαοῦ δια δἱϊοπαίίοη ἔγοπ σα ἡ 
(ΕΈΝΟΕΤ.). --- ον. 26. ““ Οἰϊττηεβ ποίσῃ οι ΓΒ 
Θηΐῖοα ΟἿΘ Βῃοῦδοσ ἴο 8[η᾽) (ΘΤΑΚΚΕ). ---ογ. 27. 
νη ὉΡΟῚ [8γ86]᾽8 πηοϑὺ Μ]οκοα Ὰγγ8 Οοα᾽8. Βαπιὶ 
18 ΟΥΟΓ ἸΒοΘτΏΣ 0]. 8}].---Ἴ 8 γ. 28 8αΔ. ΤΏοΓε ἰ8 δῇ 
᾿ῃδβα τ 8}}}]6 ΠΌΠΟΙ ἴῃ βίῃ. ---- “ἢ Οαοα 8 νογὰ, 
ΟἹ 186 ΟἾΔΟΙ αηα, 6 ἢ ὈΘΟΟΙ6 80 ΑἸΪΟΚῚΥ 880)- 
αὐοα " (ὅτοκ.). --- “ άπουΐ τορθηΐδηοθα 6 ρῸ 
ἴγοϊῃ βίῃ ἴο βῖη ᾿᾿ (ἘΚ.). --- “Οὐτ Ὠρασὶ 1188 Ὧο 
τοϑδὺ πὶ} ἰδ τοϑῖβ ἰῃ αοά᾽ (Αὐασυβτινε).--- “ Π 
6 8ΓῸ ἴο0 ΠΟ ΠιδίοΙΥ οοηποοίοα 10} 16 ὩΠΡΌΑ]ΪΥ, 
ἦν 18 [υδῖ 845 1 ψ͵ὸ ΨψΘηῦ ΠΘᾺΓ ἃ ἴδῃ, δῃηὰ τηβάο 1 
ὉὍ]ον ἋΡ ΟἿΓ 6Υ01] ἀθδβῖγοβ, ννΐ ἢ πὶτοαΐ ὑμ8ὲ Δτὸ 
ΔΙτεδαν Ὀαγηΐης 80 ΠΟΙ ΘΗ ΤΥ ἰπ οὖ 8ο0}. [ΐ ἴδ 
εἰ ου]ῖ τὸ Κοαρ 186 ἔανουτ οὗ ἴῃοδβα ψὶ ἢ ψ Ποῖα 
6 ΔΓΕ ΟἿ ἴα Τ.8 οὗ ἔτ πῃ, 1 6 ἀο ποὶ ἀρτοθ 
ΨῈ τῃό" (ΗΕΙΜ- ΟΕΕ.). --- ὕεσ. 80. “Α 
ὙΠ Πογοὰ δατί, ἃ Ἀοαγὶ [μαΐὺ ἢδ48 ᾿οξῖ 118 ΒΡ δῃὰ 
νους (Ρ8. χχχὶϊ. 4), 18. ὍΠι ᾿ιογιΐαρα οὗ ἴπο80 ΒΟ 
Β66ῖς ἴῃ ἴδο νου]ὰ ψηδὺ αοὰ δ] 0 η 6 δὴ ἷπὶ 
Ηορο αἴναγβ αἰβαρροϊηϊοα ἰ8 8.6 ΘΏΘΙΩΥ οὗ 11ἴ6." 
--τ΄νον. 81. ὕἽοσαε νυ οκοάποββ 88 χτόνῃ ἰπῖο 8 
ΒαὈΐΐ, Ἔνοσυ πρ ὈΘΟΟΠΊΟΒ 8 ΤηΘ8}8 ἴο δ δπὰ, 
ἴον 18 ΟὨ]Ὺ ψ]8ὴ ἰ86 ὕο σταιγ 118 180. --- ἐν. 82, 
““Πῃοβ6 ΨψἘ0 βοῦν αοά δὰ Μαιιηοῃ, (τϑῖ δὰ 
Β6}14], ἀῖὸ ἴῃ [ἢ} 6 ϑ81η6 ΟΠ ἀοι ΠΑ ΤΊΟῺ ᾽ (5Τ10Κ.). 

γεν. 86 8ᾳ. Τθ μι ϑηπιοπὶ οἵ αοαὰ Ῥορίη5 
ἢ [86 ΠοΙαϊπα ἊΡ Ὀθίογα 18 οἵ ΟὟΤ δι; δὰ 

18:18 ΟἿΣ ΘΥῚ] ΘΟ ΒΟΐΘΠΟΘ 18 ὑπὸ δῃποπῃοοπιθῃῖ οὗ 
γοῦ δῃοῦποσ ΘΟ ἀοΙὨΔΌΙΟΙ. --- σοἀ᾿ δ ποτὰ δηὰ 
Ρ ΓΙ ΠΘΝΟΣ δαίνοσ, Ὀυΐ 68}}] ΒΙΠΠΟΓ δηὰ β' ἢ Υ 
{Πεὴν τίσ! ἡδη)6.---β0ἢ 18. [86 ΤΟ] ΔΈΟΙ ἴῃ ὙΠ ἶοΐν 
(οἀά 5ἰδηάβ ἴο ψῇῃογοάομι ; δον αἰ ογοηξ [6 ᾿νοαὶ- 
του Δ θη ὉΡ ὈΥ δἰδίθϑ δηὰ οἱ68 ἰοναγαὰ ἴἴ, τας 
8[1}} νἴ8ῃ) ἴο Ὀ6 6411. ΟἸ τβίδη !--- Ὁ ἤθατ 116 
ἰδ 18 γεοῖ ἰἰπηα, ἴο ἤθδὺ ἴμ8 νοΐδθϑ οἵ στδοθ, βαυϑβ 
18 ἔγοτα Ὀοίηρ οοτῃ ρα] ]οὰ ἴο ΠΘΑΓ ἴῃ 8 δβοῃΐοῃςα οἵ 
Ῥυμἰβμιποηῦ. --Ἴ τ. 87. ἔα]8ο, β η7Ὁ] ἴονθ τοϑ ἢ] γ 
ῬΆ8868 ΟΥ̓ΘῚ ἱπίο ἤἥοργοθ παῖο, ΟΝ 18. 8180 ἃ }14}- 
οἷ41 βοηΐθμοο οἵ ἀοα, ούόῃ ἴῃ ὑδ18 Ἠΐδ. --- ΒΟ ΟὮ 18 
[8.8 6896 Αἶβο τῇ ΘΟΟῚ ΘΟΠΠΡΘΠΪΟΠΒδϊ}, β Ὁ] π 
ΘΟ ΡΘΕ ΟὨ ΒΡ, ἀπ α δἰ πα ῦ που] ]γ Δ ἸΘηἀβῃρα, 
- ΤῊ 18 [Ὧ6 οὐχδβα οὗ βίη, ἐμαΐ [0586 10} ΒΒ ΟΙ. 
6 δύο βδἰῃπηοαά τᾶ σοΙ 0 ο8186 ἈΠῚΝ ΟἿΥ 
ΘΠΘΏΪ65 ἴῸΣ ΟἿἿῪ ῬυἰΒητηοῃΐ.---“ ΤῊ6 Ῥ6η8] Ὠὴ- 
ΘΟ οὗ {πὸ ὨΔ ΚΘ μ688 15 ὅδ 6 τὶρη ! ΟῈ5 τοὶτγὶ- 
Ὀυξοη ἴον βανίηρ ἄοῃθ 80 γο]α} 8 }}}γ" (ΗΈΝΟΘΤ.). 
-- Εὐτιουβ ΤΏΔΥ 1. οογίαϊ οἰτουπιδίδ 69 Ὀ6 ἴῃ6 
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πιοδῦ Ραΐη 0] τοὰ δὶ σα Β Βδηά. --- Κεαρ 0, Ο αοἀ, 
ἔτοτη ἔγιθπηὰβ πῃ τὸ ποὺ ΤῊΝ [τίου 8. ---ἼὟ Σ. 88 δα. 
ΤΏ. ὨϊαίυτΥ οἵ [6 νοτ]α, 811}} τῶοσθ ἴΠ6 ὨΣΒΌΟΣΥ οὗ 
ἴδε ΟΒυτοῖι, τηοδὲ οὗὨ 41} τὴ ΒΕ βΊΟΥΥ οὗ ἴῃς Φοτ 88 

ἷς, ϑῆον8 ἃ σοι σὶ διιοη δὖ νπτοτὶς, πὰ ργουθβ 
ἃὲ [6 δδῖη6 πη6 [ἢ6 οχὶϑύθηοο οὗ ἃ υάρο.---ΤῸ 
Ὅδ6 ἴῃ πὸ ΘΏΘΠΙΥΒ Ὠδηὰ ἀοε8 ποῖ, ἰπ [6 ο486 οὗ 
ἴαϊ ἢ, οχοϊυάδο 6 σοτηΐοτὶ οἵὁἨ Κηονχίηρ παῖ νγ6 
816 ἴῃ Ἑοὐ δ Βαηὰ ; Ὀυϊ ἴογ 16 πηροαὶγ ἰΐ ἰδ 8 
ἘΡῸ ἘΛΑῦ ἀοὰ ᾿ια8 γίνρῃ [ἢ 61} υΡ.--- Το88 δ.θ [86 
᾿Ἰηδϑι ΓῺ] 806 η68 οἵ ὈπΓηΐη, 1 ἬὮΟΒ6 Γαΐ ᾿Ε 
δὲν ΟΌΓΒΟΪ ΘΒ ΡοΪηἴθα ΔΎΑΥ ὈΘΥΟΠα Π]ΔΠ ΔΙ Οροί Π6Γ 
ἴω ἴδε τἱρῃύθουβ ἀοά. [πη {18 ΨΑΥ͂ 9 ουτιβα  θῃ. 88 
ὈυδΟσΩθ 8. ῬαᾶΓ8}16] ἴο ἴθ Ὠεδὰ ὅδ. ---- ἢ ψοὸ 
ΤεΐΏ565 ἰοὸ ΟὟΟΥ Οοἀά πηυδὲ ἰῃ ἴη6 δῃὰ ΟὟΘΥ τηθῃ. 
--ν ον. 40. ΤῊε δἷη ρΌ]ὶς ; ἴθ βιδιγθ ρυθ]ϊο ; 
ἴῃς Ἰυδᾳριηδηῖ ΡΌ]1Ο.-- ὅν. 41. ““ ἀοα σδῃ ὁ881}γ 
ὙΠΗΝ ἰδ δϑοιὺ [ῃδὲ γ' 58}8}} βίῃ ΠΟ ΠιΟΤΘ ; ἴῃ οἴ" 
πΟΙ8, παῖ ὄνοῃ ἱἢ τὸ τ 88} τ 88 Ὀοΐοσα, Μὸὼ 8}4]] 
Ὅς 4ΔΌ]6 ἴο ρῸ πο ἔλγίποτ᾽" (Ξ5ΓΤῸΚ.).--- τ. 42. ἢ 
πε ϑ᾽ ἢ ὁ68808, [Π6 ΤΑΙ οθδ868, 1ζ Γοβίβ ΟΥ̓ 186 
δΊΠΠΘΓ ; δηά 80 [ἢ ΠΑΓΟΠΑΙΣΤΥ οὗ ἰϑγαθὶ ἣδ8 οϑϑβθα 
ΔΙΏΟΙΖ ἴῃ 6 ὨΔΙΙΟΙΒ. ---οα δ τοβίηρ, ΗἾ5 εἰ πρ πὸ 
ἰοῦσα ΔΙΡΤΥ, ἸΏΔΥ Ὧθ ἢ6]].---Τ 6 οχίγουηίν οἵ 
ἡπαρτηροῖ 18 600 }} ἱπα Εθτθηοθ οΝ ἴΠ6 ματὶ οὗ . 

ΕΥ. 48 84. Α]] βἰῃ ὈΘΟΟΠ 68 811}} ΌΟΓΘΘ ἔγοῖῃ 18 
Ὀεΐηρ ἃ οὐ πι6 ἀραίηδί Οοα᾽Β γτᾶθε. ““ Αρεϊπδὶ 
Τηθα, ΤΉεα ΟὨΪΥ, "18. [Π6 80 ἐποτσοιρῃν ἀδηηηΐης 
εἰοσηθηΐ ἴῃ βίη.---" ΤῊΘ δῃ8β δπὰ Ὀδὰ ᾿ιδἱϊ8 οἵ 
γΑγοηβ ἀο ποῖ Θχοῦϑε ὅδπ6 σὨ]Ἰάγοη, Ὀαῦ ΓΘΠΘΘΣ 
πεῖ ἴδε τηοῖθ συγ, Ὀδοδιβο ὑπ ἤἢανο ποῖ 
ΒὨ απο ὦ ἩΔΥ8 80 Ὑ]οϊκο ᾿᾿ (5ΤΟΚ.).--- τ, 47 βα. 

6 5Βἷπ Δ68 ΤΟΝ ἴο τη] Π688, {86 τηοϑὺ ἘΟΓ- 
τ Ὁ]6 ἀερδβ οἵ οογγῃρίίοι ἀἰ86] 086 Ἐπ μη 86} 68 781 
ἴπ 186 6886 οὗἩ [ῃοθο ῆο Βανὸ Ὠδὰ τηοϑὲ ἴο ἀο Ψ ἢ 
Οοά᾽ 5 ποχά.---Α τηδῃ οὗὉἉ {πὸ ψου]ὰ σαπηοῦ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
δἰη Εἰ Κα ὁπ 6 Ψ}10 ἢ88 [ΟΥΤΩΟΥΙΥ ὈΘΘΠ ἃ “ (Ἡγίβείαῃ. 
-  Βαῖ βίππμον ἴῃ [8γ80] αἰὰ ποῖ γβοῖζο ἢ 86} ἃ 
ἴοτα τηδῃ, ᾿ ποῖ ἃ βαϊηΐ, 88 οοιημραγεὰ νυ ἢ βοάοτῃ ! 
οὗν ἀἰἱδεγεπὶ 5 Οοα᾿Β Ἰυαρτηθι ἔγοπλ τη θ π᾿ ἰυἀᾳ- 

τοθῆξ ΠΡΟῚ ΟΠΘΓΒ δῃαὰ ὉΡΟὴ ἐδ 6,86) ν68 |---- ἐγ. 49 
84. ἀοοὐ ἀΔΥ8 ΤηΔΥ ὈΘΟΟΙΩ6 Ὧδ8.} νθ ΚΒ, 8 Ὀϑὰ εἴδυ. 
πὶῖν. --- [πηηογοϊ] ηθ88 5Π0Ν 8. ὑδμδῦ τὴ ΟΌγβοἶτ δ 
ἤν ποῖ οὐξαϊποα ΤΠΘΓΟΥ.---ἼΓ γ6 816 ἴο Ὀ6 Δϑῃδσηϑα 
Ὀείοτα ϑοάομῃ δπὰ ϑαπιασία, ΠΟῪ στ ἢ ἸθΟΤΘ Ὀδοτα 
Ὧπο μεῃίϊοης ἐπ16Γ ἀροῺ πιὸ ΟΓΟΒΘ !---ἼὟ 6 Γ. 51 54. 
ΤὮε τηοΐε δπα Ὀδδτ, 88 ἰῃ Μαίί. υἱὶ.-- -Ἰπ ἡπάρίη 
οἵ 51:8, ἸΏΔΏΥ 8. {πΐηρ ἢ48 ἴο 6 σοπβίἀογεα ῥα 
Οοὰ δἱοπὸ οδὴ κῆπον. Ἡδρησο τὸ Βμου]ὰ ποῖ νυ Ἰ8ἢ 
ἰοὐπάχε, ναΐ Βῃου]ὰ Ἰεανο [86 ἡπάρτηρηΐ ἴο αοα. --- 
Τ᾿ πδ0 οαίίοη ὈδίοΓΘ τηθη, δπὰ ᾿πδυ βορίΐο Ὀδίοσα 
αοὰ : ᾿υδιϊβοαίίοι ἴτοιη τθθὰ ἱπ σπορὰ, [του ρῇ 
ΠΟΙ ῥὈΓαίβθ, ΟΣ ἐπ δοιαὶ [δοῖ, τμτου ἢ ΤΠ οἷν στϑαῖον 
ΚΠ; δπὰ ᾿υϑ. δοίη ἴγοιῃ αοὰ, ἱπ Ηἰἷ8 νοσγὰ, 
τὰτοῦ σὴ (ἢ τ δι᾿ 8 ποσί. 
ες. δ8 8. “ΤΡΒΟΒΟΙΒ δηα ῬΓΟΒΟΊΟΙΒ τησδὶ 

ῬτόδΟῚ ποῖ οπἷγ [Π6 αν, Ὀαὶ 6180 {πὸ φοβροὶ " .Ο.). 
-- ονενοσ ρτεδῖ ΟἿΓ 5 δια ΤῊ ΪΒΟΓΥ ἸΠΔῪ 6, [Π6Γ6 
δ 8 Τοαἀοτηρίΐοι ἤτοσῃ 4]]. ---"" Ἦ δύ 106 ῥσορμοὶ 
Βεγα ῥτράϊοῖβ ἢδ5 Ὀδδθῃ {18]164 ἢ [μ6 ΟΠ υΣΟΉ, δηὰ 

͵8 Ὀοΐηρ [Ὁ18]16ἃ 511}} ἀα]γ " (758.).- Τ]16 ροφροὶ 
ῬΓΟΟΪ δἰ τη ἀπ ἃ Ὀγο 868 ΣΟ ΤΏ ἴγοσῃ οδΡΌν Υ, δπὰ 
τοϑβίιοσδτοῃ οἵ ἔπε ἀϊνὶπα ἰτηαᾶίο Αἰἰἶκὸ ὕο ἴμε ρτοβδοϑί 
Β' ὮΠΟΣΒ, δηά ἴο [ῃ6 δροδίανοβ γῇ. 0 Βαν6 [Δ] 6 ἢ ΔΥΤΩΥ 
ἔτοπι ἴ.6 τγυϊῃ, δηὰ 4180 ἴο ἴοβο ννο Ὀοδδὺ ὑπθπὶ- 
86 1νοβ οἵ Μοϑεβ δῃὰ {δὲ ΠΡ γϑα, οἵ Οἢγῖϑι 
δηὰ [6 δ ροβί]68, Ὀὰΐ 0 8}8}} ὉΠ 6 πιοῖὸ στἱψπῖ- 
ΘΟΌΒΥ 1411 ὑπο ἡπιάρτηοηΐ 1 ΠΟΥ ἀο ποὺ Γορθηῖ. 
--- ὁ ἢ [86 6889 οὗ Βρὶ γι[08] σα ρ εν τγ τα πιαδί ΓΠ᾿ηἰς 
οἵ 86 ἰαϊϊοτ, οὗ {6 ομδίηβ, δηὰ οἵ ἔπ Ὀοπάδρο. 
Βαϊ ἔτοιῃ ϑεαίδῃη᾽ 8 γοΐϑ, δῃὰ [ἢ οδιαὶηβ οὗ ἀδὺῖκ- 
688, διὰ ἔτοπι ψἱοκοὰ ψουκβ, ΟἸγδὲ ἰοδα8 8 ἴο 
ἔγοοίοιι " (ὅτοικ.).--τ ον. δ4. ““ΤῊΉ 8 18. ἃ Ὀδδα Ὁ] 
τον Ωρο δ ἃ ὈΪοβϑοὰ σοῦ θα 0 οα Οοα 8 ραγί, 
[86 Βῃδιηρ οὗ ἴΠπὸ Β᾽Π 6. ὈΥ͂ ΤΏ 88 οὗ Θ᾽" 
((ο6ο.).--- Τὸ Ὀ6 Δϑδηῃαπιρὰ οὗ βαϊναϊίου, δηὰ ἴο Ὁθ 
Ὡϑδαϊηθα Ὀασδιδα οὗ 80 ὁ βαϊναϊίοῃ, μον αἴ- 
[ογθηΐ δ1Ὸ ἴῆεβθ ὕνψγο Β1Ὼρ8 |--- ὕοσ. δδ. ἴΐ ἱβ ἃ 
υτϊηρίηρ ὈΔΟΚ, [86 τοϑίογα πὲ οἵ ἴΠ6 παίϊοηϑ ἴο 
8 ἀηϊζοα ΠΟΣΩΔΗΪΥ ἰπ ὑπ ὅθι οὗ τηδῃ, ἴΠ6 ΠΟῪ 
ὨἸραυθὴβ δῃὰ ἴμ6 ὨΘῪ οασί, [Πὸ ΟΥΡΔΌΟΙ οὗ ΤΕ- 
ἀεταρίϊοιι, --- ὕ ἐγ. δ6. ““ΗΟΥ τ ΔΩΥ τοὐοίοο ἴῃ [8Πε 
ΟΑΙΔΙΩΣΥ οὗὁἨ οἴδμοῖθ, διὰ ἀο ποῖ τοβεςῖ [δὶ μεῚ- 
Βδρυ ἃ 5111} στοδίδσ ὁ 6 ἤδη ρ8 ον ΘΓ ὕποὶγ οὐ ᾿ιοδὰ ! 
γον. χχὶν. 17 (5ΤΑΚΚΕ). --- Τὸ βἴοποβ οἵ {πὸ 
ΤΟΙ] δ ψογ θα] 6) ΟΥΥ ἰοαἃ ὁπουμἢ 1 16 ΘᾺΓ 
οὗ (ἢ τϑέοπάοτχη !---  ογ, 57. ΤΊι6 ἀὰν οἵ λιάρσηιοηϊ 
ΤΉ Ά[κ68 ὉΔΓΟ. --- Τὴ [18 ἴδ τη οἢ τε δ 8 πιά θη, 
αὶ [6 ἰαδὲ ἀαν πὶ} γαῖα τηδηϊίοδὺ ἐμοῦ ρ δ τὶς 
Ὑ6}} 88 σογὰβ δ) δοίίουθ ᾿ (5Ξ10Κ.).---ἰἢ ἴῃ 6ηὰ, 
δηα --- 1 ὁμ6 ἸοΟΚΒ ἄθαρ ΘΒΟΟΡῊ --- ΔΙΤΕΔΑῪ ἜΥΘΗ, 
ἢδθ ηῸ ἀοδρίθοβ αοα ἐῃὰ 18 οδβὶ οἱ ὈὉΥ Ηϊπὶ ἰδ 
ἀοδρίβοά ὈΥ πθὰ Πἱ ΚΟ 186. οΣ. ὅ8. “δ νδο 
ΒΘΘΏΒ ἴ0 ὈΘΑΓ δίῃ ᾿ἰρη Υ Μ}}} πὰ ἴπ6 Ραπῖ8}}- 
τηρῃῦ 80 ΤΠ 6ἢ ὑΠ6 ΠΘΑΥ ΘΓ, "᾿---Ὑ οΣ. δ9. αοα (64]8 
ΜΠ Ὸ8 δοοογαϊηρ ὕο ΟἿΣ ΨΌΓΚΒ, δπὰ Εἰς ἀο68 ποῖ 
68] ἱῦ 8 Δοσογα τς ἴ0 ΟἿΓ ν οτϑ ; Ὀοΐδ δἰ γθδαν 
ἴῃ [818 ποῦ], θὰ ΤΠΟΤΟΌὮΙΥ ΟἿ]Ὺ ἴῃ ἴπ6 νου] ὰ 
ἴο σοΙη68.---οα᾽ Β γΠΔΕ Τα θυ την ΗἸΡ ρταθο ργοά 608 
[8:6 ἀνθ δος ὁονθηδηΐ. -- “ ΒΟ] ον ΥΒ παν ἨῸ 
γἰχαὶ ἴο Δβϑι 6 ΟΥ ἰτηδρίπο ἰπαῦ ὑποῪ πάνθ ὈΘΘῊ 
τϑοομοἱ]οὰ ἰο αοἀ ἔτο;λ 8} Υ͂ οὐ οδ88 [ἤδη ΠῸϊμ 
[16 στιδα οὐ ἴπὸ οονοηδηΐ" ((Α1,ν}.).--- Ἴ ἐσ. 6]. 
ΟἿΥΪ ΤΕΙΘ ὈΟΤΙ ΩΡ 18 ΠΕΡΟΡ ΠΌΠΟΙ 8.816 ΟἹ ΟἿἹΓ 
Ραχί.-- -αἀοα β ρίδοθ δ θη, ΒΏΘΤΡΘΏΒ ΠΙΘΠΊΟΓΥ 
4.180. -- ““ ΤῊΘ ΤΟΙΩΘΣὈΤΘμΟΘ οὗ ΟἿΕΤ ΤΌΤΤΩΘΙ 8 δΐθ οὗ 
β'η. οὐμῶϊ ὕἤο ὨυτὉ]6 Ὧ8 ὑπογουρὮγ, Ὀὰῦ αἵ 186 
8816 {ΠΠῚ6 ἴο ΑΛ ΆΚΘη τ ἴο ὕπο σταϊίαἀθ 6 οὐγα 
ἴο Θοὰ ἴοΓ Βανί Βῃ ΟΥ̓ Ὁ8 80 χταδὺ ΤΟΥ, 1 (ΟΥ. 
χνυ. 9, 10᾽ (ΒΤΑΚΚΕ).--- γον. 68. ““ (Ποὐ 18 111 
ὕο τοι ποῦ 08 δῃὰ δῃοίθεν 51 ὨΟΓΕΙΥ, Ὀαϊ 8] 
ΟἿΓ 5'η8" (ΠυτΒξᾺ).--- ἡ πὶ τΠ18 ΟΠδρίεγ, 88. ἴῃ 
οπῃ. ἱ. 8α., αοἀ τχδκο8 ἃ οοσημιοῖθ αἸβοϊοβισο οὐ 
16 δοσαϊπαίΐϊομβ οἵ δἷῃ, Ὀὰπὶ ἴοσ {ἢ}6 βάγροϑε ἴῃ 

8 οὗ αἶδϑο οογοσηρ ὑποτι ὉΡ Μ ὨΟ]]γ ᾿ (ΒΙΟΗΤ.). 
-- Ὑ μὸ 0διϊβοκίίοη οἵ τ ἴακο8β ΔΌΨΔΥ ἴσγοτι 
1Ππο80 »ἘΟ ᾶγθ σοσης ἴο Κηον {ἢ 6ῚΓ 81 ΤΒοσοι ΒΥ 
811} Ὀοδβύηρ οὗἨ {πεῖν οὐ πηογίίθ, Εοτῃ. 111. 24" 
(ΒΤΑΒΚΕ).--- Οὗ Ῥεΐηρ δίσυοῖκ ἀυπιὺ ἰῃ Ἰααρτοηοπῖ, 
ΟἿΣ Ὀεὶηρ δία! ἀυπιὺ ἔγοπι 1806. 

6. Τλε Κιαώϊε αδοκί ἐδε Πογαὶ Ηυιωδε 97) Παυϊά (εκ. χν!!.). 

Ι, 3 Ἀμᾶ ἴΠ6 ποτὰ οὗἉ Φοῃμονδῇ Ἵδῆιθ ἀπῦο Τη6, βαγίηρ, ὅοη οὗ τηϑη, ρυῦ ἔργ 8 
9 πιὰ α]6, δηὰ βρϑδὶς ἃ ῬδΥδὉ]6 αηΐο [106] ὕΠ6 Ὠοιβ6 οὗὨ 18Γγ86]. Αμὰ 88, Τῆυϑ 
βαἢ 086 Γοτὰ Φοῃονδῃ, ΤῊΘ ρτοαὺ θδρ]θ, τὰ στοαῦ ίηρβ, τυ Ἰοπρ' νἱηρ- 
[ϑδύμουβ, [}}] οἵ {δδύβογε, π πἰοἢ ῃδὰ ἀΐνϑυβ ΘΟΪ]ΟΌΓΒ, σδῖὴθ ὑπο [Δ ΠΟΗ, ἀπ 

4 ἴοοῖ (ῃ6 ᾿ορτηοβῦ ὈΓΔΠΟΙ [Ἰοαίν στον] οὗ 6 οεὐδσ. Τηδ τορτηοβῦ οὗ 105 βῃοοῦβ 
[6 οτορύ οἶἶ, δᾶ Ὀτσουρσῃῦ 1ῦ ἴο [ἢ ἀ οὗ ὕδμδδῃ ; ἴῃ ἃ οἱὐυ οὗ τῃϑγομδηΐβ ἰθ 



174 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 
““-“ ας 

δ βοὺ ὦ. Απά ἢ ἰοοῖκ οὗ [86 βορρᾶ οὗ ὕ8ο ἰαπᾷ, δηὰ ραὺ 1 ἴῃ ἃ βοθοὰ Βε]ὰ ; ἰοοὰὶ 

11, 

6 1Ὁ ἴο ΠΙΔΗΥ͂ ψψαῦθγϑ, ϑοῦ ἰῦ δ ἃ ψ ] ον. Αῃά 1Ὁ βργουϊοά, ἀπ Ὀδοδπια ἃ βργϑδά- 
ἱῃρ νἱπο, οἵ Ἰονν δίδϑαγε, δὸ ὑμδὺ 118 Ὀσδῆοθθβ ταϊρῦ ὕσσῃ ὑονναια ἢΐτὰ [ὡἱ 
«4616], Δα 108 τοοΐβ Βῃου]α Ὀ6 ὉΠΑΔΥ Ὠἷτη ; δηὰ 1ὖ ὈΘΟΒΠΊΘ ἃ ν]η6, δηα ρῥτοαἀπορά 

Ἴ ὈΓΆΠΟΠΘΒ, δηὰ βῃοῦ ουὖ ᾿οϑίν ὕψιρβΒ. Ἀπαὰ [Πθγθ 8 δηοῦΠ6᾽ στγοᾶῦ δαρὶθ χῖτὶ 
ϑτοδῦ ΜἹΠΡΒ ἈΠ ΤΩΔΩΥ ἴδαίθογβ ; δηά, Ὀθῇῃο]4, υῃϊ8 νίπο ὑπγηθα ἰδηρυ θη ΡΥ 
1η 118 τοοΐδ ἰονγαγα Ὠΐπι [ωἱὸ σιμος ο6α}9], Δ ἃ βῃοῦ ἔογί ἢ! 118 ὈΓαθοθ δ ἑοτγαγὰ τα, 

8 ἰῃδῦ δ τηϊρῃῦ γαῦον 10, ἔγοσα ἴῃ 6 Ὀ6α8 οὗ 1186 ρ]δηίηρ. [πὰ ροοὰ δ8ε)ά ΌΥῪ 
ἸΩΔΩΥ͂ ΜΑΙΘΙΕ Ὑγ88 1ἴῦ ρ]δη θα, ὕ0 ργοάυοθ ἰθᾶνοβ δηᾶ ἴο ἔγα!ῦ, ὕο ὈΘΟΟτΩΘ 8 

9 βρίθπάϊα νη. ὅδ, Τιβ βδῖυἢ}: ὑη6 Τοτὰ ΨΦεδονδὰ : Ἧ1]} τῦ τγῖνο 1 ψ1}} ᾿ς 
ποῦ ΡῈ} ὉΡ ἐδο τοοῖδ ὑδογθοῖ, ἅπα σαὺ ο΄ {ὑῃ6 ἔγυϊῦ ὑΒογθυΐ, ὑΠδὲ 10 δ εΓ 3 
ἴῃ 4}} [86 ἰϑᾶνϑβ οὗ 18 δῃοοῦβ 10 881} υιῦ ποῦ ; δῃηὰ ποῦ ὈΓΚ 8 στεδῦ ἅττ ΟΤ ὈΥ͂ 

10 ΤΥ ΡΘΟρΪΘ Μ1]} 1 ἢᾶνο ἴο θθ ᾿δῦθα ὉΡ ἔγοσῃ 18 στοοῦβ.ια Ἀπ [γε4], Ὀθῃο]ά, [ἢ 
18 Ρἰδηύθα, ψν}}} 16 τὨγὶνο Ὁ ΜΜ111 Ὁ ποῦ αὐύουὶν τ Ὁ 88 ΒΟΟη δᾷ δθ οδϑοὶ νη 

12 τουομθβ 1Ὁ1---ΑὩα [86 νογὰ οὗ Φοβονδ σϑπλθ υῃΐο Τη6, βαγίπρ, ϑὅ'δῃ πον ἴο 
ὑμ6 ἤοπδα οἵ γϑὈθ]]οῦΒποββ, πον γ9 ποὺ νῃδὺ {}}18 19: 5δύ, Βϑῃοϊά, 86 
Κιηρ οὗ ΒΑ Υ]οΙ οδπλ6 ὕο Ψ6 ΓΙ Β8]6πι, δα ἢ ἴοοῖ [08 Κἰησ ἃπὰ 118 ργίποεβ, δηὰ 

138 πὸ Ὀγουμῦ ὕμθπι ὕο ᾿ἰπι56} (ο ΒαΌγ]οη. Απά ἢ ἴοοῖς οὗ {6 τογαὶ βεϑᾶ, διὰ 
Ἰηδ66 ἃ οονοηδηΐ ἢ ἢϊπὶ, δα οδυϑοά ἢϊπη 0 ΘΗΪΟΙ ἰηἴο 8η οδίῃ ; δπὰ ὑδὸ 

14 ΣΑΠῚΒ [πίτουᾳ "π08} οὗ [ἢ9 ἰαπὰ ἢθ ἴοοῖ : Τμδὺ 1Ὁ ταὶρηῦ Ὁ ἃ Κίπσάομ οὗὨ ἴον 
σοῃάϊδίοη, ὑμαῦ 1Ὁ τηϊρῃῦ ποῦ δῦ 186] ἢ ἀρ; ὑμδῦ 18 οονεπδηῦ πη σῃῦ 6 Κορὶ, 

15 {μδὺ 1ὖῦ τηϊρὶιῦ βίδπά, Απὰ ἢθ γερθ] θα αραϊπδῦ ἢΐτῃ, 8ο ὑπδῦ ἢ βομῃῦ [8 τηθϑ- 
ΒΘΗΡΌΓΒ ἴο Εργρῦ, ἴο σίνα πὶ ΠΟΙΒ6Θ8 δηὰ τηθμοῇ ΡΘΟρΪΘ .-- μα} ἢθ ῥγόθροῦ 
80}4}} ἢ ϑβϑοᾶρθ ὑδπεῦ ἴα Π|81 Απὰ ἢ6 Ὀτοῖκο 186 οονδηδηΐ, απὰ 5ῃου]α Π6 

16 Θβοαρθῖ Α58 1 Ἰϊνο---δοηΐϑθιιοθ. οὗ ἴῃ [ογὰ Ψϑῃονδῇ ---ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ ὕΠ6 ρΪδοθ οἱ 
ὑΠ6 Κιπρ ὑμδῦ τηδάβ Ἀπ Κι, ἤο86 οι ἢ6 ἀοϑρὶβοά, δῃὰ ν]νοβα οονυθηδηΐ 

17 6 ὕγοΐκο, ψ ἢ πὶ ἴῃ [ἢ 6 ταϊαϑὺ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ 6 Βἢ4}} ἀϊ8. Απά ποῦ ψχ τοδὶ 
ῬΟΨΘΓ 8Π4 το ἢ ΡΘΟΡ]Θ 8}}8}} ῬΏδγαοῦ δοῦ νι Ηἰπὶ ἢ 00 γγ [ὑκ186}, ἴῃ οαδβῦ- 

18 Ἰπρ ὉΡ ἃ τποιηΐ δηά ἴῃ Ὀυ]άϊηρ 8 ϑίορο-ἴονοσ, ἴο συῦ ΟΠ ΤΉΔΩΥ βου]8δΎ Απά 
[γ95] ἢ6 ἀοβρίβοά [6 οἷ, ἴο Ὀγθδκ ὑΠ6 σονϑηδηῦ ; 8ηά, Ὀ6 ἢ οἷα, ἢ6 γᾶνθ διὶβ 

19 παπᾶ: δπὰ 4]} {Πϊ8 ἴθ ἀϊά ; ἢθ 8}}4}} ποῦ θβοᾶρθ. Τβογδίοτο ὕμιι8 βαι {86 
[ογὰ Φοδονδῆ, Α8 1 ᾿ἶνβ, βυγεὶν ΜΥ οδίἢ τ Ὡ] ἢ ἢ6. ἀοδβρίβοα, δηὰ ΜΥ ςονὸ- 

20 πδηῦ ψν ἢ ἢ6 Ὀτοῖο, 1 σῖνα ὑρμοη ἢἷ8 πβαά. Απᾶ ἴ βργοδὰ ΜΥ ποῦ ὑροὴ Βἰπι, 
8ηἀ ἢ 18 ὕδθῃ ἰη ΜΥ͂ βῆδγο, δὰ 1 Ὀσίμς ἴσῃ ὕο ΒΑΡΥ]υη, ἀπὰ 1 οοηϊομα 1 
᾿πὶ ὑοῦ Ὀθοϑι8θ οὗ ἢϊ8 ὑγθϑδοι τυ ἩΠῚ0ἢ ἢθ Βα οοχηπι ὑθὰ αμϑδιηϑὶ Μο. 

21 Απὰ δ} [8 διριοϊνο8 ἴῃ αἱ] 8 βαᾳυϑάγοῃβ, ὑἤθυ δ.}4}} [8}} Ὁγ τῃ6 βινογὰ, ἀπὰ 
ὕΠο86 ὑπᾶῦ Τουπδὶη 8}}4}} 06 βοδύψοσθα ὕο ουδσῪ πὶπᾶ; δῃά γὸ Κποὺν {δαὶ 1], 
ϑοθονδῃ, πᾶν βρόΐβῃ. 

22 'Γδτι8 βωῃ ὑπὸ [ογὰ Φεμονδὶ, ἀπά 1 ἔδκο οἵ ἰδ ἱορπιοβῦ Ὀγδῃοῖ [οἱ "μ61- ἵν 
«τονη] οὗἨἁ ΌΠ6 ὨΙρἢ ΘΘΑΓ, δηά δβοῦ [κι] ; ἤγοιαι ὅθ ὑορτηοδῦ οἵ ἰΐ8 βἰιοοῦδ ψ}}]} 1 

28 ΟΓῸΡ ΟΥ̓ ἃ ὕδῃᾷδσ οὁη6, δηά ] ρἰδηῦ ᾿ξ ροὴ 8 πιοιιηΐαϊῃ ὨΙρἢ ἀπὰ οχαϊθρά. Οη 
ὕΠ6 οἰθναίβα τηοαπίαδϊη οὗἨὨ 18Γ86] ψ1]}} 1 ρ]δηὺῦ ἴῦ, δηά 10 Ὀδρατθ Ἰδανθβ δηὰ 
ἀποοδ ἔγιλῦ, δῃὰ Ὀθοοιηθβ ἃ αἰογίουβ οϑάδγ: δῃὰ Ὁπάογ Ὁ ὕῃδτγθ ἀνν6}} 41} διγάβ 

24 οὗἨ ὀοΥΘσῪ ψϊηρ; ἴῃ (ἢ6 βηϑάον οὗ 108 ὈΓΑΠΟ 68 8ἢ.4}} {ΠῸῪ ἀν }}. Αμπὰ «} 
ὍΠ6 ὕγθθβ οὗ ὑΠ6 βεϊά Κπον ὑμδῇ 1, Φϑβονδα, Ὀγουσῃῦ όσα ὑπ6 πρὶ {{θ6, 
Θχδ θά {π6 Ἰον ἴγθθ, τηδθ 16 σγθϑῃ ὑγθθ Ὑ ΠΟΙ, ἀπ τηδάθ [Π6 ἀτγ ὕγθθ ὕο 
ἤουισΊβἢ ; 1, Φεονδ, βραῖα δηὰ ἀϊά. 

γετ. 8. ϑερί.: ... ὃς ἔχω τὸ ἦγημα εἰσελθων εἷς «. Α(βανον--- 
γεν. 4... .. εἰς πολιν τιτιχισμενη»-- νυ] :.. ἐπ ὡνὸδθ περοίίαίονγωνη--- 
γετ. δ... ἐπιβλεπομῖνον ἑταζιν αὐτο. Ὑαὶς :... «ἔ Ῥοεδυΐέ ἐϊυᾶ ἐπ ἰεγτα ῬγῸ δεθένε. .. ἐπ ευροτβεΐς νορμέ ἰἰνᾶ 
γον. 7... ποτίσαι αὐτὴν σὺν τω βωλω τὴς φυτιας αὐτί. (ΔΙΟΝΟΣ τοδάϊος: ΓΒ), αἰπγωσι ἐπείαν ργούμαι 

ΠΣ ΜΌ, αὖ ἀνεοία. ὅϑγν. ἀπὰ Αὐδὺ : 866 νόγ. 10.) 

γον. 9. Αποΐδετ σροάϊηρ: ἜΡΜΤΛΑΝ ἰπιοστοί 
ῬεΥ. 10... σὺν τῷ ϑυλω ἀνατόολης αὐτῆς ξηρανθησόταμ. 
γὸογ 17. .. σφίησα προς αὖτον Φαραω πολιβιον--- 
να 320..... π. ἀλωσίτοι ἐν τη σεριοχη αὐτου.--- (ΑποίδοΣ τοϑάϊηξ: ὙΨΌΣ, »σορέοσ κοόδωι σαι. ΟΡΌ ὃν, ϑγτ.) 
ον. 3........ παρδιας αὐτῶν ὡσοκνίω κι παταφυτευσω. .. ὕψηλον, 
γογ. 25, Κὶ πρέμασὰ αὗὑτον ἷν ὄρει μεετιωρω φον δ. π. παταφυτίυσω.... π. ἀνωσαυσιτω ὑσοκατω αὐτὸν παν θηριον, 

τῷ σύνοναι ὑπο τὴν σκιῶν αὐτου ἀνα σωυσετιω π. τ. πλημαιτοι εὐὖτου ὠσοκατασταθησόται. 
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ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΈΒ. [86 ἸΟῪ απο! Βϑϑῃ Πα Ηάν. ΤῊΣ ΟΠ 
οὔ πιο ἰβ ἀοοθβ ποῖ πδοοβείϊδία ΟἿΣ ἰηἰογρροῖ- 

Αἴδοσ ἴῃ Ῥγεραγαύίοσυ δἰωΐδβ ἰη [86 Ῥγθοθαϊησ 
οἰδρίοι, 6... ν6γβ. 18, 26, [Π6 ἀϊΒοοῦΓθ86, 85 ἴῃ ὁ. 
χἰϊ., ΤΠ ΓΒ Βρϑοΐδ!]ν ἴῳ [86 δι 07οὐ οὗ [6 Κίπράοτχα. 

Ψεγα. 1- 10. Τλε Κἰααϊο. 

γον. 3. ΠΡ ἜἬΠ, ΑἸΤαΥΒ ἴῃ ὑμὶν ΘΟ ΠΘΟΙΟΉ 

ὑμες χὶν. 12, 18, 16) τηϑᾶ;β : ἰὸ {δ αὶ κηοῦ οὗ 
δρεθοῖ, νυ Βἰοἢ ἰ8 ἴο Ὀ6 Ἰοοδοὰ ; δεοογάϊπᾳ ἴο Οἴ6ΓΒ : 
τοῦ ὙΠΠ. 8 ΒΊΔΤΙΡ βαγίωρ ; Ὀπὶ ἐπ ΠΟΙΝ Δ Ὁ Βῃδτῃ ἢ 

(σον. Ποοῖ. Βεδεο. 1.) ΜΝ μαῦ γθαυΐτθβ βῃαγροηθὰ 
πὶΐβ ἴο υπϊογβίαπα ἰδ, 18 οατίδί ]Υ ἴοο σοιαοΐβ ἔγοπι 
πο οομπεοϊίοη. ΠῚ Π ἰδ ἰὴ ΖοΏΘΓαΙ [Π6 Βραυγαίνο 

δρθεοῖ, απὰ τβογοίοδα πϑοὰ ἱῃ ραγα]]6} πε ΟΦ 

(οορ. οἷ. χὶΐϊ. 22); νι ἱοἢ ΤΥ 6, πὰ ἔον ἴδ 
τηοδῦ μαγί ἱξ, ἴῃ 1}}18 ἴΌΤΤα, Θβϑρθοΐδ ἰγ 88 οοη ταδί 
Ὑὴἢ ἰῃς μ]αΐη, ᾿ἰύογαὶ βἰαϊοπιθηῖ, ἢ θβι χη ϑα]Υ 
τοὶϊοὰ, 10 18 τηεδηξ ἴο τοῦϑα τ18 ἴο τοῖηονα ἔπ νε]], 
διὰ ἐδι8 πὶ ὑπ Ῥγοοδβθ οὗ το δος. 80 τὰ ἢ 
1.6 ἀδροροῦ δὴ ἐπιργοββίοῃ ἰβ 846. ΑΒ ἴδο ἀΐδ- 
ΘΟΌΓθο 15 ἰο Ὀ6 δ ἀγεββοὰ ἴο [πὸ ἢοι86 οὗ [5186] (ν6Γ. 
12), ἸΒ6ΓΘ ἰ8δ ῃ0 παρὰ [Ὁ αυοζίπρ, 85 ΗΖ. ἀοεβ, 
εἰ. χνὶ. 44.--- γον. 8. Το ατοδὲ ϑϑαὶθ ἰ5 Νεῦθ ἢ- 
ΒάΠΟΣΣΑΓΙ, 85 νοῦ, 12 ΒΏΟΥ͂Β; δῃὰ {ῃ9 β81η6 ἤρΌΓΟ 18 
ἤδῳ ἰγρυλτων ἴῃ Φογ, χὶνὶ. 40, χ]ῖχ. 22, 8ὸ τηδ.θβες 
δὴ ῬΟΤΘΓΙΙ 88 ΜῸ]] 88 ἰσί κίηρσὶν λυ ἄτα 
ψἰτποῦϊ ἴοὸγ {μαῦ τοαϑο Ὀεΐηρ ἃ δρμόοιδ!ν ΒΑΡΥ- 
Ἰσηΐδη 1016, οὐ 8 ΔΕΣΤΩΑΙ (ΌΤΙ ἀρροαγίης ἴῃ ἰδὸ 
Δπ ΟΣ] υσατγίησβ οἵ {π6 Βα Υ]ο;ἑδῃ τι] γα. ΤΠ} 
γοϊπίδ οὗ σομραγίϑοη ἃσο {Π6 ΓοΟγαὶ ἙΒαγδοῦεσ, [6 
ΤΟΥ -ΟΟΠΔΏΘΓΟΓ οἰθιηθηΐ, ἴπ6 ΡΟΣ οἵ τρία 
πιριο, τὲ εἰσ γί βίου ἤτοι ΠΟ. ΠΟΙ ΩΡ Δ 
ὯΒ ΘΟΠΟΘΑ] δ, Π6 ῬΟΝΟΣ οὗ βίγυ Καὶ; ῬΟΥΔΡ8. 8180 
Μαὶῖϊ. χχὶν. 28. ἐι στοοῖ νίημ, ροϊπία ἴο ἴδ 
οχίομξ οἵ ἀοιηϊηΐοη ; τΐλ Ἰοης υἱηκ- οί Πο σα, 
ἴο ἴ86 ΘΠΟΙΡΎ, ΘΒρθΘοΐΔ}}} οὗ 6 πν} ΑΥΎ ΡΟΙ͂ΝΘΓ ; 
[Ὁ1}} οὗ ἰδαίθοσβ, ἴο ἐδ παι 16 οἵ Βυδ᾽οοίδ ; 
(6 ἀΐνοσα οοἰοῦχα, ἴο (10 ἀϊνογὶ τ οὗ ἴ86 δ8υὺ- 
Ἰαραϊοά παίΐομϑ ἰῃ βρεϑοῖ, οἰιϑίοιβ, ἀιΓβ88. ---- 
᾿ϑρηδῷ 1 1 βίαπάβ ἴον δια! ἀο68 80 Ὀθοδυθθ [ἢ 
ἰατίοῦ σοργοβοηΐθ 86 ἡ 0]6 οὗ ἴϑγαδὶ, δηὰ ἴῃ ἐλιΐβ 
ζ886, δοοου ης ἰο Ἡρημβῖ., “ἦ Ὀδοαιι56 [8.6 ὨιοΌ- 
ὑλΐπα ἴῃ ϑουγίμίατγο Ἰδηριαρθ πθδὴ ἰηράοτη8 ; "ἢ 
Ὀὰϊ ταῖθ8Γ, ρϑι]αρ8, ἱπαβιγαςὶὶ 88 Ὁ 86 Κίηρ οὗ 
ΒΑΌΙΟΝ 1 ὔδμοη 8. {πὸ ΥΒΓΑΣ οὗ {86 ᾿απὶ, 
[μὲ δχεῖ δίψῃ οἵ ἴδ δον ]5ἢ ἰἸαθὰ. ΜΌΓΟ σΟΥΤΘΟΙΥ, 
μοπογνεσ, ἰῃ σοηποοζίοῃ ν᾿ ἐ[8 νν δὶ [0]]οΟνγ8, ἀπὰ 1ἢ 
δοοοιίδησε ὙΠ νοῦ, 12, ἰδ ἰ8 [δ .|.6} 68 ἃ βυτροὶ 
οἵ Φογιβαΐθπι; δηὰ ἔπαὶ ποΐ 80 τυσῖὶ Ὀδοδιιδα οὗ 
ἴδ ἰδιιρὶθ δηὰ [86 οἴδιοτ μεϊδουθ, 88 Ὀθύδυδε οὗ 
[86 ἰεῖΐῃρ 8 ἤοῦδα, οοηϑίγιεἐθα οὗ σοῦ Ῥδδῖωδ, οἢ 
Μουην Ζίοῃ, ἴογ Ὑ]ο}ῖ σορ. 1 Κίηρβ υἱῖ. 2, χ. 
17, 21; δον. χχὶϊ. 28.--- ΠἼΩΥ, δ ποῦὰ Ῥϑοῦ] δ ἴο 

Ἐσεκὶ6} [Ὸσ (116 ἱορπιοβί [οϊασο οἵ ἴΠθ οδάδι, ὈῪ 
ὙΠΊΟὮ 18 τηοδηῦ ἴῃ φΈΠΘΓΑ) Πδὺ δα πα8. οαΪ ῥτγο- 
τηϊ πο Εν, παπιαὶν, λει βίδινἂβ οὐἵ ῬΓΟΙΏΪΠΘΠΕΪΥ 
ἴῃ ἴδε ᾿οι86 οἵ αν ὰ ; βο {παῖ ἔγοπι [86 ρθη Υ 
οἵ [6 ἜΧΡΥ βίου ΜΝ Ὸ ΤΑΥ͂ ποθ ἴῃ (ἢ6 ἐξ υμΙ 
ἴοη “06 ῥυίμοοβ᾽" οἵ νεῖβ8. 12,18. Ηρφηρβῖ, ἢδρ- 
μὴν : κα ἴΠ 6 τουαὶ οουγί." ΤῊΘ τόσ βρεοὶαὶ 
βἰαϊοπιοηὶ [Ὁ] ]οπ 8 ἰῃ νοῦ. 4: ἔδο ἰορχιοεὶ οὗ 
ἐδοοίδ, εἰο. Τδδ { 0, ἴΠ0 Ὠἰρμοϑὲ οἵ (Π6 δββοοῖβ 
ὙΠΊΟὮ τοροῦθ ον ἔοττῃ ἴπ6 ᾿ορτηοδῖ Ὀγαπο, ψ ἢ δη 
8] πεῖο}) δὲ [Π6 βαῖὴθ {ἰτπθ ἴο ἷ8 γουνῃζα! Ὑθαγβ, 
Ἰ0ΘΠ8 Κίηρ Τοδοίδοβίη. Οδδδδιι, ἤθγ6 [86 δβδῖηθ 
86 ἴῃ εἷι. χυ!. 29. Οὐ. ποτ. ἸΓΟΙΪΘΑ]]Ὺ : γρα, 
ἰδἴο ἃ ποῦν Οδηδδῃ 1 ἃ ἸΟῪ ἰαπὰ 88 οοηϊγαδιθαὰ Ψ 10} 

ἱπρ ἴδια ““Ἰαῃὰ οἵ Οδἤδδῃ ᾿ 88 ἃ ἰδ) οἵἨὨἁ ΠηθτΟ 821- 
ἀΐ86, 88 Ἰποϑῦ δχροϑίζογθ ἴακο ἱΐ, θυῦ βἰ16 ΟΥ̓ δἰ ἀδ 
μὰ 0[Π0 ἸΤΟΠΙΘΔΙ]Υ 580-641}. ““ Οβπδϑῃ "᾿Ξ Βαῦγ- 
Ἰοπΐδ, ἴθθσα 18 ρἰδοθὰ ἴῃ δά αὶ ἴοι ἃ βρθοΐαὶ ἔδαίαγο, 
ἴου σΒ]οἢ σοηλρ. Τπἰτοί. Ρ. 19. ΝᾺ 1πατξεοὶ οὗ 
σοπιτήεΥοα ἵη σοπίγαδέ υἷα, ἐλε ζὶπο᾽α ἤοισε! ΛΒ 
ἴῃ ΒΑΌΥ οπ 41} ρο581}0]6 ῥγοιιιοῖβ οὐἁἉ ΘΟ ΘΓΟΘ ΜΧ6ΓΘ 
μυδα]οὰ ἰοροῦμοῦ, 50 ἢ ἃ ἸΩΔΠΏΘΓ 8180 Ὑ6ΓΘ 
Βυδάϊ]οα ἱοροῖῃοῦ [Π6 τπηοϑὺ αἀΐνοῦβα ΟΓΟλ 8 δὰ 
ἘΠΈΕΡΕ δηρδῦ. ΒῈΡΡΟΘΟ8. [παὺ τ)6 ΟΠ]ια]άθδῃ 
ἱρ]οσῆδον 18 πηδδῃηῦ ἃ8 ὈΘΙΠ6 ἃ ΡΟ] οΥ οὗὨ ἰμὕογυϑῖδ, 

88 ΜῈ 8180 Βροδΐὶς οὗ ἰῃίογ πα οὶ ἰη τΐσιιθ8. “4 836 11- 
Ἰπίειοδί 18 [116 ροΐπι οὗἩἨἁ οοτηρατίβοιι Ὀδῦνσοθη Ρ0]}- 
εΪἰσ8 δηὰ γλάο" (αν. χυἹ!.). --αἼὟ Υ. δ. ΤΏ ϑορᾶ 
οὗ 186 Ἰαπὰ ἀοηοῦεβ, 89 οοηγαδιδα υνἷ}} ἃ [οΥ οἰ ρῺ 
ΤΏ]ΕΓ, δηὰ θρθοίδ!!γ τὴ ἢ ἃ ΒΘ ]Ο:δη νἹΘΘΓΟΥ͂, ΟΠ6 
οὗ (Π6 Ὠδῖϊνθ ΤΟΥ] [ΑΤΛΙΥ (γοῦ, 18), ΠΑΠΊΘΙΥ, 
Ζοάοκίαϊ (]πἰτοὰ. Ρ. 6). Βιυΐ πῃ [Π6 αἰ δυο ποθ 
Ὀοΐνοθῃ [6 ““ἴορ οἱ 18 βῃῃοοῦβ᾽ (νοῦ, 4) ἰὰ {11ὸ 
“ἐ βορα οἵ [Π6 ἸΔηα,᾿ ΓΠ6ΓῸ 8 βοῖ (οσίῃ ργοτη ΠΟ ΕΥ͂ 
8 ἀἰβόγοηοθ Ὀοΐνθοη ΖοάθκῖΔἢ διὰ Ψομποϊδοὶῃ 
(Μαεαῖ. ἱ. 12). [10 18. ποῖ 80 οἷ, ρου ρ8, [86 
ῬΟΪΟΥ͂ οἵ ΝοΡΟΘΒαἀμοΖζαῦ, 868 ἢοηρεῖ, μυΐβ ἴδ, 
“ἴῃ ΟΓΥΔΟΥ ἴο ΒΘΟΌΓΘ [Ὁ [ιἱπὶ [116 ΒΥ μαι 168 οἵ 
[86 ῬΘΟγ]6,᾽ 48 σταῦμοσ (86 ὁοπδι ἀογαΐθμθαθ, (ἢ}8 
Ο]Θπ ΠΟΥ οὗ τὰς ῥτοοοράυτο, ὑμπαὸ ἴδ τηϑδηῖ ἰὼ Ὀδ 
Ὁγουμδὺ οιιῦ.--- Ὁ} ΠῚ 3. ἰμ ἃ οοϑὰ 86], νυ Β] οἢ 

1. ἀδβου Ὀθαὰ ΤΠΟΓῸ ῬΑΓΙΣΌΚΕΥ ἴῃ ὙΠαὺ [Ο]]ΟΒ. 
ὙΠ δῦ ἰ8 τηϑϑηῦ 18 [6 88 γϑῖ [μανοῦ  Ὁ]6 οἰΓΟΌΓ.- 
δίδῃοοβ, ἃ8 {πἀΔἢ ψ͵ὠαβ Ὠο ΠΟΥ 8 ““ 8} ]6 Ἰδηά,᾽ 
ΟΣ ἜΥ̓Θ δὴ Θχμδυδίεα 80]].--- ΠΡ ψα{Π|Ὸί ΚαΠΙΘΙΖ 

(Ηοδ. χὶ. 8), 8ο00ν Ηδν. οὐ [89 
ἴὴᾷ οὗ [86 ῥτοοεάϊηρ; Ρ᾿). 

ἃ ΤΟΒΌΙΩ- 
Ἦἣθ ΖὩὭΔΗΥ ὙΘΙΟΙΒ 

ῬΟΓΙΣΑΥ [ἢ [6Υ0116 εἰ σιαϊίοη, ἴῃ διτθοηῦ σε τα 
ΠΟΥ. 8 ψογὰ ρϑοιλαν ἴο ΕΖοκίοὶ, σοῦ ὅδ- 

δθηΐι8 ἀογῖνοϑ ἤσουν ἴλ6 ἰηπηϊαῖοα, ν᾽ 6}}-νναϊεγοά 
8011 ψΕΪΟΝ ἴῃ6 ἩΠ] ον Ἰονοβ. ὙΠΟΙῸ 8 πο ἠρδὰ [ὉΓ 
ΒΌΡΡΙΥἱη ἃ σοιῃραγαῖνα 5. 48 (η6 δοουβαῖίνα ἰ8 

ΔῊ ρροσιιίΊοη, Τὸ ΧΧ. ἀοτῖνρ ὁ ἔγοτα ΠΡΥ: 

.6 οαυϑοὰ Ὁ ὕο Ὀ6 τναίομοά οὐϑθσ. 80. 8180 ἴΠ6 
ϑγτίδο Υ οὐβίοη.--- ἐσ. 6. 1ΠΠ ἃ υτἸ]ξἝαϊίοη 18. 1η1- 
Ρἰἰοὰ πῃ τῆς ΣΠ]Πυδίταςοη πβοὰ : “85 ἃ ψ Π]Π]ον,᾿ [6 
βίαϊοιπθηῦ (παΐ Σῦ ὈθοδΙλΘ ἃ ν᾽ την ῬΟΒΘῚ ΌΪΥ ὉΘ 
τοθδηῦ ἴο π|8κ6 ὮΡ ἴοσ 18. Βαΐ Ὠονόνοῦ ἰυκὰ- 
ΤΥ {6 νΐηθ βἰτοίοῃδα ουΐ, γοῦ ἰξ ννᾶβ 0 ἸΟΏΡΕΓ 
ὑπὸ αν άἀϊο οὐδε, 85 18 βρεοΐδιν Ἰηαἀϊεαῖρα ὈΥ [86 
ον αἰαΐογο (νοσ. 14); υ ον αὖ [ἴὯ6 βᾶπιθ {πὸ 

[Ὅτ ἴδε ἰτδηδίζΐοη ἴο {88 ᾿ἰμτοη 168] 'ΒΟ, 
ὟΣ 

μας ἰδ νὰ8 ἴο σοπ ποθ τυτηοὰ ἴοναινὶ {πὲ ΒΑΌΥ- 
Ἰσηΐδῃ συ ]ετ, δπὰ δα ἦδοῖ ὕο εἰτὴ τ ἢ 41} ἰἴ8 ρτοντἢ 
δηὰ νῇὴξι ἴἢ6 τοοῖίδ οὗ ἰΐῶ οχίβδίθηοε δηὰ νἱβοῦγ. 
(ΚΉΕΕ.: ἰδ 8 ποῖ ἰὸ βἰγϑίοῃ ουὐ 108 ὈΓΒΉΘΠΘΝ 

ἰονδτὰ 118 οἶσθ μοβὺ, οἴω.) Ἰῦ ἢ), 8. βῃιοσ᾽ 

τορϑεἴοη, ἐο Ῥγθραῖα ἴου νῃδῦ πον [Ὁ]]ονν8 (νοῦ. 
7), 85 Ὀοΐηρ ἴα ορροβὶϊο οὐἨ σμαῦ νν85 ἱπιθηἠθά, 
ΤῊο “΄ σαΓ Ὁ} βοϊθοϊοα " (Ηζν.) ἔοσιῃ οὗ Ἐἐχρτϑθο- 
βίου (2 διὰ ΓΗΒ) Ὀγίηρθ ουὐλ ἐπ βίτοπρ 

ΘΟ]ΟῖγΒ ἢ ονογοθηΐηρ 86]}-σοποοίί. --- ον. 7. 
ἽΠΙΝ 705, διαοίδποσ, 88 αἰεί πρυϊβμοὰ ἔγομι ἴδ 

ΟὯ9 Ῥοϊπίοά ουΐ τα ΡΒδ αν ἴῃ γογ. 8. Ομ. 
γοσ, 16. Τ2ιοὸ ἀδβοσιρίίζυη ἰβ δ: ΠΑΡ ἴο ἰπδὲ 1η 
ΕΣ. 8, Ὀπὺΐ ἸΏΟΓΘ ΙΏΘΑρΤΟ, Οοττοβροηάϊηρ ἴο ἰδ 
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ἰηΐεον ρΡοβίτοι οὗ ἰμ6 Εργρθδη Κίῃρ ἴῃ τεβρϑοῖ 
οἵἤἨ ρμονεῦ, ἴῃ [83 ἴδιοι 18. 8 ασίδίῃ ῬὈΪΔΥ͂ ὉΡΟΩ 

[9 νοτὰ 1588. ΤῊΘ τηθϑηϊηρ 8 (ὁοτρ. νοῦ. 6) 

ΗΑ ἴο ὕαι ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἴῃ 8016 γμδγΓ  ]ᾺΓ ἀἶγθο- 
ἰίοῃ,---ἶβ ἰδ το ψὶημα Ὀθόδαβο οὗ ἰπάταπμοα ἔτοιη [6 
8011 ἴῃ Ὡΐϊοἢ ἃ δὰ Ὀδθη Ρ]δηϊοα ὃ ΟΥ ἰδ ἰῦ ἴο 
Ἰμησιι θα, ἴο ἰἶγϑῦ αἰ, ροτίγαγίηρ [Π6 νϑμθιθηΐ 
8011 116 Ἰοησίης 1--- ΤῊ “ὁ ναογὶ ἢ ρ ὐ '8 ῬγΟ ΔΌΪΥ 
ποῦ ψἱτπουῖ ΕἸἰοα ἴο [Πθ6 ῥτοοεβα οὗ ᾿ττὶ χαϊίοη 
γΠΟΠ]ατ ἴο Εσγρῇ ὈΥ Πιθ818 οὗ {Π6 ονεχῆονν οὗ [μ6 
ἀπῆραν μα 6 Ὀθᾶξ, οἵο,, ἐ.6. ἴτοιη ἴδ 8ροῖ 
νλοτὸ 10 84 ὕδοὴ ρμἰδητεα ὈγΥ͂ ΒΑΌΥ]οΙ, ψγοηΐ ἔου τῆ 
118. Ἰοδηΐϊηῃς ὠσὶ Ἐργρῖ, ψ ΒΟ ἢ τρλτκβ τ ρτὰ 
18 ἰϊἰδοοιύοηῦ, ἴ.6. ἱπσταῖῦζταο, [6 πηίαϊ ἢ [Ὁ]- 
058, Διὰ ΓΠ8 ρᾶν68. {116 ΨᾺΥ ἔου ὕεσ. 8. (ΟἸΏΡ. 
θεβιἀο5 νοσ, δ.---  γπῈὸς. ΘΟΟΘΟΡ ἸΏ ρ᾽ ἴο ΒΟΙΔΘ, ἴγοτῃ ἃ 

τοοῖ ““ἴο Ὅ6 ψιίἄς" (ἴο μαναὰ ἰδ σοπχίοτγίθ ὉΪ6) ; 86- 
ςοὐἰπηρ ἴο οἴδοτβ, τοι 8 στοοῦ “" ἴο Ὀδ βίτοηρ.᾽᾿--- 
νον. 9. ΤΊ αἰ ποῦ} Υ οὗ ἴδ τ 416 8 ῥγϑϑεηῖθα 
ἴον 8ο] αὔϊοῃ : [86 σομβο 606 ἴο Ὀ6 [οΥΈϑ6 ὴ ἔγοπὶ 
δ οοπάποξ 5 ρυΐΐ 89 ἃ απδδίΐοη. Αοοοσγαϊηρ ἴο 
Ηᾶν., ψὶῦ δὴ Ὄχργοββίοη οἵ αἰ8}] ϑβγο ; δοοοτγὰ- 
ἰηρ ἴο οἴδοιβ, ἱτοηϊοαγ. Βυΐ [6 ὑτορμεῦ 4068 
γιοῦ ἴῃ 8 οα86 υὐΐογ ἰβ ον 86 Ὁἰστηθπΐ, θυ δ. 
{86 Εἴογηαὶ βᾶγ8. ΤῊ6 αἰνῖηθ δοηΐθῃοθ ΤΥ δ 
Ἰεαγηθὰ ἤοτὰ ἴμὸ τὶ ἀ]6. Ετοτῃ [6 δαάὶ θοαὶ 
αὐοδθοη δηποχοὰ ἴο ἰΐ, Ὁ 90] ο8. ὑπαὶ (86 ἢτβὶ 
αὐοϑίϊοη ἰΒ ἴο Ὀ6 δηϑνεσθά ἰῇ ἴμ6 ὨΘρΑΓΥΘ. 

(οηρΡ. Μαῖί. χχὶ. 40 8αᾳ.; χχ. 1 8β8α.) γὸν ἷδ: ἴο 

ἴοτοθ ἃ ΑΥ ἷἱπ, [0 ἔοτοθ ἃ ὙΔΑΥ Ὠτουρῃ, ἴο οομηθ 
[οσαστὰ, ΚαεΙὶ ἴῃ ἷ8 δχροβίϊοη ἰδκοβ ἰδ .885 ἃ 
ΠΟΌΓΟΥ : Ψ0111 [Ὁ διιοοεθα, Ῥτοθρεγῖ δὰ ὙΠπεῦ [Ὁ]- 
Ἰονβ, πῃ ἢἷ8 ὑγαῃϑίδίϊοι α͵80, ἱπαθβηἑ! Υ : ν}}} 
ΠΥ ποῦ Ρὰ]}} ὑρ ἢ οἴο., ᾿πϑἰεδα οὗὨ τοίεγγί πα ἰδ ἴο 
ΝΟῦυ μδάμῃοζζασ, Τὴ6 τοοΐβ ἤδνθ τοβρθοῖ ἴο ἢΐπ 
οχἰϑύεησα 88 Κίηρ ; ἴπο ἔστι 15. 1ῃ6 ῥγοάμοο, {ΠῸ6 
ΤΟΒΪ οὗἉ [ἢ 18 Τογα]ὶ ὀχιβῦθιοα Ὀγ ΝΟ Βα ἀ ΠΟΖΖΑΓΒ 
ὅτάσο ; {ΠἸ|0γὸ 15. 0 βρθοϊαὶ δὶ βίοι ἴο Ζεϑάε κί Β 
ΟἸΠΙάτοη (3. Κίηρβ χχν. 7). ΑἹ] ἴδ Ἰδᾶνοδ οὗ {ἰδ 
δβιιοοίβ -- {πὸ ἀπ: Ῥγοάπουῦίνθ ἘΠΟΓΡῪ ἀμ Υἱῦαὶ 
[οσοθ Ψ Π16}} ΒΌ ἢ ἃ ἸΏ ρΒη}} ἴῃ ΔΩ ΨᾺΥ Βῃονεα, 
Τῆα δβυθήοος 8 [Ὧθ0 νἱῃθ, 88 8190 1) γϑσ. 10. Τδ6 
ΘΟΠμοη ἰηὐογρτούδυϊοι ἴα, Ν᾿Ὸ ΟΠ ϑά ποΖΖαν Μ0}1}} ποῖ 
πϑρὰ ἴον ὉΠ8 ῬΌΓΡΟΘΘ 818 ψψῇ.016 ΡΟΓΟΙ, ΒΡΘΟΙΔΙ]]Υ͂ 

Ϊ8 ὙΠΟ]6 ΤΣ] ΣΆΓΥ ἴοτοοβ, Βαΐ γὴν σοῦ (α ἰοπηΐ- 

ΠΐπΟ ἰηβηϊζνο ἴοστη), ἰῃ δοσοσάδῃσο ψ10}}Δ [Π6 ἱηἴοτ- 
Ργεϊδίίοη οἵ νοι. 17, 18. τίμιο ἴο Ὀ6 υπιϊογβίοοῦ οἵ 
1Π6 ΓΙ ΠΩ ἈΡ ἀραῖῃ ἴσγοπι {πε τοοῖβ, ἰπῦο ν ΠΙΟᾺ 1 
88 δῖιπς ἀονῃ ἩΠΠΠετοα. [Ηλν.: Απὰ νἱϊδοιιϊ 
δτοδῖ ρόνοῦ απὰ ψ]Γπουῦ πο ἢ ΡΘΟΡ]Θ, σοὲξ, 15 ν»}}} 
ῬΑτοὰ Ἂν (7), θη οὯθ. Ρ0}}]8 10 ἋΡ ἴτοπι ἐδ τοοῦ, 
ὑπ 18 ἰο 84Υ, νι που [Π6 ἐχρεοϊοὰ μ6]ν} οὗ ἔργρί 
Ὧθ 111 δηκ. ΗΒΝΟΒΤ. : ΝΟΡΟΘΒαποζζασ, ἡ ἢ0 
αἰὰ ἱπιϊοοά, δοοοτ πα ἴο 6Γ. χχχίν., ἰδαὰ ἃ ὨΌ]η 6 Γ- 
Οὐδ ἈΓΙΠΥ͂ ἀραϊηδί Φογιιβαίοτη, αἀἰὰ ποῦ τοαυΐγο ἴο 
Ἰη8Κ6 κὸ στεδὲ ργεργ [008 (Ποῦ, ΧΧΧῚΙ, 80; 1μεν, 
χχνΐ. 8). ΤῊ) ἱακίηνδ ΑΥ ΜΊῸἢ {116 τοοῖβ τὸ [Π6 
ΤΟΙ͂ΔΙ] δ ]αϊοι οὗἉἩ [6 πδῦϊομ δὶ οχἰβίρηςσο, Ματὶς 
χὶ. 20. Μαῖί. 1.10; Κ6 1. 9.Ἐ--ὕου. 10.ἃ 
ΒΌΓΘΙρΟ ΠΣ ηρ Γερο ἤοῃ (νοῦ. 9) ἴο Ῥγοάποες στθαῖουῦ 
αἰὐοηϊίοη. (πιρ. υοδβι68 γεσ. 8. Τὰ θαδὺ τσὶ πὰ 
πΠΎΘΓΥ ΔΡΡτοργδίθ ἴον ἴπ 9 ΒΩΌΥ Ομ Ἶ8)8, ἀνθ] Παρ 
πῃ [06 δαδβί, 88 ν6]} ἂἃ8 ἴῃ ἴθ ἤματα, Ὀδοδα86 ἱΐ 18 
ὅν ἠἰβοις ἴον ῥ]δηΐβ--- 8 δι ρ]ογοὰ ἰῃ οΟΠο]ϑίοῃ 
ἴο αἰβραΐβο ἴογ ἴμ βοοοηὰ ἔϊπιθ, ααϊΐθ αὔροῦ {Π6 
ΤΏΒΏΠΟΙ οὗ 4 τ]ὰ 1]6, [26 ἱπδίσυμηθηΐ οἵ ῥα δβὴ- 
πιεῖ. ---ὙὙ ἢ 8. τηϑῖθ Του, πα οὐ ἴδ6 βροῖ οὗ 
ἷκ Ἀρστγαύοίἃ] ὑτιάθ, 6 ν1}1 μὰ 18 Ἰααρτηθηῖ. 

ἘΖΕΚΤΕΙ, 

γεῖ5. 11-2]1. 7Τ.ε 7ηπογργείαζίονι. 

γει. 12. Βοοδβα ΠΟῪ {86 ἢοι5ο οὗ [58Γδο]," 
ἴο τ ΒΟ {86 τ 416 ψὰ8 ὑσοροβθά, ἀτὸ ἴο ποὺ {116 
ΙΘΔ Πρ, ΔΤ 1 ΔῺΥ 0886 ἴο ἰἰανὸ τὸ τὶ 16 ἰηεγ- 
Ῥγεῦθα ἴο ἴπθπὶ ὈΥ͂ 86 Ῥτορ νοῦ, ΔΙτμ ΟΡ ΤΠ6Υ͂ ἀγὰ 
“Δ] 16 86 Βοῦδο οὗ ἘΕΡ Πτοιώς οἷς (ἢ. 11. ὅ, 6), {πε 
0886 ὈΘΙΌοΓΘ 18 ͵8 ἃ ἀἰ β Το ὁπ6 ἔγουα ὑπαΐ ἴῃ Μαῖι. 
ΧΙ, 10 84., δῃὰ ἔτγοιῃ [πὲ ἴῃ β6ἰδὴ, ἴο σῖοῃ 
Ψεϑ8ὺ8 ἴΠπ γ6 χοίογβ Ὀδοῖ. ἦα αἵὸ ἴο [μη κΚ οὗ ἴδε 
ΘΧῚ]68 88 ἰἈΥΟΌΓΑΌΙΥ ἀϊβιϊηαϊβηοα ἴτοπὶ ἴμοθα δἵ 
ΘΓ. ΒΑ] οΙη. --- ΕΣ ὑπὸ ἰη ογογαίδιο, σοι. νογ. 
8, δηά 2 Κίηρθ χχὶν. 11 84. ὅν. χχῖν. 1, χχίχ. 
2.--ΤῊῆοε Ῥυΐίποοθα οἵ 26 πιβα] 6 πὶ δἰοὴς νἱτ 1.6 
Κίπρ, {με ““τορτηοβὶ ὕσκῶς} ὁ ἰὼ ἔλθ τἱ 4]. οἵὗἉ 
Ψ ΉΟῺ δ ΠΟΙ δο η 18 [6 [ΟΡ 8μοοῦ (ν6Γ. 4). --- ὁΓ. 
18. Οομρ. σϑγ. ὅ ; ὅοῦ. χὶὶ Ἱ; 1 Είηρβ χὶ. 14; 
2 Κίηρβ χχὶν. 17 ([ηἰτοὰ, Ρ. β). [π᾿ τοΐίϑγεμοθ ἴο 
[868 γ45881᾽5 οαἵῃ οὗ βα 6} γ, 8.6 2 ΟὮγχυμῃ. χχχνὶ. 

13.-- -ΤῈο "δης σϑηποῦ ῬΟΙΏΔΡΒ Ὀ6 ἴδκὸῃ (8 ἃ 

Β1 1016 τοβαπιρίίοι οἵ [88 “ὁ ῥγίποθε" οἵ ὕμθ μτὸ- 
οράτηρ γογβο, γοῦ ΓΠΟΥ͂ ΠΠΔΥ Ὀ6 ὑπάογβίοοα 885 ἰῃ- 
οἰυάορα, Βαΐ {6 ΟΧργοϑϑίοῃ ἰ8 ἴο ὃ6 ἰηίογργοῖθὰ 
ΟΒΡΘΟΐΑΙΪΥ ἴτοπιὶ 2 Κιηρθ χχίν. 14, 16... ΗττζΖ.: 
[18 ΟΥ̓́ΠΕΓΒ οὗ ργομοτίν, το Ῥγοργοἴογβ, αὐυδανς, 
ἃμὰ ψαγιίοῖβι Τῆο Ἰηθη τοι (6. 6) 8. οἰ οαΥΪν 
δχργρββοὰ ἴῃ Ὗοῖ. 14 ; [0.6 μαγίϊε8 ἴἢ αιοβύοη σοῖο 
ὩΟῦ 80 1006} τηοδηϊ ἴο Ὀ6 ἢο8 πο ΚΈΠ,: παῖ 
.6 πηϊρῦ ΚΘΕΡ δ οονοηδῃῦ, {πᾶ ἴξ τισὶ βίδα." 
--Υἐν. 16. Οοιμμ. νου, 7; κονίθο 2 Κίηρβ χχὶν. 
206. ΤῺς Εργρίδηῃ νν88 ἴο βιιρροτγί ἰεἶτη τυ ὑΠπῶῖ 
Μ810}} Ὰ8 Ροσυ ἶ4ν ἰο Εσνρὶ (Πουΐ. χν}!. 16), 
δῃὰ ψ᾿ Ὁ] ἢ Ζεαοκίδηῃ ποοάθὰ. Ὀ]ὰ {116 Ἰαῦδεσ νυν 18} 
ἴο Δρροϊῃηΐῦ {Π6 τί 6 γ8 ἴὉΓ [88 ΠΟΙΒ6Β΄--- ΤῈ στο 
ῬΘΟΡΙΘ σοί 8 δος ἴο γϑῦ. 9, δῃὰ 1ἢἰκονν ἶβο το ἴῃς 
φυρδίϊοη οὗ νϑῦ. 10, ὙΠΟ 5 αὖ ἴΠ6 58Πη)6 ζἰπηὸ 
ΘΧρ δἰ πρα.-- -Ἴ]Θ δθνοῦ 15 σίνθῃ ἰπ γεν. 10 ἴῃ 8 
αἀἰνῖηθ υὐΐδγαησθ, διιοἢ 88 Μὸ ἤδνα ἴῃ ὑοῦ. 9, οἠ] 
ὑῃδῖ τ86 ὑθγτῃβ ἅσὸ 811]}} βίσζοηροσ, ἑδκίηρ [8μ6 τηὸ]ῖ- 
Κπονπ ἴογπὶ οὗἨ δὴ οδίῃ. --- Οὐ. οἷν. χίϊ. 18. --- 
γον, 17. Αμπὰ ποί τὲϊὰ στοδῦ ΡΟΎΤΟΣ, οἷο., γοΐοτξ 
Ῥαοὶς ἴο [Π8 ““ὨΟΓΒ6Β δηα τητο ῬΘΟΡ] 6" οὗ γεγ. 1δ, 
Πα ἰβ Ἰηϑδηΐ ἴο ΘΧρ δῖ {ἢ ϑίαδἰοιηθηΐ ἴῃ σοῦ. 9. 
ῬΒΑΥΘΟΝ ἰ8 πὸ 5 ͵θοῖ. ΤῊ τηρδηϊηρ 8, εἰμ οΥ 
[δῦ ἢδ ψ|}} ποῦ "6 ὙἹ]Πὴρ ἴἤο τοηὰοσ Ζοαάοκίδι τἰια 
ὀχρθοΐβα ἢα]ρ, οὐ ὑμαῖ Βὸ Μ111 ποῖ Ὀ6 δῦ]ε. (Ὀσωμ. 
ἶοΓ, ΧΧΧΥΣ. ὅ, 7. Το ““δοῦηρ, ον τΜΐοΝ ἰξ 
ἀορθηάβ, ἴπγηβ οὔἱ ᾿μπβί τι οδηῦ--- Ποῖ Σ᾽ πλοτο 
[88 ἃ (6606 ἀδπιομβίγα του οἢ 6 ναι οὗ ἔργμέ. 
(ΗΠ ΕΝΟΒΤ. : ῬΒΔΤΔΟΙ ΜΠ11 Ἰθανα ΒΪ8 μχοΐοσό ἴπ τῆς 
ἸΏ ἢ, ΒΘ Β6 18 Ὠατὰ ριθββοὶ ὈΥ͂ ὨῚ8 Θῃοτηΐθη. 
Τμαῖ {Π6 ΟΠ] ἄθδῃ ποοὰβ ῃ0 ριθαῦ ΣΤΥ ἔοτο 
δὶ πδῦ ΦοΓΏΒΑΙ]Θτη (νοῦ. 9), ἤμ8 118 ΟΧρ]απαϊζοι 
Ἀθγθ ἰῃ ἴΠ6 οἰτουτηθίδηοα ἰπαὺ {π6 Εμγρυδβηβ, 
δραϊηδῦ Ἡβοπὶ 8] 0 ὴη6 βυο ἃ [ὉΓῸΘ ῬΔ8 ὨΘΟΘΆΒΑΤΥ, 
ἀο ποῦ σοπιθ ἴο 18 Π6}0 ὙΠῚῈ 800 ἢ ἃ ἴοτοο. --Τ 
ΤΑΔΤΟῺ οὗἩ [Π6 Εργρύϊδη δα χὶ ἰαΥ ἀστὴν ἴθ ΡΪδοθ 
ΜΏΘη ΦεΓΌ 84] 6 τὴ γγ88 Ὀοδίομθά ὈΥ̓ {πὸ (Βα]άσδῃε. 
(ὍΤΏΡ. ἴπ {Π|18 οΘοπηῃδοίίοι οη ἢ. ἰν. ῶὥ. Τὸ ουΐ 
ΟἿ, οἴο., ἄγαννβ διτοη το ἴο [86 ἔδεϊ οὗ ΠΟῪ Ὠδοθϑ- 
ΒΥ Ῥονγογ] ἢ6]Ρ που] ὰ ὕδ ᾽ὼ Βα ἢ ἃ δἰ τιδίίοι. 

ΘΓ. 18. ΤῊ υἱάα]α ἰδ ἰηςογργοῖοα, Ὀὰς [ἢ 6 
αἀἰνίμθ ἀἸβοοῦγθο Ἰὲμ ΓΘ ΓΒ 8.}}} ονὸσ ἔπ6 Ὀσθβο οὗ 
οὐ δηὰ οονοηδηῦ, ὈδΟΔ86 βιιοἢ ποίην οὐ Ζεάε.- 
ΚΙΔΠ 8 Ρδιΐ, τὺ δὲ 18 1] 64 ἴῃ 1, ἷν 5111} το 
06 ἡαρεὰ ἀπὰ ἴο ᾶνγε βοηΐρηοθ ρΡστοῃουπορὰ ρος 
1 ὉΥ δεδονδῇ. --- ον. 19, 78. ἮΝ ΨΕΣ. 16. [11 ἰ8 
ποῦ ΟἿΪΥ παῖ ΘΥΟΤΥ͂ οὐδ, απὰ ἤθηοα 680 ἐδεῖπ 
οδίἢ, ἰ8 οὗ ἃ τεϊσίοιιϑ ομαιδοῖοσ, δῃὰ μαὶ τ8ὸ 
ἀδδρίδιπρ οὗ ᾿ξ ΠΟΟΟΒΒΑΆΣΊΥ ΘΟΠΙΡτοΙ 864 [6 αοὐ 
οὗ ἰβγδοὶ ἴμὰ ἴδ Ἴεγὲβ οἵ [Π6 λιεδίβεῃ ; θαϊ 81}}} 



ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 20-2:. 171 

[ατι ον, οοπδίογίπρ ἰδ6 ΟἸοΙμοηοΥ ὁ Νοθυσῃδα- 
ΠΟΖΖΑΥ ἴῃ τιδιείηρ δι ἢ ἃ οονθηδηῦ, 88 ον ἢ 8 
ἱμδεστισωθηΐ, Φομονδ ἢ 5 1688 ννγ8ὲ8 ἑῃτηεα ἰπΐο 
ἰδεεἰ νἱουδηο88.---Οὐἴ. ὑδείά68 οἷ. χὶ. 21, ἰσχ. 10. 
-- ἐγ. 20. 866 ὁ οι. χίὶ. 18. ΤῊ ““οοπήοπαϊηρ," 
16 σοΐπᾳ ἱπῖο οουτγὶ νυῖτἢ Ὠἰϊη, ἱπνόϊνοβ [86 ρπῃ- 
ἰδ ποδη ῖ.---ΟἸ. χν. 8.--- τ. 21. Ιπϑἰοο οὗ ΩΣ 

(θετὶ: ὙΠ2Ὁ), ἔυκίεἶνοα, {[π6 ΟΠαϊάθο τοδὰβ : 

ῬΠΖ, ““ἜΒόθοῃ οπδδ᾽ (ὁ. χί!. 14). 80. 8]530 

Ηϊσῖᾳ. Ηδό πο ἐπ ΐηἶκα ὕο αν Εἰ πλθο 1 Ὀγ Πϊρεὶ 
--.- ἰοῦσα ἴδ6 ψ110}]6 ΤαΣ ΠΑΥΎ ἴογοθϑ οἵ [ϑγϑαθὶ 8Γ6 
ἐἀγίγθῃ ἰηΐο δὶσιὶ.---6}4}} Ὅ6 δἰδῖπ ὈΥ ἴπ6 νον. 
Βαϊ ἴον ἴδ8 Ῥϑορὶο ἰοέϊξ οὐϑσ, ἴου 41} [6 τοιπηδηὶ 
θμογα ]γ, {}|0 δῖε ἰῃ δἴοτο 15 [16 δϑϑῖηθ ἃ ἰῃ οἷ. 
ν. 10,12. Βιεῖον ἀχροσίου σε Ὀσίηρδ ποτὰ ἴο ΚΠΟΥ͂ 
δῃὰ υπάογείαπα, δου, 688} ἴοο Ἰαἴο, {μδὶ 
ἀὐὰ μδὰ δβροίκθῃ ὈΥ ἴδ πιου ἢ οἵ Ηΐβ8 ῥγορἢϑῦ. 

οι. 92-24, Τε Ῥγεαϊοίϊοη. 

ΜΊΝ ἃ ν σῪ Ὀσδα Ὁ} νατλῦοη [86 οοθθ οὗ ΟὐΥ 
ομδρίοσ, τ᾿ οὶ [0] οτ8, ἴδ κ68 [ἢ 6 ἔοτπι οἵ [ἢ 6 Τῇ θΤη 6 
οὗ ἴδε τ ἀ16 δὶ [π6 Ὀορίπηΐης. ΤᾺ ὑμτοαιϊθηΐηρ 
ζφΟΪοιῖιΓα ἔπθγ ἀΤὸ Θχοδηροα ΠΘΣῸ ἴοὺσ ὕμοβα τ] οἢ ἴῃ 
ῬΓΟΙΏΪ56. --- Ἴ ἐγ. 22. ἡ, τηδτϊκί ρα οοητἰ πυδίϊοι ; Ὀὰϊ 

84. ἴδ6 πρϑ ἷ8 ἐμαὶ οἵ ΝΟΌΠΟΠαἀποΖζαν, ἔμαγθ ἴβ 

ΓΑΊΒΟΓ δὴ δη τ ἤοδῖα. [προπίουδ]ν ΗἸχὶς : “7 6ο- 
νεῇ, το ἰ5 ΗΪΠ)86]1{ ἰῃ Πουϊ. Χχχὶϊ. 11 δὰ ἔχ. 
χὶχ. 4 οοΙηραγεὰ ἴο δῇ ὁδβ]6, Δρῃθη18 ἸΡοη ἴἢ6 
δι πο, ΘΟ ΠΠΟΠΙΣΠΩΣ [6 ΓΟΥΤΏΘῚ Ο1}6 ἐπν 8). Απὰ 
Ης ΨἘ}ο δεϑοσίβ Ηἰβ ἀἰση τ ἴῃ ορροδίτἰοη ἴο Εἷπὶ, 
Ποῖ ΠΟΙ ΓΠΟΤ Τογαξο εἴα ΠΟΣ Ρὺ 19. 8016 ἰο 
ΟΡΡΟΜΘ, ΟΔἢ ΤΟΔΙ]Υ (0 80: ")}8, ὙΠῚ} ΘμΙ ΡΠ αβίβ. 

Ης ἄοεβ 85 Νεθυοπβάμοζζασ ἀο68, απὰ γεῖ Ηδ ἀοο8 
30 ἐμῖνν ΑἸ ἤογο ΠΕ Υ} Ηδθ Ὀγίηρθ Ἰον {παῖ ν]οἢ 
ποι] ἰδίη Ὅ6 δΒίρσῃ; Ηδ Ἵδχαΐίβ {Ἰὺ ψ ιῖοῖ ἰ8 
ΔΡΡΩΑΓΘΒΠΥ τοἀυσεοὰ ἴο ποίη (νοῦ. 24). ΟΥ̓ [89 
ἰορταοαὶ Ὀσϑθο, οἰ. Τυβ [ἢ6 1Π᾿Ἰπδ τίου 
οὐχί πα] ουδὲ οὗ Ὀανίὰ ((η6 οοάδυ) ἷἰβ 851}}} ἴῃ 
ὀχ βύδῃςθ ; δῃὰ ποῖ ΟἸΪΥ͂ [Π6 ΣοΟγΔ] [δτΐγ, ὑτι 108 
ΤΟΥ] ἔπ 8 88 Ἅ6]] (ἴ[86 ᾿ορπηοϑὲ Ὀγαμ ἢ). Απὰ 
τ δια δίαἰοιηθηῖῦ ἰ8 πιοάϊποὰ, δαὶ (γογ. 8) [86 
μτοαῖ δδρὶ]ς ἴοοὶς ἐλε ἱορτηοδὺ Ὀσαῃοἢ οὗὨ ἴδ ορά ΑΓ. 
Τῆς ΠΟ Π δότε, ΜΈΪΟΝ ἰ8 τ αποϊηρ ἴῃ ὑπ ἔΟΤΙΊΟΣ 

οδβα, 18 ποὺ νἱϊδουϊ δἰ κι ἤοδηοθ. ΤῊ5 [πο τηδίίοῦ 
Ῥγεθεη δ ̓ἴ861{ ἴο Οοἀ 8 εγοὸ. Ηϊδ ἰδικίηρ 18 ΓΘΆ}}} 
"ὁ αἰνίηρ "ἢ ΟΒΠ))).---ἶῃ σεν. 4 νὸ βδνὸ δ ΤΠ ὲ. 

μετε με ; 80 ἰδὲ ἴῃ βρίΐδ οἵ 186 ἰαϊκίηρ ΑἸΤαΥ 

οὗ εποϊδομίη, π18 Κίπράοηι ἰδ 811}} Ξι ρῃοβεὰ ἴο 6ο- 
τηπο. ΤῊο ἀοβηϊτίοιυ κἀάρα : ἃ ἴϑῃθσ ΟΏΘ, ΤΩΔΥῪ 
δ ἱπϊεγργοίοὰ οἵ ἴΠ6 ρἰδηϊίηρ, βθοοίβ οὗ [5 κὶ πὰ 
δεΐηρ βΘΠΘΓΔΙΥ υδαιὶ : 51}}} ὈΘΌΕΙ, ρογῆδρδ, οὗ ἃ 
ἜΝΠ Ὁ ([μαϊζο ἰϊ. 12). Τρ ΟΠαϊ θα ῬδΊΑΡΉΓΑΒΟΒ : 
οὗ ἴδ. ΟὨΣ] τοι ΟἈΙ]ἀσθῃ ἃ 11{{16 οἢ1]ἃΔ. ΑἹ 4]] 
ουθηΐβ, ἰἰ σδημποῖ ΠΟΤΘ ΙΏΘΔΏ ἃ ΠῚ 5Π18}} δπὰ 
ἐπα βοιπί, 886 θη ραί. ἜΡΙτδς ΠΟΙ Βοτῃοί ΠῺΣ 
ποαὶς. ἐλπὶς ἴα κοϑ “ ὑθῇοὺ ᾿᾿ 88 ΞΞ- γουἢ[] ; 
πὶ 18. 1466. [65 αἸτοδγ ἴῃ ἴμ6 ποσὶ “ 8βῃοοί.᾽᾿᾽" 
ΟὐπΡ. οἡ Υεὸγ. 4 Τεπαάοῦ γουτῃ, πο ἰδ Ἰδὲ 
ΕἸ] Βοοά, ἰ8. ἱπάϊοαϊοα ὈΥ {6 δἰγο ΚΟΥ ΟΧΌΓΘΑ- 
εἷοπ. Ἐ- ΡΣ, ἀεοίδίο οἰρηϊβοαὶ πιογίφηι, 186. 1111, 

8 : ὕλῃ. ἰχ. 26 ((οοο.].-- ΤῊΘ οοπίγαδί ᾿γίηρς δἱ {86 
(οὐπάαϊίοι δ ἃ ᾿νγοίο]αὰ Ο0Π6,---ῦο ΦοΠοδοῃ ἴοο 
(τον. 4), Ὁὰξ το τηοῖθ ἰὸ Ζεαεκίδῃ (γεγ. δ), ἴῃ 
ΜἘοδΟ 8486 “"Ρ]κηιίηρ" ἰδ δροϊζοῃ οἵ. [π [86 
ἀϑιὴς ἀϊγεσξίου ΟὨλοῦγ [6 οοπίσαδί οὗ ἐλ του πίαὶ 

αἶδο ἰ8 Κερί. [δ ἰδ [δ σοηίταδί ἴο [η6 ]Ο7 ΘΟΌ ΊΤΥ 
ΒΘΏΘΤΑΙΥ, -τοῦ ἴδ ὁπο ᾿δηιὰὶ ἴο τὴ6 (δηδδι οἵ 
ΒΔΌΥ]οη, οἱ [86 οΥΠ6Σ ἢο [6 (ἰβηλδῃ οὗ δου βδίθπι 

(ἢ. χυΐ. 8). ΤῈ ρασίϊο. μδ8βα., ψιθῃ (ΟὨΪΥ ὮΘ6ΓΕ), 

δά δ ἴο [Π9 παίιιγαὶ μοῖρ ξ ἢ ΟΧΊΓΠΟΓ  ΠΑΓῪ 6ΧΑ]- 
ἰαἴϊοπ Ὀεβίάθθ, μοῦ Γ 15 Ὀ6 ἴο 86 85 ἃ μον Γ- 
[Ὁ] σουμήογδοῦνγε ὕο {π6 ἀδρτγοββίοη {Ππαΐ ἢ48 ΤᾺ Κ6ὴ 
ῬΪαθθ, Οὐ ΘῈΣ ἰδ Ὀὲ ἴο Πἰηΐ δἰτοδὰν δ᾽ ἐδὸ 
ΔΡΡΓΟΔΟΒ Ωρ ΦἸΟΣΥ οὗ νεγ, 28. Α ἔδσίμον ἀοδίχηδ- 
οη οὗ {π6 τπιουπίαϊη 8 ρσίνθῃ ἴῃ ΕΓ. 28. ἴμο 
οἱοναίϑθα τηουπϊδὲῃ οὗἁ 16186] ἰβ μοὶ Ζίου ἀΐγοοῦν 
88 ΒΌ ΟΝ, ΠΟΥ Ζίοη ἴῃ ἴῃ 6 Ῥ]ΔΘΥ 8686, 88 ΘΠ ὈΓΔΟΙΏΩ 
αἶδο Μοιηὶ Μοτγίδϊ, 88 σχυϑὲ οἵ οουγϑοὸ Ὀ6 [86 ν᾽ εζ 
ἴδκθῃ ἰΐ ΔΡΡΘ8] ἰβ πηδάβ ἴο οἷ. χχ. 40 ([88. 1]. 2 ; 
Μὶςο. ἱν. 1); Ὀυϊ Φογβδ]οη 18 όσα τπηθδηΐ, ἴῃ 
ἴη9 Βᾶ1π|6 ΝΑΥ͂ 88 ἴῃ γαῦ. 8 ἰΐ τγαὰβ Βρόκβϑῃ οἵ 88 
4“ ἸΌΔ που." Οὐοπιρ. ἔποσο. ((ἢ χχχὶν. 18, 14.) 
Ἠδπος γοδιογατίοπ (ἰὴ δοοογάδησο ψ ἢ ὁ. χνὶ.), 
δηὰ τὲ πιῖ ἰπογοαϑοὰ 5ρ]θμάσασ. Βθιδαβο 886} 
τοϑίογα οι οὗ Φογιβα]οω, οἵ υάδἢ, ἰ8 Ὀτουσὶιῖ 
δου ΌΥ Πιθ8}8 οὗἁ ἴδ τογα] οὨ 1 οὗὨ θεν ἀ᾽8 πὸ, 
ἴῃ Τποιρῆῦ [86 τοίδγθηοο ὕο ΖίΟ. ΤΩΔῪ ρτγϑιοιηΐπαῖο, 
Ῥβ. χἰνιηὶ. 8 [2], 1ϊ. 6, Ιχνἱἱ. 17 [16]. Ὑδαῦ 188 
κΚίηράοιῃ οὗ Θοά, ἴδε κἰηράοι; οὗ ἤδανθη, Βρτίπ 95 
[τότ ἴδ 76 ν}8 ἴον ἴ6 016 νου], 18. ΔΡΟΪΥ ΒΥ τη- 
Ὀο] Ζοὰ ὈΥ [16 πῶ οὗ {πὸ τού] δῃοοῖ ἴῃ 16 
ΤΟΥ͂Δ] οἰ, δηὰ ΕΥ̓͂ τ παῦ πον [Ὁ]] ον. [1 18 ἴο 
Ὀθ οὐδογνϑὴ [παῖ ἴὴ8 Ἰηοιηΐαϊῃ ἰ8 ἃ τη 16 [01], [ἢ 8 
ΤΥρὶο8] βυ 8 τα πιστὴ, ἀηα [Παΐ ἰδ ΠΟΙΌΠΟΣ “ὁ ΘΟΙΉ68 
ἰηἴο νἱϑνν 88 186 δοαΐ δῃὰ οδϑηΐτε οὗ 6 Κίῃράοπ) 
οἵ ΟοὐἉ,᾽ ποῖ ἀο68 ἰζ ἀνϑῃ “" ἀοηοῖδ ἰἷ5 Κη μάοιη 
1861: Ὁυῦ ἴΠ0 Κίπράοτῃ δηὰ 4}}] ἰΐβ8 σΊΟΥΥ ἃΓα 
οομποοϊνοὰ οὗἁὨ 88 ἐπ ἐδε δδοοί οΓΓ αυϊ, ἀνὰ τορΓο- 
δοηϊθα δα ὑτοσεθαΐηρ τοι ὮΣη, ὈΘὨϊπὰ ψ ]Ποτὰ 4] 
ΕἾἶ86 βίθρθ ἰπύο ἴῃ ὑδοκρτοι πῆ. ΚΙ ϊοῖ, α]υὴ6 
ξογτος ιν : “Π|6 Ρόσγβοη οἵ {πὸ Μοββίδῃ ν}}} στὸν 
ἱπῖο Ηἰϊβ8 Κίηραοπῃ, ΝΟ ὈδοοΙηθ5. [ἢ ΒῃΪΓΙΐνΑ] 
ὨοτηΘ οἵ 8]1 [πΠ6 παίϊοπδ οὗ ἴθ νου]. Ηοπνόνοῖ 
Ἰιἱούονῖοαὶ, γεῖ ὑ})6 ῬΓΟΤΩἶΒ61 ῬΟΓΒΟΠΑΙ ΤΥ 8 ἴῃ (1198 
Τεβρεοῖ Κορῖ ἴῃ δὴ 1468] βῆαρε. ΕἸ] Μηδὲ ἰβ 
ΤΥρί δ], Ὀδοοτηΐης ἴῃ 6 [Ὁ}} δτη Ὀοάϊπηοηΐ οὗ ν᾿ δδὶ 
Ὑ85 διδιοποα ἕο ὉΥ ἴϑγβϑὶ, π αἰϊαϊῃβ ἴο ν]ῖ 
ἢθ 18 πιοδῃΐ ἴο Ὀ6 ; ἢ6 Γ6811Ζ68 σοι] οἴΕἸν Ὠἷδ ἰάθα, 
Μ ΟΝ ἢδ88 ἴο ἄο ὙἹῈῸ τη Κη ἃ σοηοτΆγ. ΤῊΘ 
{οἸΐαρθ ἰδ ἴῃ ογίογ ἴὸ ἴπὸ Βῃδαοχ. Τῆς ἔττιὶΐ, 88 
Ὀοΐπρ ἃ ἴτεθ, 48 ἰΐ τηυβῖ Ὀ6, ῬΕΓΠΔΡΒ α͵30 ὁπ6 ν ὨΪοἷλ 
γἱο] 8 πουνϑητηθηΐ ἴο ὕδμοβο ἴο ὑνμοτὴ 1Ὁ σῖνοβ 
8Π6Ι ΟΣ (188. χὶ. 1). ΑΒ ἰῃ γϑσ, 8 νὰ δα ΣΥΝ, 

80 Ὠ6Γ6 τῆν: φῇδὶ Ζοάοκίαἢ δὰ ἢοΐ ὈΘΟΟΏ6 ἃ8 

8 “νἱηθ,᾽" τ᾽ ΗἨδ νῈο ἴἰϑ8. ἤσόσο τηρδηΐ ἷἰβ 88 ἃ 
““ σράδν, " 80 85 ἴο [118] [πὸ ῬΓΟΙΏἾΒ6 σίνοη ἴο θανϊὰ 
τορεατάϊηρ [15 ροβίοστι γ. Εν ὑμ6 οἸδιιδε : δὰ τπιθ ὰθσ 
ἱε ποτ αὐ 1}, οἵο., σοι. οἷν. χχχί. 6; Ὠαη. ἧν. 
9 [12]; Μαῖι. χίϊ!. 82. Απ δη}]6πὶ οὗἩ 186 πηΐ- 
ΨΟΥΒΔΪ βονογεὶ ρπῖυ, ἴο τ ΒΙΟὮ 4}} δι θη ὑπο ηϑοῖνθα, 
Ὀὰΐ ἴῃ ἘΠ] Οἢ 6]δὸ ὑΠῸῪ το]οΐοα δπα ρυΐ ὑπο ὶγ 60Ὲ- 
βΒάδηςε (ἐὰ 186 βιδάον, οἰς.).---Ἴ Π6 Ἔχργαββίοῃ : 
411 υἱτὰδ οἵ ΘΥΟΙΣῪ τίς, νῬοϊηΐβ ἰοὸ ΝΔἢ 8 αὐτὶ οἵ 
βϑίεῖυ, αθη. νἱῖ. 14. 6 Ἰηοδῃ πᾷ ἰδ : 4}} [116 
αἰ Πδτθηῦ ΠΟ Π5 δπα 78}}1]168 οὗὨ Τῃ6 ἢ ὩΡΟῺ ΘΑΡΙ, 
οἢ. χχχὶ. 6, 12; 866 ε͵ϑὸ Ῥβ. υἱϊ. 7, 9 [6, 8], 
Ιχχχὶν. 4[8)] Α οοῃύγαδῦ αἰῖκα ἴο νοσ. 6 δῃὰ συγ, 
71:- ον. 24. ΑἹ] ἰσϑϑβ, οἷς, διὸ ἴδ οο]]οοιϊνα 
ΤΌ] Πρ ΡΟ ΟΙΒ οὗ ὑμὲὶ8 ον], Π|6 στῖηοο8 δηὰ κίηρβ 
οὔ δὲ οδγί.--- ΓἽ ἸΟΟΚα Ὀδοῖς Ῥϑγθαρ8 ἴο γετ. 

δ (8); οἴδοῦ 18δὴ τιοσα Ἄδαγίλίῳ Κίπράοτηβ Να- 
ὈΠΟΠ Δ ΏΘΖΖΩΣ δηὰ ᾿χΐ8 ΘΟΤΏΡΘΟΓΒ σὲ 80]8 ΠΣ ὮΠΟΡ ἴο 
ἔουπὰ πον ἴο τΌ]6.---Τὴὸ Ὀτίπρίηρ ον οὗ {πὸ δἰ μἢ 
ἔτθ6, υδὺ δὲ ΟΟΥΤΟΝ ΟΠ ΙΠΟΙΥ [86 ΘΧΔΙ πο οἵὨ ἰ}ϊο 

Μ 



178 ΕΖΕΚΙΕΙ, 

ἸΟῪ 190, ΤαίειΒ βρϑο δ] ἴο ΨΦεμοϊδοιίη ; Ὑ 8116 
ηθ πη, Ὧ16 ρΎθοῃ [766 ἴο Ὑὐΐποσ, ἀπὰ {16 
τοδί [16 ΟΥῪ {700 ἰοὸ δουτσίθῃ, 1ῃ δοοογάδηδο 
ΜἸτἢ νοσ. 9 84., Ροϊπὲ Ό8οκ ἴο Ζοάαἰκίδη, ἐμδβιιιοὶ 
88 ἰῃγουμἢ ἢἷτα {Π6 ἰκϊηράοτῃ ἰῃ {πάῃ ὀδπιθ ἴο 
τι. Ὧδ τουϊνιβοβδίίοῃ οὗ 118 Κἰηρσάομμ, 116 
δυηαϊηρ (οτίϊι οὗ διιοοίβ ἴσομλ ὑμαῦ νϊοὴ πιπογοὰ 
ΨἸἢ ΖΕα ΚΒ, δηὰ {ἢ Γαϊβίηρ, ἊΡ ἀραΐῃ οὗ [ἢ9 
εοοα οὗ αν ἔγοῦχ (δ 6 Πα ]Ἰαἰίοη οὗ ὁϑῃοϊδοβίη, 
--Αιῦ (8 18 Δοσοτη ] ϑηοά Ὀγ Φθονδῖ [Ὠγουρὶ δ116 
Ῥτοιηϊβοά Οηδ (ἴ, ΦΖοδθονδῆ, βραῖο οἱμὲ ἀϊὰ). 
ΗΖ, Π|κὸ πιοϑῦ, ἔδῖκοθ [6 βοηΐθῃσα 88 8 ζθ:Ώ ΘΓ 
Ὠιουρσαῦ (1 ὅδη. ἰδ. 7). [πῃ ἕοστη ἰἰ 8 Κορ βἝποΓαὶ, 
Ὀυΐὶ 118 ᾿ηροτ ἰ8 οϑγίϑι ΠΥ δρϑοὶαὶ, τείθσυηρ ἴο 
ὙΠδὺ 1168 Ὀείοτθ '8. ΟἾΪΥ ἵδο (πῖηρ ἴο Ὀδ6 ὁοῃ- 
βἰἀογθα 18 ὑῃ6 τπρῃῦ ἰπλεγργοίαϊίοη. Ἀδοογάϊηρ ἴο 
Ἡδηκβί., οὗ οουσβα, ἴπ6 Ὠἰμἢ ὕσοο ἰδ ὕε ψ Γ] ἀὶν 
Βονδγοί ρει ; ἴἢ6 ἰονν ἴσα, αν οὐ ᾿ἰ5 ΓΑΤΩΣΥ ; 
πη 6 στζθθῃ ἴτθθ, ΝΘΟΌΟΒΔμ ΣΑΣ 8 ϑονογεί βρης οὗ 
[)6 νοι]ὰ δὲ {ῃὴ6 τηθ. 

ΟΟΤΕΙΝΑΙ, ἘΕΕΙΞΟΤΊΟΝΒ. 

1, ΤῊΘ ἴοσιη οὗ ἴΠ6 αἰβοοῦΓΒα Ὦδγο, ἰδὲ 88 ἰἢ 
!Π9 οΆ86 οἵ ΟΡ [μοτὰ, γῶο 88 ἀσγνοίορεα [16 
ῬΆΣΘΌ]6 πο ὁπ οἵ ΗΪ8 ΤΟΥ ΠΘΓΥ πιο εβ οὗ ὕεδυὶ- 
Ἰπῳ, ἷ8 ἴο Ὀ6 ἐχρ]αϊμοα οΠΙΘΗ͂Υ ἔτοτλ ἴδ οὈ]εοΐ ἴῃ 
νἱονν, ΘΙ 885 1 88 ἀοδίρτοια [ῸΣ ἃ οἶτοϊο οὗ 
ΒΘΒΓΕΙ͂Β, ΟΥἩ  ΤαΐΠοΥ ΟἹ τοδάθυβ, ψ σἢ, δἰ ποιὰ 
τηἰχοὰ Ὦρ ἰῃ 4}}1 βδοτίβ οὔ ψὰγϑ ψὶ ἢ δΐρθοῦ 
Ἰηϊογαδίβ, ἰ8 γεῖ ἴο Ὀ6 ὑπουρἢῦ οἵὨ 845 1Ἰνὶπρ ΤΙΔΙ}Ὺ 
ἴῃ ὑῃ6 ψοῦ]α οἵ δ6ῆ88, δῃα Θβρθοῖα]}]ν 88 Ὀουπα 
[αϑῦ ἴῃ {116 ΠιΒΟΓΥ οὗἨ [ἢ 6Χχ]]6, δῃιὶ βυτῃραί Ζὶηνῦ 
ἴῃ [πὸ [2188 δηᾶ [δ᾽ [0688 ΡΟ ΟΥ̓ ῥτοναι της αὖ [86 
{{π|6 ἴῃ {6 ΙΒΔΊΘΤΩ ; ΡΑΣΟΪΥ 85 ἴῦ τηϊρἢϊ τϑοοτωτηοπὰ 
ἐτθ6 1} ἴο [86 ῥτομποῖ ἴπ [Π8 ΡΟ  [᾽οαὶ οἱγουτακία! 68 
ΌΥ ψ ὨΙΟἢ 16 τα δυττουπάεα, ΤΏ πιαλλαὶ Ὀεΐοτα 
8 ἴῃ ΕΖοκῖθὶ σοθθ, ὑπογοίοτο, ἔα Ὀθγομα ΠΊΘΤῸ 
Ῥομυϊαν δ] υδ γαῖτίουῃ. 8111] 1088 16. 16 ἴἤο Ὀ6 6Χ- 
Ρ]αἰποὰ αὐὰν ἴγοθι ἴΠ6 φϑίμοιίς δίαπάροϊηῦ, 88 
ἸΏΘΓΕΙΥ ποῦ τ ϑύογ 8] σαν Ὁ [ῸΓ ἔπ Πουρ]ῦ. 

2. Α5 ἴῃ ἴπ6 ῬΑΓΔΌΪΘ [6 6Θπι Ὀ] τηδεϊο [οττ μτ6- 
νοηάογαϊοβ ον ον ὕπο ὑπουρμΐ, 80 α]8δὸ ἤθγθὸ. δ΄ παὶ 
6 Ῥγορῆοῦ ἰ8 ὕο ΒΕΥ ἴο [8γ86] ἰ8 βαϊά ὈΥ ἴδ 
Ψ οἷο οἵ ᾿ῃαῦ πι ΪΥ ΔΥΤΑΥ οἵ ἢρυταξίνε οχρίθα- 
βίοῃ, ἴοῦ ψῃϊοῆ [86 δπίϊηαὶ δϑὰ νοροΐδ οἷο νου] 5 
ἔτη ἴἢ6 ἔρσυτοβ. Βιιϊ ἴθ δαρὶθ ἀοεβ ψ]αῦ 
680168 ΟἸ ΒΟ νΒ6. ὩΘΥΕΓ ἀο ; δηὰ νδδΐ 18 ρμ]δηϊοα 
88 ἃ ὙΠΊΟΥ σιονβ ἰηἰο ἃ νἱῃθ; δηᾶ ἴα νἱπὸ 
“48. ΤΟργοδοι το 88 [8}}}πρ’ ἰη ἰονὸ 1 Π {πὸ ΟἾΠΕΓ 
οααὶο" ὦ. Ὁ. ΜιοΒ.). Τῆε δοῃιγδαοδο τ ομγδ6- 
ἴδγ οἵἉ βϑιιο ἢ ὁ τεργοβοηϊαίΐοη, δ! ἴδ δος (μα΄ 
πῃ 186 αἰ βίου] 168 ὕο Ὀ6 βοϊνϑὰ (γρὺ. 9 δι.) (86 
ΘΟΙΊΡΘΓΒΟΙ ΟΟΙ68 ἴ0 ἃ δίδηα, δῃὰ {π6 οἰοβίῃρ 
Μεβδίαπίο ρογῦϊοη πὶ  ΙΟἢ ἴδ 6 8016 ΘΟ] δ 68, 
οοηνογὶ {116 ῬΑΡΔὉ]6 ᾿πῖο ἃ “τ᾽ 4]6." Α ἴγασα οὗ 
ἸΤΟῚΥ͂ δηὰ ἴΠ|6 τηογὰὶ ὑδπάθηοΥ, β.ο ἢ. 88 Ὀδϊοηρ ἴο 
[πε (8.0]6, ἀγὸ ποῦ δηϊηζ. 

8. Α8 ἴο {86 ρῥγοαϊοςίομβ ἴῃ ἐπὶ πα ρίοσ, 866 
Πα 18 βαϊὰ οἡ οἢ. χὶϊ., Ποοῖ. Ηοῆοθο. 4, ΡΡ. 186, 
187. ΑΒ τεβρϑεῖβ ἴπ6 {πι|6, οἷν. χυ]ὶ. βίδηβ Ὀδ- 
ὕπνοθη (6 6. πηοπί οὗ ἴπ6 ΘΠ γοαγ πὰ [6 διἢ 
ἸΏΟΠΙ οἵ [86 7ἢ γθᾶσ οἵ Ψθ οί. ἴῃ 5 σΔΡΌΥΤΙΥ ; 
δηςΐ 118 οοπίοπίβ, ἱποσοΐοσο, που] ὰ ῬγοϊὈΥ 
Βρο κ πη ἴγοπι [ΟῸΣ ἴο ἔνε γθάγη Ὀεΐογε (μ6 ἀθϑίγυο- 
Ὁοι οὗ 6 ΓΈ 54] 6 1. 

4. Νοῦ ΟΠΪΥ ἀοεβ Επαὶὰ ο4}} γοῦβ. 22--24 ““ἃ 
δἰιοτὶ δὰ Ὀθαυτ ἃ] ρῥἰούιτο οὗἨ Μοββίδιϊο ὑἴη168,᾿ 
Ὀυϊ ΗΣσὶσ ρίνος ἃ 80}}} πόσο ἀδ ηἶδα ὀχροβίτίοι : 
“18ὸ Ῥαβδαρὸ ἰ9. 8ὴ δοίτιδὶ μγοἀϊοϊίοη, δηὰ ἴῃ ἴδοῖ 
ἃ Μεβοίδηΐϊο πο." Βυη86η) Πηλκο5 σΓ Ὀγοα] οι 
Ὀφ “ῬΑΙΟΥ []]]6ὰ " ἴῃ ΖογΓυΌΌαΡαὶ (“186 Ῥστὶποθ 

οὗ ἴδ 7 εχἷ8 αἴζοσ ὑμοὶγ γοΐασι ἴγοσλ [ἢ 6 ὩΒΘΘΙῚ 
Ἔστι ἱ. 8; 1 Ομγοη. 1ἰϊ. 19; Μαῖίξ. 1. 12; 6 
1, 27."}, δἀἀϊηρ, Βονόναν, ὑἐμαΐ (6 ρίογν οὗ ἴδε 
ΟἿ Κίηρ 88 ἤθ10 ἀθδοσὶ ρθὰ “" ἴατ Ὀεγοπε ὑπαὶ 

οἵ Ζοτυ θα ε].᾿" Θ᾽ πΉ118ν ἰδ ἰῃ6 νοῦν οἵ Ηεηρεῖ,, 
γἱΣ. ἴᾶὺ 88 ΖΟιΌΘΡΘΌΟΙ “ὁπ ἃ σογξαϊ ἢ δθηβθ ἀἱὰ 
δυογιΐηρς πη αοὰ ἀἰϊὰ ῥΘΠΟΙΓΩΙΠΥ ἴοσ {πὸ 
τ -οδ᾿ Δ} 8 πιθηξ δπὰ πη ὔθμδηοα οἵ ἴδε οἷν] 
σονογημπιοηῦ ἴῃ ἴθγβοὶ,᾿" ἢ 6130 τπιὶρϑὺ θὸ τοραγ δὰ 
88 ἱποϊμάοὰ Ὁπάονῦ (8 ὕθστηβ οὗ [Π6 ρῥγεἀιοϊζοη, 
Ὀδοάυβα ἘΖΕΪκΙ6] μ88 Ὀρίοσθ ᾿ΐβ ουθ, “"“ποῖ ἴῃς 
Μοβδίβἢ δβ 8η ἱπαάϊνι δὶ, Ὁ “16 ᾿ ΒοΪ6 πεῖν 
οἵ Ῥανίά." Α8 δρεϊπδί (μἰ8 νίεν, Ηδνεγηϊοῖς 
μοΐμίβ (1) ἴο [86 ἱπιαζο οἵ ἴλ6 οϑαδ-ϑῃοοῦ 88 ἃ 
ἀεβοοπάδῃςξ οἵ [86 Βοιδθ οἵ Ὀαγνϊὰ ; δὰ (2) ἴο [ἢ ς 
ὑοηίοχί, ΜὮΏΘΙΘ ΟἾΪΥ ῬΟΙΒΟΙΔΙἐ 68. ΔΥῸ ΒΡΟΚο οὗ 
(Φε οϊδοῃΐη, Ζοαοἰκίδι, ΝΟ Θμδάμπθζζαῦ). Τμὸ 
οἰάοοί 96 88} οχροδιτοι ἀπάοζείοοα [ἢ 6 μαββαρὲ οὗ 
Κίηρ Μοβδίδῃ. 

δ. 18 κίηράοτῃ οἵ διιάδἢ, ἀνθ δἰ μου ρα Ὁ πμά 
Ὀαοοῖηθ ἰάἀοϊδπουβ, γοὶ δου]ὰ ποῖ (88 ΖίοσΙοΣ τὸ- 
ΤΩΔΥΪ 8) 411 αὖ ομσθ Ὀ6 οαδὺ οἵἵ---ἰον αν 8 βδκο. 
ΤῊΣ οῖιϑο δηὰ (Δ:}Ἐ}ῦ οἵ Ὀανϊὰ ἀρροᾶῦ ᾿ἷκα ἃ 
Β[ΩΥ͂ διὰ δυρροτὶ ἴῃ πιά}. ““Ἐον Πανία, θῃονδὴ 
Ομ οσῖθηθ5 δὴ ὑποραδίηρ δηῃ!ὰ 80] οἰουβ τορασιὶ 
Τπτουρδπουῦ ἴπ6 “1016 ἢἰβίουυ οὗ [}8 Κὶπριίοηι, 
ἦαδὲ θεοδαβο ἐ18 Κίηράοιῃ [1861 τπν)2ὰ8 ἴο Ὀ6 ποις 
εἾἶ86 ἐμδῃ ἴπ6 ᾿ἰὴκ οὗ οοῃηθοίίοη Ὀεΐνοθη Ἰλανὰ 
δα ᾿ἰθ βοὴ κατ᾽ ἱξοχήν. ὨὈανίὰ 8 ἴπ6 μοϊιηιῖ 
ΑΙ Υ5 τοίοτσοα 0 ἴῃ 1.6 Ὠἰδίογγυ οἵ {π18 Εἰ πρίίομι ; 
ἢ 8 ἐῆο [Δοῖοῦ ἐνὸν Ὀσγεβεηῖΐ δηὰ ονον ΚΟΥ ΚΙΠΡ ἦι 
ταὶ Πϊδύοτυ, δὲ 45 [ἢ6 βοὴ οἱ θαν]ὰ 18 ἴμε ἴδοῖοῦ 
εὖ ποῦκ Ὀογοηι,. 

8. Ηδνογηίοῖκ ἢὰ8 αἰγεδάῦ ροϊπίθα ουξδ [πὸ 
ἵπποῦ ὁομποοϊοη Ὀούνθοη πὸ Μαββίαπὶς δῃ- 
ποπμοοηοπξ ἤδτα δῃὰ ὑπαὶ ἰῃ {86 ῥγοοδαϊηρ οἢ. 
χυὶ. δὅ8-68. ὙΥ̓δαὺ 19 ἴο ὕ6 υπάογοίοοά ΤΏοΓο Ἦν 
1η6 ὑπγηΐηρ οὗἨ ἴλ6 ΠΝ ΒΟΡΥ͂ δῃα πο γε δο ἐμ 
φγὶκ πίη Ὀθοοτη68 406. ΟἸΓΆΓ ἤο 18 ὈΥ͂ ἸπΠ 0805 οὗ 
1 ττοάϊοῦοι ἃ5 ἴο Μ ββία ἢ ἴῃ ΟἿἿΤ σα ρίοτγ. 

7. Τῖιε Ομυσοῦ οἵ ἀοάὰ ἴ8 ποῖ ἀρβ δα ἴο ἀ15- 
ΡΥ ἴῃ ἴδ Κἰηράοϊηβ οἵ [8 νου] : Ῥαϊ 4]] 
τὸ Κίηράοιβ οἵ 1}}}8 ψουἹὰ 5}8}} Ὀδύοσηθ {116 
κίηράοιβ οἵ αοἀ δὰ οἵ Ηΐ8 Αποϊηϊοά. 

8. ““ΑἸηροηρ ὅδε τηϑη 01 ἃ Ρῥγο οι οπ8. οἵ ἰἸνὸ 
1μογὰ 8 Αποϊηϊοά διὰ οἵ Ηἶΐβ Κίηράοιην ἰπ {Ἰὶς 
νὰ, 818 οὗἨ ΟὟ ῥτορμοῖ βδἰδμὰβ [οτῖλ κὸ ἃ 
σοαγ ; ἴῃ τι] αἰτα Πα, 80 ρληά, δπὰ γεῖ 80 
ΒΡ} ]6, Π6 85 τηοδῖ δίγι Κρ] ροτίταγει [116 
[υὐὰγθ Βαϊ σαῦϊοι ἴῃ 15 πηοδῦ ὈΒΊΨΕΓΒΔ] βἰσηπί ἤσθιε θ 
δηὰ νετὶτν " (ΜΒΗΕ11). 

9. Ηφμρδί. ἀταννβ αἰϊθητίοη ἴο [86 ἴδοις ἴμδὲ δ᾽ 
[8 οἷοβα ἴδ ἐπτογρσγοϊδι οι οὐ 106 Βύτη 0] 18. Ὡοὲ 
δαάρὰ, --- ῸΥ ἴῃ6 8816 ΓΟΘΒΟῚ {Ππῶὦ[' ἰὴ ΚΖουκὶο) 
ΤΠ γα ἰδ Ὡ0 ῬΤΟΡΏΘΟΥ δραίηθυ Βαῦγ]ομ, ν᾿ 8116 ὅ}τ6 
ἉοΪ6 οὗ [86 ῥτορἤθοίθθ οὗἨ Φογειιίδῃ ἤπα {]ν Εν 
αοἷοβα ἴῃ δος ἃ ῥγουῆθογυ. ΤῈ μῥιορμοῖ Ῥγον 
Ῥμδίθαὰ ἴῃ (86 Ἰαπά οἵ ὕπ6 Ο)ια]άοδῆβ, δπὰ πὰ 
ἴο Θοχϑγοῖβθ σδα θη ἱῃ υἱὸν οὗ [δ δυττουμάϊης 
Ὠραλ!ιθῃ." 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟ ΕἸΝΤΕ. 

εν. 1 5βα. ““ ΕοΥυτηοΥ, ἤοτν ΤΟΥ αν ὈΤΌΚΟΙ 
Οοά᾿δ οονθηδηῦ; δόῦο, ον ΤΠΘΥ πᾶνὸ ποῖ Κορῖ 
[αὐ ψ Ἰ ἢ τηθὴ  (ὺὐτὴπΠῈΒ)]}..--ἼὟ οΓ. 8 86. “"Ῥσΐποος 
8180 Ὦᾶνα ΠῸ 566 ἀραϊηδῖ πιἰϑίοστι 8 ; [ἢ οΒο 
ἯΠΟ ΔΓ ΠΟΒΘΓῸΡ ἴδ οἱουὰθ ΒΓ ΠΟΆΓΕΡ ἴδ8 ᾿ἰχδῦ- 
πίη 8180θ. ΤΉΘΥ διου]ὰ ποῖ ἰογχοῦ {πεῖ {ΠῚ } 8}80 
ΔΙῸ θη, δηὰ {παῖ Οοιὶ Ὡ]σῃα ἰβ 18 Ιψἱπρ οὗ 
Κίηρβ" (ὅ5ὅ1ῸΚ.).---Τλε οαρὶο 16 Δ αἸμ Ὁ] ει οὔ 
ΘΙΏΡΙΓΕ διὰ ἀοπιϊπίοῳ: πα 18. 5}16} με Κίηρ οἱ 



ΟΗΑΡ. 

υἱπῖ8. Ῥγτγῆῃβ, ΠΏ ΘῈ 88] δα 858 Δ 68ρ1]6 ὈΥ͂ ἩΪ8 
βου ἀΐοτα, 8 τὴς Ῥ]θαβϑοα, 16]}}1ρ {ει παῖ 
(8εΥ Βαά ταὶβεὰ Ὠἷτὰ οα Πρ ὐ ἢ (ΠΟΤ ἩΘΔΡΟΏΒ, 
88 1ϊ τότ τὶ τσ ηρβ ἡ (λ [μᾺΡ.).---Τ 6 ἱπιρογίδηϊ 
ΘΑ ἶδ8 ἐπ [8:6 ᾿ἰἰβίοτγ οὗ [βγαιὶ : ΝΟ δ ὨΘΖΖΑΓ, 
Ῥιδγθοι, οπ,. ---ὕ τ, 4. “ΤΏ ἸΏΔῊΥ ἃ Οπὲ 
8} {73 ἴῃ ἃ ϑίγα: ρα ἰδηα [ῸΓ {Π|6 [5 ἢ6 ἢδ8 οΟΠῚ- 
οἰ τἰοὰ ἰπ ἢἷ8. οὗ " (510Κ.).--- 7 ν. δ. ΤῊ 90]] 
ἰδ οἴϊοη Ὀοϊξεῦ ἔδαπ [86 9606 ψΕΪΘἢ ἴδ δονσῃ ἴῃ 1{. 
--Υ̓́εγ. δ. ῬΓΡΟΒΘΡΟΓΙΓΥ͂ ΓΗΒ οαὐ ἴοτ {8 λαάνδηΐαρθ 
οἵ Ῥπὶ (ἐν τηθῃ. Μοβὶ ρτον ΟἹ 8}} βὲ.168. δηὰ 
τούυοα ἰοανθβ, Ὀπὺ ὈΘΑΓ Ὧο ἴτγυϊί, οὐ Ὀδὰ {τγιϊξ. --- 
ες, 7. Ἰῃσται 6 Τηρκο8 ΠΟ 5ἰ(παίϊίοη ὑοείον, 

ἀρε8 ποῖ τοπάοσ ἀδρεπάθῃϊ οἰγοπιϑίδ Πο68 ΤΟΥ͂Θ 
ῥἰορδαπί, ἀπά Ὀτάη ρα ἴο δδτηθ δὐθσυ οὔθ ὙΒῸ ἰδ 
γαῖ οἵ 1ἴ, ἰοῦ [6 οὈ͵οοῖ οἵ 10 Ὀ6 ψῆο ἢ ΔΎ. --- 
15 ποῖ ΟΑΘῪ ἴο Γαβϑὺ οσοπίθηϊοὰ ψ]Ὁ}} οα᾽ Β οΥάοΓ- 
ἴῃ ἀπὰ Ἰεβαϊηρ ; ὑῃ6 ἀ 1801 }}1η6 οὗ [6 Βριν δ οἵ 
Οοὰ ἰ8 ποοάδά ἴοσ ἰξ : οὕ ΙΔῪ ᾶγϑ Ὀ6 μἱοδβίηρ ἴῃ 
Ταϊης ἐγεϑ, 9 τοῦϑί αν ὮΡ ουν Ποατὺ ἴο 186 
[ωοτὰ, διὰ Κορ ἰξ ἀἰγοοϊοα τον γὰ Ηἰπι---Ουἦ Ἠθατγὶ, 
ὙΠῸ 4}} {86 Του δ οι σοτηθ ουΐ οὗ ἰΐ, ἀπὰ 
πΉοἢ ποῦ ]ὰ δίῃ Ὀ6 45 σὰ, γοδ8, υΐβοσ ἐπα Οοά. 
-- Κϑερ τὴ ἰῃ ΤΥ ραῖδδ, ἰπ (ἢ9 γᾶν ΨΕϊοἢ ΤΒοα 
ΤΆγΒΟΙΓ βῃονοϑὶ 1η6.-- γεῖ. 8, ιδοοπίοπίιηρης 
᾿δ5 ἀτίνθη ἸΩΏΔΏΥ ἃ 006 ἔγοιῃ ἃ 8ῃ1ὶ ι.--Ν ἐν. 
95. “ὙἽἼποη Οοά νυ δ8}165. ἴο ταῆμν ΗΝ σὶοκρά- 
Πδδ9 Οὗ τηθηῃ, Ηδ ποοάβ πο ρσγοαῖ ἡ υ} κ6 Ὠοϑὲ [ὉΓ 
86 ράγροθε ᾿ (Ο.).--- 1 ἘΠ ΓᾺ] 1685. θοαΐβ 18 οσσῃ 
ἸηΔ ΔΕ 1.---Τ 86 ὙὮΟ ἢδνα ποὺ (ἀοὰ οχ ὑποὶγ 8ἰ69, 
ἈΠῸ βανα ΟὨ]Υ ἐπ 6 οὐ πτὶῖ8, σὴ ὕ6 ἀτίνοῃ ἴο 
σης πὶ Ἰπουβαπὰβ ὉΥ ΟοὩ6.----“ Εἰ ἰθ ἃ Ὀδαὰ {πίῃ 
(ὁ ἰγυϑὶ ἴῃ ΙΏ8ΔΠ5 Ψιβϑάοχῃ : ἴακὸ που σΘΟΌΠ56 
πὶϊὰ Ποᾶ, ὁ ΗΪβ νοτγὰ, Ἰοοὶς ἴο ΤΏ Υ οΔ] Πρ, 
Ροπίίον ἐπ ἀνῖγ, δὰ ΓὨἰπκ οὗ [86 ἐπιὰ ̓  (5ΤΌΚ.). 
ες. 10, ΤῊ ϑαϑὲ νἱπά οἵ ἀϊνίηθ ἡ ρημθηίϑ. --- 

Τῆμβ ἴῃ6 μαδο οὗ ἰογίῃπθ ᾿ββοοίηθβ ἴῃ ρ͵δοε οὗ 
τηϊσίοσζα πο ; [ὴ6 866 }6 οὗ π]οκοάο88, [Π6 βοδῃβ οὗ 
ῬΠΠΙΒΗπηθηΐ ἀπο ὑποδῖτο οὗ ἱπρταθ εις (Ἰοπναγὶ 
(γοι αἰδο), [86 ἐῃοαῖτε οἵ τυ ΐη. 

Υετ, 11 8ᾳ. 1Ὁ 8. ποὶ 411 τὶ 198 ὑπαὶ τὸ ἰη- 
ἰεγργοῖβα ἰο 8; 8 16 Φ116551}} ΔΨΑΥ δὖ ΤΠΔῺΥ 
ἀλπης ΟΣ πὮ0]6 11{6 ; πὶ ψγ 80 τηδῖκε ἴᾺ ἴοο 
πππ||6 π3θ οὐὗὨἨ {8 ΚΑΥ οἵ 561. Κπον]οᾶρο.--- Μ[8. 
[οτῖυ πα ἰξ 8 δβαϊᾷ ἴο 6, ψ 16 10 18. ΟΠῚῪ ΟΥτη9.---- 
εν, 15 βη. ΤῊΘ οὐ ἰδ ἴο Ὀ6 Κορὺ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠΘ 
εἰ ὈΥ ΘΥΕΤΥ ὁη6. νθῃ ΟΥ̓ 86 ΘΙΡΟΙΓΟΡ 5 18- 
τηπῃὰ ἴο (Π0 ““ Βογοῖίο " Ημ88 ! ---“ Κίηρθ, δὰ 
ἴβοθθ ἰῃ Βΐρη μοδί του σοθογα γ, οὐρηΐ ἰο ὃθ ἃ 
ξοοὰ ἐχαπιρὶο ἴο οἴμοτθ. Ηον τηυσὶ {ποῦ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ]6 οδη δι} ἃ ὉῸΡ ἃ5 Ὑ611 δβ ΡῈ}}] ἀονπ 1" 
(ὅτοκ.}.-- 1 τπ6 Ἰοτὰ παπΌ]68. ὁη6. Ὧθ πριδὲ 
ὕκαγ ἴ6 ἘΠ θυ] έοι τι ἢ μαῦίθησθ, δηὰ ποῖ ϑθοὶς 
ὃὉγ (οτοϊἠ θη πιθαὴ8 ἴο οχίτίοδῖο ὨΪΠΊΒ61 ἴγοσ ἰΐ, 
Ηεῦ. χίὶ, 7 (Τῦβ. Β18.).----““Αοἀ δνϑῆμοθ δηὰ 
ῬαΠΙΒθ65 μογσν σῦν (ἢ φτγοαῦθθὶ θϑγηῃθδῖ- 
Πο65 "(0,).---Ε τ αοα 15 186 τυ, δηὰ ν1]} 
δες ἴο ἰδ ἐμαὶ Βά 6} 1 18 πη Βμο] ἃ διπμοης χρη, διὰ 
ἤδποθ ἀΌΠοΥς 411 ἀθοοῖδ “πά ροιασγ. Ενθῃ {ΠῚ νγ6 
᾿ιδτα Ῥγοτηΐθοα δον τιηρ ΟΥ̓ οοηδίταϊπε ΜΒ ΙΟΝ ἰβ 
᾿} ΟἾΠΟΡ τεβροοῖβ ὉΠ) δὲ, ΜΘ ΔΙῸ ποῦ ἴο ὈΓΘΔΚ 
ΘΓ πογά, ὕροδπΞθ [886 Πδπὶ οὗ (οι ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀρδτοῦ 
[0 18 ΤΠδη α]Ϊ δα ΠΥ δἀναπίαρεθ, 5. χν. 4" 
(Περι Μ- ονε.).---- “4 ΤῊ6. Ἠπτ Πα οηβ 88 ν06}} 89 
το ἐχδ] ἰατίομα οὐἨ δαγΈ ἢ] Υ Κι πράοτηθ Ἀγ σοΓ Αἰ ΠΥ 
ἰοιέββε) δηνὶ δρροϊπ θὰ ὉῪ Οοά᾽" (8τοκ.).---Ηον 
ἸΏΔΙΥ ἃ ΟἿ6 ἰβ ἴῆ6. ἀγοξι ξροξ οἵ ᾿ΐ8 οἾΝἢ Ἰηϊδίογ 6 
αἱ Ἰελϑὶ !.--- “ΤΉ σδατίοῦ οἵ [5γ80], πὶ} 1816 ΠΟΙΒ6- 
ΤΉΡῚ ἐΠοτοοῦ Γ᾿ βαἱὰ ΕἸ1808 οἵ ΕΠ ]Δἢ.--- 8. χχχ 
Ἰ7.---Ὑ ΒΚ ποῖ ἴο ψονα, θυΐ ΤΟΙΔΟΙΉΡΟΙ ὉΥ͂ 
σ οπι, ἕπου. ᾿αϑὲ Β,ΤΟΓ ἀπ οαΙ ἢ" (58.).--Ἶ 
18 ἴβεγὸ δὸ τηομβ ΟἝΙΒ- ὈΓΟΔΚίη ἀπ Ῥογ) ΤΥ ἴῃ 
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ΑἸ τ βίοπάοτχῃ 186 7 ὄνθὴ γοὶ ! ἴ--- εν. 16. αοἂ Ἰεοῖϑ 
Ὠ8}᾿8 Τὶ ΘΟυΒη 688 ἴοο μοῦ 8 τἱρη δ, }υδὺ ὃ6- 
σϑιι56 1 ΤΏ68}}8 ἴο δδ Τἱρ᾽ὐΘΟΙΒΗ684.--- Πα ΒΑΡΥ- 
Ἰοῃ 88 τρδάβ, ΒαΌΥΪΟΙ 4180 ἀδβίτγουϑ.-- -ΤῊ]8. 14 
ΒΟΟΏΌΓΙΥ, ὕο ὉΘ 8 ᾿ἷδηῦ οὗ [80 ΠΘΑΥΘΗΪΥ ΕΒ οΓ᾽ 
ἘΘΠΗΊΡ, Μαιῖ χν. 18.---ΤῊὴθ δαγίἢ 8 ὀνοτν- 
ΜΟΥ ἰῃῆ6 1,οτά 5, Ὀυΐ ἴο 6 Ἰαϊὰ ν᾽ ἢ ΟἸθ᾽ 8 ἔα 16 8 
8 ΟΟΓΓΔΙΪΥ τοτθ Ὁ] αβδηῦ. "--- ον, 17. 86 ΒοῚρ 
οὗ τῦδῃ ἷἰ8 οὗ πὸ ἀνδὶϊ νν ἤθη αοα τρθϑῃδ ὕο ἀΘΒΙΓΟΥ͂. 
Οοά β ἢεῖὶν, οπ (ἢθ οἶοσ πδηά, αναὶ]8 ϑυθὴ δραϊηβῖί 
ΤΩΔΠ 5 ὨοΐρΡ. Ζο( οἰκί ἁ118} Ἐργρί, ΝοΡαοὨδα- 
ΠΟΖΖΑΙ ὙΪῸ ΨεἸοναῆ. Ιοοἱἷκ αἱ [Ὧ6 σοραγίπουῖθδ 
ἴον ὉΠ Υ56], ἀηὰ Ὀοβίονν [ΠΥ ΘΟ ἤάοησο δος ἸΘῪ. 
Τὴθ Ἰαϊζον ἤγπι ἴθ [π0 πλοτο το] 80 6. ---ΟἸγβθα ἴ8 
180 τὴ ὑδδί ἰγαβίθι ἢ ἰῃ τηδη, Φ6Σ. ΧΥ]].--- θη 
ΡΓΟὨἾἶ86, ἀμα Ὀτθαῖ {Ππ| 6 Ῥγοϊαῖδο ; αοὰ Ργοπηὶ 68, 
δὰ ἀοδβ ποῖ ὕγϑαῖς Η 8. ---ὅ οσ. 19. Οοα 8 οαΐϊἢ η8 
δζαϊηϑὶ Ζα 6 κἾ 8 18 ΡΟΙΌΤΥ.---Οοὐ ἀοθ8 ποῖ ΒΥ 768 Γ, 
ἃπὰ ὕπδῃ ἴδ! ἴἢο Κοὸρ Ηΐβ οδἵϊι : ὑμαῖ 58}}8}} ὕ8 
Ἰοδγηθα ὮΥ ΟΧρδυίθησο ὈΥ̓ [8080 ὙΠῸ ΒΌΓΘΔΥ 1[8]86]Υ., 
οΓ ψγὺπο ἀ0 Ὡοΐ ᾿ζϑθν ὑμεὶγ οί. ---Π ἴποα ἘΡΡΕΡ ΕΙΣ 
ἴο Οοἀ 88 ἃ νιΐμο88, που δυτητηομοβὲ ΗἸΤὰ 6180 
ἃ8 ἃ ἠιιᾶμο, 88 8 ΔΥΘΗΡΈΓ!---)ε ἤᾶνθ ὭΘΥΕΓ ἴο ἀ0 
ὙΠῸ ΤΆΘῊ 8]0η6. --- ον, 20 86. ΝΌῸ ΟΠ6 Δ ΘΒ0ᾺΡ6 
(οὐ. --- “ΤῊ ΘΠ ΘΠ 8 νοῦ 18 ΒΠαΓΡ οὐ Β βιυνοτα 
8 ΒΏΔΙΡΟΙ 5111" (510 Κ.).--- Οὐ. ψηδὶ 18 8814 ἴο 
{πΠ6 Ηδῦγονβ οὗ ἴπο νογὰ οὗ ΟΘοὰ.---Οοἀ δ πὰρ- 
τηθ πῃ ϑ ἈΓῸ ΔΙΑΥΒ τηοϑηῦ ἴ0 Ἰοδὰ ἴο {π6 Κπον]οάρμθ 
οἵ Ηϊη86}} 8 ψ6}1, δηὰ ποῦ ΤῊ ΓΟΙΥ͂ οὗὨ ΟὈΓΒΘΙ]Υ 68, 

γοτ. 22 84. Τα τἱἀἀ]6 οἵ 1βγβ6ὶ 18 [9 τ] 416 
Αἰἶ κα οἵ με Πυτηδῃ μοαγὶ ἴῃ 18 ῬΟΥΥΟΣΆΙΥ, δπα οἵ 
{πὸ μοατὶ οὗ αοα ἴῃ Ομτέϑε.- 86 οἰ πἰ ροΐθποθ 
δηὰ Ἰονο οὗ ἀὐοὰ Ἰοἷη πδῃά4 5, πὰ [16 γτεϑ]δ ἰβ 118 
ὅταςα οὗἉ (σὰ. ---““ ΒοΒοσνοσ Ἰα᾽ὰ Ρ ὉΠ}18 ΡΓΤΌΙΩ150 
ἘΠΟΓΟΌΡΜὮΙΥ ἰᾷ 8 Βοατὶ πουἹὰ {ΠΟΘΌΥ ὃ ἀθ- 
Ἰϊνεγθὰ ἔϊοτὰ [πὸ τεχίοη οἵ νδὶῃ ψμο] το) ΡΩ 
δηά ἰπίτίσιιοβ. ΤῊ βαγίης οἵ Δυριιβίϊηθ ἈΡΡ]168 
Ποῖα: “Τπαῖ ψΒῖοὴ ἴθου βοοϊκοδὶ 8, υυῦ Ὁ '5 ποῦ 
ΠΟΤ ὑπο δβδοκοϑὺ {τ᾿ (ΉΕΝΟΒΤ.).---“ Βδδδιι8θ 
ἴη:6 ΟΒυτοῖ οἵ ΟἸγῖϑι πα Ὀδέῃ Ρἰαπἰοὰ Ὀγ ἀοὐ 
Ηπ)56}{, ἰδ 8}.4}} σανίδι ΠΥ τοπηδίη ἡ (ΟΚ.).--- “Τὸ 
Ραμ οὐ Οο]ροῦμα" (Δ ΊΤΕΙ 8). --- ὅογ. 29. 
"ς ΒαὈγϊίοῃ, δηὰ σὰ [Ὁ 06 Μ]10]6 ΒΟΣ16 8. οὗὨ {})6 
ο]ὰ νου] - ρον οΥ8, ἀγὸ ἀτίθα ὋΡ ; αν! Πουτίβιιε8 
δηὰ Ὀδδτβ {τυϊῦ, δἀπὰ ὑηάοῦ ἴῃ βῃδαον οἵ δ ΐβ 
ΟἸΒΒοοῦ [η6 ἴον}β οἵ Βϑαυθὴ ἀν6]]" (ΗΠ ΒΝΟΒΤ.). 
-- Υ̓́ν. 24. Το ἰδίοσυ οἵ πὸ που] 18 ἴο ὃθ 
τοοορηίβοά 498 Οοα᾽ 8 σονδγῃπιθηῖ.---- ΤῊ6 αἰν]ηθ 
ονοτητηδηΐ οὗ ἴμ6 τνουἹὰ συ]. δἴδ8 1πη (τ δῦ. --- 
νους ἴυτπβ οαὖῦ 1π {86 δηὰ δοοουλϊηρ ἰο 

ἀοά  νοτὰ.--(Εσ. Ν᾽. Κτυπιπιθο οΣ Ῥγθδομεα ἰλ 
1852 οἢ γϑῖβ. 22-24: “17}:6Ὲὰ ΤΊϑο ΟἸ υ1δῖ, π Ιοἢ 
Οοα 18 Ῥγθραγθα ἴου Ὁ8, (1) 88 ἴο 118 παῖτο, (2) 
45 ἴο 118 ἀΘΒΕΏΥ. --- ΘΙΏΤΩΘΙ δα ἹΠΤΟΓ (Π6 σΟΠῺΓ 
5 σγθθῃ, δ ἃ ὩΘΥΘΥ 0868 18 ᾿οδ γ 65 ΠΟΥ ἰΐ5 νογά πγο. 
ΤῊΘ δΥοΓ ΒΕ ὨΡῚΥ στοθη ΤΎοο οἵ [1{6 'ἰ8 ΟἾγτΊοῦ, 
Νὸ ψοοὰ 18. τηοτὸ ἀυγ Ὁ] ; 80 Οτϊβὶ 85 [6 1π- 
ἀοουτυ 0 ]ε ἑουπαάαίϊοῃ [ῸΣ Οἱ ΠΟΡΘ8, ϑἵό. --- δὴ 9 
ΑΓ [6 ὈΓΔΏΘἢ6Β πῃ ἔπ6 Οὐάδσ οἵ σοἀ., ΟἿ ἔγυ8 
816 ΟΠ γί βῦ β, νὯοῸ ργούνοθθ ὑἤστῃ ἴῃ Ὁ8 δηα ὈΥ 118. 
δοδηῃ δηὰ ᾿οῦθσ, δὰ] απὰ Ζδϊη68, βαΐ ὈΟΏΡὮΝ 
πῃ ἐμαὶ Οδίαγ! μὰ ἐπε ΕδῦθοΥΒ δηὰ [ἢ 6 ΠΘἰοΥΤΉΘΓΒ, 
δηὰ 411 Ὀοὶΐονθιθ 8ῖποο, αὶ ἃ ΤῊ66} Βαϊ ἃ 
ατοθη, δου Βηΐης, ἔτ αἱδ- ἸΔάθ ἢ ΔΥΓΆῪ οἱὗἢἨ ὈΓΒΠΟ]68 
{πδὲ ΜΉΘ δνδυβ δτουπά 0 Ὶ αὶ ἃ πιϊρηῖν, 
ἀφηβοὶγ-[οἰἑασοὰ, ἔατ- 9ϑῃηδάον πη οτονῃ ἢ δπαὰ 1Π 
ἴΠ6 στον Ὑμαΐ 8168, δῃἃ ΖΟΡὮΏΥΤΒ, δπιὶ τυ31]}}} 98 
οὗ Ποὶγ Ἰἴε δπὰ αἰνῖηο ον! Προτο {Π61Ὶ6 18 ΡΓῸ- 
τηΐϊβοά ἴο ΟἸτβῦ δὰ Ηΐ8 οαιῖι8θ ποιθὶηρ 1088. [Ὧ 81) 
βη4] ἐγ ρ ἢ ονὸῦ [06 Μ᾿ ἢ016 νου]. --- δ ΡΟΤΏΡ. 
ΟἿ ρΊΟΓΥ οἵἱἠ ΒαΡυ]Οη, Ἐσυρί, Εοσῦιο, ἀπε Αι, 
ἌΠΟΙΘ ἰη 1ξ ἴο Ὀ6 ἔουηι ἢ.) 
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7. Τῆιε ]καιϊῦ8 07 ἰλ6 Τοὶοίηε Ῥιυπὶ σε Κἰσλίεοιδηοδς (οἷν. χνἹ].). 

1,323 Απά ἢ νοσζὰ οὗἩὨ Ψοιοναῖ οτὴθ ἀπῦο ΤΏ, ϑϑγησ, ὙΩΥ ἀἋο γὺ υ86 ὑδΐδ 
ῬΓΤΟΥΘΓΌ ἀροη ὑμ6 Ἰαπὰ οὗἉ [8Γ86], βαγίῃρ, ΤῊΘ ἔδύμοσβ ἢν δαΐεῃ ϑοὺγ {π|4] 

8 δτΆΡΕ6Β, δηὰ {Π6 ὑδοίῃ οὗἩ ὑῃ6 ΒΟ0Π8 816 βοῦ οη θαρθ7ῖ Αβ1 Ἰϊνο--- ϑδεηΐθησο οἵ ὑἰ 
τὰ Φομονδῆ---ἰἴ γα 58}4}} ἤδνθ οσοδϑίοῃ ἴο 86 0818 γον γ Ὁ ΙΟΏΡΟΓ ἴῃ [ϑγδοὶ 

4 [γ6 "Ν)8}} πὸ Ἰοπιζον πϑ μ|8 ρτονοτῦ). ΒΘ ΠΟ], 41] 8011}8 ὕο πη8 ὕΠΘΥ [θεῖον]; 88 ὕΠ8 βυὰ] 
οὗ (Π6 ἔδύμου, 80 4150 {116 βοὰ] οὗ [6 βοῇ 18 Ὡϊπ6. Τῇῆδ 801} ἰῃδῦ βιπηθίῃ, 1ῦ 

δ 5}14}} 416. Απὰ 1 δὴν δῆ ὕ6 γἰρ]ιύοουϑ, δηα 40 Ἱπαστηθηῦ δηὰ τὶρ δου 5} 688 : 
6 Ηδ5 ποῦ δαύθῃ οὔ ὕὑῃθ πιοιιηδι 8, Πο1 ᾿1Ὁ6ἀ ἋΡ 8 Θγ68 ὕο 8 140]8 οἵ ἴῃ6 

ἤουβο οἵ [δγᾶ6], ποῦ ἀθῆ]θα ἢϊ5 ποὶρ θουΓΒ 18, ΠῸΡ ἀγα ΠΘΔΓ (0 ἢ15 Ὑ1{6 
7 ἴῃ ΠΟΣῚ ὉΠΟΪθΔΏΠΘ58; Αηὰ ΟΡΡΓθβ868 ΠΟ ΟΠΘ, τοϑίογοβ ἢ18 ἀθος ρ]θᾶσο, ΓΟῸδ8 ποῦ, 
8 ρῖίγοβ ἢ18 Ὀγθδὰ ὕἤο ὑῃθ ΠΌΠΟΤΥ, ἈΠ ΘΟΥ̓ΘΓΒ {116 πακοα ψ 0 οἰουμίηρ; ὟΕαἰνθ5 

ποῦ ΟἿ υϑιγΥ, δηα δϊκοβ ἠοῦ ᾿ῃογοᾶβθ, ΜΠ γαννβ Πἷβ ἤδη ἴγομῃ 1η}1186106, 
9 ΘΧΟΓΟΙΒ68 ὑγ6 Ἰαἀστηθηῦ Ὀοῦύνθθη τἸηδῃ δηὰ τηᾶῆ; δ 4118 ἴῃ ΜΥ εἰδαῦαΐθϑ δηὰ 

Κϑορβ ΜΥ }ιάρταθηῖθ, ὕο ἀο ὑγιἢ,---θ 15 τἱρῃΐθουβ, ἢ6 58}}4}} ΒΌΓΟΙΥ ᾿ἴνα,---- 
10 βοηΐθῃςο οὗ δε [,ογὰ Φόμονδῃ. Απά βῃου]ὰ ᾿ι6 θοροῦ ἃ νἱοϊθῃοο- ἀοίῃρ ΒΟΠ, ἃ 

Βη6άἀάογὺ οὗ Ὀ]οοα,---4ηα ἢθ [{πὲ ταὐλε}}] αἸά ὑοιναταὰβ ἢ156 ὈΤΟΙΠΟΣ οϑδοῦ οἵ ὕΠο8ὲ 
11 [ὑτηκ8] ----ἀμα ἢ [τλ6 »οη] ἀο68 ἤ0η6 οὗ δἰ} ὑἸνοβὸ ]ηρ8, [ῸΓ [01] ἢ6 Ἦδ8 δδαύδβῃ 
12 ἀροη ἢ τηοπηΐδίηβ, δηὰ ἀ68]6α ἢΪ8 ποῖ σῇ οι Β 8; ΤῊ ῬΟΟΥ πα παρα ῦ 

ἢ6 88 ΟρΡγθββθά, ἢ 88 το 64, 16 Γοβύοσοβ. ῃοὺῦ ὕπο ρίϑαρα, δῃὰ ἴο ὑπ6 14.018 
138 ἢ6 ἢ88 εἴοα ἊΡ 1118 ογοβ, ἢ6 ἤδῳ ἀ0η6 δΔοιμϊ πδίϊοη ; ἴτας ἰνθῃ Οἢ ἈΒΌΓΥ δηὶ 

ΦΑ ΚΘ ἸΏ ΓΘδ86, πα 5ἢ4}} μα ᾿ἶνο 1---Ἠ [6 50.411} ποὺ ᾿νθ. Ηρ 85 ἀοῃδ 4}} [656 
14. δοοιῃ! δῦ οη8 ; ἢ6 5}4]] Βι ΓΟ Ϊγ 416. Η!8 Ὀϊ]οοα 584}} θ6 ἀροπ μη. ἀπά, Ἰο, 

Βῆου]α ἢ6 Ὀορθῦ ἃ 80ῃ ᾿νῆο 8668 ἃ}} ὕΠ6 515 οὗἨἁ 18 ΤΌΠΟΥ ἡ Β16ἢ ἢ6 ἢδύῃ ἀοπο, 
1ὅ δῃά 8668 δηά 4068 ποῦ (86 ||Κ :---Ηὸ ἢδ5 οῦ ὀδύθῃ ἀροὸη [ἢ Του 818, ΠΟΓ 

᾿δῆαα ὉΡ Ὠ18 ογ88 ὕο {π6 14ο]8 οὗἩ Ὁ Ὠοιι86 οὗ ἸΙβγδαὶ ; ἢ6 Ὧδβ ποῦ ἀϑῆϊοα ἢ185 
16 ποῖρῃθουτ᾿β ψιΐθ, ΝῸΣ ΟρΡΡγβββθαὰ ΔΠΥ͂ ΟὁΠ6, ΠΟΥ ἤδίκθη ρ]ϑάρθ ἰῃ ρίθάσθ, ΠΟΥ 

ΤΟὈ6α ; ἢ6 Π88 ρίνθιι ἢ18 ὈΓοΔά ὕο 6 ΠΌΏΡΤΥ, Δηα οονογθα ἴἢ6 παῖθα νι ἢ 
17 οἱουπίηρ; ΕἸοῖλ ὑ6 ποοᾶγν ἢ ἢ88 ὑπγηθα ἈΊΝΔΥ [σππποὰ } ἢ15 ἤδη, ἈΞΌΓΥ δηὰ 

Ἰπόγθᾶβθ ἢ6 ἰοοὶς ποῦ, ἢ6 οχϑουύθα ΜΎΥ )υπἀοτηθδηΐθ, ἢθ γα κα ἰπ ΜΥ βίδίαϊοδβ : 
18 [6 5}4}} ῃοῦ ἀ16 1Π [ὑπ ποουπε 9] ἢ18 ΤΌΠΟΥ Β 114 ΠΥ ; ἢ6 5}8}} Βυγοὶγ ᾿νὸ. Η18 

ἔδῦμον, Ὀθοδιι86 ἢ6 Ῥγδοῦϊβθα δχιογύίοῃ, σοϊημ θα ΓΟΌΡΘΓΥ ἀσαϊηϑῦ 18 Ὀσού 67, 
δα ἀἰἸά ὑΠπᾶῦὺ ψὨ]οἢ 18 ποὺ ροοά ἴῃ ὑπ τηϊάϑὺ οἵ ᾿νΪ8. Ρθορ]θ, ἰο, 6 ἀἰδά ἴῃ ἢϊ8 

19 ᾿πἰψυϊγ. Απηά γθ βᾶγ, ΠΥ ἢ88 ποῦ {6 βοὴ Ὀογηθ ὕμο ᾿πἰααϊίγ οὗ [6 ΤλΌΠ6Γ 
Βοοδαβθ ὑπ βοὴ ἢ85 ἄοπο Ἰπαρτηθηῦ πα τὴρηὐθουβηθ688, κορῦ 4} ΜΥ βἰδϊαῦαθϑ - 
δηα ἄοπα ὕμαπι, 6 804} βιγοὶν ᾿νγο. ΤῊΒ 8011] ὑῃδῦὺ βἰππθίῃ, ἰδ 8}}8}} ἀ]6. 

20 ΤΏ 5οῃ 5118}} ποὺ Ὀθᾶγ ὕὑδ8 ᾿πι αὶ οὗὁἨ 016 ἔδύμον, δηὰ [ἢ ἔδῦμοσ βἢ8}} πού 
ὈΘΑΓ δ ᾿ΠΙ ΟΣ Υ οὗ π6 βοὴ, Τὴ τἱρὐδουϑηθββ οὗ [86 τἱρῃύθουβ βἢ4}} Ὁ 
ὍΡΟΙ ἢΪπὶ [τδὸ ὁπ], ἈΠ ὑπο ψ]ΟἸΚΘΠ688 οὐἩ ὉΠ 6 ψ ]ο θα 5}4}} ὕὈ6 ἀροη Ὠΐτα [πε 

21 οἱποτ]. Απα 1 [Ὀόοαιλ6] [6 Ὑ]οἶκθα 58}}4}} ΤΏ ἔγομῃ 411 ἢ18 81:5 τ ὨΙοἢ ἢ6 ἢδῆ]ι 
ἄοπο, δηι ἰκὸΡ 84}1 ΜΥ αἰδίαῦοϑ, δὰ ἀο ἡπάρηχοηῦ δηὰ τὶρηϊοοιβηθ88, ἢ6 584]]} 

92 ΒΌΓΟΪΙΥ ᾿ἴνθ, ἢ6 5}}4}] τιοῦ ἀ1ϊ6. Α1}] 18 ὑγδῃβριθββίοῃβ τ ]ιϊοἢ πὸ Πα} ἀομα 5}}8]]} 
Ὠοῦ ὈΘ ΓΟΙΠΘΙΩΘΓΘαΑ ὕο ἈΪτα ; ἰῃ [ὁπ βοοοῦπε οἽ] ἢΪ8 σὶρ δου 8η 688 ψ 1οἢ Ὧ6 ΠΑΤἢ 

28 ἀοπο, 6 8}4}} ἴνθ.0 Ηδνο 1 Δ ῃΥ ΡὈ᾽θΆΘΌΓΟ δὖ 411} ἴῃ ὑπ6 ἀθδίῃ οἵ [ῃ6 υἱ]οϊκοᾶ 1 
δοπίθηςο οὗ ὕΠ8 [μοτ Φοῆονδῃ. Νοῦ ψἤθη ἢ ὕγηβ ἔγομπη ἢ15 ἸΥΑΥ [νὸν}] δὶ 

24 ᾿ϊνεβ 1 Β7ὺ 1 {86 τὶρηύθοιβ ὕυγη ἔγοτῃ ἢἷ8 τἱρ ἢ θουβη688, δα οουηπιῦ Ἰπ]αμ  Υ, 
δ:ῃη4 ἀο δΔοοογάϊης [0 4}} ὑῃ6 δοοπηληδύοηβ ψ ]οἢ 0ἢ6 νἱοῖζοα σοτημβ, 888}} ἢθ 
᾿ἴνο 1---α]] ἢϊβ τιρηὐθουϑηθδθ γῃοἢ μ6. παὺ! ἀοῃθ 8118}} ποῦ Ὀθ ΤϑθΙ οΓοά : 
ἴῃ [οἷν δοοοαπέ ὁ] ἢ18 δ᾽ ὉΠ] ΒΒ Ώ 688. τ Β1οἢ Ὧδ6 μαύῃ ῥγϑοίβθα, απὰ ἴῃ [ὁπ δβεοουπε εε᾽ 

25. [18 818 ψῃ]οῦ 6 ΠΑΝ βίηποά, ἴῃ [6π δοοοαοὶ ο[] ὕῃθια 8.4}} ῃ6 ἀϊ8δ6. Απά 880 γα, 
ΤῊΘ ΨΜΑΥ οἵ ὑῃ6 Ἰωτά 18 ηοὺ Θαυδὶ [! Ηθδγ πον, Ο Βοιιβ6 οὗ [βγδοὶ, ἰ5 ΜΥ 8 γ 

20 ποῖ θαυ8}} ΑΥΘ ποῦ γον ψγᾶγ8 ὑπθα84}} θη {Π6 σὶρ ῦθοῦβ ΤΏ 5 ΤΌΤ, 
ἢ5 τ ἢ θουϑηθ88, δηἃ 4068 ἱπΙαυ γ, δηἃ ἀ168 ὑΠΟΓΘΌΥ ; ἰῃ ἢ]8 ἸΠΙ Ό Υ ᾿ ΒΙοΙὶ 

27 ἢδ ἢδίῃ ἀοῃθ μο 168. ἀπαὰ ψ ἤθη ὑῃ6 ψ]οϊκοα ὑχτβ ἔγομαι ἢ18 ἡ] ΟΚοάηθβ8 τ Ἀϊοὶ 
ἢθ μαῦῃ ἄοπθ, ἃπα ἀοθ8 Ἰπάρτηοπῦ δὰ γι ὐθουβηθθθ, ἣθ 88}4}} βανθ ἢΐ8 βοαὶ 

28 αἰϊνθο. Απᾶ βῃου]ά ἢθ 866 δῃὰ ὑθγη ἴγομι 8}} ἢ.18 ὑπερ τ ββῖοπβ τ ΒΙοἢ ἢ6 αρἢ 
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29 ἀοη6, ἢΘ 5}8]] Βιι ΓΟ ᾿ἶνθ, Π6 8ἢ4}} ηοὺ ἀϊΐθ. 
ΤῊΘ ΜᾺΥ οἵ ὑπο [γα 8 ποῦ 6488] !Ώ 

80 Ατε ποῦ ΥὙΟΌΡ ΨΑΥΒ ὉΠθ6α 081} ὙΠΟΓΙΘΙΟΓΘΊ ψ|}} 706 

Βαυύ ὑΠ6Υ οὗὨἉ ὑῃ6 Βοιιδο οὗἉ Ι5γϑ8ὶ ΒΥ, 
Ατὸ Μγ ψϑγὰ ποῦ οαᾳυδὶ, Ο Βοιιδὸ οἵ 1βγδδὶ ἢ 

γοιι, Θδοἢ τηδῃ ϑυυοχάα- 
ἴῃ ἴο δῖ8 γγαυβ, Ὁ ἔοι οὗ [βγϑοὶ,----ϑδοηύθηςα οὗ {9 [ογὰ Φθῆονδῃ. Ἐοίυτσῃ, 
δηά ἴμστη [γ08] ἴτοτη 41} γοὺΣ ὑγδπβρτθβδίοηβ, δηὰ ᾿ΠΙ ΟΣ 88}4}} ποὺ θ6 γοιιγ 

81] γχυΐϊη. Οαβῦ ΑΥ͂ΔΥ ἴτοπὶ γοὺ 4}} ΥΟῸΣ ὑγδηδβργθδβίοηβ, ᾿ῃ Ψ ΪΟ, γ6 ἤᾶν ρΌΠ8 
ΔΒΟΓΑΥ͂, 8 ΤΩΔΚΘ γοὰ ἃ ΠΟῪ οδγί, δηά ἃ ὩΘῪ βρὶτῖῦ ; δα ΨΏΥ Μ1}} γο ἀϊο, 

82 Ο Βοιβθ οὗ Ιβγδθ] 3 ΕῸΓΣ 1 ἤδνθ 50 ρ]θδβαγο ἰὴ {π6 ἀθαίῃ οἵ Ὠἷπὶ (ῃδὺ α168,--- 
Βοηΐθηοθ οὗ 6 Ιωογὰ “ΘΠ οΥδἢ ; ὑμο  ΌΓΘ ὕυ ΓΙ) γ6 [Ὁ οοπνοτιοὰ] φηὰ ᾿ἰἶνϑὶ 

εν. 3. δορέ :... 
νον. 4... 

ον. 7. νυϊκ :. .. γέρε σοδίίογέ γοαστιϊοτί.--- 

τι ὕμιν ἡ σαραβολη αὐτη-- 
αὕτη ἀποθανειται, κ. τοὺ φοιγοντος τὸν ὀμφαπα αἰμεωδιαισουσὶν οἱ ὅδοντες αὐτου. 

Ψεν 10. δερὺ :. .. . ποιουντα ἁμαρτήματα, (11) ἐν τη ὁδὼ τ΄ σαφτρος αὐτου τοὺ δικαίου οὐκ ἰσορευϑη.--- ΜΌ]σ.: ... 

“θιυνπάενίεπι δαπσυΐνοπι͵ οἰ χεοεγί( ὑπῶτη ὧδ ἐδέξε, (11) 6. λδιο φυΐάεπι οπιπέα ποπ 7ζαςίεπέεην.-- (10. ϑοτὴο οοάϊοεα τορὰ: ΠἽΠΠΝ 
ἔετ.) Ε 

νον. 14. ϑορῖ.:.. . ὅ.. ἴδη . .. κ. φοβηθη--- ΤὨδ ΟΠ ε]ἃ. ΟὨἹΥῪ ᾿γδηοαῖϑε : εἰ σία ; ϑορὶ., ΨΩ. Ατδῦ. : σέ ἐἐπρειονί. 
ον. 17. α. ἀφο ἀδικίας ἀσιστρεψεν τ. χειρα.-- Ὑαϊκ.:. .. αἀ»αυρενίε ἐπηδωγία ἀφενίονί πησπῶπε--- 
Ψνεν. 18. νυ!κ.: Ῥαίεν Θ΄ γυία εαἰμπι»ἑαέμε 6εἰ δἰ υἱηλ 76οἐέ 7γΥα τ --- 
νος. 223 Οπιέμπι . . . ΝΟΝ γεφοογ ἀαδ07-- 

νεν 28. ΝοΡ'.: “Ὅτι οὗ βουλοβμεαι τ΄ θανατον .. 

δτεδάϊηα: ΠΊΌΣ: ον ἸΏ, ΤΥ ἴα γνἱυγ) 
. ὧρ τὸ ἀποστρεψπι αὗὑτον ἐκ τ. δου. .. κα. ζην αὗτον. (ΕῸὸν ΠῚ ἐδοῖο 

Μνεν. 34. νος : 8. ἀυίενι ἀκεγίεγί!... οἱ ἡεοεγίξ ἐπέρωταἰδηι δοονμδιη ὁπιπες αδοηκέν αἰίοποι σμας ορεγαγί δοἰεί ἐπερέωε, 
πιιπουζα εἰν, [- 

γεν. 29. Αποῖδεν του ης: ΩΦ Ἵ, εἶπα. ϑορέ., Ατδῦ. 
. 5. οὐκ ἰσονται ὑμῖν εἰς κολασιν ἀδικίας. Μηα.: . .. εἰ ποΈ εγίΐ τοδί ἐπ γωΐν απ ἑηἰσιίέα. νετ. 80. δορῖ.: .. 

ΝΟΣ 81. 86} 1.: χ. τνέυμαι κάμνον, κ. φοιησατε σιισας τ. ἰντολας μου. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΈΚΕ. 

γαῖα. 1-4. Τῆε εὶποΐρίε 7 ἕλε ὲὶυϊπηε Ῥιιπδὶυό 
Κισλιοοιδηοδ88. 

γε. 2. σοι. οἷ. χὶϊ. 22. Α Ῥορυΐαῦ ἜΧρτοθ- 
εἶοη, διτοραύίηρ ἴο [86] {Π|Ὸ δ ΓΠΟΥΤΥ͂ οὗ ἃ ἀν] 
γοῖοθ, ᾿δ8 δδίδ Ὁ} 1564 1156}7 ἴῃ 15γ86] 1 ορροϑὶ- 
ἴοι ἴο ὑπὸ νοτὰ οἵ Οοὐ.---Τ 6 Ἰαπὰ οὗὨ ἴβσϑοὶ 
8 οὨ]ἃ δ αἰ Δ} ποῖ ΡῈ ἰἢθ Ῥἷδοθ ἴῸΓ 806} 
Ἰαηστιδίο, 88 ἰδ 8 ὑπ 6 βοθπ οἵ ἀοιἱ 'β ΒΟΙΥ 7ι8[ϊς 6 
85 ὍὙ611 δβ Ἠΐε ρτδοίουϑ ἸΏΘΓΟΥ.---ΤῊ 6. απ βι 0} ἰδ 
ποῖ ὁΠ6 οἵἉΤΊΟΙΘ ΒΌΓΡΓΙΒο, Ὀὰὺ οὗὨ ΒΟ]ΘΠΠ ΔΏΡΕΓ, 88 
Ῥοδὲ αἰνίῃθ εκ .- -ΕΔΌΒΟΣΒ ἵδη ρΘΠΘΓΑΙΪΥ, 
8δὸ ἰδαὶ ἴἰὐ ἰ6 Ἰεῖνδ ἴο ὁδοὴ ἴο σοῃβί ον ἴοσ ϊπιβε} 
ὙΠΟ διὸ ῬΑΓ ΓΙ ΟΏ]ΑΙῪ ἀοδιρῃαίοα (2 Κίηρβ χχὶν. ὃ ; 
δον. χν. 4). Οἷ σπαρῖοῦ αἱ [86 βάτηθ πη 11 Κ8 
ἐϊβε! Γ΄ οὰ τΠπογοΌν ἴο ψῃδῦ Ὧ88 “0η6 Ὀδίογε (68ρ6- 
οἷα} ν οἷ. χνὶ.). ΤῈθ Ῥχσονογὺ ἴοοῖς {Π6 Ῥτοροῦ, 

88 ἰξ ᾿τετο, αἱ Νὶβ τρογά. τ 9 δὴ ΘοΥτεθροπαϊης ἴο 

ἐπ ζδῃογαὶ ἴοστῃ οὗ δἰδίοιηθῃηῦ : [0 Ὀ6 δοουδβίοπιεα 
ἴο εοἴ.--- 6 ΒΟΏΣ, ὁυ ἰπΠ0 οἴδοῦ Βδηιΐ, 8.6 ἴδε 
ἀοβηΐϊϊε Ῥογθοῦβ ὍῈΟ 8Γ6 Ἔχροβθα ἰο βι βου ηρ 
ἱη ἴῃο οχἰδιϊηρ βίδα οὗ {πίηρβ.Ό. [Ι͂ἢ [6 τηοϑὶ 
ΠΟ 1685 δια ἔπ νο]Ο.8Β ΤΠΔΏΠΟΥ ἴῃ6 ῬΟΡυΪαΓ 
οὐ ἰοἴστῃ οὗ ΟοαΒ νψδὺ,-- -οἵ [86 ᾿ιἰδίοιὙ οὗ [βγαοὶ, 
ΧΡΤραβοβ ἰἴ86}, μΒαῦ Πο86 ἀἱὰ ὙΓΟΉΘΙΥ ποδί 
᾿Ὲ νἱεϊϊεὰ οἡ 18} ΤΠοῖθ ἰ8 20 8686 οὗὨ δ8]ῃ, 
ΠΟΓ δοκηον]οάρτηεηΐ οὗ κι δ, ἀπὰ Ἰυδὲ 88 1110]6 
τοίοτομοο ἴο ἀλνίπο Ἰἰυάρσταοξ δηὰ σϑῖσὶ ραν 
τἱσηὐοοῦβηοδε. Ηδνογηΐϊοκ τοίοσβ τἱρη ον ἴο {πε 
4“ Ἰρα  Π 58} ἀϊκροκίἐοη οὗ ἴδ 8 Ῥθορὶθ, ΨὮΟ, 
“ ἀρδἰϊταΐο οὗ ἔαὶ ἢ ἴῃ ἃ νης Οαοα, νεῦα αἀσίνθῃ 
ἴο ἴδια ἀο]ιϑίοπ οὗ α ὈϊΪΓηὰ Νοιλοβίβ,᾽"" ἃ παΐοσα] 
προσβαῖν. ““ΑΟΟΟΓΟΪΏΜΙΥ γοροηΐδηοθ 5608 1180- 
1ε88." (ἤ εναβτ.). ΤῊΟΥ οουἹὰ ἴθι β 6] ὰ ἐμ6πι- 
βεΐγο δραϊηϑὺ ἴἢ6 ουδγεροαῖοα 64}} ἴο ταᾶϊςδὶ 
τερεπίδποο, Τῆς αἀἰνὶπ ΒΏΒΝΘΙ 808 ἰἴβ6] Γ ΟΥ̓ 
ἈβΑΪπας {86 Ρδορ]ο 8 Ψογά, δη τ  Π]04}}Υ, ἴῃ [ὁ 
ἔοττῃ οὗ δῃ οὐ}, ὕογ. ὃ, ἰῃ πίοι, δοοογάϊηρς ἴο {Π 6 

ὑπο-ϑἰ ἀρὰ ἴθηοτν οὗ ΟὟΓ Ομδρζετ, 1 τοδὶ υη660- 
εἰἀφὰ τοῦθ {1 ἱπιροπάϊηρ ἡπαρτηοηῦ, οΥ ὅπ 
Μεβδίδηϊς τυἀδιηρίίζου, εἰ Ὀγϑοθα ἴῃ ΘΟΙΨΘΓΙΒΊΟΏ, 
8814}} Ὀγίηρ [18 βϑύγ]6 οἵ Βρϑϑοὶ ἴο 8ὴ δὰ ἰμ {16 

ΓυϊαΓο. --- ἀνε 53, ἃ ἰδίην ππρδοοηΐησ Ουρι 

“ΦὭΡΟΩ [Π6 Ἰαπὰ οἵ 15Γ86]" (γεγ. 2), δῦονβ α]], 
ππΘοοτηΐῃρ δμοηρ ὕπ6 ΡΘΟΡ]Θ ἴο ψὨοτ (οπι. 
111.) [6 ογδοὶθβ οὐ (ὐοὰ ἀγὸ οοπητηϊἴοά. -- ΑΥΌΘΥ ὑπὸ 
ἤοννηὴ 88 [8 Ὀ6οη [ουπὰ δι} τυ] ἢ, [6 Βα ὈΒίδησα, 
γον. 4, 18 οὐ͵οεῖρα ἴο; πὰ δἰποθ 186 αὐσδίϊοῃ 
Δο Ώ}}Υ τουιοποά 18 16 τοὐτ] αδνο τὴ ἢ [ΘΟΌΒΠ 688 
οἵ (οά, ἰΐε στουῃᾶ - τ ἶρ]ο 5 ἄγβί οἱ 41} ϑίαθει, 
ἔγοιι τ δἰ οἢ 118 ἱπα ν᾽ 8] αν 8 ΠΑ ΌΓΑΙ ΠΥ ῃγοςορά. 
ΒοΒοΙὰ μοΐηῖα ἴο δῷ πάρῃ ϊβ]ὸ ἰδοῖ, δα ἰῃθτο- 
ἴοτθ ῬΥΟΒῚ ΡῬΟΒΟΒ ΠΏ ΨΘΓΒΆ] ΑΒΒΘῊ. --- Α]}] ΒΟΌ]Β, κι, 
“4 ῬΟΥΠΗΡΒ Ὧῃ 8] βίου ἴο (ἔδη. χυὶὶ. 26" (Ηᾶν.). 
[πὶ οὗλα τεβρθοῖβ, 85. Ὁ] νίπ : ποῖ τηϑτοὶν που] 
αοὰ βοτὰ πιαϊἰαίη ΗἾ8 μαγατηοιπὶ δυϊῃουϊν πὰ 
Ἰογάβῃΐρ, ᾿αΐ, 8.11} πιοῖο, δυίηοε Η15 [Δ }ΠΟΥ]Ὺ Ἰονα 
τοναγὰβ 8}1} πηδηκίη δο [Π6 17 Οτραῖοσυ. ΠΈΝΟΒΤ.: 
““(οὐ ποιὰ βυγγοηάον Ηἢδ8 ΡΓΟΡΟΡΙΥ ἢ 80}]8 δβιϊι- 
[ἐγοὰ ῥιυπηβῃπιθηῦ [Ὁ 16 σι] οἵ ΟἾΠΘΓΒ ; δίπον 
106 ἃγὸ ἱπ {πὸ Κη θβα οἵ (ἀοά, βο}]8 σδῃηποὺ Ὀ6 
ἀοριαάοα ἰηἴο βογνῖ]θ ᾿πβίτυπθηῖβ. ἡ ΗΙἸΤΖ.: “1 
δῖ ποῦ ὉΠάΘΥ ἐῃ6 ΠΘΟΟΒΒΙ ΤΥ οὗ γῈΠ ΒΗ πρὶ δηοῖδιοτ, 
-- {116 801}, --τὰϑ {{1 οοι]ὰ ποῦ ἸΑΥ Πο]ὰ οὗ {6 σα! 
[Αμογ. ἡ ΡΗΠΙΡΡΒ: “ Βοίοτε Ουὰ 4}1] 801}}}8. ὧν 
6414], 80 {παΐ ΘΟ ἢ Τη8ὴ ΤΟΡΓΘΒΟἢ 8 ἢ πι86}} ΟἹΪΥ. ἡ" 
ΑΙ] ἘΠπ|686 ἜΧρ απ ὐοη8 ΔΓ 1η80 ΠΟΘ ἴο τηοοῦ (ἢ) 6 
τπουσηῖ. ΤῸ Ῥχοροβί ἤοῃ 18. ἴῃ γαῖ Υ ἃ [πη π- 
τὴ η 4] Ῥτποΐ}]6, ἴῸΣ ἱΐ ροθ8 Ὅ8Ὲκ ἴἰο ἴῃ} ΟΥ̓͂Ν 
οἵ {πϊηρβ, δεοογάϊηρ ἴο ΜΏΙΟΝ (86 80]8 οἵ Ὠγεῃ, 
ογοαῖθὰ ὮΥ ὕπε Ὀτοαρ απ οἵἨ [86 αἀἰἱνίπο ϑρίτις οὗ 
116 ᾿μΐο ΘΟΓΡΟΓΆΙ τηδίξοῦ, Ὀγοαίθθ δ ρΟΓ δΓΑΙ, 
Βρὶ [4] νἱΐαὶ ΘΏΘΓΩΥ, ἱπ ἃ δβαηϊθηΐ ἴοττη οἵ }1ὃ 
πὰ δοἰϊνίιγ. Τὶ αἰνίμθηθβ8 οἵ τηϑῆ, δὖ ᾿θαβί ἴῃ 
τοβρϑοὶ ἴο Τποὶγ βοιβ, το, ἡ [86 οΟἴοΣ Παπὰ, 
ΠΟΥ Ροβδβοβα ἰῃ σοι 00) ἩΥΪΓῚ ὍΘ ἸΟΥΤΟΙ σγοα[ ΓΟ 8 
δ ΔΗ ΪΠΊ4] Π1ε, ἴα ορροβθα ἴο δ ΟΤΥ ἴοστι οὗ ἀθροπά: 



182 ἘΖΕΚΙΕῚ,. 

Θ66 ΟἹ Ὠδίυγο, ΒΟΟΣ ΟἹ 8 Ὠοαίδϑη ἴαϊο, ΟΓ, ἱπ 
Ῥαγῦϊου] αν (] 1 ἢ 18. ΠοΓο [ἢ ἱπιπιραΐαῖο σοηίταϑί), 
οἡ ὈΟΔΙΥ͂ ρΡαγοηΐβ, ᾿πογεΐοσο ἴο ἴῃ6 ἀορθηῆάοθποο οὗ 
1:6 βοὴ οἱ {{π ἔδίγ. Οοι 8 ἐχο] υϑίνε ργορεγυ- 

τίρς (ΘΙ ρδϑἰζοά ὉΥ ἴΠπὸ τορϑδαϊθα ὦ) ἷῃ Ῥ6Γ- 

Β0Π8 οοι]ὰ ποῖ ὃ τηρϊηἰαϊποά, ἰἶ ΔΩΥ ΤηΔ ΤῸ- 
αἰτοιὶ ἴο κυ ον ἀραὶ ἤτοπὶ ἢΠ6 ἰδεῖ οἵ Ὀδΐηρ ὨῚ8 
ΔΙ Που 8 βοη. 6, [88 επὰ οὗ ἃ ᾿γοῦεββ, --- [ἢ 86 ρᾶ- 
τδίίοι οὐὗἨ ὑπ 808} ἔγοιῃ ἐΐβ [1{6ς8ϑουτοο, 186 ϑΡιτ 
οἵ ασοά. (Ποῖ, χχχ. 1 ; Ζ26.. χχὶ. 8 ; Ρχονυ. χὶ. 
19.)--- Ομ. οἡ οἷ. 1. 18. ᾿ ΤΊἶϑ ὀληηοῦ ὨΆΡΡΘΗ 
αἰμοαδ δὴ δοῖ οὗ 6σοα᾽β τοϊγριιξῖνα ᾿ῃϑίϊςθ, 80 
τπαῦ 06 Ῥαηβηταθηῖ ἰῇ] ϊοα ὃν Οοά ταιδβῖ ὁοτ- 
τοϑροη [0 ΤῊ Π 8 ψυ]. 0 δοὺ] ἐμδὲ αἰπηθί 

8] ον! τ ὕἤο [16 ἐντηρ ἰῃἤπθηοθβ οὔ {πὸ ϑρίτὶϊ 
οἵ Οοΐ, οοπϑί ογθὶ 88 ἃ οοῃάβυυοιβ ρῥγοϑθηῖ---ἰξΐ 
ΔῊ4}} ἀΐθ. ΤὨτουρἢ (Ὠϊς Ἰαίϊοῦ, 848 ἃ ἡιαϊοεϊαὶ 
αὐζοταησο, ἴῆ86 σΘΏΘΤΑΙ ΡῬΓΟΡρΟΒ ἰἴο 88 ἴὸ ἀοά᾿ Β 

ΤΥ 18 πιο ϑρθοΐβολ } } οχργοβεθα 
Ἢ Τοίθσαποθ ἴο Ηἰἶβ δι ποτίΥ ἴο διιάσο. ΟὐοτῃΡ. 
88. ἷν. 12. 

γεῖβ. 5-9. 7.λε Ζαιῖο οἹὨ ἐλε  ἰμλίοοιιε Μαη. 

γεν. ὅ. Το ἢτβί ἀρρ)ἱοδύϊου οἵ ἐδ ῥτίῃςῖρ]ς ἴβ 
τηδὰθ ἴο πὸ τἱρῃΐδοιϑ τη. Οὐμηρ. οἷ. ἢ]. 18 
8η. δπ ἰ8 ἀοπβοσι θεὰ δοοονϊης ἴο Με δπὰ 
]οΐηῃ, -ττθβϑοη 14}}γ δηὰ οί} ; 'π ῬΑΓΕΘΌΪΑΓ, 
ιἰοΐης ἡιάρταθηΐ, ἴῃ ρεηογαὶ, στ ὐθοτβηθθβ: ἃ 5 
ἀοΐης 18. τ πο τήογο Ῥγοοίβον ἀομίεῖρα, ποῖ ψι}- 
οὐχ ἃ ὑοΠ ΘΠΟΥ͂ ἴο ἀπ Ό 6815. --  ογ, 6. ἔγτνοη Κι 
ἍΠῸ ᾿νόγο οὔ σιν ίβα Ἰογαὶ ὕο ἔπ ἰαν, ννϑγ6 ἘΠ8ΌΪ6 
ἴο 80] 18} 16 ᾿ΌΥΘΒΡ οὗ πὸ "“ ἰαὶὶ Ρ]δοθβ. ἢ 
[Ὁ95514}}ν ὉΠ6 ΟΧ. ΓΟβδίοη 8. Τηβι]6 ο γτεοΐοσ ἴο [86 
(τοβ8 [Ὅγτηβ οἵ 140]. νους Πρ (1 Οοτ. νἱ 1]. 4-10, χ. 7); 
8ηι] υ]ιαῦ (Ἰ]ον 5, ἴο 1Π}6 Ἰη016 το ἢ ποὰ, }.---ἼἼ}16 [δα818 
τοίοστοι ὕο γα 8580}} 14] ἔραβίϑ ν ἈΙΟἢ Ἰν6 γα ποῦ ΟὉ- 
δουνοὶ ἴῃ {Π6 βαποίυτῃ, Πουῦ. χὶϊ,---Τ 6 δβοοοηὰ 
[Ὠΐϊην, δἰ πρ]οή ουὐὐδ ἴῃ τοίρσοποθ ἴο ἴδ ἢἤγηϊ ἰδῦ]6 
οἵ {Π6 ἴδν΄, ἰ8 [Π6 ὉΠάου ΓΕΑ ΙΥ Γαγὸ σαβο οὗ σοπη- 
Ἰεῖθ δραῦῃν δηὰ ἐπεὶ ἤνγειοθ τον αιι}8 [Π6 ΡΟΡΌΪΔΡ 

Ἰάοἱ οἱ ἴβτδο]. ἨἩ [ἰ2ῖσ ἀπά οτγβίδπ 8. ἴ οὗ βαρ] }- 
ΑΓ ΠΩ, ΜΟΥ ρρ πα, {00 χχχὶ. 26 (Ρ8. οχχὶ. 1). 
ΗἩδνοιπίοϊκ, οὗ ᾿πτή Ἰοηρσίημ. Οὐοιμρ. οἢ. νἱ. 4. 
-- Τα. πδίιγαὶ ὑγαηβι[ἰο, αἴϊοτ οὮ. χνὶ., ἴο ἴδ6 
Ἰπαττίαρα ΤοΪ ΤΟ βἰηρίοδ οὐδ ἔἴγοπὶ 1Π6 ϑοοοπὰ 
[Δ 0]6 οἵ {π6 Ἰατγ ηοΐ ΟΥΪΏΔΤΥ δα] ΐεγυ (1η6 ψοτὰ 
18 ΠΟΙ [ΒΟΥ Βδ8), ΠΟΥ ὀνθὴ ἽΘΠ, ἔχ. χχ.), Ὀὰΐ ὕΠ6 

ΤΠΟΤῈ ὈΓΘΟδ ἀπ ἄφεροῦ ἀοβ]οιηθηῦ (522) οἵ 

ἴη6. ποῖρῃ οι Β πιΐο, ἢ ογάογ, του [Π6 86- 
Ἰρσϊοά Ἔχργοβδίοῃ, ἴο [ΤΟΥ ἃ ΟἸΘΔΓ ΤΑΥ͂ οὗὨ ᾿ἰσῃξ οἡ 
{Ππ|εὶγ οὐ τηδττίαρα ΓΟ αἴ ἀπὰ [18 Τηγβίθυίοα 
(ἀοπιοβιὶς ρμιτγ). Οομρ. [μδν. χυὶ!. 19, χχ, 18. 
-- ον. 7. Ορρσοβδίουι ἴῃ βθηθτΆ], ἴῃ ἰΐβ ΙΏΟΓΟ 

Ρδδοθία] 88. Μ316}} 8 ἰΐβ ἀϊγθ ο]γ υἱοϊθης (673) ἴοττα 

(Τον. χίχ, 18).---οὐ, δοοογάΐηρ ἴο Ἡοηρδί., [ἢ 

ποσυβαῖίνο οἵ Γεβί τ σοη : ἀοοι-μἱεάρο; Ηδνογηὶοκ, 
Οἢ ἴδθ οὔπεγ παπᾶ : πἷβ ρἰοάρο, ἃ ἀθδΐ, ἐ.6., δοην 
ἢ (μ6 μ]εάρο, {πὸ Οὐ] χαϊζομ, βοϊοπίηρ [Π6 

ΔΙΑΥΒ ΤΑΙΠΟΥ οὔἶδηβὶνο δἰ χηϊβοαϊοη οὗ πθὴ ἢ 

(ἔτοιι ὅ3Π, ἴο Ὀἰἱπὰ, ἴο 116}, 80 ἰμαὲ )αβὲ ἀθ. 
Ἰηϑ 48 ατὸ σοΐοιτοά ἴθ. Ἠ σὶρ πιαῖκοα ἴῃ ποτὰ 
8 ΡΠ ΕΡΣ, ““γεβίογοβ ὶβ ρ᾽θῦμε ἴο {π6 ἀθῦϊοσ 
(ΟΚΒΕΝ.: ἴον ἀοὺ)." Οοπραγο Ὀοβίοβ δὲ ἔχ. 
Χχῖϊ. 26; Ῥεῖ. χχίν. 12. ἘΟ]]οσίηρ, [ἢ ͵ 8, τηοτα 
Ῥοδίἷΐνο ὈΘΠΘνΟΪθποο. --- ὅτ. 8. Οὐτρ}. 1δν. χχν. 
396, 837, ουΐ. χχὶϊὶ. 20. --ΤἸὩσῸο οἷοβο οἵ ἰὴ τοῦδ 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ ΓΕίογβ ἴο ἴΠ|6 ΞρΡθοὶα] δῖ νν οἵ ἃ ἡυάχε 
ΟΥ ΔΙ᾿ ΓΟΓ. --- Ἴ γ. 9. ΟΟποΙ πἀΐῃα, Βα πληι δι σΘΟΣ- 
ΤοΒροπαΐηρ ἴο {πὸ ἰπἰτοἀποϊίοη ἰῃ γον. 5,---ἰ6 
ΔΡοάοβὶϑ ἴο ἴΐ6 ρῥγοΐίαδίβυ Βἰχηϊοουδμθβ8. Ὀείογε 

Οοὰ ἵπ οοπίτααϊβεποϊίοι ο ἐξα βεπιδμος (Γ ῳ Ὁ 
ΠΏΣ). Το δεριυδσίπὶ τοδὰ ΓΝ. τ πὴ ΠῖΠ, 

Ἰνϑ ἴω ὑπὸ []Ἰοδὲ, ἀδεροβὶ ϑοηβε οὗ ἰμ6 πογά. 

γε, 10-18. 7 ἤκαιο 97) ἰλε ζ}7ητἰρίμοοιιδ ϑοΉ. 

Α βοροπᾶ δρρ)] !οδίίοη οὗ {πΠ6 ῥγίποΐρ] ἀθαὶβ νι τι 
[6 6886 οὗ δὴ πητὶ ῃἴθοι8 τηδη,--- τα ϑοὴ οἵ ἴῃ 
τ ρμύροτβ δῆ. ῬΘΓΒΟΠΑΙ]Υ ἴπετὸ 8 ἃ οοπηδοϊίο 
( 86 Ὀσοβϑῦ), θββθη  }ν, τα ρστοείοβε σοη- 
ταδὶ, 88 ΥΡ. εἰς., ἱτητηοάϊαίοΥ βϑῆονη. Βυΐ ἔνα 

δοῖτιδ] οοπίγασὺ 88.}}} Ὀθοοσῃθ 511}} πιοτὸ ἀοοϊ δα, βηά 
8841, ἔογ {Ππαῦ ΤΟΔΒΟΠ, ἈΡΡΘΑΓ 88 ἃ βϑσβοῃδὶ οῃΟ,.--- 
ὉΠογοίοτα ΠΡ, οἴο.---ῦετν. 10. Τῆςε ἀδβου μοι 

οἵ πο δίπουν τοἀποορὰ ἴο ἃ πυϊπίπηαπι : 1 {ΠΟΥ νγδ8 
ΔΏΥ οἠδ οὗ ἔπ 680 ΤΟΓΟΙΩΘΠΠοηθα 81 δπὰ ΓἰρΗϊοουβ 
ΤὨηρθ, μα αἰά ἰδ, --οἰῃ βῃογὶ, ἢ νγδβ σ ζῆ ϊθοιβ. 
[πὸ Ηεηρβῖ. : ἴῃ το]δϊίοῃ ἴο 18 Ὀτοῖμοῦ, 858 ἴἰι6 
ΔΒΟ Ποῖος. ῬΑΓᾺ}] 6] ἰπ τὰγ. 18 ἀφο ον σϑοον- 
τη ηιἰ8. 800 6180 ἴῃ (}ιδϊἀθθ νογϑίοῃ. Ἐοϑϑηχω.: 
δἰηκὶίο χυϊά. Ασοογάϊηρ ἴο οἴβοῦα, 10 18 {Π|6 ἀροῦο- 
Ρδὺϑ ἴοττη οὗ ἽΠνν. ΟἾΏΟΓΒ, ἀραὶπ, ἰἰανο οσὐα θὰ ἰϊ. 

ΝΣ [68 4150 ὈΘ6ἢ Ῥγοροβθὰ 88 ἃ τεδαΐῃηγ. Ησίρ., 
Εν ]ὰ : Ξξ ἥν, ““οὨ]Υ." 7. -ἸῊς Ἄοοηίγαδὶ [0]]0 ν᾽ 

ΤΊΟΤΟ δὲ ἸθησίΝ ἴῃ Ὗοετν. 11, ἰῃ [86 ἀδπου με οη οὗ 
ἴΠη6 8ϑο0η. ΑΑμπὰ ἢ6 ἄοοδ ΠΟ. οὗ 8}] ἴΠοδ80 ἰμΐηρν, 
ΨΠἸΟὮ ἀΓ6 ΤὭρη Ἰποη]οηοά ἴῃ ἀοίαὶ], ΟὐμΡ. τοῦ. 
6.---ὕ ον. 12. ῬΟΟΣ διῃᾷ ΘΕΟΥ͂ {Π]ιιϑίταϊθβ [ἢ 6 11}- 
ἀοδηρα οδ]οοὶ οὗ νοσ. 7.0. (Ομ μραθ ἴῃ ΟἾΒΘΥ τὸ- 
Βροοὶβ πίτ σοῦ. 6.--- ον. 18, γΕΥ. ὅ. --" } ἢ. 

1} 0 ἀροάοβίϑβ. ΤῊΣ [δοῖβ Ορροβα ὌσΕῪ ΟἿΠΟΥ ἰβϑιι; 
1η6 ΟΙΠΡΒαῖὶς αἰνίπο ποραῖισα ΟἾΪΥ δὲ 45 οοηῇτ- 
πδίίΐοη. Ηἱ8 ἀδοὰβ δα͵ιάσο ἴηι ἴο ἀεσαῖῃ, --ον α, 
.,6 ὨἰΤΏ501 18. ἴο ὈΪϊαπη6. -ὙῚ [86 γι] 14] ἔυτπι 
οἵ ὀχργοβϑίοῃ (Π3" Πὶ, ποῖ 88 ἰὴ ἄδῃ, ἰἰ. 17) 

ΘΟΠΊΡ. [μον. χχ. 9; ΟἿΪγΥ ὑπαὶ ἐπ {815 σδδβὸ ἐμο δοὴ 
ΘΌΓΘ68 δἰ8 τὶ ρθουν [ΔΊΒΟΓ ν᾽ ΓΔ }}Ὺ ὈΥ ἰδ ἢ18 ; 

γετδ. 14-20. 7λε Ζαι οΓ ἰδλε Πρλίεοιω ϑολ. 

ΤΙγὰ ΔΡΡΙἸοδύλου οὗἨ [86 Ῥτῖηορ]ο, ἱπ ἡ ἰ ἢ, 48 
ἴῃ ἴπὸ ἢγβί οαβο6, [6 σοίδσομοθ 18 ἴὸ ἃ τἱμῃίοου5 
ῬΘΓΒΟΙ, --- ἰΠ6 βοὴ οὗ [δ Τογεπιθῃἰοηδὰ Ἀητ χΒΐθοιιβ 
Τηδῃ,--- 0 [Δκε8 ἩΑΣΏΪΩΡ ἴσοπὶ ᾿18 ἴδ }} 6 γ΄ 8. 5118. 
ΑἸ ΑΥΒ ΤΑΌΠΕΓ δηὰ ϑοη, οοστεβροπάϊηρ τ ἰ τὰ ἐ}ι6 
ὈΡΟΡΟΌ Ἡ 16 τα Ὀοΐηρ δηϑινογοα.-- ογ, 14. 
ΟομΡ. νοῦ. 10. Ηδ 8668, τερεαίοα ἴθ {Ππ|᾿ὸ βακὲ 
οὗ οι ρμαίϊο ἀδβογμίίοη, Τμδ τοδάϊημ ἐς Ἴη, [ο]- 

Ἰοτγεὰ γ {Π6 δορὶ. δπὰ γυὶς. ἰπ ἔπ Ἰαϊῖοσ ρμεαγὲ οἵ 
1Πι6 νϑυῦβα, 8 ἴο Ὀ6 Ταὐοείοά. ----ὕἴ 6 Ὑ. 16. (ΟΡ. γεν. 
θ.--Ἴ ἐσ. 16. Οορ. γοσ. 7.---ἰ“ δ δ] ον ὰ Ὠΐτη- 
861 οὐδῃ 1686 [δῃ ἢ στηϊσηὶ," π᾿ οοπίγεαβι ἕο ὑπ 
δοπάιποῖ οἵ ἢ 8 ἴλιμιον. Ἠ ΙΣῖβ.). αν, 17. Ἐτοδὶ 
1:9 ποϑᾶγ, εἴσό. Νοῖ ΟἹΪΥ ἀοϊηρ εἶπι πο νἱοϊθπςος, 
Ὀαΐ, μ8. ἀοδογί θά, βδονίηρ ἢϊπὶ οοπιραδβδβίοῃ. 

Ἐπ] το Ὁ ἴτοϊῃη νοῦ. 8. Οὐ. 8ἃ8 ἴο 

ΤᾺΣ ΠΟΥ ἀδίαἱ]β, ὑθσδ. 8 δῃὰ 9. στο δηὰ ἴῃ ΥοΓ. 
18, ἦν, ἴῃ δηλ οἰ ρδιίοι οἵ νοῦ. 19. [ἢ ογάοσ ἴυ 

Βορασγαΐδ δῃὰ οοηίσασδί ἔδίμοῦ δηὰᾶ ϑοὴ 68 ἀϑοϊά θα ]ν 



ΟΗΑΡ. ΧΥ͂ΠΙ. 19--32. 

8ὲ 016, 1.8.0 [ὈΤΙΩΟΥ 15 ΟἾΘΘ ΙΏΟΤΘ ὈΓΙΘΒΥ ἀε- 
ἐπῖκα- ὑὸς 19. ΤΏΟΓΟ 18 ζΘΓΟ 20 4]] βίοῃ, 88 
βυοσί 580 ἰο Εχ. χχ. ὅ. Νοιμίηρ ποοαρββὶ- 
ἰδῖθα {8)|8.0 ὅϑίμηοα [06 Ῥσόν {νὰ 7. 2) ἰπ 18 
ἔνοϊοῦδ γυὰδ ἔοσῃῃη ῶ8 αὖ ομδθ αἱ οἀ, δηὰ 
δίῃημοα [6 αἷν]ηθ τορὶν ἴο ἰδ ἱπημθαϊαῖοὶν πδὰθ ἐϊ 
Τοσο μιοξουπά, διὰ, ϑερϑοΐ!ν ἴτοιη νοῦ. 17, 
δρρίἰοὰ ἰὺ ἴο (80 αὐοϑίου οὗ συ δηὰ ἰάθη 
Οἢ ἐβΒε 8 δεαπά, σἰσιϊδοιβηθδδ δηὰ 6. οἡ {δ 6 
οὐδεῖ---)ὸ ψἱτὰ [6 ἸΠΟΔΔΙΎ 88 10 [Δὸ ΨὮΥ, ἃ ρογ- 
εορίίου οὗ {86 ἀθδρεῦγ βδισηϊοαίλου οἵ 118 οο θη 8 
ΔΡΏΘΓΘΙΥ ΤΩΔΥ ἰδοροίογσο δὲ οεϊγίυυξοὰ τὸ {δ6 

. 2186 ποῖ ΟὨἿΪ]Υ τϑοοιχηθηάθ 11861{ οὐ 
τεϊοσὶοαὶ χτοιῃβ, βίηοα ἴῃ 10:6 6486 Ὀδίοτθ Ὧ8 ἐδ6 
οοὨοἸ δῖοι ἰδ ἰἰτοἀμοοα Ὁγ ἰΐ,---ὁἀ}ρὰ {μ6 ᾿πουρὶ 
οἂπ Βανὰϊγ Ὀὲ ἰηἰτοἀπορα ἴῃ ἃ ΤΙΏΟΤΘ ἰἰν ον ΤΔΏΏΕΣ 
ἔμαπ Ὁγ ἴδ ἀοαιποϊζοι οὗ ἃ ΖεὨΈΤα] τηδχίτη ἔγοση 
1ἴδλ6 ἑοτομβοίϊης, οοποσϑίθ ἜΧΑΙΏΡΙΘΑ,---Ὀα ἢ [86 ΣΩΟΣᾺ] 
Βτεϑαπιροι ἐμαὶ ἴδθ ρϑορὶθ 8ῖθ 8)ὸ ἴασ ἱπέο- 
γτεϑὶθα 1 ἰδ φῬτοϊουμα ᾿πἰΑνδθοὶ οὗ [28 δαυδ)οοΐ, 
τεηυἱγεα ἰμαὺ ΠΟΥ 18δὸ ββοιϊὰ οομτθυΐο [86 
Ὧν," νοὶ 88 δἰ οροῦθοῦ 80 παΐαταὶ (μοὶ 
ΤἸΏΘΓΕΙΥ 1 τοίρϑγεποθ ἴο {86 Δ), δρὰ πὶοἢ 
δου 80 [Ὁ]] οἵ ΠΈΡΑ; ὈδοδΌΒα ὈΥ ψδδὲ ἢ 88 
ἔοπο Ὀείογο ἐπ ππὶίγ οὗἨ ἰβγϑϑὶ τηυδὺ βοϑῖὴ βδδῦ- 
ἰεταά, ποιμίηρ Ὀεληρ ἴδίοῃ ἰπΐο δοοοπηὺ Ὀμπὺ (δ6 
ἰπαϊνίἀυΔ]. “Ηδνο ᾿ (ϑΡ Ροδὶ [101)} 8βαϊὰ : ΨΥ, ̓̓  
οἷο. ΤΠε ἱπάϊν᾽άμθδὶ ἔδοϊβ δθνοῦ γοῦ, 80 βαᾷῪ 
Υγ8; 80 ἀἰά Βὸ! Οὐομρ. Πιγίμεσ, σοσβ. ὅ, 9.---ΓὉ ἐν. 
20. Α ᾳυοϊαἰέοῃ ἔτοτῃ ΥῸΓ. 4, τ 10} 18 ᾿τ ΡΥΘΒΒΙΥ ΘΙ Ὺ 
εχιδηἀθά, οομοϊιὰθ8 ἰπ0 μὰ ἢ πὶ ἃ δἰαϊα- 
τπιρηΐ Ὑν 16} 80 ΒΠΔΓΡΙΥ οοπίγαβίς ΠΡῊ δου δηοδα δηὰ 
πὶοϊκοάηοθα, ὑπδὲ ἃ πον δοϊατίοη, ἴο τ|ῖΐ, ΤΠΣΟΌΡΗ 
ἴδ δοϊξου οἵ [26 ὁπ οὐ [86 οἶδε, ἐε. {πγουρὶὶ 
8 οἴδηρα οἵ ἀἱϑσροιοῃ, τασδὶ ὁοπη0 ἰπΐο νον. 

γειβ. 21-82. Ζὴε Ῥυηεοὶρίς 4,7 Ονταοσο, αΔ αἀραϊῃδί 
ἐλε Ῥυὶμποὶρίε 9. Κειγιμέδοπ, ἐαργεδοεὰ ἔῃ ἐδε 
Οαἱϊὲ ἐὸ Κερεπέαδιοε. 

τ. 21. Οομρ. οἷ. 111. 18 8Δ: Ἐοίαστη ἴτοιῃ 
πϊοκυάποθθ ἰο ΟΟα᾽ 8 τὶ σι οοῦβηοδα, θυ] ἀθησοὰ Ὦγ 
αοῖβ, ΘΏΒΌΓΟΒ τι 116 ἰηϑίοδα οὗ ἀοαῖῃ. Τῇ6 
ῬΠηΟΙρΙς οὗ ἀϊνῖπο σοϊγ θυ ςοη αἴδοῖθα [86 οᾶ86 οἵ 
Ρεγβδιβίθηϊ, οοπίϊηυσαὰ 5 πηΐηρ ον. ὙΠοονοῦ 
ΔΌΘΠΟ18 δἰ 18 οἵδ απτοιοῃοά ὈΥ εἶ του θυ νο 
τὶριἰδουβηθθβ οἵ ὍἋοά.--ἶ ον. 22. ἴῃ βῦςἢ δὴ 
ἐνθηΐ, νἱζ. οἵ τεϊοτη, ἴπ6 ραβδί, βονονοσ [0]] οἵ 
δίῃ, 18 Ἰεἴς ουἱΐ οὗ δοοοιμηῦ ; Οη6 18 χιοῖ Τοαυἱτοά ἴο 
Ὅρα [Ππ6 ῬθμΆ]Υ οὗ οὔθ᾿ Β ΟΜ, Το ἢ 1688 οὗἉ 
ἀποΐποΓ᾽ 8 δῖ. ἘΠ) δου βη688 8 ἄομθ. Βυῖ (ἢ8 
Ργίθοῖ 016 ὑππ8 ὁοη γαδύεα ψ ὑῃ 6. ΚΓΟΝΙΟΙΒΙΥ͂ 6χ- 
ναι πο Ἰὰν οἵ γε] θυ ἢ ῬγοοΪδ1π)8 1861 ἴῃ 
{πῸ μ]αϊποδί ΨΥ 88 ἴῃε ῥυποῖμ]6 οἵ σζτῶδσα δῃὰ 
ἀϊνῖπα ΘΟΤΩΡΑΒδΙΟΏ.---Ἶ ον. 28. 1 {ἢ τοι δα νθ 
τὶ ῃϊδοιιβῃ 685 οὗἉ (οἱ---Ἔ]} 16 Ἰὰνν οὗ ΗΪδ φονεγιτηθαΐ 
--ουβῖ ΘοσΌΡΥ 1056} 10} [Π)6 δ΄ πὶ οὗ 086 δίπηθσ, ἴδ. 6 
ΒΙΠΏΟΥ ἈΪΤΜΟΙ 18 οὐ 8 Ῥγορογὶυ (τοῦ, 4), δπὰ ἰο 
μια Ῥτγοίοιιηαε8ὲ 1δνν οἵ εἶο δινίηο Ὠαΐατο (7 Ὲ}) 

ποῖ ἀρδίῃ, ὕπὲ 11{6ὸ σοττεβροη δ, δ μοῦ ἢ [ῸΓΣ 
Τρ δουθηο8α᾽ βαῖεθ, ἴπὸ τὶρηῖ οὐ τὴ6 ἀϊνίπθ Ῥοδβ- 
ΒΟΕΒΟΥ Τηδ΄ ἜΧΉΪΌΙ 1156] ἴῃ 1ὴ6 δα86 οὔ [6 Β' ΠΏΘΓ 
ὙΠῸ ΘΟὨ ΓΙ ΠῸ6Β ἴῃ 51}, ΟΥἩ ΤΟ δροβίδεζοβ, 88 ἴῃ 6 

πιΐρεῦ οἵἨ 186 συάμε.--- Ηδηρϑξ, ὑγαηβαίθα ' θ , 

“ΘΒ ουΪα ἢ ποῦ Ἰἶνα ἱΓ 6 ΓΟ ΓΙ," οἴο. Ἐ-- ον. 34. 
ΤῊ ἰοτομοὶπρ δἰγοιριοηθα δὰ οοπδιτηθὰ Ὦγ ἃ 
Εὐ0 0 ΕΓ Ὶ ΠΡ 88 ἴἴ ΜΟΤΕ, δπὰ ἰῃαῦ ἐμ βίσοηρδδί 
πηδρί πα Ὦ]ο, ὉΥ ἃ σατϊοαζαγο οὔ [ἢ Π0]γ---ἘὮ 9 ΤΕΥΘΓΒΘ 
οἵ ςοηνεσαίΐοῃ, ὍὙὴ6 ῥγονΐουβ ϑοπίθῃοο 18 8}1]} 'π ἃ 
ΒΊΔΏΠΟΓ σοππποὶ ὈΥ ἢ, γε 80 ἰμαὶ ψἱῦὰ (δο 
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οοῃἐταδίο οὐδ ὑἰπὸ ἀρργορτίδῦθ ποραίζνε 8 αἶδὸ 
υηάαογδίοοά ; ἔθ ἰὑ ὈγολκΒ οἱἵ, ἀπᾶ τῃ6 τηδζίδν οἵ 
ἴδοῦ ψ 6 18 δ ἀιιοθιὶ Ὀγὶησβ ἰῃ [80 ᾳαθδδίϊοιι 
ὙΓὮ1Ο. τασδῦ πα γα ὶν Ὅ6 ὨΘρΑΟνΘα, ---}, 88. ἷὴ 

γοῦ. 18. Το υὑδῦ8] {Δ ηϑ]αίίοη ἰδ: “Ὀυϊ 1 ἢ6 
τὶ σἴοουβ ἴατη, οἴο., βῃουὰ πὸ Ἰῖνο ἢ "--- ΑἹ] ἢἷ5 
τὶ ὐδοιβηθδα," οἷο.---Τ 0 δηὉΠ 685 ἴο νοῦ, 22. 
Οοτηρ. ΟἿ. 121, 230, χν. 8, χΡΣ!. 20. --- ὕετ. 26. Ἰ537Π, 

ἴο τοθαϑορα, σοὶ ; ἴο Ὀ6 θᾳμ!α]. Οὐομρ. 1 ὅδπι. 
ἱ:, 8. Το δβϑιισηθὰ οὐ᾽θοδοιλ Ῥγαϑαρμοθοβ, Εἰϊκὸ 
γῸΣ. 19, ὑμδὶ {Π0 ᾿60Ὸ0}6 αν 1 ο] ΠΡ Ὁ ἴοϊ- 
Ἰονϑὰ {π6 οχροθίοη ἀρ ὕἤο {8 γοΐηῖ. ““Αμιὶ 
(ϑιιρροθθὰ) βαῦ γὙγ6,"" οἷο, δίεδθυτθ γοὰ ον 
ΨΔΥ8' ἩἨἩΗἰϊχις ΤΟΥ τσοίοτβ ἴθ αιοϑιϊομοιὶ 
“ΜΑΥ οὗ ἰδ0 Ἰμογὰ “ ἴο ἃ ΡῬΙοσθάΌΓΕ, Β ἢ 88 1ν.5 
δῖ Ὀθθῃ ἀθθυσὶ θθὰ ἰὼ τορζαγὰ ἴο δὴ δροβίβϊο 
τἰαιιύδοιιβ μούβϑοῦ, Ψ μον νου ὰ ἰθανα 4}1 ἐιὶξ 
τ ὐθουϑῃ 688 υχψείσμεα. Τμδ οουῃίογ-δοσιιδ- 
οι, σοπίδϊμοὰ ἰὼ ἴδθ ἀἰγίηθ ΔΙΒΊΨΟΙ, 18 ἱῃ σΟΠ}- 
ΡΙεῖθ ΔΙΤΏΟΩΥ ἱϊ [Π6 δοορο οἵ ΟἿΣ ΟὨδρῖοι, 
ποθ ἰδ ροϊηΐβ αὖ δοὶ [-οχδιηϊηδίϊου, διὰ ΘΓ ὮΥ 
αἴ [6 Θ680 οἱ δίῃ. Εογ (δε δγρισμοιὺ ἢ μ8)} 
ΟΟΟΘΌΡΪ68 186} να τ ὁδοὶ ἱπαϊνίάιιαὶ τδη, δὰ τὶν 
[6 ΨΥ ἩΞΙΟὮ 660 ἢ οὨοοδεβ, δμὰ θη τμ 68 ἴῃ. --- 
Ὗοσ. 26 8 ἐββογοίοτο 8 σοοδρὶτυ]α οι ἔγόσῃ νοσ. 24, 
88 ΕΣ. 27 ἴτοσῃ νεῖ. 2]1.--βαϊ 88 [με οΘομοϊυβίου οἵ 
1186 Ἧ0]6 18 ἴο Ὧ6 ἴΐιθ 641} ἴο ταρεπίδῃςθ, [06 οδσο 
οὗ νοῦ. 27 15 δραὶῃ ἰἰτοιιισοὰ νἹτ 818 ἴῃ υἱὲν. 
-τ- ῦεν. 28. Οοπὶρ. νοῦ. 21. --- Υεσ, 29. οπονεὶ 
ΤϑὨοπϑέγαηοθ, ὙΠ} (6 ΟὈὐθοοῖ οὗ ἱηδποίηρ ἴῃ δι 
ἴ0 8661 86}{-Κπον]θᾶσθ ΌὉΥ τμϑθὴ8 οὗ ΤΥ {Πεἰγ 
ΟῚ ἥ γ8---806 γοΓ. 25, (Νοῦ; “διρὰ γὸϑαγ,᾿ Ὀυϊ: 
διὰ μον οὗ Διὸ Βοτιδο οἵ [δατῶ9] δα.) ἸΏΝ, ὅδ 

Β' ΠρΡΌΪΑΓ, δοοογάϊΐπρ ἴο ΒΟΠῚΘ: 66 ἢ οὗἨ ΥὙΟῸΓ ΑΥ5, 
18 ἱηά ἐν ἐπ} 1Ζίηρ Ποιὰ ; οὐ, ἴῃ ε δοῖαλ] ἀϊνουϑιῖν 
οἵ 16 Ύ  σομ το οη ἀδὰ ἰπ 1} 468] ππΠ|ΤΥ οὐἉ {}1ὸ 
ΜΆ]; ΟΥ Ὀοίίοτ, ψμαῦ ΠΟΥ πδα βαϊιὶ οἵ {116 
Πογὰ Β ΜΑΥ (10 ἰδ μοῦ οα118]}) δἀορίοα 848 8 τηοΐίο 
ΜῈΪΟΘΙ 18 ΤᾺΣ ΠΟΤΕ ΔΡΡ]Ϊ 80]. ἴἤο ὑπεῖγ '᾿ναγ8, --- ῦ 6γ. 

80, ἸὉ Ῥοϊηῖβ, ἴῃ 1.6 ἢγαὶ ρίδοθ, 88 ἃ Γθδϑοὴ ἴῸὺ Γ 

ἡυδρτηδηΐξ, ἴο {π8 ἐγ οὗ αοὐ 8 ΨΑΥ͂ 88 σοιῃραγοιὶ 
ψὶ ἢ γα] 8; [Π6}, 88 ἃ ΓΕΒ80η [ὉΓ ΟΥΟΣΥ͂ Ο.6 ὈΘΙΤβ᾽ 
νἱϑίϊοα δοοοσαάϊηρσ ἰὼ δὶβ γ8, ὕο ὙΠ 86 ῬΥΪηΟἾΡ]6 
οὗ νεῖ. 4 8η. ἔνδην, ΒΟΜΟΥΟΙ, νοῖ8. 27, 28, 
ἃ9 οἴ, βίον 8, α]80 ουΐὴθ ἱῃ ψ1} Ὁ1|6 

ροαϊεβὶ δορμδδῖδ, (παρ. οἷ. χίν. 6.-- οὐνϑορ 

ἣν, ΤΟΠἀοτοᾶ ὉΥ ΗΖ δηὰ πιοκὶ οἴπιοτβ 88 

ἴῃ οἷ. χὶν. 8: 8; 8 8 Βί Ὁ] Ὡσ- Ὁ] Κ,  ἈΕΓΘΌΥ 
ΟὯΘ [8118 ἱπίο σῃ ἀμὰ ρυμπίαμιηθηῖ. [18 15 
ταν ἴθ Ῥοληῦ οἱ ἴδοῖ, ὈΧ1ι μοῦ ἴῃ [018 οομμου- 
Ὠοι (ΠΟΥ δοοογάϊηρ ἴο ὑπ Δοοθῃῖβ), δοοουάϊηρ ἴο 
Ψ Βῖολ παν, ὄνοι μον ον, ἀούβ ποῦ υγυνὸ 
τοῖν στυΐῃ, δπὰ {Π|18 Ὀδέδυ8ο ἰϑγαϑὶ 8841} αὐυβίδ! 
ἤγοσῃ νου ἷηρ Ὑ]ϊοῖ) οη ἴα 15 συλ, Ἠεηρεί.: 
“]οἢ ποῦ Σπ]  Ὑ 6 γοῦΓ σταΐῃ."΄--Ὑοτ, 81. Δα 
Δ ΚΟ γοῦ, ἴο Ὀ6 υῃηποτβίοοι ΔΤΘΟΑΔΌΪΥ ἴο οι. ΧΙ. 
19, δπὰ {Πιογϑίοσε πίλῆοιῦ ἀμ οινγ. Ὑ86 ἀϊνληο 
αἰἶτ οἵ σταοα βίδηβ ὧδ ἰΐὺ Ὅγὸ σοβαγ, δηὰὶ ᾿βγβεὶ 
ΟἾΪΥ ΓΟΑΙΓΟΒ ἴο οαδί δΙΑΥ δίῃ (αἷι. χὶ. 18; Ηδν. 
ΣΧ, 1) ἀπά ἴο ἰΔΥ μο]ὰ οἵ ἐΐ, 116 ἀθδῖ 158 θαυ} γ 
ἰῃ τμοὲν σμοίοο (Μαξι, χχὶϊὶ, 87)}} Οομωρ. Ρ}}}. 1". 
12, 18, Απὼ βδδ {Ππ18 τοδάϊῃμϑβθ οἵ αἰνίῃθ σχιϑοθ 
Ὦ6ΙΘ, 80 ἰῃ ὕοΥ. 82 ἔλα εἰδιδπιοῃΐ οἵ νοῦ. 25 ἰδ 
ΤΑϑὰ 6 88 ᾿πίθ86 85 ρουδεὶ"]θ. Ἰπϑίολα οὗὁἨ Ὁ) τε 

μαγε Γ9 (Ῥϑαΐ. χνὶΐ. 6),---ἴμε σἱοκοὰ νοεΐης τοὸ- 

Ῥτοδοη θα 86 δἸτθθαγ ἴῃ υἱοί οἵ ἀθαῖῃ. (“" 776 
ῬΙΌΡΒοΣ Ὡηγοὶϊα ἴο υ6 ὑδ6 πίυτο οἵ π6 ἀϊνῖμο 
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γοιτὶ θαξῖνο τίσ  δουϑη 688 ἴῃ [8 τηοϑὺ σοτίουβ ᾿ἰρσὐ. 
Ἡρτο τὕο οὔθ Ὀαΐ ἴΠ6 υῃγοροηϊδηῦ 5:ΠΠῸΡ αἰ68 
ἘΠδ]οΒβδοά. ὙΠΟΘΥΟΥ τοροηΐβ, απὰ ἀοοϑ Ἡΐαὶ ἰδ 
βοοὰ ἴῃ Θοι᾽ βἰρειῦ, τϑόθινεβ [ἢ 6 ρΎΒΟΙΟΙ 5 ̓γΟΠΙΐ86 
οὗ 6, ΤῊ [νην Οὴς σα Πᾶνθ ΠΟ ΡΙ ΘΑΒΌΓΟ ἴῃ 
ἀφϑαῖι,᾿" ὈΜΒΕΕΙΤ.) 

ΘΟΟΤΕΙΝΑῚ, ἈΞΕΙΕΟΤΊΟΝΒ. 

1. Ῥιονοσῦβ τοῆοοὶ [86 ΤΟ] δηᾶὰ το] ρίουβ 
πισοά οὗ 6 Ρ6ΟΡ]6 ἴῃ ΔΙΠΥ͂ ῬαΓ ΣΟΥ ρογϊοά. 

2. ΤῊ ῥγονοῦὴ οἰδοᾷ ἤθτα δπὰ ἰπ 7θι. χχχὶ. 29 
ἰδ ὈΒΌΑΙΥ τοραγάθα 8ἃ8 σοηίβί ΠΙἢΡβ 8 ΓΘίθγθ πο 
ἰἴο ἔχ. χχ. ὅ (χχχὶν. 7). Τὸ πογὰβ οἵ ἴδ 
Ῥγοσοτν ἀο ποῖ τεαιυΐγο {πΐβ, ΠΟΥ ἀο68 ἰΐπ6 80- 
τουαπάϊηρ σομΐοχι ἱηγνοϊνο {π6 8 ρῃ θαι 81} 8ΐοη. 
ΝΟ ον ἰ5. 18 8 Ὀϑΐδησθ, ΠΟΥ, σΟΥΤ ϑρομά πρ ἴο 
τδαῖ, 16 αἀἰνῖπθ ΘΟ  ΓΟΥΘΙΘΥ δραϊηβί 1ζ, οὗἩ ἃ παίῃγθ 
ἴο Ἰρδὰ 8 ἴο ἰηἴον ἐπαΐ 8 πηϊθυπἀογϑίδηαϊηρ οὗ {116 

οὗ: ἴπ6 αν ἰῃ ηποϑίίοῃ, τοραγάϊη (6 
γ ϑιἰκιϊοη οὗ ἰὴ6 δῃϑ οὗ ἴμ6 ἰαΐηθτβ οὐ (ἢ6 
οἢἑ]άσοη, ἴθ ἴο Ὀ6 δοιῃραῖδά. ΤΒὸ τἄθα [παὶ 
᾿ἰχοϊκίοὶ ἤθτθ δηαὰ οτγοπιίδίι ἰη οἢ. χχχὶ. ΒΠ ΠΟ ΠΟΘ 
(Π6 τοροϑὶ οὐὨ ἔπ86 τοιγὶ δυυῦ]οπ-ἀοοίσὶ πα σοπίαϊπϑα 
ἰη τἢ:6 αν οἵ Μοβοβ, ἰ8 αυΐϊῦθ [οτείρῃ ἴο {Π|8 56 ῃ86 
απιὶ σοηποοῖίοη οὗὨ ἴΠ6 ραββασθ. Ἐζοκίϑὶ ἜΤΡΑΝ 
Ἰιύγο ποτ Πο 88 ἐπ ργουοῦ ΠΟΥ γεΐ “"ΒΠΠΡΪΥ͂ 88 
ὀχροβίζοι οὐἨ ὑπ6 Ἰανγ" (ΗΠ ΈΝΟα81.). ἨἩ σὶρ '8 οἵ 
ορϊπηίοη {μαΐ ἔχ. χχ. δ “]οᾶνθβ [86 ἀυρβύίϊοη τῃ- 
ουϊ αἱ (ἢ)  εῖΠοῦ οἰ Π] άτθη, π᾿ ἢο δγὸ ὉΠΘΙ ΒΟ ν 65 
κυλ 1088, 4190 Ὀ6ΑΣ πὸ δἰη οἵ {ποῖ (ὩΠΠ6ΓΒ,᾽" ἀπὰ 
ἐμαὶ “ἴῃς ἔκοῦ τπδὲ (Π6 Βοῃ ἰ8 οἴζεῃ αυϊΐα ΠΠΙΪΚ6 
Ηἷ8 Τα 6 Γ ΤΠΟΓΆΪΪΥ, 88 δὲ 1αϑῦ ραϊηοα Γοοορηίοη, 
δπά αἰ] 6 ΕἸ ν Υ τϑοαϊνοὰ ἰΐβ ἀπ δὲ [π6 παπᾶ οὗ 
ἘΠ χοϊκίο]." ΤῸ δεβυπιοὰ ἱπάθβηϊζθηθθδ οἵ (δ 
τοδοξίηρ οἵ ἴπ6 ἀθολίοριο ου]Ἱὰ ρἷαοθ {Π6 1Δνν οἵ 
οι (ὕδη, χνὶϊ. 26) ὑροῦ ἴῃ βαῖηθ 1606] τυῦὶτ ἢ 
“μὲ τὶ ἰδουβῃοϑβ οὐὨἨ πιοη ἐπ ἴπο οϑβῖ,᾽᾿ ἔγοῃι 
ΜΙ ἶο}}, ὧ5. ἔγοπι Ὠοδίοη τοϊγ θα ἶνα Ῥδίϊοα ἈΠΊνοΓ- 
56 }}]γ, {Π6 7 οἷα] ἀρ 90} Μ]Οἢ Βῃου]ὰ οὈθαιλι 
ἴῃ ἴβγπθὶ 18. Ἔχθγοββ ἀπρνιις ἀφ νον (Θευῦ. χχὶν. 
16). Οὐοπιρ. αἶβο 2 Κίηρβ χίν. 6; 2 Οἤγοη. χχνυ. 
4. Τα 7θα]ραβυ οἵ [6 ΠΟΙΥ͂ δὶ τἱρῃύθοιιβ αοά 
αι ἰοἢ βυ ρϑουῦ65 16 ἵνψο ἤγβδι.ς σοϊηϊπδπάβ (ἘΧ. 
χχ. δ) 18 ΠΠπϑἰγαϊοά δηᾶ τηράθ τηογο ΟΠ ΒΡΙΟΌΟΙ3 
ἣν ἴδ6 ν }} πού πογ 8, ΤῊ ΠΠΕ 1}16 ἐπ] 1168 
ΑΝ Ταῦ τ, " οὖς. ; ἰὴ6 ᾿ττοτιβ ΟὨΪΥ 84 Υ ἰῃαϊ βίη, 
ΒΡΘοἾ]γ 086 δἷη οἵ Βαύηρς Θοά, 8}4}1} σϑγίβ Ὠ]Ὺ 
ὍΘ ονοχίαίζοη ὈΥ͂ ἀϊνίπθ νεπρόδησθα, ὄνθη ἱΐ ῃοὶ 
Ὁ} ἴμ9 (μἱτὰ δπὰ ἰοαγ σεμποσγαϊίοι, δἰ οι ρἢ ἰδ 
88 ποῖ Ρθηιϑποα ἰυάϊοία} }Ὺ ἴῃ 1108. οὐ {1Π|6, 
ΠΟΡ Θύθὴ δρρεαγοὰ ἴο ἱποὺγ αἰἱνίπθ τοῖσι θα 1101. 
Μογϑονοσ, [86 παίίοπαὶ οματαοῖος οἵ [Π|6 ἴδ) σΟΙ- 
πηδηἀτηοηῖε ἰᾳ. α͵80 ἴο ὕὉδ ἰαἴκοη ἰπῦο δοσοιιηΐ, δα 
[86 [δεῖ [Πδὺ 18Γ86}᾽8 παίίομδὶ 116 τοϑῖθα θββθῃ- 
υ14}}}7 οα ἴΠ6 [Ἀγ] ν, πὰ οαρθοῖὶ! ]ν {ἢ τοϊαιίοη 
Ὀεύνθοι Ῥδυοπίβ δηὰ οἰ ]άτοη, αὲ π6 ἀείδηοο 
οὔ [ὴ6 ἰγυἢ δηὰ θαυγ οἱ δυοῖ τοῖσὶ θα το. ἰδ 
[οτεΐχτι ὕο ΟἿΓ ῬΌΓΡΟΒΟ, [Ὁ {Π6 φγονεγὺ νν ἢ [86 
ΡΓοΟρῃοῦ 868 88 ἴῃ ἰοχί οἵ ἢ18 αἀἰδοοῦγαθ ἴδε 
ποίπίηρς ἴο ἀο “ιν Εχ. χχ. δ, χχχίν. 7; Νιιπὶ 
χίν. 18 ; Πουαῖΐῖ, ν. 9 (ἙΟΠΙΡ. αἷδὸ ὅθγ. χχχὶϊ. 18 ; 
[“ἰπ. ν. 7). ΕΓ {198 βίγ]ο οὗ ογ Ποϊϑίηρ ἴδε 
"80]ο0Π 8] οἰγουπηϑίμ ΠΟ68 ἡγῃ οἢ ἢδα ἰδίκοη {1160 [ὉΥ̓Ώ 
οὗ ἃ ὑτγονοῦ ΠΕΥΘΥ ΟΠ66 ἰο6 6166 [86 αἰιοϑίϊοη οἵ 5[η 
Δ ΟΠ αϑιϊβοιηθηῦ---ἰ ἴο {}}18 Γοίοἢ [Π6 ῬΙΌΟΥΘΓΌ ἰ8 
ἢγβί οαττί θα Ὦγ ἴΠ6 ἀϊνίηθ δἀάτοδ9--- Ὀιι ΤηΘ τον [ἢ 6 
αιιοϑίίϊοη οὗ 116 παύῃυ ταὶ γθβϑυ]ὲ οἵ δῇ ἱπδίρί ἃ ὀγαυίην, 
Ὀοΐης Υἰϑιδὰ ὑροὰ ὑποβο ψηὺ γοῖ “Μ1}} ποῖ οαὶ 
ΒΟῸΓ ζτΆρεβ," Ἢ δὲ ΘΟ, βί6Γ ΓΠΟΙΉβοῖν 65 ἴοο γυάδηϊ 
ἴο ἀο 80 (Νίαϊϊ. χχὶὶ!. 80). ΟἾ]Υ θη ὉΠ Ρδτ- 
οοἶνεθ 186 Ἰονἱτν (16 ρΆ} } ον 8- πιο Ὁ) οὗἁ [16 986]- 

δα ἰδίβο 0 δ πὰ 86] ἱρὴ ὑδουβηοβα ἢ 16} ἀϊδρὶαν 
ΠΟΙ βοΙνοβ ἰῃ ἴΠ6 Ῥγονογῦ, ψν}}] ὁπο 6 ἴῃ ἃ σοπάϊ- 
(ἰοη ἴο ἰδ ἴΠ6 Ὁ ηοΓ οὗ ἴῃς Εξογμπδὶ ἰὴ 
ἘΣο κί 618 ἰγϑα πιοπῦ οἵ 11. 

8. Αοοογάϊηρ ἴο Φογειιίδη, [Π6 Ῥγθυ Ὁ 6Θα. 868 
ἴο Ὀ6 υδοῖ σΟἢ ΓΟ ΡΟΓΔΏΘΟΌΒΙΥ ψἱϊἢ [ἢ 6 δι ῃς 
οὗὁ 16 Μοαδίδηΐϊς . ἦμο σΟΠ ΘΟ η ἷἰπ 
ἘΣΟΚΙοὶ ἷἰ8 ὕο 06 δἰ ΠΣ] ΔΥΪΥ ἱπίογργεῦθιὶ, οβρϑοΐα γ 
αἰ οἢ. χνὶ!. 22 84. [ᾧ βῃουϊὰ, ἤοννονοῦ, ὃ 
ῬΘΟΊ] ΑΓ ἴο 86 Μοδείδηΐο γϑα θη ρῦνθ- ρου οα, τῃδὶ 
ψἢ110 [ϑγᾺ 6] 88 8 Ῥθορὶς ψοιυϊὰ τύϊοοϊ ἴπ Μοδββίδῃ, 
186 ἱπεϊϊ νίαν) ποαϊὰ ὍὈ6 Ὀτουρσίιῦ ἴο δοδουπῖῆ [ὉΣ 
ΕἸΤΩΔ6]} [, δοσογ Ὡρ’ ἴο 18 ῬΘΥΒΟΠΔΙ ρα], ἴον Ἠΐδ 
ὉΠΌΟΙ οὗ, [6 τεβυὶῦ οἵ 18 “αὐ, δοοτηίηρ, 
ΒΥροογ 164} σοῦ κ- ΠΙΚ ὑδοῦ θα. Οπ6 β5πΡΡΟδοβ 
01 686} φ] απ θὰ ἀπο δίαἰοιηδηΐδ [κα ὅι τὴ 11]. 
1784. Τ|νο αυοδύϊοη ἰβ ποῖ 0η6 οὗ οιυναταὰ ἰατη]]} 
ΟΣ Ὠδίϊοηδὶ) τοδὶ δηεὲὶ νοῦ, Ὀυϊ οἵ 6 δπὰ ἐθαῖ 
ἴη {πεῖν τποϑὺ ργορηδηῖ δηὰ ἱπαϊν᾽ 06] 86η56. ΤΉΝ 
ἐπ υἠ ραν )υοῖ δ ππ ἰδαΐ οἵὨ το ἢ δεῖ οἢ 
8 ἴῃ ἴο ἴπ6 σι ]άγθη, 48 οἵ βοῦν 

ἴῃ Τορατὰὶ ἴο ἴΠ6 δῦπογβ. ((Ὁπρ. οἢ. ἘνΓ 7. 
ΤΊα τηοπηοῃῖῦ οὗἩ ἰπάρτηρης ἀδοίάοβ 48 ἴο {116 5οὺ} 8 
Βαϊ γαῦοη δα Ἴ μαϑρς αν ας ἰδ ἰ8 ἃ βπ6][-ἀδῖωγ.- 
τηϊπαίίοῃ, ἃ 861 {-ἰ-πιἀρστηοπῖ. “ΤῸ ΘΥΟΤΎ τὴδῃ ν] ] 
θ6 αἴνοπ {|ὸ ορρογίι τ οὗ τὐτηΐηρ το αοὐ, 186 
ἄοον Ν}}} βῥαπα ὀρδϑὴ ἴο 4]} ; πὸ οΠ]Υ͂ ὴΟ γογβὶ δῖϑ 
ἰῃ πο κοάηθαβ ᾿πγουμῇ Ηἷβ οὐ ὉΠὈ6]16Γ 8}}ὼ}} 
αἷο" (Ὁοσσειῦ ). 

4. ΑΒ ἴῃ πὸ αν, δνϑὴ ἴΠὸ ἱδκίηρ οὗ 8 ρ]οάσε 18 
ἀλβίου τ, δἰπιοδὺ ἱπιροβαὶ Ὁ]6, 80 βιοοογήϊηρ ἴο ἰξ, 
ἩΠπαῦονον οουὐἱὰ Ὀ6 ῬΓΟΡΟΓΥ͂ 64]16ὰ ἰηϊογοβὲ οἵ 
ὈΘΌΓΤΥ [4}}8 αδὶάο, ὙΜηδς γγᾶβ Ῥογιη αϑὶ Ὁ]6 τονγητὰ 
ἃ [οτοίρηον, ἴὴ6 ἀυτγ οἵ Ὀδηθγο θηοα ἰονγαγὶα [ἢ 
ἴθ Ἰ]ον - θυ 6, 88 Ὅὸ}} 88 ἴἢθ [οἱ ον -π μα ταπὶ 
οἵ [6 Ἰαηά, ον ὑπουρῇ ἢθ Μ6ΓῈ ἃ ΒΊΓΒΗΡΕΓ, [οΥ- 
ὈΔάα. Ἰϑηάϊης ἰπ {Π|686 ΟἰΓου ηδίδῃοι 8 δου] ΟὨΪΥῪ 
εἷπι δὖ το] ]Ἰανησ παι άθη, Ρογβοηδὶ, ἀοπιοβίϊς ῃ6668- 
β[01068. ([8Γ8 0] τγὰᾶβ Ὀοΐ ἃ τρϑγιβη 1] 6 Ὀθορΐίο, οἵ 
Ἰοεαϑὺ ἴῃ δὴ ἱπ]απα 56η86.)ὺ [“ΤΒς ἴϑιιάθπον οὗ 
ΜΒΙΙΓΥ͂ 18 0 ΟΌΡΓΘΒ8 ΟἡΘ 8 Ὀτοΐποῦ, δηὦ ἤρησο ἰξ 15 
ἴο Ὀ6 βὲ αἰμες ἰπαΐ [ῃ6 ΥΕΓΥΥ͂ ΠΑΠΊ68 ΟΥ̓ ᾿ΒΌΓΥ δηιὶ 
ἰηϊογοθῖ ὉΤῈ Ὀιϊτίοὰ δηὰ δοϊζοα οὐδ ἔγοιη τῆς 
ΤΊ ΠΟΥΨ Οὗ τηϑη," ΟΑΥΥΙΝ.] 

δ. 1. οἷ. χνὶ. ἀερίοῖοα [ἢ6 76 8} ρΘΟΡ]Ὸ 88 ἴδ 
ΜΓ ἴῃ ὑποὶγ δηςοϑίγαὶ βίη, δισονάϊην ὕο {Π|6}17 
Οδηδϑη-Πδίιτο, {Π6 (ὐτηϊησ ἴο σγδοθ, τοροηίβῃσο, 

ὙΠΙΟΝ 8 ΨΠΟΪΥ ἴθ ΟἸ γϑῖ, Θχουθγαῖοθ ἴτοῖπ 1ἢ6 
ΔΗΘΟϑίΓΑΪ δἷη. [1214 01]1ν ἴο ἀοαΐῃ, ἱπογοαϑοά Ὁ 
ΘΔΟἢ δοίμ8] βἷη, ἰ85168 ἰῃ {Π6 ΡῈ πῃ τηθηΐ οἴἁ Ἰωτῇ 
ἴῃ 8. ΟΆ36 ΟἿΪΥ Ψῆο ἀοε5 ποῖ δε ἔγοτῃ ἰδ ἴῃ 86 
ΔΡρροϊπίθιὶ νὰν οὗἩ ἀοὐ᾽ 8 τὶ ἢ ὑδοιβηθ55 (αη ρτηοι 
τὰν τασο). “ΤὨΏΘΓΘΌΥ ἃ σοηῃϊΓαβὶ 15 ᾿παἀϊοδτοά 
θείη ὨδίΓοΒ ΟΥΘΥ, δηιΐ [ἢ βιιρογηλτατγηὶ 
οὐίον οὗ στπςο ᾿(ΝΈΤΕΡΕΒ). “γῆ, δοσοι] ης 
ἴο ΟἿΓ ΓΟ) δῦ, ἸΏ6 85 ἸηογῸ ΤΏ ΔῊ ΓΘ Γ΄ ἕο εἴτα 
ἀυϑ οἵ ἴπο ρστουπαᾷ, ἴον ΓΠπαὺ ΠΡ 06 16 ἴο 4], ὄνδὴ 
ἴο 6 τόροιιϊαηῖ. 8581}} (Π6 Ἰαϊῖον ἀο ποῖ εἴἴ6, ᾿νὰὶ 
᾿ῖνο. Τῇ τοίογοπθο 18 ποῖ ἴο {π6 ἡπισιηοηξ οὗ 
αοὰ νπΐοι [ΟἸ]ον 5 βίη, ἔπι [πὸ τοίδι θησο ἴο αἰνὶην 
ὅτδοθ '8 ἴο [6 ]ιο]ὰ [κϑὲ ἡ (Οσσ 15). 

6. 1βτα 618 αυθδίϊοι {νοτ. 19) πηιιαῖ ποῖ Ὀ6 ΠΑΓ- 
τονοά ὃν τοίθυγιηρ ἐδ 8016}]γ ἴο ἔχ. χχ. 56. 11 ἐξ 
4 ““ΜὮνγ ἴτοπι {πε ΟἹ Τοβίππιοπί ν᾿ νντροϊηϊ κα ἢ 
Ψ 016; δηά ἴῃ 80 ἴὯΓ 48 ἴῃ ἴῃ ΔΉΒΘΙ ἴω ἰξ {πὸ 
β' σαὶ ΠοΆπος οὗἨ ὑπὸ ἱπάϊντά μα] Ὀδοοπ 65 πηοτο Ριν»- 
τηϊποηΐ, 80 [ἌΓ 4180 ἰβ ἀποΐποῦ υἱόν οροϊηΐ, νἱζ. 
{δῖ οἵ 186 Νειν Τοβιαμηθηῖ, ρῥ]αοδά ἴῃ Ομ μοί οι 
[ο ἐδπαὶ οὗ [86 οἷά, ΝἸ οἢ 18. Θ υ ἢ δ 6 4}}γγ Δ Ὀ πῆ - 
ἀοπθὰ. ΤὮδ τηδιίοῦ οουἹὰ ποῖ αν Ὀδδη βοιςἸο 
ἴηι ἢ} 18 ΨΥΑΥ͂ ἴτοΙῺ 8 ΤΠ ΓΟ ΟἹὰ Ταβίδιλοηςξ δἰδηὶς- 
Ροϊπί, 



ΟΗΑΡ. 

7. “Το ὀχρυγεβδίου οἵ ἴδ} οὗ [88 ταν 
Ὀδδη τροκι κε ὦ ἃ αυἰεὶ ρα αι αὐ γεεοα- 
ἐογεὲβ ἴον 8}}1 ὕτηεβ. Οοὰ ἢδδ πὸ Ρ]εαθίσο 15 16 
ἀδδὶὶ οἵ [ῃ6 ψ]οϊκοά, 5 α ἀϊοζυτῃ οἵ 1156} δυδιεϊοη 
ἴο γεΐαϊε 186 σμδῦχεδ οὗ ἃ τωοάδστῃ μοδί απ ίϑιη 
(Εεπεργῦδο), τ ἱοΐ Ὀγοίδαϑο ἴο ἀϊμοουοσ 118 Οὐ 
ςοἷὰ, Ὡπίδο! πα Οοἀ ἴῃ ἔη6 ΟἹ Τεδίδπιοηῖ. Το 
ἀοά οὔ 186 ΟἹ Τεθίαπηοηϊ 1188 ἃ Πδασγῖ : ΗἸτη861 [ἢ 6 
ΦαΞο66 οΟὗὨ 8]} ὈΪεδβεάῃοϑδθ, κα υἱττουτίηρ Ἡἰτηϑο] ἢ 
ἐμ ἔμηο ὈΪοδϑοῃθαβ οἵ δε ογεδίατο, Η9 δ48 ἃ ποασχίὶ 
[οτ᾽ ΘΥδσῪ Ὀδϊηρ᾽ 1.0 ἢ88 [6]]6 ΔΑΥ ἴτοτῃ Ηΐμ, δηὰ 
ὙΠΟ 8 ΟΧ 1ο ἀρεῖ. ΤῈ [ΠΟΛ ΠιΘΏ 8] δα τα 
οἵ Ηἰἷξς οἰιασδοίοσ 18. μον ἴον : Η6 ἀο]ιρ ἐδ ἰὰ ἸῈς 
τοίαγ οὗὨ 1Π6 δἰῃποῦ ἔγοτη ἀϑαϊὰ ἰο 1 “ (ΗΧν.). 

8. “ἢον ἀδερΡὶῪ πὰ οἰθαυὶν ΟΣ ῬΤΌΡΒοὺ 8068 
ἰπῦο ἐπε παδιτο οὗ τοἀετηρίίοη  ΗδΓ διὸ οσον θὰ 
᾿ορεῖδοσ, {Π6 ἰδ τ ἰἴ8 ἀδιημαπάβ, αοά ΝΒ τίζουγ 
ἴῃ ἐΧϑου Ὡρ 118 ϑοηΐθποοδ, Ηἷβ Ὀου 1688 
δηἃ σοτηρδδδίοῃ, [ἢ 6 οοηγοσαίοῃ οἵ [86 δίπῃοσ ἴο 
Οοά, {6 ἰασίης Πο]ὰ οἵ ἐμαὶ αἰνίπε σταοο ἩὮΊΟΝ 
Οὐ] οταῦεθ 4}} μπ1]1, πὰ ἐπα Ῥχγοοῖ οὗ τορθηΐδποθ ἰῃ 
Ἐδις Βοδίου οὗ 116" (ΗΧγΥ.). 

9. Α6 (ἢ Βίπηδν 20 Ῥογοϊδίβ ἰῃ βὶ πηΐτρ, γα ῖμο 
ἴδῃ βδἷῃ, δοπμθδ ἰηΐο νἱεν ἰῃ ἐμ ῖβ. ΟἸἸΔΡΙΘΥ, -- ϑὲτ8 
δ΄ὸ ἰγοδῖδϑιὶ οἵ 'π 80 ΤᾺΣ 88 (Π6Ὺ Ὀτίπρ ἴο ᾿ἰρδς ἴῃς 
δἰ [Ὁ] ῬΟΓΒΟΏΔΙΠῪ οὗἨ [πὸ βίπηρυ,--τϑὸ τὶ ρηϊθοιιβ- 
Π688 ἷ8δ Πόσα ἴμαΐ ψ ΟΝ [86 τῆ 10 ᾿͵68 
ῬΓΕΥΙΟΌΒΙΥ τὶρῃύδουδ, ΟΣ τ 0 ὈΘΟΟΙΏ6Β 80 ὈΥ͂ 60Π- 
ΜΟΙΒΊΟΏ, Τηϑηϊδ518 ἰῃ ἢἷ8 Ἰἴα ἀηὰ να] Κ. Τὸ Ὀ6 ἴῃ 
ἴῃς ἰδ δ ἱῃ [8 ὀονοηδῃῦ οἵ Θοι, [πγοῦρὰ ἢ, 
ΟΥ̓ ἴο χεΐϊθγῃ ἴο ἴΠ6 ἰδὰ οὗ ἴμο οονθηδηΐ σὰ [Ὁ]] 
οἵ Ἐπ: ΔΠα σομραββίοη, ὈΥ ΓΤοροηΐδποῦ ; [818 ἴδ 
ΠΕ ἰδοοῦπηοεβ. Τὴθ δ ψγὰ8 ΠΕΙῸ [ῸΓ [26 Κπον- 

ξε οἵ εἴ, 80 δ΄'δοὸ {6 τ᾽ ρ δοιβηθδα οἵ 8:6 Δ 
ἰδ ἃ ΤΩΪΤΤΟΥ, (αὶ [δγδ6], τοοορηϊδίηρ ᾿ἰβο] Γ ἴῃ ἰἴϑ 
ἀϊδίδπορ ἔγοπμ σα, ΤΏΔΥῪ δοοὶς {}160 τα δοῦβη 688 οὗ 
σοὰ πνοῇ ἷ8 Ηἰβ στῶοθ. (66 εὐρῦρν ἢ 

10. Μαπαββθὴ, 8οὴ οἵ Ἠθζοκίδῃ, σα  ὃο τορατιϊοὰ 
8. 8 ΘΧΔΙΏΠ]6 οὗ ἃ μοῦ ΐοδα δοὴ (νϑσ. 10 84.) οὗ ἃ 
Οοιὐ-ἰεαγίπε ἰδίου, 88 Ἡθζο κίδῃ, ϑοὴ οὗ Αἶδζ, οὗ 
186 Ορροδβίϊε οἂβ (γοὺ. 14 84... Μϑῃαβθοἢ (866 
2 (βγοῃ. χχχίϊ. 11 84.) ΤῊΔΥ 4180 1]]ιιϑίγαϊα [86 
λϑο οὗ ν σὺ. 21] 8η. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟ ΗΙΝΊΤΗ. 

γεν. 2. “Ἰὲ 18 [86 νὰν οἵ ἴδε οἱὰ Αἄδπὶ ὩδνΟΓ 
ἴο δοκπον]οάσε βίη, Ὀπὲ αἰ σταγ8 ἴο μι [86 Ὀ]ΑΠιΟ 
ὁῃ οἴδοτβ, θη. 111. 12, 18" (0.).. ““ΤΏΟΓΙΟ ἰᾳ πὸ 
βτεδίετ ΤῸ] πη ἃ 1Π8Π 8 ΤΌΤ ΣΙ δραϊηδὶ 
Οσάὰ οἢ δοοουηΐ οἵ ο]ιαδιἰποιπ οι, δ ἃ οχου] αι ηρ 
δ πιβ6 1  Ὀοΐοτε 1815 4]]-δροῖηρ ἀπ πηοβὶ στρ ϊοουν 
δηαάρο᾽" (Τῦβ. ΒΙ8.).--- “ὙἼὸ ἰπβοϊοην Β ΠΟΥ ἢ 88 
με ΠΟΥ ΞΙΔΙΘ ΠΟΡῚ βούτον, Ὀαΐ τηῦδί Ὀοδϑί δηὰ 
Ἀτος αἴσῃ Βἰπιϑ6]  ὑοΐοτε 186 οἷς νου] ᾿ (ὅτοκ.). 
-- “ὝΠΟ τοοῖ ἢ δΓῸ δεῖ οἢ ἀξ ΟἾΪΥ ΨὮΘΠ ἃ ἸΔῈ 
δἰ πηβο]  δαΐβ ΒΟῸΣ χταροι (ΒΒ. Β.).-- Μοη ἸΔΥῪ 
᾿ο]4 οἵ ἀπά φυοὺρ Ὀαὰ τλλώτα ΤΑΟΙῸῈ ΤΕΔα ΣΪν [ἢ δἢ 
ϑοοά " (51.).--Τ ΤῈ ς ὁοῃα οἵ 4}1} {πὸ ψοῦάβ πὸ δᾶνο 
5ρόκϑῃ Ὑ1]}} Ὀ6 τπᾶΐ [ῸΥ ὁβοὴ 1186}658 ψτογὰ νγ 884}} 
ΤΡηἾἿΓΟ ἴο ρίὶνο 8ὴ δεοουηΐ.--- “" ΤῈ6 σαι86 οἵ 18 
ΡΟΑΛΘΓΪΟΝ 18 [ἢ ΒΕΥΘΓΙ ΤΥ οἵ ἔπο αἀἰνίηθ ἡπἀ ατη 18, 
Ποπ ἐπόβα Δρροατ, [86 ἢν Ἰοᾶνεβ [8]} οἱ, {πὸ 
δ΄ Ὧπὶ ὈΘ τ ἢρς ΟΠ ΒΟ Θ06. ἀν ΚΘΩΒ δηὰ ογΐθβ ουϊ, 1ἰ 
δ ἷ Δπὰ ΤΥ βἷῃ8β, ἸΤθοΊο ἰδ ἃ του] ταὰς οἵ ἴμ6ο- 
ΤΕΙ5 δηῃὰ τβοοϊορίοα! ἀορτηαβ ἡ πο ἃτὸ Ῥοβδί ὉΪ]Ὸ 
ΟἾΪΥ ἴπ οεγίδέμ [ἰπι68, απὰ 8.10 Κ ΑΑΥ ΒὈρϑηθα 
πλεη 16 ΤὨΠΠΆΔοΓ8 οἵ ἀϊνίπε ἡαἰρσιπομξ Ὀορίπ ἴο 
ὍΠ᾽᾿ (ΗΒΝοβτ.). ΕἸΤΠΘΓ 96 Τροορπἶβοβ ἱπ θᾶ ς- 
πιοηΐ---ἰπ 186 56}{-}ατηοης οὗ ἃ ΒΟ] ονίπρ σοροηῖ- 
δη(6--ἷα συ! Ὀοίοτο αοά, οὐ σοὰ τηαῖκοβ {6 
πθοὶς ποι]α τοοομηΐδβο 1ζ ἴῃ 8, ΓΠτου ἢ [86 ἡυάρ- 
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ταοηΐ Μδὶσὴ ονογίαϊοθ υα, ὄνθὴ ψθ νγὸ νου] 
ἀΘΗΥ͂ ΟἿΣ ση 11. -- Οοα σύσοατβ ὈῪ Ηἰδ 1 ; ἴοΥ Ν]ΙΟΥΘ 
Η!8 τὶ αἰνυθουβηεαβ ἴδ οδἹ]ϑὰ ἴπ αυθϑίδοη, Ηΐδ }ϊ6 
ἰη (ϊ8 ποτα οὗ δίῃ δηὰ ἀθδίῃ 16 δϑβδὶ]ϑὰ.--- 8 γ. 
4. Ἰΐ αοὰ ἴδ 1.9 ἔδίδπον οὗ 41}} δοι}ΐβ, οἴοσ [δὶ 6.8 
σδημῃοῦ ἀοδίτου δοῦ]δ. Εδοῦ τηδῃ ἰβ ἷ8 οὐ 586]{- 
ἀοδίτουοσ σου Ὁῃ 6] ἰο. 

γογ. ὅ θᾳ. ““ ἰαΕἰοουδηο88 οὗὨ 119 18. ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ 
αβϑοοίαι δα νὰ ἐδ6 τὶρὐδουδηθεδ οἵ ἢ, ἤΐοπι. 
νἱ. 22 (8τ.). ΕἸ ΧΙὐθοῦβηθβ8 8 ἀοβηοὰ ὮὈγ [89 
αν οὗ Ουά, Ὀπὲ [86 οπὰ δηὰ ἔν δ]τηοθηξ οὗ ἴῃ αν 
8 ΟἸ γἶδὲ ; ν᾿ Ποθόθνοῦ Ὀ6] αν 8 πὶ Η πὶ ἰδ τ κι ζοοιιβ. 
--Τ Βογθ 8 ἃ τ ὐδοῦδη 688 ἴῃ νοῦ κ8 ν ΠΙ ἢ 18 4 ΤΠ 61Ὸ 
ΒΟΙῺ ὈΪΔΏΘΘ, Ὀπὺ ΟὯ6 ἰδ ποῖ ἰυδιϊβοα Ὀγν τ. ΤΊο 
πο θοά πρδῃ τηπϑῦ Ὀὸ τὶ ὔθβοι.--- ὕσ. 6. “ αοὐ κ 
18Δ0]6 πὰ [86 ἀον1}}8Β ἀο ποῖ ἄρτϑ" (ὅ5Τοκ.).-- 
““Ὑ)αῖ [86 ἰἀ018 ἀγὸ ἔθγθ, ογοδύαγοδ ἴο Ὑ}0}}} ΟΠ 
ο]εδνοβ ἰαο]αιΓΟΌΒΙΥ ἅΓῸὸ πον -8- ἰαγ8᾽) (ΔΑ ΝΟᾺ]. 
--- “" σα δΌΪΟΣΒ ἴμ680 ἴΐγϑο, δἰ βείΐίβι, ἱπα Ποσγοηῖ- 
ἴβτη, δηῃογοείϑιῃ "᾿ (510Κ.).--- Οὐ σοπάυοῖ ἴον} 5 
ΟἿΣ πο οΌΣ, ἰοναγὰβ [6 ποδχοϑὺ οἵ 4]} 4]530, 
ΠΟ 18 056 ἤσβιι 10} 8, τοοοὶβ ΟἿἿΤ ΓΤαο]αιίοη ἴο 
Θοά. --- γεν. 7. ““ Οονοιζουβῃθββ 18 ἃ τοοῦ οἵ 41] ον])], 
δα 8 νὶοα ΨὮΪΟΝ 18 ἴοο 11{116 δούοοιιπίοα οὗ, 1 Τίπι. 
νἱ. 10᾽᾿ (851.).--- ον. 8. ““Νοὶ π,τῃοι τϑαθοπ ἰ8 
δὲ ἡ  ο ἢ 18 βαϊὰ οὗ υϑυγγ σου ]οὰ ψἱ ἢ σοχ- 
Ῥαββίοῃ δῃὰ ρθη. ]6 Π 688. ἰοννασβ ἴῃς ροοῦ; Ογίεὶ 
Αἶδὸ οομπμθοίδ αἰνὶπρ δἀπὰ Ἰοπϊηρ, Μαεῖί, ν. 42" 
(ΟοΩ0.). -- γεν. 9. “οτα ἰδ ῬΟΒΗΙΌΪΟ [ῸΓ 8. Ἰη8}) 
ἴο ἀὐραῃάοῃ 8]}1] ὑμδὶ 9 ον!), δηὰ γεῖ ἀο ποίῃῖηρ 
πον δοοά, 5μου]ὰ πὲ [118] [πὸ ψ}}} οἵ ἀοἀ ἢ 
88. ἱ, 16 8α.᾿ (81.}.---ἔδΕὴγ οοπάιπιοῦ ἐὖ 18 τηϑᾷβ οἷθδν 

οὗ ΏΟ56 ΒΡΙΓΙ ὁπ 6 ἰδ λι6 οἢ] Δ. ΙΓ ἴΠ6 ἵπι 118 ἀ16 
ΔΗ Ηρ,  ΠΟΙΘ ἰθ [αἰ "--- ὕ ὁγ. 10 3. ΤΊΘ. ἀρυ]. 
οἴϊοῃ ἴα 119 ἔδτ ἔγοτλ [116 ϑἴει). Νοίῃϊπε ἢδ8 50 πιιιοὴ 
Ρονοῦ 88 οὨ]άγοη, ἴο ὈΣΐΠΩ 5Π4116 δηὰ ἀἰβργιοο 
οἡ ὑδεῖσ Ῥαγθῃΐδ.--- δῖ δίγαοὶς αἱ τπῸὸ ἢορό ππὰ 
Ὀοιδὲ οἵ ἴπ6 768, ὑθαῖ πον πόσα πὸ ΟἾΣΙἀτθι 
οἵ ΑὈτδ δ), »η0 νγὰ8 51 ῆἀἐππ Ὀγ (ΔΙΓΉ.--- εἰ. 11] 
84. ““δ΄πα ἃγὰ ᾿ἰηκοὶὶ ἰομοῖποῦ ; ΠΟΘΥΘΙ Ια Προδ 
ψοΪυ ἴα Ἰηΐο ΟΠ6 51 Μ 11} ποῦ βίη Κα ἔγοιὴ δ1ι- 
Οἴου ΘΠ {Π6 ἐδπιρία[ϊοη οοπη68. ΤῊ 5 ἴθ ἰ0 Ὀ6 
ποῖρά, [ὋΣ ΒΘ η ϑαΐδῃ) Θη 668 τ18 δὖ [6 ὈΘ ΙΝ μἸης, 
ψ6 Ὀε ον {πα ν ἈΓῈ Αἰ ΤΑΥΒ ἔγοθ ἴο ΤΣ ὈΔΟΚ ἃ 
ΒΟΟΙ 88 ἰΐ δρ6 18 “οοῦ ἴο 3. Βιυιῖ τνὸ 8Γ6 ὈΓΘΒΟΏΤΥ 
δῃἰδηρὶοὰ ἴῃ (8 85 δῃὰ ὑμαῦ, ἀῃὰ ᾿}6ὴ στὰ τὸ 
ἸΟΥ͂ 8 Κο ἴῃ ἴΠ6 5π6γ08 οἵ βιαΐδῃ νὸ 0 ἸΟΙΡῸΓ 
ἀρβῖσα ὕο ὈθοΟΤη6 ἴτθο. ϑ'ἴμσ 8 ΟΠ6 ὁΔ τηρκα δ88}0}} 
Ῥτορτοβα, ἰοῖ δϑοὴ Ὅ6 ΟΔΤΘΙ] Ἰοϑῦ δ6 [8}} ἰηΐο 
ΔΗΥ͂ 51" (Η.-Η.). ---Ὗ Υ. 1δ 8ᾳ. “1 ἀσοβ πὸ 
δττα ἴο οἷοι σΠ]άσο ὑΒαῦ ὑμὸγ Βᾶν δὰ μοι- 
1688 ματιηΐβ, μγονίαρὰ [ΠῈΥ ΑἸ Κ ἠοῖ ἴῃ {Π|ι 
ΒΆΤΠ6 [οοἴπίορα᾽ (8Τ.).--- “ΤῊ Υἱμητθοῦβηο58. οὗ 
πὸ ψόγκδ οἱ [με οὨἱάτο οἵ αοα ἰδ πο ἀοιιξιι 
Ὀτὺ Βα]τίπς, ΔΙ Ποῦ ρ ἢ ἸΏΘΥ δγὸ δ ραΐῃβ ἴο ἰδ βῃϊοι 
{ΠΟΙ ΒΟΙ νΘΑ δοοογαϊπα ἴο {}ι6 ἀἰγεοϊϊομβ οἵ Οοά 5 
αν ; γοὺ ἴΐ 18 τοραγαϑὰ Ὁν Οοὰ 88 μεγίεοϊ, ὃι- 
οδῖι86 Ἧς ἀοεβ ποῖ ἱπ)ριῦδ ἴο 6 πὶ ὉΠ6ῚΓ 5118, «π] 
ΤΠΕΙ͂Γ ΜΟΥ 8 8Γ6 Π]ἐαβίις ἴο Η πὰ Ὀδοδι86 Ηἰ8 ϑρί τὶϊ 
οροσγαῖεδβ ἰὴ ἴθ. ϑαμῃοιϊ βοαίίου, οὗ 1ΠΠ8 Ῥγούθοι 8 
ἀοιυὈὺ}ι.88 ἔγσοτι [αἰ [ἢ Δ] οη6. Υεῖ (ἀρὰ 4͵80 τούος- 
ΠἾδ68 ἴθ Πἀἀ6η [Α0}} οἵ ἰἤοδβο ἡ }Ὸὸ ἤδνὸ ποῖ γεῖ 
ΘΟΠ16 ἴο ΟἸΘΓ Κπον]θῦρε οὗ Η 8 βδανίηρς σταθο, Ὀὰϊ 
ΨὮΟ ΒΙΠΟΟΓΘΙΥ ἴθ Ηΐτ, δι σοϊαπνλῦ {Π|ότηβοῖνον 
ἴο 8 αἰδοῖ] 6 δηὰ σιϊάδηςα οἵ Ηἰβ ϑρίτιῖ" 
(Η.-Η. ἀπε εν. ).-π-τ ῦ ον. 19. “Μοη διὸ χηοῖὸ οοτ- 
οοΓηΘα δϑοῦΐ [}6 αιιεβίίου οἵ αοὐΒ ἐηἰγ ἔπδὴ ψ ἢ 
Βοαυοδίπς ἰηΐο {ΠπΕῚῚ ΟὟ δἰ μ᾿ (5Τ0Ε.). -- ἐν. 90. 
“6 ΘἸΏΠΘΓ, 866 ὕο 1ὑ ὑμδΐ ἴδοι {Π| γ7γ56} οἰπημοϑὶ μοί '᾿ 
(Τ ῦβ. Β18.).--- ον. 21. “1 ἃ πιδὰ ἴαγ ΠΟΙΘΒΌΙΝ 
ἴο αοἂ, Ὧ6 χηυδῖὲ ταβοῖνα ἴο [ὈΓΒι ΘΘΣ 4}} κἰ πα: ἰο τὸ 
ὯΟ ΓΟΒΟγ γα ίλουϑ σδὰ ὯΘ τηδάο, 1 Ῥεῖ, 1]. 1} " (51.).Ψ 



186 ἘΖΈΚΊΤΙΕΙ, 

--ὙἼμὸ ἴτυθ ἑυγηΐης ὁομδίηίβ ἴῃ τὨΐδ, δὶ ὁπ6 
ἶσα ἷβ δἰῃ8 ὑμοὶγ ἀἰβυηΐββαὶ, πὰ ΘΟ δβοοσαῦεϑ 
ἰτη861{ ἰο Οοἀ ἴῸΣ οὐδαΐθησθ ΟἿθ 8008 ἃ ἢ] 

ΘΟΏ ΟΥΒΙΟῊ ἰπ ΤΩΔΏΥ͂ : ΠΟΥ͂ οἷ ἢ γἱγῖαο8 2} [τα Β8- 
δτοαϑίομδ, δῃὰ ἱπιδρὶπε ἐμαὶ {ποῖτ ρα τῇ] "6 γε- 
τηονϑᾶ θη ΤΏΘΥ ἀο δοτη οἰ ἰηρ ρταϊδουγοσίηγ Βυΐ 
{πῶΐ 8. ἃ8 ᾿ξ ἃ βεσυαῃὶ δῃοπ)ὰ εὐ λόμε ἴο ᾿ιΐβ Τδδῦου 

ἐἸοὰ τεῖπϑ, ἴοσ αοά π|ῷ}} ποῦ 8Ὸ βᾶνϑ ὕΏΘἢ 88 ἴο 
ΔΌΟΙ 8} {Π6 ἀἰπιϊπούίοῃ Ὀθένθθη ροοὰ δῃὰ οἱ] 
(Η͂.-Η..).---Ηον ἀο ννὸ δβοδρο ἀθαΐῃ, δηὰ δηΐοῦ ἱπῦο. 
ΠΠῖ ΒΥ μῬαβϑὶπρ ΟΥ̓ΘΤ ἤγοτη {8 δἷῃ ΜΝ σὮ 8 ΟἿΓ 
οὐσῃ ἴο 86 τί ἢ ὑδοῦβηθ88 τ ΒΙΟΣ 15 αοἀ '8.--- 61. 
22. ““Τὸ [η6 {γῸ]ν ρθη δηϊ 8. Π5 ΔΓῸ 80 ἔογρίνθῃ 88 
1ΓΊΠΟΥ ϑα πόνον Ὀδοη Θοπγη δά, [86. χἑΠ!. 26᾽" 
(0..). --Ηο ψῆο ἴυγηδ ἀ068 τ ἢ ἐδΟΌΞΠ68Ε.---Ὗ ον. 28. 
ΤΊ ἱπηπιράϊαῦα δἱοπιθὴῦ ἴῃ [86 τυτηΐηρ ἰδ δὶ ἢ 
ἴη (04 Β ΤΊΘΤΟΥ͂. ---"“ Α ποτὰ οἵὗὨἩ οοπηήοτῦ ΜἰοὮ οδη 
8 πα 5800} ἃ ΘΠΘΟΙ ΓΕΡῸ ΘΥΘΟΤΥ͂ ΤΟΤΙΟΤΉ δ᾽ ΠΏΘΥ ἴο ΤΌΣΗ 
(ϑ0ΗΜ.).--- ΤῊ). αυοϑίέοῃ ἵγοτη ᾿ιοατῇ ἴο Ἠθαγί. ---ἶὶ 
δτίονοϑ αοἷ ψΏ θη {86 πιοϊκοὰ ροΥΙ ΒὮ.---Ἰ 16 8 ἠοί 
Ὁ ΟἿἿ ὙΑΆΑΥ, ὙΨΏΘΗ ΟἿ ΜΑΥ͂ 5 ποὶ Θο 8 --- ον. 
24. Το Βα δηὰ ἴμο σοοὰ τατηΐηρ. --- ΟΠ σδῃ Γ8]} 
ἔτοτῃ τὶ ρὶιϊδουβηθδθδ, δαὶ τμδ΄ ἢ6 οδῃ [8]}] ἔγοιῃ 
δτλοθ 8 πο ΠΕΓΙΕ βδίά. 

γον. 256 8ᾳ. δοιιονδ 8 ΜΑΥ, δὰ ἴδο ᾿ᾺΥ8 οἵ 

ἴ6τα 9]. ---- ΑΟσΌ ΒΑΓ ]ΟῊ8 ΌΟΌ65, ΟἾΪΥ ΠΟ 80]ζ-δοοῦ δι» 
τίου 1--Οοα τηυβὺ Ὀ6 πνοϊρῃοα ΌΥ 5 ΠΏΘΣ 1|---ἶῖ σε. 
26. “4Α5 ἴοι Ἰοεδναδί [ῃἷ8 ᾿1ἴ6, δο τηῦδί Ὅπου 
ΘᾺ Ὀοίογο ἴμο ᾿υάμτηθηϊ-δοαῖ " (Β. Ἐ..).--Ο-ΟὟῊ΄ος. 
27 δα. Τυγηΐηρ ἰγοτη ἱπ Δ ΟΣΕΥ ἃ ἀοίσῃοο δραϊηδ 
ἀοδίῃ.--- πὸ ἴταρ 116 δαβῦγαποο.--- ΤῊ δἰ ΠΟΙ ἐδ 
ὈΙπὰ ; νυ Β6 στο Τερϑη 8 τοθοῖψοδ οΥαδ ἴο 5999.--- 
γεν. 80. [ΠΌΣΟΥ Ὀσίηρα τιΐη ποτὰ ἰδ ἰδ ποῖ 
τοιιονοὰ [ἢ ζουίνϑιιθδϑ, 85 ἷπ ἰἢς σΆ86 οἵ 
της τοροπίδηϊ.--ΤΉ Τπουρηῦ οὗ ἀἰνίπο τοῖσὶ Ὀπ- 
«ἴοι 8 τηοῦνϑ ὕο Γδρϑιιΐδηοθ.--- 6γ. 8] 54. “ αοά, 
ψἢο ἰδ τοὶ ἰπ Ἰονθ, δ ἱζ ΟΓῸ τηδοῖβ ἴΠ6 δ ΠΥ 
800] τδηάογίηρ ππάον 8 Ὀατάθηῃ οἵ δίηβ οὐ 1} 
ὙΔΥ ΜΈ]16]1 6448 ἴο ροτάϊτοπ. ΑἸ ΒΝουΡᾺ ἴτ Μὴ ῖ} 
ποῖ Γεσοορπΐδο Ἠΐτὰ, γοὶ ἴῃ ὈΘΒΕΘΟΒΙῸρ' ονὸ διηὰ 
σοτηραβαίου Ηθ ἘποθαβίημἽΥ δ γθδϑθα ἐς ̓  (ὅπ τν.). 
--“ Ῥενίἃ πιδάθ ᾿ἱπηβοὶ ἃ ΠΟῪ οατὶ πῆ ἢδ 
οηἰχοραῦρα Οοὐ ἴο ογοδῖθ ἰδ πίϊ Ὠΐτη, δ. 11.᾿" 
(Οοσσ.). ---“ αἶνὸ νοΐ ἴῃσα ἐξ θρϑα δηἃ τοι Ὁ 
πῆδίὶ ἴθοῦ νὴ" (Ασο.) ὮΥ͂ Μὴ] γὲ αἷθ} 
᾿Αμδίηῃ ἃ αὐθδιϊοδ ἔγσοπη ᾿ιοατῦ ἴο ᾿δατί. ---““ Α8 8 
ΨΟΥΓΒΥ͂ ΓὈΤΟΓΌΠΠΟΡ οὗὁἩ ἴδ6 γτοαΐ δροβῖϊα, 86 
Ρθδῦ ὀσδογίβ 88, ποῖ ΟἹἿΥ ἴο μι ΟΠ [86 οἰὰ ΗΙΤΗΥ 
βαττηδηῦ οἵ βίη, Ὀπὶ ἴο Ῥαυΐ δὴ δἰ ἱοροῖμον Βοόν 
τῆδῃ " (ὕΜΒπ.). 

8. Τῆὴε Τιαπιοηίαἰίοη οὐδεν (δε Κίπσαοηι ο7 ]γαεὶ (οἷι. χὶσχ.). 

1,2 Απὰ ἀο ποι ἰδῖκθ ὑΡ 8 ἰδιιθηϊαύϊοη ἴῸΣ ὉΠ Ῥυΐποοϑ οὗ [5τδοὶ. Απὰ ξε8Υ: 
Ηον 88 ὕΠΥ τηοῦθοῦ ἰδ ἀοιγι---ἃ ᾿ΙΟΠ 688 Διηοὴρ᾽ [08 [Πϊοποδθο], τι ο Πρ γΟ ηΡ, 

3. 10Π8 Βἢ6 Γοδγοὰ δ ὺ ν ἢοὶ 
4 ἃ γουῃρ; Ἰἰοῃ, 888 ἄψαμεν 

ἱ Αμᾶ 886 Ὀτοιιρῆῦ ἈΡ ὁΠ6 οἵ ἢ6Υ 6 ]08 ; ΠΘ Ὀθοᾶτηθ 
ἴο οαἰοι ἈΓΘΥ͂ ; ἢθ ἀθνουγοα το. ἀπὰ {9 Ἰιοδί 68 

ἀρ ϑης Ὠραγᾷ οὗἉ Ὠἶτα, ἢ τῦδϑ ἰδ κϑὴ ἴῃ ὑμὶν οἷῦ, δὰ ΤΠῸῪ Ὀγουσηῦ Ἀπ ΤΏ οἸ181}8 
ὅδ το ὑπ8 ἰδῃὰ οὗ Εσγρί. Απάὰ 8110 βδὺν σῇ ]]α [μον] 8810 ψαιῦθά, ΠΟΥ ΟΡ 1 δή 
6 ρουιβῃθά : ὑμθῃ β[ι)6 ζοοὶς οὔθ οὗ 6. Ὑ ΔΘ Ιρ08, τηδθ ᾿ΐτα ἃ γουῃρ [ἸΟῊ. Απὰ ἢὸ 

σγοηῦ ὉΡ Δα ἀονσῃι διημοπρ 86 ᾿]0Ὼ8 [{Πυπθεθδα], 6 ὈΘΟδΠΙΘ ἃ γοιης ᾿ἰο, δηὰ 
1 Ἰοασηϑα ἴο οδίοῃ ῬΤΘΥ͂ ; ἢ6 ἀθνυουγθα τηθῃ. Απα ἢθ ΠΟῪ [κπὲν νεῖ] 18 ψίάοννδ 
᾿ ἃς τὰ , 8πα δ6 ᾿αΙὰ νγαβῖθ Ὁῃμ ὶν οἱ Ό168 ; δηῃᾶ [6 ἰδπὰ δηα 115. 1] 658 6 ΓΘ ἀ.680- 

ἴθ ἃ ὉΥ {Π6 ποῖβθ οὗ 8 τοδζίῃρ. Απὰ [6 ᾿ρδίχθῃ πδύϊοῃβ σου δουΐ 
ἴτοτι [ὉΠ ῬγοΟνΙΏο68 δοὺ ἀρδίηδῦ ἢϊπὶ|, Δα Βργθαὰ ὑῃϑῖσ ἢθῦ ΟΥ̓ ἢΐτη ; [16 δ 

9 Δ Κθη ἴῃ ὉΠ 61 Ρἰῦ. Απά {Π6γ7 ναῦ Ὠίτῃ ἴῃ ψαγὰ ἴῃ οΠδῖηβ, δὰ Ὀγουρσῃῦ Πϊηὶ ἴο 
{86 Κίηρ οἵ ΒΑΌΥ]οΙ, Ὀγουρηῦ Πὶπι Ἰηἴο 8 βύγοηρμο]ά, ὑπαῦ ἢ18 νοΐοθ ταὶρσἢῦ ὯῸ 

10 Ιῃογὸ Ὀ6 βοδῖά ἢ ἴπ6 τηουῃηΐδ1η8 οὗ [Β5ΓΔ6].--- Υ͂ τοῦ 6 Ὁ [|κ, τω] 1 ἃ νὶῃ6, 
ἴῃ γ Ὀ]οοά, ρμἰαηύθά Ὁν {16 τγαίϑσβ ; {γα ἃ] δηὰ [}}} οὔ ὈΓγδπο 685 νγὰβ 1, 

11 ἔγζοσῃ ΙΏΔΗΥ αΐθτβ. Απάὰ ἰὖ δα Βίγοῃρ, Τοὰβ ὉΓ βίαν ββ [δοϑρίτε] οὗ τ] 6.8 ; δᾶ 
115 στουί τᾶβ ΠΙΡὮ, ἊΡ δμοῃ 

12 Βεοῖρῃῦ, ἴπ ὕ06 του] υἀθ οὗὨ 18 
[Π6 οἰουάθ, δῃὰ νγβ δοηβρίσπουβ ἴῃ [ἴα 

ΤΆΠΟἢθ8. Απὰ 1 88 μ᾽ υοἰκζοὰ ἀρ ἴῃ ἔΓΥ. 
οδϑύ ἴο ὑῆδ στουπά, δῃὰ 86 ϑαβὺ νη ἀτῖθα ἀρ 18 ἔγυϊῦ ; ὈγΟΐθη δηαὰ τυ] Πογθὰ 

18 σόγὸ 118 βίτοῃηρ' τοάβ, ὅσϑ δοπβυτηθα [ἀδνουῦτεὰ] θη. Αμπάὰ ΠΟΥ͂ 1ὖ 18 μδηῦθα ἱπ 
14 7Ὁ06 ψ]] ΘΓ 688, ἴῃ 8 ἰαπὰ οὗ ἀτοιρηῦ δηὰ {ῃ1τβῦ. Απάᾶ ἔἤτο ψοηΐ ουὖ οὗ ἃ τοὰ 

οὗ 118 Ὀουρἢ8, οοπβυτσηθὰ [ἀενουγοὰ͵ 18 ἔτιιϊδ, δα (Π61Θ ννγᾶβ ποῦ ἴῃ ἰὺῦ [πιοτὸ] ὃ 
Βίγο:ρβ τοὰ, ἃ 8.8} [βοορὲγα] ῸΓ ΤΌ Πηρ. ΤΉΪΒ 18 ἃ Ἰαπιθη δίοι, Δα 5}14}} Ὀὸ ἴος 
ἃ Ἰλτηθη!δίίοη. 

γεσγ. 1. δ8ερὶ.: ... ἐστὶ τὸν ἀρχοντιν--- 
εν. 8. ἈΚ. ἀσιπνδησῖν εἰς των--- 
Μεῖξ. δ. Κ. ἴδεν ὁτι ἀσωσται ἀσ' αὑτης π. ἀπώλετο ἡ ὑποστασις αὕτης, κ. ἰλαβιν ἀλλον-- 
ον. 7... 

φυύσωσενε--- 
. ἃ. ἐνέμετο ἦν τ. θρασει αὗτον, π. τ. πόλεις αὐτων-- ΜΙ: Φέδιοίέ νίϑμας ΌρενΕ, δ᾽... ἐπ ἀερενόσοαι 

Ψψεῦ. 3... ἐν κηβέω, “. ἐνέγκαν οὗτον ἵν γαλειγραι.--- (ἘῸΓ 055 ῥο ΟἾΒΕΥ οορΙ68 τεδά 655 αἱ.) 
γεν. 10...... ὡς ἀμσίλος, ὡς ἄνθος ἦν ῥοαι ἐν ὑδχτ,-- Ὑ].: . .. φμαεί νίκα ἐπ Φαπρυίπε ἔμὸ ἐωρεν ἀρυῶν,--- (Έοε 

ἽΘ᾽ 23 ιδεζτὸ 'κ ἃ τεδ ηρ: ἼΘ᾽ ἐπ εεϊοἐςμαέπε ἐπα. 
νοῦ 1). α ἐγένοντο αὐτὴ ῥαβδος ἰσχυος ἐπι φυλὴν ἡγουμένων, κ.. 

δέαέμνα Φ᾽π: ἐπίδν'" Κγγεοηᾶξε-- 

.. ἐν τω μεγεϑι; αὗτὴς ἦν μέσω στελιχιων»-- Μαῖα: 

ΨΥ. 14. ϑερῖ.: . .. φυλη εἷς σαραβόλην θρηναν στιν, π. ἔσται εἰς ϑρηδον. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1-7. 

ΒΥΧΒΟΕΤΊΟΑΣ ΒΕΜΑΒΙΙ. 

πο Ῥαγδ]}}} ἴο οἷ. χΥυΐ, βοννβ ἰἴ86 Η" ΟἸΘΑΣῚΥ ἴΏ 
αδοΐλποο διὰ ἔοιτο: ἰδαΐ δἷνο ταΐοττοὰ ὕο ἰδ 
κίηράοηι οἵ Ψοτυδβαίθτα ; [18 ἰἰα8 (86 βᾶπ)8 δῃὶρ- 
ἸΏΔΏΣ δίγ]ο, 106 καηλ Ὀοστονγίης οἵ ἥμηγαίνθ 
ἐχργοβαίουϑ ἴοι ἰδ6 ρμἷαπῦ δῃὰ δεϊΐτηδὶ πψου]ὰ, 

Δύτοο5 ῬΑΙΕΔΙΥ ἴῃ βΈΠΘΓΑΙ, δὰ ἴῃ Ῥαγ ΘΟ ΪΑΓ 
: οὨδ. 

ΕΣ. 1. ΠΝ. ᾿αἰτοἀποϊηρ ἃ Ῥαγίΐδὶ οοῃ ταδί, 
τος 

δὸ ἴἰπδὲ 6 “ὁ Ῥτονεγ" οὗἨ [ἢ8 Ῥγονίουβ ομαρῦεσ, 
ἴσοι (6 κἰάς οὗ 1.6 ῬΡ6ΟΒ]6, ἱθ ΠΟῪ Θοπίροη σα Ὁ 
᾿ὼ ἰοποοιιὶοίλοι, ἔγοπὶ (6 δἰ οὗ [πὸ Ῥγορδοῖ. 

ἐξ δὲ δἰ εν (ροωμεὶ ΒΥ οὐ [86 τη046] οἵ δοηρδ ἐἶκ 
4 (Ὥγου. χχχυ. 2δ, ἢλν.), ἃ Ἰδιχοδῖ, Πο90 Θοςῶ- 
δίοῃ 6 σοη ει ]αἰδα 88 δη οχ  βυἰηρ ΓΟ] γ. Τδαὶ 
το ἩΔηκΒ ΟΥΕΥ [86 Κιβράοιθ 'β δἰγεθῦ δῇ 
δου π μ} 150} 6] δοῖ ; Ο6 ΟΠ]Υ͂ ΓΟ ΌΪΓΘΒ ἴ0 80 Π|Π) 0} 
πος ἔμ μα οἸμΑ δα ἱπῦο [86 ῥτγεδοηΐ, 8 ογάου ἴο 
διηϊ οἰ ρα Θαδὶ γ Ψνμαξ 18 Δθοῦϊ ἴο ἈΑΡΡΕΉ. ὙΠῸ 
εἰ. ἰΐ. 10.--- 6 υσέδβοϑδ (οἢ. υἱΐ. 217, χὶΐ. 10, 19) 
'νο ον ση γ ἰδὸ ὀχίστίρ ΚίηρΒ, δοθόοδῆας δηὰ 
φομοίδοῃϊη, 88 ΓΟΥ 8] ῥα ἴον ὑ86 διΐιγο οἵ [86 
᾿σσδοϊ εἰδὴ Κιηράοα. Ασοοοτάΐης ἴο Ηᾶν., [86 
λσδοηὶ ἨΔ ἀενοϊοα ἴο ὅπ ᾿ϑανίαΐσ ΤΟΥΔ] Γδοθ ἴῃ 

τ4]. Ῥαγροβεὶν οὗ ζαγϑοὶ, Ὀθοδῦδε δανἕὰ 
Δ'Ιουϑ 86 ἰοσιιμδαὶθ ΟΥ̓ΟΣ 4}} [86γ86] (Η ἀν.). 

-- κί, Ῥαγοηθιηδδῖα ὑπ Ἡ . 

γόοιο. 3-9. Τλε Κίνρο. 
ε:. 2. Τῆι αὐἀάγορα ἰα αἱγοοϊοὰ ἴο Εἶθ ῬΘΟΡ]ο. 

πρβοββὴ τα ἴο Ηεηρβί., ἴο {86 {τίς οἵ Φυάδη, 6 
Ῥεορὶα οὗ ἴἢ86 μγοβεῆιῖ. [πνναὶὰ "ϑδκεθ ΕΖοκίοὶ 
εἰηρ Ὀδίοτομδηά, ἴῃ ὑπ βρὶ σὶρ οἵ ὈτγΟΡΆΘΟΥ, 8 
χὐρήρον ὅτ Ζοάοκίδι, ἽΝ βᾳ το ἀ τ εν ΟΥ̓ΘΓ- 

γι. ἰἰσίς ὄνθῃ αἰΐοιβ ἃ Γ8}, ργίησοϑ, 
ἑηίο [6 πἰ πα αγ, Ὡσίπος ([Ὁ}]ον 1} τὰ Ξορὶ.}, ἔοσ 
ἴδιο βαῖκο οὗ 1:18. ἰοτρτείδ ἤοῃ. ΤΩ. ΤΏΔΚΟΒ 
δομοίϊδο βίη [μ6 ϑυυ᾽οοῖ, ψῃο, ἢκὸ Ηὐἰζοϊκὶ9ὶ, νωϑ 
ἶ ἘΕΙΚῚ 1 ΠΕ τροῖΐμοσ οὗ [μ6 Ῥθορ]ὶθ ἰω Δοτῃ- 
δαϊεῖη (οἷ. χχὶ, 25 [20]. Οομαρ. (αἱ. ἱν. 28 8ᾳ. 
[ναι : ἴῃς διροθμῦ ὁδοῦ, Ηἰτζιο: [δ9 
γβορὶς οἵ ᾿δγϑὲ]. Ηζν.: δποίοηΐ ἰδρθὶ ἴῃ ἰΐδ 
ΕΓ ΠΕ ἴοι. ἘΜΙΕΥ ἱππ: δὲ ἃ ἈΜΤΟΠΟΝΙ 

4. ἙΚΌΒΤ. : ἴῃ ῬΘΟΡΪ6 267 86. Ἢ 
Ἔα ΑΕΊΚΩΙ ἴο ἴδ. χχίχ. 1 δα. ἀδ ς ΒΕΡῚς : 
86 ἱπ οὗ. χΥὶϊ.--- Το τοϊζοαροοῖῖνο γεΐογοδοα οὗ ἴθ 
ἤφατε οταρὶογοὰ (0 Θεῃ. χ)ὶχ. 9 584. 8 αν οηΐ, 
τοεοσαγοοσμὶδ ἰἰ86]7 αἷϑὸ Ὀγ 1.6 Δ)] δῖοι ἴθ διάδῃ, 
ὡνὶ 6 ποῖ ραϊπεαϊά Ὀγ ΚΙ. ; πιοὲ Βεοδυνο [86 

δ Βοο ἰυγηθὰ ἐπ πιαέατε ρονίεηι, 4}} 180 
ἴδε τ οε!]ὰ ἐμὲ οομίχαδί δυΐϊϊ δῷ ἃ δοί- οὔ ἴο [Ἐς 
Ῥτοπιΐδο ἱῃ ὅδη. χὶϊχ. Οορ. Ναπι. χχὶ!. 24, 
ΣΧχῖὶν. ὃ. ΤὮδ τόῦαὶ πδλίυτο ἰδ Ἰωσαηϊ ἴ0 ὃ6 ἀς- 
μέεἰϊοὰ (““ οὗ ὁ40.Δ] Οἰτίὰ ἢ οἴπον ἱπάεροηάοηϊ 
διὰ ῬοΕΣᾺ] Ὠδίίουδ, δα 118 τουδὶ πδίυτο ψ88 
νοὶ αὐ }}} ἀἰσρίαγοι, Θαρϑεία!ν 16 ὅ᾽0 εἰπιθδ οὗ 
Ἰλανὶ ἃ δὰ βοϊοσηοη," ΗΒΝΟδΤ.): Φεγυδαϊθτη [ἢ 6 
ῬΟγαὶ εἰΐγ (Βον. Υυ. ὅδ. ΤΠ οοϊηρίδἰηΐ [αἰτὶ 
λορίης σῇ ΠΡΌ. [Κιμοῖ,, οαὐ ἴθ οἶμον Βδῃ 

ὩὡδΌϊΟΟδ ἃ ἀου Ὁ]6 τορτόδοῖ, {Ππ|2ξ 15γθ] οοη(Οττοδ 
ἴ36} το πὸ Ὠοαίδβοῃ ποῦ] ἀ-ρόνοσα, δὰ ἐμαὶ ἰΐ 
ἴδυς ἀοείτογο ἰΐθ Κίηρο (")ῤ. Ἡθμοο ἰΐ ἰΒ γαῖ Ποῦ ἃ 
οὐδρἰδίμ᾽ δραίηδς [86 [8γδ0] οἵ ἐμαὶ {της.]-- δι 
ὅθο ἰδΔῪ στη δθοης ἰδ πεὶρ! ουτίης τογαὶ 
διδλῖοϑ Ὀοϊοκεοῃβ πιαὐοδίϊο τεροδὸ δηοὰ οοῃδβοίοιν 
36ΕΌΓΙΓΥ, --- [6 ἔδατ]θοθ ὁπ ἐχεϊυς (Δ. ὉΥ͂ ταὶ τὰ 
πᾷ Ῥοαγ. (Ο(ὐτωρ. ἰασῖροΣ οἷ. χυΐ. 14.)--- Τῆς 
ἀπῆν ττοὶξ ἴα δῖ διιους γουσδ ᾿ίομδ (3 δ 
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[86 γοῦῃρ Ἰΐοῃ προ διγθν ρῸ68 δε ῥτὸν, 
2 8 ΔΏΥ͂ γοῦπα στεδίατα ἩΈΙΟΝ ἰδ 501}} ΝᾺ 118 
Ἰροἴμον, ἴῃ ῬΑγ θυ 0Π6 γουηρ οἵ [6 ]ϊομ) 
δοχυμδιοῖα Ὀγουσὶιῦ Ρ 6 Υ τογα] ἈΥΤΤΕΝ ἴῃ ΤΟΥ͂Δ] 

ἸδμἀοΌΣ, ἔοτ ἃ Κιπρὶν ἀοδίληγ. Ῥουθὰρδ 6180 8 
διηῦ δὲ 1Π6 ὅτβι οδίδ 8] πιθηὶ οὐ ἔπ Κιησάοιῃ 
οΥ̓͂ ἰδγϑδὶ, νυ ἰο πουἹὰ 86 “" ἰκκὸ 411 [Ὡ6 παάζοης " 
(1 ϑαιι. υἱϊῖ. δ--90)! : 

γὰγ. 8. 88ὁ6---ἰῃο τογαὶ τηοίμογ-οἱἐν (1,Δπ|. ἱ. 1). 
-- Το ὁ89 οὗ ΒΟΥ γουηρ 01Π68, 80 ἰπαὶ ἱπ ΠΓΙΣἪ 

ἸΏΩΥ Ὧθ ἰβοϊαάεα ἐμ6 ἰάοα οὗ ἐῃο ἱποθαβϑο οἵ ἰδ 
Υ 1 [ταὶ], ᾽ἰ8 ἀοβογί θεὰ θη γον ἔσομη [86 μδιαΓα] 818 

85 ὃ Τὸ] γουηρ Ἰἰοη. ΠἽ ἴδ: ἴο βιδῦσιι ΘΙΨΑΥ; 

ὮΘΠ6Θ: [0 ΒΟαΌΪΓΕ 88 ὈΟΟΙΥ͂ ; αἶδο: ἴο ὕδβασ δϑΌμα ον, 
ἰηΐο ΜΆΘΟΙ φθη86 δε οἰδιδο, 86 ἀονοισϑὰ πδϑὰ, 
ἱπατη α αίο] Υ ΟΥ̓́ΣΡ. ΟὈΒιΡ. 88 ἴο οθοσΒΑΣ, 
2 Εἴημε χχὶϊ, 82. Ὑμαὶ ἰδ ἰβοῖὸ βαϊὰ (νοσ. 80) 
οὗ [9 “ΡΘΟΡΪΘ οἵ [89 Ἰαμὰ ᾿᾿ ἱπ Γοΐθσθηοθ ἴο ἐμὰ 
δηοϊηἰίηςν οὗ Φεβοαμαζ ἰ8 ἰακοη ὈΥ Ηοηρβί. ἴῃ 
ΘΟὨΘΟΙΟ; ἈΠῈ} ἰΐ9 γοσδ. Η6 Ὀθοδμθ ἃ γουῦμα 
ἰΐοζ,, ὁδπ α͵δὸ Ὀ9 δαυϊναϊοηΐ ἴο : Ὀθόδμε ἃ Κίηρ; 
δρὰ νοΐ [οἸϊονο ἸηδῪ Ὀοίοκοῃ ἐδ ροϊ ἱιίοαὶ 
ἀονεϊοριμοδὶ οἵ Κἰμρὶν ΡονοΓ.- εν. 4. Ἠοασὰ 
οὗ ἴσο: δ. ψ ποθὴ ὦ 9 ΓΌΟΌΣ οὗ 1.6 Ῥτοχὶ ΠΥ 
οὗ 4 ἀονασίδεϊηρ Ἰ᾿ίομ δρεεδάβ, δηὰ ἰμθ Ὠππξ 
ἴῃρ οὗ 89 γσανθβοιϑ Ὀδαδὲ ὨΟῪ Ὀεβρίπὸ; οἵ, ὑδωῖ 
{πεῖν δὲνεπεϊου νὰ ἀϊγοοϊθα ἰοναγὰβ ἴτὰ ὉΥ ἷ8 
τοδσίηρ, 80 δαὶ ΤῊ Ρτοοσθοάοι ἴο μαμπΐ εἶτ. Α5 
ἴο {π6 ἔδλοξ, 8εὲ90 2 Κίηρθ χχίδ!. 38, 84. -- ΠῚ ͵θ ἃ 

Βοοῖκ, ἃ της, Ὑ Βἱοἢ ὁπ Ρυΐβ Ἑμγουρῖι {π6 μο86 οὗ 
διυϊπμῖο ὑπαῦ τοαυΐνο ἴο Ὀ6 τοβιίγαϊποὰ (3 Κίηρε 
χίχ, 18), ἴο διίδοῖὶι ἴο 1 [86 Ὀγα]6 Ὁ ψἢϊο ἢ {Π6Ὺ 
810 ἰοὰ, ΒΥ ἩϊΟἢ 4|8ὸ ὑποὶγ ΒΟΟΣ οὗὁἨ ὈτοδίΒἐΒ Ὁ: 
οΔἢ Ὁθ Ἰοαθοηδα. 

οι. ὅδ. ὕρ ἴο τηΐ8 μοϊηΐ, ὃ; ον [86 
οὗλον που]ά-Ῥονοσ, ΒδΌυ]οη (2 Κίηρβ χχὶν. 7). 
ΟὐμΡ. ςΒ. χνὶ, ῬΠαγδο Νϑομο μα δρροϊπἰοὰ 
δομολαϊκίτη Κίηρ, τθο ἰ8 Ἰοΐς οαΐ οὗ δοσοιυηΐ ἴῃ [86 
Ἰωυηοὲ, Ὀθοϑιδοὸ ἀθαῖϊ δὰ ἀσργίνοι ἢἰπὶ οὗ νλδ 
ΟΙΌΨΗ, ἃ Κίηρε χχὶν. 6. Εὸσ ςοπποοίίος, 84 
ἐδ οταϊ θὰ 82 ἐδ, διὰ {πιεγοΐογε ποΐὶ ΔΘ 6 Ὑ- 
ἱῃσ ἴο ἔο γοργΓεϑοβίδε 08 οὗ νὰ σ. 8 (οι. γναζ. 6). 
ἀἥα ΦοΒβοϑθΣ ΟΪΥ Φομοϊδο ἢ σ8ἢ ΟΟΙ6 ἰπὲθ 

νἱονν.--- ΠΟτΊ), ΝίρΡἢ81 ἔτοιῃ δγν (δ), ἴο 6Χ- 

τ: Ἑπαὶὰ : ἴο Ὀ6Ὸ ἴῃ μαΐ, ἴο ἴθ6] 660]6, 60 Φ 
ἐπι ἀδεμαιει 886 8ὲὺν {πδί δὴ τν8ῶϑ ἀοοοίνοα--- ἢ 6 Ὁ 
Βορο οδσ, Ηᾶν. δ θη. υἱΐῖ, 12: δηὰ β)ὴθ βδὺ 
ἴθδὶ ΠΕΡ ΒΟρΡὸ ψὰϑ ἀοίεττοα δῃηὰ δὰ δοτὴθ ἴο 
ποῖδίηρ, ἕο ψἱΐ, ἴπ6 πορθ δπιογίαϊποὰ αἱ ἤγβὶ οἵ 
ῬΟΘΒῚ Ὁ] ΤΙΝ, 1ΠῸ ἀοϊἑνογαηοο οἵ ΦεβοδθδΖ 
ἐβτουρὴ ἴ.6 Βυϊηϊδτίοι οὗ ἔργρε. Ἐχρεοίδθοη8 
ἴτοπι τς οὗδοῦ τοῦ] ἀ-ρόνον, ὕο ὙὨϊοῖ [.6 ἐγ 
οὐ] ἰΌΓΗ, ΔΙῸ ΘΓ Ῥηοθῖ δρρυορυίδίο, δίποθ [ἢ8 
ΒΑ Υ]οπἑδἢ φου]-ῬΟῦΤοῦ τ ἰοστηὶηρ 1[96}} δὲ ἔπ δὲ 
ΥΕΥΥ ἰἰπ6. “5 ἰδ δἰρ]γ: ἩΒῚ16 (ΒΘ) 88:6 

ποὶιοᾶ, οδο 58: Ὦδγ Βορὸ ἰουοὲηνσ [86 οηε τογαὶ 
βοὴ δὰ μογίδθὰ, Ἐιθὰ δλο ἰοοῖ, οἴς., 2 Κἰηρϑ 
χχὶν. 8 83. "3 δηδΕΓ ΡΘΡΙΘΟΌΥ ἴο [86 

“Σ 
γον δι] τ οὗ Φεοποϊδοβίη.---- τ, 6. Το )ηοϊδοίἢ 
οομαποίοί ᾿ὲπιθο] ὃ ἃ Κίηρ, ὀχδασὶν {κὸ οἴποῦ 
ἰεπζβ ; ΘΟΙΏΡ, Υϑζ. 8. Π γλτν ἴδ ἴο Ὧδε ἱταπαὶαίθα 

Ἰίοπθβθοβ, ἔμοη ἴμε ἰάθα τηΐρς ἘΠΘΡΟΌΥ Ὅδ τηδὰδ 
Ῥτοπηϊπθηῦ ἐπαὺ ἢ6 δοίρα αὐ δ 8 ἸπδΏΟΥ οὗ ἢΐ8 
τροἴμθγ, να Σ. 2.--ῦεν. 7. γγ. Αρδίπβὲ ἴ8μ:6 560 80 

πὦλίο Ηᾶν., οβρηξ., αὐνὰ οὐμον δάορῖ, ᾿ξ πιῶν ὯΦ 
βδίὰ ἐπα {πὸ βρυτο ποιὰ Ὀ6 δυδπάοιιβ, διὰ [ἢ ἱ 



188 

ᾧ Κίηρβ χχὶν. 9 τοίου ἴο ποίμίηρ 80 Βρθοΐβὶ 88 
186 ἀοἢὶειμοηῖ οἵ νάονβ. Ηχν. : ἐλεὶν (601166- 
εἶνα : οὗἨ 186 8]4ἴη, νεγ. 6); ΒΝΟΒΤ. : λὲδ (ἡ ποτὰ 
.6 88 Κίηρ νγα8 θοιυπὰ ἴο Ῥτγοίθοῦ), δὲ [86 ϑᾶτηθ 
[χη {86 ῬΘΟ)76᾽ 8 ψὶάοννϑ, {Π 6 »ε ϑοης πιῤδεγαδὲῖοϑ. 
ΟΥΒΟΣΒ: ἶςὸ οὐὈβεσνοᾶ ἢἷ8 ψἰάον (σοῖα Ὧ6 δά 
ταδὰθ 80 ὈΥ͂ ἀδνουτγίηρ ὑμοῖν Ἀι808148).. Ηθ Βδὰ 

. ἔδοπη Ὀδίοτθ δἰ δγεδ. ὙΓΉΣΟΡΙΣ ὁαπ ΠαΓΑ]Υ 

δίκην ἤογα ὁ“ Ἰάοπ β᾽᾽ Ἷἢ [δ ΟΓΪΏΔΙΣΥ 86}86, 
ἰἴς νουἹὰ δ 80 θη γεν ἀραϊηδὶ ἴπ 6 ΡΑΓΆ]]6]18πὶ 
(ὨΠΥ 1). Τὸ μαββαρδ τϑιρδίῃβδ ἤραγαξίνο ; δ]. 

τουσὴ ἴμὸ Κίηρ τοίοιτοὶ ἴο Ὀσγεδίκα γοῦἢ ἴδ. 6 
δρυγαῦνο ἀγαθοῦ, [6 18 βροίκεῃ οὗ ἴῃ 8 8[}}} πηογο 
ρΡΡγορτγίδῦθ ριοἴοσί8] Τηϑη ΕΓ. ΑΒ ἰῃ 88. χἰϊὶ, 22, 
ἴδο ψογά ἰπ αὐοδίϊοι ἰ8 αϑοὰ μοοιϊοα! }ν οὗ σαονοα 

8068, ὁ,6. ἐτάκρα οἵ {ποῖν ἱῃ ΒΟ δηΐ8, 80 ὮΘΓΟ 
Ἰτομίοα ]γ. ΦοΒοΙδο ὲη ἰ8 ἀθϑου υ6ὰ (2 Κίηρε χχὶν. 
9) 858 δἰ ἱοροίθον κὸ ἢἷ8 ἰαῖογ (6 οἱ Κι), τ ο ἢ 
τ᾿ ποῦ Ὀ6 ον ]οοκοά; νν}116 (2 Κίηρβ χχὶϊ!, 82) 
1 ἰ8 βαϊα οὗ Φθθοσμαζ, ᾿ποῖὲ βομεγ]γ [μὲ μὲ ἀἰὰ 
ἃ8 “"ἢἷδ8 [δῦ μόγβ. [{ὀἀψὸ γοσγὸ δα δὰ ὕο σΟ]ΟΌΓ 
ἴμι6 ροτίχαϊϊ οἵ εμοϊβοιιίη ἴγοπν οἷν Καοσίραρσε οὗ 
Φοἢοίαϊκίηι, ποὺ Φογ. χχὶϊ., ΘΒΡΘΟΐΔΙΪγ γ0Γ. 18 5α., 
οἴοτβ, ἴῃ ναὶ 18 δα] οἵ .εἷθϑ ἀδβροῦ!ο ῥαβϑίοῃ [ὁ 
απ, 411 ὑπᾶῦ 'β ἩΘΟΘΒΒΑΤΎ [ῸΓ ἃ μοοὰ ὑπάογ- 
βίδα οἵ ΟἿΓ ράββαζθ. 171) 8. ὑπογοῖοσθ : ἢ 

τοοῖνοριὶ, ἐ. 6. νγὰ8 δηχίουβ αϑουΐ (ὅδ. χχχίχ, 6), 
κα 6 --- ἢ18. ρα ιθο8, ὈΪ]0 Ὁ }νῖ8 δῦ! οτ, νος 80 
ΒΟ0ΟΩ (Δ ΕΓ ἴὮγχοε τη ἢ8) ὈούΔηϊα ψ] ἀονγοα μ4] 8 668. 
Απὰ δα {ἰᾶὶ ννὰβ [86 οὈ]εοοῖ οἵ 1.18 δῃηχίοιιϑ Ποῦ ρα 
δηα Ἰοηρίηρ, εἰϑοοπαποῖοο ῃᾶοά, 1ΠΑΒΙΠΠΟΝ 88, 
[ον 1118 Ῥίδοθ, ἤθ ἀδναϑίαϊοα 186 οἰτί68 οἵὗἨ ΟἾἾ6Γ5 
(ὑμοῖσ). [Εν ]ὰ (ἸΔἰκὸ ὑπ6 ΟΠ Δ]4.) γοϑὰβϑ υγ Ὁ, ἴγοτω 

»υ: “᾿ὁμαϊζεγοιὶ {πιο Ἷν ραϊδοθβ. " ΤΊ σονιὶβ '᾿Ὥ Τὴ 

ἀοβογῖνε [ῃ6 ἀἰδοσάον οἵ ἴῃ Ἰαηὰ. (ΟἿ. χὶϊ. 19. -- 
γεν. 8. ΤῊΣ οὐϊεοῖ οἵὨ 3); ἰ8. σοτηρ! οὐρα ἤτοτῃ 

Το δοδέμοιῃ Ῥϑουρὶϑθα τουπὰ 
δϑουΐ, εἰσ. ΕΑ: ΤῊ ΚᾺΥ ΟΠ δ] άθδῃ Ποῖ 
(ςἢ. χνὶ. 8). Ηκνοδτ.: “ἼΠ6 Ῥγονὶῃο68 ΔΓ6 {116 
ΒΌΓΓΤΟΙ Παρ σου Π ΓΙ6Β, 85 ρασίβ οὗ [Π6 ΟΠ δ]άθδῃ 
οἴ Ρὶγο; σοΡ. 2 Κἴηρ χχῖν. 2, δοοογαϊηρ ἴο τ] σἢ 
Ὅπ6 ϑγγίδηϑθ, Αἰμμῃοηϊῦεβ, δὰ ΜοδΌο8 67 
δι] Π6 ἃ ἀραϊηδ Φοϊιοίακιη, (Π6 [ἴθ οἵ 
ΦεΠοϊδομλη."᾿---ΟΟἸΡ. νον. ἐ: οἰ. χὶΐ. 18.---Υ͂ ἐγ. 9. 
ΤῸ ἰδ ΟΟΒΙΡΟΙΊΔΣΥ ἴο ἰΥΆμϑροῦῖ 008 15 ΙΑΣβ6 δῃὰ 
ΥΘΓΥ δύχο! ας σα ρ68᾽ (7. Ὁ. Μ Ι0Η.).--ΟἼ͵Ἐ Β6 Βεδί δ θη- 
ψοῦ]Ἱὰ (τι τηλάθ δὴ δηὰ οὗ ἴῃ ἀοτϊηΐοη. Ἀ5}}}} 

Ἢ 

ΓΟΟΑ]Ϊ8 νοῦ. 8. [ἴπ οἰδίσιδ, δε νοῦ. 46ά. Τὸ {89 
Ἰρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΩ, οουηϊογρασί ἴο ““ἴο ἐδ Ἰδπὰ οἵ 
ἕκνρο." ΑΒ ἴο ἔτ. ῬΔΓΆ1]6]8, 8606 10:9 ψΘΓβ68. 
ϑισοιρμοϊὰ (Ηερ. ρ].), ὧἂθ΄ ἱπάδβηϊζα, ροείϊο, 
εῃ6ΓΑ] ἴετ (δυάς. χὶϊ. 7). Τηδὲ ἷδ νοΐοο, οἵο., 
μΡοϊηῖρ ὑδὸῖκ ἴο νὲσ. 7. 2 Είῃρβ χχὶν. 12 οουἹὰ 
ποὺ ὕκ ὀχργοββοᾶ οὐβογνϑο, ΟΥ̓ ΠΙ68Π8 ΟΥ̓ {86 ἴοτο- 

τἰας (οἸ]ονβ. 

βοίπα ἤρσιυγο, ΓΠπΔ ἴῃ ΤΘΙΤΩΒ 6] ἴο γόσ. 4. 
ἮὯδ᾽ ΤΟΤΕ Βρ6οΐΑ] οἰδιποηΐ οἵ ἴπ6 ἩΦΙΟΣΥ ἰδ σου- 

ο68]6α ὈΥ͂ [86 ρΡοείίς νοὶ]. 

γετβ. 10-14. Τλε ΜὨοίλεν ς ̓ ἄίηρε. 

ἰσῖ 85 ἢ οἢ. χυὶϊ., ἃ ἰσταπδί ἕο ἴο δῃοῖῃοτ 
βσυγθ, ὩΔΙΏΘΙΥ, ἴο ἰμαῦ ὙΒ1ΟὮ 18 ΠΕΙῸ (νον. ὅ 84.) 
υαϑοὰ 85 ἴο Κίηρ Ζεάοκίδῃ, [ἢ 5υ)6οῦ 511}} τοτηδίη- 
ἈΚ ῸΝ κΚίηραοπι. 

ΕΓ, 10 ΤῊΘ δὐάγοβθ, 88 ἱῃ στοῦ, 23, δηὰ ἰΐἣε 
Δ ΟἾΠΘΣ, 0 18 οοϊηραγοὰ ἴο ἃ Υἱ6, 8 8180, 88 ἴδθσε. 

ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

ΦογΌβα]οὴ (5. Ιχχχ. 9 [8]. ἷὼὰ {πγ διοοὰᾶ: 
Εννα]ὰ : ἴῃ ιὲ5 ΚΘ 688, Π|κὸ [Π66 (Ζοάεϊίδῃ 1) :-Ὁ 
ΔηΔΊοΖοΟΙ δ ἴο ἐπ ἐλν παηιε.---ἨΈΝΟΙτ.: “10 δου- 
ΘΟΓΏΒ ἴδθ6 " (ὨπτΞ- Π. οοταρ. ἐν “αραβολῃ, ΗΘ. 

χὶ. 19), ἐ,. 6. ψηδὺ ἰ8 Πότ βαὶὰ οἵ ἴ8 τηοί Σ᾽ ΔΡὉ]168 
ῬΓΘ- ΟΣ ΠΘΠΕΥ ἴο ἴΠ|6 Ῥδορ]α οἵ [Π68 φγοβϑηῖ---ἐμα 
τέδ αρίίων, οἴο. Κ᾽ Οἷὶ δηα Βαϑηὶ ἣχ ὁπ ἩΓΠΣΟἽἼΞ, 

. Ὁ" 

οἴ6Υ8 ἀογῖνο Ὁ7ΧῚ ἴτοιη ΠΩ. ΟΥ τοδὰ ΠΟ; ΜὮΘΓΟ- 

88 Ἀϊδοαῖον, Ηᾶν., δῃηὰ οὔδοῖβ δάορὶ Ὧγη, ΠΟ, 

ἕπ δἰἰοηέϊο ἔμο, ἴῃ ἰὮῪ τοδὶ, ἴ[Π6 ὮΘΡΡΥ͂ Ῥεδοαῖαϊ 
Ὥχηθ (188. χχχυϊιἔ. 10), Μΐο ΠΑΡΪΥ δ τὴς 
Ἰΐηθ οὗ Τπουρηῦ, δηὰ ἀοοδη ἡ δἵ 4}} ἣϊ ἱπίο {πὸ 
ἤρυγο οἵ [86 νΐηθ. Οἴθβεῃ. τοϑάβ: 3, “ἴῃ [Ὁ 

γἱηογατὰ.᾿" Τῇο δορί. τεϑδ: 93. “ὉΥ ἴδε 

Ῥοτηθαταπαῖθ ἴγεθ," Ὀθοδῦθα σἱῆθβ δηὰ μροσηδ- 
δῦοβ ΜΈΓ οἴζδθη ἔοι τοροῖμοῦ (ΝΠ. χχ. δ). 

᾿ΙτΖιο: Ηδ μιδὰ ἴῃυβ ἃ βυρροτί ἴῃ οοπίταάϊο- 
τἰπούίϊοη ἴο οἢ. χνὶϊ. 4. ΤῊ βἰτηρεβὶ σθῃ ὰθ 
18. “ἴῃ ΟΝ ὁ. 6. ἴῃ ἴΠ6 ᾿1ἴο οὗ 1Π6 δβἴδπι 
δυύδῃ. γετ. 2 Ἰοοκεὰ Ὀδοκ ἴο ὅδῃ. χὶῖχ. 9 βα., 
δηα [ἢ]8 νογβα ἰοοΐβ ὕὉ86 Κ ἴο νϑγ. 1] οἵ ἔμ βϑῃι)68 
ὁδαρίογ, θγο ἴδε ἤχυταῖίνο Αἰ]υδίοη ἴο {8ς 
Ὀ]οοὰ οἵὨ διε γταρε (Πθυΐ. χχχὶϊ. 14) βυρρεβῖβ {}6 

ἰηΐ οὗ οοπηδοίοῃ νὴ 186 νἱμθ ἥμιιτε. Οορμ. 
ὈΓΈΠΟΙ δἱ οἷ. χυ]]. 8, ὅ.---Ἴ εν, 11. Τ]ιοσο χτὲπ 
τ ἴῃ Φογυβα] πι -Φ π 828} βἴτοηρ βῃοοίβ οὐ ἢὈανὶὰ, 
ΔΌΪῈ ἴο πι]|60ὸ (ἄθῃ. χ]ῖχ. 10).---ἀ ΠΡ, οἷν. χνὶϊ, 

6. ΤΠ|6 εἰμρηϊασ δι χ Γοΐοσβ ποὺ ἴο ἴϑᾷ, Ὀαὶ 

τ Γ ἴο ΠΟΘ, Εἰ 6 γ ὕο {86 ὁῃ68 Ψ]1Ὸ νγὰβ Ὀβίοσθ 

ἐπ ῖ οΥ̓68, ἐ.6. Ζεάεοϊκϊα ἢ, ΟΥ Ὀδιΐοσ 611}1, ψ ἢ 
Ἡεηρϑῦ., ἴο [Πς βοθρίγοβ οοῃοοϊγεὰ οὗὁὨ δ8 οὔο, δηὰ 
ὑΠ8 ἴο [Π6 τουὰ} τῶθθ 88 ἃ σῇ ο]ῖ86. Τ|6 Ρ] υΓᾺ] 
ὈΤΙΞΡ, ὙΒοι 18. Ῥϑου δ ἠο Ἐζοκίεὶ, ᾿ἰὰ8 τηδάς 

ΤΏΘΔΩΥ ὑπῖηκ οὐὗὁὨἨ “]οΚοίβ,"".--- ὑτοίιβε στόπτῃ 
Ῥεύμνθοῃ [86 Π]1οἷἰς ὈΓΑΏΟΠ 65, τίβιηρ ἀθονα ἘΒ ιη. 
Αοοογάϊηρ ἴο ἔπ α]ὰ δῃὰ τηοϑὶ τηοάδσγῃβ, 1ξ βίδα 
ἴογ ἰδίοκοιοουάβ δηὰ ἀδγκηθβθ.Ό. Ηδνοῦτ. : 
“ΔΙΩΟΠΡ ἴἢ6 οΪουάδ, [Ὠχοῦ δπαὰ νον ἵβοτη."".--- 

85 ΟΟμπρίοὕοτι: δβυ͵εοῖ ΠΙΘΌ. 

γεν, 12. Ί που ἴμ6 ἱπιοσνεπου οὗἩ δυγι μη 
[τῦμοῦ, 66 ΓΟ] ον 8 1ΐ8 δρ!επαϊὰ στον τι, κὸ ἃ 
ἐἰβμμαίπρ ΠΑΒᾺ ἴγοσῃ [δ 6168. Βδδνθηβ, 186 οοξῃ- 
Ρἰοῖθ ονεσίδσον οἵ ἴδ νίῃμθ, ἐι6. οἵ Φουτιβδιθι- 
“πάδι, ἴδ0 ὈΪϊΓΓΏρΙ.θ6 οὗἨ Κίημβ, δῃὰ ἐμποσζενετῃ 
ἴη6 Ἀανίαϊο ἰοβίοια. Απϑνοσίηρ ἴο ἰϊ, Ἰθοσα ἰδ 
Βεγὸ ἴμ:9 Ηορβιαὶ οἵ Ψγ), 1ΐβ ὁπ]ν ἱπβίδῃοαε. ΟἿ]γῪ 

0Π6 Ππλυϑὲ ποῦ δϑϑυτηθ, Μελτδ πιοϑῖ ἰπἰογργοΐοσα, ἐμαὶ 
[1:6 ὈαηΙΒδπηθηΐ οὗ ἴ[Π6 ΡΘΟρ]ο ἰβ σβαΐ 18 πηδοαΐπξ 
(Εννα]ὰ 4180 τηβδίζθβ “"ἴ86 Ὑ016 οοηρστοραίίου ἔα] 
νι ἔπ Ἰεηρ ). Το αἰδιμηοϊίοη Ὀοΐνοου ἐδμο 
πο ἊΡ 8. ἷβ ΤΊΘΤΟΙῪ [Ὠϊα, ἰδὲ ψὨ1}]Ὲὸ γογα. 
4- Ὀθν δ ]εα (86 οχίβιηρ Κίηρσβ, ὈΟΪὰ δα Ὀδασοσε 
οὗ δε Ὠανίαϊςο ΤΟΥ̓ΔΙΓΥ, διὰ αἵ ἴ.6 5δη8 ἐἶτης δα 
βιιρροϑίϊνα, ὈΥ̓͂ {Π6}} [αἴθ, ἴο πὸ δεῖ: Ἰκίῃρ πον 
Ζεάοκίδιι, 88 9 τ; πβοπ, {πὸ Ὠανϊάϊο Κἰπιράοση 
᾽8 δα Ὀνογίθα, Ὀδοοταθβ (δ6 8} 7οὶ οὗἨὨ π6 Ἰατηθηΐ, 
δῖ δ ἱΓ ονοσυτΐησ μαὰ αἰγοδαν Βαρροποά. 
(Οορ. θϑυΐ. χχίχ. 27; 1 Κίηρε χὶν. 1ὅ - 76ζσ. 
χὶϊ. 17.}- -ΑΟἸ. νυἱῖϊ. 18. ΤΉγουσ ἴδδ δῆρον οἱ 
αοα. ἴο [8)96 ᾳτουπᾶ, οἷς. Ροἰοτγίδ), Ὀὰπξ ποῖ 
ἱηαϊοδιίηρ [6 οχραυσίδίϊου ἴο δῃοῖπογ }. πὶ. ---- ΟΝ. 
χυΐ!. 10, 9.--Π9Ὁ, οΟ]]εοίίνο ; σοι. ΜΗ νοῦ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ἴ1,. ὙΠῸ βἰηρτ]αγ, οομδίγυοα υἱτἢ (86 Ρ]Ό ΓΑ] οὗἉ 
18 γεσὺ, ὀοιρυομο δ [96 βίτοηρ τοίβ ἴῃ ἃ βίηρ]θ 
γίεν,, ἢ τοίεγεποο ἴο Ζοάθϊκῖδῃ. ΤῊΘ Β0 ΕἘῈΣ ἢ" 
τείετο ἴο ἼΟΌ, ποῖ ἴο ἸΌ2. Οὐοπιρ. 6Β. χνυ. ὅ, 7. 

Το ὅσο, [6 αἰνίμε ἰιαάρτηοπῦ ἴῃ 1ΐ8 ὀοηϑασοϊη 
ΟΒΑγβοῖοΓ, 88 18 Ἔχρ]αϊηϑαὰ ὈΥ͂ νοῦ. 14.---Ἴ ον. 18. 
Απὰ ΠΟΥ, τἰμερο ἴῃ ῬΓΟΒ6Ώ66 οὗ ἴδ: οἰΓουΣηδίδῃμοο8 
οὗ {1|ὸὲ οχὶΐθ, οοποογηΐηρ ἴδ σϑιηηδηὶ οἵ [8 
[)αν ἶς τΟΥ4] ᾿μθ. Ηθησο “ ῥἰδηϊτίηρ" αἴϊον ἴῃ 6 
τε ΠοΡίης πα ὈΌΓΠΙῺρ, σἈἢ 501}}} Ὀ6 Ββροΐκθῃ οὗ, δηὰ 

818. ἢοΐ ὁ; δοσοῦῃὶ οὗ [86 Ῥ6ορ]6, Ὀυΐ ὈδΟΔΏΞ6 
186 τοδί ἀπὸ οὗ ἴπ6 1)αντΐς τΟγδ] ᾿ἴπὸ ἰθ 11}κ ον 86 
ἴῃ 6χ!]ο.-- 9 πὶ]άοσποδα (Βσιυναίίν 6) --- σ]λθουϊ 
ΔῺΥ Α]] υϑίοη ἴο [πγϑϑὶ 5 ραββίῃρ [σοῦ ρσα πὸ τ] 6 Σ- 
πεδὰ (ΗΠ ἘΝΟΒΤ.), ν ἰοἢ 88 δἰ τοροῖθοῦ αἰ εγοηΐ--- 
Β᾽ΤΊΡΙΥ ἀεβοσὶ Ὀ68, ἰὴ οΟη ἰγαβὺ ἴο γοΣ, 10 84., ἃ (0}- 
ἀϊοίου οἵ οἰιαδιϊδοιδηΐ ἴῃ ἢ ]οἢ ἐδα νἱπο, δι Δ} 8 
Κιηράοιῃ, σδῆποῦῖ ργοόθρογ.---Ὡτοισμέ, οὈ͵οσῖίνα ; 
ἘΙΪτοαῖ, κι Ὀ͵)οο γα. --ἾὟ ον. 14 δἀὰβ ἴο (1) ἴθ ψταῖὰ 
οἵ σοα, δπὰ ἴο (2) [μὲ ΟΠα  ἀθαηδ δ ἱπδβίσα πιο δ 
(γον. 12). πὸ ὀχρίδιυδίίϊοιυ οὗ {πὸ το (νοῦ. 12), ἴο 
αἰ, (8) Ζοάοκ α}1 8 υδεησο (δοοογάϊης ἴο οἷϊ. χνίϊ. 
15 5η.). δνοραιν, οἰ. ν. 4; Ψυάψ. ἰχ. 15. --Βοᾶ οὗ 
ἕξ Ὀούδδδ (οἢ. χνὶΐ. 6) ἰθ ἴ0 τοὰ νὩοἢ [ἢ9 

ἢ. πιϑάθ, ὙὨΣΟΝ [6 δίτουρ, νἱϊα} ν οἵ {ἢ 
Τογδὶ νἷηθ οδυθοά ἴο β[ιοοῖ.--- ΤῊ ο]οϑίηρ δοηΐθῃοθ 
ΔρΡΡτορτίδίοὶΥ πόα ο8. Ὀοΐἢ μαγῖβ οὗ (ἢ ΟΠ ρου, 
--παῖ νοῦ Ὧ85 Ὠαρραποὰ δηὰ τῃαϊ ψ  ΐοὶ 18. ὕο 
ὮΔΡΡΕΏ. "ΠΡ. Ρτορθοεο ροτίθοι, (“11 ἰδ ποὶ 

[86 ἴΔΠΟΥ͂ οὗ ἃ μ] ΟΟΠΙΥ͂ 8θὸσ, Ὀὰὶ ἴῃ Ῥγοάϊοιίοη οἵ 
ἃ Ἰαπηεπίδιοη νοΐ Ὑ1}} δοΐῃ}}ν ἤἥον ἴῃ ἃ ὑποῦ- 
δαὶ γο]θο5 ἔγοτῃ [80 τἸηουτ οὗ [86 Ῥϑορὶς,᾽ εἴς., 
Μπκνοδτ) ἢν. : “Αμὰ ἱἰτ νὰ8 ἔον,᾽ οἷο. ; 88 
ἰβίοσγί αὶ ποῖος οὔ [δε ψὈΡΒΘαΙΘΏΓΠΥ τί θη 
ῬΓΟΡΒΕΟΥ, ἴο ἰὐοβί 118 ἴγῃο [18] πη. 

ΤΗΞΟΙΌΟΙΟΘΑΙ, ΒΕΜΑΈΚΒ. 

1. Ἡδνογηϊοῖὶκς ἀοβοσῖθοβ ὑπὸ [1 8 η161}}8] ΟΠ αΓΔΟ- 
ἴδτ οὗ 1818 ομδρῖθν 88 ̓γτίοδὶ, Ῥγορῃ !ο8}1γ 6] ρίας. 
Εννσα] ὰ 6 41}15 ἔτ ““ἼΠ6 Ὠοᾶε] οὗ δ) ΕἸ ὁργ ""--- “ΔΙ 8116 
8δ6 ἴο ἴμο οοπεϊσυςῦου οὗ ἰδ 11Π68,---ἰ}6 ἤηοαῖ δηὰ 
ταοοῖ τουομίηρ οὗὨ 41} 5 ἴ8ο ΟἹὰ Τοβίδπηθηϊ." ΑΒ 
ἴο ἴπ6 ἴοττη, ἣθ 8408: “ΤῺ Ἰοηρ ᾿ΐηθ ῥγοναὶ]β, 
Ὀμ ἰδ ἰ8 δι πιοδῖ αἰ γᾶν αἰν  ἀδα ἴῃ ἴη6 τη ]6 1ηἴο 
ἵνγο σοπιρὶοῖθ δαῖνοβ, 8ὸ ταὶ ἴδο βοοομῃὰ Βα] 
ΔΌΤΙΡΌΥ ὑτοίκοη οἱζ᾽ ἔο]ονθ ἴῃ6 ὅγβί ΟὨῪ ᾿ἰΚα ἃ 
Ὀσίεί, ἰτβηείομηῖ, αἱ ΠΙ ΒΜ ΈΓΗΟ, Απὰ 1λπ8, ναὶ ἐδ 6 
ςοοπδίτγυοξίοη οὗ ἴπ6 ψ}0]6 ΒΟῺ 9 ἰβ, 8 ἰο 18 ἔνο 
ἀϊτοοϊίοηβ, ἰΒ τορέδί δα πῃ ἔπι Ἰΐη6." 

ὦ. [ 18 ἃ βοῃρ οἵ ἴδγοθ ἰίηρβ; οὐ οὗ ἵνο 
Ὀχοΐίκδεῃ, δῃᾶ μὰ Ὀγεακίηρ βοορίζο. 

8. ἴῃ τερδαγὰ ἴο 86 ἰϑίογίοδὶ τοϊδιίομβ, (89 
τοῤλ λον ΔΥΆΥ οἵ Φεβοδῆδζ ἴο Ἐεγρὶ 8 ῬΆΓΆ]]6] ἴο 
ταὶ οἵ ὁἐποϊδοϊιίη (ο ΒΑ ὈΥ]ΟΩ. 6 ἱπίοττηοάϊδῖα 
δομοία κι ἰ5 ἰος οαἵ : Ὀὰΐ Ὀδοδῦϑο ἢΘ 8. {δ  ΤΏΟΤῈ 
ἱταροτγίδηξ δηὰ 186 σμδτγαοίεγίδιϊα Ῥόσϑοι, ἴοσ 189 
Ὀορσιππίηρ οἵ [μ6 ΒΑΌΥ]οΙ δι βεσνίπἀλ6, δοἰιοϊδ οὶ ἢ 
ἦθ8. τοι πὰ ἴῃ [18 ἰγὰθ σο]οΌΓθ, (ΑΒ δἰτη ] αν 
Ζεάεκίδῃ ἰῃ 76. χχνὶϊ.) 

4. ἴι. ἴ80 Ἰοπ- ἤἥρυτα, Ἐῆ6 ΒΟΌΪΟΡ ΟΥ̓́Θ 
ἰπῖο ἴΠ6 168 ποῦϊα δϑροοῖ, οὐ ΜΔϊοῆ Ἡθηρί. τὸ- 
ἀπατκδ: “ΒΥ [86 οοηβιίξαϊίοι; οὗ Ὠππίδη πδίαγο, 
ἈΓΓΟΡΆΏΟΘΕ 18 ̓ ΞΘΡΑΓΘΌΪΥ σοῃπθοίρα 10} ἷσῃ γϑηκ, 
διὰ ἢ τον ἢ ἃ τας ὈΔΥΑΤ  ἰοταγὰβ 4}} ττῆο 
ὅτὸ ὈΑΙΤΙΟΙΒ ἰῃ “8 ἯΔΥ. Ηθ ΟἿΪΥ ὙὙθπὸ 6} 1κ8 
{0} Οοά ολπ οδοδρὸ ἰἰ8 Ὡδίιτα] ΘΟὨΒΘΗΈΘΠΟΘ, 
δδὰ ὑπὸ ψαὶκ οὗ ἰαλί ἰὰ ποῖ [Π6 αἰἰδί πυροὶ οὗ 
ΦΥΘΟΙΎ ὩδΔη. [ 5μου ὰ, ποννονοσ, ὕὉ6 [ἢ6 αἰΐαίη- 
παθῃϊ οὗ ΘΥΕΙΥ͂ Οἢς οἵ ἴΠ| Ρ6ΟΡ]6 οὗ ὅοἀ; δῃιὰ τ ἤοτο 
ὧς 56 πϑηπίης, δὸ ἐπὶ ἴη6 οοττυρῖ παίϊατο ὑπ (018 

189 

1861 τ ϊδουΐϊ ορροδί ἄομ, ἔμθγο πο ἀϊνὶπθ σθῃ- 
πανῳ ἴα κεβ εἴϊοεῖ, ΦοιοαὶαΖ δον Ὠϊηιβο] 8 
του» ἰγταμῦ ον αγὰβ 11}18 οὐ 81|076οἴ8, 

ὙΏΘΙΕ848 ἴπὸ Κίησάοι οὗ ἴδγ86] "ῶϑ ἀδβίρηδαὰ ἴο 
ΧὨ ὐ Οἱῦ ἃ Ὠδγοὶς ΘΏΘΓΩΥ δραΐηδυ [880 ΘηΘΙΐθ8 οὗ 
6 ῬΘΟΡΙς οὗ αοὰ, Οὐδ ἐμἷβ δοοουμῦ ἢ6 88 
ὈΠΙδἢ ν" 

ὅδ. Το Μοδαίαπὶς ἤορα τῶ Ὀουπηᾶ ἃ0 10} [86 
Ῥανίάϊο Κίηράοιι, 086 80: Ὀνθγβίοη 18 ἤ6Γὸ 11}18- 
τταϊοα ἤσοι οἢ. χυΐ. 22 54., δηὰ ἐϊ8 [Ὁ] ] τη ηΐ 18 
βδονῃ ἴῃ [815, τηαὐ δ 0 δρρϑαγϑὰ ἴῃ ἴῃ που]ά, 
ἀοοϊατοὰ, ποὶ νιϊμοιιϊζ ἃ τοίογθησα ἴο ΟἿΣ ΤΟΠαρῖεοσ, 
“1 δὴ 086 ὑγιὰθ Ὑ᾽Ίη6.᾿" 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

εν ἸῺ 8}} τἰο8 6 ϑοιτονἝα] δηὰ 
186 )ογί} αν Ὀθθ δχρμτιββϑα ἴῃ ΒΕ; (.).-- 
βαογοὰ Ῥοθίσυ ἃ δοπιραπίοπ οὐ ἴδε πεὶρηϊδ δῃὰ 
ἴῃ [89 ἀορτ8 οἵ 16 δῃηα [ρο] ρ. 8.46. [6 ῬΕΔ]πη5. 
-- Ῥηησοβ δου] Ὀ6 ρου Ῥ6ΟΡ]6, ΠΟ ΟΒΓΘ [ὉΓ 
[Π6 ΘἴοΓΏΔΙ δῷ Ὅ56}} 88 ἴετη ψο]ίαγο οἵ {δοὶγ 
Β δ) οοῖδ, τὸ ἡ μχο δγιλτι δγ, ἀνοϊα ὑὙγαηηΥ, ἐπα 
ΘΟΥΤαΡῦ ὩΟΏ6 ὉὈΥ͂ Ὁ]16 1 ΟΧΑΙΏΡ]6. Βαΐ ψ]ο βαὃ- 
)6εοἴβϑ ἀο ποῦ ῬΓΤΑΥ͂ ἴογ ὑμοὶγ ὈΓποΘδ, ἀπὰ ἀοβουμπὰ 
ΘΥΘΥΥΜ 616 ἴο ἴμ6 Ἰονεὶ οἵ Ὀδδδίβ ἰῃ {π61: Πα ἰῦς, 
αοὰ ρᾳίνοβ ὕμᾶπὶ Ὀδαθῖθ 5 ἤγίηθοβ. Εοῦ ἴδε 
δὶ 8 οἵ ἃ Ῥβορὶθ ὑγγϑηΐθ ΓΪ6 νοῦ Ὁ τα" (1). -- 
γεν. 2. “80 Ἰοὴγ 88 ἴπε ον 8 ῬΕΟΡ]Θ δορὰ 
δοοογάϊης ἴο ἔἶιθ Ἰανν οἵ Οοἀ, ΠΟΥ τοδβῦθα Ἰη βαίεςυ 
διὰ νἱῦδοιῦ ἔδαν"᾿ (ΒΟΉ Μ..). --- ὁ πάδῃ Ὀτουρῆϊ 
ὯΡ, ἴῃ 116 μτίπορβ, [86 τοὰβ οὗ ἀοἀ᾽ 8 οἰ μαβι βϑιπθη " 
(Ἰ0Η71.). ---- ““ ΤῊΘ δβουϊοῖγ οὗὨ ὑδὰ τῃ6) ΟὨΪΥ Τηϑῖκ 68 
ΟὯ6 ὈΘύοΙΠ6 πλοῖο τνὶοϊκοα ᾿" (Β5Τοὸκ.). --ον. 8. “Α 
ΤΟΥΔῚ Ὁρ- Ὀτηρίηρ, ἡ θη ἰδ 18. ΠΊΕΓΕΙῪ {Πῖ, τηδῖκο8 
ΤΟΥ͂Δ] εἰ πποῦβ. ἀγροῦ ἰογάβ, α]88' ἴγδα θη} ὈΘΆΓ 
Ἰΐομβ δῃηὰ δυσὶ ᾿ἰκθ ποῖ σθγοὶΥ ο ὈΒ6ΙΡ ὀδβοιυῦ- 
οἤθομβ. Τὶιαῦ ὑπο 4͵]980 ἀο, ψὸῸ ἀγαὶῃ τηθῃ οἵὗ 
δνοσυ  ΐης, ἐναπ ἴο {πεὶγ Ὀ]οοῦ ᾿ (Β. Β.).--Ἴ Ποτα 
8Γ6 ΤΩ0}-οδἴοι8 0 γαῖ ἀσνοῦΓ ΠΟ ἸηΘἢ.--Ὗ 6 7. 4. 
ΨΊοἸδησο ἰβ Αἰ ταγ8 ὑορρείὶ ὈΥ̓͂ γτεαίου ν]ἹΟ]ΘΠ6 6. ΟΥ 
ουππίῃσ, --- ΜΒΗΥ͂ ἃ οουγῖ, πουρὶν ᾿ξ Ὀ6 [86 μχΐηοο᾿ 8 
οὕνιι, ἰ5 Π6 οἱξ ἱπ Ἡ ΆΙΟὮ [110 Ἰΐοη 15 ἴα Κοπ! ---ἼἤοΓα 
86 4190 ἰδίῃ ἴοσ ἰεΐημβ-- [Βοῖτ᾽ ΤᾺ ΠΣΟΏΒ. --- Υ 6Γ. 
δ 84. ἴῃ ἴπὸ ῥΐδθε οὗ οὔθ ἱγγαπῦ ἃ βθοοπα ἽἼϑῃ 
ΘΟΠΊ6.--- ὁν. 7. ΤὨγουρἢ ἃ ῥγίποο, Πἷ8 Ἰδμὰ 4180 
8 ΠΘΓΗ. ---- “ΤΉ ἰεπρ᾿ 8 νοΐος 8ῃου]ὴ Ἀὲ Τουτὶ Ὁ16 ἴο 
186 νυ ϊοϊκοα ΟὨΪΥ, παν Γ ἴο ἴδε μοοί ᾽ (1,.). --- Τὸ ἴδ 
Ἰϊομ᾿ 8 τοδυΐηρ Ὀοϊοην οδοϊηοῦ ΟΥ̓ ΕΓΒ, ΤΟΥ Δ] εἀϊοί8. --- 
γγ. 8 54. Βαϊ ἃ πούνογὶς 18 ϑόνθῃ δθουϊ ῥγίμεθβ 
ΕΥ̓͂ οουχὶ ἑηϊτίμιιοβ |-- “Το ἰαῖο οὗ ὑγγαηῖβ ἢδ8 
ὉΒΌΔΙ]Υ ὈδΘη 8 βαὰ οπθ. οὐ ἢδ8 υἰΐ8, ποίβ, λυ πΐογν, 
δι ἃ οαρ68 [ὉΓ [Π6 ΤῺ Θ 60 ἐπ [}}18 γ0 1], Ὀιὺ ΘΟΟΓΙΔΙΪΥ 
ἴῃ 186 ποχῖ" (1,.).-- Ηδ ψῆο Ἰῖνεβ {|Κθ ἃ υδδβῖ, 
88}8}} Ὀ6 τεαυϊτοὰ |κὸ ἃ Ὀθαβί " (5ΤΟ .).---αἰ ἰαϑὶ 
[86 Ἰΐοπ Ἐ τοδγὶπρ οὴ [Π6 τηοϑῃη δίηβ ἀ168 ΨΥ. 

γον. 10. [πη δπάδιι ἴοτε ννδϑ τογαὶ Ὀ]οοὰ, --- [ἢ 6 
Ἰίοῃ δμὰ ἴδιο νίπο ἱοθῖδος. ---- ἡ ΑΡΡΙῪ {δεῖ ἴο 16 
υ]οοά οἵ ΟἸσῖβί 1᾿ (Β10ΗΤ.)---“Ηὀ ν͵ῆο σδῃ οοπηῖ 
ἐῃ6 ἀγοὸρβ οἵ ναοῦ, ἸΔΔῪ σουπΐ ὑπ ὨλΠὮΘΡ οἵ 
σοά᾽ δοῖβ οὗ Ἰονο" (Β. Β.).--- 1 15. οὗὐὁἨ Οσἀά᾽5 
τητηογ ὑθὰ κτδοθ ἐμαΐ βοῖμα τουδὶ ἢ 00.868 ΔΓ6 Ὁ] επϑοὰ 
Ὀεγοπὰ οἵδ οῦβ, δὰ ἴον (πΐ8 ἢσ ψ}}} 9 ποπουτοά 
δα ρμγαίθοα, 2 ὅ8π). υἱϊ. 18. (31.).-- Ἴογ. 11] 8. 
““ΤῊ ΙσΠοΣ [ἢ6 δϑοθηῖ, [ἢ 6 ἄθεμρεγ {Π| ζ}1} ; αοὐ 
ΤΟΊ ΔΙ ἢ8 ἥϊε Ὠἰσιιοδῖ, ἴἢ6 Ὠϊρίιοβὲ ΟΥΘΡ 8]].᾽᾿-- -ΤῊῆο 
πίρηλ Ὀρίογθ ἀοδίγυοϊίζοη ἱβ βοιηθίχηθθ []}] οὗἉ 
παρρίποϑ ἀπὰ ϑρίϑπάουτσ.---Τ 9 ὈΪοοτ οὗ ῥσγίποι]γ 
᾿ιοῦβοα, 88 οἵ τοαΐ οἱϊ᾽θβ ἀπὰ ἰδῃηυι8 ὑγμάϊηρ 
Βοιιδοβ, ἰφ οὗ ἃ ἴδηάδὺ δῃὰ διβὶ]ν τ ογοὰ ἡδίαγο. 
-- ον. 18. ““ὙὙἼογο αοὐ᾽Β ρτδοΐοιιβ ργεβθιιοθ ἢ 
Ηἱ5 ποτὰ δπὰ δρίγίς ἐν παποίηρ, [μθγῸ ἃ ἀὐύθεῖ: ἰδ ; 

γατ, 1 

-- 
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δη ἴδ τ ῆ01]6 ΜΟΥ 18 ἃ Ἰαπὰ οὗ ἀτουρᾷϊξ, ν᾿ ἢ ϊοἢ ᾿ [16 ἩΡΑΙΣΓ} ἰαάρτηεπὲ οἵ Οοὰ, [δκα. ἱ. 81" (ΒΟῊπ.Ὶ. 
(Δ αὶ ψο η0 τοίγεβῃτηθηῦ δ0 {8.6 808} ΨὮΪΘΝ ΠΌΠΡΘΓΒ ] --  Μϑὴ τες Ὀεοοιδα ραγεμοὶ, ταν ἰμε ἅτε ἐση- 
δὰ {ῃἰγεῖβ ἴον Οοάὰ " (Β. Β.}. --- 6 ἀϑα μϑόβνῃ ΒΌΓΑ 656 ὑπστη "(510 Κ.). --- ““Α 11π|6 ἃ εἰπρὶε 
3011 [0Γ ῬτΐποοΒ δῃηα αἷδο [οΓ ρΡ6ΟρΪ]ε 15 {16 τοὶ σίοδ. | δὶ δρρασεῃν, δοὰ δἱ ἢγϑε τεαὶ υγ ἃ [||] οδε, οαΣ 
-,,.,Ὑ[ΓΠοτὸ Οοά᾽κ νογὰ ἐδ ἀεβρίβοα, ἴοι 8 [Π6πὶ-  σλυδε ἃ ζτοδὶ ἤτο" (ὅΤΟΚ.). ---- “ ΤῊ] τίσι ὁ οἴδαι 
ΒΕ] γε ὈΘΟΟΠῚΘ 8 ὙΓ55Εα. --- ον. 14. ““ΕΔΟΝ ΠΙΆ | Κίησ ἴτοτη Πανὶ 5 δἴϑτῃ " (ΒΊΟΗΤ.).---“ ΕΥΕΤΥ εἶπ 
προ 186 ἔτα ἴον δἷβ οὐσῃ Ὀυτηΐηρ " (5ὅΤῸΚ.}. --- [ἰοημἀπ πῃ Ἰαπιδη ἰδίου, οὐ ποτ, Ὀαξ ΟΘΕΥΊΔΙΩΪΥ 
“" ἢτο οὗ οπθ᾽5 ΟὟ ὈΠΤΙ ὑδΟΌΔΕΘΒΝ Κιηἶοι | ἴμόγο " (Ά5ΤΟΚ.). 

9. Τὴε ϑδυγυεν οΥ ἰλε Σεαάίπο οΥ ἰλε Ῥεομῖε ὕγοτη ο7 οἷά (εἰ. χχ.). 

1 Απὰ [ἰ οδπι6 0 ρᾷ88 ἴῃ {6 ΒΟΥ Ή ἢ γὙϑᾶγ, ἰῃ ἴμ6 Β[0} [πιοκρ} ΟἹ δ ὕδαι 
440} οὗἨ Π6 τηοπίῃ, ὑπαῦ ππθῃ οὗ ὑπὸ οἰάθὺβ οἵ [βσϑοὲ δδῖὴθ ὕο ὁπάαϊῖτο οἱ 

2 Φομονδῇ, πα βαῦ [ἀσνη] μϑίοτθ 6. Απά δὲ ψογὰ οσ 9 6πονδὴ οαπιθ ὕω Β16, 
ἢ βαυγίηρ: ὅϑοῃ οὗ ἸὩΔῃ, Βρϑδῖκ ὑο ὑπο 6] άοτβ οὗ [Ὥγϑοὶ, δῃἀ βδὺ ὑπο ὑθθπι, ΤῊ 

Βδι0ἢ ὕπο Ι,οτὰ Ψοδονδὶιι, 0 γο σοι ἴο θαυ οὗ Μ61Ὶ ΑΦ] ἶξνο, 11 νι} 
4 6 οῃαυΐγοα οἵ ὈΥ͂ γοα ἢ διοηΐθηοο οὗ (6 φοδονδῃ. Ὑ ὺ πο ἡπᾶρθ 
ὅ Ὁπ6π| ΜΠ που Ἰαά σα, βοη οἵ δῆ 1} ΝΜήακο ποτὰ ἴο πον [86 Δοοτα πα ἢ 5 

οὗ Ὁποὲν ἴδίμοσθ. Απά 540 ἴο ὑδϑη, ΤΏ βαιυἢ ἰἢ6 Πμοτὰ Φομόνδῃ; [ἢ 86 ἀδν 
{μᾶὺ 1 οὔἴοβο ἴβγϑοὶ, ὕμβθὴ 1 θά υρΡ ΜΥ Βαῃὰ ἴο ἴθ βοοὰ οὗ ἴδθ ἤρωϑε οὐ 
ϑδοοῦ, δῃὰ πιλᾶθ Μγεοὶ ζβοσῃ ἴο ὕποιι ἴῃ ἴΠ6 ἰδηα οὗ Εργρί, δά [δα ὉΡ 

6 Μγ Πηᾶ το ἤθη, βαγίηρ, 1 [.ὰ} θη ον δὴ [4π|] γοῦν ἀοά. ἴῃ ἐμαὺ ἀδγ 1 ̓ δοὰ 
ὉΡ ΜΥ Πδῃά ἴο {Ἰοπι, ἴο Ὀτίπρ Ὁποῖα ουὖὖ οὗ ἢ ἰδηὰ οὗ Ἐσγρῦ, πο {πὸ ᾿Ἰδπά 
ΜΏΙΟΣ 1 Πα βουρῃῦ οιὖ ἴον ἔῆδπι, δονιηρ τι τὰ}}κ δηὰ ΠΟΏΘΥ,--- Ὁ Π1ῸΒ 15 ἃ 

Ἴ ΒΊΟΥΥ [΄τπαπιοης] ὑ0 4}} ἰδπά8. Αμπά 1 βαϊἡ ὕο ὑμϑιλ, ὑδδὺ γ8 ανϑυ, ΘνΘσΎ τβϑῃ, 
006 Δροϊ ΠΑ Ο0Π8 οὗ ἢϊ8 ογϑβ, δηὰ ἀϑβῆϊθ ποῦ γοῦγθαινοδ νν ἢ (ἢ6 1Δοἷβ οἵ 

8 Ἐαγρῦ. 1, Φοιιοναῃ γοὺῦ αἀοά. Αμά {Π6Υ τοδὶ ἀραίπεὶ Μο, διὰ ποιὰ 
ποῦ ΠρΑΆΓΚΘη πο Μθ , ὑπογ αἰά ποὺ οδϑὺ ΔΥΔΥ͂ ΘΥΟΙΥ τπιλ (ἢ6 ἀὈΟΠΙ ΠΔΕΟΠΒ 
οἵ ἢ18 οΥ̓θ8, ΠΟΙ’ ἴογβα κα ὑπο 140]8 οἵ Εσγρύ. Απά [ εα:4 ἰδδὺ 1 τγου]ὰ Ροὺγ 
ουὺ ΜΥ ΓἼΣΥ Ὅροη ἔδποπι, ὑπ 1 ψου]ά Δοσοιρ] δῆ ΜῪΥ ΔΏΨΟΓ ἴῃ ὕποιι, ἴῃ ὑ86 

9 τοϊάβὺ οὗ [6 ἰαῃά οὗ Εἔργρῦ. Απὰ 1 νυσουρῃῦ ἴοῦ ΜΥ πδιιθ᾿ 8 βδᾶῖκο, ὑΠδ 1 
Τὺ ποὺ 6 ρο]] αι Ὀδίοσο ὑμ6 ογοβ οὗ ὑμο ᾿οδῦϊθη, διλοησ ἡ οπὶ ὑοῦ 
ὝΓΟΓΟ, ἴῃ ὙΧ066 δἰ ρῦ 1 τηδάθ Μγϑεὶ ἢ πον ὕο ὑἤθια, ἴο ὈΓίηρ; ὑμϑῖὰ ουὖ οὗ [86 

10 ᾿ἰδπά οὗ κυρ, Απά] ἰδ ἔδοι ουὖ οὗ [86 Ἰαπὰ οὗ Εἰργρῦ, δὶ Ὀτοιρσῖν ὑπ 6 πὶ 
11 ᾿πῦο ὅπ ψ]άοτῆθδα. Απηὰ ἴ σαν ὕῆοτῃ ΜΥ δἰδιαῦθβ, δα Ἰ846 Κπόνῃ ἴὸ ΓΙ 
12 ΜΥ )υδχσαιοῃίδβ, ψ μοῦ, 1ζ ἃ πιδὲὶ ἄο, ἢ 5141} ἰἴνθ πὶ ὑβθιη. Απα 1 Α͵8ο ρᾷνὸ 

ἴπθτὶ τὶν δα θαΐ 8, ὑο Ὀ6 84 βίζῃ Ὀούνθθῃ Μο δηά ὑδϑιη, 80 ὑμαῦ 10 τοὶ ΐ ὃὉ6 
18 Κπονη [ἢνὉ καον] ἰδδὺ 1 Φομονδὴ ἀ0 δδηοι  γ ἕο. Απά [89 ᾿ουθο οὗ [δτϑεὶ 

ΓΟΌ6]16ἀ δραϊηδὺ Νῖο 'π ἴη6 τ] ΘΓ 688 ; (ΠΟΥ γαϊκοά ποῖ ἴηὴ ΜΙ οἰδιοῦοσα, αϑὶ 
ὑθὸγ ἀοβρίβθα [οκϑὶ αν ὰ}}] ΜῪ )πάρτηοηΐθ, τ πΙσἢ 1Γ 8. Ἰπδὴ ἀο, "6 5884}} 1ἴνο ἴῃ 
ὙΠ τ, 8η6 ΠΟΥ͂ ΚΤ] ΘΥΟΌΒΙΥ ῥχοίΐδῃθα ΜῪ βραῖβ. Αμά 1 βαϊὰ ὑπαὶ 1 που]ά 

14 ἀθῶὺς ουῦΐ ΜΥ [ὈΓΥ ἀροῖ ὕπθπα ἴῃ ἴλ6 τ]! ἀθγθαθ ὕο ἀββέγου [ἀριθοὲ] ἴμθῖβ. ἀπὲ 
ΓΟ [ῸΓ ΜΥ ΠΑΠΙΘ᾽Β βδῖζο, ὑπαὺ 10 δῃου]α ποῖ ΡῈ ροϊϊοα Ῥαΐογο ἐδε 

156 Ὠρδίῃϑῃ, ἰῃ γῆο56 δίρῃῦ 1 Ὀτουσῃῦ ὑπθα οὐδ. Απὰ αἷβο 1 ᾿ῦθοὰ ἂρ ΜΥ ᾿ιαπὰ 
ἴο ἴδῃ ἴῃ ὑδθ ν᾽] ἀθγηθδδ, (δὶ 1 που]ὰ ποῦ Ὀτίηρ ἔἤθιὰ ἰπΐο {Π6 ἰαπὰ τ Ὠ1ΟᾺ] 
ἢΔα ρίνοη, ον ὙΠῸ τὰκ δηα ΠΟΥ --- Ὠϊο 18. ἃ. ΘἸΟΣΥ ὕο 4}} ἰδῃα8,--- 

16 Βϑοδιιβα ὑποῪ ἀσδβρίβοά ΜΎ Ἰυαρτηοπίβθ, πὰ τα] κοὰ ποῦ ἴῃ ΜΥ βἰδίυῖοβ, δπὰ 
17 ρῥγοΐδῃθα ΜΥ βδθαῦῃα, ἔον ὑπο ὶγ Πϑατὺ τοηῦ δθοσ ὑπο ὶγ 1.018. Απὰ [γε1] ΜΊης 

6Υ6 Ρ 0164, τηϑιοδα οὗ ἀοδύτγογίηρ {ΠἸ6ἴ, δηά 1 ἀϊὰ ποῦ πιᾶῖ δὴ δῃὰ οὗἉ ἰἤδϑαι Ἰῃ 
18 (016 νι]άοτηθββ. Απάϊ βαιά ἴο ὕΠ6]Ὁ ϑοὴβ ἰὴ ὑπὸ τὶ ΓΆΘεβ, Υ6 8}}4}} ποῦ ψ8}Κ 

ἴῃ ὙΟῸΣ ΤΔΌΠοΥβ᾽ βίαιθυῦδβ, ΠΟΥ οΟὔδβογνο ὑποὶσ ἡπαρτηθηῦδ, ΠΟΥ ἀθῆ]θ γοιγβοῖνθα 
19 στῇ ὉΠοὲγ ἸάοἾ8. 19 πὶ Φοβονυδῇ, γοῦν αοα ; τγδὶκΚ 'π ΜΥ βἰδαϊυῖοβ δῃιὰ Κϑὸρ 
20 Μγ )υάριτηοπίθ, ἀπά ἀο ὑβεω. Αἀπὰ βίον ΜῪ βαρ θδίῃβ, δηὰ ὑῇοῪ ἃ ΓῸ [ἴῸΓ 8 

βἰψη υοῦνοθοηῃ Μοὸ δμῃά γοιι, ὑμαὺ γ0 τᾶ Κηον ὑμαὺ 1 δὶ Φεμονδῃ γοῦν (οά, 
21 Απά [ἢΠ6 80η8 ΓΟ 6] θα βρβϑι ποὺ Μο ; {Π6Ὺ ναὶ κοὰ ποῦ 'ἴπ ΜΥ βέδιυϊοβ, δὰ ἐμοῦ 

Κορῦ ποὺ ΜΥ Ἰπάρτηθηϊβ ἴο ἀο ὑπ 6, ΒΊΟΝ 1 ἃ τῆδῃ ἀο, 6 δ8}}8}} Π ῆ͵73 ἴῃ ὕθ οι; 
ὍΠΟΥ ῥτοΐϊδμοά ΜΥ βαῦθαϊῃβ ; διά 1 βαϊά (δῦ 1 που] ροὺγ οὖ ΜΎ ΓὌΓΥ ἀροη 

32 ὑῃθια, ὑμδῦ 1 πψουἹά δοουρὶ δὴ ΜῪ δῆμον ἐμ ὑμϑῖα ἰὼ 86 νη άογηοδα. Ἀπ] 
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γε} 1 το ΜΥ Βδηά, δὰ πυουρῃῦ ἴου ΜΎ πδιμθ᾽β βαῖκ, ὑμπαῦ 16 ββου]ὰ ποί 
28. ὃε μο]]αὐδα Ὀοίογο ὑμ6 μοδίμϑῃ, ἰὼ ψθοβθ βἰχεῦ 1 Ὀτουρσῶς ἰμθῖὰ οὐ. 1 8'5ὺ 

᾿ρὰ ἃρΡ ΜνΥ μαῃᾶ ἴο ὑμθπι 1 186 ] άδνθβα, ὑμδὺ Ε ποῦ βοδύθι ἴβθια 
24 Διιοηρ ὕπο ποαύμθη, δηὰ αἴβροσβθ ὑβθῖῃ 10 [06 σουπίγιθβ; Βϑοᾶιβθ {πῃ 0} 

οχθου θα ποὺ ΜΎ υάρτηθπίβ, απὰ ἀθβρίεθα ΜΎΥ βἰδζαϊοϑθ, δηἃ ρχοίδιιδα ΜγΥ 
20 βαὈαίὨβ, δηα ὑΠ 6} ΘΥΘΒ Ὑ6Γ͵Θ ΔΙΌΣ {Π 6}. ἔδύμογθ᾽ ἰάοϊβ. Αμὰ 1 αἷβο ρᾶάνϑ ὑβϑιη 

βἰδυαΐοβ ὑμαῦ ΓΘ ποῦ ψοοά, δῃηὰ παρτηθηίβ ἴπ ΒΙΟΝ ΓΠΘΥ οου]ὰ πού Ἰ᾿ὶνθ ; 
26 Απα ἴ ρο]]υΐδα ὕπο ἴῃ ὑΠοἱτ ρ 8, Ἰπαβυηι ἢ 88 ὉΠΟΥ͂ οδυβθα 41} ὑπαῦ ορθιθίῃ 

116 ψΤΟΤΩδ ἴο ρ888 ὑγουρῇ, ὑπαῦ 1 ταϊσηξ ἀδβοϊδὺο ὑμθπι, (ΠΡ παν ταϊσὴδ χουν 
21 ἰμδὺ 1 δὰ Φοῃμονδῃ. ΤὨΘΙΘΙΟΓΘ βρϑαὶς ὕο ὕΠ6 Ὠομθθ οὗ δβγδθ], βοὴ οὗ Ἰηϑῃ, δηά 

ΒΔΥ ὕὍο ὕοτη, ΤἼϊυδΒ βδῖυ ἢ}! ὑμ6 Πογὰ Φοβονδὰ; ἴῃ (19 ἀραΐῃ ΟΣ ἔδεῃογβ τηοςκϑὰ 
28 ἀπόψε, Μο, ἴῃ ἀφ] ]ηρ' [ΑΒ] θδὶν τὶ Μὸ6. Απα 1 Ὀτουρμὺ ὑμϑιὰ ἰπίο 18 

ἃ, ψῖο 1 μέθοα ὑὉρ ΝΥ δῃαὰ δὸ βῖνο ἔδϑιν, πα ὉΠΟΥ͂ 58} ΘΥΘΙῪ ΠΙρἢ 
ἈΠ], δῃ ΘΥΘΥῪ 10 Κ [ἀἀκ] ὕσθθ, δὰ ὕΠθγθ ΤΠ 6Υ οὔἴογθα ὑΠ|6}} βΒδουἤοθβ, δηὰ 
δᾶνα ὕμογο ὑ6 ῥγονοοδίζοη οἵ ὑΠ 6} ΟΠΡΙηρ, πα ὑἤθγο ΠΟΥ ργοϑοπῦθα ὑποὶν 

29 ονϑοῦ Βαν ΟΌ ΣΕ, δι ἘΠ 6 ΓΘ ἔμ 6} Ρρουγοα ουὖ ὑπο ἀγη}ς-οἴἶδογεθ. Απαὰ 1 βαϊὰ ἴο 
ἴδοτα, ΝΥ ὰῦ 18 ὕὍ.6 δἰρῃ ρῥίαοθ ἴο οὶ γοὸ ΡΟ Αμὰ [108 ϑιηθ νγὰ8 οδ δὰ 

30 “Βαιδῆῃ" ἴο {18 ἄδγ. Τῇδγοίοιο ΒΔῪ ἴο ὕδδ δοῖϊ86 οὗ ἴϑγδαϑ, Τῆι 8811} {116 
Ἰρτὰ Φοβοναῖ ; ἴῃ [16 ψχὰγ οὗ γους ἔδΌμοτΒ 40 γὲ ΡΟ] αὔθ γοῦγβοϊνοβ, δι ἃ 40 γ6 

81 ρ9 ΔΕ ΟΒΪΥ δίνουν ὑπ ον δθΟσ  μδοηβ ἢ Απα ἴῃ ὕπο οἴδετίηρ οὗ γοὺγ ρ δ, ἴῃ 
ΤΙ ΚΊ ΠΡ ὙΟῸΓ ΒΟΏΒ ὕο ρ888 ῬῃΓΟΌΡΉ {86 ΗΓο«, 40 γ6 ΡΟ] αὔθ γοῦγβεϊνεβ δοοογάϊης 
ἴο 81} γοιν 140]58 ὕο [ηϊ]8 ἀΔΥ, πα 88}4}} 1 Ὀ6 ϑῃπαυϊγοα οἵ Ὀγ γου, Ο ἰιουβθ οὗ 
ἴβγα6 1} ΑΒ81]ἶἴνθ,---βδεηΐθηοο οἵ ὕπο Ποζγὰ Ψο;ονδῃ,---Ἰἴ 1 8Π4}} υῈ εῃ χαϊγοα οἵ ὈΥῪ 

82 γοῦ! ἢ... . Απαὰ δεῦ ψἈ]ΟὮ ἢΔ8 ΟΊ 6 ὉΡ 1ἢ γὙΟῈΓ ξηϊ πα 8}}8}} ποῦ δι 4}1 ΒΆρρθῃ, 
τδὺ γὸ βδύῦ, Ὗ 6 5ἢ4}} Ὀ6 88 ὑμ μοαύπϑῃ, ἃ8 ἴδ ἴΔ1011169 οἵ ὉΠ 6 δσοιιηΐτιθϑ, [0 

39 β6ῖγ τοοά δηά βίοῃο. ΑΒ] ]ἴνο,----δδηύβῃοο οὗ με [μογὰ {6 ἰόν δ1}},--- 1 5}4}} 
ποῦ ΤΪ6 ον ῦ γοὰ ψ] ἢ δἰτοῖρ ᾿δηα, δὰ νἱ ουὐδιύγοίοθα ἅγίη, πὰ ἢ ἔΓΥ 

δά ροιτοά οὐ]... ΑΠΑΙ ψ|}} Ἰαδα γοῦ ουῦ ἔγοτῃ [1.8 ρθορίθβ, ἐμὰ σαῦθοσ γοι 
ουῦ οὗ 0Π6 σου ΓΊ68 1ὴ ἸΥΠ16ἢ γ6 ἤᾶνο ὈΘΘὴ αἰβρογβεα, ψ 10} βύσοην  δηά, δηά 

8ὅ ἢ ουἰδύγοίς θα στη, δηὰ ψἹὉἢ ἔυτγ Ρουγοὰ οαὐῦὔ, ΑΔΑ1 ψ1}} Ὀγίηρς γοῦ ἰηΐο 
86 ἴΓΠ6 ψῈ] ἀο πιθββ οἵ ὑἢθ Ῥθορ θβ, δῃὰ οοῃίθπα τνλῖῦ γουὰ ὑμθ γα ἴδοθ ἴ ἴδοθβ. Α81 

οοπίοηάρα τι γοῦν [λ ϊιοιβ ᾿ῃ ὕΠ 6 νά ογηθβδ οὗ [9 ἰδηα οἵ ἔσγρί, 8ο Ψ1Π1]1Σ 
97 οομύθηά Ψ1Ὲ γοῦ,---δϑηΐθηοθ οὗ [η0 Ποτὰ Φομονδῆ. Απαᾶὶ ψ}}} σα80 γοῦ ἴο 

ος Ρᾶ88 ἈΠ6ΘΓΙ ᾧἢ6 ἐμ [φερε], δα Ὀτὴσ γοὰ ἰηΐο ὑπ6 Ὀοηὰ οἵ Π8 οονθηῃηδηῦ. 
48 Απὰ] ψ}}} ρᾷγρο [ἘΉΠπῚ ουῦ ἔγοτῃ διθοης γοὰ ἢ ΓΟ 68, Δη {πὸ ΓΔΏΒΡΎΘΒΒΟΥΘ 

αὐδϊηδὺ Μὸ ; ουὖῦὺ οὗ τΓἈ86 ἰαπα οἵ ὑμῖν Δ ΓΙ ΏρΡΒ [εἰσκυκετβοοα)} νν}}} 1 δα ὉΠ 6Πὶ 
ἴοσίῃ, δπὰ γε1] Π6 [1860] 8}}8}} ποῦ δοῖῃὴθ ἴο ὕπο ἰαπά οἵ ἔβγβϑοὶ, δι) γ8 8}4]} 

80 Κηον [δῦ 1 96]ιονδῆ. Απά γϑ, μουβθ οὗἉ 18γδ6], (8 5αἰ Ὁ} ὑῃ6 1,οτὰ Ψοῃονδῇ, 
--Πο, βόγνο, ΘνΘΓῪ ΟὯΘ ἢ|5 ἰ4ο͵8, ὙΥοῦ δἴθε  γγά5,---ἰἴ γὸ ψ}}} ποῦ [πον] θα 
πηῖο Μο, γ6 58}8}} ποῦ ἔατίμοῦ ρο]υῦθ ΜγΥ ΠΟΙΥ Ὥδῖὴθ νἹἢ [12] γου ΟΥ̓ΘΥΙΠΡΒ 

40 πὰ Ὑ10} Ψ ΥΟῸΣ 140]18. ΕὌΓ ὕρὸὴ ΜΥ ΒΟΙΥ τηουηΐδῖη, πρὺμὰ ὕδ6 δϊρμῇ 
Ἰωουπίδιη οὗ [5γλ6],---ϑοηΐθησο οὗ ὑῃ6 [μοτὰ «“6ἤῃονδῃ,---ὑ 0 588}8}} ὑῃθν δοσνθ 
Με, 0π6 ψο]6 μουδβα οὗ 15:86], (8 ψν 016 οὗ 10 1η [Π6 ἰαπὰ ; ἔἤθγ ψΨ1}}} 1 δοσορῦ 
ἴθοῖα στϑοϊουβὶν, δπὰ ὑπογὸ νεῖ} 1 τϑαῦγθ γοῦγ [μρϑυνὸ] Οἴθγιηρσθ, δα ὉΠ ἢγβῦ- 

41 ἤγι8 οἵ γουγ ΟὈ]αὐϊοηβ, Ἡ] ἢ 4}} γοὺγ ΠΟΙ πηρΒ. Α8 ἃ βυθοῦ βανοῦγ Μ0}}}} Γ 
δορορῦ γοῖ ὡ:τϑοϊουβὶγ, ἤθη 1 Ἰοδ γοῦ ουὖ ἴτοτα δ Ῥθορίββ, ἃμὰ ρδῖπεῦ γοῦὺ 
οαὖ οἵ [μὸ σουπίχίθ8, ἴῃ Ὑ] οἷ γο ᾶνθ Ὀθθη ἀϊβρογβοά, δηα βδποῦϊγ Μγβοὶ 1ὴ 

42 γοιι δεΐοτο ὕὉΠπὸ ἐγϑδ οὔ ὕμϑθ ἤϑαύποῃ. Αμά γα 8Π8}} κῆονν {μα΄ 1 δχὴ ϑῃονδῇ, 
ἤθη 1 ὈΣΗΣ γοὰ το ἴδ. Ἰαηά οἵ 15γδο], ἴο ὕΠ6 Ἰαπὰ ψἘΙΟὮ 1 θα ἂρ ΜΥ Βαῃὰ 

42 ἴο ρῖνε ὕο γοῦν ἴδῖῃοσβ. Απάὰ ὑπ γθ 8}}8}} γὺ Τϑιπμθιι θοῦ ὙΟῸΣ ΨΑΥΒ, πα 8}} 
γοῦΓ ἀοίῃγ, ἰπ [νη] νοι γ9 πᾶν Ὅθοη ἀθ]εά, δπὰ Ἰοῦμθ γουγβδῖνοβ ἴῃ 
ΥΟῸΓ οὐ δἰ μιν, [Ὁ 4}} γος τίς κοά ὑμῖηρδ [«νὶὶ ἀεεᾶθ} ΠΟ γα πάνθ ἀο0η6. 

44 Αηά γο 581} ΚποῪ ὑδδῦ 1 δπὶ δϑδόνδῃ, ἢ ΜΥ ἀθδιηρ σι γοῦ [0 ΜΎ ΠΑΠῚ6 8 
ΒΆΚο, ποῦ δοοογάϊηρ ἤο γοὺ " Ὑ]ΟΪΚΟα γᾶ γ5, ἀμ γΟῈΓ σοταρῦ ἀοίηρθ, Ο δοιδθ οὗ 
Ιεγδοὶ, ϑοηύθωοο οὗ ὑμοὸ Ιοτὰ Φοθονδὶ. 

οι. 8, βορῖ: . .. ζω ἔγω εἰ ἀσεκριθησεμαι ὕμιν... εἰ (4) ἐπδιπησω αὐτοὺς ἐπδιπησει.---(ΔΌΟΙΝΟΣ τοβάϊης, 8: ἂς 

ὍΣ) 
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ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ον. ὅδ... .ἕ ἐφ ἧς ἥμερας ἡρίτισα . .. κ-. ἰγνωρισθὴν τω σπέρματι... 
Υοῦ. 12, ΤῊ ΟΧΧ δἀὰ; Κα εἶτα προς τ. οἷκ, τ. ᾿Ἶσρ. ἐν τ ἱβημών 

. π᾿ ἀντελαβοιδην τὴ χερὶ μου αὑτῶν -- 

Ἔν τοῖς προσταγμαισιν μὸν φσορβιυῖσθε κ. τ. διπαμώῤικατα, 
τὦὍὉ φυλασσιτι τοῦ ποιῶν αὑτα, ἃ σριησε! αὗτα ἀνθρωπος π. ζησέται ἰν αὐτοῖς. 

νεῖ. 18, . .. μὴ συναναιγνυσθε κπ. μὴ μμα!νῖσθι. 
γεν. 22. ἘΚ. οὐκ ποίησαι, ὁπως τὸ ὄνομα μου--- 
ον. 46. Κ. μιαίνω αὑτους... 

οὔνννεηξ οπιθε συοά--- 
Ψεν. 27... . Ἕω: τουτοῦ παρωργισαν μέ--- 
νιν. 28... “. ἐθυσικν ἑκα τοῖς θεοις αὐτων--- 

Ψογ. 80. δορί.: ΕἾ ἐν τ ἀνομίαις τ. σωατέρων ὑμέων. --- 

γον. 81. 

Ψ ον. 33. καὶ εἰ ἀναβησιτα ἐσι τι ανίυμεκ ὑμ. τουτο. 

ἐν τῶ διαποριυσθαι με σαν. .ν ὅσως ἀφανίσω αὗτους.--- αὶσ.: Εἰ ρμοϊωΐ... 

π. ντ᾿ ἀσαρχαις τ. δομκτων μων κι ἦν τ. ἀφοριφμοις υἱῶν ὑμ. ἷν συρι---(Αποῖδοῖ τεδάϊης: Ὁ 22] 5.2.) 

ἘΞ. οὐκ ἰσται ὧν τροσὸν ὕμεις λεγετε--- 

γοτ. 36. ποῖον τοδάϊπα: ΠΣ ΟΦ Ἐς. 8.0», νὰ κ. 9 ΑΓΒδδ: ἡμαέοσαδο δ0ε. 

ἐξαρειτε, κι μότα ταῦτα εἰ μα ὑμως εἰσωκΝόυνετε μόν, Ψ. φ. ὀνορίιι-- 

νον. 87... κα. εἐσαξω ὑμας ἐν ἀριϑωω. (Ταγρ. εἰ οεγ οἰοπεδ.) 

νυν. 35. Απυΐπαῦ γοδάϊημ: 182} ἐδ. 
Ψεν. 89. ϑορί. τ. .. ἑκμιστός . .. 
Νογ. 40... .. ἐκει δουλευσῳσιν μοι. .. εἰς τιλος--- 

ας. 48... .. τ. ὁδους. .. 5. τ. ἐσιτηδιυμαται με. ἰν οἷς ἐμεκινεσθε.---Ν ας. : .. 

ϑεδέγΟ-- 

νοοῖ. 44... .. ὅπως σ. ἐνομδα μὸν μη βεβηλωθη κατα τ. ὄδους ὑμ. .. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΚΕΜΑΚΚΒ. 

γο18. 1-4. Τὴε Οεοοαβίοι απᾶὰ ΤὝεηιε ο ἐδιὲ 
Τλδοοίτϑδο. 

γεν. 1. Α ἀαΐο ἰβ Ῥγοῆχϑρα ἴο {6 οσοδβδίοιῃἨ οἵ 
[86 ΤοἸ]ονηρ Ῥγορμοῦϊο ἀΐβοοιγβα, τυ Ῥοϊῃ 18 
8 Ὀαοὶς ἴο οἷν. τὶϊ!., δηὰ ΠῚ ἢ δ τη βαπηὸ {Ππ|6 
ΔΡΡΪ68. ἴο 6. ΧΧ].--Χχὶ, [ΚΙΙΕΡ, τϑοίοηβ 1] 
πιο δ ἀαγΒ δ'ποῦ οὔ, ΥἹἱῖ1, 1; 2 τὸ 1 
Ἰηοηΐῃ 5 ἀδγ8 βδίποθ οἷν. ἱ. 2 (δά πουίηρ το [}6 
σαμεν οὗ Κίηρ 76 ΠΟΙ  .λ}}); δα 2 γοατβ ὅ 
πιο π 18 Ὀθδίοτε οἷ. χχὶν, 1.}-- Ἴ]11ὸ ῬΆΓΆ]161 τὸ οὮ. 
χὶῖν, 1 ἰβ. ονϊἀδηὶ, ὙΤῆογα, ᾿μἀοοὶ, ν6 ἤδνο δε 3») 

ὗῃς, δπὰ Πεγθ ΟὨΙΥ γὲ3. Βιι {Π6Υ τὸ οα]]οὰ 
ΤΑΘῈ οὗ {86 οἸἄθχ οὗ 8:86] ἰῃ Ὁ 1} ρ᾽αοθθ. Τα 
ΤΠΘΥ Μ6ΓΘ [6 5Β810Ω6 ῥδΊΒΟΠ5 (Κ11Ὲ}8.} ἰ8 ἀἸ 6801 0Ὲ- 
ΔΌΪ ; ῬΓΟΡΘΌΪ ποῖ. ΒδΘΣ ὁδῃ ΠΟΥ ὍΘ 60Ὲ- 
βΒἰαογρι 85 ἴλ ϑυιοοθ580 5 οἵ [μὲ ἀορυϊαιίδη, δηὰ 
ΠΟΥ πᾶν 6 ἀἰδιϊη συ ῃθα ἤγοτῃ ἐδ ΟΥ̓ 17}.16 ἴδοῖ {δμδῖ 
{ΠΟΥ χϑηὐϊοποά ἴἢθ Ῥυγροβο οὐ {λιεῖγ νἱβὶῦ, ἴοὸ 
ἰβαῦυΐγο, εἴο,, ἈΝ πουκὰ δαὶ ΠΟΥ͂ δῖ ἷἰβ ἠοῖ 
βίδίδα, ψ}116 [6 ἴοιτηοΣ ἀορυίαίοη ἐδ Ὀ6 ἀ6- 
νἱεἰεα "8 βι υηρ Ὀοΐοσο [16 ρσορῃϑῖ ἴῃ βρϑθσ ἢ ]688 
ΔΙ ΔΖεπιθηῦ. ἹἸμαῖ ἃ τ] 116, ἃ ζαχιΐς Ροϊΐ [ἢ 
ἘεκΚιο} 8 Ἰάθοιτα 18 ἱπαϊοαϊοα, 845 Κ])1οῖ. 1118, 
ὉΥ {πε ἔδοῦ οἵ ἃ Βρί τὶϊ οἵἩ ἱπαῦϊγΥ Ὀϑῖμς οχοϊτοὰ ἴῃ 
106 τοϊπβ οὗ ἢ18 ἤθαγοῦβ, 18 ἴ00 πη] 0ἢ ἴο ἄταν 
(τοι ἴ6 ψογάβ. Ἡθηρϑῦ. 8668 ἱπ {Π 6 πιθ “ὁ ΓῸ- 
Ῥγοβοηϊαίίνοβ, ποῦ οἵ ἔδθ τοία! ν οὗ {πὸ 6Χ}165, Ὀυΐ 
οἱ 18 στοῦῦ Ἰη888 οὐ ἔΠ086. ΟὨ]Υ ἜΧΙΟΓΏΔΙΥ ἰρατίηῖ 
Θοι, ψΈΣ16 1 ΓΔ ΠΥ δα ]οϊοα ἔο [Π 8 Βρὶι10 οἵ ἔἰι6 
ΜΟΥ] δηὰ οὗ 1Π6 ἀρθ,᾽ 88 ἴῃ οἢ. χὶν., δπὰ σοπἾθα- 
ἴτε 5 ἃ Βρεεΐα] οοσδϑίοῃ ἴῃ ἃ [Ἀσοῦγα Ὁ]6 ΤΌΣ ἩΒΙΟΝ 
[86 αἰϊαῖτβ οὔ [πὲ σορ]οη δὰ ἰδκϑι. (ἢ Οὑίης 
ἴο ὑπο ᾿πἰογοβὺ Γ61ξ ἴῃ Φι ἀδὴ δα «Ψ6γιιβα]θτὰ ὉΥ 4]]} 
1Π6 Θχίϊοβ, μοϊηρ Ῥγονθηΐβ υ8 ἀπαἀεγείδηαΐης 
ἮΘΓΘ 8180, 88 πῃ οἢ. Χχίὶν., οῆυοῦβ (17 ποῖ 6] ἀθῦβ 
116 ΠΊ80}γ68 1) ἔγοπι ἴΠ6 6] 618 οὐἩἨ ἐδ οχἕ]οβ οὗ {16 
ἴδῃ ὑγ 68. ΑΒ {πό80 Ππδαὰ Ὀθθὴ 80 Ἰοῃς ἰῃ ἃ δίαίβ 
οὗ 6χὶ]θ, {πὸ οχἰβίθῃσθ οὗ [πὸ 6] ἀθγ-οὐ ρα αἰ Ζαθοη ἰδ 
1ῃ6 τηότὸ 106} ]6. ΤΊδὺ ἴ6 ἀϊνληθ τηοββαρο 
οὗ [86 Ῥγορῃδὶ 15 δ γθββϑα ἴο {π6 Ὑ]10186. Ῥθο}}]6, 
ἀοο5 ποῦ ρῥγενθηΐ 118 μοΐηρ οοἸ]οιιγοὰ τ] ῈὮ ἃ Βρεοϊαὶ 
τορδτὰ ἴο ἴδ ἴθῃ {τ θε8, 88 [86 (ἰεἴα!8 οἵ ΟὟΓ 
ΘΧΡΟΒΙ ΠΟ ἸΩΔΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Βῃον.--- εχ. 8. Οοιηρ. 
οἷν. 11...Ά1, χῖν. ὃ. --τῦον, 4, ΤῊΣ τορραϊθα αὐοδίΐοι, 
ΨΠῸ ἕπου, οἷο., 18 οοπηροϊοα τὶ [δ ἈΡΡΘΒΙ- 
808 οὗ [6 πηδῃ ΟΥ̓ [βγβοὶ, σ]ο γα ἐπ τ Ὁ ΤΕρΓΟ- 
φραϊοα 88 1 βίαῃαϊηρ Ὀδίοτθ ἃ {τὶ θΌη4], Ὀαϊ αἵ [86 
88}6 ὕἴτηθ ἀεβιϊταϊα οὗ δῃ δάἀνοσδῖθβ, δηὰ οὗ ΔῺῪ 

. εἰ σἐνρίἰςοδί τε νυοδέξ ἐπ ςονεμδοα 

. κ. πατα τ΄ ἐσιτηδευματα ὑμ. τα διιφθαρμενα--- 

δτουμπά [ΟΣ 861{-υϑ  βοαθουη. ΗἱΖὶρ τὐβῸν μοτ- 
οαἶνο8 ἴῃ [86 τορουϊ οι ἐνἱάθηοο οὗ {88 οιμοῦίο 
Ὑ ΒΟ [Π6 ῬΓΟΒΘΩσΘ οὗὁἨ Ὁ: ΜΟΥ ΠΥ ΡΟΓΒΟῚ 5 Ὠμα 6Χ- 
οἰϊοά, ““Τλιδ ἴοστηῃη οὗ ἃ αποβύϊοη Τα ἶκο 9 Δρρδγειὶ 
{1Π|ὸ ραῦοιϊ τ 8 ἢ ὑμαῦ εἶ {0 δου] ΔΡΡΘΙ, 
8Πἀ 80 ἱποϊυκθβ 8 ὁοιηπιϑηὰ." ΤΙοσαΐσα ἔμπα ἰϊ- 
Ροταίίνο: Μακο ἔμοσα ἰο πον [μθ δοοσηϊπδίέου, 
οἴο. ΤῊ {ποπιο οἵ {116 ἀἰϑυοῦγβο ἰδ ἃ τονίον οἵ ἔῃ 8 
ορθοῦνε [Ποϑα!ησ], ἀπὰς οὐοΓ ἀραϊιιϑὶ {]1ῦ, {6 
βιι Ὀ]θοίνο [ὈΘΠμΔνΊ]ου"] ὀοπάοϊ οἵ [ἢ 6 ΡΘΟΡ]6 ἔτοιῃ 
[Πη6 ἀδγβ οἵ οἷα (εἢ. χχὶϊ, 2; χχὶϊ. 86). Τῇιδ 
τοίογοπος ὕο ὑϊΐ6 [αὑἢ6 18 μοὶπῖϑ ἴο 8ῃ δῃοϊοπῦ δηὰ 
ἀθορ-τοοΐοἃ ἐν}} τ δῖ ἢ) ἀοιηδηβ ἃ τα ΐοδὶ οὐγθ 
(Ηξνοδτ,, Ολυτιν). Δίας, χχιϊ, 82; Αοὶβ Υἱὲ. 
δ1 ; 6Β. χΥϊΪ. 2. 

γοιβ. ὅ-9. Πεγαεὶ ἡ. ἤσυρί. 

γεν. δ. ἽΠ3 σὴ 5, 88 Ἰβγβθὶ ἴ8 δι δ)θοίοα ἰο 

Θχϑιηϊηδίϊοη, 80 ἰβγιο] σϑιηδὶηδ ὅπ6 οὈ͵οοῖ οὗ 188 
ἀἰνίηο ο]θοϊίοη. “ΟΠοοβίης ἰῃ [116 δθη)86 οὗ ἀἰ Υπ6, 
Ῥγονοπίθηΐξ ἴον δηᾶὰ σταθθ, Ὀθυξ. υἱἱ. 6, χὶν. 2 ̓ " 
(Ηλν.).--- 6. δοίης ἊΡ οἵὗἨ [π6 μη, 85 {1Π|6 μ685- 
ἴαγο οὗ οη6 τιδκίηρ οὐ (Πεαΐ, χχχὶλ. 4υ ; ἔχ. 
νὶ. 8), βϑυγοα δπα οοηβτπρα ἴἰιο οΠοοβίης οὗ [δγβο] 
ἃ8 {π6 Ῥθορ]ὲ οἵ σοἀά ()ευΐ. τῇϊ. 6, χὶν. 2) ψ ἢ 
Γοΐογοποο ἴο ( ἌΠΒΔῺ (νυ 618. οὅ, 15, 28). --- στ. 6] 
ἷβ βἰχοὶβοβηιν ἰπϊοστοδειιροὰ πὴ ὅθοοῦ. ὙΤ8ς 
ΓΟΥΠΘΓ ῬοΣιιῖα ἤο 16 βταῦο οὐἵἩἨ {πθὶγ εἰθοϊί οι ἤο ἴδ 
Ροϑίτου οὗ Φθῃοναὶν᾿ Β ἩΑΥΓΊΟΥΒ; ἴΠ8 Ἰδαῖος Ῥοϊηῖβ 
ἴο ΤΠ εἷγ παῦπγαὶ οτίσίη. --- ΑἹ ἰπογργοϊεα ὮΥ ἴδιο 
οἰδυβα : δια τηϑθ τγ861 Κπόνι, εἴς., ἰὰ6 ἀδγ 
ν͵88 πε Ῥογοῦ πἸοη Φομοναὰ ἴῃ Ῥοϊπί οἵ ἴμοῖ 
τονοδὶοὰ ἨΣπη56 1 ἴο [26 φῬϑορὶβθ ἱπ ᾿φγρῖ 88 11.168 
ΠΟ δ δα εΔ]]οὰ Ηἰπιϑοῦ ἴο δέοδβεβ (ἔχ. 1}. 
14, οἵα.) ὉΥ 81,8 διὰ ψΌΠάθυβ, 88 ὈΥ͂ Δ δοίμα], 
τοηθγοα οαὐἵὰ ({ΠΟΓΘΙΌΓΘ [ἢ ΥΟΥΥ ἀνε τον τορε- 
εἰυΐοπ οὗ 1π6 ΠΠΠεϊαρ ἊΡ οἵ (π6 απ άλ). --- ὕγ. 6.ἃ 
βουύΐ οἵ σοποϊυϑίοη. Οηὼθ αραΐη, 1 ἐδ θα πΡ, οἷς., 
ἀπαὰ οΙΩρΡἢΠαβίΖίς οἵ {Ππ6 δΥ, ἱπ ογάὰδγ ἕο πιϑαγὶς 
(οὐ᾿ 5 ὀρ Εμτα ἀοἰοσιηϊ πείθοι, 848 0 6 }} 88 δὶ Βα 
ἴβκοὴ μῖδοθ. ΤῈ ἱπιαμίπαιϊουβ οὗἨ Ῥγχίοδβίϑ δηι 
ναὶ βϑαγίηρα οὗ ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΘ αἵὸ ποῖ δ6 Ῥοϊπὶ ἧι 
ἀθϑίΐοη. ΤῊ οὐδοῦ γγὰ8. “" Ὀγηρίηρ οαξ,  ΓΒ6Γὸ- 
ΟἿΌ ἰτοθίοιη, τϑοἀθιηρίάου, ὙΠ]. 8 ἀοβοσι δοιὰ 
Βοοογάϊησ ἴο 118. 886 διὰ ροχὶ.--- ϑουρμὶ οπὶ 
(σορ. Νά. χ. 88), Ο΄Ὸ ΟΥΘΓ ΠΟΥ δὰ 5ρὶοὰ 1 

ουΐ.---Ἔχ, 18. 8.---Ἴ ο ὃ 1 “50, εἰξέμεν, ἀδενεῖν, 
1μαὺ 41} Ἰδπιὰβ τόκοι 1ΐ δὸ; οὐ ὙΠ τοβροοῖ ἴὸ 



ΟΗΑΡ. ΧΧ, 7-..8. 19) 

ΟΣ, Ὅθογο 4]] ἰδλη (9 (ἢ). ---ν ἐγ. 7. ΤΏ Βαϊ Ἰανν 
αἶδο δὶ ἐἰη18 Ὁ]  ]γ, ὧἃ8 ἰδ γτοϑῦθὰ ἜΧΡΓΘΘΒΙΥ ΡΟ 
με ΓΝ 58. ἔχ. χχ. 2. Βαΐῦ ἔτομι ἰμι6 Ὀθρίη- 

εἰσ [6 βαῖηθ 88 ὑτοοϊαϊ πηθὰ ὈΥ 186 ἴδοΐ οἵἉ 6]66- 
τίοι, ἘΠ ΙΘἢ ἱμνοϊνθα ἃ τβοϊρτοςαὶ ΟὈ]  χαομ ΟὨ 
{86 γασῖ οἵ {Π6 ΡΘΟρ]6. 
[ ΤῺΘ ὙΟΓΥ ἴοτιῃ ρίνοπ ἴο {Π|6 σοτησηϊβδίου οὗ 

Μοϑδϑα ἴο ΔΑ τ νἱπαϊοαῖο [ῃ6 ΟὨ ]άγθη οὗ ϑταθὶ 
ἴοτ ἀοι, ἰδδὲὶ ΠΟΥ ταϊρηῦ οοτηθ ἰοτί δῃὰ ΒῈγνθ 
Ηΐνν, τνὰ8 ἴδε] ἃ Ῥγοοῦ ΒΟῊ το}! ἴπ6 τογβΐρ οὗ 
Ψφ͵επονδὴ δὰ αἰ θη πο δῦογδησο, δὰ ον ρδῃ6- 
ΤΆ }}ν [116 ῬΘΟΡΙΘ δὰ αἰϊονοα {ππειηβαὶνοβ ἴο δἰ πὶ 
ἱπῖο {πὸ ἐῤέεαυ ἰάο]αίτίεβ. ὙΒΟΥ πλυδὺ ρὸ οὐὐ 
οΥ̓1 6 μοϊ]υῦδα τορίοι, γῇ ογο οἴδιον Ἰογὰβ, βρί τη] 
88 νγ6}} 85 Το ΡΟΓΑΙ, ἤᾶγο πδὰ ἀοτα  Ποἢ ΟΥ̓́ΣΣ ὉΠ ΘΠ, 
ταὶ ΠΟΥ ΤῊΔῪ ϑἰδηά ἴγοα ἴο ΟΥΒἢΪΡ δῃἀ βοσνὸ 
ον α. Απα βὸ 86 τ οἷο ἀοραίση δὰ ρυτροτί 
οὔ το σοτηπιἠββίοῃ οἵ Μή οδϑα τηϊρῃϊ "6 τεραγάθιὶ! 88 
8 Ῥγούθεὶ δρδίνδῖ με ῖγ Θοηποοοι ΜΕ} ἐμ6 δΌο- 
τοῖπδι0η8 οἵ ᾿ργμῖ, ἀπα ἃ 0}}} ποῖ ΟἿΪΥῪ ἴἰο ῬΒδ- 
ΤΉ, ἴο Ἰεῖ τῃε Ρβέορ!α ρο, Ὀαϊ 4]8ο ἴο [6 Ῥθορ]ὸ 
ἘΒοτηϑοῖνοβ, ἴο ἑοῖηθ οὐΐ δηᾶ Ρὲ βεραγαΐθ, 88 ἃ 
δοοι ψ  οτα ἴδε ],ογὰ Πδ( ΘΠόβοη, "᾿΄--Ρ, Ε,---Ἶ. Ε.] 

Οὗ τὴς σγθα, ποῖ ΠῈΟΓΕΪΎ ἩΠϊοἢ [Π6 ΘΥΘΒ 866, 
Ὀιὺ ψ δγοοῦ ΤΕΥ ἢχ, ὙΠ Ὰ ΠΟ [6 Ὀδοοιμὸ 
ΓαυἐἶαΡ, οἷς.--- ,ὙοΥ. 8. θγ86}᾽8 τί οσ το. ]] 1 ου}8- 
Π688Β ἴῃ ἴΠ6 1] Δ ΕΤΠ 655 ου]ἃ ὀνθη 0 ΒΌ Υ ἃ δἰ ῃ}}- 
ἴα ἰπήεγεηοθ 88 ἴ0 ὑποῖγ εν ]οὰγ ἴῃ. Ἐργρίῖ. 
Οὐμματο {ὈΓΓΠ6Υ Ψ9ο8ἢ. χχὶν. 14: ἔχ. Χχχχῇ. ὃ; 
1,ν. χυὶϊ. 7 (ΡΒ. ογὶ. 7).---απῃὰ 1 καὶὰ . ποῖ ἴο 
δι), ΠΟΡ ἴο Μίοθοι, Ὀθϊ Ἢ Μγυρο. [δ (ΟΙΤΟ- 
δροπάρα ἴο πὸ Ἑδαγδοῖοσ οἵ οοά δηαὰ [86 δοϊῃα]) 
σομαϊ του οὗὨ [86 Ῥ6ορ]6. Οορ. ἔχ. χχ. ὅ, χχχίϊ. 
10. --- (ἢ. νἱ]. 8, ν. 18, νἱ. 12. δηὰ Ὀεβίάοθβ, ἔχ. νυ. 
8.--- ον. 9. Αμὰὶ [ὉΤΤΩΒ ἃ σομ ταδὶ ἴο : 
“444 1 86. 1 ΦΟΠΒΘΛΏΘΏΕΙΥ {6 (Ὠΐπρ ουπἐταδύθα 
ὙΠῚῚ Ὑαΐϊ τνὰ8 βαϊὰ, --- [16 οὐ͵ροῦ οὗ [ἢ6 τορὺ 
““ “ΤΟΌρΕῖ,"΄ --- ἢ} σὴ Ὀ6 μαϊπογεα ἔγοτη ὙΠδῖ 
[ο]] οντβ, τιν αἶβοὸ Ὀ6 δαϑυπηοιὶ 85 ᾿ς ΠΟΥ. --- ΕῸΣ ΜῪ 
ὩΔΣΩ Θ᾽ 8 6616, εἴς, (4. οΥἹ. 8) ; ΤΠ6Υ͂ τγογ6 ὈΠΎΤΟΤΣΕΪΙ 
οἵ ἴἴ, μαὰ ποῖ τηογίτοα ἰδ. Βυΐῖ ἴδ γονοϊαἴίοη τ ἢἷο 
Ι΄. μδὰ ρίνοῃ οἵ Μγυϑ.] Ὀαΐοσθ [89 θγϑβ οὗ [ἢ6 
μοδίθθη διηοηρ ΤΟΙ ΠΟΥ ΤΘΙΘ γγὰ8 ποΐ ἴο Ὀ6 
ἀεϑοοταϊθα Ὀοΐογε ὉΠ 686 βιιῖ6 δγϑ8, δβρθοί} }ν Ὀδίογα 
της ἘΥρυδηβ, 88 1 ἴο ψΣ 188} Ὑὸ}} ἴο ΜῪ Π8ΠῚ6 Ἧ6Γ6 
Ῥγεβουΐ τι Μο, Ὀὰΐ ποῖ ἴΠ6 ῬΟΊΨΕΥ οὗἨἁ ρΘΥΪΌΓΤΩ- 
δὺς (τεχαγὰ Ὀδίηρ Ὠδὰ δ᾽ 1π6 δατηθ [1π|6 ἴο [ἢ 6 
μοδίμθ, Δ8 [Αγ 6] νὰ8 Ὀἰδοθιὶ ἱῃ ἃ ῥοῦ ἰΥ Ῥοδὶ- 
«ἴοι ἴῃ 10 Βυπιδηϊν 88 ἃ Μ 1016). ΟΟΠΡ. 
Νυπι. χὶν. 18 δᾳ.; ἔχ. χχχὶὶ. 12 (ΝΌ,Ω. χχὶϊὶ. 19). 

εις. 10-24. ]ογαοί πῃ {ὁλὲ Ἡαάεγηοθβ. Ὅ ετα. 
10-17, Τλε γε; 18-24, 7Τ2ιε ϑΘεοοπα Οεπε- 
φαξίοη. 

Ψοβ, 10-1)7. 72λε Βὲνγεί Οεπογαξίος ἐπ ἐλε 
Ῥ 68. 

Ψαν. 10. Τγδηδι [ΟὉ ἴγοπιὶ [6 ΤὈτοροίηρ ἴο [86 
[ο]] ον πη ς. --- ον. 11. ΤῊ αἰνίηρ οὗ ἴδ αν οἡ 5ἰπαὶ, 
ἀ5 Ἰηϊἰτοάποίίοη ἴο [6 ργεβϑϑηῖ )εμάΐηρ οὗ [89 ΡΘΟ0}]6, 
αἴνον Ὀεΐπρ Ὀτουρσπϊουΐ, ἔχ. χχ. δα.---διδιτῖθα δὰ 

88 ΠΟΙ ΡΓΟ ϑηαϊηρ 106 βόηοσαὶ 
Ἰάςα οὗ ἴ6 ἰδὰν. 1άνϑ ἱποϊυάδβ ρῬγοβροσι τυ δηὰ 

δηὰ Ὀ]Θβδε Ὠ6 858, ἀν ἃ 81 βρὶ γἰζιδὶ, ὕθωρο 
οὔθστιαὶ. Οὐοτηρ. 1 ουξ. ἵν. 1.---ΤῊο Ἰδτν νὰ ρίνθη 
ἴον 6, βγη. νἱ]. 10; Μαίϊ, χίχ. 17; Εχ. χχ. 12, 
εἰς. ὙΤΆΙΟΣ [ἢ 6 τῶ ἀο. Το Ἰεδαϊῃρ ὑμτουρῃ 
106 τΠᾺΟγΙοδ5 ϑοσνοὰ ἴο ὑθαὶ ἰμδϑῖη 88 ἴο [Π18. 
{Καὶὶ, τδηδ᾽αῖθα: ““ ἰσ 8 Ππιδ 5}8]} ἀο ἱἰῃ 
ΟΥ̓ ἴο ᾿ἶνο Ὀπγουρῇ ἐμοη).᾽}-- ας. 12. ἔχ. χχ. 
8, χχαχὶ. 18. Α αἷψῃ πιυδὶ ἀδηοὶθ δοϊηοι ων, δὸ ἱ 186 

(τὸ ϑα θα ἢ τερϑιϊζη ἰ[86}{ ((Ππογοίοσο [86 Ρ]υγαὶ 
Ψ Δ ὁΔο ἢ νυ κ᾿ Β οἰοϑο Ὀοϊοκοπραὰ {}}0 το8[ οἵ αοα, 
ἰηΐο π] ἢ 1116 ρϑορὶο οὐ σὰ ἀγθ ἴο βίου δἵοῦ 
411 ἐμοῖς ψόογκα, Ηθὺ. ἱν. ΤῊ 8 18 ἃ ΟΠ ΟῊ 6]6- 
τηδπῦ ἴο Φοβονδὴ δηὰ ᾿βϑγαοὶ οὐ ἴῃ στοιπηιὶ οἵ 189 
οονοθηδηΐ, Α8 ἴμο βαθθαῖ» οὗ δεβόνδι ἃγὸ ἴο Ὀ8 
}ι4]]ονγεὰ ὉΥ ἴοτδθὶ, δὰ ἴο Ὀ6 δορασαῖϊθα ἴγοσῃ {πὸ 
οἶον ἀαγβ οἵ ἔα σϑεῖ, ᾿ξ σου] ΓΒΘΓΘΌΥ Ὁθ ταδάτ 
ουϊθης τμδὲὺ Φεμονα! βαῃοῖβο8 1δγβεὶ, ἀηα βερὰ- 
Ταῖοβ 16. ἴσοι [ἢ Ἡνλ Σ᾿ μὰ οὐθὲν ἴο "9 Ηϊξ ον" 
Ρϑουλίατ Ῥϑορὶθ. Τ|ι8 8 ἔῃ 6 τϑοΐρσοοαὶ σοϊαίίοιι 
οἵ [08 Βα θαΐ ἴἰο δοῃονδὴ δηὰ 18ταοὶ, Τμογοίοσθ 
ἴπ0 ϑαυθαϊῃ τνὰ8 80 ὁπαιδοϊογιδἰΐο ἴογ 18Γ86]..---αϑ 
ἴδο μτοριϑῖίς βθῆθα οὗ [86 Ἶανν, δῃὰ οὗ ἴμ:ε ϑ5ΔὉ- 
ὈΔΙΒ-ἰανν ἰῃ ραγεϊοΌ]Αγ, γα 68 αν ὈΘγΟΙ 8 ἔογπιαὶ, 
ουϊπδγαὰ οὈθεγσυϑῃοα οὗ ἰΐ, 80 {πὸ Ῥσορμοῖ 18 ϑρθικ- 
ἱπρ ποῖ οἵ 186 τηθγὸ Ἰεἴογ οὗ 186 [Δ 85 ἃ Ὑ80]ὁ, 
ὯΟΡ ἰῃ γ6. 18 οὗ πιογοὶν ὀχίεγηδὶ ἀἐβθογα οη οἵ 
186 Βα θα ἢ (186. 1ν111. 18, 14). Οὐτωράγα ἔσΠεῦ ᾿ 
Εχ, χυὶ. 27 8ᾳ.; Νυ). χν. 82 ΑἾδβο οἷ. ν. 
θ, 7.---  οσ. 11.--τ-ῦ εν, 8.--Ἰ τὰ γον. 14. σοτρ. 
γοΓ. 9.---γόον. 16. Απὰ α6͵δο -- δπὰ δνϑὴ ; [ὉΓ δί[δσ 
186 δοηϊγαβί ἴο : “πὰ 1 8δἰά, ᾿ὴ νϑσ. 18 88 ὈθθῺ 
ὀχριθεηθὰ ἴῃ νου, 14 Ὁ: “᾿ἀπὰὶ 1 ντοιρμῖ," "ὯΔ᾽ 

ΤυΒΌΙΙΟΒ ἴπ6 Τηγτοδὰ. ΤῈ τΠπουρῃῦ 85 ἴο {Π6 ἀθ- 
βιγιοίίοη οἵ [ἢ το 6] Ἰουδ ἐχργεϑυθὰ ἐΐνο} ἐνόῃ ἴη 
ἀι6 οατῇ 6 ἢ Ἔχοϊυάεα ἐμ6 ἤγβῦ ν ] ἀουποῖκ ρθη 6- 
Ταῦϊου ἔγοπι Οαπαδῃ ; Ναπι. χὶν. 1] 54.: 8. χον. 
11, οἷς. [Πεφμχβῦ. ἱπίεγρμγεῖβ "“ΩΔῚ οἵ τοῦτ ὈυιΓοὴ ; 
80 ΒΟΥ, ἀπά 1 4190!}-- ’ εν. θ6.--- ον. 17 ΘΑ 168 
ουΐ ἐμὲ ἰοα οἵ νϑγ, 14 (οἷν. χυὶΐ. 58)..---(ἶι. χὶ. 18. 
ΤῊΘ δεαιιοῖὶ δον 8 νμδῦ 8 τλδϑῃῖ. 

γει8. 18-24. 7λε δεοοπα Οεπεγαζίοη ἴῃ ἐδια 
μα εγηε88. 

ΨγεΣ. 18. ΤῊ οομίοηίϑ οὗἨὨ 86 ΒΓΓἢ Βοοκ οἵὗἁ 
Μοβοβ θοϊοηρεὰ Ῥδου  ]ΑΠῪ ἴοὸ ὉΠ6 8018 ((ἢ}}} ΔΓ. Π) 
--οἰλθ ἘΠ ϑϑοοῃεὶ κομογαῦοι ἱπ ὑπὸ Μ]] ἀΘΤΏΕΒΒ, 
ΤΩ ἴδ ἴμ αὐοϑίίοιι ἀγὸ γαργοβοπίθα ἴμ) ΕἸΟΙΣ 
οοηϑίδῃϊ ἀἰδοδοάϊεμεα ὕο 1Π6 1ανν8 ἡ Πΐοἢ ΔΈ ΒΟΥ ] 
ἔδνο (ἡ Βἰς ἢ ὄυθὴ πεοοδβϑϊαϊθὰ {ποῦ γερεϊ θη δυὰ 
ΓΘΗΘΊΚΑΙ ἴῃ ΠΘιυι οΓΟΠΟΙΏΥ), 88 ἴῃ ΒΟΙῺΘ 8ογί ]δνν- 
δίνοτβ δυοοτάϊηρ ἴο {ποῖ οση ἰἄθ85 δηα οὐ {ποῖγ 
οὐ δ ΠΟΥ ΓΥ.---ν οἵ. 7.---ν ἐσ, 19. Βαῦ 1|---ΟΟμΡ. 
νοῦ, 1]1.-τίῷΊῦεντ. 20. Οοπιρ. τοῦ. 12.---Ἡ ον. 2]. 
Ναμ. χν. 16, 17.---  ογβ. 8, 18.--- ον. 22. Οοι- 
ἴγαϑῦ ἴο νοῦ, 21; ΝΠ. χνὶ. 21 δᾳ., οἷν, χυἹ]. 9 κα. 
--ἶγοῖβ. 14, 9.--- γον. 28. 1 6160, 88 ἱῃ σοῦ. 1ὅ, 
ἤΘτΘ ἐπ τοϊδίϊου ὕο σοτ. 21].- -Ο}. χἰΐ. 1δ, νἱ. 8. 
ΤῊΘ {Πγϑαϊθηΐης Ὑιϊῃ οχὶ]ο, Ποαῦ. χχνὶ!. 80 ; 
[μεν. χχνὶ. 88 8α.; δῃηὰ 88 δὴ οὐἵϊι, θδθαϊ. χχῖχ. 
18, 18.---Λ7ο Ὁ. 24. Αδ υϑγ. 16. 

Ψογα, 26ὅ--381. 7ογαοὶ πῃ. Οαπααῃ. Ὅεῖβ. 28ὅ--329. 
7}᾿ὁὲ Ταίλεγα. Ὅόοτβ. 80, 81. ΤῪε Ῥεορίε οὗ 
ἐδ Ῥγοδοπέ. 

Ὕοτβ. 2ὅ-29. 7Τ7ε Ῥαΐλενε πὰ Οαπααη. 

γεν. 25. Τταπείτίφι, Ἰἰηκοὰ ἴο {86 ἴοτοβοίηρ 
Ια "Ὧ2), 48 ἵπ νϑγ. 28 "ὩΣ μἱπίεὶ δ ν)ιδῖ δυὸ- 

οροὰβ.υ ΤῈ ἰὨτοαῖ οὗ οχὶϊθ, δὸς [ἸΠ]ποπὶ οὗ 
ὙΠΟ δὰ Ῥεμχη ἴῃ ἔμ ῬΘΟΡΪΘ οὗ {1160 ῥγεϑθηῖ, 
οοι]ὰ θ6 ἀδῃοιυμοοα δραὶμδῖ 180 Βοοοη ἃ ζΈ ΠΟΙ Δ.ΪΟΙ 
ἴῃ ἴὴ6 ν ]άογποβα, Ὀδοδιθο ΤΟΥ γογα Ὀτοῦυρὰξ ἐπῖο 
Οδπδδη, δηὰὶ πλὴν νι τηὸ (ΟἸἸο ἸΠΩ βΟΏΘΓΑ- 
ΦΊΟΠΒ, ἴῃ 80 [ὩΣ ἃ8 ὕΠ6Υ οοι]ά σοπλα ἰηἴο δοοουηὶ 88 
“ΟΥ̓ΟΌΣ [Δί 6 γ᾿" (τοῦ. 27), [ΠΟῪ δΓῸ βοεῖ Οὐ δϑδῖηεῦ 
1:6 οχίβιϊηρ Ρεορὶθ. Τδὸ βοοοῃὰ σθῃθγα !]οῃ 3 

ὙΠ] ἀοΤηθδα Ῥδ8 τμποζοίοιθ ἴΠ6 τηθαΐαπ: οἷ 
κ 
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τιαποϊτἴοη ἴο, δΔηὰ δἱ ἐ6 8816 ὑἴτη6 Ὀδοδιηθ, [81:86] 
ἴη (ᾶδῃ. ὙΒογοίοτο, δἰ που ἢ Ης τὰ8 ποΐ δχο- 
ουἱοὰὶ ἀραϊηδί {Π6 ϑοσοηῃ μεποτγαϊίοη ἰπ [Π6 πὶ] οτ- 
116058, ὑπ6 ἰπτοδῦ οἵ οχὶϊα γϑιηδὶηβ 1 18 ὉΠ ΘΊ Δεὶ 
Ι͂οΤοὸ δηάὰ ἔοσῃῃ, Τῃ6 τοΐϑγοησο ἴο ΟΑμλΔΠ, Ἡ ΏΣΟΒ 
γ6Γ. 28 ΤΌΓΙΏΔΙΪΥ πιαῖκοβ, ἀοίοστηῖμθθ ἐμ ἨΔΓ 
ΤΟΥ ΠῚ8. ΟΥ̓ ΟΧΡΡΟΒΒΙΟΠ ἴῃ ὙΕΙΒ. 26 δΒὰ 26, ϑσ 8 
ῬΙΌΡΤΟΒΒ ἢπὶ βίη ἰβ τῆδάθ, ὑπαὶ δὲ Ἰαδὶ αϑὰ πραῖκθβ 
δἷη 1 οὐσὰ Ρυπίβημθηῦ. ἸὙδ5-- τὸν. 7. ΤῊΘ 
δῖα ψαΓηΘα ἀρηϊηδῦ ἰΟ]ΔΙΓΥ ἴῃ ἔ, ψ ὈΙΘΒ Ὁ 
[Ο]]οντθὰ ὉΡ ἴῃ γ6 Ρ. 1] 84. ΌὈΥ [86 ΚΒ1βεῖτ6 Ἰερίδ!α- 
τίου ἴῃ [11 ν ΘΓ 688. --- [ἢ νοΓ. 18 86..) ΟΥ̓ΕῚ ἀραϊηϑὶ 
τποῖῦ οὐ ἰδ -τηακίηρ, οὐ πο ἢ [Β6 ἢγαξ βθΒο γα. 
τἰοη ψ»Ὰ8 {Ὁ }}}Υ, ΘΓ 18 [0 Γϑηον] οἵ ἴμο Θ᾽ παῖ το 
ον υἱῦἢ τοήργομοθ ἰο (ἀπαδη, ὈπΣ ὀνθῆ δεν 
πηάον ὑπ {πτοαῖ οὗ οχὶο (νον. 28). ΕἾ Π4]1γ---ἴῃ 
(μπδϑὴ 388 ΤΡΕΙΒΒΊΒΕ οὗ ἴη6 ἡ ρτηοηΐ οὗ Θοά, 
Ποῖ6 σγοτο ρίνοη ἴο ἴδ8γα 6} ΟΥ̓ σπδϑυθοιηθηῦ {89 
νἼοΚοΩ δίαταϊοβ απδὰ ἴἢθ ἀθαῖῃ- τ ηρίηρ ἡκὶρτηοηΐα 
οἵ ΟἌπᾶδη. δοδβα ΤΥ πνοῦϊὰ ποὺ ἤᾶνο ΜΥ 
δοοά Ἰαν;, 1 ρᾶνα ἴθπὶ ΟἈΠΑΔΒ᾿Β ἰανε, ὙΔΙΘῊ 18 ποῖ 
οοὐ, εἴς, ΤΉ υ8 [86 ἔοτοθ οὗ: Ζ βᾶνο, εἷς., ἰᾳ ἴο 
6 πιαϊηϊδὶ οι, πᾶ ὈΥ͂ ΠΟ πιόϑηβ ἴο Ὀ6 ψοακοιοὰ 

ἴο »εγηιβϑ ον. ΟΥ̓ ΒΗΥ͂ ΒΤ αν Ἰάθα, 85 δον θὰ δα 
Ομ σι βυδαη ἱπίογρσθίοσθ νν158.---Νοῦ χοοᾶ ἰ8 βυ{ῇ- 

ΟἰἸΘΒΌΥ οχρίδϊηθα ὈΥ̓ ὈΠῸ βοὶῃρ Ὀαΐοιθ, διὰ Ὀγ 

1860 μάΔΓ8}]6] ὙΠ᾿ ἐῦ..--- γον. 26 βῆονε. οἸΘΑΥΪΥ 

σι δΐ βοτὺ οὗ ““δἰλυιοβ" ἀηὰ “᾿παρτηθηΐβ ᾿"᾿ ἀγὰ 
τιοδπῦ, ἴγότῃ ὑἢ 6 τ 8} ψ ὩΪΘΙ (πον Ῥγοάπορα, ΤΠ ΟΓΟ 
γέθιδον ἀςβον ηρ: “1 ρανο," 85: 1 ρο!]πίοα ὑπό πὶ, 

.ι6 Ρο]]υδίοη οὗ Ιδτβοὶ τγὰβ ΥὉΥῪ πΟίΔΌΪΥ ΟΧἰ 1 δοα 
ἴῃ [ἢδῇ ὙΠΟ ὉΠΟῪ αἰὰ ͵Γ τη οἷν ἢτϑῦ- ΟΤῚ τη 8] 6 
σὨΠ]άγϑη, ννδο ἴῃ νλίπθ οὗ ἔχ. χὶϊ!. 12, 18 τοᾳυϊγοὰ 
ἴο Ὀ6 τοιρρπηθ. ἘΤῖβ ογάϊβδηοο, δοσογάϊηρ ἴο 
86 οΘοῃηροξίοη ἴῃ ΕΧ. χὶὶ!., Ὀδΐηρ Ομαγαο οΥ 8010} } 
ἀϑεοοίεϊθα νΊ ἢ ἴΠ6 τειοιηρίίοη οὗ [86 Ῥ6ΟΡ]6 ἔγοιῃ 
Ἐργρῖ, [με 41} 8]0 ἢ ἴῃ Οὔτ νοσϑὸ 8. τῃοϑῦ "ἱρηϊῆ- 
Ἑοδηῦ. (ΟΟπιΡ. α͵8ὸ ἔχ. χὶϑὶ, 11, ψ ἜΙΟΙ ἰπ γοάιϊιοοβ 
[86 ϑβἰαϊαῖο ἴῃ ᾳυσϑίίοη. ΑΒ δ συϊάς ἴο δὲ 

μἀεγβίιπὐϊηρ οἵ ὝΡΠΞ, πήπῦ, ΜΓ ΒΙΟΩ 18. 8880- 

οἰαίδὰ νὶξὰ ἈΡΎΝ ἴῃ ἔχ. χίὶϊὶ., 1ἰ5Β Βασα οὐλϊττοὰ, 

δηπὰ 3 ἰθ δι ἀδεὶ 18 νϑγ. 31, 80 ὑπαξὲ ἐπ Ομ μ6ΔῈ- 

ἰδ Μο]οοὶ - ΜΟΥΒΒΙΡ ἰδ Ὁπάουύθα] Υ τηθδιΐ, 
([ξν. χνι 21, σον. νου. ὃ: γδυῖ. χυλ δ, 10, 9.) 
(οπιρ. οἷ᾽. χνὶ, 21. 80 ἴδε [|᾿ἴδ. (Ὧ6 σοπίίιοιβ 
116 ψ πίοι [6 Ῥεορὶε οἵ [8186] δυο] ὰ ἢδνο θι- 
ἐργεὰ ἴῃ ὑμιοὶγ 80η5, Ὀδοᾶπια ἐΐβΒ ορροφὶϊο, ἀδδ1}}. 

οὖ οομ]ὰ {μόδὲ Ὀ6 ροοιὶ εἰδίιῖε8 ! [(ὑοσοοίυβ 
αἶ8οὸ σομπθοὺὶβ ΩΣ Π πὰ Εἰ, ΧΙ. 12, δμρὰ υἢ- 

ἀεγϑίδιἦβ (ἢ6 ρο]]αϊίοη οὗ [8:86] αἃ8 ἃ ἀεοίαγα- 
ον ᾳΓ ἰλε ὡποίεαμπειδ οὗ {}ι6 ρεορὶο (Ηἂν., οἢ 
δοσουηΐ οἵ πὸ ρας ἢ ταὔτ ὙΠΙΟἢ δα Ὀρδη 
Εἶσοη ἴο {6 ἰ4}}, β'ῃοθ Αδίοῃ δηά {ἐδὸ 1,ον ῦο8 
δὰ Ὀέθη ᾿π8.4116α ὈῪ ΦοΒονδῇ 11» [Π6 βαοιεὰ οἰοα 

ἰπϑῖρδα οὗ ἴδε ἤγαί-οτῃ, Ναπι. 111. 451} Οομμ. 
85 ἴο (ἰ6 ψ ἢ016, ἤοιῃ, ἱ. 24 δᾳ.; Λοῖβ νἱϊ. 42, 
ὦ ΤΏοδ5. ἱ1. 1].---Α8 ἤο {πὸ “ ἀρ5ο]υ οι, ̓ ᾿ ὀρταρ. 
οἢ. χὶν. 8. ΟἸΠΘΙΒ τοηιὶοῦ 1: 9 δὲ δεπιηδοα, 
ἐλοοξεά, 8ο ὑπαῖ 1 Ῥοββί Ὁ16 ΤΠΟΥ τηϊρσῦ Ὀ6 ὈγουρὮῖ 
ἴο γε ἤδοϊίοη ἔτοῖη εἰ πυαναῃ 80 ΔΌΠΟΥΙ ἢ ὕο ῬΑΤΘΏΪΑ] 
θυ πσ. Ασοογάϊηρ ἴο οἷν τομἀογίηρ οὗ ἴΠ6 ποτὰ, 
ῬΓΘΡΑΓΔΙΊΟΩ ἰθ ΠΟΙ Ἰηδἦθ ἴὉγ ἐμὸ ἰάοβ οἵ ἔπε 
ΜΠΟΘΥΠΘΒ8, Ἡ ΒΙΟἢ 15. αἴ το 8 50 ΡγΟπ 6πΐ ἴῃ 
[Π6 Ομαρῖον : ΠΟῪ 8 Π|6 ἴο ΤΕΚΘΙ ὉΪ6 8 ψ  ] ἀοΓΏ686- 

6 δνοῃ δεΐογο {ΠΟῪ ψέτὸ Ὀχγουριῖ ἰηΐο ἴδε 
ὙΠ] ΟΥμ688. οὗ {Π|0 Ρ6ΟΡ]68 (νοσ. 868).--- τ. 27. 
Ἴδο ροορὶο οὗ ἴδε ργοδοηῖϊ δσζὸ δή ἀγοϑδοὰ, δι ἐπουρὰ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

16 τραΐίοῦ ἐἰβοὶ τ 53.}}} ΘΟ ΘοΥ8 [86 ἔδιμοῦα ἰὼ 
Οὐδ. ασ. 80 8ᾳ. ν]} ἀεβὴθ τῇορε Ῥγθοΐδον 
[89 τωοδηΐδρ οὗ [ὶα δα άγεβε.---ἴὰ ἐπῚ9 δραΐπ (οΒ. 
χνυὶ. 29), Ὀε81:468 ψηαΐ τὴᾶβ [ΌΣΤΩΘΓΥ δι ἀυςεά. Τ]6 
τΐηρ τηϑαηΐ 18 γβί οὗ 41} ἱπαϊσαῖθα τοτο ρθηθ- 
ΤΑΙ] 88 ΤΩΟΟΚΟΓΥ͂ δηα αὶ ἘΠ] β8η 688 (ἢ. χν. 8, χῖν. 
18), δηα ἰ8 [6 ἰῃ Ὑ6τ. 28 βίαίδα Βιογα ἰῃ ἀφίδι. 
ΟΡ. νυ τ, νἱ, 18, χνὶ. 16.--ΉὭ 5 τοΐειβ ἴω 

Σ᾽ 186 δογεπιοθη ἐομϑὰ προσ γΥ, ἩΒΘΓΘθΥ ἐΒ6Ὺ δσουροὰ 
ἴμο αἰορίοαϑυγα δηὰ νυυϑῖ οἵ Φεῦονα, (Ποῖ. 
χχχὶδ. 16, 21); 'πτ (οοιαρ. εἰ. νὶ. 18, χνὶ. 19) 

ἴο [86 [αἰ] ββῆθδθ ἩΒΐοἢ σου] ρῥγοβεηὶ δισοοῦ 
ΒΑΨΟΊΒ οἵ γαχίουβ Κἰπαβ ὕο ἰά0]8..--- εν. 29. Απὰ 
Ι οἰὰα, οἴω. Βγ ἰδὸ αυρρίίοι ἴμοχα ἴω τοολ]]οὰ ἴο 
τολμὰ αοα 8 ὀνεζιτεροδίθα ορροβίος ἰοὸ αμμὶ οοὺ- 
ἀομμμοίΐοη οὗ {μὲ ψογβΐρ οὗ ἴδ6 δἰμῇ γ]δοθβ 
(ἐμογείογο ἴμ6 σοἰ]θοῦνε βίησιυϊαν: ΠΌΞΩ, ἴῃ σοῃ- 

ἱγαβδῖ ἴο [9 ὁπα βαῃοίιατΥ---ἴ πὸ ἴδ η}}]6), τὶ τ 4]}} 
[μὲ δ Παᾶ βαϊ δραϊηβί ἴδ. ΠΕ ϑιϊορῖθ {Π6 
ἐχρίδπαϊοῃ οὗ Εἰπιοιιῖ, ὙΠῸ τοΐουβ [Ὁ ἴο ἴμ6 ἱρὴ 
δα δῇ Οἴθθου, 1 Κίηρβ ἰϊϊ. 4; 2 ΟἼτοη. ἱ. 83.}- 
ΜΕ Ὁ). {6 πη ἰἴθ6}{, ἃ8 νι. 6}1 88 1ζ59 πδιιθ, οοι- 

εἰπυοά ἐο ἰὨΐα ἀαγ. 

18. 80, 81. 7Τλε Ῥεορίε οΥἱ ἐλ Ῥγεβοπέ. 

γον. 80. , γΤοθυμηηρ {8.6 δίγαίη οὗ τσοσ. 37, 

δια δ υϑυλτα της “διὲ ἴον ἽΞ, ἀἰνθοῦν οὐ άγθβθεβ 

{86 ῬΘΟΡΙΘῈ οὗ {6 ῥτοδοηΐ, ὁ. 6. ἀπ ἰπαυ γοσβ οὗ 
Ἰδγαϑὶ ΠΟ μα σοπλ8 ἴο [86 Ρτορ ἢ οὗ ἰπ (86 ἱπίογοοξ 
οὔ ἴποδε 0 5111] τουηαϊμοὰ ἴῃ Ομηδϑῃ. --- Υυ ον. 8]. 
ΤῊΣ ποῖ βίγιιοις ἰῃ {πὸ ααρϑίϊοῃ οὗὁἨ νβ6γ. 29 ἰ5 δ}}} 
πιαϊηἰαί οὰ, ποὺ ΤΩΘΙῸΪΥ 0 ΟΧΌΓΟΒ5 δύο τηδηΐ, 
τ 8.0}}} Ἰῶοσθ ἰοὸ σοπροὶ 861} -τοθοϊίο. 1 δδκ 
ν δὶ ἐγ Ποῦ σοΟΠλπηαϊοδίίου γοὰ Νουα ἢδνεο 1--- 
(ὀρ. οἰ. νὲϊ. 20. --Ἷ, νἱ. 9.--ἶ ον. 26.---Οοων. 
(ἢ, χὶν. 8. 

γεῖβ. 82-44. Ῥγορλείές ϑιΐῦυεν Γ᾽ ἐὰλε μοί μεν 
Τεαϊϊεσ ιυἱδ], ἐμε οορίε. Ὕειβ. 82-88, 75 
«κασι, ει, 839-44. 1π Δετον. 

γεκε. 82-88. 7λε Ϊπιρεπαρ «ἐμ σοιδηι. 

γον. 82. Τυδηβιἴοη ἤο νι πδῇὶ [0]]ον8.---ΟΟπρ. 
Οἱ. χὶν, 8, χὶ. ὅ.---Η σον Ὶ ταυςἢ ἰῃς Ρ6Ορ]6 Ἰιαὶ 
Ὀοσοιμα ἰκα ἴῃ ποδίμοη, γοῦ ΠΟΥ ψοσὸ ποῖ ἴυ 
Ὀοσοηια Βοαΐμοι, ὙΉΙΟΩ (86 ἰπαῦγογβ οἵ νὸγῦ. 1 
ἸΆΔΥ ἤδΥο 8414 ἴο {πθπιϑοϊνοβ, νἱἢ ἃ (οο]ῃρ οἵ 
ΒΔ [Ἰ8 60.100 ΟΥ οὗ ἀ6βραῖγ, θθαῦ. ἵν. 28, χχν!. 86, 
64. ϑυ0ἢ ψα8 ηοΐ ἴο Ὀ6 ἴΐ 6πά οὗ ἴῃ ρΡεορ]6 οὗ 
αοα. Βιυὲ Ψεπονδὰ νι}}} τηδληϊξοθς ΗΠ] π)56} [ ἴὸ 
πθ ἢ] 88 ἰποῖνγ Κίπα. -- ])]Ή͵οεν. 838, Βδοκναγα κἴδυοο 
αἴ ΗΙβ τοῖν, ΤΟΥᾺ ἀοδ] πηρ ἰὴ [ΟΥΤΩΘῚ {{Π1|68, 
εν ΠΟΥ ΕΓ σϑαἀθοϊηοα ἔγοπὶ Ἐμγρὶ (εαξ. ἐν. 
84, ἔχ. νἱ. 6, οἴ..). Οομρ. ἢ. Υἱ. 14. Βιιὲ 11 
8 ἐπι οα Ἰαίο! Υ δα ἀρὰ, ἰπ ογάοῦ ἰο ροϊηὺ ἰο τεϊσγὶ- 
Ὀυαᾶνςε ᾿υαρτηθηΐ (8ος ἔχ. υἱ. 6) : δορὰ Ὑἱὰ ΟΧΥ 
Ῥουτοὰ ουΐ, υ]ἱιοἢ 18 τορϑαίθα ἱπ γον. 84 ἐῃ οοΣ- 
ποΟΌοα ΜΠ} [86 ““Ἰοδάϊηρ οι, '" ἀπά "“ρυαγπς," 
Ὁγ ν ο ἢ [Π6 δἰογοβαϊὰ (νϑγ. 38) ὡς ΒΡ ἰειρε  μεοιβ 
11} 4190 τηδῃ ΐ δὲ 1 βε  ἴ, δὸ ὑπαξ τ 656 ἴοο η5Σ Ὀ6 
τεβαγάθα 88 δοίβ οἵ ἀἰν.8 διμὶρπιοηῦ. Α ἔπτανε ἰδθαὶ- 
ἴῃς ᾿Ἰαἴο Οδηδδῃ (ἀρηίηδι ψ 1οἢ 860 ͵δὸ νϑῦ. 85), 
αἰτοῦ ὑῃ6 ΠΟ νου ΒΊοη οἵ 4}} [5180], ἰὼ ὉΠΘτΟΌΥ οἰν Εν 
οχοϊυὰοα. Βυΐ: οἱ ἔτοτα ἐδ Ῥϑορδθδ, διὰ : οὐ 
οὗ ἔο οουπῃίσίοα, ΒΟ Εἰ ΠΥ ἐδίσθη, παν, ὲ 
οοε (ταδὶ ἴο : “᾿πίο ἔδο Μλλεγηφωδ οὗ {116 μεομίοα, 



ΟΗΑΡ, ΣΧ. 85-88. 

ὈΥ͂ ΠΟ ΤΩ6 808 Ἔχ 68 Δ Σοίογοηοθ [0 [86 οχἰ δίῃ 
ΒΑ γ]ο ἰδὲ σαριϊνῖγ. ΤΠαΐ [5τα6] νγὰ8 [Π 6} ἀΪ8- 
Ῥεγϑεὰ ἴῃ οὔθ ἰδηὰ ΟὨ]Υ, δηα δμοηρ 0η6 ῬΘΟΡ]Θ 
{(Κύιξσξ., και), 18 ποῖ ἴῃ ἴδε Ἰοαδί ἴο [86 γροϊηΐ, 
πο π δα ΘΙΩΡέτα οὗ [86 Κιηρ οἵ Βαγ]οη οοὐ]ὰ Ὀ6 
ἀἰοϑοτὶ Ὀθὰ ἴῃ διιο ἢ ἃ ΤΏΔΏΠΕΙ 88, 6.07... ἰῃ ὅεγ. χχυ]ὶ. 
ὅ 8η. Σ Τα 6Χ1]0, δαγ8 δε ῃουδ, ἴμ6 Κὶηρ σἴοβα 
ΒΏ ΤΟΙ] ῬΟΊΤΘΓ ὑΠΟΥ ΓΘ ἴο ΘΧΡΟΙΊΘΏ66, 8}8}}] ποὶ 
0 ΤΟΙ ἀἰπρθυβίοῃ ΔΙ ΟΏρ “ῬΘΟΡΪοΣ ἡ ἀπὰ ἴῃ 
“4 σου Γο8." (ἀἰἴεγος ἴοι ἰδ ζδιπουϊμηὰ, 
Ομηδδη), ἘΠΊΟΤΘ ἴδε ΟΧἕΘΓΏ Δ] σα δ ϊοπΒ οἵ 11{8 Δ Ὺ 
δΒρ6 ἴο δοπιο οχίθῃϊ οἵ δῇ 6 οδαγδοῦου, 88 
88 186 σ886 (966 [πἰτοὰ.). [νψ}} ἸΙαδὰ γοῦ ἰπθη6α 
δεῖ οοπά οὶ γοῖι ἱπίο δποῖθοσ δχὶΐθ, ἔου--- 0) ὁσ. 85 
--᾿Ἴ ντἱἷἣι᾽ χα γοῖ ἐπίο ἐπ τὶ]άθσεθδο οὗἨ {89 
ῬΘΟΡΙΟα,--- δὴ ἀχργοδδίοη ΠΟ δ6 ὑια γῶν 1ϊογργοίδ- 
τοι ἷ8 ἐμητηδα αἴθ γ δα θά, νἹΖ. : ψὶ 
γοῦ, οἷς. ; ἃ σδηρβοὸ οἵ ΘοΟΒαΣΠ05 18 τπιεδηί--- 
δῃ ΡΉΜΉ οΕ οὗ οχὲϊ ἴο “"δ ν ] ἀοΓΏ 6858 οὗ ὑπὸ 
μα ρην ἐνὶ ̓ς τοῦδ θ6 ἰδίκθη συγδίνθ!υ (ΘΟ, 

ο5. ἰἱ, 16), 1Κὸ τὰ Ἰοδαϊηρ ουὐ δηὰ μαϊδοσίηρ 
οὔ ἴΠ6 ῥγενίουβ γδσθο, απὰ ἴπ6 “τ Ἰ]άΘΓΠΘ6 68" 1ὴ 
ἢ. χίχ. 18. (Ηᾶν. σοπιρᾶγοβδ οἷν. νἱ. 14.) [ἢ [16 
ἴοττη οἵ ἴπ6 ποῦ, [ἢ᾽6 Ῥγονίουβ ΘΧΡΙ ΒΒ ΟΠ (ΥΘΓ. 
84): “σου ηίΓοα," δι: ὁ ΡΘΟΡΙΘ6Β,᾿" οὐδ εθοθ. Α8 
“86 ὕηρίηρ ᾿ηἴο ᾿᾿ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙΔΒ ἴο : “189 Ἰοδαϊηρ 
ουϊ," 8δὸ δον 8 ““σΟὨΤΘΠ Πρ ᾿᾿ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙἋΒ ἴο 
πὸ ““ψαϊμοιίησ." Τὴθ “ὁ αἰθρεσβίοῃ ᾿᾿ ὈΘΟΟΙΠ68 8 
μαι Πρ ἴδοθ ἴο ἴδΔοΘ, ἐ. 6. Ῥόσγβοῦ Ορροδὶϊθ δ αρλυν 
--- Ῥοορ]ς ορροεβῖϊε ("6 Κιὴρ χ8ο οοηϊοπαβ ΜῈ 
ἴπθι. [ἢ δος ἃ σοῃῃοοίίΐου ἴῃ ἰά68 οὗ Η:Ζὶς διὰ 
ΟἾΒΟΙΒ 8 εκ. ὙΏΘΥ γεῖεῦ [06 ἜΧΡΓοββίοι ἴο ἐδ 6 
ΕΣ “αἰ ἀόγηο 58  ]Ἰοἢ βοραγαΐθϑ ΒΑ ΌΥ]οΣ ἴσοι ἐΠ6 

πήβ οἡ [76 930019 οἵ πὸ Μού τ ογγαπθαῃ, τ Π]ΟΣ ἰᾶν 
ἴῃ ἴτε παῦ οἵ ἔθ οχίϊοβ 0 ὉΪΟΪποα ον στεϊζατποά, 
[{ 18 δἰπησαὶ δηδιοροι ἴο [ῃ6 ψογὰ “νοῦ "ἢ ἴῃ 
πο Νοῖν Τεοβίδιπεπί. ἈΠΠοΌρὮ ΚΕῚ] Ἔχ ρ]αΐπα {ἰπ6 
4 Ἰερε πα οὔξ,᾽ οἷο. οὗ νογ. 84 88 ποῖ ΠῈῚ Ἰοοδ] ΠῸΓ 
τιρῖοτίαὶ, γοῖ τὸ ἀο ποῖ ππἀογβίδηα ἰΐ τ 11 
“οὗ α Βρὶ τί ϊπδὶ δορασγαϊϊοη ἔτοῖη (6 Ὠϑδίηθῃ 
ψοΥἹ" (ἴο πο ΠΟΥ ἀγὸ ἱτωτηθα ἴθ Υ Ὀσουμμΐ, 
γε. 835), ““]εβὲ ἔμεν βῃουὰ Ὀ6 δοβοτυοα ἰῇ 1ξ,᾿ 
εἴο., δι οἵ δὴ δρρτατδίοη οἵ ὑπο ὶγ οχὶϊοὰ οοῃ- 
αἰ τοι, ἃ πρὶ γι .4] ὀχρογίθηοθ οὗ ἰΐ, 80 ὑμαῖ ποὺ 
δἰιου ἃ Κηον δηὰ ἴοοὶ [δ΄ ΏΘΥ 88 πε Ρδϑόρὶα οὗ 
(σοά 'ψογθ Τμδδ ΣηΟΤῸ ἴῃ ὕπο ἘΠΊ] ΔΘΓ 685, αὶ οὶ δἵἱ 

- 4} ἰπ [Π0 δ88Π|6 8686 88 ὈθίΌτο (δῖ. νἱϊ. 15, 
χκχὶ. 10). [(ὐοοοὶυθ σὑ ῖῖ ρετγίρος τίς ΠΕΣΘ 

1η085 50}}} (ἀσῖθοῦ [οσισαγ ἴο ἴΠ6 Βοϊηδη μετὶοά.] 
6 ἐεἴθτε ““ΘΟΠΤΘΠ αἰ ρ᾽" (οοταρ. Οἢ. χυ]ὶ. 20) 18 

ΘΌΤὴ ἵπ γεν. 86 ἴο ἃ ἔυττηοῦ σοπίδητίοι 110} 
πο οῖγ ἰβίμοτβ ἐπ 180 τξάοχτιθδα οὗ ἐπ απ οὗ 
Ἐρκγνὶ. Α58 ὑἸ1ὸ ἔδίμοσα, ποοογάϊῃρ ἴο νὰν. 27, 8Γὸ 
πὸ δβοοοῃὰ ρσοιπογαϊίοη, Μ Ὦοἢ τοδορθοα Οδηδϑῃ 
ἕγοῖη 6 ὙΠ ΔΟΓΏτεθ, τἢ6 ὁ“ σοη ο πα ηρ  Ὑ ἢ 
[δι 5 ἴο Ὀ6 τοίογτοιὶ ποῖ ἴο Ν χη. χίν. 28 86.» 
Ὀπΐ ΤΑΙΠΟΥ ἴο βῦςἢ [0.14] βοῦπθβ 88 Νιτ). ΧΥἹΣ. 
δ, 6, 10. Τὸ Βα γυ οηΐδη ὀχ γὰ8 (ΟὉΤΙΏΘΥΙΥ 
οα]]οα “ ψΠἀοτηοδ8 οἵ ἴδ ΡΘ6ΟΡ}68,᾽ ἱπ τοϊαϊίοῃ ἴο 
ῖη6 ““ῬΘΟΡ δ᾽ ἔγοῦι δτοης τ οπι [6186] {γογ. 84) 
γι 88 ἴο ὃς ἰοὰ ΤΠ ὙΠ στ : ἰπ Κα ΤΉ ΘΙ [6 ΑΤΥ̓ΔΌΪΔη 
φᾧιάογηδαε, ἴο σὴ τῆ ἀΧΡΓΘΒΘΟΠ ὁ 1 ΔΘΓΏΘΒΒ 
Οὐ τΠ6 μρογρὶθδ᾿᾽᾿ δἰ πάθε, ἱπ θα ]]οα [6 τ Π| ΔΘΥΏΘΒΒ οὗ 
[πὸ Ἰαπεὶ οἱ Εμυρί, Ὀεσδῦθα [.6 ῬδΟρὶῈ αι Ὀθθη 
1ε ουὐ ἰηῖο ἰδ οι ἔσγί. ΤΠΟΥ͂ νοσ ποΐ δὰ 
ἘΠΊ ΓΠΟΥ 88. 8 ῬΏ} Βητηοπῖ, ΔἸ που ὁ δοοουπὶ 
οἵ {ἰἱεῖν αϊδοδοάΐοησε [Ὁ οἵῦθηῃ ὈΘΟΔΙΠ6 ἃ ΗΪδοὸ 
οἵ Ῥαμπἰβιιπηοηΐ ; Ὀυϊ ὑπὸ αἰνίηθ ἱπίθῃ το Ὑγ88 
ἴο ἴτγ ἴπεπὶ (ἴο Ῥγόνο, 1 οαῖ. νυἱϊ!. 2 84.}, ἤτοπὶ 
«Ἐ1ΟῊ του] οἀ βορδταϊίοη οἵ ἱπμἰ ν]ά παν, μιν ῆοα- 
ἔοι, τ λι ἢ Ὸ5 80 δΙΤΟΏΘΙΥ ἀταος Ὄροη ἴδοι ἴῃ 
τοΐεκιοπος ἰο Ἐργυρὶ, σι μοῦ ΤΏΘΥ ΤΟΣ ΔΙ Αγ 

108 

Ἰοοκὶῃν Ὀδοῖ (ΝΊπ, χχ. ὅ, χχὶ. δ. ὙΏ11ο, {Πογ6- 
ἴοτο, ἴη 6 ““ σομτοπαϊηρ᾽ οἵ τοῦ. 86 4]80 ἱπο]υ θα 
ομαϑυϊβοιηθηΐ, γοῦ ἱπ [86 Δρρ] !οαύϊοη οἵ τ ἴο 186 
[υϊϑιο, εν. 87, ἴῃ ἰάδα οἵ [Π6 δϑραγαοι.--- ὁ 
Ρυγιβολίίου. οὗ [86 ρθορ]6 ὑῃτουρσὶ ἀἰνίηθ ο88- 
υδοιηθΐ 5 ἰΐθ ταν ηρ ο6. ΤΊ|6 Ἰυἀκατηθὴ ἐδ 
Ποῖ αοα Ὀτουρ)]ῦ οπ ἴ8γδθὶ (Νυπι. χνὶ. 17, 
20, αἰοοϊϊης οὐθὴ Μοβεβ δοῃὴὰ δῥδσζοῃ ἡ) 60 
ΟὨΪΥ Ριγνιησ ταωϊϊουδϑ. Τὰ αυοϑίΐϊοῃ ἰ8 
ποῦ {παΐ οὗ 8 Ῥ}ΟΒΒ10]6 Γο-οδίσγαμοο ἰηΐο Οδηδᾶδῃ, 
80 δὲ, 1 τοίοσομθ ἴο (18 γεϑ], ἰὴ6 ἕαϊιΓο 
“υϊάδηῃοι οὗ ΙΒΓᾺ 6] 18 Σοργθβθηϊθα δ8 ἃ σϑρεϊϊ οπ 
οἵ {Ππ6 1} ἔοττηοσ χυϊάδησο {ΚΕ11}, ἢοΣ 11} Νοίσ]οῦ 
ΘΔ ΜΘ ὑῃαογϑίδη ὈΥ͂ : “126 ΠΟΙ 688 οὗ {16 
ΡΘΟΡ]ε8,᾿᾿ Ῥα]οϑίζπο (7); Ῥὰΐ γΘΓ, 88 8ἃ8 γ᾽ 6}] 88 Ὑ68γ. 
86 γοϊπὺ Ὀκοκ ἴο Εμγρί, ἴο 6 ἐχοὰάῃβ {πϑησο, 
ν᾽ ἈΪΘἢ Κι ΕἸ] αἶδὸ οἱ ἴἢ οὔδμοσ βαπα δάταϊίδ. [Ἡ ηραῖ. 
ΒΡ ΡΟΒΟ5 ὑπαὶ [Π6 γί ἴα κοη ὈῪ {86 ἜΧῚ 08 ἰὰ {ΠῸ 
ΡΟΙ τς] 1ηἰτίσιιοβ οὗ [118 ΠΟΙῺδ σου ΤΎ Ὀγουρῆῖ 
ὍΡΟΝ ΤΠΟΙῚ 4180 Β6τΈ Το ΒΌ ΠΟ ρ8 (6 Γ. χχὶχ. 2], 
292); Ὀιΐ δῖ ὈΥ ὑτ8 ΤΟΡΘΠΐΔησΘ. ΙΠΒΗΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
Βανα Ὀδθη ἔγθοα ἵσοϊῃ μδγίϊοϊ μαϊίοη ἰῃ [6 μι πὶ8ἢ- 
τηθηΐ Τα ἰῃτοδϊοποα 11] ἦγον 8}8}} σὸ οί οἵ 
16 δἰαίδ οὗἨ δχὶϊο (γετ. 88), Ὀὰΐ τηϊ8 σοὶπρ ουὖΐ 
80,41} δ6 ἃ ΘΠ, ὉΠΟΣ {πο δὲβ ([π6 “᾿ο0ῃ- 
ἰρηάϊηρ, "1 νοῦ. 86 8η., ἴ8. 6 υἱονσοὰ ἴῃ ἃ πον 
γα}. ΤῺΘ Ὁπαεγγίηρ ἤρατο 18 [μα οἵ 1Π6 8}16ρ- 
Ποσὰ (1μὸν. χχυὶ. 82. Μῖς. νὴ. 14; 26 .. ΧΧΧΗΪ, 
18), ὑπ θγ 056 βίη [ἢ ς βρυν ὑλιϑος τοαπῦίτοα ἴο 
ἐο πα ιν ἀ}}} ἱπ ΟΥΘΥ ἴο Ἰπϑροοῦρα ᾿δηά 
Πα θογοὰ (Η1Τ7Ζ.); Ὀσΐ 118 ΔΡΡ] οαἴοιν 8. ΠοΤα ἴο 
Ὀ6 ππαοχείοοι οὗἩ ἴΠ6 ΤΟΥΔῚ] ϑοορῖτε οἵ Φεπουύδῃ, 
ἈΡΤΘΘΔΌΪΥ ἴο {Π6 Ἔχρτοβϑίοῃ : ““ΓΌ]6 ΟΥ̓ΘΡ, "ΣῈ ὙΟΡ, 
88. Οὐ. ἢπγῖθον Εχ. χίϊὶ. 12. 1 84η). χυ]. 8. 
ΤῊ τηϑηηὶην οὗ ἴΠπ6 ἤρτιγα ον 9 ΘΧΌΓΟΒΒΊΟΝ 18 πο ΠΟΥ 
δι )εοϊίου ἴο 86 σονογηπειῖ οἵ αοὰ (ΗΠ ΒΕΝΟΒΊ.), 
ΔΟΓ ἃ ΒΡ6οΐ6] σχυδι ἰϑηβηὶν οἵ αοὰ (ΚΕ11,), ΠΟΥ 
ΠΥ ΡΠ ς; Β᾽ πιλ]ασ, θὰ σἤο106, ΨΎ ἃ ΥΘΙῪ ΠΑΙΤΟΥ͂Ν 
ἱηβρουτίοη οἵ ἰπαάϊν!ι8]8, {Π|ὸ 1ᾶθα αἰβιϊ ΟῚ] ὁχ- 
ΡΓεβϑεα ἴῃ νεῦ. 88 δϑ ἴο βϑραγδῦίου; ἀῃὰ μιυτγίβοι- 
το Ὀεΐηρ ἴ8 Ῥτοταϊμθηῦ ὁπ6. 716 γϑϑ] ἰη- 
ἰοπἀοὰ ὉΥ [15 ΤΟΥ͂Δ] ἱπΒρ ΟΊ ο, 85 ἴπ μάᾶΓΆ}]6] 
Βοηΐθοα : 86 Ὀτὴπρ γοτι, εἰσ., ὈΤΠΠΖ8 οὐδ᾽ ἸΠΟΓῸ 
ἔ]]γ, 4] .ἀ465 ἴο ὑπο αἰνίην οὗ [16 σονοηδηῖ-] αν δ 
ὅδ] αἰτοῦ [86 γδββδᾶγο οἵ [πε Εοα 808 ((ΟΠΊΡ. 
Ἔχ. χὶν. 16). ὕὉπάον ἴμ6 Ῥομπᾶ (ΠΡ, σομ τ, [ῸΓ 

ΤΠ Οϑερ, ἔτομι [88 τοοῖ 288) 18 8 τη 6}} ῥγείογα Ὁ]9 

τϑηοτίπρ ὕο: Ὁπίδν “(86 αἰβοὶρ! πα (Ἴ") οἵὗἉ 

[86 οονοηδηὶ,᾽" σποῖθον ἔπη 6 Ῥ6 84] 168 οἵ ὕΠ|6 δο 6- 
παμΐ ΟἾΪΥ, ΟΥ̓ ᾿ΐ8 ῬΓΟΠΊΪ565. 4180, Ὀ6 Τποιρηῖ οἵ, 
ΤῊ ἰανν, ΠΟ. τηρδῖ ἢοῦ Ὀ6 οομούλνοι οἱ δραχὲ 
[τοῦ 8 Ῥτοιηἶϑου ἃ ἃ ΡΟΠΔ ἐἴε8, δα νΟἢ ΠΙΑΥ͂ 
δὲ ΟἰΠῸΡ ἃ Ὀοηὰ οἵ Ἰογὸ οὐ 8 Οὔ} Γοβϑῖνο σἤ δῖ 
ΔΟΟΟΓΟΙΏρ ἴο ΟΠ Θ᾽Β. ΠΘΤΙΒΟΠΔ] Δ Υ, Ὀδυππ)θ, ἔροπὶ [80 
ἴδοῦ οἵ τηθ ἴυτηΐης ἴο 1 δηὰ οὈβεγνίηρ 118 
βίαταζοδ, ἃ τη τι οἵ βοραγαίϊου Ὀθύνιθει Πρ ΠΘΏ- 
ἴϑπι| δηὰ Τά αῖβπ), πὰ α͵8δὸ Ὀθΐνθο) ἢ 6 Ῥ60}]Θ 
ὉΠοπιβοῖνοβ. ΤῊΣ οὀχίθηϊ ἴ0 ΜΓ ΒΙΟΒ {ῃ18 85 Τῃ9 
6686 8 ΒΟΥ ΘΒΡΟΟΙΙἾΥ ὉΥ ἴηθ ἰδίοτν οὗ Ῥδατσ- 
Β8151η Βίηδο 6 ΘΧχῖϊο, Ὀοΐῃ οἡ ἰζ8 Ὀτί κἢν δηὰ 115 
Β,ΔΩΥ͂ 5106. -- Ἴ ον, 88 ον βἰαῦεθ ΟΧΡΙ ΟΣ Ὑδ δὲ 
ὁ ἰ8 οοηϊοτηρίαϊοά ὈΥ 1Π6 ἱπιροναϊηρ ᾿οδαΐηῃρ 
[ουτἢ οὗ [86 ῥΘΟΡ]6 ἴῃ ἡιάρτηοπί, Ηάνογπι. Ὡσΐοβ 
8 ῬΘΙΟΠΟΠΊΆ518 ἴπ ὙΠ 2) δῃὰ ΠΛ 3}.---ΟΟἸΡ. ΟἈ. 

ἰϊ, 83.---1δπὰ οὗ ἐποῖτ δῆ οτίηρ, ἰ.6. ἩΠΟΤΟΙῺ 
{ΠΟΥ͂ ΟΙΟ ΒΌΓΔΏΡΌΤΕ, ΟΔΏΔΘη ἷβ οἰβουνῆθγο Το] αὶ, 
θΘθη. χχχνὶ. 7; ἔχ. νἱ. 4. Ηρτγο, ΜΠ} ἃ ἔπο 

Δα λυ] νθοἰ5, ἵξ ἰδ [μ6 Ἰαπὰ οὗἉ ἐποῖν 6χ!]ο. - μεν ἐξῶ, 
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Ἡδησβῦ. : “ἴῃς γ6 0619 ἅτὸ ἤότο σο]]οούοα ἱπῖο 0.6 
ἰάθαὶ ρόγβον. Ὁ ΚαΙ], ψ]ϊοὸ ὑπάοτγβίμηβ [86 ““]οαά- 
ἴῃβ [ογἢ "ἢ 88 δὴ υἵὕοι βυνοορὶηρ οἵ ἤθη ΔΘΥ, 
Ὅπ Κὸ5 {πὸ βί πρταγ ἰπ ἃ αἀἰβύσ θα Εἶν Β6η86 : ποῖ Οὴ6 
οὗ {Π6 ὕΓΑΠΒΡΤΓΘΒΒΟΙΕ 8Π4}} Θηοσ ἷῃ. [Ὁ δοδογάβ 
Ὀοίῖον πῇ [6 ἐοηϊοχὺ ἴο τοραγὰ : ἱ «111 Ἰοδὰ 
ΘΩλ ἔοσίμ, 88 ὁΟΏ ΤΑΙ ΠΩ ἃ ταϊσοβροοίἧνο τοῖοσ- 
6π66 ἴο νϑὺ. 84, 80 ζμδὲ [Π6 τὸ 618 δῃᾶὰ ὑγαπδριθβ- 
80ΓΒ ἴῃ {0:6 Ο1086 οἵ ἴδ ῬΑΓΆΖΤΑΡὮΕ δγ6 ἀραΐῃ ἵδκθη 
ἰορεῖθονῦ τ ἢ ἢ 6  Π0]6 Ρρθορ]06. Ὑοῦ ποῖ ἴο ὑπ 9 
Ἰδπᾶ οὗ Ιδτ86], σχοι]ὰ ὑΠ 6 ἢ 88} ποραῖίνοιν τῇδ [Π6 
“ὙΠ ΘΓ 685 οἵ [86 Ῥ60}}168.᾽" ἴῃ νγ. 85 5881: ροϑβὶ- 
ἀν ον, δΟΠΒΟ 6 ΠΟΥ {πε Φομοναῖι ψν1}1] οηΐοῦ ἱηῦο 
ἡπαρτιοηῦ π ἢ ὑπθπὶ 41} (νοῦ. 85). Τὴδ 5 υ ρ.] ΑΓ 

Βα ͵ οοῦ ἴο κε)" δι οδη ἰπογοίοσο ἴγοῖα ΤΟΝ 

κε ἑν Ὀ6 [βταοὶ. (Ροββί Ὁ] ονϑη, ψίτῆ δῃ ογ6 ἴο 

{8 ᾿παΌΪ ΕΓΒ οὗ τεσ, 1,. ψιῦ ἃ τοίοσομος ἴο {πὸ 
Αἰ ΔΥ8 ἀου υ{{ἃ] αιιοϑίίοι οἵ {Π6 Ττοῖατῃ οἵ {116 ἴθ ῃ 
γι 651 ἢ ὙΠ8Ὲ: θμηα γὺ 88}8}} ΚΠΟΥ, οἵς., [86 
ΤΘΒ8Ή.σ6 δ αϑαίη αἀἰτεοῦθα ἴο {116 ῬΡΟΓΒΟῚΒ ὙΟ ΒΡΟΚΘ 
ἴο ἴἢ86 ρῥγορ θῦ ; 18 ποῦ ἴο [8γ86] πῃ ἃ Βρ6018] 861186, 
αὖ Ἰοιδῦ ὕο ἴβγϑδὶ ἴῃ φθποαὶ, 

ψονβ. 389-44. Τὴε Ῥτοπιϊδεά Μέογον οὐ Οοά. 

γεν. 89. ὅ5ἴηοο υαάριηθπῦ, 88 88 Ὀδθὴ βἰδίοα, 
ἈΏΡΓΟΔΟΙ 65 ἴΠ6 Ὠοιι86 οἵ βγβδὶ, ΘνΟΥΥ τπδἢ ὙΠῸ 
ΜΠ] ποὺ ἀο Οἰ ΠΟΥ 56 ἸΏΔΥ Ὀδ ΘΟΠλ ἄρα ἴὸ 50 «πὰ 
ϑεῖνθ ἢἰφ ἰ018β.0Ό. Τῇ ἱτηροπάϊηρςς ᾿υάμπιοηΐ ν1}} 
86 ἃ βαραγαίίοῃ, πα ἴῃθ ἔμΐαγο ν11} ΒΘΙοΩς; ἴο 
{Π6 μ6ορ]6 οὗ ἀοὰ. (Οπιρ. ον. χχὶὶ. 11. ΤᾺ ᾿ο]γ 
γοηῦ οἵ Ηΐπὶ νο Κηονβ {πᾶ ΤΏΟΤΟΥ 15 Ἰδἰὶ ἪΡ [ῸΓ 
116 [αἰ Γο. --- ἽἼΠΝῚ 156 ποῦ ἴο Ὀ6 ἰγαηβίαϊοα : “4150 

δίζογ στ 8," δηὰ οοαρίοὰ ὙΠῸ ΒΘΙΥ͂Θ, ΠΟΥ γοῦ σᾶ 
ἱΐ Ὀ6 οἰποὶ νι αν [Ὁ] 8. Πρ γα νεῖν, θὲ 
10 δίδῃἰ8 Ὁγ ἰ(56] Ὁ, 48 1 ὙΠ ἃ ---. "ὮΝ ὁδη Ὀα 

ΘΙ ΟΙΥ ἃ σοη 041 μαᾶγίϊο]ο: ἢ γ9 Μ|11 ποῖ 
ΒοΘτ θα (1π [ἢ ῥτθβοπῦ) πο Μο, {Π᾿πρ (Ἱ ἴδκθ5 

ὮΡ ἽΠΙΣΊ δρϑί}) Υγ6 88.811 ποῦ ἴδυίμοσ, οἴο. ΤῈΘ 

ἸΠ8] ΓΙ ΟΥ̓ οἵ Εἰ Ἀδονοϑὸ ἴλκα [Ὁ Ὧ8 ἃ μαγίϊ016 οὗ 
αγθδτίηρ, ἰηἰτοάποίηρ ΨΠῈ {Π6 ποραῖίνα (δ Ὑ ῈῈ 
Ῥαγὲ ) δὴ δἰ σπιδιϊνο βοηΐρηοο, 80. {παῖ [ἢ 6 3686 
που ὰ Ὀς : δια αἴγουιναγάβ γα Μ1}} ΒΆΛΟΙ Ποαυκθη 
ὑπο δῆς, ἀαηὰὰ γ8 ν1}} πὸ ἸοῃοΥ ὑγοίλμθ ΜΥ ΠΟΪΥ͂ 
πϑπιθ, οἵο, (οοηΡ. οἰ. χχχνὶ. 20).--- εν. 40. ΤῊ 
Ῥοβιεϊνο αγουσπὰ. Οὐηρ. 1}8. ἱϊ. δ, ἀπὰ οἢ, χνυὶ!. 
23. --- ΤῊ 0} 5}}81}] βοσνθ Μίο, ἴῃ οομίταϑί ἴο : “'Β6Γ 6 

. 1(ο]4,᾽ νον, 39. --- ὃς απ ἀραΐῃ “ΟΖ, 
τ Ν 

Ῥοϊηΐ ἴο {Π6 πρα]ὶῃρ οὗ {π.8 Ὠυθδοῖ θοῦψθοῃ δῇ 
Δηἀ [5γ86]. (ΟΡ. αἶξὸ οἷ. χὶ. 15, ΤῊ διῃρηδεοα}}Υ 
τοροδίοα : Π6ΥΘ, [50 854 1) [Π6 σοηίταβίρα γον, 838, 
ΓΟ δ ἢ8 νἱ [ἢ [Π6 ἸιοτίΖζοη οὐὗἩ {πὸ ΟἹ Τοβίδπιθηϊ 
(ἐοπαΡ. [6 Νοῖν Τεβίαιηθηῦ οχραπϑίου, Φόοθη ἱν. 
20 54.}, 88 ἴΠ6 ΤΌΣπι ἀπά οἱοϊπίηρ οἵ ἴδ Τπουρῃς 
ἴῃ [ἢ τοϑὲ οὗ ἴ8:8 νϑῦβθ τῃαϊ πύαἶη8 {116 Ρῃταβθοὶ 
οἵ {η6 ΟΙὰ Τοϑίαπιοηϊ ψουβΐρ.--- ὅτ. 41. ΤῊ 
ῬΓΟνΙΟΌ5 δου ΓΘ ΠΟΙ͂ τρΟΔΡΙ ]αϊοα, ΤΈΓουρῃ 
[86 Ἰεδάϊηρ' οὐδ πὰ μϑυποιῖηρς δἰγοδαν Ὀτουρῦ 
ἶπῖο νον ἴῃ νογ, 834, {ῃὸ ΡΪθ, ρα] δα ὈῪ 
)υἀμπιοηΐ, 888}} Ὀς. δὐσορίϑοὶς ἴο Ἡ όναΝ 88 8 
δυθοῦ ΒΘΥΟῸΣ (0ΟΠ)}. Οἢ. νἱ. 13), ἀπά ἰτ {6 ΠῚ 88 
ἃ ΠΟΙ Β6ΟΡ]6, δηθν" οοπϑοοσαϊθαά ἴο Θοά, 8}14}} Ὀ6 
Ἔχ ΙΙὑοὰ ἴο {}16 Ὠοδίμθη {Π|6 ΠΟ] 688 οἵ Φοονδῇ. 
-τ νον. 42. Βυῦ {πθῃ 8}}41}} ΠΟΥ͂ 4180, ἃ5 νν88 
ἈΒευϊηρα πὶ σοῦ. 40 (““1η ἴῃς Ἰαηα ἢ), γεϊα στη ἴο {Π6 
ἰαταὰ οὗ Ι5γα6] (γοσ. 38).---Ἴ γ. 48. Βη4}}Υ δὰἀ8 ἃ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Ῥογίγαϊῃ οὗ [ῃ6 ἱππὸῦ οοπάϊοη οὗ (Π6 Ῥοομ16--ἰδς 
ΘοΟμρΙοπιθηῦ ἴο ψογ. 406. (ἰὐοἴηρ. οἷ. νἱί. 9, χὶν. 
22, 28 (οἰ. χνὶ. 6]). ---Ἶ ἐγ. 44. Οοποϊυδβίοθ. ΤῊ6 
Κηον]οάρο οὗἩ οῃονδῃ ἴτγοτη δῇ οχρογίομοα οἵ Η]5 
τασίουβ ἀθϑ] ἱηρβ ἢ {Π6τὴ [Ὁ Η 8 μαΠλ6᾽5 Βα Κὸ 
(ἙοΙ ἢ. γ ῦ8. 9, 14). 

ΒΒΟΟΤΆΙ͂ΝΑΙ, ΠΕΡΙ ΈΕΟΤΊΟΝΒ. 

1. ΤΏΘ γτορδοῖ τηὰῦ ᾿υάρο (νοῦ 4), ἴοσ δον 
μέρ ὭΑΠ ει ΗΪπιβεῖῦ α8. Κίπρ ἴο Ηΐβ μθυρ]θ. 

6Ες ΘοΌν  Υ ἴῃ πη ουργθηρ δηι δΡμ]γὶ 
1π6 ̓ αϊσῖις αν Ὑὰ8 οἰκηγν, ἴεν α οῃ ἰ βοει 
παϊσαύ οἵ αοὰ ἰπ τοϊαιϊίοι ἴο [8.86]. 

2. ΤῊὴΘ Ἔχ ]Θ ψὰβ ἃ Ρο] 681] δηὰ ἃ γοϊ σίου 
ααοϑίΐοη οὗ [6 ἀαΥ. Τῇ ἔοσττΩΘΓ ταϊρηΐ οαϑῖϊν 
6 οοπίουηάαοα νϊὰ [86 Ἰαΐϊετ, ΤΒογοίοτγο ἰπ τὴ 6 
σμαρίογ Ὀϑίοσα 8 ἴδε ἰβίοτυ οὗ ἴ):6 Ῥϑορὶθ ἰη 
Β᾽ΠΉΡῚῪ οροηθὰ πρ, ἀπὰ [ῃθ οχίϊα 18 ὀχ ὶ οἰ τοὶ ἴο 
ὑΠΕΙ͂Γ ΟΠ ΒΟΊΘ 06 ἃ8 {86 τἰηοοῦβ στϑβαὶὶ οἵ ὑδοὶγ 
οὐ οοπάιποί. 

8. ΤῊΘ ὀχρογίθποο ἘΠ ΙΘἢ βυσδοδοάθὰ ἰο Ερσγρὶὺ νγ88 
ἴδ νη ογίηρ ἴῃ {6 πΊ]ἀο 688, ὙΠ ΘΓ [ἢ 6 ῬΘΟΡ]6 
ὙΌΓῸ μυτ θα, Τα οχὶ]ὰ ψῃϊΐοὶι [0] ον εὰ Οδηδβη 
ν)88 ἀδεϊσπιοὰ ὈΥ Οὐ ἴο Δοσοιαρ} 18} 8 δἰ πιΐ] δῦ γρϑαϊτ, 
ΟἿἾΪΥ ἄθθρδὺ 8 ΤΠΊΟΓΘ ΘΆΒΒΘΠ 614] ἴῃ [8 σΠδγβοῖοτ, α8 
8) ἜΥΘΓΟΙ ΠΟΡΟδδιηρ σογΓαρίίοη ᾿ιλὰ ἰαϑῦο δἰ ἀροπ 
[βγδθὶ 'Β ἵππὸῚ Ὀοΐηρ. [{Φ ΤῃὨγοίογο, [Π6 τ] ἀ ΓΘ Ὰ8 
οἵ ἔργρὶ ψὰ8 δβϑρθοΐδ)}Ὲγ δι δχύθγῃδὶ Ἵχρογίθποο, 
δα [86 [αϑύϊηρ; δα ἴγοτα ΨἹΠπουῖ, ὕΠὸ ἜΧῚ]6 τα 8 
ἴο Ὀ6 τηοῖὸ ἀουϊάοα! Υ δὴ ἰπίογηδ) 6Χ116---α ν ] άοΓ- 
ὯΘ88 οὗ [6 Ῥ6ΟΡΪ68---ἰο ἴῃ ροορ]ο οὗ ἀοά, ἴῃ ογιὶοῦ 
ἴο αἷνο Ἐπότῃ 8 (ΟΣ δχγρουῦθπσο οἵ [86 “" σου], 
δηα οὗ ““ Δηρυ ἢ " 1ὴ {πὸ πνου]ά. 

4, δίἴποθ [})}0 81}}} Ἔχ  σίϊηρ Κἰηνψάοτῃ οὗ ιάδ, 
ΔΠη4 [ἢ6 ῬΘΟΒ]6 88 ἃ ϑ οἷο, αγὸ ἤο Ὀ6 ἀρ ταϊἀ θὰ 
αἱ τ ἴῃ, πὸ ἰηράοτχῃ οὗἉ 15γ86], νῃ ] ἢ δα αἰτοδιὶν 
ΒΌΠΙΚ ἰηἴο {Π6 σοηά!τοη οὗἁὨ 6Χ1]6, δα ρρ] θὰ [Π6 τηοβῖὶ 
ἜΡΕΤΟΗΓΤΕ τηδίογί 418 [ῸΓ σο]ου τσ (6 ΘΟσΏΒΔΓΙΟΙΝ. 
[τ ηδὰ ΠῸπι {π6 Ὀερίπηϊης δἀορίοα {118 ψψῪ οἵ ἴπ6 
Ὠοδίῃ θη, δπα τηαϊηϊδι δὰ 10 αἰπηοσῖ τ] ΓΒοαϊ ᾿πΐετ- 
τιιρίΐοθ. Βδσδιιβο 10 δι Ὀδοοτηθ 1κὸ Π6 ἈδΑ 6 ἢ, 
ἰζ αὖ Ἰαβὺ [611] οοτηρ]εΐοὶν ἀπάον ἴΠ6 ἀοτηϊηΐοη οὗ 
186 Βοαύμβεη. ἀπά ὑπ5 ΤΠ οΓο γ88 δὲ δ πα ἃ σου 86 
Ρηγθαθαὰ ὉΡ ἴο 186 ροϊηΐ οὗ ἡυάαστηδηΐ, ἔγοτῃ τ ἢ 
ἃ ἀδπιοηδβίσας νθ ἀγχζαπηοηϊ σου] Ὀ6 ἀεαποασά. 

δ. ΑἸτοδᾶν, στ {86 Ὁ 56} [-π }}Π ὸἱ ἀὐαηἀοπταθης 
οὗ 18:6 ΒΑ ΠΟΙ ΠΑΡΥ αὖ 6 τ 8] θα, Ὁ αὔονὸ 4]} νυ [ἢ 
{Π6ῚΡ Θη οτορα τοοναὶ ἴσοπι {πὸ ἩοΪΥ 1,8 πὰ, ἢ 
Κιηχάοπι οἵ [βγϑθὶ Ὀροδπια ἴἢ 6 ““ Ὠίπβρογα," ἐπϑδίαν 
οπιμίπα, 186 “"' ἀἰβρουβοὰ δηιοησ' ἴῃ6 ΟΦ. 1168, 
ἈΠ ““ βοφί ογρα ἴῃ [Π6 ἙΟΌΠ ὑΤΊ68. 

6. Ταῦ ψ πολ ὅΠ|6 ΠἰϑύοτΥ οὗ {πΠ6 Ῥδουρ]α ἴδε- 
[1ῆ68 τοραταϊηρ ἐποῖν οοπί ποῖ 18 βἰαίδα ἰπ [ἢ6 
Θνογ-Γοροδῖθα τοίγαϊη αὐ ΟἿΓ παρίουῦ : “ πὰ ἴποΥ 
ΤῸ 6116 ἰηδὲ Με, οἷς. (ν γβ. 8, 18, 21). οὐ 8 
Ἰεδάϊησ (δ οὈ͵οοίῖνα ἴῃ ορροκίτίοη ἴο [68 5.}]60- 
εἶν οοῃά σὲ γῇ ΤΟ [1ο πο) βθοννβ ἐξ 1 ΤΠτοῦρ}ι- 
οαΐ, οἡ [6 ΟΙΒΘΙ Παηᾶ, 48 Δ δοοογάϊῃρ ἴο γῸΓ. 
87, ἐ.6. 88 ἃ Ἰυαϊοῖϊα] βίαϊθιηθηῦ (νοτ. 7), 88 ἃ 
[ὈΓΠ]41] δ πησίαιίοη οὗ ͵δῖν (ναγ. 11 54.}, 88 8 τὸ- 
ΟΔΡῚ τ] οὗ 1π6 1ὰνν ψ πο δα Ὄθοη ρσίνοη 
(νοῦ. 18 84.)}. ΤΒοτον τ (Πτοα θη ἰδ οομποοῖρα 
(νευβ. 8, 18, 21, 4130 838 8ι., 88). Οοὐ᾽β [Ὡγθαὶ 
ΒΓΓΘΏΊΠΘΏΒ 1086] ἴο ἢ οδτῇ (νοτε, 16, 28, 81, 853), 
ἢδὰ ϑνϑῃ Ὀδδθῃ []8}}6α 45 ρα πἰβῃτηθηΐ (νϑτβ. 16, 
23, 28 8η.}, Δη4 8{1}} γα πιδῖ "5 ἴο Ὀ6 δ᾽ η}1141]ν Γ}] ]]οὰ 
(γετβ. 84 βα., 88. Βυΐ ἴΠ6 ραϊίθπος δῃά Ἰοῃρ- 
5 Π γι ηρ οὗ οὐ (νεγβ. 9 5ᾳ.. 14, 22, 28), Η ἰβ πλ ΤΟΥ 
(νον. τῇ, ψΑ]Κ 5146 ὃν εἰ ψ ἢ ἴ16 αν ἴτοπι 
[Π6 Ὀορίπηΐηρ ἴο {86 οπᾶ ; απὰ 7ιιπὲ 5 116 νὰν 
ῬΤΟΙΙΪΒΟα ἴο ἴῃ μϑυρὶο ἴῃ ἴδε ἴδῖν {ἴδ} (γϑγν 
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11 54ᾳ., 21), 80 ΙΠΘΓΟΥ͂ ὈΓΟΠἾδοΒ 86 υ]{Ππηαῖθ 
Ραγ ἤτδοη οὗ [186 Ῥϑορὶθ (νεῖβ. 82, 8δ, 87, 88), 
50 88. ἴο Τα [ΠΟ ἃ Βαῃοῦ ἢρα ““ 41] " [Ιδ5ταοὶ, 
ν΄ Ὁ}}- μ᾽] εμαίηρς ἴο αοα (νοῦ. 89 86.}. Α8 Εἰ ννα]ὰ 
ΟΧΊΡΓύΒ865 ἰδ : “1 ΟΥΘΡ ἴα Ὀτίηρ ἴΠ6 τοἀδοπιρὰ ἴο 
ἃ ΒΓΌΡΟΓ Τοσορηϊτίοι οὗἨ {ποῖν ἔογπιοῦ στεαῦ ἴγβῃ8- 
τυβδίοηβ, δηὰ {ππ8 ἴο σοηῆττη 6 οἴ Γ διὰ 911}} 
σιτοαῦεν {τ ἩΪΟῊ 1168 ἴῃ ἴἢ6 δῃηοίθηΐ ἢ ΒΊΟΓΥ, 
ΠΑΙΩΘΙΥ͂, ἰπαὺ ἴῃ [ἢ οη(, ρσγδοθ ἰβ 8.1}} [6 ἀσοροβὶ 
δὰ {Ππὸ 4]}-δυγνὶ νη οἸοπιοηΐ ἴῃ Φοἤονα}}." 

7. “1 δὰ δοδοναὶ, γουν αοἀ."---ΟὨ 0.18 [86 ἰᾶνν 
ἱβ ὑπδοοεης νὰ τὸ ὉΠ461 168. [6 ψ]1ο0]8 ἈΝ οἵ 
τ|}6 βῬθόόορὶο τοι δα θερίπηΐηρ ἕο [6 ὁπ ἀἃ, (γ᾽ 6γ5. 
5, ἌΝ 4, 19, 20, ἜΣ ΗΣ ἥπμο Ὠιἰβίοτυ οὗ ἀοα᾿ 8 
ΡΕΌΡΙΟ ἰ8 ἴδ ονυοϊυϊίοη οὗἩ ἴδ 6 πάτα οὗ Φεομονδῃ, 
[86 ΡθΟρ]ς οὗ αοὰ ϑὐνν:} ἴῃ Τοραγὰ ἴο 1 ἴεν [ἢ 
ἤοβἢ, δὲ ἴπ ὅοη οἵ (ἀοὰ ν88 αἴζεσς [116 Βρ 1, 

8. ““Νοῖ [88 οἹὰ ταορ, δά μογίπρ ἴο Ἰἀο]αίτγ, Ὀαΐ 
ἃ τΑσα δρὶ γἰ[Π4}}γ ἢον, ἀενοίθα ἴο δϑῆονδ ἴῃ ῥΓο- 
[ουπά Ἰονα δῃὰ ἀδρεπάθηςθ, ψὰ 8 ἴο ἰεανγε ἔσγρι᾽" 
(Ηχν..). 

9. Το ἀϊνίῃο ἀἰβοοῦτθο οὗ [ῃ6 Ῥτορῆοῦ ἀ068 ποῖ 
εἶτανν 15 τηδίοτί 418. ἔγοτῃ ἔγϑα [10) ἀρᾶτὶ ἴγυπι [86 
Γρηϊαϊθιι ἢ, 459. ἔοι νοσν Οἰδγοηδ δἰδ ροὶη [8 
πὸ Ὀδοῃ Θβϑιτηρὰ ὈΥ͂ 4 ΥἹυϊησα δηᾶ ἃ γαΐκο, ἴῃ 
οπίον ἴο δχρίαΐη αὐ [116 Ῥτοροῦ βἴαὐθβ 88 ἴο ἴΠ6 
«οπάϊοη οὗ ἴβγαεὶ ἴῃ Ερυρὶ. ΟΥοἴϑτη νου ]Ἱὰ 
ζαϊῃ 5}10Ν [ΠΟΤ ἢ ἃ σοῃἤϊοϊς Ὀεΐποο ΕΖοκίο] ἀπὰ 
16 Ῥοηταϊειιςῃ. Βας τς ονίϊάοιι ἀδμοπάθῃοα οἵ 
1Π6 γμτομ]ιοῖίς ϑἰαϊθοιηθηῖβ οὐ ἴΠ|6 Ῥεπίδίει ἢ 18 
τηΔ46 ρτοτηϊμθηῦ {πτουρίουΐ, πὰ ΠοΓο αἶδοὸ ἴῃ οἢ. 
χχ. ῆα ποῖορ, Ὀοδβίἀεβ ψ παῖ Ὧλ8 Ὀδοη ὑτουηῦ 
οὐδ ἴῃ ΟἿΤΓ οχαροβίβ, {παὶ {Π|0ὸ βρὶ τῇς οἵ {πῃ ῃτο- 
Ποῖβ Κηθν ΠΟΥ͂ ἴο τοδὶ “" Ὀούνοοῃ ἴῃ Ἰΐπο5" οὐ 186 
ἸϑΌΟΤΣΥ, Ψ 8116 οὐ 1 Ἶ8πὶ δἰ τηρίβ, αἵ ἴη6 πιοδῖ, ἴο 

Στ ροσί [5 οσσῃ δρὶτὶς Ἰηΐο ἴἢ6 ΠΟΙῪ οΓΊρ[γ 68. 
10. ον ἴῃς τπροϊορί. α] τη ἀογβίαπἰηρ οὗὁἨ ΤΠ 6 

«δαρίογ, 116 Θπιρ δε τοὶ Οτα οι οἵ [ἢ 8 ἘΧργοββίοι : 
ΝΟίοΙοσ ἢδ8 {164 ᾿ “4 Δ ΘΓ 688 "8 ἐπηροτίαηἴ. 

1Πς : “Το ροομὶὺ ἴῃ ὕνο ἡ Ὶ] ἀογΠθκβ68.᾿ 
ΗἩεηρϑὶ. δὐὰ Ηᾶν. ἀείηθ τη6 ἴάρα οἵ [πὸ ψ]Πἀογ- 
τ 6 88 88. ““ΟΑΙΔΠΪΥ, δ  Γὶ ὕ118] ἀνὰ Ὁ ΠΥ π66ι}.᾿" 
Α5 ἴο 16 Ἰκοτποὶ οὐὗὁἨ ὑπὸ τηλῖζον, {18, ΠΟ ΟΥΘΥ, 
του ὲ Ὀε ὈοίΐοτΣ: αἴοποὸ ν Ἰ ἢ οἱ], Μ᾿ Ἤδη 16 16 ͵α] 
σδγαοίετ οὗἉ ἴδε Ἰοδή ΐπρ οὗ τῃ6 Ῥόορ]ε ἴῃ απεβοῃ 
νοῦ Ἱὰ ποΐ 80 αἰβθ πο ΓΥ τοῦ ἴο δχρουίθηθθβ οὗ 
νυν ἰοἢ 86 ΠοΑ ΙΒ ΟΠ ροΟρ]68 σου] δ ογο-  ΌΠΘ 8868, 

11. ““ἼῊο γγοσορίϑ ἈΙΟΣ Οοἀὐ μανο Η]8 ἘΠ 
4150 ΡΥ, αὔονο 411 ἐπίηρβ, ἐμαὶ {Π|6}]Χ58}14}} ἐοῃ- 
ἴδ88 ὑποῖν β'πβ, ἀπά 86 εἰς Τογρίνεποϑα ἴπ [86 Ὀ]οοά 
οὗ αἰονεπιοηῃῖ. Τ|}8 5 τευ το ὈΥ [Π6 ἰᾶν'8 ὁ0η- 
τοτηΐηρ ἴΠ6 5ἰη- τίη, ΒΊΟΣ ἴῃ [6 Μοβαὶς αν 
ἔοττῃ ἴϊιο τοοῖ οἵ 4]} {16 ΟἿἾΕΙ ΟἿ ΕΓ ΠΡ ; 0186 Ρ885- 
ὉΛΟΥ, ἩΠΊΟΝ 80 δ Υ] ΟΕ] Ὁ ΤΟΘΌΪΓΟΒ 5 ἴο 8.6 [ΟΡ 
διε ἰογρίνθῃ 88 οὗ δ᾽η8, διὰ ὁοηποοίβ 8]}}] βα] να το 
μι τ τὸ; τ[η6 ἱ ἀδΥ οἵ αἰομοιηθηῦ " (Η ΕΧΟΣΤ.). 

12. “ΤῈ Ππιηάἀαπιοπία] [οαΐαγο οὗὨ ᾿Σἴ6 ΤΏ τοιιρ} 
αἴπορζαο ἰονοίϊϊου ἴο ἶχ6 αν 15. 0]1 685, δηὰ (οἱ, 
8.5 ἴπο Βηποι ΠΟΥ ΟΥ̓ 5τδρ], 158 ὉΒοσγείοτο [6 Ἰδνν 8 
σεπίγο, ΤΠἷβ ἰάθα οὗ [26 βδποιί βοδίίοῃ οὗ {116 
Ῥεορίθ ἐπγουρὰ {μον αοα Θοπιεβ ΠΟΙΔΟΪΥ ἴο {δὲ 
[τουῦ ἴῃ ἴμθ βαρ Ὀδῖ. [Ὁ 8 ἴ86 β8ϑῖψῃ οὗἨ αο 8 
στοδῖίννο ἩὉν ΠΥ, 88. Ῥ.Ὲ}} 88 [ῃ6 δχργθδϑίοη οἵ 
ἘΏΠΆΠ᾿ 5 τοΪδιἰοη 0 ἀοἀά : τοβὲ ἴῃ Οοὰ αὔοσ 1 {π᾿8 
{οἷ}" (Ηχν.). Τα ἸΠ6 οὗὁὨ πιδὴ 18, ὑβογοίοτο ἃ 
«ἰἰνίπο οΠ6,---ἰμα 16 οἵ Οαοι, 8 85 π6 ἡπι81{ν- 
Σῃς τὶ ἢ οΟΌΒη 688 ΠΟΘ Δρρμοδμδθ [Π6 σοηβοίθμ δ 
5. Ὡἢ 56 {|58668 {116 αν 18 4180 ἴΠ6 τὴριϊοουδβηθβα οὗ 
(οὰ. ὅ60 ΒΑ τ᾽ 5 δγψηιδοζίϑηι. ( ἔτοηι {86 6Χ- 
ἩΤΟΆΘΙΟΝ : “πὶ α180 ΜῪ ϑβῈ: Ὁ ΔΙἢ 8, μον σου] 
πάρα [πηῦ 186 σΟΠ μα) 48. 5. ἴὸ ΨΟΓΚΒ ἴῃ ψ ὨΙΟἢ 
ἔδο πιδῃ ᾿ἵνε8β 0 ἄοςβ ἔμϑτη ΜΈΓΘ ποῖ ρίνθη ὙῈ 

ὑῃ6 νίενν οἵ τηρκίηρ ὑδόμι αἰζειαρὶ ἴο να ὉΥ 
ΨΟΓΚ8, θὰ ὉΠπὰῦ ΤΠΟΥ͂ ταΐσῦ σθηοῖποθ ἐμοὶ οὐ 
τ ΘΟΌΒΠ688 ΑΕΓ Ἰοδγηΐὶπρ Παῖς Κιπὰ οἵ ἃ 
τ ἢ ΘΟΌ 8688 18 δββθη αὶ ἴο 118; δηὰ βίποο οὰ 
᾿ιδὰ ἀθοϊαγοά {πα ᾿ὑ 'ννὰ8. Η 18 ν7}}} ἴο βαογ {Ποπι, 
τδαῦ {ΠῸΥ πιὶσηῦ Ὀεϊονο τμαῖ Ημώ ψἘο οδηποῦ Ἰὰᾶκε 
νοϊὰ Ηἱἰβ οὐ ἰαῖν ([Ὧ6 τουγασιὶ οἵ 1116 18 σομηῃροίού 
ἢ τ[86 ἀοίηρ οὗὨἨ {86 σομληδἀι θη 8, ἴο 860. 
1ῃα΄ δὴ οὐοάϊομοθ οὗὨ [}}}8 ϑοσί 18 τα υἶγθιὶ 1 ΟΓΩΘΙ 
ἴο χαΐῃ 11{6) νου] μγονίἀθ 8) οἴϊεσίῃρ ὈΥ ν ΒΙῸΒ- 
ὑπ 6 1ῦ ΘΟΏΒΟοΘη 6. σου] Ὀ6 οἸοδηβια, δὰ ἃ γμιϊοϑῖ 
ὑπτοῦρ ο86 οὐδ ΐδησθ {πο Ὺ σου] Ὅδ τηδιὶὸ 
τ σύρουδ, 80 ὕμαῦ ἴΠ6Υ τηὶρῦ Κοαρυ Οὐά᾽ 8 σοι- 
τηδηι 8, δῖα ἀπα ἀν  ] 411 ἐμαῦ 18 ορροβθὰ ἴο {]το1ὰ, 
ἔγοτη ἃ βρ 1110 οὗἩ σταΐε[ἃ] Ἰονο,᾿ (ὍΟΟ.) 

18. ““ΟὨΪΥ [8086 ψ|ιὸ {τ Ὁ ἴθαν σα σο]ευταῖς 
[Π6 Βα ΌΡα ἢ ἱπ ἃ τίρθῦ 86η86, 80 (μα 4]1 (δαί 1 
ἴῃ θΟΟΚΒ οἵ Μοβεβ αἰΐζεβίβ ὑπμ6 νηΐ οἵ ἔτσι ροα]!- 
Π688 ΔΙ ΠΟΙΩ͂ [86 ῬΘΟΡΙΘ ἴὰ ὅΠ6 Ὑ 1] ἀΘΓΊ685. ἰμν οΪν οι 
αἱ {16 βᾶτη6 {ἰπὴ6 [6 ΟὨΔΡρΘ οὗἨ ἀδδοογαίίηρ [86 
ΒΑ ΒΡΑΙΙ ᾿᾿ (ΗΠΈΝΟΒΤ.). “ὙἼὙἢδ 96) νοσὸ σαγοῦιὶ 
ἴο οὔβοτγα 9 Βα ΘΓ, Ὀπὶ ΠΥ Τη18864 1[8 Π164}}- 
πῶ δῃὰ οῃὰ  (ΟΑ1ν.), ““ἴὸΣ ΠΟΥ Ροτνειίεὰ 1 ἴο 
ὑοἱγ οοτταρῦ, ἀοδὰ τἱρση δου βηρδβ ἡ ((Ο00.). 

14. [Τ)6 οομιτηδηα 848 ἴο 86 {8} ΒΑ ΔΙὮ, 
“χη αν Ὀθοη, δα ἰἴ Ψ48, ἰητοη ἀρὰ ποῦ ΟὨ]ΥῪ ἴο 
δοραζαΐο ἴπ6 ψμόορ]α ἔοῦχ {πο Γ ΜΝ ΟΣ]ΑΪΥ οιρίον- 
᾿6ηΐ8, Ὀαὺ 4180 ἴο 08}1} οὐκ ὉὈΠ6 ΙΓ ὨθαΥ8 1} ϑιιϊ τα Ὁ]6 
ἜΧΘΓΟΙΒΘΘ οὗ [α1{}Δ ἀηὰ Ἰοτὸ ἴο Θοα, δὰ 1ῃ τοι οΣΙν 
αοίβ οὗ Κίπάηθ88 δῃὰὶ ρμοοά - ΜΨ1}1] ἰοναγὰ τἢοϑὸ 
δτουπαὰ βοὴ. ΟἿ πο οΟἴοὺ δισοιυὴΐ οου]αὰ 118 
[αἰ Ὁ [ἃ] οὈβουναημοθ 6 ΓΕρΙ βου οὶ 88 πα ϊἰοαίῦϊνο 
οἵ ἃ δοαπὰ δηᾶὰ ἢ64}0}}{Ὁ} βἴδϊο οὗ το] χίο ζ6Π6- 
ΤΆ γ. Απὰ Ψα τυΐσῃΐ δϑὶς, νἹουῦ ἴπ6 ᾿οαβῖ δα ν 
οὗἩ ὁὀὁοπίταἀϊοϊζοη, 1 {16 δα! ὈΓδοΐοΑ] γαϊὰθ 18 
ποῦ αὐϊλομοά ἰο 8:6 σαγοί] οὐδούναποθ οὗ {μὲ 
Ι,ογὰ 8 ἀδγ πον ὈΥ ἴἤο86 ΜἘΟ Ὦλνθ 8ὴ ΘΠ] ρὨἰοηρα 
τοχαγὰ ἴο ἴΠ ἰῃύογοβίϑ οὗ σε] ρίοη  Ὑ πη {18 
ἀν οολ865 ἴο δ ἀξνοῦ ΠΥ οὈβοῦνοα, 4}} ὄὀχροτῖ- 
ὁ Ποα 8δηα οὐβογναῖίοι [οΒ 1 {Υ {π|ᾶὉ ΠΟΘΙ πον Υ [4118 
ἴο Θηϑῦδ ἃ σοΟΙΓΟΒροπαἀϊης ἀευ] πο ἴπ ἴΠπ6 1λ8 αῃὰ 
δοίϊησϑ οὗ τοὶ σίου. "--, Ρ.--΄Ὸ, Ε.] 

1δ. “Οαοἂὰ ἴὰ8 80 οσοῃδιϊυϊοαὰ ἢτπτηδη ΠδύαΓο, 
{πεῖ τονοὶ]ῦ ἥοηὶ Η πὶ: πλτϑὲ Ὀ6 [ΟΠ] οτνεὰ ὈΥ ᾿οία] 
ἀαΥκ 688 δι αἰδοίου, ὑπαὶ πὸ πιοι(οΙδίϊοῃ ἴῃ 
ΘΥΤῸΓ δ.ιἰ δἰ, 80 βίδηἀίης 8011 αὖ τς ψιϊ }6 
Ῥοϊπῖ, 18 ροββίθ]ο ; {πᾶῖ δ, πόονονοῦ Πρ Ὡς 
ΤΩΔΥ θῈ ἴο 5ἰδλεὶ 5111], υνυδῦ, ἀραϊ δῦ ἷ8. 11], 511 
ἴγομι βῖορ ἴο βϑίδρῃ. νοὶ ἴστομι Οοα 18 {8.6 οΥπλό, 
Θχύθδϑ ἢπ ΟἸΤΟΣ ἀπ τηοτὰ] ἀοριδε αἴϊοι [6 πηογϊοιὶ 
ἀοοα, πῸμ Ὑ] ἢ 41} νοι] ὰ Μ᾿ ΣΉ ΣῪ ὀβοαμα 
1 1 ψογὸ ἴῃ {πον μόν ον ἡ (ΗΠ ΈΧΝΟΩΒΤ,). 

16. ΤῊ τοτηρίαθιοι (θη. χχὶ!.), ἰὰ ψ Ἡ]οἢ ΑΡτὰ- 
Ὠδτη, 848. γαργοδθητηρ 4}} ἢ18. ἀοβοθμδηΐβ, ἴΠ6 
Ῥϑομὶα ΨὴῸ ψόγὸ ἴο 5οι 116 ἀν ἴῃ ἴδ Ἰδηὰ ἴῃ 
ΒΟ ἢδ ψνάθγοι 5. ἃ Β[ΓΔΉμΕΓ, γὰ8 ἰδυριῖ 
ΘΧΡΘΡ ΘΠ ἴ4}1ν 186 αἱ ἤδηθηοε Ὀυῦτνεθα Φορονα ἀμ 
Μοϊοολι, ἀΐ ποῖ ἐπῆἔμποδηςθ ἐπε πὶ 88 1ἴ οὐσιῦ ἴο 
ανο ἀομ6-- ΠΥ βυσγυοπ ογεὰ [μεἷν Πγβῦ-θοσι ἴο 
τὸ ὈΪ]οΟΐΥ οὐ] τὰ. οὗἨ [πὸ Ἰαπά ; ΑὈταἰνα}}}}5 ΤΟ Ρ- 
ἰαϊοη Ὀροάτηθ [81.865 πιο ηῖ, 

17. Ταῦ [5γᾺ6] βῃουϊὰ Ὀθόοτῃο ἰΚὸ ἐπα Ὠοαΐθϑη 
τοι ]ὰ Ὅς τορι χηδηῦ ἴο πὸ παΐαγε οἵ σά, ἐδρυ- 
οἶα}}ν ἰο ΗΪ8 πᾶῃια Φθβοναθ. ΤΊ]. ν ΤΥ ΓΕνοῦθο 
νου ]ἃ γγὲ πλῖιοἷλ ἸΠΟΓΘ ἰῃ ΠΑΣΠΙΟΣΥ 1} 1ϊ, ΠΑΠΙΟΙ͂Υ, 
(δαῦ πὸ ποαίμοη δῃοιὰ Ὀξοοπιὸ Ε{1ὸ 15γ6], ΕῸΓ 
τῆς ἰάραᾳ ᾿πίοιτηρα ἴῃ {ἢ18 ῬΘΟΡ]ὸ, δὰ ἴον ψ 10} 
10 ν»αβ σἤόβοη οαΐ οὗὨ 4]1 ροομ]οβ, 18. [116 1δα οὐ 1}1|6 
ΡΘΟρ]6 οὗ Οοὰ, νὰ αοα 88 Κίῃρ διὰ [ογὰ ({}6 
Ἰάοα οὗ 0:6 ΤΠδΟΟΙΔΟΥ), ὙΓΠΟΓΘΌΥ [5.80] 15 αὖ [86 
ΒΑΤῚ6 ὕἰπ|6 ἴΠ 6 ὈΔΑΙΟΣ οὗὁἨ {πὸ ἰἰοα οὗ δ! ἸΠΔΗΠΥ 88 
ἃ ἍΠΟΪΘ; δῃὰ πδῖ 88 {8 ᾿άοα, ΘΟ ΓΙ ]Υ ἴο 
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στρα τ!0ῃ, ἷ8, ἰο Ὀθ0 οὗ αοἂ («οῦ δεοῦ, ζΚ 111, 88), 
Β0 18 ἰΐ τοα]ζοὰ του ρῃ [Π6 τοβίογαϊοη οὗ τηλῃ 
ἰο αοἀ ὃγΥ τεἀοιηρίΐοη, ὙΠΕΣΘΌΥ αοα ὈδοοΟΠΊ69 84]} 
ἷπ δ] (1 ον. χν. 28), δῃᾷὰ τβϑῃ Ὀδοοιηα ΗΪϊδ νν1}]}- 
ἱησς βιιθ)]οοῖβ 48 Ηδ Ὀδοοῖηθ8 {μοὶ αοἀ (Βν. 
χχὶ. 83). ΝΟΥ, δ8 ἴπα τα] ζαίοη οὗ [18 Ἰάθδ οὗἉ 
ῖβγδϑὶ,, δηά οὗ ὨυτηδηΣ σΘΠΘΓΑΪ]Υ, ἴδῖκοβ οἷδοο ἴῃ 
{16 Ι]Πη655 οὗ {ἰπ|6 ἰπ ἰδ6 Ομ Μδῃ, ψἢο 18 Ὀοΐἢ 
19γ.6] απ ““ἴΠ6 ὅοη οὗ Μδη," 8ὸ Ηἰ5 ἢἰβίογίοδ) 
ἈΡΡΘΟΆΓΑΠΟΘ ἷἰ8 ᾿ἰηΚο(, δοοογάΐηρ ἴο {μ6 ἤδϑιῃ, ἴο 

ἼἼΒΓΑΘΙ ({Π}18. 15. [6 πιθβηΐηρ οὗ [6 μοποδ]ορίοβ οὗ 
}165..8}) ; Ὀπὺ ποοοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 ϑϑριγὶῦ {Ππογ 15. ἀ6- 
νοϊοροᾶ οαὲ οἵ Ηἶπι [πὸ ΠΟῪ ἤανικηίο, νι δἰ οἢ 
Ηδς Πίπι861 15 ἴῃ Βρὶτὶς δπᾷ {ταῖῃ, ἀπὰ ψ ϊοὴ 1 
Ὑ 48 ἴΠΠ)6 οἰἴἕτ6 οὗ [8Γ86] ἴο ρῥσϑῆσιυγθ. ΤῊ6 ρουγ- 
ἴῃς ουὖῦ οὗἩ τῃ6 ϑρίστὶ ̓  ῥτγοτηϊβοὰ ΠΥ Ἠΐπὶ, βῆονβ 
1ηδῖ 15.860] μαἃ ποΐ Ὀροοπὶο Ὠθαί θη (1688 1 80 
(ἊΤ 85 86 Ἰδπρυδοοθβ ΟΓ6 Θομοθγηθ), Ὀαΐ τμαΐ 
πὸ ποιῦοη δὰ ὕθθῃ Ἱποοσρογαϊθα ἱπ ἴβυβοὶ, 
Αοἴβ 11. Οπἱὶγ {Π|8 ὁδὴ δ ἴδε βρί για] [1] θη ΐ 
οἵ γεγῦ. 40, δοοοτάΐηρ ἴο {πθ ἴάοα οὗ ἐπ6 ““4}}" 

ἴϑγαεὶ (τῦ5.. ἘΧΝΕΥΥ ΟἿΟΣ σψουἱὰ ἀρρὶν ἴο 8 

υἰν]]) οροά παίϊοῃ δ}, δπὰ Ἐπ θγοίογο ἴο [86 ΠΕΒΉ. 
ἔπι ἴον ἃ Ἰοῃρ ὕϊπηθ δὔζον [πὸ ἀϊββοϊατομ οἵ ἴΠ6 
κΚίπμαοπῃ οὗἁ [5τϑεὶ, πάλῃ σανο {Π6 ἴοπα ἴο 186 Ο]ὰ 
'ΓΓοβίηομ ῬΘΟΡ]6 οὗἩ αοά ; {π8ἴ ἴγοῃ) [6 ὙΟΥΥ͂ ἤτδ᾽ 
{πὸ {Ππδοογαϊίς 6] πιΘἢ8 οὗ ἁ ἴη6 Κίηράοτη οὗὨ ἴβγδοὶ 
ὍΟΙῈ αἰπιοϊο ἴο ΦπΔ4ἢ} (2 ΟἼγοι. χὶ. 18 5α.} ; 
ὑπᾶῖ, ΠΚὸ ΒΟ) πη, ΠΙΜΏΥ ἔγοση {πὸ οὐ Γ αἴρει 
τοίατποιὶ ψ ἢ πάλ ἢ ἔτοπι οχῖϊθ, 8ὸ ὑῃδῦ [Ὁ {Π|6Γ6- 
αἴζον ἔσῃ 6 ἃ ἤδτηβ [ὉΓ ἴῃ 2016. Ῥθ0}]6,:---4}} 
{Πα νψα8 ἃ ἱταῃηίθη 1 5[ογ] 68] τη σ δέοι, 88 ἴἢ 
τγα5 ὨοίΠἶπρ πιότο ἤδη {παῦ ἤθη [86 Κίηράομῃ οἵ 
ἴβταϑὶ, οἱ δουοοιηῖ οὗἉὨ 18 5]Ζο, 118 σγϑαῖου ῬΟρΡαΪδ- 
Ἰαϊϊοι,, Ἀπ 1 {176 σΟ ΒΟ ΟΌΒΗ6ΒΒ οὗ ἨΊΟΓΘ ὧν ΤῸ 
Ῥγοβθηϊίησ ἴῃ6. Ψ80]6 ῬΘΟΡ]6, ἀρρτοργίατοὶ {Π6 
Πατηθ οὗ ἴῃ6 5}]1016, δηα σα]]οα 186} 5γαθὶ, πον 
ΜΉΘ πδῖης ἰδ ψγὰ8 ποκηον)εάροά Ὀγ Κίηρ Μοβα 
ΟἹ ὅπ τοοοηὐ]ν ἀϊἰβοονοτοὰ ΜΟῚ 8ἢ βίομθ. Υαδγ. 
40 36. ͵β τνἀου ον ΜΝ οβδ᾽ απο, δὰ ἴῃ (ἢ 8 5686 
δΔΡροολὶ γρίϊς. ΚΤ οῖ,, ΜῈο ἱποϊυάθα ἴῃ τὴ6 ἰάρα οἵ 
{116 ΒΑ Υ]ΟΙ 5 οχὶϊο ἐπ ῥγοβοηῦ ἀἰβρϑγαῖοι οὗἩ ἴῃ 6 
δον, βϑοησ ἰῃ τῆ ἴη6 το] μι] ] δῦ θ85 οὗ {116 
ῬΘΟΡ]68, τη κο8 νΟΓΒ. 40- 44 ΠγΟρΡ ΘΒ {πὸ ραῖδουϊηρ 
οἵ ἴα οινβ, ΤΠ οἷγ σοη νογβίοῃ ἴο ΟἸ τ ϑῖ, ἅπιὶ ΓΒΟΙΓ 
τοῦ ΤΠ 8 ἃ (γβῦδη ρϑορὶα ἴο {Ποῖγ οὐ ἰδῃὰ, 
δηα 110] 85 ταὶ (οά, αἴξον τ6 δλίψψες μεγάλη οὗ [}λ0 
οηὰ (ἔν. χὶϊ.) 81.411} αν ἰηϊογνοποὰ, ννῖ}] βαρα- 
ταῖς {Π|18 6] ον ]ηρ [85Γ86], Τοροῦῃ ὁ 1 411 ΟὔΠΟΣ 
ὈΘΙ νύν, ἔγοπι 86 νοκοά, ἀπ ΟΡΘΩΪ. οΒἐδ Ὁ] 15} 
ὉΡθ πὶ ἰπ (δ 116 ἐνουϊ δύῃ, 

18. ““Ἴὸ μοαΐδβη βίοοα ἀπάοὺ [86 ἀϊνὶπο Ἰοηρ- 
αὐ τη σ (ἤοτη. ἰἰϊ, 25); ποῦ 80 8186], ἴο ψἜοηι 
Οοα Βιαὰ 8 ρ)]ογι ΒΥ τηϑὰ6 Ἠϊπιβ6}  Κηόνη. 
Ὑ Ὠοτοῖν {Π|6 ΠΘΑΙΉ ΘΙ ΡΤΌΘΡΟΙ, ἘΠδγαΐῃ τηβὲ 5γα6] 
ἄθο] ο ̓ (ΗΝ α51.). 

19. ΟὈοὐσεῖι8 γοιπατ 8 Οἢ ΟΌΓ ΟὨαρίογ, ἐπα, 
ἦπο ἴΠ6 716 ᾽)͵88 μα τοϊασηρα ἴτοπὶ Βαῦυ]οη 
ΠῚ 6} ΖΟΓΆΡΡΑΡΟΙ δηκὶ ΕΖτγα, ὅἱοὴρ τῖζῃ τῆοθο 
0 δι πογοὰ ἴο ὑπο πὶ ἴγομπι 84}1 [86 ὑγῖθθβ, ἘΠ ΠΟΥ͂ 
[οττηθα ἃ ὉΠ Υ̓, ροβϑοϑβοιὶ ἃ ἴθ} 16 αὖ 96 γ0188]6Πὶ, 
8ηἃ ὈεσΆΤλΕ ἃ βἰ Πρ] ῬθΟρΙῈ πάθον ὑῃ8 β8π|6Ὲ ῃγοϑὶ- 
ἀόμογ. ὙΤΠΠ8 πιαζίοτβ σοπιϊηοα ἀπο {Π6 τῦ]α 
οἵ ἴῃ ῬεγβίλἢΒ δηα 8180 οὗ [6 ἄτεροκϑ, Βυΐ αοά 
ἔτεα {Ποῖ ἔϊοιη 41} ἔοσοῖ κῃ δα Βμοιλίν, 80 [μὲ Ηρ 
ΔΙοηθ ψὰ8 (πεῖν Κίηρ, δῃὰ πιδάβ ἴποπὶ ρτθδῦουν 
ἴδ: ἴῃ ὑΠῸ ἀδγ8 οἵ ὑξεὶν ἔδίθογα, πα [πὸ Αϑπιο- 
ὮΞΟΒῚ8 ΥΘΗΓΌΓΟ ἐο δββῦτηθ {Π68 το] ἠϊαά θη," εἴα. 

20. (αἰνῖπ᾽Β ῥτοϊθοϊϊοηβ οἡυ Ἀἰζοκίοὶ οηὰ ἱτὰ 
[Π6 ὕποπτοι ἢ οπαρίετ, 88 ἴο ψΕΪΟΝ ΒΟΒΙΡΡΟΣ βαγ8: 
ΑΙΟΡ μὲ Ππδὰ δοπιρ]οίθα (δὲβ ἰαδί ψγϑϊθοϊίομ, 

ὑπαὶ ἀἰδυλησι βῃθὰ τὰὰ Ὅτ. δοῖη (] νη, τγμὸ 
ΜΒ ῬΓΘΥΪΟΟΒΙΥ δἰ, Ὀδζδη ὕο [66] Ἠ᾿τη 8617 πη 
ψΌτΒ6, Ὡΐοἢ ἰ5 [η6 Τοάδοὴ ὑμδὺ ἢ Ἰεῖϊ οὔ δἵ 189 
ἐμὰ οὗ [6 ὑπ θοῦ ομρίοσ, απὰ ἤθνεσ βπϊβηϑά 
186 ψοτκ 8ὸ νὰ}} Ὀαχαμ.᾿ 

ἩἨΟΜΙΕΤΊΟ ΗΙΝΤΕ. 

γεν. 1. “Ἡδρτο ψὰ 866 ἰῃαὺ ἴΠ6 ρϑορὶο οὗ αοά, 
ΟΥ̓ΘῺ ἴῃ οχὶΐο, ἀϊά ποῦ γεραὶγ ἰο πιδρὶ, βίαι- ΞΌΖΘΓΕ, 
ΘΟ Βδηΐοῖβ, δηά δυο Ἰ1κ6, Ὀὰῖϊ ἴο ὑῃς ρῥτορδεῖ, 
Ῥοαυῖ. χχχ. 12 84." (6.)---““ἼἼὸ ἢ πιο ἰ8 
οὐν τποηΐὰ Φυϊγ. Τὰ [πὸ βμρίτις οἵ αοα ποῦοθθ 
αν δηά ἀδίθ" (851τοκ.).---ἰῦ 15 ὁποιρῇ ἴο ΒΑΥ͂ 
ἸΔΘΓΟΙΥ ὑπαῦ ΒΟΥ ὁδμα ἴο παυΐγα, [ὉΓ τοὶ ὑδθ 
ΡΓΟΡ οἴ 8 πὶ λὶα οὗ διβνουίηρ ὑπὸ Μ͵ΘΟ θὲ6 ἐπδὲ 
ΠΟΥ τηϑὰθ Ὡ0 ἱπΠΑΌΪΤΥ 88 ἴο ἀθ] νογᾶησο ἀπ {δε 
ὙΆΥ ΟΥὗὁὨ δαϊναΐϊουῃ ; ΠΟΥ μοῦ ὑτου ὉὈ]6α ἃ8 ἴο Ρ0]}- 
ἰῖο4] ἘὨΐηρ8, ὑμ6 ἀπταῦοη οὗ [6 6χ]]6, {6 οῃᾷ οὗ 
[6 ΒΑΌγ]οηΐλ Ῥόνγοῦ, πὸ ἴβθὰθ οἵ Ζοάθ ΚΙ᾿ 8 
[Αἰ ΠΏ] 58} 688. 6 ἴοο α8Κ, Ν' διοῃπιηδη, πτμαὶ οὗ 
[πὸ πὶρῦ Τ ταῖθοΣ ἴπ8η, ΗοΥ 5.81} ἢπᾶ ρταοοῖ 
-- ἫΝ ἅγὸ ψ͵ὸ 80 Θοῃοοτοι ἀρουΐ ἴδθ ἔαϊατο ῦ [11 
ΜΠ] 6 {|Κὸ ον ραβὲ. 7ο δῃοιϊὰ Ὀ6 ἀδΕΡΙ]Υ͂ σου- 
οογηθα οὐ δοοοιπΐ οὗ [ὴ6 Ραβί. --- " λ ΟἿΣ 8}0- 
ΤΌΘΔΟΙ68 ἰἴὸ ο(, Ὠυτ ΠΥ ἀπὰ τονόγοῆοο Βηου]ά 
[ὸ οἰ πορὰ Ἡἰ ἢ ἃ βίγοης δηὰ βδβδυγοα ἔδεε, 
νι ὨΙ οὗ τηυδῦ δοαι οβοο ἴῃ [86 ΔΌΣΠΟΓΙΓΥ οἵ [6 ομὸ 
(οά, δηὰ γοῦ πηυϑὲ ποῖ οὈ͵οοῖ ἴο μϑασ ἀοἀἂ βρϑδῖὶς 
ἘΠτοῸ ἢ Η18 βοσναι θ᾽" ((.).--- ϑαπηπιοη {ΠΥ 861 ἴο 
186 δυαγ οἵ ἴθ ρῥτορμθῖβ δῃὰ 8}οβὶ]085 ὑῃγου ἢ 
ψ Πποπὶ Οοα Πὴ8 ϑροόκθη "--Ἀ οὐ ψΨ1}} θὲ ἱπαυϊγει 
οἵ, Ὀυΐ 80}}} πιοτὸ βου] Ηΐβ ν1}1, νν Ὦ10}} 18. 88 - 
οἰ ΕΥ Και ὕο 8, 6 ἄοῃο. --- “" Τὸ .4}} οῃ αοά, 
πα γοῦ πυΐ ἴο ΟὟΘΥ͂ Ηΐμ, 8. δὴ δοοπιὶπαίίοη ἰπ 
Ηὶς εἰρῃί. Ηδ Ὠραγοῖ οὐ δῖπποτβ, Φο.π ἰχ. 81; 
ἴβα. ἱ. 16" (ΤῦΒ. ΒΙ8.).---νον, 2 8ᾳ. αοα δ δὺς- 
ξοϑῖϊνο βίϊθηος, δηὶ ΗΒ ΠΟΤ βισ οβῦνα ΔΏΞΨΌΥ. 
--αοἀ ἰπ δο τουτἢ, διὰ 1019 ἰῃ [116 λιθδιῖ, 
ἃ τῃηοϑῦ οτἰἰοὰ] οοπάϊιίοη. ---(ἀοὐ Βροακβ ποὺ ἢ 
ΒΙηΔ]]08᾽ ᾿ψογὰ οἱ οοτηΐογῖ ἴο ἈΥΡοΟσ 68. “"" ΕῸΓ 
Βγροογί[δϑ ἵπποι 18 ἴῃ ἴπ6 Ὠρατί οἵ (ἀοή, δηινὶ 1 
[πὸ ἩΟΙΥ βου ρίπιτοβ, μο οἴποῦ οοα 580] Ὀπΐ ἴο 
Αἴποοσα ταροπίαποο, 88. ἵν. 7." (817.).---- ““ΤῊι5 
{ΙΘΥ τογο ποῖ ἴῃ 8 οοηαϊζίοῃ ἴο Βδαῦ (ἀο 8 ψοῖὶ, 
(ἀοὰ Βἰάε8 Ηἰϊπ86 1} ἴτοιη ἴἤοθο πῆ ᾿θᾶὺ Ηἰ 
ψοτὰ ΙΓ {Π|6ἷν γᾶ ἄχϑιὶ ΟὨΪΥ οα ἐμεῖγ ᾿άἄο]8. 
ΤΉΟΥ ᾿ἰᾶνθ ΠῸ μαγΐ ἰῃ (ὐοα᾿β ψοτγὰ ᾿"᾿ (Οὐ00.).--- 
εν. 4. Τηῖ 15. ἀὼ ιἱυταϊάϊηρς στοαηιϊοα οἡ 
[6], δπορσϑ[1Ὰ} βῖη, το ἐδογοίοτο (οἢ. χυν.) 
οδηηοῦ Ὀς ἀδι164,---Ο᾽6 βου] ποῖ τηογοὶγ τους 
((ἢ. χχ.) ]σοοτβ, αἴζοσ {π6 τ ΠῸΓ οὗ [80 τηοταὶ 
ΓΟΔομον, θυ οὐδ ποῖ) οαὐ δοορογάϊηρς ἴο {88 
μ᾿ οὗ ἀαοἁ. Τῆι ἔοτπνος ὕιο0 Κ1685, τη Ἰατῖογ 
ο8 1.868 ραΐῃ. Ηρτο αοά ἱπιμρο]β ἴο ἡπᾶσε, ἀπὰ ἴῃ 
16 ΠΟῪ σονεηδηΐ ἴἢ6 ΜοτΓὰ 15 δἰ ναγ8, δπᾶρθ ποῖ ! 
Βυΐ ἴδ ὅοη οὗ σοἂα Ηϊπ)86] ἢ, πο γεῖ νγὰ8 ῃοῖ 
Βοηὖ ἰηΐο ὕΠ6 ὙΟΙ]α [ῸΓ )υἀσιμοπῖ, Ὀδοοτ68 ἴο ἴα 
Ὁ Ὀο]ἑονίηρ 8 8601{- πὰ σπιοηξ. Ηδγο ἘΖο οὶ βοῖς 
ἴὰ τηοΐΐουῃ Οοά᾽ 8, αῃὰ ἢρΐ τηδη᾽ 8, Ἰυρτηθηΐ.--- 
ἘΔΙΒΘΥΒ ἃγὸ Ἰυάροα ἴῃ ΤΠοσ 8οηβ, Ὀϊΐ 80118 ΤΩΔΥ͂ 
4180 Ὀ6 υάχεα ἴῃ ὑπ εἰν [ΔΓ ρΓΒ. 

γεσγ. δ 88. ΤὮγεθ τ] Π68865 ἀραϊποὶ [δ 86], --- 
Εαυγρί, ἴὸ ψ Πάθγηθ8β, Οδμδβῃ.---“ Οοἂ δπεϊοὶ- 
Ρϑῦθβ πιὸ ψ]τἢ Π]8 ρταοθ ᾽ (0.).---αοἀ᾿ δ ο]θοϊίοι 
1π τϑίδτοῃ ἴο πηογὶΐ δηὰ ἀδηηθγὶδ ; ποῖ τοβίϊης οὉ 
1116 ὁπ, ηοΥ πἰπάογοα Ὁγ [Π6 οἵδε γ.--- ΟἸτουπηοϊβίοι 
Ψ88 ἴδ βῖσιῃ οὗ {Π6 εἰδοϊίου,. ΤῺ βυθβίδποα οοῦ- 
βἰσ οα ἴῃ αὐ ὙΠ] ΏΡΙ 685 ἰο Ὀδ ἐϊιεὶν Οοἃ. Τὴ 
ΤΕΒῚ] οἵὁἨἁἈ 8ΓᾺ6]᾽8 δ] οἴ ἰοἢ νὰ 6 3 ο]ς Ἰοδϊπρ 
οὗ [86 Ρθορὶθ; δα ομοοβὶπ σ οἵ ἃ ρϑορὶς ἴοτ {δ- 
Ῥγοραγαϊίοη οὗ Βαιηαηὶν τὸ θ6 ἃ μταῖθο ἴο Οοά 8 
Βἰου]ΟΌΒ ὨΔΙΔΘ, ---ἂπ ἐπὶ αἱ οἵ αἱἱ δρμδύρ]ολ.--- 
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ΒΥ πο δοῖ οὗ Οοά᾽β ροοά-»}}} ἀο ψ δοχαίΐγϑ 
ἀεϑογί, Ὀὰὶ ὈΥ̓ ΘΔ ἢ} Ἧ6 σοὰθ ἘΠῸῸΣ ΟὈ] ΖΑΏΟΩ 
(ὅτοκ.).---ἰἶ οὐ ἰ8 ἴο Ὀ6 δηγυΐηρ ἴο ἃ ἤδη, Η6 
τι σὶνο πἴπῃ δ ΘΧΡοΓ πο πἴαὶ ἱπον]οᾶμο οὗ Ηΐπ- 
δε]. ΤΊνὲ ἔἤγεϊ ὀχροσίθῃηοθ οἵ ἀοά 8 {116 τϑοοριπΐ- 
ὥοῃ οἵ Ηἴ8 ὀιβ τυ ἷῃ ἴδὸ μέγ: {116 υὐδάϊ δα 
ΘΧΡοτίοπ 65 οἵ Ηΐϊε τεαυϊγί ες, οΠαδιϊαίηρ, ζογχὶν- 
ἀκ ἐγο, [οἱἸον. --- “ Ν ΠΟΥ͂ ὨΔΗΥ δῖα (ἢ9 ἐδ 
ἷπ ψ πο αοα τα κ68 Ηϊτπλθοὶ ἢ Κηονγη [0 ΙΩ6} 848 ἃ 
ἔοι αοὰ ! Δοῖθ χνὶϊ. 27, 28" (81.).--- “" αοἱὐ 

ἴδ ὉΡ Ηἰἷδ παμὰ ἴο βΎΘΑΓ ; ΟὯ6 ἀαΥ Ηἰβ πδηὰ 
ΠῚ] ὀχεουΐο ταῦ δ 85 ϑσοσῃ, πὸ ἐγοαϊεηϊην 
85 Ὅ6]] 89 ἴῃ6 ῥτγογηἶδβο "᾿ (6... ---- “7,86. 04}} αοἀ οἂγ 
Οοά ὃγ [αἰ 1 (5τοκ.).---“ Τα ἔὕτηθ ἤθη ζαϊτἢ ἴῃ 
Ομγδῦ 158 Ὀεβίονοα οἡ Ὧ5, διὰ ᾿ψ6 ὃδ ἐζ τΟΓΘ 
8 ἴδ: ἀβϑύτγδηςθ, 1, {πὸ [ογὰ, δὶ γοὺσ αοά, 
θα ἤϊε ἀδν οἵ ΟΌΓ οἱοοιϊίοη, Ης γἘΠὸ 18 δϑβυγθα 
οἵ ἰδ εἰοοίΐἌοη ὈΥῪ αοὰ ἱδ δυο ΘΠ ΕἸΥ δτιηδὰ 
Ἐν δε θα ἤεϑἢ) δηὰ Ὀϊ]οοὰά. ΤΆΘΙΘ 18. πὸ ΟΥΘΡ ΨΆΥ 
οἱ ἰῃτονυίηρ ΟΠ 16 δοοιιϊπαϊίομβ οἵ δἷῃ, Ὀπὶ Ὁ 
Ὀοΐηρ δϑβιιγοὰ οὗ ἴη6 ἰονϑ οὗ θΘοὰ. ΤἈτουρὴ αὶ 
δίοῃης 15 86 ἢ οἸθαηδοά ἔγοσῃ ἰάο 8" (Η. Ἡ..). 
- ΨΈ 5. 6, 7. ΔΙῸ ἀἤοθθῃ οὗ ἀοὰ τοῦ ἴο υῃ» 
οἰεδθη 688, θυ ὑο τϑἀθιηρι οἢ. ἤγοηλ δὶ) δηὰ [88 
μόνε ῦ οὗ [ῃ9 ἀεν])]. ---“ Οοὐἀ τοῦϑὺ 6 ον οὐ, 6͵98 
ΜῈ ΤΏ8ΚΟ ἃ βοα οὗ ΟἸΓΒΕΙν68, ΟΥ ΒΕΓΥΘ ὑπ ἀονὶϊ ἃ8 
Θοα᾿᾽ ((.).--“" αοἀ 8 ἱμάφοα {6 αοὰ οἵὗἉ 4]] Τη6Ὡ; 
πὶ ὈΥ ῥτοχηΐβδο, οονθηδηῦ, δη ὰ στῶσθ, Ηθ ὈΘΟΟιη68 
οὐν αοι, [Πα ΟἿ ἔα [ἢ ΤΏΔῪ οἸΌγαοΘ Η] πὶ 88 διὶ ἢ ̓" 
(Β. Β.). -οῦἶνῦεν. 6. ““Οοἀ ἰδ ἜΥΟΣ τηϊπά[ι} οἵ Ηἱβ 
ῬΓοϊηΐϑο, θαΐ το ἰοσχεῖ ἱὲ" (Β51Ὸκ.).----““Οποδ δὴ 
ΟΥΠΑΠΙΘΗ, ΠΟΥ͂ ἃ ἀεδυγὶ " (Β. Β.).--τ.Νος. 7. ΤΏ 
ἰμοϊαῖΣΥ οὗ [ῃ6 ἐνεβ, ἦἶο ὭΘΥΟΥ ΤΠΘΓΘΙΥ οοπίγαοί 
ΚΟ ὌΥ δἰ πη ϊηρ, τὸ ΡΟ] αἴ ουτβαῖγθβ δὲ [86 8816 
ἔπιθ ; }ειδὲ 48, οῃ ἰδ οἶβοὺ μαπὰ, [ογχίνθηεθθ δῃὰ 
δαποι ποαίομ ΑἸ Αγ8 ρῸ τοροίδεγ.--- ἐσ. 8. “Ἰὴ 
ἔχ. ν. 21 ΟὨ]Υ {861} τοραΐθ ἰἢ {Ππ6 6γ68 οὗ ΡΠ ΔΥΔΟῺ 
δηὰ ἢΐδ δουνϑῃῖβ 18 1} αυθϑίίοῃ. Ηδα {ΠΥ Ὀεϊϊονγοά 
ἴῃ [16 παᾶππα οἵ Φεμονδῖι, ὑμ6 Ὺ ψουἹὰ ἤάνα τομογοὰ 
ἃ Ὀοίζεῦ οὐδάΐοηοθ. Βυΐ {ΠΥ ψοσο ἱπίοοϊοα ψ] ἢ 
186 δη ἰαο]αίτοιβ δρὶτὶδ, 88 8}} οἵ 18 816 
ΠΔΙΌΓΑΙΥ ἰπο] πο ἴο εἰοικέσν, διὰ {ΠΟΥ͂ ΤΟΙ 
δηχίουβ ἰο βίδηὰ νχ6}} νυὶτὰ ἴτε ΕχΥρθϊδη8" (6.). 
-- 'ὰ σποῦθο γ 8 [ὉΓ ἴβγδθὶ ὑθδη ἰπαὺ οὗ ἰδθ 
ΚΕΥ Ρυΐδτια ὙΔ8 ἴϊπ6 γοῖο οὗ ὑποῖν ἰᾷ0]8" ((06ο0.). --- 

οἷο [86 ἱπογεδβϑὰ ὁ ἴοῃ, δῃὰ ἱᾷ ἴθ οηὰ [6 
Ῥογηρσιτοι οὗ ἰβγαθὶ ὉΥ [16 Ρ ϊΔ 8, 88 ἃ βἷρη 
οἵ Οοά 5 δΔῃζοσ. ---- 7εγ. 9, “ ἀοἀδ ΒΟΠΟΌΓ δπὰ 
180 πεῖδισο οἵ 186 ΟἸΌΓΟἢ ἀτγὸ θουπὰ ἐοροῖῃον " 
(6) -ὰ αοα, τοτγὰ δπὰ ἀδθϑὶ, Ῥγοιηῖβθα δπά 
[]ΒΙ πιοηΐ ἀρτοο, ΝΌΠπι. χχὶ!!. 19.---Ἴ)ο Βο] 688 
οἵ ἀο(᾿Β ἤδπθ οὐἱ 4ε[οῖγ.---Υογ. 11. ΤΊ]ιο ἰὼν 
δ ἀοεϊμποά ἴογ 1ἴδο, ποὺ ΟἿΪΥ δοοογι πο ἴο 1ΐ8 
ἰιλοα 25 [ἢ6 σενβαὶοὰ ψ}}} οὗ αοά, 8ὸ τσ 6 γῶο 
δου ἃ ἰκουρ 1 ψου]Ἱὰ ᾿ἷνα α αἰνίπο 116, θα 6180 
ἴῃ ΧΟΡ ΠΥ, ον 1) ἢΐτὰ 0 15 1οἀ Ὀγ [89 Ἰαὺν ἴο 186 
Κηον]εάκε οἵ δἷη διὰ οοηγογβίοη αηΐο ΟΘοά, ᾿ξ ἀοα68 
ποῖ ἑεῃμὰ ἴο ἀξαίῃ, Ὀΐ γαίμοῦ ἴο 118, 88 ΟἿΓ ὁ0Ὲ- 
γεσβίοη ἰ8 οὐ β ν}}1, ἐπὰ τ θὰ 8 ἰπ 11{6 ; ἐπ αν 
δ {πεγοίοσγο {Π10ὸ ν.1}1} οὗ οὐ, δῃὰ ἔπα τηράϊατῃ οἵ 
ἰῷ [018] το ηϊ. ---  Ηδ τηακα8 πιϑῃτΐοη οὗ [86 
[δ Δοηρ αἱϊι [6 αν, σθοτο Ηθ χηΐρηΐ 
πκιγ μανα τηδάθ τηθηἰίοη οἵ ἰδ Δ δἱοπο : 
(5 βδῆοσε Ηἰδ ἔα μον ἰονθ᾽ (0.).--- Ὑογ. 12. 
ΤΉ ϑαθῦθδίι μοϊηϊεὰ ἀϊγθοῦγ ἴο 186 116 τ ΪΟᾺ 
ἴπ6 ἰανγ Ῥγοσηΐδοθ, ἴὸ ἰ86 τεεὶ οἵ 6οὰ, ἐμαὶ ᾿η8ῃ 
διιου]ὰ ὃὉ6 ἴῃ αοά, δῃᾷ ἐπεὶ Οοἀ ἀθοῖγοθ ἴο Ὀδ ἴῃ 
Δ, [11 ροϊπῦρα Ὀεγομά [10 τνοσῖκβ οἵ [Π90 Ἰανν, 88 
δυοῦ, ἰὸ [86 τοδὶ οἵ [(αἰϊὰ Ὑ ϊο ἰδ ἴῃ ΟἾτΙβι --- 
“Βαϊ νὸ τεδβῦ ἔγοια οἵ γόσκα, ὙΠ θη, 8617 Ὀοΐπς 
ἀραὰ, γα δἰ ]οὺν οἴγβοῖνοθ ἴο Ὀ6 θὰ ὉΣ ἰμὸ ϑρίστιξ 
οἱ Οοά ; ὑδὺν ἴθ βαοῦδιι γι θὰ τἰρ ΒΌγ οὐϑοσνϑὰ 

ἱηνόΐνοβ {π6 ἀραὶ οὗ 5801{᾿᾿ ((.).-- Τὴ Βα αι 
{6 ΚΟΥ οἵ [Π8 ψ»}.016 Ἰανγ, Ἀσοογἱῃρ ἴο 115 Ὠἰρσῆθοςι 
ἰη θη οη.---ΤῊ6 Πρ εηρ ἂρ οἵ 16 Μοβαῖο Ἰαν ὈΥ͂ 
ἐδ6 δηΐο- οβαὶς ϑδΌ δ. ---  6τ, 18. δᾳ. [ἀἸθῃ 688 
δηὰ ροοα σἤ ΘΟ τὸ μοὶ ΠΟΥ ΒΑΔ. - 58 πος ΠοαιΙοἢ 
ὨΟΓ δυηάδγ-ΟὈΒΟΓνΒΏΟΘΒ.---ἦ [με ἰς 6 οὐβοῦνθα 
τῇαλῖ [Π6 αἱδοθοαΐθηοο γεὶα ατρς ἴῃ τ} 6 αν} ΥΉ 688, 
ἜΠΟΥΘ ΠΟΥ νυ ὙΠΟΠΥ͂ ἀδροηἀθηΐ οὐ (ἰοα ΘΥΘΙ͂ 
Ἰηοτθης ἱ ἰὕβυ}} } τηθῃ τουο]δ ἔγοπὶ ἀοα ἴῃ [ἢ9 
ΔΙΤΟΣΉΠΘΕ ΟΥἨ ΡΓΟΒΡΟΣΙΓΥ; ΤΟ Σΐ παρμροηοὰ ψ θη 
Ἰπον Βα ἀφαῖῃ Ὀεΐοτο {Ππεὶγ ογαα" ((".).-- “ὙΠαῖ 
νν}}} Ὀδοοπθ οὗ ἔμοϑθ τᾶἢὸ ἰῃ ΟἸἾ γίδια Εἶτ 68 
δροπὰ ἰμοὶγ ΘΑ αῖ 5 ἴῃ ἀτη κῖηρ, διηυβοπηθηΐ, 
δῃηὰ δυσὶ ᾿ἰκο 17 (Β. Β.Κ-- ον. 1δ. “1 ἀοροιὰθ 
ΟὨ ἔδο Μ11] οὗ ΘΥΘΥΥ͂ οὁη6 μδὲ ροβιζΐουῃ δὲ ν1]}} 
ἴα Κα ἰονατὰβ αοὰ; Ὀὰὺξ ἢδ πιιδὲὶ 6 Ὀγαραγοα 900Γ 
ἐπ ϊ8, ᾿μαὲ ἷδ δοῖΐ ψ[11] Ὀ6 αἰϊοπαθα ΟΥ̓ ἃ ΘογΓθ- 
βρομάϊπρ ἀἰνῖηθ δοῖ' (ΗΈΝΟΒΤ.).---ν ες. 17. ΤῊΘ 
᾿ἴθὰ-ρ μαμὰ πὰ ἐπ σοτηραδϑιοηδύο ογ οὗ Οοά, 

γεν. 18. ““Ἴμὸ οὔϑ δἰαμῃανδγὰ οἱ ουγ 016 10 
Βῃουϊὰ Ὀ6, ποῖ δυπιδὴ οΟρίῃ οἡ δπὰ δηοὶθηΐ 
οὐυδίοτῃ, ὈθπῚ {ὴ6 ποτὰ οἵ ἀοἀ, 5. οχὶχ. 10δ᾽᾽᾽ 
(3τ.).---“ Θοα]οδβρθδβ ἢ86 δι ΔΌΓΠΟΓΙΥ (μαὺ ἐξ 
8 οἰοὰ 88 α 'αν. ἔΕον 108 ἀδν]} δῃὰά ἰῃ6 
νου] ὰ ἤδνθὸ δἷδὸο ἐπεὶ βίαϊυϊοθ δηὰ οὔ δ Πο68, 
ΜΝ ΙΟΙ. ΔΥῸ ΙΏΟΤῈ δβοσοπηϊοα οὗ ἔπη Θοα᾿Β 6011- 
᾿ηδηὰ᾽" (Β. Β.).--- 1 τὴ6 ΟὨΌΤΟΣ ἰβ ἴο Ὀ6 {ΠῚ Υ 
τεϊοτιηοα, α Ὀδρίπηΐϊηρ πιὰδὶ Ὀ6 πιδαθ ψὶτ ἰῃ6 
γουῦῖν " (51.).---Ἶ ον. 28. Ὑ86 τπτεοαϊοπῖηρ στ 
οχὶϊθ α βοῖ-οὐὐ ἴο (86 ἩΠ|ΔΟΓΏΘΒ9.--- ΤῊ βοδίζουϊη 
τηγοαίθηεὰ δηλ ουϊνηναὰ ρα ΠΟΥ 5, 8ηἃ ΟΔΙΤῚ 
οαὖ ἴο {π6 ἰπνατ μαι οτίηρ οἵ 086 Ῥ6Ορ]6.-- ΟΝ 
[γΣ Ὁ]688]0 06, 8 ΠΌΣΙΣ, Δα Ἔν ΘΓΥ ἐπί ηρ 6166 ΤΑΥ͂ ὉΘ] 

γεν. 25. Ηδ νὮο Ἰπ8κ68 Πὲτηβοὶ κὸ 1Π6 πον] 
8 Ῥυηίδῃοα ὈΥ αοὐ ἱπτουσἢ 086 Ψου]ὰ.--- “ΤΡ 
ἴσια ἀοιίγηοθ οὗ ἀοὰ 18 ὕπο 70γ, δῃά ἰδ ἴῃ [ἢ8 
Ηοὶγν ἀμοεῦ. Μαπ᾿β αἀοοσίγίπθ 8 ποι ΐηρ ὑὺϊ 
ἀηγοβί, ραΐῃ οὗἨ ἢ οατὶ, διὰ ἀθαῖῃ. ἔοτγ ἰΐ ρῖνοβ 
18 σοῃϑβοίθμοθθ οὗ τθθῃ πο ΔῈ Γ Ταδὲ ΠΟΥ γμέδοθ, 
ΔΙΒορἢ μον ἀο στιθαὶ ἐπίησδβ, τη κῖπς ανὲπ 
τοῖν Ἰονθᾶ οὨ]ἀγθ Ρᾳ385 [χοῦ κι [6 ἤτο,᾿" οἷς. 
(ΒΆΝ Ροῖ,)--- ““Ὑμαῖ νῖοῃ Ὀτὶηρθ ΟἹ] ἢ ἴθ ΠΣ, 
δηά 18 Τγδυρσηςϊ Ἱἢ ἀοαί δηὰ τυΐη, 88 ὩΟΤΟΣ- 
{8 6168 {π6 ρτοαίοϑς δἰὐγδοϊίοη [ῸΓ πηθὴ ᾿ (51Τ0Κ.). 
--ον. 26. Τὸ Ὀὰ ἴογβα κοι οὗ Οὐα τρθϑῃ8 ἴο Ὁθ 
ΘΟΠ 6 ]]6α ἴο τοδορσηΐβο, ἱπ ὑμ6 δίδίθ οἵ ἀδβοϊαϊίοι 
ἰμἴο ἡ ἩϊοΝ οπς ἤΔ}}5, ψὰο αοα ἰ8, αηὰ ταὶ Ηο ἰδ. 
--ΟΗὸ νἴὸ 11 ποῖ Ἀγεβεπΐὶ ἢἷβ οἴϊδσίηρθ ἴο οὰ 
τοῦδ Ῥγοδοηῖ ὑπ 6 πὶ ἴο {16 ἀ6ν]]. --- ΕΘ] ου5 ἀθ8ο- 
Ἰαϊδοι 18 ἃ ᾿υἀρτηθηὶ ἔγοτη 6οα.-- εν. 27 βα. ἃ 
861{-ἰηνοπίθα τοὶ χίουβ Ῥνουβῃ]ρ Ρῥγεϊθηὴβ ἴο δ 
βοιηο βίην Ἰοίέγ, ἀπά γεῖ 1ξ οαδίβ ἀονγῃ [Πα ΟΊΟΥΥ 
οὗ Οοά, πὰ οχαὶῖδ ἴδῃ 5 ὈΏΓΟΒ5ΟΏΣ ΟὨ]Υ. -- [πὰ 
ἀοραιτίησ ἴγοτση το, οὐδ πόνον τγοαῖθ Ψ ἢ [Βα 
βγϑῦ, ΠΟΥ γοῦ ἢ ὑΠ6 ϑοσοπὰᾷ βίθρῃ, Βαϊ δίερ [0]- 
Ἰον8 δἴσρ. Τὸ κευσυΐμε αὐ ἀπιὰὶ 1018 1 Οπο᾽ Β 
το ρου ἰ5 ὈΪΑΒΡΏΘΠΥ. --- ΕΔΓ] ΟΒθποΘ8Β ἕο 86 
ποτὰ οὗ Οοά ἰ8 ΟἿΣ που ρ.--- ΜΟΟΚοΥΥ οὗ Οοὰ 
ἢ ΙὩΘΕΥ͂ 8η δοΐ οἵ δήογαίοη.--- ον. 28, ἔνθη 
Ο λμδδὴ ἹΠΆΥ͂ ὈΘΟΟΙ6 ἃ ρ]δι6 οὗ ὁὀογτιιρίίοι, 1 τ ψ6 
ἴΠΘΓΟ Βδοῖς ἈΪΜᾺ ρίαςοθ, δπὰ {{ Οοά 18 ποῦ ἴο ὰἃ59 [6 
Ηἰρσιιοβὲ δπὰ ἢ 9 ΟἾΪΥ ἰχἢ ΡὈΪδοθ. --- ΗΓ ὁπὸ ψ}} 
Ῥγεβεπὶ ἴο σἂ ἃ δυύοϑῖ ΒΑΟΌΓ, ΟὯΘ Πιπδῖ ΟΥ̓ ἊΡ 
ἴο Ηἰπὶ Ὠδαγί, βοὺ], απὰ βρίτιῖ, [θη ρ δπὰ ἀδ- 
ϑίγεβ, οὔδει δο ὈΓΑΥΘΓ ἰ8 οβδηβῖίνο ἰο Ηΐπὶ" 
(Β. Β.). -Ἰβὲ οὴθ ποῖον δὰ ἴο ποῦ κα ἔἴγοτα 
7η9 ψοτὰ οὗ αοὰ, απὰ ἴπυδ δνοὶϊὰ Πρ ηᾳ οἱ 
ἀυνίουδ μὰ μὰ ΡΙΔΟθΒ !--- εν, 29, ΤΊ ἴτοην οἵ 8} 
ΟἿΡ ἱρὰ »͵δ068.---αὐ᾽5 Ἰδυρῃίον οὐ Ποϑυῖησ Η 5 
ΘὨΘΙλο8 ψιϊδουΐ, αηὰ μογοοϊ νης ὑπο δαυπεοῖ 
Ργοοοδάϊηρβ. Νοῖ οὐ ὕπο Ποϊρῃῖδβ οὗ Ὠτιπιαῃ τὴν 
ΒΟΡΆΥ, Ὀπΐ ἰὼ ἴδ εἰσ ὠμὰ ΒΟΙΪΥ ρίδος ἄτνε}18 [9 
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Ιιοτὰ, νἣο δοϊάθα τὶ Ηἷπὶ χἘῸ 8 θυ 0]6 δηὰ 
οὗ α οοῃίσίίθ βρὶτϊ (184. Ἰνὶϊ. 15). 

γεν. 80 84. ΜῊΥ ἀοο8 αοἄ ἷ46 Ηΐπλθο 1 ἔγομι 
τι ὮΘη ν8 δα ἴο 860Κ {Ὁ}ὈΠὺ{Ὸ 1 Βοολαβα 
16 ὑγταΐῃ τ ]οἢ τὰ βέεὶς 8. ΟὨΪΥ δὴ ἰάο]- μἱοῦατο. 
Αὐοἀ τανθα}]8 ποῖ Ηἰπι86}{ ἴο ὑῃο86 ψΟ βόῦγα ἰάοΪ8. 
- Ιἀο] ΑἸ στα} } 7 ΟὐὈΘΟΌΓΟΒ Ἰηθὴ 8 πδίτΓα) 
Κπον]ρασο οἵ (οά.--- ον ῬοΟΜΘΥΓΆΠΥ͂ ΠΟΘ δ γα 
ἱππυαρποεὰ ὈΥ ὑδὰ δχαπιρ]68} ΠΟῪ δαϑὶν ἴδὸ 
ΒΟΏΒΌΟΙΒ ΡΟΠῚΡ οὗὁἨ ἴμ]86 το] ρίοπβ δἰΐϊγα ἘΠ θπλ' 
Ηον 8οοῦ 16 Ὠρδαγί 18 οαγτὶθά οαμίϊνα ὈΥ 1Π6 ουὔΐ- 
ψατὶ, [ογχοῦςσ ἴπ ἔτι, ἰηναγὰ τουβῃΐρ οἵ 
Οσοά τ᾽ (8τ.)--- εν. 82. ““Τὴο που] οἵ [6 Ὠορῖῃθη 
8 ἴο {ἢ 6Πὶ δὴ ΟὈ͵δοῦ οὗ ἐγ ἰπίογοδέ ὑμδη [86 
ἐχια ΟΒυτοῖ, πδῦ ἃ5 10 ΟἿΥ ἀδν8β αἶθὸ ἸΏ 
Γοραγὰ δὴ ἰγγε ἱχίουϑ σοηά το 88 Ὀγοΐεγα Ὁ]6 ἴο 
[δε αὐλτ τος οἷ Ρλας πῆς 116. Τὸ οἴδοτα, οὐ Β 
δίποογα βο]ϊοϊ 6 ἴῸΓ ΠῚ8 Ἀοτιδὸ ΔΡΡΘΩΓΒ 88 Παγά- 
688 8ηἀ που γ Υ, δηὰ ΓΠοΓΟΪΌΓΘ ὑπ 0 ῬΓΕΙῈΣ ἴγοου 
ΤΟΙ Οἢ5 νυ 1Ὁ}} 1688 σοη 0]. Τ 5 [δγαοὶ] (πουσις 
οἵ ἰζ5 τοἀοιηρίίοη 6 διμοις ἴῃ 6 ΒοαίΒοη " (0.). 
--ἰ δῦ 8 ἰόφανο ἴ86 Ποδίβθηῃ ἴο {ποὶν θα ΒΘ 51), 
δηά ποῖ ΟΠΥ παῖ, θὲ ἰοῦ τ. οὔτβοῖνοθ ὈΘΟΟΤῚΘ 
{π|Κὸ [58}6 Πποαίποι), 888 8411 Ὀθθὴ αἰγοδὰγν ἀδειγοὰ, βαϊὰ, 
πὰ οαὐτοα οὐ ἰῃ δοϊΐοη. ΟἿΓἿ τοοάθτη τηϑιῃοα 
ἷβ ΠῸ Ὠὸ ὙΠ ΙΒΟΟΙ. ----ιοδα ἢ} δ 1ὑ δβουηιϊθ, 8 
οὨΠἃ οἵἩἨ Οαοἀ ἐλῃ θὲ τοάιιοθα ἴο {116 του ον 
σοπάϊτίοιι οἵἨ δχο]αϊτηΐηρ, ΟἿ τὉπαῷ 1 Ἰιαὰ ἩΘΥΟΥ 
Κπονη ἀοά !--- ΤῈΘ ἀοϑραὶγ οὗ [Π6 ὅοῖνβ ννδβ {ἘΠ εἰγ 
ὉΠῸσ] οὗ, ---ἰαὶ ΠΟΥ αἀἸὰ ποῖ Ὀε]ΐανο {παὶ ΟἸιγὶδὶ 
νου ὰ ἀγῖϑο ΠῸΠΙ διηοπα ἴἤοτῃ "᾿ (Ο000.).--Ἴ ογ8. 
838-85. αοα Μ1}}} ποῖ νι άγαν ἔγοιῃμ Ηΐἷ8 οὈ]μα- 
τἰοη8. Ηα τγαΐοἝθβ ΟΥ̓ΘΣ τ18, αηα Ἰοδιὶ8 ὰ8 ουΐ οἵ 
186 τνοῦ]ἱ ψ ἤθη Ηδ ᾿οδ8 τ ἱπῖο ἰΐ, ὁ.6. ρίνοβ τ 
ΔῺ [πΠπῸῈΓ δχρϑυίθποα οὗ 1ξ, ὑπαὶ 1 τῇδ Ὀ6 Κπονη 
ἱ{ τὸ ΠῚ 5}1}} Ὅ6 88 ἴπ6 Ὠοδίῃθη.--- αοὰ Ὑ1Ὴ- 
ἄγανιβ [ἢ ΒΙΠ ΠΕΡ ἔγοτα {}}6 Ορρογξι πε Υ οὗἁ βἰπηίΐπρ " 
(ὅτοκ.). --- Οἢ δον μοοὰ 1 19 ἴὉΓ πιοη ἤθη Οοὰ 
σΟΠῚΡ6 18. ἴἢ6πὶ ἴο οὐοαΐοηςα, δ Ὀτίηρῃ Πθτὰ ὉΥ 
[2688 οὗ Αϑ οἴου 6 ΠΟΥ͂ Ψ1}} ποῖ οοτηδ οὗ 
το οὐη δοοογὰ 1" (Β. Β.}.--“ Τὸ Ὀγίης {Π6 6ν»5 
ὑπάον Ηϊ8 οὐ δυϊμουν, Οοα πλυδῖ ποθ ραίθοΣ 
ποῖ οὐἱ οὗ {π6 Ῥδορὶθβ, 88 ὑπεῦ ψΟΤῈ {πο γα 
δοαϊίοτοα πῃ οχὶϊθ. Τὴϊ Ηδ ἀϊὰ, ποῖ νἱϊηουΐ 
ΔΠΩΟΥ, 88 ἰῃ6 Ποι86 οἵὁἨ ἁ πἢΐβ πηλδίϑῦ βϑοίηϑ ἴο ἃ 
“δοδρίαγοα αν {πὸ ἃ βϑρι ]οῆτο Ὀθοδβα πὸ ἰδ 
ἀῦπεῦ τῆγυνλῦ ἱἰπΐο ἃ ἀθθρ ἀυηβθο οΟΥ ἴΠότΘ ἷ8 

«οαθίγοά οὗ Ηἴτῃ ᾿Πτγθοίο]ὰ τλογὸ [πὴ Ὧθ ὁδὴ ὈΘΑΓ. 
Απὰ 80, αἴϊζογ ΠΟΥ ψοσο Ὀγουχῆῦ ὕδοκ ἴτοτῃ 
Ομια]άοβ, ὑΒΘΥ͂ ᾿ϊνθὰ ἃ Ἰοπεὶν 1119 88 ἰΐ {π6 0 ψϑτε 
ἴῃ 8 σογῃοῦ οὗ (ἢ φαγί, οὐ ἱπ 4 ἀῤνδβογῖ 1 [ῃ6 
τοϊάδὲ οἵ {Π6 μθορὶθϑ; δῃά {πὸ ρτεδῖ πη) υΥ  Υ 
Μη ἀογοὰ δρουΐ νἱγῦυδ !  Υ ἷἱπ ὑπΠ6 ν ΘΓ 8, 88 
ΟὨΪΥ 8 βιηδὶ} Ῥγορογίίου τοϊισηθὰ ἴο {89 [αΐποτ- 
Ἰδληά, Ης Ἰεὰ ἴῃετῃ ἔογῖι 88 Κίπρ, Ηδς οθαβθὰ ποῖ 
ἴο Γανθα] Ηϊπηβοὶ ἴὸ ὑἤθτη 88 ζυάψρε. πο Ηδ 
διιονοὰ ΗΒ γί ἴο ΤΏ ((.).--- ““Τ}16 τ τ] οτ- 
Πὲ88 οἵ ἔΠθ ρθορ]ε8 νγ8 {Πεῖγ ἱπσογρογαϊίοιι τυ [ἢ 
1.6 Ἐοπιδη ΕἸ ΏΡΪ16,---ὦ Δ ΘΓΏΘ88. ἴῃ οοη ταδὶ ἴο 
186 ναγϑηθὰ Οδυδδη-ΘἸΟΥΥ υπάοῦ ἴη6 Μαοσδῦοοϑ. 
ἴω [18 νά οτπθβ5, (βμαδη ΠΟῪΣ 1ΔΥ᾿᾿((Ὁ60.).-- 
“ΑτἸιοπρ μτοαῦ οἵον ἀβ Οη6 ΤΩΔΥ͂ [66] Ομ 6Βε Γ ΟΠ οἷῪ 
δηὰ ἀδβοϊαῦρ, 88, οὁἢ ἴ86 οΟἴεῦ δαηά, ὁΠ6 ΤΠΔΥῪ ἴρ6] 
ἴῃ ναῖε Ρ]8068 ἃ8 {ἴ Π6 ν6ΓῸ ἴῃ ἃ εἴγοὶο οἵ ἐγ ομἀ5 " 
([,.). --  ἕαςς ἴο δος ἰηάϊοαϊοβ οοη δάοης,4] «15- 
σοῖΓΒο, ἴοῦ αοα σδ σοῖηδ ΠΟΆΓΟΡ ὅ116 ἢοδιὶ ἴῃ {ἢ6 
ΜᾺ ΟΥπόβα, Η 08. ἰὶ. 14." (. Β.).-τοῖ 8 ἴο ἴ86 ““σοη- 
τη αΐηρ," τοαὶ 4190 ἴῃ Ὀοοϊα οἵ Νοἢοπιδἢ δηά 
ἔχτα ---Ἶ ον. 86. “ Αποίεμ! Θχαιρ]ε8 οὗ οδδβίϊβο- 
τηθηΐ ἈΓῸ ἠοῖ ψυσι θη ἴῃ γα] ᾿ (5Τ.).--- Τὴ ν|}}- 
ἀόγηθθ8 ἃ ἴγρε δηὰ μίοίατε οὗὨ ἴδ6 εχ ]6.---Εργρί 
διὰ 1’ ΑΌΥ]Ὸπ" ὁπ ἐ᾿ρῖν εἰρηίβοδησο (ΟΓ {8:6 ΡΘΟρί6 

ΕΖΈΚΙΕΙ, 

οἵ Θοά. ---8. ἸΙχχχίϊὶ. 1.--ον. χί. 8, χυὶϊ. 3.--- 
γον. 87. ““Ροϊηΐβ ἴο ΟἸτδῖ, ὐοῆῃ χ. 14. Ἧς 
ΟΔΠ16 ἴον ἴῃ6 βαϊζο οἵ [Π6 ϑ!οδθρ οἵ ἴΠιὸὲ ἤουβα οἵ 
ἴδγαδῖ, Ὀὰΐ ΠΟΥ ΟΠΙΥ͂ ἃ [βγδοὶ σβοι ΟἾἸσίβς 
ΤΟΟΚΟΩΒ 80, ᾿ουποξίηρ ἴἤθτα ἢ 86 μοϊηΐ οὗ Ηΐϑ 
βίδα δηὰ παπ δογίηρ {οπὶ᾿ (ΟὈ00.).--- ἐόν 88, 
0 ΒΡΟΚΟ ἴο [ϑγϑεὶ ἴδεβ ἕο ἕλεθ του Μοϑαβ ΟΒ 
Μουπὶ 5ἰπαὶ (Πθαῦ. ν. 4), ν8ο δρροδγοὰ ἴο ἘΖϑ- 
Ἰκῖθ] (οἰ. 1.) ἐπ [86 ἴοστη οἵ πιδῃ, σου] μεθα ψι ἢ 
{π6πὶ ἴῃ 18 δ65 ἢ} πο Ηδ ὀδπηα ἴο {86 ἰοϑῖ Βῆ6 Ὁ 
ἰη 16 νἱϊάσγηθθα οἵ ἴπὸ Ἰαπὰ οἵ δυάΔ}) (Μαῖξ. 
111.), τθογο [16 Βαρ δε Βακὶ ργεραγεὰ Η 8 ὑγΥ. 
Οοπιρ. ἴδα. [1]. ΤΕΥ ΠΙΔΥ να ὑπουρσηϊ 1ῃ 
1:6 βίαϊε οἵ οχὶ]α, {παῖ τὰν που ]ὰ Ὀδοοῖὴθ ἔγθθ 
δὰ υποοῃίτο θά, ἢ ὉΠμον οουἹὰ οὈἸἸδγαῖθ ἔτοιι 
{ΠῚ 80}}8 [6 ἤϑτὴ6 οἵ Φοῃονδὴ : Ὀυΐ Ηο, οἢ 189 
οὔδιοῦ Βαῃά, 18 τηὶπά [Ὁ] οὗ ὑμαῖ νν ἰσὴ 15 Η18 οσσῃ, 
ἰδὲ ποὶ ὁνθῃ οὔθ βδοιιϊᾷ Ὀ6 δηδίομοα ἔγοια Η ἴ πὰ, 
εἷποο Ηθ ο]αἰπια δα ΠΟΥ Υ ΟΥΟΣ 4}} νι πουΐ ἐχσοΡ- 
τίου " ((.).-- Ηἰἴθ σονϑομδηῦ βίδη 8, }118]ον Ὲ 18 ἴου 
ἐνογ,᾽) Οοἐ πεὰ Ἰοἴξ [ἢ Ποαῖμθ ἴο ρὸ οἡ ἴῃ Ἐμοῖν 
ΟὟ ΨΑΥ͂, [8γ8.6}}8 ὙΑΥ͂ 'νὰ8 δἰ Ψψα 8 ὈΓουρης Ὀδὲὶ 
ἀραὶη (0 ἴ86 οογοπδηῦ. --- 8{1}} ΟΠ τῖϑ᾽ δβκ8 {πὶ Ἡ ἰδ 
γόοκο ὃὉ6 ἤακοη, Μαῖί. χί. 29. --- "ον ἴ.6 ἀοςῖϊο, 
ΨῈΟ μα ΠΥ "θᾶ [6 νοῖζο, [86 ὕαπαβ τὲ σογιὰβ 
οἵ ἴογε, Ηοβ. χὶ. 4 (ϑ.ημ.). - γ. 838. Τυδηβ- 

88018 βίδῃα ποὺ ἴῃ (ἢ6 ᾿υαἀπηιοηΐ, ΠΟΙ Β᾽ ΠΏ ΘΓΒ 
ἴῃ ἴμο σοῃρτορατοη οὗ [Π6 γἱριύδοι, "8. 1. -- ΤῊ ,Ἷ9 
ΡΛ ΠΩ Ῥγοοοδ8 Ἱ ᾿ἰϑγμοὶ ἰοτοβιδάονοα {16 
8{1}} ΒΟΥΘΓΟΙ ΙΌσε88 ΜὨ οὶ νὰ 0 δυσσέρα, 6 
ΟἸγίδῦ ἀρρεατθὰ δπὰ ἴδ ροβροὶ νν88 ρτγεπο]θά. 
Ταῖν ἀππεκησῃ ἯΔ8 ἴπ6 βαῃοῦβερίίοη οἵ [ἢ9 
ΟΒυτοῖὶ [το διηοηρ πο «(6:0.8.---18γδὸὶ 590-81 θὲ 
ἀϊά ποῦ ἱῃμῃοῦῖς [ἢ ἰαπά, ν ΐοῖ 8. γγοϊῃϊβοὰ οἢ] 
ἴο [η6 πιρὸῖκ (Μεῖι. ν. δ), ψῆο ἰεάσ οἵ ἰδ Μοοεῖς 
Οπθ (Μαϊῖ. χίὶ. 29).--- ον. 89. ΤΠ δοϊβίοι ; ἴο 1815 
8}1 6ο(᾽8]εδάϊΐηρβ μοϊπῇ.--- νον οσ δὴν τη αἴνοι 
14οἷ5, αοἀὰ ἢδ8 8.1}} ἃ Ῥθοῦ]θβ. “Τὴ ἀοιὶ χῖνορ 
[Πότ ἊΡ ἴο ἃ ρμοεγνεγίδα τηϊπὰ " (15. Β.).--- ἴπὰ 186 
ἐμὰ, 4}} ἰοηζιιθδ, ὄνθῃ ΠΥΘΙ ΜΗ ἈΤΗΥῚ Τηδὲ ὨΔ]]1ο 
ΗΪ8 Ὡδῃηιο.---- “" 60! 18 βουπάρα ουὐ ὈὉγ (οὐδ νοϊςα, 
88 ἴπα σοι οπιηρα 8}}8}} ὁΠ6 ἀΑΥ͂ Π6Ά Γ᾿ (5Τ.). 

γεῖ. 40 8ᾳ. ““Υ̓ΘῺ ἃ τεπονίπρ οὗ [Π6 ἴοι! 
ὀονοηδηῦ ἰδ ἰῇ ᾳυσϑίίοη, αοα ἢτγεὶ Η8 
Ομυτοῦ, δηά οαδίϑ ουὖῦ ἴδ6 Ὠγροογῖίεβ. ΤΆ ΐ5 
Ὠδρὰβ 0 οχίοδγηιδὶ ἴοτοο " (Θ0ΗΜ.).---Τ}ε δϑρὶγίξιαὶ 
ΜΟΙ οὗ [Π6 Νὰν Τοθϑίδιηοηῦ οἂῆ 6 ν6]}} 
ἀοβογί θὰ ἴῃ {Π6 ῬὮΏΓΘΒΘΟΪΟΩΥ οὗ πε ΟἹ]ὰ Τοβίδ- 
τηθηῦ ϑογβρ, ὈΥ̓͂ ΠΟ Β ἰδ 88. βυτα 0] 1Ζεὰ δηκεὶ 
Ργοῦφυγοα. ῖῸ 8.}}} ϑρθαῖς οὗ τ Ἀδανθὴ) 
“4 7 ΓυΒ4]6Π). ᾿---ΤΏογα '8 Ὠϊσ Ρίλοθ δαπὰ Ὡϊ 
ΡὈΪδοθ. Ηρτθ {πὸ Ἰιϊσῃ τηουπίαϊ οὗ ἰδβγϑοὶ; 1ῃ 
νοΥ. 28 5. 6 ὨΙσἢ Ρ]αοθβ οἢ ἴδ του ἴδ 8 οὗ 
Οδμπδδῆῃ. ---  ὁγ. 41. [ἢ ΟἾ γι δῇ 6 86 πηδὰ6 βοσορῖ- 
ΔῸΪῈ ἴο Θοὐ. -- ὸν. 48, ““ὙὙΠοη ὈΘ] ον σα τὸ 
α(ἰπιϊ τοὰ ἴο ἴῃ 6 στάοο οἵ ἀοὐ, δηὰ Ἰονἱηρὶν ἰτγοαῖοὶ 
Ὀγ Ηἴηι, ὑπο ν το θη} 6. ὑπο ὑγαπβρτεββίοηβ ἢ 
8ΠαΠη6, πα μογοῦῖνα ἴ0. [16 ἤτβι {ἔπη|6 {πεῖν σε] 
ἜΝΑΙ δύτω ΔΠῚ ΘΠΟΤΙΪΥ. Αἰδεῦ ἢ͵8 οομνογδίοι, 
ΜᾺ} τεοραγάθαὰ ἰμηβο] ἢ 885 οὔθ Ὀοστ ουὔΐ οὗἩ ἀπο 

ΒΡΆΒΟΠ, 88 ἴδ Ἰοαϑί οἵ [ἢ6 δροβίϊεβ, Ὀθοδῦϑε ἣς 
παὰ ρευγεοουῖρα ἴἢ6 ΟΠ ατοἢ οὗ ἀοα, Τ]Ϊ8 τοπποτη- 
Ὀγάη ο μἶνο8. ὈἱγΓ ἴο [6 βοηρ οἵ ρταύοζιϊ ργαΐϑθ, 
ΒΥ [Π6 γτᾶσα οἵ Οοά 1 δὶ ψμδῖ 1 δι). Τῆυ 
ΟἿΓ δῖη8 δχαὶϊζ ἴπ6 ρίοτυ οἵ αοά. Οοιὴρ. δεῖ. 
Υἱ., 'χ. Ηδποο ἱξ [0110 νν}8 ἐμαὶ ΟἸ ΓΒ δη Ἰἰΐο 15 ἃ 
γεροῦαδὶ τορϑηΐδῃσο, ἔγοσα τ ἱσἢ τ}6 Ἀ1{6 οὗ ργάοθ 
γοσοὶνοαὰ ἴτοπὶ Οοιὐὶ 8.}168 οτίῃ " (Η. Η.]. βν ἐπκαι 
44. Νού υηΐο ὑ8, ποῦ υπΐο 8, Ὀὰϊ ἴο ΤΥ ΠΟΙ͂ 
ΠδΙΣ ὉΘ ὈΓαΐθθ δῃὰ ρου  --- “ ΑἸ βαϊνδίΐου 
[ουπάθά οὐ (ἐοι ̓β στϑσα δπὴὶ ὑ}ν. ἰογσίνοπεδββ οὗ 
δὶπβ, Ὀὰΐ ποὺ ἩΣΒοῦϊ σοροἴαθοθ ᾿"(5ΟΗΜ.). 
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10. Τὴὰε Αρρνγοαολίπο υωάσηιδηί (οὉ. χχὶ.). 

1,.,3, Αμά το νοτὰ οὗ (ῃ6 ],οτὰ οδπι6 ἴο τη6, βαυίησ, ϑοη οὗ τηδη, βοὺ (ῃγ ἴδοθ 
ἰονναγὰ [86 τη, δῃὰ ἀτὸρ ἑοναγά {86 βου, ΔΠα ΡΓΟΡΆΘΒΥ δρδϊηδῦ ὑπο ἴογοϑῦ 

8 οἵ {πο βΒοὶά ἰῃ (86 βου ; Αμὰ ΕδΥ͂ ἴο {δ ἔογδδβύ οὗ (ὴ6 βουϊῃ, Ηθδγ (6 νοχὰ 
οἵ δοβονδῆ. Τ)ιὰβ βαιἢ (09 οτὰ Φοδβονδὴ, Βϑἢο]ά, 1 δὰ δρϑουΐ ἴο ΚὶπάΪθ ἱη 
66 ἃ ἢΓθ, δῃὰ ἰύ νᾺ}} ἀδνοὺγ ΘΥΘΓῪ βτθθῃ ὑγθθ 1 (ἢ 66, Δη ΘΥΘΙῪ ΟΥΥ ἴΓ66. 
ΤΙ Βαιαίηρ ἤδπιο 8841} ποῦ Ὀ6 φιοποδοά, πὰ 4}} ἴδοθβ 8}}.4}} 06 βοογοῃϑα ἰπ 1ῦ 

4 [ὑγ ε], ἔγοιη ἴΠπ6 βουῖϊῃ ἴο {86 ποτ. Αμπὰά 4]] Πθβῇ 8})4}} βθ6 ὑπὺ 1, δ ϑῆονδῃ, 
δ᾽ Ὦδνο Κἰπα]ρά 1; δηά ἐὺ 884}} ποῦ Ὀ6 φιαθμομθα, Απά] βδϊά, ΑὮ ! [ιογὴ αοά, 
Θ ὑπ6} ΒΑΥ͂ ἴ0 Τη6 [οἱ πι0}, Ποῖ ἢ ̓6 ποῦ Βρδϑῖκ ῥᾶγδῦ 8} Απαὰ μ8 ψνοζὰ οἵ 
7 Φοδόνδῆ σᾶ ὕο 116, Βαγϊησ, ϑοῃ οὗ τηϑῃ, βοὺ (δ ἴδοθ ὑονατγὰ «6 γιβα] τη, 

διὰ ἀἄτορ ᾿ἤονδγάὰ ὑῃ6 ΠΟΙΪΥ ῥ]δοθβ, δῃαὰ Ῥγορθθθυ ἰονασγὰ ῃ6 ἰαπα οὗὨ [βγδδὶ, 
8 δῃηά 880 ἴο {869 ἰδμὰ οὗ Ιδβγαοὶ, Τῆι βαιὺμ ὑῃ6 Πογὰ Φομονδῇ, Βϑῃο]ά, 1 ἅχὴ 

δζαϊπϑῦ ὑπ 66, δὰ 1 ἢανα ἀγα ΜΥ βνγοσγὰ ουὺ οὗ 108 ΒοδὈθαΓα, δηὰ ν}} ουὺ ο᾽ 
9 ἔγομχ ὕπ66 ἰῆθ τἱσῃύδουβ δῃὰ ἰῃ6 ψίιοκοά. Βϑοδίβο 1 ουὺ ΟΥ̓ ἴγοτῃ ὑζθο [ἢ 6 
τ Ὠὔθοιβ δηὰ ἰδ ψλοκοά, ὑμοσοίοσο 84}} ΜῪ βυογὰ ρὸ ἔογίἢ ουὖῦ οὗ {8 

10 βοβθαγὰ δρδϊηδὺ 4}} ἤββ ἔγοτῃ δου ὕο πογίδ. - Απὰ 8}} ἤθβϑῇ 8}}4}} ον ὑμδὺ . 
1, δοθονδη, αν ἄγασσῃ ΜῪ βινογὰ ουὖὖῦ οὗἁὨ ἰ(8 ΒοαὈ ΑΓ, ὯΟΓ 8}}8}} 10 τοΐυτῃ 

11 δΡΒΙπ. Απά τδόιι, βοη οὗἉ τωδῃ, βιὰ ψ τ ὈγοακΙηρ οὗἉ Ἰοΐηβ, δα τὶ ἢ ὈΠΟ ΘΓΠ 658 
12 βιδ]ὺ ὑπου βιρὶ Ὀδέοσο ὑῃμϑὶγ οῦθβι Απα ἰὺ 8141} Ὀ6, ἤθη ὑΠ 6} 88} ἴο [ἢῃ66, 

Ὑ εγοίοσγο ἀοϑῦ ὑδβου βρῇ 1 ὑμδῦ ὑῆοι δαὶ ῦ βαὺ, ΕΟ 6 ἱἀϊηρμβ, Ὀθοδιδβα 10 
σοϊηϑίῃ ; δηἀ ΘΥΟΤῪ Ὠθατῦ τη6]08, Δηα 8}} δδπᾶὰβ ἤδηρ ἀν, δὰ ΘΥΘΓῪ βρ γι 
[δὶ πίβ [15 ἀα!64], ἀπ 41} πθ68 ἃγθ αἰββοϊνθα ἰηΐο νγαύθσ. [.0, ἱῦ Θοπηθβ, δηα ἢ)85 

13 ΒΑρροποα : βϑηΐθῃοο οὗ {80 [οτὰ ϑϑβοναῃ, Απά {86 νοτὰ οἵ ΨΦεῆονδῇῃ σϑτηὸ 
14 ἴο ἴθ, ΒΥ, ὅϑοη οὗ τωϑῇ, ργορἤΘΘΥ πὰ βαὺ, ΤῊϊβ βαὶϊῦ) Φϑμονδὰ ; βὰν, 
1ὅ βε'νοσά, ἃ βινοσα, αὐτοὶ βοὰν δα δἷδο ἔυγ βῃθα [6 .]} Τὸ ΚΠ νν 10} βἰαυρ 6 

ἴῦ 18 ΒΒδγρϑῃθα ; ἔυγοϊβηθα [19 ν], ὑμδὺ 10 ΤΩΔῪ ρἸ 6 Υ 88 Πσῃνηηρ ΟΥ̓ ὁλῃ 
16 [ἐπα] γγ71ὸ Το) οἷο οὐὸῦ [86 8 δορί] οὗ ΜΥ βοῃ, ἀδβρ βίηρ' ΘνΙῪ ὑσϑ "ἢ Απά 

Θ ψᾶνο 1ὖ [{ 1» κίνε}) ὕο ὃθΘ ζΓὈϊΪΒ6α, (δύ 1ῦ ΤΔῪ Ὅ6 δίκη ἰηἴο ὕμ6 ἢδηὰ ; 1 
8. ἃ βοτὰ 8 ηθα δῃὰ ΦΣὈἰβῃοθα, ὑμδῦ 1Ὁ ΤηΔῪ ὃ6 ρμυὺ ἰηὔο {π0 Ὠδυὰ οὗ 186 

17 εἰαυθσ. ΟΥΥ δηά δον], δοῦ οὗ τηϑῃ, ἴ0γ 1Ὁ 8}}8}} Ὀ6 Ὁροῖ [καῖ μ}] ΜΎ Ῥθορίὶο, 
ὍΡΟῺ 81} 0.6 Ῥτίηοαδβ οὗἁ [βγ86] ; ὕΠ6 Ὺ δΓθ φίνϑη ὺΡ [ἔπρον] ὕο ὑπ 6 βϑνυγοσγὰ δοῃς 

18 ἢ} ΜΥ Ρϑορὶο, ὑπογϑίοσθ βιηϊῦθ ἸΡΟΠ ΠᾺ πἰρῃ. ΕῸΣ 1Ὁ τηλκοβ ὑγ]1] [δὶ 
τοδᾶο]. Αηά μον 1--1 αἷἶδο ὑΠπ6 ἀθβριβὶηρ βύδι [φοϑμεγο] 5}4}} πού Ὀδ !--- ὁϑηΐθηρθ 

19 οἵ 6 Τογὰ Φοίοναῃ. Απὰ ἰδοῦ, βοῃ οὗ τἤδῃ, ῥγορίνββυ, δια βῃθ πδηὰ 
ἀρδϊηδῦ πδηα, διὰ ὑπ6 σινοσὰ 88}}4}} Ὀ6 ἀουδ]οα ἴο ὕπο ὑπ|γὰ ὑΐπηθ ; 10 18. ὕ]ϊ16 
ΒΓ οὗ (ἢ μίογοθα -Ὠγουρὴ, ὑμ6 βινοτά οὗ οὔθ ρίθγοθα ὑῃγοῦρὶ, οἵ υἱνδ 

20 πιϊρηΐγ, ὑπαὺ ροποιτγαϊοβ ὕο ὕῆθω. [}ἢ ογάϑγ ὑπδαὺ [6 πϑασγῦ ἸΏΔῪ ἰδιηῦ, δηά {Π 6 
Βα ὉΠ. Ὁ] οΟἶΚ8 Ὀ6 τη} 1 0]16ἃ δὖ 411 ὑμοὶτ σαῦθβ, ἢᾶνθ 1 μίνϑη {πὸ ὑῃγθαΐεηϊην 

21 οὗ (ῃὸ βυογτά, ΑὮ ! τηδάθ ἴοσ βδβῆϊηρ, ἀσϑῦνη [ἴὉΓ βδυρηΐοῦ  ἴὐπηϊἴ6 ὑργβοὶῇ, 
ἴυγη ἤο (06 τρηῦ; ἀϊγϑοὺ ὑλγ56} 7, ὑαγη ὕο ὑδο Ἰοἵν, τ ὍΠ 6. (ἢ γ δος 18 δρροϊηίοά. 

22 ΑΠπάαᾶ] αἷβο ψ}}} βίικο ΜΥ παπὰβ ᾿ορϑύμπογ, αμα 1 ν1}}} οαυβα ΜΎ [ὩΓῪ ἴο γεβί. 
28 1, δομονδὴ, ἤδνα βροόκθθῃ. Απά {6 ποτγά οἵ Φϑοβονδῇ Ἴοᾶπηθ ὕο τη, βαγίης, 
24 Απὰ ἴδοι, βοὴ οὗ δι, βοῦ [πθ6 ὕνψο Ὑγᾶῦ8 [ὉΓ {}16 σοϊηϊηρ οὗἨἁ ὑπὸ βυγογά οὗ 16 

ἰπηρ οὗ ΒΑΌΥ]οΣ ; ουὖ οὗὁὨ ὁπ6 ἰδῃὰ 8}}4}} {6} Ὀούδι ὑγοοθοα; δῃηὰ τχᾶκθ ἃ ἥῃροι- 
25 ρμροϑῖ---ὖ ὑῆ6 ἢθδὰ οὗ (6 ψΔΑΥ οὗ 8 ΟἸΌΥ τῆλκο ["Ώ. ποῦ Βῃδ]ῦ βοῦ ἃ. ΩΥ [ὉΣ 

1Π6 οοτηΐηρ οὗἉ {Π6 βιυνοσγαὰ ἴο ἔλθοι οὗ ἢ 8βο0η8 οὗ Ατηγῆοῃ, δῃὰ ἰο [πἀ 8} ἴῃ 
206 Φοτγάβα]θπι, [πε] Ἰηδοσθβ81 0106. ΕΣ {86 Κίηρ οὗ ΒΑΌγ]οη βίδη 8 δὖ {Π6 πηοῦμο ῦ 

οἵ ὑπΠ0 ΨΑΥ, δῦ ὕῃ6 μοβὰ οὗ ὑπ ὕγγο ψΆΥγ8, ὕο ι.66 αἰντ ΔΈ 0. ; Βῆμα κο8 ὉΠ 6 δύστονν ἢ 
27 τοροῖῃονῦ, Πα ]ΓοΒ δὺ (6 ὑδγαρ τα, ᾿Ἰμϑροθοίβ 0ῃ6 νοσ. ἴῃ [8 τρηῦ μδηα 18 

{16 αἀϊνϊ παύϊοι ““ ΦεγΌΒ4] πη," ἴο ρμ]δοθ Ἰαινεῖ ΤΆΠΙΒ, 0 ΟΡΘ ὑπα τηοιτῇ 1η 
δἰδυρύθτ, ὕο ΠΠἶῸ ἃρ ὑμ6 νοῖοθ ἰῃ 9 ὙΧΆΓΟΓΥ, ὕ0 ρ]4οθ Γᾶπι8 ἀραϊπϑῦ {116 μαῦθβ, 

28 ἰο οϑδϑῦ ἃ πιοιηῦ, ὕο Ὀ.1]4 βἰοχο-ύονγοσβ. Απά [ἰζ 18 ἴο {δ πὶ 45 ἱγίην αν! λυϊοη 
1η ΓΠ6ῚΓ ΘΥγ68 {Π|λῦὺὗ ἢδνϑ βνοση οδῦδΒ [ῸΓ ὑπϑιηβοῖνοβ  δηά [γι1] ἢ ΓΘΙΠΘΙΏΌΘΓΒ ἰηϊ- 

29 αυϊγ, ἰῃ ογά ΟὟ ἴο ὕδκο [ἐβεπ]. ΤὨθτοίοσο ὑῃ88 βαὶιυ ὑ86 ἴοτὰὶ  ϑονα], ΒοολαΒ6 
γ6 5}14}} Γϑυμθιῃ 6 Γ [ὑτίηςς ἐο τεπιοσιδσαδς )} ΥΟῈΣ ἱΠΙ ΟΣ ΕΥ, δ᾽ Π66 γουτ ὑΣΔΏΒΕΥ 3351 0Ὴ8 ἈΣῸ 



ἘΖΈΞΙΕΙ. 

την ἀθ ὈΔΤΘ, 80 ὑμδὺ ΥΟῺΓ 8108 8ΓΘ Β66ῃ ἰῃ 4}] γοῦγ ἀοίηρβ, Ὀθοϑιδθ γ6 Δ. ΘΟΠθ 
30 ἴο ΓΘΙΠΘΙΒΌΓΔΠΟΘ, γ6 5}}8}} Ὀ6 ὑδίζθῃ σι 6 δηα. Απὰ (δου, ΡΙΘγοθα-ὨτουρΡΆ, 

Ψ]ΟΚΟα ΟΠ6, ῥτΐποο οὗ ϑγδδὶ, ὑγῇοβο ἀδύ ἢδ5 οοϊὴθ δὖ ὕπθ ὕϊτηθ οὗὨ [86 1πΙ 4 
81 οὗ (6 οῃηά, Τῆι βδὶ ἢ (ῃ6 Τοτὰ Φοδοναῆ, Εδιηονυο {Π ἢοδά-δηα, ἰδκο οὔ 

086 ὁγονγῃ, ΤῊΪΒ [16] ποῦ (8. Τ}6 ον ἰδ [το ν6] ὀχα! θα, δηά {16 Βϊρῆ [το ν] 
82 Ὀγουρῃῦ ἰον. Ονογίυχποᾶ, ονογίασηθα, ονοσϊασηθα ψ}}}} 1 τα Κα 10. Υοδ, 0818 
ξ 8. ποῦ, 111] ΗΘ δοτηδβ ἴο ἤοσα {86 μιαρτιηθηῦ ὈΘΙΟΏρΡΒ, ἀπὰ 1 ν11} σίνο 10 ἴο 

88 Ηΐπι. Απά {δοῦ, 8οῃ οὗἉ Τδῃ; ΡΓΟΡΠΒΒΥ δπὰ 580, ΤΏ 5 βδί ἢ ὑΠ6 Γοτὰ Ψομονδὰ 
σοηοοΓηρ ἢ 6 βοὴβ οὗ Ατητηοῃ, δηὰ ὉΠΘΙΓ ῬΘΡΓΙΌΔΟΝ ; οὐΘῃ 5Δ7Υ, Α διὐγοτα, ἃ 

84 βυογά, ἄγανγη [ῸΣ Βἰδυρηΐοσ, τη α ΒΝ οΪΘὉΥ ἴο οἸο  ὌΆΣ 6 (Π6γΥ 
Β66 ΘΠ ἴῸσ (ῃ66, 116 ὉΠΟῪ αἰνίηθ ἃ 116 ὕο [Π|66,---τῦο Δ ὕ866 ἼΡσπ [116 
ὭΘΟΚ8 οὗἩ {86 ρἱογοοά-Ὠγουρ, οὗ 86 ψ]οκοαᾶ, ο86 ἀΑΥ ᾿,δ8 οοτηθ δὖ ὕ8 8 {16 

δῦ οὗὨ [Π6 ᾿πίαυ γ οἵ ὑῃ6 οηά. [μεὖ 1ῦ τούτη ἴο 108 δῃθαίΐῃ. [Ι͂ἢ Ὁ86 ρΐδοο τ ΘΥΘ 
86 ἰδοὺ τγαβϑὺ ἰοστηβᾶ, ἴῃ ὑπὸ ἰαπά οὗἨ (ὮῪ οΥἹρίη ὙΠΠΠω2ηΛ Ἰυάρα [δθ6. Απά 1 ψ}}} 

Ρουν ουῦ Μτ ἱπαϊρηδύοη ἀροὴ ὕμθθ, νι 1[η6 ἤτθ οὗ ΜΥ ντδαῖλ νψ}}} Γ Ὀ]ονν 
ὍΡΟΙ πθ6, δηα Μ71}} ργίνο ὑπδ66 ἰηὔο ἴπ6 δαπα οὗὨ δοῃδΉΣΩΠρΡ Τη6, ζογρο ΓΒ οὗ 

87 ἀοδίγαοίίοη. Τῆου 8ῆ8}0 Ὀ6 ἴοὸσ ἔμθὶ ἴο ἴθ Αγο; τὰν ὈΪ]οοά 8588}} Ὀ6 ἴῃ [}6 
πηϊαϑὺ οἵ ὑμ6 ᾿ἰδμά ; ὕδοι 88) ποῦ 6 ΤΟΙΠΘΙΙ οΓΘα, ἴοὸσ 1, ϑϑβονδα, μανθ 
ΒΡΟΚΘη. ᾿ , 

ον. 1. Αποῖλον τοδάϊης: ὨΣΊ ΡΟ δ, οἷ Δαπεέμωογίυνε ἐόν. 507. ϑορῖ. οἱ Αὐγδῦβ. πανο ἰμ6 εχ. 
γοσ. 14. ϑορῖ.: .... ὀξυνου π. θυμωθητι, (1δ) ὄνως σῴφαξης σᾷῥαγιοι, ὀξυνου ὁπὼς γένη εἰς στιλβωσιν, ἑἐτειμη εἷς σαιραλυσεν" 

φφαῖζι, ἰξουδινει, ἀπώθου παν ξυλον.--- κα. - Ομ πιοῦοὲ δορρίγωπι . . . διιοοίαἐεεέ οππὸ Ἡσηπνι. 
Μγετ. 17... .. προτηφὸν ιφὶ τὴν χέιβα σίυ,.-- ΜΝαὶκ.: .. . 1γαεὶ συ ζυρεναπκί-- 

γον. 18 ὁσι δειδικκιωτω. ἕζκι τι εἰ και φυλη ἀσωσθηι-- ΝΪα.: . .. σία Ῥνοδαδα ο(. ΞῚ Ἀοε σμηι δεαρίγαπι ειὉ- 

φεγέεγέξ, εἰ ΠΟΆ ογ τ --- . ᾿ 

νοτ. 19... .. ἡ φριτὴ ῥομφαῖαι τραυματιῶν ἰσειν, ῥόμῴαμα τραυματέίων ἧἦ μ᾿ γκλη, κ. ἔπστησι οἰὗτους,--αε ἰγέροείων 

σίσαίΐαε ἐπέεν εοίογαπε: δίς ἐδ σὶ. οοοἰείοπές τιασηαε, σμΐ οδείιροιοερα ἐο6 7οἱέ,-- ΤΏΘΓΟ [6 ἃ Γεδαϊπα: ΓΙΤΊΠΣ,  ονίεντο- 

Μαοΐεν4). ΑΠΟΙΠΟΙ τοδάϊπα: Ὧ22. 
νον. 20..... Κ. σληθυνθωσὶν οἱ ἀσϑενουντες σι πασαν συλὴν κύτων. Ἰζ. φαραδιδουναι! εἰς σφαγία ῥομφαίας, οὐ γογουνῖν εξ 

φαγην. εὖ γογονῖν εἰς σφιλβωσιν.--- εἰ πρωδέροαὶ γυΐίπαα. ἱπ οἰππίδαε,. .. ςονἑωνγδαξίοκφιι σίααίέ ἀσεμϊ οἰ πιαέέ αα. .. 
απηιίείἐ αὐ εἰξαξδη». 

ΚαΣ. 21. Αποῖπεσ γοδάϊηρς: ἜΓΠΊ, γοίγο ἰΐο νεῖ : πίονα, γείαγα. 
νεῖ 24. Σὲ πιαημ ᾿αρίεί ςοηὐεοίμγαη),, ἐῃ σαρίξε .. . οοηδέοϊεί. 

γεν 326. δορῖ.: ,.. τ. ἄρχαιαιν δον. . . ἀναβρασαι ῥκβδια π. ἱπερωτησαι ἐν τοῖς γλυστοις--- 
Μετ. 21. Ἔκ διξιων αὐτου ἐγένετο... στόμα ἐν βρη... Αα ἀεδίεναν φι Λεοία ἐξέ. .. ο6 ἴδ ο:»78--- 

γεν. 38. Κὦ. αὐτος αὐτοῖς ὡς μαντευομνος μαντωων ἰνωφιον αὑτων, π. αὗὑτος ἀναμιμνήσκων ἀδικίας ατων μνησθηναι. 

Ἀνίσως σωαεὶ ἐοπευεπ γγμείτα ογασυίωνη ἐπ οοιέε ὀογ μη, οἱ εαδδαίογιπι οἰέμηι ὑνέίαιδ; ἐρϑε ἀπίεηι γοοογαδίξων ἐπί συΐέαέο 
σα εαρίεη ἄμηι. 

γον. 29. Κὸν 052, τοδά 85). 
Ψοτ. 80... . βεβηλε, ἀνομι-- ὙΨαϊα. : »γοΐανδ.. . αἵδε ἐμ ἕεπιρ. ἐπέφυίαἰίε Ἀνανία, 
Ψον, 81. '᾿Ααφωλου .. ἐσέθου αὐτὴ τὸν στέφανον, οὐ τοιαυτὴ στα!" ἐτασεινασας το. .. ὕψασας.-- ΜῸΪΑ.: ... ΟΝ Ἀ486 

φεοῖ, συᾶὲ λμπιέενα εμδὶεναυίέ-- ῖ 
ον. 82. ᾽᾿Αδιμαν.. .. θησομαι αὐτὴν, οὐ τοιαυτὴ ἔσται... ὦ καϑηπε;-- ὕαᾳ.: .. . Ῥοπαπι ἐάπε; οὐ ἈρῈ ποιὰ "κέναι 

ες, ἀοΉ66-- 

Ψοτ. 856. ᾿Ασοστρεφε, μη κατιλυσηᾷ .. . ' 

γεν. 38... . βαρβαρων-- Ναὶϊᾳ.:... ὑπείρίρηξέωκα. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΛΙ, ΚΕΜΑΚΚΒ. ὀχίοπὶ αἶδο ἱπ Ὠευΐ. χχχὶϊ, ΜαΥ͂ 1 ποῖ αἶδὸ εἰπὲ 

Τὸ Ἰοΐῃ γϑυβ. 1-ὅ τῖτι οἷ. χα. (45 5. ἄοπο ἰῃ ἴδ Δ ῈΒΘ ὀρ ΠοΊβου δ ὈΠΙΡΕ ΒΕ 9 ὉΠ ΘΟΤ ΡΟΒΙ ΙΟἢ ἀΒΟΡ τα 
Ἑηρ. ὕ6γ.) χουϊά Ὀ6 ἀραϊπϑὺ {8 οοπηδοδίοῃ; Μ Ὴ1]6, 
88 Πα ἤγβί μαγί οἵ οἷ. χχὶ., ἰἃ ῬοῸῊ δάση τὈΪῪ 
Ἰῃηϊτοάοο5 [Π6 ΜΠΟ]6, δῃα ἴῃ ριον, ὈΥ͂ νϑυ. ὅ, 
ρᾶνϑδ ὑπ ΨΥ [0Γ 086 ἜΧΡΙΔΣιδίϊοη ἰπ γα γ. 6 84. 

γοῖβ, 1--ὃ [οἱϊ. χχ. 45--49] ---Α Ῥίοίωτε. 

ψαν. 2. Οὐ». οἷ". ἰϊ. 1. ---νὶ, 2 (χ 1}. 17); ΤῈΚο 
ἶχ. 51. Το τἱρῃξ, δοοογάϊηρ ἴο ν6γ. 7, 18 6 γ88- 
Ἰοῖλ. ὮΙΤῸΡ ἰ8 εἴζον Ποιῖ. χχχὶϊ. 2 ἃ ὙΘΥῪ ΘΟΙΏΤΏΟΙ 
ΟΧΡΥΓΘΒΒΙΟῚ [ὉΓ τορδοὶίς αἀἰβοοῦγδθ. “ 8 βυρ- 
βοδβίδα ὈΥ̓͂ [πῆ Τα ΟΥ [06 ἀθνν, δῃὰ ρμοΐπὲϑ ἰο {110 
ΕΣ οὗ 118 οΥἹ βίη, ---ῦονα, δηἃ 8180 ἴο ὑπ Ὀ6π6- 
οἷ] ᾿μἤποηοο ψϊσἢ 10 ἰδ ἱηξοηἀοα ἴο ὀχοσί, δμά 

δ υϑοὰ ονοῃ ἤθη ἴῃ ἀϊβοοῦτεα ἀοθθβ ποῖ οοηῃίδίη 
ῬΓΟΙἾΒ68 ἸΏΘΓΟΙΥ, Ὀιϊδ αἶϑο Ἐπγοδιθηΐηρ δπὰ ᾿πὰρ- 
Ἰηδηῦ, 88 15 [8 6886 ΒΕΤΘ ΘΧΟ] υδί οἰ, δῃὰ ἴο ἃ ἰδσζο 

ἴπ 189 οπαρίος ἢ ὨΪΎ, ἴμ6 ὈγσΗΐ, ΒΌΠΗΥ Βοιΐι, 

ἴῃ τότ. 7 [86 Θχργοβϑϑίοῃ ἰβ: [88 “" ΒΟ)Υ͂ Ῥ]δοθϑβ. ᾿"- 
4}} (αἰ Ὁ ΔῸΣ ““ἀΥΥΏΘΒΒ, ΟΣ 86:}80 ἔγστῃ “" ὈΓΙ 655 

ἀοῆποϑ [86 ἤοτοδὺ οὗ [Π6 80) ἃ, Τῆηοτο Ῥσεοΐβοῖγ, 88 
δἰτυαϊοά ἴῃ ἴῃ δοπῖδ, ρμογίαι πῖηρ ἴο ἴῃ86 βου ἢ 
δου ΠἰΤΥ {ν6 Ὁ. 8), 88 πα δδ ἰδ οἴζθῃ ἀοβοσ Ὀὑρὰ, ΤὨΘ 
ΚγθοίοἹα ἀϊγθοξίομ αγτὴ Ὀ0]1Ζ608. 61 1η6 ἀϊνίης 
6]οτηθηΐ ἱπ ἢΪ8 οοτηταϊβϑδίοη. Εογ Βοϊὰ, οορ. οἷ. 
ΧΥΙΪ. δ; “ἸΔηα οἵ [8:86] ἴπ σὺ. 7 σουτοβροηβ ἴο 
{Ὁπ--τ86 ἔγαϊ Ὁ} πδίϊνο 801} οὔ 16 8016 ρϑορὶεο : 
Ἡδηρϑί. : Ὀθοδι86 8η ΔΩ ΤΙ ΟΕ] ταὶ  Ὶ-: ΒΓ ὮΟΣΘ 
ἰτοδίθα οἵ Ἐοχοδῖ, {{νὸ ἴοσ ῥθορ]θ, οἱ 
δοοοιηῦ οὗἩ [86 ἀθηδίἐυ οἵ 6 Ῥοριυ]ϊαῖον, θα Ὁγ 
ὯΟ ΤΩΘ8}8 ὙῚ.}} ΔῊΥ ΓΟΙΈΤΟΠοΟ ἴο ἴπ6 ἀδροποτγαῖίσῃ οὗ 
186 Π00]6 νἱμπο (158. ν.) ἴο ἃ τυ] ἃ οτοβὲ (Μ88.), οἱ 
[80 ἱεταροπαΐησ τοἀποϊίοι οἵ ὑΠε Ἰαπὰ ἴο δὴ ἀπουϊ- 
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ναι δπὰ ἴοσοδὲ σοπα τ ο0π, πος γοῖ οὐ δοοουὶ 
οἵ ἰδ! ἰογεδὶ δἐγεθοδεβ ; [πιδῖ 65 86 βουίδογη ἀϑῆμ)- 
ὕσοη οὗ ἰδ6 ἀϊτοοίΐοη ἔτουι ἴδ βίδηδροϊηΐ οὗ [ἢ8 
εχ ]οὰ ἘΌΡΙΕῚ ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 ἴδίκθ! ἰπ ἃ Ὀγϑοΐβοὶῦ 

ῬΗὶς βθῆβθ. Βϑβϑί 68, ἐμαὶ μον ἰδ δαὶ οὗ 
ὁ ποζίἢ ἰῃ οἢ. ἱ. 4 18 Βοῦὸ σομῆτντμοα.---Ἴ 1. 8. 

ΟἿ. νἱ. 8.--Τ8ὸ δτθ δυϊ18 ὈοΪΏ [86 ἴογεθὶ- ἔρυτο 
«πὰ [δς 1ά6α οἵ ΒΟΥ Β᾿ 5 ἀνθηρίηρ σγαῖῃ. ΟὈμιΡ. 
“ἢ. ἱ. («ἢ χν.) Οοπρ. οἷ. χνὶ;. 24. ατσοθα δηὰ 

ὈεοότΩο ἴῃ ψγοτ. 8 ““τἰρηίοουβ᾽ δὰ "υἱοῖς οα " 
(ἔμαἶκο χχὶϊὶ. 81).--- ΠΏ πον; Παπρ, διδδοηδηΐ δϑοϑῃᾶ- 

ἱπρ οἸἶτηαχ, ἰὸ σι ὶοἢ [6 τοβαϊξ οοτγοβρομάβ. 
Ἐπαανουτγίη, ἴῃ ἃ ἴασ. [οἰ θὰ γῶν, ἴο οομπίοττῃ 
ἴο {86 ἤρυγο, ΗἰΖὶρ ἰητογργοὶβ ἔϑοθβ οὐ (86 ουὖ- 
αἰθ, δ8 ἰμδῖ ψ θὰ ἰδ6 ἢτο ἢγβὶ σοηϑαιηεθ. Α 
ἐμ ῖϊδσ υἱοῦ ἰδ τηδίηἰαηοθὰ ΟΥ̓ ΒοΠΠΌΣΓΟΣ ἰῃ 8 

141] αἰδορεγίαιίου οὐ [ἢ ῥτενίουφ ὀμδρίθυ,- 
“0ἢ 8]} εἰάε5---οοἵ δηὰ οι, "---Ὗ Γ᾽. 4 οχρίαϊπῳ 
“44}} ἔλοθι" ὈΥ: 8}1 Β6ΒὮ---4}} [5γ86]; δῃᾷὰ θὸ 18") 

8180 ὁδῃ δ πῃάεοτγβίοοιϊ 48: δβϑοίῃρ ἴο ἐξιεῖ γ οσσῃ 
Ἠυτῖ (ναγβ. 9, 10). Ἠδφηρβί. τη κοὰ [86 “ ἴδοοβ᾽" 
εἰδηὰ ἴοτ [6 Ῥειβοβ, 88 δ τηδίοσίαὶ ψἈΣΟΝ {}16 
ἤγο ἰβ ἴο σοηϑῖπμθ. Οομρ. οἢ. ν. 10. [(ὐοοο. 
ΤΕίΌΓΒ ἴξ ἴο 6 Ἰπάσπθηῦ ου ΒΑ ]ΟΏ, ψ ἘΣΘ νγ88 
ἴο [Ὁ]]ον ἴπῈ ἱπαρτηθηδ ομ [8Γ86].]--- Α11 δοβα, 
ἐφ να]οηΐ ἴο : ΘΥΟΙΥ͂ δῆ. Ἦδδὶ ἄοθβ ποῖ ρᾳ38 
Βροθα δὶ ἀναυ, θυ ἐμ ΌΓοΘ ὕο οοιηρ]οἰίοη, --- παῖ 
ὙἘ10 ἢ δὐϊάο8, πα ῖτο5 οἢ 8ῃογι-"νοα, ἔλα ΐτς πιδὴ 
[216 ἱπωργθββίοῃ οἵ δἴβττιαὶ ἀπσα το. ---Ἴ ον. δ. [8 1 α 
“Ομ Ϊδὶπῦ, οὐηρ ὕο ΘΧ ρϑυίθῃσ68 [0] νη ρ οα νι αΐ 
βὼ5 7υβὲ Ὀθδὰ Ῥτορουηάθά, οσ ἴο ἷβ δχρϑυῦίθησα 
ΒΟΏΘΤΑΙΙΥ 88 8 Ῥγο μοῦ  ῬΟΙΒΩΡ8 δὴ ἱπαϊτοοῖ 
᾿ἈΤΑδέα ἴου ἃ 1988 ΠρΏΓΔΕΙΘ τηθδδαρο ; 88 Η ἰσίρ, 

Πονηρ 186 Ομφὶά. : ““δοοορῦ πὶν ρου ΐοη, "-- 
ΟομΡ. οἷ. χυὶ!. 2 (2 Οὐ. ἰν. 4). --- Ἰταῃβ τοι ἴο 
γοΣ. 6 ε4. 

ει. 6-2 [1--7] 76 7πὲε Ὁ (ἰλ. [ ΜΟΙ γουσὰ 

1: ἴδ ἐν ελμο [παὐ 89 (οτοχοίηρ ἢ δ 
φχρ]αἰηοδὰ ὈΓ δηοίΐῃον (Μαῖ, χιΐ, 10).--- εν. 7. 
(ΟΡ. γεν. 2. ---ΕΟΙΥ Ρ]δοθα (οοιωρ. οἷ. νυἱΐ. 24). 
Ηεπρεῖ. τοίου [6 ρ] γα ἴο {πὸ σίου οἵ ἴῃ οὴβ 
δοῃοΐυδγν, δηἀ πάοτβίδμαβ ἰΐ οὗἨ “1.6 βρὶ για) 
δδοιϊα οὗ [ἢ9 ῬΘΟμ]6." Οὐδιοτβ να {πουραϊ οὗ 
Ἐς ᾿παϊνίάτι6) θα] αἰ ρΒ οὗἨ ἴΠ6 ἐθιηρ]6, 118 ὕνο οὐ 
ἴδτοε ματίβ. [Ὁ066.: ““Ὀδοδιβθο τηϑηῦ δι] ΐηρ8 
ἬΟΓΕ οτθοϊοά ΌΥ πιοῃ ἰη δἀ ἀϊοῃ ἴο ἔπ οδ6 δι ποτὶ Ζοὰ 
ὮὈΥ Οοά, οΥ Ῥεοδιθε ἘΖοὶκῖ6] ργορμϑβὶθβ μοί ΟὨ]Υ οὗ 
δοϊοτωοη᾿ δ, Ὀυΐ δὖ 16 βητηθ ἰἰτη6 οὗἨ ΖοΙΌΡΡΑὈΟΙ 8 
[οι ]ς.}-- εν. 8. Το Ἰαπὰ οὗ Ιαγδϑὶ, δαυΐϊνα- 
Ϊεΐ ἴο: “19 [ογεϑὶ οἵ [86 Βου ἢ, νοῦ 8. ἢαϊ 
[ο]]!ονθ 8 αἴδο ρ8γ8}161], Τ)16 ὀχρίαπαΐοσυ βρυγθ 
ἴδ {πὸ ν᾿ 6}}- πον οπα (οἢ. ν., νἱ.) οὗ ἐῃ6 ϑιψοσγά. 
--τλο τἰφμίϑοιβ δπὰ {πὸ τυἱοϊσοᾶ (οοιηρ. δὲ 
«ἢ. 111, 18 894ᾳ.).. Αοοοτάϊηρς ἴο Ηδηφεῖ., ποῖ ἴῃ 
φοπίχοάίοϊίΐοη ἴἤο οἢ. ἰχ. 4, “ἴον 17 ἴνο ϑ 8 
Ἐπ βαζηθ, γε 1ζ 8 ποΐ [86 βαῃγὲ (Εοπι. νἱ]]. Φὲ: ̓ 
Τμο οοηίγαδί '8 ἴο 6 ἰδκθῃ ᾿ἶκθ γοιηρ δηὰ οἷα, 
τοι δῃ ἃ ῬΟΟΥ, 8: Πλ}]1αΣ}} ἰο Μαῖξ, ἴχ. 183. ΤΏΟΒΘ 
ὩΒοηι γοῖ 06]} ΠΈΠΤΟΟΩΣ δὰ νἱοϊοα,---4}}, [4}} 
πηίον [ἢ 6 ΡΟΝΘΡ οὗ ἴῃ δνοτὰ. ἮΝ Στ πο γον. 
9 ΠΑΣΠΊΟΠΙΖΟΒ ; [ῸΓ 81} δεαῖ, οἵο., ρμοίηϊα ἕο 1116 
ΜἘἘ0]6 οχίαηε οὗ ἴΠ6 76 ὐττίϊοτν δὲ ἐδ6 δοὶὰ 
ἴον ἴἴα ἀχεγεῖθθ, [“"Ὰ8 18 πιδῃϊἴοϑῦ ἔγοτῃ ἴδ6 νυ 0 ]6 
Ἀπδίττο οὗ [Π6 τοργεδβοηία οι, 1 18 [1.6 ΤΏΘΓΟΙΥ 6Χ- 
ἮΘΓΏ4] 88 οὗ [μ6 νἱ δι ἐδέϊου νοῦ τἢθ Ῥορδοῖ 
δα ἰπ δ19 6ὁγ6. ὙΠῸ βινοζὰ οἵ [86 [,ογά  Ἰυάρ- 
Ξοηῖ, δ6 δῃηπουηοθὰ, ψὰδ ὕο Ρ888 ἴὮχο εἶ 

Ἰαπᾶ, δηὰ δδοοιη ]ΐδῃ δθοἷ ἃ 860 [5 ΟΥΘΠΉΡΟΝ, 
ἐμαὶ 411, ψἱτμοιΐ ὀχοορίάοη, σψουὰ τηδὰθ ἴα 
ΒΡ ἰπ ὑπ6 ἔδαγὉ] οδἰαϑίσορθ. ΤῊΪ8 ἀϊὰ ποῖ 
Ργονοηῖ, βόνονοσ, δα ὑμαῦ {π0τ6 πῖρς Ὅθ, 18 
[86 τηΐϊαεὺ οὗἨ {μ6 ουνναια σδ]άτο [168 ΜΠΪσΝ ΜΕΘ 
ἴμι5 ἴο Ὀυγϑὺ {6 ἃ τα (οπιροδὺ ονὰῦ ὑδο 
ἰδηὰ, ἃ γἱρι]δηῦ ονθγαῖ χηΐ τοαϊαϊδίποά, δῃ ἃ βρβθοΐδὶ 
ἰηἰογροβί οη8 οὗ Ῥτγονιάθῃμου ϑχεγοίβοα ἐπ Ὀ6 86} 
οΥ̓͂ [6 Ρίουβ τοιμηδηΐ Χ͵ἘΠῸ 8.1}} σοητἰαιιοα (10 } 8] 
ἴο πο σονοηδηΐ οὗ ἀαοὰ. [Ὁ νγὰ8 ὑῃιΐ8 ἀἰΒΕ συ 8}- 
ἱπρ βοοΐάπεβ8 ὕο βοχῆβ, ουὐϑὴ δ] {πὴ ΠΟΙΤΟΙ͂Β οὗ ἃ 
ὥθθογ] ἀοδβοϊαιίοη, ΨΒοἢ, 88 6 ϑιιλοννθὰ Ὀεΐοσο, 
γὸ8 ὕΠ6 Γεαὶ Οὐ]οοῖ οὗ ἰῃαὺ 868] 1ηρ οἵ (οἀ᾽ Β 86- 
γϑπΐβ οἱ {86 [Ὀγοποδὰ ἴῃ ἃ ἰοστοοῦ υἱδβίοη ; ὙὙ}}1}9 
ἤδγα, οἢ ἴδε οὔδεσ Ἠδηά, ἰΐ 18 Ἰη ΘΓῸΪ. ὑδὸ “ἀρὴν 
(ἀἰεβοϊαζοῃ 10:86} Ὑ ΐσΒ 18 οοπίοιιρ]αῖθα Ὁ 0} 
Ῥτορβοῖ. ΑΑπᾶ δ6 ὙΕΓῪ οἰσγουϊηϑΐδηοα [πᾶὺ ἢ6 
ΒΠοι] ἃ ΠΟῪ Ὦανθ ἰοοῖϊοα 80 Χο δ  γ 6] Ὁ οὐ {0 
ουναγὰ βοθὴθ οἵ οδύπαρο “πα αἰθύγοβθ, ἡ ἈΙΟἢ ἢΘ 
ἀεβοτίοα ἴῃ π6 ἈρΡΡυγοδοῃίηρ ζαΐιγα, βοθηθὰ ἴο 
ΒΑΥ ἰπδὺ {818 γὰ8 ἴὸ Ὀ6 ὕΠ6 ρταιαὰ ἔδαίασο οἵ {}16 
{ἰπ|6, πὰ ὑμαῦ [86 ϑρθοῖαὶ :ηςειῬ Ῥοβι ἰοη8. ΜΝ] ΟὮ 
ὙΟΓΘ ἴο "6 Ριιΐ ἰοσί ἴῃ ὈΕμ]Γ οἵἉ ΓΏ6 ὈΘΟΟΙ ροΙ- 
τίου ψουἹὰ Ὀὲ 80 ἴεν [μδ΄ 1Π6 ΒΟΔΤΟΘΙΥ τοαυτοᾶ 
ἴο Ὀ6 ἔδ,κοθῃ ἱπο δοσουπῃῖ."--- ΕΑΙΕΒΑΙΕΝ᾿ 8  εκίεί, 
ΡΡ' 298, 284.--. Ε΄. Ἐ-ΟἾ6ΓΒ : οὐ 186 στουπὰ 
οὐ ἰηἷ8 οογίδι πηΐνοσβαὶ ἀοδίσαοιϊοη ἴῃ Β8Γμε], 
ἃ 81}} Ἰηογο αχίοηβιγο πα σιηοηΐ 5841} ἴα μ]δοα, 
6.5. οὉ ἴδε ΑἸητηοηΐζεβ.Ό. [Ὁ 66. Β᾽η κ8 οὗ 4}} 
ὝΔΓΒ, οἷο. ὉΡ ἰο ἴδ δα θ)υσαίίοη οἵ [8.9 ὨΔίΊΟἢΒ 
ἴο ΟἸγβῖ. Ἐ--  ογ. 10 τοδὶ ΐθ, πόύονογ, νοῦ. 4. 
ΤΏΘΓο; “10 584}} ποΐ Ὀ6 ᾳφυθηςῃιοά,᾿ Βεῖδ: ΠΟΥ 884}} 
ἰ τοξαση. [Ι͂ἢ ΟἾΘΓ πογάβ, ἃ [}} ὁη ἀ. ϑοζηξ 866 
1 ἀἰϑϊποίοη Ὀεύνοθη ἐμ ὶ8 δηἀ ἐδ ον πὰ σιησιηῖδ 
ἱπαϊολῖοα ΒοΓγα. --- γος. 11. Βγμ 0} 1.8] ἀεδβοιὶμ- 
[ἴοη οὗ ἱπίδηϑοωξ ΕΧΡΓΘβϑῖοη Οὗ βοῖτον. ἯΙ 

τι, οἴο., ψῇθὴ ἴΠ6 ῥγορῃοῦ δἰ κβ ἀόνῃ 
κα οὔθ Ὕοδα Ἰοΐῃβ δἂῇὸ ὑγοίζοῃ, δῃηὰ ψ0 ἰ8 
ὉΠΔΌ]6 ἴο βἰαπᾶὰ υρτίρῃῦ (εαῖ. χχχιϊὶ. 11). 
(Οὐ ογδ: ἃ ραὶῃ ν]οὮ σαι ὈγοΔΚ ὑπ βοαῖ οὗ 28} 8 
βγη ί ; ΟΥ̓ 88 Βραϑιηοαϊο ρδ᾽ 8 ; ΟΓ ἃ8 ἴῃ ἔγανδὶ]- 
Ῥϑημβ; ΟΥ Υἱ ἢ σίγα θυγεῦ δδιιηάσν, οἷο. ΕΑ : 
Βι ἑτῖηρ οὰ [6 Τρ. Οαἱΐα οσοηςοίναθ]6, νὐτ- 
οὐἱ ΔΩΥ ΒΥΡοΟΥδυ, οὐίηρ ἴο ΕΖΘΚ16}᾽ 8 ΒΥ ΙΩΥ 
ΜΠ Βἷβ ῬΘΟΡΪθ. Οομρ. Βοῖῃ. ἰχ. 1 584. ἴὰ 
ὈΣΕΙΘΙΘΘΒ, (86 μαΐῃ αὐ (δ6 βᾶτηθ ἴἰτλθ δυᾷ 10] 
ΟΧΡΓΘΒ5868 ᾿ΐ86}ξ. ΤΉΏΘΥ 8841} Ὀδοοῖηθ ἅν σάτα οὗ ᾿ξ 
(θοΐοτθ ἐμοῖσ ΘΥ68). -- ει, 12. ΟἸι. νἱΐ, 26, 2 8. 
Ταῦ ψὩΪΟΣ ἴο οὔμοτβ 18 ὨΘΓΟΙΥ ἑἀΐπρΒ, ἰ5. ἴο [86 
ΤΟΡΒοὗ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ δοχηΐηρ, ΟΥ 1Ὁ 18 ἴο τη ἃ ““Τΐησ 
οαγὰ " (Ὁ πιῦγ.: ἃ σονοϊβιίοη τηαὰδ αὖ 8 ΘΑΓΙῸΓ 

{1η16), ὙΔΙΟΝ ἷ8 βϑϑυίηρ ἰηΐο ΠΕ] πηοηΐ ; ΠΟ γοίοσθ 
ἢ15 ραὶβ. Βυΐ πεν 8114}} Ὀὲ δοιῃρε]]δὰ ἴο θχρεσί- 
ΘΩ6Β ἰῃ ἐπαιβοῖὶνοθ νι μαῦ ΠΟΥ Ρογοεῖγα ἰὴ ἐΐω. 
Ϊῃ 4]1}, ὁοίγαμο σίνοβ υΪἶδοα ἴο ἰθιτοι, δοιἐυἱν ἴὸ 
Ὀγοϑίσα 0, ὀου 561 ἴο μουρ]οχὶίγ. Νὸ ομὸ Βο] 48 
ουὖ ΔΩΥ͂ ἸΟΠΩΟΥ; 88 ἴο ΜὮΪΟΒ οομρ. ΟὮ. Υἱῖ. 17.---- 
[1 18 ποῦ ΤηΘΓΕΪΥ͂ οοτηΐῃρ, ὃ. 4. οἢ 1Π6 πψν, Ὀυΐ μα 
ΜΘ ἴδο (ἰἀϊηρσα Ὀοάο, ὙΙΟ. [ὮΘΥῪ δοῦν} } 89 
(Υ6Σ. 18 φᾳ.), 15 88 ζοοα 88 ΔΙ γοδ αν δοοοι μ]18Π6ἀ, 

γε. 18-22 [8-17]. 7) ϑιοογα, 

ΤῊ Ῥγορῃοῦ ΟΕ Ραΐῃ (νον. 11) ἰβ δυάΐ}γ 
ΘΧργοεβοᾷ ἴῃ ἰμὶβ βου -δοηςΣ, 88 1 ἢδ Ὀ661 
ὁΔ] 164. -- ἐν. 14. ΤΟ βαυθ)εοοῖ οὗ τὰς ΕἸ ρ8 θτη- 
ΡὨΔΕΌΘΑΙΥ τερθαίβα 88 ἃ βινοσὰ. --- {ΠῚ Π, Ῥοτῖ, 

Ηορβαὶ ἔζοτη ὙΠ. -- ΠΟΥ, Ῥδγίΐα. Ρ888.)--- ΟΣ. 

16. 11 8.6}} εἰδύ, ἀπὰ δυϑὰ Ἠαοίοσθ ἱξ ὑγονδα ἰδ 
ΒΌΔΥΡΏοδ8, ἸΟΣΤΙῪ (ππν ἰμβηϊενο). 3, ἤοσα ἐὲξ 
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εἰοδυνΐπς Ὀτὶσΐμοδα. (δ ουῦ. χχχὶϊ, 41.) ΠΩ Ὁ, 

Ῥαγίϊο. Ῥυδὶ ἴου ΠΟ, τὶ τὰ Ὁλ6 θαρΒοηῖο ἄαρ. 

7ογί}.---- Τὴ. ο]οβο οἵ {86 γόῦβθ ἷβ ἃ ογω; ἑῃέξγ- 
γτγεέιθη. 'ἴηθ αὐταμξ βιδιθπιθηΐ οἵ [86 ΘΟΠΟΓΆΓΥ 
ἴο ὑπδὺ ψὮΟΝ τνὰ8 ἀεοιηδη οι οὗ ἔπ ῥτορμεῖ ὈΥ 
δΦοϊιονδὴ ἴῃ του. 11 18. 1π10}}}01]6, διἃ 411 {116 
ἸΙΟΓΘ 80 8ἃ8 Δ ἰπη Ϊ 88 ἴο ἴΠ6 ΓΕΔΘΟῚ [ὉῸΓ ἈΪΐ8 
ΧὨ  ὈΣοἢ οἵ ραΐὰ οὗ Ὠθατῦ 8 ὈΘΟῺ ΔΙ ΓΕΔΑΥ͂ ΡΓ6- 
βυρρμοδοὰ ἰῃ νϑγῦ. 12. ΟΥ οδῃ [688}}} τὸ 6, 
εἴς. ἴ [Ιὰὼ ]8 ὁμβθὸ 6 Ῥγορμοῦ δὴ δϑϑοοίαϊο 
᾿ϊπη86} ψἢ ΔΦοῆοναι, ν 1116 “' ΟΥΥ πα," οἷς., 

ἰὴ (νογ, 17) τϑιηαὶπβ ἢἷ8 σου ρα θη 8] 06. 
ΝΙΝ Ἰαϊζοῦ 18 πιδαὰθ 4}1 {116 Ὡ)ο6 Ῥχοϊηϊηθηΐ ὈΥ̓ ἴδ 6 
οἰδυδβα: “πῃ ψ6 τολοῖὶσο ἢ Το πἰ8 ἢ, ἴῃ δουοογὰ- 
ΔΏΘΘ ΜΠ Οἢ. χὶχ. 11 8α., 18 ἴο Ὀ6 ὑυπαογθίοοι οὗ 
[86 βοερίτο, δὰ ἰλ8 οἵ ἴπ6 Κἰισίοιι (ςοπιρ. οἷ. 
χνὶ. 18). ΜΙ δ0ὴ τηϊϑὶ 6 ὅὴ6 δβηη6 88 “Μ 
ΡΘΟΡΪΟ ᾽ ἴῃ νὰγ. 17--- πον, δπάδῃ ; ὙὮ 16] 18 
186 ΠΟΤ Δρριοριῖαῖθ, 858 ὑπ ΓῸ 8 ὈοίΌΓο υ5 [δ 6 Ρτο- 
τλἶβο οἵ ὅδῃ. χ]ὶχ. 8 834. (866 οἰ), χῖχ.), τ] ἢ ν᾽ 88 8180 
οὐμἢγπιοᾶ ἴο Πανιά, 2 ὅδῃ. νἱὶ. 28. ΤΉ βουρῖτο οὗ 
δαάκὶι, οἷἱ δοοοιπῖ οἵ 118 ργοληΐδβα ἴο Ὁ]688 ἰϑγαβὶ, 
-πτοθοναιι τορατάϊηρ Ὁ 65 ἢ ΐδ οὕνῃ, --- ἰϑ μογρεῖυδ). 

ΘΥΘΙῪ ἐγθθ, ΘΟ ΟΓΠΙΔΌΪΥ ἴο οἷ. χνίϊ. 
24,--- ΟΥ̓ΘΓῪ ΟΥΒΘΓ ρη106 ἀπ ὰ Κἰπ. (ΜΔΥ ποῖ, οου- 
(ΟΓΙΏΔΌΪΥ ἴο γογ. ὃ, δ] βίου θ6 αἷἶϑὸ τη ἀθ ἴο 186 
ΤηΔ}-ἀοδμίδβίηρ ὙἹΟΚοάη688 {(γεγ. 80) οἵ ἴμο Ἰδβὲ 
ον 18} ἰπῆκὸ 80 88 ἰο γἱεϊὶ [6 ὙΘΙῪ δῦ Κις 
881)50: ΟΥ «ςοὐ]Ἱὰ νὰ γε)οΐοθθ ἴῃ [Π6 τεϊρηΐηρς ἈΊΟΚοα- 
π688 Ὑ οὶ [86 βινογαὰ τηαῖκ68 δὴ δῃηὰ οἵ!" ἢ), ΤῊΘ 
οοῃϑίσιϊηρ οὗ ἴΠ6 τηϑβοῦ} πη 152.) 88 ἃ ᾿ϑιηλιΐη6 

(1 .ἢ Ἠοθθῆτα. 641}8 [Π6 βύρτοπια αἰ οι} οἵἉ 
πὸ Ῥαββαᾶμθ) 58 817 || 6 ΠῸῚΥῚ χρίαϊπθὰ ὈΥ [6 
ὉἘΠαοΡγίπρ ἰ4θ6 οἵ ἰογάβῃιρ. (ϑὅεε Ηᾶν. διὰ 
Βοθοητ.) ὙΒΟΓΕΙΟΙΟ : ἰῃ τοδροοῖ οὗὨ ὑπὸ δβινοσὰ, 
8 ΠΟΘ ΤΟΟΠῚ [ῸΓ ΒΗΥ͂ [εο]ηρ Ὀυΐ ρμαϊπῦ Οου]ὰ 
Βθγα ὃ6 ΟΥ ονὸῦ ἴπο Κἰῃράοϊῃ, ἩΠΙΟΝ 8.18}} ποὺ 
ἀεραγὶ ΠῸπὶ δυάδι, δοοογάΐηρ ἴο ἴμ8 Ὀ]οββϑίῃρ 
ΜΠ} 10 ἢ Τοϑῖβ οἡ 1ΐ, δηἃ {Π|6 ῬΓΟΙΏ186 τη846 ἰο δαν]ά, 
--Ἴὸν τὉ0δὴ δυάδι 511}} ϑυχνίνοβ, τ Ώ116 1.9 ῬΣΊμ 68 
οἵ [8γ86]᾽8 Κίῃράοτῃ πᾶνο ἸΟῺ δῖπος μα8866 ἀΥγαν ἢ! 
Νηου]ὰ ντὸ Ὀ6 40 ]6 ἴο τοὐοΐοο ἴ ἔνϑη [18 ἰηράοιῃ 
8 ΔΌουΐἑ ἴο [4}}] ὈΘΠρΑΓ, ὑμ6 βοσά, οἷο. Ὑεσ. 17 

.,. 39, 80 858ᾳ. Βιυΐῖ ἀουθί!εββ ἴῃς Μθαββίδῃ ν1}] 
δἶδβο Ο01)6, ΥΟΥΓ, 82. ΤΊῈ ὑοπηθσούοῃ ἀδοϊά ρα ]Υ 
ΤΟΟΟΙΏΙΊΘΠα8 [818 ἱπίεγργοϊδτίοπ. Οπθ τηυδὲ ΓΤῸ- 
ὨΙΘΙ ΘΓ ἢ δῦ {Π6 τ αβένδε: πα [6 α8᾽ ΓοΙηηδηΐ 
ἰὴ Φο 5816 πὶ Ὑ6ΓΟ, θυ Ὼ ἴῃ ἴῃ Ἰατηρηὶ οὗἉὨ 6 ΓΟ} 18 ἢ 
([Δπ|. ν. 158). [ΟΥ̓ γ ἱπίεγρτγεϊατίοιβ: “ὁ 814]] 
Ὑ6 ΓΟ]ΟΪο6, ΠΔΙΘΪΥ, ον {Π8 δινογὰ, ὑὶοἢ 
ἀοδβρίβοβ 8 βύθῃι (ἴ) οἵ ΜΥ 8δοὴ ἴβυδοὶ, διιὰ δυθῦῪ 
ἰγτοο " Οὐ Δ᾽ ἰδ ἴδκθη δ ἴδμπο οἰιδϑίθῃϊη ν᾽ 

τοὰ (ἢ) οἵ ᾿ϑγδοὶ, τ ϊσἢ [18 βσογὰ ἰβ, δαηὰ τ ἢ ἢ 
τοῦ ἴῃ αγάμηοθδβ δηὰ 80] }Ὁὦἁ ΒΌΓΡΒ896ε8 ΘΥ̓ΘΙΥ 
οὗν ψοοᾶ (ΕΛ8581) ΗΈΝΟΒΤ.: ἔδα Ρυπἰβητηθηὶ 
ὨΔΏΡΊ ΠΣ ΟΥΘΡ ἴ5Γμ6] Ὄχοθιὰβ ἰῃ ΣἸΖΟῸΣ 811 οἵ Γ 
ὨΠΙΒΗΙηΘηἶδ, βοοοχαΐησ ἴο πὸ ἰαῪ βοῖ ἴοσγί, 

[ηῖξε χὶὶ, 46. (“͵ο--Ἰ δπὰ ὑδοι---ϑροῖκθῃ 
ἤτοι 186 500} οὔ ΤΠ 6 Ῥδορ]6.) ἩΗδνθγῃ. ἴδῖκθβ 
ἮΝ ἸΓΟΙΙΘΔΙΥ͂ : δ’ ΟΓ δδμοὺ] (ὑ)ΞΞῸ Ὁ) (Ργο- 

θοῦ ρ) τῦῦ 8 ΡΙΑΥ οἱ 5}. 0)) [16 βοορίτο οἵ ΜΥ}"Ὲ 

ΒΟῸΠ ὑὕὉο Ὠδυρηίγ (ἔχ. ἷν. 21; Ηοβ. χὶ. 1; ἄξδῃ. 
Χ] ΙΧ. 9; σοΙη. ὑβογεν ἢ 1 Κίηρ χχὶὶ. 11; θοῦ. 
χχχίϊὶ, 17), εβρί δίπα ΟΥ̓ΘΓῪ ἴΧ66 (1 }}Δ Το ίογθησα ἴο 
8}} οὐδοῦ ΡΟ 18)  ὕμμε.: “ὝὦΤᾶμο στοὰ οἵ Μίγ 
8οη---ἰπδὺ ΨΒΙΟῺ σομοοσιθ Ἠ ὶπι---ἀοβρῖθοθ ἜΥ̓ΕΤΥ 
(ἔϑθ 16) {τθ0, [88 ἰσαῃδίοχτοοα τιροὶς ἰηΐο υἱ- 

ΕΖΕΚΤΙΕΙ,. 
᾿5θο τσνοστοσενο τσ τακκαη, σμκηπαεοσεαν 

Ὀεπάϊης ἴσοι. 1]-- 2 εν. 16. ΤῊΘ πιοδὺ ψγορβδοθ 
Βι} 76ο οὗ Πη 16 (λ6 ““80η,"᾿--ὁπάδῃ {ἰϑο! ῥγθ- 

Ῥᾶγοὰ π0 ΟἸιαϊάοδῃ ϑνογὰ οἵ νϑησθδησθ. ΟΡ. 
οἢ. χίχ. 14. οὖ ἱμαθῆηϊτου: 1Ὁ ν 8 σίνϑῃ. -- 
γεσ. 17. Αἄὄ8 Ὁ))6 10Υ νὰ ἀ.11655 (ΤῸ, 15), 80 
811} [6 Ἰηογθ ἰδ. [88 δποίοη οὗ γοῖ. 11 δη)οϊποά, 
αἰ, ἰχ. 8, χὶ. 18.--Τμαῦ Ὑ ὮΝ 5. ΠΝ νουϊὰ 

ΒΔῪ ὉΟΪ δδ ἴο [86 Ρρορῖὶθ δηὰ ῃ6 ὑγίῃμοοβ οἵ 
ἰδγϑεῖ ἰβ ὀχργοβϑθὰ ὈΥ͂ "γἼ}}} (ραγί. ρββ88, Καὶ οἵ 

Ὁ). Οὐβοτδ: “" Ῥοστοσβ (ὩΣ) ἴτοπι 2) θ6- 

σδῖιδα οὗ ὦν). 186 ϑινογὰ Ὀεΐπρ ὑροὴ (Π) δίγ 

ΡῬΘΟΡ]6." Ὑ Δ ΙΟΝ, Βόνσανοσ, βαγ8 ἴοο ᾿{{16 ἐμ {π||2 
ΘΟ ΘΟἴΟΙ. --- ΡΟΣ [80 88 ΟΙΠΘΏ ὌΡΟΣ 
ἴ1|ὸ Ὀτγοδϑῦ; μαΐῃ, ἴϑστογ.--- ἐσ, 18. ΕἘΌΣ, γοδΌιηθ5 
ἩΒδῦ 8 δαὶ ἃ 1ῃ 86 Ῥγϑυΐοιιβ γθῦβο.---Ἰ Ὁ, Ῥτονίηρ, 

ΤΥΥΙΠΡ ; ΟΥ, ἱπ ρογβο δὶ ρογῖ. Ριιδὶ, {γ14] 18 πιδάθ. 
Ηᾶν.: ““(οΥ ἔογο ἐ8 ἃ Ῥγονίησ ̓ ἴῃ το]αζίοη ἴο {116 
δαάρταοιίβ οἵ ἀοα. Τοο ἔδτ-εἴο!οα. Ἡξκνοετ.: 
“ον (1{ 18) ἃ ὑτ14]." Α Ὀγίοῦ βἰαιριηθηΐ οὔ ἰἢθ 
{πγοαιθηϊηρ ΟΒδγδοΐογ οἵ 6 ἱπιροπάτς ρετοά, 
ῬΒΙΠΠΜΙΡΒ.: “ὁ [ῸΓΣ ἃ ματ  Ποδ[οΙ) πιαϑὺ ἴα το μυΐδοο." 
( ὈπΒΘα ΠΕ, οἰ 6Υ οὗ 6 ῥαβῦ (45 Βα), οἵ 186 
ΒΆ τη σ8 Ἡ ΠΕΓΟΌΥ {116 Ῥϑορὶβ ἰιᾶνα δ᾽ γοδὰν θεὰ 
τε, οΥ ὙἽῈ τοίεγεποθ ἴο ἴπ6 Γαῖαγο. Ασοογάϊῃς 
ἴο ἴπ6 σοπηροίίοι, ἴδ6 ἔτσίαὶ, ἰἢ ποῖ βρόίκθη ἀϊγθςιν 
οὗ ἴΠ8 βυογὰ, τχιδὲ 6 ἐμπουρ]ιῖ οὗἩ ἴῃ τοϊαιίοη ἴο 
ἰϊ8 ΤΟΥ 1016 τη ΓΘ ΤῸ.}18 νὙἱο θη 6, 88 ΒΟ ἴῃ γΟΥ. 
17. -τ ., Ὀτίοΐοδὶ σομ Πηνπδίῦίοι, Ὀὰυΐ ταῖθον δὴ 

ΘΧοϊδιηδίΐοπ πὴ ἃ ἰπουρῃί. Ὦδῖ, ἴῃ ἢπο, 
ΜΘ η ΡΘΟΡΪΘ διλὰ ῬΤΠΟΘ ΔΓῸ ἀοοπιρα ἴο ἴΠε ϑυγοτῇ, 
-- γῆθη οὐ ἴῃ6 δΒοογη 1} (θοῦ ἱπηυπιλῃ 
ἴῃ ἱἐΐ8 ΔΓΓΟβΆΙΟΘ, ΟΟΙΡ. ΤΟ, 16) Κίηράοτα οἵ 
δυύελῃ 8}.4}} ποῦν Ὀ6 Ὀτουρῆῦ ἴο δὴ μα ἢ [ΕΑΒΗΙ: 
Απὰ νμδὲ ψ211 Ὠδρρμβϑὴ ἴο ΜΥ δβοι) γῃδη ἴδ ἐνοτγὰ 
οὐθτίδαίκοβ ῃἰπη! ἢ ἢ 8}}8]} μογίδσῃ. ΕΚΙΜΟΗΙ : ΤΊ 
βοτὰ Μ01]} 6 [ΟΓ ἰσγίησ. Απὰ ψδαΐ 10 [δ᾽ 5νογά, 
ἀεβρ βίης ἴΠ| δἴδσω οὗ ἴβγδϑὶ 4150, Βῃου ] ἃ ποῖ σπιϊΐδ 
1 ὙΠΟ νοῦ Ὅ6 πὸ [14]. Ηᾶΐν.; ““Απά 
μον ἢ ἰἶ [16 δοορῖγο 8 801}1} 80 αττοραπῖ, ἰΐ 3}14}} 
ηοΐῖ βἰαπά." ΗΈΝΟΞΤ.: “Απαὰ ον ἢ δδουϊὰ {πὸ 
ἀεβρίβίηρ τοὰ (πὸ Ῥυπίϑῃτηθηΐ [πᾶ ἴδν ουϊειτὶ ρα 
411 οὐποῦ ΡᾳΒἰΒῃιηδη 8) ποὶ Ὀ61᾽ ΚΕΙΙ,: θα 
ἜΛΈῚ {Π6 βοορῖτε οἵ ιπἀ8} [1}8 ἴο βῆονγ {6 ἡγίρις 
οχρεούρα ἔγοτῃ 1, ψ ἢ δῦ 8584}} [δ Ὀ6 Σ ΝΕΤΕΙΒΕ: 
“Αὐὰ ΒονΜ ] ἰΐ αἶϑο με δβοορίγε οὐ [ἴῃ (ἰοβρίδοσ 
(Ψγβα] οι) 8ἢ.81} ποὺ δ6 1 ̓ }--Ἄοτ, 19. (ὍτΩΡ. δὲ 
οἷν. τί. 11. Το ψοβίτπιγε ΠΟΤῈ ͵ἴ8 {1106 βἷσιι οἵ δὴ 
ἱπρομαϊηρσ οηογροιϊς δοοῃ (ΗΠ ἘΝΟ5Τ.). ΤῸ 8ὲ 
{πεῖ ἐξ ΟΧΡγοβ8εὲ8. νοὶ δχοϊζοτηοηῖ οἵ [δος 5 
ἘΠῚ ; σαῦδογ ἰῦ ἀγοῦυδοβ [ῃ6 βιννοιὶ ἴο ἀθ)ηδ)ά Γο- 
ἀουθ]οὰ β]αυσηῦοτ, νΐσἢ ἱτηπηεάϊαίον [Ὸ]]ονν8. 
ΟἿ δβίγοϊζα 8881} ἤοΐ θὲ δπουρῇ, διιῖ ἴὴθ βἴτοκοβ 
810 τορϑαΐθα. Νοί (Παὶ Εζεκ οὶ 8}}4}} 981] ουἱ {86 
[Ὁ] νης ψοΓά8, τορϑδίϊηρ; ἱππότα ἰὮτοα Οἰτὴ68 ; ποῦ 
γεῖ '8 [Ὠγθοίοϊ ἃ ἀου δἰ ἡηρ (7) ποῖ ἘΠ γε [Ὁ] πλ] 1 Ρ]γ- 

1 ΤΊ αγοδῖδσ ΠΌΠΟΙ οὗ ϑο,γοοάοτ᾽ κα Ὀγλοϊκοιοα “' ΟἴδδοΥ 
ἱπιουΡΓ Δ ΠΟ 5 ̓ πᾶτὰ θετπ Οπιῖοὰ, 885 Ὀοπρα ἀεί πίε φοἵ 
ΤΟΌΔΌΠΕΙΥ, δὰ οἱ πη πογῖδν οἵ νοῖῖςο. Όγ. Βα τι δὲνιν 8 
τοιαδί: “ Ρογοῦδηου ἴΠῸ δεερῖτο οὗ ΜΥ δοὴ τοοϊςιεῆ," 

19 Κταιη τοδί 8}}} Ἰηδαἀπι!ϑδ! οἷο, ἴον δ). 16 ηοξ ἃ μεγεεῖμδα͵ 
.τ 

Ὁυλ πο 18 γὶυτ, ρει. Βαϊ οου]ὰ πὸ ποῖ δβήορμί πὸ ἰ8π- 
Ἰδοῦ Οὔ Ὸ 1δα] ΟἸ]Δ86 δηι γοηάεν [6 ς δ ΟΥ 8841) 
πὴ  τυὐοῖοο οὐοὸν ἴδ γοά [βοι ΒΕῸ] οἵ ΜΥ 800 ἢ" δε [( ἢ δὲ 1.δ»ὶ 
ὝΟΓΟα δυΐδ, οΟἴ- ἩΠ2ὲ ν}}} Ναγ. δὲ σδηῆοῖ δ. ἴοτ "ἰδ 
(1 Ὁ δτροτα) ἀν Βρίβει ἢ δυ αν ἴΓδ [41] το}, 816 δοεορῖτγο οὗ 
Ψυάδῃ ποί ἐχοερίθα ---Ἰτι δ, 
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ἵπρ τηοδηῦ (15 ἀοαὈ]ἑηρ '8 ἴ 86 ζὨΐηρ᾿ ἴῃ αιιοβεϊοπ). 
Βαὶ οὔςε, νῖοθ, δηὰ γαῖ ἃ {πϊταὰ ἐὐἱὴθ ἃ (ο0}}}]6 
δυτοτε -οἰγοῖζο, ἴο νεὶῦ, ΜἹΌΒ τοΐθγοποο ἴο δε ρϑορὶο, 

ἰῃοεδ, δὶ Κίηρ, 80 ὑπαὶ δὲ 18 βιαϊοιὶ ὑόίονς 
γογα. 17, 18) 18 οοπηργοδϑοά. [μἘπ.: Εογ ὅπ ἰὨϊτὰ 
Ἐχη6 [Π|6 βιγογὰ 18 ἃ δι γοτ, δέτοσ ἰδ δὰ Ῥσγθυ] οὐ Δ] 
οοῦιο ἀουδὶοὰ (ἐπ ]ς6) ; ἰ6 ΠΌΡΟΥ ΤΠ ΓΘΒ 18 ΒΥΠῚ- 
Ὀο] 8]. [0 15 σα]]Ἱοὰ π6 βι'ἰποσὰ οὗ ἐδθ γἱοζοϑάὰ- 

Ηᾶν. : ἴε ϑινογὰ οἵ [ἰϊ6 βἰαίη. --θσοσζὰ οὗ ΟὩ6 
»ίοτοοᾶ ἐπτοῦρῃ, οὗ [19 ταϊαμῖγ. Τ|}16 δα ]θοὶ 18 
ἱπάοδηϊδο, Ὀυϊ Ὀδοοίηεβ ἀεβηΐϊα ἴῃ ἴα δαἀ͵θοϊῖνα. 
“4 Ατηοης ἴδ οτονα οὗ [6 βἰδὶῃ {Π6Γ6 ἰβ 8180 0ὁη6 
Ρἱογοθὰ [Ὠσουσῆ, πιδιίο αἱ οχοῖπος ᾿ἰΐα ἴο {ἢ οπὶ, 
ἩΠῸ 15 ἴπὸ στοαὶ ομο᾽ (Ηλν.). Α58 {δ6 βϑνοτγά- 
δος ἰδτουρπουΐ Κοορβ ἴπς Κίησάοῃχ ἱπ υἱοῖν, [86 
κίπαῷ (νετ. 830) ἰβ πηαουύθἱγ τοίοστοα ἴυ, ἴο 
χὶὶ, Ζοαοἰκίδῃ. Τὸ ἴδοι. [αὶ Ὠΐβ ΒΟ ἬΟΓ͵Ο 5161} 
Ὀείογι ἢῖβ8 ογϑϑ, ὑμαῖ ἢἷ8. οὐ δγ68. γθγὸ ρυΐ οι 
(8 Κίηρε χχν. 7), [πὶ Βα ἀἰοαὰ ἱῃ Ὀομάκ ἱὰ ΒΑΌΥ- 
Ἰοπ (ἴεν. 111. 11}, Θβρϑοίδ! ν ἤθη ΟὯΘ6 σοπϑίἀογβ 
ον ἴδ σοηΐοχί 88 Μψ6]} 85 οὔπεν ραϑιδρθθ μοϊηΐ, 
δι οἰ ἘἸΥ ἸυδιθοΒ [86 δρρὶϊοαί οι [3.11 
“ἐῬἱεγοοά-᾿Βγοι ἢ ὑ 0Π6 ἴο ΗἱΠΡῚ 80 {παῦ 1 18 ποῖ 
ἴο Ὀὲ γοζεγτεὰ ἴο “ {Π1|ὸ χύϑαΐ ̓̓  οΟἸ]οοι γο]γ, ΒΟῸΣ ἴο 
{86 τιοκοὰ Οδαϊάθο Κίηρ ([ ἴ), ὯῸΓ Ὅο “ὁ Π|ὸ στολὶ 
σ“οτὰ οὗ {μ6 εαἰδὶπ συ ίοβ δυγγοαπὰβ {πῃ 6η.᾿" 
(Οὐμρ. Καὶ! ἰῃ ορροβιζἴου ἰο Ηἰϊζ.) ΠΡ. 

ἔγοτω ὙΠ. ΟΕΒΕΝ. : (0 ϑηωγΥο μη, ἐο δοδίοσε, “1168 

ἱπ παὶΐ ἴον ἐμοα." ἸΤμδὲ Ῥοποίγαίο ἰὸ ἔδόσω, 
ΜῈ δὴ αἰ] δίοη ἴο ὙἽΠ. {16 ἱπηιο ΘΠ οῦ, ΤΉ 

ἰά ὑτδηβδϊϊοηβ: ὙΒΙΟΝ Ρααβ [Π6 πὶ ἴῃ ὑθστοσ. - 
γον. 20. ἴπ οχάου ἐμδὲ; ἰμμδὶ υγῖο ἢ Μ|1}} δουμπά- 
ΔΏΓΙΨ σΟΠ|6 ἴο Ρ638 8 8190 ΔΌΌΠἀΔΠΟΥ ΟΧΡτΓοββοϑα, 
ΤΏ Ἰπ οπίζοη πδὰθ ρῥγοπποηΐ ΟΥ̓ Ὀοΐηρσ ἢ ἴῃ 
ἴδ ἑοτείγουῖ. ὩΠ3ὶς ἰδ ἰου πὰ ΠΟΙ ΟἿΪῪ ΞΞΞ [ἢγοδῖ- 

ΘΉΣΩ, ΟΥ αυϊνοτίηρ, ΟΥ δ} ἰμ, ΟΥ ἀἰοΒίΓΟΥ ἢ Κ, 
θῖς. ; ΟΣ 8 Σηϊβργίηΐ [ῸΓ [1115 (8 δι Ὁ]05 οὐ ἔδ6 

ἐποτῆ). Βυὶ υἱιδίονογ ἐπ6 ῥτθοὶβθ τπϑδηΐϊηρ οἵ [ἢ6 
ψογὰ ὃο, ᾿ξ αὐΔ]18ε8 ὑπὸ ϑινογά, 80 {πδί ὈΥ͂ Ἰηϑδὴ8 
οὗ 10 [Π6 ὀοῦγαρε οἵ {ἢ6 ῬΘΟΡ]6 ἴαϊϊα, δἀπὰ δὖ 81} 
Ὁιαἱν καΐου οὐὔδιγυςτον 116 ἡ ἩΕἰσ ἢ (ΠΟΥ͂ δῇ ΠΌ]ο, 
-ταἰῖμενγ “οτονγάβ οὗἨ σοῦρϑεβ Βαγὰ ὈΥ͂ {πε ραῖεβ 
Ἡοτο [Π6 Ὀεδίορεὰ τηδιὶο ἘΠΟΙΣ 58}1}168, ΟΣ ΟἰΓΟΌΠη- 
βἰδῆσοοβ ὙΠ ΠΊΟΝ 6 (Ποπὶ ἴο 9]αιρῆϊοτ, Τ7}6 
δοομῖπρ ἐχρ] απ ἴμ6 (αἰ πίη σ,, οὔο.; ἴ[ἢ6 αἰ ΗΟ Υ 
Ῥοϊηΐβ ἴο ἴδε δἰτιπι Ὁ ης - --ΟὈΟἾἷ. νἱ, 11]. 
ΑὈταρὶ ἐχοϊδηηαϊίοι οὗ {π6 Ῥγορβοῖ. --- ΠΌΡΌ, ἐτ. 

λεγ. 3 τιρδηΐη : ΡΟ] 86, Βῃμδγροηθά (ΟΕ8ΕΝ.) : 
Μέεικε : τῇηοιίεά ; Ηλν,: ἀτένῃ ; οἴμογβ {116 ν ΣῪ 
ο ΐ6 : σονοΓοῦ, 5011} ἴῃ [ἢ6 Βῃραίῃ.--- Ἄν. 21. 
Αἀάτγοβδ ἴο 16 δυοσά. ὕρ ἴο [ἷ8 ροὶπί 0 ΠΟΘ 
8} ὁ1Π|6 «“Ἔ ΟΓΑ ἢδ88 Ὀδ66 ἢ Βροΐκϑῃ οὗ, 80 ὑπαὶ {ἢ Οη9 
τηῦδὲ Ὀ6 δυμπητηομοα ἴο Αἰ ν 1186} τὴ 4}1 οὔοσ 
Ῥοδαΐ δε ϑνυεοσιὶβ, Βιΐξ [᾽6 σοποοηνγαϊ οι οὐ {86 
ἰτίοο- γαροαίοιὶ ἀοι Ὁ] δίτοκο ἰῃ ἃ βίηρὶε βίχζοϊο, 
ψὨϊο}ῖ που ὰ Ὀοϊΐοῦ σοττεβροπὰ τὶς ἢ νον. 19, σου] 
Ὀκ 1Πε πιρδῃΐϊηρ. Οὗ ἐξ ἰβ ἴο οοἸ]οοὶ 15 ὁπουρίθ8 
ἴον 1Π6 αἰγε 08 τὸ ΒΟ ἀγὸ ἴο Ὀ6 ὈΓΘΘΘΏΥ͂ χίνθη 
ἰ-.- [(Ηἰσίρ, το: “τἀτη ἀμ γοίί ὈμΟΚΑΓά 8, 
δορὰ ὀομιρ  εἴο8 ὉΠ ἘΥ δαρΡ,) ΥΩ Ἧ28; “τη 

Κλ πο}  ἰογπαγάβ,᾽" ἴῃ ΟΥ̓Δ [0 Ῥγοοῦσο {86 ἔπο 
δὐάϊτίοπαὶ ἀϊγοοϊοη5 ἴο σίρξ δηὰ 1Ἰοΐ, Ἐν.: 
“. Ο]]6ος (ἢ 786] Γ δου ΑΓ 8, δϑβαὶϊ ἠου γα γάβ, 
ὙΓΠῚ ΓΠΟΓΒοΟνσ ΤΥ μοΐϊυ 8 ἅΓὰ Δρροϊηϊδα." Ηᾶν. 
ὁοππροίβ : “ΤΩ ΤΠΥ86] 7 τ ἢ 4]} Υίρουν ἴο [6 
τὶ καῖ," δηὰ (οοττεδροπάϊης ἴο 118) : “ ἀϊτοοῦ (1 

ἴτοτα [δ τὰ εἰτυι ο5. οι ἱξ ρίογοου. 1 ῬΑΓΑΡΤΆΡ 

ἔαςα, [ΠΥ ἐἀρ9) ἴο ἐδ ἸΕΠἾῸ Τ᾿ ΤῆΘΓΟ δΓθ, μόνου, 
[ΟὉΓ σψόογὰβ μησὶ ἀορὶοὶ {116 οί Υἱ ἀπά ταρ ΑἸ 
οἵ [89 ἱπάϊνίἀ 4] δινογὰ-δί ΓΟ ἶκ 68; βογθαρα [ΠΥ 819 
Αἶϑο το ΑΤῪ οοτησηαπ δ᾽ [{ ὉΠ δηὰ ὙΠ ΠΠ 

οογτοβροηὰ, ὑμθῃ ἴδ 6 τεπάογίηρ πιυϑί Ὀ6: “αἰὔθη- 
(ἰοι,᾿" ““[ἴ0 ΥΟΙΓ ροδῖ 1" (ΟΕΘΒΝ., ΗΒΝα81.) Β6- 
βἰάἀο65, ἰδ '8 ῬΈΓΠΔΡΒ. Ῥγοραγαι νου ἴἰο [Π9 [ΟἸ]οσκ 

ἢ 48 ἴο Φογβα] θη δηὰ ΑἸηποη [δε ΟἿ] 8 
ἐποίοϊὰ ἀϊτοοϊΐου, ““τίρῃτ" δηὰ ““]οὔν," ἴβ δρϑοϊ ϊοά. 
ΤῊ ἀοϑυϊπαίϊου ΨΕΣΟΔΘΥ, οὔκ. σοῃο 68 1Πι|6 Ρ88- 
δδζα. [ὐο. 18 ποῖ ΔΠπ|188 'π τοραγάϊηρ ΠἼλὲὲ 88 δὴ 

ἱπίοιτομαίίνα ; ΗἸχίβ ἀο65 {6 881η6. }---  ὁΓ. 22. 
Οοτρ. νϑῦ. 19. δεμονδὴ τῆλ ῖκο8 ἴη9 ρεϑίῃτθ οὗ [ἢ6 
ΡῬιορποῖ Ηἰβ οσῇ. Οὐομρ. ζὈγίΒοτ οἷ. χνὶ. 42, 
γ. 13, Βαϊ ἃ τεβί, ἀπά, ροΐηρνς Ὀθίοτθ ἱΐ, σαὶ 
Δ δαί δος ! 

γοτα. 28-29. Τῆς Κὶπρ οΥΓ Βαδνίοκ αραϊΐηδέ 
“εγδαίξηι. 

Α Ββυτηθοϊΐοα] δοίΐοῃ, 48 πῃ νοῦ. 11 (17, 19). 
Ἡεηρῖ,, 88 αἰ ναυϑ, πα Κ68 10 Ὀοϊοης ἴο [ἢ 8 ἰμῦογ- 
ὯΔ] νον] : Βαϊ τῆαῦ νοι] αν Ὀθθὴ [η6 τ θϑ 
οὗ α δοπιῃγβηὰ οἵὨἉ {18 βοτί, γγόγο 1 ποῖ ἴο Ὀ6 οαγγίοι 
ουξξς οχίογηδΥῖ Τῇ π}}010 ρΡοϊηῦ 1168 ἴω ᾿ἴ8. ἐχ- 
ἴοΓη8] Γοργοβθηϊαϊίυη. [ἢ 18 ἃ ἀθπιοπϑίγαϊίοι αὐ 
οσιεἶοϑ (οὮ. ἷν. 1 84.)0 Ἐχοκίοὶ ἰθ ὕο μίαοθ ὑοϑίογε 
ἨΪπιθ6] Γ Οἢ 8 18Δ0]0 οτ ἰυϊοῦ ἃ 9κοῖοὶι οἵ ἴΠπ πδίιγε 

ΟΥ ΘΩρΤΑν 9, 88 τηϑηὐοιθὰ, ὈΥ͂ πιδ8ῃ5 οὗ εἰ{ἰἴη 
ὁγ. 24.---ΤῊῈ ἔνο ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ΒηΓΠ δορὰ ἴΓῸΠῚ ἘΚ3, 

ἍΑΥΒ ΑἸΤΟΔΥ ῥοϊηΐ [0 ΔΠΟΙΠΟΓ Γοίοσθηος Ὀαβί 68 
ἐμδῖ ἴο 796 ὁ1ὴ.---8ο δινοσὰ οὗ {89 Κίηρ οἵ 
ΒΔΌΥΙΟΣ ἰδ {πὸ ““ (ἀἱηρ8᾽ Ἡ ]ΟῺ σοπιθ (ν Γ, 12) ; 
ἰπῖο ἶβ πιαγάεσίηρ “δῆ "(νοῦ 16) [8 ΔΡ- 
Ῥτοδοπίηρ βογὰ ἰδ χίνϑῃ. --Τ]Ὲ 9π0 Ἰδπὰ (οΥ Ἰδηὰ 
οὗ ὁῃ6, Ὡϑιηθῖγ, ἴῃ6 ΒΑΌΥ]ΟὨ18}} Κὶῃσ) ἴσοι τ Ώ1ΟᾺ 
ὈΟΓῚ ΑΥΒ 88.4}} ρῥγοιθοά, οὐἱηρ ὕο [6 ἸΠΒΏΠΘΓ ἴῃ 
ὙὨΙΘὮ Ὁ 8 ΘΙ: Ρῃδϑζοί, 6845. ὁΠ6 ἰόν ἴο Βὰρ- 
Ῥοβδ τὉπαὺ Ὀοϊὴ ᾿ΔΥΘ ΟΓῸ ΟΥ ΚΙ ΠΑΠΥ͂ ὁπ6, ΜΠ ΟΝ 
δὶ ἃ ᾿ἰδῖοσ ροΐῃηϊ νὰ8 ραγίθα ᾿ηἴο ἵν 0.---"ν, ἴλιε 

βηρεογ-ροϑὺ ΠΟ Β ποτο Ροΐηῖδ [Π8 ὙΓΑΥ͂ ἴο ἃ (81}} 
ἱπαοἤπ}16) οὐὐγ. Αὐ τ1ὴ6 Βοδὰ οὗ [ὴ69 ΨΔΥ, ἐ. 6. 
ΜΠ Θγο [86 ΨΑΥ ἱπ αιιοϑίίοη Ὀερὶη8, [9 Βδηα 5}}4}] 
ὍΘ ἰοττηθά. --- ὅς. 25. Μοῖθ συ] ]ασ ἀδβογι υἱΐοι 
οὗ ἴμ6 ν8Υ, δουογάϊπς ἴο ὙΒΙΟΣ ἰδ ἈΡΡΘΑΥΒ ΔΆ ΠῚ Ὸ 
ὙΔΥγ5 (Πθηθ0: ΓῸΣ [86 οοτηίηᾳ οὗ [09 οποσὰ, 88 
ἱῃ σοῦ. 24), τὰ ἐῃ6 Πηροτ-ροβῖ ἴοσ συϊάθ. Ακ 
ἴο Βα δὮ, ὑπὸ οαρὶ4]} ΟΥ̓ οὗἨ ἴπ6 ΑἸητηοηϊίθβ, 
866 οι, ἰἰ1.. 11]. 6 “ἢ αἴ ἴπ6 Πεδὰ οἵ ἡ ο86 
ὙΑΥ ἴθ ἤηρογ- ροϑῖ βίδῃ 8 681} ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ τηθδῃ 
ΒδῦθαΒ ΟὨἾΥ, ἔγοτῃ ἴδ6 ἴαςοΐ οὗὨ [8 Ὀαΐηρς ἤγβῦ πη θῃ- 
οποά ; ἀπα {18 ροϊπίβ 1ἴ ουἵΐ 88 ἴε ρίδοἊς ᾿γὶη 
πεαγοδῖ οἡ [ἢ νχαῦ οὗἩ 1ῃ6 σοπιΐηρ βνογὰ, 8ὸ {παῖ 
(45 Ηθηρβῖ, τ ρῃ  τϑθδυκβ) [86 Ὠυμηδ ὈΓΟΡΔ- 
ὈΪΗΓΥ νᾶ8 τμαῖ .6 νθῆβθαηοθ οἵ [86 Κίπρ' οὗ δ ὺγ- 
Ἰοῃ νου]Ἱά ἡμοτῳ στ Απητποη, νη ΐϊοἢ Πδα ῃγο- 
νοκοὰ ἰδ ὈΥ δαβουίησ ἴο 186 βδῖῃθ δῃῦ!- ΟΠ] ἄθδὴ 
σορ τίου (ὅογ. χχνὶ. 8. ΑΔδ 1 1688 ὀχροβρᾷ, 
υεδίηὰ 1 ἀρρθατβ δυάδα, ΠπΊοσΘ ᾿γθοΐβ6}ν ἀοθηρα 
ὈΥ Φεγυβαίοτῃ ; ἘΠ Οἢ δυρροτίβ Οὐ 'νὰν οὗ ἱβκίην 
Ζυάδῃ -Φοναβαΐδτι ἴῃ Οἢ. ΧΙχ. (ες Ὠοοῖ. Βεῆοα. 
ἴπογ6.) ἴὩ, Ὀδοδῦβε {048} οχὶδίβ οβϑθι ΠΑ] ἰμ 
δογιβα  οῃ ; δηὰ {ἢε ΨᾺΥ οἵὗἁ ἔπε δϑγοσα ζ068 ὉΠ τοῦ, 
80 1δμαὶ ἴῃ βνογὰ τοβϑῖν ἔποτο. [{8 δὐγεηρίῃ, ᾽ν 
ἐπδοοοβαὶ Ὁ]9 ο]εναϊίοη, 5.14}} ὍῈ τη ΓΟ ποιηΐηδὶ 
ἸΡτΝν ΧχΥἹ!. δ2).---ὕοτγ, 26. ἔνθῃ ἴμπ6 Κίηρ οὗ 

ὈΥΪΟΣ ἰδ ἀποοτγίαϊη ἢ} ὙΦΥ ἴο σδοοθο. --- 
Μ οὗ 80 ὙΦΥ, ἰ5 ἱτητηθή Ὁ} 7 ἐχῃ] δὶ ποὰ ὉΥ : 
ο Βοδά οὗ ἔπὸ σαγα, ἴο Ὅ6 [86 ροϊηῖ ἩὮΘΙΟΔ 



206 ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ΠΟΥ͂ ὈΥΆΠΟΝ ΟΠ Πἰπὸ το ἀδρηύογβ ἔγοσα [ἢ}9 γᾶν 
ὙΠΟ δὰ φ γον οι Ὀδθη ὁπ6. [Ηδν. ναὶ ]β 
Ὠἰπιβο}} οὗ 16 Ατδρὶς ἰάϊομι, δοοογάϊηρ ἴο μοὶ 
“τ οὗμοῦ οὗἩ [6 ὙὙΔΥ͂ " ΤΩ6Θ.5 (6 βτοδὺ το ΣΔΥῪ 

τοϑὰ, αἴους (δ) νεῖοι Νοθαομδάποσζαν ἰδ δθοαὺὶ 

ἴο ῥτοοδοά, ψὶσῃ ἔπθη ἀϊνὶ 468 ἱπῦο ἔτο ψγ8. ἢ--- 
ΤὨοιδοϊ οοπίγαβὶ θα Θὴ : [0 180 αἰνἱπδίϊου, δηὰ : 
ἴο ““ῬΓΟΡΏΘΘΥ ᾿" (νογβ, 19, 14, 7, 2) 8 ἘΠΕ ΡΠΠΕΣ 
μον δῦ πονοτί 6 1655. πη Ποα ὈΥ ἴη6 αἰνίης ψ1}}. 
(Οοπιρ. δἱ θδαῦ. χυ. 10.) ῬΘΥΒΒΡ8. οἱ δοσοιιηΐ 
οἵ {π18 ἀἰϊνίπο δἰοιμοηῦ πὰ (6 Ὀδοκρτουπᾶ, ἰΐ 8 
οαγτίθὰ οὐκ ἴῃ ἃ ὑπ γθοίοϊ ἃ πιϑηοΣ, δοοογαϊηρ ἴο 
[886 ΒΥ ὈΟ] τὴ οὗ πιτὴ Ὀ6 ΓΒ. --- θοθα 88 ἀιτον- 

ΟΓΆΟ]6 τοίογ ἰο ἐμ βἰχηϊ βοαίίομβ οἵ δῦρ, "“Ἰέρᾷι," 
ΟΣ “ αἰοδιιίης," 80 ἐμαὺ {Π6 αἰνϊηδίϊοι ἰ8 ἰοα μά θὰ 
Οἱ ἴμ6 ἴδοῦ οἱ [ῃ6 οἱ ΗγΣΠΡ τθογο δ ΠΠῪ τη δῺ 
(88 οὔδμοτ, δα θείης [886 ΠΡΏΤΟΥ, ΟΥ οὐ ἴδε αοΐ οἵ 
8 ΒΣηΐηρ τόσο ὈΓΙΏΠΥ [Ὁ ἰθ δ 6 58ἰτρ]68ὲ 
ὙΑΥ, ἸονΟνΟΣ, ἴο (Βίηἰς οἵ ὕνο δύσοῖνβ, [8 016 
τμδικοὰ ““ἈΑΌΡΔΙ,᾽ {11 ΟΣ “" ΦογΌ δα] θση," θεΐῃρ 
γυῦ ἰηῦο ἃ νϑββαὶ, Ῥϑυύθαρθ ἃ δοὶπηθῖ, π]ιθη {816 
φοἰβϑίου 18 Ἰηδάβ δοοοσάϊηρ δ ἴθ. Οὴθ ΟΥ {ΐ6 

Οἴπον ἷἰβ ταὶ ἀγα ΟΥ ϑῇδκθηῃ οὔϊ : ὉΠ]|6Η9 (86 
υλγῦοσ ο νηοῦ {Π6 Βεπὰ οὗὨ (86 ᾿ἰΠΒΌΘΙ ΔΥΓΟῪ 
Ῥοϊπίβ οἡ ΨἈΠΠΙηρς οὐΐ, ΟἰΠ6Γ τἰσιΐ οὐ ἸεΓ, ὍΘ 
[86 ᾳτοιῃά οὗ [86 ἀδοϊδίοη. Ο(οπρ. Ηᾶν. οαυ 186 

Ε. -- Ὁ ἰθ8 ἱπηροββὶ}}]6 ἴο ἀξαοίδ 15 ἴο 186 
ταϑίμοα οὗἨ ΓΟ. 81 Πρ Π6 Γογαρΐτῃ. 866 Ὑ  μθυ, 
Κεαΐιο.; Βκετζορς, Πἰεαϊεπενεί. χνὶ. 82. [8τγαοὶ 
Ὀτουριὺ {ποῖ ουΐ οἵ ΟΒα]άοα, θη. χχχὶ. 19, 84. 
Αὐοοογάϊηρ ἴο Ηᾶν. : μυάβ οἵ ἴοτίαπε ; Ηδηρδῖ. : 
ἰηἰοτγιηθαϊαῦθ ρα, ΒΟΥ ὴρ ΤῸΡ ὑπ6 ἱπνοβιραϊίοη οὗ 
{πε αΐϊατο. Ἦν. ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἃ ἰσϑῃϑίογθηςα οὗ 1Π6 
ἩΘΌΙΕΥ ῬΟΡΌΪΑΙ ἴαϊ ἢ ἴο Βαθυ ]ο 88}. αἰγὶ ἰτὴ68 
ἀπαΐοχοιβ ἰο Οαὰ ἀπ Με. ΗἰΣζὶρς : ἷδβ Ὠοιδ6- 
ΠοΙ]ὰ σοΐάβ, ὑγίναίθ 4018 (δέρα“:). ΑΒ ἴο {860 
ἱπϑροοίίΐοη οὗ [ἢ86 Ἰ᾿ΐσεῦ, βὲοθ Ἡδνογηὶοῖο αὶ ΟΌπι- 
᾿ιοηίατυν. οὶ Οἰγουτηδίβησθθ 6 ΓῈ ἴα κοη ἰηΐο 
μοοουηῦ 88 ἰΐ8 σομ ΣΟ, 8126, ἩΠΟΙΠΘΙ Ἰαγρα, 
ΜΠ ὑμΉΓΪΥ Ὀδηΐξ Ἰοῦύ8, εἴσ., τΒοΙΠΟΓ ἀνγν, 
ἀοἴοοῖνο, υἱοσογαῦοα, οἷο.--- Ἄγ. 27. ἴῃ Ὠΐ8 τρί 
μδηᾶ 16 ἐθ ἀὐνὶπαίζοι, γύαυγε8 [0 ὈῈ ἀπάογεϊοοιὶ 
ΠΟΙ ΒΟΥ 88 : Ἰηἴο ᾿εἷ8 σὶρ μαπὰ ὁδιηθ, οἴα., ὯΟΓ 
γεῖ, ψῖῖ}} ΗΣΖὶζ, οὐ [8886 ἀγγον-Ἰοὐ ἴῃ ῬΑΓΌΘΌΪΑΙ, 
ψ Α1οἦ ροϊηϊοα ἴο δ6ΓιβαΊριῃ, 1. 1 6 ΟἿΪΥ 8ἰδ θα 
[πδὺ Φεταβαϊθιη νὰ8 ἀοδρηπαῖοά ὃν [6 αἰ πα 0 ἢ 
ΘΕΓΘΙΠΟΝΥ͂ 88 ἴ86 οή͵εοῖ ἴο Ὅς αἰίδοκοι,,---[Ὠοτο- 
ἴοτο, ὑμὲ “τἱρῦ παηᾶ." “ΤῊΘ τις παπὰ 18 
οση ρ]ονοιὶ ; ἢ6 45 186 ἀφοϊδίοη 5ρ τὶ [8}}γ ὉΠοτοίῃ ; 
ἷ8. ἀοἰογπιϊηθα ἴῃ ἢ18 δοίοη8 Ὀγ 1Π9 ἀδοϊβίοῃ ρίνθῃ 
ἴον Φογαβα!θῦ) ἰῃ 118 ἴῆγοθ [ΟΥτὴ8" (ΗΈΝΟΞΒΤ'). 

Ἡξποθ [Ποτὲ ἐπηπηθάϊαῦο!ν 90]]ονν : 'Ὅγ ». Οοταρ. 

δἱ οἷ. ἱν. 2. Ἰοὸ ορϑῇ ἐδ του, οἷο., ΕἾΔΟΣ : 
ἴιο ΑΓ] ΟΥΥ ΟΔΙΠ ΠΩ ἀπὰ οὀχοὶ προ ἐμθπὶ ἴο 
ἡνρῤδδον᾽ οὐ (χὰ Ζ90η.): ἴο οὔθ 8 τῃοῦτἢ 
(Ὀ ) ἴῃ [88 ψ8}} Ὀν ἀοείγογίπρ δῃὰ Ρἱοτοίηρ 1(. 
[Η κνοστ. : “18 εἰδῆτε," τ Ποῖ 15 νἰγέυ!]}ν 
ὁοπίδὶ ποά ἴη {πῸ 5] ὔοτ συ. Ηδν. : Βεγο, ὑδ6 
ΟΥὟ οὗ ἴπε Ὀεβίθροῦβ δοσοτάϊηρ ἴο [18 ἱπίδπίίοη, 
αἰϊογνασβ δοσογάϊηρς ἴῸ ἰΐ8 ον διὰ ὀχργοβδίοι. 
ΑΒ ἴδ βἷοῶθ 8 ἴο τϊηρ ἴῃ αυδδίίοι,, 186 ἜΧΡΓΕΒ- 
δἷοι : ΤΌΣΩ, 8 τεροδίδα, υἱτἢ αρϑοίαὶ σϑίογθησθ ἴὸ 
ἴη6 βμαίοδβ. Αβ ἴο {πε γοϑὲ, σοηρ. δὶ οἷ. ἐν. 2 
(χν]]. 17).- -οΎον. 28. Ὑ Εΐ16 [6 οτβο]ο ἀδίοσχηϊ πο 
ἴς ΟΒαϊάοδαπβ ἴο Ῥγοοθοὰ πῃ τιῖβ παν, ἰδδΐ 
ὙΠ σἢ [86 Ῥγορμεῦ Ῥτγοοϊαίπηδ οὰ ἐμ μοίης ἰδ, ἴω 
ἴῃς ζΦοῖνο, 88 ἃ ᾿γίηρ αἰνίπδίίοι ἐπ ἰμοὶσ ογοα, 
ἱποδίπθο ἢ} 88 (ΠΟΥ ΤΕΥ οἱ ἴμ6 Υἱδι 016 ἔδοὶ τἰωὶ 

Φεγιδα]οπι 511}} βἰδηἀβ Ὀσίοτο ὑμοὶγ 6Υ68.--- νον), 

Τήν: ν᾽, ἀρροβίδοι οἴδαβο: “το βανε Βγοτῃ οἵδε" 
ἝΝ: ᾿ 

(ΟΕ8ΕΝ.), διὰ ἔμι686 ἴοσ ἐμοιωβεῖνεβ (Ὡ Ὁ). Απὰ 

[ΐ8 οἰγουπιδίδδῃοα, ἡλημει: τὰ ὉΔΟΙ͂Σ σοηδοϊουδη 688 οὗ 
᾿ηΠ 6} 1 ἰοναγὰβ ἴθ Κίηρ οἱ Βαγοι (δοσαρΡ. 
οἈ, χνἱἱ,}), πηυϑῦὺ τη Δ 6 εν ἽΕΙ ἘΡΈΓΟΚΟΝ οὗ δῖ 
ὉΠῚΪρογὶπρ γε ροθησα ἴῃ ἴπ6 ἰρἢοδὺ ἀοῶτθθ ρΓῸ- 
ἀτενιὰ ΤῊ Ἰαϊίες (ἀμὰ μ6 εὐβι ρραλοίλα Ηἰλφά ονθ 
δϑδὶδβίβ ὑΠ6 Ὁ [αι }1688 ΤὨΘΙΏΟΓΥ ἴῃ δὴ δοῖδνο 'πΔΥ 
(ἥν, οἰ. χυ]ὴἱ. 80), ϑ8ὃὸ ἴδαΐς ἴπῸΥ τὸ ἴδίκθοῃ απ 

ΟΥ̓ ὉΥ Ρι ϑῃτηοηΐ (οἢ. χῖν. δ). [ΟἿΣ ἰδ- 
τοὶ ΣΟ :- ΚΙΜΟΒΙ : Βδοδυϑα πε ΟΠ] ἀθδὴ8 
Μ“ΨΟΓΙ οδίδδ ἴο ἰλοπ (οῦ : ἴ6 ΟἸ δ] ἀϑαῶῦϑ ᾿χοτο 

ἴο {Π;, 88 [ῃ οαἷᾷ οἵ οδίδβ, ὑπὸ τηοδῖ δαυτεὰ οδἕὶ), 
ἴον ν γα Ὀουηὰ ὈΥ͂ οὐ ἴο ἵποτῃ, 80 ἐμὰς Νεῦυυ- 
ΟΔΔΠΟΖΖΩΓ τηυδὲ ἤγοῖ σοι τ ΕΓ (π6]Γ ΓΘΔΟΒΘΙΥ 

αραϊπϑί ἰτῃ. Οὐοοο. Το 8 ὈΠπὺ ἱπ υοῖϊδ σαδ68 ἴο 

186 ΒΑΡΎ ]οηΐαπβ, ἴο ΒΟ ὑλ 8 ογαοΐθ ἀρρϑαγοὰ 
ἀο]αδῖνο, θοῦ ΓΙΟΥ͂ Τϑτηθῖι Ὀογεὰ ἴῃ 9 βγη σία 
οὗ Φεγυβαθιτ δηὰ {86 ζαΐδ οἵἩ ϑοη Πδοποτὶ δ; πἤοσο- 
ὍΡΟΣ ὑμ6 ΟΠδιἄθδῃ αἀἰνίημεβ πιιὰθ τερθαϊθαὰ γγὸ- 
τοβίδ 0η 5, Δ ηἃ δοπιθ 0η6 ἴπ6ῃ Το] ]6ὲ ἴο τηϊηὰ ἴδο 
σα οὗ ἴ86 ὅονθ, πο, μανίην [Δ]]16 ἢ ΑΎΤΘῪ ἔγοϊω 
τεἰν Θοά, νψγϑτθ ρίνεῃ ἱπΐο {π6 πδῃὰ οἵ {πε Κὶηρ οὗ 
Βα γ]οη. ΤΏΘΓΙΘ ἰδ ἃ 016 5Βἴουυ οὐ ἴῃ 6 βυθ]θοῖ, 
8ἃ8 ἴο ΨἜΪΟΝ 866 ΤἸΆγρ., αβηϊ, --- παηλοὶγ, {παὶ 
ΝΕΡΙΙΘΒΔΑΉΘΖΣΑΤ παι "οὶ δ {}|6 οτδο]ς ἔογιΥ -ἶπο 
ἴππ68, δῃὰ δἰναγβ τερεῖνοα 86 δηϑννοσ, Βϑδβίερυ 
δογυβαίεθ. (δ πι ]υῖγ Εἰοῃ., 5.8...) Ηζν.: 
“Οἱ οὗ οαἴδιδ ἀγὸ ἴο {μιθη,᾽ πϑηιεῖ ν, ἔσο Οοά; 
80 ποῖ [Π1ὸ δε σα σα] δὰ οἢ Οοα᾽Β πιοβὲ ΠΟῪ Ρτο- 
πλΐδο8, ὙΠ ΘὮ ΝΟΣΟ δϑϑιιγοὰ τὸ ἔποιῃ (). Τὸ ΒΙῸΣ, 
Βονονοῦ, [9 βἰη οἵ διιάαῃ βιοοά ἴῃ ορροπίτίοι, 
ΜΠ ΙΟΒ Φομονδη, δ ΘΓ υϑρδη, νου ὰ ὑτίηρ ἴο 
ΤΟΙΠΟΙΔΌΓΘΏΘΟ (Ν πῃ. ν. 168. Ηεηρϑῖ. 8 νίονν, νἢο 
ΤΥ Ώ 314 ἴ68 Β᾽ ΠΥ ]ΑΙΕΙΥ, 15 αὖ 41} ονθη δ θοΐίογ - “δ δξ 
ἜΠΙΟΝ ΜΒ ΒΎΟΓΙ ἴο Ποῖ ὈΥ οαἰἢ,᾿ 80 ἐμὲ ““1ῃ6 
ΒΌΟΓΙ οὗ ἴΠ6 οἵδ᾽ 15 ἴὩ6 δῃπουηοοιηεηΐξ οὗ ἐδ- 
Β᾽ ΓΠΟΙΣΟΏ, ΒΟΓ ἴο ὕΠ61}}}) ὈΥ͂ ΟΔἸᾺ (“848 {τἐῸΪΥ δ8 1 
ἔἶνο "} ἰῇ νὰ οῦ 8 αγ8, Μ] ΠΟ ΠΟΥ τΈρ ]] δα 88 ἃ 
ἀοἰυδίοη, ΨὮ16 [86 ῥγομμῃεῖ, Ὀδμ πὰ ἡ Βοσὴ 86 
ΑἸΡΉ ΤΥ δἴδπάβ, πηᾶῖκοβ Κπονη ἴο {πο πὶ ΘΠΟῚΣ 
ΗΪΐβ8Β ἹΓΤΟνΟΟΑΌΪ ἄδοτοο. “]1ὴ {8 χα πάῃ 
Ὁ ΤΕΣ ἴο ΤΕΠΠΘΙΠ Ὀγάποθ (γον. 29) {π|6 ταν, 
ΜΆΘΩ ἰδ 8 118 ἀἿ ἴο αἴοηθ ΤῸΣ ὈΥ δίποεσθ 
τορθηΐαποθ." ὈὌΜΒΕ.: Βυΐ ἴπ6 ἐμ ᾽δηΐδ οἵ 
[86 οἷτγ ἶνα οα ἴῃ ὈΪ πὰ οομβάδπορ, ἰῃ δρίϊε οὗ 
{πὲ τηοϑὺ βδογοὰ ρῥτγοϊθοϊαϊοηβ οὗ Οοά, εἴς. Ὑοὶ 
δοδονδὴ Ὀγίηρβ σα} Ὁ ἴο τοι Το ο, δὸ ἰδαξ 
δογα δα] 6 πὶ 5881} αἵ ἰαβδί θὲ ουοσίβ κε ὉΥ͂ ῥῃῃηϊβἢ- 
τοῦ. ΕΑ : κΤΠοΥ ὑμουρς {ΠΥ Βῃ ου) ἃ Βανο 
ΘΟ ἶτ8 ΡΟ ψγθ κα, 116 Η6 (88 {Ππεἷγ δά νθυβδ 
--ἀοἀ) “τες 4}18 1ῃ8 ((ιοὶγ) σα] ([αὐ Πα] δ η θα ἴο- 
ὙΑΙὰΒ Ηΐχ), 88 ἃ βι  Ποϊοηϊ οδυδϑο [ῸΓ δἱϊονΐῃ 
[δηλ ἴο Ὅ6 Ῥεβίεχοθά δηὰ ἔδίκθῃ.""]--- οσ. 20. 1ἰ 
ϑΕΘΙΏΒ ΤηΟΒ΄. ΔΡΡΙΌΒΣΙ ΔΙ ἰ0 {6 Ῥγουϊοῦβ οοῃϊοχὲ ἴο 

ὑ8θπη 88 Ὀγουρὶιὶ ὕο ΤΕΙΙ ΘΙ ΌΓΆ ΠΟΘ, «πὰ ἐῆυα 
ἘνοΥΥ τη οἶδ βία δ ἴῃ 61086 οοπηθοϊΐου Ὑ0 ἢ 
(μαὲ ζδοεὶ,---ΟἿ. χνὶ. δ7.---ΟἈ. χχ. 43.-- ναι: 
““Βρδοβῖι86 γα σοΙη6 ἴο ΓΟΙΠΘΠΊΌΓΔΏΘΟ, γὰ 5}}4}} δα 
ἐλ κοη ὈΥ͂ ἦς Βαπά.᾿ ῬΗΠΜΗΡΒ. : ὁ" δὲ Ης 
Ἰναϊῃ Ὀγουρῦ β'η ἴο γΟῸΓ ΓΕ ΠΙΘΙΠ ὈΓΆΉΟΘΘ, βίῃ 66, οἴσ., 
Ὀδσδαϑο ΠΥ τὸ ὈιουΙἑ ὕο γΟῸΓ ΤΟΠΊΘΙη ὈΤΆΏΘΟ, 
ἃ 884}} 6 ἴδκεπ ὕγ ΗἸΪβ παηὰ." ἨἈΟΒΕΝΜ. : 

086 Υα δΓῈ ΓΕΠπ ΠΙθεΓγθά -- θείοτο Με. --- 33 

'8 οαυἱγαϊομί ἴο : Υἱοϊεπεϊν (ἢ. χὶϊ. 18, χίχ. 4). 
συλ! ἰὰ ἰ8 ἀπάἀογβίοοα οὗ {μ6 τλλτϊπίοσ οἵ αἀἰνίης 



ΟΗΔΡ, ΧΧΙ. 80, 81. 

γευροάπος (ΗΈΝΟΔΤ,). --- ΝΕ ηοζζαν, τἱτἢ 
Γοίογοησο ἴο νοῦ. 76. -- ον. 29 ἴῃ σοπηῃοοῖϊίον τ ἢ 
γασ. 28 [Ὅγβ ἴδ ἐπα η δ ἰὁ0ῃ -- ἰἢδ6 ἱπίτοἀποίζοι ἴο 
ἴδιο [Ο]] ον Ὡς μδιααταρὶι. 

γεῖε. 80-82 [26-27]. Τ.6 Ῥτὶποε φ ]ογαεὶ. 

ΑΒΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ. 

{ΒΥ ᾿ἰνοὶγ δῃὰ ϑηοτβεῖίο ἔσῃ ἐῃ [Π6 ἀἰθοοῦγθθο, 
10 ΡῬιορδαῖ μδββοὲ ἔγοπὶ ἴΠ8 ὑ600]0 δὲ ἰασρο ἴω 
διάγοϑεβ ἢἰπηϑ6) ἰἱτηγηοιϊαἰοῖγ ἴο Ζοάεκίϑ, δηὰ 
εἰγίεδ τὰ ποῦ ΟἿ]Υ νἱλοκοά, Ὀαΐ 4180 ρμἱοσοοα 
1τουρῆ, δἰ πουρῆ, [Ὁ 18. τὸ} Κηονσι, ἢ6 85 ηοξ 
δοΐθα!ν δἰ ἴῃ 186 σα] απ  Ἐἶ65 ἐμαὶ δηβυοά, Βαϊ 
ϊ 18 ποῖ ἜΧΔΟΙΪΥ ᾿δαὶ 8 ἴο Ὀ6 ἀοῃθ ὈΥ͂ ἴδ 6 
ὀχίσθγηαὶ ϑυοτὰ οἵ ἴΠ9 Βα Υ]Ο Ἶδὴ8 ἰΠδξ ΟΟΥ68 
ὮΘΙΟ ἰηΐο νἱ ον ; ἰΐ ἰ8 [9 οχοουζίου οὗ [8 1ογὰ δ 
)πακπηεπῖ, Ὁποῦ ἔπ6 βαπιαὲ ἴοσττη δηὰ οὗ 
ΒΕνΕΓΙΥ 68 ὑπαὶ ἡ ΐοἢ δὰ Ὀδοη Ὀχοδοη ρα ἴῃ {86 
ἔοστωεν ρασῖ οἵ {πε ν]810}---ἴ 6 ὕβγσοτβ οἵ Η]8 ἄγανγῃ 
“ἥΜοτά. πὲ δινογὰ ἱξ Ὀὰ[ δὴ ἰϊπασο οὗ 86 πᾶὰρ- 
τηθηΐ ἰϊβο]ΐ, ὈΓΕΟΙΒΟΙΥ 48 106 ἀενουτίησ ὅτε δὰ 
Ὀδέπ ἰπ [πο νἹδίου ἰϊηπηθαά αἰ δ}  ρτγοοραϊηρ ; ἀπά 1ἰ 
ἐμ ποῖ 16 1088 ἔτι ἴῃαΐ οἰζάδῃ [611] ἀπᾶορ 18 
Ροπογίι! 5ζοκο, Τῃοῦρἢ ἢ6 ῬΘΥΒΟΙΔ]]} 
10:6 σαἰαβίσορῃθ, ὨὈγίνθῃ ἱρηοτηϊ ἱ οἸΒΙ Ὁ ἔσοτη Ἀ18 
ττομο, ἀοοῃῃεά ἴο 566 ἢΪ8 Ἔα Βαίη Ὀοίογο ἢΐ8 
εγεβ, ἴο ἤδγα {696 δΥ68 ἀπο πιβεί κα Ρυΐ ουἵΐ, δηά 
ἴο Ὅε 164 85 8 τη ϊβο γα Ὁ] δπὰ ἢ θ᾽ 0688 οαρξζνε ἰῃ 
“Βαδῖπδ ἴο Βα ]οΝ, ἢ πιϊμμί πιὰ ΤΠ πχοϑῖ μετΐοοὶ 
βάν ῥύρ Ὅς τερψαγάθαὰ 88 ὅπ σταπὰ νἱοϊπὶ οἵ [868 

Γὰδ βνοχα --- δἰτοδάυ, ἰπ 8 ᾿ΏΒΏηοΓ, Ρῥἱοσοθὰ 
σου ἢ ψ ἢ δ ; ἴον, ἴο ὅθ. βίγοη σι! ἰάεδ! ἰϑις 
δρίγ οὗ 186 ῥγορῃεῖ, ἰῃς νι ιοκοηθ88 δῃὰ {116 
ευροτὶ, ἰΠ6 δἷπ δπὰ ἰΐϊβ ῬΌΠΙΒῃηθηΐ, ΔΡΡΟΔΣ ἰη- 
ΠΡῸΣ οοπηδοίδα ομοῖογ. ΤῈ ον ΠΓΟῪ ἴο 
ἙΙΘΉ πὰ 88 ἀοδποαά δβεοηθὰ ἰο 186 ὑτορμοῦ 8 
ΕἾΘ αἱ ὁπ. 80 ἱπευϊῦ]ε δῃὰ δὸ πόϑσ, [πδὶ [6 
ὁου]ὰ βρεδῖ οἵ ἰδ πὸ οἴδμπογν δε 8 85 ἃ βίης 
δἰτο αν 1 ἐχὶβύθῃσα. 

ἦΒυΐ ἰῦ 65 ἴο Ὀὲ ΠΟ ΤΩΘΤΕΙΥ͂ ῬΟΓΒΟΠΑ] 1068 δηὰ 
ἀορταθείοι ; [π6 ονοῦἤγονν ἴο ὃὰ δοσοιηρ) 8π6ὰ 
οὔ; Ζεάεκίαῃ νὰ8β ὑο ἀγὰν αἱοηρ ὙἱΝ ἰῦ {116 σοτη- 
᾿οζρμς ΒΘ ΟΤΒΙο οὗ ἴῃηθ Ὀγεβθηΐ βίαίθ οὗ ἰμΐηρβ. 

οτγείοστε, 116 [6 ΡιῸΡεῖ τϑρτοβοηῖθ [ἢ6 ἀδγ 
οὗ νυἱδι δου δ σοτοΐῃρ ΠΡοπ ἷπὶ, Πα 4150 Βρθακβ8 
οὗ ἰΐ δ8 νεὶπρ δ [6 ὉΠη6 ἢ ΘῊ 810 ΖΌΠΟΓΆΪγ δά 
ΤΟΔΟΒοα 118 σΟΠΒΟΤηΠηΔτίοι, δὰ [ἢ 6 σοι μ᾽ οἴθῃθβ8 
οὗ ἴδιο συ τὰ ἴο ἤδνο 1ζ8 μΓΆ]16] ἰῃ 0116 σοτη- 
Ρ]εἴε δηὰ ἰογπλη8] σδμαγαοίοῦ οὗἩ [6 Ἰυάρτησηΐ. 
ΑΙ πιυδῖ δον Ὅδ τηϑίῖο (1. 8ο0]4 [6 :- ἴδ τιΐγο οὗ [86 
ἨΔῈ ῥγίεδι ((8 6 δι Ὁ] ἢ οὗἉ Πὶβ οὔοἶα) ἀἰ σον ἀπὰ 
ἸοΠΟΌΥ, 48 ἴΐπα τοργοβοηϊδονα οὗ 6 σοηϑοογαίοι 
“πἃ ὈΓΙΟΒΕΥ ΡΘΟΡΪ6), 45 ψ6}} 85 {π6 σγσοσπῃ οὗ [ἢ6 
Κίῃμ, νὰβ ἴο δθ μαΐ Ύαγ, διὰ ονθγυ Βὶπρ ἱαγποὰ 
1 ρ5ῆ. 6 ον. ϑοἢ ἃ ὀοηνυ]δοά δηά αἰβογμδηϊζοιὶ 
αἴαϊο οἵ {πίπρα 'νδϑ Θρργοδοῃίημ, ὑπαῖ, 88 1ΐ 18 βα!α, 
4“ {815 δου) ηο ἰοηρθῦ Ὀδ6 ΤΠῚΒ τ 1 οἴου ψογάξ, 
ἘΟΙΠΙΗΡ διιουϊὰ ὃς Δ] ον θα ἴο τοτηδίη ψμδί 1 δὰ 
Ὀσδη, ἰδ 8ου] ἃ Ὀ6 ΠΟ Π6Γ ὑΠπρ ΤΠ Δ ΓΟΤΤΩΕΓΙΥ͂ ; 
4.8 ἴκ' ῬΓΕΒΟΏΓΥ οχρ͵αίϊηεὰ ἴῃ τι αὐ [οἸϊονβ : “Τὴο 
ον 14 ὀχαϊτοὶ κα [6 εἰμὶ ἰδ Ὀτουσυῦ ἀον,᾿--- 
« Ζόπογα] τα νο]υ τοῦ, ἴῃ 10} 116 ονέισαταά τοῖδ- 
ζάομδ οἵ ἰδ ΐηρπ δου ὰ ὕθ τηιμ]9 ἴο τ κα δ Ρίδορδ, 
ἦλι ιδῖ τε) αϊοη ὩΡΟῚ ἴ]6 ΡΘΟρ]8 ἴου δανιηρ 80 

Υ͂ γεγνογίεα {πὸ τογαΐ τοϊατίοπβ οὗ βΑΝΝ Ἧι 
οἱ {Π|| ἀχοη δ δα ραυϊοἰμαίονβ ἰῃ ὉΠπέ86. Γονο]ι- 

Ἐἔί ἣν ὅγε ναγοὰ οί ἴο ἐχρϑοῖ δΔὴΥ βδοι(]ο δοῦ- 
αἰϊΐοη ἴο ὁοτὴς οαὐ οὗ ἔπϑι , “ 118 αἶνο,᾿ ἰΐ ἰ8 
αεϊὰ, “8})4}} ποῖ Ὅδ,᾿ ἰδ 884}} ποῖ αἰ π ὕο ροῖ- 
ΞΩΒΏΘΏΟΘ δΔηἃ ΒΕΟΌΣΙΥ ; δῃὰ 80, ον ὮΓΟΥ 18 ἴο 
ἔοϊϊον ονοτίίι τον ἢ “ΠΟΝ ΘΙ 81}8}} ἴἱΒεγο Ὀδ χαβῖ, 

ϑαγνὶνοά ᾿" 

207 

ΠΟΘΙ ΒΟ ΌΓΓΥ ; 411 ΤΠ ΪΏρ5 841} Ὅ6 ἴῃ 8 δἰαῦθ 
οἵ δΒυοίυδίίζοη, ἈπῚῈ}] [8.6 Δρρεαγίηρ οἵ (1106 ρτεδὶ 
Ἐδδϑύογου δῃὰ Ῥυΐποθ οἵ Ῥοδοςβ. "᾿- ΑΙ ΕΒΑΙΕΝ 8 
ξεκιοὶ, ῬΡ. 242, 248.---ῬὌἘ Ε.] 

γετ. 80. Οπο ἰ8 Βρθοὶδ!}ῦ δ πρ]οὰ ουὖὐ δηὰ δρο- 

δ: ΤΟΡΒΙΣοα (οοιη}. ΤΟΣ. 19). --ὐὸῃ ἰδῃοῖ: “φτγοίδῃα, 

ΟΥ̓ “᾿βϑογ ]ορίουϑ,᾽ ἂς "Ὁ (γ)1ὲ τ608}} 86 σοηίγαϑέ 

ἴο Ῥὴν ἴῃ σἢ. 1. 18) δίαπάβ Ὀοδίάο ἰ. 'Γ[Ὧ6 

ΟΒ]άθε ψίνϑα : ““ψουτῃν οὗὨ ἀοδίῃ, "---ΟΟἸΡ. δἷ οἷ. 
χὶϊ. 10.---Το ἄδν ἰ8 τη ϊπηε οὗ 70 ρεΐ, οὗ 
ῬΌΠΙβῃτηοηΐ, οὗ ονογίμτον (1 ἥμπι. χχνὶ, 10 ; δ. 
χχχυΐ. 18 ; Φοῦ χυὶ. 20). ---Ἰὸ ὕχηο οὗ {μ9 
ἑπίαᾳυξίν οὗ 6 ομὰ (οἢ). Υἱὶ. 2) ἰ8. ΨΒδη ἱπ] ΠΥ 
(Ὀσεδοὶ οἵ οδἵδβ) Ὀγίημβ ἴπ6 ϑηᾶὰ ((οῃ ΓΆ } }γ). 
[(8σην., Οοσσ. : ΤᾺ6 δῃμά- μι] 88 [86 ἰαβϑὺ δηὰ 
αἰπηοϑῖ.}] ἢ ἢδῇ ϑθηδα ὑπ6 δπὰ 8 ἴο Ὀδ ἴδιοι, 
ον [Ὁ Ζεοάοκίδῃ 8 συ]ῦ, πιο 15. ὑπογοίογε {}}9 
Βυ ͵ οοῖ οἵ δαάγεββ, Ὀγτίηρβ ἱΐ δὺουῖ, ων. ὃ] 
βῆον8.--- Τὰ ἱπδηϊτθίγα ἀρηοῦθα [ῃ6 τιϑγὸ δοίΐοι, 
σἱτουΐ δἰδίϊπα ἴγοπι ΤΠ οπὶ 10 ργοοοεὰϑ (Η ἘΝΟΆΤ.), 
ΤΏΟΓΘ ΘΧΡΓΕΒΒΊΝΕΙ͂Υ [Π18} {118 ἱπηρεταῖίνο ΠΕΣ, ἴτο πὶ 

ΡΝ (188. χχίΐ, 18: "“ΘΉΨΓΑΡ ᾽)), ἀθηοῖεβ ἰῃ {δ 

Ῥαμπίαϊδυςἢ (11 {1π|68}) ἴπ6 Ὠοδα-αμὰ (ὑυγ 8) οἵ 
ἴμ0 Βἰρῃ-Ρο8ῖ. ΑΒ 1.5}. ἔτοιῃ ν.5}} (ἴο 80- 

του), ἀορηοῖοβ [6 Του 8] οοψῃ, δὰ ἢ} ϑἰα πὴ 
ἴον 1 Κίμράοαπι ἰπ οοπ γα ἰϑυἰπούοη ἴο {πὸ ἢ 5}- 
Ῥυοϑιμοοᾶ, 8ὸ ΝΠ (ἴτοτη Ὠγ.) σου] 4150 θὲ ἰάκϑη 

ἷῃ 48 δβοϊυΐε σορ γα ϊϑιλποῖϊοι ἰο ὙΠ, -- 88 

Ἡϊισὶς ἱπίοστοραι γον τε πᾶθιβ {: “411{0|᾿ ὁ’ ταῖϑο, "' 
ΟΣ ““Ἰμδἰηἰδίη ἴῃ ο]ενειίοη, "ἡ Βαΐ (μαῦ (π6 ΚἰηαὶΥ 
αἰσηὶγ 9ϑμου]ὰ τειηδῖη ἀπίοιο δα, σαηποῖ, ἴῃ [8 
Ἰἰαδιῖ οὐ ὉΠ σοπίοχί, Ὀ6 ἃ τιαίζεῦ οὗἨ ἀποιγία!ηγ, 
Βηα ὄνθῃ ἴῃ ΗἰΖζὶ 8 ορἱ πίοῃ θεόν 5 ποϑεϊνο 
ἰο 86 ἢ} 6 φαδεβίϊοῃ 18 ἀπιουὈύθα, ΠΡΟ ΔΕ 

ἰηῃ 188. 1χ]]. 8, σοτῃ Ὀΐη 68 ἴδε ἡ ν Δα ΡΓΙ ΘΒ, 
ποῖ τ ΤΟΥ ἴῃ ἃ ἢστγαῖννο βοηδο, Ὀπ οἡ ἴπ στοαμά 
οἵὔ ἔχ. χίχ. 6. Βεβί 68, ἘΖθκίεὶ 18. ϑροβ κὶηρ οὗ 
{Π6 οῃά 88 ἃ ἢ οἷο, ποῦ οἵ {πὸ βυνογβίοη οἵ ὑπ6 
Κἰηριίοι ΤΩΕΓΕΙΥ͂ ; ΔΙΓΠΟῸρΡ ἰδ οομθβ ἴ0 ῬΆΒ8. 
ΒΡΘΟΙΑΙΠΥ͂ ΟΥ̓ Τη68}8 οἵ ἴδ6 ἰπίαυ οΥ̓ 1Π6 Κίπα 
ΜΠ0 18 ἀροβιτομἶζοα, δηα ἦδο Ἱπὰρταθαΐ (νεγ. 82) 
Ροϊηῖδ ἴο [6 ῥυγοβιῃοοὰ 88 ν.8}} δ πε του]. 
Τῆυβ οί ἰπρ τοπιδὶῃ5 Ὀπΐ ἴο ἰηἰετρτεὶ ὈΤΠ 88 

ΒΥΠΟΣΥ ΙΩΒ ἢ ΘΠ. ονϑὰ ὙἹΓΒοιιΐ ἃ ΝΕ Ο, 

ὙὮΪ6 οδῃ 6 Θδϑὶϊν δι ρρ]) θὰ ἔγοια {π6 οοηίοχι 
(Ζοάεκίαῃ ἰφ ἜΧΡΓΘΒΕΙΥ ἀεδίσηαῖθα ““ Ῥγίμοθ οὗ 
18γαϑὶ "" ἴῃ νοῦ. 80). ΟὈμδοη δ ΓΥ, ““ δοηΐδησα οὗ 
ἀδαῖδ 'β ὑσοῃουπορα οἱ ἴδ6 ὉΠΘΟΟΓΆΟΥ, ἡ ποσον ης 
ἴο 1ϊ8 ὀχ ἴοσι, ν᾽ ἢ ἴἢ6 ἢ ΠἸΒΊΟΓΥ οἵ ἔλθ 

6 δι υϑοαθῃΐ ἴω ἴΠ:6 οΧῚ]6 σοηἥττηβ. ΟΟΙΏΡ. 
ἰὴ οἢ ἴλιθ [(οὐς. ἴβίκες ὈΟΤ ἃ5 ἀεδὶᾳ- 
παίϊηρ ἴλο ΚΙ ΟΣ 48 ἃ Μ0}}016, ποὲ τηγεὶν Ζοάθ- 
Ἰκίαν 8; διὰ ἴθθη υπάοτείαη δ ἴΠ|6 ἴο] ΟΠ ὧδ 
τοϊογιΐϊηρ ἴο ἴπ6 εἸενατίοη οὗ ἤπθ Αβῃιοηθδῃ8, 
ΨΏ086 ΟΜ, δονόγνοῦ, νΌ]]ὰ ποῖ Ὀ6 ἴδ Μαββιαηὶο 
Ο16 Ῥτοιηΐβοὰ. [Ι͂π γείθγοῃσαθ ἴο {}}18 ἰαὐζεν, ἔλναὰ 
ΓΟΙΔΑΓΚΒ : “Τα σοττυρῦ ΘΓ ΪΥ Κιησάοηι 15 ποῖ 
ἐιϊ8 Μοβδίδιϊς Κἰηράοτῃη ΜὨΐοἢ ἰδ ἴο δοιο.᾿Ὑ-- 

τήγῦ ἢ (θυ 67) ἱπα οαῖθθ, δουοογάΐης ἴο πποδὲ 

᾿π οτρτοῦοσβ, [86 σοι ρ]οῦθ Δαν ΓΒ οἢ σῇ ἐπδ οχἰβῖ- 
ἱπν οἰαΐδ οὗ ὑιΐησβ (νον, 82), 80 1:8 {Π|ὸ Ἰονν 18. ἕο 
ὍΘ εἰοναϊεα, αηὰ [6 ἸΟΙΥ πιαάθ ]ον, 88 τυϑγ, 8:2 
δῆονβ, ὉΥ Φεῆογθῃ. [δ8γα}] μανίῃηςφ δοαβοὰ ἢοσβοὶῇ 
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ὈΥ οἷ, αοἄ ὑβογου.} Ὁ αΌα8659 ΔῸΣ ΟΥ̓ ΡΒ ἰΒΗτηΘὨζ. 

Ἡᾶν. ἴα,κοβ 51-- ἜΑ 88: ““Τυτηοὰ ᾿ονψαγὰβ [ἢ0 

ἴον," ἃ σοπδίγυοίδο ργασπαηβ, ὈσϊοΚοηΐηρ ἴΠ6 601.- 
ἀδβοθηβίοῃ οὗ αοά, (ὐορατεὸ δὲ οἷν. χυϊΐἹ. 24. 
ΤΏ Θη '᾿ΝῚ νου]ὰ Ὀ6 πηάἀογϑίοοά (ῃπ8: ΤΙ ἷΪ8 (πμαΐ 
.λ8 780 Ὀόθὴ Ὀτοῦρΐ 1007} 18 ποῦ [ι18, ΠΔΙΔΕΪΥ͂, 
αὐ ἰἴ 8ϊιου] Ὀ6 (δοοσοταϊηρ ἴο 1ΐ8 ΜΈ} Ὀιϊ8 
"ἐποῦ {}18.) Απα νἱτὰ (8 8 οσοπποοΐθα οἷονα- 
κἴοη (οἢ. χνὶ. 24), παι ὶυ, ὑπτου σὰ [6 Μοββίδῃ, 
Δ 15 ϑθθη πῃ δὶ [0] ον ; ΨΒΘΓΘαροΣ 86 Ὀγίπρ- 
ἴῃς Ἰον οὔ 86 ἰρα, νι σἢ 18 ΤΊΟΓΘ [ΟΓΟΙΪΌ]Υ ἀορίοἰθα 
ἴῃ νοῦ, 82, Τοῦ ΠΒ αρσαὶη ἰο ἴ[η6 οχί βίη σοπαϊ οι 
οἵ {πϊπρβ απ ον Ζεάοἰκίδῃ ; δηὰ “ [818 8180, τηθ γεν 
τοοαρὶ υ]αιῖην Ξξ δα, {18 οαβί- ἀονπὶ ῥτιοϑιμοοά 
τη ΤΟΥΔΙΓΥ ἰᾳ. ποῦ (ΠΔΙΠΟΙΥ͂, δοοογ ἴῃς 0 γ6ν. 81) 
ηδῦ ἰζ Βῃουϊὰ Ὀ6, ἀηὰ ἴῃ ἰῃ το  ἐΥ 18 ποῦ, δη 
118 οοπάϊ το δηάυγοα {111 118. ο]εναύζοη ἰη τῃ6 
Οοταΐηρ Οπο' (11, ἰάοαὶ ἱοτταΐηυβ, ἰκὸ ἀφ. χὶὶχ. 
10). τοὶ; Ἢ 82. Τα {πστσο-τοροδίβα ονθσίπσε (ἰουπὰ 
ὮθτΘ ΟἸΪΥ) δοοοσὰβ τ [Π6 ν76}}- ΚΟ ΒΥΠ1Ὀ0]- 
ἶϑπι οἵ [Π6 αἀἰνίπο. ἴδβυδ!γΥ Δ ΚΘῺ 88 διηρῃδίϊο, ἴο 
ἀεποῖο (οἶΑ] ἀσδιτποϊίοη. [Αδοοοτγαϊπς ἴο ΑΔΓ απο], 
ὧξ τοΐετβ ἴο [6 ἔπ το Ἰαϑὶ Κίπρβ, Φϑηῃοίακίτι, 6 Ποἱ- 
δοϊιΐη, δηά Ζοάοἰκίδἢ ; δοοογάϊηρ ἴο οἴογβ, ἴο 188 
τῆγοα ἀοβίγιοςοῃ8 --- [πὸ ΒΑΟΥ ΟΠ βἢ, 86 ατθοκκ 
ὉΠ616Υ ΑΠΠοσοδ 8, δηὰ {πὸ Βοιμδη.} (ΟμΏρ. [8βλ. 
χχῖν.--- δ΄ 2068 ὈΒΟΙΚ Οἡ Πῤξῦ, ΟΥ̓ Πλ6 88 [ἢ ἸΔῃα (7). 

--- Ασοογάϊηρ ἴο τηοκῖ, 0.18 8180 ἰπάϊοαϊοβ δὴ δάάϊ- 
ἐἴομα] ονθεῖογον ; ἰΐ 18 ἸΏΟΥΘ παίαταὶ ἴ0 τερασγὶ 11 
ἃ8. Ὀοϊοϊκοιΐηρ 086 Ῥγοδθηῦ Οὐ θσ ΓΟ. ΓΝ, Τη88- 

οὨ] πο, Ὀοΐης σοπϑίτιοα τ]ὰ ἰΐ, Βυνν8 ΠΝ ἴο Ὀ6 
πουύος, Βιυιὺ [818 ἱπνεγίθα βἰαΐο οὗ ὑμῖηρβ ἰ8 ποῖ 
ἴο Ὀθ ἴογ θνὲσ. Ψ, δοοογάϊηρ ἴο 118 τοοῦ- ϑἰρῃίῆ- 

οδίΐοι, πο] 68 [86 δαΐυτο, 80 ἐμαῖ [Π6 Ῥογβοη ἴἢ 
αυθβῦοη ὈτΐπρΒ ἴο 8δῃ δπαὰ {μ6 ΟΥΟΥΓΏΓΟΝ, ΟΥ 188 
δραδβοιηθηΐ ἴο “ ποιπίηρ, ̓  ϑἴηοε. Ηδ οομῃρ]οῦθβ ἱΐ, 
.6. τιαῖκοα Ὁ σοτηρ]οῖθ 1π ἴοτιῃ ; Ὀὰΐ δ ἴῃ 6 881|6 

τίπηο, τοῦ ἢ τϑϑ]ζαύίοῃ οἵ ἔμ ἰά68 ἴῃ [ἢ 6 “΄ ΟΥ̓ΟΤ- 
τὨτονσ οὐ “ὁ ὑτοῦρεῦ Ἰονν,᾿ οἰοοῖβ ἴπ6 [018] πο. 
--Το ἱπάρτηθηὺ 18 αοά᾿ 5, Πεοαῖ. 1. 17, Ὁπογοοα 
ὮΘΙΟ 4180 Φϑβονδὶ χῖνοϑ τ, ΤῊ ΟΧΡΓ ΒΒ Οἢ ΒρΡΘΘ ΚΒ 
οὔ το- ΒΑ Ὁ} Βηταοης οὗἉ “ὁ ἴΠ6 ιιάστασην ̓ ΌΥ͂ ΠΊΕΔἢ8 
νη ϊοῖν ἱποϊυάθ Τδαβυβοιπθιῖ ; [Ὁ ΘΙΠΌΤΘΟΘΒ [Π6 
ΤΟΥᾺ] δηὰ γμγοβῦγ οἷἶοο (ἔχ. χχυ!. 29; 1 Κὶηρθ 
111. 9 84ᾳ.). Οοπῖρ. Ὀοδῖάθβ, ἕξει. χ χ 10; 58. 
Ἰχχὶϊ. 1, [884. 'χ. 6, χὶ δ. 1 : Φοῦ, χχῖδ, δ, χΧΧΙὶ. 
17; Φοδῃ νυν. 22; Αοίϑ νἹ]. 14. 

᾿Π ΑΡΡΟΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΕΚ. 82. 

[΄“ὲ ἐδ βᾶνθ πο ᾿εβὶ  ατος ἴῃ Ὁηἀοταίδη δίῃ 
ὍΥ [18 ῬΕΓΙΒΟῚ ἴπ6 Μοβϑίδῃ, ὙΠ ΠΟΥ νγὸ ΤΥ ἢβ᾽ αὔα, 
᾿ ὅτ} ἢ ςοπιθ8 ἴο ψῃοηὶ ἴδ 6 Τρῆΐ ἰ8,᾽ οτ, “ ΤΙ] ἢ 
οοηθ8 ἴο ὙΠοΙη ἴΠ6 ᾿υἀριιθηῦ ὈΘΙΟΙρΒ;᾿ “δπὰ 1 
εἶνο ἰζ ἴο αἰπι.᾿ [1 18 ποῖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 881 ἡ μδῇ γὰ8 
ἴο Ὀ6 σίνοῃ Ἀἷπ), δηα βῃου]ὰ βίδη ἀ ναϊζτηρ [ῸΓ 1185 
ῬΓΌΡΟΥ ῬΟβϑοβϑοῦ {ΠῚ ἢδ βῃοι]ὰ οοιηθ; Ὀὰΐ [ἢ 
σομΐαχὺ ρῥἰδίηΪΥ [οσ Ὀἱά8 115 ἴο υπάθγεΐαπα δηγιδὶηρ 
1668 ΛΔ ψ ηδῦ ννα8 ἰδίῃ αὐναν --ἰῆ6 ΓὨΪ ΠΡ ΤΕΡΓΘ- 
δϑηΐδα ὈΥ ἴΠπ6 ὑΓΪΟΒΕΪ ταλῖτο δηὰ ἴῃ γογαὶ ΟΤΌΟΨ. 
ΤῊ ἵσιιθ ΥΟΒΕ}γ αἰμπὶῦν, δηὰ [ἢ6 ῬΤΟΡΟΙ ΤΈρᾺ] 
ἰοῦ, Ὁ ἴο "6 3ΌΠη6 [ὉΓ ἃ ἔτηθ ἰηΐο Δθογδμιθ ; 
ΒΟΙῺῚ8 ΒΑΓΕΪ8)], ἰθιη ΠΟΓΆΓΥ, δπὰ δυοίπας ηρ ῬΟΒΒ68- 
βίου οἵ ἔμεπὶ τηὶσῃΐ Ὀ6 τεραϊηθα, Ὀπὺ ποίπίησ 
ὨΔΟΓΘ ; ἴθ δἀθαυδῖθ δηὰ ρβουτηδποηΐ τερ] ]Ζαύ ἢ 
88 ΟΥ̓ ἴρ ὕὈ6 οαπά ἴῃ [ἢ8 Ῥϑγβοι οὗ Μεββ,8}, 
Ὀροδιδα ἱπ Ηΐπ δοπα ὰ8 ποτ ἴὸ Ὀ6 4 δ Πρ 
Τοργοβοηϊδίῃ οὗ ἴῃ6 αἰἱνίπηθ τὶ ρῃὐθουβηοθθ. [ἰ 18 
ἴσιο ὕπο γ Ἧ88 οι μὶηρ 110 ἃ τοβίοτγαι οι οὗ [86 

βίδῃηἀϊηρ δηὰ ΒΟΠΟῺΓ οἵ ἴῃ6 ργιεβϑίμοοα αἴϊοσ [86 
τοϊγη οι (πο ΒΑ Υ]οΙ ἢ οχιΐθ ; δηΐ Γ [86 1684 
ΘΌΓΓΘΕΙΥ οηἰογίαϊηθ ΡοῚ {π6 βυθοῦ ΓΟ σοῖ- 
τοοῖ, {πόσο πρὶ κὐυῦτ ἴῃ ὑδιαῦ ἃ [Δ]]τὸ οὗ 6 
Ῥγορἤθου. Βειῖ 1Ὁ0 68 ψὰ8 ηο0 σας τεϑίζοσαϊϊ οι οὗ 
186 ὈΓΙΟΒΟΥ, ΔΠΥ͂ Τ]οΓῈ ἴμδη οἵ ἴδ τεραὶ αὐ 
αὖ ἴῃ {τη6 Βροοϊδοά ; 1 8 Ὀιύ ἃ Βηδᾶάον οἵ ἔδ6 
οΥἸσὶπδὶ σαἴοσγ. Εοῦ ἴμ6Γ6 'τῶϑ 0 ἸΟσεῦ ἔἰι6 α18- 
ἱποῦνο ργογοραῦναε οἵ [π6 ὕτίπι πὰ ΤΊ τ Πιΐπὶ, 
ΠΟΓ (Π6 δΓῇκ οἵ ἴῃ9 σονδηδῃΐ, ΠΟΡ ἴῃ6 ρΊΟΤΥ ονθυ- 
βδάονπρ {Π6 ἸΠΘΙΟΥ-ϑθαῖ ; 81} νγ88 ἴ) ἃ ἀθργαβθοά 
δὰ τηϊτιἰαῖοα οοηαϊιζίίοη, δηὰ ονθὴ ἰδαῖ δυῦ- 
7θ6ῖ ἰο ΤΩΔΩΥ ᾿Π’ΟΓίσγθοοΒ ἔγο) {Π6 Θποτοδοῖ- 
τηθη8 οὗ ἰογεϊζῃ ῬοεῖΒ. 30. τῇῦοἢ ΟὨΪΥ νγὰδ 
ἜΜβει Ῥοἢ ἰῃ τοβροοῖ ἴο ἴπθ ρῥυϊεβιβοοὰ δηὰ {ῃ6 
Ἰησάοπι, 88 ἴο βου ὑπαὶ {π6 Ἰ,ογὰά 81 ποῖ ἔοτ- 

βδκὸη Ηἶβ Ῥξορ]θ, δηὰ ἴο δεσνθ δ8 ρ]θάρο οὐ {}ις 
σοπληρ αἴοσγ. Βιυΐ ἰ 858 ἴο 186 5.1}}-Ὁ [ἶνο, 
ταῖβοῦ πῃ [26 ργεβοηΐ βίδΐθ οὗ ἰΒΐηρ5, ἔμπε {6 
ΕΥ6 οὗ [αἰ 88 αἰγθοῖθιὰ ἴο Ἰοοῖ [ὉΓ 16 Ῥγορεν 
γεβίογαϊϊοη. Αμπῃὰ Ἰθβὺ ΔΗΥῪ βῃου]άὰ Ἴἐχρεοῖ οὔ μεῖ- 
ψ|86, [6 γγσορμῃοὶ Ζθοματγίδη, αἴζοτ τ 6 χοϊαγη 
ἴτοπλ ΒδΌγίου, ἴοοκ ἘΡ ἰδ6 πηδιΐοσ, 88 ἰὸ τ ογο, 
ἼΘΙ ΕΖΟΚΙ6] δὰ ]ἸοΙξ ᾿ξ, δηὰ ἰποϊπηαϊο ἰῃ {Π6 
ΡΙαἱπαϑὲ τηϑηποῦ, [μα αἴ ᾽88 ΤΠ 6 δοοοι 5 θα 
88 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΟΡ ἰδκηρ ἰηΐο δοοοαηΐ ; 1 τγ88, 
αὖ [Π6 πιοϑί, Ὀυΐ εἐοἷηῃρ ἴῃ ἃ ἤσιυτε ψῆηδὶ οουὰ 
ΟἿΪΥ Κπὰ [8 Γ68] δοοοι ΡΒ τησηῦ ἴῃ ὑπ Ρεβοῖ 
δηα ψοιὶς οὗ Ν δδβίδῃ. ῬΘΟΙΑΙΠΙΥ͂ δῇ οἤμδΡ. νἱ. 14: 
"Απά δὲ (ἴδ6 ὈγΑΠΟὮ) 8}}41}} ἃ 116 τριωρ]ὸ οἵ 
[86 1ιοτὰ, δῃὰ ἢ6 8}14}} Ὀδαγ ἴΠ6 ρίοτγ ; διὰ 8}4]} 
δὶϊ δηὰ τῦ]8 ὉΡΟῚ ἢΐ8 Τῇτοηθ, δὰ ἣδ 8}}4}} Ὀδ ἃ 
Ῥγίοδβὲ Ὅροη ἢἶβ [ἤτομο.᾿ ΤἬι8 [86 τηϊῖτο δῃηὰ {110 
οὔονγῃ ΘΓ ὈΟΓ}} ἴο πηδοῦ 'ἰπ Ηἷπι, διὰ {πὸ ἰδτηρὶθ 
ἴῃ 118 ΠΟ ]εδὲ βθῆβο 6 θ011ῦ, δηὰ (ἢ αίογυ 6 οὔ- 
ἰαϊπαᾶ, δ ἢ 885 ἰδ Ὀδοδηθ ἴμο [,οσὰ᾿8 Αποϊηϊοὰ ἴο 

838638. ΜΘΑΠΜὮ1]6 4}} νὰ8 Ὀὰὺ ῬΥΓΕΡασδίοσυ δὰ 
τ ΥΜΉΘΙΒΝΣ ἰδὲ, ὑΡ. 244, 246. 

γοτβ. 838-57 [28-52] ΑΑσαϊπδί Απιτιοῆ. 

ΑΒ {86 ἐάνοι οὔ ᾿5γδθὶ δὰ ἢΪ8 οουῃϊοσραγέ ἴθ 
[86 Μοββίδῃ, 80 [6 ἀεο]αγαίίου “" δραϊηδὲ Ψ6γι- 
88 161} " ἴῃ γΕΓΒ. 21-24 8α. ἤπἀβ [8 σουίεγρατὲ ἴα 
ΤΠΐ8. ΡαΛΑρτΑΡἢ ; ἤΘΠ66 αἶβο ἴῃ δηδίοροιϑ δχρτθϑ- 
Β[0}8. -οΟἾ ον. 88, ΒΘΡΙΌΘΔΟΒ ἴ5 ᾿π͵υγίρ ὉΥ νοτιὶ5: 
ΑἸ ΓΘΟΙΥ,--- τον! ηρ ; ΟΣ ἱπά γθοῖ]γ,--- δἰ ΓΖ οίβοι. 
ἴση. ΤὨΘΓΘΟΥ ἰδ τηρηϊτίοι τπδάθ οὗ ἴπ6 Ατὴ- 
ΤΩ ἢ 068 8 Π]υβίταϊοὰ, θη Βα γίοη ἢγδι οἵ 4}} 
ἰπῇἼϊοίθα Ῥαηἰβηιπθηῦ οἢ Φοταβα]θπὶ, Αταπιοῃ ἑοος 
οὐσσαδβῖοι ἴο Ὀοιϑί ΟΥ̓ {πὸ Ὀοβίοχοὰ (ςἢ. χχν. 8, 6 - 
ΖορΉἢ. 1ϊ. 8; [Δπὶ. ἱ. 2, 111}, 61), δῃηά ἴο δρρ]διὰ 
[Πὴ6 ΘΟΠαΊΘΓΟΙΒΌ. ΑΠΙΤΩΟἢ 8 86][-χα]αϊίου πδὰ 
Ἔχ Βἰ δ᾽ τοα 1861 Ῥγϑ ον ὈΥ ὉΠ οἷν βεϊσζίηρ ἃ μογ- 
ἰἴοῃ οἵ ἴδ ὑγαπ8- Φογδπὶς ΤΟΥΤῚ ΠΟΥ οὐὗἨἉ [86 ΓΟΓΙΩΟΣ 
Κίησάοπι οὗἉ 18γ86] (761. χ]ῖχ. 1 8α.).---Οοταρ. νϑυϑ. 

14, 19, 1δ, 20. οσῦ, διοογάΐϊηρς ἴο αδβοη., ἴος 

ΩΝ (ἔτοτῃ 5). ἰο εσαμϑὲ 0 σοπδιῖε (). 

Οἴδπετα : ἴτοπι (η5, λοίαἑπρ, εοπέαϊπέησ (οἰ. χχτϊ. 
82); Δ]ιποβὺ δ νεγθῖ}}}γ: α πιο αϑ Ὠοδεὶδίς, οὐ 

(059) αϑ «πμοὶ αϑ οὐαπ δε. ἨΚΝΟΒΤ.: αδυπααπεῖῳ. 

Ἡσῖσια: ἐο ἀατεῖε; ῬΓΟΡΟΙ͂Υ : ἐὸ πιαΐο ἐλε ενοε αἀμὲὶ 
φ' υἱοίοα. (Οχγπιοτοῃ. ).--- αὐ 1 τηΔῪ αἸἴογ, γος. 
1δ.---,οι, 84. 53,, Θαυἱνα]οπῦ το: “ποῦν Εἰ ϑδη ἃ - 

ἱπρ' ἰμαῖ,᾽" δηὰ ἴο δ ἰδἸζθη 88 βϑγθη θῖῖο. Εν δα 
ἰῃ Ατηπιοῃ, {]ογεΐοσο, ἴα ̓ϑο Ῥγορμδὶε ἱπὰ ἴαϊϑο οοσι- 
βάρῃοοὶί ΟἿ. χῆϊ. 6, υἱἱ. 9; 9961 χχνὶϊ. 9, 10. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

Κι κν.: ΤῊ οτγδοὶοθ οὗ ΝΟΥ ΠδΠΘΖΖΑΡ, γον. 26, 
ψε ἢ 16 ΠΟῪ μοϊηϊοα ἰο 6.86] 6 πη), δῃον θὰ Ατητηοθῃ 
ἔα]θε. 866 Κοὶ! ἱπ ορροαϊϊοῃ ἴο {μιὶ8 ὩὨοΙΟΏ. --- 

τγῦ, ΗΙτΣ. : ἴδιο οοἰξϑοίοη οἵ ἴδ διότ δ Ὀεΐῃς 

Ῥδοοὰ (τεδάϊῃρ ἈΓήν) οἢ [πο ποοῖζβ.0 (Οἵ [6 

Ῥἱετοοά - του ἴ Ὑ Πογείοσο [8 αραίη 7) ΟἸΒΟΓΒ: 
ἘΠ 1 τὰν ᾿ΔΥῪ ἴδ6ο; ΟΥ: πδὶ οἠθ ([})6 ΘΠΘΙΥ) 
ΤΩΔῪ ἰΑῪ ἴΠθ6; ΟΥ̓, 88 Εν δὰ (ἰ ίοΥν φ ἐλε Ῥεορίε 
ΟἿ ]ογαεὶ): 868 ἰδ ἷμ (8)86}7 Ῥγορῃοδιθοὰ ἴο {πὲ 
τι τΠπο 5114}} Ὧδ Ἰδϊὰ οὐ ἴδ6 πϑοκβ οἵ ἴ9 ονγ8 
ἴο ἀσείγου ὑπεπὶ, 1 νν}}} τοΐαγη {1166 ὕο ΤΗΥ͂ βῃθδί, 
--Ὀδηιοῖγ, [86 βΒιπογά,ρῦ {π6 ΑἸπτηοηἶζο8 Ἡ ϊοἢ 18 
δήάτοοθεά. [Ιᾧ ἀορεπαὰβ σγαῖμοῦ οὐ 1ῃ6 ἔοτοβοίηρ 
ψοῖβο. 706 μέοτοορα- αἴ [19 νυἱοϊκοά--- 
ἔτοιῃ διηοὴς ἴπ9 δον; ΟΟΙΏΡ. γθῖβ. 80,19. ΤΏΟΥ 
᾿βανα σϑοοϊνοὰ ἐπ ἀσδίμ -Ὀΐον οἵ [86 ϑνογὰ οχ 
ἘΒεῖν ἤδοῖα, ϊοἢ τὲ Ὀγουρης ἱμΐο Ῥχοσαΐῃθποθ 
ἴου ἴῃ6 βεῖα οἵ ρμίεϊοτία!ὶ ἀοσθοτριΐοθ. ὙΤΠῈ8 
Αττηοῖ ἰδ ἡυάροα ᾿ἰκὸ [6 ῥτοβίγαϊο δ άδῃ, νΐο} 
ἐξ τηοοκοὰ. (οπιρ. νον. 80.-- γεν. 86. Αἀάγοθα 
ἴο Διπῆου. Τῇ δ'νογὰ, ψ Ἐ]Οἢ 18 [0 Ὀ6 Βιρρ) θά, 
ἦδ ἠοῖ πηοηὐοιεά, Ὀδόδυϑα ἰδ ἀο068 ηοΐ δοϊῃθ ἱπῦο 
δϑοοουπὶ ἱπ οοηίταϑὶ ἴο [ῃ6 βΒινογὰ οὗ Οοἀ 8 γϑῃ- 
ἕελῃοο δραϊποί Απιῆοπ. ΤῺ ρΌποΓ (3Ὡ ὅπ, 

τε Ῥαϊδοῖ, πη856. ἔπ 61.) δ ζὑγηδῖοβ πΊ ἢ ἔδιηὶ- 
εἷποδ, ἰππὸ δυσογά- 10 ΤΏ Ὁ110}} [6 πδιΐοη 88 
αι ἰδτηΐἶηα ἰάοα. εὐονμ }, ἱηδη. αὖ6ο0}]. ἃ8 ἐῃ ψογ. 
81.] ὙΤΒογοΐοτθ 8}} γοδβίδίδηοθ 18 ναΐη. (αι. 
χχνὶ. δ21) [{ τοοοΐνοβ ἐζη βοηΐθηοδ ΤΤῸΠ 76 ον, 
-οὀᾷἰνν μὰ πεγο ἰὑ οὐκί μαϊοὰ. Οομρ. Ψοθορῇ. 
«Απίϊᾳ. χ. 9. 7.---ΟἸ. χνὶ, 8.---ΟἈ. χὶ, 10. [(β8Βου]ά 
Οὐδ, ὙΠ Φοτοπμθ, πὶ νὰ ῦ. 85 (ΔΒ ἢΐ, νον. 84) 
Γεζαγὰ ἴΠ6 ΒΑΌΥ ΟἾΔ 88 ἴΠ6 ὈΘΓβοηϑ δ ἀτοββοὰ, 
80 {Ππῖ ΨῚῈ [6 : "' ἀραΐηδὲ ΑἸηπλοι, "ἡ δῇ : ““δραϊηϑὺ 
ΒΔὈΌΥ]οὴ ᾿ ἰ5 ἰοὶπεα, ὑὈπὲ ν ἢ ἢ ἔγοτα ἰη 6} 11 0}6 
ΣΟΔΔΟΙΒ 18 δ᾽ ΠΙΡῚΥῪ ππΡεῖθον οη νὸγ. 10 ψνουϊὰ 
ποῖ Ὀὲ ΟΡροδοὰ ἰο ἰῃϊ18 γίογ. Α βοραγαϊίϊοῃ οὔ 
 ομοναλ αι δυογὰ ἤἔγτοπι ἰπδὲ οὗ ΒΑΌΥΪΟη, τὰ ΐο ἢ 
85 ΒΌΟΝ ΒΟΔΙΟΕΙΥ ΘΟΠῚ68 58.}}} Ἰηἴο δοοουπῖ, 6806- 
οἰ! γ ἴῃ τοίογοπου ἴἰο δαὶ ψὨϊοἢ [}Ὸ]]ον 8, ἢ 
ΠοΙΒΙκ ἱποοποϑί Ὁ 16 ἰὼ 1; δηὰ 8ἷηοα6 Φοῃονδῃ 
ἡπάρες Ὀγ]ου, Η 8 5βπογὰ πορ]ὰ τϑιμδΐη ἀσάνῃ. 
9 δεωυατὰ ἀοθβ ποῖ ὑμογοῖογθ στοαυΐγα ἴο ὉΘ 

Ὠηἀοτβιοοά 88 πηραπὶηρ [86 ἸΔηά, Ὀιὺ {6 τηϑδηΐης 
νΓ00}4 Ὀο, ᾿δῇ αἰΐζον ἴδ οοτηρ]οίίοι οἵ 186 ἱπιὲρ- 
τοιθηΐ μ᾽ Ὀούδ Ζογυβαϊοη δὰ Απτοι, Ὁ 
ΣΠΘΆΠ8 οἱ ψαγ, ΒΑΌΥ] ΟΣ 5 ϑιυνοσὰ Βῃ ο] ἃ Ὀ6 πμοαϊἘρα, 
δορὰ δου ά αναὶς {Π6 ἰαϊρτηεηῦ οὗ αοἀ ἰῃ ἐϊ 
οὐ Ἰαπὰ. ΤῈ δχϑουϊίοη οὗ 1ξ ὈΥ [6 Ρογαίδῃς 
ποῦ ]ὰ Ὅ6 σματγδούου 801.4}}γ ἀδρὶοὐοα ἴῃ {6 [0]]ον- 
ὅπᾳ νϑγβεδ, Δ 116 ἦπ γοϊαῦοη ἤο Ατητηοι ἐπ 58ϊ6ἴθ- 
Σαδηΐ ΒΟΟΠῚΒ ΓΑΙΠΟΓ δίγοηᾷ ; μὰ (86 δι ρροβίου οὗ 
Ἠδν. {παῖ Απιπιοι γοργοβϑθηΐβ Ποα  ΒΟ ἢ ἶδηι Π6}6- 
ΤΑΙΥ, ογ, δεοογάϊης ἰο Πεοηρβῖ., “ἴδ ΟΡ] ἀ-ῬΟΤΟΣ 
Ἠοσὶῖ]α ἴο ἐμὸ Κίηρσάοιῃ οἵ Οοά,᾽" 18 γΘΥῪ δβυρροδ- 
Εἶνο οἵἁ ρεγρ]οχὶγ, [- ον. 86. δ (οι. χὶν. 19) 

ΤΠ ΚεΒ ἃ Ῥατοποπιαδία ΜΠῈᾺ ὈΒ δ᾽, ἱτωτηοά ἰδίου 

Βεΐοτθο. ΓᾺΣΡ, ““οαϊροατίηρ ; Βομοθ υϑοὰ οἵ 

ὙτΑΙ δὲ ρουτοὰ ουϊ. 3. ΤΊΔῪ αἶϑὸ Ὁθ ἰταπαϑϊδιθα 

ΌΥ: ὈΪΟΤΥ πΡΟπ, 88, ἤθη ἤγο 8 ὈΪΟΏ ὉΡΟῺ ΟΓ 
Ἔπη πὶ ΔΏΥ ΟὨ6, ἴδε ἢχο ἰἰβει ῦ ἰδ ὈΪο οη. 

τἰχίχ, Βονενοῦ : ““χἰὰ [86 ἤγο οὕ ΜΥ ἴγ 1 
ὙΠΠΠ τοδί Ὡροὴ ἴδεθ." [Ι͂ [ἴδ6 οπὰ {δπ6 δυδ]οοῖ 

ΟΥ̓́ΣΣ ἴτοτη ἴδ δινοσὰ ἴἰο ἴῃ6 ἔγο, 85 ἰῃ [110 
ἀσαβε λφη ἴτοτῃ ὅδο ἦτο Ὁ [}6 βνοσγὰ, Οομδθχω- 
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4“. ΒΏΓΏΪΩΡ τηθῃ δὔὸ ἴποϑθ "νὴ διὸ ἢ]]οὰ τ ρίον- 
πρὶ δῆροσ.᾿ [1 {πε ἐχρ]δηδίοη τυ ἰοἢ Ροϊηΐδ ἴο 
186 ΡῬεσβίδῃηβ, δῇ δ] υβίοῃ ἴο ὑμοὶγ ἤγθ- σόογβῃρ 1] 
Ἦχν. : βοσγοθ, ογιιοὶ ; ΟἽΒΕΝ. : ἰοο βῃ, Ὀτυ δῇ, 
Ῥᾳ, χοῖν. 8. 80 δ]90 Ηἱϊσίᾳ, ἰη τοϊδίϊου ἴο ἴδ6 
ἰδηξαδβο οἵ 1706 ΟΠαϊάδθδηβ, τ Ὡο ἢ γ88 ππίηϊεϊ- 
᾿ἰχίὉ}6 (βζαρία) ἴο 186 Ατησζηοιἱῦρβ. --- Ἴ δὺ. 87. ΟἿ. 
χν. 4, 6.---ΤῊν Ὀ]οοά, οἴο., ἰ Ἡ ἢ 0.6 βρυγευ 
οὗ ἢτε δῃὰ βϑιυογὰ δὸ υπὶβοα,---ἶ [86 ταϊὰδί οὗ 
ἘΠ Ἰδπμᾶ, 29 ἴῃ τοῦ. 8δ : “ὁπ [89 ρῥ]δοθ,᾽" οἴα., ““1ὴ 
186 Ἰαηὰ," εἴο. [ὑ νὶ}} [411] οὐ το ἴῃ τδποὶς 
ΒοΙΏ68, 80 [μαΐ ΘΘΡΟῚΒ8 οἵ ἀρφίθπος δἢ4}} Ὀ6 οὗ πὸ 
βεγυΐςο Οὐοπίσεβίὶ ἴο ἃ ὍΣ οὗ οἴδθηοθ. ΟἾΒΕΓ: 
Πα Ναρν ον ΘΥΘΙΓΥ ἩΠ6ΓΘ ἴῃ π6 Ἰδηὰ " (ἢ. Εννδ]ὰ : 
“ΤῊ Ὀ]οοά 5}4}} τοχηδίῃ ἰῃ [86 τηϊάδὲ οὗ [δθ 
οαγίνι, δὰ ἔδοιϊ 8]: ποὲ Ὀ6 τἸηϑ6 τηο τοι οἵ,᾿᾿--- 
ἨΕΝαΒΤ.: “ Ετοτὰ [86 {1π|65 οὗ ἔθ Μδοοδῦθοβ, 
1886 ΑἸοτηομΐοθ δηα 86 Μοα  ῖο8 αν ααυϊΐίε ἀΪ8- 
ΔΡροαγοὰ ἔτοπῃ ἰδύοσυ."" ΤΠΘΙΣ 80 ΟΥΒΙΟ 15 
σοι ρ]οΐα, Μ ὮΣ16 ἰδγῶθὶ 88 8[}}} δοιηεϊἰηρ ἴο ]οοῖς 
ἰογνδσγὰ ἴο. 

ΤΗΚΟΙΟΟΊΙΟΘΑΙ, ΒΕΜΑΈΒΚΕ. 

1. Το Ὀϊξίοτοθς δηὰ τηοδὺ μαϊηξι] ρῥἱαὶης ἤπά8 
ΘΧρΓοβϑίοῃ ἰῃ μοθῖσυ. Α {γῸ]Υ 8ρί γι] ρτίοἴ δηὰ 
ἐπ6 [ἰς ἔοττῃ γοϑ ΠΥ οομμϊηθ. ΤῊΙ8 ἴθ ἴδ 
Ῥ5γοϊο]ορίοαὶ γα οὗ [86 ομαρίογ. Ὑλὲ ὑπυβυι] 
[ογτηβ οἵ ἐχργοϑβίομ, [Π6 τρία ὑγδηβὶ ἰοη8, ἃ [6 
ἰάϊοτηδῖὶο ἀλλ] ο Π166 Ψΐϊοἢ {Π||8 ΘΠ αρίοῦ μγεβθηΐα, 
86 ἀὐσουηΐοα ἴοτ ὈΥ ἰΐδ ροθϊο σοποίσαοιίοη, ΤῊ ΐδ 
8 δ᾽] 6οτϊν6- Ἰορίοαὶ, δὈγαρί- ΑἸ Πγταιπ ϊο ἰαχὶ [ΔΒ 
δὴ ᾿διτοὰ ὮὉν 86 δ ]ϊβῦλιθ οτι τοῖν ψἘΙΟὮ 
γα} ]08 ΟἿ ΒΘ ΥΟΒΟΪΟΔῪ δπα ββίεἴϊο8, 

2. Εἶτα δῃὰ βινοσγὰ ἀγ [86 ἵψχο δ. συ ΓΟΒ ἰῃ ἡ ΒΊΟἢ 
αἰνίηθ ἡυἀριαοηΐ οἱοίδμοβ ἰῖ86] 1. ΤῈ6 Ἰαϊίοσ ἰδ, 
ΒΟΜΟΥΟΙ, ΤΉ [δὴ ἃ μἱοΐαγο, ἢ ἴῃς βἰμηϊ βοδηοῦ 
οὗ ψᾺΣ ἱπ ἴδ ΠΙϑίογῦυ οὗ ἴδ Κίπράοῃι οἵ οι 
δΙηοην 6 ἰδ οἱ ονοτΓ] οο κοα, 

8. ΚΝΟΥΥ͂ ἡπαρτηρηῦ οἵἨ αἀοά Κοομα ἰῃ νίονγ 89 
πα ντν ἩΝῈΝ οὗ 186 τσ! οἢ ἐὐαν; δηὰ ἰ8. υἢ- 
ἱπλα σ᾽ 88 8 ἴγτοϊῃ 5Γ8660 Δηἀ ΙὩΘΙῸΥ͂. 

4. ἴὲ 18 ἡπὸ πὶ θ την 88 ἴο [80 Φονίβῃ Κίηράομι, 
ΠΟΥ͂ ΓῚΡΘ ἴον ἀοϑέσιιοϊίου, ἰμαΐ ἐξ ““ ἀδδρίβει ΘΥ ΘΕ 
ἴγϑϑ;᾿ υ]ἱιούδεν [δ΄ τηεδὴ8 ὑμα0 τ Π]ΟὮ :88 Βα) θεῖ 
ἴο 1ἴ, οὐ τηδηκίη ζΘΏΘΓΑΙΙγ. [ὑ ἴππ8 Ὀδοδπιδ ἰπ- 
ΒυμδΏ, ᾿ουβὲ βίσιις οὗ 8.Γ86}᾽8 θββϑϑῃ 14] γοϊδιίϊοη ἴο 
Βυπιδηῖν, δ Ὀθοδλο [δὶς ἢ] 689 ἴο ἴδ [υπἀ8- 
τι θηἰ8] δι μηϊἤοιηοθ οὗ {Π6 Ρ6ορ]6 οἵ (οἡ, 

δα. Φυδίϊοο Μ111 Ὀ6 ἀοηα ἴο {πο ἰοχὶ ΌΥ τοραγ ἰης 
6 τηδηΐϊίοϊὰ Ομαϊάαὶς αἰγὶ πδιΐοη 88 ποϊῃίης 
ΙΏΟΓΟ ἴπδῃ ἃ ΒΙΘὮΪΥ ἀτατηδίϊς τοργοδθηΐδιίίοη οἵ 
Π 1466 οὗ Ργοτίάθῃοο. Ηδνετγηὶοκ, Ἰηἀθαά, 51 η ὁ 
ἢ τρᾶῖκοβ 86 ὡρτοοπιοηΐ οὗ δοοίβαυηρ πὰ μτοὸ- 
ῬΒΘΟΥ--- του σὺ δρουῖ, οἵ οοῦτδο, ὈῪ ἀϊνίηθ ΕἸ: 
8η66---8Ό θογσνϊθηῦ ἴ0 ἴ.6 οδισγίηρ ουΐ οἵ δ 
ψ1}}, βοοθ 811}} σί οΣ ; 80 ἴδ, ἱηθοὰ, 88 ἴο τηδΐῃ- 
ἰδίῃ παῦ ἰποτθ 18 ἰῃ ΕΖΟΚ16], ποὺν σίδηάϊηρ ἷ8 
“ΟἰΠοΥ 86 τηϑυκΚοά]γ [μον θοαὶ] Ἑμαγθοῖοτ,᾿ “8 
ἀοοϊἀεά τεοορηϊοη οὗ ἀϊνίπαοη." ΗεἜ βηὰβ {86 
οὐσαϑίοη 1π ἐπα οχὶ]θςροτὶοά, Ὑμδη ““ ΗοΘΌΓαἑ8πὶ 
ΔΆ 80 ΓΟΙΏΔΥΚΔΌΪ ποϊυγοα τ ἢ ἢ [86 δοοϊδαγίην 
οὗ Ποιι μοηΐδηι ;᾽ 88 ἃ αἰ8δὸ ἴῃ Ὠδῃῖοὶ, οἴο. 

δὺ. [“Ὑ Βαῖ ἃ Βι ὈΠΠτὴ6 Ῥγοοῦ οἵ ἔθ ονουτΌ 
ἩΓΟΥΙΠεηος δ ἃ ΟΟΠΙΓΟΙ ΠΡ ΔΡΘΏΟΥ οὗ Φοθονδὰ ! 
6 ταὶ οδὲ Τηοη ΓΟ οὗ ἴπὸ ψον]ὶ, ἴγανθ]}}} 

αὖ [16 ᾿οδὰ οἵἁὨ δἰπηοδὲ πη Ὀοτοὰ Ἰοχίομθ, 8 
ἢ Πη86}7 ΘΟΠΘΟΪΟΏΒΙΥ οὙΐηρ πὸ οὔμον αἰγθοι οη 
18 ἐμπαῦ ἔισηβηθα ὈΥ 8Π6 ἱηβίτυτϊηθη! 8 οὗὨ ἢΪ8 
ΟΥ̓ ὈΪ πὰ δου ροτβολιίο, γοὺ δανὶιρ 1118. Ῥδῖἢ 
τηδτὶςκοὰ ουΐ ἴο ᾿ἶτὰ Ὀοίοτο αν ὦ ΌΥ {π18 ϑεγνδης οὗ 

ἴπρ' ἸΏ.6ῃ δῖὲ ἰΐοϑο ΤὮΟ Ῥγϑρδγο [πε ὅτο; ΗΈΝΟΘΤ. : 16 ἡνίς Οοα! ΗΟῪ δι κίηρι αἰὰ ᾿ξ δ0ΟΝ 
ο 
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1πὰῖ 106 ρστοαίοδὸ ρμούδηϊαίοβ οὐ δι, ἀπὰ ουθῃ 
1806 βρὶ τὶ] νυ ἰοκοπ688 ἰὴ Εἰρῇ γμ]δοθθ, ἤαῦθ 
τοῖς Ὀουπάβ ἀρροϊηἰθαὰ ἰο ἴθ ὈΥ̓ [86 Πδπὰ οἵ 
ἀοά, απὰ ἐμπαῦ ον ΛΓ ΤηΔ᾽ δ 4 }}} ΤΏΘΥ ΙΩΔΥ͂ 
βοοῖῃ ἴο σοηῃάυσῦ {Πδιϑοϊνοθ, 801}} ὑῃΠ0} σαπποῖ 
ΟΥ̓ΟΓΒίΘΡ ὑδθ Ῥγοβοσὶ δορὰ Ἰταλία, πὰ τυδὺ ΒῸ Κκορί 
ἴῃ 411} ἐποῖν ὀρογαῦοηβ ΒΌ σϑογυΐϊθηξ ἴὸ ὅθ ΕἾρΓ 
Ῥυγροβοβ οἵ ράδγυθϑῃ 1 "---Ῥ, Ε'.---Ἶ, Ε.] 

6. ἴω 18 οἱν-οἰϊρα ψογκ, 76 Ῥυορλδίθ απὰ 
ἐμοῖγ Δυορλοοῖοα, ΤΏΟΙΌΟΝΧ ὁ4118 αὐϊδη οι) ἴο [89 
αἀἰδιίϊησοῃ Ὀαΐνθοῃ “Βα ροτγάϊηαίο" αἰνϊπαίξοῃ, 
ψ 0}, “ΥΘΒ ΠΣ ΡΟΣ ἃ πδίαγαὶ βαρ διγαϊΏ τ, 
αἀἰνίποβ {6 ἔπΐαγο ἔγομῃη {ηἷ8᾽" (ἰηἰογρτοΐοσο οὗ 
Οὐδοὶοα, αἀἰνίηοιθ, δυρατθ, λαγμδρὶςοδ), δὰ [86 
“σον ποι οάᾶ οὗ {116 ὁ“ Τόν 8}6 οὗὨ ἐδ ἔαΐπγρ 
Ὑ780 18 ἐπι πλοα ]αὔεὶν ἱπιρ6}]εὰ Ὀγ οα" (Ὀἰνιπαϊίοη, 
Ῥγορῆθογ). ΡυΌΤΑΒΟΗ, Ρία Ἡοπιογί, οἢ. 212; 
Οἴσξπο, δὲ δ έυϊπ. ἱ. 18. Αὔἴἶδοῦ ρίνηρ 6 δἰκοίοδῃ 
οὗ {86 νίονγβ οὗ [ἢ δί!ογ, ΤΟΙ ποὶς οοπγθ8 ἴο ἐἢ}6 
ὁοῃοΙ βίου : ““ὙΒΑΙΘΟΙ ͵Δ ΠΙΑΥ ἀβοῦ] 9 ἴο (6 
ΔΡΘΠΟΥ͂ οὗ ΡΥ ΒΟΥ ἴσα ἀπὰ βου ρογϑυ ου8 86]7- 
ἀθοορτίοῃ, 1ΐ 18 ΠΟΥ͂ ΠῚ ΘΓΒΔ]Υ Δοκηον]οαρσοὰ ὈΥ͂ 
ῬΒΙΠοΙορσῖβ, δηὰ ἱηνοδο αΐογβ ἱπΐίο ΔΕΡΙΟΟΪΕΥ. 
{πᾶῦ δὖ {π6 ουμπάἀδίϊομ ὑπὸ γον 8 ἃ γα} γ᾽" Ηθ 
ἼΠ6η Γοΐογβ ΠΟΤ ῬΘΡΠ Ου αν ἰο (6 ἰπδίραῖ 
δεαϊποῦ, κδἷποθ ὉΠ 6:4 οὗ Ἰαδὶ οδηΐασυ, ἰπΐο ἃ 
ἸηἸα 16 ὑουτ του Ὀεῦνθθη {116 αἰνίπο δηιϊὶ ἐδ ποη- 
ἀϊνῖπο ἀροποὶοβ οὗ ἀϊνπδίίου ({π8 Ῥῃθποτηθμᾶ οὗ 
τα μηθίδιη ἀμ ΒοπΊη8η1 1} 1810, 16 ἢ. ἀγα γταηκοᾶ 
ὉΥ τηράΐο8] πιθὴ δῃα ῬἢΣ]ΟΒΟΡ ΘΓ ἃ8 Ῥἢγϑιο]ορίοδ)] 
δια ρμβυιποϊορίοαὶ [δο08).Ψ 

Ἴ. ““ΤΠΘΓΘ 18 ἃ πδίιταὶ αἰγὶ παοῃ," 86 γ8 Βϑοῖς, 
“4 Ἰηδβθιη 0 ἢ ἂἃ8 [ἢ 6 σουγϑθα οἵ [ἢ6 νου] ἀθνοὶοροβ 
1 90 1 δοοογάϊηρ ἴο οογίδί ἢ οὐ κί 8] δὰ βἰαπάϊηρ 
Ταηἀαπιθηΐαὶ αν 8 πῃ οχαοῦ τορι] τὶ Υ, Ἡ ΒΙΟἢ γὸ 
ἃτο ἰδυρηῃν ΟΥ̓ ΟΟΓ σοηδβοίομοο ἴο τοραγὰ -ἃ8. (ἢ 6 
ἸΏΟΓΑΙ ογάογ οἵ {π6 νου]. Α8, ὈΥ πιθϑὴ8 οὗ 
ἃ ἀοῆπὶΐε σοπδβοίοιι 688 οὗ {}|}9 βίαπαϊηρ αἰνὶπα 
ΟΥάδν, σοηβοίομσε οἴζοη ρίναβ ἃ τηδ}), ἰπ τϑἰαἰϊοη ἴο 
.ν8 οὐχῃ ἀοΐῃρ δηἃ β0 {Ὁ γ] ρ, ὙΘΓΥ ΟἰΘΑΥ ἱηἀἸ ΟΘ ΕἸ ΟΠ 8 
οὔ ἢΐβ οὐὔὴ ἰπῦυγο, 50 ἃ ᾿ἰνίηρ διὰ υἱροτοιι}γ 
ἀτουβοα ΘΟὨΒοΐΘ 06 ὁΔῃ ἸοΔα Ὠΐη ἴο ἃ ρΡεγοορ[ίοῃ οἵ 
ἢον [ἢ6 μεϑῦ ἀπα μγεβοηΐ ταῦδῦ ἤανα οοπι6 δοῦϊ 
ἴῃ νἱ γί οὗ {ππαΐ ΤΠΟΓὰ] οὐ τ, ἀπ α ΡΑΓΠΥ οὗἩἨ νΝμαΐ 
τηυδῦ ΓΑΥΓΠΘΡ ΘηγΓο ΠῸπὶ 1. ἸΏ ρΓο, Πούνονοῦ, 
[818 Ῥγυρμοίϊο σοηβοίθηοθ 18. ᾿πύθπϑὶ ἤθὰ ὌΥ̓ 680Ρ6- 
αἰδ!ν φτγοΐου πὰ οχρεγί θη 65, ΟΥἹ ἐαυ ποδὶ ἱπνοβεϊρα- 
τίοη οἵ Πἰδβίοτγυ, [Π6 ποτὰ] ΘΟ ποο 0. Ὀρίννδθη μαβῖ, 
Ῥτοϑθηΐ, απ ΓζΓΟ παν οὐζθη ὈΘΟΟΠΊΘ ΟἾ68 Ὁ ἜΤ ἢ 
ἴο {Π6 βηηα] δὲ ἀοία 8, Βιιῖ (818 αν παίίοη δχ- 
ἴοπάβ ΟὨΥ ἴο ἴπὸ ψουῦ]Ἱά-Ὀοπἃ ΔἸ γοδΥ αχίριϊηρ 
ὉΠάδγ {Π6 ἀπίνογβαὶ ρονυγηηοιῦ οὗ αοα, αηὰ ἴο 
ἴδε Ὠἰϑίοτ.41 Ὀοπα τερπ]αίοα ἀπά Ἰἰπηϊ δὰ ὮὈγ ἰη- 
ἴθ᾽ 8] δῃηα αδὔθγ πὶ τηογαὶ αν 8. [Ἃηἴὸὺ πὸνν ἀσίοῦ- 
γηϊπαῖίοπ οὗἩἨ [Π6 ςοῦδο οὗ {πὸ νου]ὰ, ψ ἢ ϊο ἢ δγδί 
ὈΘοΔΠ6 τηδη δῦ ὈΥῪ Βροοΐαὶ ρονθγητηθηζα! δοὺβ οἵ 
οα ν» ἢ τόνραὶ [ἤοΤη, ---[ἢ 6 ῬΤΟΡΟΓ ἀἰνίπθ ΟΡ ΘΓ 
διηα ἀονοϊορτπηοπῦ οἵ [ἢ 6 ἰεϊ χά οΠῚ,---τηογ ἰνῖπα- 
θη σα ηῦδ μοποίγαϊο, ἴοῦ ἰδ ἰ8 ἀοπτιαὐὰ οὗἩ [ἢ 6 
ἘΘΟΘΒΒΑΓΎῪ ΡΓΟΪ ΠῚ ΠΑΤΥ σΟΙ αἰ 018. 

8... Χ.5 ἴο 1 ν Γοϊατοη5 Ὀεύνοοη αἰτνὶ παύου δπὰ 
ῬτΟΡΏΘΟΥ, 866 ΤΠ ΠΟ] οἷς ἴῃ [86 ἰγοδίδα τοξοστοα ἴο, 
ὃ 8, )πηὰ Ηδργζορ᾽ 5 τον δι χυ]]. Ρ. 641 εη. 1 
τορανὰ ἴο πε δι: Ὀδίδποα οἵ πα πιδίξοσ, {ὴη6 ΑἸβετ- 
606 Ῥτονεβ ἰβε}} το Ὀὸ, {πῶὲ 1116, αἴ πχοβέ, τοοῖῃ 
ἰδ τηδής ἴον {Π0 ἢ τῆλ ὈΥ {π6 Ῥτονϊάσποα οἵ αοἀ 
88 ἴΠ6 ργἰποὶρ]ο οὗ νου] ἀ-ρονει πηχοηῖ, το δηιρίϊοι, 
ὁ.6. Οἢ γίδια γοἀοπηρίίοη, 11{8 {1|6 Ἰαϊζίον ἴο 18 
Ῥοβὲ οἵ οἱεναϊίοι. Τῇ θη) 4150 εἰν παι οι τηυϑὺ 
ΙΝ ΑΥΒ Ὀ6 οὐ πιαϊορὰ ἢ γο]α ἢ ὕἤο πε ΡἈγβίοα] 
τορίοι ἴῃ ψ Ὠϊοἢ Ὁ τπονθβ, δηα δοοοτάϊηρ ἴο ΜΏΟΘΘ 
δὰ  ἰὑ ἰβ ὀχοϊ θὰ ; ὙΔ116 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ὅπᾶβ [18 Βρίιθσο 

ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

Ὡοῦ ΟἿΪΥ ἴῃ {Π6 8οι], Ὀϊξ 4180 ἴῃ ἐδ βρίσγίἰυδ] 1106, 
δά, ἐπουρῇ ἀθδ)ηρ 1 ΒΟΙῚΘ πιθδδιγο τυὐτζ ᾿πάϊὶ- 
σία), παίίοηδὶ, ΒυσΏΔῺ ἱπδοχοϑῖθ, ΟΥΘΣ δἰγοίο δ 
Ὀογομὰ ἴο εἴδγηδλὶ ὑσὶ 88 {86 ΟὨ͵δοξ οὗ 1ΐῶ δ ρτοσῃθ 
ἱπίεγεϑῦ. 

9. 10 15 ἴο Ὀ6 οὐδοσνϑὰ ἰπαῦ (δο αν ἀϊς Κρ, ὈῪ 
ὙΠ086 τη6Δῃ8 ὕΠ6 ΓυΪη οὗὨ [8Γ86] 8 Ὀγοι σας δὐουΐ, 
ου [ἢ οΟἴαῦ Βαμα 4180 ϑεῦνοβ ἤ6ΓῸ 88 ἃ ἸῃΟἀ  Π) 
ἴογ (6 Μοβείδῃβ. Νοῖ ον αἀἰὰ αν 8 ΓΩΣΪΥ 
[ἀγηΐβἢ ἴῃ Ῥοϊηΐ οὗ ἰδοῦ (Π6 ἰαϑὲ ““ῥχίποο (Κρ) οὗ 
ἴϑγδ]," Ὀυΐξ [1.16 ἰᾶάθα οὗ δὴ δνδσ αϑῦϊηρβ ΓΟΥΔΙΓΥ ἴῃ 
ἴ8γ6) ψδβ Ὀουμὰ ὉΡ ΟΥ̓ Οοά 8 ῥγοχηΐβεβ ὙΠ 
Ῥανιὰ ΒΒ ἤοῦβθ. ΤῸ σοομπέγαθὶ ὑοῦ οι αἰ δὰ 
ἔναοο, ἀθβραὶγ οὗ 41} δῃὰ ἤπορς [ὉΓ 8]1, ἀθδίν δηὰ 
Γοβαγτγθοϊίοῃ, ἰ8Β οοπορη γαῖα ἴῃ ἴη6 ἰδδὲ χορ σγο- 
βοιύανο οἵ θεν 8 ἔβη γ. [1 18 ΡΘΟΌΪ δὺ το ΟὟ 
ΡΡΟΡμοῦ ἴο βαῦα 80 δίχσο: σν οι ρμδδὶζοὰ ἰμΐδ σοΣ- 
ἐταβῖ, νϑγβ. 380-32, : 

10. 18:46] ουὐρῃϊ ἴο αν Ὀδθὴ 8 Κἰηράοπι οὗ 
Ρτοβίβ ἰο δεῆοναμ, Α.8 8786} [6]} αυΓΔῪ ἴσοι {ἢ 18 
᾿παϑθλε ΠῚ [Π6 [411 οὗ τ6 γηοϑίμβοοα δὰ ἐμε 
ἰηράοιι, 80 οῃ (86 οὔμιαγ απεὶ, τι {πΠ6 τομοννοὰ 

Ὀεδίονα] οὗ ργθβίμῃοοά δηα σου] ἰῃ πὸ ΝΜ Θββί δῇ, 
[8γ86] 18 8180 σοὶ ηδϑίαἰοὰ ἰὼ Η τ 48 (δαὶ Μ  ϊ ἢ Σὲ 
οὐρῶΐ ἴο Ὀ6, 1 Ροξ, ἰδ. 9, 10. 

11, ΤᾺς πἰρἢ- υοϑίΒοοά, πα θθά, 8.11} σοι πο 
αἴον {16 6χ]6. Βαΐ ἴῃ [πα ρμογϊοά 1 ἔνε νντἢ 
{16 γγιοϑίμοοι δ8 υὶὺ 186 τοπρ]6. “3ο },᾽ 
Βᾶγ8 Ηᾶν., ““θουπὰ ἰομεῖποσ ἱπ ἴδ οἰοβοεῖ νὰ 
ὈΥ ἀϊνίπα διταησοηγθηῦ, [6] βδογί οὗ ἰμαῦ νἘϊ 
πον δὰ Ὀδθη Ὀθίοτθ ἴΠ6 6χὶ]θ. ΤΏεγο ΤᾺ ΟὨ]Υ 
δι ϑηδάον οὗ [Π6 ἀποϊοηΐ ρΊΟΓΥ, 88 [86 ἴθι 0 ]6 88 
ΟὨΪΥ͂ ἃ ὑγον 8100} ΟἿδ ἴὉΓ 8} ΒΌΠΟΓΠΑΙ] βίαϊθ οὗ 
(Βἰηρα. ΤῊΪ8 ν͵ασθ ΟΕ ΑΤΑΪΥ ΔρΡαγοηΐ, ἴοσ πο} 
Ψ 43 Π0 ΔΓΚ οἵ ἴδ οονθηιαπὶ ἴῃ {8 ΤΘΙΏΡ]6, δηὰ τὴς 
Εἰσὰ ῥυίοδὶ ψα8 ἀθιοα [68 τίρῃΐ οἵ ὁοηϑυ της ὉΥ 
ὕπιὴ δὰ Τηαπιΐπι, ἔζγα 11. 68, ΑΒ, ἴμοη, 1ῃὸ 
Ἰσ ἢ -Ῥτ βεμοοα νὰ8 τοί! } Υ ἴ) δΌΘΥ Δησὸ 50 78 85 
{886 Οχἕ 68 ἸύοῈ σοποοι θὰ, 8η4 δἃ8 αἴτοσ [6 οτὶϊο 
ΟἾΪΥ 118 βῆδάον, ννὰ8 ῬΓΟν ΒΙΟΠΑ]]Υ 56ὅ π|ρ, 80 ἴῃ 1}16 
ι: οὗ ῬΥΟΡΠΘΟΥ Π|6 6χῚ]8 πὰ {16 δρρϑαγδῃθβ οἵ 
ἴη0 Μεββία! ἃγῈ οἰοβοὶν σοῃπϑοίοα δείβ." 

12. Α8 ἴο {πὸ Κίησάοιῃ, Ζετιθίαθι, {11|ὁὸ Ἰοδᾶεν 
οὗἩ [160 ΡΘΟΒ]6 αἴϑδν [116 θχῖϊθ, δ (μουρὴ οἵ Ἰλανϊά᾿ κ 
πο, νὰν 0 Κη οα ϑᾶνίἀ᾽ 5 ἤγομο. Βα Ἡεγοά, 
ὙΠῸ ὈΘΟΟΠΊ68 ΚΚῖ ΟΥ̓ ΕΙ ᾿Β7Ὰ6], 18 οὗ ΕἸΪοΙ 1 οτὶ σίῃ. 

18. ““1) [86 ΓΘ ΔΓ ΚΑΌΪΟ μὰ οὗ τ 7τγαεί. 
ϑοία, Ὁ. 1068, 6. Μαρθηβοῖ}, 16 8 ϑαϊὶ : Τ νο 
ὕτῖπηὶ δηὰ Τα πητῖ, δηὶ [86 Κίησ ἔτοσα αν α 'κ 
βἴοπι, Ὠδεὶ οοαβαὶ ἢ 1116 ἀοοίγας ἢ, ἀπὰ ἐδοὶν 
τϑβδίογα οη ἰ8 ἴο Ὀ6 οχρϑοῖοιἱ ΟΠΪΥ 08} 186 ἀραὶ 
ΓΘ ταϊβοὶ ἀρ, δῃὰ ὑῃ6 Μυβοίδῃ, αν 5 ὅπ, 
ΔΡΡόδσα " (Ηλν.). 

14. Τε οἹά νϑγβίομβ, ψῖτὰ ρτεαΐ ἀηθη πλ ἴγ, 
ἢδνο τοδὰ 6 86 οὗ ἴΠ6 Νοοδιδ πο Ῥαδεαρθ ἤθσο 1} 
ἘΖοκίοὶ ἴοσ πα Θχρ᾽δηαίίοη οἵ “ΒΒ ΠΟἢ,᾽" Οοα. 
χιϊχ. 18. ἐφενΣ οΟΙΡ]δἶπβ, ἰῃ ἢΐ8 ὙΕΤΕΝΟ ΤΙΝ 
ἰδὲ ἱπδύραα οἵ δῃ αἹ]πδίοη, ΠΟΥ πανὰ ταοβεὶν 
διβυτηθὰ δὰ Χμ] δηδίίοΣ ; ἴ0 ἔϊπι {π6 τγεϊδιίοη οἱ 
ΕΖΕΚΊΘΙ ἴο ὕ]χ6 Ῥαββαρα ἰῃ 4 θβίοη Βθθῖη8 ὉΠ γοοορ- 
ὨἶΒα Ὁ]6. Βπῦ ψ 8116 [Π6 Ῥτορἢοῦ ΒΡ ]οπι ἢ 8 ὅθ ῃ. 
ΧΙχ. ἔγοη δ. ᾿χχὶΐ, 1-ὅ, ψ μεσ τσ θοῦβηοαβ 
πα Πιάμτηδῃΐ τὰ ὑ88 04818 οὗ 1π6 μϑδοὺ Ἰπϊιοάποεο 
Ὁγ (ἢ Μεβείδη, ψὲ ἀο ποῖ ἢδπὰ ἴῃ Εσεκὶθὶ] τπδῖ 
ΒΘ 6 τηὶρσὐ οχροοῖ,---ἰο ννποπὶ ἴπ6 ““ μεδοο," 
Ὀμΐὺ ““ἴο ὙΠ ΟΙΩ ἡ λυάᾳιηομΐ,᾽" ὈΔΙΘησθ. ἴη 
Ἐθ κί], πονγενοσ, 1{Π6 ρμεϑοθ 8 αἰδὸ πῃ [8 ὈδοΚ- 
στουπά, ον {π6 ἀἀνοηί οἵ Ηΐπ ἢ ο86 8 16 ἡπὰρ- 
Τηδῃὗ Τη8 168 8Δἢ ὁπ οὗ ἀοείσυουη. Τμαί ἀδηρογα 
νου ἰῃγοδύθῃ ξ βοργῖτα οὗ δυάδῃ Ὀοΐοτα {86 
οοτηΐηρ οὗ ΒΒΠΠοἾ, ὄυθ “6000 ἰηπηαϊεὰ Ὁγ [ἢ6 
βίσοθε ἩἘ16) δ6 ρυῦ οὨ : ἢ “88Δ}} ἠοῖ ἀθραγ' 
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ἰοῦ Φυάδῃ 111," οἷο. Κυτγῖχ, Βοννουθσ, ἴῃ 8 
ΜΠ είονν ο" ἰλε Οἰὰ Οουσπαπὲ (νοϊ. 11. γ». 87, 88, 
ΟἸαυκ᾽  ΤῚΔ18.}, πηαϊηϊαϊηδ ἴοο το ἤθη ἢ6 
δεϑογία ἰμεΐ ἴη6 ἴδ Ὸ ΓΘ ΘΠ ΣΟΙ ΑἸ 6Ὶ- 
οηὶ. ΤΈδ οοπιρ]οϊίοῃ οἵ ἤιο Ἰοῦῦ οὗ Φυάδῃ 8 
Βεγα, δα ἴπογο, Κορὲ 1 νἱεῖν, τ ἷμ ὈΟΪΏ σαϑο8 ἴῃ 
ἃ Μεκβίδηϊς βοηϑὲ. 116 ἀἰδοϊποϊίοη 8, [πὶ δὶ 
ΘΟΒΘΟΙΉ5 πάλῃ 85 διάα}ι 8 ἰΑ Κϑὴ ἰἀ64}}}Υ ἴῃ Θεῃ. 
ΧΙ χ., ἀπὰ τϑλ]ν ἱπ ἘΖοκίοὶ. Ὑποτοίοσθ, Ποῖ ἃ 
ΕΝ ΡΟΓΕΙ͂ “5 ποῖ," διὰ ἔῆογε ἃ (6 πὶ εἶτ) “οί 
8 ιὰ] 

Τρι Ὀρασπτίεν, ΔῊ ὈΙΡΌΪΥ, δπὰ αἰ ΠΠΟἸ]Υ͂ οὗ ἰῃ- 
[αΣργεϊδ θη ΔΙῸ οἰδγαοίεσιβεὶς οἵ [π Μοϑοΐδηϊο 
ΡΓομδϑοίθα Οορ. 1 Ροΐ, ἱ, 10, 11. 

ἨΟΜΙΣΣΤΙΟ ΒΙΝΊΒ. 

γεν. Ὶ δη. [χχ. 4ὅ 54.} Τ|ὲ βεπΐθηδο οὗ Ὀπγηΐπρ ; 
πο δπάμε 0 ὈΡΟΠΟΌΠ6ΘΘ ἰΐ ; [ἢ 6 ΔΥΘΏΡΕΣ ΠΟ 6ΧΘ- 
σαΐοβ ᾿ξ; [6 )υδρτησδηῖ ἩΒΘΤΟΌΥ ἰζ 18 ΔΟΟΟΙ}}18}ι6ἀ. 
-Ἴο ἰοτοδῦ ἴῃ {16 ϑοι [ἢ---ἃ ΡΙ εἴΌΓΘ, ἃ ἢ ἰΒΙΟΤΥ, δὴ 
ΘΧΘΠΉΠΪο. -- “ἢ παϊαϊο ἀθβοθηβ ΠΟΥ ἃ βο 6, πον 
ἃ ἀδλῃὴ πρὶ ΓΑ -9 ον Γ᾿ (517.).--- ΤΊο νον οὗ Οοὰ 
5 σι εν ΠΚοηοα ἴὸ ταῖΐη. [{Κὸ σταίη, ἰδ ἀθβοθιβ 
ἔτοιι ἄθονο, δη ποΐ δοοογάϊης ἴο πιδη᾿ 5 1}; 1 ἰδ 
8͵φο, {ἰκὸ ἰΐ, υϑοῖα δηὰ ᾿θιηιοῆοΐαὶ; δ8 ταῖι ἥοινβ 
ἄστη ἔγομ τοῦ κα Ὡροπ πο ἢε]άς, 5οὸ ὑπ6 ψογὰ οἵ 
Οοά προη ἴδε μοά]ο8κ, δῃὰ, οἡ ὑπὸ οἴποὺ ᾿ιαμὰ, ἰηἴο 
Ρίους Ὠοαγὶβ; δηά, ᾿ἡϊκα [ἢ σαΐῃ, ἐΐ 8. ποῦ 6481} 
ΒΟΟΘΡΌΆΒΙΕ ἴο 411," οἴο. (ΕἘ58Ε:,..).--- ὁ Ταῦ ΜΝ ΒΙΟἢ 19 
Οἱ ον ἴο [π6 τηοὰΐῃ 18 ἩΒΟΪδβοίηθ ἴο 186 Βοδτί, 
ΤΊ νογὰ οἵ σοι, ἐυσθὴ ΏΘΩ ἰδ 18. ΒΠΆΤΡΟΙ ἰμδη ἃ 
ἴπο- 550, 8. κ ἴΠ6 ΗΟ ΚοΗΣηρ Ταΐῃ 
(ΒΕΧοετ.).---Ἄ ον. 8 [χχ. 47]. Α ποοιὶ Ὀοπᾶβ Ὀ6- 
ποίη [πὸ βίοσττη οὗ ἐπε Αἰτηβῖγ, δρ ὰ γ 5.165 
ΜὮΠῸ Ὁ πᾶνοβ: ὈθὺῸῚ ἯΘ Τ6 ᾿αγίθη Οὐγβοῖνοβ 
ΤΏΟΓΟ δηὰ τηοτεο.--- Ο οὐ ΜΠ1] ἔστη τ ἔγοτη ἐπ 
ἱπδίτιτ θη πο Ηα ΕΠ} ]ΟΥΒ ἀραϊπδῦ 18 ἴο 
ΗΪπβο Γ, Ἐπαῦ να ΠῊΔῪ ᾿θατῃ Ποῖ πὸ Πανο δἰπποιὶ 

ἰηδῖ, δηἱ ὈὉγΥ τ] οπὶ ἘΠΟΤΟΙΌΓΕ τὰ ἈΓῸ μι η 6 ᾿ 
(ὅτ.).-ττΠο τθο, το πὶ αρΐῦρ οὐ ρυουυ πη ἰ8 
πη ῦδι!, ἰ8 τί μα ἴον [86 ἢ16..---΄ “ ὙΒΘη ἐἢ)6 μτοοι 
ἴγεο ἀοσδα ποῖ βίδῃηιν, μον ψ1}}} 1 ρὸ ἢ} πὸ ἀτγ Τ᾽ 
(5τεκ.)-- Το ἥτε ]ΟὮ ἷἱβ οἵ αἰϊοοῇ δα. --- ον, 
4 [χχ. 48) “ΠῚ νἱβ βοὰ ἐδαϊ 4}} πιπηδῃ ρϊδηδβ αμὰ 
ἀανίοσπ, ἐν ὴ {116 πηοδὺ μγοπ δι η,, σοηλ6 ἴο μοί ης, 
ΔῸ δῖο ἰοὰ ἴο ἴΠς συ οβδίου ὑπαῖ να ἰανο ἴο ἀο 
αὐ ῬΟΙΒΟΏΔΙ Οτηπὶροΐθηοο δηὴ ἘΤρ)ιοουϑηοβε, 
δααϊησὶ νι ἰσ ἢ 1Π 6 ὈΑΓΌ]6 8 ΠΑ νΑΙ Πρ᾽ (Η ΈΝΟΕΤ.). 
-- Οομτοτηρ]κἰϊσῃ οἵ {π6 ἐπι φιποπὶ οἵ 6ο4. ---Οοὐ᾽ 
υ κπιθιὺδ Ῥουτηὶξ ΠΟ πη] υἸοῦα οὐ ὄνθὴ ἰ416 βρθο- 
ἰαἴοτα. --- Κπον]οῦρσο οἵ ἔπ ΠΟΥ ἀπά τσ ίοουβ αΟοἡ 
ΠῸπὶ Ηἰἷς ἡπάρτηοιῖβ πὶ [ἢ 1 τνοῦ].-- ον, δ. "“Ὑδὸ 

Θδ5 ΠΕΥ͂ΡΡ '8ηΐ [ὉΓ ΟΧΟΌΒΟΒ: ἱΓ ΟἿΟ ὨΡΟΔΟΪ)68 
Υ ἈΠΑΪΟρΊοα, Ὁ 18. ἴοο ἐἰατκ ; ἰἶ ὉΥ γ]αΐῃ βἰδῖε- 

τιρηΐδ, ἰΐ 8 ἴοο δίπηθο, ὉΠ) ἀοΥ πη, εἴθ, 1 Κίηρβ 
ΧΧΙΪ, 1δ᾽᾽ ((κ.ὴ.--- ““ ΤῊ πον] ογίεβ ουϊ δρεϊπβὶ 

ὮΟΥ5 Ἀ1οὸ ἰου ἢ {Ποῖν ΠΟ ΒΟΊΘΠσΘ : {πώ Μ} ἢ 
15 παίθα] ἴο ἴΠ6 ἸποΥ], ΤῊ Υ ΔΥῸ δβῃαηηθα ἴο 6ο0}- 
ἴεαϑ ̓ (ΒΟΗΜ.). -- “ ΤῊνο δἰ σῃϊηρ οΥ̓ λγοδο οΥ5. ΟΥΟΥ 
Ὡνεἶν ἈΘΆΓΟΓΒ. " --- ΤῊΕ Ὀηὰ αἴγ]ε οἵ οτἰοἶθπι οὗ 
ΤΟ Κ.. ---“ ΝοΟΙΒΙ ΠΡ ΤΕΠπιδῖμς Ὀσ ἴο [ἴοο ἴο 
πὶ Ὁν τῇ οπ ΠΟΥ ν06 15 δοιιῖ ὕο Ῥυόδοὶ " (5ΤΟΚ.). 

-ΟΥ (ὁ 80 ΠΙΒΗΥ͂ ΒΟΙΓΤΏΟΏΒ Ππιϑεῖ δΌΟἢ ορροσὶ- 
ζΐοη ἴ--ΤῊς ἐαϑι {πὸ ᾿δαΣΈΓ᾽ 8. ἐδ αῖνε ΤῊ Ἔ 
ΒΟΙΤΩΟΙ 8 8 Ἰυσρτηοηῖ ἴο τρδῃ ε.--. “1Π5 
ἀϊκεῖρ]οδ, ΤΠ Κα Υἱϊ,, δηκοὰ, εἶν ξαι πίχμὲ Ὁ}.18 
μΡασαῦ)ς ὕκ 1᾽" (ὅτοκ.) 

γον. 6 8ᾳ. [νϑῦ. 1 84. ΤΊ ϑνογά-σογὰ ΟῸΣ 
δι Α1:---α ποτὰ οὗ (οὐ, εὐκὶ α νουτγὰ οἵ ἀδριτιοοη. 
--- "“)οιτπβηἼ τη, ἢ 1Π6 δά ἄτεβα οἵ ἃ σνγοσὰ, απὰ τῇηδῖ ἃ 
εὐοχὰ |--- εν. 7 [2]. ΤΙΝ εν δ δεῖν ἱασιοα ὑμοὶσ 

ἴδοϑ ΒΘ ὉΠΟΥ͂ ῬΓΑΥΘα 11 ὙΓΆΓ ΟΣ ἴῃ ἃ [ογοῖρη ἰδηά, 
1 Κίηρε νι! 44, 48 (Β. 13.).-Ο ες. 8 84. [8 54.] “1 
Ὠαιοηαὶ Πα ἐβοση ἢ ἴβ8 {Π|6 Ρΐου 8 80} δίοην πιὰ 
ΟὔδιοΣΒ " (81.).--Βαΐ ἰῆθγο 195 ἃ αἱ θπο ονθῃ 
Ψ Βέὴ [86 50} τ ηρ 18 Οὐ ΓΟ] [ἢ 6 ΒΑΠ16. ---“ ΑἸ] 
ΤΏΘΩ ΕΓΒ, Ὀοδίοθ, ἀητὔθου οὐὗὨἨ {Πϑτηδοῖνθβ, δπὰ 
ΔΟΟΟΡΐηρ ἴοὸ ἐμεῖγ παίατο ἤδνο ἀοβοσνθὰ ποι ηρ 
Βοεξοῦ ὑμδη ἴπ6 μοά]εβα. Βαΐ ἀυγίηρ Ἰυάρτιηδηΐβ 
ΠΥ ἊΝ δεῦν ἔτοπι ἴδ [6]ονθὶρ οὗ ἰῃ6 πιοκοὰ, 
ἤρου τνΐσῃ ἘΠΥ͂ ΤΩΔΥ ποῖ Ὀεΐοτθ αν μ6]ἃ {ἘΠ θπ}- 
β6Ἶνὸὲβ 5} {Π0| 6} }γ δἱοοῦ" (1,.).--τΠ6 βινοσὰ 18 Οοά 'β. 
αοάὰ ἰ8 ἐπ 86 ϑινοράβ, δἰ που ρἢ Το ΘΓ {ἢ θη). 
--Ἴμὲ 8 Ἰοαγη ἴο Ἱπᾶάρε τἱρη Ὁ οὗ ψὰγ. Οοὰ 
ΟΥ̓ΘΓΒΘΕΒ 1ΐ ἴγοτη Ὀδρίηΐηρ ἴο οπᾶ᾽" (1,.).-- “ΤΏο 
βῃοαίῃ ἴῃ νη ΐϊσῃ Οοά β δ'νοσιὶ 18 Ραϊ ἦα. Ηἰδ ἴον- 
Ὀεάγδηος " (ΤΗΞΟΡΟΚΕΤῚ.----“ΜΔῈ 8 5ιυχογαᾶ τνῦὸ τηᾶν 
ὀδοᾶρο, Ὀυὺ ποῖ σά δ᾽ (5Τοκ.).--Ἴὴ)ὸ ἀχὸ να 
ὀνϑῃ ἔμδη Ἰαϊὰ πηῖο ἴῃ 6 τοοί οὗ ἴῃ ἰσθοϑ. ΤῊθ 
δ οτὰ οὗ [86 ἘΟΠΊΔ1)8 δὖ Ἰαδὺ [0]] ονοὰ {παῖ οἵ 19 
Ομ] ἄδδυβ.--- 80 ἐξ ργοοθϑάβ {1}} (6 ἰαϑὶ Αηΐῖ- 
οἢγίδί διὰ ἢἷβ ἀοβοϊαίοῃ " (1). Β.).--α ογ. 11 δα. 
[6 56.} “ΤΩ ἡπάρτηοηῦ π οὶ Πδηρ οὐοῦ ὑῃ6 
νἰεκειὶ πογιἃ ἀγὸ 8ὸ ἀσθβαζῃ), ἴ[μδῇ ἃ Ὀ6] ΟΥ̓ ΟΥ ΤΏΔῪ 
611 δἱρὴ ονὸσ ὑπδπι, 1). ἰχ. 4 8βη." (51τ.}--“ἃ 

ΟΡῸΥ πῖῆο νδῃοβ ἴο πιοῦν δηκὶ ἰθαοῖ ΟΠ ΘΤΒ 
᾿πυδὲ ΠἸΠ]56] [66] δἰ τ] ΓῚ δηιοϊί 5" (0 Ἀ.).-- 
ΤῊΘ 5ιρῃίηρ οὗ ἴ6 βεγναπί οἵὐ αοὲ οὐοὸσς [παῖ 
ΒΟ Ὦ ΤΘῃ δὴ δηὰ γοῦ ν1}} ποῖ ἤθδΥ, δηὰ ΟΥ̓ΟΡ 
{48 νι ΐο]ι ΠΟῪ Μ{Π τϑαπῖτα ἴο ὮΘΔΓ ἀπεὶ 866.--- 
Ἧς ψῸ 111] ποῦ 6ΑΓ πιιδῖ ἴρεϊ. --- ““ δ υδὺ 85 Μο, 
ὙΠΟ Μ͵ὶ τοραὰ ἴπδὶ [6 δ ΥἹΟΙΓ περὶ ΟΥ̓ΟΣ δεγι- 
ΒΆ] 6, ᾿ἰΥ δὰκ ὙὮΥ Ηδ πορί΄ (ΒΊΟΘΗΤ.). -- 
“ον ἰῃϑοϊθηῖ δηὰ οοηβάδηϊ ἴπὸ ρῸ(1688 8ΓῸ ἴῃ 
ΓΟΘΡΟΓΥ ; ἰῃ ΔαἀνοΥβ ΟΥ̓ ΠΟΥ ἀγα ΘαΌΔΠΪΥ ἰαδὶηῦ- 

ἔροιτο πα ἀοβοϊδῖο ἢ ΤΠθπ [ΠΟΥ αἹθ 1 ἴα ΤῸΥ οὗ 
ἃ [ΠΩ Ἰοαῦ; το ἢ πιοτὸ οὗ ἃ ἀοβίγου Ὡς δυο 
(1... - ἢ), 11 18 ποῦ ροοὰ ψὮθη (ὐοιν 8. ΝῚΓΏΘΒ568 
ΠΊΘΙΓΟΪΥ Θ6Ρ [ἢ βοογοῦ (6. χὶϊὶ. 17); τυ ΤΉΟΓΒ 
θη (οι ̓8 ΠΙΕΒΒΘΉΡΟΙΒ ἀπ ΔΏρΕ]8 οἵἩ ρβϑβοθ δὲ 
Ὀϊ ΟΣ (188. χχχὶϊ!. 7), ἀηὰ τὸ οὈΪ χεὰ ἴο δι] 
{πον οἴἶτο σι ἢ δἰρπίηρς (ΗὉ. χίϊ!. 7), Ὀδοδῦδο 
ἰδ 14 ἴοο "πο ἢ [Ὁ ΤΠ6πὶ ; δῃηαὰ ππη Δ }}γ [Π6 ΣῈ ἴο]- 
πὰρ τ να υθλν δδὶ Δ Τὴν ουτρουσίηρς οὗ ψ γαῖ" 
(Β. Β.}. 

γεν. 18 54. [8 54.] Το βαογεὰ, τουτὶ 016 δινσογὰ- 
ΟΠ. 66 Κύγῃετ Β ΔῸ7πσ οΓ ἐλε Νιοονά.--- ΤῊ 
Ῥγορμοῖβ ἀου υ.1688 ἐγεαῦθιὶ 0 68 ὈΟΌῊ ὁπ ΤΠ ΘῚΓ 
οὔϊπατγὰ δηὰ ἱμπναγαὰ δι 16, ὈὰΪ ΟὨ]Υ [6 ΡΟ ἴο8 οὗ 
[Π6 Κίηράοπι οἵ Οοά.--- ον. 149} ““ Οοὰ βῆονβ 
τι8 ἰδ δινογάὰ, δη "γα θ8 1 ΟΥ̓ΟΥ ΟἿΓ ποαάβ, 8υ {παῖ 
Ὗς δῃοι]ὰ 06 ΕΣΤΩΘΟΌΒΙΥ δηὰ Ῥτο ΙΔ ὈΪῪ δαστηθὰ "᾿ 
(5τοκ.).---«Οοὦ σδ 1806 ΘΥΟΣΎ ογθαίι 48 Ηὶδ8 
δι ογα ; 1 15 ΔἸ ΝΑΥΒ Ῥγοραχθα ἴο δχοοῖῖο Ηΐδβ οοηι- 
δὰ" (8:1.).--- αν 88. ἃ αἰνίπε Ἰυάαρτησηΐ, 
{πογοίονα ἴοσ [806 ΡΠ ηιθηΐ οἵ 6ν]}]-ἀοεγβ ; Ὀύῦ ἰδ 
8. αἶδο ἃ Ῥγεδοπίηα οἵ τσεροηΐδῃοθ, ῃθὴ ἀοα 
ΒΉΔΤΡΘΠΒ {110 βοτὰ ἡηιϊὶ πα κο8 1 σ ἴον ᾽ (1,.} --- 
“δ ψ}οὸ Μ1}1 ποῖ δυθτηϊῦ ἴο 16 δινοτὰ οἵ (οὐδ᾽ δ 
νον (ΗἼ. ἵν. 12) ν}}} Π6 ονουίκο ὈΥ̓ [ἢ8 
δνοσὰ οἵ ἴπ6 ΟΠΘΙΥ " (ὅ5τυκ.).--- ἐσ, 16 [ΟῚ 
αοὲ Ηϊπιβο}  ἱπκοβ [πὸ οἴοιϊης; νὨΐσοἢ τθῃ ΜΠ} 
ποῖ μῖνο Ηἰΐπι τνοϊαηίατν. ΤῊ μεγβοηδὶ οἤἴ θυ ς 
--ἰμὸ ἴγεο δὰ (ἢ6 σοῃβίνμ θα. ---“ Ηδ ἴαζοϑ ἃ8 ἃ 
Ὀπιΐο τ᾿ ῆο ᾿ἴνὸ8 Ὀγυ ὑβη]γ, Ῥ8. χὶὶχ. Ὑ ἸΟΚοὰ] 
Βανοῖ ᾿ἱνεά, ν λον αἰδα, 5Π4}} 06 ἴπ6 δρ᾿ἴ8} 
οὗ ἴῃ ροί]οδα " (5τοκΚ.).--- ΤΏ ΘΓ οδἢ Ὀ6 κι δι ϊὰ 
1ὴ6 ἀφορεοβὶ δι ἤοτῖηρσ, θὰϊ ποῖ ΟΥΘΡ ΔΠΟΓ ΠΟΙ 8 88- 
ἔετίηρ, Θϑρϑοΐδ!}ν ὙΠ ΘΠ ἰΐ 18. ΡΠ 5] 0} } [ῸΥ δἰῃ. 
---" δι ΤΕΥ οὐον Οοὐ ΟἿ]ῪΥ 110 ἅτ οὐροὰ ἴο 
81Δ ὺ δύο οἴου μβ ἕοσ ΗΠ πὶ (1,.).-- ὕες, 16 ΠῚ] 
“πε ὀχϑοι Ομ ψ ἢ ἢ π λι016 δγπιΐοβ " (ΒΒ. Β.).-- 
Το δἷι οἵ ἴδ μεορ]θ γ 70 5965 1:6 σνονὰ ᾿μἴο ἴ}}6 
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αηά [οΥ ν γ.---ϑ᾽ η 88 αἶ8ὸ ἱπίογσσονθῃ τὶ [ἢ 6 
σΟΠαυΘτῺρ ΟΠΑΡ]εἰβ οἵ [ἢ6 νἱοΐογβ, 88 {6 ἀδν 
ὌΡΟΣ ἴπο86 σἤαρ]οῖ8 νν88 ἱπη ΠΠΊΘΓΑὮΪΘ ἴθδιϑ διὰ 
ἄτορϑ οἵ Ὀ]οοά. --- ΨΥ ΒΙΟΒ 18 ον ὸΡ ὕο Ὀ6 Τϑιηθιηογοὰ 
ΔΙηϊα ΒΟΏΡΆ οὗ {γΡῊ ! --- Εοτίαπο οὗὨ γα Γ, 85 τηϑῃ 
0811 ἰδ, ψηδῦ ἃ βαὶ ἰοσΐπηο! ---Οοά ἰ8 1η6 ῥυᾶρα, 
ὈΘΒΪπὰ πὰ ἰὴ ἴΠ|ὸ ΟΠ] ΏΘΓΟΓ.--- ογ. 17 [12]. 1ήϊο 
Ῥϑορίθ, {Π|π ῥγίηςβ, ἔπ ΒΟΙΤΟῪ οὗἨ ἐπ Ῥτορῇοία. ---- 
““Ἐνϑη ἴπε στοῦ ἤΑΥΘ ΠῸ ρυ γί] μα ἴο δι" (Β. Β.). 
-- “Ῥαΐη, Ὀπὺΐ ποῖ πιυττηυτίης ᾿ (ϑ5ΤΟΚ.).--- οὐ. 
18[18] ““Τυΐαὶ 8. ἃ τεγτῖ 0] 6 ψογὰ ἴὸ ἃ ῥῬθοῃ]θ 
ἴμδῦ 58: {018 ἴῃ6 ἀδοροβῦ σδἰδτηΐτίο8. ὝΠδη {86 
ὑγ18] σοπιθα, πούῃ ἶης Του δἰ ἢ8 υηἀἸ86]οβοά, μοϊηϊπρ 
Ὀπτοαυϊδα ; ΘΥΘΙΎ ταγηϊϑῃ αἀἰδάμρθασα, δπὰ αἱ] 
Ε δε νΒΠἾΒΠ68᾿" (ΗΠ ΈΝΟ5Τ.).---Αα ὑπο δνογὰ ἰ8 ἃ 
τοδά[} της θη ἰζ γηΒ ἀσαϊηϑὶ 8 ὈὶΘ 

ψ οη ἀοὰ δ48 ρίνϑῃ ὉΡ ἴο ̓υάρτηρηίῖ.---Ἶἶἴὰ Κίηροτα 
ῬΘΟΡΪΘ ΒῃοῈ] πονοῦν ἤᾶνθ γοραγάθα τηθῃ, {ΠΟΥ͂ τηυϑὶ 
τοραγαὰ ἴΠ6 πῆδη ὙΠῸ Ὀθατθ ἰοά 8 ϑυψοτὰ.--- ΟὍη6 ἀδν 
δὴ ἐπα Μψ|}} Ὀ6 πιδάς οὗ 41} ἀδβρίβογβ οἵ αοὰἂ δπὰ 
Ἰη8ΔΏ.---΄ῪΛἨὸΟ αἰ ηράομλ Β ἱπΒ αΤΏΔ Υ (8 ἀδαί-56η- 
ἴθμοθ. Ὅἀοὰἂ τΓο]ΐονοϑ τηϑῃ ἔγομῃ ἴθ βοορῖγα οὗ 
ἵγγδηϊβ. ΒοΟΌΟΑΙΩ ᾿δὰ (ὈΥΙΠΟΥΪΥ ἀοαρὶθϑοι ἰϑγαοὶ, 
1 Κίηρϑ χὶϊ. ; Ζϑάεκίαῃ τοραγά θὰ ποῖ αοα ΠΟΥ 
ΝΕΌΘΟΠΔάποζΖαῦ ἴῃ ἢΐβ ΡοιυτΥ ; Φαήδῃ θδὰ Ἰοη 
ἘΣ σΉΟν οβίθοπηθὰ (ἰοα᾽8. Ῥγομδμοίβ. --- ον, 19 [11 
Τὸ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ [6 νου] 48 ἴπὸ [α} Π]πγοπΐ οὗ ρῥτο- 
Ῥ ΙΘΟΥ͂. --- τη θ0 1684] Ρτορἤθον.--- 6 ὁ Ὁ] Ιὴ5. οὗἉ 
ΡΌΠΙΒΠτηθηῦ, --α Βοόῖὴθ τησδὲ ῬΓΟΡΟΒΥ ἐιάρστηοηΐ 
ψ 00 νου] 80 ἘΠ} ΠῚ Βροαὶς οὗ τοἀοιπρίίοη, δπὰ 
ΤΟ ΘΙ ΟΣ. Δ]0Π6 ; τ᾿πθὴ νν}}} ποῖ παν ἴἢ6 Ὁ]6588- 
ἱηρ, πὰ ὑπογοίογο ὑ.6 οὔγβθ πϑὲ δ6 Θχἢϊ οἱ θά. ---- 
““Ἵ Ὦ6Γ6 5'ῃ 18 ἀοιὈ] Θὰ, ἔμ Γα 4180 8 μα ηἰϑητηθηῖ 
ἀοι]οὰ ᾿᾿ (8Τοκ.).---ΑΟοἀ᾽ Β βσογτά ἄγαννβ ποὶ Ὀ8. Κ 
ἔγοτη ἢπηδῃ οἰοναίίζοη : 1ζ Γοδοΐ 68 {Π6 ἀννο] ]ογβ ἴῃ 
[86 νά }}]6γ, διὰ [ποβ6 4180 ὙΠῸ δ᾽ οὐ ἸΟΙΥ 86δίϑ. 
-ἾΝῸ ΘΑΓΓΒΙΥ ΓΠτοης ἰδ ἃ Ῥτοίδοϊίοη ἴτοπι [86 
δυογὰ οἵ αοἀά ; {πὲ ΗἰΒ(ΟΥΥ͂ οὗ ἴπ6 ᾿νου]ὰ ἰ8 ἢ]]οὰ 
ΜΠ Ῥτοοῖβ οὗἁ {π|8.--- Το Ἰαβῦ τϊρητν ρμἱοτοοά- 
ΤὨγουρ οη6 8 ΑΕ ἢ ΓΙ 80. ---- ὁ Α]85, γ'ο ὁδὴῃ Βί468 
ἤτοτα ἴθ τταῖλ οὗ Οαοά !'" (Β. Β.)--- εν. 20 88. 
[1δ 5.1 ἔνευυ ποαγὶ πιο] ἀπάθν Ἰυάρτηθμῦ, Μ᾿ ὮΥ 
ποὺ υπᾶοῦ Οοα᾽ 5 ἸποτοΥ 1--οὰ 18 αἰναὺβ 88 8 
δία }] 1 ζ- Ὁ]οΟΚ ἴο 16 απροάϊγ. Ηον ἰουγὶ]6 18 
ἡπαρπιοηΐ ἴῃ ἐἰπιο8 οὗὁ ρόβδοθ, Ὀὰᾳΐ ὨΟῪ τα ἷ ῬΟΥΒΘ 
ἴῃ ὉΠ Πη68 οὗ γὰγ! ἍΝ 1.6 ον τον πιὰ ρπιοηὶβ οὗ 
αοά, ἴ9 τηροα] 688 οὗ ἴΠ6 5: ΠΏΘΓ ΟΟΙΏ68 ΨΏΟΪΪΥ 
ἴο ᾿ἰ ἢ υ.---) 4}18 τὸ πὸ ἀσίρησα ἴο 8 ΠΏΘΓΒ, Ν ὮΘΗ 
Οοά 158 ποῦ {ἰοὶγ ἀοίδηῃςο.--- Πὸ ὕΘΥΤΟΓ οὗ ἃ βοσυδηΐ 
αἱ ἴῃ68 ἡ Επιϑαὶ ὙΒΊΟἢ 111 οογζα  ]Υ ονοσίδκο 
πε πορϊὰ.---ΤῊΘ ἔγου ]οὰ Ὠρατγί οἵ ἴοβο ὙΠΟ Ῥγο- 
αἰαῖ πὶ ρϑδοθ, δῃὰ βαύῦ, Β6 γὸ τοοοῃοϊ]δά ἴο .--- 
ΤΏοθο ὙΠοπὶ ΠΟΙ ΐηρ Δη]αΖ05 Υν1}} δ 1αϑὲ 6 
διηασϑὰ Ὁν (οά᾽ Β ̓υδριηοιῖ.---οἀ 8 ϑυνοτὰ οἢ 8}} 
81 468. ----“ Μοι δ! π8 [8]}} οἢ 8, οἷο., 1016 χχὶϊ!, 
80; Βδν. νἱ. 1ὅ 588.---" ἀοἀ [88 5.11} ὁ Κίηρ οἵ 
ΒΑ Ύ]Οη, ῆΟ 8}18}} ἀδβίσγου ὑπὸ 74]36 Ψ0ΓΌΒΑ] τα 
(Β. Β.).-ῦον. 22. ΤῊ ἔρατίαὶ δπᾶὰβ οἵ αοά, 
ΗδοὉ. τ. 81. 

γετ. 28 84. [18 84.] ΤῊΘ ναγβ οἵ ἴθ βνογὰ οὗ 
αοά. [5 τηδηϊοϑιδιίοη. ---αοὐ Κηον ον ἴο πα 
ΒΙΠΠΘΙ8.---Γ δῦ 85 ΕΖ6}κ16] βκοις θα ἴο ἴῃ Φοῦσα, 
88 ἰ( τὶς Πα] οἡ {πὸ (64 0}6, ὑπαὶ τ ηΐο ἢ νᾶ8 ἴο 
ΠάΡΡΘη ἴο ΤΠ 6Ώ).--- νου της ργοσοεβ δο ογάϊηρ 
ἢ ἴα ἀϊνίηθ 1], ἩΠΘΊΔΟΣ 6 Μ11 [Ὁ οὐ ἠοῖ. 
μου Οοὰ πάροθ, ἐν ουυ τ ΐηρ ὈδοοηῈ8 8 ἤπροτ- 
ροδβὺ ἴο [Π6 ΔΥΘΏρΕΓα Ὑ Βοτη Ηδ6 βοπάβ. Οκ πΔηΥ 
τ ἸΟῪ [869 δηροτροθῖ ψ ΒΒ Μ0|] ἀϊτοοῖ 
ΡαΠΙΒμπιθαϊ '8 δίγεαάν εγθοίθα.--- σοῦ, 26 [30 
“ΒΥ ἀοἀ 8 ἀτταηροτηθηξ, ᾿:ἀστηθηῦ 88}8}} Βαβιη δἱ 
ἴπ6 οῦβα οὗ αοἀ" (ΗΕΝαΒΤ.).---““1οὉ 8. ποῖ 
ΓΘΟΚΟῚ ΟΌΓΘΟΙ 68 ρ0}} 1658 δ οἴμοτα δῖο Του πὰ 

{πη ὺ 1 Οοά 8Ρᾶγ68 8 8.1}} ἰὼ Ηἷ4 Ἰοηρ-δυβεσγίηρ 
ἐεοο ων 80816 (88 Ὀεϑὶ [ογεϊ θὰ οἱ 1168. --- 
γεῖ. 26 [21] ΡΙΟρ!ἸΟΥ͂ ἀπιὶ αἰνίπαίίοι ἱπ 1ποὶσ 
γοϑοῖῃ ὈΪδῃοο δηὰ αἰβδγομηοα. --- ἱνὶηδου ποτ 
[6 ομμηϊροΐοηοαε δηὰ νυ βιίομλ οἵ Οοά, 88 ἴο νυ ἰ ἢ 
οὐ. Μαίξ. ἰἱ. --Ἴ ἢ Εργρίϊδη οπομιδηΐοσβ δηὰ 
16 Ομαϊάθδῃ τηδρὶ ἴῃ {πεῖν ϑρη ἤσαποθ ἔίοσ ἴδ 6 
κιῃχάομπι οὗ Οοα.----Ἶ εν. 27 [22]. Το- αν, Φετα- 
βδῖθπι; ὕο-ἸΠΟΙΤΟΥ͂, ἴδμου ! --- “ Οοα τη κο58 υ836 ον ἢ 
οὗ αἰνίπαίοη ἴῸγ Ῥγορμοϑυίηχ, Ὀυϊ ἴῃ ἀοιθτέαϊ 
οἰγουμηδίδηοοθ ψὸ βἰιουϊὰ ΔΡΡΙΥ ἴο Ηἰπὶ : Ηἱϊ8 
ψογὰ ψ{}} αἀἰγθοῖ 8 δηὰ αἰνὶπε ἴοῦ τὸ  (ὅτοκ., 
81τ.).--“ Οπο] οἴ ἰδ Ραηίδοὰ ἴῃ [6 ΑἸηπιοη ἴθ8, 
γον. 84 (ΒΙΟΗΤ.).-- ον, 28 [28] “Ὁ Ὀο] ον ῖβ 
ΔΙ ΔΥΒ ὈοΙ αν ὑπαὶ [ΠΟΥ͂ ἃΓῸ (6Γ ἴτοπὶ ᾿υἀρταεπΐ ἢ 
(ϑτοκ.). --- Ηἰβ οὐῖ οὟἹ] οοπβοίθηοο, διὰ ἢοΐϊ 
ΤΉΘΓΟΙΥ ἴπ6 παρτηεης οὗ αοα νοῦ Ὀυτγβίθ ΡΟῺ 
δΐτα, ουὐρῃῦ ἴο ἰεδὰ [86 ὈΠΡΟ]ΐανοῦ ἴο Ὀεοϊϊοῖ, --αἴἱ 
Ἰοαβί [αὐ ἃ τἰχῃΐθουβ αοἀ ᾿ἶνγοβ, δηὰ ν1}} ποῖ Ὅς 
τηοοϊκοα. --“ΤΘ ὭρατΟ Οὐ Β Ἰυάρτιποπίθ, 186 
ΤΆΟΓΟ ΟΔἸ]ουΒ [86 ὈΠΡΌΔΙΥ ἅτ ποῖ ἴο θδοοτλς 
(8τοκ.). -- ὕ ον. 29 [24]. “ΤΠ ΟΣ οσσῃ 81:8 ΟΥῪ οὐἱϊ 
αϑαϊηϑὲ ἴῃ πηροάϊν, ἀπὰ 04}} ἴον α0ἀ᾽ 5 γερθδῃσο, 
Οϑφη. ἱν. 10 ̓ (ὃτ.). 

γογ. 80 [25] “Τδυβ αοἄ ρῖνοβ ναουβ {11}68 : 
ΘΟ. 8. Ἰχχχὶὶ. 6᾽" (Ὗ.). - ΤῊ6 ὉΠΡΟΟΙΪΥ ἢς 
δἰτοδαν ᾿υάσοα : ἃ σοῦ ρ]ο οὗ γΘΑΓΒ᾽ γοϑῃῖῦα, νυ ΣΟ ἢ 
δΙὸ 51}}} Ἰοῦς ἴο ἶπι, 6 ποῖ δὐσουπίρα οὗ. Βοίοτο 
{86 Ἔγ6 οἵ εἰ τ, [86 βίη δῦ, Ψ1}10 18 5}}}} ἔῃ γα] Υ 
βού οἷ ἱρὴ, 1168 ΔΙ γον ἴῃ 1ιἷ5 Ὀϊοοὰ " (Π Ενοϑτ.). 
--- “το ψποπὶ Ηδ 1}, ἀοἀ σοδΔῃ ἱδκὸ ανδυ, δπὰ 
οἢ ὕοπι Ηδ ν}}}, Ὀοβίον ἰεϊηράοπιθ, ἤδη. ἐν. 29. 
Τδοτοίουα εἴδη ἴῃ ἅν οἵ [Πὶ ἤτον Ι,οτὰ, γε 
τίηοσα οἵ {116 ΡΘΟΡ]6, δῃὰ βεῦνε Η τὰ τὰ} ἵγασ- 
Ηΐπρ ἴῃ 16 ῥσϑϑοηοο οἵ Ηἰβ ΠΟΙΥ τηα]εδίν, 5. ἰἰ. 

10, 11" (ΤῦΒ. Βι8.).---““ Ὁητοροηΐδηϊ ψ]ο κε δα, 
ΠΟ ὯΔ8 Ὀδοη οἴοη Μαγμοὰ δηὰ οδαβιϊβθα, 
ψ Ισἢ ΔΒ ΜΠ ΗΒ ΤὩΔΠΥ͂ ἘΧϑῖη 068 οὗ πα στη δεῖ, 
διὰ ὈΘ6ὴ ἰοηρ Ὀότηθ ψιϊῆ, 8 ἴη6 Ἰπἰφυϊίν οὗ ἘΠ 6 
δά" (Β. Β.).--- ες. 81 [26} ““1π [6 Κιηράοπι . 
οἵ οὐ δογὸ δ΄ὸ πο Ῥτγζοιηΐβοϑ, Ὀπῦ βυ ἢ 88 Γοβοι]6 
ὑμοδο 8ἴγθαϊωβ Ὑ 1] Οἢ δἰ θυ δίου ἤἥονν ἀθονε διὰ 
ὉΠὰΘΡ στο Πα, 88 ΒΌΓΕΙΥ 88 41} ὑπ Ὀθδγεσα οὗ {πὰ 
ΓΟΙΉΪ868 8ΓῸ ἰπίροϊοι ψ10}} δ " (ΗΝ ΟΝΤ7.).-- ΤῊ 6 
[ρ Ρ οἵ Ζεμοίαοπίη, ἴῃ6 σαϑίϊησς ἀν οἵ 

Ζοα οἰκίαι. --- " ΟΥ̓́Λ 8 ΜΑΤΥῪ 4180 βδημ, κα ὁ. δ2" 
(8τοκ.).--- “Πανὶ ᾿π6 γῬτοσθϑάβ ὑἱπγου ἢ ΖοταὈ- 
ὈΔῸ6] ὕο ΟἸγίβε" (1,.).---ν ον. 82 [27]. Τ:ὁ. τόογαὶ 
βίηπογ, δηὰ [Π6 τόσα] ϑδνίοιτγ. ---ϑὅ ποθ σου εν δοιὰ 
Ῥτϊεδίμοοι 8}}4}} Ὀοΐἢ Ὀ6 φίνθη ἴο Ηἰἷπὶ (8. οχ.), 
ὉΠ686 δ ΟὨ]Υ͂ Ὀ6 ΒΡΟΚΘῊ οὗἨ Βρί ΓΔ} Υ, ἃ8 πω Ἐ}}189 
ΒΘΏΒ6 ΠΟΥ μογίαϊπῃοα ἴο ἴὰ Αποϊηϊοὰ ἢ Ἐἢς 
ϑρί τι, Ἧι Κἰπηρσάοπι ψγχὰΒ ποΐ οὗἨ ἰδὶ5 νοι]. «πὰ 
ἴιὸ Ερμίδβι16 ὕο [6 ΗΘ τον Β ἷν ἴο Ὀ6 τεδὰ ἴῃ τεῖος. 
6ῃ06 ἴο Η!5 ἰαἢ - τοδί ποοὰ, 

γεν. 838 βα. [28 8η.] ΤΊ]ιογο ἄγ ἀοι 1685 γαοο- 
ἴγροδ, Ῥσορμοῖίς παῦοπδὶ Ῥμγϑιορηοπιὶοβ. ---- [ἢ 
ΑἸΔΙΏΟΉ {ποῖ ΓΘ ὑπο ἸΏΔΠΏΟΣΥ οὗ άοτῃ δὰ ἐδα 
τηοοκίης οὗ [8 πιδ6!. ---Τὸ ἀοἴον ἴδ ποῦ ἴο γονοῖο ----. 
ΑΠΙ ΟΠ 'Β πιοοϊκίηρ οὗὨ [βγϑθ] ννα8 αἵ [8 βαγθ ζἴτὴς 
ἃ ἀοτίαΐηνσ οὗἩ ἰΐ8 ἔττιο δηὰ διΐιγε Κίηρ ; ἴῃ οἵδοσς 
τ οΣάβ, οὗ ὅ ἐβουδ διὰ ΗἸ5 Αποϊηϊοάᾶ, Ἀπ. 1ἱ.----ἰ Ἔχὰ.- 
88 618 ΡΠ ἰΒητηθηῦ βου ἀ Ὀ6 ἰσιοθὰ Ὀδοῖς, ηοΐ ἕο 
Οοὐ΄ 8 ἱπιροΐεπος ἴο ἀείοπὰ ποῖ, Ὀὰϊ ἴο ΗΐΒβ τιρσῆε- 
ΡΟΏΒΠ6Β5, ΠΟ ΑΠπηπιοι 4180 ἱβ ὕο ἜἼχρουίθησο --- 
ΤῊο λυ ρταοηΐ οὗ βἰ ΠΠΘΓΒ ΠΟΘΙ ὨΔΡΌΘῺΒ ἴῸΓ τὴϑ 
Β61{-}ϑ1Πσδύϊου οἵ ΟἾΠΟΥ ΕἸ ΏΠΘΓΆ -- Ἵ ὁΓ, 84 [99 
Ὀἰνϊπαίίοι, Ἰοοϊκῖηρσ Ὀογοπὰ κἰη δῃὰ [Π8 τ ἢ ἐθοι5. 

1 π6θ88 οὗ αοά, ἰδ αὖ 811} ὑλτπθ8 ἴ6186 δῃηὰ εἰδσαμεϊνα. --. 
Βυῖ πλθῃ ῥγοίογ 1168 ἴο ἔγαιδ ; [ῸΓ [88 }16 δαξξζεοτα, 
ψ 116 ἰσυϊῃ ἀοδδ ποῖ βραῖο. ,ε ον ἴα ἴονβ οἱ 
[86 ῥτγϑδϑηῖ, δηά ἐμογοίογθ ψὲ ᾿δῖϑ ἴδ Ῥαὶ εϑυ 
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οἵ τπι}}.---ὁ Ὁἰνῖπο ΡαὨἰΒητηθηΐ ἢ45 8 ἀδγ, τ ὮΟὮ 
δ ηοἱ ἀοίοιτο τ θη τὸ πιθαϑΌγο ἰ8 [11 (.) 
ἔα]9ε ἀοεισθ 15. Ρυ Ἰβ θα δα τ] ] 88 δὴ 601] 116. 
-- ει. 86 [80]. 186 ΡΙδοο οὗ [8 5ἴη 18 οἴδϑιῃ 880 
ἴ86 γίδοα οὗὐἠἨ Ῥυπἰϑητηοηῖ; θὰ} αοα Κηονβ ΒΟῪ 
τὸ ἅπά [6 συγ ὀνοσυνθεσο. ΗΟΥ οδῃ ΟἹΓ 
δποοῖ ΠΟΕ ὈΘΟΟΙ6 80 ὈϊξοΥῖ ΤῊΥ οὶ δοατὲ 18 
τὴν ἡπάρπιοηῖ. --- 6 8}1 αν ΟἿὟ ϑοηΐβησε οὗ ἀθαῖῃ 
ἴῃ Αἄδῃι.----Βοβιάθβ, 1ΐ 8]80 οοϊηθβ ἴο ΒΑΌΥ]Οη 5 
τππι|. ον ἴπ6 βϑνογὶ οοῃ πη] 68 ἴο ΡῈ (οὐ, 
Δ ουγὰ 1 αἰἰτϊοτοαὰ ἴοὸγ ἃ ψὮ}19 ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΠ 8 

.Φ 

11. Τε Οοποϊοζίοη 0.7, Πρεπθβα γον ὕκάσπιοηί: (α) 

᾿ιδηά.--- ον. 86 [81] Ηον σοηϑο] ηρ ἴο ἀΐο ἴῃ [868 
[τὰ ’ Ἧον ἀτεδα ] ἴο Ὀ6 ἀνείγτογοά Ὁγ Οοά ! -- 
Τα νου], τ, ομδ ̓Β οὐ ᾿ιοᾶγί, ὁ ὈΘΟΟ 8 
86]].---μοῦ τὰ ποῦ [8}] ἱπῖο [86 απ 8 οὐὗὨ τηρὴ !--- 
Τς νἱοκοᾶὰ ἴπ6 δχδουϊὶ ποθ οὗἩ ἴμὸ νοίκια, --- 
γεν. 87. ΤῊ ΤὨΘΙΏΟΤΥ οὗ {μ6 σὶρ ἴδουβ 18 Ὁ]Θ686α, 
δά δηάυτοβ, Ὀκὺ [86 πδπῖδ οὗ ἐππ6 Ἐπ Οά]γ ῬΘΥ 508. 
“4 ἍΝ 61} ἴον ἰτὰ τὸ Οὐ ἃ ποῦν ὩΔΙῺ6 ἴτϊοϊη 
αοά, Ιου. χ. 7; Κδν. [1. 12 (871.). ---ΑἈἈθὀοἀ 8 
ῬΟΡὰΒ. οἵ ΤΩΘΙῸΥ δηὰ οὗ Ἰἰυάρτηθηῦ ἃγὸ δα 
ΒΌΓΕ. 

α) ΟΥ̓ ὕενυβαϊεηι᾿ 5 ἴῃ »ατιϊσωίαν (οἰ. χχὶἱ.) : 
(ὃ) απά οΥ «.μααλ᾿5 απαὰ ]ϑγαεῖ κα σε α υδλοῖε (οἘ. χχἸ!!.). 

(α) υετγιβαΐεπι γὶρε 70᾽ υπμάσηιεπί (οἈ. χχὶϊ.). 

1,2 Απά δο ψοτὰ οἵ Φϑῃονδῇ οϑτῃθ ἴο τηθ, βαυίῃρ, Απά ἰδοῦ, βοῃ οἵ τηδῃ, τ] Ὁ 
ἴδοα υἀρ61 ὙΠῸ ὑποὰ Ἰαάρο (δ ΟΥ̓ οὗὨἨ Ὀ]οΟά [υἱἹοοά-ὁμεδάιη4] 8 ΤἬΘη Τηδκὸ 

8 ΟΡ ἴ0 ΚΗΟΥ 411] ΠΟΥ ΔΟΟΙΩΙ δ οη8. Αηά βᾶγὺ, Τῆιυβ βαϊ ἢ (86 Ἰ,οτὰ Φομονυδῇ, 
Α οἷν ὑῃδὺ 5648 Ὀ]οοά ἴῃ 06 τηϊαβὺ οἵ 1ῦ, (ῃδῦὺ ΠΟΙ {116 ΤΩΔΥ ΘΟΙη6, δη δ 

4 χηλᾶθ 14.0]8. [ὉΓ [ογεε] Ὠθυβϑὶ ὑῃδῦ 80 τῇδὺ Ὀ6 ἀθῇϊθα ! [ἡ (ΠΥ ὈΪοοα ψὨΙΟΝ 
ἴδοι ἢδβῦ βῃδα (σα ᾿αβὺ Ὀθοολθ συγ, δηὰ 1η ὉΠ] π6 14.018  ὨΙΟ ἢ} ὑῃου ἢ αβὺ 
Ἰη846 ὕπου δτὺ ἀ6]6α : Ὧπα ποι μαβῦ οδυβοὰ ὑῃῦ ἀδγ8 ἴο ΤΑῚ Πθᾶγ, δῃηὰ τί 
ΘΟπι6 ὕο τ γὙ68Γ8: ὑῃϑγοΐογο ἢδυθ 1 ρίνθη 66 [ὉΓ ἃ τορσοδοὶ ἴο ὑΠ6 Ὠθδίῃθῃ, 

ὅ δῃὰ [ὉΓ ἃ τῃοοϊηρ᾽ ἴο 811 Ἰλῃ48β, Τοβο ὑπαὺ ΔΓ6 ΠΡΆΓ, ἃπαὰ ὕποβα ὑμδὺ ἃ.Ὸ ἴᾺΓ 
ἴτομι ὕϊ66, 8}4]] τηοοὶς αὖ 66 88 ὁη6 ρΡο]]αύθα ἰῃ ἤδῖηθ, απὰ [}] οἵ σοπίαιβίοη. 

0 ΒΟ ο]ά, [86 ρῥτῖποθβ οὗ [βυδϑὶ, ΘΥΘΥῪ οὔθ δοοουάϊηρ ὕο Ὦ18 ἈΓΠῚ, ἡγΟ γα ἴῃ Ὁ 66 ἴῃ 
Ἴ οὐάδονγ ἴο βῃδὰ ὈΪοοὰ ' ἘἈΟΠΟΥ δηα τρόμου ὉΠΟῪ ἸἸΡΒΌΥ δβιθοηθα ἴῃ {ἢ 66; 

]0}} [τα τεϊϑείου το] ὑἢ6 ΒΌΓΔΗΡΘΓ ΠΟΥ πᾶνθ δοῦθα ΠΗ} 80} Υ ἴῃ ὑπ τηϊάβὺ οὗἩ ὑῃθ6 ; 
8 [ὴ6 ΨΊΔΟῪ δπὰ {Π6 οὔρῆδῃ ὑΠῸῪ ἤδῦθ ορργοβϑβθα ἴῃ ὕγεθ. ΜῈΥ ΠΟΙΪΥ ὑμὶηρξ 
9 ἰδοὺ Παϑῦ ἀεϑρίβοά, απ ὰ παϑῦ ργοίδηθα ΜΥῪ βαῦαῦῃβ. Μϑῃ οὗ β΄δῃαθν ἢδνθ 

Ὀδθῃ ἴῃ ὕΠ66 ἴο δῃ6α Ὀ]οοά, δηᾶ ἴῃ ὑῆ 66 Π6Υ ἤδγθ ϑαΐθηῃ ἸΡΟῚ ὕΠ6 τηοπηΐδὶ 8 ; 
10 {π6 Υ ἢᾶνϑ δοχητηθα ον ἀπ688 1ὰ ὅπ 6 ταϊα βὺ ΟΥ̓ [π66. [πη [Π66, ὁη6 ἢ85 ὕποονοτθα 

Ὁ ἴλὺ ΠΟΙ ΒΒ. ὨΔΚΘΑΠ688.; ἴῃ ὅθ ὑῃθὺ ἤδνθ δαμ]6 ἃ ΠΟΥ ὑμαὺ 185 Ὁῃοϊθϑη ἴῃ 
11 ΠΡ βορδγϑδύίοῃ. Απα οὔθ 88 οοϊητη 64. ΔΟΟΙΩΪ δύο ἢ ἢ18 ποὶρἢ ΒΟῸΓ Β 

ΜΠ]; Δα ΔΠΟΙΠΟΓ ὯδΔ85 ον αν ἀθῆ]θὰ Ὦ15 ἀδυρίοτγ-η-ἰαν ; Δ πα δηοῦθ ̓ ἢδ8 
12 Βυπι] ἃ [ταν οιβοὰ] ἢ 18 8, βύθυ, ἢ18. ἔδύμου ' Β ἀδιιῦοσ, ἰὰ ὕπθ6. ΤΉΘΥ ἢᾶνθ ὕδικθῃ 

ὈΤΙΌ68 1 (ἢ 66 ἴο Βῃθα Ὀ]οοά ; ποιὰ ἢδϑὺ ὑδΚθὴ ἀβΌΤΥ 8η4ἃ 1ΠΟΓΘΆΒ6, Δηαἃ ἢιαϑί 
ΟΥ̓ΘΙΤΟΔΟΠΟα ΠΥ ποΙρῃ θΟυΓ ὈΥ οχίοσίύϊομ, δπὰ ἵμου ἢδϑὺ ἰογρούξοη Μθ : 86η- 

18 εποβ οὗ {πΠ0 [τὰ ϑθιοόναῃ. Απᾶ, Ὀθμοὶά, 1 ἢάνο βιηϊίθῃ ΜῪΥ Πδπά δὖ [ῃγ 
ϑϑὶῃ ὙΠΟ ὕμοὰ Παβῦ τηδάθ, δηὰ δὖ (ἢγ Ὀ]οοα- ον ψ ΠΟ νὰ8 1Ὲ ΤὮΥ 

14. τηϊάβῦ. ὙῚ1 [Ὡγ Ὠρασγῦ οπμάυτθ [9 ΜΙ ΟΥ Μ1Π ΓΠῪ Πδημα8. ὉΘ Βίοηρ [ῸΓ 
{Π6 ἀδγϑ 6 1 58}}4}} 4684] ψι ἢ Π661 1, Φεοῆονα|ι,, ἤδν βρόκϑῃ, δηὰ ν}}} ἀο 

15 [μβανὲ ἀουὺο]. Αμαὰ 1 Ψ1Π1 βοδύϊψοσ ἴῃ 66 διβοὴρ ὕΠ6 ᾿ραΐβθη, δὰ ἀΐβρογϑθ {ἢ 66 
ἴῃ [ῃ6 ΘΟσμ ΤΊ68, Δη Μ71}} ΘΟΙΒΌΤΩΘ [πιακο τὸ ς6866} ὑῃγ' ΕἸ] 688 οαὖῦ οὗὨ [ἢ 66. 

16 Απᾷ ὑποὺ 8}4]} 6 ῥγοΐδῃηθα ἴῃ ὕπι66 [εϑτουρὴ ὑνο6} ὈΘίΌΓα ὕΠ 6 Θγ68 οὔ [88 Ὠθδίμ θη, 
17 δηὰ ἰῃου 5]0 πον ὑπαὺ 1 δὴ Φϑβόνδῃ. Απὰ ἐδμ6 ποτὰ οἵ ϑϑῆονδῃ Ἵϑῖηθ ἴο 
18 πιθ, βαυηρ, ὅοη οἵ τδη, ὕπ Ποιδβα οὗ [βγϑθὶ ἢ88 Ὀδοοπιθ ἰὸ Μα ἄτγοββ ; [86 

ὙΠ016 οὗὁἨ ὑποῖὰ ἃγα Ὀσδξβ, δηὰ {ϊπ, δηὰ ἴτοῃ, δὰ Ἰοδά, ἴπ ὅθ τηϊάβὺ οὗ ἐἶι6 
19 ἔχτηδοβ ΠΥ πᾶνθ Ὀθοοτηθ ἔῃ ἄχοββ οἵ βῖῖνθσ. ΤἼθγοΐοτγθ, ὑπ βαϊυι Ππ6 Τογὰ 

Φοβονδῃ, Βϑεδυβα γ8 ἢδνθ 81] Ὀθοοῖηθ ἄγοββ, ὑμογοίογθ, Ὀθῇῃο]α, 1 ψ1}} σαῦθοῦ 
20 γου ἰπύο [86 τιϊάβϑὺ οἵ 9ογαβαϊθρτα, [46] ἃ ρδυμοτγίηρ ὑοβθίθεσ οἵ βί νιν, δπὰ 

Ὀγαβθ, δῃα ἴσοῃ, δῃὰ ἰ6ϑδᾶ, δπὰ ἐπ πο ὑπ6 τηϊάεὺ οἵ [ἢ ἤχτῃδοο, ἴο ὈΪοΥν {}16 
ἤγθ ροη 1Ὁ ὑπδῦ ἰὕ Ἰηᾶὺ Ὀ6 τηϑ] θα, 80 Ψ1}} 1 γδῦῃεν γοὺ ἴῃ ΜῪ ΔῆΡῈΓ ἀπά ἰπ 

21] Μγ ἤιγυ, δῃᾷ 1 ψ1}} Ιεᾶνθ γοι δπὰ πιο]ῦ γου. Απᾶ 1 Μ1}} οο]]δοῦ γοῦ, ἀπά 1} 
Οἷον Ὡροπ γοῦ ἴῃ [Π6 τα οἵ Μγ ψτδίῃ, δα γ8 58}8}} Ὀ6 τηοὶὑθά ἴῃ 8 τηϊάβι 

22 ἱβογθο ΑΔ8 βῖϊνοσ 18 πῃηδ] θα ἴῃ ἐμ τηϊἀβῦ οὗ [ῃ6 ἔΆΓΠδοΘ, 80 8[8}} γϑ Ὀ6 πιο θᾶ 
Ἰὴ ὑῃο τη! ϑὺ οὗἉὨ ἰῦ ; δηὰ γο 5}4}} πον ἰδμδῦ 1, Φομονδῆ, άνο ρουτοα ουΐ ΜΥ 

38,24. ἔχτγ ὑρὸν γοιι. Δηὰ (δοὸ ποτὰ οἵ Φϑῃονδὴ οδτηθ ὕ0 Τη6, Βα γπρ, 8.05 οὗ δῇ 
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“͵΄. 

ἘΖΈΚΤΙΕΙ, 

ΒΔΥ ἴο ΠοΥ, ΤΏου Αγ ἃ ἰδῃὰ (ῃδὺ 18 πού οἰοδηβοᾶ, ὕπδὺ ἢδ88 πο γαΐῃ ἴῃ ὑπο ἀβΥ͂ 
2ὅ οἵ ᾿Ιηἀϊσπηδύϊοη. ΤῊΘ ΘΟΠΒΡΙΓΑΟΥ͂ οὗ ΠΘΓ Ῥσορϑίβ [μ] ἴῃ Π6Ρ τιϊαβῦ; 16 ἃ ΓΟΔΙ- 

ἴησ Ἰίοη τανϑαΐηρ [ἢ ΤΟΥ ὉΠΟΥ͂ μάν ἀθνουγθα 8οιιΐβ, ἰδίζεπ ὑγθαθαγθ ἱΉπ 0] 
ΔΠ4 ρῥγοοῖουϑ Ὁ ησϑ [η6πε}}}] ; ΠΣ τυϊάονγα ὑΠ6Υ ἤᾶνθ τα 10} 184 1π ὕΠ6 τη! ὁ 

426 ΠΟΥ. ΗοΣ ρῥγίοδὺβ αῦθ ἀοῃθ νἹοΐθηςα ἴο ΜΥ ἰδν,, ἀπά ρτγοίδηβϑ ΜΥ ΠΟΙΥῪ τὨϊηρβ; 
ΠΟΥ Πᾶνα ποὺ ἀἰβυ ρου βηῃοα Ὀούνγθθῃ ΠΟΙΥ δηα ΠΠΟἾΥ, ΠΟΥ αἰβοθγηθα Ὀούνγθθῃ 
οἰθδῃ Δηα ποθδη᾿; Δη4 {Π6Υ παν πἰάάθη ὉΠ ΘΙ ΘΥ6Ά ἤτοι ΜῪ βαρ θδίῃβ, δῃὰ 1 

21 τὴ ῥχοίαπμβα διηοηρ ὑμθῃ. Ηἴογ ΓΌ]ΟΥΒ [ρτίαςοθ] 1 ὕὍ86 τηϊἀϑὺ οὗἨ Π6Ὶ σψόγα {1 
ΜΟΪν 68. Τὰν ὀηΐησ {}16 ΡΥΘΥ͂, [0 8ἰιοα Ὀ]οοά, ἴο ἀοδβύγοΥ βου]β, δα ὕο πᾶ δίῃ. 

28 Αμὰ ΠΕΥ ῥγορῇῃοίβ ἤδνθ ἀδυρδϑα ἴον ὑποπὶ ψ ἢ νυ ὑθνγαϑἢ, βϑοίησ ΔΉ Υ͂ δπά 
αἀϊνιπίησ ᾿ἴθ8. ἔοτ ὑΒθπὶ, βαγίπσ, ΤῊυ8. 88:0} ὑμ6 Ποτὰ Φομοναῖ, ἤθη Φθθονδῆ 

29 Παΐῃ. πηοῦ βροκρη. Τῃθ ῥθορὶθ οὗ 0806 ἰαπὰ δανθ ρῥγδοῦϊβθα ορργθβϑίοῃ, δῃά 
ὀοιηπλϊ θα ΤΟΌΌΘΓΥ͂, δηἃ ἢᾶνο νοχϑά ἴπ ροοῦ δηὰ ποϑίυ, δῃα ὀρργθββεὰ (ἢ9 

80 βύγδῃ σον ἀρδϊηϑῦ ὕπο τὶρῃῦ, ΑΠΔΙ βουριῦ [ῸΓ 8ἃ τηδῃ δῃοηρ' ὕΘτὰ [αῦ ταἹρ] ῦ 
θυ] ἃ ἂρ ἃ νν8}}, δῃὰ παῖρηῦ βίδπα ἱῃ Ὁ ὈΓΘΔΟΝ ϑίθρ ᾿πίο τιθ ριρ] Ὀθἴογθ Μὰ [ὉΓ 

81 {86 Ἰαπα, ἰῃδὺ 1 τϊσῃῦ πού ἀδβίγου 10; δῃὰ 1 ἴουῃὰ ποῆθ. 80 [1 ρουγοὰ μὴ 
οαῦ ἀροη ὕμοιι ΜΥ ἱπάϊχηδίοῃ, ἴῃ [86 ἔτε οἵ ΜΥ στα 1 σοπβυπιθα [Θομραπιο 
ποῖα ; 1 ἢδνθ τϑοοσαρθηΒθα [τϑοοαιρειθ}] ὑῃ θὲ ὙΑΥ͂ ΡΟῚ ὑπ 61 ᾿θ8α : βθιυῦθῃοθ 
οὗ [)6 1,οτὰ Φοῃονβδῇ. 

Ψεῖ. 8. ϑορὲ.: . .. κατ᾽ αὐτης--- ΜΖ. : . . . ἐσ δονοαίέρθονπα. 

νας. 4... κ- ἠγαγες καιρὸν ἱτων σον. (ΤΊ Οτίθηιαὶ ὕ εν, οἷς, τεδά: 2) Ὧν.) Μρὺγ οοάϊεοο: ὮΝλ5. 
οτ. δ... πολλη ἐν ταῖς ἀνοιμαις--- ΝῸΪ.: . . . τοραϊζάα͵ ποδέϊέε, σγακάέε ἐπίεγίέω. 
γον. 6..... ἑκαστος προς τοὺς συγγίνεις σὐτου σννανφυρβονφο ἐν σο..-- 
Μῶν. 9... '᾽Ανδρες λησται -- 

Μνοσ. 11... .. τὴν νυῤοζην αὑτου--- 
ΨΥ. 12... .. α᾿ συνετέλισω συντέλμαν καπσις σοὺ τὴν ἐν παταδυναστια, σου, ὅτι ἱμον ἐσιλαδβεν-- 
εν. 16. χα. χκτακληῤονόάησι ἐν σο,--. ΜΌΏΪ. : Ῥοδείάδδο (6. 

ον. 1... ἀναμεμιγικνος χαλκω. .. ἐν μέσω ἀἄργυριου ἀνα μεμγμᾶνος ἔστιν. 
αν. 19.... σαντες εἰς συγκρβασιν μέαιν--- 
νον. 34... 

νοῦ. 35. Οἱ ἀφηγουμίῖνοι αὐτῆς .. 

διὰ Ατδῦ. τεδὰ : ἼΣΟΝ. 
Ψνοσ, 237. βϑορῖ, : Οἱ ἀρχοντς. .. αὐμα, ὁπει;--- 
Μεγ. 28... ... σισουνται!--- 

Ψεγ. 29. Τὸν λαὸν. .. ἐπκτιέζουντις-- 
νον. 80... .. ἄνδρα ἀναστρερομόνον ὀρθως π. ἱστωτα. .. 

αὐτην᾿ --- 

Βερί. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΤΙΚΒ. 

{““ΤῊ8. σπαρίοῦ ϑἰδηᾶάβ οἰ βοὶν σοϊαϊοά ἴο ἔμ 
Ἰαδὲ ομδρύδνγ, δηὰ τρδΥ ΒΥ 6 τοραγά θα 88 Β0}0]6- 
ΤΙΘΠΐΔΤΥ ἴο ἰξ; 6 ἰὈΣπιοῦ Βανίης ῥγοϑοηϊθα ἃ 
εἰσι Κι ρ ἀο]ποαϊτίοη οὗ {πὸ [ον 8 ριιγροβα ἴο 6 χθ- 
οαΐε ἴΠ6 βονουυ οἵ Ηἰἷδβ ἀἰδβρ᾽οαϑαγο ἀροὴ }6 

ΡὈΪδ οὗ Φογιβαϊθιη, ἢ λ]6 Ὁ}}18 γοζαττιβ ἴο ἰΔ Ὁ ορϑη 
ἐδ ραΥ[Ὁ] τη 838 οὗἩ σογτυρίίου οη ποσουπηΐ οὗἁὨ ΜἘ]Οἢ 
διιοἢ ΒΟΥ Ψὰ8 ἴο Ὀ6 ἰηβῖοϊοά. [ἢ πῆδὶ 18 
πτὶτῦθ ΠΟΙΘ ὕΠΟΓΕ 18 ποῖ ΠΡ ῬΓΟΡΟΙΥ ΠΟῪ; ἴῃ 
15 σθΠ6γα] ρυτγροτγί, [Ὁ 18 ἃ ταροιϊ οι οὗ 16 ἘΠΑΤΡΕΕ 
ΨῈΊΟἢ ΜΈΓ ατρϑᾶ ἰη οἢ. ΧΧ. ; δπὰ 80 ὕϊι6 σἤδρίογ Ὁθ- 
δὶη8 ταῖιο]ν ἴῃ [Π|6 88Π|6 ΨΥ, --- ἢ ἃ 08}} ἀΡοῚ ὑπ 
Ῥτορ νοῦ ἰο ἡπάρο [Π6 Ρεορἶο, δης βοὺ Ὀοίογο {ἢ 6 1 
ὙΠῸ Ἱπ]ηπἾ{165ὅ. ΤΊ ΟΓα, πόνον, Ππ6 σμΑΓρβο ἴοοῖκ 
116 ἴογιι οἵ ἃ ᾿ιἰϑύοτί σα] τον: [ῸὉΥ {ῃ6 ῬΌΓΡΟΒΟ 
οἵ σοηπθοοίίηρ ἰμ6 Ῥγοβρηΐ βίαϊ οἵ ψ]ο θά 688 
ἢ [Π6 Ραβῖ, ἀπά 8ονίησ πο σομ Εἰ πΟυΒῚ Υ [86 
δἴτοατη οἵ οοττυρίίοη δὰ βΒοινοὰ (του ρσἢ .4}} 
ῬΟΓΙοάβ οὗ ἰποὶγ ἡδίύϊοηδι οχἰβίθποθ Ἠΐοσο, οἷν 1ῃ68 
οἴδοῦ Ββαηά, [ῃ6 ργόρῇεῖ Ἰοοῖκβ ὀχοϊ υδίνοὶΥ ἴο [86 
ΕΞ δηιὰὶ Ὀγίηρθ οαΐ ἴῃ ἔδατίι} ΑΥΓαν [Π}6 ΠΊΔΗΥ 
δἰηουϑ δῃι ταπιραηΐ 8᾽η8 ψ 1 οἢ ΤΟ γ6 οΓγίηρ ἴῃ 
ΘΑΥΘΠ 5 ΘΩΓ [ὉΓ νϑηροάπορ,"---ΕΑΛΙΚΒΑΙΆΝ᾽ 8. ἐχε- 
δεῖ, τ. 249.----Υ͂. Ε. 

Φουα δα] τ ὈΘΘΟΙῚ68 γε βεῦ παν ΡΤΟΠἑἢ 
ΟὨδρίογ ; δῃὰ ἰοὸ ΥΟΙΥ Ὀορίὶ πηΐῃρ οὗ [6 

ἴ αἱ το 
6 6]066, 

. ὡς λιοντῆς ἐρισγοαῖνοι. 
γη οὐ βρεχοιένη, οὐδι ὑετος καιταβησόται σοι!--- Μαἶς. : ἐπεπηπσα οἰ ΠΟῚ οοπερί εἴα 

.. ἐδυναδτίσαν ἱν δυναστεα, δωβα ἰλαμιβωνῶν ὧν ἄλμριν-- 

Φο ὁλοσχόρες ἦν παιδὼ τῆς ὄργης μου, τὸν βοὴ εἷς τελος ἐξαλωψο 

[86 ἐπ ἀαπιουία] τγοίδγομοο οὗἨ [86 ἀϊνὴπα ἀἰθοοῦγθθ 
8 ἴο ΨΦΘΓ ΒΑ οτα, ἰπ 118 βἰρπί ἤσδηοο ἴοσ {πᾶ 4}1} δηὰ 
116 Ἰδῃὰ, --- ΤὯθ οὔθ᾽ τοροαῖθα : “ἴῃ [86 τχϊά δὲ οἔὗ," 
ῬοΪη Ὁ βἰρση Ποδη  ἴο «Ψ6ΥΌ 88] 6 85 ἴπ6 Η]δοθ 
ὝΏΘΙΘ δίῃ δὰ Ὀθθη, δπὰ ἴῃ ἢ Ϊο ἢ πη 5] πιοηξ 
που] Ὅα, οΘοπορηϊγαϊοα. Φοτγβαίθυ 88 τῆ Βαγίβ 
οὗ [η6 ᾿ἰαπᾷ οἵ ΦΔυάδῇ. ---ΤῊθ Παρίου σοι ργὶδ88 
[Πγθο ΒΘ ΟΌΟΏ8. 

οτβ. 1-16. ὑορωδαΐεηι 86 Αδονιξαἰ οη5, τολέολ 
λαὰ πιαάε ἐξ τίρε 70Υ ὑμάρπιεης. 

γον. 2. Οοπιρ. δὖ οἰ. χχ. 4.--- ΤῊ Ρ] ταὶ, ΝΞ 

(ςοταρΡ. δ᾽ ἽἈ. νἱΐ. 28), ροϊηῖβ ἰο Ὀ]οοάγν δοῖβ, δῃὰ 
1618 οὗ Ὀ]οοά- συ 1688 (τὸγ. 4. ΤῊ ἀχρ]δηᾶ- 
ὕου οὗ [818 {1116 οὗ Φογιβαίθιη [ο] να ἴἢ νὸν. 8 
(οἢ.. ἰχ. 9). ΤῸ βιιοκ ἃ ρίἴοἢ οὗ νἱοϊθῆος μανο [88 
ΒΡΟΙΩΣ Δ ΟῺΒ τοδοϊιθά. ((ΟμΏΡ. δἷ νυϑσ, 8.) Οοπιρ. 
αἢ, γ. 11, χνὶ. 2. Α ΒΕΠΩΙΠΑΤΥ δίδϊοιηδηϊ οἵ ΠδΓ 
ΔΌΟΤΩΪ ΔΙ ΟΉ8 ἰδ ἃ ἠιιόρίηρ οὗ Φ6Γ θα]. (Ἢ. χχ. 
ΒΡΘα 8. ὀϑρθο δ} οὗἠἨ ὕπο ἀθοτ ΘΟ Π5 οἵ τ οἷξ 
διηοαβίοσθ, [18 οἵὔ [6 δΔοοΙα πα ἤοθη5 οἵ ἔδπα δχὶβὲ- 
ἱῃρ ροπογα θη, 85 ἴδοϊβ ν᾽ϑ ὉΪ6 ὕο δυὐοσΥ ΟΏΘ, --- 
Ῥτονϊηρ {ποῖ τί ροῦθθα [Ὁ Ἱπαρτηθῃί. ---- τ, 8 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ δῃεἀάϊηρ δίοοα, ἃ γον. 22, οὰ ἴῆς οἴμοῦ 
Ἠδηὰ, οἵ διοδάϊηρ (ρουτίην οὐ) ἥεσν. [δ τὴδτ 
ΤοίοΣ ἴο τηυγάογουϑ ἀοοἀβ σ μουν ; Βρϑοΐα} } } ἕο 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ. 4-18. 

[υάϊοῖα! πιιτάογβ, ΘΟ ΒΕ] ΘΏΟΥ ἴο [86 διιοδαΐῃρ οὗ 
. ἴῆο ἰπηοοοηϊ Ὀ]υοα οὗ τἰσῃύίδοι, αοὐ «[ραγίηρ Ἰη6ἢ, 
Ῥτορμεῖβ, εἴο. Οοπιρ. δίαϊξ. χχὶϊ!, 87. Τῆο Οἱ 
ψἘ10}) Παά [8 πάη ἴτοηι “" ῬΈδοθ "᾿ 888 ὈΘΟΟΠῚΘ 8 
Εἰ οἵ ἀοαί ἴο [ἢο88 ψὸ τραυἶγο ἐγ ῥθδοθ. --- 

ΝΥ ἄε ευσπίμ; ἰδ ἰ8 ἴῃ6 ἱπονὶϊαῦ]α τοϑαὶῦ ; ψ.8}]6 
2 

ἰϊ 50 δυῖβ, [ἴ αἷβο Ὀτίηρβ ἐΐδ ὑἦτωθ, ---ἰἢδ ἤΠ4] ἀδγ 
οἵ ἡπλασιιδηῦ (ἢ. χχὶ, 80, 84.. ΤῊ ὑμδκίηρ οὗ 
ῥάοὶα (οομρ. δὲ ἢ. νἱ. 4) 6χ μ]δί δ [16 ““ δρομιϊηδ- 

Ὠουδ᾽᾽᾿ οὗ νΘΓ, 2.---τῦου ΒΙΠΩΡΙΥ τροϑὴϑ ἐμ ΕΓ ν 

ρ οὗὨ {πε ἴΔ018 οὐαὰσ ἴῃ056 ψῆο Μοτβΐρ {ἘΠ 61Ὼ. 
ΚΈΠ,: 828 10 σοτο, σονθτίς ἴΠ6 ΟἸΌΥ ὉΠΘΙΘΎ. 

Ἦχν.: Φογαβλϊθηι, δ ᾽ζ ποτγο, Ἰδίεη ἢ ἰ018, ἃ8 
οἵ δὴ ᾿ῃητο γα Ὁ]6 Ὀαγάρη ἀπά ἀοδί. ΗΈΝΟΒΤ.: δ0 
ἴπαΐ τ ἤοδρα ὉΡοη 1186} ἀοβ]οπιοηΐ ψν ἱἰἢ 1ϊ8. 60Η- 
δε ιθῆς68. ΗΙΤΖ. : ““ ΕῸΣ ἰἰ861 7," ἰῇ οτγὰθῦ ἴο 
τλδῖα ἰῃθ ἰάοἶβ ρταοΐουβ. ΟἸἾΠΘΙΒ: “ Αρεϊπϑῦῖ 
ἰϊθε! Γ," 2.6. ἰο ἰΐ8 Βιιγί, οὐ: “Ὀοϑίά6 [ἴ861}.᾽}-- 
γε. 4. ΤΏ ἀδοὰβ οὗ Ὀ]οοὰ τὸ {ογΌ88 ] 65 ὈΪοοά- 

1τ|Πη685 : [6 Δοοπιΐδῖϊοπβ οὗ ἴΠ6 ἰάο018 νηϊοῆ 
γ6 ὈΘΘῺ Ἰηδὰθ 8. 118 ἀεἢ)]ομηοηῖ,. Τῆθ ΟἿ6 ἰδ 

τοοϊοὰ (3) ἰῃ 186 οἴμοι. Βυῦ {πον ἢ δηὰ 

{ΠΟΤΘΌΥ [6 δἰ πηι} ΟἾΤΥ 5 Πογβο] ἢ Ὀγου ἢ ΠΘΑΣ 
ΒΕΡ ἀδγβ (οορ. νϑῖβ. 14 δηὰ 8), ἰλ8 ᾿ῬδηΓΟΏΪΥ 
Βηῃογίοπἰρ 1Π|6 τοϑρὶῖα οἵ ψῦδοθ; 8116 18 [86 Τοῦ 
ΦΠΡΕ τὶ ρεπρά ἴοῦ ἡυαρτηθηῦ (οἰ. ἴχ. 1, χὶΐ. 28). 
ΗΜ ΡΆ, : “ΑΒ [πὲ Ρα ΙΒ πηδηῦ ἰδ Βγῖ ἰπἰτοάποοα 

Ὁγ ἴῃς [μογϑΐοσθ, ἰς 18 ἰητ αλοὰ ὑπαὶ 6. ΒΑ] ῖὴ 
᾿ι48 βαυδηάεγεά 4}} Ποῦ ἀδγβ δῃαὰ γεδῖβ ἰῃ ὑ]οοά- 
δἰνοὶ,᾿" εἴς. (1) Δοοογάϊηρ ἴο Ηδηρβῖ,, {6 ἀαγδ πὰ 
ἀρ 816 [1086 οἵ ἀφοίδίοῃ, οἵὗἨἉ [Π6 ὁΥ15818 ἢ Π ἢ 8868 
εἴηρδ οα ΌΥ ΒΟΥ υἱοϊθηΐ ἀοα]ησ,. Απα ἃτί ΘΟ θ 

[0 [ΔΥ Υθδχξ, ἰδ εὐ ἀ θη 1]} Ραγα ]οἱ το [8.6 ργενίου 
δεηύῦοποῦ ; δἵ ᾿ἰεαϑῦ [ἢ86 “ὁ γόδγΒ σδημοῦ δα [8086 
οἵ οΠαβιϊϑοτηθηῖ δηὰ δια ριεηΐ (ΚΕ); δηὰ ΗἰΖὶς 
ΓΙΌ ὌΡροϑεβ ἴμ6 ἰἀ68. ἐπαῦ [ΘΓ 18 ΔΏΥ ῬΆΓ8}]6]- 
ἰδπι ΠῚ 06Σ. χὶ, 28 (εἰν. χχὶϊ. 12). ΤΘ ΗρΌΓΘ 
οἵ ἃ ΡΕι βοὴ σῖρϑ ἴοῦ ἀδαῖῃ (ποῦ ΘΧΔΟΙΥ ἀρθα) πηαογ- 
᾿ΐεβ. ἴη6 οχργθϑδίοῃ, 88 Η ζΖὶσ ραΐθ ἰῦ ; [δὶ ἢδ8 
αιτίνοὰ αἵ (Ἵν) ὑϊιοῖγ (111 τηθάϑατο. --- ΕΘΡΧΌΘΟΣ ; 

φοῖΏΡ. οἷ. χχὶ. 88; 80 παῖ δῦ Απιτηοῃ 18 806 
ἴο ὃ Ραπηἰδηοὰ (οΥ, ἀρ ΟΑΥΒ ΕΓ 88 ἀθβογνοιὶ, (ΟἈ. 
Υ. 14, 15.) -Ὗ ἐσ, ὅ. β λον ὀχρδηδίίοη οὗ “Ἰποοκ- 
ἱπς ἴο 4}1 Ἰδηά 5," νι οἢ ἀΓῸ ΤΏΟΓΘ ῬΥΘΟΙΒΟῚΥ ἀἄ6- 
δει 106 88 [6 ΕΔΓ δηὰ [Π6 τ. ΤΏΘΥ τηοςκ, Βῖπ6 6 
δοτυ Βα] ο πηι δ66ηὶ ἴὸ ἴθ 80} }}6 ὦ, 80 ἴα 88 
ἴα παῖπο ἰϑ σοηοοτηρά , ψὨϊοῖ 18 ηοΐ ἴο ὕὉ6 ππιοῖ- 
βἴοοι τηοσῖϊυ,----οὐ {116 818 οἱ [6 κ΄ ΠΟΙΥ ἐ ΟἴΥ, ὈὰΣ 
οὗ ἴα ἴαῖυ, πο ἢ ἀοοϊηα ἴπ6 οἷν οἵ ἀοἂ ἴο [Ὁ]] 
ἰηἴο ἴ6 παπα5 οἵ ἴη6 Ὠοδΐμθπ. μα ΠΥ ὉΠ 6πι- 
βοῖνεβ αν ἀοπο ὈΥ̓͂ β'η (νοεῖ, 8. 8α.} 8 τϑαυ θα [0 
Ἐπ τ ἰπ 8. ΘΟΥΕΒΡΟΠἰἢμ Ραμ πηθη. Ἔμο Θ0Ώ- 
ἔπαϊοι πιδὺ Ὁ6 ἰηΐοτηαὶ (ἰγουρσῇ [68 0) ἀμ οχῦογ- 
δὶ ΟΥθσἤΤΟΥ δηὰ ταΐη (])θι. νἱἱ. 28, χχν δ, 20); 
αἰδὸ ὕππ}}}, ἰΚ οἷν. νυἱῖ, 7. [ΠΠ1Π7Ζ.: Ιναγὰ 
ΤΏΟΓᾺΪ δηὰ γοϊ σίου β ἐοη [πιβίοη.] 

ψογν. 6. ᾿πδίμησυβ αὐτὸ πὸῖν βἰαιρα : δηᾷ 866 
υἱοϊοποο ΜῸὼ28 ἢγϑί οἵ 4}} τοΐεσγοὰ ἴο, [16 ΠΏΡῈΓ ἰ5, 
85 ἷξ ΜεΓο, ροϊπιοά ἴο [6 ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗἩἨ [6 Ῥγΐῃοοδ, 
85 ἃ Βοπιεϊηρ ραΐθηϊ ἴο Π6 δγοδ οἵ 4}}1. Τδὲ 
Δα ΔΙΟΠΘ νγ68 ἴδοι ἰηΐο δοσοῦμξ ὈΥ̓͂ (Π6 1: ποῖ 
γἰμμῖ, Ὀπὶ τις: ποῖ ΠΡ Θ]ΆΪῪΥ ποῦ ἀπίγ---ποὶ 
Ἔύρη [ἢ τοϑροηδὶ ὉΠ ΠΠΠῪ οἵ ὑΠ|6 1. ροβι ἐἴομ. [8γβ6}} 8 
Ρτίποοα Τ6Ι6 ῥγίποι 8 “" δοσογαϊηρ ἴο 0}16 δΥπὶ,᾿΄-- 
ὅδ 0 ἢ δοοογάϊηρ ἴο ἰδ οὐτῃ ῬΟΊΟΣ, ποῖ σα ργαΐέία 7)εὶ, 
ΤῊϊς οὐηηοοῖβ δ ΡΓΙΠ 65 ὙΠ “ἦτο, τ [Ὁ 88 αἾ80 
Ὀδε ὈΥ͂ βοῖὴθ σουροα χἱτἢ μὲ ἕο] 0078 : “ ἴο Ὀδ 
ἴδθοτο τλῖ [89 ἰπ οθητοι,᾿᾽" οὐ. Εδοῦ, δοοοτάϊηρ 
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ἴο ἰδ ρονοσ, βίτονθ ; δῃὰ [ἤθη [0] 08 [86 τον 

ὃπ, ΨΆΙΟΝ 18. ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ τεροαίθὰ ἴῃ τοἰαΠοῃ ἴο 

{Π6 ᾿ΠΙΣ οἵ Ὀϊοοά-ϑοΔάϊηρ " (οοτρ. οἢ. ΧΙΧ.).--- 

[ἢχν. : Ὀἰνοοῖρὰ ὕοναγὰβ ἢΐ8 ἃγπι. ΕΑ : ΕΔ Ὰ 

δοοοτάϊηρσ ἴο δἷβ ον δι τ ογ Υ, ὁ.6. ΔΙΌΣ ΓΑΥΙΥ. 

ΗιτΖ. : ἴϑοτο ΒοΙρΙᾺ] (Π|6 ὁπ ἴο 6 οἶμον (5. 

Ἰχχχὶϊι. 8).]-- Υ εν. 7. Τὸ [88 αἰβογάθν πὶ [πὸ ΔΙ ΙΕ 

αἶγοῖθθ οοτγεβροπ θά [μ6 οοπιρίοῖο ἀ18βο] τοι οἵ 

[πο86 Ὀομεῖβ οἱ ϑιιυοτάϊπατίοη Ὀούνοθη οι ] ἄγη ἀπά 

μοῖν ρατοπίβ (ἔχ. χχ. 12; θοϑαῖ, χχν]!. 16), Ὁ ὨΙοΝ 

τηυβῖ ἀπάἀουϊθ {πῸ οδοάΐθηοο οἵ 88] 6 68 τὸ δ] 

μυΐποεβ. Αἵ 8}} ὀνθηΐβ, 85. ἴῃ ῥγΪη6 688 φαντί οι 1 

ἰονετάβ τἢ6 Ῥδορ]θ, 80 ἴπθ ρϑορὶθ Ἄοαττὶ θὰ ἴ{ ἴο- 

ΜΑΣὰ8 ζοβο ΨὯῸ πγογα ΘΓ 10 ταῦμοτ το ἀοηηγδιιὶ 

οοηβίἀοταϊίου δηὰ φτοϊθοϊίομ, --τᾶϑ Π6 δίτα Πρ Γ, 

[Π6 ψίάον, δηὰ {16 οὐρῆδῃ, οἷ. χυ δ. 18, 1. 

Οορ. ἔχ. χχὶΐ. 20 ρα. ; ̓θαΐ, χχῖν. 14 54.-- 

γογ. 8. Απάὰ, 6 }}γ, 9 ογπβαί οι Ὀεοδιμθ ὕονγ τι Β 

(οὰ ψῃδῖ ἰδ ντὰβ ἰονδγὰβ τῆθῃ. Οὐπιρ. [ΑΓ ΘΓ, 

ὁἢ. χτὶ. ὅ9, χχ. 12, 24.--- ογ. 9. Α ϑϑοοπά ριον 

οἵ 88. Α οι ρασίβου ἰ{ ἴμεν. χὶχ 16, ἴο 

πἢϊοι ἰξ ἴδ ῬθΓΆ 16], Ἰοϑὰθ ὁπ 10 ὑμίηκ οἵ [886 

τυὐξηθβδοα ᾿ἶἶκο [Ώοθ6 τηθηϊτοπθὰ ἴῃ 1 ΚΙηρΒ ΧΧΙ. 

10 84., )Ὸ πούβα 88 ἱὨ ΟΥΤΏΘΓΒ 10 81 ὈΒΟΓΥΊΘΏΟΥ ὕο 

[86 ῬΥΠΟΕΒ. ἢν Ὁ., ῬΓΟΡΘΤΙΥ : ὅπ 8απά ετεῦ,  ΒΪΟὮ 

ἢ ἐπ δάἀπιίγβ Ὁ τῦτ τλ6 ἰοτομχοίησ. ΗΈΝΟΞΣΤ.: 

“186 Βα άθγοῦ 88 Δ 461} ρϑβοι. "ΠΑ οἰΐαιε οὗ 

(ἢΐ8. πδίινο δὰ τογπιθὰ 86} ἰηἴο ἃ ΘΟΥΡΟΤᾺ ΟΝ 
ἴῃ Φογαϑαΐοῃ. ΟὈΠΙΡ. 4180 νϑῖῦ. 6.---ΟἹν. χν!, δ. 

ΤῊ τοϊαϊίοη ἰο αοά ͵ἴ8 σουρὶεὰ ΠΘτ Ὁ, -- ἴῃ 

ἰδ ἐγ οὐἠἨ [86 πογβμὴρ οὗ ἴαἶδ ροάβ, νυίτι ἰγίῃ 

ἀραϊηϑὲ οπθ᾽ 8 ποϊρῃρουν (ἢ 866, ἴο Ὅ6 ὉΠΩΕΥΒ 

οἵ ἴπ6 ἱπ)α δἰ ἐδηΐ8 οὗ 76 ΓΆ8816πι), ὐῦ ἢ τ ἶ ἢ ποτ- 

8ἰΡ, “Ἰονάποββ (οἷ. χνί. 27) οἵ δνϑτῦ κὶπὰ 

Μ85 παίιΓα ἢ Ὀουπὰ τρ.---ὕ ογ. 10. ΜΟΙΠΟΥ οΓ 

βύθρ- ποτ ΘΓ ; σοτηρ. ον. ΧΗ. 1, 8, χχ. 11 (1 Οογ. 

γ. 1). Απ γδης ἰδ ἴο θὲ ϑιρρ1εἀ 48. {πὸ βυ]εοῖ 

οἵ ἐδ νειῦ.---ΟὉ. χυῖ. 6. [πὶ σοπβοαιθηοο οἵ 

οἰ] Ὀδατίημ, 88. ν6}} ἂβ ἀυτίηρ ἴΠ6 το Ὺ 

ρμευϊοά. Οοιρ. δ μὲν. χυ . 19, ΧΧ. 18.--- ἐὺ. 1]. 

φιοτ--λητ-τοις. Τίνογα ὑγογ δυο οα868} ἴπι- 

ΡΟ ἰπ ΘΥΟΥΥ ἔοτπι. Α ϑρθοίπηθῃ οὗ (86 πιοταὶ 

ΔΌΠΊΟΒΡΒΘΓΕ 88 ἃ Ὑ}10]6.---ΟἿ. ΧΥΊῚ. 6.---ἼἸμον. χυ]η. 

1ὅ, χχ. 12.---Ἴὸν. χυτ!. 12. (2 ὅ8π|. ΧΗΣ. 12). 

Τλοιτυβ, ΗΠ δὶ. ν. δ.---ῦ εν. 12. ΤΊ νὰ στοπρ οἵ 8118. 

ΑΒ ἴαϊθε ψἰΐποβϑθα (τ τ, 9), 80. αἶ8ο πῃ} ] ιἴθοι8 

ἰαάρεβ, βεσνεὰ [80 “Ὀτίνιοαβ." ΤῊ ΘΟΥΤΌΠΟΤΙ οὗ 

1π6 Πὶρίιοῦ ο]δβθθθ ἰβ αρδϑἰΖοί, ---ὶὖ Ῥτοὐθοοα θά 

ἴτοτῃ αῦονθ ἀονηνατβ,--8ὸ {πᾶ ὉΠ.6 ῬΓΤΟΙΆΊΠΘΠΟΕ 

οὗ {86 ΤΌ]ΟΥΒ οὔ ᾿8ταθ] ἴογ 186 γπάρτιοιῖ οἵ αοἠ 

(εἰ, χχὶ. 17) 8 }ιβελβοι : ψἘ}]6 ἸῺ 8. 86 156. 80 ΨΕΓΥ 

ἀἰετοπξ, 411 ροδὰ 5ῃοιὶ πανϑ Θοπιθ ἴο [5Γ86] [γοιῃ 

ἔποβδ ἴῃ δυϊδοτίυ, πὰ Ἐβροίϑ!ν {πτουσῖν αοῇ 

τοργοεθηζαϊνοβ. Οοιηρ. ἔχ. χχὶϊὶ. 8 (1 ὅδπι. 11]. 

8).---ΟἸ. χυὶ!. 8; [μν. χχν, 86. ΤῈ ἀἰβοοῦΓϑὸ 

ὩΟΥ͂Σ ψαΐμοτα 0561} ἴον 116 ἀϊτοοῖ ἔοσι οὐ δά 0|γ688 ; 

ἤδηοδ {Ππ6 ὈΓΕΥΠῪ ἀηὰ Ὁ86 απουμοίίς οἷοϑθ. 86] - 

βϑοκίηρ, ψ ΗΘ Ταακεβ ὁΠ6 ἱζποῦο ΟΠ6᾽ Β ““Ὡ6Ιἢ- 

Ῥοιιτ,᾿ βΠΔΠΥ δΌΟ 8868 [ἢ 6 το ὕσδηοο οἵ οι, 

ὙΠΟ 18 {πὸ 808] οἵἉ 81} τηογα] ΓΤ Ἰ ΔΌ]ΟΏΒ. 
Ψ εν. 18 Ῥαθδ08 οὐ [0 ὅδ βυ γοοῖ οἵὨ ὼ ΡηΪΒἘ- 

τηθηΐ ΤῸ βυο ἢ; οοπάυοῖ. ΑΒ. {Π| σιν 15. Δρρα- 
τοηἱ (“ΒΘ ο14," νδγ. 6), 80 εἶ80 8 16 ἡ παστοῦ 

(Βοδιο]ᾶ), ν᾿ βθη ΤΠ6γΘ 18. ΒΟ. Τίρθη 688 ἴον ἰϊ.-|ἱ!΄᾽᾽ 

ἢ βυνξείθῃ ΜῪ παπᾶ, ἰβ ἀϑιλ}}} τοραγάοὶ (ἼΚο 

οὮ. χχί. 22, 19) 885 δὴ ἱπάϊσηδηΐ ρύϑίινγα δῇ (0) 

δοσουηῖ οὔ) ΒΥ ραΐῃ, οἷς. (ΕἼΤΑΤΙΝ : 8. Ὁ 8᾽ 56] 

ἐδδῖ ἐδθ Ἰαδὲ ἢοὺν δοιὰ οοπι6) ; νυ ]ιΐο ποὶδμιοι 
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ἐπα ψογὰβ ΠΟΥ ἴῃ σοπηθοῖοη οδπ ΤΘΟΟΙΤη6Πά. 
Ηἰσΐχ, ἴδὺ τπότα Δρρτοργίαι θυ : Φθῆονδα 8 ἰῃ- 
ἀϊχιυιαη! Υ οσοι ρα 1 [6 πηδῦίοσ οὗἉ {Π6ἿΣ ΖΆ1Ὲ ; 
88 Ὀοϊηρ πἀητίσῃίοοι, ἰῦ 18. Ὀγι{116, πὰ Ηδ 5}8}} 
διχὶίθ ἰῦ πὶτ} [886 παπὰ, οἴθ. ὩΣ ΤΑΘΔΠΒ: ἴο σμ 

ΟἿ, ἴο »ίιπαετ, 4150: ἤο ὀγεαΐξ,; 8ὸ ὑμαῖ ἱπ ἴῃ6 
ἜἸΙ ΚΒ σοτηθ, "" ὉΠ|6Γ6 ΤΠΔΥῪ ΔἸ Γεδαν 116 {116 “ΠΙΡΉΕΥ 
εο."--Τ)6 ανοησίης Ἰιαπὰ οὗ τεϊγι θυϊνο τιραῦ- 
ΘΟΏΒΠη685 δἰ Καθ (ἢ6 8 ἢ ἢγϑθϊ, Ὀδοδιιδα Ὁ 18 Μη 8 
της ἰο θα ἤτοηϊς ἰὴ νυῦ. 12; Ὀπΐ αἵ οἹδ6 ἃ ΤΟΓΌΓΗ 

ἐδ τηϑιὶθ ἴο [86 (ςοἸ]] οὔ 6) “ὁ δῃρα ὈΪοοά,᾽" ὧν ΨΕΙῪ 

ΔΡΡΙΌΡΓΙΑΙΘΙΥ δἰ του πος ΜΠ ὃς. [ΗΠ ἙΈνο51.: 

3), 8 »ίωναίϊα πιιιδἐἐιαἰπὶϑ.: “ οὗἨ Ν᾿ Ὠς}ι ΤΠΈΓ6 ἷἰ8 

Τα ἢ ἰπ ΤΥ τηϊ δ, ᾽]-- εν. 14. ΤῊ Ἰυάρηηοηΐ 
ἦβ ποῦ γεῦ σοτθ, ἤδησ6 ὑπ Γζατα ; Ὀυΐ {116 τεβὰ]ζ 
δ ΦΌΒΟΙ ἾΘΙΥ δ γα, Ὁπογοίοσθ τῇ ἰπϑογγοχατνα 
ἔοττηβ, νυ ἈΪΟἢ ἀγὰ θαυ ϊναϊοηΐ [0 περαῦλγεβ. (ΤΏΡ. 
πογον τ οἢ. χχὶ. 12, 20, νἱϊ. 27, νἱ. δὅ9, χνυ]]. 
24. -- ον. 16. ΟἿ. χί!. 1δ, χχ. 23.--- ΤῊ σοπιρ]οῖς 
οχϊποιίοη οὗἁ ΦοΓΌΒ84]6 1 8 ὉΠΟΪΘΑΏ 658 σδ ἢ ΟὨΪΥ δ 
υπάογείοοι 458 {116 ὀχίἰηοτίοῃ οὗὨ ἐἴ8 μο]] υὐδι ᾿πΔ- 
ὈϊϊΑηΐβ, νῸγ. ὃ 88. ΟἸΠΘΓΕ ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἰὸ Μ] [538. 
ἷν, 4, δὰ ὑμῖηὶς οὗ ἃ ρυΓΙ Ποδίϊοη οὐ ἴθ Ῥ6Ο0]6 

[ΟΥΤΏΘΣΙΥ Βοὰ ψεγὶ ΜΥ ἱμδογιΐαλοο, {Π6 Βϑαῖῃθη 
5.41} β66 ἰμαὺ ἴδοι αὐ βὸ 0 πιοῦδ ([) ; ΟΥ̓ ΞξΞ “" ἔμου 
τῷ μοββθαββα," οἰ ὉΥ 1Π6 Πεαῖποη ΨὯῸ σὰ Ϊθ6 
ΟΥ̓ ἵπεθ; ΟΥΞΞῚ ἐμ μογῖς [Π66, ἴΑκα 166 1) ρο8- 
ΒΕ ΒΒΊΟΏ, 88 8}} [6 ἢδαί θη 8}18}} ρεγοοῖνο ΑἹζο- 
βοῖδον ἰοσοθρά. Τμογοίοτο {}16 τηογα τοοοηΐ ἰηΐθγ- 

μγεῦοτβ ἀοτῖνα 10 ΓΤΌΤΩ ὑρῃ: σΟΠΡ. οὗ. τῇ. 24.---Τη 

ἴδο06. ΗΕΝΟΕΤ. : 80 ὑπαὶ που τηυδὲ Θχρογίθῃσα 
ἴῃ [Δ γ86 1} [ἢ ἀοβθογαῦοη ἃ8 ΡῈ Βητηθηφ [ῸΣ ΨΘΓ. 
8. Ηζΐᾶν.: “ΤΊοη Φογ Βα] 6 πὶ βίαπαβ οὐδ ἃ598 δῃ 
ὍΏΠΟΙΥ οἰζγ, το ἢ 68 μγοίαπεα 1186} Ὁγ 18 ον 
οοῃάιποϊ, δηα 88 510}} ἢ88 γϑοοϊγοα {8 ΓΘΟΟΙΏΡΘΉ86 
Ὀοίογε [Π|6 ΕΥ̓ 68 οὗὨ 411 μθομ]68, νϑυβ. 4, δ." ᾿ 112. : 
ΤῊΓΟΌΡΙ 4}} [8ο86 ψο ὈΘ]Ο Κα, ὕο πον, ψγ8ο Τπτοῦ σα 
16 ΤΟΙ ΓΏ [1 ἴα 8Π4}} ἰθπαὰ ἴο ἤθε «ἰἰΒΠ ΟΠΟἿΓ : 
ἢ8 ἰ8 880 ΒΟΣ ΟΤ βρο, Ὠευΐ. χχχιϊ. ὅ.1 Οοπιρ. 
“Ὁ νου, 18. 

γέετβ. 17-22. Το “ιασπιεηὲ ἴῃ ϑεγαδαΐδη, α 
Δέάοϊδησ ἵπ ἐδε ωγπαςε. 

γοσ. 18. Τὴ ἤρυτα (85 ὕο ψῃϊοῖ 866 [πέσοά. Ὁ. 
18) ἰῃ ψῃΐοἢ ἔπ αἰδοοῦγθα ο]οί 68. ἰΐδϑὶ ἢ, ἱῃ οὐδοσ 
ἴο Γουδ80 δηα ΟΟΟΊΡΥ ἴμ6 δἰξοπίίοη οὗ [6 ΠόδγοῖΒ 
ΑἸ] [Π6 τότ, ἰδ κο8 ἰ(5 ὑμοιὴηθ ἔστοτη ἐξ ᾿τητη6- 
αἰαύθι Υ ῥγεσθαϊηρ νεσβοϑ, 15 ἀπά 16, Αοοογαΐηρ 
ἴο Ψ6Γ. 16, ΔΙ ΒΙ]αἰΐο 58}14}} δοσοιηρ]158}} {Π6 
οἰθδηϑίηρ οὗ Ψογιιβαΐοπι. ΤῊΪ Βανθ ὁοτὴηθ ἴο 
800}} ἃ Ρ458 αἽ ἢ [ἢ6 ΒΟΙΥ οἷν, τπαῇ ἔῃ θΓο ἷβ [ον ἰϊ 
ὯΟ0 οἶμογ ραγ βοιίίου. ΤΠοβα τ]ὸ ὈμΐηκΚ οἵὁ δὴν 
οἴμιογ μυτγὶ Ποδίίοη, ἴγοπι μα 18 βρόίκδῃ οὔ ἴῃ γϑὺῦ. 
15, τυυβὲ τοραγὰ Ὁ 88 ἰηΚίηρ ΡΙδσα ου δία ΦοΓὰ- 
Β6] θη, ἴο νιΐ, 1 ὍΠ6 οΘΧΊ]α. ἀξο ΒοτιΕθ οἵ 15τϑο], 
88 ἴλτ 88 1 σΟΠΠ68 ἱπῖο ἀοσοιη, 88 ὈΘΟΟΠΊ6 ἀγοβ88 
(Ὁ ἰόγθ ΟὨΪΥ, οἰβθό οσα 2), Γείιι86 οὗ πηδίβ]}8). 

9 Ὁ"Ό (ἴδ τενθῦβα ογάθγ: ὩΔ 253. ἴῃ Ῥγον. 

Χχνὶ. 28-- αἶϊνοῦ ἀτοβδ ΨἘΪΟΝ ἴθ ποῖ τοὶ ρυγὶ 64) 
ἷβδ ἢοῖ ουθῇ Οἵα σοπἕαϊηηρ δὲ νοῦ, Ὀπΐ ΤΊΘΔῊΒ 
(Ῥίον. χχν. 4) ἄγοββ ψ βοὴ μα8 Ὀθθῃ δϑοραγαῖρα 

ἴγοτπῃη 1ἴ1μ6 εἰΐνεσ, ΤῊ6 Τὸ ἰπάδοαὰ δ ρ οΥβ ἃ 
ΠΟὈ]Θ πιοῖδὶ, Ὀπὺ ποίη οἵ ἰδ βανὲ [δε Ἰφποῦ]ο 
(σΟΤΏΡ. δὖ νϑῦβ. 20, 22) ἀγοβϑε--- οὔ ψῃ ΐο ἢ ἃ ΟἸεδγοσ 
ἴάδα 15 ῬΓΘΒΟΠΌΥ ρμίνοη ὉΥ: [06 ψ80]6 οὗ ἔδθσα 
ΔΙῸ ὈΓΩΒΒ Δηὰ ἰἐῃ διὰ ἰσου-- -σοητίηιι68 ἴο οχὶσὶ 
ἱπ Φογυπα! τ: (186. 1. 22; δεν. νἱ. 27 84.).. ΤὨυδ 
-πσσοι]ὰ αοἀ 84γ---Π 8 1.Δ5 δ γυβ4] 6 πη, δῃτἰοὶραῦ- 
ἱηᾳ ἴ6 ἱπηροπάϊηρς Ἰυάρτηεηῦ, βῆονν 186} 88 ἃ 
ΒιΠ 6] Πρ ἔσγπαοο. [Γἰρηῦ 18 ἈΘΓΘΌΥ {τον Οἱ 

ἴμθ Ῥδοι δ ῬΏσαϑα οὐ νϑσ. 16, ἪΞ ΕΡΡ: Τμαὶ 
Φ᾽ι "δ 5 
.»"» 

ΒΊΟΝ ΦοΓΌΒΆ] 6 Τὴ 8}}8}} Θοτη Ὁ] εἴ οἾγ θδοοόγῃο, [ΓΟ 
αἰνίηθ Ῥυπιβητηθηΐ, Ὁ μηδ. δἱιοδν Ὀθοοτηθ ἴῃ 
156} ΤΠσοῦρἢ ἰΐ8 8[η8 ; 1Ὁ 18. δἰ γιδάγ γγοίδηθι ἴῃ 
1[56}7---2οοογιΐηρς ἴο ὑπΠ6 ἤχατο, δ ἢδ8 Ὀδοοπιν 
186 ἰζποῦϊθ ἀγοββ οἵ ὩΟΌ]Ὸ δἰΐνοσ. 10 ἀρρθδτβ ἃ" 

ποίη οἶθο ἴο Φ ονλἢ (δ 95) : 1 ΟἾΙΥ ΤΟΙ ΔΙ 8 

ἰδαῦ (6 ἴδοϊ οὗὨ [15 συ] δῃοα ἃ Ὀοοοτηθ ἐνϊάθηι 
88 ἃ ἰδοῦ, ἴο [ἢ6 Ἔγεβ οἵ {πὸ Ὠϑαῖμον, [του τὰς 
)υάρτηρῃίβ οὗ αοιϊ. ΕῸΣ [ἢ ͵8. ρᾷγροβα Ψογαβδίθηι, 
Μ ΒΙΟῊ δὰ τηϊηϊθίογοα ἴο κ5'ἢ, ΠΟῪ ὈΘΟΟ 68 [86 
ἔαστιϑοθ ΜΠ ]οῖ 18. οι μ]ογοὰ (Γ ἐϊ8. ρα ἰβ)ηϊεηῖ, 
διὰ 16 'ρηοῦθ ἀν Ο88- οιητη ἱν 8 σοι ρ] ἴον 
δοῃδιπηρά ; ἰῃ οΟἴΠΟΙ ψογιβ, δημὶ Ἰαίο. {6 
[οχὺ 6 υνἱονθὰ ἴῃ {18 τὰν, πὸ οὐ͵οσίίοη σὰπ Ὀς 
ἴηδὰς ἴο [πὸ ἤρυτο, διὰ 4}} {86 δαυ] ον δηά ἰαῖοῦ 
ΤῊ ἰδ Πἀογβίδ Πα ρ98 οἵ 1ζΣ χηᾶν δ οοττοοϊρα.--᾿ὲετ. 
19 ΟἸΘΑΥΥ ἜΧΡγθβθθ8 [ῃ6 ὑπουρσηῦ ὑπαογὶνίπρ 186 
ἤσυγο διρίογοὰ. Α8 πὸ ἱπάλνἀναὶ Ῥδγβοῃβ ἅγὰ 
ἴο ὕὉ6 ὑποιρηῦ οὗὨ 88 βοαϊίεγε ἢθγο δπὰ ἱπογο, δῃὰ 
88 Βοοκίης ῥγοϊθοϊίοη πὶ ὕπὸ [οΥγποα οἰ ἡ {Π6 
ΔΡΡγοδοὴ οἵ [6 δῃῆδηῦ, 86 δαί βοσίπρ ἰορμοῖμοΣ 
οὗ 41} ἱπῦο ΦΔογυβαίοαμ ΟΥ̓ Φϑῃ ον 8 ποὺ ἴὸ ὃ» 
ὉΠΔοΙβίοοα ἰῃ ἃ τηροῦν ἢριιγαῖῖνε 86Π56---Ον 0 
ὑπουρὰ ἴῃ εν. 20 π6 Θχργεββίου 18 δραΐῃ δπι- 
ῬΙογοιὶὶ ἴῃ δοουγάρποο ψἱ{ἢ [ἢ6 ἤριγο οἵ {π6 [ἀτ- 
Ὧδοθ. Ἴι8 3. οἵ σοτηρδτίβοη (Πν2)) ἷξ ἀτορροά 

ἴον 1Π6 καῖ οὗ ΘΌΡΠΟΩΥ. Τμᾶαῖὶ Εὗἶνοσ 15 8}}} 
ΒΡΟΚοη οὗ ἱῃ τοραγὰ ὕἤο ἴῃ6 Ππηροηάϊπρ πιά ϊοἶαὶ 
ῬΓΟΘΘΒ8 ΡΒΓΟῪ 8118695 ἴγοιη (86 ὩδΟΘββ [168 οὗὨ {δμθ 
ἤσυγε, 88 νοῦ. 22 ΒΠΟΜΒ 8}}} ΠπΊΟΓΘ μ᾽ (“ἢ Ὧ5 
δἰ ἵν. 18 τηο θὰ ᾽᾽), διὰ ΡΑΓΌΪΝ ἴγοτῃ 1116 δεῖ τπῖ 
ἴδε νογὰ οσοηΐαλιϑ ἃ δἰρηθόληῦ απᾶ μαϊη[] 
ΤΟΙ πἰϑοθησο οὗ [Πδὲ ΠΟ 5γδοὶ παι ἴδε, δπὰ 
οὗ ἰπδὲ ψῈσἢ Ὁ σου]ὰ Ὀοοοπηθ ἴῃ {116 ογποὶ }]ς οἵ 
Οοὔ-βαης ὑγϊθυϊαιί'Ιοη ' [πῃ 1Π6 ὮΤηβ8, οἷο. [Πόσο 
158. 8111} ΒΟΏ16 Βί νοῦ, ἸΠ ΟΓΡΓΘΌΘΓΒ 5 Ὺ ; Ὀπῖ [ἢ 18 ἰάδα 
18. ΘΕ ΓΙΓΟΙΪΥ Ἔχοϊυθὶ ὈΥ ἴμ6 ““ἀγοιβ᾽" οὗ νϑσ, 18. 
ΤῊ πιοδηΐης οὗἩ 0Π1.6 ΘΟ ΡΑΓίβοη 18 τα τ ἐπιῖβ, {δ 8 
ΜὮ116 ἰπ ΟΥ̓ σΑβε8. ποῖ 15 8180 β 'γὸῦ ΔοΠΩ 
ὙΠ [6 Ὀνα55, οἷα., οὐ 1παῦ ἢ] ἢ ἰβ σαδὶ ἰπῦο 
[16 γηδοθ 18 ΟὨῪ δὲν ̓ οὔθ, ΤΌΤ ἡ ἢ ἢ ατὶ χη 
8.1}} ΤὭδθὴ οχύσαςϊ ἃ ἸΟὉΪ6 πιοίαὶ (Μα]. 111. 8, βὸ 
ΠΕΙῸ ἃ Βἰ ΠᾺΡ ὨγΟΟΘδ8. ἴδ κι μ͵δοθ ἢ ΒΗΘ δπιὶ 
τ, το. ΠΣ πὸ ππότε ἢ Ρυγ ἤοκλίϊοπ ({Ππ}}0 Ὁ. 
ἤινἀ8 ἴπ6 μυγιγίηρ αι σπιοηΐ οὗὨ οι ῥγοῆριτγοιὶ 
ἴῃ (86 ΘοΙη ]οῖθ πιο} {ΠΠρ}---αὶῷ ἰσαϑῦ ποῖ πον {116 
ἴοχὺ πὸ ὁοηζοχί Ροΐη8 ἴο δ00}} 8) ἰβδοιθ--οἰναῖ ἵν 
σοΙηΡ]οῖα δηλ Πα του. ΙΚ8], Κὸ Ηἰσὶσ, 15 
ΟὈἸ 64 ἴο δι πη ὑμαὺ ἴπῸ “πιο ] εἶ ὁ 5. ΠεΓο 
ΤΟΘΗΓΑΘα 5 ΡαΠἰ8Πηη6 1} ΟὨ]Υ͂, αἰνὰ 1116 Βεμαγητίοι 
οἵ {πὸ ἰφῃοῦ!ο μου ϊοηβ ἰδ ποῖ ἴακοη ἱπῖο δου- 
53: ἀοτδίίοη. --ῦ 6]. 21. (Ἷ. χχὶ. 86. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΌΤΕ ΟΝ (ἢ. χχὶϊ. 17- 992. 

[“Ἰὰ τηοάογ πιο ΠΌΤΡῪ 1οδὰ ἰ5 οι "]ογοὰ ἴον 
86 Ῥυτροθα οἵ ΡΣ [γἱἢρ᾽ ΒΈ͵ν Σ ἴτοπι ΟἿΠΕΓ τυ ο σαὶ 
Βεόδυσι, ΤῊΣ 6.0} ἰ8 τηϊχεά νῖῖ 16 δὶ ὀχροϑο 
ἴο [πιϑίου ὍΡΟΙ δὴ θαγίμεῃ νυ 8886], δηὰ βυδπι δὰ 
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ἴο 8 Ὀϊδδὲ οὗ αἰ. ΒΥ ἐπ||8 πηέδῃβ [86 ἀΓοβ8 8 ὁ0ῃ- 
ποιά, Τῆΐβδ ῥγοῦθϑβ ἰ8 οδ] δὰ [Π6 Ο.06}}}ῃ 5 
ονετδοη, τι ψν ΒΙΟἢ [6 ἀοδοτρίοη ἴῃ ΕΖεϊ. 
χχὶ!. 18-22, ἴθ (Π6 ορϊῃΐοη οἵ Μτ. Ναρίεν (ἈΠ εΐ. 
οἵ Βιδίε, Ῥῃ. 20-24), δοσιυγαΐοὶ Υ οοἰποῖάθβ: " ΤῊ 
γραδαὶ οοπ δἰ πίη ἴΠ6 Δ]]0Υ 18 βυττουπ εὰ ὈΥ [86 
ἔτος, οἵ μἰδοθὰ ἴῃ {86 τηΐάει οὗἉ 1ζ, ἀῃὰ 1116 ὑυ]ονίηα 
ας οἱ ΣΡΉ ΣῈ ἴο ἴῃ ἔτο, Ὀαὶ ἴο [116 ἔαδοὰ πιοία]β. 
εος Ἀδὰ ψὭδη {818 185 ἀοπο, ποίμίης Ὀαῦ τῆι 
Ρεπίθοϊ τηθϑία]ϑ, σ0]ὰ δηὰ βΐνεσ, σῇ γεϑὶϑὶ [86 
δοο γἱηρ ᾿ἰηδποηοο.ἡ Απὰ ἰπ βυρροτῦ οὗ .ιἷ8 ὁ0ῃ- 
οἰαδῖοπ ἢ αποῖοβ Ζ26Γ. νἱ. 28-80, δἀιϊδηρ, "ΤῊ8 
ἀεϑοτ ρου 18 ρετγίθοῖ. [πὸ [λΚ6 δίψαν Βανίῃρ 
1δς ἱπιρογ  εἶθ5 1 18 ἀσβογὶξ οὰ ἐμ [86 ἰοχῖ, πη ον, 
ἴσο, οορρεῦ, δηὰ ὑΐη, δῃὰ τηὶχ ἱξ στ Ἰοαὰ, δπὰ 
Ρἰδοθ ἰδ ἴπ ἴπ6 ὅσο Ὅρος α οὑρ6}], 10 δοοῃ πιο]; 
ἴδε Ἰεθὰ ν}}} οχίᾷ!ζο ἀπὰ ἔοιτῃ ἃ (Ὠϊοῖκς, ΘΟΔΓΒ6 
εταδί Προη [86 δυτίδοο, δὰ ἰππ8 ΘΟΠΒΌΤΩηΘ ΔΊΡΑΥ, 
δαΐ εἴοοίίπρ ἢο Ρυνγίηρ ἰηθαθηοθ. Τ}10 Δ]]ΟΥ 
τεῖδίη8, 1 ΔΗ ΓΙ, γογθα ὑπδη Ὀοίογα.... ΤῊΘ 
εἰἶγεῦ ἴθ. ποῖ σεῆη 
δυπιο," τ1Πετὸ οχί βιὰ ποίη ἴο Ὠΐονγ ἀροὶ ἱϊ,᾿ ᾿ 
ὡς χῶμα κέ. φ' ἰδὲ Βιδίς, ατι. ““1,.καὰ."}-- 

γενα. 323-31. “εγιιδαϊοην 4 Κὶ ,7ον υιῶρ- 
τηδηΐ ἐσίοπαϊΐπρ ἴο αἱ Οἴαδδεϑ. 

ΤῊΣ (υἰντὰ ϑεσο τῦηβ ράγα}} 6} νι τ τὴ6 ἢχβῖ, 
γεῖα, 1- 16. Τδυδ ἴΠ60 6δηὰ τοϊατηβ ἴο {πε Ὀερίη- 
δίηρ, δηάὰ ἐδο τ 0]6 5 τουπάσὰ οὔ. ὙΤΏδγε δὲ 
Ἐδαίδοίου οὔ Ἐμ6 ῥγονδιἰηρ σοιτρίίοη ἰ8 ἀθ- 
βοτὰ, ἤθτγὸ 18 αχίθηϊ, ἃ8 ὁὴ6 ΜὮΪσἢ 848 ὈΘῃ6- 
᾿δοὶ ἴο 411] οἴδβϑοβ ἱπ «Ζ6τβα]οιη.-- - ον. 24. 

Μεὴγ ἰμίετργούεσβ ὈΠΠϑοθββδυ] τείοσ ΠΡ ἴο 

γε; Ηχν.: Τῆδ Ῥσοποῦῃ ἰβ μἰδοθὰ Ὀεΐοτὰ 86 

Βοῦπῃ ἴο ψ ϊς ἢ ἰξ τοίοτϑ ἴον [ἢ 6 δᾶ οὗ διῃρβδβίβ. 
ἴδε νθο]ε Ἰδπὰ 18 πδτηθὰ Ὀθόδιδα [Π6 [γ᾿ τεδοίηρ 
αχίειί οἵ ᾿Ππεοῖγ δ ἰ8 ὈΟΓΠΘ ἴῃ πη. [ὑ ψ1}1 Ὀ6 

αΐϊε βαδηοϊεηὶ 1 ΤΙ (48 ἰδ 18. δλθδ τοι ρσηουΐ 

δ ομαρίετ) Ὀ6 γοίοττοα ἴο δογαβϑαίθμ. ΕῸΓ 76γι- 
δδίοιη 15 ΘΟ ὨΒΙΑΠΕΪΥ ἰδίκοη ἴῸ [6 ν᾿ ἢ0}]6 Ἰαπὰ δπὰ 
ἔξ Ρὶο 80 ἐμαὶ [18 ΤΟΙ ΟΠ ΒΟΘΓΟΘΙΥ Τϑαιΐγοϑ, δἱ 

σἱ ΒοΓΟ, ἴο Ὀ6 τηδὰθ βρθυΐα}}ν ᾿γοπιίμοηῖ. [Ιἢ 
ἔδες σαϑὲ γκγ ΓῚΣ 15. Ἔν τ 6} ΕΥ̓ ἃ ἤρτιτατνο ἔοστῃ 

οἵ αἰ άτοββ; ἤθγαβα ἐπὶ -- δυιΐ αὶ, 15 ᾿ἰοη θὰ ἴο ἃ Ιαπᾶ 
ἴῃ 106 πη Π6 [60 [Ὁ] ον ης. ΕἾμΑ]]Υ, Ὁ οαῃ Ὀ6 
411} [Ὡς ππόγὸ τοραγάθὰ 88 ἃ ὁ ἰδηὰ ὑ ΤΥ 6 ἐμοῖ 
δεῖ ἐνογυἐΐηρ να ἰοἢ 18 ἰπ {Π|6 Ἰδηὰ ἰ8 ἴο Ὀδ οοἱ- 

πο Ψεγιιβα]θπι. Τῆς Ἰαπαὰ ἰ8 οδ]] θὰ ποῖ 
ἀἰιοδιηιδοᾶ, πδιηοΐγ, ἴγοιῃ ἴπ6 ψϑοάβ, Ὀχίαγθ, απὰ 
1βογῃβ χὰ ΠΙΟΒ. ἴδ 18. ονογρτοόνῃ ; σοΡ. ΗΘ. 
γι. 8. [Νοῖ, 15 Ηδνογηίοῖς μα Ὁ: “ὉΠΟΙοδη, 
εἰλϊποα υν]τἢ δίῃ," ἩΠΙΟἢ 1168. ουΐϑί46 {86 ἔρσιυτο.] 

ἈΚ ἱεῦ τη σοπίαϊῃ ἃ σΟΙΤΟΒροηἀΐηρ πἰδίθ- 

ὠξσηῖ, Ὑπᾶαῖ ψ ὮΝ Ὀοϑὲ Βδττωοηΐζοβ π]ΓῊ [6 
εοηϊοχὶ 156: ψΏοϑο Γαὶῃ ἰ8 Ποῖ, ἐ. 6. ΔΡΌΘΑΓΒ ποῖ ἴῃ 
ἴδε ΔΗΥ͂ οὗ ἡυάστιεπῖ--- πατηε]Ύ, {π᾿ ταῖῃ Ὀδ]οπρίη 
ἴο 'ὸ, ἀπ ψ ΗΟ ἢ διου ϊὶ πανὸ τπλάθ ἰὰ ἐμῇ 
(ΗεὉ. νἱ. 7. [1 {πε ψογὰβ οἵ {πὸ Ερίβι]6 ἴο {πε 
Ἠεῦτενα: [οαηὰ κοοί ἴον ποιμίηρ, ἰδ 15 εἷμῃ απῖο 
ζυραίηρ, δὰ 118 οῃὰ 15 ἴο Ὀ6 Ὀατποά. [ΟΥΒΘΓ 
Ἰηϊετρτείδ9η8----Ηᾶῖν.: “115 Τα 5}.4}} ποΐ ἀ6- 

σὰ ἴπ6 ἀδγ οἵ ἱπάϊρπδῦοη," δηλ, ἐπαῖ 
ψ ΒΊΟΝ, 88 ἃ μταδοίοιιδ ρίοαμο ([αν. χχνΐ. 4; Ὠουϊ. 
ΣΙ. 14, χχν"Ἱ. 12), ψὰ8 ῥτομηϊδεὰ ἴο {π6 ῬθΟ ΘΟ. 
(σπιρ. 106] 11. 28; Ηοο. τί. 8; δῦ, ν. 234; ΖΘ.Β. 

ὈΘοδδ6 “106 Ὀ6]]οΝ 8 ΟΣΘ 

χ. 1; Ἐχοῖς. χχχὶν. 26: εν, χὶ. ὁ, οἴ. Τθυξ 
ὯΟ ὑγ66 οὗ ΜΠ ΔΡΡοδΓ 1} πὸ ἡυἀμιμεμῖ. 
ἩΕΝΟΒΤ.: “1μδὲ Π88 ΠΟ Γβη,᾿ εἴς., {Ππ|ὲῖ πα 
ΠΟ ζτϑίθ, ὈδοδΌδθ6 ἱπηΡΌΓΙΥ 18 ποΐ γτεηονοα. ΤΠε 
τίη οου]ὰ οχίϊηρσυ δι [6 ἤδλπι οὗ αἰνῖμο ἱπάϊρσ- 
ποοη. Οὐσ, στ Κιιοῆὶ, ΠΝ» 18 ἴδ κθῃ 85 ἴ})6 

8 ἤεηι. ργεὶ. Ῥιυαῖ; ἰπᾶὶ “18. ποῖ ταϊηθὰ ὕροη." 
18 τοδάϊηρ [οὶ] δάορίβ, δῃᾷὰ (Ὀδβοδιιβα ταὶ 15 

ποῖ ἃ Ῥαυγίγίηρ ᾿πράϊυτα δοοογάϊηρ ἴο Ἠδῆτον 
ἰά6 88) 6 πγᾶῖκο8 ΤΠ ΞΞ ““13μαὉ 18 ποῖ 8006 

ου ὉΥ Ἰ᾿ἰσῦ;" 80 ἰδδΐ, θ") οΥΠςΣ πε Ὁ ΠΟΥ δι 80} 106 
ΠΟΥ ΒΏΟΝΟΡ ἰῃ ἴθ ἀδγΥ οὗ ψταῖϊι, ἴῃ Ἰαηὰ [Ἀ]}κ 
ὉΠ οΥ [}16 συ Γαϑα οὗ Ὀασγθηπεθα. Εγα]ά, ἀραΐη, {}15 
αἶνεθ [6 δοῆϑε: ἈΠ116 ἴῃ οἴ πο οδ868 ἤγθ ὁδῃ ἴνε 
τη ἰμαῖοά δηὰ οχυηρτ βιο, ομ ἴη6 ἀν θη {Π 6 
Ἰαπὰ ἰ8 ονογσίδκοι, νοσ. 22 (31), ὉῪ ἴ) 6 ἅτο οἵ οι 8 
ἱπαϊσιαίίοη, ᾿ς 8}14}} ποῖ Ὀ6 ἤγοθὰ Πότ 108 βίον! 
ἢοαὲ πὸ τπηδὰς ἔγυϊεα} ὈΥ Γαΐὶῃ ἴτοπη Ὠθάγθῃ. Ἐ-- 
γεν. 25. ΤῈ ([86. υἱϊϊ!. 12; Φοσγ, χὶ. 9) 
οὗ ΒοΣ (8186, σοῖὰρ. αὖ οἰ. χὶϊἹ.) Ῥσχορμοίδ, ἱπὰϊ- 
οαἴοβ παῖ {ΠῈῪ δοῖθὰ ποῦ ΤΠΘΓΟΪΥ 88 βερδγαῖΐο 
ἱπάϊ νἀ π4}5, Ὀαϊ Δ8 ἃ σογρογαϊίοη, πιδάθ βίγοῃρ Ὁ 
οοππ Ὀἱπαῖίο δηὰ ὉΠ, 80 τΠδὺ ΠΟΥ ΜΜ6Γ6 (Δ ΓΘ[Ὼ] 
Ὠοΐ ἴο οσοηύγαι ες ϑδοἢ οὐδιοτ᾽᾿8 168. ΤΊΙΘΥ͂ αὐ ψο 
ΔΒ 8 βοτί οὗὨ ἱπαυ δι (ἴοι, ἐν συν ΠΟΘ ρὈΓομάγρα ἴο 
ἀδηοῦηοο ἰ86 βογνδηΐδ οἵ αοὐ ἴο ἴϊ6 δηϊηχουὶγ οὗ 
ἴ.ε στοαῖ, ἀπὰ ἴο δαπὰ [Πδπὶ ΟΥ̓ΘΣ ἴο ἴϊἸὸ ϑυσογὰ οὗ 
[86 γγίποεβ. [ΗἸΤΖ.: Α8 ἴδπο Ῥγορ  οῖβ ΔρΡρΟΩΓ 
δραὶη ἰῃ νοῦ. 28 (Ὀπῦ σοῦρ. [Π6ΓῸ}), 88 γϑὺ. 27 
8805 αἰπιοϑί [πε βα)δ (πἰηρ (48 νοῦ. 26) οἵ οἷν] 
αἰσηϊίαγίοβ (ν ϊοδ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 18 ΩῸ ΓΟΆΒΟῺ [ῸΓ 5110- 
Ῥοβίπρ {Π6 Βδῖὴθ οἶδβ8 ἴο Ὀδ τοίθιτθι ἴο 1), Ψ}}}}ὸ 
ἩΠαὔ 18 8814 οἵἩ ργορ νεῖβ δηὰ ργίεβίβ, νεῦβ. 26 δης 
28, ἰ8 οί} } }7 ἀ1ββίτηαν (ΝΟ, πον νοῦ, ῬΓΟΥ ΘΑ 
πού! ηρ), -- οι [Π6860 στοῦ 8 Η ἰἰζὶς; τοϑιὶβ “"} 25. 

σοπ)δεϊαυγίησ ἰμδὺ Ζορῆ. 111. 8. 18. ἐπα οτἰμψίπαὶ οἵ 
ΟἿΓ ρᾶββαρο. Ηδ αἷδὸ ἰδὺ8 βίγεββ οὴ ἵπε [μεὺ {Πδϊ1 
γοτ. 6 Ὀοραι ἱ ἢ [ἢ6 ΡΥ ΠοΘδ, 80 ὑπαὶ ᾿ηϑίοοι οὗ 
[6 Ῥγορῆοίθ δὸ υπαεοιθίδι δ ἰῇ ΟἿΓ νϑῖβο ἴ})6 
ΤΟΥ͂Δ] ἰδιιϊγ, ἰοροίοΥ 1 [86 σγοδί ΟΠ ΠΟ. ΓΒ οὗ {Π|ὸ 
στόν. ] Ν ἔγϑιὶ ϑοοίίοη οἵ ὕη)6 οἢαρίοτ, ψΊ ΔῊ 
ΜΈΣΟΝ ἴἢ6 ᾿αδί τμ8 ματα }16}, τηδὰθ ργοιηϊμοπί, 
ψ ο]θηοὸ οὐ 6 οὨδ ἰἰδηι), ἀμ χοι 6551} 685 ὁ} {Π6 
οὔμοσ. Τὸ {8 Ὀνοίο] αἰνἰ βίου θ᾽ Θουτ βροιὶβ 
ἃ ὑνοίοὰ 01495- βουβοι) βοὴ .---ἰ νοι8. 20, 26, 
Ῥτορ]ιοίβ διὰ μγϊοβῖβ.; ἴῃ ν γβ. 27, 28, οἰν}] οὔ οι 
δηὰ ργορδεῖβ. Τὴ6 5βἰβη βοιποα οἵ 4186 ργομῆεον 
(0 Π}Ρ αἱ 6]... χΙὶὶ.}) 8. Ἰπαϊεδῖοθα Ὀγ 186 ἔμεῖ ὑεῖ 
ἢ 8 ΠΟΘ Γοΐδσσθα ἴο δὲ [106 Ὀερὶπιΐηρ ἀπ αὖ {Π|6 
δ. ΑΙ] ν πο ἰ8 ϑ'νψαρὺ ἀναγ ὉΥ Π Ζὶκ᾽Β τ- 
ΠΕΟΟΘΘΘΑΓῪ 8] ἰοτα ον οὗ ὯΔρ ἰοχί, ἴο Δ ΪΟ ἀνῶ 
Κ 6} αβϑϑιιΐβ, ἴῃ ορροβίτου ἰο οἷα δυι)ουλον. 
ΤῊ ροτγίγαϊζατα οἵ ἴπ6 Ῥσορμοῖθ ἴῃ τοραγὰ ἰο ὑ8 0} 
γἱοϊοηῦ ἀφ} }Π8, 88 8Β00}- ἀΘνΟΌΧΘΙΒ, 18 ἰουϊ 6 οἢ 
[86 ἤἥρυτο (οἢ. χὶχ. 7) οὗ ἴμ0 ““τοατίῃςς ᾿ΐοη ᾽ (ο0]- 
Ἰοοῖῖνα, οὐ δβοὶ οὗ πὸ π). ὙῚΌΝ Ὁἰ}}8. οοπιμᾶνε 
1 Ῥροῦ, ν. 8, διὰ αἷδο οἷν. χὶϊ!. 18, 19, νυν ἢ 15 τοὶ 
ΨΟΙῪ [ογοῖσα ἴο [86 δυθ]εοῖ, διὰ ἴο πιο ἢ τ]ὸ 
ταυθηΐπρ ἴπ6 ῬΓΙΘῪ (οἰ. χὶχ. 8) ΠΙΔΥ 8130 Θοιἐεὶη 
8} Δ᾽ ϑίοη. ΤΉΏΟΥ ϑητίοὶ. ὑποιηβαὶνοβ νι 11} {116 
Ῥοβϑϑβϑίουβ οὗ [6 ρῥίοιϑ, γι ἤοπι ὉΠ6Ὺ δυστοπ δι [0 
ἰοαῖῃ, ποτ Ἰπογοαβίης ες πὰ δον οἵ τὶς 
ψίάουε οἵ {06τυβα]θ). ---Ἶ εν. 26. Β6᾽ γὑχίϑβίβ. 
ΤῊ τοίδγθηςθ 18 ἴο μοι 658}688.; ἴῃ ὈΥΘΗ δ (Ἰ0}) 18 
τηαιὶα ὈΥ ἴπ6 ποτὰ τσ ϑϊθθοθ. 1ὸ ἰὰν οἵ αοἱἐὰ 15 
νἱοϊαῖθα ὈΥ {π6 ᾿γίθβίϑ ἰὼ τοχατὶ ἴο ἴποβθ ΝΟΥ 
ὉΠΐηρ8 ἴγομι ᾿ ἰοἢ 1Ὁ 88. ὑπο ἰπν οἵὁἨἉἁ τὴ6 ῥγὶθβὺ- 
Βοοά ἴο ἀεῦδν [6 μθορ]θ. [μχὶ τΥ ἴῃ ἀοοίτηθ, 88 
Ὑ6]} 68 ἸαχΊτΥ ἴῃ Ἰ1{| )88 ἃ ν]Ἱο]αυοη οὗ ἀοα Β δαῖ8ο- 
ΤΊ ἴῃ [ατϑοὶ (ΖΕ. ἰϊ}. 4 ; ουιηρ, αἶϑο Ματκ υἱΐ. 
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9.) Η͂ΙΤΖ.: “Νοῖ οοπίοηξ νῚῸ τηδκῖηρ [Π6 ΔῊ 
ἃ Βῆ81η, ὕπον ᾿οηΐ ἴῃ {Π|6 ὙΘΤῪ θεῖα οὗ ἰἰ.""--- ΤῊ 
ΨΘΓΥ ΘΟΙΏ ΓΘ ΘΏΒ1)}6 ΘΧΌΓΕΟΒβίοη : ΒΟΙῪ ἘΠ  Π6Β (ΥΟΓ. 
8), 15 0] 464 (α) δ ἃ τεϊγοθρθοῖδνο γοίεγθῃηδθ 
ἴο ἴαν. χ. 10, 11; (δὴ) τι ἢ τοίοσοποο ἴο ἴΠ6 54Ὁ- 
6 Ιἢ 5 (οἢ. χχ. 12). ἴῃ τορηγὰ ἴο [6 ἰοττηογ, ΤΉΘΥ 
8ῃου ὰ ἤᾶνὸ ψαϊοῃοι 1αδὲ [6 ΒΟΥ βῃου]ὰ Ὀδοοτης 
ΡΓοΐδῃθ, 859 ΐ ῶ8 8180 ὑπεὶγρ ἀπ ἴο ἔδαοι ἢον 
186 Ὁποϊοθϑῃ οου]ὰ δ ο]οΔη86α; 1 Ἡ ὮΙΘᾺ Ἰαΐίοῦ 
106 πιδηΐϊίου οὗὐ 6 ΒΑΌΌΑΙΙ 8 βιιροδίϊν ον 
οουρ]οὰ. Τπ6 ἵνο βεῖϑ οὗ ορροβίϊθβ. ἃγθ ῃοΐ 

δἰ παρ μἱαοοιὶ ἱπ οομίταδι, δηὰ Σ 8 ποῖ 

Ἔἤόβθ ἩΣιΒοιῦ ἀοϑίρη :; ἴον, Ὀδϑίἀθβ [86 τηδίζεσ οἵ 
ὑποὶν αἰ βόγθησοβ, [6 σἤδηρεα οἵ πα ὁπ ἰηἴο [6 
οἶμον ἰδ ἰῃ ἀποϑ.0η. 00} (ἀβοθϑστ) 18 ἴο ἃ 

οαγίαίη οχίθπῦ ἃ ἠυἀ]οῖαὶ οχργθβϑίοη, βίησο, ἴῃ ΤΘ- 
ἰαϊίΐου ἴο ὑῃ6 ““εἶθδῃ αηὰ ὑποϊθαῃ,᾽ ἰδ ροϊη 8 ἴο 
τῃοὶν οδιεϊα] ἀοῦογ παῖ οη8 (1 χνὶ. 1}4).--- 
Ἐτοΐὰ ΜῪ ΒαΌΡΑΙΒ, οἴς., ποῖ ΟὨ]Υ͂ τηϑαὴβ {μιαί 
ἴδον 88. [61 ἀοβουταῖθα ὈΥ͂ [π6 ρϑορὶο νἱπουΐ 
οἰϊογίησ δὴν ορροβί το, θυ {παῦ ὙΠῸῪ αἀἰὰ ποὶ 
δὶ ἴο ἀο 80, βίηοθ {ὑμ6ὺ Ὁοτηβεῖνοβ Ὠδα ἴογ- 
ΒΟΓΏ, δηὰ ᾿ἱνοὰ ἰῃ ηϑαϊοοὶ οὗ, [6 ΘΑ ἢ Ἰανν. --- 
γογ. 27. ΠΡ οδῖι αἶβο δ: ΒΕΓ Ὀγίποοβ, Ὀπΐ ἰῃ 

γογ. 6 ἰῃ6 ποτὰ 8 786 ῥὈγόοΐδ ἙΝ). ΟομΡ. δὶ 

οἷν. χὶ. 2. [ὑ πιϑᾶῃϑ ῬΡΟΡΕΗ͂Σ μὲ ιοδάβ οὗ ὑτί Ὀθ8, 
[ΑταἸ]ἶο8, οἷο., οὐ ὑπο ᾿αΥ {π6 ΟὈ]αϊΐοη οἵ 
δατηϊηΐπίογ ηρ ἴπ6 ᾿ανν8. ἘΝΏΣΤ.: “πὸ μο]]}- 
(ἰοα} δῦ πον ἰο8. δη οἰξοϊαϊα. ἢ ΤΟΥ τὸ ἀυ- 
βοτὶ Ὀδα ἴῃ τοϊαἰίοη ὕο ἐμ ““ νἸΟΙθησθ. ἡ (ὈΠΙΡ. 
Ζερῆῃ. ἰ"ϊ. 8. Αϑ8 ἴο ἴπ τοϑῖ, δοπῖρ. ΨῚῸ νοσ. 12. 
Τα δυϊμογὶ [68 οἵ Φογαβα]θτη, ἰδ 6 ἡπάρες οἵ 1}. 
ῬθορὶῈ ((μἷ8. [Ὁ]]οὐγ8 ἴγοτῃμ ἴΠ86 8.1011ὰ οοπι ποῦ, 
γ6Γ. 26), δοῖ οἱ [ἢ βϑῖὴθ ῥγΐποὶρ]6 δ {1π| ἴα ἶδβθ 
ῬΓοΡΒεῖβ. ΤὨῊ]8 8 ἀραΐῃ δχργοβϑὶν σοῃῆγηθα ἴῃ 

ον. 38, ν ΠΟΥΘ ΠΡ τουδὶ 6 χοίοιτοα ἰο ψδαὶ 

68 ἰτητηοάϊαἴοῖν Ὀεΐίοτο. ΤΏΘ ἴ8]86 Ῥγορμοὲβ 81Ὲ 
ἔξει τπρηὐϊοποὶ ἰπ τοἸδίϊοι ἴο ὑμοὶγ ἀδε πεϑδα υὰ 
[ΒΥΝΒΕΝ: “ΤΟΥ δγὸ ἀορὶοεϊρα ἴῃ νογ. 2ὅ ρυϊηοὶ- 
ΡΔΠΥ οὐ ἴδε 5146 οὗὨ {πεῖ 8618! 688, δῃὰ ἤθε ἃ8 
16 ΓΕΒΡΟΠΒ10]6 ψαϊσ τη οὗὨἨ [86 Ῥϑορ]θ (οἷν. 1]. 
17 854.), δρροϊπύθά ὃν ἀοάἂ ἴο ργονοηῦ τ ὑδλης 
1116 ἴο 5β'θβρ." οπιρ. οἱ Ἅοὰ, χἱτ. 10, 9, 7.--- 
νον. 29. Τα σοτηπιοη ῬΘΟΡ]6 ΓΘΒΘΙῚ Ὁ]6 ἴπε αἰρηὶ- 
[αγίθϑ δ δὰ ογὶ 68 δ΄ Φθγιβα]θη. ΟὈμΡ. οἢ. 
χυὶὶ. 18, χυὶ. 49. (ἔχ. χχὶϊ. 20; Ῥουΐ. χχὶν. 
17.)- τ εν, 80. Αοοογάϊης ἰο {}16 δὶ σε  σαησς οἵ 
[αἶ86 ὈΓΟΡΌΘΟΥ (σοηρ. δῇ νϑῦ. 25), διβομρ ἔπ θσα 
ἐβ ἴο 6 Γοίογτοά ἴο ὕπο 4156 ὑγορμοῖβ; ὁἢ), χὶϊὶ. ὅ 
το κ68 {μ8 σογίδίη. [ΗΠ͵᾿: 2Ζ. : Νοῖῦ ὈΥ 1 ΓΟΓΟΟΒΒΙΟΠ, 
Ὀυΐ 658 ἃ τἱρῃίθοιιβ ἴδῃ. Βαϊ Ψ ΠΡΟ, ΘΠ, ν᾽ 88 
δοτοπδ} Απάὰ ἴον 18 (18 οοπαίϑίδπί Μ] (ἢ Οἢ, 
χίν. 12 34. 7] Α8 Δεγυβαὶθη δίδηαβ ἴον {Π6 Ἰαπά, 
80 Οη6 οἵὗἩ ΧΪϊΐ8 Ῥγορ οῖδβ ουσηΐ ἴο πᾶν Ὀδοη ἔουπὶ, 
σψἴο νου]Ἱά ἰπΐογοραο ον ἐδ Ἰδπᾶ, δηα ἰὼ δνογὶ 
ἐξ ἀδβιίσιιοϊςίοι ὈΥ Φοπονδῃ. -- τ ἐγ 81. ΟἹ, νυἱ]. 8, 
4 1χ. 10, οἷο. 

ΤΗΕΒΟΤΟΟΙΟΘΑῚ, ΒΕΜΑΚΚΕ. 

1, Ηδγο, 848 ἴῃ Ἂἢ. χυΐὶ., ΕΖο κι] βῆονγβ δὴ 
ταπἀογηίαπήϊηρ οὗἨ [0 Ἰαῖν δοσοταάϊης ἴο 6 βρὶτίΐ 
οὗ [6 Μοεβίαῃ, χ ο 15. ἴῃ ᾿ἰπι, ὁ.5. ἰῃ ΟἾ ΓΒ. 8 
ΤΘΏΠΟΥ. 8666 (ῃ6 ϑοστιοῃ οὐ ἴδε Μοιηΐ. Τῇδ 
οοπηδοϊίοπ Ὀ6᾽ θη Οοα᾽ 8 ΟὈ] σαί οη8 δηὰ Ὠυσηδη 
ἀν 18 ἰτοαϊοὰ ααυϊΐα αδοοογάηρς ὕο ΟἸ γί βι 8 βρίγιῦ 
δηα ΤΩΔΉΠΘΥ οὗ ΔΡριροπαϊπρ 1. 

ῶ. “ΤῊ αϊδιιποιίΐοη Ὀοίνγθθῃ τοὶ ίοῦῃ δηὰ 

ΤΠΟΓΆΪΥ ἷἴ86 ἃ βοῖδοιι. ορροϑοὰ ἴο δχρογίθηθο ἢ 
(Ηπνοϑτ.). 

8. ΤῊΘ Ἰοοδβοπίηρ οὗ [πε Ὀοηα8 οἵ 114] οροάΐθῃοο, 
ἀἰδγοβρθοῖ ἴο {}ι6 τ68 οἵ το] ρίουβ πουβῃΐρ, ἃ ἀἐδ- 
ογάογοά σοπάϊτίοη οἵ ἴἢδ6 τεϊδίοη5 Ὀεΐνγοθη 1}18 
86ΧΟΒ, ΟΡΟἢ [ἰσοηςουδηθ88, δή] ΐοσγ, ἃ ϑοοὶδὶ 
ορίἷοι Ἡΐοἢ ἰοϊοταῖθθ ΟΥ γροορη 865 ἰδ, ὈΓΙΌΘΓΥ, 
οχίογιϊοῃ, 6 δυτόρθποο οὗ ὑἰναρε ἢ ΟΡ ΓΟΒΒ:ΟῊ οἵ 
ἰηΐογίοτβ, δπὰ δβδυσὴ [ἰκ6, δῖὸ πῃ 41} (ἱπὴο8 [ἢ 
οἸου-ϑίγοα κ8 ργοβϑαρίης [6 ραιςμογίπρ βίοστη τ Βἰοὶι 
Ὑ111 Ὀυγδ οἢ 8 βΘΟΡ]δ6. 

4. Ἐδ189 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 168Π8 οἡ Εἶν ]] δι Ποῦ, δηὰ 
ὉΒογοίογο ἤδίςοιβ δηα βοῦνϑβ ἰζ. [πη ἀοὰ δῃὰ Ηἰ5 
ανν, ἰθ υτδη σοηβοίΐοηοο δηἀ ρϑύβοῃδὶ ἔδι τ, ἰξ 
[859 πο [Π6Ρ γοοῖ ΠῸΡ δι ρροτί. Τῆδῖ ἰ8 ΑἸ νταγα τῃ9 
οὗ! ῥΡοδέϊί οι οἵ [4186 ὉΠ ΘΟΪΟΨΥ, 65 οὗἨ ΘνΟΥΥ οουτγὲ 
ΟἸΟΡΩΥ, Βονοτενῦ οὐ πούοχ ἰζ ΤΑΥ͂ οὐ μογι 186 Ὀ6. 

δ Το ἀἰδβοϊετοη οὗ ἃ παίϊοπ᾽ 5 16 ἴα 68 ρίδοϑ 
ΜΏΘη ἴα]8ε ἀοοσίτίπθ οοἴηεβ ἱηΐο νσορῃθ. Οοίπᾷ 
δηι ἴῃ Βαμα τὶ (86 Ῥαββίοηβ, 10 ὈΔη18}168 Θ0ῃ- 
8016 ΠΟ ΒΉ688 ἔγοτη οὔοἶδ] 16. Ῥγίοϑίβ Ὀδθουπὶθ 
ΜΟΥ ΪΥ ὀοσυγιοτη, το αἷπὰ δ τηαὶηρ ἃ ΘΆΓΘΘΓ ἴὸς 
ἐΠοπΊϑοἶνοβ ; ̓θρθ8 θδοοπμ ἀρροπάδπϊ δῃὰ ὁ 
ἴο Ἰηδυθηοεδβ, ἀμ ἴακο ὑπεῖγ οι6 ἔγοιῃ {Π8 γε ρηῖης 
ΜΓ δὰ ἤοη ΡῈ]: ορἱηΐοη. δῆ τῃ6 

ὈυΓΟΝ δπὰ ἴἢ6 ὈΘηοὮ ἴακο τποὶτ ἴοπο ῸΠῚ ῬΑΓΙΥ͂ 
Βρίτίῦ, ὑΠ θη, δοηρ ψ 0} ϑουπ τεδοϊέι ας πὰ οἶνἢ 
Γι 8, {π᾿ το] ίουβ δηὰ τηογὰ] ἰουμαάαἰϊοηβ οἵ 
ΠΘΊΙΟΠΑ] 116 ΔΓ δινορί αναν. Τὴθ ΤΌ] ηρ ῥτί ποῖρὶθ 
ὈΘΟΟΠΊ65 ΠΟΙ ΟΑΡΓΊΟΟ, ΜΕ ]ΟὮ ὉΠ ΘΓ. Π68 ἴῃ 6 Ρ6ηΑ] 
ὁοας ψ| ἢ ἐγ νοΐϊοιβ αἰβι: πος], ΒΠ.4]]0 Ὁ ΘΟΙΘΘΡ- 
[ἴοη8 οἵ ἰανν, 4] αν ποι οὗ μϑῃλ} 168, ἰαχ νἱοδ 8 
ἴο ΤΟΒΡΟΏΒΙ ὈΣΠ1Ύ, οἷο. 

ΜΟΜΙΓΕΤΙΟ ΗΙΝΤΆ. 

γεν. 1 6ᾳ. ““Τῆυ5 Οοὐ Β οοῃρ]αἰπὶ δραϊμδὶ ΗΐΦ 
Ρ]Ὲ ἰδ ΟῚ τεβονθὰ ; δῃὰ ΟἿΣ {{π|68 ὅτ Ὡοξ 

ὉΠΙΪΚῈ τποθ6. Βυῖ οἠδ βἰιουιϊὰ ηοῦ Ὀ6 ὙΘΔΆΓΥ οὗ 
δά τηϊηϊσίοτὶ πρὶ το ργοο " (5ΤΟΚ.).--- ον. 2. (Ὁ. 
αἱ οἷ. χχ. 4.---““ἼΠ6 Ῥγοροῖβ στὰ ᾿υἀροβ ἴὮτΟ 
οι 5 ψογά, {16 δροβί θβ Τῃγουρῇ ἴπ6 ϑρ 1, νὼ 
ΟΠ 668 ἴπα μψυτ]ὰ οἵ 5ϊη, Φοι χυ]Ἱ. 9. Τα 
ϑαϊηῖ8 υᾶρα ἴη6 ψ βοΐ νου], 1 Οον. τἱ. 3 54. 
ΤῊΘ βριτὶ 8] τδὴ ᾿πάσοὶῃ 41} υεΐηρα, 1 Οοτ. ἰδ. 
16, 18 λυὰρτηαδηϊ- 8660 18 θεῖον [μὴ ἃ ὑοῦ] γ 
ΟὯ6. ΤῊΐδΒ 18 [86 οπιρὶογμπηθηὶ οὗ ἴπε κογβ ἴῃ 
Ὀϊπάϊης δηά Ἰοοβίηρ---ἢ 6 “ῥμονοῦ οἵ {πὸ ἰκενβ᾽ " 
(Η. Η.).-τοῦ ἃ ΖΓ δα] οἷα ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ ϑοάοιω, 8 
ΠΟΙΥ͂ ΟἿἿΥ ἃ ἄρῃ οἵ τηυγάογοσα. ἰοῦ πὸ ὁπ [της 
ὮΪΠπ|86} 8ὺ ΒΟΟΌΓΘ 85 ὕο Ὀ6 ἴῃ ΠΟ ἀδῃροΓ οὗ ἔΠἔπν, 
Βοτῃ. χὶ. 20, 21" (Ὗ.). -- εν. 8. “" οὐ δδ88 πιοϊρὰ 
ουΐ ἴο ΒίΠΠΟΙΒ ἴῃ (ἴπι|6 οἵ ξοτθοδταποθ, ἴπ 6 ἦαΥ οἵ 
σταοθ᾽ (Ο000.).--- 6 ΒΙΠΠΘΤ ἰτηδρίηεβ {πᾶ 6 σδἢ 
8ὺ οὐ Μίϊζηουΐ οηὰ, απὰ 80 παβίθῃπβ οἢ Ὁ] ἴδα 
αβίον ἴο [ὴθ δια. --- ὕες, 4. ἢδθ ψηοὸ ἩΔΗΪΟΩΥ 
ἍΆΖῸ8 ὙᾺΙ ΤηαἾκ68 ἈΪΤΉ861{ Ὀ]οοι -σ ΠΥ. --- ἜΠΟΣ 
τιδᾶο ᾿ἰἀ0}8 ἴον ὑποιηβοῖ νοϑ, ἘΠῚ ἢ 5 ὄν ΜΌΓΞΘ 
Π8η ΟΠ ΟΓΙΒηΐηρ ἴἢ6. ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ βυρογϑιι το οἵ ἴδε 
ἰΔο]αὐτῪ ἀρ πὶ τ Ὀδθπ Ὠδηάοὰ ἄονῃ ἴο υ8᾽ (],.}. 
--Ὑ ΠοΟΥ Σ τηοοκβ οι), 15 τηοοκοῦ Ὀγ σΟοὰ ἰπ Ηϊδ 
οὐ {ἰἶπια, ὑπγουρσῇ πΊθῃ. --- γον. δ. “6 ξεν 186 
ὨΔΠῚΘ οἵ ΟΥ̓ΔΏρΡΟ ἢ 08], 6 Ὀε]ίονα ἰδῇ »ὸ 
1ιο Ῥᾷγο ἀοοίγίηθ ; {πογοίογο ψ6 8ῃοι]ὰ δε πο 
ΤΊΟΤΘ σαγοίαϊ ἴο Κοὸρ {6 ρβοβρεὶ Ὀθίοτγθ ΟἿΣ οὐϑα, 
δὰ ἴο ΤΟΠΙΔΪῚ (ΔΓ ἴτυπὶ Ῥο]]υϊου ἀπ ἴω] 
ἀοοίσι πο" (]..). -- “ΕΥΟΤΥ Ομ6 δηΣ ΚΒ το ὦ 
Ρο ]ἰδὰ πδηνο, θυ ποῖ ἴτοτῃ ἃ μοὶ  υἱοὰ 116,  ΙΘΝ 
πιδῖζοβ ΟἠὉ αἰβῃοηοῦτγα Ϊ6 Ὀοίοτο αοἄ ᾽ (. Β.).--- 
ϑδ΄ῖπ Ὀσίησβ (Π6 Ὀσδῖ ογάὰθυ ἰηἴο σοῃ ΠΙΒίοῃ.--- ον. 8. 
“4866 Ὡονν 11 ἰ8 Ἰαϊὰ οἢ ἴ6 σοῃβοίθηςς οὗ ἴθδοϊογα 
δηὰ Ῥγθδόδογῃ ἴο οΘοηάδσηῃ ἰδ 5ὲ1.8 οὐ ὸδ8 οὗ [ουθ 



. ΟἽΔΡ. ΧΧΙΠΠ. 

αοἀ᾿ 5 Ιαπὰ ἰῃ {86 δηὰ βέγιϊκο8 ὩΡΟῊ 41} ὅπ 6 Πδηὰξ ΝἶΐδΟ δὸ Εἰρ]ὶ ᾿η δίατίοη " (ΤΒ. ΒΙ8.).--- Βίποο [Ποῦ 
ἜΧΔΙΏΡ]6 18 80 το} ἴᾺ Κα ποίδοθ οἵ, ῥγίποδει δου] 
Ἰοοῖς ΠΟΤ ἱπύθν ἴο αοα 5 ποτὰ επὰ ἰανν [Πδὴ ἰο 
δεῖν οὐσῃ δα ΠΟΥ  ἵγ. ----ΟἿν}} μόνον 5} ἃ Ὀ6 [ὉΣ ἃ 
ΔΟΙΤῸΥ ἴ0 ἐν}}- ἀοσγα, ὑπ διιουϊά ποῦ τη βίον ἴο [Π6 
κια:βοδίοη οὗ [86 Βε68}.--- ΒΙοοά-δίαῖηθ ΠΠΔῪ Ὀδ 
Βόδὴ ΘῈ ὈΡΟὴ {ἢ ἜἜΡΠΊΩΣ ΕἸΚΩΕ ὥοεβ Ὀθίοτθ 
τὶ ρῃῖ --ανθῃ δὴ Ο]4 Τθβίδιῃηδηϊ ἐχρογίθιος. ---ν ΘΓ. 
7. Ῥατοοΐβ ἀγὸ Ὁποιηβοῖνοα ἰοὸ ὈΪδηθ [ὉΣ (86 αΪ8- 
οὐεάϊοηςο οὗ τ86ῖ]Ὁ σι] άσθῃ, Ὀὰΐ δὲ 145ὲ ἃ ἢ 0 ]6 
ῬΘΟρὶθ 18 τοηυίγοὰ ἴο ὈὉΘΑΓ [Π6 ὈΪΔΠη16.---αοἀ ἱβ 
δεβδι] ᾽πὶ [Π|6 ΡΟΓΞΟΙ8 οἵ {116 δίγδΏοσ, ψίάον, διὰ 
[1 γ]68.; ὕΠΘΥ ἀγὸ Οοα 8 δ γὶβ. ----α τδὴ δῃουϊὰ 
6 πιοδὲ οἡ ἢΐἷβ χυδγὰ ἀραΐμδὺ δηὰ ὀβρθοΐδ!"]}ν 
δοηδι εἶν ἴο, ὑἐπαὺ ὩΪ ἢ τηοβὺ ΘΘΠΥ Ἰοϑὰβ Ὠΐτη 
ΔΕΙΓΑΥ͂. --- 7εῖ. ὃ. δοβονδ! β ΠΟΙΥ͂ ἐλ] ΨΟΓΟ 
Ῥίδοεβ, τἰΐηρη, ῬΕΥΒΟΏΒ, {Π|68, δὐδι- αι Ἐγ6 Ἰάθα 
οὗ 16 ΒΑ ΠΟΙΌΔΙΥ 18 88 16 δ ἰδὲ οὗ ἴ:6 δον 88 
τε ἰσίοη ᾿" (ἨΈ ΝαΟΞ5Τ.).---ΟΟμ1Ρ. αἱ οἷν. χχ. 12.-- Ηῆο 
Ῥιοίδηῃθβδ ἴῃ δ θαι ἢ ὙὯῸ ἀ068 ποὲ οοἸοὈτγαῖθ ἰὔ, 
ἘΠ ΘΟ] Ὀὔταῖθα ἰὕ 11} ΟΥ ΗΟ σοπβθογαΐαβ δ ἴο 089 
βεγνΐςα οἵ δίῃ. ---Ἶ εν. 9. “ΤῊ 8]  πάοσου 8 ἃ ἰἱο᾽" 
(ὅ5τοκ.). ---Υ̓ΆΘτο [Π6 ΤΪ]6Γ 18 το Κοα, 4186 ὑοΏσιιοδ 
ἅτε Ροἰθη [1]. ---Ἰ Ποτα ΤΏ6Γ6 τὸ νἱοϊκοὰ ἠυάρεβ, 
[αἶ86 τ 6 8965 8τὸ ποῦ ψϑηἰηρ, --- ΕἋ]86 Βρθθοῖ 18 

οοἷῃ. Οὐπρεῖο δὖ οἢ. χυνὶ!, 16, χυῇ. 16. --- 
ἸϊρΌγ  δηα ἰάἀο]αίγΥ ἰῃ (μον οοτηἱπαίίοῃ. --- 
γεν. 10 8ᾳ. Οὐβίομῃ μη τλοτα}]8 ρὸ ἰοχοίμο νυ. --- 
ἸπΡΌΣΙΥ τοΐπβ {Π|ὸ ἰπάϊν᾽α 4], [ἢ 6 ἰδ, δηὰ 
ἴδ δίειῦθ, ἱπῃ ὈΟΑΥ͂ δηὰ 80ιι]. --- ἀαοἀ δοοβ ἤθη 
ἵγ6 τύρ τσὶ ΟΌΓΒΟΪΙν 68. ΠΏΒΘΘΏ. ---ΠΟΌρ} [ἢ6 στ]. Ὁ 
6 8.1}1, Οοὰ ἰ8 ποὲ 51]ϑηὶ..---- ΤΠ θγο τὲ βὶηβ νηΐ ο ἢ 
δἰ κ τπᾶη, ΠῸ Ὅ͵ὸλβ τηϑδὰθ ἰῃ ἔΐ6 ἰτππᾶρα οἵ αοά, 
ἰσπὸν ὑπδη ἴπ6 Ὀεαβίβ. Ῥατγοηΐβ, ψδίοἢ ονὸσ [6 
ἘΠΟΙΌΟΓΒ οὗὐἠἨ γΟΌΤ ἴλη] 65 ἴσομη δύ θϑὲ γΟΆΓΒ. 
-Ὑγεν. 12. ΕΝΘΙΥ πιλῃ ἢδ8 ᾿ΐδ ῥτίοό, ἴοΣ ψῃϊοἢ ἢ6 
ἐδ Ὅ6 ὈΟυρὨ.--- ὁ Μοὴ ᾿ῃ δι οὐ Υ̓́, ΘΟ ΠΒΘ]]ΟΓΒ 
οἵ Κίηρε, Κα Βορά οἵ οονείουβῃθ85, οὗ ρὶ 8, οὗ 
ὙἹΟΪΘ μος ἀηα τηΐδιιδο οἵ γοῦγ οὔῆοο, οὐ ον ΐδα αοα Β 
ΤΕ βΈΔηοο Ὁ}}} ΒΌΤΟΙΥ δτηϊζο γοῦ δῃὰ γουγ Βου 8651" 
(τύ... Βι8.) --- δον 98 ὑγδαϊθζομ δϑουῖοβ 86 ἀδ- 
δἰσυςζίϊου οἵ Φοτυβα] ἢ) ἴο οσονοϑίυιβηοβα, Ὀθοβαδα ἰΐ 
ἰδ ἴδε τοοῖ οἵ 4]}] ἐν]. ---““ Νοῦ ΘΟ] ἢθ Ψῃὸ ἀοιηδη 8 
ΤΌΤΕ ἴμδη ἷἰθ π8ῖ, Ὀὰὲ ἢΘ6 αἷορ ΨηῸ 5[)ονγβ Ὧο ἴοΥ- 

06, ΟΡ ΓΘΒθ68 ἢΐ8 πεῖρῃ ροῦν, Μαΐί. χυῇ]. 
28 5α.᾿ (ὅτοκ.)---"" Αναγῖθθ βρδασγθβ Ὠδ ὑπο Γ ἔτίθθὰ 
ΒΟΓ ίοο, 118 ΤΌ] 18 561{-: ηϊογυδὶ "ἢ (5Τ0κΚ.).---Ης νῆὸ 
ἰοτθϑ ποῦ ἷ8 πεῖρῃθοιιν δ Ὠἰτηβοὶ δ ἢδ8 ἰογχοτίθῃ 
Θοά ---““ ΕΟγρου]η688 οὐ Οοὐ ορθηβ ἐπ6 πίηάον 
δο ΟΥ̓ΟΓῪ Ὑ]ΟΪκοα δοιϊίοη " (Η. Η.). -- γος. 15. Ηίον 
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οἵ ταθὴ [---- 8 γὙ. 14. [ἢ δἷη δηὰ ἴῃ ἴδιο (ἰπη6 οἵἩ σα Β 
Ἰυάσιπεπΐ δον αἰ τεῦ 15 ἐμ6 Ὀοδγίηρ οὗ τηθῃ 1--- 

Βθη Οοὰά ἐ5 ἀραϊηδβῖ 8, Βοδγὶ δῃὰ Βδηα, σου ΓασΡ 
δη ρονοσ, ἴα]].--- ““ αοὐ 8ρθβκ8 ποῖ ἴῃ νδὶῃ, διὰ 
Ψ1|] ἀο πιοῦγ ἔδδῃ ἰδιτ γ᾿ (Β. Β.). --ῬἾ, ον. 15. 
Αν[α] οἰοαηϑίηρ---16 οχτ ραίζοῃ οὗ ἴπ6 ὉΠΡΌΑΙΪΥ ! 
-- θη να τπαΐζα πὸ ἐπα, αοα τρᾶῖκεβ 1ϊ.---Ὗ 6.. 
16. αοἀἂ μἰάεοα Ηΐ8 οἴνὴ ἴτοτῃ τθῃ, Ὀυΐ ΠΘΙΘ 
Β᾽ ὨΠΘΓΒ 8.6 ρίνθη ἂρ ἴο [8 Ποαίμοη. 

γος. 17 8ᾳ. ΤὨγοοίοϊ ἃ βῃγο] ἰηρ ἴαΓηδοΘ : Οὗ 8ἷ:, 
ἰηῃ ψὨΐοδ ομθ οἂπ ὈΘΟΟΠΙΘ ἀγοβϑ8 :--οὗ γα],  ΒΟΓΟ 
186 ΕΥΪγὰ 15 ἰεδίρα ;--οὔ Ἰυάατηοπῦ, ὙΠΘΓΘ οσ ἢ 
16 ἀγοβδ 18 Θοηβυμηθί, ---ΤἼ6 ἀγοβ8- ΟΤ Π} ΠΣ 0168, 
--- Ὁ} [Πα ἃ 8410 την 811}} σομ αὐ 6 ΔΊ ΟΙ μ΄ 018, 
[ῃαῇ ψ}6 ΤΑ} Ὀ6 ργοδογυϑὰ ἴγοπλ αὐἴ6 Γ᾽ οοΙτιυρίϊοι [᾿ 
(Τῦ8Β. ΒΙΒ.)---τ- οι. 18. ΤῊ ἀγοβ88 ἀοδβ ποῖ ἰὙρΡΙ 
Βγγροογίίοθ ; Ὀυΐ Ποτα τ ]αῦ οπ6 δά, 88 ὉΘ6} 
ἴα κθὴ δΑΥ, ἴμ6τὸ ἴμ8 ραϑῦ ΙΠΔΥ ἤδνο ὈδΘη ΨΟΤΥ͂ 
ΠΟὈ]6.---Ἶ ογ. 19. ΤῊΘ Βοδρί Πρ ἂρ οἵ δἰπβ, διὰ [86 

ὑπογίηρ οὗ β' ὮΠΕΥΒ οὺυ ἐμε μα ὥλὰ πον ὶ 20 64. 
5 ΔΩΪῸΓ δῃά [100 -- 8286 5π)ε] 615! [ΠπβανοΟΥΤΥ͂ 

δαὶ 1. ἰγοάδη απο ἰοοῖ, Μαϊξ. ν. 18.--- Υσ. 2ὃ 
84. Το )υάρτηοηῦ-ΑΥ σομδίαεγα ψ ἢ δίδον οἰ δηβίῃ 
ἢδ5 ἴδ Κϑὴ τἰκοῦ δηὰ ἔγαϊς Ὀθοα Ὀτουμηῦ ἰΟΥΙ.--- 
Νοῦ ΤηοΓΟῪ [86 8ο]}, Ὀὰϊΐ τηποῖ ποτ 1.16 μοατί οἵ 
ἸΏ8:), Υἱ6]49 41} τηϑηποσ οὗ ν δϑὰβ. ἀοὰ [8 ἀθηῃλοὰ 
ταὶῃ ἴο Ὠ0 800], ΗἾ8 ψογὰ ἢ89 Ὀδθη τὶ ἢ] Ὀεδίονοα 
ΟΠ [8.---Ἴον. 25. 10 βῃου]ὰ ποῖ ᾿προβὸ οἡ ΡΟΑΪΥ 
πιο [παὲ [6186 ρτορμοῖθ Κϑαρ τοροῖδοῦ; [8511 
Ἰηυδὲ Ὧθ αἰἀοά ὈΥ ἔμ] 8 {γ.--- ϑαΐδη [16 στοαὶ οοη- 
δρίιαΐοσ ἴο ἴ86 οπὰ οἵ {{π|6.--- ΤῊ 6. δνδγῖοθ δῃὰ 
ΜΓ] Δ] η688. οἵ [4186 ΓΠΘΟΪΟρΎ.---“ ἃ ΒΙΓΟΙ ρ ἰδ 
ΠΟΥΘΓ 8. 800- ΒΟ Κ " (5ΤΟΚ.).--- ὝὟ  . 26. Νοῦ ΟἸΪΥ 
ὉΥ αἰγοοῦ ὑγαπϑργοβϑίοη, Ὀὰζ αἶϑὸ ὈΥ͂ ἔα ]86 θα ρδηε- 
ἰίοῃ δηὰ ἱπιογργοίδιϊοη οἵ {πε ἰδνν οἵ αοἱ, ἰδ νἱοϊεποῦ 
ἄοπα ἴο ἰϊ.--- 6 βαογοὰ Ὀουηάατγγ-συάτὰ Ὀοίνοθη 
ΟἸγίϑιὶ δηὰ Βε)ϊα].---- ΤῊ ὕθδομοῦ ΨῈῸ «ἰ068 γοῖ 
ΤῊ ΚΟ ἃ πηαιϊκοὰ ἜΠΠΕῸΣ οὐδ [6 ΒΟΔΙΥ Τα 
ὈΠΡΟΟΪΥ ἴῃ δρρὶ γὶπρ βανὶὴρ (συ, Ῥγοίδηθβ [116 
ἐρχομὲ ἃ {6 ΤΕ Ἐν τῆ6 κα γὐιθς ̓ (8τ.).-Ο-͵ΚῊΥ̓ ον. 
27. Νο οὁῃ6 ἱξδ ρ]δεθὰ βὸ μἰρῇ δ8 ἴο ὈῈ Ὀθγομῃὰ [6 
τοῦ οὗ ἀϊνίπο ρθη 8 πιοπῖ. 786 1088 οὗ ἃ 8βἱῃρ]68 
800] ΟΥ̓́ΕΓ ἀραϊπϑῖ {πὸ ραϊπίηρ οἵ 1π6 ψ 016 νον]. 
- γον. 28. Οοπρ. αὖ οἷ. χιηὶ.---τ ογ. 29.  ΠΟΓΟ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἀοοθ πο βοοά, ἃ μϑορὶθ τηιϑὲ Ὀδοοηθ ἃ 
γναϑίο.--- εν, 80 5ᾳ. ΤῊΘ ῥἱουϑ δῖὸ ἴῃς ᾿ἰσ. τη ηρ- 
σοηάαοΐοτβ οὗ Θοΐι )υάρτηε:ιῖ8.--- ἡ ἼΠ6 δῦ οἵ 
Ρΐοιιβ ῬΘΟΡ]6 18 ἃ ἰογτὶ 016 ψαηΐ, [8.6 ῬΓΕΠΙ ΘΒ Π]0Ὲ 
οὗ ̓ υάσιμοηξ " (Ο000.). 

(ὁ) Ψιηαὴ απὰ Ζγαεῖ 6 ΠΙροΉε88 70 υμάσπιδηί (οἰ. χχὶϊ.). 

1,2 
8 ὕπνο ποϊηθῃ, ὑῃ6 ἀδυρη ογβ οὗ οἢθ 

Απῃάὰ (μ6 ψοτγὰ οὗ Φοίονδῃῃ οδῖηθ 0 σηθ, ΒΔ Υ]ἹῊΚ, ϑοη οὗ τηδη, ὕπουθ ΘΓΘ 
ΤΟ; Απαὰ ἴῃ Εσγρὺ ὕδου ρἰαγοά [6 

δηῦοι ; ἢ ὑΠ6 1} γουῦῃ [ΠΟΥ ψδηίοηθα, ὕπο γΘ ΟΓΘ ὑΠ 6. ὈΓΟαδίΒ ργθββοα, δηὰ 
4 {ποῦ ΨΟΓΘ ὕδμθ ἰθαῖβ οἵ ὑπο} ὙἹΡΡΊ ΠΥ Ὀχυΐϊδοά. Απαὰ ὑποὶς δπλθ8 Ὑ6ΥΘ 

“ὉΒοϊδ ἢ," 016 γτγϑαῦ [ἐτγϑαιεν], απ “ΟΠ Ο ὍΔ ἢ "ἢ ΠΟΙ βδίθς ; ἃῃα ὑῃΠῈῪ ψΓΘΓΘ 
Τηη6, δ ἃ ὈΑΙΘ Β0ηὴ8 8η4 ἀδιιρὨΐθτ ; δηα ὑποὶν ἤδπι68 6ΓΘ ϑϑιηδγδ---- Ὁ ΠΟΙ Δῃ, 

δ᾽ δια Φογυβαϊθη--- Ὁ ΠΟ] 104}. Απᾶ ΟΠοΪΔὴ ἤθη ἀπά δ Γ τὴθ Ρ]αγοι ὕἢ 6 τνυδηΐοῃ, 
Ὁ δῃὰ ἀοϊδα προὴ ἤθτ ἸΟΥ͂ΘΓΒ,---Οἢ Αβδυγῖδ, 6 ΠΟΙ ΟΌΓΒ, ΟἸοϊῃοὰ 1 
ἘΠῚ, οδρ δ᾽ 8 δηὰ σΌ] 68, 41} οὔ ὑἤθτω οου ον γουπρ τη η, Καϊρἢηΐδ τ] Ἰηρ᾽ οἢ 

1 ὨΟΙΒ68, Απα 86 Ὀεδίονοα ΠΟΥ ΔΗ ΟΏ 688 ὈΡΟΒ ὑπ 6Π), 84} ὑ6 ὁῃοῖοο οἵ {Π6 
Β008 οὗ Αββυγίβ ; δῃὰ τὶ 41} οὐ σοι βῃθ ἀοίοά, ψ] ἢ 411 ὉΠ ΕΙΣ 140]8 Βἢ6 

8 γνοϊ]]υϊοὰ ποτβοὶ 
ΘΆνΘ ; ῸΓ {Π|6} ἰΔγ χ ἢ ΠΟΙ ἴῃ ΒΟῸΣ γοῦι, απὰ ἰ 

Αμὰ ἢοὺ ὙΠΟΓΘάο 8 ἀλν ν ἴγομτι Ὁ 886 αἰα ποῖ 
ΘΥ̓͂ Ὀτυυϊδοα ΠΣ Ὑἱγρίη Ὀγοδδίβ, 

9 δηὰ ρουχοά {Π6ὶὉ ὙΒΟΓΘάοσΩΣ ὉΡο ὨῸΣ. ἸΤΒοσεΐοσθ 1 αν ΠῈΣ ἰπ00 ἴΠ6 Βδπὰ 



220 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

οἵ ΠΟΥ Ἰονουβ, ἱπῦο 6 ῃδπᾶ οὗ [πὸ 80ῃ8 οὗ Αβδβγτίδ, ἁροὴ ψβοτῃ βῆθ ἀοῦθϑα. 
10 ΤὭρβο ἀϊβοονοσθα ΘΙ ΠΑΙΚΘΠ6Β8 [6μ6πι6] ; ὑΠΘΥ ὕΟΟΪς ΠΕΡ 80η8 δηά ἀδυρίοτα, 

δηα ΠοΓΒΘ ἢ ὉΠΟῪ δον Ἱ Ὁ} 0ὉΠ6 ΒτνοΓα, δηα βῆ Ὀδοδη6 ἃ ἤδτὴ6 ἴο ψοιηθη, δά 
11 0ΓΠ60ὺ οχϑοιυθα μιάρσπιθηῦ ὑροὴ ἤθσ, Απα ὯΘΣῚ βιβῦθυ (ΠΟΙ Δ βὰν 10, διά 

τηϑὰθ ΠΟΥ Ἰνδη ο ΠΏ 688 ΙΔΟΓΘ σοχταρῦὺ ὕἤδη 886, δΔηά ΠΟΙ ἩὙΒΠΟΓΘαΟΙΠῚΒ ΤΠΟΓῸ [ἤδη 
12 86 ἩὙΠογθάοτηΒβ οὗ ΘΓ βἰϑύοσ, πο αἀούθαά οἡ 8 80η8 οὗ Αββυγίδ,----δρίδι 8 

Δηα τυ θοῦ, Π6 Γ᾽ πο ΟυΓΒ, οΟου Πα ρΟΓρΡΘΟΙΒΙΥ, πὴ ρἢῦβ τ] άϊηρ ΡΟ ΠΟΓΒΘΒ, 4}} 
18 οὗ θη ΘΟΙ ΘΙ γοσηρ θη. Απὰ Ἷ ΒΔ ὑμδῦ 8ὴ6 νγᾶβ ἀϑῇϊϑα ; {Π6γ ἢδα Ὀοΐὴ 
14 ὁοπὲ ψῶῦ. Απὰ βῆβ 8}}}} δή ἀθα ὕο ΠΥ Ὑ ΠΟΓΘΟΙῺΒ ; ἃπΠα 886 ΒΔ πιθῃ ροχιίγαγοὰ 
16 ἀροη 86 Μ4]], 1] κθη ββοβ οὗ ὑῃ6 ΟΠ δ᾽ ἀθδῃβ, ραϊηῦθα τι νϑυτη] θη, ΟἸγα]οὰ 

ψΠ] ἢ ἃ σίγα] ἡ ὑπο Ἰοΐη5, ἤονίηρ ἔα ΓΔΒ ΟἹ ὈΠΡῚΓ ἤθ868, 84}1 οὗὨ [ἤϑτὰ Πανίη 
[86 Δρρϑᾶγδῃοο οὗ ἰθδάδσβ, [8 ᾿1ἰκθῆθβα οὗ ὅπ 8οη8 οὗ ΒδΌΥ οι, οὗ ἴΠ6 (}Δ]- 

16 ἀθβδῃβ 1ἢ ὑῃ6 ἰδηὰ οὗὨ ὑμὶν σύμ. Απά 8:90 ἀοίθα Ὡροπ ὑθθτη ἃ8 ΒΟΟῇ 88 ΠΘΣ 
17 ογ68 58} ὕμϑῃ, δηα βοηῦ Τ᾿ ΘΘΒΘΠΡΌΓΒ ὑπΐο ὑμοιὴ (0 ΟἸα]άθαᾶ. ἀπα [ἢ 8018 οἵ 

ΒΔΌΥΪΟΙ οϑὰθ ἴο ἢΘΥ ἰπίο ὑμὸ Ὀθὰ οὗ ἰονθ, δια ἀδῆβ]θα Ποὺ ὑπγοῦρἢ (ΠΘΙΓ 
ὙΥΠΟΓΘΟΟΙῺΒ ; Δα 80ῃ6 νγ88 ρο]]υ 64 νΊ ἢ ὑθπι, δῃα ΠΟΥ 8οὰ] νγᾶβ βϑύγϑῃ 

18 ἔτοιὰ ἤθη. Αηά 88ὴ6 ἀϊβοονογθα ΠῸῚ ψΒὨΟσθαοιηΒ, Δηα ἀϊδοονοσγοα ἤΟΣ ῃδἰτϑά- 
Ὧ688; 8ἃπαὰ ΜΥ 501] νγᾶβϑ οϑίσδηρϑα Το ΠΟΥ, ἃ8 ΜΥ βοι}] δα Ὀθθη οβίγαημοαά 

19 ἔτγοϊῃ δ] ϑἰϑβῦθσύ. Απά 8}160 ζῃυ]]0]164 ΠΟΣῚ νν Πογϑάοτχῃβ, 580 ὑμαὖὺ 8Π6 ΤΘΙΩΘΙ ΘΓοά 
0Π6 ἀαγβ οὗ Ποὺ γουΐν, ΤΏ θη Ἰὸ Ὀἰαγϑὰ Ὁμ6 ψδπίοῃ ἴῃ ἴδ ἰαπά οὗ Ἐργρῖ. 

0 Απὰά 8 ἀοΐδα οἢ ΦΠΘῚΓ ρα οα ΓΒ, ῆοδο ἤθβῃ 18 ὕΠ6 βθβὴ οἵ δ8868, δῃα (φῦ 
2] 8586 ὕΠ6 ἴβϑιι6 οὗ ἤόοτβοβ. Υἴϑ8 [κπὰ] ὑπο αἰ ϑὺ 866} δἴῦδσ ὕ}6 ᾿ϑυγά 885 οὗ [ὮῪ 

γουῦ, θη ὕῃ6 Εσγρθδηβ ὈΓυΪδοα ὉΠΥ ὕθαῖθ οὐ δοοουηῦ οὗ [Ὦγ γουϊλία! 
22 Ὀτοαϑίβ. ἸΤ]ιδγοΐίοσθ, ΟὨ θ8 ἢ, Ὁπ8 8810}} {πΠ6 1ιοτὰ Φοῆονδι, Β6μο1α, 1 νι} 

ΒΌΪΓ ὉΡ (ὮΥ Ἰονθῖβ δραϊηβδύ ὕμθθ, ἔγοιη σῇοση ὑὮΥ͂ 801} 18 δδύγσδηροα, δῃὰ 1 ν1}} 
28 Ὀτγηρ ὕΠ τ δραϊημδβὺ ὕΠΠ66 ἔγοϊῃ ΟΥΘΓΥῪ 8116; Τὴθ βοὴβ οἵ ΒδΌΥΪοη, δηά 81] {ἢ 6 

ΟἸιαϊἀθδηβ, Ρεκοά, δῃὰ ὅμοβδ, δηᾶὰ ἴζοβδ, 4}} 86 βδοῃβ οὗ Αβϑγγία σι ὉΠ πη, 
ΘΟΙΏΘΙΥ γουηρ ἸΏθη, ΟλρύδίηΒ 8η4 ΤΌΪΘΙΒ 411 οὗὐ δοῖ, ᾿οδάθσβ δηὰ τηθῃ 

24 οὗ ΓΟΠΟΥ, ΕΥΘΙῪ ΟΩΘ ΓΪΠρΡ Οἢ ἤοῖβο8β. Απαὰ [ΠΟῪ 8}.4}} οοπθ δμδιηβὲ 
ἴη60 ψν]ἢ θαρυηβ, ομασιοῦ δηὰ ψῃθοὶ, δὰ ψὉἢ ΔῊ ἈΒΒΟΙΩΌΙΥ οὗ ΡΘΟΡΪ]68 ; 
ἰγροῦ δηὰ 53}16]81 δῃηὰ δοίτηθὺ ΠΟΥ 8}}8}} δοὺ δραϊπδεῦ ὕμεθ σουπὰ δδουΐῦ ; 
ΔΠα 1 ψ11} βοῦ ψιάρτηθηῦ Ὀδέοσα ὕπτια, ἀπ ὉΠΟῪ 8}8}} Ἰυαρο ὕπθ6 νὴ ὑΠ6 

2ὅ 7υμριηοηίβ.Ό. Απὰ 1 ψ1}} βοΐ ΜῪΥ 68 ΒΥ ἀροὴ ἴδ θθ, ἀπὰ ῃΘΥ 8}}8}} ἀθδὶ 
ψΠἢ ὕη66 1 ΠὮΓΥ ; ὉΠΟῪ 81.811} ὑδκθ δνΔΥ ΤΥ Πο86 δηᾶ (ἢ]Π6 ϑᾶγβ, δῃὰ ὮΥ 
τϑιηηδηῦ 8}8}] [411] ὈῪ 106 ϑινοτγα ; (ΠΥ 58}}4}} ὕἴδκο ὉΠΥ 80π8 δπὰ [ΠΥ ἀδυρἈΐθχβ, 

20 δηὰ Ὁἢγ σοϊηηδηῦ 5}}8]1 θ6 ἀδνουγοα ΌΥ (0 ἢτο. Απὰ {Π6Υ 51|8}} βίΓρ ἴΠ66 οὗ 
27 ὮΥ οἱούμεβ, αμὰ ἰβϑῖκα δύδυ ὉΠ ἔδιτ 7ονγ6]ῖ8.0. Απα 1 ψ11}} τραῖζο ὑὮγῪ νας 

ἴο 66886 ἔτοπι ἴδθθ, Δ εἶν ὙΥΠΟΥΘοτ ἔσοσῃ ὑδο ἰαπὰ οὗ Εργρῖ ; δηὰ ἴπου 
28 βῃδ]ῦ ποῦ ᾿Ὸ τ» ὉΠ1ὴ6 ΘΥθ8. ὕο ζθιη, ΟΣ ΓΘΙΏΘΙΩΡΟΙ Εργρῦ ΔΗΥ͂ ΠΟΘ. ΕὉΓ 

Κἢπ8 86: ἢ ἴη6 [τὰ Φεδονδῃ, Βοῃο]ά, 1 ψ}}} ἀθ νοῦ 66 Ἰηῦο {μ6 Ὠδηὰ οἵ 
[Πο86 ψ] όσα ὕδου Παῦοπῦ, ἰηΐο ἢἢ6 Βδηὰ οὗ ὑῃοβθ ἔγοιηω οι ΠΥ δοὺ] 18 

29 οϑύσδηρθα, Απαὰ {6} 88}}4}} ἀθ8] ψἱ ἢ ὑπ 60 ἴῃ Παύτοα, δηα 88}}8}} [6 αννδὺ 84}} 
ὍΠΥ ΘΑΓΏΪΏΡ, 8πἃ ἰθᾶνο ὕπο πικρὰ δηὰ ὈΆΓΘ; διὰ ὕπο Ὡδθάμῃθδβ οἵ [ὮγΥ 
ἡ ΠΟΓΘΟΤΒ 5}4]}] ὈῸ ἀϊβοονοτοά, δῃὰ ἰῃγ Ἰϑνγάηθϑθ δηὰ ΠΥ τνδηΐοι σΟΌΓΒΘΒ. 

80 Τ1Β 88.4}} θ6 ἀοῆθ πηῦο ὑμθο Ὀδοδϑιιβδὸ ὕμου μαδῦ ροὴθ ἃ- ὙΠοτίηρ αἴθοσ ὑ8Ὸ 
31 δΒοδίῃϑῃ, θϑοδυδο ὑῆου παροὺ ἀοβ]ρα ὑπ γ86}ἢ σι ὉΠοὶν Ἰά0]8. ἢ 0Ὁ0.6 ψΑγΥ οὗ 
82 [ΠΥ βἰβίθσ ὕποι ῃδδῦ ροῃθ, δπὰ 1 ψίνο Π6Γ ΟΡ ἰπΐο ὑἢγ απ. ΤὮιΒ βδιῖ ἴῃ0 

Γογὰ 726 μόονδη, ΤῊΘ οὰρ οὗἁὨ (ὮΥ δβιβίοσ, [ῃΠ9 ἀθορ δπὰ σψ]άθ, (ῃοὰὰ 5μα]ῦὺ ἀσίπ ; 
89. 1ὖ 584}} Ὀ6 ἴοσ Ἰδυ ρῆτον ἀπ πο ΚΟ ΓῪ Δοσογάϊηρ ὕο 118 τηθᾶβασο. 'ΓΏοα 584}0 ὈΘ 

ΒΘ νυ ἀγυΚοηηθβα δμα ΒΟΥΤΟΥ͂ ; 8 ΟΡ οἵ νδβύϊηρ, δηὰ Ἂἀθβοϊδθοι 15 ἢ} 9 
84 ΘΌΡ οὗ ΠΥ 5βἰϑδῦθν ϑδιηδυα. Απα ἕπου βῃδιῦ ἀσὶηκ τὖ δηπὰ βιυοὶς 1ὖ ουΐ - δῃὰ 

ὕποι 588]ῦ ρῃᾶν 18 Βῃθγαβ, δπὰ ὕθδὺ οὔ ΠΥ Ὀγοδβίβ; [0Γ 1 πᾶν βρόῖϑῃ,--- 
ϑῦ βοηΐθῃοο οὗ μο ἴωοστὰ Φθῆοναιῃ. ὩΤὨογοίοσο ὑῃυβ βδὶ} ὅη6 Ιοτὰ «Φοιυνδῇῃ, 

Βθοβυδβὸ ὕδου μαϑὺ Τογρούΐθῃ Μθ, δὰ μιαϑῦ οαϑὺ Μὸ Ὀθιϊμὰ ὑμγ Ὀδοῖκ, ἀο μου 
86 δἰδο Ὀθδὺ ὕὮγΥ ἰεννάπϑεβ δηᾶ [ΠΥ νπογθάομβ. Απα 9 ῃονδῇ βϑϊὰ ἴο τὴϑθ, ϑοῃ 

οὗ τηδῃ, ψῈ] του ἤαάσο Ομ δηὰ ΟΠ θα, μὴ βῆονν ὕπότὰ ὉΠ 6} Δθοταὶ- 
87 πδίϊομβ. ΕῸΓ {Ππ|6 7 ἤδνο οοπητηϊ ὑθα Δα] ο ΤΥ, ἀπ Ὀϊοοά ἰ5 ἴῃ ὑϊνοῖτ δη 8, δὰ 

γΠῖὰ (μοῖν 1018 ὉΠΟῪ μάνα οοσητηϊ θα ΔαΌΪΘΙΥ ; δη ἃ 4150 ὑδιοῖὶ; 5008 ἡ ΟΣ 
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838 (Π6Ὺ ὈΔΙΘ υμῦο Μο ὕπου πᾶν τωδαθ ἴο ρ888 ὕῃγουσῃ [86 ὅγο ἴο ἴθ. ΤὨΪ8 
Ὀοδιάθβ ὑμ 6 ἀἰὰ ἴο Με; ὕμ0γ ἀοβ]οὰ ΜΥ βαποίυαγΥ ἴῃ 0Π6 βδῖὴθ ἄδυ, δηᾶ ῥγο- 

89 (ληϑὰ ΜΥ ϑαρθαίῃηβ. ἀπά σψῇθῃ ὕθου ᾿δα δβ᾽αῖῃ ὑΠΘῚΣ ΒΟἢΒ [«Ἀπάγοη} ὕ0 ὕἢ61: 
140]8, ὑΠ6} οδὴθ ἴο ΜΥῪΥ βδῃποίυδση οὐ ἴῃ βδηθ δ  ἴο ῥγοίδηθ 1ὑ; δῃὰ ἰο! 

40 ἰδ ᾶνὸ [ΠΟΥ ἀοῃθ 10 ἴδιο πιϊἀδὺ οὗ ΜΥ ἴουβθ. Υθδ, [ΠΟΥ βοηῦ ϑύϑῃ ὕο τη ἢ 
σΟΙΒΪΩρ ἔΤΌΤΩ ΔΙΆΓ, ὕω ὙΠΟΙΩ ἃ ΤΩΘΒΒΟΉΨΟΙ ΥγὙ88 βθηΐῦ ; δη(, ἰο, ΠΟΥ ΟΔΙΏΘ, ἴῸΓ 
γ᾽ Ποτὰ ὕδου ἀἰάἀδὺ τϑβ ὑΠγ86], ραϊηῦ ὉΠ1Π6 δυϑβ, δῃᾷ ἀθοὶς ὑγ 86} 7 τ ἢ ΟΥΩΔ- 

4] τηϑῃῖθ; Αμπα δου βαύθαυ ὕροὴ 8 βίδίθὶ υ Ὀθα, ἀπὰ ἃ [Ἀ0]6 'ν88 ἰδ: ἃ Ὀδίογο 1, 
42 δῃὰ Μγ ἱποϑῆβο δῃα ΜΥ ο1] αἰάβῦ [Βοὺ βϑῦ ὕροη 1. Απὰ ἴδ νοΐοϑ οὗ ἃ ἰοοββθ 

οσονα [νι] ἴῃ ΘΓ [9εταβαὶεαι), πὰ ὕο ΡΘΟρ]6 οὗ ὕμθ ταῦ] 486. γεγο Ὀγουρῃῦ 
ἀταπκαγαάβ ἴγοη ἴθ ΜΠ ᾺΘΓΏΘ88, ὙΠῸ ρυῦ Ὀγδοοὶθῖβ οὐ ὑμὶν πδηᾶβ, δηὶ ἃ 

48 ὈῤΔα ] σον ὕροῺ ὑποὶς οδή8. Απάῖ βαιά οὗ μοῦ ψόσῃ ουὖὖῦ ψιῸἢ 840]- 
44 ἰεγῖοβ8, 11 ὉΠΟῪ ΠΟΥ͂ ΟΟΙ Ταῦ ΠΟΡ δα] θυ] 681 Απὰ 8]16 [μ|0}]] Απαὰ {0 

ὙγΘΩῦ ἴῃ 0 ΠΟΙ 88 ὉΠΟΥ͂ 90 ἴῃ ἴο 8 Βαυ]ὶοῦ. ΤὨΒ ὕΠΘΥ νγϑηῦ τη ὕἢο ΟΠοΪδἢ δπὰ 
4δ τὸ ΟΠΟΙ Δἢ, ὑπὸ Ἰονὰ σοιηθη. Βυῖῦ τγἰρῃύθοιιβ τιθῇ, ὕΠ|6 . 8}}4}} πάρα ὑβθτὴ 

τ ἢ ὑΠ6 Λυἀρτηοηὶ οὗ δαἀιυ]ζογθβθθθ, δὰ ἴ86 ἠπαρτηθηῦ οὗ ὕἤοβθ ᾿πδὺ βι θὰ 
46 Ὀϊ]οοά ; Ὁ ΠΟΥ ΔΓ δα υ]ῦθγθββοβ, ἀμ Ὀ]οοά 18 ἴῃ ὑμῖν ἤδπά8. ΕΌΓ 8118 8410}} 

186 Ἰωογὰ ϑοδοόνδῖ,  Μ1}} ὈΣΙΡ Ρ 8. ΘΟΙΏΡΔΗΥ δρδϊηδῦ ὕπο, δηα ρσὶνο ὑπό 
47 ἴο τιδὶχοδπηθηῦ δα Βρο  ην. Απᾶὰ πὸ ΘΟΙΏΡΔΩΥ 58}4}} οδδὺ βύοῃηθβ ὩΡΟΙ 

ἴἤότ, δηὰ οἰοανὸ ἴἤθτῃ ὙΠῸ} (Ποῦ βυγοσάβ ; Ποῦ δοὴϑ δηὰ ὑμὶν ἀδυρῃῦοῦβ 
48 {Π6Υ 58}}8}} βδυ, πὰ Ὀυγη ὑΠον Ὠουβ68 ἢ ἦτο. Απάα 1 ψ1}}] οδυβα ᾿Ἰθνν ἀπ 688 ὕο 

66886 υυὐ οὗ ὑπο ἰαηά, 8ο ἰῃδὺ 41} πτγοϊθϑθῃ 8}8}} Ὀ6 ταγηθα, ἃπα 588}} ποῦ ἀο 
49 δἰϊογ γοὺγ ἰοννάμθδθ. Αμπαᾶ ἴΠ6Ὺ 8}8}} ΓΘΟΟρΡΘΏ86 ὙΟῸΣ ἰονμθ88 ΡΟΣ γοῦ, 

Δα γα 8}}8}} Ὀ6ᾺΓ [Π6 88 οὗ γοὺγ ἰάοἱἷβ, δῃὰ γὸ 8.18}} Κηον ὑμπδὺ ἷ δὴ ὑδθ 
Ιοτὰ Φοβονδῇ. 

Μοῦ. 8. ϑορμὲ.: . .. ἐσισοὸν οἱ μασψφοι. . . διεσαιρθεινευθησαν. 
ον. 12... .. ἐνδοδομόνους εὐπαρυφω--- ΜΝαϊςᾳ. : ἐπαμέέα υϑεία ναγία-- 
γεν. 13... μειωανφα δος μια;-- 
ες. 1δ. διοζωσμένους σουλματα... τιαβ βασται .. . ὄψις τρισσῃ. 

ον. 30. ας. ἐσεθου ἐσι τους Χαλδαίους, ὧν ἦσαν ὡς... αἰδοιω--- να κ.: ἑπεαπένί δίαέκε ἐν»ὲν εοπουδέμι, . .. 

νεῖ. 31. ϑορί., νυ. 8.τ. το: ὈΠΝΌΩ. 
ον. 33... σαντας τρισσους κ. ὀνομαστονε-- ποδέϊεε, ἰψταπηοεσμεα εἰ ργίνοίρεε .. . ὥμεεε εἰ πιαρίεἰγαίωδ. .. Βγάν 

εἔρεε νυ ησίρυαι εἰ πονιίπαίοε--- ᾿ 

ων. 24... .. ἀσο βοεῤῥα, ἀρμευτα ἡ. τροχοι, ἧσεοι, μέτα... ". βαλω σι σὲ σροφυλανην πυπλω. 
νον. 19. . .. τοῦς τόνους σὸν Ἑ. τους μοχθους σον-- 

νον. 81. βερὶ., ὅγε. Αγαὺ. τοδὰ : 7.2. : 
νετα. 32,28... .. τὸ σλιοναζον του συντιλίσιω μέθην, κ. ἱπλυσίως σλεσθηση-- ΞἘνγίε ἰΝ ἀεγία. . . διιδεανπαίέοιεηι, 

φιῖς “εἰ οαροοίεείπια . .. γερίοὐεγίε, εαἰέοε τπαγονί8 εἰ ἐγ ρεέἐἐ40--- 
γεν. 34. ϑερι.: . .. --. τας ἧορτας κ΄ ταί νουμονιαις αὐτης ἀπσοστοεω--- 
οι. 21... δι᾽ ἐμεσυβων! : 
νεσα. 41, 4)... .. σρο προσωτου αὐτῆς... ἱξενφραίνοντο ἰν αὑτοῖς, π. φωνὴν ἁρμονίας ἀνεκπρουοντο--- νοΖ περί ωσέκε, 

«αὐὐ]έανέίε . .. ἐπ οα οὲ (κ οἱγίϑ γμδ ὧδ. .. ααὐδμοοδακπέων οἰ ϑεπίεδαν ἀἐ ἀεϑενίο0--- 

γον, 41. νου]. τεδάθ' Ὁ. Β8γτ.. Ομδ)ᾶ., Αγδῦὺ. τοδά: ὨΠ50.--42. ϑοῖὴο οοἀά,: ὉΠ ΤΝ : ἑοπιο δἱοο: ὈΠΠΊ 51. 
νει. 48.ὄ Καὶ ἡσα" οὐκ ἐν τουτοῖς μοιχωνται: ἔργα γυναανος σορνὴς ὑσοίως ; Ὸς.: εἰ, σαα αἰνίέα οἱ ἕα... Νωπο 7ονπῦ- 

φαδέξωμρ ἰπ "Ὀγπίεαίίονε σμὰ εἰέαηι λιδε. 

νεῖ. 44. Αποΐπος τεβάϊηρς : ἸΝ 3. 

γεν 46. Μδηὴν οοὐά.: γοῦν. 
ον. 47... .. λ,ϑοις ὄχλων. 

Μεν. 49. ΟιΔ4ἅ. δῃά ὅγτ.: ἘΠ). 

ΕΥΨΩΕΈΤΙΟΘΑΙ, ἘΚΜΑΆΚΑ. [ἙΑῦβθετ: “ΤΏ ἱπηαροΓΥ ἰδ 5: Ταῦ ἴο ἐμαὶ ἰῃ 
᾿ ᾿ ᾿ «ἢ. χνὶ,; ὈὰΣ ἢογα [06 τοίθγθησε ἰδ ποῖ, δ ἔθετο, 

ΤῊ Δ ]ομογΥ πὰ ΠΙΘΝ [86 τίρθμδβα ἴοσ Τὰ 1,80 τυ ἢ ἴο [86 ὈγόδΟὴ οὗὨ {Π 6 δρί γί 4] πιαττίαρσο- 
τησηΐ οἵἩ πάδὴ δπὰ [βγϑεὶ ἰδ γεργεβεη θὰ, 18 οἱοβοῖγ ἰ οονοπδηΐ ψατὰ αοὰ Ὁγ 186 ῬΘΟΒΪΘ᾽ 8 ἑαοίαέγίοι, 85 
Μ] τὰ ἴο [μαΐ οἵ οἰ. χνὶ. ΤΉ Τοππδτκβ τηδὰθ οἡ [ ὮΥ ἐμοῖς τοογίαἐψ δρίτὶ, ἀπὰ Τμοὴγ ὑγυπείπρ ἴο 8}}}- 
ἧς ἀγὸ ἴο δὲ (Ο0Πὶ ψΠ} [06 Ῥγεβθηῦ ομδρίογ. [δῇοθα τ [86 Βοαίμθη [ΟΣ βαίοίυ, γαῖμεῦ ἰβδῃ ἴὸ 
ἴῃ σομίγα ἰδ ]ποῦ]οι ἴο οἢ. χνὶ., ἡ ΒΊΟΝ. ρανο μγο-] αοἀ."---΄. Ε.] 
ἀροο βίο Τὸ ὦμη ἩΟτΕ Ὀονγῶθ ἴο εἰ [αἰ Ὁ81688 ΟὨ δ ὈΥ͂ 
εὐ Ϊδν πϑθδρά. οἷ". χχὶϊὶ, ἀΐγοεῖθ οὰγ δἰίβη- 

Ὅσοι ταῦμογ ἴο ἴπ6 βεδαοϊνα ρονοῦ δηὰ ΒΡ] ΠΟΌΣ εις. 1-4. Ῥηγίαρε. 
οἵ ἴῃ: Ἰονεῖβ ἴοῦ ν"βοτα δε μβοΥ ΔῈ τν88 ἤοσβακοη, Ὑ}6ε)] ψατ. 2. ΤῊΘ Ο16 τοί Σ ἸηΔῪ ὃδ ῬΓοδυρροθοὲ 
ἔτ ο Ῥαγάοῃ ργυβοηϊοά ὈΥ [86 θαυ} 6 σμδρῖογ  ἔτοση οἷ. χνυΐ. δ {6 Ηἱτ το. ΟὐμΡ. αἱ γϑγε, 8, 

ἀἰδαρροδγα Ὀεἰμἀὰ {ἰθ ροηδὶ ᾿υάἀρτηηεπί, 4486. ΑΒΔ, ΠΟΤΘΥΘΓ, ἰΐ 18 Ὠοὶ [0.6 Ὠγοβοῃῖ οἰἦοος 
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ἴ0 ξῖνα Ῥτοτηϊπθησα ἴο {πὸ δηςοβίγυ ἴῃ (ἢ 8686 οὗἉ 
οἷ. χνὶ., [6 νογὰ δἰ} ἀύβοῦῖ θθ5. {86 οτίσὶ πα] 
ἀπὶῖν οἵ ἴῆ8 Ῥοορὶθ. 18 αἶϑο ὀχῃὶἝαὶπῃ8 νυ αΐ 15 
δαϊὰ ἴῃ νου. 8 γοϊατῖνο ἴὸ ἔσγρί. Τῇδ ὕνο Κίηρ- 
ἀοτῃ8 ψὨ οι ἰογπὶ 6 Τῃθιηθ οὗὁἨ [86 ΘΠΘΙΘΓ 8.8 
δεοι πιο ε.8 ΔΙγεδαν ὑνῸ ἰη Εργρί ; θυ ἴῃ ροϊηΐ οἵἉ 
[αοῦ, ψ αὶ 18. βαϊὰ 1101 18 88 ἴο 86 γοῦ απαϊνϊ θὰ 

οὨΐο. [Ἠδεημρϑῖ., ἱπάἀοδα, ἀρ ρ}68}8 ἴο ὕφη. χ]ῖχ., 
1η ΜΒ σἢ ὉΠ6 ἵνο {ΠῸ068 οἵ Φαάαῃ δηὰ ΕρὨτγαΐπη 
ΦΡΡΘΆΓ 88 ὕννο ἱΠἀΘροπάθηϊ ρΡΟΎΤΟΓΒ. :-- Οη δοσοιηΐ 
οἵ {6 Ἰοσίοἰπιαῦθ τοϊαϊίοη ἴῃ σὴ ἔπθ παίίοη 
βίοοὰ ἰο (ἀοά ἔεοτῃ 1.8 νΟΥῪ οτἰχίη, πδιηθῖυ, οἵ ἃ 
ΤΔΆΓΓΪΑσΟ - σονοηδηΐ, ὑπ6 ΡΟ] 1108] δά τοϊ σίου 
ἀορατγίαγε οἵ Βοϊἢ Κιηράομηϑ ἴγοια [ἢ 6 ῥσί μοῖρ 168 
ἰαϊά ἀονῃ ἴῃ {Π|6 ἰᾶνν, ΔΡῬθδΥθ δ ψδηοπ ἢ 658 {1137}. 

εἰν. χυΐ. 1ὅ (748. ἰν. 4).--- Ηδτα 180 (θοὈ. οἷ. χχ. 
7 8η.} ΠΟῪ ἅτ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἰαἰηοὰ ψι ἢ [6 ϑθ τὶ 
οὗ Κρυρῖ. ΟὐΙΏΡ. εἶβο δῇ Ἵἢ. χνὶ. 26. [5 τἸδοῖσ 
γουῦίνι, ροΐπίβ (ὁοιαρ. οἷ. χνί. 22, 48) ἴο {8Ποῖγ 
ἱμῃηδῦθ ΘΟΥΓΟΡΙΪΟΙ, βονηρ ἰἴϑ6  ΘαΥ ἴῃ δἰπία] 
Ἰυ δῖ. --- ἔνθ ἤθη 811}} αηποαάρά (εἰν. χνὶ. 8), 88 
δόμον 8. Ὀοϊτοϊποα, [6 οοπάιςϊ οἵ {πὸ ῬέορΪε 
η8 ἴ0 ὕ6 Ἰυάχεοά δοοογάϊηρ ἴο Ὠειΐ. χχιΐ. 28. 
Οοπῖρ. ἴαγίμον, οἢ. χυΐ. 7; Ἠοβ. ἱΐ, 4 [2] --- γῶν, 

{με Ἐσγρίίαπβ (νοῦ. 8). Ἐμγρὶ 88 ἔϊὸ πιεδῃ8 οὗ 
ΘΧΟΙ ἢ 1Π6 ἤγβῦ σΑ ΓΑ] ἱπηρι 865 οὐ ἴ86 γουτῃ[α] 
ῬόΟΡ]6 ἴο ἃ Βοδι ΠΘηἾ8ῃ πιοὰθ οἵ [εο]ΐης ἀπα δοϊϊομ, 
ὙΓΘΓΘΟΌΥ ΠΥ Ψψ6Γ6 το οὰ οἵ ὑποὶν νἱγαίη νυν. 
Τα ϑερί. ἐχμίδὶπβ ἐμοὶσ νἱσαίηεν εὐυγεῦ ἡπ ἴο 
Ὅθδαι. χχὶ!. 20, ΗΖ. τορϑὶβ ἴμε ἰάθη οὐ δῃγΥ͂ 
ΑἸ] βου ἴο ἸΔο]αῖγγ, ἀῃ ἃ τη Κὸ8 {πὸ σοΐθγοῃσα ἴο 
Ὅθ ἴο ἴΠπ6 Ορργεβϑίοῃ ὈΥ {π6ὸ Εργρίίδῃη8.--- ὕ ἐν. 4. 
ΟΒΟΪΔᾺ --Ξ: λὲν ἐεπέ, 1.6. Εἰ {ΠΟΥ ροθον (ΗΠ ἘΝΟ5Τ.): 
παῖ μὰ ἃ ἤου8α οὔ ἢδὺ οὐ, μῇ ἱπάοροπάθηϊ 
οχίβίθηοθ, Οὐ (ὁπ δοοοιηΐ οὗ {πε σδηϊγαβὶ ἴυ 
ΟΠΟΙ ῬΑ ἢ} : ΨῈΟ ροϑβαβϑεβ ἤθγ ΜΠ] Γ0]}}γ ογθοΐθα 84116- 
ζΌΔΙΥ (1 Εἰ πο ΧΙΪ. 28 84., 16), νυ ἢ] ἢ παῖκ68 10 1Π- 

ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 {ΠῚΠΚ οὗ δὴ δοὐυτονίαβίίοη οἵ πστθπν, 

ἦστ' ἱεπί ἱπ σὺ. Ηδν., ν Ὦ 116 τηαϊπἰαϊ πίηρ [86 
Ἠϊυῦθ τοίειθησα, οἢ. χνὶ. 8, οἷς, Ὠγακοβ ῥ͵Γὸ- 
τοϊηθηῦ ἴΠ6 ΔΙ βίοι [οὰπα ἴῃ ἰδ ἴο {Π6 ἰβίοτν οἵ 
Ἐδαυ, δηα ἐχρ]αὶπα ΟΠΟΙ ὈΔἢ τοϊδέϊνε ἕο ὅδῃ. 
χχχνὶ. 2, ᾿ΠΑβτη  Οἢ 88. Δ ΠΟ] ρα πιδὶ [ΟΠ] 108 1}8}}], 
110 8. (4]16 Φυα1}} ἸΏ δὴ ΘΑΓ  ραβϑαρα (θη. 
χΧχνΪ. 84), οου]ὰ πηοϑὺ δρρτορτία εν σαργοϑοηῦ ἴἢ6 
Κίηρήοιῃ οἵ Φυΐίδῃ. Κ ἕῆε ΑΒΟΙ θαι ἢ ΠΊΘΓΟΙῪ 
ἸΏΘΔΠ8 (ἐεηέ οὗΓἹ ἐλ6 ἀϊχὰ γρίαςε) : Μῖν ἱοπὲ (Ὠου86, 
[δτν1} 7) ἐ8 α λεῖρλέ (“1 ἢάνο ἃ ἰρὰ ἴδηι}, ἴῃ 
πε ἢδπιὸ ΟΠ Ραἢ--- ν ἐσπέ (πατηοὶν, ον ἢ 8, 
ὙΠῸ 8ρΡ6818) ἐπ λθ7---ῃ 6 τοίδγεποθ 8 ἐδ κθ [ΤῸΠ᾿ 
ἴδιο [Δ ΌΟΓΠΔΟ]8 ; ἩΒΟΙΘΌΥ ομ6 ᾽8. σοηϊηαοά οἵ {ἢ 
Βα δ Ὠ]Οἢ ργθναι]οὰ ἀπιοηρ {Π|6 6ΧῚ]68 οὗἩ παιλΐης 
ποῖ ΘΠ άτοπ ἴτοη ἴῃ6 ὑθιηρ]ε δηὰ β᾽πι}}8 Ὁ 
οὈ͵θοῖβ. (1 ΟἼγοη. ἐϊ. 90 ; Εχσγα 11. 48, 69), ἴο 6χ- 
ῬΓΘ88 {161 Ὁ γοδγηϊηρ ἴου σοϑίογαςοθ. (Μογθϑονου, 
[86 πηϑηλ ογε οὗὁἨ ἃ ἴδῃ ν ἴῃ (6 Εδδβὶ οὔϊδθῃ ὈΘΔΥ 
[86 δά πι|δ οὐ 11 Κ6- ϑοι ηἰηρ Δ πι68.)ὺ ΤΠ Κίηράοιη 
οἵ ὁ πάδἢ ᾿ιβᾷ 4180 {6 δἀναπίαρε οἵ ροββοβϑίπηρ' {π6 
ΟἿδ {Π6 ΒΒΔΠΟΙΠΑΓΥ, ῬΠίοἢ, πον όνοῦ, τηβὰα ἐΐ8 
καὶ ἘΠῸ6 πηοῦα ἀρρτανδαῖθα. Ἐ1|6 ρτοδῖ ἰβ ἴο Ὀδ 
ἸΘΠάοΓοιὶ, 88 1) οἷ. χνὶ. 46, δηὰ ποῖ νὶτ Ηοηρεῖ.: 
1Π6 οἰάον, πὶ} ἀη Δ] βίοι ἴο Φοβ ἢ 5 ργεοθάθῃσο, 
(θη, χ]ὶχ. 26, ἴο ἐπεὶ οἵἁἨ Ἐμταΐη ἰπ ὑπ πιο οἵ 
Φοβῆυδ δπὰ {π6 αι ρε8, δηὰ ἴο {παἰ οὐ οι )απιὶῃ 
ΜΉΙΟΒ ὈΘΙοησρα ἴω ὑπὸ ἴθη {τίυεβ ἱπ [86 {{π|6 οἵ 
86], 1.116 δ πιάδῃ αὐἰαϊμἐ ΒΌΡΓΘΠΙΒΟΥ͂ ΟἸΪῪ ἴῃ 16 
Ὦπιε οἵ Πανὶά (6. ᾿χχνὶ.), ἂν. σοι Ὀΐποθ πὶ ἢ 
ἘΠιὸ ΡΟ] σα] ἱτηρογίδμοο οἵ ϑαπηδγία, οὐἱπρ ἴο 118 
φιθαΐος οχίθϊ, 118 ὉΓΙΟΣΙΓΥ ἱπ δἷῃ ἂ8 ΜΙ 88 ἴῃ 

ἘΖΕΚΙΕΤΙ͂,. 

ῬαΠἰϑητη θη. -- ΟΟἸΩΡ. οὗ. χγτὶ. 8, 20ὅ.0. Ηδν. ἴγδῃβ- 

Ἰαῖοα τ ΣΡ : “Απὰ ΏΘΥ Ὀο]οη σοι ἴο τη6 δι ΤΣ ΤῊΣ 
ψίνοβ," 1} ΘΙΆΡὮΔΒ813. --- ΤῆΠ6 δχρίαπαίίοη οἱ 
[Π6 ΠΑΠΊ68 ἂἃὲ ἴποβε οἵ ϑεαπιατία δινιὰ «6ΓΊ54] 6 πὶ 
ἙΡΠΌΒΗΣΕ δυάδι δὲ Εἰ τ ογῖο) 6]οϑθα τΐθ ἐπ ε1Ὸ- 
ἀοὔοη, 

γοτβ. 5ὅ-10. Ολοϊαλ᾽ 5 Αἀεωϊονοια ΠΓαπίοπηξδδ (τ ότι. 
ξ-8) απαὰ ῥιιπίδἠηπιεηέ (νοτα. 9, 10). 

ψοτβ. ὅ-8. 7ΤΥε Παγϊοίγίοδ. 

γε τς. δ. ΟομΡ. αὖ οἷν. χνὶ. 82, ἯΙΤΖ.: ““ Βεη 
δια ζαγποὰ Τ᾽ ὉΒῸΚ οὐ τὴϑ" (ἢ). 8.0. 4190 ἔδυ 
Ομιδ] ἀθθ. Βυῦ ταῦθοῦ ἰδ [06 τμδγτὶ το] οη 

ἰπϊο ἴο, ἰὰᾷ {πὸ Ἰΐης οἵ νοῦ. 4 (Ηοβ. ἱν. 12). 
ΜΒΕ.: “116 δὴθ τοϑῖϑ ὉΠῸΘΥ ἢδγ ᾿υβὺυδηά, 

ΠΕΡ Τβουρῆίβ τα ὙδηΤΟΩΪΥ αἴζοσ οἴ ογλ. ̓ -- 3 ν. 

[ουμὰ οὨἿγΥ ἴῃ Ζογοτηϊδῃ δηὰ ἔζοκιθὶ, τηοδηβ : ἴ0 
ἀεδῖγε, ἴο δισα, ΤῈΘ ἀεβου ρίοη οἵ ἴῃ Αβευτῖδῃβ 
Ὀορίη8 ὙΠ} ὈΛΔ ΠΡ. [Ὁ 18 15 δρροδίτίου, ᾿κε 8|} 

ταὶ [Ὁ] 8. ΤῊδ ὨΘΑΓΏΘΕΒ ἰ8 [0 6 ἴβίϑη ΠΟΙ ΕΠ ΟΡ 
Ἰοοδ!}Υ, ΠΟΥ γοῦ Ἰ οΓΆ}}γ--- οὔ ἰπ γαγὰ το]  ] 0 8}}1}, 
Ὀαΐ 1 Ὀτίπρδ ἰπἴο ργοτΐηέηος [ἢ6 ϊδίογιςα] 6ἷθ- 
τηϑηΐ, [86 ὕτὴ6 ἩΠΘΏ ἴΠπ|6 ΑαδΚτδη 5 ὈδοΆτηο Ὠοὶσ]!- 
Ὀουτβ οἵ 19Γ8ε} ; οοιηρ. 2 Κίημβ χν. 17 84η., χυ]. 9, 
χνὶϊ. 8. [ΤῊ ϑυρροβι(ίοη οἵ ὁ Ιουϑὸ ποῃποκίίοι οἵ 
1Ππ6 νον Ξε “ δηὰ πο Ποῦ ΓΒ, ἡ ὙΠῸ ΟΓΕ ΒοΙη- 
Ὑ ὮΟΤΟ ἴῃ ΔΓ ποϊ ἢ Ὀουτίοοι,, 18 ποῖ σοΠ αἰ βῦοη 1 ῈῈ 
ν δὶ 90]]08. Οὐμοτθ: Δ᾽ ΠΟ ΘλΠ16 ΠΕΑΓ ΔΘΓ ]ιϑῖ- 
}}]}Υ (ἀεη. χχ. 4. Ηλΐν.: “80 ο]οβεὶν τοϊαϊοὰά, 
ἱπιϊηιαῖο, ἱσπιιδῖοα ἔγιοηά8,᾿ (παῖ 4}}8Δ 0605 "ῸΓΘ 
τηϑίία ἢ ἰἢότ, απὰ {πεὶγ ἔανουν σουχίοι, πε], 
τοῖα Ὀθίηρ Ὀοβθοῖη ἔγιο 8, ὉΠ6Υ Ὀδοδπγὸ ἀφ δι} ν 
Θπθιἶθ8. ΤΠοτε 15 ποιηίπρ οὗ 41} [5 ἰπ [ἢ 6 σοη- 
ἴοχῦ, ἢ] ἢ ΟὨΪΥ͂ βίδίθβ ὑπαὶ οπ πὸ ἤγαϊ ὀρροτγ- 
ὑπη 17, ΠΔΠΊ6ΙΥ, ἤθη 16 ΑΒϑΥΓίδ 18 ΠΝ τ 
ἴδιο] 88 οαρίϊναῖοι ΟΥ̓ [Ὧρ σΆΓΏ4] οαίοῦν οὗ (δε 
ΟΣ] ἀ- ρόννοτ, Μ ἢ ἰ ἢ 15 ΤΠ6 ἢ ῬοΥΓαγοα 1 1}} ΓΟ ΌΟΣ 
τηϊμυὔθη688,}--- ΤῊ 8 Ῥο 08] ΡΟνῸΓ 86 Αβϑδυσία, 
ὙΠΟ ἀοο8 ηοΐ ςοτὴθ Ἰἴο νον, ἢπ [6 βγϑὶ μ]δυο, 
οη ἴδ 5146 οἵ ἰΐᾳ Ἰἀοἰαῖτν ; Ὀυὺ θὰ [8Γα6] πβῃ- 
ἱοῃρά αἴζοσ 10 [το ΡΟ} [108] πγχοΐίνοε, {}:}}6 1ἸηΠ Ὁ} }Υ 
ἴο {Π6 ἰώθα οἵ {πεῖν ὁοπιμίεῖο ἀῤροηάθποε οα οὐ 
οοὉ]ὰ ποῖ Αἰ} ἴο ἰπδιλ6, ἔτοτὶ [6 ἢιδβῖ, ἱπ ἀροβίδλεν 
ἔγοτῃ οά, δῃὰ ἐπα ΟἿΟΣ παῦαγαὶ! οὐ ὨΒΘΩ ἈΦ ὁ5 οἵ 
ἴΠ6 [ογ ἱἀάδη το] ΕἸ ΟΠ ΒὨ ρΡ. -- Ἴ τ. 6, Ὠοϑοσ μείοη 
οὗ [πὸ Ααευτὶδῃβ ἸΌσΩ πὰ νὶον Ῥοὶηΐ οὔ ϑγιο}᾿κ 
ϑροβίαϊα πουγῖ, ἴο ν)ότη {18 Ῥγου ἀ- ῬΟΥΘΥ βοστηοιὶ 
τηοδὲ ἱπιροϑίης, ἃ8 Ηδηρδῖ. ΧΟΙΔΑΓΚΒ: “1 8 
ἴουσῇ οἵ ἰτοηγ. ΤΟ ἸΠΠΡΓΟΒΒΙΟΏΒ δῖ ΘὨΙΓΟΙΥῪ 
ΒΌΘὮ 88 Δ[Ὸ πηδάδ Οἢ); {{π τη πα οἵ 8 σΆγΠ 8] ψοσβῃ, 
ὙΠΘΓΘΌΥ {116 ῬΓΕΥΪΟΥΒΙΥ τηθηϊοποὰ ἀοιϊπρ ζάΣα ἱε 

δοοσουῃςοα ἴογ. --- ϑορη. οἰ ον ἔγοιλ 1ΐ8 (πο Κ, Βασι 
δ ΚΣ 

816 }}, ΟΥ̓ ἔγοτη ζ8 ἀατὶς οοουγ, ἰΒ ᾽ἰῇ6 Πδῖηο οὗ 4 
πιΏ886] (ἀρίδΣ ἑαμἐλέπα) ἢ ἃ ΡΌΓΡΙ6 8}6]1, ἔγοπι 
ΜΉΘ ἃ ὈὉΪὰ6 ΟΣ νἱο]οῦ Ρυγ}]6 Μγ88 τηδιὶο. -- ΠΠΞ 

6 ἃ ἰογοΐχη ψοτὰ, ἀδηοιίης 106 τὴ Πα ΥΎ βονόσηοῖ 
οἵ ἃ ῥγονίποθν ϑ8ϑ᾽ πα ]αυ]Ὺ ἢ) (1) ΞΞ 126 τεργε- 

βοηΐαιτίνθ οὗ (6 Ῥχίποθ, ΘΟΠ.ΒΠἶ6Γ - 1 - ΟσὨτ οί, 
(ϑοιμοι έτςς Εἰ κα φονθγποῦβ ἀπ ρόΠΟΓΑΪβ. "--- Π 6 
Βρ6 014) πηθη οι οἵὁἨἁἙΒΟΣΒΩΒ ἷ8 ἰμΐοπάεὰ ἴο ἀἶ8- 
Ἐπρυ 88 [Π6 ΠΟΌΪοΒ᾽ δῃηὰ ρμγουάεδῦ οἷα85 οἵ τι άεσε 
ἴτοιῃ ἴΠσβε τ ἀἑμπ ΟἹ 83865 δηὰ σδηη.]53. -- αἴ οσ. 7. 
ἽΠΣ ὈΓΘΗ͂Υ ΓΕΒΌΠΙΕΒ γῈΓ. 6, ἴῃ ογά ον, ρόγβαρβ, ἴς 

βυσρεσὶ, Ὀοπίά 68 [86 “ σδοΐοο," οἷο, [οδϑο γῆ ποτε 



ΟΗΑΡ. ΧΧΤΠ. 8-17. 229 

οὔ Ἰοδα δοοοῃῃῖ : εὖ 41} ονθηΐδβ, 8μη0 ἀοϊοὰ 4δ͵8δοὸ οἡ 
οἴδουβ, δα πὸ Εαυρίϊαπβ, ὙΠῸ 8.6 ῬΓΕΒΘΏΤΙΥ Π)ΘῊ- 

τἰομοά. -- Ὧ23 52). 16 ομδ ΣἸϊ]υδίτα δ [86 

οἴδβευ ; [86 μο}}{|ς6] οοη δά δγαιίοη π᾿ 8 [}6 Βοαίῃθη 
Ἰεὰ το ἑλοϊαίτγ. (Η ΒΝ στ. Τῆι ἰ4οἷβ οἵ [Π6 Μοτ] - 
ῬΟΨΨΟΓΒ δῖὸ ποῖ Ῥεγοπα δπὰ δῦονϑ ἴμθῃ), θα [Πθηη- 
δον χτημὶς οδἠδοίίνο.)--- εγ. 8. ΤῊ Π6Ρ 6Γ0- 
ῬΟΔΙλ 5 οἰ] [- τ υσβηΐρ μοϊϊοὰ Ὀδοῖκ, 8)ὸ ὑπαὺ ΠΟΙ͂ 
δηοίοης ἀεὶ νογαῆθο ἴτοπ Ερνρῖ, ἰηβίοδα οὗ τὸ- 
χπδίηΐηρς ἃ ἰδεῖ, ῃδὰ Ὀδοοπὶθ ἃ πιεῖ ὑὐδα τ 0Ὲ. 
ΑΒ ἴυ ἴμο ρου] {681 ἀρρὶ!οατίοη (Β68}}}}, 2 Κίηρβ 
χνὶϊ. 4 ἰβ ἴο "ὲ οοιηρατεά. Ηἱϊ(ζὶρ, ἰδῖκεβ 1{ ἱπὶ δ 
Χο] υδίνοὶν ΡΟ] 1.8] 5686. 

γετβ. 9, 10. 7λε Ῥωπίοληπιθηί. 

ψοτι. 9. ΤΉι6 τϑοοπιρθη86 [Ὁ ΝΟΥ. 7: “Απὰ βῆ 
Ὀεπίον οι," ““ ΤὨοΓείοτο 1 σάν. ΟοπΡ. 2 Κίυ 
χνὶϊ. -- ον. 10. ΤῊ βδιηθ οὗ ΠΟΥ ΒΩ ΟΠΉΘΗ8 18 
ατιοσοεάεοά Ὁγ [Π6 βἰιδπια οὗὨ γμυπὶΒηῃπιοπῦ, δχθοιίθά 
ὉΥ͂ ὮΘΓ ΡΑΓΒΙΠΊΟΙΓΒ ᾿ΠΘπιθαῖνθ8. ΟΟΠΡ. Ὀδϑί 68, ο}ι. 
χνὶ. 87. 80 ἴῃ ἴη6 ἄχυτο; 88 ἴο [Π|6 ἴδοῖ, 1ζ γ)1ὰ8 
δοσοτ ΡΠ 86 ΌὈῪ πὸ σαρυῖν!ν οἵ [86 ῬΘΟΡ]θ, [Π6 
δ αι σ 6. οἵἩἨ πό86. οὐ ποτὶ πε οχἰβίθποο οὗ [Π6 
κίπχάοπι ἀερεπάορά, οἵ [6 δὴ ὙΠῸ ψ γθ δὈΪε ἴο 
ὉΘΑΣΙ ΔΓΤΏΒ, 80 ἴπαῦ [586] Ὀδοδπιθ Ὠούοσὶ 8 ΔΙΊΟΤΙ ΡΣ; 
ἴδὴο παΐΐοῃϑ οἡ δοοοιηΐ οὗ 118 Βῃαπιοίαϊ ονογ ὮΓΟΥ,, 

οἰ. χτὶ 11. 

γοιβ. 11-35. Ολοϊναλ᾽8 Οὐ (νετβ. 11-21) απὰ 
᾿ Ῥωπίδληιεν (νο18. 22--35). 

γογν. 11-21. 76 Οὐ. 

γετ. 1]. 8:6 8δνν Ὀο(ἢ [9 ἰγδη ἴοῃβ δηὰ 
ιχοὲτ τοοορεμθο. ΤΊ] [Ογπιο βμουϊὰ μανὰ Β]]6ἀ 
μοῦ ψἰτἢ Ἰοδ πη, Ὁ 186 Ἰαςου βὴ8 βΒμουϊὰ ἤᾶνθ 

Ὀδὸπ Μαγιθὰ. Βυὶ ἵεῖ ἐογγαρί οοπάποῦς νὰ 811}} 
ὍΟΥ86 ἤδη ἰπαὶ οὗ ϑδιπατία (οἢ, χνὶ. 47).--- ἐγ. 

12. ον. 2 Κίηρβ χνΐ. 7 84. ; 2 Οκτου. χχυ . 

19 54. -- ΟτρΡ. δὖὺ νεσβ. 6, δ.---ηῦ (ἦη νογ, 6, 

ΓρΞΡΑ) πιοδηδ: »Ῥετγζεοίδοη, ἐποτοίοτγο: δρίοπ ον; οὶ 
-“. 

ἀχϑοῖν (ϑορι.): ““ψἰθι Ὀσαα τ [ἃ] (ΡᾺΓΡ]6) ἔτῖπρε," 
848 ΗΙ12Ζ. ΑΙ : “οἰοιποὰ ἰῃ τραγίϊαὶ οοδίβ οὗ 

τααὶ].᾽".-- ον, 183. ΑΒ Σ Βα, σου ογματί ἴο δὲ ἍΓΠ}ν 

σοσ. 11. (Οοπρ. δεγ. 11. 8.) ΤῊΣ πᾺΥ πὰ οπὰ 
οἵ Ὀοιϊὰ πἰβίοτβ χοῦ (6 84Π,6. --- γοτ, 14. ΤΊιΘ 
ἀοποτί)είοη οὗ διὰ αν ̓ 8 ῬΆπΟΣ οοπι οὐ [0] ον 8. ΗΓ 
τοϊαϊίοπϑ τὶϊῃὰ τ 6 ΑΒ Υ 88 6.6 Β᾽ πὶ ]ὰγ ἴο {Π|086 
οἵ ϑαιιατία. ΤΉΘΥ Παὰ ἴῃ Το} Υ ΔΡργοδομοά {π6 
Ἰεϊηράοιι οὗ ὁπάδῃ, ἃ8 ἴπὸγῪ Βαὰ ἴμ6 Κίηρσάοπι οἵ 
γαοὶ. [ἢ τορατὰ ἴο 186 ΟΠ άθδηο, ὁπ ἴἶπ6 οὐδ Ὁ 
μδπή, [16 τοϊδίζοπ ἰο ὕΠ6πὶ 88 Ὀτοιροῖ ἀροιδ ὉΥ 
τηϑδῃβ οἵ ᾿ἐκϑῆθδϑοδ, νηΐ δα α}1 δα Κ,,--- ΠΡΙΠΌ, 

τίϊς. Ῥυδὶ, δϑογιϑέλίηᾳ σηγταῦεη οὐ δκείελοα, 
»αβπίαὶ (Ηλν.: γψτοΌΔΪΥ Θο]οιγθά ὍΔ8- 6} 168}, 1Π 
ψνευϊ ἴοη (πο νου] ὰ Ὅδ 4}} ὑπ6 πιοῖθ ἄρὈτο- 
τίοϊο [0Γ ΨΑΥΓΙΟΓΒ) ; ΟΥ ρεῦμα }}8. ἷἱπ ΟΟἾγΘ, 88 
Γοϑοοοϑ οἵ [13 ἀδ5.Ὑἱρίίοη ἴὸγ 1π6 ρ]οτ Ποαιίοῃ 
οἵ 11.» (ιαϊ δὴ ΘΟΠλμ ΕἼ 5 πὰ {Π 6 νἱούογίο8 
τόσο δ ἢ σἰ ΘΠ ΠΥ ΘΟΠηΠπηΟἢ ἷμ ΕὑΖΘ Κ16}᾽8 πεῖ ἢ ὈΟαΓ- 
Ἰοοά. ΤΊι6 Τϑργοδοη ται οι θα, ὉΠΟΓΘΙΌΓΘ, ΤΉΔΥ͂ 
ῬουΒΙΌ]ν Ὀδ (ῃ6 πιθοῦ ἀγαρευῦ οἵ πὸ τῇῃουρηϊ, 
μας (Π6 Ὀαγα τοροτῦ οἵ {ΠῸ πὶ ΠἸΠἈΤῪ ῬΓΟΥΤΘΒΒ 
οὔ ἐπ Ομ δ᾽ ἀθβϑπβ μδὰ ἰπῇαιιοί 0}}6 ἱπηαρΊ Δ. ΟῊ 
αὐτὶ (Π6 96πεθὸ8 οὗ Φυάδῆ. 850 Ηθηρβί. Ονηῦ 
ἴο ἔπε πηιδηΐα ας ἰμπ ογοοῦγβα μοῦνοι) ὨΔΈΟΠΒ 
δὴ ἴδ9 ΟΙὰ Μονϊά, νοι δεγίαί ἱΥ οὈὐϊδίηοὰ 

Ὀθούνγοοη Ῥαϊοδπθ δηὰ Βαδρυΐοη, ἰῦ ἰβ ἢοῦ ἴῃ 1861. 
πηΪἰτηλ υἱ 8 0]6 μι δαοὶ ψΜ4}}- οἱ οὔσγοϑ οἱἠἨ ἁ ΤΈΡΓΟ- 
βοιιὐὐνο8β οἵ ἰοτοῖψη παίϊομδ ἸπὰΥ μδνο οχἰβίθα ἴῃ 
(8 ΤΟΥΔῚ] μα]δοο5 οἵ δυάδα. ἰϊΖ. ἢόγα ἴα Κοδ 
ποῖοδ οἵ “το ἰμδυδιοο (οἵ οἱοϊα Γ68) ΟΠ αὶ ψοΙΔΗ ̓ξ 

ἱπιασίπαί!οι, ἀπο ὙΠ ΩΝ ἤσυτο Φυαάδῃ 15. ΡδῚ- 
ϑοηϊῆοά. Ηδν. οεἰϊο5. οἷν. νἱ. 10, δπὰ {ῆϊη 8 οἱ 

«ρἰοὔοτία] το ργθβθηϊαιίοηβ ἔγοπὶ {116 οἶτο]6 οἵ (}ια]- 
ἄδαι τυ τΒο]οκίσαὶ ἰάθαβ." ΤῊ ΟΠ δ] άθδ} 6 ΒΒΥ͂ 
οἵ 2 Κίηρε χχ. 12 8β4ᾳ., 2 Οἴγοη. χχχὶϊ. 9] {τὴ}. 
Ποϊ ἔσβοῖ οα ἴδ8α. χχχίχ.), βνιονγβ τς ἔπ (}4]- 

ἀθδη5 Κορὺ ἀρ ἱπίεγοουγβο τὴ πάῃ, ον θα Ώ θη 
Αρϑυτία ν᾽ 511}1 [μὲ ἀογτηϊπαηΐ ον] ρονεῖ. ΜΑΥ 
ποῖ [9 ΘΙ ΒΒΥ παν ὈΘ6Ὼ μοιροίυαϊοι ὈΥ ἃ 

ἱπείης δ5. ἴη6 οὐσαβίοιι οἵ δῇ δἸἸΐαθοα ΜΠ ἢ [16 
Πα] άδδηβ ἰηϑὺ Απϑγτία ἢ Εν] ΒΌΡΡΟΒΕΒ : 

“ Ῥαδυῦ αὶ ἰἀο]-οἰεΐατοθ, ΨΠοὮ, ἂν 6.σ. ΜΊΓΉ ΓΑΒ, 

ΨΚ ΓΕ τοργοθοηῦρα ἴῃ [ἢ86. ΠαπηΔῃ ΤΌΓΓΩ,᾿᾿ ἀηὶ οἰἴεδ 
οἷ. νἱδί. 16.---  ν, 18. Το βδονίπρ ἔα ΌΔΏΣ ἃγ0 

βιι ἢ 88 ΤΠΔΥ͂ 6 Β66η 05 188 το απιρ 8 οἵ δηυ1οηΐ 
Νίμθυθ, πὲ τ τ οὰ. 166. ΤΟ] πίη ἀόβου μ[]0ἢ}8 
ΘΟΥΤΈβροπα ἰβτουσπουῖ. 86ε0. [γαγὰ 5. δΝίμευσὴ 

απὰ Βαῤγίοη. [ὅ30 τοΐοτα ποῖ 8ὸ πιιςὶϊ ἴο 1η9 

ΘΟΪΟΙΓ (Θ᾽, Ὀαϊ ταῖθοῦ τηθϑη8 οτἰ σίη8}}ν ἴο ἐισὶδὲ 
γοιριά. γα τοηατκβ, Ὁ ἴπ8 ΜΆΥ: “ΤΠ|0 
Φι ΠΟΙᾺ] 8 οἸουϊεα ἱπ δι Ὀτοϊουθὰ τΌ θα, δηά 
ΜΌΤΟ οὐ δία δοβδά δ ἢ)]εἰ δἀογπϑά ἢ τοθεϊίαβ, 
ἀπά Ἰοης ἰ4586116ὰ Ὀαπὰ8.᾽ ΡτΟΌΔΟΪΥ, δ ανῖηρ 
μοαᾶ-Ὀὰπ4. Τ}ιε Κατὰβ, ψἰο 51}}} γμγόδεγνο {110 

τιοϑὲ δποίοηΐ Βαβύθιη σαδβίοτηβ, Θὰ ν οἡ {οἷν Ὀγιρ]ῖ- 
οοἸουτοὰ τὰγῦδηϑ, δρροηάαμοβθ Μ ὨΐοΟἢ ὨδΙΙΩ ΟΥ̓ΘΕ 

ἐπιοῖτ πϑοῖς ἀπά ϑμοιιάετβ. }--ολοφὺ ἰπ' τμ0 ΡΙΌγαὶ 

Ὀοϊοϊκοη9 ἔπ οἰνατιοὔροτβ, οὔ ν ἤοτη 6 τὸ 66 Πγ66 

ἴῃ δαοὴ οδατίοϊ, πο ἀγίνιπς, ομ6 Ὀθαυίηρ 0Π6 5[16]4, 

δ ἃ ἐἰτὰ ρητίηρ. (ΑΡῬΘΆΤΘΙΟΘ 81 ἐκοηθαα; 

866 οἷ, ἱ. 8.) ΤΊΘ ἐπιριαβίζις οἵ : 6 Ἰδαπὰ οὗ 
ἰποὶν άτίι, δοοοτάϊης ἴο Ηθηρδί., 5 ἰπίοπα θὰ ἴὸ 

[ογτῃ ἃ οοπίγαδὶ ἰὸ ἔΐθ Αβϑυγίδῃβ, ἩΠοπὶ διάδἢ 

ΒΆᾺ ἷπ ΒῈΓ οτῶ Ἰδηὰ,---ἰο μοϊηῦ Ῥοῦμαρβ ὕο ὈΤ 

(΄εη. χὶ. 28) οὗ ἴπ8 Ομιαϊ ἀθθβ (Α Ὀυδμβιη 5 ῃϑίϊνο 

Ἰλη 4), 80 ἴδαὶῖ ἴπ6 οτμίπ81 Ὀἱοοιὶ - γϑ αἰ Ο μΒΒ 0 

ΤΑΛΥ͂ ἴδν Ὀθθη Δ] υἀοὰ ἴο ἱπ 0}.18. μο 1168] ἐπιῦοῦ- 

οουτβο (ἢ). Ηκχν.: “ΤῈ Ομ] ἀθαμ᾿ 8 [αὐ ον] με 

{ποῖ τα," Μ  ϊοῆ ΒΑΓΟΔΘΟ ΘΙ Ῥ]α 68. 8[ἀθ. ὈΥ͂ βἷδο, 

[86 οὐ σία] μοιηο οὗ {πὸ ομοε ἤδρτοθ δηὰ ΨΥ ΚΘ 

ῬΘΟΡΙο, δὰ {86 ἰΔοϊδέγοιιϑ ριοϊατεθ, ΜΒ οι τεΒυῚ } Ὁ}Θ 

ποῖα, Ὀαὲ ποῖ (89 ὀχ ϑιϊρ πωπόαπέ ΒΆΑΛ 0 Π18}}8. 

ΓΝ βίαϊοιῃοπὶ πιδάθ ὈΥ͂ ἴΠ|6 βϑητθῃθθ 8 ΒΙΠΙΡΙΘΓ : 

{πα δνθη ἐθΟΥ ΜΈΓῈ ποῖ [ἈγΓΠῈΓ ταπιονοὰ ἴπδη 

Αὐταϊιατη, (6 Τοαπάον οὗ [6 61 8}} ρΘΟΡΪΘ6,:--- 

ἐς ἤοθ6 Τα ΠῸΓΒ βογνοὴ βίσαηρο ροᾶϑ 'η τ᾽ οἵ [89 

Οἰιαϊάθοβ (Τοβῃ. χχίν. 2), 8ὸο {πδῦ ἢ6 ννὰς ςΔ]1οἀ 

ἔθ ποο," οἷς., 8ἃ8 Οος6. ΤοΙΉΆΥΚ8.---ῦεγ. 16. ΑΡο- 

ἀοβὶο ἰο νοῦ. 14: “Απὰ ε[16 βαν", "᾿ τϑϑιιπιθα ὮΥ : 

88 ΒΟΟῚ 88 ΠΟΙ 6Υγ608 δᾶ. Τὸ ΤΩ ΘΒΒΘΙΡΘΙΒ ΠΠΕ1)- 

εἰοηοά ἤδγ οσὰη βοδτοοῖν δὲ [ἢ ο58 οὗ εν. χχὶχ. ὃ. 

“ΠΉΘΥ Ψ6ΓῸ ῬΓΟΌΑΡΙΥ, "ἡ 88γ8 Ἡθηρϑῖ., ““{ι6 οὐὐδ- 

δἴοῃ οὗ ἐδ πη αβθν βοηῦ ἴτοιῃ ἴπ6 ΟΠ Δ] ρ8}}8, ΠΟ 

ψότο ἴο ἴα Κθ ἃ νυἱον οὗ [Π6 τοϑουγιοβ οἵ {116 ΡΘΟΡΪΘ 

ΡΓοροβίης δῃ αἰ ΐαποθ" 15 βἷάα οἵ ὅ]16 ΠΙΒΙΟΤΥ͂ 

οἵ δυάαν 5 ποὶ ἀοβογί θεὰ δ᾽ βεῃοτο που ὉΠ 

Ζυάκῃ, 89 8 ἴῃ ἰϊθο! } Ῥγοῦθ Ὁ]6, τδάθ (6 ἢτβί 

αἰνδηθοβ (εἶ. χνὶ. 29). τ. 17. ΤῈ ΠΡ ΣΟῚ 

Δ} ἴδηοα 164 τὸ τοὶ ζίοιι5 16] πγοπῖ---ν 8 1080], [π 

[αεΐ, το! σίουβ ἀείεοτίοι ἢ ἀῃ6] αὐογ ὕΠ6 ἀιπ]οιθι ῖ 

νὴ οἰοοϊοί, ἴτ᾽ 1864 ἀρεῖ ἴο γνΟ] 164] ὨΟΘ ΠΥ. 
Τυάδῃ ουπε τπαῦ δ παι ΟὨἸῪ σΠδηθα 118 Ἰηλδίοτβ, 

Ζοπιοϊακίπι αὐὰ Ζοιοκίδἢ το Ὀ6}16 ἀραϊηϑῦ ΒΑΌγ ΟΣ, 

2 Κίηρβ χχῖν. --ἰῃ ») (ἴλ8 ὙΌΣ ἔοστω 18 ΜΌΝ, 
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ἤτοι ψιϊοἢ ἴὴ6 [ἰ. 18 ἀοτῖνα) ποτ 1108. [80 
ἰάθα οἵ δβαϊιεῖγ δϑπὰ Ἰοδύμίπε ; ἴῃ ἰμΐβ βοῆβθ [ἢ6 
ταδϑῃίης οἵ 1[μ6 νοῦ ἰδ: ἰο ριϑὴ αἰσαῷ ΔῺΥ ΟΠΘ, ἴο0 
ὀγεαξ α τοϊαίἑοπδλίρ, ἴο Ὀ6 αἰϊοπαέεα ἴτοιη ΔῺΥ ΟὨΘ. 
Οοτρ. 1 Οοτ. νἱ. 16; ὁ}. χνὶ!. 6, 11.---Ύ ἐσ. 18. 
Υεῖ 016 βαϊιϑῖυ 88 οῦ δβοϊ αἴθ. ΟΥΠΘΓΒ ἴκΚα 
{Π6 σοπποοίΐοη ἴδυδ: ““δηὰ ψ μθὴ 88ὴ6 δα ἀΐ8- 
οονοχορά,᾽" οἷο., “θη ναβ,᾽ οἷο. Βαῦ ΠΟΙ 18 
Ὠϊοθμΐ ἴο Ὧδ δίἰδίθα 88 89 ρστοιπὰ οὗ δον 8 
οβιγοηροιηθμΐ, ἴον Φυάλ 8 δ᾽ ἱθμδίϊοη τότ (86 
(ια] θαι εἰρη 4180 ἤαν ἰοὰ ποὺ Ὀδοὶς ἴο 
Τοῆονδῃ. Μοιῖὸ βόΠΟΓΑΙ] ρῥγοριἑτιτοη, ΠΟΝΘΥ͂ΘΥ, 
ΜᾺ8 ἴδ Τυβαϊΐ, ὈΥ πο ἷ8 Θβρϑοία!ν πηθδηΐ 
8 ΠἸὰ πο68 τ ἰτἢ [16 16886} βίδίθϑθ ἃραίϊηδί ΒδΌυ]οι, 
δἰ αὖ ὅθ βαῆγε ὑλπη6 Ὀτοδοῦεβ οὗ [6410}} ὕον γι 8 
πη πη, οἷ. χνὶϊ. 156. Φεβονδ᾿ 8 οβίγδη οτηοιῦ ἴγοσα 
δυαάαὶι ἰ8 ἃ βυρσροδίϊνθ ῬΆΓΆ1161] ἴο δυάδἢ᾽ 5 ἴγοχῃ 
ἴλ6 μια! 68}. ---ογ. 19. Οορ. νϑσϑ. 8, 8, οἷ. 
χνὶ. 61. Βαϊ δυάδι τλυ ὶ οἴθ. 1πηδίεδα οὗ 
ΓΕΙ ΘΙ Ὀογΐη [86 ΠλΊΒΕΣΥ οὗ μοῦ γουΐῃ, δηὰ {116 
ἄταοο {6 βδῆονῃ (ἢ. χνὶ. 22, 48), 86 ἐδμουρπῦ 
ΟἿΪΥ οἵ τομονὶπρ ααἰΐο δοῦν “ ἢγδῖ ον" ἤδη 

ἐμαῖ οἵ Φοβονδῖ.--- τ. 20. δυ 18 ἀπ αβε ΒΔ Ὁ] 
ὈΓοβϑθα ὈΥ βοὴ ἱπιοσργούῦετα (“ΒΟΥ σΏα, ἢ ΤΏΟΤΘ 
ἴπδὴ 6 πο Ρουτὴσ Ρμοορὶα οἱ Ἐργρῖ, οΥ, 
“ΤοροῦΒον Ἡ]Ό},᾽" οἷν. χνὶ. 57), 88. [8 σοηβίγ 0 
ΜΠ 2} ἴῃ 88 σΒαρίογ δ ΒΒ] οἰ δ ΠΥ ϑιονβ. ΝΟΥ 

ἀοεβ [Ἐιΐ8 βίη ρίο πηδβοι ηθ ἴοττη οἵ ψέσεβ, υμίοἢ 

8 ΕἸΒΕ ΘΓ ἴδιη., δ} (86 ἱπιογργοίδιίοη οἵ 
Κιίπιοδὶ, {πα Φυάμη τὶβῃθα ἴο 6 [86 σοῃοῦδιηο 
οἵ πὸ Εργρίίδηβ. [Ὁ 18 ΓΑΠΟΥ ἃ ἀογβίοη οὔ [86 
Εαγρίίδη δα μυοἶβ, ὁ. 6. σου 6 γ5 αμα οἰ ἤσ6Υ5 ὙΠῸ 

τηράϊαϊοα [Π6 «ἰ]ΐαποθ τὶ Εαγρί. (δρῶ 9Β 

ἀοοβ ποῦ τρϑᾶῃ [6 τπηθῃ-(Οπου πο8, Ἡ ἰοἢ (6 
ἘΥΡ Ϊ ἢ 8 ἀγο, ΠΟΥ 18 ἰὕ ἴο δ6 ἴδίκθι) ἰῃ [ἢ 8680 
οἵ εμπιοίιμδ ἐν εἰ 3, οὐ ῬΏΘΥ πιοί α, οὐ ροϊ γαπάτγ.) 
ΤῊ. τοργοβοηϊδηοη ὑΐς ἢ [Ο]]οΟνγβ 8 βὺ οἰ ΘΠ] 
ἐχρίαϊποαὰ ὈΥ̓ μ6 ρμαγιϊου αγ]ν Ἰθοθγουβ σἤδταο- 
ἴ6Γ οἵ 1:6 δηΐμι4]5 πηθητἰοηθιὶ, μὰ ἀθϑοτί "μο8. ἴῃ 6 
Οὔβοομ6 σδδγαοίεσ οὔ (πΠ6 Εργρίίδη8 (οἢ. χνὶ. 26). 
Ηξνοετ. : “ἼῊς (Πρ μοννοῦ οἵ Κργρί βοιμῆῦ ἴο 
Ῥτγονί ὁ ἀρ ΤῸΡ ἴογ ἰἴ8.} ἐν ἀἸρ]οπιδίϊς τὶ. "--- νον. 
2] δυϊηὴ8 θρ. ““ΤΊῊΘ δυιϊάοδη ἰγαηβιτϊίοη ἴο [86 
δάάγοβα ἰὴ γον, 2] 18 ὀχρίδίηθα Ὀγ {ΐ8, ὑμαὺ ἴῃ 6 
Ῥτορῃοῖ 88 ἴΠ6 δοῖι8] βιαΐθ οἵ δῇαϊγβ (ἴπὸ αΐοη 
ΜΠ Εσγρῦ) Μοΐοτο ᾿ἷ8 δύ᾽" (Η ΒΝΟ3Τ.).--- ἢ ὁχ- 

Ρἰδίῃβ 'ΓΙΩΙ ἰῃ δοοογάβηοθ πὴ νὲσ, 8, ἴο ΠΥΡῚ 

ἴπ6 ἱποχρουίθῃμοθὰ βϑηϑιιοῦβηθβθ ἀηὰ ΘΕΓΠΔΙ ΠΥ οἵ 
1Π6 γουτῃ ἴῃ] ΡΘΟΡ]6 ργαβοηϊρα [Π6 ἱπαὰἀποοιηοπέ. 

γοῖβ. 22-85. Ολοϊδαλ᾽ « Ριωιδλληιοηξ, 

γοσ, 22. 8}1ὲ ἰβ. μα βίδα ὈΥ ἴο86 σις πῇοπὶ 
886 Ππαῆ ψαπίοποά. Οὐτηρ. νὸσ. 9, ΤΊ ἴο] ον- 
ἱπρ ΥΟγ86 5|0ῸΝΒ ΜῺῈΟ 816 πηϑαῃῖ, ὙΤΠοδ6 ἔγΟΙ 
ΠΟ 8116 τοι] ἃ (νΟΥ, 17) Θβοδρε ουῖ οὗ Ἰοδτΐης, 
Μ01}1 ἢοΐ δ᾽] ον ἤδι ἴ0 ἐβοᾶρθ βρη ῃτηθηΐ. ---Ὗ 6Γ. 
28. ΤῈΘ ΒΟΏΒ, οἰο., Δ ΓΘ ἸΏΟγΘ ἀθΒ ἢ 6 }} γμοτβοη θά, 
Εν δ] τοραγὰβ (Π6 [ὮΓΟΘ ΠΑΙΏΘΒ 88. 106 ῬΓΟΡΘΓ 
ΠΑΙῚ68 οὗἩἍ Έσθο δυθογαϊ παῖο ΟΠ] 1θε {τ οβ, ψ Β]Οἢ 
ΔΤῸ δορὰ τορ ΠΟΥ ἴτοΊὴ 8 τη ἢ] τὶ Υ̓ οἵ βου. Α5 
ἴΒετθ ἷ8 ἨῸ ῥγοοΐ οἵ [ηΐ8, ΠΟΥ δνδὴ οἵ ἐϊιοῖν θοίης 
ποτπῖπα γγοργία, ταοάδγ) ἱπίδγργοίουβ ἴῸγ (ἢ 6 
πιοδῦ μαγί στερατιὶ {ἢ 6 πὶ 48 πὸ {1168 οἵὗὁἩἨ ΟΠ] ἀθ6 
αἰχηίαγίοβ (Ηηρβί, : “Ῥοκοὰ τ ΒΡ γθπιδου ; 5Πιοα 
ΞΞΞ ἴ86 οἰίεῖ; οα, οὗ υμπορτγίαϊη ΤΠ ΔΉ Ὑ ΟΥ̓ 
ἴὮγδ6 ο]65568 οὗ {116 Ῥβδορίθ, ἔῆγθθ ὈσΒΏΘἮ 68 οὐ [6 

ἘΖΕΚΊΤΕΙ,. 

ΤᾺ ἴΑΤΥ ἴοτοθ, ΟΥ ἴὮτοο σαηκα ἴῃ 1 (ΗΖ. : ““ποῦδ]ς 
δηὰ ῥγίησα δηὰ Ἰ᾿ογὰ ). Ετότὰ ἴμι ἀοβογίρτοι, 
ὕΠ6. Δ5501}]Υ νη }}16}} 18 ἴο ὍὈ6 γαύπογοὰ τομϑῦμογ ἴα 
ΘχΧοοῦϊα μα 18Ἐ πγοηῦ, 8114}} Ὀ6 στεδβί πὰ ἵτῃ ροβίῃν,. 
ΤῊο Αϑϑυγίδὴβ βρυΓε 88 ραγί οἵ ἰζ, ἀμὰ ἀγὲ ἰγοῃὶ- 
ΟΔΙΥ Τοργοβοηϊθα ἱῃ ἔδθ ἸΏ οὗ γψεσγ. 12 (6). 

--ὨΒΝ, ἰδονοίοσα ἐδ 9 Ὀϑου ἔτοτῃ ψγ. 15. δῖὸ 

πδιηοϑά. ὈδΣΥΡ, Εν. : τεποιονεά, ψὮΟΝ ΗἰΣ. 

ποϑίΐομ. ΕῸΓ ὕἢ6 ΠΌΓΡΟΒΘ ἴῃ Βαπάᾶ, [86 πογιὶ ἰϑ 
ΟΙΛμ6 τ [οτιηθαὰ αἴδοσς Ναιη. ἱ. 16, χνὶ. 2: [οσπιδ}}ν 
ἜΡΡΟ ΣΟΙ ΟΥ̓ ΤΏΘΒἢ ΩΌΠΟΓΑΙΪΪΥ : ““ ΒυΣ πηοηθιὶ. " 
--Υ ον, 24. ΤΊ. ἀββθυ Ὁ] Υ να 8 ποῦ ἸΔΟΓΟ ΠΟΠΒΡΙ ΟἸΟῈ5 
ἴοῦ [8 ὩΣ ΌΘΓΒ ΤΠ Δη [ὉΓ ἴπ6 οοπιρίοἰοηνδβε οὗ 19 
δαυΐρπιθηΐβ, ΤΥ ΟΠ) ἀπ΄ λεγ. (βοιιοῦ ἴρ παγὰ, 

οαίηρ, ΒΒΑΓΡ), εἰσι γίηρ πη ΘΠ π τε }γ : πεᾶροῃ, 50 
{Βαϊ ἃ τῃγοοΐο]ὰ δαυὶρηηθηΐ 18 βρεοϊβοά. ΒΙΒΕ: 
δαξέίδ-αχε. ἩἨξνοδτ.: δϑαύγε (ἃ (ΒΒ α]άθα τὰ} ἴδ ῪΥῪ 
ψνοτὰ). ΕΤΑΙ : ““Ὑἰς δῃουϊάον, Ὀτίά 6, δηι 
ΜΙ. 66],᾽ 828 [06 [Ὦγθθ τηοάθ8 ἴῃ π ΐσἢ ϑο]ἀΐδτθ δ- 
γΔΏΩΘ, --ὁ δου] οτίησ (10 ὈΘῺ τὴ), τ ἀΐης, δηὰ 
ἀτϊνηρ.) ΤῊΘ πιϊβϑίηρ 3. 18. ΘΑ8}}} ιἱη εγβιοοὰ ; 

Ὀπὲ ἰδ 8 ποῖ τοαυϊτοά, δὲ {πὸ ΤΠ ΓῸ6 ΧΡ ΓΟΒΒΙΟΠ5 
ϑίδπαϊηρ ἴογ ἴῃ6 σοποτοῖθθ, ἴοοῖ, μοῦβε, δπὰ 

οΒαγίοῖβ, οουϊὰ θὲ [ῃ6 δι )θοῦ ἴο ἢ). - ὅπρϑι 

(η εαρίϊο.), β'ποθ 1.6 ΘΒΘΟΙΔΌΪΥ οὗὨἨ ὈΘΟρἾ68᾽ ἰῃ 1116 

ΤΩΔΏΠΟΥ οὗ ἴΠ9 ἴϑτγβϑ ᾿Π 5} ΘΟ Κτοβ Σου (το. 23) 
ΒΌΆΠΡΙ165. [6 ῬΓΟΡΟΙ αοἰθιηθηΐ ἴοσς 86 ἡπάρπιοιξ 
]οἢ 8 ἴο ΡῈ μεϊά, Το ἰπάϊοαῖϊς (δὶ ΤΠ 6γ (ἡ ἈΠ1Ὸ 
ΟΠ Φεμονδ ἢ 8 Ἰη}8510η) 8.6 βεσιυγοὰ δραϊηβὶ ΔΩΥ͂ 
ΔΗΧΙΘΥΥ 88 ὕο {ἢ} Γε80} Ὁ, {ΠΓ66 ρΐες68 οὗ ὀχοϊυβίνο Υ 
ἀοίθηβινθ ὩΓΙΠΟῸΣ 8ΓΘ ΠΟΥ͂ τηρηςοποά, π᾿ ἰοἢ σογ- 
τεβροπὰ ἴο [ἢϑ δῦυνϑ ἐπ γοϑίο ἃ ἀοβογὶ μιΐομ, ---Π6 
Βῃϊε]ὰ νη ΐο ἢ οοτογϑὰ {116 Ψν 016 Ῥϑῦβοῃ, ἴδ βιμα}] ον 
[8614 οὔ 1Ὁῃὴ6 Ἰἰρἢϊ-ἀτταοὶ βοϊάξον, δηὰ [ἢ 6 πο] ηδξ. 
ΤΈΕΥ τοοεϊνοα ἴτοπι Οοά [Π9 τίραϊ το [χα ἀοοοτ- 
ἱηρ ἴο ἐμοὶν πιαρστηση δβ, ὑποἷν ἰάεα5 οὗ Ἰυάρτηηοπξ. 
Τὰ ἰἴ νγᾺ8 ἃ ἀἰνὶπε ἱπαρτηοηΐῖ. ΤΊΉΘΥ 6 Γὸ ἡυά σε 
ἴῃ Οοα 8 βίοδα. Βιυὲ νυ τ 4. τοίογθηοσο, δ ἴῃ 6 βδγδθ 
πι6, ἴο [6 δας ἐϊαὶ Τπἀδὴ δὶ Ὀθδι ἴῃ [ἐ]ϊονε- 
ϑρ νἱἢ (ποῖ ΡΟ Ὁ Π04}}7, τοὶ χουν, δπά 
ΤΏΟΤΑΙΪΥ. --- σον. 2δ. 16 7οΔ]οιδΥ οἵ Οοα νγ88 τυτπεὰ 

ἰπϑύ 8γβ6] ; ἴῃ ὀοπβοαῦδηοε οἵ ἰἴ ἴῃ ἡ μτηδη 5 
οἵ [86 Ὠραῦῃθη όσα ἥετοο, ΤῊ τηὰτ]]}εϊίου 8 ἴω 
ὈΘ6 υπιοταίοοα ἴῃ Θολυγη ν ἘΠ σοϊηπιοη Αϑἰαϊὶς 
δηὰ ΟΠ Δ] 466 τἰ8αρ68, Ὀυ, ἐπ [ἢ ργδβομῦ οοπηθοίΐοι, 
οὗ [Π6 ““8ονογίῃρ οἵ ρογΐοη8 οἵ [86 παίϊίομαὶ Ὀοὰγ- 
οογροταίε " (Η1ΤΖ.), ογ στ Ἠδξηχεῖ,, οὗ {δὸ 
ΔΗ Β]Π] αἰ οη οὗἩ ὑμοῖγ τὰ] 1 ΑΓῪ βιτοηρΈη, τ οἢ ἰδ 
ἴο ἃ ῬΘΟρ]6 ψῆδΐ ““ποβὲ δῃ δαυβ᾽᾿ ἀγὸ ἴο 8 ἸΤοπιάΣι. 
ΤῊ Οἱ 6Γ ἐπ ογργοῖθσβ υπάἀογίοοα {ιά6]}᾽ 5 τον δ] 
ονα οῖραν ὦ οὐ (ΕἸΜΟΗΙ) Κἰηράοιῃ απὰ ῥγοβί οοά. 

᾿ι6 σϑσβηδηϊ ἰ8 ἀεβηρὰ ἴδε ἢγϑι {π|6 ὮΥ “πόθο "ἢ 
8Δηα “’ΘΆΓΒ,᾿ 80 ὑπαὶ ἴΠ6γ6 18 Ῥχοποιιησεά, οὐ 1ὴ8 
οὯ6 ἢδῃηάὰ, την] αἰίου, δη ἃ οἱ [6 οἔΠοΥΙ, δἰαυρηίον ; 
[86 πιθϑΐηρ οἵ πα δχργθδβϑίοῃ ἰῃ ἴμ6 βροοηιὶ 
ἰηϑία ποθ 8 ἀεβηρὰ ὈΥ [06 ΟΔΙΓΥΪΩΩ ἀναγ οὗ 188 
ΟὨΠ]άτγεῃ, 80 ὑπαὶ 1ξ 681 ΟὨ]Ὺ τοῖδσ ἴο [ἢ 6 διρῖγ 
Ἀοῦ868 (οἢ. χνὶ. 41). 
[ΗἘΝΌΕΒΒΟΝ : “Ὑεγβ. 26, 26. Ριινηἶβλιπιθπξ ἮΥ 

ουϊηρ οἱ ἴῃ ποβὲ δὰ θῶγβ να ἰηβίοϊοι] ἴος 
ΔΙΔΌΪΓΟΓΥ, ποῖ ΟἿ]Υ διμοης ἴμ ΟΒα] ἀθδη8, Ὀνξ αἷβο 
ΔΙΠΟΩΩ ἴμ6 μγρίίδηβ, τσρεκβ, αμὰ Ἐομηδπθ. [ἰ 
ψ88 {ΠἸ6ΓΕΙΟΓΘ τηοβῦ Δρρτοριίαῖϊο ἴὸ τεργοϑεης ἐμαὶ 
10} Δα αἸΐοτου ΦυἀΔ ἢ νὰ ἴο δι ου, ἀπ] ον 1ἢα 
Ἰτηϑρθ οὗἨ 80 ἢ ἱπποπιίμίοιιβ δηά οστιοὶ ἐγοδίχωσπς, 
ΤΉΘΥ Ψ6ΓΘ 4180 ἴο Ὁ6 δίγὶ ρρεὰ οἵ νυ μδὶ Ἰανγὰ [ϑπμα]θα 
δοῦ πιοδὶ γδ]υθ ὑρου---ἰμεὶν τίς ἀγθ6868 αχιὰ οοο.ν 



ΓΟΗΔΡ, ΧΧΠΙ. 26-41. 

͵εσεῖδ, ΌΥ̓ νοὶ ΓΠΘΥ διίγαος ὑ86 ηοξίοθ οὗ {Ποῦ 
Ρδγδιρυῦγα, οἷ. χνὶ. 839." --τ ψ0 ὐΝ. Ε.] 

γον. 26. ΟΝ. χνὶ. 89,17. Τα μ᾽ υηάδογὶ πα ἰδ 
ἐ ΠΟΥ ΒΥ ΠῚ ὈΟΪ] 168] οὐ δοίῃα!.---Ἴγ. 27. Τὴ Ἰοννά - 

Ὧ,Θ1} 8 τηδὰδ ἴ0 οθδβα ΟΥ̓ Οοα 88 ἴο βυ ͵ εοὶ δηὰ - 
Οὔ)ροῖ. -ἾἼΤ ον. 28. ΟὍτωρ. ει. χυὶ. 87.---ϑοο νογϑ. 11, 
22. --- εν. 29. Ηαἰτγοα (νοῦ. 28) δινιὰ σουηϊογ- δῦ ἃ 
Ἰμδῖοδα οὗ 84}} [80 ἴογιμοῦ ἰηζιηδον. 6 ϑρο ] πὶ 
Ὁγ ἴδε (Ἰιαϊ ἀὁδὴβ [1}} 53ὴ6 18 τοδατοϊ, ἴο Π6Γ οὔἰρίμα 
ςοποϊτίου ἰὼ Εργρι (εἷι. χνὶ. 7), (Σοτὰ ᾿ν ἰο ἢ ΓΟΒ0}08 
186 ὐἰποον  ΓΥ οἵ ον συλ] μὰ δοουτμι]αῖοα ἰῃ ΑΠΩΥ͂ 
(ἢν. χνὶ. 837). ---τγ. 81 (νοῦ. 18). ΤΏ ἤφιτιτο οὗ [πο 
ΟΡ, ἴο γοργοβεηξ [9 ΗΔ] ἰϑ806, αμάον ἴἢ6 ἰάοδ οὗ 
ἀτηἰείηρ οαὐϊ. --- Υοῖ. 82. 6 ΟΌΡ ἀδδβογὶ Ὀθὰ 88 
οοπίδἰηρ τὰ ἢ. ΣΡ ἰδ ἴ80 84, ποὺ 186 24 

ΡῬΘΥΙΒ., δῃὰ [6 δι δ)οοὶ ἴο ἐξ, 18 οἰ ῸΣ 6 ΘἿΡ ΟΥ 
Ἃ»Ὰ") (απιρίδέμα, ιυἱάεηειδ). Ὀὰξ {116 ΓΟΤΤΏΘΙ ἐδ 

ῬΓΟΙΈΓΘΌΪΟ, Ὑἱ ὑμ6 ἸΔΌΓΟΣ 88 ὀροχοροῖίοαὶ. Τὸ 
ἙΘΌΡ, ἔτοιῃ ἰἴδ σαρϑοϊγ, οοοδδίουβ ἴπθ ἀογίβ να 
Ἰδυ ἴεν οἵ ὑμι6 ὁπ 6 Πχΐθ8,---Ἴ} αἴ [6 ῬΌΓΘΟΙΙ, ΓΟΥΤΙΘΥΙΥ͂ 
80 ὙΠΔΕ-τηου μοὶ δηι παυῃ γ, ΟὟ ὈΘΟΟΙηΘ 80 
ἐπϑιψηὶ βοηΐ, ΤΟα αἶγα8 ἴυ ΒΨ ΒΟΥ, 50 πη) ο.--- Υ 8 Γ. 
88. Υ̓Βαΐ 1Π6 σΡ οοπίαϊπδ ἴοτ {πΠ0856 0 μᾶνθ [0 
ἜΡΟΑΥ ἴϊ, δῃὰ Ἰιέποθ ψῃδί ΓᾺΡ ἴι 156, βιυμοίβοιοι 
ὙΓΊΓὮ ΒΟΓΓΟῪ δἰ ᾿νοῦ, τ 1] [ΠΟΥ ΔΓ ἀϊδίγαοϊοι ὉΥ 
ἴῃε τοδί δὰ ἀοδοϊδιίοη ἢ (Τὸ νοῖβὸ Ὀθσὶπ 
Ψ 1} ΠΣ ἼΞ Ὁ. 8 δνὰβ νἱ0} ἡ.) ---Υ͂ον. 84. Νοὶ 

80 ΣΩΠΟἢ δὴ ἱπιθιηδϑἰΠοκίίοη οἵ ἴΠ6 ἤρυτε (ΚΕ11), 88 
οὔ [Π6 ἀγυ κοῆη 688, τί βίην Γγοῦλ ζ6 δηριΐθῃ οὗἉ 
τοις. [ἢ 1[Π6 τπιδπεβ8 οἵ Π6Ὶ Ῥδΐῃ 8826 ᾿ς κ8 ἃὉ 
186 145} ἀτορκοί δ ὰρ. Ηογ δ οἰίοη ἰ8 Ἀγ {}}}Γβῦ, 
-τςΒἂε βδβοσὰδ μυΐῃ ἴο δῇ δαυΐθη δῸρ---ποίπΐῃρ 18 
εὐ] άθι οΣ τ οὐ α ἵπ {{π|8 Ν᾿οιλοβὶβ-ϑοηρ---8ηα ῥγο- 
δΌρΡοϑε ἃ Ὀτγοδίκίησ ἰῃ Ὀΐθ068, τυ ἱο ἢ 18 πο ἀΘΉ ΤΆ}}Υ 
δεῖ Του ἴῃ ἔθ τά ηθ85 νι ἰοἢ [Ὁ] ον; Ὀπὺ {86 
ῬΟΓ 18. Ἔδρθο Δ} ἰηϊοηἀοὰ ἰο ἢ ἴῃ ἢ ὩΣ ΣΊ. 

ἘΠ ΙΘΉ ΟΧΡΓοβδ68 {86 ἰάθα οὗ ΟΥΌΒΕΪη ΟΥ βπδυης 
τὸ Βιογαὰβ σὰ ἢ ὑπὸ τοοίῃ, ἱπ οὔθ ἴο δαοὶς ουὖῦ 
18λ6 Ἰαδῖ ἀΓῸΡΒ οἵ πηοΐϊδίιΓο Ἰοῖς ῃ ἴθ. (θη. 
ΜΔΥ͂Β ἸΏΘΓΕΙΥ : “Του δα] Ὀγοαὶς ἴῃ6 βου 
τμεγοοῖ, 88 ὁὴ6 ὍὯο, δανίηρ ἰδίῃ ἃ σοῦ ἀἶδα- 
οἰλρηρόλι Ῥούίοι,, ϑῃιαλῦθγβ [86 γὙ6896] ἴῃ 1}1- πιτηοατ. ᾽}) 
ἢ ὕδασιης οὗ ἔπ Ὀγοαδίβ ἰβ ρ]δοθὰ Ὀδβίε [ἢ 0 

Ῥγεακίπς οἱ ἴ.6 5]ιογίβ, δ 1 ἰδ σοῦ ἀοῃθ ὉΥ͂ 
ἸΏ688 Οὗ [ἢ Βηθγα-[γαρτηθηΐβ. Οὖ᾽ ἰΐ ΤΑΥ͂ ΘΥ̓ΘΏ 
μανα Ὀδθη ἀοῃθ ἴῃ ἔΓΘΏΖΥ ὈΥ̓͂ ΠΟΥ οὐ παὶϊβ. 8.66 
γοῖβ. 8, δ, ἰῃ τοίογοησο ἴο ὑπ6 Ὀγθατίθ.Ό ““ἾὟο δηΐά 
ἃ ᾿ἰδίου 641 11 αϑ σι υΐο οὗἨἁ {118 ἴῃ [86 ὑτεδίσαεηῦ 
ΤΟΥ͂ σαν Οσάα)ἶαι, ῃ6 ΟἸΑΙ θα ΘΟΥΘΓΏΟΥ, 
ἴοΣ ἩΒΙΟΒ ΠΕΥ 66 (οηΙρ6]]εἃ ἴο ϑυΐζεν, 967. 
ΧΙ ."᾿ (ΗΕΝΟ85Τ.) --- γον. 85. ΟἿ. χχὶϊ. 12. --- 5116 
ο]]οννοιὶ αἴξον [89 Ὠϑδίμθη δηὰ ἐμοὶ χοὰϑ (Υ6γ. 
80).---ΟἸ.. χνὶ. 48, δῶ, 58. 

εις. 86-490. Ολοίαλ᾽ 8 απὰ Ολοβῥδαΐ᾽ 6 Αδοπιέπα- 
ἐξροηδ ἱορείλεγ. ετβ. 386-46. 7λ6 Αδοπιδπα- 
ἐοηϑδ. Ὕοετβ, 46-49, 71᾽λ6 υμασπηιεηί. 

Ψετθ. 836-46. Τα Αδονιδπαξίοηδ. 

γεν. 86. ΟἸ". χχίϊ. 2, χχ. 4. ϑῖ'μοθ ἴπ6 σρο- 
6886 οὗ Ὀοΐ οὗ ἴποῖὰ [ὁ ἰυαρτηθηΐ ἰ8 ονϊάθηῖϊ, 
{}|18 τοίγαϊῃ 8. τηοβί δρργορτίεῦα. ---(ΟἘ. χνὶ, 2.)-- 
γεν. 87. Αὐἀυ]οῦν ὙΠ {80 ᾿άοἶβ, δηὰ Ὀϊοοά- 
ϑιοαι τ ηρ, 88 ἴῃ οἷν. χχὶϊ. 8, οἴο. ΟἿ. χνὶ. 88. 
ΤΉ Ἰαϊίογ 1] υβίγαϊο ὈΥ [0 ὈΪΟΟΩΥ͂ βαογι βοίηρ οὗ 
οἰ] άσοη. ΑἾον. 4. (Ἃ. χνὶ. 20, χχ. 81.}. δι. 
88. (ἢ. χχ. 27.---Οἢ. ν. 11. (2 Κίηρε χχί. 4, 

22ὃ 

σομίγαδῦ Ἰοσγα Οὔνίουδ, [)Ὀδθογαϊίοη οἵ [88 Βαπ6- 
ΤΌΔΙΥ͂ δηᾶ Βα αΓΉ, δὰ ἰῃ οἢ. χχίὶϊ, 8. --Ἶ ον, 89. 
(Οἢ. χνὶ. 21.) [ἴο ἰδμοὶν ἰάοϊα, ἜἼχρὶαὶη ““ἴο 
ἔπθῖὰ "αὐ [Π6 ο[080 οἵ νὸγ. 87.--- 6 ἀοΐηρ οὗ [6 
096 διὰ ὑμ6 ΟὔΠΘΓ, ----ἰ 18. τγὰ8 ὕΠ6 Βρϑοῖαὶ αἰγοηΐ ἴο 
Φοιοναῖ. Νοῖ ἰδαῦ οἰ] άγοη 6 γα βδοσβοθὰ ἴῃ 
ἴα ὕδιηρ!ο, θα Φεθοναῖ 'ννὰ8 τραῖγοὶ ἴο αἴθογ 
Μο]οςΐ, Θδ6 } ἐη {Πιδὶγ βόνθγαὶ ρίδοεβ. Τμδὺ ψ ῃ]οἢ 
88 ““Δ6 8] 6. θη" οἵ [116 Βα ΠΟ ΌΔΓΥ ἰὴ νοῦ. δ8, ψ θὰ 
ἐδο ἰάδβ οἵ οἤοσιης ἴο Μοϊοοδδβ νγὰβ ἱπο]υἀθή, ἱβ 
ἤθγθ οβ]]οὰ ““ ῥγοίδηδιίζοη," 6 ὕοτδ ἀγὸ ζιδδίοι 
ΒΕΡΑΓΘίΘΙΥ. Ὦ Ῥιοΐίδλῃο ἐΐ, μονονογ, 866Π)8 ἴο 
ΠλθΔ ἢ βοιηθί βίης ΠΟΤ, ὨΔΙΏΘΙΥ: ὑπδῦ ὉΠΟΥ͂ ΘΑΙῚΘ 
ἴο [86 ὑθίηγ]ε ὕο ῥγοίδῃβ ἐξ 4180 ὈΥ 8]16}} χἱθβ οἵ 
411 βοχγίβ, 88 [8 οἶδιιϑο: δηὰ 10... ἐπ ἐδπθ χτυϊα αὶ 
οὗ ΜΥ Βου96, ονϊηοο5 (οἷ. υἱϊὶ. 8 84.) Το 1π|- 
πγραϊαίοὶ γ' ΓΟ] πρ οὔδηρα ἴγοιῃ ἴδ6 μΐαγαὶ ὕο 
[86 δἰ ΠρΡΌΪΑΣ βῆον ὑπαὶ [6 Ὀδοκρτουμα 19. ἢθ γα 
ΒΌΡΡΙ!ἰοἀ Ὀγ [86 γνογοα δι δεχαθῃῦ ἴο {116 ἀεβίγυς- 
ἰἴοῃ οἵ 18:86] ; πάδῇῃ ΔΡΡΘαΥΒ ὈΘἴογα [6 ῥγορ νοῦ 8 
ΟΥ̓́Θ ἴογ [βγαρὶ, ΡΥ Οἢ δοσοιηΐ οἵὗἨἁ {πὸ τεπιρμῖθ, 
Ὀι α190 1 οοῃαίἀογαύϊοη οἵ δ}} ἰβγβθὶ᾿Β σϑ δῦ οι 
ἴο διιάδ!ι Ὀοΐ!ι Ὀοΐοτο δηὰ δἷτοῦ (2 ΟἸτοῃ. χυ. 9, 
χχκ. 11). 

γεν, 40. ΟἸἑππὶχ, ἃ ποη »ίμα. --- οὗ τη ἷ8 ποῖ 

ἴμ6 2ὰ ρἷυτ. (Δἀαγο88), Ὀαὶ 18 ϑ8ι1ὰ οἵ δὈοΙ;, 
ΑἸ ουρὶ Ὁ σου] αἷϑδὸ ὕ6 {86 8 βδ'πῃρ. 7186 
51: Ποδίίοι οὗ {Π|6 ἱπηροτγῖ, βίιον 8 ἴ6 οοηάυοῖ 89 
σΟὨ ΔΙ ΠΟΙ8; ὨΟΐ Οοὔσδὺ ἃπα μηΐ, ὈὰΓ ΤΟΥ 618 
ΘΓ ἴο ἀο 8ο.ἁ ἔνν.: "ὙΟΥ δόπὶ Γορεαῖβα ]γ." 
ὕ 1688 Ὁ Ὅ6 ΠἸΕΙΕΙῪ ἃ γορεϊ τοι οἵ γον. 16 ἔτοιῃ ἃ 
ΠΟῪ μοϊμεῦ οὗ νίεν ὃ Τμὸὰ γμοϊμῦ οἵ πὸ οοσρδης 
ἔγοιω δίδσι 15. ηοῦ ἰι 18 οομτχαδί ἴο [6 ΘΔ Γ (ΥΟ ΓΒ. 
δ, 12), θυ ἐμ [6 ἐχογίουϑ ψ  ἰοἢ ἢξ ὈΓΘΒΊΙΡΡΟΘΘΚ, 
80 ὑϊιαὺ ἰΐ 18 ἜΧΡΤΈΒΒΙΥῪ δἀαοὰ : ἴο ψἘσΩ 8. ΤΘΩ6Θ.:- 
ΕῸΣ ΨῸΔ βοΐ, δἰ που ρὴ τΠ18 ϑἴ8 αἰτόαγ ἱμνοϊνοὰ 
ἴῃ: ἔπον βου. Απᾶ, ἰο, ἔβον οδπιθ, ϑθ6}}}8 ἴο ΒΕΥ͂ 
ἑηΐθ, ται (Πο8Β6 πὸ Μγοῖθ Δ. ΟΠ νΟγ δ᾽ 185 
Ἰπονοά, δηὰ δοΐιι!]ν ὀδῖθθ. ΝΥ] 1ο ἢ. ΠΙΔΥ͂ ΔΡΡΙΥ ἴο 
Οὔ οΓΒ Ὀαβίι65 ἴπ6 (41 ἀθα5. ΤῸ {Πα οοΥγοϑρομὰ 
[8:6 Βμθοΐα] ὀχϑυξουϑ 8116 [Δ Κ68 ὕο μγέρᾶγα πουβοὶ 
ἴον {1086 ποτα 8010 89 δα ἀγοβϑοᾶ, 88 “θη ρ;" 

[ΠΟ Ραϊπίϊης [ἢ ογο8 (ὅπ, 0 πιαξε ἀαγκγ---- 

διδιηϊηρ ἴ6 ΘΥ̓ΘΙΆΒ 68 δῃηὰ ΟὐΘΌΓΟΥΒ ὙΠῊ ἃ 
ΜΕΥ, 80 88 ὅο πιᾶΐκα [Π6 ρίδῃοθ οὗ 1Π6 ΘΥ̓6 ΠΊΟΤΘ 

τἰ ἢ Π ληῦ (οορ. ΤΊΝ ΕΝ, ἤεαίιο.), ἀπά ἤυ 41} [δ ὸ 
ΔΓΓΓΟ ἴῃ ΖΘΏΘΙΑΙ, 2 Κίησβ ἰχ. 80; 76γ. ἵν. 80.--- 
γον, 41. ““ΒιεΠππὴρ "ἰδ [6 πχοβῦ παΐτιτ] το πάσης 
ἢ ΠΌ, σουολ, οἰδλδοι; πὶ Μ ὨΙΟΒ 4180 0110 

Γαδ Βαγηλοηΐζοα. ΤῈ ῥ]δοίηρ οὗ ἴπ8 [80]6 Ὀ6- 
[ΟΚΘἢ8. ἴὴ6 ργδραγαϊίου οἵ ἃ π|θ8] (βδεοογαάΐηρ ἴο 
[Ππ6 Ῥτγονδ]θηΐ ουϑίοιη). Ηδησί.: “ες ηρ δπά 
ἀσἸκίηρ, ΡΙΑΥ δὴ ἱπιρογίδηϊ ρᾶῦγΐ ἴῃ ΔΓΙΟΙΓΥ, 
Εἰ ἴθ ἴῃ6 π|8ι181] οΥἠἩἡἨὨΘΤΏ6 8ρϊγίι18] 86}86.᾽" 

(--Ὃ, ἴο ὕὉ6 τεΐεγγε, ποῖ ἴο γγδν, 6} ἷδ 

τλ880., Ὀαΐ 10 Π92.) Εν εὔοτὲ νδβ τηϑᾶθ ἴο 

611 16 ΘΑΥΓ᾽Β δι Ἶ Π688 (ἢ τοϊαιίοη ἴο ΦοΠοΥΒἢ, 
ὈΥ ΟὟΠΕΡ δῃηὰ σϑηχοῖθ δϑϑοοίδίοη8. ΕῸΓ [18 ρυγ- 
Ῥοβδ 8βὴ9 ρῥ᾽δοθὰ ὄνϑὴ Φϑῆοναῃ᾿ 5 ΠΟΙΥ ἱπόοθη89 (ἔχ. 
ΧΧΧ. 1 54.) δη Οἱ] Ὀεδβίἀθ μογβοϊῖ οὐ [86 σΟοΌΘἢ, 
80 ὑπαὶ ποι ίηρ ννὰ8 ΔΗΥ͂ ἸΟΏΔΟΓ βαύγοιὶ ἴο Π6Γ. 
Οομμ. οἷν. χνὶ. 18. [ΗἘΝΟΒΤ.: ΤΏ Ὀεὰ ἰδ πιδάθ 
ἵτασταηΐ ΌὉΥ [86 ἱπΌΘ886 δηὰ οἷ]; ΨΏΘΓΘΌΥ ὅΓὰ 
τηρϑῃΐ δα τοὶ αἰ 8 ΟΥ̓ νΜἰοἢ Δυάδῃ βουρῃὶ τὸ 
ἜΓΟΙαθ6 ὑῃ6 ἰανου οἵ ἴῃ6 ρα Θ ἢ βονθγοὶ 8, 
88. ΧΧΧ, 6, ἱνὶϊ. 9 (ἢ). ΗἸΤΖ.: Τίνα οἱ] 18 ὑἰϑοι] 

αὖ ἴα0]6 [ὉΓ δηοϊηἰιρ, δηὰ (ἢ ἴμοθπδϑο Κἰ 1 
δ, 7.) Ἷπ ὅλο δδπιθ δυ, τδίζοϑ [Π6 διιοοϊκϊησ 1 ἴο ὀχοῖΐθ βεοῃβιοιβ ἴδοι. ΑΑΠΙ ΘΓ ὈΒΡουσἢ 

ι« 
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ΘΟΙΏΤΊΘΙΟΪΑ] Ἰη ΟΓΟΟΏΓΒΟ 18 Ιηραηΐ, 80 ὑδαῖ ᾿ξ δ᾽} 
8 ἴ.6 ἸΠΟΥΟ ΔΉ 8 {40 16, ΏΘΙΟ οἱ] οοὐ]Ἱὰ 6 ὁΧ- 
σδδηρεά [ὉΓ ἰῃσόη8ϑε. Ηδν. ἈΠ οΓβίαπαβ [ξ οὗ {μ6 
Ἰαβεϊγίουβ ψΟσβἢὶΡ οἵ ἴ6 Βεθν]ο δὴ ΜΥ] δ. 
ΤῊ ψδηΐοῃ |8γδθὶ 18 ἀθϑοσὶ "θα 88 Ῥγορασίηρ μ6ὺ- 
861{ ἴογ ομδ οὗ {π6 Ὠἰχῆι Γοϑἰΐνα]8 οἵ {}}18 φούδειε, 
Δα 88 ηὐδπαοηϊηρ ἸΟΓΒ6) ἴο ΒΙΣΆΠρΟΙΒ ἰἰκὸ ἰῃ8 
νοις Μοπιόῃ οἵἩἨἉ ͵ΒαΌΨ]ΟΝ ; ἰποθηβα δηὰ οἱ], {6 Γ6- 
ἴὉΓ6, ἴοῦ ὅΠ1|ὸ βΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ἃ γα] σίου Β ΘΟΥΘΙΏΟΣΥ. }- 
γεν, 42. ΠΠ (ΠῸΠ). 8 λυπιπιδο; Ἰδμοο, ἔγοπα 

[6 βουηῃά οἵ {μ6 ποῖδβο ἰΐ πηδῖ.68: ἃ οσζοψά, ἴζοοβο, 
ἴῃ ἃ ὕϑδὰ 8086. 18 ὮΘΣ, ροϊπίίηρ ἀνναν ἔγυπι [6 
ἤσιαγο ἴο ἴΠ6 [αοὐ. [Η ΕΝΟΞΤ' : “ ΘΘΟΊΓΘ Τ] ἈΤΤΩΌΓ, " 
ΑΥἸδὶηρ ἴγοση (ἢ6 δε] “σον άθῃϊΐ ᾿ῃογοοῦΓβο οὗ (ἢ 6 
δἀυϊ]σοσα ἢ (ἢ δά] ογθϑϑοϑ, ΓΓοῖὴ ὕΠ6 ἔοβιὶ- 
γὰ}5 ψ ἢ τ γο ΠΟ] ὰ ἴογ [6 βοδ]ϊηρ οἵ γΡο] τς α] 
{τἰοηἀϑηρ. Εν.: “Ἅ]}}16 ἃ ργοά]εββ βου την 
τοβουπάθα ἐπογοαῖ," ΚΕΠ,: κὍΤηο Ἰουἀ οΐ86 
ὈσσΑπιο 8011: ([ἢ. Ηδν. τος8}}8 [6 τϑοῖκ]οβ8 
ψΔΏ ΟΠ η688 Μΐοἢ Ομαγαοίουζοὰ [Π6 ΜΌΤΒἢΪΡ οἵ 
ΑΡὨγοάϊϊ πὶ ἰη6 Εαβὶ.}] ὙΤδὸ Ἰουΐ, ἀοπιϊηδηΐ 
γοΐοϑ, ψ ὰΐοὴ ἰ8 δἴοπθε δοαγὰ ἱπ Το γβα]οπι, 15 
ζυγι Ὁ Ἔχρ αἰ πο 858 0066, ἴτοτη [ἢ 6 ἴδοὶ παῖ 1 
8 [1:6 νοΐοδ οἵ [Π6 στεδῖ (μοι 1688) ται! τυ ἀ6, τίς ἢ 
διὰ γμοοῦ, ἰρὴ διὰ ἴον, ψ} ΨψΒοτη ἰλιοθὸ 
ὉὈσουχδΐ ἔσζοιῃ ἐπ τ] άθσιιθθα (νοῦ. 40, ““Ἰηθη 
ἐοπλΐπς; ἔγουῃ ἴα) αββοοίαῖθ [Ὠϑοτηβεῖνεβ (ὩΝΝ 23, 

Ηορῇ. τρδῖκοβ ἃ ρϑτοῃοιηδβίδ ᾿ν 1} Ὁ 210). ἐ Βγ 

τη ϊ8 [86 σοΑ] ἰἰοη ἀραϊηϑί Ν᾿ ΘΟ ΟΠ Δ 6Ζ2ΖΑΓ, αἰ γόδν 
{το ΘΠ ΠΥ τοίθ ἴο, τηυϑύ “Ὅ6 πιϑαπί, ποῖ (ε8 
Ἠδηρβί.) “[η)6 ρστοαῖ δπτὶ- Αββυτίδη σΟΘ] 0 ἴῃ 
{86 τἰπιο οὗἨ ΗοζΖαϊκ 8 ἢ,᾽ νι} σἢ οδὴ Ὀ6 πο αἸδπχοηΐ 
ἴῃ {Ππ6Ὸ τί μθῃοδβ ἴοσ πιάρτησηῦ τείοστοαὰ ἴο ἴῃ {818 
οἰαρίοσ. [(Αἰοογάΐϊηρς ἴο Ηρηρδῖ., ὈΝΝΣῚΘ ἰδ ἃ 

τϊχοὰ ἴοττη ἰπαΐ βρη βεβ Ὀοΐὰ ϑαθοδηβ δηὰ 
ἴομοΓθ, ἰΙοοβα ὈΔΓΌΔΥΔη5, Ὀεδί(ἰ68 ἸΠΔῊΥ ΟἴΒο 8 ΤΟΙ 
Α11 τὰς που; δηὰ [6 νουβο ἰοῦ ἃ Ὅ6 τοίοτγοα ἴὸ 
Ῥο ἐ{ἰς 8] ἐοπηφοϊίοπβ 1 ΕἸ ϊορία. (188. χχχν!. 
9, ΧΙ, 8, χὶν. 14: 2 Κίημβ χὶχ. 9; 1848. χυνἹ].}} 
Τηαῦ [6 ΡΘΟΡΪΘ οὗ [8Π6 πλυ] ἐπ ἀθ, ν'ὴο τὸ {ἰὸ 
ΒΒΔΏ1Θ 88 ὕΠ6 “ὙΠῸ ΠῚ ΟΟΠΙΙ ἴγοπι αἴ  οὗ νὸγ. 40, 
ΤΟΡτοβοηΐ ἴἢ6 Αββυγίδηϑ (ΚΕ11) σαηποῖ Ὀ6 ανὶ- 
ἀδπορὰ ὉΥ 188. χχχίχ, ὃ, βίποθ ὕδιοβο πηθητοποὰ 
16 γα ὅτ Βεαθυ)]οπίαηβ, ἐπογοίογο (]ια] Δ η8; ποῦ 
80 [6 ἀταπὶ τὸν ἴσο 6 ἩΠΙΔΟΣΏΘΒ6 (ΠΟΓῸ 
Καὶ] πιβκεβ ἽἼΞἼἽἼΦ οιτεβροπὰ ἴο ὉΠ ΘΌ ([}) Ὀ6 

[πὸ ΟΠ δα ῃ 5, ἢ ὅγὸ αἰζοσνιαγὰβ σ4]]οα “ τρμ- 
ἐ008 πηθη." 1:6 δή ἀϊ(οι : “ἴγοηι [Π6 ν 1] ΘΟ 688,᾿" 
ἄοεβ μοἵ (48 Ηᾶν.) τοίεσ ἴο (16 Αγ Ὀϊδη-ϑ γτίδη 
ΜΠ] ΘΓΏ 688, ὙΒΊΘ ἢ βορατγαῖθι! ΒΑΌΥ]οη ἤτοι 616 85- 
εἶπ6, Ὀαὺ ταυϑῦ Ὀ6 ἴδίκοι) 88 ἃ δ  }6 818 ἴο ΜΙ, 

---ἰτοῖὰ {86 τορίοῃ ουΐδβι16 Ψ6τπιβα θη. δογιβ4] 6 τὰ 
ΔΟΟΟΡΓΟΪΏΡΙΥ ΔΡΡΘΔΓΒ᾽ 88 ἃ ΡΟ] 164] Παυ]οῖ- ἤου86, ἢ 
νι ἢ 086 οοιμΐογραγὲ ἴο 1:6 παῖῖνα τυ 6, 
ὙΠ} 0Π16 1 ἢ οἶθγ ΔΘ -ΟΥΥ, 8 Τοττηθα Ὀγ [ἢ 6 [ογοὶ μη 
ἀἰδβοι εἴς γα Ὁ }]6, [Π6 μο] {68} δοῖδ οὗ {6 σοι] τ οἢ 
δμδϊηδὶ Βαῦγίουῃ. [Π|||Ζ. ΒΌρροβρθ ἴε ΑΥΔΌΪΜΠ8, 
Ῥράμηϊϊοα, πὰ ϑαθόβηβ. ἢ δὰ ἐπ 1Ποὲῦ ἤαηικ 
[116 σοπιμηοτορ Ὀοΐν ρθη ἔπ Ῥοιβίαι Οὐ δηὰ {ἢ 6 
Μοαϊτοτταποα. Βα οοτῃπιθγοΐα! το 0.8. ἈΓῸ 
ποῖ ἴῃ αᾳιηιορνίίοι, δραγὶ ἔγοπι πὸ αοῦ ὙΠΟ ῈΓ 
Βα ἢ σου ιἰ Ὀ6 ἀορίοϊρα 88 Πιαι]οῖσν. Α.8 18 δοιη- 
τη ΓΟΪΆ] Ἰ ἢ σ ἤν αν 5 ἀ1ὰ οὐ μα55 [ΒΓΟΌΜΙΗ ΘΓ Βα] τη, 
ΠΟΥ πλυδὺ ᾶνα Ὀδοη ἱηάδιορα (Δοσοταϊπρ ἴο ΗΖ.) 
ἴο βὼ {μι Π0Υ ὈΥ δρμοσία! οἰγουϊηδίδηοοβ. ἔν. 
Το ΒΒ ὈΝΝΪΌ 848. ἃ ρμδίποιῖο σοροϊ οι οἵ 

δ 21, δΐποθ 86 ἐγμῃβίαῦοβ: “ἀπὰ [ὉΣ τωθῃ . . . 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Ὀσουραῖ ἴγοτα [ἢ 6 ὙΠ] Δογ 685, ΓΠΟῪ Ἰαϊᾷ Ὀγδοοὶεῖδ. " 
εἴ4,) Τὴ σίνίηρ οἵ ἴθ Ὀχϑοϑὶϑίβ δπὰ {119 
ΟΣΟ 50 ΒΟ 6 σου ἱπαἰίου δραϊηϑί 
ΝΟΡΌΘἨ Δα ΠοΖΖαγ, χοζοστοα ἰο, ρτομχίϑοιὶ ἴο σγοὰεὶῦθ 
Φυάδὴ δηὰ βγϑθὶ δ8 οὔ Κιηράοηιχ (ὑμεγείοτα 
κσΡΟΨ ἢ," ἴῃ [Π6 5 ᾳ0}}}γ), δῃηὰ σΘΏΘΡΆΪΥ, 88 [118 
ΘΧΡΥΘδδῖνὸ Ῥ6Γ8116] ἴῃ Οἢ. χνὶ. 1], 12 δίιονβ, ἴο 
Τοδίοσο {ππθπὶ ἤο ὑπεὶσ δποϊθην αἰογ. ὅϑυο ἢ νν88 
186 μαρ]οῖ- τοινασὰ χίνομ ἴο ἴΠ6 Δ] ] ΘΓΟῸΒ ϑνοιπθὴ 
ον 118 βἰἀ6. [Ατοοτάϊηρ ἰο Ηᾶν., τὸ τγογὰβ 
θεΐοκθη ἴπ6 86] -Δἀοτῃμηεῆίξς οἵ ἴῃς ψοσθη ΜἸἢ 
8} 6Υ6 ἴο ὑπὸ στον ἃ (7). ΦοΓοπῚΘ ΒΌΡΡοβδδ ἰμαὺ [86 
ΜΟΠΊΘΙ δὰ 80 ϑιογποὰ ἐποὶγ Ἰόνογα, ὑπαὶ ὄυθῃ 
ΤῈ ὙΟΓῸ Ὀγδοοϊοίβ. ΗΖ. ὅπα8 1 ἰδ ἐμαὶ οί 
Ἰαηάπ μα Ὀδοσπιὸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ τίς, Ὀπΐ 4150 Ἰυχυτὶ- 
οὔ, ἐγοι ἢ ΘΟ Π6ΓΟΘ.] 

γεν. 48. Τα ᾿υάσρμπηεπῖ- θοάϊηρ ϑοηΐεῃςς οὗ 
αοἀ ὕροι 8βιιοῖϊ δροιηϊηεϊίοηβ. 11 ὙδὲξῚ θὰ τὉδῖκϑι 

ν 1). πδῃῦ, 1ῃ6 ταηβἰδιίοη ποιὰ Ὀ6. Αν 

δαὶ ἐο, οὐ οὗ, οἴοε. Το οἹάδγ {τδμβδίοτε Ἷοῦ- 
προῦ (86 Ἰαῖΐες ψοσὰ ψῖ ὩΝΒκ δ), δπὰ βυρρ!)Υ 

3, ὁπ αὐ ογίεδ, [016 ΠΊΟΓΘ πὶ: ἀδσῃ ἰακα ἱΐ ἴῃ {Π6 

8816 δοηποοίίΐοη, Ὀπΐ δεουμαίίνοϊ νυ: 75 γοίαξίοη ἰο, 
πΟ ποτα σαραδίε ψί, εἴο. Ἡϊΐ. ἃ5 α' φυδδίϊοι: 
“4 )οοβ {πῸ ἰδιθὰ οἷο Ὀγοβθουῖο δα] ζοσυ 1 ὅ0 
ἃἰηο Ηθηρβῖ.: “Ατὸ δαυ)ίογίοϑ ἴο 1π6 [λάθα ἢ ἡ. 6. 
8}}4}} Π6Ὶ δ Ὁ] 68 80}}} σὸ οἷ ἴο ἴ6 Ψοση οὐἕ ἵ᾿ 
1:6 δυθ]οοῖς ἴο 5" (ἴοσ πιο ἴῃ6 Θϑγὶ γοδβ : 

3)}}» ΠΤ) ἴδ, δουογάϊπρ ὕο ΒΟΙΊΘ, ἴη)6 ἈΌΠΊΔῺ ἴῃ 

αυσβίΐοη (ἢ; ὃ ἔνα] : “"“ΝῸΝ δ᾽ι6 4180 ψγοϑο- 
οἰῶ ΠΟΥ ᾿ἩΠογθάοτῃβ,᾿ ἐ.6. δ πὐἀδὴ ἰβ δ ϑδιῃησα , 
Δ οΓΪηρ ἴο οἴδιεγβ: ΠΏ), ἴβκθῦ βΈΏΘΓΆΙΥ 

85 δαι]τογουθ οἰ ασδοίοσ ἀηα οομπάποῖ; ἀμπὰ δ" 

δ πμρονὴς 6 51}}} βυγνίνι πα, ἱπαθβίγυςι  Ὁ]6 
ον άπθβθ, δ᾽ μου σἢ ἴη6. ψοτπδῖ ΠΟΓΒΟΙ Γ ἢλ8. "- 
ΠΟΠΔ6 δ γίνε ]οὰ : “ΝΟΥ 8}18}} ΠῚ Ἰο ἀπ 88. ἴδιο} 
ὅο πον ηρ " (ΗΠ12.). 1Ὁ 8 ᾿ο88 ἰογοθὰ ἴο 
δδβυ τη ἃ ηπεβίίου, ἘΠ ΔΡΡ 168 ἴη6 γοβυ]δηῖ 

ἘΣ πῦϑ ἴο Ῥδγδιηοῖγ, μα] οτῖθα, πὰ δά]- 

ἴογθ88,  ΏΪΟΝ Ἔχργθϑδ8θ8 ἡ μαΐ δῃοι ἃ ̓6 16 δοῃβδ- 
4 θη 66 οὗ δ'η, Ἔνθ Ὀείογα πὰ ρστηθιῖ ἀθεσθθβ διὰ 
ὀχθοῖιοβ ΡυἸδτηοπί, [ΗΈΧΟΒΤ.: “4 858)4}} δὲ υ]- 
[θυ 168. ὕὲ 511}} σοχητ ἴοι ὄν ψ ἢ ον ̓ " ΤΊ]ε 
Ἰ,ονὰ οδηηοΐῖ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 50Ὁ ὴ {Π18, Ηδ Ἰδὲ αἱ 
Ἰοηρὶδ τᾶκο δὴ θη (νοῦ, 45). Ῥ]Πρ δου γοηΐ θοῦ 
δ: “θη δὴθ 8 80 (0 Π6γοα}}" Αβηῖ:, 

““Ὑ[ δ')6 φοῃ εἶ 68 ἴο ὈΪΔΥ͂ ὑπ ναπίοῃ."᾽)}-- ὁΓ, 
44. κε 2») δ 1ῆδ8 οὔ ἐχμοβὶ οῃ οὗ ΠΣ ἴῃ 1116 

ῬΓΟΥΟὰΒ σοσβο. ΟἿ [}18 ἀοιουπί, ἐμπογοίογο, ᾿πὰρ- 
Ἰηθηΐ 8 ἰδυδηοοὰ ἴο ἀῤβοθπαὰ ρου ἴποδα τ ἢο 
ἈΓῈ Χμ [ὉΓ ἰΐζ, Φεογυβαίομι, 88 βίδίε, δηιὶ 68 
ἷ8 ΟΧΡΙΘΕΒΙΥ δαἀάοα, ΤΕρΓεδεηῖβ 016 ν᾿ 016 ρθομῖο. 
Οοτῃρ. αἷβο οἷ. χυὶ. 80. --- ἰδκε. ἃ αηΐφαδ μ]υγαὶ. 

-- ον. 456. Το Ἰυάροβ δηὰ ὀχϑου τ] ποτα ἀγα 
οα]]οά τί ρμύθοτιθ--- Ομ. οἵ νϑγ. 24.---Ὀθοδιιβο ὉΠΟΥ͂ 
ΟΑΙΤῪ οὐδ Οοὐ δ ἡ μίης οἴ ΠΟΙ ΟΥΤηΔΌΪν ἴο {}16 
)υάρτηθηΐ ἀρῃγοΣ γαῦο ἴὸ 8116}} ᾿οπιθη (388. χ]ῖχ. 
24). ΑΑἍἰ Ἰποχα] “Ομ ρατίβοηῃ Ὀδίννοθη τη6 (Πα ἀθλῃ 
διὰ {Π6 εν 18 ποῖ ἱπίθη θά, ΠΟΙ ἅτε Ὠγορ οί 
αηά τἱρῃύεοινυ 6 «ἰοῺρ πε ρΘορὶ]θ ΓΒΘιηδβοῖνοϑ 
ἴο ὈΘ Πρ ΡΙΒες τ ΟΡΘ.; οΒ. χνυὶ. ἐδ... Οστηρ. δὶ 
να. 87. 
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ψετα. 46-49. Τλε ὕμάρτνηοπί. 
γοετ. 46. Αοοοτάϊηρ ἴο Ησηραίὶ. δπὰ ΤΩΘΏΥ οἴδιοτα, 

8 δάάγοββ ἰο [86 ρῥγορδοῖ : “" Βείηρ ἘΠ ἴῃ {}10 
πιϊρηϊ οὗἨ Ῥγοόρῆθου. ΟἸἾΠΕΓΒ ΒΡ ΡΡΟΒΘ ἴΠ6 ἰηβη. 
δΌνΟ]. ἴο πὰ ΕἰΠΟΥ ἴοῦ 1ῃ6 1ησοβηϊΐία 8ι} Ρ6ΓΔ. 
αϊ., οὐ (ΗἸ1Ζ.} ἴῃ6 15ἴ ρμεγβ. (ἢ. χχὶ. 81). -- 6 
ΘΟΣΏΡΘΩΥ τοίη η8 ἔθ σΠαγδοῖοῦ οὗ {86 ᾿ἀλδύηε: 
ἀδβογίριίου οἵ ἰδ ΟΠ ἄθδηβ 88 “" τἰχίϊθοιιβ,᾽" 
εἰ. χνὶ. 40.ὡὈ. Τῇδ Ποαΐμοη ἄγ [8 580] οἰϊουΒ 
δϑοιιϊς ᾿παΐῖ ὙἘΙΟἢ 5γδοὶ, Δἃ5 ἃ ἐοπχγομαίίοη, ᾿δὰ 
πορ]ουϊοα ἴο ἀο (ὑπερ. Χχ.).--- Α8 1π [ἢ 8 ῥγονίοιιβ 
γΟΓΒΘ, {ῃς Τηᾶ8ο. ΒΓ Χ ̓ ΠΓΟΓΟ Βα ρο8 1 ἢ 1} (6 Ὡ}., 
«[Π6 τοίογθησο μδϑδίησ ΟΥ̓ΘΡ ἔτοιῃ ἴῃ ἤἥραγαῖινεο ἴο 
ὅπ δοϊιιδ]--- [6 τηϑη 1 αυοδβίίοθ. Οὐπρ. Ὀοβί 68, 
αἷι. νἱΣ. 21, δῃηὶ δ δθαϊ. χχυ δ. 25.--- ἌΣ. 47. 
ΤῊ Θοταρθῃν.--- ἢ 6 ΟΠ δ] ἀθ8ῃ8---αὐαΐῃ τηλάθ 8ρε6- 
οἶδ}}ν ῥγοϊηϊπθηῖ,. Οθδνθ (οοτρ. αἱ οἷ. χχὶ. 24) 
ἰδ Π6ΓΘ πιϑοα ἴῃ 118 παίι γα] 86}86.--- ΟΠ. ΥῸΓ. 26. 
-- δ γ. 48. εν. 27, οἢ. χνὶ. 41. --- 3 53»), δοοογὰ- 

ἴῃ ἴο ΟΕΒΕΝ., ἴὉΓ γἼ9)7)), {ἴῃ ΕδὈδίη. Ρυπο- 

ζαλίΐοι δ6 τηδίηἰδίποα ; οὐμογυγίδο ἰξ οουἹὰ Ὁ6 
τιϑδὰ : γηρῖ). ΝΊΡΙ. ἱπδίθαά οὗ ἃ χηΐχεα ΝΊὮμδεὶ. 

Πεϊοστοηΐ Ὀεαθοῃ [ὉΓ 811] ῬθορΊδβ, 88 ψϑὺ, 10 ; οἷ. 
Υ. 1ὅ. -- εῖ. 49. 3)7}}}. ΔΟΟΟΓΠΪΠΖ ὕο 50Π16: {}16 

ἩΓΟΤΊΘΠ, ΠΑΙΉΟΪΥ, σἰτη ΓΠεῖΓ ἐοηρίι 8 ; δοοογάϊηρς 
ἴο τηοβῖ : ἴΠ6 ΔΥΘΏΡΟΓΕ πορα ἴῃ νον. 48,---ἰ γΟΓῪ 
ἀεοὰ. [(ΗΙτΖ. : “πὸ ὨΟΑΥΘΏΪΥ ΡΟΘΓΒ.} [ἢ 
ΟΠ ΒΘΠ]ΊΘΠΟΘ οὗ {1118 ΤΟσΟΙΏΡΟμμ6, ἴποϑθ ΨὲΠῸ δ1Ὸ 
κιι5 Ἰυά σοι Ὀδαᾶγ ἱπ {Πποῖγ Ραμ Βτηθῦ [πὸ δὲπα οὗ 
Ὁ} ἴδοι ἴποεθ Τοσοαϑοῃθα ὈΥ ἴΠ6πὶ, οοτηϊπὶ δὰ 
ὙΪΠῚῊ, ὁ. 6. ὈΥ͂ Τη68Π8 οἵ ἴδεῃ. (γ εγβ, 7, 80, 87.) 
---Οἢ. χνὶ. 58. 
[“ ΤΊ οἹοδβίηρ ρατί οἵ Ὧϊο ἀδβογι ρυο ἢ ΓΟΡτοβοη δ 

ἴΠ6 ἔννο ΟΠ,ΘΠ, πα ΘΒροοία!γ [6 ὁπ6 ταί ρϑγ- 
δοιιλίύειΐ 186 Ῥδϑορὶο οὗ Φπ64}, 88 ᾿ττπε ἴο 
πὸ Ἰ᾿αβδ ἴῃ ἐποὶν τἰοκοαὰ δηα Ῥγοῆίρσαϊο σΟΌΓΒΙΒ. 
{ῖκα ῬΘΓΒΟΠΒ ἰῃ {6 ἤΠ4] βίασεβ οὗ δδῃἀοπιηθηΐ, 
ἴον νγϑηΐ οἷ τοι πα ἴῃ ὉΠ 6 γα γ8 οὗ ον], πἱποῃθοκοὰ 
ὈΥ͂ 411 186 ἔγοι!} 68 δὰ ΒΌΠ Πα ἴο.5 ΠΟΥ πδὰ οχ- 
Ῥιτεπορά ἰῃ ἴῃ6 μαϑῦ ; δῃὰ πον, {πιογοίογο, 88 
αὐΐοι]γ τοργοραΐδ δηὰ δαγάοποὰ δῃὰ ἢ ρο]ο88, 
1Ππὸν τηιϑῖ Ὀθ διἰἰυήρσοι ἴο 6 ἀοοιη ἀρροϊηϊοα 
ἈΡΑΙΠ 50 μιιο ἢ ἱποοιτίριὉ}]6 ἀπ 5ῃ ἈΠ} 6688 Οἤπάογε. 
ἕο ἴῃ ἀο]οδι ΒΙΟΥΥ ἐπάβ. ΤῊ ρῬτοόρῇοῖ Ἰο0}8 
ΟἾ]ν, ἴγοπι ἢγηϊ ἴο Ἰαβὲ, ἴο [ἢ 6 ουϊτθο οἱ ογίπιο δπὰ 
ϊ5 ἀόβεσν θά ΤοΟΟΙΡΘΠδ6 ; δἰ ἢδ ΑἸ]ον 8. {}|6 σῃΓ- 
ἰδίῃ ἴο ἰἰγοὸρ πὶ πουΐ ὁπ6 ρἼεαπη οἵ ἤὮΟΡ6 δὲ ἴο {88 
[υὐῦγο. 16 8β665 {παῖ ἴῃ ΠΑΙΉΠΙΘΥ οἵ {168 ἸΑὉῪ ἴῃ 
ἐϊ8 δ᾽ γοηροβῦ ἴοτπὶ 18 ποοοα ἴο Ὀγθακ 6 πατὰ δηὰ 
δίοηυ ἤεαγῖὶ οἵ 86 Ρθο}ῦθ. 80 υὐχοπὶ νὰ ἴδε 
ΟΆ]}] [ῸΓ ἃ ψόσκ οἵ οοηνίοϊίοη, ἀπ 80 στοαὶ {116 
ἀδηρεν οἵ {παῤ ποῖ ὑοΐηρ εἰεοῖθ }]γ ὙΤΟΌρ}, 
{πὴ Π6 Μοῦ ὰ ποῖ ἀτὸρ ἃ ψογὰ δ οἢ τϊρμῖ 
᾿ρηύδη {πὸ ἔπι ργοβδίοι οὔ σοῦ ρον ἘΠ δὶσ τ πὰ 8, 
οΓ αἴοτγά 186 Ἰυδβὶ ὄχοιβα [ῸΓ ἀααγ. Ἢ 18 πὴ 
15, ΝΟῪ ΟΥ πον γ, 7 πηθροαὰ ὈΥ 1116 δοη86 οὗ τρῶς 
διὰ ὙΓΤΟΏΩ ΟΌΓΓΘΟΙΐ ἈΠΊΟΠΩ ΤῸ, γΟΙΓ ὁοπάποῖ 
τονατὰ Οοἱ 061}8 ἴογ Ἰυαϊρτπιθηὶ νὴ Ποῦ ἸΠΟΤΟΥ, 
Δληΐ 1 {Πογ θὲ ποῖ ἱπιπιοα ἴον ἀνα κοποὰ {πὸ 
οομίγιἰοη οὗ βίποο το Γοροηίδῃοθ, γοιι ἤν ο ποίη 
ἴο ἐχρεεῖ Ῥυῦ 16 πιυδῦ ὉμΒραγς νἱδὶ αὐ 08. οἵ 
π τα]. ̓ ᾿-- ΕΛΙΚΒΑΤΙΝ 8  χεζίεί, Ρ. 267.---. Ε.] 

᾿ ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ἘΕΡΙΕΟΤΙΟΝΆ. 

(δεε οςοῖ. Ἐεἤοο. οἡ οἷν. χχ. δῃι οἢ. χνἱ.) 

1. Α6 οοῃίγαβδ 18 8ὴ ἱπδβογοιΐ ο]οιηθηῖ ἴῃ 8]] 
Βυπιδη ἀονοὶορπιθηΐ, 8ο Ππτοῦρσἢ ἰῃ6 ῬΘΟ}]6 κασ' 
ἰξοχην, διηους ἴδε ΡΟΟΡΪοβ, ἃ ἀμ] δι ἱχητηραξδίεὶν 

ΔοσοΟΙηρδηΐθα ἰδθ ογοϊυϊίοη οἵ ἴδ ἰτίδὰ οἵ ἰδ 
ὑγίαγο 8 ἴο [Π6 ἀοάοοβά, ἰῃ ἐΐ8 τοὶ αἰ νθηθβα (οἵ ἴῃ 9 
ἴο ἴῃ 4) ἴο 186 ΜΟΓΙα ἢ8 8. ρουτηθαεϊηρ ἱμ Βι6Ώ 66, 

ΤῊς ἵνο ἴοοὶ οἵ 1π6 6]] ρθε {1 υδίταϊο [Ὁ ἃ8 186 
Ἀἰβίουυ οὗ [118 Ἅσἤοόβθῃ ρθορ}]6 ἴῃ ἐμεὶγ οὐνἱῖ. Ενϑὴ 
ἴῃ δῇ. χὶχ. (οορ. ὑπογον ἢ Ποῖ, χχχἕδ.), 
δοβθρὴ, 88 δραϊπεῖ δ ἀ δὴ, ἰ8 ῥγοιπίπθηΐ σοπιραιφὰ 
τὶ {Π6 οἴδετθ, ΗἾ ὑπ6 ἢτγβί ροβι(ἰοη ἰἱπ ἐπ 
ΟΆΤΩΡ ἯΔ8 δἰ] οὔϊρα ἴο ΨΦυάδῃ, δῃπὰ ἃ δίρῃδν Ἰαγρθ 
οχίθηῦ οἵ τοιτί ΟΥῪ πῃ ΟἝἤδδη Ὀεβίονοα οἱ ἰΐ, ἴο 
δοδβθρὴ (αμὰ Ερἢγαὶπι ἴοοῖ ῥγθοθάθηοοα οἵ Μαῃδθ- 
56, ὅθ, χὶν.) Ὀοϊοηχοά ἰμ8 αἰδιϊποϊίοι οἵ 
Γυγπ βίη ρ [86 παίίοι τ τ Φουα, {μ6 Ἰραάοσ οἱ 
πὸ μοϑῦ δηὰ δοπατογὸῦ οἵ ΟἌΠδδη, 88 ν}6]} 88 οἱ 
Ἰοηᾷ τοϊαϊ πίηρ ὑπ6 ΤΑ ΌΟΓΏΔ.]6 ἴῃ 18 ταϊβὲ, (Εοτ 
ἴδε Ἰηἰερεπάθποο οἵ Ερἢσδῖπλ ἴῃ {πὸ τηθ οἵ [86 
ἡυάρεθβ, ὀοιηρ. δυάρ. νἱῖ]]. 12; Ῥ5. Ιχχυ.) ΤΊιΘ 
26 δ! ου 5 , Ψ}}160}} οὈὐα! ϑιὶ θεῦνθοῃ [86 ὑπο ΔΡρέδγβ, 
αἰτοῦ 841}}᾽8 ἀθαί, ἴῃ Π60 Ἰεϊράοιῃ οἵἩ 5} Ροββοιῃ. 
ΟὨΪγ [16 σεπίγα Ζίηρ; ΡΕΓΒΟΙ ΔΙ οἵ ἃ Ἰλαν]ὰ πτα8 
ἙΆΡ80]6 οἵ υῃϊίγίπρ [Π6 οχί βίη ἀϊια)] δ. Ὑ 
{πὸ ἔτο οἵ εἰδοογά, ν᾿ Εἰς σοποϊμοα ἴο 5πιοι ον 
Ὀθμθδίμ ουξνγατιὶ ΠΟΣΠΊΟΗΥ, μου 8ῃηθα [Π6 τ Ὁ 6]- 
Ἰΐοῃ οὗ ΑΡβδ]οπὶ δπιὰ {16 τονοὶξ οἵ ὅ᾽"οὐὰΔ. ὕπά8γ 
ΒΟ]οσηοῃ, 1 8 ἴσο, 1Π6 βΊΟΓΥ οἵ [Π6 παύϊοη 51] 6 ποϑα 
ἴον [186 πη 68 ναγίδησο οὗ ἴΠ6 ὕννο ἰγῖθ68 : δι 
δοΙοπιο π᾿ 8 ροϊ γυποίβεϊς δροσταίϊοη ἴγομν [})6 Ἰη0Π0- 
1Πιοἰδιὶς Ρδίἢ ᾿πίτοάισοα δὴ δά [ἰοη8] δ] οπιοηῖ οὗ 
αἰνϊβίοη. ὙΠ θη βίη, ἱπὸ] πα ΐην [Πδὲ οἵ οΠοοδιη 
δηα {10 βεοθῃρ ὑσὶ ῦε8, μδὰ ἴῃ {88 γ᾿ ν ἀσοοπι- 
᾿ἰββοὰ 186 αἰνίβίοῃ ἰηΐο {π6 ἔνο Κίμμάοπιδ οὗ 
δα ἀπὰ [ἴβγδοὶ, {18 Τϑβαῦ οἵ βὶπ ννὰ8 δὲ 16 
ΒΆΤΩΘ {ΠΠῚ6 ἃ ἡ μτηδηΐ οὗ Οοιὶ ; [ῸΓ Ὑ ΠΙ ΘΝ, Πονονοσ, 
16 [ου πἀΔ [10 ννὰ8 ἰδὶὰ ἴῃ {πὶ οὐ σί ποιὶ ἀι8} 8) 
Ὀεύπνϑοη Φυάδ! δηὰ {ο86}}}- ἘΡΗταΐτῃ, δὰ 086 πΑΥ 
Ῥᾶνθιὶ, 3 ὅς οοιιγβο οὗ Πἰβίουγ᾽Υ. Τὴ ἴογῃ οἵ {116 
ΓΟΡΓΟΒΘΙ ΤΙ ΠΟΠ ἷπ οὐ σΠδρίοι γϑϑῖϑ ἢ {118 νἱοῖν 
οὗ 1}6 8) 6 εἴ, 

2. Ομὲ τρϑΥ͂ τοραγὰ ϑ0]οπΊο 8 ΡΟ] ὙΠ οἰβίϊο 
ΔΌΘΓΓΑΓΟΠΒ (6.7. 1 ΔἸΏρ8 ΧΙ. δ) 88 ἃ το πρὰ ρδῃ- 
{ἘΠ Ίβτη, ΟΥ ἃ ἸΠΟΓΘ ὉΠΥΨΘΓΒΑΙ, ΠΟΤΕ σοβηηΐοδὶ ρἢο- 
ψίβιη ; γοῦ ἢ͵8 τηϑγτίαρε {ἢ} ῬΉΔΥΔΟΝ᾽» ἀλη ρ ΠΟΥ, 
αἴ 6 ΘΙ Ὀορίπηϊηρ οἵ ᾿γἷφ γοῖρτι, τοιδῦ αν 
δχοσίθα βοΐ 1 Πιθη06 ΟὮ {Π|6 τοὶ χίουβ δἰ θ 
οὗ {Π Κίηράομῃη οἵὗἨ τπ6 ἴδῃ ἰὐῖρεβ. Απὰ ΠΟΥ 
οου]ὰ ἴῃς οΔ][- τ ογβ ἷ οὐ Φογοῦυοδηι ἤανα ὕδο 
ἰπἰτοάυοοα αἰ ποὺ πηδοίηρ αηΐνοτβαὶ ορμοβὶ οι, 
ὉΠΙΕ88 Ῥγδνίουβὶγ, ἀπ γί ΘΟ] ΟὨΙΟἢ 5. γοῖρη, τε- 
᾿ἰχίου δηὰ ρο  το8 πδὰ ἴδκοη α ἀδοϊάοὰ ουϊνατὰ 
ΟὈἾ881 Νοῖθ α͵80 βοϊοπιοῃ Β σοϊῃηπιογοίαὶ το α το ὴ8 
1ΠῚ ΑἸ δγοπῦ σου τῖο8, ϑγτία, Αταρία, Ερνρί, 
Δ ΘΒΡΘΟΙΑ ΠΥ }}18. δἰ] δησο τι ἢ ὕπ6 ΡΒ ΘΟ ἶ Δ} 8. 
ΤῊ 6 ΤΟ] ΓΑ ΠΟ. ΒΡΙΆΠΩ ὉΡ ἀηά 6 {116 ἐῃ|Π] 6 09 
οἵ πε 6 δηκ ἱπίεγοοιιγβθ, ν᾽ ΒΟ ἢ. ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΤΥ ὈΘΟΆΠῚΘ 
ἃ Το] σ᾽ ου 5 Το]ογι οι, ἀπὰ νι ο ἢ ννᾺ5 8[}}} [Υ ΠῸΓ 
ἀοἤηριὶ υΥ ῬΟΪ τ ἃ5 ἃ ἀοςοῖτίπα. ΤΊ.Ὲ ὀχαηιῃ]θ οὗ 
της Κίηροῖοι οα [816 ρθο}}]6, απὰ 1{ 15 οἵ Βα υ υΥ βίης 
{Π αἱ Θο]οπιοῃ᾿ 5 ΘΟ ΟἿ 0η8 1 [ἢ 6 οὐ], δπὰ ἢ 5 
ποεῖμϑη σα]ζαγο, σὰ ἘΠΕῚ ὁ.ἢο ἢ πο ογανίην οὗ 
Ἐρθ γαῖ δπιὶ ΘΓ δαβοοία ἴον [ῸΓ ἃ ΠυλΠ] οη-Μ ου] ϊν, 
τον απ ΓΝ, δητὶ- ΤΠ Θοσ το σονογιπιθηῖ.  ὅ5010- 
ὨΟῈ 18 Ὠδγοΐ ἴὸ 6 σοπιραχοὰ ἴο ἴπὸ στ ἢ - [ΔΈ ΠΟΣ 
Αὐυριβία, ἴὸ ν ποπὶ Ποδῃ ΟΠ] 1οἴδῃ ἐπ κ8 
1861}, 28 [πη Ἐοἠουπγδίϊοι 4180 ζ4}]8 να. Κ οἡ Ὠΐτη ; 
80 ΜΠ ϑΟΪΟΠΊΟΝ, 8.6 οοπηθοίοά ἴΠ6 ϑοηρ οἵ βοηρδ 
δηὰ {116 οττη οὗ {Π6 δροκίϑββυ οἵ ἴπ8 ἴθ {τ| 68. 

8. ΤΠ6 Εργριίδη Ὀἷα5 οἵ ϑοϊοπιοη, νυ Ἰη ἢ μαϊηρὰ 
πδύϊοδ] Θχργιββιοὴ ἴῃ [86 ΝΟΤΗΠ Ρ οἵ {116 τ]νοα, 
8 δοοοῃάθα ὈΥ {πὰ ΡΟ] ΟΥ οὗ Φεγοίκϑην, πο, 
ἱτηϊταϊρ [1186 ΟχθηΡ]6 οἵ Ααγοῃ δὲ δ νεῖ, ἔγαλιν- 
Ἰαπίθὰ ἴο 8γ6} {1811 801} 1.86 ὑτοσβ} ΡΜ ἰσῖν 116 
[μὰ 866} δὶ Μυτορηΐβ δῃὰ δ] 0ρ0}18, 1 Κἰιμϑ 
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αὶ, 26 9ᾳ., 2. Το Εργρίϊδη δηΐπ)8] ϑυτηῦοὶ- 
ἵκπι, τολιο ἢ νγ8 ὑΠΘΓΘῸΥ δρΌ] θὰ ἴο ΦομονΆἢ, νγὰ8 
8 ΠΟῪ ρστονίῃ ἴγοπλ οἷἀὰ τοοΐίϑβ.ι Οὐπιρ. νοῦ. 8 ἱπ 
οὔγ οπαρίθοι. ὙΤηΐδ σοτταρὶ ψουβῃὶρ οὗ Φρῆονδῃ 
τηονοὰ οἷὐἱ (ἢ βαῖηθ ᾿ΐπὸ 89 ογαϊΠΑῪ ἰάοἰδίτΥ 
(1 Κιηρβ χίν. 9), 80ὸ ἴπαΐ [6 οὕ ῬῚ 88 οἰ βοὶν 
Τοϊαϊοὰ ἰο ἔϊ6 οἵπον, 8ἃ8 ἴθ ϑοσοπᾶὰ οομπιηδπηά- 
τηδηΐ ἴο {Π6 ἥτβι, Ἡδσηρβί. τοτθαῦῖκκ8 νοΡΥ ἸυὯ γΥ: 
““Βγ ἴτ9 ἰηϊτοάποίϊοιι οἱ [86 ψΟΓΒΗΪΡ οἵ ᾿τπάρεβ, 
8 ὈΓΘΔΟῚ ψγ88 Πηδι16 ἔῸΓ Ὠ6Δ [6 ͵8η], [Πτουρὶι τ ΠΙΟἢ 
ἐδ τυϑηοα ἰγτυϑ. 50} }1γ.᾿ 

4. Α8 Εγρῦ 85 ἃ ΨΟΤῪ δῃηοϊθηῦ, οτἱ πα] δἰ σηὶ- 
ἤοδηοθ [ῸΓ [ἢ 6 βδιογοὰ }ι: δου, 80 οἡ με ργριίδῃ 
Ἱποηυπιοηΐ8, ἐν ἢ δ ἃ ΥΘΡῪ ΘΑΡΙΥ τἰπι6, 1116 Αδ8γ- 
τῖδ 8, ὉΠῸΘΣ {116 παπὸ “ὁ Β΄ δΓΙ, ᾿ 8Γ6 τοργοβοηΐθα 
88 ἰη οὐ Βϊοῖ νυ }0}} {πΠ6 Εχγρύίαηβ. ΤῆΘ ΑΘϑΥΤΊ 18, 
ἍὯΟ ἢγσϑξ ὈὉγοκΚο ἰηΐο [ἢς Κιηράομῃ οὗ [5.46] ὉΠᾺΘΥ 
ΜΠ ΔΙΙΘΙΏ, 81Ὸ, ἢ ἀουδί, ἴο ἴδ οοῃδὶἀογαὰ ἰῃ ἢἶ8- 
Ἰογίοαὶ οοῃηῃοοίίΐου στ ὑπαῦ δποϊθηῦ Κιηρίοτ : 
Ὀαὺ ὉΠ] πλ  Π ΑΓῪ να] ΟΌΓ, ἢ ἴ6}λ ΓΠΘΥ πγδά δ [5Γη6] 
ἴε6], απὰ ψῇ θῇ δχοϊεα 108 Ἰομσἴηρ [ῸΓ Ἀββοοία 0}, 
ὍΡΡΘΔ15, ὨΟ ΕΥ̓ Ρ, ἴο νοϊηΐ ἴο ἃ γθοθῃῦ ἔγθϑὶι γευῖνα] 
οἵ ἴΠ6 αποϊδηΐ Αββγυίδῃ ρίοσγ. Ῥὰ], ἴο Ψῃοπὶ 
Μροιδῆδιη νγ85 ΓΙ αἴδΥν, τᾶ δυ οθο εα ὮὉγ ΤΊ σ Δ [ἢ- 
ΡΠ βού, πὸ ρα 1ῃἴο σαρὶὶν ἐγ ἃ γμογίϊυη οὗ [πὲ 
ἱπμαὈἰ δηῖ8 οἵ ἴΠ6 Κίηράοιη οὗ {πὸ ἴδῃ {1068 ; ἴο 
δἷτῃὰ Κ΄ ΠΔΙ πιδῆθθοῦ δαροοοάοθά, ψῃὸ οοπάποϊεα 8 
6.}}} τῆοτ σου Ργμθηϑῖνο ἀςἐροτγίδιϊοη ὕο Αϑββυτγία, 
ὙΠ1Θἢ Ὀδοαιηα σοπιρ᾽ εἴθ ὉΠ6ΘΓ ἢΪ8 βθοομμὰ 8066 68- 
80, ἔξβαγ- δι οι), 80 ὑπαὺ [6 8Γ46}} 15} Κηρσάοιῃ 
88 θη τηδάο ἃ []} ἐμ οἵ. 

δ. Τὴ βυθνογβίου οἵ [8 Κίηράοτη οὗἨ ἧ[5Γ86] 
ὑμάον ἰἰ8 Ἰαδί Κίηρ, Ηοδβοα, ἡ οπη Θ᾽ ΠΑἸΤΩΔΠΘΘΟΓ 
ἰδ πηδάο {τὶ θαΐατγ, ἴοοῖκ ρΡ͵δοθ, Ὀεβὶ 468. οἢ δισοιηΐ 
οἵ [6 ὨδηκΚογὶπρ οὗὨ [6 ῬδορὶΘ δεν 8} }8η 665 1 ἢ 

ἴ, ν᾿ ΙΟἢ ὁη6 πιΐρηῦ 68}} 6 ΒουΘΣΓΑΤῪ 8[ἢ 
οἵ [Π6 ψ»ῇο͵θ Ρ6Ο00]6 (ν σ. 8) ; {Π6 δἰξδιηρίοα οοτῃ- 
Ὀϊηδίίου ἢ ἔσγρί δσαϊηϑὺ Αϑϑγγία δὰ ρτονοκρὰ 
8 ΠΟΥ ΘΥροαϊοη ὈΥ ΘΔ] Ιπβηοβεσ. Τὴ ἀσδίγυο- 
Ὥοη οἵ [βδοὶ τν88 ἴον {δῇ ἃ ““ ΚΘΠΊΘΙΏ ΘΓ Ψ ΉΘΠπῸΘ 
ἴδου τί {Ἀ]16η,᾽ ἃ πιετιδηίο τηογὶ (νον. 10). Βιιΐ 
θη Ὠοίοτγο [ῃη189, ΑΖ, [6 ΑΒαῦ οὗ (6 Κίηρϑ οὗ 
δυάκῆ, 658 δ αὰ οἵδοτγοι οπα οἵ ἢ18 Β0ὴ8 ἰο Μο]οοῖ, 
80 680 ἢ6 τοραγ θὰ [ἢ πιϊσῃί οἵἩ [86 Αβεγτίδῃβ 88 
Ὀοίίεν ἢ δι {86 πον οἵ Φοοναῃ. Οὐτηρ. [6 ραβϑαρδ 
οἵ ἰβαϊδῃ τοϊδῦϊνα ἴὸ πὶ ἀπά νου. 11 οἵ ΟἿΓ οπδρίοι. 
““ῊΥ βογνληΐ δῃὰ [ΠΥ 80} δῃι 1," ἰδ ἢδι βαιά ἴο 
ΤΊ Ἰαῦἢ- ΡΊ]ΘΒΟΡ : ὁ ΘΟΤη6 ὉΡ διὶ 6] νοῦ τη 6.᾽ 

6. ΤΊ ΒαΑυν]ονίδη-(}ι]  θδῃ γμοῖνοῦ, ν᾿ ἰσῇ, ΚΘ 
δυάπῃ, ντὰ58 ἀδροπμ θη ὁἢ. Αβεγτία, δοοζει {Π9 ἐπια- 
αἰπαίίοη οὗ δογϑαϊ οπι 80 βοιϊ αοῦϊν ον ἴῃ [Π6 {ἶπη6 οὗ 
16 Ῥΐίοι8 δοῃ οἵ [ἢ ροι]]εθ5 ΑΖ, {πδ΄ ὄνδὴ Ηρζο- 
Κίδῃ διισοα πὶ θὰ ἴο [ἢ 6 Γετηρίαἰτίοη. ΤΏ ὀχρθϑοΐδ- 
τίοΠ 8 Θητοτιαὶ ρα ἔγοπι ἔσγρῃ πὶ δα θα ἀν, δηά 
ὑπ μογὰ ᾿ιδὰ ἐξ εὐην! Ἐελη [6 Αϑϑυγδῃβ ὮΥ Ηἰ8 
Βαηά Ὀοίοστε Ζ76γυβα πὶ (3 Είηρθ χυ δὶ. 19); γοῦ 
ἨοΖο κί αἰν 8 ἰπασί μα το ἢ ΖΘ γΒ ὉΡΟΏ Ὠ15 ΤΓΘΑΒΕΊΓΘΕ, 
δηὰ ἀμοι {16 ἀδισιαν ν᾽ σῇ [6 Πθὴ γνἱος- Κίπρ οὗ 
ΒαΌγοη Πα 86ηῦ ἴο ᾿ΐπὶ (ρου μὰ 08 480, 885 ΒυΠβθα 
οομπ͵εοζιτοβ, νογ. 14, ἔγθβοοῦβ οἵ Βα ΌΥ]ΟΏ 8 Πόσο 8 
δὴ γγαΥτοσ8). ΤῊ6 ῬγΘροπιϊογαϊ ηρ νγου ] ἀ-ῬΟῦΤ τ 
Β66 18 ἴο ἱπο] πο ἴγοπὶ ΝΊπονοῃ ἴο ΒΑΌγ]οη. Ρετ- 
ἮΔΡ8 [Π6 ἀδδίγιοςί,οη οἵ (ἢ 6 Αϑυτίδἢ ΔΥΤΩΥ͂ ὉΠάδΓ 
ΒΘ ΠΔΟΒ ΓΙ Ὁ ἱποὶίοα [η6 ΒΑΌΥ]οΣ 88 ἴο ταν οἱ ἢ ΥΌΤᾺ 
Αβδουτίη. ΝΙΡΡαΩν (7}λ6 4] σον οΓΓ Αδευγὶπ ἀπά 
Βαῤιίομν) 88γ8 οοποογηΐπρ ἴμ6 τοϊαϊίοι οὗ ΒΑΘ ]οΙ 
ἴο Αεβυσῖα : “’ ΑΒΒΥΤΙΆ Χγὼ8 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΔῚΒ {16 ΤοΓο πγοβὺ 
Δα Ἰηοϑὺ δῃοϊοηῦ μ60}16. ΤΊ]ῖ6 ἱπηδοϊδηῖϑ οἵ 
Βιιΐηαγ, ἴΠ6 Βαν]οπ δ η8, οτο 80. 16 ΝΙηον το 
[84 ε]ενεῖθα τῃδηιβοῖνοα αῦονὸ ἰπὸπὶ Τῃτουσῃ 
Ὀγδνογν δητὶ ροοὰ ἰογίαπο, ἀπ {ῃ6 οἷ ΕΓ τϑοο, ὕἴο 
πο ὈεΙοπροί [86 τοὶ σοι πιοέγορο 8, 186 πηοοὶ 

[ογ1}}6 8οὶ], ἔα οτίρίη οὗὨἨ ἢ ἰβύοσυ, νν88 σοπι ρο]]οά ἴο 
Βιι πὶ ἴο [ἢ γουησοῦ, ΤΆΕΙΓ ΘΟΠΒύΔΗΟΥ τοροβῖο 
αἰ διηρῖθ αὖ τενοὶὶ βμονσεὰ ον Ὀἰ  οΓΙΥ ἴῃς ΒΑΌΥ- 
Ἰοπίδηβ [610 118 ἀΐϑρταςς,᾽ εἴο. Ἐχε Κ] 6} δος ἤσιη5 
Μ αι δα} δὰ [ΟΥΤΩΘΥΙΥ ῥγοάϊοίοα ἴο ἨοΖοκ δι, 
ἴο 600] ᾿ιἷβ ΘΆγπ8] ἐχρϑοίδιϊοηβ ἴτοπη ΒΑΌΥ]ΟΙ. 
Τῇ ΟΠ δ] ἄθαῃβ, αἴΐον ἀδδίσογίηρ ΝΊΠον ἢ ἴῃ οοτ- 
Ὀϊπαϊίοι ψ ἢ ἴΠ6 Μοάθβ, ““ βίθρροί ᾿πῖο 18 μ]δ06 
αἵ 19 Απαγγίαηβ ἕογ πᾶ δ} 8 νν6}} 88. βΘΠΟΓΑΙΪΥ, 
δὰ 818 4͵9ὸ οὐ 16 βδῖηθ δύο (Η:12.). Ἐν 
τηαϊηἰαϊποὰ Π6 βλτη6 αἰὐπάθ ἰοπαγὼ Αϑϑυσίδ 89 
ἰοναγὰ ΒαΌγ]ον, δηὰ ἐμ Κἰηρήίοπι οἵ 7παἀδῆ, ΕΠἰκ6 
τῃαὺ οἵ [9τ86], νγδ5 ϑαδνογίοα ὑπγουρᾺ ᾿ἴ8 μο] σαὶ 
Παυ]ούτίθβ (νυ γ8. 19 εαᾳ., 37) τ Εσγρί. 

7. ΤὨτουρἢ {818 αϊα] εἰσηϊβεοδιοθ οὗ Ερσγρί [ὉΓ 
[η6 τ. 016 Ῥθορῖο, {παι ταοῖΐνε οὗὁἨ Ἐ89  δοβδίοσιςο, 
“ὙἼἢο Ὁτουρὰς ἐπ 66 ουῦ οἵ ἴδ Ἰδῃὰ οὗ Εαγρῖ, ουἵ 
οὗ [6 ᾿ἰουθϑε οἵ Ὀυπάαρθ,᾽" δοαυΐτοβ ἃ δ Κρ 
ΡΟΙ 68] Ῥγοπιΐ θη 66. 

8. ΠΩ {6 ρθορ]6 ψῆϊο δὰ οοπιθ ουΐ οἵ 
Ομαδϊάεα ἰῃ ΑΌγαμαπ, ἴῃ ἴΠ6 Θηὰ Γοΐατηῃβ ἴο Ο4]- 
ἄεα, ἴΠι6 οαἶτοὶα οὐὕἩ {πεῖγ παύιγαὶ βίου ͵β. οοπι- 
Ρ]οῖοά. Τὸ Ὀοκιπηΐησ 8 αἰδοὸ [ἢ δηὰ, ““Μοτο- 
ΟΥ̓ΘΓ 1 8 ποϊο νοῦν, βαγ8 ΖιορΊον, “πὲ 85 ἴῃς 
ἀἰδρογβίοῃ οὐ προ κιὶπὰ ἰηΐο 8}} Ἰαπᾶβ ρῬγοιθοάρα 
ἔτοηι ΒαΌΥ ΟΠ, ΟΝ ἰδὺ δον 8 ῬΘΟΡ]6, ΟΥ δἱ ᾿Ἰθαδὶ 
τῆς κί ηράοῃ οἵ δά ἢ, 18 οαττί ἃ ἀνα ἰο ΒΘΌΥ]ΟΝ. " 
“ΤῊ ψΠ0]6 Πἰβύονν, ἔγτοιῃ ("6 Ἄἐχοάυϑ 1}} ποῦν, 
Μ)Ὸ8 ἃ οοηϑίαηϊ ργονοκίηρ οἵ ἀοάὰ ; τπεγείοτε ᾿ἰ 
τηδῖ δ Ἰαϑὲ ἀὐἷηκ ἃ οὰρ [Ὁ]} οἵ ἱπάϊριηαίίοη. ̓" 

ἨΟΜΙΓΕΤΙ͂Ο ΗΙΝΎΒ. 

γοτ. 1 5ᾳ. ““ἾΝε δἴὰ ἌἿδ)])οὰὶ (Ἰ}υϑυϊδηβ, ΘΠ] ἀγθῃ 
οὗ [ῃ68 ὅπε ἘδανδΟν ῬαΙδογ ; διΐ ἀο νγὰ δ'βδὸ ὈΘΆΓ 
ΟὌΓΒΘΙγ 5 ΟΤΓΠΣΪΥ οὗ [86 πδηι6 ἦ᾿ (ὅτοκ.}--ΤῊθ 
ἵνο ποϊηθη, Οἰο ἢ απὰ ΟμοΪ  ὑἢ, ἴῃ ΠΟΙ τὸ- 
86} Ὀ]Δη66. ἀπά αἱ ΓΘ ΟΘ. --- “ ΟὨ {ᾶὺ 4}} γουῃΐ 
ΜΟΠΘῺ Ἰτοτὴ ὑπο ῖν γοῦ τ τρ Ψψου]ὰ ἀσροτί {Πότη- 
86 'νοδβ ᾿Ἰη 0 ἀ680}Υ αηὰ οὨδδίο)γ ἈΝ Πδὶ ΠΟΏΟΙΙΓ δηὰ 
Ῥεδοα οὗ σοηδοΐοποα Ὁ οΒ] ἃ Ῥγοσῦγα [ὉΓ {Π|6Πὶ ἴῃ 
οἷά ἀρὸ ' {00 χχνὶϊ. 6 (β5τῸΚ.).--- “ΟἿ σδῇ [4}} 
ἴτομλ μα γτοαϊοϑι ἰσμῦ ἰηῦσ [Πε ρτοαϊοϑῦ ἀδυῖς Π6 89 
δῃὰ [0]]γ, 1ἴ ομδ Ὁθ (ΑἸ 0685 ἴο ἴῃ 6 σταοθ ψΠΊΟΣ 
᾿88 Ὀδ6θῃ γσοοοϊνο" (ΤῦΒ. ΒΙ8.).--- ““ὙΠδῦ ἰδ βρ᾿ τ [πα] 
ΔἀῸ] ΠΟΥ, Ἡ ΠΘῚ 801}}8 [8]] ΑἸΤΑΥ ἔγτοτῃ [πε ΟΥθδίοσ ἴὸ 
1π6 ογϑαΐιγο" {0 ΤΉ ἘᾺ]..--- ἢ Βίησοο ὈΟΑΥ͂ ἀπὰ βοαὶ 
ΔΓ ὅπ ἰθῃ}0]0 οὗ {}:6 ΗΟ αΠοβῖ, Ηδ ψ1}13 [δῖ 
Μ6 Βῃο ] ἃ Ῥγόβοσνο Ὀοΐὰ μῦγο πὰ ΠοΙγ, δὰ ἴοτ- 
Ὀϊὰ8 4}} πῃομαβῦο ἀθ6α8, σεβίαγεθ, νογβ, που ἢ δ, 
ἀδϑῖτοβ, δῃὰ Ὁ Βαΐθουοσ ἸΠΔΥῪ Θχοῖῖία οὴθ ἱὑδμογοῖο " 
(Εειρ. κτ., φυοϑῦ. 109). ---Τ 6 γουτ οὗ ἃ γβορὶἊἪ 
ἰῃ 1ζ8 σἤδτηη δηα ρεΓ1]18. -- ΗΑΥ]οἾΤΥ, ἰπ 4}} 108 ἔοστηβ, 
βίαϊηβ Ὀείογε αοὰ, Ὀυγάδηβ 16 ὀοηϑοίοησο, δπὰ 
Α͵80 ὈΓΙΉρΒ αἱ 6 Ὀοΐοτα τη6ῃ.---]}16 Α]} ΓΘ θη 
οἵ Εμγρῖῦ ἴον 1Βγδβὶ.---- ΤΊΙΊ6 ΘΟΑΓΒΘΉ655 οἵ ΔρΡοβί δ 
ἴγοσηα αοά αἰμΐϊὰ 411 ὑπ τοβηρπιόπί οὗ βο-]οὰ 
οαΪ ΓΌΓα.--- ΕΓ [ἢ Βα 1Κ6 οἵ {γι}, ἀοἀ᾽8 ψοτὰ ἐρεαϊε 
οὗ ΠΟΘ ΠΥ ΓΙ ηρδ 85 {ἸΘῪ ἀγα, δηα 88 πησῖὶ ὈΓΆΟίΪ58 
ἐμ ο ; ἀ18010868 ἰάθη ἰπϊησβ, πὰ βῆον 8 ἔπ ἴῃ 
18 οἷν παϊκοὰ ἀδίονται. --- ΠἸαΐη βροακίηρ ἰ8 ποὶ 
αἰἰγϑοῖϊνο; ΠΟΨΕΣΥ͂ Δη] ἰ συ 65 τὸ οὗ ἐπα ἀονῖ. 
-- Ταας το ρίοπ Ἰοδὰβ ὕο ἔθ] οσβῖρ πὶ ἢ Οοάὰ. -- 
“Α ΟἸ γι βίίδη σοι στοραίοη 18 ἃ ΒρΙιγὶ [14] πιο ΠΟΥ, 
Ψ ΒΟ Βῃοι] ἃ ΒοποὺσΣ ἀοάὰ τη γοῦρσὶι [8 ΒΟῺΒ διὰ 
ἀφδυρη ον" (ΟΠ.). 

γεν. δ 8ᾳᾷ. “πάρε ἴδ 6 σαΐδε οὗ ΒΙΘΟΥ ἘΠΙΘΥ Θοτῃ- 
ταϊ ρα [6 Ψψογβὲ δθοτηϊ παῖοηα. Δ8. δι} Ὡ] ΠΟ ΓΟΒΘῸ5 
[οἱϑὲ 6116 οὐ] τοι τ δἰ ἢ ἀγὸ {πὸ το] οὗὁἨ Δ Ό] ΟΥΥ 
ἀροπ ποτ οὐ ὨΒΡΘ Πα, 80 οι ἃ Φογοοδιὴ δ᾽ 50 
Βοῖγο 6 ἰσιο αοα τἰπεῖον 6116 σα] ἰτηλρο᾽" (5τ10Ὲ.} 
- “Τὸ γε] ομϑβοὶ απ τεβογγοὰυ ἴο 8. ποὺ ἴ0 

κι πων, ὟΝ 
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ἈΌΓΟΥ ΟΠΘ686] ἢ δυναυ (ΗΠ ΈΝΟΕΤ.). --- “ΤῸ οχροοῖ 
κὐν ἴτοπι τηθῃ, ἴο ΤΟΙΥ οὐ ἰδοπι, ἰο ἀοραγί ἔτοπι 

ἴυγ [16 5αΐζο οἵ ῬὈγοί, ΒΟΠΟΌΓΝ, οἵο., 15 Δ ΟΡ Υ 
ΟΥ̓ ἸΑΓΪΟΙΤΥ ἴῃ τοὶ σίοη " (Β5τΟΚ.).---““7ὸ ἴρας αοἀ 
6 ἴπ6 γι ΡΟ] 1168. "--- ον. 6. “ὁ ψ)ο ἔογβαϊζοβ 
(ἰοὰ 8. ΘΑΒΙΪΥ σαγγοὰ σαν ὈΥ͂ Βοιη Ὀΐδη 638, ἀγ688, 
ΑἸ δου ν, Ὠοποῦγϑ, απ δυο [16 (5τόοκ.).--- 
ον Βίρηϊν ὑπ6 ΘαγΥ δηὰ σαγηαὶ τιϊπ ἃ ναϊπθ8 
ἴῃς (γοηἀδηὶρ δὰ ἰδνουτ οἵ [πὸ τίοἢ πὰ Ὁ1᾽" 
(Β. Β.) -- εν. 7. Ης νῆὸ μοὶ 58 [6] ουϑν τ τὰ 
[80 σον] ἡν5ῖ 90 ρὸ εἴγον 108 1018. --ΤΊ6 [τθηὰ- 
ΕῸΡ οὔ 186 νοῦ] ἰ δηπλὶ ἐν πὶ αο(, ἰ8 ἸΔο]ΑΓΙΎ. 
--ῦῇἧεγ. 8. “" ΒοΒο]ὰ ἴπ6 ρονγοσ οὗ γουνῃ} ΠΔΌΪΌ | 
δὶ [δ Ὀβεὴ ἱπβι} 16 ἰπο ὁπ ἰῃ ἴΠ0 γοᾶγβ οἵ 
σοῦ ἢ 50. }}ν τατδὶηβ τ᾿ [ἢ ΟὯ6 41] 116 ΤὨτουμὰ " 
(Ηκιμ.- Ηυνν.).--{Μ. ΗΈ ΝΥ : “Ὑἷδ οογτυρί 419- 
Ῥοβι οη ἴῃ ἴπ6 Ομ ἄτοη οἵ ϑγδοῖ, ἤθη [ΠΟΥ Ὑ6Γ6 
ἄγοι ἰοτιηϑὰ ἰηΐο ἃ Ῥθορ]θ, ἰ8 δὴ ποιῇ οἵὨ ὑπαὶ 
ογἰσίηδὶ οοιταρίίοη νἢΐοὴ 18 Ὀογη Ἡἱ 89 δηὰ :θ 
πΟΥΘῺ ἰηἴο οὐῦ σοηϑίϊυἱΐοη, ἃ βίγοης ὈἷΔ58 ὑονγδυὰβ 
16 ποτ] ὰ ἀπά ὑπὸ ἤεοβῃ. ΤῊ 8 βί [Ὁ] ὑθηάθηοῦ οἵ 
ἐποῖγβ τνᾶ9 Ὀτοὰ ἱπ [ἢ θοη6 ψὶτῃ Τότ, δὰ ψουἹὰ 
ΠΕΡ οὐ οὗἩἨ πε δόδῃ, [πουχὰ Εσγρί πὰ Ὀδθθη ἃ 
᾿ουλο οὗ Ὀοπίίασε ἴο ἴθ. Τθυβ ἴπα οοτταρί 
ἃ} ςοἴἸ0Π8 δηὰ πο] πα ο5 τ ὐἢ τὸ Ὀτουρῆῦ ἑηΐο 
ἴπε πο ]Ἱὰ τ 9 τὸ ἤᾶνα ποῖ Ἰοβὲ, ποὺ μοὶ οἶθαγ 
οἵ, Ὀαϊ 5[}}] τεϊαίη ἴδοι, Γουφσὶι (μ 6 ἱπίυ ΕΥ̓͂ τὸ 
ἙΟΓῸ ὕογ ἴῃ 828. ἴὴ6 ΒΟΌΤΟΘ ἡ 8}} 1ὴ6 ἐα πρὰ μὲ 
ΜΈ Βυϊππη Ἰἰο ἰᾳ 1140]0 ἴο.".--πῸἾΥ. Ε.1-- Υον. 9 
δη. ““Αοἱ οχοίϊζεθ [ἢο56 ἀφαϊηϑβῦ ι18 [ὉΓ ριιη 5 πηθηΐϊ, 
ἴο ρίοαβο σ]ιοπὶ 6 αν δἰηηρα᾽᾽ (0.). ---ἰ ονοῖβ 
δὰ 58.0οῦ ΓΕΒ. - -- ΠΟΠΟΙΓ πιαῖζοβ ἃ ὨΔΠῚ6 [ὉΓ ΟΠ6, 80 
αἰδοὸ ἀοδϑ ἀϊβῃοῃοιιτ, 

ον. 11 8ᾳ. Φυάδῃ τοιοῦ ἐπογοίογο ἤᾶνθ ὕβθῃ 
ΤΟΥ͂Θ σΟΙΓΙΡΙ, βίηοα 8ῃ6 «ἰά ἠοῖ ἴαἶκο ψατγηΐῃσ ὈΥ͂ 
δῦ} }] 8 ῬαΠἰϑητηθπί, δηὰ ϑἴποθ 800 πχίϑι86ι., οὗ αἱ 
Ἰδαϑὲ πορίοοϊρα ἴο 56, 80 της ὶ ἴδ : 
ὙΠ᾿ 6ἢ νου] ἢανα ὁπ θα ΠΟΥ ἴο τοϑιϑέ. ---- “ ΤΏΟΒο 
ὙΠῸ ρῸ [Π|6 δᾶτηθ ὙΓΑΥ͂ 850 γϑασἢ (πὸ βδῖηδ ρῖδοθ" 
(ὅτοκ.). -- ΤῈ ἀδηριτοιβ ρόδον οὗ 6] 1η8- 
τίοῃ. ----““ ΟΣ] Ὺ σίογΥ 5ϑιϊσθα [Π6 νου] ]γ πιϊηὰ "᾿ 
(8τοκ.). ---ῦον. 14 84. ϑιουοΐῃσ ἀηὰ Ἰοησίησ, --- "80 
ἸΏ ΠΟ -8- 8778 ἀγ (ἢ οπαιηουγοὰ οἵὨ {μαᾶῖ 
ὙΠ ἢ ἰδ ποιῃηίηρ ; [ὉΓ ψὙΠαΐ ἰ8 41} Οὐγ ΠΟΠΟΌΤΓ, 
ἀεί σιῖ, εχύογπαϊ ρῥτόδροῦ τ, ποδὶ γ, αἰ σηΐογ, 
δηὰ Εἰ, ΟἿ ῬΟΥΟΥ δητὶ βίγοηρίη, Ὀπῦ ἃ ριοἴαΓο 
ἴῃ ἢ ϊοἢ ΓΏΘΓΟ 18 πο τορι τ Γ" (Β. Β.)--- ἐν, 16. 
κ,ο ἰῦ σοπιοβ ἴο μΆ88, 1688 ΟὯΘ ΤηΔἶΚ68 ἃ 
οονθηδηΐ ΨἹΓ ἷ8 αγοβ ποῖ ἴο Ἰοοῖὶς οὐ νου] ϊν 
κἰοῦῦ, πὰ (παὺ ψῃ οὶ ἰ8 Δ᾽ἴθη ἴο ἷπι, [πὲ ἢθ6 ἰ8 
ΡΓΕΒΕΏΙΥ Δὐβογροὰ ἴῃ ἰΐ, διὰ ἐυΓη8. ΔΥΔΥ [ΓῸΠ] 
Οοά" (Β. Β.), τνον. 17. Οπα τηυϑὲ ποῦ ρμαϊπΐ ὑπὸ 
ον] οὐ ἴΠ6 ν᾿)]}.---ἰ ον Ὀδοοτη68 μαβϑίοῃ, δηΐ 
ΡΘββίοα. ὈΘΟΟΠ68 58 010 ΕὉ, γοα, Παίγοι, ---- “" ἔϑίταηρο- 
τηοηῦ 18 [6 80.) οῃηά οἵ ἰηχρατο ἰονο, οἵ {8 80}{- 
᾿Β ἢ Π635 οοποθα]θὰ ὑηάογ Ὁ" (ΗΠ ΕΝΟ5Τ.).---“" Ετοηή- 
8ῃϊρ ἀηὰ [6] ΒΕ ἐπ δἰ πη ἅγὰ οἵ βῃοτὶ ἀπγαιοη" 
(5τ.). --αῦον. 18. Ηδς πνῆο ρίνοβ ἢἱπηβ οὶ ἂρ ἴο 
[ἰ66 γί θ πἀ5. οὐθη Ἰοϑθ8 ἐΠογθὺν (ἢ 6 ἴσα Ετϊοηά, 
ἴπο Ἰροτιὶ.--ῦον. 19 νη. 1 15. βαὰ θη ΟἿΘ ρῸ68 
Ὀαοὶς ἴο δ15 δαυ] ον 819. --- ““  ἤθῃ ὁὴ6 1ἴν68 ὈοΒί]- 
ΠΥ, ἢ σδηποῖ Ὅ6 ρΡἱοϊαγοὰ οὐ μογτνῖβο ὑΠ 8} 88 ἃ 
ἘραΔΕ" (Β. Β.). -οῦΥ ον. 21. “Τῇ (Ἀ]Πἰὴσ Ὀδοῖς ἱπίο 
{Π6. ο]14 κῃ 8. {κὸ ἃ νἱϑὶξ τ οἢ ἰβ τηδάθ ὅο Ποὺ 
ἢ οπὶ ὁη6 5ιιου ὰ Ὠῖο δηὰ ἀνοϊὰ " (ΗΕ ΈΝΟΒτ.). 

γεν. 22 84ᾳ. ΤΊ νυϊοκοὶ ἀγα ραπίβῃθα ἐὨγουρἢ 
{πὸ πιο κοί. ---Αἴ ἃ ἀφοῦ - θεὰ [Ώ6Γα 18 οἴϊθη ἃ στεαῖ 
ΒΑΙΠοτίης ἔγη ὑγροηα ἄανβ. ΟὐΓ βἴηβ, δὰ 
τῆοϑο τ ἢ τ ΠΟΙ πὸ ἤάτνα σἰπηοα, βυγγουπὰ 18 Οἡ 
Ἔν τν 5] 46.--- ον, 25 8η. “ΤΏ πηφοά]ν ἢανθ ΠΟ 
ῬΟΥΓΟΓ ον Γ Οοιἱ 8 ἀδίϑα ὉΠ|655 ἴπδν δΓ6 σίνοῃ ὕὑρ 
ῖὸ ποῦ Ὁγ Οοά"" (8τ.). ---- τεδὰξῃ] πάκηξαις 

ἘΠΡΎΡΓΟΝ, ἀγοδά ] δἰ 8. ---- “Κα βῃου !ά ποὶ νψδὶΐ 
611 αοὐ ἀταρβ τπι8 αΤΑΥ ἔγοπι βίη πὶ ἢ νἱο θηοθ᾿ 
(0.).-- ον. 27. ὙὝηδὲ Οοι}᾽}9 ροοάποδββ δπὰ μδ- 
κἰδῆςα σου ποὶ δοσοπῃρ] 8}, [δῦ [ἢλὸ τυ οἰ ἢ 688 
δηὰ ΟΥΓΔΠΗΥ Οὗ πηθῃ 884} Ὀγίηρ οι Γ᾿ (Θ5ΤΟΚ.).--- 
ἘΝΘΓΥ οὔθ τϑοαῖνοβ δὺ ᾿ἰαβδὺ [ι18 ἀυύ. ---ῦ 6Γ. 28 56. 
Ηδ ψἢο βυγγοπάθσβ ᾿ἰπηβο! το 5'π 94Π4}} Ὀ6 811- 
τοηάογεὰ ἴο ρυηίβῃιηθηῖ. Ηδαύδ βμᾶγοβ Ὠοί. --- 
ὙΥΒαῖ Ἰονϑ οόνεγβ, μδίϑ ἀΐβοϊοβθοβ. Τῆ6 ὉΠΟΙ ΓΙ ς 
ΓΒγου ἢ ῬυηΒῃπθηῦ ΒΉΟΝΒ ν6}} νυνδὴ [86 οἸο αἰ τι;ς 
{πτουρῖι ζτάσα 18. --- ον. 80 8584. Υοα, 6 Ψ 80 
δχρθϑοῖβ ἴο οἰθδηβα Ὠἰπη861 7 οὔμιοτνεῖβα Γλη ΤΠγου ἢ 
1Ὁ06 Ὀϊοοὰ «αηά ϑρίγίι᾽ οἵ ΟἸ τίθει, μο]ῦ68 ἢ πγθο 1 
8111} τηογο ὉΥ 1ΔοἸ]δίτγΥ. ---- 1ἷϊκα 8δἰη5, {Κ᾿ μι} }5}}- 
τηθηΐβ" (ΤῦΒ. ΒΙΒ.).--- Ηἰπὶ ψ ἤοῦΣ ἴδοι αϑῖ 
[ο]]ονϑά ἴῃ 11{6, ἔοι 58] ὁ 6180 ἴο ον πὶ ἀθαῦῃ ἡ 
(3τοκ.).--- δ νῆο δοοορίβ ποῖ {Π|6 σῈΡ οἵ 84]- 
ψεϊίοη, τηῦϑῦ ἀτγίηἰς πα σὰν οἵ τγαῦῃ " (851.).--- 
γον. 84. [0 πιυδῦ Ὀ6 ἀταπκ οὐὐ ΑΒ νὰ ᾿ιᾶνὸ 
αἰ ἀθα ψ} Ἰυδῖ, αοἀ δἰά68 ἢ ρα βἰιτηθηΐ. --- ΤῊΘ 
ἀγοδ [] π8]]- [οϑί. --- ὁ Τὴ τὶ δου ᾿υἀρτποηῖ αἀοὰ 
ὁϑῖ1868 Β' ΠΏΘΓΒ ἴ0 Ὀ6 ΡᾳΠπΙΒηοα ἴῃ [0:6 ΠΟΙ 65 ἴῃ 
ΜΒ Οἢ ΠΟΥ μανθ βἰηηοὰ ᾿ (81.).--- ον. 86. “Τὸ 
ΓΘ ΟῚ ὉοΓ αοὰ ἰδ [8.6 ΒυΙΏΠΙΑΓΥ οἵ 8}} οι} 685, 
88, οἢ [6 Θοπίγαι συ, ἴο ἰουχοῦ αοά 18 ἃ δι: πιὰῦν οὗ 
411 ππροα] ἢ 688 ; Ὁ ἐπ ΟΠ δα ὉΟΠ Βοο Ἰρὴς 8}} ἴῃ 
18. ομθ, δὲ ἴΠ8 οἱοβο οὗ ὕδθ οδίδϊορι! οἵ β[ῃ5 " 
(ΑΒΙΟΝΒΚΥ). --- “ΤΏ 5ίεν οἵ τοδη 8 ΤΠΘΊΠΟΣΥ 
τοίαἱ 5 ΟὨΪΥ ἢ .5}κ8---[ἢαῦ ν᾽ ΒΙΟἢ ἰδ 1861658᾽ (51Τ.).--- 
[“Μεη ποϑὰ πο ποσὰ ἴο βίηἷς ἵμαπὶ ὑπ8ῃ [6 ψοϊχιΐ 
ΟΥ̓͂ ἐποῖῦ ΟὟ 58[ῃ5 ; δη (οϑὸ 0 Μ}Π ποῖ ματὶ 
αὐτῇ τΠοὶν Ἰονἀη658 δὰ τνπογοίοπιβ ᾿πϑ ἔπ 

. ΟΟἸὩῺΡ. 9ὺ οἷ. χχ. 4.--Οαοἀ ἰ8 ποῖ 
1861." --Μ. ΗΒΝΒΥ.) 

γεν. 86 
βου ἱτἢ Η 8 ϑεπίδισο, δηικὶ ἐτθη {Π6 ἀρ πηθη δ 
οὗ ἀοἀ Ππαδίθη ᾿ἰκ6 ΗΙ8 ἘΠ Ὸ Τηδῦ Ν ἰοἢ 866 }}8 
ἴο ὃ6 ἀθὶαΥ͂ ἰ8 Ἰοηρ-ϑυ εγίμας ; Ὀακὲ ἀυγίηρ ἰΐ, βίη 
Τρ ΩΒ 41} [6 τοῦθ 4 Κ}Ὺ κα ον ποτὸν 
87. Α.58 [ΠΟΥ ᾿ΣΌΕΓΑΙΠΥ͂ Βῃοὰ Ὀϊοοά, 80 αἶδὸ ἴῃ {δ 
ΒΟΥ ]Ο68 οἵ ἸΔο]ΑἴτΥ, δ βἢ}}γ ἱπιραγιν ἰου πα ρ]Δο6. 
--ΦΤπαδὴ δηὰ [δι86] δ Μοάνδ. -- -Ηὖὸ ΠΟ βόῦνοι 
γοη5 αῃἀ ΒΑοσἢ 5 ΟΠ ΓΒ ἕο ὉΠ 6Π| 150 ἢϊ8 ΟὨΠ] άγοη, 
ον. 88 8ᾳἝ. ΠΟΥ ἰαγκοὶν ῥγοίδηδιίοη οὗ [ἢ 6 
δι Ὀαὺἢ 8 ἴη6 δϑηϊοη ποῖν- ἃ ἰκγη 8190 1--- “ΤῸ 
τη ἤοῦλ ἴδ6 Παγϊοῖ-ἤοῦθο ἴο αοὐ δ Πουιϑ6, [ΓΟΙη 
πιασιον ἴο ἴΠπ6 μ]δο6 οἵ ργῆγθῦ, ἔγοτῃ βὶπ ἴὸ βίῃρ- 
ἴην, 18. ποῖ ρῥ]οαϑίης ἰο (ὑοα" (ὅτοκ.). -- “" δ6}}- 
ἱπνεπίαειϊ, ὨΥΡοου 68] ΜογΒἢΪΡ οὗ αοἀ (ἸΒΠΟΠΟΌΓΒ 
Ηΐην, ποῦ ἔπδι ον υἵὗ ἴδα νου! " (ἘΒΙΟΗΤ.). 
- Ετγοῆὶ βίη ἴο βἰῃ,---[ἢὰ8 τυΐη ἰ8 τοδοῃοα : τῃπαΐ 
γᾺΒ πὸ ΝᾺ οὗ ΟΠ οἶδ δηὶ ΟΠ οἰ ἐ ὕΔ ἢ. --- “  Βαῖ 
λον τῆΐς; 15. {πότ ψ ΐο ἢ {Π|6 8ἴππ ον ἄοοβ ποῖ 
Ῥγοΐμπο ᾿ (5Τόκ.) --- “ΤΊΙΟΥ σοοηίἀοτεὰ πο ΠῚ 
ὈΙάσο ποῦ {ἰπ|6᾽᾽ (ΕΠ ῸΜῈ). --- γ6γ. 40 8η. “"Τῃθ 
ΒΟΟΙΘΟΥ οὗ [Π6 ἈΠΡΌΪΥ 85ΠοῈ] 4 ποῖ Ὀ6 Μ|8Π64,, 5.1}} - 
1658 δβοιυρῆς ἴον " (Ξ':τοκ.). --- “ΤΏοΘα ψἢῸ ἅΓῸ 
βερβγαΐθ ἴγοπὶ (ἀοἂ ρὸ ἰῃ απο οἵ πηϑὴ ̓ (5ΤΌΚ.).-- 
“}: βἴπμου ϑ 865 ἴῃ 11} 0Ππ 8. ἴο ἢ δι ἀμελτο ἴο 
πιο ; ΠΥ ποῖ ἴο Οοα Τ᾽ (ϑ1τῸκΚ.)--- Ὑ ἀβῃϊηρ {Πόπι|- 
Εν 5. [ὉΓ Π6, Τοηαἰἰπσ ἀποίθδη Ὀοΐογα (σά: 
[8π8 Ὠγγροοτίο8 δοῖ.---Ηον τηυοῖι οὗ [Π6 δοῦν" 
οὗ βοοῖι] οὐριη ζατϊ οῃ}8 8 ἤ6τα 1} 6 ΤΆ} }Ὺ ἀρβουϊ θὰ ! 
--- ὕοεν, 48 βαὰ. “ΤΊο ἸΟΠΡῸΓ ἃ πηΔῃ ΘΟ] η1|05. ἴῃ 
δἷ), {π6 ποῦ 8ῃδιποὶοϑα ἢς Ὀδοοπιοα᾽ (531Τ.).--- 
γεν. 46. αοιὐν β τ σι βηθδβ Ἰμα ΚῸΒ ὀνθη οἵ {πε 
ΟΠα] ἀθδῃβ ““ τὶ αἰ θοῦ τπθη.᾿-- ον. 46. “ὙὙ]) θη 
{Π6 πὰ ριπδη" Που δέν καθ, προ δηὰ Ἔχ ου ΠΙΌΠΟΥ 
ΔΙῸ Του πα κ50 τοπὺπαῦ {πᾶῖ {ΠΟΥ͂ ΟὨ]Υ Γεα τὸ ἴο 8 
64116ἀ " (ὅ5ΤΟΚ.). --- ον. 48 8ᾳ. ““ὕνϑη 8[}]}, 
ΔΙ ΠΟΌΡὮ τμθπ ΝΜ} ποὶ ἀεοραγί ἔγοιη βίπ, ὑΠΘΥ͂ 
τηυβῦ ἀορατὶ ἴγοπῃη 11{6᾿ (1... -- λα ΟΧΆΠΊΡ]68, 
τσοῦρῃ σά Β ον τ ἢ, ὨΣΑΥ͂ Βησνο ἃ ρορά οπά. 



290 ἘΖΕΚΊΕΤ, 

12. Τὴε Ματγκὶηρ ἄοιση 077 ἐλὲ Ευεηϊ ἰλαί ἀαδ ἰαζεπ ρμίασε (δὲ ϑυνηδοϊοαί Ὠίδοουγεο απὰ ἰδὲ 

] 
2 

Ριγίωμαὶ δίση) (εἰ. χχὶν.). 

Απά [6 ψοσὰ οὗ Φοβουδὴ οδῖῶθ ἴο τὴϑ ἴῃ {6 πἰηί γϑᾶγ, ἴῃ ὑπὸ ὕθηθὰ 
τηοηῖῃ, οἢ {Π6 ὑθηὐἢ [420] οὗἨ {86 τηοηίῇ, ΒΑ Ίπρ, ϑοῃ οὗἩ τηϑῃ, ὙΓΊῦΘ [τοκίσίογ 
ἴΠ66 [Π6 πδη16 οὗἩ [26 ἀΑΥ, (818 βδπὴθ ἀδΔΥ ; ἴῃ6 ηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠ ἢ 85 85581]} 

8 Φογυβάϊθιιμ οἢ ὕἢ]8 β8π|0ὸ ἄγ. Απᾶ υὐῦοι ἃ Ῥᾶγδθ]θ δραϊπδῦ ὕπθ ἤουϑο οἵ 
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ΤΟ ΘΙ] ΠΟ 8Πη655, πα βᾶγὺ ἴο ὕπο, ΤῊιΒ βαιῦἢ 086 ᾿ονὰ ΦεΒονδῃ, δῦ Οἢ ἃ σΔ] ἀσῸΙ, 
δοὺ ἰῦ οη, δη ἃ 450 βΡοῸ ὑγδῦθυ ἱπίο 10. (ἀδίδιου 18 ρίδοθβ Ἰηἴο 10, Εν ΘΥῪ φορά ρίθεθ, 
ὉΠ ρἢ δὰ βῃου]άοθν ; 8]} [1 ψιῦι ὉΠ6 ὁμοῖοα οὗὐἩ Ὁῃ6 θοπθθ. Τάκο πὸ οδοῖοῦ 
οὗ {116 ἤἥοοϊκ, δῃηὰ δἰδο ἃ νγοοά-»1]6 ὑπάδγ 1ὖ ἔου ὕΠ6 Ῥομ68 ; Ἰοῦ 1Ὁ ὈΟῚ] 8πὰ δο]], 
80 [διδῦ 118 ὈΟΠ68 Ὀ6 βδοάάφῃ ἴῃ ἴδ6 τηϊάϑί οὗ 10. ὙΠΟΓΘΙΌΓΘ [808 58:0}} {Π|ὸ ]οτὰ 
ψαϊιονδῃ, δου ἴο [86 ὈΪΟΟΟΥ ΟΥ̓ ! [ῃ6 οδ᾽άσο ἴῃ [08] ψ ΟΝ 2118 τυβὺ 18, δὰ 
Ψ ΏΟ086 τυδῦ δῖ Ὡοῦ φοΌὨΘ6 οι οἵ ἰῦ ! ῥίδ66 ἴογ ρθε Ὀυῖηρ ἰῦ ουΐ ; πο Ἰοὺ 888 
[Δ }]6 ἢ ΡΟ 10. ΕῸΓ δῦ ὈΪ]οΟα 15 ἴπ ὅπ τά ϑὺ οὗ ΘΓ ; οἡ [η6 ὈΆΓΘ ΤΟΙ 886 
Ἰια8 ρυῦ ἰῦ ; 8ῃ6 ρΡουγοα 10 ποῦ ὩΡΟη [6 φδγίῃ, ὑπδὺ ᾿ῦ τρῦ Ὀ6 οογοχοα νη ἢ 
ἀυβδ. Τὸ πιδᾶῖζα ΠΙΣΥ ὕἤο δδοθηῃα, ἴο δχϑουῦΐα νθῆρθδῃοθ, 1 ἤᾶνα ρυῦ Πα Ὀ]οοα 
ὁπ ἢ ὈᾶΑΓΘ τοοῖ, ὑπαῦ 10 Βῃοι]ὰ ποῦ Ὀ6 σονοσθαάὰ. ΤὨργοίοσο ὕὉἢ8 58} ἢ [ἢ 6 
Ιοτὰ Φοδοναῖι, οα ὕἤο ἴη6 ὈΪ]ΟΟΥ οἷν ! αἰδὸ 1 11} τηδῖζο {Π6 116 στοϑῦ. 
Ηδᾶρ οὐ ψοοά, Κίπα]α ὑπ6 ἢτθ, τραῖθ σϑϑὰγ ἴπ6 ἤρβῃ, δῃὰ Ἰοὺ ἴθ ἴδ Ὀδ 
τλ6] 164, ἀπά Ἰοῦ ἴῃ Ὀοπο8 Ὀ6 Ὀυχτηθα ὩΡρ. Απα δβοῦ 1 οι ρῦγ ὈΡΟῚ 118 οοΔἾ8, 
ὑπαῦ 10 τἸηδν δ Ποῦ, δηὰ 8 ὈΓΆΒ8. φ]οῦν, δῃὰ 108 ὉΠΟΙΘΔΏΠ655 1η ἴ}6 τη] δὺ οἵ 10 
Ὀ6 πιο]ῖοά, δῃηὰ ὑῃμαῦ 118 τυδβῦ βῃοι!α οθᾶ8δθ6. [{ 88 ννοϑγὶ θα ἸδὈουΓΒ, δηα 1ζ8 
0 ἢ ταῦ ννϑηῦ ποῖ Του ἢ ἔσοτηῃ Ὁ ; ἱπῖο ἴῃ6 ἤγα 18 τυδῦ  [Ιἢ ΤΥ δ] ΌΒ1Π 658 18 
Ἰονγάπεβϑ ; Ὀθόδιβα 1 ρύγροι ἴμ66, δῃὰ που νγαϑῦ ποῦ ραγρμθα, ἰΠοὰ 584]0 Ὧο 
ἸΠΏΟΤΘ 6 μυγμοα ἔσοιῃ ΠΥ ΕἸ ΓΒ Π 688. ἈΠῸ} 1 οαιδὲ ΜῪΥ ΠΠΓΥ ἴο σοϑδῦ οῃ ἴῃεθ. 1, 
δοῃονδῆ, δνο Βρόκθῃ ; 1Ὁ ὁογηθδβ, Δῃα 1 ἀο; 1 ψ}}} ποῦ 5 δοίζθῃ, ΠΟΙ 50.ΆΓΘ, ΠΟΙ 
ΤΟΡΘηῦ ; «οοογαϊηρ ἴο (ΠΥ νΑΥγ5, 8η64 Δοσογά!ης ἴο ΤΥ ΝΟΣ, ΠΟΥ 88.8}} Ἰυάμα 
[66 : βδοηΐθηοσθ οἵ [ῃ6 [υυτὰ Φεοῃονδῇ.--- πὰ 6 νογὰ οἵ 6ῃονϑαὶν σδηγὸ ἴο τη6, 
ΒΑ», δοηῃ οὗ τηδῃ, ὑϑ ιο, 1 ἴδ 6 ΔΎΤΔΥ ἴγοιῃ ἴῃ 66 {116 ἄθβίγο οἵ [ἢ1Π6 ὄΥ θα 
ἢ ἃ δβίσοϊζα ; Ἀπ ὕῃοῃ βῃα!υῦ ἢοῦ ΤΩΟΌΣΠ ΠΟΥ ΨΘΘΡ, ΠΟΙ Π6Γ 8}|8}} ὍΠΥ ὕδαγβ 
ἔον. Οτολῃ, Ὀδ 51}}}, τλακ ποῦ τηουγπίηρ ἴον ὕΠ6 ἀοδα, Ὀϊπά τῃ6 {16 οὗ {Π| }7 
᾿οδὰ δροιῦ (ἢδ6, δὰ ραῦ [ΠΥ δἰιοθδβ Ὁροὴ ὑῃγ [δοῦ. ΔηἋ σονοῦ ποῦ ἴἢ6 Ὀθαγά, 
ΔΠᾺ οδῦ ποῦ ἴπ6 Ὀτοδὰ οὗ τῆϑῃ. Αμπὰ 1 βρϑῖο ἴο ἴῃ ρθορὶθ ἴῃ 086 τῃοσηΐης, 
Δ ἴῃ ἴἢ6 ΘΥ̓ΘΠΙῺρΡ ΤΥ ΜΊΐ ἀ16α ; Δηᾶ 1 αἀϊὰ ἴῃ [Π6 Ἰπογῃϊηρ 88 1 ννα8 σοτη- 
τηὰπθ. Απά {Πὸ ρϑοόρῖο βαϊα ἴο πηϑ,  Πῦ ἔμοὰ ποῦ [6}} ἃ8 τ δῦ {1118 [Ππὶρ το] 
ἴο υ8 τῃδῦ (Ποὺ ἀοεϑῦ [7] ΑΠα 1 εαϊά ἴο ὕπεπὶ, ΤΊ νγοτὰ οἱ δομονδῆ Ἵδπηθ 
0 1η6, βαγΐηρ, ΘΆΥ ἴο ἔπε Πουδθ οὗ βγδοὶ, Τη8 βαῖ ἢ 86 Ιοτὰ Ψοπονδῃ, 
ΒοΠοΙά, 1 Μ}}} ῥσοίδῃθ ΜῪ βδηοίυαγυ, [86 ῥγιἀθ οὗ γοὺσ βίσεηρσίῃ, ἴΠ6 ἀεβὶγθ 
οὗ γοῖ! οΥ68, Δ 6 ΡΥ οἵ γΟῈ 8οι], δῃηἃ γὙΟῸΣ 50ὴ8 8η4 γοΟῸΓ ἀδιρΠῦο ΓΒ 
ΠΟΤῚ γ6 ἤδνα ἰοἷϊ 5}}8}} [411] ὮῪ (Π6 δυιοσά. Απὰ γὸ 8}4]} ἀο ἃ81 ἤἢδνϑ ἄοῃὸ ; 
γὰ 8[18}} ποὺ οῦνϑὺ (86 Ὀοδγὰ, δῃὰ ἴΠ6 ὑτγοδα οὗ ἴθ γα 888}} ποὺ οδ. Αμὰ 
ΥΟῸΓ ΟἸΓΘΒ 818}} 06 ὮΡΟῚ γΟῸΓ οδάβ, αῃὰ ὙΟῸΣ 8ῆοθβ οἡ Ὑοὺγ ἰδοῦ ; γὸ 58}8}} 
Ποῦ ΠΟΤ ΠΟΙ ΨΘΘΡ ; 8ἃ γ6 8}8]] ΡΊπ6 ΑΎΑΥ ἽΠ ὙΟΥΓ 1] 010165, Δηα 5]5ἢ ΟΠ6 
ἴο δποίηοσ, Απα ἔΖβικῖθ] 18 πίο γοι ἴῸΓ ἃ ροτγίθῃηῦ ; δεοογαϊηρ ἴο 811} παῖ Π6 
ἢδῖ}) ἀοπ6 5})4}] γε ἀο ; ψῇθη ᾿ῦ σοιηϑίἢ, (πΠθὴ γ8 8}}.8}} Κποὸν ὑῃδῦ 1 δῖ πὸ 
[τὰ Φεηοναῃ. Αμπὰ ἔμου, βοῃ οὗ τηϑῆ, 58}}4}} 1Ὁ ἠοῦ Ὀδ6. ἴῃ ἴῃ ἄδν ψῃδη 1 
ἴδ Κα ἰσόπ ὕῃθπὶ ὉΠ6 1} ϑυγοηρΠο]ά, ἴπ6 ἀ6] σὺ οὗὨ ὑπαὶν ρίοσγυ, {Ππ6 ἀοβῖγα οἱ 0Π|6]ΓὉ 
ΟΥ̓́ΘΒ, Δηα ὕΠ6 ψΊΕῆ οὗἨἁ [ΠῚ 801}18, ΠῚ Β0η8 δηᾶὰ ὑποὶν ἀδυρῃίοσβ ; Τ]ιδῦ ἴῃ 
ὑῃαῦ ἀδὺ ἢθ ὑΠδῦ 18 ΘΒΟΔΡΘα 8}}8}} σοτὴθ ἴο ὑΠ66, ἰο οϑδα 6 ϑᾶγβ ἰ0 ἤΘᾺΑΓΣ 103 
Οη {μᾶὺ ἀΑΥ ΠΥ τηουδῇ 50}8}} Ὀ6. οραηῃρα [αὐ ἴνο βαπιὸ πιὸ} ὑχιτἢ Ἀπ ὑμδὺ 18 
Θβοδραά, δηὰ ὕποι Βη4]ῦ Βρϑαῖκ, δῃά β"δ]ὺ Ὀ6 Ὡ0 τῆοσο ἀυτη ; δῃὰ δου βῃδὶξ 
Ὀ6 ἴο {πη [ὉΓ ἃ ρογίρηϊ ; ἀπ ὕΠ6Υ 8].4}} Κποὺν ὑπ8ὺ 1 δ εἴόνδῃ, 

εν. “4. δορί: . .. ἐχσισαρκισμενα ἐκ των ἐστιων--- ΜῸΪΩ.: . .. Φιεεία φὲ οεφνέδιιδ Ρ'486--- 
Ὕοτ. ὃ. ὑποκαιίε τα στα ὑποκατω αὐτῶν -- ΟΟΡΙΡΟΉΘ δίγωξ οϑδέμνα-- 

οι. 10. δοπιθ οοὐΐςοι τοδὰ: ἩἼΠ", σἀνηεπέδρ. 
Ψοῖ. 12. ΝῸΙΚ, . Δέμίο ἰα’ οτε δυαίαπι ἐξέ. .. πρσῶθ ἈῈΡ ὕρνοδι. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΓ. 1-δ. 281 

Ψει. 12.. .. 

τοιάδ τι 8 

-. τί ἰσταω αν μὴ ποεθωρισϑης ἱτι ἰως--- ποία μα ἐχϑογανένε, συΐα . .. οἱ ΜΟΝ . .. δοὰὰ 4Φ6 

Ῥγίω-- 
Ψψοσ. 14... Δια τοντὸ ἐγὼ πρινω σὰ παιται τὰ αἴμωσα δον, Ἐ. πατοι τα ἰνθυμηρεῶται σὸν πρινω στ, ἡ ἀκαθάρτοις, ἡ ὀνομασεῃ 

“. σολλη τοῦ σαρασικραινεν. ΑἹ] ἔδο διοίοης νοτίου τοδὰ: Ἴ ΠΘΖ). 
ΨὸΣ 16. ἐν σαραταξει. 

Ψνοετ. 17. Στέναγμος αἰματος, ὀσῴυος σένϑους ἰσετα αὐτὴ .. . ἐν τοῖς σοσὶν σου" οὗ μη σαρακληθὴης ἦν χωλίσιν αὐτων-- 
ΨΜον. 18. Κ.... τὸ σρωι ὧν τρόπον ἱνετειλοτο μοὶ, «. ἀσεθανεν--- 

νοι. 19. ἽΝ, ϑερῖ.: «. σιν. ον ὅλαος- ἘῸν 5) Ἴ ιὲ ἰο τοδά. 
Ψετν. 23... .. ἀσὸ στομῶτος αὐτῶν οὗ μη παραπληϑησεσθι--- 
ψοι. 338.... «. σαραπαλίσετε ἑπαστος τ. ἀδελφον-- 

ἘΧΕΟΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΒΕΜΑΒΙΚΒ. 

ΤΏο ἐπτοαϊοποα ἱπάρτηοηϊ οὗ Ψοτιβαῖοτα δηὰ 
δυο ἰ8 πον ἃ δεῖ. Τὴ ψ82016 ῥγουίουϑ ἈΓθ- 
Ε9 ἴον ἰἴϊ, δὰ τπογο ἢ [86 ἢτδὶ ρατὶ οἵ [ἢ9 

ἔ-- (6 ῥτορθοῦ οἵἠἨἠἈ ἱυάρταεηῖ --- Ο1086 Ὑ1 1} 
Τὴ} 18 σΠ ρου, Κιὴρ Ὀαοὶς ἔτοπι {818 ροϊπῖ, [ἢ}6 
ἀοϊαὶ]οαὰ αἀἰνίδβίοπ τὶς τοϑροοῦ ἴο {6 δυτῃ ὈΟ] βτὴ 
οἵ ΠΌΤ ΌΕΓΒ Ψ ΏΟἢ γ͵γὲ8 δίαϊθα ἴῃ {π6 [πἰτοἀπούϊοη 
}π811ἢ.65 186. 1. ὕπάον {86 ἀϊνίηθ ταϊβδίοη οὗ 
ἴδε Ρμοΐ (ςἢ, ἱ.-ἰΣ. 11) 1Πογθ 8 βῃοσγῃ ἢγει 
οἵ 411, ἴῃ 116 ἔϊσο βοοοῃβ (οἰ. ἱ. δηῃηὰ οἷ. 1]. -ἱ]], 
11), 086 πηυϊθα] ορροδίϊίοη Ὀοίνθοῃ αοα δπά [Π6 
Ρεορὶθ. 2. Τα ἔἢγϑί οδιτυίηρς οὐ. οὗ Ὠΐἷ8. ἀὐνὴπθ 
σοτητα ἰβδίοη (οἰ. ἐἰϊ. 12--νῖ. 27) [6]1, [Ὠσου σὰ 16 
ἀοιοτταϊηΐηρ ἱπῆθθποο οὐἨ ἴῃ Τηογθ βροοΐαὶ σο]δ- 
ἤοη ἴο Οοῖ, ἰμΐο 06 ἐΐγοε βοοϊϊουβ (ἢ. 11}. 12- 
27. ἱν. 1-ν 17; ςἢ. νἱ. νἱ].). 8. ΤΏ βυοσσοοάϊησ 
ἰμδίδῃοοβ οὗ ἢϊ58 [ὉΠ] πο ΐ οὗὨἨ Ὠΐ8 σοτητηϊββίοῃ (οἷ. 
ΥἹ]]. -χχῖν.), οὐ ἴμ6 οἴογ Ὠδηὰ, ἰῃ Ραββί: ρ᾽ ΟΥ̓ΘΓ ἴο 
(6 δι ̓ οοῖ οἵ ἴῃς 8000] ]Ζεὰ Ροορὶθ, τηδὰθ [ἢ 
ὨΌΤΩ ΘΙ 70 5ἰσηϊβοαλπΐ ἴῃ ἴῃ6 ἤγβί βδοοϊίοῃ (ςἢ. 
γἹ[.--χὶ.), [6 ἐϊσο οὗ σοηϊγαδί ἴῃ {116 βοοοῃὰ (αἢ. χὶϊ. 
1--20), δπά ---δϑ 1815 σ 016 (τὰ αἰνίδβιοη, 11ϊκ6 188 
δοςοηά, 5 αἶδο ζονοσηθὰ ὉΥ [86 ΠΌΑ ΌΟΣ [ἢ τοθ--- 
δεν ῥγοιηίποηοθ δ Ὀεοη σίνοῃ ἴο [Πς δος ὑπαὶ 
[δ Ῥϑορ]ε οἵ αοὐ δὰ Ὀεοομθ ᾿ἶἶα ἴῃς ποτ]ὰ, δβῃὰ 
δεν πε} γ ορροϑί(οη ἴο Φοθονδὴ πα Ὀδοῃ 6ι- 
Ρἰιαδζοά δἴγοβα, [ΒΓ [0] ον δα, ἴῃ ἢ 6 Τηϊτὰ ϑθοίίοη 
οὗ [6 ἰμϊτὰ ἀϊνίδίοι οὗἠἨ ὠ{18 ἢγϑί γραγὶ οὗ {16 
ὈοΟΚ, ξεσοίσε δα Ὁ-56 0.008, δοοογάϊηρ ἴο [16 ΠιΠη- 
Ὅεν οὗ ἰῃς ἰτἰῦε8β οὗ [86 ν 1010 Ῥθορὶθ, τὶ ἃ 
ποι[οδοη, ἰη [Π6 οἸανθητῃ οὗ ἴδ 686, [δαὶ πῃ 
διὰ 1586] τ ΓΘ ρατίθα [ΤΌΤ ΘΔ ἢ ΟἿΟΣ, οἢ. χὶϊ. 21 - 
Χχίν. 27. 

ει. 1, 2. ΤῪέε Αοοονεριλοα Κασί. 

γετ. 1. Τὸ {π᾿ δοσοιῃ ] δηθὰ ἴβοὺ δοτγοΒρο 8 
1π0 ἀδΐε, ὙΠῊ ΒΟ ἀγὸ ἴο Ὀ6 σοϊῃηραάγθα [}16 
Ῥγεν οι ϑ γ-τηθηϊοηθα ἀαἴοβ, οἷ. ἱ., υἱ]]., χχ., δηὰ 
1Πογόσι 2 Κίηρα χχν. 1; ὅογ, 111. 4, χχχίχ. 1; 
Ζεοῖ. νι]. 19. ΤῊ βυπαρόρυθ 5111} ὀὔθογνθβ [ἢ 
ΑδΔΥ 88 ἃ ἰηδί.--- ὅτ. 2. ΑἸΤΕΓ [ὈΓΏΔ] ῬΓΟΤΩ ΠΟ 6 
.δ28 ὈδῈη σἴνθη ἴἰο ἔπε ἀδΥ ὉΥ ΕΖΕΙκ161᾽8 Ὀεὶηρ 
τοαυἱγοὰ ἴο ψτῖϊο ἀούγη ποῖ ΟΠ]Υ ἐΐϊβ βϑλθ, ὑυΐ 
τῆς ἀΑΥ [1861 (ὈΥ̓Ψ, οοπιρ. οἰ. 11. 8), ἐἴ8. ἰϑίοσίοα) 

δι ραϊδηοο, Οἱ ὑπαὶ Ψ Ὡοἢ ΠΔΡΡΟΠΘα ἰπ ἱϊ, 18 βίαιθα 
85 ἴε Ὀεσίππίης οὗ {Π6 βἰερθ οἵ ΦοΓ Βα] ὉΥ ΝΘ- 
ὉὈΠΟΝδάποΖΖΑσ. ἼΘΌ ἷθ8: ἐὸ ἐδ λαγὰά ὡροη (ῬΒ. 

ἸΧχχυῦ. 7), 88 23 ͵ἷ8. ἀβοὰ ἴῃ Ῥμ. χχχὶϊ. 4 οἵ 

πε Βαηάὰ οὗ Οοά. 

γεσε. 838-14, 7}λε ϑγηιδοῖϊξοαϊ Τλδοοιιγδα. 

γεῖ. 8. Α5 ναὶ ἰο]]ονγα ἰδ ΟΧΡΥΟΒΘΙΥ ἀθποίοὰ 

88 8 ᾧῦο (σοτΏΡ. αὖ Ἂοἷ. χίΐὶ. 22, χυϊΐ. 2), αμὰ {88 

οδλάσουι ἰδ ΤΏΘΣΟΙΥ ἰδμδὶ οὗ ὁἢ. χὶ, 8, οὗ ΘΟἾΣΘΘ 0 

ΟΧίΘΓΙΔ] 5γτη 0110] δοίίοη ἰβ ἴο ὯΘ Βιρροδεὰα ἤθτο, 
Ὀυΐῦ {ΒΟΓΘΌΥ [86 ϑαρροδίξου οἵ δΌ6Ἀ δοίίου ἰῃ 1119 
ΟἾΠΟΣ Ῥδϑϑαρθδ 18 τη8ι10 ἃ}} [86 ΤΙῃογθ ῬγΓΟΌΔΌ]Θ 
(οοαιρ. οἰ. χίὶϊ., ἱν., ν.). Οοἵωὰρ. Ὀθδίαεβ, ὁἢ. 11. ὅ, 
οἴο.---Ἴ 16 τοροαῦθα ἀοθτμαπαὰ, ΘΧργαβδῖμῷ ἀγρθμῖ 
Βαβῖο, βοῖ ΟἹ, ἰ8 δ (ἢ.}6 886 {ἰΠπ|6 δδιγοδϑίιο ; [δ ἢ 
ἐπμοῖν οδ]άτοη (οἷ. χὶ, 8): Νουυσῃδά 6 2ΖΑ ἢδ8 
Ρἰδηῦοὰ Ηἱτη86} Ὀοΐοσο ὑμοὶγ γ18}}8: ῬΥΘΘΘΏΤΙΥ ἰξ 
ἸΏΔΥ ὈΘΟΟΙΩΘ ΔρΡραγθηὶ ΠΟῪ [ὯΓ {ποῖτ Ῥτονογῦ 88 
ἃ χὰ ψοτὰ, δὲ ““μουγίηρ ἱπ᾿ οἵ [86 ννδῖθσ 
ὙΠ11, ἂϑ Ὁ σοῦ, ρζϑυϑηὶ ἃ Ῥοββὶ Ὁ]6 ΟΥ̓ΟΣΒΙΖΕΐ ὉΥ͂ 
γγ 0 [Π6 οἰ άγοῃ οου]ὰ Ὁ6 ᾿πὐγοα, Ἰ μ᾽ ογρεὶ 
[89 ψαῦου ; ὅθ ηθχῖ δηὰ οἰλίοῖ σοῃοθγῃιηθπῦ 8 1 ἢ 
[6 ἱῃδαὈϊηΐ8. ΤΏΘΥ ἀτὸ [86 μίθοθθ, Ὕοσ. 4. 
[Ὁ 18 ροβϑὶ 0190 τας ὑπόγὸ 18. δὴ 6] υϑΐοη ἰὴ ἢΌΝ 

(““ἴο βγθορ ἑορείμοσ," οοιρ. ἐβογεν ἢ οἷ. χχίϊ. 
19) ἴο ἴῃοβ6 ψῆο βοὰ Ὀεΐοτο 1Π6 ΟΠ] θδῃβ Ι͂ΤΌ Τὴ 
186 ΘΟΘΠΙΥ ἱπίο [809 οἰ, δῃὰ ἷπ ΠΣ) (““ἴὸ 

ουΐ ἴῃ Ρΐθ068 ") ἴο [6 διοτογὰ τ οι μπηρ [Βχθαίθῃ- 
ἰΠΟῚΥ ΟΥΟΡ 411. 16 .1--- γοϊαῖθβ ἴο ᾿ποβ ψῈ8Ὸ 

ΟΟΙΏΘ ἰηΐο σοπδιἀθγαϊίοῃ (οἢ. χχὶ. 17) [Ὁ {86 
σδ]άγοη (6 γυβαϊοτ). ΤΏΘΥ ἀχὸ ἀοβοσι "δὰ 88 1ὴ6 
ΤΑΔΙΤΟῊ δηἃ δβίγοη ἢ οἵ ἴπ6 Ῥορυϊαϊίοη, 88 [6 
Ὀοδὺ 10 ΔΓΘ 811]} ἰῃ [ἢ Ἰαηὰ, 88 ἴ 6 ομοΐοθ ὄνϑιὶ 
οὗ {86 θομθ8. ΜΔΗΥ͂ ᾿η ογργαουβ ἰδιϊησιυΐδὶι [ἢ 6 
5 οὗ αυδ]γ, ἰδ 6 ννοδὶ τ γ, ἴ86 μγίποθθ, {Π6 
ἰῃρ, 88 ὕ:6 ὈΟΏ68. [{ 18 ῬΘΙΠΔΡΒ ἸΏΟΓΕ σοττϑοῦ ἴο 

τερατὰ {16 ΟΧΡγθββίοη 88 ΒἰμΌΩ“ δὖ ἴπ6 Ὠϊμὰ 
ὍΡΙΔΙΟα οὗ {πο πβοῖνεβ, θη ογίδι πο ΌΥ {π6 ἡδίϊνεβ 
οἵ Φογιιβαθπλ (οἢ, χὶ. 16).--- ἐγ, δ βρϑολῆθβ {πὸ 
016 Ὁ (80 οδοΐοθ οὗ ἔμπο Βοοῖ, ἰο υἱὲ, 85Π66 
ΟΥ βοαῖβ, οὗ ΒΊΟΝ ἴἤοθθ Ρίθοοϑ δ΄Ὸ τηϑ6; 8ῃ 
[θη τηϑηἰΐοηβ [ἢ9 ἔπε], “)7, ἃ τουπὰ ρἱ]θά-ρ 
68}, δοιηροβαά οὗ ψοοὰ (Κα δέγεθδ), 48 18. δυΐ- 
ἀδοπΐ ἔτοτῃ 16 σομηθοιίοη, δηα Θβρθο Δ }Π} } ΠῸΠΙ 
σοῦ. 10, 80 πῶ 16 σοηϊονα, 88 18. αδἷ8δὸ ἱπιπιθ- 
ἀϊδῖο!Υ οχρ]αϊποὰ, Ὀδίοκοηβ 1Π6 ἀοδβίϊπαίίοη ; [ῸΓ 
48 [8 ὈΟΠ6Β 1 κου δε (ἡ ἢ οσὸ ὄνοι Ὀτουρπς 
ἴοΥ ἴῃ 8Ρ060141] ῬΌΓΡΟΒΘ) ἃτὸ ἴο Ὀ6 δβδοάφάθῃ, [ἢθ 
ποοὰ-ῬὴΠ6 ὑηάθῦ {Π6 οα]άσου (ἢ τοΐεσομος ἴο 
ἴμε ἰηνεβίπιθηξ οἵ ἴΠ6 ΟἾΥ σχουμὰ ἀροιτ) στηυδὶ 
ἘΒΟΓΟΙίΌΣΘ Ὀ6 τεοαυΐδὶῖο. [ΑΙ ΓῚ ὑγϑηϑ]αίθ8. 1Π6 
οἴαυβα ἱῃ ν δι. ὅ : “δηα αἶδο γμῖ]6 156 Ομ 68 ὉΠῸΘΓ 
1," δηὰ δά β ἰῃ δχρ)απαῖίοι: “Δ μαῦ τς ῥτο- 
ΡῬἢδὲ ΤΩΘΔῚΒ ͵ἰδ8, {αὶ {116 Ὀθδ᾽, (πο Π6Θἰοϑὺ ρατγίβ, 
[11 οἵ [Π6 δἰτοηρεβὺ Ὀ01)68, τοργοβοπίληρς {16 πιο 
Θχα]θὰ δπὰ ρονοσίιὶ διηοης ἴῃ 6 μϑορίθ, ψοσα ἴο 
Ὀ6 Ρυΐ νη (6 μοὶ δηὰ δοϊϊοά : Ὀπΐ παῖ [ῃ9 
Τοδὲ, [86 ΨΟΥΥ Ῥοογοβῖ, ΈΓῈ ποῖ ἴο Θβοᾶρο: ὕδιδδο, 
{86 ΠΠ6ΓΘ ὈΟΠ68 88 1 ΘΓ, ΘΙ ἴο Ὀ6 ΠΓΟΥΤΉ 88 ἃ 
ΡἾῈ Ὀαποδίν, 80 Πετηρ ἢγθι, δπὰὰ, ὈΥ ἱπογοαδίηρ 
ἴπ0 ὅγο, δαδίθῃϊησ ὁὰ ἴμ6 ἀδβέπιοϊίοη οὐ ἴἢ9 
ΟἴΘΙΒ. “ΤΠ ἰδ ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ ἃ ΠΟΌΏ, 8 Ῥ[]6; 1 Ό6ΓΑΙΪΥ: 
Αμὰ εαΪ80 ἰοὺ {Ππ|τὸ Ὀ6 6 Ρ1]6 οὗ [886 Ὀομ68 τπὴηᾶογ- 
ρα. ΤῊ Ἔὀχρτγοϑϑίοῃ οδῃηοῦ βἰ χητν, πίῃ Ηάν., 
ἃ ΡὈΐ]6 οἵ ψοοα ἴον ἴδ ῬΟΠΘΒ; [ΟΣ Ἴγ 18. ΘΙ ΤΩΡΙΥ ἃ 
βίο, ποῖ ἃ Ρῖ16 οὗ ποοὰ, δὰ πῆϑῃ δου ρ]δὰ ἰὴ 

Ὧ6Β ΟΔ ΟἿ]Υ͂ ΤΩΘΔ ἃ ἢδδΡ οὗ ἰδθθε."---ὟΥ. Ε΄] 
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ΠΡ, “6 ὈοΣ ἑηρ," Τουπὰ ΒΟΓΘ ΟὨΪΥ, δπὰ παῖ ἴῃ 
- δ᾿ 

Ω 

8 ῬΙΌ.ΑΙ ἔοστω, βἰσεηρίνθηϑ {}6 ἰάθα οὗὨ ἐϊ6 σογὺ ἴῃ 

τἰιίβ ἰπίοτεϑε, ὑχὴξ Ξξα “"ἴο 6 οοοκοὰ, 
γοτ. 6 ἱπίσοάυοεθ τ ἢ 135 186 οχρ]δηδίίου, Ὀπὶ 

δ᾽ ἴΠ:6 8816 {η16 ἃ βοπιοι ἷηρ δ ἀἰτἰοῃβ), 8. ΠΟΘ 
οἰομθιῦ. ἴῃ πὸ ῥτανὶουβ ραγῇ οὗ ἴπ6 5β᾽ τ  }ἰτα ἀ6, 
[6 ἰαἴο οὗἨ [86 ΟΥ̓ 18 5γτω Ὀο] σοὰ τὶς τορατγὰ ἴο 
ἘΙΙΟΒ6 ΨΏΟ 86 ργεβεῃΐ 1 96 ΓΒΑ] τα ; {86 δοῖτια] 
δος οἵ ἴΠ6 Θομμτηθῃοθτηθπΐ οἵὗὁἨ {Π6 βίερθ ὈΥ͂ ὑΠ6 
ΟΒιαϊάθδῃβ (νεσ, 2) ἰ8 αἰϑὸ Ὁγουρης ᾿ἱπῦο νἱονν--- 
Ππογοΐοσο ΜῸΘ, οἷο. (οἢ. χυὶ. 28)---οἢ. χχὶϊ. 2. 
ΤῊ τηϑηϊίου οὗ ἔδο Ὀ]οοὰ 688 ἴο ἴη6 πον ἴδϑ- 
[ΓΟ ἴῃ {810 Δι  Ποδίϊοη οὗἉ [με δἰ τη τἀ 6, ΠδΙΟἾΥ, 

ἴΠ6 τυδί, πνρῃ, ὉΥ ΒΟ Ὦ σδῃ ὍΘ τηρδηΐ 8. 88: 

ΤΩΔὰ6 ὈΥ ὈυΓηΐηρ, ΟΥὮΧ 8{1}} Ὀεϊῦον, (86 τυϑί- ἰδίῃ 
ἰοιτοεὰ οὐ πιοίδὶ ὉΥ ἰὴ ἱπῆπθηςσθ οὗ ἀδηιρ, 
ἩΏΘΓΘΌΥ 1 8 οδὕθῃ δυΑΥ ; ΘΟΙΏΡ. 88. ν. 8; (6 
τυάδαν οοἸοῦν Ὀοΐηρ Μ6}} δαδρίθά ἴο στοργοβοηὶ 
δἱοοὰ. [Ποπῖοσ ϑδοταοϊϊηιοβ ποᾶάβ. ἜΟ δυεγ 
Βεοαγὰ Ὀοίοσα οἵ πὸ “τι αὐ ΘΟ] οῦΣ " οὗἨὨ γεγάϊ- 
κατα ΒΟ; γοθαον τῇδ ἤδγὸ ἰογροίίζδβῃη {παῖ 
“4 [Π9. σε]ίτγοη "ἡ 15 ἃ οδ ἀσο οὗὁἨ ὈΓΑΆΒ8.--- Ἶ. Ε΄. 
ΤῆυΒ ἡπάριηοηῦ 18 ταοϊ νὰ ὈΥ ὑπ6 ρυ] οἵ {πὸ 
ἱῃμαὈὶδηβ οὗ Ψογυδβαίθηθ. ΤΠ6 ἀσείγιιοζίοη ἔγομῃ 
ν ποῦ ἸΏΘΓΟΙΥ οοπιρΙοὐεα ὑπαὶ ἡ αἰ οἢ μδαὰ Ὀερθῃ | ὅχο, 
Ἰοης Ὀοΐοτο, ἔγοτα ψἱϊη. Τ δῦ βασι ταδὶ ἰ8. ποῖ 
ἀοῇς ΑΑΥ͂, τηθ8ῃ8 ἰαῦ [Π6 86 δ]οοὰ Πανηρ 
τοηιδίηϑθα ὑπδυθηχοὰ (νῸΣ. 7), ΡΌΠΙΒῃταοηῦ τηὰϑῦ 
τῃογοίογ Ὀ6 ἐχοουΐθα οἡ ἴἢ6 ἱπῃδὈϊΔηΐβ οὗ ΨεοΓγ- 
8816} 83 ἃ Ὀοὰγ (Πουΐ. χχὶ. 7, 8).---ΤῊο βίαρθ 18 
ποῖ ὦ ἰοβἰϊησς ῬΊΟΝ ἰοδὰβ ἴο Γοροηΐϑῃςο, 8ὸ ἰδαὶ 
οἢ. χὶ. 8 54ᾳ. οουἹὰ Ὀ6 [{]Π]116ὰ, Ὀπῖ, 828 Επνα]ὰ 
4180 τππἀεγβίδπἀβ {Π6 Ῥάβθιρε: “18 Ῥίθοοβ 88 
ἸΠΔΗΥ͂ 88 ἰΠ6Γ6 8Γ6 Ρίθορυ,"" ἴῃ οΟΠΟΙ πογάβ, ἴπα Ἰῃ- 
παν απ νυ οιὶ αἰβ|ϊ πο ΟΥ Ἔχοορύοῃ 8}}8]]} 
Ὀο [εἰοῃοὰ ουῦ; ἀπά ἃ8 ᾽ῃ6 Ὀ]οοι -τυϑὺ ΔΑ ΟΓ6Β ᾿Γο- 
ΡΟΓῚΥ ἴο ἴΠ6 ἱπηδὶ ἰΔηῖδ, δηα ΟἾΪΥῪ ἦπ {6 ἔργο ἴο 
110 σοαϊάτγοη, ψῆΐοῆ ΠοονΟΓ 18 8180 οτηρίονοᾶ 
ἤαυταῦγοΙ Ὁ ἴῃ το] αοη ἴο ὑμ6ηι, 80 [}--- ἀον 1688 

τοίου ἴῃ μοϊηΐ οὗ ἕδος ἴο Ἐπ᾿ ἱΠΠΔΌΪ αλ18; Ὀπ ἱὶ 
δὴ Ὀδ Γεοίογγοά, 80 ἴα 88 6 ἄρσυγε 18 σοποοχηθά, 
ἴο [86 οαἰάτομ, ἐ.6. [86 οἰ, δἰ Βουρὴ [6 ποδί 
πδξιγαὶ το ῃοὰ ψουἹὰ 6 ἴο τοῖος ἰδ ἴο ἴΠ6 ταβὲ, 
πὶϊ ἢ πο 4190 δττηοηἶβεβ πο νογὺ, νηΐ 18 
Ενὶςα υϑθα ἰῃ τοραγὰ ἴο 10-- ΠΝ δηὰ ΠΝ ἡ. ΤῊΘ 

τιιδὲ Π8 ρΌ68 οιὔ οὗ [86 οα]άτοη, ΟὨΪΥ ΒΘ Ὴ 4]]} 
ἴδιο ἱμῃα ϊϊαηΐβ ρὸ ουΐ δ {86 βαπηθ {ἰπι6, Ψ ΒΙΟΝ 
ΤΩΔΥ͂ ΟἸΓΠΟΓ Ὅ6 ΜΏΘΠ ΓΠΘΥ δγὰ 164 οαρίλνο οὐ ἤθη 
ΠΟΥ ἀγὸ ἀοβίγογοά. Τὴ βίαϊοιηθηΐ 88 ἴο ἴπ6γο 
Ὀεΐης πο Ἰοὺ ΟὨΪΥ͂ ΘΟ ἤΓΠ8. {18 τοβαϊῦ; σοΡ. 1] 
ϑδιη. χίν. 42. Τοῃη 1. 7. ὕὐπάον Ζοπῃοϊᾳκὶπι δὰ 
δἰοηρ τὶ 6 οἰ δοίη, [Π6 ὁΠοἷςα Οὔ ἢ ροορὶο μαά 
ὈΘΘῃ σαττί ἡ ἀΜΆΥ.--- ὕογ, 7 ῥρά8869 ἴτοῖῃ ἐδ6 ἤρτιτγο 
ἴο [868 το Α] ΠΥ, ΠΑ πιο]Υ, ἴο [6 Οἱ ΤΥ, ἃ8 ΣΟΡΓΟΒο την 
1Π6 1ΠΠ Δ  Δη 8, πὰ 5ἰδίο8 ἴο παῖ οχίοης ἴδ τυκὲ 
σοηζίππ68 ὩΠΤΟΠιονοαᾶ (οἰ. χχὶΐ. 18, χχὶ. 857). 
ΟὐΠΡ. [μ4π|. ἵν. 1264. ΗΈΝΟΒΤ. : πα] οἶδ] τυ θΓβ 
Ῥογροϊγαϊεὰ ΒΥ {Π6 ἀοπλ πδηΐ ραγίγυ, 6.0. εν. χχυΐ. 
20 88. πην (ΠΠῪ), ἴτοτὰ [Π6 ἰάοα οὗὨ 5801110ν 

ταῖμον [δὴ οὗ ἀγγποϑβ, ἢ] οἢ του] ὰ Ἦαγνθ τηδὰθ 
ἴΐ ἀτίηκ ἰῃ τὉπδὲ πο οἢ γ8 Ρουγαὰ οἷ; δἰ ὍΠΟΥ 
[8 Βπηοοίῃ δῇ ΠΟΠ-ῬΟΤΌῦΕ, οἵ ἴπ6 ρ]αποίηρ ψ  λῦ8 
τοοῖς 8 τηϑδηῖ, [ΕΥ7ι ΟὈΒΟΌΓΤΟΙ {1.6 5βἰταρὶθ 11η6 
οὗ τ[πουρὰϊ ΕΥ͂ Τακίπρ ἔπ οἷοβε οὗ νοῦ. ὁ ἰηὔοθστο- 
ἀμ Βα “418 ποῦ {πὸ ᾿οΐ [4}]6ῃ ὌΡΟΣ ἰῦ, Ὀθοδῦδα 

ΒΙοοά νυδδ ἱπ ἔδο τοϊάδὲ οἵ ἰξ 1" δηὰ 8.1}} τόσο 

ΟΥ̓ τοδάϊηρ, σι [26 ϑορί., (π6 ἢγβξ Ῥϑύϑοῃ : 
ἌὍροη [18 βυυπηΐοδὶ τοοὶς αν 1 ρ]δοδϑα,᾽ οἷο. ] 
ΤΏ βμοᾷ Ὀ]οοὰ ἰ8 ποϊεῖης πἰά θη, ---ποξηΐης  Β1ῸΒ 
ὶθ δονοτοὰ ονὸσ ψἱ τ} ἀσϑῖ ([μον. χυὶϊ. 18), Ὀπΐ, 7οε. 
8, ποϊογίουϑβ νὶοιοά 6885, τ Ιοἢ 18 πηϑδιὶθ τηδηϊίοαϊ 
ὉΠᾺΔ6Ρ ἰδ6 τυ]οὸ οἵ Ὠὶνίηα Ῥχονίάδθηςο, δὰ ψῃῖο 
28118 ἀονσα 1.10 νϑηβθαποο οἵ Θοά, αεῃ. ἱν. 10,11; 
ΦοὉ χνὶ. 18; 1884. χχυὶ. 21. ““Οοἀ ποῃὰ τρδίζο 
δὶ. Τηϑηϊίοϑῖ, 80 παι Ηϊΐδ Ἰυάδρτηοηῦ τηὶρης Ὁ6 
τοοορτιϊϑοὰ 88 τί ίδουϑ᾽" (Ηλν.). Φεγυβδίθι νν88 
ἀἰδησυϊδηθα ΟΥ̓ {Π6 ΟΡΘΏΠ688 δηᾶ ἈΠΟΡΟΙΕΥ ΠΕΡῚ 
ΜΒΙΟΙ ἰδ δἰπηοα: δὰ 1886 ρϑποὶ οὗ ἴΐ 7853 
ΒΡ, ὑπ6 Ὀτίηρίης πρᾶν οὗ 118 Ἰπάρτηοπί. ΤῈ 
θο]ἅ Ορϑθῆποββ οἵ ἴμ6 Ὀ]οοά-8ιο ἴῃς ργονοκοὰ [ἢ 
ἔαΣΥ: [δς [δοἱ οὗ [8 Βανίηρ τεϊηδίηϑά ὑπρυπἼβϑα 
Ρτογοϊεοά {Π 6 Ὑϑηβθδηοθ οἱ ἀοὰ. 

γεν. 9, 1κ νϑγ. 6, οσρἀπαϊΐϊοῃ, δῃὰ ἃ ποῦν, 
τηϊτὰ ο᾽οτηοηῖ. Α.5 88 ῥσορδοῖ ἴῃ [88 δἰ "1 πι4θ 
(νον. ὅ)» 80 δἰἶϑὸ ζϑβονδὰ ἴῃ ἴδοι. ΟΥ᾽ ")}ὲ Ὧ3 ὨΟΥ͂ 

δἀἀβ ἴο ἴδι6 ροστηϊτηρ οὗ χα ]ῦ ἴο Ὀδοοτηο τῖρε, [86 
ΘΟΙΤΟΒΡοπάϊηρ ἜΧϑουοὴ οὗ μυηἰβηῃτηθηὶ (οἷ. ΧΥΪ. 
48). Α3 θοὰ ἰλκο8 ἴη)6 τηδίίοῦ ἰὴ ]ιδπὰ, ἋΒ.Ν.2) 

Δἰἰοσπιδῖοβ τ τ χη (γογ. ὅ), 188. χχχ. 88.Ὀ. Βυὶ 
7} δ 186 εἰμὶ τὰθ ἰβ ἴο Ὀ6 οαιτίοὰ 8.1}}} ζασί μεσ, 

{Π6 ργοροῖ, ὟΣ. 10, 18 Θη]οἰ θα ἴο σΔΙΤΥ οαἱ 1Π6 
ἀἰνίηθ Ῥύγροβο (οἰ. χὶ. 6, χχὶ. 20). Αβ ἴο τδ68 

ΘΟΙΏΡ. οἷ. ν. 4, χ. 2, χυ. 7.-Ὑ ἢν ὉΠ, 

ἔτοπι ὉΘΓ,, ὁοτωρ. οὗ. χχ!ΐ. 1ὅ.--- ΠῚ σδπ ΤηθΔῈ : 

“10 βρίοθ ;" Ηδηρδῖ.: “νυ ἰπ ἴῃ βρῖσθ " (8ηγ- 
δαβ[10), νι ἢ, πούονοσ, ἢΠῖβ ᾿ἴο ἴ6 σΟΠΏΘΟΏΟΩ 
2.2} αντϑο κι ΤῊΣ στοὰ ΤΠΘΔῺ5 ΡὈΓΟΡΕΓΙΥ : ἴο 
8 Κα 8οϊ, ΚΕΙῚ, : ἴο ᾿πογουρὮ ]Υ ὍΟΪ] ΗΝ Ὀτοίὶ. 
ΟΥΒΘΓα, ἔγοπι 18 4180 τηθδηΐϊηρ : “10 τῇᾶκα οἰπΐ- 
τηρηῖ," ἰγαηῃβίαΐθ 1Ὁ ὈΥ͂ : "" 811} τῆ6 τηϊχίμγο." --- 
γεν. 11. Τα πὲνν οἰαπιθηῖ, ,ε πον ἴτοιῃ οἢ. Χ. 
2, ἱ. 18, ναὶ ἐΐ8 Θ0618 το. Τὶ [ἢ6 σα] ἀΓΟΉ, ἑ. 6. 
186 οἵ, 8 8180 ονδγίδικῃ ὉὈΥ 186 ἡυα ρπηοηΐ, 18 
ἃ ἴαοξ 80 ὨδίΌΓΑΙ, ὑπαὶ ΚοΙ], ἴῃ ορροπίτἰοη ἴἰο 
ΗΪΖὶρ, τοαυϊγοὰ ἴο ροΐπΐ ἴὉῸΓ Ῥγοοῦ πιθοῦ ἴο οἢ. 
χχὶϊ!. 28, χυὶ. 41. Το ΘΙΔΡΙΥ οδ] σου, τηοτο- 
ΟΥ̓́ΘΣ, Ῥοϊπΐβ Ὀδοῖς ἴο νεσ. 6, 48 νυ. 9 ἴο γϑῖ. ὅ, 80 
ἰηδῇ ὙΠῸ [η6 τοποιννοὰ τοΐδυθποθ ἴο {16 σιιδὲ, [86 
81} Π|πῶΔ6 18 τουηάθα ἰο ἃ σοποϊυϑίοη. 15 πὩ- 
ΟἸΘΘΏΠΘΒ85 185 ἀΐα χτιθύ,---ἰἢ 6 Ὀ]οο-κα}}, ἴῃ ὩΣ ἢ 
ΔΘ ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἱποϊαά δὰ [6 Ρο]] την Μοϊ]οο -οἶοτ- 
ἴῃ, οἢ. χχὶϊ. 8, 4, 15, 21, 22. Αβ ἰδεῖ ψὩ  οἢ 
8 Ὀείογα ἐμ ἱπη δ  ἑδηῖβ ἰβ ποῦ ἃ {{π|6 οἵἁὨἁ [οϑίϊης, 
80 ἰμαὶ ψΒΙΟἢ {πὸ ΟἸΥ 18 ἴ0 Θχρϑγίεῃοθ 18 ποῖ ἴἢ6 
Ὀυνηΐηρ οὐδ οἵ 61}, ΟΥ Ῥυγὶ ποδίοῃ. ---  γ. 12. 

πεὸπ ὈΝ ΝΠ Οοβθη, ἐγδηβιυῖοθ: “ΙΓ Βαανὰ 

ἸΔΌουΣ Ὁ (086 φδ] ἀγο ἢ) νγοδιυῖθβ πη6." ΜΔΗΥ͂ ΓΟΠΔΕΓ 
{Π|6 61086 οἵ [Π:6 ν6γβ6 : “1 ἴὸ ὅτ, οΥ: ““ Ἑητυυ σῇ 
{Π|6 ἔτε 108 τιιϑί. ̓  ΕΟ 1685 οἤοΓῖΒ (ον. νον. 18) 
αἵ ΡΤ βολυῦ ἢ ἃτὸ τιθδηΐ. Αὐσοοταϊηρ ἴο ΗΪϊῖΣ. : 
“ὁ ΦῆΤΟυΡὮ βοΐ οχίγαπχο ἢἤθαΐ ἴο τοῖηονα 186 ταδὶ" 
(εν. νἱ. 29) ; 8ὸο {παῦ ἃ μϑιιδθ οὗ οχροεϊαϊίΐοῃ σϑ- 
αυΐγοϑ ἴο Ὀ6 ἱπημασίποὰ ᾿εΐνθοῃ γοτβ. 11 δηὰ 12, 
νοἢ, ΠΟΥΟΝΟΣ, 8 ΔΓΡΙΓΑΓΙΥ͂ ἀβϑαπιοὰ. 4. Ὦ. 
Μιοη.: “Μ)Ί θη νογή] ρτῖβ ἢδ8 οαΐθη τ ΥῪ ἄσθο}] 
ἰπίο ἰΐ, σΟΡΡΟΙ ἰ8 τῆϑὶ8 τϑά-]οῦ ἴῃ [6 ἢγο, "ἢ 
ὁοοϊρὰ ἱῃ ναῖοσ, ἤθη ἴδ6 ττιδὶ [2115 οὔ᾽ ἢ 5.8]65, 
εἴς. [10 ὁδῃ Ὀ6 ΡΑΙ ΔΙ ἀἰ5βοὶ γοὰ ὈΥ 1Π 6 ΔΡῃ]1ςα- 
[ἴοι οὗ νἱπόζαγ. ΟὨἹΪΥ͂ ὁη6 τηυδὲὶ ποῖ 18 ]ηκ οὗ 
ἃ πιο} ἰπρ ΔΌΥ οἵἨ {πὸ σιδὲ ὈΥ 106 ἤτο, βίης ἰῇ 
(μα ὁοα86 [π6 ΘΟΡΡΟΡ ΜΟΙ] ὨΘΟΘββαγ] ν ὃς πιο τοὰ 
ΔΙοπς } ᾿ξ. ΑἾθ80 ἐπγουρὴ {Π6 τηθτι" Ἠθαϊΐπρ 
ἐμ)6 μγεδίδσ ρασὶ οδὼ Ὧθ Ἰοοβδηρὰ, 8δὸο ἴδποῖ ἰξ σδ 
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Ὀ6 τυῦροα οἵ" Ἡρηρεῖ. τηθητῖομϑ [ἢ6 δΒ6 6 19 
Ἰδθοιιν οὗ ἰδδ ἐγαα δβογνδηΐ οἵ {μ6 1 ,οτὰ, 188. χ]ῖχ. 
4. [ύυτση ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΗ: “ δὴς λαΐδ, τιοεατιοὰ 
(πὸ ψἱτ8} ναρέξδθδ, τηδικῖὩρ δυο ἢ 8 ΘΟ Εἰπια] 80} 
ὉΥ̓͂ ΒῈΥ ἰἀο]αιτίοα, Πα ΘΠ Ἶ 8} σονθηδηΐδ, ἰητοθιϊῃθ 
ΟΡΡγεβδαίοη, ᾿γίηρ, Ὠγροοτίδν, δηὰ 411} τζδπηοσ οἱ 
ιακοὰ ἀενίοθα, ὙΠΘΡΕΌΥ 88ὴ6 νοῦ ἁ ὑπ εγθτο 

ΒΟΥ σταϊποῦδ οοηάϊιίοη δηὰ Κϑορ οὔ ἰμγθδέθῃ 
ἀοαϊτυοίίοη, ἱπβίοδα οὗ τοροπίϊηα δπὰ τυγηΐηρ 
Ὀπίο τη6, ὙΠΟΓοσΩΐο 1 οχῃογιοα (θη ὉΥ͂ ΠΙΥ͂ Ρτο- 
ΡῬδεῖ αἰ δυο ρμϑύθηοθ δηὰ ἴἔογθθδγαηοθ, δ 
δτοη δηθὰ ἐπθηὶ 8ὸ [αἰ] ἀηὰ ἔγοαυθΕΥ 
ἘΠῚ} δόῖὰ (Ὠγοδιθηϊΐηρμα, ταὶ 1 δηλ ουθη 9, 
ῬΈΔΙΥ οἵἁἨ ᾿ΐ, ἴον Ὀοΐηρ ποὺ (1π [86 16881) Ὀοίϊοτοά, 
δεῖ γι 8.}}} Ἰῇογο οὈδίπαῖϊθ ἀπά ἢαγδοηϑα 
ΠΟΤ - Ὁ. Ε1 Ὑ]6 [86 τ ΟὉ στδὺ ἰ8 ἀ68- 
Ἐποὰ ἔον ἴμ6 ἔτο, 50 ἐμαὶ ἐμ οα]άγοῃ, ἰῃ σου τγαϑὲ 
ἴο δῖ, ἀοε8 ποῖ δόμα ἰηΐο δοοουῃηΐ, ἴδια αΐα οὗἩ {86 
ἀπεαρδ δ᾽ 116 8816 πε ἘΡΌΡΗΙΒΕ ἐρμ Αμέβ ς πρός 
18, ἀοραγιίίηρ ἴτομη (π0 ἤρατο, ΓΟ8568 Ζ610- 
δϑίεσω. ΗἹΤΖ. : κ"΄οῃ δοοουπΐὶ οὗ ΠΥ πποδιαδίδ 
ὈΠΟΪΘΑΠΏΡΕΒ." 80 6180 τηοϑῦ ἰηΐογργοίοσθ. ΤῊΘ 
ἀερ ΏΘΓΔΟΥ οὗἨ [6 ρϑορὶβ ἰ8 ἀδβουί θὰ 88 οὔθ ἴῃ 
ὙἘΘὮ 186 ΓΟΨ ὑϑα μην ὕρὲ απ οὗ ᾿ονῃθδα 
ἴοττη 53 6 οἰιεατδοξοτίβιϊς δ] ηθηΐ, 
[ΗἸΈΝΡΘΕΚΒΟΝ : ““Τὴθ ἱπιρυτγ οὗ ἰδ6 ἱπμδθὶ- 

ἴδη ἴδ οἵ 7 6ΓΌΒΑΪο πὶ πτ88 οἵ (ἢ 6 τηοϑῖ δἰτοοίουβ οἢ8- 
Σοοῖοτ. ΠΘ. ογίηιε, ἀ611 Ὀογαῦθ ιοἱοζεάποδδ, ἰ8 ἃ 

ἴογεα ΘΙ] ον ἰο ἀθηοῖθ ἃ οτίτωΐ δὶ δεῖ, 
ἴσαϊθα οἱ βεῖ ργροδμο. Βοοῖ, ὉΌ. ἐο ἐλιπξ, ᾿Εὐκᾷ 

[μὰ ϑοεὶ ἃ ναγίοῖγ οὗ τβϑϑηθ, οῖδ ΡὨ γδῖο8ὶ διὰ 
ΤΏΟΓΑΙ, [0 τεδίογο ἔμοπὶ ἴο μυγίγ, Ὀαΐ ἴπὸν πὰ 
ΤΑΡΣΥ ϑῶν ὯΟ αἴδοϊῖ. [{ τοτηδί ποὰ πον ΟΠ]Υ ἴον [6 
ἢ] ἀθᾶσιβ ἴο ἀο ὑμοῖγ νοσῖβ. ΤῊ ἄθογθθ 88 1τῸ- 

γοῦδ ]ε, δπὰ ἐπε ὀχεους!]οη μον 4}0]9."---. Ε.] 
ΟὐπΡ. οἢ. χχὶϊἱ, 44, 48, χνὶ. 27, 42, οἴο. (1,ου. 

χνῖϊ. 20.) 116 μεν ἀοροπογαῖθα ἴο «πιοΐ δῺ 
οχίθηϊ, Ὀο[ἢ ΡΟ] {6 4}}} δῃὰ τοὶ ρίουδῖγ, [Π 6. τἱτἢ- 
ἄγον ἱμοπιβοῖνοβ ἔγοσῃ ἴπ6 ἰηἤθθηοθ οὗ ἐμ6 ΘΠΐτίδ 
τοῶθ ὉΥ Φεβονδῆ, Ὑὸ ὈΥ πονὰ (ργοχηΐθθ δπὰ 
ἙὨγοδίοπὶ ηρ) πὰ ἀοοὰ (ἢ αϑεϊβοιηθηΐθ πὰ ἀ6] γοῖ- 
8065) 8 41} [86 ψΠ|116 Ὀδηΐ ὁπ [86 ρυτγὶἔγίηρ οὗ 
Ϊατα9]. ΑἹ] ργοιηυ)ραιίοη οὗ ἰδνν τνα8 ἀωύσυεῖ ἴο 
εθοεςϊ [86 βεραγαϊίοῃ οὔ [μ6 βϑορὶς ἴτοζῃ [6 πβοαίμθῃ 
τ 0Ὑ]ὰ, δηὰ (ον γματ βοδίίοη ἴγοτῃ ἱπηδξα σοΥΓρ- 
Ὡου (2 Οἤτοη. χχχνὶ. 16). ΤῈΘ ὑυἀφτιθιι σΈΣΟΝ 
ἵμι5. ΤΟνογίδ κῃ ἴποῖῃ ὈΓΐημΕ ἰοὸ δὴ οδηκ ἤθε γαϊΐ- 
ἰεβο αἴδογία ἴον 1ϑ Ὁ ρυγὶ βοδίίοῃ, δῃ ἃ θυ γῪ ῥγο- 
δροοὶ οὗ [πεῖν Ὀοΐηρ οἰδαηδοὶ. ἩΗεποοίοτίῃ -- ταὶ 
ἷς ἴπ6 ᾿πηπιεάϊαία ἑαίαγο οὗ [18γ86]---ἶ 6 ΖΌΣΥ οὗ 
Οοὰ τοδί οἢ θη. Οὐ}. αὖ ὁἢ. γν. 138 (δ6γ. 
ΧΙ, 27; ἴδ. ἷν. 4). --- ον. 14. ΤῊΘ οἷοδο οἵ 
18:6 δύπ Ὁ} 164] αἰθοοῦγθθ. Οὐταρ. οἷ, χχὶϊὶ. 84, 
γν. 13.-- ΟἽ, χχὶ, 12.--ΟἹ. χαῖ!. 24.---ΟἸ. νἱΐ. 8, 
8, 27.--- υ͵͵ἽΒ, εἰἴπον νυ ἱ τοίοσγθῃοθ ὕο ῥθγβοὶδ: ἴο 

Ἰεῖ ἴδ ρΌ ΠΥ γὸ ἔτοο (ΟΕΒΕΝ.), ΟΥ ἱῃ 6 ὩΘαΐΟΣ 
ΒΕΤ56, ὙΓΙΘΟΒ 18 [6 ὈΓΟΟΙβοῦ ἰάθα : ἴο ἀδρασγί ἴτοῃη 
ΜγΥ νογὰ {πγοτρὴ ἃ ῥτοσοάτιγο ποῖ ΘοὨ ΟΥτΩ Δ Ὁ]6 ἴο 
1ι.---((ἢ. χχ. 44.) . ΧχΙϊ!. 24, 48. ---Τ}6 "νογὰ 8 
Ἡ ἘΠΊ ΕἾ το ποτα δή ἀοὰ Ὀγ [86 δερί. (ποτα ἘΠ ΩΥ [0]- 
ἰοννίηρ ἃ αἰ εγεηῦ νοσβίου 7) ἀγα ἱπβογίθα Ὁγ ἯΪ Ζ. 
διὰ Εν: δ5 σοῃίοσιδ 6 ἴο {Π6 ἴοχί. 

ΑὉΘΙΤΙΟΝΑῚ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΕΗ. 68-]4. 

[“Αἴγεν Ββανίηρ Ὀγίοῆν σίνϑη 186 ατουπὰ οἵ ἐπε 
ῬΑΓΑΌΟΪ ἰ64] ἀοβογ ριίοη, [6 Ῥγορημθὶ Ῥσοοθδάμ, ἰῃ 
γετα. 6- 14, ἴο Π|6 Κ6 βρϑοΐδὶ δῃὰ ρμοἰπίθα δρρὶΐοα- 
οι οὗ 1ξ. Ηϊ5 Ἰοδιϊϊΐηρ οδίοοξ ἰ8 ἴο βιιονν ἕπαὶ ἱξ 

ὍᾺ8 ἰδο ὀχορδεῖγο δπὰ ἱμνυοίεγαῖϊο νυ ἰοκοάηοϑα οὗ 
[6 Ρδορ]θ ψμ οὶ ργογοίκο, δη ὀνθὴ τοπαογοὰ 
ὨΘΟΡΘΘΑΣΎ, (6 ΦΟΥΟΙΘ ἀθα] πη ρ ἰὸ ΜΪΟΒ ΠΟΥ σε τὲ 
δι δ] εοὐοα, 

“4 Α]} ΤηΘαΔΌ 98 οὗ 8 1088 ὀχίγοϊης Κὶπὰ ἢδὰ ὈΘ6Ώ 
το ἴῃ ναΐῃ ; [Ποϑ6 670 πὸ οχῃδαυβίοι : δηὰ 88 
189 ἰπία. ΠΥ 8 ἴο ὍὉ6 οαὐπίπεα πὶ [8.6 
Ἤ0]6 ἔα υχίο οοπδεϊαϊοι οὗ ἐπ ηρ5, ποι ῖηρ 
τοδί θὰ Ὀπὲ ἴο δυ᾽εοῖ 4}} ἴο 1 οτγυοίθ]ο οὗ ἃ 
ΒΟΨΟΙΘ διὰ ΟΥ̓ΟΓ Βαὶ πυίηρ οδίδδίσορμο. ΤῊ 8 ἴδ 

ἃ  τορτοθοη δὰ ὃν Κοδαρίπρ [Π9 οδ]άσοῃ οἡ ἴϊ ἤτε {1}} 
ἰϊ5 οοῃπέεπίῶ Νοτὸ δύουνθα ἉΥΑΥ, δηα [6 ΥΟΓῪ ὈΟἢ6Β 
Ὀπταῖ. Απὰ δὲ ἰΐ Ἔνθ [ἢ 8 γοῦθ ποῖ δῃουρὶ, 88 
ἰἢ βοπιδύθ: ῃην ἸΒΟΥΘ ΜΕΓΘ ΠΟΟΘΑΘΑΙῪ ἴ0 δνεοηρο δηἀ 
Ρᾶτρε οὔϊ δΌςΒ βοββάδ]οι Ἡ]οἰκΘ 688, [8 οαἰάτοη 
ἐμεῖς τοῦδ 6 Καρὶ ποῖ δὰ Ὀυτηΐηρ {1}} [86 Ῥο]]ι- 
Ὅλοι δοιὰ Ὁ {ΒΟΓΟΜΡῚΥ͂ οοὐδυαπιοα ουἱ οἵ [ἴ. 
ΤῊ υἱοϊκοὰ ΟἹ τηυδὺ ὍὯο Ἰαἰα 'π γυαΐη8. [Ιἰ 18 ἰδ ς 
ΥΟΙΥ δας ἱπουρδὶ ἩΒΙΟΝ ΟΟΟΌΓΒ ἰὴ ἴδε. ἱν. 4, 
ὙΠΘΣΟ ἴπ6 811} οὗ {16 ἀδιιρθ εχ οὗ ΖίοΣ ἰδ βαϊὰ ἴο 
6 αρμθὰ ΔΎΔΥ, δηὰ ἰῃς Ὀϊοοά οὗ Φοτυδαϊθπι ἴο 8 
Ῥαγροὰ ἔτγοιῃ [6 τηϊάϑέ οὗ ἰΐ Ὀγ [16 βρί γὶξ οὗ ὑαὰρ- 
τηθηΐ δηὰ (Ἀ6 δρί τὶ οὗ Ὀυτηϊηρ ; ΟὨΪΥ͂, αἴζου 186 
ἸΑΘΏΒΟΣ οὗ ΟἿἿ Ῥγορδιοξ, [8:0 ἱτηδρο 18 οχσ δηθὰ ἴοὸ 
ΤΩΔΩΥ͂ ταϊη εἶθ δΒὰ Ῥδγου]ὰν ἀεῖδ1]8. 1ἢ ῥ]αΐη 
ἴοστηϑ, ἔπ [τὰ ΜγΛ8 80 ἸοΏρΟΓ ροΐηρ᾽ ἴο ἀθ4] τὰ 
ἴδοι ὈΥ͂ Δ) ἔ-τραϑυγοδ; {ποὶν ςομα το) οΑ]]οἃ [ῸΣ 
[86 μτοδίεδί θρτοθ οὐ βενο υ σοι ρΔΌ 0]. ἢ 
(Βοῖγ ργοϑοσνδίίοη 885 ἀἰδιΐηοῖ ἃ βεραγαῦβ ρθογμὶο, 
δηὰ 50 ἴδ ἱπάϊχπδίίο οὗ [Π6 1 ,ογὰ 88 ἴο τοβῖ οῃ 
ἴμοπι 111} ἃ δερϑσγαϊϊοι νγδ8 οθοϊά Ὀεΐνθεπ ἔμβοπὶ 
δε βίη." --ΕΑἸΚΒΑΙΆΝ᾿ ὃ Απολἑοὶ, ῬΡ. 261, 262. --- ΤΩ δὲ] υϑοὰ ἴῃ ἃ Ὀαὰ βθη86. Φοβονδὴ ΨῈΕ 

γέει. 1δ-27. ΤᾺὰε Ρίτίιαὶ δίρη (16 δἐίεπος οΓ 
εοκιοῦ. 

γεν. 16. "ἼΘΠΌ, Ὑβδὺ [6 Ἔγθβ ἀθωῖγο, 1 Είημε 

χχ. 6, τ ῇῃδὲ ΓΠΟΥ͂ τοϑὺ οἡ τ ἢ δῇδοιίοη. --- ΠΡΌ, 

ἔγοτη Β)}), (0 δρδδέθ, ὁδὰ Ὁ6 : ονογίβγονν, δδ]απιϊίν, 

ΠΩ Ἰθθθῃ8 ἤοῖθ ευὐὐἀάθη ἀθαῖ!. 850. τοῦθ ἰὴ8 
Τηοτθ παΐπγαὶ ποῦ ὰ [050 ροβίιγεβ δη ἃ ὀχργαβ- 
βἴοῃβ οἵ δον 6 ψ ἢ ϊοἢ τοῦ ἰουυἱἄθη ἕο Ὠ] τ. 

ἽἼΒΌ ἰ8 αἰπιοῦσῖ δἰπναγβ ὑϑδοὰ οὗ Ἰαπιοηίαίίοι ἴον 

1Π6 ἀοδά. ἔνϑθῃ [6 ὕδϑασβ Μΐο ἢ ΘΓ 80 πδίηχαὶ 
(ἔγ), ποὺ ἴο βροδὰκ οἵ “πόοθρίηρ," ψεῖθ ποῖ 
ΔΙΙοψοᾷ ἴο ᾿ΐπ), 1 ΟοΥ. τυἱὶ, 29.--- ἐγ. 17. ΤῊ 
ἔδεϊίηρ οὗ χτϊοῖ αοα ἀοεβ ποῖ ἔορὈϊ, ΟὨ]Ὺ ἐΐ8 Ἰοαι], 
οαϊναιαὰ οΧργοββίοῃ ; [ἢ6 Ραΐῃ [6] ἴῃ τοραγὰ ἴο ἃ 
Ῥτναῦο δχρουΐθποθ δῖι6}} 6 ἀπ, π8ὺ δ8 1786 αη]- 
γΟΥΒΔῚ ὈΧΡΟΤΘΠ00 ΒΥΤΩΡΟΙσοὰ ΟΥ̓ 19 τησδὶ ΑΌΒΟΥ 
ΘΥ̓́ΘΤΥ ῬΥΪγαΐδ δοῖτοῦ. Τὴο Ορροβῖζε οἵ {Π6 ΣΩΟΌΤΏ- 
ἰπα ὙὈΙοΟἢ δῶ τδΔά9 [ὉΣ [6 ἀξοὰ (ΤΊ ᾽δ μαι 

ΘΧΡΓΟΒΒΊΨΕΙΥ αἵ ἔμο Ὀορίπηίηρ οἵὨ [86 οἸδαβθ) ἴ5 
ἀεβοσί θεὰ ἰπ ἀείαὶ!, “ἸΒ 18 8 “"μθδά-οσῃδιηθηὶ" 

([86. ᾿χὶ. 8) ἴῃ βΠ6Γ8) (τὰτ. 28), ποῖ ϑχοϊυβῖνθ)ν 
(μαΐ οὗ {88 Ῥτίεβξ ; Ῥεου!θ Ἰαϊὰ 1ζ δϑἰ 46 ἴῃ {{π|68 οὗ 
τηουγηΐηρ, δηα πεπὶ ἀνρίθ πο μονν τον Βοψενοτ, 
Βευΐ. χὶν. 1; εἰσονγθὰ δβὴθϑ Ὀροὴ ὑποὶγ ἤραιΐβ, 
ἴδτη. ἰὶ. 10; πϑηῖ Ὀαγοίοοϊοα, 2 ὅδ). χν. 80 . 
ξονεγθά, 88 ἀϊὰ Ἰθροῦβϑ, ἔπθ Ἰοῦνεῦ μαγὶ οἵ {δοὶγ 
ἴασο, ΜΊς. 11]. 7. --ἰἴῃὸ Ὀοαγά, 86 τῆϑη 8 δ ογηδηὶ : 
οδίαϊπεα 1οοἂ ἴτοτα οἴμ᾽ ρθορ]θ, αἃ8 ἔγοπν πεῖρῇ- 
Ὀοῦτα, Ὑ͵δ0 8οηΐ ἰδ ἴο [06 Ποῦ86, ἰῃ σοηίτγβ Ἰϑίη6- 
τίοῃ ἴο {86 ἰοοα ργοραγεὰ ὈΥ ὑμοπιβοῖνοθ αὖ ΟἿ ΒΟΓ 
{1 π|68, δον, χνὶ. ἢ.--ἶ νον. 18. Α8 Ἐχοϊκίοὶ δραᾷῖζθ ἰὸ 
ἴδιο ΟΥἾΪὁ6 πῃ (δ Ἰβοσηΐπρ, ὩΔΙΠΟΙΥ, γοΥ, 8 9ᾳ., 
δὰ Ηἷὁ νὴῆο ἀϊοὰ 1π ἐλο ονοπίηκ, εἶν ἀἰγϑοϊίουν 
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προ Β6 τοοοϊνοα [ῸΣ 8 ὈΘΒΑΥΪΟΌΓ ἴῃ τοχαταὰ ἴο 
τιιῖδ ἐνοπί, δπὰ τη] ἢ ΒΘ σοι ] θα τὴ οἢ 186 
ΤΩΟΤΉΪΗ;ἢ Δέογ [ῃ6 ἀδαῖῃ, ΓΘ σοϊητουῃϊοδῖθα ἴο 
Ἠΐπη οἡ ἴῃ: 88 Π)6 ἀΔΥ ΤῸ [Π6 ΒΥΤὰ ὈΟ]10Α] ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ. 
[Ηδιρβῦ. τοῖουβ {Π6 “ ϑρδδ κεῖ ρ ̓ ἴο [86 δοτητμμηὶ- 
οδἴίοη οὗ {}|6 ἀἰνίπο δοϊατηδηα ἴὸ 86 ρθορΐὶθ, δπὰ 
ΤῊΔ 98 [ἢ6 ῥτομδοῖ ΘΡΡΘΑΓ Ὀδίοσο ἔπθῖὰ οἢ [86 διῖ16- 
οοοάϊμς; ογηῖηνρ σ τ [090 1 91] σθηςθ τη δὲ ᾿ΐ8 τν 19 
᾿δὰ ἀἱοὰ ἔ}16 ργενὶουβ ουθηΐηρ, ἡ ἤθη 6 δοίβα ἴῃ [86 
δἰγοδαὰγ -ταθηἰοπθὰ δυύτι 0} 168] τηϑπῆετ. ἐ--͵Ζ]οσ. 19 
(ςἢ. ΧΙ. 9) Δβϑθτηοδ ὑπαὶ {86 ἀραςἢ οἵ [86 Ῥζο- 
ΡΒ νὶΐθ 88 Ὀδοοῖηθ πο ἴο ᾧδ6 Ρ60]6, 
βῖηοο ὕπο 1 ἀυθβοο 18 οσοδϑοηθα ὈΥ [ὴ6 ἱποοη- 
βἰΒΙΘΠΟΥ͂ οἵ ἢ159 ὈΘΠαν ΘΙ ἢ [Πα ἴδοῖ. ΑΒ 1ὲ 18 
ἱποχρ  ἰσ8Ὁ]6 θη οοῃδίἀογθαὰ ἴῃ σο]δῦϊοη ἴο ὨἢΠι- 
861, ὕΠ6 ἱπα ὉΪΓΥ͂ 88 ἴο [18 Ὀοασ ρ οἢ ΤΠ ΘΤΩ ΒΡΓΙ Πρ 
ἴο {]ιοὲγ 1108. --οῦϑ οἰ 6 Υ ϑίδμαβ ἴου ἼδιξὭ., ΟἹ ἰ8 ἴο 

Ὀ6 ὀχρ]δὶηρὰ ἔμ : Εοσ που ἀοεθῖ ἐΐ [0Γ Ὁ8 ; ἰὴ ΓαΪδ- 
τίοπ ἴο {ΠΥ86]{ (Ποὺ του] δὲ πΘΟΘβθα ΤΥ ἤανα δοϊθα 
οὔιογνγίθο. [7:6 Ἔχργοβδίοηβ Ψ μος Ἡρηρδί. ἢδδ8 
ποῖ Πιοβίϊαϊοιὶ ὅο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 06 αυοϊοὰ οῃ 
δοοοιηΐ οὗ [οἷν βίῃ γ: “Τὴ Ῥγορβεῖ ἀΡ- 

ΤΊΘΓΟΙΥ 88 ἃ ΠΟΙΥ δοίογ "᾿ ([), ““ }Θ6 ἢδνοὸ ἴο 
ο ΜΠ ἃ Ἰη6γ ἄσιγο," ἃ “ ἴδοῖ οὗ [8:6 ΒΟΪΥ͂ 
ΚΤΩΥ " ἘΖΘΚΙΘΙ ΤΑΥ͂ ἢν μὰ “πὸ Μ|186 δἱ 
αἷὶ,᾿᾿ οἵο. 

γετ. 20. ΤΊ,6 ὀχρ᾽ δπαϊίοη οἵ ηἷβ οοπάποι [0]- 
Ἰονῖβ, 8ἃ8 ἢθ Ὰ8 αἱ 6] Υ σοτημλϊβοϊοηθαὰ ἴο σῖγα ἰΐ, 
---Υ̓ ον, 21] --παιηθὶν, ἴμδὶ δῦ δὰ ὨΠδρρεποὰ ἴο 
Ὠπλ861, ἩΠΟΥΘΌΥ 6 8 μ]δοθὰ Ὀδΐοσα ποτ ἰπ ἃ 
ΤΟΥ͂Θ ᾿ΠΙ ΡΥΓΟΒΒΙγΘ ΠΠΒΉΏΘΥ 88 [6 ΓΕΟΡΓΘΒΘ ΔΟΥα οἵ 
[8:6 ἈΟΊΒΘ οὗ 6786], 48 [Π6 οχἑ [68᾽ ““ ΘΟΙΏΡΔΏΪΟΣ ἴῃ 
ἐγ θα] οΙ, ἡ να8 ἃ ἴγρ6 οὗ [δαὶ ν] 16 ἢ Μ͵ὼ8 δρουΐ 
ἴο Ἰάρρθὴ ἴο ὕβε. Α8 ἴΠθ Ὄχργδββίοῃβ ΒΠΟΥ͂,, 
[86 νΐο οἵ Ἐἰζεκίθὶ πιυδῖ ΤΥΡΙῪ ὑπ ἰοτηρ]8 ; ΟΣ 
ἀδαῦ ΤΟΡΥ βθηὐβ ΘΒΡΘοί Δ ΠῪ 118 ἀοβθοσγαίϊοι, υΠ ἢ 
δεπονδὴ 4]]ον 8 ἰδ ὕο [4}} ἱπίο {πΠ86 πδηάβ οἵ 186 
Βοδίμθη (εἶ. νἱῖ. 22), ὙΒΘΓΘΌΥ [860 διη οὶ οἵ ἢΐ 
ΤρΔΙτΙαρε- γε οι (0 [ϑγϑεὶ, [16 ἀνθ] ] ηρ ὑοροίμΓ, 
ἀἰϑαρρθασθ. [{Π{π18 σο]δίοι Ὀοΐσσθοι [ἢ 6 1 δηὰ 
[86 ὑθῃ}0]68 18 ἐ5ί40}}8}164---σοιῃρ. νοσ. 16--- Υ 786 
Θχργοβδίοῃ : ὩΣ ἽΘΠΌ, ὑμθη ἘΠ ἴθιηρ]Θ οἡ 1ϊ8. τὰ τον συ, ἐὐνΞ 

ὑμῶν ΒΥΤΏΡΟ]1Ζ68 411 0.8 ῬΟΒΒΟβϑΙ0Π8 δῃὰ ῬΟΎΟΥ οὗ 
ΒΓ86]. 70 118 αχβίθῃσθ ἴῃ ὑπο} τηϊἀ δὲ ΤΏΘΥ ΔΡ- 

Ρεαϊθὰ δραϊηδί ὑποὶγ Ὀτοίθγοη, οἷ. χὶ. 16; δπὰ ἴο 
οἷ ΠΟΥ ἰτιδίρα διὰ 4}} {πον τὶ οἰςθά 6885 δηὰ 
δροδίδϑυ, οὗ. υἱῖϊ. 6; 56. νἱἱ, 4. Ῥσίὰο οὗ γοῦγ 
ΒίγΘΙ ΒΤ, ---ϑῖποθ ΤΟΥ ἴοοκ ρῥγίἀθ ἴῃ ἰδ 88 ΤΠ 6ῖγ 
βίγησίῃ. Οὐομρ. [ὲν. χχυΐϊ. 19.-- Νοῖο 186 4}}}- 

ὑογαϊίοη ἰῃ ὕΠῸ δὰ ἽΦΠΌ ; ϑδοοοσάϊηρ ἴο 

Ηδηρδῦ. : “16 ΒΥ ΡΑΙΗΥ οὗ γοὺΓ 808},᾿ δἷποα ὑῃ6 
801}1 {πᾶῦ 8 ἱη ΡΩΥ ατιτοὰ ἢ 10 0 Β  Ὑ8 τ Τῇ 
ἴ (Ὁ; ΟΕΒΕΝ.: ““σ]ιαῦ γοῦγ 8οι] ἀδβίγθθ, ἰουθβ." 
Το []οσίης σου] σοστοβροηὰ ᾿γεενοσ ϑ 118 8ὶ0- 
ηἰβοαίζοη ΕἸΒε Τὸ (οἢ. τυἱϊ. 4), ΠΑΣΩΟἿΥ : μα γΟῸΓ 
ΒΟ] νου] δρϑγοε, -- ρἱεάρίην 16 186] ἴον {ϊ. 
(ιμελ Τταρ3.: ἴῃ 3ρασγίηρ οἵ γουγ βΒοι]8.)--- ἰῇ [86 
ΒΎ τὴ ὈΟ] 164] εἰμπὶἤοδμοο οἵ ΕΖο 1618 178 [ῸΓ [5Γαθὶ, 
ποχὺ ἴο {ῃ8 Βροοία] τοϊαίίοπ ἰο {Π6 ἴθτηρ]θ, {ἢ 6 
ὑπ ΡῈ σΟΠ6 Ἰηἴο σοηδβί ἀογαίϊοι, ---- [ἢ6 8018 δῃὰ 

ὈΡΘΉ ΟΓΒ; ἴῃ 16 ΕΥΤΩΌΟ], βαάιίοη ἀσδίι ; 88 ἴο 
πὸ Ῥεορὶθ, ἀθαῖῃ ὈΥ͂ νἱοϊθποθ. (ΗἸΤΖ. : ““Οπ ἴῃ 
ὁσοαβίομ οἵ [ΠΠ6 Θχραϊτ δίῃ, ΤΊΔΠΥ͂ ῬΑγΘ ἴ8. Τὴᾶ 
ἤανα Ὀδοι ΟὈΪ μοὶ τὸ Ἰἰρανα ποὶγ οὨὶ]άγοη τὶϊ 
16] αν 65, ἴσοση ὑπεῖσ Ὀοΐπς οὗ ἴοο ὑθπάθῦ ἀρ ἴο 
ΔΟΘΟΤΉΡΔΏΥ {ποτ᾿ ΡΟΓΏΔΡΒ 8180 {ποὺ οουϊὰ ὃ6 
Ἰοῦς Ὀδηπα ἴῃ οχρθοίδιίοη οἵ Ὀειίαν 1π|68.}.--Ἴ ἐγ. 
22, ἴῃ τὰ ἴο Βοΐἢ (Π6 το]αϊομδ γοίοστοα ἴο, {86 
Οχἑ 66 δἀιἰτοββοὰ 5}}4}} ἱπιϊταίο Εσοϊκὶθὶ ; σοτρ. γ6Γ. 

17.---Ὑ εν. 28. γεῖβ. 17, 16. Τα ἀΐγοοῖ ἀρρ]ῖοδ- 
το οὗ ψῆᾶὶ 888 ροῃε Ὀεΐοσα, ψ ϊοῖ ἰα της ὮΨ 
[86 Ῥτορῃβῦ ἕο δ 18 σοι ρδῃΐοηδ ἰῃ Θχὶϊθ, χῖνεδ ἃ 
ΒΥ τὴ ὈΟ]168] Θμαγδοῖδν ἴο μὴ ἢ88 Ὀ66Ὴ δα, νιοὶ 
ὈΘΟΟΙΏ68 811 [86 ΟἸΘΆΓΕΓ, 88 δ 8 ἜΟΧΔΟΙΥ τηοδηξ 
᾽8 ἱτπητ θα 186 Υ ΘΧΌΓοδθοά, ΠΑΤΊΘΙΥ : 9 Β84]1 μὲπθ 
ΔΧΩΥ ἰῃ γοΟῈ ἱπίατι θα, εἴα. (οἰ. ἰν. 17), ν᾿ Ι ἢ 
ἀοβοῦῖροβ ἃ βίαϊθ οἵ ἱπννατὰ δηὰ ῬΟΓΒΟΏΆ] ΜΟΘ 
ῬΏΪΟΝ ἰβ ἀοδιϊαϊο οἵ 4}} οοιηίοτί (1β8α. 1]. 1, 
᾿ἴχ. 2).--- ὉΠ) ἰδ ἴ.:6 Ἀγεβδίηρ ουῦ οἵ [9 Ὀγεδ ἰπ 

Ἰονίηρ δῃᾷὰ α͵δὸ ἱπ σοδυΐῃρ' ; ἤδγα ἐξ σοσγεθροπάβ ἴο 
ὙΠαΐ 18 βαὶὰ οὗ ΕΖακὶοϑὶ ἴῃ νου. 17,---ἃ β'ῃιην ΝᾺ 
ὕτοδηβ, πα ἰδαῦ οὗ ἴΠ0 ὁη6 ἴο [26 ΟΥ̓ΒΟΥ, ᾿ηδίοδιεὶ 
οἵ ἴδιο ἴον οΣ τιυΐυα] Ἰῃ ὑογο μδη μα οὗὨἨ σοι] ἰδ, 
ΜΙ 8ῃ 68, δηὰ Βο {Ηδν. ἀπὰ οὐμοῦβ ππαογείδηαὰ 
ἰδ 88: Ῥαΐῃ δῃα ΒΟΙΤΟ Οὐ δοοουῃΐ οὗ δῖ, ἡ ΠΟ ἢ 
8 βαϊά ποῖ ἢ Ὁ ὮΘΙῸ ΠΟΥ ἰῃ [δ υ. χχυνἹ. 89 ; ΕἸΟΘΗ.: 
ἀμ}} ἱπά: δσοηοα αὖ π6 ἀονηἴ8}} οὐἨ Φο γι θΆ] πὶ ἴῃ 
Θοπβεαάδῃςθ οὗἁ [6 πιΐϑουΎ οὐὗἨ Ὀδηϊβῃτηθηΐ ; Εν.: 
8 β[ 164, ἀτορεπίδῃηϊ βίδα οὗ πιὰ ; ΤΩΔΗΥ͂ : 68 Ὁ 
Δῃ Βῆδιηο Ὀοίοσο [6 ΟΠ Δ] ἀ68}8 διμοιρ ὙΠ όοτὴ ὉΠΟΥ͂ 
ἀνε], ΗΖ. πιαῖκοβ Το πλ ρΚΤῸΝ} ΟΠ ἴο δῃηοῖδμοσ 
Ε1κ6 Ὀδασβ, ἀἰβοοῃίθη θα! βοοκὶηρ ἴμ6 βοῦτοο οὗ 
16 τϊδίοστι π9 ἴπ οὐ ετβ ἱπείοδα οἵ ἴῃ {μοῖὰ- 
Β6Ϊῖγοϑ ; Ηδηρβῖ,: ἀξβραὶτ.) Αβ, 'π 186 ργορῇ δῖ 8 
(886, 16 τηϊδίογίππο οὗ Ὠἷδ τ ἴδ᾽ 8 ἀθαῖ ἢ αἸΒΆΡΡΘΆΓΕ 
ἴῃ ἴὉΠπ0 ἄδερ βδῃδάονβ οὗ [8 ονογίηγον οἵ 9θγβΆ] πὶ 
διὰ  πάδἢ, 80 8}1 [8:6 ῬΕΓΒΟΏΑΙ [66}1 985 οὗἉ 1} 6Χ1}68 
5..4}} Ὀ6 ἀβοσθοὰ ἴῃ (πὶ ἀοδίτυοσίίοη οὗἩ ἴπΠ6 1αδὲ 
τοιηηδηῖΐ οὗ {86 Κίηράοτι δπὰ οἰγ. πο ἀπά δἢ- 
οἴμοῦ 80.411} θὈ6 Ὀδησμ θα Μ01{}| ραΐη, 80 ταὶ πὸ 
οοτηἴοτί 888} ΘΟΙΩΘ ἴγοπη ΒΥ αἸΔΓΙΘΥ ; ΟἹ ἴΠ6 Π0}- 
ὙΤΆΓΥ, ἃ ἀδβοϊδιϊηρ [ρο ἰὴ οἵ σα! 8Π8}} θ6 ζθη6- 
ταὶ, ---αἰ ἢ 8}|.4}} Ὀ6 ὑποῖγ Κηοπ)οάρο οὗἉ ἴδ Ἰνοτὰ. ---- 
γεν. 24. ΟομρΡ. αὖ οἷ. χὶὶ. 6.--- ῦ ἐγ. 14. 53)--- 18 

τοίογτοα ΌΥ͂ ΤἸΏΔΗΥ͂ ἴο γεΓ. 26.:.Ἡ ΤΆ ἰηπϊγοαποζίοη οἵ 
ἘΖοϊκ6}᾽ 8 πδπηθ σοΙμρ]οἴθβ {Π 6 Ῥογβο δὶ Ρο. 

[{“1Ὁ ΔΡΡδΑσβ ἴο τι8 αἰ πηοδῦ Ὁμδοσοῦ πα Ὁ]6 ΠΟΥ 
ΔΏΥ ὕπηῦ οὗ ΟΥΣΠΑΤΎ αἰβοογηπιοηῦ βῃοι ἃ ἀπεὶογ- 
βίδπα ἴΠ6 Ργορμθὶ Ποῖα ἴο πιθδῃ, ζπδὲ ἴΠο86 76.858 
ὍΘΙ ἴο Γρσοῖνο [ὴ6 δΟΙΏΪ ΠΣ ΟΑΙΑΒΊΤΟΡΙ ἰῃ ἃ (8]- 
Ἰουβ δπὰ ἱπαϊθγεηῦ ᾿πδῃ 6 Γ, 81}}} 6 }}} γὶο] ΐηνσ ἴο 
τ Ποῖ ἴαΐο, πὶ νἱμουΐϊ ΔΩΥ 56 η51016 πηονοιηθηξ 
οἵ ἴΠ6 ρτίπρ8 οὗἨ βοῖτοῦ δῃὰ τορτεῖ. ΥὙεἰ βυσῇ ἰδ 
ὅη6 υἷϑὰν ἰδθῃ οὗ ἴΠ6 Ῥϑββαρθ ὮΝ βοὴ ᾿ἰοδάϊηρ 
ΘΟΤ ΠΟΥ αὐγοδὰ (ἴῃ Ραγ]ου ]αν, Ὁγ ΕἸΟ  ΒΟΓΩ, 
Ἐνα]ὰ, ΗἰΖίᾳ), Αἰ που ἴῃ6 ΟΧΡΓε85 ἀθο]αγαϊίοι 
αὖ ἴΠ οἰοβα, δῃὰ [6 γΠοῖς σΒΑσϑοῖοσ οὗ 1.6 σορτο- 
Βοη δ οι, ῬἰΔἰ Π]Υ͂ Ἰοδὶ ἴο ἢ Ορροϑὲϊθ φοῃο υβῖομ. 
1π τ ἔγρ!οαὶ ρατγ οἵ [86 (ἰδ) πηδδίϊου, δ γὰ8 ποῖ 
Ὀδοδῦδβα 86 Ῥγορῃδί νγὰβ 1ῃ86}810]6 ἴο πὸ 1088 ἢ ς 
ϑυϑίαϊηποα ΟΥ̓ ἰῃῆ6 ἀσαίῃ οἵ 8 ν 6 [Π8΄ ἢ6 να ἴο 
αἰρϑίδϊῃ ἔσοπι 0}|0 ΠΟΙ ΘΠ 8 δ ἃ ὑι58ρ685 οὗ πη οΌΤΗ- 
ἰὴ ; θα ὈθοδΌδΒ6 ΤΠΟΓῈ ψ͵ὼὸ8 ΠΟΥ ΠΟΥ 8οιιγοα οὗ στίοῦ 
Ὀεπίηά, οἵ ψ ιἰσἢ [18 χ85 Ὀὰΐὺ [86 δἰψτι ἀπ μγεέβαρι, 
πα ἴῃ 186] 80 τηποὴ γοδῦετ δπα Ἰηοτα οὐ ψο 
Ἰτηρ, (μα΄ ἢ18 δβρίτίϊ, ἰμβίοδα οἵ νοηθηρ 186} ἰπ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟἢΒ οὗ ΒΟΙΤΟΥ͂ δἱ [Π6 ἱπητηοαϊαῖα πὰ οβΐθῃ- 
81 Ὁ16 ΘΔ] αΙῊ ΤΥ, γγ88 ΓΑΤΠΘΓ ἴο Ὀτοοὰ ἰῃ 5:16 ΔΡΌΏΥ 
Δ ἃ ΘΟΠΟΘΓΉ ΟΥ̓Ρ [6 ΠΟΙ αἰβίτθβδίηρ 6Υ}} 1ἴ ἔογο- 
δῃδάονοα. Αηά ἴῃ ᾿ἢϊ6 ΤϑΏΠΟΓ ψ ἢ 186 ΡΟΟρΪο, 
ΜΉΘ 8}} ἐδμοῖγ ἑοπὰ ἢορθΒ δπὰ υἹ810}5 ὑγοτο ΠΉΔΗΥ 
ὀχρ]οάοά--- θη [πὸ ἀεδίγιοιίοη οὗ {Ππεῖγ Ὀοδαῖ- 
[Ὁ] θτρ]6 δηὰ [πε βἰδυρηίον οὗ ὑπεὶτ 80η8 διὰ 
ἀληρηίοτβθ στη 6 Ὠοπὶθ ἴο ἔμθπὴ 838 ἀγεβά [Ὁ] γεα]ῖ- 
(168, [ΠΟΥ σου]ὰ ΟἿΪΥ Τογα ἢ ἔγοση Ὀενν αὶ πρς ἴῃ 6 
1088 οἵ ψῇηαΐ δα 80 ἄθαρ ἃ Βο]ὰ οὐ ἱποὶνς ἀθβῖγοα 
δη αἰοοίίομβ, ὈΥ̓ Βανΐπρ Θοπλθ ἴο ἀΐϑοοσγη ἴπ ἴα 
16 εἰρη οὗ νμδῖὲ 88 81}}} στοϑγ τηοτα ἀτοβδαῖςα] - 
δηὰ δρρα]]ησ. Απὰ πῇῶαῖ ταῖὶρῃϊ [πὲ Ὀ6 Ὀπΐ 189 



ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂Υ. 258-27. 

Ὀϊοοὰ-5ἰδίηοιὶ συ ]ὸὺ οὗἨ Βοῖγ ἐπὶ υ 168, τ ἰσἢ Βδὰ 
Ἰπτουρμΐξ οα ΤΠ οαἰαβίτορμοῖ Ηδὰ ἰΐ Ὀέέη [δαΐ 
Ῥουϊΐου οὗ ἴῃ 6 ῬΕορ]θ το ἰπ)}}} αἵ δ οΓι βαθιὰ ὑμαῖ 
ἴδε ῥτορμοῖ ῬΘΓῈ τηονὸ ἱπιτηεά δύο ν τοίθυτοα ἴο, 
ἔθεσε τι σιιῖ ἤανο ὍΘ6Ι. ΒΟΠ1Θ ΤΌΟΠῚ [0Γ ΒΌΡΡΟΒΙ ἢ 
(πὰ Ῥγαϊὰ5 πα οἰ μ618) ὑμδὶ ἢδ ροϊηὐβα πιοτοὶν 
ἴο ἴδ ονδσα Ψἱης; ἴοττοσ οὗ [6 ΘΏΘΙΙΥ͂, δηὰ ἴο 186 
ὈγρΑ[Ὦ]685 ΠΟΙΤῸΓ δηα δβίοῃβδτιηθηξ οοππηροίοα 
ἘΠ 1[ῃ6 σαρίατα οὗ ἴμ6 εἰζγ, νῆα ἢ6 ϑραΐζα οὗ 
δι οἢ δὴ αττοϑῖ Ὀδίηρ' δι οἷἹ [6 θοπηπιοῃ οὈϊρο- 
ἴηρ8 οἵ ρμτίεῖ. Βαϊ 10 18 [6 σαρίϊνοβ αἱ ΟΠ ΌΑΣ οὗ 
ΜΠΟΠῚ ;δ ΤΏΟΤΟ ἱτητη δα ο} Υ Βρ δῖα, τνῃο, μ6 ν706}} 
πεν, που]Ἱὰ Ὀ6 ᾿Πἰνὶησ ἴῃ οαϊναιὰ αὐυἱεῖ, [ΔΓ τα- 
τπονοεὶ ἴγοῃ {}16 566 η8 οὗὁἨ ὈΡΓΌΔΡ δῃὰ ἀδσδιγιοσξίοῃ. 
Ιξ οου]ὰ ποῖ, ἰῃ Τμοῖγ σαβθ, Ὀ6 {μ6 Ῥγϑβϑϑηςα οὗ 8 
Βαθυ]οπίδη Ποβί, οὐ [6 ζΌγτηοὶὶ ἀπὰ σοπδίθγια- 
ἤοῃ σδιιβοὰ ὉΥ [86 δισοοθβδ οὔ 6 ΒΔΌΥ]οπίδη 
δΠη18, ὙΠ ἰς ἢ 880] 4 οἤοοὶς 080 ΟυθὕΟΙΙΔΙΥ ΟΧΡΓΘΒ- 
δἰοη8 οὗ ριϊοῖ; ἰξ σψουἹὰ θῈ [6 ονογνν Βα] τηΐης 
διῃ38 [δὶ βου] ὰ ἴποπ Ὀτοακ ἴῃ ὉΡΟΠμ ἔποῖὴ οἱ 
ἴδε ἰπ1 φυ 168 ἤο ψ ΠΟ ΤΠῸῪ μὰ εἰυσηρ νἱτὰ βαοὶ 
[14] μδγνϑιβόηοαβ, δυβογ ἱηρ (μοὶ βρὶτὶϊδ, δηὰ 
᾿ΓΗησ {πε ῖῦ τυοληΐηρθ ἰηι0 ἃ πὸ πὰ Ὠἰμῆο 
ἀϊγοο θη. ΤΊια ἀροιῖε8 οὔ θογοανοιηθηΐ ΨΟυ]ὰ δε 
ἸῺ 8 ΤΏΒΠΠΟΡ Ἰοδὲ πάθγ ἴπ6 861{-ἰηδὶοιοα ρμΡαΐῃβ οὗ 
ΘΟ ΠΟ Δη ἃ ΓΟΙΏΊΟΓΕΘ (οΟΙῺρ. οἢ. νἱΐ, 16). 

εὙΥ̓ρῖ, ψ 8116 (Ἀϊα ϑόθτη8 ΟὈν ΟΌΒ]γΥ [Π6 τηοϑηϊη οὗ 
ἴδε Ῥγορβοῖ᾿ 5 δπποιπεοηιοηῦ, -- οὔ [86 ποῖ πιοῦτῃ- 
Ἰ6 1ῃ ΟὯΘ ῬΑΥ, δῃα 58.1}} ρῥἱηΐπρ ΑΥ πΠῸῸ ἀἷδ- 
ἔτεδα δι. ΒΟΙΓΓΟ πῃ ΔηοΥΒεΥ, --- 16 ἀοϑοσιριΐοη τηυδὲ 
δε ἀπάιιβίοοά «1 οογίαϊπ αυμ! βοαίίοη., ἀπά 
ἱπἀροὰ ἴ5 ἴο Ὀ6 νἱοεά δ8 1πῃ6 βοηθεῖ ἰάοαὶ 
ἀε]ϊποαίϊίομ οὗ 4 βῖαΐβ οὔ ἐπίηρθ ἴμαΐ δλοιώ Ὁδ 
ἰοαηᾶ, ταῖμοῦ [πδη [16 Ἔχδοῖ δῃὰ Ἰΐθγαὶ ἀθβογὶρ- 
Ὠοη οἵ ἘΔ τγὰϑ δοὔιδ!  Υ ἴο ἴδϊκο μὶμεό. Τῇς 
Τεργεβοηίδίϊοη που ἃ ΟὔΠ ΘΓ" 156 βίαπα π᾿ ΡΑ]Ρ40]6 
ἐΟΠΥΤΑΤΊΘΕΥ͂, 858 Μ611 τ ἀπηάοιθέεα ἕποῖβ 88 ψ τῇ 
δἰδίεϊη θη 18 6] 8 γα Ἰηδάθ ὈοΐῺ ὈΥ ΕΖοκίθ] ἀπὰ 
Ὁγ ἰβ στοῦ σΟἢ ΓΘΙΏΡΟΓΆΤΥ ἰπ δυάοα, ΤΉδῦ Τη8ηγ, 
ὁ 1Πρ (411 οὗ “6γαβα θαι, ἀϊὰ ΓΘΔῚΥ ὀχὶ Ὁ {Πὸ 
[608] βἰσῃιβ οἵ πιουτηΐηβ, δηὰ ρανα 1μ6 ἢ }]66ὲ τοηὶ 
ἴο ἐῃεῖν ἔβε! ρβ οὐὨἨ (ἃ 1ϑῖΤ ββ, ΤΏΔῪ ὑὕδ ἰπίεττοὰ ἢ 
ἴ.ε υἱτηοβὲ ΘοΓ ΔΙ ΠΕΥ ἴτοπι τυμαΐ 8 πτὶζῖοι ἰπ [86 
ἰδιποηϊαιἰοηβ οἵ Ζεγοιιίαῃ, ΒΟΓΘ ᾿γ6 τοδὰ οὗ δ]] 
ἴδε σοΙαπηοῃ Βυτηρίοπιβ δηὰ δρρ)δηοοδ οἵ φτίο: 
"εἰάοτα αἰττηρ πρὸπ {86 “τοιπά, οαβίϊης ἀπδὶ 
τη [οἷν Πεαὰβ, γί τάϊηρ Ὁποπγβοῖνοβ τ ἢ βδοῖς- 

18 ;" δηὰ [Π6 ρῥγορμεῦ ἈΪπι86}{---Πουρὰ Βὸ Βα 
Ὀκξεη το] ὰ ποὶ ἴο Ἰδιηεηΐ οὐ θοιηοδη (οἰ. χνὶ. δ)--- 
πρερὶπρ {111 “1ὴ8. ἐγϑα [δἰ1ο ὦ 1 ἴθατβ, ἀπά ἢΐβ 
ἔγε ';τὰβ ρουγοά οἡ [86 εατίῃ, ἴον ἐμ ἀεβιίγαοίίοι 
οὔτδο ΠΕ ΊΠΕῖ οὗ ἢΪ8 ρθορίὶθ.᾿ Ναυ, ψ ἢ 116 ΕΖο κὶ 6] 
Βοῖε 5 88 ἴ{ 41} τ86 ἱπάϊοδτοη8 οἵ τηουτπίης 
δἰ) οα] 4 θα τεβδίσαϊ ποὰ δ [6 ἀεϑίτυοιίομ οἵὨ Ψοτβα- 
Ἰεπι, Β6 μβδὰ ῥγενίουιϑὶυ βρόκβϑη οἵ [6 ρϑορὶβ θείην 
80 ἢ]]οἀ 11} ἀἰδίγεββ οὴ δ'σουθηῖ οἵ 1ΐ, [ἢ αὐ “ ἘΠΟΥ͂ 
Ἔβου]ὰ σιγὰ (Ποτηθοῖν β τὶς δι  Κοϊοῦν, ἀπ Βανὸ 
να  ἀπεδα ὩροῚ ὑμεῖς μοράβ᾽ (οἰ. νἱΐ, 18), ἀπά μδά 
δέπιες }  δἰδοὸ Ὀδβθη ἱπβίσγυςϊοα ἰο ἢ] ἀπ ΟἿΥ ἴῃ 
θη τη ρ]δίίοπ ΟἹ ἴπὸ ΔΡΡΙΟΔΟΠ Ως τοῦ Ὁ]65 (ςἢ. 
Χχὶ, 12). Ὑπό σᾶῃ Ὀ6 πὸ ἀοιιϊδέ 4180, οῃ ἴδπ6 
Οἴδεῦ δἰ, ὑμβαὲὶ τῃ6 σοπβοίρῃςο οὗ 8ϊ'π, ον ΟΣ 
ῬΟΝΡΥΓΟΪΥ ἴδ τηϊμῆῦ σοῦ ἱπ βοῖηθ ὈΟΒΟΠ.8, δηὰ 
δβουῦ οὐμον [66] ηρβ, ψουῦἹά κε ΨΕΓΥ [ΔΓ (ΓΟῺΣ 
ἰχίηρ ὉΠ ΘΓΒΔΙΥ (εἶς 88 1 ουμιξ ἤο Βανὸ Ῥθθῃ. 
Τιε Ῥτορδοῖβ τψέσο ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏ6ΔΠ8Β ἀἰθροδοά ἴο ΟΠ ο 88 
ἐχαρμοταῖοα γον οὐ 6 Θυ᾽]οςῖ, Φογοιη δὴ μαὴ 
Ἔἐτεῃ ροΚϑη οὗ {ῃ6 ΡΕΟρ]Ὸ σΑστγΐηρ ὑμοὶσ ἸΣ 4Ὁ168 
ἘΠῚ [πὶ ἰηΐο οἴποΥ ἰαηδ, δηἀ τΠογο ποιτίη 
οἴδεῦ σού ἀν ἀπὰ ηἰροϊ (οἢ. χνὶ. 18). ΑὮ 

Ηἰτηδο ἢ, ἴῃ ὁ. ΧΧ,, ΓΟρΓεβοηΐβ ἤοσΩ 88 
411} ποοάϊηρ, δἴτας 86 δὰ Ὀθθὴ 41} βοδίϊεσοὰ 
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ΒΙΠΟΙΩΖ ἴδ6 παίίοηβ, ἴο Ὀ6 Ὀγχοιυραῦ 88 ἰηῦο 189 
ὙΠ ΘΙΏ688, [δῇ ΤΏΘΥ πλϊρὴ ὑμογο Ὀ6 ἀραὶ τὴ 
ἴοτ ἰπῖᾳυ 68 ποῖ γαῦ ἔόγϑα κθῃ, δῃὰ ρυνοὰ ἔγουῃ 
5[1}} τουδὶ ἃ ὈΟΤΏΪ Πα ΟΠ8. ᾿ 

“10 ἰδ οἴθδγ, ἐῃϑγείογθ, [δὶ ἴθ ἀδϑοσροη ἴῃ 
[86 ᾿ Ὀοίογθ υ8 τησδὲ ποῖ Ὀ6 υμαεγβίουὰ ἴῃ 
ἴμ6 Δοβοϊαΐα 9686, 88 1 ἰῦ ψεῖὸ ἰη θη άοιὶ ἴο ΡΟΓ- 
ΤΓΑΥ͂ Μηδ "Ὑδ5. ΟΟΥΙΔΙΏΪΥ ὕο Ὀ6 Τα] σθὰ δηοηρ [86 
ῬΕΟΡΙ6 αὖ ἰᾶγρθ ου [86 τ Κίπρ οὗ ογυβα]θη). [0 15 
ψΠδῇ Βῃου]ὰ ἢανο Ὀδ6η ΓΑ] Ζοὰ ἴῃ 4]} ; Ὀιὺΐ ψἢδῖ, 
ἴῃ Ροϊπὶ οὗ ἰδοῖ, γδ8 ἴο ἴδνο 1ϊ8 γϑδὶ] ἰζαίίο ΟὨ]Υ͂ 
ἷῃ ματί, ΤῊΘ Ῥθορὶε δμοιὰ, οὐ [6 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΘ 
οἴ Βπ6} ἃ ἴ σαἰδϑίγορθ, ἤαΥδ 81} ὑπ θ᾽ ΔῈ 
ΟΥ̓ΘΓΡΟΎΘΣΙΙ ΩΣ 56η86 οὗ (πος σι δ δπα 9ῺῸ]]γ, δὰ, 
᾿ἶκα 186 Ῥγορδοῖ, ἱαγσποὰ {86 τἰάθ οἵ 1611 στίοΐ 
δὰ ΙηΟΌΓΠίΠρ ΓΑΙΏΘΓ ἀραΐηϑὺ [86 σίραητίο ον] 
ταὶ ἸΔῪ ὈΘΒΙμ, θόθὴ ΟἾΪΥ ἴῃ ἴθ Οῇδτ ὈΘΓΒ οὗ 
ἱπιάσοτγ, ἴμδὴ λα Οὐ ΑΓ ἀρροαγεὰ ; ΤΟΥ͂ 
8Βῃου ἃ παν Ὀθνναὶ]οα 0Π6 ΘΏΟΥΙΠιΟΙΙΒ βίη8 τε Παὰ 
Ρτογοϊκεὰ 86 τἱρῃίοοιβ ἀβρίθαβιισγο οἵ (Σοὶ, γαῖ βεῦ 
ἴδῃ [6 Ῥγοβϑοηΐ σοῦ ὈΪο8 1ῃ ψ] ἶ ἢ ὑπ ἀἸ60]6α- 
ΒΌΓΘ Πδὰ ἴδβκεϑὴ οἵϊεοῖ. ΤΘΙΣ βόῦτον δου ὶ πανθ 
οἰμεδγ βονεὰ ἴῃ [818 πιοτὸ ἱηννατὰ δηὰ δμί τυ] 
αἰγοοίίοη, ἴον ἰδ 88 ἤδῦο γγθ- ΘΙ} 6  ὍΥ τῃαὶ (ἢ9 
6]} εἰοοὰ. Απὰ βοὴ, ὑπάου θα γ, νν88 16 οὐδ 
ψῚΓἢ [ἢ Ὀαιῦοσ δηὰ πόσο δα] ρ θοα μογίοη οἵ 
ἴῃ: ῬΘΟΡΪΘ ; Ὀπὺ ΠΙΔΩΥ͂ 8}}} οἸοαυ δὰ ἴο ἱπεὶγ Ἰάο]8, 
δηα νοι] ὰ ἠοΐ τϑοοὶνθ {}16 ἰπδίττιοϊοη ρίνοῃ [861], 
οἰ ΠΡ ὉΥ {88 Ῥσορ μοὶ Β ἢ τὴν πρὴτῃ ΘΧΔΙΡΪ6, ΟΣ ὉΥ͂ 
16 ΤΑΙ οἱ Οοά᾽ 5 αἰιοι ηρ ἀἰβρθηβας οη8."᾿--- 
ΕΛΊΚΒΑΙΕΝ᾽ Β ἤξζεκιεϊ, Ρ᾿. 266--268.---. Ε.} 

γεσ. 26. ΤῊ}Θ Ῥγοιπθιοθ ρίνθη ὅο ὅθ Ρδγβοῦ 
οὗ ἰδ8 Ῥτορμοῦ ἰοδὰβ ΠΟῪ ἴο ἔπ δῃμπουποθηθηῦ οὗ 
ἃ βίῃ ἡ ΒΙΘἢ 18 ἴο Ὀ6 ρίνοῃ. ἦτ μαγοδίζεσ, δηκὶ [0 
ἴμο αίνίηρς οἵ δὴ ἱπϑιγιο οι [ῸΓ ἢΐ8Β Ῥτοσοάυγο 
ὑποτθῆροη. Απμὰ ἴδοι, εἴοσ. ΤῈ βίαϊεισθηῦ 8 
ἰητοιτοραῦνα ἴῃ 118 ἔοτπ, Ὀϊπὺ ἀβϑαπηοθδ δὴ Δ ΓΠλ8- 
ἰἶνα δΘΏΒΟΣ. [ᾧ ἰ8 δαυϊγα]οηΐ ἴο : 1 δβδὶς ἰδδε, 
8.41} 10, σδὴ ἰζ Ὅ6 οΟὐΠοΥ 1501 Τῆδ Ὁπ|6 ἰδ 6Χχ- 
Ῥγοββθὰ δ ἃ ἀδβηΐϊζδόο ἃδὺ. Α Ὑοὰγ διὰ 4 ἢ} ἢ 
εἾδ Ὀοΐοτε ὑμθῃ, οἢ. χχχὶϊὶ, 21 ; σο Ὁ. 66 Γ. }1]. 
--Το ἀοϊίας οὗὁἨ ἐποὶσ ΚἸΟΣΥ τηϑδῃβ : (παΐ ἴῃ 
ὙΠΟ86 ΘΟἸΟΣΥ ΠΟΥ ἀε]ἰση θά, νον, 2]1.-- - 9 τῖδὰ 
οὗ ἐμοῖσ δοῦδ, (δαὶ το ψὨΐοἢ ἴπὸν Ἰοοϊεοα νυ τὰ 
Ἰοῃρίηρ δηὰ γεδγηΐησ. οοογαΐηρ ἴο Οἰδ6Γ8: 
“Π6 Ὀυγάεη οἵ [Ποἷν Β00}}8,᾽ παηλεὶγ, 1αῇ ν᾽ Β]Ο ἢ 
ΟΡΡΓΟΒΘ68. ἴπειη. Τὸ δογδ διὰ ἀδυβίθιβ ὅσ 
ὨδΙη6α Δ]οηρ τὰ 16 ἴθ} 16, ΨἸου ἃ οΘοηποοὺ- 
ἱῃγς νογὰ, Ὀαΐ 88 ἱῃ νοῦ, 21. -- εν. 26. ΤῈΘ 
οϑοδρθὰ 18 ἃ ἀοῆηΐΐζο ῬθΥβΟΙ. ἔα θλεον ἴο 
ἨΗδηρῖ, : 8 ἰάρδ] Ῥδύβοῃ, σοι ρτο πη ἀΐηρ ἱὴ ἢϊτ)- 
86} [πὸ 0016 Ποϑδῖ οὗ ἴοϑα σϑιτί θα ΔΎΑΥ ; ΟἴΠΟΓΙΒ: 
ἃ ἔυρίνο, οπθ οὗ (δεὶσ πυπ θ0 1.) ΑΒ δῇ 6γ6- 
νι ἰζηθδ8 οὗ δὲ δα Ὀ66Ὼ ρΡαδϑεὰ {πγοῦρῃ, ἢ6 Ὑ1]} 
ὈΪδοα {8 δοὶ Ὀοΐογε ὕπο Ἔχ ϊθα 88 οὴ 6 Ὑν}}}6}} 08.Π- 
ποῦ Ὀδ6 ἀοιυ θύρα. ---ἼἾογ. 27. Α5. μὸ (Ὑ)}}1.}} 15. 4150 8 
γὶ γί] δὶ βτι, ΠΒΠΘΙΥ, ἴοσ {116 ἘΓΟΡ ΘΗ ΟΡΘῺ8. ἷδ8 
τοουΐῃ, ΕΖοῖκῖοὶ ἀοθβ ἴδε βδάῖηθ, ὙὯ0 ςΟΙΠΒΘΑΏΘΗΤΙΥ 
[δ8 δὰ ἴο κθὰρ β᾽]θηοῈὲ ὡὮρ ἴο ἴδαΐ [π)6. ΤᾺΘ 
ορϑῃΐηρ οἵ ἴΠ6 μΙῸρ] οὶ 8 τηου τῇ αὖ [86 β4πὶ6 {11ὴ6 
ΔΊ {Πα οὗ [π Γυρὶἶνε ἴΔ 68 ρ͵Ϊδοα ἰη οἷ). χχαχὶϊὶ. ; 
ΘΟΙΏΡ. ψογ8. 21,22. ΤΊ νοπὲ οἵ δ πονδὴ, ΒΟ ΈΨΟΥΣ, 
οΟΙ05 ἴο [Π6 Ριορποῦ ἴῃ ἴπο ἰηΐεγναὶ, ἢ. τχν.-- 
χχχίϊ. Α8 {π686 ὈΓΟΡΒΘοῖοθβ ἃγὸ ἀϊγεοῖρα ἀραϊηβὶ 
ΠΟΙ- βτδο] ἐῖε8, [ἢ 6 δ᾽᾽θησα οὗ {6 Ῥτορμοῦ, νη] οἢ ἷ8 
ἱπιτοάυςοῦ ψΊ ἢ οἷ. χχῖν., τησδὲ ὍΘ Τεραγα θα 85 Γ6- 
Ἰαϊλνθ, δὰ 6 ππάογβιοοα πῃ τοίογοποο ἴο μἷβ ἀϊ8- 
σοιγβθ5 ἴο δγϑοὶ ΟὨΪΥ͂ : ἴο {160} ἢ6 Ὑ11}} ποῦ ΒΡ δ ἱπ 
[86 ῥῬχοβοηῦ ρογίοα ; Βα Μ1}} ἀο 80 ΟὨ]Υ͂ (οἢ. χχχ .) 
ψοπ, τι [ὴ6 το αὶ οἵ 1115 αἰνΐηα τη ϊβϑίοη, 8 
“4 Ὡ6Ὺ γοτοά ἐμὲ μρ ἐδη δα 5Ρ6 ΕΒ" (ΗΈΝΟΒΤ.) 
8118}} Ορβϑῃ, Θοσωργθδοῃϊηρ ἐμ6 δοοοῃὰ γματί οὗἉ πὶϑ 
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Ὀοοῖκ. ΟὐΠΡ. δὲ οἷ. χχίχ. 21. Αϑδ, ποῦ, {πΐ8 
ϑοοοηα ραγί, οοῃἑδί πίηρ ἴΠ6 ῥγορῃβδοΐθϑ οἵ ἀϊγὶπθ 
ΘΟΙΏΡΑΒΒΊΟΩ, 80 .8 86} ἢ ΟΥ̓ΟΓ αραϊπδὶ (86 ἢτδὺ ρμαγὶ 
ὙΠΊΘὮ σουἰαίηβ ἢ. Ῥγορ μϑοῖέϑ οἵ ἡπἀρμτηοπέ, δὰ 
[86 τεϊγοβρθοῖνθ γοίογθησα οἵ γοσ. 27 (οἢ. χχχίϊὶ. 
22) ἴο οἰ. 1ἰϊ. 26, 27 18. ππιηϊδίακοδ ὉΪ6 (ΘΟΏΊΡ. 
18 6Γ6) : 80 ἘΖο 16} 5 Ὀδοοτηΐηρ ἀστλ Ὁ οαῃ ὈῈ ἰδ κθῃ 
ἰῃ τοὶ αὐΐου ἴο Ῥγορμεδυϊηρ οὗ ΠΊΘΓΟΥ͂ 88 αἰδβ[ϊη- 
κυϊδηειὶ [τόσα ΡΙῸΡ οδυίης οἵ Ἰυρσιροηΐ, 80 ἐμαῖ 
ἴΠ6 πιοιηΐηρ νου] Ὀ6: Του 884}Ὁ {Βθῃ βρϑδὶ οὗ 
ΠΘΓΟΥ, ἃἀηὰ πὸ πιο οἵ Ἰπάμτηομῖ, νοῦ ἢδ5 
Ὀδοοτη6 δῃ δουοιῃῃ] ῃεοὰ ἴμοες, Βυΐ ἐογο ν ἢ 1110 
του ῦ 8 Ὀθοοιμηΐηρ ἀπ ΔρΡΡΘΔΥΒ 88 ἃ ὈΘοοΠλΐηρ 
δὲ1οπε Του οὨΪηρ᾽ ἸΠΟΓΟΥ͂, πε 88 ἃ ϑρο6 δ κἰ ( ΘΟΏΘΟΓΗ- 
ἴηρ }υιστασηῖ, δὲ α8 εροακίηρ, οἱ Ὁΐϊ8 παΐατο, τνὰ8 
ομαγδοιϊογίβίλο οἵ {πὸ ἢτϑί ρμαγὶ οὗ ἴμ ὕ"οοΐ : δὸ [παῖ 
ἴδε ἀππιυηεββ οὗ ἘΖοϊκὶοὶ αἰἴϑοίβ, ἰὰ [ἢ Ητϑὺ μ]δος, 
ἀπ9 ροτῖοὰ ὉΡ ἴο ἔπ ἀρρϑαγδῶοθ οἵ ἴπ6 πρίονα 
ἔτοιῃ γι 84] 6 τὶ τῇ τ 6 θα οὗ 1 ἀονεῃ δ! ; Ὁ 
[ὈγΈΒΟΥ, οἱ 118 οἰοθθ, Ἰοοῖκ8 θα κ οἡ πὸ γμοΐα ρογὶοὰ 
οἵ ἴπ6 ἤγβι ρῬαγὶ οἵ 1116 Ὀοοϊκς, νι σοῦ ᾿ς σοποίι 68, 
Τῆι ἰῦ 18 ον ἀδης (0 6 υαηάἀοτοίοοα 88 ἃ γγο- 
δεῖς ἀππη θη 688, πο 88 δ΄ἰθ 66 ἰῃ ἃ φοποσαὶ 96η88. 
δ6 Ργορ Ποῖ Βρεϑκϑ οἵ Ἰυάσηηοηῖ ἴο Τοτεΐση Ρ60]65, 

ἀυτγίηρ τὰὸ {1ηλ6 νι ἰσὴ 15 ἴο 6 ἀββυτμηθα ἔγοση ΟἿΓ 
ομαμῦοῦ, ἜΧΟΥ 858 ἰῃ ἴπ6 τῇ ρατί οὗἩ {86 ὈΟΘΚΚ, ---- 
[Π6 {ἰπ|6 οὗ 8 51:16 Π0 8 88 ἴο ἸΩΘΤΟΥ͂, ἢ6 δρόκθ ἴο 
ἴϑτδ}]. Τλι8 ἢΐ8 Ὀδοοιηΐηρ β᾽]πς ἰ8 ΠΕΓα 8150 ἃ 
γίγίι] 8] 
6,6 ἢ, 11. 26, 27.---- ΤὨγουρἢ 411 1π|8 Θρθθο ἢ δῃηά 
8. 16Θη00 ({Π18 ἸΏΔῺΨ ΤΟΙ ἰΌ ἴο 186 ψ]}ιοΐθ δοῦν ἐν 
οὗ {πὲ ῥτορδιεῖ), δῃὰ ἴῃ οἵμδὺ ψαγθ, ἢδ ἰ8 δῃῆοσῃ ἴο 
Ὠανθ ὮδΕι) ἃ βἰρτίβοαπὶ δγπιθοὶ ἴο ἢ ΐβ [6]]ον- 
σου θη. [ὈΌΤΟΗ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ: 725 ἐλαΐ 
ἄαν, οἴο.; “448 1 σὰ 5ῃοι]ὰ βᾳγ, ΤΈοι ἢιδαὶ 
ΠΟΥ͂ Β0 8 16 ΠῸΪῪ ἑογοίο] ἃ τὰν ΡΘΟρ]6 οἵ ἔδ:6 τι ϑογίοβ 
πεῖ ἀγὸ δ ἤκηά, θ6 ΠΟῪ 51:16 πη} [ὉΓ 8 ἢ 116 {1} α]}} 
τη σχ8 6 οὐπὰν [1 8]16ἀ ἀπὰ ρμἱδὶπ ὑυδίοσο {ῃοὶγ 
τὐπης ὑμθῃ β'ιδὶς ἴθου 5ροδὶς ἴο {Ππὸπὶ ἀρϑῖῃ [ὉΓ 
τοῖν οομπΐοτε δηὰ ἰπβίσυοϊίοη, μας ἴοι τηαγοϑῖ 
Τὰ Ὅ6 υμΐο ὑπ6πὶ δά ἴο Μυ Ὑ{0190 στο ἢ ἴῃ 
ΒΠΟΓΥ͂ Ἀγ8 ἃ Ἰνοηἀογῇι] (ο κ6Ὲ οὗἉἨ στοαῖ ὑπίηρη ἴο 
οοτμε."᾿΄-ΟἾΝ. Ε.1] Ἡκνοῦτ. : ὙἽδδὴ ἴπ0 ογο-1- 
Π65868 Γοροτὲ ὑμαΐ 41} 88 παρραῃοὲ 89 μπηοσπορὰ 
ὈΥ͂ Ὠἷπ), ἢθ Μν.}}} Ὀδοοτηα ἴο {Πμ τ δὴ οδ]δοΐ οὗἩἨ ποῃ- 
ἀθγ, {πὸ ν ΝΝ]1] τοοορη δ 86 Τ,οτὰ Ὀοληὰ [ἢ 8 8δοῃ 
οὗ πῖδι). [Ὁ 18 τότ Ὠμίαγαὶ, πονονοσ, [0 τοχαγὰ 
1ΐ 88 ἃ 81ὴ}0}6 γορϑίϊ[οη οἵ νοῦ. 34, 85 Ειζβ κἰ 6} 8 ἀὉ]] 
Ῥαΐῃ (νὸν. 17) μτοβραγοιὶ ποῦ τη ΓΘ {Π6 ἔδοϊϊπρ 
απ Ὀεπανίοαν οὗἉ ὑπ ὀχί!εα, ὈὰΓ δἷ5ϑοὸ Οοά᾽ 5 μαὶπ: 
ἰξ σου] δ τεραγάϑα, ἱἶ ὁπὸ ταὶ ηῦ 580 Θρθδκ, 85 8 
δἰτί Κρ 507 00} οἵὗἨ ἁ [6 5ιϊομοθ οἵ ἴπ6 Τυάσο ἰῃ 
τεραγὰ ἴο [δγδοὶ, γεν [Π 6 βεαῃΐζοποο ῃδα Ὁ665 α, 
ἩΠΊΟΝ 18 ΠΟῪ Ὀοὶπρ οχοσυϊοί,---οὔ ΗΣ8 πὴ] 60}- 
πυρὰ 8᾽]θηοε ἰονατὰβ ΗΪ8 ρθ00]6 οομοθγῃΐησ 
ὨΔΘΓΟΥ͂. 

ῬΟΟΤΆΕΙ͂ΝΑΙ, ἘΕΡΙΟΤΊΙΟΝΕ. 

1. ΜιΩ {πὸ ργεαϊοιϊοη οὗὨ οὖσ ΘΠ ΔΒΙΘΡ, σΟΙΡ. 
Βοοΐῖ. Ἀοῆδο. ομ οἰ. χὶΐ, Νο. 4. ““ΤῊ]5 αἰθοο 80 
8. ὈΘΟΌ]ΙΑΤΙΥ ἐπηρονίαηί,᾽" β8γ8 Ηᾶν., ““ονΐη 
[δὲ ἀεἤη 6 η688 οὗἨ [8 ῥγθάϊουϊοη." “ΤῊ ἢ 
οὐ ἴθ ΟἸΘΌΔΡ ὙὮοτο [6 Ρῥιορμοὶ Ἰἱνοὰ νδβ 
αἰσύδηϊ ἔγοτα ὁ Υ Βα] τὴ ποτ ἴθ8η ἃ Βυηάτοά 
(ὐθτιηϑη τη ΐ]εθ.; 1ξ 88 ὑπογοίοτθ ἱπιροβαὶ Ὁ}6 ἴου 
ἘΖεὶκῖ6] ἴἤο πον ΕΥ̓͂ Πα πιΔῃ τπηρᾶπϑ ὑμαὲ [ἢ6 βίοβο 
οἵ ψστυβαϊθιη παὰ οοιπιμοποθὰ ὁπ ὑπαΐ ΟΥ̓ ἀΔΥ ; 
δη ΜΏδη ἰδ 88 δἰρογνγατ 8 δϑοογίαϊποὰ {πὲ [ἢ 6 
Ῥτα]ἰοϊίοπ μδὰ Ἔχϑοῦγ οογγοβροπ δὰ πεῖτἢ μος, [ὲ 
ποῦ] μὲ τοραγάθὰ 88 δὴ ἱμνιποὶ Ὁ] ῥγοοῖ οἵ ἢ)18 
αἰ νίηο ταϊβϑίοη " (ὦ. Ὁ. Μιοι.). Ενν. τϑακοβ ἐδ8 
ῬΤΟμμοῦ δοξ οὐ ἰμπδὶ ἀΔΥ “πῃ δὴ αἰτοροίδοῦ 

ἴο 

ἴο 158γλϑ], ἠπιδὲ 5 ἐΐ νυὰ8 80 δὖ Δῃ θαυ ον, 

δηϊπηαίθα ὙΑΥ, 85 1 [16 5ΐερο οὗ [16 ἀἰδθίδηξ οἱ 
Βιμὶ ὈθΘη βοΐ ἴῃ ΔΥΓΑΥ͂ ἀραίηϑ ἰτηβε] (ἡ Ηδ ϑρ- 
ῬΟΒΘΒ 8]80 ὑμπαῖ 86 δῃρτἰοϊραϊίοη οὗἁ ϑοοη Ἰοβίηρ ἢ18 
ΜὶῸ ὈΥ ἃ βιάάθῃ βίτοκο τῦᾶϑ ἃ “" Ῥυοδϑοῃεϊτηθηῖ, ἡ 
Ὀπιθτγοῖῦ ἱπίαγργϑία 0116 την ἴπ αἰτηοδὲ [ἢ βαῖη8 
ὙΑΥ, ὈΥ͂ τοραγϊηρσ ἴδ νἱθ οὔ [μ6 ργορμιοῖ 88 
““Ῥτοϑβίσωϊοα ΌΥ 8 βϑύβῦθ 1ΠΠη688,᾽᾽ 580 [δὲ ἢ ἴογο- 
8ΔῊ ΒΟΙ ΒΡΕΘΑΥῪΥ͂ ἀοαίῃ. ΗΖ. δά πιὶβ [μδὲ “" δῃγ- 
ταΐηρ Τοτίυϊζουβ ͵ἰ5 ποὺ ἴο Ὀ6 ἱπηδρὶ ποὰ ; δηὰ 4}} [δ 
1688, ἔγοῦι πὸ ἴαοῦ [αἴ γὰ ἢν ἢθτὸ ποίμίπρ ἴο ἀ0 
ψὶ τ ργϑηοη τοι, ϑῖησοθ {Π6 σογίδ  ΠΕῪ οἵ ἴπ6 ἴοῃο, 
δηὰ ἰῆε ἀοβηϊΐζοποββ τὶ. ΜΝ ἰΟὮ ΕἸΖΟ ΚΙ 6] σρεδίζα οἵ 
186 Βυ ]εοῖ, ταυδὲ χοδῦ Οἢ ἃ ῬγΌΡ Γ᾽ σπου ]οῦρο οἵ {6 
ἴδοις," 0 8 ἀθοϊβίοῃ ἴῃ αν οι οὗ α ναξῥοίπέιηε 
Ῥοεί ευεπίμπι, ποῦ ΟὨΪΥ (ἢ ἀρυνήνες Ὀι αἶδο [ἢ 
ἸΠΟΓᾺ] οδαταοῖον οὗἁ ᾿ 26 κἰ6] [4118 ἴο {π6 στοῦ. 

2. “ΤῺΘ ἐαγοῖ ἀγὴηκα ἰῃ ἔπ Ὁ] ΠΣ. ἢ ἰθ 
τὶ ἢ ὕΘΟΌΒΙΥ δϑὰ, ΟΥὁ σούοῖν ἰΐ, 8ὸ ἐμαὶ ἰξ ἰ5. ποῖ 
νθησοα οἡ Ὠΐὰ 0 8ῃδὰ ἰξ; οἡ ἴΠ8 οὔδιοῦ Βαῃά, 
ἀΐ 18 8βαϊα οἵ ἐδ δἰοοά το ἢ 18 ἴο Ὀ6 ἀνϑηροά, ἰ δὶ 
16 ΑΓ ΟΘΟΥ̓́ΡΓΕ ἰΐ ποῖ, ΟΥ ἀἰβοΐοθβοβ τἴ ἰῃ ἴθ 
Β66Βοῃ, ΦοὉ χνὶ. 18 ; 184. χχνὶ. 21" ((οοσο.). 

8. [ΔΑΒ ἴο 1} ῥυποῖρ]ο οὗ ἀδ8] ηρ, ἴθ 6 γὲ 18 πὸ 
οβϑϑη αὶ ἀϊ βόγοποο Ὀεΐννοθη δῦ αοἀ ἀἰά ἴδθ0 
ΨΊ ἢ [ϑτϑοὶ, δηὰ ψ ῃμαΐ Ηδ 811}} ἀοδ κ" σῖτ ἔδοδὲ 
Ὅ).0 βίἰδηα ἱη ἃ βἰτα]ὰγ γοϊαϊίοῃ ἰο Ηΐπι, δηα ΡῃΓ- 
ΒᾺ6 8 δἰ ΠΣ’ οουτθο. θγο Τῆοτο ἰ8 [ἢ 6 φγοῖοα- 
δίοῃ οὗ ἃ Ὀ6]]οΥ ἢ αοα᾽ Β ψοτὰ, διιὰ ἃ τορὰγὶ Ὁ 
Οομ᾽ 5 δυϊδοτγὶζγ, ἐβουρη ἰηϊογιπί προ τε ττἰὶ ταῦ 
ταῦ 8 4180 ἱῃ 56  πθηΐ, οὐ πη χὕὔδουϑ ἰῃ ο0Ὡ- 
ἀποῖ, ὑοῦ πϑὲ 811}} Ὀ6 ἀδα] ἢ. 8 οὗ βουθγυ ἀπά 
ΓΟΌΏΚΟ, ἴο Ὀγίηρ {Π|ὸ Ῥχοίθβδοσ, ἱ{ ροββι 0]6, ἰὁ ἃ 
8686 Οἵ ἢΪ8 81} {1 Πη688, δηὰ Ἰοδὰ τα ἴο ΤΟΠΟΌΛΟΒ 
ἴ ; δαϊ, [αἰ] ηρ (8, ἴο νἱπαϊοαῖο σοηοογηῖης πὰ 
[Π6 τὶ ϊδοιβποθ8 οἵ οἰ, ἀηὰ Ἰοανθ πἷμι πιινδουϊΐ 
ΘΧΟΌΒΟ ἰ Ὠἷ8 ἱπία ἑν βιιοι ἃ ρσονθ ᾿ΐβ ταῖὶθ. ἴῃ 
{ἢ6 6886 οἵ δίποοτο, (ἐοἀ- ρα ηρ ΡΦΟρΙο, {86 βουθτῖν 
ΕΧΘΓΟΪΒοα Ὑ7}} αἰναγα Ὀ6 αἰξοπάθα ψ}{Π 84} 17 
τϑϑι 5 ; ἴον ΠΟΥ αν [6 τοοῖ οὗἩὨ [6 τηδῦϊον ἰμ 
ὉΠ|6}, Δηα ἃγα ϑγο ἴο ὑγοῦϊξ Ὁγ [6 οπαβίβηϊης οἵ 
δ οἱά, Βιυΐ νῖϊι ἴῃοϑο σἶὶο ἤανθ ὅπ Ῥγοίϑδ- 
βίοι Ομ] Υ, τὶ Βουῦ 1ἢ.8 ῬτΙΠοὶρΡ]6 οἵ ἴταο ροά!ϊηεδδ, 
ἴπ6 ἑπϊᾳα εν ἰ8 οἰαηρ ἴο ἰῃ βρ108 οὗἁ 81} 18:6 ΒΟΥΟΓΗΥ͂ 
ὑμαῖ 6 Ἔχογοϊβοα, ὉΠ} τἢὴ6 ταὶ [6118 οὐ ἴῃθιὶ 
ἴο ἴπ6 υἱξοσττηοθί, ΤὮΘΓΟ 18 που σῇ ἰῃ Νον Τοβῖα- 
τηθῃΐ ϑοτὶρίυτο, δηαὰ [πὸ ὀχροσγίθμοα οὐ τὴ ὑπᾶεγ 
[86 Ὀγεβθηΐ αἰϑροηβαίίοη, ὕο ννατταιμλέ τι ἀὐλλλ μμ 
80 αν 8 βἰ τη] ιν ἰῃ Οσα 5 τηοϊῃοα οἵ Ῥτοοδάστε 
ἴο [8 τορτεβθηΐαι θη ἤΟΓΘ αἵνεῃ οὔ Ηἰβ σοπήυσξ 
ἰοναγὰ [6γ86]. Βαυΐ, οὐ [86 οἶοσ απ, 4 αἀπἶἴοσ- 
ΘΠ0Θ ΠΩΔῪ 880 6 ὀχροιϊοά, ἴῃ 80 ἊΣ 88 Ηἶδ (ἀϑαὶ- 
ἴηρ8 πον, ἰῃ δοοογίδποθ τὶ 186 μοηΐυβ οἵ ἴδε 
ΠΟῪ αἰβρθηθαίίοη, Τοδρθοῖ Π16Ὶ} ΤΏΟΤΘ 88 ἱπάϊνί- 
ἀπ}, 1688 88 ρι ὉΪ1. οοιηῃ απ 168, αηὰ ὈΘΆΓ ἸΠΟΓῸ 
ἐτηπηρα αὔθ Υ ἀροη ὑπ εῖγ ἱηναγὰ ϑέαίο δηιὶ αρί γιτυδὶ 
τοϊδιουβ. ΗἝσ γῆο που]ὰ τοματσὰ αγίχμτ [86 οροτα- 
[ἰοπ8 οἵὁ ἴ6 1 ,οτὰ 8 μαηᾶ, δῃὰ ρῥγοῆϊ Ὁγ τς οοΓ- 
τοοίΐουϑ οὗ ΗΒ στοὰ οὗ οπιαβιϊβοιηθηῖ, τισὶ ἀηρὶ 8 
να ΒΓ} ΟΥ̓́Θ ὍΡοη [Π6 ὑπίηρβ τπαὶ σομσογ ἰιΐϑ 
οὕ ΘΧΡΟΓΐΘΠ06 δηὰ Εἰβίοτυ. ΤΏΘΓΘ ΤΟΔῪ ὈΘ εἶρτιδ 
οὗ ἴη6 αἰνίπο ἀΐ8ρ)] 548 .γθ 8 β]οἰθηΐ ἴο δίατγι)ο 1Π0 
ὑδΏ ΘΓ Ομ ϑοίθηθθ, δην 64]1 [ὉΓ ἄἀθθρ Βυτα)[οὸαιοι 
οὗ βρί γῖϊ, ἢ 116 ποϊμἴης ΔΡΡΘΑΓΒ οαϊνι σὰ] Ὁ Ὑτος, 
δῃα 4}} ἸΩΔῪ Ἔνθ ΘΓ ἃ 81} ΠΠ|πιῸῷ’ ἀβρθοΐῖ 88 [ὯΣ 89 
ΤορδΓα8 βοοῖδ] δῃα ρυὉ]}16 το] αἴοη8. ϑμου]ὰ ἘΠ οτὸ 
ὈΘ ἃ Γοβυσαϊ πίῃς οὗ αἀἰνίηθ ρταοο ψὶςἶτ, ἢ ΔΌΘΘΠΘΘ 
οὗ βρί τὴζια] το ΓΟΒὨπηθηΐ, ἃ [611 ἀϊβοοτηΐογὶ οὗ πηϊηὰ, 
ΟΥ 8 ΟὈνίοιιβ τΠΠάγαννὶ οἵ δβρίτί 4] γίνη ερεβ, 
[Π6Γ6 ἰ8 Ὀθγοπὰ ἀοιδί ἴδ οομμπηθηῃδοιηοπὶ οἵ ἃ 
σοσκ οἵ Πρ βέοόν: δὰ ἱΓ δ ἢ τρασ κα οὗ οὐ ὃ 
ἀἰδρ]ΘαδΌΓΟ δῖΘ 8] χη δά, οἴ οτβ οἵ ἃ πῆογο βονοῖε 
Δηά αἱδιτοΐηρ ἰκϊπιὶ ΤΩΔΥ δϑϑυσοάϊγη Ὀ6 Ἰοοϊοιὶ ἴως. 

{ 
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Βαὶ δβ5 Ἰροη 8 ἰδ ΠΕΙΒ ἈΠᾺ ΟἱγΓΟ ΠΤ δίβοθ8 ἴῃ 118 
δῖὸ ἰῃβη νεῖ Υ ναγίθὰ, 8ὸ ὑμόγα 18 ἃ σουτυϑροπάϊῃ, 
ψατίοίγ ἴῃ {π6 τηοῦποαάϑβ ΕἸ ΡΙογοὰ ὈγΥ αοὰ ἴο οθς 
ἘΒα τἱβίη μη οὗ βῖη, πὰ δχρϑὶ ἰΐ8 ροίβδοῃ ἔοι ἐδ 
Ἰγοδτὶ, ἅπὰ ῖς ἰδ [η6 Ῥαχί οὗ δβρὶ 4] ᾿υϊβάου ἴο 
8εὲῖκ ἴον [ὴ6 να Κα} οαγ δηὰ [6 ἀἰβοθγηΐηρ 6Κε, 
ψ ὈΪΟΝ ἸΏΔΥ ΘΗ ΔΌΪο οὁπ6 ἰό οαἴοῦ ϑνθὴ ἰδ6 οδδυ  ἱθδῖ 
ἐπ τ πια οη8 οὗ Οοι᾿Β ἀϊδβρίοαβιγε, δηὰ δὺ ἱῆηρσονθ 
ἐἶἴοϑο 88 ἴ0 ΤΌΠΟΥ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἰΠ6 ὨΟΑΥΘΙ Υἱδὶ[Α- 
τίομβ οἵὕ νυτδῖλ.""--ΕΛΙΆΒΑΙΕΝΒ Αδεζίοί, ὑρ. 262, 
268.--. Ε.] 

4, Ἠεηρπῖ., ἱπ ἀδγὶπρ ἴΠ6 ΤοΔ] γ οὗ {Π6 ἀδαιἢ 
οὗ Ἐχεκὶε] 5 ψἰο, βϑίαῦοθ {16 ῥγοροβί[ἴοι πῇ “8 
ὨγΟΓῚ] τοϊδείοη Π1Κ6 τππδγείαο σδηηοῦ Ὀ6 ἀορταθοα 
ἴο 6 πηογὸ τηοᾶθ οἵ ΓΕΡΤΟΘΘἢ Δ ΪΟ "Ὁ 88 1ἴ ὑΐβ 
“σου ἡ 1685 Ὀ6 ἰδ6 ς488 1 ψ6 8 ὈδΙΌΤΟ 1.18 “ὁ ΟἿΪΥ 
8 υἱν τὰν ἀσγανι ἤρατο! " ΤὨΐδ8 ἀδαί ἷἰ8β ἰδὲ 88 
Ἐ16|}6 ἃ ““ἸΔΘΓΘ τηοᾶάθ οὗ ΓΕΡΓΟΘΘὨ ΔΈΟΙ ἢ 88 ΔηΥ- 
ΤΠ εἶδ σι ἰοῆ, οὐθδαϊπεα ὈΥ οά, ἈΑΡΡΘΩΒ 
ΒΡΘΟΙΆΙΥ ἴο Ηἷδβ ΟὨἰ]άστθ ἀηά βεγνάπίβ. Βυῦ [86 
ΤΟΓᾺ] εἰραϊἤοόιπου οὗ ἔπ δνθηΐ ἴον Εζοκὶθὶ νγὰ8 
4, τοχοῖθεν δυρογάϊηπδία ἴο [Π6 τὰ γριόρίν δἱσηὶϊ- 
ΟΆΠοδ [ῸΓ ἴπθ ρθορὶθ. Τμδῖ πιο πδ8 ΠΠ ΓΙ Υ 
Ῥυτιγίπς ὑγ4] τὸ Ὠἰπὶ ψὰ8 0 δὲ Ῥυπἰβηηοηΐ ἴο 
το. “ὁ ομάυγοβ,᾽" 8608 οῃηηϊθάοδν, “1ἢ6 
Ῥαΐη, |κὸ οἴ ῦ β θυ ηρθ οἵ δἰβ ὑσορῃθίὶο οβῆςα, 
85 ἴὸ βοσυδηῦ διὰ ἱηδίττιπεθηΐ οἱ σα ἴοσ ἴϑγδοὶ, 
ἦπ οποῦ ἰο Ἰοβδὰ {πὸ Ῥ600]6 ἴο βανΐηρ Τορθηῖβῃοθ." 
“4 ("οἀ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΟΔΏΒ ΒΡΑΓΕΒ ΗΪΐδβ βοσνδηΐθ, ἀπά ΠΟΥ͂ 
δπίυγο ΜΠ ΠΥ, Ὀδοδυβα ΠῸῪ ΚΗΟῊῪ ὑπαὶ {86 
Ιωοτὰ ἰπ Ηἴ οὐ {Ππὴ6 τηδῖκοβ Αἱ τσ σοσΚ 
τορείποῦ ἴὸῦ φορά, αηιὶ Ὀδοδυδο ΓΠΘΥ 8.6 ΔΙ ΑΥ͂Β 
τον ἴο οὐδεν ὑὉρ ἴο Ηΐπι ἴῃ Ἰονὲ δῃηὰ οοπἤδθῃσθ 
τ δαΐονον Ησ χϑῳυίΐγοβ." 76 τησβῖ ποῖ [ογχοῖ (Πδὶ 
ἘΖεοχὶοὶ τὰ δοῖ 85 ἃ ““ρογίθη δ " ἴογ [86 Ρθορ!θ; 
σΟοΙΡ. δ᾽ οἷ. ἷν. (Βοοῖ. Ἀεῆθο. 4), οἷι. χὶ. ΤΏπϑ, 
δοοογάϊηρ ἴο ἴδ ἱπα ν ἀπ 4}}} οὗ ἢΐ8 οἱ ἢ οἷ] ροβὶ- 
ἴοι, ἴῸΣ πο 8 ἡρένα ὙΠΡΦΕΥ ψῖϊ Ὠἷδ 

ΡΪ6 ἰ8 [86 Ῥβυομοϊοχίοδὶ τηϑαΐμτη, ἢΘ 8 ἃ ἴγχρϑ 
ἰπ γτὰς οὗ ἃ Ρδβοῃ τὰ ὈΟΪ] 164] δα ϑθϊια οἢ 
ΟΥ Τερτοβοηΐαίίΐοη. Ἐζο κί οὶ ρυθῆρσυνθϑ, ἴῃ 8 τηοϑί 
Ῥαϊηι] ἀοπιοοιΐο ἀχρογίθησο, [86 π.41616] ΡυΒ Βἢ- 
τοοπὶ ὙΔΟΒ ἰδ ογἀαὶποὰ οἵ αοα ἴογ ἐ6 ρϑορ]ο, 
ψεῖ ἢ συ οπὶ ἢθ 18 ̓ σϊ πο ΌΥ͂ ῬΟΙΒΟΠΑ] ϑΥτηΡΑΙὮΥ, 88 
Ὑ{6}} δ8 ὉΥ ἰδ8ο ἴδοϊ οἵ Ὀδὶπρ ΘΑ} δὴ ἀχὶϊο. [ἰ 
ταϊσῃς Ὀα6 βαϊὰ (Πα 4α Μοβείδηϊο δἱθηθηΐ ἢ 6ΓῸ 
μέρ λβς ἰἴ96}} Δρρϑγοηΐ ἰπ [26 Ῥτορῇῃοῖ. ΤῈ 

το θο]βτη οἵ πηδιτίαρσε ἴῃ τοϊαϊο (0 ΟΠ γδῦ δηὰ 
6 Οδατοῦ (ΕΡὮΏ. ν. 82) Βδυτωοῃΐγοθ πὶ τ [18 

ἘΒοοΙορίς 8] ὀχρίδπαϊίοη οὐ [π οα86. Οὐπβίασσ, 
Ὀοβίάὁκ, [86 ἘΣ ἧδε ἴο Φογ. χνυΐ., οὰ τ ΒΙΘἢ ΗδγοΣ- 
ὩΐοΚ ᾿Δγ8 8[Γ6 88. 

δ. Τῇ ἰπδιίγυοίίοπα τοοοϊνο Ὦν ΕΟ Κίθὶ ἴῃ 60η- 
ποοιίίοη Ὑἰ τἴὴ6 ἀοαίν οἵ 8 ᾿Ϊδ δ. ὙΘΓΥ͂ Γὸ- 
ΤΘΓ ΚΑ Ὁ].. ΤΟΥ δυρροβῦ γ ΓΙ ΟΠ ἱπἴογθη 68, Ὀοΐἢ 
8ἃ86 ἴὸ Ηἷα ΟὟ σμδγβοῖοσ 85 086 βογυδπῦ οὗ Οοάα, 
δά 48 ἴο ἰδ παίυτο οὗ {Π6 Ῥτορμεῖίο οἵδοθ. 
ἽὝΣὁ τ ρσορμοῖ 8 [γα ὈΘΠΕΥ͂ ὁπ6 οὗὨ ὑπ τηοϑί 
ἁἰοὰ, ἘΠῚ εἰνανν οη6 οἵ ἴΠ6 τιοϑῦ Βοπουγοὰ οἵ 
θη, 6 ΜΒ δὲ ἴ:6 βαπι6 ἰἰτὴθ ὁη6 οὗ [Π6 τηοδί 
ΒΕΤΈΓΕΙΥ ἰτοὰ. [“}κ6 41} Ῥ[δοθϑθ οἵ Βο;οῦΣ ἰπ [86 
κίηράοιῃ οἵ αοὰ, ἔπε ροβί [ἴοι οὗἨ ἃ Ῥσορδοῖ ἴῃ- 
γοϊγνοίὶ {6 Ὀεατίηρ οὗὁἨ Ὀυγάδη8 τ ἢ 6 γ6 ΘΧΟΡ- 
ἘΪΟΠΔΙΥ͂ ἤοανΥ. 6 αἰοδθῆββθ οὗ Ἀἷβ [6] Ουτβ 
μι} ἀοὰ δὰ ὕνο δἱάδθα -- ἃ ἀδκ ἃ8 Ὑ7611] 88 ἃ 

ἰσὶιι. Εν εἷβ ἰρ ἄορτοθ ἱπ [86 Κίπράοτα οὗ 
80 δεαὰ ἴο ῬΑΥ͂ ἃ ρτεδῖ Ῥγίοθ, ὈΥ͂ Ὀοὶ 5 ̓Γο- 

Θτηϊ ΠΘΏΓΥ ἃ οὐρα μόνον ν᾽ ψπ ἰδυρηξ, δπὰ 
οἴνου ὈΥ ρῬαΐῃῇαϊ οχροτίθηοοθα, ἐμὲ 1ξ τσᾶ8 ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ͂ 
ἴο τ φοαυὲ δ] ἐρΐοαο Ὀυὲ 1088" ἴογ αοᾶ ; ““ἴο 
μαῖο (δέμπου ἀπὰ πιοῖδοῦ δηὰ τῦῖο δηὰ οὨ ]άσθη δπὰ 
ἩΓΟΙὮΓοΠ δηά πἰδίεσε, γον, δηὰ [ἷθ Οὐ 116 αἷδο," 

ἴῃ ογάδον ἰο {1} [μ6 ἀπὲῖε8 οἵ ἷβ ἰρῇ οἸΠῖοθ. 
ΟἿΪΥ ἰῃ 80 ἴδ 88 [6 δὰ Ἰθαγπιθὰ [ῃΐ8 ὑγυτὰ ἀἰά 
[9 δἰΐαὶῃ ἴο [π6 οσμαγδοῖοσ οὗ [Π6 1468] ῥγορμοῖ. 
Α μογροῖτδὶ βρίγιϊαδὶ δ τδ8 ἐπυποίΐαῦθια ὈΥ̓ ΟἿΓ 
Ιμογὰ, το Ηθ δβαϊὰ, δ ἰϑοαδὲ ἴῃ οἵοοί, ἴο [}0 
δι ὈἱΓου8 805 οἵ Ζουθάοσο, {δὲ αγηκίηρ οἵ ΗΪ8 
ΟΡ δηὰ δεὶηρ Ὀαριζοι νῖδ Η]5 Ὀδρίϊβπι, ΜῈΓΘ 
186 οοπάϊ το οὗἨ ΟσΟΌΡΥΪΠΣ Ρ]δο68 οὗ βοηουγ ἴῃ 
Ηἰ8 Κίηράομι. Τ|}}8 ἰὰνγ μΒο]α ἱπ [6 ΟἹα Τοθῖα- 
Ἰηοηῦ γμοτγίοα πο 1688 ἴἤδῃ ἰῃ {6 Ναν. '[ῈΘ τη 
ὙΠῸ 8 αἸδιϊηρτι βηοα ἔτοτα ΠῚ8 [6]1 08 ὉΥ Τοοσὶγ- 
ἱπρ ῬΟΥΓ ἴο ἱὨ ογὶϊ 4}} 1Π6 ἀρϑα, ἴο αἷρ ἰηΐο [ἘΠ 
[αϊαγο δηὰ σομργο βοὰ ὕΠθ ΠΡᾺΓ δηαὰ {0 γϑιηοῦθ 
ἴῃ ἃ βίῃρ]θ ρᾶΖὲ οὗ ἢΐ8 αἀἰνί 6 }]} ορθηθὰ δυο, ἴοὸ 
ὈΠαογβίδπα δηὰ ῥγοοδῖπι ἴθ οὔ ΓΔ] ΤποΓᾺ] ΡΓΙη- 
οἷ μ] 8 δοσογάϊηρ ἴο Ὑΐοἢ αοά ἀδίοστηϊῃμου. [ἢ 6 
οὔάον οἵ που]ά- ὨἸϑίοτῃ, ἴο Ὀς, ἰῃ β)ιοσί, ἃ Ῥγορδοῖ, 
88 δἷϑὸ ἀἰδύηρστι ϑηῃδὰ ἔγοπι ὕλοτα ΟΥ̓ ΡΓΟΪΟΈΆ ΠΟΥ 
δχροσΐθποθ οὗ δΟΥΓΟΥ͂ν, 5 ἜΣ, δη ἃ 86] δ Όπορα- 
οη. μὲ νοσὰβ ψ ῖοἢ ΡῈ Βροκοη ὈΥ αοα ἴῃ 
Τοΐοσθποθ ἴο ῬααΪϊ, θη ἢ6 γα 8 δρουΐ ἴο Ὀδ6 Ἰηἶτο- 
ἀπορὰ ἴο ἴδ δροδβίοϊϊο οἴδοο, τηῖρῃξ ᾶνθ Ὀθθῃ 
ΔΡΡΙἱοὰ, τὶ τ ΘΟΔΡΟΘΙΥ ἃ ν ΓΌᾺ] σἤϑηρο, ἴο ΕΖοκΙοὶ, 
ΟΥ ἴο ΔΠΩΥ͂ οὗ ἔδ8 δῃοίΐοπὶ Ῥγορμοῖθ, ἤθη ὑπὸγ 
ὝΕΓΟ 66]]16ὰ το τηεὶν ᾿ἴ6- σοῦ : “δ ἱκ ἃ σβόβοι 
ν 6856] απο Μο ἴο θὰ Μν πβῆνο θεΐοτε {116 ΘἐὩ- 
1165, δηιὰ Κίηρθ. δι 86 οἰ] άγθη οὗ Ἰδγηοὶ ;.... 
Ι ν1}} 9ῆον, πὶ πον ρτοαῖ ΓΒΐηρ8 Ἠ6 τηυδῦ δ 78 7 
ἴον ΜΙ͂Υ πδῖηδ ̓Β 538 Κ6.᾿ 

861[-οοηϑθογαϊοη 88 Δ 6856} 0141 σομ ΠΟ ἴο 
[86 ᾿γοροῦ {]ΒἸταθηΐ οἵ ἴπ0 ἀπΐϊο5 οὗ ὑοϑδ υα 
ζηρες ΤῊ ἰδίτΥ. ΤῊ ργορμθῦ 88 τορὺΐ 
ογοῖο ἴο Οοἀ [Π6 ΘποΡρΊ68 οὗὨ ἢ18 τηΐμὰ δηὰ 801], 

ἴπ6 ΤΓΘΑΘΌΓΕΒ οὗ 18 Πρλτγί,---αἱῦ ὑπαὶ 6 Ὀγὶζοα 
τηοβί ; ἴο0γυ ἀοά τομαγάθα [Ὠθιη 88 Ηΐβ8 οἶσιι, ἀπά 
ταῖρι 1136 ΔΩΥ͂, ΟΣ 8]] οὗ ΤΠ), 88 ἰηθ. ΓΟ οι ἴ8 [ῸΣ 
[86 οδιτγίηρ οὐ οἵ Ηΐβ ψοῦκ. Τῇδ ἵδ8κ8 πῆ ϊοὴ 
αοά οπ͵οϊποὰ ῬΡΒΡΡΟΘΕΙ {|8 ΘΟ ρ] εἴθ ΘΌΤΤΈ ἢ 6 Γ 
ου ἴδ ραᾶτί οἵ Ηἰ8 βεσυδηΐβ. ΤΉΘΙΣ δοσοιρ 8ἢ- 
τηϑηΐ ποη]ὰ ἤν Ὀθθὴ ἱπιροβϑὶ Ὁ]6 οὐμουινίβο. 
ΤῊΘ ῥτορῃθὶ νὰ οἴϊθη δϑκοὰ ἴο ἀο [πίηρβ ἀΠΠ- 
σα]ῦ, ἀἰϑασγθοδῦθ, οὐ ὀνθῆ Ὁππαίαγη), ἰῃ ογάου 
{πὶ οἴἶδοῦ πη ῦ Ὀθ0 σίνοη ἴο δἰ ἀἰνῖμο τηρᾶβαρθ. 
Εοτ, θη [86 ϑροίζοη ψογὰ 8 ποῖ σεβασάθα ἃ98 
Ββυϊβοϊοηΐ, ἐξ ντὰβ βπρρ)θτηθηοα ὈΥ͂ 16 δοϊεὰ ποσὰ 
ΟΥ ἴδ ϑ 1200], ἰμ ἴδ οποοδίηρ οὗ πϑϊος, τορατὰ 
Ὅ͵Ὸ8 ἢδὰ, ποῖ ἴο [80 σοτηζοτῖ, σου ΨΘὨΐΘΠ66, ΟΥ ῥτί- 
γαῖδ (θοἰΐηρ οἵ τη ἤοθο ἀὉΕΥ͂ ἰδ τὰ ἰο βαῖ 1}6 
ΒΥΤΩΡΟΣ ἰοτίἢ, ὈαΓ ΟὨΥῪ ἴο ἰΐβ ΡΟ ἴο ἴθδοῦ δηὰ 
ἸΠΉΡΓΘ88. Οἴζθῃ, πάθοι, ἴῃ 6 βγη Ὁ0}5 ΘἤΟ96} ὙΓ67Ὸ 
οὗ βυςἢ ἃ κΚἰπά {παΐ ἴ.:6 οἰ Ρ]ογταθηῖ οὗ ποῖ ἀϊὰ 
Ὧοϊ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἰηγοῖνθ 86]{-δηΐα] ; Ὀὰ {6 σᾶδ0 
48 αἰζογοὰ, μη δοὶβ δηὰ ΘΧΡΕΟΤΊΘΠΟΘ8 οὔ {}6 

ἱγαῖο 16 οὗὁἩἨὨ [6 Ῥγόρῆοῖ το ἰουοδοά ἢ ΐ8 
θορεϑὲ [θ6] ρθ, οτθ σορσυϊδίοά δηα οοη το] ]οά 80 

88 ἴο ἰγβηῃϑίοσιη ᾿ἶπὶ ἰηϊοὸ ἃ ῬΘΓΒΟΏΔΙ δυτηῦοὶ. 
ΤΉ, ἴον [ἢ68 Β6Κ6 οὗὨ μογίεοϊ ηρ οἷ πὶ 88 ἃ ἴδαοθοσ 
Ὀγ βίζῃβ, Ηοδββδ τνα38 δοιηδη 6 ἴο ἕογτη Ῥοου 8 Ὁ 
ἀοῃχεδιίο (168, ἴο τὸ ἴοι πδίατγαὶ Γρο ἱηρ του] Βανθ 
αἰ πο πρὰ ἴῃ. Απάὰ ἢ δέον Υ νἱονν Ὀ6 Ὠο]ὰ 88 
ἴ0 1116 ίνηθ ἐπέρπέϊοη ἴῃ “ΛΚίΏρ ανγαν ἘΖΟΚΙ6}᾽ 5 
τὶ ὈῪ ἃ δίγοκο, ΠῈΣ ἀδθδίῃ νγὰβ ἀβθα 88 8 ΒΥΤΩΡῸ] 
οἵ ἃ βγεαῖ ῬΌ])10 οΑἸδτλ Υ, τόδ ΟΠ Αγα θυ ὙΓᾺΒ 
ΓατὮοΥ Βυτηο  ἰζοὰ, ὈῪ ἔπ. Ῥτορμοῖ 8 ἀδρογίηρῃςξ 
ὉΠΔΟΣ 18 αἰ οιο, ἰὴ Ὑοῖ ἣθ πα ἱπδασδησοὰ 
ΟΥ̓ ἃ τορδγαὰ [0 ΕΪ5 τηΐβδίοη οὔἷγ. θη 6 ψοπί 
ἴοσῖ ἢ ἴο [89 ῬΘΟΡ]Θ οὨ ἔπ τηογῃΐηρ᾽ δου Ηἷ8 Ὀ6- 
σρανθηϊθηΐ, ἢ6 σου]ὰ ἢαγνα βαϊὰ ἰῃ ἃ ἀοι! ἢ] 6 8686, 
“ΤῊ δωγάδη οὗ πο 1ογὰ," 
ΤῊ ἴδοῖ οὗ αοἀ ἱπιροβίηρ Ὄροὰ Ἐζοκίοὶ ἴῃ 

ΘΟΙΏΤΔΠ ἃ ἴο ΤΟΡΓΟΒΘ δῖστιβ οὗ ἴδε] ϊηρ, δηά, 
ποῦ δίδπαϊηρ [86 δυάθηποββ δπὰ δενο οἱ 

ῖο. 



238 ΕΖΕΚΙΕΙ, 

(8:6 δἴγοϊκο, ὕο Ὀ6 68]π δηὰ β6][-οοηίτο  ο, ργονοϑ 
Ὠιδῖ 16 ϑογσναηΐ οἵ αΟοα τηυδῖ 68 ἃ 16 οἵἁ 86] - 
βαουὶῆσα, ὑπαΐ ἰπάϊν ἀν] 66] Ὡς τηυδὺ Ὀ6 πιογροα 
πῃ {π6 ἰσχίον ο]αίτηβ οὗ ἀυῦ ; ψΠ116 [6 ργοτα 689 
διὰ ἔπ οὗ ἢ18 οὈθάϊθηοα βίον ον Μ6}} 6 
ἢαὰ ἰθασπθὰ ἴο δυρογάϊπαῦθ 4}} ἐπίῃ ἴο ὑπ6 [Ὁ]- 
ΒΙππειΐ οὗ ᾿ηἶβ ταἰ ΒΥ, δηὰ ΠΟΥ 4}}- θοῦ Ὀϊη 
ῬΆΒ 8 ἀαϑγ [0 δύόῦϑε ἷβ Ῥ60}]6 ἴο ἃ 80η86 Ο 
δὲ πε Βρ᾽ τι 8] δηὰ ἀϊνίπο. Τμδὶ [86 οἰδιοξίοη 
Μ ἰΟὮ σδπι6 ἘΡΟΩῚ πὲπὶ 88 ταοδὲ ΟΓΌΒΏΪησ, ΤΥ ὉΘ 
Ἰπηΐοττοα ἔτοπὶ [6 πδίατο οὗ [ἢ9 ο86 δῃὰ ἔγοπι 86 
Ὠϑιταίϊνο. ΤῸ οὔθ ψμὸ οοιἹὰ Ὀ6 ἀοβουϊ θα ἃ8 
““[η6 ἀοδῖτο οὗ (ΐπθ δγδβ," π6 Ῥγόρῃμδῖὶ τηυδὶ 
Ἀᾶνα Ὀδοὴ Καὶϊτ ἴῃ ᾿ϑηάογεοβί ἰονο, δῃὰ ἢδ που]ὰ 
ἴ661] ἴῃς ὈΘΓθανθπιθηΐ 81} [πὸ ἸΏΟΓΘ Ὠροδῦβθ ἢ 
ΠαϊαΓΟ νγὴ8 πῦρ δ6 8η4 ἸΟΠΟΙΥ͂, ἢ᾽8 δοιὰ], ὁ ΨΪ ἢ 
ἀννο]ῖ ἀραστὶ. θὲ πιυδὲ ἴᾶνθ Ὀθ6 [86 δ6η86 οὗ 
ἀεβοϊαιίοη ψ ΐσῃ Π]]6ὰ ιἷ8 Βοατί, 6 δα Κπον 
1δαῖ ᾿6 ψὰ8 ἴο Ὀ6 ἴος οΥοσ ἀορτγίνοα οἵ ἴῃ6 βγῃι- 
ἫΝ Ὑ ΠΟ ἢ 88 80 σταύσϑία! Ὧ86 80 ΓΆΓΕ, 80 
οἸρίι] Ὀδοάι8θ 80 Ἰονίηρ, 8}:} δὸ ὑγιιδῦθα Ὀθοδαθο 

ἴς δὰ πιονον ἰδ ]θὰ, Βυῦ [86 Ἰηδῆηοῦ ἴῃ ἩΒῚΟἢ 
αοα οοιμτηππίοαίεβ Ηΐβ ΡΌΓΡΟΘΟ, δπὰ ἴδε 86 
ΜΒΊΟΩ Ηθ δϑκ8 (86 ῥγορβεῖ ἴο τῃδκθ οἵ 86 Ὀ6- 
Ἰϑανοιηδηΐ, δβϑυ1η0 ἢ 18 ἰοῃ οὗ ἴδ ἰηὐδηβοβί 
ΤΡ ΠΟΟΕῚΕΥ οὗ τοϊπὰ διὰ ἀδνούϊοη ἴο δΪ8. Ῥγο- 
ῬΏΟΝς τιϊβϑίοη. Τὴθ Ὀογεανοιηθηῦ ἰδ τοβαγάθα 
ΘὨΟΙΓΟΙῪ ἃ8 ἴο 18 })0581016 Ὀοασίης οἡ Ρυ Ὁ]. ὉΠ ]1γ, 
δηὰ ποῖ ΟἿ66 88 ἴο ἰἐ8 Ὀδαγΐπρ οὐ ῥγίνδίθ Ὠδμρί- 
μ688. πε ρχορ] οῦ᾽ Β ργίναϊο ἐπημεν ΔΙῸ ἱσηοτοα, 
Θχοθρῦ ἴπ 80 ἔδυ 88 {πεῖν τιδίταὶ οχρυθβϑβίοι 18 [ὉΓ- 
Ὀιάάδη ; αοά ἴογοθὶα ἴτῃ οὗὨ ᾿ἷ8 απο ϊίοα, ποῖ 
80 τι ἢ ΤΠπδὲ ἢ 6 ΤἸΏΔΥ ὈῸ ῥγοραγθὰ ἴο Ὀθδσ, 88 ἴμδῖ 
86 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ργαραγδαὰ ὕο πι86 1ΐ ἴον πὸ {01 Π]πιθηϊ οἵ 
δὲβ ταϊηϊϑῖτγ. Νο οοιηροηδδίϊοῃ ἴοσ 186 ἀ680]8- 
οη οἵ [ἷ5 Ὠυπιδη Ποατὶ 8 Ὠἰηὐοιὶ αἱ ὀχοορὶ [8 
-ὠἼἰμδῦ 116 888}} 6} 007, ΟὨ δοοοιιηῖ οἵ ἰδ αΒή]οίίοη, 
1Π6 ΟΡρογξι ΠΥ οὗ Ῥγϑδοβίηρ ΌΥ δ π βυπιδοΐὶῃ οὗ 
ἘΠΌ 504) ἱπιρτοϑαί θη θδ8---οὗ τηΐ ΔΙ πι86}} δὴ 
οἰοαιοηΐ σντρο]. ὙΥηδὲ Π6 βιιΕδΓβ 88 ἃ Ἰηϑῃ πὴ 
Ὅδ σοπηίοτραϊαποοὰ ὃν τῆδὲ 6 8}}4}} δοθοιρ] 18 
85 ἃ ΡΙΟρΡΒοῖ, ΕῸΓ ἴδ6 δηρυ ΐϑῃ οἵ Ὀογοανοιηθηΐ, 
ἴον {Ππ|ὸ μϑίῃ οἵ 56] τϑργοβϑίοη, οὗ δοβίίποηοε ἴγοῦι 
ΘΥ̓́ΕΓΥ ΘΧΏΓΘΒΒΙΟΏ οὗ ρτίεῖ, ἔσο ουθὴ ἴπ8 βυνθοῖ 
δοΐδοβ οἵ ὕθδασβ, Β6 τηδν ἢ πὴ 8οῖηθ σοπι ροπβδίϊοι ἴῃ 
ΠΕ ΘΩ8Ό]6, ὈΥ τη68ῃ8 οἵἉ Ὠἷβ οὐνγῃ οἰ Γουτηϑίδηοθε, 
ἴο Ρίδοθ [ἢ διζαγο θεΐογο {6 τη ϊηὰβ οὗ ἢιἷ8 Ῥθορὶϑ, 
ἸΏ 8 ὝΑΥ Πιίοα ἴο τηαῖκα ἔθ τϑα] 6 {}16 ΘΟΙΠΙ 
ὙΟῦ, δηὰ ἴο δοῦβο ἴθθιῃ ἴο τϑροπίαποο, ΗἨἱϊ8 
τολῖ ΒΟΙΤΟῪ ἰηάθη ἰῃ δὶ8 Ὠρατὶ, Εζοϊκὶ9], {Π 68 
βοσυδῃὶ οἵ αοἀ, Ῥγοσδϑάβ ἴο ἴ86 ψοσὶς ψῃίὶο αοά 
ἔδνε ᾿ἴτὰ ἴο ἀο. ΤΠ βῃδάονβ ἡ Ὠἰς ἢ ἀρρθαγοὰ ἴο 
Γεϑὺ οἡ [)18 801] ργοοθϑα δι, ἰε85 ἴγοτα [86 τϑο  ]166- 
Του οὗ Πΐβ οὐῃ Ὀεγθαυ υπιθηΐ, [8 ἔγοηι ογοδὶ καὶ 
οὗ [86 οΔ]απι(ἰ68. οἵ ᾿ΐ8 Ϊ0θ. ΗἱΪΐ8 ρῥγίναῖβθ 
ΒΟΙΓΟῊ δθεπηθὰ ἴο Ὀ6 ονοι]δι ἃ ὉΥ͂ ΔῺ δητοϊραϊίοη 
οἵ 189 στϑαῦθυ ΒΟΙΤΟΥ ΜΈ ΪΟἢ 88 ἴο αϑδοῖ (δῇ. 
ΗΒ τῆδῆπεῦ Βοοιχθα ἴο βαύ, “" ἾΘΟΡ ποῖ [ὉΓ Πι6, 
Ὀὰΐ ὙΘῸΡ [ὉΓ γουγθοῖνοθ δηὰ [ὉΓ γοῦν οἰ ϊάτϑη.᾽᾽ 
ΑΒ δθ 8 8 “Ῥοιίοπε [0 [8786], 80, ὈΥ Εἷβ θ6Δ0- 
{{{], 86} {-ἰοὐχοιτἰηρ ἀονοίίζοπ ἴο ργορμϑῦο ἀπῖν, 
ΜἘΪΟ 88 τῆλ θ μοβδί Ὁ ]6 ἴο ᾿ἷπι, ποῦ τα ΓΕ ὉΥ͂ 
{86 μγβσε οἵ αοἀ πῇιϊοῖ δοοοιηραηϊοα 086 ΘΟΙη- 
πιϑηα οἵ (ἀοά, Ὀπΐ 4180 ὈΥ͂ 1.6 ρονγοῦ[Ὁ} ϑγμι ρα 168 
οἔ Ἰλῖ8 οὐσῃ βαποιἑἢοαὰ πδίιτο, ΕΖοἰκίθ] 18 Ἀπ Ἔχ ΘΠ 0]8 
ἴο [86 ϑεγνδῃῖδ οἵ ἀρὰ ἴῃ ἜΥ̓ΘΓΥ αρθ.---Ἶ. Ε 

ἨΟΜΙΨΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

γεν. 1 ἽἼ: “ΦΟἘ, χχίῖν. ἰβ ἴο ὈῈ τεσαγάοα 88 ἃ 
ἔδτονο] " (Ή ΕΝΟΒΤ.).---Οηὸ χοθδ οὴ βρεακίῃηρ [1}} 
ἴδιο Ἰδδὲ τηοτηθηῖ, “.Α8 [86 ΒΟῸΣ ἴος ὑτίησίης 

Ὧ6]Ρ ἰο ἐδ ρίουκ 18 ἄχϑ, 80 αἶϑὸ ἰβ (π6 ΠΟῸΓ ἴοι 
ὀχοσυϊ πη ἀοα δ νθηρθβησο οἢ ἴδπο ψἱοΚοα " (ὅτοκ.}. 
--  ΤῊϊΒ Βαρροηθὰ ἴῃ ΟἿΣ τοητῇ οὗ Πδοδιη θεν" 
(1,.).--- ταῦ ψΒΊοὴ 18 οδιτίϑὰ οὐὐ δ Ψοσιβα  οπι ἰδ 
τὶ ἀοπτ αἱ ΒΌΥ]ΟΙ. --- Ης 0 ἰβ οὐῃ- 
ἀοιηποάᾶ ἴο ἀφδίἢ) ἰζῆονυβ ποῦ ἴῃς ἀδν, πο ἢ ἢϊε 
δυάχε, Βονονοσ, Κη ψῈ6]}} " (ΚὅΤΟΚ.). --- Οὐ 
ΘΔ] ΠδΓ βου] ὰ Ὅ6 ἃ νΟΎῪ ἀἰογοηΐϊ ομα Έ͵Ὲ ἴδε 
ἄἀδγβ ῃοϊδὰ δοοογάϊηρ ἴο δ᾽ Ὀιάαϊην. 

ΕΓ. ὃ. ““Οοἀ Ἰονοα ἴο β4Υ ἴο τηδι Ὑδαὶ Ἧς 
ΤῊΘΔΏΒ ἴο0 ΒΥ ἰ0 Ὠΐτπη ὈΥ͂ Τμ64}5 οὗ ἰπ:0]]}} σ᾽ Ὁ]6 
π ὐβῶ ; ἘΠΘΓΕΙΌΓΘ ῬΓΘΘΟ ΓΒ ου]ὰ ἀνοϊα οὔδει τ 

'ἴ8 νοτὰ τ δοιθίχυ  ἐἶο5" (1..). -- ἰὴ τὲ στὰ 
οἵ ἀοά, Ὀδοδιδο ἰΐ ἰ8 Ηΐθ. ἀοδβρίβοά ἴον, 85 ἰῃ [88 
Ιονο οὗ ἀοά, ἐδ Γδ διὸ ᾿η θη ἀπ αὰ Ὑ ΒΒ ΘΤΉΘΏ08.-- 
[ἢ [Ὡς ἐἴπηὸ οὗ αοἀ᾽ 5 )υὰρτηεπῦ 8}1} 1πὲ ἀχουδεδ οἵ 
θη 11} 0}1 ἴο π6 ρστοιιηὰ.--- εν. 4. Οοὰ 
ΔΙΓΟΔΟΥ ρμαιμογίηρ ἴο Ηἰὶν ἠυάρηλοπί- ϑεαὶς ἔδοδ 
ψ οὴ Ηδ ν1}} ἡιάρο.--- ἐγ. ὅ. Ἰλινίηα Ραμἰβι- 
ἸΏ ηΐ ΟΥ̓ΓΡΟΊΨΕΙΒ ΕΥ̓ΘῚ ἴΠ6 Βἰτοηροβί.--- ἔνε 16 
Ὀεδβῖ 18 ποῖ ἴοο ροοά ἴον αοἀ᾽ ΕΒ οΠαϑβί οπιθηίϑ. 

γον. 6 84. Μαπ᾿ 8 βοηΐθῃοε δῃηὰ Οοά 8 βεηΐδηθδ 
ὉΡΟῺ οἰτίο8.----α σοῦ [0] ονγ8. οπ βιθὰ Ὀ]οοά. --ΤῊε 
ταδὶ οἢ ἴδ ΟΔ] ΓΟ. ---““Βίη ἰἴ85 [86 ταδί Ὑ οὶ 
οἰθανοϑ ἴο υ8 4]}} " (Β5τοκ.).--- εν. 7. ““Οπ δοοουηὶ 
οἵ [86 Ὀ]οοὰ οἵὨ ΘΟ) ηγίδι, δῃρὰ δ Οοἰμοίδια, ΤΊ 
δῦ Ἰοησίμ Ὀυγπροὰ [6 ΟἿ " (λ ἴμΑ}.). --- Υεῖ. 8. 
Οοά᾽β Ἰεράϊηρ δπὰ φονογιΐηρ Ἀρραγοηὶ δυργίὰ ἐδ 
δ'η8β οἵὗὁἨ Τη6ῃ.---ὟἾ Υ. 9 84. Ἰῆο Βοος ΟἸἸπηΑΣ 
ἴη [86 ἡιυἀατηοηίϑ οὗ ὅοἱ.---Ηὸ ψὴο ν1}} ποὺ δα ῦ 
τηιϑῦ [66], ---- “ὁ Οοα 6681}γ ἤπάςξ ποοὰ ἴῃ δουπύληοο" 
(8τοκ.).--- Το ὉΠ ρσΟΩΔ]Υ 5}4}} ηοῦ βίδῃηα ἴῃ ἴδε )ἀφ- 
πιθηΐ.--- ΑῺ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΘΠσ6 18. 8 81}8}1} δ᾽ το 
ΔΌοΟΥΘΟ ἃ ἴ ὅγε" (ἃ [,ΑΡ.).-- ῦον. 12. Οοὐξ 
ἔτ 1 01688 οοτίβ, τ παὶ δὴ αὐγῇ] ρῥγεϊαὰε ! --- ΤῊ9 
αὔῦσθε οὗ ἀϊνίῃθ .- “ΤὨυΒ 4190 10 παϑ ποῖ 
οἰθβηβοὰ Ὁ ΟἸσι δὲ, τῆὸ πδὰ ψνοαγίοὰ ΗἩ πρϑεὶΐ 
ἴῃ ἸΑΌΟΙΣΒ [ὉΓ Φογιβαίθη οὐθη ἰὼ Βοῖ ἱι8τ᾽ 
( ΚΟΜΕ). 

γεγ. 156 8η. Οοὰ ἴακοβ νυ, --- -ἰἢ18. δου ὰ 
ΠΕΥΘΓ 6 [ογροίζθῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ 6886 οὗἩἨ Ὀοσοδνθιηθηί.--- 
ΤΊ Ἰ,οτὰ ᾽,68 [ἈἸζθὴ ἀντ ΑΥ, ---10}0᾽8 ννογάβ, ΕΖοκ 6} 8 
δχρϑγίθῃοθ. “Οοὰ ν}}18 ἴ8αῖ χὰ δῃου]Ἱὰ ρῖνο ὑ}ν, 
αἴ Ἡΐξ σοπιιηδηάὰ, 411 {]ιαῖ ἴα ἀθαγ ἴο υ8 ἴῃ {818 
νοῦ ἀ" (Τῦ Β. Β18.).---Νοῦ Ἰοϑῖ, Ὀὰϊ σοης Ὀείοτε. 
““ἘΠὨοουβ ΡΈΟΠ]6 ΔΙῸ οἴζδη διαί θα δυ7εὰγ ἰτοῖῦ 
[89 ον] ἴο δοπιο" (1,.).--- Τῆς σμ!]Π ἄτοη οἵ αυά 818 
πού ὈΠΟΙΓΟΙΌΣΟ ᾿ηδϑηϑαῦο βίοποα, Ὀαὶ ὕΠ6Υ ἀεβῖτε [ο 
ΟὈπογνο {16 Οοι-ἀρροϊηϊεά 11πλ1}8 ἰη τηεἰγ ρτιεῖ.--- 
ΤῊ δὲν Ἰαἷὰ στοαῖ βἴτοβϑ 95. ῬΟΠῚΡ ἴῃ ὉΠεῖΓ ΤΟ Π|- 
ἴηρσ; απὰ νὴ ΠΟΥ ἸηΔῺΥ ΟὨ γι β[β 8 [Π 81 ἰ5 186 
Ὑ{ΠΟ0]16 οΥ {86 ῥγίποῖραὶ μαγὶ οἵ ππουσηΐης !---  Νὸ 
ΟὁΠ6 Βῃομ ὰ ἀο 848 ΚΕἰχοϊκίοἱ ἀἰὰ 1658 σοτηπδη  οὰ ὉΥ͂ 
ἀοὰ᾿ (ὅτοκ.).---Ν ον. 18 8ᾳ. ““ [ἢ Αἱ] τίηρε, οτεῦ 
ἴῃ ταὶ ἰ8 Ὠαγὰ [ὉΓ 18, ψ6 βῃου]ὰ ΟΌΘΥ {μα ἀἰγ]8θ 
σοτῃμλδηὰ ᾿ (ΤῦΒ. Β18.).---““ ΤῊδι τ] ]Οἢ 18 ἐπηροθ- 
81.0]0 0 ΟἿ οὐῃ Ὠδίιγαὶ ΠΟΝΟΣ 8 ὈΘΟΟΙΏ6 ΡΟΒ’ 
51 016 ἐπγοιρὴ 86 ρόνοσ οἵ βιδτο ΟὔοΥ, ἐπα, 
νὴ ὙΠ6Ὶ ἰΐ ΘΟ ΠῚ8 ἱπιροβϑίϊα ἴο 1πθι, ἀπὰ θε- 
ἰΐανθ ἐπαΐῖ [6 ποοὰθὰ 16 }} ν}}1 6 ρίνϑῃ 1866" 
(8τ.).---ῸἼ οὐ. 20 84. “ ΟὨ, ὑᾷο ρῥαηϑηπιοηΐ, ν᾿ Βεῦ 
αοὐ Ηϊπ δ] ργοΐληθθ Ηβ βαῃησΐυαγυ, κῃ ἰδοδ 
ΔΌΘΥ ὕπο ἸΙρῃξ οἵ τὰ το] ρίοι Ὁ (Τῦ8. Βι5.)-- 
ϑοιτοὸῦ πἰζπουΐ δοιμηίοτε ἰ8 στοαὶ 8ογζοῦ,. -- υ εἴ. 
24. “" Ῥγεδοθοτα οὗἨ τορεηΐδησα τησϑὲ Ὁβ δἰβη8 ἴο 
1η6 ππγοροηϊδηΐ, δὰ ἰθαοὴ ἰμοῖὰ ποΐ οὐἱν αἱεὶ 
Μογάβ, Ὀιιΐ αἷ8ϑο χὰ ὑποὶγ τ Π0]6 Ἰἰε "ἢ (Οκ.).- 
γες. 26. ΤῊΘ ἴαπιθ ροβϑὺ ἔγομπι {θυ Βα] ριη. ---"΄ ΟΑΓ- 
ὨΔΙ]γ- ΘΟ ΟΓ0 τῃ6π δα] εν ἃ ΠΌΠΙΔ: πηθββθῇ, 
ΒΟΟΏΘΙ ΤΠΔῊ 8 ΤὨΘΒΘΒΘΏΡΕΓΙ οὗ Οοα᾿᾽ (ὅτΟκ.).-- 
ὈΕ]Ιον 8 ΟΣ Ῥγεδοίηρ 1--- “ΝΟΥ [86 ἐπύπαεγ οἱ 
Θοὐ δ ἱαἀφταθηὶ Ὀοζδει ᾽ο δρεὰκ " (ΗἸΈΝΟΒΤΙΣ 



ἘἘΠῈ ΤΕΑΝΞΙΤΙΟΝ ΕΈΟΜ ΤῊΝ ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΟΕ σΠΡΟΜΈΝΤ' 

ῬΡΒΟΡΗΒΟΥ ΟΥ̓ ΟΟΜΡΑ͂ΞΙΟΝ, ΩΒ ΤῊΝ ῬΡΒΕΟΡΗΕΟΙΕΝΑ 

ΤΗΝΕ ΑΡΥΒΕΒΑΕΒΙΕΝ. 



ἐπιϑααν (Ὡοοσίο 



ΟΠΑΡ. ΧΧΥ-ΧΧΣΙΙ. 241 

Α-Β. ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΧΥ.-ΧΧΧΙΗΣ. 

ΤῊΡ, ΤΕΑΝΒΙΤΙΟΝ ΒΈΟΜ ΤΗΕ ΡΕΟΡΒΕΟῪ ΟΕ ὉΡΟΜΕΝΤ ΤῸ ΤῊΝ 

ῬΕΟΡΗΕΟῪΥ ΟΕ ΟΟΜΡΑΞΙ͂ΒΙΟΝ; ΟΚ ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΟΙῈΞ ΔΟΑΙΝΗ͂Τ 

ὙΠΕῈ ΑΟΥ̓ΒΕΒΑΞΙΕΝ. 

ΤῈΒ ργορβιοοῖθο ασαϊποῦ {89 μβοδίβϑῃ πδίέξομδ ἃσὸ Ραΐ ποῦ ἰῃέο ο26 σ0]] οἰ ο, 48 ἰδ [ἢ}0 0880 δῖθο 
ἰπ δοσϑί δ δὰ ἰβδαδα ([οἰσοά. ἐρι 11). ΤῊΘ οοιαμου ομδυδοῖοσ οὐ ἐμοῖς οοη θηίδ δπιῖ ἐδ οὗ 
(δεῖν βίδυκίξωρ ἐδλιαβ ἐοχοίδον, τ μι ϊδὲ ὑΠΟΥ ΔΙῸ 8180 πρέλεν ἰρσττην ἔτοιι ϑδοὶνλ οὐδϑὺ ὈΥ οοοδϑίοῃδὶ 

ἰοδὲ βμοῦοοθ τοι οἷν. χχίσ. 17, 1 18 ρεοῦδὈ] ἰδὲ [ἢ ργορμοῦ τηδάθ Ὁρ δὖ {μδῦ {1π|0 
ἴδ μεθοθάξηρ'᾽ αι 4}16 οΟ]θοιίου, ἐξ ποὺ ἐμ9 στοδύος οὔθ, οὗ εἰ ο0]0 Ὀοοὶ ; σοιρ. οἷ, χὶ]. 1, 

ἴῃ ἴοῸ τηοϑὲ, Βονονοσ, ὑδοῦθ ργορμβοοὶοδ δοιαὶ [6 Ὀσύνθοη οἷ. χχίν. δῃὰ χχχίϊὶ. 
“ἼΒο ρῥγορμθοὶοα (ΚΙϊοέουα σϑαιαῦκα) δραίηδε ἐογοὶρ πδίΐομδ, ἐμδὺ ἰβ, δραίβδυ ἢιοδιμϑδίδηι 

διὰ ὑμ6 βοδύμθη που], δραϊηβὺ ὑπ που 7 ΡΟΤΟΣ δὲ ορροδίπρ (6 κίμβρσάοιῃ οἵ ασὰ διὰ 1:8 
ἀενοϊορπιαπὶ, ἔσττα ΘΟΠ Εἰ ΠΌΔΙ, δἷποθ {89 ῬΤῸΡ οὗ Βαϊδδια (Νυ. χχὶν. 17-24), ἃ βορασαῖθ 
οἰδρίεν οἔὗ ῬΓΟΡΕΡΥ 830 ἱβ ἰξὲ βγεῖ οὗ 4]} τὰ Οὐδάϊδη, ἰδϑι δἷδο ἱπ Ψοδὶ, Αἴηοβ, οὐθΌ Τ}θ 
ἰαίον ῥσορδοὶβ ἴῃ ἐλία ἰθδη Ὅρομ ὑμοὶγ ρχοάθοθαβοσβ, ὙΔΟΘΘ Ῥγορ ϑοῖθα ΠΟΥ ῬΔΕΌῪ ΘὨΙΡΙΟΥ͂ ὉΥ͂ 
εἰξδϊίοη, Υ͂ τὰ ὁ μεσαγοοι διιὰ ὀχρδηά. 

Τρ δὺ ψαϊοῦ ἀοιϊπαύθα ἐδ οοἰϊοσξίου οὗ ΕὐΖοϊκίοὶ ἰϑ ἐμδὲ οἵ ἡπάφτηθῃξ, Δ δοθῇ ἴῃ (ἢ9 
δυτείηρ οἵ «ογύδδιοια, ἐδο δίρην- ὅτο. Εσοκίοὶ, ἰὰ ὀομθοαῦθῃοο, ᾿ἰπηϊτθ Βμιδοὶἑ ἰὰ ὑμ6 ΒΌΓΥΘΥ 
τὸ τὰ 189 ΒοδίδοΏ, δὲ ἐδπιδὺ ἷν δἰἷδὸ δι}}} ἔυγίμον ᾿ἐπεϊθα, (μδὺ πο τϑέϑγϑθῃοθ ἱβ τωϑᾶθ ἴῃ 1Ὁ ἰοὺ 

ΟἿ ἐδ ἰάθα οὗ ἱπάφτηθηξ οομποοίδ ΘΧΔΟΙΥ ἩἱῈὰ οἷ. χχὶν. Τὴ ἀϊδοουτοο οὗ ᾿υάριηθηὺ 88 
ΒΟ ἰο Ὸ ἔοι δ. ρου ἴδο δαυθυδδσίοθ τγᾶὯδ, 88 [Π6 5] θη06 οὗ οοπιρδεδίου δὰ Ὀθθη, “δὴ 
δε οηἰδμτηθη," ἰῃ τοδροοῖ ὑο ἐδ Ὀοίηρ δρροϊπίοὰ ἰο ἔδπα ῥτορβοῦ ἴον ὑμιίθ ραγιίθαϊαν πιο. 1 
4.6 Ῥτοριθοίθβ ἃσὸ υἱθιγοὰ 88 Δ ρθη ἴο ἰδο δταὺ τωδίῃ αἰνίδίου, 009 οομθοοη οδ 
ΒΟΑΣΟΟΙΥ 0 Θοῃοοϊνοα οὗἉ ΤΟ ΤῸ Ῥχϑοίβοὶγ. 

Το ἰπάϊοΐαὶ οἰδζαοῦον οὗ ἔ680 οδαρίεσβ, βοπόγνος, δι}}} κϑορβ τϑδὶπ ἴἰδ6 ἰδίοτί αὶ μοὶ ἰίοι, 
-αἸἼδὸ τϑοοῶι πιο δου }Π} ἐδῖκοα οἷδοο ἴῃ [880 τοῦ 8 ΠΙΕΡΕΤ' Ατρομς ἰδθ Ῥϑορίθβ ἔδπδὲ 
βόζὸ 8 κ9 ἐποῖς δρρῥϑασβηῃοθ, ἔβοσο οοοῦν [86 δοίη τηθιι 6 ΓΒ οὗ ὑδ6 οὐδ! οα πραϊπδὺ ΒΑΌΥ]οα, 
ἴδοθο Ὑδὸ ρμασίοοϊκ ἴῃ “π68}}}8 ὕσθδοὴ οὗ οδἵδι διὰ βαο ιν, ἀθποπποοὰ ἴῃ οἱ. χυϊἹ. ΤῊΘ ῥὑγο- 
ἰκῦλρ, μὰ ἐξ 86 ἀἰνίποἷγ- Δα ογῖσθα δοηβοίθῃοθ- Ῥγθδομθβ," 88 ΤΠ υοκ ἀοδίφοδίοδ ἰμθπι, “ ἐδθ 

ἱ οὗ οομεοίθῶσο Ὑγμούθο τ βθα ἴοσ οὐ ποῖ," πιο βίδηα διιοὴρ ὕμὸ Ῥθόρ]θ, “88 [89 
νπακοῖα] ὁγο οἱ ἐμο αοἀά οὗ [5:56]. Το ἰαάἀρτηθηῦ οὗ πάλιν τυυοὺ ρῸ ἔοτει ἔγοπι ἐπ 
ἔδεθθ Βοδέμ 6:8 ; ἴον ἐαῦ ἰῃ ΒΏΠΊΔῺ δαὶ τ ὑνοΣθ ὑσου δὶ ἃ μβοὶγ ογάθσίηρ οὗ το σι υνο τἰρῃῦ- 
ΘΟΌΒΙΘΒΕ ἰ8 [0,6 ΖΘΏΘΓΑΙ ὑποῖοθ οὗ ΡΤΟρἤΘΟΥ. 

Το Ἰϊαν Δίου ἐμ Εχοκ 6} 5 ὑτοάϊοϊδοπα ἐο ἱπάριηοπε ἰα πὸξ ἰο Ὀ6 τορδιάϑθὰ δὲ δὴ θχοϊυδίοῃ 
οἵ ἐο Ββοδέμθῃ ἔτο:) Μοβείδῃ Β βαϊναίίοη. Εν ουύ οὗ ἰδ6 ἠπάρτοοηῦ, δ ἔοσ ἴβιϑθὶ, 80 αἰἷδὸ ἕοσ 
ἰδο μβοδέδοη, οοίμθα ζοσί ὑ89 ἯΣ βαϊναϊίοσι οὗ ἴδο ἑαΐϊατο ἀδειϊηοα ἐο ὀπιῦγδοο Ὀοΐι. Ενσοκίοὶ 
βίδοΐβ 'ἱπ ἢῸ δῃέδροῃΐβπι [0 ὑδθ οὗδοσ ρσγωυρδοῖδ 88 τοιάδ ἐμοὶς ῥγορμϑίΐο δῃπουποθιμθΐδβ ΟὮ 
ἐδο πιοοίμοα πδίίουβ. [Ἐ ἱβ που ρὮ ὅο οοτη οἷ. χνί. ὙΏΟΣΘ ἰδ ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ οογίδίῃ αἰ δοσοῦοθ 
δοίποση πἷπ) διὰ ὑμδηὰ ἰπ ἐμἷδ τεαροοῖ. “" Βαΐ δ 8}}}} Βο]45 ὉΥ δ τί φεῦ ἰδηἀπηδεῖχβ ; ἐθιαρογαὶ 
σαυνεταίου δίομο, {86 ᾿οθα οὗ ἐἰεὶν ΡΟ "641 διὰ αἰνὶ] οχίθύθμοθ, ᾽5 τ μδὺ μ6 ὑθγθδίθηβ ὑμθαι τ; 
δαὶ δαὶ ἃ τοχηδηὺ οὗ ἔμοτν δου δυτγίνο, δοοοσάϊηρ ἴὸ ἐμ πνογὰ οὗ ὑδμ8 ϑδυ]οῦ Ρτορβοία, 
ΜΝ τοὶρῦ δρὶ γι 2}}γ διλδὶπ ἰὸ Ὀἱοδαίωψ, Βὸ ἰθανθθ ορϑῖ, πὶϑιουῦ οοπἰτδαϊοοιμ 

οὐδ). 
Τῆδι [89 ἰάοα, οὗ ἱπαρτησηὶ Βρϑοίδι!γ δοιί0}8. [86 ἐο]]ονίῃρ οοἸ]οούοῃ οὗ Ἑ Σοϊκὶ οὶ 88 ἐΐδ 

ἐχρίαπδέϊοη ἴῃ ἢ18 Ῥσορῃθῦίο πιβείοη. [0 8. 80 Ῥγϑοίβοὶ Υ δἀδριοᾶ ἴο 1818, ὑμδῦ, ἱπ Θομθθαῦθηοθ, 
πὸ δπά ἴῃ υὑδιὲα οοἸ δαίίοι ἢῸ Ῥγορμοίϊο ῥα ρτηθοῦ δραίπεῦ ΒαΌγίοη. Τμ6 οχριδηδίϊοι Υἱοὶ ἴα 
ἄνϑη, σγθῶ ὈΥ ΠΩ βίθηοΥ Ως, ἔδδὺ δ᾽ ΠΟ τθᾶβοῃ ϑχίεὐθὰ ἔος δΐβ Ὀγανίης 86 ἀδηροτ," ὁδὶ αὔογά 

9 βοι εϊδοϊίοη : πισδὺ "0.6 ῬΘΣΒΟΙΔΙ το δέϊοπθ᾽" βδύθ ὕθϑῃ ρ᾽θδβαπίὶν δά ὐαειθα ἴον δὴ ἘΖοκἱ οὶ ὃ 
᾿ εἰ. χχί, 80 να. ἰΘ ποῖ ἴο ὕὉθ ππάἀοχείοοά 88 ἀϊτοοίθὰ αρδίμεὶ ΒΔΌΙου (βεο, ΒΟΝΘΥΘΙ, δῦ {86 
ῬΜΔεΔρ9), (80 εἰ οὗ Ἐκοϊκίεϊ φοῦθτ8}}} ταθροοας [16 ᾿υδριοοαῦ ὑροῦ Βαυγίοη, δὴ ἴῃ ρασ- 



242 ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

θυ αν ὕΠ6 ΘΌΒΟΠΟΘ οὗ ΔΩΥ͂ Ὀγθι ούϊοη οὗ ᾿αἀρτηθαῦ ἴῃ 86 βθοίΐοῃ οἷ. σχχν.--χχχίι., θμ48 [ἰδ 
ΘΧρ]δηδίϊ ἢ ΒΩ ΡΥ ἴῃ Δ1Β ῬοΟβιοη δηιὶ οδ]]ὴρς ἴῃ 86 οχὶϊθ, Τμδῦ Αδιπιοη, Μοδῦ, Βάοι, (ἢ9 
ῬΒΙΠβυΐηο8, Τγτο, δίάοη, Ευγρῦ, 6ΓΘ δοσθββασῖθδ ὕο ὕπ6 Ἰυδριμηοηῦ ὑροὰ δυάδι, ἴο ΨΦυάδῃΒ 
ἔδὶ Ὁ] 688 Ὀσγθϑοὶ οἵ οαὐϊι ὕονν ΔᾺῺΒ ΒΘΌΥ]Οη,.---ἰἷ8 οὗ 186} του] πᾶν ταϑὰθ ΒΑΌΥΙΟΣ Β Ρ]δ66 ἴῃ 
ὕὍ86 τηϊάϑὺ οὗ ὕὉ6πὶ ἣῦ Ὀδάϊγ. ἴῃ τῆϑῦ τοβρϑοὺ δίομβ ἰῦ νου Ἱὰ πᾶν ἱπ) υγοα {ἢ 8 ὨΟΤΆ] ΠΘΣΧΌΒ. 
5011} τἸβόγϑὶ Βόύγονον, ἴῃ δηοῦμον τεβρθοῦ γ88 8: ]θῆοθ Ὁροὴ ΒδΌγ]οη Β Ἰαἀρταθηῦ ογάογοά. [Ὁ ΠΥ 
Ὅδ6 ΘηΟυσ ἢ ἔον ὉΠ ἰ8 ὑ0 ρΡοϊπῦ ἰο οἰ. χχὶϊ!, 4 ; ἔος ὑῃαῦ οὔ 6 Γ ἀθοίβι γα γσθβρϑοῖ 18 ἴπ 8 οἰσουηϑῖδησα 
(μδαὺ Βδογίου δδὰ, ἰῃ οι δ ἤϑμο, ὕο θχθουίθ Ἰυάρηχοηῦ 88 ΜῈῸ}} ἁροῦ 8:6 δι ΟῺΒ ἵπ αἰιοϑυϊοη 
88 Ὅροη Ψυσλ-ἴδσαθὶ. ἘΖϑ 618 ῥγορδθῖία τιββίοη ψγὸ ἤδνθ γϑοομῃίβοα ὑο Ὀ6 ὑμαὺ οὗ ὑδῸ 
Ῥσορδοῦ οὗ Φοθονδἢ ΒΒ σΊΟΓΥ ἴῃ ὕδ6 ΘΧΙΪΘ; δηὰ ᾿κονίδβα, ὕΠ6 σϑυθιδίο οὗ 86 φΙοΥΥ οὗ Φοβονδὰ 
"πη θϑΐβ 08 ἱπητ ἀἸδύθ Υ ἴῃ ὑἢθ 180 ΟΠΔΡΌΘΣ 88. ὈΤΙ ΠΠΑΥΙῪ ἰαϊκίηις οὔδοῦ ἰὼ ᾿υἀριηθεῦ δηὰ τγουρὴ 
τἱρὐδουδιθθθ. Ηθηοθ ἰῦ ἔο]]ΟΝΒ ὑμδῦ ἰῦ ννδβ 8|80 ὙΘΓῪ Β1080]6 ὕο ἴ)6 ρῥσορδϑίῖς τηϊββίοη οὗ 
ἘΖΘΚΙο6], δίποδα 1Ὁ ΘΟοοσαβ τὶϊῸὰ 186 φΙΟΣΥ οὗ ὕθθονδ 88 ον τωδηϊ ϑϑύϊηρ 1186}, τμαῦ ΒΑΌγ]οΩ, 18 
ἰηβίχυτηθηῦ, δου] αἸΓΘΟΟΥ͂ ΔΡΡΘΑΣ ΟὨΙΥ͂ 88 βιιδῃ, ἴῃ ὕμθ ρμῦ οὗ ἴπ6 αἰνίπο πάρτηρηῦ δηὰ ἐδ 
αἰνίηθ τὶ ρἢὐθοῦθηθαθ ὌΡΟΠ ἰδγδθὶ, δηὰ Ἰροὴ [86 τοϊαίθα ᾿θαύμθῃ πδύϊοβ. ΤῈ6 οχὶϊα ἴῃ 1ἰδ 
ῬΓΪΙΏΔΣΥ δδροοὺ γδϑ Ἰυαρταθηῦ, 6 ἡπαάρτηθηῦ οἱ αοά, τ ἢ] ἢ ΒΑ ]ου ἰηῇῖοιθά. ὙΠῸ (16 αἰὰ 
ποῦ Βαϊῦ ἃ Ργορἠοίϊο Ἰυαμηιοηΐ αἰδὸ κἂν ΒΑΌγΙ]οη. [Μοσθ δβρθοί δι! 88 ομ6 οὗ ἴ6 ὑγουδιϊηρ 
ὑϑῃαθηοίθβ οὗ {86 ὑΐτηθ ψὰϑ ὕο ονθυϊοοῖὶ ὑπ βδηὰ οὗ ἀοά ἴῃ ἰδθ ργεβθηῦ οἱθνδίϊοῃ οὗ ΓΑ αγαι ῖο 
108. δ ἢ ΔϑΟΘΒΔΘΠΟΥ, δηᾶ ἴο ἔγοῦ δραϊηδὺ ῃ6 ἀοιηϊπίοη ψ ἰοὰ Οοα δα ἴοῦ ἃ βοδϑοὴ ψίνθη [6 Ὁ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἢἤἢ 6 ἠδίϊοῃ8.---Ρ. Ε.1 [Ὁ ΒΒου !α ὨΘΟΘΒβΑΎΙΥ, ἴοο, ἢᾶνθ Οὐβουχοα ἐδ ΤΌΣΟ αἰγοοῦ ἱτορτοδδίοι 
ἴο ὈὉΘ ργοάυορᾶ, "“ Ἡοβοονον,᾽᾿ βαγβ ΗθηρμθίθηθοσΩ, "ὁ ΟὈὐδίμοα δὴ ἱπβι χοῦ ἰπῖο [86 ννδοὶθ οὗ 
οὐδ 7υαἱοἰΑ] δοίβ, τηυβὺ μᾶνα Ὀθθὴ ρου} ἀγάνσῃ ΔΎΔΥ ἔγοτῃ ΡΟ] 68 ἴο ΓΟρθηΐδηοο.᾽" 

Τιδῦ Ὁ56 δηποιποοιηδηῦ οὗ ᾿υἀριηθηῦ, δπὰ οὗ ᾿πἀρσηιοηὺ δ᾽οπθ, ὉΡροῚ ὕ6 Βοδῖμθη γγ88 ἀοτθ 
ἴον 86 88 Κα οὗ οοπδοίαὐίοη, ἡ Ἀ]Οἢ. ᾽ν 88 ἐτηρ] θα {μογεὶῃ [0 ὑμ6 Ἔχ ϊθα,---ἰ δῦ δυο ἃ ΘΟΠΒΟ] σ᾽ 
τησδὺ ὮΘΙΘ ΔΙΓΟΔΟΥῪ Ὀ6 Γορδράθα δ8 {1:6 ρσορδοῖδο τηϊβδίοη οὗ Εζοκίοὶ, ἰ8 νιύμουΐ ναγτδηύ, δοοοσὰ- 
ἱπρ ἴο οἷ. 1.--“χὶν., Δηα 18 ΟΟΓΙΔΙΪΥ ποὺ δρτοοδΌΪθ ἴο [80 ἸΩΔΏΠΟΣ ἴῃ τ ἱοὰ οἷ. Χχν.--ΧΧΧΙΪ, ΔΓΘ 
οοπποοίρα πὴ] ἰμδὺ ῥσϊηοῖ ρα] Ῥογίΐοη οὗ οὺσ ὈΟΟΚ. 

10 Ὀϑοοιηθ8, ἰδοῃ, ἃ τηδύῦον οὗ βρϑαΐδὶ ἱτωρογίδποθ ἰο 105 0 (6 ροείζοηπ οὗ [818 οοΟἸ]θοξίοῃ οἵ 
Ῥτϑαϊουϊουβ Πορο δραϊπδῦ Ὁ56 Ὠοδίμοη οαδοσ οὗ. χχὶν., Ὑὐ ὑπ6 οοπίθηίβ, ἀοβίρη, ϑΐο., οὗ {8686 
Ῥτοαϊοιίοηβ. ΤῈ αὐοβίου οὗ ρίασο ᾳοο8 Βτγβῦ; {μ6 αυρδβίίοι οὗ ἐΐηιό ἔοἸ]οΥΒ 88 [6 βεοοηά. ΕῸΓΣ 
88 Ὁποῖν 0} Α]τηοηὐ ΤΟΟΪ ρ]δοα Ῥρὰ [8 πὸ ἀονηΐ8}} οὗ Φογυβαο- δῇ, 80 ὉΠ 6] δΔηποῦμοθ- 
Τοῦ 8180 ἴοοῖκ ΡΪδοθ, δῃ!α ΘΟ Βοα ΘὨΠΥ ἴδο χοδάϊηρ οὗ ἔμϑα, Ηγδὺ δὖ 086 ἰἴπηθ οὗ [86 δβοοομπᾶ 
ταδίῃ αἰν δίοη, 8οὸ ὑδαῦ ΠΟΥ Γαΐ σἢῦ 8180 ΒΟΣΥΘ 88 ἃ 101] ἔον 18. Οὐοπβίαογρα ἔγοπι ὑμθ ρΡοϊηϊΐ οἵ 
νίονν οὗ {86 Ἰδύοθσ ρυοαϊίοη, Ἦν ΠΑΔΥ ὑδοσθΐοσο οου]οὶῃ ὶθ ῃ6 τηοάθ οὗ δομηθοῖϊπρ ἐΐ8 
οοἸ]οοίάου το]αύϊνϑὶ Υ ὕο ὑπὸ γβὺ στηδὶπ αἱνίβίοη, ἃ ὑσδηβιυϊοη - ομδσϑοῦος ὕο 186 ἰᾶάφρϑ οὗ δο βεοοπὰ 
ταδί ἀν βίου οὗ ΟΣ Ὀοοΐκ, 886. βοδϊίοσϑα δηὰ οοοδϑίουδὶ ἱπαϊοδώομβ οὗ δος ἃ γϑηβιοη ὅγὰ ἴὸ 
Ὀ6 ἐουπά ἴῃ οἷ. χχνΣὶ. 24 8α., χχίχ, 21. “ΤΏΕΒΟ ργορβθαῖθθ ργθδοηῦ ὑβθχηβοὶνθδ 88 ξοΣ ΓΠΏΘΙΕΒ 
οὗ οδοοσίπρ ἱμιθ]σθηοθ, ἴῃ 80 ἴδ 88 {86 ἀονε δία! οἱ [86 Ὠρδίμθη ῬΟΎΘΙΒ ΠΟΤῈ δῃῃουηορα 8 
ἐπγουσπουῦ ὑοΐα] δπὰ ἀθβηΐυῖνο, τ βοσθδδ ἤΟρ6 ἰδ βι}}} δἰ ὙΔΥΒ ἰοῦ ὕο ἴ8γ86]" {1 βί.). ΤῊΐδ 
18 δἰβο ἴο Ὀ6 ΘΟΠΑΙἀοΣΘα ἴῃ δοοοσάδποθ υγὶῦ [ἢ ΒδΙη6, ὑμδῦ 086 ᾿͵ ΌΤῪ ἀοη6 ὕο εὐθεῖ 8 Ὀσουσῃῦ 
ΤΟΙ ὨΘΩΌΥ ἔογιναγά διθοης [Π6 σδυδοβ οὐ ἴ8ο6 αἀἰνίηο πάρστηθηῦ ἀροὰ ἴμ6 Ὠρδίμθη, οἷ. χχν. 8, 
, 12, 1δ6. Εἰ ναὶ ἃ σϑιρδυκβ, Ὀοβὶ θα, (δῦ ὑπ 6 Ῥθπὶβηταοηῦ οὗ Εάοτῃ 5 ὀχρϑοίθα ἔτοιιῃ ἴβγβϑοὶ, 

δηὰ ἴον [6 ῬΒΠΠΠΒμ68 ἱτητηθάϊδίθ! Υ ἔγοσα Φθθονδὴ Ηϊτθοὶέ, νν Βῖοἢ πσου]ὰ οομηϑοῦ ΤΠΟΓΘ Ο]ΟΒΟΙΥ͂ 
αῖῦ [86 ΤΔΏΠΟΡ ἴῃ τ Πΐομ ὍΠ6 Ῥσορμϑῦ, ΟὨΔΣᾺΒ ἔσοιῃ οἷν. χχχὶϊ!., 8 ροίῃρ ὕο Βρϑδὶς οὗ Ϊδγϑαὶ 
(ΘΟ,ΩΡ. 8[|80 [υὐγοά. 8 6). 

ἴῃ δργοοιηθηῦ σὴ ὑΠ9 σϑηθγαὶ οομεοϊἀογαίομβ δἴδοίπρ [6 Ὑχῃοὶθ, ὙΕΙΟΙ. θόστα ἐὸ 88 Ἐγ 
ὅμο Ῥοβί οι δηα σμδγδοίοσ οἱ {86 0] οτίηρ οοΟ]]οοἴοη, ΠΟ, ἷβ αἰβο ὑο Ὀ6 ποιϊοοα ἰμΐα διὰ ἐμδὲ 
ἱπάϊ νι] ἰγαὶὺ ἴῃ ὑΠπ6 Ῥδι σΌ]δὺ ραγίθ, τοῦ ὈΘΙΟΩ Ως δἰῖκο ἴο ὑπ 6 ἔοττη δπὰ ἰο 86 βιυθείδῃοθ 
οὗ ἴμ686 ργοαϊοϊίοηβ. 

ΤΏΘΓΟ ΔΙῸ ϑέεύδη Βαρδγαὺθ ὈσΟρμθοῖθθ; δηὰ ὑὸ ὑ8]18 ὨΌΤΩ ΟΣ, ΒαῪΒ Ηἰσιρ, “6 ΨΘΙῪ Ρ6Γ- 
δἰβύθη ΟΥ̓ δά μογοβ." ὙΠ ἃ δυηηδοιδο ὑδηάθηογ, 186 ῬΒ ἰβίίηθΒ δῦ σϑοκουθα πῃ ὕὍ86 ὩθΌΟΥ, 
ὙΠῸ ἀο ποῦ ΔΡΡΘΑΡ 88 ΤΟΙ ΌΕΣΒ Οὗ ὑμπδὺ οοδ ΐοη ἴῃ {06Γ. χχυὶὶ. ; δηὰ 80, ἴοο, ΤΎσΤΘ δὰ ϑιάοῃ 
816 Κορὺ αὐυἱῦο ἀρδσὺ ἔγοιη ϑδοῖ οὐδδὺ, 88 ἰῃ Φογοίηΐδῃ. “ ΤΘ ρῥἱδοίηρ ὑομοῖθαν δἷβδο οὗ ἔουγ 
ὨΒΌΟΠΒ ἱιη πη αἰ δίθ! Υ δὖὺ 086 Ὀορσίπηΐηρ, τ Ἀ1]9 ὕὮγοθ ἴο ον, ἰπαϊοδῦθθ ὑπ 6 οἷθδῦ δομβοίουβηθαα 
ψ τ Βίοἢ 886 δυΐδοῦ ἰδ υἱηαθὰ ἴο τρδῖθ οαυΐ 8. βεύθῃ πυΠΌΟΓ " (ΗΖ). Τὶ Ἰπὑθητ 014] 
ἴογῃχ βῃοιᾶ Ὀ6 τϑοκομῃθὰ δ8 Ὀθϊοηρίης ἴο ὑδθ ὑγϑῃβί το }- Ομ ϑιδοίθν οὗ 186 φοσγίίοῃ οἷ. χχν.-- 
ΧΧΧΙΪ.: Οἡ δε στγοιηά 67 (δ6 σουεπαπὶ 07 ἐδλε Εἰετπαὶ ιυἱἱὰλ Ἰσταοῖ, ἴλ6 Ἰυάρτηηθηῦ ὉΡοη ὑμοὶσ ὀρθὰ 
Δα βεογεῦ ϑῃθηἶθβ ρΌ68 ἔοτίῃ. [ἴῃ ἴπθ86 ἠυσφτιμηθηΐδ, Ὁπθγοίοσθ, Φθβονδα Ὀσίηρβ ἴο τϑῃθῖα- 
Ὀγϑηοθ Ηΐβ σουθηδηῦ τ 10} [6Γ86]. 

Ἐν] α ἀοἰἰπϑαῦθβ ὑπ ραγεϊουϊατβ οὗ ὉΠ6 ῥσορϑίϊο βοσίθβ σϑοστδρ ΘΑ} } 88 Ὀορὶ πη οὐ [86 
ΟΡ -οαδβὺ ἔτοι δ πἀ8ῃ ἢ Ατηηομ, ὑμθηοθ τυγηϊηρ βου γδγάβ ἴον σὰ Μοδῦ, σοίησ ἄοτῃ τὰ 
Ἑάοπι θαυ ΓΕ ἴο ἴθ βου τἢ, (μογοδῖθοσ Ὀθαθΐης ἰπ ἃ τ αδίθγῃ ἀϊγοοϊοη ἴο 186 1] ἰβύϊη 65, ἐμὴ) ἰὴ 
[86 ψ εδῦ βυγοϊομίηρ δρδίῃ ἰὸ ΤΎτο δηὰ βίάοῃ, ἰΔ8}}}7 ὑἱὸ Εσυρὶ. Ηδνογηίοκ πᾶ ἃ Ὀθαυθεαυὶ 
ΒΔΙΙΩΟΏΥ͂ ἰπ (80 [οἰϊονίηρ οοπποοίίου Ὀούνγθοα ἴμ6 ἱπαϊνἀλα] Ὀγϑαϊοιίοηδ :--- ΕἾσβῦ, ρθορ]θ8 τμδὲ 
ὝΘΙΘ ἱῃ ΟΡΘἢ ΘΏΙΩΣΥ ἰο (86 ἐΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, οἰ. χχν.  ἐθ6ῃ, ἴῃ 1: δὰ β'᾽΄᾽Ξ ᾺᾺΟΩ, μδυρμποδβα, βθβμγ 
ΒΟΟΌΣΙΓΥ, οἷ. ΧχγΥὶ.--ΧχΥ, : ΒΔ} γ, ἰμοὶς οοτοίμδίάου ἰῃ Εργρῦ, οἷ. χχὶχ.--σχχὶὶ. οὶ] δδὲ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 

πἰρ φορά τσ τ μογοοῖνθα ἃ “ἡ βυϊποίϊοῃ Ὀεύνεθῃ Εἰμγρῦ δινὶ {}186 Οἵα πδίϊοῃβ Ὀαῦ ἴο ΒΌρΡὈΟΒΘ 
ἃ ἰογμδὶ ὑνσοΐοϊ ἃ αἰν]βίοη οἡ τΠδὺ ἀσοοιπῦ οὗ εἰχ δῃιὶ ὁη6, ἠθδίσουβ 6 βδγπιοὶ οὗ ἴπ6 παι ὈΟΓ 
δέΎθη, δη4 ἰΒ ηοῦ ψδγγϑηϊρα ΠΥ τπδὺ αἰβιϊηοϊίου, νν ἰ οἢ 1168 λσἢ ἀθοροῦ ἤδη οὶ! ἢδ8 ἱπαϊοδιρα 
(οωρ. θοοῖ. Ποβροιίοιβ, οἷ. χχίσχ. -χχχῖ., ὃ). ΤΏ 1468 οὗ (Π6 ΘΟ οι.) ταῦ Γ ΔΡΡΘΔΣΒ ἴο ἢδγθ 
δεοη ἀϊαιτὶ σα ρα αἴθοσς ὑΠῚ18 Τϑη ΠΟΥ: βἤγϑῦ 6 ἔουΓ ΘΆΓΟΓ ΓΘ ᾿ποηςοηρά, θη ἴ6 ὕπνο ΤΏΟΓΘ 
ΤοΙοίΘ ΤΠΘΠΊΌΘΤΒ, ὙὨΠΘΓΘΌΡΟΩ ἢ ὈΓΟΡΘΟΙ ζπ]ογαλ οὗ ὑῃ8 ὙνὮοΪΘ ΘΟὨΒΡΙΓΒΟΥ αἀἰβοονοῦβ 186] 
δ ρ ὑο 118 τοδὶ β᾽ σα ΠσδΏΟΥ. ΤΠ16 σολ] ἴοι) οουϊὰ 88 δ ἢ δ͵8δὸ ἢἰβίοσι δι ἤᾶν ὈΘΘῸ ΟὨΘ 
ἔγεὶ δραὶπβὺ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἀπά ἰῃ6 ἰαϑὺ Εφγρὺ δίομο (οοιηρ. δὺ 96 Ὁ. χχνὶϊ.). δηὰ βὸο ρίνίηρ ΡῥἱΔΥ ἴο 
180 βοθη68. ἴῃ σοβρεοῦ ἴ0 ὕη6. ΤΥ (8 ἴὴ6 Ἰυδῦ τοιμᾶγῖς οἵ Καὶ], (Πδῦ, 88 γγὲ}} ἴῃ 
εἰ. χχνἹ!, 24 βαᾳ. 88 ἴῃ οἷ. χχῖχ. 21, ἃ ργοβρθοῦ 70}} οὐἠἨ ρῥγοζηΐβο ἔοσ [βγϑϑὶ ἔογῃηβ ἃ σάδνεγα ἴῃ 186 
βοροῖο τη ΒΏΌΓΕ οὗ ὕΠ6 ΠηΙΘΙΩὈΘΓΒ. 

Ἀροογάϊηρ ἴο ἢὉἪ86 Βροοϊῆς ΘΠ σοποϊορ ἕο] δἰδυθιηθηβ (866 [ηἰτοά. 8ὶ 6), {ΠΥ τοβῸΪῦ, 88 δ 6668- 
εἶν Βεγ68 οὗ Ῥσορῃθοίεβ αϑζαϊηδὺ ἴῃ6 ᾿ϑαΐμοη, δίῃσα ὑμ6 ἰηαειοσταί παῖβ, ᾿ὲ βρϑοΐδὶ γθαβοηβ ἴο {6 
ΟΟΠΙΣΑΓΥ͂ ἀο ποῦ Οχἰϑὺ, Ὀθοοίηθ ἀδίδγηιπαῦθ ὑπτυσρῃ {Π|6 ἱπιπιθηϊδύρ!Υ Ῥγθοθαΐηρ οὨγομοϊορίοαὶ 
Ἰηἀϊοδίου :--- 1. Αἰοι, ΜοδΡ, Ἐάοχῃ, ὑμ6 ΡΙι]δυϊη 68, οἷ. χχν. ; 2. Βαγρὶ (ἤτβι δῃὰ βεοοπὰ 
ποῦ), οὗ. χχίχ, 1--16. χχχ. 1--19; ὃ, ΤΥ το (ἔτεῖ, βοοουὰ, τά, δά ἐουγὺῃ ποσὰ) δπὰ ϑίάους, 
οἷ. χχνΐ, -Χχν 1. : 4. ΒΕΥΡὶ (γα πον), οἢ. χχχ. 20-26: δ. Εργρὺ (ουτδ σογὰ), οἢ. χχχί. : 
6. ἐ (ἢ πογά), οἷ. χχχὶϊ. 1-16; 7. Εμγρὺ (βίχι ἢ ποσὰ), οἷ. χχχὶὶ. 17-82 ; 8. Εγρὺ 
(οοποϊμάΐηρ τγοσὰ), οἷ. χχῖχ, 17--21. 

1. ΑΥὙΜΟΝ, ΜΟΑΒ, ΕΡΟΜ, ΑΝῸ ΤῊ ῬΗΠ ΒΤΙΝΕΘ (ΟἩ. ΧΧΥ.). 

1,2 Απᾶ [δ9 νοτζὰ οὗ Φϑβονδὴ Ἵοϑῖῃθ ὕο ΤᾺ, βαυϊηρ : βοὴ οὗἩ τηδῃ, ἀϊσϑοῦ ἰῃγ ἴθ 
ὃ ἰο ἐδ 80ὴ8 οΟὗἨ ΑἸΩΤΏΟΙ, ΔΠη4 ῬΓΟΡΠΘΒΥ͂ ὉΡΟῚ ὕδοηθ. Απα ΒΑΥ ὕἤ0 [Π0 80η8 οὗ 
ΑἸπηοπ, Ηθᾶγ ἴδ ποσὰ οὗ ὑμ6 ποσὰ Φοϑδονδα : Βθοδιυβο ὑμου βαγοδὺ “ Αἣδ᾽ 
ἰο ΜΥ βδῃοῦαΓΥ, [Ὁ ἰῦ 18 ργοίδηθα, 8η4 ο [8186] 8 στουπά, ἴὉΓ [Ὁ 18 ἀθβοϊδῦθ, 

4 διὰ ἰο 86 ἢουδο οὗ δυάδῇ, ἴῸὉΣ (6 Υ αν ροῃθ ἰηῦο ὈδηΒητηθηῦ : ΤὨΘΓΕΟΤΘ, 
ὈΘΠ0]α Ε1 ρῖνα {886 ἴο 0} Βοὴ8 οὗ ἔπ θδϑί [ῸὉΓ ἃ ρβοββϑββίοῃ, δῃηα ὑῃ6 0 Ρ]Δ60 ἴῃ 
{806 ὉΠΘΙΓ ΘΠΟΙΟΒΌΓΘΒ, 8 Ἰηᾶῖκθ ἴῃ ὕπθθ ὑμὶν ἀὐγο]]} ηρβ: ὉΠΟΥ͂ 8}8}} ϑαῦ (8 γ 

ὅ ἔγυϊῦ, δῃα ΏΘΥ 88}|4}} ἀσπὶς ὑΠγ τὰκ! Απα 1 μᾶνθ ρίνοη ΒΔΌΌΔΙ [ῸΣ ρδβίυγο- 
οὐπα [εἰεὉ16] ΟΥ̓ ΟἈΠη618, ΔΠα ὕΠ6 8018 ΟἵὗἨ ΑΠΊΤΩΟΙ [ῸΓ ὕΠ6 141 [νϑεπα-ριβοθ] οὗ 

6 ἤοοξκβ ; δῃὰ γϑ Κπονν ὑπδῦ 1 δὰ 9Φθῆονδῃ. ΕῸΣ δὰ βαι ἢ} δ 1,ογὰ Φομονδῇ, 
Βοοϑῦβθ ἰδοὺ ἀϊάδὺ βύσῖκο [86 παπά [1 ἐπὸ μαθα], δῃὰ σὰ} {86 ἴοοὐ ἀϊάδὺ βίδπιρ,. 
Δι ἀϊάδβὺ γϑ)οϊοθ ὑμγβοὶ ἢ 1ῃ 411 ὑῃγ ἀδϑθριῦθ τη ὑδα 80] ὉΡΟῚ 86 ρτουπᾶ οὗ 

Ἴ 5186]; ΤὨοσοίοσο, 6 μ 014 1 1 ἢδνθ βίγοιοῃθα ουὖὐ ΜῪΥ πδηὰ δρδὶπϑῦ ἴΠ66, ἀπά 
αν γίνῃ ὑπθ6 ἴον ἴοοα [νοϑ}] ὕο ὕηθ μοδίμθῃ ; δῃηὰ 1 τοοῦ [πθ6 ουῦ ἴτοια 
ΔΙΏΟΠΡ 0 ῬΘΟρΪθδβ, Δηα τηλῖζα ὑμ6θ ἴο Ῥδυῖβὴ ἔγοτη διηοπρ [6 ἰΔηάβ : 1 ν}}} 

8 ἀοβίτοῦ 066] δηὰ ὕδμοι ἀοϑθὺ κῆπον δῦ 1 δὴ Φϑβονδῆ. Τμυδ δαὶ [06 
1οτὰ Φομονδὰ: Βϑοδιθθ Μοδὺ βΒ8Υ8, Δῃηα [4] ὥὅδινὺ: ΒΘ}0]4, 88 8}1} [6 Ὠθδύμθῃ 

9 ἰ6 {86 Ὠουδβο οὗ δυάδλῃ. ἘἸδογοίοσο, Ὀθῃοὶα, 1 ὀρθὰ {16 βῃουϊάον οὗ Μοδϑ, 
ἴσοι ὑῃα6 οἰΐ168, ἔτοτη 18 οἱὑ165, ΤΌΤ 18 Θηα, 86 οΥπαιηθηῦ οὗ [89 ἰδηά, Βοιἢ- 

10 Ἠα)οδιμαοίι, Βδ8]- Μϑοῃ, δηᾶ ὑοναγὰ Κἰυ)]α μαῖα, Τὸ {110 808 οἵ δι ϑϑβῦ, ὕο 
89 βοῃβ οὗ ΑἸωποῃ; δῃηὰ 1 ἤἢᾶνὸ ρίνϑθῃ 1Ὁ [ὉΓ ἃ ροββθβϑϑβϑίοῃ, ὑμδῦ ὑἢθ ΒΟἢ8 

11 οἵ ΑἸΩΤΊΟΠ ΤῊΔΥ ποῦ ὈΘ [δῃγ πιοτὸ] ἃ. ΤΟΙ ΘΙ ὈΓΆΠΟΘ ταν 186 Βοδύμθῃ. ἀμπὰ 
12 οῃ Μοδὺ ν}}} 1 ἀο υάρτηοηῦ; δπὰ ὕπο γ Κπον ὑπδῦ 1 81ὴ ϑθβονδῃ, ΤὨὰ8 810} 

[80 Τιοτὰ Φομονδ : ᾿ροθεν Εάοτα Θχογοῖβοβ υἱηδιοῦδνο σουθηρθ ὉΡΟῚ ἰδ0 
ἰουβο οἵ δυάδι, δηὰ {6 ταδαθ ὑμοιρβοῖνοθ σΈ] ΠΥ ἃπὰ συγ, δπα ἀυθηρθα 

18 ὉΠπο δον 8 ὩΡΟῚ μοι; ΤΒογοΐοσθ, ὕμπ8 βαϊ ἢ ὑῃ9 [ογὰ Φομονδα, Απὰ 1 ἢδγο 
((ϑτο θᾶνο 1) βἰσοϊοῃοα ουὖῦ ΜΥ πδῃηὰ ὕροὴ Εδοπὶ, ἀπά 1 τοοῦ ουῦ ἔγοτῃ Ὠΐτα 
ἸΏΔη δηα Ὀολδῦ; δπὰ 1 ἤδνο ψίνϑῃ 1ὕ [ἴῸΓ βαϊνδίίοῃ : ἔτοτῃ Τϑιηδη δηὰ ἴο Πϑάδη 

14 5.81} {Π6} [8}} ὈΥ 1.6 βννοσά. Απά 1 πᾶν ρίνθῃ ΜῪΥ νϑῆρθδμοθ οἡὐ Εδοι ὮΥ͂ 
[16 Παπὰ οὗ ΜΥ Ρϑορὶβ [5186]; δῃὰ ὕπ6 ὺ ἀο οῃ κίοτῃ 88 ΜΥ σταῖίῃ δπὰ ΜΥ ἽΠ 

1ὅ 18; δηὰ [Π6Υ Κηον ΜΥ νϑηρθδηοθ---βοηΐθῃοθ οὗ ὕΠ0 Γοτὰ Φομονδῆ. ΤὨιϊΒ βαὶϊῦ 
180 τὰ Ψομονδὴ : Βϑοϑιβο ὑπ6 ΡΒ η65 δοὺῦ 10 σούθηρο, δ8η4 γυϑηρο ] } Ὁ 
Τονοηροα ὑΠοΙηβ ῖνϑϑ ἴῃ ἀἸβα βίη, ἰῃ ὑῃ9 βου], ἴῸΣ ἀΘδβυσιι οὔ] οη, ἐν ΟΡ ΔΒΌ Πρ ΘΏΤΑΙΌΥ ; 

10 Τμογοίοσο, ὕἢπ8 βδαῖἢ [06 Ιοτὰ Φοδοναῖ, Βολοὰ, 1 βίγοῖοῃ ουὖὖὐ ΜΥ μδῃὰ 
δραϊηδῦ ὑπ 6 ῬὨΙ]1δυ 68, δηᾶ τοοῦ οαὖ ἴπο ΟΠ Θτοι τη, δπὰ ἀθβίγου ὑπ6 τοιμηδηῦ 

17 Ὁγ [μο οοαϑῦ οὗ [89 βο8ᾶ. Απά 1 ἀο οῃ ὕδμιϑχῃ ὑ ΤΘΥΘΏΡΘΒ, ἴῃ ῬΌΠΙΒΙ τ ΘὨ 8 
οἵ ἔσγ; δηὰ 86 Κπον ὑμαὺῦ 1 δὰ θμουδῇ, ἴῃ ὑμδὺ 1 ρῖνθ οα ὕμθμι ΜΙ ΤΟΥ ΘΏΡΘ. 



2.2 ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

νον. 1. Ὠ22, δορέ. Ατγαῦο. 
ον. 8. ϑορᾷ.: . .. ὁ οἶκος ''σραηλ παι ἴουδα. 

νας. 3... ἀπο πτολόὼν ἀκρωτυρίων αὑτοῦ, ἰπλέκτην γὴν, . .. ἑπανω πηγῆς πολίως σαραθαλασσιας 
νὸν 18... »«ὦ ἐμνησυκανφων κ. ἰξιδιπησαν λιπὴν, 
ον. 18. καὶ ἰπκ Θεωμαν διωκομένοι ἦν ῥορεφαμαι--- 
Ψοτ. 16. δορῖ.: ... φτοῦ ἐξαλείψω ως αἰωνας.--πριίεπίοε ἐπέηνοί(ἐα8 Ὀείονεε--- 
ΨΥ. 16. Ν]ς.: . .. εἰ ἐρμίε:"βείαπι (πεν 7εοσίοΥ δ. 

τ ἷ9 ἄαγ " (ΗΕ ΝΟ9Τ.).---ΗΊΤΖΙΟ ττδμβ]αῦοα : “διὰ 
βεϊ.]οὰ ἴῃ ἴῃθ6 3}}4}} Ὀ6 Ποῦ Ῥδὴ8.;" δπξ Ἰ 
ἷβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΡΙ6], ἘποΟΌΡὮ ΟἸΙΥ ἤεγο. ΓΤ 816 
18:6 ὁΠΟ]ΟΒΓοβ (ἴῸΣ οδὐ]6) οὗ ἃ ποτηδλὰ υἱ]]αρο..--- 
ΤῊ γοροαῖθα “ὮΙ ἱπιργβαί γον ἀἰθεδδοα [86 
Ατησηοηΐίοβ ἤγοτη {ἢ εὶγ ὑογυΟΥγ, Ὀδεδιδοὸ οἴ ΕΓ8 
Βαγθ ἴδκθη {ποῖ ὉΪδςο. ---Βοβίἀθβ ὑπὸ ἔγιϊξ οἵ ἔθ 
δτουῃμὰ (Ἴ) 18), ἴδογθ ἰβ τωσβομθα οχδαδίψε! Υ 

ἴπ6 Ῥγοάποθ ἔτοπι [6 «δ :{16- ἰϑπάΐῃρ. --- ἔτ. δ. 
ΤΏΙ 8 ἤ6ΓΘ 8.}} δὴ θυρϑοΐϑὶ δἰ ρηδησέηρ οὗ [86 
οΪ4 Απιπιοηΐΐα οαρίϊα! οἱΐγ, ΕΔΌΡΔΒ, οἰ. σχὶ. 20 
(ἰαἴον, ῬὨΠΔΑΕΙΡΪ4). Ἡπνοϑε. : “486 Ππδ1|56 
(06 ΡΟΡυ]ο 8) 1π τα Δ ΟΠΟΙΥ οοπίταϑὶ ἴο ψμαῖ 
[Ὁ]]οτγϑ, 85 σϑιηθὶ δῃὰ Ὑ]] ἀοσπ 58 ρΡῸ ἱΠΒΟΡΔΥΔΌΪ, 
ἰοροῦμον ;᾿ Θοπὶρ. Απποκὶ, 14; {6Γ. χ] ῖχ. 2. ΤῈ6 
ΒΟΏΒ οὗ Ατητηομ,, Ρ8Γ81]6] (Ὁ ““ὑποῖγ οὔποσ οἱ 165" 
(Ζορῃ. ἱἰΐ. 9)... [ϑυγεὶγ ἃ βοιῃονμδί ΠΡ 
ῬΆΣ8116] : [6 99η84 οἵἨὁ ἁ ΑΠΊΤΟΒ 816 }ι8ῖ ἴῃς ΑΠπιὶ- 
ΤΩΟΙΣΘΒ ; ΙΏ6, ποὺ οὗἴ165. ΟΥ 0]δσϑ. Βυῖξ ἰδοῦ 
ὝΟΓΟ ἴο δ ρίνοῃ “ἴογ ἴ.6 οοδονὶηρ οὗ ἢοοκϑ᾽"--- 
ἤοοῖκα ἴοσ το, δὰ τοὺ ἔδδὲ ποτα, Ὀυὺ ἤοοῖκδ 
ἷῃ 8 δίαϊα οὗ ρογίοεϊ τοροδϑὲ. [Ι͂ἢ ῥ]δίβ ἴδετηβ, [86 
ΔρτΙ ]ΠΠΓᾺ] Ραχίβ οὗ {Π6 σουμίτυ ὙΟ͵Ὲ ὕο ὨΒΟΟΙΩΘ 
πι ν 616 Ιηθἢὴ ΜΈΙῸ σψοηΐ ἢ Ὀ6 8668 
δοουγίησ, {π01Ὁ δηουϊὰ ΟὨΥ͂ Ὀ6 ἰουπὰ 5ῃ6ερ 
ὈτΟΙΨΒΙ ΩΡ ΟΥ Τεβεηρ. ---Ῥ- Ε.}) [πῃ ἰὴ6 ῥγοϑεῃΐ 
ἄαγ, Βδρῦδι, 8116 ἰδ μθ5 στϑὰὶ τυΐῃδ, ἴοΓ ὁ Χ- 
ΔΙΏΡ]6, οὗ 6 ὑβμθαῖτο Ῥοϊοπρίηρ ἰο [6 Ἐοπηδῃ 
Ρεγοα, γοῦ ἰΐ ἰ8Β ψ ΠΟῪ ἀοσδεταίο οὗ ἱπηδοϊ αηΐα. 
Ασα ΐδηβ τ ἱ τ} σα 618 τοῦ βορέζθη ἰὼ ὅδ 6 πεὶρῃ- 
Ὀουτμοοά, ἀδηρόζους Ῥεορὶθ [Ὁ ἃ νἱοὶϊξ ἴο {686 
γαΐὶη8. 65 δ πον δ  ματὰ ϑρθηΐ 8 ἰσην δισοησ 
[86 ΤΌΪΠΒ, 8 ΑΥᾺΡ 88 μοι Ὥϊοτο ; δ {ῃ6 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΚΕΜΑΒΙΚΆ. 

ψογ8. 1-7. Τὴες Απιμιοηπζοϑ. 

ΤΊ πιθ ἰβ ποῖ βροοϊ θα ἰπ γεσ. 1. Α8 νἢ}} Ὀ6 
866 Ὼ ἴτοιη Ψμδὲ 1οἰἸον8, μονονον, [6 Πα] Ἔχϑοῦ- 
ἰἴοῃ οἵ ἡπάρτηθηῦ οἢ ΨεΓΌΒΑ]6Ιὴ ἰδ ὈΡΡροδθά. 
1 86 δοῖπαὶ ἴδοῦ 18 ἀββυτλοι, [86 Ργοάϊουίοη οι] 
να ἐδ ῬΓΟΡΟΓ ὈΪ8οθ δἴθογ οἢ. χχχίϊὶ. ({ἘΒΟΜῈ). 
ΤῊΣ Ῥγεθυρροοί μου, πονονοσ, ἰ8 (μα΄ ΟὨ]Υ οἵ δΔῃ- 
Ἐἰοϊρδῦίου, [86 γοβίτἷο οὗ {86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Ρεϊηρ 
ἴδκοι ἴτοσαῃ ἴδω 1άθα οὗ [Π6 σοππῃοοῦζοη 10} οἷ. 
Χχῖν. ΑΒ [Π6 ρῥιορῃοί ἔοτγεῖθ}]8 μον ἰῦ 18 χοὶπρ ἴο 
ὸ ψ ἢ Απατηοῃ, ὕΠοΓ9 8 ἃ ρΡοϊπίϊηρ ὈΔΟΚ ΑΓΒ 8180 
ἴο ψηαὺ Ατητηοη 88 Ὀδθῃ. [Ὁ σαπηοῦ Ὀδμανο ἰ[86] ἢ 
οἰδπογνίϑθ ὕΠπδὴ ἰδ 88 60 ῬΘΓΡΟΓΌΔΙ]Υ͂ τηδη 68- 
ἱῃρ ἰἴ86}, 8.6 Ὠοςῖ. Βεβοςο(ίοηβ, ἱ, 8,---Ὗ ἐν. 2. 
Οὐτρ. οἷ. νἱ. 2, χχὶ, 2, χὶἱἹ. 170. ὙΠ ογοὸ δπὰ 
ὑρπ ἐδυτεηαὶ ἴος 86 [0]οσίηρ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ὑμαῖ 
ΔΙΤΕΔΟΥ Ῥτοπουπορά δραΐπϑῦ ΑἸωη0 8 ἴῃ οἢ. χχὶ. 
28 5η4.--εγῦ. 8. ΟἿ. νἱ. 8, χὶϊ, 2. Ὑοῖθ 
Ῥαγιθα ἸΟΟΪΚ ΤΏΘΣΘΙΥ δὲ γοϑα]ίς ὑπ ἀγὸ ρ] δαί ἴο 
ἴβϑτι, [ΠΟΥ οὐρῆῦ ΘΕΒΌΓΘΑΙΥ δὲ [86 ουἱδοὶ ἴο ὍΘ 
64}16 ἡ ὌΡΟῚ ἴο ἢδαγ, δῃά, ἱπάἀθοὰ, σψῆδὺ Φομουδὴ 
86 γ8, ποὺ ὙΠδὺ ἘΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ ποι θ ον 68 [ὨΐηΚ, δὰ ἀρ- 
ῬΡΟΥΙ ΡΥ ἦνθ 056 ΔηοΥ 6 Ὁ ἴο ΠΟΔΓ.--- ΤῊ οσυχτεῆὶ 
δΡΕΘΟΣ Ο οα (ΤῊΝ ) -- οἰ μἰ 9 88 8 πδίίοῃ, 
18:6 ῬΟΡΌΪΑΓ ΘΟΙΩΤΩΘ ΠΥ --- αἰ τι βοΔ ΠΥ Ρ]6οο8 1186] 
ἀἰσοοῦ ]Υ ΟΥΟΣ ἰηϑῇ ΜΥ βοιῃιοίπασγυ. ἴη {6 

θ 
ἢ 

ἡπαρφτηοηΐ οἵ ἰξ Ηΐ8 ῬΡ600]9 νδῃίβῃ, δ ἴῃ Ηἰβ οοτὴ- 
ἴθ ὉΠΘΙΓ δ᾽ 8 νδηΐθὴ ; Ηδ τηϑοΐϑ οἡ Ὀ6}8}} οὗ 

τι 18 Ῥθορ]θ ἴῃ6 ΑΒΔ, [8:6 τηδ]σηδηῖὶ ἸΟΥ, οὗ ἐμοῦ 
ΘΠΘΙΙΪ6Β; ΘΟ. ΟἈ. χχὶν. 21. Αὐ {Π6 βδπὴθ 
τίχηο, 16 ΤΗΣ οὗ Ψα μβήο ΤΣ ΑΒΕΓΟΌΥ, ἔτοτα [6 

ἐπε βανοὶ πὰ ΗΝ ΘΡΕΓΉΡΠΙΣ βὰ τς ἜΡΙΣ δεὴὸ ἔσαν ]]εν δου] ποῦ 8ἴ6ερ ἴον πε Ὀ]οαὐ τς υ ὑρϑΟΝς 

Ἰη ΌΓΥ το ἐπι Ἰαπὰ ἀπὰ ρθορίο (ὁ. χαί. 28), μαι] “μα, μεἰβαΐπᾷ οὗ διοτθοα, απὰ ἐδ δατϊηρ οἵ ἄορα. 
ΤΠ οἷν πδίοηδὶ, Ὠυτηδῃ ΕῚ οἴ οχίϑίθησθ δδου]ὰ - Νὰ ΞΙΘῸΝ β ὃ 90ὶ Ἰὰ 
Ὅδ. Ββιαέύδτοα ἕο ρίεσεδ, ΔΙ ἐμουρὶν ἔδιοτθ ββου]ὰ 00 ῬΊΦΡΑΓΘΩ [0 γε, ὁ (ὈΓΙΓΙΝ). ἬΝ 
ἐμιῖβ αἰϑο, ἰπ δοθογάδμοθ ψ τ πρδὲ (ο]]οτα, Ἰη]., 751: 6. Οὐαρ. ἴον [86 βρθεζαταθ, οἷ. ΧΧῚ, "Ἢ 
δα ἸαῦτοΣ Ὁ 186 ποῖ ἢ δου τοϊδοη μ88 ἐο] 17, ἴἼ- 11. Τὴθ υπάθυθίοά ΜΈΡΟΣ ἀπ ρρῃ ΟΥ̓ 
6 ἐπουρλε οἵὗἁἉ, ψ Ἀἰοι, ἰπ Ῥοΐηξ οἵ βρβος, νγδϑ τ. [80 δῃὰ ἴδον ἀϊάει το οῖοθ. ὰ Θ᾽ ΤΟΝ ΟΠΒΌΟΥ 
Ἰδέ ϊομβαῖρ οὗ ἐμ πϑασϑδὲ Κἰπὰ, ἰο βαὺ ποιμίηρ οἵ 18 διγθηρίμοηθὰ, πιατϊκοὰ, δὰ ἀθθρθηϑὰ, βίῃοθ, 88 
ψὶιαὶ ἴΒ6το '᾿᾿88 οἵ δορά. το Ποπβμΐρ, ἰῃ οοηθο- μᾶπἃ 8πα ἴσος ψὲγθ ποῖ πδηϊπρ ἴα Τὲ, ποι μίης 

δὴ [1]|οὰ οἵ ἀοβρίϊε; ἰδ νῶβ ΨῈΟ]6 δηὰ δηϊϊγε: ἐπ 
πθποθ οἵ ἔμ ἀογήναιίοπ ἐμτουρι 1οἱ.--- ΠΡ}, [ἐδ ἐππεγημοϑέ δου. (ΗΙΤΖΙΟ: “80 ἐπαξ ὁ1η8 ἰβ 
ἨΕΝΟΒΤ.: ““ψϑηΐ 88 6Χ 168 :" σοπΊΡ. οἷν. χίδ, 11.--- ᾿Βογοῖη πὴ [86 800], στο ῥδββίου ; ὑποργείοσθ 
γον. 4. Το οἴδῃηοθ ἀγαῦνβ δἰ ἴδ [ἢ6 ραπίβῃη. τὶ [ἢ6 πΠ0]6 Βρασί 8 οοπίοῃιρι οἵ Ὑπὶοΐ γοῦ 
τηρῃΐ, ψΠοΡοΐη ΝΟ ΘΒ ΔΠΟΖΖΑΓ ἀωρὰμι [4118 Ἰῃηἴο [8γθ σδρθὉ]6.") --- ον. 7. νὰ δρϑὲηϑὶ μαπὰ, 
ΔΌΘΥΔΩηΘΘ. ΨΦοβοναἢ σοτηθ8 Γοτιἢ, δηἂ ἔδθ βοσϑ : 
οἵ ἴ)ο ϑαοδί---δοοογ ἴῃς ἴο ἀτοξίυβ δηά οἴ 6.8, Ὁ Ὡ- ᾿Ββιεαα το. 25, 7)ον θοῦ, ἴμε Θετὶ μιδβ 2, 9) ν 
ἀοιθίοθα]ν [6 Ομ] ἀθδῃ8 ; δοοογάτηρ ἰο {μαῇ νμίοι ] δοοίν. Βαΐ ““ ῬΟΟΙΥ ᾿᾿ Θχργεβϑαβ ὅοο 1116, ΠΏ οσθ 

ΔΒ ““ Δ]οϊμηοης,᾽" 8 ρογίϊοῃ δὰ Ὀθθῃ ἜΧΟΥ δ ΠΟΙΘ ἀθφοϊαγοά οὗὨ ἴῃει, δη ἃ δἰναγ8 οἰ βονοτα, : : : 
[Π6 Αταίδη ὑγὶ θ68---ἀεβοοπάληϊδβ οἵ [βῃτηδοὶ, [ἢ 6 δδβαγοά, δπὰ ἰπ ἴπ6 σοιῃρατίβοῃ δ΄ ψεῦ. 4 ἰδ 80 

ΨΘΟΙΎ 501140]16ϑ.0 ΗΙΥΤΖΙΟ ΟὨΪΥ οὔ͵θοία ἐμαὶ "“ [ἢ6 Βοάοαΐῃ, Θβρϑοΐϑι]ν δ πῃ {πὸ ἴοχί 1ὲ ἰ8 ποῖ ῥσο- δδι δον Ἵ εἶν [86 δχϑουϊοὴὶ {πα ὶ ἱσηοά ἴο ἴδεπα; δαΐ Ὀοοῖς οὗὁἨ αμίθὶ ἰδ ποῦ ὀοπίδιηρογδηθοιβ Ὑ]1Ὴ 
ΡΟΡΥ͂ ἜΘΕΤΙΕῈ σα τα ἘΖοκίοὶ ,᾽" 1ἢοῦ ἴῃ δ. ἱ. δ, 8, οἴο., 3 .Β '8 Ὡδοὰ ἴμεγ. δίϊζεσ [Π6 ἰυδριηεηῦ ἰοοὶς οβδοῖ, ΟΠ]Υ ρανα 
ΟΠ πβῖνα δου ἱάοθποο οἵ [ἢ οοπηρ]οϊοι [αοῖ. 6Υ] οἵ οουτί-οοα [τπῖ8 Ἰαϊῖος νογὰ οΐηρ τιουρδὲ ΌΥ͂ 
ΔΙῸ 1 8 δογΐ οἵὗἨ ΨΑΥ 6]455108] [ὉΓ [Π}18, βδίῃοθ “" ΤΏΘΥ Ηρηρβί., Ηᾶν., δπμὰ οὔδμογβ ἴο οουπύθμδπος [ἢ6 

ἰοχὶ δραὶηδῖ {86 Οοτὶ Β6γο.--- . Ε.] δἰναΥΒ ἈΡΡΘΑΓ ΘΙ ἦγε δηὰ βοτὰ ἤδυα νϑϑίθα 

γεῖβ. 8-11. 72 Δοαδίδεε. 

8 ΘΟΌΠΟΥ " (ΗΈΝΟΒΤ.), ΟΥ ρϑῃ ΘΙ] ΨἜΘΓΘ ἃ οἾδοβ 

ΤῊΘ δϑβοοίαϊίοπ οἵ Ἐδοτω, ΒΥ τοθῶχα οὗ ὅδε 

δδ8 ὈδοΟΙηθ ἀοβοσῖ. “Τῆς οἷά Απιπιοηλίῖα, τ. 6 
τοΐη οἵ ψΜΙΘΝ Ὀοραη πῃ ἴἢ6 {{π|6 οὗὁἨὨἁ ΝοΡυοπαά- 

ταουη ἰδίῃ (β6ῖγ), τὶ ΜΟΔῸ ἰἱβ δὲ εἴαϊτ, ἰ;)- 
ὨΘΖΖΑΓ, δηα οοι ἰπαοιὶ τἄθιο ἰογνναγὰ πίτμουῦΐ ἰῃ- 
τοιταυρίίου, ἱβ ἀὐδηἀοποὰ το ὑμ6 Βοιϊουΐμ Αγαὺθ ὕο 
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τπδῖ (6 βοηϊηθηὶ υἰϊτογοὰ ΜΞ οὴ6 ἴδαῖ 
8ἃ ΤΩῸΘΟΝ ΤΏΟΓΟ οχίθηβὶνε γγόνα θησο, δηὰ 

Αἰτοδν ρῥγονίαθθ ἃ βτοπηιὶ (ογ [ἢ Ἰαΐδγ ὑπαϊοία] 
αι Βπδηοο ροὴ ἤοῃ. δὶ ΠΟΥ ΘΑῪ διηουηΐϑ 
ἴο ἀιδαγον ] δηὰ ὈΪΔΒΡΉ ΠΥ οὗὐ (86 ϑρίγξ πῃ 
δι. Οομρ. πὶϊὰ Ατηπιοῦ (ΞΞ  ἜΘΓΘ 18 ΠΟΥ͂Ν 
τ1οἷς Οοἀ ἢ). ---Ἶ ον. 9. ΤῊ6 Ραμ βῃπηθηῦ 18, 88 ἴῃ 
116 οδδὸ οἵ Ατηιθου, ται ἴῃ6 Ἰαπὰ 8 ορϑποὰ ἴο 
10:6 ποιηδαΐος Αγ ΐδηβ (νοῦ. 10), δῃὰ ὈΥΓΔΔΥΥ, 
ἰπάεοὰ, πὶῖτἢ ἢ ογο ἴο ἴῃς ἰοτεϊβοαὰ οἰτίθ8. Τδὸ 
Ροττίου οοπίθι αὔθ! ὑπογεΐη, Ὀθοθῦδα 11 γΓᾺΒ 16 
Ρ ποσγίΐ δἰ 6 ψὩϊοὴ Ἰοαηῦ Οἡ ΑἸΏΠΟΠ, ἴ8 
«Δ]οὰ ἴθ αβουϊὰοσ οὗὐἠ ἈοΘΌ, οὐ δοοουπΐ οἵ 
[80 ῬΡοκίτἴοπ, Δ οὮ ἰδ τηογὸ οἰοαγὶν ἱπϊοαϊοά ἴῃ 
δὶ {ο]οστα, ῬΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ υἱιουῦ τοϑροοῖ ἴο 
ῖ.0 ὍΔΙΪΥ Ἀδοοπ ἀπ ΟΓ δἱορίῃρς στουπὰ ; Ὀὺὶ 

γ, πὶῖὰ Οτοῦυβ δπὰ Ηθηρί. : ““ ὈΘΟΔΏ56 
ἴλοτ9 ἷονα δηὰ διγοσά-ϑίσοϊζοβ ΔΙῸ τηοδὲ Θ88}}Ὁ 
κὶ Αὐώρν οὔ ποῖ ποίη 18 ϑαἰϊὰ. Ῥτοσα 1.0 

(ἔμο Ὁ οἱ πὸ δοοουῃΐ ἴο Ὀθ ἴδκεῃ ἴπ ἃ 
Ρυϊναϊίνο δοῆθο, σὶτι Ηἰσίυ: ““ Όδτο οἵ οἰξίο5 ") 
ΘΟΙΩΙ δ 668 ἴδπ6 ΟΡΘΠΐης ὙΕΙῪ ἴὨ 6] ΑἸ Ό]Υ , (Β6Ὼ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴδ6 δβίἰτοηχοδὶ ορροβι το, δυά, ἱπάθεὰ, 
ἴτσοα [π6 οἰϊίοα, ἩὙΝΙΟΝ ὅ.τὸ ἀδδιρπηαίθα 88 ΦῸΣΩΙ 
[0 απὰ (μοὶ : ““ἴο ἴπ6 ]αδὶ,᾽ [ἴ0Γ7 ἴο ΠΟΥ 8. 88 
ποῖ γοῦ Ὀδδη δα 4), ἐδμαΐ 18, 8δ8 Ὀοσάογ οἱζΐοβ ἰἱπ 
Ἐδϊο οχιχϑι ἰγ οἵ ἘΠ 6 ἸδΔηὰ, δοοογάϊηρ ὕο {86 δΌρ- 

αἷὰο; 80 τηυδῦ [86 ταϑὺ οὗ [9 ἰδηὰ 8.88 γ 
δ Ορδῃ, δδ ἱξ ἰδ οδἹοὰ [89 ογῃδιωθηΐ οὗ ἐμὲ 
Ἰαᾶ, τἰοτγοίογτο ἐμαὶ Ὑὶοὶ ἰδ ὈΓΙ]αης ὉΥ 1ΐθ 
ἔτ  ] θδ8, ΟΥ Ῥϑγμδρθ ὉΥ τὴ ἢ ᾿γεύῤρδης Αἴδεσ 
δοῖὴ6 οἱ(168, ἊΝ τα ας ὈΥ͂ ΝΑΥ οἵ ΘΧΔΙΏΡ]6, ΠΤ 
ἰδ ἐχρ ἱῃ ἴο 116 Ῥοΐῃΐϊ ΠΟΥ 
ἔασ, δπὰ ὑπ ἰηϊοηἀοά ΘΟ Ρ888 ἰδ στρδυϊοα οἕ --- 
ΓΙΌ ἢ, θοῦ ΟΥ βου }-Θαϑὲ ἔγοιῃ Ψοτίομο, 
απ ἴδο Πεδὰ 866 (Βοι δὶ, Βοδίσλοί Ἀ), βἰχιὶ- 
δε6 λοιδε ἢ ἰδὲ τοαρίε6---ταὶσλὺ ᾿ξ Ὀ6 ϑαδίτηρθ, οἢ 
δὸ ποεῖ β- οὐδὲ Ὀογάοσ οἵ ἴπ6 Ὠεδὰ ὅ68 1---- ΒΔ81]- 
ΣϑοΣ,, τον Μαίΐη, [μ6 ΘΟὨΒἰ ἀ6Γ Δ Ὁ]6 ταΐηδ οὗ ΜΕ οὶ 
βοοίσζοσ δα ἴγζοσω ἃ ἀϊδίβῃοο, ἘΣ ΟὨ ἴδ οαδὶ οὗἉ 
Αἰΐαστιβ, ἩΒΟΤΘ (60 τὸ δαϊά ἴο Ὀδ πὰς ταα 

ποῦ οὗ Μοάδρθα, οἱ Τόγτι (). 688 
εὐξίοα. οἰΘΑΥΥ μοΐηΐξ ἴο [86 δῃοίθηϊ πῃ ογίϊδηοθ οὗ 
Ἐσουῦοη (]οδὩ. χίϊἱ,); θυΐ τθὰ [09 Αϑδυτίδῃ8 
Ἰοὰ ἱπΐο δαρίϊν: εν [6 ὑγαμπαϊογάδηϊο {τ ῦθ8, ἴδ 6 
Μοεδίϊοο οὐϊδίη ἴοῃ οὗ ἴθ. ΟὈΣΡ. ὁ 
«ἃ. χχὶ. δ6 [28]5ᾳ. (ΤΑΙ : “" ΤΒογοΐοσο 1 ὨΟΥ 
Ἴοοδο Μοδθ 8 οσονῃ ἴγοσῃ ὑπ6 οὐζίεδ. ᾿ἢ-- ον. 10. 

Ὃ» ΟΝ 0, ὌΡΟΣ ΑἸρπιοῖ δηὰ 8180 Μοδὺ (οἷ. χυϊ. 
)  ἩἨἩΧΡΕΒΝΙΟΚ: “ΡΥΪΠΙΑΣΙΪΥ ὌΡΟΣ ΑτἸοτηοῃ, 

ΒΟΥ Ῥυ ΠῊΝ ΠΕΊΓΙΓΗΙ ὌΡΘα ΜοΔδ" ΤῈθ Ατὸ- 
Ἰηοηΐΐο5 δὲ δἰδπὰ ἰοσίδ αἰγθοὶ Ὀοίοσγο [ἢ9 
ΜοδοΙοα. Οοιρ. οἡ οἷ. χχὶ. 87 [82] .---Ἴογ. 1]. 
ὝἬαη ἴ}6 Ἰαπὰ οὗ 6 Ατηπιοηΐῦοβ βου] ὰ [Ἀ]} ἱπΐο 
νο ἀποῖηγ 5 απ, [808 ψου]ὰ δἰταῖϊαΣ αἀἰνίηθ 
Ἱπδριηδσηΐδ Ὁ οχοσυϊθὰ οἡ ΜΟΔΡ, οἷ. γν. 10. 
(ον. ὑοαί 68, 196. χνΐ. 6 ; δεν. χὶνἱ.) 

γετα. 112-14. ΤῊε αοπιζίεδ. 

ΤΏ ΟἸΔΙρΟ ἴῃ τοβροοῖ [0 βἰπηΐῃρ ἸΡΟΝΠΗ ΡΒ 
6 ἴος δ Ἑδοπι ἂρ ἴῃ νοῦ. 8 δ [6 στἱηρὶ 

δρεΐποὶ [Π6 Ῥοορὶο οὗ {π6 Ἰμογὰ, 80 ἴ8 ἰΐ δα ἴο ἰηΐε]- 
Ἰοεῖθιαὶ δι ΡΓΟΠΊΔΟΥ͂. --- ον. 12. ΤῊ οἹὰ δρὶτὶϊ οἵἉ 
ΤΟΥΘΩρβῸ, ἰη ὙΠΙοἢ Ὧθ Πα δοἰϑὰ ἔγοτη (Π6 οἱ] θῇ 
της, 511}1} Ικοορϑ ὉΥ͂ "ἷ8 εἰάοΎαύ 116 ἴῃ [8:6 πιοῖθ 
ἀἰκίδπί τεϊδ οδμὶρ οὗ Ατητοῃ δηά Μοδῦ, τηδ]ὶρ- 
Ὠδηΐ ἰοὐ ἰβ 109 οχργεδββίοῃ οὗ βοβίΐ]ε ζθαϊΐηρ, 
σι Ἑάοπι, ἴῃ ᾿ἷβ τητπι ἢ ΠΘΆΣΟΣ ΤΟΙ αὐ ΒΕ, [ἢ 
βαῖ ἰδοϊησ τοηΐϑ ἰ[86}]7 ἴῃ δαοίίομβ οἵ ἀρ ἃ 
“ὮΡ) ὨΡλ5 ΠΦ") : Βοῆοθ [86 ομβδσρβὸ οἵὨ εἱ 

Ῥτγοσει τὸ 88 ὑπὸ ἱπουστίης οὗ γμπ}}; δοιὰ)». Ὁδ- 
δἰά68, ὕθῃ. χχχῦϊ. 81 8ι., χχνὶϊ. 17 8η.; Οδαά. 
10 84. ; Αἴηοβ 1. 1] ; Ρβ. οχχχνὶϊ. --- ον, 18. [ἢ 
δοἢ ἀραὶ ρα (πα δίγοιοΐης οἱ οὗ ἴπ6 Ππαπὰ ἰδ 
Ραμ ἐπουσὰ (νοῦ. 7). ΤῊΘῚ, δὰ, ἀδηοῦθβ οοῦ- 
εἰπδίίοη οὗ [Π6 ἐογοβοΐῃρ Ῥυη δ. ταεηῖβ, ΜἘ]Θἢ 
ἴοστη ομδ οἤ δίῃ. --- (ἢ. χὶν. 18, 17.---ΟἹ. ν. 14.--- 
Ῥτοηι Τεπιαὴ ἰο εάαη, ἀοδϊσπαίοβ ἴδ Ἰαπὰ οἵ [Π6 
ἙἘΛοπιζ68 ἔγοτι Ξοῦ ἢ ἴο ποσίῃ.---ΟἿ, χχὶν. 21]1.-- 
ον. 14. Βονυθηρθ [ὉΓ σϑύθηρθο. 80 «]80ὺ ΜΗ 
Ῥθορὶθ ἴδσγδθὶ 15 βοὺ ΟΥ̓ῸΡ ἰμϑὲ Ἐάοτα, ψὶῖἢ- 
οι, Ὠούονογ, ὉΒΟΓΘΌΥ γοίοιτιηρ ἴ0 ἴ6 τοῦθ οὗ 
[86 ὀχϑοπτου, Κ΄'ἴῃοθ [8Γ86] 18 ΠΘΓΘ 80 ΕΧΡΓΕΒΘΙΥ 8}- 
πουηοοά 88 ἴΠπ ΘΧϑοῦϊοΥ οἵ ἔπ ἀϊνίηθ ὙΘὨρΌΘΠΟΘ, 
ΝΕΡΌ ΔΔΠΘΖΖΑΙ ὁδηποῦ ροβδ ΌΪΥ 6 ὑπουρ)ιὶ οὗ ἰπ 
σομηθοίίοη Ἡὰ} ἰδ: Ὀυῦ νὰ τιπδῦ (Ὠἰηκ οὗὨ 189 
ἐὑἰπηε8 οὗἨ ἴμ09 Μαοοδῦθοδ (9}ὁ8πὲ Ηγσγοδηβ). ΤῊΘ 
Μεβδίδηϊο ἱῃ ογοοῦ τησϑὲ ποῦ Ὀ6 Ὀτουραϊὶ ἰηΐο νἱονν. 
ΤΏ ΘΟΙΠΡΌΪΒΟΥΥ τοοθρίζυπ ἰηΐο [βγαϑὶ, ἨἩΒΘΓΘΌΥ 
186 Κάοτηϊῦοβ οϑαϑοὰ ἃ5 ἃ Ῥβοῃΐθ, 8 Ρ] δἰ Ὠ]Υ ὕο ὉΘ 

οἀ 68 [9 ῬΙΌΡΕΟΡ ὀχϑοιίοι οὗ Ἰυδρτηθιῦ, 88 
{ΠῚ18 πδίομδὶ δα ]αοι, 

γε. 1δὅ-17. Τὴε Ῥλῥι δέϊη6δ. 

ΤΊ ῬἢἢΠΠΙσἰΐη68 Αγ ἱ8 νοῦ. 1δ Ἰοϊβοὰ ἴο Εἄοια 
ΟΠ ἴδπθ 546 οὗ {μεῖὶγ αοἷπρ (νοῦ. 12 584.); ἴο 
ΑἸ οἢ- ΜΙοΔ Ὁ οἢ δοοοιιῖ οἵ ὑἐμοὶν σοπέεηπν οἵἩ 1}}9 
ψέ τ οἵ αοά. Τὸ ἰαὔῦεν τσαβ [6 ἱππηοοῖ ἔϑο ηβ, 
ΟΒΌ 106 Σπρο πρὶ ἴογοο, ψΒογεῖῃ [86 ἀϊΐδ- 

ὐποζίοη ἤγοτα Εάοιη ἰᾶγ. ἘὸῸΣ ἀθαίστιοϊίοι, τ 8 
ἰα [6 ἀαδίχη, [ῃη6 δὐἰάϊηρ ᾿θπάθπου,. ΤῊΘ ΘΡΘΣ- 
Ἰοδέϊπισ Θηχηἑ το 68 Ὀδοῖς ἴο ἴΠ6 φαγὶ ἰοϑὺ ἀδ 
Α ΡΟΙΡΟΙΌΔΙΥ οπάυγίηρ ΜΓ ἰ8δ μθ βίδπάϊηρ 
[οδἴυχο οἵ [86 τοϊαιίοη, ν ἢ11]60 ἄχοά Ὠοδυ Ὕ 689 
{Π6 τοοΐ οἵ ἰΐ.---Ἴογ. 16. ΤῊΘ ουἰδίτοϊομοιὶ ᾿δηᾶ, 
Δ8 ἴῃ γϑγα. 18, 7.--- ΤῈ οἴἶεοϊ οἵ [6 δοίΐοῃ οπ ἴἢ9 
ῬὨΣ ποθ ἰθ 6 Ἔχε τραϊίου οἵ 186 ΟἸΠοτο  ἐἴθα, 
ἃ ὭΒΙ7η6 ΤΩΔῊ ἢ Ὰ}ᾺΘΕΪΥ κίνγοη, ποῦ ἴὸ ἃ πὴ οὗ ἰμΐδ 
Ῥόορὶθ, Ὀπὶ ἴο [9 Ὑ͵80]6 οὗ 186 ΡΠ συ π68, [ῸΣ 
[86 βακὸ οὗ [86 ποιμαϑία. ΗΈΝΟΒΤ. : “ΤῈΘ 
πδιη9 ῬΒἢ ἰδἐΐπ68 ῬΓΟΌΔΌΪΥ δἰ σηΐῆθβ [Π9 της η 8, 
ῃοδο ἤγοια [ἴδ8 στορίομβ οὐ ἴῃ ΒΙδεὶς 868, ἴτοβὰ 
ΟΟἸομἰΒ δηὰ ἴμ6 δἀδοοηξ Ῥοπίο Οδρρααοσίδ, 
Καρηῖοσ. ΟὗὨ βυθοϊδηςία ἢν [}6 βαπλ6 ἱπιροσῦ Ὑ18 
[Πΐ8 πδηθ ἱδ Κγοίηι (ἔπρ. ἴοττῃ : ΟΠ ΘΡο ἢ Ἶ068), 
ἐδμιαῦ 8, [π6 οχλύχραιθα, πϑι 6] γ, ἔγοσῃ [Ποῖσ πδῦνθ 
ΘΟΌΠΙΥ. ΤΏοθο Κυθτωη δ΄Ὸ ΠΟῪ ἴο ὈΘΟΟΙΉΘ 8 
ϑοοοῃὰ πὸ Κτυοῦστωῃ ; {ποῖ παῖηθ 88.411 τε 
ϊθ61{ δηον."-- Το δηυἐ ᾽]αύοη ἰδ ἀῃπουποθὰ 88 
ἰοῖΔ], ἱποϊααΐπρ [6 τοι πηδηὶ 6150 ὈΥ͂ [89 οοαϑὲ οὗ 
τ[ι6 Μοάὶγοσταηθδῃ 8098, Τὸ ὑπ|ὶ8 6180 σΟΥΤΟΒΡΟΠ 5 
[}ὴ6 οἰοδίηρ πογὰ, σοῦ. 17: ἱπ 18 οὗ 
ΦΌΣΥ, ἃ αἵ οἢ. ν. 16. ““ΦοΠπονδὴ Ηἰτηδ86] 7, ΠΟΎΣ 
δβδὶῃ οοαϑίηρ " (Η1ΤΖΙΟ). 

ΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ἘΒΞΕΙΚΟΤΊΟΝΒ, 

1. ΑἸοΣ ἀπ ΜΟΔΌ Βδατε ἰορεῦπον, ποῦ τ ΤῸ ΪῪ 
[0 ἱποοϑδίπουβ πδίϊγο οἵ {πον οτἱμίη (θη. χίχ. 
80 54ᾳ.}, Ὀυΐ [6 ᾿αχίδροβὶ οη οὗ ὑπο ὶγ σθβί ἀθῃ 68, 
ἘΠ ἷγ ἰδίύογὶ σαὶ οὔ ΐδοτηθ, πῃ ΡΑΓ ΙΟΌΪΑΡ {Πεἷγ ἢοθ- 
ὈΠΕῚὴ Ὶ ̓οναγὰ ἴΠ6 Ῥθόρὶε οἵ ἀοἀ, ν ΐοἢ, Βανὶη 

τ ἴο ψμαῖ ἷ8 βαιὰ οὗ ὕπο ἴῃ ἴἢ6 ἔπι ὁ 
Μοβοβ (δ. ἰἰ. 9- 23), τγδϑ [}16ὸ τοῦθ ὉΠ}080188}}6 
ἰη 8 τηδηϊοδίδιοηβ. (866 Θοοίσμαὶ ΒοβθοΏοΠ8, 
4, αὐ [86 .) ΤΉΕτς 8 ΠΟΥΠ ΠΣ το ὃν δεποα 
ἴῃ νἱπαϊοαίίοη οὗὨ ἱἰξ, ἴοσ 118 τοοὺῦ 18 ἴο 0 ἴο 
1.6 δἰσίο, ἱπ θη. χίΐί, 6 84ᾳ., ψ ]οἢ 1οὰ ἴο [δ Φ 
ΒΘΡασβ θη ἔγοτῃ [δγαοὶ,--- ἃ δορδσϑῦοι ΜΈΏΪΟΝ ΜΒ8 
Κορῖ ὋΡ ὉΥ ἴδ6 Ἰαϊνοσ τιῖὰ ἴπ6 υἰτηοκῖ οαγὸ δϑὰ 
γίρίϊδποο. [6 ἐδιοτοίοτο ἔιο παίογαὶ οοπ γδδίο [ἢ 9 
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ΟΑΤΤΆ] Βρὶ γὶ Ὁ ἀσαίηβί ἰὴ ϑρίγιὶ οὗἨ Οοά---δυρία- 
Ὧ658 ἐΐ8 τηδῃ  οδίδ το) οα ἴη86 Ο0Π6 5146, 1] ΓΊοΟυ 8 
ἐγοδυηθηῦ οὐ ἴπ6 ΟΠΟΙ, ὈΪΑΒΡΏΘΙΩΥ οἵ ὕπο ϑρμίχὶὶ 
ἴῃ. 411. ΤῊ ῥγεϑουρύίοη ἴῃ [ἢ ἰὰτ (Ποῦ, χχῆ!. 8) 
8. ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἃ βιχηϊβοδηΐ οη6 88 ἴο ἴδ. γοϊδίϊοι ἢ 
οχ βίδα Ὀούνθθη [5:86] αηὰ Ατησηοι- Μοαῦ. 

ῷ. Τὴ [886 ἀκτὶς σοηὐγαβῖ, Ὠοσόνοῦ, ὈδῦνθΘῃ 
1βγαθὶ οἡ ἴῃ οῃθ 8146 ἀῃὰ Ατοτηοη- ΜΟΔῸ οἡ 1ῃ0 
οὐδοῦ, {}16 ΔΏΔΙΟΡΥ ἰβ8 ποῖ ἴο Ὀ6 ονοτ!οοἰκοὰ ; ἈΘΓΘ 
8ἰ8δο ἴμ6 θ᾽ ον (Νο40), 88 ὕμογα Εἔδβϑιι, 15 [86 οῃθ 
ἐμαῖς [4118 ἱπῖο ἴδ Ὀδοκστουμπαὰ. Τῇ} ὙΟΌΏΡΟΓ 
(Ασα το), Οἡ ἴδ6 οὗδμοῦ δηά, Ὀθασβ ἴῃ βνοσα, 
πὰ 18 παιηθὰ Ὀοίογο {Π|ὸ οἴμπου. οί, 88 ἀϊδύϊηοι 
ττῖθε8, ἀἰβαρρθαᾶῦ ὙΠΟ]]Υ αὐ ἰαϑὶ ἰὴ [16 ΑΓΔΌΪΔΏ8. 

8. ΑἸηοη δπα Μοδῦ, [86 ἀοπχοηίδοαὶ σοπηῖϊοσ- 
Ῥατὶ ἴο π64}}- [8Γ86]. 

4. ΤῊδ Ῥθορ]δ οἵ αοἀ τημδὲ τπάοτρο [89 Ἔἐχρουῖ- 
Θῃδε Μ] 6 ἢ [Π6 τηδὴ οὗ Οοά ππάοῦροθβ. Μαῖϊ, χ. 
86; Μίο. νἱϊ. 6. Ουΐ οὗ Ηἰβ Ὀ]οοά-ΓΟ]α οὶ 
ἴπθγ8 δρυΐ .8 8 ΠΟΘ ΠΥ ονοη ἴο ὈΪοο, Ὑ 116 
[8159 τον ϊνοϑ ἀτουῦπα ἴῃ6 ϑϑρὶσὶξ ὑμαὶ στουρῃῦ ἴῃ 
18τ88], 1Ὁ οου]]Ἱά ποῖ Ὀὺῖ ΝΡ ΔΙΤᾺΥ 861} ἀσαϊηαὶ 
186 Μαοββίδῃ, 88 δ ἢὰ8 ΗΪτη801} βαϊα ὑμαῦ τὸ 5}}8]} 
Ὅδ ἰια ρα ἴον ΗΒ ΠΔΠ6᾽8 Β8[Κ6. 

δ. Ἑάοτῃ ταὶ Ὀ6 [6 ὈΔα οοηβοΐθῃοθ οὗὨ [5.86]. 
Ἑβαὰ Ἀἰτη8617, ΠΟΎΤΘΤΟΡ, αὐ [5180}᾽8 Ὠἰρἢ ῦ-60}- 
Βἰοῦ, ταῦ δΐπι ἴῃ 8 ρτβοῖὶουβ βρίτὶϊ, δπα ραγίβὰ 
ἔτοια Βἷπη ἰῃ Ῥϑδδα (θη. σχχχὶ.). ἢδ σψο ἢδ8 
τοδί ]οὰ πὶ αοα, δηὰ ἢδ85 οὈϊαϊ θα ΤΩΘΙΟΥ͂, 88 
8150 ΟΥ̓ΘΤΟΟΙΏΘ ΙηΔη. ΤῊΠΒ ἰΐ 8 ΟὨΪΥ [86 τοϑρϑοῖ 
Ῥαϊὰ ἴο [Π [κῃ -τοἸ αὐ ουβηΐρ, τ ΐοῖι ἰῃ [ἢ6 6880 
8180 οὗ ΑἸτηπλοῦ δηαὰ ΜοδὉ οδπιο ἰμἰο σομϑἰ ἀογα ΣΝ, 
Ὀαυΐ νὰ8 βρθ οί! Υ τηδὰθ τηθηϊίοῃ οἵὗὨ ἰῃ ΠΈΡΙ ἴο 
Ἑάοτῃ (Ὀϑαῖ. ἰἱ. 4), [αὐ ἀοθοττηϊηθὰ [6 ΠοΙἀϊηρ 
δἰοοῦ οὐ [8 γῬαγί οἵ ἴβταθ]. Βυῦ [Π9 ΠΘΑΓΟΡ {16 
ΔΙ ἾΌΥ πνᾶ8 ἴῃ Εκίοτη ἴο 1βγαϑὶ, 80 το ἢ [Π}8 ΤΏΟΓΙΘ 
ΒοτΤῚ ὈΪ6 ἈΡΡΘ6.8 {86 Βρίτὶῦ οἵἩἨ τονϑηρο, ψ ἢ οἢ γ01}} 
ΘΥ̓ΘΏ ΑΥ̓́ΘΗ ΚΘ, ὈΘΟΔΌΒΘ σ,ΤΔΟΘ ἢ48 ὈΘ6Π Βῆοντ ἴο [ἢ6 
οἴδιον, Ὀθοϑιϑ6 ἴο ἶτη οα ὑπαὶ ρτουπὰ Ῥτδοθάθηοθ 
Ἦδϑ Ὀδθη ρσταηΐδα, ἰῃ ΟΥ̓ ἴο δοΙηρθηβαῦθ 201 [86 
ἀπρυφε βοὰν χὴν. να [Ἐ9 ὑδυτι ΟΥΥ οἵ παΐυτοΌ ΤῈΘ 
τούθηρθ οὗ Εάοιῃ, το τγὰ8 ͵υ8ὲ ἃ τοαρβϑα ἰηΐο 
186 66] ηρ οὗ ἔβαδι (θη. χχνῖϊ, 41), οου]ὰ τοὶ 
Θπά 019 ὑπαὶ [8τ86] βῃου]ά ὈΘ ἃ βοραγαΐθ, δὰ ψῆδὶ 
Ὅγ88 0811ὁὰ Οοα᾽Β σἤοϑθηῃ, Ῥθ0}01θ. “"Εάομι [0148 
᾿ἷβ στουμα σομβίδ Ὁ 85 {πὸ Ὀἰζίοσοδὶ ἀδηΐοσ οὗ 
[86 τίρὰϊ οὗὨ πὸ ἢτβύ- θοσῃ, οὗ [6 ἀἰνίηθ μγθίοσθῃοθ 
οἵ [8:86] " (ΚΙΙΞΕΟΤΗ). ΤΏ νϑηρθαποο οὗ αοὰ 
οου]Ἱὰ ποῖ ἱπ ἃ ΤΏΟΣΘ τηαικϑα τοὶ θυ ξίομ τηδηϊοσί 
ϊθ6 1 προ Ἑάοτα μη ὈΥ [86 οχιϊγραϊίοι οὗ ΐβ 
δ. ΟΠ γ, δηὰ ὑπδῇ ῬγθΟΐβ6 1 Υ ἴῃ ἐδ6 ἔοστω οὗ δῇ 
δυϑογρύίζοῃ ὉΥ͂ [ϑτδοὶ. -- ΠΟ ίμβου ἀρ] 1 ηθαΐθ8 ἃ 866 ἢ 
ἷπ {86 ἸΔπὰ οὗ ἀπ πδθα 89 1ζ ἢ89 ΘΟ1η6 ἴο ὕ6, 268. 
ἷϊ, Ῥ. δ02: “6 ΤΟΙΘ ΠΟῪ ὑροη [86 ΡῥΪδΐῃ, οΥ 
ΤΑΥΠΟΓ {16 το σ᾽ ἀεδοσῦ, οὗ [86 ᾿ΑτδΡδᾺ ; [86 88- 
ἴδοθ γ88 1 ζΈΠΘΓΑ] ἰο086 στανοὶ δηὰ βύομοϑϑ, ΘΥΘΣΥ- 
ὙΠΟ, ἰαττονθα δηὰ ἕογῃ 10} 1Πι6 Ὀ648 οὗἉ ζοττϑηῖβ. 
Α πιοτὸ ἔτ σῃεἶι] ἀοβογὶ ἰξ ἢδΔα Πατὰϊγ Ὅδθη ουὖτ Ἰοὶ 
ἴο ὈΘΠο]ὰ. Νον δηὰ ἐμοὶ 8 Ἰο β στ οὗἨἁ [86 
Οἰυ δ} νγαβ αἰπηοδὺ {π᾿ ΟΠ]Υ ἐγβοθ οὗ νοχοίδι οι. 
ἜΒ6 ταοπηϊαΐῃ5 ΡΕγοηα ᾿γεβοη θα 8 τηοδὲ Ἀπίην ἢ 
δηὰ Ὠἰάθουϑ δϑρϑοῖ:: ῥχεοὶ ρίοββ δῃηὰ πακϑὰ οομὶ 
ῬΘΔ ΚΒ οἵ ομαῖκν αηὰ στανοῖ]ν ἔοτταδίοη τί βίηρ οΠ6 
δρονυθδποίμεσ αἹἰ πουΐϑην βίρτι Οὔ ἴδ οσ νορεϊαίίουι." 

6. “ἼΠὸ τονθηρθ οὗ Ἑάοτῃη οἢ δοοουπΐ οἵ [86 
Ῥτγθοθάθησε ρταπιδαά ἴο 15γβαὶ Ὁ. ἀοὰ, 8 Βα ροτίοτ ἐγ, 
ψιενϑα ἰῃ τοβρϑοῖ ἴο 18 ἀθ6ρ το] σίου βίη ἤοδηοθ, 
ἐδ Ὡοῦμἰηρ 6169 ἴμδη (86 οοῃδίαπε τοβίϑίδησο, [86 
Ῥαττωδηθηῖ ρῥγοίοϑι σαὶβϑα δραϊηδὲ [ἢ}6 Πἰρθ ον αἷ8- 
Ῥϑμδδίοη οβί Ὁ] θὰ ὉΥ͂ ̓ δοά, Ηΐ8. πιοϊμοὰ οὗ 
Βαϊ να ώοη ; δηῃά ἱπ ὑμαὲ ἰδ τηὶ 8 [πἀδχηθπὲαὶ 

ἰδιϊο6 οὗ μοαι βομάοχῃ ρόποσα ]γ " (Ηχν.). 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

7. Α58. ἴῃ Ατρτθοῃ, Μοδῦ, δηὰ Εκοπλ [6.6 δρῬθαι 
ἴπτεθ ἀθροπογαίίουβ ἰονασὰ Ἠθαι θηΐὶθπι, 80 [89 
Ὑ80]6 Ρἱοἴαγα 18 ΒΟΥ οἹοβθὰ ἰῃ ὈΥ͂ ἴῃ6 Πεδι μϑαίδῃ 
ῬΒΠἰδθλη68 (186 ᾿Αλλοῷνλοι οὗ [86 ϑορίυδριηῖ απὰ 
{86 ΑΡΟΟΙΥΡ 8). Ηεδίδβοπάοιη ψγα8 τουμὰ δϑουϊ 
ἴϑγδθὶ ; 1 νὰϑ 86 Ὀαοκρτουηά, [Π6 5901] ἔτοϊῃ 
ΜΈ 818 ΤΟ ]]16Γ ΘΟΠπΊΘΒ Οὐ 830 τα οἢ ὕ86 πλοχὸ ἀΪδ- 
Εἰ ῦ]} γ. 

8. “ΤῊ [ΟΌΓ ὨιΠ Π6Γ (Το Δ κΚ8 ΚΙ ΕΕΟΤΗ) ροϊπί 
ἴο [86 ἴὉᾺΓΣ τοχίομβ οἵ {86 του], δῃὰ 80 ἴο τηδῃ- 
ΚΙπά δ ἰαγρθ; [ζ ἱπάϊοαΐοβ {]Ἰὲ 1 ΜΨ11 ποῖ ἴαγε 
οὔμον 86 τ οΟἸοοἴϊγα Ποδιμϑηΐβια ᾿μτουρδουΐϊ 
[Π6 ψ1Π0]6 ϑασγίἢ, αἰϊκὸ ᾿ῃἱτηΐοαὶ ἴὸ 186 Ὀϑόρῖδ οὗ 
6οά, ἴδῃ ἰἰ αἀἰὰ τῖτ [Π|οϑα ἢ ]θ γῖθθ8 τ ὶοδ 
ΟἹ 8}1 [86 ἴον δἰἀ658 ϑυστουπάοι [μδ΄ ῬΘΟΡΪ6."" 

ΒἘΟΜΙΓΕΤῚΟ ΗΙΝΤΕ. 

ὙεΣ. 158αᾳ. “ΤῊΘ [8]1] οὗἨ Δεογιδαΐοτη 88 ἐπὶ ἃ 
τοὶ σρίουβ Ῥοΐπὺ οὐὔἨ ἁ ὠσν᾽ϑὺ ἃ σαϊβϑίσορηθ ἴῸΓ [86 
ὍΟΓΙΑ, 8. βΒυ )θσίίοη οἵ {μ6 οονθηδηῦς ῬΘΟΡΪ6 
ὉΠὰΘΥ ΠΘΑΓ ΘΕ 8. ἈΒΟΘΠΆΠΟΥ͂ 18 ὙΠΟΓΘΙΌΓΣΘΏΟ νἹΟ ΤΟΥ 
οὗ Βοδι βϑηάοσῃ οὐοσ [86 ἔσιια ἐμθοοσαοῦ. ΕΧΘΟΙΥ 
[89 ΤΟΥΕΙΒΘ: ὑδ6 Δρραγοηῦ δηπὶ ἰ]αϊΐοη οὗ ]18γδοὶ 
Ἰοδὰβ ἴο ἃ ὩΘῊῪ ΤΟϑυγγοοϊίοη οὗ 10. Ουἱ οἵ ἰϊα 
ἀδαιῃ-οοηῆῖΆος ἔμογε Ὀγοδκβ ἔοτῦ ἢ ἃ πον ρἱογίοιβ 
110, βα] γαϊδου ἰὼ ἐΐ8 πΟΙΙΑ - Οὐθυσοιηΐηρ ΡΟΕΓ. 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ ΠΟΥ͂ οἡ {μΐ8 δοοουηΐξ ἄοοβ (86 ψνοσὶοα 
ΔΙΧΑΥΒ ΤΉΟΓῈ ἀδοϊ Θὰ] Υ ΔΡΡγοδοῖ ν᾿ ΏΘη ἴδ9 το ] 
ῬΟΥΘΥ Μ0|}1 Αἰβοοῦοσ [8617 88 8 Ὀγοίζθῃῃ οὔθ, θὰ 
[86 Κίπράοπιβ οὗ μοαι πϑμάοτσῃ, πὶ 411} [86 5ρ]6η- 
ἀοὺγ οὗἨ {ποῖ ΘΔΓΓΆΪΥ οἼΟΣΥ͂, 8.148}} δρρϑδσ 88 
Θνδηθβϑοθηῦ ῬΟΎΘΙΒ οὗ [9 ρα8ῖ. Ασδοοσγαϊησν, ἴπ6 
)υάφταθηΐ ρου ἐδ ΤΠΘΟΟΙΒΟΥ͂ αηὰ ἐμ 6 Ὠοδί θη οἢ 
18 οΠ6 5146 5ϊδηϑ ἱπ ἱΏΘΟΡΑΓΙΔΌΪΘ σομθοϊΐοι ; Οἢ 
{Ππ6 ΟὟΒΕΓ 5146, 1 18. ΔῊ 6886 14}}}7 ἀἰ βογοηξ ΟἹ6 ᾽" 
(Ηζν...---““Φυααρτηθηΐ ἱπά οϑα ὈδΘρΊη8 δὴ (Ὡ0 Ὠοῦ 36 
οὗ ἀοἀ ; δα 1ἢ ἴμ9 ΒΔΙΒΟΥ οὗἨἁ Ἀ{Π6 ὨοΌϑοΠο]ἃ ἀσθ5 
ποῦ ΒρΆΓΘ [ἢ ΒΟΏ8, ΠΟΥ͂ Βοοῃ τηυεῦ [Ὁ αἸίσῃς προ 
πο οἴμοῦβ)ὶ Τ}ι δ ἀοοίσπηθ Βγβὲ οὗ 81} 88 1π68 ἔοσίἢ 
ἔτοτῃ 86 Θοηπθοίίοη οὗ [8 σπαρίογ τὶῦῃ [ἢ 6 ῥτγο- 
οραΐη ὁμαρίοτθ. ΤΏΘΩ, 8180, 6 866 ὮδΓῈ ΒΟΥ, 
ὙΠ 411 ἴὴ6 βρϑοΐδὶ βοϊϊοί πὰρ ὙΒογο ἢ Οοά 
Ἰπςογοϑίθα Η π)861} ἴῃ 1Βγ86], Ησ 5{1}1 ὈΥ πὸ λθβηϑ 
168 [786 Ὠοαίῃθη ουὔΐ οὗ Ηἰδ αἰρῃῦ, βἰποο Ηδ τηυδβὲ 
ΒΟΥ Η]Τη861[ ἴο ὉΘ ἃ αοἄ α͵8ο ἴον [π μϑδί θη "" 
(μ).-λε 1 του πὴ] ποὺ τσ ΠΟΥ ΔΡΡΙΥ {80 σὶ 8 
δα Ἰονίηρ- Εἰ ἢ ἀ655868 οὗ Θοὰ οδῃ ἴδε ἴῆδπι 
ἔγοτῃ ἴμ60 δηὰ ρίνο ὕῃϑτῃ ἴο δῃοῦμογ᾿᾽" (51.). 

γεν. 8. Ηραῦ : ΑὮ, γοβ, 1 ἀοροπὰβ οὐ ἐπὸ 
Πϑασίησ! Οἷἶνο τίρΐ οδγβ, Ο αοά, ἴο Βοασὶ Ηδβ 
ἯΠΟ ΒΌΠΟΙΒ ἴἢ6 ἀδτηδρο ποοὰ ποὺ οᾶσο ἴὸΣ ἐμ8 
ἹΩΟΟΚΟΙΥ͂ ; Ὀυὶ ἰῇ ἢοῦ ὙΏΟΓΘ Ππ6 ΤΟ ΚΟΙΒ δἱῖ : 
ΤὨΘΙΣ δβοαῖϑ, ΠΟΉΘΥΟΣ ἔοϑίϊνο ΠΟΥ͂ ἸΔΥ Ὀ6, Παν6 
ποίη ἤο τῆλ ἔθ ἴδϑβι.---Ἶἶ. ὁ ϑ8ᾳ. ΤῺ6 
ΑΣΔΌΐδη 8, ὑΠγουρσὴ Μοβδαζητηθᾶ, τ σο Ἔχϑουΐοσβ οὗ 
Ραμ βῃτηϑηΐ οὗ φυϊίο δῃοῦθογ δβοτί.-- ὅσ. 7. “Τοα 
οδηϑὺ ΓΒ η]ς οὗ ὯῸ ἸΏΔ 80 ῬΟΟΙ 88 ἴδοι {π γ86] 
τηαυοβὺ δου }}ν Ὀδοοτῃθ " (ϑὅτοκ.). 

γ6υ. 884ᾳ. ονενοῦ ἀορομπογαίθ ΟΒτίβιϊδη ῬΘΟΒΪ6 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘΟΟΙΏ6, ΟἸ ΓΙ ϑίδη ὑτ ἢ ΟΔῺ ΠΘΡΟΥ 6 88 ΘΟ. 
Τρ διηοηρ [6 ψγ6}}- Κπόονσι ὑπ το τίη ρΒ. --- Βαϊ 
Μ͵Ὸ τηυδὺ Ναο παῖ τὸ ἀο ποῦ οδῦδο [Π6 βᾶνϑσχ- 
Βαγίοϑ οἵ ἴπ6 Τιοτὰ ἴο ὈΪΑΒΡΒεσηο" (ἾὟ.).---Ἵ ας 
ἀπο πρὶ δ δλλί, 86 τ ἱν ἔγοτῃ ἐδ6 πλτὰ ἀρνὸς 
ο .- - Το ΑἸ περ 8 ἴῃ ροδββοϑαίοῃ οὗ 8 
ὈΠΊΎΘΙΒΔ] ἡθηῳ οϑδ τὐϑλδιρα ΤΩΔκο8 ἔγίεπάβ, ὑνυὶ 
8180 ΘΏΘΠΙΪοΒ ; οά, ὨονΘΥΘΡ, 18 οχροσὶ συ τὴ Ηα 
ΘΙ ΘΠ ΐθ8. ----(΄ 1 ἰΒ Ὀδδὺ ἴο Ἰοαγη ἕο Κπον αοἀ ἤοπλ 
Ηἱΐδ ὈθηοΗϊ8᾽" (810 Κ.). 

γεν. 12 86. Ἑάοιλ 5 Τούθπρθ ἢΐ8 ἷα] ματοὰϊ- 
ΦΆΣΥ αἷηῃ. ---ἰ Βοναπρθ ἴα (0ἀ᾽Ε, δὰ ποῖ τρδῃ 8; 



ΟΗΑΡ. 

ἩΒΟδούν ΟΣ, {Πποιθίογο, δη το ραῦδ8 ΗΠ πὶ ἴῃ [Π18, οἡ 
δι ψ1}} Ηδ ὍΘ ἀραΐῃ ἐνοηροι, [οὐ πὸ οη6, ἐδ θη, 
ΤΟΟΟΤΈΡΟΠΒ6 ΘΝ] [ῸΓ 6ν}} (ΤΌΒ. Β.). -- ἤθη 
τοϊατῖνεβ ὈΥ͂ ΔΗ ΠΥ οὐ ὈΪοοιἑ Ὀθδοτηθ ἰπὶπΐοαὶ ἰὸ 
ΟΠ6 δηοΐδμεῦ, ὉΠΟΥ͂ 8.6 ΤΩ 0}) τροτο οἰ ἰἐἰεγοὰ 
Ἐξθιθεν ΘΔΟ ἢ οΟἴδοσ [Δ βγη χοῦ" (Ο.).---Ενοθη 

6 οἰάεδὶ συυάρμε ὑἐπαῦ πδίϊουϑ πᾶνθ ὑονγασὰ ΟὯ6 
ΔΙΟΙΠΟΓ τησδὲὶ ὃ ἰυτοὰ ἴο ρόδο [ὨγοῦΡὮ [ἢ6 

γγῈΣ οὗὁἨἍ ἴΠ6 ροΒ8ρεῖὶ ; 6186 αοἀ ν}}} μίδοθ Η τβο]ῇ 
ἔνθ τπότη, δηὰ ἤπα}ν τοοῦ ουὖὺ {π6 Ὠαίθγβ, 

ὙΠῸ Ὑ1}} ποὺ δραπάοῃ {Ποὶγ Πδίγεα.---- βαδίη πὰ 
ἔγλνο] Ὁ Β ΒΟΟΓΉ ΤΑΥ͂ ΒἴαἹ Κα ου Ὀοίοτθ ; 80 τη 0ἢ {ἢ 6 
ΤΏΟΓΟ ΒΌΓΟΙΥ Ὁ1}} ΟΟἀ᾽ 5 7ιάρστηθηῦ ὁοτ6 αἴζοσ. 

γες. 1684. “1ἴ 15 8ἢ δββϑϑηῦίι ρατὶ δηὰ ρσοροσί 
Βοϊοησίηρ ἴο πὸ }ιά ϊςοΐ4] φὐἰπηληϊδίσαϊίοι οὗ Ὁοὰ, 
ἴαῦῖ Ηθ οχϑγοῖϑοβ νη ρθθηο5. Οἢ ἴ6 ὉΠΡΌΩΝΙΥ  ; 
«πετγείοτο Ηθ 5}}} αν [86 δϑτηθ 8130 Ῥτγοβοσνοὰ 
88 8} 4] τογαῖγ, Πουΐ, χχχὶ 85 (6 Β.). 
ΑΒονὁ αἷὶ εἾἶβθ, ΒΌΓΥΘΥ [9 ο]ά νου] ά--- ΏΘΓΘ τὸ- 
ταδὶ ἴΠ086 ὙΠῸ ὝΘΓΘ Θηθηηΐο ἴο αοα δηὰ Ηἱΐϊ 
Κιησάοπι; ΤΊγεῖΓ ρἴδοθβ ΚΏΟΝ ἴθ πὶ ὯῸ ΙΠΟΓΪΘ. 
Βαϊ Οοι δ σοτὰά γοιῃηδὶ8, 88 ἰΐ 88 Ὀθθὴ γε ῆϑα ἴῃ 
ἘΠ τη.-- Το ἀδρορυϊαϊοα ρῥ]6668 οὗ 116 δποίβηϊ 
λδίογί 8] του ]ὰ. ----"’ [5γα 6] νγ88 Ὠδίδα οὗ 84}} [8088 
ὩὨΔΌΟΠ5, ποῦ ὁη δοσουηΐ οὗ ᾿ηἷ8 81π8, Ὀϊνΐ ἴου [816 
86 Κα οἵ ἢἷδ8 το] σίοη. ΤΏ ὑπ6 οδι186 οὗὨ [8.86] γγὰ8 
οὐ Β ςαῦβθὲ. Β]οββθα Ῥθορὶθ, ἡ οτη ΤΏ6} οδηποῖ 
Βδῖδ δηὰ β᾽δηᾶοῦ πὶϊπουΐ δι δηα β]απάοσίης 
αοὰ ΗΐϊτΩβ61! Τῇ τρδ] ρπδηΐ οοπὐοιηρί νγ88 ΓῸ- 
δοϊηροηϑοὰ πὶ ἴπ6 οχσραϊίοι οὗ [ἢ ΤΟΙΠΘΙ- 

ῷ, ΤΎΚΕ ΑΝῸ ΞΞ͵;ΘΟΝ 
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Ὅταποο, {Π 6 ΒΟΒ.116 τόσο σα π ΙΓ ὁ ἀϊνίηθ τόσσα," 
εἴς. (ΚΕιΤΗ). ---- ΠῚ {{|686 ργορθοῖθβ οἵ ἡπαρτηθηῖ 
ΟἾΪΥ οδῖηε ἰηῦο ΟΠ εἰς δα τ δηΐ αἴνοσ {π6 Ἰά088 
οὔ δοοηδυγίθδβ, Ομ δβὺλ}} 8665 {οὶ [0] 8] Πηδηΐ ἴο {πὶ8 
ΠΝ Ὀδίοτα 0118 οΥ68 οὗ ἔγαυθ] σ᾽ (ΕἸ0ΗΤ.).-1{ 18 
501}1 ἴο Ὀ6 ΣΘΠΙΘΙοΓΘά, Πούνονοσ, ὉΠ, 88 [ἢ ῥτθ- 
ἀἰοϊίοη δὰ τεοβρθοῦ ποῖ βίπρὶν ἤο [86 ἰδηά οὗ 
Ἑάοπμῃ (ἀπ {1 ΒΆΠ|6 ΔΡΡ]165 Θα 18} ἴο πὸ οἴΘΡ 
φγθαϊοϊίομϑ οἵ ἡπάσηαθηῦ), Ὀαΐ ἴο ἐπε Ἰαῃὰ ἃ8 ὁ0η’ 
προίοα ψ10}} [6 ΕΟ 6 ταοθ, ““ [686 ἀ6 80] []ΟῊ 8 
οὗ Ἰαΐοτ 0ἴπλε8 αγο η0 ἀϊτοοῦ τοϊαἰίοη ἴο ἴη6 Εἰάοχα 
οὗἩ ϑβογρίαιγα ; ἀπὰ 1ἔ ὑπο δτὸ ἴο Ὀ6 ἰδίζθῃ ἰηΐο 
ΚΣ ἈΡΑΜΕ αὖ 4}}, ἰἰ ἜΠΗ ᾿ΟὨΪΥ͂ ἀμ χε Σεβλτε. 8 
φΟ]]δίθ ΓΒ] (ΟΥ̓ ΒΡΡΙ ΘΠ ΘὨΊΔΓΥ) ῥτοοῦ οὗ ἔϊ6 ᾿παρ- 
τρῦ [πδ΄ γγὰ8 Ἂ δοιαὶ τἶς πΠάνη οἵ εἴα. 
Βαϊ 1ζ 18 [6 ἀδβο]αἰζοῃβ οἵ δὴ δ ΓΙ ρϑγϊοά, δά 
δΌονΘ 4]1, ὕὙπ6 υἱοῦ ἐχ ἢ ποϊίοῃ οὗ Εἰάοτη 85 ἃ Ῥθορὶϑθ, 
δηὰ ἐλαέ ὉΥ [6 Ππαηᾶ οἵἉ 964000, ἰῃ ΜΈΣΟΝ [6 ἸΏΟΤΘ 
ἀϊτοοῖ δὰ ῥγοροσ ἢ] οηὺ οὗ μι ῬΤΟΡἬΘΟΥ 18 ἴο 
860 δουρί... .. Αἴ {Ππ6 Ῥγθβοηῦ ἀδΥ ἴΏ6ΓῈ ἅγὸ, ἴῃ 
οογίδίῃ Ῥατίβ οὗ υμαῦ ψὰ8 ὑῃ9 νλο τ οὗ Ἑάοχω, 
“ὙΆ86γ5 [Ὁ]] οὗἁ ἴτϑοβ, 8η 4 βῇγι ὉΒ, δῃη ἃ ἥονουβ, δπᾶ 
[Π0 δαϑύθσιι πα ΠΊΡΠΘΓ Ῥδγίβ 86 δχύθηβί ὶ Ὺ οὕ]- 
{ἱναῖοά, δηἀ γἱο]ὰ ροοά οτορβ᾽ (ΠοὈΐπβοῦ). 8611] 
1.6 Εἄοτῃ οὗὨ Ῥτγορἤθου---Εοπὶ σοπδίἀθγϑα 848 ἐῃθ 
ΘΒΘΙΩΥ͂ οὗ Οαοα πὰ {π6 σῖναὶ οὗ [58Γ86] --- ἢ88 
Ῥοσβῃοὰ [ὉΓ Θνεῦ: 411, ἰπ ὑπαῖ γοβρθοῦ, 18 8 πη- 
Ἰτοάάοθη τ] ἀοτη 688, ἃ ΟΡ 61]688 σταϊῃ ; δπὰ ἐλεγεῖν 
186 γοτγδοῖτυ οὗ σοι 8 ποτὰ ὅ'πάβ 118 νοσι οδίξος, " 
“-. ἙῸ οα Ῥγορῆδον, Ῥ. 219 84ᾳ.] 

(6Η. χχνυϊ.- Χχν πΠ.). 

ΟΝ. Χχνι. 1. Απά 1 οϑτὴθ ἴο ρᾶ88 1 86 οἰ θυθηνῃ γϑδγ, ἴῃ ὑδο ἤσϑὺ οὗ [Π6 τροη!ῇ, 
2 ὑμαὺ (80 ποτὰ οἵ Φοβονδῃ οϑίὴθ ἴο τηϑθ, βϑυύϊῃρ : 0; ΟΥἁὨ τἸη8Π, Ὀθοϑι8θ ΤΎΤΘ 

Ηεῦ. Ζο᾿ ] ΒΔΥΒ ὍΡΟΙ «6Γ 58] τὴ, ΑἸ, ὈΣΟΚΘῺ 15 [Ρ88 Ῥϑοοπϑ] ὕῃθ σαΐθ οὗ ἢ ρθορ!θ ; 
10 ἴατηΒ 1056} [οτ, 15 ἑατπθάὰ] ὕο τὴθ ; 1 νὙ1} 6 [ὑδουπ2}] [}} ; 886 18 [π28 θεθοπιο] 

8. ἀοβοϊαίθ. Ὑδογθίοσο ὑμ8 βδαὶ υἢ {89 Γοτὰ Φεμονδῖ, 1 δὴ δραϊηβύ [ονον] ὕηθο, ΤΥΤΓΘ, 
ΔΠᾺ 1 Ὀγΐηρ ὮΡ ὉΡΟῚ ὑΠ 66 ΤΩΔΗΥ͂ πϑύϊ 8 [ποδενιθη βθορ!θ8], 88 ὕ}}6 δθῶ το 8 ὉΡ ὈΥ̓͂ Πἴ8 

4 σπᾶνοβ. Απα {Π6Υ ἀοδϑίσου ὑπ 9 ν78}18 οἵ ΤΎΤο, δῃὰ Ὀγθδὶς ἀονση ΠΟΙ ὕοΟΎγΘΙΒ; 884 1 
ὅ βσθὰρ δῖ ἀπδὺ ουῦ οὗ ΔΘ, διὰ ρἷνθ ὮΘΓ 88 ἃ ΙΏΘΓῸ [νε14] τος, Α Βργοδαϊηρ οὗ 

ποίβ 8}}4}} 8ὴ6 Ὅ6 ἴῃ ὑμθ τηϊάἀϑὺ οὗ {Π6 Β68 ; [0 1 δνθ Βροκθῃ---ϑοηΐθηοθ οἵ 6 
6 Τροτὰ Φοβονδῃ--- δηα βῆ 18 [Ὁ ἃ ὈΟΟΌΥ ὕο ΛΠ 6 παύϊοηβ, Απαὰ ὯΔ ἀδιρῃ οι Ὡ]Οἢ 

816 ἰῃ {Π6 Β6]4 5.41} Ἠ6 58]αῖη τιν} [ῃ6 βνσοχά : δῃὰ ὉΠΟΥ͂ Κπον ὑῃδὺ 1 δτὰ 6 ῃονδῇ. 
7 ἘρΥ ἴῃ βαιῦῃ ὑη0 Τοτὰ Φοῃονδα, Βομοὶά, 1 Ὀτίηρ ραϊηδῦ Τγτο ΝΟΌΌΘΠΔαΉΘΖΖΑΓ 
Ἰηρ οἵ ΒΑΡγ]οη, ουὖ οὗὨ [86 ποτίϊ, ἃ κίπρ οἵ Κίῃρβ, τ ΟΓδο, ἀπα τὶ ἢ σπαστϊοῦ, 

ὃ δῃὰ στ τ ἄθγβ, δπὰ ΘΟΙΆΡΔΗΥ, 8ηα το ΡΘΟΡΪΘ. ΤῊΥ ἀδυρἤῃίογβ 1ἢ Π6 δ6]4 ἢθ 
ψΨ1}} Κἢ] τ Ὁ} 0Π0 βυγογά, δηὰ ἢ ρίνοβ δραιηδῦ ὑῃ66 ἃ θα ΘΓ! ρ-ὕΟΥ ΘΓ, 8 οαϑίβ Ρ 

9 8 ΜΧ8}} αραϊπβῦ ὑῃθθ, δὰ ρ]δοθβ ἀραϊπδὺ 0860 ἃ ὈμΟΚΙΘΥ. Απα [Π6 {πτυβὶ οὗ δὶδ 
ὈΓΘΔΚΟΡ ΜΠ} 6 ρῖνα δραϊηβῦ [ΠΥ τ 8118, δῃὰ Ὀσθαὶς ἀόνγῃ ΠΥ ὑοῦ 18 στ Π18 

10 βιϑψοσάβ. ΕὟἼΟΙΩ 1Π)6 δουπάδῃηοθ οὗ Β18 ΠΟΥΒ68 ὑμὶν ἀπδὺ 8}}8}} σουδγ [Π66 : ἔτοτῃ ὑἢ6 
ΒΟ πὰ οὗ {86 τίάογ, δπὰ {π6 νῇθ6], δῃὰ 86 οῃατγιοῦ 8.4}} [ΠΥ γ8118 βῆδϊο, δῦ 18 

11 οπίογίηρ ἰηῦο ΓΠΥ ρᾶῦθθ, 88 οῃδὸ οοχηθίῃ πο ἃ ὈτΌ θη οἷγ. ἘῸΝ ὑπ Βοοίβ οὗ 
ἢΐ5 ἨΟΥΒ68 5}}4}} ἢ8 ὑγθδὰ 4]}] (ΠΥ βύγοοίβ: ΠΥ ῬθΟρ]6 5}}8}} ἢ6 88. ψἹἢ ὑἢ 6 ΒΜΟΓ, 

12 δῃηά {}8 
ῬΪυμάοῦὺ 

1Π τ οὗἩἨ ΤΥ βύγεησιη ἢθ 88}|4}} ἑῆτου ἄονσῃ ὅο ὑῃϑ οαυίῃ. Αἀμπά 1ῃ68 
ἷν ψΘΆ] 1}, δηα ἄθβροὶ] [ΠΥ ΤΠΘΤΟΠΆΠαΙΒ6 

ἀονη [ὮΥ τγ8}]8, δῃα [16 Βουβ6β οὗ ὑῃγ Ῥ]θαϑυγο 818] 
᾿ φοπιζμεγοίαὶ κου], 8η ἃ ὈΓΤΘ 
Π6Υ ΡᾺ}1] ἄονγῃ, δηὰ 88}8]]} 

13 Δ ὉΠΥ βίομοβθ δπὰ (ΠΥ Εἰ Ό618 δηα ΤὮῪ ἀιιδὺ ἢ ὑῃ6 πιϊαβῦ οὗ π6 8εβι8. ἀπά 1 
ΤΩΔ ΚΘ ο 66856 [89 ΠΟΙΒΟ οὗ [ΠΥ βοῆρϑ, δηᾶ 6 βοχπά οὗἨ ὑΠῪ ΠΔΓΡΘ. 5}.4}} ΠῸ ΙΏΟΓΘ 

14 Ῥὰ Ποατὰ, Απα] ρῖνϑ [66 8ἃ8 ἃ ΙΏ6ΓΘ ὑπ τοοῖς : ἃ βργοδαϊηρ οὗ ποῖβ βῆδ!υὺ ὑῃουῦ 
Ὀο ; που 81ι.4]Ὁ Ὀ6 Ὀ}}Ὁ ΠΟ ΙΏΟΓΘ : ἴοΓ 1], 96 οΥὐδἢ, ἤλυθ βροόκθϑῃ 1---δοηΐθῃοθ οὗ ὑἢθ 

1δ Τοτὰ Φομοναῖ. ὙΤῆι8 βαῖ ἢ ὑ06 Ποτὰ οι νὴ ὑο ΤΎτο, 584}1} ποῦ Ὁ. 8168 Ββδῖκθ 
δὺ [86 Βουπὰ οὗἉ [Ὠγ [2]], οὗ [π0 στοδαίηρ οὗὨ [π6 ρίογοθά-ὑΒΤΟΌρ, δῦ [89 τηυγαοΓ δῃηὰ 



218 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

16 τυτάοῦ ἴῃ [ΠΥ τιϊάἀ80 1 Αμά 4}1 ὑπ6 ῥγίποοϑ οἵ ὑπ 808 ἀθβοθῃα ἴγοτῃ ὑΠΘΙ͂Σ 
ὑΒγΟη 68, ἃΠα ἰὰν 843146 Ὁποῦ τοῦ68, μὰ 8}8}} ρυῦ οὔ {Π6Ὶ]Γ Θια ὑτοϊ ἀθγθὰ ραγιηθῃίβ : 
ἴῃ. ὕΒΘΙΤῸΓ 818}} ΤΠ 6Υ͂ ο]οῦ ἢ ὉΠΘΙΊ86|ν 68 : ἘρΡΟπ ὑῃ6 στομηά 8}}4}} {Π|6 } 811 δῃᾷ ὑγθιῃ Ὁ]9 

17 ΘΥΘΙΥ͂ τηοπιοηῦ, Δη ΔΓΘ φϑιοη ῃ θα αὖ {Π66. Απὰ {πὸ γ Γϑῖβθ οὐδὺ ὕη66 ἃ ᾿δῃλθη- 
ἰδύϊοη, πὰ βαῦΥ͂ ἴ0 ὕμθθ: Ηον ατῦ ὕποι ἀθβίγογοα, ἱπῃδὈ [οι], οαὺ οἵἩ [ἢ 8688, 
ΤΘΠΟΨΏΩΘΑ οἷν, ὙΠΟ. τναϑῦ βύγοηρ ἴῃ (ἢ6 8608, 8ὴ6 δῃὰ ΠῚ ἱπηδὈϊ ιηΐδβ, τυ ὨΙΟἢ 

18 ρᾶνθ ὑμποὶγ ὕΘΙΤῸΣ [0 411] 6 ἱπῃδοϊδηΐβ ΝΟῊῪ 58}4}} πα 18168 Τγο ὉΪ6 1 
ὕΠ6 ἀν οὗ ἴγ ἀονηα)}, δηά 0}6 ἰβ]δῃ 8 τ ὶο ἢ ἀγθ ἰπ 0ῃΠ6 568 β}8}} θ6 διηβζΖϑα δὲ 

19 ὉΠ ἀἰβδρρϑαγίπρ [πε, φυίηᾳ ου1]. ΕΌΓ ὑπ βαϊ ἢ 86 [οτὰ 2 6μόονϑι, θη 1 ρὶνθ 
66 88 8 ἀθδβοϊαῦθ οἰδγ, 88 οἰ ὑϊθ8 [9] σγῃ]οἢ 8τΘ ποῦ ἱπῃδθιῦθα, ἤθη 1 τρλᾶῖκθ (9 

20 ἢοοά ὕο δοπι6 ον {π66, δηά Π6 νγαύθιβ, ὉΠ 6 την, οον 96 ; ἀηὰ { τηᾶῖκα διθ6 
ὕο ὁοπιθ ἀοινῃ τ] ὑπ ο86 ὑμδῦ ροὸ ἀοτνῃ ἴο {Π6 γ»}ῦ, ὕο ὕ.:6 ῬΘορὶδθ οἵἱἠἨ δηῃηοϊθηῦ {ϊτη6 ; 
Δα 1 ολιδ6 ὑπθα ὕἴο ἀνν6}} ἴῃ ὅδ) ἰαῃὰ οὗ ὕπ6 ἀδρύϊιβ, ἴῃ τ]  Τ 8568 ἔσοτῃ οὗ οἱὰ, 
ψὶῦ ὕῃοβο ὑπδὺ ρὸ ἄονῃ ἴο {86 ρἱῦ, 8ο ὑμαῦ ὕποι τηαγϑϑῦ ποῦ ὈΘ ᾿ἸΠῃΠΔὈΪ6α : ΓΠΘΓΘ 

21 ἴᾶνθ 1 ρσίνθῃη Ὀδδυῦν ἴῃ ὑμθ ἰαπὰ οὗἉὨ 1δ6 ᾿ἰνίηρ. ΕῸΓ ἃ ὑθυσὸῦ Ὑ1} 1 ρῖνθ ὕΠ66, 
δηα ποὺ τὺ ποῦ [κηγ πιοτθ] ; ὕῃοι βῃδ]ῦ Ὀ6 ἐοσρ ς ἴον, 8δηά 8ῃ8)ῦ ποῦ Ὀ6 ἰουμα ΔΗΥ͂ 
ΤΏΟΓΙΘ ἴὉΓ ΟΥ̓ΘΥ, 

ογ. 1 ϑορί.: , ... μα φοῦ μηνος τοῦ τρωτου-- 

νογ. 3.. 

Ἀγ. βϑγγ.: οσφοίαία 6δί. 

γεοτ. 4.. 

οτ, ἅ, δορὲ: .... αἱ ἐν φω σεδιῳ--- Ε 
εν. 1... κω συναγωγῆς πολλης ἰθνων σφοδραι. 
γεν. 8. 

αὗτου ἰσι σὲ δωσει. 
νον, 10. δορὶ: . .. ὡς ὁ εἰσπορενομῖνος . .. ἐπ τεδιου. 
ὝοΥ. 11... α τὴν ὑπόστασιν τ. ἰσχνος σου σι. .. 
γεν. 18.ὄ Καὶ χαταλυσι! .. τ. μευδίπων σίν. .. 
Μεγ, 16... ἐκ τ. ἐθνων «. θαλασσης. 

ϑησονται τ. ἀτωλιαν αὗτων.---Ν Ἱρ.:. .. 
ψαν. 11. δβορῖ.: ...: 

ες. 18. Ταὶς. : .. 

οτ. 19. ϑορέ.: . .. ἐσι σὰ τ. ἀβυσνον--- 

Θῃηΐθῃοθ οὗ [ῃ6 Ἰνογτὰ Φοἤονα 

«ον Φσύυνέφριβε, ἀκολωλιν, τα ἐῦνη ἱσισφραφη πρὸς μὲ, ἡ σληρης ἀρημωτα!--Θαρέ. τοδὰᾶ: ΠΝΟῸΣ Σ 80 8150 ΟἰιδἹά.. 

. συργοὺυς σου, κα λιπμησω τὸν χόὺν αὗτης ἀςπ' αὐτις. 

.ς προφυλαπὴν ". σἸριοιποδομησμ. κ᾿ σερίσοιησῶ ἧτι σὺ κυπλω σου χαραπα ᾿. βιλοστασεις ὅσλων, κ. τας λογχαά 
(9) Τὰ τωχη σου π. σους κυῤγους--- Ὸ1ᾳ.: Εἰ υἱπεας εἰ αὐίείεε . . . ἀδεῖγαεδί ἱπ αὐ πιαίπιρα ἐπα. 

πασαξιι. 

τῶν Ψψαλτήριων σον.- 

«τ μίτρας ἀκὸ τ, κίφαλων αὑτῶν... ᾿ 
αὐὐϑνεπὲ ἐζωνέσε “νας. .. οἱ σἰίοπέζἑ ξωρεν γοροπ ϊϑλο οαδω ἐμ αὐτηίγαδωπίαν. 

. καὶ κασιλυθης ἐκ θαλασσης... ἡ δουσα «. φοβον αὐτης.--Ἄ αᾳ.:. .. φυοῦ Τοντηίάαδανε πέσαν τέ. 
. 40 φυοὰ πνῖϊιρ οργούῥαίεν δὲς ἰε (οἴδον τοδά, Ὁ} 27). 

.« καὶ ἔκστασι ἱπστησοντιω. .. φαβιμ 

ναν. 20. . .. σρος τ. καταβαίνοντας εἷς βοθρον. .. ὡς ἔρημὸν αἰωνίον μέτα πιταβαιν.... ὅπως... μοδὲ ἀνασταϑεης 

ἐσ: γη ζνης. (ϑοιδο Οοδᾶ, παν ΤῊ 95.) 

ἘΧΈΘΞΤΙΟΑΙ ΒΕΜΑΒΚΊΒ. 

γα. 1. Τ.ε ϑιαγεϊπ-»οῖπὲ οἱ ἐλε Ῥτγορῆλεον. 

ΤῊΘ γοδσ ἰηἀ᾽οεϊοά ἰῃ {18 Ὑ6ΓΒ6 8 1παὶ οὗ τἰἢ8 
οοπαπεοδὶ δη ἀεϑίττιοϊοη οἵ Φογιβδίοτα (76. χχχίῖχ. 
4}; ὑπουθίοτο [0 1618 διιμρμοδίθα αἃτὸ: ΤΎΤΘ 

ἐπδί ΦΥΌΒΑ]εμ, ΤΥΤΟ α8 9 Γυβ]θ πη. Το Β] ΔΗ 
τηοπἢ (88 8]80 δὖ οἢ. χχχίϊ. 17) βοῖὴθ ({ὉΓ Θχδτῃρῖο, 
ἩΈΝΟΒΤ.) ΜΟΙ] ΒΌΡΡΙΥ͂ ουΐ οἵ οἷ. χχὶν. 1, ἔπι6γ8- 
ἴογο {πο ὑδηΐ, 88 ροϊῃζϊηρ Ὀδοῖ το {86 ὈορσΊ ΗΠ 
οὗ [86 5ἷορθ; οἴμοσβ, δπὰ οὗ [ῃθ86 δ᾽ γθλδν [ῃ9 
ϑερί., ΌΥ͂ ΤΑἸκῖηρ [89 Ὡατη ὈΕΓ σίνϑη ἴον ἴΠ6 ἀδγ (08 
{δὸ ὅσαϊ) 828 Δρρ γἱηρ' 4130 ἴο ἴῃ τηοηΐῃ. [{πῦἯὸἢ ἀο 
ποῖ τεβοτὲ ἴο ἃ πο οἵ [16 βοτ δ (1{ 11}, 8 ΠΙΔΥ͂ 88 
ν6}} τὸς δ νμι τ Ηδνοτηίοκ, ἐμ ΒΥ τηοη τη 
υμρεδίθα ὉΥ͂ ἴΠ8 ϑροοϊβοὰ γϑῶῦ δα {παΐ οἵ {Π6 
ἀοδβίτυοιοη οὗ Φα6ΓΏΒα] θη, 88, τὶς Κιμοιὶ, {6 
Τουγ τροηί οὗἨ [δ8 888 γ68 0 Υ [6 οσοῃημοδὶ 
οὗ πὸ ΟΥ̓ (δογ. 11}. δ, 6, 12). ὙΠ ὈοΓ 8ι.}- 
ῬοβίΠοηΒ γα. 2 Αρτθοβ, ψΏΘτα {Ππ6 Ὠοϑίϊ]6 τιῦζετ- 
8668 πιρὴξ Μ06}1 ὁποῦ ρηι αν φγοοθϑάθα οἡ 86 
ατουπα οἵ ναὶ, ΠΠ ποῦ βοίυδ!γ ἀθηθ, Ὑγ88 
ΘΘΣΤΑΪΙΥ ἴῃ ὑΠ6 ΘΟ τ86 οὗ Ὀοΐῃρ ἀοῃθ. 

γοῖβ. 2- 6. Ουξίάηε ο ἰλε “ω(ζ,πεπέ ἔπ ἰδς 
σεπεταΐ, 

γον. 2 (εἶ. χχυ. 83). ν, ἤν ξεν, (δαὶ ἴα, 
λι(-δίοηε, γοοΐξ (βατταγ.--ἰὴθ Οτοοῖκ ἀθείρπαίξοη 
Τύρος, ἴτοτα [86 ΟΠα]αὶς ἴοστη -- 8 (δδὶ 

Ῥμοηϊοείαη οἶτγ προ [ῸΓ ἃ Ἰοηρ σοῦτβα οὗ εἶσηθ 
Ῥοβϑρβϑϑὰ [ἢ8 ΒΈ ΡΓΟΙΠΔΟΥ͂ ἑπλὲ ὮδΔα ῬγΟνΟΌΒΙΥ Ὀδοὴ 
ΘΧΘΟΡΟΪθοα ΟΥ̓ διάοη. ἴη ἴα Ῥγοβρηξ Ὥσχηρ ἰΐ ἱβ 
Ῥγοῃουμοοά ὈΥ̓͂ [Π60 Αταῦδηβ βϑ'δωσ. ΟἹ δοοοῦηξ 
οὗ ἰΐ8 οοπηδοΐίου ΨΠ (86 συα! οη, ὙΤΎτα ζόστη5 
[86 τῆογο οἸδιιδηῦ 8η οοοββίοῃ [ὉΓ Οοά᾽" ἐυᾶρ- 
τηθηΐ, 88, Ὀοΐημ, δοσογάϊηρ ἴο Ηνογηΐςκ, “ὁ. ἐπ 
ΒΌΤΩΤΑΪΙ οἵ Ἔχ ΟΥ̓Δ] ΒΡΙΘΠἀΟΌΓ, 1 [δὴ ἀδειπδὰ 1806] 
ἴο 6 ἰηνίηοῖ}]6 : διὰ δοοοτάϊης τὸ Ηδηραῖ., ἷ 
γγ88, ““Δἰοηρ νι Εσγρὶ δὰ Βδῦν]ον, {π6 πιοθξ 
Βἰοτίουβ σοποθηϊτγαϊϊοι οὗ {πὸ σου] ] Ῥόνγοσ." 

ΒΡ, ῬΊυΓΑαΙ, [μ 6 ραίΐε-ἴδαῦυεϑ, ἴον [86 σεῖο, Βδμοθ 

αὶ [86 βἷηρ. οὗἨ [86 νοσῦ. Φ6 ΓΒΑ] 6 πὶ 88 ποῖ 
[8 ΒρΡΟΚοὴ οὗ ὈΥ ἼὙΤΘ, Ὀθοδαθθ ΤηΔΗΥ͂ ἰο 
ὝΘΙΘ ΚΈΠΟΓΑΙΠΥ ρΟΐη δηὰ σοϊηΐης ἴποτο, τ ΠΙΟὮ 
αἶδο Ὑγα] ἃ ποῦ αν ὈΘΘῚ δχργεββοὰ Ὁ ὩΣ 
(λ ῬΘΟΡ]68), Ὀὰπΐ οἰἴμοῦ σἱτἢ τοΐθγθησο ἴὸ ἐμ9 
ΤΩΘΒΘΘΏΡΟΥΒ οὗ [ἢ σρα] ἰοῦ, 0 αβϑόσὴ ὈΪοὰ {86 γα 
(ἐγ. χχνἹὶ.), οὐ, ἃ8 Η τἰχὶσ ΒΌΡροβϑβ, 88 ἃ σβηΐγο οὗ 
[ογοῖχτ σοΟτ θα, ἃ Ὀυδί 688. Πηαγί, ἴοτ νι ῆϊοὴ ὁ 
ΠΔΟΠΓΑΙ 64] ΙΒΥ σΟΌ]α ΘΡΟΔΙΚ, δίποθ ϑοϊοτηοη 8 
οϑίδ Ὁ] 1886 {89 Θοιηπηετοθ οὗ αι θϑιηθ. Ηθησδί. 
Ἰοοῖκ8 ὩΡΟη Φογαβα)οτη 88 8 “"" νοῦ] ά-οἰΐγ, Ὀθοδῦθο ἴξ 
τεραταϑα [86 ἴτιιο το]ϊρίοη 88 ὅπ δἰρηεβὶ ροοὰ,᾽" 
Δηἃ τη ἶκ658 {π6 Μοβϑίδηϊο ὀχρϑοϊδίϊουβ οἵ Ζίου ἴοὸ 
Ὦδγε Ὀδόη ΚΉΟΨῺ ἴῃ ΤὙΤΟ, ἀπά ἴο πᾶν αἀπνακοηρά 
Ὀαὰ Ὀϊοοὰ ἱπ ἔπ Ῥγουᾶ αυθθῃ οὗὨ [86 βθα5 (8). 
ΤΡ δίγθαιασηρ οὗ [116 Ῥϑορ θβ τὰ  δοΣ, δ δοοοῦπ: 
οἵ ψοὰ [6 μαΐο ψ)ὲ8 βαϊὰ ἴο Ὅ6 Ὀτοΐζθη, 8 ἕο 
δέπι διὸ 6 ἴοσ ἔδ0 δεϊατο ὑσουσὰς ἴο νίαν 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 2-9. 

(86. ἰϊ. 2: Μὶςο. ἵν. 1), ἃ δου βι]ο τγα8 αἱ 4]} 
 )68 ἃ πηδύποὶ ἴοσ ἴῃ ταὶπὰβ ἰῃ ποδιθπάοιῃ (δαὶ 
Βοιῦ αἴτος Οοὰ.--- 2), ΝΊΡΗ. ἔτοπη 550, ΠΕ 
δρόκεη οἵ ἃ χζαΐθ (οοπιρ. τον. χχνὶ. 16).. [ἔν τῃ 
Τείογοῃοθ ἴο θγβα 6 πὶ 1 τ8 Ὀγοίκο ἀονῃ, ΓΒ θη 
γε (} τοΐίοσοποθ ἴο Ἴ τα ἐδ 18 ἰγηθὶ ὑοναγὰβ τη ; 
1παῇ ἴδ, [86 οοπιτηθγοθ οἵ [ἢ68 ῬΘΟρΙθ ἰδ ἴο 
τα : ἢ6 ἢ685 τ΄ Δ]ΪΟὴ6 ΠΟΥ ὙΠΙΟῺ Εἰ Ποτίο ἢ δὰ 
ἴο Βῆδσγο ψἱι}} δ γυβα]οη. [ΚΊΙΞΕΟΤΗ : ἰπῖο δογὰ- 
8416 Π}.8 σαΐθ, Ὠἰπογῖο δαὶ ἴο ἴῃ6 Ῥϑόρθβ, οὔ 
τοὶ σίου στουπάβ, ΤΎΤΘ τοῖὶρηϊ ΠΟΥ ΘΒρΘοίδ 
ἀτανν ἰη, [τη ἰὉ ἴο δοοουπῖ (ἢ. ΗΣΣΙ ἀογῖνοβ 
86 συδίεοι ἔγσγοῃ ὑπαὶ 90]ογ8, δὰ ἰτδῃβὶδῦρθ : 
“ΟΡ (Ϊ]εξ8 ἴπττι8 3186} ἴο τηρ. '"Ἐ--Τ ὁ Ῥοΐωρ 
ἔα} (ςἢ. χχυῖϊ. 25) μὲ τεβρϑοῦ ἴο ὑγβδο δηὰ [89 
ὝΘΔΙἢ τ ιϊοὴ ΠΟνΒ ἴτοῃ ἰΐ.--- ογ. 8. (οἰ. χα. | ἔτο 
8, 20)---ἰῃ6 ΤΏΘΩΥ Ὡδίΐοοδ ΘΟΥΓΟΒρΟΩα 88 Ὑ6]} 
Ὅσο {86 ζΘΏ6ΓΆΪ σΟΙΡγθμδηθῖνθ οὐ ιὲέπο οἵ ἰδ6 
ΒΟΡΟΟΟΥ ἴῃ (818 γί ϑοθ 0, 88 ὕΠΘΥ ΔΉΒΥΘΣ ὕο 

6 ΟὈΒΡΟΚΘΩ δΟΟΓ οὗ ΤΎΙΤΟΘ δηὰ 818 Τρ] οἱ ο8 
διτορδηΐ δβροοῦ]αϊομ8 (νγ. 2).--- ΤΠ ῥἱοϊογία] 
ΤΟΡΓΤΕΘΟ 8010} 15 ἀογίνοα ἔγοτῃ {Π6 ΙΩΑΣ Π6 δἰζιδ- 
Ὅσο οὗ ἵἴγτο. Ηἰϊσίᾳ, το ΓΒ η 8 οὗὨ [6 ἰσε:- 
12 Ὀδπάθ οὗ {μ6 ποοῖ ὅο Ὀ6 Ὀτουρῆΐ ὉΡ, τρδῖζοθ 
116 8δοὰ {Π0 δοοιιδδίνο, ΒῈΡΡ] 168 [π6 δι δ] θεοῦ ἔτοτηῃ 

6 οοπίοχί, δηὰ ἰδῖκοβ γδοῦ ἀἰβισ θυ ὔγοΙΥ ; 88 

δ 5806. ἴῃ ἰο ἐϊθ πανεθ, ὁ;9 αἵτε. ἐδ 
οἴδιοτα, δῃὰ ΟΥΌΣ [9 οἴδοτβ. Ασοογαϊηρ ἴο Επν8]α, 

δ ἀοποίοβ {89 δοουβαῖίνσο. Ἡδηραῖ, ΟΧρ] δίῃ 86- 

οοτϊηρ ἴο νοῦ. 19 ; “88 ἰὉ 1 Ὀτουῦρῃῦ ὋΡ [89 δορὰ 
πὰ [118 σάᾶνεβ." ΤὨΐβ σϑργοϑθηϊαίίοη δἰγον 

ἴδ [6 γΟΌ ΟΣ ΤΎΤΟ (δοινισσα νασὸς ἴῃ ΕΏ͵]- 
66), ὙΠΟ δἰοοα ὍΡΟΣ {86 ἰδ]απά-τοοῖς Βασὰ ὉΥ͂ 

ἐδο οοαδί, ἐμπῇ 18 ΠΟῪ ππὶἰοὰ ἴο (δ 6 ἰἸδηά, Τ6. 
ἴο Ὀ6 φυϊε. 4118 ἀπα (ΟΣ ἴῃ γα. 4 ἃΡ 

δὰ δοοοτὰ ὙΠ [ἢ ΚΈΣΘΙΑ] ἐ ὍΣ οὗ [6 
ΘΟΥ͂, δηὰ ἴο ρῸ [(ΑΥποΣ Ὀεγοημὰ [86 {16 

οὗ ΝΕΌΠΟΒΔΟΠΟΣΣΑΥ ἰμ8ὴ δόπὶθ ἤδνθ δῈΡ 
(υκτισε, ἱν., ΑΈΒΙΑΝ, 1..), δἰ μβουρῃ (6 ἔνο] Κζη 
γόδσδ᾽ δἰερο ὙὨ1οἢ Ὁ δυδίαϊποά ἀραϊηδὲ 84] 8 }- 
ΦΟΘΟΣ ΒΘΘΊΩΒ [0 ΏΡΙΥ {πὸ οχὶβίθῃμοο ἤθη οὗ ν 8118 
δὰ ἴονοτθ (ΠΤ ΟΘΕΡΗΒ, Απίᾳ. γῇ. δ). ἨἩΗΐτατη 
11. ποῖ ΟἿ Ὀυ1]0 τι6 ἴδ ρ]Ὲ οἵ ΜοΙΚαστ, δοὰ 
Ἰοττηθὰ Ὀοΐὰ {Π6 15] η 48 ἑῃξο οὔθ, Ὀαΐ 6190 δἀ δὰ 
81. ΘΕ ΓΤΟΙΥ πον ἀΌΑΓΙΟΣ ἰο {Π0 οἱἵγ (ΕΓ ΟΒΟΤΟΙ), 
πὰ διϊτουπάοὰ [Π6 ΟἿΤΥ τΊἢ ἃ βίτ Ψ8}}. ἃ 
ϑοοοϊιὰ Βασῦουν γἯ͵Δλ8 Ὀθδί ἀο8 δή ἀδα ὈΥ ἢϊτη, δῃᾶ ἃ 

ογϑοϊθαᾷ ἴογ ἶτὰ, ψ ἢ116 ο]ά ΤΎτΕ [611] τοῦθ 
Ἰηΐο [86 ὈαΓΟΚρτουπ. ὙΠαὶ 18 Ποτὸ βαϊὰ, ἢον- 
ὅγοσ, οὗ ἴδ6 ἔογ  Ποδ ση8 τηϊρσῦ δα. Δ}}γ, 1 τοὶ 
ΤΑΊ ΠΟΥ, Ὀ6 δοϊὰ οὗ ἴῃ ο]α οἰὐγ, ὙἘ1Οὴ ψγ68 Ὀὰ 1 
ἘΡΟῺ ἴπ6 Ἰδηὰ ; 5δ[π00 ἱῃΒΌΪΑΓ ᾿ΓΤΕ δῖα ἰηΐο 
ΘΟ; δἰ ἀοτα 0 ὈΓΟ- ΔΙ ΠΟΠΤῪ οἡ δοοουηΐ οὗ ἴμ6 
Με Κασίδ θη }]ο, ὑπ6 οἷά πα }4] ϑαποίθδγυ οἵ 
9 ““Τυτίδη Ηρθτδο]68,᾽" Ὡς} δίοοά ὉΡΟῺ ἰΐβ 
ΠΟΣΤΏ 8146, οἢ 8. ϑοοοῃὰ β1.4}} 18]8ηἃ βου δὶ 
ἴατί μοῦ ἴο 868, οὐ δὐοουηΐ 4180 οἵ 6 ΤᾺΔΙΙ ΤΩ Θ 
Ἡβϑλὸ οἵ {π6 δίαϊθ, ψηδὶ Ὀο]οηρθαὰ ἴο 1 88 ἃ 
οεἰ-δίαϊίοη. Π]ΠΙΘΏσ6 1Π6 Ὠδπ6 ὙΟΓΥ͂ ΒΡΘΟΙΆ]]Υ 

τεβεοίοά [118 'πβ0}}4 Γ μοϑί οη ; 80 ὕὉπαὶ ᾿Ώ50}6 
Τγγὸ τηῦδῖ ΠΕΙῸ 6 τὰἀοὰ αϑ α ψγεσπαηξ ἐϊέξε 
7 ον ἐλε υὐδοῖο.--- ον ἀπὲ 15. 1Π6 τυ 5 οὐ τ} 6 
ἀεπιο] δηθὰ Ὀυϊ]άϊησΒ.Ό. ΠΟ, 1 ΒΈΘΘΡ, ΟἿΪΥ 

Ὦετο, ἴτοῖῃ ἽΠΌ, ἴο ϑπέδορ, ΓΌΥΤΩΒ ἃ Ῥδγοῃοχωδβία 
ψἰ ΠΡΟ, δμαὰ Ῥγέρασεβ ἰοῦ ῃ6 [Ὁ] ίηρ, ἱπ 
πὰς ἢ Ὑγτο, ὑπαῦ ἴῃ νὰγ. 2 Ἰδὲ Ὀοαϑίοα 11 ΟΥ̓́Θ 
ἴδε ἀεθοϊαῖοα 6 ΓΏ8616πιὶ 88 Ὀδὶπας 1}, βου] Ὁδ 
τεἀποοῦ ἰο ΐ8 οτἰ μηδ] δ οοπάϊξίου. Α 
ῬΔΡΥΓΤΙΣ ΤῸ], ἩΒΙΟΒ [88 ργδθϑοινεὰ ἴο 08 χ᾽] ΘΌΪΩΣ. 
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δοοουηΐ οὗ 8ῃ Εμγρ ίδη οἴ οΟΥ Β ̓ οΌΓΏΟΥ, ἀυβοσὶ δεν 
ἰμϑι}8ν ΤΎΤὸ ἴῃ 1.8 ὈΟ ΙΒ ΠΙ ΩΡ ἃ8 ἃ ν᾽ σα, ψ}} 1 ἢ 
1688 ΟἹ ἃ τοῖς ἰπ [6 υλἱε ἰθὺ οἱ ἴμ6 888 : ̓ΘΟρΡ]ὲἊ 
Ὀγίης ψϑῖορ ἴο ἰδ ἰῃ ψ]ονγίθϑ, δὰ 6 Ὀ]860 
δουπάὰδ ἢ ἢ8ἢ.---Ο. χχὶν. 7, 8. λοπιξη οι φΉ. ---- 
γεγ. δ. ΠΟ Ὁ ἀεποῦοβ ἃ μ]λθθ ψἄθσγα ϑοιμοίῃϊηρ 
8 Βρτοδὰ ουΐ, μογθ.: ἐλ βελογπιθη, ἴων οι ἐλοὶν 
ἀναιο-πείϑ ἐο ἃ Ξο Ῥγθοΐβοιυ ἀἰὰ Βοδίηβοῃ 
Βηα ἰΐ. -- ΟἹ. νυἱὶ. 2].--- ον. 6. Το ἀδυρδῖθχβ οἵ 
Τγτὸ ἴῃ ἰδ βοϊὰ δγὸ σῃϑη 80} ἴο Ὀ6 γεμαγάρὰ 883 
ἀϊου συ θη θὰ ἔτομι ἰηϑυ}αγ ΤΎτο, Ὀπΐ, δοοοτάϊηρ ἴο 
1.6 βεῆοΓαὶ βίυ]6 οἵ Ὁ} Ββοοϊίοι, ἰῃ σοτσοβρομάθῃοα 
ἴοο τ} [6 Ρ]ΌΓΑΙ, βοὴ 45, 1 ποῦ ἀδρεμάθηῖ οἡ 
μοῦ, ϑι τα τἴ6α ἴο {Π6 Βα ΡΓΟΙΊΔΟΥ͂ οὗ Ττο, δῃά ἔθη 
δὰ ὑηάδσ {110 ἀϑοθῃἀθηοῦ οὗ Αβϑυσῖδ νπάγανση 

τχ [18 τοὶ ο8}10---ῶβ ἴπ6 ᾿π6Ὸ}Δ ΟΙΤΥ͂ 
Ατδάπβ (γνδᾶ), οὐ ἴῃη6 οοαβύ Απίαγαυβ (Τοῖ- 
ἴ038), 8δηἃ Μαγαίμυβ (ΑἸτὶ), Κίμαγτα (ϑύτητγα), 
Βοίσγβ θελίμον αεθα] (Βγῦ]οθ, Ὀϑομθ061}), Βεσγ- 
ἴοῃ (Βεῖσαῦ), διάοη (ϑδαϊά4), (Βαγερία), 
οἴσ. ; 90, ἴοο, Ῥαϊίνγυβ, ἴπ6 οἱά οἰΐγην 
8111] οχἱδίβ [8 ρτεδὶ οἹ]Ἱὰ δαυθάυοῖ, ἴἫ΄.6 Κῆδῃ, 
δηἀ [ἴΠ6 δι οἵἨἉ κδ68 ΑἹ Αἴῃ. 

γε. 7-14. 72ὲ ᾿ξρεοιῖος ὃν Νεδυολαάηπεζχαν. 

ἴῃ 18.686 νϑῦβ68 π6 ρΈΠΘΓΑΙ ΟΠΌΪ πο 8 Ἔχ εἰ οἰ ὑρὰ 
ἷῃ 8 ἀοίαἸ]θὰ ἀεβου ΡΟ ϑβυΐϊοὰ ἴο 86 τη οὗἉ 
Ἐ οκΚΙοὶ, 88 1 τψὰϑβ ἴο Ὅ6 οδιγίοεὰ ἱπῖο δχϑου το 
ΌΥ ΝοΟσομδάποζεσ, Ηοτο δηὰ δἰβοινῃοσο 86 ἐδ 
ὩΔΙΩΘα ΝΕΘΟ δά ΖΖαῦ (ασθοῖς : ΝΑΌΌΟΒΟΘΟΏΟΘΟΣ, 
Ναας μοδοποϑοττιβ, ΝΑ Κοάγοϑογοβ), ροΣ [86 οἹὰ 
Ῥαγβίδη ἰπϑογ ρ 018 δ Βϑαΐαη: Ναθπαϑάγαίβομασ, 
Νδθπαυάγαίβομδυ, ἃ πδτηθ σομηρουηάοα οἵ Ναα 
(Ν600), ἔ:6 παῖπθ οὗ αοᾶ, ΖαΓ οὐ ϑδγ (ργίποο), 
διὰ Καὰγρ (ἴπ Ατδῦ, τωϊρῃῦ).. ΓΑΒ ἐὐτὲ ἴο 
ΝΙΘΌΘΣ, ἴπ6 ἔοττο φίνϑι ἤοτθ ἴῃ [86 ἰοχὶ ψου]ά 
ΟΌΤΩΘ ΨΘΣΥ͂ ΠΘᾺΡ ἴο 6 πφίῖνο οὔθ. Τηδΐ 6 βιιου 
Ὅδ ΓΟΡΓεβθηϊθα 88 οοτηΐηρ ουὖ οὗ ἔπ ποσίῃ ροϊηΐδ 
ἴο 8.60 ὙΔΥ͂ ὈΥ͂ ψἘΪΟΒ ἢ6 ναβ ἴο δοτηθ οἡ υάΔἢ. --- 
πᾳ αὐὁ Κἰωρπ, ὁπ δοοουηΐ οἵ ἴ86 γᾷηαυϊβηθὰ 

ῥυΐμοθβ, δοηρ 1} Ογεαέ Κίηρ, ἃ οοτηπιοη [1016 
ἴῃ [86 ἱπδοιρίζο 8. ---Τ 6 υἱιούοτί αὶ ἀ δ᾽ ἰηοαίοΣ 
οὗ 1Π6 δἴτὰ ποῖ ἴο Ὀ6 Ῥγοϑβορὰ, Ηοῦβο δπὰ 
δυο ἸΟῸΚ ἀν ἴῃ [88 ἢγβὲ ἰπιϑίδῃδθ ἔτοιῃ ἐδ 
ἸΩΒΏΠΪΩΡ ; ἘΠΟΥ [εἴοἢ ἋΡ ἴδ ΤΣ ἀΘΙῊ [ὉΣ Ὠογθθ, ἴος 
ὁμδτιοῖβ, Ρουθ 08 ΘΟΙΏΡΔΣΥ γρ), ἴῃ οτάθυ ἰο οἷοϑθ 
πὰ [δὶς ἢ τυ] υϊτυὰθ οἵ Ῥϑορὶθ οὐ ἰοοῖ. 
Ἡδαρϑί. υπαογβίδηβ ὈΥ͂ [06 τίάθσβ 186 αἰιαγίοί- 
ΨΑΥΙΊΟΙΒ (νΟΓ. 10). Ασοογάϊηρ ἴο οἴμογβ, {116 δοϊῃ- 
ῬΘΩΥ͂ σομδῖβίβ οὗ ΣΩ ΘΒ. ῬΘΟΡ]Θ ().}  Ὧ}); οὐ! Ρ. οΒ. 
ΧΧΙΙ, 24.---Ψ ον. 8. ΤῊΘ ρορυδίίοη οἵἩ ἴμ6 ἴονγηβ 
οἢ ἴπὸ Ἰαπὰ [81] Ὡπάθγ [ῃ6 ὁποίαν αἰτοοιϊϊηρ Ὠὶβ 
δἰΐδοῖς ἔτοσὰ {ΠΘ 66, ΟὨΟΗ͂Υ ρΡαΐ ἴο ἴπ6 ϑινοτὰ ; δῃὰ 
80 νΘΥ. 6 15 [18]]6(. ---ΟἸ. χχὶ. 27, ἱν. 2.--- ΒΌΘΚΙΟΣ 
ἀοβί σι δῦββ [116 Ἰοῃρ ὈθΟΚ]οΣΒ Πο]ὰ ο]οβοιϊοχοί μου. 8ὸ 
[μδῦ ἴῃ ἃ βίορβ τηθῃ ΘΟ] τοῦς ἀπάογ Ὁποῦ ΘΟΥΘΣ, 
πὰ ροῖ ΠΘᾺΣ ἴο (Π6 ν78}]18. Οἡ δοοουηὶ οἵ [89 
ἀἰβθποϊοη ἱπάϊοαϊοα ὉΥ τῆν ἀδυρδίοσε ἐπ ἐδ6 
ἢο] ἃ, 6 ΘΟΧργεβϑίοῃ δρδέμπδὲ {8:66 18 884, δπὰ ἰΐ 
Ἰηϊιβὺ ΘΟΙΒΘΑΠΘΗΟΥ Ὀς 06 ἰηδΌ}] ΑΓ ΤὙΎτΤΘ ἀραΐηδϑί 
ΜΘ [86 βίαρο ὀοπάποίεἀ ὈΥ ΝΟΌΙΟ]α ἀΘΖΖαῦ 
ψᾺ8 αἱγοοίεα, --ο . 9. ΠῸ ἴτοπι ΠΟ ἰδ {116 

ὑλγυϑίης. ΤΣ δηυθὲ, Δοοουΐης, ἴο Οεβθηΐαβ, Ὀ6 

Ὁπδὺ ΜΈ ΟΝ 1168 ονοσ ἀραϊηδὲ, ΤΠπογοίογα, τ ἸΠΌ, 
Ῥεγοιιδοὶῦὺ ορροϑὶ(ϊ, ἴον τ}1-Ὀσθαχοσ (ραϊιοτίηρ- 

ΤΆΙΗ). 3 αἱ πουϊ ἀουδὺ ἱπάϊοαῖεβ αὶ Ὀοβίορίπα 
ἰηϑίσιοθεῦ ἴῃ ΒΘΏΘΓΑΙ, ἱζ ποῖ Βοζλθ ὁη6 ἰῃ ρμαγὶἐ- 

(μα. ρμεγεμδεὶο ἑογχηεηίονυμτη δον.) 
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Μεῖον {1 ηΚ8 οὗ ψ μαῇ ον] ορ68, ργοΐεοΐβ, ΟΟΥ̓ΘΤΒ 
(217, Ὀυοκ]οτ), ἤθη 66 οὗἩἨἁ {π6 Ῥγοϊθοϊϊηνᾳ σον ῈΓ 

ἀθάοσ Ἡ ΠΙΟἢ πθὴ αἰϊδοϊκοα τ 1 ἢ {Π|π| ὈαΛΓΟΥΙ ΤΆ Τα, 
Βἰ τ] Γ]Υ 88 ΓΝ ἰπ νοῦ. 8. “ΤῈ ἰδτιϑιὶ οὗ ἷ8 
ντοίθεϊδπρ σον," ὑμαῦ 18, ν᾿ δὲ μὲ οβδοῖβ. ἀπά θν 
ἴδ Βαη6, οἴο. Ηδνογηΐοῖς ὑγβηβίαἴοβ ἸΠ ΟΥ̓ ΕΧ- 

εἰγραίίοη, διὰ δ ὉΥ ἀθίεποο (ἢ. Ηδηρβῦ, : ““ΤᾺΡ 
ἀοβίγυοιίοη οἵ 18 Ὀαιςου Πρ - Τα, ΟΥἹ ἈΘΏρΊη6.᾿" 
[“ ΠΌ, το ἩΒΪΟΝ ὙΠῸ ΘΟμη68, 18. δἰ σαγθ ὑθθὰ 
ἴῃ 6 ϑδηδε οὗ ἀοδίσουϊης, οχ ἰγραϊηρ, εἴς. ; δὰ 
80, Ὠοΐ {πΓΌΒΟΪΠ ΟΥΓ δ γΚίηρ, ὈὰΓ ἀεϑιυγαςίοη 18 

[89 παῦαγαὶ τηϑδηΐηρς οὗ ἔπ 6 ΠοΌΗ. δ 50 ͵5 ἢ γ- 
τὴ ρ; ἴῃ Ἰγοηΐ οὗ, οΥ ὁρροϑβίϊίοη ἴο, ΔποῦθοΓ ; ὮΘΏΟΘ 
ἸκϑὈ8110 ἰ8 ἃ ΖΘΏΘΓΑΙ θα ρπδίοη οἵ Ὑ᾿μδὺ [Π 6 ΟΠΘΙΩΥ͂ 
ΔΒ ἴο Ῥυΐ 1 Ποϑῦλ]θ ΔΙΓΑΥ ἀραϊηδὺ 116 ν}8}]8 οὗ 
Ὑγτο--- 5 ΘὨΒΊΏΘΓΥ. Απαὰ [86 ἵνο ψογὰβ [οροῖθοΓ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΠΟῪ ἐχργθαδοὰ ὈΥ, 1118 ἘΠΊ ΠΟΙΥ οὗ ἀοϑίγαο- 
[ἴοη."--Ῥ, ΕΒ ΤΙ σννοχαὰβ Κὶ}}] ἴῃ ἀοἴεπάογβ οὗ 
ἴπ6 ἔοΎΘΓΒ, ἰῺ σΟὨθΘαΊΘ 06 οὗ ἩὨΐοΐ (86 ὕοννοιϑ 
ΔΙῸ ἴΟΥ; ἰοῃ. ΑΒ Ἠᾶν. ᾿050}} Γοπλατ δ, [ἢ 6 ὑ- 
πιδ], [ῃ6 ΒῈροΓ υτηδη, ἴμς ἰδοῦ [μι αοἀ ΗΪτη56] 
ΜῈ8 ἰπ [86 ΜΌΓΙΚ, 18 τηθϑηΐ ἴο 0 τοργοβεῃϊοθα. 
[ΤἈΪ8 ἰάθα, βόνονοσ, ἰ8 ἰουπὰ ὈΥ Ηᾶν., ποῖ ἴῃ [16 
ΒΓ 8 ἰοΠὴᾳς ἴῃ06 ἀείθηάοτβ οὗ {π6 ἴοσψοσβ, Ὀυὶ 
Ὀεὶηρ βαϊά ἴο Ὀσθακ ἀονῃ [86 [ΟΥ6ΓΒ---88 1 (86 
ΒΉΟΓΒ μδὰ πη ρατίοα ἴο ἱΠθτη ἃ ΒΟΥ ΠμδίΏΤα] ἴοτοα, 
ἴο ἀο ἃ ΜοΥὶς ποῖ ῬΓΟΡΟΓ ἴο [ἘΠ 6}}.---Ρ. 11] Μοεὶ, 
ΒΟΎΘΥΘΙΣ, ΖΘ ΠΟΓΆΪ1Ζ6 [6 ΘΧΡΓοββίοῃ ἩΓΣ ἽΠῚ ἰμῦο: 
“του 18 ἰγοῦ,᾿᾿ΤἰηΚΊηρ οὗ ἰγο Βοολδ, ἩΒΙΟἢ 
ὍΠΟΥ αἀγίνοῃ ἴῃ, ουὐτηρσ πο [88 Βοοκ-ουὶς 
(Ὁ. Η. ΜιΙΟΗΑΕΙΙΒ: ϑεσωγίδιι8). --Ἶ οσ, 10. ΤῊΟ 
ἘΧΡΓΘΒβίΟη8 ΠΘΙΘ ἃΣΘ οὗ 8 Ῥοδίϊοο- ΓΘ ΟΥΙΟΔΙ οἢδ- 
ταοῖοσ. ΤΏ ἰδαπὰ τιονὰβ ἰηἴο ἴῃ 868, 88 ἰζ Ὕ6ΓΘ, 
αὶ 118 ἀπδῦ, Σου ἢ [Π6 Ἔχοοβαῖγο ὨΌΠΙΡΟΣ οὗ 
ΟΑΨΑΙΓΥ͂ τιονΐηρ ἰηἴο [86 ἰδ]αηἀ-οἱἴγ. ἯΤΒΘΘΙ δπὰ 
ομοσχίοῦ δτὸ ἀϊδιϊημυ θη τὶῦ Γοίδσθμοθ ἴο 1:6 
βου, τ ΒΟΝ ἷἰθ δϑοσὶ ρθὰ ἴο ὑῃθτ, το] πα δμὰ 
τοὺ] η. ΑΒ8. ἰδὁ εἷοξο ΔΙΤΟΔΩ͂Υ ἀοϑοσ θά, 80 
ΠΟῪ (0 ργοββίηρ ἰηἴο ἴπ6 ἰδίῃ Οἱ ΕΥ̓͂ ΡΓΟΒΌΡΡΟΘΘΒ 
δἰ θη], [86 αὐἷΐα 86][- ον] ἀΘ Ὁ]Υ, ἃ ΘΟ θοῦ Ὡς 
τοουσῃα ὑοΐτοθη ἰδ Ἰδπὰ δηὰ ἰδ ]ασ ΤΎτο, πὶ ἢ, 
δοοουάϊηρ ἰο Ηδηρῖ., τηυδὺ δἰτοδὰν δανα οχἰβίθα, 
Ὀαΐ ΡΟΣ ΑΒ ᾿ὨΓΟΜΏ ὉΡ ΟΥ̓ ΝΟΌΌΘΒΔΟΏΘΖΖΑΓ 
ἴον [λ6 ΡΓΡΟΒΕοΒ οὗ ἴΠι6 βίοραβ. [18 18 τωδθ Ῥεσίβο 
Οἶθαγ ὈΥ [86 "ὩΣ ἰμᾶῖ ΤΎΓΟ 88 Ἧ61] 88 δΥ̓ΘΣΥ 
οΥΠΟΓ {616} γγα8 νη] ἑΒῃ6α. (“ ΤῈ6 υη- 
ΘΟΙΏΠΙΟΏ 868 - [ΟΥΓΟ8Β8 Ιηδὶ δὴ κ ἀονγῃ ὈΘΙίΌΓΘ 
1818 ῬΟΥΘΙ ἰπῖο ἃ σοτητηοι βίσομ ρΠ0]4,.") ΠΡΌ, 
ΗΠ Ζζὶρ: “ὁ ἸΏΟΤΘ ΘΧΘΟΌΥ, ομθ Ὀσπγβὶ ρθη, ἴδκθη ὈΥῪ 
βἴοστῃ.᾿- ον. 11. ΠΩΥΌ, ἴσομι Ὡγ5, 18 βοιποί πα 
δοῖ τὴρηῦ ὉΡ, 8 Ὀἱ ΠΣ, ποῦ ἴο Ὀ6 ὑπουρὴῖ οὗ 88 
ΔΡΡΙΥ Ως ἴο τλθτηοσίδὶ Ρ ]]ὰγ8 οὗ ἤθσΟΘ8 ΟΣ ίῃρ8, 
δῦ πηοπυπηθηῖβ οὗ παίοηδὶ ϑσθη (ἢ ἴῃ [Π6 ἴθ 0]6 
οὗ Ἠδγοῦ]68, β 0 ἢ 88 ἴΠ6 ὕνγο τπῃϑητἱὶοηθα ὈΥ Ηδτο- 
ἀοῖιι8 (οὗ ρο]ὰ [ςὨ ΓΥ50}10}}} ἀπὰ οπιοσα] ὰ). ϑόρρ. : 
“Αὐ (18 οηἴσαποθ ἱπῖο ὅπ6 ἴθ}}]6 οὗ ΜΟΙ Καυτῃ 
ϑίοοά ἵνο ρ1|1ὰτ8 (ἸΚεὸ ΒοδΖ πὰ ὁδομίη δ Ψογυ- 
8Δ]61η), 8ἃ8 ἰῃ6 ν6}1- πονῇ ὈΟῸΠ ΔΥΥ- 1] 6 ΥΒ. ΟΥ 
Βιη-Βἴ 16 πῃ Ττοῃΐῦ οὗὨ 4}1 {π6 [61}}]68 οὗ Ηθγου]εβ, 
Ἁ ΙΟἢ 8ῃου]ὰ 8εΐ ἃ Ὀουπὰ ἴο ἀθ]τρε8 δηὰ οοπϑδ- 
δταῦιοθ---αῖο δὰ ἤγα." Ασοογαϊηρ ἴο οἴδιοΓβ: 
ἴῃ ροαβ οὗἩ ΤὙΤο ρὸ ἀονῃ ἴῃ {16 ἀυδβῖ. Ἠρημρῖ.: 
ΚΤΊ6θ6 Β111 618 ΕΙΤΘ Βυπι 08 οὗ [6 ῬονοΣ δηὰ 

οἴου οἵ Τγτο."-- εν. 12. 59 οἵ ροΐπρ δρουΐ, 
᾿τϑποκίηρ. ὙΓΕΘΒΌΓΟΒ 8η ἃ Μ᾿ ΓΕΒ. -- ἽΓ[ ΓΙ "Π2, 
Ἡεπρβί. : “ΤῊΥ Ὀδδαῦ [Ὁ] ΠοιιΒ68,᾿ ΘΟΓΤΕΒΡΟΠΙ ἢ 
ἴο Ρβίδεθβ, 88. χχῖϊἹ. 18. ἩΖιρ: “ΝΜ ΟΤΘ ΘΧΔΟΙΪΥ 
αἴΐες ΜΠ ΪΟὮ ΟΠΘ 68 ἀοδῖτθ, τ δίο Ρ]θα86 086." 
Ἐπαϊὰ : ““ΤῊο Ῥεδυῦ] ἰατοῖθα ἀν 6] ἔηρθ δὰ 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ΒΌΠΉΙΩΘ ἰΟΝΘΙΒ Οὗ {16 σοὶ τηογορδῃΐ -Ῥγίηςο8.᾿" 
Ηᾶν. : "Οἱ δοοουππῖί οἵ 1}Π6 1ϊπ|ϊϊοα Βρ806, νΟΓῪ σῇ 
Ὠουβ68, Β6 ἢ 88 εἰὰ ποΐ οχὶϑὺ δυθῇ ἱπὰ Ἐοχηθ᾽" 
(δίγαρο, χνὶ.). ΤἬθβο ψ γα ἴο 86 Ἰιοσηθ- τεϊυ της 
ΤΑΟΓΟΔηἴβ ἰῃ6 οὈ͵θοοῖ οἵ ὑμεὶγ Ἰοησίηρ, ἀθεῖγθ ; 88 
πῃ 188. χχὶϊὶ., ἰδ 15. ψ {ἢ {Π|6 Ἰτηργθββίοι μοῦ ΒΌο ἢ 
ΒοΙΔΘ- ΟΥ̓ΑΡΈΓΒ [πδὲ [86 βγορἤθον ΟΡΘι8. ΑΥΒΘΠΔ]8 
ἀηὰ ἡ Πδτίβ, [ἢ6 Ὀυλάϊτρβ δήαρῦθα [ῸΓ χηδυῖῃθ 
{ταὰθ, τηὶρῃδ αἷδο Ὀ6 πιραμῖ. --- ϑίομοθβ, ψοοᾶ, 
ἀπδί, ρμοϊηῦ ἰο ἴΠ6 ΘῃΓγ ταΐΒ ; ΘΟΙΙΡ. ΥΘΓ. 4.--- 
γογ. 18. 80. Θοπηθδ {Π6 οοῃδίγαϊ θὰ δα Ὁ προ 
ΒΟΙ' δὰ γ16, ποῖθϑα δηὰ μ]θαβϑιιτο. Νοιπϊηρ ΓΕ- 
τιδ 18 Ὀθΐ [Π6 δ᾽ ]οηἴ το κΚ5 δῃὰ 86 ἀρβοσὶ 868.--- 
γον. 14. ΤῊΣ τοϑυσηρίίοη (85 ΔΙΓΟΒΑΥ δὲ σγόγὶ 12) 
οὗ νϑῦβ. 4, δ οοπάιιοΐδ ὑθεῖκ τ᾿ μδὶ νν88 δοοοιῃ  βηοά 
ΟΥ̓ ΝΕΌΘΒΔΔΏΘΖΖΑΓ ὕο {Π6 σθηεταὶ οὐ] ηο αὐ {110 
Ὀερίπηΐης, }ιδῦ 88 Ὑ δ 18 8810 ἴῃ 188. ΧΧΙΙ]. 1 ὅ 94. 
ἷᾳ ἴο Ὀ6 ὑπουρῃὶ οὗ Θρἰβοαϊοδν ἴῃ ἴῃ6 ΕρΡοβΒ οὰ 

Τὸ [18 Ἰαϊ(εσ ροϊῃΐ πηδύζετγα ὑπ ΓΘ ἰθηαϊην 
ἢ ΤΎΓΟ, δηὰ ΝΟΌΧΘΔΟΠΘΖΣΑΣ 88 ἃ ἴογοθ ἱπ 
τοραγὰ ἴο 1. 

γοΣ. 16-18. Τλε ἀν ὥα “παάςε ὃν ἐδλε Τα φ' 
6. 

Ψαν, 1δ. κιϑη, ἴθ [86 ἤοττη οὗἨ δ αυδβίϊοῃ ' 
ἴᾶνο 86 ΒΓ ῥγορῃοβίϊοδιίοῃ οἵ ψηδὲὶ που]ὰ, 
ἢ ἴπ6 βρσϑδαάϊης οἵ [ἢε τορογί οἵ ΤΎΓΙΘ᾽ Β [8]}, Ὀς 
[28 ἱτηρσθβδίοῃῃ; τωϑὰθ ὉΥ ἐξ 'π (86 8Θ0]οηΐοβ.0. ΤΒ6 
ΒΆΙΩΘ ΘΙΘΙΩΥ, ἱπάθοά, ἀἸὰ ποΐὶ ᾶγαδα ἴῃθι ; Ὀυΐ 
αὶ 08) ΠΟ ΔΩΥ͂ ἸΟΏΡῸΓ 6 ῥ]αοοὰ δ]οῦϊ δῦονθ 
οἴδβοσβῖ Ἐ Βα οδὴ ΕΠ ΒΘΟΌΓΘ Ὀεΐοσθ οἴ πο. ἢ 
-- Τὰ ζ4}} τηυϑὶ Ὀ6 τη ογθα δώ τω ὃν {86 στοδα- 
ἴπα, εἴα. --- ὮΝ)» ἅγὰ ἴὴ6 βοδοασὰ σορίυμβ 85 ψῈ]}} 

88 ἴΠι6 18168,--- ΗἸΖὶρς ποίϊοο5 [86 ὀχοθ]]οπΐ ἐμοῖς 
οὗ [6 ΘΧῬΓΘΒΒΙΟΏ, 88 ἴῃ οοδδβίβ δα ἰβ]δηάβ οἵ [80 
ΜοαΣτοστϑηθδῃ ΔΓῸ ὑγεοίβον [086 ΜΕ ΐο μανο Ὀδθξι 
ΘΠΟΤΩΠΊΟΙΪΥ Υνἱδὶ θα ὈΥ̓͂ 8 Βηακὶηρ (οασ μα υδῖκο, 07). 
-- ον. 16. ὟὙο τηυδί 6ο6]} ἴο πιϊπὰ 16 βδοι Π]οπηθη 
οὗ 1η6 ῬΒοπίοδπβ ἴῃ ἴη6 δἰἀοηΐαῃ δηὰ ΤὙΎτΙ Δ 

Ἰοὰ δ]οηρ' ἴη8 ναγίουϑ οοαδίδ, ἰῃ (Ὑργαλ, Βμοασδ, 
αἸΐα, ἰῃ δραΐη, 8᾽ ον, βδτα ϊηἶα, [η6 Βδ]θαΓοθ, 

διὰ μη οὗ οὰ, 68 (( 8412), Κα]ρα (Οἰῦχα}- 
αγ), δ] κα (Μαϊαρα), οἴο. Οἱ 1110 Ῥσΐῃοο οὗ 
868, ΠΟΙΩΡ. 88. ΧΧἸ. 8. ΟἿ6 Ο8} ἱπιδρίηα [ἢ 6 
ῬΥΪΠΟΟΙΥ τηΐχῆῦ ἀπὰ ῬομΡ οἵ [Π6 ΟὨ ΘΙ τὴ 10 
ἴμ686 μΐαςοϑ οὗὨ ΟΣ ΏΘΓΟΘ, [ἢ 6 ἀγίβίοογαζὶς βίγ]6 οὗ 
ἐπε ῖγ ΡῈ] 6 ΔΡΡΘΑγΔΏΟΘΒ. --- αὶ [0] ον 8 8 8 
ἀοϑοτ ΡΟ οὗ ἰῃ6 Εδβίοστῃ,ϑ ΨΥ οἵὗἱἨ ΤΩΘΌΓΣΠΙΠΣ.--- 

Ψοη. 111. 6; “ἢ. χχὶ. 851 [26]--ἰἶνν, ΟΌΓΕΟΙ χαττποηΐ, 

1016 ἴον ἀρ] αΥ. --ΟἸ. χνὶ. 18. ---ἰπϑἰοδα οἵὗὨ 81] 
αἴοτν, Ἡ Ἶ ἢ ΤΠΘῪ ἸΔΥ δδί 6, {ΠΟΥ οἸοἴ 6 ἐβοσοβεῖνϑδ 
ἴῃ ἸΘΣΤΌΤΕ.--- (Ἢ. νἱ. 27; 500 χΙϊ, 18.-- } ὙΠ τοροδῖϑ 

ΤΥΤΊΠ.-- Ὁ, δὲ σαοχαθιίβ, 80 ἐμαὶ [6 ἴτοτη- 
Ὀ]᾽ηκ, 11κ0 ἃ ΈΎ ΘΓ, ὩΘΥΕΣ [ὉΓ ἃ τηοτηθηΐ ᾿οαν 68 ΓΒ ΌΤὴ 
(Η:ιΖὶᾳ).-ῦεν. 17; οἢ. χίχ. 1.- - 6 οΔἰΔΒΙΤΟΡΗΘ 
δΔηα ΤᾺ] 8 δὶς, Ηον οου]Ἱὰ 80 ῬδΟΌ] ΔΓ, πυπάετία), 
ἴδταουβ, ΡΟΣ] ἃ ρἴδοθ ἢν τηεὶ 118 ΟΥΓΓΠΓΟΥ ἢ 
--Πᾶν.: “Δ}}} δον τ ἴδοι οοπἀοιηποὰ ἴο {16 
ὅτουπά, μου ἱπῃαὈϊίσοβϑ οὔ [Π6 5688 1 5108 
Ὁ Ὁ 18ΞΞ ΠΡΟ {116 8685 ἔθετο ; θαϊ ἴδ ΟἸΤΥ τηδὶ 
ἀνεῖῦ αὟΔΥ ὍΡΟΣ [6 5688 158 ἰπαῦ ὮΟ86. ᾿θῃδὈϊῖ- 
Δηΐ8 ΒΡ ὉΠΘΙΏΒΘΙγ 68 ΟΥΟΓ [Π}6 8688, Βεϊ{Ἰ6ἃ ἀονῃ 
ἴμοσο. ΟἸὮΘΓΒ: ἐπα ϊϊοά, ρῬοορ]οά ἔΓοσῃ [ἢ 8688, 
[μαΐ 18, 868- ἀν 6116 Γ8, 868- ῬΡ6οῦ]οθ. Η σὶρ: “ ΤΏου 
ῬοΟΡυ]οῖιβ ἴῃ {πῸ 668, ΡΓΟμεΗν, ἔοσῖη οὗ ἴῃ 868, 
ΟΥ ΤΊΟΤΘ ΘΧΘΟΙΪΥ, ἔτοιῃ οὔνὐ οὗ ἴ80 868. “" ἷ 
ἃ Παπιδηῃ Ρορυϊδίίου, 10 το ὩΡ ἱσωγχηθάϊαιοὶν 
ΔΌΟΥΘ [86 Βυχαοο οὗ [ἢ 8 Μαΐοσ, δ8 1 10 δὰ ϑργῃηᾷ 
ἔτοτα 189 18} οἵ [86 δε6."---Εἰπα]ὰ τοδάδ, αἴδεσ οἱ. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 18-21. 

ΧΧΥΪ;, 84, ἘΛΞΕΣ, δλαξίεγεα οἱ φ ἐλε δϑεαϑδ. ϑϑοῖὰθ 

δανθ 4]80 τεδὰ Ὁ Ξ ἔτοταῃ ἄδγβ (οὗ ο]4), ἔγοτῃ 

δνοιἸαϑείηρ ἱπμδοἰτοὰ,--- ΠΟ ἤτοπι ὈΌΠ,, ἴο ταδῖζϑ 
διϊηίησ, ἴο ῥγαΐϑο.----ϑ 6 18 6410 δίζοπρ ἱπ ἴΠ9 δο8 
(853); Βισὶσ: τὰτου σὴ ὑμ6. βϑὰ, ΒῸΓ ταδὶ λιη6 
Ῥοείξοῃ,. Μόοτγθ οοΙτ οῦ Υ: ἴῃ [86 868, ἰμ [ἢ 6 ΒΙΤΟῊ 
δ]οτηοηῦ ἰξ τὰ ἃ βίγοηρ ΟἷἿΥ ; ΤὨδγθίοσθ ηοῦ ΟἿ]Υ 
ἃ 806. ΡΟΤΟΣ, Ὀυϊ ἃ ῬΟΥ͂ΘΡ ἴῃ [8:0 ταὶ Ὠ ΓΥ̓ 868. --- 
ὉΠ ὮΣ ἰδ [)9 ΤΟΙΤΟΙΒ δβογὶ δά ἰο Ἴ ὙΤΘ δηὰ {8 ἴπ- 
μαριδοΐδ. ΤΉΘ80 ΓΘΙΤΌΓΒ οὗ ΠΥ ΠϑΙῚΘ 886 9876 
ἴαγ δῃιὰ πὶάθ τῃτουρῆ 1Π6 868 (1π ΘΟῃβθάθθησα οὗ 
ἢεσ θα] ἢ, ΒΓ ρτοδίῃθεβ, πὰ Ροῦν6 7), [0 81} 
ἐπμδαρείδπῖδ, τ ἰςὰ ψου]ὰ ροἱῃὺ ἴο Ὑ 6106 5] αι] ΑΥ] Υ 
εἰϊτιηαίοά, ἱἢ ΤΠοτ ἢ ἰδ τπογὸ τηοϑηῦ ἰδαΐ [86 ον 
ΜΠῸΔ 116 ρορα ]διίοη ἱπϑρί γε Ὀβίογθ 1 ἔδασ ἰηϊο 
ἐξα ἱηἀϊντάυα) ἱη ΒΑ  δηΐδ, Ὠο]ὰ [ἢθπὶ ΟΥὐοῦ ἀραΐηϑί 
Οὴ6 δηοίδοσ ἰπ ὩΣ δηὰ {τοι ]ηρ (Οοσ0ο.). [ 
τηῦδὲ Ταῦ ὉΘ ΤρέΔΕΥ ΕἼΘΕ. γὴν οσίνε οὗ [86 
Τγγίδη ΒΌΡΓΟΙΔΔΟΥ δίας δ θγϑὰ ἤο δυϑῖγ 
ἸἘγτίδα, ἐε νην Βοιποί ἴῃς οὗ [0 Β81Ὼ6 βογί ἴο 
ΘΥΟΓΥ Ποιϊηδη. (ὈΠΏΡ. ἡμαιτἢ [ΒΕ ΝΟ51.: “ἼΥτθ 
Βεαά ἃ ἀουῦὶο ο]α55 οἵ ἱῃ δ ὈϊΔη18----ὨῈ Οἱ ΟΠ ΖΘΏΒ, 
διὰ ΠΟΥ σοπῃποοίίοῃβ πῃ [Π6 ΘΟ]οπΐθθ, το, ᾿ά68}}7 
ἴΑΚοΩ, ἀπεὶὶ ἰῃ ΤΎΓΟ, Ὀθόδυδθ [86 τοοίΒ οἵ ἱμοὶσ 
αχίδίθμος 60 ἔμοτθ. ΤῈ ἱῃ ΒΘ ἰΔηΓ5 1π [86 Οἢ68 
ΒΟΏ36 ὝΘΙΘ (δ 6 ἴδῖτοῦ οὗ [Π6 ἱπηθὈϊ δηΐβ μὰ [ἘΘ 
οἴμεν. ΤΉΘΥ τηυϑὶ ον Ὀδίοτο ἴθι, δῃα ΟὔΘΥ͂ 
Ἐδλεὶς σοπιπηδηὰβ." 80 Ῥγουίουβν Ηδνογηΐοκ. 
(1.6. χχὶϊΐ. 2.) Επαὶὰ σϑ [πο ϑοοοηἃ ἢ)" 
ἴο ἴμ6 ἱπμοθιίδηῖθ οἵ [6 868, Ὑϊοὴ 8 ὨΘΡαΪῪ 
ἰοταϊπἶπθ. Ὑῶὸ ϑγτίδο βιρρ]168 γη:Γ), ογηπίδιιδ 
λαῤῥιαίονίδιδ ἰενττα.}-- εῖ. 18. Ηϊμοτο ΤὙτθ 
μοὰ ἐγ ρηϊοηοὰ 41}; ποὺ 411 ἃγο. ἔτ ἢ ὑθηθὰ οὐοσ 
Ἵγτο. ὯΝ ὝιϑἍδ βθαγροηβ [6 Ἰάθδ οἵἉ ἰ8]6πὰ, δηὰ 
ἐπίδῃ δἰ ῆοθ [Π6 Ῥγεσεάϊηρ )67.---Οὐτηρ. νεσ. 16.--- 

ΤΥ Τγτε [9], σαὶ ἴδϑτια [θη δνγαὶῦδ θυ θη 1814 48 ἴῃ 
ἔδο τοϊὰ πὲ οὗ ἴδ 8β664 1} ΤΠ ἰδοιθ, ροϊβοίηα, ἱὰ 
ΣΏΟΙΘ ΠΟΑΙΪΥ ἀοίποὰ ὈΥ͂ ἴΠ6 7411, ΟΙΟΙΒ ἢδνο 
Ἐιουρσῆῦ οἵ οἰηϊσταίίου, Βκμῦ ἴῃ [89 81}. 

γα. 19-21. ΤῊε πα απά--α Βερίπηΐησ. 

Αἢ ΟΡ Οραθ ἱπ ἰἢ680 Ψ6͵ΒΘ8.--- ΠΣ ἽΠ) Ἰοοῖχϑ 

Βοος ἰο ΠΣ ἽΠΠ ἴῃ τότ. 3. -- Ὁ} ΡΑΓΆ1161 ἴὸ 
ΦΠ5,", Ὀαξ οοπἰαἰπίηρ πὸ Ἰπουρῆς οὗ ἀσείχαοίίοη 
ἴῃ δὴ ἱπῆρο, ἩΒΙΟΝ δὶ {.:6 ϑϑτὴθ Τ͵ΩΘ 
ἴοΣ γεχα. 20, 21. Το βοοὰ ΓΣἶδεβ ουΐ οὗ εἶο ἀορεμ 
ἴο ἰοῖοι ἀν ἴδ Οἱ ΤΥ ΘΟ ΓΘ Ὑ 10} ΙΏΔΩΥ ᾿ταΐθτβ, 
ὙΠῸ0 ἰΐα τυ ὈΌΪΔἢ δηα 18 ΟΟΥΡΘΟΒ. --- ἽΠΠ, ἴτόχὰ 
ὈΛΠ (ΠῸ“). ἰδ [86 δι } πρ ἀορίν, [86 ὈοΙ ησ 

μον | 881 }1]δϊίου οἵ 8}} Βυμλδη 
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πίον ψ]οῖ νὲγ. 8. ΒΌΡΡ]1ε8. πὸ ρστουπα. ]-- Ἴ 6. 
20. ΤΏ ΟΥ̓ ροθ8 δ]οηρ' νι ἰδ, 8. πιὰ [Π6 

ἀεβὰ ΖΘΏΘΓΔΙΠΥ, ὩΣ» Ὀν δι ΟἸΓΠῸΓ ΖΘΏΘΣΑΙ : ἴο 
[9 ΒΌΡὸ αροῦ 186 δίἀάδη, ἰῃ [80 ἀδτκηε88 οἵ 
[6 οὗ ἀδδίδ ; ΟΥ ΤΏοΣΘ Βρθοὶδ] : ἴο {δ 
ΡΘΟΡΪΘ οἵ δποϊθηξϊ {1πΠ|6 ; οὐ ααϊῦθ βρϑοΐαὶ: ἴο [86 
ΡΘΟΡΪΘ φονεγεά, Ὀυγίοα ὈΥ̓͂ 186 ἀοίυμχο (ΗΠ ΈΝΟΒΤ. : 
ὕμο διμοδδίγαὶ βυεβίδ οἵ μ6]1, ὅϑῃ. νἱ. 4).--- ΠΏ ΠΠ, 

ἔμο Ἰοννοδὲ ἀϑρίδβ, ρἰοἰατϑά οαὐ ὈΥ ὨΣΨῸ ΓΊΣ ἽἼΠ, 
πὰ ἦι πηϊπ ποθ θα Ρ]8068 ὕγΌμλ ονοσ δδίΐημ, ὉΥ., 
ΠΊ6Δ}8 οἵ ψὮ]ΟΣ “16 παρὸ οὗ ἴΠ6 ἀοϑίταρίίου, [89 

(688, 8 ἐποτου ἢ} 
οομρ]οῖθα " (Ηἄν.).. Α8 ἴΠ6 μοϊηρ ἀον, 80 8180 
ἴμ0 ἀπο] ηρ '8 οοουτοὰ ὈΥ͂ [9 Ὡβοκβμὶρ οὗ 189 

ἀοδά, ἱπ Ῥαγ8}161 ϑθῃηίθῃοθθ.--Ὡ ἢ μὸ ἸνΌῦ, 
ΒΟΙΏΘ, 80 ὑῃπαύ ἴμβοὰ ἀν ]]οβὲ ποῖ, ΠΑΠΊΘΙΥν, ἸΟΏΡΟΓ 
ΘΓ ἴμοὺ ἀοοὶ ἀὖ6}}; Ηδηρεῦ : “ταὶ ἴδου εἰν 
ποῖ," ὉὈυΐ τηαγϑῖ 116 ἀόσῃ. ΤΏ ἱπίθη 00 15 
ἘΒΕΊΑΤΟ τὸ 86 πάογείοοά οὗ [86 ΘΠ ΓΟ ἀἴβαρρθδῦ- 
8060 ΠΙΌΤΩ ἀιηοηρ ἴΠ6 ἀν! }1η6 - μ]Δο68 οὗ τηθῃ ; 
ΘΟΣΩΡ. δῇ οἢ. χχίχ, 11.--- Π }}, ὉΠ]688 ἀδραπάθῃς 

ὌΡΟΣ μον, ἰπἰσοάμσοοθ 8 ὩΘῊῪ δδηΐθησο, δῃὰ [ἢ 6 

ΠΥ ἃ οοῃοϊυβίοῃ. Οὐ νϑγ. 20: “ΤΏΘη 1 Τηαῖκθ 
ἴιο6 9Ὸ ἀονη,᾽ 54ᾳ., “ΒΘ 1 τηλκοὸ ἴδε α0}}," 
8η., ““ἴῆθη ψίνε 1 {Π||6,ρ᾽ 88. Ονσ δραϊμαῦ [86 
ταΐῃ οἱ ΤΎΓΘ σομ!68 ὈοδΌΪΥ (οτηδιηθηΐ, οἢ. χχν. 
9).--(σἰῶι μα ΏΜΏ » ΜΠ τμῖβ ΡΝ 3 

Ὁ..5)--ἢο Ἰαπὰ οὗ {δε ᾿ἰνίηρ, οασῖϊ πι}} {8 11{6- 
Βορο, ᾿16-ἀονοιορσμοηΐ, οὐδοῦ δραϊηβὶ ἔμ ἸΟΥ͂ΤΕΣ 
ὙΟΥΪα βοραγαϊθα ὈΥ ἀοδίς ; Ρα. χχνὶϊ. 18, [Ηἰἰσὶμ: 
“Απᾷὰ [δῦ ἴμοὰ βῃεὰ ποῖ ἰοσῖϊι σοῆονῃ ἴῃ [ἢ 6 

Ἰαπὰ οἵ 186 Ἰἐνίηᾳ." Ἐνα]ὰ τεδὰβ "3 3) 01, 
δια ἰτδηδ]αῦθϑ : “1αὐ ἴῃ 00] ΤΟΠηαΐη Ποῖ, ὨΟΓ οχίδὶ 
ἱμ,᾽" οἷς. ΚΙτοίοία : ““ἐπδαῖ ποὺ Ὀδ ποῖ ἱπμα ἱ οὰ, 
διηρὰ 1 ἀο ποῖ τηδκθ φ]ογίουβ (πα Υ; ἴῃ τοβρϑεῖ 
ἴο ἴμοε, ΤὙτο ()) ἰὰ [86 Ἰαπά.᾽" 6 πορεαῖλνθ 
ουρπῦ 0 Ὀθ ΔρρΙ θὰ ἴο ὈοΟΐᾺ οἰδυδοθ οἵ [89 ν67886 : 
ποῖ ὍΘ ἱπηδοχσίδα, δηὰ ποῖ δοὺῦ 88 δῇ οὐ δσηθηΐ. 
ΤῊΘ Οἢα]άθο διὰ ἰποθα στ ῆο [0] ονγοὰ ἐὺ πη 6Γ- 
βἰοοά ἴδ ἰΔεὶ οἸδιδε8 οὗ Φυάδῃ, δπὰ ἤθποθ ἴοοὶκ 
ἐν ροβινεϊγ. Βυὶ [6 ϑδορῦ. ὈΓΟΡΟΣΙΥ ἀπάετβίοοα 
ὈοΐΒ οἸδδ08 οὗ ΤὙΤα, δὰ ἴοοῖ ὈΟΪῈ πορδιγνοὶγ.-- 

Ρ, Ἐ.7-- 7ον. 21. ΟἸοβο οὗ Τγτε. πῦΣ, οἵ 
ἔα] ἡπάρτηοηῖΐθ, ἀπὰ ἱερὰ οἵ ϑυἀάοη ἀεβίσιο- 
{08. ογοΐοσο ἴο Ὀθ τηϑᾶθ 88} ΘΧδ 016 οὗ βυσῇ. 
(οθθηΐῃδ οΟμοτοΘΙΥ : 1 Ὁ11} τπῆᾶκ ἴΠθ6 [Ὁ [86 
ἀρ ΈΝΙΠΕ, (μαῦ 18, ἱπῦο βοσηοίΐηρ ὑπαὶ ροοί 
ἀοτη. ῬΈΠΙΡΡβοι : “1 βυ  ἀΘΕ]Υ ΠΏ] ᾿]αἴθ [Π66.᾿" 

-- Τὴ Ὧν Ἢ) 18. τοοῦ ὈῪ ὑδιΐδ ἼΠιΣ ΠῚΠ92.--τ 
ΟομΡ. Ὀοείάε8, Ῥβ. χχχυϊ, 10, 86. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΧΥῚ]. 

ἴη808 οὗ πδῖίεσ ἔτοτι. 1.6 866. [Δοοογάϊησ ἴο 
Ἠδερροῖ., ἰὲ ἱδ ἰάθ6] : [π6 ονεσονήηρ οὗ [Π6 Ὡδίϊουδ 

1,2 Απὰ [86 ποτὰ οὗ Φομονδῇ οδῖηθ ἴο Ση6, βαυγίηρς : Δμηὰ δου, Βοῃ οὗἁἨ Τη8Δ},, ΓΆ186 
8 ΟΥΟΣ ΤὙτΟ ἃ ἰδτηθηϊδίίΐοη. ἊἈμπὰ 880 [0 ἴἼ το ὑδπδῦ αἀνγ6}]8 δῦ ὑῃ8 ΘΓ μ 68 οὗ [89 

86Ά, ὑγΠ ΚΟΥ οἵ 88 ῬΘΟΡ]Θ8 ἴῃ ΠΙΒΗΥ͂ 1888 [ςοδμ}: ΤῊῸΒ βδι [ἢ ἴῃ6 Τοτὰ 
4 Φομονδῖ, Τγτο, ἴπου βαγοδῦ, 1 ἃχὴ Ροσίϑοῦ ἴῃ θοδυῦγ. [Ιπ 086 ποὺ οὗ [Π6 868 
δ 18 ΒΥ ὑΟΓΤΊΓΟΓΥ, ΠΥ ὈΌΠ]ἀ6ΓΒ πᾶνὸ ρογίθοϊθα ὑὰγ Ὀθδιῖγ. ΟΥ̓́ [}}0 ΟΥ̓́ΡΓΘΒΒ6Β οὗ 

ΘΏΙΓΣ ὉΠΟΥ͂ ϑνα Ὀ1]}ὺ ΟΣ [866 411 ΓΠΥ ὈΟΔΙᾺΒ ; οϑάδιβ οὗ [ϑθδμοη [Π6Υ μᾶνο 
6 ἴδίκδῃ ἴο πιδῖκθ ἃ τηϑϑὺ ἴοσ ὕῆθο. Οἱ τὉ09 οδῖζβ οὗ Βδβῆδῃ ἢδνϑ {ΠΟῪ τδὰθ ὉὮΥ 

ΟΟΙΒ ; ὮΥ στο. ὕΠ6Ὺ Τηδα9 οὗὨ ἰνΟ ΣΎ, ἰμ]δὶα ἴῃ Ἰσοῖι, ἔγοια 080 8166 οὗ ΟἸιλυὐτι. 



252 ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

Ἴ Βγβϑβ ἴῃ δια Ὀγοϊ ἀογϑαὰ το ἔγοση Εργρῦ 88 ὑμῖηθ ουΐδργοδὰ [με], ἴο ὃθ ἴθ" ἃ 
βῖρῃ ἴο [866 ; ρυγρὶ6- Ὁ]86 δηά ρυτρ]θ- το ἔγοσῃ ἢ 18]4η4 5 οἵ ΕΠ1Βη 8}; νγὰ8 (ὰγ 

8 σονοτηρ. ΤΏ6 ᾿πῃδθιϊαηίβ οἵ Ζιάοῃ δηὰ οἵ Αὐνδὰ ψθῖθ ὑῪ ΓΟΥΘΓΒ; (Ὦγ 
9 516 ὰ ππθη, ΤΎΓΘ, ὑγ Γ ἴῃ ἴμ66, ὑΠ6Ὺ πγοτΘ ὉΠΥ ΡΙ]οΐβ. (ἀθ 081} 8 τηδϑίθυβ δηὰ 

108 7186 ΤΏ6 ἢ. Ψγ6Γ6 ἴῃ ἢ 66 ; ΠΟΥ ἐαϑύθηθα [τοραϊτοὰ] ΠΥ 1648. Α1}1 [8:6 8}}}08 οἵ 
10 {16 508 δα {πϑὶγ ἸΑΓΊ ΘΓ ΓΘ 1ῃ 66 ὕο ΟΔΥΤΥ͂ ΟἿ (ΠΥ ὑγϑῆῖο. Ῥᾶγδβ, διὰ 

[λιὰ, δηὰ Ῥμυῦ, σοῦ ἱπ Πγ [{πικτίη6] ἔοσοθ, ὉΠῪ θη οὗ ὙᾺΓ: Ὅ86 588}1614 δηά 
11 Βοϊχηθῦ ὑΠ6Ὺ πυηρ ἴπ [Π66 ; ὮΘΥ ζάγ (ΠΥ ΟΥπδιηθηῦ. ΤῊΘ Βο0η8 οὗ Ατνδὰ διὰ 

ΠΥ ἴοσοθ ὕγοσθ οἡ ΠΥ ψ}8}}18 τουπά αρουαῦ, δῃηὦ Οδιμπιδα!]π (}) 6 ΓΘ 1 ΤᾺ 
ἴονγογβ: ὑΠ δὶ} 8}16145 ὕπου ἤπηο ἀροὴ (ΠΥ γ14}18 τουπὰ δρουῦ; ὕμ6Υ οοταρ  εἰθά 

12 ΤὩγ Ὀεδυῖγ. ΤΑγβηϊδῆ ὑταάϑα χιυ ὑΠ66 Ὀθοδιδο οὗ ὕ86 ἢ1Π685 οὗ 81} 148 οὗ 
ψοα ] ἢ ἐπι ἴῃ 51|1Υ8Γ, 1π Ἰγότι, ἰῃ τἰῃ δηᾶ 1οδά [ΠΟῪ ραϊὰ [ὉΓ ΠΥ ὙΆΣΘΒ. 

18 ϑανδη, Τὰραΐ, ἀηὰ Μοβῆθοῦ, ΠΥ ποτα ὉὮΥ τηθγοπδηΐθ ; 10 808}8 οὗ τὴϑῃ ἃπὰ 
14 αγίϊοϊθβ οὗ Ὀγᾶββ ὉΠΟΥ͂ τωδάθ (ῃγ ὑγαῖῖο. ΕἾΌΣΩ ὑπΠ6 ἤουβθ οὗὐἠἨ ΤΟΡΆΓΤΩΔΗ 

ΠΟΥ μά Ὑ] Ὁ} εὐοθάβ [μοιϑρ], ἃπὰ το γ8. [εἰθοὰ})], δηἀ τα ]θ8 Ἡγ0ΓΘ ὑπ. Ὑγγοβ. 
16 ΤΏ 8οπ8 οὗ ἤϑάδῃ ὑγϑγθ ΠΥ τηθγομαπῦϑ ; ΤΩΔΏΥ 66 Π 48 [σοαοι6] ΤΌ, δ ὑΓ8Ώ68|0 

οὗ Ὅν μδηᾶ ; ὨΟσῚΒ οὗ ἸΝΟΥῪ δα ΘΌΟΩΥ ὕμ Ὺ Ὀσουρἢῃῦ 88 [ΠΥ Ὀᾶχίοτ- ραγτηθηῦ 
16 [0 ἐνοῶ δὲ Ἔχοδιαηβθ ἴῃ γα]α6}. ΑΥΙῚ ὥΟ8αά (ΠΥ ὑγβογ Ὀθοδιβα οὗ {Π6 δρυπάδηοο οὗ 

ΠΥ ἩΤΟΣ ΚΘ; [πὶ ΘατΌυ 16, το Ρυ]6, ἀπά Θι ὈΓΟΙ ΘΓΥ, δηὰ ὈγΒδιιΒ, δ ἃ ΘΟΓΔΪΒ (1), 
17 πὰ τῈΌ]08 ὉΠΟΥ͂ Ραϊὰ ἴῸΓ ὉΔῪ γγᾶσοβ. δυάδι, δα ὑπθ ἰδπὰ οὗ Ιβγϑθὶ, ὑῃ 8 0 

ΘΓ ΠΥ ΤΩΘΤΟΠ ΔΗ; ἰπ τ ῃοδῦ οὗ ΜΙΠΗΣ, δηα Ὀδδίσυ, πα ΠΟΏΘΥ, δαὰ οἹ], 
18 δηὰ Ὀδὶπὶ Π6Υ τηδά6 {Πγ ὑσαῆο. θδιη 8008 υγὰ8 ἃ ὑγϑάθγ νγὶ ἢ ὕἢ66 οἢ δοοουπῦ 

οὗ ὑμὺ δΔρυπάδῃοβ οὗἩ ΓὮΥ ψόοσῖβ ; οἡ δοοουῃηῦ οὗ [0 Δθυπάλποβ οὗ 8] ΓΙ ἢ 68, ἱπ 
19 σψίμο οὗ Ηδὶθου δμὰ ψῃϊῦθ χοῦ]. Βοάβδῃ δηὰ ψδνδὴ ἴγοτη ἴζαὶ, ἔοσ ΤῈῪ 

ὙΆΓΘΒ ὑπ0Ὺ Ρ814 στουῦρηῦ ΤῸΝ ; οδθβῖα δηἃ οδἰδιηῦβ ΤῸ διηοηρ ὑΠΥ σοοάδ, 
20,21 οάδῃ νγὰβ ὑΠῪ τυϑγοῃϑηΐ ἰῃ Ὀγοδά ΟΥ̓ ηρ8 ἴῸΓ τί ἀρ. ΑΥ̓ΔΡΙΔ δηα 8}} {16 

ῬΗ͂ΠΟΘΒ οὗ Κϑαδγ, [ΠΟΥ γγογΘ ἀθδίοτβ οὗ ὉΠ ῊῪ ΒΑΔΠα ἴῃ Ἰδιμ ὉΒ, δΔηα Τα πΊΒ, δ πα Ἠ6- 
22 ροδῖίβ : ἴῃ {Ππ686 ὕΠ6Υ γΘΓΘ ὉΠΥ ἀθ}] 678. Τῆς ΤΩ ΙΟΪ Δ Π8 οὗ ὅμορα δηᾶ δα Δῃ, 

ΒΟΥ Ὑοτο (ΠΥ ΤΔΘΙΌΠΔΠΪΒ : ἴῃ {8:6 Ὀδδῦ [{μο οἰμείοδι] ΟΥ̓ 81] ΒΡ1668, δη( 41} βογίβ οὗ 
28 πῶω Βίομϑϑ δηα ρο]ά, {Π6Ὺ Ὀουραῦ ΤΏ ψᾶγθβ. Οδγδη, διὰ Κα βδηπμϑῖι, δὰ 
24 θη, 88 τηουοῃδληῖβ οὗ Κῃθθα, Αβϑῆυτ, ΟἸ δα, οσο ὑμγ ἀθδίοτβ.Ό Ὅῃθθθ 

ΘΓ ὑδγ Τποτο μαπῦδ 1Π ΟΥ̓ΠΒΠΊ ΘΠ ΐ8, ἱῃ τη }68. οὗ ΡΌΓΡΙ]Θ δῃα δι ΤΟΙ ἀΘ ΤΥ, δηὰ 
ἴῃ ὑγθβυγαβ οὗ τηδηγ-Πτοδ6α [πικην-οοοανοα} ὙΔΓΠΒ [τίοὴ ἀδιθβακ), Ὀουπαὰ ψ 8 

26 οογάβ, δηὰ ἔστω, 'ῃ ὉΠ Ὺ τπλτκοίύ. ΤῊ 8108 οὗἩ ΤΑΡΒΒΙΒὴ ὝΤΕΓΘ ΠΥ ΟΔΙΔΥΔΠΒ, 
(ΠΥ ὑγαβῆο ; δὰ ὑπο νγαβὺῦ ὙΘΣΥ͂ ρ]ΟΥΪΟῈΒ [τοῖεὶνν}] τὼ Ὅ.6 ᾿θασὺ οὗὁἨ {86 868. 

260 ΤΏΘΥ ὑβαὺ τοσοά Ὅηθ80 ἢᾶνθ Ὀγουρῃῦ {866 ἰηῦο στοδὺ τγαύθιβ; ὕ86 ϑαδὺ ψἱπᾶ 
217 Ὀτοκθ ἰδθ6 ἴῃ {Π6 προαγὺ οὗἨ [Π6 βορᾶ. ΤΥ σίσθοβ ἀπα ὑΠγ πΆγο8, ὑὮῪ ΣηθῚ- 

ὀμδηάϊβθ, ΠΥ ΠΛΆΓΙ ΠΘΓΒ πα (ΠΥ ῥἱ]οῦβ, ὑ86 Τοραίγοσβ οὗ ΠΥ οἰ κα, απὰ {86 
ὑγδάθτβ ἴῃ ὉΠ ΤΩΘΤΟΠΔΠαΪδΒ6, πα 41} ΤΠ τηθῃ οὗἨ ὙγᾺ ὑμδῦ 8.6 ἴῃ: (ἢ 66, 4160 
ψ Ὁ ὉΒῪ ὙΠ016 σΟΙΏΡΔΕΥ Ὑ ΒΙΟἢ ἴ8 ἴῃ (ΠΥ ταϊἀδῦ, ὑΠΘΥ 584}} 81} ἰηΐο [6 δασὺ 

28 οὗ [89 868 οὴ ὕμθ ἀδὺ οὗὨ [ὮΥ 411. Αὐ [86 δουπάᾶ οὗὨ [86 ΟΙΥ οὗ (ΒΥ Ρ|]σΐβ ὑδθ 
29 ΒΡυΓΌδῃ στοῦ δ 8}8}} δμακο. Αῃά ἔτοτῃη ὑμϑῖσ βῃ1ρ5 8.81] δοτὴθ ἄονγῃ 411 ὑμαῖ 

ΒΑΠάἸθ ὕΠ6 ΟΔΡ, ὑΠ 6 ΤἸΠΑΤΙΠΘΥΒ ἃπᾶ 811 [86 Ρ]]οῦβ οὗἩ [Π6 808, ὑἰῃδὺ ἃγϑ ἴῃ 1ὮΥ 
80 τηϊάεύ, ὑΠ6Υ 8114}} βίδπά ἀροῃ ἰμ6 Ἰαῃηὰ, Απὰ {60 8}}81}} τηδκθ ὑπϑῖῦ νοΐοϑϑ 

ὨΘΑΓα ΟΥ̓́ ἴπθ6, Δπα 8}}8]} ΟΥ̓ ὈΪΓΟΘΣΙΥ, ἀπα οαϑὺ ἀυβὺ ὑροῦ ἐμοῖσ Ποδάβ: 
81 ΠΟΥ 88.4]}] δύγονγ ὑΠθτωβθίνοβ τ ῦἢ ἀβῃθ8. Απά {6} βῆδνθ ὑπϑιηβῖνθβ Ὀ8]4 [Ὸῦ 

[Π66, δῃὰ ρἰγὰ ὑπθιηβοῖνοβ τυ ἢ Βϑο Κο] οἵ, δῃ το Ὸ Ὁ ὉρΡοι ἐπ68 ἴῃ Ὀϊύοσιθββ οὗ 
82 808} Ὁ} ὈΙΟΘΓ Ἰδτηθηϊδίίοθ. Απά (ΠΟΥ Ταῖβθ ον δὺ 866 ἴῃ ὑΠ6 Ὁ ὑγϑι πρβ 8 

Ἰδιηθπύδύϊοῃ, Δηα Ἰδιηθηῦ ΟΥ̓ΘΡ ὕ]160: ἯἿΠ0 18 πκ ΤΎΤΘ 1 88 ἴῃθ ἀοβίσουγθα οῃθ 
99. ἴῃ ὑΠθ τηϊάβι οὗ [6 864} ὙΨΏΘΗ (Δ σατο πϑηῦ ἔστ! ουὔὐ οὗἩἨ ΛΠ6 8685, ὕδοι 

ἀϊαϑὺ βα0 ΒΈ7 Ἰηϑῆν ὈΘΟΡ]Θ σεῖο ὑ86 ρα πάδῃοθ οἵ (ὨΥ τίοθβ δπά ΠΥ ταθσοῆδη- 
84 ἀἴ86; μοι αἰάἀδῦ ϑητίοι [6 Κίηρβ οὗ [η6 δασίβ. Αὖ [Π6 παθ ἱμποὰ ψχοσῦ Ὀσόῖϑη 

ΟΥ̓ [89 8688 ἰῇ ὑμ9 ἀϑρίῃβ οἵ [Π9 τυδῦθσβ, ὉΠΥ τηθτο μὰ παΐβο δυὰ ὯὮΥ σψἘοΪ6 
δῦ ΘΟΙΙΡΔΏΥ [61] ἴῃ ὑπ6 πιϊάδῦ οὗ 66. Α11 [ῃ6 ἱπηδθὶϊδηΐα οὗ [86 15]65 8. 

δδίοῃβηθα δὖ ἴμθο, δῃὰ ὑδμθὶῦ Κιηρβ βῃυαοσ ψτοδῦγ, ὑμοὶῦ οοιῃθμδποθβ 
δ ὑσθηῦ]6. ΤῊΘ τρθγομϑηΐθβ διηθης [ἢ 9 ῬΘΟΡΙΘ68 ΐβ8 ΟΥ̓ῸΣ ὑδιθ6 ; ὕθζσσοσβ βιδὶς ἰμοὰ 

ὍΘ, δια εἢ)δ]ῦ 06 ὯῸ ΙὩΟΥῸ ἴοΣ ΘΥῈΣ. 
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γα. 8. δορφι.:... 
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φω ἱμσορίω τ΄ λαων, ἀσονήσων σόλλων. .. ἔγω σεριέθηπα ἱμαυτη καλλὸς μϑυ,--- 

γε. 4... θαλασσης τῳ Βελεμ, 5. υἱοι σου (ΟἸΠΟΥ ΓΟδά.: 505, 012), 22. ΤῊ δ50Π8.) Ατωῦδ, ϑγτ., Η6Χ.). 

ον. δ... ὠπκοδοροαθη σοι, ταινία σανίδων κυσαρισσινων--ΟἿΠ ΟΣ ΓΤΟδά. : Ῥ ΝΣ ἄγγ.: αὐὐωιπογμηί. ἩΒΘΧΔΡΊ.: δϑϑίο 

ὅκείε εἷς δί, 85 ϑερι. , 
γεν. δ... (ἑστανε) ἰλατινους, ἐπ. .. ἐσίιησαν τ κωπας σου. Τα ἰέρα σιν. . «- οἷκους ἀλσωδως ἀπο νησων--“(Οδ 

τοοὰ: Ἴ77.) Αταῦο δα ϑεμέ. ἴῃ ρίυν.--ϑερι. τεαὰ Ὁ διὲ 172).- 
γεν, 7... 
γεν. 8. Κι. οἱ ἀρχοντις σου οἱ κατοιπουντίς Σιδωνα--- 
γεν. 9.... Οἱ σρισβυτεροι Ἀιβλίων .. 

λαδαει κπί πσυίας σα τηϊπιείεντωπι σον ευρεϊϊφοί μαι. 
Υεγ. 10..... ἐκρέμασαν ἶν σοι --- 

.. φτοῦ σεριθμνω σοι δοξαν κ. σιεριβαλων σὲ ὑαιπινθον. .. “4 σεριβολαια ἐγένετο σοι. 

. φὗτοι ἐνισχυον τ. βουλὴν σῶν . .. ἐγένουτο σοι ἐπ; δυσμαᾷ δυσμῶν. ὙῸΪΆ.: . ... 

γεν. 11. βορὲ.: . .. φυλακες ἐν φ. συργως. .. ἧκι των ὁρμῶν σευ---(οἴδοῖ τοδά.: ὉΠ}, εἰ Οἰπηπιονόέ, δορί. τοδά 

Ὁ ἼΌΤ)): γας.: . .. «ἀ εἰ Ῥγρπειέ-- 
Υε;. 2... Καρχεξονιοι ἔμποροι σῷ. .. παμ χρυσίον Ἑ. χαλκόν. .. ἰδωκαν τ. ἀγοραν σου. αὶα.: Ο(ανίλασίπονδεδ. 
Ψαεν. 18. "Ἢ 'Ἕλλας καὶ ἡ συμπασα κ. τα καρατωνοντα. Ὗυϊᾳ.: αὐροσεγωμΐ Ῥορωίο ἔαο. 

γεν. 14. Οεδιον τεαὰ.: ΠΏ. 
γεῖ. 1δ. ϑοερῖ.: Ὑἦοε ᾿Ῥοδιων. .. ἀπο νησῶν ἑαληθυναν σ. ἱμσορίαν σαν δόντας ἐλιφαιντινους, π. τοῖς εἰσαγομένοις ἀντυδιδοὺς 

φι μισϑιυς σαν, 
γεν. 16. ἀνθρωσους ἱμαοριαν σου... . τῶν συμμιχτου σῦν, στακτὴν κ. σοιώλματα ἐς Θαρσως κ. Ῥαμμοθ κ. Ἰζορχορ 

ἰδυκαν (οἰδεῖ τεδὰ.: Ὁ Ἴξξ, Εάοι, δορὶ. ἰὼ 186 νδηδο οἵ παν, ζο])ουσεὰ ὉΥ Ασαῦδ, ὃγσ., Ἠοχαρὶ.). 

γα.11.... ἱν σιτον πρασῶ ᾿. βμιυβων, Ἐ. πασίαις, “. σρωτὸν μέλι. . εἰς τ. συμῥώπτον σεν (8), ΝΟΉΝΩΝΠΙ μέρ: “ αἱ 

δονονωηι," αὐ ΔΔΒὍ, “ οἱ βοωε, ρνοερωδοε," εἶ ἐς Αγαδ. “ ἀπρωνρίαε, ρῬαροποι Ἰπέζοε ". ΨΜαϊᾳ.: ... πὰ 7γυπιοηίο μγίμηιο: 
ῥανασαμηι. .. δὲ γεείπανι (ΒΕ Ρ᾿. ῥητινην) ρῬγορονμεγαν ἐπ πωπ μές τὠΐε, 

. 4. ἔρια ἐς Μιλητεν (19), «. οὖδον εἰς τ. ἀγοραν σου ἰδωκαν. Ἔξ '᾿Ασηλ σιδηρῶν... σπαρτίον ". 

φριχιας ὑδωπαν" ἐν «. συμρωκπτῳ σὸν ἰσειν. οϊᾳ. : .-. . ὡς οἰκο ρέπρυς, ἐπ ἰανιία οοἰογῷ ορίιπ. απ εἰ Ογιαεία εἰ Δέοϑεῖ--- 

(οἶδεν τοδά.: ΓἼ) 
νεν. 30... μότα πτηνῶν ἱπλεκεων--ὕ]ξ.: ... ἀκ ἐσρείέδαε αὐ ϑοεπάμΆηον. 

γεν. 31. .... δια χερος σου, καμωηλευε---(οἴδογ τοδὰ.: ὨἼΒ2, ἐπ ἐασωγίο νεὶ ἐωνεποίε.--- (ἢ ΔἸ.) 

γεν. 38 .... παϑδαιδαν. 

Υε. Ἀ... 

(ΘὮ σλωωὼς ὁ» αὐτοῖς. 

να. Χαρμαν. (ον ΤΠ Ιὸ ἰὸ τεδὰ ΤΊ, δὰ ἕογ [22 α τεδάϊῃς οχί δὶ )55..) 
. ἐν μαχαλιμ κ. ἐν γωλιμαι ὑαλνθον “. πορῥυραν “. θησαυρους ἐπλέκτους δεδεμένους σχοινίοις ἷν κυπαιρισσινοιᾷ 

Καρχηδονιοι ἐμαορβοι σόν, Θαροτς ἔμαοροι σου ἱν τ᾿ πληθε! ἐν τ. συμμώπτῳ δου, π.. 
γες.:... πιωϊατίαμ, ἐποοίωμογίε Ἀγαοίμ λέ εἰ ροϊψυχέογ τη ραεαγωπιονε ῬγοἰΝοθαΥΝΗ. . . οϑάγοι ΄υοφμα λαδεδαπέ ἐκ Νορο» 

Νονοπέδωι ἐμ. Ναυεδ τιορίϑ Ἀγ ίμβείρεοι μὲ ἐπ ποροίίαίίονᾳ ἐμα--- 

γες. 18. Ὀἷν. τοδὰ.: 2. 

γεν. 31. ΟἿΟΣ τοδὰ.: ὅ5). δορί. : ὁσαν δυναμῖνε σαν, κα. ὁ μέσθος σου ν -. συμμίπεῳ σὸν .. 
.. σασα ἡ συναγωγη.-- εἰ συμράπτοι σὸν ἐπ «. συμιρωώκσων σου, κ᾿. 

να..38.... της Ἀρανυγης σου οἱ κυβιῤνηνω. σου φεβῳ-- αἱᾳ.: ... οοδιν δαδυπίων οἰαξϑο!. 
γαο;. 29. ... “«“ οἱ ἐπιβαται π. οἱ σρωρως της θαλασφης. 

γε. 82. δερί., Ασὐδδο, δγγ. τοδὰ Ὦ 22), "Ἐποὶγ δου." Καὶ λχψονται οἱ νἱοῖ αὐτων .. 
ΦῸ 1 

. «αἰφασιγηθωσα ἐν μέσῳ 

γος. 32. Πόσον τα τινα εὗρες μεσθον ἀσο «. θαλασσης ᾽᾿Ενισοιησας ἔθνη ἀσο τ. πληϑους σαν «. ἀσο τ. συμμώπφου σὰν. .. 
σαντα τας βασιλως--- 

Και. 84. Νυν συνεέτριβης ἷν θαλασσῃ, ἦν βαθω ὕδατος ὁ συμρώκνος σιν. αϊα.: . .. οομέγάα φ α πιαρί; ἐπ Ῥνολωνδὼ 
... ἀἰοί εν επί. 

γαῖ. 35. (Ἐστεσον) ταντῖς.. 

γεὶς.:. .. ἐἑεηρειίαίε Ῥεγουδέ πιατέγωπί σμἱειμ. 
Υ͂ο;. 386. ϑογρε. αἀὰ λέγ πυριος ὁ Θιος. 

ἘΧΕΒΟΣΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΈΚΒ. 

ὕεια. 1-2δ. 7Τῆιε Οἴονν ψ' Τῳγε. 

ΤΊ Ἰδιηοη Δί ο ΟΥ̓́Τ ΤΎΓΟ 18. ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηροϊοα 
ψι} [6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ οἷ. χχυΐ., 8} 18. ῥσγϑρασοὰ 
ἴος ὉΥ 186 171} νόσϑβο οἵ ὑμαῖ σμδρῦοσ.--- ἐγ. 2. 
Ἐὸγ ἴδοι 186 ονοσίσοΥ οἵ ΦογΌδα] θ᾽ 88 [ἢ 6 ῥΓὸ- 
βείϊς Ῥτοϊερείβ, ἴογ 1ιῖφ [η6 ονεγίμσον οἵ ΤΥΤΘ. 
Πλὴ ἣν Ἰατηθη δυο, ἘΧΡΓΥΘΒΒΙΊΟΣ 15 δὲ [Π|6 βδτὴη6 

πιο αίνοπ ἴο 186 ΓαΌτοῖΣ Ρδίῃ οσοδβιοηθα Ὁ 
86 πηϊδῦθε οὗ {86 ὕμπηθβ8 οὗ ἀὐνίπο μἰ 8, ψ ἱς 
ἵγτο μδὰ επὐογοὰ. --- ΠῚ, ὁ. Η. ΜΊΟΒΔ6]18 τηδκα8: 
ἐκ εἰἰαπι, οἱ αἰδὰ.----Ἄ ἐσ. ὃ. ΜῈ ἰδ ἴῃ6 δῃΐγδηοο 
ἰαΐο ἃ οἶτγ, [0 Θῃΐταπος οὗ {86 χαΐθ; δῃά 80 Βόσδ 
ΠΣ, ἴπ6 οροηΐηρθ ΟΥ Θηίσωποοθα οὗ ἰδ δ68, 
ἰπΐο ἢ οι ρϑορὶα δι ἴθγϑὰ ἔγοια {Π| 868, δηὰ δρβὲτ 
πρηϊ ουἱ ἰηΐο [Π6 568---ἰΠογοίοτο [ἢ 6 ΒδΥθΟΌΓΒ ΟΥΓ 

(ροτία αἀπὰ μοτίιδ). ἨΔΥΘΓΏΪΟΚ τχεΐθσδ ἴο 
ΧΥΪ, 2, Αιτίδῃ ἰΐ, 20, 21, πο σρδῖκο σρθὰ- 

. πα! οἱ κωπηλάται! σὰν ἐσσυγνασαν σι σὲ .. . 5. ἐδαπρυσαν τῳ προσωκῳ αὐτῶν ἦσι σο!. 

[ἴοι οὗ ἃ Πογίμοση δηὰ βουΐηθιτι ΠαγΡοῦτΣ οἵὁ ΤΎΓΟ, 
δηᾷ δ {86 βδῖὴβ {{πὴ0 οὗ ἴῃς ἀοῇοί ΘΏΟΥ ΟἸΒΘ ἢὮΘΙΦ 
οὗ ῬΤΟΡΟΡ ΠΑΡΟΌΓΒ οἢ ἴῃ ϑιγτίδη ὑοδϑί. ΗΈΝΟΒΤ,: 
“4 [τοὸπὶ  ΏΘΏΘΘ [δ 868 8. ΤΟΔῚ δοοθϑϑὶ ἢ]6 οἡ ἂἱ] 
βἰάθβ, ἴῃ ἔμ σοη 6 οὗ ἴπ6 ΤὮΘη οἰν! ] ἶδοὰ πνου]ὰ : 
8 Τ το ποηῦ [ογ [ὉΓ ῬΌΓΡΟΒΟΒ οἵ ἔσαάα ἴο υἱβὶξ 
[9 παίοηϑ."--ΕὌΥ ῬΣΦΠ (ἴο ὍὈ6 ὕΒπ5 γμοϊπίθα) ἽΕ ΠῚ 
[709 Θεοσὶ 888 ΓΩνῆν.--Οὐ Γδ5, σΟΙΩΡ. δὲ 6}. 

χχνΐ. 12.---  Ὥνμσδιν, συ Πι ἢ ἴοτ 0Π|6 568 οὗ σποῦ- 

ΟΠμδηάῖθ6 γοαυδηῖΐα ΤΊΔΏΥ ΟΟαΒΙῖ8.--- 6 δ άγοδ8 ἴο 
Τγτο 0] 45 ἊΡ ἴο ΠΕΡ, 88 ῬγΓΘΥ ΟΌΒΙΥ ἴῃ οἢ. χχνὶ. 2 
ἮΘΓ ΒΟΟΤΏΪ ἢ Π]Δ]Ἰοἴουδ ἸΟΥ, 8ὸ ἢέγα ΘΓ σοι ]θίβ 
86}{-εδἰἰδίαοϊίοη. Ῥοσίθοϊ ἐμ ὈΘΔΌΪΥ ἰθ 88 σου ἢ 
88: ΡΟΙΙΘΟΏΥ Ὀδδα 1}, [πδ΄ 18; οἵ μογίοος ὈθδιΐΥ, 
Ὀαΐ ποῖ 88 Μ6]}: 18:6 σοτηῃρ]οἰΐοη οἱ Ῥοδυΐγ. Ο 
ΒΕΙΎΘ ἴἰΠ6 Ῥάσα]]6} τὶς “ΓΒΔ ] 6 ἰπ [,Δτη. 1, 1ὅ. 
Βα 18 ἱπαϊοδίθα ὑμβοσοῦῦ ἀΡΡΈδσΒ ἔχοζῃ Ὑδσ. 4 : 
ἴοΣ ἔδιο “1 δὰ μεσίοοϊ ἴῃ Ὀδδαςυ," ἰῃ ὥϊο τοῦδ 
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οἵ Τυτο ἴα [πὸ ὕμόπια οὗ {πὸ ἀοία 6 (ἰ βου (108 
παῖ [0110 ν.--ἰὰ ἰλ9 Βοανὶ οὗ {86 5868 ΞΞΞ ἰιὶ {ἰπε 
πιϊ 80 οἵ 1116 56, Βιστοιζοα ὁ ἀν ΥΥ ἤάιι} ΟΥ̓ {116 
88116. Ψ΄. Η. Μ|ιο)νὰο} 15. οἶἴοθ8 [6 στον οἵ Αἰοχ- 
δηάονῦ {ἢ ατοαῖ ἴο ἴπὸ Τ γυίδλη αταθαβαιίον ((ὐ- 
τιῦβ, ἱν. 2): Κοβ φιρβοιπ Πεἰισὶαᾳ ἰοςὶ, ψμοώ ἐπδιρίαλ 
ἑποοί ἰδ, ρμεαεβέγο)η, λϊιῆς σα οἰξιεηὶ ρον ἐξ. ---οὰ 
βἰταὶ οἵ ἴοι 5ἰδάϊα βοραχγιῦθ {110 ΟἿΤΥ ἴτοῖὰ {Π1Ὸ 
οοηἰἑποηΐ. --- Τὸ. Ὀοιπιϊαγίοβ, {16 ϑυσίοῦ ἸποΒ } ]} 

οἵ ν0γ2.), τὸ 1π ὑθυυίουν δποϊοθοά ΟΥ̓ {11686.-- 
Ἡρδποο ἴδ ρουϊοοΐη 6885 οἵ 115 Ιοσαὶ ρμοβί ΐοη ; ὑθῆσθ, 
αἰ8ο, {119 ρμοιδούμοϑβ ἀμάογ (}16 ποίϊοῃ οἵἨ 1868 
Ῥαδατα], τα ον σου] σοΠ Ιλ ο 48 ποῖ 
ὨΙΡΓΕΙΥ {1Πι6 ἀγο ἐὑδοῦθγαὶ (που ρ}ὶ ὉΠὶ8. ῬΥΙ Π]4Υ11}), 
Ὀαΐ αἶ8ο σϑῆθγα ἢν [6 οἰνίο ὈραιΥ οὗ ΤΎΤ6. 

γεγ. 56. Τὴ }|8 Γαγίμον Ἰοοῖκς Τ ὙΤΟ 18 8] ροτζοα 
ὈΥ͂ ΟὟΓ μτορ]ιοῦ---αὐογ ᾿Ϊ8 οὐ ὈΘΟΌΪΙΑΣ πιαπηοῦ.--- 
ὉΠΘΡ [6 ἸπηαρῸ οἵ ἃ βίαῦθ- 810. Τὴ6 Ῥα]άοΓο 
(ἢὮπ νοῦ. 4) τηραΐαῖα {π6 ὑγαηϑιζίοη ; ποῖ 1688 (88 
ἩΪυσὶς, δου ον τοιπαγί 8) τύαϑ {116 ᾿πιαρο βιιρροδβίθα 
ὉΥ [}}0 1068] ροβίἐἴοη οὗ ΤΎΓΟ, ---ἰπ {86 πιϊάϑὺ οὗ [ἢ 9 
868, οὐτῆτ τ παι ὉΥ͂ ἃ ὙΠ] ΟΓΏ 688 οὗ Ἰηα88, {116 οἷν 
δὰ 108 ἂρ 66 οὗ ἃ 868 - 8 }0. - Βοοδι89. ἃ 
βίαίθ- 8} }ρ, ποῆυθ 86 ἤπεϑὺ Κὶπάβ8 οὗ νοοᾶ ἴον 
τηδίογί αὶ (δοουθϑαίλνο).---(Ηᾶν. τϑηλαν κα, ὑπ ἴὰ 
ΤΟΑΙΪΥ 1Π6 Ρ]Άο68 οἵ ΤὙΎΤΘ ΜΌΓΘ Τιϑς ΟΥ̓ σοι αΓ 
ἔτοιῃ 1ϑθάποπ, ΦΌΒΕΡΗ. «ἀπίῃ. Υἱ!. ὅ.) --ἼῊ Ὁ 

(ΞΞ Φν, Ὅδαῦ, 1, 9), [86 Απιογίϊα Ὡδηηθ [ὉΓ 

Ἡδοτλομ, ἐπουρὴ ἤομι [μἷ8 ἴπ [6 β γ οἴθν 5686 
αἀἰδυϊη σι ϑηοὰ, ννὰ8 το πουγηθα [ὉΤ 18 ΟΥ̓́ΡΓΟΒΘΘΒ (ϑ1Γ. 
Χχὶν. 17), Ὑ ἢ. 66 σοοοημπηοπάθαὰ Ὀγ {6 ἤτπι, 
ἀυγαῦ]θ παΐατθ οὗ (86 ψοοὰ (Υ1Ὰ61,, αοογ. ἰὶ. 
444).--Τῆθ ἰγαιηθνοῦίκ οὗ πα ν6886], υυἱτὰ ΜΝ Βὶσὴ 
1η6 ἀοϊ ποαϊΐο σοϊῃτηθηοθδ, Ῥγ θη 8 [561 88 

ἀαπα]βέϊο (Ὠ7Π9),---ἴ6 θοδσὰβ οὐ {ἰπιροτβ Ὀοι 
τσ δηὰ Ἰοῖζ, ὀβθρθοία γ ποτ ἴπ6 ψ}1016 ἰβ 
Ταθδηΐ, 388 ἴοτθ. Τῇ τηαϑὲὺ (πηδῖη-ταδ), ἰῃ 86. 
ΘΟΓΆ 66 ἩΪῸᾺ 118 Γεργοβοηϊαιςῖνο σμδγδοῖθῦ ( ΟΙΏΡ. 
ψΟΥ. 7), 18 οὗ τοοὰ οἵ [6 ΠΟΌΪΟΣ Κὶπά, οοάαγ, Ῥβ. 
ΧχΙίχ. ὅ.---ογ, 6. Βαβι, οὐ {86 ἔα μοῦ δι(6 οἵ 
Φοτάδη, ἴτοιῃ Ψδῦῦοῖκ ἴο Ηδγλοη, δηὰ θαβϑίπψατα 
ἴο 1:6 οπϊοτγηοβὶ 11 πλϊΐ8, οἡ [86 ϑοιςῃ- 6 8[ τηουη- 
ἰαϊπου8---80 οΔ]]6ἃ ἔγοπι 115 ΘΚ. [{ ὈΘ]Οη,8 ἴο [Π6 
ΤῊΣ ἢ Ὁτὴ Ἐπ δ ΟΡ εὔλτει εξ οὗ ΤΎτα ὑπ 411} Ἰδηε8 
οοπίτί αϊοὰ ἴο ἢθγ ρΊΟΥΥ. --- Οὐ Ὁ ΞΞ Οὐ Ὁ, νοῦ. 

29, ἔτοτῃ γ᾽, ἴο τον. ΤΊχ6 Θασβ τηυδὺ ὈΘ οὗ ΠΘΑΥΥ͂, 

πῃ Ῥαγ ου]δγ οὗὨ ἥττη, νοοῖ. --- ΣΡ ἰ8 ““ θοαγὰ " 

ΟΣ ῬΙδηῖ,, ἔγοτα Ὁ, ὕο βρ]ἐῦ; Ὦθτε οΟἸ]οοὔ νον, 

εἰν οὗ 86 ὈΘΠΟΊΘΘ [ὉΓ ΓΟΎΟΓΒ (618. 2, 83) ΟΥ̓ῸΓ 
6860} οἴδοσ, οζ οἵ ἴθ ἀδθοῖκ (ΗττΖι6). Ηζΐν. : 116 
Φμλοὶς Ρ]ΔΏΝ-ΟΥΚ 88 ϑἴαγβ, [ἢ6 βοδῆοι ἃ οἵ ἐῃ6 
ταδί. ΜΕΙ͂ΞΕ : {840]6-τοῦῖς, τναϊηϑοοίηρ, ἴοσυ (86 
Ἰαγίηρ ουΐ οἵ {89 δ!ΐρΡ. ΒΑΒΗΙ: ὕπο ποῖπῃ ; ΜΕ σἢ 
ΤΟΟΟΙ ΘΠ ἂβ 1861] τηοτὸ {πη (ἢ6 ΟἾΠΕΙΒ, ΟἿ 
δοοουηΐ οὗ 118 ἱτηροτίδῃοθ ἴοῦ [Π6 νοββ6], αῃὰ ἰΐϑ 
5} ΓΔ Ὀ]ΘΠΘΗ8 ἴῃ Γαβροοῖ ἴο ὅθ δάἀοσγιπιΐηρ ὑπαὶ 
[01] οθ. ὙΠῸ βίτβηρβ ἥ, ἔΝΌΣΥ (6] ρα μ᾽ Β ὑοοίἩ), 
18 ΒΗΥΠΟΥ͂ τῃ041ῆ 6 ὉΥ ὩΝΛΦΣΝ ΠΣ, ἀδυρμύον οὗ 
--Ὑμδῦ ἬΝ 8.“ πῦρρ," ἔγοιη “ὐιξ. Α Κιμὰ 

οὗ νοοᾶ, Βονονουῦ, τησδῦ Ὀ6 τηθαῦ. ΑΒ ἰξ ἰδ ΤΊΟΤΘ 
ΠΘΑΥΪΥ ἱπαϊοαίθά Ὁγ (86 ͵6165 οὗ Ομ ἑοἰἶπι, πὰ ὉΥ 
ἴΠ688 ἃτα ἴο Ὀ6 πηϊἀεγϑίοοά ἴπ π6 ἰαῦθοῦ βοη8ὲ [6 
8] πη 8 δηᾶ οοδϑίβ οὔ 6 Μοά᾽ ουΤΆ θδη, ἘΟθΘΏ- 
τ 16 ΠῚ ΚΒ οὗ ϑαγάϊηΐα ἀπὰ Οουβίοα, δηὰ, υἱτὴ 
ΤΊΔΏΥ͂, ΒΌΡΡΟΒΟΒ {Π6 Ὀοχ-ῖτοΘ ἴο θ6 πιοϑπῦ, ἩΒΙΟἢ 
δ ααἰΐθ σοτημλοῃ ἰῃ [Π6 ᾿διίοσ ἰβἰδηά (ΥἼΚΟΙΣ, 

| “ἥη. χ. 187). 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 

ΤῊθ οχριυβϑίου, ΟΝ Γ, ΠΟΙ 
ραν σα] αΥγ ἀἰδηοῖο8 {πὸ 5] αμ 8. αἰνὰ οοαβῖϑ οὗ 
ὕτοθοο, Βουθδ. οχροβιίουβ υπι]ονπιαιὰ ἰὉ οὗ 
νρταῳ, οἷὐ αὐοουμῇ οὗ {πε οἷά Ρηςιοϊαι, ΟἾΤΥ͂ 
ἰν ἰΐ, Κίτιον, Κίφτιον (ΟἸ 61}, ἀμ οἵ τὸ σαν 
αιὶ ὀοαβία ἴῃ ὑπὸ μοϊχιθυστιοοί, Ηδν, ἰ5. ἴπ 
ἴανουν οἵ {Π|ὸ Ογρυίπη γμῖι5 (ὙἸΕΟΡ ΑΚ Τ, Ζ2{{πῈ 
»ί. ν. 8)-τ- ΝΟΥΥ δυϊθα Ὁ] ; ἰὐγρεῖ8 νὰ ΠΥ ΓΙ ΟΟΪΑΥΙΥ͂ 
Πιπιοὰβ (ον 118 Ἔχ ἢ] πὶ 5}}0- απ Δλς πγατογία]5, 
Το τοσΌ]αΥἽἹ} ϑυοοοσεῖνο ὁοηιμαοῦ στον τῆ οὗ (116 
Ρίῃθ νοι ὰ ἀστοο νῈ}} ῚΠΠ Ἴδε, 4150 118. ἔγηι, 

ΒΌΓΟ ρου τἰοη, απὰ 18. {Π|.Κ οο. Οὐδ. ἴλκοϑ 
[86 "νου ἃ8 ξξῷὸὰ ΝΠ, ϑΒογΌ ἢ -οϑῦδσ. Ησὶς 

ἴἄτονα ἴμ6 ἔχὸ ψογὶβ τοροῦμον, δηὶ τοαάβ 
ΟΡ ΝΩΞ;; νὴ ἰ8 ὉΠ ὐόβθασγ, δμσα 2 

ἀδποίοβ ΒΥ {Ππ|ὸ δι υογἀϊηαῦο ἀδρειιιομῦ 1018- 
[1ο8}}1}ν--τπιοτο ἜΧΟΟΌΥ Θχρτιοϑϑίημς τἰμιῦ ϑἴοὶι ἰϑ 
ΘΠΟΪοΒαὰ ὈΥ̓ Δηούλοτ (Δ Π2, ὕ86 Ρ1Ρ1]: εἶβὸ ἴῃ 

Ι,δῃὶ. 111, 18, ΠΣ Σ Π2, [Π1ὸ ἀὐτον), απιὰ πιάϊοαῦ- 

ἰμς {δ {Π|6 ἱνουῦν ογιμοι ΟἿΪΥ ἐγ ΘΟΒΕΪΥ ἀγοἷθ 
ἱπἰαϊὰ 1 6116 'νοοιὶ πιο οι θα, 7118 ννοοὰ 1ἴδ861} 
τναβ (6 πιαίογί αὶ : οὗ Ὁ ναϑ ὉΠ.6 ο] τὴ τηδ6, απὰ 
ἴμθ Βαμα]ο αῃὰ οὐιοῦ ρμαγὶβ όγε ογμαιηθπῦοι ἢ 
ἸΨΟΥΥ. --- ον. 7. ΟὐμρΡ. οὐ εἰ. χνὶ. 10. Ουἱϊ οἵ 
Ἐργρῖ, ἢ ἰἴ9 ἴδ οι8. Ἰοοιη8, νοῦ ἔογί ἢ “ὁ Θ- 
ἀρδμῖν Ἰΐθοη ᾿ (Η172Ζ.}), ““οαγοϊι το ὑγδϑιι 
(ΗΝ Ω5971.), ἢ ἤονοῦβ αα ψυγοβ.--- Τ]6 ἸΏΟΤΘ 
τη ϊαῖθ ἀοδει ποίου : ἴο Ὀ0 ἕο [66 ἔογ ἃ εἰμ 
(Ὁ), Υἱβὶ Ὁ16 ἔγοτι δία), Ἰθαἀβ. οθ, ἉΠῈ ἽΦΣΙΒΌ, 

ἴο ὑμΐηῖκ οἰἴμοῦ οὗ 58411}5. ῃγονϊ θα 10} ΘΠ} Ὁ] 6 πὶ 
αἰϊὰ «ἰονίοοβ, αἴνογ [πὸ Εσγγ θη [Ἀ8}} 101), ΟΓ γα ΔῸΣ 
οὗ [Π6 καρ ΡΙδοθα ὈΥ̓ [)16 ἀποίθητα οἢ {116 ἔογε - ματὶ 
οὗ 1}. 581}. .---Ἰ λ"ξ 189 [86 τοί ῬΆγμ]8, Ραγρὶο-τοὰ 

ΟἸοῦ,, ἤτοι ἃ 8}16]]} - ὅ5}} (πορρύρα) ἴοιιμαὰ οἡ [ἢ 6 
ϑυτίδῃ πα ΡΘΙοΟροπποϑίδῃ οοαϑῖθ, ἘᾺΒΘ ἰδϊαπάκ οὗ 
ἘαμβΙ, πορογάϊηρ ἴο Φοιοπηθ, γθτ6 ὕἢ6 θα". 8 
ΟΥ̓ 6 Ιοπΐδ 8.8; δοοοσάϊηρ ἴο οοβμασγί, τ} 
Ῥδ]οΡοπμθδυβ, ἴῃ Ὑ]οἢ ψν88 Ε118 (Η61145). Α8 
ἀογῖνοὰ ἔτοιη 8ὺ ρτθαΐ 8 αϊβίδποο, [18 Ῥατγρὶο 
ἤρυνοθ ὮΘΓΟ 88 ἃ ἴογοί χη ΘΟ] ΣΕΥ͂, ΜΠ} ἀοοϑ 
80, ἰηάθθα, ὈΥ͂ Π168}8 οὗ 118 ΒΠ6]Υ οοἰουγοα [αδτὶο ; 

15 Βροημἀϊὰ σο]ου ψ͵8 το ἢ ὈΓΊΖΘα.--- γῦξῃ; 
ΘΟΙΏΡ. δ οἷν. χα, θ.-- -- ΠἼ 9 (Ρατγῖ. ΡΙϑὶ οἵ ΠὉ5) 
8 88 οονγογίηρ οὗὨ [116. 8η}0 ἀῦονα ἀθοκ, ἀραϊηδὲ 
[ἢς Ὠραῖ οὗ [18 Βυῃ. 

 Γ. 8 ἔοττηβ ἃ ἰγαπβίθοη ἴο {86 τηδηπίην, ποξ 
οὗ [06 88ὶΡ, Ὀαϊ οὗ ἴπ6 Τυτίδη δια ε- οηϑεϊ πτίοη. 
Ζίδομ, ἴμ6 οἰάοεῖ οἰἵγ οὗ Ριουϊοῖα, ου Ὁἷ8 δοοουπῖ 
ἀοδισπαίοα “6 [ἢ6 πιοῖπογ,᾿ δη Ασνδᾶ, {πὸ ἰδαπὰ 
Αγδάυβ, ϑηζ σον οονογοὰ ὈΥ ἴδ ΟἷἿΥ οὗἩἨ {πὸ 886πὶι6 
ὨΔΠΙ8,---θῆσα ἃ βοοοῃὰ ΤΎτο, ψ ὨϊυΝ, 88 ἀϊὰ 4155 
Ζίαοη, αἰ ναγ8 θ5864 18 οὐση εἰ ηρσίοπι, -- Βεγγ 
ἴο ᾿]1υϑέταῦθ ἰπ6 σοτμητηομ να] χαργοβοη θὰ ὉΥ͂ 
ἘΠῸ 686} σομ τ] ας 1185 Βηδτθ οὗ Βεὶρ ; Ὀπὲὶ 
ΠΠαδῆγαῦθ 4180 ἐδ γοϊδύιοῃ οὗὨ [86 βαύθταὶ ρῥασγϊθϑ, 
ἴη8 ΟΔΥΒΙΊΘΩ Ὀοΐηρ ἔγοτη ὕθοϑα μδοθθ, Ὀπὲὶ 186 
᾿ιΘ] πιϑτάθη (οαρίδί 8), ὑμο86 8}. 1116 π᾿ πανυϊρατίο, 
ψοτὺ Τυγίδηϑ, 80 (Πδὲ ΤΎΓΟ βίλη 8 ἰογίἢ 85 τἢ8 
ξυϊάϊπς ἐπι Ποπθθ. Απα 80 8180 πὶ νϑσ. 9 ἤρχυσε 

6 διυησίοηϊΐθ; ΠΟΥ ο͵ΤῸ [ἢ6 ΘΧρεογίθῃσθα, ἂρ- 
ΤΟΥ͂Θ τηλϑίουβ δη ἃ 511}|οὰ δγοὶ ἰϊοοῖβ ἔσοτη αϑδδὶ 
ὙὙΠΟΙΘ ᾿88 ἴἢ6 Ὀιυιτία)]- ᾽αοα οἵ Αἰοπίβ, νΏθηδα 
1 Π8126), ἰῃ ΤΎΓΟ, δα ρ]ογοιὶ ἴπ [8 ΤΥ 6 ἴΌΓΟΘ. 
Οομρ. 1 Κίηρβ ν. 82 [18]. ΕῸΥ ἴΠ6 δ] θροῦν οἱ 
186 8μῖρ, {6} εἰν ἀο λνα μοι ἴῃ ἈΘΑΙΣηρ Ὀγθδοθοδ, 
ΤΟΠΟΥΔΊΌΙΗΡ, ᾿ΠΒΊΔΏ ΟΥ̓ ΤΟρΑΙ ΤΙ Ωρ ΓΠδὶ 88 ἀθσαγοῖ, 
8 ἀγάπῃ ἱπῦο οοῃϑίἀογαϊΐοῃ. (ΜΑΥ ἴθοσο ποῖ, 
Βονονασ, τ 0.4] θ6 ταθαμΐξ ἴο Ὀ6 οοπνογοθά δὴ ἱμα- 
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ροσυίοη οὗὐἨ [Ὁ ΒηρΡΓΘΏΔΟΥ ὙΠ Τύτο ἴῃ [18 
μοι ο) οχογοϊδοά ἀροὸὰ ἴΠ6 οὔπογ Ῥηωηϊοίδη 
κἰαίϊοα ἡ Βυΐ ἴῃ δοηΐθησοο ὑμηΐ [Ὁ]] ον ἰηἴτο- 
ἀποε8 ἴδ ῬΓΠΟ: Ροϊηΐ, ἴον Πσἢ 41} τΠαὖ Ὁτο- 
οδάθθ 88 ΤΠΟΓΟΙΥ͂ ρΓΟΡΑγαίοσΥ,, δι ον, ἰΠδὺ Ὑγτα 

ΔΒ ἃ ΤΔΘΤΟΔΙ 10 ΡΟΥΤΘΣ. -- ἷ8, ἴῃ [86 “6 οΓΑΙ, 

δεδθ, 80 ἀοβίχπαὶοα ἴσομλ ἴμ6 “8ι}},᾿ [ὉΓ 868 
(ἅλως, ἴτομῃ ἅλε). ΤΎΓΟ ἱπο]υάθά, 88 ἐΐ ψο6Γο, 41} 
πον χαιϊίοη ἴῃ ἰϊ66}{, [Π6 868- ψου]ὰ νν88 118 ἤδοῦ. 
(Εἰτζια : ἰογοΐμηι τπμϑσοδηΐ - ν6889618 116 δα αἵ 
δηυοΐοσ. ἨΈΝΟΒΤ.: ἃ]} πὸ Τγτίδβ νὰ (Π6ὲγ 
ΘΟ]ΟὨ 68 ἃΓΘ, 88 1ῦ ψ6Γ6, ἴῃ 818 ὁπ6 ρίδηΐϊ 81}, 68 
[διὸ 7011γΥ-οαῖβ ἴῃ Δ ΟΥΣΏΔΙΥ ἰαῦρα Βϊρ, δηἃ ΔΓΘ 
δε!ξ ουὔῦ τοι ἰἰ.)---3, ““ἴο Χο δησο," ΠΘΠ06: 
“ἴ΄ο ἰγβάβ," 

γογ. 10. Βείογε [86 τηδΐη ὕθῃἀ θη οὐ ἰηάϊοαϊοά 
ὍΔ ρίνοη ὙΑΥ ἴο, 6 ΓΟρΡΓοβθη ταῦ [ΌΤΙ 8. ὈΔΟΪς 
ἴτοιῃ ἴῃ 1 οὗ (λ9 Βῃ1Ρ, ΤΒΓΟΌσὮ 8 δ} )8512- 
ἱηὴρ οἵ [6 πα  Π ΑΓῪ ΘΔ ΡΟ οὗ ἀδἔθῃοθ δηὰ οἤθ ποῦ, 
πῃ νΐϊο ΤὙγτὸ ῥγαθα μοσϑοὶΐ, ἴο [86 ὑεριπαίπρ, 
διὰ 80 ἰο ἴδο ΟΣἹΥ.-- δ (Ῥάγεβ, ΕὰΓο8, Εδ.Β, 1ὰ 

[06 σαποίξοττα ἱπβογὶ ρομ8 Ῥᾶγαφβ) πηυιδὺ Ὀ6 Ῥοτβίδ. 
Ηϊσὶς οοπίδηαβ ἴογ ἔποθ8 0, 1π ῬΓΠΠΆΘ ΑΙ {ϊΠ168, 
το ἴῃ Αἰτίοα. Ἡδοδηρδίδῃ 88 4150 Ηᾶν,, 
οἰἀ8 στην Νὴ (μεῖς Αϑἰαϊίο οπαγβοῦοσ, δπὰ 38 

Βανίηρ οὐθὴ ἴπθη ῬὈΓΟΌΔΟΌΪ ϑηϊοσοὰ ἰπίο 60ῃ- 
ποσου ἢ ἴῃ 6 δηϊὶ - ΟΒαϊἀδίο δοδ πο ἱπ ἃ 
τεϊαϊίοι ἴο -ἴῃθὸ δγαῖ ρόστῃ οὐ ὑμὶν Ἰδαίου 
Υἱεϊοτγουβ Πρ οὗ [86 8} 1614 δσαϊησί [86 ΟΠ Α]- 
ἄθδῃ ἈΒΟΘΠἀΘΠΟΥ͂ ; ΘΟΙΏΡ. δ᾽ οἢ. γἱ}1. 16. [πὰ πὰ 
ῬΒαΐϊ τὸ Αὐγίοδῃ ροριυ]αίίοῃβ : [86 ἴοττηθσ, ποῦ 1ἢ6 
βοῆς γα ἴδῃ, ΤΥ Μ76}} που ἢ 6 (86 Ηδηὶς 
1.υὐΐαι (φη. χ. 18); [16 Ἰαϊζοσ, {π6 [ὐ γδηϑ οἵ 
Δ Παὐγ---- ΟῚ Ὑ76}} ΚαΟ 88 βοϊ ἀἰθτθ ἴῃ ἴδ} 

Δ ἢ ΒΙΤΩΥ͂ (1 6γ. χὶνὶ. 9). ΕἸΤΠΟΡ ἴο Ρἱοϊγο 
[6 ἰδτ-οχίθηδιηρ τοϊδοηβ οὗ ὑπὸ ΤΎΤΙ Δ τη Γοδα- 
116 ῬΟΎΤΟΥ ΔΓῈ ΠΟΥ͂ ΠΑΙηΘα, ΟΥ Ὀθοδαθο [6 ποδί 
(οτεῖ χη ἀπλοης [86 ἰοτοίμη ; 88 ἱπ Βοτηθ, ἰῃ ΒΥΖΔΗ- 
ἔθτα, ὑἰμΠΟΥ ΓΘ ῬΌΓΡΟΘΟΙΥ ἰάθη Ἰηὐο ΡΥ, ψ ΒΘῖΠοΣ 
ἴον ΑἰθρὶδῪ οὐ 85 ἃ βϑου Υ δραϊπϑί ἰπίδγῃδ) 
ζαπιη 8. γἴο ᾿Ἰδατι [88 οχίϑπρ τοδί οπβ Ὀεδβὲ 
ἤοτὰ Οαγίθαρσο. Εἰσἢ Θηουρσῇ ἴο ΡΑΥ͂ [86 δοδβίϑ, 
ῃιθ6 ΤΩΘΓΟΘΠΕΓΎ ΔἈΤΊΩΥ δοουγοα [ὉΓ [06 ΤΎΓΙΔἢ Τη6Γ- 
Ομδηῖ ΔΌΣ Υ ἰο ΗΪΥ δἷὶ8 ἱταῆῖο; ἢθ ἰουπὰ ἰπ ἰΐ 
ΤΟΙ ΠΑΓΥ Ῥτούθοϊίζου. [ὉΓ ἰβ βου ]διηθηίβ, δὰ δά- 
γαπίδρα [Ὁ ῬΓΟΒΘΟΌΠΙΠΣ ΠΟῪ υπάογίακίη ρα. 
{186 δηρίηρ ὉΡ οὗ κῃΐθ] ἃ δηὰ Βοϊσηϑῦ 15 ποῖ ἃ 
Ῥοριΐςδὶ Ὄχργθδβίοῃ,---ἰ Ποῖ ΔΙΤΏΒ ΤΕΓΘ ΓΠΥ͂ ΔΓΙΙΒ, 
1πεὶγ σοπα 6818 [Πὲ 6, ΟΥ ΒΏΘὮ 116, --οῦσο πλυϑῦ ἐμ η Κ 
οἵ ἃ τη ἢ] ἈΤῪ ουδίοχῃ, ιι5 ὑο- ἀδὺ 5111} [Π|6 ΔΙΤΩΟῸΓ ἰ8 
ἘΠΕ ὮΡ ῬΏΘΗ {Ππ|6 ΓΘ 8 Ὁ δβοσνίοθ. ΤῊ μαγτίβοη 
οὗ [86 οἰζγ ἴμεν ἀἰὰ ποῖ ᾿ἰΚοὶγ ἔοσττῃ (Η]Τ2Ζ10), 5 
γον. 11 5ῆονβ {μα [16 ρτοὐδοϊίοῃ οὐἨ {π6 οἱ ἐγ τνὰβ 
οοτητη το ἴο ἀοτηοδίϊς δηὰ 4}}16ἀ ἴτοορβ. Βαϊῖ 
ὙΠδΐ ἡ γα ἴΠ6 ἀφδιηδάϊη ἢ Ηδγογηΐοῖκ Ἔχρ]δί δ 
ἴδε νοτὰ ἔτοτῃ [}6 ἀϊαϊθοῖ ὈῪ ““ γα] δηΐϊ," ““δυάα- 
οἷοι," δὐὰ πα τμαῦ ἰδ γα Ἃ7ὴ60 ἰδνουτγίο 
ΘΧργοβείοῃ ἴῸΓ {1:6 πδίϊομαὶ πὲ} 16, 48 ὕπογθ τ᾽ 8 
ΔΙΏΘΠΩ [6 (ἰΔΥ  αρσίπὶδηβ ἃ ““ϑδογοὰ ποσί." ΤΤὴ9 
Ἰαϊζογ, Ὠονονοσ, ϑου]ὰ ποὺ 6 ἀρδίσηαίοά (86 
ἔτοροτ ἔτοορϑ, ἰῃ οοπίγαδὶ ἴο πὸ τ26 τὶοϑ 

δη06 ΗΈΝΟΒΤ. : ““ ΒΟ]α οἰ απ ΐοΠ8 " -- ἃ ἱ 
ἀεκισπαίίοη ἴον 8 βοϊϑοϊ θαπὰ. ΗΙΤΖ. : “" ἀδϑδσίθιβ 
ἔτοτη [886 ποὶρβθουτγίηρς σοσηῖτίοθ, ἴο βοτὰ ὑπὸ 
ΣίοΝ ταρυ ]1ς οἴϊετοά τῆοτθ [πυοῦγβ Ὁ]6 οοπά  ἰοἢ8 
ἴδδη τὴ 6 τ θα ἘΠΕΓΘ ΤΑΥ͂ Ποῦ Ὦδνθ Ὀδθη [Π6 
Ἰηλστίηρ οὗ ἴἸ6 οτἰχίηδὶ ΡΛ Ὦ), ὙΠῚ} τοΐογοποθ ἰῸ 

Οδπὶ. ἰν. 4] [7 στυϊβὰ οχροβίὕοσβ πιδὰθ ουὖΐ οἵ ἐδ6 
πογὰ μἱρτηῖθα --- ἴσοπὶ ἼΩΝ, δῇ οἱξ, ᾿μασζοίοσο 6}}- 

Ὠὶρἢ---Ὀδοδιδα ὑνν ΒρΡοδγοὰ βαροῇ ἴῃ [ἢ 6 ἴού οΓ8, 
Ούμοτβ σοπ͵᾽ οξατεὰ ἃ ραγίϊουϊαν Βα ηϊοίαη Δ] θὰ 
ῬΘΟθΪΘ ἴο Ὀ6 τιϑδηῦ Ὀγ ἰΐ (Οπ|616); 1π6 Ταιραμα: 
Οδρραδοσίδῃβ. Μοίοσ, ψ ἢ ἂη θγ6 ἴο ἽΩΡ, 6χ- 
Ρ]αΐἢ8 ἰξ: ““46 ροϑί8. 6 τηυδβὺ ἴθι τη 6 Ὁ: 
“ΤΊ 50η8 οἵ Ατναιὶ δηὰ ΠΥ ἴοσοο Το γθ οὴ (ἢ 
ψ 8118 τουπὰ δου, Δηὰ μοβῖβ 1 ΤΥ ἴονγογβ.᾽}--ἰὶ 

ἷθ ἴο 6 τοιπιδικοὰ δαὶ ϑϑυΥ 18 8 ποῦ]α βῃϊο]ά, 
ΜῈ1|6 ἴῃ νοῦ, 10. ΟὨ]Υ͂ ΘΟΠΠΔΟΙ) ἈΓΠΙΟῸΓ 18 ΠΠ6ἢ- 
(ἰοηθὰ. 80, ἴοο, {}ὸ Ἰδιζιυυρο τβοβ; Ψ1}116 10 18 

751: ἼΣΗ, ἢοχο Ὁ 18 'πτον ἐοῃ ; 16 Βοπὶθ 
ΘΘπιθηῦ 18 ποὶμηϊοποθά, Ἦθηςθ, αἶδο, ἱπϑίθαα οἵ 
ὙΠ ὉΠ), ὙΒΊΘΒ ἰδ 88 τη} ὁ8 : ἐὺ οχπιδσηθη θα 

896 (οἰ. χνυὶ. 14) 108 ἴο Βανθ ἀϊδίδηϊ οῃθ8, 
[οτγοίζηογβ, ἴῃ ΠΥ ῬΑΥ, ἴο ἀο ἴ:66 βογυΐοθ, ΠΟῪ 10 ἰ8: 

ἽὉ" εἐδῦυ, ἴδον οοτρ]ο θᾶ (ὮΥ Ὀθααΐγ, [οιταϊην 

δῇ [06 881Π)6 (ἴπη6 ἃ οἾο86 οἵ ἴδ: ἀοἴα1]6ὰ {μεῖηθ. 
γεν. 12. ΤῊ τῃθτοϑῃ 16 ροῦν οἵ Τγτγο Ὀορίη8 

Π6ΙΘ ; ΘΟΙΏΡ. Υ-. 9.--- γι ἰδῃ, 1.6 Ἰηοϑῦ τον θα 
ΤηδΊύ οὗ ΘΟΙΏΠΊΘΙΟΘ ἰῃ (δ6 ΝΥ ἐβῖ, ἃ ΟἿἿΥ «ηα αἰδίγιος 
οἵ ϑιραΐη, Ταγύρδεδυβ, Ὀοῦνθοη ἴἢ9 ὕψο του ἢ 8 οὗ 
Γ6 Βωῦβ ((ὐδάδ]αυῖϊντ). [10 γε ἢ ΤΎΧΘ 
ποῦ 80 τη 6) ΌὉΥ τρλοϑῃ5 οὗ ὑβίηρθ Ὀγοισῦ ΓΔ ΠΥ, 
88 ὈΘΟΔΏΒΘ ἴδ6. [Ὁ] 688 δηὰ ναοὶ ν οὗ ἴθ Τγτγίδῃ 
ὍΑΙΘΒ, [06 οοϑέγ, τἱοὶι δι 6108 νοὶ πὸ ΤΎΤΙΔῺ 
γ 8868 Ὀγουσ ῦ, νογθ ρίνοα (12) ἣν Ῥαυμοηῖ [ῸΣ 

ἴη0 δὐυπάβποθ ἐῃ Ῥγθοίουδ πλϑίδ]β ἴοσ Ψ16]1 ΤᾺΓ- 
ἰ6888 Ἧ828 ΓΟπονθα ἰἱῃ ΔΗΠΟΟΣΥ (ΒΊΟΡΟΚ. τ. 
8ὅ 5βα.; ἤἴΤΗΑΒΟ, 11.; ΡΝ. Μὲ. Ναί.). Βαῖ 
ἰϑᾶθσ ἀργθοβ θεῖον τα ὑπαῦ ἐδ τηθγο  δηΐ, 
10 νγὰβ ἃ Ὀαγίογ. ἀθδ] η, 88 88 ὙΟΥΥ͂ ΘΟΠΙΠΠΟΠΙΥ͂ 
{8:6 6488 ἴῃ δηύ αυ ῦγ. --- 2} }}} (ΟὨ]Υ ἴῃ Ρ]ΌΓΑ]), ἔτοτα 
Ὅν, ἴο Ἰοὺ γμο; διὰ ἴθῆθὼθ Ὀοίξογ, ψὶ Ηρ, 
ἩᾺ 88 οηυδὶ ἴο ψΑ͵ΟΒ, (Π8η, νὶῖὶ Εννα]άὰ, 68 
“.84]6."--- ἐγ. 18. δανυδὴ 18 [06 Ἰδπὰ οἵ ΟὙθ606 
(Ἰοπἷ8); ΤῊΡΑΙ, οἴδη Ἰοϊμοὰ νὴ ΜΟΒΏΘΟΝ, 819 
τοχοίθον 86 ΤΊΡΑΓΘΙΙΣ δὰ Μοολὶ οὗἉ ἴδ δῃο!ἐ ἢ ἴϑ, 
πῃ [ωΡ886} Αβἷ8,---Ἕἢ6 [ΟΥΙΔΟΥ ἴο ἴὴ6 νοβῖ οἵ [6 
Ἰαϊῖοσ, το ψόγο {π6 ἱῃμδὈ Δ 8 οὗ ἃ ΤΩ ΟὈ ΤΆ] ΠΟ 8 
Τορίοη Ὀούνεθῃ [Ὀογία, Αὐπιθηΐδ, δηὰ (Ὁ]0}}18, 
ΤΊΘ ϑῃυτηθγαίίοῃ οὗ 186 ἰγϑάθυβ ἴῃ ΤΎΓΘ᾽ Β Π16- 
ομδηἀΐδβο ζυγη8 πον, ἰμογοίοσα, ὨΟυ ἢν ΔΓ 8.--- ἢ 
ΒΟῚ1Β οὗὁὨ τηθι, δἰανο-γαβὶς, [Γ τὸ πᾶν ποῖ ἃ 
βΒρ6 οὶ] οα8θ ἱπ 2οο] ἱν. 6 (ἔπηρ. Υ. 1. 6), ἴθ 
ἰδ ψα8 τϑοϊργοΐζαὶ, Ηᾶν. 18 οὗ ορἰῃΐοη [Πδὖ ἔθτμδ]6 
βϑίανϑβ ἴτοὴ αἀγϑθθα ψοτὸ οὗ οἱὰ ΠΙΖΠΪΥ δϑῃπγαῖοα ἰη 
[6 Εαβί, αῃά, οἡ ἴΠ οἴ 6Γ 5146, Τγ8]6 8]ανθβ (ἢ). -- 
Εον 6 σΟΡΡῈΣ (ΟΣ ὈΙΔΩΒῚ δίλοὶθα, Η ὐζίρ πιά 98 
ἀσοουηΐ οἱ ἔπ ϑῖηθ ΤΙ ΥΩ, 88 ΜἨἘΠΙΪ δἃ8 τὴθ 
ὨΘΙΖ θου ΓΒ οὗ ἴπ Μοβοιῖ, {86 ΟΠ γ68, πὰ τϑ- 
τηδΓκ8 ἰπαὺ ἴο 18 ἄδγ [1160 ΟΟ]Ο Δ πλουπίαὶἢ8 
ἴῃ ΤΥ Όοβαη οοπ δὶ ἀποχ δυβῦθα 111} 68 ΟὗὨ ΘΟΡΡΘΓ. 
Ηδᾶν. ποίίςο8 ὑπαῦ ἱπ [6 ἈΠΠῪ Οδιοαβίδῃ τορίοη 
ἱΒα ρα Ὁγ ΤΑ] δηὰ Μεβηθοῖ, {[Π6 Ρ6ΟΡ]6 μᾶγθ 
ὈΘΘῺ ΘΝΟΙ ἀϊδίου δ 6 [ῸΓ {]ιεῖγ Ὀθμαΐγ, δηὰ [μδὲ 
ΚΒτουμῃ 4}} ὔπηθ ΠΟΥ παν Ἐθθη ποθι! ῸΓ δοπι- 
ὮΔΟΓΟΘ ἰῃ δἰανοῶ (966 ΒΑΒΤ, βλαίερ.). Οὐοληρ. 
Ὀοβῖ 68, δὖ νοῦ. 9.--- Ἴ οσ. 14. ΤΟΘΆΣΤΩΘΔΕ 18 Αστη θη δ, 
-- Ετότὰ [89 Ποτιβ6, οἰ πον οαΐ οἵἁ [8 ΓΕΒΊΟΠ, ΟΓ ἴη8 
ΤΆΘΘ ΟΥ̓ ΡΘΟΡΪ6 ἔγοιῃ 1[(3). ΑΥ̓πΙΘμΐ γγα5 ἀἸ8 Πρ 18}.- 
δα ἴον 118 Ὀγοοάϊπς οὗ Ὠογβεβ. ΗἩθτοάοΐυα βρθι κϑ 
οὔ 18 δήθ68 (1. 194). ---- ΣΌΣ ΝΟ, ιἰϑυΔ}}7 
εγαῦσαῦ Πότ δηὰ γα ἰπρ ᾿ΟΓΒΘΒ.--- Ἶο ον. 16. ΤῊΘ 
ΒΟ:8 οὗἩ Ὠσάδη, οοοαϑίοποα ὈΥ ΠΣ δοίΐπᾳς Ὀείοσο, 
τῇ ἴῃ Ουβηϊῖ6 Ποάδηϊϊεθ (ὅδ. χ. 7), 85 τηἱα]9- 
τ ἴῃ 6 {ταὰθ. ΑΒ βυοῖ, δῃηὰ ἃ8 σϑργοδθηΐδ- 
εἶνοβ οἵ ἴη Ἰαπά-ἰγαρὰδ ψὶῦ ἢ} ΠῚ σαγανϑῃβ, γοῖ 
458 ἰάθη 64) τὶ ἔπο86 ἔῃ γοσ. 20, δίποθ ϑογιρίυσθ 
Ἰηοῖσο ΟἿΪῪ οὗ ομοὸ Ὠοίδῃ, (86 Ασωθέδῃ οὔθ, ἰδ 6 7 



95)0 

816 τορατἀ ὦ Ὁγ Πεηρδῖ.; Ὀυὺ ᾿ δά πη18 οἵ Π0 60ῃ- [ ας Ὀδθὴ βυρσροϑίθα, 4180 
ποούΐοη οὐ [ἢθ οὗ θ)εάδῃ αἰτϑοῦν ἢ (886 
ΤΏΔΏΥ ἰβαμ δ, ()η (Π6 ΟΠ μδηαᾶ, Ηᾶν., [οἰϊον- 
ἱπρ Ηδθιθῃ 8 συϊάῃοοσ, ὑ81}}8 οὗ ἃ βου Αταΐϑῃ 
ἐστὶ, αῃὰ ἴῃς ἔχγοθ Βαλιγοίη ἰβίδπαϑ (ΟἜΒΕΝ.; 
“6 ῬΟΥΠΔρ8. ὑπ ἰβ]δηὰ Ὀδάθη 7), οἡ {16 ννεϑῖ βἰἀθ 
οἵ ἴο Ῥογβίδη ΟἿ, ΠΘΓΟ ἡ οΓῈ [ΠΠ 6 “ἦΤΊΔΏΥ Οοαϑίβ᾽" 
οἵ ὑῃ6 Εαϑὺ [πάϊ05, τ  ΙΘῊ [86 ἀγίϊοῖθβ ΤΣ θἢ- 
Ἐοπρά οὗὨ ἱνόυυ πὰ ΘΌΟΩΥ͂ ΘΙ Μ6]}} δαυϊϊ, ὙΠ 
ἩϊΖίρ, αἰ8δο, 186 Πεάδηϊῦεβ δγὸ [86 ὑγδάθσβ τ ἢ 
Τγγα ἰῃ ἴπ6 βου -δαβί, ἤτοιῃ ἴῃ6 Ῥογβϑίδῃ αὐ] 
(184. χχί. 18). Η τὸ βου] υηάἀογβίαπα ὈΥ̓͂ ΩΝ 
ἰβ]ῃη β, ννθ πηιιϑὺ ΒΌΡΡροϑβο 1 ἴο Ὀ6 8414, [Πδὶ ψ μδῖ 
106 ΘΕΓΆνᾺ9 ὑγαπδβρογίθι δα 4]530 ἠὲ το Ὀδοη 
ΘοηνΥεὰ ὈΥ 8684. Αὐοοογαάϊπρ ἴο ΡἈΙΠρρϑοα, ἱξ 18 
τηοραηῦ ἰμδὺ ἰθοβα σᾶγανδὴβ οὗ [06 [ΠαἀϊΔὴ ΜΆ͵ΙΟΒ 
οοπίδἰηοὰ Οἴμο.Β 4190 ἔγουη αἰβίδηϊ 868- οδδὺϑ τῈ- 
Κυονπ ἴο 8.- ἽΠ Ὁ, δοοογάϊηρ ἴο Ηἰϊζὶρ ὕἴο ὉΘ 

ἰπίοα δ ἃ μῬαγίϊοὶρ]θ (3), 18 Τ ογ 86 ΟΥ 
6, ἴῃ [ἢ6 8686 οὗ 86 ἀρϑίγασί ἴοσ [ἢ 6 οοῃ- 

σσοίθβ. ΤῈ δὐάϊιίοη: οὗ ἰδγ πα, ἸηλΥκΚ8 Τὴ9 
ἀοερεπάθηοο, {86 ἰηϊοτταραϊαίο ϑοτί οὗἁ ἰγϑ!6 ; ΠΥ 
ὝΟΓῈ ροηΐβ ἴον ΤὙΤΕ.--- 6 ΠΒΟΣΏΒ, δορὰ οὗὨ ἱΟΣΥ, 
βἷησο ἰδ τὰ ὑπο τοί οὗ [86 δἰ θρῃβαπέ, πχυδὶ Ὀ6 
Ὁπάοτγαίοοα ὈΥ͂ ΨΑΥ οὗ σομλραγίβοη. Ρ]ΣΩΥ͂ σθοορ- 
Ὠἶἷ868 ἰδ 848 αδπέδβ, αἀπὰ γοῦ ὩΔΙΉ685 1 εὐγῆμα 
εἰερλαπέδ. ἸΤῦ 18 ΘΟΙΙΟΪΥ οοηηθοίθα τ 10} ΘΌΟΠΥ 
(ίοορνγοβ δεθμηα, τ ἰοῦ Ἦδδ τ 6 Ὀατὶς, ἀδΥκ 

Ὦ Ἰοανοβ, δηὰ τηϑάϊαγ- ὑκκα ἔγαϊ}). ΕῸΣ Ὀοί, 
ΤὨϊορία ψ͵δϑ δι οῦβ ἰῃ [6 οἷα ψοΣ]ά. --- ἼΣΟΝ 

(ον) Ἵ2 09) -- οὐ. Ἡυρἕο]ὰ ου Ῥβ. ᾿Ιχχὶϊ]. 10--- 

τηὶρμῦ, τ ἸΣΝ (ἴο Ὀτΐηρ Ῥαοκ, σοβϑίογθ), Ὀ6 
ππαογβίοοα ἰῃ [ἢ6 86η86 οἵἉἨ ἃ βΒοτί οὗ {τὶ υῦδ, βίη 66 
Ὑγτὸ νου ]ὰ ταργθϑθηὺ ἤθυΒο ἢ 88 ανίηρ, ἰπσουρὴ 
ΟΡ ΙΩΘΤΌΠ ΘΗ 4186, τπη8416 [Π6 Ῥχοάᾳοίβ οἵ 41] Ιδῃ 
85 ἰἴ ὙΟΓΘ, ἐγ ΪΑΤΥ ἴο ΠΣ. [ βυϊϊ8 ιν ΣΥΝ 
(ραγιῃθηῦ),, ΒΟΎΘΥΕΣΙ, 88 ὙΠῸ} ΣΦ, ἴο ἐς οὗ 

ὈαΙΐογ, ἴῃ ἩΠΟἢ [ἢ 8 νά]ὰ6 οἵ 80 ροοὰβ ρυγομαβϑοὰ 
ἐδ Ὀγουσῃῦ ὈδΟΚ, τεϑίοσϑα,. 

ας. 16. Τμοβθ γῆ σοδᾶ Εάοσα [{Ππᾶὺ ἰ5, ἰηβιοδά 
οὗ Ατάϊω, πο 88 ἀοπα ὈΥ {86 δερῖ., οχὶδί8 4180 
ἦ) ΒΟΥΘΤΆ] σοὐΐοοθ, δηὰ ἷβ8 ἢ ὐλώ ἐδὼ ὉΥ Εν Δ]ὰ, 
Ἡϊ σὶρ, οἷο. οοποοῖνα {μαὺ Αταπι ΑΥ̓͂ ἴοο ἴδ ουΐ 
οὗ [Ἐ60 ΨΥ ἴτοῃῃ Ὀράδῃ, ἴῃ ὑμ ἀϊγθοϊΐου οἵ 
1886] ([); 6180, [παὶ ἢχϑὺ ἰὴ νοῦ. 18 ἱΐ ὀοιηθβ ἴῃ 
ΥΘΡΌΪΑΓ ογάοσ. Εδοιλ, ΠΟΎΟΡΟΣ, ἀπὰ ἴῃ Ῥαγ  οΌ]ΑΓ 
Ῥεῖτα, 88 ἱτηροτίδηϊ 88 ἃ ροοαδβ διηρογία μη. Απὰ 
ποῦ 1688 80 ἷὋ8 Ασϑῃ), ἐ.6. ϑιυτία, ἴῃ {116 τιον 
861180 Μοβοροϊδηγία, ἴὉΓ 8ὴ ἀρθησυ-ταῆο. ΤῊ 
ϑΥτγίδη8, δοσουάϊηρ ἴο Φογοῖηθ, ΨΟΥῈ ὈΟΓΏ ΠΙΟῚ- 
οδαμῖθ, πιϑ]γ ἰηἴοηξ οα 1 ψαΐη8, [ὕοχι ᾿οαὲο 
Ῥεγηιαπεῖ ἐπ ϑυγὶδ ἱπροηίζιϑ ποσοίἑαἰλοπὲβ ἀτάογ, 
φιὶ ρΡεν ἰοίιην τηπιπάϊα ἱμογὶ οσμριαϊέαίε αἴϑοιιν- 
γαπέ, εἰ ἑἰαπέατηι τπογοαπαάϊξ λαδεηξ υεδαηΐαηι, εἴς. 
--ὖνὸ Ὁ, ἴου νυ δίς, αὖ νοῦ. 12, ὕμθτθ ἐβ 

γπ 09 Δ, ἀεβὶρηιιαίεα 8 (γι ϊβὲ16) τγοσῖὶς, τηδηπ- 
ἴδοϊυτοα ροοῦβ. ΟΔΕΌΠΠΟΙΘ (53), 8. Ῥγεοῖοιβ 
δίοπθ; 8660 αὖ ἔχ. χχυ]!. 18, Οὐ {ὁ τεϑί, ΘΟΙΏΡ. 
δὲ γ6Γ. 7.--ὍὯῶ ΔΡΡϑΑΓΒ ἴο ἀδβίρτιαϊο ἐπ 9 Ξβγγίδῃ, 
ἴῃ οοπίτδ ἰβυϊποίίοῃ ἔτοτη [89 Ῥεγρίΐδαι ὈΥΒΒῸΒ 
(νοῦ -ἰκο ποδὶ νι μἱῖθ οοὐίου 1--- ΒΑΌΥ]ΟΣ τγ88 
ΤΕΠΟΝΠΘα [ῸὉΓ 1ΐ8 γΘΑν]ηρ,, 88 ἰΐ γγὰ8 4180 ἃ τῃδτίκοῖ 
ἴον Ῥτθοΐοιιβ βίοῃθα.--- ΠΣ ἢ, Ῥαγῖ. δοῖ. Ῥ]Όσ, [ῖῸυ 
ΓΘ; Ηεηρβί. : ῥγεοίοιιβ ἐμίηρα, γι μδὲ βίδηᾶθ 
μρἢ, ἰδ δ] 16. 1Ιη Ῥαγίουϊασ, τοὰ (ἀδυκ) 
ΘΟΓᾺΪΒ ΟΓ Ῥ6Ά7]8, δνθ Ῥθθα ἐδουρας οἵ. --ἼἸΣἽ5, 
8 βόιῃ οὗ ρἸἰὐοτίπρ δροπάοαν (ΟΚ3ΕΝ.); ἦδδρεσ 

ΕΖΕΚΙΕΙ, 

τηθΐ, οὐγδίδὶ, ΤΌ ΌΥ..- 
γεν. 117. Ῥαϊοδίϊπο χᾶνα ᾿ ϑδύ ἴῃ τἸογοββηἶϑο ἴο 
Ἴγτο (ΝΜ, ἴῃ ΡΓΔ18).--- πη (Π Ὁ), 8 ΡἾδοθ 
ἴῃ 0ῃθ δῦ ΟΥΥ οὗ [Π6 Απησπιοπὶίεβ (δ υὐρ. χὶ, 88); 
ΟΡ. 2 ὑβσοη, χχνὶϊ. δ;1 Κίηρεν. 25{11]; Αοἰδ 
ΧΙ, 20..--- 5), δοοοτάϊηρ ἰο Μείοτ, ταῖσΐ 6: “(89 
Το οἱ," “16 βῃανοὰ οἵ ᾿Ξξξ χασια, ΠΥΡῚ 

ΟΥ ΙΏΟΙΘ ΠΘΠΘΓΑΪΥ : ““δοιμοι πίη δον "Ξξ δικθοῖ, 
ΜῈ} ἀἴββοϊνοθ 1861, ΕΒ. Ῥαγομο ἴῃ μἷδβ 1οχίοος 

ΤΏΔΚαΒ Ξε ΟἽ ΠΤ, »ίασεπία τεεὶϊθ. ϑοῖὴθ 
μαγὸ τεΐοσγεὰ ἰοὸ 28), αοἰδείατί, ἀπ οοτηθίποὰ 

ΤΒΟΓΟΥ ἢ ΒΟ 6181 ορεογαίζοθβ. ὔὕορ. Βοθθῶ- 
ταῦ ]οσ. » ἸΟΎΘΥΟΙ, ᾿ι88 αἶϑο ὈδθῈ χίνθῃ 85 
8 ἱπίεχργείδιίοη, Ὀὰΐ νην ἷἰ8 (8.6 ὕδττῃ ἔογ {παδῖ, 
ὨΒΠΊΘΙΥ͂, [0 Γοδίη ἴγομι [886 ὈΘΙβατα -ῬΟΜΣΣ (0ρὸο- 
δαϊίδαιηα), Φ6Γ. νὰ. 22, ἩΗἰ σὶρ τεσυγβ ἴο μαη- 
παρα (Βθιρομ), ἃ β'δηβοσὶῦ ποτὰ [ὉΣ ἃ 868 }1} 
δΙΟΙ [16 ψΟΟΩ. --- }Ἵ, [16 ΒΟΙΘΥ οὗὨ Ὀ668, 88 Υ᾽ 

88 ΤᾺ Ρ6- ΒΥ ΤΡ (ἀ 88) διὰ ἔγαι- ΒΎττρ ζΘΏΘΓΑΙ]Υ.--- 
ἃ ὥτοαῖ ΔΡ(1616 οἵ τΔογο δηαἶδβο ἴῃ ἐξ ο, οἰ. 
ΧΥΙ. 18, Πουῖ, χχχὶϊ, 18.--- ΟΣ τ παν ΕΣ θέε 
ΥΙ. 8, Χχυ. 40; 1 Κἴηρβ ν. 25 [11]; 2 Ὥ. 
1. 10; ΗἨοβ. χὶϊ. 2 [1]. ---- ον. 18. οὐξ κι ἷδ 
ἢ)618 Βρϑοΐδ] ζοά, Ὀθοαυβο ἐΐ ψὰ8 ἃ Ῥαγ ου] Υ]Υ 1π|» 
Ῥογίδῃϊ τηᾶχί οὗἨ ΘΟΠΔΙΠΟΙΟΘ ἴῸΓ ΤΎΓΘ; ΘΟΙΡ. ΥνΘΓΒ. 
16 δῃὰ 12. ΗἩδηρβί. γϑιματῖβ οὐ ὅπ 6 τίομοδ, [μδὲ 
{πεῖ τηυϑὲ ὑπογεΐοσο δᾶνα ρμεϊὰ [ὉΓ νᾶ σὸβ 4180 τὰ 
μο]α.--- ΘΙ θοΣ, ΠΟΥ ΑἸερρο, ἔδιποιβ ἴοτ 108 νΠ}6, 
ἴῃ νπδ οὗ [0 Ῥογβίδῃ Κιηρβ, 8(1}} ἃ ποΐδὉ]6 οἰ Υ 
(ΘΤΒΑΒΟ, χν.). 1πϑιοαὰ οὗ ψΕἱΐθ ΨψοΟΪ, Ελνα]ὰ Ὧδ88 
“6 100] οὗ βδοῦδν," ἃ ϑιυγίδο ἴονῃ, ὙΠ6ΓΟ τᾶ8 ἴΠ6 ἢ 
[86 Ὀοθῖ σγὸ0]. Βυῦ ἽΓΠΝΥ ΟΧΡΓΈβ865 [86 ΒΒΪΗΤΗ 
ΜὮ1Γ6 Ο0], 88 ψοο] οὗ ἰῃαῦ ϑβοῦΐ ν88 12}}γ 
ἀεγῖνϑα ἔγοτη [86 ραβίατο- πὰ οὗ ϑυτία δὴ Αταδὶδ 
(Ηλν.). “Τὸ ἢποϑί δῃὰ σηοδὶ βιἸκΥ, Ὀδοβθδο [ἢ6 
8066» Ῥαδβίυσίηρ ἰῃ [Π6 ἀοδβεσίβ ΟῚΤΘ ΔΙ ΑΥΒ ὍΠῸΟΣ 
ἴΠ6 Ορθῃ μδανοη" (7. ἢ. Μιοη.). Τλς ϑερῖ.: 
ΜΈ] διὰ οΟ]. ---- 8 Σ, 19. 8 πο. Ὀ6 ἃ 
ἐυὐνὰ Ὀοάδη (ΕΨΑΙ), ποῦ “δὰ δη,᾽ Ὀυΐ Καὶ 
Ταυϑὺ Ὀ6 δ ιθη [ῸΣ 8} ὉΒΟ ΑΤΥ̓ΔΌΪς αϊδέγίοϊξ - 
δΔοοοσαϊης ἴο Μοναῦβ, ἰδ ποῦἹὰ "6 ἴμ ἰτδάθ-το- 
πονπϑὰ Αἄθῃ. Φαάνδῃ, ἴοο, 18 ῬΑΠΙΕΡῈ ἴο 6 ἴδκοῃ 
ἴον 4 ατϑοοῖκ βου ]δτηθηΐ ἴῃ Ατδοΐα, δπὰ ἰὸ 6 ἐϊ2- 
Ὁἱηρυϊθηοα, 818. Ασγαῦῖς, ἔγοση ὑμδῦ ἴῃ νοσ. 18; δοὰ 

ΟΝῸ ΤΩΔΥ͂ ΒΕΓΥ͂Θ 88 ἃ ὨΟΒΙῈΓ ἀοἰοστη δ] οη οὗἉ ἴἴ-- 

ΟὨΪΥ ποῖ 88 ραγὶ. Ῥυδὶ ἴσοτῃ ἔην, ἴο ἴυσπι, πιὰ 

(6 τπτοϑά); ἰῃ (Π6 Ταϊπυά : ἴο βρὶπ, ἀμ. ἐδμδὶ 

8, “186 βραῃ᾽ γαγι (ΟΕἘΒΕΝ., ΜΕΙΕΒ)--- δ ἢ 8 
τλϑη οι οὗ ἃ ραγίου]αγ βογὲ οἵ γα γο οὶ πρ' ΒΟΔΤΟΟΙΥ 

Βα [8 0]6 μθτο, Ὀπὶ 88 Ὁ ΝΕΣ, ΘρτΈ Δ ὈΙῪ ἕο δα. 

Χ. 21 -Ξ ουῦ οἵ ὅδηβδ, [88 οδρὶΐαὶ οὗ Ὑεηθη. [1ὲ 
δεοοογὰβ Μ1} (18 δηλ, ἃ δανδὴ ἴῃ Ὑθιμθη 18 Π)6}- 
Ὠοποά, δηὰ ἴΠ6 δγζοἾ65 ΒΙΟὮ τὸ γοξοσγοὰ ἴο 1ἰϊκ6- 
Ὑἶἷδ0 ἄρτοο. ΤΌΘ. ΥΟΙῪ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 68118 ἤο ΤΕΙΊΘΣΏ- 

Ὁτδῆοα, ῃ οοπηθοϊοη ἢ Ὁ γ, ἙΤΟΌΡΗΣ 
ἴγοι, ᾧ6 ϑνογα- ] δ] ε68 οὗ Ὑλθη, δοὺς τ ἰτὰ ἐμ 9 
Ἰπαΐδῃ 80 ἔϑῃηουβ {μγΟΌρΡ 411 1.6 Ἐαβὲ.---- ΤΡ, 186 
Αταυὶο οδδαΐδ, (α κὶηὰ οὐἩ οἰ πῃ ο}), δπὰ Ὁ, 8 
τοοᾶ, ἀοογμδ σαΐατηιιδ, ἸΠΚονγῖδα πϑῦνα ἴο Ατδθὶα : 
δοοογαΐϊηρ ἴο οἴιοτβ δὴ [παἀΐδη ρσοάυςοι, πϊοὴ 
Υ θαι ὑσαάθα ἴῃ ἴγοτῃ ἴθ 6 γα. 

γοσγ. 20. εάδη---}. χχυ. 18: θη. χχν. 8--- 
ϑεσλὶῦ10--- ΘΟ}. ΥγῸΓ. 1 --- ἰῃ Νοσίμοσι Αταδία. 

πλ ἘΠ, ΟἾΒΕΝ.: ἐαροίεβ δίγαία αὐ 
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ὀφετίανείιη ; ἴτοι 116 τοῦ ΦΌΠ, ἴο εἰ γοις ἢ, 
Οὐδέ: δυο α,᾿" ““φατιπεηΐβ οἵ [26 ΠΟὈ]68," 
ὙΠ ΛΟ ἢ ΤΟ] ὈῈ ὀχργοβθεὰ (πσουσ ἢ [ἢ 6 τηδδηϊηῦ 
“ βοϊπρ ἴτοθ" Ἡᾶν. αιιοβίϊοηϑ [116 δ χη βοδ ΟΣ 
οω 08 ϑῖ (ἐοιρ. Ηυρίο]ὰ οη Ρ8. ἰχχχνυ δ. 
6 [δ]}; Πο]. 5 ““ἴο σονδσ," “ἴο Ὀὲπά,᾿ “ἴ1ἴο νὶπὰ 
τοῦτ," δα. {110 σα 68} πιοδηΐης ; δηὰ 88 ἴο [86 
τηδῖίεν, σοΙραΓοΒ παρ. ν. 10θ. Το δ] ]}υδἱοη ῥγο- 
ὈΦῸΪΥ ἴ8 ἴο 6 Βρ]6η 11 τί ἀΐηρ ΟΥ οΓΒ9 ΔΡρβζεὶ, 
ψ Ὠϊ ἢ ἴῃ 16 Εδοῦ (Κα [᾽6 δθγτα 5, ἴὉΓ Ἔχ Π.}]6) 
ΓΟ ΤῊΔΙΚΒ οὗ ἀἰϑιϊποζίο δηὰ ἸΌΧΟΓΥ. --- Ἴογ. 21. 
Ασϑϑίδ (2; ὀορ. ΠῚ), 8. β8ἴδρρθ),, Β6Γθ 
ἰοχθῖδοσ ψ 1} “ 41} [1.0 ρτίμποοα οὗ ϑάδσ᾽᾽ (ἀδῃ. 
Χχν. 18) --- ἰὰ Ρ]ηΥ, Οὐὐὠγαϊ ---- ἃ ματι ]Υ Ζίηρ; 
οὔ 186 818}} ἱγαϊδοκίηρ ποιηδάϊο ὑυθε8 ἱῃ [}18 
ἱπίοτίοσ οἵ Αὐδρία ; σοι. νοῦ. 16. Τμοὶγ ατρθ 
ῬΓΟΡΟΤΕΥ ἰῃ Ποοῖκα 18 γγ6}} ΚΠΟΤΙ ; ΟΟΠΡ. 4180 εσ. 
ΧΙχ. 28 5η.--- ἔνθ {πε τονίηρ, αμϑου!κα ΒοιουΣἢ8 
οἵ ἴδε ἀεθοτὶ τεῦ ΤΎΤΘ᾽ Β ΤΟΥ ἱΠΒΙΓΌΤΩΘΗΪΒ [ὉΤ 
᾿ν8. ἸΌΝ Πα ἴ66..--ἾὟ ον. 22. ΤΏ σχαθχομδσί οὗ 
8δμοῦα διὰ δδ᾿δὴ (ΠΡ 1), ὑπαὶ ἰβ, βδιθεβ, ἴῃ 

Ατδρία Εδϊχ, δἀπὰ [86 Ουβηϊῖϊο Ῥίγμα, οὐ [86 
Ῥεχβίδη Ου].--οὐε, [ὁ Βοδὰ, ον [89 ἱρμραὶ 

οὗ ἰιοῖὶς κίπὰ : ΒοΙο οὗ ἐδ ἐοζοϊηοβί, τηοϑὺ 6χϑοὶ- 
Ἰσεὺῖ ΡΟΥΌΠ.68 (Ὁ 3, ΟΥ ΟΖ, οὗ ἐμ ὈΔ]βατ)- 

δΏ ΣΟ), ΣΕΥ 86 σοηυΐπθ Ὀαΐχῃ 18 ποῖ τηθϑηΐ Ὀγ 1. 
ὙΠῸ τοουπῃίαϊη οὗ Ηδάτγασηδιΐ δηὰ Ὑθηλθι γε] 
41} δοιίβ οἵ Ῥσδοίουβ βίοποϑ, δηαὰ [86 Ἰαυϊεσ νγ88 
απὐρεσηο ἃ διημοπρ [6 δηοίδηΐβ 88 ἃ ΥΟΤῪ ΣΙ Οἢ ρο]ἀ 
τορίοῃ.--- ον. 28. τη (ὅοη. χὶ. 81, Κάῤῥαι, 
ἴδε Οαστρ, ποίρθά ἰὴ ἰαῖου Οἰτὴ68 ἴοσ {π6 ἀοίοας οὗ 
Οὐδβδο8) οουηθΒ ἰπΐο ΥἱΟῪ 88 οὐ ἴδ6 οΥΟθθ- ΔῪ οἱ 
μι6 σΑΓΑΥΔΠΒ πΏΘη ΠΟΥ͂ ΕΓ Ῥδβϑίηρ ὑπ Τοῦ ἢ 
ἸΜΜεϑοροίδει 8. ἘΡΟΠΘΌ (5."», σδοπίτδοϊοα “Ἔξ; 

5), ἴδ Ἰαΐου Οὐεδὶρβοι, 88 ἃ ϑοϊωσηθγοΐαὶ οἱ ἵν “κὦ 
ὁπ ἴπο Τί τί. Ἐᾶθῃ (71}})) ἰδ [π6 Μοβοροίαπηϊδι, 

85 ἀϊδίϊηρσυϊδηοα ἔτοιῃ [Π6 β'γγίδη, ἴοσσῃ, ψ Ὡ] ἢ 
δα Ὀδθῃ δβοιρῇῃῦ ἴῃ [η6 ἀ6]18 οὗ 80 ΕἸΡὮγαῦθδ --- 
Μαράδη Ῥ;---ΒῪ ἴῃ ΒΒ606 Πεγο Βοθθηχα}] 6. τπη- 
ἀογδίδηἀβ δποῖθμοῦ ϑαθθοα ἰπδη ἰπαὺ τηθητοπθα ἴπ 
γεῖ. 22ὥΔ. Ηδν. γδηβίδῖοβ : “δύῃ δὰ (ΠΏ 6 ἢ 
διὰ Εάδη ἀγὸ ἴπθ τηοτοπαηΐθ οἵ ὅαδα : (0 {10 
ΟὟ δαπᾶ) Αδϑαγ, ΟΝ πμδὰ ὅτ [ὮῪ οὐυϑίο- 
ΤΟ " (ἢ. ΚΟ] δηὰ Μονοσρ υπάογβίαηὰ {Π|6 
τοοαπίηρ ἴο Ὀ6, ἴμδῇ [86 βαθεθδῃβϑ, ῈῸ 6]4 ἃ 
ὙΘΑΣΙΥ͂ τηατκοῖ ἴῃ Οατα, ΤΈΓΘ πδιηθα 88 ποζοία- 
ἴοτ ᾿ξ λον [86 αἰειτιοῖΒ οὗ Μοβοροϊίδῃχία δηὰ 
ἼΤγτο. --- ΑΒΘ ΠῈΣ τουδὶ, δοοοσάϊηρ ἴο 
᾿Αξεγγία, Ὀυϊ (ΜΟΝΕΒΒ) ἴδε οἴηρογίυτη οὗ ϑυγα 
(Ἐδεαγῖθ), οὐ ἴπο ΕΌΡγδίθθ, ρον ΤἬΉΏΘΡΒΔΟΙ5, 
πῃ ἃ σδσῶνδῃ τόδ Ἡδίοδ Ὀγδηοθοθ οὔ ἰοψαγὰ 

“Ό 09, ΟΝ αστηδηθου Ηδν. βδοεβ ἴῃ ΟἿΣΙ πιδὰ ἃ 

Ὑγτίαη ὀπιρογίτη ἴοῦ ἴπὸ ἔσαὰθ τ ΑΒεγτία.---- 

γεν. 24. Ὁ θ9, ἔἄοπα 559, οσπιδιηδηί, ῬοΓίδοοΥ 
δηα αγίΐε 68, δηθὰ τβμα μον ὉΥ͂ ὙΠΙΘΝ ΤΑΥ͂ 
86 πηδοτοίοοά, πῖῖ Πδόν., σοῦΐκα οὗ ασὲ οἵ ἰδβίδ- 
[Ὁ], μογίϑο ν Ὀδδυ Δ] ἩΟΣΓΚΙΏΔΙΒΉΡ, οσ, υἱτὴ 
οἴδμιοσβ, οἵ βρ]επμαϊὰ ρμασγτηθηΐβ. (ΕἼΨΑΙ : {}}} 

εααϊριποπίδ.)--- ὈΥΌΣ (ἔτοπι Ὧ), ἰο τ0]1, πὶπὰ ὮΡ) 
δ ἃ τηϑηΐϊΐα, ἃ 166 ραγμοηΐ, ψ6}}- ἱρὴ ΘΟΥΤΟ- 
δροπάϊηρ ἰο ἴπ6 ΟἸ]ΑΙΙΥΒ ; ΘΟΙΏΡ. γοΓ. 7. --- Ὠ}}}}, 

ΨἘΟΣ δἰ ρυϊβοαίίοη Ηδηρμδῖ. ΤΑΥ͂ 
ΓΕΊΔΙη5; θυΐ δὶ ΟΤΟ “ὁ [ΓΟΑΘΌΓΟΒ οἵ ἀδιηδδὶ "1 
ΤῈ ποχγὰ στημδῖ δρϑοὶίγ [86 ργθαθάϊῃρβ' ἸΏΟΤΘ βεπε ταὶ 

: οἵ ὈοΔΌΓ 1] που ΚιρδηθῃΐρΡ. Ηδν. ἴαϊκοβ 
ἧς οξ ὁ Ῥοσείδιι ποχὰ, ἱπίδηἀϑὰ ἴο ἀδεϊχηδὶθ ἃ 

εἷ1, πδὲ 06] Π7ῸΘ 
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[οτοΐχη οὐἦθοῖ, πὰ παϊαταϊσοὰ ἰη ϑγτίδο ; οὐ ποῦ 
1γ 168, ΟΥ ΡΟΌΘὮΘ8, ΟΥ ἰγοῦβοσβ. (ΟἜΕΘΒΕΝ. : ομοβία 
ὧν πη δηα ρῥγοβοσυ Ως ἴῃ ; Η!ϊτΖια : ““δῃὰ ἰπ, 
οογάβ." 7»), ὙΔιδὶ 5 ὑπσίμοί, πουπὰ ἂρ. ΕΡΑΙ: 
ῬΟΌΟΙ68 οἵ ΠαϊηΔ8008.)--- ὨΙΌΥΣ ; ΟΕΒΕΝ. : ἃ πὰ 

οὗ ο]ούῃῃ τι ἢ ἃ ΤΥ -Οο]οῦτοα ψνοοΪ, ἐῃὴθ σολύμωτα 
οὗ [186 Οτθοκϑ, ἀδηηαδὶς, Ἡδν.: ραττηθηΐθ οὗ 

ὉΠΠΔΡ βουίβ οὔ ψϑαυϊηρ (δισλοῖδεε ἢ. Τδδ 
πτίαοε πο ἀγορὰ 5. γαάση, δἰ κ, δηὰ οοϊοῃ 

νο0].--Ὦ 02, Ηδν. ὑταπβὶαΐδβ : “8 τασοδὰβ 
ΝΟΌΠα τουηὰ δηὰ ἤστη,᾽ 88 ἃ ΠΕΘΤΟΙ ἀοϑοῦ ρθη, 
ῬΑΣΕΥ ἰὴ τοϑρϑοῦ ἴο ὅπ|6 ΘΟΒΌ]Υ Γγϑϑιὶβ τὰ ΠΙΟἢ 
86. οΟἸο ἱπ ααδϑϊίοη ψγ88 ἰη “τουρθΐ, ἀπ ΡΑΓΟΥ͂ 
ἷῃ τεβρϑοῦ ὑο 108 ἀθΓΑΌΙΥ.--- ςΣ [06 δηοθηῖδ 

ΤΑΟΒΌΪΥ σοπποοῖ ὙΠῚ γ}8, οεάδσ, δὰ υπἀετβίδμὰ 

ὉΥ ἴδ ομορίβ οἵ οϑᾶβσ. ῬΉΠΡΡΒΟΝ : Ῥβοκοὰ ἴω 
οδάδσ. ὈΡΘΉ ΠΗ τησδῦ Ὀ6 ἰδίῃ ῸΣ ΘΟΧῸΩΒ ΟΣ δύσ Ὡρ8. 

Ῥ", ἴο Ὀἱἰπά. ΗΒΝΟΒΤ. : “ δου τ οογὰθ 

δηὰ ἰδεϊθηρά." ““ ἘΖΕϊκΙ6] ἀοβογὶ θε8β [86 Ὀ4168 οὗ 
ΒΌΘὮ δἰ β ῬΓΟΌΔΌΪΥ δοοογάϊης ἴο Ηἷ8 οὐ ν θῖν." 
ΗιτΖζῷ : “Ὑ{ἢ τηδην - [Ὠγολαεὰ, ἰἰριϊ- ἀτασῃ 
οοτβ."---ὕ εν. 25. Τὴ6 ϑύτω ἴγοτῃ ΒΟ [86 ἴδῃ- 
ἀΘΠΟΥ͂ οὗ ἴπ6 ἯΒΟ]6 τορσεϑϑηἰαϊοη ΟἹ ΓΙΥ ΒΡΡΘΑΙΒ. 
Ηᾶν. υηδυ 8 Ὀ]Υ οοπποοῖβ [Π18 γοσϑο ἱΓἢ ὙΟΓ. 26. 
ΤΑΥΒΕΪΒὮ Δ]0 6 Ῥοϊηΐδ Ὀδοῖς ἴο [ἢ ΘΟΙΩΠΙΘΠοΘΙηθΩΣ 
οὗ [λ6 τοργοβοηίδοι, ἰῃ τοῦ. 12. Βῖρδ οὗ Τδ- 
ΒΒ, ΒΟΎΘΥΕΙ, ΟΓΘ [Π096 Ῥχοραγοὰ [Ὁ αἰϑίδηϊ 
ϑΟΥαζ ΕΒ ΠΘΏΘΓΆΙΙΥ, 88 ὙὔὙοΒΡΘιΐ ΠΟΥ͂ οὗἁὨ “1παἷά- 
Ὠ6 ἢ, “το Ἰδηάοτβ," --- ἢ), δοοοσάϊῃρς ἴο 

Ηᾶν., τηῦσδὺ σηθϑ “1818, 68 1 τὴ0 Τα ΐβῃ 
ἤδοϊς δὰ ἰογχηιθά, ἰπ ἃ ΣΩΔΠΠΟΓ, {πῃ 6 Ὀγοδδίνουὶς 
οἵ δὰ Ὀδθὴ [88 δΟΟΌΣΙ Υ οὗὁἨ ὼἴπ6 Τγτίδῃ 
ΘΟΠΙΠΘΙΟΘ, Ασοοσαΐηρ ἴο οἴμαῦ ΧΡ] πα 08, 
“4 ὭροΙθ, σχοὸ οαἰοὈγαΐθ ἴΠ66 οἢ δοοουηῦ οὗἁ ΤὨΥ͂ 
τη Παπαΐβε ; ΗΊΤΖΙΟ : Γ᾽ ΞΞ [ὮῪ ἢο] 8, [ὮγῪ 

Ἰαπᾶβ. [1 ῬΓΙΟΌΔΟΌΪΥ σδομπμθβ ἴγογη δ, Οιαϊὰ, 

ἐξ) υὐ, οασδνδμ ; δηὰ [86 86η86 Ψ11 ὉΘ: {ΠΟΥ͂ 

τηονοὰ ο΄ σατάνδη -Ἶἶ Κα ἴο ἀχτῖνα γοῦτ ἰσαβῆο (6ΕΒ8.). 
ἩΈΝΟΒΤ,: “ΤῊ 8108 οἵ ΤΆΓΒὨΒῊ γἱβὶς [Π66, ΒΥ 
ΨΦΓΘΒ ; ἴΠ686 Ὑ61Ὸ [16 Βροοίαὶ οὈ͵θοῖ οἵ [86 γἱ δὶς. "ἢ 
Βυὺ {18 τηδάδ ποιηὶηρ ἴον ἴθ δ οἵ [88 Σορσθ- 
Βοηἰδίϊοῃ ; δῃηὰ ἐδ δϑοηΐθμοο ἴπδὶ [0] ον 5 βίη δ 
Ὀοίζον, {ἢ {86 δ ΐϊρ8 ᾶἃγὸ οοῃποοϊγοα οὗ δὲ ἰτδὰϊΐ 
ἴοναγὰβ Τατίοβϑῃβ, ῃ α [6 Δ] α 5 ὈΓΙρΊηρ ὈΔο 
ἐμοῖσ μαΐηβ ἔγοπι ὑπὸ ἀἰδβίδηϊ νου], ψ ἢῖο ἢ Α]]οὰ 

, 86 Ἰοπΐ ἴο ἰὸ 8 Βίῃρῦϊαῦ ἱτηροτσίβηςσθ ἴῃ 
[86 πιἱάοὶ οὗ ἴδ δεὰ. Οὐμρ. οἱ οἷ. χχνὶ. 2.-- 
Ἵ2 ΝΟ ἐδὰ Ὀ6Ὸ ἴ86 δοουβαῖίνθ: ἰὴ γεβρθοῖ ἴο ΤὮΥ 

ΤΑΘΙΟΒΔΠαΪδ86 ; 88 [0 ἴῃ: 86:86, ἸῃὉΘἢ ὯΠ6 ΒΆΤῚΘ 88: 
πανὶ ραίοι, ὁ 8 ᾿Απον 8086, νν88 ΤΠΥ͂ ὈυδΒΙΠ686 : 
ἰδ νγὰ8 ἷβ ΘῈΣ, ---- ὕ ἐσ. 4. 

γόοιο. 26-86. Τῆε Ονενίλγοισ φῇ Τιτα. 

Ιπ γοσ, 26, αἰτεδὰν ἰπίτοἀποθὰ ὈΥ σγορ. 25, {ἢ 
Ἰαπιθη δου ὌΡομ ΤΎΓΤΘ τεϑυτηθβ [ἢ 6 ἰτηαρὸ οἵ ἃ 
βῃΐρ,. ὙΠΟ Β ὰ8 σΡυοΣ δῦ γε. 10. Ηᾶν, 050} 
ἄγαννβ δἰζοπίϊοη ἴο Ὁ. οοπίχαθί, δίμηοε ΤΎΓΘ τὸ- 
οοἰνεὰ 18 ἀθαιΌ]οῦ ἰῃ ἔμ6 τηϊάβίὶ οἵ ἢἷ8 βίοσγ, 

δηὰ ἴο [μὲ ἱτηργεβϑῖνθ τορϑυϊίοπ οἵ ὩΣ 205, ἴῃ 
{00 οατί οὗ ἐδ0 βδοβ. ““ ΤῊ ονογίῆτον οἵ [ἢθ 
ΟἿ Μᾶ8 18 ϑῖρντεοῖ " (Η1ΤΖ210). "ὮΝ; ΘομιΡ. 
Ρ58. Ἰχχυϊ: 20 [19]. Ὑμογοίογο ᾿ἰκὸ ἃ νεβ86} ἐῃδὲ 
ΜᾺ8 Ὀγουρηῦ ὑροὰ ἴπ9 ἰρ δβοα Ὁ. ἰἴ8 ΤΟΎΟΓΙΕ, 
ὙΠΟ τηογοι ἰξ ;-- ΒΟ, ἱπάοοα, ἀἰὰ ποῖ Ὀοαρεαὶς 
ἃ ῬΟΪΐον δὶ δανοπιυτοὰ ἰηΐο ἀδῆρον, Ὀαὶ ταῖσι! 
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56}1 δου ρἢ ἰηαἀϊοαῖθ {}|6 Ῥγουπ 586-80 ΠΟ Θ ΠΟΥ 
ὙΠΟ ἰηδρίγἰοὰ [86 ψ|}016θ.Ύ Ηρηρβί. : “ΤῊΘ 
ΤΩΔΏΥ͂ ῬαῦΘΙΒ Δ Ἱπηαμ6 οὗ στοαῦ ἀμηρογΒ δηα βυΐ- 
[οτίηρβ."᾽᾿--ΤῊ)ς οασὲ ψἱηὰ (οἷ. χνὶΐ. 10, χίχ. 12), 
ΘΧΘΔΟΙΥ 88 δ 8. χ]νὶϊ. 7. Ῥεουϊίαῦ ἴο 1ΐ δ.γὸ 
βίτοηζ, σομαἱπυθά Ὀ]ΑΒ818 ; 1 [80 γ688ε] βίγτθηρίθηβ 
ἐϊβο! το [1 βίοττῃ, ὉΠ6} 1}6 ἀΔΡῸΓ ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΨΟΤΥ 
ταῦ. “1ὴ ἴΠ6 τηϊαϑῖ οἵ [6 568 8 Π0 ἀο]ϊνογ- 
856, 1 ΠΟΥ͂ ὈΘΟΟΙΏ6Β Π6 ζΤάνα [ὉΓ 8]}] δηὰ οὗ 4]]. 
-- εν. 27. Α τεοαρι ]αίλου ; ΘΟΠ.Ρ. γογ8. 12, 18, 
19, 22,9, 17, 8, 10---οἢ. ΧΧΥΪ. 1ὅ.---Ἄογ. 28, Οτγ 
οὗ 186 Ρῥἱ]οΐα, ψῃΐο ἀορίοίβ [86 ρογίεσϊ ἢΟΡ6]688- 
Π685 οὗ ἀ6] ν ΓΘ Π06. --- 2) 5), ἴγοαι 07», 8. ϑορασγαῦθ 

Ῥίδςς οὗἨ ρστουπὰ : ἃ ΠΟΙΏΙΠΟΝ, Ῥαδίυγο-βτουπά, Ὀὺΐ 
ὑιῖ5 88 ἔθ ΘΏΥΓΟῚΒ οὗ {6 οἰ, 80 [δὶ [86 ὁοου- 
ὕἰποηῦ ψ ἢ 118 δα)οϊηϊησ ὑϑυτ  ΟΥΥ Ὑ1}1 Ὀ6 πιοδηῦ. 
ΤῊ ἀδαῦ ΟΥ̓ οα ἴπ6 ἈἸΘὮ 868 μαι 118 Θοἢο οἢ 
ἴῃ. σοητποηΐ,---Ῥα]εοἴγγο 1--- 6 βοηβαίίο. ὍΡΟΙ 
{μο Ἰληὰ ἰ8 οΘοπῃποοίρα ἴῃ 6 γ, 29 854ᾳ. ἢ ἃ ὑτο- 
Ἰοηρεά τεργοβοηΐϊαίίοη οὗ {Ππ6 βαῖηθ οἡ ἴθ 868. 
γοτγ ΒῸγ ἴΠο86 Ο δβίοοα ἴῃ ἃ πιᾶγὶπο το] αἰ η- 
ΒΡ ἴο ΤΎΓΘ ἴοοῖκ ὉΡ ἰΠ6 Ἰατηθηϊαίοη ΟΥ̓ΟΓ ἈΘΥ, 
ὙΒοῖμοΣ ἰδ τηῖρηῦ Ὁ6 ἴο ρψῖνα 8 δύγοῃρ ἱτη ργοββίοῃ 
οὗ 6 βΘΏΘΓΑΙ ἸΩΘΘΟΌΓΙΥ βἰηοθ ΤΎΓΟ δι ἴ4)]6ῃ, 
ΟΥ ἴο δὰὰ βοϊθυητ ἴο {πὸ Ἰατησηϊαίίοη, ἴῃ {16 
Ο.Θ ὙΔΥ͂ ΟΥ̓Τ86 ΟΥ̓ΒΘΙ 18 186 δομηΐηρ ἀονῃ οὗ [ἢ 6 
ῬΟΙΒΟΏΒ ΘΟηοοτημθα ἴοὸ ὍΘ υῃάοτγβίοοα ; εἰ ΘΙ 8]] 
Μ|1 8 αἱ ΟΚΙΥ͂ 858 Ῥοβϑϑὶ Ὁ1]6 πα ἀρ] νοσάποα οἡ ἢΠ 9 
Ἰαπὰ, ΟΥ ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ τηρῖκο8 ὑΠοπὶ ΘΟΙῺΘ ΠΘΑΤΟΥ ἴο 
[0 860η6 οὗ {Π6 ἀἰβαβίβγ---ογ. 80. ΟΡ. οἢ. 
χχγί. 16 84ᾳ. Α εὐο]]θοίίοη οὗἁ 8]] βοτίβ οὗ Ἔχργϑβ- 
εἷοιϑ οὗἨ τπουγπίησ, τ ἢ [Π6 γίον οὗ τοργοβοηςίηρ 
[86 ρτίοἴ 48 δ ὁΠ66 ὑ δῃηὰ ψϑῃθγαὶ. --- ογ, 31. 
ΟομΡ. οἷ. νἱῖ. 18. -ὟοΓ. 82. ν), σοῃ γασίοα ἔγουλ 

4, δα θα ἴον [Π6 γ6 111 Πρ, ΒΒΔΙΡ ν͵61}- τ (ΗΕ αν.); 

δραϊηδί πίοι, ΗΖ σἶνοθ 88 δὴ οτηθπααίίοῃ: 
ὉΠ. 63, Ταϊϑοὰ ὋΡ ἴῃ ὑμοῖν τρου ἢ -ξξ ἰοοὶς Ὁροπ 
.ὲ 

ἘΖΕΚΊΙΕΤ,. 

τποὲῦ 1108. --- ΝΣ Ὃ, Εἰχὶς αὐἱΐο σοΟΥΤΘΟΥ 
του 8 1 γοΓβ, 88, 84: [ΤῸΠ] 580 ἰ ἃ Βεϊχι 
80 ἀθερὶ)Υ βδυπκ ἀν 1--- ΠΟ 2 (ΟΈΒΕΝ.: ΠΙΘΉ, 

ἀοβίγαυοίίοη, ἐμαὶ ψὨΪσἢ 18 ἀοδίτογεὰ ; ΚΈΙΙ, ἡμεςς 
ῬΙ. σι. Ὁ ἀτορὶ οὔὗ : “48 ἴπ6 δημί ]αῖθα ἴῃ 
186 πιϊάϑι οὗ {}16 868; ΗττΖιο, ραγὶ. Ῥι8]) ἰ8 ἴδῃς 
ἰοβυ δίζοη δα} 184 0]6 ἴο ἃ μ]αοο ἰκὸ Τγτο. ΗἩθησπίῖ.: 
ΟἽ ἰβ ποῖ {πὸ Ῥαγῦοῖρ!α, Ὀυὺ [86 γμεγί. Ραδὶ, 

ΜΠΙΘΝ,, 88 οἴζθη τὴ (Π6 ροχῖ., 5ϑἰδηἀβ μι Ῥ]δοε οὗ 
πὸ ρῥαγίϊοῖρὶο : “Ἰἶἰκα ομα {παὶ ἰ8 ἀοβίτογοα. 
ΕΑ: Κ6 Ποῦ ἴῃ 6 πιϊάβι οἵ {6 868.᾿" 
Ηζῖν. : ““νψῇο 8, κε Τγτο, Ὀθοοτηθ 80 5{}]} ! " - 
οοΙηρασοᾶ ἢ [6 ΘΑΓΠῈΓ ΠΟΙΒΥ υυϑῖϊα οὗἉ {Π6 οἰ ΤΥ. 

ἴῃ [6 ΝΠ Ἴ2 ὕδθγθ βου 8 ἀρσαὶῃ ὮΝ “9..--- 

γεν. 38. ἵμοη (ὮΥ τ ΣῸ8 ψοαὺ Τοχί. ἨἩΈΝΟΒΤ.: 
“ἐγοιῃ [6 8689 ΠΟΥ 670 Ὀτγουρσοῦ ἰηΐο 411 ἐδ6 
Βαγθουτθ οὗ [6 νογὶ ἃ." Ἐοβεν ΕΠ: οὐ οὗ 
81} 8688 ο ὕἴγγο. ἪἩ:τΖΙΟ : ̓ἰϊο 0Π6 Ῥτοάιιο ὁ}, 
το ἔτ οἵ 6 Ποϊὰ ἴτοπι 84}} 8018. ἡαῖν ἰδ: 
ἴο τηροὺ ἴθ ἀθ8ῖγο, ἴἰ6ὸ ἀοιημδμά, [6 ὨΘΟΘββΙῦΥ. 
Τγτο, οἢ {110 ΟἿΘ 8146, ϑαϊἰαῇρα ἴ86 ποτ] 5 πϑρὰ : 
οὔ; [ἢ 8 δῖε ἰῦ φησ πο τῆρει Ν Ἡ ΠΟΠι ἣν Ὀουγσῃὶϊ 
ΟΥ τγαῆς πῃ οἵ ἴο ΟΥ̓ ΘΟΘΕΪΥ ροοῦβ. 
ΤῊς ““δυτί" οἱ ἔγπδα ἘΞ ἴθοοβ ψϑγὰ νὲ}} 
Κησττῃ 1 ΔΗ ΟΣ Υ.--- Ἴ ὁγ. 84. Τῆς σοηίταϑι. ΠΡ 
Γ᾽), ἱπαϊσαϊίοῃ οὗ [ἢ8 (ἰπη6, ψΈΪΟῊ 80 ᾺΓ 18 
Βροοϊβοα 48 ἴο 6 ἰἀοηοἰδοὰ τἱζὰ [μᾶΐ οὗ 8 
ονογίμσον. ΟΥμοσβ: ον. (ΕἸνα] ἃ πα ρτουοβ (6: 
ΤΣ ΠΡν “ΠΟΥ γί μου ϑιδιίογοὶ.) Ἐπ 

κοίῃρς ἄοτπ οὗ 8 σϑϑθὶ. ὙΠΘΙΘ 4}1 ρΌ6 85 ἄονσ--- 
γεν. 85. ΤῊΘ οἱοβίηρ, σΠΟΓΌΒ ἴῃ ἃ ΤΠΔΠΏΘΥ : 8.090 
ὙἘῈΟ ΓΟ ἐγ ΪΥ͂ ἴο [πὸ ΘΟΤΏΤΏΘΓΟΘ ; 8η4 ἴῃ ΥΟΣ. 
86, {Π6 6Θ0-οΟρογδΐογβ δπὰ σῖναὶβ ἰῃ ἱΐ, Απιαζοιηθῃΐ, 
ΤΟΥΤΟΤ, Ὀὰΐ 4180 πα] οϊουβ 100. ΤῈ οἷοδθο ἄρτϑϑᾶ 
0 οἢ.. ΧΧΥΪ, 2]. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΥΠῚ. 

1,2 Απᾶ {δ ψοτὰ οὗἉ Φοβονδῇ οδτλο ἴο πι0, βαγίηρ, β΄οῃ, οὗ τηδῃ, ΒΑΥ͂ ὕο {16 ὉΣΊΏ6Θ 
οὗ Ἴγτο, Τῆι βαϊυἢ {86 [τὰ Φοθόναῃ, Βϑοδιβο ὑὮγ Ὠοαγὺ 185 Ὠίρῃ, δῃὰ βοὺ 
βαγοϑί, 1 δὴ αοἄ, ὑπ βοαῦ οἵ ὑπὸ ροΐβ 1 ὁσοΌΡΥ ἴῃ ὕΠ6 Ὠθαγῦ οὗἩ ὑΠ8 5688 ; δῃὰ 
μοι τὺ τηϑῆ, Δηαὰ ποῦ Οα, Δα ὕδποιι τηαϊζοϑῦ ὩγῪ Ὠραγὺ 88 (ῃ6 Ὠθαγὺ οὗ [6 

8 ἀοὐἀμοδά : Β68ο]ά, ὕποιι δγῦ ννΊ8οῦ ὕῆδῃ Πδηϊθὶ ; ποῦ Ὡρ ΘοΠμοοΑ]6α 18 ἀλγεῖς ἴο 
4 ἰμ0ο06: [ἡ (ὮΥ νψιβάοτῃ δηά ἰπ ὑὰγ ργυάθηοο ὕμποιυ μδϑῦ τηδάθ ὉΓ ὑΐθθ ΘΑ ἢ, 
ὅ δῃὰ πηδιζοϑῦ [ργοϑατθὶ) ρ.] ἃ δῃηὰ βἰϊνονῦ ἰῇ ΠΥ ὑγθάβϑαγοβ: [Ιἢ ὕΠ6 ἔ]Π 688 οὗ ΤΥ 
ὙΠ Βάοτη 1 ΤὮΥ ὑ 6 ὕμου ἀἸάδὺ ᾿πογθᾶδβο 0} οδὶ ἢ, δῃὰ ἢν θαγῦ νγᾶβ σῇ 

6 1η [ΠΥ ψοϑ] ἢ : ὙΠογθίοσο ὑμ8 βαι0ἢ ὑμ6 1 οτὰ Φομονδῇ, Βοϑοδυβθ ὕμου χηδικοβὺ 
7 1} γ Ὠθαγύ 85 ὑῃ6 ἢθαγύ οὗ ὑπ6 αοἀμοδὰ ; ὙΤβογοΐογο, Ὀθμο] 4, 1 Ὀγίῃρ βύγδηροιγβ 
ΡΟῚ 866, ὑἢ ν]οἸοηῦ οὗ [ἢ 6 Ποαίῃθῃ ; 8 {Π6 Ὺ ἄταν ὉΠΟΥ͂ ΒοΓβ ἄροὴ (ἢ 

8 Ὀοδυΐγ οὗ ὑ[ῃγ ψ]βάοτῃ, δα μον ἀἰβμοποῦν ΓΔῪ Βῃϊπίηρ Ὀοδαΐγ. Τὸ 86 στὰνθ 
ΠΘΥῪ Μ111 Ὀτίηρ [866 ἀογψη, δηὰ ὕμπου ἀϊοθδὺ 0ῃ0 ἄδδαιῃ οὗ {Π6 ρῥἱογοοᾶ-Ὠσουρῇ 

9 ἴῃ ὑπ πραγύ οἵ ἴῃΠ6 8βθ88. Υ ὑΠοὰ ΒΔῪ δῃηὰ [ἐ{|} 880, 1 δὶ αοά, ἴῃ ἰδ6 
ΤΠ Πρ, οὗ Ὠἷπι ὑμαὺ βἰαγοίῃῃ [ῃ668 δηὰ βοὰ δῦ τϑῃ, δηὰ ποὺ ἀοά, ἴῃ (89 

10 δαπά οὗ Ὠἴτη ὑπδῦ ρ᾽ογοοίῃ Π66 ὉΒγουσῃ Γ οαίῃβ οὐἩἨἁ 086 Ὁποϊγουτηοϊβοα 8}4}Ὁ 
ἴοι ἀϊθ ἴῃ ὑΠ6 Βᾶπαὰ οἱἁ βύγϑηροιθ : ἴῸΓ 1 πάνθ βροΐκθῃ: βοηΐθῃοα οἵ ἴη6 1ωυτὰ 

11,12 ϑοῆονδῃ. Απά [Ὧδε ττογὰ οὗ Φϑηῃονδι σϑιηθ ἴο πηθ, βαυϊηρ, ὅϑοη οὗ Ἴη8}, Γϑὶβθ 
8. ἰδτηθηΐδίϊοη. οὐ ἢ Κίηρ οὗ Τγτο, δῃά 880 ἴο ἢϊπ, ΤΉ βαῖ ἢ ὑ86 Τιοτὰ 
ψοδόνδα, Του οοπτγιηθαβε [ῃ6 τηθᾶβαγο, [0]] οὗἩ τίβάοτω, δηὰ ρογίδοῦ ἴῃ Ὀθϑαῖ ! 

18 [πῃ Ἑάθη, [86 ραγάδῃ οἵ ἀοἕ, ναβῦ ὕμοι ; ΘΥΘΙΥ͂ Ργθοϊουβ βίοῃμθ ψγχἃ8 ὑΠῪ σονϑγίην, 
ΒΑΓ Ϊπ6, ἰορᾶΖ, δηά ἀϊδιηοηᾶ, ΤΑΓΒὨ Βἢ-ϑύοῃ 6, ΟἾΥΧ, διὰ ᾿ΆΒΡΟΓ, ΒΑρρῇίΐγο,. 
ΟΑΓθΌΠΟΪ6, ἃπὰ Θιμοσαϑ] α, δηὰ μο]ὰ: 186 ψοσῖκ οὗἨ [δ γ κου ]ϑάγυχας δηὰ οὗ ἐὰν 



ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͵ΙΙΙ. 1--2.Ψ 259 

1Ρ65 τγαϑ χυἢ ὕῃ66 ; ἴῃ {Π6 ἀΑΔΥ ὑμαῦ ποὺ τνγαδῦ τηδᾶθ (ΠΟΥ 676 ῥγχθραγϑά. 
14 Τηοα σποτὰ οὗὨ Ὁ}}8 δποϊπύϊηρ, ὑπαῦ σονογθὰ ; δπὰ 1 ἤδύθ ρίνοῃ {1166 [{πεγοίον, 

ἐβετοῖο] : ΡΟῚ ὑΐ6 ΒΟΙΥ τηουπίδϊη οὗ Οοα νγαϑῦ ἴπου, ἴῃ ὕΠ6 τιϊάϑὺ οὗἉ ἤΘΓΥ βίοηϑβ 
16 τοι ἀϊάθῦ γγα]ϊ. ΒΒ] διηθθββ τναϑῦ ὕποι 1ἢ ΟὮΥ γΑγ8 ἔγοτη ὕηθ ἀδὺ ὑῃδὺ ὑπο 
16 νδϑῦ τηδάθ, {1}} Ῥθύνθύβθηθϑθβ γβ ἰουπα ἴῃ ἢ606. [Ι͂ὴ ἴθ δοιπάδῃοθ οὗ (ἢ 

ΤΩΘΤΟΒΆΠΑΙΒ6 ὑΠογ Η]]6α ὑῃγ τηϊάϑὺ ἢ το ϊοῖ, δα ὑῃοὰ δἰπησάβι; δηὰ 1 νυν] 
Ρτοίδηθ 866 ἤτοι ΟΗ͂ ὍὉΠ6 τηοπηϊδὶη οὗ (ἀοαΠοδα : ἀπά 1 νψ1}} ἀοϑύσου 66, 

17 ςονουηρ ΘΠΘΓΆ, ἴγομλ (6 τηϊάἀϑὺ οὗἩ Π6 βἴοῃϑ οὗ σοι. ΤῊΥ Ὠοαγὺ νγ8 Βὶρἢ 
Τὴ μόλε: ὑοὺ αἸαδὺ οογτυρῦ ΠΥ ψ]Βάοτῃ ΟἹ δοοουηῃῦ οὗ (ὮΥ βῃϊηϊην 
ὈδδυΐΥ ; ἴο ὑῃο Θαῦὺἢ γ71}} 1 σον [866 ἄονπ ; 1 ρῖνο ἴπ66 Ὀοΐοτο Κίηρβ, (ῃδ 

18 {Π6γ. ΤΩΔΥ ἸοοΟῖς ἀροὰ 8606. ΕἼοτα ὑπὸ τυ πἀ6 οὗὁἨ ΦὮὨΥ 1Π] 4 1165, ἴῃ 086 
ΘΟΓΓΟΡίΠΘ688 οὗὨ (δγ (τας, ὕμου Ὠαϑῦ ργοίδηθα ὑΠΥ βαπούυδγθϑ ; δπὰ 1 ν}}} τπηδῖκθ 
ἔτο ρὸ ἔοτίδ ἴτοπι ὑἢ6 τηϊάβύ οὗ ὑπθ6, ὙγΒ1οἢ ὈυτηΒ ὕΠ66 ἘΡ; 8η4. 1 ν}}} ρῖνθ {π60 

19 ἰο 88}:68 ὉΡΟῚ ὕδμ6 θαυ ἴῃ ὑπ ογα8 οὗ 4}} 0 806 ὕπθ6. ΑἸ] ψῆο Κπον 866 
8ΙΔΟΩ ὑπ 6 Ρ6ΟΡ]Θ ΓΘ ΔιηλΖθα αὖ ἴΐ6 ; [ὉῸΓ ὑθῦσγουβ ὕμοι ἂγὺ Ὀθοοῖηθ, δηα ὑπο 
ΔΙΓΐ ΠΟ ΤΏΟΓΘ ΘΥ̓Θἢ ἴο ΘΙΘΓΏΌΥ. : 

340, 21] Απὰ 86 σψοτὰ οἵ Φϑβονδῃ Ἵδιὴθ ἴο 1τη6, βαυηρ, ὅοῃ οὗ τηδῃ, αἰγθοῦ (ὮγΥ 
22 ἴλοο τον Ζιάοῃ, δηὰ Ῥγορῇθϑυ ὑροὴ 10Ὁ,Ἠ Απα 58ΔγΥ, ΤῊυ5 5:0} (ἢῃ6 [οτὰ 

Ψοδονϑ ; ΒοΒο]ά,1 [και] ἀρο [Π66, ΖΙάοῃ, δηα ρ»]ο τ νγ Μγβοὶ ἢ τη 086 τηϊάἀϑὺ 
οὗ [Π69 : δπὰ 6 0 ΚΠΟΥ δῦ 1 δὴ δε βονδῇ, τῇ θ Γαυ πα ρπιθηῦβ ἴῃ [03] Ἀ6Γ, 

28 δηὰ βδῃο Μυβ6}} ἰῃ 6σ. Απα 1] βοπά ρϑβ !θηοο ἰηΐο μθγ, δὰ Ὀ]οοα Ἰηῦο ΒΕΓ 
δίσοοίβ ; δὰ [ἢ ῥἱογοθα- ρου [4]] ᾿ῃ ὑ8π6 τηϊάδῦ οὗ ὮΔΡ ὈΥ [Π6 βυγογὰ ὍΡΟΙ 

24 ΠΟΥ τουηά δρουῦύ ; δηα ΠΟῪ Κπον ὑμαῦ 1 δὰ “26 ῃόνϑῃ. Απαὰ ὕβοσθ 8}.8}} πὸ 
ΤΩΟΙΘ Ὀ6 ἴο {86 Βοιιο οὗ [ΒΓ86] ἃ ὑσὶ οκίπρ ὑποόγη δηα ἃ βιμβδσίϊηρ, βύϊηρ ἔγοπι 4]]} 
τουπὰ δοουῦ ὑπθῖη, 0 εἰριύθὴ ὍΠοα ; 8ηα ὑπο Ὺ Κπον ὑμαῦ 1 δὴ 0ῃ6 [τὰ 

856 9οΒονδῆ. ΤΉὰΒ βαιἢ (Π6 Πυτὰ Φομονδη, θη 1 ραῦμονς 016 ἤουδο οὗὨ [8Γ86] 
ἔγοτη ὍΠ6 ῬΘΟΡΙΘΒ διποῖρ ὙὙΏΟΙῚ ΠΟΥ ἤᾶνα ὈΘΘῊ δοδίξογθα, ὑῆθη 1 βδῃο 
γε] ἴῃ ὑθοῖα Ὀθίοσο ἢ οΥϑβ οὗ (6 Ὠοδύβϑθῃ, δῃα ὉΠΘΥῪ ἄν76}} Ὡροη ὑΠΟΙΣ 

26 ρστουπὰ ψὨοἢ 1 ἤδνο σίνθη [0 ΜΥ βοσυδηὺ ὅδοοὸρ. ἀπά ΠΥ ἄνγ86}} ἃροὶ ἰὺ ἴῃ 
Βοουτ γ, δὰ θα] ἃ ἢουβο8, απ ρ]δηῦ νἱπογαγᾶβ, δὰ αἀὐγ6}} [πῃ βϑοι γι, τ Π6 ἢ 
Ι ἀο Ἰυάριηθηΐβ ὁ 811] ψῇο ἀθβριϑοὰ ὑῃθπὶ οὗὁἨ ὑποβθ τουηᾶὰ δρουῦ ὕεια ; δπὰ 
6 Υ Κηον ἰμδὺ 1, Φοθονδῃ, διὰ ὑποὶς αοἀ. 

ει. 3. βερὶ.: βοὴ σοφώτερος εἶ σν! . .. ἡ σοφοῖ ὁὧκ ὑπιυδιωσαν σε ἷν τὴ ἐσιστημὴ αὑτωνὶ 
ει. 4 μη ἐν τῇ ἐσιστηριὴ σονὶ . .. δ 
Μετ. ὅ. ἡ ἐν τῇ σολληῖ ... 
Μετ. 1. ϑερέ. : ἀλλοτρίους λώιμους ἀφο ἔθνων .. . ἐπὶ σε κ. ἧπι τὸ καλλος. .. παι σφρωσουσὶν τὸ καιλλος σου εἷς ἀσωλωαν. 
Ψοες. 8. Και καταβιβασουσιν σε, - 

Μεν. 9. ϑερῖ., Ψαῖς. 8γτε., Ατ. τοδᾶ: Ἴ  Π δηὰ ὑπο. 
Μετ. 12. δορξ.: . .. Σν εἰ ἀσοσφρωγισμαι ὁμοιωσοῶς . .. Ἀ. σείφανος καλλους --- ὨΓῚΠΙ, ΟΥ ἴῃ δἰαῖ. οοῃδὶ.- -Ἔσν ΠΌ5ἢ 

80:6 οοὐϊοοι τοδά ἢ" 52}. 
νας. 18. ΑἈποῖδπον τοδάϊηα: ΓΡ9 ΞΞ συκεὶ Βάρν. ϑορῖ.: ἐν τῇ τρυφὴ τ. σαραδεισοσ. .. κι ἀργυρίιον π. χρυσίον "- 

γυριον κ. ἀχατην κ. ἀμεθυστον απ. χρυσολιθον κ.-. βηρυλλίον κ. ὀνυχίον, π. χρυσίον ινέτλησας τοὺς θησαυροὺς σευ, κ. τας ἀκοθηπκῶς 
σ. ἦν σοι. ᾿Αφ᾽ ἧς ἥμερας ἰκτισϑης σν.--- π|κ.: 1Ὲ ἀεδοιίία ραγααίδέ. . . αυγηι ρος δεγορί ἐμὲ; οἱ ζογαπιέπα ἕμα ἐπ έ6---- 

Μετ. 14. δερῖ.: μέτα Χιερουβ, ἔθηκα σε ὶν ρει. .. ἐγίνηθης ἶν μέσῳ --- ]ᾳ.: Τὰ Ολενγμὸ ἐπίεπέι οἰ ῬΓΟΙΦΡΕΙ4,--- 

ον. 16. (Ἐγενηθης) ἀμώκος ὶν ταῖς ἤωερας σον--- 
ΨοΣ. 16. 'Ατὸ πληϑους. .. ἰσληϑυναις τ. ταμμειαι δόυ. .. ΜΝ. ἰσραυμαιτισθης ἀπο ὄρους . .. ἃ. ἦγαιγεν σὰ τὸ Χιερουβ τὸ 

συσκμιζον. ας. : ... γερ!εία επί ἐπίετίονα ἐμα--- ᾿ ᾿ 
νεῖ. 17. δερῖ. τ. .. διιφϑαρὴ ἡ ἰσιστημὴη . .. μέτα τοῦ ποιλλοὺυς σου δια τ. σληθὸος τ. ἀμαιρτιων σοὺ σι τ. γην--- 

Ψεν. 18... καὶ ἀδικίων «. ἰωσόοριας. Μυ.: ρῬοϊωξίέ φαποιὑβοαξέοηοιη, ἐμαπι---(ϑοιὴθ οοάὰ. γοδὰ.: 21} εἴη. δοά 

ἽσΙΡΌ.) 
ψετ. 19... .. ἀσωλμα ἐγενου--Ἡὐλε 1! 7 αοίμ 68--- 
ες. 322... .. παὶ γνωσυ.--ϑορί. ΤῸ. ΓὩ τοδά ἐνῖοθ Ἵ2: Ομδ)., Ατ., ἃ ἴον, ὉὩ. 

ον. Ὁ!. 8ερῖ,: . .. ἐν σοὶ φερικνκλῳ σου--- 
Ψψεσ. 34. Καὶ οὐποτι ἰσόνταω σπολο σιπριας κ. απαινθα ὄδυνν--- 

Ψ τ. 25... χα συναξω. .. ἷκ τ. χωρῶν οὐ... πεῖ. .. ἐνωπιον τ. λαῶν τῶν ἰθνων. δορί. τοδὰ : Ὠ Ὁ). 
αν. 36... ἐν ἑλσιδι. .. ὁ Θιος αὐτῶν, κ. ὁ Θιος «. πατέρων αὐτων. 

ἘΧΈΟΣΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΕΚΒ. 8 ΦΟΥΘΤΏΟΙ, ἀϊτοούου, [ἡ Εἰμορὶς, λδριωα ἰδ Κίηρ, 
, ΟἾΒΕΝ. : 116 ν»ῈΠὸ ροῦβ Ὀοΐοτο, ἀικο, ἀοβθ. ΤΊΘ 

γα. 1-10. Τλε Ῥνορῆδον οπ δέ Ῥτίποα ψ 7γτε. Βρ6 οἷ] Ὀγοϊιΐηθηοθ σίνοη ὅο ᾿Ειί8 ῬΘΓΒΟΙ, ἀεδὶρ- 
γάοτ. 1. ΤΏ οτο ἴθ ἥσει, Ἐπ οΤΟ ΌΤΘ, 8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ παίοὰ εἶπα ἴῃ τοῦ. 12, 8 παίυγαὶ ἴσοπη [ἢ 0 

δηΐ, 89 ἱπ οἷν. χχυΐ,, τ τ Γοίοσομοθ ἴο Τ υτθ. | τηδυ κα Ρ8Γ4}161 ψἱτἢ ΦοτΌδαιοτ ; οοταρ. οἰ, χυΐϊ. 

--Κα. 2. 2, ΜΕΙ͂ΝΕ : οὯ6 ΝῊ Βο]άδ ἱοροΐξιοσ, [19. Βαϊ ἐμοῖο 88 οχρτεβθοὰ ἰπὶ ἴδ ἰἱησάοτῃ, δπὰ 
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Θαρδοΐδ! !ν ἦν {116 οαϑὲ οὗ ΤΎτΘ, 8130 ἃ σμαγδοίθγ διὸ 
ϑ᾽αίε- σοηϑυϊ υ{Ἰο. ὅ31}8}} 88 ἸΏ Υ οὗ ἴη6 ῬΠΟΘΙ- 
εἰδη οἰτ68 Ἰνοτο, ϑδοὶ 50}}} δὰ ἐΐ8 ἱμᾳ, δηά ΤΎΤο, 
ἴῃ Ῥαγιϊ ΑΓ, ΔΝ ὉΥ ἃ δεγοάὶ ἰηχάοχῃ, 80 
ται ὄσθὴ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαΐοβί Ὁ 658 ΟὨΪΥ [Π1066 το αἰοα ἴο 
1:0 οΪά τογὰ] ἤουβὸ ψ γα δατηϊ θα ἴο [6 ΤΏΓΤΟΠΒ. 
ΤῊϊΐθ Κίηράοτῃ οοτη Ὀἰπδα Ἡ τ ἃ το δα ρον Υ] 
ΔΙΪβιοογα οὐ ἴ6 τηϑγοδητ]6 ἰηΐογοβῦ, {816 ραΐη8 οὗ 
οοπητηθγοθ, ΜΏΪΟΝ ἔοιπάρὰα ἰζ (γοΣ. 16). Αἰ οΣ τῃ 6 
ΒΩΔΙΟΡΎ οἵ (ἰἀτίπαρο, ἃ βοηδίο βίοοά ὈΥ̓͂ [Π8 8146 οἵ 
86 Κιηρ, οὗ [86 οὰ [Ἀτ,}} 168,  ϊοἢ πηυϑῦ ἴῃ ΤΏΒΗΥ 
Γοβρϑοῖβ αν [πη] 64 ἦτ, 80 {παὶ (μὲ Οτδηϊδὶ 
ἀεδβροίίβτα οὐυ]ὰ ποῖ ἀένεὶορθ ἰἴ86 1  Ὡθγθ. ἀςοοτά- 
ἱῃσ ἴο Φοβορῆμϑ, Ὁ τνὰ8 ΕἸ Ό84] 11.; Ὀπΐ ποῦ [ἢ9 
ῬΟΓΒΟΙ, Οἱ ν {Π6 ΡῬοΟΒὶ [ἴ01) ΘΟΠΊΕΒ ἱπῦο σοηϑἰ ἀογα 0 Ὲ, 
δηά Θβρθο δ ΠΥ 88 ἰὴ ἰΐϊη ὍΠ6 ΤΠΘΓΟΔΗ 16 ροῦοΓ οὗ 
Ὑγτὸ ἐμὰ 118 Ῥγουά, ΘΟ ΓΟ ΤΟΡΓΘΟΒΘ (ΔΙΙΨΘ. ---Α8 
ΘΙβο ΠΟ ΓΘ 4180 (Οἢ. Χχν.), 80 ἤθΓ6 ὑ88 δ᾽ πηΐῃρ᾽ ρῸ68 
βταῖ οἡ ἴο ψϑσ, 8.---ΤῊθ 86] -Ἔχα] δϊίομ ὙΠΟ ἢ ἴ8 
δϑοιϊθοὰ ἴο ἢϊτι ἢ88 τοϑρθαΐῖ, ΟἹ 016 δίάρ, ἴο {Π 6 
δἰ ορὶπίοῃ δηϊοσίδἰ πϑὰ οἵ Ὠἰτηβοὶἔ; οἡ ἴηι οἴου, 
ἴο 1.6 88π16 ἱῃ Θοῃποοΐΐοη τ} 18 ἀνθ! ] ἢ ρ- Ρ]806. 
γμαῦ ἰ5 ἴο θ6 πηδὰθ δοοοιηΐ οὗ ἱπ ἴηε ]Ἰαῦϊζεσ Το- 
δροοῦ 18 ρμἰαϊῃ ἔγοσῃ 8 δββογίίοῃ, 1 δὴ θοά, - -ἰο 
ῬῸ ἀϊδιϊηρυϊϑηθὰ ἴτοτῃ {π6 ΠΠΚΘΏ 688 οὗ ἴΠ6 Μῇοβί 

Ἡϊκσὴ ὐνο ΘΝ) ἰὰ 188. χὶν. 14, αἷβὸ ἴγοπι 

Αοἰἷδ χὶϊ. 22 ; 1 ἜΧΡΓοδ868 [86 ᾿οδι θη Βῃ-ταγπΠο- 
Ἰορίοαὶ ςομϑοϊουβηθβθβ. Τ7ΤῈ16 τοοῖς οἡ Ὑ]ιλοῖ ΤΎΤΘ 
τὑὰϑ ὈᾺ110 18 δὲ [6 βδῖηθ ὑἴσηθ ἴο Ὀ6 νἹονγοα ἴῃ 18 
Ἑοοπηοοῦου τὴ ὑπ6 οὔ - τη οποά ἴοι ρ]6, ΤῊΘ 
ῬΒοωρπίοσίδη σταυὺ στοργοϑοη θα {116 ὕτσο 1818 8 88 
τους δθουῦ ἴῃ [ἴῃ0 8, ἘΠῚ] δὴ δδρ]6 γα 
βαοιίβοοα 88 δὴ δἰοῃοηθηῖ. Ῥόνῃ ἴο ἴδμ6 τϊγτὰ 
οοηΐοσν ΤΎτίδῃ οοἴηΒ ΘΧ Σ Οἱ [86 ὕπνο 1814 πᾺ8, τ] [ἢ 
ἴδιο ποῦ ριΐοη, “ἀμβρόσεε «ίφρε (ἱτητηοτία] του). 
Ἀσδοοσάϊηρ ἴο βαποηοηΐδύποι, Αδίασιθ, ἤθη Δ}- 
ἀοτίης; ὈΒτουρἢ [06 ποῦ], οσοπδβοογαίοα ἃ βίαν ὑμαῖ 
61} ἄοψῃ Ὀεδΐοτθ ὮΘΓ ογθβ ἴο [706 ἰβαπά ΤΎΤΟ. 
Τὰς ἰουπάάϊίοῃ οὗ ἴ86 ἴοι ρ}]6 ἴο Μοὶ καῦ 88 

τεβοηΐθά ὈΥ̓ 18 ῥτίθδίϑ ἃ8 δοῃ ΘΙ ΡΟΓΔΉΏΘΟΙΒ 
ἢ (Παὐ οὗἁ [ἢ οἰϊγ---Δροῦυῦ 2760 Β.σ. 80 Ηοτγο- 
ἀοίπβ το]αῦθβ : δῃὰ Αὐγίδη 68118 Σ 86 ο]ἀθδβὶ 88η6- 
ΓΌΔΙΥ Κη ἰὼ [Π6 8Π}8]8 οὗ τηληκὶπα. ΤῊ 

ὈΠΌΝΣ ΦΌ ἰβ βυβιοϊομΥ οχρ]αϊμοά ; πὲ] 

Ἠδεηρϑῖ. 8111} ὑπ η ΚΒ οὗ δῇ “" ΔΌβοϊ αὔθ δ οΟ 6881 ]6- 
Ὧ658,᾽ δηὰ Ηἰιζὶς οὗἨ ὑπ οἰτουτηβίαποθ {πὶ {818 
ΚΙΠΩΙΥ τοβϑίθῃοθ “"ΒΡΓΔΩ ἘΣΔΩΝ οὗ 1886 ᾿ψαΐδσ, 88 
ὑμ6 Ραϊδοθ οὗ ἀοὰ οιἷΐ οἵ ἴδ ὨΘΑνΘΏΪΥ οσθδη,᾿" 
{““ Βαπομοιίδίμοι ΕΧΡΓΕΒΘΙΥ 68118 0 “86 ΒΟΪΥ͂ 
Ἰοϊδηάἀ ᾿ ; δῃὰ 1 18 ἱζπόνπ ἰδῇ ἴΠπ6 Ττίδη ΘΟ] ΟΠ 165 
8}} το νουθησθα 1ἴ 68 [ἢ 6 τη οἰ ὮΘΣ-ΟΥΤΥ οἵ ΓΠ οἷν γο ἰσίοῃ, 
ποῖ 1688 ὕβδῃ {1:16 οτἱ σί Δ] ΒΟΌΓΟΘ οὗ [Ποἷτ ΡΟ] 1168] 
αχίδίθῃθθ. 1 ὑ͵δϑ ΟἿΪΥ ἰῃ ἴδ6 δρίγιῦ οἵ δηοϊθῃϊ 
Ποδ  ϑηἑϑη ἴο σοποϊιὶο, ἐπαὲ ἃ βίδϊθ ψὨΐϊοἢ ΔΒ 
ποῦ ΟΠΪΥ͂ βίγοηρ ὈΥ̓͂ παίαΓΑ] Ῥοβίτίοη, δηὰ ὈΥ̓͂ ἰχῃ- 
ἙΏΘΠ86 ΤΔΤῚ Εἰ ΠΠ6 ΓΟΒΟΌΓΟΟΒ, ὈαΪ 4180 βίοοὰ ἱπ δυο ἢ 
οἷοβε σοπηθοϊίοῃ ὙΠ [16 αἰνίηθ, πιὶσῃδ 6 τγαγ- 
ταητοὰὶ ἴῃ οἰαἰτηῖηρσ, ὑβτουρἢ 1ΐ8 684, βοηθοί ἱης 
1κὸ Β ρουπδίυγαὶ βύσοηρος δηά δΟβοϊυΐε ροσροίυ 
οἵ Ὀοίΐησ.""--Ρ, Ἐ.Ή-Τη (λ6 μποϑδεὶ οὗ ἐπ 5688 18 
8) 600 ἔγοπι ὁοἢ. χχυ]ὶ. 4, 25, 26.--- ΤῊ το)οΐϊῃ 6 ., 
δη δου τὶ πιϑεὶι, οἴς., 8 ΒΏΔΥΡ, γοῖ δὲ [ἢ6 βαῖηδ 
εἰ πη 8οὉ60--- [6 δίτηρ]ο σοπ γαϑῦ δοΐψϑοη δ δὰ 
Θοὰ (Ε]).---Απὐὰ ποῖ τηδικοδὶ ἐὰν οασί, οἷο., 
οοῃτΐην68 [πὸ ἴδοι βαυγοϑί, 85 56}} ὀχ ρ]αἰπίηρ ΠΣ} 

ἽΡΡ, 88 ασἰνίης ἔοστί [ἢ 6 Βρϑθοὰῦ παῖ πδίιγα!} ν 

δυνοά ἔγοσα ἰΐ, [86 ὑπουρι ἴδ, [86 ΘΌΌΪΙΣ 08 οἵ ἃ 
πιοατὶ πο ττᾶ8 ἐδ ποαχέ οὗ θοὰδοϑρὰ.---Η τειο: 
Ὸ ἰηάϊοοαῖοα πμδὶ ἰ8 τηδθ, 

γεν. ὃ ὈορΊηβ. δὰ ἱπίου]άο, ψΐοῦ, Ὠοτονεσ, 
ἀοοβ ποῖ ρμἱεΐαγο ἰοσί ἢ 6Π1ὸ ἱπλαρί παίϊοη οἵ ἷε ὕσλης 
ἀοά, ἴο ψὨΟ. {πὸ πιοηίοη οἵ απ} που] ὃ8 
0016 ϑυλῦ 45 ψπαὶ ὉΠπογϑαΓ6Ὑ ἔοϊϊονσε : Ὀὰΐ γαῖ Ὁ 
ῬΓοςθοάβ οἡ ἴδε ριοιπηὰ οὗ [86 δαἀπιϊζτοὰ πιαηποοά, 
πὰ 80 ἀ068 ΟὨΪΥ [86 πιογὰ [δ] ἸΡῚ  ΘΘΙΒΌΓΟ ἴῃ6 
Ἰοίυϊπε8β8 οὗ βρι 10 ποοὰβ ποῖ ὕὉ6 υπαογεοϊοοά 
Εἰ ΠΘΙ 88 8 αι θϑ.:0ῃ, ΟΥ̓ ἃ8 Βροῖζ6}}) ἱγτοῃίσα! Υγ. Β6- 
Βο]ὰ, σαὶ οχίϑίϑ, ποουτιῖ της ἴο ΠΥ τη βίδκϑη 
ΠΟΙΟῚ ; Ὁ Βῆονγ8 ἴῃ6 Ῥοΐῃρ ἩΠΘΟΣ ἴθη Ὠδηϊοὶ 
ἴο Ὅδ6 ΠΊΘΓΕΙΥ 8 ἱπιαρσί παϊίοῃ. ὙΠ6ΓΘ όποὸ ΓΙΘ6α, 
αὖ [6 ΒλΙη6 {1π16, ἃ Οἰθἂγ Ομ Βγδοι οὗ ἰπὸ Ὀοοΐς 
οἵ Ῥδηΐθ] (οορΡ. Ηδηρθῖ, 116 Γγ0), βίποο 16:16} 8 
ΜΒ οα 88 δὖ ΔΗΥ͂ ταῖθ ψΜὸ}} Κπόνῃ ἴῃ [6 οἶγο]6 
οἵ ΕΖΟΚΙΘΙ, ομα δἷβο τοοορηϊβοαὰ αὖ {πὸ ΟΠ δι θδῃ 
οουγύ, δὰ ὑπογοίοτο ἴσο Ὀθ 611 ἘΡ δραϊπδὶ {86 

Τγτίδῃ βουογεῖση. ΟἹ {6 ΠΟ “Ὁ5, ὑλχαῖ ἴο Ὠΐτὰ 

ποίμίηρ οοποραὶθά, ϑουγοῖ, τὰ8β ἘΠΚΠΟσΩ, ΘΟΙΏΡ. 
θη. ἰ,. 10, 11, 19, ἰν. 6. Ηοσχα αἷδο, ἱπάδοὰ, 18 
ΟὨΪΥ 8 τβδῃ, Ὀυΐ ψὶὺἢ 8 ΚΘΏΘΣΑΙ]Υ͂ δατηϊζοὰ δὰ 
Ὠυπιδῃ, ὑπ} ἀϊνίηα νίβαοσῃ, ψ σὴ αοἀὰ ἴῃ 
ΓΟΔΙΪΥ σίνθη (ὑπ 18 [86 πιαῖι ο]οιπθηΐξ ἰὴ [86 
ΘΟΙΏΡΘΙ80 5 ΜΓ [Δ π16}), ΒΊΟΝ ἢ ᾽δ8 ποῖ, 88 
δου ᾿ιαϑὺ ἀσῃὸ, ἴῃ ἢ189 ᾿πηαρίπαίίοῃ ἀρφργοργίαϊθα 
ἴο ἰπ)861}[, Ἡδηρβί. ἰαγβ βίσθϑβ δἷβδοὸ τὶ τις 
ϑίδ[ ϑιρι κο, [80 ΓΟΔΙΪΥ͂ ῬΓΪΏΘΘΙΥ͂ ᾿οη οἵ 
Πδηΐθὶ, ν ἢ 80 Ἐχοθ]] ΘΒ Ὺ στουηᾶάοα {86 κὶπὰ 
οὗ σου Γ- ῬΟΒ ΟΝ. Δδϑιηθα Ὠἷπὶ ἰῃ σοϊΌου το ὑπ 
ἰὴ οὗ ΤΎτα. -- Υ. 4 9068 8 θ06} ἄθεροσ δ.}}}, 
ὨΔΙΊΘΙΥ, ἴο {86 ΣΟ] δίβδηάροϊηϊ οὗ [76 ΤὙτίδῃ 
ῬΓΙΠΟΘ, --- 8 στ βάοσῃ δηὰ ῥγιιάθποθ 8 6 σβδί(ογ 
οἵ ψ τ] α]γ στο ε8 (1 Κίηρε ἰν. 29). [πὶ ΘΟ Οοἢ 
ὉΠοτον ἢ, ὁπ6. πδίυτα Ἶγ ὉΠ ἢ Κ8 οἵ ἴ6 ἰσδαϊτ θη 
ΔΟΟΟΡΟΪΠΚ ἴο τσ ΔΏ ΔΠΟΟΒΙΟΣ οὗ πὸ γογαὰ] Βοῦδο 
Ἧ253 [}9 [ἰΓδὺ δαῖϊοσ, ἈἢῸ ͵ὰ8 ὈΟΓΠΘ ἴο ἴδπ6 ἱβ]απὰ 
ἰῃ [86 ΠΟΙΟῚ {τὰκ οὗ 8 ἴγε6, απὰ ἰμοσο ογοοϊοὰ 
ΠῚ 1 18 τα ἐπς ἮΝ ̓ μὰ τὶ ν ἘΤΡΝΤΟΕΙ͂Σ 
οὔ 16 Τγτίδη Κίη Θ ΕΥ̓͂ ἢδΔα ἴουῃ ε 
οὨ 86 ϑ]δηὰ (ἀμ Τγτίδη ΘΟ]ΟΌΓ, ϑολσὶοῖ, ΤῊ ὙΠ Ὲ: 

ἄγε οὗἉ βοτ).--- δ 18 ῬΓΘΘΘΠΕΙΥ ερεοϊβεά ἰη τῃς χοϊὰ 
διὰ Εἰ ΘΓ. ---Ἴς ἰδ: ὈΓΟΥΪΒίοηΒ, {ποβΌσο, ἰσϑδ- 

ΒΌΓΥ (ΖΘΟ᾿. ἰχ. 2, 8).--΄εῦ. ὅ. Ἡοτονοσ στοδῖ 
{π|8 τϊβάοτη τηὶρηϊ Ὅ6, ΒΟΎΤΘΨΟΙ ΤΩ ΠΟὮ δὰ ναγῖοὰ 
ἐϊ8 τηδη εβίας 08, ἢ οοπίθὰ ἴῃ 16 ποΓΟ Βα αἶδε: 
δηᾶ ψτἢ [ἢ ρτόοντῃ ΒΊΟΝ δουσιοὰ ἴο 6 ᾿θϑ] ἢ, 
ἴ.6 Ὠρατΐ 4180 ὈΘΟΘΤ6 ΒΟ] ΘΏ, 48 1ἴ8 56][-6] τίου 
ἴουπά ἴῃ Ὁμαῦ νγϑδ] 1 18 ῬΓΟΡΟΣ 6] πιθηξ. 

γεΥ. 6 οΘομποοῖθ ἐξβ6] ἢ 1 ἃ ΒΙΙΠΙΤΙΔΙΥῪ ἈΔΥ τὶ ἢ 
ΨΟΓ, 2, Δα ὈΓΘΡΆΓΟΒ [ῸΓ [Π6 σομο] βίου ἴῃ  οτ. 7, 
ΜΠ ΙΟἢ οἿΠ5 [6 Ρυιηἰβτηθηῦ ἕο [86 σοῦγϑβε οὗ δίῃ 
ἰμαῦ μὰ ζπ8ῖ Ὀθοη ἀφθοτ θαι. --- τὴν, ὕοστίθ]ς, 

ῬΟΨΟΤΓΌΙ πα νἱο]οηΐ: [Πο86 0 Ἀ΄ΥΘ 80 ὈΧΈῈ -ὁσηΐ- 
ὨΘΏΤΙΥ ἀὔονο οἴ όγβ---ἰ μα ΟΠ] θλπ5 (ςἢ. χχσὶ, 7). 
ΗΙΤΖΙΟ : “ Αφραϊπϑβὲ (ΨΥ ποὺ ὌΡΟΣ ἢ [89 Ὀοδιῖγ 
οὗ ΤΥ νἱβάοτῃ." Παὺ 18 τηοδηΐ 18: παῖ [Π6 
ὈδΔαΤΥ οὗἨ {Π|6 ὨΙΘΓΟΘΠΏ]6 βίαϊε οἵ [βίη ρβ ἴῃ 
Μ͵88 ὅπ 6 ΟΠ Βρτίης οὗ ἴπ6 ψίβάοτη ἡ] ἢ ἀἰΒεη- 

Κυϊδηοα 118 Κηφ. ᾿Ὦ" δηὰ ΠΡΌ ἀγὸ δ᾽πγοαὶ [86 
Β81η6, {με ᾿ἰαϊξεσ, ον ΟΣ, πα ϊσαῦϊσ τηοτο ἐδ 
81Ππ6 ΟΥ αἰ ἴογ οἵ ἴη6 Ὀοδυῖν. Τὴθ δι ΐηο οἵ ἴῃς 
ὈΘΘΔΌΪΥ ΠΠΔΥ ὈᾺ τοίεττοαὰ δϑρθοίαν ἴο [η6 ῥτίποα- 
Βοοι οἵ Ἶγτο. [ΕΝΑΙΌ: “0 8ν ἄταν (Ποὶγ σσογὰκ 

ἹΡΟΩ ΠΥ ταοϑὲ θοαυθδι] πίϑάοπι. "ἢ δὸγ, ἴο 
Ῥίογοθ [Ὠγουρῆ, Ρὶ. ἴο ἀἰϑῃοηοῦγ, ὕο τηδῖκθ δοϊὰ- 
ΤΏΟΉ. -- ἼοΥ. 8. ὩΠ᾽ ΞΞ , οἢ. χχνὶ, 90.--- Ὡς 
ῬΙΌΓΑΙ ΣΉ, ἀοαῖδλα, δ νοϊίβ οἵ σι δυδίξοη ρϑτὶὶν 
ἔτοιῃ ἴ1ὸ τορτεϑοηϊα νο σμαγαοίεσ οὗ ἴδο Τγείδη 
ΡΥϊμοθμοοῦ, ῬΑγῸ ἔτοια ἴθ ἰοαϊΐηρ Τπασουἢ 
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οοτιποοῖθδα, οἵ ἷθ ἀγίησ ἴῃ 0116 ἀθαίῃ οἵ ἐν ΤΥ 
Ὑγτίαη τμαὶ παδ βἰδίὶῃ. ΗἩρηρβῦ. σοιρεγοα οἢ. 
χχὶσ. 56; θη. χὶν. 10. ΟΥΒΟΙΒ : 85 [ἢ ρἰοτοθά- 
τγουρὶι ἀἰθα οὗ ΤΩΔΏΥ ἀοαῖ -σοπηὰβ (οἢ. χχὶ. 80, 

19 [25}. Ἐνεοη ψιδοῦῦ τοηαογίηρ θη, “ Ρ͵ΙΓῸ- 

ἴλης," 1ποτθ ἰδ ἃ ροϊπείηρ δδοῖς ὕο 07) ἰπ 

ΨαΣ. 7 ἴῃ [Ὠἷ8 ἩΔΎ, ΠΙΏΟΪΥ, πὶ ἴ86 Ῥχησε]ιοοα 
δου] αἱ Ἰαϑῦ βῆῆδιο [86 [αἴθ οὗ ΘΥΘΓῪ Οὴ6 Ὑὲ0 ΜΜΔ8 
Ρίεσοοα ἱμπγουρῆ, δηὰ, βἰτρρϑὰ οἵ 8}} ΒρΡΙ ΘΠ ἀσΌΤ, 
δου ]α Ὀδ οαδὺ πο ἴῃ 6 ρτανθ.--- ἐγ. 9. ᾿Γμ6 πογὰ 
στα σ068 51}}} λείου ὉδὸκΚ ὑὈΡδὴ ΠΟ) πῃ νογ. 8, 

διὰ ἰγδηβίοιβ ἴΠ6 βόθηθ ἤο ὑπὸ ΨΟΓΥΥ͂ τιοῃηθηῦ οἵ 
Ὀαΐης Κι}16 4, δηιὶ οΘοη Γοπ 8 [ἢ 6 γϑυηἰηρ αἰβοοῦγ56 

(ὰ νεῖ. 3). ἼΣΙΠ Ἴ80, οἷ. χχί. 16 [11] -- ΤῊ 
ΘΧΤΤΟΙΘΙΥ ουἰηρ διρυποηίδίου, δὰ δου τὶ 

πλϑη, εἰο.-Ἴρῦπο, ΡΙ. τε νη, Ῥοβὶ (186. 11. 9). 
--Υ εν. 10. ΙΛΌ, ῬΙΌΓ. ἔγοσα ΓΘ, ΠΟΤ. αὖ γογ. 8. 

--ἶνιν ἴθ πποϊτουχιοίδοα (οοπιρ. οἷν. χ]ῖν. 9; 188. 
ἮΣ. 1); ἴον ὅονβ, οἡ δοοουπΐ οὗ [86 βδοταϊηθηίαὶ. 
ἱπιροτὶ οἵ οἰγτευτμηοίκίοη, 1 ἀδεϊχιιαῦεα [80 ποδί! θ ἢ 
ποῖϊὰ δὲ ουὔυϊπίάθ 16 σονοῃδηΐ οὗ αἀοἀἂ (1 ὅδιη. 
χνὶϊ. 96, χχχὶ. 4, δαγδαγὶ ἢ. Τῇ ορροκὶϊθ ἴῃ 
Ναπι. χχίϊὶ. 10: “129 ἀσεΐῃ οὗ [Π6 τιρῃϊοοῦδ." 
ΑἾφϑὸ ἴοσ ἴη6 Ὑγτίδη, 88 ἤθσο, ἰδ 18 βασϊγ ἴο Ὀ6 
τπάεσπϊοοα τὶ πουῦ 186 οἱτουϊηοϊδίοι γαρογίοα ὉΥ 
Ηετοάοίυβ οἵ ἴ86 Ῥπο πἰοΐδηβ (11. 104). ΕΑΤΙΪΟΓ, 
ἴῃ Ὑ6Γ. 8: 88 ΘΨΕΓΥ͂ 0π6 ἴῇαϊ ἰδ ρἱετοθαὰ τῃτουρῆ ; 
ἢοῖε ὕδθογο ἷδ 8 ΔΒΟΘΉ 5105: 88 ἃ ὭΟΏ - ΤΥΤΊΔΏ 
ἸΠΓΣΟΌΖὮ δίγα ρο ΓΒ. 

Ψεῖβ. 11-19. Σ᾽ απιεπία  οη, ΟΕ ἐλε Ῥγίαηοο 
4. 

ΝΟΥ γΟΥ. 11, δϑ οἷ. χχν]ὶ. --- νυ. 12. ΤΠ6 
Ἰδιηθη ἰδίου ἰ8 ἰη διθίηρ δἀορίαϊζοι ἴο [86 ῬΘΥβοῺ 
10 88 πϑὲ ΚΙ]]6ὰ. ΟὈἸΏΡ. αἵ οἷν. χχυ]!. 2.--- 

1π 86 οοππεοίίου τὶς ΠΘΣΠ δ Ὁ ἀπὰ 8" ὅθ, 
ΘΗ ἐπ ὑποιήβοϊνοδ, ἀπὰ δἴνου μδῦ ἢδ8 Ῥγοοθάθα, 
ἃτὸ αἰ οἶοατ, ΠῚ ὉΓΏΠ οδπηοὶ ροβαὶ Ὁ] 6 

τοπάογοά, αἰ ΗΣιζὶς : “Το γί ἃ δΌγουΒ}ν 
πτουρσῃϊ 5βο}]-τίηρ." να] ὰ Ὧδ8.: “Ὁ ἴδου 868) 
οἵ 1:0 σοτηρ οἴϊοι." ὨΠἘἔΕΡΙ, ΤΏΘ818 : ἴο οι ἴῃ, ἴο 

ἔηργοβ8 ὙΠῚ) ἃ 808], ἴο 866]; ὑβογθίοσα ρμδγίίο.: 
ἴσια ναδὶ ϑοδιησ. ΑἸδὸ ὉΠ, Ὧ16 5681. τἰηρ, 18 

ῬΓΟΡΟΤῚΥ {86 ἱτηργοβθοῦυ. ΤΏ ὑγαηβίοεττθᾶ εἰσηίῆ - 
ἙΟΔΓΟΏ : ἴο 868], ᾿παὺ ἰ8: ἴο αἰϊοδί, ἴο σοηῆττη, ἴο 
τ ΓΙ Γγ, Σοοοιη θη ἦβ ἰΐβ6] 7 ἐβτοῦσ 5. (ἸῸΠὶ 

ἴο ἀοἰδσιηθ ΘΧΔΟΏΥ, ἴο χοἰ ἂ), [ἢ 6 χηραδυχο, 

ες ἀοϊζοττηϊπδίο, [μὲ τΝοἮ τηῦδὲ παγο ἃ οογίδίη 
δτοοιηΐ (οὗ. Χ] Δ, 10) ; δοοογαάϊηρὶν : μου σοῦ- 
διιδοὰκὶ ἴδ 6 ταϑϑατισο, ἴποι [Ὁ] ]]οἀ δῖ, τοδήθϑὶ [86 
τίς πιθαϑῦτο ροοὰ ; [πεγοΐογο ἃ [τοῦ ΐο] ἃ τὨΐηρ 
ἷΞ Ὀοαδίοά οἵ [86 Τγτίαη Κὶπράοτη : ΤΩΘΔΔΏΓΘ, τἱδ- 
ἄοτω, κπιὰ Ὀοδυίν. ΤΠ ἤχει οὗ {Π|606 ΤηΔῪ Ὀδ Βαϊ} 

ἑπκὶ ἀΘδροί 8πι ; ΘΟ Ρ. δὶ νοσ. 2. [““ Αοοογαϊην 
ἴο [86 ῥγοϑθηΐ ἰεχὶ δῃὰ ρυποίπαδ(οη, [9 ΟΧΡΓΟΒ- 
βίο ἢ ἸΥ ἸΠΘΘΏΒ : ἴποι αὶ ἴπ6 ΟΠ6 86 1ΠῸ 
ὀχδσίηοδο ([ὴ0 ποπῇ ὨὩΓῚΠ ἰθηοϊδηρ δηγμίηρ [μα 

ἷβ οἵ Δὴ Θχϑοῖ Οὐ ρετίθοϊ παΐασθ). ΤῸ βὰν οἵ [ἢ9 
Κη οἵ ΤΎΓγο πα ἢ6 564164 ὉΡ {1π||8, 8 1 Οὔ 
αὐ ἴο ἀθοϊδσο Ἀΐτη ΟΥΟΤΥ ὙΦΑΥ͂ σοϊῃμίοία : ἢδ 
Εὐτο, δ5 ἱΐ ποτε, {Π6 ΒηΙΒ1ηρ Βίτοκο, [9 864], ἴο 
811 Ἐπαὶ σοηδίϊ ῦδβ σΟΠ Ρ] οὔΘΏ 688 ; ΟΥ̓́, 88 γὸ Μοῦ] 
ὯΟΥ ΒΑΥ͂ ἰΐ, ᾿θ ΜῺᾺΒ ἃ ΠΟ ΤΩ8}.--- ΟἹ ἰοστηοα 
εἴνεσ το διὰ ραϊΐοσῃ. Ηθποθ ἰὺ 18 ἱσησα θα ΔΕ] 

ΧΡ] αἰποα ΌΥ ναὶ [0]]οῦσ : “ [Ὁ] οἵ πὶβάοηιν δὶ 
Ῥοσγίδοῦ ἴῃ Ἰνϑδιιίγ᾽ , ἴῃ {118 βἴοοιϊ [18 0 δ] ἔπ ΘΟΙΏ- 
ΡΙοΐθιη 688." ---Ρὶ Εν} -- ον. 18. 1 Ἐάθῃ ; ΟΡ. 
οἷν. χχχνΐ. 85; 88. 11. 8. Απὰ ἰδ6 ἀεὶ] ρ ν βοπθ 
ἰδ, ᾿μογοΐη Ὅη6 ραγίῖεῃ [ὉΓ Ὀγϊπιοναὶ ἸηΔη ἸΔΥ, 
Ὀτίησθ ὉὃΡ ἴδε ραγάεῃ οὗ οὐ (ΕἸ, ποῦ Φοδονδ) : 
οἰ. χχχὶ. 8, 9; ὅδθη. χίϊὶ. 10.0. Α8 {6 Τυτγίδῃ 
κίηρ ᾿ἰπιδο}Γ γ)1ὰ8 ΘΟΓΙΔΙΪΥ ποῖ αἀοά, Ὀυὺ αὶ ψγα8 
βηϊὰ οὗ Ὠΐπὴ ἴῃ σεῦ. 12, 80 ἷβ ἀνθ] ηρ νγ88 ὯΠ- 

αποϑυϊ Δ ὈΪΥ ποῖ δ ὐὴ, ἴδ6 παρὶϊαϊΐοη οἵ 

ἀοὰὲ ; 1 τιἰϊραῦ, πον ον οσ, Ὀ6 πδιῃθα ραγβάϊβίαοαὶ, 
βἰῃσο 8}} [Ὁ] 688 οὗ τ ῇηαΐ τν85 ρ]θιβαηῦ, διλὰ 411 μο8- 
810] τη ση! ἤόοη66, ϑυσγουηάοι {πὸ 84η16, οογογθά ἰξ 
(ἼΣ90 2). Ηϊσίς ἔμδο}ν : “ἢ ΟΥΘΓΥ͂ ΡΓΘΟΙΟᾺΒ δίοῃθ 
ΨᾺ5 ΤΥ ἤρυγο- νοΥὶς ,᾿᾿ Ὀοοδι86 οαἷ οὗἨ [88 βίοῃδβ 
ὅπ ἤρηγαίίοη οἵ {86 χτίῃρ τηυϑί Ὀ6 οοιμμοδοὰ ! 
Το ὑταπδί του ἴο ΘΥΘΣῪ Ῥχϑοίου δίοϑθ ὑγίηρδ ἴὸ 
ΤΟΙΏΔΘΙΩ ὈΓαΏ 6 σε. 1ἰ. 11, 12. ΤῊΘ ἀἰϊδιγὶ υῦλοι 
οἵ [86 μα. ΠΟ] ΔΓ ἔοττηβ ἴδ γθ0 ΕτοαΡα, Θδοῖ Βαυ ὩΣ 
ἴγθα ῥγοοὶοῦβ δίοῃο᾽, γχσουμάθα οἱ ὉΥ͂ {με ρμοϊ]ά, 
οἷ πηαῖζο5 ἴδ ([δ6 Βγτα 0] 1681} Πα θΕΓ οὗ δοκ- 

ΤῊΪΒ. Θῃ]οπιδύδς ΤῸ ταϊο οὗ 
τὰρ θαμὶ ἃ αἴονυ, ἐδ6 ἸΏΦΙΥ ατοδίποδθ δοιὰ βίου, ὉΓΘ, ΟΑΙΤΙ68Β. ὯὨΟ 
τοθρϑοὺ ἴο ὑπο Ὀγοδείρμιϊο οὗ πὸ ἰσὴ ῥγεδὶ δὰ 
ϊ8 ἔτεῖνε δἴοειϑα, Ἡ ΠΟΘ α͵80 (ΠΟΥ͂ ΔΓῈ ΓΑΙ φοα ἰὴ ἃ 
ἀἰδογομξ ΟΥάοΥ ; σοι ρ. πού ΘΥοΣ, οὐ {9 δἰ σηΐβοδ- 
ἴσῃ οὗ ὑΒ8 ῬαΥΓΟΌΪΑΣ ΠΑ͵ΏΘΒ, αἱ Εἰχ, χχυΐ, 17 84.» 
χχχῖχ. 10 θᾳ. ΟὈΕΡ. 4180 δεῖ αἱ οἷ. 1. 16, 26, 

ΧΧΥΊΪ. 16.--- πον Ὁ ΤῊΔΥ͂ δ᾽ ΣΌΣ Ὀυ51Ππ 688, ροτίοστη- 

8ΔΠ06, ΜΟΥΚ, 4160 μοοάβι. Μαῃ βου ηιιδὲσ ἴω 
τηθϑδηῦ ὈΥ ἰῦ ΠΟΙΟ, 88 1ἴῃη8 ΟΕ ΘΧΡΟΒΙ ΟΥΒ Αγ 
Τεηδοτθὰ, 8ὴ ΟΓΟΪΠΆΤΥ δοιοιηρβηϊτηθηὶ οὗ ἴΠ6 
ῬΟΙΏΡ οἵἁἨ ΤΟΥ̓́ΔΙΥ (ΟΡ. )8π. 1. δ) ΠΏ ἴ8 

ἐδεγείοτε {1 (μὨπ4) Κοί]θασατ, 88 ἃ Βρθοϊτηθῃ 
οὗ 41] ἱπϑίγυσηθηΐβ ὑπαὶ νὸγο δίγαοϊς (5); διὰ 

Ρ) Ὑ11 ὈῸ 16 ρῖρο (ἔγοτῃ 3), ὑο ῬΌδῃ [του σῃ, 
θοῦ ΤΠτοιρὮ), ἴον ἴδ 6 σίηὰ ἱμβιγατηθηΐβ ἃ8 ΠΟΥ 
ὙΟΓΘ ὕμϑῃ σοπαίτποιοα. [(068. ἰδ κεβ Ὁ ἴον ἴδ 

βουκοῖ ἱη ΠΟΣᾺ [16 ρϑπι 'Β ραῦ, δηὰ 3,0) 88 στίηρ- 
ϑοοκεῖ. ΕΨΑΙ: “ΝΌΓΕ ΔρΡροϊηϊοα ἴογ ΤΏΥ ΟΤδο}θ 
δα Βοο  βαυηρ πΟΥΚ οἡ ὑπο ἀδΥ οὗἉ [ΠΥ στοαί η. "ἢ 
Ηε σνου]Ἱὰ τα 1ὖ ἸΤΟΙΘΔΠΥ : [ἢ πηδΔη----}.0 ταϊρεῦ 
Ὀδ οα]] ἃ [Π6 566], {πα΄ 18, 1Ππὸ σοηϑατητηδίίοη, οἴο,, 
85 ΟἼΟ6 ΟΟΓΔΙ ΠΥ 88 ἴΠ6 ἤΓβῖ οὗἁ 4]} τῶ θη ἴῃ Ῥβγὰ- 
180 (Τοῦ χν. 7), 8ὸ ὑπαῦ 6 ἢδ8 ἃ σομηρ]οΐθμο88 
Ὀογοπά ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΤ ῬοΥβοη---ἰΟ0Κ, ἀου Ὀΐ1688, ἴογ Ηἷβ 
ΒΟῚν ογπαπηθηΐ, π αἰ ἢ οονογοα Ὠΐτη ἕγοτῃ ἴΠ6 ἔτβι 
ΟΡ οὗἉ ἢἷδ 116, 4}1 186 ὕμνον βἴομοϑ οὗ ἴμ6 ἱ 
τἹοϑῦ Β ΟΥΒ6]6 -ϑίζτι, ἀηὰ ψ88 ἀου 1688 τηδὰθ ὉΥ. 
104 ἃ σμοσγα Ὁ ὍΡοη {86 τηουπηΐδι! οὗ [ἢ 6 διὰ 

γγὙ88 480, ἀοι Ὀ{1688, ὯῊ Ὀ]ΔΤ ΘΑ Ό]6 ἴγοτῃ 18 Ὀἰτίἢ--- 
ΟἾΪΥ, 4145} [11] ἢΐ8 ρὶ]} πτα8 ἀϊβοονοσοᾶ ἢ ΟἸΠοσα 
τπουρμῦ οἵ Π2), ὉΠ ἔθχηδ]ς (πο πλ8 πη). 80 Ἠᾶν.: 

“6 {6 βοτνίοο οὗ [δ γ Κοιυοάττ πα δηα οὗ [ΏΥ̓ τομηθα 
ΑΒ ΤΟΘΟΥ͂ [ὉΓ ἴπ66 Οἢ ἴη6 ΟἀδὉ} οὗὨ ΠΥ ΘΥΟΔΏΟΙ,᾽" 
ψι ὨΪοἢ (ὉΥ͂ ἃ Τοίοσοῃοε ἴο (6ῃ. 1. 27) τηϑὺ ἱπάϊοαῖθ 
ἴπ6 Κίηρ΄ 8. ΘΌΓΓΒΠΟΘ ΟἹ ἷ8 ρονοσζῃσηθηῖ, αὰ [86 

ὶ 184.1169 οὗ ᾿ἷ8 ΠΑγθΏ, νὴ. ϑυγεξουμπι θὰ Ηἷτα πὶιϊὶ 
ἄδῃοο 8η4} βΒοῃρ. ]---ΟἹ {116 ἽἼΣ Ἴ2, σοι ρ. οἷ. χχὶ. 

85 [80] ὙὙΠῈῺ ἴ86 ογϑαζίοι οἵ {18 ὑυὶηοθάοτῃ, 88 
1ϊ τοοῖς ἰῃ ΤΥΤα ργοοθάθῃσε οἵ {Ππ6 811}} οάοτ Ζίάοῃ, 
ὑπεγα [οτῦ τὶ ὀχ βῖθα 4}} ϑοτίϑ οὔ ραγδὰβ βῃάὰ 
ΦΊΟΓΥ͂, Βι ἢ 88 οου]ά Ὀ6 ἰσππα ΟΠἹ]Υ ἱἷἰπ Κίηρα᾽ 
ἐουΣῖ8. ())}2, Δ] ἴτοτη ἢ ἢ. Βίττη δῃὰ ψ6}} 

Ῥτοραγεὰ ἀἰὰ {π18 Κἰηράοτῃ βαγί ἰηἴο Ὀεΐηρ. 
Θ᾽. 14. Α58 186 οοἴουγ ρίνοῃ ἴο [{π6 ΤΕρΡΓΟβθηϊδ- 

ἘΟῺ ἢ68 αἰτοδάυ, τιῖὴ 118 ΚΟ᾿ ]ΘαΤΌΤΩΒ δηὰ 8 
Ῥίρεβ, ἰοσβακοῃ ἔάθῃ ἀπὰ ραγδαΐϑθ, δὰ “186 ἀδῪ 
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οἵ ογθαιϊοη " ἀο65 ποῖ φαϊΐα οοπβίϊαϊο ἰῃς Τγτίαη 
κίηρ ἃ βοοοπά Αάδτη---88 ἴΠ 6 ὙΠ0]6 ΓΟργοϑοπίδἝϊοη 
ΘΟΏΘΓΑΪΙΥ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴο ἴδῖζα ἰηΐο δοοοιιπῦ ΟἿ]Ὺ {}}6 
ΥΘΓΥ δηοϊοηῦ οτρίη οὐ ν ἴοι Ὁ}}18 Κίηράοαι ῥτιἀοα 
ἰύβο! , ῬοΓῆΔΡρ8 4180 ποῖ πιῦμουΐ βοπὶα τοῦς οἵ 
ΤΟΥ͂ ---80 οοΥ ΔΙ Υ [86 ΘΆΘΣΙ Ὁ ἤΘΓΘ ἢδ85 11{{]6 οτἵ᾽ 
ποίπίης δὲ 4}} ἴο ἀο ψῖ ἢ μᾶζα 56 (οοταρ. δῇ οἷ. 
ὅ., χ. 8, 10); ἴον 1 18 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΎ [ῸΓ {6 [Ὁ]]ΟΥ- 
ἱπρ οοηΐοχὶ ἴο [ΠΣ ηκ οἵ [6 ἈἰΒίοΟΥΥ οὗ [86 ΤΎτίδη 
κἰημάοηι δἰζοσ ἢ 8 ΒΏΘΊΟΡΥ οὗ {Π|Ὶ Ὠἰβίοτυ οὗ [88 
ἴ4}1. ΒΑΌΠΟΣΙ ΠΙΑΥ͂ ͵ὸ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαΐ [ῃ6 ἀοβίηδ- 
τἴοη οἵὁἨ ομοσα} ΡοΪπίβ ΘΙ ΠΊΡΪΥ ἴο ἴπ6 ὑθῃ0}]6 αἱ 
ΕΓΒ], δηα Θβροο οί Υ ἴο [6 τηοβὲ ΠΟΪΥ͂ οΪδοο 
ἴμποσε. ΤΉΘΓΘ 18 ὙΒΟΓΘΌΥ Βντῃ 0]1Ζοὰ οὔξ οἵ [68 
ΒΙΒΟΟΥΥ͂ οὗ {18 Κίπράοπη ἵπαῦ Ὠἰϑίογ 641] δροοὶὴ 
σ θη 1ἴ σλπηα του ρἢ Ηΐγδη 11. ἰηἴο σοπμ οὔ οἢ 
ἢ θανὰ δηὰ σιῖῃ ϑο]οϊηοη, 80 ἱπιροτγίδεϊξ, ἴῃ 
Ῥαγιϊ σαν, ἴογ Τ.6 ἀδαῖρη οὗἨ [ἢ ἴδια} ]6- Ὀ0Σ]ά Ἰη, 
δη ἱπιροτΐδῃῦ 4180 [ὉΓ ἴῃ σΟΙΏΊΤΏΘΓΟΘ οὗ ΤΎΓΘ. 
ΑἸγεδάν, 88 διοῃιίϊεοῦ οὐἨ 1186 ζοτ} ]6 οἵ βοϊοτηοῃ 
(πὰ ὑπαὶ Ηΐταμι 8 ἃ ΟΟΠΠΟἰΙΒΒΘῸΣ 88 Ὑ76}] 88 ἃ 
Ῥτοιηοῖοῦ οὗἩ 1ῃ6 Ὀυϊ])άἀϊηρ᾽ τῇ 18 ὑϑϑυϊθοα Ὁγ ΦοΒθ- 
ἢυ8, ἴῃ δἀάϊϊίοη ἴο αὶ 18 8814 ἴῃ ἴΠ6 ΒΙΌ]6, 
τὰ ἴθ ἔταστηθηΐθ οὗ 8 δῃὰ Μϑῃδηάοῦ ἴῃ ἢ ΐ8 

ῬΟΒΒ68810η), ἴ6 Κη οὗ Ἴγτο δ κεβ Ὀεδίαθ 80]0- 
ἸΏΟ ἴῃ {18 Γεβρθοῖ ἃ ροβίτο ἘΣΘ Ὦ Τ Δ Κο8. ἢΪ8 
ΒΡΡΟΆΓΔΏΟΘ ὉΠΟΘΣΡ ἃ Ὠδηθ Ὀοονοὰ ΠῸΤῚ [816 
ΔΙΟΗἰοσΐτο οὗ {Π8 ΒΟΙΥ οὗἨ Ἐο] 68, 26. σποταῦ, 
ποὺ υηϑυ 80186.0 Ταῦ ΘΠΘΓῸ ἰ5. Δρρ] θὰ ἴο Ἀΐπὰ 
ΟΠ]Υ δυτη ὈΟ 10 4}}} 18 στο ἀογοα ρ]αῖῃ ΟΥ̓ ἐδ Οἴ6Γ- 
ὙΠ86 ἱπΟΟΙ ὈΓΘΏΘΙ510]6 δἀ ἀϊοη οὗἩ ΠΟ, ὑμιαὺ 18, 

οὗ ἴ6 δηοϊηϊίησ, ψΒϊοΐ ΣΠροτίβ 88 ἸπΠΟ ἢ 88: 
δηοϊηἰοα σμογα, ἐπογείοσγο: ὙΠῸ ἰ8 Κίῃρ. αὶ 
Ἡθηρϑῖ. οοποϊυὰεβ ἴτοπι ἔχ. χχχ. 22 8η., ταί 
“4 δηοϊηὐοᾷ ᾿᾿ ΞΞ ΠΟΙΥ, Ὀθδοδῦδθ 41} {πὸ γ6886}8 οἵ 
16 ἴδ }]6 "γε δηοίη θα, ἴο ἐπι ργοβ8 ου ἴθι [ἢ 68 
Ομδσδοίοσ οὗ ΠΟ] 688, ΓΒ ουἱὖ ἴο {818 τοδὶ, ὑπαὶ 
19 ἐπ οἵ ΤΎΤΘ, 88 Κη, γγἃ8 γὲ8 ϑασῦα, Ὀθοδιι86 
Οοὰ μιά σοτημηυπίοαῖοα ἴο Εἷτῃ οὗ ΗΪδ8 ᾳτϑαΐῃβββ--- 
Ἐδογοίοσο, [μδ΄ ἣθ 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 δῃοίῃϊθά Ὀδοδῦβ 
86 νὰ8 Κίῃσ. ϑβίποθ Ἴ3) 7, ““ 6 δονεγίηρ," τοὸ- 

ἰοὰ ἴῃ νοσ, 16, τεΐοτϑ ἴἰο ἔχ. χχυ. 20, δῃὰ νὰ 
ΟΥ̓ (ΘΟ ρ. Ποοίσπαὶ Βοἤθοϊίομδ ου οἷ. ἰχ.) (παὺ 

[ἢ σΒογυΌηι, βοσοθηΐηρ ψ ἢ [Ποῖ γ᾽ ηρβ [ἢ6 ἀτκ 
οὗ [ῇ οονοηδηῖ, Βυτηο]]Ζοὰ (ἢ 116 οἵ οτοαϊίοῃ, 
σΟὨ οβϑίηρ, 88 1 δοΐυ}}} ἀοοβ, (ἢ 6 ἢθανθη}ν Κίηρ, 
[86 ΗοΙΥ ΟὨδ ἰῃ ἴβγϑϑὶ, 6 Μοδῖ Ηἰρῇ ονοσ «]], 
80 ἰζ 6 ποῦ ουῦ οὗ [6 ὙΨΑΥ { [86 Κίηρ οὗ ΤΎτο, 
ὝΠ10 ᾽858 ΒΠΟΤΏ Εἰ 86] ἴο ὈΘ6, δἰοπρ τὴ. Βο]οσηοῃ, 
186 Ῥτγοΐθοϊοσ οὗ [86 ὑθῃιρ]6,---α Ὀϊ1]άλην  Βἱοἢ 
ὉΠ ΘΘΕΪΟΏΔΌΪΥ ου]τηϊπαίοα ἴῃ [Π0 τηοϑὲ ΒΟΙΥῪ 
Ῥ --ϑιιοῦ]ά, δρτθοὈΥ ἴο {π8 ἰού ηοηγ, Ὁ6 
οΠοιχϑα 83 ““{Π 8 δηοϊηϊοά ΘμΟΓῸ ἐμδΐ οονογοίῃ." 

Υ Δ, 48 ἴπ6 Ὑ21016 ΟΓΘΔ ΣΟ ΒΈγν 8 {86 δἴογηῃαὶ Κὶῃ 
οἵ ᾿βγβ6], 80 4180 888 {πε Τυτγίδι. Κίηράομηῃ ματι ἢ 
Ηὶπ ἰῃ Ἠΐ8 ἤοῦβε δἱ «6 γιιβδ θα (οη ψϊσἢ αἷβὸ 
186. χχὶ δ. 18 1688), απὰ {π8 ἃ ῬΓΟΡΕΥ οοπΓαϑὶ 
ἴο [δ 86] -ο]οναίοι ἱῃ γϑτβ. 2 ἃπα δ 18 Ὀγοιραὶ 
οὔ, 88 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 8βαϊἀ {πτοῦρἢ ὑπ 6 ̓ τατη θη) δ ἴθὶῦ 
[ο]]υσίης ἼΠΠ),  Βδνο ρίνϑῃ ἴθ. ὕγοι (Ὡ 
ΒΟΙΥ τποτιαίδὲῃ οὗ Θοα ἰβ ΠοΓδ, ἘΠ ΟΓΘΙΌΓΤΟ, ἃ.5 δἴνγδυα, 
ἴο Ὀ6 πῃαογβίοοά οἵ [ἢ ἴοτῃρ]6- πιοιηΐ δ ΤΟΥ 581. Πὶ 
(2 Οσοι. 1ϊ}.), σβότα Ηδ τὶρεὺ ὑσὶ Τ88, 658 διοιὶ- 
[θοῦ οἵ ἴμ6 ἴθ ρ]6. Απὰ Ὀϑοθυδβα ποτε 18:6 8ιπῸ6- 
ΓΛΑΤΥ [ὉΣ [Π|6 τηξη ϑγαί:οη8 οὐὗἩἨ [6 ῥγίεβί]ν βουνὶοθ 
ἴῃ 8Γ868] τγχὰ8 ἐχεοιίοα (ὨτουρὮ Ὠΐπι, ἀηἢ ἴῃ [6 
Βῖρσῃ ῥγίθεῦ οὐ 15τ86] [8 πῆοΐο 15γβοὶ ἐ{18}} ᾿τίϑϑὲ- 
Βοοὰ ΘΠ] πη παῦρα, ἐξ ταὐμμῦ θ6 βαϊ, τι 0} τείεσθῃθο 
ἴο {πὸ Ὠἰρἢ -᾿τίϑ 0] σῖτα δπὰ ΤΕυπιπιΐπι, οὗ ἔλθ 
Τγτίδη Κιησ, ἐμαὺ “9 παϊκοὰ ἰὼ πὸ τηϊἀϑὲ οὗ 
ϑίοῃϑδ οἵ ἢτο.᾽" 

[Οεὲλον Τερίαπαξίοηδ. --- Ἠᾶν. {πὶ πα ὑπαὶ ἐὴθ 
κίημς οὗ Τγτὸ νγα8 παιηθὰ ὁδβογὰ ἢ 45 [6 1ὰ68] οἵ 8 
ογθαίυτο (80, ἴοο, Βδἢτ ργονὶουβὶν ἴῃ ᾿ιἷθ δϑ'νπδοἐῥα); 
ΠΟΘ ἰβ τ ἷαι ἴο ὕθ αἰδιϊησοβηοα ἴσοπι 

ΓΙ , δὴ δποίηϊθαὰ οδ͵]ιοῦ (ΕΧ. χχχ. 26), δπὰ 

ἽΞΊΟΣ ἰδ. 85. τη οἷ ΔΒ : ἃ το δοϊϊου οἵ ἴπ6 ἀϊνἼῃθ 

δῖοτγ. Ἠθ ὑμὲηἘ(5 οἵ ἃ ΠΟΙΥ ᾿΄τδοθηίαΐῃ (188. 
χὶν, 18),  πογοῖη ἴπ6 κί ρ οἵ ΤΎΓΟ, ἃ8. ΟῊ6 οὗ [δλοδθ 
ταὶ ΚΓ ταοιπἰαϊη-οάβ (1 Κίηρσε χχ. 28) Ὑποπὶ 
{86 Τ τίαπΒ ποπουγοᾶ, γγ88 Ἰοταὐοά ; δῃὰ [6 ἤοΙΥ 
βίου ϑβ ἍἜ͵Θ, δοοοσάϊηρ ἴο Ηᾶν., 11|ο86 η [ἢ ὕδ1)- 
Ἰὸ οἵ Ηοτγοι}ι8 Δ8. [86 ἥτε- χοά, ἡ ΠΙΘὮ ΤΩΔΥῪΥ ᾿δγθ 

ἢ ᾿Ἰυτιὶπαῖοα, ἨἩδηρπῖ. ἴδ κο8 ἴπ6 οἤοταῦ, 
1} ΠΗᾶν., 88 ἃ δὲ τὐβ βλρευυΑ οὗ ἴ86 ΘΓ] 
ογοδίατο: "86 1 118 ἰρηοθῖ σταάε, δπὰ ἴῃ 218 Ὠἰρσησεῖ 
ρογίδοϊζοῃ ; ΝΘ, ΠΟ ΘΥ͂ΘΙ, οδηποῖ Ὅς οσοποσὶ νοὰ 
οὗ 88 ΡΓΌΡΟΓ ἴο ἴπ6 Τγτίδη Κίπγ. Α8 ““ σον σίηρ," 
Ἦδ οονεογρᾷ ΤΎΓΟ 80 ἰοῃρ 89 Οὐ β ἴδυοιῦ γγχὰβ ΠῈ 
Ὠϊπὶ δηὰ δ18 Ῥθ0}]6. ΤΆ τηουπἰδίη οὗ Οοὐ χυθῇ Ὀ6 
δἷβ δ] οναϊίοι ὑὸ [6 ΒΟΙΥ͂ πηοπηὶ οἵ αοά, ἃ ραγίϊεὶ- 
Ῥαύϊοη ἴῃ {δ ἀἰνίη8 στεαίῃ 688 (ῬΒ, χχχ. 8); δπὰ (86 
ΠΟΥΥ͂ δύο 68 ΟΟΥΤοΒρο πὰ ἴο ἔΠ6 118}}]5 οὗ ὅτο, προ 
ἱπάϊοαῖο [86 ἀϊνίηθ ργοίθοῦοη (ΖΘοΣ. ἰ: 9).. ναι: 
““18οὺ---ἰπῦο (π6 νυ] 6- σονοσὶηρ σμογαν, ἰηἴο ἰδὲ 
Ι το [Π66;᾿ δηὰ ἴγοτῃ [86 ΠΟΥ τηουπηϊαίη οὗ [ἢ 6 
οὰβ ττιβῃ ἀονῃ ἴΠ6 Βραγκ]ϊηρ βίοηο8 οὗ σϑ, πη ῖν, 
ΤΌΠΟΥ Ο] 8 ἀραϊηϑὺ [86 σνίοκοὰ (ἡ. Ηἱεζίρ, 1|κὸ 
186 ϑορῖ., 8Κ68 Πξξ 88 δξ, Υἱτὰ: ““ θεῖα [86 

οΒοσαῦ, οἴο., 80 αν 1 βοΐ ἐῆο6 .᾽᾿ θη: “Πόσα 
οὗ ἴη6 πιά τὰ οὗὨ [π6 σονοσίηρ. Βαΐ δε ἰβ ἴῃ ϑβοτὴθ 
ἀουδῦ ; μ6 ΤΠ} ηΚ8 ὈΥ 186 τηουῃΐαίῃ οἵ αοἀ χτηΐρδὶ 
Ὀ6 Ιηϑδηΐ Ἠογοῦ; Ὀαὺ 1 τηϊσΐ ΘῈ 86 ΑΙΡοτ 5. ἢ 
οὗ Αβίαϊϊο τιν] Ὁ, δηὰ 1η ἴὴ6 βἔέοηϑϑβ οὗ ἢσθ 
ἴδμογα 1108 αὐ Ὀοϊΐοτῃι πα ἰάεβα οὗ ἃ γ υἱσαη. Ομ 
8665 ἴδ ἀθδβραὶγ ΜἘ]1Οἢ αὐύδο 68 [0 ΘΥΘΥΥ͂ ταὶ ἢ 4]- 
ἰϑο ἐχροβίίοη.] 
[ΤῈ ταῦοπ δ δὲ. οχρ  δηδέϊοῃβ οὗ 1:18 βίηρσυϊαῦ 

Ῥβέθαβο ΔΙῸ ΠΟΓΔΙΉΪΥ ὈοΪἀ δηὰ πηβαιβίβξογΥ 
δμουσὰ ; Ὀαὺ ΟὟΤ Δαϊμοτ᾽Β ΟὟ ἈρΡΡΘΑΓΒ ἴο τηλ τ 
στ δον ἴοο τυ ἢ δοοοπηῦ οἵ [ἢ πιβίογο4} γο ΔΕ] Οἢ 
οὗ Ηΐγαῖὰ ἴο ἴμ6 ἴδιρ}]θ δὲ Ψογβδ οι, δαπὰ ἴοο 
μτ0}6 οὗ 1.6 ροσίϊοαὶ οἰδιηθηΐ τ Ὡϊ ἢ ρογνδάθα ἐῃ6 
Τορτοβοπίδοη. ““1ὖ 18. ὁπ οὗ ἴη6 τηοϑῖ ΒΙΘΖΕΙΪΥ 
ΒρΌΓΔΟνΘ ΣΘΡΓΘΒΘη [08 οὗ ῬΓΟΡΘΟΥ͂, ἃπὰ 18 ΟὨ]Υ͂ 
ἴο Ὀὸ σοτηραῖεὰ τ ἢ 8818} 8 ἰδιηθηϊαξίου, οἢ. χίν., 
ΟΥ̓́Ρ ἴη6 ἀονῃ}}} οἵ ἰῃ6 Κὶπρ οὗ Βαθυοη. ἷὲ 
ΟΠΔΓΔΟ ΓΙ ΒΌΟΔΙῪ αἰ .Θ ἔγοιη 18, Ὠονγονοῦ, ἰπ 
ἴμαῦ, ΜῈ116 Ὁ πόνθβ 11} θα 08] θΟ] 658 ἀπά ἔγϑο- 
ἄοτη ἴῃ δὴ ἰάθαὶ νου], Σὺ 6] οὔ 65 [μι 1ᾷ68], βδοοοτὰ- 
ἱπῷ ἴο π6 ἀβὰρθ οἵ οὔὐγ ῥγορμεῖ, ἴῃ ἃ ϊβίοτίοδὶ 
ἀταΡΟΓΥ, δπὰ Ὀθμο] 48 186 ραβὲ γεν νϑὰ δραίΐίη ἴῃ 
[86 ρουβοηϊβοα οχἰβίθῃοθ οὗ ΨἘ]ΘᾺ 1ἰ ἰτοαῖβ. 11 ἰβ 
ἃ ἰδίοτγοα] Ῥαγα Ὁ] 6. ΤΏ Κίηρβ οὗ ΔΓ ἤγεαϊ 
Ῥογβοηϊῆ θα 88 ὁπ6 ἱπάϊν᾽ ἀπ], ἂἃπ ἰά6δὶ σχηδη-- -ΟἹ 
ΩΝ Ἰδὰν ἴῃ 8}1 τηδύθσϊδὶ θχ θ! ]θῆοο, Ῥοτίοοϊ τηδη- 
μοοά. Απά ἵμθῃ {818 1Ιά68] τηδη, ἔμ6 τεργοθοηϊα- 
ἔνε οὗ ἡ αύε νοῦ ἴπ γα 88 οὗ ρστεδίῃϑβθ δηᾶ ρῇὶο 
ἴῃ Τγτο, πὰ ἴῃ ψοτὰ ὑμ6 ἧπτίει ΒΡΊῚΓΙ οἵ βΕΙΝ 
οἰδῦου δὰ ὑγὶἀθ ἀΡΡΘΔΣ ἴῃ [1}} οβ)οσγθθοθῃοο, δ 
ἸΓΟΏ 6Ά1}}1Υ νἹοτγοὰ Ἂ [86 ΡῬτορμδίὶ 48 [89 {ΥὩᾷ»}6 οἵ 
Βαπιδ Ὁ ἰῃ 115 ἰσημοδὺ δἴδίοβ οὗ οχίβίεποθ τὶ 
ὀατίῃ. ΑἹ] [μα 18 Ὀεβῦ διῃ!κ πον] θϑὶ ἱῃ 186 ἩϊδύονΥ 
οἵ ἴπ6 Ραδβῦ ἢ 8068 ἴῃ ἱτηδρίπαϊλοι ταϑϑιϊηρ ἰπ (Πἷδ 
ὩΘῪ δεοαυ-ϊαεαὶ οὗ ὨσΤΩΔΏ. [1 8 ἢ6 πο ἴῃ 
ΡΠ θναὶ τἴπι6 ὑτοά ἴΠ6 Βα] ]ον δα νη 8} 15 οὗ ραγδάϊὶ 
δηἀ υι866 αὖ ν}]} 1[8 τη π} 018 ἐγθαβῦχοβ, ἘΠῚ προ 
ΒΙτΏΒΟΙΓ Ψ} 108. σογΡογθαὶ ἀε ρμΐβ. 1 τὰϑ Ὠ6 
ὙΠῸ ΔγοΓ ΑΓΒ ἃ ἰῃ 186 ἴογῃι οὗ ἃ σβο συ Ὁ 
-οἰἸάθαὶ οοῃηρουπα οὗ {8 ἰρ᾽χοβὲ ἰοστηβ οἵ δῃὶ δὶ 
οχίδίεποθ---ὐγ8 οἵἨ ἈΌΙΔΔΗΙῪ ἰὼ ἰδ ῥτοἀοδίϊῃοα 
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διλίδ οἵ π]ΕΠπλαΐθ σομ Ρ] ἴθ 688 δῃὶ ΩἸΟΤΥ ; δηά, 
48 5ΌΈΘΝ, δὲ ἃ ρίδοθ δϑϑίμτιβα ᾿ἷπὶ πομῃρ {86 σος- 
βοοζαῖδα 30 π|00}8 οὗ Οοα 8 58 ποῦ ΣΎ ἴῃ ἐπ 6 ΠΟΙΪΥ͂ 
αν τς {Π6 ἐπ στρα αὐ ἢ Ἰϑρυϊάνν οἵ ες Μίοοί 

ὶ 18, ΟΟΟΌΡΥΙΠΣ ἴδ6 Ὠἰσμοϑῖ 6Γ68 οἵ 
εγοδιοὰ 11ἴ6, δῃὰ πα αν πνός ὙΠ οἱ [6 ἰδ τ οἵ ἴδ 
ἀὐνῖηθ σίοτγ, ἢ6 ἰθνν Πα Ὁ τννὰδ ἴο ἀνε }} ἀπ εἴ 
ἴθ σομϑαμιίπα ἢτγο, απὰ ἴο Μ411ς 8ἃ8 οἡ Ὀαγηΐης 
δίοῃος οὗ δδαρρηΐτο (ἔχ. χχὶν. 10). 80. ἴδοιι 
(Βἰπ κεῖ, ποὺ 1462] πμδη, ἴδοι αυϊηΐοβϑθοηοο οὗ 
ΒυσλΔἢ ἴπε85 δηὰ ρῥγά6---ῃοὰ ΓΒ Κοβῖ ἴΒαΐ 
τϑη Βοοά 8 ἀϊν᾽ ποδὲ αὐ 168, ἀπὰ πηοϑῦ ΠΟΒΟΙΓΔΌΪΘ 
σοῃἀ! ἰ0η8 οὗ Ρεΐησ, Ὀοϊοης ῬδΟῸ ἸΑΥΙΥ͂ ἴο ΤΠ γ 86] Ὁ, 
εἶποο που ἀοδὲ ΠΟΌΪΥ ΘΟ Δθονα 41}, δῃὰ βίδηἀεϑὶ 
δίουθ ἴῃ ΤΥ ρου. 1ἱ 10 Ὀ6 8οθ.(ὡ Βαυξ δου γί 
5.1} ἃ τηϑῇ, δηά, 1 Ἡνι Δ Υ 86} ἴῃ 1ΐ8. τηοϑῖὶ 
ἰανουγεὰ οοπάϊ οπβ, που ᾿ἰδϑὺ πού Ὀθθπ ρματίδοϊ 
Ὀοίοτο Οοὰ : ποὺ Ππαδὶ γἱ᾽οϊ θά {Π γβο} Γ ἃ βεγνυδηὶ 
ἴο οοττιρίϊοῃ, ὉΠ οτοίογο τῆου τηπδὲὶ ὃ6 δαδὲ ἀονη 
ἔγοτα [δ᾽ ἐχοο] ΘΠ Υ, [που πιυδὲ 1ο86 ΓὮΥ ΘΠ οτα  ὶς 
ὮΘΑΓΠΕΒΒ ἴο Οοὐ, οἷς... . 80 ἐπαῖΐ [9 ΟΥἿ ὙΒΊΘΝ 
[δ Ῥγόρῇῆοξ νόου ]ὰ υἱῦεν ΓΒΤΟΌΡΗ (18 ΡΑγαΌΟ 1 ς6] 
ΒΙΝΕΟΥΥ͂ ἴῃ 106 ΘΑ οὗἩ 41} ἰ8, [παὶ πηδπ 1η ἢΐ8 Ὀοϑὶ 
οπἰδίο---- ἢ} ὀνοτΥΐηρ ὑἰδμαδ γί ΟΥ παιογθ ὁ 
Ὀγίηρ ἴο ἷθ αἱά---ἶβ 811} “σοτττριίο ἀπὰ υϑηϊΌν. 
ΤΏ ἔθ} ὁδῃ τὶπ ἴῸσ ἐϊ86} 7 ΒΟ ἰος ἐδιαῦ ἰδ τον 
διὰ ῬΘΓΙΩΔΠΘΠΩΥ ; δῃᾺ [86 τλοτθ ὑλιδὺ ἱξ οδἢ 
δυττοῦπα ἐΐ8617 πὶ ὑπ6 οοταΐοτί8 δηὰ Ἰαχατίοβ οὗ 
1ἴδ, [09 ποῦ ΟἿΪΥ ἀοα5 ᾿ξ Ῥαϊωροῦ 186 688 
Ῥτίἀθ οὔ παΐυγο, δπὰ ἀΓΑῊ ἀοννῃ ροη 1861 σα] Δ} 1 
δηὰ ἀσεϊγυοοῃ, "--Ρ, Ε.] 

γεν. 15. Τὸ τ βϑι ἴο Ὀσὴηρ ὩΣ ἱπῦο οοπηροϊίου 

αἰ Αἀδπ᾿Β δίῃ] 688 σομϑΕἰπς0η, μ65 ἀραϊηδί ἴὐ 
με ΕΧΡΓΘββῖο 9 ὙἼ2, τι ΤᾺ τ Υγ8. [{ 15 δ ΠΙΡῚῪ 

πο σοπίγασῦ ἴο 0:6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ : ῬΘΙΨΘΙΒΘΣΘΑ͂Β ΨῺ8 
Τοππὰ ἴῃ (890: ἰμογοΐοτο: Ὀ]αΠλ6]ε88 ἰὼ [ΠῪ Α]ΙΚ. 
ΟηθΘ ὑρα ἐδν ΒΏΡΡΟΘΘ, δἴζογ ὑπ βχροβίϊοη ρίνεῃ οἵ 
τε ἴῃς ἴῃ [80 τηϊά δ οἵ ἴδ δ ϑἴομοβ ἰῃ 
νασ. 14, δὴ αἹἱ]υβίοῃ ἰὸ ἴ6 'ΘΠ,}1 ΤῊΘ ΘΓ} 16 

ΝΣ 

τοοοάατο οὗ {πα Κίησάοιῃ οὗ ΤΎΤΟ, 88 βθθὴ ἴῃ ἴ86 
ἱειιονσεμΡ δ [θη τηδι πα πο 1} 86 ανὰ ἀπά 
Βοϊομιοη οὗ ἴβτδοὶ, τηπδὲ Ὁ νἱοσοὰ 85 βεῦ ΟΥ̓ΘΓ 

ποῖ [86 σοτταρίου ἰηΐο Μ ΘΒ ἰδ ἸΔ ΓΟΣῚΥ [0]] 
ἫΝ χχυϊ. 2, χχυϊ!. 8, χχυΐ!. 2 84.).0 Α ἀοριηαῖς 
δη 1 Π65ΐ8, 0 ἢ 88 Ηδηρδί. ΒΌΡῬΟΘΟοΒβ, 8 ποΐ ἴο ὑ6 
ἐπιαρίποά, ---εγ. 16. στε πον 1Ο]Ἰονν8. [6 οτὶ σίη 
οὗ ἴΠ6 ῬΘΥ ΘΓΒΘΠ 688 [ῃδὺ τυὰβ Του πὰ ἴῃ ἢἷπ|, ΠΒΠῚΟΪΥ͂, 
ἰῃ ἊΣ τπτν ἐν νματθῆν (νοσ. δ); δηᾷ 80 ὁῃδ ἢ88 τ 
ΓΚ οἵ ἴῃς Τγτίαη Κἰηφάοιῃ 88 ἱΠ0 ΟἹ δῇ 
᾿νὶ πα πιογο Βα μἀΪ86, δπὰ (Πδΐ ἴῃ 4} πεν οὗ ψΑΥ͂Β, 
ὙὨΐΘἢ ἰζ 7611 ἰηὕο ροτη οἱ 00} δῃ ἃ δ᾽ [1] ΘΟΙΓΒ6Β. 

-οδ, ἱπάοίεοστηϊμαῖθ 88 ἴο 118 ϑ)]οοὲ, οΥ(Η ΕΝΟΒΤ.): 

Ὧν ἰπ ΔΌΣ ἰαπῖδ ({); ΤΠΟΓΘ ὈΤΟΡΟΤΙΥ : [6] οσ- οἰ ΠἸΖΘΉ 8, 
δυδ᾽οοϊα, 1 ΓΠΔΥ͂ 6ΓῸ ποὺ ἴο ὮΘ οα 85 [86 
ΤΟΥ Ο ΔηΐδΒ.. ἔγοτη 811 ΘΟ ΓΙ68. ΠΠ. ΡΓ6- 
ἐοττοὰ τηὸ ἱπιταπβί γα δἰ ρηιορίίσῃ οὗὁἨ [Π6 νογ: 
ΚΦ Ὁ ροῦρσι {πὸ τη] εἰς, οἴο., γγαϑ ΤΥ ἰηὐοσῖοτ 

δἰ1εἀ." [Ππτσιο : 0 τ κἰδ, “"ἰδὸ δΠἰηρ οἵ 
ξ 2 

ΤᾺ ἱπίοτίον τῦδϑ ἰπ͵υβίϊς6. ΤΏυ8, ἱπ Ρΐδοθ οἵ 
[6 ἴοττηοῦ ὈΪΔΙΏΘΙ ΘΑΒΠΘΆΒ, ἰδΤα 88 σοΙηδ ἴο ὉΘ ἃ 
τουπᾷ ἴοῦ ρυῃίβητηθηῖ. ἮἩδηοθ ἴον ἴΠ6 Ῥιπί8ἢ- 
τηοϑηξ {Π 616 τηπϑῦ ον, ὑπσοῦρη αοα, Ὀ6 ἃ πἰῃ- 
ἀγαναὶ ἔγοπι ἐἢ6 το δῦ ομσα ποϊὰ ἴο [βγαοὶ, {ἢ 6 
Ἰηοδὲ οἱεναίθα ΓΘ ἰϑοΘΏο68 οὗ ἰἴ8 ὮΒΙΟΤΥ͂, 88 

Οοά τ μαοά Ὀδοη ἰηϊτοάυοοά ἴο {ποβο, 
Τὶ 1166 ἱπ ἽΠΌ ; διὰ [ῃδϊ 10 1θ σοῃϊοτη ]αίθα 88 
8 ΠΟΙΥ ἀονηΐα}}, τὶ ἃ υἱὸν ἴο 186 Ὀυ1] αἰ ηρ ἃρ 
οὗ [Π6 δα πΟΙΌΔΙΥ ἰῃ [ἀτϑοὶ δὲ ἰδ ἰάτηθ, ΜΠ μϑσοθὶῦθ 
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ἴτοτῃ 186 όπιο--οι. ΥἹἱἱ. 21, 22. [ΗϊτΖιο : “δπὰ 

ἴμου, οονουίηρ Ομ οσαῦ, γί αὐἰΐο τοοϊοα οὐδ᾿" 1 
Εογν ἴδια τοϑῦ, σοῃρ. δὲ ΨΟῚ. 1] 4.--- ὟΣ. 17. 16 αἷ8- 
ΟΌΓΒΟ ὮΘΓΟ, [ἢ "2, δβραίΐῃ γενοσῖβ ἴο 86 βιι )εοΐ 

ΔΏΠΟΙΠΟΘα δ ἴη6 ΨΟΣΥ Ὀορὶπηΐης (τεῦ. 2), 186 
σοτττιριίου οὗἨ ἐμ6 Τγτίδη Κίηρσάοτῃ : [86 ῥγουά 
961{-οἰδξίοη ἢ ΟΥ οἡ δοοουηῖΐ οὗ 18 ὈΘΔΌΓΥ ; σΟΙΡ. δὲ 
νοῦ. 7. Τὸ ΠΊΘΟΥΣ τη ταἶβ868 ἢ Π1561}, 80 τ ἢ [6 
ῬΌΟΓΟΥ ἀο68 ἢ6 ὈΘΟΟΠῚΘ 88 ἴο ἈΪ9 Νίϑαοη. Α ρῥγοιὰ 
Ἰη8ῃ, 8 ἴοοϊ : 830 ἰὐ ἰ8 βαϊὰ ἱπ σοτηποι 116, ἔου 1}}18 
ϑρ6 οἷ] σϑδϑόῃ, ἰπαῦὺ [Π 6 5 Θμἀου} οὗ τϑϑ]ίῃ, [86 
ὙΏΟ16 δἰίγαοϊδνο αἰ ΑΥ̓͂ οὗ 118 οαὔναγαὰ ροϑίτοῃ, 
80 ἂρ ἰο δονίοι ΒΓΔ ΏρΘΕΤΒ ΘΥΘἢ δηα ἴο Ὀοροὺ 
ΘΩΥΥ͂, Ὀτίηρβ ἴ86 ῬΟΒΒΟΒΒΟΓ 80 ΙῃὉ0ἢ) {6 ΒΟΟΠΟΓ 
δα [6 Το γο ἴο 8 86]{-}]οαϑίησ οοηαλίοη. ΤᾺῊΪ8 

8 ἀἰβεϊ ΟῚ] Υ ἱμνοῖνθά ἰπ ἐμ Ὅν, οῃ δοοοπαὶ οἵ, 
10} ἀο68 ποῦ ποθ ἴο Ὀ6 [Δ Κθῃ ἃ8-- ἢ, ᾿οροῦμοῦ 
τ. ΕΑ : “Ποὺ δαϑύ Ἰοβί {ὰγ νψίβάοην ὑροῖ 
ΠΥ Βρ]θηάουτ."--Τ[)6 86]{-ἀοϑτιοίίοη δηὰ δι ηὶ- 
ἰἰδῖίου (ΠΠῸ) οὗ βοἢ 861-60] Δ 00. ΘΟΓΓΟΒΡΟΏΔΒ, 

88 ἴο ἔἰπιο, πιὰ [Π6 οαϑώπρ ἀονῃ εἴοοϊοα Ὁ οὰ 

(γι), δηὰ, ὙΠ τοδροοῦ ἕο πο ῥτγεοθάϊησ 

αἴοτγ, σὰ 6 Δραπάοπιηοηῦ ἴο [π6 δδίουπαάρα 
δα δὖ [86 Β84116 {1116 18] οἱ ΟὉΒ ψχᾳΖα οὗ [0886 ΨΏΟ 
ὙΌΓΘ ΘΟΙΩΡΘΈΪΟΙΒ 88 [0 ΓΒΠΚ δηὰ ρμοβιτΐοῃ. Ηθ}) 
ΓΤΟΙΏΑΓΚΒ ἐμδὺ ἥλξ, νι 5, τηὰγ κα [9 Δήθος δ 

οομ οι ρ δ ἰίοη, Θθροοὶ ΑἸ Υ ἢ ἃ ᾿ογἕ} μασυςοΐρα- 

(ἴου, πη Ρ, ἔδο ἱηβηΐεῖνο ἔοστω, κ πον, 
ἀρ ΟΣ 

γοῦ. 18. Ἴ))}» 2 ἰδ ΡΑΓ4116] ψῖτ Ἱγῦϑ. “2 

ἴῃ τοῦ 16, διηὰ Ἴγθ3. »Ὰ ἴσον ᾿ρῃς οἱ 
ἼΨ. -- ΤῊ ῥγοϊβηῃδίίοη ῥγοοθοα θα ἔγοτῃ [18 Ἰηοταὶ 
οἴδηηοθ . [Π6 Ὁησὶρ ὗθοι8 ΙΔΙΏ ΤΟ. ἴῃ ΟΟΙΏΠΊΘΙῸΘ 
Ὀγουραῦ δοὺς στὰ ἰΐ δίῃ δπὰ γ!ς. ΑἸοῦ σδῦ 
ἷ8 8α:ὰ ἰῃ γϑσ. 16 ἰπῃ γοίοσεμοθ ἴο αοά 85 ἴο [86 

Ῥσοίδιηιϊηρ, [πὸ γογὰβ ἼΣἼΡΌ ῬΡΘΉ σαπ οοοαβίοι 

πὸ ἀϊδίου] γ. ἸῬἘπὰ βαμποίυδυίοθ οὗ (ῃ6 Τγτίδῃ 
Κἰηράοτῃ τὸ [ποϑο ΠΟΙΥ͂ Το  ἰβοθ 668 Τεράτγαΐης 
[86 τηοπηίδίη οἵ αοα δηὰ ἐμὲ βαποίιμαυυ οἵ [6 
[μοτὰ, ἀπὰ οὗ 18τ86}᾽8 ἰχῃ-Ῥυϊοϑίβοοά. Οἠθ οδηηοῖ 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ ϑογνο αὐ δηα τηϑιηηοῃ. (Οὐ ο15 ΠΔΥ9 
τπουρλῦ οὗ [6 ἔθιαρ]θ, τ οἢ ΤΎτΤΘ τηϑὶθ οἢ ᾿ἷβ8 
ΠΟῪ ἰϑίαπὰ (}!). 1 Ηρηρβί. ΘΥΟΓΥ ϑοτί οἵ 

[658 οτἀαϊηθοα ὈΥ Οοά, οὐ οὗ ρίοτγ ἀϊδϑίτ θα σὰ 
ἘΣ Ηϊὴ, 58. ἃ ΒαῃοίΌΔγ.)--- ΤῈ} τϑ, δοοογάϊηρ ἴο 

ἱξεὶχ, πιπδῦ 6 [6 ροῦν σθθηθθθ 18 ΜΙ οἢ Ὠΐθ 
Ἰη ΤΟΣ ψἯβ ρϑῃοϊταϊθα, 88 ἢσε Ὀουῃὰ Ἃρ ἴῃ 
δὲπα ([}). ϑοιμθ, ἴοο, δύο ὑπᾶογ 1 ἐπουρλιὶ οὗ 9 
ὑταϊΐον, ψῖο ψου]ὰ Ρ688 ΟΣ ἴο ΝοΌΘΟ] Δ ΠΟΖΖΆΓ, 
γαῖ [48 4130 θη Ποπϑὰ ἴπ6 ΡΒ ηῖχ, σινίηρ 1186}} 
ἴο Ὀ6 Ὀυχμῖ. [0 18 ἃ ὈΪΌ]104] ἔοττῃ οὗ δι; ἔτϑ: 
ΔΌΘΒΕΥ ἀ864, ἴοΓ ἐ6 Ρυπἰδηταθπὶ οὗ ἀϊνίηθ ταὶ 
ὙἘ1ΟὮ ΘΟΙΏΘΒ {ΓῸΠ δῖη, δηἀὰ ἩΪΊΟΏ, ἃ8 18 ονἱἀθηΐ 
ἴτοτα 6 ὕδγιη ΘΘΠΘΒ, νν88 0 δ ηἑ 1]αἴ 6 Κίηρ- 
ἄοπι οἵ Τγτο (οἢ.. χίχ. 12).---Ἴ) }ὲ), οοηὕταθι ἴο 

ἽΤΠΣ) ἴῃ γοῦν, 14.---[)Ὸ δοϑίῃρ ΟἿσ6 ΠΊΟΤΘ 6Π1- 

ΡΠ α81Ζθ8 [Π6 πρϑοίδοϊβ, ψϑ οἢ π||}1 Ὀ6 Ῥγαβοηϊοα ὑο 
ΘΥΟΤΥ οὴ6 ἴῃ {6 δ 076οἢ 80 Ἰυάροί.---Ἴ τ. 19, 
Ηεῖθ αὖ Ἰδϑὺ ἰ8 [Π6 Θοπο] υβίοη. Ὁ {Π|6 βοοΐῃς 
τὰ (Π6 ΘΟΥ68 Π6γῸ 18 οοπ͵οϊποὰ [μ6 ἘΠΟΜΊΗΡ, 
106 πηἀοτϑίαπαϊης τὶ (ἢ ϑρίτῇϊ.---Οοτὰρ. οἷ. 
χχνυὶ. 16. ΤΉΘΥ 816 ῥγορμρίίο ῥγοϊεγὶῖθβ. --(Ἐ. 
χχυϊ!. δύ, χχνΐ. 21. 

γοιβ. 20-26. 7ΤῪε Ῥγορῆέεον οὐ Ζιί(οη. 

εις. 20, 21. Το ὑτίεἴ δηὰ βαρρ]θμἴΆΣ 
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ΤΩΔΏΠΟΡ ἴῃ 16]. {}}18 ὈΤΟΡΒΘΟΥ͂ ΓΕβρθοηρ Ζ[άο: 
ἷδ Ἰηϊτοἀποοα ἀτοβθ ἴγομη ἴπ6 Ὀδοκροίῃρ ὁδαγδο- 
ἴον οὗ {Π|8 οἰἵγ, Ἰπουρη 1Ὁ 88 Ἰπόοσὸ δῃοϊθηΐ ἤδη |.}ὰ 
ΤΥτὸ (6 πο6 δαηρς οὗ ὉΥ Βομλοσ, 116 ΤΎΤΘ 18 ποῖ), 
8Δη4, Δοσογάϊρ ἴο δυο ὑγδαϊ οι, 811}} υΙΎ οοπι- 
ΙΔΟΙΪΥ τορτγοβαηϊβα ὕπο ΡΟ πϊοΐδη βίδα ([ῸὉΓ ΘΧΘτὴ- 
βίο, 88. ΧΧΙΪ, 4, 12); ὀοΙΡ. ὅὕοῃ. χ. 15, χΧΙΪχ, 18. 

Ἢ 6ΟΣ8, 88 ΔΙΠΏΟΠΡ ἰδ6 ατθοῖβ, Ζιάοῃ 8 ςδ]]ϑὰ 
{86 τῃοίτο 0118 οὗ ἥνψιο Οἱ δοοουμπὺ οὗ 18 811} 
ΔἰναΥΒ ργοβοῦυθα ἱπάοροηάθηοο, βθηςς ἰΐ ἰοοὶς 
Ραχί ἴῃ ἴδ οοδ] ομ ἀραϊηδὺ ΒΑΌΥ]οΣ (ΕΓ. ΧΧνυἹ!.), 
- Ὅ19 ΠΠΔΥ͂ 838Υ, [Π6 ὅ6ηοδ οὗ {89 ο]4 ψΜοΙ]ά,---ἰΠθ τὸ 
νὰ8 6 ἰο 1 αὶ ΝοΓά, ὨΟΥΘΟΣ Βῃογῦ, 65Ρ6 6181] 
Β'ῃοθ, 88 ἃ σοργοϑοηϊατινο οὗ Οδηδδῃ, ἡ] τὶς 
ὯΟ 810 ἢ} ΤΟΙ ΓΟ 6͵Θ Τηδὶηἰδὶμοα 88 Ὀεΐνθθῃ 
Τγτὸ δηὰ βγὰ8] ὑπᾶον Ηΐσαπὶ δηθὰ ϑοϊοσηοῃ, 1ζ 
ἔοτιποάὰ πιοϑὲ ΠΥ [86 σοηΐταϑι ΤῸ. 1116 ῬὈΓΟΡΑΪΒ6 
τ ὈοΓα τέϑροοΐ ἴο [δ Ρ60}}}6 οὗ αοάἁ. Οομρ. 
υαᾶρ. χ. 12. 
γεν. 21. ἡἸν, ἴδαῦ 8, “ βϑῃΐηρ," προ ἱπά!- 

οαύδβ ἴΠ|6 641] 168᾽ δι] ογτηθηῦ οὗ ἐΐβ8 1 ΠΑ Ὀ  ὑΔη 18, 
ΙΔΥ ἴῃ ἃ μ᾽ π, ν" ἈἸΟἢ Γαβοι Ὁ]6ἀ δὴ οσοαγά, θοΎ 6 8] 
ΒΟΌΓΒ᾽ 41}. δ]οὴρ 6 86ὰ, δπὰ δὰ 8. ΒΌΤΩΠΙΘΙ δπὰ 
ἃ ὙΠΏΪΟΥ ΠΑΥΡΟΙΙΓ; δ 
βοδμῦ υΪδοθ. ΟΥ̓ {ῃ6 οἷά ἔογίγεϑβ ὑμθσθ 8{1}} τϑ- 
ΙΩΔ1Π8 ἃ Βα ατ6 ἴονοσ. ΕἸΒΕΐηρ δὰ ἰχαβῆς ἴῃ ἤΒἢ 

ΔΙῸ 811} Ῥγδούϊϑοα ἰῇ γο. -- οσ, 22. ἽΝ "))}, 88 

δἱ οἷ.. χχνΐ. 8.--- 2522}; ΘΟ Ρ. Ἐχ. χὶν. 4,17, 18. 

ΜΑΥ ἃ ρῬγερασδοῃ βάν Ὀδθη Ἰπἰοηαοά, τελως ἢ 
[18 τοίοσθηοο ἴο Ἐργρῖ, ἴὉΣ Πα [0] ον ἱπ οὗ. 
Χχῖχ. ἢ Ι͂ῃ βοι 8 Ὀθΐηρ ΒΩΠΟΌ θα, οὐ ἴὼ Οοἀ 
ἐΑΠΕ Ὁ ΥἹπῈ ἩΪπιϑο ἢ, 88 18. ἀομθ ὈΥ̓͂ Τη68}8 οὗ ἃ 
αάϊοῖα] ΡΒ πχοηῦ, [ΘΓ 18 ῬΓοΒΌΡΡροθοα 186 σασ- 
ἰαϊπίν ὑπαὶ Ζίάοη πνου]Ἱὰ ποῖ πᾶν βαποῦβοὰ Ηΐτη. 
ΤῊ ἸΏΡΓΟβϑῖνα ὑγϑηϑὶ θη ἴγοσα [86 ϑεοοῃα ἴο {868 
{ῃινὰ ῬΟΓΒΟῚ ΤΏΔΙΚΟΒ (6 ἔποῦ ΔΡΡΘΟΔΓ, ἱῃ ἃ ΤΏΒΏΠΘΤ, 
88 ΔΙΤΕΔΟῪ δΟΠΟΠΙΡ]ἸΒΠ6Ω, 850 ἰδαΐ ομ6 Βρθᾶῖϑ οὗ 
Ζιίάοπ 45 οὗ βυοῖι ἃ ῬΘΓΒΟΏ.---Ἴ ον. 28. Εοὸν τ ἢ 
βοΐ οὗ Ἰπσρτηθηΐβ 866 οἢ, νυ. 17. Ῥοβ]οποθ ἴῃ 
σοηῃροίζοη ὙΣΓΠ ὍγᾺῚ,----ἰΒαὺ ἴῃ [Π6 ΠοΟυΒ68; {18 88 
με δῃοἀάϊηρ οὗ Ὀ]οοὰ ἴῃ {86 ϑίτεθῖβ, 88 18 ῬγΓΘΒΟ ΠΥ 

Ὀσουρσηῦ υἱν]α]γ οὐ. --ὐθχο), ῬΠ. δαυϊναϊοηὶ ἴο 
Καὶ, Ὀὰΐ δίτεηριμοηΐῃρ, ΘΏΠΒΠΟΙΏΡ,, 88 4180 811106Γ- 
ΔΌηρ᾽ ; ῬΓΟδΠΟΙηρ 8. ΘΒ Ὀ]Δη06 οὗ δουπὰ ΜΕ ΪΟἢ 
[88 1 1{ Βοπλο πίη σταρῃῖο (Ηλν.). ΟΟὨ  ΠΌΔ]]γ, 
88 ἰΐ ᾿ότα, {Ππ6 ρἱοτοθά-Ὡσοῦρη [8]].--- Το δυτοσα, 
Φσουρσὴ ψ σὴ αοα “11 δοῖ Ὅροπ ὑποῖ), ΘΟΠ 68 
ὍΡΟΙ Ζίάοη ἔτομι τουπηὰ δου, 80 [πα ἴΠ6Γ6 18 ὯΟ 
680ΆΡ6.---ΤῊ6 σορτοϑοη ἰδίου οἵ [6 ῥγοαϊοἰοα Ἰπαρ- 
τηδηὺ 18 Κορ σθηοσα!. ὙΠ Ζίάομ [9 δ] ρου 8 
ΤΟ δοΙεα τοβροοῦηρς Ἱπαρτηρηῖ ἢγδί σϑϑοὴ ὑποσ 
οηἀ. Απὰ (ῃπ8 αἶβο οδὴ ἴθ ἴοΠ]Ποσης Ὀ6 ἰοϊποά 
ἴο 10 [86 τότ ΠΕ]Υ. 

γέετ. 24. ΤῈ ροϊηΐ οὗ οομίταϑί 18 Ῥχεϑοη θα ὈΥ͂ 
ἐδ άρα οἵ πο μρουσηοοῖ. ἐμῸ ΠΘΑΙῸΣ (οἢ. ΧχγΥ.), 
ΟΥ ἴΠ6 ΤΊΟΓΟ Τοτϊηοΐο, ἃ8 88 [6 ὁο4860 ψ Δ πα 
Ζίάοῃ ; ἰδ 18 βαίἃ ἜΧΡΓΈΒΘΙΥ : ΣΟΙ 8}} σουπα δρουὺΐ 

ἴδποσα. Οη ἤϑρ, ΘΟΙΏΡ. δ οἷ. 1ΐ. 6. ΟΕΒ.: “ΠΚ6 

16 γουηρ 8ιιοοίβ δῃὰ ὑνν]ρ5 οἵ (86 ρα]πὶ,"--Ἴ Ὁ, 
Ῥαχιὶς, Ηρ. ἔτοσα Ἵν Ὁ, ἴο ὑμγυβῖ; ἱηἰταπαὶ ἔνθ: 

ἴο ὃὍ6 Βῆατρ, Οἱἐΐοσ. ΟἘΒ. : ““ ταϊϑίηρ ὈΓΓΟΥ Ῥδΐη.᾿" 
ἹΔΡ 8. ϑοτβθι ῖηρ οαὐτίηρ, διϊηρίηρ. --- 339, ὕο 

ὈΘηα ΟὩ 686] ον ραΐῃ, ἤθποο ΗΣΡΉ. : ἴο σϑι88 ρμαΐῃ. 
-- Το ῥτοτηΐβθ, ἀσοογἰηρΥ, διμοῦπἐβ ἴο 18, [Πα 
1πι6 86:81} ]6 Ῥαΐπ πο ἢ ἴῃ6 ΡΘορὶς οὗἩ ἴδ8γβο] τηπδὶ 
Βανα δχροσίοποθὰ ἱμσγουρῃ ἴδ6 οοπίειηρὶ οἵ [ἢ 6] 
πο Ὠ ΡΟΥ͵Β 88}8}1 οδαϑα ἰὴ (86 ζαϊυσο. 80 βρθτγα- 
ἔνθ τϑρχοϑοιίδίϊοι ἰ8 ἃ τηδσοὰ σχοροϊζ οι οὗ 

Τοβοηῦ ἃ 8118]}, ἰῃϑῖρη]- ] : 

Νύτη, χχχὶϊ!. ὅδ; [6 Ραΐ Ἐχρογίοποθᾶ γα ΡῈΠ- 
ΔΘ ηΐ ; σΟΠΡ. Οθη, ΧΥ. 18 84. ; Φοβῃ. χὶΐδὶ, 19; 
] ἀρ. 1, 81, 82, 11. 8. Βυῖΐῖ ον [ἴΠ6 1,οτὰ δοζοζη- 
᾿δῆθ5 τ ἢδὲ Ηἷβ Ρθορ]6 ἢδά 8115} ἘΠ ΡΣῚΥ πορ]εοϊεά. 
ΤΡ. 8190 οἷ. χνυΐὶ. δ7.--- ΤῸ ποραῖγο 8.6 ἐφ 

Το] οποὰ ὈΥ͂ [29 Ῥοδίεϊνο ἴῃ Ὑογ. 25 ; 18 Βοογηα] 
Βοδίμθῃ ρὸ ἄογγι, Ὀὰϊ ἢπ6 Ῥ6ΟΡ]8 ἱῃ σθοπι [ἢ6 
Ιοτὰ βαποιβῆοα Ηἑτηδο], ἰπ οΘομὑταϑί ἴο ἔμ, σοτὴθ 
εἰοτγίουβΥ ὑρΡ. ΟοΡ. εἶ. χί. 17, χχ. 41.--- ΤῈ 
σἤδηρα, 8}80, ἔτοσῃ [8:86] ἴο 7800, 18 ἴο θ6 ποίϊςοα, 
δηά ἴδ6 χο]αύλοῃ οὗ Βοι86 οὗ [6786] ἴο ΜΙ͂Υ βϑοσυδῃ7ὶ 
ΦαΟΟὉ. ---ογ. 26, [πῃ σοηβοαῦθηοθ οὗ ἴῃς δαιεὰ 

ἀοδηϊθίου: ΠΡ, ἰὰ ϑοουγεγ, ἰδ ἴα τεροαϊθὰ ἐμαξ 
ΤΏΘΥ βμουὰ ἀνν6}} ΠΡΟ {πο ὶγ Ποη!6-80]}. ΠΏΣ. 

ΔΟΟΟΤάΣρ ἴο ΜΕΙΕΒ : ἴο Ββἰσείο ἔουϊ ἢ οποθοϊῇ, 
ὁ. 6. σῖνθ ΑΑΥ ΟΠ ΘΒ6]ζ, οομῇαθ ; ὨθηθΘ: ἴο Ὀ6 ΟΔΓΘ- 
1688, βοοσο. ΟἿΒ.: [ῃ6 βάῖὴθ ἀεχνοα ἔτοιῃ ἃ 
ῬΙΙΏΔΙΥ Τρ, “ἴο ὃὉ6 γοϊά, οἰαρίγ."--Βαὲ 
8180 ἴδ:6 ΒΘΟΌΓΘΟ ἴοη ἴῃ ὅθ σοηδάοποο οὗ 
αἰ! 18 ἰῃ {818 σοχηδογϊ πα Ῥτομιΐδα τορϑαίρα, δὰ 
βμΑ}}γ, βυοἢ στρα οὗ σοα 18 ἀραΐτι, δηα 5011} τ σθ 
ΕΤΤΟΡΙΥ 18 Ὀείογα, βεῦ οὐ δραϊηβί [86 αἀἰν]η9 
ὁυαρτηθηΐβ. ΟὐΟΣΩΡ. Ὀδδ1 468,86. Ιχν. 21. ΗΊΤΖΙΟ : 
“[ηὴ90 ἔχ 1209} ῥτγεοθάϊῃςφς 6 Ὀυ]]άϊησ δηὰ 

Ρἰδηϊηρ 8 ἱπομοαίίγε ; [ΠΟΥ βοῖ1]6 ἄοτι ; [86 
ΒΟΟΟΠα : {6 Υ γα οβί Ὁ} 156, ἀν 6}}, οὐ δοίὰθ. 
Ηρδηρδῖ. ΤΟΙΏΑΓΚΕ: “10 8 ἀοδίρτιοα ἴο τιηϑοὺ [86 
ἀοσραὶν ψΒΙΘΒ, αὔδου 1Π6 οροπῖηρ οὗ ἴμηο 5βίερε οὗ 
6 ΓΒΑ] θη, δὰ Ὀδοοσῃθ ὑπ τηοδὶ ζοστηϊ ἀ8 Ὁ]6 ΘΒΘΙΏΥ. 
8. ὑμαῖ Βοσθ, πὶ ἴθ οποβί ἀθάμοϑβ ὙΠ ο ἢ 580 οοχη- 
ΤΔΟΠΙΥ͂ ΔΠθγ68 ἴο ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂, Ὀδοαῦθε ΘΥΘΓΥΜΏΟΙΘ 
σοππροίίρ ἴθ! ἢ ν 10 ἀοἤη1ῖ6 ἰδ ροταὶ τἰοὴ 8 
δηὰ ἰβθι168, ΟὨΪΥ {86 Ἰρῃϊ δβἰ46 οὗ {88 ζαΐυτε οὗ ἔπ 6 
σΟΥ̓ΘΏΔΗ -ῬΘΟΡ]6 18 Ὀτουρηΐ ἱπίο σίο. ΑἸοὴσ 
ὙΠ ἢ {πα ὑΠοῖο 88 4180 ἃ ΒηδαΥ βἰά6, τ ΐοὶ 18 
ἜΠΡες ὉΥ {πὸ βιιοοοββοσα οὗ ἘΖοκίοὶ, ΖοομαυΔἢ 
δῃηὰ Μαϊδοῆί. Α ρτεαὺ παίϊομδὶ ἱπαρτηθηῖϊ τὰ 8 
ἀεβυϊηοα ἴο [Ὁ]]ονγ {Π6 ΟΠ] δα." Ηδᾶν.: “ ΤὨΐδ 
8 ὑ86 δἴθσῃαὶ Ὀϊθδϑίης τ μΙσἢ χοδίβ Ὁροὴ [5786], 
{μα 1Ὁ 80}4}1 ὁπ ἰΐπηθ αἰΐαΐῃ ἴο ἃ Ὀ]εβϑϑὰ ρϑβοο, 
Μ 116 (86 ΒοδίΠδη ῬΟΎΘΓΒ 884}} 1180 Ὁπάοσ {π6 
Ρδπαὶ ἱπάρτηοπΐ οὗ ἀοὰ." Ηδ 64}}8 ἴο πηϊπὰ {6 
δι ουηρ ἸΒτοῦρἢ ἴπ6 ζο80Ρ6). Τμδαὺ ἢδτε, 88 ἴῃ 
6". χχυϊ, 20, ἴῃ ἴΠ6 δῆδρὸ οὗ ἃ Ὀτγίοῦ ρίαποθ ἰπῖο 
186 βαΐαχο, ἔΠογα ἀτὸ ἐγαϊβ οἵὗὨ Μοεαίδηϊς οοἸοασίης, 
18 Ἰηδ} 1680, ΟὈΠΏΡ. 4180 δ ἀπιοϑ ἰχ. 14. 

ΦΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΒΕΕΣΕΟΤΊΙΟΝΒ. 

1. Τὸ ὕτηθ ἔου {6 ζ]Β]πηοπξ οὗ ἰπ686 ῥτο- 
ἐπ 5 δραϊηβὲ [6 4] 16:8, ΠΟΤΕ ηῸ ἀαΐεδβ οὗ ἃ 
δἤπιῖα πδίοσθ ἃ.6 ἴο Ὀ6 ἔουπα ἱπ ἴπα Ῥχορῃδοΐθβ 

ἘΒοσηθαῖνεθ, ἀθρομὰϑ οἢ 186 Κἰηὰ οἵ Ἰσαϊίοι 
ΔΡΡΙοὰ ἴο ἔπει. ΤΒΟΪΌΟΚ δάπιὶῖβ οὗ αὶ τάδ ἰῃ- 
ὕθγνα] “ἴῃ [116 τοϊδίϊοι Ὀδίπθθῃ ὑσα τ δῃα τϑϑ! 
ἴῃ [ἢ6 ῥΙΟΡΒθοῖθ8." Βυΐ ὙΉΘΩ Π6 ΡῬΓΟΒΟΒΕΥ, σαὶ 
1 τ}}18 [86 Ῥτίποῖρ]ο, {παῦ ““ [ὴ6 τηοὰθ οὐ ἐδαςξρθίς 
Το ΤΩΔΥ͂ 06 ὕο 8 ἃ τηδίζου οὗ ἱπάϊ ἤδσοποα,᾽" δἵη 
“116. Β᾽ΠΡΙῪ τοὶ ρίου5 Θρ τ 5." διὸ ἴο Ὀ6 ἀϊΞπέίη- 
Κυϊδῃοα ἔγοτῃ αἰνὶπο 56 γΒ, ποίμἱμρ 18 σαϊηθα Ὀπὲὶ 
[86 ΔΙΌΣ ΤΑΥ͂ ἀεβηϊοη [μα [86 ῥγορμοῖβ, ““Ἰ που σα 
ποῦ ὉΠΣΠΌΣΤΗΪΥ, γεῖΐ ἴῃ ψτοδὺ μαι, βὰν (6 τ οὗ 
1.6 ζαΐατο ποῦ ΙΠΘΓΕΙΥ ἐπ αδείγαςίο, ὈὰᾺϊ ὑπο τ} 6 
σοποτοίθ γ6}} οὗ {πδὶν ἰδίύουοαὶ τρα]ζαϊίου." Απὰ 
ΜΠ δΐ 18 τηθδηΐ ὈῪ ““Βοοίης [86 ὑταϊὰ ἐπ αδείταοσίυ" ἢ 
18 ὕπο ποῦ 8 86][-οοπίσϑα! οι ἴῃ [818 85 δρρ]οὰ 
ἴο [86 Ῥτορῃοῖβ, ἴο ψ θοτη [6 ἰάθ88 μγοβοπιοα 
ἘΒΟΙΏΘΟΙν68. 88 τηλίίεσβ οἵ ἔδοὶ, δῃὰ ἰῇθβδβο [δοῖΐβ 
ἴῃ [118 οὐ ὑπαῖ δοῖτδ] ἔοιτα  ὙΠΘΓΟ τηυεί, ἄχεὶ οὗ 
811, Ὀ0 δατρ  ἐἰ 6] φοιροίδίηρ οὗ Βυμίδη Ἰσθασοδθ, 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΥΙ.-Χ Χ ΎΊΠΠ. 2βῦ 

Θδρδοΐδ!γ ἴῃ 1.6 βυθβοαποηΐ σορσοαποίίοη οὗ {186 
Ργευϊουβὶν τεοοϊνοὰ αἰ ϑίπθ σοτηπιυηϊοαίϊοηθ δηᾶ 
γ᾽ βίοθ8. ΔΜΙΔΗΥ͂ Δῃ ἰπίεγιηοαϊαῦα ᾿ἰπὶς ἰπ [8.18 ΨΑΥ͂ 
Ὑ25 ἰοσί ; Ὀαΐ ΓΠΟΓΘΌΥ [Π6 6 ἃ σΔΠ16 80 ΤΩ ΠΟ ἢ ΠΘΆΓΟΓ 
ἴο (86 Βορσίπηίηρ, ἴ.6 Οἱ Εἰτηαΐθ Ὀδοϊκστουπὰ ἴο {Π|6 
ΚΣ βθυμης ἴπ (ὲ8 δὰ ΟΠ τοϑρθοίδ ὑποτο ἰδ 
[Πς ἀπδὶ οἵ 105 685 Οἢ Π6 86 ΡΤ Ραμ, 
πο ἢ Ὀαΐ 80 τω π0ἢ} [8.6 ΠΠΟΙ6 ΓΤ 80,68 ἃ ρἰοάρα οἵ 
τπεὶν αἰνίηο οταίη. Ὑ1ῸῺ 0818 αἱ 18 δαϊα 
ἰῃ 1 Ῥεῖ. ;. 10-12,---ϑαϊά, πάθε, στ τοΐργθηςσα 
ἴο 186 ἰπι6 οὗ (86 ΟἸ γἱδυϊδη βα] νγαϊίοη, γεῖ δι ηιν]ῦ- 
Ἐπ αἶϑοὸ οὗ ἃ τῇοτα βϑΏΟΤΑΙ ΔΡΡΙΙΟΔΌΏ ΟΠ, --- 6 ΓῸ 
[86 τὸ 15 δϑδοῦὶ δε ἴο {πὸ Ῥγορῃδῖβ δὴ “ ἱπαυΐγίηρ " 
δηὰ ““βεαυο πίη ᾿πΐο,"--ὦ πιαϊίοι οὗ δίιιν, {Π6Γ6- 
ἴογο, αἶϑο ον ἴθ), δίῃηςθ, ἤθὴ {π6 τηοδηΐηρ δὰ 
Ὡοῖ ὈδΟὴ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ τηΔ48 τηδηϊεϑῦ ἴο ἴΠθῖη, ὑπ Ὺ 
πῆς ἣν ἴον ἴχβδοθβ [οὗ {πθ [Ὁ]Π] πιθη}}, ἀπ πιδάθ 

14] οὗἨ ἰπδῖχ ἴῃ τοραγὰ ἴο ἴπ6 [π68 το ἸΑῪ 
ὭΣ δ' μβαπά. [1{{Πεῖν Ῥτορ]ιθοῖθβ μδὰ Ὀθθῃ {Π6 
Ε οὗ τμοῖγ οὐ βριγὶ, δι ἢ) δηὺ οὗ Κπονν- 
οάψζε 1π τοραγὰ ἴο [Π6 σ4868 ἴπ αιεδίομ, δῃα (ἘΠ οἷν 
Ῥτγοσθάτπτο ἢ ΘΟμϑοαθθ066 (Πογοοῖ, ταυϑὺ αν Ὀ66Ω 
αἰσάῶρα ; Ὀπὺΐ ἴῃ ἐπ 8 ΨΥ Μὰ αγα, ΜΠ ἘΠΘΙΓΡ 
δοα ΓΟ ΠἰῺ σ᾽ ΠΟΠΟΘΓΙΪ ΠΩ ἐπΕῚ} εσθηθοοε, ῬΟΣΉΔΡΒ 
ἔδ6 ῬΓΟΡῸΓ 808] οὗἉ {μεἱγ 80-68}16 4 ᾿ ΓΘΓΑΤΥ͂ ΘΟ  ΥΊΓΥ. 

2. ἴπ ἴ86 ᾿Ῥαϑανν οὗ Ἰυάρτηηοηὲ οοηἰαϊποα ἴὴ 
Ἐλ6 ΘΘΥ ΕΓ ΟΠΑΡΙΟΣ [ἐ.6. οἢ, χχν.}, [6 Θχοοσυ ΠΟ 
οἵ [11 ἡυδαταεηῖ τοϑὶϑ ΠΟΙ ἰὰ (06 μδηά οἵ Οοιὶ. 
80 ὉΡΟῚ ΤΏ0Ώ, ὍΡΟΙ Μοα», Ἰροὴ ἰ86 ΡὨ]]18- 
ἘΪΩ685 ; ΟὨΪΥ͂ ἴῃ { ἰο Κάοτῃ 'ν)ν88 ἰὺ δαὶ [δὶ 
[0 δοςοι} διμηοηΐ σοῦὰ 6 1η846 Βρθοί δ! ῦ 
τὨτουσῇ ἴβυδοὶ. Ὑμὸ αἰϊνγίῃθ βοπΐθηοθ βρ68 Κ8 
ΚηγοῦσΒουι οὗ [80 οχυϊγρδίίοη οὗ [6 ὙΘΓΥ͂ ὨΆΣΊΘ. 
Ἀ8 ῥξ πῆμ ΡΪίδοο δηὰ {ὲπ|6, ῃὸ οἵδιοσ [Ὁ] πηοπὲ 
ΘοΠ]α 116 Ἰδδγοῦ ἴο [π6 Ρῥτορμοῦ δηὰ δΐβ σοῃίθιη- 
ῬοΓασίοβ (λδὴ ὑμαῖ [πτουρῇ ΝΟ πο μδάμοζζασ, Τηδὲ 
ἘΠ15. 88 ΟἿ]Υ ὑμ6 Ὀορὶ ππὶπρ οὗ [89 Θηὰ οοὐἹὰ ποῖ 
Ὅο σοποϊπάοά τἰτβουΐ βοτὰθ ἱπβίρες ἱπίο ὑμ6 ἀἰνίμθ 

ζΐθηοο, δα [ἢ6 τηδῃϊοδίαςίοη οὗ ΟἸγϑὺ ἴῃ ἰδ 6 
ἤκδδν. 858111 Ὠλοτθ οἰθαυ ἀο {Π686 το αἰ οη8 ἀ4- 
ΟΟΥΟΣ ὑπεσηβοῖνεδ ἴῃ {πε 6486 οὗ ΤΎΤΟ. 

8. ΤΊιε ἱτδηδί θη ἴἤο ΤΎΓΘ 8 τηδὰθ ἘΥ͂ ΟΣ ὨΤῸ- 
Ῥδεῖ πτοῦρῃ 86 ῬΠΙ δι ηο5, Οομπβίἀθγοά βθη6- 
ΤᾺ]]γ, (818 5 ἰἴ8 στουπὰ ἱπ ἴΠ6 θαι ΘΠ 8 
οδδγαοίοι οὗ [Π6 τὰοθβ. Μοσθ 8ρ6018}1γ, [Ὁ ΓΠΟΙΓ 
ΔΡΡοδγαῆσα ἱῃὰ {Π|8 σΟΠπδοζίοη, δοοουῃῦ [88 ὈΘΘη 
τιδὰθ οἵ 6 Βοίϊοθ (9.056 Μονοιβ, βλαη. 1ϊ. 815), 
δοοογάϊης ὃ. ποῖ [6 ΖΙἀοπΐδη8, ἴον ΓΆΘΥ δὰ 
(8Β.ο. 1209) Ὀεθὴ Ὠτουρῆῦ ἰηΐο βαρ ̓ ]δοῦοι ὈΥ͂ [ῃ6 
ῬὮΣ ἰδ ης8, Ἰαϊὰ [λ6 ουπάδιίοῃ οὗ {Π6 16] μὰν 
οἵ Τγτο. Ἰηοτιηδηὶ (Δ απμεὶ α᾿ ΗἸ ἰδέ. Απο. 
ξ᾿ νδηδ), απὰ, Ἰοδηΐης ὑροὴ πἰπι, Μ. Βυβοῦ, ἢᾶνθ 
ΜΟΘῺ ἴδοησο [6 βίοσυ, δαὶ α ῬὨΣ]δίληθ ἢροῖ, 
851} πῶ ἔτοτ Αϑἰκδίοη, δὰ βυσργίβοα Ζιάοη, δηὰ 
ταὶ 8 οηα ἴο {π6 δἰ Βοτίο Ζιἀοπίδῃ ΒΌΡΓΘΙΔΟΥ͂. 
Ὅ5 του] [16 ΡῈ] ἰϑιμ6β, 88 ανίηρ [τη] 8η0α 

[δ οὐσαδίου ἴῸΣ [86 οἰ πα οη οὗ ΤΎτΤΘ, ἤδνο δὰ 
{ΠΕ ῬΤΌΡΕΣ Ρ]806 δδβίτιϑὰ ἔμ οτα, ἴπ ἃ Ὠϊβίογ!68]- 
᾿ἀλδμονα Τεδροοῖ, αὖ [᾽6 οἷοθο οὗ οἢ. χχν. δῃηὰ 

οἷο {86 Ὀορίπηΐηρ οὗ οἢ. χχνὶ. οὗ Εζοκίοὶ, Μ. 
Ῥπποῖκον (ΜΒ ἐδί. Απέᾳ. ἱ. δ19) ΤΩΘΓΕΙΥ ΒΆΥΒ : 
“Τῃ [Π6 Υδδσ Β.6. 1264, ἃ πα Γ οὗ 86 ΖΙ᾽ἀοπΊΔη 
[806 Θδῃιίρταϊοα ἔτομι Ζίάοη, δπὰ ονϑῦ δραϊπϑὺ ΟἹὰ 
Το ὌΡΟΣ δῇ ἰδἰδη-τοοῖ, Ὀεδάθ [πὸ ἴθ} ]6 οὗ 

ΕἸ κατί, ουπάοὰ Νον Ττο. ΤΙ Νοὸνν ὙΤὙΤΟ 
ἰπΐο 8 σοσα ον 1} πα ἢ 086 ο]ἃ οἰζν οη 

6 ἰδαπὰ. Τῇ δἰτεησιποηίης ὙΠΟ ΤΎτο ΠΟΓΘΌΥ 
τοοεϊνοά ρμϊ ἰδ ἰπ ἴμ6 ροβί[οῃ οὗ 5ε Πρ Ρ ἃ 
ΤΙΤΑΙΓΥ σΊ (ἢ ΘΟΠΙΠΊΘΤοΘ δηά [ἢ 6 σΟ]ΟΠΙΖΑΙΟΏ 
οἵ Ζίάοῃ. ΕΎοΟτ Β.0. 1100 ΤΎΤΟ αν ΘΣΒΟΪ ἢ αἱ 
[)ο περά οἵ 6 Ῥμοηίοίδη οἰ 68." 

4, Ἶγτθ, 88 ὙΘΣῪ ΘΟΙΩΣΩΟΏΪΥ ὨΔΡΡΘΏΒ Ἦ0} σοτη- 

τηθγοῖδὶ βίαϊοθ, απ β.1}} τόσ ΜΠῊ ὁομπιοσγοίαὶ 
οὐ ἴ65, ργοβϑοηῖβ, ἰη [86 ἴεν δῃὰ ἀἰδοοιηθοίε (1 Πρ. 8 
[δα νὰ Κπον οὗ 118 Ηἰβίογν, δὴ ᾿πιαζο οἵ τ|}8 απ ὰ 
ἀονη8, δηὰ ἱπνοσβοὶυ. (ΟὈΠΙΤΩΟΏΪΥ ᾿ὖ 18 βαϊά, ἴῃ 
σομηθοῦίου Ψι| Οὐ σμαρίον, ὑπαὶ ΤὙΤΘ πτα8 Π0Ὰ 
αὐ {86 βυτητηΐν οὗ 1ζ8 μοῦ. Βαΐ τΠ18 τηϊσιξ 
ταῦθ ον 6 βαϊὰ οἵ (86 (ἰτὴ65 οὗ αν δηὰ βοϊοπιοῃ 
(ὈΌΝΟΚΕΕ, Ρ. 620). Εοὸν {86 μεγίοα ἀπο ῦ ο0Π- 
Βἰ Δα θη ἰῦ ΟΙλ68 ΠΘΆΤΘΡ ἰὼ [ῃ6 {τυ} ἴο 58Υ, 
{πᾶ ΤὙτο δὰ ἀραίῃ τενυϊνεὰ, δα οομἰηυθά ἴο 
Ἰηδἰ ἴδιη ἃ οαγίδ ἢ μλδβνκον τὲ δος ἴῃ6 Ῥηωηὶ- 
οἶδη οἰτο8. Εον ἰπουμὰ τΠ6 τονοῖϊ οἵ Κιτίοη ἴῃ 
Ογρτι8 μδα θέοη ΒΡ ρΓοββοά, δηή [Π6 ἰϑἰαηά ἀνὰ α 
Βο]ὰ οὗ ΤΎτο παὰ αἰ ες Κιηρ ΕἸυ]δο8 διιο 55[Ὁ}}Ὁ 
στ πβιοοά τπ6 Αββυτῖδηβ (β] 8 πα 5847), γοῦ [86 
ἀσροηάοπὶ το] ομβηὶρ οὗ (π6 Ῥμοηϊοίδη οὐ(ίο8 
ἰονατὰ Αδϑυτία ἔγοϊη (Π6 γθὰΡ 8.0. 900 ὈδΟΔΙ)Θ 
ἸΏΟΓΘ 8Πιὶ ΠΊΟΤΘ τηϑικοά, δηὰ ΤΎΓΤΟ παὰ ἴο βίγοίος 
411 ΠΟ βου γΒ ἤο ῬγΌΒοῦνΘ ἢΘΡ Ροβί Π00, ΟΥ̓ ἀραῖῃ 
ἴο τηᾶκΚὸ ἰδ ροοά. ᾿Ῥυχίηρ ἴμ6 Αβϑυγίδη δίορο ἰξ 
Ἰοβὶ 118 Ἰαϑὲ ΘΟΙΟΩΥ͂ ἴῃ ἴπ6 ΤῊ Γαοΐδῃ 8088, ΠΘΙΛΘΙΥ͂, 
ΤΉ 808; δηι δὴ Αβϑυσγίδῃ ἤθεῦ ογὸ Ἰοὴρ το θὰ ἰΐξ 
ΔΏΘΥ οὗ {86 ἰδαπα οἵἨ ΟΥ̓́ρτγῖιβ, γι ΐ ἢ 10 μδα ἀρβίῃ 
ΤΟσομα Πογοά, Α ΤΠΘΠΊΟΤΙΑὶ βίομθ πῃ 86 Β6υ] ἢ 
Μαβουπιὶ σοϊητηθηηοταῖθθ [8 διιοοοϑα οἵὗἨ ϑ'δ)]ηᾶ- 
ὨΆΒΒΔΓ δραϊηϑί ΤΎΤΘ. Αὐοογάϊπρ ὕο 1ΘΠοιτηϑῃ Β 
τοργοβοπξαϊίοῃ (11. ὑ. 818 ; Βυβϑοῖ, Ὁ. 247 84.}, 
ὙΠ1160 ΘΑ] ΔΏΔΒΒΔΥ, Β.0. 720--1δ, μαὰ Ὀδοη 8β00- 
Θ6Β5Β[Ὁ}}Υ τοβίϑίθά, [ΒότῸ ἡ ε ΓΘ, δροιΐ Β.0. 700, ἀ6- 
οἰἀοὰ [Δ :Πγο8 ρα ηϑῦ βοη μΔΟ ΠΤ Ὁ, 0 οΘοπηπογοὰ 
[89 ἰϑ]απὰ ΤὙτΤΟ, απὰ δοῖ Ρ ὕθθτθ ἃ νδ88}] (Τοὺ- 
0441) 85 Κίηρ. Ὑὴ6 Ἀα8- το εἴ ἰῃ [ἢ τό Κα οἵ 
Ν δὴν 6] Κοὶῦ, δσοιιπὰ Βοϊτᾶϊ, ὀυθῃ ἴο [6 ργεβθηῦ 
ἔπηο, δοοονάϊηρ ἴο 1,οποιτηδηῖ, ὈΘΑΣΓ ΨΊῦΠ688 ἴὼ 
Ἐ86. σοτῃρ]οῖο βυ )εοίίοη οὗ Ῥῃαηίοία ΕΥ̓͂ ϑοῃηα- 
σμοσῖ (ἴ ϑαγρδηδ- ϑ ἸΏ ΔΏΔΒΒΑΓ ἢ), ἀπ ἴΠ6 ον Γ- 
ἴδγον οἵ 86 Τγτίδῃ βιιργοιημδου. (1 [18 ΕἸΘΠΟΝ 
ΤΟΡιοϑοηϊδίϊοη ΓΟ ἴο Ὀ6 ἰγαβίοα, [Π6 ῬΓΟΡ ΣΘΟΥ͂ 
οἵ βαίδῃ ἱπ οἰ. χχίϊ. σουἹὰ ἤανὸ ἴο Ὀ6 δρῃ ρα 
ἴο ἱΐ, ᾿Ἡδουρὴ τ9 ΟἸα  ἀθδ 8 ὝΕΓΘ ΔΙΓΕΔαΥ ἴο ὈΘ 
ἀεοβοτγίοὰ ἰπ ἴΠ6 ἀϊδίδηοθ ; δὰ Ἐζοκίοὶ νου] σοη- 
ποοῦ τἰΓ [86 τοβίοσα 9 Ἡ ΪΟΪὶ ᾿πογνοηθὰ (188. 
χχὶϊ!. 1δ 54.) ἴῃ ἘΡΟΡΠΕΟΥ͂ οὗ ἃ Π6Ν ἠιυδριηοις 
ὍΡΟη ΤΎτο ὉΥ [86 μαπὰ οἵ ἰῃ6 ΟΠα]άθβῃβ, 88 βθπθ- 
Φ8}}ν ἔμ ἱιάρτηοηϊ Ὄροπ ΤΎτο. Βαΐ αἾ8ο ἴῃ {}9 
οἴ μουυΐβα ρβθΠΘΓΑ] τορτγοϑοπίαϊίοη, ὙΠΟ ΚΉΟΥΒ 
ΟὨΪΥ οὗἁἨ ἰδ μϑιιο 688} δίοζθ οὗ [9 ἰβ]δπα - ΕΥ̓ 
ὉΥ͂ αἰ ΠΔΒΒΑΥ, 8 ἴπ6 Ταίθγεηοο ὑμογοῖο οὗ [9 
ΤΟΡΏΘΟΥ οἵ Ιβαδῃ 1ῃ 18 ἤγβι δϑροοῦ ἴο 06 μοϊὰ 
ἊΝ Ὑ μαι Ιβαδὴ γγοάϊοὶβ ἴῃ οἢ. χχὶδὶ. δοοοσὰβ 
αἱΐθ ψ͵6}} τὑίῖνϊὰ 1ὴ6 Αβϑυσίδῃ ἰββιθ οἵ {μῖηρβ. 
ΟΥ ϑαϊ ΠΔΏΔΒΒΑΣ αἰὰ δυθ͵εοῦ ἴη6 ῬΒΟηϊοΐδη8 (0 

ἰτηβο, δηὰ αἷδκο ΟἹὰ Τγγο (ΦΟΒΕΡΗ. «Αἀπίϊᾳ. ἰχ, 
4. 2), 8ο [παῖ ΑΙ 586. σου]ὰ σαιι86 Ἀἰτη8ε] ἴο 
ὉῸ αἰουβοα δ ΠΥΚο8 Ὀεβίἀθ δ τηοπυτηθηΐδ οὗ 
6 Εμγρίίδῃ Ἐδιηβοθ. Τὴ6 ἦνθ Ὑθγβ᾽ βίοβθ 
ἀβού θυ ἀἰά ποὺ γμα88 σίπουῦ ἰηΗΙοὕηρ βου οι 
ἰπ͵ανῖοβ ; δῃὰ ἰξ 18 Δ πον τηαῖίον οἵ ἰδοῦ, ἵπαὶ Κὶης 
ἘΠυΪοΒ. σοοορηϊβοά [ἢ6 βονθγοι ὩΥ οὗἨ Αβϑυτσίβ, 

ἴος 6 Βοποοίοτι ῃ ἴοοῖς ἴπ6 {{Π6 οὗὁἨ Ῥδα (2Π8)» 

ἐμαὶ 8, βουθσποσ, γ8584], Αβ ἴ[η6 ΟΠαἸάθδῃβ δπὰ 
186 βίοχε, {πτουρῆ ΝΘΡΟΟ άπ αΖζαγ, ϑηοσρε Ὀδ πὰ 
186 Αϑϑυχίδη, [6 ῬΓῸΣ ΠοΟΥ οὗ βαἰδὴ σογίδ ΠΥ 8.88 
ἃ ΤΠ ΠΟἢ τηοῖο αἰδίαπὶ Ὀδοκρτοππᾷ, ὈγθοΪ ΒΕ] Υ 85 18 
{Π6 0886 αἶδο 1 ΕΖοκί61.) Τῇδῦ ὕΠπ0 οαἰδϑίσορῃθ 
αὖ Φογυβ6]6 πὶ βδῃουἹὰ ἤδνθ ἱπβρίσοὰ ὩΘῊῪ ΘΟΌΓΕΡΘ 
ἰπΐο Τγτο, ο4116 οτ ἢ πτοτὰβ ὑπαὶ ΤΟγΘ οχργθδδῖνθ 
οὗ ποὺ ὨΟρ68 (εἶν. ΧχυΐΪ. 2), ἰβ βυ ΠΟ ΘΠ 6χ- 
Ρἰαϊποὰ ποΐ τπτουρῆ ΔΗΥ͂ Ῥοβίϊτοι 806 οζσοπρίοα 
ὁπ ἴα δεϊριῦ οὗ Ρονογ, θὰ ταῖμοῦ ὑπτου μη [86 
τοϊδιοηβ Ἡ ΒίοΝ ἀγοβο ουΐ οἵ οὐθηΐβ ἱῃ ΘΟΒΏΘΟΙΟῺ 
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ψΊ ἢ Αϑϑγτία. (48 Ἰϑπουτηδηΐ ΤηΘἘΟΠΒ (ἰΐ. Ρ 
814), 1{π|ὸ Τ τίδη ἀβοθηθῃοΥ ἰδ Ὀοοη 111] Ὀογὴς 
ὈΥ ἴμ6 οὔμον Ῥ)οπιοίδῃ οὐ168, βίμοθ ὕγιυ 1ὰ 
ἸΏΔΩΥ͂ ΑΥΒ αὐυϑοὰ 1.6 Γ μοδβίθϊοπ (ὁ. δ οἷ. 
ΧΧΥΪΙ. 8 84.), ἴποσθ Ο ἃ ἤθπσα, ΟἹ {118 βὲ]ε, 
δανο ὈθΘὴ ὯῸ ζαγίμοῦ ἰηἰοτγοδὶ ἴον ΤΎΓΟ ; 4180, δἱ 
180 οηὰ οὗ [89 Αϑδυτίδπ μογοα, ἰὗ 18 ταῦμον Ζιίάοη 
νι ἢ 161} ΔΡΡΘΔΙΒ δὲ ὑἢθ ᾿οδὰ οὗ δῷ ᾿πΘΌΓΓΟΟΙΟΠΔΓΥ 
Τηονοιηθῦ δραϊηδί [6 8οὴ οἵ ϑεθ δ οσ Ὁ, ἔβατ- 
διά άοη, 88 18 ἰδβιϊβοά ὈΥ̓ δὴ 1πβουὶρίίοη. ΤΒαὶ 
Ζιάοῃ ψὰβ ψοσϑίεα ἴῃ [Π6 δῇηὶν 18 βΒῃονῃ ὉΥ̓ Δῃ 
Ἰηβουριΐοῃ ἰοαπὰ πῃ ὑμὸ ΒΥ 58} Μυβοιπι, ὙὨ]Οἢ 
Τοργοϑοηΐβ Τ το, Ἰπἀθοὰ, 88. δυο ὑμο ὑτὶ Ὀπιζα 68 
οἵ Αϑϑγγῖα, Ὀὰΐ ἴμἶκ68 πὸ ποίΐοο τ] αΐονοῦ οὗ Ζιἀοη.) 
πη δοηβρηποηοθ οὗ {Π6 ἀδόαν οὗ [6 Αδββγτίδη 
Ῥονον, Εσγρμὲ αἷδο, (Ὡτουρσῃ ΡΠ ΑΓΟ ΝΟ] ΟΝ, δἱ- 
ἰαϊηοα ἴο ἴ 6 Ροβί(οη οὗ τρδικίηρ [16 ῬΠαπιοίδη 
δἴαϊοϑ βιιυ]θοῦ ἴο 1, ΤῊἷ8 τοοῖκ μἷδοα αὖ [ἢ γεγο 
ἴο ψ ἢ ὈΘΙΟῺρβ8Β δ6 Οἰτοιανιραιίοη οὗ Αἴτῖοα, 
Δητου ἢ Τ τίδη ἸΩΑΓΏΘΙΒ ἴῃ [86 ΘΙΡΙΟΥ͂ οὗ [ῃ6 
Κρ οὗ Εργρύ. υπίης [18 τι 016 {ἰπιο, Ὠον- 
δΥΟΓ, 8πὰ ἰὴ 8ρῖϊθ οὗ ἴε Αββδγυτίδη 8} ΓΕ ΟΥ, Ὁ. 6 
ΣΤ οΓΟμδηαΐδε οἵ ΤὙτο Πουγίδ οὶ, δηὰ {6 Γὺ 8 ΠΟ 
ἀἰτπηϊηυὔοι οἵ ἴα ΓΟΒΟῦΤΟΟΒ δηᾶ ψγϑΆ] ἢ τ Οἢ ἢ 
ὈτοῦρΗ ἴο [Π8 ᾿αηὰ οἵ ΤΎτθ. ΤῊ Ρ]δοο, 8ο ἴδνουγ- 
ΔΌΪΥ διὐιαϊοὰ, αἰ νύ γ8 ταϊβοα {861 δῆονν ; [8 γΧ81}}8 
ἍΕΓΟ ΓΟΌΪ ἴ. σοὐπαῖ, ἴῃ 105 Γο-οϑ Δ Ὁ] 15η6α οοπ αἰ τος, 
ν νγὰ8 80]6 χὦ ΟΥῈΓ τοβιβίδῃοθ ἴο ΝΟ ΏΘΖΖΑΓ. 

ὅ. ΤΊ ἀοἰοιτωϊ μα οι σοβρθοΐϊδηρ 6. ἰϑδὰθ οὗ 
1π6 {πϊτύδθη γϑαγδ᾽ δίορο οὗ {πῈ ἰϑαὰ ΤὺὙτὸ ὮΥ 
ΝΟ ΠΟ ΘΠ ΘΖΖΔΙ Ὧ885 Ὀθοη, Οὐ ΟἿὼ 5816, τηδάο ἀθ6- 
δηάδηῦ οἢ Οἢ. Χχὶχ. 17 8α., ὙΠ116 ὁπ. μοῦ ΟΣ, 
Θβθῃΐυ5, Υ ποτ, ΗἸΖὶς παν ἰυτποᾶ ἴο ἃ στους 

δοοοπηΐ {Π|6 8.16 πὸ6 ΜΒΙΟἢ 18 οὈβοσνοα προ [86 
ΘΟΙΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ [86 δίορο 1 4υοβίίοη, ἴῃ ἔπ Ῥ888- 
αἴδδ ατιοΐοα ὈΥ͂ τὰ δ τοραγαϊεις ἵἴτ (πέρᾳ. χ. 11, 
οοη. 44». 1. 21).} ΑΥ̓͂ ΤΏθμο6 ἀγα [Π6 ΘΟΠ6]υ- 

1 ΤῊ νοϊπὶ πῆ ον ΦοΒορ δ, 1 [06 ἤΓαῖ Ῥδλβᾶο, σ0ὴ ΥΤΩ 5 
ἔτοπι ἐπ τοπῦ δηξοτα ἐκ, 1πηΠ8᾽ ΝΟΌΠΟ δἄποζζαυ ἢδὰ Ὀδθη 
δ ἃ ΤΏΟΓΘ ΘΠΟΓΑΟΙ ΙΓ, ΠΟΤ ΘΏΓΟΥΡΓ δ᾽ ΠΩ, δπνὰ ΤΠΟ᾽ Ὁ ῬΤΟΣ ΡΟΓΟῖΙ 
πιδὴ πὴ ἴἢ9 ΚΙΠΑΒ ὙΠῸ δά Ὀρθη Ὀθίοτο Πίπι." ΤῆαΣ 
Βοοδυκ, ἰπ ἢΠ6 (τὰ Ὀοοῖκ οὔ ἷ5 ΟΠ] άθαῃ Ἡἰδίογν, ντίϊοθ 
οἵ ᾿νε ἀσράκ---Πεῖ {ΠῚ ἃ Ρδιί ΟἿ] οὗ }}15 ΓδΈΠ 6 γ 8 Πποβὲ. δπά 
ὙΓΉΠῚῸ ἈἢπιδεὶΥ Ὀπὶ ἃ δι [ΡΠ]. ἢ ΠΔά τϑδιιηνδῃοα ΓΠΟκ6 ὙγῆῸ 
ἜΟΘΓΘ [ἢ ἃ δίδίο οἵ τονοἹ -- -τεταγμῖνος σατρώκης ἐν τὰ Αἰγνατω 
πα: τοῖς φέρι τὴν ἔοίλην Συρίαν καὶ τὴν Φοινικὴν τόξοις, καΐὶ τὴν 
χώραν ἐκ ταύτης τῆς ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὐτοῦ βασίιλιαν ἱποιησώτο. 
Οπ 16 τοροτί οἵ [116 ἀδε1)}ν οἵ ἢἰ5 δαῖμον, καὶ καταστησας τα 
κατα τὴν Αἰγυπτον πραγματα κ. τὴν λοίπην χωρῶν, Δ ἃ ΑΥ̓́ΕΟΥ 
ΘηΙστιδιί πα; ἴπΠ6 Δον πη, ΡΠ οδπὶοίδη, δια ΘΥΓΊΔΗ ὈΓΒΟΠΕΓΟ ἴο 
φογίωϊη οἵ δ8 ἤθη κα, (0 ΓΟΏΥΘΥ ἴΠπεὲπὶ ἴω Βαυγίοπ, ζοκοῖθι 
ὙΠῸ [Π6 Ποανγ-δγηοὰ δοϊ ἀΐυγ πὰ Ὀδρροζα, ἢ ἩΓΠ)86] 
ὙΓΟΠΥ ΓΠΙΓΠΟΓ ἀπά δεβιιπιθ ἴἢ6 σογνοντπιθῖ. Μορβαδίπϑης, 
Δ150 (ΒΟΟΚ 111. οὔ πίδ ἔἐπά βη [Πἰβι ογγ)}, 15 οἰὔδὰ Ὁγ “οβορῆῃβ, 
δηὰ Ὀ ΟΊ 5 (ΒΟΟΚ 11. οἵ ἰδ Ῥεγδοίβπ Ἠΐδῖοι γ) ; δπδ]γ, ἢ ἢΠ10- 
ΔΙΤΆΓΏΒ, ὉΥ Ψηοπὶ [ὃ ἰδ δι᾽, 85 ὍὙΘῚ] [ἢ 1ἷ8 [πάη 85. Πί8 
ῬῃηφΘηϊοίδη ΗΠ ϑίοτυ, ὕπαῦ ΝΟΒΌΘΠ πα ΠΘΣΖῚΡ Ὀσδίοκοῦ ΤΎΤΟ 
ἘΠ ΓΙ Θ᾽ ν 6818. «Ἰ{{Π18 Ἰοηρ κίορε δι [0 βεῦῦο 88 ἃ ῃγοοῦ οἵ 
ΝεουπΟμἀΠΟΣΖΑΤ'Ὶ Ὀγδεῖΐοδὶ ΘΠΕΓΑῪ, δπά, ἴῃ μαγησουϊατ, οἵ 
δ18 ΟΧΙΓΒΟΓΙ ΠΤ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ. 90 πορλὰκ δου ποῖ ἤδνο δθῃ 
οὗἩ ορὶἰοπ 1ηδὲ ΝΟΌΘΠΠΟΣΣΓ δά πϑοι ΟΠ οὶ τὸ 1} - 
ἄγαν. ἴγοπιὶ ΤΎΓΟ ν Ποὺϊ τοκηῖῖ. Τὶ ΨΦοπορῆι8 ττϑδ Θἢ- 
ὙἱἹησο οἵὁἩ ἴ1ἴπΠ9 δυσϑετηθπὶ οὗ [η6 Ῥτοίϑηϑ Ἡγὶογ8 ἢ ἢ ἢ 0 
ἨΙδίοτΙοα} δοοοῦιῖ οὗὨ .ἶθ. οὐσῖι βεορὶα ἱπ [ἢ Ροΐπὶ πᾶν 
ζοποϊἀογαίίοη, ἰδ 81}}} τηῦγο οἷθδι' ἢ πὶ ἢ|5 τοῦ δρδϊπαὶ 
Αρίοῃ. Ηο ἴδογα γοροδίβ ἴγοπ Βογοπυβ. δὶ ἢ6 ἢδὰ ο}66- 
ὙΠ6ΓΟ δο1 ἀροῦν Νουσποπμάηοζζητ, τὲ [Π|6 Ἰδίίοῦ, ἡ ΟΣ τὴ 
Τεγοῦν οὐ Εσγρι δπὰ “πάσα, ὁθτδῖπϑα ἢ} ΤΠ ΘΒΊΟΓΥ ΟνῸΓ 8}}.-α 
Ἐμγρῖ, ἅγτία, Ρ)) ποῖα, Αγαῦϊδ: δηὰ τπδὲ Π6 παγρηδηδα δ]} 
πη ΟΠ ἄδωπ ηγπὰ Βη Υ]οηΐδη κἰπρο νμο πὰ Ὀσεδ ὨρίυγΟ 
ἘΪΠπ Ὁ. Π΄᾽56 ἀδοᾶκ, ΓΟΥ ψΠ|ς ἢ ἢ δαὶ αποῖθα ἴπ6 ορὰν οὐ 
Βογοδν, δὰ ἰπ π6 {ον πη ρ δοοιίσῃ (20) δάάκ, τἴπδὲ ἴῃ 
διιςὴ {ΠῚ Ὶ [8 δ (ἢ 6. ΟΠ άθαη ἢΐδίοι Υ πιδὲ ὍὈ6 ἀδαπγεὰ ἰσχὰ - 
ὙΌΙΓΗΥ ἢ --οὐ ἕὴν ἀλλα χαὶν τοῖς ἄρχαιοις τῶν Φεινικὼν συωῷωνα 
ψῥοις ὑπὸ Βήρωσσον λεγομένοις ἰναγίγραπται, τέρε τοῦ των Βα βο- 
λωνῶν βασίιλενς, ὁτι πα τὴν Συρίαν παὶ τὴν Φοινίκην ἀπασαν 
ἔπωνος πατιστρεψατο. ὙΠ 1}}15, δἶδο, ἢ δδγβ, Ρη)οδισαῖυδ 
δατϑοα, [ἢ [6 μ]υςα τογο ΠΘ ΠΙΒΚΟΒ τησπίΐίοῃ οὗ Π6 δβίορο 
οἵ Τοτα, δηὰ Μοβαδίποηρδ: δὸ {Ππ͵ 0 {Π8ὲ βία 56 161᾿ῃτουσῃοῦς 
ἴο Ὀ6 υπάετοίοοά ἰπ 16 ᾿ἰφὴϊ οὗ ἘΠ ΣΟδΌΪς οἰδιθά, ἐμδὲ "5 
ΟΥ̓ΕΣΙΏΓΘΥ 811} 83γχ6 δηὰ Ριορηϊοίδ," 

βίοι) ἴδαῦ ἴῃ6 Ομδ᾽ ἀθδῃβ αἀἰὰ ποῖ χεῖ {6 ΟΕ ἱπῖο 
ΤμΟΙΓ ΡΟνΓΘΥ, ΠΟΣῚ ἱμ βίος δΔῺγ ἀσϊπᾶμο ὑροὴ ᾿ξ. Το 
Β]θῃη 08, ΠΟΜΘΥ͂ΟΣ, ΟὈΒεγνοα ἱπ {818 τυβῃοςῖ, 6βρ6- 
Οἴα!γ θὰ ἰδ 18 ὑγδοβοα ὈΥ ΡΒ μϊεΐδῃ Ἰιϊϑύογιο- 

ΟΥ̓, βροα 85. ταῖθοῦ ἔου [16 εἰν ἐρρραμ νἱονν, 
ἔσε ἐ ἰῃ6 δίοσε αὰ ΓΟΔΙΪΥ Ὀδοὰ ψιϊποιξ ΘΗΥ͂ τὸ- 
5.10, ον Βῃου]ὰ δ αν πιδῖϊδ ἴοῦ (6 δ]46 ἰῇ 
αυοϑοῃ, Ἐπαῦ 0 ποῖΐοο νγὰβ ἴδκοὴ οὗ Νϑραςβδα- 
ΠΟΖΖΑΓΒ ΙΘΑΥΙῺΡ ἢἷ8 δαὶ ἢ} ΤΎτε ἴῃ δὴ υἢ- 
δηϊθμοὰ βἰδίοῖ ΤῊΘ ὙΟΤΥ ΒΟΠΟΌΓΑΌΙς τεροσί ἴοξ 
Τγτγο, οὗ 118 πανίηρ υἱῃδίοοα ἃ ἰίγίβειι Ὑβαγθ᾽ 
βίορο, οὶ 18 χίνοι ὈΥῪ Φοβορ 5 ἔγοια ἴῃς οΥἸ χίμδὶ 
ΒΟΏΓΟΘΒ, ἀο68 ποῦ οχοϊηάθ [86 βιρροϑι οῃ ἰδαῖ 
{πὸ βίερα θῃηᾶθα ἰῃ ἃ οδρί υἱαϊίου (1 573), Ὀαΐ ἰη- 
γοῖνοϑ ἐπα ἀβϑϑα πη ρὕοη οὗὨ ἃ Θοττεβροπληρ ῬΓΟΒΒΌΓΘ 
Τὰγοισ ΝΟ μδάηοζζασ; δἰ μβουρῃ μὰ 1818 (ἼΑ]- 
ἀδὶς βίορε οἵ ΤΎτο, δ5 ἰὼ ἴ86 Αϑϑυτδῃ, 8 τ ἢ 
ΔΊΔΟΥ δηἃ ΙΏΟΓΕῈ ΟΟΙΏΡΓΟΠΘΏΒΙγΘ ΥἹΟῪ τηῦϑὺ ὉΘ 
ἴλκοη (88 δἰγοδάυ 8414) οὗ ὑπ6 ὑγορῃοῖῖς ἀπ ποῦηοο- 
τηθ ἢ δ ΡΟ ΠΝ ἴῃ (μὲ ἀἰτοοοη. Τδα ενϊάθησο ἴοὺΓ 
{Π6 δι δ]εούίοη οὗ ἴγτο ἰο ἰῃς βονοτείσπίυ οὗ ΒαῸΥ- 
Ἰοῃ ἸΠΑΥ 6 8660} 15 Μοτοῦβ, ἰϊ. 1,» 448 4.» 
46] 8α. ; οὐρ. Πᾶν. Οὐπαπι. Ρ. 429 5ξᾳὉ. ὁπ 
Κίηρσ ΚΒ δαὶ βεΐῃρ ΟὈΠ σε ἴο αἰκξ σεῖο, οσ ον’ - 
ΟΥ̓́Θ ῃ6 δοΐ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἀδειστιαϊοα, ΝΟΌ ΘΒ ΠΟΖΖΩΡ 
Ὀγοῦρῦ ἔῃ Βααὶ ἰπ ἷβ Ρἷαδοθ. 6 τουδὶ απ 
ἴν88 σΑΙτοἀ ΔΑΥ͂ ἴο ΒαῦγΙοη. ΟΓΟΒῚΒ ΒΆΥ8 ὑπαὶ 
811 Ῥμοηίεῖα Ὀοσαπ)6 δι ]οοῖ ἴο ΝοΟϊΑΙΟΠΔα ΠοΖΖΑσ. 
ΑἹ 4}} δνοῃῖβ, νγχὸ 806 16 188, αηὦ ῬΗσηπἰοΐΔη8 
ΠΘΏΘΓΑΙ]Υ, ἴῃ 8 8}}] τῆοτα τηδτὶςοα δἰαΐο οὗ ἀορεπά- 
600 ὌΡοΟυ ΒαΌΥ]ΟΙ ἔδδη ΓΟΙΤΩΘΙΥ͂ ΟὮ ΑΒΕΥΤΙ 
Τνΐοο, 88 τὸ ἰθαγῃ ἔγοια Αβουτίαη ϑουσοθβ, ἀϊὰ τῈ9 
Ἐπ} οἵ ΤΎυτο τοςσεῖνα ἐμεῖς Κὶηρ ἔτοσω ΒαΌΥ]οη--- 
ΠΝ ΘΟ ΗΣΖίρ σοὴὶ 1 ΕΚίῃρβ χίϊ. 2 β8ᾳ.; 
Ὀαΐ Πο] ἴχβο ἢ στρ} }α 2 Κἰημβ χχὶν. 12, 14, 
Πδη. 1. 8, τηοτ πΌΥΪΏΥ οἵ σοτηραγίϑοι, ἔογ ἴῃ6 
αὔπε Ὀπαοποϊοα ΒαΡΙοΙΔΕΥ οὗ (Π6 ῬΟΙΒΙΔῺΒ ΟΥΟΣ 

ῬΒαμϊοῖβ ΔΡΡΘΑΙΒ ρἰδί ΠΥ 88 Ἐπ ὑδῖηρ ονοῦ οἵ 
8 ΒΌ]6σὐ- Το Δ Ἰοηϑὲρ πο μαὰ αἰτοδὰν οχἰ βιοα 
Ὁπάᾶον ἰπ6 (Βα οδη8. ““Ηον 8130 βῃοι]α ρῥγίποεθ 
δνο Ὀθ6η Ὀτοῦρῃὶ ὈΔοΚ ὉΥ 86 ΤὙΎτίΔη5, γῦο μα 
ποὲ Ἰοηρ Ὀθαΐοτα βουρῆς ΤΕΪΌΡΘ ἴπ ἃ οοπτί 850 ΠοϑΈ]6 
ἴο Ἶἴγτο δ8 Βανγίοῃ ναὶ (Ηλν.) Α5 ἴκδο- 
τηδηῖ ΠΉΓΚΩΝ 186 τολὶίον (ἰϊ. Ὁ. 818 5ς4ᾳ.}), [δ9 
ΟἿἿΥ ΟἹ ἴῃ πιδϊηἰδμὰ νὰ ἔτεϊ αἰίβοϊςοα ὉΥ Νοθα- 
Ομ άποζΖασ, ἵΆΚθη, δηὰ ΒΟΥ ἀοδίγογοα, ΤΠοτο- 
ὈΡΟῚ σά ΝΟΌΠΟΘΟΏΘΖΖΑΓ ΤΏ ῬΟΓΕΟῚ (Β.Ο. 574), 
ἴο ΡῬ͵ΓΒ88 ἰοσισασὰ ἐδ δἰ τη Βογρ ποσὶ ; δη ΠΟῪ 
[86 ἰϑίαπα -ΟἸὟ γ͵α)ϑ ἰδκϑῃ ὉΥ δίοστο, βδοϊκοα, δπᾶ 
ῬΑΙΟΥ ἀεδίτογεαά. Α ὨΌΠΔΡΟΙ οὗ ἴλ6 Ῥϑορὶε δαὰ 
ΕΝ ἀϑοαρθὰ ὈΥ͂ 864 ἴο (δγίμαρε. 
ΘΏΘΟΙΟΓΓὮ ΤΩΘΓΟΪΥ γερεϊδίοα ; Ο Αγ παρὸ νγδβ ἰιθὲ 

ἢ οἾΓΘ88. 
6. Ἴγτο, ἴῃ πὸ Ῥτοροῖβ, σοτηθ8 ἰῃο οοπείοσν 

Πο ποῦ ἴῃ ἃ ΡΟ] [168] τεβρθοῖ, Ὀὰϊ 88. [86 σερσο 
ϑοηΐδιϊνα, [06 τηϊχαῖ, οὗ ἴθ του] 8 σοπιζήθγοο. 
δοθοναῆ δῃὰ Μδιηχηοη 8 1.6 σοιηῖοῦ ἴο 
Φοττιβα]οτα πὰ ΤΎγο. ““ Τ],ἷ8 881 " (88 γ8 Ὠ611290}} 
4“. βΑ] 64 ἃ8 ῬδϑοοὮ]}]} Ὁ 88 ΡΟβ51 016 {Π6 ἔγοαβγοβ οἱ 
106. παίΐοτιβ, ἀηΠ ἃ βοοῦγοδβ ἴον ἰϊ86 1 ἴῃ οὐναηϊδρθ 
1 ψοη ΒΥ͂ ΤΟ. ΠΒ οὗ οΟ]ΟὨ 68 ἀπά ζαοίοσίε5.᾽" 

7. Τῆ|6 Ππιάρτηεπὶρ ἀροὸη Τγσο ἰ8 Ὠἰβύογν --- Δ 
ΘηςἾτο ἀδνο]ογμποΐ οἵ ἡπάρταοθμς ὄὐθὴ ἴοὸ πεΐεσ 
Οχυϊποῦ ἢ, 88 8 ΠΟῪ τηοδὲ ΟἸΘΑΥΪΥ τηδηϊίοδι. 
Αβδυχὶδ ἰ8 ἴῃ ἐἢ18 ΠΕΘΕΩΣ ΗΟ 0.6 σμδρίοσ, 
ΝΟ ΠΔἀΔΏΘΖΖΩΓΙ αἶϑο οὔθ, δῃᾷᾷ ΑἸοχδῃᾷοσ τδ6 
Οτγθαὶ 58.1}} δποίδπου : Αϑεγτὶδ {86 ἴΡο οὗ τ.6 
(παϊάεδδῃϑ, ἴπ ΟΠ] δα ἴἢ6 ἔγγρε οἵ ἴῆς Μδοι- 
ἀοηπίδη8---οδοἢ 056 δῖ ἱῃρ [86 οὐβὲσ ἰπ ἐδθ 
ῬονῸΓ οἵ ἱμβϊοηρ ἱπαρτηθηῖ, ᾿ἶζο τσανα ὌροΝ 
γᾶν οὗ [ἢ 866, {}}} 16 Ηοοὰά παὰ ονοσυπμοϊτηοᾶ 
811 (οοτρ. οἢ, χχυΐ. 8, 19). ““7ιο ἀοεὰδ αἵ 
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Νεδπο] δ πο7ζασ τὰὴ κ ΧἼἢ 1.6 ργορ]ιθῦ [ῸΣ ΠΊΟΤΟ 
1πδὴ δὴ ἰβοϊδ ρα ἰδεῖ. [1π ὑμδὸ ὀοπηποβὲ ὈΥ {πὰ 
ΤΩΟΠΆΣΟὮ, (6 ὈΘΠο] 4 ἔγοτ [86 ἢἰἰδίογισα] σιουπὰ οἱ 
Ἐδο ὑτγθϑοηΐ ὑἰ6 ὙΠ0]6 Τ28488 οἵ ἀεαίτιοίί οι ΘΟ 66 ῃ- 
ἐγταξοά, τ Πΐδὰ 118 1.8. 168617 ἐν Ὠἰδβίοτγ ὑμογοῖο 8 ἃ 
οἰοφοὶγ οοπηεοίδη ομαῖη οὗ ὀυνθηίβ, Τα εἰσὶν οἵ 
Ἑντε, Ὀγοίκοῃ Ὁ ΝΟ Βδάποζσαν, σοἰμοἰ 468 ἴῃ ἢΪβ 
σεν ΠῚ} {π6 ἐμτο ἀπηἰἰ]αϊίο οὗἨ {6 5ΆΠ)6. 
Ὑμὶ6 νδὰ ἀοηδηδοὰ ὃν τὉΠ6 ἱπίογμδὶ {Πθοςι δ ο 
αἰσιΐβεδησε οὗ ἐμαῦ ἕποΐ ἰπ τοϊαίϊϊου ἕο μι ἀοϑίγαο- 
(ἴοι οὗ πιβα]οθ. Τ.λ6 οοπαιϊοθῖ οἵ 7 Ὑτο Ὁν [816 
θα 6 διὰ πο ἢ δέτυοὶς (ἢ εἰΐν οἵἩἨ αοὰ ἢδᾶς ἢ 
σΟσΠΐΕΥ αἰσηϊοκέίοι οὗ ἃ [ιΐυϊα σίοτυ (οἰ. χχὶχ. 
91, συν. 2δὅ, 26). ΝΌΘΟΙ Δ ΣῪ ἰη ἢ ϊοῖβ οἢ 
ἯὙντε τ86ὸ ἀδαί- -ττουσηά, δὰ ἰΐβ ν᾿ 3οΪ6 βυ βοαιοῃὲ 
οχίπίεσιοα ἰβ ἃ βέγυ ρος πὶῖ ἀδιῖὴ " (Ηχν.). ΤΌ 
δ αορἀοῃΐδη ΘΟΠ4ΏΘΙΟΙ ἢγες εἰεπίγογοὰ ΟἹα ὙὙΤο ; 
ἐϊοῃ οὐ οὗ 86 τυϊῃ8 ὃδδ ουποίταοίδα ἃ ᾿ηοὰηἀ 0 
ἔπο ἰ81πά--ἴδα ἰἄ686 Βανίηρ Ὀθθῆ βυρρεθϑίοα ἴο 
ἀΣπι, ἐξ 18 βαϊᾷ, Ὁγ δου 68 ΔΡΡοδτί πα ἰῃ ἃ ἀγθατς, 
δηὰ ἔγοῦχλ ὅδο ὕδιδρὶς ἰῃ [06 τἰδυὰ αἰτοίοΐης οὐἵ 
Ὧϊο δδιιὰ ἴο δ : απϑὰ δἰ ἰαβί, ὈΥ͂ πιοδβ οὗ 
ἀγέδοθοῖν, πὰ οοπαυοζοὰ ἰπ6 18] -ΟἸὟ ἴῃ τὯθ 
ΝΒΥΘΏΤΕ τοί, δηὰ ἀδα]ῦ αἱὐϊῇ Ὁ 80 δβδύδγοεϊυ, 
“δὲ π|βδῖῦ τοτηδὲποὰ οὗ ἐῦ ψγπϑ Ὀινΐ [ὴ6 4586 οὗ [6 
ἵγτε ὙἸοἢ Ὠδά ΟΣΙΕΓΙΥ οχϊβύθα (οομρ. οἷ. χχν ϊ. 
.(8. Αἴἴεσ 16 ΤΏ ΠΟΥ ἰδ ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂ αμὰ (1]8]- 
πιοπξ ὕο 6 τηδὶς οὐἱ. Τμδὲὶ ΤΎΣΟ 8.}}}, δύεὶὶ ἴῃ 
Τεγοωδο 8 ἄπηθ, πὰϑ δ δοῦνε 0]Δ06 οὗ ἐτδάδ, 116 
Ὀωδὰ πο αἰ ΒΟΌΪΥ ἱπ υποογεϊασἀΐηρ, Ὀοόδθθα Ὦδ 
ΤΟΟΚ ᾿πΐἴο δοοουηΐ, οἢ ἔπε οΟὐἶΟΣ βίο, [16 δηςίοηὶ 
ΜΟΥ τσ 6 δδοο ἀθΠοΥ οὗ {86 Ὑγτίδη δἰαΐθ. ΕἼΟΤῚ 
(δε ἐδεβϑ οἵ ΑἸοχδαπᾶοσ {πὸ ἰβἰδηὰ ΤΎσο οοπεπιορά 
ἐὸ Ὀ6 υοἱδοα ἴο ἰδδ πιο! β]δῃὰ : 108 βδοσοὰ ροβιυο 
Ὦ {Μὲ δὲδ δαὰ γϑοδοιῃθὰ 1ὲ5 θη, Α ρδέμναυ 908- 
ἑυοϊοὰ ἐσνεεὺ οἷν αυΐο Εν ονὸγ ἴο [86 ὁποε βρ᾽ομϊὰ 
δαυθοῦγ οὗ εἰλίζα, διιὰ 286 Δ᾽} αν} ἀδροδὶϊϑ ἔγομι 
[86 δοὰ δου α !ν δοάοα ὅο (πὲβ δοπηθοίη 
τοοσῃά, ψὮΣ]6 οἱ [ἢ οἴ ῦ δὰ {6 ψανοῶ τυαϑῦοι 
[06 τοοῖς (ῬΕΙ͂Ν. Ηἰἶδ. λ᾽αίὶ. ν. 17: Ῥομν. Μειια. 
ἱ, 12 : ῬΤΟΙ, ν. 1δὅ). ΑἹοσχαμάγια θόλο [6 
ὁδηῖι οὗἉ ἰδ που 8 οοιῃτλθγοθ. Ετοι {π6 Βαρβ 
οὗ ἰδ δοϊοποίδιω ἐγ οἱΐγ υράος {πε ΒΟΥ 
οἵ 180 Ἐομιδπβ ; δηὰ 1{ 8 πον δ 8[1}} οχίβίηρ 
ἰπ τ αοδροῖα, δπὰ ἰπ {με δοοῖὶς οἵ Αοἰϑ (Αοἴπ χχί. 
ὃ 824.). ἴῃ ἴδ δα νύ (ἰπνεδ οὗ ΜΔΠοντοράἀδῃΐδιι ἰἰ 
(6}} ἰῃέο {Π 6 διασιβ οὗ {89 Αταδίαπβ. Τῇ σγυδαᾶε 
ἴῃ ἐὰλ6 121} ΦΟΒΓΙΓΥ ἀραΐῃ ἰοηΐ ἴο ἰὖ δ δοτὶ οἵ 
ροοῖς αἰἰτοτηοῦ ; σι δὺ ἐπ ομὰ οὗ ἐδὸ 181} οδῃ- 
ἰατΥ 10 “δ Ὀγοιρύ ἴο ἀοφοϊδοι ὈΥ [Π6 βΑΔΙΔΘΘΏΒ. 
“ΤΉ οτΟ ὁδόὸθ Μδνοᾷ [6 ἰ(οτοδὺ οὗ ἰδ6 δ ὶρ5 οὗἁ 
ΤΑΤΕ ΘΝ  (δλγ8 Θορῃ, “εγιδαίονι απ ὦ ἰλὲ Ηοῖΐν 
Σαπά, Ὧ. Ὁ. 4009), ““ Το ΓῈ δοδλσϑοῖῦ δον τ:86 οἵ οὗ 
[πὸ ναΐοσ ἴπο Ὅ|}}-τὶ Κρεὶβ οὗ πη ϑἢ. τηογ- 
ἐἰαπῖβ ; δοιιτηοτοο Ὧ88 (οὐ πα δηοῖποσ ἐοηῖτα. ΤὴΘ 
[υσγαϊνο σα ἴῃ ῬιγΌ 6 ΟἹ ἢ ἃ ονϑγῦ ἴο ἴδ6 
δενβ, ΤΠΟ 88 τόσο μβδηΐβ δηὰ ἄγογα ρογνδο [.6 
Ἰϑῦδπομ, δηὰ ἰὼ ἐπα Οτροὶς οὐ(ἴ65, 838 δ ΤΠ οῦεα, 
[ουαπάεα γπτρὶο - ἀνείηρ Θβ δ Ὁ] βγποπίω, Ὑδηΐος 
ἐγαπδρ πε (ο 1:86} ἴγοσα ὙὙΤΟ Π6 τηδηυΐβοςογο 
οἵ κἷα55. Τπο ΤΟΟΧΥ ματὺ οἵ (δ οἱὰ ἰϑἰδῃηῃὰ δοία! } 
θοῦγρθ, δοοογάϊηρ ἴο ὑπ6 Τρόρθτος ψοτι!, 88 ἃ μΐδοθ 
πότον ον [8:6 ϑργοδάϊησ οἱ δβμὶηρ-ποεῖΒ. πὰ ο γ 
ἔι6 βαπὰ οἵἉ ἴδιο οἹὰ 18]8η ἃ ἵδτο δΓῸ 51}}} ἀβοονογοὰ 
ἔγτβσαα οὗ κἰτεοΐβ, οἵο. Τπι5 88 {ΠπῸ ρυάδ οὗ ἐὴ9 
0]4 δοδ- ὑεῖ ποοδϑ "δ διιπιϊο, διὰ δ 6 υσᾶτΘ ΠΟῪ 
Ὠοπθ Ὀπὶ 8 γ᾿ αἴτγχγο. ἘΕτοπι ἰΐς τἰπ|6 οἵ 
ΑδιυΠδάδ οἂνν ἰηΐο {π6.1 71} δοίπατν, Αἱ ὑτα- 
ψε γα σοργόϑοηῦ ΔΒ ἃ ᾿Ι68Ὸ οἵ τηΐηδ, συ ῖ0} 
ὈΤΌΚΘΏ ὉΡ δίοεβ δὰ νδιϊίβ, ΟΕΥΒ σαδὺ ἀοη, 
Δηὰ δΠ ΔΎ ν6}}5, 8ὸ ἰδὲ [86 ΣηΠ 4} δη18 Ὠδὰ ἴο 
ΘΟ ΟΓ ἘΒοΠθοΙνο ἱῃ ἐδ ΠΟΙ]ΟΤ ρΐδοοθ (δδὶ τθ- 
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τη η 6.1 θαυ ἸΡ ΡΝ. οὔ ἴμε γα 8. Μαυη- 
ἀνε}! ἰὰ μοῦ μι ἃ 5ἰηα]ο ἀν! πρ-τπουδο ἰῃ ρμοοά 
Ῥγοθουψαίίου, ὑκ0 ΟἿΪΥ ἃ ὁοῖ 16 οἵἩ ΒΒ ΘΓ οσοι- 
ΡῬΥΛΩσ ἃ βογ οἵ ναι]. ΤῸ ἐπθ ῥιοβοπῦ {[τὴη6 ἰΐ 18 
ὩΟΣ Τγοσυθηῖοα ὈΥ̓ Ψ6ν8, 80 11{π|6 8 ΤΠΟΣῸ πον οὗ 
μου’ δηα ὑταάϊησς ἴῃ [Π6 01. τηθϑτομεη-οἰἔγ. 
ΘΟΣΘΙΔ ΝΣ 18 ἀἰοὴα ἴὼ οογ δηα ἑοθαοσο, ψἈΐοἢ 
ὕτονβ ροπ ἴθ νοϑύθσῃ 8.6 οὗὁ {6 ρἷδοθ. ΤῊΘ 
ΘΙ Παῦακο οὗ 1887 ἀσονο ἱπίο Πιχαῦ ἴῃοθ6. ψ}1Ὸ 
Ψ6ΓῸ ποὺ ἀρϑίτογθα ὈΓ ᾿ξ. Οπὶγν [86 Κπον]οᾶρα οὗ 
δῃοϊοηΐ ἐἰηχθ8 δα ἃ ὩσἸΩ Ὁ ΘΓ οὗ ψϑν]ηρ᾽ ῬΔ]πι8 θη 
8.1 ἱπίογοβί ἴο [ἢ νὴ: οὗ Γ7Ὁ86 φγθβοηΐῦ ἀδγ." 
ΟομΡ. ἨΈΝοΟϑΤτ. ὧἀο ει Τυτίογιι, ῃ. 88 84. 

8. Οοδοοίτιβ ἸηΔΚ68 δρρ]οαίίοι οἵ Ἶντο βρί σῦς 
41} ἴο {116 ψιραῖ οἱΐΥγ ψ Βίσἢ Θοτωσηΐῦβ [ΟΤΠ]ΟΑ- 
{90 1 4}} παίϊοηβ, δὰ ἀθϑῖτοβ ἴο ἰ818}} μοσβο 
ἷπ ὑμ6 μ]α66 οἵ Φεγβδ! θα, δηὰ ἱηίογρσοί ὑπὸ 
ὑπο: οἵ ὙΤΘ 88 ἃ Ὠἰοσοσίγρἢ οὗ [88 Ρορθ. Ηθ 
ο66 ηοῦ (ἀΘὨΥ͂ (Β6 ὐϑίοτί 5, Ὀυΐ ἐϊ 18 ἴο Ηἷπι 

" ρ με Ὑγτίδῃ ἷὰ 9. Τί ς ΤΟΡΠΘΟΥ͂ ΠΡΟῚ ἴ ἢ ἰεϊηρ- 
ότι, δπά ἧς ἐπ ἐριδεδα ἡαρτῦ ΧΧΥΪ,, Ὁ βυ υ 
αἶθο ὁ χη ἤγοπι ραγέϊοα]ασ ροΐηΐδβ ἴῃ [Π6 ἢ ΒΤΟΥΥ 
οὗ Τγτο---ποῖ 80 τηοἷὰ ΓΠτοῦρὮ [86 τονοὶ πὶ ο ἢ, 
πῃ 116 ὑψεη ν-Βἰ ΧΙ γ6 ΔΓ αὐἴοῦ {Π6 ἀθαϊῃ οὗ ΕἾ ΓατΑ 
11., ἄσονο 6 Ἰορε ἱπιαΐθ ἀν παϑὶΥ ἔγοτῃ ἐπι6 ΤΠ ΓΟΉΘ, 
Δ [86 ΒΟΥΤΟΙΒ ΨὨΪϊΟἢ 16 ἃ ραγῦ οὗ {86 ο]α Ἰγτίδπ 
Τδδ ὅο ομιίρταίθ νἱὶῃ Ε]158θα (140), δια ἰοιηὰ 
ΟΑτίμαρο--ϑ ταῦθ ἐπτουρῃ {πὸ ὑγδηϑ]αιίοη οὗ 
Ὁ}16 φονθιτ θη, ἰοῦ [6 ἀοαῖ οὗ {Π6 Κων 1πίγο- 
ἀυοοὰ Ὀγ ΝοΡπομδάπεζζασ,; ἰο Ἰπάροα, Ὁ ἣο ὑγ6 ΓΘ 
ΘΠ οβθ ἢ ἴσο ΔΙΉΟΠ (Π6 Ὀτίοϑία πὰ σοηβί ΘΓ Ὁ] 6 
ἸΏ6Ὲ οὗ Ἶγτο. Ἡνοσηΐοκ ἰβ οὗ ἀμὴν ταῦ [ἢ 
ΔΡΡΘΟΆΤΑΠΟΘ οὗ ἡπάροθ ἴῃ {Π6 πιά σὲ οὗ ἃ ΥορΊ}]8 Σ 
βαδοορδϑίοῃ οὗ ΤὙΤΙ8:) ἰἰ πρ8 τη κῃ Ὁ ΟἿ]Υ Ὀ6 τορατα θά 
88 ἃ ΟΒ 4] ἀδῖὶο διτδηροπιθηξ ἴο" Γἢ6 ῬαπΙβῃτηθηῦ οὗ 
ἱηδη ΡΟΣ ΣΟ ΟΥ ἾΠῸ ΙἷκΚὸ; πβὲ δε Ἶγτο νὰϑ 
ἀερτίνοιί ΕΥ̓͂ ΑἸοχαηάοῦ οὗ 118 δῃοίοηΐ σοῃϑεϊταἰίοη, 
ἵπ {16 ταῦ οὗ ρΡυηΙβητηθηῖ, Εογ, δὲ οἷ. χχυ [, 
βίον, 16 ἰεἰπράοη Ὀοϊοηροὰ ἴο {}|ὸ ῥσχίά8 οὗ 

88 ΘΘΏΘΓΑΙΥ, δοοογαΐηρ; ἴο [86 Οτοηΐαὶ τηοὰϑ 
οὗ οοητοιηρ]δύίοηῃ, ἀπμὰ δ8ρ6014}}}0 ψου]Ἱὰ [Ὁ ἀο 80 
ὉΠΠῸ δ τῶσθ οὗ δβιιοὴ ὁ] τοποῦσῃ 88 ἴπ6 Τυσίδῃ. 
[πΐοχηα) ἰδοῦ οη 5 πα ιῦ τον ἐπουρῃ μδγο οα]]οὦ 
ἰηο οχἰϑύθβμοα σῖναὶ Κίηρβ, Ὀὰχδ πογοῦ δ6 τοσηοναὶ 
οὗ 186 ἈΚ ΠΡῚΥ δἰδῖο διλοχούβοσ. 

19. ΤῊ ρῥιορβιοῦϊο οοἰ]οοαίίοπ, Ὑγτο διυὰ Ζίάοι 
(ὅο6] ἵν. [11.} 4; Ζθοβ, ἶχ, 2; ἴβα. χχὶδὶ, ; 56 γ. 
χχν. 22, ΧΧΥῚ;, 8, ΧἸΥΊ;. 4: 66 ἱπ Εζαϊς, : ΟΟΙΏΡ. 
οἢ ὅπ οἴμοῦ μδῃά, 1 (Ὥσοη. χχίϊ, 4 ; Εἔχτα 1], 7), 
--οΟ ποῖ ἃ βοορταρο8] οΥ Ρο] 164} ρμοίηΐ οὗ νἱον;,--- 
ἀθῥοστηϊηθβ ἔπ Νεν Τοβίαπιοηΐϊ Δ]]ιδίοι ἴο Ὀοΐὰ 
ἴῃ [ηΐξ ογάθσ, Ετοιῃ [8 Δη Πα. ΕΥ̓͂ ἀἰοπο {π6 Τη6ῃ- 
ἐἰοῃ οἵ Ζίαου ψοι]α δαἀπλὶξ οἵ οχρίδηδίδου [πὶ 
ἰδ Ῥοπίανοθοι, 88 ἱῃ Ἡοσηοτ, ποῦϊοδ 18 ἐδ ίκ θῃ ΟὨ]Υ͂ 
οὗ ἴὃ; ἰξβ ῃδιηθ βίϑῃ!β ἴοσ Ῥθωηϊοίΐα δὲ ἰδῦζο, 
ΤῊΘ ὉΡ86 δηὰ ἀονηβ, δίϑο, οχρουοῃοοὰ ΟΥ̓ ΤΎΓΘ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΥ Ὀτουρὶ Ζιάοπ ἴο {ἢ Βιχηπΐ, ΟΥ, δὲ 
Ἰραδὲ, μ᾽ δορά Τντο δὖ ΒΟΥ δἰἀδ ; 80, ἴοο, ἰξ 15 ἐπ [ἢ 9 
Ὠϊσῃοδῦ ὑκεῖτε ΡΙΟΡΔΌ]6, ἐδαῦ ὑπ ρόνθσμπουβ οὗ 
βγτία δηὰ Ῥμθηϊοῖα, ΨἼΟ βυςοδοάθα οὐδ ἀῃοΐῃογ, 
Ὁ ΟὉ] ἃ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴῃ ὑπδὶγ στη ἰηΐοτοβὺ ποῦ ]]1οῖν [88 
ο]ὰ γίψαι συ Ὀοΐποο Ζ᾽ άοη δηὰ ΤὙΤΟ ἰο σοσηδῖη σἢ- 
ἰουοῃοὰ, ἍΜ Ώ16 τ[π6 Ομδϊάθδῃ σοπᾳπεδβὲ στ] εἄ 
ΕἼΠ6 γόγϑϑη, φαϊοά ἴῃ 4πΠ6 ῬησπίοΙΔῃ δοῦγοοα ΓἼῸΠΕ 

νοοῖ Φοσορῆιιδ ἀγα Ἰπ ἢΐ8 οὐοπ. 4»ίέοῃ. 8 31 (ὙΠῸ ἢθ 
ΤΑΘΏΓΙΟΠ8 ΟΥ τῆο τη τᾷ {Ππ|6 ἴπ6 δίορμο οἵ Τυτο), ΒΔ8]---ὅπὸ- 
ἐρράϊῃα, διὰ 1ῃ ςοΠΣΟΟΙΘη ν Γ} 1116 δέκα, ΣΙΠΟΌΝ, Μὰ8 
τηῦδῖ ΡΓΟΒΔΌΪ τθδάθ. οὐ αἱ Ἰρααὶ οϑπβγμηθὰ 85 κἰπρ ὉΥ 
ΝΟΣ ΠΟΣΣΆΓ, ὙΓΠΟΥΘΌΡΟΝ, 8 ἴθη Ὑϑᾶσγα, “" )ά{568 
ποτ δρροἰϊπιοὰ, τῖο ᾿υἀκχοῦ [6 Ῥϑοῃ]ο": εαἴογ ποτὰ 
“ἐ γοϊκηθά ΒαΙΔΙΌΓΙΒ᾿: διιὰ “"δίίου ΠῚ5 ἀθδίἢ ἴον βαοηΐ δηάᾶ 
Ὀτουχῆ Μογθαϊαλ ἤγοπι Βαυγοπ. τλιὸ γοϊκηθὰ "᾿. ΑΔ, 
“ ΔΙΟΤΣ λιο ἀδαῖλι 86} δθηϊ ἔον ἢἷ6 Ὀγοί δον  γοσα." 
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Ὑγτο, Ζίάοη ἀρρϑαῖβ ἴο ᾶνο ἔγομι ἐἰιθ ᾿γϑὺ Ὀοινοά 
ἴο ἴῃ6 σΟΠΑΙΙΘΙΌΓ, δηὰ 801}} τῦοτο 80 ἴδοι ιναγάβ. 
Βαϊ δηγ ον, ἀπά οτ [ἢ6 Ῥεγβίδι γι}]6, Ζιάοη ΔΡΡΘΔΓΒ 
83 “106 ἢχϑί οἰ οὗ Ρῃοωπίοϊα, δηα 18 Κἰπσβ [ΑΚ 6 
Ῥτθοθάθησα οἵ ἴΐοϑο οὗ Ἴπ τε, δῃὰ οἵ ἴμθ οὐπεγ 
εἰαΐο8᾽ (ὈυνΝΟΚΕΒ, 1. Ρ. 788; Ηξηζοο, δ εαί- 
ἔπους. χὶ. Ὁ. 626). Αὐοῦῦ {μ6 τιἱάὰ]ο οὗ ἴδπ8 41} 
σομἑΟΤΥ, τ ΘΩ, ἴῃ [86 861 [-οΟὨ ΒΟ ΟΒΠ 688 οὗ [8 ΡοΒὶ- 
ἀἴοῃ ἃ8 αὖ ἴῃ πορὰ οὗ ἐἶ6 Ῥηοηϊοίαη ϑίδίοϑ, ἰΐ 
πδὰ τονοϊ δὰ πάθον Ασίδχογχοα Οὐδυϑ (Β.0. 8551), 
ἦτ νὰϑ δραΐῃ ἀοδϑίγογθα ὈΥ {6 ῬοΓβί8 8, δῃὰ τὸ- 
αὐϊγτοεὰ ἰο ὈῈ Ὀ0}1ῦ Δη6}7---ἩΒΘΓΘΌΡΟΩ ἐξ ΤΟΔ]Υ 
διυδηλϊ ἰοὰ ἴο ΑἸοχαηάον ἐδ ταί. γϑ ἸθΓῃ 
ἔτοια Πἰοάοτῃβ, ἐμαΐ δὖ {86 [4]} οὗ ἴμ6 οἱέγ 40,000 

τἰβῃοα - δῃὰ Ατίβχογχϑα 8180 801 0 Ὀυσαΐ ΤΌ] 8 
ὉΓ [86 86[κ6 οὗ {π6 ρο14 δηὰ βὲϊνϑν ὕΠ6Υ οοπίαϊηδά, 
ὕμάᾶον [6 Μεαοοράοῃτδηβ δὰ Βοτϊήδηβ, Ζιάοη νγ88 
ποίμίπρ Βαϊ ἃ Ῥτονίποῖδὶ Οἱ ΤΥ ; ὖ [Π6 [1π|6 οὗ ΟδβᾺΓ 
ῬΓΘ- ΘΔ ΠΘΕΙΥ ἃ ον δὴ ον. ΑΥ̓ΕΙ σοιαϊηρ ἰηῦο 
νἱονν ἱῃ [86 {ἰπλ0 οὗὨ [ἢ ΟΥΆΒ468,--- Ὀοηρ ἀοϑίτογεα 
αραΐῃ δπὰ ἀδαῖα Υ [86 βαγαοθηβ, στβαάθγβ, Μοη- 
2018, ---ἰῦ 58}}} Ἔχ βίβ, δῃ!ὰ ἢδ8 ϑοῖηθ δσροσίϑ οἵ 8111, 
οοἴϊομ, δηὰ ρ41}-πἴ8. ΤῊ ΐ8 ΒΌΓΨΟΥ οἵ ΖΙ᾽ἀΟη 4190 
ὁοηδσιῃβ τ τοίθγθποθ ὕο ΕΖΘΪΚ16] 16 ἴδ- σοδομίηρ 
Υἱοῦ οὗἨ 18 Ργορῃο!ο ψοτα, 

11. Νιούδὶ οὺ σϑιωδυ 8 ΟἹ ΟἿΣ ΟὨδΡίοΣ : “Του ΡὮ 
ἴδιο τηοϑὲ οχύσβογ ἱΠΑΤῪ ποηάοτβ αἀοα μῥἰδοοὰ ΗΪβ 
οονθηδηῦ-Ῥ ορὶΘ οἡ 8110 8 πεῖρῃῖ, ἰμαΐ 411 ἐδ8 
Ομαϊάθδῃβ τυυϑὺ ὈΟῪ Ὀδίογο ἐπ σίδηϊ βρίσὶ Ὁ οὗ 
Ῥδηΐθὶ, πὰ ΝΟ Πδάμ6ΖΖαΡ ἩΐΠ.8617 Ρχοοϊδὶμη ὕο 
ἴῃς Ὑ8ο016 υπου]ὰ ὑπαὶ 616 ἰδ ῶὩὸ σοὰ ψ0 οδὴ 
ἀοἸ νοῦ δ ἴπ6 αοἀἂ οὗὨ δβτ86]. ΝΒ ΠΘΖΖΑΓ 
διὰ 15 ΟΠ] ἀθΔἢ8 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΪΥ πα {μ6 ΟΔ]]ΐην, 
8.3 ὨΟΙΌΘΒ διαηαϊηρ ἰὴ (ἢ0 Βουνίοο οἵ αοά, ὕο οὐϑῦ- 
ἔμτον ἐμθ Ηδιλ]ο νοΓ] ἀ]Ὺ ΡονγοΣ, δπὰ ἴο ῬΓΟΡΆΓΟ 
1:6 ὙΑΥ ἴου (6 Κίηρσάοπι οὗ Οοἀ." 

12. ϑοβιηίθάθὺ βαγβ, ὑμαῦ {16 ὑπγθαύθπϊηρ οὗἉ 
[6 Ιροτγὰ δρσαϊμβὲ {δῆ Εἰδβίοσ 8] ΤΎΓΟ νγαβ 88 11{{16 
ΔΟΘΟΙΏΡ] ἰΒμ6α ἴο {π6 [111 ἐῃγουρῆὴ ΝΟ Δα ΘΖΖΑΓ 
85 ἴΠι6 5:1 18} ΟἿΘ ἀϑαϊπϑί ΒδΌΥΪΟΣ (186, χὶϊὶ. 20), 
δι ΤΏΔῺΥ ΟΙΠΘΙ ὑπτοδίθηϊησθ, Ὑῖο ἢ ὝΘΙΘ ὕΤῸ- 
οἰαἰτηθαὰ ἰοῦ ἴθ ὙΟΥΥ͂ ο τλει (αῦ ΠΟΥ τοϊρσδὺ 
ποῦ ηθ64 ἴο Ὀθ Θχοουϊοᾶ, (ΣΙ ΠΥ σα ῬΓΟΙΆ1868 
ΟὨΪΥ ὕο σοΟμγαγβίοι (ἢ 6 Τοιλοναὶ οὗ ἴμ6 ἰπγθαϊθμθα 
Ῥυπβηταοηὶ (ὅογ. χϑὶϊ. 7, 8); θὰ ΗἨδ ϑοπιθί 68 
8.180 τηϊ οἰ ρζαῦοϑ [6 ΡΒ τηθηΐ, ΆΘΓΘ ὑΠι|6 ΤΩΘΑΘΌΤΘ 
οἵ εἴη 88 ποῖ Ὀ66ἢ 80 [Ὁ]}, ΟΥ 7): 8 Τγ08 8 Ὁ 60ῃ- 
ΨΕΟΓΥΒΙΟῊ ἸΏΔΥ δᾶνο Ὀθοη οχῃδιβίοα (Μαῖϊ. χί. 21, 
22). ΤῈΘ Ῥἰρπότιοαῖ Ἴγτο ἷἰβ ΟΥ̓ 8 ἱπηροτγίθοι 
ἴγρϑ οἵ [λ6 3ρἰτὶ 8] Τ το, ου ΒΊΟΝ δοοοαηΐξ ὑπὸ 
Βονοσοϑὶ πγοα πὶ ὰ8 αἰζοτοά δραϊηβῖ 11, ἐπουρἢ 
5111} ποὺ ἰπ ἐὲ8 ΘΓ ϑον  Ὑ Μὰ8 10 ΘΧοουϊοα, 
ΤῊΪ8 ΘΑΥΙΥ ἀσπυποίαίίοι οἵ ἡπαρτησῃΐ, [}18 βρασίησ 
8] ον ἱδιοη 88 ἴο ἴηθ οχβουθοη, ὈθρὶμΒ ΔΙΓΘΘΑΥ͂ αὖ 
Οδοη. ἰἰ. 17, οἴθ. 1ῃ οἢ. χχυἹ δ, [ὴ6 ῥτορδὶ 6χ- 
Εἰ 118, ται, ἴπ6 Βἰρθοϑῖ ρΊΟΤΥ οὗἨ [86 ἴτιια Κίῃηρ, 
ΠΟ Ὰ8 ὈΘΘῊ 8εῦ Ρ ὈΥ Οοα, 88 ἰδ σ8ῃ δἴοπθ ῬῈῖ- 
ΓΟ ΡΡΘΔΣ ἴῃ ΟὨτὶδὺ (νογβ. 12-1δ); δῃὰ βθοοπά, 
1ῃ6 ἀδοΡ ἴ4]] οὗ ἴΠ6 Κίηβ, 00 νου] τηδῖκο Ἀἰπιβο] 
8 βο(, 85 δυο [}1 8181} ΟὨ]ΥῪ 6 σοΙμΡ] εἴθ! Υ πιδηὶ- 
ζοϑίθαὰ ἰπ ἴπ6 δίαῃ οὗ ϑδ΄᾽π, δῃὰ ἴῃ ἰπ6 Ῥγΐηοα οὗ 
[18 ψουγ]ὰ. ΤἘῈΘ Κίηρ οὗ Τ το ἴβ ἃ {γγ}8 οἵ ὈΟΙΉ,--- 
οὔ [86 Κῖηρ οὗ {Π6 Κίηράοτῃ οὗ Βδαν θη ὉΥ ΗΪ8Β ΟΒς6, 
οὗ ἰδ Ῥγίμοοθ οἵ ἀδυκηθδθ ΕΥ̓͂ ΠἿ8 πχΐθι886 οὗ [86 
ἀἰσηῖγ, ἷ8. ῥυίάθ δῃὰ [1}1. Τμυ8 ἀοθ8 ἘΖεοκὶθ) 
[θοῦ 08 ἴο ππαογβίδμα ἀπὰ οχρ δίῃ [86 Ὠἰδίοσυ οὗ 
186 σου]Ἱά, 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΗΙΝΤΕ 

Οα ΟἹ. χχγὶ. 

γετβ. 1-6, Τγγο, ὑπ Βοπιθ οὗ {6 ἔγβὶ Ἰδασηιϑὰ 
ατίϑι, Ο]Ἱρίδη, 18. {86 ὈυΓΙΔ]-ΡΪαοο οὗ ἴμ6 ρἰοὰ 

Ὠιοοϊοσίδη Οτίσθη; δηὰ ἴδ συΐῃβ οὗ 118 Οὔ 6Θ 
βογρθυὰβ σα ΘΓ] ΘΟΥ̓ΘΣ {Π|6 ὈΟΏ 685 οὗ [ἢ ΕἸ ΕΓΟΥ 
Ἐγοάουῖοὶς ΒΑΡ δγοββᾶ. ---- “ 6] Β8}} 688. 18. ἃ ὙΘΥΥ͂ 
στοαῖ 81}, ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ΠΘῺ ΟἿΘ 866 18 ἤο ὈΘΟΌΠΙΘ 
Το ΦΠγουΡἢ ΟΥΠΘΡ ῬΘΟΡ]Θ 8 ματι ((Ἐ.).--- 
ἀσαϊηδῦ Ψ γι 88] θη : ἃ δίμαγ [ὉΓ [86 1Π168. ----“ Ἴὴ6 
Ῥιορμοῖ ψουἹὰ οἤθοκ ὑδὸ ἀοβροῃάθηου ὙΒΊΟΝ ἃ 
ϑισῃῦ οὗ [6 ποῦ] δας ἴῃ 108 ΠἸΟΓΥ σδῃ 80 
ΤΟΔΟΠῪΥ ἀνοκα ἱπ {116 ΡΘ00]6 οὗ Οοὰ βοὴ βἰρίη 
ὉΠάοΣ [ἢ 6 ογοβ " (ΗΠ ΕΝΟΥΤ.).--- ΤῈ Ἰουὰ ὑγαπιρ 
οὗ [86 ννου]ὰ ονὸγ ὑμὸ ΟΒαγο ἢ ἰβ 501}} ΟὨΪΥ͂ 8 
δΔΡΡαγεπὶ γί τ ΡΏὮ.---Τ Ὡς ΟἸ ΓΟ. τὰᾶῪ Ὀ6 Ὀγουρμς 
ἄον, Ὀαζ [86 νοχ]ὰ νῚ ἢ 411} 15 Ἰϑὺ τηυδὲ πῖον 
0 ἄἀονῃ. --- εγ. 8. Ὑδ8; ΔῸΣ Ὠδίϊομϑ 8ἢ 
ΠΟΙ)6; αοα ἴοοὶς ΤΎΤΟ δ ον πογά, Ὀυ0 ον 1-- 
Αφαϊηβὶ {πὸ ἷρῃ ναγο-βίσοϊο οὔ ὑμ86 ἰον τη 
Βοατγί, [8619 οοὴθ ἴῃ6 ἰρῃ Ὀεδίϊρ ντανὲ8. 0 
γα τ θυ ςοη. ---““ αΟοἂ βεῦνοβ Ηϊπη56} 7 οὗ τοθ ἴῃ 
ΘΧΘΟΌΙ ἢ Ῥαπβητηθηῦ, ΠΟΤῈ δὴ ΔΏροὶ τρὶς 
Ταῦ αν ἀοηα 1 (ΘΟ ΘΟ ΘΓ Ὁ), ἰὰ οτος δας 
6 ΠΊΔΥ ὈΘΟΟΙΏῺΘ [ΠΟΤΕ 86 510] οὗ ΟΌΓ ἱπιρούδηοο᾽" 
(ὅτοκ.).--- 6 868, ΒΟ ἢ δὰ Ὀοοη ἴῃ 6 Ἀορο οὗ 
Τγτο, πον ἴθ. ἴθυτοτσ.---Οοα, {6 [ϑϑάοῦ οἵ {μ6 
ΘὨΘμ 68 οὗ Η 8. ΘΠΘΙΏΪ68. ---  Υ. 4. Ὑ 4115, ἰόν β, 
811 18. ποίμιΐηρ, 1 αοἀ 18 ποῦ 8]].---Ὑ αὶ βυσνίνοϑ 
ΓΓ ἀοἀ 4118 τροὴ 8 1---ΤῊο σοῃηΐογίίησ δηὰ ἴῃ6 
(ΘΙ 1016 [ΑΓ] 688 οἵ Οοά ἴο ΗΪ8 ποχά.--- Α}} 
τΐηρϑ δη4 Ῥθυβοῃβ τὸ ἱποϊυάοὰ ἔπ [86 δηλ μ᾽] αῦ- 
ἱπρ Ἰυάρστηθηῖβ οὗ αοὐ. 

618. 7-14. ΝΕΡΌ Δ 6ΖΖΑΣ, 8 βοσνδηῖ οὗ αοἄ: 
ἰη Ἐωγρὶ ἴπθ ᾿ηβθοῖβ ᾿Έτα δῈ 0}. --- Το ψου]ά- 
ΘΟΠΑΌΘΙῸΣ δηά ὑπο ὑοῦ] α- τ] Υ.--- Πο Κίηρσ ουὐ οὗ 
[δθ ποΡί 18, δΌΟΥΘ 4]}, ἀφίῃ ; διὰ 1ἴ μα ἄταν ὉὃΡ 
ἴῃ ΘΙΤΑΥ͂, ἰἰὸ Ὧ88 ἃ του]Ἱυϊξιαθ 4180 ἴὼσ πὶ Βοβῖ, 
Δ ὕῇοσΘ Ὑ111 Ὀ6 Ῥαίη ἴοῦ [6 808] 85 ν16}} ἃ8 ἴὉΓ 
ἴπ ὈΟΑΥ. ---ἾΝ ὁ ἔογίγοβθ δἴδηα8ϑ 80 ΘοΟ ΓΟ δα 80 
ἤΣΤΩΪΥ συαγα θα [μαῦ Οο( 5 Ἰυάσταοηΐῦ σδηποΐ το ἢ 
δηα Θηΐον ἰὕ,--ΕἸΟΤῪ ῬΟΥ͂ΤΟΡ 18 ὈΓΟΚΘῺ αἱ ἸΑβῖ.--- 
“Ἔ Ὑ ΠΟΒΟΘΥΘῚ ἀο68 ποῖ ἴγοηλὉ]6 Ὀείογο 186 Αἰγπδ 
αν Μ1}} θ6. ΟὨΪΥ ὕπο τόσο αθτὶριἰοαὰ Ῥοΐοσγο [89 
αἰνίπο ρυηιϑῃιηθηῦ θη ἰξ αἰϊραὶβ᾽ (ΞΤῸΚ.). -- 
γεν. 12. ΤΏ Βροϊ της οὗ ΟἿΣ 6 180 ὅπαὶ] οπὰ 
οὗ 811 ὍΡΟΙ θα ; ὑπογοίογα ββου]ὰ να ἸΑῪ ὕρ ἴὉΣ 
ΟὌΣΒΟΙνΘΒ γθαϑογοβ 1 Ὠδδνϑῃ, τ ἰσἢ ΤΟΙηδὴ [ῸΣ 
δνοσ, δίο ἐγαπδὶἐ σίογία πιιηαϊ.---Ἴ τ. 13, 14. 
ΤΏ Ἰυδῖ οἵὨ {86 του] 8}841}} Ὀ6 ὁπ ἀδὺύ βυβοτην; 
186 ΒΒ ΓΙ, οὗἁ ἴΠ6 Ρίουϑ δἴδστιαὶ σἸΟΓΥ.--ἰδἵ ποῖ 
ΤΥ μοαῦί Ὅδ 50 βίπηποὰ ὈΥ͂ [88 ποῖα τ ὩΟΙ 189 
ΟΣ] τα κ68 8ἃ5 ποῖ ἴο τ υῦῖς ὑΠ6 ὈΔΙΘ τοῖς ΜὮΪΘΒ 
1165 Ὀοηδαιἃ ; Ὀ6 ποὺ ἀδοοϊνοα ὈΥ̓͂ (Π6 ΤΩΘΙΤῪ οηρ 5 
διηὰ ᾿ἴνοὶυ ἱπδίταμπηθηῖδβ οὗ τηϑὶο : ὍΡΟΝ ἴδ ατανοδ 
Θνοη οὗἨ ἴῃ τοἢ δμὰ 186 { 41} 18 8.}]]..----Ηοτὸ 
ἴῃ ββηιληρ-ποῦ, 6Ιϑθύμογα ἴ.6 σον 608. 

γον. 1δὅ 81]Ὶη. Το ἱπίογεθι θὰ ἐμ6 ἀονηα}} οἵ 
οἴποτα, αὐδίηρ ἔτοση ἴῃ σοῃπϑίἀογαϊίοῃ οὐ [}9 
ποίβίηρηοβθ δηὰ ἀν ϑδο ον ὕρ οὗ 411 ϑδσίῃ)γ 
{πΐπρβ, ἔγοταῃ ἴμε }66] ]Ὡρ οὗἨ ομϑβ οὐῶι ἱπηρο- 
ἴθῃμςθ δηὰ ὑγθαίς "688, ἔσοπι [Π|6 ΘΟ ΒΟΪΟΏΒΏ6Β οὗ 51} 
δηὰ ρυ]]ῦ.---ΤῊ6 δομο οὗἁ τηΐβογυ.-- " θη ἀοὰ 
ῬαΠἾΒῃ68, ΗΘ ἀοθβ 1 ποῖ ὩΔΟΓΘΙΥ ΟἹ δοοουπὶ οὗ 
[8 ὉΠρΟάΪΥ, ψῆο τηυϑὺ [66] βυοἢ γπηϊβποηῦ, 
Ῥαΐ αἰδὸ οἡ δοοουηῦ οὗ οἵδε ὉΠΡΌΟΙΥ Ῥουβοηβ, 
ἰῃδῦ ΠΘΥ Ταῦ Ὀδοοτὴθ Ὀδυῦον ὈΥ̓͂ ΒΌΟ.. ΘΧΆΣΊΡ] 68" 
(81.).--- γα κ]θβ, [μ6 δίσεηρὶῃ οὗ Τγτα, ἴδ τὶρὴξ 
οὗ σοτητηθγοῦ (ΟΡ. ἴῃ6 ΗδΌ. ψοτὰ γσαῤαὶ).--- Τὴ 
[}1] οὗ Ὑγτγο δὴ ἱπιριθδϑὶνο Ηΐηρ οἵ τορδϑηῖ- 
ΔΏΟΘΩ. ----““ΤῊΘ ἀον μα} οὗ ἴῃ6 πΗΡΟΩΠΥ͂ 8 τηοῦθ 
ΤΟ ΠΥ τηουγηοὰ απ Ὀδπα θὰ ἐμ8ὴ [ἢ6 {σὶ Ὀ0]8- 
(ἴΐοῃ οὗ [86 τἱρμύοουβ᾽" (5τ.).--- “ΤΏ ΤΑΥ͂ Ἀ6 
ΔΟΘΟΙΉ8ηθα ἴῃ ἃ τηοτηθηΐ ΜΏΪΘἢ ΜῬλΠ8 ποῖ 6Χ- 
Του ῖμα, ἴο ἴα Κα ΗΪδοθ πὶ γϑδγβ᾽ (5Τ0 Κ.).--- 6 Β[Ὀ]9 
8180 Τοργοβοηΐβδ ὑταρσοάϊοδβ, ἴῃ ὙΠ ΒΙΟῺ 016 ροορδδδ 
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ΤΩΔῪ ΟΡ δα Κίηρμ ἴδῖκα {]Ἰοῖς ῬἾδοθ ἰὴ [6 ἀιιϑῖ. 
-- δα ἐαγ Ἀν ν)6}}- δεΐῃρ ἀβ [86 νον] ὰ 
ΟΣ ὨϊαΠ8.---ΟὨ] 118. δἴθυ 8] ρογαι 0 ὑγοι Ὁ]68 1ΐ 
ποῖ (ὅτοκ.).---Τὴ6 [8}} οἵ [λα στοαί βῃου)]ἀ τλδῖκα 
Ὧ5 ΔῊ οὗἁ 866 κῃ δἴθον ϑι ἢ) μου βῃ8}6 χγϑαίῃθββϑ. 
---Ἴδο ποτγίρμίοουβ οτίοῦ οὗ [Π6 νοῦ], δῃηὰ {ἢ 
τσ δου Ἰαπηοπίδίοη οἵ {μ6 ψοΙ]ὰ, --- 6 ΤΘΥΤΟΙ 
Ὀαΐοτο Τγτο, δηὰ [Π6 ὕϑυτοῦ ρου ΤύΎτ6.---" ποὺ 
δεὶ τἱρηϊδποα δὺ 515 ἴῃ ζἰταθ, ἴμου 9841} ποῖ προὰ 
τϑῦτῃ ἱσξεποὰ δὖ ΐ8 Ῥυμθητηθηῦ ὙΠΘῈ 1Ὁ 18 ὕ00 

ψ οῖ8. 19-21, ““ὙἼμ686 [ἄγοθα γϑῖβοϑ Βαηρ' ἰοροίμοσ, 
ΤΏδ ονογίῃτον οὗὨ [16 στοαῦ οἱ, δπὰ {πιὸ ρ]οτί- 
βερῖζίοη οἵ 86 σῆυτοῦ. ΤῈΘ ὁ1π6 18 ἴπ 60η86- 
Ὅσησθ οὗ [869 οἵεγῦ. ΤΏΘΙΘ τἴβ ἃ τὴ ψ ἤθη 
ΟΣδ ΜᾺ8 ἀοβοϊδίθα, δπὰ [86 Ῥθορὶοβ οονοχοὰ ἰΐ 

ἘΚ ναΐθσ. Αἵ Ἰδϑ ἰδ δἷϑο ψοηΐῦ ἀόοτχῃ ἴο {8 
ἀεδα ἴῃ [86 Οουποὶ] οἵ Τιοπῖ, ποτα, ὉΥ 118 
Δ Βοιηδδ, [Ὁ ουἱ [86] ΟΠ ἔγοχη ἔσθ ὈΘ] αν ΟΣ. 
αοά Μια8 ἀε]ϊγοτοὰ Ηΐβ8 οβατοι, [80 Ἰαπά οὗ [88 
᾿ἰνῖπρ, ἔγοιῃ ΒαΌΥ]οΩ, ἀπὰ δἀοσηρὰ ΠῈΣ τὐτ Ῥθδοθ 
δηα τηδη 1014 κἰήθ8" (Οο0ο.).----Ἶ γτα ἴῃ [86 ροίης 
ἄονσι,, Ζίομ ἰπ [86 τἰϑίηρ ὮΡ ἀριίη,.--- “ΗΔ ψ80 
.88 δυο}. ὨΟΡῈ ΤΩΔΥῪ ψ6}} 1οῦ 106 δοογῃ οἵ Τ' 
Ρ655---κεδρίε6 ἤπεπι᾽" (ΗΈΝΟΒΤ.).--- “7 ϑὺ 88 
ΟΥ̓ΟΣ ΏΓΟΝΒ ὑμ6 ῥὑγουα Δη ΠΟ ΤΙ Δ ΐϑτη, 80 τη ἢ 
[9 ἀρὰ Ἅ1]1 Ηδ ομϑ ἀδὺ γαΐϊϑο Ηἰβ ομαγοῖ ᾿᾿ 
(ΤὺΒ. ΒΙ81,Ὲ).---- “ Εγϑῃ ἰὼ [86 ματάοϑοῦ ἐμγοαίθη- 
ἴπρδ {8616 β Δ} ὉΠάοΓ- ΟὈΤΤΕπὺ οὗὨ Ῥγοσηΐβθ ἴον [ἢ 6 
Ἑοδ]άγοῃ οἵ ἀοα " (851.).---Ἄ ον, 21. Α8 ἴΠδῖθ 18 8 
δοοκίηρ δῃὰ ποὶ ἤπάϊηρ, 80 6180 5}}4}} {Π|6γ Ὀ6 ἃ 
Ὀεΐηρ δουρσθὺ αῃὰ ποὶ ἰοππα.---““ ΤῊΪΒ 18 1]κ τ ἶ86 
δοϊὰ οἵ ΟΥΟΓΥ ὈΠΡΟ]Υ͂ οὯθ ἍΠῸ 8.848 ὈθΘῃ ῬΓῸ- 
δροουβ, Ῥβ. ΧΧχχυῖ! 86. Ηδ ἰδ ποῦ ἴο Ὀ6 ἔοι πα ἴῃ 
Βοδύθη ΤῸΓ Θσοσ, δηὰ ἰῃ ἢ.6}1 ΠΟΩΘ οδοδ ἴο 8606 ]ς ΟΣ 
ἴο 06 ἐουμὰ ᾽" (Β. Β.). 

Οἱ (Ὦ. χχνὶϊϊ. 

γεῖβ. 1-10. “ὙἜ6η. Ἴγτο τα]οΐθθβ ΟΥ̓ 967Ὸ- 
8] 6τὰ, πο [ἢ 9 Βιορδοῖ ΤΑδ68 8 ἰδιηθη δ 0. ΟΥ̓́ 
Ἧγτε: τ}ῖ5 ἷἰ8 [86 ΤΟΟΟΙΏΡΘΏΒ6 οὗ [86 μἱουβ᾽ 
(510 Κ.).---Ιἔἶ γὸ τοῦδῦ ποῖ ΤΟΡΑΥ͂ 6ν]} τ 601], 
ἴδοτο 8811} ἰϑ ἢ αοἀ ἃ τϑοοσηροηϑίηρ οὗ 6ν]] τ 
ΟΥ̓]. ---“΄ Α}} Βυμιδη ἀπά ἘΡΓΙΟ Υ ΤΡΤΊΡΙ ὅο ουξ αἱ 
ἰδεῖ ἴῃ Ἰδιηοηϊαίίοι " (51τ0Κ.).--- 18 16. 086 Ἰατηδη- 
ἰοὔοη οὗ ἴΠ6 ϑριτγι, ἴλδῦ [6 νου] βοὺγβ ὕο [ἢ 6 
βεβὮ, δῃὰ οὗ ἰῃ6 68} γοὰρϑ δοστιρίοη.---Ὑ 1} 
ἸκοϊΠ]θάτιτηβ δπὰ δυΐεθ (6 τοῦ] Ὀορίηβ, Ὀαυὶ ἱΐ 
δηἀδ τ] ἢ} τα] ρ΄ Δ ΤηΐΘΟΥΥ.---“ Ἢ ὁ τηϊιδῦ ὑΓγοὸ- 
ἴουπαϊγ Κπον ἰλ8 σίογία πιωπαϊ, ᾿ξ ττὸ ἀγὸ ἴο ἴδ κθ 
ἴο Βοατῦ ἐπ δός ἐγαπδὶἑ ρίογϊα πιωπαλ᾽" (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.). 
- ποῖα. ὃ, 4. “1 Ὧο ομο Ὀοαδῖ οὗ ᾿ἷβ δίσοηρί 
ΟΥ ΜΟΙ]ΑΪΥ οἰἱοναϊίοη ; ΠΟΥ͂ 8000) 68 ἴδο ἴ,ογὰ, ἢ 
Η!5 Ἰαδρτηοπίβ βουἹὰ Ὀγοδαὶς ἔοσίῃ, Ὀτίπρ 411 ἴο 
1.6 ἀυμδῖ οὗ ἀφ50]Δ οη} ὅ6Γ. ἰΧχ. 28, 26" (Τ᾿ ῦΒ. Β.). 
-- ΤΒοσο ἰ8 ἃ ρογίθοῦοῃ οἵ ὈΘδΌΥ ὙΔΙΘΒ 18 ποίησ 
εἶδ ἴδῃ ΣΊΡΘΏΘ88 [0 ἰυαρτηθηΐ. --- ΒΟΔΌΪΥ ἷἰΒ ἃ 
(πϑηδίθηΐ ϑρίοηάουγ, Ὀπὶ τ06 Κηοπν]θαρε οὗ [86 
ΕοΓΙΑ] 1685 ἴσοηι ρίοΟΣΥ ἴο φΊΟΓΥ. --- “ἢ Ὀοδδίϊηρ 
026 9668 ναί ὑπΐηρθ [86 Βοαγ 18 []] οὔ" (5ΤῸΚ.). 
--ΟἼ ΒΘ οοῃίταβί Ὀεΐρθθι ΤὙΤΘ δηὰ 86 ἀδυρ,ῦοῦ οἵ 
(86 Κίηρ, ΡΒ. χὶν.,ρ γῆο ἰφ 411 Ὀδδα [6] πη. -- 
“7126 ΒΘΟΌΓΣΙΥ 8 ΤΟΙ Αἰ γοηϊ: οὐδ 18 οἵ [(ἈἸΓἢ, 
δἴηοα ὍΔ ΚΠΟῊ (πα ψἯὋ ἃγα σϑοοῃο]οὰ (Βτουρἢ 
Ομ γίεῖ, δὰ, ὀνϑῃ 1 ἰλ6 νου] βῃου]ὰ ἴ4]} ἰῃ συ, 
ΟΔἢ ΤΟΙΠΔΙἢ ἴῃ ῬΘθ06; 6 ΟΥΒΘΡ ῥγοοθϑάβ ἔτότῃ 
ὉΠ δο] οἴ, τσ Ἠδ8 ἴο πη, Ὅ2]]8, οἷο., 
δηά το }168 Ὁροη {688 (]..).--ἰ΄ ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ ΤΑΔΗΥ͂ 
Κιπὰδ οἵ Ὀεδυΐγ, Ὀπὸ ἌΔΙΚΑ σῖτδουῦ ροὰ]]- 
Ἰΐη685 ᾽" (ὅ510Κ.).---“Ὑὸ 8 8180 ανϑ ἴο ζμϊηὶς 
οἵ ἰμδὶ τομθδη ΜὮο, ον. χυ]ἱΐ., δαγα, 1 δὰ ἰΐ᾽" 

(Β. Β.}. -ἼτἼ͵ὰὸ ὈυΣ]αΐημα οὗ τπηθη δηὰ ἴδ Ὀυ]] αἱ η 
οἵ αοα, παι ον, Ηΐδ ΘΒ το, ἀραϊηϑὺ 1 ἢ ποῦ οΥΘΏ 
[86 ραΐοδβ οὗ Β6}1] οδῃ ῥρυθναῇ!.---Ἴ εγ8, ὅ-9. ΟὐιηΡ. 
ΜΠ [06 ϑροηἀϊὰ βρ ΤΎτΘ [8.6 θαυ Θην Φοτα- 
86] ὁζὰ, ον. Χχί. --- ΨΥ μοὶ ῬΘΟΡΙΘ Ο686 ΒΌΓΓΘΠΑΘΓ 
ἐβοιϑαῖνοθ ἴο ῥσὶἀθ, Ῥοτηρ, δῃηὰ αἰβϑιραϊίοη, ΓΠΘΥ͂ 
08} ὨΓΑΪΥ ΑΥ̓͂ Τμθ 1) δϑἰ 48 ἀρβίῃ ; παῦ, ὑπ ν οὔνϑθαῃ 
Κηονῦ ποῖ, ἔγομ ᾿ποοηϑ  ἀοσ 0 δηἃ δΏ ΟΠ 088, 
ὙΠδῦ ΤΟΥ ββου]ὰ ἀο, ειῖ. χχχὶϊ. 1δ 8ᾳ.᾿ (0.) 
--Τ πὰ [6 ἸΔ1Ὼ}58 1--- Εν Ἰαηὰ ἢ88 ἰΐβ8 θοῦ ΠΑΡ 
αἰ ἴγοτα ἀοάα, δηὰ [16 ρεϊδβ οἵ αοά τυυϑὺ ἴδι8 
Β;ΔΙΩΘἕΏ]]Υ ταϊηἰβίοσ ἴο {819 νηὶ οὗὨἨ πλθὴ !---Οὐοὰ 
ἕο] [86 ταΐδυ8ο οὗ ΗΪδ8 ΕΠῈ 88 ΔῺ ὉὈΏΡΓΟΒΙΔΌΪΘ 
ναδβίθ. --- Ὁ 15 αυἱϊΐο τὶρὰῦ ἴο ἴδκα ἱπΐο οἹθ᾿ 8 
ΒΕ 66 δηὰ ῬΑΥ͂ αἰ4}1ῆ0( ῬΟΥΒΟΠ5, Ὀαΐ ποθ ἴο αΐτα 
ἍΟ ΙΔΔ8.685 Παβὰ ἷθ δτΊῃ, ἃπἃ στ ῇοβο μοασὶ ἀ6- 

ἔγοιῃ [86 1,ογὰ !---Ἶ ἐν. 10. ΤῊὴΘ Ὀοϑῖ ἀοίδηοθ 
15 αἴδογ 41} δῃοῦδμον Ὀπίηρ [Δ 80] ἴοσβ, Ρ8. Χχχχὶ!]. 
16, 17.-- 6 δῆ] οὗ 186 Ἰνμογὰ ϑῃοδῖὴρβ τουπὰ 
δουϊ ἴμο86 ὍἘῸ ἴϑασ Ηΐτω, Ρβ. χχχίν. 8 [7].-- 
(οά᾽ 8 οσἀτηρίηρ ἢοθῖ ἴοσ Ὀα]ίονετθ, ὅθη. χχχίϊ, ; 2 
Κίηρβ νἱ. 17.---τἩ 7.8 τηυδῦ, δοοοτάϊη ἴο ΕρἈ. ντἱ, 
10 844., Ρᾳξϊ ὁπ ἐδ6 αἰνἼηθ διτμοῦγ, Μοὶ ῥτοϊθοίβ 
Ἰδῃηὰ δπὰ Ρθορ]6. 

γειβ. 12-25. Μοη τὰη ἱπτοῦρα {86 τὶάο που] 
ἴου {16 βαϊζο οὗἩ τῃοτοῃδηάΐβο, 116 [6 ποτὰ οἵ 
ἀοὰ, ν σα τηδῖτοα το ]  οῦΐ ὑτσοῦ Ὁ]6, δη ἃ ἱση- 
Ῥαγῖβ ἰχσθϑϑιγο ΠΟ ΠΘΙΠΘΙ τηοΐ ΠΟΙ συϑῦ ΟΟΓ- 
Υαρῖϑ, ΠΟΙ οδὴ ὑδμίθνοϑ ϑύρθαὶ, 18 80 ὩΘᾺΓ Ὁ8 1--ΤῈ6 
008 ᾿Ἀρϑὰ οὗ στοαῦ ᾿χίοο Τγτο ἀϊὰ ἠοῦ ΤηΔΚ6 δῇ 
Δ οἷς οὗὨ ἱταίῆς.---ὐ Βαϊ δαναηΐαρεβ ἰὑῦ ἴο σαὶῃ [86 
1016 πο οΣ]α { 16 801] 8 {{ 818 ἀδτιαρο΄--- “ ΕΖΟΚΙ6] 
ὙΓΙ 68 88 1101]6 ἔγοπι ἴμ6 μοϊπί οὗὨ νἱϑνν οὗ ἃ τι} 806 Ὁ 
οΟΥ̓͂ ΘΟΠΊΠΊΘΓΟΘ, 88 588} 1ῃ οἢ. ἰἰϊ. ἀοδ8 ἴσοι ὑμπδῇ 
οὗ 8 το] πον (ΗΈΝΟΒΤ1.).-- Οονούοι θη 658 τητιδὲ 
8676 8]].----““Ὁ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΩΥ αἿ 8 οἵ ἀοὰ δῖἴθ ἴῃ [88 
Βουνΐίοο οἵ βίη!" (ΒΙΟΗΤ.)--- “ αγοαΐ τηϑγομδῃΐ- 
οὐτ68, ρστοαῖ οἱτ168 οὗ 8ϊη" (Τ  Β. Ὠ.).-- )ἷον. 18. 
Ηον οἵΐθη δῃὰ ἴῃ ΠΟΥ͂ ΤΔΗΥ͂ ΨΆΥ8 ἃΥ6 ΤΠ 8 8010}}8 
[86 οὐ͵οοῦ οὗ Ὀυγίῃς διὰ β6] ]ηρ! -- ὕεσ, 24. 
“Ἅ“ὙὙ1ὰ Ὁ ηρθ Ροσίθου Υ ὈΘΘΌΓ [1 πδη νΥ88 Ο6Γ- 
ἰαΐ]Ὺ ἴω ΟΟΘΟΙΡΥ͂ πἰπηθο]. Βυῦ ὙΏΘΙΘ ΔΙῸ ἴ8οΥ 
ἴο Ὀ6 ἔοπῃὰ ἰπ 6 ΘΑΓΓΒ]Υ ΒΡ ΘΙ 1 Ο0]. 111. 2" 
(Β. Β.).-͵ῸἾον. 26, “Ταῦ ΤΎχο 8 8ὸ [Ὁ}} δπὰ 
Βοπουχοά, ἡ 8116 Ζίοη ὈδΟΔΤῚ6 Δ᾽ ΥΑΥ̓Β ῬΟΟΤΟΣ δὰ 

ΤΟΙ, δὰ βιυιηὶς ΤΩΪΒ6ΤΆ Ὁ]6----[ἢ]8 ζοστηθα ἃ βία ση- 
ἰλὴρ - Ὀ]οοὶκς ἴο ἐμὸ ῥθορὶθ οὗ αοὰ. Βιιΐῖ ναὶ 

Β88 ἔξοοῖο οὗ 4}} [6 {1 π688 δηὰ ρίοσυ οἵ ΤΎτσοῖ 
Ζίομ, οἡ [ἢ οἶασ μδηά, ᾽85 σ᾽ σου ΒΙῪ Ὀ]οββοσηθα 
ΔΘ " (ΗΕΝΟΒΤ1.). 

γεγβ. 26-86. “ΤῊ ρΊΟΣΥ οἵἉ [Π6 φατί 8}}411 ἨὈ6- 
ΘΟΙΩ6 ἀυϑὲ δῃἃ 845}68."---Τ})6 ΒΙσΉΘΓ γ͵ὸ ΤΘΔΟἢ, 80 
ΤΩΟἢ) ὑ}10 ΙΏΟΓΘ Ῥγοοὶρί ουθ, Δη ἃ 80 ταυοὴ [ἢ 6 
ἀθοροῦ νγ1}} Ὀθ εἶο . οὐ εἰοπιδηῦ οὗὨἨ ΟἿΣ 
ΒΟΟΌΣΙΓΟΥ Ο8Π 80 ΘΑΒΙΥ ὈΘΟΟΙΏΘ [86 6]οπχοηΐ οὗ οἿΓ 
ΤΩ ΒΟΓΥ͂ : ὮΘΤΘ ἴδ:6 868, ΘἸΒΟΉΤΘΣΘ φῸ]ἀ, ο116᾽8 Ροβὶ- 
τοι, οἷς. ---Α Ῥδύβοῃ οὗ δἰρὰ οϑίδῖθ ΏΘη οαδῖ 
ἄοντῃ ͵ἰβ Ἰονοῦ πῃ οπ6 ὙἘὃο ἢ88 ΔἸ 8 ὈΘΘῊ ἴῃ 8 
ΒΌὉ]6 Ῥοβίϊοη.--- ΤῊΘ τἱπὰ ἀ068 ποῖ αἰτνὰγβ Η]} 
ΟἿΓ 54118.; 1ξ οἴΐϑηῃ δ]80, δῃᾳα δυδάβθη]ν, ἴδαυβ ὕΒοτὰ 
Βῃοτί δηὰ β8114]]. -- [ἢ ῬΓΟΒΡΘΟΙ ΤΥ ΙΏΘἢ 80 ΓΆΓΟΙΥ 
σο δ ἀθ᾽ Βοτ ναΐῃ ἰΐ 18, ὑἐμαῦ ἴῃ δά υβὶ Γ ΒΟΥ ΟΥ 
Ὁαΐ [6 τηογὰ Ἰουαϊν ; Ὀπῦ, 8148] ΟΠ]Υ ὉΡοη [ἢ8 
γΔΏΪΥ οὗἁἨ ΘΑΥΓΠ]Υ ὑπ ίηρβ, δηα ποῦ ὍΡΟΙ [8 ἘΠῚ 
οὗ τ1ποῖγ δα }ν μοαγί8.---ἰὶΐς ἰ8 1} [παὲ τὶς 
τη Ὀυ]]ὰ ἴον ἐμ βοὶ νοβ, δΌο ἐπα 1 οπ6 8ΐἴομθ 
Βῃου]ὰ [4]}] ουἱ οὗ {116 ᾿Δ]], 411 086 οἶδ βϑίοῃϑβ 
Μ11 90]]ὸν ἰΐ.--- ΠΟΙ ΤΟΣ ἰηαὺ ὑπο ατί ἀυβῖ, 
δηᾶ ὈοΙΒἱπῖς ΤΠ γ861 τμδὺ ἴμοὰ Παϑὲ 8 801} !--- ΕΘ ΔΓ 
8 34] αἴαγγ, ὈπῈ {ΠΏ 6 ΓΕ 18 4130 ἃ ἴθασ ὙἘ]ΟΝ 16 ἀραΐῃ 
5ῃδἶκα οΥ̓, δὰ τσ ϊοῖ 6 ἀο ποῖ δ ἘΣ [0 "ΑΤΉ Ὁ8, 
-- Τ΄ο 1088 οἵ ΘΥΙΔΙΥ ἰΐηρθ ρίνοβ ΒΌΟἢ [ΤῸᾺ]Θ 



270 ἘΖΈΚΤΙΕΙ, 

απ ἴον [86 1088 οὗὨ ὨΠΘΔΥΘΗΙΥ βοΟα 8 πηθ ὙΠ] ἸδΌσὮ ] 
-͵Ἃα Ομ ϑθδη βῃουϊἹὰ ποῖ 80 τηοῦγῃ, Ὀὰϊ 8ῃου]ὰ 
διρὶῦθ ἰ.ἷ8 Ὀγοαϑὺ δἰ 1κ6 ἴῃ ῬΕΕΡΟΓ δηὰ ἴῃ δάνοσ- 
εἰἐγ.---ῦΣ, 82. ΜΊομ86] διὰ ΤΎΤΘ.--- 0 ἰβ 88 
ἴοὰ} ΤὨ8 1 ἰβ ῬΓΟΡΟΙ ἴο ΒΑΥ͂ οηἷγ οἵ ἀοὰ ἱπ 
τοίοσοπος ἴο ΙΟΣΥ. [ἢ χοϑρθοῖ ἴο ποϊδίη )ὴ 
τ86 οἵοσ μδηά, ὁπ6 οὗἉ 18 18 83 δῃούδοτσ.--- ΜΟΌΓΗ Ια] 
[65 8ουϊὰ Ὀ6 {᾿π|68 οὗ τερθῃύβῃοο.--- Το ΒΟΙΥῪ 
86}36 οὗ 1η6 πὲ πγατὶ.--- ον, 88. ΟὟΥ Βανί ηρ 
δου ὰ Ὀ6 ἴο ὈΘΟΟπὶΘ στ ἢ ἴῃ ἐπ0 Κπον]θάρο οὗ {6 
ὑσυῖΐῃ, απὰ ἴο τρακο σὶσἢ ἴῃ ταρβαγὰ ἴο βῃςἢ Κπον- 
Ἰράρθ βου ὰ Ὧθ ΟΡ ΡΌΓΡΟΒΟ ἱπ 11{8.---Ἴ ον. 84. 
ΤῊ οηὰ οὗὨ δασ Ὺ ὑπίηρθ, {Π6 Ὁ 80816, σα]ὰθ, δηά 
ἴτπι6 οϑυϊπιαίϊοῃ.---- Α]] 8 ττου]ὰ 18 ποίησ ; μον 
ΒΌΓΟΙΥ τηυδὲ ἴΠογα Ὀ6 τλδὶ ἰ8 βοιμϑίίηρ !---Βαΐ 
810} οὐἱθ8. ουΐ οὗ {86 ἀορίἢ5 ἴο Θοά. ---ΤῊο ΡΊΟΥΥ 
οὗ [86 ομΠ]άσοηῃ οὗ ἀοα, αηὰ [6 νοῦ] 8 ρΊΟΓΥ.--- 
ἘΟΥΥΙΟΡΙΥ͂ δηὰ πΟΙ͂Σ, ὑννο τοϑυησ- οἰ δ ἴογ 6 ὁ0}- 
βἰἀοταζίοη οἵ ΤΎΓΘ.----Ἴ 618. 86, 86. ἔδδι δῃα βῆδιηθ 
ἢδνο ΠΟΙ Πἰπλὶῦ ΟἿΪΥ δἷ ἃ [ΠΤΌΠ6, (δαΐ ἴθ, ΠΟΤῈ 
[86 Κίηῃςς τοί ζηϑ, 110 το ργοϑοπὺβ 0.8. .---- 6 50. 956 αἵ 
Ἰοησίῃ ὈΘΟΟΙη68 8ῃ Οὐ͵δοῦ οὗ [ἢ 8 ψΟΙ ᾽Β ΤΩΟΟΪΚΘΣΥ͂ 
πἰτὰ ἷβ ῥυάθ δπὰ Ηἷβ βὶπβ ᾿ (ΤῦΒ. Β.). 

ψοῖβ. 2- 11, “Τῇ ρσορμϑῦ με [ἢ ΤΊΟΤΘ ΓΟΆΘΟΉ 
ἴο Ὀτίηρ ἰοστγασὰ {πὸ Κίηρ οὗ ΤΎΓΘ ἴῃ ἷ8 [8]], ἃ 
86 ἴπι8 οὈἰδίΠΒ ἃ οοπηϊοτραγὺ ἴο {π6 ρσ]οτίοιιϑ σἶϑϑ 
οὗ [86 Κίηράοτμ οὗὨ [5:86] ἴῃ ΟΠ τῖδι ̓  (ΠΕΝΟΒΤ.).--- 
““(οἀ τοϑβί βίοι [86 ῥτγουά,] Ῥεῖ, νυ. ὅ. ὙΈΟΘΥΟΣ, 
Ἐπ εγοίογο, 8 ὑγτουὰ ἢδ8 ἀοα ἴογ πὲβ ΘΏΘΙΩΥ " (ϑτοκ.). 
41 δὴὶ ἀοἀ---πδηΥ, ἰηά θεά, ν1}} ποῖ Βρϑδῖ Ρ] δ Ὡ]Υ 
ουαῖ , δυΐ (ΠΟΥ͂ ὍΘΑΣ ἐπιοΙΏΒοΙ Υγ68 80 ἃ8 ἱΐ ὯῸ 916 
Βαὰ 116 τις ἴο ἈΠ ΉΙΗΝ ἴο πϑ. ὅἀοὰ 
ΙΏΔΥ ὙὙ]1 Θιῃοῦρ ον τ ΠΟΥ 5068, Ὀαϊ ΠΟΥ͂ 
816 ποὺ 1ποπΊβονοθ ὕο 8556 δΏυ ηρ οἡ ὑμδῖ 
δοσοιηΐ, 6150 ὑμεῖνγ αἰνιηΣτ Μ11] 8οῸ ΘΟΠ6 ἴο ἃ 
ἀἰϑρταοοῖα! οπὰ σὰ Ῥδρσοη, 1 ὅδ. νυν. 8, 4 
(Β. Β.).---ἼἼ6 πον τ ἰϑάουῃ ῥθδοθ 68, τη8ὴ ἰ8 αοά, 
δηά (ῃογα ἰ8 πὸ αοἀ Ἔὀχοδρ ἰῃ τηΔ}--- Β]ΟὮ Ῥοϊηΐβ 
ἴο [6 πηδῃ οἵὗὨ 5β'ῃ, 2 ΤΏρδϑ. 11. 4, ο86 ὑγγρίοαὶ 
[οτοβῃαδοσίηρ [Π6 Κίηρ οὗἩ ΤὙΤΟ Μγ88᾽ (ΞΘΟΗΜΙῈΡΕΕ). 
--“Ἴ1ὐ Ὀοϊοηρβ ἴο ἴ[Π6 παῖατα οὗ σοἄ ἴο Ὀ6 πὰ ᾿ᾶνθ 
δνοσυ την ουἱἵ οὗ ΗἸπιϑο]ῇ ; ἴἤο [86 παίαγθ οὗ πηδῃ, 
ἰο ἀεγῖνα 411 ἔγοιῃ 188 [Ὧ]Πη688 οὗ Οοἂ᾽" (ΗΠ ἘΝΟΒΤ.). 
-- Νοίδιης 18 ΤΏΟΓΟ [00] 180 [80 ΘΗ 8 τρδὴ ἴοτ- 

[5 ᾿ἷ5 ασηδῃ σοπα οι" (510 Κ.).--- Ποὺ βαγοοῖ, 
ΔΙῺ ΤΟΝ, οἵο., 800 Βον. 11. 17.--- Ἄγ, 8. ΤΏ 

ἴδθαγ οὗ [86 [,οτὰ ἰ8 [6 Ὀορὶπηΐηρ οὗ ἔτι ψ]βάοπι. 
ἄϊ. ΤΣ ἘΝ σα Ῥυ8 ὍΝ, ἩἀΡῈ Ἰ]ονῦθ ἐπνι . 

.Η.).- ΤΑΔΡΊΠΔΓΥ͂ ἰδάοπι Ηἰπά 6 ΓΒ ΟΥ ἴῸΓ 
6 ὕπιο π|ιβάοῃ " (51.).--- ΤὩθ ποτα ]γ αὐε ῥα οἵὗ 
Παμῖο6 1, 88 σοτηραγοὰ ψὶἢ ἴμαὶ οἵἨ [6 γῬτγίποθ οἵ 
ΤΎτΓο. ---νον. 4. ΤῊ 6 ΠυΒΌΔΠἀΙηδη, 8190, ραϊμογθα 
ΤῸ Οἢ ἰηΐο ᾿ΐ8 ΩΟΥΔΠΔΙΥ ; γεῖ ἢΘ ΝΒ ἃ ἴοοὶ, 086 
δ00}} νγῶϑ ἰδαῦ ηἰρῃΐ ἴο ὈῈ τοαυἱτοὰ οὗ Ηἷπι, [μἶκα 
ΧΙϊ.---Ἵ οὐ. ὅ. αοἀ ἃ πν ἀκα μιοαγῦ ; ΣΩΔΙΏΠΊΟΏ 
18 Ὁ ἀρ, ὑπαὶ ἰδ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀοΐδικο 1[86]1[ ἴο Οοά. 
---ἶΥ̓ ὁ ὁπ δῇ ὈΘΟΟΠΙΘ ΠΔΡΡΥ͂ ὈΥ͂ ΠΙ68}8 οὗ τί Πἢ168. 
--εὺ. 6. Τῇ Κίηρ οὗ Τ το απὰ 186 Κίπρ οὗ Βαὺγ- 
οι, ἤδη. ἱγ. 27.--- ΤῊ ῥα βῃπιόηΐ ἴον Ῥὑτίαθ 15 
Βυπη]ταίίοη ᾿ (Η. Η.).-- ]ἸῊὸ οοπιο ἔτοπι ἃ μὶϊ ἴο 
8. ἰσῇ Ῥοβί(οη 8 8 ΔρΤΘΘΘΌ]6 ὁΠαπρο, 68 1 
Φοβορῃ δαπὰ Ὀανίά ; Ὀὰῦ [86 σομηΐησ ἴοΣ 186 υη- 
δοάϊγν 8 ἰῃ {Π6 ορροβὶίε ἀϊγθούίοι ᾿ (510Κ.).-ἃἸσοὰ 
τηῦϑὶ Ὀτγίηρ υ.8 ἴο ἴΠ6 μεοὶρ}ιῦ, ἀπά θὲ 8 ἴῃ 1Π6 
μεῖσιις, 1 τὸ ἀγὸ ποῖ ἴο [4]1 ἔσο 41} τοὰ] δπὰὶ 
ἱπμαρίπαγΥ ΒοΙρἢ 5 ἱπῖο (Π6 ἀορίἢβ οὗ {πὸ ΔΌΥΞΒ8.--- 
ον. 9. “Τὴ (δ ἀκλγ οὗἉ του Ὁ]6 πηθῃ ΘΙΏΗΒΙΟΥ αυϊῖο 
δΔΌΟΙΒΟΓ ἰαπιξύαρο Π8} ἱπ ῬΓΟΒΡΟΓΙΓΥ, ΠΔΥ͂, ΙΘΆΓᾺ 
ἔθου Ἡμδὶ [ΠΟΥ που] ποί ἐπτουχμοι ὉΠ εἱΓγ 

ψο19 116" (5ὅτοκ.). --- ον. 10. ““ Βαϊαδιὴ ἀθαὶτοὰ 
ἴο ἀϊ6 1Π6 ἀδαίῃ οὗ ἴδε τὶ ίθουβ " (8510Κ.).--- Τὴ 
ἀθαθὰ οὗ 186 ἀΡΘΟΟΙΥ δ ἀοαὶῃ ταδῃϊ014---θ οα ] γ, 
ϑρ᾽ γι], σἰοτηδὶ. 

γεῖβ. 11-19. ἔγνθη [818 Ἰατηθηἑαξου δον 5 (μὲ 
Οοὰ ι45 Ὠ0 Ρ]θάϑυγο ἴῃ 16 ἀφδαίδ οἵ [86 ψ]οΚοα, --- 
“πῆρ Γο88 οἵ {86 οτἱρίμαὶ, ἱδπογεΐογα ἔπ ἡτηδρὲ οὗ 
Οοά, Ηρ. 1. 2. Μοῖθ ΘΧδΟΥ : μΒὸ ἯὮΟ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ Ὠἰτ, 5617, Ὀὰΐ 4180 ἴπ 4}1} ἢἷὸ ΟΣ ΚΒ, ΟΧΡΓο 5868 [ῃ6 
Ῥτοίοῖγρθ. ΤΕ 8 7668 ὑδβ(ῆε8 οἵ Ηἑτη586 17, Τ 088 
ν. 19, 86 (ΘΟΗΜΙΕΡΕΝ). --- εν, 18 9ᾳ. Τὸ σθοτὰ 
ΤΌΘ ἰ8 σίνοῃ, οὗ Ὠΐτη 8190 8584}} τη 0} Ὀ6 τεααίχοα. 
--Τὴο ρτεδὶ ϑρίσιί8, πὸ ΓΚ 16 αν ψᾺ8 ποῖ 
αἴνοη ἴον ἔμόῖη, 'π ἰδ 6 ἱπάρτηοηί. --- “ὁ 80 α1530 τὸ 
Ιηυδὶ ΤΟρΆΣα 88 Ῥγεοίοιιϑ βίοῃες ΟἸτδὶ δὰ Ηἰθ 
πϑτη6, ὑπ6 ΗΟΪΥ ϑρὶτιῖ, αἰ ἢ, [.6 Ρτορμοῖβ, Οοά β 
ΜΟΣά, [6 δβοσατηθηΐβ, ἴμλ6 σἱγΐαοθ, ἴΠ6 Ραίϊίοῃοο οὗ 
[6 βεϊπῖδ, ἴῃ ἔουμίνθηθδβ οὗ β᾽8, οἷο. ---ἢ 
ὙὮ 10 }} ἃ ἴα166 ΟἸἾγϑί 866 Κα ἴο Ὀδάθοὶς πὰ ἴο δάοσῃ 
Ηἰπηβε}ζ, ον. χυῖϊ. 4᾿ (Β. Ἐ.).---“ ὉΠ ΖΟΑ]Υ Ῥθορ]θ 
δάγνο ὑμοὶν δη ἰῃ ἐδ ΐ8 νοτὶ, Ὀὰαὶ Ὀο᾽ονογα βρεῖς 
ἰξ ἐπ θάνῃ ᾿ (851.).---Ἴ ον. 1δ. ““Οα {δ σοτῃσθοῃ 
στουπά οἵ Ποτθ ΤΥ οογταρίζοι, ἔθ σὰ 50}}} ὃσθ ἰῃ 
[86 11{6 οὗ ἱπάϊλνἀυ618 δὰ οἵ γ.80]6 πιδιΐουδ αἰ δ γ- 
ΘΠΟΘΒ, ΟΤὴ68 οὗ σΟΙΙΡΑΣΔΙ͂γΘ ἱμπῃοῦθῃο 6 88 Ἧ6]} 88 
οὗ ἄδθορ ἀθοϊθπαίομ, ῥγουοκίηρ ἴμ6 ἰυἀρτηοιῖ οὗ 
Οοα. ΑΒ 4 συῖϊο, γουΐϊὰ ἰθ Ὧι6 Ὀαῖίον ἶπμε ; [89 
ΟΙάοΥ 16 τοῦθθ. βίη, ψ86 ποῖ σοπιθαίοι, ἱἰθ 
σομὐ ΠΌΔΙ ]Υ ὁπ δα ἰπόγοδϑα," οἷο. (Η ἘΝΟΞΤ.)-- 
“Ἰὰς ἀο68 ποῖ ΔἸ αΥ8 ΠΘΡΡδΩ {παὶ ἘΠΕΥ ὙΠῸ ῥτὸ- 
Τα ἶδο Μ6]1 ἰὴ γουτἢ ἐμ] τ 11:6 δ8π|6 ἴῃ δἀνδηςοὰ 
116, 0ὉΓ ΙἸΩΔΗΥ͂ Ομδηρο ἐδοὶγρ δὶ " (817.).-α 
“ὁ. ΕΨΟΥΥ͂ ΙΔ} Παϊίθγβ ΕΪτη 5617, δῃὰ ον ῦν Κίηρ ἰδ 
βαιοιοα ὉΥ̓͂ ἷ8 ΤΣ " (ΒΟΗΜΙΕΡΕΒ).--- ον. 16. 
ΤῊΘ Ῥ6111]8 οὗ τιϑτο δ ἀἶθα [Ὁ ΘὨ ΓΕ Ῥ6ΟΡ]68, δπὰ 
ἴον 1ηἀἰ ν!π18]8. -α ΤΏΘΥ 80 δἷτῃ δ θεὶηρ το ἢ 
[4}]}] Ἰηΐο ἀδηρθγοιῦβ βμΆγο8" (851Ὸκ.).---σ. 17. 
“ΤΏ ἰουηαδίοη οὗ νυ ]ϑάοιῃ 18 Βυμῖν, ἡ Πἰς ἢ 
8068 ΓΠΊΉρΒ 88 ΠΟΥ δ16, μα8 Δ} ΟΡθἢ δυὸ [ὉΓ οὔθ᾿ β 
οὔτι οβ888 δῃηὰ [06 Χο ]θηςσος οὗ οἴδουβ, 
ἀπά ἷδ οἢ 1ϊ8 χυτὰ ταν ἀδηρεγοιβ Ὡπάογίακ- 
ἴημε, ΡΒ. ἜΧΧχι. 1. 9 “ὈΠρσδίηοβ᾽ χσαςοϊγοὰ 
ἱπΐο ὑπ6 Βοατί Ὀ]η45 [86 6γ6, 80 ὑδμαῖ 016 
ὨΪΤ]Β617 δἴοτθ 88 ρτγοαῦ, δυεσυ πρὶ 6Ἶ86 δ8 11ςε]6, 
δηὰ τυβῃ65 ΜΔΏΓΟΝΙΥ ἰηῦο ἀδΏρο 5 ἴοῦ ὙΠΟ ἢθΘ 
'8 ποῦ ῥγοραγϑά, δ νϑηΐαγθδ ὩρΟυ ραΐμ8 νυ ὶοἢ Ἰεβά 
ἴο ΡΟΓΩΪΏΟΗ---8Β ὕδ6 οοτηραὶ (οὗ ΤὙτο) τὰ ἐδ 
Πουτγίθηϊηρ ΟΠμδιάθϑῃ τποπάσοῦυ. Βαὶ ΠδυρΗ τ οπα 
1961 τοῦκ8 ἰζ8 οὐσῃ τυ ΐῃ. 8 {86 ΤΟΙ σῃ 
ὙΓΠΊΟῊ 4}} [116 Ποδίμδη βροῦνε οὗ ἴῃ ο]ἀὰ ποσ]ὰ ν 
ψτοοϊκοα " (ΗΠ ΈΕΝΟΞΤ.).--- “ Βαϊ Οοἀ-ἔδατίηρ Κὶ 
Ὑ711 (ΒΘ μοα ἀστῖνο 116 ἐπαίσυοϊίου δαὶ ἘΠ 6 Κίηα, 
ποῦ 1668 [δ [110 τηθδῃ δὲ δα δ͵θοῖ, 88 ἴο ῥγαὰν ἀαὶ Υ͂ 
Ὡ Θοὰ οχ δὺ ἘΠῸΕ ᾧ ἃ Ὑ80 δηα Βυτχη Ὁ ]6 ἐδαρει ̓ 

(ἩΜΙΕΈΡΕΒ).-- Τῆς ἀυϑῖ οὗἁ Κίπῃρβ ΘΡῬεασβ δηὰ ἰδ 
ἰτοαῖθα Ὄχδοῦ Υ 88 [ὴ6 ἀυδὶ οὗ (86 ἐὐλαι Ῥοογεδὶ, 
ϑεγεμηι οοτάα, Ὀπῖ ἰῃ ἐπ τἰρὶξ 9686 !---- ΟἿ Βαιλτέ 
ΒΟ] Ὀ6 8 Βαποί Δ Υ οὗ (οά.---- 15. 18, 19. ““ΤῊΘ 
ὅτε οὗ Ιυϑ΄ὺ δπὰ Ἵοονοϊουβ ἀδδὶτο ἄγαν δίτοσ ἐξ ἐπ 
οὗ ἤτα οὗ Ἰπάστηοις " ΒΒ, Β.).-- ἃ ἀοπισυσοῃ 
.ἴκ τὲ οὗ βοάοπι ἰπ ἴμ6 οἱάθῃ {ἴτηο, ἰὴ ππὶςο ἢ 
186 Βἰη-γοοῖ οὗ Οδῆδδη γδί ὀδσα ἴο [1}} ἀδνο]ο 
τηοηΐ, ΨΠ116 1π6 ἡπάρτηθηῦ ΡΟ ΤΎΣΟα ἴοσγτωδ ἴδ6 
6]086 οἵὗἨ {6 Ἰοπρ βετίεβ οἵ Ἰυπάρτηθηῖβ ροῖ ἐπ 6 
Οδηδδηἑίοβ" (ΗΠ ΕΧΝΟΒΤ.).---““Οη [86 οἴου Βαπᾶ, 
86 ὍἘὨὨΟ ἄοθδ 6 Ὑ{}]1 οἵ Οοὰ αὐἱάοβ ἔος θνεσ, 
1 Φόοδ 11. 17" (β51σκ.).--- ὙΠ Οσα ἰπουῦ ΣΙ ποὲ 
ὍΘ ὉΓ δνϑσ, ἔθθτθ βϑοὶς ἔος ΦἈΥ86} τὸ ἄχοὰ 
δροίε᾽ (Β. Β.). 

γὸγ, 20. “1π 186 ἡπάρτηθση δ οὗ ἀοἄ 5 1π68 [οτ ἢ 
181 ΜΊΟΥΥ, 80 ὕπδὺ Τ)Θ ἢ ἈΓΘ Οὗ ἴο σοπἕρβ8 ἴμδὲ 

18 ΗΘ ἰοοῦδ, δὰ ἰμεὶ Ηἰς Ἰυσρτιοπίδ ἃὲὉ 
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τὶ ὕθεουδ " (5ὅΤΟΚ.).---Ἴ ον. 24. ““ Οοὐ᾽5 ᾿υδρτηδηΐ Ἰιαη οὗ ΟἿΣ Θμδιηΐθβ ἕο βασνθ Ηΐτὰ υϊτποιιΐ ἔδατ, ἢ 
οἱ [Π6 ὉΠΡΌΑΙΥ ἴδηά48 ἴο ἴπ ροοὰ οὗ ΗΪ5 στο Σ᾽ οἷς, (Η. Η.).-- ΤΏΘη ἀο ὈΔΙΣ ον οτ8 βτϑὲ οοιηθ ἴο 
((κ.}.---ΑΟσκὰ βεῖ8 Ηἰβ Ἤντῃ ἦγθϑ δ Ἰθη  Ὲ.---- ον! ἐμοῖς ἔπιθ δηὰ Ῥοσίθεϊ τοϑὺ, τ 6η 8}} [Ποῖ ὈΟΑΠΥ͂ 
Θφεῖ!γ ἰθ ἃ ἔβόγῃ ἀγάγῃ οὐδ!" (5τοκ.)--- “ον Ὅ6}} διὰ βρί ταὶ θηθιηΐθβ ἤδνθ Ὀθοπ τοοϊοά οι" (0.}, 
ἰδ ἴὖ ἰο Ὀ6 ππύοῦ [86 Ῥγοίθοϊίοῃ οὗ {πὸ [ότι --- 18 ῬτΟΡΉΘΟΥ ἰ8 [1 8116ἃ ἴῃ 86 Ομ τ ϑιδῃ 
ἸΜοδεῖα, διὰ ὑηάον Ηΐ ἰἴοὰϑ πὶ ἴο ἀνα} ΟΒυτοι, τ ἱοἢ 15 [ἢ6 ὑγαθ 8668 οὗἨὨ ΑὈγΑΠΔΠπι, 8886, 
ΒΕΘΌΓΕΙΥ 1" (ΤΌ. Β.)-- Ηθῃοθ ἢ85 ἰδ Ὀδοη ἔα}]ν ᾿ δηὰ 78οοῦ. Ὑμοβα θοσῃ πάθον ἰμ6 ΟἹὰ Οονοηδαξ 
τηδὰ Τγουρὴ ΟἸγθέ, δ Ζδϑῃδγίαθ 8405! ΟΤῸ ἢ) Ὀοπάδσο, ψ᾿8116 Ὁ] ἸΘν ΣΒ ἀπάθσ ἴἢ6 Νοῦν 8 
Ἴμικο 1. 74 8η.), [δὲ τὸ διὸ σοιοοιηϑθὰ ἔγοπι [ἢ ἱ Τεβίδτωθηξ 816 " (ΟΟοουε 8). ᾿ 

8. ἘΟΥΡῚ ((Η. ΧΧΙΧ.-ΧΧΧΙΗ). 

ΟΥ. ΧΧΙΧ. 1. Ιῃ {86 ὑθηΐῃ γϑᾶγ, ἰῃ 86 ὑθη [πιοηι], ου. ὑμ6 ὑν ἢ οὗὁἨ 8 τηοηί, 
2 οδπιθ ὕπ6 ψογὰ οὗ 6 βονδὴ ἴο τὰθ, βαυϊῃρ, δοῃ οἵ τῶδῃ, ϑοὺ ΠΥ [806 ἸΡΟῺ [κκαἰπδε} 
ὃ ῬΒΑγδΟΙ,, Κἰηρ οἵ Εργρῦ, δῃα ῬΥΟΡΠΘΒΥ ὉΡΟῚ Ὠΐπι, ἈΠ ΡΟΩ 41} Εσγρῦ! ὥὄρθαδκ 

ἃπὰ 540, Τῆυβ βδι ἢ ἐμ [οτὰ μόναι, Βϑἢο]α, 1 [οοπ|ὸ] ἀροη ὑμθο, ῬΒΆσΔΟΝ, πρ 
οἵ Ἐργρύ, [π6 ρτοδῦ ἀγαροπ ὑμαῦ ᾿ἰϑῦῃ 1ῃ [86 τηϊαϑὺ οὗὨ ἢ]8 βύγεδῃμηβ, ὑγ}0 βαϊ ἢ, Τὸ 

4 Τὴα [Ὀείοη 8] ΙΩΥ̓ δίγοαμα, δηὰ 1, 1 δᾶνὸ τηϑάθ τγ801. Απὰ 1 ρῖνθ στἱηρβ ἴῃ {ἈΥ͂ 
ᾶνβ, δὰ πδηρ 106 ἤβἢῃ οἵ ὑῃγ βίσθδιηβ οἡ ΨΥ 80 8168, δῃὰ ἀσαῖν ὕδμ6θ ουῦ οὗὨ [}9 
τοϊάδύ οὗ {Πγ βύγθδιηβ, ΔΠ 4 ΘΥΘΥΥ ἢβἢ οὗ ὉΠῪ βίσγθδιῃβ [νἰῖς}} ΔΏΘΒ ΟἹ ΠΥ 86868 ; 

ὅ Απὰ 1 βοὺ {Π66 ἔγθϑθ [ἀ"νϑ 196] ἰηΐο (89 ψ]]ἀθγηθβδ, (860 πὰ ΘυθγῪ ἤβἢ οἵ (ὨΥ͂ 
ΒΌΓΘΔΙΩΒ; ρΡΟῚ [86 μ]41πη5 οὗ [86 [614 5μα]ὺ ἴδοι [8]}, ὑπου 8810 ποῦ Ὀ6 ρ᾽οΚϑάᾶ υρ, 
δηῃὰ ποῦ ραϊῃοτγοα ; ἴο ὕΠ Ὀϑδϑβῦ [νίης ἘΠΘΕΙ οὗ [86 δασὺ δηά ἰο ὕδθ οὶ οὗἨἩ [}6 

6 δΒοάνθῃ 1 ἢδνο ρίνθῃ [Π66 ἴοὸγ ἴοο. Απά 8}1 [86 ᾿πῃδιδηίβ οὗ Εργρὺ 8518}} ΚΠΟῪ 
Πδῦ 1 δῃ Φοῆονδῃ : Βϑοδαβα ὑῃΠ6Υ ΜΟΙ ἃ βίδηϊι οὗ σϑϑὰ ἴο {86 ἢουβθ οὗ [8Γ86],---- 

1 θα (μον ἰδῖκο Βοϊ]ὰ οὗἉ [π866 ὈΥ͂ [0γΥ μδηά, μου γὺ Ὀσγοίζθη, δηὰ βρ] υὐδβῦ ὕο ὕΠ61ὰ 
ΘΥΘΓῪ ΒΠΟΌ] ΘΓ [ἐν πριοῖο ββοιιάδγ] ; Δ ἃ συ ἤθη ὑΠ 6 Ιθδὴ ὍΡΟΙ [1|66, μου ἀτὺ βῃδίνοσθα, 

8 δηὰ Ἰδυηθϑῦ ον ἔμθτη 4]] 10115,--- ΤΠ ίοσα ὑπ8 βαι ἢ 0ῃ6 Πιογτὰ Φοϊιονδῃ, Βϑμοὶ]ά, 
91 ὕὑσίπρ ὕροὴ δ66 ἃ βισογτὰ, δῃὰ τοοῦ ουῦ οὗἨ 86 Τηδῃ δῃὰ Ὀθαβί., ἀπὰ {Π6 Ἰἰδπᾶ 

οὗ Ἐφγρὺ 18 [ἐμαὶ] 06] ἔου ἀθβοϊδύϊοη δῃὰ ἃ γαβίθ, πα ὑπ ὺ Κηονγ ὑμδὺ 1 ἅτ Ψ ἤν ΔῈ 
10 Βεοδιιβο Ηοθ βαϊά, ΤῊΘ βίγθασω [Ὀεῖουικθ] ὕο τη6, δηᾷ 1,1 μὰν τηδ48 10,Ἠ ΤὨΘΙΘΙΟΙΘ, 

ὈΘΠΟΪά, 1 δῃὶ ἀρδϊηϑῦ ὑπ66, δηᾶ δρδϊηβῦ [Ὡγ βύγθδιῃβ, δῃὰ 1 ρσῖνθ ἴῃ ἰδηὰ οὗ Εργρὺ 
ἴοσ ἀδβογίβ οὗ νψδβίϑθ οἵ ἀθϑοϊδύϊοῃ, ἴτΌσῃ ἡμῖραοὶ ἴο Κ΄ΥΘη6 ἕω δα ὄνθῃ ἴο 

11 186 Ὀοτγάριβ οὗ ΟἸβῃ. Εοοῦ οὗὨ τηδῃ 8}}8}} ποῦ Ῥ888 ὑῃσουρῆ 10, ἀπὰ ἰοοῦ οἵ Ὀεδβῦ 
12 6}}4}} ποῦ ρδε8 ὑμγουρῇ 10, δηὰ 1 5841] ποῦ Ὀ6 ᾿ππδρὶνεα [ΟΥΌΥ γοϑιβ. ἀμπὰ 1 ἢδνθ 

στο (Π6 ἰαπὰ οὗ Ἐργρὺ [(] ἀοδβοϊαύϊοῃ ἰῃ ὑμ6 τιϊαβὺ οἵ ἀθβοϊδῦθ ἰδη 8, δὰ ἰΐβ 
οἰδ᾽685 8}}4}} "6 ἀθβοϊαίθ ἐὈσΟΥ γοδγβ ἴῃ [Π6 τηϊαϑὺ οὗἨ ἀθβοϊδῦθ οἰΐ168, 8η6 1 ἀἴβρθῦβθ 

13 Ἐργρὺ διβοηὴσ ἴδ μοδίμθη διά βοαιίεσ ἔμθπὶ ἴῃ [86 Ἰδηάβ. ΕῸΓΣ {Π08 βδι (ἢ [86 
1ωοτὰ Φοδοναῖι, Αὐ {π6 ομὰ οἵ ΤΌΣΟΥ γοϑτβ Ψ111 ραῦμοῦ Ἐργρὺ ουὖῦ οὗ ὕΠ8 Ρ6Ορ]68 

14 τ] Υ (ΠΟΥ οσθ ἀϊβροσβθᾶ : Απάᾶ 1 ἔσσῃ ὑ86 ΤαΊβοτγ οὗ ργρί, δπὰ Ὀσγὶπρ ὑμθπὶ 
ὍΔΟΚ ο ὑμ6 ἰαΔπὰ οὗ Ραΐῃτγοβ, ἴο ὑἢ6 Ἰαηά οὗὨ ὑμοὶν ὈΪΓΌΝ ; δηα ὉΠΟΥ͂ ἀγα ὑπο γα ἃ ΟὟ 

1δ Ἰπράομῃ. Τίονοῦ ὕῃδη 86 Κἰπσάομηβ 8}}8}} 1Ὁ Ἀ6, 8πα 10 84}} ποῦ 11 1086] ἊΡ ΔΗΥ͂ 
ἸΩΟΤΘ δῦογθ {86 μοδίμϑῃ ; δπᾷ 1 αἰτη! δἢ ὑμθπι, 80 ὑμδῦὺ ΠΟῪ ἀο ποῦ τι]6 διποηρ, 

16 186 Ποδύμθῃ [πανθ ἀοπιϊπίου ονοσ τπ]. Αηὰ 1 8118}} ὯῸ ΙΏΟΓΘ ὯΘ [Ὁ ΘΟμἤάθηοθ ἴο [ἢ 
Βουδο οὗὨ ἰβσϑϑὶ, ἃ σϑιῃθηι ὈΓΆΠΟΘΙ ΟὗὨ ̓ πἰαυγ, τ ὨΘὴ ΠΟΥ ὑΌ ΤΠ δέου ὕΠΘτὰ ; δηὰ ΓΠ6Υ 

17 Κπονν. ἐμαῦ 1 δαὶ 86 [τὰ Ψ6ἤοναῃ. Αμά [1Ὁ οδῖὴθ ὕο ρ888 ἴῃ ἴῃθ βενθὴ δῃάὰ 
ὑνθη οί γϑϑσ, ἴπ ὑπ6 ἢγβὺ [πιοπελ], οα ὑΠ6 βγβῦ οὗ ὑῃθ τηοηΐῃ, [6 νγογτὰ οἵ Φοβονδὴ 

18 οἄτηθ ὕο τη6, ΒΥ], 0. οὗ τδῃ, ΝΟΡΌΟΒΔάΠΟΖΖΑ ὑμο ἰηρ οἵ ΒΑΌΥΪΟΙ ἢδ8 
οϑιιϑοά ἩΪ5 ΔΥΤΗΥ͂ 0 ΒΘΙΥ͂Θ ἃ ρτοδῦ ΒΟΥ 06 ραϊηδὺ ΤΎΓΘ: ΘΥΘΙΎ ᾿6Δα ὈΘΟΔΙῚΘ ὑ8]α, 
δηἃ ΟΥΘΓΥ ΒΒΟΌΪ ΘΓ ρθο]θα ; δα ἴῃ γ6 γγχὴβ Ὠοῦ ΤουΑΓα 0 Ὁ αἴτῃ 8πα ἢΪ8 μοϑβὺ ουὖ οὗ 

19 Τγτὸ ἴογ ὑμ9 νου, πῖον. 6 μ85 στοιυρηῦ ἀσαϊηδὺ 1Ὁ [μι οἱ}]. ὙΤΒΘΡΟΙίΟσο ὑδ8 
δ} (Π6 Ιιογὰ Φοδονδι, Βομῃο]ά, 1 σῖνο Ναουμ μδάηθζζας ὑμ86 Κιηρ οὗ ΒΑΡΎ ]ΟΩ 
16 ἰαπὰ οἵ Ἐργρύ, δῃὰ ἢθ ἰδκθϑ δΎΔΥ 105 ὑπηλαϊῦ, ἀπά Ρ] Πἀογ8 108 Βρ0]}, δηα 

20 β61Ζε8 108 ῬΓΘῪ ; δῃᾶ ἰὑ 18 ἃ γονγαγὰ [0 ἢἷβ οβ. Αἱ ἢ18 ΪγῸ ἔογ ψ ὨΙοἢ Π6 ἢδϑ 
σου ρἢὐ δραϊηδὺ ἰῦ [{τ6], 1 ᾶνθ ρίνϑη κἴτα [Π6 ἰδπὰ οἵ Εργρῦ, Ὀθοδιβθ ὕπο ν ἀϊά 

41] [7 ἔον Με---δοηΐθηοθ οὔ [86 [ογὰ Φοιοόνδῃ. [Ιἢ ὑδδὺ ἀΔῪ 0711} 1 τηδῖζθ ἃ βόση ἴο 
πα ἐστί ἴο ὑπ6 ἢουιβθ οὗ 5186], δπὰ 1 ν1}} ρῖνο 86 ὑλθ ορϑῃϊηρ οὗὈ [868 τηουΐὰ ἸΏ 

ἴδ6 τηἱ δύ οὗ ἔμθπὶ; δῃὰ ὑμ6γ Κηον ὑμαῦ 1 Δτὰ Φοθονδὶ. 
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νον. διννιν μα τ΄ μννθ,-- 
ον, 2... στηρισον τ. σροσωτον--- 
γον. 8.. 
νεγ. 4 
νετγ. 

νας. 

. ταί σαγίδας.. 
ὅ. παι πκαταβαλιῳ σεν ταχιι κ᾿ παντας-- 
1. ϑυρυῖ.: 

.. ἐμοὶ εἶσιν οἱ πσόταμοι καὶ ἰγω ἰφοίησα αὐτοὺς. 
.« της λέσίσιν σου προσκολληθησόνται,. 

. Τῇ χωρι αὐτῶν, ἰθλασθης, κ. ὅτε ἱπιπροτησεν ἐτ᾿ αὐτοὺς σασα Χχιρ κ. ὅτε ἱσανεσαυσαντο ει σι 
συνέτριβης κ. σννέπλαφας αὐτων.--Ὑ ]κ.: ... εππάκω. .. εἰ ἰασεναμέ... 4“ἰ αἰμεοϊνίεἰἑ οὐτπες το ἐογιι. 

γὲγ 10... .. καἰ ἑξι σαντας τ. σοταμους σου. 
(π οἰ μαΐηρ, σίασΐο αἀἰδείραίαπι α ἔαντε ϑγεμ --- 

γον. 12... .. οἷς ἐπωλειαν ἐν μέσῳ τ. ἰρημου, 
Μεγ, 14. ϑορῖ.: .. 

γεῖ. 1δ. σαρα σασας τ. ρχας. Οὐ μη. 

.. εἷς ἰρημον κ᾿ ῥομφαίαν κπ. ἀσωλωαν αἷτο Μ. κ«. Συκνιε-- οϊξ.:.. 

.... αἰφανίσμος ἰσται--: 
. 5α! κατοικιῶ αὐτοῦς .. . θεν ἰληφθησαων---κ ἑογναὰ παίἰνίἑαίίε ἐκμω--- 

.. τοῦ μὴ εἰνοω αὐτοὺς σλμόνας ἰν-- 
εν 16... ες ἐλειδα ἀναμωμνησκουσαν ἀμαρτιαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀπολουθησιω ὀπίσω τ. παρδιων αὑτων---ἀσοεπίοε ὑμώμαὶ, 

φναίεπι. οἱ ζεσίαπί εἰ δέρμα» δυε ;-- 
γεν. 17... 0... μα τ. μῆνος τ. σρωτου-- 
ον. 19... .. το σληϑὸος αὐτης -- 
Μογ. 20. '᾿Αντι σ᾿ λειτουργμας αὐτου ἧς ἰδουλευσιν--... 
Ψαγ. 2]... 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ. 

ἴῃ τοΐϑσθποθ ἴο ἔθ δηθὶ - Ομα] θα οοδὶ ἐτίοη, 
Ἐδγρίν 88 ἴδπ6 ἸηΔΙΠΒ[ΑΥ͂ οἵ (Π0 υηάεοτίακίησ, 
ΒΟΥ ἔογτηθ [86 οοποϊιβίου. οὗἨἁ ζο86 ῥτορβιεοῖθθ 
ον Βα ἢ ἃ8 Ὑ6186 ψἱμουΐ, Βαϊ ὀνθῃ αρατὲ 
ἔτοτῃ 818, {πιὸ δἰ η βοδηοο οὗ Ἐργρὲ, ἃ8 τὸ] ἴῃ 1ξ8 
δΔηϊΑρΟΙ 810 ἰἴοῃ ἤο ἴ6 Οδαΐάθαῃ ἸποΠαΓΟ 
88 ἴῃ 105 το]δί!οη ἤο ἐῃ 8 Ρ600]6 οὗἨ αοά, δηὰ {πογό- 
ἢ ἴο [Π6 που] ἴῃ ζόπογαὶ, ἀοιηδηάοὰ δὴ δὰθ- 
αυδῦο ὑγοαϊπηϑηΐ δὖ [ἢ 9 6]086. 

όοτβ. 1-Ἰ6. Ουἐέϊηε φῇ ἰλ6 Ῥγορῆεον αδ α τολοῖε. 
οτβ. 1, 2. Α8 ἴο ἰΐπηθ (Β.ο. δὅ88 3), ἐπιῖ6 ἤτοῖ 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Ὁροὰ Ἐργρῇ ροθ8 Ὀεοίογο οἷ. χχνΐ. (ἔπο 
τη ῃΓἢ 9, οἰ ἴθοη ἀδγ8, ΒΟΗΜΙΈΡΕΙ). ΤὨδὲ ποῖ- 
ὙΠ Γβιαπάϊηρ ἰὖ ἰ8 ρἰδορά Ἰαΐοσ, βῆοννα [ἢ 8 Ροβ οἢ 
οὗ Εαγρί δ [26 οἷοθα 18 ἰο Ὀθ θὰ ἃ8 8 1ῃ- 
ὑδη!οη 8] ΟἿΘ ; ΘΟΙΏΡ. 6180 γεῦβ. 18, 190. Ηδηρθί. 
ΓΟΙΊΑΓΚΒ: “ΤῊΘ ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂, 88 ΔΡῬδὰγβ ἔγοτῃ οἷ. 
Χχίν. 1, ψὰ8 ἀθ]νογοὰ ἀυτγίηρ {Π6 βίορα οὗ ετα- 
βαΐθῃ. Τὴ6 οσοδβίοῃ ἰ8 (28 ἢορθ οἵ τον ΤΥ 
τπγουσὴ ῬΏΔΓΑΟΙ. "ἢ (ΒΟΗΜΊΕΡΕΗΕ : δβὶχ πιοῃ! 8, 
ὀχοορῖ ὕπγθθ ἀδύβ, Ὀϑίοστθ [86 ἰδκίηρ οὔ [86 οἱδγ 
(ον. χχχίχ. 2), ὁη6 γ88γ δηὰ ἔνο ἀδγβ ἰδ [86 
ῬΓΟΡ θ᾽ 8 τηου ἢ μδὰ Ὀϑθῃ ϑῃαὺ ἔογ μἷβ Ῥρβορ]θ.)--- 
γεν. 2. ὧν ἽΣΒ Ὁ, εἰβονθογα τὶ ὃς; ἴου 
Θχδμ! 016, δ οἷι. νἱ. 2.--- 5, 186 6116 οὗὅὨἨ 4]} 189 
πϑῦνε Κίηρβ οὗ Ἐργρὶ ἀονῃ ἴο (η9 Ῥεγβίδῃ {ἰπιθδ ; 
δοοογάϊηρ ἴο Φοβορὴυβ δηὰ ἰῃς Οορέϊο, 88 τω ποἢ 88 
ἀίπρ (οοτρ. 1Β, Ὀυΐμο6); ζ6Γ. ἤν. 80, Ηορδνὰ. 
ΤῊΘ ὈΤΟΡΒΘΟΥ, ἰῃ δοοογάδῃσθ τὶ ἢ 1:8 ρΘΏ6ΓΑ] οἢ8- 
ΤΔΟΙΟΥ, βίγοϊο μεϑ ΟΥ̓ΘΓ Ἰκΐῃηρ δηὰ Ῥδορΐὶθ, ΟΣ ΠΊΟΓΘ 
ῬΓθοίβοϊγ, ὑΠπ6 Ἰδηὰ. 

γεῖβ. 8ὃ- θα. ΤὨϊΒ ρογέϊοῃ ἢ88 γεβϑρεοΐ ἰο ἐδ} Κίηρ 
οἵ Ἐργρί.---Ὦ 2), ΟὨΪΥ Βδσθ, δοοογάϊης ἴο Θεβθη. 
8 ΤΏΘΓΘ ΘΟΓΓΆΡ(ΪΟΙ ἴον 3) ; δοοογάϊηρ ἴο Ηθηρβί. 
ἰμ θΠ ΟΠ ]Ὺ [Π6 ρέων. πιαλοδίαἰεδ ἴτοτη ἸΏ Ξ 25: 
““ ποθ [88 ἀταροη Ὀ]Ογ8 Ὠΐτηθ6] Γ Ὁ 80 τηυοῇ, 
Βοίβ ἈΪΠι56}7 ΤΟτίἢ δ 1η68 ἰάθαὶ οἵ κῚ ἀγαροηδ.᾿" 
ὙΥμδῖ 18. τηϑδῃῦ ὈΥ̓͂ ἰζ ἰδ πο στεαΐ 5θ08- 8} ΟΥ ρτϑαὶ 
Βογροῦ, Ὀὰϊ ψηδὺ γ88 80 ἀἰβιίϊποιίνο οἵἩἨ Ἐφγρξ, 85 
80 δ {40]6 ἴοτ (ῃ6 ἀδϑβοτὶ ρύϊοη ἴῃ γον. 4, ἐπθ 
ΟΤΌΟΘΟΟΣΘ; ΤοὉ χ])., χὶὶ. 9δ, 26. ΕῸΓ ἃ ΦΆΓΓΒΟΥ 
ΒΥπ| Ὁ. 1104] Δρρ)]οαίϊοῃ οὗ ἰδ ἰάθα, οοπῖρ. 188. 
Χχν!ὶ. ; Ρβ. Ἰχχῖν. 18, 14: ον. χὶϊ, (5 --2»-- 
σωνω, ἴο ίτοίος, οὗἉ [Π6 Ἰοῃρ-δ γε οἰηρ ὈΟΑγ ; 4180 
οἵ {{π Ἰοηνσ-ῥγοϊτβοϊθα βοιπὰ, [86 ἰδοκα).)--- ΤῺ 
ΘΟΙΒΟΙΟΙΒΠ638 Οὗ ΡΟΥΤΘΙ ΟἹ {Π6 ρατί οὔ ΤΠ 6 ΡΏΔΓΔΟΙΒ, 
ἘμοῖΓ ᾿τίὰ6 οἵἩἮ βῦαυ, 18. Ὑἱβ: Ὁ] θχργοββοὰ ὉΥῪ 3 
(οἷν. χὶχ. 2), [1:9 δϑοῖιτο γοδὲ, [δ πη ἰδία ει οοτ- | 

ἐπεγοίωϊ ἐἰδέμς (230) εἰ ορεγὶ φωο δεγυῖνί--- 
. ἄνατιλει κέρας παντὶ τ. οἱκῳ--ρυωϊαδί! οογπα. 

Του Ὁ]0 Ἰαἷσ, δὐδοσ ἐΐΐ6 Ἰδοῦ οὗὁἨ ἐδ Ἄτοοσάῖο, 
δηὰ ὉΥ [9 ὨΘΆΤΟΡ ἀδδίσηδίίοη : ἐπ ἐμ χοἱοὶ οἵ με 
βίσθϑιμβ, “δὴ (Ἴ}2.) ΟἜΒΕΝ. : δὴ Ερσγρέίδῃ ποτὰ, 
οἱ ἴμ6 Ἐοθοιία ἰηϑουρ οι, )0γ---θτα οὔ [86 (ϑοτοη) 
ΙΤΩΒ οὗ ἐμ6 ΝῚΪΘ (188. νἱΐ. 18), οἰβούθοσε οἵ ἰὼ 
Ο8}415, ἤδη [ΒΟ86 8.ὲ οὐ]οὰ ἢ. 2). Τῆὸ Νῆο 
ρος Ὠοαχί οὗ ι," ἡ δοοουπί οὗ π οὶ μα 
ΟΠΟΌΪΓΒ ῬΕΓΟ οὗ οἷα γαϊὰ ἴο ἱΐ, πῃ Ὶ 

[6 ἰκἴηρθ, στ ἀρύοαι ἢ “88 μὴ πο 
ἔδυ ΟΣ οὗ 4}1 [Πδῇὲ οχὶδίϑ᾽ (ΟΒΑΜΡῬΟῚ10Ν). Αβ ἢ» 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΒΔγ8 ΤΩΥ͂ δίσϑαιι (οἷν. χχυῖ, 2), ἰδὲ ὁ 
ΤΩΔΥ͂ ὨΟΐ ΤΩΘΓΟΙῪ Ἰτηροτί [δὲ 1 ὈΟΙΟΩ ΡΒ ἰο δίπι, 8 
Μΐ8 Ῥγορογῖυ, Ὀὰ: ἱξ ὈΘΙοηρσ8 ἴο τὴς οἵ τὶψδί, οἵ 
80 παὶ 10 οαπηοῖ Ὀ6 ἴδίκθῃ ἔγοτα π|ο--- ποείοῖα 
ἸανᾺ]Υ δῃα ἰῃ Δ] ΘΠ ΌΪγ. [1 σίτοβ ὀχργεββίοη ἴο 
[89 Ἰουὰ Ὀοαϑὶ οῃ ὅπ στοιῃὰ οὗ πδίτι ὮΝ 88 
ἔνοτῃ ὈγΓΐπηθναὶ ὕἶτηθ δῃὰ [ῸΓ δσὸσ : ἴῃ πρϊοῖ 11 
186 ποαϊμθη δ σοηϊγαδὲ ἴο δε βουὴ, π’ῆο δἰοῆο ἰ5 
ὈΠΟΒΔΏΡΈΔΌΪΕ, οἴθγηδὶ, ρνοβ δπὰ ἰδκοα δοογάϊπς 
ἴο Ηἰβ ν}}].--  », εὐδιδὺ (ΝΣ), ποπλ, 8θ80].), 
παῖ ἢ εὰ πιβὰθ ὨΪπ)801, π αἰςῖ, αραγὶ ἴτοιῃ (89 
ἰδοῦ [δῇ 186 18}8 Ὀοαϑίδι οὗἩ Ὀοϊηρ ἘΠ 6 ΟἹ ἀδδὲ 
τ (ΗΈΒΟΡ. 1]. 2; ὈΊΟΡΟΒ. ἱ. 10, 50; Ρματὸ ἐπ 
7 η5.}, δοσογὰβ ν78}} πὶ ἢ [η6 Εργρίίδη ἀεϊδυδῆοο 
οἵ 7.6 Κίηράομμ. 80 ὑροῦ ἰδῈ Ἰηοπαπιοηίβ τῃ 
ἸΏΡῚ ΕΥ̓́ΘΥ Δ.Θ ΓΟΡΓΟϑθηΐθα 88 ᾿ηθο ηρ ἴῃ (80 
ἰϑἴ Ὀοίογε ἐμ6 Κίῃρβ. ΤᾺΘ εἰνπεὶρ. κεῖτη ον 1.15 

τ ΟἸἱατΙν Ἐσγρίδη--- το ἢοΐ πδ ΒΡΠΙΙΣ 
ἔτοια ἐδ ἐπ τὰ Ὀαυΐ ἜΘ ΓὨδιηβοῖνοβ ροίδ οἵἉ ἰδ 
ἰαπὰ (ὈΌΝΟΚΕΒ, Ηέ. 9" Απιῤφείῳ, ἱ, 150). 
ΤὨΘΓοΐοσθ, 85 ἴμ6 κίηᾳ οἵ ΤΎΓα (οἷ, χχυί!. 3) 
ΜΠ Ηἷ8 ροάϑ᾽ ϑοὰΐ δβϑδσίβ Ἀ18 ἀἰνίπίξν, δὸ ἀρεδ 
1.6 ἘΠΙΚΟΙ Ἢ νι 8 δίγοαιω δἱ Ἰοαϑὲ [δ 
ἱπάθρομάθηοα οὗ Β}Ὺ οὐδοὺ οτίφίη τῷ ψμδὶ 1 δι, 
[88 ἀπ 1 οὗἁ πιγ8017, ΟἿ, Ἧ6 ΓΩΔΥ ἴδῖζο δε εχ 

85 ΘΠ νΑ]θηΐ ἴο οὖ, ἴου σοι, Βονσενασ, τας. 9 

σοδημοῦ Ὁθ6 δἀἀυοσρά, δηὰ τΔΒΙοΟὮ σαπηοὶ 6 ππάδ» 
βίοοὰ νυ Ηδᾶν. 88 υιδδηϊηρσ: “1 ὅδγτὰ βοουγοὶ 
ἴον πιΎβ {18 ὈΪΕβϑί ὨρΒ, " ΟΥ, 88 511}} τιοσα ΒΙΤΟΗΡῚΥ 
Ραΐ Ὀγ ΗΙΖὶρ : “1 Βᾶνϑ πλδᾶς ἰΐ ἴῸσ μι6 ἴῃ 8 πρὶ 
σομαϊτίοι,"᾿ ΧῚ 18 σ8 418, διὰ ΒΔ ἢ Κυ)οπίβ, 31 υἱο 68, 
οἴα., 88 ἴη6 Ὠυΐοῦ 4130 αν ὈΘΘῚ Πδιηθα ἐδὸ οΓθλ- 
ἴοτβ οἵ ἰμεῖὶγ Ἰαπὰ, [Τάᾶγρτπὶ Φοπαίδδῃ : ἸΝΕΙΗ͂Ν 
ἐδὲ τερπηι, εἰ ἐερο διειδ)μιραυὶ ἐμ μα.} ΦΈΚΟΜΕ: Ἦς 
ὑγιδίβ ἵπ [89 ῬΘΟΆΠΑΥ ονογῆονίηρβ οἵ με ΝΊ]0, 
σΉΙΟΩ ὈΘΙοΩσΒ ἴο Βίπι ; ἘΠ6 ταὶπ οὗ μδάνθῃ ἰβ οἵ 
ὯΟ τῃηοπηθηΐ [ΟΣ Ὠἶτη, Τθ18 80 1Π6 οἷα ἐχροβῖϊο! 
οἵ Ηοτηεγ υπάογϑιοοά ἴπ6 δωσεςιος οὗ {86 “΄ 
ἴοϑ,᾽ ἐ.6. ἴη0 ΝΊ]Ο, οὐὗ [Π| δηπιαὶ ἀρ ἀῥαμ 
(Οαάνψδ. ἵν. 477). [πα [8 δρμ!υβοη ἰο ΡΒ 
ἈορΡΒ τὰ (Αρτίθδ), [86 ποΐϊοα οἵ Ἡετοάοίῃβ ἰδ 6}. 
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ταοίογβιϊο, ἰπδὲ ἢ9 Τποῦσιῦ ποῖ πο. [Π6 ῬΟΟΣ οὗ 
ΤΏ ἢ ΠΟΥ οὗ ροὰϑ σου] ἀἐΒίΓΟΥ ἷ8 Κίηγσάοιῃ (ἰϊ, ο. 
169). 

γεσ. 4. Τ16 δἰη τοίοιτοὰ ἴο ἰβ (ο]ονοὰ ὮΥ͂ ἃ 
ΟΟΥΤΕΒΡΟΠἰηρ ΡΠ Βητηομῦ, 88 ὑΠ6 ΓΠτοαίθηϊηρ ἰδ 
εἰνοι ἔουιἢ, ὑπαΐ ἤσομι Ὀοΐι Κἰπρ ἀπ ρϑορὶδ {π6 
ξιουπὰ οὗ {ποῖ γγὰθ δηὰ Ῥγοβρου Υ βῃουϊὰ 6 
ἸΔΚΘῺ ΑἾΤΑΥ. --- 16 “ὁ ΘΠ οΙὰ 1 οἴη ἀραϊπϑὺ ἴπ66 ᾿" οἵἉ 
γα. 8 οχρ]οαῖεβ ἰἰθο], --- ὩΠ, Οετγὶ ὉΠ, 

ἔτοτῃη ΠΣ, τη, δύο 88 ἷ8 μι ἰηΐο [6 ἼΟ96 

οἵ Ὀεοασίβ, ΟΥὁἩ δῦουϊξ [86 πιοϑῖ ἰδπάον δηὰ 808- 
ΘΟΡῚΌΪ6 μαγίϑ οὗὐἠ [6 δὰ, [Ὁ ἰδιηΐηρ {ΒΘ ΙΗ. 
ἨΕΝΟΤ.: “484 ἀου]ὰ σης," ἱπὰ {μ6 04], Ι{|κθ 

Ὁ ΠΡ, 80 ἐμαὶ θοῖῃι Βαϊνεδ ὁοΐπ τοροίμον ἱπ [ἢ 
ΤΩ Ὁ ἢ (ΘΟΏΡ. οἷ, χὶχ. 4). ΒΕοβομιῃ. πηάογβίδηαϑ ἱϊ 
οἵ {ἰ6 Ἰοο ΚΒ, ὈΥ͂ ὙΠ οἢ, δοοογάΐης ἴο Ηετοάοξιϑ, 
ἴδε στο Οὐ 68 ΤΟΣῈ ἴα κοῦ (Τοῦ χ]ὶ. 2). --- Τὴ ἤ8} οὗ 
86 ΔΙῚΠ8 οἵ ἴπ6 ΝΊ]6 δἰ ση Υ̓ 086 ᾿ἰνὶπρ δηὰ ν16}}- 
οομα! ομοὰ Εργρίϊδηβ 1 βΌΠΟΓΑΙ, 0 Ὠδὰ [6]1 
ον Ἐπ λῥας 1Κ6 ἐμ ἴῃ {86 πὶ Ὀαΐ Ὑ676 δἷὰ 
ἴο ορὰ ὕροῃ ΑΓΥ͂ ατοιιη 11ΖΙΟ: 5Ρ660ὶ 
ῬμαΙΡΟΒ Τη ἢ οἵ ἀβῷ ΦΟΝΑΤΗΉΑΝ: εἰν μεποὸ 
διὰ ΠΟΌΪ68.--Ἰ ΠΡ Ἵ, ὁ. 11, 26.---Εον Ῥ5ἼΝ, 

ΒΌΡΡΙΥ "ὴκξ.---Αβ ὕο νήβδῖ δἰβίου αὶ δἰ μη βοαί θη 

ἦθ ἴο Ὀ6 ρᾳΐ Ὅροπ ἴδ6 ἰιπαρο, ΜΈΪΟὮ ἰ8 οὗ δ φαϊΐθ 
ΠΟΙᾺ Κὶηά, ηὴοὸ ἱηαϊοαϊίοῃ ὙΒαίοΥοΡ 18 σίνϑῃ. 
αἰ 866 ἐπα ΠοοῦΣ 4] Κοβδοιϊίοηϑ, Νο. 2.--- ογ. δ. 

Τμο ΣΙ ΔΟΥΤΘΒΒ ΓΟΥΤΩΒ, 88 ἴο {π6 86η86, ἐδ 6 6ο0ῃ- 
ἴταδὶ ἴο τηἱρηὶξ δηὰ ῬοΙῺΡ δῃά 4]] βοτῖ οἵ .δουηά- 
δησε; 89 ἴο ἴῃ6 βσαγε, 1 18 ἃ σοῃῖγαβὶ ἰὼ {86 ΝΙ ]6, 
ὙΔΙΟΒ ἰογπιθὰ δὴ οδδ]8 πὶ ἰ.6 τηϊϑὺ οὗ [Π6 τ ] 6Γ- 
688, Ὀθΐης ϑεουτοα ὉΥ {6 ποὶρΐϑ οἡ {Ππ6 τνρϑῖ 
δραϊηβῦ ἴΠ6 ηυϊοίκθαῃβ δα δβίοστηϑ οἵ ἔϊ6 στθαΐ 
ἀόβεγὶ, δῃὰ βορδγαϊθὰ ὈΥ {π6 τηουηΐδίηβ οἡ [δ6 
δδβϑῖ ἴγοῖὰ ἴδ ΤΟΟΚΥ ο1Π}8, 16 ἀοβοϊδῦβ ρ]αΐηβ, δπὰ 
ΒΡ} «ἰονη8, ΤΏ ἐντὶ ραοη οὗ ἴΠ6 ρστουπὰ 1 
οοηϑοηιδηοθ οἵ ἴπΠ6 ἀρυῃάδηϊ παῦοτβ οἱ {1:6 ΝΊ]6, 
ἜβΡΘΟἾ8}}} δὲ [810 δοδϑοὴ οἵ {116 ὙΘΑΣΪΥ ονοτβονίηρ, 
ἴδ Ἑσοο]ηρ οὗ [6 ΔΣΠΟΒΡ ΘΓ ΡΥΘΟΙΘΟΙΥ δὖ {116 ἐϊπ|θ 
πΠ 6 [86 Πεϑδί ἰ8 ἴοϑί, 8.6 [8 ἸΏΟΥΘ ἱπηρογ- 
ἰαηῦ, βίποθ ἴηθ Ὀ]06 δἀηὰ δβηϊηϊηρ Ποδνθὴ ἰϑ ΠΕΥΘΡ 
Ἐροι Ὁ] ὈΥ͂ ταὶ η-οἱουαβ, [Π6 Ποῦ 8 ϑίσοῃηρ, δῃὰ 
186 οι [ἢ -ν δ᾽ ρ8168 βοτηοίτηοα ἀσῖ το ἴῃ9 βαπὰ δὰ 
ἀυδὶ οἵ ἴῃ ϑαθδτα οὐϑν {8.6 ΠἸΌΥΔΗ τηοπ Δ: ἢ8 88 
ἴα 88 ἴἰ86 ΝῚ]06, (“Ἐργρὶ ἰϑ9 ἃ ἰἸαπά τἱζμοιΐξ ταΐη, 
ὙΠ ουῦ δργίηρθ, τ ἱοαΐ τοίγοδιἱηρ μά 8, τ 0ἢ- 
οὐζ Δ᾽ ΟΓΠΔΙΠς δοδϑουδ. [Ιηδίοδὰ οἵ [μο686, ἢον- 
ΟΟΓ, ἰδ ῬΟΒΘ65868 8 [ΘΓ ]16 ϑίτθδη, ἡ ἰοὰ. Β88 ποῖ 
5 16 ρου θασῃ. [πὶ {Π6 ἔΔΓ-ΓΟΔΟἰ ἢρ᾽ ΘΧΡΘΏΒ6 
Οη6 5068 ΟἾΪ {π0 ἀοιὰ φΙ]ΘΓΏΘΒ8; Ὀὰΐ ἢ 8ῦ- 
Ργοβοιίησ ἴΠ6 ΝῚ]6, 64}]} ἰ8 Π{{8 ἀπὰ τῇ. 8 
6Δ1η6] οὗ ἴ0)6 ἀδβοσί βοθηΐβ ἴ86 [τ 8 ΝῚ]6 δἱἷσ δ [86 
ἀϊεΐαποο οἵ ἢ6] ἃ ἀαγ᾽ 5 ἰοιγπου. Τὴθ ΑΥ̓ΔῸΒ 66]} 
τ Βαοὶισ, ἰὴ 868; ἰδ 18, ΠΟΜΘΥ͂ΟΣ, ο.6 ΟΥ̓ {86 
βτοαϊεβὶ δῃά Ἰοηροδί σίν ῦβ οὗ [8:6 φαγί, ἴο Ὀδ ΘΟΙὰ- 
Ῥαγοὰ ψπ τ [η6 ΑἸηδζοι, ΝΜ θεἰΒθρρὶ, δηὶ Ὑ δη189].᾿᾿ 
--3Ὲ}ρΡ.) Ηδρῃοθ, ἴοῦ ἴπο ΨΟΥΥ Γϑθαϑοὰ ἴμαὶ ἰΐ 
τοοϊζοιδ [561 ἀἰδίϊησι  Βῃοα, 889. ζοσττηΐηρ 8 το ῃ 
οβϑὶ8 οἵ Ἰηχυγίδην [ὈΥΠΠΥ δπαὰ σΟΟ] 688 ἐπ {δ 
τηϊ 5᾽ οὗ ἃ Ὀομ 1689 ψναδῦρ, ὑϑπουδὴ Ὀγίηρδ ἰΐ ἰπἴο 
ἴδ σ  ] ἀ τη θ88 οοπἀ τἶοη. Α ἀθόροσ ρᾶχα]]οὶ, 
ΒΟΓΘΥ͂ΘΤ, αἾ80 1166 ἴῃ {}}8 τεϊοραϊίοη ἴο 186 ν]] ἀοτ- 
5688, ἴῃ τοσροοῦ ὕο {πο ἀϊνὶηο χιυϊάϊηρ᾽ οὗ [5γ86] ἱπίο 
186 πὶ] ἀογηο88 ἤδη [5186] σϑτηο ουὔΐϊ οὗ Εργρί.--- 
“Ὅροῃ ἴδε ἴδοθ οὗ ἴπθ 86]}} ᾿᾿ τησᾶπ8 ἴΠ6 Β8Π|6 88 
“16. Ὑ ΘΓ 688 ; " δοοοτάϊησ ἰο Ηρηρβί.: “188 
ρθη 6] 85 οοη ταβθα τ] ἢ πο ϑρὶοπαϊά τηδὺ- 
δοϊουτηα ἴῃ Ὑγ οἢ) [ἢ9 Ρὕδῃ ῬΏΔΓΔΟΝΒ ὙΘΓΟ 
ὑπιγοὰ ἴῃ [16 {1π168 οὗ {16 1Ὁ ρίοῖγ." Νοῖ ουθῃ 88 

ΒΟΒΟΊΓΔΌ]ς ὈαΓγα] που] ὰ Ὀ6 σίνθη ἶπὶ (ΤΑ ποῦν). 
Αἴ 41} δνοῃπΐβ, ἴῃ [86 Ῥ]δὸθ ΨΏΘΓῈ ἢ ἴα]]8, {πιο ΓΘ 
.6 τοδὶ 8 ̓ γίηρ ; διά, ἱπάθοα, τυ ιαὺ ὈΥΘΥΪΟΒΙΥ͂ 
ὝΘΓΘ Βαραγαΐθ ἔγοιῃ ϑϑ ἢ οὐ γ, π|00 δηα ΘΥΘΧΎ 
ἩΔΉ, πον οοπια ἴὸ Ὀ6 πὶ ρα 'ῃ [δ6 ΓΟΡΓΘΒΟῊ [δζνα 
ῬΘΙΒΟῚ οὗ ἴδε Κίηγ. ““ ΕΥΘΥΥ οὯ6 οὗ ἢὃ19 ἀδοδαβοα 
8110) 6οἷ8 νγαϑ, 88 ἰδ ΤΌΤ, ἃ ρδγί οἵ ῬΒδγδΟΝ, 88 ἱπ 
1:6 τοῖσϑαϊ το Μοόβοοῦ ΝΑ ΡρΟ]Θοη γγ1ἃ8 866} ἴῃ 
ΟΥΟΙΎ ἀοδὰ ΕὙΘΠΟΒδη " (ΗΠ ΡΝα8Τ1.). ΤΟΥ͂ 810 
ΘΙ ΤΡΙΥ δραπιοποα ἴο ἴῃ6 ΠῚ ΘΓΏ688 ; 6 Πο6 ἔπι γθ 
8 οι πὸ ρα μουϊηρ ὉΡ ἀπ ΟΑΥΤΥ Πρ ἀνὰ (8) Σὲ), 
πῸ Ὀγϊπρίηρ ὑοροῖμος (72). ---Οὐταρ. Μαῖί, χιΐ, 
47 8..---ὅεἾ. θα. Α Κπον]οᾶρο τ ΒΟΝ 18 [ὴθ ΥΟΙΥ 
ΤΌΨΟΙΒΘ οὗ ὙΠδΐ γγὰ8 ἀἰβιϊ ηουγον ΕαΥΡδη, δοοοσὰ- 
ἱης ἴο ψΒίοἢ [86 ῬΒΔΓΔΟῚΒ τγογθ Ὠομουγθα, οἢ [116 
ἹΠΟΠΟΠΊΘηΐ8, 88 “ἴΠ6 Αἰβρθηβοιβ οἵ 11{6,᾿ [89 
ἐέρν Γ. νη ρ, "δα διι0 } κα, (Οοωρ. [6 Ποβεοίία 
᾿ῃβοτὶ ρἐοη.) 

γαβ. 6ὁ-12. ΤῊΪβ8 βϑούϊομ [88 δα αο ἴο {110 
Ἰαηπᾶὰ, Τὴο τνογάϑ: 811 [89 ἐἑῃπορίξαπίβ οὗ Ἐσγρί, 
πηράϊαίο [86 ὑγτδηβί ου ἔτοτῃ [86 Κίηρ ἴο ἴμ0 Ἰαηὰ, 
-ὙἼμὸ 20 ὁδὴ ΒΟΔΡΟΘΙΥ Ὁ6 ἴπ6 τόϑϑοὴ ἴοσ [89 
ἴδοϊ οὗἩἨ 186 Ἐεγριίαι Κπονίηρ αοά ; Ὀαΐ [818 
ΒΕὨἴΘΏΟΘ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ὈΓΘαΪτΒ ΟἹ Ὠετο, δῃ ἃ ἃ ΠΥ 50ῃ- 
ἴδῃῃοϑ ἴο ΜΈΣΟΝ γογ. 8 ἴοστῃβ ἴῃ 6 δΟΠΟ] ῳ810Ὲ; 
80 ὑδαῦ γδῦ. 7 σΟπ]68 ἴῃ ρθη μοίϊοδην (ΚΙ,.).-- 
Το ἱπιᾶρὸ οὗ {Π6 χοθὰ-δι88 18 ἀοτίνεα ἴτγοπι [88. 
χχχνΐ. 6, 0:6 Ππιοῖὸ 8} ΔΌ]Υ 88 ἰΐ 8 ἔμογὸ ἰοιπηὰ 
ἴῃ [89 χρυ ἢ οὗ ἐδ6 πὲ ραν Ἰηρ, γ᾿ ο86 μου] αρῸ 
Ῥαβ88θὰ οὐδὸν ἴο ἔπ (Βα ] 688 ; δηὰ ἴο γεροδαΐ ψττἢ 
τ ἴαοῖ ἢ 6 χτ ἀρὰ οὗ προ ηαμν πρθς πεῖς ὈΥ 

ἷἱπ), νἶΑ8, ἃ8 ἃ Ἰιπάρτηθπὶ δἰ γα ΟΡΘΠΪΥ͂ ῥτο- 
ποππορὰ ΡΟ ΠΑ τ, δὲ τηῦ 6} {Π|6 ΤΩΟΤΘ 8 στουμπὰ 
οὗ ΒΒ "6 Ἢ ἴβταθὶ. Υ̓μαῖ μδὰ αἀϊβοονοσγεὰ ἐἰ86] ἢ 
ΘΥ 6} ἰῃ 0 Αβϑυτίδῃ {τὴ6 800] ἤανθ ποοάθα η0 
[τβὰ ὑγχγοοῖ, ---Ὑογ, 7. 10 τρόϑὴβ ἰδαῦ ἃ τορά-βίδι 
8 ὩὨοῦ ΟΠΪΥ͂ ἢ0 δυρρογί, Ὀϊΐ ἃ Βυχί} δε ϑες 1: 
ΟΑΙΤ68 ΔΗ 10 ἃ ΒΟΥ δηὰ ἀδοοϊϊ οὗ ἃ ἀδησοσχουβ 
Ἰἰηᾶ, [Ὁ ἰ8 ποῖ, Βονγαυοσ, ἴο Ὀ6 ογτρούζοη, τὉπαὲὶ 
16 γ6 18 ἃ ὁμαγαοίοτβίλο δ] βίοι ἰηνοῖνοι ἰπ 1}6 
ἤχυτε ἴο [86 Ῥγο τ ἤσομοβϑ οὗ { ἴῃ τοοὰβ δῃὰ 
ὈΜΪγΒ.68 (188. Χίχ. 6θ).---Ἰ πδύθαα οὗ ἼΒ92, [19 

σοὶ 

Φοτΐ μ88 533, 88 1 [119 φεσβοπιβοὰ Ἐργυρί, οΥ {18 

88 εὐἰἀγοββοά ἰπ 115 Κίηρ, σου ἤαγο ἢ βαπὰ ἢ Ιὴ 
ΟΥΟΥ ἴο Βο]ἀ ἴδϑί Ογ 186 ἱπηᾶσο οὗ ἴῃ τοβὰ, πο ἢ 
ἰδ Θοσ 1 ]Υ οοπίϊπιιθα ὈΥ͂ {16 (134. χχχνὶ. 6), 
ΚἸΙοΙΟΓἢ ὑγαπβ]αΐθβ: “Κ Ὁ Τὰ γ ὑνὶρ "; Ὀθαῦ Ὑ8ο 
ΜΟΙ] γ᾽ Πο]ὰ τῃ8 οὗ ἃ τϑοὰ 1 ἢθ τηθλῃ8β ἴο 
ΒΌΡΡοτγι Εἰ πηθ6 17 ἀροι ἰΐ1- Βαλ 8186} ῥγοιηϊβοὰ 
ἈΠ πη86} δαρρογὶ ἴτοιῃ ΤῊΝ 8. ον] ἀοηΐ τόσ τῃ 9 
ΤοϑῸΪ οὗὁἩ [6 Ὀτοαϊκίηρ οἵ {1118 Γοϑα -δίδ 8116 [9 
ψουηδοά, ἴοτῃ 8λου ἀν Ἰδδηῦ ὌΡΟΣ ἐΐ, [Π16 ΒΡ.Ϊἴοτα 
οὗ 9 τοϑὰ σϑὴ ἱμογοϊηΐο.--- ΚῚΊῈΡ, : “16 βία οὗ 
τοϑα γἱογοθὰ πσουρὴ [6 μαμὰ δηὰ δῖτῃ, ὉΡ Ἔνθ 
ἴο [16 Βμου] εν." ΤῈ Ἰ: ἘΧΡΓΘΘΒΙῪ βαγ8 18, 
δὲ [180 5810 {ΐπῚ6 5 το βοΐ 6 ““ ἰαγίησ 
Πο]ἀ οὔ ἴο ἃ τοϑδϊηρ ἐπόγοοι 1} [ἢ.6 Μ]1016 ὈΟΩΥ. 
-- ἼΘυΠ), ΟἜΒΕΝ.: ΟἿΪΥ {86 ἩΊΡὮΙ], ἐγαηθροβεάᾶ 

ἴον ΓΨΟΠῚ (Ρ5. ᾿χίχ. 24 [23}}, ““ἀῃὰ τηαϊκοβῖ 

ϑιιαἴκο" ΗΈΝΟΒΤ. : βαγοβδί ο}}}, “8 Ῥσγες 5ἴδυ- 
πα, ἩΔΐοΝ ψγ88, ἴῃ ἰδοῦ, ἃ οαβδυηρ ἀονῃ." {89 
τοοῖ-τηοδηΐηρ οἵ ἽΝ 18 ἴο ἄγαν τορούπον, 1 ταὶρ αὶ 

δίδῃ ἃ ΠΟΘ 88 -Ξ ἰδίῃ : ““δηὰ ἀτανεβί ὑοροῦμοΓ 
ἴου τῇσι 6 ψδοὶο οἱ" (ΜΕΙΒΒ). ““ἼῸ τηδκθ 
ἴο ὉῬοϊῦον, "" ΟΥ 8Πιαἶκθ, σουτϑι ]Ὺ Βα γ8 ὙΕΙῪ ΠΣ {{]6, ἀπὰ 
“400 τηᾶϊκο ἴο ἴδῃ," 8ὸ ἐμαὶ [ΠΟΥ τηυδὺ 1860 ἐμοῖσ 
οὐ Ἰοΐηβ, ψιτμοὰξ ΔῺΥ δίδυ, οδὴ ΠΑΡΓΪῪ 6 1ῃ9 
τρὶς οχρίδιδίίου. ΕΚΊΙΕΡ.: ἰδ ρῥἱοσοθὰ {πγου σὰ 
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ΠΟΙ͂Ρ Βῃου]6τγβ, αη ἃ τωϑιία ἴπ686, Ὁ. Ἰηὐατίηρ [ΠΟΙ 
ΤῊΌΒ06]68, ΠΙχατη ηἶδ, δηᾶ Ἰοἰ ἴδ, 8 δηὰ τὶσί, 50 
1μαὺ ἀπο ν σου]Ἱὰ δι 5ίδπά, δῃᾷ Ἰθοϑα ὩῸ "))ΟΤ6. 
(“80 [αγοὰ ἢ ἢ [6 Κίηράοιῃ οὗ [86 ἴθῃ {π|0 68 
ὍΠΔοΡ Ἠοθοα ἴῃ ἐοηποοίίοῃ ψΊ ἢ Εχγρί, δὰ 1|Κοὸ- 
ψΐΪθ0 Ὦ {Ππ6 Κίηράοτα οἵ δπάδὴ ὑπύοῦ ΖΟα οἰ ἢ.᾿" 
--. ἢ. ΜισΗΆΕΠ18.)-- -Ὑ 6 γ. 8. Β0] ΘΠ ΘΟΠΟ] 510, 
αὶ (Θπϊπΐπ6 80 {Π Χο 8, οἢ δοοοιιπῦ οὗ [6 Γεΐδγθη σὺ 
ἰο [6 Ἰαηὰ, 186 βπυοχσὰ ἱηάϊοαῖοβ Μὰ ; οἱ. 
χῖν. 17. 

Μεγ. 9. ΤῊΘ σοπβοαιθηοθ οἵ {μὶ8 ἀοβοϊδίίοῃ οὗ 
[86 Ἰαπά. --- ῦῦ, 88 π᾿ γϑγ. 6.---Οὐτρ. δ σεῦ. 8. 

Βοοδῦβα ῬΠΑσβοῖ,, γοβαγαὩρ δἰ πηβε} 88 4}} Ἐσγρῦ, 
ἴῃ 16 ἸοΓΑΪΥ δρίσὶς Αἰρόδνθ ἴον ἰθ86 1 ἴ6 τρὰϊ 
δηὰ ῬΟΨΕΥ οἱ 8]],----) Ὁ} Ῥοϊηΐβ ὈΔοκΚ ὕο νλξ "2 : 
ὙΠ, ποῦ 80 ὈΓΟΡΘΙΥ ἔπ ΝῚ]6 88 σΘΏΘΓΔΙΥ μα 

ἦθ ἴο Ὀ6 χηδᾶο (84. χ. 18), αἴπσαγα, μονγονοτ, ἢ 
τοίθγοιμισα ἴἰο [6 ΔΥΠὼ8 οὗ {86 Ν1]6,---[Ππογοίοσο, ἴῃ 
ψετγ. 10, Φοπονδὴ [4118 ὩΡΟῺ [818 Ῥοτηρουβ “1, 88 
Ὅ61} 85 18 Βρροτίβ, ἴδ. βίγθηπηβ ΨἘΪο} 10 081}8 118 
ΟΠ, δηιϊ ρσῖνεβ ἴθ ἰαπὰ οὗ Ἐργρί, νι τ ΆΙΟΝ 
π19 “1᾽" δὰ ἰὴ 1186}, ἴο 8 βἰαΐο οὗ πχοϑὶ 
οι] εἴθ ἀοβοϊαιίοη, ΤῊ μοαρίπρ Τοροῖμεσ οὗ [86 
ΞΥ̓ΠΟΏΥΤΗΒ. διὰ [Π6 ἀοιιὉ]6 χε Εἶν 6. ΘΧΡΓΟΒΒ ἃ ΒΌρ6Γ- 
ἰαῖῖνθο. Ἡδρτζο, 88 δῖ υδϑὺ. ὅ, 86 ὙΠ|ΠΔΟΓΏΘΒΒ ἴῃ 6Ο0η- 

ἴταβῖ ἴο ὑμ6 ΝῚ]6. [Ηἰϊζὶρ ροϊπίβ τ πῦ, ““ [ὉΓ 

ἀοβογίθ, ἀδϑοϊδίίΐου οὗὐἠἨ ἴμ6 τγαβῖθ.᾽ ΒΒοΒι θοΓ 
ΓΟΙΏΠΔΤΒ οἡ ἱΐ, ὑπαὺ ἀοβηΐῦο ᾿γθ- ὕλη ]0}}5 οὗὨ ἰῃ- 
αντδ Ὁ] 6 ΟΠ ΔδΟἰϑοσηοιβ ΓΘ ΟΟΙΏΙΊΟ]Υ Τα] ἀ6ν, ἀπά 
ἄτανεβ αἰθηςοη ὕο 8 ὉΠΏ} 5046 8 Ὁ]6 Βοίτοπίηρ ἴῃ 
αὶ ΤΟ] (γ γ8. 132-16), ΤΕ ϊσἢ τηϊσῃῦ 6 811}} 
τηοτο ᾿ἰρι οηοὰ ἴπ [π6 δχϑουζίοη οὗ ἴμ8 Ῥπη δῃ- 
τηοηῖ.} τοῖα ΜὶράΟ], ἃ δἰ τα αν Ὀουπάϊηρ ἴο τμδΐ 
ἴῃ οἰ. χχν, 18 (ϑορί. : ἀφὸ Μαγδώλου) ; Ρ]ασοά 
ΟΥΟΣ ἀραϊηϑὺ βγΥ6}9 (Α5.08Δ}}, [6 πιοβὺ 8ο Ὁ ΠΟΥ]Ὺ 
Ὀουπάκγγ, οὐ ἴπ0 σδίασγαοίθ οὗ ἴῃο ΝΙ]ο, δπὰ ἴο 
Ὀὲ ἴα Κοὴ ἃ5 ἴη6 ὈΟΌΠΟΔΙῪ οἡ {πο ποῦ. [Ὁ 88, 
ΔΒ ὑῃ6 ΠΑΠῚΘ ἱπηρογΐβ, ἃ “ΓΟΥΊΓΕΒ8," ῬΟΓΒΆΡ5. ὑῃ6 
Ῥοπίοτ- σαίοἢ Ἰονναγὰ Ξγγία ; οἢ δοοοιηΐ οὗ πἈΟἢ 
Φοοιὴθ : ὦ ἔμῦγτο ϑ'ψεποδ. ὩΣ), δοοογάϊΐηρ ἴο 

ΟΒδι:ρο]] οι, ἴτοπι ομθῆ, ἴο ΟΡ ῃ, δηὰ δα, ᾿βτου σῇ 
ΓΏΪΟΩ 10 ΒΟ] αἶγα [89 86186 οὗ “16 Οραπεν,᾿ ἐπθ 
ἰὸς (οἵ ἔργμῇ). ἨΗδεΓδ σἕβθ {}16 τηΐσ εὐ ὕθσταοββ οἵ 
Το 5 ἢ σταηϊίε (ΘΒ γ6 η 116), ν᾿ ΙΟΝ ἰουταϑα 186 Ὀα1]ἀ- 
ἱηρ τηαϊογίαὶ] οὗ 186 Εσγρύδη Κίηρβ, ΤῊ ἀοῖοῦ- 
ΤΑΪΠΙ ΠΩ Ἔχργοββίοη "9) ἄοεβ ποὺ ρὸ Ὀεγοπά, Ὀπὲ 
ἤχοϑθ ϑνῃο 48 ἴη6 ΟΠ οὐ μ6 Εἰπίορίδη 
υἷ46.--- ἐγ. 11 ρΡαΐπιβ 86 ἀοϑοϊαίίοη (γοτβ. 9, 10), 
ΦΟΙΤΟΒΡΟΠ ἰὴ ἴο γοτ. 8. ΝΟ ΒΕΓ {ΓΑ ο ποτ ἴΓαν ]. 

--ὔη ἐγ, Ηκκοοτ. : “ ἀπά ἐξ 88}} ποῖ αἱ" (1); 
ἐδογείοτο ἰδ 8881} 116 ἄονσῃ. Τὴ6 ζουΟΥ γδαγΒ ἀΤῸ 
(ασοογαϊηρ ὕο Ἰχἱπι) ᾿ιϊβίοτί δ], ἴο Ὀ6 Ὀγαης θα οΥ᾽ 
τοι ἴΠ6 ΒΥ ΤΥ οὗἉὨ Φογοσηϊδη, οἢ. χΧΧΥ., ΧΧΙχ., 
ψἘΪο}} Ὀοραπ ἱπ ὅπ Γουγ (ἢ γοαγ οἵ μοὶ πὶ, ἤδη, 
σι {86 5] Πρ  οΓ δ Οἰγοθϑίιπι οἡ {1ὸ ΕΠ Γαύα8, 
ἴδιο μόνον οὗ Ἐφγρῦ Μνα8 (ὉΓ δυὲσ Ὀγόκθηῃ. ΤὨΪΓΟΥ 
ΥΘΑγΒ μδά 1{ σοπ!πποα, {11} 016 χὰ μαβϑβϑοὰ ονὲσ ἴο 
1Π6 ῬΤΌΡΕΓ Βοδὰ οἵ 6 δηῖϊ- πα] ἀθαη οοδ] θη, 
δΔηά ὑ νγὰ8 ἰαἰὰ ταϑίθ. Ηἰ σὶρ ἴαῖκα5 {Π6 πυτη- 
ὍΘΓ ἴοσ ἃ τοιηά οὔθ (1 ὅδπι, χυϊὶ. 16; ἔχ. χχῖν. 
18, οἴς.), αἰύοῦ [8 ἀπδάίοσν οὗ εἷι. ἱν. 6 (Ὀπὶ 586ε 
8616). ΤῊΘ ῬΑΤΆ]]6] δἰγοδαν ἱπαϊοδέεαά αἵ υϑσ. ὅ, 
88 ΨῺ]] δ {Ππ|ὸ ζὍΏΘΓΔΆΙ ΟΠΆΣδοῖοῦ οὗ [Π}6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 
ΝΕΡΟΘΒΔΑΏΘΖΖΑΓ ποῖ Ὀοΐηρ παιηθὰ ἤθγα, γϑοοτῃ- 
τηθηὰ (μὲ ἀγηιδοίδοαϊ ἰτηροτ οὗ [6 πυπιῦοτ: [δγϑοὶ, 
ὙΠ ἀε]νογθὰ ἴγοχῃ ἴ, ΓΟΓΥ γοαιβ 1 [86 
ὙΠ] ογηοθ8 ; Εργρῦ, ψῖ τεβρεοὺ ἴο [8γ86], [οτον 
ΈΔΙΒ ἃ ἩΠΙᾺΘΓΏΘ8Β; ἔΏ6ΓΘ ἃ ῥγουίης, πθΓὸ ἃ ἡιὰρ- 

ἘΖΡΚΊΕΙΤ, 

πιρηΐ, Ρυπβαταθῖ. [ΤὨΟ]ΌΟΚ 18 οὗ ορίπΐοη ἐμδὲ 
ἀῆ6 ὨΌΠΉΌΟΣ ἰ8 ἱπιοοὰ ἃ τουπὰ οῃσ, Ὀιὶ 51}}} οἵ δὴ 
ΔΡΡΓοΟΧίτηδῦθ Δ ΙΓΕ 88 ΓΟρΆ ΓΒ [6 ΡΓΟΌΔΌ] 6 ΓΘΟΚΟ- 
ἰηρ, αρουΐ 86 οΥ 37. [--ΟἸΒΏ ἢ, σοσιρ. οἢ. χχυϊ, 20. 
δὴ βἰψηῖθῆοβ: ““ ἴο Ὀ6 τηαδίος οὗ δοιιοί ῖτρ, " ἴο 

85658, ὑπογοίοτθ : ἴο ἰΔΙΓΥ͂ ΒΟΙΔΘΊΥΟΓΟ, δηα 80 
Ἰμεὺ; ἴο ΟΟΟΌΡΥ δοιιϑ6, "06 αὖ βοπθ. ᾽ε δγὲ ποῖ 
ἰο τοραγὰ 1Ὁ 88 ἃ ροθύϊοαὶϊ ῬὮγαθο [ῸΓ Ὀοΐηρ 1 }8- 
Ὀϊτοὰ (Κ11ῈῈ.}, θὰ ταῦδοσ ἴο δΟΉ ΒΟΥ 1ζ ἃ5 5ϑΡοΚ ἢ 
ΜΙ Τοίδγομοθ ἴο ἴη0 βοαϊϊεγίησ, οεἴς., οὗ {δε ἰῶ- 
δ οϊξαπῖδϑ ἴῃ ὙῸΣ, 12.---Ἴ οΓ. 12. 44 απ αὐδοίμίε 
οοπέγαϑέ (0 ]ϑγαεὶ ἵπ ἐδ ιολεγηεδε, σογτεπροναδ ἐπ 
α ϑυπιδοίἑσα τεϑρεοί ἐδέ ἀοίἐπεα νη 
ἐλε ἐϊξο ἰοίαἱ ἀεεοίαζίοπ (οΒ. χὶϊ. 20, χὶν. 
18). 175 γεαϊέψ, ἐλὶ8 σαη ομἰψ δὲ μαεγείοοα τεία» 
{ἰυεὶν, αϑ σοτιιρατεα ιοἰκῇ, ἔγνροε “7ογπηιεν Πομνὶδἦ. 
ἱηρ οοποη αϑ α ἰαπὰ. --- ΤῸ ὕν]οο τοροδίθα ἼΠ2 

Ροϊπίβ ἴο ἴλὸ περ ουτίης Ἰαη 8, τὶ] ἐμ ἷγ οἰτίθα, 
ΟΥ ἰο ἴΠ6 ῥτουΐημοοβ οὗ Εωγρί, οὐ ἴο {6 Ἰηθη Ὀ6Γ9 
οὗ {πὸ οοαϊϊίϊοῃΒ ἀραϊηϑὲ ΒαῦΥ]οα (ΗΠ ΈΝΟΒΤ.). 
Ηᾶὰν. τοραγὰβ ἰδ ἃ5. ῬΌΓΟΙΥ ἴάδαν Β[ 06 ΟἰΠΟΓ. 159 
16 ΑΥΏοΪο τμυϑῦ ἤᾶνα βίοοα Ὀοίοσε ἜΝ. ΑςὉς 

οογάϊη ἴο ἨΚΝΟΕΤ. : ““ἴδθ ἀδβοϊαιίοη 8 ποξ 89 
πππ 88 ἃ ἰδοῦ 85 ἴΠ6 ΒΌΡΓΕΙΊΔΕΥ͂, ΨὮΙΟΝ 88 ἀοοϊἀ ρα 

ἃ 5'ηρ]6 Ὀαίο., 11 15 βυιβοϊθηῦ ἱξ [86 θεκσίη- 
Π1ς οὗ [ἢ6 ἀὁ5ο] οι ἴοοῖκ μ]αοθ τὶ {πὸ ἔουττὰ 
ἀφοθμηϊαπι ἔγομι 118 οηὰ (ἢ). ΤῈ6 οῃὰ οὗ πὸ ΤΟΓΥ͂ 
ΥΘΔΙΉ, δ΄ 4}} ὀνθηΐβ, δοϊῃοῖὰθβ ψιἢ (Πδὲὶ οὗ }}0 
ΒΟΥΘΏΪΥ ΥΘΔΙΒ ἴῃ «ΘΓ 8 ἢ, οὗ ὙΒΙοΝ ἴμ6 βχϑὶ 
βονθηΐθοι δὰ οἰαμθοά δ {ῃ6 πι)θ ΟἿΣ ὈΣΟΡὮΘΟΥ͂ 
85 ΡῈ] 196 ι]}---βόνοη ὉΠᾺΘΣ ΘΒ Κῖτῃ, ἤθη ἀπο ν 
Ζοαοκίδῃ. Τ ΘΡοίογο ὑΠ 6 76 8111} σοτο [ἰσύδθῃ γϑασϑ 
ἴο ὀχμέτο Ὀείονε {6 Ὀεσίπηΐϊησ οὗ [ἢ ἰογίν γεδσϑ. 
ἴῃ οἰ. χχῖχ. 17 {πὸ ρυυρμοῖῦ 88 Βὐτδο} ἜΕΧΡΓΕΒΘΙΥ͂ 
ἀοἰογιαϊηρι ἴῃ 8 οί παῖς οὗ [86 ἔοι Γ ἀδοθῃ πα ι)8. " 
-ΒῪ 6116 βεαϊξοσιρ οἵ {Π6 ΕΧΥΡ Δ 18 τηϑδηΐ [ἢ6 
ἀορονίαἰίοη οὗἨ ἴϊιὸ γουην δπα 86 ΠΟὮ]6, 88 ϑς ἢ 
ψ88 ὕΠ)6ῃ δβϑοοϊδίθα ψ}} ΟΝΟΥΥ͂ ΒΟΒΕ116 οσοιιραίίοι, 
ΝᾺ. 11. 10 (Το σΚ). ΑἸ8οὸ τῆ οϑὸ δοδιογοὰ 
Ἰγουσὴ ὕΕΓΙΟΓ δῖθ ποὺ ἴο Ὀ6 ἰογμοϊΐβῃ. Ηᾶν.: 
“ ΑἸπιοβῖ ἴῃ 8βαιὴηθ ΘΧργυββίοηβ ἤθΓ6 οὗ ἴ, 
ΜὨΊΟΏ Οἰθονμθ γα ἀΓῸ πϑθ ΟὨΪΥῪ οὗἨ [6 ἀἰϑροσϑίοιι 
Δα μαῦ οι ἀραΐη οὗ [6γ86]. “ Εργρὶ ἴΠ6 οασὶ- 
οδὔιτο οἵ [8γα6].᾿" 

γειδ. 185-16. 116 θμᾶ.--- ον. 18. ΤῊΘ "5 δβείστιθ 
8 ΓΒΆΒΟΙ [ὉΓ ἴδ6 ΤΟΥΓΥ͂ γοαγβ, ὈΓ ροϊης ἴο τιὴῆδὲ ἷ5 
ἴο ἴδ Κο ρἴδοθ ἐπογοαίζοσ, Βυΐ ἰδαῖ ὉΥ 186 οπά οὗ 
1818 Ῥοσιοα γοβρθοῦ ἰβ ῃδὰ ἴο δ δπὰ οὗ [86 Ο]- 
ἀθδὴ ΒΙΡΓΟΙΔΟΥ͂, 85 ἴῃ Ψογοπχίδἢ, 8 ποΐ ἰηἀϊολίδα 
ἴῃ ὅπ6 Τοχί, ποῦ ψουὰ ἰξ ἢν Ὀδδθη δοοογάξηρ ἴο 
Ἐ ΖΕ Κ161᾽8. δίν]6 (εοιαρ. [πἰτοί. ἤο “ἢ. χχν. βη.; 
ΘΟΙΏΡ. 4180 6. χὶν!. 26).-- -ΤῊΘ Ῥτοτηϊϑοα παϊῃοῦ- 
ἵπῷ οὗ Εργρῖ, ἰῃ Ὗοσ. 14, 15 τοβ! ϊῃ ἴοπι (ςοΙηΡ. δὲ 
οἷν. χυΐ. 63), ἱπάδοα, ἴο {ποὶν οτὴρίμαὶ] σοπαϊίοι, 
νυξ ποῦ ἴο [ὴ6 Βμεϊσῃῦ νος ἰτ δὰ τῆοθῃ 
τοϑο δὰ 8 μὲ ὈΘΙΟΏρΒ ἴο {πΠ6 βοιίῃ : 
ϑουίι οὐ ὕρρον Ἐργρί, ΤΊ ΘθοΒ, τ ἰοἢ (45 πα] ὰ 
ΓΟΙΏΔΙΪΒ) ““ ΜῸῈ8 ποῖ, δοσοσάΐην ἴο ἴη6 Μαμποι οι ἶδῃ 
ἀγπαβίΐοβ, Ῥγθοίβοεϊυ ἴΠ6 οἰ ἰοδὲ βοαΐ οὗἨ σον], γεῖ 
591}} ἃ ϑουΐδογι Ἐρυρὶ οἹάον ἴδῃ ΜΟΙ ΡἢΒ.; Ὀπὲ 
αἰΐοῦ ἴὸ {ἰπη6 οὗ ἴῃ6 ΗΥΚΒΟΒ, 411 6 Ῥόνγοσ οὗ 
Εαυγρὺ ἀοραγίοα ἔγοπι ΤΟ Ό68.".--Ο ΟΡ. ΗΈΚΟΡ. 

ἰΐ. 4,15; ὈΙΟΘΟΒ. 1, δ0.--ΏΠ ἼΣΌ, 966 δῖ οἷ. χυὶ, 

8 (χχὶ, 8ὅ [80]}.---- Οἢ [89 Θχργϑβείοῃ : ἃ ἰὸν ἰκΐῃρ- 
ἄοσμ, οομ}. δὲ οἷν. χυὶϊὶ. 14. ἩΚΝΟΘΤ. : “ΤῊΪ8 18 
ΠΟ 1Π0Γ6 ῥτγραϊοϊίοη, Ὀὰΐ δὴ ἱπάϊτοοῖ Ῥτγδοϊῖοαὶ δὰ- 
υἱοῦ (18.. χ]ΐ. 28), ἴο ἀϊβϑιιδάθ ἔγοτη ἃ 00} 18} σοῃ- 
ἤάδεποο ἱπ Ευγρί." Τη6 ΡΆΓΆ]16], Ὀεβδίἀοβ, νῖϊὰ 
ἴβγαθὶ 848 δἰγοδὰν Ὀθθη ποίϊοϑα.----  γ. 16. Οομμ- 
Ραγίβοι υἱτὰ οἶμον ἰπηράοτηβ. Θ'ΌΘΙ 1 δ οἴξας 
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τηδάθ, δηὰ τϑογεῖμ ρομηθ ἴο οχοθϑ8ὲ. ΝῸν Οοὰ 
ΤΏΔΚ 68 [8:6 ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙ, δηὰ σου τ τ Δηοῖ. Ὁ 

τ στ ἴ.--- ὕογ. 16. πθ δ, ΘΟΙΏΡΑΣΘ ὑπογον ἢ. (86 

τεροαϊοά ΠΣΡ, οἷ. χχυΐ!. 26. ---- ΠΥν, τιδϑα,, 
ὙΥΒῚ 6 ἰογπη ΘΓ Υ ΛΠ, 8 Κίπράοτῃ Ὀεΐπρ ἐμουρμί 

οἵ, Ὀυΐ οτα ἱξ ἰ8 οοποοίνϑα οὗ 88 ἃ βθορ]θ, οὕ 88 
Ἰης. -- Ταῦ ἴπ6 Εσγριϊδη ρθΟ 16 (48 [86 ὩΠΥἽΠΝ 
ταὶ ἱπαϊοαῖθ) οου]Ἱὰ ἱπϑρίγο [δγῶ6] ὐϊὰ οοη- 
βάοπορ, δὸ ὑπαὶ [86 ἰαϊίοσ δῃου]Ἱὰ Ἰοδη ὍΡΟΣ ὉΠ 61, 
δυρροτί ἰἰϑεϊζ ου ἐβιθπι, θβρϑοίβ! ν᾽ 88 ασαιηϑὲ ΒΑΡΥ- 
Ἰοη---ἰη 1πδὺ Τοσροοὶ (ΠΟΥ͂ γγΈ ΓΘ ἃ ΓΟΙΏΘΙῚ ὈΓΆΠΟΟΣ οὗ 
ἰη 4 Ό ΕΥ͂ (οοτὰρ. ὁπ οἢ. χχὶ, 28 [28]}. 
ΒΑ 18. Ρ]ΔΙΙΥ͂ ΟΧΡΓασθοα ὉΥ “2 πὶ ὙΠ, 

ὩΔΙΛΟΙΥ, “ἴο ΤΌΣ ΟὨΘΒΟΙΓ ἴο ΔΗΥ͂ ΟἾΘ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ 
ἴο ἰοἸ ον ᾿αἰπὶ "᾿---ο προ σοιρ. οἢ. χνυὶϊ. 6, 7; 
Ρᾳ. χὶ. ὅ [4] (ΒΈΝΟΕΤ. : “ Ὑ Βοϑόθνον ὈδρΌ 1168 
ἰηΐο ἸΔΟΥ͂ ὈΤΙΏΡΒ ἱπίαὈΕΥ͂ ἦο ΓΟΙΏΘΤΩ ΌΤΆΠΟΘ, ΟΥ 
το ἴῃ Ἰςπονίθαμο οὗ Ηἷπὶ ὑπάδὺ ΤΏ ο86 ΘΟσΠ ΖΑ Π06 
ἐϊ 7.114. ΕῸΥ ἴδο πα ΠΥ ΜΈΙΘΝ 15. οοπηπιϊ6ἀ 
σδῃποῖ Γοπηδὶη ὈπΙιηλικοὰ ΕΥ̓͂ “ἴμ6 ιάρο οἵ 86 
πο1]6 φογΙ,᾿ ΠΟΓ ὉΠΡΌΠΙΞΠ6." Ηχν.: “ΝΟΥ 

ἴ σοπη65 [οτ 88 8} ΔΟΟΌΒΟΙ οὗ ἴῃς σονγδηδηΐ- 
ῬθορΙο Ὀεΐοτο (ὐοά, ἃ8 ἃ νγ] [1688 ἴῃ τοβροϑοῖ ἴο [Ποἷσν 
ψΔηΐ οὗ οοπδάσηοσοε ἴῃ Ηΐμ, {πΠοὶγ ἰάἀο]αΐτοιιβ δὰ- 
τηϊταϊτίοι οὗ ψου]]ν, ὀχύοτπδὶ ρόνγον, ὑμογείοσθ οὗ 
πεῖν [Δ] Πρ αΑΥ τοι αοἀ." Εννα]ὰ ἰγϑῃβ]αῖθβ: 
“48}}}} ἔιστῦπου [86 Ὠοιιϑο ΟΥ̓ [5γ6] ἢδ ἃ ϑαίδη [ὉΓ 
τη εἶν οοηβάοηοσο.") Τη6 Κηον]οᾶρε οἵ Φοῃον ἢ 
88 Ἰ,οτὰ δπὰ Ἐυΐον, 88 ἴῃ ἡπαάρστηρηΐ, 8ὸ ἴῃ σοΠΊρα8- 
αδἰονι, ἷα ἐῃ6 φλν ήτο τοίταϊη ; ἰΐ 18 Ὁ [5746] δὴ 
ἴον ἴ:6 Ποῖ; θη [ἢ 6 6πὰ οὗ ἴΠ6 ψγαγβ οὗ ἀοά. 

γε ῖβ. 17-21. ΤᾺ αρρεπαάεώ ἔοι ΓοΥ ππαεγδέαπά.- 
ἁσ ἰλε 68 σοπεεγηἷηρ ἔσνρί.---Νοῦ ΤΊΟΓΟΙΥ͂ 
Π9 τοϊαϊίοῃ ἴο δῦ πτοπὲ Ὀοΐοτο, Ὀὺπῖὺ ἐδ 6 το οη 
α͵5ο ἴο ἡ ηδὺ [ΟἸ]οΥγα, 68118 ὉΓ οοπϑδίἀογαϊίοη. [Ι͂ἢ 
Ἐπι6 ἔοττηοῦ γεβρϑοξ, ὑπὸ βΒθοῦοη 8 δὴ δρρεπαϊχ ; ἴῃ 
ἴΠ6 Ἰαϊξοῦ τοβροςῖ, δπὰ ἡρεύνμον 10 18. ἃ ΚΟΥ͂ [ῸΥ 
ἴη6 πηδετδίαπαϊηρ οὗ ἴπ Ῥγορθοὶθβ τοβρϑοζίπρ, 

Ὦ, δ αΥΘ ἴο ματι ἧ 88 ἃ ϑογΐ οὗ Ῥατθῃ- 
ἀπόσιι, βίησο 1ῃη6 δΔῃπουποοτηθηΐ οὗ πιο ἴῃ νοῦ, 17 
ΕΧΡΓΟΒΑΙΥ ΒΠΟΝΒ Ὁ ψᾺ8 ΔΌΟνΘ 16 γ6Δγ8 ἰαῖον ἤδη 
γΟΙ. 1, Ἰαΐθσ οὐδὰ ἔμαῃ οἷ. χὶ. [ΘΟΗΜΙΕΡΕΑΒ: 
ΘΧΔΟῚΪ 16 γϑαγβ, 2 πιο ῦη8, 17 ἀλγ8 αἰζοσ 1116 ργὸ- 
Ἑρἀϊπρ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ; ποῖ αυἱΐθ 17 Ὑ6Α1Β αἴϊοῦ {16 
ἀεδίγασίου οὗ 76 Γ058) 6 πὰ, ἔνῦοὸ ΥΘΔΓΒ δου ΕΖΟ 1018 
Υἱδίοη οὗ [᾽6 ΠΟ ἴοηρ]θ. ΗἸΤΖια: ἴΠ6 πον- 
ἸΠΟΉ δύ οἵ ΑΡΓ]Ὶ 572 5.0.1] [Ὁ ΘΟΠΒΟΑΠΘΠΙΥ 
δίδηἠβ 416 ἃ ἴγοται [6 Ῥγθσοοαϊΐηρ ΡΓΟΡΆΘΟΥ͂, 
Ἰπιξ 8δὸ ἄἀοοβ ἰΐ α͵80 ἔγοπι [Π6 οἷο ἰδ [Ὁ]]οῦ8, 
οἰ. χχχ. 1-19, ὉΥ 1ἴ8 οἰοβίῃᾳς νοῦ. ΟἿ. χχχ. 
1-19 κίαδπαάβ τοϊαίοζ ἴο οἢ. χχῖχ. 1-16, δ8 Ἷἢ. 
χχυὶ. 7-14 ἴο οἢ, χχνΐ. 2- : 8ο παῖ πο ἱηάϊσα- 
Ἰἴου οὗ [ἰπ|6 ἴπ οἢ. χχῖχ. 1 πο] 8 σοοὰ 4180 ἴῷῖὁΓ 
ἢ, χχχ. 1. Ηροηρβί. ἀοηΐοβ [6 ὨΌ ΠῚ ΌΟΣ βαύθῃ [Ὸτ 
ἴδε Ῥγορ οοθ4 ὑροη Εργυρῦ, Ὀδοδυδα [ἢ 6 ΠοΘΟΒΒΑΓΥ͂ 
σὨΤΟΠΟΙΟσἿο4] σροοβοαίίοη ἱα ναηε πα δ΄ οἢ. χχχ. 
1. ΤῊ 8 γοβ8οη οδῃηοῖ αΥὐαῖ] ρα ηβὺ ἴη6 Θοηβίἀ6Γ8- 
Ὠοη ὑπαὶ {86 5᾽ σπἰ δοδηΐ πιπὶῦετ, ὙΓΒ1ΟΒ στα] 65 1Π 68 
ΜΠ0]6, ἴῃ ἃ ΨΑΥ ὑπαὶ Ῥογίθο ]ν δοσογὰ5 τ ἢ 18 

ΤᾺ ὈΟ] 08] ἱπηροσί 88 7 }} 68 ψἹ ἢ {Π6 το]αϊίοη οἵ 
6 αἷοδβθ (οὗ Ὁ, τονοσῖβ ϑΊΓἢ ὉΠ18 οἷοβϑα ἴο Πα 

ὙΠ 016, δηὰ ΓΠΟΓΘΟΥ͂ σοημποοῖβ ἴη6 Μ᾿ Π016 τοροῖῃο γ. 
ΤΠ6 σὨγσπο]ορῖσα] Βρϑοϊῆοι οη 88 Ὀθθὴ οπιἰεἰοά 
δὶ οἷ. χχχ. 1, Ὀούδαβα Ὁ τοι]ὰ δαν Ὀθθη {6 
ἈΔΙΠΘ 85 ἰπαὶ δὲ σὮ. χχίχ 1: δηὰ (ἢθ ΨψϑΓβ68 
17-21 ἃτὸ ἱπϑουοοίρα ἤογθ ὈγθοϊβοὶΥ οα [818 δο- 
δου, {Ππδΐ οἢ. Χχχ. 1--19, ὈΘΙΠρ ΟΠ ΘΠ ΡΟΣ ΠΘΟΤ8 
ὑεῖ οἷν. χχίχ. 1-16, ταῦ ἔοτπι ἃ βαραγαῖα ῥχγο- 
ἀϊοίίΐοπ δὰ 8ὸ ὀοῃπιρὶοῖθ (ἢ ϑϑϑθῃ ὨΠΠΩΡΟΣ οἵ 
ῬτΟΡΉ δοἴεδ ἀροη Ἐργρί. 

ΤῊ ΐβ ἱε} Β086 

ἃ 5ἰἀδγαϊ 008 τηυδβί ὕὉο |601]18 [α5ῖ. [{ 8 1 ὦ 

27Ὁ 

ψὲς. 18, Τὸ τη ϊγύθοῃ γϑαγϑ᾽ βίορο οὗ ΤΎτο [ὮΣ- 
ὨἾ8668 ἴΠ6 ΚΟΥ ἴῸΓ {ῃ6 Ιηογο ἱπητηθαϊαῖα πη ἀ6 Ὁ- 
βίη ἀἰηρ οὗ 1.6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ ρου Ἐργρῦ; (δ6 Ὀτθαϊζ- 
ἱης ΟἿ᾽ οὗ [86 βίαμο 'ῃ φυθϑίϊοῃ σϑπμἀοσθὰ Ῥοββὶ ὉΪΘ 
[88 Δρργοδοβίηρ [Ὁ]Β] πηι οἵ {π6 δη- Εσγρίίδη 
τρα] ο]0η8.--- (ἢ. χχνὶ. 7. --- ΤΊ6 ΨΟΣΙΚ αραϊηϑῖ 
ΥΤΘ, ΘΟ ΘΘαΘὨΣΙΥ [6 βίεμε οὗ {πὸ ΟἰΥ, 18 ἀοϑὶα- 

ῃἠδῖρα ατοδὶ, δηὰ ἐπὶ ποὺ ψἱτῆουν γοϑροοῖ ἰο 1ῃ9 
ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟ68 ὙΠῚΟΣ ἰδ ἱΠγοϊνοα [ῸΣ [86 Ἰιοβὶ οὗ 
[86 Κιηρ οἵὈ Βαῦγ]οη. ΟΥὨ ἴθ Ὀδαγῖπρ ὌΡΟΩ {8 
᾿ιοδᾷ δηὰ βῃοιυ]άον, συ τ τείοσομο ἴο Ὠο]ηχοῦ δηὰ 
Ὀαγάθηβ, ΓἸΡ δπηὰ Ὁ. ὅγε υϑοᾶ, ψΈ1ΟΘΒ Ῥγεβαρ- 

Ἰοῃᾷςξ δηὰ θανν [οἱ]. Αοοογαϊΐῃρ ἴο ΗΈΝΟΒΤ. 
16 ψΟΓ5 δὰ ἴο ἀο τί ἴΠ6 ογθοϊίπρ οὗ Ὀδεϊορί πα 
ΤΟΊΤΕΓΆ, δηὰ δϑρθοῖ}}}γ [86 σαδίϊῃ ἋΡ 8 Τατηρατὶ 
(ἢ. χχνΐ. 8); Ὀπΐ {867 δυὶϊ ἀδοίάρα]ν ὈοίίοΣ τ ἤθη 
νἱεννθὰ ΣᾺ τοβρϑοὶ ἴο {16 τηουηὰ ΓΌΠΉΪ ΠΣ ΟΥ̓́ΟΣ 
ἴο ᾿πβιαῦ ἘΥΤο, 85 ἱπαϊοαϊοα Ὀγ να] (οἢ. χχγυὶ. 
10). ΗἸ Ζὶς πιαῖκοβ ὑμ6 Ἰῃροηϊοῦβ σϑιηαγκ, ἰμαΐ 
[86 84] οὕ 688 οὗ δ 8ο8-δίγαϊ ἢ ἰῃ ΑἸΈΧΑΠ ἀθτ᾿ 8 
τταα, τηϑη οδοά ὈΥ̓͂ ΑΥ̓ΤίΔ, ΤΩΔΥ͂ αν ὈδΘὴ ΟΟς8- 
ϑἰοηϑὰ Ὀγ ἴπ6 εἴοτίβ οὗ ΝΕ Π6ΖΖΑΣ ἴο 60ῃ- 
βίσυοϊ τ 8 ιουμά. Ηονονοῦ, ἐῦ 18 ποῖ ἱπ βυςοἢ 
τοβροοῖ, {Πδγθίογο, 88 ἴο ψμαῦ ΘΟΠΟΘΓΏ5 [λ6 στεαῖ- 

Ὧ688 οὗ [86 νοτκ, [παὶ “ἢ ἼΌ ἷἰθ ἴο Ὀ6 ὉπάοΓ- 

βῖοοά οὗ ἃ ᾿ἰκο στοαῖ τοναγὰ σοστοβροπαϊηρ ἴο 1, 
ἽΣ», δοοογάϊηςς ἴο 118 τοοῦ-Τ ΘΔ, 18. “΄ 8 ΒΟΙΏΘ- 
της τηαὰθ [ἀϑὲ,᾿᾿-ποὶ ἢ. Υ βυ Ὀ]δο ἐν οἰ γ, ἡ μαῦ δὴ 
ΟὯ6 ξ ἴλϑὶ ὈΥ͂ Ἀἰτι8617 οΥ ᾿δὰ ταλάε [αδί ν] 
ΔΠΟΙΠΟΡ, οὐ ΟὈ)δοίίγεγ, δὶ [ῸΓ πιδίοτ!α] Θοῃ- 

ξΈ ποτα] 
ὙᾺΥ ἀομοἀ {π΄ ΝΟΌΘΘΒΑΏΘΖΖΆΓ ἀπαὰ ἢ18 Ποβῖ 
με τοοοϊγεά ἴτοιη ΤΎΓΣΘ ᾿ἶτο ΟΓ τοναγὰ [ὉΓ {ΠΕΣ 
ΟΓΚ. ΑΒ {}6 βίορα ν͵αϑὶ ἴῃ ΜΟΥ, ὑπ 6 ἶγθΘ τητϑῖ 
ἸΏΘ.ἢ ἰἢ8 ὈοΟΙΥ, Θβρεοΐ! ν πΠ Τοϑροοῖ ἴο 1ὴθ 
᾿οϑῖ, ΤῊ βοραγαῦθ τϑϑητίοη οὗ ὗσα ἀπὰ ἷδ μοδὲ 
Β6ΘΙῚ8 ἴο ροΐηΐ ἴο ἃ αἰβιϊμοιϊοη Ὀοΐνγοου Νορα- 
ΟἸΘΠΟΖΖΑΙ δηὰ 18 Ὠοβί ἰπ σϑίογοηος ὕο {Π 6 ΓΕ, 
Τοτοτηθ Δ ΓΒ βἰτηρὶν, ὑπουρὶ μΒ6 ἀο68 ποῖ 880 Οἢ 
ὙΠαῇ στοιιηάβ, ἐπαῦ ἴῃ6 ΠΟΌΪ68 δῃὰ τἱο τηθὴ οἵ 
Τγτα πιδθ ΔΥΔΥ ἴγοπι ἰΐ ἴῃ βἢ} 108, σαττυὶηρ ΜΠ 
Πότ {ποῖν ὑΓΘΑΒΏΓΟΒ ΟΥΌΡ [86 βοῶ, αηὰ Νεῦαοἢδά- 
ΠΟΖΖΑΣ 8 ἢοδὺ σου] ἥπαὰ πὸ 80011.0 Εδνα] δοςορἕίϑ 
τη ῖ5  δῃηὰ Ηᾶν. οἶζόβ ἸῺ δι ρροτγί οὗ ἰ 158. χΧἸ. 6, 
δὰ πῇρδῦ πρροποὰ αὖ 116 βίερο οἵ ΤΎΤΘ ὉΠῸΘΡ 
ΑἸοχαηάοῦ (ὨΙΟΡΟΚ. χνὶϊ. 41; ΟΥΕΤ. ἱν. 8). Ρτο- 
ὈΔΌΪ6, δ 41} ονθῃῖβ τοΟγῈ ῬγΟΌΔΌΪ6 {Π|8ῃ [6 80- 
Ῥοβίτοη οἵ Ηἰζὶς ὑπδὺ [Πππὸ ΠΙΟΠΘΥ οὗ [86 ΤΎτίΔῃΝ 
88 Βροπΐ ἴῃ ἴδ6 ΜῈ, τηϑὺ Ὀ6 ἢ 6 ΘΟΙΒΙ ἀΘΥΔΙΪΟΝ 
{αὖ 16 Ὀοβίοροιβ οἵ ΤΎΤΟ 4]80 παὰ δὴ ἱπίογοδι ἴα 
ϑραυηρ (86 ΟἸὮΥ, ἀπά τοίπιϊΐπρ ἔτοτπη ΡΙ απ οτΐῃ 
ἰ. ΟἾἿΝΥ͂ {δ8 Ῥγορμοῖ ἀοθβ ποῖ Β4Υ 118, Ὀαϊ. 
τὴΔ 68. 06 ΟΠ] ἀθα ἢοβὺ σοηθ ἰὸ Εαγρὺ ἴο ἰδ 
δυσὶ, ΜΊΔΝ [η6 σομαυοβῖ οὗ ἴῃ6 οἸἴΥ, οινονοῦ, 
ΜΠΟΙΠοΥ Ὁ πτὰ8 ΟΥἨ 48 ηοὶ εἰεοϊοά, ΟἿΓ νοῦϑὺ 888 
ποῖ ΤΟΑΙΪΥ ἴο ἀο, 18 Μονεῖβ }0:50}]}7 ΤΟΙ ΔΓΚΑ, 
γεν. 19 τοῦμοΣ ϑυρρεδβίβ δῃοῦθο γοίθσθμοθ. ἔσε 
ΝΟ δά Π62ΖΑΓ, αἵ Ἰεαβϑί, Ἐπ 6 σοπβοαῦθηοσε οὗὨ [ἢ Φ 
ϑίοσο οἵ ΤΎγο, “ ἷ8. Εἶτα," οου]Ἱὰ οἡἱν Ὀ6 ἘφΥρί, 
1 τὴο ψτοαῦ π τς ὰ8 ποῦ ἴο Γεοτηδΐὶη ΜΠ ουΐ Τα- 
μψαϊά. ΕἸγβῦ ψ ἢ [06 Ῥυηἰβητηρηΐ οἵ Ερσγρί αἰὰ 
[Π6 ΤΘΟΟΙΏΡΕΠΘ6 ὈΘΟΟΤηΘ ΟΟΙηρ]οῖθ ΜὮϊοϊι τηὰδῖ 
ϑιγῖ Κα τη δηϊὶ- ΟΠ δ] άθαῃ σορ] ἴοη. Ἐργγρί 480 
ποῦ ὰ οὐδοῦ ἶβα παν τοπιαϊ θα [Π6 5ρασκ 1160} 
ὙῸ8 ΟΥΡ ΓΙΟΔΑῪ ἰοὸ ἰηῆδιηθ ἃ πεν ῬΒοπίοϊα ἐπὰ 
ϑγτία. [ΙΓ τὴθ ονοσίησον οὗ ΤΎΤΘ ννὰβ ἴο νἱ]ο]ὰ 
ῥτγοῆϊ ἴο Ν᾽ ΟΠ ΘΖΖΑΣ, ποῦ ΤΠΘΓΟΙΥ τηυϑὲ 6 Γι- 
8816 πὶ θὲ Ἰαϊὰ ργοβίγαϊα, Ὀαὺ Εργρί 4180, ἴΠ8 γ)118Υ 
ΟΥ̓ 811] ΟὈΡΟΒΙ ΠΟΙ, 88 δραΐϊηδὶ Αβδυσὶᾶ 80 δρδὶη8ῖ 
ΒΑΡΎ πὶ ἢ» πρραειι ἤρα, τ 18 ἴτοῃηῃ 500 ἢ 
Ῥοϊπῷ οὗ νἱεῦν ἴῃ ΒαδΥ]ο ΐδη ΡΟ ΙΟΥ ἰδμαὶ Μὸ δζὲ 



276 ἘΕΖΈΚΤΕΙ,. 

ἴου πἀπδοτθίδηα ταῦ ἴθ τηρδηΐ ὉΥ͂ ἷβ εἶτα ποὺ 21, ὑπαὶ δἰ τπουρῃ ὑπὸ ἱπητηραϊαία ἔα] Β]τηοπὶ οἵ 
Βανίηρσ Ὀδ6η αίνοιῃ ἶπ. βΒυῖϊ υ»ῆῶαῦ παξυγα!]ν 
τηθάαϊαῖζαβ {16 Τοβα]ζ, τυ βαΐ ἔοττηϑ [86 σΟὨΒΘαΊΘΠ66 
οὔ {π6 ἐν], (18 18 ἴῃ σι ἢ, Βρ᾿γ ΓΔ} σοηϑίἀογοά, 
[86 ἀϊν!ηθ ρα} ]8Π)πιοηΐ ; δῃ! ἤθη Πα [ΘΣΟΐοΓΘ, 
οἴδ6., ἴῃ γοσ, 19θ. ΤῊ ΡΟΪΪΟΥ͂ οὗ [6 ἀἰνῖ πο τϑοοχὰ- 
ἀν 88 ραϊηδί Εσγρῦ ([Π0 ῬΓῸΡ οὗ [8γα601}8 τ- 
Αἰ] 688 δηα {γε ΥὙ ἴο {Π6 δογθῃδῃ), 80 
ἴοῦ ΝΟ δ μ62ΖΖΑτ᾿ 8 ἐπὶ (““ ν ὨΪο ἢ ὑπ γ αἰά ἔογ 
Μο," νϑσ. 20), ἰπ 86 βεγνίοθ οὔ Φϑῃονδῃ, ἱβ 
ΤΙ ΑΥΥ [6 ΚΟΥ οὐἨ ἰΐδ ρῥγορῆθοὶθϑ Τουομῖην 
σΥρί. -- Ὁ ἰν ποῖβθ, ἀπὰ ἴτοπι ὑμαὺ “ἃ ποίβυ 

τ πι 16. ἈόΓΘ, ο δοσοπηῖ οὗἩἨ ἰδ σοῃῃθοςΊ 00), 
δηὰ Ὀδοαιδ6 ἀξ ξ»5 ΙΏΘΙΕΪΥ 18 υϑοὰ : 0 στοδῦ σ888 

οὗ ἐπΐτιρϑ, ὑπογοΐοτα : [86 σίομοθ. [ΕΨΑΙ: “118 
ΠΟΙ ΚΥ μοπαρ.᾽}]--Αα Ἡετοδοίυ8 ἀπὰ Ῥἱοάοτιβ τὸ- 
ΒΟ, σΘΥΔΙΠΪΥ͂ ἴον [6 αὐ πὴ ὑτπιβ  ΤΟΤΊΠΥ {τ8- 
ἰοι οὗ Εγρίϊαη νην, ΗΟΡὮγα μαὰ Ὀεβϑιερθα 

ἦη0 ῬΠοηϊοίλῃ8 δηὰ Οὐρυίδηϑ ΟΥ̓ Ἰδηὰ δῃὰ 868, 
δηὰ τοϊυγηθα τ] σἱοἢ ῬοοΟΙΥ τὸ Εγρί. ΤΈοτα 
ΕΓ ΔΒ5ΌΓΟΟΑΪΥ 0 Ἰαϑυϊην Γοδ} 18 οὗ 8110} ἃ ἰίηρ ; 
ἴου αἴτον [ΠῸ ἀοίοαϊ αἱ (ἀσο Ὠοι 180, δηὰ [6 τηΐδ- 
ΟΔΙΤΥὶηρ οὗ [1.6 το οὗ οἵ Φογυβα] τη, [Π6 Ῥοβί οι 
οὗ Ἐγρὶ ψὰ8 ποὺ δἀδαιιαΐθ ἰο ἰδμαῦ ; δἰ που ρἢ 
8.11}, 85 4180 Ὀυμοἶτοῦ τη κδ, {86 ΕΥΡΟΪΔῺΒ της 
αν ὈΓΤΟΌρΡΩ Βοτὴθ 8001] δπὰ ἱγορῃϊεδβ, Τῇοτθ 
88 ἃ ρ] πηπηοτίης οὗ ἘΡΥΡΟΒ ΘΑΓΙΥ Βρ᾽ πάσαν ἴῃ 
18 οἰτουπηβίαμοθ οὗ 1ϊ8 Ῥοίηρς ρίνδῃ [0Γ 8 γενατα 
ἴο ΝΕ ΘΠ ΔΑ ΘΖΖΆΣ. --- ὑσὶ Δ Κ68 88 {86 δα υ)εεΐ 
ἴο ΠῚ 186 Ἰαπὰ οἵ Ἐφγρὲ (νοτ. 20).---Υ ἐγ. 20. [ΡῈ 

ΠΡΡΒ, 8ἃ8 ἴῃ Ῥβ. οἶχ, 20, ἰῃαὶ πο 185 στουρῦ 

ἴον, {86 ἔτιιϊξ οὗ ἸΔθουΣ. ΕΥΡΑΙΡ : “48 ἢἷ8 μαγ." 
---ΤᾺ 8. ῬουθΔρ8, αἴϊοσ [6 δχργοβϑίοῃ ἰὴ υϑυ, 18, 

πὸν ΣΝ ἼΨΝ, ἴο 6 πηκἀεγϑίοοα οἵ {Π6 ΟΥ̓ οὗ 

Τγτο. [Ὁ ἰβ ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ Τοηἀογρά : [ὉΓ ψὮΪΟΝ ἢ6 
Ὑτουρῦ. Ηἰἰζὶς 5.}γ τοιμαγκβ: “μας ΝΟθυ- 
ΟΠ δά ΠΘΖΖΑΡ δὰ Ὀοβίορεὰ ὙΤὙτα ἴῃ {86 βογνίοθ οὗ 
Φοβονδὴ οοὐἹὰ ἤάνθ Ὀοθῃ ἀοροϊατοὰ ὉΥ̓͂ [η6 ῥτὸ- 
ἡδὰ ΟὨΪΥ͂ ὑδοη, 1 [6 οὐἵν δὰ θθθῃ σομαμπογοὰ ν᾽" 
αὐ 5ίποο, δοοογάϊηρς ἰο Ηἰζὶσ, {8198 οου]ά ηοί 

Ὁε, ἢ6 Δρ}]168 ἸΦΩ ἴο ὑμ6 Εργρίίδηβ ([), ἃ8 τῦᾶβϑ 

ΔΙΤΟΔΟΥ ἀοηθ ἱπ ἴπ6 Ταγχυπὶ οὗ Ζοπαίπδη, δπὰ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ ἱΠΙρΟ8608 ἢ ει: [86 5ἰψηϊβοαίίοι : ἰπ 

τὰ ἴο ἰῃαΐ ψὨΏΪΟΝ ; {μαὶ 18, ἔον {πδὲ χη ἢ. 
6γ. 21. ΤῊ 8 σοῦβθ υἱν α]ν τοργοβεπῖβ ἐπ οἢδ- 

τασίογ οὗ 18 ψῈΟ]6 δβοούΐοη. [{ 8 ἃ οἴοβ ψΔΙΘΝ 
60 πᾶ ἴο ἴΠ6 80 Β  ἀΙΑΥΥ͂ ἙΠδγαοίο οὐ [86 
Β6οΌοΠ, ΥΟΓΒ. 17-20, ἴπ τοϊατίοη ἕο ἴῃ ρΌΠΟΓΑΙ 
ΡῬΙΓΟΡΏΘΟΥ προ ἱ, ὈΥ̓͂ [6 σΟΠΘΓΑΙ 688 οὗ {6 
Βῖγ]9 ἴῃ ὙΠΙΘΒ 1 18 ρίγθη, 88 {ΠΌΡΟΥ 4180 ἰΐ 
δοοογάβ τ] ἢ 0Π.6 ἀσβίρτι ὑπαὶ ἐ}}18 βοοῦϊοη βῃου]ὰ 
ΒΕΤΥΘ 8ἃ8 ἃ ΚΟΥ͂ ἴοὸ ἴῃ Εσγρίίδη ὈγΟρ ἢ θοῖοβ ζ8η6- 
ΤΑΪγ. ΟὐτρΡ. ὑπ δηδίορουβ οἢ. χχυὶ!, 26, 26. 
ἴῃ 86 Ἰαῦε᾽ τεϑρθοῖ 1 18 ἱπαϊοαϊοα ἴο ὯΒ ἴῃ ν6Γ, 

[μα ὙὨΐΟΝ σοηςογηρά Εργρὶ βδιουϊὰ Ὅ6 80- 
οοΙ 5 οὰ Τπγουσὴ ΝΌΘΟΙ Πα] θχΖζαγ, γοῖ ἘΕΥρὺ 
ΟΡΘἢ8 8 ἔδυ μοῦ Ῥσοβρϑοῖ 81}}}, βίπος ἱξ 8 ἴο 
τοχαγάἀϑά, ἴῃ ἴπ686 Ῥτοροςΐθ8 οἵ ΕΖοϊκῖθὶ ἀρο 
[οταΐῖχτ Ῥθορ 68, 88 πα μομάοτα βΌΠΟΓΑΠΠΥ͂ ἴῃ [8 
οἾοβ8 οσοχιΐηρ πο τοραγὰ [ΟΥ [βγϑθ} 8 ἀδδβίστιοςίοη, 
Ετομι [18 ροὶπῦ οὗ νοῦν, [86 δ ΠΠ ὯΔ Οογίδ  Η]Υ 

οομηροῖβ ἰ[86}7 νεῖ ἢ (116 τηοτηοηΐ οὗ [86 δ] πιοπὶ 
Ἐπιτουρῃ ΝΟΡΟΘΒΔἀΠοΖΖζαῦ; Ὀὰὺΐ ἰδ δ ἴῃ 88πιθ 
τἰπη6 σοηάυοίβ ἔαγίμοῦ, οχσρϑδηάβ ἐπὲὶβ ἀαῦ ἴο ““ δὴ 
ἰάθαὶ ἀδν" (ΗΠ ΕΝ081.)-- [6 ἄαν οὗ πο ἰωογά (οἈ. 
Χχχ, 8)--ἰἴο 6 Μοββίδηΐϊο {{ἰπὴ0, 88 Ενψα] ὰ ἢλ8 
ΡΓΟΡΟΥΪΥ τοοορηϊβοά. ἐγβηλεο πρίθι! “Φ ΟΨΟΙΥ͂ ΔΠ}- 
πἰ ]αιζίοη οὗὨἨ ἃ παϊϊοπαὶ ρόνοσ, τ οἢ Ὀεμῖ 166] 
αϑαϊηδί ὑπ [οτὰ, 18 ἴο [88 Ῥχορμδῦ ἃ ἴγγ}6 οὗὨ αἱὶ 
ὉΤΊΔΏ ῬΟΊΤΟΥ ΜΈΪΟῊ Τἶ868 δραϊηδὶ 6ο4---ὦ ἴγγρθ6 οὗ 

[6 ψοῦὶὰ Β ἰυάρτηοιί. ἸΒογοίοσθ 4180 ἴῃ γὑτὸ- 
Τηΐβο8, ἢ] 6ἢ ΨΘΤ6 χίνθη ἴβτδοὶ [00 ὑμα Ἰαβϑῦ {1Π|6, 
σοπηροῦ ἐβοηβοῖνοϑ ὑποσον, δὰ ΠΟῪ ΤΟΥ 

ἰη."}1 Αοοοτάϊηρ ἴο Ηἰιζίαν [86 αἰἴΐδοκ ἅροι 
Ἐκνρὲ Ὅὰ8 ἴο ΕΖΕΪ16Ι {86 ᾿] οὗ ἴπο {6 ῃ 4150 

ἱπηΐηρ Βα γαϊοη δηπουπορὰ ἰῃ οἢ. Χχ. 40 εα., 
ΧΥΪΪ. 22, χυΐ. 60.--- ΠΝ, υδοὰ οἵ σταάπδὶ στον τὰ 

ον οὗὨ 51181}} Ὀορίηπίηρθ δηᾶ σοηβίδην ὈΌΓΒΕ ΡΒ 
[οτῖϊι ἀραΐῃ, ποὺ βῃοοῖβ, τὶ τϑίθγθηοθ ἴο [86 

ΠῸΥ ἰὰ Φογοιηΐδῃ ἀπὰ ΖϑοθΑΓΔὮ.--- ΤῊς ΒΟΥ, 85 

ΥΟΤΥ͂ ΘΟΙΏΤΩΟΗΪΥ αἀογγοὰ ἴτοαιθ Ὠογηθὰ Ὀοδϑῖβ, ἰπ 
τύϊσα ας 6 811, ἃ ὈΪΌ]116Α] οχργθαϑίοη ἴου 

βίγοηρσίη, δηὰ [89 ΘΟΌΓΑΡΘ τοδύϊησ ὑμόγθοι ; ποῖ 30 
ΤΟΡΟΣΙΥ͂ τῖΐὰ τοίογοηοθ ἴο ρυβῃϊησ (ΗΠ ΕΝΟΞΤ.), 
ὉΡ ὙἘΠΙΟᾺ ὑπο οοηΐοχὶ ΔΓ Β 0 ΟΟΟΔΒΙΟΝ : 88 ἴῃ 
οοηίταβϑί ἴο Ππ6 ἱτωροΐθῃοθ οὗ Υρὶ (Βοδι πομάομ), 
[Π6 ῬΟΎΟΣΥ δηα Ροπρ οἵ ἴῃ Π68}--- ἘΠ ΓΘ ΙΌΓΘ 8ῃ- 
ΟΥΘΡ 86η860 οὗἨ ῬΟΜΘΡ, [16 σΟΠΒΟΪΟΏΒΠ6868 οὗ 8 
γ᾽ τ} }16}} ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΏ65 ἢΠ6 τοῦ], 8. Ιχχνυ. 
δ, οχχχὶΐ. 17: [μάτῃ. ἰΐ. 8; [τκὸ ἱ. 69 : σοτῃρ. 
Αἶδο 1 δι). ἰϊ. 1 ψ| τορος ἴυ ἴΠ6 [Ὁ] πς 
ΠΡ ΠΠΗΡ.--- 9 ορϑαΐηρ οὗ [16 που ρΡοϊπῖ 

ΘΧΡΙΟΒΘΙΥ ἰο οὗ. χχίγ. 26. (866. {πογθ.) Υ̓μαἱ 
88 βαϊὰ ἰὴ (μαΐ ρΡΐδοα ἘΡΟῚ ἴΠ|6 δΎτη θο] 1 ς 4] ἱτη- 
Ροτύ οὗ [ἴΠ6 ἀππηη 688 οὗἩ ἴμ6 τόρ οῦ ἀδίουτα  Π65 
4530 ἢἷ8 Βροαϊκίηρ μοῖο ἴῃ [ἴΠ6 πιϊ θὲ οὗἨ Ι8γτδοὶ 88 δ 
ῬΓΟΡοὗϊοα] οὔθ. Οπΐγ, “(09 Βοῦδα οὗ [5γ8ε6] " 
Τηϊιδὺ ποῦ Ὅδ6 τοβοϊνοὰ 1ηἴο [ἢ 8 σοτηση 1 οὗ {86 
1μογὰ, ἀπά [Π6 τηοι ἢ οἵὗἩ ἘΖοϊκίοὶ ἰηΐο ἴΠ6 νοτγὰ οἵ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂, ΔΡΤΘΟΟΔΌΪΝ ἴο Φ06] 11ϊ., 88 Τ)μοοάοχοὶ 
ΔΙγοδαν οχρ]δἰημθὰ [Π6 τηλοῦ ; δι “6 Ὦδνα ἰὸ 
Ο]οανο ἴο ὑμ6 βοοοηῃᾷ οἰϊεῖ ραγὶ οὗ 1Π6 Ῥτγοάϊοἰο 8 
οὗ οὔὐσ ργορμοῖ, ἴον τη ΐοἢ [86 οροπὶηρ οἵ ἢἰ5 τηοπτῇ 
ἴο ἴδβγδθὶ ἴβ, δοοογάϊπρς ἴο οἢ. χχίν. 26 84., [18 
Παγδοίοσιϑιϊο, ἰῃ σοῃ γα ἰϑυϊποϊΐοη ἴο δα δκεῖ 
τοδίῃ ροτίΐϊοη οἵ Β18 ὈθοΚ. Βιιῖ ἴῃ 80 ἔδυ Ὑ|}} βυ οἢ 
οΡοπΐηρ οἵ ΕΟ Κ161᾽ 8 του ΠιαΥθ Ῥΐδοθ ἃ8 δὶβ 
ἘΡΊΟΥ οὗ [86 σΟΙΠΡΑβ8: 08 οὗ 88}8}} {6 π 
ΔΥ͂Θ Τουπα ὑποὶν δου Πιτηδίϊοη. 

ΟΗΑΡΤΕΒΝ ΧΧΧ, 

1, 3 ἈΑμπά {μὸ νοτγὰ οὗ δεβονδῇ σϑτηθ [0 τηθ, βαυΐπρ, ὅ'ΐοιι οὗ τι8Π, ῬΧΟΡΒΘΥ ἀπά 
8. 580, ΤὭυΒ βδι 0} {Π6 Τοτά Φοδονδῆ, ΗΟ]! 8148 ἴου 86 ἀϑΥ}! ΕῸΥ ΠΘΑΓ 158 {89 

ἀΔΥ͂, Δα [πάθε] ΠΘῸΣ 8 {Π6 ἀδγ οἵ Φεβονϑῆ, 8 ἀδγΥ οὗ οἱουά ; 4 {ϊπι|6 οὗ {δ 
4 Ἠρδίῃοηῃ πϑύϊοηϑ 85}4}} 1 Ὅσ. Απα ἐδ βνγοσγα οοτηθ8 ᾿πΐο Εγρῦ, Δα {ΠΟΤ ἱπ 

ΔΏρΙΒἢ 1η ΟἼ8}} δὖ ὑμ6 [24}] οὗ {π6 ρίοτοθά-[Ὠγοὰρἢ ἰὴ Εὶ 
ὅ [18 ὕυμαυ]ῦ, πὰ ἢϊ8 ἔουπάδιϊοηβ τὸ ρυ]]οᾶ 

Ὁ; δῃὰ {ΠοΩῪ ἴδκο 
οὐ. (Οἰυδῇ, δὰ Ῥμυΐ, δηά 

[κὰ, δῃὰ 4}1 [16 βύγαῃηρθ ρϑορίθ, δὰ Κα, δῃηὰ {μ6 βοῃ8 οὗ [86 σονθηδη  ἰδηᾷ, 
6 51|8}} [411] τ} (ποτὰ ὈΥ [86 βννοσα, Τῆυβ βαῖ} Φομονδῃ, Απᾶ ὙΠΕΥ ἰδὲ 
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ὉΡΒοΙ]ὰ Εσγρὺ ἴ4]} ; δῃᾷὰ ὑῃθ ῥγὶὰθ οὗ ἢἷβ βύγηρίῃ οογηθθ ἄότῃ : ἔσοτη Μ|ράο] 
ἴο ϑγθῃθ 8|1Ὰ}} [Π6Υ [Ἀ}1 ἴῃ Ὠϊτὴ ὈΥ 086 βυγογά, βθηΐθηοϑθ οὗ ὑπ Τιοσὰ Φεβμονδῇ. 
Απὰ [ΠΥ 8}4}} 06 ἀθβοϊδίθ 1 [86 τηϊάϑύ οὗ ἴη6 ἀθβοϊδῦθ ἰδη8, δηα 18 οἰ [168 
81.8}} Ὀ6 ἴῃ ὕΠ6 τη ϑὺ οὗ ὑῃ6 νγαϑῦθα οἰδϊο8. Απάὰ [Π6ῪΥ ΚΗΟΥ ἐ}ιᾶῦ 1 δὰ Φοβονδῇ, 
ν.2 εἰ γο ἃ ἢτο ἴηὴ Εσγρὺ, δπα 411 ἢ18 ἈΘΙΡΟΥΒ 8ῃ8}} Ὀ6 βῃδίίοσθαά. [Ιῃη υπδῦ 
ἋΔΥ 8 ΙΩΘΒΒΘΏΡΘΙΘ ΡῸ [ὈΓ( ἔγοτα Ὀθέοσα ΜΘ ἴῃ βῃ108, ἰο ἔτ] ρὔδη (ἰαβὶχλ 0}6 
ΒΘΟΌΓΘ, 8ηα θ6Γῦθ 18 Δηρ118} διηοηρ ὕμθῖλ, ἃ8 'ἰπ ὕη0 ἀαΥ οὗ Εἰσγρῦ ; ἴΌΓ, 

10 Ὀδβο]ά, 1ῦ οοηθϑ. ΤὨι8 δαὶ {Π6 Πογὰ Φοδονϑῖ, Απά 1 τηδῖζο (Π6 ὑππλ]} οὗ 
11 ἘΕΥΡΙ ἴο 66880 ὑῃτουρἢ ὑΠπΠ6 Ὠ8πηα οὗ ΝΟΟΟΘΠΔάποΖΖΑΣ Κιηρ οἵ ΒΑ ]οη. Ηθδ 

δΔη 8 ῬΡ600]6 ψ ἢ ἢϊτα, ὉΠ υἹοϊθηῦ οὗ [06 Ὠθδίμϑῃ, ἀγα Ὀσουρ!ιῦ ὕἤο ἀοβίσογ 
{Π6 απ, δηὰ ὑμούὺ ἀσανγ ὑΠ 61} βυνογάβ Ὁροὴ Εσγρῦ, δηὰ Η]] ὑδο ἰΙδπὰ σι 0Π|6 

12. ρἱθγοθα- σου. Απά 1 ρῖνθ [πι2κ6] ὑῃ9 Βύγθδσηβ [Ὁ ἀτουρῦ, ἀηὰ 86}] ὑΠ6 Ἰαπᾷ 
1ηἴο ὕΠ6 πδηὰ οὗἉ [Πθ ψ|ΟΪΚΘα, δηα ἰδ ὑῃο Ἰδηα δῃά 108 ἔ]Π688 νγαβϑίθ ὈῪ ὑΠθ μῃδῃᾶ 

18 οἵ Βύγδηρειβ: ἱ, δομονδῆ, ἤᾶνθ βροόκθῃ. Τῆυβ βαϊῃ ὑμ6 Πμοσὰ Φοδοναῖι, μὰ 
Ι ἀοδβίτου 0ῃ6 ἴοι! 140]8, μα τρδῖζθ 86 140]9 ἴο ὁ6856 ουῦ οὗ ΝΟΡὮᾺ ; δῃᾷὰ ὕῃ 670 
8841} ὍΘ ΠΟ ΙΠΟΙῸ 8 ὈΓΪΠῸΘ ουὖ οὗ ὅπ6 ἰαπὰ οἵ Ἐργρί : δηὰ 1 ρῖνα ἔδαγ ἴῃ [}6 

14 ᾿απὰ οἵ Εργρύ. Απαὶ τ λκο Ῥδίμχοβ ἀθβοϊαῖο, ἀπὰ ρῖνο ὅσϑ ἰῇ Ζοδῃ, πὰ ἀ0 
156 Ἰυδρτηοηῦ ἴῃ [080] ΝΟ. Απα 1 ροὺγ ουὖὖῦ ΜΥ ΤΥ Ὅροπ ϑἴπ, ὕμθ βίσοῃρ!ο]α οὗ 
16 Εργρῦ; δῃηά ουὖῦ οὔ ὕμο ὑπταιὺ οὗ Νο. ΑΠΑῚ1 ρῖνο ἤτο ἴῃ Εσγρὺ: δ΄᾽η 88}48]} 

δα. ἸΆ [ἐἰ ναι], δηὰ Νο 81}4}} Ὀ6 [ὉΣ δοῃαμθδῦ [ϑιοκεα]), αηὰ ΝΟΡ---Ῥ βίθρο β 
117 [μδν6] ὈὉῪῚ ἄγ. Τὰδ γουὴρ τλθὴ οὗ Ασυθὴ δῃηὰ Ρ᾽- βοῦς 8}|8}] [8}} Ὁ ὑΠ6 βιυυοσζα, 
18 δηά {6 0 [ἰϑϑα εἰεο] 888}} ρὸ ἰηΐο οαρθνιγ. Απὰ ἴῃ ΤΟΒΑΡΏΠΘΙ 65 [86 ἀΔΥ 

8Π.4}} 6 ἀΑυῖς, 'π ὑμαὺ [γβϑὴ] 1 Ὀσϑαὶς ὕμοσγο ὕπο γόῖοβ οὗ Εργρί, δηα 86 ῥγιὰθ 
οὗἉ 118 ΒΓΘη ΡΟ. 668868 1 1ὖ : 8 ΟΪουα 8}4}} ΟΟΥΘΡ 10, δα 118 ἀδιρῃύοσβ 8.14}} ρὸ 

19 " Π ΠΡ ΜΠ: ΑΠΔῚΙ ἀὁ Ἰυδρτηορηῦ ἴῃ Εργρῦ, δῃὰ ὕμογ Κηον Ὁμδῦ 1 δῃὶ 
ββουδῇ. 

2020 Δμὰ [ὐ οδηηθ ἴο Ρ888 1 ὑἢ6 οἸϑυθηὐῃ Ὑ687, ἴῃ ὑπ ἤγδῦ ἰππουυν, οἢ ὑΠ6 βουθηϊῃ 
21 οὗ ὕὉ86 τροπίδ, (86 σψογὰ οὗ ϑϑιονδὴ οδπθ ὕο 1πθ6, βαυίησ, ϑοῃ οὗ τηϑῃ, ὑδ6 

ΥΤη οὗ ῬΠδσδοῦ, (86 Κίηρ οὗ Ἐργρῦ, 1 ἢάγὸ Ὀτόΐίκθη ; δηὰᾶ, Ὀο ἢ], 1ῦ 18 ποῦ 
Ὀουπά ὑρ, ὑμδῦ οη9 τηϊρηῦ ΔΡΡΙῪ ΠΘΑΙΙΏΡΒ [πιϑαπϑ οἵ βοδιίηβ], ὑμαῦ οὔθ τωϊρῃῦ ΙΔΥ͂ 
ΟὨ ἃ Π]]οὺ ἴο Ὀϊπὰ 10, ὑμαὖ 10 ΤΩΔΥ Ὀδοοτὴς βύσοηρ, ὑμδὺ 1ῦ ΙΔΥ δὶ Βο]α οὔ ὑδθ 

22 βιυυοσά. ΤΠθγοίοσο ὑῃ8 βαὶ ἢ ὕπο Γιογὰ 0] ππυνει, ΒΘμοΙα,1 ἴω οῃ ῬΠΔΓΔΟὮ, 
{89 Κίηρ οὗ Ἐργρῦ, δῃὰ 1 Ὀγοδὶς ἢ18 ΔΥΤΏΒ, 86 βύγοηρ' δηα ἴθ ὈΤΟΚΘΠ, 8πΠα τηλῖκθ 

28 {86 ϑιυύχοχα [Ὁ]} ουὖ οὗ 18 απ. Απα [ βοαίζου Εργρῦ διθοὴρ ὕμθ Ὠοδίῃθη, δα 
24 ΑἸΒρΡΟΙΒΘ ὑδμϑὴ 'π {6 ἰαπάβ. Αηὰ 1 βίσοηρίμθῃ (ἢ6 δγὴβ οὗ {86 Κιηρ οὗ 

Βαύγίοα, δηὰ ργὶνο ΜΥ βινοσα ἰηὖο ἢἷ8 ἢδηά, δηὰ βῃδυϊοσ ὕ}:6 διττὴν οἵ ῬΠΔΓΔΟΙ, 
25 δῃᾺ ἢθΘ ρΤΌΔΏΒ ὕΠ0 »ΤΟΔΏ8 ΟὗὨΪΠ6 ρΡΙΘΓοθα-[Ὠχουρἢ Ὀδέοτθ ἴτω. Απά [γε4] 1 ἰδ]κθ 

ἔττα δοὶα οὗ ἡ γα ϑιτουα) ὕΠ 6 811ὴ8 οὗ {6 Κίηρ οὗἠἨ ΒΑΌΥΪΟΙ, δπὰ ὑῃα διτη8 οὗ 
ῬΠΔΓΔΟΙ 58}|8}} 181}; δῃὰ {μὸνὺ Κπονγ ἰμαῦ 1 δὴ ϑϑμῃονδῃ, 1 ὑπδῦ 1 ρίὶνγο ΜΥ 
ϑγοτα Ἰηΐο ὕη6 Πδπάᾶ οὗ ἴῃ ᾿πρ οὗ Βαθυ]οη, πα ᾿6 βύτούο 68 10 ουὖῦ ἀρδϊηϑῦ 

26 ἰδ Ἰαπὰ οὗ Εργρῦ. ΑπΑ1 βοδύϊοῦ Εσγρὺ διηοῆρσ ὕμθ μοδαύμϑῃ, δῃαὰ αἸΒΡΘΟσΕΘ 
ἴθι ἴῃ ὕ6 ἸΔη68 ; δηὰ [860 Κηονν ὑμδῦ 1 δὰ θῃονϑῃ. 

Ὁ ὦ “2 

Μετ. 3. βορῖ.: ... ὦ ὦ ἦ ὄμερα, (8) ὁτ»-- α]ᾳ.:. .. τδι, 02 αἰεί " 
εν. 4.. .. καὶ σισουντο.. . . τὸ πσληθος αὗτος κ. συμαίισωται ται-- 
Ψψετς. δ. βερέ.: Περσαι κ. ἕρητες κι Αυδοι κ. Αἰβυις π. παντές οἱ ἑφιμώκτοι τ᾽ αὐτὴν... διαθχκης μου ἦν αὐτῇ μαχαιρῳ-- 

γαῖ κ.: Δειλίορία εἰ ζΣέδγα εἰ Σγάϊ εἰ οπιπᾳ γεἰίφωμηι νεσως (Αποῖθον τοδᾶ: 2)29}; Αὐδὺ: ζωδίενμηι.) 
Ψοεῖ. 6. Ψυϊκ.: ἐπρεγδία ὥπρενγ εξ οι: ἃ ἐαφτα βγεηεν--- 

ει. ὃ. ... ἀγγελοι σφιυδοντες ἀφανίσαι. - ἷν τῇ ἡμερᾳ---ἰ ΑὩοῖπ εν τοδᾶ.: ὨἾὩ, 5γτ., Ασ.. Ταγρᾷ., Ὑ}4.) 
Μετ. 11. αὐτὸν κ. τοῦ λαου αὐτου. Λοιμοι ἀπο ἰθνων---]ς.: .. . γον εέηι6--- 
Ψεῖ. 18..... “. κατασαύυσω μεέγιστανας ὧπο Μιμφιως κ«. ἄρχοντας Τανίως ἰκ γης Αὐγυν. κ. οὖπ ἔσονται οὐκετ,-- 
Ψον. 14. δερῖί. :. .. ἐκδιπησιν ἐν Διόσπσολω. ΨῸΪ.: . .. ἐπ ΑΔἰεχκαηάρία. 

γέ τ. 16. ... σι Σαῖν. .. τὸ πληϑος Μιμφίως ... Ῥεϊμδέμπη, .. . πρωϊεμδίπεπι ΑἸεξαπάγία, (Αποῖδεν τεδᾶ : 9.) 
ΜΕΥ. 16. υηνη. .. «. ἦν Διοσασολι ἔσται ἐπρηγμοαι ᾿. δια χυϑησέται ὕδατα. ΜΪα.: ... φυαεί ραγίυγίομ ἀοἰφοίΐὶ Ῥεϊμρδέια 

αἱ Αἰεσαηάνία ἐγ ἀἰδείραία εἴ ἱπ Αίειρλίε ἀπρμρεί σποίαίαπα, 
Μετ. 17... ᾿Ηλιουσολεως .. . 3. αἱ γυνωικες -- εἰ ἐρεῖ ςαρίἐθ8..-- 

ον, 18... .. ἐν Ταφνας . .. τὰ σκηπτρο Α,Ὁ--- 
εν. 21. γυϊκ.: . .. ποι ἐεὶ οὐνοϊαίωπι εὲ γοεεἐμϑγ ἰμ" εἰ δΔαπί(α}--- 
εν. 32. βορί.: . .. 5.. φους τεταμένους π. τ. συνφριβομένους--- 

γε. 34... καὶ ἱεαξω αὑτὴν ἐπ' ΑἿγ. καὶ σρονομδυσὼ τὴν προνομὴν αὗτης κ. σπυλίυσῳ σε σπυλα αὖτιμρ. 
νοι. 26... .. ἰσιγνωσονται φαντί οἱ Αἰγνεγιοι- 



ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ΕΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ. 

γε. 1-190. 7λὲ δὸὰν φί ὕμασηιοηί. 

Α8 {Π|8 βοοἰϊοῃ ἰ8 ν]ποὰΐ ΔΗ͂ ΘΒΥΟΠΟΙΪοΟρΊςΑ] 
Ῥγοίαςθ, ἰῃἷβ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀπάογϑίοοα 1 ἰΐ πι53018.68. 118 
Ῥίασα ΕΥ̓͂ ἴδ δὲ γοϑίτίοη οὗ 1ΐ8 οοηϊεηῖδ, Τὰ 8 86 
ΑΔΥ ἰπ ΥαΣ, 9. Δ ΘΔΙΒ 88 (ῃη6 {ΐπιθ0 οὗὨ ἴμ9 Ὠθαίμθα 
Ὠδίζοηβ ἰπ σοῦ. 8; Βθηοα 1 8 φαϊΐθ β1 {4 0]6 88 8 
Δρρεπάϊχ ἴο ἴδ οὐ πη οὗἨἁ ὉΓπὸ ὈΓΟΡΉΘΟΥ ἰδ κθῃ 885 
ἃ ἍΠΟ0]6 (οἢ. χχίχ, 1 84ᾳ.)ὴ.0 500, ἴοο, ἴη9 βϑογὰ 
σοτηΐηρ ρου Εγρί (νοῦ. 4) 8 τόσο ἀδθβηϊζοΥ 
ἱπαϊσαϊοά ἴῃ γϑῦ. 10 84., 88 ΤῃΠγουρἢ (μ6 Βαηῃά οὗ 
ΝΟ ΘΠΘΖΖΩΓ, ἀπά 80 νοῦ. 20 84. 18 Ῥγα τ ὰ [ὉΓ. 
Νοῦ ὑμπαὺ “16 παικοα ὑπουρχῃῦ Ἔχ ργοββθὰ ἴῃ [ἢ 6 
ἰπισοϊυοίίοη ὕἤο 6 Ῥγορθεου (οἷ. χΧχῖχ. 17--21), 
οὗ {16 ρτοαὺ σϑίαδι ΌΡἢΘ ΠαΙρίηρ ΟΥ̓́ΣΡ ἴ, 
ΔΒΒ.:168 Πδ8ἢ δηὰ Ὀ]οοά ἴῃ 8.6 τηαΐῃ ὈΟΟῪ οἱ [ῃ6 
ΤΟΡΒΟΟΥ͂ (οἢ. χχχ. 1-19),᾿" ἃ8 Ηθηρβί. ΟΧΡΓΟΒ568 
ἱπη56 17; θὰ {Π|0 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἀροη μγρῦ 1. ΟἈ. 

χχῖχ. 1-16, ΓΙ ΠΥ Υ οοοιγοὰ ὈΥ͂ 108 τοΐθσοηοο ἴοὸ 
ἴφγδοὶ, 18 ΠΟΥ͂ δραὶῃ οο]οιγοα ὈΥ͂ [86 τοϑρθοῖ δὰ 
ἴο {μ6 Βεαίμθη, ἱπ γδιθϊου αν ἴο [86 Ρὕδα 
σον θη ῦ- Δβϑοοίαίεβ. 

γεν. 2. ΒΟΥ͂Σ, 188. χὶϊ!, (ὦ, ἴο 9ϑουαπηᾶ). ΤῊΘ 

Βοιιμ 18 ΘΧῃΓθβϑθα ὈΥ͂ ΠΣ, ---Ἰ 16 πη (6}.. ἦν. 14), 

ΘΘΡΘΟἾΔ]Υ ψ ἢ ογνδ,---ἰπ 186 ποτά βουμᾷ. ΤῊΘ ἄδυ, 
ἐδμοσοίοσε ὑπ6 ἔστη, 6} ἐμαῦ ἰδ |κ68 Ρ]δσθ ἩΒΙΟΝ 18 

σοπίαἰποᾶ ἴῃ γὰγ. 4 864., σῖνοθ 186 ΤΘίθγθῃ θ (δὴ οἵ 

[16 τηουτη Ὁ] μον]. ΤΊ.6 ῬΟΓβῸπΒ δαἀἀγεδββοα ν}} 
ῬΤΟΒΘηΥ Ὀοοοτηδ Η]αἴῃ.--- Ἶοσ. 8. ὙΓΕΥ ΠΟῪ ΟΓῈ 
(8116 ἰο πον]ηρ δὴ 118 στοπηά ἴῃ ἴΠ 6 πδαγνδ688 
ἴῃ; νἱϊ. 7), ΜΕϊςς, πούσανϑῦ, ἰἸὰ8 ΠῸ ΟὨΓΟΠΟΙ]ΟΙΊΟΔ] 
οἰοττηϊηαἰΐοη, δχοορῦ ἴῃ 116 ὙΘΓΥ͂ ΠΘΔΤ ΔΡΡΡΓΌΔΟΝ 

οὔ ἴῃ ἄαγ. ΤΠἷ8 ἰ8β ὈΓΙΠΊΑΓΙΥ ἀδδίχπαΐοά ἃ8 Ὧ}" 

δ, ἐνε. [Π6 ὁΠ6 ῬΓΟΡΕΓ ἴο ἐδ 1,οτγᾶ, 8 ἀδΥ ἴῃ 
ῬαΓ ΪΟΌ]ΑΓ, ποῖ ΟἿΪῪ ἀεϊοτταϊποᾶ, ἄχοὰ Ὦγ Ἡϊτ ; 
8190 πο {π8ῖ 8] οῃηδ ᾿Β σοἢ ΘΟΤη688 ἔτοπὶ Ηϊΐπι : Ὀαΐ, 
88 ἴπ6 δία παϊηρ ἴοστηυ]: “Δπᾶ {Π6ῪΥ Κπον ἐδαῖ 
Ι τὰ δε ον, ᾿ ἡ ΤΟΔ]ν βαυρρεβῖβ, [86 ἀδν οὗ [86 
τιδυϊ οδίαοη οὗ Ζοθοναῃ. [Ι{ 18, 88 [6 οοῃλ- 
αὐίϑοη ἢ ΟΡαᾶ. 15, 706] 1. 15, 188. χὶ!. 6--9, 
ΘΡἢ. ἱ. 7, 14, 53ῆονγθ, [6 Ὀδοοτηΐη δ τηδη  οϑὶ 1ὴ 

ἡιαρτηθηῖ, (ΚΙΜΕΕ. : Ἰυάρτηοηῦ, ῬαπΙϑῃτηθηΐ, 
δα ρητοτ-ἀαγ.) ὙΠῸ 018 8180 δρτοθβ {6 ἀεδβὶρ- 
πδίϊοη οὗ 11 88. “"ἃ ἀδὺ οἵ ο]ουά ;᾿ Ἄσοτῃρ. ΟὮἈ. ἱ. 4. 
ΤῊ ϑγ1ηὈ01108] ἱπηροτὲ 18 ΟὈΥΤΟΊΒ, βῖποο, ΜΘ {116 
οἷοαν ᾿ἰσ ῦ οὗὁὨ (ΑΥ̓͂ ΘΟΤη658 ἴο Ὅ6 σοὶ ]ο, {Πογ6 15. ἃ 
ὑπτοαϊοπίης οὗ βίοστη (γοῦ. 18, οἢ. χχχὶν. 12; 706] 
1. 15, 1᾿. 2; Ζοόρῇῃ. 1. 15); ἐμογείοσα οὔθ Ἦδβ ἴο 
{πὶπκ οὗ ἴΠη6 ν ταῦ οὗ αοά, ἀπά, ἱῃ ΘΟὨΒΟΠ]ΘΠ66 
161 ἐοὗ, ἃ ΟΔΙΔΙ ΠΥ ΨΕΪσἢ νΝ 111 Ὀτοαὶς ἔοἢ. Αο- 
οογ ΡΝ, ΠΝ Ὁ) ΠΡ νου ἀγί10]6) ἰ8 86]1- 

ἀρίογιηϊ θα, 88 τηϑδηΐης ἴδ6 ἐΐπεα τοθοπ ᾿ραϊδιοῃ 
»«αὐἱόοη8----[Ὠ Υ, ΘΟΠΒΘΑΠΘΠΟΥ, ἀτὸ {πὸ μα ϊθ8. μἀ- 
ἀγοβϑοὰ ἴῃ Ὑεγ. 2, βροίκϑη οἵ βθῃοΓΑ ΠΥ Ἂ8. οοηίγα- 
ἀϊδιϊηρυ βηιοα τηϑγοὶν πὶ [δγα6], Ὀυὲ πιοῦα ἀοῖ- 
ΕἸΤΟΙΥ ἱπαἰοαίεοα ἴῃ τ ἢδὲ [0]]ονν8---δλαὶϊ ἐπ ρεγίθηοο 
(᾿οῖν' ἡμαισηιθηξ; ποῖ Ῥγθοΐβ ὶῪ “ΚΝ Τμ οἷν δηα ᾿᾿ (88 
Ηρ), θὰϊ Φόβον α}Β τηδηϊοβίλτοη ἰπ [Π6 Πιὰρ- 
τηθῃΐ οὗ συταϊἢ ῥτερσηδηΐ τ] 1} οΔΙ τα ΤΥ ἴο ἔθ. 
ΟὐἸπΡ. ὑθδβιθβ, εἰν. χχίὶϊ, 8. 186, 11, 12. [Νοϊ 
““ 1ἸΔδη τα] ἢ 186 ἀν οὗ Εργρί, γογ, 9, ἃ8 
Ἠδηρδῦ. {ΠῚ 1κ8, ΠΟΎΘΥΘΥΙ βἰτηϊϊασ, ἴοσ 16 ἢ θα 6 
ἜΘΙΓΟ ποῦ 511Π0}0]}Υ ἰῃ6 ἰἴδη8. ΒΒυῖ 80}}} 1688, 
ὙΠ} αίδ}},, Μάηδς., δηὰ οἴ γα, ατ γα ἴο {νη Κ 
οἵ ἴη9 ΟΠ] ἀθῃ8 88 ὀχθουΐζουβ οὔ {πὸ λιιάἀστηθηῖ.] 
, 6 γ. 4. ΤῊ ΨΑΥ πὰ τηδπηοῦ οὗὨ ἴπ6 ρῥτοιἰοϊοά 
ἡπαᾶρτηθηῦ 18 ΠΟΤῈ ταρσοβοηϊοα : [816 ΒΌΟΣα ΟΘΟΙΩΦ: 
Δυὰ {Π6 Ποδμθη ῬΘΟΡ]ο8, 0 ἅτ δἀἀγοββοὰ ἰπ 

νΟΓ. 2, ΓΘ ΠΟΥ͂ πδτησὰ, γΥἱΖ. ΕρΥυΡ, ἱπ ἸΙ ἢ, ΤᾺΣ 
ΟΥ ὈΪΟΟΔΥ ὩΡΙΌΔΓ 80 {γι ρἈΌ }Υ τὰροὰ, [δὰ ἰὴ 

Ετμϊορὶθ [16 ᾿τηργεβϑίοῃ τηδὰθ ὮΥ 11 ντὰ8 πογύη, 

[86 σΟΙΡΟΙΘΔΙ βίαΐ οἵ σοῃνυ θῖνα πτὶ της, ἴοτ: 
ΔΠΚΊ5}, ὕθττοῦ, Θὰ το6. ΝΒ. 1]. 11 [10]; 188. 
ΧΧΙ, ὃ. --- ὕροη Κ.3, 866 ἴΠ6 1,χίοομβ.--- ΗΊΤΖΙΟ : 

ὑθη Δ]]υ 65 ἴο πόπθῃ. --Ἴο βυδή]οοῦ ἴο : δῃλὰ {Π|07 

ἴαικθο, 18. ὨδίΌΓΑΙΪΥ : ὑμ6 Θμθμχΐθβ, οοηϑί ἀοτοὰ ἱπάθ- 
βΕΣΡΕΙΥ. - ΠῚ, 866 δὲ οἷ. χχῖχ. 195. ἩΚΝΟΞΤ.: 

“Ε [18 18 Β6γα 88 ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ οἵ Εργρέ Ὀτὶπσὶπρα 
τ 1Ὁ δοῖνο Ἰἰΐο." -- ιν, ἢμ6 Ἰουπάδείομβ, 

Πρυταῦνον οὗἨ 19 δἰδῖθ 88 ἃ ἤουβο, ποῖ ἴο ὃθ 
πηάογϑίοοα ] ΓΟΣΑΙΥ οἵ [πὸ Εσγραῃ οὨλοῦ οἰκο, 
Το ἔρυτο, ΒΟΟΥΟΥ, τηδῦ ποῖ 6 ᾿παὶ θὰ (89 
ΓΤ ἴῃ 188. σῖχ. 10) ἴο τμ6 Εἰρβοσ οἰδϑβθδ, ὙΠῸ 

ὍΘΙ ἱπηι λοι ἰαίο] Υ 1116 δύαίο- 1] ἰησ : Ποὺ ταυβῖ ἰξ 
(48 Η:Ζὶ5) Ὀ6 υμάδτγβίοοι οἵ {16 Ἰμο ΘΓ θ8, τ 80 
ΟὨΪΥ͂ δυρρμοτί Εργρί (ν6Γ8. δ, 6), δῃ!ᾷὰ σοι] ΒΑΙΙΪΥ͂ 
Ὀ6 ΓΟΡΓοϑθηϊοα 85 ὕπο ἰου πη αϊίοηβ οὗ 118 οχίϑίοπος 
88 ἃ δίδίθν, ΤῊΘ Γοργοβοηϊαῦοη πνυϑὲ ππεϊουθτι ἀἰγ 
Ὀδ (48 ΜῈ11 σοτμασιοὰ ὈΥ ΗῈρΙο]ὰ οἱ }}8. χὶ, 8) οἱ 
[δα νι σὴ ὈεδΓΒ [16 οἶγῖς βοοίον δῃ!ὰ [0] 8 ἴζ ἂρ 
--ΟΥΪΠ8Π668 Δηὰ ᾿ΑΥΒ ; 80 ἰϊαῦ, 1 ΤΟΥΤΩΘΥΙΥ 1 ττα8 
189 τοεἰ -Ὀεΐπρ οὗ Εσγρῇ τ Ὠ]Οἢ πὐΔ8. σοποθγποι, ἴὲ 
18 ΠΟῪ [86 δείπσ, ὕΠ6 ΨΟΥῪ οχίβίοηοθ οὗἉ ἴὕ. 

γον. δ. ΕΘ ορίθ, 85 δἰγοδὰν αἱ νοῦ. 4, ἐπείατν 
ογιπέατη, Ἰδιωθὰ 88 [π6 ποῖ ΟΣ δηά γο] 16Ὰ] 
αϑϑοσίαϊε οὗ Εργρί, ορϑιιϑ {{Ἰ6 ΔΥΤΑΥ οἵ Εργρί δ 
Β᾽Ι ΡΡΟσ ΕΓΒ ἀὐεῦ ὅι. ὕροη Ῥμαΐδῃά πὰ, βὲο αἵ ὁ. 
χχνὶ. 10.---} 18: “)οἰπὶπρ-Ἶη," “ἸΔΙΧΊησ, " ὁ“ 1πὶ- 

τηϊσταύοη,᾿᾿ ὑμοΓοίοτο : Βί ΣΆ ρῸ ῬΘΟΒΪΘ: 5ολσιοΪΥ 
(65 ἴ6 ϑιγγίδη ὑσδηβ᾽αἰθδ) δοιὰ “ὁ 41] ΑτΆΌΪα ᾿ ὈΘ 
τηραηΐ. ἔχ. χὶὶ. 88; 1 Κίηρδ χ. 18 ; Φ6.. χχυ. 20, 
24,}. 87; Ν(δ. χὶϊῖ, 8, Βᾶν, ἀἸδ.) στι81165 16.680 
ἴτοπι 6 ον δ [-Δϑϑοσϊαίοβ οὗ ἔεΡὲ, Βαὶ πῆαῖ 
6188 οου]ὰ Οπβῃ Ὀο ’---ῸΌ, ΟὨΪΥ ΠΟΙ, 18 ὈΥ͂ 80Π6 

τοραγἀοα 48 υτιτίθη ἰηϑίοδα οἵ Ὁ, ΜΠ ]οὴ Επαὶὰ 

τα 5, ὑπουρῇ ἢ ἐταπβαῦθβ ΝΌΘΑ ; π}}116 ΚΠ] εοΤἢ 
ΤῊ] η Κ8 οὐ ἴπα6 Διθὶπὶ ἴῃ ΝΆ. 1, 9, 2 (Ἤτοη, 
χυΐ. 8, ἔπ ὐργοσνΡΕ: οὗ 16 Δ ςΙ 68 : ΟΓ ἴβκοῃ 
ἰηθπίοδὰ οὗ ""}}ὕ. 60 ΟὍἍβθῦβ δηά 1η6 ΑὙΔΡ. {78}}8- 

Ἰαϊζου, “ Νυθίδηβ;" διὰ ΗΠΖΙΕ 190 βυρροβοβ οὐ 
ἴο ανα Ὀδθη ἴμ6 ο]άοΥ Ηδθ. ότι ἴοσ Ναὶ (ἢ); 
--ὸν οἶδιοῖϑ ἰδ π88 θθθὴ ππάοτγβίοοά (Ηζν.) οἵ ἃ 
Ῥθορὶα ἄμα [τα ΘΉΓΥ ΘΟ ττ ἢ ρ οα 1116 τηοῃα- 
πηοη 8 οὗ 1--ἀοοογήϊης ἰο ΤΥ ΠῚ Π50η, δὴ 11» 
Ῥοτίδηῦ Αβίδῇς [ΟΡ Ἰγὶπα (ΑΥ Π6Υ Ὡοτ ἢ ἔηδη 
Ῥαϊεβίπα, ἢ Ἰσὴν αῖτ, στ ΪῪ οἹοϊ πο, δηὰ 
αἱ τ ραν] -οο]οιιγοά βαη.4]8; {16 γί θυϊθ πῆὶϊοὶ 
{ΠΟΥ͂ 8ΓῸ ΓΟΡΓΟβθηρα 88 ὈΓΙρΡΊ ΠΣ ὕσβροκς ποῖ ἃ 
πο οὗ ν᾽ ἢ, ον} 88 0101, διὰ 81}}. Ηδαρβὶ, 
σοπιίποα ὺδ Ὑἱ οἢ. χχνὶϊ. 10, απὰ πρακοϑ ᾿ς 
σοΥΡΕΒΡομ ἴο ἴἢ6 ῬοΙδίδη8, Ἧ]1.0 Ἰιαά οηξογοά ἴῃ 
«ΟὨβοαῦοηοθα οὗ Ὅ:6 σολ] 105) ἱπίο [Π|6 βόσυοα οὗ 
Τυτο, δη ἃ Μ]ΟΒ6 ΔΡΡΘάΓΑΠΟΘ ᾿ἸΟΓΕ σδηποὶ μὲ ἐμπουσῆςξ 
δίγαηρο,; ΘΥΟΓΥ ΒΟΤΘ ΠΟΤΕ ΠΟΤῈ 8 ἃ βίππιρ }9 
ἀραϊηδὲ ὑπ 6 ὑγταπίϑ, τη ΓΟΘΉΔΥ165 ΓΈ Γα ἴο 6 ἰουηὰ 
οἵ {Π18 γοναὶ ἘΠ Ῥθορὶθ. ὙΠ ΠπΑΙη6 γγᾺ8 
ἃ ἀοιποβίϊο οὁπ6-- Καί 1η οἹὰ Ῥογεῖδῃ ΞΞ πιο ῃ- 
ἰδΐπ ; {116 Ῥαγ 1 ]ΔΡ ΓΟΟΊΟΙ, ἃ8 ἈΡΡοΔΙ5 ἰο ΗϊΖὶρ, 
ἴο ἢ6 βου] ῦ ἐν ΚοΟΙϊβίδη.--- 6 8Βοὴ8 οὗἩ [6 οουθ- 
πδι -Ἰδηἃ ἀγα υπάοτβίοοα ὮΥ Ψεγοότῃθ, Τηοοιβοτοῖ, 
{ιν ϑορῖ., [6 Ατδὺ. {π8}8., 8180 Ὁγ Η ἰΖὶκ, οὗ ἴ.8 
δον 8ὸ δὰ ὕδκοη τοίασε ἰ Ἐσγρί (δον, χ] ].-- 
χ]ν.}: [16 σονοπδηΐ-ἰγὰ (Μ11}} [86 ἀγιϊ.1.), (8 αῖ 
Ῥγοσηΐφοὰ ἴὸ ΑὈγαῆδμ δπὰ }}}8 βοοιὶ δοοογάϊπρ ἴο 
(οὐ οονοῃηβῃῦ, 18 Οδδδῃ, ὍΤὴο ϑνγίας ἴγαπ5}5- 
ἰἴοῃ, οἱ [6 οἶδιος μδηᾶ, μοϊμίβ ἴο ἴπι6 οδϑοοϊιῖω 
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πῃ ἴ Ἰεασαθ, ΜΙ ΟὮ {Π|0 ΘΧΡγοβϑίοη ΘΓ ΘΙ ὨΪΥ ἀ068 
ποῖ ΟἸθΆτΥ }υβειγ. Ἡδηοο Ηδηρβῖ., ἀηαἀογϑιαπά- 
ἴα ΟΥ̓ ἴῆε οογεπδηῦ Δ ΟἾ8}}, τη Κ68 1116 Ὀ6- 
κἰμϊης ἴαση ὉΔῸΝ ἴο [ἢ 61086; ΜὨ 16 Θαδ τ οάοσ, 
στὴ τποπὶ Κα] Ἰϑίο ἢ ἀστθοϑ, ΘΟὨ] ΘΟΌ 68 ἃ (ταοῦ οὗ 
ἰδ ἀπἰζηονγῃ ἴο τι8, Ὀπὶ ποὰρ ἴο Εγρί, δῃὰ ἴῃ 
ἃ πἴδιϑ οἵ ἰδασιθ ἱ ἢ ἰδ (!). 

γεν. 6. "ὩΌ 2555), οἰ γ 88 Εννα]ὰ : ““ [ΠοΓὸ 

[4] Εργρὶ δ βιιρροτγίεγβ᾽᾽ : ΟΥ, αὔζοῦ τὸ 88 Ὀθθῃ 
δαϊά 'π νοτ. δ {παῖ ἴμ6 δηρυ θη ἴῃ ΟἾ8}. 8}}4}} Ὀ6- 
ΘΌΠῚ6 8 [4]}ρὺ ἢ Ερσγρῖ, ὕΠογὸ 18 ἴ ΤΟΣ. 6 ἃ 
ΠΙΟΤῸ ΘΟ ΡΓΘΗ ΘΠ Βν ὁ βθηθΓα] βίαιοι ηΐ : 88 γ06]] 88, 
εἴς. [(Ηκναβτ.: “ἃ πον Ὀγθακ, ΠΟῊ Τοῦ 68 ἴο 
ὕὈ6 σίνοη ἴο [6 μἱοίαγα." 1 Οοιῃρ. Ρ8. χχχνυῖ!. 17, 
Ἰῖν. 6 [4] ΘΠ [116 ὁ1η6 ῬΑΓΟΥ͂ (418, [8 ΟΥΘΓ 
8668 [5617 προοββίϊαϊθά ἴο ρῸ ἀονῃ ἔγοιὴ 108 86]- 
οοῃποίουβ μεσ, Οἡ Ῥσίάθ, οἴο., 866 εὖ (ἢ. χχὶν. 
21 ; δοΙΏΡ. Ὀοθ 69, οἢ, χχίχ. 10. ΤΏΘΥ ΜῈ80 5Π4}} 
[4}} ἐπι ὲτι, οὐ ἰΐ, ἃἀγὸ ἴοβθ ψπὸ ψου]ὰ βαρροτῖὶ 1. 
οο ἴδν γτοιπονϑὰ 8ῖὸ ἴδ ἰ4018 δῃὰ ῥγΐποθβ οἵ ψ γ, 
18, τ Β]Οἢ ἀγὸ Ὀτουρηῦ ἴῃ ὉΥ ΘΟὨΙΪΘΘΣ 88 86 
ΒΌΡΡΟΓΙΕΓΒ ; 6180 ἴπ6 ἔογιἱ Πεὰ οἱὴ65 ἱῃ γον. 1δ, δπὰ 
1ηε τϑγίοῦβ ἴῃ νογ, 17.--- ἐγ. 7. Οοτηρ. οἷ. χχίχ. 
12. Ὑβετιε Εργρὺῦ [8 ἴΠ6 ῥγποῖρα] βι Ὁ76οῦ, {Π|6Γ6 
ὅλ ὍΘ πὸ αποπθοη οὗ ᾿ἴϑ ὈΘΙῺΣ 80 8180 ἤΟΓΟ. --- 
γος. 8. ΤΊια ργδοίοαὶ Ἐπον]θάρα οὗ Ὄχρογίθῃσθ ἰ8 
Ὠιϑκΐα ἴῃ ἰῃα ὥτο, τ ϊοὴ Φοῃονδὴ οδ565 ἰῃ Ἐαγρί, 
18δῖ ἷ8, δ [6 Ὀγοακίηρ [οτγί οὗ Ηἰΐ8 δῆχενῦ, πιῇ 
ὙΠΊΘΟΗ αἷβὸ Ἰηοϑδὶ ΠΥ βυ 18: δῃὰ (ΠΟΥ 58}18}1 6 
εθδείοσοϑα, οἴω., 8ὸ {μα [ΠΟΥ ταυϑὺ Πον {Π6 υρ- 
τηρηΐ οὗ αοα ἴο Ὀ6 ὕροὴ ἴθ. Ασοογαϊηρ ἴο 
οἴπετθ, ἴΠ6 ΨΆΓ- ἦτο ; δοοογάϊης ἴο ἴδ ΟΠ 4]α, 
ἘΡΆΡ ἃ ΡΘΟΡΪῈ νἱο]οηΐδ ἃ8 το ; δοςοογάϊῃρ ἴοὸ 

ἴ..8, Ὁ πχυβῦ τηθϑη [ἢ ΘΟΠΒΌΤΑ ΠΣ, ἀ650 δὴ 
ΤΕΒῈΪ οἵ [Π6 ΜΆΓ. --- ΑἸ] 86 ΒΘΙΡΟΙΒ οἵ Ἐργρί δτὸ 
ἴποθε ψὴ0 ρίνο βιιρροτί ἴῃ γϑσ. 6, Ὀοΐἢ {Π086 0 
δῖε παπθ (ν6Γ. δ), δη ὕΠο96 ἘῈΏΟ ἃσὸ ποῦ παπγρά." 

γεν. 9. ὙΠ πιδηϊίοϑι ΑἸ] υδίοη ἰο [84. χυ]δ,, 
ἸΩΘΟΒΘΏΘΟΙΒ ἴῃ ΒὨΪΡ6 ἀγα Ἰηδθ6 ἴ0 δΔηΠΟΊΠΟΘ ἴο 
Βπϊορία [}16 ἰαϊο οὗ Εχγρῖ. (11 [88. Ὁ 18 ῬΔΌΥΤιΙ8- 
88, Ἡ Ιοἢ ῬΘΟΡΙΘ σοῖο σψομῦ ἴο ΓῸ]} ἰομο 6 
ἩΠΘῺ ΠΟΥ μϑββοὰ ἴδε δαίΐατηοίβ οὗ ἰῃ6 ΝῚ]6, ἀπὰ 
1θ6ὴ ΟΡΟΒ ουξξ ἀραὶπ. Τὴ νῷ ἤθγο, ἴγοῃ ΠῚ, 

ἴο βοΐ ὉΡ, δοοογιϊησ ἰο Ηᾶν. ΘΕΥΡΑΙΏΪΥ ὙΠ [ἢ τείεγ- 
6η06 ἴο ἴδ οχίβυϊηρ 8θ8εΐοτοθ οἵ Ἐσγρῦ: γ81- 
δἰ: ρ8, Ὑ πἰοὴ βιιϊῖβ ποτοῦ τὰ ἔυσί ἶνο8 ποῦ ψ τῆ 
ΤῊΘΒΘΘΏΡΟΓΒ.) ΤΠ6 Ὀυδὶ η688-τηαῖὶ δηἀ σΟΙΠΙΏΟΓΟΘ 
οἢ {πὸ Ὀοππάαγίεβ οὗ ὕργμονρ Εσγρὶ δηὰ Επηϊορία 
ΤΟ Υ ρῥγονὶο [6 ἰτηαζο οὗ βδιιοῦ ΤΠΘΒΘΘΉΡΌΓΒ δ᾽ 
Ἑςοπητη8}α,---τεργοβοηῦρα αδ ροΐηρ ἴοτο ἔΧΌΤα ὈΘΙΌΣΘ 
Φόβον εἰζτίησ ἰὼ Ἰαϊσιηθηῦ ἀρὸπ ἰσνρί, ---80 
παῖ οὴδ ἀοεβ ποῖ ποοὰ ἴο τῃϊηὶς οἱἴηοῦ οὗὨ ἐδ8 
Ομα]άθιπβ, οὐ οὗ ἔφγρυΐδι) Πιοβϑοηοτβ [ΓΤ] ΙΥ͂ 
δεῖ ὉΥ (6 Εσγρίίδῃβ, οὐ οὗ Εσγρίδη πυρί νο8. 

--δίησο ἱῃοτο 14 55 πορρῃ, ΔΟσΟΡαΐηρ ὕο ὙΘΓ, 

4, 80 {8} 18 18 ΟὨΪΥ Ἔχ αὶ ποὰ πόσα ὉΥ "ΠΝ ηπῦ; 

ΒΟποΘ αἶϑο πόρπη ΠΣ ΠῚ 8. Γοροδοα ; {ῃογοίογα 

Ὠοΐ ἃ ΟΥ̓] Πηοββημθ, 848 ἰῃ ἴβα, χυΪ. τ ἢ τ ίοσ- 
ὁΠοο ἴο Αβϑυτία. --- 7", εἰέλεγ, ἃ ἀσβηϊίε χίηρ οὗ 

10 ([81. ΧΧΊΙ. δ), ἃ" 8130 Ὠν 8 τοδὶ, Ὀυξ ψἰσἢ 

πΟῸ] ἃ Ἀἰ αἰ ΠΥ 6 ἃ τΟροΟΌ οη οἵ ΧὉΠΠ ὯΔ ; Ο7, 

ὈΦΕΟΓ ῬΟΥΠαρα, σι Ηδν., ΒΟΙΠΠΩ ἴο ἐμαὶ οἹάὰ 
6 Ῥογίοά οἵ ριυπίβῃιηθηΐ ἰὴ ἴπ6 βίου οὗ ξεγρὶ 

ὙΠ ἢ Α]16ὰ πεὶρῃ θουτίης τορίομβ ψὴ} ἃ οἵ 
δεβονδῃ (ἔχ. χν. 14. .84.).----ΟἿ, νἱΐ. δ, 6, 10, χχί. 
12, ΤΊια οοιηίπα ἰδ παῖ Ἡν Π]οἢ Πα Ὀθδη ἰῃγοϑαῖ- 
ἐποᾶ, ὑο ΡῈ βυι ρρ ἱρὰ ἔγοιῃ {1|6 σοηίοχί.---Ἴ ον, 10. 
ΟὐμΡ. εἷ!. χχνῖ. 18.---ΟἹ. χχίχ, 19.--- ΤΠ ἐπαλαὶ 

ΘΟ ΓΘ ΘΠ 8 88 Μ6}} [16 ἄθηβθ ρορυϊδιίοῃ οἤατιο- 
ῥεγβίϊς οἵ Εσγρῖ, 88 86 τηονιηρ οὗ σοοάβ δηὰ 
ομαῖῦο 8. ΠΟΥ δηδ 60. ΕΠ ΚΕΌΤΗ: “86 
ὑαστηοῖ] οὗἩ [6 ῬΘΟρ]6 ἵπ {16 μοββοϑβίοι 8) ἃ Θῃ͵ΟΥ- 
τπιθηῦ οἵ {Πεγ ροοιδβ.᾽᾿--ἰ ἢε Βαπὰ οἵ {π6 ὁπάρο, 
ΗΙ8 ἰπϑίγυμηοηϊ δη ΘΧϑοι  ΠΙἸΟΠΟΣ, ἰ5 ᾽οὸ Ὀ6 ΝΟΡη- 
ομδμοζζυ (000. δ οἢ. χχνὶ. 7).--- οσ. 11. 
Ο᾽. χχυὶ!. 7. --- χχὶϊ. 42, ἩΈΒΝΟΒΤ. ; “ΠΟΥ 
σοι 6 ποῦ οὗ ὑπαπηδοῖνοβ, Ὀαὺ {Π 6 ΑἸΠ ΣΙ ΕΥ̓͂ ὈΓῚ ημ8 
ΤΠ 6Ὡ], ἤΒΠΟΘ ὉΠΟΥ͂ Δ΄Ὸ ἱγτοϑβίβιὶ Ὁ16,᾽ οἷο. -- 6. εἰθ- 
Βἰ ΓΟ Οη οἵ [πο ἰαπὰ ὈΥ͂ [6 βινογὰ 18 ἸΏΟΤΟ ΠΟΥ͂ 
αἴνθη, βίμοα ἰδ 18 Γοργοϑοηϊοα 885 Ὀοὶησ Π]]οὰ ν τὶ 
ἴΠπ 8ϊ4ῖη. (οιηρ. εἶ. χὶϊ. 14, χὶ. 6.---ν ον. 1}, 
ΟἸ. χχνυ. ὅ, χχίχ. 10,8. ΤῊ ἀοδιτιοζίοι οὗ 03 
τοϑροῦίῖν, δίμοο 118 πδίιγαὶ δργίημβ 8ηι} [})6 Ἰ4πἃ 

106 ὍΠ 8 ῬΓΟΡΘΟΓΙῪ οἵ οὔμογβ, ἰκὸ ἃ δ'ανθ {[ι|δὶ 
μαὰ8 Ὀδθθῃ βοϊά ΟΥ̓ [ὶδ τηδβίοσ, Η1ιΖιο : “Ὑαοά 
88515818 ἴΠ6 ἰηϑίτιιηθηΐβ οὗ Ηΐ8. νν}}}, τακὶυ δὴ 
ἱπηπιοά αἴθ ραγὶ ἴῃ [16 πτοΥκ οἵ ἀδδβίγαοίίοι, ἀπα, 
δ [Π6 βατὴ6 {{π|0, ἀἰβρ᾽δοὶησ ἃ πἰπάγαπμοθ ἴο ὑποὶγ 
ΘΙγΔΏ06 δηὰ ἃ ὈΌΜαγκ οἵ ἴπ6 Εγρίίαπ5.᾽" -- 
ϑίησοε ὩΝῚ 18. ῬαΓγΆ 116] τὶς ὩΥ), 016 Ὑ]οἸκθα ὁδῃ 
ΟΠΪΥ Ὀοὸ ἱπίογργοίθαά [τότ [86 ἔθ] ηρ οἵ ἴπΠ6 ἔμγρ- 
ἴα π8, δηὰ ἴῃ δοοογάδηοθ τὶτῃ τἴη6 γα! δοι]ο ἢ 
οἵ ἴδιο δ ΏΘΘΣΒ, 88 Ὁ}. 18 ἴο Ὀθαὺ ἀονῃ, 0 (6- 

ϑίτου. ΤῈ6 ρθΏΘΓΑΙ Μν 1 ΚΘ 4688 οἵ τη κί (δ. 
νἱϊ. 11) 1168 ΠΟΓΘ 88 ἴδ ουϊ οἵ [06 ΜΏΥ͂ 88 ἃ ϑρθοῖα) 
ΔΡΡΙἰσαϊτίοῃ ἴο ἀπ ΟΠα]άθαη8, ἃ8 Ὀεϊηρ αἰ8ὸ ποῖ 
ὈδτῦΟΡ ἴθδῃ ἴθ6 ΕσγρίίδηθΒ. Οὐτμὰρ. ΠΟΜΌΥΕΙ, 
οἢ. τι, 24, χχνυιι[. 7. 

ον. 18, Α οαγτυίηρς οὐοὖὐ οὗ [πΠ6 ἱπαρτηοιῦ ὉΥ͂ 
Βρθοῖδὶ {γαϊΐ8, ψ οι ἴον Εχγρῦ δβρος δ! Πῦ ΔΥῸ 

οδαγδοίουίδιιο Τῆπ8, 88 τοραγὰβ ἴῃ 9 Οὐ) (866 

αἱ οαἢ. νἱ. 4), 1ῃ6 ΟΌΟ ΣΝ (ολταϊηρ πὶ} [ἢ 8 

“ὁ ποίη ϊηρ8᾽), [υον΄Ψ χίχ. 4, χχνὶ. 1, δπὰ οἴϊϑῃ (1 (ον. 
ψὶ. 4), 80 παῖ ἴΠογθ 18. πὸ πϑοὶὶ [ῸΓ βϑρ} ] Υ]ηρ 
ἴγοιῃ 158. χίχ. 1; [ΠΟΥ δτὸ πο Π0 Ὁ [116 ἰππᾶσο8. οἱ 
{Ππ6 ροιί 8, ποῦ 1.9 τουβμίρροιβ οἵ ὕμθτη (48. [86 
ΟΠἢα]ά. φδγηρὴ.): ἴὉ 18. 8 Π}Ρ}} 11:6 140] - σοί 8. --- 
Ῥτοῖι ΝΌΡΒ (ἢ), ϑοτηθῦϊινεβ αἶ8δοὸ 5,5), ἔδιαι ἦ8, 

ἔγοτῃη Μοιαρηΐβ : ἴο- ἀν, ηϊπιρογίδηϊ Γαΐ 8 οἡ {16 
γγοδίοσῃ βῖ46 οὗ ἴθ Ν1]6. ΤῊδ ἢδη)8 ἴῃ ΡΒ] αἴατοΣ 
ἷβ8 ἐχρίαἰποα 88 ἧρμον ἀγαθων, ἃ 88 ταφον᾽ Οσιριδοξ; 

ἴῃ Ιοτορ  γρῖοθ, “Μα-ΡὨΐΔἢ ̓" ; τηαῦ 8, [δ68 
Ἶδοθ οἵ νιον. ΤῊΘ ἸΟΝΘΥ νἈ]]ῈΥ οὐ ὑ86 ΓΝ 
οῃοιτοα 88 [0 ἀν ὐϑβεν ῬΒίδα (ἢτγο- σοά), (Π6 

οἸάἀοϑί δπὰ γϑὶ οἵ ἴΠ 6 » Ἀσοοτι την ἴο Μδηοῖῃο, 
τυ] σ᾿ 9000 γοατβ Ὀοίοτο {Ππ6 ΟἿ ΘΓΒ, 88 ἢ6 15 πϑιηθα 
ἷπ ὅλ6 ἸΠ8ογ ρ 1 0η8: “16 ἔλίθοΓ οὗ ιε [ἈΓΠ0 18 οὗ 
ὑπ6 χοάϑ,᾿ 16 ΠΘΑΥΘΗΙΪΥ τα]οτ," “616 Ἰοτὰ οἵ 
[,,.0} οἷουβ σοπηϊοπαποο,᾽" “1π6 Κίηρ οἵ ὈΟΪῈ 
ΜΟΥ ά8,᾽" “1Π6 Ἰοτὰ (ἢ [αἴ 67) οὗ {τυϊϊ." ΑΚΆ 
κοὰ οἵ {16 Ὀορίππίης, ᾿6 μὰ5 [8:6 ἔογτι οὗ ἃ παϊοὰ 
ΟΣ], οὗ ἃ ἀψατῖ; αἱ οὔμεν ἔλτιηθβ ταρροὶ τουηὰ 
Τὴ τητηγ-ἶα, βίαπάϊπρ' ΌῪ ἃ τοί, ὙἱΠ ἃ Παρ! τὴ 
δηκὶ τπ806 δπὰ {π6ὸ ΝΙΙΟΙ ΘΟ ἴῃ ἢἷ8 παηὰ. 48 
6 ν8 οαἰϊοὰ Ταϊδιηθη (ἢ 6 [ΟΥΠΟΓ), 868 'τουῦ]α- 

ογθαῖοσ, 80 Ἀ6 ΘΟΙΠΙΩΟΏΙΪΥΨ 88 Ὀεΐογο ἢΪπὶ 80 ορ 
ὌΡοη 8 ροξύετ᾽ 5 ψη66] (κ{Π|6 ὙΕΑΨΘΓ οὗ 16 Ὀορίῃ- 
ΠΙΠρ8 ΤΟΥ ΠΡ [ἢ 8 ἐξ οὗ (Ὧ8 δ δῃὰ τόθ ᾽᾽). 
ΤῊο Ἐργρίϊαῃῃ βοδγαεθιβ (Ὀ661]6) νγὰ8 βδοτρὰ ἴο 
Ἠΐτα, ἢ ϊοῖ τνᾶ8 βοτηο Ἵπη68 Βῆονση ὍΡΟΝ 1.18 ΒΠ0}]- 
ἀοτβ ἱπ [ἢ ρμ]δοο οὗ ἃ βεδά. Η 8 στεαῖ Βα ΠΟΙΌΔΙΥ αἵ 
Μοιαρΐβ, 16} 88 δα ὰ ὕο μάνα ὈθθΏ 83 οἱ ἁ 88 

ὁ 80}, ψὰ8 δαοσμοὶ δὰ οχίομαδιὶ Ὁ 086 
ῬΒΑΓΔΟΝΒ ἀοντῃ ἴο [ἢ ΟΥ̓ΓΓὮΓΟΥ οὗἁὨ ἴδε Κίηράομ,. 
Ομ ΌΥ568, ἤθη δι ἰοὰ ̓ ηἴο {π18 ἴδια ρα, Ἔχ ἢϊ- 
Ὀἱϊτοὰ ἰδ ἀἰβδαΐη ἰονατὰ 86 ἰτηαρε οἵ ἐδε ροα..--- 
ϑίποθ Μοσηρ)νὴβϑ νγ88 δἱ [ἢ 5Άτη6 {ὲπ|0 [})6 οἷ γογᾺ] 
Οἱ, μ6 ἐταηϑί τοι ἔσομαι [.}09 ϑοσνίοθ οἵ 4015 ἰς 



280 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

16 δ» σγὰ8 Ὠδίύυγαὶ, ἘΒρθ οὶ! Ὁ 88 ἴδ ὀομηες- 

ἔϊοη οἵ ἴπ6 χοΐϑβ διὰ Ἰερβ 18 ρθη 6} 7 Εργυρίίδη. 
Οοηιρ. οἡ δἢ. χχῖχ. Τὴ Ἀἰϑίουυ οἵ Ἐφγυρμὺ ἰδ {Πα 
οὔ 115 ροάβ8, ἀπὰ ὑπὸ απ δ δπὰ ἀθοάβ οὗ 18 Κίηρε, 
88 ΤΠ6Υ ἅΓα μεϊηϊοα τΝ Π6 Μ08}}58 οὗ [8 ὑοτῃ ρ 68. 
--ΤΏας {ΠἸοτο 8 0 Ὅ6 20 ΙΏΟΤΘ 8 ΠΑ͂ΝΕ ὈΓΙΏΘΘ 
ἷθ ποῦ ΠΘΟΟΒΘΑΓΙΪΥ 51 ψ10}} ἜΝ, Ὀσὺ ΟὨΪΥ ὑπαὶ 

88 Ῥτΐπορ ἴθ Βῃοι]ὰ πΠῸ πιοσθ 6 οπα ᾿ἶκὸ ἴδε 
οἷά ΡΒΔΓΔΟΙΒ αηὶ {Π6 Ἐργριίδῃ σοὰβ, ουἱ οἵ 
ἘαγρΡῖ, 88 ὑλα ἀπ ἢ Ὁ ΜΠ μι ἢ ἴγοιῃι οὔ ΟΣ ἰδ 18, 
πῆοϑο ὈΓΪΠΘΕΙΥ μόνο οὐ], 48 δἰ Ππογίο μ85 ὈΘΘῺ 
ἴπ6 ο686, υδίαϊῃ Ἰορὶ πα θη. ᾿ΓΒΟγΘ "1 8180 

{186 ἔϑδσ, ν Ὠ]οῖ βϑθιη8 ἴο ροὶῃΐ ἴ0 ἃ ἰογοὶ ἢ 
ΔΒΟΘΠ 6 ΠΟΥ [Πδὺ ᾿ν88 0 ΟΑΙΤΥῪ ἰδ ΟΥ̓ΘΥ ]]. 

γοῦ. 14. Ετοὰ 'όνοῦ το ὕρρεσ υρί, [86 
ἀοδβοτίρύϊζοη χίνοθ Ῥγοπηΐπθηοθ Θβϑρθοΐα!ν 0 [88 
τοὶ μου-αηἀ (866 οἡ οἷ. χχῖχ. 14), ὑπ6 Ὀσπ }-Ἰδπα 
οἵ [86 ΡΕΟΡ]8.---ΟΟἸΡ. νϑγ. 8.---Ζοδηι, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἰδ, 
αϑαΐη, ἴῃ ον ον Εαγρ, ἴ6 ο]ὰ Τϑμὶβ, οη με 
Ὁταμοὴ οὗ ἴδ6 Νιὸ Ἡ ΠΟ Ὀθατβ [μα δῆιϊα 
("Πβοῆδπῃα," Εργρθδῃ : ἸΟῪ ρστουπα), --- ἃ οἰϊοῖ 
οἰἶγ, Ναιη. χἰϊὶ. 22; Ρβ. Ἰχχνίϊϊὶι. 12, 48.---ΟἩ. ν. 
10.---Νο (2) ἰοδἀ8. Ὀαοὶς ἰο ὕρμον Εργρὶ ; πθῃ 

[}}Υ τοαὰ Νο- ἀπιοη, 118 ΤΉ ΘὈ68 (Ὑ αἱρ,, δα οἱραῖ- 
ἱηρ, ΑἸοχδῃάτ]α), [6 ΨΕΓῪ δποϊοηΐ ὕρρεΣ ἘαΥΡΕΙδη 
οἰ] οἵ οἷν, ψ ἢ Ὁπ6 Οτϑεκβ Πίοβρο 8, (“ Νοπ,᾽" 
ΕΖΥΡ. : βιγνουοῦΒ οπαΐῃ ; Ἀθσο: ἱ)ιου ὍΔ Π0θ ; 
τὨοθΙονο : βοαῖ οὗ Απιοη---8θὸ6. ΟΕΒΕΝ. 1.62.) ἴὼ 
6 ὕρρογ Ἰαμὰ τοῖα γεϊρηθά 85. ἀϊν αἱ ΑἸ Ὼ 
(Αππθι), ργο δ Ὀΐν Ξε "1.6 σοῃοθδ]οα, " τὉ86 τοϊσιΐηρ 
δοὰ ἰπ ἰδὲ δεῖρι, ψ μοϑα ΘΟ ΟΣ 18. ὉΪ16. οη ὑ86 
ἹΠΟΠῈΠΊΘἢ 8. ΠΝ γγ͵ὼῸ8Ὸ [Ὁ ὕρρος Εργρὶ υῇδὶ 
ῬῃΓΔΒ ννὰ8 [ὉΓ [ΟΥ̓ΘΥ Ἐργρί. [ς ἷ8β ταργοβοηδὰ 
8ἃ3 βἰδῃάϊηρ, ΟΥ βι τῆς ἐμ πγοηθὰ, ψῖ ἢ} ὕνὸ ὨΙρ]ι 
Γοα 6 γβ προπ [8 ΚΙΠΜΙΥ ᾿οαι -ἀτοββ. Αοοοταϊηρ 
ἴο Μαδηορῖδο, ἴπ6 αηΐοι οὗ ἔρσγμρῦ Ὁμοῦ ἃ ρστοαΐ 
ἀοιωϊπίοη ν'83 εἴβοίοά Ὁν Μοιε8 ἴγοιῃ Τ Ϊβ, Ὀ6]οῦν 
ΤΏΘΡοΒ, τπογοΐοσο ργοοθεάϊης ΠῸΤμη ἴῃ6 ὕβρει 
Ἰαπὰ---ΑἸ που ἢ 1}}18 αἴαῦο-} 6 δα 118 σςοπίγο ἰῃ 
Μειμρ δ, ἴθ πὸ Ἰονοῦ Ἰαηά ; δηὰ ἀυγίηρς 118 
βουτγϑηῖης ρογίοά, ἀπ οῦθοῦ ἀοτηἰηΐοῃ, ὑ86 ΤΟΥΤῚ ΓΟΓΥ 
᾿οἵ ψΕ]οἢ βέγοῖο οὶ Ὀεγοηὰ {6 οαίαγοοῖβ οὗ ὅγθῃο, 
δΒαὰ Ὀδοη Τουηάοι αἱ ΤΊ ῦο8. Ῥυγίποοβ οὗ ΤΏ ΘΌ65 
δίϊοσσαγάβ τυ ]οὰ ονοῦ 4}} Εργρί, ἴοοῖς ἐμ ὲγ βοαῖ δἱ 
ΜοΙΡἢΐ85, ἀπὰ (6 Κίησβ οὗ Εργρὶ ψἜΓῈ ΠΟΥ͂ 
οΔἸ]οὰ ““Ἰμογὰ8 οὗ ὈοΓΝ [Δ η48 ̓  ἴῃ 1Π6 ποτ ρυ 08. 
ὕργροπ [6 πιοηστηθηῖβ ἴΠ6 τοὰ ὨΙρΊΟΥ σόν 18 
ταὶ οἵ ὕρρον Εσγρῖ, ὑπ Ιότεσ ψ]α οη6 (μα οὗ 
[όσον Ἐργρί. ὅο ὕὉπᾶῖ {π6 ῬΣΟρ ἢ δ 16 τεργθϑεηΐα- 
τίοη ἰδ κθ8 ᾿ηΐο σ᾽ [Π6 ψΏο]6 οὗ Εγρῖ, τορϑδίβ 
ΤΉ ΘΡοα ἴον ὕρρον Εμγρύ, γεῖ Κποῖνβ, δὖῦ ὑπὸ 88Π16 
{ἰπ|6, ὕο Ιηθηςἶοη. ΠΔΙΏΘΒ ΤΊΟΒΌΪΥ ΠῸΣ) [116 ΙΏΟΓΕ 
οχίθηβῖγθ, 88. Ὅ6]1 δΒ. τηογο ἱτηρογίαις δ1)ὰ ΤΠΟΤῸ 
ῬΟΥΟΡ], 1 ΟΥ̓ΣΘΙ ΘΟῸΠΈΓΥ.---Ἴ ὁΓ. 16. (Ἀ. χίν. 19, 
χχὶ. 86 [81], ἸΧ. 8, Υἱῖ, 8,--- ῬΌ, {86 “ πιὰ -οἰδν,᾿" 

Ῥα]αβίατα (σηλοε), ἃ ὈΟΓΩΘΙ Οἱ ΤΥ ὁπ ὑπ οαϑί, ἰῃ ἃ 
ΒΌΔΙΩΡΥ τορίου, ν] ἢ ἴἢ6 8684 παν ονογῆον. 

ᾧ, δοοογάϊηρ ἴο δίγαῦο, 88 βογὸ αἰ Ποῦ ἴο 
Ῥὸ αἰϊδοκοὰ, δὰ ϑυϊάαβ ἀραϊχηδῦθβ Ῥο] υβίατη [ἢ 6 
ΚΟΥ οὗ Ἐσνρῦ ἴον ἱπύτοβθ δῃαὰ Ὄρτεβα.--- ἥν), ἢ, 

χχὶν. 25. --- 2}, οἰ. χχῖχ, 8. -- δῷ ΠΝ 1... 

(γος. 10), ΟΡ. τοῦ, 14. Απ δ]]πϑίου πη- 
ἀουθίοάϊν ἴἰο ΑἸπσῃ, ὙΠοποΘ Νο ἀοτγινοῖ 118 80Γ- 
816 (06 Γ. ΧἸ]ΥΊ. 25). ΑἸΠΟῚ ἰδ ἱποα ρα Ὁ ]6 οἵ ᾿Γ6- 
βουνίηρ ἴο {86 οἰἐγ 118 Παπιοπ εὐαχθαλο) , ΠΕΝΟΞΤ. 
ΤῊΘ τηϑη του οἵ [η6 πιιϊταάε οὗ Ῥθορ]α ἵπ Νοὸ 
Ἡϊσὶς ἢ μὰ8 ἴο 6 5βιυϊα Ὁ]6, βίποθ 16 Ῥορα! αὐοη 
οὗ τῆ Το ΑΙ στον θα ῬΥΪΠΟΙΡ4}}γ ἰπΐο 0Π6 ἔαγ- 
εχίεπάϊηρ οὨϊοῖ εἰν. ((ομρ. 7 αά, ἰχ. 88] 84.) 

-- ον. 16, γοῦβ. 8, 14.---[ηϑῖοθα οἵ: ἐφ ἼΠ, το 

Θοτὶ Β88: ὮΠΠ, ἔγοτῃ ἢ, ΨΈΘΠΟΘ ἜΑΡ ἴη ποῖα... 

4, 9.---Τῇς τερθαϊθὰ τηοπίοη οἵ ϑ8΄η, Νο, δηὲ 
ΝΌΡΒ κμίνοβ δι ρἢ 8818 ἴο ἴ6 Ὀοχηάατίοα, ΠΡΡΟῦ, 

αρὰ [ὑοῦ Ἐργρί. --- ν»ραπὸ ΤΠ ΞΞ ΡΌΞΕ,, ἴῃ 

οἢ. χχσνὶ. 10.--- ᾽ν ἫΝ β ΟΙΘΔΣ 80 ἴὯΓ, 85 Ἣν 

15. ῬΑ ΪΥ ἴο θ6 ἀπάογϑβίοοά οὗἁὨ 8 ᾿γεββίηρ, οἹοβίπα- 
Ἷ) δῖθθ; οὐ [6 οἴδιοῦ δηὰ, Ὡ72)" ΠΙΔΥ͂ οἰ καῖ 
ἘΥ͂ ἅΔΥ, 48 ἴῃ [πε νν6}}- ον )υχίαροαίτίοη τυ ῖ τι 

Πρυδη, Ὀαξ 4150 ψῇδὶ Ε}18 λυχίαροϑβίςζ οι Ῥιγα ρἢΓαβ- 
ΤΙΟΔΙΥ ΟΧΡΓοββο8, ὩΘΊΕΙΥ : αἰλσαψδ, ὉΠπΟδαΒΙ Πρ, 

ΓΒΟΓΟΙΟΓΘ : ἀαϊν -- Ὡγνυ Ὁ, ΟΓ “188 ἀν ονοσ," 4180 

Κ1Π6 8016 ἀΑΥ Ἰοηρ ᾿᾽ΞΞ δ᾽ 1.05 (οοΡ. Ρ5. χἰϊὶ. 

ὃ [2]. [ΜΊΟΒ]Α) Ζορλι ἱηϊογμτοῖβ : " δηὰ ἀραϊπδῖ 
Νορὰ δοῖμθ [Π|6 ΘΠ6 1168 οἵ ἀδύ,᾿" [μδ΄ 18, ΟΡΘΏΪΥ, 
ποῖ 88 ἴπίονοθ οἵ ἴδ πίριιῖ. ΘἸ Π]ΔΓΙῪ πιο 
“ὁ ΘΏΘΠ 168. 111] ὯὈ6 ἴῃ ὈΓοφὰ ἀαν]σίιῖ,᾿ ταοδηϊησ 
{πὶ Ὁ Ἢ ὕῦε δ]1οὰ ὉΥ ἴθ. ἘΚΙΙΕΡΌΤΗ : οἵ 
ἴπ6 ΘΠΘΠΥ Ποῖ ἔρδγ 9 δὴ ΟΡΘῺ 8881}. ΑἾβὸ 
Ηεμηρϑβί., ν ο, ἔγοπι δε. χν. 8 δῃὰ Ζεμὶι. ἰἱ. 4, 
Ὁπαογβίδη 8 ἱΐ οὗ ἃ βίαϊε οἵ ἀθορ Ὠυχ δῖοι, ἱπ 
ἈΠΟ [Π6 ΘΏΘΙΩΥ αἰδάδίηθ, ἰ ὕΠ:6 ΟΠβοϊου δ ϑκ 
οὗ ἷβ Δυβοϊυῦθ Βα μουν, ὕ0 ΒΌΓργῖθθ ΟΥ̓ πιρδῖ 
(ΟΡ. δ). ““ Εποιῃεβ (ὈΘϑίορο ΓΒ) Ὁ ἀδγ, ἃ οοη- 
οἶδα ΘΧΡΓΟβϑί0 [ὉΓ : ΒΟ ἢ ΔῺ ΟἿΘ 88 [)88 ἴο ἐ68] 
ΜΠ ΘΏΘΓΪΕΒ ΟΥ̓ ἀαγ.᾽᾽ ἢ--1Ὁ τπϊρηῖ Ὀ6 4180 88 
αἰϊοοϊίης δχοϊυταιλίοη. [Ανοπήδλμα (ἴον Ψ0Ὁ 11. 
δ) Ξε {6} ἀὰγν ΜΗ] δὲ ἀἰδβῖγοδββ (γυ..). ΤΒὸ 
(Ἰα] ἀθθ ῬῬΑγΆρ ἢ ΓΑ86 : ΘΏΘΏ.68 ΘΟ Ρ838 ΠΟΥ ἀ8]}}γ. 
ῬΘΟΙΠΑΣ ἀγὸ [116 γοῃ οτίημβ οὗ {Π6 ϑερῖ. ἀπὰ οἵ 
16 Αταῦὶο, Ἡ 1 1Οἢ), ἀηἀοιϑίαηά τ οὗ 86 Ὀτεακὶης 
ἄοψῃ οὗ ἴΠ6 ΝῚ]6 ἀ8ῃ,)8, δι! ἃ σγιβϊην ἴῃ οἵ 186 
δ αίΟΙΒ; ὑπὸ γγίδο : ““Μ}} ρίνθ ΨΥ ἰηἴο ἔταζ- 
τοηῖ8.᾽ ΕΑ : Μομιρ] 8 Ν1}} Ὀ6 ἴῸΓ μεγρεΐμωὶ 
τυδῦ ("ἼΥ}} Ηᾶν. : Μοη 8 5}18}1 θεθοτηθ ἃ φου- 

βἴδηϊ βρ!ἐείηρ, [δῇ 18, 8}}4}} 6 ἴὉΓ ἜῸῪ βῃαιογοὰ ; 
ἐξ 8}Π8}} ΠΟῪ ὑὕθ, ἰῃ 8 ἸΏΔΏ ΠΟΥ, σ8]}16 01" τὴν, ἴἢ 

Δ] υβίοῃ ἴο [86 Ἰος8] π8η16 οἵ ΜΘ 8, ΠΝ 1] 
Ψαν. 17. ΓΞ. 186 σΒοῖοα γουβ' τθ οὗ νὰ 

(Μαγκ χὶν. 51); τ ΠΥ ΗττΖῖο: ἴΠπ6 ραττΊβοη 
(ναττίογ.σαβϑίθ), 88 σοη ΓΑ 5 Π συ 8Π 6 ἃ ἴγομι ἴΠ6 
᾿ῃ θυ δηΐβ. --νϑα (2), 6 Ῥιγροβθε ἵπ ἴδε 

σθδηρθ οὗ [86 πδπηθ ἤν δξ, ἐξ) πιαϑί, δοσοσάϊηρ ἴο 
Ηεηρβῖ., Ῥοϊπθ ἴο ἴπ6 σαιβ8 οὗ ὑῃ6 αἀἰνίπθ Ἰυαρ- 
τηθηΐβθ ὙΏ]ΟὮ ἬΘΓΘ οοτηΐηρ οἡ ἰδ (οορ. Ηο5. ἵν. 
18, χ. δ). ΑΥὐϑῇ ἱᾳ ποίμίηρηθαβ, ναηϊγ, ὑ ἢ 
τεβροοῦ ἴο {86 ψ σθἢρ οὗἨ 140186:. [ΗΈΝΟΕΤὔ: 
“ἐγ ] ]6 6 885,᾽" αἱ Ιὲ βοῦν [06 οσγομζιγα τλογο 
λδῃ 16 ἀπεθει Ν ν 28 [86 αγοοῖς Η 6] 10) ΟἹ απ, 
ἴαγ. ΧΙ. 18, ““Ἡσοιβε οὗ ἴπ6 ὅση .᾽" Κορ. Οἱ; 

δ, Αηιι,--τα ΟἿΥ ἴῃ Ἰονοῦ Εστρὶ οἱ ἴδια 
οαϑὺ Ὀδηκ οἱ ἴμ6 ΝΊ]6, δὰ ν 5 ἴγοτη οὗ οἱ [6 
ΡΓΟΡΕΓ 8θαῦ οὗ 1: Εργγμίίδιι δὰ: ΝΟΓΒΕΙΡ; ἃ σοη τι 
οὗ Ιἀο]αύτν, νἱΓἢ ἃ ὨΠΠΙΟΓΟῸΒ Ἰοατη θὰ ρῥτγιοβϑι μοοὰ ; 
186 Ῥυποῖραὶ εἰξν ἰῃ 118 τοϑρεοῖ, ἀπὰ {παῖ ν'Βοτο 
Ῥ]αῖο δῃὰά Ηεοτγοάοῖξιβ τοσοϊνοα ἱπδίτυοϊοῃ ; πλοῆ- 
τίομοὰ ἴῃ θη. χὶ!, 45, 806. Νον {πθτὰ ἀγὸ ον 
8016 ΤΌΪΒ ὈρπΙἄθ αν ΠἸασο, ΜΚ Ἵ ἢ δὴ ΟΡ 6] 15]ς βονοῦῖν 
ἴοοῦ Ὠἰρἢ οὗἩὨ τοὰ ρτδῃηϊμθ. Ηθρτγο, ἴῃ 8 ἰβτηοι5 
ἴδια ρ]6, ν'8ὰ8 δ, ἴῃ ροὰ οὗ ἴπδ Βοῖδυ ἀἶβο, ἍΟΣ 
Βρροὰ (“16 ἰαῖθον οὗ ἴῃς βράς ̓, ἴῃς βοοοῃὰ 
ΤᾺ]ΟΓ οὗ {πη ψοσ]ά. ἨἩΗΐΪ8 βυύν οἱ τ:85 [6 5118 ἀ19ς 
Ὀοτπα ὮΥ ὕνο ΜΙΠΩΒ; ἰδ Ὀεδβίβ βδοσοὰ ἴο δῖ 
ΜΕΙΘ ἴἢ6 ΒΡΔΙΤΟΥ -ὭΔΎΚ, {}6 Πρηϊ-ςο]ουγοὰ ΄᾿ Ὁ]], 
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πὰ (π6 οδῖ. Ετοιῃ Κα, ἰδμοὶγ ΟΣ ΚΔ] δρὰ ὕγγ6, 
16 Ῥ]ΔΓΔΟἢΒ ἀογνοαὰ ὑπ0ὶγ μόῦτοΣ ονοῦ Εμγρί, 88 
“βοὴ οἵ Κδ,᾿ [1|ὸ πδιὴθ μίνθῃ ἴο ἐμβοῖῃ. ὅο, 
Ὀεβί 68, ἰπ ΠΌΠΟΙ, ἱ. Ρ. 39 56. ---Ῥ - θοθοίδ, ΟὨ]Ὺ 
Πογε ; δ΄ ργθθθηΐ Ὄχι ΠΣ ΤΠ ΓΟΙΥ ἃ8 τυ Ϊπ8 ; Κορῖ.: 
Ρουϊωδῖ, “1ὴ6 οἴ, οἡ δοοοαῃὲῖ οὗ ἴΠ6 σοάιΐο88 
Ῥβοιὶ (Βαβϑηῃΐ, Ῥαβ6}}0), ΘΟ ΟΠΪ τορτεβοη ρα 
αὶτῃ ἃ οαἴ᾽ 5 δαὶ, 0 Ὑτὰϑ ἩΨΟΓΒΕΙρΡοα αἵ δ θα 818, 
πη ἴονεν Ἐργρὶ, οὐ ὑῃθ Ῥεϊυβίδι) Ὀγδ ἢ οὗ [86 
ΝΟ, (8.6 ψαβ 4130 δηθὰ “1806 ΜΙΒίγοβθ οὗ 
Μειηρΐβ, ἡ δηὰ δἷ5ὸ “"Μοίμον. Τὸ 6 Ἰογουβ 
ΒΟΓΥΟΟ, δοοοχγάϊΐηρς ἰο Ηεοτγοάϊοῖΐαβ, 8 ἐλ τοῖν 116 
τηοϑ ρῥ]οιϑαηΐ οἵ παΥμεῖπα ἰθρ 8. Αὖὐ ἢ6Γ [688}- 
γαὶ, ἴο ΜὨΪΟΝ Ἰηθὴ δηά ἸΤΟΙΘη σα116 ἴῃ Ὀοαῖδ ἔγοχῃ 
411 μίδοιϑ, δηιϊὰ βοιν, ραγίπς οἵ Πυΐε8, οἰδρρίηῃς 
οἵ ᾿απά5, πὰ δἰγι Κι ηρ οἵ ται ]68, ΙΓ ὙΠ ᾿ν88 
ἀγῦηκ [δὴ ἰῃ 41} [86 Γοβϑὲ οἵ [88 Ὑγδγ.--- 1Ὲ6 

απ, [8 Ῥτοίδοϊογβ οἵ [ῃὴ6 βαῃσίιδγίθβ, [4]] 
Υ ἴῃς βνογά, ἴδοι Α18ὺὸ ὈΥ 1.6 βαπὶ6 τηιϑί [118 

{μϑγβοῖνοβ [4}|1. ἨΗοτγοἀοῖυδ ἀοϑίσηδίοβ [Ὧ9 
αὐαθς ΝΌΤΩΘ 48 {Π6 τορίουῃ ΨΏΘΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 

τε ἀοα 16 (] ΑΒ ΓΔ 5, (παῖ 8, [8 γουηρ γοοτυ 8 
οἵ [6 δγῖγ. (ὈμηΡ. 4190 γεῖβ. δ, 6, οἂ. νἱ. 1], 
12. ΤῊ Π2ΓΠῚ τὸ ποῦ [6 ποϊηθη (ϑΒΡΤ.), Ὀυϊ 

{86 οἰτίοα παιπθά, {μοῖγ ἱπμαδιὑαπὲθ (οοπιρ. τεῦ. 
18) ; 866 4190 οὗ. χὶϊ, 1].--- Υοσ. 18. Νοῖ ἴασ ἴσοῖὰ 
Βὶῃ ὁΘοπ)68 ἐδ Ὀογά ον Οἰζγ (ἰονγαγα 8 γτγδ) ὈΓΣΒΠΙΊ, 

ΤΟΒΑΡΒΏΘΗοΒ, ἴῃ δογετηΐδῃ (χἸ !. 9) ὈΠΟΒΠΙ͂Ι. 

ΤΑΒΡΑΠἢ 68, ΤΏΘΓΟ, 885 ἯΘ ΤΠΟΓΘ ἸΘΆΓΏ, 88 ἢ ΤΟΥ αὶ 
Ῥαδΐδος, ΠΆρΡμποὶ (ΤΡ. Π6) ; {Π6 πδπιθ, δοοουά]η 
ἴο 94 Ὁ]οπ5 Κι, Ἐσγρῦδῃ : Τ᾽ Δρῃθ- ἐμοῦ, 89 τηὺς 
88, [πὰ ̓Β Ἐπά.--- Ὁ} ἭΠ, ἨΈΕΧΝΟΒΤ. : “16 ἀΔγ 

0} }} 0114 85 8 τηΐϑοσγ.᾿ ΤὨργοΐοσγο, ΓᾺΓΟΙΩ 
ὝὍΠ, ὙὮΪΘΝ ἴῃ Βα θδίδησο, ΠΟΘΡΟΥ, 18 [ἢ 88ΠλῸ 

Δ: ἀδγίκειιβ ἐθ6 17 ; ἤτοτα ἽΦ᾽Π,, ὑο 06 ἀδεϊκοῃθά, 
ΤΏοτο, [Ὁ πόδ οἵ ἴβγϑοὶ γῆοὸ μαὰ Προ {ΣΈ ΠῈΓ 
(ες. χὶ!. 7 84ᾳ., χ]ῖν. 1 84ᾳ.}), [6 Ὀγθ6- ΠΟτηδῖδοπβ 
οἵ [6 ἀδγ οἵ ἡυάστηοπὶ Ὀερίη (Ε].}; ΟΥ ζοπογαγ: 
ἴοτο ΘΟ δηροβ ἴπε ῬΓΟΒΡΟΤΥ ἀπ βριθπάοιν οὗ 
Ἐαγρί; δοοοπὶϊηρ ἴο οἰ ΠΥ: ΤΉΘΓΘ δ Ό6 Ιου ΣΏ- 
ἴησρ. Ηλν. : ““Ὧετο μαὰ Φογοπχίδἢ βροόοκθη 18 
᾿γεώχῥιν ψογὰ οἵ {πιθαϊοηὶηρ ἀραϊηεῖ ; 
67, πὰ ϑὶν 1}10 βου] ΐης ἀονγῃ οὗ {16 6 })}8 αὖ 

ὑμαῦ (ἰπη6, να 1468 οἵ ΕμΥΡίϊδ ἢ ορργθββίοῃ ἰοναγὰ 
ἴδγδθὶ βρτίηρβ τὶ Ὑὰ τὰ ἃηἀ Π6Π06 ἃ σΆ]]]ηρ ἴο 
ΤΕΠΙΘΙΠ Ὀγάποα οὗ ἴωον. χχνὶ. 18." Ἡσηρπβί. οοπι- 
ῬΑΓΕ5 ΠῚ} “ἴΠ6 Ὀγοακίηρ οἵ [Π6 γοῖκο8 οὗ Εαγρὺ" 
ἐδ, χχὶχ. 15 δῃά χχχ.' 18, ““πὸ ρυΐποορ," οἷο. ; {πὸ 
γΌΚα ἰουτηογὶν ἱγίηρ ὉΡΟῚ ἴδταοὶ, Ἰαυ[ ΟΣ] 8180 
ΓΌΟΩ ΟἾΠΟΙ ΠΑΓΟΠΒ, ᾺΒ ΠΟᾺῚ ἰὼ Ὀ6 ὉΣ ΘΥΟΓ 
ἴ: οἴκεῃ. --- δ τοίοσβ ἴο ἔμ Ῥογάθυ- ρΪδθο, τ 

πο ἢ {116 Ἰαηὰ οραθ8, απὰ τ τ} ἘΠ|6 Ὀτόκοη Ἰαπὰ 
ἴδὸ γοῖκοβ᾽ σ ἢ οἢ Εργρὶ δὰ ἱπιροβοά, σοηβ6- 
ἜΠΗΤΥ 118 ἀοιηϊηπΐομ (ΘΟ. γοτα. 21, 22, 24), 

οὐἹὰ Ὀ6 Ὀγοκοπ, (ὌΧΒΑ. : “411 ογάοσ δῃά αΪ8- 
οἰ] Π6 8[}4}} "6 ἀἰϑϑοϊγοὰ ἰῃ {Π|6 γι ]οὰ δηὰ βίγτοηρὶ υ- 
ὁυγθεὰ Ἰαπὰ : 8ὴ δηὰ 8}4]} Ὀ6 τηδὰθ ἴο 18 οἷά 
ΤΌΠΟΥ ὅπὰ ρμγῖ46..;}--- 3, ἴκ 9) ἡ, 8 ἴο 

Ν : 

Ὅε ππάοτείοοά οἵ {6 πῇοῖα Ἰδη. [Οοσοοίπ8 
πα οὗἩ [16 ἀφραίῃ οἵ (Π6 Κίπα υἱτἢ τοίογθησα ἴο 
τθς Κἰηρ᾿ Β βοεδῖ αἵ Τυρῆπὸ (5 6γ, χΧἸ, 9). ΟΒΘΏΤΩ. 
τορῦβ δῶ, αἷδϑο ἔναϊ ἃ αδαπὰ (89 ϑδρί.; ν 8110 

Ἡ σίας βπρροβοβ ἴο Ὀς τηιοδῃΐ, ποῖ [86 Βρϑατβ ἱπάθοὰ 
(ΗδὉ. 11,.14.; 2 ϑδτι. χνὶϊ!. 14), Ὀαΐ Ὁ} ϑυργμογῦ- 
Ἰῃ6 δίδβ, νεῦ. 6, να ἢ ἰὴ νου, 8 ἃγ6 8180 ΓθΌΤΘ- 
βεηἰρὰ 85 σοί ἰο Ὀ6 ὈγΟΚ θη. ]--- ἢ, ποῦ ΒδΡΒηδὶ, 
δεῖ Ἐσγρί, ὁπ ψὩ οἢ δοοοππξ ἰδ ῥγοοοὰθβ δια ρμδεΐ-  ΡΆΤΔ}} 
ΟδΙν; 826 αἰδὸ ἴοσ ἀδυρμίοσα, πδιηοὶυ, [8.6 οὐκίθδ, 

ΒΘ δ ληρ, ὕΠπόγὰ τνὰθ ἤορ6 ἔγοιῃ ἴθ ἔρνρ 

οου]ὰ ΟὨἹΥ Ῥὲ τοίογγοα ἰο ἔσυρ; [{πγοίοιγεὰ τὸ 
Ῥαρμηδὶ, ἴοο σωῦοι ου]ὰ Ὀὲ 861 ἴον ἰῦ (ε]). χυ]. 
27, 81, 46, χχνὶ. 6).--τὴν (νεγ. 3). Το (]ια]άςα 

Ῥαγαρσαδὲ τη κοβ [Π6 οἸοι τηδδὴ [6 Ποδί οὗἁὨ {}19 
Ἰηρ οἵ ΠΡ ΡΝ, τ ΎεΣ 19 οοποϊυάς8 1ὰ ἔργρὶ 
ΟΏΘΓΑΙΙΥ. -- ἐγ. 14. 

γεγα. 20-26. ῥλαγαοΐ απά ἐλε Κίισ φί Βανγίοη. 

γε, 20. Α5 ἴο [δ6 [ἴχη6, ΔΙπιοδὺ ἃ αὐδυίοσ οὗ ἃ 
ΥΘΔΙΡ ᾿αίοσ ὑμαχι οἰ. Χχίχ. 1 8ᾳ.; ΚΙΙΕΕΌΤΗ : “ἴεν 
ἴδ 6 βοοοπᾷ Υϑασ οὗ {86 βἷθρο οὗ «Φ6Γγ Βα] τη, 88. 9 
ΟἾΘΆΡ 6180 ἔτοτῃ γε γ. 21, αἴνοσ ἰηδὺ Πόοργα ἰιδι 
Ὀδ6η ἀοίραξοιὶ Ὀγ [86 ΟΠ] θαι (ὅογ. χχχν. ὃ, 17). 
(Τμεῖ οἰ. χχίχ. 5μοι)]ὰ σδομ ἴδῃ πῸ ποίΐο6 ΟΥ 4]}1- 
ϑίοη ἴο [6 διζετηρῦ οἵ Ρ)ιαγαο ἴο Ὀτΐηρ ΠῸΙΡ ἴο 
δοχιβα]οτα, οὔο., ΤΏΔΥ 6 οσοηϊτονγογίοά ἔγοτη ᾿]δΐ 
δ βαϊὰ ἴΠοσθ ἴῃ ὑοῦ. 6.) ΗΣΝΟΣΞΤ. : δρουὺ ἴΠΓ6Ὸ6 
ΤΟ 8 Ἰδαῖον [ο]ονσθὰ ἴμ6 συπμαποβὶ οὗ δ Θγτιβα]ετη 
(δεσ. χχχῖχ. 2). ΑΒ δ οἷν. χχιχ., 80 δἷβο ἢ 6ἴῸ, 
{16 Ιοοῖκ οἵ [16 εχ ]ϑὰ ἴονδμὶ Ἐφυρί ἰ8 ἴο Ὀ6 ἐπγιοα 
Ὀδοὶκ ἔτοπι 1Ό.---Ἴογ. 2]. μὴ) 18. Ἑεσίδ᾽ ΠΥ ἴοτ [110 

μπηοθὲ 186 ἴογθαγιι, ἃ8 ἢ ΓΘ 8180 [86 οχ ἴοῃ 
“10 ποϊά (ὴ0 ϑογαὰ " Ῥγόνεβ, δπὰ 80 δοὶρ, ἴοο, 
Δ38]5ἴδῃςσθ, 18 ΟΧΡΊΟΒβοα Ὦγ ἰΐ; 80 (δῦ, ΜΠ Ηᾶν., 
Ἐν α]ὰ, διὰ οἴποσβ, ομ6 τιϊσας Ὁ ηκΚ οὗ τπ6 ἔργρ- 
8 αἰξεπιρὶ ἴῸΓ ἰῃ6 το] οὗ οὗὁἨ 6 ΓΌ84]6η): οὐ 108 
οὗ ἃ Βονοναν, Ηδηρεῖ. ἰ6 τρις ΘῈ 18 
ΟΧρ δΐηβ ἐπ9 ὈΓΘΑΚὶπμ οὗὨ {116 δγιη οἵ ῬΏΒΓΔΟΙ οὗ ἃ 
“ἐατοδῦ ον γον, ᾿᾿ δι οἢ. 88 γ)88 ΟΠ]Υ͂ ἴο ὉΘ ἔοι 
ἴῃ ἤθ ν6}1- Κηοντῃ ἰδβαβίου αὖ (γ  μ6Π}15}}, Βούθη- 
ἴθθῃ ἀωὰε ὈοΘίογΘ ΟἿΣ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 88 1818 Ὀδ 16, ἴῃ 
ἔαοῖ, ἀοϑίτογεοα [86 ΡΟΝΟΣ οὗ ΠΏ ΔΓΔΟΪ. ἴο ΤῊ8 6 ΜΈΓ, 
δύσπιοκ πὶδ τηῖρσυὐ 1 ἃ ὈΪον (σοι. 76Γ. χ]ν].); 
ΨὮ1Π0Ὸ ψῇηαὺ τοϑροοΐβ 1.6 τοίσγοαϊ οἵ {βο Εργρίδπε 
ἔγομη Φογυβα θη), τ ]οἢ. Ὀδοδ)6 8 τηαῦϊοῦ οἵ λι)0668- 
ΒΓ ἴο {δ6π), 18 ΠΟ ΏρΓο τοροτίθα. ὃο {πᾶῖ, 88 
Ηἰϊσὶς ἱπ ρανίλου ας τϑοορηΐμοθ, ἔσοτη [ἢ 6 πλιη1[68ἱ 
ΘΟ ΓΑΓΙΘΙΥ οἵ νοῦ. 32, ἡ 1. ΔΗΠΟΌΠΟΘΘ {Π6 ἔα τιγο, 
ΣΦ ἰθ. ἃ [Ὁ]}] ρῥγοίοσγιϊε, δῃὰ Ῥγοθιθροδοδ ἃ 
ἸοροΓ ἱπύογναὶ ἴῃ οοπηθροίζοη ΙΓ ὑ86 ἸηἀἸσι 0 ἢ 
οὗ τη6 ἱπ νοῦ. 20 {Ππ8ὴ οοι]ὰ 6 ἔπ|6 οα8ὸ ψ ΙΓ 
ἰΠαῇ τοϊγοαϊ Ὀοέοτε ΝΟ μδάποζΖζαγ, ἱἴ [18 Βῃου)ὰ 
αν ἴο Ὀ6 δουρῆϊ οὗἉ βΈΠΟΓΑΙΠΥ 88 8 [πϊηρ δἰτοδαν 
ΔΟΟΟΙΩΒΪ ἰδ ῃοα. Ηθηρδί. ΤΟΙ ΓΚ5 : “ΑΥ̓ΤῸΣ ἀΐ (ἰ,6. 
[86 τοϊγοαϊ οἵ {}6 ἕκγρθοπα ἴτομλ ΟἸτο ΠΟΘΙ 1Δ}) 
ΟὟΓΡ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Μου]ὰ ἤν Ὀδθὴ ὈΠΏΘΟΈΒΒΑΓΥ ; ἰΐ 
πιυαδϑύ ἢανο Ὀθδῃ ἀο]ἑνογοὰ αὖ ἃ ζἶτηθ ἤιε, πὰ Π}ν 

(ἴδῃ. "-- 
Γ3ΠῚ, Βανί τοδρεοῦ ἴο {110 εχ᾿ βίης βίας οἵ ἔκνυρὶ 

Β'ποθ ἴη6 Ὀαϊι]6 οὗ ἁ ΟἸΓΟ ΙΟΣ 8}, ἰπίσοάμποοθ {ἢ6 
[ο]οσίης ἀεθογρίοι, ἱπ τ βίο “16 δἰπάϊπρα" 
[ὉΓΤΩΒ [16 ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ δἰδίθηθηΐς οα ἡΓΏ10} 186 ἰῃ- 
δηϊίνοβ ἃτὸ ἀορομάθηΐς. Βουμὰ ΠΡ 18 {116 Βτβῖ, 
[Π6 τηοϑΐ ἱπητηοαΐαῖο Γδὶπρ Ἀ ΪΟἢ ὨΔ8 ἴο Ὀ6 ἀ0ῃ6 
αἴϊου ψουπάϊηρ, δπὰ [πὰ ἰπθ ΟῚ ΟΥ δἰ (Ὠοτοοί 
18 ἴο ΔΡΡΙΥ ἔπε χρϑϑὴδ οὗ μθαϊἑηϑ (οιιγθ8) ; ἰῃ 
ΑΙ συ γ, δίθοθ ὑπ 6 οὨΐοῦ Πρ. }8 σοηβὶϑς ἴὰ ἴπὸ 
δηὰ ΜΏΣΟΝ ο] 8 ὑοοῖθογ {}6 Ὀσοΐζοπ ρματίβ, {πα 

8 ὈδΔηάαρο Ὧδ δρρὶϊοὶ (ποῦ τεϑαπιθθ ΠΣ 
δϑῖ ἢ) 80 ὕμαΐ [Π6 δίῃ δ βίγεπσιβοηρα, 8η4, 88 
[ἢ οοπβοαιθηοο, Ὀ6 δμδῖη Γοπι[γθα ὀρ ῦ]ς οὗ 
“τι κΚίπρ ΠοΙα οὗ [6 βιυογὰ,"᾿--- Ἴ εγ, 22. ἘΒΘΣΘΌΤΘ 
τοίοτβ ἴο [86 [ογΓοροΐης ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ δπηοιποριηοπῖ, 
ἰαὺ ῬΒΔΥΔΟΝ 8 Ἰηϊρῃῦ 8 Ὀτοκοὴ νἱϊδουξ [ἢ 
μτοβρθοὺ οὗ τεβύοσδ ὕομ, διὰ δορουΡῚῪ ναὶ 
18 ἔαγίποῦ ἱπιμοπϊηρ ὁδῃ ὍΗΥ ὍΘ 8 σΟΙΩΡΙ εὖθ 
ΟΥΟΓΉΤΟΥ ; πὶ (Ὠϊ8 18 ἰηἰτοαυσοα ὈΥ͂ "")Π, 8 

61] ἴο νοῦ, 21, δῃὰ {Π|6}} 1 ΓΙ τ 
πουπορὰ (5). -- πο ρίχουᾳ (ΠΡ ΠΠ, υἱϊὰ ὁ 



282 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Τοΐδσοῃοθ ἴὸ πριπδ ἴῃ ΥΟΙ. 21) βἰψη ῆἔοθ: τῃδὶ 

8111 οχὶβίθα ὉΠ ΌΤΟ ΚΘ 88 ἴο ῬΟΥΘΥ ἴῃ Εργρῖ, Ρδ- 
ἀἰου]αυῖν ἱπ ἴπ6 Ἰαπὰ (8617 ; [Ὧ6 ὈχΟΙΘα (νογ. 21), 
{δὲ ψῃ] ἢ πηπϑὴ 811}} Ὅ6 Ὀτοῖκθη, ψ ἢ Δ] αβίοη ἴο 
18:6 Βηίους, δ ΟδγΟ ὨΟΙΏ 88; ΘΒΡΘΟΪ ΠΥ τ.6 ἱπὶ- 
ρΡοΐθηΐ αὐΐοτηρῦ ἴο ζαγῃ 9116 ἴο δ Π6Ὶ]Ρ οὗ Φοτυ- 
8816 πὶ, ὙΠσἢ τησϑὲ ἐμοσοίοσγθ Ὀ6 ὑμουρὰὰςξ οὗ 48 51:}}} 
ἴῃ ἱπητηοαϊαῖθ ῥσοβροοῦ. [Οὐςο. Θχρίαἰηβ [ἢ 6 ἔνγο 
δτη8 οὗ ἤορἢτα, δηὰ [86 8Β}4}} Εχγρύδη Κίηρσάοτῃ 
ὙῈΊΟῺ ἰο]]ονοὰ, ΤΉΘΥ ἤᾶνΘ ὈΘ6ΘῚ αἶβο Ἔχρ αὶ ηθα 
οὗ [ἢ 6 ΒιΙΡΥΘΙΏΊΔΟΥ ΟΥ̓ΘῚ ϑυσία δηὰ [ῃδὺ οὐεῦ ὑσγρί.] 
--Τῆ πηϊσηῦ, Ῥόνγοῦ, δα ἀοηίηΐοη οἵ ῬΆΔΓΔΟΣΣ 
ἃσΘ ἴο ὈΘΟΟΙῺΘ ἱΠΟΔΡΘΌ]6 οὗἁ δὐΐβοῖκ δηᾶ γοβἰβίβῃοα. 

γεν. 28. Οομρ. νοσ. 26, οἷ". χχίχ, 12. χχὶϊ. 1ὅ. 
--ν εν. 24. ΡΥ. ΠῚ, ΡΙ6] (ϑισοηριβοηΐηρ ; ΘΕΥΒΟΥ͂Σ, 

801 Δ πούθον Ὁ) ὑμδπ 8 ἴο ὍΘ Βαρροβοᾶ ἴῃ [86 
ΠΥΡΊ οἵ νογ. 21), ἔογ [86 βγοσα 8180 18 ποὶ ἰῃαΐ 

νι ΐοἢ. ἢδ5 14]16π ουΐ οὗ ἴῃ6 Ὠδηὰ οὗἨ ῬΗδτγδοῖ, Ὀυὶ 
Φοβοναμ᾿ 8, ἤθηοα ὑπὸ [ΓΟ] οι ἘΧρΡ]αΐπβ ἰΐ56]}, 
δηα αἵ {6 8δηὸ τὴ Μηδ 18 βαϊὰ 1η σϑσ. 22. --- 
ἜΣ , Ὀδίοτο 186 Κίησ οἵ Βα ]οη, ΨΔῸ δηὰ Ὠΐδ 

ῬΒΑΥΔΟΝ πᾶ ᾿ηἾ8 ΔΥΤΏΒ, ἈΣῸ ἴῃ8 δος οϑ8β ψ ὮΝ 
ἴοττηϑβ 086 βυϊϑίδμοθ οἵ {ἢ 8 βοοίζίοῃ.---- ὕ ον. 25. 
ΠΡΊΠΠΙ, Ηρ], ἕοσ ἀἰβεϊπολίοι ἰπ σεβρθοῖ ἴο ἴδ 

ΡΙ6] ἰπ γον. 24, σι οὶ, οῃ δοοοιηΐ οὗ 186 [αἰ Πησ Ὑν, 

ἰ8 ΟΧρ]αἰποᾶ Ὀγ Ηἰζὶς, ποῖ {τοῦ ει “' βεἰΖίησ, " δαϊ 
ΜΠ ἃ τγοΐθγθηοθ ἴο ἔχ. χυἱϊ. 11, 12, δῃὰ ὈΥ̓͂ ΨΥ 

οἵ οοπέχαϑὺ ἴο ΓΟΟΒΗ͂ {πτοῦρῖ ““Βο]αΐησ ρτὶας," 

“4 Βο]ϊησ δρονθ,᾿" 80 (παὺ μ6 σϑίβι 8 [Π6 ὍΡΟΥ 
Ββαῃά. αΐ {πὸ 5311. αἰ Έγθηος Ὀοΐνγθθῃ “ὁ ΠοΪα- 
ἱηρ᾽ ϑίτοη  " δηά “" Ἐἰ τε ΠΕ  ΠΕΒΊΩΝ,ς δπάονίης Μὰ 
ὕσσαι 8 οὗἨ 1561 ὁποῦρῃ. Πθησβύ. δοιηραγα5 

6ῃ. Χ]Ϊχ, 24, ἴῃ τεβρθοῦ ἐμαὺ [86 ἀγπῖα οἵ {Π16 Κίπρ 
οἵ Ἐργρί, Ἰοῦς ὕο δ18 οὐ ἱτηροΐδποθ, 58η}ς ἀοσπι 
τον τ δ Ὁιη ς 1.186 δττὴ8 οἵ Ὀοίῃ δγὸ πδπιηοί, 
[6 τψοτὰβ: δηᾷ πον ΚΠΟΥ͂, οἷο., ἸὩΔΥ͂ ΘΑΒΙ]Υ Ὁ 
τοίοιτοα ἐμϑγοῖο, Ὀὰὺ ῬΥπΟΡΑ Υ ἴο ἴῃ Κη οἱ 
Βαδυϊοη; γοῖ 4180 ἴο {η6 ἰδηὰ οἵ Εμτρῖῦ, δραϊηϑὶ 
ΜΈΙΟΝ ἴῃ βιυογὰ οὗ ἡπἀρηοηΐ ἴῃ [Π6 δηά οἵ ὑπαὶ 
Κίηρ νγὰ8 βίγοϊομοᾶ οὔ. ΠΣἘδΣ ΤΥ Ὀδ τείογτοα 

(0 Ἵν, αἷβδὸο ἴο "“Ἴ.--- εν. 26. Βορουϊ οι οὗὨ τεῦ. 

ΑΣΤΩ8, ἤθ6το ἀπὰ ἴῃ τοῦ. 26 ρ]δοβὰ ἐπ ορροβίθίοῃ ἴο Ϊ 28 αἱ ἴπ6 6]086. 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺΒ ΧΧΧΙ, 

" Απὰ [Ὁ οᾶπι6 ἴο Ῥ888 1ῃ ὑπ6 Θ᾽ ϑυθῃ ἢ ὙθΆΓ, ἴῃ ὑπο ὑμΊΓα [πιοπιλ], οη ἢ 6 γβῦ οἔ 
2 [186 πηορίῃ, ὑμαΐῦ ὑῃ6 ψογὰ οὗ Φοβοόονϑῇ οϑῆηθ ἴο ΤΏ6, ΒΥ: βοη ΟὗὨ ΙὩΔΠ, 840 ἴ0 

ῬΒΆΓϑΟΙ, ὑμ6 Κη οὗ Εργρὺ, δὰ ἴο δ18 ὑυτηυ]ῦ, Τὸ ψοτα ἀτὺ ὑπο 1 1 ΤΥ 
5 ρτοαῦπμοβθ! Βο}ο] 4, Αββῆμυγ [να] ἃ ὀϑδν ὕγθο ὉΡΟῺ ζϑθδποη, Ὀθϑυθα] οὗἉ [ο]ΐασο, 

8η4 ἃ βηδάονιίηρ ὑμοκοῦ, αηὰ Ὠϊρἢ οὗ βἰδίασθ, δὰ Ὀϑύνγθθῃ {16 οἴου 8 σγὰ8 ἢ 5 
4 ἴορ. δἴουβ τωδάδθ ἢϊτηρ Ὀδθοοτὴθ ρστοϑῦ, ὑη6 ἤοοα τηδὰθ Ὠΐτη Ὠρη, ψΊῸΠ 105 ΒΌΓΘΆΙΩΒ 

ῦ τοηῦ τουπᾶ δδουῦ 108 ρ]δηϊίηρ, δηὰ 10 βοηῦ ἰουῦ 108 οδηδ 8 ὕο 81] {Π6 ὕγβϑβ οὗ 
δ ὑμ6 Π6]14. ΤΒδγθΐοσγθ ἢϊ8 βίδίασθ Ὀθοδπθ ΠΙρΏΘΡ ὕμδηῃ 841} ὑμ6 ὕγοθβ οὗ (89 Βε]ά, 

Δηἃ 18 ὈΓΆΠΟΠΟΒ ὈΘΟΆΙΩΘ ΤΊΔΩΥ [ετεδι], Δπα ἷδ ΟΠ Δ σ6- ὈΥΆΠΟ 68. [ϑουεμ6] ὈΘΟΆΠῚΘ 
6 Ἰοῃπρ, ἔγοϊῃ ΤὩΔΗΥ͂ σγαύθυβ ἴῃ 8 Βργϑδάϊηρ ἢἰπιβο] ῇ ἔοσίῃ. [Ιἢ 818 ὈΓΒΠΟἢ 68 ποϑίθα 

411 ὑπ6 ἔον]β οὗ βθᾶγϑῃ, δηὰ ὑπᾶοὺ ἢ18 Ὀομρ]8 ΘΥΟΙΥ Ἱἰνίηρ ὑπῖὴρ οὗ ὕπο ἢ6]ά 
7 Ὁγνουρ ιὺ ἰοτίῃ, δηὰ 1 ἢ18 βΒῃδάον ἀνγεὶῦ 8411} 8.6 ἸΏΔῺγ παύϊομβ. ἀπά ἢδ Ὀθοδτηθ 

ὈΘϑα ἔα] ἴῃ ἢ]8 στοαΐηθδβθ, ἢ ὅπ ᾿θηρίῃ οὗ 18. ὑνὴρ8 [ἐβοοι8], 70. ἢ18 τοοῦ νγᾶβ Οἢ 
8 ΤΩΔΗΥ͂ γδύοτβ. (ὐθάδσγβ ἀδυκθηθα ἢϊπ) ποῦ 1η ὑπ ρσαγάθῃ οἵ ἀοἄ; ΟΥ̓́ΡΓΕ586Β ὙΨ6ΓΘ 

ποῦ 11|κτ6 Ὠ18 Ὀτδηο 68, ἃπα Ρ]δη6 ὑγθθϑ στο ποῦ πὸ [18 Ο]Π1Δσθ- ὈΓΔΠΟἾ 68 [Ἰκαμ9] ; 
9 4}} ψοοά ἴῃ δθ ραγάορη οὗ ἀοά γ8 ποῦ |{κὸ Ηΐπι ἰπ ἷ8 Ὀθδυΐγ. Βοδαξα] Δα 1 

ταδᾶο Πἰπι ἴῃ {Π6 τι δὰ ἀθ οὗὁἨ 15 Βῃοοίβ : δηᾷᾶ 4}}] [ῃ6 ἰγϑθβ οὗ Ἐκίθη, σῇ ]οὴ 6 Γὸ 
10 ἴῃ μ6 ράγάθῃ οἵ αοά, ϑηνιθα δϊ1ηι.--- ΤΠοτγοίοσθ, ὑμ 8 δαὶ Β ὑπ Τογτὰ Φοῃονδῇ, 

Βϑοϑαβα ὕποιι Ὀθοδιηθϑῦ πίρἢ Ἰη΄ δίαίατο, 8Δηα πθ ρᾶνθ 18 ΟΡ ϑνϑὴ ὕο Ὀϑύνγθθῃ {86 
11 οἰουάβ, δπὰ δ18 θαγῦ γαϊβθα 1[861} ἴῃ ἢ18 Ὠεϊρῃῦ; ΤΒογοίοτα Ψ111 ρῖνο ἴτα Ἰηῖο 

ὑΠ6’ Βαπα οὗἉ 16 ταϊρην οπ6 οὗἩ ὉΠ6 Ποδί]θῃ ; ᾿ὸ 11] ἀο, ἀο ὕο ᾿ἴπὰ : 1 [ὁ1» φερουπι οἦ 
12 ἢϊ8 ψΙΟΚΘάη 688 1 ἀγονθ πΐχη οὐ. Απά ΒίγδηροΥΒ πουθα τὰ “ον, ὑΠ6 νἱοϊοηΐ 

0Π68 οἵ ὕη6 Ὠοδύμθῃ, δπα Ἰϑν Ὠΐσὴ ἀΡΟῚ 086 τηουπηίδὶῃβ ; δηα 1π 8}1 6 ν8]] 6 γ8 ἢϊ58 
βῃοοῖβ [61], δῃὰ εἷβ [Ὁ] 1806- ὈΓΆΠΟὮ 68 [Ὀουρ}8] τγοῦθ ὈΓΌΚΘΩ ἴπ 8}1 ΒΟΙ]ονγ8. οὗ {πὸ 
δαί ; δηά ἃ]1] ὉΠ παίϊοῃβ οὔ 0ῃ6 οαυίῃ ψϑηῦ ἀονγῃ ουὐ οὗ ἢ18 βἤδαον δηὰ θῇ 

18 ἢ. Οτ 18 ΤΪηΒ 811 ὑη6 ἴον]β οὗ ἤθᾶνυθῃ δ] ρηῦ, δῃηἃ οἡ 18 ὈΟῸρΡἢΒ 18 θυ ἜΤῪ 
14 Ἰἰνίηρ ογθαύισο οὐ ὕΠ6 βε]ᾷ. Τὸ {πὸ δῃὰ ὑμδῦ πομθ οὗ [86 ὑγθθβ οἵ (ὴ6 ννδῦθυβ 

ὈθοΟπηθ ἸΟΓΥ͂ ἴῃ ὉΠΘΙΓ βύδῦα ΓΘ, ΠΟΥ σῖνθ {861 ΟΡ ὉΡ Ὀθούτϑοαῃ ἴΠ6 οἰοιάα, δηα ὑπαὶ 
ΠΟ ἀτίπ Κο ΓΒ οἵἩ νγαῦθν Βῃου]α τϑσαδὶη βίδηαϊπρ' ΟΥ̓ ὉΠ ΘΙΆΒΘΙγ 68 1 ὑποὶγ Ποιρῃῦ ; ἔὸγ 
ὉΠΟΥ͂ ΓΘ ἃ]}} ρίσϑῃ ὑο ἀθδίῃ, ὕο {16 υπάθγρτουμα, δος ὕπο ΟΠ] άτθη οὗ τηθῃ, ἴο 

1ὅ ὑῃοβθ Ψῇο ρὸ ἄονψῃη ἰο 8 ργχᾶσθ Τμὰβ βαὶΐῃ δ [τά Φομονδῆ, [τ ὕηδ6 ἀδγν οἵ 
ἢ159 ροίησ ἄονγῃ ὕο ἢ6}} [8801] 1 οδιιβοα ὕο ΤΩ ΟΌΓΗ [1 πιβάθ ἃ υπουγηιπα] ; 1 νϑ]θά οἡ 
δοοοιηῦ οἵἉ Ὠϊπὶ ὑπΠ6 ἤοοα, δῃὰ βίαγϑα 108 βύγθδιηβ, δηα [616 ὙΧ6ΤῈ ΤΏΔΩΥ Ὑ δύθυβ μ6]4 

᾿ς ὉΔΟΙΚ; 884 1 χηδάθ 1,6 ΌΔηοη ἀΑΓΚ ΟΥ̓ῸΡ Ὠΐτω, δηὰ 41} 086 ἔγϑοβ οὔ ὑπὸ 16]4 56 η}ς ἰπ ὑσϑϑῖ- 
16 πε688 οΟὐδὺ ἔτη. Αὖὐ [86 βουπὰ οὗἉ ἢ18 [8}] 1 τηδᾶθ ὕπ6 Ὠοδίμϑῃ αὐδῖα, ἰπ [Πδῦ 1 τηδιὰα 

Ἰϑτη ρῸ ἀοννη ὕο ἢ6]] ψι} ὑῃο86 ὑμδὺ χοὸ ἄονῃ ἴο 0 στανθ; δπὰ }} [86 ὕσϑϑβ οὗ Ἐκίϑη, 
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ὍΠ6 ὁδοῖο δῃὰ ροοα οὗ [ϑθδποῃ, 4}] ἀσ! ΠἸζοτβ οὗ νγαῖθσ, οοχηϊζοσίθα ὑμποηβοῖγοβ ἰπ [ἢ 6 
17 Ὁμαοσρτουμά. ΤΏΘΥ 4180 ννυϑηῦ ἀοόσχη νἹ ἢ Ὠΐτῃ ὕο Π6]], ὕο Ὀ6 ρίογοθά του ρᾺ ν 10} 

16 βινογά, Ὡϑιοὶγ, ὕμο86 Ψἢο, 18 ὅσια, αἀὐγοὶῦ 1η 18 Βῃδᾶάοιν διχοηρ [0 Ὠοαύῃθη 
18 πδύϊουβ. Τὸ νοι, ἔΏθη, δγῦ ὕμποιι 1 θ ἴῃ ρΊΟΓΥ͂ ἃπὰ ἰὴ στοδύμοβϑ διηοηρ [ἢ 6 ὕγ608 

οὗ ήδη} Απὰ ἴδοι ἀγὺ οαϑὺ ἀόνγῃ ψ ἢ} ὉΠ 6 ἔγθο8 οἵ Εάθῃ ἴο ἴθ ὑπάογρτουηὰ ; 
ἴῃ ὕλη τηϊαϑύ οὗὨἨ ὕπ᾽ ὑπο Γουπηοῖδοα 8ῃ8}ῦὺ ὕμοι 116 τῖῦῃ ὕμοδο ρἱθγοθά ὑμγουρῇ ὈΥ͂ 
180 βδυογά, Τ|}}8 18 ῬΏΆΓΔΟΝ δηά 4]] ἷβ απ]. οηύθποορ οὗ ὕπο Πογὰ Ψομονδῆ. 
Νοες. 1. ϑορνῖ, : μμα τοὺ μηνος-- 
γεν. 3... ὁμοιωσας σίκυτον. .. ὕψει σου; Νυϊς.. 

ον. 8... πυπαρισσος. 
ΝναΣ. 4... χυκχλῳ τῶν φυτῶν αὐτου--- ϊηῖπα φ΄α 

ΜοΡ. δ. ΟΥΠον τολάϊηρε ΠΠΠ2, Π2. 

γεν. 6, νυκ.: ὄφις ὀτξίεπαϊεεεξ ὠπιδταπι κμσῃς, (ἢ 

ιν 7. 8ερῖ.: .... ἐν σφ. ὑψω αὐτου δια τὸ σλ θος-- 
ες. 8. Κυσαρισσω τοιαῦται οὐκ ἐγενηθησαν ἷν τ. σκραδεσω «. Θωυ͵ π. σιτυει-“Ὑἱκ,: σραρὲ ΟΝ... 

τεγωπὲ σωπητηί αν τὰ 47 μα-τ Αποῦπεῦ τεβά.: ΤΠ δ 5.2. ογ σίτι 3.) φϑίέρίοε ἸῸΝ αάπγια 
Ψεν. 9. δορῖ.: δια «. σληϑος τ. 

.. δίηι 7α είς 48-- 
.. ἐγένιτο ἡ ἀρχὴ αὐτου. Μυ]ρ.. .. αἱ ἐπίεν οονάφηδαι εἰ δμρεοναν 

πιαπαδακὲ ἐκ, οὐγευέμι καύίοοπι Ἶ . .« ἑέίρπα γερίοπί. 

ννον (Αποῖδ. τοδᾶ.: 2). 

. αἰξίογοε . .. 

“νι. τὴς τρυφὴης τ. Θέου.  υϊᾳ. : συοπέαπι δρεοίοειπι 
͵"πεέ. .. εἰ πιωἱἰς εοπάεπδσμε Κ7γοηαίδωα .. . οπιπία ἱέρπα νοἰωρίαί--- 

ναν. 10... ἐδωπος τ. ἀρχὴν σου. 
δανα υἱγέπίξιη αἰσας οοπαάεπεαπι. 

Ψσ. 11. κα. παρίδωπαι αὗὑτον.. 

«4. εἶδον ἦν τῳ ὑψωθηναι αὗὑτον. Μυϊκ.: . .. φωδίἐπιαίμε εἰ . . . δυτηίαίφηι 

᾿ ἀρχοντος ἐθνων, κ. ἐσοιησὶν τ. ἀσωλειαν αὐτου. (ΟἾΠΟΥ γεδάᾶ: ων Ὁ .2.0 

σετ. 14, Να]κα. : Οὐαπι οὗ ταπὶ ποπ εἰευαδιυπίω . .. ἐπίεν ποιβονοδα αἱἰρσις 7γοπάοεα. (ΟἾΒ ΟΣ τεδὰ,: ΠΝ, ͵ἡνγία 

ΦΟΤΏΝΜΆ : ἰδέ, ξωρέν 2, Ὡπδν. Εον ΤΠ" ὃ, 16 Γο 18 ἃ γεδάϊπς “ ΠΣ) 
ψεν. 156. ϑορὲ.: ... δου, ἐπέστησα ἐπ᾽ αὗτον στ. ἀβυσσον---ἰπἀωσὶ Ἰωσίμπι, ορερεΐ ἐμπὶ αὖγεο---(ΑἸοΙἢ. τοδά.: ΠῚ Π .5}) 
γον. 16... .. εἰς λακκον. ΚΞ. παρεκαλοὺυν αὗτον. . . τ. ξυλα τῆς τρυφῆς Ἀ. τ. ἑπλικτα-- σε ἀξδεκεπδδακὲ ἐπ ἰασιμη. Βί 

ἀέωε τὰ δωπὲ. .. ἰεσπα ουἱαρία!ΖΤ ἐστεσία εἰ Ρνμοῖστσα-- 
εν. 17... . ἐν τραυματίαις μαχαίρας, κ. τὸ σπέρμα αὐτου παντὰς οἱ. .. ἐν μέσῳ τ ζωῆς κύτων ἀπώλοντο. Ναπὰ αἱ 

. ἀεοοεκάτπί . .. εἰ ὀγαολιωηι ὠπέκροιλιεφιο δοδοδίέ φωὸ--- (ΑΠΟΙΠοΥ τοδά,: Ὑ7Ὶ., Ἰ2 0) 

ψετ. 18... ὡμοιωθνς, Καταβηῦι κ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΕΚΒ. 

Ἐρυρὲ (Ῥλαγαοΐ) απὰ Αδεντία. 

ΤΊο 8016 ομαρίον 18 ὑπ κοῶ ἀρ ψῚΓἢ ὉΠ18 Ῥτο- 
ῬὨοτοΔ] Δ] σοῦ, ν ῖο ἢ (868 ἱπαϊοιδίοη οὗ ἘΠ 1 
γοτ. 1 ρῥἴδοεβ ποὺ αὐἱΐα ἔνγο τη τἢ8 ἰδίοῦ ὉΠ 8 Οἢ.. 
Χχχ. 20 3. (ΘΟΗΜΙΈΡΕΝ: ἴπογοοΓα ΟΠ το ἢ δα 
εἰριυῦ ἀαγ5 Ῥείοσο {πὸ οοῃατ»βὶ οἵ ΦΘΓΏΌΒΑ] 61). [ἢ 
δοοογίάδηοο ψὶΠῚ 1Π6 δη 6818 ἴῃογα, ἃ ΒΙΡΉΪΥ 

Ἐς 41 Ῥασα ]] 6} πον [Ὁ] ον 5, Ὑ ΒΙΟΙ τηροῦν ΜΟΥ Κ 
1ὴ 8 ΙΏΟΓΟ ῬΟΝΘΙΓΪ ΙΠΔΠΏΘΓ ΠΡΟῚ ΠΘΆΓΟΙΒ δηὰ 
ΤΌΒΊΟΓΒ, 88 Ὁ νγα8 [Δ ΚΘῺ ἔγοπι ὕπο 811}}} ἴγθβ 6Χχ- 

τίεποθ οἵ ἷβ σοῃ᾽οπΙ ΟΓΑΤ6Β ; [ῸΓ ἴῃ 606 
μόνο πδὰ Ὀόθῃ ἰδἱὰ ῥγοβίσαϊθ ὈΥ (}16 σοϊη- 

Ὀἰποὰ δἰίδοϊκ οὗ {πῸ ΒΑΌΥ]Οπ ΔΒ ἀπὰ Μρά68, δπὰ 
ἘΠ Κίπράοτχῃ Ψ Ὠὐο ἢ 8 ἀοπιϊηδογοὰ ἴῃ Αϑ1:8 δῦουθ 
ἢν σοητυτΙ 8 ἢδα τοδομοὰ 18 πὰ. ΤῊΘ ΥΑΣ αἰΐου 
πὶ νὰ8 [6 ὙΘΆΙ οὗ πὸ μα 19 δ Οτο  ΘΤ18} ; 
διὰ [Ππ8 Πδὰ [ἢ ἔαῖο οὗ Αβευτία θθσοῦηθ Ῥ4]Ρ4}]6 
ΠΟΤΕ Ὀοίογα [6 οδ] αι ὐτΥ ὙΠ ΒΙΘἢ γ65 ἴθ ῃ- 
ἦς Εαγρι. Οομρ. Ὀεβίεβ ὅθ ιχίαροδί(οη οἵ 
Αβαγτία δὰ τ Οἰβοσ οτο, 188. νἱἱ. 18, χχυὶ!. 
18: δεγ, 1]. 86; Ποϑβ. χὶϊ. 2 [1]; Ζδϑον. χ. 10. 

ες. 2. ΤῊ6 οοτητηθησοπηθιῦ 18 Ἰηδἀθ ὈΧΟΡΘΙ] 
ϊο αποδίίοῃ ἩΔὶοἢ 8 δα ἀγθδβοὰ ἴο Βιπιο 

δὰ δ΄ τπτηι]ῦ (ὉΠ, 866 αὖ οἢ. χχχ. 10, χχῖχ. 

19), πῃ {Π6 ἀμβισοῦ ἴο ν ]οἢ ὅΠ6 Ρχορῃοῖῦ 8βοῖβ ἕοσίῃ 
8 Ῥζορῃοβίϊοαϊ οι [Ὁ ὨἰΤΏ86] δὴ ἢΐ8 ῬΘΟΡΙΒ. 
Ἡξνοςξτ. : “Τ.α τηδῦϊοῦ Ἠδ58 τεβροοῦ ποῖ ἴο δ 
ομίπΐου, Ὀαΐ ἴο 8 Τϑα] ΓΘΒΕΙΠΌ]ΔΏΟΘ. " Ἡισὶα 
Ἰταϊῖδ 1πὸ τϑίσσοποθ ἴο ἴϊθ ““οἰοία! Ἐργρῖ, 
Ὀοϊὴς {Ππε0 ““ψΪΟἢ πιδάδ ζαπλι} ΠΟ Ὁ18 ποΐδθ 1ῃ [Π6 
δὰ, ὙΠ 6ἢ} ἢδα 801} 61 1 ὕἴο ΒΑῪ δηὰ ἴο οὐγάβζχ; 
πε ρονογηΐηρ 0]45868 Δη ἃ τη ΚΒ (να. 1, 2, 8), ἴῃ 
οοπῖζσαδίὶ ἴο [πε φυΐϊεῦ ΡΘΟΡΪα ἰῃ 16 Ἰαπὰ (ΡΒ. Χχχγυ. 
20), ὙΠΟ ΚΟΟΡ 5116 08 δπὰ ΟΌΘΥ." Αοοογϊηρ ἴο 
Βοδση θά θγ, ἔϊν6 ααοβῦλοι 641]8 ἴου [19 ΒΒ ΕΓ : ΝΟ 
οὔς! “ΤΟΣ γῇ ᾿πσοσηραγα Ὁ] 6, δἸομθ οὗ ἐγ Κἰὶηά, 
ΤΗΐδ τὰ δ]80 ἰδς ζοεϊϊηρ οὗ ῬθΑγΔΟΝ ΗΟΡὮΤα. 

παταβιβασθητι . .. ξυλων τῆς τρυφῆς... 
Οιυὲ αεεἐπεϊαξειε ἐε, Ο ἐπεί ψία αἰσως εὐδιίηιέρ ἐπε ἴσκα οοἰωρία 7 ἔστε 

κα παν τ. πληθος τῆς ἰσχυος αὐδου--- 
.... δι ρπὲε υοἱωρίαξιο---- 

Βαυὶ ἘΖΟΚΙο]," ϑρ. --- δ. (Ιου τὶ ἜΣ πὶ σῸΓ. 

18), ποῖ -- ““ 5ἰγησίῃ," Ὀαΐ 4180 ποῖ ῥγθοίβϑὶυ : 
ἔδποὶθὰ στοδῖηθθθ, Ὠαρο 86]{-6]αἰο (ΒΑΒΟΗ!), 88 
αἱ [88. χ. 12 οὗ Αββυτία, ἴοσ Ερυρί Β ΥΟΤΎ δηοϊοηὶ 
ΘΟΌΪ ΓΘ ΑἸΤΟΔΑῪ ράνθ Ὠΐγη 811] ἃ τὐβὴ ΡῬΓδθοθάθῃοο, ἐμὰ 
πῃ ΟἾΒΟΓΡ τοβρϑοῖβ 4180 ρ]δοθὰ ἷπὶ Ὀθίοσθ αβϑϑουσίδ. 

γεῖβ. 8-9. Αδεγτία᾽ 8 Οἰονν. 

γος. 8. Βοδοϊὰ, ἃ 941} ἴο αἰἱορηϊίοη, ἱπίτοᾶάαο- 
ἴῃ ρ 86 ΔΏΒΥΘΓ ἩΏΣΟἢ [86 ἀἰνίπε τνοτὰ ἢδ8 ἴο ρῖνα. 
ἩΞΕΝΟΒΤ. : “16 Γαὐαγο ἴῃ ἃ ἰδίου 4] ἀΓθ88, 88 αἵ 
οἢ. χίχ. [86 Ηϊδίοσυ οὗ Φεοδδιδζ δῃᾷὰ Φοβοίδοβίσ." 
-- ὌΝ  (σορ. οὗ. Χχν]!. 6) 8 ἔδει ὃγ Εν α]ὰ 

ἴου 8 ἀεϊηΐϊία Κπὰ οὗ οράδσ, {6 εἰρῃοδί οὗ ἴΐβ 
Κιπὰ ; δραϊηδὶ 6 }} ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἴπ οοπνϊηοίην 
Ῥγοοῦ οὗ Ηἰϊζίς. Ἠᾶν. 6180 1 1.5}} 0 τϑιηασκϑ ἀραϊηβὶ 
1η6 οοπδίταοίίοῃ οὗ {Π6 ΜΟΙ 85 ἢ δα)εοῦνο, ι}1αΐ 
ἴμ6 τιοϑί ἀἰδυϊησυ δηθὰ ΒΔΓ ου βῦϊο [ῸΓ ἃ ΘΟ ΔΓ 
το ἷἰβ ἴῃο δοοοιρδηυίηρ ἀεοϑίρηδίϊοη : ΠΡΟᾺ 
ΤΌΘ ΟΣ ; βεδον Ὀοβίάθβ, οἢ. χυ]. 8. [Ιἰ ἰβ ἃ 
ΘΟΣΏΙΠΟΙ ἱπιδ 96 [0Γ Ῥ60}]6 οὗ στοδῦ τηὐσῃϊ, ΓΙ ΠΟο68. 
ΤῊΘ βορῖ. ΤΟ ΠΘΙΒ γηλξξ ΟΥ̓ χυπαρισσος. --- 1188 

κῶς ὁ 

δ, “ὙΠ ΟΚΉ 688, ΤΩΔῪ δ, ΘΠ ἃ ἴογοδί, Ηθημδί. 

ἐγαπιϑ᾽αἴεα ἤθΓΘ (ἰακίηςς ὈΧῸ 88 ρασίϊο. ΗΙΡὮ]] ΠΌΤΩ 

ὑὐν), ““βῃβάϊηρ 1} [ογοδὲ "οὐ ψοοὰ, ΤῊΘ Τορτο- 
βοῃίβίιοη 8 οδιτίοα ουἱ ἰδτί 6 Ὁ ὈΥ ἘΣ}, 88 Ψ96]} 88 

ὉΥ Ὀοΐψϑθῃ ἰδ οἸοτιάδ, εἴς. ; 4180 ὉΥ͂ ΠΡ (ἔγοσα 

ὈἿ, ““δἰαίατε ") 52) - -οροι ΤΩΡ), 568 δὖ (8. 

χῖχ. 11; ου ἼΣΟΥ, ΘομΙΡ. οι. χνἱϊ. 8. ἽΣ 
γεν. 4. Σαρϊαπαξίοη φῇ διιολ στοιοίλ. --- ὙΠ] αΐ ἰδ 

βαϊὰ οἵ [ῃ9 ψϑδίοσβ, ὑμαὺ ΤΠ6Υ τηϑθ ἷχα ὈΘΟΌΙΩΘ 
ειοαὶ, δ 8 ἴοο ψ6}1] ἴο {π ἰτηαρο οὗ 6 ΟΘΟΔΣ ἴὉΓ ΟΠ ς 
ἴο ὍΘ 80]6 ἴο κοΐ βοιῃοί βίης 8811} Ὀοί (ας ὉΥ ἃ ταῖοθσ- 
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διιε6 ἴο [86 ἀδϑοτί ρίϊοῃ οὔ ραγδάΐϑο (α5 Ηᾶν.), οὐ ὉῪ 
Ῥγϊησίηρ ἰῃΐο δισουηΐῦ ὑπὸ βἰτιδίίοη οὗ ΝίηΘΥΘΗ, 
αὐροι 8 ἱπιρογξειηῖ [Ὁ ἢ 6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ Αβδουσῖα, 
ΜῊ {86 Ὑ ἰστὶβ οα [Π 6 ν ο81, {}|8 Ζα ὈαῖοΒ ({Ὑ]Κ08) οἢ 
[6 ϑοιιἢ, νυ ἱ ἢ 118 ποῖση ΒΟΌΣ»; Βέγοατη Βυπιοάτιβ 
οἢ ὕπο οαβύ, δπὰ [6 Ὀτοοῖς Κοϑυ οἱ {π᾿ ποτίῃ. -- 
5.111 πιυγο, π Βοοᾶ (ποῦ {116 ταΐπ; δοὰρ. [8βᾶ. 
χιὶν, 14) Ἄσοπιγθυϊεά ἴο {πὸ Ῥγοβροσῖῖγ. ΤῈ 
δι χηαίίοι, ἐΠπογοίογο, γον ον, οἵ {π6 ΓΘ δπο 
ν᾽ 88 ορῥἐλείοπ οὔπανδ. ὨΔ 15 ἴἢ,6 νγαῖον- ΓΟΔΒΌΓΟ 

ἴῃ [6 ἀθρίδβ ρουτγί πα [961 Τοτ ἢ ἢ δρτίηρθ, οἵα. 
ΗιτΖια : ἱπιαζο οἵ ἴπο τι] τυἄθ οὗ πιο Ποπίηρ 
τοροῖθοῦ ἰηΐο Αβϑυσῖα, οὴ. (ἢ6 Ὀα818. οὗἨ ψγ}16}} 1} 
ῬΟΪ 08] ῬΟΝΘΙ τοϑθ. Μογθ δοσυθοῦΥ ΗΆΈΝΟΒΤ. : 
ἘΠ 6 ὙΔΌΘΓ μὰ [μ6 Πουα ιἰοποῖο νη δὺ 6 "γον 
(8118 κοοά ἔοτίαπο, {πὸ ἀἰνήπθ Ὀἰϊθβϑίημ."--- ΠΝ. 

οἰ ἴμοῦ : τσὶ, οὐ ἑακθῃ δοουβαι νου : τσλαὲ οοη- 
σ6ΥΠ8.--- θηοθ ΔΓ 18 Πότ Καρύ [ϑηλἱηΐηθ; [06 
ΒΊΣΘΔΤΩΒ ἃτὸ ἴῆο050 οὗ ἴ86. βοοὰ, δηὰ [Π6 τηρϑοΌ 1η6 

ΡΠ, ΟΣ 8 ΠΠκουσίθο ὕο "6 γοίεστοα ἴο {86 δοοά, 

ἰ8 [1814 {υ αἴτοσ ὑΠπ|8 πιῆ ποῦ, παῖ ὉΠ δαῃ 6150 
0 υυϑοὰ 88 ἃ Τη850}} 16 - δὴ {ππ τη 80 Ὁ] 6 ἰπ [ἢ 6 
Ῥγοβθηῦ 0886, 83 Ἠεηρβῖ, ΓΘΙΏΔΓΪΝ8, 18 ἴη6 ΤηΟΥῸ 
Βα} 2016, Ὀεΐηρσ ῥτγοσεαρα ὃγ 2. -- Τὸ μἱδηθίηρ 
(οἢ.. χνῖῖ. 7) σλἢ ΒΟΆΤΟΘΙΥ ὉΘ Γεξοττοά, ἢ Ηδηρεῖ., 
τγοῦρ [πὸ ἔθη). ΠΡ, ἴο Αϑδγτία 88 ἃ ἴτϑ ; 

θὺϊ 8 οσοποοϊνοὶ οὗ ΙΓ τοΐογοηοο ἴο ἴδο δΒοοιῖ,, 
ἩΠοῖμοῦ Ὁ ταϊρηῦ ἴχὰ θϑοδυθα {πὶ8 παὰ ἃ 5887 ἴῃ 

ἴη0 ῬΓΟΒΡΟΙΠΥ ΒΡΟΚοΩ οἵ, οσ, ΨΜδΙοἢ [86 φῤπ 
ΤΌ. Γθοοιη θη 8, Ὀυύσδιιδ6 ἰδ βίγοδιηβ δου πῆ 
ἐιἷ8 οοἀατ-ρΙδητίησ, ὑπ οἷδοθ οα πο 10 βαιόν. 

ΤῊΘ γίδ»Ἐ, ἤγϑί οοτηΐης ἰηἴο οοπβί ον ϊομ ἴῃ [6 

δβοοοιὶ Ἰΐη6, ΔΙῸ ἴο ὍΘ υπάοτείοοα οὗ [6 ονοῖ- 

βονίτπρβ οἵ ἴπ6 τγδύδτ- [Π]πό88 ΤΠδὺ σίβοβ ἂρ (ΠΟ). 
08 28 18 81} γχὃ66 οὗ ὑπὸ 5Ξ6]ἃ ἀτὸ ἀἰπίϊηριυ  9ῃ6α 
ἔγνοια ὑπ θά δσ ἴτϑο ἀθβουῖ θα; δηὰ {ἢ 8, ἴῃ ὙῸΣ. ὅ, 
ἦδ ΓΑΙΒΟὶ ἰπΐο ΡῬγοιηΐποηοθ ΟΥΘΙ δραϊηβὺ {πΈτη. 
Ἠδηρϑῦ. ἰδ κο8 ὑπο 8] 6οἰβ ἴο ὑ6 ἀοβὶ χηαύοδα ὈΥ͂ (ἢ 6 
Ἔχργοβϑίοη : ΗΠ ζὶ ἈρΡρ 168 1ὲ ἴο οὔπον Ἰαπᾶ8 δπὰ 
ἡγίηοθα. Οὗ [ὴθ ἐαμαθίἐκαια οὗ Εμγρῦ νγὸ τὸ 88 
0016 ἴο ΤἈΪΩΚ 48, τ ἢ Βοβοητ 16, οὗ 86 Ν 16. 

--νον. ὅ. Ἰ5.ὃν, ἴγουη ἢἷβ ΟΥΟΤΗ͂ΟΥ οὗ ψαΐοσ ἢ 18 

ατοαίος μοίρης ἰπ8ῃ 411 1856 ἴγθεβ δηὰβ 18 οχ- 
Ῥἰαπαιίοῃ, οἢ. χίχ. 11 (δ Π22, Ατδπι. ἴον ΠΠΠ2))-- 
(πϑ, Αταπι. ἴου ΠΡΡΌ, νὰ Ἵ ἱπϑοτγιρα). --- 
ΝΒ, ὑπάον ΒΟ τησδὲ ΠΟΙ Θϑρθοί δ} } Ὁ 6 

απάοτοίοοὰ {π6 ἔγαϊ!- Βοατίπα οπθ, οἢ. χυΐϊ. 6.--- 
ΠΟΟΆ, ἩΈΝΟΒΤ. : ““ Ὀδοδῦδβα ἴῃ ἰδ {1π|6 οὗ δῃοοῦ- 

ἱπρ ᾿ὰ Βαᾷ τπλῃῦ τγαῖοτβ" [ςΠζϊν. : “αἱ Ἀΐβ 
βοηῃάίηρ στ, πιῇ, 86 ὑνὶρΒ ΟἹ 81] 8168." 
Τδυϊοϊοσγ. Μυΐᾳ. ὁοπηθοί {Ὁ 11} γον, θ.} 

νον. 6. (ἢ. χνῃ. 28, ΤἝΏΘ οἱοπίηρ ψοτὰβ μῖνὸ 
ἴη6 βἰχηϊβοδονι οἵ [86 ἤργυτο (94. ἱν. 9). 
“ΒΙνα ἡ «δηὰ “Ἰἰνίηρ, ὑμπὶπα," ἰπὰ οοηΐταδί ἴο 
ἀοιποβίϊς ογοαΐυγοθ, [86 Αββυγίδη ὑμπθιηβεϊνοθ. 
ΤῊΘ ἱπιηρογίδοῦ γ2|7) ὀχργοββϑοβ, ἰπ οοη τα ϑὕπο- 

ἰίοη ἴο {86 Ῥγθοοᾶάϊησ ρόγίθεϊβ, 0:6 Ἰποοτῃρ]οῖα, 
[86 σοῃτἰηυοῦβ, ἐ}:6 ργορτοδϑῖίσθ. [ΕὙΤΑΙ : ““βαΐ 

Εἰδα]γ 411 (6 τιβηγ," οἵο.] --- ὩΣ ὨΝ) 23, 
ΒΟΝΒΕΝ : 811 στοῦ Ῥθορ]θβ (ἢ); ΚΕΙ͂Σ, : 4}1] βοσίβ 
οἵ στοδῦ πδῦϊοηβ ; ΒΟΒΕΝΜ. : {Π6 ΘΕ ΓΕΥ ΟὗὨ ΤΠΒΩΥ͂ 
ῬΘΟΡΪΘ8.--- ον. 7. ἡ, ὑβγοῦση, οἡ δοοσπηίΐ οἵ.--- 
ΟἿ. χυἹ]. 6.---Ἴ ον. 8 σΑΙτΤΊ68. 8011} ΒἸρῆοῦ [ἢ 6 Ῥγθ- 
οταϊποηῦ ΦΊΟΣΥ Ὀσοῦρξ ῬΓΟΣαΪ ΒΘΠΕΙ͂Υ οἂΐ ἰῃ γα Σ. ὅ, 

ἘΖΕΚΙΕῚΙ, 

του 86 ἀἰνονβ᾽ θα σοΟΠραγίϑοη δηὰ ἴῃ ἀθ6- 
βίηδίου “10 ἴμ6 ραγάθῃ οἱ Θοά," οὐ σοι 

ΠΟΙΏΡ. ΧΧΥΪΐ. 12. Τμαὶ ΠΟ» 9 (ἢ ““ἀδγκοι" 

Ξε 6ΧΟ6}) βοραγαΐοβθ {8 ὨΘΆΓΟΙ ἀοβίρπδίοπ τοδὶ 
ΟΝ, ἰδ ΤΟΥῪ ἐπηργοδαῖνο (ΗΧΥ.) : ουθὴ δας ἢ 88 
6 Γ6 ἔοπαπα ἴῃ μαγαΐβε. ΗΙΊΖΙΟ : “ἴἢ δὴ οιηϊ- 
ποηῦ 8686, μἰδηϊρα ὉΥῪ αοὰ, ὅδῃ. ἰἱϊ. 9; Νυῃι. 
χχίγν, 6.᾿" αὖ 80} π88 ποῖ Ὀδθη δχργοββοα ἷ5 
ἸΊΟΓῈ αἰἰδυ ΠΟΥ ἱπάϊοαίοά ἱπ νὸσ. 9, παῖ ψηδί 
αοα μιπκά ἄοπο ἴο Αββγγία οὐϑῃ τγαημβοιη θα {πὸ 
ἴγθαϑ οὗ ρῬαγδΐβε, ἐμδγοΐογαε ὑπ6 διϊπουΐ ἀϊνὶπο 
ῬΙΔΏ ΠΣ νγ88 Ἔνθ πηοτὸ τηδυϊκοὰ ἴῃ ὑπ 6 ο886 οἱ 
Αβϑυτία. Τῆδ Ῥδτγϑά βθ- πα 48, αἴϊεν 8]}, 
ΟΗΪΥ παΐιτα, Βυπ ΟΠ Ζίπρ ρταοθ, ΘΟΠΒΘ ΘΕ 
τς Ὀ6 ἴῃς δι τὰ [Ὁ ἃ ϑδίαξέ - ογοαἰίοη, 
ΥἹΠοῦὺί, πονονὸγ, θοΐηρς {κὸ [86 Ἰαἴίογ, 88. {116 
88 8180 ἴΠ6 τηοϑῖ ρμ]ογ οὐδ ἴτοθβ ὑμοίηβοῖνεθ. ΒΡΘΙ 
ἐὐθθ, ΠΘΙΊΘΙΥ ἴῃ (ἢϊ8, ἴπ ἃ παΐισαὶ σοβροοῖ, 90 
[δῦ [86 ἴγεθ οἵ ᾿ΐδ δπὰ πα ἴσο οἵ Κπον)οάρα 
(ἄθη. 11.), 88 Ὀδΐῃρ οἵὗἨ 8. βρίγί πὶ παΐαγο, ἀγὰ 
ὀχοιρδα, δῃὰ [ἢ δ. ἸΡΙΥ ῬΑ Ο οὶ 81} ἴοι ἴο 
Βάδη διὰ ἴο ἴπθ ραγάθῃ οἵ ραγβᾶάϊθϑο 8 οἶθᾶγ. 
[Ηφηρβῖ. τραῖκοβ ἐπα ζοίδ] γ οἵ [786 στοαῖ τηεπ οἵ 
1.8 ΘΑΓΔἢ 88 ϑίδιο Υ ἴτθ68 ἴῃ {6 ραγάθῃ οἵ αοα 458 
8 Οσπηζογραγὶ οὗἨ ραγϑαΐβα, δίπους 8}} ἢ στ ἢ ργεοαῦ- 
Ὧ638 [88 [8 οΥ̓Ιχίῃ ἴῃ αοά. ΚΙ εἴ. ([Κλβο ἢ) 
[86 μαγάδη οἵ ἀοὰ ἀϊγθοῦν 88. “186 ψου]ά- ρἰαδηῖ- 
πα, ̓  ΒἰΠ66 8}} ΘΟ ]68 δηὰ Κη χάοιῃβ οὗ (6 ποτ]ὰ 
Βανθ Ὀθθὴ μἰδηΐθα 88 ἴγθοϑ ὉῪ αοὰ. ΟἋποτ. : ἐπ 
ΒΑΌΥ]οΟπΐα, ἡ μΟτΘ [ουιμουγ μᾶγαἶϊϑθ εἰοσά. 
ΟΒΙΆΑΝΡΕΒ: πΠ0 Κιηρ οἵ [ἢ6 Ρ60ρ]6 οἵ αοἀ ν;88 
ΕΚ πἷπὶ}}--{“ΤῊΪ8 ἐΑτερυπ δα] το στε αξαν ὅδ, 83 
(ΟΥΤΆΘΕΙΥ ἱπ (ἢ ο896 οὗἩὩ ΤὙΤΟ, οἷ. χχνυἧϊὶ., σοτα Οἱ ἢ 68 
186 ἰβίοτίςα] τῖτ [86 βρυταῖῖνο. ΔΝ Ὦ116 [}6 
ΘΑ ὑμαῦ Γορτγοϑαηΐϊθ ἴη6 Κίησ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΏ ἰδ 
ΟΑΠ]οὰ ἃ οοάδῦ οὗ [δ ποη, ἰδ 8 Ῥγοϑθ Εν ἐγαπθ- 
ἔεστοὰ ἱπ [86 ᾿τορμοῖ᾿ 8 ἱπηασίπδίοι ἴο ἴδ Ἰαπὰ οἵ 
ΡΥΪΠΙΘΥΑ] ὈΘΔΌΪΥ δηὰ γμογίθοϊίοη, ἴμ6 Βλαϊθῃ. ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ 88 [86 ραγάθῃ (μ΄ Οοὰ μδὰ ρ]απίδά. 
ΤΏΘτο {18 οράδγ 18 ἀοϑουίυεὰ 88 στονίηρ δὰ 
Πουτι βίη, {111 1Ὁ ονοσίορρεά ἴῃ τηᾶρπῖ ἤσοποθ ἀπά 
Ῥοδυΐν 1:6 ἴγεαθϑ διοιπά ἰζ. . .. Βυῖ ἰ ν᾽ κϑ 
ΟὨΪΥ (μαῦ ἰζ τηἱρεῦ αὔοτὰ δηοῖθοῦ ϑρϑοϊθ οὗ 
ὑμαῦ ᾿Π8ΓΔ ὉΠ} ἀπά ὑγαμπεὶ ὑογί πεββ ΠΟ} ὈΟ]οΩρ 
ὕο 411 ου θαγίῃ, ψ θὰ 86 ροοὰ Ὀεβίοπεὰ γ᾽ 
Ηδθδνθη 8 δθυβοιὶ ἤο ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ 801 53 ποββ, δπὰ 
[86 ογθαΐατθ Ὀθρπ8Β ἴο ἐπχγιβὲῇ ΗΪπη86}7 ἰηΐο 86 
Ρἶδοθ οὗ Ἀΐδ ἴον. "--Ρ, Ε.]7---  ν. 9. ΤῊΣ 
“Βεβαΐγ " 18 ΒοΓθ θχρ] μὰ 848 βανίπρῷ θόθη Ὡιϑὰθ 
ὉΥ αοά, 88 ἃ Εἰβύοτίοδὶ ογοδίσπ. δεῖ (γ}Π),0) 9), δπὰ 
ΘΧΡΓΘΒ86Ά, ὙΠ116 δῇ ὑπ 6 86ι:η6 (ἴτὰθ Ὀτὶσίηρ ἴ.6 
ΒἰτΔἘἐὰἀθ [0 8 οἷο8θ, ἴπὸ ἱπηργοβϑίοῃ νν τοῖν πὸ 
βί Κη οἸεναίίοη οὗ ἴδ 8 Αϑϑυγίδῃ ΘΓ ντὰ8 
Βιυϊεὰ ἴο ργοάτοε.---Τ αῦ [λ9 ἴχϑθα οὗ Εάθει, 85 ἴῃ 
[86 ἸΑΓΖΘΙ 8686 (ΠΘΥ 8Γ6 ΟἈ]]εα ([η τοβρεοῖ ἴο Ἰοοδὶ 
ἔτ), Βιου ]α Ὀ6 ἀοδὶρπαϊοα 85 [ποδὸ τ] ἢ Ὀ6- 
οπροὰ ἴο π ξαγάϑῃ οὗ οὰ, ἀἰδιϊησι ἢ 68 ἘΠΘ πὰ 

811}} τηογα; ἱΐ 18 Δ δϑοθηϑδίοη. Κ]οίο ἢ ἴδ ῖκ 5 “ὁ ἸΤΟΘ5 
οὗ Βάδη" ἔγβε! υ, δλ8 δα αἰγα]ϑηΐ ἴο “τ 68 οἵ Ὀθδαῖν," 
Ιου οὶ ἴγοεβ, Ταῦ ΙΠΟΣῈ '8 τηϑδηῦ ΟΥ̓ 18 δχ ὕγϑβ- 
δου, ΜἪ1]6 511}} μαγδαΐϑε 5 ἐβοῦυρλῦ οὗ τρογοΐγ ἴα 
18:6 ὙΑΥ οὗἉ δἰ τ Πξὰἄθ, ΔΡῬΟΔΙΒ ἔγσοσω τψοσ. 16. 

γοῖβ. 10-14. 7Υε ὕιάσπιοπέ ἐσοσέδα ὁπ. Α δεντία. 

ἘΠΕ 10. Τηΐ8. νόῦϑθ ἩΑτς οἷν Ἧ ἱπῖο 18 χιϊὰ δὶ 
οὗ 186 {Βῖηρβ αἰγθαὶ Υ ἰὼ ἰδοῦ Ὀγουρῆς ἴο μωδα. 
Ὗ 9 αἱ μῦ ΤΟ 6Γ Ἴὲς ΠὩ : (88 βαϊὰ ἕο Ἠΐτ, δῖα. 
--πὐὸ: Ηθ γιὸ ταϑδῖβθ {6 Ααβυτίδῃ 80 θοδη αὶ, 
δύθη Ηδλ, δηπουηῃοοα ἴο Βἷτη 86 ὁνουϊῆγον ἐδαῖ 
ΒΒοΙ ἃ ἰδκα ΡΪδοθ, Ὀθοδῦβθ οὗ πἢδΐ Ἦἢθ πιδὰϑ οὐ 
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οἵ ἈΪπ)56]. ---ΤῊο. ὙΟΪ6 ὁ ΟΧΡΓΘΒΒῸΒ [ἢ6 
σδδο οὗ ἴδ6 Ἰυάρτιηεηΐ οὗ  Ν ὉΡΟῚ Αδϑγτία, 
ΔΟΙ εἾΥ, [παΐ ]Γἢ δΌΘΝ ἃ ρἸΟΥΥ το Οοα (γοσβ. 
δ, 8) ἴῃς μοδίτοῃ οὗ 86 μοαγὶ 88 ποῦ ἰῃ ΘΟΥΓΟ- 
δροπίίθηοο; ἴδβετο γ͵δὰϑ ποὺ ΒαμΩΣ  Ὑ ἰὴ 411 (9 
τυραν ναὶ μἰρῃ-ταϊπἀθάπδδα οα δοοουηῦ οὗ ἱ{. 

6 φοιπτηθῃείΐης δά άτοββ, Τοῦ, ἴῃ {86 11ἴ6-11Κ6 
ομδσδοίασ οἵ {Π 6 τοργοβοηϊδιϊοη, Ὀθσοῖηθ5β σμδηρσοα 
ἱπιῦο ἃ ἀθοϊαγδίίοη γοβρθοίϊηρ Ηἰπ)ι--- διὰ Β6.--- Ὁ Ἢ, 

θευΐῖ. νἱῖϊ. 16. ΟἾ]Υ͂ ἰῃ σοπίοττη τγ Ἡ 1} [86 αἸ ΠΝ, 
Ὡοῖ ἴῃ δοοογάδῃοοθ Ἡ| [ἢ9 . ΟΟΏΏΡ. ΥγΘΊ. 
14.--ἶΥον. 11. Ηετϑ ἔπ δοηΐθποθ οὗ ἡπαβηιθηΐ, 88 
ἐπι βοΐπᾷ ἴο Ὀ6 Ῥγοιουποθα ἴον ἴΠ 90 ἢγβί {{π|6, 18, 
γ ἴδε η86 οἵ ἴΠ9 ᾿πηρογίδοῖ, Ρ᾽δοθα τηοτὰ ἀἰβ. ΠΟΥ 

Ὀείοτο υ8β. ΗΈΝΟΒΤ: “ΚΟΥ ͵Ὰ8 [86 Ἰηογὸ δ801- 
80]6, Δα {π6 ᾿ἶκὸ ἐ) Εργρὶ νγὰϑ δ} σΕΥ ἴο ὉΘ Τθ- 

Ῥεδιρα," -- ὩΣ ὃς ἷθ ΝΟΌΟΘΒδἄμοΖζαυ, “ὁ 1}6 

ταὶσθῖγ" (ἂμ), ποὺ αοά. [ΗϊτΖιὸ : ὕνς; ΓΆΠῚ, 

ἴοτ᾽ ὑγίμοθ, σμδιηρίομ, ὑπᾶθῦ  ὩΙΟἢ ΟΥ̓́ΑΧΑΓΕΒ 18 ἴο 
ΒΕ τδουρβὺ οἵ.]-- ας 6 ν1}} ἀο ἴο Ὠΐτῃ ἀΪ8- 
ΘΟΨΟΥΙΒ ἰἴ8.} ἰὰ νι αὶ [Ὁ]]ονν8 ; 1 ψ1}} Ὀ6 ποίησ 
πὲ ἀοίΐηα: [ὉΓ ΑΒΓ ἰΐ Γετηδί θα ΤΊΘΓΟΙΥ ἴ0 Βυ[ἴ8ι. 
-ὐΠΓ Ὁ}. ΡΙ6], τ Ὁ} τοίϑγοηςα ἴο ἢἷβ ραγβ 151868] 

εἰοτν (θδη. 1). 24). ΤΊιΘ οὐϑρν στοῦ ὙΠ ἰῃ6 
4υΐξοῖεσ τηοὰδ οὗ δρϑϑοῖ.--- ογ. 12. Α5 ψῆδὶ νδβ 
δοϊεὶ Ἰαδὶ ᾿δ8 ἴδῃ Ρ]806, [ΘΓ 18 ΠΟΥ͂ ὈΥ ΠΛΘΘῊ8 
οὗ 18} ἱδίοτίοα] ὕδηδεδ ἃ ὨΔΥΤΘΙΪΟΙ ; ΘΟΠΒΘΟ.ΘΏΟΙΥ 
ἴδε ἐχοουτίοι οὗ [86 ρΡγοπουηοθα ἐνϑη ἀμίνει οαγτὶοα 
ουῖ. (Οἰδιοτβ τρᾶκο ἰὺ πΐιτε, πὶ ΔΡΡΙ Ἰοατου 
ΠΟῪ ἰἴἰο Εκγρῖ, πονν ἰο Αδεουγίβ.)-- -(ἢ. χχχ. 12, 
11. -- ΚΣ) ἰ5: "“ἴο Ἰοῦ μο,᾿᾿ τοτοίοσο δἰ 6 Ὁ : ἴο Ἰδὲ 

πἴπὶ 1ΐε (ΗἜΈΝΟΒΤ.), ΟΥ : ἴο Ῥυδὴ αὐναυ, [0 [ὩΓΟΝ 
ἄοννι; (εἰ. χχίχ. δ). ΤΈΓΟΝΙ Ωρ ον 18 αἰτοδα 
ἐπαϊοεδιοα ἴῃ [86 μον η, δὰ ἰδ Θχργοθδοὰ ἰῃτοιβ 
ν6 “(Δ]] πρ ᾿ δπὰ οἡ [86 οἴμοῦ μδπά, ““1μ6 ἰεὰν- 

3 ωρ" ἰβ ἀραίη γεβυϊηθά αἱ ἴδμ86 οἷοβε, Μ 8116 ἐὺ 18 
ἐχίεπαθα ἴο “811 Ῥθορ δ." Τῇ ““τηουη δίῃ" 

ἴον [16 ὁ“ ν]1ογ8,᾿ ἀπὰ 109 “(Πρ ἡ 186 
“θείῃ ὈΣΟΚΟῺ ἡ ἴῃ 4}} Βο]]ον 8 (οἢ. νἱ. 8), 8568), 
ῃ ἰΐ8 ονεγίμσονν, [6 στϑαῦπμοθθ 88 Ὑ761] 8 ἸΟῪ 
εἰενδίζου οἵ (ἰδ οδάδὺ ἴγϑα 18 νἱν  α]γ αἰβρ]αγοά.--- 
ΤῊ δὐϊάρβ ΟἸ ΒΟΥ ΟΥ̓ [86 ᾿ἰτηδρο, δοοοσάϊηρ ἴο 

γος. 6, ΡΑΓΟΥ οὗἨ Ὀγὰβ ψΒὶοΝ δὰ ποβίθα ἷῃ 18 
ὈΣΒΏΘΒ6Β, ΡΑΓΟΥ 6180 οἵ Ὀδαϑίϑ ἩΒΙΘΝ μδα Ὀτουρῖ 
ἴοΣ ὑμπάοῦ 1ϊ8 Ὀουρῆ8, ψ Ὠϊοῦ, δοοογαϊηρ ἴο νΘΓ. 
12, πδὰ 118 μ]δοθ οὰ [86 τηουη δῖ ηΒ, 80 ὑμαΐ ἴῃ 
ΒοΐὮ χεδρθοῖβ [86 ““ποΐηρς ἀονῃ ουΐ οὗ 8 Βῃδίον"" 
18 οἰδθασ, δπὰ ἴδοσο 18 πο ῃθοϑα, τὶ τἢ ἘΥΞΕ ἴο τοδὰ 
ΤΊ.) ἴτοτα ΤΊ). ἴο ΗΥ, ἴον ψ Π]οἢ Ὁ νο ἃ οὐδιοσ- 

Ὑἶδε ΓΟ ἑ 20 ΟὈδίδο]6 : Ὀιϊι ΠοΙΟ, 88 δὴ υϑν. 6, [6 
ΤΟΙ ΤΥ αἱ 1ῃ6 οἴο86 Ὀσοῦκβ ΓΒΣΟΌΡὮ [80 ἤστιτο. 

γον. 13. 1 ἀπθΒ)Ὁ ΡΟ ἱῃ γα Ὺ. 16 τεΐογε ἴο 

ἀρθμοτθ. Βότο (οἷ, χχνί, 1δ, 18, χανίϊ. 27), ἔμ ετθ 
δ ὯῸ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ, τσ ἢ ΠΑβοδί, Εἰ πιοιὶ, δηὰ Ἰδαῖος 
χροκίΐοτα, ἴο {πΐϊηκ οὗ ἴδ δβυ πουλί αἰΐοη οὗἨ [86 
ἱτωϑρο οὗ 8 σοῦρβθ (οάγοϑβο, δυάρ. χὶν. 8), δῃὰ οὗ 
Θ6 01:8, ΓΑΥΘΙῚΒ, δηἀ ΟἴΠΟΥ Ὀδαδίδ οὗ ῬΓΟῪ ἘΔ ΙΘἢ 
Τοηά δῃὰ ζ.πΑῪ [116 ΤΟΙ ΌΘΙΒ οἵ ΑΒϑΥΤΊΔ, δἰ χη βοαὰ 

ΒΥ Εἰα θοιρΌ8 (Η!1216); Ῥαὰξ ΠΟΙ, ἴγοπι Ὧ), ἰδ 
πὶ Οὐδβθη, αἰπιρὶν : ἐθθ [8116 8 οὐ Βετθᾶ- ἄοτῃ 
δἴξτη, Ἡ ΕἸΟΝ ἴδ, 85 1Ὁ ΟΓο, 4 ἰνίηρ τυΐη (ΗΠ ἘΝΟΕΤ.), 
--ὐϑῦν, οἴδεσνσίβε (ἤδη αἵ οἷν. χυ]ἱ. 28, 88 ἰδ 

[86 ἱπητηοαϊαίοὶν [0] οσίηρσ διὰ οἢ 
ς ἷποο ἴπο86 ὙΠβΠῸ ᾿ιδὰ πεδίθαὰ δηᾶ 

Ὀτουσλῦ ἰογί ἐμοῖο (νοῦ. 6) ΠΟῪ Ὀοίοοϊς ἰδμοχῃ- 

δῃονση αἶϑὸ Ὗ 
Ὁ Τ' 6 

Β6]ν 68 ΔΙἸΨΑΥ ἴγοσῃ ᾿ἷπι, ἰα Κὶὶ: ΓΠΔΡΒ, ὙΠδΐδυθι 
186} οου]ὰ οἵ 8 ἔγυϊϊξ, ἡδεῖς ̓ ς ιοαίοδῦ Ῥοβ- 
810]16 δαἀναηπίαρμο ἔγοτη 6 τηϊ ἢν οαἰαβίγομ]ιθ. --- 
γῶν. 14, ὈΥ͂ ΨΑΥ οἵ σοποϊυδβίου, δχργοβϑοθ {ῃ6 
αἀὐνίπα ἱπίθη οι, [1186 Ῥυδοῦδοδὶ αἷπι, [6 τποχι], 
δηὰ ἰἢδὺ ψῈ τοϑρϑοὺῦ ἰὸ Εαγρύ. Τὸ ἴπ9 μὰ ἔμπδὲ 
(αἰποθ γοσϑ. 12, 18 ΤΩΔΥ Τοραγι θα 88 Ὠ- 
{μ6 0104] ΘΧρϑῃ βίο 8) ὁ8Δὴ ὯθΘ οσοππηοροϊοα τῶ τὸς 
11.-- ΝΟ ὟΨ εἰρη 68 Ὀυϊπμα τ] Υ : [μ086 βἰαπάϊηρ 

ΟἹ ἴδμο ψαΐθιβ, Ὑπαΐ ἰἴθαυναγὰβ 18 ΤΌΘ ΠΘΑΙΪΥ 
ἱμαϊοοϊθά ὉΥῪ Ὁ Ἦν (ΠΠΦ, }υοῦ δ ϑδηβοσ. 

““Ῥαᾶδρα,᾽" ἀοδὶ δησ ἴΠ6 ἴτεα 88 ἀγιπκίηρ 1 
118. Ἰοοῦ, ἑΒγου' 118 τοοῦ) : ἔο86 ΨΥ ΠΙΟὮ αὐἰαΐῃ ἴο 
Βοῖσῃς δηὰ οοσυ ἔγοτα ἴθ γμοϑίτοῃ αταηϊοα ἴο 
{θὰ ὉΥ --οἴ ψ ΒΟ ἀοδοσι ρυοη 88 Ἐἰμγρῦ, 
ἔγοπι 8 γοϊαἰΐοη ἴο 86 ΝῚ]6 (οἢ. χχὶχ.). ἨΈΝΟΣΤ.: 
“19 στοδί οἵὨ ἴῃ δαί, ἴο οι αοἀ ρίνοϑ ͵ογ- 
[Ὁ] Ῥτοδροσ ἴγ."᾿---Οὐτρ. ὁ γογ. 10. Α8 ἴδετε: 
“δη4 18 Ὠοαγί σαϊβοὰ 861, εἴς., 8ὸ 1ΐ 15 8δϊα 

ΒΕΙΟ: ὈΠῸΝ ΠΑΑΝ ΥΩ τῃογθίοσθ ἴο "ΡῈ ὑπάογ- 

βίοοα οὗ 861{-ἀϑϑυτηρίΐοι, 8ἃ8 ἰῃ ϑορῖ. Ὁσὃκ 

ἰμηϑίοδαὰ οἵ ὈΠῸΝ ἐδ . πὸ Πἰμπάγαπορ ; 85 ἰδ 8130 

6118 υἱυϊπηγχαῖα οοποϊαβίοη, Β'ῃ 66 ο)ὃς 18. σοΠὶ- 

τῆοι, δηὰ Ἰοῦς Ροοῖίο, Ῥα, ἰ1, δ.--[Οὕμον θχ- 

αν σρηΝ “δα [Π61ΓὉ ΒίΓΟΏΡ Ο68 ἀο ποῦ σοῃξίηιθ 
πῃ ὑμποὶγ ΙΒ - πη ἀοἄῃμ688 41} σίου -ἀσ  ὨΚΟΥΒ " ; 
ΟΥ, ““δηὰ {ῃδὶγ δ κϑ (ὑθγθ δἰ μτἢ8, 186. ᾿χὶ, 8) ἀο 
ποῦ βίδῃὰ (ἢθγθ (τϑιηδὶῃ βίδῃμαἀϊηρ) ἴῃ {6 δἷθνα- 
ἰΐοῃ, 41}, οἵα. ΒοβενΜ ὕ ῈἘῈ: “δπὰ 5ἰαηα ποῖ 
ἴο ἴδοῃ), ἰδὲ ἰ8, αἰϊεα ἐο ἐδδηι πὶ τπεῖν Βεϊρηῦ, 
ΒΟ ΠΟΥ δὰ στόν 80 Ὠἰρἧ, 4}}, πδιηεν, [ἢ 6 
ΟἾΟΡ Ὑδίογ- αὐ κουβ, ὑπαῖ 8, ρου Ἢ] δηα τοὶ 
τίμοοβ." ΚΙΙΒΕ. : “᾿δπὰ ᾿παὺ Πομοοίοσι δημοην 

8}1 {Ποὶγ βίσοηρ ὑγθθ8 ὑμδῦ ἀσὶκ ΑΘΓ ΠΟ ΟἿ 6 ΤΗΔΥ͂ 
ΓΟΙΩΔῚ ἢ ἴἢ ἢΐ8 ποὶχηϊ." ναι : “δηὰ πὸ ψαΐθτ- 
ἀτίηϊκοῦβ 85841] (11) ἐμοῖσ ζοὰβ ἴῃ {δεῖν ρτίάς" ([), 
ΜΉ]ΟΝ ἢ6 δέτε νΆΓ 8. ΤῊΟΥ 6 Ἰσ Υ]Ὺ ΘΧΡΙ δἰ ΠΒ : 
80 ἐπδῦ ἴγοϑϑ, ὑδίηρβ Ὑ8ὸ τ] ταῖθθ ὑπϑτηβϑὶ ν98 
ΟΥ͂ΘΡ 80 ΠΙΘὮ, 8Γ6 5811}1 δἰ ΔΎ 8 γι ψέρδαν ΟἿ {ΠΕ ὲ Ὁ 
που Βῃτηθηῦ, δηὰ οδηηοῦ ᾿ἰγ6 οἱ {6:86 1 γ68 ἴῃ 8 
βρὶ γι οὗ οοπίετρῦ ἰονατὰ ὑπεὶν ΟΥθδίοσ, ΠΟΥ, δρβίῃ, 
ΔΙΤΟΡΘΠΙΪΥ γὰν τεὶτἢ ὑΠοὲν ϑυρεγίοσ ((Π εν Οτθαΐοσα, 
πρῶ; ϑῖῃοθ 1ΠΘΥ͂ 8[}}} 618 4]} ἀδβδεποα ἴο ρὸ ἀοννῃ 
83 ΘΟΙΏΙΩΟΙ ἸΏῃ6 ἰο [ἢ6 ἸΟΥ͂ΤΟΣ νδυύνος ΟοωΡ. οἷ. 
χχνϊ. 206. ΤΈΘΥ οου]ὰ αἶνα [πο ΒΟ  γ 85 ποίην, 
βἴῃοθ ἔῃ Υ ὑπο βοϊνοθ ἯΘΓΘ αἰγθη ΔΥΑΥ, 88 δὺς 
ἭΘΓΙΘ ΔΙΤΟΘΩΥ ἀρροϊηϊοὰ ; ΓΠοΓΕίοτΘ 4180 σου] ποῖ 
ΤΟΙ δίῃ δἰδπάϊηρ ὙΏΘΤΘ ΤΠΘΥ Μ6ΤῸ δίαπάϊηρ, ἀπὰ 
Δββαχηοα [86 αἰγϑ οὗ οοπίϊπυϊηρ ἴο δία, Ὀπΐ τηυμσὶ 

ἄστη ἴο 86 Ἰογεσ πουῦ]ᾶ, ἐπογϑίοσο Ὀ6 Ὀτουρῃς 
Οἵ, Ὀ6 Βυμ δῖοι, Τπουσῇ ποῖ Ὀοίοτθ Ἀυσ Ὁ ]6, 
ΘΟΙῺΘ ἴο βίϑπά οἡ ἃ ἰοοϊίπρ ἢ ὑ86 ΟὨΙ]άγθῃ οἱ 
τλῆ. ΤΉῊΘ Θχργοϑβίοη: διοηρ (9 ΟὨΣ] ἄγοι οὗ 
ΤΏΘΏ, ἷἰ8 ἰο θ0 τορδσαάϑα 88 Ῥγ8}}6} νι 10}} : φίνϑῃ ὅο 
ἀϑαίὰ : δηὰ : ἰο ἴ8ο89 80 ρῸ ἀονσα ἴο [110 5.7ΤΆΥΘ, 
αἰ: ἴο ἐδθ ππδοσατοιηἃ. ΤΟΒΘ ὑμδὶ ρῸ ἀονῃ, 
τη ΘΟΠ ΠΌΔΙ ἀγίηρ, ονθὴ [86 ᾿ιἰμμρεῦ ; ΟΥ, 
“ἴῃο86 [δ ἢᾶγο ροηθ ἀούτι,᾽" 88 ΕΤΑΙῸ : [086 
50}}ς ἱπίο 1.6 στανθ. 

οι. 156-18. Τῆε ]πιργεδεοίοη απα Οἴοδ6. 

ΑΒ αἱ ἢ. χχνὶ, 1ὅ 846. Υ8γ. 1ὅ. (ΤΊ, ἱπί. 

ΘΟΣ5ΕΓ. οὗ 5.) ΤῊΘ οοπηθοίίοι 8 τυδὰδ σῖτα 

Βα ἱπητηοάϊδίο! Υ ργθοθάθδ, 80 {]ιαὶ [1:0 Τοΐθσθσιοϑ 

ἷθ ποῖ (418 Ηἰἰζί) ἴο νεσ. 18. ὕροῃ ὑεν, 866 
4 
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Ἰγοςῖ. Βεῆδοῦ, ---ΤῊ ες. “᾿ἀπουτηΐηρ ᾿ 18 ᾿τητηθά αἴθ} ν 
ἀοῆποι ποτθ θαυ ν τ ἰοὰῦ Ν3 Ἐθίη ἀϑυπάθ- 

(ἰσ4}}Υγ Ἰοϊηοα ἴο 1ὑ, 85 Ηᾶν., ἔνναι, ΒΈΝΟΒΤ.: 
“410 σον ψἱἢ ἸμουΓγηΐηρ,"" ““ἴο γ 1} ἰῃ ΤΔΟΏΓΗ- 
ἱηρ, “1 τηδᾶ6 1ζ γ6}] 1086} ἴῸΓ τηουτπίηρ." Τῆς 
᾿που της Ὑῃΐϊοὴ Φοῆονδὰ εἰἴεοῖθ ὑπγοιρ ΗἹ8 
Ἰυάσιημεηῖ ὌΡΟῚ Αβϑυτῖα τΟῸ ἢ 68 ὈΥΪΙΏΔΡΥ [86 
Ποοά,, ἴῃ ὑβοσουρὴ δοοογὰ ψἱΐῃ νόῦ. 4, ἃβ {πεῖ 
ΜΙ] ἢ ἴῃ 086 ἔγβῦ Ἰΐμα οοη τὶ αϊοα ἴο [86 σοάασ 

1ϊ8 ἱπογθαᾶθθ, ΤΒΘγθίουθ γδῃ, “οη Ηἷβ δοοουπξ," 

Ταῦ ἴπ6 Ποοὰ νὰϑ8 οονεγοὰ Ὡροὴ ἢΐτη, 88 [6 
ϑγτγῖδο, Ατὰ., δῃα Ὑα]α., 18 δὲ Ἰοαϑῦ οί ᾿ἰηαϊοαῦοα 
ἴῃ ψΒᾶῦ ρὑγθσθθβ (νοῦ. 12), Οομρ. οα [8 σοη- 
ἔσαν, οἷ. Χχυ!. 19. 8 πκυδὺ (10 ψψὰ8 ᾿μουρὰ) 
ΒΊΡΡΟΒΘΘ ἃ ᾿ιϊἸβίογὶ 4] στϑίθγθῃσθ, δίηοθ {6 βίορε οὗ 
ΝΙηον ἢ γὰ8 ἔπε ἴο ὕψο ὑϑασθ, ΨὮ116 Ἰῃ 
ἴιιὸ ϑργίηρ οὗ {π6 ΓὨϊγὰ γοαυ, ἴῃ σοηΒαη θη66 οὗ ἃ 
816 8.16}1} ἴῃ 1ὉἈΠ6 ΤΊ χτίβ, γαϊβϑαὰ ΟΥ̓ ἀχοοβϑῖνο 
[4115 οἵ ταῖῃ, 86 ΐσην Ποοὰ ἰῃ ὁπ ηἰρσηῦ ἰοτὸ 
ἀονη [6 Μ)4}} παχὺ ἴῃ βίγθαπι, δπὰ 80 ἰαϊἀ ὀρθὴ 
ἃ 116 Ὀτοδοὴ ἴο [ῃ6 ΘηοαΥ (Πυποκου, ἱ. Ρ. 806 : 
Ναῖ. 1. 8, 11. 7. [6]. ἩΗονανοσ, ἱπ 118 μαβϑαα 
[6 ἀἰϑοοῦγδβα 18 ἢοΐ ῬΥΤΟΡΟΙΙΥ οὗ [ἢ ὀγοίντον οὗ 
Αβϑυτία ἴῃ ὈιοσΘ88 ΟὗὨἨ δοοοιῃ ρ }Βῃπιοηΐ,--τ-νοσ, 15 
αἰνίηρ ΠῸ τὰρι βοηζαϊίομ οἵ Ὧπ6 Ἰυἀρσιηοηΐ ἐγ 86], 
88 Πᾶν. τηλί 819, ---ὐαῦ οὗἨ 88 ἱτπιργχοββίοη οἵ 186 
ΒΆΙΩΣ Ὧἃ8 ΟΠΘ ΔἸΓΟΔΑῪ δοσοτρ  8η6ἃ ; πὰ “5 

85 ““ἴο γ61] "18, ὀνθὴ ψίτμοαΐ [ὲν, Ρογίθος!ν ἱπῖο]- 

ἸἸῖΡ]6, Ὀπὰὺ μον ἰΐ 18 ταϑδῃΐ ἴπ τοϑροοῖ ἰὸ {6 
ἤοοα ἴ8 τηδάθ β0}| οἱ ΘΠ ΟἸΥ Ρ]δί ὉΥ (μ6 "δ 

(ποῦ αΐαγθ). ΗΗΤΖιο : “ἢ τηουγηΐηρ, ῬΘΟΡΪ6 
ΦΟΙΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ ἀΥΑῊ ὑμοιηβαῖνοθ ἴῃ δηὰ ποϊὰ Ὀμοῖ, 
ἴ86 Ἰοοβθ ραγιηθπῦ 18 σμδηροά ἰπἴο [86 πᾶττον Ὁ); 

δηά 80 [ῃ6 ἤοοά 4180 τ μάταν ἰζ8 ναὔοσβ ἰηἴο 
ἐϊ861, ψ Ἐ]ΟΝ 10 πδὰ ἈΣΓΒοτίο ἸοΥ ᾺΠΥ ρουγοά [ογτῃ 
δηα βρτγοδὰ δυτοα "----τ  ἱοἢ Ηἰμ ΔΡΡ]168 ἴο [6 
ἱπῆωχ οὗὨ ῬΘορ]8 σοπθ ἴο ἃ 8ἰδιιαϑι} ἢ, ἸῬποοάοτγοῖ: 
ἴο 6 τϑίι84] οὗἩ ἐγ θαῦθ. Οομρ. οὨ ἔἰϊ6 ἤριγο, 
νΟΓ. 4. ΝΠ ὨΝ ΡοϊΪηΐβ Ὁδο κ ἴο νϑῦγβ. ὅ, 6, 7.--- 

ΤῊ πιουτηΐηρ Ῥτοατορὰ Ὀγ Φο ον ποχί αἰϑοὶβ 
Το απο (ΘΟ ρΡ. να γ. 8), Τῃπθγοίογο 86 μος 88 

Μ011 28 1π6 ἀθρίῃ. νὸν ὙἹΡΕΚ, ΡάγΆ]16] πὶ τὴ 

γδυ ὍΏΌ5, ΗΙΡᾺΣ τότ : ἰο Ὀ6 “ ἀατὶς,᾽"" ““ Ὀ]δοὶς," 

ἐπογοίογα : ἴο ἀδυΚΘΉ, 88 τη ἢ Ὧ8 : ἴο ΤπΔΚ6 884, ἰὸ 
681186 ἴο ΤΠ ΟΓΏ. ΘΒ ΠΟΣ 15 Οἴου δα [ἢ τοι δ 
τηοπηίϊαίη. [Αοοογάϊηρ' [ο ΗΤΖίρ, [86 ΟὟΠΘΓ ῥυΐποοδ 
τηυϑὺ Ὀ6 Πα] οαθα ὈΥ {118 ; δοοονάϊηρ ἰο Ηδηρί., 
[86 Κίηράοπῃβ οὗ [πΠ6 Ὠοδίμοη. }-- 6 ἔτθθθ οὗ [86 
Βο]ὰ (νθγ. 4) ὅτ [6 ΓΠϊγὰ ῬΑΓΟ ἩΒοπὶ [86 του χῃ- 
ἴηρ αἰξβοῖβ, πὴ ἢ 158 ὉΠδγοίοσο 8180 γοργεβθηϊθὰ ἃ8 

ἴδ πὰ ΠΘΔΣ. ἢδῃ. ἴῃ Ῥαδὶ, ““ἴο ὍὈ6 οονεγαὰ ,᾽" 

ἰτδηβίοειτοα ἰοὸ ἴδπθ σΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΘΒ: ἴο ὈΘΟΟΣΩΘ 

ΡΟΣ 688. Πϑὺν ἢ8 ὈΘ6Ὶ ὀΧρΡ]αἰποᾶ 88 ἃ νϑῦὉβ] 

ἔἴτοπλ Ῥὰ8] σι ἢ ἀοτίναϊνο ἢ--, “ Ἰαηρσυ δ ϊηρ," 

ΟΥ ἰηϑίραα οὗ ΠΡΌ, ἔεπα. οὗ [86΄Ῥτοϊοτία Ῥυδὶ, 

βίηοα ἔγοτῃ 188 σομπποοίϊομ 8 ρμογίθοῦ 8668 ἰοὸ Ἀθ 
τοαυϊγοα (Ενγα 1.0), [86 ῬΙΌΤΑΙ οοπϑίγαορα τὶς {6 
(πῃ 6 βίη σι] δυ. ---- Κι 61}, 48 τα θγοὶῦ, τηδῖκθ8 4}]} 
Ὠδῖαγο (ἢ) Ὀ6 ῬαϊΏΓ]]Υ πιονοὰ ὈΥ Αβϑγτίδ᾿ 8 [4]], 
ὙὮΘΓΘΑΒ [86 ἐτηργοβδίοη οὗ ἰῃιἷ8 8}} 18 τη 6Γ ον ἱκορί 
ἵπ ἴπ6 ἢρυγαξίνο β[γ]6 οἵ τὑϑγβ. 8, 4.---ὕ εγ, 16. 
ΟΙι. χχυί. 16. ϑἴποθ ἐῃαῦ 5 [ῃ:6 88π1|6 Ἔχργδβαΐοῃ 

ΑΓΕ) 688, ἴῃ νεσ. 18, ἀπὰ ἴῃ γαγ. 16 δΐ8 ροίηρς 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ἀονῃ )ὰ8 ΒΡΟΚΘη οὗἅ, 80 ἯἮδ ἃγὰ οδυτίϑιὶ Ὀδοὶς Ὅο 
γα, 12, Τ}16 “μοΐπρ ἄοναι οἵ [π8 Ρ6Ο0}]68 ουΐ οἵ 
ἢ18 βδίον " ἴῃ ἴμδὺ ραβϑβασα 18 οχ ρα! θᾶ ; δῇ [ἢ 
8816 {η6, ΠΟΥΟΥνΟΣ, ἴΠ6 ἡ Πἡἷ] οὗ Υ6 Γ. 15. 18 σοῃ» 

ΡΥ βοα ἴῃ ἴ.6 ΤΉ ΠΞ, δηὰ τοίδετοα ἴο {Π᾿|᾿ 860].--- 

Νον, δοοογάϊης δ ὙΘΠ95) ἷἰβ γα πβὶαὐθὰ ““σοπι- 

οτίεα {μδηλβοῖν δ," 88 τοῆοχῖνο οἵ Ῥί6ὶ, βίῃμοθ ὮθΓα 
811}} δπούδοῦ ἔθ πρ δ ἰῃ ΤΟΥ. 15 ΤΠΔΥ Ὀ6 6Χ- 
Ῥγδββοᾶ, οὐ πὸ ΝΊΡδΙ “ἀπά ἐπε αἰσιιοα "ἢ ἐδ 
δὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 υπάοτιϑίοοὰ (ἕνα 0, ἨΈΝΟΘΤ.), τ 
Ὦανα ΟΠ ἃ αἰφύϊποίἑομ ὈδύνοορΒ. {6 ἸΟΥΘΊΣ 
ΜΟΠ]ὰ δπὰ (86 {γε ]ηρ Ῥθορ]6 οὗ [6 ὌΡΡΘΓ 
ψ Σ] ἰ, οὐ 1116 ὕνὸ ἀγὸ ρϑγα δὶ ὑπ οὔθ ἴο {16 ΟἾΒΟΓ. 
Εογ {Π|ὸ ἢτϑι ἐπηύογργοία το Βρόδκ8 [Π6 σοτῃ ρΑΓίΒοὴ 
οὗ 138. χὶν. Ηἰζίς ἀπ ογϑίδπαάβ Ὁ 86 ἐγϑιβ οὗ 
Ἐάθῃ ῥσϊπουδβ σατγῖθ ἄοννῃ ἰϊὰ Αβϑυσία; ἴῃ μϑΓ- 
[614 16 Αϑϑυτίδῃ ΜΆΓ- ρυΐῃοθδ, {10 ἴδ6] τἢοτ- 
861ν68 οοϊηίογίοα Ὀδοδῖδο [6 τη ἢ ἸΏΟΤΘ ῬΟΥΨΘΓ- 
[Ὁ] οὔθ ἴοῦ ψῃοβα σϑι86 {Π6 7 ἤδνθ [4116 ἢ, {πο ῖγ 
᾿ΔΌΥΔΈΓΟΓ, Βαγο8 ὑπ ῖν ἕαΐα ; 816 Ἡθηρδβῖ. ΠΊΟτα 
ΘΟΥΤΘΟΌΪΝ ὑππογβίδμαβ ὈΥ͂ {Ππ|6πὶ {Π|6 ἴΌΤΤΠΟΙ στοδῖ 
0168 οὗ {Π86 φαγί, ἴποβο Ψ:οῸ σ βο ὈΪοἃ {ἢ 6 ἴγθεβ 
οὗ ραγδάἶ8ε ἱπ ρίοσυ. ΑΒ μβαγιάϊβε 88 1186] 8 
τπΐης οὗ [Π6 ρμαϑὲ, ὕοϑα ψὸ ψοτο ἸἰΚοηθα ἴο [86 
ἴτεοβ οἵ 118 τορίοη 616 ἐδ σοα ἈΟΣ 89 ὩὨΟΥ͂Ϊ 
οχ βῦϊηρ ἴῃ [86 τϑϑ]τὰ5 οὗ ἴμ6 ἀοδα. ΤῈε δἰ ]ορὸ- 
τ 8] ΟΠδγδοῦοσ οὗ [116 ΘΧΡΤ πίοι 18 Ὅρος ὉΥ [6 
Θχοροβὶβ : [86 οδοίοθ διὰ ροοά. 81.1.65. ΘΟΙΌΡ. 
αἱ νοῦ. 14.---γ. 17. ΤΉΘΥ δἰ8ὸ ἀσὸ ποῖ ἴποβο ἰδϑὶ 
Ὠϑιηθα ἴῃ νοῦ. 16, Ὀαΐ {16 ῬΑΓΓ168 ὈΓΟΒΘῺ ΟΥ̓ σΟΪΩΩ 
ἴο Ὀ6 ἀοβογί θὰ τῇοσα οἱ οβ6 }γν.----ἰτοδῖγ, ἱπάθοά, 
ἰμἀϊολίρα ἴῃ γ Γ. 16 848 ὕποβθ ψ ποδὶ ΦεΠονδῃ 

πιδὶο Αβϑυτδ γὺ ον ὕο 86}} (Ὡδὲν μοὶ νς, 85 ἴῃ 

νοῦ, 14). ““Απὰ ἢΐθ τὴ" Ποἤποθ τΟΓΘ ἜΧϑοῦν 
[Π6 “ὉΠΟΥ͂ 8150" 88 {Π6 δ 0]εοὐ οἵ “1π6 ροίΐηρ 
ἀοόνπ,᾽"--- 18. Π6}Ρ, 1γ18 ει881381:.ηὖ, (τ ν83538]8, 8ι1Ὁ- 
θα τ Κη ρσϑ, σοπιτηδῃ 618, δηα 800}}} Κὸ, ἴο σἤοτα 
16 ψορβ: ψὸ ἅντο]Ὁ ἰὼ ἷΒ βρδβδάον δσιους ἐπ 
Βοδῖμθη, ΘΓ Ὑ76]] 81:11, ἀπ ποῖ 1658 {1 ὉΠΟΥ͂ 8ΓΘ 
αϑϑοοίαίθα τ] (Πο56 ρῥἱοτοοὰ ἐπ γοιιρὶὶ τι (86 
βοτὰ. Αβϑυγυία τγὰβ ποῖ ΟὨ]Υ͂ 8 ῬΟΪ 1168], πὶ 4150 
8 ΤΟΙ ΑΤΥ ΡΟΥ͂ΘΙ διηοης ἰδ6 παίϊοωϑβ. [Π ὯΝ 

τηιιϑῦ ΔΡΡΙΥ ἴο “4}} [86 ὕτοθβ οἵ ἔλθη ᾿᾿ ἴπ νοῦ. 16, 
80 τΙηυϑὺ ““ 10} Ὠΐπὶ "6 πη846 Θαιιδὶ ἴο “ποῖ 1688 
{π8ῃ δ6,᾿ }ι18ῖ 828 Ἡδεηρβῖ., Ἰοοκίηρ ΑΥ̓͂ ἔγοτη 
δἰ τη] Δι δοΙΒΏρ85, Υ]Θν 8. ΤΠ ΘΙ 85 ΔΙΤΟΘΑΥ ἴῃ ὅ΄δο] 
ΜΉ Θη ΑἈϑυτίδ ἃΥτῖν 68 ἴΠ6Γ6. ΤΉΘΓΟΟΓα : ΤΠΘΥ͂ 4180, 
11κα Ὠἷπη, ψϑηΐς ἀον Ὀοίοτο, οἴοσ. Ενναὶ]α γοαῖβ 
ἢ [η6 Βορῖ, : ἡ}. ““ἀπὰ ἢἷ8 βορὰ "" (").} ει 

γον. 18. ΤῊ ἱ8 νοτβο σῖνϑβ [86 σοποϊ βίο, ροϊπῖ- 
ἴῃς ὉΔοΚ ἴο γεν. 2; ἰὉ πι8Κ68 [ἴη6 Δρρ] οδος ἴο 
ῬΒΑσθοΙ, ὙΠῸ 8 ἴ6 ῬΑΓῪ δὰ -- 553. 

Ηἰὰϊς : ““ἰπ ϑ00}} ἃ ἰδϑβῃΐοι, 1π οἰτουταϑίδηοθα 
οὔ β0} ὁ Κὶπά," θη [18 οϑάδσ δέ δυο ἢ 
8 ΤἸΊΔΠΠΟΙ ποηῦ ἀοη. ΤῺΘ τΤϑίθσεμποθ διότ 
[80 ἰχϑθβ ὈεΪοηρσβ ἴο {π6 ἴο ψΒοΣα.---- Οοτημ. δὲ 
οἢ, χχυν. 10. Βτοπιὶ δ Ϊ8 , 850, [Ώ6Γ6 
ἈΡΡῬΘΔΙΒ ὅο ΘΙΏΘΓρΡΘ ἴῃ ορροδιία οἵ νῇἢδί 15 δοτὴ- 
ΤΊΟΗΪΥ ἰουπᾶ ἰη 1ὖ, νἱχ. [ῃδ΄ π6 Εσγρίϊλῃβ ἂρ 
88 ὈΠποϊτοιπιοίδοὰ 1 ΟἿΤΓ Ῥτορμθῖ. Αοοογαϊην 
ἴο Ηοτοάοῖαδ, ἴΠ6 ῥτδοιίοθ οὗ εἰγουσμοί βοὴ θτὰ8 
δοίυ ΠΥ οὗ Ἐργρίίοα οτὶσίὶῃ. Οτγίσθῃ οοηῆποβ ἰξ 
ἴο {π 9 ῥγϊθοϊμοοα διηοὰρ {89 Ὦδηβ. ΤῺθ 
Κίηρβθ ΘΟΣΙΑΙ ΠΥ ογα ποῦ Ὁποϊγουμηο)δοα : 80 188 
οἱδ οὗ ΟἿΓ ΒΏΪη68 οἰοαυὶγ ουῦ : Τα ὧδ 
ῬΒΔΙΘΟΒ, δα. ΗἸΙΤΖΙΟ : 80 818}} ἐξ Βορρθι ἴὸ 
ῬΒΑσδοΝ. ὉΠ 15 [1:0 ῥχοάϊοαῖθ. 



] 

ΟΕΠΑΡ. ΧΧΧΙ͂Ι. 987] 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΧΙΗ. 

Απα ὑ οᾶπη6 ὕο ρδ88 ἴῃ [6 ὑνγο Ὁ} γϑᾶγ, ἰὴ 0.6 ὑνγ ἢ} σταίη, οἢ {1 βγϑὶ 
2 [ἀκ}] οὗ {Π6 τπηοηίἢ, ὕ.6 ψογὰ οὗἩἉ ΦΨΦοῆονδῇῃ οΆΠπη6 0 Τη6, Βα γ1ησ: ὅο. οὗὨ τηδ1), λΚε 

Ὡς. ὧ 

ΦῳὋῷ  ΟΟ “ὁ ὁδ)9ι 

10 

11 
13 

18 

14 
1ὅ 

16 

17 

18 

19 
“0 

21 

29 
28 

24 

2ὅ 

26 

ὮΡ 8 ᾿ἰαπηθπίϑυϊ οι ΟΡ ῬΏΔΓΔΟΝ [86 [εἰὴρ οὗ Ἐργρύῦ, δῃὰ 88. ὕο ἴσα : Ὑουηρ ἰΐοὴ 
οὗ (8Π6 Βοδῦμϑι βθορ]68 ὕδοιι ἀἰἀβῦ ἱπιδρίπϑ ὑπ γ56}} [τποὰ ἀνάδι οοιαράτο "Ὲγ ΕἸ το βθοῃ πὶ οπ6], 
δηα ἴδμου [ν κε] 88 ἴη6 ἀτάροῃ ἴῃ [Π6 δθἃ [1π|τῆθ 80,8}, 8πα Ὀγαϊκοδῦ Του ἴῃ ὉΠ ΒΌΓΘΆΙΩ8, 
διηὰ αϊάςι ἔγσιῦ]6 Ὁ86 ννδῦδσ τὺ ὑμγ ἔθοῦ, δῃὰ ἀϊάδῦ ὕγϑπιρ]6 ὉΠΘῚΓ βύγθδιῃβ ! 
ΤὨι8 βαῖυ ὑπο [ογὰ Φθμοναι, ἀπὰ 1 βργοδὰ ἔοσίῃ ΜῪ ποῦ ονθσ 86 ἴῃ {16 
ΘΒΞΘΙΙΌΪΥ οὗὨ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ68, ἃπὰ {86} Ρὰ}} [π66 τῷ. ἴῃ ΜΥ ἡγανγ-πμοῦ. Απα 1 βοῖ 
ὕη66 ἴτθο ἰῃΐο ὅθ ᾿δηα [ρυεὶ 808 διγὰν {μι Ἐπο}, ὉΡΟῚ [86 μἷδὶπβ οὗ ἴ86 Ποϊὰ νἹ]} 
Ι 5] 1ηρ ᾽066 ; δηα [ τρᾶῖζθ Ἀ}} ὑπ6 Ὀϊγὰβ οὗ ἤδϑάνθη ἴο βὶιῦ ἀόονῃ οἢ ὕδμθθ, δηα ἰοῦ {}16 
᾿ντηρ ογθδύισϑθ οὗ ὑῃ6 016 ϑαγῦῃ Βα βίγ ὑμϑιηβαῖνοβ τ] ὑπεθ. Απὰ 1 ρῖνθ ΠΥ 
ἤ65}} ἀροη ὕΠ6 τηουπηδη8, δηα 8}} 0Π6 νἈ]}]6γ8 τ ἢ ἢν πρὶ ἤΘΔΡ [τὰν καῖκη}. Απὰ 
Ι σλιι86 ἢ ἰδπὰ οὗ [ῃγ ονοσῆονην ἰο ἀτίηὶς οαῦ οἵ (γ᾽ ὈΪοοά, ὄνθῃ ἰο {πὸ τηοιιη- 
81:8 : δη4 {Π6 ΠΟΙΊ]οΥ,Β 8588}] Ὀ6 {1}] οὔ Ὁη606. ἀπά 1 Θονυϑγ [νεὶ}], τυ ἢ116 1 Θχ σι 8ἢ 
86, πὸ ραν θη, δηα ἀλυΚθὴ [08 ΒίΆΓΒ; 086 ΒΒ}. ὙΧ}1}} 1 οονϑῦ ἢ ἃ οἰοια, ἀηα 1110 
πιοοῇ ΜῈ} ηοῦ πᾶ Κθ ΠῈῚ ΠΙρἢῦ ὑο βῃ πο, ΑΧΚ1} ᾿πΠ}1 ΠΑ Γ65 οὗ Πἰσῦ 1ῃ ὑλ6 ᾿θάνθῃ, 1 
Ὑν1]} τῆλ κὸ ὑῃθιη ἀλΥὶς ον Υ ὕΠ66; δηα 1 ρίνοα ἀδυκηθβ8 ὩΡΟῺ ὑἢγ ἰδῃὰ : βεηΐθησο οἱ 
ἴΠ6 Τογὰ Φαμβοόνδῃ. ἀπὰ 1 νὸχ {π6 ᾿ραγῦ οὗἁἨ ἸὩΔῈΥ ΡΘΟρ]68, ἤθη 1 Ὀγίησ (ἢ γ 
ὈΓΘΔΟἢ [ἀθκιττιοιοη] ΔΙΊΟΠρ ὕῃ6 Ὠθδί θη. ῬΘΟΡ]68, ὕο Ιαπὰβ Ῥ Ἰ]Οἢ ἴποὰ Ἰχονγθϑῦ ποῦ. 
Απὰ [1 τρὰῖθ ΠΙΔΠΥ ΡΘΟΡ]68 ϑίομβῃθα νοῦ ὕπ66, δηα ὑΠ6 1 Κἰηρβ 8}8}} Βῃ 6 Υ 
ΒΔ ΔΟΓΙΠΡΒ ΟΥΘΙ ὕπθο, ΨΏ6η 1 Ὀτδη ἰδ ΜΥ ϑγογ Ὀοΐογο ὉΠ 6 ἔδοθ; δια ὑΠ|Ὲ} 
ΘΙ Ὁ]6 ΟΥΘΡΥ ΤΟΠΙΘηῦ, 680 ἢ ΟἿ6 [ὉΓ [18 50ιι] [μ} ΟὨ μ6 ἀδγ οἵ ἢν ἀον ἴα !!. 
Εοτν ὑπ5 58:0} ἴῃ χὰ Φοῃονδι : ΤῊΘ βυγοσὰ οἵ ὕπο Κίῃν οὗ Βδθυ]οη Μ0}}} σοηιθ 
ἴο ἴπ66. ΒΥ {Π6 βύγοσβ οὗ ἤΘΓΟΘΒ Μ1Π1 πλαῖζο (ἢ Ὁππια]ῦ ὕο [4]] ; ὕΠ16 ν]οϊ]δηῦ οὗ 
{116 Ὠδαῦ θη. [ἀγὸ] ὉΠΟῪ 41}, ἀπά ὉΠΟῪ ἰαῪ νγαβίθ ὑμῃ6 μηὰθ οὗ Εργρῦ, δηα 4}} 18 
(αχα]ῦ 15 ἀοβίσογθα. ΛΔΗΔῚ1 οχῦγραῦθ ἃ}} {110 Ὀθαβίβ ὑἐπογθοῦ ἔγοπι ΠΏΔΏΥ [τὸ κγθαε] 
τγδίογβ, Δα Τοοῦ οὗ τηϑῃ 5}4}} ηοῦ ὑσοι Ὁ]6 ὑΏΘΙη ΔΏΥ ΤΏΟΓΘ, ΠΟΙ 5888} {Π6 Ὠοοίβ οὗ 
Ὀοδοῖβ τοῦ Ὁ]6 Πρ. Τῇθη {11 1 τρᾶῖκο ὑΠ61Γ γαῦθυβ ὕο 81}, 3ᾶ)ηἃ τᾶ ὑΠ6ὶΡ 
ΒΈΓΘΔΠΙ8 ΡῸ 88 ὉΠὸ ΟἹ] : βοηΐοποα οὗ ὑῃ6 [ωοτὰ Ψοιονα. ὕ θη 1 ρῖνο [10] ἀ65οΪδ- 
οη ὕπ6 ἰαηα οὗἩ Ἐργρῦ, ἀπά {π6 Ἰαπὰ 15 ννδδίθα αὐγᾶν ἔγοιῃ 108 []Π6ΕῈΒ, ἤθη 1 
51.116 8}} ὑῃαῦ ἀνν6}} ἴῃ 1, ὕμθὴ ὕΠ6Υ Κηονν ὑπδῦὺ 1 δπὶ Ψϑῆονδαι. ΤῊ]8 18 Ἰαπιθηΐϊα- 
ΤΟΙ, ΔΠα 88 ἰδηγ)θηϊαύοη ὑΠ6Ὺ Ἰπΐοπο 10, ὉΠ 6 ἀλλα οτΒ οὐ 086 Ππϑαῦμθη ΡΘΟρ 65 ψ11}} 
ἰπύοηθ 1ῦ 88 ἃ ἰδιμθη δῦ οπ ; ρου Εμγρῦ πα Ἰροη 4}} 16 ὑπση ῦ 58}.4}} ὙΠῸ} Ἰμΐοῃθ 
1ῦ 48 ἃ ἰδιπθηϊδίϊοη : βοηΐθῃοθ οὗ ὑπὸ [σὰ Φειοναῃ. Αμὰ 1Ὁ οᾶπιθ 0 μᾶ88. ἴῃ [ἢ 68 
ὑνν 60} γϑᾶγ, οα ὅπ Πίγοθη ἢ [67] οἵ 0ὉΠ6 πηοπλι, ὑπ τγοτὰ οὗ Ψεῆονα! οάτηθ ἴο 
116, ΒΑΥΪηΡ : δοη οὗ τηδῃ, ν 81} ἴοὸσ {π6 τὰατηυ]ῦ οὗ Εργρῦ, δηὰ οδδὺ 1Ὁ ἀονη, [Ὁ διὰ 
[5] Ὁλ6 ἀδιμμύογβ οὗ {π6 μψίογίουβ μοδίμθη ρθορ 68, ὕο {16 Ἰαπα οὗἁὨ ἴπΠ6 ἀδρίῃβ, νὴ ἢ 
ὑμοβο ὑπαῦ ρὸ ἀοτα ο 188 ρὶ. Ομ ἀοβδῦ μοι δΌΓΡδβΒ ἴῃ Ὀοὶπρ ἰονοὶγν 8 Οο 
ἄονπ, δηὰ 116 ἸΏ 0Π6 ἀποϊχουτηοῖβοα ' [Ι͂ἢ ὍΠ6 τιϊάἀδῦ οἵ ὕμοβα ρίθγοοα ὑῃτουσῇῃ 
ἢ ὕἢη6 δνυογα 8ῃ4}} ὉΠ 6 Υ [Ἀ]]; βυνοσὰ 18 μίνϑῃ; ὕπου αἀγὰρ 10 [Εκγνι] δῃὰ 41] χὕ8 
{ὰπ|}} 08 ἀναγ. Το βίτοηρ οὗ {Π6 ]ΙΘγοθβ ἔγοπι ὑπὸ τηϊάϑῦ οἵ ἢ6}} ἤϑιοοι) 854} βρϑαῖκ 
οὗ [ὦ] πὰ ψ 10}. ἢ18. Πρ ῦβ : ὉΠ6Υ ρῸὸ ἄονῃ, ὕπο ν 116, 0.10 ὉποϊΓου πιο ]864, μ᾽θτοθα 
τ τοι ρὶι 1 06 ϑυγοσα  ΤἬΏΘΓΟ 15 ΑΒΒ)Γ ἀπα ἢ18 ν᾽ ἢ01]6 ΘΟΙΏΡΔΩΥ ; τουηα δὐουῦ 
Ὠϊπὰ 18. [ππε3] ᾿ΥΑΥ 68; ὑπ ν 4}} ρἱογοοα {Ὠγοιρ], ἔ8]|]|6ὴ ὉΥ 00 βυνοτα : Ὁ ΒοβῈ 
στανοβ ΜΈΓ [40] ρίνϑη ἴῃ ὕΠ)6 Ἰπηδυτηυβῦ οὗ [πη γηἱῦ, 8π4 [18 ΘΟΤΏΡΘΠΥ 885 [126] 
τουπα ἃθοιιῦ ἰν18 στᾶνο ; ὕΠΘΥ 811] ρῥἱογοθα ὑῃτουρῆ, [Δ1|16 ἢ ὈΥ ἴῃ6 βυνογά, 0 σᾷγθ 
ΤΘΥΙΤΟΣ ἴῃ ἴΠ6 ἰαπά οὗ {Π6 νην. ΤΉΘΓΟ ["] ΕἸ]δηλ δηα 411 1.18. Ὁιταὰ]ῦ τουηα ἀὐοιῦ 
Ὧἷβ σΤΆν ; ΠΟΥ 81} μίθγοθα ὑῃγουρὶ, (Δ]Π16ὰ ὈΥ ὕδ8 βινογα, ὙὴῸ 8. ρΌπ6 ἀονῃ, 
ὉΠ ΟΙΓΟΙΤΙΟοἶβοα, 0 6 Ἰαηα οἵ ἀθρῦμβ, ὴο ρᾶγνϑ ὕπθ}γ ὕβθύσοῦ ἴῃ ὕμο ἰδιιὰ οὗ 186 
Ἰινίησ. πα Ππαπορίοσυ ὈΘᾺΓ ὉΠ0ῚὉ βῃδιηα γ 1} (δὰ ὉΠ δῦ ρῸ ἀοτνη ἴο [86 μ᾽. Ατηϊά 
1Π6 γὶεγορα τῇ γοιμ]ν ὑΠ6Υ σάν Ὠΐϊτη ἃ οουοὶ 1} 41} ἢ18 ἰυτη}ῦ ; τουηα δοουῦ πἰπὶ 
[18 Κ,ΤΆΥΘΒ; ΠΟΥ 4}} πποΙΤΟ οἾ56 4, ρῥἱογοοα ὑμσουρὴ 10} 016 βνοσα ; [ὉΓ {Π6ὲΓ 
ΤΘΙΤΟΙ τγαϑ σίνϑῃ [ϑργεβὰ] ἴῃ 086 Ἰαπα οἵ ὕΠπ6 ᾿ἰνίηρ, δῃὰ (ΠΟΥ Βοποϑίοτι ἢ ὈΘΑΓ ὉΠΘΙΓ 
ϑδῆδιηθ ΙΓ ὑῃο086 ὑπμαῦ ρὸ ἀονῃ ἴο {Π6 ῥὶῦ ; διμοὴσ δ ρμὶογοθα ὉὩτοιρἢ 18 ὮΘ 
ξῖνϑῃ [164], ΤΠΘΓο [16] Μίοβῃθοι, ΤΌΡΑ], δῃα 81} 18 ὑυσπα]ῦ ; τουπὰ δουῦ δἰπὶ ᾿ΐδ 
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[1610] στάνοβ ; ὕΠΘΥ 411 ἀποϊγουπηοὶϑ64, ρίθτοθα ὑμτουρὴ Ὑῦ ὑπ6 βυγογά ; ἴῸγ 86 
27 ράνθ ὉΠ 6ῖγ ὕθυγογ ἴῃ ὕδο ἰδηὰ οὗ {6 ᾿ἰνίπα. Απὰ ὉΠ6Υ 40 ποῦ [μὸν “ναὶ ποῖ] ἤθποο- 

ἔουυὶ ᾿ἰὸ ψιῦ {μ6 ἤθγοϑβ, ὕΠ6 [Ἀ]]|6ὴ οἵ [06 πησϊτοιπγοϊβοα, το νγϑηῦ ἀοννῃ ἰο 116}} 
μὰ [νη] ὑΠ6 Ὁ γθδροΒ οὗ ΨΥ; δηὰ ὕπου σᾶνθ ὑῃθὲγ βυγογ8 ὑπ άἀδγ ὉΠθὲΡ 6845, δπὰ 
{Π61Γ Ἰηϊα 068 γγογΘ ἀρΟῚ ὉΠ ὶΓ ὈΟΏΘΒ, ἴῸΓ ὕΘΥΓῸΓ οὗἨ ἈΘΙΟΘΒ [πτατϑ τνεν] ἴῃ ὕ86 Ἰαπά οἵ 

28 {86 Ἰνίησ. Απά [160] ὕμσιι διηοη ὕἢ6 ὉΠΟΙΤΟΙΟΙΑθΘα, ὑμοι β4}ῦὺ Ὅ6 Ὀγοίζθη, δπὰ 
29 βαὶῦ [1ὸὰ νι ὍὉπ6 ρἱογοθα ὑῃγουρα ΟΥ̓ 0 ϑυογα, Τῆογθ [1.7 ἕοπι, 18. κἰπρβ 

δηᾷ 4}} 8 ῥυθοθθ, γὴ0 ἤλνο ὈΘΘῺ σίνθη 1η [μηνὶ ἐριῖο οἱ] ὉΠ61Γ δίγθησυρ ἢ [ῃ6 
Ρἰογοθα Ὁῃγουμῇ ὈΥ ὕπθ βϑινογα ; ὑδμ6 0 110 ᾿επορθίογι ἢ νὰ 06 ἀποϊΓοι πηοϊδοα, δηά 

80 νι 0.086 ὑπαῦ ,ὸ ἀονκη ὕο δ ρ'ῦ. ΤὮΘΓΘ ἅγὸ ὕΠ6 Ῥγΐποθδ οὗ ἴ[η0 Νογίῃ, ὕπο ν 4}} 
Ἀπὰ 4}1 ἢὉἢ06 Ζ)Δοηΐδηβ, ίιο ψψοηῦ ἀονῃ ΜῈΝ ὕ.6 μ᾽θγοθα ὑμτουρῆ, 1 ὈΠΘΙῚΓ ὑΘΓΓῸΓ 
[τ|ὸ τοῦτον δοΐοτϑ ἴδϑαν [ΤΌΤ ὑΠ ΘΙ ΒΌΓΘη ΣΌΪ [γοοθθάϊης ἔσυπι επιοῖν ὐγεη κι} ΘΟΤῚΘ 0 Β[ΔΙΘ ; 
δηα [ΠΟῪ 110 Βοποθίοσ ἢ ποϊγου πη οἰ80α ἢ (ῃ6 ριογοορα ὑδγοιρῇ ὈΥ ὑμ6 δβνοτγά, 
8Π4 ὈΘΑΓ ἴγομι ὑΠ18 ὑϊπη8 ΟΠ ΑΓΒ ὉΠΘῚΓ δηδπηθ χὰ ὑΐοδθ ὑῃδῦ γ»ὸ ἀονῃ ἴο ὕδ6 

381 γι, ΤὨρ ΜῈ} ῬΏΔΓΔΟΙΙ 866, Δα νν}}}} οομπηξογῦ Ὠΐτλ56}} ΟΥ̓ΘΓ 8}} [18 ὑυταα]ῦ ; Ρμἱοσορι] 
82 Ὁῃπγουρῇ ἅτ ῬΒΔγδΟῦ δηὰ 8}} Ηἷβ μοβὺῦ : βοπύθηοθ οὗ ὑ89 1οτὰ Φϑῃονδῆ. ΕὉΓΣ 1 ρὰᾶνθ 

ἢ]5. ὕΘΓΓΟΡ τς ὙΠΠΟΝ [5 Ὀθέογο ἐμαὶ} 1) ὑῃ9 ἰδπα οὗἁ [ῃ6 ᾿ἰνίηρ, δμᾶὰ ῬΏΔΓΔΟΙ δα 4}} ἢϊ5 
ὕαπη}}ῦ 18. ἰα]α [πον] διαοησ ὕμθ ὑποϊγουσηοῖθοα τι ὑἢ6 ρὶογοθα ὑπγουσῃ ὈΥ ὕδ6 
ΒΥΟΓΑ : βθηΐθῃοθ οἵ μ6 Ἰωογὰ Φομονϑῃ. 

γετ. 1. Βορ : . ομμα τ΄ μοηνο;---(Αποίῃ. τοδά,: ΠῚ" ΦΨ2. κπαροίπιο ἀπηο.) 
γεν. 2... Δώόντι. .. ὁμοιωθης . .. 5. ἑπερατιζες τοῖς σόοταμοις. .. τ κοτιρεους σον. ΥὙυϊα, : ἴφοπὶ αοοϊπε αὖ 

Φ εἰ ἀταοοπὶ . .. εἰ υνεπέϊαδαα οὐγπι ἱπν-(ΟἾ ον τοδάϊηρα: ὉΠ) διὰ Ἴ 22.) 

γεγ, 8.. .. καὶ ἀνπξω σε ἐν τ. ἀγπισφρὼ μου; 80 ἴοο ἴΠ6 ΥΌΪΚᾳ. ι 

γοσ. 4.... Πιδια “λησθησιται σου--(Ἀποίδ, τοδα. : ΓΊΝΗ ΤΠ 20, 8.1.) 

ΥοΣ. δ... ἀπὸ τ. αἰματος σου τασαν γην. υϊσ, :. .. οοἶἶξδε ἔπιοα δαπίδ μα. Αποῖδι. τοδὰ. : ΓΟ, εζοδῖθα 

να; Ἵ ΠῸ ἽἼ, »γῳεσιοπίδιω ἐμίς (ΤᾺτς.), ν. νεγηκνίδιιδ ἐπα (Βγτ.}. 
νον. 6... ποτισθησιται ἡ γὴ ἀπο τς. χωρημαιτον σου κ. ἀπο τ. αληϑους σου... φαβαγγας ἐμπλήσω ὧκο σου. ας : 

[}αἴοτεα καπισωὶϊπίε ἐϊι--α - 
ον, 8. υᾳ. : πιώγετα Πιοίαπι Ξωρεν ἰ6--- 
γον, 9. δορῦ, :. .. ἡνίκα ἀν... αἰχμαλωσίαν σοὺ .. . εἷς γὴν ἦν»-- ὌΠ. : ἐγτίέαδο οοπγ ίολδοι ἔμ "ν--- 
Ψαν. 10. βορὶ. :. .. σροσδεχοῤκενοι τὴν στωσὶν αὐτῶν ἀφ᾽ ἥμέδε «“τωσίως σου. 
ΨεΣ, 12. ἐν μα χαίβακις γίγκντων, κ᾿ καταβαλω τ. ἰσχυν σου. ἔτφιμοι ἀπο ἐθνων--- 
Ψαγ. 14. Οὐυτῶς τότε ἡσυχασι.---Ν ]ς, : Το »υιγ δεῖνιαε τοάάατα. . . αἀὐάπμοαπηι-- 

οσ. 16. σμῆν ἀφάετο. .. ἀεδονεῖνν απΐεην--(Ἀποΐμ. τοδά. - ΠΟ ΟῚ ἴὰ ΗορΒδ].) 
γεν. 17. Αποίδ. σοδὰ.: ΠΣ ΤΦ 92. ϑυτ. διὰ ἱπίοτ!μϑὰ Β[}16. Βερί, :. .. ἐν ς. σρωτῳ μηνε--- 
εσ. 18. δορί, :. ., καὶ πειταβιβασουσιν αὑτῆς τας θυγατέρας τα ἔθνη νέπρας εἰς το βαθος τ. γης προς τους... (γε. 

190: Ἐν μέσω τρκυμαφιων μβιχχαιρβα πίσουνται μδετ᾽ αὐτου, π. Ἀϑι σασα ἡ ἰσχυς. κ΄ ἱρουσιν σοι οἱ γιγαντες" Ἔν βαθῳ 
βοῦρου γίνου, τινος πρωώττων εἰ; κ. κα ταβηθι κ. κοιμηθητι--) αὶ, : ρθεπέίυπι Ἤ, αὐ ἕετταιι εἰξπιανν--(ΟἾδοσ σοδά. : 

ΥἹ ΉΠῚ, κὐὰ ΓῚΏΠΠ γγνς διλ, ἀϑὰ ὙΤῊ δὲ, Βορι) 
νογ. 10. ᾽Εξ ὑδάτων εὑπρίπσους καταβηθ;, 5. κοιαηθητι μεται--- 

ον, 20,.. .. φεσουντιαι μέτ᾽ αὐτου, Ἐυβηθηφεται πασα ἡ ἰσχυς αὐτου. (ΟἶδοΓ σοδὰ. : 72}27.) 
γεν. 31. Βορῆ. :. .. δι οἱ γίγαντες. Ἔν βάθη βοθρου γινου, τινος Ἡρετεων με’; Καταβηθι «. κοιμηϑητι μετω--Ἄοϊᾳ.: 

αεΐ σι αὐτὶ αϊοντίδιυ 4 ο}ι4 ἀεδοεπάεγμπί εἰ ἀογικίεταπί--- : 
οσ. 29... συναγωγὴ αὕτου, σαντις τραυματια, ἔπει ἐδοθησαν" ἡ ταφὴ αὐτῶν ἵν βαθεῖ βοθρου, κπ. ἐγένηθη ἡ συναγωγη 

αὑτοῦ περιπυλλῳ τ. μνημαιτος αὐτου, πντις--- 
νον. 23. οἱ ἰδωκαν τ ταφας αὐτὴς ἐν μηροῖς λακπου-- 

ψ τ, 25. ΤῊΘ σψογὰβ {2.2 τὸ ποὺ τοργοβϑοηϊοὰ ἰῃ ἐμ βορί, 
ΨοΓ. 26, Βορΐ, : ̓πω ἐδοθησαν. .. κ΄ Θεβιλ. .. πιρικυπλω τ μνηματος αὑτόν͵ σαντίς τραυμασια αὗτου, πσανσος 

ἀπελτμτα τραυματίαι ἀπο μαχαίρας, οἱ διδωκφτις--- ας. τ... ἱπέετγευξίχωξ εἰ οαἀεηίοα σἰακϊο--- 
ΟΥ. 27. Και ἰκοιανθ, σὰν μετα τ γιγαντων. .. ὡσ' αἰωνος, οἱ. .. ὅτι ἐξεζφοβησαν γιγαντας---]Ρ. : . .. εἴ ἱπείτουσι- 

οἰφί5--(ΔῈοίς τοδά. : Ὀ2[Ε}), βγυ.) 
γος. 29. ΒοΡΊ, : κ. οἱ βασιλεῖς αὑτῆς «.. .. οἷ ἄρχοντες ᾿Ασσουρ οἱ δόντες τ΄ ἰσχυν αὐτων εἰς τραυμαι μαιχαιρας, αὗτοι 

ἐκοιμηθησκν μέτα τραυματίων μαχαίρας, ἱκοιμηθησαν μέτα--- 
γεν. 80... .. σαντες στρατηγῶ ᾿Αδσουρ, οἱ. . . τραυματίαι σὺν τ. φοβω κὕτων π. τ. ἰσχυι αὑὐτων--- ]σ. ἢ... εἰ πμηϊ- 

ψεγεὶ υσπαίογεξ, σιΐ . .. ρανολδ εἰ (π΄. .. οοπβιαί--(ΑὨοῖδι, χοᾶ. : ΤΙΝ 5), Ομιδ]ά., Β.τ. ; οὕ πιο 0 τοδὰ 2) 0, 

δδίγαρϑ. Ιπϑἰοδὰ οἵ 2738, Βερῇ. τοαὰ 77.) 
6Γ. 81. νυ κα. : Μιαϊ ἐοε εἰ οοπϑοίαξιδ 68ῖ.-- 

γα. 832. μία αἀδιὰὶ ἱεττοτεηι τηξιιηῆι . .. οἱ ἀογηνίυϊξ--- 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΕΚΒ. ΓΠῸΕ πὰς ΤρύεΙ τος αληναυ μα ἘΠΗΣ ἐπηρμέρδα εις 
: οἵ Φεγυβαίθη ; δῃᾷ ἴο {18 Ὁ Πη6 80 Ὀδ6]Ὸ τς 

γεν, 1-16. 7Ίις Ψαπιοπιαίίοπι οὐετ Ῥλαταοῖ. ἢν οἵ 16 Τοιοπδιὶ οἱ δυθαμ ἰο ἘΘΥΡΙ, ΜΉΪΟΝ 
ΗἩϊυζὶρ }.8}}γ ἤπᾶ8 {π6 ἀαίθ, 88 4180 ὑπὸ γ]δοα ᾿ σχαβ σοι το ἐμτουρἢ ὕΠ6 πιουτῃ οἱ δ ογθι δῆ. 

οὗ {Π18 βεσίζοῃ, αὐἱΐθ ΘΟΥΓΘΟΙΥ σίσοῃ. Ηδ {1|κ6- [[ΒΟΗΜΙΕΌΒΕ: “ΤΏ. ἤγβ οὗἩ ἔμεβα ἔσο ἀθαῖ ἢ -ϑοηρβ 
ὙΠ 80 ΔΌΪΑ 8, [ΟΓ πὸ ἸΟΓῈ ὀχϑοῦ αἀοίοστηϊπαίίοη οἵ (γοῖβ. 1-16, 17- 92) ἰ8 ἀαϊοα οἢ ἴῃ ἀδγ οὗὨ [86 πον 
{16 της, ὈὉγ πὸ ΗΘΌΓΟΝ ἰοχῦ οὗ γοσ, 1 ; ΨΏ116 [06 πιοοῃ, ἔθ βϑοοοηὰ οἡ ἴὴθ ἀδὺ οἵ δθ [}} πηόοπ, " 
οὶ ἐγδηβιαἴϊοηβ γοδά, βοῆ!α {6 τοπ|}), οἴεσβ ἴπ6] Ηθηςβίέ, : “ΤῊ οσοδϑίοῃ οὗ 18 ἰατηθη δίΐοι) στα 
Θ]ον ἢ Ὑ68Σ, 8016 ἴπε δηΐῃ, οἴμοῖβ {86 ὑπ ἢ 1 ΡΧΟΌΘΔΌΙΥ [6 οἰγου]δίίοη οὗὁἨἁ {π6 1,αιηδηΐαϊίου5 οἵ 
τηοηἴ}). [Ὁ νγὰ8 ΕἸΥΘΏΤΥ͂ - ΟἿΘ τηοπἴ8 δὔοσ οὗ,  δογοσαίδη διμοπρ ἴμ6 οχὶϊθβ. ἘΖεκίοὶ ἐδ] σῃ ἐα 
ΚΧΧΊ, 1, δἰπηοσί {Π}᾽ 0 τρομἴ}8 ὕες ἐμδὲ ἴΠ6 ὕχο- [ ζΘΠΘΓΑΙΥ ἴο ὥϊτον ἐμδὺ ὑγορμοῖ δὲ δὶ Ἰθϑιοτ. 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙ͂Ι. 2-ὅ. 
-Φτπαὰτ. (ον 

ἜΠυ ἀοι]6 Ἰασαηθη δίῃ - ϑοηρ οὗ {πὶ5 ΘἸαΡΙΟΣ 
ΔΟΟΘΟΙΏΡΔΙἾ65, ΌὉΥ ΜΑΥ οἵ οοηϑοϊδἰίοι, ἴδια Ἰαπηθδζδ- 
ὉἸΟἸ -ΘΟΠΜΒ ΔΟΠΩ ὑἶ6 ΘΟ 016 οὗ Οοά." 

γεν. ἃ. Οορ. ὁΒ. ΧΙΧ. 1.--Ὰ8 οἢ, χχνὶϊϊ. 2 
προ ΤΥ το, ἀπ οἷ. ΧΧΥΪῚ. 12 ΡΟ ἴΠ 6 Ῥγΐποθ οὗ 
Τγτα, 80 ᾿ιογὸ ᾿ξ ἰ8 ἤγϑὶς Ὡροὺ ῬἢΔΓδΟ, δδα αἴξεγ- 
ϑγα τ 8, νοΓ, 17 84., ὍΡΟΣ ἴ.---Τὴο ἀεδί σηδίίοη 
85 γοῦᾳ ἢ 08 (οἷ. χΙχ. 2) οἵ [6 ὨρΑΙΏΘη παίϊοῃ 
(ποπηΐης οὗ Ἰῃδιη ποῦ ἴῃ ἐδ)6 86η86 οὗ Ὀοΐῃρ δπιοι 
1} 6πὶ, "πὶ πη ἐπα οὗ βῃονίπρ ἀντ 56} ὅο Ὀ6 δὺς 
τονδγὰ 1Βθιὴ), ὨΝὲ ὝΒ3, 88 ἰῃ Ἂοἢ. χχχὶ. 1] 

Ὦ "12 ὡς, Δὴ δε Πο 68] τοΐδγθῃοθ, ΔΗ ΒΩ 8 
1:8 ἴο [ἢε ῬΡΘΙΒΟΠΔΙΣῪ οἵ Ηορῆχα. 6 γοιυςδ- 
Ὁ], γδρϑοίοιιβ, ΘΟ 681. ον]ὴς βρὶγὶϊ οὗ [818 ῥσίποθ 

ΤΩΒΥ͂ ἤανα Ὀδοη σδδσδοίοσζρα. --- ΠΡ) 1), ΝΙΡΆ. 
Υ φιυ ἐμ 

(ἴτυπι ΠῸ Ἴ), ““ἴσ τῇδ κα ομδ᾽᾿ β 8617 |1Κὸ᾿ (86 8Ὁ- 
͵εοῖῖνο οἵ ῬΏΑΓΔΟΝ 8 ἴο ἐδο οὈ͵δοΐσνο οὗ μον ἢ 8, 

“ἢ. χχχί. 2, 18).---ὖς ἀτορῖ, Ῥογβδρβ, οἢ δοοουηΐ 

οὗ 186 ἱτητηοααῦθὶ Υ ργθοθ ἰῃν; νὖκ, ΟΥ ἴο Ὀ6 6οῃ- 

δἰτυοα πκοοιυβαῦ γο}γ ; ΠΎΥΒΟΥ,, Ῥοτίσο Ὁ Ρ] Δ ἢ 88 ἴὸ 
80) Τηοδηϊηρ, δὲ ποθ ὉΠ3 ἱππιυιο Δ Ό} ] [0] ον 8. 

Τμδὶ ῬΠΔΓΔΟΝ οουἹὰ ποΐ θὲ ἴουμὰ ““ἸΚα ἃ Ἰΐοπ 
ἈΠ 4180 ἃ ἀγασοη," 88 ΗΖ 6] ]οροβ, μ48 ὑὲ8 
ΟἿΪΥ 85 ἃ ατοιηὰ οἵ οβδποο, [μέ 1 ογου]οοῖκβ {Π 6 
εἀἰϊδίϊηοιίοι, τὴ 6 σοπίταδε, Ὀοΐνθοῃ 1η6 ννϑο ΓΘΒ61- 
Ὀ]Δηοοβ. Α.8 ἃ γοιηρ ᾿ίοη ῬΠΑΓΔΟΝ 8 σΟπβοΐουβ οἵ 
ψὨδὶ Ὀο]οηροά ἴο Ὠΐτη ουὐΐ οὗἉ Ὠἰτη86]7, ἡ ΠΟΓοαΒ. ὅ}6 
ΟἾΒΟΙ ἰπηδρα Τα ΠΕ, τοργεβοηῖβ [16 ΟΟΒΙΟΙΏΔΤΥ, Ρ6Γ- 
ΒΆΡ5 4150 μ6 {{π|118 ἴο δ6 Καρί ὉΥ͂ {1186 ῬΏΑΓΔΟΝ ΑΕ 
οἵ ρί. (ὙΠ τὴὸ ἰϊγὰ δι 5868,᾽ ΒΑ γ8 
Ῥπποκον, ἸΡΕν ὁ ειὶ σραβδοὰ ἴο Ὀ6 ἰδ ἢγδϊ 
Ρονοῦ οἵ [Π6 οἷά νγουϊὰ. Αὐουΐξ [Π6 Βδ81ὴ6 {{1π|6, 
ὙΠοη ἴΠ6 ΜΆΓΙ ΚΟ δ οι οὗ Αβϑϑγγία Ὀοζδϑι ἴο 
ἀἰερίαν ἰϊβεϊῖ, ἔχγρὶ τοϊαγηθά ἴο ἃ ῬΡοδοθί] χοᾶ 
οὗ Σὲ, ἀηὰ τοπιαϊηθὰ αὐἰοὶ τ] ἴῃ ἰϊβ ο] 4 παίαγαὶ 
Ὀουηάαγίοβ. ἡ ῬΗΙΠΙΡΡΒΟΝ : “ῬΏΔΓΔΟΙ, 0 Ὀ- 
Ἰοηροὰ οὨ]Υ ἰο Εσγρὺ 88 ογοοοάϊ]θ, νου] α180 88 
8 Ἰΐοῃ βϑεῖζθ ρου ΟὔΠΟΡ ἰδη8.᾿" 800 6180 ΒΔβο ὶ. 
[Ηἰισὶκ ὑγαηβ]αἴοβ ΠΟ) : “ἴΠοα τὶ ἃ ἀδδά τηδη" 
((οοσσξιῦ 8); ΗΈΝΟΒΤ.: “λοι αὶ ὑπάομο - ΠΟ) 
ὩΘΥΘΓ ΠΊ6828: ἴο Ὀ6 τη886 1ἰἶκτ6, ΑἸ ΤΑΥΒ : ἴο Ὀδ δἰ]6πΐ, 

᾿ππάοῃο." Ασοογαϊηρ ἴο Ὠΐτη, ν τ. 2 ἷἰβ 84 8ῃοσὶ 
οὐ] πη6 ΒΊΟΣ τηυδῦ Ὀ6 αἰζοσνγαγ 8 Η]16 4 πρ.]-- 
ΤΊιο γορτοβοηίδιοῃ ΘΓΆΪΙΥ 18 ποῖ ἐδμπαῖ οἱ 186 
δἴογυ οἵ [πὲ (8 ]6ὴ Κρ (11), δὰ 186 ᾿τηαμο οὗ 
ἔπε ἀταβοη ἴῃ Ῥαγίϊσυϊαῦ Μ0}}} ποῦ δχρ]αὶη {πα οὗ 
[86 Ἰίοη (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.) ; ὑπουσῃ 1Ὁ ἷβ τίριιδ ἴο ΒΑ Ὺ 
1μαῦ τ). Ὀοδτίηρ οἵ ῬΒαγδΟῖ 8 τηϑαηΐ ἴο 6 βοΐ 
Γοτί ἢ, ΟὨΪΥ ποῖ 80 ῬΓΟΡΘΥΙΥ δι οὴρ 1.0 ῬΘΟΡ] 65 88 
ἴῃ ἢιὶβ ΟὟ τοϊαϊίοη. ΕΌΣ 1π ἐδ 808 15 ΠΟΙΤΠΟΥ 
186 808 οἵ [6 Ρ6ορ]68 (ΗΠ ἐηρεί.), ποῦ ἴο Ὅδ6 δ ςθἢ 
ΔΙοης νἹ} παῖ ῥγδοθ 68 Ξ ου Ἰδπὰ δῃᾷ ἴῃ ψαῦον 
(Εοβ5ν μ.), Ὀθϊ ἃ τοργοἀποζίζοη οὗ ἴΠ6 Ν᾽]ο-βἰτυδ- 
τίου (οἢ. χχὶχ. 3, ““1δ {6 τηϊάϑὲ οἵ Ὠ5Β ΒίΓθα τη 8 ""} 
σοΙτ βροπἰης ἴο ἴῃ Φ 80] [-ε]α οι) ἱπαρ]} θα ἴῃ {Π6 
““γουης Ἰΐοῃ οὗ 6 Ὠδαί 6 η,᾿ 88 (ἙοΏΡ. [88. χίχ. 
δὴ) ἷπ Ηοπιεῦ ἴμ9 ΝῚ]6 ἰβ8 ο4|16 ἃ ὠκεανος, πὰ 186 
πδῖῖνο ἀοϑίη αι οἢ ΒΡΘΘ ΚΒ οὗ ἴ6 ψΕΐῦδ, ὈὉΪ116 9688. 
ΤῊ ἐοιηΐετ - ροβί μου (ΠΡ) ἰδ (818: Τὸ {86 

Βοδίποη ἡδίϊουβ ἕπου που]άϑί βῇοΥν {ΠΥΘΟΙ͂ δ ἃ 
γοῦημ Ἰἰίοῃ, δπὰ ἰμΐπηθ οὐ ῬθΟρὶΘ δου ἀϊάδι 
ἀεδίγου, ἀἰάδὺ συ ΐη---88 18 ῬΓΟΒΟΠΤΥ Ὀσχοῦρες οὐϊ 
ἴῃ ἴδιο ΡῬγορμοῖ 8 ἀο)ποαϊίομῃ. Τὸ ἴδ δ γ2ν ὁογ- 

τοβροῃιὰ ἔμ ΠΣ ; ΠᾺΡ. ἴτοπι τὴ (Π}} 7), ἰ8, 
δοουτάϊηρ ἴσο Κιπιοδί, ἐπ6 Καὶ; τῆ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 
4]1ὁτγὰ ἰδ α͵)80ὸ δ Ηρ, ποι ΕἾΓΘΣ ἴαϊζοθ ἴο "6 

[86 ἔογτπι, τὰὺιἰβῃίΐησ, μονονοσ, ἤο υπάοτίδπα ἰΐ 
(ταπϑἰ νον : “84..ἃ Ὀτοιη εδί ἰοστὶἢ ΤΠΥ ναίο ΓΒ 
ἐπτουρσὰ [ΠΥ δἴτγϑατωϑ ;᾿ Ὀιΐ οἵ ΗΡΆΪ], 8 οὗ Καὶ, 
ἷ4 ΟἿἿΪΥ {μὲ ᾿πίγαμπβίἶγο δἰ σηϊβοαϊίοπ ΚΠΟΨΤΏ. 
(Ηἰεσίσ, σπὸ Βο]ἀβ ὑμαῖ [86 Ὀῤθακίηρ ἕουτἢ οὗ {1 
ΘΡΟΘΟΟ]]θ ἰ8 ποῦ τηθϑηΐ ἴο Ὀ0 ΘΧΡ , σοῦ ] ὦ ἕδη 
τηδῖο ἰδ : ““ἴδου σδιιϑοϑί [ΠΥ ΞἸΓΘΆΙΩΒ, ὩδιηοΪΥ, ουϊ 
οὗ τὰν ποβίγι]β, ἴο Ὅσοδκ ζοΤἢ;᾿ Ὀὰΐ [ἢ 6 5 γ Α ΠῚ8 
δὰ ἢ 816 δραϊηδί δῖπι, ἀπὰ Ἦἢθ ἤθηςοθ γοαβ τ ὶτἢ 

Ἐπαὶά: ὙΤΥΤΟ, τδο ἰγδηβ]αύθθ : “ βίποθ ἴδου τί 

48 ἴθ στοοοάϊϊα ἰῃ (ῃ8 νγδῖοσβ, δῃὰ νἱἢ ΤὮΥ 
ὨοΒΙΣ]8 ἀοϑὺ βρ]υίον (ΦοῸ χὶ. 20). ἨἩδηρβί. 
αἶΐοβ, ἔοτ [816 σι ἰβοβι οὗ Ὑ οῖ ῬΠΔΥΔΟΝ αἰὰ ἀπιου 
6 παϊϊουθ, [ἢὩ9 ΝοΣῖδ ΑτἸηοτίοδῃ στγοσοῦ!]εβ 
(““ἴὰου Ὀτακοβὶ ἜΝ ἢ ΤΥ στίνοτβ ᾽")--- μον, 
Μ 116 Ὀγοαι εἴης τὶ [06 πιοϑὲ ἔπ ρἈὉΓᾺ] ποίδι, 
{86} βρυγὶ ἴογι ἢ ϑύσθαμηβ οὗ βπιοϊα δηα νναὔου, 11Κθ 
ἃ ἰοττοπέ ἴῃ 8 Βυγγίοδῃο, ἑΒβτουρη ὑπο ῖγ 78 νν 8 δπά 
ὈΪον 01ε8. ΤῊΘ 8686, ὨΟΎΕΨΕΣ, ἰβ8 ΤΑᾺΟ]ι Β' 6 Ὁ : 
ΜΉ116 ἴῃ οὗ, χχίχ. 8, ῬΏΔΓΔΟΝ, [η6 ρτοαῖ ἀΓγαρΌΗ, 
165 ἰῃ 0.6 ταΐάαῦ οὗἩἨ ὮΪ8 8ΒΈΓΘΆΠΙ8 δὖ 18. θΆ56, ἢθ ἴ8 
ΠΟΥ Γαργοβοηϊθα 88 Ὀγθακηρ ΤΌΤ ἴῃ [ἢ Β81Π8 
(““τὨΐπο," 848 6 {δ γθ ργεΐϊθηαβ); [δαὶ 18, ποῖ 
γϑοΐίβοὶ γ ψ ἢ Ηἷ8 μοϑῖδβ, Ὀπΐ ἴῃ (18, 18. πα] ἢ Α]- 
ἔμ Ρὑΐδη, Ῥτῖὰδ οὗἨ ροννθν, τ ϑίῃρ Ὁ}, 6]εναιπρ ᾿λιη- 
κε ν ϑΝὶς Θ]ουδῦοι οὗἩ ῬΏΔΓΔΟΪ (48 ἰπαλουῖορα ὈΥ̓ 
Φοτοπηιο, νΌΪΖ., ἀπά ϑερῖ.) (του Ὀ]οὰ 186 ννγαΐϑτϑ οἵ 

Εργρὲ (πῦτ, ΘΟ. ΥῸΓ. 18), ψὮ116 6 11 ἢΐϑ 
δεῦ {ται ]οα ὑοὶν ΒΌΓΘΔΙΩΒ ΟΥ ὀαβοά ἃ Ἰ Ὁ 0 ΑΥ͂ 
Ἰατα ὉΠ. [ΒΟΗΜΊΒΡΕΕ: “ὙΠ 1118 ΓΟ ΒΓ] 55 8ῃι- 
ἸΌΟἢ [ῸΓ ταῦ 6 βἰἰγτοα ὉΡ [16 5] τὰ ὈΟΥΤΠ ΩΣ μα 9] 088 

([λ6 ταΐγθ) διηοης 8 ῬθΟρ]68."}] Υ̓ΘΙΥ͂ μοοά 
ῬΒΙΠΙΡΡΒΟΝ : ““Ὀτοῦρῦ 18 ΒΘΟΡΙς ἱπίο δριδίϊοι, 
Κα ῦ, πὰ ἀδηροΓ :᾿ 8116 [6 ὨΘΓΘΓΟΡΌΠΟΟΙΒ 1ηΐεΓ- 
τ ηρ] ες οὗ ἴῃς ἔρυτο οὗ [Π6 ἀγαροη νἱτὶι ὑπαῖ οὗ 
τῆς ᾿Ἰοπ, ἀπά ἱῃ ΘΟ ΘΟαΌΘΩΟΘ ἔδεγθοῦ ἰμ6 ΟΧΡΪδΠα- 
ἰΐοῃ ψιϊὴ σοίογθηοο ἴο ὕπ6 πείίοηβ, Οὐσδβῖο}8 118" 
Ὁπαογϑίδηάϊπρ δηὰ ΠοΘά1685 δἰ θιηρίβ αὖ 1 ἴΟΓρΓο- 
ταῦ οἢ--ϑ ἤθη πα], ν]ιο 18 ΤΟ] ονσοὰ Ὁγ Ηἄνοτ- 
ποῖ, Βρθα 8 οὗ [Π6 ΟΓΟΟΘΟΑ1]6 [00}}Υ τυ] ον ρ 1 Ὲ 
του} πὰ ἴδδξ ἴῃ 1Π.6 ἴγεβἢι γαΐθτβ δινὰ 11 6-ϑοῦγοθ8 
οὗ [88 παίίοηϑ---88 (του ὈΠ1ηρ, 4}} {μδ΄ 88 Ρυ6. 

γον. 8. 866 οἱ, χίϊ, 18, χνὶ!. 20.--- ὍΠΡ03, οὦ 
Ομ ρασίβοη 11} οὗ. χχὶϊ!, 24, σδἢ δοδσΟ ΪΥ ὉΘ 
πηἀογβίοοα οὗὨἨ ΤἸηθῖθ βρθοϊαϊογθ, ϑίποθ πον ΡῈ}} 
ὯΡ, [ΒΘΓοίοσο, δ ἢ] ΡΟΓΒ, δϑϑοσίῦθβ, βογυδηῦδϑ, ΟΘΑΙΤῪ 
[Π6 τηαῦίον ἰπΐο οἴἶοοί. ΤΠ6 ῬΘΟΒ]ΘΘ ρυπὶδῃ [ἢΠ6 
δἷη οὗ ῬΠδγδοῦ σομμη 6 ΟΣ ἢΐ8 ΟἾΤῚ ]ε, 
ὕποῦ ὑΠ6 ΣΩΔΩΥ͂ ὸ ΤΩΔΥῪ ἰδἰηὶς οὗ [86 (ΟΠ α] θη 
ΔΓΤΩΥ 88 σΟΙΩΡΟΒΘα οὗ ΙΏΔΩΥ͂ ΓΔΟΕ8 (] 6 ΓΘΘΘΓ), ΟΥ̓ 8580 
οὗ 896 ἀΐνογβθο ὑοῦ ]θ8 [δαὶ [0] οννϑὰ [μ6 (Πα) ἀθδὴβ 
ἱῃ τηδιηρ ΜΓ ὍΡοὰ Ἐργρί.---ΟτρΡ. οἢ. χχνὶ. 
δ, 14, χχὶχ. 4. Ἴ ϑίδιω, Ῥθορὶθ οὔἴθῃ βργεϑδὰ ποῖβ 
ἘΡῸΣ Ἐμ6 τίν ἰοὸ οδίοι ἴΠ6 ογοσοῦΐθ. Οομρ. 
ᾺΝ, αν. Ἡΐδέ. χ. 21. --Ἄ εν. 4. Οορ. οἷ. 

χχίχ. ὅ.--- 3. Ἰδπᾶ, ἰπ οοηΐγαβὺ ἴο [86 ψγαῖΐου : 

8116 ἴῃ οἢ. χχίχ. ἰξ 8 ἴμ6 “" τ] ΟΓΏ 688. "ἰὴ, 
“1ὸ ἴδτον ἀονι," ΗΙΡΆΪ, βίσεμρίμθῃβ 212), 88 

ΤῊΝ ἱβ ρἰοϊυτοὰ οαξ ὉΥ ΒΒ ὄν, “0 [ἢ 6 Ρ]αἰῃ5 

(ἴδοθ) οἵ [π6 δεο]ὰ.᾽"---ΟἩ. χχχὶ. 18. [Ὁ 8 δουΐθὶγ 
Γαι διϊκοὶ ὈΥ̓ Βυπϑθῃ, ὑμαῖ ἴῃ [86 ΘΟ ΡΟΙ,, 89 
ἴἴ Ῥαβθθδ ΟΥ̓ΘΡ ἰηΐο ἴ::6 Ἰηοπϑίγουβ, π6 Ῥγορδεὶ 
ΘΟμ68 ἴο ἀο ΣῈ ἴλ6 τηδίϊογ, ζουο ἢ 68 1688 ΡΟΣ 
[9 ἰχηᾶρο.---Ἄ ον. ὅ. 48 [πὸ ρσῃ]Ἱδορ, 80 186 ΡᾳΠ1Βῃ- 
τηθηΐ 6 Κ68 Ρ]δοθ τὶς η {86 Ἰδη, πο ἢ 18 ΓΟΡΓΟ- 
δοηϊοὰ ὃν σηουπίδίηδ ἀηὦ Ὑ8}16γὲ (ἢ. χχχὶ. 12). 
ΡΏΔΙΔΟΙ ἰ8 Ἰαϊὰ ὑμοῦθ δ ἴο 18 ἤθϑιι, τορϑῖδεν 

ί 
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{0} 18 ἩΨΑΓΓΊΟΙΒ. --- Π Ἵ, Οϑθῃ. ἴτοπὶ Ὧγ, “8 

ἰσῃ μθὰρ οἵἨ ὁογρβθβ." ἨἩδθηρβί. : “ΜῈ [Ὰ 
ΒΟ," τη σοπίγαϑῦ το [Π|6 γ4}16 78 88 ον στουμῃά, 
“ἢ [Π6 ῥτουά βελ π "1 Μ᾿ γ θοζον ἴο γοδὰ 
ἘΕΡᾺΝ το πὶ ΓΙ, 00 Ιδοὐΐνο, ““ ψοτη8." Ηἰ σα 

ἐπί Κ8 οὔ τὴ Ὀϊοοὰ ψηΐοῖ δδου]ὰ ον ἄοτσῃ [τοῖα 
[86 πιοιιηταί 5. ἰπἴο [6 ν8116γ8. Οὐδοῦβ ἴα ἰἴ, 
ΑἰΌΟΓ ὉΠ16 Ρ] ταὶ τοδάϊησ, οἵ [86 Βοϑίβ οἵ ψῃ] ἢ 
ῬΒΔΥΔΟΝ ψγὰ8 μιουά, ὉΠ οἷτ σΟΥρθ868; Βϑβοῖὶ, ἔγοτα 
5, ““ἴο ἴγον αὐτὰ: [ΠΥ ὈΠΓΟΏ ἀνα Υ, {λα 
8: ΤὮΥ [Ἀ]16ῃ. --- ογ. 6, Ηθτθ ΠΕΣ (το Ὡγκ, 

““ἴο ονογβον," ““ἴο ἱπυπάαἴθ᾽,) στ γ 8. ποῖ 

“19 Ἰαηὰ οἵ [Ὺ Βυγιτητιΐπρ " (ΟΈΒΕΝ.), ἱπ Βΐοἢ 
που 48 σγοσοά ]ὸ ἢαδί ϑυυαταθά, Ὀυΐϊ Εργρί-- 
ΟὨΪΥ ποῖ 885 ΗΈΝΟΞΤ. : “86 Ἰαμὰ πο ἴδοι 
[γοῦν αἰ ϑὺ ονογῆον τ ΤῺ σίνοτγβ" Αἱ 
Ἰολϑὶ νοῦ. 2 ὑδηποῦ Ὀ6ὸ δἀάἀποοθα ἴογ 18 Β0η80, 
δχοομῦ ἴῃ 80 ἴδ ἃ5 ἴπ6 ΝΊΪ6, ψ ἢ ΡΏΑΓδοΝ ἴῃ οἷ. 
χχίχ. δὰ ἱπ ἃ ΤΏΔΏΏΘΓ ΟΪαϊτηθαὰ [ῸΓ ἢ Π1861, οὐ Γ- 
βον8 Εργρῦ, ἀπά {ΠΈΓΟΟΥ͂ Ῥγον ἀθβ [6 στουμὰ οἵ 
ῬΓΟΒΡΟΓΥ πὰ βἰγοηρίῃ ἴο ῬΠδταοῖ. Τπαὶ Οοὰ 
“ἐ ραιι568 {86 Ἰαπὰ ἴο ἀΓΙηἸκ " (ἄθι!. 11. 10) 18 ρ]δοθὰ 
ΟΥ̓́ΣΓ σαϊπεῦ ἴΠ6 Ὀοαϑίρα ονεσῆοντης οἵ Ὁ ΓΠγοΌρΡἢ 
ῬΒανλο 8 ΝΥ 116 ; Ὀοϑι 465, πονανοσ, [ἢ 6 οἰοβοσ ἀθ- 
ἰογηληδίίοη οἵ ἴθ. πιθδηΐϊηρ ὉΥ ““ουαἱ οἵ (Ὁ) 
ΤΥ ὈΪοοά " (ἔχ. νἱῖ. 17 84ᾳ.), νοὶ Ηἰζὶρ οχ- 
Ῥ δἰ Β 88 8 41088 οὗ ΠΟ ἰπ νόγ. ὅ. (Καεὶ] ἰαϊκοβ 

ΓΝ 88 [6 ““ουϊονίηρ,᾽" δπὰ οὐηδέτιιθε ἘΡΩ͂ 

Ἴ8 ὕννο οἰ]εοῖβ, 80 {μας 2 Δηποῦποε8 ΜἜΘΏΟΕ 

[86 ουἱῆἔον πα ΟΟΤΏ68, δηἃ ὙΠογαῖη ἰξ οοῃβ 808. 
ΒΟΠΜΙΈΏΕΒ : “ῬΌΔΟΝ 8 11{6- 106, ΜΉΪΘΒ ἤονδ 
ψτἢ 8 Ὀ]οοι ἔγοια ἢΪ8 τνουπά8, [16 τπηοϑὺ ργθοίουβ, 
τηοαῦ ῬΘΟΙ ΑΓ ῬΟΒΒΟ ΒΟ ἢ8. οἵ Ϊ8. ὨΟΠῚΘ - ΡΟΥ͂ΣΟΓ. " 
Ἡζῖν. : “1 βεαϊυναϊα ἴπ6 φασί {0 ΠΥ συττοηΐ, 
οἵ οξφοδβίοῃ οἵ [ΠΥ Ὀ]οοι σονοτίης [ἢ 6 τηοα ἰδίῃ 8." 
ΗιτΖζιο: “16 801] οὗἨ [πε οϑαγίῃ τ (ΠΥ οαῦ- 
ἤον..᾿" ΕἸπιΟΩΣ (Α.Κ68 ΠΝ 88 ἃ ἴθι). ραγί. : “ΤΥ 

Ἰαῃὰ οὐον ὙΠ 1 ἢ ἴΠ|6 Ὑγαῦοιβ βναση. Ὁ ΟἸΠΟΥΒ : (86 
Ἰδηα ἘΠ] οἢ ἰγοιη ὕἢθ6 γγ88 ουοσἤονοα, πατηοῖγ, ὉΥ͂ 
[ΠΥ ὈΪοοά. Αἰὐΐομοη ᾿88 ὈΘΘἢ ὁ8]16 Ὁγ Κι)οῆὶ 
8130 ἴο ΠΟΥ, ““ἴο Ξ)}.0 ουἵ"---ἰλχθ Ἰατια οἵ {ῃγ Βργ- 

ἴὴρ᾽ οιιὖ---80 [Πδῇ πὸ εἰσι Η]α 68 ὑπ ογοοῦ τηϊμεΐ Ὀ6 
Τηδαηΐ.) --- ΕΘ ἴο 80 χηοτηΐδίηβ δἰ σηὶῆθ8.: ἴο 
88 ἴὯΓ 85 ἴῃΠ6 ονογἤονης οὗἩὨ ἴΠε ΝῚΘ 808}} 6χ- 
ἴθ η 68. --- εν. 7 (οἰ. χχχ. 18). ΤῊ σονοπηρ οἵ [86 
Ὠρανοη, ἴῃ 18 δ βαιδλν ΟΠ αγδοῖου, ἢν οπουρῇ 

τιθὰ 88 δηδίοροιβ ἰοὸ [0 Ἰυιαριηρης-ἀαν οἵ 
ἀοὰ (εἶ. χχχ. 8; 906] ᾿ϊ. 4), πορὰ ποῖ, μΒονονοῦ, Ὀ6 
οοποοίγεα οὗ ἔτοπη ἰῃΐ8 ρμοϊπὶ οἵ νίϑν, Ὀυ ΠηΔῪ 
ΤΟ πα 8 οἵ ἔχ. χ. 21 εα., 0116 81}} 10 18. ἐχ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ ὑπουμῃΐ οἵ ἴῃ σοηποοίίοη τ] ῬΠΔΓΔΟἢ᾿Β 
οχυποϊίοη, ΨΏΟ ἴῃ Πὶβ ΠΊΟΤΥ τηυδὲ ποὺ Ὀ6 σ0ῃ- 
[ΘΙ] αἴθ ΤΉΘΓΟΙΥ 88 8ἃ Ὀγρηΐ βῃϊπίησ Ἰἰρῃῖ 
(ΗΕΝΟ5Τ.), θυ, δοοοτάϊηρ ἴο 7.6 Ερυμίϊδῃ βέγ]6 
οὗ Τπουρ!ῖ, 859 [6 ᾿ἰρηιῦ οἵἩ ἴπ6 που]ὰ ἴον 1,18 βὉ- 
θεῖα, Ὀθδαιληρ ἰοσ ἢ ὑΡροπ [ἢ 6 Ἰαηὰ ἀπά ἱπηραγίξην 
ΡΙΟΒΡΟΓ ΤΥ δηὰ ὈΪ]Οβδίς (ουπαβ, δὖ οἢ. χχὶχ. δα, 
Χχχ. 17; 868 180 Ὀυποκεγ, ἱ. Ρ. 150). [18 ὰπη- 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΎ, ὑμεγοίογα, ἴὼΣ ἩἸΖὶς ἴο [411] Ὀκοῖκ ἀροη 
Βόγαβοῦ, ψηο, ὑπο γ [Π6 ἀΧρτοδϑίοῃ: “ΒΘ ὴ ἐπϑῃ 
δὶ δχίϊηρτ βη θα," τα Κα8 [86 σΟὨ 5.6] δ οη οἵ 8 
ἀταροι [ΟἸΪονν ΠΟΤῈ ὌΡΟΠ ἴΠ6 ἱπηθρθ οἵ ἃ 868- 
ἀταροι, 88 ὑῃθῃ [Π6 Ζοαίας τηϊρηΐ 6 οἵ Εργρίίδῃ 

ὶ 61] τοραγὰ8 ΕΖοκί6ὶ 85 Ἰοδῃηΐηρ ὑροη 158. 
χὶν. 12; Ὀπὶ [6 ἀἰθοοῦγβα 18 ποί δἷ 811 οἵ ῬΏΔΓΔΟΝ 
88 6 δἰδὺ οἱ [6 βγεῖ τηδροϊΐαάο (ὨΞΒΕΕΔΕΒ), Ὀπῖ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

ΙΣ 8. οχύποϊϑοη ἴδ6 ἤθάσοι ((πΠ6 Ὠεᾶν 
ΠΘΙΉΘΙΥ, οἵ Ῥῦ), ἴ80 Βίρδογ, [89 βονογηΐῃρ 
ΒΌΡΓΘΙΩΒΟΥ͂ ΔῈ ΒΙοτΎ, ΟὯΘ ΙΩΔΥ 84Υ, 18 γοὶϊοά, 
ΨΏΘΩ ἰῃ Ψμδὺ [Ὁ] ΒΒ 18 ΙΏΟΤΘ ὨΘΑΓΙῪ ἀοβηρὰ 
δηὰ ἐχργοβϑοὰ. (Όπιρ. οἢ. χχχί, 16. ΤῊ ἤδανεη 
σοΠ68 Ἰηἴο σοηβίἀθγα τοι 88 ο 118 Βίασϑ, δηὰ 88 
ΒΌΆΘΝ 8Γὰ βρεοι θα (ἰπ ῥΪδοα οὗ 4]]} ΒΌΠ δηι} σβοοι, 
ὙΠΊΟἢ, ΔΆ], ΔΡΡΘΑΓ ἴ ΨΟΓ. 8 88 ὩΣ Ὁ, ---ἰῃ 6 βυη, 

αὶ ΠΌΞ Ροϊπης Ὀδοῖὶς ἴο ΝΘ ; [86 τχόοι, 1 

ποραῦννο γοργοἀποιίοῃ οὗ [16 ΡΠ. Τμδῖ 18 

ἰδ 18 βαϊ ἃ, τη ουΓπΐηρ, σοηἀο]θηοο Βῃοι]ἃ 6 6χ- 
ὈΓοββαὰ (48 αἱ ὁδ, χχχὶ. 156), ἀοθϑ ποῖ 1ἴὸ ἴῃ [}16 
ΟΣ, δὰ Ἰαβῦ οἡ ἰμαῦ δοοουπὶ σογβ. 9, 10 ἀο 
ποῦ ρῖνο, 88 ΠΙζὶρ σουϊὰ μανο ἰΐ, [6 μὰ μὰν οὗ 
[86 ἤραγαῖνο βρθθοῖ ἤθ γα ἴῃ γϑσβ. 7, 8. ΕἸΠΆΙ1γ, 
μοί μον Κἰράοχῃηβϑ, ὨΟΓ ΡΘΟΡ]68, ποὺ ἱπαϊνι ἀν] τη θη 
οὗ ἀἰϑοίποϊίοη ἃΓ6 ἱπάϊοαῖθα ΕΥ̓͂ Π6 βἴαγβ. -- -᾽ἾῊὐἑΕἔἐσ. 8. 

6 εη. ἱ. 14.-- ηὖν, ΔΩΤΘΘΔΌΪΥ ἴ0 γογ. 7 (ἼΠῚ3392): 

ΟἹ δοοοιιηὺ οἵ ἴμ66, ΟΓ 8ἃ8 ΡΟ ἐδγ Ἰδηᾶ.---Α} 
[89 ᾿πλἱηθυθα γοϑαπιο (ἢ6 “ϑ.δτβ᾽ ἰὴ ΥΟΓ. 7; 
ΟἽ ἼΡὲς τοροδῖθ ΠΡ ἴδμογο, δηὰ [Π6 ἀδγῖχηθαε, 

94...) ΘΟΙῚ ὈΪη68 ὙΜδὺ 8. βαἰὰ οὗ δῦ} δηὰ πιοοὴ ἴο- 
φεῖμεγ ἴῃ [86 οἴδοῖ. ΤΉτουκι “τὰν Ἰαηὰ  ᾿ἰρὶῖ 
ἴ4}}5 προ ἴΠ6 ““Ἰδὰ οὗὁὨ [ΠΥ ονογβον της," ἴῃ νοῦ. 6. 

γεν. 9. ΤΊια νοχίηρ οὗ [86 Πϑαγί 15 ἴο Ὀ6 ἅπᾶεγ- 
βίοο( δοοομϊηρ ἴο νϑγ. 10. βοιτοῦν ; ποῖ ΒΥΙΠΡΘΙΆΥ, 
Ὁυΐϊ, ᾿ῃ σοηῃδίἀογαϊϊοι οὔ ἐποιηβοῖνοθ, δμα οὗ {πὶ 
ὙΔΙΘῊ ταϊσῦ 5}1}}} αἶδο Ὀ6 ἀοηθ ἴο ἔπ οπὶ, σγιεῖ. [185 
ποῦ αΓὰ ἡ ΟΓΒ ΟὨΪ]Υ ΜὮΔΟῊ νὸχ ὰ8, Ὀὰΐ {Π6ΓῈ ἃ 8150 
Παγὰ [αὔνβ νν ἢ σἢ οαι86 Ὁ8 να χα, βρέοῖ]γ [86 
Τότ 6 ψουϊὰ να δπὰ σουἹὰ 1εῖ ᾿νε. Ἵδὺ) 

(πὰ τ] Ὁ} Θ66Ὸ] ὑνν166), ῬΓΟΌΔΡΙΥ : ἔπε τοροτί (Ὀαϊ 
ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΥ ἰὼ Ὀ6 τολᾶ, 88 ἔνναὶ, ψἱτἢ δὴ 
Ατατηαὶς βἰ κῃ οαῦοη, 12) οἵ ὕπε ἀεβιίγαοιίοι ; 

ταὶ βοὴ ἃ νου] -ῬΟΝΟΙ 88 Ὁτόκοπ σου] πος 
Ὀὰΐ ὁα86 ἸΠΔῺΥ Ποαγῦ- ὈΓΟΑΙΚΙΠΡΒ πὶ {1||ὸ που]ά, 
Τῆι δα αἰτίου: ψΒῖοΣ ἰδοὺ Κηονοβί ποῖ, ποτόν ου, 
Ῥοϊηΐβ ἴο ποτα {πη 8110}}16 Κπον]εάσο, παπιοὶν, 
ἴο ῬΘΙΒΟΠ8 Ψ|1Ὶ0 Ὀδοοτηθ δοαιαϊηἴθ! ὙΠ τ}αϊ οὗ 
Μ ΙΟΝ ἴπογ παᾶὰ ΠΙμοσΐο ὈΘΘῚ ΘὨΤΕΙΪῪ ἱσποτγαπΐ, 
ΓΟΊΟΏ5Β ΟὉΓΟ]Υ ὉΠΚΏΟη ἴο ἴθ. (Τάγχαπι οὗ 
Φοηδίμδῃ : 1086 Ὀτόκϑη Ὠχοῦ {πὸ πὰ; Ηῖν., 
ΜΠ ἃ γοΐίογοποο ἴο ἴΠ6 Βερί.: {116 ῬΓΙΊΒΟΠΟΓΑΆ, το, 
88 Το Ϊη8 οὗἨ 1116 ο]ὰ »ἹΟΥΥ͂ οὗ Ἐρσγρῆ, ἀγὸ ἱποπι- 
βΒ6ῖνοβ {16 11 6γ8]49 οἵ [τ τηϊδίογίιιηθ διποηρ [ἢ 6 
δύ ΟΠ3.} Οοπιρ. οἢ. χχχ. 9.-- εῦ. 10. ὅδε οἷ. 
ΧΧΥ. 8δ, χχν!. 19. --- ἀν, 80 ὑμαῦ πὸ Πιϑὶσ 

ϑίαπιάβ οῃ επὰ, --ηρήν, ῬΠοὶ ἔτοπι Πη}), ὅο τηλκο 
ἴον. Τῆο βσοτγά, ψ ἢ 116 ΤΠΟΥ 866 ἢονν ἰΐ 1658 ἴο 
δηῃᾷ ἴγτο οὐδ ῬΠΘΓΘΟΝ, 8 Βπ ΌΠΩΣ Ὀείοτο ὕμπεὶγ ἴποδ, 
(μαὺ (ΠῸΥ ΤΩΔΥ ΜΠ Βῃιά ον ΔΚ ἃ ναγηϊης 

ἴγοιῃ ἰδ ἴο {ποιηβοῖνεβ.---Οὴ 950 ΥΤΊΓ, ΟΟΙΏΡ. 

6ἢ. χχνῖ]. 16.---ΟἩ. χχχὶ. 16. 
γεν. 11. δἴιιοο [6 οΥ 8 βυυοσὰ νη ἢ 18 Ὀγαπα- 

Ἰ9ῃ6α 18 ἰμαὺ οὗὨἩ {6 Κίηρ οἵ ΒαΌΥ]ΟΙ, ἐπὸ σομυ 
οἵ 1818 Κη 681 ΠΟΥ͂ ὈῈ ΔΕΥ͂ ΒΡΟΚθὴ οἵ. ἭΝ 2Π 

ἴοΣ Ἴ ΝΠ. ΟΟἸῺΡ. αἷβο. οἷ. χχχ. 10. ΤΈΤΟΙΟ 

ἰθ 8 ΑΝ ὈΓΘΔΚ ἱπ 18 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘΟ. ---- Ἅ 6γ, "12, 

ΟΟμΡρ. οἡ (οὮ. χχχὶ. 2, 19, χχνυἹ. 7.--- οὖνϑ. "τ 

(μοῖὲν οο]]θοῖνθ ομδσϑοῖεσ ; "τ, ἴγοτῃ γ, Ριο. 

ΡΟΙΥ: βργεδάϊηρς ἐδττοσ. --- Οα. ΝΒ ΩΝ Ηϊζὶρ 

ΤΕΙΔΔΙΚΒ: “ποῖ ὑπαὶ οὗ πΈϊο ἢ Ἐργρὶ β Ῥτουΐά, 
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Ὅπὶ τ ῆδΐ 18 ὑσγουὰ ἰῃ Εσγρῖ, ν]ιαΐ τα ΐβοβ 1186] Ὁ, 
ῬΌΔΙΕ5 ἰπΐο [86 Βείρης. ἡ ΟΟμΡ. οἷι. Χχχ. 6, 18. 
- ες. 18. Το Ἄχῶγραϊίοη οὔ 16 Ὀδαβὶβ 18 οχ- 
Ρ δ πϑὰ ὃν ϑομπκίοαον Πρτιγα τ νοὶ Ὁ οὐ [Π6 ροϊοῃ δῦοβ 
οἵ ἴ, Ὀοϑίἀο [ἢ ὁγοοοά 6 ῬΏΔΥΘΟ,, 0 Β[ῚΓὙ 
ὌΡ ἴῃ6 οὐχ δῶν ΑΒ8 ἴο {π6 τοα]ϊν, Ηἱἰϊζὶς 
ἘΒ1η}κ9 οἵ Ὅ06 Κ,ΙΆΒΟΥ ὈΔῺΚΒ οὗ ἴπ6 ΝῚ]6, ψΠΣΌΠΟΥ 
ἴασβα πο 5 οὗ σαῦ!]6 πτετο ἀσίνϑῃ ἴο μοῦ αὐ κ πὰ 
ἴο ναδίιυσε (θη. χὶν!. 6, χΧ]]. 2 βᾳ.; ἔχ. ἰχ, 8). 
Ἐοδϑηπι. ὈΓῚηρ5 4180 ἴὸ ΤΘΙΩΘΙΏ ὈΤΆΠΟΟ ἴΠ6 Εργρίίδη 
ΒΟΙΒΟ - [χαϊπΐηρ. ΤῈ Ὀοδδίβ, ὨΟΘΨΟΙ, ΔΡΡΘΆΓ 
ΤΑΙΠΟΥ δ8 δ 6} 8ῃτηοηῖ, ἴοῦ ἴπ6 ΝῚΪα τὶτὰ ἰΐβ 
ψταΐουβ ΤΌΓΤῺΒ ἴἢ6 ΠΟΙ͂ (οδίιΓα, 85 1 6180 ἢλὰ Ἰοϑὰ 
18:6 ἱπῃαθ απ οὗἨ {86 Ἰαπὰ οὗ ἘεΥΡὶ αἴ Δ ΘΔΣΪΥ 
Ῥοσίοα ἤροτι δθθρῃογὰ 116 ἴο ἀρτίου αγθ, ἀπ δα 
Ἀδάμ αήρν τα ίνθῃ σἶβθ ἴο {δ6 ἘΕΓῪ οἵ ἐῃθ 
ἐοπηΐγγν. Τὸ ἀσβοϊδίύίΐου οὗ [Ὧ6 φγοαῖῃ 688 δη 
δἰοῦγ οἵ ἴ, 1586 δροριηϊ ]αϊίοι οὗ 41] 115 τ) 
(νεσ. 12), 18 τοργοβθηϊθα ὉΥ̓ ὑπὸ οχιϊσραίίοη οὔ 
[δ Ὀοδδίβ ; ἴῃ ὙΠΟ ὕπ6 τοὶ πη ΘΓ ΟΠΔΠῪ Τὸ- 
Ρϑδίβὰ ὈΠΊΠ νῦ, πῃ [86 ὑταηδβι(οῃ ἴο [860 Ὁ 

ὮΝ Ξ, Ροϊπίβ Ὅ8οῖκ τι} ἃ σογίαί ἢ ἰΤΟΩΥ͂ ἴο “ΠθῚ 

ΝΟ ἰηπ νοῦ. 3, τἢ}]6 ΒΌΟΝ ἃ ΤΌΪΠΟΏΒ ΓΟΒῸΪὉ [ὉΓ 
1δε Ἰαπὰ ἰπγουρ ὑδ6 Ῥυηὶβητηθηΐξ οἵ ῬΒΑΓΔΟΝ ἰδ 
του αεγοὰ 501}} ἸΠΟΓΘ ΓΑ Δ Ὁ]0θ.{0 ΤῊ Ὡοΐῖ ΔῺΥ 
ΣΔΟΤΟ ἀο068 ποῖ ἱπιροτ [μδὶ 10 51] Ω0 πιοΙῈ δἱ 
4}} Βαρρεη, Ὀυΐ ΟΠΙΥ͂ ἱῃ δοΙηρατίϑου 1 [6 
ΘΔ] 16γ--- 0 ΙΏΟΤΘ ἴῃ Καοἢ ἃ Β6η596, ἴμαΐ [Π6 ΘαΥ 6 
ΔΡΟΘΠΟΘΠΟΥ οὗ ῬΟΥΟΡ Βῃοῦ)α ἀραΐῃ πάτο Ρ]δ0α. 
Ἐοτεῖστι ἀοτηϊηίΐοη, ἰηΠ]ού ρ πιἰβοἰ οἴ, δ 1 πω Τηδῃ 
διὰ Ὀοαδὲ ἴο ἀἰβαρρθαῦ (νϑῦ. 12), βου !ὰ Ὀγϊηρ ἴο 
8 ἰδ ἴπ6 παίΐνθ μοσζηϊοίουβ τῦϊΐα οἵ ῬΠΔΓΔΟὮ. 
ΠὍΠΠΕ ἴο [88 ἱπτογργοίατοη οὗἉἩ ΟἴΠΟΙΒ, 1ΐ 8. ἴο 

πηαογϑίοοα ψ|ἢ τοβρϑοὶ ἴἤο οὔ ΣΡ ΠΔΌΟΠ5---88 
ἨΈ ΧΝαΞΤ. : “ἴπ ρατί αἶβο οὗ ἴπ6 βοάπιοίνο ρἸ ον οὗ 
Ἐσγρι" --οἴ ἴῃς δι ἱ Γου.8 τὰ}} ΠΠῸῚΥ ΘΧΡΘ ἢ] ΟῺ 8 οὗἉ 
ῬΒδιδοῃ (Οοςς,, ΟΒΟΤΙΒ), ΟΥ βΘΏΘΓΑΙ]Υ οἵ (ἢ 6 Ρῃ5ἢ- 
ἔπ οἰναγαοίον οὗ Εργυρῦ 88 ἃ του] ]ν ρόννον (ΚἘ11)).} 
ἵν. 14. γϑ8, ὙΠοη [Π18 ἰδίκοβ ρἷδοο. Ὑ δΐ 

{ο]]οννα 8 οχρ) απο ὉΥ ΗἰΖὶς ἴο τηθδη, ὑπαῦ [ἢ 8 
ΝΊ]οἾ 5 Π] 688 οὗ πιαΐοσ, τ ὶοἢ Εἰ πογίο δα ονοῦ- 
βοποὶ τὴ6 Ἰαηὰ δηᾶ πιδίὶδ ἰὲ γα π], 5Βῃ οι] ἃ πο 
ἸΟΏΡΟΥ ἢᾶγνο ΔὴῪ αἷτιὶ (οἢ. χχχ. 12); ΚΙΠΙΈΡΟΤΗ: 
{πὶ Οοἀ ΗἸ 50] που]ὰ σοἤδησα {π6 πδίατο οὗ 
ἔὴηο56 βίγοδιη9. Βαΐ {ι}8 νου ]ὰ ΠΏΡΙΥ ἴοο ται ἢ, 
ψ Ὁ 1}6 ἴ86 νον 8--- [Ὠουρῆ ποῖ ἴο Ὀ6 υπάογϑίοοα 88 
Ἡνοτηϊοκ [Ἀ1 ΚΒ, ᾿ ΒΟ ΡΡ] 168 γεγ. 18 1πΊ ΡΤΟΡΘΙΥ 
ἴο ΤΡ ΠΕ. τοῦ ἢ ΒΟΒΌΏ]6 ΔΥτη 68---νοῦ ἃ 580}}} 
ἜΧρΓοβ8. πο ΠΣ πιο ἤδη [ἢ τοΐθγθμοα Ῥαοκ ἴο 
ΨΟΥ, 2. αἰγτοδὰν ἱπάϊοσαϊοὰ ἴῃ νοῦ. 18; ΠΔΙΏΘΙΥ ἰῃ8: 
ταὶ ἴῃ οὗ “186 Ὀτοακίηρ [ὉΓΓ 1 ΤΩΥ 
ΒἸΓΘΑΤΩΒ᾽᾿ {ΠΕΓΘ, ΠΟῪ ἃ ἀδργΘβΒΊ0ὴ ἴθ κο8 ΗΪδ66, 
Κμοῖν ττοίοσβ βίη, ἐπαὺ 18, [Πο86 ταύοτβ ἘΙΟῺ ἰὴ 
[86 [ΟΥΠΊΕΓ᾽ βίπῖθ οὐὗἨ Ῥγοβρου τ τὴ ἀπὲ 
τοῦ ὈΪ]Ϊο, δι ν ἢ ἴῃ Ὀσαΐαῦ ῬΠΔΓΔΟΝ 8 
Παυρ ἢ Ἶπο85 τοηἀοτοά τπγδ1 ἃ  ἐ,6., Π6 μι 61}- θοίην 
οἵ ρα, 88 {18 18 Τοργοβοηίοα ὈΥ͂ 1185 ΝΊ]6, ἰϑ 
ΠΟΥ ΖΌΠ6, δηἀ 5}4}}] π0 ἸΟΠΡῈῸΓ ρσίνθ ΟςσϑΒΊ ἢ ἴῸΓ 
αὔυδϑο. ΤΏ ρῬοβιτίοη οἵ Εργρὺ 88 ἴο ΡΟ ῸΣ τηπϑ 
Ποποοίοσ ἢ Ὅὲ οὗ δηοῖμοσ ἀοθεουρίίοηῃ. ὩΓ4 ἽΠ))} 

(νον. 2), “" ὉΠ οἷν," οὗἩἨΤ. 6 “ ᾿ταΐουβ," ΠΟ ἢ ΓΠΤΟῸρΡ 
ῬΠΙΆΓΑΟΙΙ ΚῸ ἴπ ἃ 60 86 ΤΩΔΉΠΟΙ --- 532, ΗΊΤΤΖΙΟ: 

βοπίηρ 50[ὉΥ} δηᾷ βΙ ΟὟΥ, Κοορίηρ ν μη 166 
Ῥτεβοροα ρα. Τμδ Ἰαύίεγ ἀοθβ ποῖ 116 ἴῃ {116 
ΘΟΙΊΡΘΓΒΟΙ, ἈΓΟΡ ὅ6 ΤΩΔΉΠΟΥ οὗὨ 01]; δηὰ [αὶ 
ΠΟΥ ἀο ποῦ 88 Εἰ ποτίο συβὴ [Οὐ ἢ ἴῃ ἱτηροίαοιβ 
νοϊυσηοβ οὗὐἠ ᾿δίοσ ἰδ ποῖ ἴα οσοηΐγαβῦ; δἰ που σἢ 
1) εἰϊδλξίοη ἴῃ ΗΣΖὶς ἔγοτῃ 188. υἱὲϊ. ὁ φουτοβροπάβ, 
ἴοι, 85 τἰϊὴ ΑΒΘ ἴΠ6ΤῸ, 80 88 ἴΠ6 0896 Πι6ΓῸ 

ΜΠ ῬΏΔΤΔΟΩ. Ἡδηρεῖ. τἰρθγ : ἐπαῦ 1ἢ6 δοτα- 
τίβου ΜΊ Γῆ ΟἹ Ὧ48 Τοδροοῖ ἴο [ῃς 806 ἤονίησ. 
ἴΡ. 6ἢ. χχίχ. 14. ΤΠοτα ποοῖβ ΟὨΪΥ ἐΠ|6 8608- 

ἴθι οἵ ἴῃ [οΥὰ, δὰ ἐπ θη ὅπ ὑχομα τύανθϑ βιιῦ- 
5146, δηα {πεῦ τ ΟΝ ἔαποῖθδ ἰΐ 61} 80 ΕἸΖἢ ὈΘΟΟΙΏ68 
Ἰον. (Νονν, ἱπαϑτηιοῖ 88 Β ἢ 4 βύιϊαε σῃ ὉθΘ 
ἐμ οὴ 88 ἃ οοηίγαδῦ ἴο {π6 Γιϊῃ οἵ γοσ, 18, 808 
ΤΟ ἀθγ) δχροβίϊοτβ, δ Υ {Π6 ΘΧΘΙῚΡ]6 οἵὨ ΘΑΡ ΟΡ 
ΟἾ6Β, ἤδγνο ἰου μα ἃ ῬΧΟΠῚΪ56 ὮΘΓΘ- ἴῃ ΓΘ] οἢ [0 
ΟὔΠΘΓ ῬΘΟΡΙΕ8; ΤΆΒΟΟΜ, ΟΟΤΙΒ: ὑδαῖ [Π6Υ 
Βῃοιϊὰ 6 Ἰοἵϊξ ἴῃ Ῥϑδοὲ; Ηᾶν., Και, : ὑπαῦ [ῸΓ 
Ῥεγρί ἃ Ἐἶπη6 οὗ αἰνίπθ Ὁ] βίη 88}4}} [Ὁ] ον, {6 

110 83}4}} ἥογν πὶϊἢ οἷ]: Εν] ὰ ονθὴ : “ἿΠ6η 
ἢγϑί τηὶρηῦ 16 Μοβδίδηϊς Εἴ π|68 Θοτη 6 4180 ὉΡΟη 
ΜΕΥΡ ἴ, ὙΠ όΓο [.6 νναἰογοοαβ Βῃου)]ὰ π0 ἸΟΠΡῸΓ Ὀ6 
ἀδβοϊαϊίηρ δηά ττου ᾽εά, ὈΥ͂ Γραβο, παηηοὶν, οὗ 1} 6 
ἴτι6 Κηοπ]οαρο ἴο ψ ἰοἢ [86 ὁ} 85 ϑοτηθηῦ 601- 
ἀποίβ."})-- ον. 1δ. Ηρτθ 18. σοι ϑἱηοά ἐουροίπου, 
[Τοῦ Ὦ ἃ ἀοιθ]α ῥάγα}]6}, 3, {π6 αἀἰϊνίπα λιὰρ- 

Ἰηθηΐ δηά 1ΐ8 τϑβ}}}},---ἰἢο εἰνίης Ρ οἵ [86 Ἰαπά οἵ 
Εφγρὶὺ ἴο ἀεϑοϊαίίοη, δὰ {ἢ τϑα]ζαϊίοη οὗ τι μδὲ 
[18 1 0]16 ᾿πβύθδα οὗὨ 18 [Οὐτηοῦ [Ὁ] π688 (οἰ. ΧΙ. 
19).--- οβοημι., Ἠεηρεῦ., ἐγ ῃδβ᾽αἴθ ΓΠ]9.0})} : “δπὰ 

ἴδ Ἰαηὰ ναϑίοα." 1ὲ ταϊρ 4180 πιθᾶῃ : ὙΠῸ] 
εἶνα, οἴο., ὕπο ἴπ6 Ἰλῃμὰ 15 νναϑίθά.-- -ΤῊς ΚΙ ΠΣ 
οἵ αἰξ ἴδ ἱῃμα  ἐαηΐ8, δὰ ἴῃ6 Κηονίηρ οὗ 48]10- 
γϑἢ. Αοοογάϊηρ ἴο ΗἰΖίρ, Ὁ 33. ταιιβὲ Ὀ6 δὉ- 

ογαϊηδίθα ἴο ἐπθ ἀθοϊαταϊίοῃ. --- Ὑοσ, 16. ΟὐτρΡ. 
ἢ. χίχ, 14. Τῃο Ἰαπηθηΐξαϊίου (γ6Γ. 2) ΘΟΙΛΘΒ 
ΠΟΘ ἴο 8. οἷοθθ. [{8 ἔθτω4}]6 ΒΙ ὩΡΈΓΒ, 88 [5 τῦδϑ 
ἰαϊὰ ροπ Μοτηθῃ (76Γ. ἰχ. 16 [17]}, 111 Ὀ6 189 
ΒοαΡ ΘΠ δύο ἢ8 ὑπθηηβοὶ γο8 σοργοβθηΐθὰ 88 ΒΌ 0 ἢ 
(ἀδιρ θ18), οὐ ἴπ6 πιουγηΐηρ ΟΠ οἵἨ {086 
ΒΒΌΟΠΒ πηδηἰοηρα ἴῃ νὸσγ, 9. 8.0 οεογίδίῃ 18. [10 
τηδίζοῦ. 

Ἵγ τ, 17-82.  ίγγε ἀροπ Ἐσυρί. 

γον. 17. ΤῊΘ ἱπάϊοαξίοη οὗ {πὸ τροπτἢ 18 ψδηῦ- 
ἴῃρ Ἀθῖδ ; δοοοράΐησ ἴο ΗΙζὶρ διὰ οἴῃ ΥΒ, ἔτο πὶ 
οὐογβίρῦ. ΟΟμΡ. οη οἷν. χχνί. 1. Ἡδηρβῖ. δὰ 
ΤΩΒΗΥ͂ ἀογίνα 1 ἰτοῖη γου. 1, ὑμογείοσα {886 ὕ  ἢ 
τποηΐῃ, 80 [παῖ ψηδὺ ἤοΙΘ ἤο! ον 8 [18 ΟὨ]Υ ἴΟ}Ὑ- 
ὕδθῃ ἀδΥβ ἰδύοσ, [{ 18 16 1αϑὲ ψοσὰ τπροὸῦ ἔργρῖ, 
ΒΑνΘῈ ὍΘ εἴζοῦ [86 οοπαμοδὲ οὗ Φεγυβδίειη, Ὁ Οἢ. 
ΧΧΊΧ. 17 864. 18. Δ ΌΒΟΪ αἴ ΟΙῪ (6 1880 ; ΘΟ ΒΟ]ΌΘΠΕΪΥ͂ 
ἃ ΘΟΠΟΪΙΒῖο) ἈΠῸ τοβροοῦ ἰο Εργρί, διὰ ἱπάβρὰ 
ἴῃ ἴῃ ΤΏΔΏ ΠΕΡ οὗ ἃ α΄ οιιέγε ἰοηιν6.---- ον. 18. Η οΓΙΘ 
Ὸ δαῦθ ἃ 172) αἰβιϊη σι 86 το) ἴη6 ΠΣ)" 

βοΐ Ὀείοτα, ἴῃ Ῥαγυϊς αν, [ΒτοῦρΆ [18 ΟΠΔγδοῦοῦ 
(“" “ἸοΟΣΩΥ,, Βοῖτον Ὁ} στανο- βοὴν, ΕΨΨΑ1Ὁ), δηᾶ 
[08 βἷὶχ ἩΠΠάΐηρβ, :ΐϑ ΒίτΟρὨΘ - ἴΌΥΤη. --- Βαῦ ἰ5 
τηθαμδ ὈΥ {πὸ ἐπχηθ]ς ἢα5 ὈδΟῺ ἰγθαι Υ βαὶϊὰ ἴῃ 
ΝΘΙΒ. 1δ, 16 : 10 18 ἴΠο86 0 ἀνα] ἦν Ἐεγρί, διὰ 
ΔΙῸ ΠΟῪ δἰαίη. Βεϑίαθβ, 'ἴπ ψμαΐ [0]]οΟνγ8 ΤΠ ΘΓ 18 
8 ἰεβῃΐϊης οα Οἢ. χχχί. 16 84.-- ΤῸ ναὶ] ΟΥ̓ ΒΏΥ͂ 
ΟὯΒ ἴον {πὸ ΠΙΔΏΠΟΥ οὗὨ ΟἿἿΓ ΒοοῖϊΟη 18 ἃ8 ΤΠ ΟὮ 88 
ἴο ἴξτον Ὠΐτη ἀονῃ ἢ ἴλ6 ποτὰ. ΒΥ βδυοὶ 8 
λυχίδροβίίομ, 4150, νγο ργενθηΐ ἃ [8186 Ἔχ ΔΈΟΣ 
οὗ τ186 ΠΠ). σοι ουπάϊηρ, ὑμ6 ῥτορμοὶ ἢ πϊγοὰ 

ΒΟ] ΜΟΠΊΘΠ, δὐζοῦ ἰὯ6 ἸΏΔΏΠοΥ οὗ ΕΥΡδα 
[6 Γα]8, ΏΘΗ 88 Β00 ἢ} ΘΥΘῺ π6 ἀδυμηΐοσθ οὗ 
ταὶρῦν παῦϊοηβ Βῃουϊὰ ἤριτο. (ΕΥΑΙ : ὙἈ110 
[86 8816 ἅΓ6 ἰεΐ ἀν ; 88 ἃ ὕτανθ- 80} 0, ὑΠΘΓΘΙΟΤΘ, 
δὲ [86 ἱπϊουτηθηί. Ηλν. : ̓ἀθη ΟΥ̓ οὗ [86 ἀϊν]ηθ 
Μ11 πἰ} τὰ 6 Ῥσορῃοῦῖίς δῃποθῃοοπιθηϊ.)--- 6 
ἔεπι. ὩΣ ἀοεθβ ποῦ ΓΕΒΌΣΩΘ ἀραὶῃ ἰδ 

ἸΩΆΒ0. ΠΟ], ΠΟΥ 8 ἢν βου ἔγοση [86 φυρείίου ἴῃ 
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γα. 19 ὑπ νὰ ἃΓῸ ἴο ἴδκα 1 88 ΠΕΣ (ΗττΖιο, 

ΕΜΑΙΡ); Ὀαΐ 10 18. ΨΟΓΥ δ᾽ 016, μτγατιτη δυο Ἐ]Υ 
οογτοοῦ, δηα Ἰορίοδὶ,---ὴ ἐπι ργοαβῖνο σα κίηρ οὗἁ 
Ἐσγῤύ, 838 ἃ ἰδπὰ, Ὀυβίάθ ἴῃῆ6 ἀδυρδίοσβ, οἷο. 
Ὑμδὺ ἩΠΕΖΙΡ Βα 8 ἴο Π|6 ΘΟΠΊΤΑΙΥ 18 ποῦ ΜΟΓΓΏΥ 
οὗ οοπϑί ἀογαϊΐοῃ. Ἐρυρί, 45 [Π|ὸ ΡΑΥΟΥ͂ γοϊοστοὰ ἴο, 
6. ἴ:6 τοῦθ παΐιγαὶ, 45 ἰὰ αἷϑὺ ψγὰ8 ψῃδὺ ἴῃ (ἢ 6 
Ῥγθοθάϊηρς οοπίοχὺ ἀεϊεσταϊμθά (6 ὩΣ. --- ΤῊ 
ἀδλυρλ οι οὗ ἔλθ οἰοσίουδ Ἀθδί θη ῬΘΟΡΙεΒ τηυϑί, 
δοοοσάϊηρ ἴο Πογαβοῦ, ἔννα!ά, Ηρ, Ὅ6 {πο86 
τπθϑηῦ ἱπ γοΓγ, 16---ἃ σἱοῖν {ΠδὉ 111 ΘΟΔΙΟΘΙΥ͂ ὁΟτ- 
τηθηα 186] ; δοσογάϊηρσ ἴο Ἐοβθητη. : [9 ΡοΟΡαΪδ- 
τίου βυιδ]οοῦ ἰο [6 αΥρ δη8, οὐ ἴῃ Ἰδαριο ἢ 
18 6---οὗ ψ Βοῖὰ ἔμθγο ἢΔ8 Ὀ66. ὯῸ αἀΙἸΒΟΟΌΓΞΘ ΠΟΓΘ; 
δοοογάϊηρ ὕο ταοϑῖ: ὕΠοβο βρθοίβϑι ἴῃ ψϑσ. 22 8η. 
ΠῚ {π686 ἰαϑὺ ΓΘ ΙΓ αΥ ἰπ 560], ἃ5 ἱπ ΓΘ ΠΥ 18 
188 οα8ο, ὑΠπ6ὴ 18 "}2} ὕο Ὀ6 υπαοταϊοοά 68 ἢ ἰΐ 

βίοοά ἰῃ8 : 1 ἴΏοβο, οἷς., τῆο ἢανο ρος ἄστη 
ΘΟὨΙΟΥΤΩΔΌΪΥ ἴο [86 ῥτορῃοῖϊς ποσὰ. π6 Ῥγοςθββ 
τημβῦ 1) ὯΟ ΨΑΥ͂, 88 Ἡδηρβῦ. Ἔχ ργθϑθοβ ἢ τ)86]1, 6 
τεροαύθαἃ δ πο Ν ; ἴογ, δοοογάϊηρ ἴο νου. 21 84., [116 
ῬΑΓΟΪ65. σΟΠΟΟΓΠΕα ΒΡΘΑΪ οὐ οὗὨ 1101} ἴο {πὸ ἔργῃ- 
[16 8, ἐπ ΓΟ ΟΓΟ ἅΓῸ ἢοΐ ϑ6ὸπηὶ ἄονῃ ψἰῊ [656 “ὁ δ8 
1 ΟΙΘ ἃ βοοοπα {ἰπ|6." ΤῊθ γϑργϑβοηςαοη Οἢ 
οὐοαβίοῃ οὗ [Π6 ἐπτοσσίης ἀονη, τ ὩΣ Οἢ Ῥ]ΔΊΏΪΥ 1188 
γΓαϑῃθοῖ ἴο Εργρί, ἱποϊα 08. ἴῆοβ6 δσθϑάν ΓΟ νῚ 
ἄονση (“16 ἀδυρ ιὕδυβ,᾿᾿ οὐσ.} ὧι οτάοσ ἴο τη θοῦ 
ἀῃι6 σογίδ  ηὐΥ̓ οὗἨ {86 αἴθ οὗὁἨἁ Εσγρὺ ἴπ6 τηοτὰ ᾿πἀ- 
ὈἰτΔ Ὁ]. ὉΥ μαϊδηϊ ἴδοΐβ, τὶ τ ΠΙσἢ 4190 [86 ἰπὶ- 
τηθάϊ δύο! [0] οί πρ ηποβύϊοη ἰῃ νοῦ. 19 δοσουάβ. 
ΤῊΘ ἀοπβισπδίλοη οἵ [ἢ ῬΘΟΡ]68 18 ἀδιρ)ἴοτβ ἰβ [80 
ΤΏΟΓΟ Δρρσζοργίαῖθ, 88 διἰοσηπιοηΐ δηα αὐἰἰγδοίνο- 
ἩσϑΒ, ΒΡΙΘΠΔΟΌΣ δηα ρστᾶσθ, ψου]ά βῃϊηθ ἔοσί ἢ ἴῃ 
ἴποπι. ΕῸΣ ἴΠ6 τοδί, ΘΟΙΏΡ. δἰ ἢ. χχυὶ. 20, χχχὶ. 14. 

γέεγ. 19, ΤῺΘ ατιοσύϊοῃ Μἱ το Οο αἷγρα 

Ὀερίπθ---ἰο ΒΌΡΡΙΥ “ρνὸ ΟΥ̓ ΓΠ) 8. Β ρογῆποῦβ, 

ἴὸ δάάγοθβθ ἰ8ϑ πιοτὸ οποτροϊίς πὶ ποῦδ 86 ἢ δὴ 
δα αἰ εοι --- 8 ΒρΌκοι ΕἸ ΠῸΓ ἴο 6 τππιὰ] οὗ Εαγρὶ 
(ταν. 18), οὐ ἴο ῬΠΑγΔΟὴ δπὰ 4}} Ὠΐβ τὰ πλ]Ὁ {γε Γ. 
82). Τα Ὦν»). ““ἴο "ὲ Ἰονεὶγ,᾿" 18. ἱπάδοὰ δοῃ- 

ερἄρά, Ὀυϊ Ὁ ἴ6 ὨοΙϊὰ ἴσοπι {ὴ6 ἤγβὲ ἴἰο δ ἃ γαὶῃ 
οοποοὶδ {παὺ ἰῦ νγ88 Ὀογουναὰ ΔΗΥ͂ ΟὔΠΟΥ, ὨΒΏΊΟΪΥ, 
τὴ6 ρ)ογίουβ ἢΠδαῦ] 6) ῬΘΟΡ 68, ΤηΟΤῈ Ἰονθὶγ, {6 Γ6- 
ἴοτο, [πῃ ομθ οἵ βοὴ. Εν] ἃ ὑγδηβ]αἴοβ : “ Ὀ6- 
ἴογε πομὰ ψοτὺ που ΠΟΥ ὈΓΟΒΡΘΓΟΙΒ Ὁ  ΒΣΟἢ 
ψοιἹὰ ποῦ ὍΘ 80 5βιι] 4 0]6 ἃ8 ἢ18 81.505 ἴο ἴῃ8 
το αἶηρ Οὐ ““ποϊγουτηςοἶβοα "᾿ ἴον Εργρύϊηβ, απὰ 
ΟΥ̓ΘῺ 4180 [Ὁ ΤΎτδΠ5 (οἢ. χχχὶ. 18, χχυ δ. 10). 
(Ηἰὐσὶρ ἀθοϊατοθ ἰτη86}} ἴῃ ἔν ῦγ οὗ (Π6 ϑερῖ. οἡ 
ἴΠ6 πολκαβϑὺ στοῦ 5,)---Ηδμοθ, ἃ8 ὑΠ6Υ, 80 8180 
ἴποα, ““ο ἄονπ""---ἰηῃ ΠΟ ΤΟΙΠΙΘΙΌΤΆΠΟΘ ἰ8 
τηδ 6 οἵ 1116 ““οαβί ἀονι᾽" οἵὗἨ [6 ῥῬγορβεοῖ ἴῃ νϑγ. 
18, 88 δἷβο οὗ 1ῃ 086 “χοΐϊηρ ἀονη" 1 τ ΠΌΤὴ 
Εργρὶ πιυβθύ ρὸ ἄονσῃ, ἢθϑίαθβ, σοϊῃρ. οἢ. χχυλῇ!. 
10, χχχὶ. 18,--- ον. 20. ΟΥ̓ (6 βνογὰ ἰὃ ψ͵88 
Αἰτοδὰν βΒρόῖκθῃ, νὸσ. 11. ΤΊΘΥ 0 βῃου]ὰ [4]] 
ἅττα ὑπο Εσγρίίδηβ, ῬΏΑΓΔΟΝ ἀμ 118 [απ]. 
Ταγράμῃ ὅ0η. ἴα κο8 ΠΩΣ) 88 πὶ οὗ Εμγρί, ναὶ 

ὈΠαογβίβπαβ ἐπδὺ ἰΐ ἰ8 σίνοῃ ὯΡ ἴο 1Π6 βυοτγά.-- 
ἸΣ Ὁ, εἰ 8οῦ 8. ῥγαῦ. Οὐ ἱπῃηρογαΐ, ἴῸ ἈΞ Ὁ. Οἵ 

πθοῖὴ ἰΐ Βροδ Κ8 ΟΡ ἴο σοπὶ ἰδ ἰ8 αὐάτεθϑοὰ 18 
οἶδα [τὰ Ὁ) 2 ἽἼΠ; [ἈΘΥ̓ ἅγα [8086 ἴο γΏοτα [86 

ΒΟΓΑ 18 ΔΙΤΟΔΟῪ ρίνγοθ. Απά β'ποθ {ΠΕῪ τοῦδ 
41}, τουιδῦ [4}} ἢ {86 τηϊάβὲ οὔ [ἢ9 ρμἱογοθᾶ Γῃησχουρῆ, 
[Π6 ϑβεοἰζίησ δηὰ ἀταρρίπρ ΑΥΘΥῪ 18 ποί ἴο Ὁ6 16- 
Αὐδοὰ 88 οὗ 6ν]]- ἀοογ8 ἴο 86 Ἰυπάρτηοηΐ-5οαῦ ; Ὀυζ 

[16 ἀθδί- Ὁ] ον ἰβ ἴο Ὀ6 οοπβίἀογοὰ, ἀπά ἱ ἐμ 6 γα 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ,. 

ἰ8. ἃ σαστυὶπρ ουξ οὗ [})6 [Δ}Π}Πὴ0ρ’ διηοης [ἢ 6 νἱογοθὰ 
{πγου ἢ, ΕΠ], ἘΠΘΣΘ τη ητς 85 {παῖ ἴο Ὡς 
ὉΠΟΥ͂ ἅτ ἴο Ὀ6 ἀτασροθὰ, ἱπι σοῦ Υ 885 ΜῸ]} δὲ 
αἰτθοίν, ᾿ἴ ποῦ Ῥγθοίβοὶυ, ϑἢθο], δὲ Ἰϑαϑῦ ἴ᾽ῃς στανο. 
-τῦεν. 21. Τὸ ἴδο ᾳαοδίύζοῃ ἀῆον ὁοττοβροπάς 
106 ϑροακίηρ ὑὕθϊον. ἮΝ αὶ ΤΠΕΘΥ βΒρϑὰῖκ 18 ποῖ 
βαἰά, διὰ ΘΟὨΓ6ΒΘΘΑ]Υ͂ ψ ἢ Ἴ, ἀσεβ ποῖ πϑρὰ ἴο 

Ὅ6 βαἰά, 1 0 1ῖ6 ““ἴο εἴτα," ὧβ Ηθησβῖ. {μῖμα, 
[Π6ῃ [6 Βρϑαϊκιῃσ 8 438. ἸηΠΟἢ 88 : ὕΠῸΥ ργοοὶ Ὦΐπὶ 
(Ηᾶν., στ τπδ]  χηδηῦ Ὑψ]οοτηθ) ἃ85. ἃ ο0]] 
(ΘΟ. 188. χίν. 10,11); δηὰ ““}18 ἢ  ρΟ ΓΒ ̓̓ 18 ἴο Ὀ6 
γον δα 48 σοῃηῃοοϊθά ΜῈ “το τὰ "---ἰοροῖ]ιοῦ 
τ ἢἿ8 ΠΟΙροσβ. Ἐοβοπιη. οομπϑοὺβ “ἢΪ8 ΠΟΙ ΡΟ ἡ 
ψἢ “0116 ϑίτοηρ, οὗ 188 ΒοΓοεβ,᾿ 80 [δῇ 4180 ἢϊ8 

ΒΕΙρατβ δᾷάγθββ μἴπη. [{ 0 ἰ8 ἴο Ὀ6 {ταη8]αἰρά 
““οὗ Ἰλτα,᾿" ΤΒ6ὴ (6 ἀἸβοοιιγβα ἔα κθ8 ρ]δοα νυ τὰ 
[16 ἈΘΙΡοτΒ, στ ἢο, Ὀοβίάθβ, ἀγὸ ἴμ6 μᾶαγίϊε8. ἐπαῖ 
τοπγαὶμεα ἴο [86 ἰαβὺ ΣῈ ΠῚγ---οἢ. Χχχ. 8, ὅ 84. 

-- τ 3) δα -- ΘοΙΗΡ. Οἢ. χχχὶ. 11--- 1] ὕδβοπ, 

ΤΟΆΔΟΙΒ: “16 5ἰτοησοθὶ οὗἨ [86 ἨθΙΟΘΒ." Επγα] 
64}18. ἴο Σοπιοπι Ὀγᾶποα ἔῃ Ποῦ Ὠἰσἢ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΏΔΟΏ 
8 αυἱοῦ Ὠδίπγαὶ ἀδαῖ δβίοοί, ψτἢ ἃ ὁοΥγτεβρομῃά- 
ΤῊΡ φυΐοῦ Ῥνΐαὶ, δοοοπιρμαηῖθα ὈΥ {πε ὈΓΌΡοΣ 
80] 1} }}{168.--- 6 ψΟΓὰΒ: “ΤΠ6Υ͂ 5ὸ ον, " ϑῖο., 
ταῖν βοῦνὸ 1658 88 ἃ ΟἸοβοσ (ἀεβουρίοη οὗ ἴ8 
βίτοῃϑ, ότοθϑ (Η ΕΝΟ651.), [Δ 88. ἃ «του [ῸΓ 
Ὁμοὲν εϊδρ ἴπ Ὅϊ6 ταϊάϑὲ οὗἨ ὅοο]. Βαΐ 1 πὲ} 
816 ἰδίζθῃ 88 ἴῃ δά ἀγοββ οὔ {πὸ βγοηρ Ββογοθῖᾶ, ἔογ 
ΜΈΙΟΝ αἷδο ἴπ6 ἴοῃθ οὗἩὨ [18 ον 8 ὀδια  Ν τσοδτλχιρ 
Βοδι Ἢ} Υ ἴπ6 ΕὨΥρΡΌδηβ ᾿ἰκα οἴμδσ ὨΘδΌνθμβ, 
6 “186 υμποϊτουπιοίϑοα ᾿ τηνϑῖ Ὅ0 ΔρΡΡΙϊοαὰ ἴο 
[70 ἰἶδη5; δῃὰ 1ὖ Μ11 ἤθηοα Ὀ6 πησοχβιοοκ 
{παῖ (Δ 60 [4}1 ἰῃ [η6 τχϊάδὶ οἵ [6 Ὁποϊγουτηοϊϑοα 
((ποὲγ ἢ ΘΙ 618), ΔΡρΘαΣ κὸ ἴοϑβθ. ΒΥ νὸσ. 19 
6 ΘΓῸ πού ΟὈ]ροα ἴο ἴδῖζθ {Π6 βρϑάίοτε ἔγσομῃηῃ. [6 }] 
88 ἦα Ἐποϊγουπηοῖθοά. [Ιἢ ὙοΓ. 22 [Ὁ] ὁ8 τμεὶγ 
ταθηἰίοη ὈΥ πδῖηθ6. ΑΒΒΒΌΤ, ὈΥΓΠ ΠΥ] οα δοσουὰϊ 
οἵ {π6 σοτ ῬΑ Ίδο. ἱπ οἷ. χχχὶ., ὑπ ἜΒΡΘο 1} οα 
δοοουπὶ οὗ 118 80 ρτοδῖ, 5.1}}} τεοθηῦ ϑχρευίεῃοο, 
Ὑ ΔΙΟὮ Ααἶ8δὸ ράνα οοοδβϑίοῃ ἰὼ [86 ὙΠ ΠΕΤΗΗΒ οὗ {6 
ΟΠ δ᾽ άθδη δβοθ θοῦ, Ἔὐοῦ ἴῃ ἘΖΟΚ6] ἀρ ρϑατὶπσ 
85 ἴδ. [Ὁ1] οὗ {π6 οΟἾΠΟΙ, δηὰ, ἤπα}γ, οὐ {818 
ΤΏΟΙΘ βΌΠΟΙΑΙ δοοουῃΐ, ἔτοπὶ ἰἴ8 ἱπηρμοτίϑῃησθ ἃ8 
οοΙηραγοὰ νὴ ὑπὸ ΟἿΟΣ δ οη8 ἴο Ὀ6 παπιρὰ, 
ΟΡΘῺΒ [δε ἀδΊῖ τητιβίογ- ΤΟ] ].---Ἴ ἢ τορος ἴο σε ηάογ, 
ΤῊ κἰπισάοπι, Ἡ ἈΙΟὮ 18 ἔθη 6, ποτ οπαηροβ ἢ 
1η6 ζῆπρ, ταδβοι] 6, ὈοοααδΒα ἱπ ροϊηΐ οὗ ἴαεῖ ἴῃ 6 
ΟὯΘ Τ8 ἱπίο ὕΠ6 οἴοΓ.--- ΤῊ ΤΪΘΤ, ΟΥ 8 σταγο, 
8 Βυιτουαηῃάοα ὈΥ [ῃὴ6 σταγθς Ψ ὮΘΩ τὴὶ ΤΩ 
ο4}16α ἷΒβ, Ὀθοδιιδα {ΠΟΥ͂ ἀγα (ἢοϑὲ οἵ ἐῈ ἐπε υρεαδ οὗ 

ἶδ ῬΘΟΡΪΘ; ΟΓ ὉΠΔ2Ρ τοίοιβ ἴο ὑπ. ΤὨΐδ νὶ}} 

ἱπηροτῦ: ΑΒΒΘΠῸΣ ἰ8β ΟὨ]Υ 8 δο]ὰ οἵ γ68, διὰ 
{ΠΟΤΘῸΥ ἱπάϊοαΐο ἐπαῦ {π6ὸ βιύϑογὰ τἰνδ Τγοδίθηδ 
Εαγρὺ ᾿ὰ8 δ᾽γεβαν []] 6 ἀροὰ 1.-- ὅτ. 28. 1 
ΟΓΙαογ, Βονγανοῦ, ἴο Ὀτάχα 50}}} πλοσθ ΘΟ] Ὁ} Υ 
186 οοπίταβὶ Ὀεξνθθῃ {Π18 λόγεα εν πὰ [ἢ 6 μτθ- 
οοἀΐηρ λμέγε, [μ6 στάνεϑ οἵ Αββϑμην (Ἴρῆδξ, Ρεσμ ΡΒ 8 

ΡΙΔΥ͂ ἀροα ἈΦ ; Δηγ μον, ποῦ: δεσαμϑε) σε 8. 
ΤΆΟΤΘ ῬΘΙ ΙΟΌ]ΑΙῪ Ομαγβοίεσιζοᾷ. ΝΣ, ἀπαὶ, 

ἰμο ὑπο ἀϊνεγρεηΐ βἰάθα, ἐπογοίοσε [ῃ6 δχίσοπλθ 
Ρδτῦ, ἤθγα ἘΥ͂ ΤΏ 6808 οὗἨ “3 ἀεἰογπι πο ἴο θα ἐμ 
ἱπποιτηοβύ---ἰἢθ ρμοϊῃΐ, ΠαΠΙΟΙΥ, ἴο Μ ΆΙΘᾺ ἐμθ μὲ 
(ΓΒ ΟἹ ὙΠῸμ0Ὶ 116 πο νὰ}}5.Ύ (ἋἜΒΕΝ.: 
ἱμαἀοιτηοβῖ, [τ μο5..) Α5 τλοἢ 8: Ὀπγοὰ ἐπ 
ἴπ ἀθορεϑὺ Ρ]408.---Τ 6 στάνϑϑ ἅτε ἴῃ Β'Ποὶ; [86 
Ἰαϊνοσ, ἰδασοίοσε, ὀοιιργοθηδῖνε οὗ [86 ἴοχτηασ. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 24-28. 

ΤΏ ἀϊδιἑϊποίίου 18 8 Πυσίιαίίηρ οὁη6. --Αἰαΐη ΖΝ, 

ΘΕΤΊΔΙΏΪΥ 8. ῬΙΑΥ οὗἨ ἁσογάβ. --- 3)), δητ ἐμ 688 ἴο 

ὉΠ)). ἴος ἰδαῦ ὙΠ1ΟῊ θ͵χὰϑ ρίνοη ἴο ἴπθπι, ὑδμαὶ 

ΜΉΪΘΝ ΓΠΘΥ ῬΓΟν ΟΌΒ}Υ Δα χίνθη  ΤῺθ Ἰδηὰ οὗ 
[8ο Ηἰ τίμα, 88 αὖ οἢ. χχνί. 20, οοηίσαϑι ἴο ἐποὶσ 
τὰν μὴν τανοϑ. -- Ἴοτ. 24. ΕἸΣ ἀρροᾶσβ ἰπ [86 

οϑὶ ἰἰπλ.8 δΔΠΊΟΠρ ἴδ6 ἱηῃΠαοϊτο ἃ σοπηΐτὶθ8 
ἱγῖπν οα [86 ἔαγί μον δῖ. 6 οἵ {πε ΤΙμκτίβ, ἴο 86 οδϑὶ 
οἵ Βα Υ]οηἶΑ---α ϑοπιὶ το Ῥθορ]θ, ὨΘΑΥΙΥ τοϊδιθὰ ἴο 
[πὲ Αϑουτίδπθ. (π {Π||8 δοοοιηῦ δ]οπθ 1ζ τϊσῃΐ 
Βογθ Ὀ6 πιδ ἴο [Ὁ]]οὁνν ἱτπηπιοά αὔθ] Υ ΑἰΌΟΥ ΑΒΒΠ0Γ: 
δρρ. ὅεη. χ. 22, χίν. 1 8ᾷᾳ. Ετοτ ἴ|6 ὁΘΟΠ)- 
ΤΠ οο δῦ ΜΆΓΚΘ, 81 Οἱ [Ϊοι8 οἵ οοῃαιιαϑῖ, ἴ6 
ΕἸαπιΐῖθα οἱ πυρὰ ἴο [6486 ἵτιια ἴο [18 ΟΠ τοῦου, 
ΒΙΓΑΘΟ Τηλκαβ Ιηδρηϊΐοη οὔ {μοὶρ οχρρα Ὁ] 008 
ροϊηβὶ ϑυδίαπα δηὰ Βδου]οηΐαΌ Οτὶρίηδ!ν 
δεϊι]οὰ ἴῺ [Π6 γα] ογ8 Ὀδύνγθοη [6 Ζαρτιβ Τϑηβδ 
δηά (6 τιοπηΐδίη ψὨΪ6})͵ Ὀουπὰ (86 Αββυτίδη 
Ῥίαἴπ8 οἱ [86 οδ8ΐ, ἐΠΘΥ͂ ἃγῈ τηϑητοποὰ αἱοηρ νυ ἢ 
ΟΡ τηδταυ ἰηρ τ ῦε8. ΤῊΘ Αβϑγγίαηβ βυδάιποά 
Ἑλατη, δο ταῦ 115 ἀτοδάθα Ὀονχιηθ (96. χὶὶχ. 
85) ἤσυγε ἴῃ {ΠΡ Αβϑυτίδη ΔΙΤΩΥ͂ (84. χα], 6). 
Τῆΐβ ΟΧΡ] δῖ π5 ΕἸαΠπλ 8 ροβίτοη ἱτητηθα ίο] Υ αὐδν 
᾿Ἀβεῆητ. Δηά ΔΘΤΘΘΘΌΪΥ ἴο βοῇ ἃ τοϊδίϊοη ἴὸ 
Αφθυτ, [6 ὐῖογαποθ σοποογηΐης ΕἸδηι 8 Αἰ πχοϑὶ 
ΘΠ ΓΓΟΙῪ 51 Π|1]8 Ὁ. ---ΤΊΉ ἀοδὶ χπαίίοη ““ἰποἷτ ἴοττοῦ " 
ΤΏΔΙΚΟ5 ᾿ῦ ἸΏΟΓΕ ΘΧΡΓΘΒΘΙνΘ : {}16 ὕοττοῦ ὈΘΙΌΓΘ ὉΠ 6. 
ἢ δαςἢ ἃ μαϑὺ {πεῖν ἔπαγε ἰάθη ν ἢ 8,8 πη 
οοηΐγαδίβ αυ 88 δχργοβϑίνοὶυ, ἰππῦ 88 (86 
ἀεϑοτί μιϊοη : “1ο886 {πὶ ζὸ ἴον ἴο {8ὸ ροἱΐ," 
δβῖδπ 5 γοϊαῖθὶ (ο : “"1ῃ ἴῃ Ἰαηὰ οΥ̓͂ {Π||0 ἀρ. 8. "--- 
γεν. 25. Τα ““σοῦοὶ ἴῃ 1Πο πιά 81 οὗ [πὸ ρῥἱετοδά- 
ΤΟΊ τ᾿ 18. 8ῃ ἱσηποπιϊπίουβ ομθ, Ὀθοδι86 ἱΠΊΡ]Υ- 
ἴῃς υἱοῖγ σοπαποϑῖ, {Π6ῖρ [4}} Ὁ 16 βιυοσά. Απὰ 
δἴνετ 41} {16 τι πιὴ]ῦ }}18 1416 ἐψέμσ ΠΟΥ͂Ν |-το3} ἢ), 

ἐδ δα ͵θοῦ απιεῦοττωϊμδα ; ΟΥ 1 ΔΗΥ͂ ΟὨ6 18 ἴο Ὀ6 
ἐποῦσην οὗἁ, [θὰ Αϑϑαν 1168. ποῦ 1688 ἢθᾶῦ {ἰδπ 
ΝΕΡΌ ΒΔ  ΖΖασ, ὉῪ οὶ Ἡρηρβί. πιαϊπίδίηβ 
Ὠϊαῖ ΕἸαπ) τα8 νϑηη υἰϑηοὰ (σοι. δὲ οἷ. νἱῖ. 16, 

Χχχ. 5).--- 33, ἢ ΘΟΙΏΡΑΩΥ ΜΊΓἢ. ---Εουηά δδουϊ 

[89 Κίηρ (ἴτ) (86 στανεβ οἵ ἘΪδτὴ (Π δ. ἰὴ 

δ ῬΓΘΥ]ΟΙ5]γ).----ἘΌΣ, τ 11 Ἰονογϑ οἵ Π6 ϑυγογά, ἃ 

ἴδτσοῦ ἴο [86 Ενϊηρ, ὉΠΟΙ͂Γ οῃη ἃ ΘΟΠΒΟΑΠ ΘΕ Ὀ6- 
ΘΌΠ65 εϑϑοοίαίοα Ὁ ἴδγγου, ὑπ οῖγ βίαϊο ἴῃ ἀοαϊῃ 
ἴδῖες [86 ἴογτῃ οἵ {Κα ἴο 1πκ6. τοῦτ!) ἀσαϊηϑῦ 1}}). 

Ἰϊαπι Ηἰπηβοῖ πον, ποῖ: πἷἰβ σους, Ηθδ ἰβ Ἰαἰὰ 
Ὁγ [16 «νογὰ στὰ τπ6 ἀραᾶ, ψΕ116 ἔοσηουὶν [ἢ 6 
ἰειτοῦ Ὀείοτο ἶπὶ δπὰ ᾿ἷβ ψουϊὰ ποῖ Ὁ ἴα νοι 
ΒΙΠΟΩς ἴδ 6 ̓ἰντης. 

ες. 26. ΕῸΓΣ 5: π|1|8ῦ τοδβοβ, ΓΟ ΘΌΪΥ, 88 ἴῃ 
ἴδ6 σα86 οἵ ΕἸδη), [86 Μοβονὶ απὰ Τι θασθηΐ πον 
[οἰϊον---οοταρ. αἵ οἷ. χχνὶϊ. 18---πκοὰ 68 ὉΥ ἃ 
Ὀγρβθη ἰπΐο ὁπ ρόνεσ. Αοοροτάϊπρ ἴο Ηἰυξζὶμ, 
ἀϊιοθα τοργεϑθηΐ 106 βου ΐδηβ, τ οθῈ ΠυτΊ ΟΓΒ 
Παὰ ΓΘΟΘΠΟΪΥ θα τηποῦ τεἀποοά. Επα]ὰ ἰακεβ 
[6 (μαι ἀθδπθ ἴο Ὀ6 τηθαηΐ ὈΥ͂ [π6 βου ἢ ΐδη8 (1); 
ΚοΙ], ποτα 88 ἰῃ οἰ. χχχυ ϊὶ., απἀοτβίαηἀβ ὈῪ ἴῃ οτη 
Δ ἀπηνολἰδς ον ὑπδὺ δου ]ὰ βασσαπ, δ ἤθτο 
Ῥτορβοιὶ ΔΑ Ὰν υνιρίδίιις Δ8 ΒΑΥΙΠρ ΔΙΓΕΔΟΥ δὺς- 
οππη ὑεα. ---Τθ ἀοθοτίριϊοιθ δθ ζοσττη ο]Υ, ΟΠ]ν 
ὉΠ) ἰπαίεδα οἵ Ῥγουϊοιβὶ Υ "553. νοὶ 

ἨΠΣὶς τοΐετϑ ἕο ασοἂ. ΤῊΘ στουπά οἵὨ φτοοοθάθτο 
 ΤΌΣΏΒ ΤΏΟΓΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ οἡ ἴΠ6 ρυ ὶ οὗ [86 

Ραγίλεβ, - Ἴ εγ. 27. Οοττθϑρουἀἰῃρ το ΒΟ ἢ 8 ΠΓΌΒΘη- 

δου οὗ [16 τηδίζον ἰδ "νξζη, ὙΠ ΐσἢ ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ 6Χ- 
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Ὡρήμ 8 ἴΆΚϑὴ [Ὁ ἃ 4 δϑίίοη ἐπ! οαϊοαὰ τηδγοὶν 
Υ [6 ἴΌΠΘ, 88 οὐϊδῃ ἴῃ Ἰἰνοὶν ἀἰϊβοοῦγβο: ““δηά 

Βῃο! ]ὰ 6 Υ ποῦ,᾿ οἷα. ; {ππαῦ 18, ὉΠΟΥ͂ ΘΒΡΘΟΙΔ]]Υ͂ 
σου] οχρθοῖξ πὸ δαιίοῦ ἔδίθ, δηλοπςς Ψ]ιοι (ἢ 
ϑίρηϊβοδηΐ οαϑίοιῃ ῥγονα θὰ οἵ Ὀυγγίηρ {ΠΟΙ 
[4116 ἸΑΙΤΊΟΥΒ ἢ {Π|6ῚΓ 8] δα ρ ἢ ὕ6Γ- ΤΥ ΘΑΡΟΙΒ, 80 
ταὶ σὺ ἀπὰ Ῥυπἰϑ θη ἀγὸ 3111} οοτηἱηρά 
τοροῦθμοῦ ἴῃ 1Π6 σαν! (ΗΈΝΟΒΤ. : ἴο ἴΠ6 ἀοδά ἰδ 
ΒΟ Θ ἢ ψΠδὺ ἰοοῸΚ οΐασα ὈγΥ ὑμοῖὶνγ οτά δῦ, 8166 
86, {|ὸ ἐπθ γτϑθθ οἵ Οδίη, ρ᾽δοοὰ ἐμθγοΐη {Π|6 ἱγ 
ΒΟΠΟΌΓ, 547 ἱῃ [6 πηιγον οὐ [μδὶν Ὀτγοΐδοῦ ἃ 
ΡὈΐεοθ οὗ Ὀγανοῦ.) Οὐμοτβ ἴακο 10 ἀἰΒΈΓΕ ΠΟΥ, 88 
ἸηαἀΙολῦης ἰμαῇ ΤΏΘΥ τότ ποῖ ἴο ραγίϊοὶραίθ ἴῃ 
[86 Βοποὺγ οἵ τοβίϊησ ἢ [Πο86 ἔογ ψΒότη. Ὀ6- 
ἀΔι136 ἐπεῦ μεὰ (Δ|16 ἢ} αἹοτγίοιιϑὶΥ, {πὶ ἀΓΙΔΟῸΣ 
νγὰ59 ἀομοδιζοα ἴῃ ἴα σίάνθο. ὙΥῚῸ ἴΠ6 ἱπίοττορα- 
ΤΟΓΥ͂ τηοάε οὗ ἜΧχρ]δπδίζοη ἴδ} Δ Πτταδίϊνο σοῃ ΘΓ ΠΩ 
οὗ {Π|8 ϑϑρῦ. 566 18 ἴο ἀζτϑδ; δυῖΐ [})0 ΟἾΟΥ τηοὰο ἢὰ8 
[πἰ8 ἀφοϊάθά] Υ ἴῃ ἰἴ8 [ἀνουτ, ὑπαὶ πρϑη 80}γῪ ὉΠ ΕῈΓΘ 
8 τιεδηῦ ἴο Ὀ6 ΟΧΡΙΘδϑοα, ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ἢ γοηΐ ΨΑΥ, 
ὙΠαῦ γῊαϑ ἜΧΡΓΘΒδθαὰ ἱπ γον. 28 Γεϑρϑοίηρ᾽ ΑΒΒΠΌΓ 
Ὁγ τὉ06 πυπιὶ ϊαϊησ ψΟσ]Β : “τ Βο86 ρσγανε8 6 ΓΘ 
αἰνεέῃ ἴῃ [86 ἱπποστηοϑῦ οὗ ἴϊ6 μἱΐ,᾿" δηὰ ἴῃ γ 618. 
24, 25 τοραγάϊηρ ΕἾδπ), ΓΒγουρ ὑμ6 τερθαϊθὰ : 
““Δηα [ΠΟΥ ὈΘΑΓΣ ὑπο ῖγ ΒΠ4Π|6 ᾿᾿--- πάτο) γ, Ταῦ ὑΠΟΥ͂ 
ΓΘ [86 οΘοῃηᾳιοτγοά, ρἱογοθὰ του ρἢ ὈΥ͂ [86 διπογά, 
ἱφμοπιίῃἱοιι5}γ (8116 ὑπάον {11 νἱοΐοτ᾽β μδπά, 88 
88 ΔΙ ΑΥΒ ἀραὶ ἀθοϊαγεά. ὙΥᾺ 118 ἀὐγθὸβ {116 
πιδηζίοη οὗ “ἢν μοι (οοΡ. γνϑῦβ. 12, 21), 1 
Ῥαγύϊουαγ {116 Ἰαύίεῦ , ΠΟΘ ἴΠ680 ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΏΠΘΡ Ὀοδδὺ ὉΠοΠβοῖν 65. οὐον ἰδ ΕΥρ Δη8. 
ΤῊ τηϑδπΐπρ {πογοίοτγε 15: ὑπαὶ ὑποὶγ ἈΘΥ ΑΘΓ 18 
ποῦ ὑπαΐ Φί ἤόγοοβ, ὑμβουρἢ {Π686 α͵8ὸ μαγ [4]]6 ἢ 
ἔτοπη διῃοηρ ἰῃ6 ὉποϊΓουοἾ864, ἀπ ᾿ἸΘΠ0Θ ἽΨΟΓΘ 
᾿κουσῖθα σΌ ΠΥ. ---ρίνε, Ὁπεγοίογο ποῖ [Π6 Μοθοδὶ 

δὰ ΤΊθΑσθηΐ, 248 Ηθηρσεὶ. ΤΠ] ηΚ8, “ΤΕΥ ψ80,᾿ 

εἴο., Ὀαῦ ἃ ἀοθοτίριϊομ οὗ ἐδ ἐέΒογοσβ, "--ορ 3, 

ἱπ ὑπο ὶν ΟΔΡΟῺΔ οὔ ΜΑΣ, ἱπ ὉΓΙΩΟΌΣ οἵ ἀοίδῃοθ 
διὰ οἴἴδηοο, [μα ἰ8, ἃ8Β ΘΟ] ΌΘΙΟΙΒ οἵ ὙΠΟΤῚ ΟἿΘ 
ὁ Μ|Π ΠῸ {πὰρ}, 86} 88 ἴθ ἀἄοῃα ὈΥ ἴῃοβδ 
ὙὙΟ ΟΔΙΤΥ ἤοτῃ ἴῃ ἔγϊατηρὶι ὕἢ6 ΘαΡπιθηΐδ οὗ 
[6 ναηαυ βηῃρα.---Απᾶ ἸΘῪ δΆΥ9, οἴο., 88 τη ἢ 
88: ““δηὲ πιοὴ ράῴνο" ; [ἢ0 ΒΓ νΟτα Ὠοπουγοᾶ 
1ποῖγ ἤΘΓΟΘΒ. ΠΕΡ Βιι6 ἢ}. ἃ ΤΩΔΏΠοΓ.--οὠὴαοηᾶ {μ6 Ὁ 
ἰπαυϊίθθ ΤΟΙ, οἷς., 18 ἀπάοιυ ὈΙΘαΪΥ ἃ οοηπηυ8- 
(ἴοῃ οἵ {πὸ ἱπιηχοάϊδίοὶΥ ργθοθ ρ σομίοχῦ, δίῃ 66 
ἴο [6 τηϑγ}κ5 οἵ ἸΙΟΠΟῸΣ δπὰ Ἰυἀμτηθηῦ ρσίνθη οὴ 
{10 Ῥατὺ οὗἨ τηθῦ, ὑῃογθ 18 Ὁ ΠΟῪ δαιϊοὰ [ἢ6 
ἡαάρστηοηί οἵὨ ὕοά,---ἴπαῦ ““ἐποῖν παι τ168. ν6ΓῈ 
ἀΡοη {ποῖν ὈΟΠ65,᾽" ΟΥ ὁ“ ΟΆΙῺΘ ὉΡΟῚ ἰἢοὶτ ὈΟΠΕΒ,᾽ 
τ πουρσὶν ὉΠ ΟῚ σου 8 ΘΓΘ Ω0 ΙΟΉΚΘΓ οἡ Ὀπΐ ὑπᾶὰοῦ 
ἴ86πι|, 88. αἶβο 18 ῬγαβΟΕΠῪ Βα 4. ΤῸ ΒΌΡΡΟΒββ, 
ψίὰ Καὶ], τπαῇ ὑπογο 15 ἤΘΓΘ αὶ ΘΟ ἰδ ίοη τς 
ΞΟΝ Ψ1}} ΒοΔΓΟΘΙΥ ἄορ, 88 μον ὙἜ͵ΓΟ πο ἴο 1ΐ6 

ἄονα τι ἰῃ6 ὨΘΓΟΘδ, ΠΟ οοὐ εἰ ΠΟΥ Ὀ6 παπιοὰ 
ἐς ΦΟΥΤῸΥ οὗἩ Βοτοοβ." Ηδθηρβῦ. {ΓΑ Πδἰαἴθϑ: ““ ἤΘΓΟΘΒ 
οἵἩ ἰοστογ." Ενναὶά, σὺ ἃ {πτεδύθπίηρ Γοίθγθηοθ 
ἴο 8 ΟΠαϊάδαπβ: ““ Ὀθόδυβ6 [86 ἴθ ῖτοῦ οἵ ὑγτδιῖα 
Γοῖσηβ ἴῃ {δ6 Ἰαπά," οἷο. (ἢ. Ηδν. τλαῖκοβ θη. 
νἱ. 4, χ. 9 84. βιὰ Ὀεΐοτε [Π6 ἐγεὲ8 οἵ [18 Ῥγὸ- 
μοὶ. Ηἰϊεσίς; δοοερίβ δίηερίϊοεν 106 ὑγδπδίδιίοη 
οἵ 1.6 δορί. Βυῖ 1Ὁ τηϑὺ ὈΘ ταρα 88 ἃ 41168- 
το ποῖον ΕΖεοκίθὶ ἀϊὰ ποῖ ὑπὶηκ οὗ [δ τροιὶθ 
οἵ Ὀυτίαϊ διλοὺρ ἴμ6 βογιμίαη ρτίποοβ, το ἨΔ 
Ῥ66ῃ 5: τ 1] ΣῪ ἀοβουι 6 ὮΥ Ἡοδτγοάοίαϑ. 

γον. 28. Αὰ δάάγοββ ἰο Ἐμγρὺ (ΗΙΤΖια: [6 
τἀπ}}} οὗὁἨὨ Ἐχγρί) ; Ὀπῖ οογίαὶ Ὶν που Δη. υα- 
ἀοτϊ γίηρ ψορὰ οἵ ἐπγοδίεπίπα ἴο 86 ὑδδι άθϑῃ 
Ἰώπῦ, 88 Επαϊὰ Ὄρροβοθ. (ΗΚΝΟΒΤ, : “που 
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ἜΣ Ώ.--- ἐσ. 29. ΠΝ’ οἶσθ ν ΞΞ Ὠν, 88 8 βοτῦ οἵ 

γατίαϊίοη, οὐ “ὙΠ Ί μον," ἢ Ηδν. ἰδ |κ68 ΤῸ- 

ΒΘΌΟΔΙΥ (“ἴῃ 1 τα ηθῦ ὈΘΙοΩρ ") οἵ ἐπδὴ 83 
ὶξ βίδμαβ Ὀοίοτο. Ηοηροῖ. οἢ ἴπ6 ΟἿΟΣ μδπά, 88 

Τα] ἴο ἤάῦθ ὕθθῃ Ῥ͵χὸ- 
ὈΔΌΪΥ οομησοτοὰ ὙΠ [μὲ ΑΒΒΥΓΤΙΔΏΒ, μος αμφῖ 

᾿ ἀοτῃ 

ἢ6 τὴ κὸ8 ΜοΠΘΟἢ 8} 

{41 ἴῃς (δα]άρβδη βίοσια δὰ βινορῦ ΟΥ̓́ΟΣ 

ἐπι μι θα Ἰδῖοὶγ αὔζογ ὑμ9 ἀοννη8}} οἵ Διά, 6εγ- 
ΤΆΪΏΙΥ 85 ἴο πὸ Ὀορὶπηΐῃρ ΟὨ]Υ.---Ἴ 6. ΕἰηρΆ, 
ἍΠῸ ψΉγῈ οἰθοῖΐνα, ἃγ ἀϊδιϊηρυϊδεὰ ἔγοπι τ 

4 

84., 81 54.}, ἴ06 {π]}0ῦ4] Βοδὰβ Οὗ οἰ ϊοίβ οὗ ἐΐθ 
8 Ῥγίῶσοα (οοιηρ. ΟΟἢ. ΧΧΧΥ. 16 8Βα.; 

ατυδίοῦ ταρϑ- βίομηβ, ἍἘ60 δοοοιαΐηρ ἤο Καὶ βγο θα Ὁ] 
Θοθ8 ἴῃ Κίηρβ.-- ὩΠΠ 3223. “ΟοΥΡογθαὶ ϑίσοη σῦν," 

“4, ὈΓΆΨΕΓΥ ἢ ΥΘΙῪ δι 18 }0]60 Μ᾿ ΉΘΤΘ “ΒΕτΟαΒ" μδὰ 
ἦαδὲ ὕθθη βροκθῃ οἵ. ΝΕ ταϊριιῦ ὑπᾶετβίδπά : ἴῃ 
τοοῦ διηὰ τι14] οὗ {π6 βᾶπιθ, οὐ : ποὺ δίαπάλης 

τι. Βϊιζὶς Ῥοϊηΐβ ἴο ἴπ6 οάθῃ ἐΐπη (Νπι. ΧΧ. 
14 . Ὅτ, χχχυΐὶ. 858), δαῃὰ [6 νι 18 ὙΠῸ 

Ῥανίά. «γαῖ, 80. Ὁ), ἴτοιλ Ὁ). ἴο ῬΟῸΓΣ ουΐ, 

ΒΘΟΆΓΟΟΙΥ ἴο Ὀ6 πάογβίοοά 88 -Ξ δῃοϊῃηΐ, Βθηθ: 
“ δποίηὐοα,"" 88 ΠΡ, Ὀαϊ, δοοογάϊηρ ἴο ἃ ἀθ- 

γἰνοὰ δὶ ἰβοαϊίοι : ἴο ἱπαυσυγαῖθ, ΟΥ ἴο γΪδοθ 
ἴοτίι, 6 ἴοπηοῦ ἰ ἴδ 5880. 1ῆοϊ] ᾿ΣΔΏΟη 

(ἀτὶΚ- οἴ οτηρ), (Π6 Ἰαύζον {πγουσῃ ἃ οαβύϊηρ οἵ 
τιοῖη].-ττμο ῥσΐηοθα οὗ 89 ποσῖδ, 0 8.6 09}- 

Ἰοϊπεὰ τι οἾτντῦϑ. δ οο]]οοῖνα βἰπσα]ατ, ἈΓΘ 

(ΠΥ ΌΥ, δοοοτάϊις ἰο Ηδνογηΐοὶς, ΤΠΟΙ͂Β ΘΧΘΟΙΪΥ͂ 
ἀεῆηριὰ 25. {1|6. ΠΙΆ ΤΆ] ΓΒ. οὐ {86 ὉΠ} 1.4] Αὐαπὶ 
(απιαβοθηθβ, γυῖα π8)., ἰἢ Δεῖ. χχύῦ, 26 ψγὸ 
᾿ανα : 81} 16 Κίπιμβ οἵ ἔῃ πουῦδ, Π6ᾺΓ δῃὰ δἴαν' 
οἵ. Οὐμρ. οἷν. χχνὶ. 20 84. ΤῈ ΖΙ᾽Δ Ομ ἾΔ}8, 
1πογείογο, μὰν ᾿ᾶνο δἰγοδά ἰ  οη ΤΥτὸ 15. ἠοῖ 
τηθηϊίομποι, 50 (Ηεημβῖ. τη Κ8) Ὁ 81}}} δίοοά, 
ΔΙΌ Πμοῦρ] ὑπὸ βίο πιὰ σοιημιοποθὰ. ΤᾺΘ Ὡ)6ῃ- 
ἀἴΐοι οἵ 186 ΖΙί(οπίδῃ8 Δρρέδγβ ΟὈν ΟΙΒΙΥ ἀοδὶηρά 
ἴο διιρροϑὶ τὉπαῦ ΟΥ̓ ““1ῆε ποῖ" 8 τπηϑᾶμῦ ποῦ 
[116 εἰν ἔα ἠοτίῃ, Ὀὰΐ 1Παἱ ἴπ τοϊδιίοι ὕο Ρ4]68- 
πο, {πουθίουθ αἰβι συ βῃίηρ ὑμοῖὰ ἴτοαι Μ βοῇ 
δὰ Τα], (Ομ τὶν ποῖϊοοά, ΡΤ 808. 8180 [πὸ 
οἰ ρηϊοδηῦ πη ΟΣ οὗ βουὴ πιιιϑῦ 6 τη8ά6 ουΐ [ὉΓ 
ἴΠ 6 μθορ εβ8.--ἰὰ ἰμοῖγ ἸΘΣΤΟΣ, οὔο., ἸΠΟΓΕΙΥ 88 
τοῦ ἢ 88, ποῦν] δυαπαϊηρ (816 ἴοτιοῦ υοΐοσα [Πθπι, 
Μ᾽ ΙΟἢ [Π6ῚΡ δίγοηρσίῃ ῥγοάμοθά. --- ὨΝΦΗ3, 8ο [παὲ 

(ΠΟΥ ὈΘΑΓ ΤΠοῖνῦ ΒῃΆτηΘ (γ6γ8. 24, 25).--- τ. 8]. 
ΤΒΟΓΟ 15 ΠΟ 1Π6 ΟΧΡΓΟΒ5 ΔΡΡ]οαἰίοῃ ἴο ῬΏΑΓΔΟΝ. 

ΗΖ κῖνε8 ἂν ὉΠ): ““Δπὰ Μ1}} τη }κ8 Ἀΐτηβ6} 

Ὅ6 ΒΟΙΤΥ ἴοτ 811 1118 Ὠοβῦ,᾿᾿ ΠΑΙΉΟΙΥ, ἰπαὲ ἐποθα ἴῃ 
γοῖϑ. 97 --θ 511}} ᾶνθ οὐ {πεσ οἸοι ΐησ δηὰ 
δα ριηθηῖ, 88. οοπ γαϑίθα ἩΠ ὑπόβο 1ὸ δὰ 
βοῦπθ ον ΜΠ Πἰτη8017 ῃδκοα Π] ἨἩΈΝΟΒΤ. : 
“ἢ β΄ σῃβ." [11 ἴδ Ποῖ ὕΠ6 δοηβ6 οἵ 6ἢ. χχχὶ. 16. 
Ἦταν. ἰηΚ8 1 ἰ8 ΒΡΟΚο ἱΓΟΒ 6 Ά1]Υ.---Ἴ γ. 82. 
Τὴ ΤΟΆ50 ἢ επνὸ παό 88 ΓΕΒρϑοῦ ἴο ἴῃ ονουί τον 
οὗ [86 τρλ]αγΥ ἴογοθ οὗ ῬΒδιδΟΝ, ἰῃ 80 ἴᾺ. 88 ἢδ 
ΘΟΟἾ]α ἱμϑρὶγα ἰθΥΤΟΥ ΟὨΪΥ͂ δἰ Οοα᾿β ψ“1}}}. Ηθδθ 
ΜΔ8 ποὺ ὈΥ̓͂ ΓΆ5Ο. οἵὗ [ιῖ8 ΟΥ̓ ῬΟΊΝΟΥ δὴ οὐ]οοΐ οὗ 
ἀγεδὰ [ῸΣ ἃ {ἰπ|6 οἡ δαγί}, Ὀυ Τῃτοι ἢ [86 Ορεγὰ- 
τίου οὗ αοὐ δ ῥγονίάδηςο, ψ]] ἢ ἢϊδὰθ 86 οὗ Ἀΐτὰ 
85 ἰΐ8β ἰῃβίτιποηῖ. ἴῃ σοποϊυδίοη Καὶ Ἰοΐο ἢ χτὸ- 
ΠΠΔΓΚ8. ΝΕΡῪ ΜῸ}}: “ῬΘΟΡΙῈ δῖ οηΐ ἴο νἱϑὶΐ (86 
ῬΥυταπἶ.8 οἵ Εμγρῦ οΥ 108 σαἰδοοση δ [ὉΓ [86 ΡΓ- 

ΤΏΘΓΟΙΥ οἱ δβϑοῖηρ παῖ ἰῃ6 μΊΟΥΥ οἵ {6 
ἨΔΙΒΟΪΒ 18 ὁπ6 {παῖ ἢ88 118 αὐ ῖς 1ὴ 5860]; 
ΒΥ ἴο {Π6 πον Ῥιο]ειηδὶο Εργρί, [80 ο]Ϊὰ Ἐφγρ- 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ατὶ Ὀτοκθη δηὰ Ἰοὺ ἄονσι,᾽" εἴο.})--- ἼΘ᾽ ἴου [ἴδῃ Θχίβίθῃοα γγὰ8 ἃ Ἑοτη ἴθ τί], ἃ τ] ρ ἴοτ 
δοϊζοη δὰ ἱμολρὉ]ς οὗ θεΐμρ' αν ἀοτγβίοοα. " 

ῬὉΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΚἘΕΕΙΈΟΤΙΟΝΒ, 

1. ΑἸ Πουρἢ [η6 ῬΙΟΡΏΘΟΥ ἰπ οἢ. χχῖχ. 15 οἱ 
ἃ ΦΘΠΘΙᾺΪ οἰαιδοῖοι, γοῦ ΟΥ̓ [πΠ6 Τεΐογεμοθ ἴο 
ΝΟΌΠ ΟΠ ΔαΠΟΖΖΑΓ, πὰ ΘΒρΘΟΙΔΠῪ ἴγομπλ γῸΓ. 17 οἢ- 
ΑΒ, ἰδ ροῖβ 8. ΠΌΓῸ βρεθῆς ομαγαοῖοσ. ἥς 
Βαγα βογοίοια ἴο δΒο]ά ὮὈΥ ἃ [ὉΠ] ππθῦ Ἰτουρὶ 
ἐμ6 ΟἸα] θαηβ, δὰ, ἱπάροα, ἴθ ὀοπηδοῖΐοι 1 
δὲ 18 βαϊὰ τοβροοϊηρ ΤΎτο. Αγρατῦ ἔοση [88 
οαἰτουμηϑίδηοθ παῦ νὰ ἢᾶνα ἴογὸ ἴὸ ἀο νὰ ἃ 
Ῥτορμοῖ οἵ αοά, τὸ σου!Ἱὰ ποῖ ἡυάρεα οἴ ΟΓ86. 
ΒΙΏΡΙΥ οὐ {818 δοοουηῖΐ, ὑΠπαῦ 4 11{|16 τεβεοῦοη 
ΡΟῚ [86 ἱπον τ 016 ἀϊδαταόα οὗ δ} ἃ 86]-ἀδςερ- 
ὕἴο 88 ψουὰ ἤδγα Ὀθθμ {Πὲ ο886 ἴῃ σεϑρεοςῖ ἴο 
ΤΎτΘ πιαδῦ δόμα αν Κορὺ ἘΖοϊκ 6]---ἰμδίοβα οἵ 
ἸΏΟΓΟΙΥ ΒΕΡΡγοββίης ἴπ6 ῬτΟΡΠΕΟΥ ἰπῃ ἡυοβίϊοη 
Μ 8116 ὉΠ6 ὌΝ 8 511}} ἴῃ 818. οὐῃ ᾿δηάα-- ἴσοπι 
ΜΒ ΠΡ ΠΟῪ ἴο σοτηροηβαῦρ ἴῸΣ [Π6 χη ϊϑῖακα ὈΥ͂ 
ΔΘ ΚΟΠΣΩΩ {Κὸ ἱποομδιδγαΐα δ πα σα8]} Ἂχρεοῖδ- 
(ἴοὴβ σοποοτηΐηρ ΝΕΡΌ ΟΠ Δ 6 ΖΖαῦ πῃ Γορασὰ ἴο 
Εαγρῦ. ἔοτ οπϑ ἴο ἡ" πόῖῃ {88 Ῥγορμοῖ 18 πο ῃϊης 
Ῥυΐ ἃ τΤΙΓΟΥ πιιιϑὺ 5111} αἱ Ἰοδϑὺ οἱθαϊδ λἶτὴ ὙΠ 
1018 τηῦο]ι οὗ ἡ ΌΣ]ΪΥ Ῥχθάθῃοα ἴῃ τοβρεοῖ ὕὅο ἢΐ8 
Εἰοσατυ οηοῦσ. Απᾶ [ἢ ἘΖΟΚΙο] ταυϑὺ μόΘαΒ ῥγο- 
ῬΒΟΒΥ ἐς οὐέπα (88 ΗἰΖίρ;, [Ὁ Ἔχαπιρ]ὸ, ΘΟ ΠΟ ῖν 68), 
[6 γγόρἤθοῖοβ ΠΚὸ {Πο86 σοη δῖ "64 1. Ἐἢ. ΧΧΥ͂Ϊ. 
81 80Π)6 [Ο]]ον ἰῷ ΟὁΠ68 ἃγα ΡΌΓΟΙΥ ὑμ 1] ΏΚΘΌ)]6, 
80 [81 48 ὑΠ6Υ Το δὶ ποα πη 116 ; δίπιοο 1 σ8Ώ- 
ποῦ Ὀὰΐ Ὀ6 βυρμροβοά, ἰμαῦ Ψ ἢ δ) οὐν ῃγορποῖ 
οἸοβοὰ ἢἷ8 ὈΟΟΝΚ, παύου πιαδί ἤανα βίοοιϊ ὑείοχε 
τ 1 ΔΕ] ἀἰΠϑγοηΐ ἴσου ν]αῦ (Π6Υ ἀτὸ ργθξοηίοει 
ἴῃ 818 ρσόρῆοου. ΤῺ “εἰορστηαίο ΟἹ] ἴδηι, ὁ λον - 
ἜΕΥ̓Θτ, σα μοὗ ὁπὼ6 δἀϊηΐϊξ ΠΟῪ ὕΠ|80 ἃ ῬΓΟμ] ΘΟ Υ δι 
Ὀδ6. 0] }1οὰ,-ττα ᾿ἰ ο οἵ ἴδ βία πὰ ροϊηΐ 
ὙΠΟ 18. ἢοΐ ριον ὈΥ {110 οἰγουτηβίδηοθ (ἢδξ 
1. ἐγὰαῦῃ οἱ 1.16 αἰνὶμῃοὸ ποτὰ (2 Ῥεῖ. 1. 91) 18 
ταλὶθ ἀδροπάεηῦ οἢ {ἰ6 βίη 8 ΟΥ ἴμ 6 51]6ῃς6 
οἵ γΡτοίδιιδ ψ οτα, δπὰ οὐθῃ οὗ 8110} 88. ἰανὸ 
εἴν ποίου] ουΒ] Ὁ ἱτηροιίθοῖ στοροσίβ. Τὴ [6]8ὲ 
ἜΡΙΣ ἢ6 μι Ίο86 νογὰ ἀϊἃ ποῖ σοῖὴθ ἴο ᾿ῆΒ5, δ85 
γΥ οὐ Β ποτὰ (Ποῦ. χνη!. 22) ὈΘΘῺ 85 αἰ θα ΣῚ Υ 85 
Ῥοββὶ Ὁ]10 ἐχοϊυάοά πὶ [μ6 σδῃοη. 

2, ΤΠ στονασὰ Ἃ9ῸΓ ποῖκ, ΜΙ, 8285 Η:ζὶς 
ΤΕΥ ὁμοῦρη 88 γγ5, δὰ 50}}} ἴο Ὀ6 σίγϑῃ ἴο 
ΝΑΙ δι ΖΖαῦ, γαϊθβ Ω0 αἸΘΒΌΪΟΝ 88 ἴο [Ἃἰἱς 
σοματοβὲ δῃα, 88 οομ]ὰ ποῖ 61} ἴο ΒαρΡεπ δἵϊεσ ἃ 
τ γῦθο γΟΔΓΒ᾽ δίομο, ἴμ6 ἀεδίγυσοῃ οἱ Τ ΠῚ 
1ὴ6. ὈΟΟΙΪΥ͂ τσ ᾶνὸ Ὀθοὰ ἐδβουρηΐ οἵ ἴωυτ 1Π6 
ἈΤΤΩΥ͂, ἴογ ΝΟΥ ΒΔάΠΒΖΖΑΓ ΤΌ 18 ὨΘΟΘΕΒΔΙΥῪ ἴο 81 Κ 
οὗ Βργρῖ. Τῇ βου οὗ ἰσἰυσρὰ ἀετηδηάεα Ὦν 
Ηἰυσις ἴον ἴμ9 ΔΙ]Β]τηθπῦ οἵ ἴῃ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ αραϊπδὲ 
ΤΥτθ 185. ἴ6 ἀοΌ]Ε Ἰαπιοῃίδ 0 16 ἢ Μὰ πὰ ἴῃ 
οἢ. χχν]ὶ. ἀπὰ χχυν δ. ΕΝΘΓΥ 018 1188 Πΐδ Ῥϑου αν 
ΠΙΔΠΠΟΣ, Βαΐ 88 γοραγαὰβ [86 80-08]16 “ ὨἸδῖουοδὶ 
ΠῚ Π65868,᾿ ὙΠῸ ΒΟ] Ξρεᾶκ [86 ἀδεϊεῖνο ποτὰ 
οὐ {86 [Ὁ]6] 6 η ΟΥ που-] Ἰσαθηῦ ῬΑΙ ΙΟΌΪΑΣῚΥ οὗ 
[86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἘΖΕΚΙΟΙ ἴπ τοβρεοῖ ἴο Ἐφυρῖ, 
[Π6Υ δὲ ““ἴΠ6 ατροκ ἰδίοσίαηβ, ἂῇ 6 Ὠοδα οἵ 
ΜΏΟΙ δίδηβ Ἡογοάοϊυβ, ἀπ ΤΠ6Υ Κηον δΌθο- 
Ἰυ ο] Υ ποιμὶπρ οὗ α ΟΠ δ᾽ ἄθϑῃ ἱπναδίου οὗ ἔσγρι--- 
ὨΔΥ͂, ὑποῖτ ΠΑΤΤΑ ΟΠ 18 Ορροββὰ ἴο δηνίῖμρ οἵ 
Ὧι Κὶπὰ " (ΗττΖιο). 18 18 Ἰπιροβίην ; Ἰοεῖ τὸ 
γτοῆεοῖ, βονονοῦ, ἐμαὶ Ἡοχοάοΐυβ ἢδὰ 4]50 ἰρασπρὰ 
ποίμίηρ ἴσου πἷὶ8 Ἐσυρί δ ἱπίοττηδηῖβ οὗ ἰῃ6 
ἀοίοαϊ αὖ (Ἀγ βοιηΐϑῃ. Ὦο δρᾶ ΟὨΪΥ τηθυ το 
ΓΑυῖοσ, ἰῃαὶ {Π18 Οτοοῖς Ἠϊβίύουίδη ἩΪπηβο] ἢ τὸ- 
ῬΓΌΔΟΒΕΒ [6 γῥγίεβίβ οἵ Ἐρτρῖ, δῃὰ γγεοίβοὶ νυ ἴῃ 
Τορανὰ ὑο {1:18 ραΓ ΓΟ ΌΪΑΣ {{πι|6, ΠΠῺ δὴ Ὁ] ]δῃηρ 
1.6 ΙΒΌΟΙΣΥ οὗ ἱμοὶγ οΘουΥ. ΝΟΥ, δοοογάϊμᾳς ὑς 



ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧΣ.-ΧΧΧΙΊΙ. 

Ηετοιοίηδ, ῬΒμασδοὴ Ἠορῆγα---ἶἰη σοπβοαυθησο οἵ 
ῖηηε αἀοἴεαϊς ἩΠΊΟΝ ἷ8. ἉΤΊΩΥ͂ διιβίδι ποὰ ἴγοιῃ {86 
Οντοη ἴδηδ, ἀραὶ Ποῖ ἰΐ 88 ἴ0 ἢδνθ γοῃάοχοά 
Βεὶρ ἴο ἐπε νη ας, δηα οἵ [86 τονοῖς Μ᾽] ἢ ἴῃ 
ὁΟὨϑραῦθῃοθ ὑποτθοί, δα οἵ ἴδ [οτοὶ 
ἴσοομβ σοϊδϊῃοα ἴῃ Εργρὶ, Ὀτοῖο ἰοσί ἢ οἡ [}9 ρμαγΐὶ 
οὔ ἴῃς Ἐργρθδη παγγίοι -Ὁ188 ἀραϊηδί ΑἸηδβῚ8, 
ἯὮὯΟ, ἱπὸ οὗ ὑγϊησίην ὕμοΚ [6 ΓΘ06]8 ἴο 
οὈθιϊ ἔθ ηοθ, 80 τὰ 1 π|86}{ ἴο Ὀ6 Ῥγοοϊαϊ πιὰ Κίης 
ὉΥ τδεπ)---Ἰοϑῖ ἔγοοάομ) δηᾶὰ ἢἷ8 ΤὭσομο, δἀπὰ ὉΥ 
ἴα ἰη ατίαὐοα Ῥ6ΟΡ]6 νγὰ8 ούϑθῃ τπῃυγάογεα. Τπδο- 
Ἰῃςκ, ψἢο, “1 {τ δα [16 ἢ 06 ἀΥκ οἵ {86 
1οτὰ βῃοι]ὰ οὔδοθ ζΌΓΩ δδϑίἀθ, νου ποὺ οὐδιϊ- 
Ὠδῖο]γ ἀγῖνε ἔογνναγα,᾽ σϑιμασῖκϑ ὑπαὶ 88 8 υ ἢ [688 
Ἠοτγοάοῖηῃβ 8] 00}6 ΟΟΙη68 ἰηΐο ΟΟὨΒΙ ἀΘΥΒΌΟΣ : ὈΘΙΟΤα 
σθοτη, δονενοῦ, ἴπ|6 ὑθβυ ΠΩ οὗ ΕΖΕκΚΙθὶ, ᾿ἷτη- 
8611 ἃ ΠΟΙ ΟΙΏΡΟΓΑΓΥ οὗ {π6 οὐ θηΐβ, 68 πὸ πορὰ ἴο 
Ὅ6 ΑΌαθῃοα. “11 Ηετοἀοίυβ τϑϑαὶν γϑοεϊνοα 
ἰη εχ ποο οὗ 1ἴ.ὸ Ῥσοβρογουβ Ὀαι0]6 ἰουσῃ Ὁ 
ΝΘΟΒΟ αἱ Μορίἰάο, Ὀὰΐ ἤοΠ6 Γεβρθοίίηρ [Π6 ταῦῦ 
ΟΣ ἱτηροσγίδης ἠσίεαί δβυϑίαϊηθα ὈΥ ἷπι ΟἹ [.6 
ΕυρΡἈγαΐοβ ἔγτοὴ 186 ΟΒαϊάεαπβ, δῃουἹὰ ἰδ 6 
Ἰποιρηΐϊ βϑίγιηρο {6 ῥγίοϑίβ οὐβεσυθαὰ 5116 066 
αἷβὸ ἱπσ [186 ἱττυρίίοη οὗ ἴῃ6 ΟΠ] θδῃ8 
ἰηΐο 1ῃδὶγ πὴ ᾿δηα ἢ γϑδ, 1 0886 ΤΩΪΒΟΓΔΌΪΟ δμα 
ἘΠΠΟῺ ΗΟΡὮΓ͵α βυῇἜἶετεα πτουσὰ (πο ἰοτοῖμιι σοι- 
ἍΤΕ Βῃου]ὰ αν Ὀδεμ ταῦθ ΓΟργοβοηῖθα ὉΥ 

ὁπ 85 ἴπς ἀεεὰ οὗὨ δὶβ οὐ ΡΘΟρ 6 7" (ο 8180 
Βδν βοὴ 5 ἤεγοά. Ἐ. 11. ἀρρεη. ὁ. 8) ὙΠ ἃ 
δὶ γ ἀρρμγϑοϊδίίου οὗ (π6 Ὠἰδύογ 4] τοργοϑαπία θη 
οἵ Ηετγοάοΐῃϑ, [Π6 σιιι56 ΓΠΘΓ 855: σῃ θα, ΘΒΡΘΟἾΔ}Ὺ 
ἴδιο τον οἴου δηοπᾳ ἴδ 6 ΔΙΤΙΟΙ-6]458 οὗ Βαχρὶ 
τοὶ βυθῖοο ἕοσ ἴἢς ονογίητον οἵ Πορῆσα. Ὑϑοί 
16. μαῖτοά οὗ ἴμ Ερσγριίδῃῃ Ῥ6ΘΟρ]6, ποῦ ΟἿΪΥ 6χ- 
Ῥτεββοὰ ἴῃ Ἠοτγοάοῖυϑ, Ὀθὶ οὐηδτιτηοὰ ΌΥ τηοηὰ- 
τηθηΐΆ] ον άθπος (Β 0886} πὶ ρΡοὶπίβ ἴῃ [18 ΘΟ θ0- 
Ὅοπ ἴο ἃ Ὀγ-Ὥδτηο οὗ ΗΟΡὮ γα ὁ. [6 ΤΠ ΟΠΠ͵ΤΩΘΩἰ8: 
““Ἐδιησϑῖο ᾿")--τθῦσῃ 8 Ὠαϊτοα 88 15 ἀδβοσ ρθὰ 1ῃ 
Ηετγοάοίιβ ἰονασὶ Ηορῆγα (ἰϊ. 16]--169), Ἰηδηϊ- 
[εϑιδὰ ἱὴ τοβροοῖ ἰὸ ἃ μδῦνο Τ]ΘΓ, 18 ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἰο 
δὲ ἐχρμἰαϊηθά ἴγομι Ὑμδὶ 18 ϑίαϊθά, 1ζ 10 ἀϊ4 πο 
ΘΟΠῚ8 1η0 ΒΟΙὴ6 βογῖ οὗ οοῃποοίίου ὙΠ] ἃ ΟΠ Δ] θη 
ἱπναδίοῃ οὗ Εργρί, ὙΏΘΙΘΟΌΥ ὑῃ6 ὨΑυρὨΠ688 οὗ 
Ηορῆγα τισὶ 5761} ΑΡΡΘΔΓ 4}1 [116 τηοσγα Βαϊε[] ἴο 
ἴῃς Εγρίῦδη ῬθΟρ]6, 88 [16 τηΐϊβοσυ οὗ [ὴ6 ἰαπὰ 
ΤῊΣ [86 1ηΠΔυϊ Δ ηῖ8, ᾿ἀξφούνι ὉΥ πὶ, βίοοάα τὸ 

Γροϑδὶ οοῃίγαϑί ἴο [86 ὈΓΟΥΊΟΙ8 ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ 88 
ϑρΙεπάουγ. Τῆι ρτιᾶρε οἵ ἰδς ἄνθια ὙΑΙΤΙΟΓ- 

ἀτμδεν 16 [ὈΓΟΙΧῺ ΤΩΘΓΟΘΏΔΙΊ68 ΘΟἸ] ἃ ἠοΐ Ὀκ 
οὗ βυς ἢ τηοπηθηῦ 88 806 ἤανθ ΒΌΡΡροβϑί, 51Π668 
ΟΥΡῚ Ατηαβϑ, 0 ὑβογοαίεσ ἢ ἃ ροββϑβδίοῃ οἵ 
ἴπ6 Τγοιο 11}] 18 ἀθαῖῃ {{ογὴγ- ΟἿ γοδΓ8), δὰ τνὰ8 
βυσοροάθδα ἴπ ἰΐ ὉΥ͂ ἢἷ8 δοῃ, Τοοῖὶς ΟΠ 808 [ὉΓ ἢὶβ 
Ὀοάγατιατάὰ, αη ἃ μζΈΠΟΓΑΙΥ ρταηϊοα ἴο 86 ΟἸεθκβ 
88}}} στγοαΐογ δυο δηὰ ῬΟΥ͂ΤΟΒΕΝ ὑ88η ΐβ Ῥτθ- 
ἀροξϑϑοῦ. Βοβίἀεβ, 88 ΌΠΟσα γ ἢ6]4, {ΠΟγΘ 18 
4150 [6 οὐ Πἴπ6 οὗ [ἢ 6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἀραϊπδὶ 1210 
εἶν. χχῖχ., ΒΊΟΝ ὀχ λυ 8 ἃ ἀἰϑεϊποίοι Ὀεΐνθοη 
γῸΓ. 6 84ᾳ. ἀῃὰ νοῦ. 4 586.---ἶπ {Π6 οπο, ἴῃ βυογὰ 
Ποῃδιϊ υἴο5 ἴη6 ἤσπθγο (γ6γ. 8); ἰὰ (Π6 ΟΥΘΓ, ονϑῦ- 
ἴδγονν ψ ἢ} τοίεσοπου ὕο ἐπ ὙΠ] άΘγπθθ8. Ἐδροοὶ- 
8} 17 ΗἸυσὶ Κ᾽ 8 ἱπιογργοίαιίοη οἵ “06 ἤ8ἢ ᾿ (Υ6γ. 
4) 85 ἀδποίίζηρ ῬΠΔΓΒΟΝ 'Β τθη οὗὁὨ ὙὙᾺΓ 18 δοοορίοι, 
Δα ππιὲγ “[Π6 ὙΠ ΘΓΏ 688" ἔπογθ 18 ΘοΌ Πρ 8ῃ 
Δ]υβίου ἰο 1 ἰογα, ψἢαὺ 18 βαϊὰ 1π νὰ, 4 86. 
τηρεῖ ὍΘ Θχρίαϊποα ὈΥ [16 παγταίζοῃ Ἡ1ΟῈ 18 τθ- 
Ῥτοάυοοά ὉΥ Ηδροτοάοίμβ, αμὰ γνοσγ. 6 84. ψνου]ά, 
10} {ΠῸ ϑυγογὰ οὗἩ ΝΟ δ 6ΖΖαγ, Ὀ6 δυοῖι ἃ δὰΡ- 
Ῥἰοτηθηὐίηρ 48 ὕΠ6 οοπαποδὺ οἵἨ ΤΎΤΟΘ ἴο [Π6 8ὶ 
οἵ (αἴ ΟἸΓΥ, ε41830 σίνθη οἰβοῦσῆοσο. Οαΐ οἵ [ἢ8 
ΤΩΪΒΟΓΆ Ὁ]6 σΟΠαΣ ΠΟ πῃ ἩΒΙΟἢ ΗοΡὮτα Ῥεσβμοα, 
Δπιαδὶβ Του] ἔμοὴ Βαγο ταὶβοὰ Εσγρί. Αηγθον, 

ΤἼΘΙΟΘΏΔΓΥ 

29ὅ 

88 ΤΒΟΙΌΟΙΚ Ὀσίηρβ οὐδ, ἴῃ 6 ἀεαΐῃ οἵ ΗορὮγχα [41}8 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἰπΐο {πὸ τὐπη6 ἴῃ 1 Οἢ ὉΠ 6. οσυμραϊίοι οἵ 
ἘεγΡὶ ὈγΥ ΝΕΟΟΘ ΜΠ ΘΖΖΆΣ πλυδύ ἤᾶνα οσουττοά ; 
πὰ [8 (886 Ῥορίτίο οἵ τηδίϊοσβ ἈρΡρύοβοθδ ἴο 
ἐπα ΜὮΙΘΝ 18 ψοηῦ ἴο Ὀ6 Θχίγαοιθα ἴσοι ΒΕ 
ἴῃ σομβγιμδίϊοη οὗἨ ΟὟΤ ῬτΟΡΊἐΟΥ ---σοπέγ. 4}. 1. 
19. 1018 ἴὨυτο βίαϊθά (ῃαΐ Βεγοβϑὰβ τορογίβ οἵ [ἢ 
ΒΑ Υ]ουΐδη (ΝΟ δά π6ΖΖαυ) [μδὺ Ἀ6 ““ςοπαιιογοὰ 
Ἐαγρῦ, ϑυγία, Ῥῃηωηϊοῖα," οἴο, ἀμαΐη, ἰῃ οἢ. 20, 
8ὸ δἰαίοβ ὑμὰῦ ΜοβαθΈΘη65 θ]κοοὰ ΝΟΌΘΟΒαα- 
Π6ΖΖΕΓ αὐονο ἩδΙοῦ]68, 51 πὸ6 ἣθ δι βϑιι)]οοῖοα ἴο 
ὨἰΏ861{ 8 χγοαῦ ρματί οἵ [υἰἱῦγα δηὰ [ὈΟΓὰ ((ΟΙῊΡ. 
«Απέϊᾳ. χ. 11.1, ἀπὰ ϑδἴταρο χν. 1. 6; 8δθὲ αἷδο ΗἩᾶν. 
Οὐπιῖηι. Ὁ. 488, ἀσαϊμϑῖ ΗΣ ΖΙρ᾿ Β Γομγ 8). 1 ὑΠ 6 
100} Ὀοοῖς οἵ [86 «πέξᾳ. οἢν. 9. 7, Φοβορ5 6χ- 
ΡΓΘ58568 ἈΪπι8601 ἰο {1,18 οἴοοῖ, ὑΠαῦ “Ὑ ἴῃ {116 Β[{} 
ΥΘΑΣ αἰΐζοσ 86 ἀοϑιίτυοίίοη οὗ “εχ βα] 6), νΥ 10 ἢ 
ψ88 π6 ὑμοηῦγ.ἶγαὰ οὗ 186 τοίη οἵ Νεθαομδά- 
ὨΡΖΖΔΓ, ἢ6 Τηδα9 Δῃ Ἔχρϑαϊζου ἀραϊπδί Οὐ] οβυτῖδ ; 
δηα ψἜ θη ἢ μδα χοῦ μοββϑβϑίου οἵ 1ΐ, ἢθΘ τηϑὰβ 8 Γ 
δραϊηϑῦ 086 ΑἸΙΩπιΟη 68 δηἀ Μοαυΐῖεβ ; διὰ ψ Ὦ6ὴ 
86 δὰ διουρῃῦ ἴμ686 παίϊοηβ ἰηἴο 80 0) οοἰΐοι, ἢ 
[611 ἀρόη Εργγρέ ἴῃ ογάδὺ ἴο ονεσίῃχοι 1, ἀπὰ ἀϊά 
ἰηάθοα β'αν ἴ.}6 Κίησ ψο ἴπθη τοϊμηθα, Ὀαΐ δοί 
ἋΡ διοῖδεῦ ; αἰΐζεσ ψὩ]οἢ ἢθ ἴοοὶς {Ἰιοδ Φο ν)8 ὑμαὲὶ 
6γῸ ἴθογθ οαρίίνο, δπ ἃ Ὀτουρ)ιῦ ὕπθπὶ ὕο Βαὺγ- 
Ἰοη,᾽ οἷς. Τδθ ἴδθη γδαγβ᾽ Ὧπιθ, νη ἢ Η:Ζὶς 
ἀουδῖβ δ {πθ ρϑγίοιὶ οὔ [0:6 θυ] θοῦ ὙΥΑΤ Κα ΟΧ- 
ῬοαϊοΏ8, ἰ8 τηαϊηἰαὶηθ ὶ ὉΥ ΤΠοΪαοΚ. Τὸ ΠῚ 
ΒΑΓ αἴζεγ ὑῃο ἑακίῃρ οἵ δεγαβαί θαι που 6 681 ; 
116 ϊτίθθῃ Ὑοδγβ᾽ βίορμε οὗ ΤΥ το ννοὰ} [4}}] ἴητο 
6 γμεγίοα δὅ86--ὃ72 οὐ ὅ78. Εογ {π6 αἰἜργθηῖ 
δοίϊοιΒ ἡ Π16}} ΨΈΓΘ ἴῃ ῬϑΓΐ ῬΆΓᾺ116] 8 ὕο {ἰπ|6, νγ9 
Ὦδνθ ΟὨΪΥ͂ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ γαγιοι8 αἰν βίοηβ οὐ [88 
ἈΙΤΩΥ͂ ΘΙΏΒΙ]οΥΘα, 8ὸ πα 86 ψΠ0]6 τιϊρὰΐ οἵ 
ΝΟΟΟΘΠΔΑΏΘΖΖΑΡ ἀἰὰ ποῖ δ {88 βϑτηθ {ἰϊη [16 
Ῥοίοτο Τγιθ. Τὴ6 [ὈΓΓ γρατβ οἱ {πὸ Ἐργρίϊδῃ 
οΡργθββίου, Τβοϊαοκ, κα ΝΘ Ὦ, αχίοπιβ ον δὲ 
180 Θη ἶγθ ΒΡρδοθ ὑπ δῇ 1168 Ὀοίνγθοη {Π|ὸ αἰβαδίονῦ εὐ 
ΟΡ θυ 588}. δη!α (ἢ6 ονογίαγον οἵ ΗΟ. γὰ ((Πἰγῖγ- 
δἷχ Ὑ68γ8), ““ἀυτίης τ πίο Εσγρί, ΤθγοῸ ἢ ἴδ ο 
σΟὨ δα δἀηἀ ἴῃ ρτοαὶ Ῥασί υμἱογζι δῖα αΥΠ Κα 
ΘΠ ΕΓΡΙῖ868 οὗ Ηορίιγα, τυ βάν Ὀδθη τη Οἢ 
ἀδρορυϊαίεα πὰ οχίσγοσηοὶ  ᾿νϑακϑηθιὶ, 1}}} δὲ 
Ἰεσία {π6 ἱηγοδά οὗ ἴδε ΟΠ αϊ ἀθδῃβ δοῃβατσῃ- 
τηδίθα [86 ορρτγεββίοη." Τβοϊποῖς [ἰὴ ΚΒ παῖ, 
“85. [86 Ῥχορ οῖβ ἰ) 186 Ὀερὶ ππίηρ οὗ ἴδε [1}8]- 
τιθηΐ ΟΟΙΩΡΓΟοπἀρὰ ὑπ {πἰΐαγο (ὖθγ. χιϊ. 18; 
ἘΖεῖ. χχχ. 24), ἴῃ [Π6 Ἰαβῦ δὰ οοτηρ[οϊοι [0]18]- 
τηρηΐ ΠΟΥ 4180 σοι ρτο επἀρα (ἢ θα  οΥ ἸΠσΟτι- 
Ἰώ ΟΠ 68.᾿ ἘΤῊθ βυτὴ Ὀ0]1084] Θχρίαπδίϊοι οἵ τὴ 
ΟΤΌΥ ΥΘΑΙΒ 18 ποῖ ΓΠΟΡΘῸΥ ἀφηΐθα (866 [16 ὀχροβὶ- 
110). Τῇ που οὗ {16 δἰαἰθι θη β οὗ Φοβαρῆβ 
ΤΏΔΥ Ὁθ ιιθϑυύϊοποι, 88 15 ἀοῃθ ὈΥ̓Τ ΗΙΖὶρ ; Ὀαὶ [ῸΓ 
[86 τεϊαῦίοι οὗἩ ργοίδῃῃβθ ᾿ἰβΌΟΣΥ ἴο ΟἿ ῬΤΌΜΡΉΘΟΥ͂, ἱΐ 
Βυ Π 068 (μας ΠΌΡΤΑ ΓΙ ΒΟΓΆ ὈΪΥ Ρεγίβιιοὰ (οι. 
ΧΧΙΧ. 4 84.; ὅογ, χ]ῖν. 80 8βα.), πα [ἢ ἔαρ] 
Τονγοα, 8ἃ5 ἴοοϊκ υΪδοθ ὉΠὰ 6 Απλεβῖβ, δἰ ὑπουρῆ 
ἃ8. ἃ Κίηραοιη [Ὁ ν͵ὲ8 Αἴ ἴο Ὀ6 σοιῃραγοα ποῖ Ποῦ 
ΜΠ 118 Θμοίθηΐϊ ΡἹΟΓΥ͂ ΠΟ δι οἴδοῦ ρτθαῖ 
ἹΠΟΒΆΤΟΝΙ 68 (οἢ. ΧΧΙΧ. 18 84.) 48 τοράγὰβ {πὲ 
τοβυβοϊίαὔοη οἵ Εαγρί, Ῥυμοῖκοῦ ππθη τ] 08 ἐμῃδῖ, 
ΔΟΘΟΓΪΙΩ ἴο ἃ τούσσγῃ οὔ ἴθ γγίθδίβ, ἐλ {86} 
τοοκοπηθὰ 20,000 ΘΟΥΠΒΌΟΥ ἰοννηβ δπι οὐϊὶθβ 
(ΗΠ αζου  β Πεαίοεποψε. ἱ. Ῥ. 160), (δουρῃ ἰξ ψδβ 
κ 186 ᾿αδῦ ρεγοά οὗ Εργρῖ 8 5ΙΟΥΥ ; ̓  δηὰ [μορβὲι5 
ΒΑΥ͂Β οὗ [6 541η16, (δὺ Εργρί Βυσουτη δὰ ἴο [χε ἢγβι 
ΡΓΘΒΒΌΓΣΟ οὗὁ [ῃ6 ῬΟΥΒΙΔη ῬΟΊΨΟΓ, δηᾶ σοιηδί θα ἴγο πὶ 
δ25 ἴἰο δ04 ἃ Ῥεγβίδαπ Ῥγονίμοθ ; ὑπαὶ αἰογνεασϑ 
ἰδ ὈδοδΙΩΘ δραῖ ἴογῦ ἃ βῃοσί π|Θὸ ἱπαθροπάσῃϊ, 
ὈΠῚ11 πὶ 840 1 τᾶβ Γοοοπαπογθα ὈΥ̓͂ (η6 ΓΒΔ 8, 
διὰ ἰὴ 832 [6}} πηᾶάοσν ΑἸοχαπάογ ἴῃς Οταδῖ, οἷο. 
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8. ὕροπ [6 ἱπιροτίαποο οἵ Εργρὶ ἴοτ τῃ8 
γενθησο οἵ ΝΟΡΌΟΠ ΜΙ ΠΟΖΖΑΓ, 860 ἔμ 6 Ἔχροβὶ 0. οὗ 
εἢ. χχίχ' 18. ΑἾ80 ΈΠΟΓΑΙΥ͂ ἕου 6 ΟΠα]ἄθδη 
ΡοΟἸΙοΥ [6 ὑταπϑίτϊοη ἴο ἔσυρὺ 18 γοηάογοά μ]δίη 
ἴο ι18 ἴἔτοτη οΐ.. χχίχ. 17 βᾳ. (ἢζν. : “1 
ΝΟΟΟΟΠΛΠΟΖΖΑΣ ψουϊὰ τπᾶῖκο πὸ Ῥοβϑοβϑίοῃ οἵ 
Ῥμοωρηϊοία μεθ ἴογ 8]}] βυτο, Εσυρῦ τπευϑὺ Ὀ6 οΟτ- 
ἰούεϊγ Ῥιόκοη. ἡ) ΟΥ̓ τὉἈ86 ἐπιρογίδηοε οἵ Εργρι 
Υ ἰἴβε!, [15 οδαγαοίοσδοϊς ἱπιρογΐδησο, 8016 

ὨΟδΐο6 ᾿88 ΑΙΓΟΔΑΥῪ ὈΘῈΠ ἰδίζθη, ὑοναγὰ Ππ6 οἷοβθ 
οὔ [πὲ ἱηϊγοάποίοτΥ τοηδτῖθ ἴοὸ οἰ. χχν. : 88 
αἷἶδοὸ οὗ ἴῃ0 αἰδυϊποίίοη, ἱπάϊολιθὰ 10} οογγοοῖ 
εοἰϊησ ὈΥ ΚαοΙ], Ὀοίννοοη ΕμΥρὶ δηὰ τ86 οὐδοῦ 
ὨΒΌΪΟΠΒ τηθητοποὰ ὈΥ͂ ἘΖοικίο]. Βυῖ ψῃὶ ἔφγυρὶ 
δ᾽ ση 68 ἴῃ 118 σοππϑοϊΐου ἤοΓο, {1118 Ἰηιϑὲ Ὧδ α18- 
ΠΟΓΏΘα ἴγοϊῃ 118 Τϑ]αῦοη ἴο ᾿βγαοὶ, [{ 18 ψυϊΐε 
ἴγτυΘ {πα [06 οἤαγρο ἰαϊὰ ἰηϑῖὺ ΑἸΩΠΊΟΗ, 
Μοδῦ, εἴς., 4180 ἀραϊηδβῖ Τ γτὸ, ἴοσ βῃϊνοία] ἦογ, 
ΒΟΘΈ ἐγ, ΘΉΥΥ ἴοναγὰ 1βγαοὶ, ἰ8 ποῦ τηϑηὐοηςκα 1η 
Τοβρεοὺ ἴο ῬΏΔΓΔΟΙ απὰ ἔμγρί. [Ὁ τὴν Ὀδ 8δ]ά 
ταὶ Εσγρῦ β μοῦ ἵπ τοραγὰ ὕἤο [8γ86] τπταϑ ὑπαὶ 
ΤΑΙΠΘΥ οὗ 8 ἴ4|86, ὑγθδοογοὺβ ἔτ βῃΐρ. [{, οα 
1Π86 οὔποῦ ᾿ιδπά, [6 δχοθβϑβ οὔ ρῥτγουὰ 586][-8ἢ- 
ΟἰΘΠΟΥ͂ Τηιιϑὺ Ὀ6 τοραγάεα 88 ἴ7Π6 σμδγασίου 5116 οὗ 
Ἐργρὶ, [6 ΒΆπηθ βοτί οὗἁ 86][-ο᾽αἴίοι τηθοῖβ ὺ5 ἰπ 
ἰδῆς ἘΝ οὗ 'γτθ (ον. χχνυ .); δηὰ ἱπ {8 
τεβροοῖ ἿΣ [οττηϑὴ ἃ διιίίησ τα δι το -Ῥοϊηῖ ἴο 
Ἐξγρί: ἢ ἀφο πούϊοη Ὀοῦσθοι ΤΎΓΟ ἀπά Ἐσγρὶ 
Πρ ῬΘΓἢΔ}}8 Ὀ6 ουπα ἰπ {π|85, [Πα ψὮ1]6 1 
Ῥαγου αν Π6 Κίησάοτη οὗ Ἴγτο παὰ δά 115 {ἰπι6 
ΟΥ̓ βαογοὰ βρ)θηουῦ δμὰ μαϑὺ σγοαίηθβθ, 88 ΨῈ 
Ὦανα β866η, ἴῃ ἰΐβ [ΟΓΙΠΘΡ σοπηοοϊίΐοη τἰῖῃ τὴς 
κιπράοῃμ οἵ αν, Ἐμγρὶ οἡ 18 ματί δοαυϊτοά 
ἰμπημογίδμσθ οἡ δοοουπί οἵἩ [86 5ο)] Γηπρβ οὗ {π6 
ΡΠ συ ν- 6 ΓΒ, ΑΡγα δηλ, [5486, Δ Φδοο, ἀπ 
5.11] Ἰρῆοτὸ οἡ δοσουηΐ οἵὨ [}16 [οττηβίϊοη οὗἉ {πεῖν 
ἀοβοδη αῃΐβ ἰηΐο ἃ Ῥ600]6.Ὑ Αὔονθ αἷϊ, ὑπὸ ἰάρα 
οἵ τϑιϊδπηρίϊοῃ ψγὰβ δβδβοοϊαιοά νὰ [86 Ἰαηᾶ οἵ 
Εαυρὶ. Ηδγθ, ἐπογοίογο, ἢ Ἄμνογβο τοϊδίοι 
᾿ο 8 σοοὰ : Ὑ ὙΓῈ ἢδ8 ροπθ ψἱτἢ [5γα6] ἴο βοῖιοοὶ ; 
ἴβγβϑεὶ, ου ὅ116 οἴου παῃᾷ, νγὴ8 αὖ βοῃοοὶ ἰῃ Ἐσγρί, 
ΔΒ 8 Οὐ ἀοποθα 1η τηδηϊοϊ ἃ δρτοοτηθηΐβ δηὰ 
οομ Γαϑὶβ οχῃϊοϊίθὰ πῃ ὑποὶῦ θοῦ ΑΥ̓͂ 88 ἃ 
Ῥεορῖὶο, ψιϊουῦ οὐγ ποράϊηρ οἡ 1πΠαΐ δοοοαπΐ ἰο 
Τίὰο ΟἹ ου 16 ϑ'ροποογίδη ὨσΙΠορ]6 [Πατρο]γ, οὗ 8 
ΒΕΓ 116 ὈΟττον ν ἴγομι ἴδ 6 ᾿ηϑο τυὐ]0}8 οὗἉ ἤργρι] 
Μοτο ἴθδῃ ἴγοπι δηγιηΐηρ' 686, ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀηάογϑίοοα 
ὕτοτι ἰβγϑθὶ 5 ΤΟ ΠἸΒΟΘΠΟΘΒ 88 8 ῬΘΟΡΪδ6, ἀπὰ {6 
ἸΏΡΓΤΟΒΑ οὗ Ἐἰμγρίίδη- Β.γ7γ]6 δηὰ τ ΔΠΠΟΓ. ΘΥ̓Θἢ 
ὌρΡΟΠ ὑῃοῖγ βδογοὰ ἐπίηρθ, (ποῖὶγ δοϊἀϊηρ βδυιη- 

ὑμεῖς ὑαχπΐπς δος ἰονατὰ Εσγυρῦ. δαΐ 
3ΓΔ6] οομ]ὰ ποΐ Ἰεῖ Ερσγρὶ ρὸ ουἱ δὲ ϑ'σιιὺ Παά 

ἦϊ8 τοοῦ ἴῃ Βυϊηδῃ πδίατθ ; ἯΔ τη Ἰοατι ονθῇ 
ἔγτοπαι {πα ΘΠ] άτϑ οὗ 118 του] ὰ ([Κὸ χνὶ.). Βαΐ 
ἰῦ δὰ αἶ8ὸ 18 ἀδηρθγουβ βίἀθ. 10 νὰβ [βγϑϑὶ 8 
ὙΓΟΥΪ]Σ 688, τοί ρϑα, δίησθ [βγαοὶ δὰ Ὀθθη ἀς]ϊ- 
νογοὰ ὈΥ̓ Τόπονδῃ ἔγοτῃ {πἰ8 τοῦ], δηὰ ϑεομονδὴ 
ἢδὰ τῃτουρὴ Μοβοβ ὑμβγοαΐθηδα {μ θη ἰπ ΘΟΠπθο- 
Ὠοπ νἹἢ { Ὑἰ}} [Π6 ρτοαίθδὶ ον}}]8 (Ποαῖ, 
ΧΧΨΤΊΙΣ. 68). 6 δανο {γϊδιι ϊδίϊοη ἴῃ ἰπ6 νου], 
δηὰ ΜΡ’ ἸηΔΥ͂ ἤανα [θα Ὀοίογε [Π6 ὑοῦ] ; βιιοὴ 
ἴθαΣ, ΠΟΥΥΘΥ ΘΓ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒΑ] ΕΓΑΡῪ ἐπ ἐξ Ορογαίίοῃ. 
Βιυῖῦ ἀληροτοῦβ 8 66 βίδύ ἱμαῦ 'ἰβ βουρῃΐ ἰῃ 
Ἐσγρί, ὑππιδὲ ἀπὰ οοηβάρδησθ ἐμπογοῖῃ. [Ιἢ {ἢ15 
Τοβρεοῦ Ἑεγρὶ ἷβ ἀεδὶρτηιαῖοά ἃ ΤΟΙΠΘΙΩ ὈΓΒΉΘΟΙ οὗ 
Ἰηἰψν (οἢ, χχὶχ 16), βδίῃοα ἴοῦ 18γθ] ἰξ μά, 
διὰ ποῖ 88 οἵ γαοϑίογάδυ, Ὀπὶ ἔτοπι οἵ οἹὰ (οοτιρ. 
41:70 οἢ, χν]. 26, χχὶ!, 8, 19), [πΠ6 ἴαἰ8] εἰρηϊῆ- 
ΘΔ Π686 οὗ ἃ ῥγάθ ΜΈ ΟΝ τοβϑἰβίϑ Φοονδῃ δηᾶ θαι 8 
ΔΛΥΑΥ͂ ἴγτοτη Ηΐπι, οἵὁἨ ἃ σοῃβοίοιιβῃθϑθ οἵ ψ ] ] 
ῬΟΨ ΘΓ, ΜΈΏΪΟΝ διηϊᾷ 6 σπαγαοίογιϑίῖς ῬΒΔγαοηΐα 
ΔΙΤΟΡΒΏΟΘ ΟΧργοδϑθὰ 1{66]{ ἰυδὺ 88 αἰ ΠΟΙΟΥ͂ (ΟἈ. 

ΕΖΕΚΙΕΙ, 

χχὶχ, 8, 9) 88 ἴῃ ἔχ. ν. 2, απὰ ἢαὰ {Πὶ8 18:8 τῇογε 
βοαυοίνεν, 88. 8 βϑ] [-οοπβοίοιιβ δοίαΐης ον 

ΜΟΙ ἰἷἰ8β ἱῃ δος Αἰίθὰ ἴο ἱπιροβὲ οἵ" Ρεορὶδ. 
ἐπι ἐμὶν ν 2122 ΡαΥΡὶ 8 [ἢ τηοϑὺ δοη οι ρίμοι8 
τοϊαϊίοη ἰὰ Ὑΐοἢ ἰβγααὶ οαπ Ὀ6 ἱμπουρλῖ οἱ, οα 
δοσοιπύ οἵὗἨ (86 ἐπα ἴογοποα ψν Ιοἢ ἢδ ἸΟΟ ΒΒΑΙΠΥ͂ 
{πΡ}]16 οἡ [Ὡς ρατί οἵ ἐπε [5γδο 15 ἢ ΒΡῸς ῃοΐ 
Αἰ με ἴῃ τοραγὰ ἴο {Ποῖν ἔουτηοῦ ἤοιβα οἵ Ὀομῃμάαρο, 
Ὀπΐ αἶϑο ἴο δ τι ἀο] ἑνόγαηοα οὈϊδὶ ποὰ ἔγοιῃ 
ἐξ, δῃᾶ ρϑηθγα νῦν ἰὼ ψψἢδῦ σοποογηοθα {Π 6 1Γ γοϊδί οι 
ἰο δομοναῖ, οὐ σΒομι, 88 ᾿μοὶγ οὐ ἂπὰ ἱδεὶγ 
[Αἰ μοτβ᾽ αοά, (ΠΑΥ͂ δὰ Ὀδαμ ὑμσον ἴγοτῃ ὑμοῖγ 
ϑῖαϊθ οὗὁἩἨ ἕΟὨ]ἀΠοοὰ, Το πιᾶῖκα δισουηΐ οὗ τῖϑ 
βροοίῆς ἰβύογίοαὶ ροβιοη ἷἱπ τοϑρθοξς ἴο δδο 
οἴμου, δοοουάδίηρ ἴο ΒΘ. ἰδ στον τα, ὈΪοΟμπὶ, 
Δα ἀθοδῦ οὗ [βγβοὶ ὅθ γ οἰ οβοὶν ἱπίοσνγυν θη ἡ ἢ 
ἘχΥρῖ, [86 Ῥγορβιεοῦ οὗ ΕζΖεκίθὶ “ἀν. 6}}8. αἱ 
αιοαῖεῦ ἰεησίῃ οἱ ἔχσρι ἴλη οὐ {πὸ οἴδοι 
παΐθη8᾽" (Ηᾶν.). 8111} τηοτγο, βονίόνου, ᾿ξ βετνϑα 
ἴο Ἔχρ δίῃ 6 Γορτοδοιϊδου οὐ ἰπ6 Ἰυαάστηεῃῖ 
ὍΡοΟη Εργρὶ 85 βγ ΚΊη ΣΙ Ῥάτγα]]6 1] ἢ ἰῃαῖ οα 
ἴ8γ8 6], “ἢ ἴο ἴὍ06 ͵αδῖ σατο οὐδ (ΟΡ. «ἢ. 
χχίχ. ὅ, 9 βα., 12, 18, εἰ6.). Νοῖ 1688 γεπιδιῖ- 
8016, Ὀδοδιθα δίῃ ρΌαῦ, ἰ8Θ {η6 ῥτοϑρεοῖ βηά 
ἀεοϊαταϊίΐοη ἰῃ τορηαγτὰ ἴο (86 γεϑυβοϊ διίοη οἵ 
Ἑανρί, δῃάὰ οὔ 10 κμἰομπὸ, ΒΟ ἢ αν ὈὉδοπ ἰηἴ1Ὸ- 
ἀπορα ἰηΐο ἴΠ6 ῥτγοαϊοίίοπ οὗ οὐτ ρῥγογμεῖ; ὉΥ {{π|8 
8180 5 Εσγρὶ 4υΐϊία ΘΧργ δὶ Κορὶ μάγα]]εὶ ψ8 
5.61. ΤΠ τοι ηίβοομοθ ὙΠΟ ΓΒ ὑὉ 
Ἐαγρὺ 80 αἰδιϊοῦ! Υ 18 ποῖ 5 ΠΡ Ππδῖ οὗ 186 
Βουβὲ οἵ Ὀοπάαρθ, οὐ οὗὨ ἰμπίαιγ, Ὀπὲ ἴδ 18 
ΦοβοΡ 8 ροβὺ οὗ ΒΟΠΟΌΣ, δα [ἢ6 σοῦ σΓΆ,ΔΓ6Β οἱ 
Φαςοῦ, οροῦμοῦ ὙΠ Ὠἷ8 ἴδια] γ. (Ομ. 8͵80 
Ὠευΐ. χχιὶ. 7. 

4, Τιιε ᾿ῃὐοσρτγοίαϊίοη οἵ Ναΐθὶοσ βίσί κοὲ οαἱ 
σεῦ ἰ8 δΟΥΓΑΙΉ]Υ 8 αυϊΐα ἀἰ δγομὺ ρϑ(}ν, ΒΕ ΓΙ ΚΊΠΡΊΥ 
το πάϊς ὁη6 οὗ (οοσοοίαβ, ΟὨΪΥ ΜΊἢ 8 ἔἶκοὶ .Υ͂ 
Οδυμο]ῖς ἱοπάθπου. Αἀσοοοτάϊπρ ἴο Βῖπι, ἴπ6 ρῥτο- 
Ρἰιδοῖοβ αραϊηϑῦ [6 ἴογοίζτι Ὠδί]0Πη8 οοῃβιϊταϊε ἰοὉΓ 
τΟΌΡ8, Θδ6 ἢ οὗ Ὑἱοἢ σοη δίῃβ ΤΌΤ Ὠΐθο68 : ἴδ} 9 

ἢγβὶ, οἰ. χχυ.; ἴῃ βοοομᾷά, [88 ονοσίσον οὗ [ἢ6 
κῃ δη ἰ88} οὐ αΓα - ἀανοὶορπιθηῖ, δβιδπαϊηρ ἰπ 
οοπίγαθ᾽ ὕο ἴῃ ΒΐσΡΟΓ σα] ηρ οἵ ΦαγΆβα! μι, δπὰ 
τοδο ηρ 18 οὐἸτηπδῦοη πὰ Ὑ7το. Τῃ6 ρῥτὸ- 
ΠΘΟΥ͂ ἀραΐηϑῦ δίάοι ἢ6 6 ΓΒ ἴγοῖῃ ἴῃ ἐδ 

Ἰηϊοιοβῦ οἵ {118 Τουτγίο!ϊα αἰνἰβίοι ; ἰΐ Ὀεϊοηρσε ἴο 
{πὸ Εμγρθδηῃ βτοῦρ, ἱπδβϑτηθοἢ 85 “ΘΙ ἀομ 5 Ὀΐοοσα 
[4}}8 ἰηΐο 1 (τα ἰῃ τ ῖ ἢ Ἐρσγρὶ νγὰ8 {Π:6 ὈΘΒΓΟΣ 
οὗ 106 ΗδτΠς ΡΟΝΟΣ ἀηα ου]ζαΓα," δηὰ “186 
διάοηίδηῃ ἀονοϊορτηθηΐ ᾿γ88 ἃ βῃοοῦ οὗ ἴῃ 6 ἩδΙαϊο- 
Ἐαυρθίδα." ΤῈ ῥγομηῖδβεβ ἴογ δυβεὶ ἴῃ ὑμΐ8 [μϊσὰ 
βοοίίοῃ (εἶ. χχυιδο[θροὀ 20--ΧΧχ. 19) τηῦϑὲὶ βίδπὰ 
ΡΆΓΆ]}16]. ἢ ὉΠο8ὲ οἵ ἴΠ6 8β4π|6 Κἰπὰ ἴῃ {86 βγοῖ 

ἃ}, ἡ Πογοΐῃ Ραἰβιυγοηῦ ἰδ ἐῃγοδίθποα ἕο [86 
ΟἿΓ παίΐοηϑ ψἱ τὰ τοίοσομοθ ἴο ἴ8Γ86] ; 85 ἴῃ ἢἤγβὶ 
τοι, "“ὉΠΙγοῦρἢ οἷ. χχὶ. (ΑἸ), 18 Ρ]δοει ἴῃ 
ὁοπηθούίο ἰδ ὑπὸ γε ἀεβίγυσίίοη οὗ “6γὰ- 
8816Π|, 80 “16 [Ὠϊγὰ δίδπα5, [πτοῦ ἢ [Π6 Ορδηϊ 
οὗ τπ6 του ἢ ΠΟ ΟΟΟΌΓΑ ἴῃ ἰδ, 1 ΟΙΟΒΟΣ τεϊαϊί οι 
ἴο ἴΠ:6 Βγ1η00] οὗ ἴπ6 ϑβροοπὰ ἀρβίτασϊοη οὗ {ετι- 
δ᾽ πλ.᾿ ΤὨΘ ἴουγ 168 Ῥγορῆθοῖοβ ἀραϊηϑὶ Ἐευρὶ 
ΑΓῸ “ἸΏΘΓΘ ΒΥΠΏΟΪ8,᾽ δοοογάϊηρ ἴο Νοίοϊοσ. ἈΑἊ 
Αὐτοῦ “ἄγονα 86 ΒΓ Πς ΓΕ ἡδηΐ, αὔγδσ [ἢ 
(ἰαοἰγασξίοη οὐ Φογιιβαίθτα, οαἵ οὗ δυάθα,᾽" 80 πδὰ 
““ΜομῸ ἀδοογοα |5γ86] ἱπύο ρστοθϑ ἰάοἸ]δίσΥ Ὀεΐογθ 
{πεῖν οηὕταηοθ ἰηΐο ΟἌμδδη 1 δῃὰ 80, ἴῃ [6 ῥτο- 
Ρμθοίθ5 ἀσαΐηδὺ ΑἸΔηΟἢ δηὰ Μοαῦ, ἴπ ὈΘρὶπ ηἰης 
δὰ ἐπα οὗὨ βσγϑεὶ ἰῃ ἴο Οδῆβδῃ 8.6 σ0η- 
πθοϊορὰ ἐορεῖμθοσ, ΤῊ Ῥυπὶβῃμηοπὺ οὗ ἕάοπι δηὰ 
[πε ῬὨΙ]Π δι πο8 τπιυϑὲ Ῥοϊηΐ ὕο 186 “Γθ- Θβίβ Ὁ]15}- 
τηεπΐ οὗ [Π6 πουδο οὗ Ἰλανὶα." [Ι᾿ τορασγὰ ἰο ΤΎΓΘ 
Νοίρθὶου ὄἐχργοῦῶθοδ Εἰσηθοὶῦ [Ππ8 : ““ΤῊΘ σοϊμστηδηὰ 

ἂ- 
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ξἴνει ἴο [ϑταοὶ ἴο τοοὺ ουΐ ἰδ6 (Δηδδηϊῖοβ, Ὀὰὺ Ὁ 
[δὸπὶ πορίθοῖϊοὰ ἴο ὑποὶς ἀοβίτυοίίου, αοὰ πὶ 
ἐχοοῦϊα οἢ ΤΎτΘ ΦΏσοῦΣΙ ΝοθαομδάμοΖΖαν;" διὰ 
1015 οοτητηδηά τα ϑὺ βίη ἰῃ ἃ ποϊοινουὨγ το] αἴὶο!) 
ἴο ἴμ6 Ὠϊδίοτίοα) ονθ]οριηθηΐ οἵ ὕπὸ Ἰαϑῦ ροτὶοα οἵ 
800 γοᾶγβ Ὀείοσε (ἸἨσίβί, ἴῃ Μ ΙΘῈ “ἦ ἴΠο86 ἴο {88 
τε ((αγ παρ᾽ ΐδηδβ, ἀσεεκβ, Βοπ8Δ}8) Ὀγουσῃῦ ἃ 
[68] δάνδηςθ, ν᾿ Ὦ1]6 ὑΠό86 ἴο ἴπ6 δαϑὲ (([6 Ηδηλ τ ἰς 
κίηροιαθ οὗἨ ΕΠ ορία πὰ Ρὺ, ἴδ. βου ιτὶς 
ἰηρίοτηβ οὗ Αβϑϑυσα δηῃὰ ΟΠ δίι θα, [86 Φαρμεῦς 
λίρα ἴῃ δηαὰ Ῥϑγεὶδπδ) ταρϑδὶ ἴθ ἀονοϊοριηθηΐ οὗ 
ἴδ6 ἔτο ΘΓ] ΘΥ ῬΟΓΙΟὰΒ 10 ΒΙΩΔΙΪΘΓ πηθάϑυγο, Ὑοΐ 
858 1 ἸΒΕΟΓΘΌΥ (86 Ῥγοῦδίοια οἵ ὑπ 6 οβύθτῃ οὖγο]θ 
800]4 Ὀ6 βοϊνϑα." ΗΘ 5608 : “ΠῚ ἰδγ86], [Ὡτουρὴ 
ἴδε οχτγραϊίου οὗ [86 δηδδηΐίοβ, δοοογάϊηρ ἴο 
Νπηι. χχχυῖ. 6- ([), Βαᾶ δηΐοτοὰ ἐπΐο [86 Ρ]66ὸ 
οἴ {πὸ ῬΗςΡϊοΐΔη8, 1Ὁ ποῦ] πανα ἰογτηρᾶ {16 ἤγβί 
ἹΠΟΙΠΌΟΣ ἰὼ ἴΠ6 ἀςγνοϊορτηθηὶ οἵ [818 ρογϊοά, δὰ 
ποῦ ϊὰ ἢδνα βῆονα ἰδ τρῃῦ ρμαΐ ἴο {π6 ΟΥὙροὶς 
σατο ἡ Ὠΐσἢ οδπλ6 ἔοσί ἰπ ἴλ6 βεοοπᾷ (ϊγὰ οἵ 
ἵν Τὸ τοίσῖονθ 85 ἸηΟἢ 88 ΡΟ 9381 Ὁ]6 [πδ΄ ψ ΔΙΟἢ 
πῶ8 πορίοοίοα (1 ἢ), ““ΝΕΌΠΟΠΔΑΠ6ΖΖΑΡ τησδῦ διιὉ- 
εοῖ τς ἩΗἩδιῖο Τγτό, ουθὰ [0 [86 Ὀ 1 ]ὰγΒ οὗ 
ἜΓΟΌΪΕΒ, πὰ Ὁπιΐθ {πὸ δαβίοσῃ οἷτοϊα ἴο ἴῃ6 

τοοῃδίτουβ ΟἸΠα] ἄθδῃ Κίηράοτῃ, 80 {πὰῦ [86 ὁχ- 
[ΕΓΔ }} ᾿μϑι σοὶ βοαηΐ 5τβεὶ τϊσῦ θα βοῖ ἴῃ ἰὴθ 
οὐῃΐγα οὗ {Ππ|8 σίρσαητιο ϑ μλτ| 6 Ῥόν τ, Ἡ ΠΙΟὮ 6Χ- 
ἰεηἀ6α ᾿ἐβ ΒΊΓΑΥ ἜΥ̓ΘῺ ΟΥ̓ΘΡ [6 ΤιΓαπίδη {γι 68 ἴῃ 
ἴῃς Βῖμἢ ποίη. ἘΤῊΪΐ8. οοηϊταδὶ Ὀδύνθοη [86 
δον ἑ δος δηά Ἡδιη το ΤαΟ68 (ΑΙ Γαδαὶ Υ οὐοπγτίηρσ ἰὴ 
(86 Ῥτορθθου οὗ ΝΟΔὮἢ) τηνι Ὀ6 οἵ στοαῦ ἱπηροτῖ- 
806 [(0Υ {86 ππιἰογϑίαπαϊηρ οἵ [Π6 βυταῦο] οι] 
ἐὲ θαῦ καθ λυϑνς Νὴ ΕΖΕΚΙΙ ε 1:86 ῬΓΟΡ]ΙΘΟΙδ8 γοἰαῦ- 
ἴῃς ἴο Δ ἴ. ἢ ἴδε τπϊτὰ στοῦ 
ὙὩϊοἢ Νούθ]οΓ ΑΘ εἰὰ ΨΠΙΟἢ τεὴν τὰν " 
εἰ, χχχ, 19, γγὸ Ἰθᾶτῃ [μαΐ, ἤτβί οἵ 411, ἰπ [Π6 ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ ἀραϊπιδὲ δ᾽άοι, “016 βοοοῃὰ ροββαββίοῃ οἵ 
ἴῃ Ἰδαηᾷ 8 αβϑοοϊαϊθα ὙΠ [6 γϑῖ, 85 ἴῃ ἢ. χχ. 
ἴδε ἤγεϊ ἀδ] νας ἔγομὶ 1 8 τηϑ8. ῬΆΓ8116] 
ΜΠῚ ὁ ἀο]ϊνεταμοθ ἱπ ἃ ΠΙΣΊΟΥ 86 η86." “.Α8 
ἴδτθεὶ ἀϊὰ ποῖ [ὉΠ]Υ ΘΑΙΤΥ ουὖΐ (ἢ 6 οχεγραίίοι οὗ 
με Ολμδδηϊῖοθ, τ μοβα Ρ]δοθ, δοοοράϊηρ ἰο Νηι. 
ΧΧΧΙΪ, ὅ4, ἰὑ νι88 {πεῖν ραγῦ ἴο ὁδσοῦγΥ, {686 Μ6ΓΘ 
υγηοα ἴογ ἢ θῖ ἰηΐο ὑπογὴδ δᾶ ὑγίοῖβ. ὙΠ Ὴ 
ἴδε βεοοηά ροβϑϑββίοῃ, οπ {6 οὔποὺ δαπᾶᾷ, ἰῃς 
δετυιίπιἰὰ οἵ Οδμδαη, Ψ ΙΟἢ 88 δηῃουπηοοά ὄν 

Νοαῆ, νγὰβ δἰϊοσ 86 ϑογίὶ σϑϑ]ζΖοα, βδίησα [ἢ 6 
(δμδδη 15}} ἩΪδίουΥ ὈΘΟΟπ 68 οχύϊμοῖ. ΤῊ βοοομὰ 
Ῥίδθος ἴῃ 1818 βθοίἰοη, ΠαΠΊΟΪΥ οἰ. χχίχ. 1-16, σοη- 
Ὠεςῖβ ἴη6 πὰ οὗ ἴῃ ἢγβιὶ [8γ 61} 18) 80) Τ ἴῃ 
(δηδαη, Ὀτουρὶιῦ ἀθουΐ ὈΥ ΕΥΡρἕ Β ἱπίφαϊεγ, νιν ἢ 
{δε οπὰ οἵἩ Εσγρῖ; διὰ {Π|6 τ ]Π]ἰίου οὗ Εαγρί 
ἷν Β86 ἢ δὴ οἰενδίίομ οὗὨ [δβτβεὶ, [μαῦὺ ΟὨ ΓΙ Βα ἐν 
ΠῚ πο Ὅθ ἀπάθι ἰεπιρίαϊλίου. ἴυ Ἰδᾶπ ὌΡΟΩ 8 
ἀροαγίηρ Ποαι μη ΐβτα." Τα [ΟΥΕΥ γόδτϑ οσοαττίης 
δί νεγ. 1] 84. τηϊιδῦ ποὺ ὃς ἀἰδύϊηρυ βη θα ἔγοχη 6 
[ΟΥῪ γέβτβ οὗ πάἀμἢ, ἔον 0) ἴπ6 ῥτορμοῦ δά 
ἰο 116 ογν ἀδγβ ὑροῦ [58 τ σῃῦ βίο: ἐῃαὺ 18, δ8 
Ναίε!εν γεμαγκβ οἱ ἢ. ἷν., “ἃ Βυτη ὈΟ0]104] ἀοδίρ- 
Ὠδέϊος οἵ [86 {11Π26, ΓΕΔΟΒίηρ ἴτοια ὑἢ 6 ἀοδέγιοίοη 
οἵ τῆς ἰετωρὶα ἴο {Π6 τοῖασγη ἔγομη οχίϊθ, ἀθσί νὰ 
ἴτοτα [09 ϑ8ο)οῦτη ἰπ Καίθθῃ." “ΤῈ ὑνο ἢγβί 
Ρίδοεβ, οἢ. χχνἹ]}. 20-χχίχ. 16, 8βοὺ [Ὁτ τ86 
ΒοΟΙΙα. Ηἰοίοτιῖοωὶ ἰάρακ, τ οὶ] ψόγος ἴο 6 τοϑ]χοα 
ὃν (86 ἰπιγοιποίζοῃ οὗ ΟἸ τι δηλίγ, Ὀαὺ κχῖνο, 88 
ἴο ἴ86 ΜΑΥ͂ ἀπὰ ΔΉΠΟΥ ἴῃ ΜΓ ΪΟὮ [Π6 το] ἰζαῦϊοῃ 
δῃου ]ὰ δὲ ῥγεραγοὰ ἴογ, Ὀοζυη, απὰ οαχτὶθα ἴοτ- 
ΒΑΓ, ΠῸ ἱΠογτη δ οη--- [8 Ὀεὶηῃρ ἤχβι ἰηἰσοάυορα 
Ἢ 16 Ῥτορμδέ ἰῃ ἔπ τὨἰγὰ ρίθοθ (οἢ. χχίχ. 
17-2}). Το τοϊχπὶ οὗ ὅπ οτη, ΓΒτουὴ ΠΣ ἢ αοὰ 
οὐπαπετοὰ ὕδπδδη ἴπ ἴΠ6 ψοΡ]ἀ᾽5 Πίβίοσυ, ταυβὶ 
Ἀδὺ ΟΔΙΤΥ͂ (οσγασὰ [8.6 Ὑγοτὶς ἴῃ τεχατὰ ἰο Εργρί. 

20. 

Ι1ὴ ἴδ ἰηϊοτοδὶ οὗ [βϑγαθὶ, ψΏο86 βδούνίοθ ἰοὸ ἀοιὶ 
βἴδηβ ἴῃ οομίγαϑυ ἕο Ομμδδα  ἰϑῃ ἱπἀυδύν, αυὰ 
Ψ1}} χη [8ὲ ϑοταϊτῖς που] -Ῥονγοῦ δῴραίηϑῖ ργρί, 
ὮΥ νι δἰ οὶ [8Γ860] νγὰ8 σοι 6] θὰ ἰο ἀο Ομῃϑμη} Βἢ 
ΜΟΥ, δηὰ 65 8158} ἴογ ἴοτα, οἡ δοοοπηῦ οὗ {ὑπ 6} 
Ἰδθοιγ ἱῃ τοβρθοὺ ἴο Οδηδϑῃ, οἰαίπ)ϑ [ΟΣ ΘΟΠΙΡΘ1- 
βαοη, ψ οἢ αοά ποῦ] τοπογ να] ἃ Ὠροδιιβϑα οἵ 
186 Ὀοπάαρο ]αἰὰ ὉΥ͂ ΒεΥΡὶ ου ἴΠ6 [βγδο} ἴθθ. ΤῊ 
ῬοΟΐῪ ΜΏῖο} αοἀ τοοῖκ ἤοιῃ Εργρὺ αἴθεν [ἢ 60}}- 
ἰοῦ, ομ οσοαδίοη οὗ ἴῃ6 ἢχϑι ἀ θ᾽ νοσαποθ, ΜΜῈ8 ΟΠ]Υ 
ἃ ἴγρ οὗ ἃ ἰδίου. ῥ᾽ απάθγίπ, Μ᾿ ΠΙΟΝ ἴῃ ἃ ῬΥΘΡΑΓἃ- 
ὉΟΣΥ ΠΔΏΏΘΣ 8 Ὀαρὰῃ Ὁ ΝΟ Δα εΖΖαι, δπιὶ 
αὔΐον [6 βοοοπὰ ἀο]γοσαηοα ἔγουχ Ερυρί, τμδῖ 18, 
αἴτον [6 τοάθιμρμίϊοῃ βοῃϊενοά ΒΥ [6 βΌ Π σῖπρβ οἵ 
6 δογνδηΐ οὗ Οὐυὰ ν͵ὰϑ τϑαϊζοά, Ἐπ 811 ΡΟ ῸΡ 
ἴῃ ϑάνθη δηὰ οἡ ὀδγῖ νγ8α8 σοϊητηϊ [6 ἴο ἴῃ 
ε»νίϑοοραίε οἵ ἴ0 ΟΒυτοὶ ([})}.-Ἡ ὙΠῸ Θοπμβθαῦθης6 
οὗ {18 ν]ἹοίουΥ οὐὸν Ἐσγρὺ (οἷι. χχχ. 1--19) 18 φίνοι 
ἴῃ [δ ἔογῃι οὗ ἃ ἡαἀριηθηῖ ἀροὸι Εργυρῦ, ἰπ ν] ἢ 
8 ἀο)ἑπραϊοά κχ18 ἀδβοϊαἰίοι ἀμ {1160 δἰ ἢ] ἴοη 
οἵ ἴα. ἰάοἷβ απᾷ γοῖζοβ; Ὀπὺ ἐδ Β0η8 8180 οὗ 186 
ὀονοῃβηῦ- ἰἀπὰ ἅτ ϑη τίθη ὈΥ ἴπ6 }ισμτηρηῦ, 
ΜΠ ῖσἢ Ροὶηῖβ ἴο ἃ [4}} ἰμαὺ βῇῆοιὰ ἴακα ρΐδοθ 
διποὴρ ἔοι. "᾿ ΤὨΘ οοπιϊπυδίϊοι οἵ [18 δἰ ο]16- 
{6 ]οκίο41- ἰβίογοδὶ οχρηαίίοη δπα ἰπίογργεία- 
οι οἵ ΕἰΖε 16] ν1}} Ὀ6 χίνϑι ἴῃ Νόο. 9. 

δ. Οοοροίυβ ΣΟΙ ΑΒ οἡ οἷ. χχὶχ. 21: “Ἐν 
Μετοάδον σαν Φομοϊαο τίη ἔγθθάοιῃ, δπὰ ἔμπα ἤτδς 
Ἰαοθ οἵ δομποὺῦ διμοῦςβ ἴδ6 Κίηρβ. ΕἙΓΙΟΡ, 
816] 88 χγοδὺ ἴῃ ὑπ κΚίἰπράοηι οἵ Νεοθαομδά- 

ὨΘ6ΖΖΕΓΙ, δηἃ ὉΠΟΟΓ ἴΠ6 Ρογβίλῃ ἀοτῃπίοῃ. (ὙΤῸ8 
ΔΒ 08]. ὉΥ Οοὰα ἴο βἶνθ οομμδπαὰ ἴο ἰοαὰ 
[2.1 πων Ὀδοὶς, ὑδδαῦ ὉΠΕΥ ταϊρηῦ τορι} [86 
ἴθαρ]6. 8581} ΒΙσΒΟΙ στε [6 ΠΟΤ οἵ [βγϑοὶ 
ΨΆΘη {ΠΥ ὈδΟΔΙΩΘ ἔσθ, ἀπά ὑπο ῖτ ̓γοβίβ ἀβϑατηειὶ 
186 ἀϊαάοη), 88 ἃ βίῃ οἵ ὑπ [ϑδαάοιῃ οὗ Π 6 Ρθορῖο, 
δηὰ ἴΠ6 γα] ἴο5β δὰ θδοοπθ ατοαΐῖου {Π|8ῃ ἰ 6] 
ἔι 6 Ὑ8, 85 Θῃπουποθὶ ἴῃ Ὠοαῦ. χχχ. 86. ὁπ ποδὶ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ τὰβ ἰδ 80, θη οὐἱ οὗ αν Β Ποιι88 
[68 ΠΟΙ ρτὸν, ὙΠΟ βεὺ ἴῃ 8 Ῥ6ΟΡ]6 [166 ἔτοῃλ 
41} βανεσυ, σι ἰο βαθάυποα Π6ῖ]Γ δηθιῃῖθβ, δ 
τοηἀογοᾷ ἴῃ6 Οδῃ 1165 βυθοῦ ἴο [βγΓ86ὶ, 8, 
ΟΧΧΧΊΙ. 18-18." 

6. ΤῊΘ ἧΔΥ οἵ Φεβοναῖι, Κ]ϊοο ἢ ΤΟΣ 8, “18 
ποῦ ἠυάρπιοηῦ πῃ ὁπ μοϊηῖϊ οὗἨ [ἴπι6 δῃαὰ ἀθβίγαο- 
ζἰοῃ οὐοῦ (86 ὙΠ0]6 μοαξθη που] .᾽᾿ δπὰ π6ῃ ἰι6 
ΘΟΠ ἾΠΏ6Β : “ΤῊ6 ἀΔΥ οἵ οιονδὴ 18 ἃ Ῥογοά οἵ 
ἱπἀοβηΐϊϊα ἀυγαΐϊίοη, ἴθ ἔθ σοῦτϑο οἱ ψῃΐο] (οι 
Ὑ1}} Ρυμ δ τὐῦ Ἰαάρτησπῦ δηπ ἀθδβίνι 0 ΑἹὶ 
Βοδίϊθη πϑίϊοηϑ ἴῃ 8 ο65810ι), ᾿.ϑὺ ἃ5. ΤΠΡῪ ἤδνο 
ΒΠΟΎΏ ὑπο ὨΟΒΌΝΙΥ ἴο ὑπὸ ρϑορὶθ οἵ αυά, δηὰ 
Ηδ 8668 παὺ ὑμ6 ῖγ (ἰτ6 ἢὰ8 οοῖηθ. Ετοτῃ {ἢ]18 
οἰ πὶ οὗ νἱϑν", 8180, 18 [8:6 δῃ που οθτηθηῦ ΔΙ ΑΥΒ ἴο 
ἿΝ ἀπηἀεϊβίοοά, ἐδιαῦ [18 ἀΑΥ οὗ δοβοόνδῃ ἷ8 αἱ 
Βαηά. Τῇ ἀδγὺ σοῃίϊηυθβ 80 ἰοηρ, [μδ΄ 10 ᾿αβῖ8 
{11}, ἴῃ 116 ἄμα] Ἱπαρτηεπῖ, [ἢ6 “016 ψοῦ]ά, ἴῃ 80 
Ὁ ἃ8. ΠΟΒΌ]Ο ἴο αοά, 8118}} Ὀ6 ἀρδίτογοίι ; Ὀπὶ ἰΐ 
ΠΟΠΒΙΔΏΓΥ Ὀορπ8Β 8,6, ΜΉΘ ΔΠΥ͂ ῬΑΓΟΟΌΪΑΥ 
ῬΘΟΒ]6, οὐ δεύουῃὶ οἵ {πδΓ τῃϑ]θνοϊθποθ τπδ)]- 
[οοίοα ἴο ἢ Ῥεορὶο οὗ αοἄ, [4118 ἀπά ϑγ [ἢ τὴριῖ- 
Θοὰ8 ἀοοϊὴ οἵ ρογάϊουη. Ηδρηοο ἴῃ ἀδὺ οἵ 
δοβονδῖῆ ἀροΣ ἴδθ Πμοαῖπθη ὨδίϊοΩβ 88, ἴῃ ἴπεὲ 
ΒΟΡΘΙΔΙ ΡῬτοΟρ οΐοθθ, ἃ αἰβδγεινὺ ἐσγγππι5 ὦ {ι0, 
ΔΟΠΟΓΪΉΡβ 48 ΠΟΥ σοῦ ἴο {Πϊ8 οὐ ἰῃδὲ Κἰμὰ οὗ 
τοϊαςοη8." ΟἿ]Υ ἰδὲ τηυβὺ ποῖ Ὀ6 οψογ)οοκοὼ, 
τῃδῇ ἱπ οἰ. χχχ. 1 84. ποῦ ἱπάοϑὰ Εργρί δίοῃμθ ἰ8 
ὀοπ οτηρ αἴθ, Ὀὰϊ Ἔργρὲ ἴῃ [5 σοηπαοοῦοη ἱἢ 
᾿ιϑαί θη παίϊοῃϑ ; δῃὰ γοῖ, [Πδῇ ἰὕ 18. ποῦ {Π6 ἀν οὗ 
ἡυμφιποηῦ ὕροὴ 411 δῃς-ὑμβδοσγαύο ΡΟΥΘ ὑπᾶὺ ἰδ 
ἴο Ὀ6 ππαογβίοοα, 88 δΙτοδαν Η ἄνογ1οἹΚ ΤΠ 868 [86 
τορδοῦ 860 [18 βϑμοσαὶ ἰάθα οὈαἰηΐμρ' το] ζαϊίοι; 

[αΐ 88 (86 ἐπιθ οὗ εγυβαθσα 88 οοχηθ, ἔπ6 [1126 
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ψθθη Ἰυὰρηιοιῦ μδὰ Ὀορπῃ δ (6 ἢουδο οὗ ἀαοά, 
80 186 {ἰπὴ6 ταϊιϑῦ ΠΟΥ͂ 6 ΠΟΔΣ ὙΉ6Ὼ [818 νὼ πός 
οἵ Ουὰ 8}8}} σὸ ἴοτι Ἔροπ [Π6 Ἀοαῖμθη. Πϑηρ- 
Βοος; δηὰβ Πόσο ἴΠ6 ἑυπηάἀδιηδηΐαὶ! ῬΑΒβαρῸ [ῸΓ 
[μκὸ χχὶ. 24, αμὰ ρμοϊηΐβ ἴο 8:6 ΟΥ̓ΘΓΓΙΤΟῊ οὗ 
[6 Βοτηδῃ ΕἰΡΙτΘ,---ἴ6. ““τησπηϊαΐη " Οἢ τ88 
ἴο Ὀύ οαϑὶ ἰπΐο ἴπ6 βο8 δἴϊαγ ὑπ6 Βχ-.ῖσοο οὗ 86 
Φεν 8}. ρθορὶθ ψὰ8 τΣπογεὰ (Μαῖξ. χχὶ.), [86 
“τὴ  γγ-ἴγοο " ΠΟ ψγὰ8 ἴο 06 Ρ]ποκοὰ ὑΡ 
81}} χεπηονοα ἰηΐο ὕπ6 868 ([Κ6 χνἱϊὶ.). 

7. Α8 1η 186 Κίησάοηι οὗ ἴγτο, οἢ.. χχν ϊὶ., 8110- 
δἷοη 88 τηδὰθ ἴο ἃ {πη οὗἨ βδογθάῃθ88 ἘΡΟῚὶ [}6 
ΒΟΙΥ τηοὰηΐ οὗ αοά, 80 ὑπθτθ νγ88 480 [ουπα ὮΏΘΓΟ, 
ὉΥ ΜΑΥ οὗ 5. 1 τπ46, 8 Ὀτίηρίηρ ὕο ΤΟΤΔΘΙΏ ὈΥΆΠΟ6 
οἵ Βάεπη, δηὰ εβρβϑοίδ!]ν οἵ ἴδε ραγάθη οἵ Οοά. 
ΤῊΪ5 τοϊγοθβροος οἵ ρδγϑάϊβο {ὉΓΏ18}.68 6 δεαι- 
ἑαεαΐ, 0}16ὸ ϑἰαπἀατὰ ἴοΣ 186 Ο]α Τοβίδιηθηϊ του] 
ΦΘΠΘΓΑΙΥ͂ ; ἤΘη06 ὙΠῸ Αϑδυτία, δηα ἴῃ σομηθοίοη 
Τπογο ἢ 1 τοΐδσοηοθ ἰο σγρί, ὙΒΙΘῺ δὰ ποῖ 
ἴῃ βδθ ᾿ιἰἰβίοσι οὶ ροβίοη 88 Ἴτθ, 10 Ἄρρτο- 
ῬΓΙΑῦΘΙΥ Ομ 68 Ὀδοῖ ἴῃ ἴῃ οἢ. χχχὶ. Αβ ἴῃ 
[86 Νον Τοϑίδιηθηὺ 81} 18 τηθδβιιγοὰ τὶ ἢ Ἀθάνθη, 

᾿ 80 ἴῃ ἴμ6 Ο]ὰ ἸΤοδίδιημοπίὶ τ Βδῦ 18 ΟΥ 88 “]ΟΓΙΟΊΒ 
ὌΡΟΣ Θαγίῃ ἰ8 τηλὰθ ἴο Ποϊ]ὰ οὗ Εάδη δηὰ ρδγδάϊΐβθ. 

8. Ομ ἴδ6 ἀοτγιναϊϊζου οὗ [86 ψοτὰ ““5}60] "Ἱ 
[Π6ΥΘ ΘΟΠ ΘΕΒΘΑ]Υ͂ ῥγαναῖϊβ ἃ ρτοαΐ αἰνογεὶ Υ οἵἉ 
ορἰηΐοη. ΕῸΥ [86 Ὀ1Ό]1ςΑ] 1ά68, ἘΌΘῚΥ [86 8ὶρ- 
πιβοαίϊοη οὗ ἐῃ6 πογὰ ἰῃ ἴῃ Ο]ὰ Τοβίαηθηΐ, {818 
ΟὨΪΥ͂ 15 ἴο ὑ8 Ἰδαγη θα ἔγοιῃ {818 τηδιῦον οὗ εὔγτωο- 
Ἰορῖοαὶ δομίγονασβυ, ὕμαΐ 88 Μ61}1 1886 ἀεσινδίϊοη 

ἔτοτα μοῦ, ἴο 06. ΒοΙϊον (ἐμοτείοτα ἴογ δ), 

βίποα ἰδ ρμοϊηΐβ ἴο ““ ΒΟ] ον ίηρ, ᾿ δηὰ πὶ 80 [ἌΓ ἴο 
[6 στάντα, 88 ἴῃ ἀογίναίζοη ΒΟ. ΗῸΡ[6]ἀ δαορίβ 
ἔτοχη : ““ἴο δίῃ Κ ἀονγῃ," δπὰ : "ἴο ρῸ δΔραγί ἴτοτὶ 
ΟὯ86 ἀῃοΐδον," ἰδογοίοτο: ϑιηκίηρ ἀΟΨΏ, ἀρρίμ, 

᾿ΔΌΥΒΒ, δηά : οἱοῖν, ΒΟΙ]ΟΥ, ΘΙΩΡΙΥ͂ 8Ρ866--- 815 6 
[6 Ὀυτγίης δη (86 Ὀεὶηῃρ 'π ἴΠ6 ΒΕΡΌΪΟἾ ΓΕ οδη 
06 ΤΘΓΘΌΥ οχργεββοα--- οὶ αἰἶκ ἀνα] ἴῸΣ {86 
δἰ ττηδίίου, [Παὶ 5.601 δηὰ [ἢ ζταῦε ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1688 
τὰ ἰοσοῖμοσ, ΤῊΘ ἀοτγιναϊίοη, οὐ {86 ΟῈ᾽ μαπά, 

ἔγοιῃ ὀκεν᾽, ἴο ἀθιηηδηά, ΘΧΌΓΕΒ868 85 ἰ0 ϑ3'[80] ΟὨΪΥ 

δῇ σοηδιλιιιῦθ8 σΟΠΟΓΑΙ]Υ͂ [818 ῬΟΘΥ δηἃ ΤΔΉΠΘΓ 
οἵ ἀραίῃῃ ἴο ἀθιμδηά ἴοσ ἰΐϑο ἢ 1 ἰηϑαιδὉ]6 
ἀοδίγθ 411 ᾿ἰνὶπρ Ὀθΐπρθ (οοΡ. 88. ν. 14; ΗδΔὉ. 
δὶ. δ; Ῥγχον. χχυϊ!. 20, χχχ. 16). Α8 ἴο ἔοστχ δὴ 
ἱπδηϊνο νοῦθδὶ δυδίδη να, [ἢ6 86 οὗ ἴ.6 ποτὰ 
Ῥ6]οησΒ Ἡρμ λον ἴο [86 κατ Ἰδησύασε [8 

8 οὗ ἴῃς ΟΙὰ Τοβίδιηδπΐ, ΤΠ Θη66 ἷ8 ο Ὀδ 6χ- 
Ῥἰαϊμεαὰ 1Π6 εἰγουχηδίδηοο ἰπδὺ 10 ΠΟΥΟΡ βίδηα 
τὶ 0} 6 ἀτίῖο]6. 5260] τ ενὴν 88 ἴΠ6 ἀρργορεῖδ 
οὗ 411] στασεβ. ο οουἹὰ γϑηίυγο ἴο ἀθὴγ [18 
δϑδροοὺ οὗ 186 τηδίξεσ, δ Ἰοαδί [Ὁ πο 8180 δῃηὰ 
824 οδεαρίετβ οἵ ΕΖεκὶθὶ ἢ 1Ὁ ἰ8β [09 ὈπίγΘΓβΑὶ 

γα, ῬΏΙΟΙ 8115 ἀονγῃ ἴο 186] 8411 Θαυί]ν 116, 
ΟὟ Πἰρ ἢ Βοθν ον ἰὉ ΙΠΔΥ να στϑδομοά, μοννονοῦ 

τηαρτ βοοηῦ ἰδ ΤΩΔΥ Πᾶν ἤεθῃ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ ψ ] Δ} Ε]Υ 
ἰδ ΙΔ δᾶγῦο ἴουσηῃς. Βυΐ την ὶ, 4180, 88 Ξ86ο] 
δῃὰ [Π6 στανα (3) ΒΟΙ 6 ἸΤΉ 68 ΔΡΡΘΆΣ ἴο ΔΡΌΤΌΘΟΣ 

(ΘΟΙΏΡ. 8180 188. χίν. 11, 156), ἴο οονοῦ ὁῃ6 δποῖδοσ, 
16 τηυδῦ 81}}} ηοῦ δ ονοτὶοοϊκοὰ ἐμαὶ [86 ζτϑῦο, 
ΤΩΟΤ ΘΧΘΟΙ]Υ͂ ΘΟ 5: οΓοά, 18 ΟὨΪΥ [86 Θηίγαησα ἰπἴο 
8:60] (8. χυ]. 10), ΨΨΏΙΘΙ σΟΥ ΔΙ ΪΥ, 88 ἰδ 18 δσου- 
ΤΠΊΟΠΙΥ͂ τορΓοβοη θα, ΚΘορδ (86 τ οὗἁὨ [ἢ6 ζτανε, 
ἰῃ βὲπὸ 88 Ὑ76}] 88 ἱπ ῬΑ ΟΌ] ΑΓΒ (Ἢ 5", 
αἢ. χχχίϊ. 28); [ὁ 8 [86 οδιτγίπρ οὐοΣ οὐ {δε 

γα ἴο {Π6 Ππἴατο δἴδίθ (8116 τ6 ζτανθ 88 ΒΏΘὮ 
18. 5811}} δἰνιαγβ βοηθοί ίημ ἢ6γθ). [Ἃ1{ ἰβ αυϊΐο 
ΓΟΟΟΠΟΙ]Δ016 ΜῚ 1818 ΤΕρΡΤοβοη ἐδ οη θη ΒΒ60] 
ὧς οοποείνοα οἵ 88 ἃ ἸοοΔ  γ, δηὰ ἱπάθοα 88 ἃ ἀθὲρ 

ΔΌΥΒΒ, ͵υ8ὲ 85 {Ππ6 δίδπάϊηρ ἔοστῃ οὗ ΒΡρδϑοὶ : “ἴδ 
ὅο ἀοντα," ““ἴο Ὀ6 τόν ἀονῃ," 8 ὑπόποα οχ- 
Ἰα] θὰ 88 δαιϊναϊθπὶ ἴο Ὀοὶηρ οοπδίρηϑα ἴο ἔλθ 
ἸΡΕῚ ΤῊ οοοδδβίοῃαὶ ροοῖϊς 6] ποατίοῃ οἵ [δὲ 
[αϊαγο ταιϑὲὺ ΟἿΪΥῪ ποῖ δ ΦὈΓΙΠΊΔΠῪ ἀοστηδίζεα 
ἰηΐο 8 δοῖιδὶ πηι θυ - ποτ] ἃ τ] ραΐοδ, τίνα, εἴς. 
(ΦοὉ χχχνὶϊ. 17; 8. χυἹῇ. ὅ 84ᾷ.) ΤῈ ρμοίηρ 
ἀονῃ οὗ [86 ΘΟΤΩΡΔΩΥ͂ οὗ Κοταὴ (Νυχ. χνὶ. 80) 
8 οὔθ Ὑμδῦ ἰ5 Βοαϊίηρ Ὀοΐοτε ἴΠ6 τσὶ ὕογ᾽ 5 τη : 
δηα ποῖ 80 τη οἢὶ [86 ἸΟΟΔΙΣΥ οἵ Ῥα]οβμο, τοὶ 
ΔΒ ΓΟ ἴῺ ρτοίίοοβ δῃὰ σαν ΓΏ8, οὐ [6 ἀετγίς- 
πο88 οὐ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΝ ΤΆΤ ἱομπι-νδυ].8, τ86 
Β.}}} πο88 οὗ ἴπ6 Εἰσγρίϊαπ οαἰδοο Ὀ-του]ὰ. Τ86 
ἸΠΥΘΓΙΟΥ δηα ἰητηοβί ρασί οὗ ἴπθ δασί]ὶ (οἢ. χχνυΐ. 
20, χχχίὶϊ!. 18), ΒΟ σΟΥ, 18 ποῖ {16 Θαγ  ᾽5 ΠῈΣ 

τεβίοῃ 88 δύο, δαΐ ΓΡΏΓΡΙ Οἰδεν 18 [μ6 860] 
“ὁ Βρῃθδαί " (86 υῃάεογρτουπῆ, οἕ. χχχὶ. 14); 
(μᾶὺ 18, ῬΑΓΕΥ (6 σοῃίγαδὶ ἰὸ ἤδανθῆ 88 [δ6 
Τορσίου οὗὁἩ [Π6 αἰνίηθ 116, ῬΑΓΟΥ [86 αἰδιϊηοϊϊοα 
ἴγσοτῃη ἴδ δυτίδοθ ἰυσχποὰ ἰοταγὰ ἤράνθη, ἴῃς δος 
οὗ [6 δαγσίβ. οΟιΐϊ οἵ (μδ΄ οοηϊγαδί, ἴῃ ψΔΊΟΝ, 
ΒΟΎΤΘΟΥΟΙ, [06 ΘΑΥΓ 6180 δηὰ ἰΐβ 11 πανα {μοὶγ 
Ὀΐδοθ, δηᾷ 5801}} τζοσα ἴῃ δοοογάδῃοα ὑι τὰ {Π15 ἀ153- 
Οὐἰποῦΐοη ἴχοσῃ ἴδθ δασίν 116, χησϑί 560] δπὰ 
δὶ 18 σοῃπροίρα ὑμογον ἢ θ6 υπαοτβίυοάᾶ. Τῆα 
ἀοαῖῃ ἴο  ἰοῖ Ομ6 ἰ8β Βυγγοπαογοά (οἢ. χχχὶ. 14) 
ἷθΒ ποῖ ΒΙΠΡΙΥ ἃ μοὶπρ ἀονγη, ποῖ ΔΒ Ἰδίίος, 
Ὀυΐ 88 Ριιηϊδηχηθηΐ [ῸΣ βῖη, ἴ6 δος ΘΟηΒε- 
αθθη08 οὗ [Π6 ποραίίοιῃ οὗ ἀοά. Οοπῃδίἀετοὰ 85 ἃ 
βία, ἰῦ 18 [6 οοῃίγαϑῦ ἴῃ γοβροδοῖ ἴο αΟ(, 88 σΌΓΒΕ, 
48 αάρστηοηΐῦ ἸΡΟη [86 5ἴηπου  ἤθηδ6 [86 οοπέγαδὲ 
ἴῃ γτοϑροοῦ ἴο ἰ᾿ἰΐα 48 αἷν!θ, 848 βαϊναϊϊοη δηΐὶ 
ὈΪοββοάηθβθ, αυὐύδὴ ἴο δὔθυ αὶ ρου το; διιὰ 80 
ϑηθ6ο] μοβὶβ ἃ σοπογεῖθ, ἱπά νι] Ὀσοϊοηραίίοη 
οὗ 116: (6 ἀοδὰ ἃτὸ τεργοβοηϊθαὰ ἰῇ Ἐζεκὶοῖ 
(οἢ. χχχὶ.) 85 ᾿ἰνίηρ ου ἐπα ἱν] ἀ08}}Ὁ δα 1 8 
Ῥαεβάροδ 5: ἢ 88 ὕ8. οἷν. 29, οχὶτὶ. 4, δηὰ οἴδοσβ, 
σοΓίδ ΠΥ ἤάνο Γοβρθοΐ ἴο {Π6 θαγί]γ 116 ἴῃ Ἐς 
Ὀοάνγ, ψὩ0ἢ 108 ῬΌΓΡΟΒΟΒ πὰ τη εγία Κη, ἀοΐηῃν 
δηὰ ὑπ Κίηρ, Κπον]οᾶρε αὐνὰ τυϊβάοπι τοσοίῃογ, 
ΕΟ]. ἰχ. 10 (80 οὰσ [οτὰ Ηἰπι86} ἴῃ Φοἢπ 1χ. 4 
ΤΆ 68 δοσουηῦ οὗἁ ἐδ ἴον Ηἰβ ἀΠ]ζοποο 'π πψοσκίη 
ὙἘ116 ἰη ὑπ 68}}). Α5 ἰδ ἡ θδυὶ ἴῃ ἃ τη0 
ὈΟΑΥ ἰ8 ΟΣ 811 τθῃ ἃ (τοι Ὁ] ϑόῖηθ, ροοσῦ, δηὰὲ 
ΒΟΙΤΟΥᾺ] ὑπ πα, 80 σεγίδ᾽ ΠΥ {Π|6 δ νδποίης ἀΘΟΔΥ 
οὔ 6116 ῬΡΟΎΘΓΒ οὗ 11{6, ψ τ ὑπὸ ἀἸδβοϊυτῖοι οὗ 86 
πῃΐοη ὈΘίΘΘἢ 8011} ἀπὰ ὈΟΑΥ͂, ΠΘΟΟΒΞ ΤΥ ὈΘΟΟΙ6 85 
αἰθβοθοθ, ἱπηρούθησθ, δὰ ἡ Πάτα οὗ {μεν 

16. ΘΠΘΓΥ ἴῃ Γοργὰ ἴο ἴΠ6 δρροϊηϊθά βρβοσε οἵ 
δοϊΐοηῃ. Βυῦ Ῥαβϑαρὲβ κα ΦοὉ χχνὶ. ὅ δα., 
ΧΧΧΨΊΪ. 17, Ῥτου. χυ. 11, Ῥβ. οχχχῖχ. 8, ΤΕΥ 
ἴο ἴΠπΠ6 Ῥγϑβθῃῆσο οὗ ἴδ8 ᾿ἰνὶηρ σοα, ἐπτουρσὴ ποτὰ 
[86 δα βαιεπης δηὰ Ῥδδβί πρὶ ΑΔΥ Οὗ 4}} δεῖ ἴδ 
οοηατ ἰυηθα, 85 ἰ8 βαϊὰ πὰ 86 ΖΕ τπδάθ 

ῬδΓΔ]1εἰ τὶ ἢ ΒΠ.60] (οοτηρ. Ματὶς χὶϊ. 27; 1Κὸ χχ. 
88). Τλθ σοηίχαδί, ὑμογείοσο, ἴο ἐῃὴ86 ἈΘΑΨ ΘΙ] 
ὌΡΡΕΙ ΜΟΙ] 88 [86 ῬΓΌΡΘΓ Γορίοη οὗ ἴδε ἀϊνῖηθ 
118 18 ποῦ 1ῃαΐ οὗἨἁ ὠποῖ- Βαϊ δῃὰ Ὀδίῃρ; απὰ πὲ 
88 {110 18 1ἴη9 οοηϊϊημποα οχίβϑίθηοα ἴῃ ϑ'ῃμϑοὶ δῇ 
ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΏΒ Βη84ο-Οχίϑίθῃοσο, αὖ Ἰοαϑὲ ῃοὶ δισοογά- 
ἵὴρ ἴο ἘΖεκὶ6}᾽8 γαρσγοβοηίδιίϊοη : [ἢ ἤθσοθβ ἰπ 
Θ.6Ο] 5ΡΟΔΚ δῃὰ Κπον {πθιηβοῖνοβ 88 ΒΌΘΝ ΟΥΟΓ 

ἰηϑὺ ΟἴοΙΒ, ἴδ], οἷς. Α8 ἴδ οβἰσηαιίοη οἵ 
8860 68 ("5 ) ἴον ἴδ ἀοαὰ ἴῃ {δε ΟἹ]ὰ Ταθιδιηθηὶ 
Εἰπ|6ὲ8 ὁδηποΐὶ ὯΘ ῥγογθᾶ, 8ὸ {16 Δρρεδγδῃοσθ, ἴου 
ΘΧΔΙΏΡ]6, οἵ ϑδη6]} (1 ϑδιη. χχυἹῇ!,), 80 φιι εἶτα 
δεσογάδιῦ ὙΠῊ [Π6 δρίγῦ δπὰ δά άτεβδβ οἵ ϑαπιυοὶ 
858 6 δοίθδ!]Υ ᾿ϊνϑὰ, 18 ποῖ αὖ 8}} Ὀγουρῆϊ [οτνγασὰ 
8ἃ6 ΔῊ ΘΧΟΘΡ ΟΠ, ΒΟ ΘΟ δὶ αἰζεσ [ἢ 6 ΣΔΉΏΟΥ οὗ 
ὑμ6 ΤΠΘΌΔΏ δθοὺ Τί γεβίαβ (Οὐνψ8θ. χ. 492 8ᾳ.). ἴα 
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Ἐδ6 ΟἹ] Τοβίδιηθηΐ, 4180, γὸ τεδὰ ποίῃϊηρ οὗὨ δὴ 
Ἰηδεξηοινο τορϑυϊ το δηθὰ Το ϊπααίίοη οὗ ἐδ6 
μι Ἰἶρ οοππηροϊρα τυῖτλι {Π|ὸ μοβϑοβϑίοη οἵ Ὀ]οοά. 

ε 
᾿ ΤῈ 

οοιταρίίου οὗ [86 βοΒὴ "---ἸαΥ Ὁ Ἰοἵς πἀπάἀφοϊάορά. 
Ὁ 18 ἐπουρῆ (δαὶ [86 στο τηδὴ ἤουμπα ἈΪπη86]7 
“Ἷ1η τοχτηθηῖϊ." ὙΠῸ ἠυδέϊοο, μοννονοσ, [δημθ 
Ρύδθββϑοβ 6 ἐμουρῦ ὑμαὺ ἴον ἔμ υἹοκοα 58:60] 15 
8111} ποῖ Π6]]. 

9. Νεΐβὶοσ (θοτρ. 4) τηαϊ ἰδ 5 οοποογηίΐηρ οἷ. 
ΧχΧχ, 2] ἰο χχχὶϊ. 82, παῖ 15, ἴη6 Ἰουγ οὗ 1.6 
ἄτουρθ βεῖ οὔ ὃν ΐτη, ὑἐπαῦ “ὉΒτουρΡἢ [ΟῸΓ 
ΒΥΤΩΌΟ]8Β [ἢ6 ΟΥ̓ΟΓΓΕΓΟΥ οὗὁἨ ἃ ῬΟΝΘΓΡ δίαπαϊηρ ἰὴ 
ΔηΔρΡΟΙ δὴ ἰο {μ6 ΟἸὨΌΓΟΝ ἰ8 Ἔχ ἱύρα," δηά 
ὑμδὲ ψνμδῦ ἰ8 βαϊὰ 18 ὕο Ὅ6 ἰΔίκ θη “" Θβομβδίο] ρος} Ὁ 
ἴῃ ἃ ΊΟΟΣ 860 86.᾽ Εργρὺ ἰ8 οοῃδίἀετοά ὈΥ ἢίπι 88 
“6 ἃ. ΒΥΤΩΌΟ] οὗ [6 μόνον οἵ Μαρορ," δῃηὰ ὑπάεσ 
ἴ)6 ΟΠ ἀδβδηβ ἰδ οιπὰ “ἃ ὀομα ἱηδίίΐοη οἵ 
Βοιηδηβ δηὰ Ογῃδηβ. μὰ ἤδγ Νοίβὶθγ᾽ 8 
Ὀοοὶς ἀνγε}18 οἱ {86 “" Επβδίδη Ῥδῃηβανίβηι " ΤῈ 
ἔνο ἰαδὺ ΒΥ ΤΏ 0018 τηϊδῦ Ὀ6 {Ὁ]Π]]6 πῃ ἴδ6 ονϑσ- 
ΤΟΥ οὗ Μαρος ““ΟὨΪΥ Ῥτον β οῃ ΠΥ," 80. ὑμαὶ 
᾿ 1μοὶν οοτηρίοία 0] Β]τηθὴΐ ὈδΙορβ8 ἰο ἃ 5011} Ἰἰαἴδσ 
αἴαγο.᾿" 

γερτοϑοηίδίϊοη οὗ 8:60], ἱπίο πο ἐθογο 
οὗ ΘΕΟῚ ΠΤΟΔΟΥ ἴοο τηθοἢ ἱτηρογίοα οἵ 

ΠΟΘ ὮΘἢ ΟἸοΙΘΏ8, 18 ἴῃ ὯῸ Γεβρθοῦ {1Π|6 ἸοοΔ  ἐζίηρ 
οὗ 186 ἴπῆᾶρο, τ ιΐοἢ, ἃ8 ΜΟΙΟΓ 8478, “"ΣΘΙ ΔΙ Ὼ8Β 
ΕἸ Κ6 ἃ ὈΪδησμοά, Ὀ]οοά] 688, 88 ΟὟὟΎ ἴοόγμῃ, ἰῃ [86 

ἱγὶϊ οὗὐἨ 6 ]ἰνίηρ, οὗ ἰμεὶγ ἀθδὰ δηὰ Ὀυγίοα 
6Ἰ]υν -θη." [ω1ἴ86 πὰ 560] οδπποὺ, ἱπάθϑα, σὰς 
σοι εν ὕο {86 ςΟπαἰτἰ0.8 ὑμπδῦ Ῥγεν 81} ἱμ τεβρϑοῦ. 
ἴο Βυτηδη 116. Μδῃη ἰδ δοὰ], Ὀᾳὺ π6 [88 Βρισίῦ, 
ὙΠ Π1ΘὮ [ῸΣ λεΐτη Θοηδί [88 [6 ΡΟΥΘΣ ἩΒοσοὶῃ [6 
6 οὗ {ῃ6 ἱπαϊνίάτιαὶ σομβἰδ[8: τ Ὰ1]16 [86 Βο0] ἐξ 
᾿δῖη ]Υ [ἢ6 δοαΐ οἵ {}αΐ, 85 [6 Ὀοὰν 18 ΐ8 οτρδῃ. 
ἔ τὲ 1ἢἶδ οοπηροῖοα ἢ [16 Υ͂ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 
1 ἐπ ἴδε ἤοβη, σβθῃ βοραταίθα τμογϑίγοτῃ ἰδ ψ}}]} 
ὈΔΟΟΙΊ6 Δ οχίβίθηςα οὗ ἴπ6 βμὲτὶξ, ἀπά ἀομαγίορα 
τε Μ1]] ὨΘΟΟΒΒΑΥΓΪΥ πᾶν 0 06 ἐπουρῶϊ οὗ 89 
δρΐ γί ἴ8, δηαὰ σ8} ΟὨΪΥ ἰπ 80 ἴδ. Ὀ6 ΤοΓηθὰ ““ 801}}8 " 
88 8 ΓΟΓΓΟΒΡΘΟΟΙῦΝΟ 8686 οὗ [ῃ6 ΘΑΓ] ΘΓ ΟΟΥΡΟΓοαὶ 
6 ᾿ὰδ μ]δσθ. Οἱ [9 κἰὰθ ἴῃ 6 ἀδβοσ ρίοη οὗἉ 
88:60] ἰδ σογίδί ἢ], δηὰ ἐβρϑοίδ!]} 88 οομ γϑαϊ8- 
Ἐπ χυδμοὰ ἴσο. 106 ϑαγῖ}Ὺ κὐκὰ δῶρο Ἰἴο, 
ἱκορὲ ἱπ ἀὰ τοραγὰ ἴο ἴδ ϑἴαϊθ οἵ [Ὠ]ημ8 οχϑυηρ 
ἴδογο. ὙΠ} {π6 ροίτιρ ἄονηι ἱπίο [86 στανα, [86 
Ὀσίρηε Ἰογία} 50} συ Ὑδηΐϑι.65 [ῸΓ θη; ὮΘΠ6Θ 
860] 15 με Ἰαπὰ οἱ ἀλγκη 688 δπὰ οὗ [86 βῃδάον 
οὗ ἀεδίῃ (ΦοὉ χ. 21). 116 ἴΠ6 ψου]ὰ οὗ Ἰσὶ 
ἦ8 8 ΟΥωϑησοὰ οηθ, {Π6 τἱἀηἱρἢῦ τερσίομ οἵ 5160] 

88 ἃ σοηῃζηαβοά ἱπίοστηϊη σι πη ρ οὗ δ ὑϑύβη 665, 
ας (Φοῦ χ. 22). Βυϑγ ε, 80 τορϑδίϑα]ν 

ἀοκὶριιαῖοα “ Γἰπ}}}} Ὁ ἡ πῃ 818 σΒαρίου οἵ 16], 
Ῥροοϊηθδ ΤΟ 0}]688 ἴῃ ἴΠ ρτανα; 80 ἴῃ ΡΒ, οχνυ. 
17 106 ἀοδβὶ ροὸ ἀονῃ ἴο 8116 π06, ἴο 8111} 688 
(ςοΡ. ΡΒ. χαὶν. 17, χχχὶ. 18). ΤῊθ οχργοβϑίοῃ, 
ΒΟΥ͂Σ, οἵὗἁ ““Ἰδηὰ οἵ ἰογρεύι! η688,᾿ ΡΒ. ΥἹ]. 
12, πλυδὶ ποῦ Ὀθ6 ονογϑίσοίο ρα, [πουρὴ {πὸ χσεΐεγ- 
ΘΏΘΘ 18 ἴο ὃὉ6 116]4 ἴᾳϑι ἴῃ ψΣοἢ ἐδ 18 βαϊὰ ὑπαΐ, 
85 Οοἀ 88 σίνεη [Π6 δαγίβ ἴἤο ὕπο σἢμ]άγοῃ οὗ 
ΤΏ ἢ (ἘΒ8. ἐχν. 16), 8ο [6 τηδηϊίοβίαίίοη οἵ Ηἰδ 
ψΟΠάοΥ- ΜΟΥΚίηρ ΡΟΕΙ δηὰ σὶρ θοῦβηθ88 ἰδ 
Ῥτγοπιϊδεὰ ἴο {θὰ οἡ 186 δαγί ν}}116 [ΠΥ ὅ16 ἴῃ 
ἴῃς εβ. Νοὶ ἴἰπὰ {δ6 ποδίποι τοδίου βίο 
βδεηβα, Ὀιυΐ (ἸΓβ Ο] ορ 81} Υ, ὨονοΥοσ 8[1}} οἡ (6 
[ΘΙΏΡΟΙΔΙ 5146, ἴ86 Τπουρηῦ ἃ8. ἴο 18 ἰοστη γγ)88 
γντεβοι ρα ἴῃ ἰῃ6 Ο]Ἱὰ (Ὀνοδηδηΐ. Απὰ ἴΠ6η66 δΓα 
ΒΌΘΝ Ῥδδβαροθ 88 Ῥβ. νἱ. ὅδ, χχχ, 10 [9], ᾿Ιχχχυῆ. 
10, 11, οχν. 17, 188. χχχυί!. 18, ἴο ὍὈ6 ηάοι- 
εἰοοα. ΤῈ ἀοδὰ, δοιογαληρὶν, δῖα ἀομπθ (8. 
Ιχχυχυῖ δ. δ); ποῖν δίαῖο, 5ῃθοϊ, 18 ψἰ του ἃ Ϊ8- 
ἼΟΓΥ (ὁπ ἴΠ6 ΟΙΠΟΙ Παπὰ, οοηρ. 1 Οογ, χν. 19). 
Βυΐ ἴο οομῃρ]οῖα ΟἿΣ ἐὐον τὰ οὔὗὐἠ 186 ΟἹὰ 
Τεοίαπιθπὶ ϑἢ.01, ὑ86 οἰ οὶ δά5 δ ποῦ ἴο Ὀ6 
ονοτ] οοϊοὰ, (δαὶ 18, [π6 1Ἰάθ8 οὗἨ ΓΕΟΟΙΏΡΘΏ8Θ ΘΟΠ68 
Ἰπογαῖπ ᾿ἸΚονσβο ἰῃΐο οοποϊἀοτγαϊίοι (οοΡ. οἷ. 
ΧΥΧΙΐ, 23 64.) Τῇδ ΨΟΔΪΥ ἀγὸ {μοτθ ραϊμοχοα ἴο 
Ἱποὶνγ ἔδίῃοτθ (θη. χχν. 8, χχχν, 29, οἴς.). [1 
ἷδ ἃ πιοᾶς οὗὨ Τεργεβοηϊαύίοη ἢ ἢ ἱποί θη 4}}} 
ΤΟΙ 65 ἃ ΥΟΙῪ Του ίηρ 1] υβίγαϊί οι ἴῃ [06 ΧΥῚ. 
22 [οὐ 10 ῬΟΟΥ, γῆ Ὧ688 0 Ὀτγοΐδεξ ἴῃ ἴη6 ψου]ά, 
ὙΠῸ 18. 8ὴῃ δυ]οοϊ, [ογίοσ, θη ἢ6 18 βαϊἃ ἴο Ὀ6 
τοοοϊνοα ἰπΐο ΑὈγΑμ τὴ 5 Ὀοβοθ. Τῆς τὶν υΐθουβ 
δηδίομβοα ΔΝΑΥ δηΐοβ ἰηΐο ρβεθοθ, πὰ τοδίβ 
ἐδογοίη ἀροῖ [6 ἰουπάεϊίοη οἵ (ῃ6 στανα (188. 
Ἰν1]. 1). ΟὟ ἴὰ  ψὶἸῸ [06 8οὺ}, ἤθη πἀποϊοϊμεά 
οἴ πὸ Ὀοάγ, δου ἰαῖκοβ Ὁ͵]δοθ ““δῃὴ ἱποϊεοῦῃδὶ 
Τογ ἴηρ οἤοτγι ἴο ΘΟ ΒΟ]  ἀαἴο 1086] 60 ῬΟΓΘΔΙ]Υ ἡ 
{Βκ0Κ)--- ἰὰθ εὐηδθα ΒούόναΣῦ, Ὀεΐηρ πόδ Ὁ Ϊ6 οἵ 
δεΐῃρ οοπίοπιρ᾽αίεὰ ἀρατὺ ἔγοτι [86 βοῦϊ, πο ἢ 
ων ἢ πδτὶ 118 ἡπαϊνι ἀυα]}γ, ἐμ ΓΘΙΟΓΘ αἷδὸ οί ἴο 
δο Ἐπουρηΐ οἵ “88 50} αἴνος ἀθαΐ ἰηΐο ἴὰ0 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟ ΗΙΝΤΒ. 

Οἱ ΘΒ. χχίχ, 
γέ εγβ, 1-δ. ΤΊ] ο]οθθ ἴ8 πδὰθ ψὶτὰ Ἐμγρῦ, 88 

ὑ πὰϑ ὕπ6 ὈΘΘΙΠΏΣΗΡ 1 Γεβροοὶῖ [0 Ϊ8γ86]. --- 
νν 1 18 Ὑ10Ὸ8 ΕΖεοκῖοὶ ἐδς οἹ ἐδ οουηΐγν οὗ δ18 
ΒΘῸΡ 65 ἀΐδβρταοο" (Ὁ Μ88.).---Ηον οἸθλν 18 σι ῆδΐ 

ΟΑΒοβΒ ἴο Ὅθ βαϊὰ ἴο 18] Τἢδ δά άγϑβθβ 18 
ῬΙΑΙΪΥ νυ τὶτϑη, δα δὴ οσσββδίοῃ πὸ οι ἴο 
ΨΏΟΙῚ ἴπ6 νογὰ 18 ἀϊγεοϊθα ; δῃὰ ποῖ 1658 Ο᾽66}}} 
ἄἀοοθϑ ἰζ βιΐηθ ἰογσῖ ἢ ΨΏΟΒῸ Β0 ΒΟ ρύοη βίδῃὰβ 
πάροδον ἰδ, δὰ ψο, (ποχοίοσο, ν1}} Ἰοοῖς δου τὴ 6 
Ῥυποῖθαὶ! Ἄχοουϊίοη οὐὁἨ πὰ {πΐηρβ ϑρόῖζθη. [ζ 
Ὑ7111 ποῖ Ῥγοοθεὰ δοοογάϊῃρ' [0 τῃη8}8 δαυΐηρθ δηά 
ΟΡἰπίοηβ, Ὀυδ 45 αοὰ ἴπΠ6 Ἰοτὰ ἢ 68 β8αϊμι. --- 

6 Ῥιορμοίίΐο ψογὰ 80 τοὶ (ἢ 6 ΒΌΓΟΙ 88 (ῃ6 
{]8] πιο οὗἨ 1 ΠΟῪ 168. ΘΟΙΩΡ]οὕθΙῪ Ὀδίογθ 8. 
-- ὙΒαῖ 8111} ϑυγνίνεβ οὗ [6 ῬΠΑΓΑΟἢΒ 1108 ἴῃ 186 
τηἱάϑὺ οὗ {6 τΠᾺΘΓΏ 688 ; [ΠΟΥ͂ ΓΘ γυΐῃ8 ὕο ΨῈ]ΟᾺ 
116 ϑδηὰ 88 5.1}} τοζυβοα ὈΌΤΙΑ] |----“" Υ ΒΟΙῈ ὁ ἃ 
ΤΩΟΓΙΔ] Β4Υ : Τἱ8 18 ταΐπ6, ΟΥ̓ : ΤῊΪΒ ΤΟΙ Δ᾽ 8 ἴο τηοϑῖ 
Βαΐ ῥτοβθρουυ, ὙΒΕΤΟ Ὁ 18 ποῦ πα ογβίοοα 88 
αοε'Β ὈΪοβδίη, ΤηδῖκοΒ Ῥ6ΟΡ]Θ βία ρ  ΟἸΥ Ῥτουά, 
5366 ἴδοχο, ἴοο, ἴδιο Ὀ]οββίηρ οἵ {ΠΡΌ ]αἴοπ58, τ ἰοἢ 
ἀδαγχοηδίταϊο ὈΘίοσο ΟἿἿΓ οὐδ, ὑμαῦὺ ποιϊῃϊηρ 18 ΟΌΓ 
τεῦ, δηὰ πο ΒΡ ΟΌΓ ΔΙ προ Ῥσορογῦν " (510 Κ.). 
---Τοθο 0 ἀ0 ποῖ δβθεὶς δὐΐζοσ [86 {πίη ρβ ΜΒ ἢ 
Δ΄Ὸ Δῦονο στεραγὰ {πὸ ΝῚ]6, ΜΏ1ΟῊ ἤἥοτβ οἡ ἴδ 6 
ΘΑΓΊΏ, ὙΠῸ Ῥγθοΐβοὶ Υ δυο ἢ} ΟΥΘ68.--- “Βυΐ [ἰαῖ 
ΤΟΣ 18 4180 ἃ ϑρ  γἰἴιι841 ΕσγΥρΟ ΠΙΑΥ Ὀ6 Β6θῃ ΠῸΙΩ 
ἤον. χί. 8, διὰ {μδὺ 8 ἃ Ρθορ]ο, Κἰησάοτηῃ, δηὰ 
ἀοχηΐηποη ὙΐοΟἢ Π0]48 ἰῃὰ ζοϊζεγβ ὕμ86 ῥθορὶο οἵ 
Οοὰ δπὰ τηδῖκο8 [6 πὶ βίανοθ. ΝΟΥ, 88 ὉΠ ὑπ6 
ατοδῖ Ὦ ἷπ ἴδ β6ὰ ΑὨ Ο σίβὶ 8180 οοπιθ8 ἴο 
Ὧᾳ σομπϑίἀογοά, ΠΟ τἰ 8 5808105. δηὰ 
ΤᾺΘΙΌΟΙΒ ἰμαὺ δὐοῖς ἴο Ὠΐπη, δηἀ 8.6 ἴῃ ἃ ΤΏΒΏΠΟΓ 
᾿ΠΏΌΤΔΘΙΘΌ]Θ, 80 588|8}} [ηΐ8 ῬΟΥ͂ΤΟΙ 4180 δἵζοσ [ῃ 
Ῥτΐμοο οἵ Τἴγτο τεοοῖνο [ηἷ8 ἀοομ, ψ 10} 411 η18 
ΔΠΟΓΟπῖβ, ὯΟῸ ΟΥ̓ ΟΥΕΓ ΘΑΤΙ ἢ σΟμβοίοημοθ Ὦδν6 
ἀοῃα 80 τη οἢ ΤΟῺΡ ἴο δε [αἰ Ὁ]. ΤΏΘη 480 
Μ11 ΔΡΡϑδγ [Π6 ναὶῃ μοῖρ σοὶ [86 ποιδὲ οὗ 
Ιϑτϑεὶ ΤᾺ ΒΟΠ Οὔ Ππ|08 δδϑαπχοὰ 88 ὈΘΙΟηρίπΩ ἴο 
1Π6 τϑοὰ οὗ {πὸ ΠΘΒὮΪΥ ὅσ ᾿" (Β. Β.).---"" δαΐδῃ 
ΒΗΥ͂Θ ἴο 9688: 41] {18 ψ1} Γ ρσίνγα 66, 411 1116 
πη χάοηιδ οὗ [86 ψογ]ὰ δμὰ ὑμποὶν σίοσυ, ἱπου νὴ 
81}}} [ΠΟΤ ͵ὼῸΒ ποὺ 8ὴ βἴοτῃ ὑπδγοοῖ [ἢ ΓΔ ΤΥ 
ἢ]8᾽" (0}}07᾽}8}8)}..---- ΟἿ ΠΟΥ ναΐῃ ἰ8 Τη8 τ νβα 
ἜΤΗ, (31.) --- ὕετβ. 4, δ. Ηἰσῃον 58}}} 
{π6 Βιρμοδὶ 8 ἐδ6 Μοϑὲ Ηΐβῆ. Ἦδς ψῆο δοζηθα 
ἤοῃ ἤοδνθῃ ἷἰβ ὈΪΚΒΟΣΙ ἰῃδη 8]].---“ 1 18. Ὀπὰ 
ὙΠΘῺ ΟἸ]Υ͂ Ὁ:ϊὰ 1088 ὨΘΟΡ]Ὲ ΟΟΠ16 ΜΊΒΟΙΥ ἴο ΙΘΔΥΡ 
μας ΠΟΥ͂ μαὰ 411 οἵ ἀοά, οὗ νοι ΤΕΥ 'τὸῦῖϑ 



80 Ιου τηὰ Ὀοδϑίθα {μϑιηθοϊνοθ "᾿ (510 Κ.).--- 
ῬμΔΡΑΟΣ ἰῇ ἴ86 ἩΠάργθδθ, δὰ ζ96818 ἴῃ ἰδ6 
ὙΠ] ΟΓΊ658. ---ΤΉΘΥ πΏῸ 86 ὑποιηβοῖνοα ΠΡ δ ΌοΥΘ 
ΟΥΒΟΓΒ ΠΥ ΤΟΘ ΣῪ Οὔδογνθ {}|8ὶ ΠΟΥ ἀγὸ [ΓΟ Τῃ 
ΟΥ̓ δῃ ἃ Ἀν ΑΥ̓͂ Ὀοΐογα ΠΟΥ ἀΓΘ ΠΟΙ ΒΟ] ν 68 Αγαγ οὔ δε! 
--Ἴὸ Ἱαάρταοηΐ οὗ ἦδῆονδῃ ἀροὰ {π9 ΡΒΔΓΔΟΝΒ' 
-- ἀϑμόνδὴ δ (ΒῸ Ρ ἰά8, ἃ νεσγ αἰ εγοηΐ οὈ]θοὶ 
ἴτοπὶ Ναροϊθοη Ὀδίογο τἤθιη.---- 8 ΟΥ̓ΘΓΓΠΓΟῊ ἰὴ 
[Π6 ὙΠ ΘΓ 688 δὴ ἰτηαρο οἵ ἃ ἀοδβοϊαίθ τυ ΐῃ. 

γε5. 6, 7. Οοα Ρῃη15}|68 ποὺ 1θο86 ΟἹ]Ρ ὙΐΠῸ 
ΤΟΙ ἀροῦ Βοβῆ, θὰ ὉΠοϑθ αἷθὸ ΨὮΟ δῖὸ βθδὴ δπὰ 
εὖ ἢ ΟὮΘΙ8 ἴο πὰ σοπιοτε ἴῃ ΤΉΘ,.---Νο 
ΠΟΘ] οὗ οα «πὰ πὸ Κπον]οακε οἵ κε]ἴ--- 

118 ἰ8 παὶ σῖνοβ ἴδ)86 βοϊ[“-οοηβάθηοο, δῃὰ ἴδ θα 
οοηβάθηοε ἱῃ τη8ῃ.---Τ 6 Ἰονο οὗ αοἀ ἕηῃ ἀΐνοονοι- 
ἱπρ ἴπ0 ἔαϊϑε δηὰ σοϊϊϑῃ Ῥσορϑβ8. --- ἃ τεϑὰ ἴβ 
ὀνουυ πὶ ἡ ἴμδὲ ἰδ ἰὴ {πὶ8 Μοῦ], 45 τηδη 8 
ἴδυουσ, ἰεΙΏΠΡΟΓΗΊ Ῥγοβρεσί ον, Ὀοδαΐυ, γϑα, τῆ 
ΘοσΡοῦοδὶ 116 ἐϊ86] ; ἔγοτῃη χη πουὲ δ ἀρρολτβ Κα 
ἃ 8[8}Πἰο Δηα 88 ἢ ΤηδῃΥ ψοτὸ πγαὶ Κρ ὙΠ ἰξ, Βυϊ 
νη 1Ὁ ἰδ ΠΟΙΙΟΤ δηὰ Ὀσχὶτ} 6 ̓ τος. )-͵ἼΒυῖ 
[οὐ ΠΟῚ Ὁ 18 510 ἢ) 8 Γερα ΠΊΟΓΟ βυβρίοϊουβ [8 [ὉΓ 
τς Ῥοορὶβ ἴο Ὑ]ϊὸπὶ Οοα δα ρ)]οιροὰ ΗΠ π86], 
δηὰ τπεγον 41} Ηἰδβ πϊϑάομι δηὰ Ηΐβ οπηπῖρο- 
ἴδ 1166. ---ἸὉ 16. ΟΟΥΓΑΙΗΪΥ {πὸ βαγηθ τ ἢ 186 ἀδοοὶϊ 
δα ΒΠΟΥ͂ ΟΥ̓ Οἢ6᾽8 ΟὟ ΓΙ ρ ἢ ὑθοιβηθε8β, σοοὰ Ῥυ- 
μοβ68, πὰ μίοιιϑ οσκθ. Οπὸ οδπποὶ Κοορ μδηὰ 
δα ΒΒΟΌ ΕΓ ἴατ ἐπουρῇ ἔγοπ [ἢ 686. --- Ηονν ΤΩΔΗΥ͂ 
ἃ 0Π6 ἢδ88 ΒΒ {|{ὸ δρ᾿ ἴθ Β ἱπ δἷ8 ΘΟΙ 9016 Π (6 [---- 
ΤΊ (4186 γϑϑι "50 } 1 ΠΊΘΓΒ ἰ) ΟἿΣ ὈΟΠΘΗ, ν᾽ ἢΪο}} τη δίκα 
ΟἿΓ χοΐηρ 80 66 8]6 δῃὰ οἷἱγ Βο] ἀϊηρ᾽ 30 ᾿ηΠΒΘΟΌΓΟ. 
-- “ΤῊ 801 αἴογβ ρίνε ὕο ΟἸ γῖδ ἃ γοοὰ ἴῃ τροοίκ ΣΎ, 
Μαῖι. χχνιὶ."᾿ ({ὺῪΌ0Ὁ ΉἮϊῸῊ1 8}. 

γεῖθ. 8-16. ΤῊ Ἰυάρσπιοηί οἵἩ αἀοἀ ὉΥ 16 Βποτγὰ 
πῃ 18 5 μη ἤσϑηςα [ῸὉΓ ΘΩΘΙΥ͂ διὰ ἔγο πᾶ, τα τὶοῦ 
Πα ΘΟΠΟΌΘΤΟΥ, ἰδηὰ δὰ Ῥξορ]ο. ---δεβοϊαιίοη 18 
ΔΙ ΑΥ͂Β ἃ ΤῊ οὗ μυηΙϑηπιρηῖ. ΕἾἶγβὲ τῇθῃ Ὀ6- 
ὁΟ6 ψγαϑῖβ, ὕβθη ὑπεὶγ το ἰβ ἰδία ψαδίω.- 
ὝΒετα [86 ῬΘΟΡ]Ὲ Ὀδοοῖης γαῖα 88 τὲ Θσοά, 
ποτε αοα οδυβοβ ἴδ6 Ἰαπὰ ἴο ὃδ6 πριϑίθ οἵ ἱΐ8 
ΡΘΟΡΪΘ.-- ὙΥΒΟΒΟΟΥΟΙ ΜΨ1]1 ἤάνο ἰ ταί ἢ6 ΑΒ 
Τὴ 8616 ἈΪΤ 861 ἴο 6 ψΕδί ἢ 88 γ8 [μαὺ ἢ ἰδ, ἱτἢ 
πὶ Θοὐ πιιδῦ ἴδ ῖκο πῇ οηᾶ, 8δὸ ἐμαὺΐ Ὧθ Ἰηδῦ 
Ἰοδση ὙΠδῖ ἢ6 ἢἸΠΊ56 1 8, πὰ δον 5.}}} αοὰ σδῃ 
ἀο 4]].---ΤῊ πιΐπο δηὰ ἰπΐπο, 88 [πε ρταπὰ δοῃ- 
ἸΓΟΥΟΙΒΥ ὙἘΙΟΝ Ἰηονο8 ἴπ6 ᾿νοῦ] 8. ΔΙ ΒΙΟΓΥ.--- 80 
{8 8ὶπ οὗ [δ6 Ῥ6Ο}]6 ἰ8. {ποῖν ττιΐη ; Ὀὰδ ἐΒοιρἢ 
δηοίδηΐς ἘἸΒΙΟΥΥ͂ 18 [11] οἵἨ δΧαΤΏΡ]68, ποθ ΨῈΟ 
ΠΟ ᾿ἶνγ ἅτ ποὶ αἰαροβοὰ ἴο ῥγοῦῆς ὉΥ ὑδμοτη.--- 
“βου ]ὰ ομο ποὺ Ὀ6 δϑιδηιοὰ οἵ δυσῆ 8 ΒρθθοΣ, 
866 1 τηιδὲ 8Ὸ ΒΟ00ῃ Ὀθ σῃδηροὰ 1ηἴο ἃ ραϑῖ---ἰϊ 
ἢδ8 ὈΘΟῚ Τηΐπθ ; δηά τηΐ8 οὔἴθη ὙΠῸ τυ ἢ 80τ- 
τοῦ δ" (Β. Β.) --ΤῊς ἀεδοετίρείοη οὗ {πε οασίὰ 
͵8 8180 ἃ ἀδβοσγὶ μὕϊοῃ οἵ αἀἱνίηο }ιιϑὲ166. --- ΒΥ Τη ΘΔ ἢ 8 
οἵ ἔγαστηθηῖβ δὰ Ἀττον"- οδὰβ 1 1:6 γ6 110 Βα η 18 
οἵ [6 ἀοβογέ, δηὰ οὐδ] 8 κ8 τὶς 58}}}} ροΐηϊ 
ΠΟΑνΘΏΑΓα Ἢ, ΡῬΘΟΡΪ6 ΠΟῪ χοδὰ ὅδε Ὡδγη68 οὗ ΤΘῊ, 
οἵ Κῖησδ, δηὰ βοὴ Ἰἰκα; Ὀυΐ {86 “εοὶ οὗ Οοά ἰ8 
ἸἰΚενίϑα ἴο 6 τοδὰ {ἢ 6Γο.----ΤῊς ἀἰνίηθ 86 880} οὗἉ 
Τοβυία. ---ἼῊ 6 γοδτ οὗ πη] απ ἰπ ὉΒοὶσν δἰ ρηὶ- 
ἤσαμοθ ἴον Ἐργρὺ πὰ [ὉΓ 18 411 848 ΡΠ ΒΒ θη 8 
διὰ ἀο] νογάποε ἔτοτῃ ὨἸρὮ -Τὴ 6 Π688. --- ΤῸ δίαπα 
Ἰοῦν ἷβ ἴο βίβῃὰ ΤΏΟΓο βοοῦγα Δ ἴο ρὸὺ Ῥεγοηὰ 
Ὀοιπὰ δηὰ 1 πιϊϊ.-- ““ Α1}] οἤδηροθ ἰη ἴπὸ που] ὰ 
ἢν ὑμοῖγ Ὀδαγίης Ὁ] πύου οὰ ἴλ6 ΟΠ τ ἢ "᾿(51.). 
-- Ουὐὰ Κποῦ δον ἴο πὶ μάταν ἤγομη) ἐἢ 6 ονδδ οὗ Η]18 
οὟ αὐ ἀα22]6ὰ {ποὶγ ουὐεβ δῃηὰ μο]ὰ ποθι σΒρ- 
ἄνα. --“ Βα ἢ ἰδ {Π6 αἴτη οὗὨ 41} [ἢ υάρτηοηῖδ [δαὶ 
ΔΓ ἰηβίοϊοα, ἴο πιϊλάτανν [μ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ {86 ἔδ᾽ [Ὁ] 
τοι οοηβάδῃοθ ἴῃ δὲ ἰδ Ὠυσηδη, δηά ὕο 80}- 
Ὀἰδηΐ ἰῦ ὈΥ͂ 8 ἥστη ἰγυϑέ ἰη αοὰ " (Β. Β.). 
γα. 17-21. Ὑ διτίου Βευΐοο ματ βοσυΐοθ δ 

ἀὸ 6 Ὺ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Ο βοῦνεβ οὐ ἀοδϑβ ποὶ βοῖῦε Ὑἱ Ποῦ Ρ4Υ.--- 
ΤῊΘ ΤΘΟΟΠῚ οὗ Οὖσ ποσκβ 8 ΠΟΥΟΣ ταδὰθ ΟὨ 
16 στουπά οὗὨἉ τηοτιῖ, Ὀυὰῦ 168 αἰγσαγα οἵ ρζτδοο.--- 
“ΤΒ6 ἀονπηία!] οὗ [6 που]ὰ 18 {π0 ἀεἰ γογαηοα οἱ 
1:86 οοθοη" (Η. Η.). Ὑπμογεΐοσε {ΠῚ ὉΡ γοῦτ 
μοδάϑ, ἔογ ὙΟῸ τοἀδηιρίίου ἀγασεῖῃ αἰρὰ (ἴλικοὸ 
χχὶ. 28).---Βοη [86 στοῦ] Ὀδοοπιθα Ῥοοσ, ἰπδα 
[06 Ὀομθ8 οἵ ἰδπ6 τί σῃύοουβ ἥουτ8}.---Τς πὸ π 
1186 ουὔΐ οἵ τυΐπα. --- οι δί]θμοθ ὕο 8 Ὀεϊδον 
ἴδῃ ἴο Ὁδ Βἰ]δπΐ ἼΡΟΣ ΒΡΘΘΟΉὮ ---]Ἴ  ἰΒ ὙΠ0 τηποΐ 
ΟΡδἢ [ἢ Ἰπού [ἢ [0Γ τι8, ἀπὰ Ηδ αἷ8δοὸ οδῃ ἀο ἴΐ.--- 
Ττητδ συ ΕΥ̓͂ ἰὰ [86 ΜΟΥ] δηὰ ἰμ6 οἴοσπδὶ ᾿ς ἴῃ 
το απο ΓΥ, ΡΒ. χχὶϊ!. 6. 

Ου ΟἿ. χχχ. 

γαβ. 1-9. “ΤῈ ἱπαρτηοηῖδ οὗ ὅοιὶ μ6585 ἔτοαι 
Ηἰδ οὐσηι ῬΘΟΡΪΘ ἴο Οὗ. ῬΘΟΡ 68; ἤδῆοα ἴΠ6 ἀΑΥ 
ΟΥ̓ ἴδιο μιοδύμοη οουἹὰ ποὺ ὃ6 ἴὰγ οἵ " (Οο00.). --- 
Ῥεδραὶσ 0 ν]8, ἢορὲ "αΐ!8.--- αὶ ἀΑΥ ἴῃ αἰουάὰκ ἰ5 
ΑἾθϑο [86 ἀΑΥ οὗ ἀδαῖῃ; [86 οατίβ 18 βγοιμάρα 
ἤγοτῃ ἴδ 6γΥ9, 8πἃ οβϑρϑοὶδ!]γ ἤδη ἤγδῖ ἴδε ἤεανθὴ 
85 Ὀδθὴ δογεγοὰ ἴο [86 δρίγιῖ. ᾿αγκοπθ ᾿πθῃ 
Τοῖρη8 ὈΘΙΟΥ, ἀπὰ ἀῦοσο Ηον ἀδγκ, ἱμεη, ἰ8 ἔπε 

γε}--- Βα ὑπ|ὸ8 δ8.θὸ τηϑὺ Ὁ δι ΒΓ] 688 ; 
πω ιθε ΤΏΘΓΟΙΥ βοθ8 Ὀοΐογα ὑ8 61 88 πο Ἰοιιὰ Ὠϊαδὶ 
Ὀοΐοσο ἴῃ ουἱνουγεί οὗ [86 ΓΒ ἀΟΓβίοσῃ.--- ΕΓ. 
4, δ. ΜΔΩΥ ΟΥ̓ΟΓΒ ΔΣῸ οἀστὶϑὰ δἱοὴρ ΜΊ ἐδ [8]] 
οὗ οὔθ. ἴὴ ὙΟΥ πυδατηοηΐ ἐμαὶ ἴΑῖκο8 ῥἷδος ἴῃ 
[6 νοῦ], ὈοΒοΪὰ δ {06 δηὰ ργεϊαὰθ οἵ δε μπα, 
τηδηῦ ἩὩοΝ 18 Ὅο Ὅ6 Ἔχοουϊδα οἢ [6 Μοσ]ὰ.--- 
ποῦ τἱϊὰ [πὸ βίπποῦ ἱτητηραϊδίοϊν, γεῖ οἢ ἰδ 
ΔΙ ΏΠΘΥ, δηᾶ ὑποσοΐογο {πγουρἢ ἐΐπ6 δἰ ΠΣ ἢ15 οοπι- 
Ῥϑηΐοηδβ 814}} Ὀ6 Ρῃπίδῃοα.--- ογα αοα δέγῖκοβ 
[86 Ὀ]οῖν, ὕΒ6γὸ ποῦ ΟἹ]Ὺ [8 [86 ΒΩ σ νης ἢ 8 ρεορὶς 
ἨΔ ΚΟΒ, δπὰ νὴ ἢ τ] σἢ ἰξ τα κ68 δ ἢ ἃ Ποῖϑο, 118 
ΜΌΣΚ δηὰ μαὶπ Ὀτουσης ἀονη, Ὀυΐ 6]8δὸ ἰανν δπὰ 
ΟΥΟΣ δηά ἐπδῦ ἩΠΟΓΘΟῺ 4}} Γεδῖβ ἀγὸ ΟΥ̓ΘΓΓΟΤΤ. --- 
γεῖβ. 6, 7. Ηονν Π6]}016695 τὶ ἢ 41} 18 ἀρριἰδθσεα 
ΤΊΔΥ͂ ΟΠ ὑμπαῖ τγγχα8 Β6Ι [1] ὕο ἃ ῥγοόνα ἴῃ ἃ πίρδι! 
Μὰν Οοἀά Ὀδ οὖν ΒΟ6ΙΡ, σῆο [88 τηδὰθ ἢδήνθῃ αὲνὰ 
ὀΔΙΊΉ. --- Ἴἴ ογ, 9. Ἐνοιγιηρς ἀοοθ ΘΟΣΥ 8 85 8 
ΤΘΘΘΘΏΡΟΡ ἴον Θοὰ ; ἴτι ῥρδσίου δῦ Ηἰβ ψονὰ, τ ἢ 
ΒοπῸΘ οδηηοῦ Ὀ6 Ὀοπηὰ, Ὀπὺ δοσοτῃ ] 81165 ὑπαὶ 
ὙΒοτοίο ἰδ ἰ5 δϑῃῖ.---οὐ᾿Β δεὰΐ οἵ Ἰυϊρτηεηὶ 
δἰδηὰβ δ᾽ γαν8 ΔΙΊΟΩΡ Τὴ Κα, πα [η6 Μοῦ] 5 
Ὠἰβύου ἷ8 αοὐ᾽β ἠυϊρτηρηΐ.--- ΤΠ6 ἴοστοσθ ἰῃ ἴπὸ 
Ηΐπίοῦγ οὗ [6 νοῦ]. --- Αϑ ὑΠΓο 18 ἃ ἴ8͵96 δοσυγιΥ 
ἐη ἱπάϊν! 04] πιδῃ, Β0Ὸ 8 ὕΠ6ΓῈ 8190 ἃ Ὀβὰ ϑϑουσιτγ 
πὶ ψ0]6 ῬΘΟρΪο8.-- -Τὴθ ὩΔΌΏΟΩΒΘΙ ΘΟΟΌΣΙΥ ὁ 
πδίϊοῃ Δ] 1058. 

Ὕεγβ. 10-19. ΒΘ τῶϑὴ ἀο ποῖ δδλᾷῃσθ! η ασ 
οἢ Ππο]ϊάαγα, ἀοα τη ῖκο8 ΓΠποὶγ Ὀσδ.]Π ηρ δος" ἴο 
Κορ ΒΟΙ Αγ. --- πο Θοὰ ν1118, ἃ πιδῃ 5 πδῖπια 
ΟΔἢ ΟΒ.86 ἴΘΙΤῸΣ ἴο ἴῃ νοῦ. Βηΐ οπὶν Οηα 
Νδιηθ ἰβ8 σίσθῃ ὉΠὰΘΓ Ὠθανθῃ ἴο τθ ἩΠοΤοΐη ὙΠ 
8} ΒΔΡΡΙΪΥ Ἔχαϊῦ ὈΘΙΌΓΟ 8}} [ΈΓΤΟΓΒ. --- ρου ἀσοάκ 
οὔ νἱ ίδθηοθ οοσηθ 811}} ἘΠρΝ Ὅμοιος ΟὨΟΆ, διὰ 
ἵγταηῖϊβ 816 Ῥγοοὶρὶϊδ ἰ ὑγτδηΐς. --- 
“ ὙΥ̓ΒοΒΟΘΥΟΣ ΠΑΝ ἐτη 86] ἴο ἐπ Μὰ ΔΙΓοαν ἴῃ 
ἀοΐηρ᾽ 80 801]ἃ τ Β61} ἴο ἷβ ΘΠ ταν ᾿ (510κ.).--- 
Οοα᾽Β Ὀ]εβδίηρς 8116, Ηϊ8 ουγϑο ἱπηρονουίδηοα ἃ 
ἸΔηά.--- εν, 18. ΤῊὴΘ Βεηά οἵ Οοὰ ΑἸ ἴθ δόσις 
{6 ὍΡοη 4]} ἰάοΪδ. --- ἔσο [886 ονουίγον οἵ 
Βοδ ΠΟ 81 ἰδ Β60 ὑπ 8 νδηδοῦ οὗὨ ἰάο]3.---““ Ἢ Πότ 
Ατὸ [86 δηιοῦβ οἱ 68 οὗ {1160 οάθη ἔὐπιεϑβ ῬΝᾺΥ 

}6 Βυτίοα ἰπ αἰβογά θυ] δίομθ- ἤδαρϑ ἢ 
ΒΙΠΏΟΡ, ὈΘΒο]ὰ ψ ἢδ΄ 81} ΤΙΔΥ αἴἶδεσὶ " (51τ.),---ον 
ἰξ τδὺ Ὀπι|1]ὰ νΟΙῪ Πίρα ἱπαάθοά, γεῖ ποῖ ἴοῦ οοη- 
Εἰπθθηοο, δηὰ 80}}} ΤΟΤΕ ΤΑΥ͂ ἀοδίτο  . --- οὐδ δοὰ 
ῬΓΐΏΟ6Β οοτ Ὀἱποαὰ [ἢ δοτηλοῃ ἀο] βίο οὗ ἰἀοϊκῖτγ. 
ὐ ἢγδϊ ἴῃ ΘρΡΙἙΠαΟΌΣ, 80 ΔΙ ὑΟΓΊΓΑ ΓΒ ἰὴ σο1--- Τ 6 τοι 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. : 80] 

15 1ῃ6 δε ρδίς οὗ οουτδρα, Ὀπὺ ποῖ ἰδ6 ἔδασ οἵ [ῃε 
1,.π|.--- τα αοἀἂ ΚίπαΪεβ ἃ ἔγο, 1Ὁ 18 ἀἸνγανβ [ὉΓ 
Ἰυάρτηεῖ ; [Β6 οἹ]ὰ ͵:8 οοηδυτϊηοα {ποτοῖῃ, Ὀὰΐ 8 
ΒΕῊῪ δριίησβ ἔογί! ουΐ οὗ [6 συΐμα.--- ἰουὶ 
οαϑιϊηρ ἀονη, ΠῸ Ῥτόρτθβδ ἴῃ ὑ8μ6 116 οἵ ἈΠΤΩΔΏΣΤΥ. 
--Υετ. 16. Μυβιὺ ποῖ πιδὴ δἰαγ8 Ὀ6 ομραρσοά 1η 
οὐπῆϊοϊ [--- Ἄν. 17. 1} ἐΐα γου ἢ ἐπα Ὠιτηδη 
[αἴατε οὗ ἃ ῬΘΟΡ]6 βο88 ἀογῃ. ἔνθ ἴμ6 γουϊῃ 
δου] ὰ 6 “τὲ σμόοβϑα ᾽ οὗ ἀοὰ ; ἱπδίοδὰ οἱ [8 15, 
δαίδη δ Ὡ0 ρΡογὶοά 185 80 ῃυῃυοὴ οὗ ἷ8β ἢδίυγο ἴῃ 
ἸΏ 88 πῃ [8 ΘΟΆΒΟῺ οἵ γουΐῃ.--- 6γ8. 18, 19. 
ἍΑΙΚ ἴῃ τ δὶ Μ Ὦ11]6 γα 58.}}} ἢανα [86 Ἰσῃῖ, 
--σὸς, [δῇ 8, 0 αν ἐμὲ Κπον]θάρα οὗ σοὴ ἰῃ 
με ἴδοο οἵ Φεβ8ι8 ΟἸγιβί.-- -ΤῊὴο Ἰυἀκσιμοιῦ οἵ ἀοά 
ἸΩΔΥ, ΤὨτου ἢ μ6 ἀορτηδδ οὗ τη ἃπὰ 8 [8186 
ῬΑΣΟΒΟΡΏΥ, νϑὶ] ἴο 18 4͵]8ὸ 18:6 ϑῦῃ οὗ συ}, δὰ 
ἘΤᾺΡ ἰῃ ἀδικηθθα ἴὸ ΠΙ6ἢ 8 υἱὸν ποάνθῃ δηὰ 
εἰεγ ἐγ. --- ΒΘ αἱ Ἰοησίη, νἸΓἢ ἔα Δα Ποσ ἐγ οὗ 
Οοὐ, ἰῃ 6 δῦ που  Υ 6180 οὗ [86 αν ΟΥ̓ΘΓ τηθῃ “ΊνΘ8 
ΜᾺΥ, [Ποη, ΘΓ ΒΌΡΟΓΒΌ ἴοι χίνθθ Ὁ]866 ἴο τῇ- 
Βεϊιεῖ, ἸΠΘγὸ [8118 ἀροὰ ὑμοῖῃ γΟΚΘ ἴῸΣ γόῖκα, ομ6 
ἴῃ 126 τοῦ οὗἩ δηοῖμοῦ ; {8616 18 ΟὨ]Ὺ 8 Χο δηρθ 
οἵ ᾿γταπίβ, -- Ηονγ τσ ἢ οἷά «πὰ εἰσῃ τοπόνῃ 
ἴανεὲ ἴδ μτανθάϊσρθιβ οἵ [86 Ὑ 1] ᾽ 8 Ἀἰβύουυ 
δἰτεδὰν Ὀυγιεὰ ὑπ ὲγ ἴἢ6 δοὰ διροῃς ΟἾΒΟΥ δ ορ- 
ἱπσε! αὶ 18 σίοτία πεμηαὶ ---ἃ ἐγαποίι,. Τὸ 
ΠΟῪ ρἰασαεβ οὗ ἴ,.--Τ 6. δρὶγῖῖ οἵ ῬΒδγδοὴ 
δοπ ποι ἴο Ὀ6 ὑπὸ δρίτιῦ οὗὨ ἴῃ ῬΏΔΙΔΟΒ8. ----856]- 
᾿μεϊ χῃῖβ τὸ ὯὨ0 οὶ ἢ ὑ5--- ΟΠ, δῇ ἰϑαβί, {δῖ δἰδηὰ 
ἴη ἥϊε )υάᾳτηοηΐ οὗ ἀοά, δηὰὶ τομαὶ αῦονο ὑμουρσἢ 
8}1 6156 βῃοιὰ σῸ ἀονῃ δηὰ αἶβαρ : Ὀυΐ 8 
εῖρμῦ ἰπ [6 ὑγ6 5686 18 ὑμαΐ ΒΙΙΏΡΙῪ τ οτθοῦ ἐἰ 
8 β8] 4, Α5 ῃἰρῃ 8 βϑάνεῃ ἷἱ8δ ρου ἴπ6 φαγί, ΡΒ. 
εἰ. 11. ΤΊ οὐρῶΐ ἴο Ὀ6 τορομη δο, δηὰ [ῃδὶ 
ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ αἱ [86 ἰαδί, ἀιϊά πον ηρβ διὰ σηδ8}- 
ἵηρβ οἵ ἰδεῖ, Ὀαϊ Ὀοίϊμηθδβ, ψΠΘη ἰὐ ΙΩΔΥ͂ 8[1}} 
Β6Ὶγα ἴογ ρϑδοβ, ὙΠ} [6 6811 ΟΡΘῺ 6Υ6.---““ ΤῊΘ 
Ἰοοῦὶ τοι δα οὗ 8}]} ὑπουρηῖβ 18 (δλαῦ οὗἨ δΒανίησς 
πρὸ τρὶ ἷη ἀοά. Ηοῦ ΤΩΔΗΥ͂ 811 6Υ]]-ἀοοῦ ἢ 88 

Ι ἰφὰ Ηἷβ ομβὰ ἴο ὑμ6 βνοσά, ἱῃ [86 
οοηοἰΐομ ὑπαὶ ἱστοῦ ὑδ6 Ῥυβηιθηῦ ἢθ 
δου )ἀ ὈΘΟΟΙΘ ἃ ἜτῸ οἵ ἀοἂ 1." (Η.) 

Ἴοῖ8. 20-26. ΗΟΥ ΤΩΔΩΥ (ἢ6 ὑπίηρθ 8.0 ἐμαὶ 
ἸΏΘ ὈΓΪΖΘ 88 8ῃ ““ΔΓΊΩ,᾽" δηὰ ον ΘΑΒΙΥ {ἢ|686 
ΔΙΤῺΒ 816 ὈτΌ 6 ῃ 1---Τ6 ὅστὴ οὗ ἴπο [,ογὰ (58. 
1π1.}, δὰ [6 δὔπὶ οὗ τἤϑῃ, δῃὰ ῃ8 αγτωΐθβ οὗ 
εν οἷ ΕΦΡ μεθ ΘΒΒΙΪΥ͂ ἰἴ8 8 ΤΙ ὈΓΌΚΘῚ ἐἤδῃ 
βαἰοὰ - Ὀὰΐ πον ἤχβὶ οὗ 411 [ἢ οοῃβοίθηςθ, ΠΟῪ 
ἱη}}7 ἀοοβ 1ΐ βίζηρ, δπὰ μον Ιοῃρ ἰ8 10 ἴῃ 
ἰηρ !" (8τοκ.)--- ας αἀοὰ [88 Ῥτοίκθη, αοὰ 

ΟὨΪΥ ὁδὴ ἢ64].--- ὅσ. 22. Βυΐ πιδὴὴ ΠΘΥΘΡ ἢ88 
ἐβουρῃ ὈΥ ἃ ἰγδοίιτσα; 30 Ἰοὴρ 88 ἢ6 δδὴ 8βι}]]} 
ἸΏΟΥο δῃά 8010 οὐβουίθθ, 6 ταδὶ βῆον, ᾿ἰπλ861Ὁ, 
Τμοτοίοσα 5.41} θοῦ οοῶθ ἴο ὍὈ6 ἃ ἀεδίτισίοῃ 
ΠΟΙ ΒΊΘΓΟΥ͂, 1 τὸ Μ1}} ποῦ δυῦτηΐϊξ ἴο αοὰ ὁ 
186 (οοἰΐηρ οἵὗἁ ζτδοθ. --- “" Β:ΟἸκπ 658 ὈΓΘΑΪΚΒ ΟΠ 8,ΊΩ, 
ἀραὶ Ῥοϊῃ ΔΥΤΩΒ᾽ (ΚΤ Κ.). --- ΕΟ Ὀγεδίζαο 
ποῖ τὸ πιυδὲ δ Υ 18 ἃ ἴο Γερθηΐβῃοο.--- 
γεν. 28. “Ηδ ὙΠῸ ὙΠὴῚΠ ποῖ ἔδμαν αοὰ ἴῃ δ 18 
ἰδ πουϊαπὰ μδ8 πὸ ἱπ᾽]πβιΐϊοθ ἀοπα τη, “ἢ ἴῃ ἃ 
(οτεῖρῃ ἰδπᾶ μα 18 τωδᾶδ ἴο δαρϑσίθῃοβ 8]} βοσίβ οὔ 
Ἰηϊδίοτ πο ἡ (857.). --- 7,18. 24 -- 26, ““ίγεηρίῃ 
διὦ πολ κηοδ οὐ Ὀοΐῃ ἤτοιῃ Οοά" (Ὗ.).-- 
ἌὍΡρου τ οθα δἰάθ Φεμονδὴ βίδμβ, [μδὺ τηδῃ 
ῬΤΕΥΑ]] ἴῃ ἴ86 σοΠΗϊοῦ; ἴὸ Ὠΐτη [Π6Γ8 18 ργοβρογὶ 
ἸῺ {{{π; Π6 δῃ͵ουβ 8 ὈΪθβϑίηρ ἢ 1ἷ8 νοτΚ. Βαϊ 
(δὶς [ἀγον 85 [δ 6 [μοτὰ ῥσχομηϊθοὰ ἴο [86 τ ἴδοι. 
βοῦς Οοά 411 Θῃμἂ8 πίονι δῖον, τοῦτ Ὁ} γ, 
Δῃἃ ἰη ρογάϊτίοι " (Ά5ΤΟΚ.).--- μα βοῦνοθ Οοί, 
ἰμδὲ ϑοσνδ αἷ8δὸ ἔμπα Κίηραοϊῃ δηὰ [Ὡ6 ρόοῦοῦ οὗ 
ἢϊο ϑρίτις ; πὲ 88 δ 1.0 Ἰδαῖ, 41} {86 ΚΊ ἡράοτηϑβ 
οἵ "δ τοῦ] ἃ 8.141} Ὀθοοιὴθ αοἀ᾿Β δὰ Ηἰδ ΟὨ τ 8. 8, 

Οη ΟἿ. χχχὶ. 

γεῖβ. 1, 2. “ἼΒῈ ρτοδίηθ88 οὗ ὁ νὰ5 16 
Τ δι ΡΟ 0ἢ ἀραϊηδί ἴῃ 6 ΔΣΠΊΠρΒ οἱ [}}6 Ῥτορ οί. 
πἰὖ τοδί 6858 18 ΠῸ ΒΟΟΌΓΙΟΥ ἀραϊηδὺ ἀσϑἰγηοίίοι ; 

0 ψύθαϊηθδϑ ὈΡΟῺ δαγἢ ὁΔὴ ἡ Πα ἐδ 80 ΤΌΘ 8 
οὔ ὅοά "(Η.). -- “ὙΠ 7υβέϊοθ. διὸ Κἰηράοπ)β 
οΟΠπιραγρὰ ἴῃ ϑογιρίαγο ἴο ἴγθθβϑ, ἃ8 νι 6}} ὁ διςζοιηΐ 
οὗ Τμεῖγ ἴοστη, ἴθ6 ῥγοϊεοϊΐοη δηὰ βηῃδάον ὑμὸν 
Δογὰ ἴο τηθῃ διὰ ἴ5, 48 4180 οἡ διθοιυηΐ οἱ 
{μὲν ἔγαϊΐδ ; δηὰ 811}} [αυ 6 Σ ἴμ {1118 τοβροοσῖ, ἰῃαΐ 
ἰηρσάοτηβ, κὸ ἴγοεβ, Βουτδἢ δηὰ ἀραὶ! ὁθαβὸ ἴο 
οχὶβῦ, ἴοσῃ ὑὉΡ ὉΥ [8 Ψ]1η4, οσΥ οὐ ἀοση ὈΥ {86 
Βαϊομοῖ οὗ τϑηὴ ᾿᾿ (1,.). ---Ἴἴ 18. ΨΘΓΥ Ὑ0611 Ὁ. ῬΘΟρ]α 
[0 σΟΙΏΡΑΓΘ Ὀμομβοῖνο8 τὶ οἴδεσβ, ὑπο ρἢ μοὶ 
ἴον [6 ῬΌΓΡΟΒΕ οὗἁ ὉΠ πρ Ὀείίοῦ οὗὁἨ Ὁπεπιβοῖνοϑ8 
ἴδῃ οὐδιεῖθ, 88 186 ῬΠδγίβθθθ ἰῃ [Π6 ἰθιῃ}]6 ΟΥ̓ΟΣ 
ἀραϊηδῖ [86 μῃ Ὀ] σΔ, ΟΥ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ΘΏΥΥ ΟἸΠΕΙΒ ; 
Ὀαῦ ΠΟΠΊΌΪΥ ἴο Ἰοατ πδῇ πΘ ΓΘ ἃ Ῥασΐ οἵ τηδῃ- 
Κιηά, δῃὰ εδαι ἡ αῦ 18 ΒΤ] Δ ΤΩΔΥ Ὀδΐ4]} 8, απὰ 
8881] δὖ Ἰαϑὺ ἰμἶκθ ρ]λοθ νι μοαῦ ὀχοθρίϊυη. ΑἾ80 
ἴο τηᾶῖκα ὁδοἢ ὑὴθ Τη0γὙ6 σοῃίρηζοα 1 ἢ18 ἰοῖ, ἃ 
ΟΠ ΡΑΥΙ80Ὴ ΜΡ {]} ΟΥΘΙΒ 18, 88 8 Γ]6, Βιϊοὰ ἴο Ὀ6 
ΒΟΓΨΊΟΘΒΌΪ]Θ. ----΄ Βοίἢ [6 οὨ6 δπὰ [86 οὐ ἢ ὺ ἴα [ε1- 
ΘΠ68 8 τίρῃῦ : Α8 Οοα ᾿αβ δἱδναῖθιὶ μπαῦ Ἀλπ|}]6 
ΟὨΘ, 80 οδη Ηορ, ἴῃ Ηἱβ οὐ ὑἴτηθ, ο]οναΐα π|6 : 
88 αοἀ Βα8 δραβοὰ ἰῃδί Ῥσοιῖι! ομθ, 80 Ἰηδὺ ἰξ 80 
06 ἀοπο νλίῆ το " (β5τικ.). 

γοιῖβ. 8-9. “ΤΠ Ὠἰδίοτοβ οἵ [88 ψου]ὰ τσ 
ἰδαοὶ ρστοαὺ Ἰογὰβ τηυοἷ, [Παΐ ΤΠΘΥ ΒΠΟΟ]ιὶ ποῦ 1 
ἜΡΟΩ {μοῖρ ΟὟ ῬΟΡΥΘΓΒ᾽ ([,6.}. -- Ευ]6γθ πα 
ῬΓΪΏσ68 880] ἃ ὈῈ ΒΗΔΑῪ γθὲβ ὅο πὸ τὶριιἴθοιιβ. 
-““Οοά ἢκ8 ἀοῃς ρος ΑἾδὸ ἴο ἴπ6 ἢδα 6 η, τΠδὲ 
ΦΠΘΥ͂ τηΐρ)ιΐ βοοὶς Ηΐμὰ, 1 ΠΔΡΙΥ ΠΥ πιϊριιὺ ἢμὰ 
Ηΐηι, Αοὶβ χυΐ. 26, 27" (ὅτοκ.).--- ΟἾ, νλδῖ 
ϑίγ ΘΒ οὗ βτθα ΠοῚ, Ὡροὴ [86 πη ΔΉ ΚΠ], {ἢ ΠΠΘῪ 
ΜΟΙ] ΟὨ]Υ͂ Ρογοοῖνθ ἔμθπι  ΤῊΘ τ ὰῦΘΓΒ ἀγὸ 1}- 
ἀεθὰ ποῖ οὗ ομ βοτῦ---Ὅπὲ ρου το η 50Ὶ1Π28 ἴῃ ῬΌΓΟ 
6 ΠΟΥ, δηοίδον ἴῃ ὑπ ΒΌ]Δ ΟΣ ἀπ ὰ δά ν ΥΒ γ ; Ὀϊ 
188 δἰτὰ 15. Ὁ τη, δηὰ πὸ αἰνίηθ Ἰονίπρ- Κἰπά 
ΠοΒ865 ὙὙΏΙΟἢ αἴ σΟΠΟΘΑ]ρα ὉΠΔΘΓ {1Π|6 ἸαΌΓΟΓ ΓΘ 
ΟΟΥΔΙΠΪΥ ρτοδῖοῦ μδῃ ἴΠ6 [ὈΓΠΔΕΤ, ἴῃ [ἴΠ6 ΘΥ68 οἵ 
ἴμοβε ψνῆο Κιιον ἴο 6 -ὑϊτηαῖα ὑπίησβ σα" (Β. 
Β.). - Βαῦ τΒεῖς ἔδνοῦγα ]9 οοπαϊοῃ ἐπα ἴμ6 
ΓΙ α]1η.688 οὗἨ αοα ΟὨΪΥ δοῦν Ψ 10} ΤΏΔῺΥ ἴο ΡαΠ 
ΒΘ ὉΡ, δμὰ τόπᾶϑὺ ὑμοιὴ ῥγοια δὰ αττορδηί, ---- 
δ θη [ὉΣ ΜὨΪΘὮ οογίδὶ Υ 41] [18 ττᾶβ ποῖ σίνθῃ. 
--Η͂ε νι τ οσὰ ἰδ ονοϊ ῆονβ Βῃου]ὰ πηδῖκὸ ἰΐ 
{ΠῚ 0 Κ]6 ΟΥ̓ΘΣ ὍΡΟῚ ΟἴΒΕΓ8. --Ἴ ον. 7. Τὸ 6 τοδὶ 
ἴῃ [πι6 ῬΤΟΡΘΥ 86η88 8 8 μοοὰ [Ὠτηρ, ΠδΙ,6ΪΎ, ἰῃδὶ 
ΟὯδ ΒΒΟΌΪ]α Καοῦν πὶ Ὠ18 τοοῖ 8 1 (οα.--- “Τὴ 
ἵσι!6 σΟΙΠΘ] 688 οὗ ἃ ῬΓΠ6Θ 8ἴδηἀβ ἴῃ ΘΟΙΊΟΪΥ͂ 
νἰγίαθ9, ΨΏΪΟ. ΔαΟΓῚ ΟΥΕΓῪ 128}, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἃ 
Ρτίπου, --- Ο]ΘΙΏΘΠΟΥ͂ δηὰ πδίϊοθ ἀΡΟνΘ 8]] ; ἴο δήοτσα 
Ριοὐθοϊίοι ἀπᾷ βοΐδοθ ὕο {86 ρδγβθουϊθα ; ἴο βργοδὰ 
ἴοσ ἢ 88 1ΐ ψγ6 γα 18 Ὀγαη 68 ἴ0 106 τ ΒΟ 8 Ὁ]6 . ἴο 
δανθ δρουΐ ᾿ἶτα δοσυδῃῖβ γοβρ] πα θηὺ τ ἢ Ὠΐπ ΟὟ Ὡ 
νίτίιοϑ, 80 [Ὠδῦ, 88 ἴῃ ΟΥ̓ΟΓῪ Ὀγϑῦο {Π6 ππΐαχα οὗ 
[86 ἴτθθ, 80 ἴῃ ΘΥΘΤΎ δβοσνδηὺ [86 ομαγδοῖου οὔ (ἢ6 
ὈΓΪΟ6, ἸΠΔΥ͂ ΡΡΘΔΓ τεἤεοίθα. Ηθ δῃά {μὲν τισί 
Ὠοΐ ὈΘ ΤΟΥΓΙΌ]6 ἴο ὅδ βορὰ, ΠΟΙ ΟΡΡΙΓΟΒΒΙνΘ ἴο 8 
8. δ] θοῖ9. ΤὨΘ Ιονϑ οἱ ἴΠ8 ῬθΟ0ρ]6 18 ἃ ρυοὰ χοοὶ 
[ὉΓ ἃ ΓβσΘ οὗ ῥυΐποο8 " ((0Ο.). --- εν. 8. Βεῖζον ἴο 
6 οηγνοά [δὴ οοχημηϊβογαϊθα. Ἃὐοἱὶ ΤΙ Δ ΚεΒ τηδῃ 
Ὀδδα [ἢ], 88 Ηθ δ]οῆα 8150 π)8 68 ἢΐτῃ ροοὰ ; {86 
ἰαϊϊον 18 16 ἀϊνίηθ παῖιγο, ἰπ6 ἴοστηοσ [6 ἀἰνὶῃθ 
ἴοστῃ, οὗ ἃ πηδῆῃ. 

γεγβ. 10-18. 1 αν σίνθῃ ἴϊπθε ἰπηΐο ἴπΠ6 Πμαπὰ 
οὗ βΌΟἢ πὰ βιο δὴ οπθ---πὶδ ΘΧΡ] Δ᾽ ἢ8 σὰ ἢ 
ἀλΥΚΏ688.---Τη6 ΒαυΕΓΥ δρὶν οι Ῥοίοτγο, ὑῃ6 
ΚΟΥ͂ ἴο ὑπ6 411 Δἰο γι 8. ---- ΝΟΥ, ὨΟΘνΓ, τγο 
ΔΙῸ 811 ἴῃ Αἄδιὴ ἱποϊϊηοὰ ἴο ῥγἀθ οἵ ϑοὰὺ] ; δηά 
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[6 ρΘ ΓΒ} 1 ηρ᾽ ἐπ ϊηρβ οὗἉ {Π18 χοῦ], το 68, ΒΟΩΟΌΓ, 
ΒΡΙ ΠΟ, Ὀρδιι, ἐτόμοϑοι οἴς., που 8 ἢ} ΟἿΣ 
πϑύιταὶ ἴΟ] πα οη, Ὀεὶπς 4}} Κη ρ8 π ΒΘ τὸ 
ΟΥΘΓΘϑ πμαῖθ., ΗΟΜΕΨΘΙ, ΟΥ̓ΘῺ 8 ΡὈ]δὶῃ βιῃοοῖ- 
ἴγοοϊς οἴὔθιι σον 5 ἃ ΤΕΡυΪϑῖνα αὐτόορθῆσθ. Βιΐ 
Κίηρβθ τὸ ΤΠσουρ ἐποὶγ βαύζογουβ Ὠουγβῃθὰ ἴῃ 
118 σίσο, τ ΠΙΊΘ ἢ 18 [Π6 τοοῦ οἵ 84}} ΟΥ̓ Β6ΙΒ ̓  (1..).--- 
Οπθ πγιιϑὺ Κ.ΤΟΥ ἴῃ ΟΥΔΘΙ ἴο Ὀ6 80 ]6 (0 ΠΠΠῸ ἢ 6 ἴο Ὁ 
80 ἱρῇ ; [18 18. ηοῦ 80 αἰ] Τοδομ θὰ ;--- οὐ [6 
ΟἾΟΡ Βαπὰ, ἴο αὐτῖνα δὖ [6 ἰονοβῦ ἀδρίῃ ὕΠ6ΓῈ 
π6οἀβ ΟὨΥ 0ὁη6 Τονοσίῆτγον, ὨΙΟἢ ΤηΔΥ ἴαῖκο 0͵]8 66 
ἷ) 8 5016 πιοπιρηΐ, ---ΟἿ6 ἴ4118 Ἰοτα ΑΌΣΟΚΙΥ 
ἀοννῃ ἃ 8ἰδϊτ [Π8ῃ ΟὯ6 Ἰηου Ἷ8 Ὁ} δραίῃ.--- ἀοα 
Οδημοῖ ΒΌΠΕΓ ῥσίὰθ; 1 8ηὴ Ἰπη6 6 κΚ δηὰ ἸΟῪ ἴῃ 
Βοατί. 10 νγᾶ8 58] ὈγῪῚ Ηΐπὶ 0 νὰ8 αοα τηδηϊοϑὶ 
η τὴ ἢ65:), Μαῖί. χὶ. 29.---Οὐὐ οὗ ἴ.6 Βοεαγὶ οἵ 
ΤΆΔ ὨΓΟσΘΘα 880 8}} ὨΙΡῚ ὑπιηρβ [Πδὺ ἀτὸ οἴοηβίὶνο 
ἴο ἀοά, ψ  ΐοἢ ποοὰ ποῦ ΑἸ ΑΥΒ ΜΟΔΓ ἃ οτόνα, Ὀὰϊ 
ΤῊΔΥ͂ ἤᾶνΘ ΤΠΘΤΟΪΥ ἃ Ρόηῃ ὈΘμἰηᾶ (86 ΘᾺ Γ, ΟΣ 8 Ῥαΐγ 
οἵ βρβϑοΐβοϊθϑ οὐ [6 ὯΟΒ6.---Ἴ6γβ. 12, 18. Ετοηι 
6 ἰογεῖρηῃι Ἰδηὰ ΘΟΠΊ68 ΤΠ ΠΟὮ 80 Ἐογίηρ---Βγεὶ 
[οτοΐρτι 818, θη Ῥυ 8 ηθηΐ ὑΒτοιρὴ ογΘ  ΘΏΘΓΆ. 
--Α 5]ιαπιθία] ἴα] ἰηἴο βῖῃ, δπᾷ α {τἰμῃτ} [4]}} 
ἰπηΐο τη ϊβίογίιι ἢ ---- ΟΛῺ ἰηνίῖϊο ὕο βίυάν. --- ΤὭοτθ 
τη ϑὺ αἶδο [11 ἰηζο [πὸ ν8]] 6 γ8 Ὀγδη 68 ταῦ ἢᾶνο 
Ὀδοη ὈτΌΚ ἢ οἵἵ, ὉΠ} ῬΟΟΤ ῬΘΟΡ]ὸ ΤὩΔΥ ποῦ ΠῚ κ 
[6 χγοαῦ ὁη68 οὗ [88 ϑαυτ τ γθθὰ ἴτοσῃ ἀθαῖῃ 
δηΐ Ἰπἀρτηθηί. --- 6 [δὲ ῬαΠΙΒὨτηθλἷ8 οἵ αοα 
Ὀγθδὶς Γοτ, ΤΠ 6 5Ό ΟὮ 85 σαι 66 αἰ γ τηλῖκα οἱζ, 
ὙὯ|16 ΤΟΥ ψΟ͵Ὸ ηοὺ ἴο Ὀ6 οητοοά ουΐϊ οὗ [86 
Βῃδάον οἱ δβδῖη, ἴῃ ψῖοἢ {πον ἀο] σι θά Τῃδι- 
861ν68.---οα Βῆακοβ ἴῃ Ἰυχυτίουβ ἔγθα τόσα ἴο Ὁ 
ἴο Ὀούζοιῃ, διιὰ θη αἷ! ὑπαῦ βἰθοῖς ἰο 1ῖ8 ὈΤΑΠΟΝ 68 
[4}} οὔ; δῃι} 80 ΤΠ6  ἃ1Γ6 βύγιοκ ΟΠ , βίπου 186 ἀϊὰ 
ποῦ δ΄]ονν {ΠΤ 86 ]ν 68 ἴο Ὀ6 παγηρβα οἵ᾽---“ Ηοτ 
ἄοοβ ὕπο βῃφαον οὗ [86 Υἱοῦ ναπίϑῃ ἢ [Π6 δὴ 
ΟΥ̓ ῬΥΟΒΡΟΓΥ, δη ἃ τ] {Π|6 βδδάονν ἀδραγί 480 
[86 δαϊζογοῦβ ἀπ ὰ ῬΑ ΠΟΥ ΓΙβύ8 ! "Δ (5Τ0Κ.)--- Ηὸ πῃ 
ΘΒΟΟΒ68 ἴο Ὀ6 ἔογβακοη τηυδὲ ὈΘΟΟΤῚ 6 ΡΟΟΓ.--- ἕαῦο 
σ8} ΚΘΘΡ ὺπῈ ἴὴς ἰηϊοτοβί, Ὀὰΐ ἃ τἱοἢ τηδη ὙΠῸ ἢδ88 

ΟἿΏΘ ῬΟΟΥ 8 ἃ Ῥγ7ο6 -ὈΘΡΌΠΘ ΒὨΘΠΟΙΊΘΠΟΙ ἴογ {116 
νον], --- “ον οἰΐοη ἀο 1186 χοοίϑβ οἵ ἃ τίοςθβ. Ἰῆϑῃ 
ὈΘΟΟΙῚ6 βοδυϊογθα ΟΥ̓ΟΓ {116 ψοΣ]ά αὐοσ }}18 ἀθαῦ Π" 
(Ξ51ῸΚ.) - Θιβοθση [α]δα ἔπη 8. ἴῃ δα νουβ ΕΥ̓ !--- 
Τὸ αὖ, δηὰ Ρθοκ, δηά αἰά ἴῃ ρῥ]ιιπμάογίπρ [86 ΟΣ 
ῬΕΓΒΟΙ πη ΜΏΟΒ6 μὰν μύρον ΤΏΘἢ ΟΥΤΩΟΣΙῪ Ὀαβκαά, 
δὴ χοπλ ΠΟΥ ΠαγάΪν πον μον το ἰκπὰ ΕἰρὮΪΥ 
ΘΠΟΙΡΉ !---λ ο ἀρορὶ 18 [Π|ὲ ἔτ 5} οἵ τῃε 
ΟΣ] τοοίϊοά, δηα ἰΐβ σάγοβϑεβ, 8.0 Ἰοηρ 88 8}} ροεβ 
Μ06}}, {τ6 πᾶ8. ἀπ ΜΟσΒΏ ΡΥ. ΓΘ γε ἢν [ουηά. 
Βυΐ ψΒθη [Βα ΘΠ ρεβ, ἢ ϑοθ8 οΟὔογν 186 ̓  (Β. Β.). 

γον. 14. Ῥγθοδα τ! οη8β τη θ6 ἴΆΚοὴ τπαΐ {πὸ 
ἴγθθϑ ἀο ηοΐ “τοῦ ἰηΐο {8 ΠΘανΘΏ8.--- ΑἸ] 8.6 ὈΟΤΏ 
Δ Κοα---ΠῸ ΟΠ6 ΟΟΙΊ6Β ἱῃ ῬΌΓΡΪΟ ἰηΐο [Π6 ποιὰ ; 
Ὀυΐ ἐῃδὺ 18 [ὩΣ ΓΟ) ΜΟΥΚΙῺρ 80 Ῥου τ}]Υ ἃ8 ὑῃ6 
Ἐμοῦ {παὶ [πὸ Κίηρ πηυϑύ ἀϊδ 88 [8 Ὀεζράγ.--- 
Ποδίῃ [Π6 πηογα] οὗ [88 Ὠυτηδη [80]86.--- “αὶ ταὶ 
Ἰοβϑοὴ ἴὼγ ΟἿΓ ἔΐπ)6 ̓" (ΒΙΟΗΤ.).--- οι μβαΐ [ὉΓ 
ξεορο ὙΠῸ ΜΟΙ] ἃ 866 ΟἸΘΑΓΙΥ ἀροη ἴμ6 ἀραίῃ οἵ 

ΔΡΟΊθΟΉ. --Τμαΐ [Π6γὰ ἰβ ἴο θ6 ἃ βΡΌΠΘΓΑΙ πὰσ- 
τηθηῦ δἴδυ {π18 116 15 ουϊάθη δ α]οπο ἔγοῖω ΠΆΝΩ 
ὙΠΊΙΟΩ 5011 65 411, ὄν θη ὁ Τη6ῃ.----“ ΤἼο. ὁοῃ- 
βἰἀδγαίϊου οὗ {πὸ ἱπευτ Ὁ]6 οχὶΐ οἵ 411 ψὸ ᾿ἶνα 
Βῃου ἃ Ὀερεοῦ τηοάογαϊΐοη ἰπ ῥγεϊθπβίομθ, ῃγ,68 
ἴΔΚ6 ποῦμιηρ ΜΠ 8 οὗ ἐμαΐ τ ΒΟ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
ἀδεῖτο τ βασι δα ρΈΓη 88 (1,.).--- ὕ 6γϑ. 1δ-18. 
ατοαῦ ἰαἴεβ οαϑδὺ [ΟΣ 4180 Ὁ ΒῃΔάΟΥ8. --- ΠΥ Οὐτ 
ΓεύτΟσΒ ἀἰὰ Ὀπὶ Ἰερὰ υ8 ἴο ἔ6 Κπον]οᾶρα οἵ ΟἿΣ 
ΤΙΒΟΤΥ, 8ἃ8 Μ06}} 8δ8 οἵ {110 ροτυ οἵ ἀοὰ !--- ΤῊ 
τανὸ τ}1068 8]} δ ἰδ ]αδῖ.-- ΕΝ ΒΙ ΟΥ̓ οὗ 6 
Θαγί ἢ τηυδῇ Ὀθοοηὸ ἀν ἀπὰ 68}.68,᾽ εἷο.--- Βαϊ 
ὙὯΟ 6] γθ8 ΟΌΓ ΓΘροσὶ ̓  ΤΏΔΥ ὉΘ Βαἰἃ 8]80 Ὠδῖθ: 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ἢδθ ψἘοὸ οχαὶ δ Ηἰτη 861} 5.14}} Ὀ6 αδαϑο4, δηὰ ἢθ γἢ0 
Βαμλ 65 Ὠ1πη86}} 8881} Ὀ6 δχα]ιοά. ---- ΤῊυ5 Οοὲ 
[γον [Π6 Ἰοξλη65865 οὗ τηδῃ ἱπο ομα ἤδαρ ᾿ (Β. 
Β.).--- ““ΑΠηὰ 80 οἰ Γοπ πχοί βίο ΤΠ. Δ 68 ἃ αἰ] Οἢ 1Π 
ἀορίῖ - ποῖ, οὗἨ οουγβο, ὑδαὺ νι ἰοἢ ἰΒ ἀοπὸ ἴῃ ἴδ 6 
δΒεβῆ, Ὀυ [ἢ6 οἰγοιπηοϊποα ἢραγ ; 30 ἐμαῖ ἃ οἰ ΓΟΌΤΩ- 
οἰβοὰ Ῥϑύβοῃ ΤΩΔΥ͂ βανα ιἷ8 0]466 8͵5ὸ Βιποης {86 
ὉΠοϊγουχμηοσίβοα, 85, Οὐ ὅδ ΟἾΠΟΙ 8146, ὑπο ΓΟ" 
οἶθθ Ρβδύβοῃβ, ἯἜΕΩΟ ἃγθ ποῦ 80 ἴῃ Ἠδασί, τύ Ὁδ 
σουππηίδ 498 οἰσουπηοϊδοα. Αὐ [6 οἷοϑθ, ΠΟΤΕ νΟΓ, 
[86 Ῥσορμοῖ πυσίϊθθ [08 Ὥδπι6 “ῬΏΔΥΘΟΝ ̓  οἡ ἴδιο 
᾿ὰ ὦ [89 οοβῆι ᾿" (Οο0ο.). 

Οαἱ ΟἈ. χχχὶιὶ. 

Ὅ 9. 1, 3. ον ΤᾺΣ οἰδογνῖθα ἤανο {πὸ οουτῖ 
Ροδῖβ ΘΥῸΣ ἃπᾶὰ ἀποὴ 6] ορίΖθα !--- ΤΠ σοϊαρατγίϑοῖ 
ὙΠ 105 δηὰ ἀσάσοὴδβ ΜΓ ΓΠάΓΑΤΒ της ἢ (ππΐ 16 
Βυθδη ἰπ τοϑροοῦ ἴο ΒΓΔ. --- “ ΤῊἷΪ8β σοῦ 6 Γ- 
ἤ8} (ἢ) ἀπὰ ἀγάροι, ψ οὶ ἢ 18 Τοοΐ ἱστοῦ Ὁ]68 
[Ἐ6 5 ΓΘΊ18, ἰ8 ἰκ [86 Ὀδαϑὶ ἰμδὺ Βῃου ἃ αϑοοπὰ 
ουΐ οὗ ἴΠ6 865 (ἔν. χιὶ!.). ῬΒΆΓΑΟΝ 185 μθηδο 186 
ΘΏΘΙΩΥ οὗὨἨ [180 σθοβοη, ἃ τοασίηρ ἰοῦ, ψΠΙΟἢ 
ττοῦ 68 ἐἢ6 γαίθσβ οἵ ΘΑ ΪΥ πϊβάοια νυ ἱτ ἢ ἐδ 
8] 16 οὗ υϊηδὴ δα [10Π8, 8ὸ ὑμαῖ ΠΟΥ Ὀγοντὰς 
ὯΟῸ ΡῬΓΌΡΟΙ αὐ ς [ῸΓ ἴπο86 τῆὸ [Πϊγβῦ ἴῸΓ Βαῖνα- 
ἰἴοη ᾿"᾿(Η. Η..).--- ““ΒΒου]ὰ ΘΒ τβυίδη εἰ ρβ 6 ΚΘ 
Ἰοηβ δηὰ ἀγαροηβῇ ΤΈΘΥ οὐρῇ ἴο Ὀ6 ἴῃ 6 ΖΔ ΠΘΓΒ 
οὗὨἨ {ΠΟΤ ΟΟΌΒΙΓΥ, οατίηρ ἀν δηᾶὰ πἰμῃΐ ἴογ [Ὡς 
ΜΟΙ ΐΆτο οὗ {πον 80) 6 οἴ (8]1.).----““ ΤΥγδαυῖβ δὰ 
[6 οονούουβ ἀγα ἰηβας 16, δΔηα ολπ ποῖ ὕῦ6 εὖ τοδὶ" 
(51ΤΟ0Ε.).--- ΑΝ! δον τ 0ἢ πτδίογ[ πη σδ Ὅδ 
Ὀτουῦ ἀροιιῦ ΌΥ ἃ γοϑί}θ88 τ]! ἸΤΒΟΓΟΙΌΓΕ ὈΓΩΥ͂ 
[ὉΓ ἃ ροδιθ[] ρφονογητηθηῖ οὗὨ [Π6 Κίηράοιῃ᾽᾿ (51.). 

γογβ. 8-10. ““ΤῺΘ ροά]θ88 μαβίθῃ ἴο τηϑεΐ ὑμποὶτ 
ἀαϑιγασέίοι, τὶ οὰῦ Ὀεΐπρ αἰγαϊὰ οὗἉ ζ, Ὀυΐ οἔζοη 
ΒΘΟΙΘΕΪΥ αἀτίνθη ἐποτεῖο ὈΥ οὐ "᾿ (Η. Η..).----““ σοὰ 
5 [0.6 ΒΌΡΓΟΙΘ ΠΟΥ πα Ηβῆον ; Ηδ σλῃ γον 
ὉΡοῚ ἐδ Ἰοη8 Ηἱδβ ὕο δ, ἀπὰ προ ἴα  μ8]65 Η δ 
ηδί, ἴο σαῖσῃ απὰ ἀοδβίσου ὑδϑῖῃ " (Ἦ.).---““Οαοὰ 
Κιηονβ ον ἴο ἴδιηθ ἴα υπ᾿αημ!ο, ἴο Ὠμ τη Ὁ]6 186 
Ῥτουά, δῃά ἴο ουγ {Π6 βόσγοθ; ὙΠῸ 8} γαϑὶδὶ Η δ 
ῬΟνΘΡ ἢ" (5ΤοΚ.)--- [Ὁ Ὀ6 τοὐοοῦοά, 1 ποῖ ἑῆγοντῃ 
ΘΏΌΓΟΙΪΥ ΑἸΑΥ, 18 ὍΠ6 οηὰ οἵ [Π|6 ΤΙ ΠΥ ἀἴοσ (Πα 
ἤε8ἢ. ---ΟΟΥτυρτοη ὅπ ἰα8[ βίγορ!δ αἷδὸ ἰῃ Βογοῖς 
ΟΡ. --- ““ Ηον Τ]ΟΌΤΏ ΓΕ] 18 ἰῦ ἴο Ὀ6 οαϑὲ δνιδῪ ὉΥ͂ 
οὐ !᾿ (510Κ.)--- ΕΕτγϑ ἴῃ 858 ψ1}} ρ]απὶ μὶς ἔοοῖ- 

βίδρ οἢ ἴ.6 ψοιυηδοά ἀγίηρ ]Ἰοη.--- δῇ [Π6 σὶς ἢ 
Ὀοδβῖ. ἐμποσηβοῖνοϑ 80 τη οἢ οὗ 18 Ὀυϊΐ ἃ σάγοδ96, τυ Ὡς ἢ 
[Ὠοϑα Ψῆο ᾿ἶνα αὐοῦ (πὸ πὰ ΜΨ11}] ἀἰνἶθ ἀσηοηρ ἰΠοτὰ- 
561 ν68. ----““ ΑΥ̓ΟΓΡ ἀσαῖῃ, 58} 6 ἀπὰ ΣΟΡΤΟΘΟἢ ΟΥ̓ΘΣ- 
ἴαϊκο 16 τιιοκοα ἀπά 5 δη)61658᾽" (Η. Η.). --Κ γα. 
ὅ, 6. Ονογβονίηρ [ὉΓ ΟἿ ΕΤΡΤΊΠΡῚ ἴοσ ἴπ6 ᾿τδίου 
οὗ Εργυρῖ, ποῖ ἴ86 Ὀϊοοάᾶ οἵ 6 Ποβῖβ οἵ ῬΒΔΤΘΟΝ. 
-- ΤΟΥ ὙΠῸ ΤΟΓΙΠΘΤΙΥ ϑύϑτὰ ἱπ Ρ] ΘΑ ΌΣοα, 8}}4}} 
ΌΥ͂ διῃὰ ὈΥ͂ βυσὶπι ἴῃ ὑπ6 ὶ οὐ Ὀ]οοά ᾽" (510 Κ.). --- 

ΕΓ, 7. “ΤΠ ρτοαΐμοββ οὗ [86 ΟΒ]ΑΙὙ ἷ5 ἀ6- 
βου ροὰ ὈΥ [6 Ῥτορμοῦ ἔγομι [π8 βθῆϑθ οἵ ἴ8οβϑε 
 Ώοτα ἴπα ὑτἰθυϊαξίοη αἰροίβ, ἰο ΟΣ ἰδ ΒΘΟΠῚ8 
88 1 {π6 ψὮ0]6 ψου]ὰ ψ ΤῈ δα γο]ορθὰ ἴῃ ἀαΥΚἢ 658 
(Η. Η..).--- “ΤῊ σα οὗὨἨ Ποάνοι ἐγ} 8ῃ 16 ΟἿΪΥ͂ 
ἴον {Π6 ΠΔΡΡΥ͂ ; ἴδια δὰ οχὶβῖβ ποὺ Ῥαΐ ἴοσ [6 ΒᾺ"- 
Ὁ ἀγα" (Η.).--- ἼΒ6 βοα! διιδίδ! ἐδμθτηβοῖνοθ 

γί ἴῃ 80 ἢ οἰτουπηδίδη 68 6 δουρὶ πα 186 
Ἰιοσὰ ἰ5 18 ὶγ Ἰσιῦ, δηᾶὰ {Πογοΐοσο ὙΠ1] ποῖ βίοι 
ὑπὸ Ἰσηϊ οὗ 186} Ὠρατί ἴο ρὸ οὔτ᾽ (1..).-- Βαϊ 
ἢ6 Ψο ἀοδρίβοβ ἴμ6 ᾿Πσηύ οἵ 6, ἴον Ὠΐπ ἴῃς 
Ἰχδὺ οὗἨ μουν δ]8ο 88}4}} ποῖ βῃϊπρ᾿" (91 Κ.).---ἶς 
8 αἶϑο ἀατὶκ, βηὰ ἐδ βίδσβ ουϑὴ ΓἈ}} ἴοτῃη ἐδε 
Ποανθη, ὙΈΘῺ ρτοδῖ, 200]6, ἱτηρογίδηϊ, οτηϊποῶϊ 
ΤΉ6Ὼ, ΠΘΙΌΘΒ, Βαρ δ, [Δ ΊΎΘΓΒ, σΟΥΘΙΠΟΥΙΒ, ᾿οΒ ΠοΓΒ, 
ΔΙῸ οαγτὶοα οὔ ὈΥ ἀφδι}---οὐ ᾿οσθο, ὙΠ ΠΥ [4]} 



ΟΗΑΡ. 

ΔΎΧΑΥ ἰηΐο 8ι) ἐπ] οἢ ΟΥ ὉΠΡ6] οἴ, ὉΠρΟά] 688, 
ἰῃἸδίΐοο, δηὰ υἱ ]θῃο6. --- ον, 9. “ΜδῊΥ ἃ ἴα] 
Ἰεβὰ5 ἴο 6 ο]οναϊίοη οἵ οὐδοτα᾽" (87.).--- Τὸ ὈΘ 
πισιυϊορηϑαὰ 18 580}}} ποῖ ἕο 6 ἀχακοημθά, δηὰ 
δυδκοηΐϊηρ πὶϊμουΐ ἐπ Κ  ΒΕΤΙ ΕΣ 8 βρίὶ ἰϊυα) 
τα] πιῖπουΐ βρί γι] 11{8.--ΤΊῊ6 στάνο, ἴοο, 18 
δ ὉΠ Κη ἰδη, ἀπά {ΠῚ ΠΟΥ Ὑ78 ΔΓΘ 8}} ]ΟΌΓΏΘΥ- 
ἷπσ. Ὑοῖ ἴον δι ἴΠοσὸ ἰ8 ἃ δ ὙΒΙΟΝ Υυἶβοβ 
ὩΡΟῚ ἱΐ, ὑπδῦ ΠΘΥΘΙ ΚΌ68 ἄονσῃ.---““80 {Π6 Τιοτὰ 
Ἰοτεα ἴο ἱπβρίγο ἱστοῦ, [δὶ Ηδ τῆλ  Ὀγϑαὶς Β6Β}}γ 
ςοὐδάεποο᾽ (Η. Η.).---ἩΔΡΌΥ ἴοσ Ὠἴτη ἡ οΙ ἃ 
δ'ποΟγΘ ΟΠ νΟΓΒΙΟῺ 88 πιδδ βδθοῦτο δραίΐηβί [88 
ἴΔΙΤΟΙΒ ΜΟΙ βεἷζα ἀροὴ 86 ψἘ0]6 ὀατ τ !--θ 
ὙΪΝΟ 511}} μ85 (0 ἴδασ ἴῸγ ἢἷβ 800], ἰοῦ Ἀπ ΘΟ ΒΟΥ 
ἐμαὶ [86 ψἢ016 ψου]ὰ οδῃ Ῥγοῆϊ Ἀἷπὶ ποίμϊηρ !--- 
ΕνΟΓΥ τηοϊηθηῦ ἃ ὍΘ ἴῃ ἀδηρον οὗ ἀθ81}., δπὰ 
ΘΟΠΒΘΑ ΠΘΗΙΥ͂ ἱῃ δἰ ρμῦ οὗὨ οἴδγηγ. 

γόγβ. 11-16. 1 πὸ ΟἾΝΟΣ ΟΌΤΘ Ῥγόνο 8 οἴβοίαδὶ, 
ἴοὴ αοἀ Ὀοΐδϊος Ηἰπι861}7 ἴο ἐῆδ βοτὰ. ---- 9 
ταοϊμοὰ οὗ βα]ναϊίου ἰπτοῦ ἢ ὈΪ]οοά δηὰ ἴσοι ; δύ 
ὙΠ Παὺ 16 ἴΠ6 δἰαίθ οὗ βοοίθου Ῥγοβιρροβοᾶ ἴπ σοη- 
ποοϊίου ΜΓ ἴ1--- 6 ρσΌ Π]Π]οῦ πο πὰ [86 βινοσγὰ 
ὈοΐῺ ἀο {πεὶτ στους ἀΌ]οΚΊγ, ἀπά Ὀτίηρ συ μαΐ ͵8 
Ὀεΐοτθ 88 ἰὑὺ ψογθ ὍΠΟΑΘΡ ἵποη.-- ὅν, 18. ““1ἰ 
ἰουοἶοβ 8. ΤΩΙ ΒΟΓΪΥ ΤηΔἢ ΤῸ ΠΟΤ ΠΟΑΙΪΥῪ ἰΐ ἢ 8 
Ὀεδδὶ ἀϊθθ, ἤδη ἢ 1118 ΟΠ] ἀγθη ἀγα ἴδ θη ἔτι 
δὲπι ὈΥ ἀεαίῃ " (51.).---Α βίοοϊς οἵ οδἱῦ]6 ἃ δἰδίβ 
οἵ Ρίβδιθ.--- εγθ. 14, 1δ. Τὴ 8.1}}π 688 οὗ 1ῃ68 
ἀοϑογί 15 ἰηἀοοθα 5.}}} 688, Ὀὰΐ 10 18. ποῦ ρϑδοθ, Δ ΠΥ 
ἸΏΟΓΟ ἰδαιι ἴο ον “4 11Κ6 Οἱ] 18. {Π6 βούζ. δα γα 
οὗ [Π6 8βρίὶ τίϊ.---ΤΉΏΘΤΟ 18 τοδὶ ἴῃ {Π6 ρτανθ, Ὀυΐ 
ΤῸ Θἢ ἀητοῦ ὑβογολίζου, τι ΤΊΟΓΘ πηγοβῖ, δη4 οὗ ἃ 
ὙΟΓ86 Κὶηὰ {Ππ8ῃ οχίϑυθα Ὀυίοτγο. ---- “ ΤΊ 616 χὸ {Π6 
ὙΔΙΘΙΒ Β0ΓΠΥ, ὧἋ5. ἴῃ τηουγηΐϊηρ " (ὈΜΒΕᾺ.).--- Βαῖ 
οἱ Κπονβ ΠΟῪ ἴο βεῖ αὖ γοϑδί ἃ ἰαῃᾷ διηὰάὰ {8 
στιαΐυγοα 10} αν Ὀδδη ρ]αρυρὰ πὰ τηϊδιιϑοα 
ὙΠ σ τα: Ὕ Ίιοτο μαν6 [86 ΟΡ ΓόβπΟΤΒ σομοῖ ΤῊδΥ 
αἶβο ἴ16 81}}].--- διηοηὐδιϊοη ἀοθ8. οῦ ἴα κὸ ΔΨΑΥ 
ἘΠ 6 μαΐῃ, ὑαῇ ἴῃ {116 Ἰαπιθηϊαϊίοη ᾿ζ ᾿ΐν68 Ομ, 

γέεγβ. .17-32. ηοενον ψουἹὰ ρσαΐη ἃ τΠοτουρῇ 
Ἰηβῖσιιῖ ἱπίο 6 ἀοτηϊηΐοπ8 δά ΡΟ ΟΓΒ οὗ τἢ8 
δατίῃ, ἢ6 Ἰηυ81 ἰοοὸκ ἀον πὴ ἰηΐο ἢο]]. ---ΤῊὴ 6 ἰπδίσγυσ- 
Ὦνο ]4η6ε ἰηἴο ἢ6]]. --- ΤῊ βοηρ οἵ ἢ6]].----ἶνα αἰυῖπα 
εοπιάϊα οἵ εἰ 6]. --- ΤῊ ἀοούγιηα οὗ 5,60] 48 [16 
ἀοοϊτίπο οὗἉ 111 βίδίβ δέξου ἀεδίῃ. --- αξ ἀοα5 ὑπ 6 
58:60] οὗὁἨ {πὸ ΟἹἀὰ Τοβίαπιοηΐ βρη (1) Ας- 
ἙΟΡηρ ἴο 1ΐ8 παιηθ, (δ 6 ἀδιηδηά οὗἩ ἀεδίἢ οἢ 8]] 
ῬΟΓΒΟΏ5 διὰ (ἰηψα, (παγοίοσο ἐἢ6 Ῥόνοῦ οὗ εἰδαῖῃ 
ΟΥ̓́ΘΓ ΟΥΟΤῪ ἱπαϊντά ταὶ μούβοη δηὰ πίῃ ; ὑπ γοἴογα 
ἴμδὺ ἀθδῦ) 18. [Π6 ψᾶσοβ οἵἉ 8, {86 γιὰ ρηηθηῦ οὗ 
Οοι᾽5 ταὶ π᾿} 1ο}} τ κρα οἴεοῦ οἡ [ἢ ἤσβϑῃ. (2) 
ΑΒ ἴο ἴϊο ἐπΐπρ, Ὁ ἱν τ06 8[δϊο δῇξεσ ἀθαὶ ἢ 88 
εχἰβίοιιοθ ἔῃ ἃ βρδοΐοιιϑ στανθ; παῖ 18, βοιψίνῃ- 
δἰδι ἰὴ ὑπὸ αἰ πβο]ιτίοι οὗ {μ6 ὈοΟὰΥ δηΐ [πὸ 
ΒΕΡΆΤΑΙΙΟΣΙ οὗ βοιι} δὶ Ῥοὰγ, ἃ σοητίπαοιϑ 118 οὗ 
16 δρὶ γι, απὰ ὑπαῦ 1} σΟΠΒΟΙΟΌΒΠ 688 Δηα ΓΘΟ0]- 
Ἰου οη--- ἤσησθ, δοοοιίηρ ἴο {86 Ομ δτδοῖοσ οἵ [ἢι18, 
ἦι Ῥόδοθ οὐ ἀϊβαιι οί, ----ὕἷοΘ ἴο ἶπὶ τ Βόσὰ [9 
ἀοοπὶ οἵ ἀφαίν ῥγϑοὶρ το ἰηΐο φοπάἀοιμπαίίοῃ ἰὼ 
ἀυδ 1--- ΟἿ ὁδῇ βιυ ΚΘ ἋΡ πο βοηρ ἴο ἴῃ ᾿ἰνὶην 
ἸΏΟΓΘ ὙΡΑ ΕΕΡΠΓ τοῦ δὲ 186 δβαπηθ {1Π|0 ὩΟῚΘ 
ἸΏΟΤΟ ῬτΟΙ Δ Ό]6, ἰμ8ῃ 0Π6 δρουϊ ἀγίηρ; 8ῃου]ὰ 
ΔΆΥ ΟΠ0 ΓΟΐΙ8ΒΘ [0 ΔΟΟΟΙΏΡΘΩΥ ἰΐ, ἱΐ πῆι 811} ὈῸ 

' 

ΧΧΧΙΗ͂Ι. 808 

ΒΆΏΠΡ' ὍΡΟΙ Βίπ).---Ηϑ ἴο βότὰ {86 Θδυ ἢ τ)188 81}, 
τ ΘῺ ἢθ 5:}κ8 ἰηΐο [6 χτανο, 41] β:η}κ8 ψ  Ὲ} ἢἾπλ. 
11 ἰ5 ἐμπ8 δδβί Υ ΟΠ ΡΥ θη 510]6 ΠΟῪ ἄθδίῃ 
βίτοῖο 68 ἰηΐο [Ὧ6 [αἴυΓο, λα ἰηΐο [ῃ6 τ 
Ἀπὰ ΠΟΥ͂ 4}1 ἈΡῬΘΔΙΒ 88 ὕταᾶνο δηα γτανα8. ----ΓἘ 06 
δηα ῬΓΏΘΘΒ, ὟΝ ἀοιηδηὰβ Ὀοίἢ..--- “ΟἿΣ ἴο [86 
Ρίουβ ἰ8 ἴμ6 ἴοι ἃ ΟΠ ΠιῈΓ ΉΤΟ [ΠΘΥ͂ ΒΟΙῸ 
8166}, 8 τεβηρ- ἶδος ποῦν ῬδὶῺ δηὰ ὀοϊηπιο- 
(ἴοι), 8 πη οὐ ο΄ Ὀοϑοτὴ (63 8 86 ἔγοπι [6 ΘΔ), 
8 ὈΪδ66 οὗ τοροβϑο ἴο 116 ἀονπ ἴῃ (ὅ5τοκ.).--νΝ ὁγ. 
19. Τὰ ψ]]} ὍΘ 80 πηθοῖ [Π6 ψΟΓΒ6 1 ολ6 δ88 δβοῃ 
ποίπτης Ὀυΐ ΠΟΒΆΙΪΥ, ἴον ἀοδί 561Ζ68 ἴῃ 8 τοῦ ἢ δπὰ 
[στα] Τδηηοτ.---- ον, 20. ΤῊΘ βυογὰ οὐδ ᾿ῃ 0 
18ὸ 11θ, ΒΟΥΟΙΒ ἔγοτα [1{86, ΒΥ 1 4180 ἴσοτῃ αοα. 
Εογ ἴο ἀΐθ ἰβ τῇηδῦ 811}} γοθ8 οἢ, ἴο οογχιρῦ αἶβο; 
Ὀπὺ ἴο Ὀδοοηθ ᾿ἰοϑῦ [ὉΓ δυοσ, [πὶ 15 [ἢ6 ἀδαῖἢ 
αἰτηοαὶ πὰ, ἴο ἀΐα [ὉΓ Ἔν ϑγτοσο.--- ὁ. 21. Τὴ6 
βα] υἰαϊίοη οὗ [π6 ἀεδὰ ἑοναγάὰ ἴμ6 ᾿ἰνὶπηρ 61 ὉΠΟΥ͂ 
ἀϊο. --- ον, 22 8α. “ὙὙ͵ηαϊ ἰ8β τϑοοῖνθα ἰηΐο {ῃ8 
Ὠπτδη ᾿ιοδσί, ἢνὴβ 18 στᾶνο 8180 ἴῃετο ; 8ὸ γοιπὰ 
δοις 106 ῥγίησο οὗ ἀθαῖῃ δγὰ [ν18 ζτανο- ἾΔ668, 
Ψ ΠΟΘΙ ΔΙΌΘΓ ἃ ΒΡ Γ ζιι] ΤἸΏΔΠΠΟΡ ᾿ὸ ἰ8β Ὀυγίεὰ " 
(ΒΕΟΘΟΒΥ). -- 6 στᾶνο ἴοσ ἴῃ πἀποοηνοτίοα, [ἢ0 
οοηῃἀοτημοὶ, [6 ρογβρθοίίνθ οἵ {1|ὲ Γαἴαγο ψου]Ἱά. 
--ὙἘὸ ρτανο 18 ὙΘΥΥ͂ ἀ66Ρ, δνθὴ Τῃποῦρῇῃ ἰὴ ἃ 
τηδύδγαὶ ροϊηΐ οὗἁἨ ΥἹΟΥ͂ Ὁ ΙΠΔΥ Ὀ6 Ὀὰΐ 8 ἴον δος 
ἄοψη; ἰδ ἰδ ἄθορ δηουρὴ ἴἰο βῃτουὰ 4}1 φίογυ " 
(Η..)..----“ Ῥον θυ} βοῖΖθβ 86 τηϊηὰ δῃὰ μαι Ὁ]68 
[6 γῥυᾶὰθ {π6 δνοῦ- θουττίην Τλεγο, ἤθη [}}0 
Β  ]οοῦ οὐἩ ἀϊδοοῦγθθ 88 τεβροεΐ ἴο ἃ [8]16ὴ Κίης 
δηά ἢἷ8 Ποβῖβ. ... Ὗιακ ΙοοΚ ὍΡοΟὴ 8 11π|101688 
δο]ὰ οἵ ρστανθβ, δῃηὰ 10 18. σϑ; Κα] δηαὰ ῬΘΟΌ ἰὰΓ 
ἴο οἱγ Ῥτορδοί, ὑπαῦ ἢ6 ΤΥ ηβἔδγϑ [ἢ 6 στάγε8 8180 ἴοὸ 
[ἢ 6 Ἰσνῖον "που ᾿" (ΌΜΒΆΕ.).--- 5 45. {Πε αἰδοῖ οοιὴθ 
ἴγοιη [6 οαϑί δηὰ ἴθ ᾿νοβϑί, δπὰ δβδἱὲ ἀόονῃ τὶ 
ΔΌΓΘΠΔΙΩ, 88ᾶς, δπὰ Φαοοῦ ἴῃ {86 ᾿εἰηράομι οὗ 
(οὰ, 80 [8 οαϑὲ οἱἵ πὰ {πον ΨΥ ὕἤο [86 ὑποὶν- 
ουμπηοϊθοά, ἰο πα ρἱετοθὰ ὈΥ ἴμ6 βιογα, ἴῃ [0 
ἀορίῃ8 Ὀεϊον ᾿" (Η. Η.).---Ηδγὸ ἸΔΕΥ͂ ρτάνθ8, ἴῃ 
ἢ8 Ὠουβο οὗ ἔμο ΕαΙΠΟΓ ΠΊΔΏΥ ΤΩΔΗΒΙ0η.---ΤῊΘ 
οουηΐεγρατγὺ οἱ ὑδο [6] ον βῃἷρ οὗ ΡΘΙ ον Υβ ἸΡΟῚ 
οαγίν, οἵ τ} οἷδθοῖ ἴῃ Ἀθάνϑῃ. ---Γ 6 Ἰοννοϑὺ 60] 
δηἀ [πο ὨΘΑΥΘΗΪΥ ΦοΥΆ ΒΑ 61). --- ΤΠ οασἢ 18. ΘΥΟΙΥ- 
ὙΠ 6γο ἱπάροα [Π6 1,οΥγά 8, Ὀαΐ ποῖ 41} [Π6 ἀοδὰ ἀϊθ 
πη 186 [,οχα.---Ἶ ον. 27. Μη ἴακα ψ 0} {δῖ ἰηἴο 
[86 ϑὲαἰε οἵ {πὸ ἀθαὰ ὑῃεὶγ ἘΒΟΤΊΘΙΕΣ, δηὰ δου κ 
ὙΠ ογον ἢ ἰὯ6 ἐπάϊοϊα] δβαοηΐθηςο ἀπ ἴο {πὶ 
ὩΘΠΠΘΣ οὗ 118.----Ν οἰ πη σ 15 ἑογμοϊίθῃ Ὀοίοτο αοὰ 
ΜῈ ΟὮ 18. πού ξογρίνοη.---ΤῊὴ6 γαῖ οἵ ἀοα το- 
πιὰΐῃ8 Οἱ {6 πὶ, ἰὖ 8 βαϊὰ ἴῃ Φοη. - ον, 81. “11 
18 ἃ τεσ οα σομβοϊαίϊοῃ τ οἢ 18 ἀογίνοα ἔτομι 
[186 οἰτουταβίδοθ ὑπαὶ θ6Ο}0]6 866 πῃ οἴἤ ΘΒ {}16 
ΒΔ 6 ἰουμοπί ὙΏΪΟΝ [ΠοΙη8ο]νοθ ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ. 
Απάὰ γοῦ τιϊδαυϊ θα τηογία}]8 ἀο ΤΌΔΠΥ σοπηΐοτί 
ἘοΙΒοῖγ 8 ἢ ἢ. Τὺ 18. ἃ ΘΟΙΏΤΏΟΝ ΠΘΟΘΕΒΙΐΥ, 
ὉΠΟΥ͂ Β4Υ ; οἴογβ ἤαγο εχρετίεποθᾶ ἴδ 8Β8π|6, δηὰ 
816 ΟΧρουϊθηοΐης ἰδ ἀα]γ," εἴα. (Η. Η.)-- Το νοσὰ 
οἵ δοῆ, ΒοΟΎΟΟΥ, Ὀτΐησβ ΠΟΘ ἴο ΘΥ̓ΕΓΥ͂ ΙΏ8η δἷ 
Ιαϑῇ {Ππὸ0 Δρρ]οδίίοη : {8 18 ΒΌΟΒ δηὰ βιο ἢ δὴ 
ΟἿΘ; 88 ΜΘ μά εἴθ οἡ ὑπ Τοτα ϑίομοβ: Ηστο 
1.8 Ν, Ν.---ΤῊΘ ῬΠΑΓΔΟἢ8 
ἋΡ τἰϊπουῦ ΤΉΘΓΟΥ͂ : 7800 8 
Τδοσω,᾽" οἵο. (Η111.88.)} 

ΓΕΡΑΙΘ ἴο Β.γ8 1 0 
ϑρμογὰ ἰδυρσδδ δὶ 
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1, 3 

ΤῊΒ ὙΟΞΒΠΏ. 

Ι. ΤΕ ΒΕΝΕΑΙ, ΟΕ ΕΖΕΚΙΕΙΒ ὈΓΨΙΝΕ ΜΙΞΞΙΟΝ.---ΟΥ. χχχαι. 

Απά πὸ ψοτγὰ οἵ ὑμθ Πιοτὰ οϑπιθ ὕο τη6, βαγίηρ, ϑΐοῃ οὗ τχδῃ, βρϑαὶς ἰο ὕῃς 
ες ΒΟΩΒ Οὗ [ΠΥ ῬεΟρΪθ, δηὰ βϑύ [0 ὕπο, ἤθη 1 "σὴν ἃ βοτὰ ὕροὴ ἃ ἰδπά, ἀμπὰ 
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Π6 Ῥϑορὶθ οὗ τἴῃ6 ἰδηὰ ἴδ κὸ ἃ τϑη ἔγοτῃ ὑπο Ὀογάρθυβ, πα βοὺ ἢϊπὶ [ῸΓ 
ὍΠ6ΙΡ νγαϊομτηδη ; ἀπά ἢθ 5668 ὕηθ βνγογά οοιλΐηνσ ὈΡΘΟῚ [Π6 ἰᾶπά, ἀπὰ Οἷον 
0Π6 ὑστυμηροῦ, δ ΑΓΒ 86 ΡΘΌρΙο; Απα ΔΗΥ Οὴ6 ἤθδῖβ 06 βουπὰ οἵ {86 
ὑγυτηρθῦ, 8 ἀοθ8 πού δίκα Ὑγδσῃϊηρ, 8πὰ {Π6 βνοσαὰ ὁομη68 δηα ἴδκθβθ ἢ] πὰ 
ΔΥΔΥ͂, Ὦϊ8. ὈΪΟΟΙ 514}} Ὀ6 ὑροῆ ἢΐβ ον ποδά, Ηθ μοϑγὰ ἴδ6 βουπά οἵ ὑῃ9 
ὑγυατηροῦ, δὰ ὕοοῖκ ποῦ ψγϑγηὶπρ ; ἢΪ8 ὈΪοοα 5}4}} Ὀ6 Ὁροῃ τη, Βῖ ΠΟΘ, ὑτῆπε 
 ὐγηβο ἢ 06 Αγηθα, ἢ6 ψγου]α τηδῖζο ὨΪ8 801] [5 10] Θβοδθ6 [νουμὰ ἀείνεγ ει]. ΑὮ 
186 Ὑγα ο πηδῃ, τ ΠΘΏ 6 8668 6 Βυγοχ σοχμϊην, δηα ἀοθβ ποῦ Ὀἷον ὑϊ ἰγατω- 
Ρϑῦ, δηὰ [ἢ Ρ6ΟΡ]Ὸ ἂῖὸ ποῦ ψδσζῃθα, δηᾶ 0ῃ6 βγογα 3}4}} οοῖὴηθ 8πα ἴϑθ δ ΔΥ 
ἃ 80} [4 πιβη] ἔγοιῃ διῃοηρ ὕμθπι, ἢΘ 18 ὕδίκθῃ ΑΥΤΑΥ ἴῃ ͵ 8 ἰπίαυγ, Ὀαὺῦ Ὠἷβ Ὀ]οοά 
Ἅ|Π1 τοαῦγα αὖ ὑη6 νγϑίο δ 5 ἤδη. Απᾶ δου, βοη οὗ τηδῃ, [αὲ ̓  νγδίοἢ- 
Ταδῃ ΠᾶνΘ 1 ρίνθῃ ὕμθο ὕο 8 ἤουβθ οὗ ἴβγϑϑὶ, δηά [60] (Ποιὰ ᾿ϑᾶγθϑὺ ὕπθ ψογὰ 
ουῦ οὗ ΜΥ τηουςἢ, δηὰ που τγαγηθδϑὺ ὑἤθια ἔγοα ΜῸ. [Ε 1 β8Υ ἴο {86 σψὶοκοϑα, 
ὙΥΊΟΚοα τηδη, ὕμου βῃα!ῦ ΒΌΓΟΘΙΥ ἀ16, ἀηὰ ὑδοὰ ἀοβὺ ποῦ βρϑᾶὶς ἴο ψάση ὅθ 
ν]οΚαα ἔγομη ἢΪ8 ΨΥ, 6, 9 σ]οκθα τηδϑη, [πῃ [ὁπ δοουῦπὶ ο6] 8 πα Υ 88}8]]} 
ἀ16, Ὀυὺ ἷὶβ Ὀἱοοὰ ν|}}} 1 γϑαυΐσθ δὖ ὑὮγ μβαπά, Βαυὺ 1 ὑμποὰ ἀοβὺ Ὅτ ἃ 
ψ]οΚοα τηδῃ οὗ 18 γᾶν, ὑπδῦ ἢ6 ὕσγῃ ἔγοσα 1Ὁ, δηα 6 ἀο68 ποῦ γη ἔγοτα 18 ὑγαν, 
[6 8}}8}} ἀΐθ ἴῃ [ὁπ ββοουτὶ ὁ] ἢΪ8 παν, Ὀαὺ ὑποὰ ᾿ιδϑὺ ἀθ]νογθα ὑπν δοιὰ]. 
Απα ἴδοι, Βοη οὗ τηϑῇ, Β8 0 ὕο 106 Ποιδθ οὗ ϑγϑ6ὶ : ΤῊ γ6 880, βαγίηνρ, ΠῚ ΟΌΥ 
ὑΔΏΒΘΤΘΒΒΙΟΠΒ 8Πἃ ΟἿΓ 51η8 ΔΓΘ ὩΡΟῺ 8, 84 γγχἅἋΘ ρὶπ ἴῃ [ὁπ δοοουηι «] ἈΠ 61, 
ΠΟΥ͂, 8118] [.4η] γγα ὕμϑῃ ᾿ἴΐνθ ἢ ὅβ',Ὺ ἴο ὕμθῃι, ΑΒ 1 1ῖνθϑ, β4 10} [βοπίσποο οι] (ῃ8 ᾿ογὰ 
ϑομόνδ, 161 βῃουϊὰ αν Ρ]θαθυγο ἰὼ ὑη6 ἀθδῦῃ οὗ {6 ψ]οκοα ! Ὀαῦ 1 086 
ὑατηΐπρ οὗ ἃ ψ]οϊζοα τη ἔγοσῃ ἢ18 ὙΔΥ, ὑμαῦ Π6 τηδὺ ᾿ἷνθ. ΤΌΤ γα, [ὈΤῚ Ὑθ 
ἴγοι) ὙΟῸΓ Θν]] ΑΥΒ; Δα ΨὮΥ 011} γα ἀϊθ, Ο μοιυδβθ οὗ [8γ861} Απα ἴδου, Βοῃ 
οἵ Τηδη, 547 ἴο ὕῃθ 80Π8 οὗἩ ὉΠ ρμθοόρ]β, Τὴ στἱβηῦθουβηθϑθ οὗ ὑμ6 τσ ύθουϑ 
84} ποῦ ἀο νοῦ τὰ ἴῃ 16 ἀΑΥ οὗἩ Πΐβ ὑγϑηβρτθβϑβίοη, Ἀπα ὑΠΓΟΌΡὮ [ιπ Ν] 
ΠΟΘ άπ 688 οὗἩ ὑμθ τ] κοα 5}}8}} 6 [ε᾿ὸ νιοκε] ποῦ βῦιτῃ Ὁ]6 [1] ἴὴ 6 ἀδΥ ὁ 
Ὧ18 ὑυγπὶηρ ἔσο [18 1] ΟἸΚΘ ἢ 688 ; ἀπὰ 8 τὶ ύθουβ τηϑῃ 81[8}} ποὺ Ὀθ 806 ἴο 
Ἰἶνθ ὉΠΟΓΘΌΥ [παπιεὶγ, ὑϑοδυθα δ ἴδ ἃ τἱβῃιύθου τηδα] 1 ὑ}}6 ΟΔΥ οἵ ᾿]8 βὶη. ὮΒδἢ 1 δ8γΥ 
οὗ 86 [το 6] τἱρῃύθοιβ, Η6 8[}8}} ΒΌΓΘΙΥ 1ῖνθ, δῃ ἃ ἢθ ὑγαβίβ ἴῃ }}18 Τ]ΡΉ ὑθοΟΌΒη 658 
ΘΠ ΘΟΤΏΙΩΣΒ ἱπΙαυἱῦγ, 41] Ὦ18 ΤΙ ὐθουβηθββθβ 8}.8}} ηοῦ Ὀ6 ΓΟ] ΘΙ θοΓΘα, δηα ἴῃ 
μ18 πὶ αὐ 10} ἨΘ 4068, ἴῃ ἰῦ 814}} ἢ6 ἀ16.. Απαὰ ψ ἤθη 1 ΒΔΥ ἴο [86 ψιοϊκοή. 
ΤὭου βῃδ!ῦ βυτο ῦ ἀἷθ, αηά ἢθ ὕμσηβ ἴγοτὰ ἢ8 Β'ῃ, δὰ ἀοϑθδ ἸυρεΤΑΘτΙ δηΐ 
τ Ὠὐδουβηθδ8: [86 ψιοΚοα 5}8}} γϑϑύοσθ ἃ ρ]θάρε, 888}} γερὺ ννῆδῦ 6 δα 
ΤΟὈΡΘΑ, 17 ἢ6 ψγδ Κ8 ἴῃ {Π6 βίδίυϊοβ οὗ 116, (δῦ ἢθ ἀο πο ἱπίαυ γ ----ἣθ 888}} 
ΒΌΓΟΙΥ ᾿ἰνθ, ἢ6 80|8}} ποῦ ἀ161 Α1] 18 βδίῃβ ψ Ὡ]οἢ 6 βἰππεθά, {ΠΟῪ 884}} ποῦ Ὀδ 
ΓΘΙΠΘΙΩΘΤΘα [0 ἢϊτα ; ἢ6 ἀο68 ἡπαρτηδηῦ δηπα υἱμἢ θΟυΒΏΘ88 ; ἢ6 8}}8}} ΒΌΓΕΙΥ 
ἰἶνθ! Απὰ {πὸ 80η8 οὗὨ [ΠΥ ΡΘΟρ]6 8ΓΘ βδυϊῃρ, ἥγο ὙΑΥ οὗ {Π6 Ἰιοσὰ 18 ποῖ 
Τρ ὑ--ὐθαῦ {Π6Υ,, ὑπο ῖτ γὯΥ 18 ποῦ ταῦ  Ὑ Ώθη ἃ τὶ ρ μύθου β 8 ΓΒ ΠΌτη Ὠϊδ 
Τὶ ὐδουβηθ88. δηα ΘΟΙΙΙηΣ8 ἸΠ]αυϊῦγ, ὉΠΘῈ ἮΘ 5881} ἀ16 [ΠΘτΘῦΥ : Απά θα ἃ 
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ὙΠΟΚοα τηϑὴ ΓὈΓΏΒ ἴγοιῃ 18 ν]οϑάπθ58, ἀπ ἀοεβ ἰπἀρτηθηῦ Δηα σὶρ ὐδουβηθ58, 
20 ὉΠΟΓΘΌΥ 684}} Β6 ᾿ἶνθ. ἀπά γὲ 880: ΤῊ8 νὰγ οὗ ὑδδ Ιμογὰ 185 ποὺ τἱρῦ 1} Εν ΣῪ 
21 ΟἿΘ 88 [8 ὙΧᾺγ8 [4:6] Ψ1}} 1 Ἰαλᾶρσα γου, Ὁ ἢουδβ6 οἵἉ βγϑ8].----απά 10 ὀσδῖὴθ [0 μ858, 

ἴ ὅμο ὑπ ἢ γϑᾶσ, ἴῃ 066 ὑθηθὶ [πιοπι], ὁπ 086 ΕΠ οὗὨ [ῃ6 τηοη ἢ οὗ ΟἿΣ ο8Ρ- 
23 νη, (6 Θβοάρθα ἴγοπὶ 9 Γ03816Π) ΟΑΤΩΘ ἴο0 Τη6, βαγηρ, ΤῊΘ ΟἿΌΥ 18 δίκη. Αμπὰ 

ἴἪἢ6 δαηά οὗ Φοθονδῃ τὔ88 ὉΡΟῺ ΤῺΘ [(ςδπιο ἀροη πιο ἰῃ ὑ86 ϑνθηΐηρ Ὀδΐοσθ [ἢ 
οοτμϊησ οὗ ἴὍΠ:6 Θβοδρϑι,, δῇὰ Ηθ ορϑῆβθα [ᾺΥ̓ τῃου ἢ, 1001] ὮΘ δὴ ἴὸ ἴῺ6 ἴῃ 

23 {Π6 τῃηογῃῖηρ᾽ ; 8ηἃ ΤΩΥ̓ ΠΟ ἢ νγὰ8 ὈρΡΘηΘά, δπὰ 1 γγὰβ πῸ ἸΟηρῸΓ ἀασα. Απά 
24 ἴΠ6 ψογὰ οἵ θιονδὶ οϑ 6 ἴο πη6, ΒΑ γ1ηρ, ὅοη οΟὗἉ τηδῃ, ὑ}6 ᾿πΠΔὈϊΔη 8 οὗἉ ὑ086 

ΓΌΪηΒ οὐ ὕπο στουπα οἵὨἨ [8.86] ΓΘ βϑυ]η, ΑΌΓΔΏΔΙΩ ὕγ88. Οἢ6, δ μ6 σοῦ 186 
Ἰδηὰ [ὉΓ 8. ροββθββίοῃ, δπα τ (κο] ΤΏΔΏΥ, 8πα (86 ἸΔηα 18 χίνθῃ 18 ἴοτ ἃ ροβδθϑ- 

95 βίοη. ὙΠογϑίογθ βαγ ὕο ὑμοια, ΤΠ 5 βαὶτῃ ἐδ 9 [μοτὰ Φομονδῇ, Υ θδῦ ὉΡΟὴ ἔτι} 
πὸ ὈΪοοά, δὰ γ9 11ὺ ὙΟῸΓ ΘΥ̓ΘΒ [τοπυπυδην} ὕ0 ὙΟῸΣ ΔΟΤΩἑΏ40]6 4018, δῃα 8ῃ6 

26 ὈΪοοά, πὰ β8}4}} γ8 ῬΌββθββ ὑῃ8 ἰδῃᾷ} ΥὝϑ βίδηἀ ὑροὴ ὙΟῸΓ βγογά, γ0 40 
δΟΤΩἸπαύοη, ἀπὰ ΡΟ] αῦ6 ΘΥΘΙΎ ὁη6 ἢΪ8 οὶ σῇ ου Γ᾿ Β ἴδ, πὰ 8588}} γα ροββ8688 

27 86 ἰαπά 3 84 ὕππ8 ὑπο ἴμθιῃ, ΤῊϊ8 βαιὺ ὕμθ [οτὰ Φόβον, ΑΒ 1 ἰἰνθ, ᾿ἢ 
ὍΠΟΥ ὙΠῸ 86 1ὴ Ὁ. ΓΒ 8848}} ποῦ 41} ὈΥ ἴ1π0ὸ ὅσοσγά ' Απὰ ἢϊπ ὑμδῦ 15 ἴῃ 
086 8614 ν1}}1 ρσῖνο ἴο ὕΠ Ὀθαδβὺβ ὕο Ὀθ οϑίθῃ, δπα ὑῃΘΥ ὑμαῦὺ δ. ἴῃ 6 ἔογίβ 

28 δηὰ ἰῃ [δθ οανθβ 8.}8}} ἀϊθ οὗ ὕὑμ ρϑβϑίλθῃθοθ. πὰ 1 ρῖνα Ὁ86 Ἰηπά ἴο ναβίβ 
δῃὶ ἀθϑοϊδύίοη, δηᾶ ὕἢ6 ργἀθ οὗ 108 βγοηρ οδα868; δη6 ἴΠ6 τηοιηἰδϊηβ. οὗὨ 

29 Ιβ5γϑθὶ ἃ. ἡγαβύθ, ὑπαῦ ΠῸ 0η6 ρᾶ5868. ΟΥ̓ΘΥ ὕῆθιη. ἀπά ὕΠ6Ὺ Κπον ὑμαῦ 1 [51] 
οδονδι, θη 1 ρίνα 086 ἰαπά ἴο νψγαβϑῦθ δ): ἀθβοϊαύΐοηῃ, Ὀθοϑῦβο οὗ 411 ὑπ ὶγ 

80 δροτωϊηδίζομβ τ ἢ] ΠΟΥ μᾶνο ἀοη6.---Απα που, βοη οὗὁἩ τηδη, ὕμθ βοῃβ οὗ ΠΥ 
ῬΈΟΡΙΘ ἴδικ οἵ θα Ὀθϑίἀθ ὑ10ὸ τν8}}8 δηὰ ἴῃ 18 ἀοοῦβ οὗ ὑῃθ ἤοιβθβ, διιά 
ΒΡΟΔΚ Ομ6 ὙΠῸ ΔΠοῦθ 6, δ ὴ ψ] ἢ 18 ὈγοΟῦΠΟΓ, βαυίηρ, Οὐδ που, δηἃ ΠΘΑΓ 

81 νῃδὺ Ὁῃ6 ποτὰ 18 Μ᾿ ΙΘἢ ρῥγοοθθάθιῃ ἔσοση θῆονδι ' Απὰ ὉΠΘΥ ν}}] ὁοπὴθ ἴο 
[60 88 ἃ ῬΡΘΌ}]6 οο"η68, πα ν}}}} θ6 Ὀθίοσγθ ὑδϑθ [..] ΜΎ ρθόρὶθ, δῃᾷὰ {Π|6} ἈΘΆΓ 
[Πγ ψΟΓά8, δια ὉΠΟῪ Μ1}}} ποὺ ἀο ἴΠθιὰ ; [ὉΣ [Ὁ] 1η ὑποῖγ του ἢ ὉΠ6Υ ΓΘ ρῥγϑῦ- 
ἰῃρ ἸΟν68 [{ἐνὲσ τρδκίπα Ἰυνθ θοῦ, παν Ὑγβηΐοη Ῥίερε5 'ῃ ἔμοιγ τηοαϊμ} ; ὑΠ 61 ἢδαγὺ μῸθ8 ΔΙ͂ΟΣ 

32 Π6ῚΡ ραίη. Απά Ιο! ὕδοιι ἃγῦ ἴο ὕμπϑιη 88 ἃ ψδῃύοῃ βοηρ, ὑθδι 1] οὗἩ βουηὰ 
[νοἱο6], ἀμ οῃ6 Βύσι Κίπρ 16 ομογαὰβ γγ16}}; ἀπὰ ὑπ ν ὮΘΑΣ ΤΥ ψογάβ, δῃὰ ἀο 

33 Ὁποῖ ποῦ Απαὰ ψβθῃ 1 σογη68---ἰο ! 1ῦ ΘΟΙΏΘΒ, ὑμβθὴ ΠΟΥ ΚΗΟΥ͂ ὑμδῦ ἃ ρτο- 
Ριοὺ νγδβ ἴῃ 86 τηϊαεὺ οἵ ὑῃόοιη. 

γον. 3. Νουϊι.: ἐδ πουξερίηιίε εὑωἴ---(ἰἴοεὲ ἐς ἐλ ηεῖε ἐμὲξ, ΒΌΘΕΙΗ., υἱεῖ ὧδ ἐπορϊϊμἐογίδωε, {,.Χ8ῸῚᾺ}.ὕ 

Ὑιεσ. 8 ϑ8ερι.:... παὶ σηέδινη ΄. λαῶ, 

γεν. 4.... 54 μη φυλαξηται, 6ἐ ΠΟΛ ἐε οὐφεγυυαυενί!--- 
Υοτ. 13. δαρῖ. . .. ἀνοβέα ἀνομον οὐ μὴ καπωσὴ αὗτον . . . δυνησέτω! σωθηνα;-- 
Μετ. 16... ἐν αὐτοῖς ζησίται. 

Ψψεν. 31. βϑερῖ.. .. ἰν τ. δωδεκατω μην:---ὙῸ]ς.: ναρίαία 66, εἰνέίαε, (Αποῖδοῦ τοδά.: ΓΦ 2, 8... 
Ψαῖ. 232... .. κ᾿. συνενλεισθη ἐτι. 

γεν. 2δ. Αποίδπεν τεϑ. : Ὦ2.) 7}. {01}. 
ψυ;.36.. .. παὶ ἄνερ τὸν πλησίον αὑτοῦ ἱμέανοιτε-- (ΑΠΟΘΙΠΕΥ τεϑὰ. : ὉΠ 2.9 
νον. 28. δερῖ.: . .. δα σὸ μὴ εἶναι διαπορενομεῖνον. , 

ΨεΙ. 31... ὅτι ψευδος ἐν τ. στόματι αὑτῶν κ. ἐσιίσω τ. μιεσίόατων αὐτων---Ὑ 18. : σνέα ἐπ οαπίίομηι οτίο δεῖ νεγέωο {1309 
φὲ αυογέξέαπε δειαπη--- 

νεῖν. 3). Καὶ γινη αὐτοῖς ὡς φωνη ψαλτήριον ἡδυφωνου εὐκομοστου--  1ᾳ.: συσεί οαν ἐπ τημείοιση, φυοα ὁμανί ἀμ 
εἰφαε δόνο ἐαπέῤμν ;-- 

γοῖ. 88. . .. ἐφουσιν ᾽ἼἼδου ἡκε:--- 

τπτοαϊθηΐημβ ἀπὰ ὙΔΓΏΪΏρΡΒ, ΤῸ ἠοῦ 810 88 δΔΏ 
ἘΞΕΘΕΤΙΘΑΕ ἘΕΜΈΒΕΝ, τἰἐτοάποτίσα ἴο [8:6 ῬΓΟΠΊ865 οὗἨ [6 ἰπϊγτὰ ματχί ; 

10 ἴδ ἃ αποδιίοη μοῖμος ὕΠ6 Ἰαδῖ αἰν βίοι οἵ οὐ ᾿ Μ116, οα ὕΠ6 ΘΟΠΓΓΑΣΥ, {ΠΟΥ ΓΘ αυΪγ8 ῬΓΟΡΘΓ 88 ἃ 
Ὁοοῖκ ορϑῆβ τῖτὰ [18 ομαρίοσ, Κοίου ἀθηΐθθ ἴδ ! σοποϊ βίοι ἴο [86 ῥτοσοάϊηρ ροτῦουβ. Ἐθηρβίθη- 
ἔτοτῃ ἴδ σοη θηΐθ, ἩΒΙΟΝ ροΐμξ ὍΔῸΚ ἴο τ )ιδὶ ργθ- 1 ῬΟσΩ 8150 τὰβ οἷ. χχχὶ!. 1-20 28 [6 διϊῃοῦ᾽ Β 
σθάοβ, οἷ. 11}. 17 84., χνῆΐ. 20 5ᾳ. ΤῊ ἐμίγαὰ ραγὲ  σοποϊαβίοη, αὶ ἴο [86 Μ010 οὗἩ σιδῖ ργϑοθᾶθβ, 
τηῦϑῦ Ὀορίη στ γὰγ. 21. [ἢ σομ γαβῦ ἴο [ἢ ἐογεῖμτι 1 Πα ΟΪΥ, Ομ. ἱ. -χχχὶ. ΤῈΘ [εχ ἀοὲβ ποῖ ΒΠΟῪ 
παίΐοηβ, ψϑσ. 2 δϑβοοίαίοβ ἐπ ἰ8 πογὰ οἵ [πγοαίθῃ- 026 ἱτῃ ρΟΒ5: ὈΠῚῸ οὗἨ ἘΖΕκὶ6] Βανὶηρς ἀε]γογϑὰ 8 
ἰῃς αραϊηδι ϑγαϑὶ σψἱτἢ ἴῃ6 ψογὰϑ οἵ [Ὠγεαΐθῃ- ᾿ῬΡΓΟΡΗΘΟΥ͂ [0 ΐ8 Ῥθορὶβ Ὀϑίοτθ {86 δγγίνδὶ οἵ [Π|6 
ἴῃ δραϊπβῖ ἔογαῖρι μδῦϊο 8 ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ον τι, 88 ἴϑ ὁβολρεοὰ ; Ὀαῦ {Π|0 δαἀπιίτο γόδιρηό οὐδ οὗἨ [ἢ 
ἄοπο αἰϑὸ ἐπ ᾿δβαϊδ δηὰ Ψογθηιϊδὰ. (ἧι. χχν. 1-- ἰρυθσοίηρ 8 0 διρυτηθηΐ ἀραΐηϑὺ [ἢ 6 Βαρροβὶ οἢ 
χχχὶϊ. 82 πυτηῦεγβ τ ἰτίθοη πογὰ οἵ ἀοἀ ; ἐμογοῖο οὗ 8ὴ ἰπϊτοἀποϊίοη ἴο ἴμο6 [0] ον Πρ, 88 ΜῸ 8}8}} 

Ὀεΐοιμε οἢ. χχχίὶϊὶ, 1-20 45 ἃ [ουτγίοθοι, ἰὴ ΟΥΘΥ 866, 80 45 1016 88 π6 ψδηϊ οὗ ἃ βρϑυϊβοδίοη οὗ 
ἴο ον [89 πύσηῦος ἃ Χ 7. Τὸ οοπίθηϊδ,  ἔηθ. ΒΕῸΣ ΜΓ τοΐθγθαοο ἴο 86 ἰαϊεν μοίῃηϊ, 



πε 

806 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Ηἰιζίρ ΒΕ} ροΐῃ!β ἴο [86 Ηἰδίογϊοαὶ ποίϊο6 8ϊδηά- 
ἵπρ ἴῃ {16 τηϊάι]6, νϑῦβ. 21, 22. [5 ἱπιρογίδῃμοα 
ἴοΥ Π|ὲ ῬΓόβοπῦ ΟΠδρίου, ἰῃ ἔδοῦ, ΔΚ 8 ΔῺΥ͂ δ. Γ 
ἰπάϊοδίίοη οὗἨ ἔὐπ|6 ΒΡ υἤουβ; 88 Ψγ)ὰ8 ΓΙ) ΑΥΪΚΘα 
ὈΥ ΠΗᾶν., ψῆο ἰῃ [18 ΟὨΪΥ͂ 2008 ἴοο ἴδγ, ὕμδὶ ἢ 6 
Ἰηᾶ Κὸ8 {06 τον ἰδ] η8 οἡ ἴο οἰ. χχχῖχ. ἴο ἤδυβ 
Ὀθδη ἱπιραγίθα ἴο ἴπ6 Ῥγορῃϑῦ ἴῃ οπδ πὶρηῦ---18θ 
ΟΥ̓ΪΟῚ γ 18. 1- 20 [ογηρ [6 ΒΟΙΏΘΉἼ δῦ ΘΑΥΙΪΟΓ 

ἸηἸτοσ 0) τονοδϊοὰ ἴο Ὠἶτῃ, δηα γοβ, 2]1--88 
διδοίη ἰἴ86 17 ἴο [16 ΟἾΘΙ ΨΘΓΥ͂ ΟἸΟΒΟΙ͂ 88 ἃ ΠΟῪ 
Ἰπιγοάἀιοτίοη. 

ΤΊἶ8. σα ρύΟΓ ἢ88 ἢχϑί οὗ 4]1] 118 γα]αίζοιι ἴο [68 
γα 81 [100 Ρογύΐοη, οἢ. χχν. -χχχὶϊ. [ἢ {μῖ8 τὸ- 
βΒρεοὺ ἰδ ἸΚογίϑα Ἦ8Δ8 ἃ ἰγδηϑι το) ΟἸΔΤΑΟΌΟΓ, 
ΜΈΣΟΝ ΟἿ ΟἿΘ βἰάθ ρίγοϑθ ἱπαϊοαϊίοη οὗὨ 1186]} 1 
118, Ὁπαὖῦ 1, αϑ ͵8δο οἢ. χχν. -χχχὶϊ., ροϊη δ 
Ὁδοὶς ἴο [Π6 ΘΑΙΟΓ ρᾶτῖ. ΕῸΓ 88 {116 Ῥσβα οι 008 
οὗ ἡπάριπηοηΐ ὑροὸῦ ποθ σίϊμουΐ ἅτε ἴῃ βοῖμο 
ΒΘΏ886 8Π ἘρΡροπάδρα ο [Π6 τοροδϑῖθα, δἰνγαγβ ἰῃ- 
ΘΓΘΑΒΙ ΠΡ ἀθἤη 6 ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ {Π6 ἀἰδδυγαοτου οἵ 
Φογ δα], 80 οἷ.. χΧΧἸδ, 2 8α., ἴῃ ὙΠ} 1Ὁ 8608 οὗ 
ἴ6 ΜΑΟΒΙηΔὴ - ΡΘΏΟΥ οἵὗἨ ἁ ΒΖΟΚΙΟΙ, αὐἴαομοβ 8 
δἀιηοη το [Ὁ 18γΓᾺ6ὶ ὕο ΤΥῪ {Ποτωβοῖνοβ, ἰῃ ΡΓΘ- 
ΒΟΠΟ6 Οἵ {}}}8 δοῦν ΠΥ οὗὁὨ [Π|6 ῥτορμεῖ, ὙΒΘΙΒΘΓΥ 
ΕΖΟΚΙΘΙ δὰ ποῦ ἀραὶ ἔα ΛΙΪῪ ν1}}} ἢ18. ΟὈἸ]σα- 
ὨΟΉ, ΟΓ 5.861 ψὶτ ἢἷ8 ψαγηΐηρ ; Ὀϊ0 ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ͂ 
88 Γοραγὰ8 ἴη6 Ἔχε, 1ῃ6 σϑσβθβ 10 84. σϑῇ ον 
ΘΟΠΒρΡΙουο8, πὰ σοηϊγαβῦ ἢ ἴμ ἀθθραΐγ οὗ 
ἴλε8ε, ἀοὐΒ ψ11] απιὶ ῥγοοδάσγο, δηὰ γογβα8 17 81. 
8εῖ ἕουίῃ [686 85 Ὀδΐηρ [9 τίσῃῦ χὰγ. [11 Ἔσαν 
Ψ}1 ποῦ ΤΟΠΟΊΠΟ6 ἀνοῖν Κιπα οὗ 8 σοῃ ΘΟ 0Ή, 
ἴον ἢ] ἢ Πα 18. Ὧο Του ἀαύίου, ΠΟῪ Ψ}}1 8πά--- 
ΜΠ ΟΓΘ ΠΟ δῦ να8 ἀπηοιποθὰ ἴῃ οὗ. χχῖν. 26 
84. ὈΟρΊηΒ ἴο δηΐθῦ---ῆθ βυρροβί ΐοη οἵ 8 οἰοβα ἴο 
ἴπ6 Ραβὺ Ῥγορβιεῖϊο δου νυ οὗἩἨ ἘΖθκῖθὶ, 16 ῥτο- 
ΠΘΟΥ͂ οἵ }υατηοηΐ, αυἱΐο ἀοϑογνίιρ οὗ δοοορ ΔΏοηῃ. 
Ὁ 88. ἃ Ο]080 Ῥγοοθοθΐῃρ οὔ οἵἨ 88 νΜ16}} 8υ νυ ἱὶ 
ταῦ Ψ Ὲ10}) δα ρῥτοοδάθά. βΒιιΐ ὈΥ σϑάβοῃ οὗ [86 
Τοϊδύϊοη οὐ [8 μα ρΡίοσ, 88 ἸΟῪ ἱπάϊοαιεα, ῥτί- 
ἹΠΔΙΪΥ ἴο 6}. Χχν.-χαχίϊ., 18. ἔα Π6 Υ Θχργοββοα 
ἐῖ5 τοϊαιοη ἴο 86 ἢτβί τηδίη αἰνίβίομ, οἢ. ἰ. -χχὶν. 
Οὐ πα ΟἾΒΟΙ βι(ἰ6, ον νον, ἰὴ6 ὑγαηβίζοη ὁ 8- 
ΤΆΟΘΤΕΓ οἵ ἴ]16 βοοίϊΐοῃ οἢ. χχν. -χχχὶϊ. (ρ}Ρ. 11, 12) 
ἷ8 Ῥγονοα Ὀγ {πᾶΐὶ ὙΠ] Οἢ ἰδ σοπίαίηρα πῃ {Π|656 
ΟΠΔμῦΟΓΒ οὗ 8 ργορδγαίοσγυ, ἱπύγοἀιυιοῖοσΥ παίαγο ἴο 
πὸ βΒθοοπὰ τηϑίῃ ἀἰνίϑιοι οὗ ἴπ6 Ὀοοκ. ΤῊ 18 
10:68 6486 8180 ΜΠ οὔτ ῥγοβοηῦ σῃμαρίοσ, 11 τοὶ 
ΔΙΓΕΔΟΥ ὍΘ ΓΟΙΑΓιθἢ 848 8. ῬΓΟρΡΑΥΔΓἸΟῺ [ῸΓ ΒΟ0Π16- 
τη ϊηρ πον, {πα αὖ {Π6 6]086 νν10}} Ψ]ιαῦ ρτοοθάθβ [ἢ 68 
68]} οὗ ΕΖε κί 6] 186. Τοσγῃι ρα οὐ οἵὨ 1ῦ, Δηὰ [β8γδοὶ 
ἴθ. ΟΠ Δ]]οηροαὰ ἴο 56] [τ ΧΘΙ Δ ΌΟΙ, 48 6180 ἴὸ 8 
δου} οὐἠἨ [πὸ Ῥγογμοῦ δια ἃ ἐπδυϊ βοιῦ:ο οὗ 
αοά. Τμὲ ἴῃ μαγὶ γϑῦθα] γοίοσεποα οὗ [ἢ]18 σμαρίογ 
ἴο οἢ. 111. Δπ χνἹδ., ἢ ν σβ. 2 -20, σου δ ΠΥ 068 
δοῦ (48 61} ΒΡΡΟΒ68) 8οὺ ἕοσἢ} [86 64]] οἵἨ ἘΖεϊκΊ6] 
ἴον ἴῃς Γυἴατο, δι [Ὁ σομ αΐϊημ ἃ γεπεισαῖ οἵ Ἀΐ8 
αἰνίηθ τοϊβϑϑίοηῃ. ΤῊΘ Θοηπθοῦης τορχείδογ οὗ [Π6 
ἴψο ΠδΪν68 οὗ {ῃ6 ομαρίδν 18 οὴ ὩῸ δβοοουπύ ἴο ὉΘ 
Τοβαγάθα 88. “ΤΏΘΓΕΪΥ βοοϊἀοπία!." “Ὧμδ ἵνο 
γΟΓ868 25 δηᾶ 26, νὰ 85 ΥΕΓ, 16, ΑἸΪκΚα ροϊπῦ 80 Κ 
ἴο οὗ. χυἱ δ, δηἀ οἡ ἴπ6 οὔποῦ παῃὰ, [παῦ νϑσ. 
10Ὸ 158 ἴῃ δοοοσγὰ πὶ οἷ. χχὶν. 28, σδμῃποῖ 6 
ονετ]οοκοὶ ᾿ (Η172Ζ.)Ρ. ΤΟ [}1-ομοὰ φηατρε ἴῃ 
ΥΟΥ, 2: “ϑ'ρϑδικ ἴο 0Π6 808 οἵ [βγϑϑὶ, δῃὰ 84 Ὺ ἴο 
ἴδοι," 8119 νν6}} 8 ἃ σοπηπιθηοοιηοῃῖ, ν᾽ ἢΐ]6 νοῦ. 
24 Ἰο0}18 ΟὨ]Υ 116 ἃ σοπίηυδοη. ]ιαῦ ΕΖοκίεὶ 
Τηῦδί ΒΑΥ ἴο {πε 8005 οἵ Ἰκχΐ8 Ῥ6ΟΡ]6 (ν6Γ. 2) ῥγό- 
ῬΆΓΕΒ ἴοτ {Π16 Ορθηϊῃρ οἵ ἢἷ8 πιου τὰ (νεσ. 22), δπὰ 
Β0 ἰπίσοάυοβ Ψηδὶ ἰ8 ἴο βδὶϊα ἰῃ υϑῦ. 28. 
ἸΤΏΘΓα σα Ὀ6 πο ἀοιδῇ ἐμπαὺ νγ»αῦ 18 βίατε ἱπ γοτβ. 
21, 22 18 [6 [Ὁ]Β]τηδηΐ οἵ οἷ". χχὶν. 26, 27: 80 
[δεῖ [Π6 πον, ἴο το [ῃ6 γόγθθδ 2-20 ἴοστα ἰδ 

Ῥτγδρασαίίου δῃὰ ἰπἰτοάμοίίοῃ, ---ἴ]16 ὈΓΟΡΉΘΟΥ οἵ 
δοά"ε ΤΘΓοΐοβ τονε ΗΙ5 Ρεορὶθ ἰπ ἴδ ψου ]ά, --- 
8 1ῃ6 Βοσοῃᾷ πιδὶῃ αν βίοῃ " πὸ ὍΡΟΣ Ἢ 
ΑΒΒΑΡῸ, 8150, σοῦ, 10 8α. ἸΟῪ ἀϊτοοῖβ 0 
Θβρδὶ πρὶ ἴο στδοθ, ὙἸΗΙΣ ̓ βέν σι ῬδΓα 116] Ῥαββαρα, 

νοΓ. 248αᾳ., [δ βίουϊ-θαγίοα ἀγο, οἡ [6 ΘΟΠΈΓΔΓΥ, 
Ῥοϊηΐεα ἴο {λι6 ἡαἀρτηθπί ; δο ὑπαὺ {π6 Βροϊΐοῃ ΥΟΓ. 
ὃ 84. Βρ68}.8 50 δα τυ οὗ [πγοαϊθηϊη 88 οἱ 
186 ὁργμοπὲϊο. 

γοῖα. 1-20. Ἰλαΐ ζὲπαὰ οἱ α δεπαΐπο 7 ἰσεξιεὶ 
ἐλαέ τισαϑ ιοῤλιοὶ ἐδ ποιὸ γοπειοοά. 

γεν. 1. Ου ψϑδῖ οοοσυγτγοά πῃ 6 ὑπο ἢ ὙΘΑΓ, 
αἴτεγ ἴη6 ἰακίηρ οὗ ογυβδίοση, οἡ [88 Ἔνθ ῃΐηρ ΟΥ 
ἀυγίης ἴΠ6 πἰρῃῦ Ὀεοίογε ὑμ6 δϑοαροὰ πηδάθ ἢΐβ 
ΔΡΌΘΔΓΔΏΟΒ, σΟΙΊΡ. δὲ νοῦ, 22. ΤΠ δά ἀσθβδ Ὀϑῖη 
ἴο 186 θοη8 οὗ [ὮΥ ῬΘΟΡ]6 (νδσ. 2), δονβ [πδ΄ 6 
8 ΠΟΝ ἴο ὕθση ἔγοπὶ ἔογοῖση Ὠα 08 ἴο Ιβγϑοὶ 
δραὶῃ --- ΔΙΓΠΟῸρΡ ΠΡ) ἷβ ΜΠ] 804, ποὺ ἯΘΨΡ, 88 

αἴ νοῦ. 81 [ὉΓ ἴη6 ἢγαὶ ὑτηθ. ΤΠΘΙΓΟ 18 ΔΙΓΟΔαΥ 
8 ῬΓΟΡΑΓΔΙΪΟΩ τηπὰθ ἴοτ 1ῃ6 ρτοαῖ ἔσσῃ ν ΒΙοἢ 
αἰνιά68 ἴμα δοοΪκ. --- ΠΗ δὴ ΔΡΡΙἰσαϊϊο ἴο {πὸ 
[6] ον Ἔχ Ὶ 168 οἵ [86 Ὀγορμοῖ 8 ῬγΙΑΤΙν ἴο Ὁ8 
ἀπαογβίοοά, ἴδογ ἰ8 8[1}} ἃ Τῇοτο ζΘΏΘΓΑΙ] οἠδ 
ἱπαϊοαϊοα ἴῃ ψδὺ [0}]1ον}8,---ἰμαῦ ἴο 16 ἴβγϑὲὶ 
οἵ ἴῃ σα ΥὙ 06 ΒΓ 6] δὖ Ὠοῖὴθ σγοσο ἴο Ὀ6 
δήάοὰ, {πᾶὸ διδοῖ σΘΏΘΓΑΙΥ τοῦθ ἴο Ὀ6 ςοῃ- 
τοι ρ]αῖθα. ΕῸΥ 1 [818 4180 ἀρτθοβ “ἴπ6 Ὠοῦδθ 
οὗ 18γ861᾽᾿ ἷῃ μ6 δρρ]οαϊδομ οἵ {πὸ δἰ τα ἴα 
(νον. 7), δοσογάϊησ ἴὸ ψ σὴ 186 σἸ]άτοη οἵ ἰῃ6 
Ρθομε οἵ [86 ρχορὶιεΐ τὸ ἐπουρηϊ οὗ ᾿ἴπ ΘΟΙ τη, 
88 ἴῃ 086 ΨὙ}Ἐ0 ὍἜ͵Θ ΘΠ ΘΓ ἢρ ̓ πῖο οὴ6 ἐπα ἴΠ:ε6 Β81Π16 
οομἰοη (δ 43), δῦ 88 1. 186 δἰ} 6 1186} 

“"Ἰδηὰ " 18 Βρόκβϑῃ οὗ, πὰ γδ Ρίδοϑὶ αυΐΐα δΌδθο- 

Ἰα 6 }Υ (οοτῃ. χὶν. 18).--- ΤῊ 1ἄοα 18 ἄτβι ὀχριοδβεὰ 
ἢραταϊνεϊν, νου. 2-6, Ὀείογε ϑτ86] 8 ρυΐ ᾿ηἴο 
86 ἴταπιο δηα Βυλρ' ἢ {86 Μ18]] (τ ε18. 7--9)..--- γγις 

δε λΣ 3. ΒΡΟΚῈΠ βΈΠΟΤΑΙΥ, ὈαΐΓ ποῖ δἰζορείμοῦ 

Ὠνρο μου! οα}}ν ; 80, ούΈνοῦ, ὑπαὶ ἴῃ6 ἤδΆγοτα 
δοιὰ τπϊηκ οὗὁἨ 8 οαβε Ὀεΐογο ἤθη) ψ ἢ ϊοἢ ἢδὰ 
ΟἰΤΠΟΓ δοῖμ}} Υ ΟσΟι το ΟΥ ψ)ὲ8 ἴῃ 6 βοΐ οἵ ἀοϊης 
80. ΤἼ6 ΘΠΟΙΗΥ͂ 88 ΟἹ ἴΠπ ΨΑΥ (ΗΠΤΖ., ποτ᾿), 
τ88 δίδηἀϊπρ δὖῦ {ΠῸ ΟΓΟΒΘ- ΜᾺΥ (οἰ. χχὶ. 26 [21} 
χχὶν, 23). ΤῊ Τυγηΐηρ οὗ 186 τηδίοσ ἰηἴο ἃ δ1}}}- 
ἰπἀ6 18 ΡΘΟΌ ΔΓ ἴο ΟἿΓ Ῥαββϑαβθ, 88 αἀἰβϑιϊηρυϊδηοὰ 
ἔγοπι οἷ. 11. 16-21. Ῥοου]αν, α͵ϑ0, 18. [6 τταὶΐ ἴῃ 
ἃ. ἸΙΒΏΠΟΙ Ὠροοβϑὶ ἰαυϊηρ ἃ σογίδ ἢ Ἔχροσίθησα οἢ 
[86 ρατῖί οἵἉ 1116 ἤΡΔΓΟΙΒ, ὑπδὲ {Π6 ῬΘομὶε οἵ {με Ἰαηὰ 
ἴῃ 4ὈΘ8Π10η, ὕΠ6 πιθΏ, 6 ΓῈ ὕΠΘΠΊΒΌΙ͂ν 68 ἴο ἀρροϊῖ 
ἴη9 ψαῖο πιο, ἤθη δ, ἴῃ ο886 ΠΟΥ αἰὰ ποῖ σῖνο 
Ὠορὰ ἴο δἴτη, ἰμ6 Ὺ υὶτπϑίοοα δηα βίτονε ἀραὶπδῖ 
[Ἀπ 86] ν 68, δηὰ 80 βϑιῃυυἹὰ 6 πε ᾿ηογ6 οοπϊνοϊοα 
οὗ ὑμῖν κυ }]}ῦ δια [01]}ν.--- ΠΥ Ό. δίηρυϊασ, Ὀὰϊ 

ἷπ ἃ Ὀ]Ό ΓΑΙ 86η86 : ἴτοτῃ ἴΠ6 ὁπὰ οα 8}} ϑ᾽άθβ, [189 
ΘὨΓΓΟ ὑθυγι ΟΥὉ οὗ ἴπε Ἰμπᾶ;; δοοογάϊπρ ἴο {ῃ6 
Β0Π|χ, ἴο Ὀ6 πππαοτβίουά οἵ [6 ψ)016 ΘΟΠΙ ΣΎ, 

ψΊ τοίθγοησο ἴο Πρῦ δῃηὰ ὈΠῸ ὍΣΣ (ἄφθηῃ. χὶχ. 

4: 1 Κίηρβ χὶὶ. 81). Ηδν., Τοῦ ἀθοϊὰδ ἴῸΓ δὴ 
ΕἸ ρ6ἷ8 ΠΝ Ἴ). ---Οἢ ΠΟῪ, ΘΟΙῺΡ Οἢ οἢ. Σἱϊ. 17. 

- ον. 8. Οοτταβροπάϊηρ ἴο [μ6 ΔΙηἀδτηθηδὶ ἰάθδ 
οὗ δῦ, Πιδ). -- Β οὗ [πιὸ οἷθδσ σϑου μα ϊηρ 

ἴοπθ. Τὺ ψὸ ΔΙ6 ἴο ΠΩ Κ οὗ ἃ ΠΟΓΏΥ δοχὲ οὗ 
ἰπδίτυταλεπῖ, ᾿ἢ ποῦ οΠ6 βίτῃρ!ν οὗ Βοτι, 8 ονϊάδηξ 
ἔγομι ϊ8 Ὀοΐηρ Ἔχομδηροὶ Μιὰ ΤΡ, ἴῃ Φοβ}ι. γἱ, 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙΠΙΠΙ. 4-18. 807 

ἴον ἐχδῖηρ]θ. Βὶ ΡΠ ἰ8 ἀἰδιϊρτίθηοα 88. 8 

εἰ] ἴὉΓ ἐΐ6 ΤΑ] τσ τοροῖμον οὗ [86 Ρθορὶϑ, ἰῃ 
Ναπι. χ. 6, 7, ἔγοπι ἴδ βουπάϊηρ οὗὨ δ δίαγπ δ ἃ 
Ὀτεδκίησ Ρ. ἨἩδτο ἴὐ 18 πιδη ΓΟ Ὁ ΔΡΡΙοἀ ἴο 1ῃ 6 
ΔΩΠΟΙΠΟοΘΙηΘη οὗ [86 ΘΠΘΙΏΥ, [ὉΓ ἃ ΜΑΓΏΪΠΩ ΟΥ 
δι νει ϊδοιποιι ἴο [ἢ Ρ6ορ]6 (οοπιρ. οἷ. 11}. 17, 
Δ Ῥρ. 72, 78). --- ον, 4. ΘΠ νΌυ, ὑἈὸ 

ἰιδῖ ἢ οατϑ ὕο ᾿θὰγ (Εδν. ἰΐ, 7, 11, οἴα.).--- ἍΠ]) [ὉΓ 

ἽΠ. --͵απὰ ἴδ9 ουοσζα οοϊηθα, τ ἤθη τ 6 βυσοσεὶ ἷδ8 

διοοιηίηνσ, απ Ὑδῖ ἰδ ἴο Ὀ6 δαγοά οδηποῦ ὃθ ἃ 
τηλίίευ οὗ ἀοιι δ. ΕΑΓ: “80 {μδ΄ ἴ86 βυοσα 
ὁΔὴ0 Ἀπ σαγτΊοα ἢϊπὶ ΑΥΑΥ, ὑπ θη ἢΐ8 ὈΪοοι,᾽ οἴο. 
Δεοςογάϊηρ ἴο ΗΈΝΟΒΤ. : Ὀδοδῦδθ 60 0}]6 ατὸ ψοηΐ 
Ὅο ΟΔΙΤΥ ΟἹ ΤΟΙ͂Σ μθααβ ; δοοογάϊηρ ἴο Οὔδ6γβ, 86 
ἹπΑρῸ 8 ἀογῖνθα ἔγοιη βδογίῆσθ, ἴῃ πο [ἢ 6 
οἴεγεῦ ἰγαηβίοστθα ᾿ἷβ συ] ἴο 18 νἱοῦλτη ὉΥ͂ [86 
ἰαγίησ οὐ οὗ Ἠϊβ ῃδηὰ ἜΣ ἱ. 4, χχῖν. 14; Μαῖῖ. 
ΧΧΥΙΙ, 25). .---Ὗ ογ. ὅ, ΤΏ δ]οπα 56} “χὰ 1η6 58. οὗἉ 
ἴΠ6 Ἰηαϊντάπα] 18 ᾿ογα π)846 5{1}} πλογο τηϑηϊ[εδί. 
Δπ εχρ] )οαΐζοη τὐϊῃοιΐ ΔΩΥ ποοὰ οὗ ἴμ6 553, ΖΌΓ. 

--Ἷ3. 85 του σἢ 88 ἡ δξ 3. γϑτ. 4.--Ἢττζιο : “ Βο- 

ἐδῦδα [6 Ἰδὲ Ηὐτυβοὶῦ 6 νατπϑὰ, δ6 Βα8 ἀδὶ ἐνοτϑά 
δί5 δοὰ}." ΠῚ) 18. Βεγὲ [86 Ῥαγι οἴ ρ]6. 

γεγ. 6. ΤΏ βἰπ]ἰξυὰθ ἢ85 ΣΤ] ογῖο ρτοοθοάοά 
οἢ ἴῃ βιιρροβί(ἰοη δαὴ ἴῃ6 ψαϊοιηδη ἀοε8 Ἀΐ8 
ἀπῖγ, Ὀεσδαβο {18 18 ΓΘΑΙΪΥ [Π6 6888 ἰπ Βαπά. 
Βαῖ μον ἐπ οὔμοῦ βϑυρροβίοη 18 τηδάθ, ἐπδῇ Ἦθ 
28 ποσί οοϊοὰ τιμὰς ὈΔΪοπροὰ ἰο Ηΐδβ ΘΑ] ΠΣ. --- ΔΛ, 
ΤΑΔΒΟΌ]1η 6, τεβογτίμρ ὕο 0’). --- Β:π06 ΟΠ]Υ [88 808] 

ὙΠΙΟ ΟΠ 65 ἴῃ δ'η ἰ8 1184}16 ἴο ἄρα (οἢ. 
ΧΥΪΙΙ. 4, εἴς.), 8 ὙΠ] οκοὰ μόῦβοι 8 ρΓοβαρροδοα 
(45 αἱ οἢ. 1]. 18) 45 ἴῃ οπθ [δεῖ βου] ὕὉδ οαγτὶοα 
ΑΥΑΥ͂ ; ἰἴ Βποι]ὰ ὃο ΤὨγουρἢ ἷ5 κι], ὁπ δοοοπηΐ 
οἵ ἴῦ δὰ ἴῃ ἰζ. Βυΐ ψΜ.1]|6 ῥγθν ΟΌΒΙΥ 16 ρα 
οἵ ηἷφ Ὀ]ο ἃ νγὰ8 531 Π|Ρ}Ὶ Ὠἷ8 οσῃ, ἴΠ6 Ὀ]οοά-ρα 
οἵ 5 αἸἰθϑοὈθαϊθηοθ ἴῃ τοβροοῦ ὅο ἴμο ἰηνοηεα 
παιηΐην 185 πον, σἱϊπουΐ Διὰ ἴο Ϊ8 ρσυϊὶῖ 
οἰπογν8θ δηαἃ σΘΠΟΓΑΙΥ, βουρσιῦ αὖ ἴῃ6 Ὠππὰ οὗ 
τὴ. ναἰσῆπιδη. [{ 8 ἴο Ὀ6 οὐθοεγνθα [ῃδῇ ἔοτ [818 
δ ἷ5 πϑεὰ Βδγο, ΜἘ1|6 τὸ ᾿δν ΨὍΞ, δ΄ οἷν. 11]. 

18, 20.---ΤΠαῦ [Π6 οᾶ86 ΒΌΡΡΟΒοα 1ἴ8 ΟὨ]ΪΥ͂ ἃ Ῥοβ- 
δ᾽ 016, ὈΥ ΠΟ ΙΘΒΏΒ ἃ ΓῸᾺ] ΟἼΘ, ΔΡΡΘαΙΒ ἔγοτῃ ἴΠ6 
ΡΟ ΚΕΠῸΝ τηδάθ οἵ ῦ δὲ Ὑ6γ. 7 ἴο ἘΖεκιε)---ἴο 
[0 σροτασις ὯΠ6 ἀσοδοσις (οοΡ. Ηοῦ. χὶϊ!. 17). 
Αἵ ἴΠ6 8116 1126 18 [118 181}  αὐΐοη 48 ναι ηδη 
ἴο ἴ6 Ὠοιι86 οὗ [5γαϑὶ ἴακϑη οι οὔ ὨππδΔῃ ἢδη 8, 
--ἰη τῃδὴ σαδο, θη πίε δρροΐηΐ ἴον {Ππϑηγηϑοῖνοβ 
ἃ παϊοῆτηδη, ἰδ6 ἐπ ρήδν ἐἢ ῬΟΒ81 ΟΠ 1 Ὴ  (τογ. 6) 
τοῖσδ 4} ἴΠ6 τῇογο τϑ αν ἴδ κα γμἶδοθ, --- δὲηὰ 
Φομον ἢ οδτγιΐθβ Ὀμοκ [ῃ6 τγαϊο τηδῃ - Οἶσθ οὗ 
ἘΖοκῖ6] ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ ἴο ΗΪπιβεῖῖ (1 μαᾶνθ ρίνϑῃ 

ἔ8.96). -- 'ΠΙΘ. ΒΌΘΒ. ΠΙΓΟΓΑΙΠΥ͂ γγα8 {Π|6 ΘΧΡΓΕββίοη 

τϑοοὰ οἵ ἐπ6 ς8}1 ρίνοῃ ἴῃ ΟἿ, 111. 17, 80 ὑπαὶ τ 
τὲ ὑπϊηὶς οὗ βιρΡΙγἱηρ ἴο ὑπὸ το ἸΠΑΓ ΚΒ οὗ 
ηυοίαἰίοη ; ἱμοτείογα ποῖ ἱπιρογιϊησ τπαὶ [ἢ 
Ῥτορδεῖ πιῇ ὑΠΟΓΘΌΥ Ὀδ ἰηϑίτιοϊοα τ Ὲ ταβρθοῖ 
ἴο ἴδ6 διῖιτγο. -- οσ. 8. ΤῊΘ 88πὶ6 88 Ὀθίοσθ, ΟἹΪΥ͂ 
ὙΠῸ ἃ 611}} ΤΌΤ Θοτηρμαῖδς δ άγοϑα ὑἢδῃ δἱ οἢ. 
1. 18.--ν τ. 9. 80 ἤθΓθ ἀραίῃ ; ἐοιηρ. δ΄ οἷ. 11). 
19 (Δοΐβ χχ. 2ὅ, 26). 

γον. 10. ϑδί'ποο ποίμίπρ οὗ [6 πορίθοῦ οὗ ἀν 
ππ 1. μδὰ ἴα κοι ῬΪδοθ ἰβ βαγρθὰ Ὅροι [86 Ρτὸ- 
ῬΒεῖ, ΟὨἹΥῪ ἔϊιε οτρίπαὶ ἀϊτθοϊίοη ρίνθη Εἶπ ἰδ 
δεαὶν. ᾿ἰύο γα ΠΥ σορεδίοα : ἐμ χα ἑ τησϑὲ Ὀ6 δουρδὶ 

ἈΙΠΟΠΩ ἰδ6 ρθορὶθ, 88 Μὰ35 θα] γ [86 0480, πὰ 
ἰπάοριὶ ἰ8 οἰθαγ ἴτοῖὴ ὑποὶγ οὐ ἢ ̓Ἶ}08, 88 βίαϊβα 116 Γθ. 

--ρνῦ, ἐλεὶγ βαγὶης 18 86ῖ ΟΥ̓ΘΥ δραϊπεῖ [δδΐ 

ΒΟ δὰ θθθη 8αϊὰ ἴο {86 ὑτορῃοῖ ἰῃ αϊνίηθ 
αἰτοοίϊίοη, δοοοταϊηβ ἴο ὙΠῖο ἢ6 τηιβὺ βρεαΐ; 
ἐλοὶν ἀοϊῃρ αἰδὸ ἰῇ τοραγὰ ὅο ἴπ6 [μοτὶ, 88 [ΠΥ 
δὰ Κπονῃ ἰΐ ἴγοην {ὸ ῬΓΟΡΒ ΘΙ Β Ὀθμδνίοιυγ ἴο- 
ναγὰ ΓΠ 612, δοῦ οὐ δραϊηβὶ })18 ἠοἱπρ' δῃηα δυϊϊησ. 
-Οἴ ψῇιᾶῖ παῖυγο ἴΠ6 αἰνῖπθ τα ϊββίοῃ οἱ ἘΖΕΚΊα] 
88 ἴγοῖὰ ἴη6 ἢτδι ᾿ὰ8β Ὀθδθὴ στοροϑίθα (νογβ. 2-9) 
ἰὴ [86 δἰ τὶ !ἰπὰθ δὰ 1ΐ8 Θχρὶδηδίίοη, δηὰ ὨΟΥ͂ 
(θῆοθ "Ἰδὲ τεροδιθα ἰῃ συ σ. 11) ὕπο Γα [0110 8 ἴῃ 

ὙΠαΐ ΤΠΔΏΠΟΓΡ ὑἢϊ8 ταἱβδίοη οὗ ἢΐ8 8 τϑηθνγοὰ ἴο 
[86 ργορὶιοῦ, Α τοΐδγθηοα ἰ8 τῆϑ8 ὉΔ0Κ ἴο οἢ. 
ΧΥΪ., Ὀυΐ 106 ἀϊοτοποθ Ὀδίννθοη δὶ 18. βδιὰ 
Πότ δπὰ ΒοΓο τηιϑῦ ποῦ Ὀ6 ονθγὶοοκοὰ, Δ }116 
[Π6γῈ Ὡ0 ΘΟΠϑοϊ ΟΊ 5η688 οὗ μΈ}}, πο οοῃί[οβϑίοη οὗ 
δῖ, δρρϑαῖβ (χυἱῖ. 2), ὑπὸ ἡδολνε φυτοῦ Ι6- 
οὐ πιϊηαινο νοῦς οὗ ΕΖΟΚ16] ἢδ8 80}}} ρτοιπορὰ 
80 Τιὶ ἢ οἴθοῦ ὑπαὶ ὉΠΟΥ͂ ΠΟΥ 88Υ: ΟἿΕΥ {π81}8- 
ατοαδίοσιβ δηὰ ΟἿἿΤ βἰμα δ1΄Θ ὌΡΟΣ 18. Βυῖΐ [ἢ ΐ5 
ΘΟ ΒΟϊΟΌΒΠ65Β δῃὰ [15 σΟΠ 58:0) ὑἰπρὸ8 ἴῃ [Π}6 
ἀαγικοϑὺ πη :6 Υ [86 ἔδο] ηρ οὗἩ ἀοβραὶγ ἴῃ τεσαγα [0 
.1ἴ6. [Ὁ 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΟΔΠΒ [ὉΓ πὸ ρΌΓΡΟΒΘ οὗ 6χ- 
οὐβίηρ ὉΠοιϑοῖνεβ ὑμαΐ {116 ΡΘΟρ]ὸ ἀρ0θ8] ἴο [ἢ 8 
Ραβϑασθ [ον. χχυϊ. 8390. (ὈπΒοα ΘΠ, 06 ἀΡροα 
8 ἰβ ηοΐ ἴο Ὀ6 ιἱπἀυγβίοο( 88 τηϑαμΐηρ : “ὁ (ΘΒΌ 
δζαϊηβῦ ὰ8᾽᾽ (ΕΟΚΛΕΝΜ.), Ὀαΐ 48 οὗ ἃ Ὀυγάθη πη ΔΓ 
ὙΠ οἷ ὍΠΟΥ ἀτὰ βἰπκίηρ (Ὠ9Ὸ) 2}, “θη ρ. ὁἢ 

οἷ᾽. χχίν. 28, ἷν. 17). Ὑῃοδθ ὙΠῸ τεργοβθηςοὰ 
ἘΠΟΙΏβ Ινοβ ἰπ οἷ, χνἱ!!. 88 δχρίδύοτυ -81: Ὁ ΓΒ 
ἴογ Ὁμοῖγ δῃδοβίοσβ, ἤθτα αἀγὸ δἰ ηΐηρ αᾺΥ ὉΠῸΘΓ 
{ποῖγ ον Ὀυτίοη, δηὰ ἰῃδὺ ἢ σοΐδγθηςθ ἴο [9 
Ρτοβρϑοῦ οἵ ᾿ἰἴ6, Π|πονἦ8θ. τοροδύβ γ᾽ ορϑιδιὶ ῈΡ ἴῃ 
ἢ. χν δ. (νοτβ. 28, 82). σ τηυβῖ, Ὁπογοίογο, 
{8 κθ ἱπίο δοδσοιῃΐ (ἢ 6 ὈΓΘΒΒΌΓΟ, 6ΓῸ ἰῦ ΟὨ]Υ οἵ [Π6 
εν] ΤΓογοροαΐησδ, 186 ἴογρβηδαονβ οἵ ἴθ ουθηῦ 
τηθητοηθα ἴῃ γΥογ. 21, 1 ἠοῖ [ἢ 8 δοῖι] Κηον]θὰρθ 
οὔ {πὸ ἰακΚίηρ οὗ ΨΦογυβα]οπὶ ; 80 ἰπδὺ 1ῃ {Π18 4180 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 866} ῬΓΟρΡαγαϊίοῃ, δὴ ἰηϊγοἀποίίοι ἴο δὲ 
Μ88 ἴο ἰοἸ ον. 

γεν. 11. Υμαΐ ἴον {Π||8 ἀθβρϑὶσ 1ῃ σϑβρϑοῦ ἴο 
116 (ἐ.6. ἀθ] νογαποθ, βαϊναίίομ, ἔανου τ) 88 ὑἢθ 
ἀθοϊαγοὰ τηϊπὰ δηὰ ν}}}} οὗὁἨἁ Φοῃονδὴ ἴῃ οἰ. χυἹὶ. 
28, 82, [Π6 88Π|6 8 ὨΘΙΓῈ ΘΙ μαβἰζθὰ ἴῃ {Ππ8 ρεσὰ- 
1ἴδν ρυοϊοβίαϊτίοη : ΑΒ1 ᾿ἦνϑ, ψν 1116 ὉΠ ΘΓ 10 18 ΟὨΪΥ͂ : 
“Ἤδνϑο 1] ΔηΥ͂ ΡἰθαβΌγο ἢ “ΟΥ: ““[ῸΓ] παν ΠΟ μ]68- 
ΒΌΓΤΟ "᾿----866 [6 γ 8180 οἢ. χυΐ!. 80, 81. --- τ. 12. 
γε Ἰοαάσγῃ, μόνονονῦ, [δὶ [Π6 αιιοϑίϊοῃ 18 δρουξ 
ΘΟ ΘΥΒΙΟΩ : “Ηδ οοἸηθαῖβ ἀθϑραῖν ΟὨ]Υ ἴῃ 80 [ὉΓ 
8ἃ3 ἰῦ 15. ἃ ἰἰηάγαμποθ ἴο σαρθπῖαμοθ. ΤῸ αἴοτγα 
τ]θγ6 ὑἰγαπη] τ Υ 8 ποῖ [ἢ αἰπὴ οὗ [πε ῥτορ οὶ " 
(ΗΈνΝοβτ.). Οοιῃρ. οὐ οἷ. χνυὶὶὶ. 20, ψἤθτα ἴῃ 
Ἰ1Κ6 πηϑηποῦ ΜΠ1ῸΠ Τοίογα ποθ [0 ΘΟ ΓΒ. ν᾽ 8 ὮδΥ͂Θ 
{118 ΔΏΓΠ0Π|6518: “ὁ Τρ δου ΒΏ688 οὗ ἔπε γ]ἱσῃ θοῦ," 
διι: “ νἱοΚοάμποββ οἵ ἴΠ6 ψιὶοκοα." ΤὨτοΌΡΕ [818 

ΔῊ Ποβὶβ ἴο δ ΧΣΙ δ, ἴπ6 ἜΧΡΓΘΒ8: 0} ἸΣΣΝ εὖ 

ὈΘΟΟΙΉ68 οἶον (ΝῚΡΠΑ]) ; ΟἜΒΕΝ. : “16 8}}4}} ποῖ 
Ὀ6 υπίοτιπαῖο. Ηἰ8 οὐ τἰρἢ ! οοι 80.688 ΠῸ 
Τηθ8η8 οἵ ἀο νογδῆοθ, 850 ΒΟΟΠ 88 δδ [8]}18 ἰηΐο 
ΔΗ βίοι ; δπὰ ν᾽] ΚΘ Ώ 6855, ἀραϊη, ΠῸ Ππ6Ο68- 
ΒΑΤῪ ἀεβίτιοιο, 80 Β00ὴ 48 ἃ οἤδϑηρθ ἰο ἴμ Ὀεϊζογ 
δοηθ8. (ἡ). 8. Π|κοσὶβα ἰμβηϊανο.) Βδοβαθο 

ῬΓΕΒΟΠΕΥ [86 οα86 οἵ [πὸ τἱρηϊοουϑ νὰ8 ὕο Ὁδ 
ΒΡοκοη οἵ, ἰὕ 15 βαϊὰ ὈΥ͂ ΨΑΥ͂ οὗ τιϊτοἀποίίοη ἢ 6Γ6- 
ἴο : Αμπὰ ἃ τἱ μύθου θδη, εἴθ. 573, ἴῃ, Γγου ρα, 

οἢ δοοουπὶ οὗ δΐ8 τ ἢ ΘΟ ΒΏ688. ---ὖἶ οΣ. 18, Τὸ 
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[86 τη ύθοιιβ Ἰη8}) Ψ}10 ΘΟ ΕἾ ἢ.168 Βα οἢ, ΔΕΒΆΓΑΠΟΘ 
οὔ Ἰἰΐδ 18 ῥγομιΐβοὰ. Οοπἤάδθποθ ἰῇ ΟΠ θ᾽8 ΟΥ̓ 
τσ ΘΟ ΒΏ685 (81 Ί]ΑΓ, 848 Δ δοῖι4] α0.4]}}00), 
δε τὴ ο16 ἀοεβ Ὁηγσῃ θοῦ βηθδβα (6ἢ.. 111, 20), ΤΥ 
Ὀ6 οὐ ὑπὸ ομὸ δἰάἀθ, Ὀὰϊ οὐ 6 ΟὔΘΓ 846 ἔδεσθ 
Μ{1 Ὀ6 πὸ τοῖμοια ΓΆ ο6 οἵ [16 οασ] ον τσ ἔθοι- 
Ὥθαθοα. ΟὈπ}0. οἰ. χν , 24, 26. ---Ἶ ἐγ. 14. ΤΊο 
οομῖταϑι νἱτὰ [86 τίοκοὰ, Ηθγα δὴ υὐάΓεξβ8 ἴο 
8 ἢ, Ὀδσδυ86 [18 8 ψῃδὶ ἰ8 Ψ ]5η6α [ὉΤ ; ΠΟΙΠΡ. 
οἴ, χυΣὶ. 21.---ν ἐγ, 16. ἃ Ἰϊν ὶν ἴογπι οὗ βρεθοῖ, 
θποθ νίλμοῦΐ (6 σορυΐα, 81) Θχθ Π}βοδ[οΩ. 
Οὐοπιρ. ἰπῃ τεΐθγθηοθ ἴο 1ἴ, οἰ. χυῇ!. 7, 12, 16, 21, 
28, χχ. 1].---οσ. 16. Οομρ. οἰ. χνὶϊ. 22. 

γεν. 17. Οομρ. οἡ οἷ. χνὶϊὶ, 24 ΤὨς ἱτ- 
τηδαΐαῖο οσοαϑίοῃ [ὉΓ Ὁ]8Π16 18 ἰοστηθὰ ἤθτο ὈΥ͂ Ξῃςἢ 
ἃ Τορτεβοηϊδιίοη οὗ [86 ψΊΚοα (νὸν. 14 84.) ἈΠῸ 
ταροηΐσδι, ονὸν [ἢ 6 τσ ἴθουβ ἢ ἀ068 τητὶρὶιἴθοιδ- 
ΠοΗ85. Τδο ἰδοὺ ]οπα [παῦ “8 τὶ ρῃΐθοιι» τηδῃ ἢ 
σου ]ά 6 Βροίκϑῃ οἵ Ὀδίογο ἵἤθσω πῃ ΒΟ ἢ ἃ ΠΠΔΠΙΘΥ͂, 
ΤΏΟΤΟ ΘΒΡΘΟἾΔ]1Υ Ὁμαἴ ᾿υτηΐπρ, ζυγηίης, ἰδ συ δ [Π6Ὺ 
Δ͵Ὸ (8116 ἴο, 8116 ΠΟΥ͂ δὰ μ͵αςοα τῃθὶν οοηῆ- 
ἀθησα Ροη “ἴἢ6 τσ οὐδ 688 οὗ [ἢ τὶριίοουβ ᾿" 
(νογ, 19)---ἰ ἢ πού τοὶ οὔσῃ, γεῖ 1πᾶῖ νυ ΐς Ὀ6- 
Ιο ἴο ἴδοι, ἀἀδϑοοπαρὰ ἴο Ποῖ 88 ὑπε ῬθΟρ]6 
οἵ οἀ ἔτοηι ὑπαὶγ μίουβ [οὐ αἴ 6Γ8---Παῦ 18 [ἢ 6 
δίοῃθ ἰῇ [η6 ΨΑΥ οὗ ἴ86 [ογὰ ν οὶ [Π6 αἰνῖπο 
δἰάγο88 ἴα κοβ ἀν, ἴῃ ΟΥΔΟΓ ἴο ἴτον ἰΐ ἤο ἰδ68 
αὐατίον ἰο ἢ ἰξ ὈΘΙορ8, Πδη ον, ὕο [Π6 ἴ8]86 
ὙΑΥ οἵἨ ϑγβ6], τ οἢ ὙΠΕῸΥ δα σἤόϑοῃ [ῸΣ ὑδπεπι- 
βοῖνοβδ δ ἢ {Ποὶγ ου γα Γὰ ΘΕΤΠΑ] 856}{- Ὁ σἢ [ ΟΌ 8688 
1 δ. ἢ δηά βυοῇ το] ρίουβ οὔβογναηςθ8. Υ ΓΒ. 
18, 19, Βοννονεσ, ἀο ηοὶ 8 ὨἸΡ]Υ τοροαϑῦ νοῦ. 18, 1 4, 
Ὀαΐ [86 ὕνγο 68568 οὗ [πε τι ίεου δηὰ [η6 ψὶοκοὰ 
ΤΟΙΆΓΗ ἀραῖὶη ἴῃ (Π6 ἴοστη ψ Ὡς ἢ 8 [Π6 πιχοοῖ 
ΔΡΡγορτγίαϊθ ἴὺΥ βούἱπρ [ΟΥ̓ ΟἸΘΑΙῚΥ͂ δηᾶὰ ἀϊ8- 
ὈΙΠΟΙΌΥ {Π6 ΨΥ οἵὁἩ ἔπ6 [μοσὰ, δὰ 1 νυ ἢ 1 
δἰτὶ Καβ αἱ ἢγϑί βίρῃηΐ, ἀπὰ αἱ [06 βαπλθ {πὴ6 νν}0} 
Τοίδγθποο ἴο [Π6 οοΙημιδπαὰ ρίνοῃ: ““ ΠδῦιΓΙ, ΓΟ- 

ζαση. "ἡ Ηρδοθ ποὺ “χοῦν ΠΌΣ ΜΆ), 88 δῇ ὙῈγ. 

13, Ὀυϊ "ἼΧΌ ΡΥ 2  (ο}. 1, 20), δηὰ ψ 1] 

ποίη ης ἔαυῖμοΣ ΠΣ Π3, διηοῖν, ὈΥ̓͂ {686 ὕνγο 

τίβ : ἰυγηΐηρ ἔτοη ἢΐ8 σὶρ ὐθουβηθαθ, ὙὩΟ ἢ 
18 ἰοῦ ὑπηοίϊοοα, δηὰ ἐοίΐηρ ὉΠ ρἢ ΘΟΌΒΠ688. 

(Κοβεκμ. : ὔν, οΟἸ]οοἴνθ.) Οὐπρ. οἷ. χυίἱ. 24, 

26, ΤΊ συἱ]ἱοϊχοᾶ τὮγοντ 5 Ἰσῆις ὁ [18 σαγσαίῃτο 
οὗ τυγηρ--ἃ ἐμγηΐπ, ἰὸ αἶδο 8, ἱπά θοά, οἠἱῦ ἴο 
ὙΠδὺ 8 6Ν]]---ὈΥ̓ ἷ8, ὁπ ἴῃ ΘΟΒΊΓΑΓΣΥ͂, ΓΗ 
ἔτοσα 8 ψ]ἸΟΚΘάΠΘΕΒ (ἴπ νον. 14. ἰ 8 [τοτὶ “" 8 
Βῖῃ "). ---Υ̓́οΣ. 20, ἃ8. α͵ϑὸ οἷν. χυἱ!. 29, Τορϑδῖβ 
16 πᾶτε ἴοσ ἴῃ6 ῬΌΓΡοΒα οὗ τιακίηρ ἃ βυϊᾺ Ὁ]6 
61ο86. Οὐοτρ. οἷ. χνἹ]. 80 (οἢ. νἱΐ. 27). 

γεγβ. 21, 22. Τῆς 7γεδὴ ἐωγη. 

ΤῊ δος 18 ΠΟῪ δ ΔΟΟΟΠρ] 5164 οηο---Φοττ- 
ΒΑΙΘΙῚ 18 ἴδ θη (ςἢ. χχὶν. 25); δπὰ ἐμβογον ἢ ψὸ 
δαναϑ, 48 ἢδμμὶ Ὀθοη ἔοσγοίοϊ ἃ αὖ [0:6 ο1ο8θ οὗ οἢ.. χχὶν., 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ὕ86 αὐτῖναὶ οἵ ἢ δβοαρϑά, ὈῬαΐ ἃ8 [}6 
τηδὶπ ἰὴ [86 οροηΐπρ οἵ ΕΖεκῖ 618 πιοιτι, ταὶ 
ἢἣδθ πηΐσῃϊ Ὧ0 πιοτὸ ΡῈ ἀππὶρ Τ|8 Ὠἰβίοτίοδὶ 
ποίεε 1ῃ [6 τηϊὰἀ]6 οὗὨἨ ὑπ6 Παρίου 18. ΤΠ ΘΓοίοΓο 
ἴη6 Κοτποὶ οἵ {π6 πΠΟ]6: {16 τϑιθιναὶ οὗ ἴῃ6 
ἀἰνίπο τα ϊβϑίοη οὗ {Π6 ῥσορμεῦ, ονοὸσ αραΐϊηϑῦ [86 
Θοτῃρ εἰθδα δοΐβ οἵ ἰπάστηθηῖ, ποῦν ρίγοα ἴο ἢΪ8 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ [Π9 δχργοββίου οἵ Οοἀ᾿β ΟΠ Ραββί οἢ8 
ἰονδτὰ ΗΒ Ῥθορὶδ ἴῃ 16 νοῦ], χὰ ἩΙςΟὮ {16 
δε οηὰ στηδίῃ αἰν βίο οὗ [π6 Ὀοοὶς 18 οοουρίοά. 
ΤῊ ἱπάϊοαϊίοι. οἵ της ὙΠ ΠΙΘΝ 88 ἴο τηοσὶς [ἢ 6 

ἘΖΕΚΤΕΙ, 

ταγηϊηρ-μοϊηΐ [Ὁ 158.6 ῥτορποὶ (ἴον ΦογΌβαϊθιν τὰς 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΪΠ6 ΟἹ ἴμ6 91} οἵ [Π6 41: πιοπῖὰ οὗ τδο 
111} γθβ8γ) ἔθ θ8 18 ἴο υπιϊογβίδιια 18:6 ΘΟΧργεβ 
ΒΟ 8: “Ἶ1ῃ {860 ἀδΥ,᾿ ἴῃ οὗ, χχίν. 25, οῦ: “ἴῃ ἴμαὶ 
ἀαΥ,᾿ τοσβ. 26, 27, οἵ νηδῖ νγαϑ ἴο ἴθ ρ᾽αθθ πιυγο 
{1181} δἰ χῦθϑιι 3 ΟΠ Τἢ8 αἴλοσνγασὰθ. Ηἰἰζὶρς τορατὰδ 
ἢϊ 88 “ὙΨΟΥ͂ ἱπηργοῦβ οἶς τἰμδὲ ΕΖο 6] δου! ἃ ἤγας 
Πᾶν τϑοριγθα ἢ δα μα ΓΥ δ86 [Π6 τοροτί οἵ τ δὲ 
᾿δὰ Παρρειθὰ ἴο Φογυδβα]ομ ἰπ Ψ0}ν 588 ; ̓ δῃὰ ἰῃ 
Ῥίδοο οὗ οομδίἀθιηρ τΓΒαὲ [ἢ ἴεχὲ θυ] ποῖ τηέϑῃ 
ἴο ΒΡΟΔΚ υἱ [Π6 τερμοῦί, ἢὯ6 παῖδ [16 Ῥσχορὶιεῖ 
ΟΥ̓ΟΥ ἀηὰ αὔονθ “ςοηίγαά ἑοῖς Ὠἰπι56}7,᾿ ΣΒΘ ΠΟ ἢ 
88, Δορογαϊηρ ἴο εἰ. χχνὶ. 1, 2, ἴθ δὰ δἸγθμιν ἴῃ 
ἴδε οἰονθῃτ γ68: ποᾶγὰ ἴδ χϑροτί οὗ (Π6 τατος 
-τ-ν 0}, Ὠοίνονοῦ, ἷ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τοηάἀογοὰ 
ΕΘ ὉΥ̓͂ οἰ. χχνὶ.---ὴὰ ἰθθῃ αἵ [Π6 οἷοβα ἢ 
Ομδηοβ [Π6 ὕν ΕἸ [Ὁ γϑὰσ Ἰηἴο [ἢ 6 Φἰονθ τη, τ δῖ ἢ 
ἷ8 βυρροτίεα ὈΥ ἔπε ϑυγίδῃ ἰγϑηβίδίϊοῃ αἰομο. 
Ἠρηρβῖ. Ἰυβῖι] το πηασκβ πῇ [Π6 ποίϊοα ἀοε8 ποῖ 
τείον ἴο [6 ἤγϑ᾽ γσερογί οοποθγηΐηρ ἴἢς ἰακίηςς οἱ 
δογι δα] 6 πὶ, δηὰ τη ῥγοοθοάβ: ""“ΤΠ6 ὩΘ᾿ 8. οὗ 
8.10} οὐδ 8 Βργοδα τ διηαζίης τρί ϊϊγ. ΤᾺΘ 
06] ρόμοθ, ἀοα Ὀ.]689, ἀγγίνοαὰ 1ὲ εἰσι, ΟΥ δ 
1116 πιοϑῖ [ουτγίθεῃ ἀμγβ αὖ 186 δυοάε οἱ ΕΖοϊκῖοὶ ; 
80 {πὰΐ {Π6ὸ (ἘΠ ΘΆΠΥ ἷἰ8 ἢοὐ τοπηονθα ὈΥ δαϑαταΐης 
Ἰηοϑὺ ΔΥὈΙ ΓΑΙ Υ ἃ} ΟΥΓΟΓ ἴῃ {16 τΤοχῦ, ἀπὰ Ρυϊεης 
186 ἰόν θη θῇ ἴῃ μ]δοα οὗ 16 τ ἢ γοαγ, "ς ΤῊΘ 
ταθϑιὶη οἵ νπδῦ 8 δηῃουηοο ΟΪΟΓο δ ηά ἰπ 
οἷι. χχὶν., δῃὰ δορογιΐησ ἴ0 ΟἿΌΣ γψόγβα |8ιἱ ποῦν 
ΔΟΏΔΙΥ οσουγτει, 18 181 ἰῃ μ]Δ66 οὗὨ 4}} τεροσίβ --- 
80 τῖοὰ ἴο ἀπακοη Πορε, γοῖ ἱγανογδὶηρσ 1.6 ἘΔ 
οὗ {π᾿ μου νἱτὰ Ἧς ῬΘΟΡ]θ, αἰἴνναγβ δρϑϊῃ 
ῬΑΓΑΙ γβὶης ἐμοῖσ ᾿ΘΟΟΒΒΑΓΥ σου νογβίοη--- ἢ 16} ἊΡ 
ἴο ἴπε ἰδεῖ δα αὐινοά, ἃ οὐταῖπ Πιρὶ εἶνε 5ἢ 
ὨΟ ΒΡΟΒΚ, απ, 88 8ῃῃ δυθ- τὶ η658, μὶπσα Βεγοπὰ 
8}} ἀϊδριιΐΐϊο δῦ πδὰ δοίυδ!νγ πᾶρρμομθὰ. ΤΟ 
χηαὐυγ-οἴ -ἰδοῖ νου 6 χίνοι ἐπῖο (ἢ6 πὰ οἵ [86 
Θχιϊοαὰ ψῖ. ἢ {Π18 δϑοαρθὰ οδ τηυδῦ πανὸ τειονεὰ 
ουῦ οἵ {116 ρμαίϊι οὗ καἴδῖυ νυν ῇαΐ αἱ Ἰοαϑῦ 16 βίτοῃρ 
ΜᾺ]18 οἵ Φεγαβδίοσῃ ἴσον ἴῃ ἴῃ6 ΨΥ οἵὗἨ ὠ{πεὶγ 
ταγηϊηρ ἴο 18 ογὰ. ΕῸΣ [86 τηϑϑηΐπς δβοτὶ θὰ 

ἴο ὉΘΕΠ, ἴο πηᾶκθ Ομ θ᾽ Β Θβοᾶρα, μεὶ οὔἵ᾽ [του ρἢ 

Πρ (θη. χὶν. 18), ἰδ 18. ποῖ πδοθββασυ, ψἱτἢ 
Ηθη ρθη ΡοΓΩ, ἴο δυμροθθο δὴ 1464] ρεγβϑοῃ, ἃ οο]- 
Ἰοροῖνα, {μαὶ 18, “ἃ Ὀδπὰ οὗ οχὶϊο8,᾿ 88 ΕΖοκὶοὶ 
᾿ιαὰ ΔἸΤτόδαῪ ἰηϊ παρα, οἷ. χὶν. 22, 28, ἰμαῖ ἃ Ὦ0]6 
μοϑῖ οὗ β.} Πιρ᾽ίνοβ νου] σοϊης ἴο ἴῃ6 6χ]]68, 
“480 {μα {Π686 ὈΥ̓͂ ὑΠποῖς στα ϊβου Ὁ] ΗΠ μΐ ϑδουὰ 
Ὀθ ἃ ᾿ἱνίηρβ Ῥγοοϊδιπδθίου οὗ {μὲ 1ΠῈ {πὶ} οδἴα- 
ϑίσορῃ!ς ΒΓΤΟΌσὮ Μ ΠΣΟὮ ἴπογ πδὰ 'ὰ «οὐ Ηἰϊωϊς 
ΓὨΙΏΚας ὑμαῖ “186 [Ὀρτιῖνθ ΤΠΔῪ ἤδγα οβοαροα ἱπὶ- 
τηραϊαίεὶῦ δέον [Π6 Ὀ]οοάβηοὰ δὲ Μίσζραϊ ἴγτοσῃ ἴδ 6 
θαηὰ οὗ βχηδ6ὶ (56 γ. χ]ὶ. 10); 10 ἠοῖ, π᾿ ἰ ἢ ἰδ 
π ΓΟΌΔΌ]Θ, ΟὨ]Υ͂ αἴνοσ ὑπὸ δρης δῖοι οηδυοὰ 
ἰπίο Ἐαγρὶ." ἵ Ὁ. Μ|οθαθ} 15. Ἔχρ δὴ οἱ οὗ 
[86 τοιηοΐοηοββ οὗ ΕΖοκίο] 8 ρίαοο οἵ χεϑίἀθῃοο {6 
80 ἰαΐθ διτῖνα] οἵ [86 υρὶ τἶνο, οαρϑοΐα]}ν σομδίογ- 
ἱηῷ ἴλο {τ δι} ἀϊδογάον ἐπαῦ ὕοοῖκ ῥ]ᾶος. 

ΕΓ, 22, Απὰ πο Βαπᾷ οὗ 7 οἷα. ; 
ΘΟΙΊΡ. οἷ. ΧχχΥϊὶ, 1,1. 8. ΤΏ εἴεοοϊ οὗ 1 ττδϑ 
ἐλ ορεπῖηρ φ ἐλε πιομέβ. Βυΐ {Π18 ἸΑ ΟῚ οαπ Ὀ6 
ΥἸΓΓΌΔΙΙΥ δηαὰ δοΐυ}}]} αἰδυϊηρυλθμοὰ. [ἢ ἴδ. 
Τοβρϑοῖ {πὸ ορϑῃΐῃρ οὗ [πὸ τηου ἢ οὗ ἘΖοϊκὶο] ἰοοῖς 
Ῥίδοο ν Ώ θη ἰζ 8 Θοτοτηλη ἀοὰ Εὖτὰ ᾿παΐ 6 βου δ 
ΒΡΘΔΙς ἰο {Π6 80η8 οἵ ἢΐΪβ ῬθΟρἾθ, ἴῃ τεϑρϑοῖ ἰο 
Ψ ΠΟΙ ἢθ δα Ὅδοη ἀυτῃ ἴγοπι [86 ἐπ) ἐπ αϊοαιοα 
ἴῃ οἢ, χχὶν. Ηο Ὀορδη ἴο 40 80 δῖ νϑσ. 1 οἵ ἰδ 
ομαρίοσ, ἰο ψὩ ον, ὑποτγοίοσο, [86 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ Θ0Ώ- 
οογπΐηρ' ““ἴμε Βαηά οἵ δεβονδὰ ᾿ ὈΓΙΏΒ τ Ὀδοκ 
πα ΒΘ ΣᾺ 6}, ἐμαὶ {1:18 Βαπα πδὰ πον τοϊημογοα ἔγομι 
᾿ὕτὰ ἴθ Ὀγονίου ἀππιρηθδβ, ϑ8ὸ (μαὶ ΜῈ τοϊεὶ 
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ὨΘΏ ΘΟ οσ ἢ ἀραΐη βρϑαὶς ἴο ἴβιϑοὶ, ἀπ βου] ἀο 
8οβ.(Ὠ ὦ. Ὁ, Μ|ΊοΟΒΔοΙἰβ σϑιμδυκδ αὐὖῦθ. ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ : 
κΚ(Β6. Ῥγορμοῦ [6] ἰπῖο ϑοβίαβυ," ἀπά ὑπὸ ψογὰ 
ςοπίαϊποα ἴῃ νεγα. 2-20 νψδ5 ἱπηρατίοα ἴο ἢἰπ). [ἢ 
τορατὰ το [86 {[τη6, ἰΐ 18 ἸλοΓΘ ῥγθοΐβο]ν βἰαἰθὰ {παὶ 
πε αἰνίπε οσαῦϑαε σοπιθβ ἰῃῦο ορογαϊΐοῃ οἢ ἐδθ 
ον οπΐπρ Ῥοίοσο ἔμο οοταίης οὗ [86 Θϑοδρϑὰ . δὰ 
ῬΑΓΆ116] ἐβοσονἢ τὰ8 [86 οἴεοϊ, [η6 οροῃίηρ οὗ 
186 Ργορ οί β τηοῦτἢ, "ὃχς ἐξ 3. Ἴ}, ἰογοίοτθ ἴῃ [89 

ἱπΐογναὶ Ὀεΐποου ἴ.6 ονθηΐηρ δηὰ {86 τηοτγηίην. 
1 ὰβ βθη06 ᾿πάθρθηἀ θη! οἵ ἐμ εϑοαρθὰ [μαΐ 
ἴδε ργορμοῖ μοῖ αὶ ΤΟΠΘΥΜΑ] οἵ 18 ΘΟΠΙ τ. Β810Π,, δηά, 
ἱπάθϑα, ψῆ]Ὲ ἰογθ νὰ8 σοῃηδίηοα ἢ ἴδ χο- 
ΤΊΟΡᾺ] οὗ ᾿ιἷὶθ ῬγΕΥ ΟΌΒΙΥ Θηἰογοθα βίϊθηοο ἃ ἀϊγοοὶ 
Ῥοδβίτνο τονϑι δἴϊοη δη 4 οοτητηιηΐοαϊίοη. ΤΉΓΟυ ἢ 
ἃ αἰνὶπο τηουθιηθηΐ δῃὰ σψονκίηρ, ουθγυ τ πῖησ τγ88 
18 Ὀγοραγοὶ δηὰ ἰηϊσοάυςοα ἴος ἰμδΐ ν ἰοἢ νγὰβ 
σοΐπς ἴ0 ἴδ Κθ ἈΪδοθ οὰ [86 Γαρὶ εἶνο᾿Β αυτίναὶ, ΕῸΣ 
6 εἰγουμηδίδηοα ὑπαῦ οἡ ἷδ δοῖπαὶ δγγίναὶ 
Ἐσοκὶθ}᾿Β του! 8 ορθηθὰ (8 ΠΡΒΡ 8 ποῖ ἴο 

Ὅς τορβαγάθαὰ 85 δὴ οπιρἤδιίς τορουϊ ἰου ἴῸΣ 186 
βΈΓΡροβο οὗ σοπποοίϊοῃ Ὑἱ ἢ τ δ [Ὁ] ] ον 8, Ὀπὶ ἰῃ 
οοὨγδα δι ποϊοῃ ἴὸ ΠΤ ΠΗΒ5)). δἀἀβ ἴο υγῆαῖ 

κᾺΒ ἀοη6 μοίοπέϊα, 48 ἰζ ὩΟῊ 4150 ἰοοὶς μΐἷδοθ 
αεοίτι, 80 [δεῖ 1:6 αἰνίης ψογὰ, νόγβ, 2-20, σίνϑῃ 
ὙἸ ἢ 118 δἷπὶ, [ῸΓ ὑπ 8 ματι ο΄ τηοπιθηΐ 468- 
Πρ, ψγἣῶδ ΠΟῪ 8150 δροΐζϑῃ ἴο {6 ῬΘΟ0]96 ὈΥ͂ ἐδ 
Ῥιορβδβοῖ; ἀπ ἴῃ μτοοῖ [δὲ ἢδ 'ννὰ8 Ὡ0 ΤΏΟΓΘ (ἰππη Ὁ, 
ἂς πηιραϊαίοίν ῥτοορεαάφα ἰο0 σίνε ἔλε σοπεϊπιιαίϊοη 
ΟΥ̓ ἰξ (νοῦ. 28 84.)0 ἴῃ οἢ. χχίν. 27 1 ψ88 βαϊά 
ἘΖΕΙΚ161᾽8 του Βῃου]ά 6 ομοποᾶὰ ““ ψὶν "ἢ τῈ6 
[ΠῚ ἴῃ τὰς συ άοσ 9686, δι Υ, δὲ [ἢ6 
ΒΆΤΩΘ {{π|6, δρουΐ {πὸ {ἰτπ|6, Ἀθη ἴῃθ δβοαρϑὰ 
δου ϊϊ οοπιο, ἰῦ ἴοοκ ἔπε ἱπ 116 δνθηΐηρ; 
Ἰἰύογδ! !ν, ἴδ ἰοοῖς ράσο πιϊὰ ἷπη ἴῃ [ἢ 6 Τηοτπ 
δηὰ {π6 γρῃον θα ργορἢεὶῖς4) πηϊβαίοη οὗ ΕΖοκὶοὶ 

π πο ἴῃ ἴαοῖ. [““Ογ6 τὴᾶ ἱσπιαῖα 1116 
[Ο]]ον ἱπρ ῬΓΟρΡ Θοῖε8 88 {160 ΓΟ οὐ Δ ΠΥ ταργο- 
βοῃ θα νἹοϊογί ουβ Ὠἰϑίο ΤΥ οἵ [5γδο], οἵ {11 ἰκϊπράοπι 
οἵ ἀοὰ διποηρ πιο. Ἴ8ὲ ψΟΠ ΘΓ], [ΓΌΪΥ μτοδῖ, 
πὰ αἰνπο ἰ8 βοῦ [ουἢ ΘΤΘ ἃ8 ἃ σοῃίγαϑὶ ἴο [ἢ6 
Ῥγοβθηῖ, [Ιἢ [Π6 Ῥγϑβθποθ οὗ ἀθαῖϊῃ ΟἹ]Ὺ ΓΕΘΌΙΤΟΟ. 
τίου δηά 116! 16 ἀθοροβῖ Βυση]αϊοη οὗὨ {6 
σον ΏΔη ὕ-ῬΘΟΒ]6, ἐπεὶ ἀρραγεῶϊ δ 1 ΒΒ] ]ΔὈΟἢ 18 
[πΠῸ μα ἴο {πεὶγ ἵττιε ἴπο88, ΠΑΥ͂, ἰο ἐδποὶσ 
οἴδτηα) ΠΥ ἜΠΕΥ} Θησβῦ. ΓΕΠΊΔΓ ΚΒ: ““Οἡ 
ἴ6 πἰρῶῆν Ὀοίογο {86 αγγὶνδὶ οἵ ἴπ6 οχὶϊο- Ὀδηά, 
ὙΠΟ Ὦ πλβ ἄοιυ ὈΓ1686 δηπουποοὰ {0 ἀαΥ Ὀσίοτο, 
ἴοοΚ Ρ]αος [86 ορθϑῃΐησ οὗὨ ἴπ8 Ῥγορἢοῖ᾽ 8 τον}, 
18 σεμπιονὰ] οἵ [ἢ 566] 88 1ἴ ψοτα ἴσου 11. ΤῊ 
πριυ]56 ἴο 8 ἴο ὑδ6 0Ϊ9 αρζαϊῃῃ δϑβοχίριὶ 
1166], ΤῊΝ ρῥσγορβοῖίο δοῦν: ἰἰβο} ἢσϑὶ σοτὰ- 
ἹηοΠπορά ἴον ὑπὸ οχὶ!θ- απ Ὁ ἃ, [86 ἀτγτῖνὰ] 
οἵ ψ ἢ ἢ 48 ἴο οστῃ [06 στοιπα [0 [ἢ τροοϊν!ην 
οἵ [Π 6 πον ἀἰϑοϊοδῦγεβ. ΟἾ]Υ αἴθοσ ἴΠ6 δοτημίοῦο 
ἀεαῖἢ ἐχἰ Ὀἱτεα Ὀοίοτε ὑποὶν οναβ, [86 δἰ ὨΙ]α το ὴ 
οὗ δ᾽} δδγί]γ ἤόοροϑ, οου]Ἱὰ [π6 δῃπουποθιηθηΐ οὗ 
186 ΟΥ̓ [Ὁ] Γεϑισγθοϊίοι 6 τηρδ6.᾿ Οὐτημ. Ὀεδϊ 68 
οἢ αἰ. 11}. 26, 27, ἀπά χχίχ. 2]. 

ὕεια. 235-38. 7ΤῪλε Πεηειυραὰ Μιβοίοη ο. ξεξὶοϊ ἴῃ 
τίσις οἵ ἰλε ϑίαίε οὗ εατγί φΥ ἐλοδο ἐπ (ἀπααν 
(γοτβ. 283-29), ακαά ἐλεη 4 ἐλοδϑε ἐπ ἰδλε Οαρ- 
ἐξοὶϊίψ (νοτα, 80--98), 

ὙΒδὶ βοχΐ οἵ ἃ τηϊβδίου (παῖ οἵ Ἐσζοκὶθὶ Β τὰ 8 
ΝΠ τᾺ5 Το [0 ᾿ὲπὶ, ΠαΙηΘΥ, ἴο ἀο ἴδε 
Ῥαι οὗ ἃ ναιο Βη8η, ἴο ἍΤ [6 ΡΘΟΡ]6, νγὸ μαῦθ 
εἰγυδὰν 566) ἴῃ γετβ. 2-.9. Ηδησο ἱη [Π6 ΘΟΠΏΘΟ- 
ἤου ΟΥ̓ [πὸ [0] πη δοοϊζου ψ|}}} γνόσϑ. 1-20 
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Κΐηρβ βίδπα ἴῃ ὑπδὶγ ῬΥΌΡΟΥ ογάογ, δηα ἴξ ΘΓ ΓΟ] 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 ΣΌΝ ἃ οοητἰηυδίϊοη οὗ [Π6 αἀἰνίπο ἃ 15- 
ὁΟΌΓΒΟ, [Παῇ δι ἢ ἃ ροϑίϊοπ οἵ [8 Ργορῃδί δὲ 185 
το ονγαὶ οὗ ἷθ αἰνίης τηϊθδίοη γε οἵ 411] σοῃλθβ ἴο 
δι ΘΧΏΪΔΩΔΙο ΣᾺ [086 ὙΠῸ δγθ 58.1}} ἴο θὲ 
ψδιτιοῦ, ἴο Ὀ6 ἰπγοαϊοηρα. Τμδ Ὀορὶππίηρ οἵ ἴΠ6 
ἀϊνίπα ψογὰ τηδάθ Κηονῃ ἴο ΕΖοκΚΙ 6] σΟΥΤ ΒΡΟ 8 
ΥΟΓΥ͂ ΟἸΟΒΟνῪ ὙΠῸ δαὶ οοπίυϊηρα 1 γοῖ8. 8, 9. 
τ ἰθ ἃ σοι μ]οῖα τηϊϑυπάογβίδπαϊης οἡ πε μαζί οὗ 
ΚΙΙοίοιἢ, ἤθη ἣθ νοι]ὰ ποὺ πη “6 1 δἰ Δη}8 
οὔ (Π68ὲ6 Μψαβῖθ ρίδοθβ, 88 ἢ6 ΓΘ 68, 1ῃ {{π| (1680- 
Ἰαϊεὰ Ζ76γυβαίθτῃ, οὐ ἱῃ ἴμο ἀοβοϊαϊθὰ οἱ 65 οἵ 
Φυσδῖ, οὐ ἰῃ ἐδ ἀρβοϊαἰβὰ Ἰαπὰ οὗ Οἰδηῆϑδϑῃ, ἑ.6. ἴῃ 
ἴη6 τοιηπδηΐβ οὗ ἴδπ6 ῬΘΟΡΙῚ6 ΨΠῸ 58.}}}} ταπιαϊπϑαὰ 
ἴδοτο, Ὀυὺ ἀγαρδ ἰηῦο ὟΝ τοχῖ [Πὸ 6ΧΊ]Θ8 ἴῃ “186 
ΠΟΥΊΔΙΩΥ οὶ ἴοο 7611] ου]οἰναϊοα τερίοπβ οἢ 186 

ΟΒαθογαβ." ἈΝ ἽἼΠ τὶΐ [.6 ἀγίϊο]6 ἱπη ] 68 ἀε- 
ττς 

το] ΐοπ, ταΐῃδ οἵ οἱ[68 δηιὶ ἤουβο8. Η]ΙΤΖΙΟ: 
“ἐ1ῃ6ὲ6 ψαβδίθα,᾽" 1088 6 ΓΌΒΔ]οση ἰδ] ἢ ἴδ [ἢ 6 
οἴ οἱ[168 ψὩϊοἢ δ Ὀδαη δίτὶρῦ οὗ ὑποῖγ ἰη πα ὶὺ- 
δηΐδβ (.6Γ. χχχίϊὶ. 18, 10), ἰῃ πῖον {086 Ψ ἢΟ 
ΜΟΓΟ που ῬοΟΒβοββίοῃβ (76. χχχίχ. 10) βιδγοὰ 
ἢ [η6 τοϊυτηοὰ ἔυρὶτῖνεβ (76 γ. χὶ, 12), μανίην 
811 αὖ οὔ 66 σοϊηδ ἴο στοδί θα] ἢ οἵ Ἰαπα, δῃὰ ψοῖῈ 
νυβοά ὑρ. Τὶ ΐηρδ τ το ̓ Ὑἱηρ ἴῃ 8 σΟΙΩΪΟΓΕ]658 
δἰαῖθ; ον ἀο ὅπ πεοατὶβ δι )υδὲ [8 ΠΊ561ν 68 ἴο [86 
ὁοτη γί ε88 ροβί οη οὗ {Π|ηρ8: ““ΤὨδι [8 6ΓῸ 
ΜΈΓΟ ρΘΟρὶο 0 8.11, ἐνὸν ρίνίηρ {ΠΠο 8 ῖν 88. ἃ} 
ἴο ἐ]]δίοπβ, τπουρσὶ ἐμαὶ ἴμ6 ἡυάρτηεπὶς νοι] 
ποῦ ἱΠΘΧΟΙΘΔΌΪ στη ἰΐδ ΘΟΌΓΒο, 88 ρσονθα ΌΥ [ἢ 6 
Του ἴῃ νος Οοάδ] δ, (6 ΟΠ] ἄρα βΌνΘΓΠΟΥ, 
88 δαί " (ΈΝΟ81.). ΟὈΙΏΡ. 8180 ἢ ΓΟΡΓΟΘΘΏ- 
ἰαϊου ἰη Νοὶ. ἱ. οἵὐἠἨ {6 ἀδδβο]αΐε οοπαϊζίοη οἵ 
τίη μβ, ̓ μουρὴ δὴ ἰπίοσγυαὶ οἵ Ὀρναγὰβ οὗ ἃ 66 π 
ΓΌΤΥ Ὠλὰ Τρ ΔΉ 116 6] αρΒθὰ !---αϑ ἐνθὴ ἴῃ [86 
ἀπο οὗ οβιιβ [ΠΟΥ ἌἜΓΘ αἰνναγα ὑπγονηρ {Π|61η- 
861ν 68 θεοῖς οὐ ΑὈΓΘἢ δια ([ῸὉΓ ΘΧϑτη}]6, Το θη ΥἹ]δ., 
Μαιί. 1. 9), 80 ναϑ ἰῦ 186 ο886 ἴθγθ6. ΑΔπ αγρμ- 
πιεπίμτι ἃ πιϊποτὶ. ΄΄ησα ἤο ΑὈΓΤΘΠΒΙΩ, 8η ἱπάϊ- 
νἀ 4] πιδπη, ἱμ 18 Ροβίου ΟΥ̓ ὑη6 ἰαπα νγ88 ρίνθῃ 
ἴῸΣ ἃ μοτίϊαρεο, [Π6 1688 {πον οοῃοεῖνο οουϊα 1ἰ 
ΡοΟΒββὶ Ὁ]ν [411 ἰο {Π6Πὶ --- ΒΤ ΕἾ Υ, ὑοὸ ΚΕΘΡ ἴδε Ἰδηιὶ; 
ποΐ 80 ῬΓΟΡΟΙΥ 1 ΗΈΝΟΞΤ, ἴο τϑοῦῖνα 10 δραΐῃ, 
ἴον ἴ86Υ ἀο ποῖ μῖνο ἴὉ ὉΡ 88 Ἰοϑῦ---ΠΘ ἢ ἴῃ Ροϊηὶ 
οὗ Ὠπ ὉΟΓ ἴΠῈῪ ΜΘΓΘ ΤΩΔΗΥ͂, ἀπά 5{1}] ἡγοτὸ ἴῃ [ῃ6 
ἔθ ρ οἵ {μοῖγ ᾿8δοὺ]β {ΠῈῪ ποῖ σἱϊθουΐ ἴΠ6 ἡ 
Κηον]οάρο οὗ β'ῃ; δηὰ [86 86η86 οὗ ψιυ}}, [ἢ 1Π6 
νπογὰβ οἵ Ηδιρθὶ : “ΒΟΥ Π6]ὰ Ὁποιηβοῖνεβ ἴο Ὀ6 
6 ἔγαθ σοι ϊηπαίῖου οὗ ΔΌγΑΒδσ ας Ὀοΐηρ, [89 
ὈοάχοΓΒ οὗ ἴῃη6 ῥγοπιΐδο χίνθῃ ἴο ἷπὶ᾽ (θη. χν. 
7)---ῦθια μοβύοσ τυ ἰ ΟΠ) Αὐγϑῆδιῃ ἱπμοτ θα 1, 
ἴο ψοπὶ ὑμογοίογε ἰδ ““ψὰ8 ρίνοῃ." “ΤῊ 
ονουὶοοκοὰ {μ6 νῖὰθ συ ἐππὰΐ δἱυοά Ὀεΐνεοι 
ΤὭΘΙ δα Ὠἷπι ; 1 ὉΠΟΥ͂ γα ΑΓΔ ἢ} 8 ΟὨΙ ΓΘ, 
ΤΠΩΥ που]ά Βαᾶγνο ἀπὸ ἢἷ8 ΟΣ Κα." ((ΟἸΏΡ. δ οἰ. 
ΧΙ. 1δ.) 

γεν. 26. Τὸ οδὲ Ὅροι [16 Ὀ]οοὰ 8 οχρὶαϊποά 
ΌΥ ΚοΙ] 88 δαϊϊπηρ οἵ 68} ὙΠ ἢ [ἰὰ8 ποὺ Ὀθδπ 
οἰραῃβοα οὗ ἴδο Ὀ]οοά ; οορ. [,ϑν. χῖχ. 26. “Α 
Γαπατηθαῖα! ἰανν οὔ ἴ0:6 {πεοούταὸν " (Ηζν.). 
ΤῊ ῥγο ΠΟ τγὰ8 μαίνῃ 80 ΘΑΥΙΥ 88 δ Οδῃ, ἰχ. 
4. Ἴπογο ἼΓἢ τεβροοΐ ἴοὸ [η6 βῃραάϊηρ οὗὨ Ὀ]οοά, 
88 [86 ἱῃδὶιοῦοη οἵ ἀοδί, τη γὰοΓ; 80 ὑμαὺ ἰζ 85 
δἰτηθὰ αραϊηδῦ 86 βρί γί οὗ τηυγὰοῦ (ΗΕΝΟΞΤ.). 
ΤΑποῦμ: “Υοῦ δῖ ὌΡΟΣ ἱπῃοοθηΐῖ δ]οοα." 
Ετοτῃ 186 Ὀϊοοά ἃ ὑγαηδίζου 18 τηδάθ ἴο ἴῃ δαῖ- 
ἷῃρς. [ἡ ἴων. χὶχ. Ὁ ἀρρθδγβ ἴῃ σΟΠ ΘΟ, 0. ὙΓ10} 
[86 βογνίςςε οἱ ἱἀοϊδίτυ, 88 4180 ἢθτζο.--- ΟἿ. χυ λὶ. 
8, 1δ, οἰ. χχὶΐ, 8, ἱν. 27.---ΤῊο αυοβίϊοῃ ἷ8 Γθ᾽ 
Ῥοαιθά ἴῃ γον. 262 Τὸ εἰδῃηὰ οἵ 0]δ.θ οπθ᾿ 86] ἰ5 
Ξε ῖο βιιρροσζί οὔθ᾽ 8 86}7, ὑμβογοίοσθ ἴο ρῖδοὺ ἷδ 
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σοηδιίίδησα πόθο, Ὑϊοΐ ΟΔΥΤΙΘΒ ἔδυ [116 
βμδδάϊηρ οὐὗἨἁ ἁὠὈ]οοά. --- ΠΕΡῚ Ἰ 9, ἰδταϊηΐπθ ; 

ἤόθησο ὖ πᾶὰ85 Ὀδρὴ υἀπήοτοιοοά οὗ {6 ΜΟΙΉΘΗ, 
ΜΓ τοίογοησο ἴο ἱπητηοαθϑς ἰάο]δίγοι8 ἸνΟΥΘ ἢ. 
Ἡδπρβῦ. μοϊηΐβ ἴο Θ΄. χὶϊ]. 17 88. (“ΤΒ6 ἔθιηϊ- 
πίῃς σπαγασίοῦ οὗ ἴΠ6 ΒΟΥ 18 δἰτοδὰν ἱπιϊϊοδίθα 
ἴῃ ὅδη. ἱν. 7, ΨΏΘΓα ἰδ ΔΡΡΘΔΙΒ σΠΙΆΔΗΪΥ ἴο ἰοῖ 
81} ΘΟΠΟΊΙΟΓΙ, ἰηϑ[θδα οὗ ΤᾺ] ηρ οὐον 1ϊ..) ΗιΤτΖια: 
Ἱ βἰλπ 8 [0 Ὁ οπ δοοουῃὶ οἵ ὑπ ἢ [Ο]]οσηρ. 
(Ἰ. χυῖ!. 12, χυὶ. δῦ, γν. 11. Τῇ δουνλληδίοι 
τηιδὶ, δοοοσαΐϊηρ ἴο Ηθηρβὶ., Ὀ6 Δαυ οΓΥ ; οὗ. 
ΧΥΊΙΙ. ὁ, 1]. --ἰὴ γϑῦ, 27, ἴγθο ῥα ἢἰΒ πο ΐ8. ΓῈ 
ΡΪδοθὰ οὐδὸν ἀραϊηϑί 2 χ 8 βίῃβ. ΤΠ6 ΡδτγᾺ}16] ἴο 
γΟΥ. 10---ἤογο σοίοστίης ὕο ργοϑυτηρίίοη, [ἤΘΓΘ ἴο 
ἀοβρδὶγ---ἶϑ σοῇβτπηθα ὈΥ: “491 ᾿νε ̓" (νοῦ, 11).-- 
ΤΊΣ ΊἼΠΞ (νὸν. 24) 5.Π3, 8 ΡΙδὺ οἵ νψογαϑ3.---ΟἩ. νυ. 

17, χίν. 18, 21; 2 Κίηρβ χνίϊ. 25.--- ΠΡΊΝ, 186 

τηοιπίαίη-ἴορ8, ἀἰ δή ου}Ὁ οὗ ΔΟΟ688; ἈΘΠ6Θ ΔΘΥΪῸΠ19, 
Ἰηοι δὶ -[ἈΒΌΠ6Β5865, ἰ0 Ὑ ΠΙΟὮ (88 ἀ66}8 ἴο ἼΘΕΜΕΙ 
[1186 ΘΆΥ68 ὁδιτεϑροηα ὁ ἴδε ΟΥΠΕΓ 8149, ἀπά ψ ]οἢ 
σΟ6 ἰηΐο ὁοῃδίἀ γαῖ οη 88 τοίιυροβ ἰτῸὸπὶ {Π6 
βνοτὰ δηὰ τανοποῖβ 11 Ὀθαβϑίϑ, Ὀὰχδ ποΐ [ΤΌΤ 
ἴπο Ῥροβῦ]θηοο, (1 ὅδπι. χὶϊὶ. 6; 608. Βεἰϊ, “μα. 
ἱ. 16. 4), ΟἿ. ν. 17, χῖν, 21.---τ ον. 28. (ΟἿ. νἱ. 
14.--ΝΊρ]ι.) (᾿. χχχ. 18, νἱῖ, 24.---δΚὶ}» γι». 

οἷ. χῖν. 16. ΟἸοαγθὰ οἵ πηϑῆ, ουὐδῃ οἵ Ῥαβϑὶῃς 
ὑγάνο ]6γ8.--- ἐγ, 29. ΟἿ. χχχὶὶ. 15. 

γοιβ. 80-88, Τ]ιῈ τοίογοπος ἴῃ [86 ῥτγοοθάϊηρ 
ψΟΥΒ65. ἴο ἴθ δοσοιῃ }} }8Π6α ἔπος οὗἨ ἁ «ψ6Γιι586}}}8 
ον γίῃτονν 15 [0] ον θὰ ἴῃ 6}, 80 ὈΥ̓͂ ἃ φ'αησο 1ηἴο 
1:6. ἱπιιηθάϊαῦθ διιγιο Πα ηρ8 οὗὐἠἨ τὰ6 μγοροῖ, 88 
ΤΟΥ διοοιὶ τοῖο ἴο ἢἷβ ἔγοβὶι πηϊββδῖοη. ΤΉ 
Ῥοϑιίοη οὗἨ πιαΐίοῦβ 88 ἴθ το [111 οἵ σοπβοϊδέϊοῃ ; 
16. ΘΟ 8ο]αἴογυ ψογΚ οἱ Ἐὔζοκὶοὶ τηυϑί Ὀορίη, [Π6 
ΔΒ ΟΙ που οὗ βαϊναίίοι 18 σοϊης ἴο Ῥιοσθοά. 
Ηον ἀο {86 Ἰιοαγίβ οἵ [Π6 6ὁχ1]68 δαὶ ἴῃ σορατγὰ [οὸ 
{181 ὙΤῇθ φγορῃθῦ οαημποῦ βροαῖκ σοχηΐίοτς Ὁ 
ἸΏ68η8 οἵ Αὔ ΤΆ Δ Π), ΔἰΟΣ [6 ΤῊΘΠΠΘΣ ἴῃ πεν 
ΤΠοΥ οοπιΐοτίοα ὑπμοτηβεῖνοϑ ἴῃ Οαμδδη (Υογ. 24). 
Ηδ ἰ58. “πὸ βοσνδηΐ οὗ δίων, θὰ οἵ 116 Εἰνὶπρ αοά "ἢ 
(Ηχν.). ἃ γμυϊίπρ οὗὨ {Π ῥτορ]ιῖ γἰρὶῖ, ἴ[Πότα- 
ἴογθ, ἢ τοβροοῦ ἴὸ τ Ὦ,6η, ΒΟ 88 ἐμαὶ ἡ] ἢ 
[6}} τὸ ἢἷ58 ἰοΐ αἵ {π᾿ ουϊδβοῖ οὗ δ πιϊββίομ, 18 Θῃ- 
ΕΓΟΙῪ 84 Ὁ]6 4180 ἤΘΓΘ [ὉΓ 18 ποὺ Ὀεορσίηηίηρ 
δῃικὶ ἴοτ (ὴ6 οσοπτὶηυδίλοη ὄν ἴο {Πὰ ὁπα.---Απὰ 
ἴδοι σογγοθροπὰθ ἴο ἴπ ϑρΡ  οαὐΐοι, νοσ. 7.--- 
ὉΠ ἼΣΩΣ (ὁ Ὠο [4}}ς διηοὴς ὑμοιηβοῖναβ,;" {86 

Δ΄6 Ῥγοβοπίοα ἴο [Π6 Ῥτορῃοί, 88 ἰδ 6 γθ, ἢ ἃ: 
ὅθ ἴποΓα ! ---ΠΈΝΟΒΤ.). 1021} τη Καβ [Π6 πιαῦϊοσ 
ἴοο γμοϊηϊοὰ ψΠΘὴ ἢθ οχρουπμάβ: ““Νοῖ ψῈῸ 
σου ἰοσθίθμοῦ ΡΟ ἴπθθ, Ὀυϊ Μ͵ἘΠῸ ΘΟΠΥΘΤΙΒΘ 
δδουΐ ἴηθ6 825 ἀθουΐ 8 τἸῃηϑῖϊοῦ (Πδξ 18 οὗ πὸ στεδὺ 
ἰπίεγοϑῦ ἴο ἔῃ τη. " ΟἹ ὕΠ6 ΘΟὨ ΓΑΤΥ͂, 3 ἰηά]οαῖα8 

8 σοῃἰπιδίίΐοη οὗ {Π6 ἀἰΒοοΊ 80 πα ἃ 86η86 οὗἉ 1Π- 
ἰοτγοϑί, αἸἢ Ηᾶν. ΤὨΪη Κ8 σδηηοῦ Ὀ6 υπάογβίοοά 
οἰβογνῖϑε (πα 1 ἃ ἈΟΒ.016 ἔθο] πα. 85.111] 1688, 
ΠοΎΤΟνΟΤ, αοοογάβ ἱ ἢ Βύο ἢ 8ὴ ἱπιογργοία το 86 
ΤΕΘΌΪΔΓ 8ΒΒΘ ΠῚ] πρ οὗ ἴῃ 6 ̓ 6ο 06 δρουῦὺῦ {π6 Ῥτο- 
Ποῖ, δηὰ δὔονβ 411, [86 Ἰπιργοβϑίουῃ ΜΏΣΟΩ {86 

ΝΠΒΙτποηὶ οἵ 18 ῥγθαϊ!οῦ]οβ Μ1}} ὈΓΟΌΘΔΌΪΙΥ ἢᾶνο 
τηϑὰθ ρου ἴηι. Ηδ ἤδποο ἰοτιηβ [86 Ὀεϊονβὰ 
βίαπαἀΐην οὈ͵οοῦ οὗ {πεῖν Ρ]α [185 ---- πηιϑῦ Πᾶνα 

ἄοῃε 80, Ἧ6 ΙηΠΔΥ̓ ΓΑΙΟΥ 5ΔΥ. ὄν, δἰεἰἰπρ ἀοιση 

ὧν ἰδε τοαϊϊα (“ὍΡοπ ἴδ αἰναι," ΗΈΝΟΒΤ. }---88 
ΤῆῦπΟἢ 8858: ἰπ βεζοζοῖ, οὐ ΣΙ ΤΠ6ῚΡ ὨΟΊΒ6Β. 
(ϑοδτοου, 48 Ηᾶν. : “16 9018, οἴο., ὙΠῸ ΒρθδΚ 
δραϊηδὶ 1860 πῃ ἴθ ΠΟΙΒ6, ἃθ (δῪ ΟΡροπδιῃΐβ 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ΒΘΟΓΘΙΪΥ, δηα ἱπ [π6 ἀοοὸγβ οὗἉ ἴπ6 Βοιδο8, ἐπ ῬΌΒΙΙΟ, 
ἴμοτθ ΘΨΘΡΥ͂ ΟὯ6 δοκπονεάμοβ ἴπθ6.)} ΡΒ. 

ευἱδδοιξ, ἸΔΠΊΟΙΥ, Βαμα ὈΠΩΘΡ [6 ραΐο8. Οὗ 
ἄοοτβ οἵ [6 ἴοιϑθὸ. πᾶ Ἔροϑκ. 8 ἐοη τ ἰητι6β 
186 δοϊΐοῃ οὗ ἴῃ86 Ῥγονϊουῦβ οἴδῆϑθ. Τ}}Ὲ []] 
ἴοτπι οὗ δχργοββίοηῃ ᾿Κονν 86 ηροσγίϑ τπηογ ἰἢδῃ 
ΗΙἸιχὶς νν11}1 σοποιρήο ὕο ἐπ διη.---Τ 8. πογι 8: Οὐχαθ 
ΠΟῪ, Θἴο., ΔΡΌΘΑΓ 4180 ἴ0 ἱπτὶπηαῖο ὑπδὺ ΓΠΘΥ͂ τηυδί 
ΠΟῪ οχρθοῖ βολὴ πο, Πογοηῦ ἴστομη τα 
ΠΟΥ͂ δὰ θδθη ἰΤ ογῖο ἈἸ αν 8 ἢοαγίησ. Βαῖΐ 1» 1 
ἃ5 δὖῦ Ηοβ. νἱ. 1 Ὑ)ου]α ὉΠΘΥ͂ ΟἹΪΥ͂ ΠΘΩΣ, 85 ὑΠ6Ὺ 
ΒΆΥ, Ἀπ ποῦ 4180 οὔδν ἴ οὶ γοΐαγη ἰο ὕπο Το ἴ 
-Ἴ δα ῥτορμοῦ τπηυϑὺ ποῖ ἀδοεῖνο ὨΪση86] 7 οἢ {}}}8 
δοοοιηῦ, ὑμαΐ Π18 ῬΟΙΒΟῚ 18 ἰῃοῖσ ἀΑΙΥ {μόπιὸ 
ΜΠ πὰ απὰ ΜΠ ουϊ, πὰΥ, ὑπαὶ ΓΠΕΥ͂ σΟΙη6 ἰπ ἃ 
ἹΔΆΠΏΘΙ ἴο ὑπ6 ννογά οὔ [Π6 ΕζΟΓΠΑ]. 88 18 ἠδβογί δδὰ 
ἰῃ εν. 81, ὨΑΔΠΊΟΪΥ, “. 48 ἴῃ6 οοΙηΐηρ ΟΥ̓ Ρθορΐο," 
πα 15, πΚ6 βδίγεδαμηϊηρ τη ἰτα 68, ἢ ναβδῦ σον 8 
(“δϑ οῃ. στγοαῦ 80] 6η)η ῖο8," Ηζχν.)---ἴο “ΒΊΟΝ 
ἷ8 ῬΆΓ81161 59), ἴῃ δὴ δα Βα ΙΓ ΤΊΘΏΠΕΙ ἰοβῖρηδῖ- 

ἱπρ ΟἸἢ6γ: “ΜΥ Ῥ6ορ]6᾽ ἰτοῃίςα!]γ, [μο86 ψἢο 
ϑηοιἑα ὍὈ6 Μίηο---ἤέᾶσ, Ὀαῦ ἄο ποῖ: ΟΓ: “88 ΜΙΥ 
ΡΘΟΡΪα,᾿ ὑπαῖῦ 18, 88. 1 [6 ψου]Ἱὰ 6 ΜΥ͂ ΡΘΟρ]Θο, 
τη 511} ἅτ ποὺ. ΕἸΤΑΙ͂Ρ : “828 1{ ἸΠῈΥ πῸΓΟ 
ἀπ6 τιια σοτημληὶϊΐν. Οὐ πηὰὺ ἴζ ποῖ δ δ8 
ΗΈΝΟΩΒΤ. : 80 τοϑροοῦ Ὁ], αἰειίϊνο, δὰ δΡ- 
ῬΔΓΘΏΟΥ δαγποϑὶ δηὰ ψ ]Π]ἔησ δ ΤΠ ῸῪ κ}}]} 
ποῖ ἀο 18 οἶθασ Το σοὺ. 11; {Π6 ᾿νοσἄβ οἵ 16 
Ῥτγορ]ιοῦ αὐτὴ δὖ [ἢ Ὠδαγί᾽ Β ΘΟ ΓΒΊίοη. --- 52}, 3. 

ΗιτΖια: ““ἴῸΓ 186 ἸΟΥΘΙΥ͂ ἰ8 δοοοτάϊηρ ἴο {ποὶγ 
ἰδϑίθ;" ὉὈυΐ Ὁ» ὭΡΗΝ δὰ οἷν ἷβ ΘΟΓΙΔΙΕΪΥ 

βιιρροβίθθ ὉῪ 0" νῷ. “νεῖν τπίηρβ᾽ νδΓὸ 

ΒΌΘὮ 88 {ΠῈγ |Πκοὰ, ἀθδβίγοα, Ἰοηροα ἴοτ ; ἤθηθο {ΠΟΥ͂ 
ΓΘ ΟἿΪΥ δθουΐ [πὲ ἀοΐηρ οὗ [μα ΜΠ Οἢ 18 μ᾽] οπϑδης 
ἷἱπ {861} τηουτῃ, βΒιῃθο κβ ὈΓΝ ἴο {ἔδροηι. 
Οοβοπῖαβ, μόονονοῦ, Ραΐβ ἰτ: “ ΕῸΡ ΠΤ (δ τοῦτ 
ἔπον ἀο Μηδὲ 18 νν6}}- "]δαϑίπρ (ἴο ἀοά), Ὀκαΐ {Πεῖγ 
Ποαγί 2068 δἴζον ὑποῖτ αν] δου σαΐη. Ὁ Ἡδηρβί. 
ἀθοϊαγτοβ ἴΠ6 ᾿ποδηΐϊηρβ οἵ ὁ “ον ] 1] Πη6 88" πὰ 
“6 Μ)8}} - Ρ]οαβῖηρ ἡ ἴο Ὀ6 πνιϊδουΐ [οὐ αίϊοη, δινὶ 
ΤΠ ἀδγβ: “ΠΥ ἄἀθ64] ΤΟ ΠΟΥ νι ] ὑποὶσ τοῦτα," 
ΡΙΟΡΘΥΙ͂ΚΥ: “ἸΏΘΥ Β5ΒΠ0 δγάοῦτγ, δἴθοῦ ἴῃ νοσι 8 8 ἢ 
αγάδηϊ ἴον ἴο οἰ δηὰ Ηἰβ νογὰ, ψ Ὦ1]16 τ 6 τοὶ 
Ἰπο]ἑηβίοη οἵ ὑποὶν δαί ρζῸ65 αὐλῇο δ ο ΠῈΣ ΨΥ, 
18 ταστιθά ἤο ἸηδπΊπ)0}), {16 σοὰ οὗ [86 Φον 5 ἢ οἷά 
τηδ}}.᾿᾿ Ηζΐν. : “ΤΥ ον η688 [Π6Ὺ ἴο! ον Ί ἢ 
τεσ που." 5}0 ιν ἘΖΟΚΙ6Ι (οοπιρ. δὲ ει. 

ΧΧΙΙ.}) ἀπὰ Φοτγουδῃ πα] θϑ. ] ΟΠΔΌΪΥ ἀθῃοῖεβ 1 - 
ἼΩΝ Ιονθ, ραββίομπαί ἀθβϑῖγθ, Θβρ δ ΠΥ τπποδαβῦθ 
ΘΒΉΥ ἀοδῖτο, ΒΟΙΠΟΣ 88 ακὶπ ἴο ἀγαφάω, ΟΥ ἴο 

ἐραρίηρς αἴνεν " (σαί), Ἰοοκίηρς, αἴΐζεσ, οὐ ἴο 
ἐς ΒΠΔΙΟΠΙΠρ αἱ (ἀοττα. λαρΡεθη), πορίηρ ἴοτ, 
ΘΑΓΠΘΒΠΥ οχροοίξηρ, 8.0 Τὰ ἢ 18 ΟἾΘΑΤ 85 ἰο [86 
ΤΊ ΔΏΪΡ οἵὗἨ ὑμ6 νογὰ ; 41} Ὀοβίεβ 18 ἱπηροτίβα, οὗ 
ΔΙΌ ΓΑΓΙῪ σοπηῃδούθα ἢ 1, ὮΝ (ΟἾΪΥ ἴῃ 

[86 Ρ]0Γ7Α]), ΒΟ ΥῈΣ, ΟΟΟΌΤΒ ποὶ ΤΩΘΓΕΙΥ͂ ἴῃ ὙΘΓ. 
81, Ὀπὺ 4150 ἱῃ νϑσ. 82 οοῃμπδοίθα Ἡ]Ὲ “νὴ, βοὴ. 

ΥΥΒαΐ 6͵86, [6 η, σδὴ 1 δ ὐνΝ Βαϊ “Ἰονα-δοηρβ᾽" 
(ϑοη 8 οὗ ἱπιραγε Ἰονο) Τὸ 186 ἰδοξ τμ8ῖ (Πδν ἀο 
ποῦ {886 τννογὰβ οἵ 1Π6 μτορδϑῖ, Τ᾿ Ἐ]ΟῊ δοοουάϊηρ ἴο 
{Ποῖς οὐη ΘΟ ΓΟ β8]0η Ῥγοσοθα ἴγοπι Φθθον ἢ (νογ. 
90), [π6 ΝΡ ΠΌΪ ὈΠῸΣ ὮΝ ἴοττῃ 8 σϑϑίτίο- 

ἰϊοῃ : σογία! ]Υ ΓΠΕΥ 6180 ἄο, ΠΟΥ͂ Δ’ὸ δἵ 188 
ἀοΐηρ ἴῃ Ἰμοὶσ τροῦῖ: 88 Ἰη] ἢ 85, πὶ ἢ πνοσάβ, 
αὐ [86 ἰοηρυθ. δῦ 15 τοοοϊνοὰ ὉΥ (δα οδσ, 
[18 ἰὰ [6 τηοῦΐ ὈθοοΙλ68 ΙΟΥΘ - ϑοῦρβ; {6 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΊΙΠ. 82, 838. 811 

“ἀοίηρ " οἵ ἐπαῷ (ΠΟΥ ΤΔκ6 ουὐ οὗ [Π6 ψοχά8β οὗἉ 
Οοὰ βρῦκεη Ὁν 86 Ῥσορῃοῖ. Ἡρῃρσθρ, εὖνοσ πα ἴῃ 
τΕΓ. 81 [86 ἘΧΡΓΘΒΘΙΌΠ ὮΝ 2}9) δι88 Ὀθθὴ ἐχρὶαἰποὰ, 

ΟΥ ΠΟΘ ΘΧΘΔΟΙΪΥ ἀσῆποί, [86 5ἰδίδπιθῃηϊ : “ δηάὰ 
ΠΟΥ ΠΡᾺΡ ΤΏ ψόγαβ," οἷο., 18 αραΐῃ σοϑυηδά, 
8ο ἴπαΐ τηοὶσ ἀοῖηρ τοτμδ]η5 ἴῃ {πὸ τηουΐῃ; [ἢ 
μεατὶ ἀοθβ ποΐ Ῥδυυοϊραίο ἴπ ἰΐ, 88 18 ὈΓΘΒΘΏΓΥ 
ἱπαϊςαϊοα ΠΘη ἰΐ 18 βαὶὶ ὑπαῖ [Π6ΙΡ ᾿θατὶ ρΌῸΘ6Β 
δίτεγ 118 οονεΐοι!β, ἔα ἀυ]οηΐ σαΐη (ΝΣ ΤΟΙ 

ΥΥΞ, ἴο τηλῖκο 8 σα; οἷν. χχ!!. 27, 12). Ναν, ΤΠ 6Υ 

ἔδκο 500} αἀναχῖαρθο οὗ [6 ποτ]β οὗ αοἄ, ποῖ 
Ἐσεϊο] δῃβουησοβ ἴο ὕβμοιη, ὑπαὶ ἴθ ν ἔαγῃ ὑΠοτὰ 
ἴο ἰδμεὶγ οὐσὰὰ δοοουηῦ: ὙΒοησα ἰὖ 18 ἢοΐ 80 τη ἢ 
τοῖν αττη Ττεραγα ἴον Φομονδὴ, 68 Φοῃου δὴ Β ἴοσ 
ἔθη, ἡ ΪσὮ ΘΥΘ δοϊηθβ ἰπίο ουηῃδίἀογαϊίοη. [|ῃ 
ΒΟΙΩΘ 800} ὙΦΔΥ ΠΟΥ ἰγεαῦ [6 αἀἰνίπο ῬΓΟΠΙἾ868 85 
Ἰονπρς ἀθοϊ τα οἢ8 οὗ ἃ ποῖ ΡῬΘΥΒΙΠΟΌΣ, 6 δγὲ 
ποῖ, ΟΜ ΈΥΟΙ, ΟἹ ὑμιὶ5 δοσοιηῦ ΟὈ]χοα ἴο ἱπίογρσχοῖ 
Ὁ ὉΥ : "“{τπνοϊουϑ 10 68, “"ΨΟΣΒ οὗ ΠΟ ΚΟΥ" 

(πὶ πὸ Ταγμῦτ), οσ : “Ἰβομοοά," ““ ἀδοοϊὶξ,᾽ 
πὶ ἰ.6 ΟΙΟΥ ὑγδηβϑια οθϑ. Νοῖ ἰδαὺ [867 
που]ὰ ““ΟὨ]Υ͂ αῃι886 [ΠΘΙΏΒΟΙνοΒ," Ὀὰΐ τηογο, [}6 
ἔμ στασε ἱπίο ιραπίοπνηο88 (δ ὰὰ0 4). ὙΠΠΝ 
1πο) 4190, ὑμπογοίοσα, [ῃ6 τραῦεσ ΘΟ; ΓΒ [ἢ6 
δαδείαποε οἵ πϊηρ8, ποῦ 80 πυθοἢ “86 Ιονογ 
ἴοττῃ ;᾽) δῃὰ [ΠΟΥ ΘΓ Ῥογγογίίηρς ἰδ ἴο δχοθβϑβ 
δοοουι ϊησ ἴο 1ἘΠ6 1 Πα ̓Β }ιι8ῖ. 
γε. 82. Αοοοτάϊηρ ἴο ΗἰΖὶρ, Ἵν) ταυϑῦ εἰσ τ γ 

Ὡοῖ δοησ, ὑπ “ἸΟΥΘΙΥ͂ ΒΙΏΡΟΓ, ωρ ΠΕ) ἄοδ85 οὶ 

προρρδοι δῖ ὑπαΐ, [ῸΓ ἰΐ ἸαΥ͂ θὰ τοζοιτοὰ ἴο {6 πο 
ἴσπο8 οὗ {Π6 βϑοησ. Βαὶ 1 1 ΔΡΡΙ168 ἴο {86 ἤπθ 
γοῖςε οἵ [Ὧ6 φῬγορῃοΐ, [Π6ὴ 1 18 ἴο 06 ἀπάοτβίοοα 
{μπαῦ, αἴζογ ἢ 85 ἴθ δ ὕδοη σου ]οα τὶ [18 

ῬΙΓΟΡΒΘΟΥ͂ (ἴο ψὨΪοΝ, Βονγονοσ, [Π}6 Γοίθγθῃοθ δοοοτά- 
Ἰην ἴο ἴπε σομηδοζϊοι τηυδῦ ΠἢΙΘΗ͂Υ Ὀ6 τη8416), [6 18 
᾿ἰβουρηῖ οἵ δρασγί, δηὰ 13) 2 οοπίίϊπυεβ ἐὰθ 

τείεσεῃοθ ἴο ἴπ ῥτορμεῖ, ψίτπουῦ ὑπογθίογα 60 ῃ- 
βἰγαϊηἶ ς᾽ τι ΕΥ̓͂ [818 ῬΘΙΞΌΠΔΙ τοΐθγθηοθ ἴο ὉΠάθγ- 
δἰδιὰ Ὁ» αἴδο ΑἸγοοΌΥ δηὰ β ΠΡῚῪ οὗ Δΐτ,, 

Δ ῸΝΙ (Εἰρῆ. οὗ Δ»). ὙΠῸ 132. Βἰ χη 865 Οἱ ΓΘΓ 

ἴο ΡΪΑαΥ͂ ψὸ}}, θΟαῸ ΠΥ, ΟΣ ὕο ἀο 80 νἱϑογοιϑ)γ, 
Ὀτανοὶγ. Ζιυηῖυβ τοίετβ δῦ ἰ8 βδία ἴο [Π6 ῥῖῸ- 
ῬΒεεΐοβ οἵ ἀυοτὰ ὉΡΟμ ἰδοβα ἸΏ ἃγθ ποι (οἢ. 
Χχν. -σἀχχὶϊ.). Ἡρηρβῦ, [ἡ 8. 8} {68 }} ΤΟ ΘΓῚ 
ἰδϑῃϊοη : ““1ΠΟΥ τοὐοΐοθ διχϊὰ ἴῃ8 ὩΑΌΟΠΑὶ 1π|- 
Ῥονου  Βητοηῦ δὖ ἴπ6 δἀτηΐτγα]6 στ θίογί 8] σἹ 8 οὗ 
ἴῃ πον οἰα5816᾽ ([).-- ἾἾ ον. 88. ΤΊῊ8 γοῦϑο 7015 ἴο 
ἴδ τεροϊϊ τοι οἵ {πεῖν ποὺ ἀοίϊηρ (6 ργβάϊοίζοη οὗ 
ἀπο ῖγ πηίαϊ πς ἀπὰ 80 ἀϊεγεῦ Κὸπον]θάρσε οὗ [86 
ΡΓοΡρΒοῖ.---Ααπὰ σθῃ 1 ΘΟΣΙΘΒ, ἴῃ ἃ ΘΟ ΑΙ 8686, 
Πα δ6 ΒΡΟΘΚΒ; ποῖ [}}6 ΠΟΤῈ βροοίαὶ αἰίεγαῃοο ἴῃ 
γοτα. 27--29, ψ ΒΙΘῺ αἱ Ἰοδϑῖ ἀοο8 ποὶ βουηὰ 11Κὸ ἃ 
ΒΟῺ 8; οὗ Ἰοναβ, ταῦδοσς ὑῃ6 ῬΓΟΡΉΘΟΙ68  ΙΟἢ ΜΈΓῸ 
ΠΟῪ ρσοϊης ἴο ἕο!) ον. Τῆυβ ἴπ6 ἴοῃρ ψ τ ΜΒΊΟἢ 

ἷβ ϑοεοοῃὰ πηϑίη ἀἰν βίου οὗὨἨ [ἢ}!8 ὈΟΟΪΚ ΘΟΠΤΊΘΉΟΘΒ 
8 ἀπποτεπὶ ; ποῦ: {ΠπῸῪ 51|4}} πον ὑπαῖ 1 δπὶ 
δεβόνυδῃ, Ὀαΐ 45 δἷ οἷν. ἴΐ. δ, ψογ ὑΠ6 Ἰδησιιαρθο 
ἐπ) Ϊογοί νγ83 58.1}} οὗ ἃ ζθποταὶ Κη. (866 Π6γθ.) 
--Ἴ δὲ : Ὀθδο] ἃ ἐΐ δοσαθδ, ροϊηἰβ ΘῈ Κ ἴο {π6 οἷτ- 
ςὐτηϑίδηοθ {Παῦ ἴθ ἡααστηοῃῦ οὨ 18 Ρ60}]6 πὰ8 
δεϊΌ Δ} }} ΟΟΠ16 ; 8Π4 88 Β00ἢ ἃ [ϊηρ 88 ΘΟΠη6, 80 
ςογίδίη 8150 3Π.8}} ἴπ6 [0] ον Ἴης; αἀἰβοουγβος Ὀ6 566 
1ο 6 88 ἴο {ποὶν δα] δ] ποηῖ, (ΗἸἼΤΖ.: {116 τη τῦοῦ 
8.841} οογίδ᾽ ΠΥ οοτὴ6 ἴο Ῥ4835 ὙΠ ο ἢ 18. ἴἢ 6 ΟὈ]οεΐ 
αἴ [μίηο δάάγοδβ. Ηᾶγν.: ““Αῃὰ ]Ο! Σΐ 18 δἰσοδα ν 

[18]116ἀ ; {μ18 τηδῦ βρη ν, ΦοΥ ΒΑ] θη 158. 14]16Ὲ,, 
δηὰ [δ6 ἐπιῖδ) οὗ [86 ῥγοαϊοΓ]Οὴ8 ῬΟΥΓΘΟΌΥ οϑίδὈ- 
1156.) Τὴθ οχρογίθῃηοα 8, ΠΟ στ, ἃ ρα δι 
018, Ὀθοδαδε 1116 ῬΕΟΡ]Θ᾽Β ἐπι ρθηϊβποὺ Μ01}} Θχοϊπὰθ 
[θὰ ἴγοπὶ [16 ΤΌΣΟ δα] ναϊίοη, Ὑ μαῦ ἴἈ7- το - 
ἰηρ δῃ(, αὖ [18 88π16 {ἴπ|6, ὑγ16 Ῥγτοβροοίνα νἱβίοῃ, 
ΘΥΘἢ ἴο ἴΠ6 ἀαγϑ8 οὗἨ {μ9 ϑὅοῃΒ: οὗ δὴ! [ΐ Βδὰ 
ΔΙγοδαυ Ὀθθ ἀθοϊαγθα ἴο [μθπὶ ἐῃτουρὮ {Π|6 Ῥχο- 
ῬΒθίβ ἴῃ ὉΠ. τηϊ δῖ οὗἩἨἁ {πϑιὴ ; 80 Ἰπὰς}ῖ 106 ΤἸΏΟΓΘ, 
ψΏδη Ηδ ΗΪπ)86} δοϊυλ! γ σαπὴθ δηὰ βροῖκθ ἴο 
ὍΠοτη, ἀἰὰ ΘΥΕΓΥῪ ῥγεῦοχῦ [ῸΣ ΠΟΙΣ δἰη [84]} δἴναυ, 
Φολη χν. 22. 

ὩΟΟΤΈΙΝΑΙ, ἘΕΕΙΕΟΤΊΟΝΕ. 

Οοπιρατε ἐδ οἤεοίίοηδ αἱ Ῥ». 12, 78, απὰ οἡ 
οἢ. χυἹ]. 

1. ““ὙἼ7ὙὧὸΡΗο ἰβ πιθ,᾿" Ἔχο]αϊτηθᾶ ἐδ 8 δροβίϊθ, "16 1 
ῬΓΘΔΟΙ ποῦ ἴῃ 8 ρΌΒΡΕ] ! " (1 Οον. ἰχ. 16.) ΤῊΪ8 ἴ8 
8 6850} ὙΠΟ Ὦ ὈΘΙΟΠΜΒ ἴο 411 ἴῇοδο ψῆο δυο μδὰ 
[Π6 σΆΓα ΟἹ᾽ ονδυβὶὐ οὗ Οὔ 6 ΓΒ οοτατηϊτςοα ἴο {Ποτῃ. 
ὙΠ Ὲ μδΐ 18 ποῖ ἴο Ὀ6 οοπίουπιϊοα [ἢ 6 οἰτιΠ)- 
δίδῃοθ, {μαῦ ϑδοὰ ἱπαϊν συ] μὰ8 Ηἷβ Ραγ ΓΙ ΟΙ 1 
αἰ ἴτοπι αοά, ὈΥ͂ τιϑ8ῃ8 οὗὨ ψ] 10} ἢ σα Ὅὲ Ὀγο- 
πίδο]6 ἴο ἷ8 πεϊρῃ!θουῦ, Τ]|ιῈ μοηθταὶ ἰονε ἀθ- 
τηδηὰβ ὑπαὶ γ͵7ὸ 8100]. βθοὶς {}:0 βαϊναίζοῃ οὐ θᾶ. ἢ 
οἴδϑνρ, δυο 231-28 ((οοσειυθβ). 

2. ἴῃ 116 οἸΠοθ, ο8]]}[ἔπρ, Βουσῖοθ ψ Ἡ 10}. ὈΘ] ΟΠ ρΡΒ 
[0 Ῥγεδοθοσβ, ὑνο [ἰησϑ ὉΠ106,--- ΠΑΠΊΟΙΥ, Ὁ}15 Δ Ρ- 
Ῥοϊῃίμηθηῖ ὈΒΓΟΌΡΗ τηθῃ, ὑμαῇ 18, ἴῃ 6 ᾿γαβθηξ. 
ς8486, Ττοῦρῃ [86 Ομυτοῖ, 88 18 10 } 16 1 [ἢ 8. 
Β᾽ )]πᾷ6 νοῦ. 2 84. δηὰ ἰῃηαῖ [6 [τὰ γσίνοβ 
ΤΟΒΟΠΟΙΒ ἴο ΦΟΙΌΒΔΙΘΙ), 88 18 δαϊὰ δἱ νεσγ, 7. 
Ὦ6ΙῸ 118 Ἰδείον 18 ποὺ γτοραγάθά, [μθτο 6 οὐ Βοσ 

αἶβο σϑῃηποῖ Ὀ6 οομῃδίἀογοά. [1 ὑ}:6 οἷν} πιαρὶ8- 
ἰσγαΐῖθ, ἤθῆοο ἴΠ6 δίδ[α, ΟΓΥ Ὀυίγαϊο ἱπαάϊὶν 418. ἴο 
ῬΒοπὶ {πὸ ρΡαϊτοηδρε Ὀ6]ΟΊ,8, Ψ1}] αβϑοσῦ ἴῸγ ὑμοιη- 
Β01]ν68 186 τυοσαΐζίο πιξπὶδίγογπι, ΠΟΥ ἘΠΟΤΟΌΥ 
ἵσπογα [Π6 ΟἸτίβιίδη τἰσιὺβ οὗ ἴῃ ΟΠ ἢ, πὲ 
ὈδοδαΒ6 ἐμοῦ ο ποῦ δοκῃου θασεο {Π6 80 6Πὴ6 
ταῦ οὗ Οοα οὐδοῦ ΗΪΐβ Ῥϑορὶθβ. ΕῸΓ ἰῦ Ὀδ]οποβ ἴο 
ἴη6 Οἤυγοῖ ἴο σ᾽όοοβα δηὰ ογάδίῃ ΠΟΥ βογνδηΐβ, 
Δοοογαάϊηρ ἴο {116 ογάον οἵ (τὶϑὶ απὰ Η8 ἀραβί]δβ ; 
δηά ἃ ῬΑΓΓΪΟΌΪΑΓ σΟΙΩΤΩ ΣΤΥ, δἰ μου ρἢ Ὁ τὴᾶν ὕ6 
ἸΟσΆῚ  ἔοτιχθα, ἀοθ8 ποῖ δὲ 4}}] βἰβῃηὰ τοϊαΐθα ἴο 
1π6 ν᾿ 016 ΟΠ ΌΤΟΝ δον [6 ΤΠ [δ΄ ἃ 5'ηρ]6 
ΔΟΙΩΙΠΙΏ6, 88 ἃ δοοίΐοῃ οὗ [6 οὗνὶς ΘΟΙΏΤΠΟ1)- 
66] }), δία πη τοἰαίρα ἴο {Π6 Κίἰ᾽αία : Ὀιυΐ ἰΐ 18. ἴῃ 
Τεϑρθοῦ ἴο οσοηϑιϊ ἴοι 86 ΟΒΌΤΟΝ Σἴβο]ῇ, ψ οἢ 
ἢχδ8 1[8 ΤΟρΡγοβθηταίϊοη ἴῃ [ἢ ΘΟΙ ΠῚ ΠΠἾ ΤΥ ἃ8 ΓΟΡΆΓΑΒ 
[8 7.1} μοβϑβοβϑβϑίοῃ οἵ 116. Νοῦ οὐμουνγίβα ἂρ 
ἴο ἃ8 τῃ6 σοΙηπι πἾ 165 οὗ [ῃ6 Αοἱδ οὗ [8 ΑΡοβ(]68 
δηὰ οὗ ἴπΠ0 Δροβίο]ϊς ϑρὶβίϊοβϑ' Ἡγθάϊ δῦ τϑὶα- 
{Ἰ0Π8 τηϊρηῖ τ 6}} ὁπουρῃ Ὀοροΐ ἃ ὑθι ΟΓΑΤΥ Ἰοραὶ 
τίσ οἵ ἃ ἰδύοτοαὶ Κιπά, Ὁ ΓΘ] ἀσβιϊ αἴθ οὗ 
[υπηαίίζοη, ἰῃ 80 ἴδ 85 1ὑ 18 δ΄ γαιίδησο σι [86 
[απ ἀδιηδη αὶ τριῖβ οὗ [86 (ἸΓΟΝ, πα ἐαῃ Ὁ6 
Ῥτονϑὰ ἴο 6 ἴῃ Γοσηηδηΐ οὗ δῃ δηϊδροη βϑίϊο ο] δίτη 
οὗ τἱριἴβ, αὶ ὉΠ7080 ἀϑαγρα 0 η, 6 Δ16 ποῦ ἴο 
8068 Κ ψὶἢ {η6 Εοιποηβίγαη!ϊβ οὗ σὶρ 8 σοηξογγοιὶ 
προ ἴπ6 ΟὨυτΟΝ ὈΥ [886 ϑ'΄αἴο ἴῃ {16 τηδίίοσ οἵ 
116 νοσαξὶο πηι δίγοΥ τα, βδίηοα τὴς δίαϊα ᾿ὰ8 Ὧ0 
τρῆ τ ἴο σοη δ Γ, ὈΘΟΔ 88 ροββοβϑί σ᾽ ΟΠ6. Απὰ 80 
[86 Βεἰοτπιδίίοι, 1 δ [οι 1ἴ86}[ σΘΓῪ τηπο ἢ ἰὴ 
[πὸ γοπίζοι, οουἹὰ ποὺ ἤαγὸ {116 σίρηΐ, ἴο ἐγθοῖ 8 
ἴγοηθ (Ὁ ἴῃ6 (Ἰρβαγθο- ῬΑ ΡΑ] ρσονεγητηθηΐ οἵ [Π9 
ΟἈυτοῖν, δἴπεθ (Πὸ (ατο, παν {Π|ὸ τρις ἴο 
φονΘΓη ἰἴ86]}, ΓΟΠΟΌΠΘΘ5 1056] ψ]ο ἰν μῖν' τ τ Τὸ 
[86 ϑίαϊε, οὐ ἴο ἴΠ8 ῬΘΥΒΟ.8 ἴῃ τ] οΩ (ἢ «..ἢ} 

ΜῸΓ σομσοηἑγαῦθϑ 1056], τίσ τ8 ΒΟ ἢ ἀτὸ αὔηο- 
αἴοὶγ ὑπὸ ΟΠ ΤΟΙ 5 ΟὟ, ΣΟ ἢ ὑπογαΐογθ {116 οἰ Ἱὶ 
ῬΟΜΟΣ ἈΠ Οὗ ῬΟΒΒΟ88, Ὁ}]688 ἰππ686 τἰχἷϑ ἃΓῸ ἴο 



812. ΕΖΕΚΊΕΙ, 

ῬῈ ταγποὰ ἴο ΓΟΟἸ 8 ηθ88. [ἢ ΘΥ̓ΘΙΎ ΟΥ̓ΤΑΠΠΥ͂ 6Χ- 
Θγοϊβοὰ ὁ 1ἴῆ6. σομβοίθησθ, 200] 18} 688 Π]ΔΥ8 1[8 

τ, Βυΐῖ {6 ο]αΐτα οὗ τἰχιιῦ, ΒΟ ἢ, σποα [8 
Τοστηδίίου, ᾿88 οσορί ἴῃ ἴογ ἴθ Ἄοοῃίεγτίηρ οὗ 

τη ἷ8 ΜὩ]ΟῺ ἀΓῸ ἀραϊηβὲ τρηῦ, 18 οὗ ἃ ρμίεος ψἱῦἢ 
ἰμαΐ οὗἉ διιηηηϑ δρ ϑοοριι8---- θη 66 [6 ῬΑΡ β0104] 
ἴδανθῃ οὗ {18 1016 ΟἸΘΑΥΥ ρρθαβ, ΕῸΓ ἰΐ 18 
Ῥαρίϑ[1ς4] ἀοοίτίπθ ἴῃ [Π6 ρσθΠΟΓΑ] ἴο δϑογῖθα {Π6 
τίρηῦν οὗ νοοδίἤοη ἴο {Π6 ὈΊΒΏΟΡΒ, ἢ ἴπ6 Βομηδῃ 
ΟΠαὶν βῃου]ὰ ποῦ αν σταηϊοα βρϑοῖὶδὶ θχοορίϊοῃ8 
ἷῃ ταραγὰ ἰο ἐΐι6 ο]οοίίοῃ οὗ ραϑῖουσβ. ἌΘΩ ἐπα 
1Ἰπ} 8 οἵ ϑίαϊθ- βόσγοῦ ἤᾶνθ ὕθθὴ ἰοττηυ]αίθα ἴῃ 
[18 ΨΑΥ, [Πα 1Ὁ Πᾶ8 ἴὸ ἀο νι τῇ ὈἱῸρΒ οἷ σα 
δαογα, Ὀὰῦ ποῦ ἐπ ϑασγὶβ, ἰδ σΟΓΊΔΙΏΥ ἀοοβ Ἰοοὶκ 
οὐὰ δπουρὶι ὑπαῦ ““ ἃ διιρτοῖμθ ὈΐβηοΡ " βιιου]ὰ 
ἰηάοθὰ ἱπδροοῦ {ἢ|0 νν8}}8 οἵ {1186 βαποΐπασυ, δυΐ 
τηυϑὺ ποὺ ἰγεδὰ Ὡροὴ ἴθι. ΤῈ6 Θχρογίθῃοθ οὗ 
ὌΡ ΑΓΒ οὗ 800 γροᾶγβ, Βου ν σ, ἢΔ8 ΒΒΟΎΤΏ. ἸΔῈ Οἢ 
οἶϑθ [ἤδη ὑπὸ ἀοθυτσα τ οὗ [86 ουτητῖα ἴῃ απ ΘΒ Ὁ] 01 
--α5 Ῥτογθὰ [6 πορ]οοΐοα, ὑπουσῇ οὔ: τορθαϊοα 
Δ ΡΟνΘΥΓΆΠΥ οχργθβϑβοα, αγηΐηρβ οὗ [ὙΠ 6 Ὁ πὰ 
οἵ [6 Βγτηθ0}}6Α)] δα ἰηϑὺ [Π6 ἱπύσστο ]1ην 
οὗ 186 βρὶπϊια] δηὰ οἰνὶϊ Ἰυτϑα ᾿σζο8, ἴο ες 
ὈΘΘΠ ΟὨΪΥ͂ ἴοο Ὑ062}} στουιπᾶθά, ἀπά ψβθη {68 
Ἐδίοσιηδὶ ἐποοϊορίδη Ηδίάορσον, ἰῃ 18 Δίοζωδα 
Τλεοίοσία, ἰϊὰ 186 νον οὗἨ 5υηοοίΐης ονὸσ ἴα 
ΤΟΥ οὗ ὑμαὺ ἔογιη αἶα, που]ὰ ποῖ μᾶνθ δ6 ΟΥθῦ- 
εἰμὶ δηὰ ροῦγοῦ οὗ {Π6 ϑίαϊο 1Ἰτηϊῦθα ἴο ἴπ0 οὗγσα 
φείϊσίοποηι οἱ φοοίοδίατα, Ὀὰΐ Δροβίσορ ἶβεθ 1Π 68 
τηορίϑίγαΐθ 88 ὁμοσίστος οἰ Θοσίοδι Ἰιοηιδυιηι 65- 
οοἰΐοη, ἘΠΘΓΘΌΥ αἰνίηρ Πΐτῃ ἴο ἰοϊραῖδ ἴῃ [ἢ 8 
Ῥονοσ τ ΐ ἢ ἰξυονγοι ἴο {86 ΟἸαγοῦ, δηὰ ἴδοι 
Δϑου ἷηρσ ἕο πὶ ἴἢ6 ΟὈ] χατίοπ οὗ βοσυίηρς ΟὨἸτίϑί 
διὰ Ηΐβ Κίπργάοπι, δῃὰ οἵ δάἀναποῖηρ {Π18 Κίηρ- 
ἄἀοτῃ νἱΐῃ [μ6 δῦ που Υ͂ Ἰοηῦ Ὠΐτη ὈΥ Οὐοά : --- ΟΥ 
ψ θη Βυττηδη1, αἰ8ὸ ἃ Ἐοίοττηοα ὉΠοο]ορίδη, θηὰ- 
τηογαΐθϑ ὅΠ|6 οἰ ο65 οὗἨ {6 τηερίϑίγαῖα οἶγεοα δαογα, 
δῃα διηοπρ ἤπερ ΓΘΟΚΟῚΒ ποῖ ΤΠΟΓΟΪΥ ὕΠ6 ΔρΡοϊηΐ- 
τοῦ δηἀ ογάογηρ' οὗ {ἢ δοῖβ οὗ ῬυὈ]}16 ῬΟΓΒΠΡ, 
80 ἃ8 ἴο Β6ΟῚΓΘ (πῃ δῷ 4}} 6 ἀοῃα βοσογάϊηρ ἴὸ {Π8 
ΜΟΓὰ οὗ ἀαοά, διὰ ἴη86 φσγονὶἀϊηρ ἃ βαίβ 
αϑαϊηϑὺ ΘΟ 0] 65188[108] ΔΡΡῚΓΓΆΓΙ ἢ 6885, δα ὕπο Τη6Γ- 
Ῥοϑιθοη οἢ ὈΘμΔ ἢ οὗὨ ορργεβϑοα ἴθ ον - θ6] ΙΘν 6 ΓΒ, 
δπα 80 [ογῖ, Ὀϊΐ 4180 [6 ΒΌΡΡΓΘβϑί ἢ οὗ ἜΥΤΌΙΒ, 
οὗ μογοίΐοβ απά ποιογοιίοχ, ἴπ6 σοίοσιμδύϊοη οὗ 106 
ΟἸασο ΒΒ νμθὴ 1 Ὧδ8 ὈδοοπηΘ οοτταρῖ, οἷα. ; ---- ἴῃ 
811 {π18 τῦὸ πανὸ ἃ ρίδποθ αἰοτάθα τ8 ἰῃΐο ἃ βίδίθ 
οὗ {ίπρβ σὮ16}} ἢΔ48 δοίμ}}}γ οχἰ βία, Ὀπὺ ἢ] ἢ, 
δηᾷ δ]ους ὑπογο ἢ} 66 Δ]]οροὰ ρτγοιηά ἴοτ δι οἢ 
Οἶν1] ἱμΟΥΓΈΓΘΠΟ68, ἴῃ βρὶϊα οὐ {πμ6 8ο - 6Α]]οὰ 
““ΟἸγβιίδη ϑ δἴο,᾽᾿ ἢᾶ8 Ἰοηρ ποθ ραβϑϑθὰ δΑΥ. 
Βυΐ νηδῦ 15 ἴο ὯΘ τηαῦοῦ οὗ σομ ΤΟΨ ΥΘΥ τὶν ὑπὸ 
ϑίαϊα ψ111, αΌονο 411, ἤδνο γοίογθῃσθ ἴο [88 8ο-ο8]]οὰ 

᾿ΟὨΌΓΟΝ ΡΔΙΓΟΏΒ, [ὉΓ Ῥαίτομδρα 18 ΤΣ ]]}Ὺ οἵ Βουμἶδβῃ- 
ἨοΑ 6 Π18ἢ οχἱρίη, πὰ ἢ88 ΠΘΥΟΡ αὖ 411, ἴἢ 60ῃ- 
[οσιηἱν ὙΠῸ [5 ῬΓΟΡΟΣ 86η86, θ6θ ΟΠ ΣΙ Δ ηϊΖοὰ 
88 ἃ }111104] δά νοσαῦθβῃ! ; αὖ Ἰϑαϑῇ ἃ ροοα μαζὶ οὗ 
ὅη6 (ἀοττηδηῖϊς ἔδπάδὶ Ἰογάβηΐρ πα8 ἰηΐιβοά 1[86]} 
ἰπῖο {818 Δββιιτη ρ οι οἵ ἃ τίριι οἵ ρυῖναῖο ἀοτηϊπᾶ- 
ἰΐο. Νον ἴξ, τῇ Τρροβι οη ἴο 4]} οὐἨ [18 πιδῦιτο 
τμαὺῦ 18 αὖ ναγία ποθ ὙἱῊ [Π6 Α6] - ρονογητηθηῦ οὗὨ 
ἴδε ΟΠ ΌΤΟὮ ὈΥ τηθδη8 οὗ [ἢ ΟΥρβῃ  Ζαιο ῬΘΟΌΪΙΔΓΙ 
ἴο ΔΓ, ἃ βίαπα 15 ἴο Ὀ6 τηφήδ, ἀπά, ἴῃ ρδυι οι] γ, 

. ὅΠπ8 ὁΠοῖσθ δηα ο8]}1πρ' οὗἨ Ῥᾶβϑίογβ ἃσὸ οἴεοϊβαά ἴῃ 
118 ᾺΥ ΓΠΤΟῸρ}} τηθπ, ὑπ γῸ 5.}}} 18, δἃ8 [06 ΟὟΠΟΡ 
[δοΐογ, ἴι6 1,οτὰ, τ οβα Ὀοὰν {πὸ ΟἸΒυτοῖ οἵὗἩ Οοά 
8, 8 ἴ8ε τίρμῦ οὗἩ ὕπο Ομ υτοῖ ἰη 118 1680 ΒοῦτοΘ 
ἰα ἰλ6 ὁοπϑυ οη ρσταηΐθα ὈΥ μοῦ 8010 Ηθρδά, 
ΟἸ τῖϑὲ. [ἢ σομβοαποηοο οὗ [18 γερίπιδη ρτὶποὶραῖο, 
811 ἀγὸ Ὀγοδγθη ΨἘῈῺΟ ϑόγυα ὁπα δποίμοσ, [π6 [ον 
ἉΪΟΠΘ 88 [6 ΒΌΡΓΟΠΙΘ δι ΠΟΥ ((ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΟΥ 
ΟἈ βύσσου); 80 ἐδμαῖ 1}9 σματο, ἴῃ τοϑρεοῖ ἴοὸ 

105 ἴΏ ΠΕΡ 30 γί] ἔοστη, 18 πΠῸ ἀϑπιοογϑοΥ, ποῖ μοῦ 
ἷθ ἰῦ δὴ δι΄ βύοογδου ΔΕ ὨΊΟΓΟ ὑῆδη ἃ ὨΪΕΓΔΙΟΠΥ͂, 
Ὀπῦ ἃ πη ΟΠ ΔΓΟ ΠΥ ἴῃ ἴἢ6 Ὠϊρμοϑῦ βοηβὲ οἵ [Π6 ον. 
ΤὨτουρἢ [86 ΗοΙγ ϑρὶ τὶ, δηὰ ὉΥ ἀϊπί οἵ βυ.ἢ 
ΒΌΡτο6 ἰην 8: 016 βονθγεὶ στ Υ, γγὰϑ ἘΖοΚΙΘὶ 8εηΐ 
ἴο [5186], ᾿ιὺ 88 ἰῃ ΟΥ̓ ΠΑΙΎ οἰτουχαϑίδῃουϑ [89 
ΠΟ] δῦ ὙΠΠ]αρο Ῥαϑίοῦ 18 δοηῦ ΠῸΠι ῃ6 58 πιὸ 
αὐατγίογ, ἩΒΟΙΠΟΥ δ πᾶῪ ὍΘ [ὉΣ ρτϑθθ οἵ [ὉΓ υάρ- 
θη, ἘῸΣ ἰ ἷ'ἰ8 Οοἀ᾽β χοοὰ ρ᾽θυβαγο {Ππ4ὶ 
Κνου ἢ δύο Βογνυΐοα οἢ ἴμ6 Ρατὲ οὗ τῃθὴ [86 
ἀϊνίηθ ψ11] ἴῃ τέβροοῦ ἴο τῦθῃ 880] ὈῸ δροοτ)- 
ΡΙἰβμοά (Ερμ. ἱν. 11 84.}; διὰ {Π6 οδ]]ἔηρ οἵ ἃ 
ὨΔΠἾδΌΟΓ 1 ΔΩΥ͂ ῬΑΓΓΙΘΌΪΑΥ ο886 ΜΠ] 6 ροτίεοϊ, 
ψθοτα ἴῃ6 ἐπέογπιαξ Τῃτοῦρἢ ὑμ 6 Κρ οοττοϑρομὰβ 
ὙΠῸ [6 φλίογηαὶ ἸὨτουρὰ (86 ΟὨυσο οὐ 118 
ΟΥ̓ΩΖΔΏΒ. 

ἃ, Επτδ] ἃ τηαϊ ἴα :8 {πὲ ““ {πὸ αἰ ἰτηαῖο στουπὰ 
οἵ 411 φροββί ὉΠ οὗὁἩ ἃ ὑστῖιθ σοηνοσβίοῃ βίδμἀβ ἴῃ 
τἷ8, ὑπαῦ ἰῃ συηηθοίίοη ὙΪῚ8 [Π6 αἰνὶπθ ὅτδοθ, 
ΜὨΐΟὮ 8. ἜΥΟΥ του κίηρ ἴοσ σοοά, 8 θην πο ̓ ΓῸ- 
Ῥμθῦ ΠΘΡΕΡ (4115, στῆ, 1π ῬΟΠ]ΟῈΒ {ἰπιὲ8 δηπουπο- 
ἵπῷ ἴθ ρᾶτε {ταΐμ, ἱπίουπιβ αῃα ΤΆ 8. 8}} ἢ 
ἀδιιη 1658, οἶον ψογὰβ. Αραϊηςῖ Θη  υ518518 ἀπά 
ΘΟ ΚΙ] ἀἰλη5 ἐξ ἢα58 ποῖ, ἱπἀοοθά, Ὀθθῃ ἀθηϊοά 
ΕΥ̓͂ {86 τοδοῖοτβ οὗ ὑπ Ομ τοι, ὑμαῦ αοά, ἱΓ 5συςὰ 
μλὰ Ὀθοὴ Ηἶΐ8 ΜΠ], οουἹὰ αἶβὸ ἱπητηθα ἴθ Υ 88 
ἔγτοτα Ηἰ 56] Γ αν οοηνογίοὶ δηὰ βανυθὰ τη ῃ ; 
γεῦ 5}}}} {π6 Ομ υτ οὶ ἢδ88 ΔΙ ΑΥ8 ἢ 614 ἔκδὶ ἴΠ6 Π0Ὲ- 
νἱοἰίοη, ὑπαὲ ἐπ ῬῈ ] 16 τα  ΠΙΒΕΥ͂ δηὰ γοσδίοι [0 
10 ἴῃ 186 Οδατγοῖ 15 τεαυΐϑι θ ὈΥ͂ ἃ μΥροι οῖϊοδὶ 
ΠΘΟΘΒΒ ΤΥ, ὩΔΙΠΟΙΥ, ὙΠῸ ΓΘίΓΟΠοα ἴο 186 μοοά 
ῬΙδαβυγα δπὰ ριιτροβο οἵ αοά. 

4, ΤῊ6 ῥσορβεῖβ δῖὸ ἴο Ὀ6 τϑοϊζομϑα διηοηρ (86 
“ἐς ΘΧΙΓΒΟΓΡΑΙΏΔΙΥ τηϊη βίοσβ. [ἢ {16 οἱα Ἐεἰοττηθα 
(ΠΟΙΟΥ͂, [116. Θχ τ Γ  ΠΔΓΥ νοσϑῦο Ὅὰ5 ΤΟΡΓΙΘ- 
Βοηϊοὰ 88 ἰῃγοοζο]ὰ ----(1) Ὕοη Οοἂ οἴδοίδ 1ἴ 
αἰτοῦ ἐπσουρὴ Ηἰἶβ νοΐοθ, 88 ἰῃ [88 6886 οἵ 
ΑὈγδμδα, Μοβοβ, [86 ῥργορμοίβ ὑπάθσ {πῸ [ἅν 
Φόοβη ἴπθ Βαρ(ϊ8[, δια 18:8 δΔροβί!θθ; (39) ὑιβθη ᾿ἢ 
ἴδ κοθ ρἶδοθ ὈΥ͂ δῃμουποοιηθηῦ ὑΠτουσ ἢ ἃ Ὠτηδῃ 
ἱπδύσατιθη δ! 7, 88 ἰῃ 0Π6 6486 οἵ ΑἜτοῃ δηὰ ἐπ 
ὑτὶρα οἵἩ μεν], ΌὉΥ πιθδῃβ οἵ Μοβοβ 88 18 τηβάϊαῦ- 
ἴπρ Ἀρϑηοῦ ; (8) ἤθη [86 ἰηΐοτμὶ ἱπιρα]86 οὗ 189 
δριτῦ ἀγίνοϑ ἴπ ομο ἀἰγθοῦοη ΟΥ ΠΟΙ͂ΟΣ, ἃ8 88 
{Π|0 οα56, ἴοσ δβχδῖ δ, ἩΙΡῸ [6 ἀρδοοι ῬὮ1Π]Ρ. 

δ. Ῥοαὶδ ἰ8 ὑπ ψαρθβ οἵ δίῃ, δἀπὰ βίῃ 18 ἐδὸ 
ἀεβιγαοσίίομ οἵὗὁἨἁ ῬΘΟΡ]6; δηὰ 80, ΟΥ̓ γράϑοὴ οὗ [18 
ὈΠΊΨΟΓΒΑΙ δἰ δα π688, αυτ6 ἀραγὺ ἔγοση ῬΘΓΟΟΌΪΑΥ 
ΟΒαΓροθ οὗ συλ, δὴ ἀρϑο]  ΘΙΥ 581}]688 Ἂχ 1η0- 
τἴοη οὗ 1186 18 ποῦ ἴο 6 ὑπουρηΐ οὗ; ΟἿΪῪ τὸ- 
Ἰαϊλνογ Ἡθαυΐοῦ οὐ ᾿ἰαιῦοῦ Μ11 [η6. συλ πεῖ 
ἴπ Ραγ  σΏ] ΑΓ ο8836858.. Βαϊ Ὀαβάθ ομθ᾿Β οὐσῇ ρτιῦ, 
ἐμπαῖ οὗὁἩἨ ὁδοὴ ἱπάϊντἄυα] τηδη, ἵποτε βίϑη δ προὴ 
ἐπ ἰΔὈ]οὐ οἵ [πὸ δυιιᾶρο, 88 [6]]ο π᾿ Ῥαυ ΔΚ σα Π6ΤῈ- 
οὗ, ΒημηδῈ βοοίοςΥ ἴῃ ἴΠὸ βΈΠΟΓΑΙ (ΠΠΓΟῸ ἢ δα πολ- 
ἐΐοπ, ἱπβίσαοἰίου,, συϑίοτϊῃβ, οἴο.), πὰ ἴῃ Ῥατ ἰ ΌΪΑΓ 
ἐϊα ΟὨἱοῖβ, 88 βου υ ΥΒ, ὉΣΙΠο68, ἰοτάβ, ὑθϑοθ ΓΒ, 
οἴο., Ἐο ΒΠο]4 βοῦνθ Ὡοϊ ΤΩ ΘΤΟΙΥ 88 ῬΟΆΒΟΒΒΟΤΒ οὗ 
{Π6 αἰσηΐϊῦν απ οὗὨ οβῆοθ, Ὀυΐ 4180 ἃ8 Ἔχϑιῃρ]θδ ἴο 
Ὀ6 Ἰοοϊκοά Ἐρ ἴο ἴπ ὙΠδίοναῦ Ρ]8ο6 ΓΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ Ὁ6. 

6. ““ΤῊ 8 15, Βοσόνοσ, [86 Ὀτὶχἢ  οδὶ δηα τηοϑ’ 
αἱοτίοιιθ ἀϊἰϑοϊποῦου οὐὗὁἨ ὕμθ Ῥγορῃθῖς οδ]]ηρ, ἴο 
Ῥγοοϊαϊ τη [6 ἸΟΥ͂ οὗ [6 ΟΥδβαῖογ πὶ ΘΟΠὨ ΘΟ 
πὶ 106 Εἴ οἵ ἴπ 6 σοηγοτιοα 5 ΠΏ ΘΓ ᾿᾿ (ὈΜΒΕΕΙΤ). 

7. ε πᾶν ηοὺ οἱ {π|ἰ8δ δοοουηῦ ἴο ἀδϑραίγ οἵ 
Ἰἴε, θοοαῦβο Κπονίης ὑπαῦ 6 ἃ1ὲ ἱπ 1.6 τηϊάϑὶ οὗ 
ἀδαῖῃ. ἘΕῸν {πἰ8 Κηον]οᾶσο οἵ ἀϑαΐὰ ὀχοϊὰεβ 
ΟἾΪΥ δ6 ἱπουρηΐ οἵ Ἰ1ἴδ, 48 ὑπαὶ νηὶ ἢ ταῖσδ 
5011} 6 πῃ οὕτθοι νοβ, δπὰ οουἹὰ Ῥχοοθθα ουλἱ οὗ τ; 
Ὀπΐ δυο Κπον]οᾶρο ὈΥ̓͂ ΩῸ ΠΊ6ΔΠ5 δ κ65 ἔγοπι ὑ8, 
ἰδ σαίμον ὈτίηρΒ πθάσοῦ, ὕΠ|6 Ῥτοβροοὺ οἵ [16 οαἵ οἵ 
ΟΌΓΘΟΪγοΣ, πδιροΐγ, ἰᾷ πο νίηρ ἀοά. Τἧινο οοη- 
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ΨΕΓΒΙΟΠ ἰἴτομλ δβὶη ἴο οὐ, 88 αἷἶβϑο ἴτοιη 41} ἀρδὰ 
ἸΟΣΚΒ οὗ ἃ 5. ΏΡΙῪ Ἰοραὶ παΐαγε, ΟΓ οἵ 86] -τίρσῃῖ- 
ΘΟΊ5Π655, 16 ΒΟΠῸΘ ἃ ὈΌΓΥΙῊσ ἰῃ ταραγα το ἰμ6 110 
πὶ ἢ 15 ΠΊΘΓΟΙΥ Τηδη 8, ὙὙἢ116 ἴῃ ΓΘΆΪΠΥ Ὁ ἰ8. [ἢ 8 
ΨΑΥ οὗ [παΐ ᾿1{6 ψὨΐοΙ Οοα μἶνεβ, δηὰ νος Ηδ 
Ἡ]Ϊ πη56] 18. 

8. ““Οοπνογβίου, ἱπέθγ Δ }}7 ὁοπαίἀοτοά, ἰ8 ἢ 6 
οὗ ἃ τρηδῃ 8 βίδϊβ οἵ πηϊπὰ ἰῃΐο σοί ογην 

ὑεῖ ἢ Π6 Μ1}} οἵ Οοά---αὶ σὔδηρο, ὑποσζοίογο, ἰὴ 
ψ ἢ ἢ5 Ἰπίοτηδὶ θα] προ σδμποῖ Ὀ6 Δ]0η6 ΟΡΟΙᾺ- 
ἔνα, Ὀπὶ ἱῃ τ ϊσἢ ἰῃ δ᾽ οἴἴοςς5 ἢϊ8 ὑγαηϑίογμηχαϊζίοη 
ἴῃ 86 τι οἵ αἀοἀ, νης ἢ ἰβ [6 τηονίηρ τ ρ58 
ἔτομι 8 ἩἰσῆοΥ ΡΟΥΤΟΓ ἰῃ τεβρθοῦ 0 τ μαῦ [6 18 ροϊηρ; 
ἴο Ὀ6. Βαῖ οὐ παγάϊν ἐδ ΔΡΡΟΔΥΒ 858 ἴπ6 σοι ρ]οῖθ 
τοίοτπημαιίοη οὗ ἢἰ5 ἀεί υ τίθει, βῖπσο ἢὯδ ΓΒ ἴσοτη 
ἃ ἀϊτεοξίοη Ἰονγαγὰ ὑΠ6 ποτ]ὰ ἰηΐο ἃ ἀἰτοοίίοη ἴο- 
νατὰ αΟοα. ΤΠ σἤδηρο τ ἰο ἴα] 68 θ]αο6 ἰῃ ἢ 18 
δίαϊο οὗ τηϊπὰ ἴῃ 8}} [6 οἸθπλθαβ σοπαϊ]οπίπρ ἰΐ 
ὈΘΟΟΠΙΘΒ πιδηϊΐοϑῦ πὶ {πὸ ὑγδηβίοστηδίοη οὗ ἢ 8 
Ἰ6. Τ 8 οὔδηχο οἱ τηϊηὰ 18 48 ἴο 18 πδίιτο ἃ 
δ᾽ ηρ)]ς ἀθεϊϑῖνο δηὰ ἀθορΥ σοηϑοΐοιβ δοῦ---ἰἢ6 δοί 
οὗ τὴο ψῇῆο0]6 ἴποῦ Ἰἰΐα ; Ὀαΐ ῥγοο ΙΒ Υ οἡ [18 
δοοοιπὶ ποῖ {ἢ6 ἰβο]αοιὶ οσουστοποο οὗ αὶ βἰηρὶθ 
δου, οὗ α Ῥαγ σαν ἵγαπιθ οὐ ἀδοὰ, ῃουρμῇ ἱἰ 
ἰγϑα ΠΏ ΤΥ δ΄8ο ὁΟπ168 ἴο ἰΐ5 ἰρσἢθϑι πηδη 9 αι 
ἰπ ἃ παγε ον ΠΟΤ, ἔγϑιημθ, Οὐ ἀθοά. [{ ἰβ ποὶ 
δὴ αὐπίταςϊ ϑἱηρὶθ οἤδηρσο, Ὀὰΐ ἃ τονο]ατίοη χοβῖ- 
ἵπ οἷ Ὁ Θοποιδΐο βίηρσία σἤδηρο, ὁ 8 ἀαἤηΐϊα 
ζαγηΐησ-Ροὶπῖ, 8Δῃ ΑἸ ΤΑΥΒ τοπονοὶ δηὰ αἰ ΤΔΥ8 
ΤΆΟΓΘ ΟἀΟΘΒΪΥ͂ Ῥϑηδίγαυ ηςΣ ἀπά ροσναάϊηρ τονοΐα- 
ὕοη, ψΠῖοἢ ἰ8. φαΐ ΠῸΥ ἀοϑισηαίοιί Ὀγ [86 ἴδῃ 
δοηνογβίοη. [ 18 ἴη6 δνουαϑιίϊηρ ἀθοα οἵ 16 
ΒΔ ἴῃ [ἢ 6 ῬΟΜΓΓ οὗ ἢἷβ οα ψῖτ τοίθγοηοα ἴο τἢ6 
οἰά 116" ([ΑΝΟΕ, ἢ ο4. Ζοστηαξικ). 

9. “Ἐπὶ ΤῊΣ δ1Ὸ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ Ὀδὰά τγαγϑ οἵ 
πίοκοὰ τ οσκ8, Ὀιιὲ 4180 [86 ἴα]96. 4 γ8 οἵ γρῃῖ- 
Φοῦδη659.. ΝΥ, ἰῦ 8 αθογὸ 41} ἱπιροτίδηϊ, {Ππ|4ξ 
ὙΠΟΥΤΟΓ ΜΠ ᾿ΐνὸ δοιὰ ἴαγη ἔτοπι ἢΐἷ8 ονη 
ψ] βάθη δηα ἴδηοίοα ΡΟΥΓΟΓ, 88 1 6 οι] βαποῦν 
Ηἰπιβοὶ Γ ἴο αοά, ἀπά ρίνο Ηἰπὶ [86 ρΊΟΓΥ, δῃὰ γο- 
οεἶνο ἔγοπι Η τὴ 71|5{1Ποατίομ ὈΥ̓͂ αταοο (0 000.). 

10. Βοόδυδο σομγοιβίου οἵ ιθατί, βίοθτθ 00}- 
ΕΓΒ, ΟΠ αὖ ΔΩΥ͂ Ππιοπμθηΐ ΒΑΥΙΠΡΘΙΥ ἰπιοττιρὶ 
[Π6 σοῦγϑο οἵ ἀονοϊορπμθηΐ οἵ 8ΐη, ψπΐο πουϊὰ 
οἰμεγῖθϑα στὰ οἡ ἴο 1ἴ8 δοπβατητηδίίοη ἰὴ ἐπ 6 
ἡπάρσταοηΐ οὗὨ ἀδαίν, 980 1πΠ6 αἀἰϑονδαάϊθῃοθ οἵ ωπδέ- 
ἤφΓ ἰοπατὰ ἴῃς δ] ατίης πογὰ οὗ βταθθ τηιϑὺ Ὁ 
τοζαγἀ δα 859 [6 β'π πο ἀθαίῃ. ᾿ 

11, “ὙΏΡΘΩ ἰδ 8 βαίὰ {Ἰὰς αοαὰ ᾿48 πὸ 0]68- 
διΓ6 ἰπ ἴπ6 ἀοαίῃ οὗὁ ἰὴθ τὶοκοά, ἰδ τηυδὶ Ὅθ 
ππάετδίοοὐ αἴ ΤΠῚΘ ΤΉ ΠΟΙ, 88 ἰἢ Ηδθ Το γθ ποῖ 
ἱπο!ίποὰ ὑο σίνα ρατάοῃ ἴο ἴπ6 ρβηϊΐζεπὶ. ἀοά 
ἀο68 ποῖ ἀο] ρσῃξ τὼ Ἰαάρτηοηὶ 1 δΒΌοἢ ἃ ὙΑΥ͂ 88 
ποὺ ἕο ἀοισΐ ἴῃ {Π6 7υ8ι1Ποδοι οὗ ἨὨΐπὶ ψἢῸ 

δ: κμ8 1Π τοροηΐαηοθ ἰῃ αὶ οα ἐῃ6 ποτὰ 
ἩΠΟἢ ῬΓΟΙΏἾ568 ἴο ἴΠ6 ΒΙΠΏΘΙ ᾿6͵Θ οὗ ΠΟ 
διοουηῖ πι} ΟΥ̓ 88 ἰΓ ἰῃογὸ ΜὉΓῈ π0 Γἱρῃς- 
ϑοῦδποα8 οὗ Οοἀ αναὶϊα0]6 ΓὨτουρ ὙΠ ἢ (ἢ6 
Ῥεπιίθης ταὶ οὐΐαϊ βαϊναϊΐοη. ΤῊ8 ποπὶ 
ΤΟΤΥ͂ ΟἸΘΑΓΙῪ 5η0 8 ὑπαὶ [676 ψὰ8 Ὧ0 ΠΘΟΟΒΒΙΓΥ [ῸΓ 
[εσδοὶ οἱ ὩΣηρ ΔΥΓΘΥ πῃ [Βοἱγ οὐ β'ῃ8, ΟἹ ἴῃ ἔδοθ8 
οἵ οἴδιοτβ, 11 ΠΟΥ πότ Ὀὰΐ ΓΠΘΙΊΒΟΙ 68 ἴῃ ὑπ 
ΠΣ τὰν. ΕῸΓ ἩἙΘΠΟΥΟΣ ἋΠΔΥ ἰαγηοὰ ἴτοιῃ 
[μεὶγ δΥἱ] παν, 11{8 τσὰ8 ὑμοησοίογ ἢ ῥτοραγθᾶ [ῸΓγ 

ὝΏοποο ἰδ [0]]οτγβ, ὑἐπαὺ ἔοσ ἐπαὺ 1118 ποῖ ΠΣ 
8 ΟΡ ]6 ΠΟΙ ἃ δίαῦθ γγ)δ8 Τοαυἑμῖτα, 80 ἐπαῦ [Π086 
ΏΪΥ δου ὰ μἷηθ διὟΔΥ οὐ του] ΒΟΙΤΟΝ ψῇ0 
βανε ἰδεῖν σἹΟΥΥ ἴῃ ἔμαθα οαγπδὶ δπὰ θαυ} 
ἐληχ5; ἩΠΟΓΘΑΘ [ῸΣ δυοῆ δ ψουῦϊὰ Ὀοηά ἔποὶγ 

ἴο Ὀοϊίονε 'ἰπ Οοά, ἰῇοτο ββΒοι]ὰ ὃθ πὸ 
ἱπᾺ' ΙΝΑΥ ἴπ πο Ὁ οὐσῃ οὐ ἐμποῖγ δ ἢ 6 ΓΒ᾽ β΄ ἢ8, 

μὐψ δι εὐπλᾷ οὗ 16 Ροορὶθ, Ὀπὺ [ΠΟΥ βου) Βῶνο 

16 ἰπ ἴορθ, δηῃὰ δῃουϊ ἃ ποὶ [66] {πΠ6 ψδηϊ οἵ 
ϑίαίδιβιιρρογί οΥ ἐοπΙδῚῈ ΟΓ Ῥυϊοβίποοά, πὰ οαγηαὶ 
τη ϊῃ δὲ ἐμαὶ βοτί, Ὀπὶ βΒῃου]ὰ ἢπά 41] Ἰαϊὰ ὑρ 
ἴοσΣ ἴῆοπι ἰη αοὐ, ψἂο ποι]ὶ Ὀ6 τηϊη ἴα] οὐὁἨ Ηἱδ 
σονοπδηΐ Χ  ΑὈΥλἤδ, δηα ρον ἴῃ βορὰ ἴῃ 
ὙῚσῺ (Π6 Οδῃ Ὁ 168 νγοτο ἴο Ὀ6 ὑ]685864 "᾿ ((σα.). 

12. “ΤΏ μτοαϊοδῦ ἀβληροῦ (Παῦ σα ἢ 8186 οὐ οἵ 
ΒΌ ΠΤ 8 [Πδῦὺ ἃ τῆλπ 88 οι} ὰ ταϊϑα πα ογβίαπ ἃ 
18 Μαϊοῦ ; ὁπ οὗ ἴ::6 μαγάθδβὶ θγΟΌ]6πι8 ἴοσ ἐῃ6 
βοσνδηΐβ οἵ αοὰ 18 ἴο ὈτΐΩρ γέϑβοι, ἰηἴο [8:6 Β{{Ὁ- 
ἱῃρ ̓᾿ (ΗΠΈΝαΒΤ.). 

18. Τὴ 1δὺν ἱπ 86 ΟἹὰ Οονοπδηὺ ἀϊτοοϊθα 15 
σὨϊοῦ αἰϊθη δ οη ὍΡΟΩ 5}. Τὸ Κηοπ]οάρο οἵ εἰμ 
τιϑῦ. Ὀ6 [Ὁ τηθὴ ἔπ τοϑϊς [μδὶ οδῖης οι οὗἉ 4} 
ἴΠοθ6 ἐῃιρογαῦννοβ, “ΤΏ οτι 8Π410 ποῖ,᾿" διὰ “Τῆοι 
8841." Ηθποθ 6 Ῥγορμοῦβ ἰπ ὑμοὶγ τ] αοη ἴὸ 
ἴμ8 αν 6οι}} 4, ἴῃ ἴδ6 ἢγεῖ ἰηϑίδποθ, ῬΌγχθιιθ ΠῸ 
ΟΥΠΟΓΣ αἷπὶ [Π8η ἴο 88 (ογί αι ΤΙΏ6η 88 β ποῖθ. δϑ΄'η 
ΓΘΏ]81Π5 88 ὑῃ6 τολῦῖς οὗ ἱηϊοιτοχαίίοη ὈΘηϊηἀ [ἢ 6 
τἱρῃοουϑηθβ8 οἵ ἴΠ6 τἱρῃΐδθουβ. Α8 [6 σοπῆϊοϊ 
Ὀοΐνθοῃ ἴδ Δ δηὰ [6 ΘΑΥΉΔΙ ΣΤΥ οἵὨ Ἰηϑὴ 18 ηοΐ 
οἰοβεὰ ὈΥ ἴδε αν, ἐπ 6 ἀοΐϊης οὗ ψϑδὶ 18 τὶριῖ 
ΔΟΟΟΡαΐηρ ἴο ὙΠ|6 Δ Ὁ ΠιΑΥ͂ Δοα ΓΘ ἴοΓ ΔΗ͂ 006 [86 
Ῥγεάϊοδῖεδ οὗ ἃ τὶ ὕθου8 ΠΟΓΒΟΏ, Ὀιϊΐ 1ξ τ}}} αἰ ταν 8 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ῬΑΓΓΘΌΪΑΓ 68868 6 ἀοῃθ δυροῦ ΔοσογαἸΣ; 
ἴο ὅἢ6 ἴα; 6 τἰρὐδοιιθηθβ8 οὐ οὗἨ (6 ἸΑὉ 
τηυδῦ Ὀ6 ““τἰ ἢ οι θη 65869,᾽" Βρ6οἰἢς ἔργα νόρευ---- 
ΒΌΘΝ 48, [ὉΓ ΘΧΆΙΠΊΡ]6, ΔΓ πηθη τ 0064 ἴῃ νον, 14 
86. (ἀπ ἢ οοπίγαϑὺ ὉΠΟΓΟ ἢ νοτ, 25 8η.). 50 
δαὶ ὕπο ἰ8 ἃ τὶ σ᾽ ὐδουβηιοβ οὗ {86 τἱρηΐδοιβ, 
ψΟΙΒ. 12, 18, 18, ψἼ116 5111} δὴ ἀοθ8 ἢοΐ 866 
ΒΙπ.8617 ρ]δοοα ἐπτουρὰ {86 αν ἰῃ 0.6 Ῥοβιἐίοη οὗ 
ἃ ῬΟΙΪΕΟΌΥ ΠΑΡΡΥ͂ τοϊαθίοῃ ἰο Οοά, ἐγθθὰ ἔγοια 
Καϊ δπὰ πὸ ουγβα οἵ ἴθ αν. [{ 8 ποῖ, ποι- 
ΘνΣ, πον] 810π6 οὗ ᾿ΐ8 818 δῃὰ Κηον)οᾶρο 
οὗ ἰπηβο  ῦ 88 ἃ δἰπηοῦ ΨΈΙΟΝ {π6 ἰαῊῪ ρίνγοβ ἴο 
τη, Ὀαΐ ΔΙοηρ Τόν ἢ [6 Κηοτ]θάσε Τ᾽ πὸ 
τ οουδηθ88, [86 τοδ Υ οὗὨἩ τ ΟΝ οοττοδθροπάβ ἴοὸ 
αοά, πιο} 8 186 τὶ ὐδουδηθ88 οὗ αοα, πμχιιϑῖ 
ΘΟΙῺ6 88 ἃ τογαϊαὔϊοη οὐ δῖ .6 ἴΠ6 ΔῊ ἤγοῃ αοά 
Η]πλ56] [Βγουσῇ : 

14. ΤΙαῦ ὙΣ 10 ἴΠ6 οοταρ]οἴοά ἰδοὺ οἵ {Π|6 ονδῦ- 
ΧΠΓΟΥ οὗ ΨΦοτγ 8816 πὶ {86 81:16 ηο6 οὗ ΕΖοκῖθὶ βῃου)ά 
Ὅ6 Ὀγουραῦ ἴο δὴ δη, δηἃ ἢ6 8ῃο] 4 Ὀ6 0 Τη0 19 
ἀυπιῸ ---[Π18 οἰτουτηβίαηοο Ἰοηΐ ὕἤο {86 κοῦ ἴῃ 4168. 
ΟἸΟΩ ἃ ϑρθεΐδὶ ομαγαοῖθν, οδιϑοα ἰδ ἴὺ ΔΡῃθΔΥ 50 
ΤᾺ ΟὮ [ΠΘ ΤΏΟΓΘ ἴῃ ἃ ὈΘΟΌΪΑΓ ᾿ἰρηϊ, 88 ἃ ραγα]] οὲ 
τἸλυβὶ Ὅθ ῥτονϊ θα ἔοσς ἱζ, Ασοογα αν, ἱξ ποῖ 
ΤΩΘΓΕΪΥ͂ Β66118 Α5 1{ 76 ΓΠ 84] ὁτὴ τηυδὲ να [Ἀ]16, 80᾽ 
18 δβαϊνδίϊοη τηροῦν τῚἢ ΟΡΘἢ τποῦῖῖ Ὀ6 ῥτο- 
μιοϑῖθά, 88 [8.8 βίδιτε οὐῦβ οὗ πίρῃῦ ἀἴβδρρθα 
ἀπμῶ {η0 τίβὶπρ βίη, Ὀαῦ 1 ΜΒ 1ῃ ΤΟΔΙΪΟΥ 80 : 
δι ἃ ΡάώΓᾺ]16] τὰ 118 ἢγβὶ ἀδδίτιοίίοη, {μ6 1α8ὲ 
ἀοριτυοίοη οὗ πο Ηο]γ ΟἹ, δπὰ {16 τοία] ἀ15- 
Ῥογβίοῃ οὐ {6 Ῥθορ]ὸ Φῃγουμπουῦ [6 Εοιηδῃ 
νοῦ], οα [9 οὴ6 μπᾶ, τηδαθ σοοπι [Ὁ ἔπ ἢι]- 
Π688 οὗ [Π0 Οσδη 6168 αὐ ὑπῸ 8016 οὗ ΑὈγΑἢΔΠῚ, 
ἴδαδλο, δῃὰ Ζαοοῦ, δμὰ οὐ ἰῃθ οἴδοσ, οδυβοά {}|8 

Ῥαὶ βαϊ ναϊϊΐοῃ ἴο Ὀ6 ρῬγεδοῃδὰ ἴο ΘΥΘΤΥ͂ ἝΓΘΑ ΓΟ, 
ΘΓ 58] 6 πὶ Ὀδολτη6 ἔμ ἘΠΟΓΟΌΡΗὮΙΥ ἀσϑβοϊδῖα; δυΐ 
Φοἢ ἢ 841} ἃ ὩΘῊ ΦοΓΌΒΑΙΘΙη σοτΐηρ ἄονστι ουΐ οὗ 
Βοασθὴ. ΤῈ ὕθννϑ ἢᾶῦθ Ὀδθη δβοαύζεγοα δὈτοδὰ 
ΘΥΟΙΥΒΕΤΟ, Ὀσὲ [Π6 βτδθὶ οὗ Οοαὰ δ. δὶ" 
βαϊμοτοα ΤΙΔΘΔΉ 116 ΓΤΌΤῚ 411 ἴπ6 δπἀ8 οὗἁὨ [816 οδτίῃ, 
οὐ 86 ρτουηά οὗ {6 ΠΡΊομο ποτά, γτοηδογο 
τοῖο οογίδίη ἰῃγουρσῇ ἴδο [0] ]τηθηΐ οογοὰ Ὁγ 
[86 δροϑέ]65. 

16. “ΝΕΙῸΣ ἀρηροῦ, ΟΥ, ἸΏΟΥΘ ΟΟΙΤΘΟΙΥ, 806 
ΔΏΧΙΟΙΙ5 ΘΟΠΟΟΤΏ δηὰ αἀτεδα δρουΐ ἀδηρογ, βιῖ10}} ἃ8 
ὸ ΘΔ 76} ἀφότουοι ἴο ΟὈΤΒΟΪνΟΒ, ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ 
Ηἱπάτδησο, ταδὶ Ὀ6 ροττηϊ δὰ ἴο ἴγονν 1801} 116 
Δ ἱΠΒΌΡΘΙΓΔΌΪΟ ΜΔ]}1 ἴῃ ἴπ0 ὙΑΥ οὗ 8 ϑοσυδηΐ οὗ 



914 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Οο. 718 18 πο ΔροϊορῪ ψΟΣΙΏΥ οὗ 8 ριορἢηοῦ, 
41 δθοῦν ἴῃ ναΐῃ; 1 Ῥγθδοῖ ἴἰο ἀθαΐῦ δδιβ; δυΐ 
ἦῃ ΒΕΑΘΟΏ Δηὰ ουἱὲ οὗ ΒρΑβοῃ 18 ἴπὸ Μοῦ ἴο Ὀ6 
οαιτθα οὔ, δηά β'πῆθτβ ἴο Ὀ6 δΔαπηοηϊβῃθά. Νὸο 
016 τη!δὺ ὈΌΓΥ 818 (ἰοῦ (Μαῖ. χχν.).. Απῃὰὰ [ἢ}15 
ποϊὰβ δαΌ ΠΥ ὙΠ ταβρθοῦ ἴὸ τρδρίβίγαϊοβ δηὰ 
.ιοδάβ οὗ [Ἀγ 1168 (ΠΑ ΑΤΕΒ). 

ΠΟΜΙΙΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ. 

Ὑεγ. 1. ““Ὑ)3ἷ7ἷν-ν τηϑῇ δῖ ἀδ[} ῦ δηἃ δἰνγαγϑ 86 
ἴο Ὅ6 τοι ηἠθα οὗ οἵ ΟὈ] ρας ἢ, [Ὁ ἱπαϊνιάυ- 
ΔΙ}Ὺ δηὰ οο]] θεοῖν] Υ 6 ἀγα βἰο ἢ] δηὰ ποσὶ μοὶ 
ΤῊ ΘῈ" (ὅτοκ.). --- ὁγ8. 2, 8. “ον ρῥγοβίβθι!θ ἱῃ 
ἀδησΟΓΟΙΒ {1168 18 {Π6 φυδγα Δ ῃ οαΓῸ οἵ ναΐοῃ- 
Ι.6η} ΤΉΘΥ τηυδὲ ποί, Ὠσαγοσ, Ὀδύταῦ [ἢ6 ὁ0ῃ- 
ἤάδησα οἵ ἴδ ΘΟΙΏΤΩΠΠΙΪΥ, 8πα τη ἤδνθ Ο}061 
ἐΥ̓6Β, ἱπ ΟΥΘΣΙ [Πα π|6 μθόρ]θ οἵ [86 ἰμοτὰ τᾶν 
ποὺ Ὀ6 ἴδκθὴ ὉΥ Βυγργῖβθ. μυῦ ψ ποθὴ ἴπ6 1, ογὰ 
ἄἀοοϑ ποῖ Κϑορ ἐπ οἰΐν, ἴῃ ψασ δ Δ Κοῖς ἴῃ 
γαΐπ, θνθὴ μοιρῃ ἢ6 ἀοοθ8 ποὺ [4}1 ἰῃΐο 51660 " 
([υυτἽῺηεπ). --- ΤῺ βυγογα 18 ἴῃ λιιάστησηΐ, Ὁ [86 
{ππιηροῦ [6 ΒΟΙΥῪ ρσο5ρ61; [Π6 Ἰζδῃ ΝΟ 8ρ168 δηὰ 
γα ἢ 68 18 {6 ὈΙΒΏΟΡ, ῬὮΟΒ6 ραγὶ 1ὑ 18 ἴο Ῥσθδ ἢ 
δια ὑδβίϊν οἵ [6 ἔαΐατα ἡ ρησηΐ " (ΟΙΕΜΕΝΤ). 
--- ϑοἰἰεϊξυκίο οὔὲσιμπι ρμτωίαίζἑ εδέ, ποη οοἰδἑμαο 
(ΒΕΝΝΑΆΒΡ). --- “Τὴ οδ]]ὴρ ἴο ἴμ6 οἴἶδοθ οἵ 
ῬΓΟΔΟΠΟΣ 18 ὑνγοίο]α---ΟἿα ἱπιπηράϊαῖο, {π6 ΟἿΟΣ 
Ὠχοάϊαῦο ; {Π|6 ἔΟΥΤΊΘΓ ἰδ ἔγομι αοά, [6 Ἰα ΟΣ (ΓΟτὰ 
Ὠδη, Αοἰβ ΧΧΥΪ. 1δ, 16, νἱ. 5᾽ (Οκ.}. -- “ὙὙ8Ὸ 
ψου]α ΘΠ 086 ἃ Ὀ] πὰ τὴ ἴο ὍΘ ἴὴ6 νγδίσμτηδη οἵ 
ἃ οἷγῖ Ηον οου]Ἱὰ ἢθ 866 [86 ἀδῆρον δηὰ γὶνϑ 
ΜΑΓΗῺρ οὗ 1 ΗΝ ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΟ 18 ἱΐ, {Π6Γ6- 
ἴοτο, ἴο Δρροϊηΐ 8 Βρ.Γ 0. }}γ ὈΪΪ πὰ οσ ἀποοηγνογίοα 
ΤΩ8Δ} ἴο Ὀ6 ἃ ἴδϑοθοῦ ἢ! Ἦδ ἀο68 ποὺ δἷἵ 4]] 866 [ῃ6 
ἀδηροι, πα ΠΟῪ ολῃ ἢ6 ρῖὶνθ νναγηΐηρ ῦ [588. |Υ]. 
10, 11; Μαῖξ. χν. 14" (ΘΤΑΒΚΕ).--- Το οΠοα ἀπά 
ϑ ΟΥ̓Κ, [86 δοτγίοο δηὰ Βα ο] Υ̓ οὗ ἃ τἱραῦ ὈΙΒΠΟΡ ΟΓ 
ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΥ οὗ 86 σοι Δ Ϊζγ.---- [6 ῬτοβιΔ Ὁ] 6 ῃ 688 
διιὰ Ὀ]οδδὶηρς οἵ βαδΙΣγ ; οἡ {86 οἴ" πδηὰ, {86 
1 ΤΥ δὰ ουγβα οὗ υηΐαὶ τ 1} 688. --- “ ΤΠ6. 1τ- 
οὕΐδποθ δῃηα ΓοαΡΟ ΒΥ οὗὁ [86 Ῥσορῃ [ς ο0Ἀ]}]- 

τὴς" (ΜΒΕ.).---ΑἸΠουρἢ ἰπ ἔμὸ Ῥσοϑοπΐ ἀδΥ 
ΤῊ ἢ ἰδίο 8 8ΓῸ σῃοβθ δηα ογάδίηδὰ ἴο ΘΠ ΓΟ 6Π)- 
Ῥὶογθηῦ ὈΥ̓ ΙΏ6Ώ, γοὺ ΠΙΔΥ͂ ΒΟ ΒυΓηδΔη οἰοΐςθ, 
ψῆθι 1 18 τσ Υ ροὴθ δὈοιϊ, Ὀ6 αἶβὸο ἰδγιμθὰ 
ἀϊνίπο. Βυῖΐ 51η68 10 18 αο(ἷ ΜῈ ἀβϑὶ ῃ8 στ ἑ ἢ βὕο 8 
{πον Ρ]δοθ, Ηβ ουρῶῦ ἴο Ὀ6 οδηἰγοαϊθα ἴο βθηὶ ἔστι 
διὰ ροοᾶ τηϊηϊδίοιβ ἴο Ηΐ8 μ600]9 " (ὺ}6Ὲ :Ἅἁ ΗῈ 8). 
-- οἰ Πα βογύ οὗ ἃ αίοῆσηδῃ ννοι]Ἱὰ μ6 6 Ψ]}1Ὸ 
Βἰ1ιο.]α 66 βίίθῃος δϑοιυξ ἴδε Ὀγοακίηρ ουΐ οὗ ἃ 
ἢν, Ὀδοδῦβο δ6 νοι] ὰ ποΐ τοῦβ6 Ῥϑορὶο ουὐ οὗ 
{Π|6ὲτ βίοορῖ Απά 80, ννιδῦ βοιέ οὗ ἴδδι 6 νου]Ἱὰ 
ἢ Ὅ6 ψἴι0ὸ 8ῃοι]ὰ τοπιδΐῃ δἱθηῦ δὲ ἴὴ6 8ὲ1}5 οὗ 
18}9 υπροῦϊν, ὑμπᾶῦ ΤΠ6Υ πὶρσῃῦ ποῖ Ὀς ἀϊδίυγρεά ἴῃ 
Ἐμοἷγ βίθαρ οὗ δϑουσιϊυ 7 (ὅ1.}---  Νὸ ὈΪ ἃ τηδιν, 
ἼΟΓ ἀγδδοΥ, ὩῸΓ ἀΤΟΥΒΥ ΒΙΘΟΡΟΣ, 185 δὲ [ὉΓ δη 
ΟΙἥοα ΨΠΙΟΏ ἴλκοβ 18 πδιηθ ἰγζοῖὶ ννἰκοίι 6855 
(Βεκι, Β18.). 

γοῖ5. 4-6. Τὸ Ἰοΐ ΟὨ θ᾽ 8 861 ὍΘ ψαγποά, τνὴῆδί ἃ 
Ῥτοβίδ]6, βοσίουϑ, δὰ γεῖῦ ν ΓῪ τοὶ πορ]οοϊοα 
ΓΟΒΟΓΙ ὈΌΊΟΩ 1---- “’ Αϑὶς [0886 ὙὴῸ ἤδγα ρόμῃα ἴο 
61} ; ΠΟΥ 11} ἴῃ ἃ ὈΟΑΥ ρῖνο πα [ὉΣ ΒΏΒΜΕΣ, 

ν᾽ ε ψου]ὰ ποῖ ἴακΚε ψδγηΐηρ " (ὅτὸκ.).-- ΒΕ ἀΪ8- 
τΤοραγαοα ΟΥΓ ἀεβρίβοιὶ ΨΑγημ8 ἔγοσῃ γοι τ Ὁ}. --- 
Μοϑὴ σὴ Ὀυΐ Μάγπ, ΤΟΥ ὀαπηοῖ ἀεϊῖνον.--- ΤῊ 6 
ῬΟΥ͂Σ δηὰ {μ6 ΘΑ ΚΙΘΒ8 οὐ ΟἿἿ Ιουθ.--- “1 ἮΘΑΓ 
[Π6 ἀρ τὲ 01} δπουρῃ, ὈὰῸ 1 πδηΐ αἱ 1} ."--- 
ες. 6. Οἱ ἴδθ νδιοδίησ ψ ΒΊΟΝ 18. ἐπ͵οϊποα ἀροη 
ΟἾΓΒΕΙΥΕΒ: “ Ναίοῃ, ἴοῦ γοὸ ΚΠΟῪ τοὶ," οἷο., νι 8 
δτο ηοῦ το] ονθα Ὦγ ἰδ6 οὐϊ  χαϊίοη νν ]οὮ 1οβ ὩΡΟῺ 
6 νδίτηαῃ. Ἠδσηρο μὲ Ψ8Ο 18 ογογίακοῃ ὑὩ- 

ΜΙ 50}}} ἀοθβ ποῖ [Ἃ«Ὁ41}] ρ]01688, ἴῸΣ ἢΐβ 
ΒΟΟΌΓΙΓΥ, ΘΑΥΘ]6851685, οἷο., ΟΓΘ ὕπα οοσσαβίοη οὗ 
818. [4]}],---(οπίειηρὶ οὗ ἀδηροῦ 18 ὑμεγοίογο 0 
ὑτι6 ἐ ΗΠ .- ΕΥ̓ΥῪ οὐ τηιΐδ᾽ ΘΔΙΓΥ͂ 1.18 800}} 85 
πῃ ἷ8 Πα. ---“ Υ μδῖ ἃ τηουτχηἴα] οοηάϊϊοη 18 ἱϊ, 
θη πα ΟΠ το. ἀο68 ποΐ Μαΐοι, ἐμ6 ϑδίδϊε ἀοθβ 
ἘΟΡΎΣΟΙΕυΣ [8ε ἢου86 (065 ποῖ διἰ πη οὨ͵8} [᾿᾿(5τΟΚ.) 

65. 7-3. ““Ναίυχαὶ 116 δηιΐ βουμάηθββ οἵ 
ἢ6 410} ἀγα ἱπά ἱΒροΒΔΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ἴ0 8) ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ 
ΔΘ ΔΏ, δα ποΐ 1688 ὩΘΟΘΒΒΔΙῪ ἅγὰ [1{8 δηὰ 
Βίγοησίῃ ἴῃ ἴΠ6 ἸΠΏΘΙ Τη8η ἴο ἃ βρί γΐυαὶ] να οἢ- 
τπι8, [,4τ. 1ἰ. 14᾿ (Ὰ.Ν0Ε). “ὙΠ 8 βριτζυλὶ 
ὙΔΛΟηΔἢ ΠΘΤΘ Τλιδῦ 06 ζουπᾷ ἃ βρὶ τυ] 116,8 
βρ γι] Ἰἱρ]ιῦ, ἃ Βρί γἰ [8] γα ἤΆ] 655, δὰ ἀπ ξ1- 
ἴα] ΒΟ] 1ν ἰἢ 8411 ραγίβ οἵ .ιἷ8 οἤος᾿ (5Τ1.). ---αῦ 
ἴδε Ῥτορμεῖ ὁπ {δὲ του οὗἩ αοΐ, 50 {}|6ὸ Ῥγθδοδογ 
ἷβ ἀορεπάδηῦ οὐ ἰῃ6 ψοχὰ οὗ σοί. Ηδς [88 Ὁγ 
{118 ἴο ῬΓΟΥΘ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ποσὰ οὗὁὨ ζτωδὴ ; οἡὐ {18 ἰδεῖ 
ἢϊ8 οἴδοθο 88 ὕὩὸ ἀρθροπάθῃςο. --- Τ!6 δροβϑί δ 
ΡΙοδὰβ ἰῃ 186 βἰθδα οἵ ΟἸ γίϑῖ, 2 ὅογ. νυ. 20.-- 
“ΜαΑγΚ, ΟὨτ βιϊλῃ ἤθαγΟ ἢ ΕῸΣ οὐδ βαῖκε, δὰ 
Ὀροδῦϑε αοα ᾿]ΒΠ08 ἰ, ΠΥ δασθοτ τηῦδῦ ἡ σπ 
ἴΠ66. ΤΠογοίογο Ὀ6 ποῖ ντοῖὰ ψἰ ἢ δἷτα ; ΠΓ ἔδοιυ 
Βῃου ]ἀ8ὺ Ὀ6 80, (θη Ὀ6 ἀϑβιιγοα {Ππδ8ὶ ἰἰ 5 ἠοῖ νι ἢ 
ῖπι, θυὺ 11 αοἀ, αὶ ἴΠοὰ τὶ ογαροι, 68]. ἱ. 
6,10; )ευῦ,. χνὴ. 19 (ὅ1.).--ΥΤ ΡΥ ΠΥ 
6 ΓΟ ΤΥ ; ονουυ νης δὖ 10 γἰσῦ υ]δοὸς δὰ δὲ 
186 στὶσιῦ π|6.--- ον οδ ΘΟΟΥΟΓ {ἢ 6 51π5 ἡ ΠΙΟὮ 
816 σομη πὶ εἀ ἀσαϊπδῖ 8, θὰ πονεῖ ὁΔ} (8]] οΥ]] 
βοοί.---Υ̓Ποϑόον ον ἀοδρίϑοβ Ἀἶτὰ ἰΠαὶ 14 βοῖ, [419 
ἸῺ Ταϑρϑοῦ 480 ἰο Ἠΐι [πᾶὺ 5θμΐ ἢϊπηι.-- Βΐ {8 Ὸγ 
ΔΙῸ ΠΟ Βεῖυδηίβ οὗ αοὰ σ}ιὸ Βαίζος ἴῃ6 ἀησο ἢ γΥ. 
--(Οορ. Ἠοπι]οῖὶς Ηἱηΐβ οἢ οἰ. 111. 17 84.) 
ἦΤῈ6 ψαγηϊησθ τ ΙΟΝ ἰοδοογβ ἤᾶνο δι] ἴἰο 
ἵν δῆογά ὕο }05} Πσαλῖοη ἴο ἴπὸ νΊοΚοα Ὀδίογα 

ἀοά, ἴος οὐ ψἌΓη8 ἰδοη Ηἰπη56 1 ἴῃ Ηἰ ποχὰ, 
Κα χὶϊ. 48 (51.). --- ἃ τροχὸ ἰηϊοϊογαῦὶο Ἰυᾶσ- 
ταθηΐ σοτη68 ὉΡΟὰ ΟΒΟΓΑΖΙ δηὰ Βοϊῃβαϊάα 1Πᾶπ 
ὌΡΟΣ ΤΥτο μὰ ϑιἰάοῃ ᾿"᾿ (ΗΕΙΜ- ΗΟΡ5.).---“ Τ6 
Ῥοβίζἴοη οὗ [6 ϑογνδηὶβ οἵ ἀοὰ 18 ἑογία Ε]Ὺ ποῖ δ 
ΟΣ ΟΓ Δ Ὁ]6 ΟΠ6, βίπος ΤΠΘΥ͂ βᾶνα ἴο ἀνὑὸ}} διηοῃςς 
0886 ΨἼΟ ἃσὸ 6 8}}6 1 ὈΣῚΟΙΒ δῃἃ ϑΟΟΓΡΊΟἢ5, δηἀ τὸ 
κοηθὰ ἀνθ ἴο Ἰοη8; ψἤθησα {Π6Υ ἀο ποῖ ρεῖ οἵ 
ΜΠ ουῦ Ῥγῖο 8 δηαὰ νου μά8 " (5ΤΟΚ.). -- "Βαϊ τ 6 
ΡΓοδοΒίης 186 ποῦ ΘΟ σἢ ἩΒΟῊ σΟὨ51818 ΒΙΣΩΡΙΥ͂ ἴῃ 
ἴη6 ψοΤ. ΔὮ ΘΥΔΏΡΘΙ104] αἰοιηλῃ τηιδῖ [ΔῈ ἢ 
σΟΙ 801 ἰοΌ 5} δηὰ ἰἶνα ΒΟ] 1] Ὺ ̓" (Η. Ἡ.).--- νοι 
ΜΏ6η [6 ῬΓΘΔΟΒ ΘΙ Β σοηϑοΐθῃοθ 18 ἔγθθ ἔγοιῃ σα] 
ἴῃ τοραγά ἴο 16 ὉΠρΟάΪΥ ΨΜἘ0 Ῥοτιβὴ ἴῃ {ὑπ εὶσ βῖπε, 
δῖ ἃ ΒΟΥΓΟῪ ἀο68 ἰΐ Οσοαβίοῃ ἴῃ ἴπε 1ἴ{6 οὗ 18 
ῬΓΘΘΟΠΕΓ Ψ ΘῊ 186 ἢ88 ἴο 8ε6 ὕμ8 πηρεηϊζθηΐ ἐϊς 
ἴ {Π6ῚῚ 5118 !--Τ 6. μαΐη οοπηθοίεα τε {116 
ῬΓΘΔΟ ΟΣ 8 οἵἶοο, προ ἴμ6 νοΓ] ἃ πηάεογβίδη ας 
ποῦ. ---- 41 που]Ἱὰ ποῖ ἩΣΠΩΡΙΥ Ὀς βενθὰ πἸϊηοα’ 
γοι " (ἀυοσυβτινῈ). 

γεν. 10. ΑἹ] ἴῃ [896 επὰ ἴδε] βἷη, Ὀτιῖ πον Παῖς 
10 ποῖ. ---Ἴ6 τΑΥ οὗ {86 πποοῃγνεγίθα ἴῃ (δὶς 
τοϑρϑοΐ ἰβ ἴο Ἰοοῖκ σδίμοῦ ἴο 18 [θιροτσα] ἐπα ἴς- 
1Π6 οἴογῃδὶ 16 (ὅΤ.).--- Ὁ ἀοδρδῖσγ, ᾿πϑίοδα οἱ" 
τατηΐηρ ἰο αοἱ, 18 ὈαΓ ΔθοῖθοΓ ἔοστη οὗ 186 ργὶὰσ 
{Παῖ 158. ἴῃ 86 Ὠυτηδῃ Ἰιραγί.--- ΟΒΡαΐν 18 δῖ Σ 
Κἰηά οὗ ᾿ππροηϊΐθμοε.-- ον σοηιταϑίβ θα ἢ ΟἿ 6 
ΔΒΟΐδοΥ ! 6 βοα]ν α]8ὸ δσὲ βοζῃθίϊτοοβ οἢ ἴπεὸ 
Ὀγίηϊς οὗ ἀεδδβρεῖν--- αν, Ρ8. Χχχυ]]., δῃὰ (ἴῃ, 
οι. ἰν.--- Τῇ ΡΒ πηθηΐ βῃου]ὰ αἰναγδ δ 
Ὠδανίοσ ἴο τ|8 (Πα δ᾽ 1᾿᾿ (5Τ10Κ.)---δ νυ που]ὰ 
λυ γ ἰμη86}{ ποῦ]ὰ Ῥοτῆαρ8 {Ππσοτν ἴμ6 Ἠ]ΔΏγ6 
οὐ ἀροὰ ὍΟοί. --- οὐ αἰναγ8 ἀοαὶς πιηΐδινν 
Μἰτὰ ὑἢ6 πὶοκοά, 868 ΠΟΥ τη ἰηἸς.---- “ἤδη οὐ 5 
ἡυδρπηιομῖβ Ὀγθαὶς [οσίΐι, ἴμ 6 θα ΓΟ Ἰ]Υ τοτλθτὰ- 
ὉῸΥ [Ποῖν βῖη8᾽ (ὅτ. κ.). --- Ὅπα τυδὴ Ὠδὶο βὶπ 
Ὀείοσγα οἷα δὴ ᾿ἰνο" (ΒΒ. Β.).---Ηορο πῇθοϑε οἱ 



τ πασπευμῦνν τ ἱπϑδ τ πὸ ἃ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΠΙ. 81ὅ 

Κκεὸρμθ εἶτα ἃν 8 
ἰ8δῃ ἰ5 11ἴ8. ἈΥῪ Ψ}}}} γε 161 Οοά, ὑδογοίοια, 
Φἰ ταν 8 Δ5ΚῈ 8ΡΆ11).---ἰ 6 τησδ ηοΐ ἀἰοϑραὶγ οἵ 
οάΒ Θοπὴ Ἰο, δα ἔσσῃ ΟὐγΞ ͵γὸ8 τον αγά 10 "ἢ 
(ὅτοκ.).--- δ ἰδ6 ΗΟΪΥ Ομπδ βδύεδγβ, Ηβδ Ἰοῖβ 
Ἡϊπιβοὶῦ ἀον ἴο ἐπα 1168, [86 [410}}{|6 58} 688, δηὰ 
ΒΟ ΚΊ]6Π658 Ὁ ἢ ῬΓΘΤΑ1] ὁ [18 δαγῖῃ. Ηθ ΘΟ] 68 
Ὀείοτα ἐπ Ἰυσιμθηῦ-8βεαῖ οὗ π|61}}, δηἀ ὈΘΔΙΒ 
ΗΪ8 (ἘϑΠΠΟΩΥ 180 ΒΙΠΏΡΙΒ ΨἘΠπῸὸ που] ἀϊα. -- 
Ὀμ 6] Ια πχυϑὲ ϑῆδιπθὰ ἂδπὰ ἀσμηῦ, ΟΥ Ὀ8 
ΘΟ ΡΟ]]οὰ ἴο γμᾶ88 βθηΐϑθησθα οἡ ἰ[86].---" Ηβ ἀοββ 
Ὠυΐ 5ΘΑΓ ὃν ΗΪ5 Ϊονθ, οἵ νηΐ [6 51π|8}16Γ 
ΠΌΠΟΙ ΟὨΪΥ Ὦανα 80π16 [66 ]1ὴρ; Ὀυΐ {πᾶὺ Ηδ 
Ἰϊναβ 4}} λον ᾿᾿ (Β. Β.). --Ιἰηἀ 1 [840]6 45 {116 Ἰονο 
οἵ ἀοὰ 8, γοῦ ποῦ [89 1685 ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ͂ 18 ΘΟΏΥΘΙΒΙΟΙ 
[οΥ Ὠιθῆ. --- ϑδοὶς Ὡο Ὀδοκ- ἀοογβ, ὯῸ ὈΓΌΕΥΥ οἱ [88 
δἰ ηΐ8, ἢ0 ΠΗ ΩΡ ἀρ οὗ {πὸ οοηῃβοίοηοο ΜΠ 
μὸν: ἴοτιϑ οἵ Βρϑϑοὶ ; Ὀπὺ ρ9ὸ βἰγαϊψῃῦ πο [86 
ΘΆΝΈΗΪΥ Ἰκἰπράοιῃ, 88 ὕ.λ6 Ῥγοι μα] 8βοῃ} πηϑάδ ἴογ 

δὶς [ΔΓΠ6Σ. ---Ὑ7Ἴ7ὸ σὴ ὑδιηκ ποῖμίης μουὰ οἵ 
ΟὈΤΒΟΪψῈΒ : ΟἿΣ ὝΒΟΪα βαϊγαίϊίοι 18 ἤδῆσα ἃ ἀΐνὶπο 
τον " (Η. Η.}.-- 6 Ἰἰνίηρ Οοα ν1}18 11{6, ἀπά 
αἶδο χίνεβ ἰδ ἴο ἐποβθα ΨῈΟ 511}; Ὀπῖ τι}]6088 ἸΠ 6 
αἶβο ἰδ 1, ΗΔ ΘοΥΙΑΙΥ ἀοοβ ποὺ χῖνθ. ΤῸ 
Δ ΟΓΚ {5 111, ἕο ΔΥῪ ἐμὲ ψ}} οὗἩ 186 ἢθβ]χ ἴὸ 
δίεαερ ὑπᾶοσ Οοα 8 ψοτγὰα--ἴ} 18 18. {16 αἱπλ οὗ [Π6 
ὈΠΊΨΘΙΕΔ) σσάοα, ὁ.4. ὑπὸ ρτδοθ ἡ οἢ Οοἀ οἱΐεῦβ ἴο 
8}1 τηϑ ριον Ηἱΐδ χογσὰ. Βυῦ ψῇδγο 1886 1] 
85 Ὀδθὴ Ἡτουρηῦ, ἔπεσα Ψ11] 4180 ἴῃ Ῥϑυοιτηδηοο 
Ὅε πρδάο ροοί, δοοογάΐηρ ἴο 6 φοοὰ ρ]οαβασο οὗ 
ἀοἱ; δο {πδὺ ΟἿΓ σΟΏΨΕΥΒΙΟΩ ἰ8δ ποῦ ΟἿΪΥ Ηἰδ 
Τοηυϊγοτηθηΐ, θαΐ 4180 Ηΐ8 ψ οσκίηρ, Αἰ Πουρἢ {Π|6 

18 πιδ})Ἶ8. 
γε. 12, 18. (ὅθ Ἡοχηοίϊο ΗἸπίβ ου ἢ. χυἹ]. 

24, 21] 54., 26, 27 84.}.--- Εἰ ὐδουβηθβα ἔγοιῃ ΜΟΥΪΚΒ 
ἄοεβ ποῖ ῥγόβοσνε δηὰ δανα τηθῃ.-- ἰὖ 18 ποῦ (}16 
τσ νὐδοῦϑη 658 οὗ {86 τἱρῃύθουβ ὑμπαῦ 185 {Π6 4.68- 
ἄου, δε ἐμ τὴ θοῦ βη68ε οἵ αοα, τ ΙΟὮΙ 18 τλδληϊ- 
[ὑπιδά Ἰηδορά ἱῃ {86 αν, Ὀαὺ ἀοο5 ποῦ σοτηθ ουΐ οὗ 
ἴῃς Ἶαν.---ΤῊς στ ση θοῦ 0 ἃγὰ βοὴ ὈΥ 1Α 10} 
Ψ1] λῖγα, δα Ὑ0111 να ἴῃ ΦΠΟΙγ ἰδὶ τῆ. --- Ομ τηυϑὶ 
καί, Ὀὰϊ Ὅπ6 πιυδὲ αἶβδο οοῃτπιδ ἴο [86 6ηᾶ.--- 
ὑπαἰ 3] 688 δηλ ἱΐαβ [8 ονσὰὶ [,οΓά. --- ΤῊ {ΤῸ} 
Γἰ ζύθου 4180 Κπον οὗ [111 μ8, Ὀὰΐ ποῖ οἵ {Δ}}[}πῷ 
ΔΔΥ͂,--Νοῖ δ΄ ψὰ δγθ οΥἹ] ὈΥ πδίῃτα 18 νηΐ 
ὅπαΐν ΤΟΠΔΘΙΏΏΒ 18, Ὀυὺ ἐδαῦ 6 σϑηαὶῃ 601] ἱη 
βριΐδ οἵ 1ἴὴ6 ροοίποββ οἵ αοά, τ ΒΙΟὮ 566 8 οὔτ 
οὐηνοΣβί ἢ. ---  ΝῸ {τυ Ῥοηϊΐδηϊ ἢδοὰβ ἀδβραὶν ἢ 
δοροπηΐ οἵ Ἠὶβ οἷά δ, ποὺ ζαϊηΐ Ὀδόδαξο οἵ {ΠΏ 6 πι, 
Ῥᾳ. χχν. 8; δίαξί. 1χ. 2" (0Ὰ.).--τ “1 ἔστι 6οη- 
ψοτείο ἰἐ 8 ἢοῦ Θῃουρἢ ἐπαῖ ζΏογα Ὀ6 ἃ Ὀγθα Κίῃ 
οἵ οἵ βοῃιδ β'η8, Ὀυΐ οὗ 8]], 158. ἱ. 16, 948. 11. 10 
(ὅτΑκκε).---Βυΐ {π|8 ἰ5Β 1π6 τὰς ᾿ἰΐδ, 1 οη6 
ἐδ ΒΔ. ὙΠῸ δ]: νὰ ποΐ, Ὀὰΐ (τοῦ ᾿νε 
ἦπ τη6, Θ4]. ἱϊ. 20᾽᾽ (δτοκ.).---Ττυβὲ ἀΡοΩ ΟὨ Θ᾿ Β 
οὔσι Πρ βουβηθ88 18 ποῖ ἰαὶτα, Ὀυΐ ὑσυδί ἀροη [ἢ 6 
Τρ δου βη688 οὗ αοα ἰη ΟὨγίδῦ.Ό Νοῦ δεβιιγθαν 
ἴδιο Ἰοϊίον οὗ ΟἿΣ τὶ ὐδοῦβπθβα, δας [Π6 βρ γι οὗ 
1μεΐ ωρπίδά ἴο υ8, Ὀσίπρβ (Π6 ἀβθάγθηοο μα 18 
41 ΟΠ] άγοῃ οὗ Οοὐ, δηὰ β8ἢ4]] 4190 γοιηδσΐῃ β0ς6ἢ.--- 
γεν. 14 “ἡ. ΤὴΘ νουοθοῦ ἴον ὑμ6 σϑοκοπίηρ 616 
[το Ὁ τηθ8}8 οὗὨ [6 τοῦ οπ ὑπὸ ΟΓΟΒΒ.:--- 
(ὐηνετείοι οἵ ΠΒοαγέ, οὗ οοπάποΐ, οἵ 118.--- ΤῈ6 
ΒΕΡΟΓΔΙΟΙ ἴτοὰλ 51} 18 οἴἴδοϊδα ποῖ οὐΪν ὈΥ [6 
(οτρίνοποεϑ οὗ 411] ΟἿΓ δἷῃβ δῃηὰ οἵ οὐυγ βίηϊῃ] βίδίο, 
δηΐ αἰβὸ Ὁ ἃ να] κ ἴῃ 4}} ροοάποββ δἴγοσ [Π6 ϑρί γὶϊ, 
ὙΠῸ ποὺ θομίη8 ΗΒ ἈΒΟΘΠΔΘΏΟΥ. ---- “" Μίδῃ δ6- 
ΟΟΠΉ68 ἴσο ἩΏΘΩ ἴῃ ἢ18 ΘΟηδβοΐουβ Ὑδηΐ οὗἉ ἴγθθάοτηῃ 
ἴδ χίνεβ ᾿ἰτηβοὶ ὉΡ ἴο μὲ Γτεθ- πδκίης σά " 
([λΧ68).--- ΤῊ ἱτπηρσονειηεπῦ οἵ {μὲ 16 βῃονγβ 
{παι {πίη Βανα θδοομιθ δαύξου ΨΠᾺ ἃ τπδῃ, Παΐ 
(οὰ μας ἰαϊκοη δὴ ἰηΐογοδῦ ἐμ ἷ8 800}, ἱῃ οτᾶθυ 

ἴγοιι αοἵ, Ἰονεβ 118. 51} πιοὸ  ἐμδὺ 1Ὁ χρη ῦ ποῖ μου 8ἢ. -- -Ἴ γ. 17 τ (ΠΟονιὶ- 
[7] ἴο Ἰοῦς ΗΣπΐβ οἢ οἢ. χΧΥΡ, 258-29.) τὸ ὑπ ἢ 

ἔνα γοϑᾶγβ ἰηζοσναπθαὰ [νἱΖ. Ὀδύψαθηῃ ἰδ πὰ (ἢ 6 
ΒΙΤΑΣΑΡ αὐΐογαῆςα ἴῃ οἷ. ΚΠ 81 {16 ΡὈΘΟρ]9 
μαὰ 5.}}} ηοῦ μοῦ ἃ δῖε σίμογ, Τὰ αοα ΗἸμγ8ε}}, 
ὈΥ Ηἰβ ὀχδαῖημ]θ, ἴθϑο θϑ 8]] Θηΐ8, “ΌΔΓα 1418, 
οἴς,, Ραΐΐθηθθ. ἀμπὰ ΨψῈ βῃουϊὰ το ΙΩΟΥΘ 
ΟΧΘΓΟ86 ρα ]Θ 66 ἤΘη πὸ ὑδ 1} οὗὁὨ ΟἿΓ ΟΥ̓ 81} 
διλα οἵ σοι 8 ραϊθησο ψῚ ἢ 8, Ὀαΐ ΒΒου]ὰ α]5ο ποῖ 
Ὅδ ἡ ΘΑΙΣΥ οὗ Αι ον πὰ ψαγηΐης " (ΘΟΗΜΙΕΡΈΒ). 
--Ἀῃ Ὠοποϑῦ τη [88 δ.}}} τη ἢ τηόσο [ΔἸ τἢ ἴῃ 
ἴηε νοῦ] τὩ8ὴ αοἀ ἨἩϊη56], θη. χὶχ. 14" 
(51.). --ΟΑὀὐα᾽ ΒΒ ΨΑΥ 18 τσ ῦ αυθὴ ἤθη Ησδ, μᾶΥ, 
ἡδὺ Ῥϑοδυβα Ηθ ἀθθβ ποῖ 8110} [86 Τἱμῃΐθοιιδ τὸ 
6 γἱσιΐθοιβ, ἀμ ἀοθβ ποῖ Ἰθᾶγα 86 β' ΠΟ ΤῸ 

ΡΟΣΊΒ}.. ---δὲ Ὠΐπι »ῈΟ [Δ 18 δαῦ 86 βίαμαβ 
ἴδκα μορὰ τὲ 86 ἀο ποῖ [8]] !--- Πο {ῃϊ8, 10 ἰ5 
ΡΟ ἈΡᾺΪΏ 5864, δῃὰ ἰδοὺ 584] ]ἷνο.---οοά 
ΨΟΙΚΒ 816 ργοἀποίουβ οὗ ἀοά, 1π σοπβοαθθηθθ 
οἵ [ὴ6 ΨΊ1]1 ἢανίης Ὀδθμ βοὶ ἔσθ ὈΥ Ηΐ τὴ ἸΤΌΪᾺ 
{πὸ ἀοΐηρ οὗ 6ν1} ἴο ἴπ ἀοϊμηρ οὗ .-τ- 8 Ἰαϑὶ 
εὐ Ψ1}1 Ἰη4Κθ 10 ΟΙδαῦ ὑμαῦ (οα΄ 8 ΨΑΥ͂ Ὧδ8 Ὀδδα 
1} 
τως 21, 22. “78 ορεῃβα του οἵ ἃ βεσνδης 

οὗ Οοά ἰ8 Ηἷ8 ἔγδῃ]η685, {Π6 ΘΟΠΊΓΤΑΣΥ 18 ΤΥ ΤΩ Ϊ ἢ ς᾽ 
δηὰ Παίεγί πεν; δηὰ 1Ὁ 18. 4190 ἀἰβηρυ βη θα ἸΤΟῺΣ 
ΒΑΓΟΒΒΌΙΟ Ὁ ΟἾ8Π)8, 6.1] δρθακίηρ, δηπὰ ἱμβι]ῦ, 
ΤῊ βογναπίβ οἵ αοα βῃουἹὰ Ὀ6 ἴγαηικ ἰῇ δρββθοὴ; 
χοῦ ἠοῦ |1Κ6 ἱπβοϊοπΐ ἔθ] ον 8, ῺΟ Ὀα]ίονὸ ΠΟΥ 
ὨΆΥ 86} ΕΥ̓ΟΥΥΤὨ]ηρ ὈΘοσ 86 ὯῸ ΟὯΘ ΟΔΠ (ΟἸ γα ἰοῖ 
ἴπ6ιη, αἱ Ἰδαϑὲ ἢ θη ἱπ πὸ ΡῈ] " (ΠὺυγΓΗ ΕΒ). --- 
αοα᾿Β πογὰ Ὑ11}1 ἴᾳϊζο οἤοοϊ δ᾽ ἰαϑὲ , νοῦ ἴο ΐτα 
Ὑγὸ (θη δηάβ {ῃιΐ ἢ6 8 ἃ 583 ὙἹ θη τᾶπ, ὙΠῸ 
ΒΒου]ὰ μαγο Ἰοτρ᾽ α2ὸ Τοοορη θοα Ὠ:τη861{ ἰοὸ Ὀὸ ἴκ 
[δεῖ σ886 !----«“Αἴ ᾿αβὲ 10 ΘΟΙη68, τ ἢαῦ τηθη ποι ]Ἱὰ 
πού ο]ονο " (ΒΕΒΙ,. ΒΙ1Β.).----ΟἿἿ 8116 66 Δπι1 ΟἿΓ 
Βροδκίηρ δῦ Ὀοΐἢ οἵ ασοα. --- “1 [ἢ [ἤτη6 οἵ (οι 5 
Ἰοηρ-βυ εγίηρ, τ 1 ΟὮ Β᾽ΠΠΘΥΒ ἀθα86, {Π6 τἱρῃίθοιιβ 
τηδὲ οὔθ δ δ᾽ ]δΐ 11} 1Π6 πιά ρτηθ1ι}8. ἀφοῦ }}}} 
ἴακα ρἷδοθ᾽ (Β. Β.).--νον. 24 8ᾳ. Τ)|ι6 ἀδορι ει] 
ΘΟΠΟ]81018 οἵ 86]{-]009.---ἼἼε ΒΟΣϑ ἸΓΑΓΥ ΠΟΡῚ ΠΥ 
ἴῃ 18 [00]15ἢ Ῥχθύθ ΠΒ:0Ώ8. ---ἦ ΟΥ̓" ΑΡταίίδπὶ τχδῦ- 
ἴθγβΒ ποίμίηρ, Ὀαΐ ἴο Ὀ6 ΙἱκΚ ΑὈΤΘΒδτὰ 18 δὶ 8 
ὐρὰν ἀήσῳυ Ὁ ΠΆΡΗΙ οὔζὲρε.----Ὕ 4118, εἰζο5, γο ἴο 
τη, θυ ἃ ἴ00] 1} 81}}1] φ]δπὺῦ Ὠἰπι86) 7 οἡ 1116 
ΓυΪη8, Ρτον. ΧΧΥΪ]. 22.---“  Παΐ 18. ῥγοτηϊβοὰ ἴὸ 
δι᾽, ὉΠ ΘΙ ον τΒ Μ11}1 οὐὔὔθῃ Ὀ6 ουπα Δρρτορτγίδῖ- 
ἰὴ ἴο {δμδιπβοῖνοβ"" (ὅτοκ.). -- 6 Βορθ οἵ {6 
ὉΏΡΌΟΑΙΪΥ τηυδῦ σΟΠ16 ἰ0 Β})41η6.--- Ὠ6 ἢ 1Π6 τηλϑὶς 
ἴ.119 ἴτοσω ἴπθ ἩΣΡΟΟΠΙΝΕ, [86 η 1} [86 Ὀοαδὶ οἵ 
ῬΓΕΥ ΨΊΘΝ Δὰν ὈΕΏὨΪηἃ ὈΘΟΟΙηΒ Τηδηϊζεβῦ; δπὰ ν᾽ 8 
8}8}} 41} Ὅ6 τηδάδ τηδηῃϊοβὺῦ ὈδίΌΓα [19 ἐ Ἐπ ετας 
βοαῦ οὗ ΟΠ τίβι , τθη [86 τηδβαιιοσαάθ νι 1}} 6 ουΐ. --ο 
ΤΏΘΓΘ Ὠᾶγθ ποῖ ΟΠ]Υ͂ ὈΘΟΏ ῬΘΙΒΟῚΒ ὈΘΑΓΙῺΡ ΤΩΘΓΡ]Υ͂ 
6 ἤδῃ)δ οὗ δεῖν, ὑαϊ {Π6Γ6 δ.1}} δγβ, αὶ ΑΙ ΔΥ 5 
ἤδγο Ὀθθῃ, Ρ] ΘΗ Υ οὗ ποιῃ1η4] ΟἸΥἸβ[ Δ}8.---Οὐγ 1118 
ταῦδὺ ποῖ 6116 ΟἿΓ Ὀγοίδββϑὶοι, 6156 1 ΟἿΥ οἷδὲπ ἴο, 
186 πῃ ῃογίΐδηοα οὗ {Π6 βιϊηῖβ 6 85}8}} σόκοη νι ἢ- 
οἵ οὐν Ὠουπί.--- ΗΟΪΥ Το] 8 δ΄Γ6 το θ8Β οἡ ψΠΪΟἢ 
ὑπΟῚΘ 15. πὸ ἱπῃογϊ 06. ---ἾὟον. 26. ΤῊ. παΐιγαὶ 
ἸΔῈ δίδηἰβ ὍΡΟΙ ΠΟΙ Ὡρ᾽ 6186 ΤΠ Δ 1λ18 βυνογά. -- 
“41 τοί δύο ἰο 51} τη οἱἱρῆῦ ποὺ [0 Ὀ6 Ῥνυσ Δ ]18ἢ, 
Ὀὰπΐ ποθ ἴο ὍΘ ὨΙΔΗ͂ ᾿" (ΗΈΝΟΘΒΤ.). --- Υ ΕΓ. 
27. ΤΏ αἰνίπθ νϑηβθδηοο ἀοθ8 ποὺ πρϑὰ ἴο συ ἢ 
ροη ἰΐβ ν]οίλη ἴσοπι ὈΘἢΪπὰ ἐπ ογάογ ἴο ἰὰν μο]ὰ 
οἵ ἶπὶ, ΠΟῸΣ ἀο68 ἰΐ τοαυϊγα ἴο 1286 8 Ἰοὴρ διὰ 
Ἰαθοτγίοιϑ βϑδασο δἵΐοσ ἢ ; Ὀὰυϊ  Ώοτα ἢ μ65 Ποὰ 
ἴο δηἀ δῃο165 Ὠλτηβ6 1} πιά εῃ, Ἡοῖμοῦ ἴδ Ὀ6 1 [86 
ἀπο εν ΟΥ̓ ἴῃ ἴδ9 ἀξρίῃβ, ὕποτο ἴῃ Ὑϑῆζρδηοθ οὗ 
αοα Ἰ1ε8 ἱῃ σϑδάϊηθββ, πὴ ἢδ8 ὈδΘΘη Θχρϑοῦϊηρ, ὨΠῺ 
ἴο 6ο1η6 ἴο 1ϊ.---ἰῃ {116 ομα τγθ 411 οοτηθ ἰο ἀοἂ--- 
8168  ἐῃμαΐ 80 ἴον βου] [41] ἰηΐο Η 8 ἀσιηβ, Ὑ11]0 



ϑ1ι6 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

80 1] ΔὩΥ͂ [4}1 ρου ΗΪ8 βιυνοσζα 1-- [6 τ]ὰ Ὀθαϑίβ 
οἵ γμαβδβίοι) ἀο ποῖ θὰγ ἃ δ, [8 ρδβξ θηοε οἵ 
8. Ὠδίιγαὶ οογγαρίϊΐοῃ Μ11}1 στα ΠΥ σοηϑιτῃθ 
Ἦϊπη.. τ ογ, 28 84ᾳ. 1) 6β8ο]αΐθ 8})4}} 1Ὁ Ὅδ δ᾽ Ἰαϑί 
δος ΟΥΘΓΡΥ͂ ἈΠΖΟΑΙΪΥ Π181} ; [ὉΓ 88 ἴΠ6 Ὠθαγΐ 18, 80 
15 ἴ86 186. ΕἾγϑὶ οἱ 8}1 51η ἀ680] 165 ; ὑπ6ὴ ΘΟΙΘ 
(690 ]  Π]0ἢ8 ὉΒβτουρσἢ ἀοαι ; ΠΏ Δ]}γ, Μὰ Ῥὰ88 ἰηἴο 
{Π6 ἀδϑο]δίζοῃ 8 ΘἸΘΓΏΪΥ ψἱιϊμβοαῖ Οοά.--- 
Το Κηον]οᾶάσο οὗ {πὸ ΕἾΘΓΏΔΙ ΤΏΔΏΥ ὑϊτη68 ὑῃ8 
πιοβῦ ἰοΥτ! Ὁ]6 Ἐπρεππδη ἴῃ αὶ 15 [6ΙΏΡΟΙ ΑΙ. ---- 
Ἄγ. 80 84. ““1Ὁ ἰ8 βυβρίεἶουϑ Χ]Θἢ ΡΘΟΡΙο ᾿γαΐβα 
1Π6 ἤηθηρ88 οὗ ἃ γόον β γοΐοο, Πα Γϑϑβ,᾽ ἡ οἷο. 
(Βτση κ.).-- Εζε κὶοὶ βονθ ὑπαΐ {Π18. 18 νυ δῦ ΤΑΥ͂ 
ἈάρΡρθιι ουθη 1} οαγηθϑὲ δηα ΡΌΓΠΙΥ Ῥγοδο 618, 
ἴον ν]ιαΐ 18 ἔμ γα ἔγοση. ἮΝ ἈΪΘἢ τηᾶῃ ὁδηηοΐ 800 Κ 
ΒΌΑΥ -- ΕἸΧΙΘΤΏΘΙΪΙΥ ἴὸ ὮθαΓ οὐδ ᾿νοῦ, Π161} 
1} οἰὔθη δῃοοατγασε ὉΠ 6 πηβαῖνθ8, Ὀὰζ ποὶ Ὀμτοιρῖι 
Οοἀ᾽ 5 ρταοθ ἰο τϑράυποο ἰῦ ἴο ρῥτϑοίΐοα, 76 γ. χ]ὶὶ. 
Ἱ, 2" (τ.). - ὙΜο Ὲ ἴο Ὠρᾶγ, ψὶθουϊ ἀοίηρ, 
τ Κ65 811 Ῥγθδο βίη ὉΠρσοβίλοϊο. ---ΠἸΟΥ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἘΠ ΒΠ6 ἃ ΤῸ 8 }Ρ6 ὑποηλβαῖνοθ ο]θΔ ἢ ΟἿ 
6 βϑοσνδηῖβ οὗ οὐ !---ὐγαηρο [Πδ΄ ΒΟΓΙ.ΟῺἢ8 οὗ 
γΘΌΌΚΘ Βῃοι]ἀ ὍΘ Τηογθ αὐἰτϑοίϊναε [ῃδὴ ὥτγδοθ- 
ΒΟΙΙΏΟΏΒ' [Ι}{ βΒῆονα ὑπεῦ [ἢ6 ρΌΒΡΘΙ ΓΟΑΌΙΓΟΒ ἃ 
ἸΔΌΘΙ ρτϑαῖον βγη θβίῃθ88 οἵ βρίὶ Ὁ ἴμδη [ἢ ΔΨ. 
Βιιῦ πιθὴ νου] ε{}}} αἰταγβ ταῖμοσ ΡῈ ϑπ θη 
Φῇδη ΟΔΙΘΒβοα ; ΠΟΥ ἱΠ ΣῈ, ῬΟΓΏΔΡΒ8, ὑπαῦ ἴῃ 86 
Ἰονθ {ποτα 18 ἴοο πιο ἢ οὗὨ ιἰοβίσχῃ. [1 ὁπ ἴνα8 
υέεδη βύγυοι ὈΥ ἴη6 οσυάροὶ, 10 18. 5111] ροβϑῖ0]6 ἴὸ 
ῬΓΘΘΟΙΥΘ ΟἿΘ᾽ 8 Ὠρατὺ δῃὰ ἢθδὰ ; Ὀὰΐ Ἰῦνα Ἰθαναβ 
ΠΟΓΠΙΠΩ ἴ0 ΟἸΘ᾽ 8 86], 10 ἀθπηδηάβ 8]]---ἰῃ6 ἢ ο]6 
τὰ, δηὰ [Π6 ἡ 0]6 11{6.--- “Κη [ἢ Βοοίο ον οἵ 
ἩΠΟΟΪΚΟΣΒ, ἴογ ποίμτηρ ὑπαΐ 18 ροοὰ δ ὁοτηθ οὗ 

[Ἀ680" (ὅτοκ.).---““ὙΏΔΥ ΟὨΪΥ ῥταΐῖϑα ἴδ6 εἶο- 
4ᾳθη0θ, ΒΟΥ ἀο ποῦ τοι] 6 ΓΘ προ] 68 δθοαῦ {16 
Ἰϑϑίῖοσ, 1688 ἰῦ Ὧ6 ὑπαῦ 10 ἀοοθ8 οὶ ἀΙΓΘΟΌΥ ὁ0ῃ- 

οογ ἴμδαι, θαΐ ὅδ Ἰιοαΐμοη, οἢ. χχν. 84.᾿" (Ἐ. Β.;. 
---Αα πιϑαβαγο ἴον ἠυάρσίησ οὗὨ [86 Ποσκιηρ ἴο Ἰη]5- 
βίο [εβύϊνα 8. ἡ ΤΏΘΓΟ Μ011] αἰνγαγβ Ὀ6 ΠΥΡΟΟΓΙΐ68, 
ψὯῸ ἢρδγ, ἰυάοοά, Ὀὰϊ ἀο ποῦ---γοα, ἀο αυΐδε ἀϊΐ- 

[ΘΥΘὨΕΥ ἴτοα μδῦ ὑμοῖὶγ ποατίηρ δοιὰ Ἰεδὰ 
τὮθιι ἕο ἀο. Βα Ὀοά Κπονβ [9 ὑπουρμίϑ οἵ [86 
μοαγί, δϑὰ Ἰοοῖχβ Ὅροι 4}1 [6 8758 οἵ 4]] πιθῃ, 

δῃὰ ἴῃ ΗΠ5 οσὰ ἴδ Ὑ11 ἀγθηρθ 86 ἀοϑριῖ 
ἀοηθ ἴο Ηἰβ ϑβϑογναηΐϊβ Ὡρὸθὰ ὑμοὶγῦ Ἂἀδϑβρίϑετβ. 
ΕἸΠΑΙγ; ψνὸ ϑῃου]ὰ ποῦ Β ΠΣ ΟΠΓβΟΙν 68 [0 Ὀδ 6Ὲ- 
ἰοτίαϊηοὰ ψιτὰ αοά᾿ Β ποτὰ 68 γι τησδὶο. Οοὰ 
ἄοαβ ποῦ ΡΪΑΥ͂ ἰὰ Ηΐ5 ποσὰ [ῃδὲ γ͵ῪὲΥ ἸΏΔΥ ἀπο" 
(ὺ}ἘΧῪΓΧὮ688Ε8]..--- [ὁ ἤθδτ, Ὀὰδ 4180 ἴο ΟΌΘΥ, ὑδαΐ 18 186 

ταδΐη ἑπΐης,. ---Μόγο Βα ὶς ἃ 5 1.6. ΒΟΑΓΗ 
ΟΥ̓ ΒΟΓΙΩΟΠΒ 868 ὈΘΟρὶθ ἱπάϊ ἔδγθηῦ, δηα αἱ ἰδϑὶ 
βιυρὶα.---ΤῊς ᾿μογὰ ργόβϑοσνθ τ8 ἔγοπλ ΘΙ ΡΕΥ͂ Ῥον8, 
Ὀυῦ 5111] τροσς ἴτοηι βία ρίἃ Ἠοδγοῦβ, γιὸ ΟὨΪΥ͂ 
αἰϑὴ ἴο δον ἰδμοὶν ΘΌΠΑΥ͂ οἱοί 68, ἀπ ἴο Βδνθ 
Ὀθθη ἱπ οἰυτοῦ |--- σον ΓΘϑ ΠΥ ΤΩΔΥ͂ 8. ὈΓΡΘΟΒΘΡ 
ἀοοοῖνο Ἀϊπι961 τοχαγαϊῃρ ἷβ Πθατοτβ !---ΟΑἈσἐἧ τερὰ 
Ποῖ ἴο Εζοκίοὶ ἃ ἰθοΐασο οὐ Ποια 6 163. --- ῬΊαΒ 
Β6 ἢ Εἰτηθη 81:51, 8130, 18 βρὶ γα] δ] ΓΥ.---ϑο 

τηυβὲ (Ἰοὰ ἰο-ἀΑΥ 50}}} θ6 ἴωονβ, βίποθ ἔῃτι5 ΑΥ̓͂ 
ὁ8η ἴμ6 σοι αὐ ΘΌΥ τοπηχαὶπ ἔπ6 νγογ] ὰ, ψἢϊς 
Ηδ ἢ88 Ἰογϑὰ 8ὸ τλυοὴ.---Τ)ὸ ““ἀοαγ Οοα " (ἰδὲ 

οι) ἴλ6 Ἰονβιβϑοηρ οὗἨ ρθορὶθ οἵ {δ γγο τ]. --- 
ϑαΐδη ρο68 ὙΠ 8 πο ομΌΓΟΙ.---ΕὐῚ βοδίοι δηὰ 
18.168 ΘΔΡΔΟΙΕΥ ἴον ἰδ ατὸ ἔνγο ἀἰβεγθηΐ [μϊηρα.---ὶ 
ἔγταθ ριορμοὶ ΜΠ δἰ ναγβ Ἰθᾶνὸ Ὀθμϊμὰ Βῖπὶ [86 
ἀταρσοβϑίοῃ οὗ ἃ {τ Ὀγοροῖ. 

Π. ΤῊΒ ὈΙΨΙΝΕῈ ῬΕΟΜΙΒΕΚΒ. 

1. ΑΟΑΙΝΒΤ ΤΗῈ ΞΗΕΡΗΕΠῸΝ ΟΕ Ι5ΆΛΕΙ, ΟΕ ΤῊῈ ΒΗΕΡΗΒΕ. ΚΙΧΌΝΕΘΘ ΟΕ ΦΕΒΟΥΑΗ ΤΟΎΔΛΕΡ ΗΒ 
ΕΊΚΟΟΚ, ΑΝῸ ΟΕ" ΗΙ5 Βεβναντ θάνιῦρ (6Η. χχχιν.). 

1, 3 Απᾶ τῃ6 ψογὰά οὔ Φοϑῃονδὴ ὀδῖὴθ ὕο τη6, βδυϊηρ: ϑο ΟὗὨ ΤΉ, ὈΓΟΡΘΒΥ 
ΡΟΣ ὑἢθ ΒΒΘρῃθγὰβ οὗὨ [βγϑ8], ῬΡσορῇθϑθυ, δηὰ 58 Ὺ ἴο ἔδοῖα, ὕο ὑπ ΒΡ μΘΓαβ, 
ΤῊυΒ βαϊ ἢ ἰῃ6 [,οτὰ Φοῃονδὰ : ο9 ἤο [86 βΒῃθρβοχάβ οἵ ἴβγϑοὶ, ὑμδὺ σγθῦθ 

8 Τροάϊηρσ ὑΠποιηβοῖνοθ μου] 4 ποῦ [816 βῃθρῃοσγάβ ἴθοὰ {π9 θοοκ ἢ Υο δἷϑ ἴῃ6 
[αῦ, διὰ ο]ου 64 γουτβοῖνοθ τι Ὁ..6 ποῦ]; γα Κι} 164 ννῆδῦ γγαβ [δα ; γο ἴσα ποῖ 

4 τ ἤοοϊς. ΤΉοβο ψ ἱο Ὀθοδτθ ΘΔ Κ γὸ πᾶν ποὺ βίσοηρίῃοποα, δπὰ ὉΠ ΒΚ γ8 
μᾶνθ ποῦ Ποα]βᾶ, δπὰ ἢ υγουπάθϑά [υτοκοη] ἔδυ γὰ ποῦ Ὀοιηὰ ρ, δπα ἴδ} ἀτίγθῃ 
ΔΎΘΔΥ ΔΎ γα ποῦ Ὀτουρηῦ ὈΔοΚ, ΠΟΥ Ἰοοκοᾶ αὖον ὑπαὶ 1 ἢ τγῶ8 Ἰοϑῦ [ρεγιβμίηε), 

ὅ δῃᾷὰ ἢ ΤΊΡΟῸΣ μᾶνὸ γὸ τυ] ὕμθμι, Δηὰ ὙΠ ΟΡΡΓΘΒΒΙΟΗ. Απὰ {ΠΟΥ ΕΓΒ 
βοδύϊογϑα, ὈΘοδι86 [μότὸ να8] ΠῸ ΒῃΘΡὨ ΘΓ, πὰ 6 γῸ ἴον ἔοοα ἰο 41} ᾿ἰνὶῃ ν᾽ ογοδ- 

6 ὑΌΓΘΒ [τ πιϑδὲ τὸ αἱ! Ὀεδ!}] οὐ Ὅη6 Ε6]4, δῃὰά ΠΟΥ 6. βοδίζεσθα. ἜΘΟΥ δ Ά9Γ, 
ΝΥ ἤοοκ, ὉΡροη 4}}] τοι ὐαΐηβ, δηἃ ἈΡΟΠ ΘΥΘΥΥ Βίρῃι 81}; δῃὰ ροὴ δ ψ0]0 
ἴλοο οὗ ὑπ6 δαγῦ]) ἤδνθ ὉΠΟΥ͂ Ὀθθη βοδυϊοσοᾶ, ΜῪ ἤοοϊ,, ἀπ ὕμοσθ 18. πόπθ δαὶ 

1 Βθθ 5 δου, δῃὰ ποθ ὑμαὺ ἰοο8 δ ὍΘΓ. ΤΠογϑίογθ, βμορμοσάβ, ἤθᾶσ {86 ψοτὰ 
8 οὗ δεοῦοναῃ. Αϑ 1 ]ϊν6---ϑοηΐθῃηοθ οὗ ὑπ Τιορὰ Φομονβδὶ.---Βοοδυδο ΜΥ ἤοοὶς 

ἢΔ8. ὈΘΟΟΠῚΘ Ὁ ἃ ὈΓΘΥ͂ [Πογ νοοῖ], δα ΠΟΥ ᾶγθ Ὀδοοτηθ, ΜΥ ἤοοϊκ, ἔοσ ἰοοὰ ἴο 
81} Ἡϊνίηνσ ογθαύασθθ οὗ ὑπὸ 8614, Ὀδοδϑιιβθ [Ἐπογα πα] ποῦ ἃ βῃθρῃεγά, δῃὰ ΜῪ 
ΒΏΘΡΗΘγαβ. Πᾶνα ποῦ βουρμῦ δἴνον ΜΥ ἤοοϊ, δῃά 086 Βῃερῆθσγαβ ἴθα ὑμουηβοῖνοβ, 

9 δηὰ ρα ποῦ Μγ ἤοοϊκ : ΤὨθγοΐοσθ, γ9 βῃθρῆθγαβ, ἤθασ ὑπ πψογά οὗ ϑϑονδῃ ; 
10 Τῆυβ βαίῦῃ τὉῃ6 Τιοτὰ Φομονδὴ: Β6Πο]α, 1 [4] δραϊπϑδῦ 086 βῃοριθσαβ, διὰ 

ἀδιηδηα ΜΥ ἤοοϊ ἔγοια ὑμὶν μδηά, δηα οδιβα ὑπθπη ἴο ὁθ886 ἔγοτῃ ἴθϑάϊπρ' {80 
Ποοῖς ; δηὰ ὉΠ 5Θρἢ Ρά8 8.81} πῸ τηοσθ ἔθαα ὑβοιηβοῖνοβ; δῃὰ 1 ἀθ νοῦ [ππϑιοὶ] 
ΝΥ ἤοοϊς ουαὐ οὗ ὑποῖν τηουΐῃ, δι ὑΠΘῪ 81|4}} ποὺ μϑηοθίουι ἢ}! Ὀ6 ἔοσ ἕοοά ἴο 

11 ἴθ, Ἐὸῦ ἐμ8 βδῖυ ἢ {π0 1ογὰ Φοβονδα : Βομο]ά, 1,1 [πὶ ἐδιογο], Δα Β66Κ ἴῸΣ 
12 ΜΝ Πωοκ, ἀμὰ ἱπϑρϑοῦ [βςγαμιςο} ὑῃθιη, 4.5 ἃ βῃδρῃδσά ἱῃϑρθοὶβ 15 βοοῖζ, ἰὼ (89 
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ἄδγ ὑμπδὺ 6 ἰβ διποηρσβὺ Ὠἷ8β ἤοοκ, 086 βοδύθθγθα [κιο.»], Βὺὼ Ψ11 1 ἰπβρθοῦ ΜΥ 
θοοκ, δ ἀ6] νον [τέδου] ὑμθὰ οὖ οὗ 81} [86 Ρ]4068 ἩΙΓΠΘΙ ὉΠΟΥ͂ σατο βοδῦ- 

18 ἰογθὰ ἴῃ ὅηθ ἀδὺ οὗὨἩ οἷουιά ἃπᾶά ἀβυίζηθθβ, ἀπὰ 1 Ἰοδὰ ὕδμοϑιη ἔοσύ ἔγοχη 
ἃ ΟΩΡ ὕἢ 6 ΡΘΟρ 65, δῃαᾶ ρδύμοῦ ὕβϑιῃ ἔγοτα ἐμ ἰδηάβ, αὰ Ὀσίησ ὑἤθια ἴο ΒΘ ῦ 
ξτουπά, δηὰ ἴδοα ὑῃθὰ ἀροη ἐδ τηοπηΐδιηβ οἵ [ΒΓ86], ἴῃ ὑῃ8 γΔ 6 γ5, δῃα ἰὴ αἱὶ 

14 ὍὉ.6 ἀν 6] ]1πρβ οὗ [ῃ9 Ἰαπὰ [πο εἀτι}}. Οἡ ροοά ραβύυγα Ψ1}} 1 ἔϑβα ὑβϑῖω, δὰ ἴῃ 
οη] ὕ86. ΒΙΡῊ τποιηΐδίηϑ οὗ ἴβγδθ] 8}.8}} ὑΠθ. τᾶ] Ὀ6; [Β676 888}} ὕπο γ 116 
ΟῚ 1 ἃ ρο0α νγα}κ, δηα οἢ ἃ ἔδὺ ραϑίῃγο 8}}4}} ὉΠΟῪ ἔδοα ροὰ ἴθ τηουη- 

15 ἰδὶπβ οὗ Ιβγδεὶ. 1 ν1}} ἴϑοὰ Μγ οοῖς, δπὰ [1 ν7}}} ρα ὑμθπι 116 ἀονπ : 86η- 
10 ἰθμοα οὗ {πὸ [ογτὰ Φοιοναμ. [111 Ιοοῖκ δθεσ ὕ16 ρου βῃϊην, δπα ὑῃ6. ἀγίνϑιι 

ΔΥΑΥ Ὑ111} 1 Ὀγηρ Ὀδοῖς, αηὰ [6 Ὀγόΐθα 1}} 1 Ὀιπα ὑρ, δῃὰ 11} ϑύγθηρίῃθη 
{86 516 Κ, δηᾷ [δ ἔαῦ δηα {8 βίσοηρ 1 ν}}} ἀθϑίσου ; 1 ν}}} [6θα 10 νη πα ρ- 

17 τηρῦ. Απά γο, ΜΥ ἤοοϊκ, ὑμ8 βαϊῦᾳ {μ6 Τοχὰ ϑομονδι, ΒΒ], 1 )υᾶρο 
18 Ὀθύνγθθῃ βῃθθΡ 84 8})66}, [Π9 τϑῖηϑ δηὰ {Π6 μδ-ροαίβι [8.10 ἴοο 1016 ἴοσ γοῦ 

(μαῦ γο ἔδθοὰ οὐ ἴμ6 ροοά 0.41] ραϑύιγο, ἃπὰ γ0 ἰγοδα ἀονῃ ὕπ6 τοβῦ οὗ γοὺγ 
Ῥϑϑίυγο γῦῃ γοῦν θοῦ, δἀηά ἀτμὶς ὕμθ βϑὰηκ ψδΐοσ, δπὰ νι γοὺσ ἴθϑοῦ ὑγου Ὁ]6 

19 τη6 γρβϊἀυ6 1 Απὰ ΜΥ ἤοοκ, πιιϑῦ ὑΠμ6 Υ δϑα οὴ ψῃδῦ γόοιγ ἔϑοὺ ἴδνθ ὑγοάάθῃ, 
20 πὰ οὗ νῇδὺ γοιγ ἴϑοῦ ἢᾶνθ ὑσου ]θα τυϑὺ ὑμ6γ ἀγη 1 ὙΤὨοΡοΐοσο, ὑμὰ8 

Β8 ἢ 86 Τμογὰ Φθμονδὴ ἕο ἔμθαι: ΒΘΒο]ά, 1, 1 [δ τμοτ6] δηὰ πάρο Ὀδύνγθθη 
21 ἴαῦ 5.880 δῃᾺὰ Ἰθϑῃ [᾿πιρονεγίοννοα] βῆθερ. Βϑοδυϑο γ6 ρυϑῇ ψιῦῃ βἰάθ δπὰ συ] ἢ 

8ΠΟΌ] ΘΓ, 8ηα (Ὠτιιβῦ τ] ὙΟῸΓ ΠΟΡΠΒ. 41} ὕμοβ86 το Πᾶν ὈΘοοπιθ ὑγθακ,, {1}} 
22 γα ἢᾶγο βοδίογοα {6} δυγοδὰ : ΤὨΘΓΘΙΟΓΘ 1 μοΙρΡ ΜΥ ἤοοϊ, δπὰ ὕπο υ 8588} πῸ 
28 ἸΟΏΡΘΙ ὯΘ [ὉΓ ἃ ὈΓΘΥ͂, δηά 1 ν}}}} ζυάρο Ὀϑύνθθῃ βῆθορ ἈΠ βῆβορ. Αμπὰ 1 δρροϊῃηῦ 

["δμμ6 α0] ΟΥ̓ΘῚ ὑπ ΟΠ6 Βῃθρῃθγα, δπὰ ἢθ ἔθοάβ ὕπϑιν, ΜΥ βογνϑδηῦ Πδνὰ ; ἢθ 
24 ν}}}}] ἔδρα ὑῆθι, δα ἢ ψ11} Ὀ6 ἴο {Ώθτω ἃ ΒΗΘ ΡὨΘΙΑ. Απὰ 1, ΨΦοδονδῃ, ψ}1}} Ὅ6 

ἴο ἔδει ἃ ἀοἀ, δὰ ΜΥ βογσνδηῦ Πᾶν ργῖποθ τὰ ὑμοὶσ χαϊἀϑῦ. 1, δϑῆονα, ἢανθ 
20 δροκθῃ. Αμπά 1 οοῃοὶιάθ ἴῸΣ ὑμθηι ἃ οονθηδηΐ οἱ ρϑᾶοθ, δα οδιβο [δ ον]] 

Ὀαδϑίβ ὕο οδᾶβθ ουὖῦ οὗ 6 απ, δἀπὰ ἔῃ ἀν 6}} βθουσϑὶν ἴθ 009 ᾿ 1] ΘΓΏΘΒ8Β, 
20 δηὰ β]6βρ ἴῃ ὕ86 σοοάβ. Αμπά] ρίνβ ὕπδθ δηᾶ [Π6 ϑηνίγοηβ οἵ ΜΥ Ἀ}}]} [ωσ 4] 

δ] ββιηρ, δηἀ σϑι186 {1186 γαίῃ ὕο ΘΟ ἀονπ ἴῃ 1[8 5Β68480}---ΒΠ ΟΣ 18 οὗὁὨ Ὁ] ββϑίηνσ 
21 ἰπθγθ 88|8}} 6. ἀπὰ τῃ6 ὑσϑα οὗ [80 βοϊὶὰ ρίνοβ 118 ἔτυϊῦ, δηὰ ὑπὸ ἰαπὰ 884 

Εῖνθ 18 ᾿ΠΟΓΘΆ86 ; 8η4 ΠΥ 86 86 ΡΟῊ {Π6 1} στοιυῃά, δῃαὰ [Π6Ὺ Κπον ὑπαῖ 1 
ἅτη θῃονδῃ, ἤθη 1 Ὀγθαὶς (86 ΔῈ οὗ 1Π6ὶῦ γόῖο, δῃᾷ 1 ἀθὶ νοῦ [τϑϑου6] ὑμθιη.. 

28 ἔτοπι ὑμ8 μαμπά οὗ ὑμοβαθ οπὶ ΠΟΥ͂ Βοσυϑά [πτῆὸ στοῦρθὲ ἐπτοῦρι ᾿παα]. Δα ΓΠΘΥ͂ 
8.8} ΠΟ τῶοσθ Ὀ6 ἃ ῬΓΟΥ ἴο ἢπο μοαΐμϑη, δῃὰ {πῃ Ὀθαβίβ οὗ ὕμθ Π6]4 8}8}} ποῖ 
ἀθνοὺγ ὑδθῖη, δὰ ὑΠΘΥ αἀψ6}} βδοιγθ, δηὰ ὕμ6 ΓΘ 15. ΠΟΙ ὕο τλ8 6 ὑμόπὶ δίγδϊα. 

29 Αηα 1 ταῖβθ ὑρ ἴον ὕμϑιῃ 8 ρ]δῃ δῦ οη. ΤῸ ἃ πᾶ 116, δηα ὑπ 0 8}}8}} ὩῸ ΤΟΣ ὈθΘ 
δϑγϑρὺ ΔΌΎΓΔΥ ἴτοιῃ ὨΌΠΡῸΣ ἴῃ (86 ἰαπά, πα Π0 Τηογθ ὈΘΔΓ ὑπ ΤΘΡΙΌΘΟΣ οὗ {ἢ8 

80 ποδίμβοῃ. ἀπά ὑμοὺ Κπον ὑμδὺ 1, Φομονυβϑῖ, ὑπο αοά, [4π|] τυ ὕπο, δηὰ 
ἴΠθγ [4.6] ΜΥ ρϑορΐο, ὑπὸ ἤουβο οὗ 1β8γϑ6]: βϑηύθῃοθ οὗ 89 [οσὰ Ψθμονυδ, 

ὃ] Απὰ γ Μύ ΠΌΟΚ, ἤοοκ οἵ ΜΥ ραβίυγο, τωϑῶ [ετὸ] γο ; 1 [1] γοὺγ αοά : 86ῃ- 
᾿ ἴδποθ οὗ 6 Ι,ογὰ Ψομοναῇ. 

Ψοτ. 4.... “οι τὸ ἰσχυρὸν κατειφγασασθε μοχθῳ. (ΑἸοίῃ. τεδὰ.: ΠΣ.) 
νετ. δι. .. τοῦ ἄγρου κ. τοῖς τετώνοις τοῦ οὐρανου. ᾿ 
γος. 6. ζω διισααρφησαν τα προβατα μου. .. (πταιντι) προσωτὼ (πασης) κ. γὴς . . . οὖδε ὁ ἀσοστρεφων. (Λτ ΙΒ. τοδά.: 

9 Ἢ 5.9) Ψυϊζ. : εἰ ποη ἐγαΐ φωΐ γερμίγενεί, ποὴ ἐταἰ, ἱπούαπι, φεὶ γεγο. 
γαῖ: β. βερί.:. : τ . . εἰ μην ἀντι τοῦ γενεσῦα, . .. εἷς προνφμοὴν κ. γενεσθαι τ. προβατα μου--- 

ἐγ. 0... .. φφυ μὲν) φοιβζαμνειν τ. σροβατα μου. . ἦτ. οἱ ποιμῖνες αὗτα;-- 
Ψετ, 13... ἐν ἥμδρᾳ γνόφου κ. νεφέλης ἐν μέσω--- , : 
γεν. 14. ϑορί.: ... ἐν τ. ὀζω τῳ ὕψηλῳ, ἐν τ. δφρωι Ἴσραηλ. Και ἰσονται αἱ μανδραι αὑτῶν ἱπει π. ποιμηθησονται, π. ἱπω 

ἀιακαύσαται ἦν τ 
γεν. 1ὅ,.... πα ἐπιγνωσονται, διΦ τί εἶμι! κυρίιος. Ἰαδε λεγει---: 
Μεγ. 16... σχυξον φυλαξα" κ.. .. αὗτα μέτα κριματος. Ἐὸν ἽΟ ὲ 6)} το Ἴ Οὗ ΟΝ) θχοδρῖ Ομδ)ά, 
γε. 21. δορί. : . . φ΄ κέρασιν ὑμων ἱκερατιζετε, κ΄ παν τὸ ἰκλωπον ἱξεθλ. βετε. 
γεν. 3), Κ᾿ σωτω . .. πριον «ρος λξιον. 
Ψεῖ. 26,..,. τῳ Δαυιδ διαθνμεην. .. π. πατοικησευσὶν ἐν τῇ ἰξηεῳ-- 
Μετ. 26... ., αὐτοὺς κνκλῳ τ΄ ὁφρους μόυ, κ. τ ὕετον, ὕετον εὐλογίας αὗτοιᾷ. 
Ὕεν. 17. . .. ἐν ἰλ΄σιδι εἰφρηνης ... φ. ζυγον τοῦ πλοιου αὐτων- 
γεΓ. 28. β8ερξ. : . .. ἐν ἑλπιδι--- 

αγ. 23.... φυτὸν εἰφηνης--- 
γος. 20. ϑερὶ. 85). Ατδῦὺ. δὐἀὰ Ὦ" 27. δηὰ οὔ ὨΤ ἐξ, 
εῖ. 21. Κ. ὑμεῖς προβατα μοὺ κ. προβατω τ΄ ποιμνίαν δ ἔστε, 5. ἔγω-- 
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γεῖβ. 1-10. Τλε ϑλερλεγαάδ οὗ ]βγαεῖ. 
γον. 1. Ηδηρβίοῃ Ὀοτς τοραγὰβ 6 ργορδοῖ τὶ 

δ ιἰ5 ψοτὰ οὗ ἤδμοναν 88 Ιηθϑίληρ [86 ἴγοῦ}]6 
ΜΉ ΣΟΙ. ἀτι8ὸ8 ἔτοτα [Π6 1088 οὗὨ οἶν}} σονθσηῃπιοηῦ: 
[Π|ὸ βΒϑϑυλίης 1088, ἢ6 σΟὨ ΘΩΔΒ, 18 Σοδὶ ζαΐπ, βίησι 
ἴη6 οχίβίληρ, χονθγῃιηθηῦ 8 80 Ραα. 61} 6χ- 
ΘΘΙ ΟΜ ΕΥ ἀοϑίχηδῖδβ ἴη6 ζυτηΐηρ ἀϑαϊμδί 86 Ὀδὰ 
ΒΏΘΙΠΟΓΙΒ 88 8 [οἷ] ἴογῦ ἴ86 οηϑαϊῃρ ῬΓΟΙΙΪ86. 
Ν)ιαὺ {Π|0 Γοϊαϊίοη ἴο {Π6 ἢγβί ραγῦ οἵ ἰἢθ ὈΟΟΚ, 
ἴῃ παΐαγ8] 8616] ἴο {}10 δᾶτηβ δΙγεΒαΥ βιιρροϑίθ, 
ΒΔΊΠΟΙΥ, ἃ σἱ νὰ τοργεβοηϊδιίϊοι οὗ [86 ραϑῖ,---ἰ 18 
Μ1 πον ΒΠΟΥ ἰἰϑοὶ ἢ ἴο 6 {16 Τῆογθ δρρσγορτγὶδῖθ, 
δἰηοδ ἴῃ [Π6 βθοοηᾶ μαζί οὗ [6 Ὀοοῖς ἔπο γχοιηῖβα 
οἵ Οοά ἰ5 ψῃδὺ χίνοβ [86 Ῥγονδι]ηρ ἴομθ. ΤῊΘ 
(αἴατθ βαϊναϊίου οδηποὶ Ὧδ Ὀδίίοῦ δεῖ ΟἹ δηὰ 
οδιαγαοίογΖοά ἴδῃ ὌΡΟᾺ ἴΠ6 ραβδὶ αἀἰϑῖτε88 ; 78 88 
Ὁμοὴ [86 ἀδὺῖκ ὈΔοκρτοιμῃὰ οἵὁἨ ΟἿΤ ΤΊΒΕΓΥ, το θη Ὁ- 
τίομ ΘΟΠΟΓΑΙΠΥ͂ ΔΡΡΟΔΙΘ ᾧπ6 ΤΙ Ὠ ΕΣ, ἀπα 4]80 
80 ΠΙΌΟΪ. {8 ἸΏΟΥΘ ἃ ΠΘΟΘΕΒΙΓΥ͂ ; δηιὶ Φο;π νἱ1}. 10 
(““Υοπιδῃ, ΘΓ 8Γ6 086 ὑπ 6 ΔΟΘΊ 5618 ἢ) 60}- 
ΨΟΥΒ Δ ἱπιρογί οὔ βἰ τ ἶαν Κ᾽ πὰ ψΊ ἢ τείθσοποο ἴο ἃ 
81}}} πιοτὸ ἀϊβίδηϊ ταθ ἤδη Μηδ 18 Π6Γ τοΐογσοα ἴ[ο. 

γεν. 2. ὃν (σοτΏΡ. ὑκ, ΟὮ. ΧΙ, 2), ΑΡΤΘΘΔΌΪΥ ἴο 

τ16 ἴομοῦ οὗ ψ δῦ [Ὁ] ΟὟ, 88 τ Ὁ] ΟἮ 88 : ασαϊηδέ ; 
Ὀυΐ 48 ἴΠ6 σΟὨ ΤΟΥΟΙΒΥ͂ Ὧ848 Τοδρθοῦ ἴο Ροβ᾽(ἱ0ὴ8 οἵ 
δ θποθ, 1 σαγΓ68. ἃ οογίαϊῃ σοίθγθῃοθ ἴο ὑπμαΐ. 
ΚΊλο ἢ υπαουθίθα!]ν νἱθνν (λυ ΒΏΘΡΒΘΣΑΒ τ ἢ], 
ψ ἤθη ᾿ι6 ἀπάἀογϑίδινιϑ ΦΠΟΓΘΌΥ͂ ρβΈΠΟΓΑΙΥ [86 ΘΠ Εἶτα 
ὈοΩῪ οἵ οὔοϊα]β ο δα οοτημϊ δα ἴο ἴΠ6πὶ (ἢ 6 
Ἰοδ  ουβἢὶρ οὗ [6 Ῥεορίθβ. δῇ Ἰοδβῖ [Π6 [0] οσὶησ 
ἀοβουρῦομ, ὈΘΑΣΙῺ 88 1 ἀοεβ [6 ΒΡ ΘΓ ἔοστη, 
18. Παρ ὉΪ6 οἵ σοι το δπάϊηρ 8}1, δπὰ δάπὶδ οἵ 
ΒΡΡΙϊοαύϊοη ἴο 411. Ηρθιμοε βοπιθ ἤαν ἴδῃ ἱΐ 
ΜΠ ΙΤαϊδγοησα ἴο ἴῃ6 Κίηρβ, δῃὰ αἶδὸ ἴὸ {9 
Ῥγαδίβ ; οἴ οῖβ βανθ ὑπο! ῦ ΤΑΘΓΟΙΥ οὗἩ [86 Κίῃρβ, 
ΟΥ οὗ [6 σοἸ]οοῖλνα οὐ οῦ {ἰἸ6ὴ ΒΟ] ἱπρ [Π|6 τοὶ οὗ 

γϑγητηθηΐ (48 Ηδηρδῖ.); Οἴ 615, ἀραΐῃ, ἢαγε ἰουηα 
ἥδ [86 α]86 Ῥγορμοῖβ δῃὰ ἰθδοῆοσα οἵ [ῃ68 ΡΘΟΡΪ6. 
ΤῊΘ γοΐογοησθ ἴο 06 γ. χχὶὶϊὶ., ψ ΐ ἢ ἢδ88 Ὀδθη οδηΐ 
Ὅροῃ, ἀοοἰἀ68 ποίπΐης ; [Ὁ ΟὨ]Υ βῆοννβ μου, ἴῃ {Π|6 
δοοοῃα ραδγί 80 οὗ 18 ὈΟΟΚ οὗ ῥγορῆβιυ, ΚΖοκὶθὶ 
Ἰζορῦ ἈΪΠ)561} ἰῃ ἀπ ΐϑοῃ οὗ δοηὈϊ]πγομῦ πΊ1} Ὠ 18 ΡΤ6- 
ἀδοσοβοσ δῃᾶ ουμηρδηΐοηῃ. Νοίμϊηρ οδΔ ὃς ρῥγογϑὰ 
θτθ ΟΥ̓ ἴπ6 ““ Ὀ10]164] Ιά6α οὗ [86 δμοριιογά " 
(Κπι), βίμοα 1Ὁ 18. δὺ (πΠ6 ἱπιαρθ οἵ 8 βαρ εσα 
ὙΠῚΟἢ ἰδ βοῖ Ὀδίογα 8: δηῃᾷ ἴδ [Δοΐ ὑπαὶ ἰῃ γοσ.Ψ 
928. 5η. αν ἴοτιηϑ {160 δηῃ 6518, πὶ ταὶ ἐη 
ἰμθ ἀνέσαθιες οὗ ρεΐπος, ἅπάϑ ἰῖ8 οχρίδῃηδίίοῃ ἴῃ 
[6 Μοπβίδηϊο Ἰάθα, ΠΟΓΘΌΥ βγτῃ 0} }Ζοὰ δια ἢϊ5- 
Τοτγῖο8}}γ δχἰυϊίοά, ΜΒ] ΟὮ, 88. ἴῃ ΟἿΤ ῥτορ ιοῖ, 18 
γἱονοα ῬΓΘ- ΘΙ ΠΘΏΤΙΥ ἴῃ [8 ΚΙΠΟΙΥ δβροοΐ (ΡΡ. 
28, 24). 80, οη {8 οἶον παηὰ, ὈΥ̓͂ τηδδη8 οὗ ἰξς 
οοπίγαδὶ τι {Π0 δηοϊηΐοα, ἰΐ Ιοανϑϑ, Ὁ οΥ [6 
ἱπιαο οἵ [Π6 Βῃορῃογά, ὑπ6 οομρὶεχ οἵ οβῆοϊα] 
Ἐ1:{ ἴο Ὀ6 υπάοτϑϊοοα. Α1}1 {86 οἰἶορβ---ἄθηος Ηθ 
18. ο4]16ἃ Οἠιγἐϑέ---ηὰ Ῥγίηοθ8 α15ο (Ομ. οἢ ἢ. 
χὶϊ. 10) τηυϑῖ, ἴθ τηογο {πΠῈῪ παὶ Ὀδθθὰ ΡΥ, 
Ο] αἱ παΐθ ἴῃ Ὠἰπι. [Ι͂ἢ ΤὌγάοσ ἴο γεϊδίῃ {116 Κίησ 
ἀῃὰ ἴπ6 ρτεαῦ (Ὁ, [89 τηαρταίεβ, Η1ΤΖΙΟ), 

Ἠδεηρβί., ποῦο68 [6 οἰτουμπηδίδηοθ ὑπαὺ δ οἰ οἷ ῃ 

1 Γτπ6 εἰγ}}]6 οἵ ἱπί στο δ] ΠΟΓΟ ἀοο5 ποῖ βοοὴ φυϊα 
ται βίδοῖϊοσυ. ἴ 18. ἴγιθ, ὉΠ Γοργοβοηίβιοῃ ἰν κἰνθη ὑῃη6Ἃ6Γ 
6 πιο υὗ 8 Βῃηδηπεγὰ, δηὰ τἰπᾶὰεγ τὲ ἱππαρβα 8)} ΟΠ οἰ 4! 
δά τη δῖΓΓΟ.}8 πιέσλέ ὍΘ ἴῃ ἃ βοαῖϑδα ᾿ποϊ πάθη. Βιιξ 106 
αυθυτίοη 18, γι δὺ [η ΟἹὰ Τοδίδπιδηΐ δου ρίιΓο, Θο οο δ} ν ὑτο- 
Ῥ θυ ἰοδὲ βεγίρῖπτο, [86 δου δι! ν ἰποϊἀοὰ [ἰὴ ἰτ7 [ἢ ΦΟΣ, 1. 8 
6 δῃΓ ΡΠογὰβ δΓῸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οἰκί κυἰν θὲ τη ὈοΓἢ Ρτὸ- 
ῬηοῖΒ πὰ ῥυίοδιο: ΓΠῸΥ δ΄ Πδιηραᾶ δη ἃ οἰείινος οἸδηδ, πὰ 
ξδη ΟἿΪΥ Ὁ6 υπάεγίοοα οὗ Κη αν πᾷ Γ0}6Γ2. ΤΏ 696 8150 ΤῸ 
ὙΠῸ ἀΓᾺ τη δῦ ΠΔΙΌΓΔΙΥ ἀησογεϊοοῦ ὮὈΥ πῆρ οΓά8 ἐπ Φ6γ. 
ΧΧΊΪΙ. 1-. [τ πτᾶϑ, ἰὴ ἔασι, ὅλο ομδο οὗ θαυ ν οὴ χανο τὶδο 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 

Δηα ΖΟΔοἸκίΔἢ, δὰ ΠΙΚοντῖθα ΤΠΔΠΥ͂ οὗ ἴπ6 οἰιϊ ἴδ, 
ὍΘΓΟ 5111} ἴῃ 116: ὑμεῖ Ὁπ6 δῃηπουῃσοιοηΐ τῃοΓο- 
ἴογο τηϊριῦ οχίοπα ἰηἴο {Π| Τα αγο. Βαῖ 6 Ὠο] ἂς 
μὲ τ βαῖῦ 88 ρὑγορῆθὶ Βδσθ δῃ μοῦ 98 88 μανῷ 
88 ἴο 118 Πηλΐῃ μὲς ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ἴδοη ράσο, πλυοξ 
Ὀ6 8 ΠΠΡΙΥ̓ 8 οχρίμπαίΐοη οὗ ἴ6 }Ἰζτηθηΐ ἴῃ ἐῃ9 

ἴοττα οἵ δῇ δῃπουποθπιοῃὲ οἵ {{1--υγο, 186. δὰ- 

ἄγοββ8 τορραϊοᾶ, ρίδοπαδηιϊιιδ ἐπιρλαίσιιβ, ΒΘΓΘΌΥ 
τὴ6. δ Θρ]ιογ -ἰάθα αὖ [6 δϑῖηθ {{π|6 18 ΒΣΟΙλΙ- 
ΠΟΉΤΥ Ὀγοιρὶιῦ οαὖῦ, Μ11116, οα {μ6 οἶποσῦ μαπὰ, 
0 ἐηγοαϊθηϊης αἰδοῆθα δηθὰ ἀδβοσὶριίου οἵ [9 
ΓΟΔΙΣΤΥ͂ δΟΙ65 ἴῃ 18 ἰπ 0 ΤΏΟΓΘ τη Θὰ σοι} ΓΑΒΌ. ---- 
ΤΒδὺ στοσὸ ἐϑοάΐηρ γ08: {1118 Δἰγοδὰυ 1}- 
ἀἱοαῦοϑ 411 (Ὡ ΙΝ, τοοχινο, Ενναι, Ον. Ρ. 788), 

[ἢ 8618 8} 688 (Πδὲ ΤῊ ΓΘΙΥ 8668 115 οὐ, ἰδία 

οὗ πιδῦ ὈΘΙΟΠρΒ ἴο πο ἤοοῖκ. (δέν, 8π)8}} οδ!ι]ς; 
ΘΒΡΕΟ Δ] 8Πθορ, Ὀπΐ αἷϑο ροαΐβ.) Οοιρ. ῬΆ1]. 
ἰϊ. 21 ; 2 Οογ. χὶὶ. 14; παθ ν. 12 ; Αοῖ5 χχ. 28; 
1 Ῥεῖ, ν. 2. 

γεγ. 8. Ηρ 8 ἀοίδὶ θα ἀοσβογι ριίοη 18 σίνθη οἵ 
[86 ““ποῖῦ [οοαϊηρ," ἴο Ἡ ΒΙΘΒ {Ππ| “οοαϊηρ,᾿ ὁ 186 
ΟὈἸ] σαιοη ἰμγψοϊγθὰ ἴῃ {6 το] αζίοη οὗ Βῃορμεσᾷ ἴο 
ἤοοῖς (““8μου]ὰ ποῦ ἱῃ6 Βῃδρῆθγα,᾽ εἴο., νοσ. 2), 
δἴ8:}48 ορροβεά ; διια ἴΠ ρἱοἴυγο ἰδ ἄγαν 80 85 ἴὸ 
ΤΏ Κὸ δη)ονηοπέ ΤΟ ΓΟΪΥ͂ ἴαϊκο [ἢ ὈΓΙΠΊΔΤΥ ΡΪδοα οἹ 
1} 5146 οὗἨ {π6 ΒΒαμπογάβϑ. ϑυοῦ ν᾽ 88 ὑποὶν δ Ὀἷ τὰ} 
δοίίϊησ. [Ιπδίεδὰ οὗ αΐ, ΗΣΖΙρ τοδὰβ ἢ 186 
δορί. “0 Π|, ηιδίζ, 8.5 ἃ180 ᾿λοβθῃυ 16, 80 ας το γο- 

ὉΥ ἴο δνοϊὰ {86 δηϊοϊραιϊπρ απ τοροδίϊην δ8 τὸ- 
τὰβ μ6 ΚΙ Πρ ἰὼ ἴἢ6. {πὶτὰ οἶδυβε. (ἰὀγίαλο 

ἕε τ Ἐκ ψου]Ἱά 801 μι }} τὶ τὰ [ἢ ““᾿οο],᾿" δὰ 186 
“ὁ ραίίηρ " (1 ΟοΥ. ἰχ. 7) Βῃου]ὰ οοσαβίοη τὸ ἀΣΠῈ- 
οὐ] γ. ΤΏοσο τηυδὺ ποῖ, ΠΟΟΥΘΓ, ὈῈ6 ΒυρΡοβρά 
106 ἰανν ἃ} 86 οἵ [806 ἤοοϊκ, Ὀπὺ ἴτοση ἴῃ6 δυπῖὶ 
ἴ88 στορὰ ψΒΙΟΒ ΔρΡρΓορτγίαϊοδ ἴο ἰἴβεϊ ἢ τὸ Ῥαϑὶ οὗ 
ἴθ δΔηΐ 8); αὖ ἰδησίῃ ὑμ0 Ὀθδὺ δηϊτηαὶ ἴδ. 1 18 
Πα ΔΡΡΘΑΓΒ ἰῃ [ἢ6 ΓΟΡΙεβοηϊδίϊοι---τομι Ἡ ὨΟΏ, 
ἸονΘνΟΥ, ποῦ αὐίβο8 ἔοσ ἀδίογηι  ΐῃρ ΠΟΓΟ 
ΟἸοβ ον ψηδὶ οἵῆοθ 18 τηϑδηΐ, βίησς 1ΐ 18 ἀρ}}}168.0]6 
ἴο 680} οἴἶδοο [““ θαῦ τηδη [65 0}} τηοϑὶ β γι Εν ἀρ- 
ἩΝΝ ἴο ὅδ Κι οὐ τυ] ηρ οῇῖοο,᾽᾿ Ρ. Ἐ..}] --- 
ο ὑδθ ΖΡΘΘΟΥ ΧΙΒΑρΡΡΓΟΡΓΤΙ δῦ. [ῸὉΓ οὐ β ΟῚ 

186, ΤΠ6ΓΘ 18 ἃ ΘΟΙΡΔηΪΟὴ μἱοΐατο ἰῃὰ ΥΟΥ. 4; 186 
ΜΟΓΑΒ; κ'γὸ ἴθ ποῖ ἴῃ ἤοοῖκ,᾽᾽. [τί ον ἀςο]ατ- 
ἰσ, οἢ ἴδ οὔθ αῃά, ἴδ νηΐ οὗ σα ἴογ 1} 6 
Ποῖ, τὉ86 σοπ᾽ οπιρίαοιιδ πορ]θςοῖ οὗ ἴμεπι, παΥ͂, ΟἹ 
[6 οὔδοι πδηά, τξε ΤΩΘΙΓΟΣ 6585 ΘΏΘΙΘῪ 10} Ἡ ΒΊΟΝ 
αὶ 8ῃου ἃ μᾶγθ Ὀδθη μτγοϊδοϊϊςου. δαὶ τυτγμεὰ 

ἰπἴο βἰτη}]6 ἀοτηϊηδίίοῃ. γύπα. Ῥαγίῖο. ΝΙΡΒ δὶ 

(τοῖα ΠΌΤ, δῖ ἰμοθα βίο μὰ Ὀδοοωθ ᾿σθαῖκ, 

ψτοϊομοᾶ, ΒΟΟΣ ἰΐ᾿ ΙΩΔΥ͂ ἤδνο Ὀδ6η ΤΠΣΟΌὮ 

βἰοἰκθ88 οσ οναγάσίνίηβ. ΠΝ 8 11:6 αἰοὶς ἰΐϑε}ῦ. 

Τιια ΝΊΡΒ. Ρδ888. οἵ Ἵ ᾽ ἀθποῖθβ τ μδί 18 σπουποᾶ, 

δ αῦ 1188 Ὀ66Ὶ ϑοηηθονγ δὲ ὈΤΟΚΘΏ---ΟΟΥΓΟΒρο ἀὴρ 
ἴο ΜΏΪΟΝ 18: ““ἴο Ὀἰπα ρΡ," ἴο ΓΆΡ Ρ ἤσγσχω)γ. 
Οοπιρ. Μαίῃ. χὶϊ. 20.--- ΠΙΠῚΣ 15 ὅπ ἀτένϑῃ δυσαν, 

ἴο τη}6 τηοί δρ ογοαὶ ᾿δηρυδχα,  ΠῸ Ὑπ5 ἐδίο ἔτοιι ἴδ 6 
ΒΌμ 6 οὗδοο οἵ (Θδα ΠΩ [8 ΤΆΣ ΘΓ 5 ΚΠ Ρ δ τὴ Γοὰ Ουό κα 
ΡΘΟΡΪΘ 1δγ86]. δπὰ ἰο Ὀ6 ἃ σδρί δ᾽ ΟΥ̓ΘΓ ἴχτϑοὶ ἡ" (2 Ναπιν. ἃ: 
Ῥβ. Ιχχυη!. 710, 71): δπὰ {ἢ185 μᾶνο 6 ἰοπα ἴο ζω! ΓΘ ππρῚ 
ΤΠ δεοχίουβ Ὦθγα 8180 δοουϊυψὰ ἴὸ {δ 6 ἴα 836 ΟΡ ἢ οι» ἴα" Οἱ ̓ 
πὸ εδῇ!δ νἱονν: {ΊΘΥ ΓΟ διιο ἢ ὧν ὈοΊοπ κα ποῖ ἴο {δἰ ]656 πὰ 
σογγυρὺ [οδοιοῦν, Ὀσὺ ἴὸ Ὁδ4 τ’ 6γ8---τἱοοΠο 6, κε} ἤπἢ αἴπχο- 
κατὰ οἵ ἴ0 νοϑῖς δῃηὰ ορργοβδεᾶ, Ὑτοποῦπὶ ἀν 8}}Π 5 Ὑτὶ τὴ 
τοῖν φοοάν, οἴα. ΤΙΐδ 8150 18 [Π6 νίονν ἴδκεπ ὉγΥ Ἠθπάοσκοι: 
“ηοῦ φοοὶ ΤΌΪοΓ δ οὐ ἑἰδδοιοῖα, ὈὺΣ 6 Οὐν}} ζονοχ 
πΟΙΒ."--Ρ, Ε2 
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6 αχὶϊοὰ, ἴῃ σοηδοψαθησε οὗ δαγϑὴ ἰγοαϊπηοηΐ 
(οοπιρ. 1 Ῥεῖ, 1. 26). λὲν ὑ0 1086 ομθ᾽ 8 86], ἴο 

δ Ἰοσῖ, ἴο ρον δὰ (οορ. Μαϊ(. χ. ὅ, χν. 24, χυ !. 
11, [κα χν. 4, 6, χῖχ. 10). Τὴθ ἵνο ᾿δϑδὶ οχ- 
ῬΓΘπδίο.Β Ῥγθρασγα ὍΠ6 ΨΑΥ ἴογ ἴμ6 [ΤΥ] (10 ἀοῃϊ- 

Ὥδεῖ, ἴο ὑγαπιρ]ο οἢ) Ὑγῖτὰ ΠῚ, διὰ τὶ ὙἼΒ 

(γταπγ). Οορ. ἔχ. 1. 18, 14; ἴκαν. χχν, 43, 
40, δᾶ : Ψυάς. ἰν. 8; 1 ὅδτη. 1ἰ. 16; 1 Ῥεῖ, ν. 
3. -- ον. ὅ. ὅμοιο ἰ5 ΒΕΓ, μα} γ, χίγοι ἢ 6 6]08- 
ἴῃς [δαί γο, 88 ἰδ 18 1ἰἰκοννίϑα ἱηνοϊνθὰ ἰῃ {116 ν Ὁ 
ἥν, 6 ξεσρίπῃ ἰορείδεν ; 116 (ΒΥ ἀϊὰ ποί 

ΤῊ, τὰ Ν [80 Βμορῃ ον -οὈ]ραϊίου, ἀἰά ηοΐ [εδα 
ἴδε ὕοςκ, [6 Υ αἶϑο [416 ἴο ἵκδοὸρ ποτ τορϑῦμογ, 
ὙΠ|6Ι 18. ἜΧργεββθά ὈΥ ἴ6 ΝΊΡΙΔΙ οἵ ΒΒ ἴῃ 

τεβροοξ ἰο [πὸ 5[166}, ὙὮ]ΟΝ. 4180 δὰ ΔΙΛο αν Ὀθθὴ 
Ρτγοραγεὰ ἔογ ὉΥ ΠΤῚ37 διά ἀλροα (νεσ. 4. Το 

ἀδϑοῦ ρΕΪ ΟΠ. ΠΟῪ ἈΡΡ] 65 ἴο ἴμ6 ἤοςϊκ, ποῦ ἴο δ ηρ]6 
ΔΏΘΕΡ ΙΏΘΓΕΪΥ. Το Βτοὶ ΠΟΌΣΙ Ηθηρδῦ. ἀπ άοτ- 

δίδπαβ οἵ {Π6 ἱπίογηδὶ ἀἰββοϊα ίοη οὗ [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ, ἰῃ 
δοῃθοη ᾳ6η06 οὗ ΜΒ ΐοΝ [6 ρον γ οἵ τϑϑιϑίμ Μψὰ8 
Ἰοϑὺ ἰπ τὸ ἴο ἰποθ6 ψιποὰῦ ; [Ὧ6 δϑοοῃὰ ἢδ 
τπηἀογϑίδη 8 οἵ ἴῃ6 οχ]θ. Βοίῃ δχργοββίοῃβ, ΠΟ - 
ΘΥΟΣ, γα [ἸΠἀδιηδη δ }} 7 Π6 βατηθ. ἮΝ 6 ἢ [8γ86] ἸΥἃ8 
νοΐ ᾿6]4 ἰοροῖθεσ ἴῃ [6 πᾶπιθ οὗ δ ονδὴ ὑπσουσῃ 
{86 τὨδοογαῖίο οβῆσθβ, ῃ6 βοδιϊζοσίησ, [86 βοΐ. 
Αὐαἀοππιοπί, δῃὰ Βυγτοη 6. ἴο [Π6 ΜΟΓΙΑ]Υ͂ ΡΟΊΤΟΓΒ 
ἈῸῺῸΒ ἴπ0 παδίιγαϊὶ, ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ σΘΟὨΞΘΑ]ΌΘΩΩΘ.--- Ἴν ἢ 

ὗϑο, ἔτοτι [86 τυδηῖ, {π6 πΠοπ-Ἔχ  δύθῃσα οὗ 8 81:6}- 

Ὠοτὰ ; Ὀοοαῦθα πὸ Βῃορμβοσὰ ψ8Ὸ μλὰ ἀἰβομαγροά 
᾿νἷ8 ἀσγ δοοογάϊηρ ἴο δ18 οὔ 6 πᾶβ {6 γ8 ; ΘΟΙΏΡ. 
Φατ. χ. 21 ; Ζθον. χ. 2; Μαῖ!. ἰχ. 86. [Ιῃ δομβθ- 
φύεηοο οὗ ἔδιε ϑοαϊοσίηρ οὗ ἴη6 ἢοοὶο---ἰ 8. ἢγδὶ 
οὗ 4}1---(ΒοῪ Ὀδολῖης ἰοοὰ ἴο [1886 παίΐουβ σουπὰ 
δὺοαΐ; 86 οὐδοῦ ---δηὰ οὐ ἐμιὶ8 δοοοιηΐ 18 

ΠΟΛΏΣΓΙ. τεροδίοα---ονοσίοοῖς ἔμβοτα ἕο {86 []] ἴῃ 
τῳ οὶ 

ἐποῖτ δἰαῖο οἵ οχὶ θ---88 ὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἴῃ ἐπ ἔθῃ 
ἘΠ ΌΕΒ, 50 ΠΟ 90 ἰῃ δυάαϊι, 88 8βοὺ ἴουττἢ ἰὴ ΥΕΣ. 
6. (Ναυπι. χχν]!. 17 ; 1 Κίηρε χχιὶ. 17; Φοη χ, 
12.) Τ]6 τοργοϑοηϊαϊίοῃ 'ἴῃ ἰδθ ἱπὰ Βῃοιυ]ά 
Ῥἰδί]γ Ὀ6 πη ογείοοα 88 6 ηνἱοΐοτα] ἀοἰ ποδιίοη ; 
8ὸ πεῖ : ΡΟᾺ ἐῃ8 Ψ80]6 ἴδοϑ οὗ (10 οασγίδ, ὈΥ 
ἩΠΙΘΝ [6 ῥγθοριϊ πη : ὌΡΟὰ 41} τιοτππίδίηδ, 
διὰ: ὌΡΟΣ ΘΟΥΘΥῪ δἰ ρἢ 11, Τὰν Ὀ6 τομαγἀοὰ 
85 Ἰσον ἢ ἰορεῖδογ, τηῦδὲ ὈΆ ἴδκεη [0 τϑδῃ ηοΐ 
ἴδον οὐσ ἰδπα, 85 δόὴθ δᾶνα ἱπουρῃξ (ΤΉΕΟ- 
ῬΟΒΕΤ), νἱεπίηρ ἰδ ἴῃ οοπηροίίοη αἰ [86 
Βοαῖμοι οσβΐρ ρῥγαοάθοά ἴμογο, Ὀὰὺ αἷ8ὸ (Π6 
δα Ὦ, πὶτποῦῦ τοίεσοηοο ἴο μοδίμοη απ 8. ΤῈΘ 
δἘδ,ὁ2δνν, Βονονοσ, βῃοῦὰἃ Ὅθ0 ἀϊδιϊηρσυ δηθὰ ἴγοιῃ 

ἍΝ) [δῇ ἰ6, [86 ““ττδηάοείης " ἴγουΣ ἔπα “ὁ βοδῖ- 

τοτῖησ "] 8πὰ ροββί θυ, ὑμογοίοτθ, [ἢ μϑα μθηϊζίης 
“βάν "δι ἀπά {86 μυπίβῃτηθηξ ῬΟΓΠΘ ἀπιοπρ (ἢ6 
ΘΒ ΘΟ ἸΠΑΥ͂ Ὅ6 ἱπάϊοαϊοά. ΤΏΘ τοροδαίεὰ δηὰ 
δ ἢ αΞἰζοῦ ἹΗ͂Υ ἤοοὶς ῬΓΟΡαΓῸδ ἴοσ ἔπε γοβο]υ ἢ 8 
οἵ Φειοναῖ ὑπαὶ [Ὁ] ον. ΤΟ ὈδίὨρΡ̓ ΠΟΠπα ἴο 
86Ά10}} 18 Ἔχῃρ]αἰποα ὈΥ [Π6 ἔηέίεοιηε : κ 6ΟΔ11586 
ἴδεγο πδϑ ΠῸ ββθρβογὰ, "ἡ ὕροῃ Ψ᾽γῈ δπὰ 03. 

866 δί οἷ. [Π]. 18. Αὐοοογαϊηρ ἴο Ἠδν., Ψ᾽γΞ εἰρ- 

Ϊβ68 ἴο ἱπαυΐτο γί οΣ, ὕο Βοαυοἢ [Ὁσ, ἴο ΘΟ  ΟΓῚ 
ΟὨΘ᾽8 86} δρουΐῖ, ΜὮΠ6 ΟἿὮὉ3 δία ἤθ8 ἔπ6 ϑϑοκίηρ 

ἴος Ὧϊο }οβ.---ὕοτ. 7. ΤΈΏΘΟΤΟ ἰδ ποῦν, ὁ {δ στουπὰ 

οἵ 86} απ Αἰ ὉΠ Ὁ] Π688 ὕο ἀπέγ, Ῥτοποιποθὰ [86 
“ΜΘ οὗὨ ν6Γ. 2, ἀπάδν ἴῃ ἴοιτη οἵ μοαγίηρ [89 
Μοτγὰ οὗ Φεμοόνδῇ. ---Ἶογ. 8, ΤῊΘ ΤΏΔΠΏΘΥ οἵ ὕγο- 
οοράϊησ, ΠΟΥΘΥΟΓ, 48 ΘΟΙΠΙΊΟΗΪΥ Ὑ1Ὲ Ἑξοκίοὶ, 18 
ἢγεϊ οἵ 4]} ἴῃ ἴο Τοῆθασϑο ὑπὸ χυλ]οὺ οἵ {0 
ὅμ0Ρ Θυι18, ἃπα 80 ἴο γϑϑατηθ [86 οἴδγρο πα ἴ}0 
ἤοςκ, ΜΉΘ Φο ονδ δὰ οομηπιτῖει ἰο [{686 
ΒΒΘΡΙοΓά8 ἃ8 Ηἰβ ονῃ, μβαὰ Ὅδθῃ Δ ΚΘῺ ΑἸΥᾺΥ ὈΥ͂ 
116 γα μοῦ, δῖνϑυ ἪΡ ἴο 1Π6 δίγαῃοτ, ἵὰγποα 
ἰπἴο ἃ ““Ῥουοίγ,"---α σοῃίτγαβῦ οἵ 816} ἃ Κἰπά {Πα 
811, ἴῃ ἃ ΠΙΔΏΠΟΓ, 68 βαϊὰ Ὁ. 10. Α ῬΓΘΥ͂ 18 ὨΊΟΙΘ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἀεῇηρα ὈΥ͂ : ὉΣ ζοοα, Δρτθοϑ Ὁ] ἴο γῸΓ. ὅ ; 
8Π4 ἴΠ6 ΘΧργοββῖ 0: ὈΘΟΔΌΔΘ 616 Ἧῶ8 0 βῇθρ- 
Βοχὰ, δου νϑσ. 6, 18 οσ ῥ]αἰ πὰ ὈΥ͂: βᾶνθ ποὺ δου ῃϊ 
δον ΜῪ δοοῖς---Τοῖ. θ. ΤῸ18 γνογβο, χὰ ἰἢθ 
ἐπθγϑίοσθ, τθηθν 8 ἴμ6 ἀοιμδὰ οἡ {116 ΒΘ ρῃοτὰβ 
(νοῦ. 7).--ἤογ. 10. μιὰ οἵ "ΝΠ 6 Βα γ9 

"75: ΟΝ ΠΣ, δῃά 2) ἰμβίοθδὰ οἵ νὸ δὲξ.- 

Οἷ. χὶϊὶ. 20, 8. --- Ἢ, δος ο5818. ἴο “εὐ, 
"τς 2 

ἩΥ. Οὐπιρ. εἰ. χχχὶϊ, 8; Ζθοδ. ἰχ. 16.---Τ 0 

βοοκ ταδὶ Ὀ6 ἀοιηδηαοὰ οἵ ἐδο οἰ οἶα}8, δηὰ {1656 
τηιὰθ ἴο 66836--- 0} ψὰ8 [6110 ὰ ἃρ ἴο 1ἢ8 
{ἰπ6 οὗ ΟΠ; τῖϑι, ἈΝ ΌΣ γοίθγομοα ἴο [116 ἥοςοϊ, βς ἢ 

ἃ ΒΟΕΙΚΙΠΡ ἰδ 4 ἀο]ἑγόσαηοο ὐ χη), {πη} 1} 0 [Ὁ ΣΤΥ 

[)6 ομαγδοῖου οἵ 86 Βιθρῆογάβ ; δῃὰ Ὀδοδῦϑα [ἢ0 
οἰγοαπηϑίδῃςα οὗ ὑμοὶγ Τροαϊηρ ὑμοιλβοῖνεβ σῸ68 
ἱπητ θα ϊδίον Ὀοΐοτγο, ἣν ΒΙοἢ ρμολῃΐβ ὈΔῸκ ἴο νοῦ. 8, 

ὈΠΒΌ 8 Ῥυΐ ἱπδίοθα οἵ Ὁ»). διὰ ἜΑ Ν.Ὁ) 

ἔοττηβ [ἢ ῬΆγᾺ 1101 ἴο Ὁ ΔΝΝ ἫΝ ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ͂ 

αδοὰ (οἷν. χἑϊ!, 21). ᾿ 

γοῖβ. 11- 22. ὕελουαΐ ἵη, Ηΐ δ)ιορλεγὰ Τεπάον- 
η688 ἰουαγτά πὰ δίοοξ. 

Ὑαγ. 11. Τῇ ΐβ σοσθθ στουπᾶβ (ΕὉΣ) (6 πρρας 
οἵ ἴῃ ρμαϑῦ χοϊδίίοῃ οἵ βῃδρῃογά δπὰ ἤοοϊκ (τους 
86. 4}}-- οχργεββῖνθ Ῥθῦβοῃδὶ δὰ ἀϊίοη : ν) 58 2), 

ψΙ οἷ 110 ΤΑΓΡΌΠπι ὅοπδ. τοημάογα ὈΥ͂ : “}86}1ο]ὰ, 1 
Ψ01}1 τωδη οϑί ηγϑοῖζ." ΑΒ ἴὖ ἱξ βαϊὰ 1) Φοδηῃ ἱ. 
10 84.: “ΗΕδ νν88 ἴῃ (16 σου], διηάϑ “" ἢ] 6 ΟἈΤὴΘ 
πηΐο Ηἰβ ονῃ.᾿" ---ἰ βοοϑῖὶς ἴὸσ ΜῪ δοΟΚ, ἃ σοηῃίχαβὶ 
ἴο : “ΤΏοΓΟ 18 ΠΟΠ6 ὑπαῦ βϑοκοίἢῃ [οτ,᾿ ἴῃ νου, θ, 
δηῃὰ ἰο : “ΤΟΥ͂ ἢανθ ποῖ βοιρῃϊ ἴον, ἴῃ γὙϑσ. 8. 
[πδἰοδὰ οἵ ΨὍΞ, ἈονΘΥΟΣ, ἴμθτθ βίη ἀβ {1Π|6 σλοτθ 

ἱπνασὰ ἼΡ3, ἱπδρϑοῖ, οοπβίἀθγ, ΟΥ̓ τρθϑηβ οἵ 

ΜΉ ΐΟἢ ἴἢ6 [0] οί οχρδαηβίοη ἰ8 ἰηϊτοάτορα, 
ὙΔ1Ὸἢ 48 ταβρθοὶ ὀχυϊυβίνεὶΥ ἴο ἐμ ἤσοκ,.--- 
“41:0 ΘΟΙΩΙΙΌΙΙΥ, Οἢ ῬὮΟΒΘ ῬΓεβογναίϊ ἢ ΟΥ̓ ΤΥ- 
τϊηρ ἀορθηαβ᾽᾿ (ΕἸἸΥΑΧΌ).---Ἴ ἐσ, 12. ΤΉΟΓΘ τησϑὶ 
Ὀδ ἐξ ὲ ἱπβροοϊίοῃ (ΟΕΒΕΝ. : ῬΓΟΡΘΙΥ, Ατσατὰ. ἰηΐ. 
ΡοΘ]) οὗ 4 βδ6 : Φόβον Μ1}} ἱμπογοΐοσθ 
ἀΐἴβοονεσ Ηΐτη8617 ποῖ ΟΠΪΥ͂ 88 ἀνῤνυβῶν ὙΓΠ086 
Ῥτοργί ὐοσβῃρ 8 οὗ δῃοῦμον Κὶπα, Ὀὰΐ Βροο Α}}ν 88 
ΒΏΘΡΒοσὰ, ψ Ὠ]ο ἢ Ηθ ΥΟΔ]]Υ ἰ8, ἴῃ σοπίγαβὶ ἴὸ (ἢ 9 
ΤΏΘΓΟΙΥῪ (ἰςῸ}} 8 ΟΠ οἶ4]8, ὩΔΥ͂, 85 1 Ηδ δ]οπὸ 6 τὸ 
ΒΒΘΡονὰ (ΝΡ 8. χχί!.). Ἡδηοθ δ]8δὸ ὙἽἹΨ, ὙΠ ΘΓ [ὉΓ- 

ΤΩΘΥ ἐμοῖο 88 Ἰδδν ; ὁοΩΡ. Φ6γ. χα, 17 (188. 

χ]. 11; δον. χχχὶ. 10. [κὸ χν. 4).--ἴὰ [86 ὅδ Υ 
τὲ ὯΘ ἐδ διωοημεὶ ᾿ΐθ ΠοοκΚ ἀοβογ.} 68 τῆοτο (Ὁ]}Υ 
ναὶ 8 ᾿ππρ]|164 ἰῃ ἴθ Ὀτίοῖ το ἢ Θπουμοῖο 
διὰ βἰσηϊβοβηΐ : ““ ΒΟΠ0]4,1,1,᾽ οἵ νου. ὄ 1]. ΤῊΘ 
δορὶ οὐ ΔΊΣ Β5 ἴο Ἰλεέν ἱπαϊοδίθβ [Π6 ἀβϑυπηθα 60}- 

ἀϊξίοη, Βοναναῦ παιοῖ, 88 8 ὁμαγαοίογίβεῖο δρροαὶ- 
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ἐΐοι, 1115 αὐ νασίδηοθ ΣῊ [86 τηϑδηϊηρ δΔη ἃ πα[Γ6 
οἴ ἃ ἤοοϊ. Ομ ἢδ8 ἴο {πὶπὶς οὗ 86 ἀαγ {πδΐ 800- 
6668 ἃ ποοίῃγ8] βίογπι δῃὰ ἰθιηροϑβί, δῃηά 41] [8 
ἀδληροΙΒ γι βίπρ' ἔσο Ὑ11ἃ Ὀοαβίϑ, εἷς., ᾿ Ώ6η, ΕΣ 

ἀν οομο Βαὰ ἰπ 8 ὈΟΑΥ͂ ὑτονϑὰ 
᾿ἰπ5, ΠΟ αὖ Ἰδηρὶ ὉΠ6 ὕπ0 

ὑπαῦ (116 8615 
[αὐ Ὁ 1688 ἴο {πε Ὶὶ, 68 
Βιθρίιογὰ οἵἩ (με ἤοοῖκς ῥγθϑεπίϑ ἈΪΠ)8611. 80 {δαΐ : 
““1ὴ [Π6 ἀδγ παῖ ἢθ6 15 διηοηρβί 18 ΠοΟῖς,᾽" ον]- 
ἀΘὨὮΥ [ΌΥΤῚ8 ἃ οοη Γαδ ἴο : [89 ἀδΥ οὗὨ οἸοπὰ δρᾷ 
ΔΎ ΘΕ6, αὖ (}6 οΟΪοβα οὗ [16 σϑῖβθ; ἡ Ὡ1Ο ψογὰβ 
τὺ, ἔβθγθίοσο, ΤΩ ΤΟΡΘΓΥ σοπποοῖεα ὈΥ ΗΙ Σὶν 
(Κι1Ὲ}Ὲ.}, 1 δὴ Δ] Ππιϑίοη ἴο οἢ. χχχ. 8, 
21, δὶ ΘΒρθοὶα]]}γ ἴο Ψ06] 11. 2, ΜΠ : δπὰ ΔΩ τοὶ 

ἐμϑιὰ ᾧ Πν). ΕὸΣ ἰὰθ ἀδΥ “οἵ οἷουα δπὰ 

ΔΙΚΉ 688" ὦν. σοι ἱπαίίοη οἵ “οἱοιιὰ ̓"᾿ διὰ 

ἀδυ 688, ᾿γοΐ δὲ ΌΥ ἃ Ὠτοσίηρς ἰοροῖθμοῦ οἵ 

ἣν διὰ δρής, Ὀυύὺὺ 8ὴῃ οχιομηἀοά ἴοσμι, 11ϊκ0 ΟΞ. 

ΓΥΝΝ 83), 88 6590 [6 ἀοτίνα 08 οἵ ἐμι6 ζογῃχα]α 

ἔτοσῃ ἴο Ἰανγρίνίπρ ου ϑἰπαὶ (Ὀδαΐ, ἱν. 11; ΗΘ. 
χὶϊ. 18) τιϊραῦ ᾿πάϊοαῖΐα, 18 ποῖ 86 ἀδΥ οὗ αοά᾿ 8 
᾿ππθ οὶ ὙΡΟῺ 4}} ἴῃ Ἠραίῃθη---Α150, ποῦ “ὁ 188 

Βῃονοσα οὗ 6 ὈΠΓΝ οὗ ἃ Ὀοίίαον {1πη6,᾽"} ἋΣ 
85 Εννα] ἃ 

ἴο [ἢ 
ὈΥ ἐπ6 ἱπβίτι θη  Ὑ οὗἨ ὅπ ὨοδίΒ θη. 

Ῥτεοβθαϊηρ' το] αὔϊνα ο]δῸ89 “5 Υλδ, 8 ΘΟ ὨΘΟοἢ 

ὙΠ ΙΟΝ 18. Ὁ50.8].--- 6 γεβουΐησ, ἀο γοσίηρ οὐ οὗ, 
ἩΒΠΘΓΘΌΥ ὑπ ἰηβροοίΐοη οὗ [89 δοοϊκ δοοοι 8868 
μ6 Κιπὰ οὗ βαϊγαύΐζοη ἱπϊοαϊθα, ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟΘ. ἴῃ 
186 βΘΠΘΓΑΙ : ἃ ἀδΏ ΖΘΤΟΙΒ ΡΟΒΙ τΙΟῊ, --- ἰἢ ῬΑΓ ΙΟ]ΔΣ : 
ἱπυρτβοημηθηΐ, βογνίτιι16, Ορρτγοββῖο, ΕΥΤΆΠΗΥ, 
εἴο. ΤΙιαῦ ἰὑ ν͵ὰβ ἴο Ὀ6 ουΐ οὗ 8411 [6 Ρ]δοθδ, 
εἴο., Ὀεβίάο8 Ὀοὶηρ ἰπ δοοογάδμοι ψἱτἢ [86 Ργοοθα- 
ἱῃρ ἤρυγο (γαγ. 6), δυΐῖϑε8 ἔγοϊῃ Π6 ἴοστῃ οὗ [ἢ6 
ΒΔ νου, Ὑ Ώ]ΟὮ ἰδ ΓΣΕργοθοη θα 88 ὈΥΪΙΔΔΓΙΥ 8 
ἔπ ὙΠΠῚΡ (ἢ. χχυ]ιὶ. 25), Ἔβρθοΐδ] Υ ἃ Ὀτὶηρίηρ 

οἷ ουῦ οὗ 6χΧ:]6 ἴο [16 Ἰδηὰ οὗἨ [Π6 1 ὨοΙηθ, 88 ἰβ8 
ΒΟ η ἴῃ ὙοΥ, 18 (Εχ. νἱ. 6, νἱῖ. 4, δ᾽; Αοἰβ 1]. 
9-11). ΟὐμΡ. 8150 ἊἽἢ. χί. 17; Φοδῃ χὶ. ὅ2. Βιυῖ 
δὺ ἴῃ 8βᾶπ|6 (ἴη6, 88 Ηδηρβῖ. [88 861, “"οἴ μου 
οἰοτίουβ χἰδίβ ἀηὰ Ὀδμοβίθ, πο, Ὠοννόνου, 4]] 
που ἰογσνασὰ ἴὸ [86 ἴσιο [Ὁ] Β]τηθηἴ, πὰ ςΔ]]οα 
ΟΥΙΝ ἀεβῖσο ἴον ἰΐ,᾽) ἀγὸ ἰηάἀϊοαϊοά Ὁγ : δῃᾷ ἔθοὰ 
ἴδοι (Ὁ 3). ---ΟἈ. νἱ. 2, 8.---Α"ὰ ἐπ 811} ἐδ 

ἀποιηρα οἵ ἔδο Ἰδπὰ ἀγα, Ῥτίταατῖν, 811 [86 γατίϑ 
δαδρίοα ἴον οδουραύϊο, ἴοσ ἱῃ μα Ὁ ρ ; παρ 
ποὶ γηνα, ΠΟ ΘΥΘΙ, μδγΘ ἃ ἔδσί μοῦ 10 ΌΓΘΠΟΘ 1---- 

Ὕον, 14. ΑἸὮ οΧΡΙΔηδίϊο ἰβ ἤοΙΘ ρίνοῃ οὗ {ῃ6 
“Τρ την ᾿ ΌΥ Φοῆονδῃ νἰἢ τομαγὰ ἴο ὕπ6 ἴσο Γ 
(Π} 2), ἴο ψΒ]Ο ἢ. αἸδὸ ὉΠ) ΘΟΥΤΟΒΡΟΒΑ͂Β, Ὀαυΐ, δἱ 

1116 Βα {ἰπηθ, τ} Τοίδγθποα ἴο Ἰδΐτβ, γοροϑίῃην, 
τοϑίϊηρ, ἀνθ }]1ηρ. [Ὁ 1168, Ὀοβίἀθβ, ἱπ ὑ86 Τρ 
ἰῖ86} τΠδὺ [η9 Ραβίῃγο στουμὰ νψ88, δὖ 1:6 βδτὴβ 
Εἰπηθ, ἃ ᾿αὶγ ἀπα τ βΕη-Ῥ]δοο, (018, Ῥ8, χχὶϊὶ. ; 
ϑοηρ ἰ. 7. -- ὮΙ. ΤἼΠ2}» ῬΕΊΜΙΡΡΒΟΝ : “ἜΡΟΩ 

ἐμ τηονηἰαΐηβ οὗ [86 οὶ οἵ 5186] ; ̓᾿ σΟΤΩΡ. δὲ 
ΟἈ. χνὶϊ. 28, χχ. 40.---ἡεν. 156. Α Ὀτϊηρίης ἰο- 
βεῖμεῦ οἵ ψηδὺ ἢ68 Ῥθθῃ βαϊὰ ἴῃ Ὀοΐῃ τεβρθοίβ ; 
ΘΟΙῚΡ. οἢ ῬηἼ, οὗ, χχῖχ. 8; 8. χχὶϊὶ, 

γον. 16. Αἢ δχρ]δηδέίοη 18 ἤθτθ ρίνϑη, δηὰ ἰῃ 
οομίγαϑὲ ἴὸ [6 ἀοπουμπορὰ αι ΓΒ] ΘΒΆΠΟΑΑ (νοῦ. 4) οὗ 

Ῥυΐϊθ 1ἴ, σομηθοῦη {ΠπΠ6 ΘΧΡΓΟΒΒίοη 
ὙΠ νοῦ, 18, θα [06 ἀδγ οὗ ἴῃ αἰδρογβίοῃ, οὗ 
ΗΒ ῬθορΪο,---ἰμα. ῬΌΠΙΒῃηθηῦ ὙΒΐοἢ, δοοογάϊης 

ἘΣ οὐ Οαοα ἔϊοπι δ᾽ δὶ, θεῖ} }} ἐῆθση 
Αο- 

οοσάϊηρν, ΓΝ 3. ὈΘΙοηρβ ἴο ὅπ ἐπηπηθ αὕοὶν 

“6. ΒΤΟ ρ,᾿ ΟΥ ΒΌΘΝ κὸ (οαΐ. χχχίὶϊ. 1δ). 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ἴμοβοὸ γο δά ΗἰΓΠοσίο 6] ἃ ἐπ6 5Βορβμοχιὶ-οὔῆοο, 
οὗ [86 “(66 ν᾽ 8 ὑπαΐ 8 πηἀογϑιοοα ὉΥ Φο ον ἢ, 
οὗ ἃ τ Ό6ἢ ΤΩΟΓΘ ἱπίογηδὶ πδίσο, δπ ἃ ἱπάφοα πὶ ἢ 
Δ ΕΥΘ ἰο Τρῆξ δὰ τἰρ!ιθοιιθμοβα, 45. [ἢ ο0.- 
ἰγαϑῦ ἴῃ ΒΕΧΌΠΩ δηθὰ δύγοη ίμθῃ (οοΙαρ. ἔογ ἰμαΐ 
λκς χχὶϊ. 82) τηΔῪ οὗἁ 1186]{ ᾿πάϊσαία, θα 45 ἐμ 
ΜΟΓάΒ: ἱ Ὑ1] ἰοοᾶα Ὁ τ ἡυάρτηθαΐ, μὰ Ὀ6- 
Ἴοης ἀοαθέ, δὰ [ἢ 56ε41|8] Βονβ, {π᾿ ἐεθα πρ ΝΥ 
Θμονδ 18 8180 8 ἱπάψιῃρ, ν᾿ ἢ ἀσε8 ποῖ πιδδῃ 

ΒΙΙΏΡΙΥ ἃ τρις ἀθα]ην, ΟΥ ὑγοαϊμηθπὶ Δοσον  πρ ἴο 
τρσῃῦ ἀπὰ Θψυ δυῦ ἸΏ νΟΙγ ΘΒ, 88 Μ͵ΟΛ 8}}]} 5866, 8 
ΒΟΡΑΓΑ]ΙΟΏ. 18 ἱπιάρτοαθηΐ 15 50 οἱ ΠΕΥ οχ- 
ΡΙαίποα ὈΥ ἴδε: Σ ν|}}} ἀθοίσου (ΣΝ) -- 3. 

ΧΧΧΥΪΙ. 88 ; ΘΟΙΏΡ. 4180 οἷ. χὶν. 9; [μπ|16 ἱ. δ1, 52. 
ΤῸ ΤΟ Ϊ68] ΓΌτη ρίνϑῃ [0 1}}6 ΠΣ) (6 ΘΒ χ ἀο68 

ποῦ το]αΐθ ἴο 180 ΠΟΟΚῚ ΤΩΔΥῪ δα ϑ.γ Ὀ6 ππαογϑιοοά 
ἴγοτῃ [88 Υἱ81}}]6 δι 6818 ἴο πὸ: ““δηὰ ν 1} 
τίσουτ Βᾶνθ γα ταϊοὰ ὑἤθιη, ἀπὰ ἢ ορρτθεϑίοι, " 
ἴῃ ὙΟΙ. 4; ΟΘΟΙΩΡ. 8180 μ6 ἀἰδεϊποοη Ὀοΐνεθη 
ΓΟΒΠ διὰ ΠΡΙΠΠ ἰὼ [.8 ΘΟΙΒΡΑΙβου ἩΠ1Ὲ ΠΝΣΞΠ 

ἴῃ νϑῦ. 8. ΤῊ Ομ άδθ ῬΆΓΑΡσαβΘ ἰῃτογργεῖβ: 
“ὁ ροάϊοβθ δῃὰ εἰπηοτδ, ἡ 116 {μ6 Ὑαὶρ. ὕσαμλ- 
Ἰαῖθ8 : οσμϑέοαΐαηι, ΔΒ ἀοο68 μα ΠΣ αἰθο, δ5 1 1 δὰ 
ϑιοοὰ Ἴῦ. Οὐμρ. δἷοο Κονυ. 1. 27; β. 1]. 9. 

γοσ. 17. Α8. 8 οοῃβιιηδίοη οἵ ἰδθ 8686 μὰς 
ὍΡΟΙ ἴΠ6 ]αβὲ μαι οἵ νοτ. 16, [118 τόσβα ἰηΐγος 
ἀυοεβ ὈΥ͂ ΔΥ οὗ οοπίταβ᾽ ἔπε (Τοιπαἰηϊ ἢ) ἥσοκ : 
Απα γο, ΜῪ Ποοῖκ. Τ]ιῈ οβ]οΐα}8 ἃ Γὰ ἀἰγχὶ νοῦ. 10 
αἰβομβαγροὰ διὰ ροῃθ ; {116 ῬΘΥΒΟῚ8 ΘΟΠΟΟΓΙΘΑ οὁ8Π 
ὑβογθίοσθ ΟὨ]Υ͂ σοι ἰῃΐο σομῃβίογαίϊΐομ δοσοσάϊῃρ, 
ἴο ΤΠποὶγ Ῥϑβοῦδὶ α0}}{168, ποῖ δοοοσαϊηρ ἴο ἐπεὶ γ 
οἴδιοῖα] τκ ; ΘΟΠΒΘ] ΘΠΑ]Υ, 88. 016 Β[ΘΘΡ ΤΟΤΕΪΥ 
τ δηοίῃοῦ, ἰὴ ΟἿΒΘΡ ΟΤάβ, 88 “Γδὲ " δπᾶ 

Ηδεποθ 
1ῃ6 : ΒΟΒΟΙ]ὰ, 1 ᾿πάκχο Ὀϑύνψϑϑε βῆθορ δια δῆϑοϑρ, 
ἜΧΡ]αἰμβ ἴπ6: “ἰη ἡπάρστηρμν," οἵ νὲσ. 16 δ ἃ 
Ἰυαρταθηῦ Ὀδῦνγθθῃ 016 ᾿(ληἀ οὗ 5.66} δῃᾷ δποίῖμοῦ, 
᾿νε] τη Ῥ618 οὗ ἐμα ὅοοκ ; ἱμοτοίοσο, ἐμδὲ 

πὸ ΟΧΡΓ68868 ἴπ6 1014] βορασζαϊϊου ἴῃ σοραγὰ 

ἴο ἔδοβὸ ῬΙΟΥΪΟΙΒΙΥ͂ πατηοα ἴδὶ δηὴ βίτοῃνσ, δηὰ 

ὈΣΉΡΙΡΡῚ (ἼΤν, ἴο ὌΣρθ, Ῥυβὰ; ἰμο 6-οδῖ 

ἜΡΙΝ. ῬΓΟΡΘΕΙΥ : “ΡΌΒΒοσ ᾽) ον 18. Δ ΘὨΐατρ- 

ΠΙΤΖΙΟ : ““ραῖηβὲ [86 ΤἈΠῚ 
δΔηἃ ἰῃ6 Β6- ροαΐβ. Βοβίάθ 6 Ῥυβδίηρ δηπὰ 
Ὀγοβϑίησ (ὑοῦ. 21) ἔποσο δοιπαὰβ ἀἰϑι ον ἐογ ἢ 
ἔπ Ἰεδάϊηρ ἀπά συϊάϊηρ; οἵ ἐδι6 ἤοοκ ; 8ὸ ἐδιαῖ τὴ 
ΟἷάοΥ Θχροβιῦουβ ΤΟΙῈ τἰρῦ ἴῃ ὑπϊηκίηρ οὗ [80 
ΒΠΘΡΠΟΤβ ἰῃ γοσ, 2, τοῦ ποῖ ἱπ {πὶ ἙΠδσδοῖογ, 
Ὀαϊ ΒΙΠΙΡῚΥ 88 ᾿πάϊν: 10 818. (48, ἴῃ δῃοῖποῦ γὸ- 
Βρϑοῖ οογίδί]Υ, [86 ϑεγυδηΐ οἵ δθβουδῃ, τ 6 Β6- 
ἸΙνΟΙΟΓ, 8 ΤΟργοβοηθα 88 ἃ ΒΏΘΟΡ, 88 ἃ Ἰδτηῦ (186. 
1]. 7), 8ο ἐπ ἘΖοὶκῖθὶ ἀτο [86 ἀδβίγουοβ)ἡ Τδο δὶ 
πὰ πε Βίσοηνδ, διοηρ [8 ΒῆΘΟΡ ὅτ ἐδβογείοτθ 
τοραταθα 48 ἴθ 106 σῶπὴβ δηὰ ἢὸ- ροδῖϑ, δηὰ 
Ῥὶδοοὰ οἡ 1.16 ομδ βἰ46---ἰῃθ βπδίο, ἐΒοσοΐοσε, 
ποῖ αὐ 8}1 80 αἰββίσω αν ἴο τὺ ἴῃ Μαδίῖ. χχυ. 82, 
8ἃ8 Κοὶ] τοροαΐβ αἴξος Ηἰϊζίσ, ὙΠῸ ἸΔΘΓΟΙΥ ρσὶνοδ 
115 οχρ δηδίοι : “ Φ]16 βεραγαϊΐοι οὗ πὸ βῆθορ 
ἴγομι ἴ6 ροαΐίβ ἰῇ Μαίξ. χχυ. ὃδ2 Ἀ85 ποίδίην 
ἴο ἀο Βοτο." 45 Ὀοϊοηρσίηρ ἴο ἴΠπ|ὸ 5ῆθθῃ - ἥοςϊο, 
ἢα-ροαῖβ δῃἃ σϑιηϑ ἃ. αἶβο, ἴῃ [6 βἜΠΘΤΑΙ 5686, 
ΒΏΘΕΡ (8141 οϑι 16), δηὰ ΠΟΥ δ΄ ἜΧΡΓΟΘΒΙΚ 80 
(8110 ἴῃ [6 οτὰβ : ““ θοῦ ΘΘ ἢ 8.166 0 δὰ 586 Ρ ἢ; 
πὶ ἀπαουθιοα!ν ΒΡ αῃὰ 5ῆθορ (τεῦ. 20) [οστηβ 

ἱῃρ ΔρΡοβι[[ο0ῃ. 

ἃ ἀἰφεϊποῦζοη, παι οἰ Υ, {μαὉ (πο86 Ψ Οἢ ΦοΒον δὴ 
ἀραἰσυείοϑ Ηΐξβ ΔγΘ ποῖ κ6 [μ6 πο-ροδῖβ δῃ!ὰ σϑζῃβ, 
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ἴτοπι ψ ϊο ἢ Ηο βοῖβ (Π6πὶ ἀρατί. ΤΈΏΘΥ δγὰ 66 Σ- 
ΤΑΙ ΗΥ ποῖ, 88 ΘΧΟΘ]]ΘΠΌΥ τοϊπαγκοὰ ὉΥ ΚΙ οἰοία, 
““ Ταργοϑϑηϊοα δ8 ἴ86 τἱριύδουβ ἀμ ἱπηοςεηΐ, Ὀαὶ 
ΚὮΘΥ 81ὸ οδϊεὰ [86 δἰγαγοα, [86 ἀσίνθῃ ἀὐαν, 1890 
πουπάρά, 186 προς : Ὀὰ ΠΟΥ ἀγα ἴη8 ρῬϑηϊθηΐ, 
“«ἢο ἤθᾶγ ἴῃς νοῖΐοα οὗ 04 : ἐπογοίοσο ν}} Ηδ ἤτνϑι 
βεοῖς ἴδεοῖα, δηὰ Ὀγίηρ ἴθθπι ὕδοκ, αμὰ ἢθα] δῃὰ 
δἰ σθησίμοη απ, Ὀαΐ αἴξοσσατὰ 8 8180 571}}} γϑάθϑιῃ 
θοαὶ ἴγοιὰ [ἢ 6 ΟΡΡΓΕΒΒΊΟἢ8 Θὰ [86 οἴοτθ, 186 
μιο-μοαῖϑ, δνὸ θχοσοὶβοὰ μοὶ ἔμοι.᾿Ὁ ΑΟΟΟΡΑΪΏΡ 
1ο ΗΖ, ἔπο8ὸ Ἰαΐζευ ἀὸ πὶ} [Π6 ἔα δηὰ [Π6 
δἴτσοης “186 τἱοἢ δηᾶ π00]6, ψἢο ἴῃ ταληϊζο]ὰ 
ὙΓΑΥ8 τοδὶ ἔγοια ἴθ τη ὉΪ]6 ΌΥ ἴοτος δηά ΤΙ ΘΖΟΌΓ 
τοῖν που ]γ χοοά8.᾽ Βυΐ ΚΙ) οἴοίι ααἰΐα γι Ε]γ: 
4“ ῬΟῸΓ πὴ οδῃ ͵.8[ 88 Ὑ611 Ὀ6 ἃ ᾿6-ζοδῦ ἃ8 ἃ 
τὶ οἷ πδὴ ἃ 886." ΟἾΪΥῪ σὶῦ [Π6 ῬΟΟΓ τα 18 
ΒΡἤΕΓα 18 ΨΟΤῪ ἰτϊοὰ ; ὙΏ116 ἴοτ [ῃ6 στο δηὰ 
ΒΟΡΪ6, ΡΟΣ δηὰ [86 τὶρινῦ ἴο ΘΧΟγοΐβα ἰΐ δἱῦ ὉΡΟῚ 
1.:86 ὙΟΙΥ τἰπι οὐὁὨἨ {λοὶγ οσδὰϊθ.1. Τμὸ “" τορῦδε 
ΚπΙβυ δ 848 Ησηρδῖ. 64}}8 ἴθ, Δ΄Θ ὈΟΓΏ ἴῃ 
ςαϑίΐοβ. Τμ6 παυρὶ ποβα, μούνου θῦ, θηρθηάογοα 
ΌΥ ἴαϊπο89 δῃὰ {Π6 πιΐϑυ86 οἵὗὨ ὑἰι6ὶν ΤΘΒΟΌΓΟΘΒ 18 
ἴο Ὀ6 ἴΔκοη ἰπίο δοοοιιηΐ. “" εν, ὀνθῃ ΡῈ 
τὰ πτοηο, ἀοϑίρπδίθβ ἢἰτηβο] ἢ ΡοΟΣ δὰ πΘΘαΥ " 
(Π βνκοστ.). ΤῈ τϊηρ τοίεγγοα ἕο, ὑμ γθίοσγθ, ἴῃ 
186 ὁ8486 οὗ [Π6 ΓΒΠῚ8 δῃά Ϊ16-οαίβ, 18 6 ψὶοϊκοά- 
Ὧ688 ἩΠιΙΣἢ Ἔχ Ι Ι [8 ἰἰ86 17 δ8 νἱοϊθηΐ ῥσοοθάυγθ ἴῃ 
Βα ροτίοῦ ροβί οπδ οὗ 116. ““ αοα Ῥγοοῦγοβ ἴον [86 
“ΟἹ ΓΟΥΙΠΖ 5Π66Ρ 7υδίοθ δραϊηδί ἴῃθ τηδ] οἷοι ᾽ 
(Ηξνο στ᾿). --- ον. 18. ΤῊΘ πηὐυδὺ ὈΟΒΑνουΣ οὗ 
ἴπ6 οἠδ ρογίϊου ἰοτγαγὰ [9 ΟἾΠΘΓ ἰ8 ἤθΓθ ὀχροβοϑά. 
ΗκνΝοδτ.: “ΤῊ δά άγοββ οχύθηἀβ ἴο ἴδ ὑυτδηῖβ 
οἵ ἴπ6 [υΐιτο "᾿---ἰπδῖ 18, ἴο [86 βου 68 δα ῬὮΔΙ- 
8608 οἵ ΟἿΥ [οτά 8 ὕληχα, ὙΒοῖὰ ἐδ ΘΧΘΟΌ δ 18. --- 

Οοταρ. ὁπ ὩΞ ὈΡΌΠ, οἷ. χνὶ. 206. ΑΥϑ γθ ποὶ 

οοπῖοπὺ τῦὸὶϊ γοὺγ οὐσὰ Θηϊογτμοηῦ, θὲ τιυϑῦ γ6 
αἶνο αἰδίατο ἰμδί οἵ οἰμοταῖ Τὺ ἰδἴποθϑ δπὰ 
δίγοΏρτη παϊρεν Ἀδνθ ΘΠ] ΟΥδα ὑμοΙΏ 86} ν68 δ 8Π18110 Ὁ 
οοβὲ. (ον. 11]. 17 Βαϊ ποῦ, 88 ὕΠ6Υ Ἰοδ ΟΥΘΣ 
ἴο πο ὁπη6 δῦ ΠΥ ψου]ὰ ποῖ ογ οου]ὰ ποῦ 186 
85 ραβίαγο, Ὀὰ} ψΔΏΓΟΗΙΥ ὑγαιαρ]θὰ Ὁ ἀπάογ ἴοοῦ, 
80 αἀἰά ΠΟΥ͂ 4180 ὙΣῈΝ τεϑρϑοῦ ἴο ἀτίηκ. ὑρὉ. 

τι " 

ἔγοτη νι}, οἷ. χχχὶΐ. 14, ““βἰπκίηρ οὗ παῖοσ,᾽ 

ἐξ σΟΙΏΤΊΟΙΩΪΥ ἱηϊογργοῦθα ἃ9: ““τδίοῦ οἱασι δοὰ 
ἘὨγοΌ ἢ 5᾽ π κα," 80. ὑπαὶ [86 οἰαν ἔγπρ ἰδ τα ΠῈ 
[6 πιδίῃ ἐπίπαν, [86 ᾿πιρατὶ [68 ̓ ιᾶνα μῸπθ ὕο 189 
Ὀοϊζο. ΗΣΝΟΒΤ. : Μαΐοσ οὗ δἰ κιηρ, βου ]οὰ 
ΔΊΟΥ; ἰωηϊογρτεῖοά ὉΥ̓ ΗΖ 88: ναῖον οἡ [6 
εἐτουπά, ἴο Ὀ6 ἔουπά εἴ πο Ὀοξίοι).---ἰδὺ 18, [86 
“οο] δὲ νδῖοσ. Βυΐ 88 ἰζ (ργοτα δου οι] ΘΒ, 

«ἢ, χχχῖϊ, 2).--νΥ ἱτεδάϊηρ σι} (λ6 ἴοοίς ἴο τηβκθ 
οοηαδοά δηικὶ ᾿σου ]6ἀ---ϑῆονβ, ὙΠ δῇ ρότῇδΡ8 τηρεῖ 
τον δυρροδὶβ [{861{ 18, [δῇ 18 σαῦοσ ΜὨΙΘῈ 
88 δυκ, ψὨϊοῦ πὰ Ὀδόοιωθ [1{|1|6, ἀηὰ 80 
τιτοδίοποα παρΐ, ἔπιον ἰπ ΤΟΙ ᾿ιοϊκοάποϑβα ἢδὰ 
πιδὰθ πάγη καῦϊο. ([λῖκθ χὶ. δ2 )--- Ἶ ον. 19. 
ΝΟ, Νἰ ΑἸΒμΔΟΒ 1 [9 {μὲὲ8 τὶρδῖ 1---᾽ Κ΄ ὁσ. 18. 

: 

γεν. 20. Τὸ ἔδοτα ΔΡΡ]168, δοοογαϊης ἴο χοτ. 17, 
ἴο ἴ.6 1480 τηϑΠ]οηρά, [86 δοοῖκ οὗ Φοῃονδ, δὴ 
ποῦ ἴο ἴδε 6Ὁ]1} δὰ τορσοίδοσ, --τῖο [8.8 018 [ὉΓΣ 
1αττοῦ, δηὰ ἴο {Π8 οὐδ Υ ἴου οοιηΐοσύ (ΠΟΒΕΝΜ.)." 
-Υοτ. 11.--ον ΟἿΪΥ μεσ, ὙΠῸ [86 Υἱοῦ Ρσο- 

ὈΘΌΪΥ οἵ ἀἰδοϊηρτ βίης ἤοτα νοῦ, 8 (ςΟΏΡ. 
δὶ νοτ. 16). ὕϑ.}} ΠΡ ἰδ τοδὰ ἴοσ ἰΐ, 8180 

κγ2. 7, ἴο Ὀδ τπΐπ, ἱπιρουοσίϑῃθα (ΟΡ. 

Μανὶς 1ἱ. 17, χὶν. 838; 1 Οογ. ἰσ. 22).-- οἱ. 21. 

Ἡδτῖθ [Γ0]]ον 8 8η δάάγοβϑ ἴο 186 οὔμοιβ, 88 νεῖ. 18 

ἄοοβ ομ νοσ. 17. ΤᾺΘ ροϊμῦ οὗ νἱονν ἰ8 ποῖ, ΣᾺ 
Ηἰυΐμ, ἰο Ὅ6 οοπῆποα ἴο [0 Ῥγθδββίηρ οἵ ἃ βοοῖς 
ἴο {86 ουπϊαίη. ΟὈΙΏΡ. 80 γϑῖβ. 4, ὅ (76 Ὁ. χχῖϊ!, 

1, 2). -- ον. 22. ΓΦ» ἸΔΟΣΘ δθηογαὶ δπὰ θοτὰ"» 

ΡῬιθβοπδῖνο {μδὴ ΟΝ ΠῚ, γοῖα. 10, 12.---ὸς. ὃ; 
. μ - 8 

γοΒ. 17, 20. 

ΨοΣ. 233-81. ΤΊς ϑεγυαηξ Ἰαυϊα. 

ΤῊ δηἃ ἤεῖο μίγεβ (6 ἰτητηθάϊαῦθ ΒΘ4 6 Ώ0θ, 
ψἱτουῦ ἱπάϊοδίϊησ δον Ὡς ΤΟΊ Γ ΚΑ Ὁ]6 ἰῃ νμαῦ 
γγ88 ΟΟΙΒΪΏ, 88 ἐξιο ἰηἀροά ζοττηθὰ ἴμ8 δοϊάϊησς 
δη οἰ ραίίοη οἵὗἨἁ [86 τε] σίουβ ἱμβουραῦ οὗὨ Ιδβγδεὶ ; 
80 ὑμαΐ εἶποθ ἤθτὸ ἐμι6 τϑηλοναὶ οὗἩ ἴμε ΟἹ 68 δὰ 
{π6 ἡπάμπιθμθ Ὡρομ ἴ8 6 Ῥθύβοῃβ 888 Ὀ66}} εἰϊεοῦθα, 
Ἦθ ἍἘΟ νγ88 ὩοΨ ἰο Ὀδ Ἰοοϊκοὰ [ὉΣ πηυϑῦ δὖ Ἰεηρῃ 
ΘΟΙΏ6,---ἰ6 οουχβο οὗ δυθηΐβϑ πα8 Ῥ]ΑΙΉΪΥ σϑδοῆθα 
Ηἷπι 88. [86 ἰαδὺ ΤρθπιθοΣ ἴῃ {116 Βογίθ8, δοοοσαϊηβ 

ἴο το ἐμ : “1 ταῖθο ἃρ " ΟΠ), ῬῊ] μανθ 
ἴο Ὀ6 υπἀοτείοοᾶ. Νο Βροοίαὶ Τοσ  βοοτηΐηρ οἴθοϊοα 
ΕΥ̓͂ αοἀ ἴον [869 φοοὰ οἵ Ιβτϑεὶ, δδ ἰῃ Ὀθαΐ, χυΐῇ!. 

1ὅ πὸ ὮΝ, ἴῃ [80 τηότὸ -Ῥθου]ίαῦ ταῖρμῦ δῃὰ 
2 “τ 

οἵ ἐδο ϑρίτίς, Ὀυὺ βίυρΥ ἔμ οἤῆοϊαὶ 
ΡΣ ΡΣ ἀϊνίηθ) ἀρροϊπιίπποπξ οἵ [86 βιθρῃθτα 

ἴῃ αυδδίίοπ 18 δῃημοιῃοθά, ΑἸ Ππουρσὴ τ ἰἢ ἃ τοίου- 

608 ἴο 2 ϑδιη. νἱ. Βαυΐ ψμδῦ 18 βεϊ4 [Πδτ δ 
ΥΘΓ. 12, ΠΟΙ (“΄ 1 111 βοῖ ἊΡ [ὮΥ βεϑὰ᾽᾽), νγ88 

" π 

ἴῃ τος. 11 1 πϑιγαῦοα Ὀοΐογομδπὰ ὈΥ ἔδ6 : “1 οοτα- 
ταδπἀοὰ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ ΜῪ Ρθο}]6᾽ (γ)}, δα: ἃ ἢ 

τοθρϑοῦ ἴο [86 ἡιάροδ. Τοθο, ὑπ γοίοτθ, ΘΡΡΘαΣ 
ἃ8. ΟὨΪΥ Ῥτον βίου ΘΙμθἾΒ, 88 ἰθτι ΠΟΓΑΓΎ, 

ΤΒτουρἢ ᾽8 οοχωχηδηἀ ἰπἰοτ)θοϊοα ἰηῦο [86 ἀϊ8- 
ογάον ἴου ρνυϊζῶάπρ δὴ δττϑϑὶ οἱ ἴπ6 βαῖιθ, ΨὮ110 
ἴογ 189 , οὗ δ ὰ νοῦ. 12 ϑρθδκβ, ἃ ρεστηδῃθηῦ 
ἰπἑτοάποξίοι ἀπὰ φοι]οπιθαὶ 88 ἴο Ὀ6 τιϑὰθ. [ἢ 
βρὶ[9 οἵ [18 ἀϊνουβιίυ ἰὰ 189 80 οὗὁ ἡ Κν) Βον- 

ΘΥ͂ΟΣ, ἐμεῖο 1108 ποιϊδίης ἴῃ ὙΌΣ ἰο διρρεβὶ 

[6 [4016 οἵ ἐμ ΟΥψ}, 88. γὰ8 ἀσῃθ δ γοδάν ὈΥ͂ 

τὐϊου]αν ΒΑΌΌἑΠΒ, Δ ἃ ΤΘΟΘΏΤΙΥ ᾿88 Ὀθθη σοϑυτηθὰ 
Υ ϑίταιδθ, ΗἰΖζίρ, δα οἴμοσβ. Αἱ 81} Θυθηῦβ, 

Ἐ οἸκ161 που]ὰ ματα δχργοβϑϑὰ Ὠΐτη86}} Οὐ ΒΟΓ,186, 

{ἶ τὸ ᾿σϑτθ ὮθΡῸ 8ο θη 1 468}}Υ ὅο πὰ [86 Θχορθῦϊςαὶ 
ἸάϊΟΒΥΏΟΓΑΒΥ ΟΥ̓ ἃ ΘΟΙΡΟΥΘΔ] τοῖατῃ οὗ [86 Ἰυ δου 4] 

Ῥανία, ὈΥ͂ ἃ τεβυττθοῦϊοι ἴτοπὶ 186 ἀεδᾷ, [11 ͵8 ἃ 

ἀοθρογαίο οοηβοϊδἰΐομ, 80 88 οουἹὰ ᾿ᾶγε Ὀδθῃ 

ἱπιαρίποα ὈΥ πὸ ροοᾶ Θχοβοῦοα] Θομβοίθποθ, ἴο ἴθ] 

οὈ]ϊροὰ ἰο Τοῖοσ ἴου ϑοῃ {{Κ6 ἴδμοῖοβ ἴο Βοββθῃ- 

τα] ἴοτ---θνθη ἴο ἐῃς Ζογοσβίσίδῃ ἀοοίσϊῃε οὗ [0 

τοϊατη οἵ ἴπ6 Ῥαϑοδμυΐδῃ. -τορ ΤΠ}, 866. 89 

Τ)οοϊτμα] Ἐοβοοϊίοηβ ἰὸ ΟΣ οἰαρῦοῦ. --- ἽΠΙς Ι 

δἰ χηΐῆοβ μογα οογίδ  Ὠ]Υ μοῦ ““ΟΠ6, "6.6 ΖΘΏΘΓΙΑΙ]Υ ; 

αἶδο ἰδ σδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΣΘΔἢ πων δηα 88. Ππο- 

(Ἀἰηρ ἱπιπιοάϊαίοὶγ το ἀο ψὴϊὰ ἴδ6 ππίοι οἵ [86 

ἀ] ἔπο Κίπράοπιβ ἁἀπᾶθν ἷβ βοαρῦγθ, Ὀθόδυϑθ ὕμι6τθ 

νὑαϑ ποιμίπρ βαϊὰ οἵ {8 ρτϑνϊου Υ ; δα ἴδμ6 οοη- 

ἐταϑὲ 19 αττα [ῃ6 ἴοττοοσ ϑμθρμοτὰβ δῃὰ [1.6 88:66} 

οὗ 1.6 Βοοῖκς βοαϊίογοά τμτουρὰ (μος ρυΐ]ῦ---ἰ}9 
τοδηΐοϊάμοδθ οὐ [δ οὔδ βἷάθ, οὐ. ἴδθ οὔμεσ 

[88 βοΐ Οὐδὺ ραίηβί ἰδ [86 ΟἸΘΙ688 οἵ [18 860» 

μοτὰ, ψῈῸ 18 [16 Θοπιρ]ςχ οἰῃ οἀϊτηθιΐ οἵ 886 
Ποταά πιο] 688, 88 οὗ 411} [λὸ ἀυϊῖο8 οἵ [9 

Βῃθρμογαὰ οβῇςθ,---ἰδο ἀϊνίπο τϑα] ζαίοι οὗ ἴ6 ἰάρα 

οἵ 81} ἐμπδὲ ἰβ ἱπνοϊγοὰ βϑηθγα!ῦ ἰὰ [6 παίατο οὗὨ 
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1:6 οἴἶοθ, ἃ8 βουνίοα ἴον ναγὰ 1ἢ6 ΘΟΙΩΣΠ ΘΠ ΪΕΥ͂ [ῸΓ 
[86 βακα οἵ αοάἂ, 88 βδογθὰ βογνίοα πῃ Ὀ6ῃΔ] οὗ 
αοά β ρεορὶς. [ΚΙΙΈΕΟΤΗ : “ ΤῊΪΒ βμοοῦ οὗ θεν ά 
ΘΟΙΓΟΠΘΠ45 ἴῃ ἶ8 ΟΠ6 ῬΘΓΒΟΠ {Π6 Μ}0]6 ΒΠ6}- 
Ἡδεὰ οοις οὗ ϑγδ6], ἐπα [18 ὑπ θη ; [ΠΟΥ ΔΥῸ 
ἴο Ὀ6 ἀοῃθ δΥΔΥ ΣΤ ἶτη, Ὀὰῦ πὸ οἴμοῦ Κη 
ΟΥ̓́ΣΡ {88 Ρ6ΟΡΙ6 οἵ αοὰ 58}}4}1] σϑϊϊονθ ἷπι.᾽᾽ }--Οὴ 
δοσοπηΐ οἵὨ [Π6 δοτη. ρθη. οἵ [8 ““ θοοὶκ,᾽ [86 ἔδπι. 
αἰϊογπαΐίοβ ψ ἢ [86 πιᾶβο. ἰῃ δα Β0ΉΧ. --- Ηὸ 
ΘΟΙΉ6Β ἴο [18 ἀοϑυϊπαϊίοη 88 8 βῃθρβοσγὰ [ῃτου ἢ 
{88 : δοιὰ 6 ἔϑϑαβ: [Π6 Ὡδπὶθ 18 τα] ]Ζοὰ 1 1}15 
ἀοΐηρ, νὐ ἃ γοίογεποο ἕο ᾿αυτὰ᾿ 8 ἔόστηον 116 πὰ 
γοσράυγα; 806 5. Ιχχνυδ. 70, 71.---ΜῊῊ βογνϑῖΐ 
νἱὰ, 80, οὐ δοσουῃῖ οἵ ἷΒ αἰἰἱζαά6 οὗ ΟὈΘ 6 η 66 

8ἃ3 Φοῃονδ ἢ 8 βοσνδηῦ, βῃουγοα ἈἸτηβ86 1 ἴο Ὀ6 ΟΠ9 
ΡΟΟΘΌ] αν Βυϊοᾶ ἴον βεσνίηρ ἴ..6 ΘΟΙΩΤ ΠΥ, ΟΥ̓ 
ὙΠΟ Π6 ννὰ5 μἰδοθα οἸοἶΔ}}ν ἴοσ [ῃ6 ρου Οση 66 
οὗ δ] βουνίθθ, πϑιηοῖυ, 85 Ηἶ8 βοσυδηΐ ποῦ οη] 
οἰόβθη ὈΥ̓͂ Φοονδὰ (οὈ]δοϊίν 6} γ), Ὀαὺ α͵5ὸ οα]]οά, 
Ὀϊΐ 4͵8ὸ δηοϊηϊοα, Ὀὰὺ 4180 ἴῃ δ ἍΆΥ (Ο0η- 
ἢντιηθοά. Α8 θανίἃ “ὁ δὐὔἴΐοσ τὴ)ὰ ἤρθη," 8ο ΜῪ 
δοσυδῃὶ ““δίζον {86 ϑρ γ᾽ Ροΐηῦ8 ὉΔῸΚ ροηθδ]ορὶ- 
ΟΑΠῪ ἰπ σοηπθοίίου ἩΠῺ [816 ἀγπαβίυ. ΤΆΘΓΘ 
Μ1]1 6 6 Ῥανιάϊος Ῥϑσβοῦ, δῃὰ ἢ6 1} 6 ἴῃ 
δοοογὰ ψ ἢ} 88 ΚΙΏΡΊΥ ραἰίοτη οὗ Πᾶνα, 80 {μα 
ΦοΒονα 5 βοσνδηῦ [αν] Μψ}} τονῖνο ἴῃ Ὠϊπὶ ἴο 
[110 ΘΟ 8ΟἸΟΌΒΠ688 οὗ ΘΥΨΟΤΥ͂ ὁπ6. ἸΤΠοΡοΐογε, ἰῃ 
ἴαοί, ἃ τοίΐατη οἵ Πανὶ, δπα ᾿πάἀδϑά ἴῃ [6 β6θὰ οἵ 
Βαανὰ (δον. χχὶϊ!, δ); ἐΠπογδίοσο 4130 αἰ εγθηΐ ἴΤΌΙΩ 
ἴη6 τοΐπγη οἵ Ε]}148 ἴῃ Φόομὴ ἐμ6 Βαρίϊδῖ. ΑΡΡ]]οδ- 
τίοη 18 ἴο Ὀ6 τηδᾶδ ἴο ΟἸγίβί, Ὀαΐ ἴο ἀοεγῖνα {Π6 6χ- 
Ῥοβίοπ οὗ [6 τογάβ ἔγοιη Ὁ} 18 ῬΓΟΒΘΏΤΙΥ [41]5, 88 
ὙΠ Π|65 ΚΙΙοίοι ἢ ἰη ογργοῖβ “ΜΥ βογυδηϊ᾽ (μὰ: 
“ἐὈροδιι86 ἢθ, 88 αοὐ 5 ἰῃπδίτγυπιοηΐ, νν1}} ΔΟΟΟΙΆΡ] 15]: 
ΜΠιαῦ '8 ττιτ6 ἰὴ γογβ. 11-22.᾽" Οπα τηυδὺ ὉΘ 
δὶ Ὠοπηθ ἴῃ [ἢ9 δίγ]6 οἵ Γοργοδοι δίῃ ἸνΠ16 ἢ 18 
αἴνοῃ ΓΠτουρηουΐ ϑοτὶρίατο σῇ Ὀανίὰ, Ὀυ ἸΠΟΥΘ 
ἘΒΡΘΟΙΆ]Π]Υ ἴῃ (Ὧ9 Ῥτορ θίϊο βέγ]9 οἵ τερτθβοπιϑίοῃ 
ΘΟὨΟΟΓΠΙ Πρ Πΐπι, 1Π Δορογά 4180 τ ἢ [ἢ 6 Ῥγοαπδηΐ 
ΤΟρΡΠοὗΐο 861-οοῃοϊοΟΌΒη685 ψὨΐσἢ ἀἰβοονγετγβ 1086] 

1 ᾿18 ΟὟ ΡὈ881π|8, ἴῃ οὐον ΣΙ ΘΏΓΥ ἴο ἀπάθγβίδηά 
ἴπ6886 Δ ταῦ ἀοβοσί ροηβ οἵ ἴῃς λ΄ο85:8}). 
566 ἴπ6 Ποοϊτγ αὶ Βοηθοοηϑ οἡ ἔπ 6 οΠαρίοσ, ἀπὰ 
τὰν Ηοϑβ. 11]. δ; ὅογ. χχχ. 9, χχὶϊὶ. ὅ; [μ|Κὸ]. 
82, 83, Βεβί 68, 16 Γεβρεοῖ μδά ἴο {πὸ ἔχπάα- 
ΤΘηΐἴ81 Ῥαβ8ᾶρα 2 δι. υἱ]. [861 Ἰθᾶνϑϑ ἢο ἀοιιδὲ 
88 ἴ0 ἴΠ 6 ὈΓΟΡΟΙ υπϑογβίδπἱηρ.--- Ηον τὰς {116 
σοι ΡΥ ϑηβῖνο ἰ468], 81 Ὀδοαιιδο ἤριιγαΐξίνα, ποίϊοι 
οἵ ἴπ6 Βῃθρβθγα Ῥγεροηάεογαΐϑδ, 18 οἱθαῦ ἔγοιῃ (ἢ6 
ΕΧΡΥΓΟΒΘΙΥ δηαὰ ἰηϊθμἐϊοη4}}} τεοροαίοὰ : Ηὀθ Ὁ}}} 
ἴοοα, εἴς. (Εδν. νἱι. 17). 

γον. 24. θη ἰΐ 15 βαϊὰ ἰὴ 2 ὅδῃι. υἱΐ. 14, ἴῃ 
τοίογοῃοθ ἴο [Π6 ἱτητηθά αίο ροβίθγ Υ οἵ Ὠανὰ: “1 
1} Ὀ6 ἃ ἴαίμοσ ἰο ἰτὰ,᾽" ἐμὰ ἷδ ἤοτο δῇ 6οΥ- 
το τη} ἴἰο ἰδ ἴῃ [86 ψοτιὶβ: Δῃᾶ 1, Ζοθονϑι, 

1} Ὀ9 ἴο ὕδοιιῃι ἃ ἀοὰ. Οομρ. οἷ. χὶ. 20. 
. “ ἙΑΓΠοΥ ᾿ ἴο Ὠΐπῃ, “οὐ ᾽" ἴο {π᾿ πὶ, 8 π6 ΕΔΕΠΟΥ 
οὗ οἷν [Ιμογὰ Φεβὰ8 ΟἸγίϑὺ 'ἰβ οὐὐῦ αοὰ. [π 11 
ΤΊΔΏΠΕΓ : 8δπὰ ΜΡ βοσυδηΐ Ὀαδνίἃ μοἰϊπὶβ Ὀδοὶς ἴὸ 
2 ὅ8πι. Υἱ]. 8, πΘΓΟ ὉΠ18 ΔΡΡΘΑΙΒ 1ἢ ἴπ6 ἴοστῃ οἵ 
Δ δάάτοββ, δ] οὴρ } ἢ [6 Ργοιηΐβα {676 μίγϑῃ ; 
ας ἼΣ ἰδ ἴπογθ, ψἈΠ6 ΒαΓΘ δ 5) 18. υϑεά. 

Ταῦ (του ρἢ {πὸ ρονογητηθηΐ οὗ αν ὰ σον ἢ 
88 βοίπρ ἴο Ὀ6 ἴῃ τὰ ἴη0 Οοἀὐ οἵ Ηΐδβ Ρθορ]α 
Ἰβγδοὶ, οἴο. (ΚΕ1π1), 18 ποῦ ὌΧΡΥΈΒΒΙΥ βαϊά, Ὀπὺ {Π 6 
σταπὰ ἰάθαὶ, 086 οἴδγηΐν οὗ ΗΝ Πανὶάϊς οἸοναϊίοη 
δηιὰ ἸΟΙΌΠ688, 8 σογίαἑ ΠΥ βοῦ ἤου τ (2 βδηι. υἹὶ. 
18, 16; οΘοτῃρ. Ερἢ. 1, 22). Βυΐ ὑμαΐ ϑῇονα 15 
Ηεο “ο {πυι8 Βρθακβ τισὶ ἀΐηροβο οἵ 41} ορροϑβί- 
Ὅοη ἤγοτῃ [86 ργοβοηῖ δβρϑοῖ οἵ ζίηρβ. 

Α8 ἴ6 010 βασυΐο οὗ Ὀανίἃ 106 Ῥσίποο ἴῃ 

ἘΕΖΕΚΊΕΙ,. 

ἐποῖν τοϊάβῦ 18 δρροϊηϊθα ἴοσ ᾿ς βαϊναίίοῃ οὗ {86 
Ῥεορΐο, {Ππ| γ6 18 ΟΧργεββθά ἴῃ Ὗ6γ. 25 πὸ ε8[8}18}- 
Ἱπρ Το Υ {ποτ [86 σογεπαπί---ἰδπαὶ πο αἰνναγ8, 
ΜΠ ΘΠ 80 ῬΘΟΙΠΙΑΥΥ 8614 ἰῃ [86 ἰθομῃ]6 4] ΡἈγαβοο- 
ἸοΩΥ͂, ὑγοῦθοάβ ἔγοτῃ [86 Ηἰςμδβί ἴῃ τοϊαϊίοι ἴο ἴδ9 
Ἰοῖνοσ, ἐμαῖ ἰ8, ἔγοτη Φϑβοναῖ (6 Υ. χχχὶ. 81 54.). 
ΤΏ τγϑιβοὴ 8, ὕπδΐ [ἢ 6 ἴῃ {8561 απ ἱσιοι ποϊίοῃ, 
γοῦ σοΥγεβροηάϊηρ ἴο {86 ουγοπαπῖ-Γο δίῃ οἱ Ί- 
ΑἸ} ἴῃ ΕἶκΚὸ ΠἸΘΏΠΕΓ δϑίδ ὉΠ ῃ6α ὈΥῪ οι], πα [6815 
1056} [οΥ [16 ῬΘΟΡ]Β 88 ἃ σου αἰίΐουι οὗ διιο ἢ}! τοὶδ- 
ΕἰοΠ ΒΕ ἷ 0, ΠΒΙΛΟΙΥ͂, 88 δὴ δἰοβίδίοῃ οὗ οἴϊετοα 

66, ῥγοεοηζίπρ 156}, δὰ μνίῃρ ἀβϑιιγαποθ οὗ 
(ὐοά᾿ Β τοβ π6885 ἴ0 ΘΓ ἰπἴο [6] 88]  10}} 6 Π. 
ΟΟΙΡ. δἵ 188. Ἰν. 8 (Η60. νἱϊϊ. 10; Αοὖ 111. 25).-- 
ὕονοηδηΐ οὗ Ῥϑδοθ (84. 1ἷν. 10), βίποθ ἴῃ 60Ὲ- 
ΒΡΑΊΘΠ66 οὗ 186 σογεηδηΐ σο]α  οπϑπὶρ οὗἨἩ ἀοὰ 
ἴπΠ6γ6 18 ρυαγαῃίοοά ἕο π6 Ῥ6Ο0]6 118 ΘΘΟΌΏΓΙΥ, 
ΠΔΡΡΥ οοπαϊτίου, βαϊναῦου (βο. χὶν. 17), οἵ 
τύ ἴθ ““οοαβιις οὗὨ 6ν1] Ὀοραβίβ᾽᾽᾿ 5.0 Π) 0]1265 
[86 πορεαίζνο, δὰ “ἐμ ἀν ! ]τηρ Βεσ γον "ἢ (ἢ 6 

δι να 8146, Ομ. ἴεν. χχνὶ. 6 .(ἢοβ. ἱϊ. 20 
18]. Αοοογάϊηρ ἴο Ηδν. δπὰ Ἠεηρ-ῖ., {ἢ εν1] 
αϑῖ8 δῖ ἴη6 ποβί]ο ἢθσηδῃ Ῥοϊθῃσὶοβ (Υ6 7. δ), 

πὰ [6 ἀγνίηρ οἵ ἴῃ6 οαῖδϑη που]α ἔτγοιῃ 118 
Ὠἰματῖο ἀοπηπθοτῖηρ Ῥοϑι θη πιπϑὺ ὑθ πηεραπῦ. 
Αοοογάϊηρς ἴο Ηἰ σὶρ, (6 ΡῈ]. Βα ΠΥ ἐπ [ἢ9 

Ἰαιιὰ ἴα ρ]εάροά. Βαξ βοουχίίγ (ΠὩΡ, οἈ. χχυι, 

26) ἴπ6 ψΣΙάΘΤΏΘΩΒ 8617 τηυϑὺ παν οἴετεὰ ἴο 
ἴο80 ἀν] ἰπ ἰδ, ὙΒΙΘὴ 8 βυ ΠΟΥ εἐχ- 
Ρἰαἰμοὰ ὉΥ [π6 Ῥδγδ]]8ὶ ὨΡἾΡ53 (φε"ῇ : ὩΣ »3), 

ΒΌΣΤΟΠἀογὶπρ ὉΠ ΘΙΠΒΟΙγ 5. σΑΙΘΙΘΒΒΙΥ ἴο 5166} ἐπ [86 
ΤΠ] οκοῦ οὗ ἴπ6 ᾿νοοάβ. [Ηᾶν. ἤπαάβ δὴ δ] ]υβίομ ἴο 
ΘΟ] ἢ Β ζἴτηα οὗ ρϑδοθ δηᾶ Ὀ]οββίηρ ; Ὀυΐ Κ])16- 
ἴοἱἢ ἃ Ἰἰΐεγαὶ τοΐασῃ οὗ [86 μασγαάϊβίαςαὶ βῖαϊε δον 
8 Ἰηδίο γα] 516 ΤΠΔΏΠΘΓ.] 

γεν. 26, Τὸ ἴδ ρεγϑυποῖζο (ΘΙ) ατὸ ἀμ χοα, ἰἢ 
8. 1068] ἴογτη οὗ Ἔχργθϑϑίοῃ, ἴθ ϑινέγυσβ, Ὁ νι ἰς ἢ, 
{πογοΐοτγο, σοι] ποῖ 06 πηϑδηΐ το, ὙἹτἰ Γγοΐθιοςθ 
ἴο [86 ἐτηᾶρα οὗ βῆεθρ, οὐ ἴη6 δα)ασθηὺ μ]δοθϑ [οῦ 
1:6 ῬΘΟΙΒΟΩΒ ἱῃδμα ϊἰηρ ἴθ. Βα ἴΠθ μγοτῃ]- 
ὭΘΠΟΟ χῖναι ἴο Μ᾽ 111, [Παὐ 18, 186 Τδιρ]6-τουπῖ, 
οΥ, ὙΣῸῸ τοίογοησα {μογοῖο, -ΦΟτΌΒΔ] οι (18ι. χχχὶ. 
4, χ. 82), σΑΥΤ68 ΟΥΘΥ ἴΠ6 Γοργοβοιηϊαϊίϊοι οὗ {88 

Ρ Θ᾽ 8 αβϑϑοοϊδίοδ ἴο {86 ἰαπιὶ. (τωρ. 6180 νϑσ. 14: 
““Ἀπά οἡ ἴδιο τηουπίδ᾽ 8 οὗ [6 Ὠεϊσῃὺ οὗ 18γδε]."" 
ΤΊ νοσάβ: ΑΔΑῚ ρίνο. .. ἴὸσΣ 8 Ὀ]οδαῖηρ,, σὨτ- 
ἱπρ ἴῃ ΙΓ αθῃ. χὶϊ, 2, οομ]ὰ ποῦ ΡΟΒΒ1 ΟΥ̓ (48 (οου. 
δὰ Ηθηρβῇ. ΒΆΡΡΟΒΕ) 8100 οἵ οἂὔγ ἰπίογργοιπς 
“(6 ΘΗΥΙΓΟΠΒ᾽᾿᾽ 88 ΤηΘΘ ἴῃς [6 θαι )οϊηΐη 
Ὁποτβοῖγε8β ἱπ {π6 {ἰπη6 οἵ δαϊψαϊξοη ἴο {86 οἱ 
σονθηδηΐ ΡΘΟρ]6 (οἢ. χνὶϊ. 28, χνὶ. 61, χ]νὶϊ. 8), 
ΒΟ 8 ααῦο τοτηοΐθ ἴσομπιη ἢ 8 δοῃποοϊϊοι ἢεΓΟ. 
“Απηὰ ποῦ 8841 δ ἃ ὈΪ βίῃ ρ," ἴῃ αεη. χὶϊ. 2, 
8 σοί  ὨΪΥ͂ ΘΧρΙ αἰ ποα [Β8 ἴῃ γεσ. ὃ ; Ὀιϊΐ ἤοΓο ἴη6 
ΟΧΌΓΘββίοη : ἤο ““β͵ΊνΘ [ῸὉΓ δ ὈΪ ββίηρ, ἡ 885 ἔῃ 1πὶ- 
ταϑάϊαίο! Υ [Ὁ] ονίης οχρ δηδίϊοι οὗ ““Γαὶπ ἴῃ 118 
ΒΟΆΒΟῚ ᾿᾿ ΒΠΟΒ υ8 (Πουϊ. χὶ. 14; 006] ἐϊ. 25), 
ΔαΠολίης ἴο ἴἢ6 Ῥγθοραϊης τοίθσομοο ἴὸ ἴπ6 Ἰδηὰ, 
ὙΠ Ἰπθ8 ΡΓΟΡΔΌΪ τῇοτα ἴῆδϑῃ ἴο ὉΪ6588. Ὑεὶῖ 
811} ποξηΐηρ ΘΒβο [141}}ν Αἰογοπῦ, [Πουσὰ εἰνίης 
αὐΐογαποθ ἴο ἐξ ἴῃ 8 ΥΟΣῪ τρδυϊζοὰ ΙΔ. Π6Γ.--- 7}Ὺ6 
»εορῖίε δλαϊΐ δὲ δοαϊίῆῳ α ὑἱεδείησ ἰλτομρὴ ἐλεὶν 
ἰαπα, ἴο ΜῈΪΟΝ Φεπονα ἢ Β μαπὰ οἵ Ὀ]οβϑὶηρ Μ1]} 
τ ἢ ΟΠ ἐοϑελν ; ἤθησα ΒΒΟΎΤΟΣΕ οὗ Ὀ] Θβαίτ ο (νι ἢ 
πιο ϊαΐο [16 Ὀ]οδβδίηρ, ἰὰ ἀἰβιπποϊζοι ἔἴγοτη οἷν. χὶϊ, 
18; Ῥγον. χχυἱ. ὃ; ΘΟΙΏΡ. αἷἰδο θαϊ. χχχὶὶ. 2 ; 
188. ἵν. 10, 11; οι. χν. 29; Ερ!ι. ἱ. 8)---8}4}} 
ὈΘ 80 ῬΓΙΤΩΔΙΙΪΥ ΟἹ ΠΟ οὗδεῦ δοεουηῖ, πὶ 5. ΡΥ 
ἴον {πο ῖσ οὔσῃ δχροσίθησα δηὰ {Ἀοῖσ οὐτ ῬΟ9ΟΏ 8) 
δηὐογιηοπῖ, Βαΐ δοΙορ. γογ. 29. [Ἐοθϑῃτη. Ὀσίμρα 
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ἴο ΤΟΙΩΘΙ ΓΑΙ ΠΟΥ͂Ν [ΔΓ ΒΌΡΟΓΙΟΤ ῬΔ] βο 6 νγ)88 ἴο 
Εαγνὶ ἴῃ τοχαγὰ ἴο δ) ὈΪ ββίηρβ οὗ [06 τηδύογδὶ 
μοβνθηβ.} ΑςοογαϊηρὶΥ, ον. 27 σομεϊπυοθ δηὰ 
Ῥογΐγαυβ (οορ. ἴδν. χχνὶ. 4) ἴθ (γα {1} Π 688 
ἼΠΟΠΟΘ δγίβίηρ ἴῃ 110 δ6]ὰ δῃηὰ Ἰαπὰ, ἰῃ ογάθγ 
ῬΓΟΘΟΠΌΥ ἴο οοτῃθ Ὀδοὶς ἴο [ἢ6 ΒΔ ἰ Δ ηἴ8 βου] 
διδὶπ ὉΡΟῚ ἘΠ6ῚΡ ὨοΙΏθ-80]]---ΟἹ τ ΒΙΟΔ ΘΟΙῚΡ. ΥῈΓ, 

25, οἷ. χχν!!, 25, 26. --- ο} (ἔτοτα δόν, ἰο 7οίπ, 
τπαΐῖκα ἰωδὶ, Ὀϊηα) 5 ΕΡΈΒΙ {86 γοκο οἵ ἀγαυρ - 
σδίῖ]ο, ἰ ΟΥΘΣ ἴο ἰδβίθη ἴἤθτα τορι Γ οὐ ἴο {86 
Ῥίουσ. ΓΘ ὅτ ἴπΠ6 ἔνο οηάβ οἵ [0 ΟΓοββ8- 

Ῥίεοα οἵ ποοὰ ὙΒΙΟῚ ἰοττηβ {μ6 οἰιϊοῖ βίσεησίῃ οἵ 
ἴι6 γοῖκθ; ἴθῆθο ἴῃ οὗ. χΧΧΧ, 18 τῷ γοκθ. ΤῈ 
οτοθϑ- μίροα οὗ ποοα Ἰαϊξ ὕροὴ [ἢ6 πθοκ οὗ [8 
δΔηΪ) 8] νὰ ἰαδίθηδα ὈΥ ἃ οογστὰ οὐ ἵῆοης ἴο [ἢ9 
Ροὶς οἵ 186 Ῥἰοαρι, δηὰ ἵπρσ ὕὑπᾶδν ἴμθ ποῖ οἵ 
16 δ:πλαῖ (866 6 1ς|Ζϑοἢ οἡ 88. ΜΠ} ΑΒ {}6 
4] υδίου ἴο ἴον. χχνὶ, 18 δπὰ δὶ [Ο]]ο8 ΠΟΘ 
ψὶ}} βίον, ἰὑ 18 ἰο Ὀ6 υπάοτβιοοα ἤριταῖνο]γ---οΐ 
ἧῃ ΖοΠΟΓΑΙ οἵ [826 ΘηἀΔΌΓΑΠΟΘ οὗ ἧδΒυ τίη σα, Ὀὰὺΐ 

ἰΑ}}Ὺ οἵ Β᾽ανεσυ, 85 ἱη Εργρὶ ἔοστη νῦν, Ὑ Βΐ ἢ 
βου]ὰ Ὀ6 Ὀτοίδη, ΕῸΥ ῬΑΓΆ]161] σ1]} ἼΣΟΣ 

οἵ ἴῃς Ἰαγίης οῃ οἵ δἷαψθ Ἰδουτ. ΣΡ ὙᾺ 3. 18 ἴο 

ψοῦκ Ὑὑ1} οὐ ὑχεῆος Ὁ ὯΝ 0Π6, 80 δαί {δα ψοῖῖς- 
ἱῃρ βἴδηθ ουΐ ἰὰ ᾿ΐπι, ἢ Δρ ΡΌΓΕΙΥ 85 8 
ἐποιϊγαπιοπί (Μαιι. χὶ. 28, χχρϊ, 4; δοπη νἱϊἱ, 86; 
Αςἰδ χν. 10; Βοπι. ΥἱΐἹ. 2; 2 ΟοΥγ. χὶ. 20; 64], 
ἰϊ, 4). 

γεν. 28. Οομρ. σεγβ. 22, 8. ---Ἴεγβ. 2ὅ, 8 (ςἢ,. 
Χχῖχ. δ).---ἰδν. χχνὶ. 6 ; αἶδο δι᾿ σδῃ ἵν. 4. Τῇοϑο 
ΜΠ Οπὶ ΠΟΥ͂ ΔΓ6 δαὶ, ἴῃ {Π|0ὺ Ργθοθαϊηρ νοῦθθ ὕο 
Δάν ϑοσυρὰ, δο ἰῃποτοίοσο ἐπ6 μοϑέμθῃ, δπὰ [16 
ἔνγο οἴοσ ῬχΌΤἾ8Β68 ΤΟΘΌΠῚΘ δραὶῃ [6 5810 ὕνγο 
εαἰἀο8 88 γϑ γ. 296, ψὰ}]6 1.6 Ἀοσίδ: δα {ΠΟΣῸ ἰδ 
ὨΟΏΘ ἴο [ΔΚ ἴδοι δίγαϊα, βογίγαυ 8ι}}} [ἈγῸ 9 Γ 
[η6 ϑασίγο Ῥϑδοῦῖι] γοϑί, δἰ πιοδί σειαϊ πα ΐη δ υ8 οὗ 
ἴδ Ορμοβῖΐδ ρίοἴαγο δ [1160 οἱοϑθ οἵ νϑγ. 6. ---Ἴ ἐγ. 
29. ἀνὰ Σ τοὶβο ὍὋΡ [0Σ ἐμθαι 18 μᾶγα]]6ὶ ἴο ὙΟΣ. 
28; 10:6 Ρῥγοιηἶδθ ἴθ ἴη ἰπθβο ἴθυτὰ8 
ΤΕΔΟΏ ΘΑ ἤόΓο 8 ΘΟΠΟΙ 510}, [0Γ {116 ΠΟ]6 οὗ νηὶ 
.88 ρΌΠΘ Ὀοίοιθ σοϊδίθβ ἴο ομ6 δῃὰ 106 βδΠ|0 
Μοϑβϊδηὶς σπαγβοῖεσ.---αοοοτάϊης ἴο Ηἰ σὶρ, ϑ19Ὁ 

0Δ ΟἿΪΥ πιοϑῃ ἃ ὈΪαπῦ-ὉΪδο8 ΟΥ στουηᾷ ; [{ῃ6 Ρ]Δηῦ- 
Ἰδηὰ βῃουϊὰ Ὀδϑδοοῖηὴθ ἴο {ππθπὶ [Ὁ ΣΟ ΠΟΩ . ὙΠαΐ 
ἴῆον ρῥ]δηϊοὰ βδῃου]ὰ 51τον δῃηἋ ψῦοβρεσ 80 88 ἴο ὃὈὲ 
εν ἴον τθϑτη. Ασοογαϊηρ ἴο ἴἢ6 οἷὁΓ 583|γ}6 

οὗ οχροβίϊτίου ἰξ 15 106 ““ΡΙαπέ," 186. χὶ, 1 : [86 

βερί. δῃὰ οἴμοτβ σοδὰ τὴτμ ἰδ Οἵνγ. Βἰ παρε, 
οοτίδί ἾΥ, 5. ἦη6 τοηδοῦίηρ Ρ]δηίδίου (ἀρ τ ΘΑ ὈΥ 
ἴ0 νοῦ. 28 84., 8ηὰ 88 αἵ εἰ. χνὶϊΐ. 7), δὰ ἰἴ 158 
4150 ἐχρίαΐῃθα ὉΥ͂ [86 : “4110 ΤΏΟΓΘ ΒΨ ΘΘΡΙ Πρ ΔΥΑΥ͂ 
Ὁγ Βαήροτ,᾽ οἷς,, ὈΥ͂ ΤΕΆΒΟῚ οὗ Πα γι] πο 88 οὗ 
ἴῃ. σοι ΠΙΤΥ͂, δηὰ ἰπ σοπίγαβδὶ ἴο [Π6 βαϊε οἵ ἀδ5[1- 
τυϊίοι τισηιϊοησθα 6Ἰϑοθγο (οἢ. ν. 12, 16, νἱ. 11, 

12). 8.0, ἴοο, ὮΦΌ (ῸΣ 8 πιδῃιθὴ [88 [8 Θχρδῃδ- 
τίου ἐῃ (δοῖγ αν ηρ ΠῸ ὭΔΟΓΘ ““ ἴο Ὀ6ΆΡ ΣΕΡΓΟΔΟΪ 
ἔτοπι ἴμθ ποδίμϑη."" [Τ} δ ὀχροδι οη Ἡ ΒΙ0 ἢ, ὉΥ 
ἃ Τοΐοσθποθ ἴο Ο6η. ἱΪ. 8, 9, νου] ὑπαογβίδπα κἱ 
οἵ "8 Τοποῖγαὶ οὗ ἴπ6 ραγαά βίαραὶ Ῥ] πίδίοη ἡ 
(Εν δτ.), 8 ἰδ. οἱ ομϑα, [μότὸ Ὀοΐηρ ποι ἱηρς ἰὴ 
6 σομηδοίίοι [ῸΣ 1; ΠΟΙ ὁδῃ 1ὑ Ὀ6 υπὰθ 
ἩΟῪ δοἢ ἃ ΤΟΠΘΎΘΙ, πάθν ΟΟΙΉΡΑσίβοη οἵ οἷ. 
Χχχυΐ. 29 δα., νου ]ὰ οοπείδὲ “πὶ 186 τὶοἢ αἰδὲτί- 
Ὀπηοη οἵ Βασγεδῖ Ὀ]οδδίηρβ.᾿᾿ Αοοογάϊπρ ἴο Κ]]16- 
ἴοϊ, {ῆ6 μ]δηϊδοη, ᾿λϊα {}ιδἱ οἵ {Π6 ἢγϑί ραγαα θθ, 
τηυδὲ 6 ἐμθ φυΐίδ]θ ἰδίπς ἴογ ΒΟΙΥ͂ τὴ.) [ῃ- 

28 

δἰοδαὰ οἵ ἴδ οοηῃίεπιρὶ ΜΠ} δῖ ἢ [86 Βοαΐθθῃ 
βοοῆδα δ (ἢ [Δ]]|6ἢ, ῥτοβίγαϊθ, συ ϊηθὰ οοπα οι 
οὗ [116 ρέορμὶβ, ὑμο86 βάπηθ Ὠθαίμεη δῃμου]ὰ πον 6 
ΘΟΠΥΪΠΟΘα, [τοι {86 Ὀ]Οβϑίηρ ὉΡΟΣῚ [δταϑὶ, [μὴ 1} 6 
ΟΠ] άγοη οἵ ϑγμθὶ, ὕπ086 ὙΠῸ ΤΘΑΪ]Υ 6͵ΓΟ βιιοἢ, 
ὍΘΙΘ 8180 ἴῃ ΤΟΔΙ ΠΥ (ῃ6 Ὀ]οββοὰ οἵ 106 ]1,οτὰ. 
ΗἸΖ ΤΠΘΓΕΙΥ : ἰζ οι Ὧο ἸΟΏΡΕΓΙ Ὁδ βαϊὰ 
ΔΙΊΟΩΣ πα ]Ἰιεαί θη, “ΤῊΘ βγδε] 68 ατὸ ἈσΏροΓ- 
Ὀλλύθη, ὍΠΟΥ ἰᾶνα ποίδίηρ ἴο Οἰζα δηὰ οἶμον." 
Οοηρ. οἡ ἴΠ6 οἴδαεν μαηὰ, Μαὶϊϊ. νυ. 6; Φοόοβὴ νυἱ, 
27, 85; εν. νἱΐ. 16, 17; Μαῖι. χὶϊ!. 48. 

γεν. 80. Φοθονδὴ ν}}} Ὀὲ ἐμοὶ Θοᾶ, δηὰ δὲ 
Βι ἢ Μ}}1 Ὀ6 τῦὴξι ἔμόσα, ᾿1}} δον Η 86} ἴο Ὀ6 
ΒΌΘΟΝ ἰοναγὰ ἔοι (ἔν, χχὶ. 8). Τὸ {ἰιὶμ ΘΟΥΤΟ- 
ΒΡΟΠαΒ ὕ86 οἱ ον δἰάθ οὗ βποἢ ἃ σοὶ δι οηβηΐρ, 1ηἀ]- 
οαἰθαὰ ὮΥῪ : ΜΙΥ ῬΘΟΡΙΘ, 848 480 ὈΥ : 86 Βοτ86 οἵ 
ἴδγϑ9ὶ (2 (ον. νἱ. 10).--- αν, 81. ΤῊ 8. νοῦθθ ἀοθ8 
ποῖ, οὗ ὁουγθο, θδῃ {πα Πμδὺ νὰ8 βαϊὰ οἵ [6 
ἤοςοϊκ ἢδ8 1ζ8 ἀρρ]ορλίϊοη ἴο τηθῃ ; Ὀύὺ ταῖθογ 8 1ξ 
Οοα δ ἀοσδίρῃ ἴο [650 ν Ὁμαὺ Η 8 ῬΓΟΠΐ86 ἴῃ Γαβρθοῖ 
ἴο Ὀοΐῇ 8ἰάθβ, 88 νν6}} ψῃαῖ Ηδ 18 ἴο [πεπὶ ἴο ἡ ΠΟΤῚ 
Ἦθ ργίνοβ 10---(Πογϑίοσθ ἀραϊηδὲ ἀου δὲ δηὰ ἴθ ]6 
[αἰ Οἰν---β δῦ ΓΠΘΥ Ὁ16 τ κθὴ ἴοσ ὈΥ̓ Ηΐτ, δῃὰ 80 
ΘΑ ..4}1Υ ἀραϊπϑὲ 411 ππάτι9 86][-Ἔχα] ἰδἰΐοι, ΚεΘΡΒ ἴῃ 
γι Μάη, ἴπ6 Τηδῃ, ΟΥ : ΖΘ, ν΄} 16 }} α]8ο ἢ 18 ἴῃ 
ΘΧΘΟΌΥ ὙἹἢ (Π6 ἐπηπιθαϊδίο]ν Ὀῥσοοθάϊηρ ἀοοϊχηδ- 
[ἴοι οὗ {πὸ ῬΘΟρ]8Ὲ 88: “186 Ὠοιδθ οἵ [8186]. ᾿᾽᾿--- 
Ἰδδ, ΘοπῚΡ. ν6γ. 17.---ΕἼΟΟΚ οὗ ΜῪ γραδίασθ (εν. 

ΧΧΙΪΙ, 1; Ῥᾳ. Ἰχχὶν. 1); ποῖ : “χη ]οῦ 1 ἰοηᾷ " 
(6Ε8.}, θαΐ Ὀδοαῦδο δε βονδῇ ἢδά ρίνϑῃ ἴβγα 6] [86 
ἔρυ Ὁ} Ἰαπὰ οὗὨἨ ἁ Ῥγοπηΐβο [ὉΓ ἃ μαϑίιυσγο-τουπά. 
ΤΊ οχροβίτοῃ οὐ ΜῊ ῬΘΟΡΙΘ ὉΥ τηθῃ, ἀπὰ 811}} 
ΤῊΟΤῸ {Π6 τοροῦ ἤοη, ποῦ δίδηαίηρ παῖ, ΟἿ Σ 
81 γΟΠΥ αοα, ΘὨΤΊΓΟΙΥ ΠΟΥΤΟΒΡΟΙἋΒ ἴο {π6 ΟΠΑΓΔῸ- 
ἴον οἵ {ῃ6 86οοηα ᾿τηδῖη αἰνίβίοῃ οὗ οὔὐγ Ῥοοκ, ἴο 
186 δι Ἡυμότα ΤοΒρϑούϊηρ Οοα᾽ Β ΘΟΙΠ ΡΑΒΒΊ 08. ἴο- 
ΜῈ 18. ῬΘΟΏΪΟ ἴῃ ἴπ6 πον (Ρ8. χχχυΐ. 8 [7]}, 
δηα [ἢ6 ΣΑΙΠΟΥ 80, ἱἴ, ἢ Ἡδνογηϊοῖϊ, τ. Πιηἠδ- 
τη 8] ῬΓΟΡΉΏΘΟΥ ἴῃ το]αιίοῃ ἕο ψ δὶ [0]]ον 8 18 ἴο 
Ὀ6 Βέθῇ ἢ675. --παὶ 86 Βορῇ. Βῃου}) πανα οπ τ εὰ 
ὈΠΝ ἴδ οὐ ἴο Ὀ6 Θοτησηοπάθα, ΑἸ που ρὴ {116 Τγρτιμὰ 

δὰ [809 Αταῦ. ὑγαηϑιδίίοη ἤᾶγο ἄἀοπθ ἴΠ|6 βδ1η6. 
ΤῊΘ βιγχίδο, βόα ῦ, ἢδ8 τοϊαϊηϑαὰ 1, δπὰ ἰΐ ἰῷ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο Ὀ6 ΘΧΡ]δὶ πα ΠΟΥ͂ 1ἴ βιό} ἤὰνθ ὈΘΘἢ 
Ὀτουρπῦ ᾿π, ὙὮΘΙΘ (αἴδοσ νοόγ. 80) [Π|6 βοϊθοϊηη σϑ- 
ΤΔΆΓΚ, [Ππδΐ ποΐ τϑϑὶ βῆθθρ δῃὰ μοβῖβ ΨΟΓΟ τηθδηῖ, 
ψΟΪὰ παν ὕο 6 64]]6ἃ Τη0Γ0 ἰπ8ῃ ΦΌΡΟΥ που8 
δηὰ ας. ΗΈΝΟΒΤ. ᾿Σδηδἰαῦῖδβ : “" Απὰ γνὸ ἅτὸ ΜΥ 
ἤοοϊκ, ΜΥ ραϑίιγε- βῆ Ὁ ΔΓΘ γα πιθη,᾿ οἷς. ; ΚΕΙΙ,: 
“ Απά γε δῖὸ ΜΥ ἤοοκ, εἴα., γ8 δγ6 πηθὴ ᾿"᾿; Ηλχν. 
ΧΡ] αΐπβ : “Ἰμἀθοά γ6, ἯΏΟ δ76 οα]]θὰ ἴο ν]ναΐ 18 
80 ψτοθῦ, δΓ6 ΘΑ ΟΥΓΘα ΌΓΟΒ; Ὀπὺ ψῃογ6 ἴπ6 [ογὰ 
δοκηον]οάροβ ἴο πηθὴ ἐπα Ηθ 18 ἐπεὶς αοά, Ηθ ἰδ 
βίγοηρ ἴῃ ὑΠΘ ΙΓ ΘΔ ΚΏΘΒΒ ; ΠΟ ΊΟΓΥ 18 ἴοο στοαὺ [ῃαΐ 
τ τσ ποῦ οοἴηθ [0 Ὀ6 τηδηϊΐοδύθα ἐν ἔποπα." 
ΚΙΙοίοῦδ, ψῆο ἥπαάβ ἴμ6 ἐγβηβί δου οἵ ἨἩθηρβῖ, 

ἰπϑὺ ΤΆΤ ΔΥ, δηα 684}}8 Η νογηΐοἰς 8 ἐχροβϑῖ- 
(10 ἃ ΒΌΡΟΓ ΠΠρΡΟΒΘα 016, ΟΑΓΥ6Β ογν γα ἢ18 Τὰ ΐ8- 
πη ἀογϑίδηαίης οὗ [6 Ραγκα ἰβδ08] Γοΐδγθοθ : ΤΠΠ066 
ὈΘΙο μη ἴο ὕπ6 Ρθορ]θ οἵ Οοὰ που]ὰ, ᾿πτουμἢ 
[πΠ6 Βτδησἢ οὗ [0.6 ἤουδο οὗ Ὠανία, Ὀ0 85 Αἰἰδιὴ νὰ 
ΜΘ ἢδ τοοοϊνοα ἴτοιῃ αοἀ ἰπι8 Πδπηδ δἾΘΥ ογθδ- 
ἰἴίοη. ΖΦ. Ε, ϑίασοι, τ δὰ Θμρ αδὶβ οἢ ἴδ 
ἄθῃθσαὶ στα0θ: “᾿Αμπάᾶ γ6, οἴ6., γ8ὺ Πη6ῃ, 1 81) 
γοὺΣ αοα," [“Απάὰ γε, ΜΥ ἤοοκ, ΜΥ γμαβἴυγος- 
ἤοοῖϊκ, Ἰηθ ΓΘ γ6, 1 ἂχ γοῦν αοα." ΤΠ6γθ ἰδ 
ΘΥἹΔΘΠΠΥ͂ 8 ΘΙ ἢ 8918 ΟἹ ΣΩΘῸ : ““ἸΏΘΠ 8Γδ Υ6, Γδ- 
ΤΏΘΣΩΌΘΣ ὙΟΌΓ 0466, γοῖϊ Δ΄Θ ἸΏΘΓΟΙΥ υτηδῃ ; Ὀὰζ 
ΤΟΙΏΘΙΙΌΘΥ, αὖ ὑδθ βῶπι6 ἔπηο, ἑῃαῦ 1 τὴ γοῦν αοὰ : 
Ἢ ἘΣ πὐΐδουῖϊ Μοὸ ποϊπίηρ, Ὀαΐ πὶτ Μο 41]}.".--- 



824 ἘΖΕΚΊΕΙ.. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ἈΕΕΙΞΕΟΤΙΟΝΒ. 

1. ὙἼ7ὸ βῃου)]ὰ δάἀπιϊί, ου [ἢ οὁΠ6 546, ὑμαῖ [6 
ἴογτῃ ““ΒΠΘΡΠΟΓα," 85 8 8180 80 πδίι τα] ἔγοσῃ [8 
[1] 688 οὗὨ ἴῃ τείεγθηοοθδ ῃϊοἢ [Π6 ἱτηαρο ΠΟ] 68, 
88 Δρρ ἰοαἰίου ἴο {π6 συϊάϊηρ οὗἨ ἴΠ6 ῬΘορ]6 ἴῃ 
ἄθῃδσαὶ, ΘΟΩΒΟΑΘΘΗΠΥ ἴο ΟΥΟΙΥ͂ ΟἿ ο6 οἱ {παΐ 
ὨΔΙΌΓΘ; γοὺ τὸ βΒῃοι)]Ἱά ἠοῦ ἀθηΥ, οἡ [86 οὗ Γ 
8δῖ46, ἰῃαΐ “"ΒΠΘΡΒΘΙΩΒ'᾿ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ Δη ἃ ῬΥΏΔΙΙΥ 
δἰ συϊῆοθα ““ Κἰπσβ. ΟἾ]Υ [6 τομάοτίηρ οὗ 118 
ΜΟΓα ὈΥ “ὁ ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΡ, " Δηα ἰπ ΡΑΥ ΓΙ ΟΌ]ΑΥ  ἬΘη ἴ86 
ΟΥ̓́ΘΓΒΘΟΙΒ ΟΥ̓ Θ᾽ ά6ΓΒ οὗἨ [ἢ 6Χ}]6 ὁοῖηθ ἰῃΐο ὁοη- 
βἰἀοταιϊοη, 18 ΨΟΙΓΥ τἱὰθ οὗ [6 τηασῖκ. ἨἩΎΤΟΥΟΥ, 
ϊ6 ΟΙΪΟΠ αἾ8οὸ οἵἉ οἰ γὴ] τηαρίεἰταοῦ, ψ μοῦ Ἡθηρ- 
δύθῃ Τρ αἰγὶ Ὀιιϊΐο8 ἕο [ἢ 9 ΒΘΡδΙβ 88 Κίηρθ, 18 
δ αὐδίγασίίοηῃ Μ]ΠΟἢ ἴθ ἠοῖ ΔΡΡτορτίαίθ ἴο [ἢ 6 
ἴτηασο, [Ι͂κὴ γτοϊδιίίοη ἴο ἴμθ ὑῃϑοσγαῖίο Ῥ6ΟΡ]6 
ῬΓΠΙΙΑΓΙΥ͂, ἢ ἡ Ισἢ το δίϊοη τῦ στηυδί βϑοὶς [0Γ ἴῃ 6 
ΤΏΟΓΕ ἱπητηράϊαῦο τοΐδσθμοο οὗ ὅπ ὈΪΌ]1641 ΟΣ ΡΓΘΒ- 
ϑίοῃ ““Βῃορη τα," [86 ἰδαύατο οἵ Ἰ᾿οαάϊπρ Μν}}} 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ 5501 η16 [6 ΠΟΤ ὈΓΟΠΊΪ πο ΡΪ]δ66, 88 11 
ἀοοθβ ἰη Φοῇηῃ Χ. 8 84., πηΐοἢ ρίνοβ ὋΒ δὴ ἰπΐου- 
τοίδυϊοι ἴγοτῃ {6 ἔα Β]τηθηΐ οἱ τ ]ιαῦ 18 οΘοηἰαϊ ρα 

Ἰῃ {π|8 σμαρύευ. Τηδί {86 ΒῃΘρ μενα 18. {1Π|6 ἸοδάοΓ 
ἢηά8, {πο η, ἐΐ8 οαἸτηἡ παύϊοη 1ῃ ἴπ6 Ῥγοϊθοῦοῃ, 
ὙΠ ἢ ἴη6 αἰνίηρ οὗ 18 118 ἴοῦ ἴμο ἤοοκ ῥτο- 
νυ ε8 ἴοσ 1, ὐοῆῃ χ. 11. Τῇ οἴδιοῦ δαί γοϑ ἰὴ 
[ἢ 6 ἱτὴ ἀο ποῦ ἐπογοίοτο [ἈᾺ1]; ΓΠΘῪ ΟΠΙΥ͂ [4]] 
Ῥεϊεϊ πα ἐπιο 016 ΠΊΟΓΘ ΡΘΟΥ  ἰΑΥΪν Ὀγουσιΐ οὐ, 886} 
85 (50) 0] πη 6, ἴηοΥ οᾶγο, το ἢ ὈΘ]οὴ ἴο [ἢ 6 
Βρ  γιϊπα] ἱπηροτί οἵ [86 ἔτπαᾶσο (οοτρ. Φοηπ χ. 9, 
10). ΤῊ ῥγορμοίΐο οὕ ὑθδοξίηρ οτος 18 (πογϑίῃ 
ἜΧΡΥΘ886α, 88 ἴῃ {Π6 56} -Βυττ  Π6Γ οὗἉ 86 ΒΒ ρ Ββοτὰ 
ἴον πὸ ἤοοῖκ [86 Ὀγίθϑο νυ οἷ οα 15 ἱπι ϊοαϊθα, ΤῈ 
ποίϊοῃ οὗ ἐπ “886 ἤει," δΟοσΘΟΥ ΡΥ, Οὁοπὶ- 
ἩΓ1565 ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ [6 οἰδβοίαὶ ἴοσπι διλὰ συ ργαβθηϊα- 
ἰΐοη οἵ {16 ΟΙ]ὰ Τοβίατηϑης ἐποοοσαῖία ἰἰξο, δπᾶ 
ἈΠ Κουσῖ86. ῬΓΘ- Θλ ΘΠ ΟΥῪ ὑΠ6 ΚΙΠΡΙΥ οἤῆοα, σἰνίηρ 
ῬΙΓΟΙΐπθηοθ ἴο ὑπ6 Κιηρὶ)γ σονογηπιομῦ (Ρ}. 28, 
24), ἃ5 18 ἴῃ6 ολ86 ὙΓΠ ἴὴ6 Μοκβίδηϊο Ἰάθα ὉΠῸΘΓ 
ὑπ6 ΟἹά Οονοηδηΐ, ψὶτἢ ἐμαὶ οἵ ““ (Ἀτίβῦ᾽᾿ πη ογ 
ἴῃ9 Νεν Ταϑίδιωοηΐ, 8ο ὑπαὶ ““ββορμοσγα ᾿᾿ δπά 
ἴη6 ““δηοϊηῖοα "᾿ δοΙηθ ὩΘΔΓ δηὰ σηυίι}}7 50Ρ- 
ῬΙοπιθηΐ βοΐ οἴου. [πὸ [6 Μοβϑίδηϊς ομαγασίου 
οὗ ἴηε βῃδρηῃστα, [Π6ΓΘ σοιη68 οὐ, ΔΙοὴρ ψἱι [6 
τοϊδ: 9 ἴο 6 ἐποοσγαῖϊο 16, [6 οὔμοῦ γοϊαἰΐοι, 
ἐπαῖ, Πδτηοὶγ, ἴο Τεποταμ,ι 6 [οτὰ οὗ [6 {Π60- 
ΟΓΩΟΥ͂, δΟΟογΪηρ ἴο ὙΠΟ. ὑ86 ΒΠΘΡ ΘΓ ΔΡΡΘΔΥΒ 
88 ἴδ τοργοβοηϊαίίγο οἵ ζομονδὴ διηοὴρ Ηἰ8 

16. [1 ἰπ {18 τϑϑρθοῖ Μαεββίδῃ ἰβ [86 ἴδθσπι 
ΟΥ̓́Ϊ6 το]αὔϊοη ἢ) αποβίϊοι 88 ΤΟ ΑΓ 8 ΘαῸΪΡ πο Ὠῦ, 

ΟΥ ᾿πθγηδ)] ῬόῦΓ οὗ Π6 βρίσγιῦ, 8ὸ ἰῃ τῃδΐ οἵ 
κΒΒΘΡ ογὰ " {Ποῖ ἴ8 φίνθη, γ70 τηϊρῃῦ βαν, {116 
[Ἰ ΠἸταθηΐξ, 86 γοα] ζαίϊοῃ οὗὨ {}16 βαῖὴθ στϑ δῦ ὈΥ͂ 
ΤΉΘΔΠ8 οὗ 8 σΟΥΓΟΒΡΟΠ Πρ ρονοσητηθηῦ. Οἡ 86- 
οουηΐ οὗ νι ηαῦ ΠΟΥ παά ποῖ ἀοπο, 86 βῃδρῃοσαθ 
οἵ δ5τ88] ΔΥῸ τ᾿διἐ080}}0 (ἴθ ἀητίρ ὔθουϑ, {116 
ὙἸΟΚοα ομθ8. Ομ δοοοὰηῦ οἵ παῖ πιο Ηθ 
ἀοο8 ΜῈῸ πηαῖτοβ Ηἰ 561 Κηόοπτη ἰη Φοἢπ χ,, Ηδς 
ῬΓΟΥο8 ΗΪτ56][ ἴο ὃὈ6 ἴδο Θαοοά Βῃορμοά. Βαὶ 
88 ὕμεγο (6 εν )5 (9 οἢπ χ. 20) βαρροβοὰ Ηΐπ ἴο 
Ὅς δοϊπαϊοά ποὶ ὈΥ͂ {Π6 ϑρίτίς οἵ {πΠ0 αοἀ-ἀποίηϊοά, 
86 Μαοβϑίδῃ, θα  ἴο ἤατθ ἴῃ ᾿ΐπὶ δὴ δν]] βριτίς 
(δαιμιόνιον ἔχει), 80 (ΠΕΥ Τηϊδιπάοτγδίοοα αἷδὸ Ηἰβ 
ὩΠὈΟΒοΙηρ οὗ ΗἰΒοὶ οα ὑπαὶ οσοαβίομ 88 [6 
ϑΒορμογά, δπὰ ζασηθα αΤαΥ ἔγοπι Ηἰ πὶ. 

2. “Ἰῃ [Πϊ8 ομαρίον᾽" (βαγ8 Οοσοοῖῃ8) “186 ΟΠΟΘ 
οὗ ΒΒ Θρ δορά 18 [δ κθη ἔγοτη ἴῈ9 βῃθρμεγάβ οὗ [8γδο], 
δι) Ῥγοιηἶδα 18 τηδὰθ οὗἩ {π6 Κίηρώοτῃ οἵ ΟἸ τίϑβῦ, 
ἴ8ο ΟΝ] οὗ Βῃθρμοσα. Τὴ ΒΒ ρΒογἦ8 οὗ [5Γ86] ΔῈ 
οὗ ἃ {Πγθοίοϊα ὁγάοσ, Ζϑοῖ. χὶ. 8, 8. ΤῊ ἴδχθο 
δΙΟΡΒΟΓἀ8 ὑπο γθ δγὸ υἱσὶ, εἰ τεβροηάφη8, δέ Π ἜΥΘΝ 8 

ηθιι (ΜΑ]. 1ἱ. 12); δὲ 18, οἰ 6 γ, Ῥσγορῃεῦ ΟΣ 
ἀοοΐοῦ, 8πὰ ῃγθϑί. ΤΏΘΥ τὸ οδ]]οὰ " χοάς,᾽ Ὀυὲ 
ἴῃ Ῥ5, Ἰχχχὶϊ. 6 8α. {πεὶσ δρο] ἰίοη 18 ργοῃοιηςοά. 
ΤὨρτγοίοσα ἴ1|ὲ ἀροβίϊθ, 1 ΟΟΣ. 1]. 86, βδγ9 οὗ [88 
Ῥυΐηοοβ οὗ (8 νοῦ], ὑπαὶ ΒΟΥ ἅτὸ οΟΙὴ6 ἴο 
ποιρῃῖ." 

8. ““ΤῊΘ ΡΓΙΟΡΏΘΟΥ ἴῃ οἷ. χχχίν. 15 ἘΠῚ ν 
ἀθηοσαὶ, δμὰ ἀοθβ ἠοΐ οοπποοῖ 156] 6] οϑεὶν Μ]ῖ 
ΒρΘοΙῆς οσοαβίουβ δηὰ οἰγουπιβίδῃοθβ, ἤθποθ δὰ- 
τΐϊΐδ (ἀραγί ἴγοτη 118 ΕΥ̓́ΡῚ681] Ὀεατίησ οὐ ἴΠ6 6χ- 
Ῥογίθησοβ οἱ [βσγαδὶ, οιιιναγὰ δηὰ δβρίὶ γἰἴπ.4}}) οἵ 
τη] ο] ἃ ΔρΡΡ] α οὴ8 ἴο 411 βίδϊθι, σῃυσο δ, 
ἔδυ) 168; δὶ ἢ} υπιϊοθ, [ῖὉΓ Ὁ 18 ΓρΔΙΪγ 
ἀεδὶσπδὰ ἴον 84}} ὑπαὶ οου]ὰ Ὅ6 ματηθα ἤριγαινοὶν 
Βῃορῃορά δηὰ ἤοοϊ, 1Κ ἃ στῃδι μοιηδίσαὶ ζογπι δ 
ΠΟ ἢ ΘΧΡΊΘΒΘ6Β ἃ ἰὰ ἴπδὺ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Δρρ)ϊεὰ ἴο 
ΒΗ ΌΠΙΘΓΒΌ]6 68568.᾿ (ΘΟΗΜΙΕΒΕΒ). 

4, Ετοταῃ ἴδ0 ϑοοοῃὰ γέσβε οἱ [18 ομαρῖοσ (δ ς 
Ἰμογὰ Ζ6818 ΔΡΡοδᾶσβ ἴο ἴδνὸ αυοϊδὰ ἴῃς τορμοδῦοι 
“ἐψοθ᾽᾽ ἰηϑὲ [η6 δοτιῦο εηἰ ΡὨαγίπθοβ (Μαεῖ,. 
Χχὶ.). Τὴ6 δρρ)ϊοδίάοη ἴο ἴμεβο [ἤγονβ ἰϊρῖ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οὐ [16 ἀαγδβ οἵ ΟἸ γϑῖ, Ὀὰῦ σοΏ ΤΆ ]Υ ΟὨ 
[86 ρετοα δι Ὀβοαιθηΐ ἴο 6 6χ1]6. ΤῊ ΙΘΤΆΓ ὮΥ, 
88 ᾿ῦ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ 18 δηϊαροηίϑιη ἴο ΟἸγὶβί, ἰδ ἴῃ 6 
πα] ἀερταἀαϊίοη οὗ 6 ποοσγαςίς οἰ οἸ Α] βτὴ οἱ 
ἴδγδεὶ. Ῥορμοιν ὀοραβοὰ νι Ηαρραὶ, Ζοοιδγίδε, 
δι Μαϊδοιι. ]η ἰἰβ ρΙδοθ, 88 ὑῃ8 ομαγδοϊογ σεῖς 
ΔΡΡΟδΓ πος οὗ Εἶτα βιιοῖνβ, δῃὰ 88 δ Ὁ]. ὰ 4180 ὃὉγ 

6 Φον 88 ὑγβά ἰο8 οὗ ἴη6 ““ Ογθαΐῖ ϑδπηδάγὶ 
δηὰ ἴη6 ““ Οτοαῦ ΒΥπαροραο," οαπη6 [ἢ6 ἸΘΑΓΠΣΠΩ 
οὗ ἴῃ βογῖθοθ, ΑΒ Ὁ νγὰϑβ δἰγοδν ἱτἢ [6 ΓΠΤοθ 
Ιαϑῦ Ῥτορμοίβ ἱπ το]αϊίοι ἴο (88 ΘΑΥΠ ΘΓ Ῥσορειὶο 
οδῖοθ, 580 4130 αἱὰά 86 Ῥγίμοοὶν αἰρστὶν οἵ Ζογαῦ- 
ὈΑῸΘΙ βίδῃα γοϊαϊθὰ ἴο ἰἢς 1λανίάϊος Κἰηράοιη οἵ 
ἴΌΓΤΩΟΡ ἰἰπηθ8. ΖειΟθΌΑΌΘΙ τῶ ἰθδοσ ἴο ἴδμ6 
ΤοϊΓΗΪΡ οἀρϊννεβ, ἀπὰ "τὰϑ δρροϊηίεα τόγαὶ 
ΘΟΥ͂ΘΤΠΟΣΙ ΟΥΘΡ ὑδ8 ΠΟῪ σΟΪοηΥ, ἰθ Μ] 10 ἢ} 18 
ΟἸδγδοΐου 38 ἃ ὈΟΓΏ ῥγΐπος οὗ δπιἀδἢ ν'88 Ἰοδὶ εἰρῃὶ 
οὐ. ΑἸΔΒΟΌΡΙ 16 βἴοοά 88 ΘΌΥΘΓΠΟΓ αἰ ΓΟΟΙΥ͂ 
ὉΠᾺΘΓ 110 Ῥογβίϑῃ Κίηρπ, 501} ἴη0 Ῥεγβίδῃ ρονεῖ- 
ΠΟΙ 1ῃ ϑαχηδγία ὙΟΓΟ ἰηπίγυοϊοα ἴο ΚΘΟΡ 1ΏΕῚΓ αὐ 
ὉΡΟῚ Πὶἷ8 δατηϊπἰβίσαϊοη. Ὑ δ, Ὠον ον Γ, ἴῃ ἢ 
ϑΡΡοϊπϊτηθπΐ ὈΥ Ογτυβ, ἑὀαγτγὶϑά, δοοογήϊηρ ἴο 1ὴ9 
δον 88 τηοὰθ οἵἩ ΘΟ θα ρ 610, ἃ ΒΡΕΟΪ Δ} Ὁ τογαὶ, 
(μα ἰ5, Παγνίαϊς αϑρϑοῖ, ὑγϑϑϑῃτὶ ἴῃ [6}1 χηῖο 
ΔΌΘΥΘΠοΘ ΜΠ (πε ρογϑοη οἵ Ζαρα 6]. Οἡ 
1}}18 δοοουηΐ 810η6 ἴ.6 ἀρ οαἰΐοι ὉΥ βοσῃθ οὗ τ γ. 
28 ἴο ΖογαθΌΑΡ6Ι] 15 ἐστον ἴο Ὀ6 πηϊοῃθ 0 ]6. 
Νοῃθ οὗ Ζοιιθῦαθα] 8 βοὴ5 δβυσοθοάρὰ ἢϊπὶ 88 
Φονθγηοσ, [{{ἰτοιὰ {6 [26 οὗ ΝΟΠ ΘΠ ἢ 8 ἀφαῖῃ 
[06 Ροδβύ οὗ Ῥγον ποία] σΟΎΘΓΠΟΓ στδάυα ΠΥ α1880- 
Ῥοᾶτθά, 88 ἰβ ὙΪ τη ῬΤΟΌΔΌΠΙΓΥ ΒΌΡΡΟ 
{Ώ6η, ἴῸΓ [ἢ Ῥυγροβο οὗ ἰακίηρ ἴπθ ονογθιχηῖ οὗ 
αἶνο δἰἴαϊτ (πα οἵ ΔΗΥ͂ οἵδοῦ Κἰῃα οἵ οτεσβιρῃῖ 
ΜΘ Κπον ποίμίησ), ΟὨΪΥ ἰῃς οὔϊοα οἵὗἨ {ῃὴ6 Εἰνῃ- 
ΥἹβί ποοά τειηαϊηθά, ἴθ ᾿ιἰβίογγ οὗ ψ ϊοἢ μοησε- 

ἔστι ὈΘΟΔΠ16 8 ΥΟΓΥ͂ ΟΤΙΑΪΥ͂ ὁπ 6, [1}} οὗ δια το ἢ 
δηἃ οτἶπμθ. Τδα Ἰεαξάντο πηϊϊοὰ ψιτ ἐς [6 
αἰ χηὶ ον οἵ τα] ΑΤΥ͂ ΖΘΏΘΓΙΑΙ ; αἰδουγατάβ, 88 ΘΟῃ- 
ἴοστοὰ Ὁροὰ ἴποπὶ ὈΥ 08 ΡΘΟρ]θ, ἃ Βεγθ ΓΑ ΓΥ͂ 
Ῥγϊπορἄοπι, ονοῦ δρηΐηϑὺ ψὨϊσῆ 186 Ββαηπραγίχη, 
ΜΏϊοΝ δὰ τηοδη τ} }]6 Ὀδαπ οοηϑεϊ υϊοα, δ ἃ ντ88 
ὉΠΟΟΙ φῬΒαγίβαϊοα] - ΓΙ ΘΟ ἱΠΒδύρηοα, δίσονα ἴο 
πνΠΕ Θὰ " ὠὐ να; δηά ΠΡ εἰ 158 ἴδο Ἐ1]6 
οἵ Κίηρ." 186 αἀἰρηὶν οὗ ἰρῃ Ῥγιοδὲ δὲ 
οὐ τ οὶ ΜΠ ὈΓΙΠΟΟΘΙΥ ΤΘΏΚ, ΡΟΣ ΤΙ σοὺ [89 
ῬΓΪΠοΘ τγαδ ἃ διαδάάποθο, [οστηθαὰ ἃ Κἰπὰ οὗ σασγὶςδ- 
ἴῃγο οὗ Ῥβ. οχ. 4, ἀο68 ἠοΐὶ Ηἰπάδυ σὰ 1.8 οΥμΟΣ 
8146 {16 ποίϊῃρ οὗὨ δῃ ἱϊιηροτγίδης ζοαϊθῦτο τῃογαὶα 
ἢ τοράταὰ ο ΟἸχίϑι; ἰπ8ὺ 88 ἴπ [8:6 χοβοϊ ἴοι 
οἵ [89 ῬθοΡ]9 δηά (μοὶγ σοι 86 }10 8 ἴμοτὸ ἰβ ἀρρτθ- 
Βεμαάρά, ψἰὰ ἃ ΟἾθαῦ σοπδοϊοῦδηοδα, ἴπ6 ἤιϊαζθ 
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ἐν ατλῳεο οἴ ἃ δἰ [ἢ] ρτορμοῦ (] Μαος. χίν. 41). 
ὁ ἀϊπποϊ Ὁ] ἢ -Ῥγοοδδι ΠΟῪ ἰηἀἰοδίδα οἵ 88 ἴΠ60- 

ὀταιϊϊς οἰῆοοβ ἴῃ [8.80] δἱγαυ (Π 9 6χὶ]ὸ δ 8 668 ἴὉΓ 
το σδβαρίου οἵ ἘΖο κί] ὈδίΟΓΟ 118. 

δ. Ἰβγδοὶ, 88 στα κα Ὁγ Βοος, ““ 80], ἀπιὶὰ 
τα τπ}} οὗ ἀοβο] δου δηὰ [6 ἸΌΧΟΓΙ ΟὉ8 ΤΟΥΤῚ 8 
οἵ ἀδνο)ορπιεηΐ οὗ ἴῃ Οοά-ἰοτρεϊίηρ που] ]ν 
ὩΔΌΟΠΑΙ 685, ἤᾶγθ βἰοοὰ ἔου ἢ 88 δ᾽ δύσι οο 
Βεραγδῖθ Βα ΠΟΙΌΔΙΥ οἵ Οοά, ἰο ΜΟΙ ηοΐ 6 Ῥτθ- 
δοηΐ, ἱπἀοοα, Ὀαΐ 80 πηι σἢ [6 ΤΟΓΘ ΘΟΥΔΙΏΪΥ ἐδ 6 
δαΐπτο Ὀεϊοηροὰ ; δὰ οὐθὴ [86 [Ἀ]ΠΠ}Πρ’ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἔΤῸπι | ἸΩΘΓΕΙΥ 88 ἴο 18 ΟΠΔΓΘΟΙΟΓ 88 ἃ ῬΘΟρΪΘ, ΜὮ116 [ἢ 
(ἈΪ8 δἰ ρ]θ ἰνοϊδιίοη οἵὨ [186 ΜῈ0]6 δία᾽δ- ΘΟΟΏΟΤΩΥ͂ ᾿ ΟἾΠΟΓ Ρ6οΡ]68 οὗ Κορε ντὸ μᾶγο Ἠϊβίοτ! 4}} Κ 
πυσιϊ δεά [18 το] τϊβάοτῃ ὈΥ͂ πιθ81}8 οὗ (16 ἀσβο]αῖ- ᾿ υδῃ βῃθά, βιι {πο ἰάθα οἵ 5186] 88 ἃ Ῥθ0ρ]6 8 ἴῃ 
ἸῺ ΤοσῸ ] 15 {παῖ οηϑυθᾶ. “ΝΑ τ} γ-Ἰηοηρογοὰ  ΟἾγίβῦ ἐῃθ ἰάθα οἵ ὨυΙΤΩ ΔΗ ΤΥ. 
οὐζϑδηΐβτα οὗ ΑΓ, 1 Κ6 6 ΟΠ  βοηδῖνο σίηρ, οη-ἰ 9. ““Οοἀ᾽ ᾽ν} [88 ἔγοπι (π6 ἢγβέ θϑδη αἀἰτοοιοα 
οοτα μαβϑοά [86 Ὑ11016 ἱπάϊ νἱάν141 ἀπ σοτῃτηθγοίδὶ } ἰο [86 οὈ͵οοῖ οὗὨ ρα ουηρ ἃ ΠΟῪ ΠΌΤΩΔΗΪΥ ουνἱΐ οἵ 
Ἰεἴς, τύνη ἰηΐο ἴμ6 6] μοπίβ αἴ 186 ποῦ] 5 [6]- 1 [6 που]ά, οὗ δ ροορὶο οἵ Οοἂ ουὲλ οὗ 4}} ῬΘΟΡ]δ68 ; 
ον βῃΐΡ, ψὮ116 1Π|6ὸ τῆοτο ἀοθίεστηϊηδίϊνο δσταηρο-  δηὰ ἴδ ΟΠοΟΘἢρ οἱ [86] 88 116 Ρθ0}}6 οὗ σοά 
πιοηῖσ οἵ ἴπ6 οπίνναγὰ ἡδίιγ] 116, οὗἨ [6 τϑοϊζοη- [ γ88 ΟΠ]Υ ἃ ἢγβὺ Ῥγον βί 0041 δίθρ ὑοναγὰ [86 86- 
ἴῃς οἵ ττι0, οἵ [8 ΡΗγΒῖ641 δηαὰ βοσῖδὶ ᾿ππηδῃ  Θομ] 15ῃπιοηΐ οὗ {πὶ πὶ}} : αοὐ ραίθοῦβ [βγαθὶ ἴο 
16, ντὸγθ Θοηϑθοσζαϊθα ἃ8 βοῦν σα ὉΪ0 ΟΥ̓ΡΆ ἴον ἴῃ | ΗἾ 5617 68 ΗΪ8. Ῥϑορὶθ ΟὨΪΥ Ὁ ὅπ ῬΌΤΡοΘε οὗ 
δπ Δ Ὁ] Ὡταθηΐ οὗ ἃ ρίουδ [6] νι Οοά, οὗ καϊμποτίηρσ ὑΒτουρἢ ὑποὶν ἐπ τατα ΑἸ ΠΥ ἃ Ῥ600]6 
8 τὶ σῃ θοῦ5 οτάοτγίηρσ απ ὰ Ἡ ΠΟΙ βοιιθ ἀϊγοοίίοῃ οὗἉ | ἔγοτα διποηρ 41} παύϊουβ. Βαϊ ποῦν ἰΐ δοεπιϑᾶ, ἴῃ 
τς 116. Ὁ γὰ8 “δὴ οχίδτηδ ἰγ," δαὶ “το Ϊ] {πὸ ἀδγβ οἵ ἘζΖοϊκίοὶ, δ 17 πτουρὰ [86 ϑοαϊογὶης 
ΒΟΙ]οντ-πυτίαοα οχίβίθῃοθ ἐπα ΐπρ ἴῃ 1186}; τα ΠΕΣ ἃ ] οὗ 1ϑγϑοὶ, 88 ἴ)οβ ἴῃ ὙΒΟΤα (Ὁ ἔπ {{π|6 Ὀεΐηρ [Π6 
γ 6896] ἀπὰ ἔγαηηθ σοῦ οὗ ἃ βρίγιῖπ.} ἱπτγαγάπθββ οὗ ἱ Ῥθ0}]9 οἵ αοἄ ἀρρεβαγεὰ, {86 οο]] οὔ; οὗ 8 ΡΘΟΡ]6 
Ὀεΐησ, ἀοϑυϊποά ἴο ἔαζατο ἀονθὶορτηθηῦ, δὰ Ὀθαγ- | οὗ δοὰ ἢδὰ Ὀδοη δρϑαηάοποὰ δη ἃ ὈθΟοση6 ᾿τηροθ- 
ἵπρ 118 ἔπ 1056} ἴπ ἃ Ἰβῆπ Ὁ Ῥγορηδηῦ πὶ} ρτο- | 5 0Ὁ]6θ. Τὸ {πδᾶΐ, βοτθνεν, {ὕ οου]ά ποὶ ΡῈ Δἰ]οννοὰ 
ταῖμο. "᾿ Τῇ ργοοῖ οὗ ἐπιἰ8. 18. βρϑοίβ!]ν ξαγηβηθα | ἴο οοτηθ ; διὰ ἱπ [86 ἰοχὺ, ψηΐοΝ 18 ααϊζ6 ρΌΠΘΓΑΙ 
ΌΥ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, ὙΠ056 ἔουη ἀαιΐοι ὙᾺΒ ΔΙΤΟΘΑΥῪ Ἰαἰά | ̓π 115 ὈΔΣΤΩΒ, ὑπ ΓΘ 18 ἀπ! Ὀτασθὰ 8}}|κ6 [6 Ὀγηρὶης 
διοης ἰδ [ΔΊ ΠετΒ οὗὨ ὑπ [5γ8 611 18}} ῬΡ60}]6, τι ἢ [ Ὀδοῖκ οὐ βγϑϑὶ ἔγομι 6χὶ]θ, ἴδ ρβίμοτίηρ οὗ [110 
ολπιε ἴοτί ἢ ἰπίο Ῥθσα] 8 δχύθγηδὶ δος ὙΠ ἀπάοτ  ΟΒΌτΤΟΣΝ οὗὨ (Ἰγῖδι ὈΥ͂ τπεδῃβ οὗ Ηΐ8 πνογὰ, δῃὰ [ἢ 
[6 σοπδε που οὗ ἴῃς Ἀῆοβαΐς ὀοσποιηῦ, δπὰ δὲ ] ὅπ] ραϊμῃογίπσ οὗ ἴῆς οὨ]άτϑη οὗ Θοὰ οὶ οἵ (ἢ 
Ἰασὺ δ5βΏΤη α (ὈΥΤΩΔ]]Ὺ {Π6 Ρ]Δ66 οὗ δῇ οτάοτ ἱπ {86 πχοι]ὰ μλ ν υ Ὁ , 88 ΟΟΥΑΙΠΪΥ 88 ἴπδ τηδίξοῦ 186} 
Βδίαϊθ. Ηρηῆοθ 18 οΟϑϑϑίοη 788 ἀρὴν τυρθιύαν 8. ὈΘΙοΩμ8 ἴο {86 οττηδίϊοῃ οὗ 8. ΠΟῪ Βυπιδηὶ 
τηατῖς οἵ [86 {{π|6, 49 Ὀοΐηρ ὑμπδῦ οἵ ἐπι Δρρτοβοὶ-  (ΚΙΠΕΒΟΤΗ). Τ|ι6 ἰοαγίθθη ἢ σψότθθ ἰ8β ὈΥ̓͂ [ἢ9 
ἷηρς δάνοηϊ οὗ Ηΐτ ψἤοβα ϑρί τίς τγὰβ ἴῃ [86 Ῥγο- [ 88116 δΧροϑίῦοῦ Β τ] ΔΥ͂Υ ὀχρί δηθὰ ἱπ 6 αὔΐΐθ 
Ριοί8! ογο Ὀαΐ ἐμ6 Ὑ0]8 Ῥ60}]6 οἵ ϑῃονδῃ ᾿ βΈΠΕΓΑΙ ὙΑΥ, ὑβουρἢ Ἠ6 Ἠ88 ἃ βρί γἴτ:18] δῃὰ 6χ- 
ΡιορΡΒοῖβ! γνγὰ8 ἴη6 τὶϑὴ οἵ Μίοβοβ (Νυτα. χί. 29): ἴσια] δἀάιϊοη οὗ {Π|8 ϑοτί, ὑπαὶ ““[η6 ἔαϊιγθ 
ἘΧΡτΟΑΒΙ ΩΡ 88 τορατὴβ [δγϑοὶ (86 ἀδβίσῃ οὗἉὨ ρῥτο-  τεϊαγῃ οὗ [πε οοηνογίδα δον ἴο ὑπεὶγ ἰδ" Βῃοιυ)ά 
ῬΠΘΟΥ͂, δηα δὖ [80 Βδῖη8 ἔἰτηθ τ δὴ 6γο ἰοναγὰ [ Ὀ6 ἴδΚοη ἰηἴο δοσοσῃῦ. 
[πὸ Ῥοηϊδοοδίαὶ ἕαϊαγο. 8311] τηοτα, ποσονοσ, να 10. ΤΏ οοαδίηρ οὗ (δ9 οἴἶοε8 ἱπ [8τ86] 18 ποῖ 
(18 πηροτῖ ᾿πνοϊνοὰ ἰη ἔπ ῥτοϑιμοοά, τ ΐοἢ τ88 ] ΒΡΙΥ, ὑποτοΐοσο, ἃ Ηἰσίοτίοδὶ ἴδοϊ, ἃ οοαβίηρ οἵ 
ΠῸ οαβῖο [ογοῖστι ἴο (86 Ῥθορῖο, Ῥαΐ τοοϊδὰ ἴῃ 11{6- οσττηβ [δῦ ὁποο οχίϑύθα, Ὀπί 10 18 ἴΠ6 ἘἸΘΡΙΤ. 
ἃ ὈΓΟΙΠΟΙΙΥ βίοπι οὗὨ ἔπ ΒαΠη6, ΕἼΣ Ῥγομπιΐβο οὔ ἱπρ οὗ [086 ἔογπιϑ ἱῃ [86 βρὶ τ δ, δηἀ σΟμΒΘα ΘΠ 
ἃ ῬΓΙΟΘΟΥ ροβί(ἰοῃ ἴο ἴπ6 ψῃοΐθ οὗ ἴδγαοὶ, τινὶ | ἴῃ τοϑροοὺ ἴο ἐγ ἢ. ὉΠῖοδ. βατίπα οὗ ἴμ6 Κιπὰ δαὶ 
δοΥτοβροηάϊηρ [Ὁ]Π 688 οὗ ΟὈ] ρσαϊίοι ἴἤο ἀυ :ο8. οὗ] Ροϊοιρεὰ ἴο 18γ86] σδῃ ἢ0 τῆοτα Ὀ6 ἰοππὰ ἴῃ ΟἸτίβῦ; 
ϑοῖυῖοθ. 80 οἷοθθ απᾶ ἴῃ ΒοσδΏ86 8 βοῦνίοθ [ 8ὸ ἐμαὶ 4}1 σμυγο ἴθι τ ἰοἢ τοῦ ἔπση Ὀδοῖς ἴο 
τεπάοτοα ἴο [86 ψΏΟ]6, πὰ βργίηρίηρ οὐἱ οὗὨ ἐ[8 ΙΔΥ Βο]ὰ οἵ ὑπαῖ, οὐ σσϑὰ ἰοοῖ δϑἰδηῖ ἰονασγά 1, 
ἱπποττηοδῦ 14εα, ὰ8 [Π6 τοϊαἰϊουι οὗ [Π|688 ΟἸΟ65 ἸΠΘΤΟΙῪ (88 διαύθσταῦΣ αἷδὸ ὙΠῸ τοβροοὺ ἴο [86 
ἴῃ Ι5τ861] ἰο [βγὰρὶ ἰ[861, τπαὲλ ὑποῖν ἀπο]άϊπρ | εἰ ηράοπὶ) ΒΥ 615 118. ΟἿ ΤΙ 5016 1, ΟΥ Ὀἶδοοβ ἱΐ 
δηὰ [8Γ86}}5 πιηζο  ἀΐηρ Οὐουΐρ ΘΔ ἢ οἰ ΘΓ, δγὸ]} ἱἰπ χυοϑίΐοη. μαὶ {π6 οἰἶδοία] οοπβεϊαἰίοη οὗἉ 
οοπροηΐα!. ΤῊ6 ἀοβείπαιίου οἵ [5:86] ὕο ἐπ Κίηρ-  [ῖπρβ πὶ [6186] δἱσηϊβοά, Π68 18 ΘΟΥΤεβροπάθῃοθ 
ἄοπι 1168 οπίοϊ θὰ ἱπ ἔχ. χίχ, 6 (βδν. ἱ. 6), [1ὰ ἔμ6 δῃηοϊπείηρ ψ τ [86 βρί τ ἴογ 811 ΟἸ ΓΙ 82 Π8, 
δἰΠμου ἢ ἴῃ ταῦ 18. τλογοὶν [06 οαΐπατάὰ ρονοστη- [1 ΦοΒπ 11. 20, 27; Βον. :. 6. ὙΠ αῦ 8. σδ]] θὰ 
ἰῃσ ῬΟΤΡΟΣ οὗ οπο, ἴμ6 εἶνίς δι θοταϊπαϊίοη οὗὨ [πε ] “ οἴἶοο᾿" ἱπ ΟἿΣ ΒΔ ΠΥ͂ ΘΔ ΟἿ 6 οΥαϊΔη 668 
ΟΥΠΟΙΒ ΠΙΔῪ ΟΟΙΠΘ ΤΠΟΤΘ ὈΓΟΙΏΪΠΘΠΕΥ οὐ. ΤΠ] 48 ἴο βοσνΐοθ, Οὕ χα ἴσμαφα, Ὦοτῃ. χὶϊ. 6, οΥ [6 
[Π]} Ῥγοθρδοῖ ἔοσ [με ἑαΐπτθ Ἰοοκβ ἰονατὰ {8.088 ΡΟΊΤΕΙΒ ὑπαὶ 6, τ! οἢ τὸ ογἀαίηϑα Ὀγ αοἀὰ (Βοπι. 

ΧΙ; πο δἵο ψἱϊπουΐ, ἴο πὸ Ὠοδίηθη πδίϊοηβ, 186 .»... 

ποτ]ᾶ, 11. (Βοϊσίση [8118 τϑά σα! ἰπΐο ἔμ ἰὮγθθ 
6. Ὑιαὶ “186 βοσνδηΐ" Μοδβο (Η6Ὁ. 111. δ) το- [ ἀἰβεϊποϊγο δουύϊηρβι οὐ ἐδ ἴῆτοα οἱ ο58, Ὀορὶ πηΐῃ 

Ῥτεβοπίοὰ ἱπάϊν  ἀ}8}}} ἴῸὸν ὑμ6 τ᾿ ἢ016 ὑμθοογδου, τὶ τ ἃ Ῥγορμοῖῖο ἐπποίΐοη δ8 [6 Κποσ]θᾶρθ ὁ 
αοὰ πὰ τηδηϊοϑίδιίοη οἵ 6 οα, τιαϊπίδι εἱπρ ΔΙ Τα γα [815 ἐσπηὰ [ἰδ τοργεβοπίδισῃ. 88 τοραγὰδβ {6 ΟΥ̓Δ Β 

ΒΌΡΓΟΤΩΘ ΔΌΪΒΟΓΙΥ͂ ἴῃ ἰμ6 οπίτο δοτητηθη  ΥἩ ὧν [8 Ὠἰρἢ -ὈΥΙΟΒΕῚΥ τοϊαϊΐοι ἰονγατὰ αοὰ ἰὰ ἴῃς πρὶ τϊ 
Πανὶ, γῆ, ἃ98 “"βογνδπΐ οἵ Φϑῃονδα,᾽ ἴδκεβ ρ | οὗἩ οοῃβοογβίίοη δηὰ ΒΌΣΤΟΠΔΟΣ ἴο Ηΐπ), δῃὰ Ῥδῖ- 

᾿ἴηῖο Ηἰπηβ! ῦ κ 16 βογναπὶ ΜΌβ6Β,᾽ 88 Ῥυΐποθ ἴῃ  ρεΐτιδ!]Υ τηίο] ἀΐπρ 118 ΚΙΉΡΙΥ ομαγασίοσ ΕΥ̓ [86 
ἀδμαη Δ ἃ ἐπ]δγροτηθηῦ οἱ 8οὺ] ἰῃ αοάᾶ, διὰ 8 
ψΑ]κ ἴῃ οὐ ἔγεοάοτη δηὰ ροόοῦγεσῦ. Ααἰϊον Ρ. 
1δησο. 

12. ὕρου 186 ἡιἀρίηρ δεΐπθοθῃ ΒΏ66Ρ δὰ βῆ Ὁ 
Ἡδηρείδη ὈΕΓΩ ΤΟΙΙΔΓ 8 μαι “ἢ 6 τηδίῃ [Ὁ] δ] πιϑηὶ 
ὮΘΙΘ αἷβο ἷβ ἴο 6 δουρδῦ ἱπ ΟἸτβὶ, 0868 ΚΟΥ ΤΏ" 

"ἀλδὰ δάνο οι οὗἩ ἰὴ τ ἴ5στδϑὶ ἢ88 Ὀθθη {Ὁ]{}Π ἃ, 
ΟἸΏΡ. οὐ ἐμιῖ9 Ζεοοῖι. χἰίϊὶ. 7; 186. 111, 6 ; 1 Ῥοῖ. 

ἰϊ. 25. 
8. Μαϊηίδίηΐηρ ὑμποῖν ροβί ΠΟ οὐδοῦ ἀραὶ [ῃ 9 

ὙοΥ]ὰ τὰ8 “16 ὁπ6 {πϊηρ ΠΟΘα [Ὁ] " ἴοΥ [8τ86] 89 
[86 Ρ60}]9 οὗ ἀοά ; 80 {μεῦ ἔπ ρα πογίηρ ΤΒτουρᾺ 
ΟἸ γιβῖ, 85. ὁ ἰδ ὁη6 846 ἰΐ ν8 τοβ ιταὔοη ἴῃ 
ΘΟ ΟΥΤΩΣ ἴο 86 ἐά64] οὗ [8:80], 8ὸ οὐ [6 ΟἾΟΤ 
ΠΟΙ ᾿ς τπῦαϑ ἴου θὰ ἴῃ οοπάϊτίοῃ οὗἉ 11ἴ86, 

165 ἀοἰϊνογαησο. ΤΈυ5 [βγ86] ᾿ἴΐνοα οὐ δι}}}, ποῖ 

ἴδγλοὶ γοργοβοηίβ ἴπ6 ἀΐνίπο ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ. 
7. 80 56} Πα ἐπ δοίη “τ Πουΐ ἃ ΒΒ ΡΒ οτὰ,᾽ 

γον. ὅ, ὑθοοτηα ἴΠΠ6 6496 ΨῚΓΠ 5], (δὲ ὈΥ [ἢ 6 
κὐρυδ αὐ τς οὔ 186 Θοοὐ ϑορμορὰ Ὠτοῦρα ὑπ Ῥαὰ 
δδδριογάβ οἵ ἴβτγϑοὶ, [π6 βοαϊζίοσίηρ οὐ ἔδ6 ῬΕΡΡΙς 
[28 Ὀδοοίηθ ΘΟ ρ]εῖδ ; δηὰ οογίδίὩ]Υ αἶδοὸ ἢ 

"" 



220 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

τηϑηΐ δῃα βθοσγοῖ γοῖ ρον θυ] συϊίδησθ Ῥθετη 8 ΠΟ 
ΤΥΓΑΠΗΥ͂ δηὰ ἱπ͵]υδίῖοα ἴο Θηά στα." “ΝΑ γγποῖραὶ 
ῬΠαθ6 ψαϑ ἴη6 ἀδοϊβίοη Ὀοΐσγοθῃ ἰἢ6 Βυμδροραθ 
δηὰ {86 ΟἸγδῦδη σὨυΓΟΙ. "ἡ “Βα [δα “πίε 
Ἰυάρσίπς 3οο68 ζπγουσῃ [6 ψ80]6 Ἰιϊϑίοσγ, (Βαὶ ν᾽ 

ΑΥ̓͂Θ ἰ0 ἀο ἴῃ ἰΐ τι ἃ ἴσὰδ ῬΓΟΡΉΘΟΥ δηὰ ποΐ 
ὙΠῚ|}} ἃ ραύτοῦο παῤ ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγοῃ] ἃ ΘΟΙΏ- 
ῬΑΤίβου οὗ ἴῃ οχΙβίϊηρ ΟὨτίβιϊδη που] Ἱ ὑῃδὲ 
οὗ [06 προεῖπα ἀπὰ Μαβοχηθίδη, δῃηὰ 480 τὶ] 
ἴδ6 ΟἹὰ Τοβιαμηοηΐ 1 1614] ΓΘ] ΟΠ. 08. ϑ'1η06 
11:06 ΔΡροάγδῃςο οὗ Ογὶβί, ἔπϑσθ 88 Ὀδδὰ αὖ ποσὶκ 
ἃ ΤΟΪΟΥΙΩΣΠΡ ΔΡΘΠΟΥ͂ ΠΡΡς 8 ῬΘΟΡΪΘ οἵ ἀοά." 

18, “Α τοῦ τδῃ ἴῃ βου γΘ 18 ἢοΐ ὁπ6 ΜῈΟ 
88 ΤῊ ΠΥ ρσοοίδβ, Ὀὰῦ ὙΏΟ86 ᾿ιοαγὶ ΟἹ ΐπρθ ἴο ὙΠαὶ 
θ 80 [δῦ 1ζ Θ64868 ἴο Ὀ6 [ὉΓ ἢΐτη 8ΟΠη6- 

{πϊηρ δοοϊάρηϊαὶ ; 1116 ἃ Τ ἸΏΔΏ ἷβ ἢΘ ΟὨἾΪΥ͂ 
0 Κυονβ δηὰ ἴθε]β Ὠἱ ἴο Ὀ6 ῬΟΟΙ, [0 18 
80 Ποΐ ΤΔΟΓΘΙΥ͂ ἰῃ Δἢ Οὔ ΝΑΓα τεϑροοῖ, Ὀαπῦ ἴῃ δρ τὴ 

1η. ἷα ΘΟὨΒΟΪΟΥΒΏ 688 ̓ (ΗΠ ΕΝΟΞΒΤ.). 
14. ΤῊο ἱπίτοἀυσίίοῃ οὗὨ αν], 88 δἰτοδαν τοὸ- 

τηδῦϊκοὰ ἴῃ ἴμ0 δχροβίτοπ, τἰΐζπουΐ δηγίῃϊησ 
αΥ Π6Γ ΟΥ Ῥαγίου ΔΓ, ΘΟ ΠΥΤΩ8Β δῦ 8 βίαϊβα ὉΥῪ 
Ἡδεηρβί., ὑμαῇ “116 Μεβδβίδῃ, ἴμο σἰογίουβ οἴβρυην 
οὗ Ὀανὶά, μεὰ ἐπ [86 {πη6 οὗ ἐπθ ΠῸΡ τος ὈΘΘῺ ῸΓ 
Ἰοης ἃ 16β8ο οἵ [88 Οδίθο δι." αν], ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, 
δοοογάϊηρ ἴο ἈΪΒ ῬΘΥΒΟΙΔΙ ΣΟ 1π βδογθὰ ὨἸΒΙΟΥΥ͂, ποῖ 
ΟἾΪΥ ΔΡΡΟΔΙΒ 88 ἴμ0 τοδαϊοϑὲέ ὑμπουρηΐ ψΏΘὴ ἃ 
ΒΏΘΡΏΘΡα ἰδ ὑπ6 δυ)εοἱ οἵ ἀϊδοοιγ86--- ποῦ ἢ σΕΓ- 
ἰαϊηϊν [Π6 Βηορμογα-βίαϊθ τι Ὠΐπὶ 18 80 ΘΗ ΓΓΤΕΙΥῪ 
1118 βῖυ]6 δῃἃὰ σϑηποῦ, ὑπδὺ ἔγοση Ὀθίηρ ΓᾺΡ 88:6 0- 
μογὰ οὗ 6 ἤοοὶς ἢ6. Ὀδοδπλθ ἴΠ6 ΒΡ ογιὶ οὗ [5186] 
(Ρα. Ἰχχυὶ 70; 2 ὅδ). υἱ!. 8)---ὰἵ 4180, ἴῃ δὴ 
ΘΒΡΘΟΙΆΪ] ΤΏΔΉΏΘΙ [ὉΓ [16 ῥγοτηΐδβοα ρα μοτίηρ οὗ [ἢ 6 
βοςκ, ἢ6 ϑυρχεδβίβθ Ἰθοσο [Δ ΔΗΥ͂ Ο.6 686 ὙΠΟ 
ταῖσι Ὀ6 Ὀγουρῃς ᾿πἴο Θοῃ δ᾽ ἀϑγα οι, βίηοα ᾿Ὠτουρἢ 
Ὠἷτὴ [86 {τ Ὀὰ] ΒΌΡΓΟΙΊΔΟΥ οὗ δ υ Δ, ἑοψασαὰ ψ ὨΪ ἢ 
ΕΥ̓Θἢ ἱπ Εργρί ἴθ Βορθ οὗ [8γ86] ν88 αϊγεοιθα 
(ὅδῃ. χὶΐχ.), οἤδοῖθα ἐμαὶ ἴδ) {ὺθε8 οὗ [58Γ86], 
ΒΟ δὰ ὈδΘῺ ἰὴ 8 βἰδίθ οἵ ἀϊνιβίοη, ϑῃου]ὰ 
απὶΐο, δηα τοιηδίη ἑορθῦμον ἴον {Π6 ρσ]ογίουδ Κίηρ- 
ἄοτῃ οἵ δοϊοπηοι ὉΠΩ͂ΟΣ 18 δϑοθρηάθηου. Μὰ 
ΙΏΟΓΟ, ΒΟΝΘΥΟΣ, ἀοδ8 {π6 Ῥϑτβοῃα ἷυ οὗ αν ὰ 
ὈτΩρ ἰπἴο νἹ Ὺ δη ΓΟργεδθηΐ 1 στο] 0) ἴο [6 
Μοβϑδηΐὶς ἰά468----Ὑ]Ζ. ἰδαὺ 6, ἴἢ.6 δηοϊπίρα οἵ 
Φεβονδὴ, δῃὰ [86 Κίηρ γῆὸ δὰ Ὀδθὴ ταϊβθὰ ὉΡ 
ἴτγοιῃ ἃ ἴον οδίδίθ, 8 αἰζογ Οοα 8 οὐ Ὠδατσί, 
Εἰ τη561{ ροβϑοββοα οὗ [ἢ 6 ἘΡΟΡΊΕΗς ϑρίπς (Αοὐϑ 1. 
80; Μαῖτ, χχὶϊ. 48),-- ΟἹ Ὁ ΝΟ Ττηδηϊ θδιβα θαγηοδὶ 
ἀοδῖτο δηὰ Ἰἰουθ ἴοῦ {Π6 τοσβἢἷΡ οὗ Φομουδῃ, ὉΥ͂ 
ἱηνὶ ρογα πη ἀηὰ Βαρροσίηρ Ὀοΐὰ ἰδ δηὰ [89 
Ε 88 Μ6]1 88 ἴῃ ἢΐΒ Ῥ88]1η8, δα ὉΥ͂ 1Ὲ6 
ΜΠ] ὴς οὗ τὰ ἰδ ρ]6, το οτσίηαϊοὰ πιὰ 
τη. οἴῸ ͵ὰϑ θη ῬΟν ἀθα, 88 Βθοὶκς 584 Υ8, 
κ6 ϑυϊδίγαϊιμη [ῸΣ ἃ ΠΟῪ δβρϑοΐ οὗ βαϊ ψαϊϊοη, 
δηὰ {πγθ ὰ8 ὁρθῃθὰ ἊΡ ὈΥ̓͂ [Π6 ῬὈΓΟΠΙΪΒ6 ἃ ΠΘῪ 
τηθηΐαὶ Βοτίζοι 1ῃ {86 βορὰ οὗ αν, 0 τγᾶ8 
ΟΠ ΟθΘἢ [Ὁ 8 ΔὈΙαΪπρ' Τοῖση οὗ 6, 8η4 [οΥ 
186 Ὀυϊάϊης οὗ αοα Β ἤουδβθ, δῃὰ Ὁρμο]ὰ πὶ 

ΤΡοί.41] Ἔσροσίθῃοοβ οὗ ΕΔΙΒΟΥΙΥ͂ σταοο, δπὰ (δαΐ 
ΟΥ̓́Θ ΔΠ114 οἰ Αδββοιηθη δ ἴῸΓ 81}, δηα ἴῃ ἴῃ ἀνοῖ- 
Ἰαϑυϊπρ' ΘΟ ἰηθδληοθ οἵ Π)αν 8. Ὠουβ6, Κίηράοπι, 
δηὰ [ἤτομθ (2 ὅδπι.. νἱΐ. 8 8η., χχὶῖ, 1 8η. ; 8. 
Ἰχχχίχ. 80, 87 84., ἰχχὶϊ.).᾿"" Τὸ [δὲ 1468 οὗ ἃ ΤΌ] εν 
Ῥόνοσ, συ Ὦ]οἢ ͵88 σοηἰοιρ θα ὈΥ̓͂ Μοβδα, ἔθοτα 
ν͵ὰ8 δα ἀοἀ ἐῃ6 ἀγπαδβίίο ἴῃ {86 ὁ486 οὗ αν, το 
ὈδοϑτὰΘ [6 ΤΟΌΠΟΕΣ ἢοΐ ΟἹΪΥ οὗ ἃ ΚΙΏΡΙΥ ἀμ δίν, 
Ὀυΐ οἵ οπ6 ἐβτουρσῃ ΜΈΣ [6 Κίηρσάοτη οὗ 5τγμ6] 
ΑΒ ἴο ΓΟΔΟῚ 18 ροδὺ οὈ]ταϊπαίϊίοθ, ΤῊ ΘΛ ΌΓΟ 
᾿τηᾶρο οὗ {86 ῬΘΟΡ Θ᾽ 8 ΒΒΡμοτά, ψΒΙΟὮ ΘΧΡΓΟΒΘ968 
Ὧμ6 αϊνίπο 1110 οἵὐἠἨ {8 αγηαβῖΥ, βίγοίο 68 80 
ΤΩ ΔῈ ΒΘ. Ὀογοπὰ 411 [86 ἱπάϊν!α τι] τι ]οτθ Ὀ6- 
ἰοηρσίηρ ἴο ἰ86 Ὀανιάϊο 1ἴη6, ἰμαὺ ““ἴοΣ ἐδ Γο- 

οοἶοΣ οἵ [26 ῥγοπιῖβθο, Πανὶ, βαϊὰ ῥγοσηΐβα ἀοδδ᾽ 
ποΐ δὲ 4}} βίαπα οὐ ζ1] σὰ βο]οιθοι, ἴῃ ἢτοϊ 
ἸΩΘΙ ΘΓ ἴἢ ῃ8 σἤόβοῃ ᾿ἴπ6, τ οδῈ ὁοπαὶ Ποηδὶ 
Το] οὕ οη ΓΑΓΠΒΟΓ ἀΡΡΘΑΙΒ ποῦ ἴο Ὀ6 Ἔχοϊπάοα ὈΥ [Π6 
αἀἰνίπθ ἴβυοαῦ Ῥγομ) θα 1816 Δ Ὁ] Υ ἴο ἰδ 5θοὰ, 
1} ΟἾτοη. χχυἹ!. 9." (ΒΕΟΚ). 6 ἰηάινιἀ 8] 
ἸΩΘΙῚ 615 οὗ ἰδ9 Παγαΐο ἀγπαβϑὶν βογνοὰ ἰπ {ἢ οΡ 
ὙΟΓΚΙηρ ἀπά δα εσίηρ 88 οἰ ϊουηρ8 ἀπ ὰ Παγνοβία ἴο 
Ραΐιγα {1}168; “ΘΓ ὈΪΟΒΒΟΙῚ - ΒΟΔ5ΟῺΒ ἭΟΓΟ δ 
ἔἴγτοτῃ σϑϑοβίηρ ἴἢ6 Βοϊσῃῦ οὗ 86 1464] οὗ {86} 
ὨΟΙ86---ὈΣ Πα ΤΩΘΙΘΥ͂ [86 [οἱ] ἔοΓ ὑμ6 τηογὰ ἀοῇ- 
εἰΐο Ἰ᾿ἰπηίησ οὗ τῇ6 ΟΣ Ὑ ] ἢ ρ] ηπηοτϑὰ 
τῃτουσὰ ἰΐ (ΡΒ. ᾿Ιχχὶἱ.); Ὀαΐ, οὰ ἴη6 οἴδεοσ δβαπὰ, 
{ποῖ ῥογίοαβ οὗ ἀδργοβϑίοῃ αἰὰ ποῖ Ὀγὶπρ ἔδδὲ 
1464] ἰο ἀεβίσι ἴοι, ΟἸΥ ἱτηρτϊηὐοα 1ξ πιοΙὸ 
ἀΘΟΡΙΥ ἴῃ 06 Ἰχοαγί, [διε ηρ ὑμ6 αἰνὶπα ΕΠ επς 
ὑσατἢ 88 ἃ ῥ᾽ ϑᾶρδ [ῸΓ 1ζ8 τϑα]ζαϊίοῃ (ΡΒ. ἶχ.), 
ἀπά 50 ἰοἵξ ἰτ ογοῦ ἴο ἴ6 ὅθι οὗ αν, ἴῃ Ἡδοπὶ 
1868 ἱπιαρα οὗἉ ἴπ6 αἰνὶπο σονοσητηθηΐ δπὰ Κίηράοιῃ 
Ὑ88 οοπορηςγαϊθα, [μαἶκο 1. 82 8α.᾽ (ΒΕΟΚ). 

15. Ιὰ ἴμο Μϑββίδῃ με ᾿ΠΟΪ6 οχί βίος οἵ 
ῖ8:8 6] 88 ἃ ῬΘΟΡΪΘ ἰβ8 ουτηρτίδοά, [8 ΟΥΡΒΏ ΣΟΙ 
88 Ὀἰδϑί: ἐῖ86} οὐδ πτουρὴ {0 ὙΟΥΚῚ 
{ΠΘΟΟΓΑΙΙΟ οι ἔθων πὮ116, οα ὕμ6 οἴ ΘΓ 5166, 848]- 
ναϊϊοῃ δαπὰ ὈΪ]οβδίησ, πηῃΐϊοθ [8686 οἰἶδοοθβ δαὰ 
ἱπβί ΓΙ ΘὨΓΔΙΥ͂ ἴο Δα Π) ἰδίοις ἰο Ππ6 ρθορ]ο, δἵ- 
ἰαϊηρὰ ἴο ρογίθοϊί οι ἴῃ Ηΐ8 οΘοῃβοοσζαΐθα ρϑυβομα ΕΥ̓ 
ὙΠῸ} δὴ οἰοναϊίου, τ ΟΝ 18. 8150 ἰηἀϊοδῖδά ἴῃ [88 
ΘΧΡΓοβϑίοη οἵ ψϑσ. 94: “"8 ῬΥΪΠ66 ΔΙΔΟΙ͂ ἴῃ πὶ." 
ΤῊΘ Ρᾶγα}]6] ΘΧΡΓαββίοτβ πῃ {18 νοῦβο: ““Φοῃονδῇ 
ὃ (οὰ ἴο {πο πη," δπὰ: “αν ἃ ἃ Ῥυΐποθ ἱπ Τμοὶγ 
Ιηἰά8.,᾽" Βοῖνθ [ὉΓ ἴ86 ἔοττῃ οἵ ἰδ8 βαϊναϊίΐοῃ δηὰ 
ἴμθ. Ὀ]οβδίπς ἴο Ὀ6 τηδὰθ σοοΐ, 1 [ἢ ΟΠ δβίδζε- 
τηθηῦ 18 ἰδίςθῃ 88 [8 ὑποϑῖηθ, δῃὰ {86 οὐ μοῦ 88 118 
Θχροβι το. ΑἊ ποσὰ] δἰρτιὶ δοδλοη κ Κοὶ}8: 
“Ἅ ῬαϑίατηςΣ ἴῃ [Ὁ}}] πηΐδου τὶς Φοβόνδὶ,, σϑΙτΥ- 
ἰῃρ οὐδ 0116 91}1 οἵἨ Φοῃονδ ΟὨΪΥ,"" ἱππροτίβ ἴοο 
110{16 ἑηΐο [μῖ8 ἰοχὲ, δηὰ (9 Δ᾽] οὗὨ 10 ἃΡ ὈΥ͂ 
Ροϊπθπρ ἴο ““ἀπῖγ οἵ Ὀεΐπρ ψῖῖα Οοἂ," ἀραίῃ, 
ἩΏΡΟΥί8 ἴοο τη πο. ΤῸ [δ6 {ποο]ορίοδὶ Ἰαάστηθης 
[86 τοϊαίϊου. ν}}}, Ῥαυμαρ8, σοργθβοηΐ 1186} τὰς 
8ἃ8 ΡΒ. ἰϊ. ἀο68 ἱῃ τοβροοῦ ἰο ἴῃ 6 βοπβῇῃὶρ ἴῈ [ἐδ 
ἐοηποοϊίοη τι 186 Κίηράοτα. [ἡ {86 ῥῬβαὶπὶ 186 
ὑπϑοοταῦϊα ὕω ροσαὶ βοηϑηΐρ 18 ἱπαϊοαῦθα, δοοογά- 
ἱπᾳ ἴο ποι τηθηθίοη 18 τηδᾶὰθ ἴῃ Βόοχα. ἱ. 4 οὗ 
18. Ὀοΐπρ “ ἀοξοστηϊποα ἴο Ὀ6 1.6 ϑὅοῃ οὗ σοὰ ;" 
δὰ ἰῃ κ6 ΠΏ ΟΓ, Β6ΙΘ ἰῃ Εχοκὶοὶ, ἰδ 18. ΟἿΪΥ 
[6 τϑα]ζαίίοη οἵ [86 Ῥτγοπιῖϑοὰ βαϊναϊΐϊομ δπὰ 
Ὀ]οΒββὶρ, 88 Ὁ ἰ8β βιισρεδίθα ὈΥ ἐμ σονθηδῃῖ- 
τοϊαϊίοη οὗ Φομονδῃ ἴο ἴβγϑεὶ, ΘΟ ΔῈ ΤΙ Π16- 
αἰαίοὶγ σοιηθ ἰἱπΐο οοπδί ἀθσαϊζοη. ΤῊΘ γ γθ68 {πὲ 
ἴ0]]ονν Ὀτίηρ ἱπῖο ποίϊοθ {86 στϑοβ οἵ [86 οονδηδηΐ ; 
ἴΠ6 σοὐθηδηΐ φΥβοϊ ΟΊ 8688 τη} [6518 186], δοοοτὰ- 
ἱπρ ἴο σου. 24, ἰπ ἴΠ6 αν α- Μοββίδῃ, δ 18:6 018 
Ο βΈΠΟΓΑΙΥ ψὶβ ἴο Ῥτοῦθ 16 οογεπδηῖ οἵ 
δεμονυδὰ ἴο Ὅ6 δὴ δυϊάϊπρ ὁ ἢ Ηἰδ8 ΡθΟρ]ο, 
Δα ἴῃ ῬΑΓΕσ]αΓ {8.6 οἰδγηὶ τυ οὗἨ [86 Κιηρίίοτι οὗ 
Βανί. 186: “1 μανγα Ὀοροϊίζοη ἰμ66,᾿ ἴῃ ΡΒ. 
ἰὶ. 7, ΒΘοθὴβ ἕο ἱτιροῦΐξ Ι070 ἐθδῃ: 541 δρροίϊῃηϊ (οὗ 
ταἶϑθ ὉΡ),᾿ ὮΘΓΘ, ἴ}16 ΘΧΡγβϑίοῃ ἴῃ 8. 11, 6: “1 
ἢανθ δποϊπ θὰ " (2), ἀοοθβ ποὲ ἱπάϊοδἔθ σθογο ΘΝ: 
(οΟΠΡ. δὲ οἷ. χχίϊ. 80); δῃὰ Ὀοΐϊῃ ὌΧ γθβϑῖοῃβ ἴῃ 
86 Ἀβαϊτα, 1κὸ [ῃ8 ὁπ βοσ (ΓΙ), τείεσ Ὧ 

2 86πι. Υἱϊ., σθότο [86 ἄθοτοο (0) ἐπ Ῥβ. δὶ 7 ἰ8 

ΟὈνϊουΒ: “1 νὶ}} Ὅ6 ἴο Ὠἶτὰ ἃ ἔδίμου, δῃὰ Βα υἱ]}]} 
Ό6 ἴο 26 8 80} ᾽ (γε. 14). 116 δ ἰ59 80 σδ᾽]οὰ 
ἴΠογΘ οἱ δοσουῃΐ οὗ {π6 ἀποραϑίηρ ἢ]14] γοϊδίϊοα 
ἴο ἴθ ἀϊνὶπο δυοῖν, οἵ δΟΌΓΒΘ ἰῃ οσοπησοϊίου τὰ 
1π6 Ῥχοχηΐθο οὗ δὴ ϑἴδυπδὶ βογεγοϊ τὶν, πὶὶ 
ἘΖΘΚ1Ε], νοσβ. 28, 24, ἰδ 16. [818 Ἰαϊξεγ ΟὨ]Ὺ ἘΠ 10} 



ΟΗΔΡ. ΧΧΧΙΨ. 

ἮΔ8 δ ἈΪδοθ, 8ὴ Θυθι θη 
[ αἰϊνὶπα 1ἀ64] οὗ ΗΒ 80 
ΤΌΙΒΊΗΥ: ἴῃ δῃοῖμος ᾿ἰρηΐ, δονονοσ, ν1}} [868 
ῬΔΓΘ116]. τ πὶ δοτοὰ 6 οἵ γεῦ. 24. ΔΡΡΟΔΓ ἴο 
ἼΒ, 1 τὸ δσὐἀὰ ἱῃ ἱἐδβουρῃϊ ὅπ6: ““Βοπο]ϊὰ 1᾽" 

(22: 5)5), ὙΒΙΟΒ ἰδ 80 ΘΧΡΓΕΒΒΙνΘΙΥ τερεαίθα 

(γοσβ. 11, 20). [Ι͂ ἐμαὶ οαδα Φθῃονδὴ Ηἰτλ56] ἢ 
Μ11] αν ἴο ὃθ ἰπουμῃῦ οἵἨ 88 Ῥγεϑθῃΐ ἴῃ {815 
αν. [1 ἰὼ ἴδ ἴθσίω “ΒΒ ΘΡΒΘΓα ᾿" ἃ τοίθγθησθ 
δ τηδάθ ἰο {86 οἰτουπιδίδηςα δαὶ αν ἃ γγα8 
1ελΟΣΆΙῪ σαο ἢ Ὀοΐοσα Ὧ6 Ὀθοδῖηθ Κίῃρ, 80 ὈΥ͂ [6 
ἀεδιρποιίίου ““βοσνυδηὶ" Ὀαυὰ, ἡ Β 1 ἢ ΠΣ νν 186 18 
ἔν ο δὰ ἢ δ ΡΒ αϑἷβ, ἃ το] δἰΐοη 18 Ἐχργθββαοα, 
ΨΒΙΟᾺ ΝΙΣΒΟΝ ἜΠαγθοϊοτΊΖ68 88 δὴ Ο]ὰ Τοδίασηθπί 
τοοία οἵ ἀφϑου δηρ “1.6 ΠΊΡΙΟΣ οὗ Βυμηδῃ ]1ἴ6 ᾿ 
(ϑινδϑέεια, Ῥ. 187); δίποθ “ἴδ ϑεσναπῖ οὗ ἀοὰ 
ΚΘΏΘΓΑΙΥ 18 ἔπ δι Ὀ͵]οοῖ οὗ 8 ΠΟΠΟῸΓ ὑπδὺ ΘΟΙ)68 
ἔγοτη (οι, δηά δβ διιοὴ ἰ8 ἴῃ 6 σἤοθθῃ οὔθ, {ἢ 6 ΟἿ 6 
ἍΠ 0 15 5ρϑοίδ!]ν ῥεῖν! ]οσϑα, δοῦ ὯΡ ἴον ἰδθ τηδίῃ- 
ἴδῆβηοο οὗ ἴη6 ἔχιθ Γο σίου ἰῃ ὈΘὨ ΑΙ ἢ οὗ οἴ ΟΣΒ, 
δηὰ δον δηραροὰ 1 ἀοἰωρ, 30---ὩΟΓ ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ 
ἴσϑ δηὰ ῥγονϑα, Ὀὰὺΐ 4180 δὴ δίοῃϊησ, δηα ὅΠ6}}} 
8 Εἰοτιβοὰ ΤῺ ῬΟΙΒΟΙΔΙ ν᾿ ΕΑΥίμοΓ, ἴΏΘΓΟ 
ἶδ ὩὨΟ ΟἹ ὈΟΪΉ ΟΘΟΆΒΙΟΠΒ 186 ορίτηοῖ ““ΜΥ" 
δεγυδηῖ, ὙΣ 4}1} 016 ΤΏΟΓΘ ΕἸ Ρ ἢ δ5818 ἱῃ Υυοσ, 24 
8.5 1ἰ 8 ῥγοιθάρα ὈΥ [Π6 Ἔχρτγαββίοῃη : “1 ψϑβονδὰ ""; 
δ 1 ΤΠ6ΓῸ 8 ἴο ὈΘ σοΟΙηρΡαΙΓΘα ὑΠ6: “ΝΥ βῃορβογά," 
ἴῃ Ζδον. χίϊὶ. 7, δουρ!οὰ νὐἱὰ ἴη6 ᾿οσὰβ οἵ 6χΧ- 
Ἰαπαῦου : “αραϊηδὺ πὸ τάδ {μα 18 ΜΥ [6]]ον.᾿" 
πάεοά, 88 [09 νυν} 016 Ῥαββαζθ ἔγο πὰ γΘΓ, 9 ΟἿ ΑΓΒ 
8 1.6 56]{-πωιηϊοϑίαιίοι οὗ Φομούδῃ, ἃ αἰνὶπθ 
ΒΘΟατοῦπὰ πιυδὺ ἔοσια ἰδ μο]ά-ᾳατουπα οὗὨ [6 
ΜΜοβείδπίο ρῥἱεῖγο. 

16. ΤΏΘΓΕ 5 0 ποϑα ἴον Ῥ᾽δοῖπρ ΔῺΥ οοηϑίταϊηϊ 
ου 186 ἽΠΙΣ οὗ νεῖ. 28 ; 80 τθοἷ ἢ αυΐθ παίυγ- 

4}}ν ἱπιρ] 168, ἴμαὲ ΟἸΠουρ (6 ὈαδὶΒ οὐ {6 
“ὍΠ6᾽ Βορπογὰ 8 [86 πουβὲ οὗ Πανϊὰ ἀοϑιϊηοὰ 
ἴο 8; ἜΘ νΟΓ] ΔΒ ἢν (ΟΠ ΏΔ ΠΟΘ, δηα Οη6 68, Μ 
Ἠδεηρβίομθεῦ, ““Ὁπάογοίδηα ὈΥ Θανιὰ {86 βἴθιι 
οὗ θεν ἃ οὐϊ μι παιϊίης ἰῃ ΟΠ σὶϑῖ, 8ο τῃδὺ {Π6 1[0]- 
ΔΙπιοσιΐ ἴῃ ΟἸγ]βὺ 18 οὐ 1}6 806, Ὀυϊ ΟὨ]Υ {88 
λϊρηοϑῖ, [π6 ἔσιι6 οἢ6,᾽ 8.11} ἃ ἀοβπῖΐο, δὰ ᾿ηἀορὰ 
ἃ Ὁπΐαι16 ΡΟΓΒΟΠΑΙἑΥ, δὰ ἱπαϊνίἶι.), 18. δοηίοτη- 
δ μεῦ ἤεΓο---Οἢ6 ὙΠῸ [88 ποῖ 8 1κ6. ΟΡ. 
ΕΓ. χχὶϊὶ. ὅ. 
17. “ΤΊ ΥᾧΡΊοΔ] οἱ οτηθηΐ ἴῃ [8.86]᾽8 σοπά οι, 

ΟΥΓ ἴῃς ῥγοῆριγαίί, γο σοργοβοηϊαϊίοη οἵ [6 ζιιζχο 
Βρὶ γι πι6] Ἰ, οἵ ὙΒΙΟὮ 8Γ86} [8017 Ἰῦᾶβ ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ 
Ἰε88β ὉὩΠΟΟΙ8ΟΐΟ118,---ἃ τοργοϑοηξαϊίου πο ν᾽ 88 
ςα]]οὰ {οτὶ ἢ δηιὶ αηἰτηαίεα ὉΥ ἴπ6 δββθητίαὶ ῥτίη- 
ΕΠ 8 οὗ τῇ 116, ---ττ88, ΠΚὸ 186 ὑεῖ ΟΠ ΔΓΑΟΐΓ 
οἱ {πὲ 6ταθ} 0188} στο] ἴοη σΘΠΟΓΑΪΥ, [6 Ὀ8518 οἵ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ " (ΡΒ. ΠΑΝ 68, δλέϊοβ. Ζορηι.). 

18. ΟἸγίβῖ, “5. 0ὉπΠ6 Αποϊιηξοὰ οἵἁ ἷὶπ ἐδ9 
Ἐποοσγαῖῖς β6η86, 6 Μοββίδῃ ῥτγοηϊβοα ὈΥ {Π6 
[τορμιοία," 18 ““Ἰῃς ὑσῖιο ϑασναηΐ οἵ Οοα ἴὴ {86 
ν οὗ {πὸ βρί γι, σἤότῃ {86 ΟἹ Τρβίατηοπι 15γδοὶ 

Ῥγεῆριγοά ἰπ (868 αν οἵ [Π6 Ἰοιΐον, {Π|6 τί Ἀ]Υ 
Δποϊμῦρα οἵ αοα, τ] ΟΒ86 ῬΓΘΟΊΓΒΟΥΒ ΌΓΟ 8}} ΟΠ οΙ- 
ΔΙῪ ἀποϊηϊοά ἰγρίοϑὶ ΒΟ0Π8 οὗ ον ἢ ὉΠΑΟΣ {]16 
Ο]ὰ (ονοπαηξ. “7688 15 [ἢ ΟἸγχίϑι, βίποο Η 8 
ὙΠ0]6 1ΠΠ6 γὰ8 (π6 ἀἰβοθατζο οὗ 8 ΠΟΙΥῪ οἰῆςσρ.᾽" 
“δι5}8 Π88 ηοῖΐ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἴῃ ΒΟΙῺΘ 86η86 ἴϊ6 οὔἶεοσ οὗ 
ἃ ΟἸιγίδῖ, οἵ ἃ Οοά-ἀποϊηϊοα Ῥοσβοῦ ἀδνοίθα ἴο 
Π6 το] εϊηρ οἵὗἨὨ {Π6 ποι] ; Ηδ ἰβ ἴὴ6 ΟΠ γιοῦ 
ἩΪΠβ6 1}. 6Π66 Ηἱδβ οΒῆςθ 18 ἀοβί παῖε 858 ἴῃ 
Δρεοϊιιία οβσθ, ἂβ [06 δυχτὰ οὗ ἃ}] [δ 6 οἤοθβ ἰῃ- 
ϑΟΒΑΤΘ ὈΪΥ οΘοπῃοοϊοα τ [ἢ βαϊναϊίοη ; δὰ ἰδ 18 δ 
ἴδ. β6πὶς ἐἰϊηθ ἀθοϊατορά, ἐμαὶ 18 οδῖοθ ἢγβὶ 
ΤΕρτοβεηι θα ἷπ [Ὁ]1 ΣΘΑΙ Υ δηᾶ οοτηρ ἴθ 688 

ἰδ  ιϑϑ οὗ αν, 
6 βοΟν ΓΕ 4] ΡῈΓ- 
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δὲ [86 δβοραγαῖθ δ] Πἰρβ ἴῃ τοβροσὺ ἴο βαῖϊγα- 
τίοῃ ἴῃ ἴπ6 νου] σου] Τοργοϑθηῦ ΟὨΥ ἤριγα- 
νεῖν, ΡΑΣΓΥ ἴῃ ἃ Ἴι ῬΑΓΕῪ 1ῃ ἃ 5100 0106] 
ΤΩΆΠΏΘΓ, "ὁ “ΑΒ ριυϊαΐης ογβδῃβ οὗ {86 ΟἹά Τοβ- 
ἰαπιδηῦ 116, [6 ΓΠΘοΟΓΑΙῚ. οἰ ο05 ογο βιοἢ 4]580 
ἴοσ ἴ[ὴ6 ἤαΐζιτο ἀϊνίηο- υτηδῃ 116. “ὙΠ [89 
οὐζδηΐο βαραγαύζοη οἵ {π686 οἱ 68 γα8 οοηποοίοα 
{η6 [οδἴπγο οὗ {Ποῖ ὑτδηβ᾽ ΤΥ Ἑμασδοίοσ, ὑπεὶγ 
ἱποοιιρ]οΐθηθϑθ, Ηδποθ ἔδο [ὩἸΔΙμηθηΐ οὐἨ {1}16 
ΓΟ] σου ἴῃ [6 ῬϑΓβοη οὗ 768.8 ν 88 αἱ ἴῃ 8 8816 
πη [ἢ 0] δ] πηθηῦ ἀῃα σοτημ] ἴοι οὗ [688 οἰ ο68, 
Ηὶβ 116 18, 88 πο ᾿ἱπαὶ νἀ] 1Ζίηρ οἵ ὑπ οοπιρ! εἰρά 
ΤΟ] σίου --- Δ βο]ῖα Π1{6 ἴσοι Οοα, ἔοσ αοὐ, δπὰ ἴῃ 
διὰ νι αοα. Ἠδφηρθο, α͵5ο, τηυϑὲ ΟΠ Υῖβῦ. τΟτὰ- 
ὈΓΪΒδο ἴῃ Ηἰ8. Ρδγβο μα ΠὙ [6 ἴπγοα οὐοοΒ ἃ8 ἃ 
ὈΠῚΓΥ πὶ {86} σομῃρ]οΐθα 6ϑ8θησθ- ἴόστη, ἀπὰ ἴῃ 
ἴῃ [ὉΠ] ἀδΙ,θη ἴα] ΟΠ Αγδοίθυ θ[168 οἵ ΗΒ 116 Τ86γῪ 
πχαδὺ 8} 1π6 ἕο ἴῃ 1Ποῖς σουπάθα σοπΊ Ρ]Θ ἴθ 685 
(Ρ. κᾶν 6Ὲ, .οϑ. ἴουηι.). 

19. “ΤΒ6 ἀδτκ οαγσαίηγο δά σουπίογρατί οὗ 
ἔπη Ῥτορμοῦϊο δου υἱτγ οὐὗὁἁἨ ΟἸ γϑὺ οὐ οἵ ἐδ τον ὶα- 
ΟῚ ἴω ἩΐτΩ ἷἱβ ὅι0 δον ϑι Ταμηθπὰ ; [ἢ 6 ΓΟΤΟΓΒ6 
ἰτηᾶρε οὗ Ηΐδ ΕΝ ἩΠΕΙΤΙΥ͂ Γαπούϊου, 18 [6 Ρϑῃδὶ 
ΔΠΘΟΣΙΩς οὗ βγαθὶ ἰπτουρμουΐ (86 ποιὰ ; δηὰ 
ΟΥ̓ΣῚ ἀρεϊηδί ΗΪ8. ΤΟΥ̓́Ὰ] δατηϊη ἰϑίγα 0ῃ δηὰ Κἰηρ- 
ἄοτῃ βἴδηαἀβ [η6 ἀδιμοῃ θοαὶ ἸνΟΣ] ΑἸ γ-Ἰ ἢ ΔΘ ἀΠ688 
οὔ {86 δόνδ, νἰῖὰ 118 πηρογίαῃν τοϑι] 8" (ὈΡ, 
1..ΝΟΕ). Ν μοϊ Ν 

20. Ἢ ἴπ6 ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ 48 ἃ 016 1 τοϑροοὶ 
ἴο 18 ΤΥ ΜΜΕῚ Ἢ ΣΝ ὯὍ6 88, μδΐ ἡ τς 
{Ὑ]ΟΠΟΪΟΙΠΥ [86 βευνδηΐῦ Πᾶν], 48 [86 {πὶτα ρῥΐδοο, 
ἷ8 [6 ΒΔ η 6008 ἐιο καβ ὶ οὗ ἴμ6 ὕπο ῥατγῖβ 
παΐ μαὰ ῥγθοθαθρὰ. ΤΏτγουρσῃ Ηΐπὶ ἢ88 ἰδ σοπα 
ἴο 8 οῃὰ τὲ [.6 οΒοο8 οἵ [Βγ6] (νγβ. 1--10) : 
ἢ ΗΠ ὁοΙηθ8 ὕ86 τηδηϊ[οβία ϊοη οὗ Ψ6 ον δὴ 
Η 86] 88 [86 βου οτα (γογ8. 11-92). Νον, 1 
Ηδ ψἘὸ ρογίοοίβ ΗΠ βο] αὐἴΐου ἢ 18 ΔΉΠΟΥ ἰ5 
86 Μοβϑίδῃ, [πὴ 4180 δνευυ πίη μα 18. 6586 }- 
{147 οοπποοίθα {πογον ἢ τηϊοἵ Ρ] ΔΊ ΠΥ δ Του πὰ 
ἴη Φοϑυβ ΟἸγδί, ΤῺ6 δρροάγαμοθ οἵ [ῃ6 ϑοῃ οἵ 
αοα ἴῃ [η6 ἢδβῃ, δβρϑοίδ!  ἰῃ ἴπΠ6 ἱπβὶρ]ῖ 
αβογαάθά ἱπΐο Ηΐ8 τιΐρητν ΤΟΓΠΊΒῚ Ἢ] 18 τοβγ- 
γϑοϊίοι ἔσγοτα [ἢ 6 ἀεδα, 18 8ὸ το ἔπ πόσο {16 
[Ὁ] ]τηθηΐ οὗἨ ΟἿΣ ῬΓΟΡΆΘΟΥ, 88 Ὁ}18. μᾺ8. ἴῃ ᾿παηϊ- 
[ο]ὰ ψ8γ8 Ὀδθὴ ἰοβίβοα ὉΥ Ηϊπβε] ἢ δπὰ Ηἰς 
8Ροβί].ο8. Α58 ἱπ {π6 6Χ]]6 ἀπὰ ἀυσίηρ [Π6 {πιὸ 
[παῖ [ο]]Ἱονοᾶ, {11} ΟἸ τὲ, τὴ 6. αἰβοοϊ ας]οὴ οὗἨ τῇ 
ἐποοοταῦϊο οἴἥοθς ἴῃ [880] 88 ΒΌΘἢ (οοτΡ. σεῦ. 4) 
ἵοοῖς οἴεοΐ, βο ἀϊὰ {}|6 σαϊοτίηρ οἵ 86 Ῥ6ορ]6, ἴῃ 
σοηίγαϑὲ ἴο [86 βοδίϊοσίπρ (Υ91. δ), ὈΥ̓͂ πιθα}}8. οὗ 
186 χοϊογη ἔγοτῃ ΒΑ Υ]Οη, Ὀδοοῖηθ ἃ σον (ΥΘΙ. 
18, δηὰ οομῃρ. 188. χ]ῖν. 28, σσῇοτο ΟΥ̓́ΤΊΙΒ ἰ8 οα]]ο 
"ΜῪΥ βῃορβετα ἢ. Βαῦ ἴθ 80 βϑἰγοη ον πηατκοιὶ 
βοδιζουϊηρ οἵὁἨ νῸγ. ὅ 18 ΟΠ]Υ ὁη6 [Ὠϊηρ ; ἈΠΟΙΠΟΥ 
8 ἴπ6 Ψπάογίηρσ ΠΡΟῚ ἴπ6 τπουῃ αὶ 5 πὰ 1}}}}5 
(νοῦ. 6), ἴο ψ ΙΟἢ ποῖ {π0 ψαῖδοσίηρ οἤθοῖοι! ὈΥ͂ 
πα τοῖπτη ἴο {Π ῖγ ΠΟΤ 6 ΘΟΙΤΟΒΡΟΠ 5, θεῖ [δε(- 
ἵπρ ὍΡΟΣ [Π6 τηοπηίαίηδ, οἷο. {Υ Γ. 18 84., 601}}}». 
αἶϑο 188. 1111. 6), ἡ ΙΘῚ Ὠαα ἸΟΟΔΙΥ 118 {ΠΔ]τοπὶ 
ἴῃ Ομ γϑὲ (Μαῖῦ. ἰχ. 86; ΠΚ6 χν.}), δβρϑοΐα}} 
[186 αἰδύληοιῦίνα σμαγαςίου βθῖοβ ἀοβουι Ὀθὰ ἱῃ συγ. 
16. ἴῃ ᾿ἰκὸ τρᾶθηθγ, αἷἶβο, ὑπὸ ἡπάσιηοηὶ οἵ 
βορατσζαιίοη οχογοϊβοα Τῃσου ἢ 86 Ῥόγϑοι οἵ Ομτεῖ 
τ 1 15Γ86] (κα ἰ1. 84; Μαῖῦ. χχὶ. 44) βίδη 18 
οοῃμηροϊοα ΨῊ πῆηαῦ 8 πυτϊτΐοῃ ἰῺ νογ, 17 84. : 
δηὰ ἱτηϊηθάϊαίο Υ ὑμοσθα Σ [86 Μοβϑίδῃ.- αν 
(ν6Γ. 23. 84.) 8 ᾿Ἰηδά6 ἀἰβι ΠοῚΥῪ ἴο βῃῃῖπθ [τί 
ουῦ οὗ [Π6 Ῥγορῃοῦίΐο τορτγοβοη διϊοη. Υ̓Βαΐ ἰβ 
βαϊα, 6.0.» ΝΥ Καὶ] οὗ ““ἴϊς ὑπνοίοϊα Ἱπάστηθηί οἵ 
βοαῦοτηρ δἰοηρ τὶ πὲ ἱποίοϊὰ σαϊμονηρ οἱ 
βγδθ]," 88 Ὀδίησ ἴῃ ὑ18 ὈΥΟΡΒΘΟΥ͂ ““ποῖ ἀἰβ[1}}- 
δυϊδηοά, Ὀπΐ ΓΟ ΘΟΙΠΡΙΘΧῚΥ τοροῦλοσ," ἢδς 
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Ὀδθη ἱτηροτίοά ἰηΐο 1 [ΤΟ ποίου αυλγίογ. 
“Τὶ ΟὨΪΥ ἃ 83Ππ|4}} ρατὶ οἵ [5γϑ6],᾿ 828 ἢθ 8808, 
“ἐτοοοϊγοὰ ἴη6 Μεββίμ ἢ νὮ πὶ Δρροατίηρ ἰῃ 6888 
Δ8 {ΠΟΤ ΒΡ Ποτά,᾽ ρανα οσιαβίοηῃ ποῖ 80 Ὀγορουὶ 
Ὁ ἃ ΠΕ Ἰυάσιηοηῖ οὗ αἰ βρογβίοῃ δ η, εἶ 
ΠαΟΪΟΠΒ, 8ἃ8 ΓΑΙΏΟΓ, ὟῸ ΤῊΔΥ ΒΑΥ, {μα (86 βιυγ- 
Ἰοη 88} πάριπηθηϊ ννὰ8 ἱἢ σΟΠ ΒΟ] ΘΩΟ6 {Ἰοτϑοῦ 60Ὲ- 
Ἀγπιοα ἔοῦ ὉπὈο]Ἰονὶησ ἴβγϑοὶ 88 βιιοῖ, δη ἃ 4]30 
σομμρ]οῖοα. ΕΌΓ 9Γμ6] τῦαϑ 811}}, αὖ [86 ὑἴπι6 οἵ 
ΟἸ τῖβῦ᾽ 5 ρρβϑδυίης, 1 ἃ 8αἴο οἵ ἀΐδρθοιϑίοῃ διηοηρς 
4}1} παίϊοῃϑ, Ὀθοδαϑε δοδιζογθὰ ἱῃτγουσποῦς [ῃ6 
ἨΠοπηδι ΜΟΙ], 8οὸ [λὺ ὅσο [86 ραϊῃοτίπρ ἴγουὰ 
ΒΑΌΥ]οΟη πλιιϑὺ Ὀ6 τοίογγοα ἴο ὑπὸ αἀνοπὶ οἱ {ζ68118 
ΟἸγίϑί, βίπος ἔθοσοῦν Η 4 Ὀἰτίμ ἰπ ἴἢ86 ΟἿἿΥ οἵ 
Πανὶ, ἃ8 61} 88 Ἦϊ Γοδυγγθοϊΐοη ἴῃ ὕπ6 Ὀ]466 
ΘΓ Ηδ νγὰ5 οσυο βρῆ, δἴζοῦ Ὀοΐπς Ἰοοϑοά ἔγοπὶ 
ἴῃ: ραὶπε οὗ ἀοαίῃ, δῃὰ ἤθηοα 86 ζαγπΐηρ οἵ {{6 
ΓΟΠΊ 8604 Ἰαηὰ Ἰηὔο ἃ Ὀϊοδϑίηρ ΑὐΟΣ [6 ΤΔΉΠΘΓ 

Ἰπα]οαῖοα ἰῃ γοῦ. 26, ποῦ τοηἀδγεὰ ροβϑ 6. ΟἹ6 
ταῦδὺ ηοΐ 54} {παΐ [86 [π|Ἰπηδηῦ οὗὨ (8 ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ 
πολὰ θερυῃ “ὁ τὶτὰ [6 τοαθιηρίοη οὗ [8Γ86] ἔγοτη 
ἴΠπ6 ΒαΌΥ]οη ἰθἢ 6Χ]]6,᾽ δηὰ 8.11}} 1688 (δι 11 Ὀσρσαῃ 
τ [6 ΔΡροαγίης οὗ 76808 ΟἸγδὺ δ8 ὑῃη6 αοοά 
ΘΠΟΡΒοτα οἵ [88 δοεὰ οὗ Ὀανὶὰ ; Ὀαΐ 118 ἸΑ ΟΣ 
ΔΡροατίηςς 18 {π6 [Ὁ]Δ)] τπϑηΐ, 80 ὑπαῖ γα ἤᾶνα ΠΟ 
ΟὟΠΟΓ ἴο οχρϑοῖ, δῃὰ [886 Ὀγίησίηρς Ὀδοῖ ἴτοιῃ 
Βαῦν]οΠ ἴο Ομ δΔ} ὙγῈ8 ΤΏΘΤΘΙΥ 8 ῬΓΕΡΑΓΑΌΟΩ; δπὰ 
ὑπο ὕταθ υπήογβίδιἀϊηρ οἵ [18 ΡΓΟΡΑΥΔΟΤΥ ρα 6 - 
ἴΖ 88. ἃ μαυ ποσὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 βουσῃῦ ἴῃ 086 ΟὨυτΟᾺ 
οἵ 9688 ΟἸ γτῖβι, 1). [68 ρει] θη οἵ {6 [βγϑβὶ 
αἴζοσ [86 ϑριγιῦ οαὖ οὗ ὑπ6 τ Π0]6 που] (Το  χ. 
16. ΠῚ “αὐ 18 οὗ πο ἀουδὲ " (ΚΙΓΕΕΟΤΗ), 
[Π8} σἱ]ιαῖ 15 8411} οἵὨ [88 6504 }8Π||ηᾳ οἵὗὁ ἃ ΠΕ 
ἐονοῃδηῦ [ἢ Ὑ6Γ. 25 “8 Ὀδθὴ αἰγοδάν [ὑ18]]εὰ 
ὈΥ 16 ἀρροδγβῆςθ οἵ ἴῃ Τιογά ἴῃ (ἢ ἤδθ.), δπὰ 
Ὁγ Ηἰ58 ψόοσγκ,᾽ 1 8ῃ ὁ) πανὸ χίνϑη {119 1η 16 }Πχοπὶ 
ΘΧΡΟΒ [ΟΣ ΠῸ ΣΟΥ σΟΠΘΘΤΏ, 8. ἰβ {πὸ []Β]τηοηΐ 
οἵἩἨ ΟἿΓ ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ οου]ὰ πᾶνε ““ θΟ]οηροα ΘπΌΓΕΪΥ 
ἴο ψ]νὰῦ 81}}} ἰ8 {ζυτο." ὙΤῊΪἷ8. ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 8150, 
[88 ποὺ Ὀδθῃ (Ὁ]Π]]οὰ ὉΥ δϑιιούοβδῖίνα βίαρββ, ῥεῖ 
[Ππ| (] Π]πιθηξ ἐπγουρὴ ΟὨγὶβῦ ΟἿΪΥΚ Ῥγθϑθηϊβ 1056] 
ΒΘρΡδγα [6]Υ ἴῃ Οἢτὶϑῖ, 116 [86 ΟἸΌΓΟΝ οὗ Οτϑῖ 
Ἰῖνεβ 186 Μιοβϑίδηϊο 116 οὗἨ [86 βὅοῃ οὗ αοἀἂ ἴῃ ἐμ 
σοἹὰ 88 Ηἰβδ Ὀοΐγ Τῇ ““πάρίηρς, Ὀοΐνθοῃ 
Βῃ6.» δῃηὰ 58 6600, εἶο ΒΕΡδγαηρ οὗ ἴῃ μ6-3οαῦβ, 
186 Ῥαγ γίηρ οἵ {Π6 Ῥϑορ]α οἵ Οοὰἂ ἰῃΐο 8 511}1685 
σοι ηΐΐν," ὉΠογοΐη Κγοίοια δηαβ οβϑθη 14] 
Ὀατίβ οὗ [ἢ6 ῬτΟΡΆΘΟΥ, ὙΒΙΟΒ “’ ὈΘΙΟΩρ ον ἴο 
γἢ6 γοσν οἷοβα οὗ [ἴτη6,᾿᾿ ---4}} {118 σοπγ68 1ηἴο Τ68]}- 
Ζαϊίοη ὑμγουρὰ ἴῃ6 οἰσοδοίοιβ τουκίης οἵ [6 
Ηοὶν ϑϑρίτιν βεηῦ ὈΥ ΟὨγτίδῦ (ςοπλρ. 90 ῃη χνὶ. 8; 
Βοτη. νἱ. 9) --ἀσεβ 80 οπναγὰβ 011} 16 ἀαν οἵἉ 
ΟἸτῖβ, βῖποθ 85 ἔμο [ογὰ ἰ5 τ ϑρὶ γὶῦ, 8ὸ [πὸ ϑοη 
οὗ πηδῃ ἢ 88. Ὀδ6ἢ δρροϊηξοὰ [πΠ6 υᾶσο οὗ [}6 ψοΥ]ά. 
ΤῊ ἀε]ϊποαξοη οἱ Ὀ]οβοῃα, ἴῃ τ γ. 256 84. 8 ἰὴ 
ἴοστῃ ἴδκϑῃ ἴγοτῃ ἴῃ Ἰδη δῃηπ {86 ρϑορῖὶο, δαΐ 80 
85 ἴο ὈΘ ΘΙ ]δτηδίς8] οὗ {π6 Κίπράομι οἵ {δ8 
Αποϊηϊοά. Ὑο8, αὐ ὁ 106. ἔογτηδίοη οὗ ἃ πον 
ῬοτΔα 186, δηα ἴθ τοβίογαϊϊου οὗ ΒυΙη ΔΗ ΤΥ ἴο [8 
σΟΠ αἰ οη οὗ οΥἱρίπαὶ ἱππόσοποα," ἀο68 ποὶ 116 ἴῃ 
{πῸ ἰοχὶ οὗ Εζοκίο), Ὀυῦ ἰπ 116 οχοροβὶβ οὔ Κ]16- 
(οί, πῆο, ψιἢ δυο ἃ νἱονν οἵ 1ΐ6 τηραπίησ, 
ὀϑηποῦ σοῦ {πὸ Ὀοΐίον οὗἩ [Παὺ ΟΠ αβτὴ ἡ Αἰο ἢ 16 
ΟΡΡΟΒ6Β. 

21. Τῆς οπαγδοίου 8ὲϊς τηδηϊ ϑϑίδείοη οἵ {6 
αοοι ΞΒορηογὰ ἔαϊαϑ ρ]ασα θη Ηρ 68}}5 Η]8 
ΟΥ̓ ΒΏΘΟΡ Θέ ἢ ΌΥ͂ ἰἴΒ παπγο, ὙΔ116 {π6 6 6ρ 
οὐ ὑμποὶν ραγί ἤθδν ΗἾ8 νγοῖδσα (Ἰοἢ ἢ χ.). ὙΠ αἴὸ 
ἴΠῸν 16ἀ ουἵ οὗ {πὸ ζο]4, 1Ππ6 ΘοοποιΥ οἵ μι ΟἸἹὰ 
Οονεηδηῦ, Δἴ ὑπ οῖν βία οὗ δῇ ἀου ηρ᾽ Προ! 4}} 
τηοι δ 8 8Πηἃ 0.) ΘΥΟΤΥ͂ ἱρὴ 811}; δηὰ 1 Φϑῃονδὴ 
(ἴβ4. 111. 6) Ἰᾶγ8 ρου Ηΐ 86 ἰηΐᾳῃ ΕΥ̓ οἵὨ 4]], 

ἘΖΈΚΤΕΙ,. 
μσσασει ἀπαγαανατεεδευ ὧν ακοσμεκααμοαηθαιν. 

80 Ης νὯο ἴῃ Δοΐη χ. 10 ὑαβ0 868 {πῶ ΗΘ σηΠ|6 
ἷπ οὐδοῦ {πᾶῦ ΠΟΥ ταΐρηΐ μανὰ Ἰἰΐθ, δηὰ ἢδνο ἰξ 
ΙὩΟΓΘ ΘΟ ἀΔΗΙΥ͂, 868 αἶϑυ ἴῃ σοῦ. 1] δηὰ 16 
ἴπογο, μαὺ Ηδ νὰβ ροίῃρ ἴο ρίνε ΗἱΪ8 ᾿ἰἴ6 ἴογ ἴ}6 
ΒΏΘΘΡ. 
Ἢ “« ΟἸ γίβὶ Πδὰ ἴο οοϊὴδ ἴο ἔπιθι, ἤγαὶ. 88 186 

Ἰοδο της ΒΒορῃογὰ ; δου, 85. 86 δ ορμογὰ 
1ηδὲ 9ῃοιὰ σῖνο Ηἰ5 1116 (Ὁ {Π6 Θἤθοῃ, ἰὼ ογάεῦ 
[πὲ Ηὀ πουϊρηῦ δεῖ ἴμθπὶ ἔγεα ἔγομῃ ἴῃς Ὀοπάαρε οὗ 
[6 ἰατχ, δηα δ ὕμε β4π|6 πιὸ ἴσο) ΓΠΟῚΣ ΤΌΪΟΓΒ ; 
τηἰγάϊγ, Ηθ δβδῃουϊὰ Ηἱπιβοὶ Ὀεσοτηὴθ τηδηϊἔοδι 
διοηρ ἴμοτη 88 Ρτίμοο. 15 Βποι ἃ ἴῃ 6 ᾿ὈΓοτδ6 
ἴο ΑὐτγΔδδι, δαὶ αοἱ νουἹἐἱ "ὲ α Οοά ἴο ἴδ 
βοϑ, θδοοτηθ γθα δηᾶ δηθη.-- Πς βδάάιοθοβ πὰ 
Ῥμαγίβθοβ ἰσοὰ Ὁ]6 ἢ δηὰ οοτιπιρρα ἴο ἴπε 5.66} οὗἉ 
[10 ἤοοκ, ψὴο Ψ ΡῈ ΟὈΪ ροὰ ἴο Ἦθαγ ἴδεῖα, 186 
ΓΟ ἀοοίτίηε ; Ὑπό ροῦ ΟΠ τϑὲ ἀρρεαγθὰ, διὰ 

[δαϊοά 1}: βἰ οἰ 68865 οἵ [ϑ8ταοὶ, δπὰ ψᾶνε ΗϊἸπθο 
ὉΡ ἴο ἀσδίι ἴον Ηΐβ βῆθερ. Τ ἷβ ἰα 16 ὁπ6 ροτγίοιϊ 
ἴῃ [6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; 8 οὐ6Γ Ῥεογὶοά 18, ἤθη ΟἸ τε 
ἷβ. σίνθη 85 ἃ Ὁσχίηςθ, απϊοκοπο ἴτοιαῃ ἴῃς ἀορ, 
ταϊβοα ἴο ἤράνϑθῃ, δῃαὰ Ὀθίοτγο ἃ}} 1Θτυ βαδίσῃ δηοὶ ἰοὰ 
Τὰτουρῆ {110 ἀεὶ μθλυννμ οὗ {π6 ΗοΙΪΥ ρ᾽τίῦ οἡ 186 
ΔΡροβίϊοβ, ἤθη, ὈΥ ἴἢ6 Ργϑδοηρ οὗὁ [06 ἀροβῆ]6δ, 
ΒΏΘΘΡ νὴ89 ἀπ πρ ἔτοπη ΒΏ 600" (ΟΟΟΟΘΕῚ 8). 

28. Αἴΐοῦ [86 ἱπιροτΐ οἵ {ΠπῸ βιὰ 6 ΡΟΣ 
ἴβγαϑὶ 88 Ὀθθὴ αἰνθη ἷἱπ ψ τ. 80, ἃ 511}} ἀδθρογ 
ΤηουρὮῦ 18 8 ]ο ποὰ ἴο {Π18 ἐππροτῦ, ΠασλοΥ, ἢ τα 
Ὀοατίηρ οὗ 5τ86} οὐ τῃδηκίηὰ ρσθοργαϊ γ. Ὑ αῖ 
οὗ ᾿βγὰθὶ αὐἰβίηβ ἴο βδ᾽ να! ο ἀ068 80 ποῖ ὉΠΩΟΓ 
[{ὸ παιίομαδὶ ε10}6 (““ Ὠου86 οὗ [5ταοὶ ᾽᾽), σῇ ϊοὴ 88 
Ὀδο τοηἀογοὰ οὐβοϊοῖ ἰβσουρσῆ [Π6 πὸν Ἄοονα- 
πδηΐ, Ὀπῦ 5ἰΤΩΡΙΥ͂ 848 δοῃπθοίδα ψὶ “Κ Αάδπι,᾽" 
ΜΏ 086 δηξιγρο ΟἸσίδὶ ἰ8δ (ἔοπι. γν.). Οὐῃδε- 
ιυρηῦν, πὸ δᾶνὸ ἤοσο {86 δχροβί το οἵ 186 

ΟΡΪθΘ οἵ {π0 οἹ]ὰ σονθηδηΐ ἱπ συϊδίίοῃ ἴο 
ὈΠΊΔΏΣΟΥ αὐ ]αγζο. 

ΗΟΜΊΓΕΤΙΟ ΗἸΝΤΕ. 

γέ ετβ. Ἱ, 2. σοτταρου ἴῃ [πὸ ΠΡΡοτ, ἐμ ρονόγῃ- 
ἷπῷῷ οἰαββθθ, ἴποδβθ ὴῸ χίνθ [6 ἴομθ δῃὰ τη68- 
ΒΊΓΟ ἴο δοοί δέ, οδυτίθθ δίοης τὶ 1 σοττυρίίοι 
Διλοης; ὕπ6 ψΠΟΪ]6 ρθορὶθ, δηα ἐπαΐ ποῖ τη ΓΟ ΪΎ [οΓ 
ἃ ἰἶπ)6, Ὀαΐ [ῸΣ ΕΥ͂ΘΥ. --- “1 18. 8 ΥΟΓΥ͂ ΒΟΠΟΌΓΑΌΪ6 
(116 τὸ Ὀ6 οα]]οὰ 8 βῃορμεγά, Ὀαΐ ἰο Ὀ6 δὸ ἷδβ ἃ 
ΠΟΑΥΥ͂ Ὀπγάρῃ, τὶς τσ ἰτου Ὁ], δαγθ, δπὰ 
ἸδθουΣ " (ὅ510Κ.). --- ““ Αἢ ΘΠΕΓΟ ὑὙ106 4180 οὗ 15τγβεὶ, 
{πᾶ χυΐάθ8β 06 οἾΠΟΣ {10 68, ἀπ δίδηάβ δὲ {δε ῖγ 
ο8ὰ, [τ6ἀ5 {0 {τῦ68 οὗ 8γ86], ᾿ἴκὸ ἃ δβδρβοσά, 
2 ὅδ. νἱΐ. 7. Απᾶ {Π6Γ6 ΔΙῸ ΤΩΔΏΥ ἀορτεοβ οὗ 
ὌΡΡΕΟΓ δηᾷ ἸΟΎΤΟΣ Θμορμοτάβ, ἀοστῃ ονθ ἴο δἰησὶε 
Ἰιου Βα μο θτβ. 80 α]80 ἰὼ ΟἸ γβίθπάοιῃ 8γὸ δ]} 
δα  Ποτ 68, Ἡ ΒοῖΠοΣ ἰῃ ἴπ6 ϑ5΄ἀἴ6, [6 ΟἸΤΟΝ, ος 
{Π ἴατα!γ, το ὍΘ τεραγάθα 848 ΒῃΘΡΏ ΘΓ οὗ ἐπε ῖγ 
τεδρϑοίϊνε ἤοσϊκβ, 8π|4}160 5 ΟΓΥ τεαῖοσ. ἔν ΣῪ 
ἈΒΌΟΥ 15 ΓΡΔ]}Υ ἃ Βῃδρμοσὰ ἴῃ ἔπε Ὀ101104] 86.586. 

ἴμὸ ΒΆΠῚ6 ῬΘΥΒΟῚ Ο8Π, ΠΟΘνΕΓ, Ὀ6 δὲ ΟΠ66 5Π6}- 
Ὠεγὰ δηὰ ἴω , ΒΟΟΟΓΣῺ 88 ἢ6 ΒΑ8 ἴο ΕἸ ΒΕΓΕῸ 
Π6 οἴῆοσ οἵ τυϊησ, οὐ 1.6 ἀΟΤΥ οὗ Ἰοξεπρ᾽ Ηἴτηθα 
ὍΘ τυ]οὰ. [ΙὉ 18 4180 ἃ τραϊΐοσ οἵ ἱθα! δγθιιθα 
Δ, τοι ἢ ταὶ ἐπβίγαιμοηΐ ἐμ βΒθρῃογὰ ρονθση 
ἢἷ8 ἤοοκ, ἩΒΘΙΝΟΥ ὈΥ͂ Τηο8ῃ8 οὗἁἨ ἴδιο ΒιδἨ οΥΓ ἴδ6 
ἄορ, ὙΒΘΙΒΟΣ ΟΥ̓ ἴΠ6 τοί, οΥἹ ἴδ0 βιϑοσα, οὐ ἐδ 
νοτὰ. Τῇ βομοοϊπηδβίοσ, ἴοο, ἰῇ 80 ΤᾺΣ δ8 ἢ 
ΘΟΙΏΤΊΔη 45, αηὦ ὌΧογοΐβοβ αἰβοὶ ρ] πο, δὰ σΟνΘΓΏΒ 
[86 Β6}00], 15 ἃ ΒΕΡΒοΓα ᾿ (ΒΟΗΜΙΈΕΒΕΆΕ).-- ““ὙΠ8ὸο- 
ΟΥΟΣ ψΟᾺ]α Ὀ6 ἃ ῬΓΟΡΕΥ ἤθδο μοῦ τηυϑὶ δηὰ 
Ἰαδηΐοδβί [Ὧ6 τὰς βῃορῃιογὰ - [ΑΓ ΓΪ] 6π8. ταῦϑὲ 
Β66ΪΚ ΒΙΣΩΡΙΥ δη δῖομο σὺ 18 ΟἸ τδι 8, ΡὮ]]. ἐξ. 
21 " (ΘΤΑΚΚΕ).---“ ΤΉΘΥ 8. ἰτοηρβ ὙΠῸ ϑροῖς 
ΔΙΌΣ βρὶ γι 4] ποσῖς, δῦ (ἈΘΥ͂ ΤΥ ΒΟΓΘΌΥ 6Ώ- 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΓ, 

τσ ἘΠοΙθο 68, οὐ μαΐῃ ὑποὶγ Ὀσοδὰ, Αοῖβ χχ. 18 
δη.; οτῃ. χνὶ. 18" (Τῦβ. Β1Β.Ε). ---""1 δβὶς γοῦ 
ΟὟ ΥὙΟΌΣ ΘΟΠΗΟΙΘΠ06, Ατα γ8 ποῦ ΟὈΪἸμοα ἰο ἰδθὰ 
ἴδε. 8ο]8 οἵ γΟῸΣ ΠδΑΓΟΥΒ ΨΊΠ 186 νίης νοτὰ οἵ 
Οσοά, ἰξ γὸ νου] ά θ6 ΒΡ θγὰβ ἴ᾿ Δ (ΒΕΒΙ,. ΒΙ18.)--- 
“4Α5 ΒῃοΡΒογάβ, ΣΌΪΟΓΒ 8150 χησϑὺ ποῖ βΌος [86 
δ]οοὰ οἵ ΠῸΣ εἰκβ μενα ᾿ ἘΠΡΑΒΕΈ τον τον 810 
ἰ]αδέΐοθ, Ὀϊοδβίηρ πα οὐδ ὁ ἰῃ 6 ΟΠ 6᾽8 
86]... Τῆε βῃθρβογὰ σηπϑβὺ 6190 ρὸ Ἐροὴ [86 τἱρῃῖ 
Ρμαδίπγο (0 δὶβ ΟὟ ῬΟΟΓ 8βου].--- Ὡθ Βῃδρμοσζά- 
οἰἶο9 88 δὶ [6 βαπγθ {1π|6 ἀΕΥ͂ ἴο ΟΠΘ᾽ 8 5017. 

γα. 8. ““ΤὮΘ βθρῃεγαὰ γϑοοῖνοδ ἔγοιῃ 16 ἤοοϊς 
.18 ὨΘΟΟΒΒΑΡΥῪ ΒῈΡΡΟΥΙ, Ὦ18 ΤΟΙ ΡΟ η886 ἔσο ἰῃ6 
[τὰ " (ΑὐαυδτΙνΝῈ).--- οι. 4. ““Ῥαβύογβ βῃου])ὰ 
οΟΠπἤττη ποθ ΜΏῸ 816 ποῦ βίτοῃρ ἰὰ 016 ΤΑΣ, 
ΘΒ οτῖ8 ἢ ἴΠ6 τὰκ δὰ βθς ἢ 88 σδῃποῖῦ ρῸ ἰογπναδνιὶ, 
δαὶ [ὨΘΥῪ ΙΩΔΥῪ Ὅς διγεηρίμοηθά, δηἃ βὕρρ ΠΤΤΩΪΥ 
οἷν [6 ΨΑΥ οἵ Οοὰ ; βου]ὰ Ὀἱπὰ ὉρΡ ἴῃο86 ψἢο 
δανε ἃ ψουπάσα οΟμβοίθῃοο, 80 [δὶ ΤΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ποὲ 
Ὅ6 ΘΟΠΒΌΙΩΘα ὉΥ͂ ΠΙΟΓΩΐηρ ; 8ιου]ὰ Ὀχίηρς ὑδοῖς 
1:ο86 ψὯῸ Πανο ὈδΘΏ τηΪβ]6α πὰ βοἀποθα ὈΥ οὔ ΣΡ 
[οΘ ΒΟΥ; παΐ 5800] βεοῖκ οὔΐ βιιοἢ 88 ἈΣῸ ΡῈ 881 η 0 
[οΓ να οὗ συϊάδηοθ ἀπὰ μαγὸ ἰοβῦ ἴδ χρη ΨΑΥ, 
καυϊάϊπηρ ἴμότὰ ἴο γ᾽ μοἰθθοῖηε ραβίυσα," οἵο. ((000.). 
-- " Ῥχδδοβοσβ βου ἃ ΘΒΡΘΟΙ411 ὀοτητηοπα ᾿ποιὰ- 
βεῖνοδ ἴο (16 ΘΟΥΡΟΓΌΔΙΪΥ δηαὰ 80) ἰ }}}}7 δἰ Κ 
ΔΙΩΟΣΩ ἰδοῦ ὨΘΆΓΟΓΒ᾽᾽ (ΘΤΑΚΚΕ).--- ΤῊ βῃδρμογά- 
οἰδοθ 18. ΒΉΘΟΙ Βοσυΐοα (Δηὰ [Πο80 σ᾿ ΠΟ0860 1ΐ 18 ἴο 
ΒΕΥ͂ΤΘ ΒΩΥΘ προβωνων ἠδώ6); ἰῇ 18 ποῖ Ἰογάβῃϊρ, πο 
τἸηῦσδὶ Ὀ6, ΟἸἘΠ ΘΓ ΟΥ̓ [ἢ 6 ΟΣ ἴμιο ΘΟΠΒΟΊΘΠΟΘΆ 
οὗ πιοη.-- πὸ ΟὈἸ μα οἢ8 οὗ [86 Βῃβρῃθοσα-οδῆδθ 
Δ ΤΩΪΤΤῸΓ οὗ ΒΌΤΩΔΙ; τοι  ῃοά688.---Ἴὸ Βνοίο!]ὰ 
παΐυτο οὗ 8 Βῃθρῃοσ 8 σοῦ. ““ Ῥϑαὶ ὈθοΔπηΘ 8]] 
ταϊηρβ ἴο 8}]1 τηϑῃ, [μδὶ 86 τηῖρηῦ βαν Βοχηθ.""-- 
γεῦ. ὅ. ““Βοδιίισίη, ἱβοϊαϊϊοη, 80 ἰμδὺ Ῥθορὶθ 
Κπον ποὲ ΣΕΥ ἴο Βότω (ΒΥ ὈΟ]οΩς δια ναὶ 
ΠΟΥ 88οῖ}} ἀο, 15 1116 ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΟΘ οὗ ἢ ἱπδοναο, 
ΤΥΤΔΠΏ10Ά), ἸυΧΌΤΙΟυ ρουθγητηθηΐ " (ΘΟΗΜΙΒΡΕΒ). 
--Ο1ἸΚ]ΪὙΓδὲ ἰβ [.λ9 οΘοηδοαύθησο οὗ Ὀδα Βῃθρῃογάβ, ὑπαὶ 
18 8|90 ὉΠΙ ΙΔ ΚΔΌΪΥ [86 σΌΓΣΘΟ [ὉΓ στοῦ σΟΤΩ τ ἢϊ- 
1168. --- ΤῊ ἐπ ανπτο κ ΟἿ δὴ ΘΑΓΓΏ]Υ ἀοπηδΐῃ ΚΠΟΥ͂ΤΒ 
611] ΠΟῪ ἸΏΔΗΥ ἴδθ ΒΏΘΟΡ οὗ ἷ8 οοῖκ ΠΏΠΙΡΟΣ ; 
Ὀμΐ ΒΟΥ͂Ν ΤΙΔΗΥ͂ Βρί ταδὶ ΒΕ ΡΏοσάβ, ἱἢ ΤΠ6Υ ΚΠΟΝ 
1ξϊ Ἔχίθγ Υ, δὰ Ὦανο [6 πα θοῪ οἵ ὑμοὲὶν στ ἢ 
ΤΟΙ ΌΕΙΒ ἴῃ πεῖν Ὠθδαὰ, 6 ἴπ6 πη) ὉΡοΩ {μοὶγ 
δοατίβ δοοογάϊης ὕο ὑπὸὶγ ἱπθυ μα] βίαὐοϑ }--- ““ Νοῖ 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἴῃ ἴδ6 ὅοάην, αῦ ῬγΓ6- ΘΙ ὨἸΠΟΒΕΥ ἰπ 1.6 
ἢ μα άμον Θποιηΐθϑ οὗ ἰδ8 Ἰρλτν οἵ ἀοὐ, ΒΘ ΓῸ8 

ὁ ψο]ορὶτῖ, [86 ἀδν}} " (ΒΟΗΜΙΕΘΕΒ). - [Ἴθ 
ἸΏΔΗΥ͂ ΒΆΘΡΟΝ 8. ({Π6 ἈΪΘΤΑΤΟΙΥ) ΤΩΔΥ 10} 
ἀἰεσυίνο 6 οπό αοοά ϑΒμορδονὰ ἴο {Π6 βῆθθγ, 88 
τῃουρσἢ Ηθ πόγὰ ποῖ ἔδβοσο. --νοσ. 6. ϑδοδινοσίηρ 
ΟΔΠ ὈδΟΟΙΏη6 ΘΟΥΣ], ΔΒ ΔΘΓΪΠΩ ἸΏΔΥ ὍΘ 5811}} ἸΌΤΒΘ : 
88 ἴῃ 116, 80 ἱῃ ἀοοίτἽη96.---Ἰ ἢ ἡτοηῦ οὗἉ [86 δρ᾽ γι τδ] 
δεῖ μΐβ, 85 Ὑ6}} δ Ὀδίοτο ἤδίμοβθθ 1 βρί γι] 
τΐηρθ, ἃ Βῃορῃοσεὶ 88 ἴο καρ μἷ8 Βοοῖὶς ὑορεῦμον. 
γε. 7-14, Τὸ ᾶνθ ποῖ ἀοῃθ δοοοσάϊΐηρ ἰο ἴῃ 6 

ποτὰ οἵ [9 [οτὰ πιυδὶ Ἰοδα ὕἤο στοδὶ του ]ς ἔγόσα 
ἴδε [μογὰ 8. ψτογά, πδιηθ] Υ, ἴο ᾿ἰθδὺ 118 ἡ ρτηθηίβ. 
--Οοὐ᾽ β Ἰυάδριηοηΐ οἡ Ὀαά βῃθρῃοτάβ, ἃ τ ὔθοιιβ 
Δηὰ βεύϑτα Οῃ6.---ΤῊ ΠΑ ΥΤΑῚ ἡπαρτηοπῖ, τ πο 
5. οοῃίαϊηθὰ δνθῃ ἱπ ἴμ6 Ὀθδαϊ 1] πᾶπηθ οὗἩ [ἢ6 
δ ΟΡ Βοτα. --- ““Οοττορίίοη ἴῃ [6 ΒΡ Βογάβ, ρυΊπο68, 
τοδί, 18 ᾿ῃθηϊοποαὰ δηλοηρ (86 δβὲψηβ οἵ [6 
Οὐ 8 δάἀγθηῖ" (ΒΕΒΙ. Β18.). --- ὕὲν. 10. ““1ὴ 

τηϊ4, Ὁ8 δ᾽ ἴπο96 βῃορηθσάβ βῃοι]Ἱὰ Ὧο τποσ 6, ἰΐ 
18 ποῖ ἱπάϊοα ρα ὑμδὺ 18:6 Βῃ ρμοσὰβ. μ6 ἢ οχ βθϊην 
δῃο ] ἃ ΡΟΓΙΒΉ, ἀπὰ οἴμοσβ οοσθ ἐμῖο ὑπαὶν ρΪδοθ, 
ὙΒΟΘΒου ἃ θα [πὲ βαηὴ)6 οἰἥτ6 δηὰ ἤν 186 Β8Π|6 
ΟἾΟΥ, ἴοτ {π|8 σοῦ] ποὺ ἤανθ Ὀθθὴ ἃ [Ὁ]] ἀ6- 
γΈΤΆΠΟΘ. ΝΟΥ ἰδ [18 ἀφοϊαγοά ὉΥ͂ {πε Ῥγορβοῖ, 

ἐδεῖ, δἴτασ [86 δροϊ τοι οἵ [86 ββορμβογὰβ οἵ τμαὶ 
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εἴπ; πὸ ποῖναβ βῃοιϊὰ αὐγίϑο απὰ [180 ρμτογίιείε, 
ὙΠῸ Μο]α ἡοὺ οΔΓ6 ἴοῦ ἴἢ6 ΠΟΟΙ οἵ (οὰ-. 001}. 
Αοἰβ χχ. 29; Ζοοϊ. χὶ. 16. Βαῖΐ {πῖς ἰ6 ψῆδί ἰπ 
τηδδηΐ, {πα΄ οτδ 1 8.0} βου] ἀγῖ8θ, ΤΟΥ ΜΟΓῸ 
ὈΥ̓͂ ΠΟ Ιγ68Π8 ἰο Ὀ6 δοςοιηΐοα ΒΏΘΙΠΘΓΑΒ, Ὀαῦ ὑπ ὶγ 
ΘΟΙΏΙΩΘΔΠα5Β δηα ἱπδίτιοιϊοηΒ ταὶρηῦ ΒΑ͂Ο] 7 Ὁδ τὺ- 
Ῥυαϊεαἰοά, οἷα. ; ὙΈΘΓΘΔ8 ὑπάθν ὑπο ΟἹὰ (ονοηδηῖ 
[88 ῬΘΟΡ]6 Ὑ6ΙΘ 80 ῃ]Δοϑὰ ὑπάθν ὑΠπ6ὶγ Θμθρμογὰ 8 
88 ἴο Ὀ6 σοῃϑίζαϊηρα ἴο Δάθτο ἴο [Ὠθη, δβίπμοθ (ἢθ 
ΤΟΙ }]9 τηϑῖ Ὁθ Ἰ͵Τοαιιθηΐοι ἴμοβθ ψῃὴῸ ἄγεν 
ΘᾺΓ ἴο αοἀ ᾿ (ὉΟΟΟΕΙυ8).---“ ΤΠ τίσ Βμθρμοσά 
18. 4180 ἴ86 πάρε οὗ [16 4186 ΒῃΟρὨθγ δ" (ΒΕΒῚ,. 
Β18Β.).--τὰ γτϑυναγὰ Μ111 Ὅ6 μίνεῃ ἴο Ββθρθθτ 8 1η 
ΥἹα ὐθουβηοβα, ὈὰΓ 4180 ἘΠ 8 ργδοίὶοιϊβ ΤΟ ΘΟΙ}- 
ΡΘ.150.---Ἶ αγ. 11. “Ομ γῖδι [89 Οδιεῖ ΚΒμορδογὶ οἵ 
ΟἿΓ 800]8.ἁ ΟὨ, πιὰ πιδῦ ἴον ἀοθβ Πα βοὸκ 
ὕπ6π|} Ηον ἀοοθβ Ηθ Ὀχὶπρ τΒοῖη ᾿πῖο {Π6 τίμ]!ῦ 
οομαϊάοῃ, σομνοσῖ ὕμ6 πη ὑΒΠΤΟΌΡΙ Ηἱ8 ϑ'ρίτὶῖ, δὰ 
δυϊάθ ὑμϑῖὰ ἴο ὑδο σἰρὶιῦ ραϑίαυγο 1" (ΤῦΒ. Β18.) 
“- ον. 12. Ποἀοιηρίίοη ουΐ οὗ 411] γμ]δοθθ ἐὴθ 
ατεδὶ ῃγοθρθοῖ οὗ ἔλιῦἢ, [6 Ὀ]ΘΒ5θα ΒΟΡΘ 180 οὗ 188 
ΤΟΒΙ ΓΙ οἴ ΟΏ. --- “ ΤΏΘΓΘ ΘΟΙΏ68Β ἃ ΟΑΥ͂ οὗ [6 [,οτὰ ; 
ἃ ΤἸΠΟΓΏΪ σ΄ 8087 τη ιι8ἱ ἜΡΙΝ ἰοῦ ἃ ἀγθασυ Ὡσηῦ᾽" 
(Α. ΚΗυΜ ΜΑΟΗΒΒ).---- ἐσ. 18. "΄ 850 δραΐη δὖ Ἰδδῖ, 
σ ἤθη Οοα ρουτοὰ ουΐ ΗΪ8 ϑρίτς ὍΡΟΝ [πὸ ἀροκῦ]εβ, 
[86 γὸ γγὰ8 ἃ μαί βοῦίηρ᾽ ΤΟ ΟΌΠΟΥ ἸΤΌΤΪΩ 8}} μΐδοδβ οὗ 
186 ἤοοϊκς οὗ Αοῖίβ ἱἰ. 9 δα." ((000.).--- ““Ἴμὸ 
δοηυΐπο Ἰαπὰ οὗ [8.86] 8 [Πῃ9 πεν δα ἢ 1} [86 
ὩΘΥ͂Ρ ἈΘΑΥΘῺΒ᾽᾿᾿ (ΘΟΗΜΙΕΡΕῈΆ). --- οἀ] 6838 49 [ἢ 6 
ῬΓΙΓΟΌΙΩΪΒΘ ποῖ ΟἿ]Υ οὗ [89 116 ἐπδῦ ηοῦν 18, Ὀὰπῦ 4180 
οΥ̓͂ [μαὺ τ ΒΕ ΟῚ 18 ἴο οολθ, 1 ΤΊ. ἱν.--- 6 ἀϊνίηο 
Το οϑτηθηΐδ οὗ ἴῃ [,ογὰ, ᾿ἰπιαρθβ οὗ [86 Βρ᾿ 1.4] 
Βογο, οὗἩ [8 οἴΘΓΏ 8) Πουθδίδσ, --- Ποαῖῃ ἃ ΒΒορ μοὶ, 
ΡΒ. χ]ῖχ. 1δ {4 Βαϊ ψΔ16 ἢ ἀοδβ ἰ8 ᾿νοσῖο, 
ὯΔΘΓΘ ἰδ 8120 10Γ Ὀδ] ον τβ (ἢ ΒΗΘΡὨοτὰ-βίδῇ οὗ [6 
ἀοοὰ ϑ'Βερδοία---“ ΤῊ8 που] ὰ 18. οὐΪΥ δὴ ἵπῃ ; 
ποῦ ΟἿΓ ὨοΙηθ, ΓΑΙΠΘΤ ἃ ὈΣΐβοι), β'ποθ ὸ ἢδνο 
ὈεΘη τλ846 δΔηὰ τοἀθοιηοα ἴον Ὠδθανυθῃ ᾿ (510 Κ.).--- 
““Ἤθῃηοθ ἵὸ Βμο]ἀ ποὶ ἀεθϑραῖνς ψΠΘη 16 8ι6 [Πα 
ἦῃ Τγου ]οιδ ὕϊπλ68 ΟἸΪΥ 8 ἴδνν δῖὸ οἵ. Τ]ιὸ ἤοοϊκ 
ΙΏΔΥ ΘΟΒΟΠῸΘ 8π|4}}, Ὀαὺ ἰδ ΟδΠ ΠΕΥΘΓ ὨΆΡΡΘΙ 
ὑπαὶ ἴΠ6ΓῈ 8}.4}} Ὀ6 πὸ δοοῖκ. [10 [6 σοϊωδῃ ἰνα8 
δοὰ σὰ Ὦοτ ΘὨΣΙ άσοη ἱπῖο 180 Ἡ]] ΘΓΏθα58, μον. 
ΧΙὶ,, 86 τηιιδὺ ἀμδίη τοῦτ ἴο Ὀ6 ΠΟ Ωρ ΤᾺ6}} ̓  
(ΗΕΙΜ- ΗΟΕΕ.).---ἰΠ ἰοη οἵ [86 [αἰτι] τὴ 6 ᾿οσκΚ 
οὗ [86 ],ογὰ ἢ δῃὰ {86 τόσ μαῖ ἰθ σὨυτο 68, 
γουρἢ τμ6 σΘΏΘΓΑ] [Δ }]ηρ᾽ ΑἸΝΑΥ οἱὗἁὨ “ἾΘ ΤΙ ὈΘΙΒ, 
σοι ἰο Ὁ6 οοτηροϑοὰ οἵ ὈΘ]ΟνΈΓΒ, 011} [86 πο 
οὗ [86 σΒΌΓΟΙΘα 4180 ΘΟ ἴο Ὀ6 τ θὰ 8458 ἃ 
Τηϑῦϊοῦ οὗ ἴδε Ιμογά, δῃὰ 20 τῃοΓοὶΎ μοὶ θα] 
ΤΑ ΧΊΤη.---ἾἾ ον. 14. “ΤΏ δϑογοῦ οὗ 186 ραβίυτο οὗ 
ΟἸτῖϑῦ ᾿" (ΘΟ ΜΙΕΡΕΕ). --- ον ἴον ΘΟμΒ 6 {Π6 
Ὀ]Θβϑθ 688 οὗ (86 τὶ βρη θουδβ, δὰ μον ᾿16]} 1 
γῦ ἰΠοιη 1 (δὅτοΚ.)---αἀοοά μαβῖυτο δηὰ ἴω 
Ρδϑίῃγθ.-- - πο ΕΙρΘῺ ταουπ ἴα! 8 οὗ 18γϑοὶ, ἢΐ8 ργο- 
ΤΩΪΒ68 ἴῃ τοϑρθοὺ ἴο ἐδιοῖν ἤ] Π]τηθηῖ, 816 ΟΓΒΏΙΡ 
ἴῃ ϑρὶτὶῦ ἀπὰ ἐγ, 

οΓ. 16. Εοοὰ δῃὰ τεβῖ, [6 ὕπνο στϑαὶ Ὀδοοϑβὶ- 
1685 οὗἱἨ ᾿υσηδῃ [1ῖ8.---“ ΤΙ τοδὶ ψ111} που Βἢ 
ἴμομ, ἀπὰ (ποὶν που Βητηθηΐ ν7}}} Ὀτίπρς ὉΠΘΤῚ ΠΟῪ 
γτοβὶ " (ΒΕΒΙ. ΒΙ8.). --- ““ Νοιδίηρ, ἐδ ὈΘ. ΠΊΟΤΟ 
[τα ΠΥ τοροδίθὰ ἴο Ὀοϊϊενίηρσ δοὺ]β, ποιῃϊηρ 
ΤΊΟΓΟ ΑἀΘΘΡΙΥ͂ ἐπηργεβϑοα Ὁροὴ ἴΒότ, ἔμδη ν αὶ ἢΔ8 
Ὀθοῆ Ρτοσαϊβεὰ ἴο ἴδοπη ἰῃ Ομ σδὶ 6818 {πεῖν 
1ογὰ ᾿ (ϑτοκ.).--- Κοϑῦ, ἵτιθ, ϑίθγῃ) γθροβϑ, 18 ΟὨ]Υ͂ 
ἴο Ὀ6 αὰ ὉΠ6ΘΡ ἴῃ ΒῃΘΡΒοΓ -βιδῆ οἵ ΟἸτῖβ8᾽.-- - 
Υ αῦ σ8 ὑπὸ 0]. που] ὰ οὔθ ἰηδίοαα τ 10} 4]] 
18 ΘΕΪΟΥΠΊΘῊ 18 3 --- ΤῊ ονου]δδιϊηρ Ρχοιἶδο οὗ 
ἀοὐ ἴῃ (γὶδί, ἀπὰ [ἢ ἀδ] υϑῖνο βῆονβ οὗἨ {πὸ ἀον}]} 
ἴῃ [86 Ἰαδῖ οὗ (μϊ8 ρῬαββίπρ ψου]ὰ.--- Ἴ Υ. 16 84. 
ΤῊΟο [μογὰ Β ἱπαροοϊΐου οὗ ἴπε Βοοῖς αὖ (88 βατηθ 
Ὠϊη9 8 0811] ἴο 56}ἴ- Θχϑαιηϊπαίίου. (Ῥτχοραγαϊίοῃ- 



890 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ΒΘΙΙΩΟΏ Ὀοίοτγο {ἢ 6 ΠΟΙΥῪ ΘΟ Πλι]ΟῊ.).---- ΤῺΘ ]οϑῖ, 
ἴοδβο ΨῆΟ ἅτὸ ουξ ΟΠ ἔγοσῃ ζγϑοθ, ὀχοοιῃησηπηϊοδίοα, 
ἴμ686, ἴῃ Οὐγ 1 ογὰ 8 ὥπηθ, ψογὰ {π6 ΡῈ] 6Δη8 δπὰ 
ΒΙΠΠΘΙΒ; ΠΟΥ, ἰπο86 ἯΟ 816 οχοϊπ θὰ δηὰ 60ῃ- 
ἀοτπηθα ὉΥ͂ ὅΠ6 8]΄οῃθ ὈΪ] 6886 - πα κί ηρ ΟΠ υΓΟἢ (ΟΥ 
ΘΟΙ ἤοβϑίο). ΤῊΘ ΜΠ ΟΥΪΠΡ ἀτὸ ἴπο86 ὯΟ ὯΟ 
Ἰοῆσοῦ Βοϊᾷ ἴο [80 ΟΒΌΓΟΉ, ---ἰθια δεοῖβ, βερϑτι- 
τ|5ῖ8. ΤᾺ6 πουπηάθα ἃΓ6 βιἢ 85 ἤᾶυο ὑβ κῃ ΒΟΙῚΘ 
οἴἴδποος, ᾿ἰκ6 ἃ 83|1660Ρ {μδὺ ἢ88 Ῥθθὴ Ὀἱζίθη ὮΥ 8 
ἄοσ. Τ|ιῸὸ β[οἱς αὐτὸ ὕ8οϑθ ψὰο, ἱῃγουρἢ ἴα]βα 
τοι ίηρ ἐηα ὈΔα ΕΧΘΙΏΡΪ6, ἢν Ὀθοοσὴθ ΘΚ ἴῃ 
{6 [αἰζῆ. ΤΏ ὁ886 οὗ 8411 656 ἴῃ6 αοοῦ Κ'86}- 
μιογὶ Ῥγοηιΐθοθ ἴο ΑΚ ἴῃ Βαηᾶ" (ΒΘΟΗΜΙΒΌΕΒ).--- 
ἌΒαυῦ [λ6 Ι,ογὰ ἴεράβ τι ᾿παρταθηΐ, [Πδὺ ἰ8, 
1 Ὀοδιηρ αἰ δ ΓΘ μοα, ϑίποθ δ αἴβρθῆβοθ ἴο 
686} Ὑψμδῦ 1Β ῬΓΟΡΟΡ ἴο Βΐπι,---ἰο ὁπ6 {μϊ8, ἴο 
ΔΏΟΓΒΘΙ δβοιηθίίηρ 6158. Ηθ Ῥογζουτηβ ἴο [6 
ΜΟΔΚ ὯΟῸ ΙΏΟΓΘ ὕΠ8η ἰδ σοοά ἴογ ἤθη. Τῇ 6}1]- 
ἄγε Ηθ ἔδοὰβ τὶϊῃ τὰκ, δὰ ἀοίοηαα ἐπε. Ηᾷδ 
δοῖβ τι] ]Υ ΟΥ 86 ΓΕΙΥ͂, ΘΟΏΒ0]68, ἀ ποιόρο Ὀ]ΔΙΏ68, 
ΟΔΙΌΒΘ6Β, 88 δὖ ΔΏΥ͂ {{π|6 18 ζοοί ἴῸΓ Π8 ; ογ 186 
ρατίι] Ηδ τϑϊαχοϑ [Π6 τοΐηβ, δῃὰ ὕΠο086 στο Ρ]166 
{μοὶ σοηῆάδεοποθ ἰῃ Ηΐπ Ηδ ἀγανϑ ἴο Ηἱπηβοῖζ, 
ΤΥ 8ΒΟ0Π16 αὖθ ἴδΐ, δηά οοττρὶ ἴπ6 σγθακ, Ηο ἔβκεβ 
ἴγοπι ὑἤϑτῃ πο ὶγ βύγοηρίῃ. ϑοηλθ ἃΤὸ υχοιιὰ οὗ [868 
σι Ἰοηῖ ἴο θὰ, δηὰ ἀθδρίβο [06 ΒΡ] 1Ο  {Υ̓ οὗ 
ΟἴΒΘΙΒ; ἴογ ἔμθθε ἰὃ ἷἰβ ροοὰ ψῆθη {ποῦ τὰ 
Βα πλ Ὀ]6, ἀπά τὸ ἀορεῖνοα οἵ τποὶν ρἰ τα, 8ο [μαι 
ΤΠΘΥ͂ Π]ΔΥ͂ ΟὈΐδίη ἰδ βΒαϊναϊίοη οὗ Οἢγίβῦ. Τῆυ8 
ἮἨδ δοσουῃὈ 58:68 6 ἱπαρτηρηΐ, δηκ ὅ}6 βεραγαϊίοῃ 
Βαίτγθοη δ 66 πὰ 8..6ερ ; ἀπα 80 Θϑοἢ ὁη6 8Βῃου]ὰ 
Ὅ6 σοποοσηραὰ αρουδλ ἰδεῖ ἢ, δηὰ ποὺ ἔγοῦ ] 
δ τ86}{ γτοϑρθοϊϊηρ οἴμειβ. ΤΏ6 δβοραγαίϊίοη 18 
ΔΙ ΌΔΑΥ σοὶ ΟἹ) ΠΘΤΘ ἴῃ βϑογοῖ, θυ δὲ Ἰδδὲ 1ΐ ν}}} 
ὈδΟΟΠΘ Ὠ)8η1[689ὺ, πα Ὀ6 8661) ἴο 8816 ἴῃ) αὶ ὙΨ]|46 
τὰ " (ΒΕΙΜ-ΗΟΡῈ.). --- “ΤῊ Κιηρσάοτη οἵ ἀοὰ 

Ἰοη8 ἴο 080 ὙὯΟ ΓΘ ἩΘΑΙΎ δη ΠοανΥ ἰδάθῃ 
(Μαι. χὶ. 28); ὈΥ̓͂ αηὰ ὈΥ͂ ὑπο ὶῦ {ΓῚ 8}}8}} Ὀ6 ἴο 
ΤΟ]οῖ 6 ἴῃ ἴ6 Ἰοτα᾿ σοούπεβθ, [Κ6 χνὶ. 25δ᾽ 
(Η:ἸΖΙΟῚ. -  ὙὙῊΥ δηουα [Π6 Π6- 3οαὶβ Ὀ6 πὶ [ἢ 6 
ἥροϊκ οὗ αοα ἔ οἡ {π6 β8πὴ6 ραδίιγοθ, Ὀθϑίὰθ [86 
8816 ὈΥΟΟΙΒ 88 ἴ6 Βῃθθρὶ ΤΉΘΥ ἅτ δ Ῥγδβϑϑηΐ 
τοϊοταῖοα, αὐὔλοσνναῦ 8 βαραγαίθα ἔτοτῃ Σ᾿ (Αὐοῦϑ- 
ΤΙΝΕ).--τἰὴὶ βἴογη πᾶσ 8 86 αοοά 5ϑΞ'Βορμοχὰ ; 
ποῖ ΤΘΓΟΙΥ ὉΠ 6 ΠΠΒΟΓΌΡΌ]ΟΙΙΒ 6816 18 οὗἨ [6 Ποοϊ, 
Ῥαΐ ἀνθ [6 Βθ0 0 ἐποσλθο] νγ 68, {011} θ6 Ὀτουρῃῦ ἴο 
δοοουπΐ ὉΥ Ηΐπὰ “ (ΠΜΒΕΕΙΤῚ). ---- ““ ΒΘΙ Θ ΟΥΒ ΔΓῸ 
ἘΠΟΓΘΌΥ͂ δαπηοηϊβηοα ἴο σοηβίαθσ οὐ Μῆδὺ δ[ἀ6 
ΠΟΥ 8Που]ὰ Ρ]αοα Τποιηβοῖνοθ, 8ὸ ὑπαΐ {ΠΟΥ͂ ΤῊΔΥ 
ΘΒ0806 186 Γυΐυτα ἄδγ οὗ βἰδΌρὨοΓ; 8πηα αἵ [ῃ6 
ΒΆΤΠ6 [πη 816 σοτχηΐοσίοα, 80 88 ἴο Ὀ6 4016 ἴο Βο]ὰ 
ουὔνδ ψἰἢ ραίίοποα ἀυτίπρ ἐμ 8 16. ἘοΙ ρου 
Εἰ 68 ἀηαὰ σΟΙ ΤΟΥ Γβῖ68. 4180 Ὑ1}1] Ὀ6 Ὀτουρῇῃὲ ἴο 
ἈΠ δπὰ ὈΥ͂ ἴδε ἡπαρταοηΐ οὗἩ ἴπ6 Ιοταὰ "᾿ (ΤΉ ἘῈ). 
-- υεν. 18. Οομρδγο σμαῦ 18 βοῦ ἴοσὺ ἢ ἤοσθ τ]ῸῊ 
δὴ [Π6 Κίηρ βᾶγ8 ἰῃὴ Μαὶϊϊ. χχνυ. 8486. οι] 
ΟἿΓ 80-ΟΑ]16α ““τηδὴ οὗἨ συ] ΓΕ "ἢ 4180 Ὀὰὺ ΘΟΠΒΙΔΟΥ 
1, ψῆο ΟΠΥ͂ ποβὰ πηάοῦ [οοὐ [6 ριγὸ ἀοοίγηο, 
οΥ ὕγοι!}] 6 1 ΟΥ̓ {ΠΗ 6ΙΓ σοαῦ-1|κ ματι 018 |--- Απὰ 
Κορ ἔποθ ἔτοτῃ ἐπα ἐιάρτηοηίβ οὗ τηθη, ἩΒΟΓΘΌΥ 
[Π6 ὩΟἢ]6 ὑγοθθατα 18 σοΙΤυμίοα : 1181 ἰΙϑανθ [ἢ 668 
αὖ ἴῃ6 6]086" (020}ἑκὲΙΕβ).---ὟοΥ. 19, “" ΤΊ ιῖ8, 4188 ! 
ΓΟΡΙ ΘΟ 8. 80 ΤὩΔΗΥ͂ ΟΠ ΌΓΟΙ ΒΟΓΥΊΟΘΒ ἰῃ ΜΒ ΪΘἢ ὑΠ- 
ὈΑΙΣ Εν ΠΡ ΤΠ ῬΓΟΔΟΝ, 78 88 νοῦ. 21 ροϊπῖβ σϑ- 
ΠΟΥΗΡΥ ἴο {Π6 ΘΠΙΡΓΥ͂ σΒΌτΟΙ 685" (ΕΊΟΗΤ.).--- 
ἴοΥ. 21 8αᾳ. ΤΊ τη]βο ἰονοῦβ μΟΪ πη ἴῃ [8 
Ομ ΓΟ]". τῷ ἸΒΘΟΪΟΡΥ {Π|8ὲ 18. ΠΌΔΓΙΘΙΒοπιθ δηὰ 
σΟΠ θαίδνα βοδίογβ [6 ΘὨΌΓΟΙΘΒ ἴῃ [86 ψΟΙΊ]Α. -- 
δρίγταα] ἀορτηδίδῃι. --- αὶ πιοτὸ οογτθοῦ οδϊπιδῖθ οὗ 
ΒΟΡΑΓΑΤίοα ἴγομι ἴΠ86 ΒΙὉ]6 Ροϊπί οἵ νἱονν, [88 ἔσοτῃ 
ὑπ οὗ αὶ σογγαρῦ ΘΠ ΣΟ πΙΓῈ 18 Θηδθοτηδε.--- 
ΤᾺΘ τὶ ριιβουθ ΠΥ δογίαί]ΥῪ Ὀδ6 ΟΡΡΙαββθῦ, 

γοῦ ποῖ ἩΠΟΙΠΥ͂ πα ρργαββοα " (ὅ51ΟΌκ.).---- Κδάβιηρ- 
τίοῃ 8 ἡαάρτησηΐ, δα {6 Ἰαἀρστηοπὶ οὗ [86 ]οτὰ ὁ 
τοἀοσυαρίοῃ.---ΤῊ6 Π6]Ρ οὗἨ [16 ἤοοῖς 18 118 5'ῃορ- 
Βοτγὰ δἷοῃδ : ὑποιοίογο πλυβὶ τὸ ἩΣΙΒΑΥΘΔῊ ΟἿΓ ὁοη- 
βάθηοθ ἴτοπι 8]}} ογεδίυσεβ, δπὰ ὀχρϑεῦ οί πα 
ἔτουι ΠΟῪ ἰατβ ἀπὰ οοηϑυ 023. ----΄ ΤῊ 5 18. τὴς 
ΤΩΔΠΏΘΓ οὗ 106 ἀϊνίπο οοπιραβείου, ἐμαΐ ἰξ ἴδῖκοα 
ΟἿΓΤ ΤΩΪΒΟΙΥ͂ 88 8} ἱην δ οη "(ΗΕΙΜ- ΗΟΕΤ.). 

γεν. 98 βεᾳ. ““ΟἸτίβῦ ἢδβ ποῦ οοσης πἸ Ποῦ 8 
6811, θὰϊ πὶτὰ {π6 ροοά-ν}}} δπὰ πιϊϑϑίοῃ οὗ Ηἰβ 
ὨΘΑΥΘΩΪΥ Εαδοσ, Φοἢ ν. 48" (Οκ.).--- 6, δ6- 
Δ0.86 Ῥοϊηϊοά το Ηΐμ, ἱπῃ ψοτὰ δπὰ ἐπ ἀδθοὰ, 
δηὰ Ὀοοδῦ80 ΠῸ ΟΏ6, ὀχορρῦ ἴῃ Ἠΐτη, 18 δηγιΐηρ. 
--οκἡ Οοαὐ πᾶπιοβ Ηΐπὶ Η18 βογνυδηΐ, βίποα ΟΝ γίδ, 
τηδὰθ υὑπάδὺ {6 ἰανγ, [85 {01Π]116ὰ 1{, ταὶ Ηθ 
ταῦ οχτίσραῖο δἱη, δπα τη ἐπ τισὶ θοῦ 685, 
δα 80 ταὶς Ὀθ Θοτα ]οὺθ σοοί δὰ ργορίτἰπτίοι, 
ΡῬᾳ. χ]. 9,10 [8, 9] (οοοσ.).---““ αν : 1, 88 ἴὸ 
[6 πϑηγθ, Η!9 Ὀεϊονοὰ, Μαῖΐ. 111. 17; 2, 88 ἴο 
ΗΐβΒ Ὀϊγίῃ, ἱπ ΒοΙΒΙΘἤθηι ; 8, 8 ἰο Ηἰβ παγὶς 
βίαία δπὰ 1ἰυ]}6πη688, 88. 111}. 8: 4, δ ἴο Ηἰβ 
ΒΏΘΡΒΟΡα -Βογυῖοα ; ὅ, 88 ἴο Ηΐ8 δηοϊηἰηρ; 6, 48 
ἰο Πὶ8 ἀονοίοθάηρββ, ᾿ανα ἴον ἴΠ6 αν, Ομ γίδί ἴοτγ 
[Ἐ ἤοοϊι; 7, 88 ἴο Ηἰβ νἱοϊουθβ " (ϑτοκ.). ---“" Ης 
111 ποῖ ΟὨΪΥ ἔδοα {μ6 πὶ, Ὀὰϊ 4180 ἀἰϑοδαγρα ἱπ 
ὉΠ6 Ὁ ὈΘ. Δ] 4}} ββορῃβδγά -ἀυὐ Ὀοβϑίἀθϑ πεοιϊΐα! 
ἴον ἐμοῖσ τε δηὰ βΒυρροτί, ὑμοὶγ τοϊγοεβῆ- 
τοδσηῦ δηᾶὰ ἱηνίρβοτγαϊίοη, δπὰ νν}}} Γϑιηδίη ὑδμοὶγ 
ΘΗΘΡΒΟΙᾺ [ὉΓ ονθσ. ΤΏὰΒ Μ}}} δ ἴθϑοὺ δπα Βοδὶ, 
δηὰ ἴδκθ ΔΨΑΥ͂ δ᾽ κ)65865---πηοὶ ἀο δηἀ αοὶ ἸΉΟΓΟΙΥ, 
Ὀυΐ Βυ}Ὁ Ὁ 4190, Ῥαγομδϑο ἴῃ6 βΒῆδεερ ψὶτὴ Ηβ 
Ῥτϑοΐουβ Ὀ]οοά, ΒΠΘΓΘΌΥ ΗΘ Μ1}} ὑγονο Ηἱπιβε} ἴο 
6 ἴη6 τι ΘΒΘΡΒΟΙΑ,᾽ οἴο. ((00.).--- “Ἢ 8 ἴδ 
Ρτγίηςο διηοηρ Ὀ6ΙΊΘνοΥβ, Ὀδοδῖιθο Ηδ 18 {Π6 Μοάϊα- 
[οΥ Ὀεΐνγοθη οἱ δηὰ πιθῃ ; ὈδΟΔΏ86 18 Ηθϑδὰ Ηδθ 
ΘΟΙΠΙ Πϊοδῦθβ ἘΠ} [ο ἴΠ6 τ ΘΙ ΕΓΒ δπα 1}}6 Ἰὶν- 
ἱπς ϑρίτις; δῃὰ Ὀϑοδῦ8θ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΣΣ, ὅἷὸ 866 ἴῃ Η}59 
οοπηὔθηβησθ ἴῃ ΓΑΌΠΟΡΥ͂ Ὠρδτὶ οἵ αοὰ. 'ΓΒγουρῇ 
Ηΐπὶ ἰ8 {ῃ8 [ογτὰ οὐ . ὑδαξ ἰ8, Ηα 5 γβοοῦ- 
αἰ]οά ἴο υ8, ἀιὰ ππὶΐο5 Ηϊη86} 7 ἴο τ8" (ΗΞΕΙΜ- 
ἨΟΕῈ.).---- ΒΒ ότο ΟἸ τὶϑὺ γοῖρτιβ, ὕμ το αοα 58 στϊὰ 
8, Μαεῖ. χχυ δ. 20.---ἴοῖ5. 28, 24. Τα Οπο 
ΘΠ ΡΒογὰ δοοογάζηρ ἴο [ἢ 6 ὈΣΟΙΙΪΒ6 ἴῃ 1ϊ8 ἐ] Δ]τηοηῖ: 
1, Ἡ ΟΠ οἷ4) ροβ ἄοη ἐπτοῦρ 411 {ἰπηθβ ; 2, Ηἰδ 
ΒΏΘΡΗ ΟΣ -δοσυίοα ἰῃ ἔπ6 ἤδβῃ δῃα ἴῃ ὕη8 ϑρὶτίς ; 8, 
Η]5 μζάωνο ἷῃ τοβροοῖ ἴο αοα δῃὰ 88 σοραγὰδβ 
ἴπ6 Ποοκ. 

γον. 2δ. “41. Ζυδβοά ὈΥ ζαϊἢ, τὰ πανα ρθβ86θ 
αὶ αοἀά ζστουρι ΟἸτϑι. Οοα ἰ8 ἴον τιδ, σγῇο 
δ Ὀ6 ἀραϊηδί υδ8ῇ 2. Ηδ Ὀ]658565 ὕὉ8 ΠΝ 4]] 
Βρὶ τἰΐα δὶ Ὀϊοθδίηρθ. ΤῊΘ Δροβί]68 ἴθδο δῃα 5οῪ, 
υΐ [Π6 [μογὰ μἶνεβ ἴη6 βῃοιγογβ οὗ Ὁ] βδίη, ἐμαὶ 
1Π6 βου οὗἨ [ἢ8 ὙοΓὰ ΤΩΔΥ͂ Βρτίηρ ἴοστι, δα [6 
ἴτϑοβ γ]6 1 {δεῖν ἔγαϊδ ; {πᾶ 18, (ηδὺ {π6 στειῖ απὰ 
[6 514}} ΤΥ Ὀ6]16 γα ἴῃ ΟἾχὶϑῦ 9 εδιι8, απ σοι 58 
Ηἱπὶ νὴ 16 τηοαΐῃ. 8. Ηδ Ὀγεᾶκβ ἴῃ γοόῖκε 
οὗ Β᾽αν συ ἴο δίῃ, δηὰ ρμῖγθθ ἰγοοάοτη ἔγοση 4]] 
ΘῃδπιίοΘ. Υ̓́ΒΟΕΠΟΘ, παίυγαγ, ὕπο τὸ ΔΣ1565 κ4 
βίτοηρ, σοι δάσδηςθ, οι. ΥὙἱ}}. 835-89 (ΗΕΙ͂Μ- 
ἨΟΕΕ.).-- ΤῊ οονοῃδηΐξ οὗ μεδοθ ἴῃ ΟἸτίοῖ---ἰἴ8 
αἰνίης στουηά, 18 ᾿ην ποῖ Ὁ]6 δίσεησί, 115 ὈΪ]οϑϑοὰ 

6. Τμο ϑθοσαγο ἰδ ουθἢ ΠΟῪ ἴῃ ἰὴ πνἰε δι 
οὗ ἴμ6 ψοῦ]ά. ---Τ 6 οΥἹ] Ὀοαβϑίβ ἴῃ ἴδ6 Ἰαπὰ,--- 
ΒΡ᾿ ΓΙ [14] [4186 ρυϊά 68, σου] ]γ ἀνροθεν ὰς Ῥ]δυ- 
1016 Ἀγροογῦδ8. ---- “" ΕᾺ]886 ἰθδοῦθτβ πὰ ὑνσπηΐδ 
(οὰ οδιι868 ΟἸἾΠΟΙ ἴο αἀἴα οὐ ἴο ὀδηρα ΤΠΘΙΤ τηϊηάᾶ: 
Ὀαΐ τὸ ὅοηῃ οὗ αἀοα 88 σομαυπογοα [88 τοδγίησ 
Ἰΐου, ψὯο 5 ἔμ6 ἀδν!] " (συ 1ΗΕπ).---Ἰπ ἴλα ποτὰ 
Ω ΠΣ Ἀὲ οὗ ροοὰ Πἴθοσ, 18 1Π6 βανίηρ οὗ δὰ 
αοοα Βιορμεγὰ ἰοὸ Ηἱβ σὰ (ὐοῆῃ χνὶ. 88), δ9 
τ ΘΟΣΤΑΙΏΪΥ 188 ὑποὶγ ἐχρετίθηοθ (ΤΟ. χῖν. ἽἜΣ 
ΒΘΟΌΣΙΟΥ δηὰ ϑθου γῇ, ΘΑΓΏ4] δὰ δρὶτιῖυαὶ, πον 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ. 

ἀϊδετχουὶ |---Ηθ ρἶνοα 51960Ρ ἰο ΗἰἾβ ονῃ, ὀνϑθῃ ἴῃ 
Ἐ:0 τ] άογιοδθα (8. Ἔχχυ. ὃ [2]}.--- ἐγ. 26. 3.4]- 
ψαϊίου ἰκ οὗ πο δονν8, Φοἢῃ [ν.----  μαῦ ἐδ ἑαϊθγ 
οὗ ἴδε ἔκὶ τη] 8 ἤο Ὀ6 ἰο ἴη6 τψοτ]ὰ (ἅδῃ. χὶἱ.), 
ΠΔΙΆΘΙΥ, 8 ὈΪοδδίηρ, (Πδὺ βου] ἃ Ὀδλίθνοτβ Ὀ6 ἴῃ 
1ὴϊ᾽λεδ πο ου]α.---- Ζιο;, 88 δξζου (δ9 βοὴ ἴῃ (Ἰτίβὶ, 80 
δίϊοεσ [186 ϑρ᾽τῖϊ ἰῃ 186 πρὶ τι τι41 Ζίοη, ἱπ 1ΐ8 ἀ68}- 
πδίΐϊοη ἴο ἔπεα 118 ἰαδϑὶς οὗ Ὀ]οδαῖτιρ, δπὰ 18 ἀπ 
οὗ ϑεσυΐοο Ὁ 1Π 6 ἐδ ἢ.-- -ΤΊοτο ἔλα ΟἸΌΓΟΙ ἰδ 8 
ὈΠ]ΟΘΒΙΩΩ ΏΘΓο ὕμοτο 19 [26 ταὶῃ οἵ {μ6 Ηοὶγ 
ϑριτιί. ὙΒοῦὶ [18 ταΐπ ποι ίηρ στονθ ἰπ [ἢ6 
Ἰλχάοτῃ οὗ Οοἀ ; ὁη86 οαπηοῦ ΘΥ̓ΘῺ ΒΑΥ͂, θϑι18 18 
Ι,οτὰ (1 Οὐον. χίϊ. 83).--τ᾽ Όον. 27. ΤΉ Ὁ] βϑοά θαγίῃ, 
δηὰ ἋἸ16ὸ Ἰαηά οἵ ἴδβτδοὶ, τ ῇθῃ δβυλιτίοη 1 [δ 
ΘΌΓΒΟ. ---  ὝΠΠΟΤΟ διῖ 8, [610 18 8 βοοά 166, 
διὰ ποῦ 8180 18 ργοαυοοὰ σοοῦ ἔγυϊ᾽ (Κ5ΤῸΚ.). 
--ἰἶΝ οῦ ΟἿΪῪ 8}14}} ἴδ ἀχθ δ ἰαἰά ἴο ἴῃ τοοῦ οὗ 
ἴδιο ἴγϑοβ, Ὀιιΐ ἴου (8) ἴγθοϑ 4180 ὕδμιεγθ 18 ἃ ῬγΟΤ 86 
οἵ ἔγαϊῃ ---Εταὶῦ δηὰ ἱπογθαβθ ἴπ βρί γἰτυλ] ὑΐπμ : 
ἴῃς ἴοσιηοσ, ΖΊΟΤΥ ὕο [86 τλδὴ ἘϊΠΊ86]7, ΘΧΘΙΏΡ]6 
δη ἃ δῃΪουτηθηῦ ἴοΥ οἴμοι ; 1886 Ἰαίίον, 1.9 ᾿θδηΚ- 
[1688 ψὸ οὔτὸ ἴο (οἀ.---Τὴῦ Κπον θάρο ἀογίνεα 
88 Ὅ6]1] ἴτοτῃ ὑΠ6 Πα ΒΟΥ οὗἨ ϑογνϊ14θ 88 ἔγοιῃ 
τοἀοσωρίου ουΐ οὗ 6}] 51: δῃ ἃ τηΐβογυ.--- 6 Β' ΠΟΥ 
ἃ ἴοο] οἵ ἐδθ ἀονὶ! : ἴη6 τοἀθομιθα ἃ. βαγσναηΐ οἵ 
Οοά.---ΤῊὴο τοβῦ ἴῃ ΟἸγίδυ ἔγοα ἴμθ Ὀοπάδρο ἴῃ 
αἷτ.. ---ἼογΓ. 238. Β]ἐβδοάηθαθ, ἴο ὈΘ ΠΟ ᾿ΟΠΖΟΣ ΘΟΙΩ- 
ΡεἸ]οὰ ἴο Ὀεϊους ἴο 186 πον] ; ἴο Ὀ6 οσἤοβοῃ ουΐ 
οὗ ᾿ξ, διδοῦσι ὁπ6 τηυϑὲ 8811} Ὀ6 ἴῃ 1 |---ϑρὶ γι 8] 
Ὀυϊάάμοδβ, ΟΥ̓ δραϊηδὶ (06 ΡΟΥΘΙΒ οὗ ἴδ9 ψου]ὰ, 
ΟΥΣΡ αριϊηδῦ [86 τ] Κοάμποϑα οὗ δἰῃ, οὐοσ αζαΐηϑὶ 
ἴὴ6 ἐγαπϑὶ ὑοῦ Π698 δηὰ Ὁηοογίβι ΤΥ οἱ ΟἿ ΘΓ ΥῪ 
Ἰ"6, ΟΥ̓ΘΣ ἀχαϊηϑὺ ἴμ6 580] οἰζι 46 οἵὁ ΟὟ οὐ Ἀδαγί, 

γατ. 29. ΤὮΘ ρ]δηίηρ οἵ ἴ6 Ηδανθν Βα ΠΣ, 
λάδλις, χν. 13.. ἴμὸ ημάομῃ οὗ [80 Αποϊηϊορά 8 
ἰδη ηρ, ᾿Πδατηθ ἢ 89 [16 ἸηΘΙΏΡΘΙΒ οὗ [Π9 Κίῃρ- 
9Π| ΔΙ6---Ἰ, δον ὈΥ [86 ποχὰ ; 2, Τραγϑα, ἔοδβίδγοα 

Ὦγ [86 Ηοἱγ Ξρὶπΐ; 8, ρτονγῃ ἴῃ ὕἴτη6 ῸΓ ΘἰΟΓΏΪΌΥ, 
ἴο ἴ)ο Πομοῦγ οὗ Θοά ἰδ6 Εδίδον.--- 6 Κίπράοτῃ 
οἵ ἀοὰ ἱ5 τὶ ρῃ  δουβηεβ8, δα ρθδοθ, δα 70Υ 1 ἴῃ6 
Ἦο]γ Οαμοβὲ; ον, [Δ 6η, ὁ8} 8616 ΘΥΟΣ ὃ6 ψαηϊῖ 
([μ|κὸ χχὶϊ. 35.).--- ΤῊ 1ῃ6 πξφβνῳ ΒΆΣΩΘ, 
Ψ ΠΟ ἐῃθ Ρϑορὶθ οἵ (ἀορὰ βμοι]!ὰ άνθ ἱπ [86 
ποῦ], --Ἶ7ο. βου, Ὠοναυοῦ, ποῦ ΤΏΘΤΘΙΥ ἢδνθ 
16 παπῖθ ἴο 1ΐγο (Βον. ἰϊ1. 1), δμὰ 4{1}} Ὅ6 ἀοδά. 
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--Ηπυ ουϊηρ αἵθον σἰ ἢ ἰϑουβηθβθ δ8 [6 τηθδ}}8 
δὰ ῥχϑϑοσυδῖνα ἀραϊηδῦ (ἢ Θὕθτῃαὶ ΒΆΉσΟΥ δηὰ 
αἀἰϑίγεβϑθ οἢ δοοοιῃῖΐ οὗ ϑἴη ; ΒΌΩΡΘΥΙ ἀζαϊηδὺ ὨΌΠσΟΥ. 
Ηυησοῦ ἴῃ ογὰοῦ ἢοῦ ἴο ΠΌΠΟΙ, 848 ἴῃ ΜΑΥ͂ ἴο 
ονου]αδιϊηρ βα ἰλοίίοιι. --- ΕἸΘΓΏ ΔΙ] ΟἸΟΓΥ δηὰ ζοιη- 
ῬΟΓΔ] γϑρτοθοῖ ἴῃ [86 τΟΙ]α δπὰ ἔγοπι ἴδ υοσ]ά. 
-- Ἴ9 τοὰ οὗἁ τ]οΪκΘ 688 81.841} ηοῦ Γαβὺ [ὉΓ δνῸ Οἢ 
[86 Ἰοΐ οὗ [6 τὶ ΐθουβ (ΡΒ. οχχν. 8).---  ογ. 80. 
““(οἀ εὖ ὕἱη165 ΘΟ 6688 ἔτοιῃη ΗΒ ονῃ ΗΪ8 οοιῃ- 
ἔρῃϑῃοθ, ὑμαΐ Ἠδ ΤΑΔΥῪ ὑπιογθδ Ὁ. οι Ὀταοο {ἢ 6 ὴ 
ΠῚ ονουϊαδησ ἰανουγ" (Ά5ΤῸΟΚ.).--- Τὴ 6 1491 
Κκιον]θάμο 8 [η6 ὀχρθγίθῃοο ὑμαΐ αοἀ ἰβ οὖν αοά, 
δηὰ ψὸ δῖὸ ΗΪβ Ῥθορίθ.-- 8 ΒΌΓΣΥΟΥ ἴτγομλ [ἢθ 
οηα Ὀδοὶς ὑροι {π|6 Ὀορίπηΐϊηρσ οὗἨἉ [6 ΜΑΥ Ἰ6δι18 τ. 
ἴο 180 [88 Θὕξγῃ δ) οἱθοΐίοη οἵ αΟοά ἃρονϑ 4]} 
6}86.---ΟἾἹγ Ὁ ἴΠ9 ΨΑΥ ἀο [86 οἱ χστίτ8 οἵ Οαοἂ 
ἀουδῦ; ποῖ δὖ ἴΠ6 Ὀοσίπηίηρ, τὴ δῦ [8ε 6ηα ποΐ 
δῦ 4]. Αἱ βτϑι 860 ῥτγούθοὰ ἴῃ ἴδε, δ 1δϑὲ 
ΓΠΘΥ͂ 8}8]] 866 ἔαοθ ἴο ἴδοθ.--- ὕ ἐγ. 81. ““ὍἽμἀ6Γ {}10 
ΤΆΟΓΕ ᾿πηπλοάϊαΐθ ἱπίογργοϊδιοη οὐὨ ἐδ βἰτη αἰ, 
1μαῦ ΤΩ 8.6 τηθϑηΐ, ἴμ6γῸ 18 δὲ (86 βδῖη6 {ἰπὶ8 
ἱπαϊοαῖθα 186 Ὁ υβ Υ οὗ σίδοο,---ἰΠαῦ ποῖ 
8γα8ὶ δοῃβθ, Ὀὰΐ Αἄδιη, ΒυμΔΗΣΥ͂, Α,6 παϊηρα 85 
τὰς ἤοοϊς ; δὰ ἴΠμε μτοδύμοϑϑ 8180 οὗ [86 18 
ΕΒ ἴῃ (8, ὉΠαὺ [Θγ86] 19 ποῦ ἀεβιμπαῖθα 

118 ΒΟΠΟΌΣΑΡΙ6 πδῖηδ, μα ν᾽ οἷ ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ 108 
οἰϑούϊζἝἭοῃ οὗ ρβοὰ (γοῦ σεῦ. 803), Ὀὰ0 “δὲ; 
ΜῈ ΙΘὮ 64118 ἴ0 ΓΟΙΙΘΙΔΌΓΔΠΟ6 ἀυδὲ οὗ {1}|ὲ ργουπὰ, 
βἷῃ, δῃὰ ἀθαίῃ. ϑοὶ βἰρηϊδοδηΐ δα άγθεβθβ, ΘΟ }- 
ἰαϊηΐηρ τ ἢ ἴῃ 11{{16, ἴῃ βία ρ}]6 Ἰδηρτασο Ὀοΐῃ 
ἔχ] πο88 δηθὰ ἔλθοι οὗ (δουσὶῖ, ννὸ ΒΌΪ 68]} 
ΡῬγοίοιπὰ (τοι ἱμ βρίτὶϊ, μεϊδίγεἰολ). Απὰ Οοά, 
με ϑρίγιξ οἵἨ 4}} ϑρίτιῖ8, βου] ποῖ Η 8 βρβθθο}ι Ὁθ 
ψὶ ἢ δρί γι] ΤΊΟ 688 ἢ (ΒΘΟΗΜΙΕΡΕΒ.)--Τ]16 
Κ᾽πάηθβ8 δῃὰ ἰονὸ οὗ ἀοὰ ἰοχαγὰ τοὰῃ ἰπ Ομ ϑῖ 
δοθι8 ον ογὰ, ΤΊ, εκ]. 4.---Ἰθγ861 ἰπ 818. βἰ νη ῆ- 
806 [ὉΓ ὨτηδΔη ἰΥ.--- Τὶ [86 τ [μγὰ6] ἰ8 [ἢ6 
δου οὗ τηδῃ, 11861{ ϑῆονγΒ [Ὧ9 Ὑ1ι16 Ὠοσίζοη οὗ ἰδ6 
ἔταοϑ οἵ αοάὰ ἴω Ογϑί.---ΤῊ ΟἸγΙβδη ἀρρ]ῖοα- 
[ἴοὴ οὗ ““ΜΥ ἰδἰμογϊδηὰ τηυδῦ θ6 φτοραΐοτ,"--- 
ΝοΙΌΒοΣ 86 ΒΌΘΡΒΘΙΩΒ ΔῸΣ ἰδ6 βίθερ οὗ μ6 ἤοοϊκ 
ΔΙῸ δαϊηΐβ, Ὀπ᾽ ΒΡ Υ ΤΆ6Ὲ..---αοἀ τηδηϊοδίβ ἰὴ 
ἤθδῃ ἃ αἰνίπο πἐξ λυπιαπὲ ἃ πιὲ αἰΐδεημηι.--- ΤῈ 
{Δ ΌΘτ 8016 οἵ ἀοἂ τῦῖτ τηθη, ἔν. χχὶ., [06 πὰ 
δηα δἷτα οὗ {πον 8 δοίϊοι 88 βῃδρῃδσά. 

2. ΑΘΑΙΝΘΤ ΕΌΟΜ, ΝΙΤΗ ἘΕΒΡΕΟῚ ΤῸ ΤΗ͂Ε ΜΟΥΝΤΑΙ͂ΝΒ ΟΕ ΙΒΒΛΕΙ,, ΙΝ ΟΟΝΒΕΟΌΕΝΟΕ ΟΡ 
ΦΕΒΟνΑΗ 8 ΒΑΝΟΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ὉΕ ΗΙ8 ΟΥΝ ΝΆΜΕ (Οη. ΧΧΧΥ.--ΧΧΧΥΙ.). 

1,2 ΟΠ. ΧΧΧΥ. Απὰ δθ ψογὰᾷ οὗ ΨΦϑῆονδῇ οϑῖηο ἴο τη6, βϑυϊηρ, ὅϑοῃ οὗὨ πιδϑῃ, βοὲ 
(Ἀγ ἴδοθ ὑσνναγὰβ [Ὄραῖρθι]} (86 Μοιηὺ [πὸ πιοαπίαίπ ταῦρο οἵ ϑϑῖστ, δπὰ ῬΧΟΡΕΒΥ͂ Θοη- 

8. ΘΟΓΠΙΠΩ [ἀραίμδι] Ὁ; ΑΠα ΒΑΥ ἴο [ὕ, 
δὴ δρδιπδῦ ὕηθ0, Μοιηῦ ἥϑιγ, δῃὰ 

ΤΉυβ βαιἢ} [ῃ6 οχὰ Φεολονδῃ, Βοθο]α, 1 
Ι ρἰγοίοῃ οὖ ΜῪΥ Ὀβδῃπᾶ οὐδὲ ἴδθθ, δηὰ 1 

4 τηλῖκα ὕΠ66 ἃ νγαβίθ δηἀ ἃ ἀββοϊαιϊΐοῃ, ΤῊΥ οἱζάθθ ψ11} 1 τρδκθ συΐηβ, διά ἴδοι 
ὅ Βιδὶ!ῦὺ Ὀ6 ἃ τγαϑύθ, δῃὰ ἀοδῦ πον ὑπαῦ 1 δὴ Ζοῆονδῃ. Βοοδυβθ μοι ἢαβὺ 

ΘΩΤΩΪΟΥ [ῸΓ ΘΥΘΓ, δηὰ ἀθ]νογοάϑῦ [ῃ6 ἢ] άτθη οἵ [βγδϑὶ Ἰηΐο {6 ἢδηάβ οὗ (6 
ΒΤΟΓ, ἴῃ ὑμ6 πη οΥ̓ ὉΠ6ῚΓ οἰ διαϊῦγ, ἱπ ὑπ 6 ἰΐτηθ οὗἨ {Π6 σῃὶ] ]}0ὺ οὗἨ [ῃ6 6πὰ:; 

6 ΤΒΟΓΘΙΌΓΟ, 88 1 Ἰῖνο,---ϑοηΐθηοθ οὗ ἴπ [τὰ 6 μονδ},--- Ὀ]οοα ψ01}} 1 τη κα {Πθ6, 
δη4 Ὀ]οοα 588|8}} ριυγβαθ 690 .; ψΏΘΓα ὕμου Ὠαίθάδῦ ποῦ ὈΪοοά, [Π6γ6 8.}8}} Ὀ]οοά 

7 Ῥύγευο ἴμθ06. Απά 1 το Μουηύ ον ἃ ἀθβοϊδίίοη δηὰ ἃ ψψαβίθ, δηα 1 ουὺ οἥ 
ὃ ἴτοπι ἰύ τη ὉΠαῦ ρ43868 ΟΥ̓́ΕΓ, ἀπᾶὰ δἷπι ὑπδὺ ΓΟ ΌΓΣΗΒ. Αμάα 1 ἢ] ἢ ταουηΐδὶῃβ 
ὙΠ ἢ15. 5]4η ; ὑὮγ Ὦ1118, δηιὶ ΤΥ να] γ8, δμὰ 811 Ὁ τανὶηθδ, (86 δἰδῖη 10} 

9 ἰ}6 Βιογά 88}4]] 7411 ἰῃὰ ἴβϑιὰ. 1 ν}}} ἵν ὕμθθ ὉΡ ἴο ρογρούυδὶ ἀθβοϊ δύ! 8, 
Δα ΠΥ οἰζ168 8}8}} ποῦ Ὀ6 1πῃδθιθα, δηὰ γὸ ΚηοΥ ὑμδῦ 1 δπὶ Φοῃονδῇ. 

10 Βοοδυβο ὑῃου βαϊ4ϑῦ, Το ὕψο παίϊοπβ (λασσοϊδηι) δῃὰ ὕ6 ὕψο Ἰδηᾶβ, πιΐῃβ 
11 58}}4}} ὑ8607 Ἀ6, Δῃα γ79 ῬΟββθ88 1ῦ (7 Συδα θα 1), ἀπά ον γ88 ὕμ6τὸ: ἹΠοτο- 



3992 ΕΖΈΚΙΕΙ, 

ἴοχβ, 88. 1 ἴν6,---ϑϑηΐθηοθ οὗ [86 Τοσὰ Φοβονϑι,-τθὸ ἀο 1 δοοογάϊηρ ὕο ὑδγ 
ΔΏΡΟΥΙ δηῃα δοοοσαϊηρ ὕο (ΠΥ ΘΏΥΥ, το ὑμοὰ ουῦ οὗ [ΠΥ Βαίχοα ἢδϑὺ βῃονηῃ 
[ουγδγὰβ ὑἤθι : Δῃ 

13 7υάρο {866. 
Ιλ κο Μγβοὶ Κηον διηοπς ὕπο 85 Ηΐμὰ 80 58}}4}} 

Αμὰ (δου Κπονοδὺ ὑμδὺ 1 Φοθοναῃ ἢᾶνθ ποσὰ 411 Τῃγ ϑοοσηᾶι 
ϑρΘθοῦθ8 τ] οἢ ὑθου υὐδεγοαδὺ δραϊηϑὺ ὕμθ τωουπίδίηβ οὗ [6Γ86], βαυϊηρ, [Δ 

158 πυαβίθ, ὕο 8 ὑΠΟΥ͂ ΔΓ6 ρίνθῃ [ὺὸῦ 00. Απαᾶ γ9 τηδρηθοα γουγβοῖνθβ δσαὶηδῦ 
Μὸ νυ γοὺγ τηουΐῆ, δηα ἢθἃ ΡΘα ὉΡ γοὺγ ψογὰβ δραϊηβδὺ Μθ; 1 ἤδνὸ ποδγὰ. 

14 Τὰ βαιῦὺ (6 Ιιοτὰ Φομονδῃ, 885 [προ] 086 016 ἰδ [6 πμοῖο βασι] Γθ) 068, 
151 Ὑ71}} τηᾶῖζο [Π66 ἃ ἀ68ο] δ οη. στ τα ὕο ΒΥ το)οϊοίπρ; οὶ (86 1 ΘΓ Δ 66 

οὔ {86 Βοιδθ οἵ βγδθὶ Ὀθοϑιβο ἰῦ γγχὰβ πηδα6 ἀρθβοϊδῦθ, 80 ὙΧ1}}}1 ἀο ἴο ἴΠ66 ; ἃ 
ἀθβοϊδυίοη 84}0ῦ ὕῇοι Ὁ6, Μουπὺ δεῖν, δῃηὰ 4}} ἔδοσῃ, (6 ψβο]ο οὗ 10, πὰ 867 
κῆπον ἰδαῦ 1 δὴ Φομονδἢ. 

νας. ἃ ϑερί.:. .. δωσω σὲ ἐρημον κ. ἐρημωθηση. Ψυκ.: . .. αἀφιοϊαέωι αἴσιμα ἀεεεγέωπι. 
γοῦ. δ... .. γενέσθω σε ἔχθραν αἰωνίον ἃ. ἐνεκαιθισας τω οἶκω ᾿Ἶσρ. δολω ἐν παώρω ἔχθρων ἐν χωρι μαιχαωραις ἦν παίρω 

ἀδιπιας ἱπ' ἰσχατων, 
γογ. 6... . εἰ μην εἷς αἴμκα ἡμάαρτις κ. αἷμα σε διωξιται. ὙΪΑ.: 6 ἐὧπι δαπρωέπεηι οὐδΡί}-- 

γος. 7... .. ἀνθρωπους κ΄ πτηνη. (Αὐοίῃ. τοιᾶ,: ΠΟΦ ΟἽ, εἰ εἰπρογεηι.) 
γεν. 9. Αποιῆ. τοδὰ.: 2} Ἢ) γουενίοπίωρ. 

νον. 11. 8ορί.:. .. γνωσθησοροαι σον--- (Αποίι. τοδά.: ἼΘ᾽, δι δἱοο ἽΠ 222.) 

γον. 1δ..... κ᾿ σασα ἡ ̓ Ιδουμαμα. ἱξολιθρενθησεται -- (Αποίῆ. τεδά.: πῦϑ, ἐοἰμ ρει.) 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑ. ΚΒ. 

Ιη Ἰοοϊκίηρ ἰοσνασὰ ἴο [86 τοβίοσα 08 οὗἁ [8γβ6], 
οἷ. χχχὶν., ἴ8.8 ἔμ]86 βῃθρηθγαὰβ ἢ ΠΥ ἐπγηϊϑηϑα 
[09 οοπποοίίσῃ : 1 Πδὺ [Ο]] ον ν8 ἡ τρλως [δγβ6ὶ 
8ἃΒ ἃ πδίϊοῃ, Βαϊοτὴ δηὰ 18 Ὠαϊγο Ι͂ΌΥΤΩ εἶ 60ῃ- 
ποοίίηρς ἰὴ Κ, ΟὈΠΏΡ. αἶδο μα 15 βδϊα ἴῃ Ρ. 248, 
δηὰ Βοοῖ. Βεβεοϊίοη ὅ, Ρ. 2465. Ἡδνετγηὶς ΔΡΙν 
Ροϊηῖβ ουῦ ἴμ8 ““ φαγί πρ οοπίγαϑί " ἴο [ἢ ἣν - 
'ῃ“. “ΤῈ ᾿ἰρῦ οἵ 18:86] 18 βοῖ ἰη σα]ιοῦ ὈΥ [89 
διιδάου οἵ Εάοπι᾿᾿ (ΗΠ ΒΝΟδΤ.). Αἴζϊον ἴῃ ““τηᾶγνο]- 
Ἰοὺβ Ὀ]οϑδίηρδ οὗ [}}0 ὑΠΠΘΟΟγϑου, ᾿᾿ ΟΟΙΏ68 “ [86 ΘΌΤΒΘ 
ν᾿ δ οἢ ογογίδκοϑ άοιη." ΝΟΥ͂ βίησο, 88 
[06 ὈΪοδδίησε, Π6 ὑγα ἴβθγαϑὶ ἴῃ (μτίβι, ἐμαὶ ἰδ, 
γοἀοοιηρα Ὠυπ ΔΌΣ, Β88 Ὁ] Οἰπηαῦο] Υ ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοα 
ἴο, 80 [6 ΟὈΓ896 ΠΟΙ 18 διίδομῃθαὰ ποῖ 8ὸ ζῃὉΟἢ ἴο 
ἴπ6 Ὠοαίῃθη νου] (Ηζν.) ἂβ. ἴο ἴμ6ὸ Ἠϑδι θη βῆ, 
[παι ἴ8, ἴ ΑΠΕΟΒ τ δδη σου. Ηθ ΠΌοτΩ 
{ΠῚ} }Κ8 τμαῦ (Π6 τοΐθσθποθ ἰδ μοὶ ἴο {πὸ Ὠοδίθθῃ 
ΜΟΥ] ὰ “αὐ Ἰαγμα,᾿ Ὀὰῦ “ΟΗΪΥ ἴο {86 8118}} πεῖρῃ- 
θουσίμς; μαϊίοηβ, Μ ΏΪΟΙ βἰαπα ἰῃ ἃ 8᾽ τι 18} Το] δ ἢ 
88 άογῃ, διὰ τοϑδιὉ]6 δ ἴω ἰητε δι οἵ μαϊτοα ""! 
Υοῦ, 88 [16 βαυβ8, ἔοσῃ ρρθ81:8 6σθ “88 ἃ τδαϊ- 
8 }}}7 οοΙταρὶ ΡΘΟρ]6, δαῦ 18 ἴο αν Ὧο 8ῆδγθ ἰῇ 
τς Μορβείδηϊς βαϊναϊϊοι." Οὐγ ΡΟΡΗΝΟΥ. 88 
ὨΟΙ Ως; ἴοὸ ἀο νὴ οἷ, χχχὶν. 29 (ἀσαϊηδὶ Κ ς1]). 
(Ιοσοοίιβ ταδὶ δὶ ἢΒ {λαΐ, 88 [86 αἰδηηΐδβαὶ οὗ [ἢ68 
8. ΘΡΒΕΓαΒ [οσταβὰ {Π6 δ υ͵θοῦ ἴῃ οἰ. χχχῖν., 80 {86 
δα )οοῖ ΠΟΙ 8 [Π6 αἰἰβδοϊα οι, ὈΥ̓ 1π6 οοταΐης οὗ 
ΟἸιγιβί, 88 ἰοσοϊοϊὰ ἱπ Νύχτα. χχίν. 18, 19, οἵ ἴῃ 6 
δον 8} παύοῃ, Γαργοβθη θὰ ΠαΓο ὈΥ͂ Βάοχῃ δῃα ὅτ. 
ΤῊοθ Φον ἢ πδύϊοῃ 8 0411]6ἃ 5'6ὲΣ }ὲ᾽' δη 
»αγ(δ, ““ Ὀδσοδυθο Εκδοτῃ 88 ἱποϊυάοαὰ ἰὴ τ ον 188} 
ΘΟΙΏΤΜΠΙΤΥ ; ἴμ6 Ιἀυπαῃ8 ἰοστηθιὶ ἃ ραγὶ οὗ [8 
παΐίομ, δῃὰ [6 Κιηρβ ψογὸ οἵ Εαοχηϊῦα ἀδδβοθῃΐ ; 
δὴ δ 176 Ἰαηὰ οὗ Ρα]οβπο 16 οδ]]Ἱϑὰ [1ἀυταδ.α, 
ψἤθποο ΟΠ χίβυ σοχηθ8, 186. ᾿χιϊὶ." ΤῸ δβρηβθολ- 
τίοη οἵ ΕΔοτα 8 ἤ6ΓῸ, ὨΟΎΘΥΘΙ, ΤΩ ΔΙΏ]Υ͂ 8 1104] 
δηὰ ποῖ ἰ᾿ἰΐο γα}, 88 ἱῃ οἰ. χχν. 12 86. 8 Ὡ- 
ὈΘΥΩ ἸΏ Κ68 ἴη6 ῬὈΓΟΡΠΕΟΥ͂ ἔπεγθ ἀρδιηδὲ Εάοχῃ ἰὸ 
ὈῸ Τεοδυτηθὶ ΠΟΘ οὐ ἴδπε ““τοροῦΐ χίνϑῃ ΌὈΥ [6 
ἔυρίῶνο οὗ [Π6 ἱπ᾽)υβῦοθ σοτωσηὶ δῦ δθ ἀδ- 
δίγιυοϊίοη οὗ Φ6ΓΌΆΒΔΙ τω, ̓  οἷο. ({ ἢ). ᾿ 

[““Βυρογῆινία! τοδάθσβ Ψ1}} Ὀ6 ἀϊδροθοὰ ἰο δὶς 
γηδὶ 48 Εάομ ἴο ἀο Βοτοῖ Τὸ 1ογὰ δβ ἐ8ε: 
Το ὗ ἢ85 δΙγθβὰν Ὀθθπ Ῥγοποῦποορα δραίμπδὶ άοτα 

(ει. χχν. 12--14}, δος [9 δηοπῖθα οἵ ἴδ6 
σονθηδηῦ- ῬΘΟΡΪΘ; διὰ {δῖ8 ἔγοδῃ ἀδθῃιποίδεοι 
ϑαὶϊπδῦ ἰδ 18 ἸηΒΟΣίΘα διμοηρ ρυγοάϊοςοηδ ᾿ς Ν, 
Ὀοΐῃ Ὀοΐοτγο δῃὰ αδἱἵθοσ, δανϑ ᾿πητηθαϊαῖθ 
ἴο ἴδ8 σονθηδηῦ- ῬΘΟΡΪΘ ὑμϑιηβοῖνοθ [|{ ἱδβ, ον- 
ΘΥ͂ΘΣ, ἐπ [8 ὈΓΟΡΘΡ ῥἶδοο; δῃᾷὰ Ὀγίηρβ οαΐ Δηοῖ Σ 
Θ]οιηθηΐ ἰὴ ἴΠ6 ὈΓΟΒΡΟΙΥ πο 6 ]μοτὰ ῥτὸ- 
τλΐθ68 ο Ηΐβ ΟΒΌΓΟΙ ἃπὰ ρϑορὶθβ. [ἱ ρίνοβ Ὀοὰγ 
δηὰ ῥγοιαίηθῃσθ ἴο [86 ΤΠπουρῃῦ ἐχργοδϑοι ἐπ νοσ. 
28 οἵ [88 ῥγϑοθαϊηρ ομαρῖίογ, ἴμαῦ “ὍΠΟΥ δου] ά 
ὯΟ ΠΊΟΓΘ ὉΘ ἃ ῬΓΟΥ͂ ἴο 6 ΒοΑί6η.᾽ 80 ἴἈσ ἴτγοιι 
1ξ, (89 ΡῬτόορῆοῦ ΠΟῪ ἀδοϊασοθ (μα [86 ποεῖ δηὰ 
Ὀϊτοτοδὲ οἵ 41} (89 Ἀδδίμθη 8.14}} Ὀδ υζΟΣΪῪ ἀο- 
βίγογθα δῃὰ 1849 ἀδβο]αῖο ; δῃὰ ἰδδῖ ἴποδα ῃῸ 
Μ6Γ6 ἴδῃ Τοὐοϊ οἴῃ ΟΥΕΙ ϑτ86}᾽ 8 οδ᾽ δια ζὶθϑ τοδὶ 
ὑμοτϑο γ68 ὈΘΟΟΙΆΘ ἃ Β}01], τὶς που ΔΩΥ Ργὸδ οἵ 
ΤΘΟΟΥΘΙΥ." --ΕΑἸΒΒΑΙΗΝ᾿Β χοξιοὶ, Ὁ. 881.---ἾὙ. Ε.] 

γα15. ῶ-9. Αραΐϊπδὲ άοπι, ἱ. 6. λὲς Βίοοαελὲν δὲν 
ἴηημίψ ἕο ἰδγαεί. 

γος. 2. ΟἸ.. νἱ. 2 (οἰ. χχν. 3, χχυϊι, 21, χὶχ 
2).--βῃ. χχχυὶ. 9.--- νῦν. ἽΠ, [8.6 τΟΟὰΥ ππσῦῃ 

ἰδίῃ τορίοῃ ἴῃ [80 δου! οὗ [μαἱ ρματὶ οὗ Ῥαϊοϑίϊης 
ὙΈΪΘΣ 1108 ἴο ἴδ οαϑὶ οὗ Φογάδῃ, ἔγοτη ἴι6 ᾿οδὰ 
δοὰ ἰὸ ἐμ6 ΖΕ Ἰδηϊς Οὐ]: [}6 Ἰαπὰ ἴον ἐδ 
ῬΘΟΡΪΘ, οοττεθροπαϊηρ δη πο. 4}}}7 ἴο ἐμ ρμτὸ- 
Ιαΐπθημοα αίνοα ἴο ἴμθ Ἰἰδπά ἰῇ ἴδε ἴογοροίηνς 
(ὁ. χχχῖν. 2ὅ βᾳ.).-- ον. 8. ΟἸ. χχχῖν. 10, χῖϊὶ. 
8, 20, χχγυΐ. 8, ἐέ ῥηι. -- ἢ. χχν. 7, 18, νἱ. 
14.---ΑΟἸ. χχχί. 28, 29.---ὸν. 4. Εχειρ) θοι- 
Ὠοη. ΤᾺΥ αἱθ8 ἀπὰ “3 ταηϊκοὰ ᾿οροῖβοσ; ἐμὸ 

Ἰαϊοῦ ποῖ ΘΧΘΟΙΩΥ͂ : “ ἀοβίγι σίου," ῬἈαξ ταϊδῃοσ: 
“. ἀορίτογοα,᾽" "Ε 5 οὗ τυ ΐϊη8.---ΟἸ. χὶϊ. 20, χὶν. 
16, 16.---Ψ Σ. ὅ. ἐγ [ὉΣ ΟΥ̓ΟΣ, 88 ἴῃ οἷ. χχνυ. 
1δ, Ὀιὺ ΤΟΥΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΤΘ ΠΟΘ ΟἹ δοοουηΐ οἵ ἐδο 
Κἰμϑθῖρ Ὀεΐπθοη Κάομη δπὰ [δγβὶ (οοὰρ. κε. 
ΟΧΧΧΥΙ. 7). Ιηβηλῶναε οοῃβίγποοῃ ἸὩΡ' ΟΥ̓ΘΣ 
ἴο ὕπο νοσῦ ὅῃ. ΤῊΘ ΘΗΣΩΪΥ 8 δὴ δυϊάϊηρ οἱ - 
786 ποχὺ ποχὰ, ἋΣ (ΕΙΡΒΙ, ἱπηρογί. 8Ρ.}, 18 δὴ ὃχ- 

Ῥτεδβίοι οὗ [δὶ ϑητηΐῖγ. Βοαίάθβ, πῃ 8 δ5 νγο]] 
,. [88 ὰ. {μ6 οχργοβδδίοη “υτ22, [16 ΡΘΟ}]6 αἰγεδὰγ 

ΘΟΙῺ0 αἰ μοῦ οὐἱ ποτ (6. Ιδῃὰ, ἽΝ ἰδ: 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΥ. 6-11. 

ὀρφρεθδαίοῃ : Πϑησθ: Ὀυγάδη, 04] πιΐζγ, τηϊδίογ 6, 
[τοῦ δηὰ δυο ἀοβηοὰ ὈΥ τἢδὶ ἱτητηθ- 
ἀΐαίε]γ [Ὁ]]οὐγβ (οι Ρ. οἢ. χχὶ. 80, 84 [2δὅ, 29}. 
Ορργϑδδίοῃ οὗ Ὀσγοῦῃσθῃ 98118 δ ὁποο ἴοσ [86 δχεῖ- 
εἶδε οὗ οομηραββίοῃ, ὑ Ὡοἢ ἷἰ8 Ὀοϑὲ τηδηϊ οαὺθα 
ἘΠΟΓΟ ΠΟ ΟΠΘ 8 ἱπηοοδῃΐ ; ὙΒ6Ὼ συ] τη ῖκοθ ὑπ 6 
αῃς, δηοίθηξ δηΐου βου] ποῦ δ ]ο΄ ]ἸοοδῈ 

(Οναὰ. 18). --- ἐν. 6. ὈἽ, ἷδ ἴθγθ δὴ δ᾽] δίοη 

ματο ἴο Ὁ 7 8 βυρροδίϊηρ, ΔΙ μου ρἢ ποῖ δῇ 6χ- 

Ἄρη πδιηΐηρ οὗ Βάομι ἢ [ἢ {18 ο886 οου]Ἱὰ {Π6Γ76 
4180 8ῃ δη  Ποζὶς Δ] 8ΐοη ἴο ““ Αἀδιὰ " (1)6})} 

ἷῃ οἢ. χχχῖν. 31, δῃὰ αἵ (9 β8πὶ0 [ἰτὴϑ δὴ α]]ὺ- 
εἰοῃ ἕο ὅδ. χχν. 8013 Αἱ 4]}] ονοηΐβ, ἐδ 6 ἴθ Γ- 
[ο] 4 τορου του οἵὔὐ ὩἽ [ιὰ8 βοιὴθ βἰρηίἰἤοδηοθ. 

Ἑδοτὰ 58}18]], 8) 10 σόσθ, Ὀθοοιηθ δηςίγοὶυ Ὀ]Ϊοοά (εἰ. 
ΧΥΙ. 38), δηὰ 511}} ἐδγίμοσ, Ὀ]οοὰ 8}8}} {00]]ονν 
τη, τ ΠΙΟΣ ταὶση δ τρθϑῃ ἐμαὶ ἢ6 1] Ιϑανθ Ὀ6- 
Ηἰπὰ ἶπιὶ ἃ ἵἴσδοῖς οἵ Ὀ]οοά, οΥγ, δα οἴδαπίοη οὗ 
Ὀϊ]οοὰ “}}} 00]]ονν ἷπι; 8ο ὑπαὶ ὈῪ (δΐ8 μῆγαϑα, 
ἩΒΙΟΙ 15. ἀραΐη Τορθαϊθα δ [ῃ6 οπα οἵ [8 γ6786, 
[6 τογάθ : Ὀἱοοὰ Ψ111 Σ πιϑῖχο [Π|66, τὸ Ἔχρί δἰ ποὶ 
ἴὯυ τηθϑῃ : ἐλε οβιδίον ο" δίοοαῖ, πατιοῖν. Ὁ τὴν 
οὐοι ὀϊοοίῖ, αλαὶ! εἴδανε Καλὲ ἰο ἔδλν ζυοέδίερε (ςοτο. 
γογ. 8). (Ἤζνκην. : 1 υ}} τῶδκο ἰδ δνθηΐ 
δυο τ οαἴ6 ΠΥ πᾶτηο, δηαὰ Ὀϊ]οοά- 1658 8}}4}} 
Ῥάτευο ἔπθ6 ΘΥΟΙΥΜ ὮΘΤΘ 85 8 ΤΌΤ ΘΥΟΣ, ἴο ΟΥ̓ [ῸΓ 
ΤΡΏΡΘΔΙΟΒ δπὰ ἴο σίνο ἴπθὸ ὉΡ ἴο Ῥῃῃἰβητηθηϊ. 
ναι, πο ἐδ ἡ ἽΣΨΡΌ ἱμείοδα οἵ ἮΝ: 

4: Ὁ . Ψ 

κῬϑοδῦϑο [ΠΥ ἱποϊϊηδίϊομ ἱβ αἰδοῦς Ὀ]οοά, Ὀ]οοὰ 

8118}, εὖς.} ᾿ὨἽ δέξο ΝΣ 9οαγο οὶ ἐπιρ] 68 δὴ 
οδίδ ; δῇηιττηδίϊνο, 88 ἨΈΝΟΣΤ. : ““ἿΤΟογϑοοίι μοι 
μαδὶ Βαϊοὰ Ὀ]οοά," ἱπαβτηθο 88 ἰδ6 τη θ ΓΟ 
δ ιαΐε58 {μ6 Ὀϊοοὰ νι ϊο Β6 εἰιθάβ, ἰῃ τ ΐοἢ ἰ8. [86 
μαῖο 116 οἵὗἨ [86 τηπτάθγθα τηδη ; διὰ δἰ ΠΟ ρἢ 
[16 εἰχηίϊβοδης ΡΙΔΥ ἀροὰ [6 πογὰ ὩἽ τΐϊραϊξ ἴω- 

οἷυάο ἃ τείδσεαποο ἰο δα Ὀ]οοὰ- το δε οπβαΐρ οὗ 
Ἑάοτὰ διὰ 15γαθὸὶ (ΤΉΚΟΡΟΚΕΤ), μαὰ ποῖ ἰδ 
Βεῦτον ποτὰ ἕου ἐμαὶ θδθὰ ἽἼ 3, ἰδ 18 δἰ πιρ]οῦ ἴο 

δάδιοσγο ἴο [86 ποραϊίοῃ μὲ Ἑάοι ἐπ Βαϊοὰ πο 
Ὀ]οοάβμοά, [““Το ταοϑὲ ρβου]δν ρατὶ οἵ [80 γ6γ86 

δ [86 οἰδῆδο ΠΙῸΡ ὉἽ νὗτοι, Ὑ ΒΊΟΣ ποῦ ΟὨ]Υ͂ 

Ουν γογαΐοη, Ὀὰΐ αἷϑὸ ΠΘΑΡΥ 411] οοτηπιθη βίοσβ, 
ΤΌΠΟΣ: “ δἷποθ ἰῃοῦ μδϑὶ ποὶ μαϊδὰ Ὀϊοοά.᾿ Βαϊ 
ὯῸ ΘΧΆΠΙΡ]68 οδῃ ὃ ῥγοἀῃορα ἴο 8. Ὺ ΒΌΟΝ ἃ 
Τοῃἀογίηρ, δπὰ [86 τοιματῖς οἵ Ηἰΐζις, [μδὲ δ8 ἐδ6 
πΟΓὰδ δίδηα, [ΠΟΥ πιυϑῖ Ὀθ τοραγά θα 88 δὴ δ τηα- 
Ὧν Ῥχοζοδίδιίοῃ, 18 απἰΐο οοστοοῖ. Τακίηρ Ὀ]οοα 
ἴῃ [86 0.811] 5689, 1 40 ποῦ 806 ΨΥ, ἴῃ ἃ 
80 5[ ΓΟΠΡῚΥ Θρί στατηταδίΐο δηὰ 4]} 1068] 88 (Πΐ5, ἐδ 6 
βμαϊγοά οἵ 1 τηϊρῦ ποῖ 9 δττηϑὰ οἵ Εάοπι ; [ῸΣ 
186 ρμταπὰ γοΐπξ οἡὐ ὑ οὶ (Π6 ἀεδβίγεβ οἵ {86 
ἙκΔοτηΐϊϊοβ οτὸ οοηἰτεὰ πὰ ᾿ἰἴ6, 16 ἱῃ ΓΒ 6η)- 
δεῖνθθ, 88 ὁρροθοὰ ἴο 109 ὈΪΟΟάΥ οχίδγιϊηδίίοη 
ΠΟΥ δουρηϊ [ῸΓ ἴ6τ86] ; ἴῃ ϑιϑδάϊηρ οἵ {ἐμοῖσ 
Ὀϊοοὰ νψὰβ τ μδὲ ὑΠ6Υ του] οἢ πὸ δοοοιιηΐὲ (Ὠΐηκ 
οἱ 1 ἴακα {π6 πιοαπίπρ ἰο 6, ἱδμογείοτο : ΤῊ 
Ῥγεβογνδίίοη οὗ (Ἀγ 119 18 δὲ οι ἀγί ἰηἴθηῦ οἢ 
δεουσίρ ; {π6 Ἰῃοῦρ! οἵ Ὀ]οοὰ Ῥοΐηρ 8104 διμουᾷ 
ἴδε ἰβ νγβδὶ [ποὺ δτὲ ραϊίηρ [ᾺΓ ὕγοσῃ ἴΠ|66 88 δὴ 
οὐ͵εοῖ οἵ ἀνογαίοη : Ὀπὶ 8 ῬΌΓΡΟΘΘΟΒ ΓΘ 60Ὲ- 
ΠΥ 1ο 1 1π6, ἀπὰ τὶς που Πδίοδὲ Ηθ ν]]] βοεινὰ 
--ἰοοὰ 5}4}} ραγδαθ {Π66."---ΕΛΙΕΒΑΙΆΝ᾽Β ᾿ἴζε- 
ἀἰεί.---Ὑ, Ἐ.ῚῈ εν. 7. ΠΟ’ ᾿ποίοδὰ οὗ ΠοΨ,, 

[ΐε 8816 88 πρΌῦ. ΤῊ Ἰαπὰ ἰδ τηδὰθ 8ο Ὀθόδῃϑθ 
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18.686 ῬΘΟΡΙο 81} 1ξ ΟὨ]Υ 85 β]αίῃ (γεσ. 8). ΤΉΘΤο 9 
ΠΟ μοΐϊηρ ἴο δπὰ ἴτο, πο ἰταδῆς, οἢ. χχχι. 28, 
[8ερὲ. δοοοσϊηρ ἴο οἢ. χχυ. 18.}-- εν. 8. ΟἩ. 
ΧΧΧΙΪ, ὅ δη., χχχὶ. 12. Ηρποο [86 ἀεβοϊδίοι οὗ 

ἀεδίμ. ---ῦον. 9. Ὁ» ᾿ΟΥΥν 8 τοῤοϊπάον ἰο ΠΝ 

δδίν, νου ὅ. [ποίοδά οἵ ΠΩΣ ΦΌΣΙ, ἔγομι Δ (Κπι1), 

ἴο Ἠ6 τοδὰ νὴθ ν αυἱοδοοπῦ, 6 Οετὶ 888 ΠΣ ΤΊ, 

ἔτοιη “,}), ““ποὺ ἰο γοΐζαγῃ ᾿" ἴο 18 οὐ αῖπδ] οοῃάϊ- 

τἴοη. ΗΚΝαΞΤ.: “ὮΥ οἰκίε8β 8411 ποΐ δἰξ," Ὀυὺϊ 
Ἰὲθ ῥγοδίγαϊο (οἢ. χχνὶ, 20). 

γα. 10-1δ. Αραὶπδί Ῥάοηι, ᾿ὲ8 ΟὈνείουδηεδε 
ἐοισαγδ 7ϑγαοὶ, 

γοτ. 10. ἽΝ)», ῬΆΓΆ]161 ὕο 'νὸστ, ὅ. ΤῸ οἴμον 

βἰ46 οἵ Ἑάοπι᾿β ψυὶῦ ἴῃ τοϑρθοῦ ἴο βγϑθὶ. ὙΠ} 
δἰρτιϊβοδηῦ δ] πδῖοῦ 0 {λπι6ὶγ ϑορδγαίίοῃ, [8γ86] 
δηὰ Ψυἀδῇῃ) ἃγὸ οδ᾽]οὰ ὈΝ 2 Π Ὁ. Ιῃ δροακίης 

8, Εάοτῃ οοηδίἀογοὰ Το πὶ δἃ5 ποδί θη ὨΔΊΟΠΒ, 
δὰ ποῖ ἴδθ Ῥϑορὶθ οὗ Φοβονδὴ ; οὐ {πὶβ 18 [ἢς 
ΡΓΟΡΒοΙ 8 τεργεθθῃίδιϊοη. Ηδποε ΤΠ ἡΤιῸ 

ΟΔἢ ΙΏΘΘῺ ποίη! 6806 ὉΠ8ὴ {Π6 Ἰδηὰ οὗ [βγδεὶ 
ἃπὰ τ86 Ἰαηά οἵ Δυιϊαι, ποῖ Ἰάυτηθβθα δπὰ [}}6 
Ἰαπὰ οἵ Φυάδῃ (ΦΕΒΟΜΕ). Οἀτοϊα5 8068 ὨθΓ ἃ 
ΤΕΐδγθῃοθ ἴο ἴῃ6 Αβϑυσίδη δηι 4180 ἴῃ ΒδΌΥ- 
Ἰοπίδῃ οδρύϊν: γ. Χμ)  ), πουϊοῦ (ΚΕ): [86 ὁ. 6 

Ἰαηὰ δὲ νῸ}} 88 {}8 ΟἰμοΣ (Βοβενμ.) ; ΗιτΖιο: 
τϑίοστίηρ ἴο [88 ρμίυτ. ἔεπῃ!. [{π|ὶ υπάογβίδηα ὑΠ6 
οἰδῦβο Ὥφ᾽ ΠέΠ) οἵὗἠἨ Φομονθλ᾿Β ῥγέϑεμοθ ἴῃ (86 

[ΟΣΔΡΪο, 6 ἢ ἴον ὈΘΠΟνΟΣΒ ἰάθα] γ, 88 ἰζ 4180 ἴῃ 
ΤΟΔΙΙΥ̓ 8 ἴῃ πὰ ἰηράοτῃ οὗ ἰαγδοὶ, ἱΐζ σοτη68 
ἰηΐο οοηβίἀοταιίοῃ ἴον Ὀοΐῃ Κίῃραοιηθ, δηὰ τ 
ἼΠΕΥ: ἢ ΟὔΠΟΥ ΘΧροβί[ογβ, πᾶ Κα 16 ϑυ χ τοῖον 
ἴο δογαβαιοη. Οὐ 115 σοπιρ. οἷ. ἰχ. 8, χὶ. 28. 
Βιυῖ οεγίδί ΠΥ (86 αἰνὶπα δ ΤᾺ ἴῃ Π6 ἴθ: 0]6 
νὰ. ΟὨΪΥ [16 Β6Π510}6 ΒΥ Ὁ0] οὗ ΘΠ ον δὴ 8 ζονοση- 
πῃ 6 ΔΡΘΏΟΥ͂ ΔΟΩς ΗΪ8 βοΟΡ ὨΘΓΔΙΪΥ ; ΒΘΏΟΘ, 
ἢΠΑ]]Υ, [9 ἀἱ ἱηρ οὗἨ ϑγαθὶ ᾽8 ἀἰνίηο οἱδοϊίοι, 
ἴι86 ἱρηοτίηρ οἱ {π|8, γγὰϑ [86 τη δία ἴῃ [6 
τοοκοηίηρ ΜΒ οἢ ἙάοΤ τδὰθ. Βοίζον ἰδ [ὩδΔη 
ἴο ΒΑΥ ὑμαῖ Ἑάοπι Ἰηϑαϊ εα Φοηονδὴ ὈΥ οονοίίηρ 
ΗΪ8 γροβϑοβϑίοῃ (Η]:72ΖΙ0) ; ΟΓ (48 ΚοΙ]) : “.88 1τἴ 
δεοβονδὴ ὙἜ͵Ὸ ἃ 66 0]6 δῃηὰ ἸΏΓΟΔ] αοα, Ὁ}}80]6 ἴο 
Ῥγοϊοοὶ Ηΐβ8 Ῥϑορὶο ; " Ὀπὺ δαὶ ὙΒΙΟΣ δὰ Ὀδεῃ 
βαϊὰ ἰη 1 οἷ, ὙἱΣ. 12. (οἰ. ἰχ. 9), ἴῃ Ἔχοῦϑθ [ὉΓ 
Βοδίμοη βιρογβοη, ἴμ6 Ὠοδῖμθη πΉ ΡΟ] οΥ οἵ 
Ἑάοτῃ τοροδῖδ μοσὸ τ ἢ τοϑροϑοῖ ὕο [8γϑ6}᾽8 δἴθγῃ δ) 
ἀοδίϊην, ᾿ΠΙΟἢ τοϑίδ ὁ ἴδ στουπα οὗ θ μου Βα 
οονθηδηΐ γουθ]αἰίοη. [Ὁ γγὰϑ Ῥσϑοίίοαὶ αὐμοβπι ἦι 
Ὀοΐ]ι οΆ8ε8,----ΟἸ} 1] 188}: περίοοὺ οὗἩ Οοἀὰ ἴῃ ἴδβγβϑὶ, Ὀυὶ 
δεῖνα Βοβυ ἐγ το Ηΐπ ἰῃ Ἑάοτπημ. Εοσι 8 σθοοη- 
ἰης ὕοοϊ δίῃ ἱπῖο δοοουηΐ, ο41]Π[}Πὴν ἴο ΓΕΙΠΙΘΙΩ ὈΓΒΠΟΘ 
16 ἱπ͵ΌΤΥ ἄοπα ὈΥ Φ4 60, 1π|6 δι 6Ρ οὗἁ [5186], ἴο 
Εδβαὺ, τοῖν δῃσοϑίοσ  Ὀπὲ ὕοοϊς πὸ δεοουῃηΐ, οὗ 
ἔταςθ, ἀπ ΠόγοΓ ΤΠπουρῆῦ ὑπαὶ ““ Φ ΘΠ ον δὴ ̓ ΒΒ ου]ὰ 
ὁοχὴς ἰηΐο οοηϑίαθτγαϊίοη. [ΕἸῸΠπὶ νοΣ. 12 Ὡδ᾽ 888 

Ὀ66 ἢ δἶϑὸ ἱπίοσργοϊθα 88 τοίοστίης ἴο [ἀπ πηεθΆ. ] 

γογ. 11. "50, 88 ἰῃ γοσ, Θ6. Ἐτοιῃ ἰδο δοίης 

(ἰπβηΐν6) δοπα ΘΗΡῸΣ δῃὰ ΘΏΥΥ, Οχργοβδὶηρ 
ἐβοιηβοῖνοθ ποῖ ΟἿΪΥ ἰῃ πογὰ (νοῦ. 10), Ὀπΐὶ 4180 
πῃ ἀροὰ (πρυ). δοποναῖι δοῖβ δοοογάϊηρ ἴο 

ἙΔοΙμΒ ἀοΐπρδ.---ΤῊ τηρκίηρ κῆόνσι Ὦ3, ποῖ, 8 

Ηδεηρεῖ., ἀιιοις “ἴὯ6 ΟΣ] άτοη οὗὨ 5186], ψἩ ΐ ἢ ἰδ 
ἴοο τϑσηοῖθ (ΥῈῚΣ, δ), Ὀπΐ διθοης ἴμ6 ἔτσο Ὠδ (Το Γ. 
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10), }υβὺ 28 ΟΠ ὑοῦ τοΐοσϑ ἴο [86 ἔνγο δ πᾶβ 

ὁονοῖοα ὉγΥ άοπι. ΤΏ τηδκίηρ ΚΉΟΝΤΏ ΔΠΙΟΠΡ 
ἴα] “μα ἢ ΒΑΠΡΘΩ 88 006}} 48 ἴπ6 ἡπάρτηθηϊ ὁ 
Ἑάοτὰ---Θοηρ. ὁ. χχυ ὶ, 25 (οἢ. χχυ]. 20) ; ποῖ, 
ΠΟΥ, 48 1 ΡΟ δὰ 11 ῥσορογίίοι (Η ΕΝα5Τ.), 
Ὀπὲ Ὀδοσιδο ἰῃς πηακίηρ ΚΠΟΜῺ ἰ8 οἴἴδοῖθα ὈΥ͂ [86 
υάρταοιῖ. ΝΘ, 885 Ηἰτὰ ψ0, οἷο.--Ἴ ον. 12. 

ΤῆυΒ Εάοιῃ 581|4}} ΚΗΟΝ ΟΥ̓ ΘΣΡΟΓίθηοθ [παΐ 
Φομόνδῃ ἀοοβ ποῦ ἰθᾶνθ ἈΠΡΙΠΙΒη6α 88.0}} ἃ 88 Υ- 
"ΠΡ 18 οι [48 8814. ΑἾΟΡ βρθακίηρ' οἵ ἀοὶπρβ 
Ἷ) νοῦ, 11, [6 γ6 8 ΠΟῪ ἃ ΓΟΪΌΣΤΩ ἴο [6 ΒΑΥ ΩΡ 
(νοῦ. 10). Ηθ [88 μοατιὶ 4]}. Το χηουπμίδίμβ οὗ 
ἴδταθὶ, ῥγθραγίηρ ἴοσ ἢ. Χχχυύϊ. 1, ὁοπιο ἰοῦ 1ἢ 
ΔΩ} 6919 ἴὸ [η6 τηοαῃίαϊη ταῦρα οὗ ϑοὶσ. Οδυ 
Ἄν, δἰ πρὶ} γίῃσ, θὰ ΕΘ] Βα ν, ἴοσ ἴῃ 6 δοταρῖ 

δηὰ βἰσηϊβοδυῦ ΠΟ δ᾽ (νογ. 15), 8 ροτῖ ἔδπι. βίῃ, 

ΠΙΑΥ͂ Τα Γ ἴο [86 Ἰδηὰ ΟΥ̓ Ὀ6 ππάογβίοοα οὗ ψ δῇ ἰ5 
Ιηθδηῦ ; ΟΥ 6 ΔΥ Ὑ10Π ἘοδθΏτΩ. Γοδὰ : ποῦ. 

““ἃ. Μασ," οἷ... χχχὶ, 28. ΤῊ [ΟΠ] οσηρ' Ρἰυταὶ 
Ὀχίη 98 ἴῃ {Π 6 ΡΘΟΡ]α.---ΟΠ, χχχίν. ὅ, 8, 10. ---Ὗ 6Γ., 
18. ΤᾺ {πο ῖῦ βαγίηρβ ᾿ἜΓῈ ποὺ ΟὨΪΥ ᾿ῃ80]}8 ἴο 

[βγχ6] (Ὁ ππτῦν), Ἰαηὰ δῃὰ ῬθΌῃ]α, Ὀὰΐ αἵ ἐς 

Β81Ὼ6 ἐἶτη6 θοδβεηρβ τ ἢ ὑποῖτ του [ἢ Ἠοαροὰ ὉΡ 

δραϊηϑὺ Φοθονδὶ Οὗ), ΜῈΟ γγ͵Οὸ8 ἴπιογα (ν6 1. 10), 

ΒΟΥ ἢ ΠΟΥ Δἰγοϑανυ, δἃ8 ἰδ 6 γα, ὕοοῖ ᾿ουίαὶ 
Β5ΟΒΒ]00ὴ οἵ [6 ἰαπά. ΤΟΥ οχυϊοά ΟΥΟΓ 

ϑθόονδῇ ΜΠ ἢ δι Ὠ ΤΥ ν οΓά8 ἀπα τηὰο} Θροδκίηνσ. 
Βυΐῦ πον---- 6ν. ἸΏ Ἧὸ ΜγπΠῸ δἰ Ποιΐο ἢΔ5 Ὠραγὰ 
411 {με86 Ὀοδβέϊηρβ ϑρθκ8 πὰ δοίβ ('πυὲ). 

Αὐσοογάϊης 88 6 Οη6 ΠΆΡΡΘΠΒ, 80 8}.8]] {Ππ6 ΟἴΠ6Γ 
ὮΔΡΡΘἢ ἴο {π66. [ΕΑΓ : “1 ν1}}} τα κα (ἢε8 ἃ 
ϑροτί (8 οοπηραγ) ἴο 86 016 δαυίῃ,᾽ οἴο, ΗΙΤΖΙΟ: 

116 411 [η6 στοῦ] χο)οΐοαβ ευὐϑῇ ΟΥ̓́Θ (ὮΥ͂ ἀεϑ8ο- 

Ἰδου (ἢ). Ηονονοῦ ἡδίυγαὶ ἰδ ἰδ αἱ γγπτο3 

ἴο ΓΔ 1ηΚ οἵ [Π6 “8016 δου, δυο ἢ ἃ {ποιρὶς ἷ8 
ΨΘΟΥΎ ἴοτγείρση ἴο ἐπα σοηποοίίΐοη. Ηδνοτηΐοκ, οἡ 
[πὲ οὐδοῦ ἢδηά, ᾿ηϑ᾽ϑῖ8 ἢ [6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ὨΔΥΓΙΠΟΏΥ 
ψ ἢ [86 [0] οί ρ νοῦβθ, δοοογαϊηρ ἴο ψ ὨΙΟἢ 186 
ἰηοτ υγοϊδοη τησβῦ 6 : ἃ8 8}} Εκϊοιη ὀχ θά, 80 
8.180 8ῃοι ἃ 411 Ἑκίοπι Ὀ6 δι. 0]6οἴδὰ ἴο Ῥυ ΙἸΒΗτηθη, 
ΤῊ ΘΟΓΙΟΌΒ ΧΡ μδίϊοη, ἴο ἰδ 3 δῖα 88 δῇ 

δάνογ οὗ {π|6 (80 4180 ἐρατὴ δπὰ ἴῃ ΨΥ. 1ὅ 88 
ἃ ΟΡ οὗὁἨ ὀΟΙΩΡΑΓΒΟΉ, ΤΟΔΑΙ]Υ͂ βαρθεοίϑ 1186} 
Βαὶ Ὀοΐίοῦ (ΚΙΜΟΗΙ), [86 ομ6 3 1ΠΠυβίταϊοβ 16 

ΟἴΒοΓ; ἈΘΠΟΘ 13 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ ἴῃ γον. 1δ, 88 αἶδϑο ὑῃ6 

᾿τπβηϊθῦνε ΠΟ Βότο ροϊῃῖβ ὕο ἩΠΓΙΟ ἴῃ στ. 1δ. 

Τὸ τϑ͵οΐοθ δηὰ ἀδβοϊ δε τηυϑὲ δοστοβρομα ἴο ὁῃ6 
ΔηΟῦΠ6Γ, τ ϊο [η6 Ἰαῦξοῦ, ὨΟΘνΟΡ, τηϊϑῦ Ὀ6 (86 
ῬαΒῃτηθηΐ, ΕῸΥ δηα ἰηδβίθδα οὗ Του οὗ ἴ6 1010 

Ἰαπὰ, ἀδβοϊαϊΐου πον. Τ|}16 ΒΕ αὖ {Π6 δμὰ οὗ 

106 ψΟΓΒ6 ΔΙ αν ἱπ τη ΐθβ τ μαΐ ἰδηὰ 18 τιθδηΐ. 
ΤΉΘΓΘ ἰδ ποῖ 8 ΜΟΓᾺ 8814 ἴῃ ἴπ6 ψ1101]6 σμαρίοσ οἵ 
186 ““φαγί"; 1 18 δἰ ψαΥβ ἰαπὰ 88 ορροβοὰ ἴο 
ἰαηα, (Π6 τηοιῃϊδίη σϑηρὲ οἵ βιεῖγ ἴο ἴα τηουῃ- 
ἰδ π8 οἵ ἰβτρθ] (νεσ. 12). Ηδθηρϑί. Ὀοϑὺ βῃοτνθ 
Πα [6 “ὁ ΜΏΟ]6 φαγί " ἰηϊτοάμοοβ ἰηΐο 16 
ΟἾθαγ ἰοχὶ: ““ΤΏ6 ρἱογίοιιβ βα] γαϊΐοῃ ἩΠΙΘἢ σΟτ,68 
ἴο Ζίομ ἰ8 ἃ βυ)εοοῖ οἵ το)οϊοίὶπα ἴοσ 1.6 ψἢ0]6 
ΘΔΓΊΝ, ὈΘοδυθα 1 ρίνθβ ὑθβυ ΠΠΟΗΥ ἴο 1Ὲ8 αἰουΥ οὗ 
ἀοὐ. ν»ὴο ὁλπ ΟὨ]ΥῪ 0688 ΗΪ8 Ρθορ]βθ, 8ὸ ἐμαί ἰὴ ἐβοσὶ 

. 

1 

8411 [6 πδύϊοῃβ οὗ ἴπ6 ὀδυίῃ 841} θὲ ὈΪοββϑοὰ, ἤους 
χχχὶϊ, 48 8α. ; 184. χ] δὶ. 10 8α.; ΡΒ. χουν). 1, χ] νυ ]ΐ, 
8; [ατὰ. 1]. 15, [ΚῈΡ. : “Βυῖϊ ψ θη 4]} ἰῃλὶ 
ὈΘΑΓΒ [6 Ὥᾶτη6 οὗὨ άοπι 8}4]}, {του ρἢ ὑπὸ )υὰρσ- 
ταθηῖ οὗ αοα, Ὀ6 ϑυδ]οοϊοα ἴο ἀοναβίαιίοη, ἴδ. 
[86 Μ}016 ϑασίὰ 54]} Γο]οῖοθ, 8 Ἐκίοση τεὐοϊοδὰ 
ὙΠ ΘῈ ΦΟΓΆΒΔΙοτὴ [6]}.᾿ ΑΏΘΓΟ 8 βιισἢ δὴ δχίγα- 
γψαραηΐ ἰάθα οὐοὴ ἰηοά δ ἴῃ (6 ἰοχὶ  ΟὨ. 
Χχχυὶ. 2, ὅ 8 ΟἿΪΥῪ οὗ Ειϊοπι 8 οχυ]ἰαίίοη. 
Ηδθηοα οι] ἔδυν ΔΏΡ]168 ΠΟ 5: “Βα ἸΟΥ 

58|8]1 Ὀ6 τερδτϑά ἴογ 411 {8 τγου]ὰ (411 πιδηἰκίηἀ 1), 
10 ἡ 56} " εἷ6.}--ν. 16. Τμαῖ 186 τ οισιλς 
οὗ Εάοτῃ, νῈΪ ἢ 18 ἴο ὍΘ τραιιῖθα ἴο ἩΪπι, 
γΓοϑρϑοῦ ἴο ἴπ Ἰπμοτϊδποσ, οἵο., ἐμαΐ 18, ἴῃ Ἰαηὰ 
ἵνθη ἴο ῃ8 ΤἈΤΩΣΪΥ͂ οἵ [3Γ86] δ8 εἰ: ρυ βορὰ 

ἰσοὴ Εβαιι- ἕἀοπὶ (θη. χχνὶϊ., χχνἹ. 4), ἰ5 
ΠΟῪ ὑτοιρηῦ ἴπ δὖῦ 86 οἷοβθ; δπὰ ὃἃ8 ὑποσθ 
ΓΟ ἰὴ γοσ. 14 8 ὀχρ]αϊηθα, 8ὸ ἐμ τηοῦϊνο ἴοτ 

ΠΟ) 'δ εἴνϑῃ ὉΥ Προ τὴς ὅν. [πὶ βοουτὰ- 

8Δ000 Ὑ1Ὶ} (ἢ 18, ΠΕΣ Τα. 13 τερϑδῖβ ΠΡῸΣ 

τῦσπυις (γεν. 14), δῃἃ σοῃβοα Ὁ Υ 18. ποὶ ἕο 

6 ἰηϊογρτοίθα, πῖῖ} Ηισίρ : 80 ν}}} 1 τηδκο 
ΟΥΠΘΥΒ ΓΕ] ΟἾ6Θ ΟΥ̓́ΘΣΡ ΤΕΥ ἀοθοϊαιῖοη. ΠΝ ΠΟ, 

ΜΆΘΟΙ ἰὈγπ8 [86 ΘοΙρ]οιηθηΐ ἴο 'νγῃξ ἴ3. 5 186 

ϑοσοπά, οὐ [86 ἰηἰτὰ γμούϑοῦ. ΤΠ6 10]]ονὶ 
ἔοχηϊηΐηθ δι ἢχ ἱπαϊοαΐοϑ ἐπα απ, 8ο ἐμαὶ αὶϊ 

ἜΣΣ ὈΥΊΝΣ ΟΞ [Π6 τρθδηΐηρ 4190 οὗ γι πτὉ5 

(νυ. 14) 5 αυἰΐα οἶρατσ. Ἀοππὲὶ Εοὶσ, δηὰ 4]] 
Ἑάοσα, ὑπ ὙΠ.0]9 οὗὨ ἐΐ, 19 δεῖ ἴῃ οοπίγχαϑιὶ ἴο ἐδ6 
ἱῃμογίίθηοθ οὗ [8.6 Ποιιδο οὗ [αγδοὶ]. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΒΕΕΙΕΟΤΙΟΝΒ. 

1. Α5 ἴθ ἰάίδαβ ὈγῪΥῚ ψΐοὶ. [6 παξοπαὶ 1{{6 οὗ 
8.46] 88. ὉρΡἢΠ6] ἃ ΟΧΡΓΕ88. ὑπδιβοῖ γον ἴῃ ἃ στοδὲ 
ΨΒΥΪΟΪΥ δηὰ [Ὁ]π688 οἵ [ὉΤΤῚ8 ΟΥ̓ ἸγΟΙΒΏΣΡ, 88 ἴὸ 
Ῥίδοθβ, ὑἱπηθ8, τηλίουα18, δη ἃ ΡΟΙΒΟΏΒ, 80 8180 ἴῃ 
[Π6 σοῦσβα οὗ ἴπ8 αἰνίπα ἰδίου οἵ [8γβοὶ, ἱπαϊ- 
νἱάτ81}95 δηά ψ 1016 ὑσὶ θεβ δῃηὰ πδῦϊοιβ ὈΕΘΆΙΩΘ 
ϑυτῃ ο] ζεὰ ἰπῖο βρ τα], ἀπ 4180 υηϑρίτιτιαὶ, 
ΥΕΙΥ͂ ΟΧΡΓΘΒϑίνα ἴγρεβ οἵ ομασβοῖοσ, Ἡ ΔΙΟἢ ΤΩΔΥ 
ΒΘΙΨΘ 83 δι 165 [ῸΓ 118 ΤΩΣ ΒΓΘΓΡ οἵ [86 ρΌΒΡε]. 

2. ΤῊ βυγθο] 1081 οΥ ΤΥρῖδ8] βρη ϊποαιίοη οἵ 
δβδαυ- ἕάοτη, τ ἢ116 ττϑαύθα πιογα ἰβίογί αν ἰὴ 
οἰ. χχυ. (Ρ. 246), οοπηθὶ οὐ ΧἹ Ῥοτίοοϊς οΪθασ- 
6885 ὙΏΘη 6 ἴδ Κ6 αἷδὸ Ηδῇ. χίϊ. ἱηΐο οοῃβί οσα- 
τἴοη. ὙΥ̓ΒΟΙΒΟΡ ἢ6 ἰβ οβ]] θὰ (Ηθ}0. χὶϊ. 16) σόρνες 
ἴῃ ἴδ Σἴ6ΓΑ] βοηβο, τ ἢ τοΐίθγθηοο ἴο θη. χχυῖϊ. 
84 8α., ΟΥ πῃ ἃ ἢρυγαῖδνα δηὰ βρ᾽ γἰ τι] 86 Ώ868, 8ὸ 
δὶ ἴθ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ 8 ΒΥΠΟΣΥΠιοῖιβ τ ἢ βίβηλος, 
δῇ 4}] ὀνθηΐβ πο ρῥἱοίαγο σίνθη οἵ οι ἴῃ Εχϑ- 
Κὶδ] σοττοβροηᾶβ ἴο ἰδ6 ἸαΓΟΙ 50η86 οὗ [86 πογάὰ. 
Το κοπι, πάῃ πὰ [5186] (ἀἰσίάς εἰ ἔπιρενγα ἴπ 
18 ΓΠΟΌΡ 8) ΔΓΘ ΤΩΘΓΕΙΥ͂ ὨΘΌΪηΒ πὰ ἰδηάξ. 
Απγ πίη Πίσἤοσ, 88 παῖ Φοι ον} 88 ἴμθΡα, 
ΘηΐοΙΒ ἢοῦ ἰηΐο ἢἷ8 ἱμπουρηῖβ. [ζ 18 ἴπ6 ογά ΠΑ ΓῪ 
Ῥγοίαπε Κὶπὰ οἵ ἃ τηδύθυ 15πη, πΒΪΟἢ ἴα κοβ 18 
βίδα ΟἹ ὨδίΏΓΑΙ ΤΡ 8, δὰ ἄοοβ ἠοῖ τγαηΐξ ἴο 
Κηον οὗἁ ρταοο δηᾶ οἰθοίζοη, δῃὰ 80 Γορδυβ ὅδεοθ᾽ κ 
βἷἢ ὙΠῸ Δ Ὡρ ΘΗ Υ, Δη ἃ ΔΟΙΠΑΙΥ σαττίοβ οὐξ 
85 ἕάοτη (Ζοῖκ. χχχν. δὴ) νῃδὺ ἔβα ΟἿΪῪ τρτοβϑῖ- 
εῃοὶ (αθῃ. χχυ]. 41); 88, ου {86 οὐδοῦ παπά, ἔα 
ΟΆΓΏΑΙ Δρροῖίζε (βρώσιως μιὰ) 18 5111} Ἔχ Σϊοὰ ἴῃ 

γοΓ. 12 οὗ ΟἿΣ ΟΠΑΡΕΓ (πθομ). 

8, ἴῃ (818 8686 (86 ε]ὰθγ δοὸ Εδβϑι ἴοστηβ ἔδεε 



ΟΗΑΡ. 

δ ἀπόθδῃ ΡῈ ΓᾺ}1]6] ἴο {86 ῬΒασίβαϊο 6] 6 γ 80}, 
Ιλ Κο χν. 25 84. 

4. Τότε 18 8]80 ἴῃ ΕΖ κιοὶ ἃ) ἀτιδοκιμάσθη, 
ὨΔΙΠΟἷγΎ, τοι 'ου. Ψ}16}}. 18. Θοιηρ]οῖο ἀδβο]δίϊοῃ, 
Α5 ἔβδυ γϑοθῖνεβ ποῖ [Π8 δ] ἐβϑὶηρς ν Ὠΐοἢ Π6 νν 8ῃοὰ 
ἴο ἱπμοτῖς, 8ὸ [86 ἱπῃογίΐδηοα οἵ [86 δΒοῦβα οὗ 
18τ86] ἀοθβ Ὡοὲ ἴ4}] ἰο Εάοῃ ἴο ἀθυοῦγ, ΒΟΟΣ 
οἴη δηιὶ ν] 6 ]Υ 6 ορεηθὰ Βἷβ τοῦτ ἴο βῃδιοἢ 
ἱξ (νεσ. 18. Τμδ δῆροῦ ἀπὰ θδ]ουβυ οἵ Κάοιῃ 
ΔΙῸ 845 σαὶη (0. 11) 48 ῃ6 ὑρᾶτε οὗἉ ι (ΗΘ6Ὁ. 
ΧΙ! 17). [Ιηϑἴεοδα οὗ ρμεέτανοα, ΕΟ: Ἔχ ἰδὲ [8 Ρ6Γ- 
Ρεΐπιδὶ ΘΠ ΤΥ δπὰ 8 παὐτοα, 

ὅ. 846] 88 ΠΟ, Οὐ 6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ͂, Θαθ ἊΡ 
Ἑάομ, ἱποογρογαῖθα ἰΐ ᾿πίο 1[861 ὈΥ̓͂ οεἰγοιχτηοϊβίοῃ. 
Τὰ ἰῃε ἴννο ΨἘὴῈῸ ΨΟΙΟ δβορασζαῖθα, ἤπα}} } σοτηΘ 
ἰοφεῖμβευ. Βαΐ ἴ8ε οοηϊοδὺ, τ ΟΝ ὈΟβ8Π ὄνθὴ ἴῃ 
ΠῸΡ τηοΐποτ᾽Β ψοσαῦ, οοηζίπιιοα ἴο {6 δπά. 
δδοοῦ.[δγαθὶ δυθάποα ἰδ6 οἰάθσν Ὀσγοΐμασ, Ὀὰΐ ἴῃ 
818 νὰν ῃ6 ΓἈΠΠΥ οὗ {Π| άπ Ηοτγοὰ 
οὐἰαϊποιΐ ὑπ 6 δον 5} ΒονογοῖσηνΥ, δηὰ ἴΠ6 μ6γβ6- 
ουοη οὗ {86 ἔσθ [β8γ86] (Μαῖί. ἰϊ. 18 84.) ν)88 
ολττὶοὰ οἵ ἴο ἴΠ6 [}} ὉΥ͂ 16 Ἑάἀοχηῖθ ερὶ τ οὗἉ 
ἸΠΪΟΓ ΠΟ ἰοοὶς ροββεββίουῃ; οἵ {11|6Ὸ ρθορ]ὲ 
(αι. χχν!. 25). |δδοδιϑοὸ ὑμθ Ηοσγούϊδη8 
ἰλνοιγοὰ απὰ ἰπηρογίθα Βοιηδη ᾿ϑαι θη ΐβτη, {116 
εἴτοιβ, 114 -υεασὶ Ερμίδ, οἵο., τῃ6 δΟΠΟΟΡΙΪΟΠΒ οἵ 
ἔδοτη δῃὰ Βοιμθ στη ἱπίο ἐδοὰ οὔθ ἰῃ ἴλι6 Ἰαῦδυ 
δον 8} ττίζοσε. 

ἨΟΜΙΨΕΤΙΟ ΗΙΝΤΆ. 

γεν. 1 84. Αὐὔδν [ἢ6 .υ]θβϑίηρ ρου ΗΪ8 Ῥθορ]6, 
Δηὰ ὑποὶγ γουϊναὶ δηα Ῥγοβρου τ, ΘΟΠῚ69 ποὺ {ἢ 6 
οοηΐΓαβί, ΠαΙΠΕΙΥ͂, ὅπ ΟΌ͵856 ἸΡΟῚ {1186 ὉΠρΌΑΪΥ, 
δηιὶ {Π|6]Ὶ ἀσβο]αοη. δηὰ τη Ἰ βου Ὁ16 οπά. ---- ὁ ΕῸΓ 
Ὑ00 6158 ἅγὲ ὑῃ6 Τἀπηηφδηβ Ὀυῦ ἔβαν, Ψ}Ὸ ΔΙ να Υ8 
Ῥεγβθοιε8. 5.86} ((8]. ἱν. 20); ΤΠδὶ ταΐδυβ ἅΡ 
ΟΌΓ ᾿οΡ6 ψῃθ ΜῈ ΘΓ ὑγεὰ ἴῃ ἢ. ργθβθηῖ, ΕῸΓ 
Ομ πδῦ ἴδ οὖῦ Ερθάθοιῃεσ, Ηθ ἢμ8 τεἀθοπχοὰ ἃ8 
ΘΟ μ] οἴ εἶν, πὰ ννθ μάνα ἢοΐ ἴο ἴθαγ {116 ἈΠ ΡΌΑ]ΪΥ. 
1 ξυβονίηρ 15 ἃ πιθᾶηβ ἴο οσοπάπος 8 ἴο [ἢ 
μοίρας οἵὁὨ βα] ναϊίοῃ, Ὁ θη [ἢ 6 [δι ρογαὶ ΤΥ 
οὗ τ6 Ὑὑγοἰκθα ΟὨΪΥ ἱπόγθαϑοβ ἔμ 6 οαῦθρ οἵὐἨ {μϑὶγ 
ἀεειπιοίϊίοῃ : ἃἀῃὰ μὴ ἀδὺ ἔμεγὸ οπλα8 8 σἤϑΏρΘ 
οὗ αἴζαῖτβ, πιο ᾿ν6 Θχρογίθησα ἔπ ρσοοάῃο88 οἵὗ 
οά, «πὰ {ΠΥ Ἠΐ8 ἀδβοσνοὰ στα" (Η ΕΙΜ- 
ΗΟΣῬΜΑΝΝ).---Ηδ6 πῇῆο [88 αοὰὲ ἰηϑὺ ΐπι 
[28 αἷδο Οοά β ποχὰ ἰηϑὺῇ ἶτα "᾿ (ΕἸΟΕΤ.).-- 
ἜΤΙΘ ψογὰ οὗ [μ6 ]μοτὰ ἴθ. ἃ νου [8 Ὁ]6 ὑγραβΌΓΥ, 
ουΐ οἵ ΜἘ1Ο} ΟΠ ΣΠΔΙ]Υ ουτηθ ἰοτ ἢ ὉΠλησβ ΠῸΝ 
δηὰ ο]4, [ὑ Ιοαι18 ᾿πίο [ἢ ραδὲ δπὰ ἴῆς ζαΐυτο, 
ἀηὰ που]ὰ μ]δ! ἤν 4}} δρρ θὰ ἴο {μ6 ῥγοὸ- 
βεηΐ "(ΒΕΙΒΙ,. ΒΙ8Β.). 

γετ. 8 8ᾳ. ΤῊ Βειᾷ οὗὨ σοἀ ͵8 [116 ΒΟ]Θπλπ τηδτκκ 
οὗ ἱπίωτοχαθοη ΟΥΣΓ ΘΥΘΙῪ ΘΑΓΓΩΪΥ Ποίμες ἴο 
ὙΠΟ ἢ πὸ ἰοοὶς Ρ, ΨΒΘΙΠΟΡ (Ὠΐπρβ ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΏΒ. --- 
“ἍΜ Ήρη ΡΝ Βμτηθηΐβ ὈγεαΚ ἴῃ Βηἀ 816 δἰγοδὰν 
ΠΕΙΚ 186 σοιγβο, ἱπ {πὶ8 αὐά 88 ἐδ τοῦτο 
ἰγεϊοοβ συΐ Ηἷ5 Βηπὰ. Νον, βῖποο Ηἰβ μβαπὰ ἴβ 
δοΐ βιοτίηρά ἰο . 6] Ηΐθ ΟΠ] άγθῃ, 80 αἷβὸ ἴὖ 18 
ποῖ ἴ00 ψ'ϑ8Κ ἴο γμιιηϊδὶι Η18 ΘμοτἾ68, 18. Ἰἴχ. 1 ̓ " 
(ΘΤΑΞΚΕῚ.---- 650} ἴθ 685 18 {116 Ἰοῦ οἵἉ {16 πυιὶοϊκοᾶ, 
ἴον πὲ τοῦ] ρα8868 δ ΜΠ 411 118 Ῥ]ΘΑΘΌΓΘ 
ἴογ τῆδῃ ; Ὀυΐ {818 σομλεβ ἴῃ 41} 118. ἴογοθ ΟὨ]Υ͂ ἴο 
᾿ΐπὶ π’ὸ ντὰ8 δ ῃοπηθ ἴμοσο, δηὰ βοὺ ἢἷ8 οοῃῇἀόποθ 
ἘΒέσθοιι. 

γεν. 4. “ὙὝὙΈ θη ροά]ηθββ ζοθ8 ουΐ οὗὨ οἰτίοΒ, 
ΟΠ [δῖοι δηαὰ ἀδναβίδιϊοη δηΐον ἴῃ " (ΒΤΑΚΟΚ). --- 

ὁ ΟΔΠ ΠΕΥ͂ΘΡ 81 Π0] ΠΥ χούοριΐδα ἐμαὶ Οοι 
δίοπα ἰβ (ῃ6 ΕἴΟΓΏΔΙ. 
 Ὗετ. ὅ. ἬΤΒΕΓα ΘηΠΩἑΥ 1εϑβ ἴο : 1 ρογροϊιαῦθβ 
ἰϊδεῖ ὮῪ ἀορτοθβ πὶ ἔπ6 Βοδί, ἰδ 18 ποῖ αἰταίά 

7866. 

ΧΧΧΥ. 38ὅ 

δύῃ ἰο υ86 ἴπ6 βοτὰ , ἢτβὺ [Π6 τη] θα οἵ 16 
τοηψιο, δηὰ ἤθη [ἢ γ]ο πος οὗὨ πι8}166.--- ΤΠ θΓο- 
ἴογϑ δἰνγανϑ Ὀδοοσα6 σϑοοῃοἰ]εὰ αὖ ο66 Δ Πα οΟπι- 
Ρ]ούο!υ, ἐπαῦ πὸ τοοῖβ ΣΔΥ ΤΟΙ δ ἴῃ {86 οι 
ὙΥΠΘῊ ΤΩΔῪ 8ποοῦ ἊΡ δἰ 8. -- - 6 ὈΓΑΥΘΓ οὗ 
ΔῊ ἱΠ ΡΙΔΟΆὮ]Θ τη8ῃ 18 οεγίδίη ποῖ ἴο δ 1Ἰ68Ὰ.--- 
Εογχῖνθ ὰ8 οὖν ἀενίβ, 88 8 8180 ἔυσρίνγθ ΟἿΓ 
ἀφὈῦου. --- ὟΟΘ ἀπο γου ὴοΟ δΓθ ρ]δα δ ον]] 
ἕο ΥΟΌΣ ποῖ ΟΌΓ δηὰ γεὐοῖοθ ον ὸσ πἰ5 τη ἰδίου 6, 
Μαῖί. ν. 25" (Τῦβ. ΒΙΒ.). ““ἀοά πηδίκοβ βπΔ]} Ἐν 
ΔῺ οπὰα οἵὗἵἩἨ δβὲῃ δὐϑὴ ὙΏΘη ἴδ ΒΙΠΏΟΡ Μ)] ποΐ 
ο68886, ἃμὰ {}|0}8 ἸΏΔΩΥ ἃ Ο6 [48 Ὀ66 Πυττίθιὶ 
ΔΥΔΥ ὉΥ (ἰδαῖἢ ἴῃ ὑπ6 πιἰἀδὺ οὗὁἨ ἃ ὀοιγβα οἵ βίῃ. 
Ηδηοθ 811 ἀγὸ ποὺ φοάϊγ ψῆ0 δβα86 ἴἰο βίῃ. θη 
Οὴ8 Ἦδ5 ΠΟ ΙΟΏΡΟΡ ἴπ6 μόνο Γ, Π6π 6 πιαδὺ δύδ80, 
Ψ] θη ΟἸΒΟΥίθ6 μ6 ψου]ὰ ὍΘ 5801}} νΕΡΥ Μ]Πἰτν. 
Ϊῃ οἹά ἂμο, ἴῃ βἰοῖζμοθα, ἱῃ ἱτ ΓΙ Βοη μι θιῦ, ἴῃ 
βγεῖ, ΙΏὉΘΟὮἢ τησδὶ Ὀ6 εἰἰθρθαβθα ἢ ὈθοδιιΒ8 
δι ἀβ δὰ ἴδοῦ ασ Ὀοαηά, πο ἰῃ ΟΥΠΘΥ ΟἱΓΟΊ)- 

Βίβδῃη 68 [Πότὸ Μοῦ] Ὀ6 πὸ παηῦ οὗ Ὑ1}} ; πὶ ἴΠὸ ΜΠ], 
Ὠονθνουῦ, δον 4]} οοηϑὶδὶβ {116 βίη " (ΒΕΙΗΙ,. ΒΙ18.). 

γεγ. 6. αοἀ᾽ 5 ̓υάρπιοπῖ ἴογς ὈΪ]οοὰ ονοῦγ Κάοπ) 
8} ἰηδίγαοἑ να ΘΧϑΙΏΡΪ 6, ἃ ἀἰϑοϊοβιτα ἴῸΣ ΔΓ. 
---ΒΙοοά ἃ Ῥϑυυλ ταῦ 88Ρ.---ΤῊΘ ογὰ δὴ ἀνοηροῦ οὗ 
Ὀ]οοί. -- ΤῊ ἔγδοκ οὗ ̓ ΝἸοοὰ ΟΠ ἰπὰ 50 ΤΩΔΗΥ͂ {6]6- 
Ὀγαϊθα ἤραγοβ πὰ ἰβίουυ, θη 80 ΠλΠΥ͂ 50- 
ΟΑ]]οὰ ρτοαῦ Ἂχρ]οἑἕ8.---Τ}6 βηθαάϊηρ οἵ Ὀϊοοιϊ ἃ 
ὁδπατϑοΐουιβεις ϑυτηρίοι οὗ 88 χοῦ], ἃ πιὰτκ οὗ 
186 βρίγιῦ ὑπαὶ ταϊθ8 ἱπὰ ἐμ6 πμοῦ]ὰ, ἀπιὶ οὗἨ {110 
αἰ ΚΟάΠ659 τ ΜΘ. ἰδ 1168.--- ον, 7 84. Ἰταάδ 
ἈΠ ἸηΘΓΟΟΌΓΒ6. σρ886 Ώετο αοἀ βοπάβ Ηἷβ Ἰπὰρ- 
τηθ 8. --- ““ ΤῊΘ ],ογὰ ἀθβίτουβ παῦ!ο}8 [Παΐ ἀρ] σ] 
ἰῃ νὰν" (Τῦ!. Β18.). -- ὕες, 9. “5 18 ποῖ ἴο 
Ὀσσοη6 οἰεγμα ] ζεα, τπογοΐοσα οὔογηαὶ ρυη 8}}- 
τηθιῦ "᾿ (ΞΤΑΒΟΚ). -- Οοα1 8 αἰ 8 ὑπ δοκηον- 
Ιοραρτηθηΐ ἴῃ 4}} ἱπίηρβ οἵ Ηἰβ 8016 δηἃ ΒΌΡΓΘΙΩΘ 
ἀοπιϊπίοη ᾿" (ϑ5ΤΛΑΚΚΕ). --- ΘΟ ΒΙΠΠΘΓΒ ΠΑΥ͂Θ 
ἀν ε]ῦ, 0Ππ6γ6 Ρυπἰβῃτηθηΐ ΒΠΑ}}} ὈΘΑΓΒ ΒΎΒΥ ; ποῖ 
ΟὨΪΥ Βάομι, πῇ αἰ8ὸ δυάδα βεσνθθ 88 ἃ Υἱϑ᾽ 0]6 
ΠΡ} οὗ {}118.---Ἶ ὁγ, 10. ΒΘΔΓ δἰ 8 ἱπ τηϊπα 
[πδὲ οὐ 501}}1 18. ἘΠΘΓΘ ! --- ΕΥΘΤῪ δὶ ἀραὶηϑὺ Τη8ῃ 
18 ΔΙ ΨΑΥΒ δὖ ἴΠ6 Βα1η9 {ϊπ|ὸ δ᾽ πηΐπρ ἀραϊπδὶ αοὰ : 
ὉΠ ὈΘ]1οῖ, ῥγδοίϊοαὶ Ὀ]ΔΒΡΉΘΏΝΥ. --- ΒΙοοα (ΤΑ ἢ 688 
ἃ σονγθῦο ΒΏ 688 ὕνγ δαΐϑιϊο 5506 8. --- 1544] οὗἉ 
Οἴδδθιβ ἃ ποῃ-σθοορη το οὗ αοά, ψὴ0 ἢδ8 Ἀ6- 
βίον 6 δοιῃθι πίη ΟἹ ΘΥΕΓΥ 016.---ΤῈ6 νοῦ] 8 
ἀοἸσδῦ ἱπ Ὀ]οοά, δηὰ αἷ8ο ἰΐ8 δσοηνειηρὶ οἵ Ὁ6- 
᾿ἴίονοτβ, 8 Ῥγοοῦ δον 11{{10 [η6 νου! ον πᾶ 
511}} Βοϊ 8. ἱοροῦμοσ {π6 οαγί ἀν ἀγ ἰλιεῖν θοῦ. -- 
ΤῊ θ Κ, ον νον, 8841], δοιυοτάϊηνς ἴο Μαῖθ. ν., 
ἵ μοσῖ Ὁ [86 Ἰαπά. ---““ Μοϑὺ τηθ 5088 κ δῃὰ εεὶϊ 88 
1 αοὐ οου]ὰ ὨοΣΓΠΟΓ ΠΘᾺΓ ΠΟΡ 866 ᾿ (ΒΤΑΚΟΚ).--- 
γοτ. 11 5. ταῦ δμὰ 7θα]οβυ, νι θι ρνοσεράϊης 
ἔγοιῃ μαῖγε, ἀο ποῖ ϑβοδρο δα αἀἰνίηα Ἰυαριημοηΐ, 
-ΟΑΟοἁ ὕΕΒΟ] 45 ΗἸπλβ6] ἢ ἰὴ Ηἱ5 Ρ60ρ16.---ΤΊ]Ὲ τανθ- 
Ἰαύϊοι οὗ αοὰ ἰο ΗΪβ οὐ 15 8130 δ Ἰαϑί [86 ἡυάσ- 
τηρηῦ οΟΥ̓ΘΡ ἴδε ψο ]α. --- ΤΏ ΟἸη}} βοΐ ἀπ α ΟΠΊ}]- 
ἀλρὰν 186 ἸΠΟΟΙΤΌΡΕΙ]6 ΘγΥ6- δηἋ 681-10} 688. --- 
ἰγϑὺ [ῸΓ ἔγοϑὴ ὉΘΥΓ ΟΥ̓ δὴ Ἑἀοι 8). ΟἾδΓΘΟ- 

ὑουϑῦ1ς.---Τ],6 Βαῖσοα ἀραϊπδὺ [6 βδογοά ἰμὶηρϑ οὗ 
ἘΠ ΠΙΔΥ ον ὈΘοοτη6 ἐδ [ἈΒΠΪΟΉ.---- Ὑ ὁΓγ. 14 86. 
ΟἾΥ ἔπ οἰ: άγοη οὗ αοἀ 5841] ἰμποῦῖῖ, αἰὐπους 
ἰἴξ ἀοί ποῖ γοῖ ἀρρϑὴγ ἡ ηδὺ 6 8}}4}} Ὀδ, οἷο. --- 
““ΠῊ 6 δοοορίβῃ]θ γϑῶγ οἵ Φμονδὴ 18 1ΠΒΘΡΘΙΘΌΪΥ͂ 
Δη ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΙΪΥ σοηποοίοα Ὑ10} ἃ ἀδΥ οὗ νθηρθθῃοθ 
οἵ οὔ αοἄ, 188. Ἰχὶ. 2. Νὸο ἵσττια ρτδοθ ψιπουΐ 

ΤῊ6 ὉΠΘΟΟΥΔΟΥ͂ Ὠγπδῦ, δΟΟΟΤΑΣΏΡΊΥ, 
Γπτουρσὴ 86 ἢτο οἱ δ) οἴου ἀπ Ὀθοομλδ Ρυτγβοιὶ 
(οἢ. χχχὶν.); [ὉΣ [1:9 βδῖὴηθ τθᾶβοῃ [86 μι ὑ ΒΘ Πα Ἶδὴα 
δ ο86. ἰῃ]ΑΌΪΟΥ 18. {01} χτηυδβῦ δμον παὺ ἰδ Ὠδ8 
[Ἀ]Π16ὸη ἀπάον [86 ἀϊνίπα ᾿υβίϊοθ, ΕῸΓ γΚ,τδοθ 18 ποῖ 
τοϊογαώου οὗ ἴ6 Ὀδὰ ᾿" (ΗΧΥΕΚΝΙΟΚ). 

᾿ 



886 ἘΖΕΚΤΕΙ,. 

ΟΗΠΑΡΤΕᾺΒΝ ΧΧΧΥ͂Ι. 

1 Αμᾶ ἴδου, βϑοῃ οὗ τηϑῇ, Ρσορῃ ϑΥ ὕο ὑῃ6 τηοπηίδίηβ οὗ βγϑθὶ, δα 887, 
2 Μουμπίδιηβ οὗ [βγϑ0], ἤθᾶγ ὑῃθ ποσὰ οὗ Φοῆονδῃ. Τῶι βαιῦ ὑμ6 οτὰ 

Φεμοναῃ, Βαδοδῦβθ ὕῃθ ΘΏΘΙΩΥ ΒΑΥ͂Β ΟΥ̓́Τ γοὰ, ΑΔ! δηὰ μ6 ουουδδίϊηρ 
8 οϊσῃύβ αν ὈθοοτΩΘ ἃ Ῥοββθββίοῃ ἴῸΓ ὺ8; ΤΒΘΓΘΙΌΣΘ ῬΓΟΡΏΘΘΥ δηα 880, ΤῊ 

δαὶ ἢ [6 Τιογτὰ Φομονϑῃ, Βοοϑαβο, Ὀθοδυβα “τ Ἶζα ἀθβοϊδῦθ "ἢ ἧ, δυϊὰ τὸ γου], δα 
ὉΒΘΥ 8ΠᾺΡ αἴϊογ γοὺ σουπᾶ δϑοιιῦ, ὑπαῦὺ γ8 ΤΩΔΥ ὉΘ [Ρϑϑοαιθ] ἃ. Ῥοβϑβθββϑῖοῃ ὕο 88 
τοιηηδηῦ οὗ 86 Ὠθδίῃϑῃ, δπὰ γὃ δῖθ θὰ ἃΡ οὐ ὕδο ᾿ὶρ οὗ ἴἤδο ᾿οηρσιιθ διὰ 

4 ἈγΓΘ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ΡΘΟρ]6᾽ 8 [8}}κ [8 οαϊαπιην]; Ὑδογθίοσθ, του ηΐδίηβ οἵ βσϑθὶ, ΠΘᾺΓ 
ἴ0 ψοχὰ οὗ ὑπ ωοσὰ Φοῆονδῃ. ΤὨυβ βαιῦ} (86 Ἰιογὰ Φο,ονδῃ ὕο ὑ86 πηου!- 
ἰδὶηβ δῃὰ ἴο ὑπ6 81]16, ἰο 06 σανηθ8 δηά ὕο ὑμθ γ8]10γ85, ὕο ὑπ ἀδβοϊδῦθ ΓΌΪ8 
Δ ἴο [86 ΤὈΓΒΑΙΚΘῺ Οἰ168, ΒΟ ἤδνθ ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ὈΓΘΥ͂ [νοοιγ] 8Πα ἃ ἀΘΓΊΒΙΟΙ ἴυ 

δ᾽ ὑ86 τοιηηδηῦ οὗ ὕῃ8 Ὠδαΐῃ θη ΨἘΠῸ ᾶἃγὸ τουπὰ δρουΐ : πβοτείοτο, ἐπ18 Βα 10} 88 
ΤΠοτὰ Ψομονδ, ϑυγοὶυ τη ἴἤμ6 το οὔ ΜΎ )6δίουβυ ἴ βᾶνϑ βρόΐκθῃ γτεραγαϊηρ [ἢ 8 
τοιηηδηῦ οὗ {86 Ποδίῆϑη δῃὰ σορδγάϊηρ ὑ86 016 οὗ Εδοτω, γγῇο ρᾶνὸ ὕὉθ6Π)- 
Β0Ϊνθ8 ΜΥ Ἰδηᾶ [ὉΓ ἃ ροββϑββίοῃ, 1Π ἸΟΥ̓͂ οὗ ὑῃθ 8016 ποαγῦ, ἴἢ οοῃίοιηρῦ οὗ 

6 βου], οῃ δοοουῃῦ οὗἉ 108 ραβύυγαρθ, ὉΓ ἃ ΡΥΘΥ. ΤὨΘΓΘΙΌΓΘ ὈΓΟΡΆΘΒΥ ΘΟΏΘΕΓΠΙΠΝ 
[0 ἸΔηά οὗ ἴδβγϑϑὶ, δηα βδγ ἴο ὕὉη6 τηοπηΐδίηβ δηά ὕο [6 4}11}18, ὕο 06 Τανπὸδ 
δηα ἴο {Π6 ν8}]6γ5, ΤὭιϊ5 βαιῦῃ ὑπο Τοσὰ Φομονδῃ, ΒΌῃο]α, 1,1 ἢδνα βρόϊζοι ἰῃ 
ΜΥ ἸθδιουβΥ δῃὰ ἰὴ ΜΥ ἔυτγ, Ὀθοδυβο γ6 ᾶνθ Ὀοσῆθ ὕὍθ σϑργοδο) οἵ Π6 

1 Ἰρδίμθη ; Τμογοίογα ὑἢ8 βαιῦ ὑπ6 Πογτὰ Φοῆονδῃ, 1,1 ἢδνοὸ [ρα ἃρΡ ΜΥ 
Βαπά ; βυγοΥ ὉΠ6 Ποδύμθῃ ὕπαῦὺ δῖ τουπὰ δρουῦ γοῦ, ὑΠ6Υ 88}}4}} ὈΘΆΣ {Π 61 

8 βῆδιηθ. Αμὰ γὁ τρομμῦϑ1}8 οὗ 5Γ86ὶ 54}} σῖνθ γὙοὺγ ἴο]αρο δηὰ ὈΘᾺΓ ὙΟῸΣ 
9 ἔπῦ ὕο ΜΥ ρῬϑορῖὶὸ [5γδ6] ; [Ὁ ὉΠ6ΥῪ ἀσᾶνγ ΠΑΡ ἴο ὁοπθ. ΕὉσ, Ὀ6}ο]ά,  σοπιθ 

10 ἴο γοιυ, δηὰ ἔστη Νίγβοὶῇ ἴο γου, δαμὰ γὺ 16 {164 δὰ ἄοσῃ. Αμπά 1 πὰὺ]- 
ΟΡΙΥ ροη γοὰ τα, ὑπ6 ψΠ0]6 Βοιιδο οὗὨ ἴδβγϑϑὶ, 4}} οὗ 1; δῃὰ 6 οἱὐϊ88 ΓΘ 

11 ᾿πῃδοϊοα ἀπά 0μ6 τυΐϊῃβ Ὀυ1}}ῦ0. Αμπᾶ 1 τυ] ρ}ν ἀροὴ γοὰ τῆδὴ δηα Ὀθαθῦ, 
δια ΠΥ τ] ΡῚῪ ὑποιηβοῖνοβ δ ἃγὸ ἔγαλυ Ὁ], ἀπὰ 586 001]6 γοῦ [πιᾶκὸ γου ἴα- 
μδὺ1:64] Δ8 δῦ ὙΟῸΓ ΟΥσΊη, γοᾶ, 1 ἀο γοι ροοά τηογ ἴμδῃ ἴῃ γοὺγ ὈΘρΊΠηΠΣηΜμΒ, 

135 δὰ γὺ Κηον {μδὺ 1 δὴ Φοιονδῃ, Απα 1 τωδῖζθ σγθῃ Ὑ41Κ ΟΥ̓ γου, ΜΥ 
ΡΘΟΡΪθ ἰβγδθὶ, δια ὑΠ6Ὺ 58114}} Ῥοόββθββ ὑ|66, δῃαὰ ποι δῦ ἤο ὕμόῖῃ [ῸΓ δῇ 1ῃ- 

18 Ὠεοτιύδησο, Ἀπα ὑπο 50.4}ῦ ΠΟ ΙΏΟΓΘ 786 ὑμοϑὰ οὔ] 4]6588. Τῆι βαι (ἢ (ἢ6 Πογὰ 
ϑομονϑῖι, Βϑοδιιβθ ὉΠΟΥ͂ ΒΑΥ ὕο γοι, ἃ ἀθνοῦχοῦ οὗ πηθὴ γύ ἴδμοι,, ἀπὰ ᾿αβῦ τηδᾶθ 

14 τὩγ ρϑορῖὶϑθ ο"Ἱ] 1688; ΤΠΘγθίοσθ βῆ] ῦ Ποιὰ ΠΟ ΤΊΟΥ6 ἀθν οΟΌΓ ΘΠ, 8ΠπΠα ΠΟ Τηογὸ 
15 τῃᾶϊκα ΠΥ Ῥ6Ορ]Θ βίιυμ]θ,---ϑοηΐθηοθ οὗ ἴμ6 Τογὰ Ψψθῆονδαῃ. Απάᾶὶ ψ1}} "ο 

ΤΉΟΓΘ Ἰοὺ ὍΘ ὨθΑΡα δρδὶηδῦ [ονον] ὑῆθ6. 016 Τϑρχόδοὴ οὗ ὕπ6 ᾿ιϑϑύμθη, δηὰ ἴμοι 
ΒΏΔΙῦ ἼῸ ΙΏΟΥΘ ὈΘΑΡ ὅθ ΘΟὨΌΤΊΘΙΥ [πποοκετγ, ἐοαγ] οὐὗἨ [6 ὨΔΙΪΟΠΒ, 8πὰ βῆ! Ὁ ἢο 

16 ΤΠΟΓΘ τᾶ Κ6 [ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ6 βίμι ]6,---δοηΐθηοθ οὗ ὕπ6 [τὰ Φοῆονδῃ. Αμπὰ [86 
17 ποτὰ οἵ Φομονδῇ οᾶταθ ὕο τηθ, βγη, ϑοη οὗ τηδ8ῃ, [6 πουβ6 οὗ βτδθὶ ὑγεγα 

αἀὐνο!]ρ οὐ ὑἰιοὶν ἰαπα, δῃὰ ὕῃθγ ἀθῆ]οϑα 1ῦ ὉΥ ὉΠΟΙΡ ᾺΥ δῃα ὈΥ ὕΠ 6} ψΟΓΚΒ, 
88. ὕΠ6 ὉΠΟΙΘΔΏΠΘ88. οὗἁ 16" ΤΩ ΟὨ ΠΥ ΒΟΡΑΓΔΙΊΟΣ ψγᾺ8 (ΟΣ ΨᾺῪ Ὀοίοσε Μο. 

18 Απα] ρουτοᾶ ουῦ ΜΥ ΤΥ ὉΡΟΩ ὑζθιῃ οἢ δοοοαηῦ οὗὨ [86 Ὀϊοοά τΠΙΟῺ ὑπο Υ 
19 βῃροα ροῦ ἴδ ἰδηάᾶ, δηὰ ὉΥ (ῃοὶν ἔοι] 1401]8 ἀφῇ] 86 Υ 1. Αμπάᾶ [ αἰδβρογϑοά 
ὍΘ δηοπρ ὕΠ6 Ὠοδίθμθη, δπα ΠΟΥ ΟΓΘ βοδίζοσοαά ἴῃ ὑμο ἰδῃα 8 ; δοοογάϊηρ ὕο 

20 ὑΠ61} ΨΑΥ δῃα δοοογάϊηρ' ὕο ὑμ6 1 ψοΣ 8 μᾶνα 1 πάρα ὑμθη. Απά 1Ὁ οδπια ἴο 
086 Ὠραύμϑῃ ψἘΠΟΣ ὑΏΘΥ οϑηθ, δπὰ (Π6Υ Ρχοΐδηθα ὕΠ6 ἤδη οὗ ΜΥ ΠοΙΊ 6585, 
ΒΙΏΟΘ 1Ὁ νγἃ8 βδϊα οἵ ἰἤθιη, δϑῆονδἢ 8 Ῥθορὶθ δ ὕῃθϑβθ, δῃά ουῦ οὗ Ηἰ8 ἰαπὰ 

21 δᾶνθ ὍΠΟΥ ροπθ ἴογίῃ. ᾿Απά 1 6] 0 ΟἱΓΥ ἴῸΣ 86 ἤδη οἵ ΜΥ πο] πθββ, τ ΒΊ ἢ 
ὍΠοΥ, ὑῆ9 ἤοιβθ οὗἁ β8γδϑὶ, ργοΐδῃθα διηοὴσ ὑῃ6 μοδύῃθῃ ψὨιῦμ6Γ ὉΠΘΥ ΘΔ Πη6. 

22 ὙΠΟΓΘΙΟΓα 84Υ ὕο ὕΠ6 Ὠουβο οὗ 15γδ6], ΤῊ. βαιῦῃ ὕὍῃ6 ογτὰ Φοβονδῃ, Νοί ἴογ 
ὙΟῸΡ ΒΑ θ8 δοὺ 1, Ὁ βουβὸ οὗ 1βγϑϑὶ, Ὀυῦ οἡ δοοουπῦ οὗ 86 ἤδη οἵ ΜΥ 

28 ΒΟ] 688, ψυ 810 γα ῥγοΐδηθα διηοὴρ δα Ὠθαύμθῃ ὙΠ ΟΓ γ0 οδὴθ. ἀμπὰ 1 
ΒΆΠΟΙὟ ΜΥ ἤδη, ὑῃ6 στοαῦ, ὑῃ6 Ὀτοίδηθα διροηρ ὑμ6 μϑδίμθη, ἡ ϊοἢ γὸ ῥσὸ- 
ἴδηθα ἴῃ ὉΠ 6ΙΡ τηϊαβῦ, αηὰ ὕὉμ6 μοαΐμθη Κπονν ὑμαῦ 1 8δ1ὴ. Φεονυδῇ,--- βοηΐθποθ οὗ 
{80 Πωογτὰ Φομονϑι,---- ἤθη 1 βαποῦ ἐγ ΜΎΒ6] ἢ οα [11] γοὰ Ὀδίοτθ ὑμ ὶγ ἀρ λρμς 

24 Αμπάὰ 1 ἴδκο γοι ουῦ οὗ {π6 Βοδύμϑῃ, δῃά σαύϊδοσ γοὰ οιυῦ οὗ 4]} δὰ 
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35 ὈΠησ γοὰ ἰπῖο γόον ἰδῃά. πᾶ 1 ϑρυῖηκ]θ ὑροὴ γοῖι οἰθδῃ τγαΐοσ, ΜΡ γὃ 
ὈΕοοΙὴ 6 Ο]68} ἔγοιῃ 81} γοὺχ ἀδβ]θχηθηῖβ "- νεν, 11 «4.1, Δ τομὴ 4}} γΟῸΓ 

20 ἴοι! 1άοΒ ψ}}} 1 οἰδδηβθ γου. Απὰ δῖνθ γοὰ ἃ πρὺ ἢθαγῦ, πὰ ἃ πον 
ΒΡΙΓΙΌ ΜΨ{111 Ρὰῦ ψ᾿ὴ γοαὰ, δΔηὰ 1 ἰδϊζα ἀννδὺ ὑπὸ Ὠθαγῦ οὗ βύοῃϑθ ουῦ οὗὨ ὙΟῺᾺΓ 

21] βεβ8 δῃὰ ρῖνε γοιι ἃ πραγὺ οὗ ἤθδβδῃ. Απὰ ΜΥ ϑριτιῦ ψη}}1 ρὰῦ νι πη γοαῦ, 
δῃὰ οδιϑθ ὑὉμδῦ γ6 81|8}} νγὶ! 'ἰῃὰ ΜΥ βύδίαῦθβ, δπὰ Κθορ διὰ ἀο ΜΥ πα μιμοηίβ. 

28 Απάὰ γο ἀνθ)}]} ἴῃ {πὸ ἰαπὰ τ ῃ]οἢ 1 ἢδνο ρίνθῃ ἴο 
39. ἃ ΡΘΟΡΪΘ, δα 1 Ψ1ΠΡ θ6 ἤο γοῖ ἃ οὐ. 

ΟἿΓ ΓΌΏΘΥΒ, δηα ἅτ ἴο δίο 
Αμά [γε2] 1 Β6]ρΡ γοι ἔτοιῃη 4}1 γουῦ 

ἀοἢ]θιηοηῦβ, Δηα 1 64}1} ἢ0 ὕπο οοσ ἀπὰ τη ΠΡ 1Ὁ, δηα ψΜν}}} ποῦ βοηα ὑροὶ 
90 γοιι ΠΠΡΘΓ. Απάὰ 1 τυ ρὶν ἢὉ86 ἔσῦ οὗἩἨ ὑμ6 ὕγϑο, ἃπμὰ ὕὉη6 ργοάμποθ οὗ {116 

Π6]4, ὑμδῦ γὙ6 τι ΠΟ ᾿οηρΡῸ ἢᾶνθ ὕο ΘᾺ ὑπ σοργοδοὴ οὗ ἈΠ ΠΡΘΙ ἁπλοηρ 0.16 
31 Ποδίῃρηῃ, Αμαὰ γο ΓΘ ΘΓ ὙΟῺΓ ΟΥ1] 8 γ8, 8 ΥΟΌΣ ἀοίΐηρβ ὑπδὺ χα γα ποῦ 

Βοοά, ἀηὰ Ἰοαῦϊμθ ΨΟῸΣ ΟὟ ἴδοοβ ἴῸΓ γὙΟῸΓ ᾿πΙαυ 165 δμα [ῸΣ γοὺΓ ΔὈΟΠΙΙΠἃ- 
92 ομδ. Νοῦ [ὉΓ γ0ΟῈΓ 58 |κ68 δοῦ 1,---βεηΐθμοθ οὗ ὕμ6 τὰ ϑόῆονδιι,----Ὀ6 10 Κπον 

ἴο γοῦ ; δ6 83 )διης, γρᾶ, Βη8π)ι6 ὙοΟΌΓΒΟΙν 8 ΑΥΔΥῪ ἔγοση ὙΟυ ψγαγ8, Ὁ Ὠουδὺ 
833 οὗἨἉ ἴβτδθὶ. ΤὮι8 5610} {6 ᾿υγτὰ Φεϊιοναῖ,, [ἢ 116 ἀΔν οἵἩἨ ΜΥ οἸεδιβίῃρ γοὶι 

ἴγοσω δ᾽} ὙΟΥΤ 1Π1α1}10108, 1 Τηλῖζο ὕὉΠ6. οἰδίο 8. ἸηῃΔὈ106α, Δηα [ἢ6 τυληδ 8}8}} Ὀ6 
84 Ὀ81}1. Απὰ ὕὉδὸ αἀεβοϊαῖρα [ἀεννοδ"ο4} ἰδ 8Π84}} 6 οὐ] ἰναῖθα, Ἰηβῦοδα οἵ Ὀδιιν 
8 ἃ Μαδῖθ ἴῃ [ἢ ΘΥ68. οἵ ΘΥΘΙΎ ὈΆβεοσ Ὅν. Απα ΠῸῪ 880, ΤῊΙΒ ἰδηι, [Π6 ἀ650- 

ἰαϊοα, 18 Ὀδοοΐὴθ ἃ8 πε σαιίίδη οὗ ἔθη, μὰ ὑη6 σταϊηθα δηὰ ἀοβοίατθα μι 
36 ἀδιηο 86 οἰδϊ68 ΔΓΘ ΒΘΟΌΓΟΙΥ ΒΑ} 1164. πὰ 086 ᾿οαύμβθη ὑπᾶὺ ἄγὸ ἰο 

τοι δροουῦ γοὰ πον ὉΠὰὺ 1, Φόῃοναι, Ὀὰ110ὺ {110 ἀοτλο118}16α [οπ|: 4], διὰ 
87 ρἰδηῦθι [6 ἀεδϑοϊαῦθα [Ἰκια]; 1, Φϑῆονδῃ, βρόῖκθ δια 414, Τδὰβ βαϊῦῃ τἰϊὸ 

Ιοτὰ Φϑθονδῇ, 1 ν}1}] 801}} 10 γταρᾶσζα ἰο ὑιῖ5 ἰού Μυβοὶ ἢ Ὀ6 ἱπαυγοα οἵ ὈΥ {Ἰιὸ 
ἤοιδο οὗ Ιβγ86ὶ ἴο ἀο 1Ὁ ἴογ ὕζθιη ; 1 ν1}}} τὰ] ΠΡ ῚῪ ὉΠΘὴ 1 πιθῃ 88 8 ἤοοκ. 

38 Αβ ἃ ἤοοϊς οὗἩ βδογρὰ σιῦθϑ, ἃ8 ὕμ6 ἤοοϊ οὗ ΨΦογυβαίθιη 1 ΘΓ. ἴρβίδὶ βθΆβϑολδ, 50 
8841} [Π6 συϊηθα οἱδϊοβ Ὁ6 1} οἵ βοοκβ οὗ τβϑῃ, διῃὰ ὕῃΠῸΥ ον ἴΠᾶῦ [ἅμ 

. ἅὲ τ νασπαις τ. ἐρημωμίῖναις ἃ ἠφανισμέναις, καὶ 4. πολισὶν- πιταλιλειμμάναις .. 

νον 'Αντι τὸῦ ἀτιμασθηνα: ὑμᾶς κ. μισηθηναι ὑμιαις ὑπο τ΄ ἐθνων--- ΜΝ Ὸ]Π6. : φυοα “φεο]αἐξ εϑἐΐ εἰ ςοποιμοα ἐἐ μὲν οἷἢ- 

. α.. εἰς καταπατημα--- 

δορί: .... ἀτικασαντες ψυχας τὸν ἀφανίσαι ἐν προνομη. 

τὴν σταιφυλὴν κ. τὸν καρφὸν ὑμων φαγέται ὁ λας μευ, ὅτι ἐλσιζουσιν τοῦ ἐλθων. 

κι. ἡτιπνωῖνν ὕπο τοῦ ἱῆνους σου ἰγένου, Νυὶϊζ.: . .. δὲ »εὐϑοςσαπε ρεπέοηι ἐμά. 

3. ἐν τ᾿ ἀκαθαιρσίσις αὐτοριν" 

ϑομῃονδῆῇ. 

γεν. 2. δδρὲ :. .. εἶπεν... ἐρηβδα, οεἷῶναἱ.--- 
γεγ. 8 

εμέδφην-- (ΑἸΟΙΝΕΥ γοδάίηρ: ὨΘΠΠ2.) 
γεν. 4... 

γε. ὅδ. Αποῖπεῖ τοράϊηκ: πῦϑ ς. Π ὅπὸ 2532. 
γαὶς.:... εἰ ἐς ππέπιο, εἰ οὐεοον πὲ ἐαπὶ πιὸ υαείαγεπί. 

Ψεν, 8. ϑερῖ.:. .. 
γεν. 10... .. σῃ΄ν οἶκον Ἴσρ. εἰς τελος' 
Ψνεγ. 1ἢ.... σι ἀτεκνωθηναι ἀπ᾽ αὐτων. Μυα.: εἰ πο αὐάέε ἐέγω, μὲ δέσει εἰς εἶς. 

ον. 18... ... 
γες. 14. νυ]κΖ.: .. . θεπίεπι ἔμαἱ ΠΟ ποοαδ)ὲς τη, α--- 
νεῖ. 17 βερῖ.: . ... ὁδω. .κα ἰντ. εἰδωλοις. .. 
γον. 19.... αι. ἱλιβξησα αὑτους--- 

εν. 30. ΑΠΟΙ͂ΝΕΣ τομήι: Ἰδὲ. 2}, «ο τη οἱ ΓὈὙμ Πϑ δι 10Π8. 
νεῖ. 31. Κ΄ ἱξφωσαμεν αὐτων--- ΕἸ γερενει ποπεΐηΐ--- 

να. 28. Αποίδιεγ στεδάϊην: ὯΪΠὩ υπὰ ΠΡ (80 δἷϑο ἐ:6 Μδδοδ). 
γεγ. 31. ϑορὲ : . .. 3. φροζοχθιωτι κατα προξωτον αὐτῶν ἦν ταῖς--- 
γεν, 82. ὅαρῖ. : . .. κα. ἐντραπῆτε ἰκ «. ὁδων-- 
γος. δ... .. ὡς πηδος τρυφῆς .. . ὄχυραι! ἐπκαθισαν. 

γεν. 87... .. ζητηθησόμα! τως Λα κ.:.. .. ἐπυοπίενε μλθ--- ΑἸΟΙΠΘΓ ΤΟΔα ΠΩ : “4}.} δον (ὅγγ. ΑΥδ06.) 

Νεσ. 88....... ὡς προβατα ἁγια--- 

[“1π 1818 Θμαρίοσ ψὸ ἴανα ἃ οοπυϊπυδίίοι οἴ 
ἴδε ῥγοβοτιῖ ρτοαῖ ἴἤθιης οἵὁἨ [88 ῥτορμοῖ--- δγ88}}8 
Ῥγοβροοῖνο Γουγ8] Δ ἃ Ῥ͵ΟΒΡΟΙΙΓΥ 48 ἴῃ6 1 ,οτά 8 
ΘΟΥΘΠΔΠΌΡΘΟΡΙ6. Βυΐὲ 10 ἰγοαῖδβ οἵ {πϊϑ ὉΠΔΘΓ 
ἀϊεγοπὶ ἀσροοῖθ. [Ι}ἢ [6 ἢγβ᾽ ϑδούϊοη (Υθῖ8. 1--Ἰδ) 
86 ῥτορῆεῦ ὑπηἴ0]45 {110 6ββθῃ 14] ἀἰδιϊποϊίοη Ὀ6- 
ἔπ 6 [5τὰ6] απὰ Εάοιη πιὰ ὴ6 οὔπον πδίομϑ οὗ 
Ββερίβοπάοιη, ἴῃ ἔπδιὶ ὅΠπὸ ἴοττηοῦ Ὠδα, ψμδῖ 186 
Οἴθεῖα δά ποῖ, δὴ ἰηΐογοϑῖ ἱπ ἴθ Ῥόναῦ δὰ 
(Δ Ὁ] Ππο88 οὗὐ Οοά, ἰῃ οομβοαῦθηοο οὗ ψ οὶ 
ἴδι86]᾽ 8 Ὠϑτὶ ταδὶ τουΐνο δπα Πουσβἢ, δὰ 186 
ἤσρε8 οὗ ἔθ ᾿θαίθθη σοποοτηΐης δ μχυϑὶ Ὀ6 ἀΪ8- 
Δρροϊηϊθά. [πω 86 ποχί βοοϊΐοι (γοσβ. 16--21) [86 

ΤΘΘΒΟΣ ἰβ σίνθη ΨὮΥ ὑπο Γοτὰ μδὰ [ῸΓ ἃ {ἰπὶ0 
δορά ἰονχασὰ Ηἷ8 ἰἸαμὰ δπὰ Ῥ60}}16 88 1 ἐποϑὶν οοι- 
ποούΐου τ Ηϊΐπ 8 δὴ ΟΥἹ] ταύμοῦ ἴπδμ ἃ 
Ὀ]οβδίηρ ; ἰδ ἰβ ἱτδοθὰ Ἂρ ἴο 86 ᾿ποοΙτ!ρ1}]8 
ὙΠΟ ΚΟ πο88 οὗ [88 Ῥθορὶθ, δῃὰ [0 πϑοθϑβίῖυ οἱ 
Οοά᾿Β νἱπαϊοαϊτίηρ ἴπ6 οδυβε οἵ Ηΐβ ΠΟΙ Π6588. ὉΥ 
δχϑγοϊβίηρ ἀροῖ ἔδθιι {116 ΒΟΨΟΡΙΥ οὗ Ηδβ ἀἾ8ρ]ὁθὰ- 
ΒΌ7 6. 6 ἴῃ δηοῦμον θϑοϊίοῃ (τ 8. 22--98) {116 
ι οἵ (ῃς [ογὰ ἴον {ποὶν διΐατα ροοα 18. τ|1- 
Ὁ]464----Ηἰἷθ ρυτροβο ἴοσ Ηΐ8 οὐνὴ πδπλ6 8 8αΚὲ ἴο 
τουῖνα Ηἰθ ὀδυϑθ διιοης Ηἰ8 ΡΘΟΡ]6, ἀπὰ {παΐ ἴῃ 
ἴῃ τηοϑὲ οἴβοῖιδὶ τπλϑημοτ, ὈΥ͂ ἢσδῖ σϑηθυσλρ ὉΠ6 1 
᾿ιθαχῖδ ἴο Βο]ΐπο88, απὰ [6 ὉΥ τϑϑίοτίμςς 8611 ἴὼ 



8388 ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

ἃ Πουν δ] οομ Ποη οαδναγγ, Απμὰ ἰὴ ἃ 
Βῃοτ σοποϊαάί μι; βοοῦίοη (ν ΓΗ. 94--.ω8) [86 ζἜΠοΓα] 
το Β}}} 18 τη πη ὑπ}, δηὰ ὅδ ᾿ ργ0881015 ποιοοα 
ψιοἢ [ηὸ 016 α85 δινεὰ ἴο ργοιίΐαοα προὰ [}6 
ὕπηοι εἰ οἰ ΘΓ, ̓"᾿--- ΑΙ ΒΒΑΙΕΝ᾿ 8 ἰχοζίοὶ, Ὁ. 886. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΒ. 

νεῖΒ. 1-16. 7}λε Μουπίαΐπδ 97 7ϑγαεῖ. 

Αἴἴαον ταὶ οἢ. χχχνυ., νυ οἢ 18 οοηηθοίοα ψ ]ι 
{πε ομὰ (δαΐ [Ὁ]]υν8 88. δῃ10}168518 δηα [ἢ 6518, [γὲ8 
Αἰγθαν (νοῦ. 12) Ἰπἰτοάυςοά 1η6 τιοπῃἰδὶμδ οὗ 
Ἰατα 6], ριγ8}16] ἴο Μοιυηῖ δὲν (ἀραὶ οἢ. χχχν. 1ὅ 
ἴον [06 ἰαξῦ ζἰπ}λ0}, δῃὰ στο πμαϊην» ὑ8 οὗ οἢ. ν]. 
(ΟΡ. αἷ8ο οἷν. χχχ δ. 28), 85. ὑμδῖ ἴο ψ)ιο 1116 
ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ Ὀεΐουγα τα 18 αἰτοῦ δα άἀγοββοιὶ, {ΠῈῪ 
μὸν ἴοττῃ 6 ἱπητηρ ἰαῦα ὑμθη 6 οὗ 186 εαἰνὶηο 
ΒΙΑΥ 1)... 

γεν. 1. ὅγε, 866 οἡ ΟὮ, νἱ, 2. Ηδτθ, ἴοο, ὈΥ [86 

τιουπἰδὶπβ οὗὨἨ [δτὴ6] 1ὑ ἴβ οὶ ἴῃς ἰαπὰ ὑπαὺ ἰ8 
Ἑπαγισίονχοι αἴροῦ ᾿ΐ8 πιοϑὲ ῥγοτηϊμοπῦ ματγί, Ὀαῖ, 
88 νοῦ, 2 ΜΠ ἱπιιηοα ΑΓΕ] Ὁ διιονν, ὉΠ 6. πιοιῃα 8 
ὁοα ἰηΐῖο οσοπδϊοιαιίοη δοοομ ϊηρ ἴο {ΠΗ 1} 16- 
Ἰἰκίουθ εἰμηϊοαϊίοη ἴοῦ [βγδβδὶ.----εγ, 2. 716 
Ῥλινάβο: [88 βαὶ τι 86 Τοχὰ ΖΘ μονδε, νυ] οἷν, π]ιθὴ 
056 σα ποὗ ρα ΟΠΕἾΒ Β01{ [πὶ 6116 ροβίοη οἵ [ἢ 0868 
σοῃσείηθὰ, 15 τομοαϊοα ἴο νγ ΔΙ 88 ἱῃ ΟἿΓ σΒΔΡΙΕΓ, 
υεϊομρβ ἴο 118 νὰ β δος 11 18 ἱπίθπε θα μοὶ 
ΟἿΪΥῪ ἴωυ σομπίγάϊοι ἴΠ8 βαυϊηρ οὗ [6 δάνδγθαγυ, 
γυυῦ 51}}} τότγὸ τὸ οομίγαν οι νηδὺ {11ὸ μοοῦ ἀοαῦ- 
ἱηρ Βοιτῦ 1186] πα 8, ̓ ν]θ Ἰοο κῃ; αὖ {παᾶῦ ν] 10} 
{με ἜΥ68 866; δ [Π6 8.π|ὸ {πιὸ {6 ἀἰνῖπο οοιηΐοτί 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ ὈΓΌΒΟΠΟΘ οἵ {{π18 νἱδὶ ὉΠ ΠΟΥ 85. ἃ ὁομἴοτγί 
δοί οὶ ἰὼ νογ, 49. σου Βρο ἢ 5]ν 1 ὑμ6 ο]οβίη 
κιτὸ οὗἁὨ Π|ὸ ςμαρίογ ἔπι πᾶπιὸ οἵὗἉὨ [6 [οτ Ψ1}1] σοηλο 
Τοῦτ αὔονα «]].--- Ὁ ΘΏΘΙΩΨ 15, 8 ὕπο νογὰ ἰτὴ- 
ΡΪ᾿ο8, 6 ]Ὸ ΓΗΒ. Ὠ 501{ δραϊηδὲ ΔῺΥ ὁπε, ἰὴ 
1. οοπηροϊίζοη ποῖ ἔοι (6). χχχν. 10), Ὀαῦ ἐπ 
{πὸ ϑἰσηϊβοκίίοη ἀοενοϊορμοά οἢ, χχχν. ; πόπιθ, 88 
Ψ6 δὸ οη [ιγῦμ εν, ΠΠ]ϑιναῖϊεαὰ α1]δὸ ὉΥ 1110 Βεοαίμθῃ 
τουπὰᾶ δροιι (νον. δ ; οἢ. χχν. 8, 8, 12).- -Οο!Ρ. 
οἷ εἶν. χχνυ. 8. [ᾶῦ της θνοχιθδύπα Βαὶρ)ία 
ΚΕΙ͂Σ ὈΓΪΙΠΑΥΪΥ ἴο 1Π6 ἴθπηῃ]8 18. ΟἾθαν ; δ ἐμ 
8116 ἔτη, πόνόνθν, Ζίοι Μ.}}} αν ἴο Ὅδ νἱον οὰ 
88 ἴὸ βου οἵ [026 Θνου]βοηΣ ΤΌΤ] ἀοπιϊῃίοη. 
δ. ΔῺ δ] βίοι ἴο πὸ ἐππιοδῦ 8πΔ πιοδῖ δι εῦ 
[βομ8 οἵ 181.86} (ΒΟ ΜΙ 9 ΕΜ). [Ηδνεσμοκ 
Τοίοια ἰο ρθη. χὶϊχ. 26 (ει. χχχὶϊ, 18), 
δυρονΐηρ ἤο ψ οι {πὸ τηοαμ αἰ ἀ16 πο ἴο 
βίαπαά 1η τοϊδέϊοῃ ἴο 6 Ῥγοχηΐβθ οἵ 8γᾺ 6] 88 
ἱπη μο ΙΒ  Ὀ]6 τπο πλοῦ ι]8. οἵ ὅΠ6 μαι γοἢ 8. 0]6Ά8- 
ἱῃρ. Ηξνοδτ. : ΤΊῈ μπδῦαγαὶ ΠΟΙ ΠΙΔΙΠΒ 88. 8 
ἤσιινα οὗ τὸ ἀποϊιδιροιῖθ σταμάθυν οἵ ψ μοὶ 
]ϑγ6ὶ Ὀοαβίθα, Ὀθοδιιϑα ἰδ δὶ ἴῃ ἴἰ16 Εἴθτμδὶ 118 
Ῥγοϊιοῖοτ πὰ ἴΠ6 ρυδτγαῃΐθε οὗ [8 οὐ μογροϊ νυ 
(Ρ8. οχχν. 23).- ". χχχν. 10.--ν ον. 8. ἔνν]α 
ἀϊγειῖβ αἰτοηυι ἴο 86 ἢγεοῦ ἤνε γϑρϑι 085 οὗ 
ἐμουθίοσθ, Ὀόσαιι8ϑα ἴθ ρτοιπὰβ ἀραϊηδῦ {11688 
δ οτἾ6 5 ΑἸ ΥΑΥ̓͂Β ῬΓΘΒΒ ΟἹ. ΠΟΥ ὨΡίΟΓΟ ἴ)6 ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ 
ὈδΟοΟΠπλῸΒ ἢ Ὁ Γ, δηὰ Μ}}} αν 10 ΟὈβέγνοι {Πᾶἴ, ε8 
ἰπ οἷ. ν. 12 84., ΒΔοΓἘ ΌΤΙ ΌΘΙΒ (6}}. Εἰ}. δ) Πὺ ᾿πίο 
0Π6 ἀμποίμογ, δπὰ {Ππ0 ἰῃ να ΓΙ ΟἿ ἡναγ 8, ἃ5 [ὉΓ Πηοοῖ 
ὁογίαϊη αβϑιιιαποο , ἴποῖα 18 ἃ ὑΠγθο οἱ δά άγο88 ἴο 
[6 ᾿τποιηϊδίηβ ; δηὰ [86 85β᾽ χῃ πολὺ ΟΥ̓ ΤΟΆΒΟΏΒ 
[48 ἢνα βίορβ ἴῃ [8 μγούθ88.---(Ἢ, χχὶ. 14, Χχχλ. 
-Ἰ3 100. 566 6]. χὶ!, 10.-τὴῖθ (ἔναμνῦ, 

Αἰ. -ελτὸ. 810} οἀ. ρ. 611), δορογάϊηρ ἴο 
Οδϑθηΐαδ, ῬΓΟΡΟΙῪ ποηι. υεγδαίο, Ὀὰϊ ἈεγῸ ΟἹ]Υ 

ὡὕ 

ἴοσ ἔμο 1ἷ Καὶ οὗ ΟΦ ἰγαμδίενε : ““ἴο ἀδνδε- 

αἴ." (ΕΨΑΙΡ: “ἸΟῪ 5η80 δηὰ ρμυῇ αἱ τοὺ 
τουπὰ δουϊ." ΗἸΤΖΙΟ: “ΠΟΥ Ῥυΐ 8 ἃ 5)8}Ὁ 
ΑΙΌΕΓ γοιι,᾿᾿ ὉΠῸΘΓ 8 πλἱβίδ θη σοι ρα σίϑοι οἵ 88. 
ΧΙ. 14 ἔτοια 3.) ΝονΝ ἱΓ ἐδ οαπποῦ 6 τεῃ- 

ἀογεά : “πὸν ἀοναβίδῖθ γοιν " (ΚΕΙ1:), δπὰ ν1}} 
ΒΟΆΓΟΟΪΙΥ Ὅ6 τοπάετοα, Μιὰ Ηθιμβῖ. : “76. 81ὲ 
ἀοναϑίαιεα," ΓΘ ἢ ΡοΓ ρα ἴΠ6 πχοϑὲ οὈνίοιβ Ὁ λη 
ἴδ, 1). ποοοπίδηοα πιϊὰ εἰ. χχχν. 12, 14 8η., ἴο 
{πῖπκΚ οὗ [πὸ σἰδηάϊΐης: ““πιακα ἀοβοϊαῖο,᾿ἡ ὁ ἀθβο- 
ἰδίου "! ΤΏΕΥ ΔΠΜΟΔΡ ἴο ἴΠ|6 ΘΒΘΙΩΥ͂ του πα δθοιξζ 
ἈΒ ἃ ΠΊΟΥΒΟΪ ΤΟΔῪ [ῸΓ βυνα! ονσίηρ, (δαὶ ΤΠΘΥ τὰ 
ἈΙΤΟΛΩΥ͂ ἃ Ῥοββαβοίοῃ ἴῸΣ [86 τϑιιηδηΐ οὗ [86 
Βοδίμθη, κ5 2) ἷδ8 ᾿πόγὸ ἀοδη ΟῚ Ὺ οσχρ]δὶ θὰ 

ἴο Ὅε. Τ116 Ῥγοθυρροδίου ἱπ Πνγδ Ὁ ναὶ τε- 

ΓΔ Π8 αἴΐον ἀοίρα) 185 [π6 Σαρτθῦ ᾿ηβίοίοὰ ὈΥ͂ 
6 ΟΠεαϊἀοαηβ8. ΑΒ ψὶ ἢ ἃ 110{1|6 ὈτοΟΙ ΒΟ Ι]Ὺ ἸοΥ 6 
1τὴ6 ἘΝ τοοοῖνοά πΟΌΪἃ πανο Κορὺ ὑμθιὴ ὉΔΕΚ, 
80 ὙΠῸ} {ΠΡῚῚ ΘΏΤΩΪΥ ἀραϊηδὺ [5Γ86] 10 μοααοα 161} 
ΟὨ ἴο Θοηιπῖξ ΕΠ πττμον ἱπίαγΥ ὕο ἱπιἀομλ ΒΕ 

Ὁποηθοῖνοθ Οἢ ἰ[βγϑεὶ. - νὴ, δοοογαϊηρ ἴο 

Βοβοηιῃ., ἐπιροτῇ, ΝΊρΙ, ἔτοπι πὸν (ἴο Ρε Π|θρὰ 
οὐ ἴδ κθὴ ὉΠ); δοοογιϊϊης ἴο Ἑναὶὰ, ἰμ γαμβιίνε 

᾿πηρεγί. κα] [σοι δου (Ατϑιηδίο, “10 ὑγθβθ ἴῃ,᾿" 

““ἴο ρὸ ἰπ ᾽᾽; δοοοταΐηρ ἴο Ηἰτζίρ, 24 Ρ]γ. Καὶ ἴγοπι 

τὸν, [οΓ νυ ΠῚ ("γθ δῖὸ ροῃ ὉρΡ"}). Τδο ἢἷὶρ 85 

ἰηβίσιιθηΐ, [Π6 ὕοηρτιθ 88 οσ χἰμαῦοσ ; [.ε ΤΟΥΤΠΟΓ 
ΒΥ ἃΒ 1ἴ8. Ῥδ1Ὰ}16] ΟΘΙΌΤΛΏΥ, δηὰ {}ς Ἰαί, 

ῬΘΟΡΙΘ; 80 1δῖ ΠΌδ’ 18. ποῖ ΞΞ 141, δπὰ ἼΣ ποῖ 

8 Ῥοιβομὶ πορλτίοῃ [ῸΣ [Δ] 6 γβ, δ Κ]οῖ. {π|η}κ5, γοῖ 

1ἴ ποοὰ ποῦ 6 τλυῖοϊο (ΟΕΒΕΝ.), ΟΥ ἡπῦ -ΞΘ 

ΒΏΘΘ6]., Ῥοορ]Ὲ (ΗἌνΕΙΝ.). νοῦ. 4. (ἢ. νἱ, 8. 
(Το πισει ΠΑ] 8 ἀΓὸ υγ ἴῃ Ἰδηὰ ν]ιαῖ [6 Ἰιοαὰ 5 
οὗ [6 {068 δῇὸ [ὉΓ 6 Ῥϑόμο, 88 1Ὁ ᾿γοσὸ {πε 
οἰίογα, {πὸ νϑηθγΆ Ϊὸ μαβειε οὗ τ6 απ, ἴο 
ἡ οὰ {ἢ νον οὗ τμ6 [,οτιὶ τ ϊοἢ 18 ρΡΡ] Θα] 
ἴο [86 ψΠΟΪὸ Ἰαπὰ 18 δῃηπουποθα,᾽ ΒΟΗΜΙΕΘΕΚ.) 
ΤΠ πο πο οὗ ραγυ ] γὸ 8. τηϑδηῦ ἴο μοϊῃῖ το 
{16 ἐγ ὙΠΠΟΒ ΟὔΒοτν 8 8}}, (16 αἰνῖηθ οαγὸ οἷ 
ὈΟΒοΪ 8. δ. δα 4}}, ονοὸῦ ὙΠΟ ἢ ΟἿ]Υ ἃ Βυμδὴ 
Ογ6 ΈΟΡΒ, ΟΓΥ Ομ ἴΠ|6ὸ ΘΟΠΊΓΑΓΥ 16 7}01665. 48 ἃ 
ῬΙῸΣ μοϊμῖδ Ὀδοκ ἴο ἴπ6 Ὀρρί πη οὗ νυν, 8, 50 8. 
ἀϑσίδίου ροϊηΐβ ἴο ἰδ 61086.---  ὁΓ. δ. ΤΊ ὅτε οὗ 
ΤΩΥ͂ ᾿θδιοῦθυ τοτηϊη 8 οὗ οἢ. χχχυ. 1]. --(ἢ. χχχν. 
18.--ΟἸ, χχνυ. βοὴ χχχυ αἶβδὸ ἴδεν τοὶ 
δόθόονδη ἢ κ5 ΒΡΟΚΘῺ ἴῃ [818 ΤΠ ΔΉΠΟΥ. -- ΟΟΠΡ. ει. 
χχν. 6, δ, ΑΙπυυρὴ ἴδ ΔΡΡΙοδοη ΠυΓΘ 15 βομι- 
να αἰ γοπί, ἔνιαι : “41 Ἰηογίβ] σοῃτοχηρῖ. τ᾿ 
ΗΊΤΖΙΟ : “ οοηἰοιηρῦ τοὶ ὕπο 808] ᾿᾿ ({).-- 
Π δ  , δουογάϊηρ ἴο Οσβοηΐιδ, 8ὴ Ατατμαὶς 1 ηὶ- 

{ἰν8 ἔγοτῃ 25, “ἦι ογάθν ἴο οπαρίν [0 (1116 ἀπῖμ- 

μαθι οὰ Ἰαπὰ) [Ὁ ἃ ῥγεγ." Βαυΐ νηὰΐ σου]ὰ Ὁ6 
81}}} Πθγθ ἴο δ ριΥ 1 να] Δ᾽ 8 ταμείοις : “ἴῃ 
ΟΥοΣ ἰοὸ ἀγῖνα 10 ουξ ἔογ υἱ]]] σου," ἰ8. 4106 88 υ- 
51 14}1.. ἩΗἰἰἰχὶς ἀοοθ8 ἱιεῖϊῦρι, ἱακίηρ 1ὲ 88 ἃ 
8 υ5ίλῃὖἶνο, Ὀὰὺ ΨΤΟΏΣΙΥ ἰπ 1116 βθρη8ὸ οὐ “μτὸ- 
ἀυος,᾿ δηιὶ βοοογάϊῃρ ἴὸ ἃ Ῥϑου]ὰτ σοπϑίγυοι οι 

ἰγδπδἸδίϊηρ : “1 ΟΓΘΙ ἴο γ] ΠΟΥ (3:5) 8. ῥῖο- 

ἄἀυοο." ἩΗΈΝΟΒΤ. ((000.) : “ἰδεῖ ἰϊ5 δην τυπδ 
ΒὨου]ἀ 6 ἃ ὈΓΕΥ ἴο ἱμοι. Βαυΐ ψΏΪΣΟΙ οπνίτοπεῖ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 6-14. 8399 

οὗ τῆς ἰαηὰ ἔξ Ἠδποθ ἢ6 ἷἰ8 ΟὈ]ρσοα ἤο βῃι Ὀϑεϊταἴ8 
1η6 σδρὶϊα] 88 {86 οοπίσο:: 186 δἰχηϊβοδίίοῃ 
Ῥδαὶτισαρο ποῦ]ά αἱ Ἰϑαδὶ δ δἰ ΠΡῸΣ ; δηὰ ἴπ0 
ετωρίϊοὐ Ἰαηὰ ἰ5 ἴῃ Κοορίηρ σἱτῃ {δ 18, δα 18 
ΘΟΠΘΘΑΌΘΕΙΙΥ 8. ἀδϑἰ ΓΑ ὉΪ6 ΡΓΘΥ. [ΜΔΗΥ ἰπίογργοῖ 
αἶδο : ““οη δοοοπηΐ οὗ ἴδ6 ΘΧρΡα Ϊδίοῃ οὗ ἴπο Ἰαηα ᾿" 
(]Ἰπὶὶ ἴοσ Ῥθορ]6), οἢ. χχχὶ. 11, ῬνΏΟΓΘΌΥ Ὁ (ΠΟΤ 
διραΐη [86 ἰδ) 68 ὈθοΟΙΏΘ 8. ΡἈΓΘΥ͂. τοῦ. 6. 

ΓΘ ὃν, θῆοθ 88 6 ποῦδνθ Βοὴθ οἵ [βγδεὶ, 

ὙΠ ῬΥΘΟΊΓΒΟΥΤΥ ΓΟΐΈΓΌΠΟΘ (0 [ἢ ταῦιση οὗὁἨ 186 
ῬόοΡρ]6, νοῦ, 8 84., 28 86.-- ΡΑΤΕΥ ἃ τοροῦ τοι οὗ 
τοσ, 4.--ὸγ. δ. ΤῊΘ ΣΘΡΙΌΘΟΙΒ ἰ8 ἴο Ὀ6 Ἀπάοῦ- 
βἰοοὰ οὗ τογὰβ (ἱπνοοίνοβ, γοσϑ. 8, 4) 88 ν'6}} δ8 οἵ 
ἀοθί8. --ὖον. 7. ΟἿ. χχ. ὅ. Το αἰἰίυάἀο οἵ 
ΒΥΓΘΆΣΙΩΡ, γοὺ ποῖ ἰδαΐ δἰοῃθ, Ὀὰπὺ 8180 ἃ βζῃ οἵ 
19 ἐπίοηαρα δοϊΐοῃ.--- 6 ΤῸ]68 8}}8}} σἤδησΘ. 
γεν. δ, εἰ. χνὶ. δὅ2. ὕροπ ἴθ δοαΐϊμοη [δ 
ΤΕΡΓΟΒοῦ 8841} ἀθϊάθ, Ὀαὺ ποῖ ὉρΡοὴ ἴΐθ Ἰαπὰ 
ἐΐ εὐρὰ ΠΟΥ άνα ἴδπιιβ τορτοδο θὰ ἴο 1ζ5 ἱῃμδὈϊ - 
δηΐβ! --Ὗον. 8. ΤῈ ΠΟΠΟῚΓ ἴο Ὀ6 τεβίογεὰ ἴο {8 
Ἰαηὰ ἷβ τοργεβϑοηΐθα 88 ἴῃ οδυβίηρ οὗ ἰξ ἴο γί ο]α 
Ιοδνθβ δπὰ ἔγαϊῃ ; Ἠδηρβῦ. {πίη 8: Ιθᾶγθβ δπὰ 
ὈτΤΑΟἮ 68 848 Τυοὰ ἴον οαὐ]6, ἢ 116 ὑπὸ ἔγαϊν 15 [ὉΤ 
ταϑαι, -- 5320 12 οδπ ΟὨΪΥ Ὅ6 ἐδε ἱπάϊν! 4υ1Ὰ}8 

δοῃοογηδὰ οὗ [6 Ῥθορὶθ. “ΟΥ̓ [0 ΒΟΥΘΗΪΥ͂ Υ6ῈΓ5 
οὗ Φογοπιίδη, ὑπο δὰ Αἰγοδὰυ οἰαμεθὰ (ο. 
χχχὶϊὶ, 21) (ΗΠ ἘΝΟΒΤ.). -- Ἵἷ Ἔν. 9. Βοοδαβο ΕΙ Πογίο 
(48 ἰαΐθ δ8 οεἢ.. χχχὶν. 10) διπρὶογθὰ ἱπ ἃ μοβῦ!]θ 

8656, 8 ἜΧρ]δηδίίοη [0]]ονγ8 {116 Ὁ ὉΠ (θεὰ, 

χί. 129). Τα ΒΟ δῃονβ ὑπαὶ ὑπ6 σποτὶς οἵ 
ου]υϊναϊΐοη 8 ἴῃ6 δ υγοοῦ Βροῖζθη οὗ, ἤδπδα 
Δἰτοδὶν ψιτἢ τοίρυθησο τὸ ΠΊΘΉ.---Ἶ ὁΓ. 10. ΤΉΘΗ 
ζατ ΒῈΓ ἴῃ σοττοβροηάθηοο τι 086 σα] ἰναἰίοη οὗ 

[Π6 ἰαπὰ 8 1186 ῬΕοΟΡΙΐπρ οὗ ἰτι-το Ὦ3 ΤΞ 3. 

Δ ]Π16815 ἰο οὗ. χχχγν. 185.--- ἐγ, 4.--- γ. 1]. 
Τὸ ἰἶε τπθὴ δ᾽8ο οδίϊ]α.---ὅ θη. ἱ. 28. “Α ποῦν 
ΟΥ̓ΡΑΈΟΠ -ὈΪ]ΟΑΒΙ ΠΡ, 848. ἰδ ψότὸ ᾿ (ΗΧνΕΗΝ.). ΤῈθ 
ΤΊΟΤΟ [88Δῃ ἱπάϊοαῖοβ [ἢ 6 βρτιγαῖίνο ἴῃ [6 ΤΩΔΏΠΘΓ 
οὗ εχργοβϑίοῃ (Πουϊ. χχχ. δ), 88 ἀοθα εαἶθδὸ [6 
ἔκεξ ἴπδῖ πὸ τιουπίαῖηβ ἀτὸ δα ἀγοβαρὰ.--- ον. 12 

τοιιηὰβ ΟἸ 88 ΘΟὨΏΘΓΟΘ ΟΤ2θῚΠ}) σας 188 

Ὀδοη βαϊὰ οὐἨἁ [}8 ρϑορ]ϊησ, αὐζοσ ὕπο γα Ἦδ8 ὈΓΘ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ ὉΔΟῚ 8 ΤΌΓΑΙ Ρορυ]αϊίοη ψἱτἢ ΕΠ οἵ 
βεϊὰβ δῃηὰ τελτίηρ οὗ σαι], δπὰ ἃ ἴον ΡΟΡυΪΔ- 
τίοη τι Ἀπ᾿] ἀϊηρ οὗὨ ταΐπβ ; δηα ἢ 6 πιθη το 18 
τηδὰς οἵ 186 δὐϊάἀϊηρ, ἐπ υτίηρ Ῥοββεβϑίοη οἵ ἐ}6 

ἰδυὰ (πδη) δ, 88 ᾿πῃ τ [8 06). --- ἢ“, ὙΠ αὐ τησϑὺ ὈΘ 

τηραηΐ 5. [6 ᾿Ἰδηά, τηοτιηΐαΐηϑ δηὰ 84]]: πηδβο., 
νι 1} [αἷς (νοΣ, δ) ΠΗ 6 4͵80, 88 αἰ δογ γι 8 

ἵεηι. σεη.--- ΤΉ.6 Δ Κο ΟἹ] 4] 6εβ, 8614 οὗἩ 10 ἸδΔηά, 
ἸΩΔΥ͂ 4180 Ὀ6 τοΐεττοα ἴο πο ψυ»]]ὰ Ὀθαβίβ ἰπἰτοὐσυσοὰ 
ἴῃ ΘΟΠΘΘΑΏΘΠΟΘ οὗ ἰΐ8 ἀοβοϊαϊίοη (ςἢ. ν. 17, χίν. 
16). -- Ἄγ, 18. ηαῖ 8. Πόσα βαϊ ἃ ἢλ8 ἴῃ ΤΟΘ] ΣΤΥ 88 
11|16 το ἀο ψῖῃ ΝΌΠι. χὶϊ!. 82 (οὔθοτγνο, πόνγανοῦ, 
ἴῃ πἴαϊοιηοπΐ οὗ πηοῦϊνα {ἢ 6 Γ6) ἃ5 τι 2 Κίπρβ 
᾿ϊ. 24 (ἃ πιεγα Ῥαγ συ} 6486). ΤΠ6 Ῥγοπιϊβοα 
Ἰαπὰ τνὰβ πϑῖ ΠΕ." ἐπ ἰἴβι] οὗ δϑυσὴ α κΚἰηά (Πεαυῦ. 
ΥἹ1. 7 9η., χὶ. 10 84.}, ποσ, νι πουΐ ρσίνίηρ ἃ ἰοτορὶὶ 
ΤΩΘΆΒΪΠ, ὁ8ὴ ΜῸ, ΜΠ Ηδηροῦ, υπάοτβίαπα ἃ 
τοΐοσοῃοθ ἴο 1ΐ8 Ἰτο Ὀεΐννθοη Αϑίδιῖς δπὰ 
Αἰτγίοδῃ ρβόνοτβ; Ὀΐ ὙΜδὲ ἰδ ἤΘΤΕ βαϊὰ ἴο {116 
ΤΠ ΟΌ ἰδὶ 5 οὗἁ [8186] (88 ὨΓΟν]ΟΌ ΒΥ, τοῦ. 12, οὗ (ῃ6 
ἰδῃηὰ) 15. ἀἰγοοίθα δραϊηδὲ ἴῃ:6 σϑρτοδοὴ, {})6 ΒΟ ΟῚ 
οὗ (6 Ὠοκλίδεη (γοτ. 1δ), σῆὸ ψοῦ]ὰ ἀγαν δὴ 
ἰπίοσοθοθ ἴσουθ!Ἠ ἰδ ἀεβοϊδοηῃ οὗ 86 οαρίϊα] 

ἀσαϊηβὶ ἰΐ8 ΠΟΙΥ ΟΠδγαοῖοῦ ὧδϑ ἐ818 Ἰαπὰ οὗ αἀἰνπα 
Ῥτγοιχΐθο. ΤὨΘ τοΐογοησα ἤοσο τηδᾶὰθ ἴο Νυχῃ. χἰϊὶ. 
ἈΠ) ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 τ ΐ8, ἐιαὶ ψμδῇ [Π6 δάνοσβαυοβ 88 
ΔΡΡΘΆΓΒ 88 8 Γοροῦ Ποη οὗ [π0 ΠΌΔΙ ον] ηρ᾽ Βρθθς 

οὗ ἔμο86 βρίθα (Π 30 Πῦϑὶς 71), τις πίονι 

ΤΌΠΟΥ Ὀτουρᾷῖ οὐΐ ΝΠ ΠΞῚ (οΟΙΏΡ. ὮθγΘ ΜΟΊ, 8); 

ἤσποΘ ἮΘΙΕ ΒΟΙΩΘΎαΙ ἴῃ [ἢ6 86η80 οὗ: [5786]. 
800] αν βίαγοα δι ΑΥ ἤζοπι 1, ποῖ ἤανὸ σΟΙῚ6 
ἰηΐο ἔπ Ἰαηά, ποῖ ἤανο ἴτοὰ οὐ {16 ἵἴταρ (Ὀϊτα- 
11:6) οὗὨἨ [6 Ῥτχοτωΐδβο. [ΤΑΙ : ὁ’ 8 οχθοσιηΐ- 
ὨΑΙΟΓ οὗ πιθὴ αὐ ἴπουὰ, πὰ δὴ τη ηαΐο τα] στηοίῃοι 
οὗ ΓᾺΥ ρῥθορὶο νναϑῦ που." ἨἩΧΥΝΈΚΒΝ. : “ἃ 5}}8]- ᾿ 
ἸΟΥΟΣ οἵ τηθη,᾿ δηὰ ““τηδκίης πΑῦΟἢΒ ([8γ86] δηᾶ 

Φυἀ4}}} οὨ 114 1668." ΗΠΖὶβς οὔδθεγνθθ : 30 [8 βαϊά 

οὗ ἃ τροῖμερ---ἰο Ὀσγίπρ ΟὨ] στο ἀεδὰ ἱπῖο [ἢ6 
ψ Σ]ά, οὐ ἴο Κὶ}} [δὴ αἰζοσπασάβ. Βαξΐ 18 1ϊ, πο, 
[π6 σῃ!]άγθη οὗ Ἃἢς Ἰ4η4, δηκὶ ποῖ ταϊμοῦ οἵ [}6 
ἱμ ΠΑ Ὀἰδηΐα, [πα΄ δΓ6 ΘΓ βμοίθῃ οὗ] Τῇ Ἰαπὰ 
8 ἀοβοϊδἤομ, δ΄ ΠΟῪ ΟἿΪΥῪ [ὉΓ μαϑύιγο (ΥοΣ. δ), 
ἘἈΣΠκ8 δηα βαΥβ ὑπ6 ϑυττοιηάϊης Βοαΐῃθη ἡγου]ά, 
[ἢ ορροβί[ἴοη ἴο ὑμπὶβ ἐλιογο νγ88 οτοῖν!ν βού [Ὁσῇ ἢ 
ἴὯ8006 οὐ ὐνδοη οἵ {6 ἰαμὰ αἰγοδὰν κἡηὰ 6 
ῬΘοΟΡΙἰπᾷ οἵ ἐὺ ψι}}} πο η, ἴο ψ]ιοπλ ὑπ6 οαἰ]6 (νοι. 
11) ὙΕΓΘ ΟὨ]Υ͂ ΔῈ διἰὐυποῖ ; 4180 ἴθ τευ] ἀΐηρ οἵ 
[η6 τυΐπβ, ἰὴ νίονγ, Βονονοσ, οἵὗἨ 116 οἰτ68 δοίη 
αραΐη ᾿ημ θα (νον. 10). Βυΐ ἴδπο βἰρῃῦ οἵ (ἢ 
ἀφβοϊαίίου οὗ {πΠ86 Ἰδπὰ ἰοοὶς {18 ζϑῆδσγαὶ ἴοστῃ ἴῃ 
[η6 τηῖϊπα δηὰ {πὸ πουτῃ οὗ [716 Ὠρδαίθα, {παῖ 
1}}18 Ῥτγοιηἶϑοὰ Ἰαπμαὰ Θοη δι π)98 ἔμ ο86 5110 τϑοοῖνθ 
ἰδ, δῃηὰ δβρϑοῖδ!ν (δαὶ ἰδ δὴ ὍΘ ΠΟ ῬΡΟΛΒΟΒΒΙΟΣ, 
ἴον ὑμεὶν ΟΠ] άγθη, ἀπ ΟΠ ΒΘΑΌΘΏΓΥ π0 ἴῃ μοτὶτ- 
8ης6. ΟὐμΩΡ. ὁ {Π18 ψηδὶ γγἃ8 βαϊα ἴῃ σϑίογθηοο 
ἴο [86 ὙΠ] Π]ΙΘΥΏΘΒΒ, ΝΌΙΩ, χὶν. 16; Ποαῖ. ἰχ. 28 : 
ἔχοά. χχχιϊ. 1284. (ΕΖοϊς. χχἹ). Τὸ ἐπϊ8 τοροαϊρὰ 
ΤΕΡΙΟΔΟΒΙΜ, ὙΠΟ Β 8 δὲ [6 88Π16 {1π|6 ἃ Τὸ- 
ῬΓΟΔΟἑηρ οὗ [Π6 πδιὴθ οὗ ϑβούδῃ 88 [86 ῥτο- 
Τηΐϊϑοῦ οὗ 1}0 Ἰαηὰ,---Θβρθοία!γ, βούγανοῦ, ἴο [86 
βοσομά μετ οἵ ἱζ (γϑγβ, 12, 18), {ἢ8 οὨ"Πἀ- 
1688, ἃ δία ἐπηθηΐ ᾿πητηρ ἰαίο ] γ, γοσ. 12, οχρ)αϊπο 
ράρροι ὈΥ: δῃᾷ ποὺ δι ἰο ἔδποι [0Σ δὴ ἰῃ- 
ΟΣ ἴΔΠΟΘ, ---νῸΓ. 14 [ΌΥΤῚΒ ἃ Ρ6Γ8]161, ν"}}}} χοροί ὶ- 

ὉΪΟΏ ΟἿΪΥῪ οὗὨ ἴῃ6 ῬΏὮΏΓΑΒΕ: ἰὼ ἀθνοῦῦ 60. ΤῊΘ 

Δ᾽ οταῦνα ρ, ΡΙΊοῚ ἰηδίοδά οὗ δ: . ““ἸΑΚίης 

ἴο βίι 26 (ἴο [4]]},᾿ οὗ [86 ΚΑΙ ἰ8 βἰρηὶ οδηῖ, 
ἴοσ ἰμππ8 18 Ὀτουχῃῦ ἰὸ υἱὸν Πα τ86 ποαΐμθη 
ϑίβηαροίπς οὗ χϑργοθοῃ 80 θη. ΓΟΙΥ ονου]οοϊκοά, 
Μηδ, ψ ὮΘη [86 Ῥτοπιβοα ἰδμα δὰ ὕο Ὀδ 5ροϊζοῃ 
οἵ, 5Ὠου] ἃ παν Ὅδθϑῃ βαϊὰ οὗ ἰΐ8β αδυηάδηοο διὰ 
ὈΘΘΌΓΥ, ΠΔΙΏΘΙΥ, πα΄ ὑΠΟΥΘΌΥ, ΟΥ̓ [88 τΐϑαεο οὗ 
105 ΓΟΒΟΙΌΘΒ, ἐξ λαά δὲδθη ἐδα οοοαδῖοπ οὐ ἴδγαεὶ᾽ 
δὶπ απ ἀοιυπίαϊ ; διὰ [18 4180 ἃ Ῥγδραγϊοη ἰ5 
ΔΙΤΟΔΑΥ͂ τηδ846 ἴογ ϑροδκίηρ οἵ, ἢγϑι, [86 ῥτοίδπίηρ, 
Δηα {6 {16 Βα Οὔ Ἱης οὗἨ (6 Ὠδῖηθ οἵ Φοϊιονδῇῃ 
ἰτοαϊοα οὗ ἰῃ [06 σουγβο οὗ 186 ομπαρίοσ. (ΚΕὶι: : 
ΔΓ τὍ86 ὀοπδιηιίηρ οὗ ἔθ ρορυϊαϊίου βίδηαβ 
σοῃῃοοίθα ΜΙ {6 βύαπι ὉΠ ρα, θα τὴ6 ΡΘΟΡ]6 
ΔΙῸ ἀενοηγεά ὈΥ [6 σΟὨΒΘΑΏΘΙΠΟΘΒ οὗὨ {οἷν 8118, 
ἐμαὶ 8, ὈῪ υάἀϊοίαὶ μα ΒιμΘηἴ8, βου} Υ, Ρ688:- 
Ιοησθ, δῃὰ νῦ,᾽ οἷο.) ΑμπὸΟὰ ἐμδδιθοὴ 88 ἰβγβοὶ 
ἷα. ὩΟῊ ἴο ῬΟβ8688 ἴδ6 ἰδηὰ δϑϊἀϊη ὶγ, ἤδθηοθ ἴῃ 

.νΐβ ἀοδοοπάδτιῖθ, δϑδὴ, “ὕὅο τρρκθ ΟὨ ] 1688, 8 

ΔΟΟΘΟΓΟΪΉΣΙΥ ποῖ τοροαϊεά, Τιΐδ ἀθεϊ 68 88 δοῃ)- 

Ρἰ οἰ εἸΥ 85 Ῥοββὶθ]ο δραίπαὶ ἐμ6 Θογί "θ᾽ (αἶβο 
ἀραϊησὶ ΗΠ ΣΙ ρ) ; π ]]6, ταοτθονθν, ὉΦὉ ἰΒ τοροαίοά 
ἷῃ νοῦ. 15 ψίτπουΐ Οοτγὶ ἰὰ ὑμ6 ΗΙΡὮ]. [Ηροηχεῖῦ. 
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υπιϊογβία "ἀβ [}16 δι ΣΟΙ π ρα ἰῃ [..6 Β6η86 οὗἉ [6 ΟΕΓ,, 
δὰ ον] ἀοΠἘἸΥ ἀπ (ῃ6 ἰηἤθθηοο οὗ Η ΖΒ 
ΑὈκυΓα ΟὈ]ΘΟἴΟ, 88 δ Ση ΥῚΠΩ “ὁ ὍΟ ΙΔ ΚΘ ὉΏΪ0Υ- 
ταηδῖθ ΕΝ 16. Ασοογάϊηρ ἴο δηοίμοῦ ὉΓΔἢ8- 
Ἰαϊίοι : ““δηὰ 1 ν1}} πὸ ἸΟΙΖῸΡ τ Κ [ἢ66 ΘΆΓ᾿ 
(ΚΕ:11)).-- Ἴογ8, 6, 8, 4. 

οι. 16-.38. Ῥγοϊαεπαδοι 4 ἰδε λαπιε 97 ὕυεϊουαὶ 
: ὃν 75γαοὶ (γοτβ. 1θ6-21), απαὰ δαπείβεαδίον αἵ 

ἐξ ὃν σοῤουαὴλ Πὶπιδοῖ (νοτβ. 22-- 88). 

γον. 16. Α πον σοπὶ οἵ Θοά, Ὀιυΐ, 48 γὸ Πᾶνα 
806 Ώ, ῬΓεραγοὰ ἴοσ ὈΥ̓͂ γῃηδί 88 μτεοθαθα (ΥΘΓΒ. 
14, 15).--- ον. 17 ':8 ΨΠῸ0. ἃ τοιγοθροοϊ ᾿ηἴο 
1:6 ΠΟΙΆ] ἰδίου οἵ ἴπ6 Ὠοτ86 οὗἉ [8Γδεὶ, ἴου ὑν ΠΙοἢ 
σοΡ. ἴδον. χυἱιὶ. 28; Νυ. χχχν. 84: Ὑ6Γ. 1]. 
7.. ἸΠμεὶν ὍΑΥ, ὑπΠῈ} ὙΑΙΚ, 88 ἴῃ6 δχργοϑϑίοη 
μοῦ ΟΣΒ οχρίδὶμβ (οἰ. χίὶν. 22, 28), ἂπά 
'ἘΜΌΒΣΞ ΤΟΠΘΟΙΒ 50}}} τόσο οἶθασ. 1717) (ἴτοῖι 

ΨῸ) 8: “ Το)]θοϊοη "᾿ Ξξ ̓ιΌΠΟΥΤΘΙΟΘ, ΔΌΟΤΩΣ ΠΑ ΙΟΉ, 

“ἢ. νἱ 19 8α. ; ἔποῃ : βϑρθσζϑέϊοῃ -ΞΞ ρυγὶ βοδ[οι, 
ΘΒΡΘΟ ΔΙ ἴἢ6 ΣΔΟΏΤΗΪΥ ΡυΓ βοδίίοη οὗ ἃ οϊηδῃ 
ὈΥ βαραγαίϊοι, ἰβϑὰο οἵ δ]οοὰ (1δν. χν.). ὅδβθϑῃ., 
οἢ ὕπο οὔδεὺ μαμὰ, ὀχ] η5 {116 Οσὰ ὈΥ͂ ““ἀΠ- 
ΟἰθαΠΠ 658, δ. 840 τποϊοϑ ἴβϑι16 οὐ Ὀ]οοή. 
(οπΡ. Ὀοβίάἀο68 188. ἰχὶν. δ [6]. Υεὖἴ ποῖ, ἸΙΟἾΤΟΨΟΙ, 
45 ἴ6 ““τηοϑῖ Ἰοαςβουηθ ὑποϊοδηποβα" {ΚΕ1)--- 
ῖ 8 ἴπ το ΤΥ ΤΠ6 παῦαγαὶ ῬϑΟυ ΠΥ οὗἨ ἸΟΙΏΔΗ 
--αῦ ἴῃ8 ΘΟ ΡΑΓΒΟΩ ἈΡΌΘΑΙΒ ἴο ὯὉθ υϑοὰ οἢ 
δροοουηῖ οὗ ἔπ Ὀ]οοά, 85. γϑὺ. 18 τπάῖζοῦ ΟὈΥΪΟΙΙΒ. 
Οοηοογηΐπρ [ἢ6 ὕἤδηϑε8. οὐ. Ηἰ ζ. [πὸ νοῦ. 17 
8 ὨΔὈϊζι4] 5ίαϊα ἴῃ [16 οὐ ΠΙΟὮ ἴπ6 δοίϊοῃ 
ἴῃ νοῦ, 18 Ὀγθακβ 'π. (ἢ. νἱὶ. 8.--ΟΠ. χχὶιὶ!. 8, 
6, χχχιϊὶ, 25.--- (τὴ ρ. οἡ ςοἢ, νἱ. 4 (οἰ. νἱϊ!. 10). 
“ΜυτᾶοΡ δηὰ ἰἀο] συ, π] ἢ τοίδγοησα ἴο {Πα ἢτεϊ 
σΟΤ δ ἀτηθηῦ οὗ ἴΠ6 ἤγδι 8 Ὁ]. ἀμὰ {Π6 ὅγϑι οὗ 
τὴ βοσομα " (ΗΈΕΝΟ5Τ1.).--- ον. 19. ΟἿ. χχίϊ. 18.--- 
ΟἿ. νἱΐ. 8, 8.---Ὑ7ογ. 20. ΤΉΏΘ δἰ ηριϊαῦ 18 Ἰηΐογ- 
Ρτεῖρὰ ὃν Ηεδηροῦ. οὗὨ 1116 ἔμπίθ βρόκϑῃ οὗ ἱπ ψυϑζσ. 
19, παηλεῖγ, {πὸ ποῖνγβ ([) οὗἉ 1ξ, ΔΙ ἱποιρὴ ἢ6 ρ0ὲ8 
ου αἰνίης [Π6 10]ονης απ : [06 δννβ σΆΠῚ6 δἵ 
ἴη βΑΙη6 {ΐπ|6 101 {ἢ οΠβοῖνοβ ; ὑΠΘΥ  γο [116 
οη δοάϊοια ᾿η 6] Πρόποθ. Κι] ππαάογείδηηβ ἰΐ ΤΊ ΟΤῸ 
ΒΠΠΘΪΨ 848 τοϑῃϊης [16 ἢοι86 οἵ βγαεὶ. Ηἱὑζίσ, 
ἯΚῸ ἔἶθ ἀποίοπε νϑιϑίοηϑ, τάδ {86 Ῥ] ταὶ, ν αἱ ἢ, 
Βούσονεσ, δου] Ὀ6 ἀοι]Υ ἁνοϊἀθὰ. αὶ Π6Ὺ 
{ΠΘΙ 8 λνοθ σα1ὴ6 0 ἴῃ6 ὨραίΠοη ἰβ τοροδίθα υ 
ΘΧΡΓοβϑοὰ ἴῃ ψηδὺ [Ὁ] ΟὟ, δηα Πδὲ [ῸΓ [06 ΤΟΥ 
ῬΌΓΡΟΒΕ οὗἨ οχρ δϊπίηρ ὑπ6 ἔαος ὑπογοσι ἢ ὁ0ῃ- 
ποοίο, [Π6 δοῖι8] ργοϊδηϑοῃ οἵ [116 πδπι6 οὗ [Π 8 
Τιογὰ ΌΥ 18Γ86]᾽5 Ῥγθβθηςσο ἴπθγθ. ΑΒ ἱπ {Ποῦ οσσῃ 
απ, 80 81]80 οὐδ οὗ 1. Τῆθ δῆὴθ οὗ ΜΥ 
ΠΟΙ ΠΘΕΒ ἰ8 Ὡοΐ ΒΙΠΡΥ: [ῖΠ6 ΒΟΙΪΥ͂ παη]0 οὗ 
Φομονδὴ, Ὀὰΐ [86 παΐηδ ἰὼ σὴ Ηΐ8 Πο]ΐπμ688. 15 
τηδηϊοθι, 8βὸ ἐπαῦ ΌΥ ἰζ τηδῃ πδπιο5 Ηἰβ ΠΟ] ἰη 688, 
δὰ ἤδποα [Π6 ΗοΪΥ Οοἀ Ηἰτηβε1. Τμθ ρτοΐδμπα- 
ἕο ἱ8 ἰταοθα ἤόῖηθ ἴο ἴπ6 οννβ 848 οτἱρί παίοτϑ, 
83 ΟΟΟΑΒΙΟΣ οὗ {πε βαγὶπρ ὙΠΟ [Ο]]ον 8 ; δπὰ 

ἤ6η06 ἴδ 18 βαϊὰ ἱπά θη τ} ὃ ἽΝ, 80 ἐδαΐ 

16 Βοδίμοῃ, ὙΠῸ ΟΟΓΙΑΪΗΪΥ δ͵ϑὸ ἀδβοοσαϊοὰ Π6 
ΠδΙηὴΘ οἵ Φθμονδὰ ἰῃ ὑποῖὶγ τοι, ἀγὸ γοῦ ποῖ 
Ἰοοκρὰ Ὡροὴ 88 ἴπθ ἀδββοσαίουβ οὗ ἐπθ πϑπιθ οὗ 
ΗΪδ8 Βοϊέτιθϑα, θὰ 6 ονβ [ΠΈΝΟΒΤ΄ : “ποῖ ὈΥ͂ 
ἀῃο ιν ἀοΐηρ, Εομι. 11. 24, θαῦ ὑγ ὑποῖγ βυ τίη ρ, 
Ὀεσαῦυδο ΠΟΥ παδὰ Ὀτουρηῦ οἡ ἴΠ6 [αἴ ὈΥ͂ ΤΠ6ῚΓ 
αρζῖνο ἀοβοθογαίίοη "7, 10, ΤΌτθουασ, πητορθηΐῦ- 
ἱπρὶν τοτλδηθὰ βἰ]θπὲ οοποεγηΐπρ ἐμοῖσ 85 ἀπά 
αυῖ. ΤΏΘΥ υδῖ σϑζὴθ ἘΠ Θγα ὑΠΟΥ͂ σδτηθ ; δηὰ 
ἢ ΓΒΘΙΡ ἱπιροηϊΐοποθ σαν ἔθογο ὑἢ6 ἱτηργοββίοη 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ἱγαγοὰ Ὀεδΐησβ, ἴῃ ἡ ἤοτη [ἢ6 ὈΪαπηθ τγδᾶϑ Ποῖ ἴο Ὀδ 
ϑουριῦ, Ὀὰπὺ ἱῃ ὑμεῖς αοὰ, 0 8 ροῦγουΐ 88 ἴῃ 
ΘοΟΙηραγίβοι τ [6 ροαΒ οὗ [πὰ ἢ ρα Π6π, ΟΥὁὨ ὑὩ- 
[Σ0 [Ὁ] ἴο Ηἰἷβ σβοβθη ρδορίο.---ἰὯ" 85 δὶβὸ 

Ὀδδη ἰηΐογρτοῖθα ἱπύοιτορα ΠΥ ]Υ ὉΥ γνασίοιϑ δχ-: 
ΡΟΒΙΤΟΣΒ. --τ ἸΔΣΎΝ 18. Δ5 ἸΠΠΟΝ 88 ὕο ΒΥ : δηὰ {πὸν 

δύ ΣΌΣ δα  ουὐἱὐ οὗ 76 ον ἢ 5 Ἰαπὰ ψὨϊοἢ Ης 
Βδὰ φτοηινίβοά ἴο ἰμθπη, σἤετα Ηδ ἀνοὶ]ῖ δπιοι; 
ἰπόπὶ ; 80 ἰδμαῖ ὑμεῖς Ὠανὶηρ βοη6 ταϊσηϊ Ὅς ἰγοὶ- 
ΟΔΙΪΥ Πο]ὰ 88 α νοϊθῃ ἀερατεηνο, Ξ γος 21]. 

ὉΠ 8: ἴο ΑΙ ΟΠΘ᾽ 8 861} ἰοροῖμοσ, ἴο Ὀθπὰ ΟΥ̓ΟΓ 

ὦν) ΔΏΥ ΟἿ6, ὅο ἱΠ0}1Π6 ΟὨ Θ᾽ 8 86] ἴο ΗΕἶτῃ; 6 η66: ἴο 

οοπηραϑδίοηδίε τα. [ΗΧΥΕΕΝ. ὙΓΟΏΡΙΥ : “δὰ ] 
ΒρΡαγθα ἴοσ ΜΥ͂ ΠΟΙΪΥ πδιηθ Β βαῖίζθ᾽᾿ ( β.) ΤΊς 

υἱχαῦΐο 15 οοηα8θ4. ΒΟΒΕΝΜ.: “1 Μ1}} ἔδῖκθ δῶσ 
ἴον ἰΐ, 80 τῇ 1Ὁ 5}14}} ηοΐ σοΙῃὴθ ἕο ἢδστη.᾿ [ἢ 185 
Βιτ Κρ ΟΧΡτοβϑίοη 8180 1168 βοιῃθί ῃἰῃβ ΤΏΟΓΕ 
δοῦϊνο ἰᾶπ : “10 ἢανα οοταραδβϑίοῃ " (Κ11ῈΕΡ.}), οΥΓ 
8ἃ8 ΠΠἸΡΝΟΒΤ.: “1 Βαὰ Ρἱὺν ἴον ΜΥ," 84.1]ὺ Ἂ Παῖ 
[Ο]1ονν8 βῆοννβ τ Πδΐ 18 οοηϊδί θα ἴῃ [ἢ18 μγορμοῖῖς 
ῬΓο οσὶῦο, 

γα, 92. ΤΊοτα 18 ἢγβῦ [86 ΔηΠοπςοΙη ηϊ, 
ψ ἢ ἢ 18 δὲ 16 β8πὴ6 {Ππ|6 Δῃ Ἔχρ δηδίϊοῃ οὗ ἴῃς 
ἀἰϊν᾽ηθ ΡἱΥ, 88. ΗΪ8 μἱδγιης οἵἨ ΠΙνΩδβοΙΓ ἴπ Πᾶσ- 
ΤΟΥ͂ ΜῈ ΗἾ5 ΠΟ 1688, ἰῃ Βπογί, 48 ἃ ΠΟΙΥ͂ ἴον, -- 
80 ΟΧρίδιδιῖοη Ἡ Ώ]Οἢ συ ΟΥ̓ ον τυ ληρ Ροβϑὶ ὈΪ6 
ἢ θη. ΤῸ βο]}-οχβίθηϊ τηλ οϑῖ οὗ {Π6 
ΗοΙγ πε οἵ β᾽μ6], ὴοΟ βίιηἀβ ἴῃ πϑεᾶ οὗ πὸ 

ΟἾΒ, ΒΑΥ͂Β: ὈΞΟΡῸΡ νῷ (Πειῖ. ἰχ. 6). ΝαΣΊμοῦ 

ἴῃ ἴθταθ}᾽5 γἱτίιιθ, ποῦ γοῦ ἴὴ ΝΒ ΤῊ]ΒΟΙΎ, 8 1ὮΘΓΟ 
ΠΟΥ͂ ΔΩΥ͂ βτουπὰ ἴον 96 ον ἴο δοῖ. [53τ86] ἢλμ8 
10. 4υα] Ποδίϊοη Ὑ]Πδίο νοῦ. -- ΠΡ} τ) δὲν ὩΆΤΉΟΪν, 

20] ιἰο,---ἰὨτι δροϊζοῃ ἀΡθο] αἴθ] γ, ἀδηοίην {1πὰ 
Ῥῦτο δοίϊϊοῃ, πὲ 88 8 Βρθοΐδ!]} δα 0]. ἤρα. 

Ηε ἄοεβ ἱΐ, ΒΟΥΟΥΟΣ, [ὉΓ ΠΊΟΥΥ δπὰ ΒΟΠΟῸΣ ἴο (, 
εἰαξ. σογατ.}) ἨΪΐδ ΠδΤΩΘ.--- ον, 28. ΤῊΣ ““ δοξηρσ 
οὗ Φεβονδὴ 18 ὀχργοβϑοά δαπαὰ Βόσα δηθοιηοθα 68 ἃ 
ΒΟ γηρ, ὁ.6. οὗ ΜΥ ὨΟΪΪπ688 88 Ὄχργοϑϑοα ἴῃ 
ΜΥ πδῖηθ, βοουγίηρ ἀὰ6 μεσ ἴο ἰΐ, 8ο ἴαΐξ [1 
8}.8}} τοῦ Αἰ ΠΙΡῚΥ͂ Ὀ6 παπιϑαὰ ἃ8 π8η16, Ὀυϊ οὐ ΠΥ 
ΟΧΡου οῃοθὰ 88 ἴδοῖ. ἴῃ 18 Ὀδὶηρ 86 πᾶζὴδ οἵ 
ΗἸ8. ΒΟ] Π 688 1168 [Π6 ΠΘΟΘΒΔΙ ΤΥ, τ ΘΠ Τπ6 Ῥϑορὶο 
ὙΠῸ 68 ἰΠ8 Ὡδιὴθ αοα ἀο ποῖ ΒΑ Εν τὸ, Ὀσὲ 
ΟἹ ἴδ ΟΘΟΠΊΓΑΤΥ ΟἾΥ σΟΠΕ ΤΙ Ὀαἴδ ΘΥΟΓΥΜὮΘΙΟ ἴο 
[8 Ῥτοίδηδιίίοη, ὑμαῖ 16 πη «6ῃον ἢ ΒΒ ου ἀ ἴα κο ἔπι 
μπᾶ ἴῃ βαῃοῦ βοδίοῃ οὗ ΗΙἾβ ἤᾶπιὲ δ ΠΘΥΘΌΥ 

οἵ Ηἰπιβοὶῦ (Ὁ 9713). --- δι Ί8.. ὑοροῦδον πὶτμ τὰ 
[(ΟἸ]ονείπας ὈΟΓΤ, πιδῖκοβ οὈθογνΆθ]6 ἐπε ἰπθοῖΐνε 

ον 

Ρ»ΤΔΠΔΘΙΓ 88 ΜῊῚ1 28 [ἴῃ οἵπηηϊροΐθποες ψΠΊΟὮ ΔΥῸ 
ΔΌΪ6 ἴο Βοοῦτο ἀ06 ΤορΆΓα [ὉΣ ὉΠοτΉΒο] ν68 (  οδἢ}. νἱὶ. 
9; Μαὶ]. 1. 11. Τα χα εν ίο ΜῈ] οχρϑεῖ: 
““Βαΐοτθ ἐμοὲὶρ (ἰπηϑἰθαὰ οἵ: ὉΓΘ γΟΌΤ) ἜΥ68,᾿ 
ΜὮΟἢ τοϑαϊηρ 18 δἰτηοσῖ Ὀπὶνα μτγείοστοά, 
Πεῦβεν Α͵80 δοκηονυϊοᾶ Ὀυὶ ἐπάρ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 
[06 ἱπουρᾷΐ οὗ {86 τηδηϊξοϑὺ 8] γαῖ Ὀειίοσ οχ- 
Ἡρκο: ἴῃ [ἢο86 Ἰτητηθα δύο Υ σοποοτηθᾶ. ΤΉΘΘο, 
ΟΥ̓́ΘΥΟΙ, 416 ποῦ ἐδα ὅονβ, Ὀθοδῦθα ΤΏΘΥ πανα 

ὈΡΒ61 [6 ταΐβοσυ (Τοῦ χίχ, 27), Ὀπὶ [6 Βολξιθῃ 
ἃ8 Βροοΐδίοτβ οὗ [16 ῥγοίαπαϊϊοη οἵ ἴμ6 ἀΐνϊης 
ὨΆΤῚΘ ὉΥ {86 Ψ6})78 (οἢ, χχ. 41, χχυ. 25. Το 
ονβ᾽ Ῥετύ ἴἢ [110 τηαύζου 18 δι θῆς  ΘΠΕΥ ὀχργουθοὰ 
ὉΥ Ὧ52 (ἢ γοῦῦ ῬΕΓΒΟΠΒ). 

[“ΤΉ Ἔχργοδδίοη : “ΜΉΘΩ 1 ΒΑ ΠΟ Ὗ Νγβ οὶ] ἴῃ 
ἹΏΟΓΘΙΥ οὗ πτοϊοποὰ, απίογϊαπαΐο, ἀροονοα, Ὀ6- ἰγοὰ ὈΘΙΌΓΘ ὙΟῸΣ ΘΟΥ̓́ΕΒ,᾿ [ὉΓ ΨΈΪΟΝ ΤΩΔΗΥ ΟΣ [106] 
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δυϊπογίεϊεα, ὈοΌἢ δηοϊσηΐ δηα τηοάθχῃ, νου] 8ὺὉ- 
βιϊταῖο “ Ὀεΐογο ὑπο ῖγ ΘΥθβ,᾿ δι, Υ, ἰἢο86 οἵ ἴ}6 
Βοδ 6 η--- 18 ΘΧΡΓΘδδίοη ογοαῦθϑ πὸ αἰ ΠΟ] ΤΥ ἴο ἃ 
ῬΟΥΒΟΩ ὙΠῸ θη ὗδΥ5 ὑπΠΟΤΟΌΘὮΪΥ ἰηΐο ἴθ τροτῦ οὗ 
ὯἸἸ6 μαδβαρθ. Εν ἰΐ ροϊηϊδ ἴο {80 ἴδοϊ (μαὺ [σταε], 
45 νὺ2}} 88 [6 ποδίμοη, ποοάρὰ [06 τηδηϊίοβίδἝ 0. 
ἴῃ 4ιορίίοη οἵ Φοιονδ β τ δοῦϑπο88. [1 πιυβὶ 
Ὅδθ ἀοῃα ἢγβὲ Ὀοίογο ἘΠ6 δΥ68 οὗ {0 Ρ60}]6, ψῇο 
ὌΥ ἐδμεὶν ΤΡΡΙΒΤΕΤ δὰ ]Ἰοβὶ σφι οἵ αοα᾽Β τϑαὶ 
ς ἴϑγ; διὰ πη Μμδὶ 8 8005 ὈΥ {δ θ 1 
ἐχρογ ΠΠΘ ἢ Ά}}} ἩΟΌΪα 4190 Ὀ6 866} τοθιξινοὶυ ὈῪ 
πὸ Βοαῖμοη ψῖο ἀνοὶῦ ἀτουαηά. Τῆΐβ ὑπνοιοὶα 

τίοῃ οὗ αοἀ᾽ 5 ΟΠαγδοῦεν 15 4180 Ὀσουρῃῦ οὐἱ 
ἸῺ ΟἿΠΟΥ Ραββαρὲδ οὗ ΟΌΓ ΡῥΙῸΡἢοῖ ; 88 ἴῃ οἢ. χχ. 
41, 42: "Απὰ 1 ν1}} Ὀ6 βαῃο πο ἴῃ γοῦ Ὀδέοτο 
[Π6 οΥ̓Ὸ5 οὗ [δ Πποδίμϑῃ, δὰ γ8 8}}4}} Κηον ἰπας 
Ι δὴ δϑβονδῃ. ᾿᾿---ΕΑΙΆΒΑΙΕΝ 

γον. 24. ΤῊο ἤἥτβὲ ἰὨΐηρ ἴῃ (18. 861-ϑ5 ποι  ἤο8- 
Ὠου οὗἁ ὕομονδὴ 18 δὴ δοῖ οἵ ροῦν, Ὑὶσἢ μαΐϑ δὴ 
οῃὰ ἴο ἴδο ουϊτγατα οοοδδίοη ἴοΣ [16 ΒΔ. ΤΠ πὶ ΥΟΥ. 
20, δηὰ ἴο ἴΠ6 δοίτιδὶ ργοίβηδτοη οἵ 206 πδπὶθ οὗ 
Ηΐα Βο] 685 διηοηρ [86 Ὠεαίμϑηῃ (οἢ. χί. 17, ΧΧ. 
84, 41).--- κε". 26. ΤῊ πεχὺ ἰδίηρ, ἴο ψϊς ἢ [86 
ἤγϑϊς ΟἿΪΥ δυῦθογνοδ, 8 [6 ΓΑΒ ὉΡ οἵ [δ8τ86] 
ἸὨΜΆΣΑΪΥ ἴο ἃ ΒΟΙΪΥ πδίίοῃ, 80 μὲ 5 (νϑῦ. 28) 

αἰσηῇε5 : ἐπ ἔΠΘΣΩ, 48 176}} δὴ : ΟἹ. ἴμοσζω ; ὑπιΐβ, ἴοο, 
}8 8 οι ρας ηρ, γεα, [πὸ τηοοῦ τα Ὑ ἰοσίἢ- 
νυξίηρ οἵ μόνον, Ὀθοα 886 τοῦ ρ ἢ ἴῃ [6 οοτο οὗ 
ἴπ8 πδίϊοηδὶ 116, [ἢ νον. 24, ]δγ εἶδ) Ποαξίοη 
δείογα ἰδὲ Λεξαϊδιεη ; ἴῃ νου. 2δὅ, ]οταεί᾽ α ϑαποί εα- 
ἐΐον ἐπ λὲ αϑ αἶδο απιονς ἰλ6 λεαίλεδη.--- ΤῈ 6 
“ὁ ΞΡ ΠΚΊηρ, 88 ἰδ νν1}} Ὅ6 ἴῃ τοϑροοῦ ἴο ἃ δ ΟΣ 
116 ΟἿΪΥ ἱππιαί ΔῸ]6 πιοίποὰ οἵ ]ιβίτα οη, 80, 
ΙΔΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, ἴτγοιῃ ἴδ οἰθδὴ ψϑίϑσ (νυ ἡ ΠΣ ὩΣ 

ολπηοΐ Ὁ Ξε 7) 2) ἰῦ ἐδηποῦ ἴῃ [86 1εαβῦ ροϊπί 

ἴο 6 τἱΐο τὶ ἢ {6 48ῃ|68, ΝΌμ. χὶχ. (ΗΠ ἘΝΟ65Τ.); 
τ τοῦ] ὃὉ6 ρτγοίθυβ]θ, σΐῃ Ηἄνογι., ἴο (πη κΚ οἵ 
Ναπι. υἱϊϊ. 7 8δᾳ., δαΐ ΓΝΌΣ Ὁ λοτο αἷἰϑὸ ἰβ 

δβοτηϑιίηρ αἰ δτοπὶ ἔτοιῃ σιἢδὺ οἷθδα ψαίοσ οχ- 
ΡΓοδϑ68 ποῖ. Τὴ ]Ἰαϊῖον 18 Τηθδηῦ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἴὸ 
δΥτ ὈΟΪχο [89 ἰάοα οἵ ρυγίβοδίίοι, δὰ βρϑοὶβ]]}ῦ 
ἴτοιὰα 81] οἷο, [86 Ὡ3) ο οἵ 1Π6 Ρδορὶο, ψἈ ἢ, 

ἹΓ ποῖ αἰτθοῦ Υ οχρ]αϊποᾶ, 18 γοὶ ]υδίταϊδὰ ὉγῪ 

ὈΣΆ; 186 ““ δρεὶπκ]ηρ,᾿"" ἀχαὶπ (οοταρ. Εχοά. 

Χχὶν.), ἰ8 ἀου [1688 τηδδηῦ ἴο β' ΖὨΣΥ ἢ δοῖ οἴ ΘΟ 86- 
ογαίΐοη. Βθοδι96 Βδοσ] 614] Ὀ]οοὰ 18 ποῦ θη Ποηρὰ 
Βογα, Ὀαΐ δο ἢ ΘΠ ΡΠ Α518 18 ]αἃ οἢ 6]6 8} Μαΐου, 
ἴηο Ὀδεὶ Κηονγῃ τηθ8ὴ8 οὗὁ ρμυχ βοδίίοῃ, δηὰ 4180 
[86 τηοδὺ δι} {816 ζ0Γ δἰδί ἢ8 Ὑ}10 ἢ ΒΟΥ ΟὈΓΜΆΓΑ]Υ, 
ἯΘ ΔΙῸ 88 1{{{16 δὲ ΠΟΥ ἴο προτγὶ τ ουΐ [Δ ΠΟΥ 
τηραϊδιίοη---αα Πδηρεῖ. αἰζοιιρὶβ πάθοι οἰϊαϊίου οἵ 
194. 1111, 11, 11, 15--ἰ ΄ ἮΝ ον Τοδίδιηθηϊ ἰἀθ88 ἰμὺο 
ΟὟ σμδρίδν 88 ἰηΐο οἷ. χὶ 19 84ᾳ. (ϑεθ (ὉΠ). 
ἴπθγ6). Νοιϊΐμοῦ ἀοθβ 8. 11. ουϊποϊ6 Ὑὐ ἢ ΟἿΓ 
Ῥᾶββαβθ. ΤῺΘ ἱπητηθαϊαίθ βθΏβ6 οἱὨἨ ΟἿἿΡ ΥΘΓδΒα ἴδ: 
ΤΠλαὲ “Ψεολουαΐ, ἰεααίδ δακῖ ]δγαοί ἔγοπι εαὶΐο ἐμίο 
ἐλεὶν οιση ἰαπα, απὰ σοπϑοογαίεδ ἐλέει ἰδέτε ἰο δὲ ἃ 
Ῥρορίο, δίπεε ἰλε ριιπίυλπιδηξ, δο ολπαγασίεγιδίλο ΛΟΥ͂ 
ἐλε δὶ ἰλαὲ οοταδιοπεά ἐξ, ἰδ δῆλοιοη ἐο δὲ γτεπιουοά 
δὴ ἐᾶε ὀγπσὶπρ  ἐλοηι ἀσαϊῃ ἵπΐο ἐξλοὶν' οὐση ἰαπά; 
ἐκε )οτγριὶϑεπεδα οΓ δἰη ἐλπετοὺμ αἰγεαάψ ρνοοίαϊπιοώ 
αἱ σποε εὐἴπςεδ απῷ τιαπὶ οδί8 ἐ(ϑε{7 αϑ ρυτί βοαξίοι 
ΟΥ̓ ἐλε γεορίε, απαὶ ἐδ ρεορίες (48 ἴῃ Ροϊηῦ οὗἉ δοὶ 
τοοῖκ ρίδοο αἴϊοσ [16 6χ}]6) ρμιώ ὙΠ ἐλεῖν οἷά 
6, ἐδρεοαϊῃ ἐλεὶγ ἰὠοίαίγψ (οὮ. χὶ. 18, χυῖ!. 81). 
ΤἸΔΙΏΥ ποῖ πὶ πουῦΐ ϑότηα στοῦπα ἢδ8 ΑδυρδΠ 6] 

τοίοττοα Ὀδοῖς [0 [26 σοΟΙΏΡΑΣΊϑο οὗ [Π6 886 οὗ 
Ὀ]οοά υδοὰ ἴῃ τοῦ. 17.---β ἴο ΒΟῪ υεσ. 26 ἰ8 ἴο 

8. ᾿ἰκαλίεὶ,-- ὙΠ. 51} ἔπ 

196 απἀοτγαίοοά, ΘΟΠΡ. οα οἷ. χί. 19. [Ιπδίοδὰ οἵ 

[86 ποῸῖν μοασῦ ἤθγο, Ἵπι Ὁ 8. τηϑῃηςτοηοα ἰποΓο, 
γ᾽ δα ΟὨΪΥ͂ [86 “ΠΟῪ ΒΡ ΣΙ "18 ΒΡΟΚδη οὗ; ΨἘ1]6 

ἢδῖθ ὈΟΪᾺ Ὠθατ δηὰ δρίτὶΐ (18 οἢ. χυϊἱ, 81) 
ἂΡ 8ἃ8 που, ὙΒΟΙΘΌΥ [ῃ6 τα] ρσίοιιΒ ΠΙΟΓᾺΪ 
ΤΟΟΠΘΓΔΙΟΣ οὗ [η6 Ὡδίοη, ἃ ἠδίϊομαὶ γεϑίογα οι), 
ἷἱδ ρ ἱῃ Ρ τ. “1 85. ΥΟΥΥῪ σομβοηδηΐ ἴο 
[86 ῬΓΙΘΘΌΥ οΠαγϑοΐου ἴο ῬΟΓΤΑΥ [Π6 ΠΟ ΟΟΙΏ- 
ΤΑΌΒΙΓΥ 88 ἃ {ΠΥ ΒΡ  Υ]}8}}070 ραγοα Ὀαπὰ οἵ 
[ον ῦθ8 ΟΥἩ Ῥτίοδβίβ, 188. ἰχὶ. 6 ̓" (Ηἄνξεν. ἢ). -ν ον. 
27. ϑἰπος Φοβονδδβ ϑρί τιν ἰβ ρυΐ Ὡ533 3. 8πὰ ὙΠ 
1.9 ἰ8 Ὀτουχῆϊ ἴο {πὴ 5τ86}᾽8 σΟὨ ΟΤΤΩΪΥ 
ἴο ἰαν ἰῇ ψαὶκ πὰ Ὠοῃοϑὶν οἵ ἀθαϊΐηρ σεϊαγη 
δραΐη, ἐμπογοίοσα [6 “ΠΟῪ Βρὶ τὴν" οὗ νοῖ. 26 ἰδ 
ὈΙΙΣΛΔΤΥ ἴο Ὅ6 ππῃάουβίοοα 88 δ ἀϊνίηθ βρί τ τα] 

{π|8ε Ὀδοὶς ἴο [6 ἰὰνν οὗ Φοβονδὴ (ςἢ. χὶ. 20). 
--ν ον. 28. ΒΥ ἴμ6 ἀν  Π]ΠἸπρ ἰὴ πο Ἰαπά, εἴα. ([Π16 
“ὙΠΟ ΑἹ] οὗ οἹὰ αἰ 8 ᾽)), γγθ ἃΓὸ τοϊηϊηθὶ οἵ 1} 68 
α]οβο οὗ οἰ. χχχῖὶν. Ἰοΐοι ἢ Πόσο Ἰοοῖκβ [ογν δὰ 
88 ἴατ' 88 [6 ““Ἰαϑὺ ὮΠ168,᾿ βίησο ἀοἀ ν1}} ραῦϊ Ὁ 
ουῦ οὗ 186 ψἘο]6 ποῦ] Ἧϊ ῬΘΟΡ]Ο, γἘὸ ἃγὸ 8.}}} 
βοδίϊετοά ἴῃ ἃ αΧυϊν6 αἸοτοΩΣ ΙΏΔΉΠΟΙ δηὰ [ὩΓ 
ΟΣ ἴῃ [ἢ6 ΜΟΙ], δπὰ ν1}} ρ]δοθ ἔβϑιῃ ἴῃ [116 
ΠΘΑΥΘΩΪΥ͂ Οδηδδη, ἔγοθ 1 ΆΘιὴ αὐδοϊαίοῖν ἴτοτῃ δὶ 
(Υ6Σ, 2δ), Δη4 88 ἈὈδΟΪΐΘΙΥ τέηον ὑποῦλὶ ἱμΤΆΡΪΥ 
(γε γ. 26), ἀῃἃ ὈΥ ὈοΪῈ δοῖὶϑ 88 δΌβο [6] } βα ποι ἔν 
ὕδοπι (νον. 27).} Οὐπιρ. [μον. χχυ. 18, χχυὶ. 12. 

γον. 29. ΣΡ ΠῚ 185 ΌὉΥ δηἰεὶραϊοῃ ππάετγ- 

δἰοοα Μοβαϊδηίογ (Μαῖί. 1. 21) ὈΥ τῃοβθ 16- 
δβοϊ γεὰ ἴο δυὰ ἴδ86 Νον Τεβίδιηθηῦ ογο δαϊιξὲα ἴῃ 
ἘΖοκίεὶ, ἱπιογργοῦθὰ οὗ ἴθ ἀϊνίηθ ργοϊθοῦοη (ςἢ. 
ΧΧχίν. 22), ΟΥ, ὈΥ̓͂ ὟΔΥ οἵ αἰ πο ΠΟ. ἔγοτῃ ὙῈΓ. 
25, τοϊοιτοὰ ἴο 186 ΘΟΏΒΘΑΌΘΏΘΕΒ οὗ {16 ἀρ] πο ἷ8 
οὗ ἴβγβθ]ὶ. ΤΤῃδ ΘΧΡΓΘΒΒ1ΟΙ) ΤΑΙΟΥ Β.ΠῚΒ ὮΡ {6 
[ογεροίην, ἴοι τεραγάθὰ [ες Ῥθορὶβ, ν᾿ 16 πον, 
ΒᾺ Ὀ]οἰποα ἴο γϑὺῦ. 28, ἃ ὕγϑ: 81 100 18 τηδᾶθ ἴο 6 
Ϊαπά. 716οἰαίγῳ αἰδαρρεαγϑ, απὰ ἐδι6 ργοπιΐδο8 σοη- 
ἑεγπὶηρ ἐλε ἰαπαὰ ατὰ ζει εά, «Ὰ. χχχῖν. 29. 
(ΤΊ ορροκίΐε, δ μου ἴῃ [86 βαηθ ἔρυτο, νὲ 
ἤπά ἴῃ 2 Κίηρβ υἱξϊ. 1.)---τΚ τ. 80. ΟἸ. χχχῖν. 27, 
29.--Ν ἐγ. 81. ΟἸ. χχ. 48; σογρ. οἢ οἷ. ΥἹἱ. 9. 
ΤῊ δη- Βα θη ΔΌΒΟΙΤΘΙΟΘ δηὰ Ἰοαίΐρ ὈΘΟΔΠῚΘ 
ὨΔΌΟΠΑΙ, απὰ 80}}} βρθακβ οι οἵ ἰΐ8 αἰϑίοτίεα 
Ῥἱοἰβπχ 1 ΡΒατβαῖβαι. [{Ὃ{}|6 ρΌΒμοὶ ογάϑυ οἵ 
Βα] ναἰΐϊοῃ ὑσογὸ ἴο "8 βου ρῇῃΐ ἴῃ ΚΓ, 25 84., ὕπθη 6 
ποι] τ ΠΥ Ἔχρθοῦ ἰο ἤπα ΠΕΓΘ ἸΟΥ͂ ἰὰ ἴπ ΗΟΪΥ 
ΟΒοβὲ (1μον. χχνὶ. 40).--- Ἴ ὁγ. 82. (ΟἸΏΡ. ὁπ. ΜΕΥ. 
22, ---Τηεῦ [ῃ15 δοπρ οὗ Φεμοναῖ, ἱστεβρθοῖνγε οἵ 
ὉΠ τη, 18. 8.1}} 80 ῬΑΣΓΟΌΪΑΥΙΥ μ]δοορα Ὀθίοτο δηὰ 
Ἰμου]οαῖθα οὐ [ἢ6πὶ, 18, ΠΟανΟΣ, ὈΥ͂ ΠΟ ΙΏ268}8 
ἀοεϊ χυδὰ ἰο ᾿ἰοανα {Π6 76 .γ18 υηάϊδιιγρθα, 88 1 ΓΠΕΥῪ 
τη ιιῦ ΒΙΤΆΡΙῪ ναὶ ἴῸγ 186 Φηΐηρ8 τ 116})} που]ά 
σΟ.6 ὍΡΟΙ; ΤΠοτὴ ἀηὰ ὨΔρρϑη ἴο ἔδοπι ; Ὀυΐ 88 1δ6 
Ιονα οἵ ἀοάἄ, σψιτλουΐ ψοστηΐηο58 ἀσβοσυΐης ἰδ, 06 Γ- 
ΤΆΪΏΪΥ ΘΧΟΪ 658 ΔΩΥ τηοτῖῖ οἢ {86 Ῥαγύ οἵ τηδῃ, γοῦ 
8Βῃοι]α 80 το ἢ 116 ΠΟΙ ἀν ΚΘ ἢ ἴο Γοσορίοι δηι 
ἴονο ἰῃ τοΐαγῃ, 80 ἴθογα 18 αἰζαοποὰ ἴο [86 ῬΓΟΙἾδ6 
Ἰοσα ἴππ ἱπιρογαῦνα, τοροαῖθα τ ἢ δα [0.4] θη- 
ἈΠΕ ἴῃ τεϊδοη ἴο 1[}6 ἴδιηῖγ, ἴ86 ΒουΒΕ ΒΟ] ἀ οὗ 
516. 
γεν. 38. δεν. 28.---Αἰἱσὶς ὑταῃβ]αίθβ "ἘΦ ΤῊ : 

ἤρθη 1 αραΐῃ δγοοῖ [6 οΟΥΓ165,᾿ τηᾶῖχὸ Τὰ θη) ἴο 
δἰὺ ἰηϑύδαα οὗ ᾿γἱης, βῖίποθ 6 ἀδηΐθβ ὑπαὶ ἰΐ ΘΥ̓ΟΥ 
(188. Ἰῖν. 8) δἰ ψηΣῆἔθβ.: “ὁ ἴο τἸηδῖκὸ ἱπῃδ ρα." 80 
αἶβδο Ηδηβίθη ὈΘΓΩ ΔΙ ΤΑΥ͂: “ δἰζ,᾽ ἴῃ οοηΐγαδῦ ἴο: 
116 ῥγοβίγαϊθ, δμὰ ἤθγο: ὁ’ ΟΔ 186 ἴο δἰ ζ.᾿ ΟΘΒ6ΘΏΪ18, 
Ἐπα]α, εἴσ., οὐκ ἔδθ οἶδες δαηᾶ, δυρροτί [δ 
οϑαβαῦννα δἰ χη βοαίοη, 88: 0 ἐδ86 {πδ΄ ΟΠ6 δἷΐ, 
ἀν 61}} ἐμογοίη, ἴο τῆλ ἱπμδνίϊοὰ. ἘΒΙΙ, : τα κα 
βἰοοκΚοὰ χ 1} ἱηΒΔὈἰ ἐδηῖβ. --- ον. 84. ὙοΥ. 9.-- ΟἿ. 
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ΧΧχΧΥ. 8, νἱ. 14.---ΟἸ. ν. 14.--- (.ὥΧΖἷ ογ. 8ὅ. ὙὝἼΝ ἅτα 

1μο856. ἱπι νἱἀπα!χεά ἔτοπι 34} 553, σεῦ. 84. 

οἵϑα ΟἾΪΥ ΘΓ, ΞΞ Ἔ ΡΝ εδαῖ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴθι.) 

Οὔβοσγο ὅπ δη δ μαβὶβ ἴο οἢ. χχχν. 12, 9, δὰ 
[Π6 ῬγοῦΔΌΪ6 4] υδίοι ᾿ῃ Εάρα ἴο άοιῃ (οἢ. χχχί. 
8, 9; ὅδη. χὶϊ!. 10 ; 88. ᾿]. 8. ; 506] 11, 8). ΕἼΟΙΏ 
1818. Δ:] ρου σ8) ἸΑΥ͂ οἵ ΒβΒρϑακίηρ, Ηθηρθϑίβη Ὁ6 
780} γ. το͵θοῖβ ᾿ε Ἰάθρα οὗ “" ὑἷρ ΠΡΌ ΟΝ ο 
(ἰδηδδὴ ἴο 8 ΤΘΔ]ΪΥ Ῥαγαά βαὶς σΖΙοΥΥ."--- ΕΑ : 
“« βου ἢ, νγ6}} ΣΉ εα» ἩΣπστς “6 ἱ[ [οσ(ϊ- 
βοὰ ;᾽" ὙΒΟΤΟΔΒ ἃ Οἱἵγ 6086 Μ8]] ἰ8 ὈΓΟΐ ἢ 1168 ΟὮ 
16 στουπμὰ. Ασοογαϊηρ ἤυ δποῖθου ὑγϑῃϑ] τοι, 
δαί οἵ (8ὸ ᾿ῃ ΔὈἰ ΑΠΊ8, ΤΟ [66] ἐμποτη Βα] νι 5 56 6, 
Ὀτγοϊζαοίοα [Βογοΐἢ 88 πῃ ἔοσγίτοβϑβοϑ. (ΟΡ. οἡ ΟἿ. 
ΧΧΧΚΤΙ, 11.) νον, 86. ΤΊῈ μοαίμοῃ Ὀγουρῃῦ ἴῃ 
85 ἸΘΙ͂Σ (““ἴΠ6 τουημηαπὶ οὗ ἴπ6 Ὠοεϊῃθη,᾽" νοῦ, 8) 
ἃτο, ΟΠ ἴΠ|6 ΘΟΠΊΤΑΓΥ, τη8646 ᾿ςποἢ ΟΠΪΥ ὉΥ͂ {πῸ 
λυάρσηχοπῖβ ὑμπαῦ πάνθ ραβϑθά οὐὸσ ὕδϑω, Ἰυὰῦ Ὀγ 
5. Γοβἐϊτυϑίοη. Οοτηρ. οἢ. χΥϊ. 24. --- ἐγ. 87. 

ΟΝ. χὶν. 8 (1 ὅδπι, χχνῆ!, 6, 7). Οπ ὩπΡ Ἴῃ», 
ΟΡ. ὁ ὑπὸ ορροβὶῦθ, [86 γϊδῃγ δὶ "ν᾽ (νετβ. 

39, 22).--- 6 ἸδΔῃα ----ὐσ.}}, τὸ 8.6 ἀρεῖ ἴῃ ἰδ, Ὀαϊ 
ὙΒΟτΟ ἅτ ἴὴ6 Ρθορ]οῖ ΤᾺ ᾳαυεβιίίοη Φοδονδῖὶι 

Μ1Π ΔΗΒΎΤΟΙ ὈΥ δοῖιδ] (πἰῃ) ἰπογθαϑα (νοῦ. 10 

8η.), πὰ ἰδαὶ δ ν11]] βῆονγ ὑΠ6πὶ 88 ἃ Βοοὶς (οἢ. 
χχχίν. ; Μίολὰ ἢ, 12. [ὙΏ1|6 Ηἰζί, {8 Κ68 
ὈἽΝ 845 ἴῃ δρροβιτίοη ἰὸ ΩΝ (61, [ἢ 8 ΠΙΘΠ, 88 

ἃ ἤοοῖ), Κ]οξοϊ ἢ ὑταηβ]αἴθβ ἱποουτοοῦν : “ὑπαὶ 
ὍΠΟΥ Ὀοοδτηδ {πὸ ΠΟΟΚ οἵ τηδη πὰ." Πάνογηϊοκ 
αοἰγὸβ βοοβανῖ ἴογ [Π6 ματι οθ] τ Υ στοαὶ ἰπόγθαβα οἵ 
ἤοοκθ οἵ β5ῆθερ. ((οτρ. 4180 οἷ. χχχίν, 851.) 
1λυῖ ν)ιαῖ γεν. 88 βαᾶγβ ὁ (118 18 τηοτα βἰσηϊοδηί. 
ΑΟΟΟΡ Ωρ ἴο ΠοηρβῦθθοτΩ, [Ογπα] τηοηιίοιλ 18 
816 οὗἨἁ {πὸ [οΒΌ1 0 418 1 ροηδγαὶ, θα [6 σΟμμθΟ- 
ἰΐοη (48 Μασ χν. 6) ροϊηϊβ ἴο {δε στοεῖ δυσατηι- 
Ἰαϊοη οὗὁ Βῆ 66} δὖ πὸ μαββουϑὺ (2 Ο) τοι. χχχν. 7), 
ΠῚ ΜΠ ]οἢ ἴη6 ἀθυπήδηοθ ἴῃ τη οὗ τεϑίοσθα 
[81:86] 18 οΘοιηρεγθα, (ΤΈι85 ἴη6 Οδαἰε6.) Ηθης- 
ΒύρὈΟΥΩ ὑγαηβαὔδβ : “488 σοηβοογαῖθα οοκβ οἵ 
ΒἤΘΘΡ ᾿᾿ (6 ρ6ο0]}6 οἵ {Π6 βαϊη18 οὗ {μ6 Ἰωοτὰ), ἀπά 
866 Κ8 ἴπι6 [Ὁ] Π] της ἴῃ τπ6 ΟΠ τοὶ οὗ ΟἾ τὺ γα. Ὁ 
ΤΠ δη ἴῃ [86 {τὴ 68 Ὀοῦνθθη [86 6χὶ]8 δῃ ἃ (Ἰ}γ]8. --- 
ὈΥΣῚΡ. [λδι ἰδ, οὗ ΒΑ]]ονγοὰ ΟἸ68, ἰπ {}}}8. 86:86 : 

οὗ 8ιου βοΐ] Ὀρδαϑίβ (Εοτὰ. χὶΐ. 1); ἩΒΘΓΘΌΥ [86 
ΤΟΙΘΓΘ ΠΟΘ [0 86 Θοῃβθογαίίοι οὗ [8 φ6ΟΡΪ6 (νΟΓ. 
25) ψαϊῃ8 σοῃ ἥττηδίίΐοη. ΤῊΘ 08 18. δια Ὀταορα 
ἴῃ 118 σμϊοἵ Ροϊηΐβ οὗ τοβῆ, επί. χνὶ. 16. 

ῬΦΟΟΤΈΪΝΑΙ, ἈΕΕΙΡΟΤΊΟΝΒ. 

1. Το σοπιραγίϑοη οἵ ΟΡ ομαρίοσ σὶτ οἷ. νΥἱ. 
ἡπαϊσαῖοβ ἰπα΄, ἴῃ σοηϑι οτῖησ [ἢ 6 ““τηου δίῃ οἵὨ 
Ιϑγ 6}, "ἡ Θβ οἶα! Υ ἈΠ ΘῚ ΤΠΘΥ͂ ἀγα ὈΥ ὅπ Ὀεδῖ 1ῃ- 
ἴΟΥῚ Γυΐοσ, 086. “ὁ ΘΠΘΠΛΥ, ̓̓  ΒΗΘΟΓΙΏΣΖΙΥ ᾿οττηθα [86 
εἰ ργοΙ]αδιϊηρ ὨοΙρ ῖ8,᾽ νι ὅσ ποῖ ἴο ἀΐγοοῦ ΟἿΓ 
αἰϊομίΐοα ἴο ἰδ τηοπηΐδίποι8 ομδγαοίοῦ οἵ ὑ}}6 
ΗΟΙΪΥ [απᾶ, Ῥαϊοβίίῃβ 18 ἃ Ὠ1ΠΠῪΥ σοπηἶτγ, ΒΟ ἢ 
ἸοΔῺΒ ὍΡΟῚ [Π6 [ον σης Βοὶρἷβ οἵ δ ηοῃ δηὰ 
Ἡστηοιῖι ; Ὀπὺ [15 σοηϊογτηδίίοη ἀἰὰ ηοῦ 50 τη ἢ 
ἀπε ἴδ ἴον 115 δἰ χηϊβοδποα ἴῃ [ἢ 6 ΟἹ] Ὑ οὔ], 80 
{μεῦ γὙὲ ταϊεὶι αἴ ΟἾδ6 ΥΟΟΌΡ ἴο παῖ, 85 118 Ροβὶ- 
τοι οὐ ἴἢ) 6 Ὀσυηάατ 68 οὗ Αβἰα, Αἰτῖσα, δὰ Ευτορο, 
δη4 ἀσαϊῃ 118 ρΘου αΣ 1801 ἴοι, τ 116 ΤΟ ουΡΥΙὴν 
ΒΌΓΟΝ ἃ Ροβί(ἴοῃ ἰῃ 186 σρηΐγα οὗ {μι ΟἹ] ΔΥοσ]ά. 
Ιῃ οοῃβί οτίηρ [18 ροϑιζίοη οὗ ἴῃς Ἰδηά, 18 11{{16- 
Ὦ658, τἰἀιουϊο ἃΒ 18 Ὅ611 ποχῺ ΟΥ̓ Οἴσεῖο, απ 

ἔγοιχ ψ ΒΟ (6 ΒΟΙΏΔη δία οβιηδῃ νου] ἰηΐοσ ἴδ 
110}}6 χοὰ οὗ [86 Φ6νγ 8, μα8 ἃ5 1016, ΟΓΥ ΤᾺ ΩΣ ἃ8 
ΤΔΌΟ]., ἴο ΒΑΥ 88 186 σταίη οἱ τηϊδίαγα βοθα ἴῃ [86 
ῬΑΓΘΌ]6, Μαῖῖ. χὶ. Τθ ἰοοαβ οἵ ἴ89 σοῃοανε 
ΤΩΪΤΟΥ 18, ἰὴ ἰκθ ΤΩΒΠΏΘΙ, ἸΏΘΓΕΙΥ ἃ Ροϊηΐ. Τὰς 
ουϊμναγα 1{{{16 688 οὗ {ϊπ ΗΟ]Υ [,Δηὰ ΟὨΪΥῪ σοι νΕ}8 
ὉΒ ἴο ΟΠ6 ἰἰΐῃρ, δηὰ ἰμαὶ ἰ8, ἴο ΚΟΘΡ δἰνγαυβ ἴῃ 
ΨΊΘΥῪ 118 ΒΡΙΓ Δ] δἰβηϊιδηοθ. Α8, ἴΒθῃ, ἴοσ βυαςσδ 
8 Υἱονν, 1ἴ8 ΒΟΕρΡαγαϊίοη ἔγομλ [06 οὗ ΟΓ σΟΙΠΥΣ168, 
Δη ἀχαΐη, αὖ [06 8616 {ἶπι6, 1.8 Ροϑὶ ΠΟ ἰὰ [86 
τηϊάϑί οἵ μοι (6ἢ. ν. δ) ([}6 ἰογηογ, [δὲ διηϊά 
188 ἀηΐνουβαὶ Ὀ]ονίης οὗ {816 νου] ἐπὰ [86 παίξοῃβ 
[6 τ πιϊσηῦ ὉΘ ἃ ῥγοϊθοϊίην» Βαμα Ὀεΐοτο ἰδ6 Ἰἰσῃῖ; 
116 Ἰδίίος, ἐπα 6 {π6 ἰχμῦ Ὀυχαὶ [οτδ, 1[8 
ὈΥΠΠΔΠΟΥ͂ ταϊσῦ ΘΑΒΙΥ͂ ΒΕ π6 ἰὴ 41} αἰγεο 08), 
οἰδῖτπη ΟἿΓΡ αἰΐδι!οη. το Ἰηογα ἴΠ)8Π 118 Ἰηοὰῃ- 
ἰαϊπουβ ΟΠΔΓΒΟΥΟΥ, ---80 ὍΠΘΟΙ ἴμ6 ““ Θνο ΘΠ 
Ποϊμχμίβ," 0809. ““πιουηϊαὶπβ οἵ ]58γᾶ8],᾽᾿ Ζίοῃ, δ8 
βοαὺ οἵ 86 Ῥανάϊο- Μοββίδηϊο ἰπϊοσάοιῃ (5. 1..), 
δηὰ [Π6 ἰδπι}]6- που η δίῃ, ἰῃ 80 [Δ᾽ 85 [βγαοὶ ψοτῦ- 
βιὶρροα νι μδὺ 0 Κποὸνν (ὐο ἢ 17.), ἀπὰ ἰΠ σωτη ἐκ 
ἐκ φῶων ᾿ἴουδαιων σφιν, τηϑῦὺ ΘΟΠ)6 ἰπο σΟΙΒΙ ἀθγὰ- 
οι (οἰ. χχχὶν. 26: ἰβ6. ἱϊ. 2, ΜΙ ιοδὴ ἷν. 1); 
Ὠονγθνοῦ θαι } ν ταῦ τοδὰϑ ψὨΐο ἢ ̓ α8 Ὀδο 
βυϊά Ὁν Θ.Βιη θα γ, δοοογάδπῖ, πὸ ἀουρῖ, ΜῈ 
“ὁ ηρίαΓΑ] ὨαμηΔῺ [δα] ησ, "81 οἰτηρσ 8. χο. 3 
πὰ 7οὉ χγν. 7, διὰ γοξοστίης ἴο ἴ86 ““ψ8γ8 δηὰ 
ΓΔΏΠΟΙΒ οὗ τῃηοὰηἰαὶπθοῦα,᾿ πὰ τΠ6 τῆτραᾶ οἵ 
“ὁ ΚρΡΙΠΘΙ ὈΓΆΠΟΘΒ," ΘΒρΘΟΐΔ}} 15Γ80}᾽8 (αση. χχὶΐ.; 
1 Κιηρβ χνἱ]ὶ.). 

2. ἦγε ΔὨ ΓΙ 6518 οὗ βοῖγ Ῥαοοβϑ Ὀδίοτθ ΟΌΓ δΥθδ 
186 τυ ρροά τπηοιηϊδὶη δεὶρηϊ δηὰ ἴδ τυὰς το η- 
ὑαϊη βγοηρσίῃ, ἰμαΐ 18, ΘΧϑ  Υ ἴδ. [πη ρ8 π Βΐς ἢ 
δανθ Ὧο γψαϊαὸ [ῸΓ ΘΓ Ωρ ὙἹΟΙΟΓΥ͂, Ὁ δϑϊάϊης 
Ὀ]οβδῖης ἴῃ [6 ΗἰρσδοΥ ὁτάον οὗ [Ὠΐῃ 

8. Τῆια οοπηθατίηρ οἵ {Π| ΔΙ] οροτίζιησ το  Ποὰ οἵ 
ΘΧΡΪ ἀπ 10 ---οΥ Ἔχαταρ]ο, ὈΥ͂ ἦ. Α. Ογυβῖαβ, ἔσουι 
Ὑ οτὰ [ἰοβοημ Ὁ χαοῦοθβ  ΏΘΏ ΟΟΙΠ πη οἱ 
ΟἿΓ οἰ ρύετ---ἶϑ ἘΠΑ ΘΒ οὶ ν ἴῃ [88 γἹρ]ῦ ἀραί πεῖ 
[}:0 ΔΓΌΙΓΓΑΓΥ Ἔχίγαν. (68 8ηἀ Εχερυϑγεΐίοσ5 οὗ 
(Ὁσοοῖαβ ἀπ ἢ15 10] ΓΒ; Ὀὰϊ ΠΟΤΕ {πὸ ΒΙ ]6 
Ἰαηρτιαρθ ἰῃ ΖΈ,ΟΓΙΆ] 8. ΒΥΤη Ὀ0]1641, 11} 086 Ὁτο- 
ῬΠοῖβ, δῦογθ 4]}, ἃ δυο] θα] ΨΔΥ οἵ ρθη Κι 
Ψ1}} Ὅ6 σοποοαρά. Α πδῖίατα] οὐ ἢιἰβξου αὶ δ Ὁ- 
ϑίταϊατα οἷἹ ἡ ΒΟἢ [16 ΒΥ ΠΟ] 108] 15 Ὀαδρὰ 15 ϑρ}- 
Ῥοξοὰ ψττἢ με Βυ προ 68] 861. ΟΠ ΒΟ  ΘΗΥ, 
Δ11 ἰμαΐ 18. Ὠογα βαϊὰ ἱπ ἘΖοϊκΙ6] 1188 ἃ {|| ΕΠἠπιεπῖ 
ἴῃ [6 ἶχηθ αὐτοῦ [86 6χ]]6. Οἱ [δ οἵποσς ᾿δηά, 
τη Οοτ ΔροοαΙ γρίϊοῖβηη, ΟΥ̓ ἰΐ5 σοητεγίϊιρ ἴῃς 
Ἰοῦϊον οὗ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰμΐο διΐαγα γεν δ 5. οὗ δι 
διηὰ ΘΡΟΤῪ Κίηά, βοῖβ 1096} ἀραϊπϑὶ [86 τὶ Ἐδμεὶ τὶς 
τηοᾶθ οἵὨ οχργοβϑίοῃ, [86 ομδγαοίο 80Πς οἵ ν ] ἢ 15 
ΟΟΤΙΔΙΥ ποὺ Ἰ᾿Σογα  γ. ΤῊΘ ΠΔΕΟΠ 8] Ῥἢγϑῖο- 
ΒΆΟΤΙΩΥ οὗ 18Γ86], 88 6 ἢ 6518 ἴσο ̓ζ ὉΔΟΚ ἴο Αεδπι, 
1ῃ6 [ΠΥ οἵ 4}1 ρθη, ἱπάϊοδίθβ 8. τοίθσοηος ἴο 
ὨυΙΩΔΗΙΪΥ 88 8 016. ΤὨΪ8 τοίθγθηοα θγονα]β ἴῃ 
ΝοΔἢ 5 ῥργορῃοίίο ἀΐβοουγβο, ὅθη. ἴχ., ἤθη Ζαρὶ οὶ 
8 ἀοειϊποά ἴο ἀνγὸ1} ἴῃ [ὴ6 ἰοηΐβ οἵ ὅΐβεζη, δηὰ 
Οδηδδῃ, 6 800 οὗ Ηδπι, ἴο Ὀ6 8 δόσυδηΐ ἴῃ ἴπ8 
ἤουθθ. Τμὸ Ηοἱγ 1,δπὰ ἢὲβ ἴῃ ἢ Αὐτϑλιαπὶ ἴο 
[18 ΒΥτΏ θΟ] 51) οὗ {Πη6 παϊΐοῃ, πὰ ΑὈτγαμΆτη 18 ἴο 
ὈῈ ἃ Ὁ] ββίηρ᾽ (88 18 βαϊὰ ἴῃ ἴδῃ. χὶϊ. : ““ἴο 4}} ἰἢα 
[Δτὴ 1168 οὐ [6 ρασί, Ααἀαπιαΐλ ")), [πτοῦρ. ἮΪ8 ϑοεὰ, 
ΏΙΟΝ 8 ΟἸγιϑῦ, 18 ἴῃ 8 δροβίϊα βΆ 8 15) (.4]. 1]. 
Ηδποδ. ΒΤ Δ Σ Υ ἴῃ ΟἸγὶδὶ Ὑ 11 480 6 (η6 ἐδοο- 
Ἰορίοδὶ ροϊηὺ οὗ νον ἴῃ [Π6 6886 οὗ [88 ᾿δῃὰ οἱ 
ἴβγαβὶ. ὃο Ἰοῃρ 88 Ηδβ ψἘο 18 ςέλος νόμον (ΕΠ). 
Χ. 4) τ ἠοΐ ὕοτῃ ἱπ ἴπ6 Ἰαηα οἵ Ῥτοζηΐβο, [86 
Ἰληὰ τοτμαὶποά, ἱπ τοβρβοῦ ἴο 1Π6 τε] χαίϊοι οὗὨἩ 188 
ὈΙοβδίηρ οἵ ΑΡγάΒδσ ἴο ἴΠ6 Γαοα οὗ Αἄδιῃ, δ ὑγὸ- 
Ῥμοῦϊδο ϑυτηῦοὶ οἵ (86 οαγίῃ, ᾿υ8[ 88 ἐπα δου γγλ8 
ΒΥΤΩ ὈΟ]ΙσΟΟΡτορδοίὶς ἴον [86 πδίοῃβ οὗ τυδῃκὶπά. 
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ΤΏο Ἰαπὰ οἵὨ ἰΒγδ6] 18 180 νορεός (γοτὰ νέμω), ἀπά, 
᾿κὸ ὑῃθ Ἰεβ8] πδιϊομα! Υ οὗ βτδθὶ, 8α8 ἰΐ8 ἢπαὶ 
ἔα] ΒΙπιοπὶ " ἐπΓ τ " τ νόθα το, ἍΤΕ γ.) 
δϑδίσηι ἴο Ηἰβ Ῥθορὶ]θ [86 Κίπράοτῃ οὗὨ Βϑάνθῃ, 80 
8190 ἀο [86 ἐος τ πθείτπδθε οἵ τρὸ Ἰαπά. Ηἰοτῖο 
ουῦ οὗ 1686] 8ἰιῖη68 ΒυμηδηΣ , ἀηαὰ σοργοϑοηΐδ- 
ΕἾΡΟΘΙΥ ἴου 1 [η)6 ϑοη οὗ δ, (88 ἔχσιιθ .15Γ86]. 
ΤΟ Ομ γβιίίδη ἰηϊεγρτοίϊδιίοη οὗὐ [6 Ρθορ]θ οἵ 
ἴϑτῶθὶ δὃ8 ἴ80 Οδύσοι, ὑΠ6 Κίῃράοπι οὗ ὅοα, [6 
κἰηρσάοτα οἵ μθάνθῃ, θη ΌΣΔΟ 65 ΠΟῪ 880 {Π6 ΗοΪΥ 
δθὰ ἱπ [ἢ 6 τ ϑαυοι νῷ οὗ [86 Ἰαῃα οὗ ρῥΊΟΣΥ, 
ΒΕ Ν, 8δπὰ ἔθη, Ετοῖα [Π6 βίδηἀροϊηῦ οὗὨ ἰῃ68 
ἸΒΠΠὴς οὗ 5Γα 6] 88 ἴο 108 ἘΠΊ ΓΒΑ ἢ υΠλΔῊ δὲ μηὶ- 
ορίίοῃ ὉγΥ ΟἸσδὶ, [Π6 ΟἹὰ Τοβίδιπθης οὐὐνατὰ 
εχργοβϑίου οἵ {6 Ἰοίΐοτ, ἐπα 18, ψμαῦ 15 βαϊἀ ῥγο- 
Ρω θ ἘἰσΆ}} πὰ Ὄπ οΔ}}ν ἴῃ δοοογάδηοθ ψλτἢ 
[.ι6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ ἴδε Ο] (νοηδῃΐ, ἴῃ 1Π 6 8[γ]6 οὗ 
1:6 ῬΘΟρ]6 δηὰ πο Ἰαῃηά, Ἰηαῦ τοταδὶῃ ἴῃ 118. ἔ0]}} 
ἴοτοο ; Ὀπὺ τμδὺ ἰδ σίνοη σὶτ [86 ἰάθα οὗ [8Γ86], 
ὩΔΙΏΘΙΥ, [πα [6 ῬΓΟΙ 868 ἰῃ πθϑυοη ΔΥῸ ἴο Ὧθ 
[]8116α 1 8 γοΥῪ αἰ θγθηῦ 56.586 ἔγοσλ ἴμ6 ουξναγὰ 
᾿ὔοταὶ βϑῆβο, μας ΠΟΥ ἃτὸ ἴο 6 1Ὁ1Π]16ἀ “ὁ 
δρὶσὶῖ διὰ ἱπ ἴγυί,"--- [ἷ8. Θνδὴ 1Π6 1ἰΐοτα] οΧ- 
ΓΕΒ ο ἰἰ86}7 ἀδιμαη 4 ἔχοι ἐΐ8 ππηλἰδία Κ8 Ὁ]6 
ἐμᾷ οὗ "πιοδῃηΐπηρ, ὙἘΙΘΩ οὔὔθιι τα 8. Ρἱαΐη]ν 

ΣΙ ἀἸ σ]ΟΌΒ 8. ΠΙΘΓΘΙΥ 1ἰζοταὶ ᾿ητοτυγοϊδθου, τ μοῦθοῦ 
Ἰοοϊείς ἴο {πὸ [ἴπθ αὔὔοσ ὑ8μ6 6χὶ]θ, Οὐ ἴο [Π6 ΥὉΥῪ 
ἰαϑὲ ἴθ. ΑἸ] [ῃ6 ῥτγορμοῖίβ δπὰ [Π6 1δνν ῥχὸ- 
Ῥμοβίθὰ ᾽η}}] Φομη, [06 Ὀαμεϊζος οὗ ΟἸγίδὶ (δι. 
χὶ. 18: [λ|ὸ χνὶ, 16). Αὐὰ νῆδὲ ΟἸγίδι βαϊὰ 
(ϑοδὴ ἷν.) οἵ ὙγογΒ ρίας αὖ Φογιιβαίθτα : “180 ΠΟῸΓ 
σοι ίῃ, δη ΠΟΙΝ 15,᾽ Ὀ6Αγ8 Ἡ ἰῖπο658 ἴο [ἢ 6 Μοβϑίδηϊο 
(ΟΒΥἐϑρο]οσίο4}) δηκὶ πὶ ζΌΠΘΓΑΙ ἴλ|6 σρί γιὰ] 5656 
οὗ {π9 ΟἹ]ὰ Ταεδίατηθηΐ ΘΓ ; 88 [ἢ βεύιἱηρ οὗ 
ἔτοο ἔζοϊη ΘΥΘΓΥ͂ [ΘΙΏΠΡΟΓΆΤΥ ᾿ἰπλὶ το 88 ἴο οΪδ68 
ΟΥ πδίϊοῃ Ὀθαγβ ὙΪ{Π688- [0 118 5686 [ὉΓ ΘΙΘΓΏΪΥ, 
δια ἴο [Π6 φρίγ [8] ἱπιογργοία οῃ 88 ταῦ ὙἘΊΟΒ 
ἰα αἴ [86 βΒα1ὴηο0 {{π|6 ἱπτογργοίδιοη “ἴῃ γα ἢ,᾽" 186 
ἴσια ππάογοίδηαίηρ, 80 παῖ ῃ6 ΟΠ τ ϑδη {τα οὗ 
[86 Ῥτορἢθοΐθ98 18 ἴο θ6 ΤορΆΓΑΘα 48 ὑπο γιιθ 
δηὰ [1]}} τοδὶ] ῖυ. ΤῈ6 Ψον 89} ΟἸΣΙ δ υδη Ὁ οὗὨ ἰη- 
ἀϊνϊ ἀπ] οχροβίζοιβ (ε.0. οἵ Βαυτηρατίθη) 8 ποῖ 
[δε ΟἹὰ Τεδίαμπιθηςϊ ΟἸΒ ΓΙ βεϊδη οἵ [ἢ 6 Ἐπεες 

4: Οχ ΟἿ. 111. 17 [Ἀ6 οπαγαοίοτϑεο ἰην]α 0.8}1Ζα- 
ἤθη γα ποδιά 85 ἃ τηδῖῖΐκ οἵ [86 ζ{η|0: Ὀαΐ ἱἐπαΐ 
ὙΠ ΙΟΝ 15 ρδου αν το {π6 ΟὨ τί βύο] οσίο41 υὐύθγα πο αβ 
οὗ ΟἿΣ ΕῚ ([πὐτοΐ, 8 9), ἷ8. Ρυϊίηρ οἵ [Ὡς 
ΟἸγ βίο οσ!64] Γπουσηῦ, 88 οἢ. Χ]. 84., ἴῃ [6 ἔοττι 
οὗ Ῥαϊοδεϊἴδη ΜΟΓΒΗΪΡ, δηἃ 80 βΌΠΘΓΑΙΥ ἴῃ ἴδ6 
ΤΩΔΏΠΟΓ οὗ [Π6 ῬΘΟΡ]6 δηϊ Ἰαπὰ οἵ [σγϑϑὶ, 18 αἰ 5 
ἴο Ὀο δΔαποτοα ἴο. Επιπἀδηχδπία!]Υ, [Π6 Ἰαὔ6 Γ [ΟΣ 
88 ΟἿΪΥ ἰμδῖ οἵ [Π6 ἰδὺν 88 ΘΑΪῪ 85 ἔχ. χχ. 12. 
Βαυῖ Ὑμοὴ ἴΠ6 ὅθι οὗ πηδῃ, οὗ ἴδ βορὰ οἵ δανίὰ 
δοοογάϊηρ ἴὸ ἴῃο ἤοδβῆ, σϑδ] ζοὰ [86 Κίπράοπι οὗ 
[6τα6] 68 εἴ] --- 6, ΌΥ̓ (86 οατρουτγίης οἵ {86 
ΗοΙΥ Οβοβὶ, Ηἰὶς εἰν οὗ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Ὀδοδπια {86 
ΘΟΤΩΙΏΟΙΙ ΡΓΟΡΘΙΥ͂ Οὗ τηδηκὶπά, ἴμθη, δ πὶ} {116 
ΜΟΓΒΕΙΡΡΙΩΡ ἴῃ Βρὶ δηαὰ ἴῃ ὑσαῦμ, 86 ῬΟΟΌ]ΔΓ 
Ἰοοα!ζαιοι οὗ [86 βαποίῃαυΥ διὰ {86 ῬΥΪΘΒΕΥ 86Γ- 
ψίοδ, ΟἸΒΥΒ ΔΟΟΟΙΡ] Πα ἴον [.9 ἐΐπιο, ὁοθαβοὰ : 
ἴδτ. 6] α͵8δὸ οου]ὰ, ἱῃ δου μαγὶ οὗ [86 δατίῃ, 
σοΠ δι οΣ ἐμοΙΏβοῖγοῦ 88 ἰῃ ὑμοὶγ οσὴ ἰδπά, δηὰ 80 
ΤΩ 0}) [89 ΙΠΟΙῸ 88 [πεὶγ ἔτ Κίηρ δὶ (Τοἢη 
ΧΥΪΣ.) τὶ τηθαϑοά [86 ροοά οοπίεβϑίου οὗ [6 ΒΙΡΓα- 
τηυπάδηθ πδΐατο οὗ ΗΪ5 Κίηρσίοπι Ὀδίοτα [6 ΓΟΡΙΘ- 
δοιίδίνο οὗ ἴμ6 Ἐοτηδῃ θαυ Υ ΜΟΙ] - ΡΟΥΤΘΓ. 
Ἐον ἴη6 ἴβγϑθὶ] οὗ (] ]στηθηῦ Οδηδδη ἰᾶν, 1π [ἢ 6 
ἢγσὲ ἰῃϑδίδησο, ἱπ [ἢ6 ποῦ] ἀῦονα τὶ ΟἸ γτὶδί, 88 
[86 Δροβί]θ ΡδᾺ] βαγβ ἰπ ΡΉΠ. ἱ. 28, ποτα α]80 

ἰΒ (1 χχὶϊ!, 48; 2 Οον. χὶΐ. 4); δμὰ ἴῃ 
1ηἷ5. ποῦ] ΟὨ]Υ, ἴῃ [Π6 τόηονγαὶ οἵ μοασθῃ δηὰ 
δα δοοογάϊηρ ἴο ἔμ Ομ γίϑείδη ἤΟρθ. 80, [1κ6- 

δ, 186 ἴτγιιθ, {16 [Ὁ]8]1]6ἀ παύϊομδὶΥ οὗ 5186] 
ἷ8 ἴο 6 βουσῃῦ ἴοῸγ ἴῃ ἴη6 ΟἸγϑθϊαη νου], ἴῃ 
Βυπι  ἾΥ, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 βρίσιῦ οἵ ΟἸὨγὶδβί ; ΠΟῪ 
ἴῃ ταθαϑασθ, ἴῃ [Ὁ] 688 ΟὨ]Υ Ὠογθαίζοσ, Εν. χχὶ. 8. 

ὅ. ϑο λΐοἀοΓ 8118 Ρ ἴδ6 Ἰηογὰὶ μι] οὗ Εάοπὶ 
ἃ8 Τῃτθθίοϊὰ : (1) ἰδικίης μοβϑοβδϑίοῃ δ᾽ 8. οὔσῃ 
Βαδηῃᾶ ; (2) ἀοΐπρ [{158 ἴῃ ἃ δὰ ἔγαπηθ οὗ πηϊηά, 
αἰ ΠΔ] ἰσηδηΐ ἸΟΥ ἀπά βοογη[α] Ἰαυρηίεῦ : (8) 
ἀοΐηρ 118 ποῦ ἴο ΚοΘΡ δηά ουτϊναῖθ 186 ἰαηιὶ (ῸΓ 
810 τη ψΜ)2ὲ᾽5 ογάδ]ποα οὗ ἀοὰ ἴῃ αγδαΐξ6), Ὀαΐ 
ἴο ἀοναϑίαϊθ δῃηα Ῥ]ΌμαοΣ 1. 

6. 10 ὈΘΙΟΩρ8 ἴο ἴππ8 1008] σο]ουγ οὗ [Πη6 Ἰαπὰ, 
ὑμαῖ, τ θη 1ἰ 18 βροΐκθη οὗ αἰϑυποῦνον, 115. {γαϊῖ- 
[Ὁ] 688 8180 18 Βροίζθῃ οἵ. ΟὈΙΏΡ. ἴοὸσ οἰϊτηαῖα δὰ 
παΐαγο οὗἨ [86 58οὶ], ῃ6 τ|}}- Κπονῃ 568 οὗ 
Βοῦρα. Ὑῖοτβ πὰ {π6 γί σθηζυγΥ 58.}}} 
ὈὉΘΑΓ υὶζη 6858 ἦο ὙΠδῦ Ὠοαύμθη8 δῃὰ 9608 οὗ [ὈΤΊΏΘΥ 
ἄνθος ὐπανεοτι νυ Τὰ 018 αὐλοῦ. [86 ἱΠΠΠΊΘΠ86 

ῬΑ οΣ οἵ 86 ΘΟΥΤΕΒΡΟΒΟ Ωρ ἴο 118 στοιΐ 
ἐμαϊπην. Αἱ γρῬγοϑοηῖ, ἱηάροὰ, στρ εο 16 
Ἰαγροδβὺ οἱ οὗ Ῥδ]εϑ 6, 88 ΒΟΒΓΟΘΙΥ͂ ΠΟΥ 6 1}}18- 
Ὀϊϊαπῖβ ἐδ 0816 51η4116} ὕονπδ οὗἨ 6ἀα]}166 μαά ἰπ 
ἴ.6 [της οὗ Φοθορῃυ. 

7. Οχ [86 ΡΔΓΔΙ]δὶ ταἱ παΙΟΣΥ ὈΤΟΡΠΘΟΥ͂ ἴῃ ΟἿ. ΥἱἹ. 
τ νγὰ8 οὐϑογνοὰ (ρ. 94) ον [8Γ86]}8 ἰΔο]αΐτοιιβ 
860]. τἱὶρ ἢ ὐδΟΌΒΠ 688 18 ὈΤΌΚΘΏ ἱῃ ῬΐΘΟΩΒ ἴῃ ΘΥΟΓΥ ὙΨΑΥ͂ 
ὉΥ αοα᾿Β Λυάστηθηῖ. Α Ῥ814116] οὐθεγναϊίοη ν}}}]} 
οΟΥΤΈΒΡομιΐ ἴο πὸ κοῦ] δηα ᾿πτηοϑῦ οοπίοηϊδ οὗ 
ΟἿΓ ΟΠΔΡΤΟΥ, ὩΔΙΉΘΙΥ, (ηδὺ αἰνίηθ στασθ δ᾽ οθ ΜΠ] 
Γεβύουθ ἰβγϑβὶ, ἰαμιὰ δῃὰ ρθορ]6---ἰδ Δ 08 65ρ6- 
οἷ} γ, ἱπ 86 ΜΑΥ͂ οὗ Φοθονδἢ Β βδῃοο νης 1118 
ΟΥ̓ ϑϊη6, [Ιἢ {ἢ ]8, 19Γ86]8 ΤῊ ΒΘΓΥ ἰ8. 88 ΠΠ {16 0116 
ΤΩΟΙνΘ η8 8ηΥ Υἱρσ ιὐθοιβη 688 οἡ [6 5146 οὗὨ 15ΓὯ0]. 
ΥΒαῖ Ὀοία]]5 ὕπ6 μοδίμθη, ἱπάθοά, υἱδ σοϑρθοῖ 
ἴο τοὶ, ὨδρΡθη8 ἴο ἔμθῖὴ Ὀδοδαδο ΠΥ Ὠανθ ἴῃ 
8.116 1η ΗΒ ῬΘΟΡ]6 [}0ὸ Ὡδη16 οὗ δ βογαὶ τενολ]ο 
ἴῃ 18:86]1. Ηόδησο ἴδο [παι θη 1] ΓΟΙΌΓΘ ΠΟΘ Ἡ᾿ Β1οἢ 
Φομονδ ἢ ἰδῖκοβ 18 ἤμΆ}}Ὺ Η τη 8617, ἴβγαθὶ, ἃ8 ἢα8 
ὈΘΟῺ ΓΟΡΟΔΙΘαΪγΥ δαὶ, ἰΟῸΣ [68 ἴῃ 8 οοβϑίομ (1 
[Π6 οοϑτηΐς πυροῦ, νοτβ. 20-29), γᾶν ΌΥ ΠΟΙ 
ΘΧἧϊθ, διχὰ ἤθηοο ὈΥ ὑΠΘΙΣ ΤῊ ΒΟΣΥ, οΟοδϑίοη ἴου [86 
Ῥτοίΐδηδίη οἵ {116 ἢδπιο οὗ ὐθονδ, ΤΠΘΙ͂Γ ΠΟΥ͂ 
τη816 {η6 Ποαΐμθη βίη ἀραϊηβῦ Φοβονδὴ ; {Π8 ἰΐ 
ΨᾺ8 νἱοσοὰ, Ὀυΐ ΟΥ̓͂ ΠΟ ΙΩ6ΔΠ8 88 ὁδι86 οἵ [ἢ 
ἀϊνίηθ ΡΥ. μα ἰβ βαὰ οὗ ΡὈἱΓΥ 18. δε ἤονδ 8 
ΟἾΔ ἴον Η18 οὐ ἢ 8116, γ6γ. 2]. α ἀϊνηθ ἸἰοΥθ 
ἈΡΡΘΑΙΒ ποῖ 88 ΘΟ ΡΑΒΒ]ΟῊ. ἴῃ Γο]διϊο ὕο ΙηΒΟΓΥ͂, 
Ὀὰΐ [116 ΤΙ ΒΟΓΥ͂ ἰἴϑ.}  ΔΡΡΘΆΙΒ 88 εἷπ, 80 ὑπαὶ [ῃ8 
ΤΟΙΌΓΘΏΟΒ 5 τ 611 ΒΙ ΠΙΡΙΥ͂ ἴο 5β'ῃ; [86 ἀϊνίηθ Ἰονθ 
ΔΡΡΌΘΑΓΒ ῬΌΓΟΙΥ 88 ὅΤΆΘ6. 
ΤΠ ἐνομίες ΘΙ δδβῖΖοϑ {ιἷ5, {πὲ “116 Π0]1- 

τι688 οὗ σα [ογτὴ8 ἴΠ6 σθηῖγα οὗ [6 αἸδβοοῦΓθθ 
ὈΘΙΌΓΘ 8; Ὀπῖ ἢδ ΤΔκ68 ἴοο {16 δοσουπί οὗ ὑῃ6 
ΒΟ] Π6858 οἵ ΦεῃΠονδῆ, τ ῆθὴ ἢ6 τ ῖζοβ ΠΟ ΤηΟΓΘ οὗ 
ἰξ (Ὦδη “1Π6 τοϊδθοι ἐμογοΐῃ 6ϑδ 5 ηοα οὗ Οοὰ 
το {ῃ 6ΥἹ]." Βο 4180 τ 18 ποῖ δοιῖθὶυ {πουρῦ, 
ΜΠθΏ, ἱῃ ἀσχρ᾽δηπθίοη οὗ γεγ8. 1-1ὅ, μὲ ““1ἢ9 
ΡῬυμλῦνο πιάμπηοηῖϊ ὑπτοαϊοηδα ἀραὶπβῦ [ἢ Ἀεαίῃ θα 
ταῦϑὶ ἤαγο 1ἴ8 αἰ πηαΐο ΘΧΡΙδηδίίοη ᾿᾿ ἴγοπι [8 
Ὠο] η688 οἵ ἀοἀ, Ηδνοτηΐοϊς Ῥ]αοθ8 ἔπ 6 δββθῆοο οὗ 
ἨΔ θηΐβηι 1 Δ584 Π1Πὴρ [6 ΠΟ] 688 οὗ ασοα. [1 
τηῦϑ Ὀ6 οὐθοῖνθα, ΒΟΎΘΥ͂ΘΣ, {πδὶ ὨοΑΙ ΒΘ ηΐδτῃ 
Κπονβ ποίμίηρ οὗὐἨ αοα᾽ Β ΒΟ] 688. ΤῊΘ Ὥδηηθ οὗ 
Φο ονδἢ 8 ΠΟ] 1 Π 688, 88 [ἢ 6 ΘΧΡΓΘββίοη, σἤΟ86 ῃ [ὮΓΘΘ 
υἰπι68 ἴῃ ϑυισοοβϑίοη (δοοογάϊηρ ἴο [6 ὩυηΌῈΓ οὗ 
τὴ φοἀπορά, γεγ8. 20, 21, 22), δῃὰ ὙΠ ἢ ἰ8 ποῖ ἴο 
δὰ τοϑοϊνοὰ ἰπῖο [86 ““ΟΙΪΥ πδηῖθ οὗ Φομονδῃ," 
ϑ'ρτι  ΠοΔΠΕ]Υ τπιη8, 8 οὐθὰ 88 “ὁ πάσα" (η8 ΒΘοΚ 
ΤυΒ0] οὔϑοσν98) “108 δχργθβοίοηῃ πὶ ἰἰνίης 
ῬΟΥΘΡ οὗ 16 ἀϊνίῃθ Ῥγθβθησθ ἴῃ Του ] Δ ΟΉ,᾽ 580 
πᾶῦ Ὁ ἐπε πα οὗ Φοπονδἢ 8 ΠΟΙ] Πη088 ἰδὴ8 
τενοϊδίἴου οἵ Οοά 868 δάδρίεά θχοὶ βίο ἴο 
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18Γ86] 15 βοὺ ἔσῃ ; ἤδδα, 85 ἴο ὑῆ8 “ΔΉ ΒρΤΟΒ- 
Βῖ0η8 οὗ 1:6 ὨοαίΘη,᾿ Π0 ἀϊγοοῖ τοϊαἰΐοῃ οὗἨ ὑ}6Πὶ 
ἴο [86 ΠΟΙ 688 οὗ Οοα 18 ἜΧρτθβδβειὶ, Ὀὰΐ ἃ ΤᾺ Ἶ8αΡ- 
ῬΓΕ  Θηϑίοῃ οὗ {86 τονο]δῖΐοι οἵ [Ππ|όὸ ΒΟΙΥ ἰὴ [ϑγαθὶ, 
ΘΟΏΒΘΑΙΟΠΟΥ ἃ σα] αἰοη ἰ0 [δὰ 6] δὲ [ἢ Ρ60}]68 οὗ 
ψΦοθονδῃ. 726 ΠΟ] 688 οὗ σοἀ 85, Πον ΟνΟΥ, 80 
ΤΑΌΘὮ [6 ΤΏΟΓΒ δἰρηβοδηςθ ἴῃ ΟἿΥ ΟὨΒΡΙΟΓ, ἃ8 {116 
βούϊπρ οὗ Ὁ ἴογί 1π [8186] 18 ὑποσου Ὦ  1π 
δοοουίδηῃοο Ψ1ΠῈ Πα ἰ8 ὉΠ 8 ΘΙ ΡΠ Δδὶζοα, ὑπαὶ 
να Φομονδὴ ἀο068 (ν 615. 22, 82) Ηδ ἀο68 ἴογ ΗΪ8 
ΟὟ 886. ΕΣ Οοα᾽Β ΒΟ] Πε85 18. “16 Τ68] 1ῃ- 
{τϊηϑῖς ἰάθα! γ οἵ αοὰ, ΗΪ8 Πδυτηοῃ]ουβηιοβ8 οὗ 
6586Π66, 88 ἰδ τηδηϊθβίβ 186] δ]80 ἰῃ 818, [Παΐ 
Ηδ τρϑῖζεβ Ηἰπηβοὶ Κηονπ ἴῃ ἃ ολυγοῆ οὗ ΗΪ8 
Ῥυγο αἰνίηθ ΘΟ; ΒΟΪΟΌΒΏ688, ἃπΠἃ ὈΓΈΒΟΓΤΟΒ δηἀ 
Ῥογίθοιβ {1|8 σατο ἴῃ [86 ἰάἀθλ} Υ οὗ 118 ΡΌΓΘ 
6886 06, ὉΠῸ] ὉΥ δ ἐπθ νου] ἰ8 τοϑίοσο ἴο Ῥὲ- 
ἰδοῦϊοι. ἷἱπ ἴη6 γϑα] 168] } 7, [8.6 ῬΘΥΒΟ Δ] ΠδσΤηο- 
ΣΟ ϑι1688 ΟὗὨ 6556 η06" (Ρ. ΙΑΝΘΕ, 2ο8. ἤορπι. 
Ῥ. 95ὅ). ΒΥ δοίης ἰουίῃ ἴἰ.6 Πο]ΐπο58 οὗ οἷ, 
89 18 ἀ0η6 ἴῃ ΟἿΥ ΟΠ ΔΡύΟΣ, ΕΖΕΙΚΙ6] γαΐϑ ᾿ἰηι56]7 ἴῃ 
ΒΑΙΤΩΟΠΥ͂ Τὴ 8 δὴ (Ὁ. 41). 

9. δῆρο ΟΌΒΟΥΘΒ ΟΠ ἴῃς ΠΟ] η688 οὗ αοά, [δαὶ 
1Ππ6 οσοπορρύ οἵ ἐξ ἰ6 ““ πιράϊαϊοα ἴο 18 [Βτουσὰ ἴΠ6 
Οἱὰ Τοβίδιηθηβ δἰχηοϑῦ ΠΟΘ μὴ ΔΩΥ͂ ΟἾΘΥ 
σοποαρῦ ;᾿ “ἴΠ6 Ἰοδαϊης Ἰπουρμῦ οὗ ἴδ Ἡθῦτον 
ΥἱΟν οὗ [η6 σου] 18 ἢΟ] 688; 18 ΨῆἼΡ, ΟΓ 

ὑγεὐλ Ὁ ῚΡ. 18 Ηθ ὍῈΟ 18 ΡΌΓΘ ἴῃ Θβ8θῃ66, {110 

το Ηϊτη861, σοστοδροπάΐηρ ἴο ΗἾ8 παιηθ." [1,3η 
δ [89 ““Ἰηγὑδο]ορίοο- Ὑγρΐῖοβ] σα βϑοίζοη " οἵ μΒοἷ!- 
Π688 1ῃὴ ἰάἀραὶἑγ, ἴῃ ““Ἰεδαϊηρς ᾿ποῦυρῃῖ οὗ τὴ6 
Π]]οηὶς Υἱὸν οὗ ἴμο που]ά,᾽ 80 828. ἢδ 68118 
Ἔ 16. Οὐτοθῖς ουἱΐατθ ὑῃ6 τιγἱο]ορίοο-ἐγγὶςαὶ 
σου ἴοσραγὺ οὗἩ [86 ἐπ ΘΟΟΤΆΟΥ. " 

10. 1δθοδιιδθ ἰονε, οἢ 18 αοα, 18 ΒΟΥ, Ὀγοαὶς- 
ἱπρ οὗ ἴῃ Ἰανν, δὴ 6811} τῆοτ ὑ86 αἰδῃοπουτίηρ 
οἵ αἰνίηο Ὀδηο 8, 85 ἰῃ ΥῸΥ. 16 84., ὁΔὴ δχρθοῖ 
0 ΒυΡροτί οὗ ἱπάπ]ρθηοθ ἴῃ Ηΐμ, 86 τἱρη δου 
ἀοὰ, [86 ““Εουπάοῦ δπὰ Οὐυδτάϊδη οὗ τὶρν" 
(ΠΑ. Ν0Ε). ϑδῖπιο Ηδ 88 ἴδ “ον Ομ," ψΟ 18 
16 Δ υβοϊαῦο ορροβὶΐθ οὗ Ὧπ6 ουἱΐ, σδὴ οτὶρσί παῦθ 
ΠΡΌΕΕ. ΟΥ̓], 80 σΟΠΓΓΑΓΙΘΟΥ ἴο ΗἾΤ ἃδ βυςὶ, δηὰ 
ΟΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ τηΐβυθθ οἵ ΗΪβ8 ρἰ 8, θσο οἵ ἰδο Ἰδηὰ, 
ὁΔἢ πα π0 δποουταροιηθηΐ ] ἢ [6 ““ΗΟ]Υ ΟἿ6 
οὐἠ Ιβταθὶ," (6 Οἷνοῦ οἵ τἱρη ὕδουβ τϑοοιλ 686. 
ὅϊηοθ [6 παῦνο Ἰαπὰ οὗ ἃ ῬθΟρ]6, θϑρθοΐδι νυ 11Κ6 
Ι9Γ8 61, ΤΩΔΥ ὉΘ Ταϊδυβοὰ 88 [πὸ δὸς μιφι σὸν σεν ἴῃ 
τοὶ ίϊοη ἴο δᾶνθῃ οὐ ἰρθογ ἰπίθσοδίβ ἰθδη {π6 
6410}, {8:6 σοττοβροπάϊηρ ΠΡ ἴδουβ ορροδβί το δηὰ 
Τοδούϊΐοῃ οὗ [86 Πο]πθ88 οὗ Οοα ν1}}] 6 οἰ ΠΣ 
ἀεϊοτϊοταίίοῃ οὗὨ β500}} ἃ Ἰαῃὰ ((4]] γ6 οὗὁἨ ΟΓΟΡΒ δπὰ 
ἴδ 11Κ6), ΟΥ ΘΧρυϊδίοη οὗ ἔπ ρθο}]6 ἔγοτῃ ἰΐ, ΟΣ 
Ὀοῖπ. ὅο, ἴοο, 19 ΘαΥΡ τηυδὺ ἤμΑ]]Ὺ Ρ688 ΔΥΔΥ͂ 
ἴου δ κὶπά, Αἰπουρὴ ἔοσ [ἢ 6 Ρ»10 οὗ αοὰ 
{πἸ|616 18 ΠΟΡΘ οὗ ἃ ὁ“ ποὺ Θϑυίῃ, " ἰῃε Ἰαΐίον σῖνοϑβ 
τοοῦ οὗ (οἀ 8 ἔτυϊῃ δηὰ [αὐ 0}}}] 688, πο ἢ, 
δορὶ ὈΓΟΠἾ86, Ῥγου 68 [Ὁ ἴπ6 ποοὰ οὗ δι ϊῦθ 

ΒΡ1105 ἢοῦ ΟἸ]Υ͂ ἃ ΘΟΙΡΟΓΟΙ ΤΥ, Ὀαῦ 4180 ἃ Ἰοοδ ΠΥ 
ἴ) ΒΔΙΤΩΟΩΥ ὑΒοτο ἴδ, δοοοταϊηρ ἴο {6 μι 
οἵ Η18 νὶδὲ ἀπά διο]ν «]}} ; αὶ ῬΟΓΠαΡΒ {Π15 ἰ8 
ὙΠ ῆος ΑἾδ0 ἴῃ βταθ] 'β ροββεββίοῃ οἵ [6 Ἰαπὰ ἴῃ 
τῆς 5᾽ρτιὶ βοιίίοι οἵ ἔΠοΙΣ πῖνε ἰδηᾶ. Βιιΐ στὰ 
αοἀ ποῖ ΟὨΪΥ 15 βοοάῃοβ8 δοσοιῃρδηϊθα ὉΥ͂ 7υδίϊοα, 
89 ἰμαῖ ἀοοογάΐπρ ἴο ἩΒΙΟΝ αοὰ ραᾶνο 8Γ86] Β0Ὸρ6 
Δηα ορρογίι! Υ ἴο ΟΧΡΘΟΙΪ (6χ 116) ὉΠ ΟΙΏΒΟΙγ 68 ἔτη 
ἐμοῖς ἰαπᾷ πα; 16 Περί δμθη---ὐαδὲ 85. τη ο8 ἢ 
ῬΤΟύσ το [.6}} ἔογ 1πη86}1---ἀη ἃ [Π118 Ἰοἴϊ 88 νγ6}} 85 
Εννν Ὁ86ῖν τίν ἴο [8γ86], θὰ ἀϊνίπθ ποθ 88 
γυνοϊδοη οὗ αοα᾽Β ΠΟ] 1658 18 ΠΊΟΤΘ ὑῆδῃ ΠΊΘΓΘ 
ΤΟΙ͂ΣΙ ΟΝ ; Ὁ ὈΘΟΟΙΉ68 οα δῃὰ πῃ [δ βίη ο. 86]- 
δδποιΠοδίϊου οὗ αοά. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 

11. Α8 ἴθ ΗοΪΥ Οπο, Ψο μονὴ 18 πε αοά οἱ 
ἴβγδβὶ (μὲν, χὶ. 44 4} ; 8πὰ 1{ 18. ΟἿΪΥ ἴῃ Κεδρὶην 
ΜῈ {818 στο] οι (δαὶ Ιϑτδθὶ, ΗἿβ ὑϑόρὶθ, ἢδνα 
ἴο ΔΡ Ὀείοτο Ηΐπη, ποῖ πιοΓΘὶῪ ἰῃ δυταρο]ιοαὶ 
Ὀαΐ 80}}1 τηογθ ἴῺ Ἰ6ρᾺ] ΤΏΟΓᾺ] ΡΌΓΙΥ οὗ 116, ἀΌονο 
8}1 ἴῃ παῖ ΤΠῸΥ ΚαΟρΡ ᾿πγαμε ἐμὰ ΤΟΙ ΣΙΟΌΒΙΥ ῬυΤο 
ἴγοιῃ 1018. 10 18 ποῦ ΟὨΪΥ (818 χηυΐθδὶ σοὶ ἴοι 
[Παΐ ΓΕΒ0}}8 ἴο 18:86] ἴτοτὼ ἴδμο ἔδοῦ [μα ἐμοῖς Οοὐ 
6 79 ΗΟΪΥ Οπὸ, Ὀπὺ 4180 ὑδμαῖ, 80 Ἰοῃρ 88. ἔΐιε 
τοἸδἰίοῃ οἵ ἴμ6 ΗΟΙΥ Ομο ἴο 18τ86] μαὰ5 ηοΐ οδθϑδοὰ, 
πὰ ΚΘ ἸΒΠΠΟΣ ὕΠ6 ΠΟ] Π6Η8 οὗ [818 ΒοΟΡΪς ἷβ ποῖ 
ἴο Ὀ6 βϑυττοηαογοὰ ; ἤθησο Γαΐ, 88 ὁπ ζλοπλ ὈΥ͂ Ἔχ ]ὸ 
δα ΟΥ̓ γοδίογαίίου, 80 ἐπ {86 Φεμονδὰ ν}}] 
δδῃ οὔ ν ΗἿ8 Ὡδτηθ ΟΥ Η τ)861. “" Τὴο οοτητηδηά: 
Β6 γα ΠΟΪΥ, ἴῸγ 1 δὰ Βοῖγ, οοπίαϊηβ (βαγ8 ΗἩἄγεσ- 
ἢἶΉ 1) δὖ 1ῃ6 88π|8ὲ [πι6 ἴΠ6 Ῥτοιηΐἶδβα οὗ ἴΠ:8 ΓΕ81Ζ4- 
(ἴοι οὗ ἃ ΠΟΙΥ Κίησαοτῃ οὗ Οο0α 88 βΓ}}Ὺ 859 αοὰ 
Ἡπη86] 8 οὶ γ. δι αοα ταν 6818 Ἡτη56} 88 1ῃ9 
ΗΟΙΥ Οπο ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴῃ σοπαοιρηΐῃν 601] δῃὰ 
ἀοδίτογίηρ ἴΠ6 οὔθ 6, Ὀὰπΐὺ 4180 ἰῃ 186 οχονρα- 
ζίΐοῃ οὗ 6011 ἀπά 186 ὑγδῃηβίοσττηδ 00 δηὰ σΣΘΏΘΥγαὶ 
οὗ {86 [πεν ὈΥ͂ Υἱτίθο οὗ ἃ Ὡεν ἀἰνπο Ὀτοδῖὶ οὗ 
1}, 186 ϑρ᾿ γϊθδὶ ογεδίοη οἵ αοἂ ἴπ τ8}." 

12. ϑαμποῦβοαδϊοι 1π|}}168 πῃ ρθΠςΓΑὶ 1 μδὲ ϑοτηθ- 
Τΐηρ ἰ8 τοπηονρὰ ἔγοσῃ 118 ΘΟ ΠΟ. ἩΟΣ]Α]Υ͂ Το]8- 
ὉΙΟη8. βῖποο 18 ἀοδθβ ποῖ ὈΒΌΔΙΥ ἴδκ ΗΪ]δοθ 
Ἰοῦς χοΐθγοησθ ἴο δ᾽ ηἴ1 σοῃοοιηϊ δηΐβ, [86 
ΒΥτη Ὀ0]104] δοῖ οὗ ᾿δϑπὶηρβ Τοδ ἐγ οομπθοῖβ 1156] 
ΓΒ βαπο βοιίίου ; Ὀαὶ [Ὁ 18 ὈΥ ΠΟ τρθᾶῃβ ἴο πᾶνε 
8. ΤῊΘΤΟΙΥ͂ πορδῦνο ἱπογρτο Δ ΟΠ, 85 ““ΔΏΠΌ]]1: 
οὗ ὑπ [4190 μγοΐδῃθ ποῦ] - το δου οὗ ἔμθ οὈ]ϑοῖ 
([ᾺΝ68Ε)}, Θβρθοΐδ!ῦ ἤθη, 88 ἤθγα πῃ Εζδ]ο οὶ, ηῸ 
τὴδηϊίοι 8 τἸηδθ οὗὨἁἠ [86 γΡοβίνθ βϑύ:ωΡ.Ὸ] οὗ 
δηοίητηρ ; ἩΔΪΟἾ, ΤΠΟΤΘΟΥ͂ΟΥ, ἀ065 ποῖ ΒΥΤΩΌΟΪΖΟ 
ἱπάυοίοη ἱηῖο ἰῃ6 ϑοσυῖοθ οὗ ἰὰ6 [μογτὰ, 186 
“ἐ τρϑίογα οι οὗἉ [86 ἴτυθ τε] σἴουδ που] - το δίζοι," 
δαῦ [6 ἀἰνίπθ θαυϊρτηθηὶ [ὉΓ [1:86 βεσυῖοθ οὗ [86 
Ιοτὰ. Ενθῃ ἷπ 1.861, δπὰ δ801}} ΙοΟσο ἔγοσῃ Σΐϑ 
[ππ8 δἰαπαάϊηρ δἴομθ, νἉδηϊης Μ11}} ταργεβοαῖ ῬοτΓὶ- 
βοδίίοη, τυ] οἢ 18 σοΟ ΒΟΟΣ ἸΏ. 

18. εν βδιιοῖβο8 Ηἑτηβο] 7 ὁπ 5186] Ὀδοσθ 
{16 Ἔἶε: οἵ [6 τοβὲ οἵ ἴη6 ψογ]ὰ (γοσ. 28), ἰπ ἐδδὲ 
ὈΥ ἰδίῃ δηὰ ραϊποτίην [5:86] ουὖ οὗ 8}} παϊΐοῃβ 
δηὰ οουηϊτ]68 Ηθ δοί!}}ψ«Ἦ Ρ]δοθϑ ἴθσω δραΐὶῃ 88 
ΗΒ Ῥθορὶθ ἱπ ἴπθ Ἰαπὰ οἵ Ῥγοχηΐθοὸ (νεσ. 24). 
Φοῃονδὴ βαηοίβοβ Ηπλ561{ ἐπ ἴαταθ], ἤθῆσα ἴῃ 
5186}᾽8 ΟὟ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙ6ΒΒ, ΟΥ̓ ΤΑ ΚΙ ἔθ οπὶ 6χ- 
ΡΟΥΘΏΟΘ, 848 ἃ ἴγοϑη δίϊοηδ] ἀράϊοδίίοη, ἃ τιογαὶ 
δηὰ τοϊϊσίουβ Ρυτ ποαῖίοη. ΤῈΘ ἘΧΡΓεβϑῖ ἢ 6χὴ- 
Ρἰργοὰ ἃγὸ ἴο ὃ ἱπίογργεϊθα 88 σοίοιτίπς ἴο 186 
ὨΒΈΙΟΙ. 88 ΒΌΘΝ, δηὰ ποῖ ἴο 8916 ἱπαϊ Δ Δ]8 ; στὸ 
ἢν ποὺ 80 ΤΠ ἢ ἴο ὑπάογβίδῃα βρὶ τὶ πὰ] πα ῖθβ 
οὗ τηϊηὰ 48 ὕο ἐμὲ οὗ πδίϊομδὶ γορεποτγαῖσζοι. 
Βυὺ ἱἶ τ]ιαῦ ᾿88 ὈΘΘ ΔΙΓΟΔΑΥ σοι κοα ὁ οὗ 
ΧΙ, ΒΌ ΠΟ Ο5 88 ἴο ἔπ6 Ἰοῦϊου [ὉΓ ΟἿΓ ΟΠδΡΙΟΣ 4150 
δὰ οἢ. χυἱ,, [06 βρη κὶϊηρ οὗ [26 οἸθδὴ 
ΜΔΙΟΡ ἴῃ ΨΟΓ, 2ὅ ΒΥΤΩΌΟΪΖο8. [δ 8 ὩΔΊΪΟΠ 8] ΤΙ ΟΓΤΔ] 
διὰ το]ρίουβ οἰθαῃϑίηρ οὗ ἰδγβϑὶ, απὰ [86 “" ΠΟῪ 
Ἰιθαγί " 1ῃ γον. 26 8 ποίμϊηρ 686 ἴδῃ ἃ “" βρατὲ 
οὗ ἤθβὴ " ἱπβίοδα οὗ α “"δοατί οὗ βίομθ᾽" ἴῃ [89 

ΒεβᾺ ; γεΐ ἴῃ γϑσ. 27 ἴμ6 ϑρίτίϊ οἵ δε μουδὰ ΘπΥ)» 

ΜΈΪΟΩ ἴΠ6 “ΠΟῪ βρὶγὶ δ " πὶ [δτ86] 18 ἰῃτοτ- 
Ῥτγοῖρα ἴο σῃηθϑῃ, πα Ὀδγοπὰ ὁ. χὶ. 19 (ς ἢ. 
χΥΪ, 81); [86 ΗΟΙΪΥ Οπὸ οἵ δτδοὶ εὐ ἰπ τῆς 88 186 

ἰσὶς οἵ ἴβτϑοὶ, ἰυδὲ 848 “"Οοὰ 68 δϑριὶγὶὶ οἵ ἐδ 
ΟΒΌΓΣΟΝ δπὰ ἐπάν! ον πῃ [Ὧ6 ἢυτηδὴ Ὠεατὶ 18 Ὀστο- 
ΘΙΩΪΠΟΠΕΥ {π6 ΗΟΙΪΥ Οπο ᾿᾿ (ΝΊΤΖΒΟΗ). Απάᾶ 
ΔΙ ΓΒΟΌΡἪΉ τσ. 26 βᾳ. ἴῃ το ϊδίϊοι ἴο γϑσ. 8 94. τῦδν 
Ὅ6 ἵδκθῃ 88 δοιηριοιηθηΐ οὗὐἨ [ἴδ ῥτοτηΐβε σί τ οἢ 
[ΠΟΣΘ, ΟΥ ΟΥ̓́Θ 88 [6 οοπαϊἴοη ἰοῦ [6 Ῥτοπιϊποιὶ 
ἰμμογίϊδμοθ οι ὐπυΐηρσ ἴο τὸ ΟΕ] άτοῃ, αμὰ μι το 



ΟΗΔΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 81ὅ 

ΡΆΣΑ]1Ε] ὑπογοῖο (Υ γ. 24 ὀδιτγίηρ οα ἴἢ6 ἀθοϊαγα- 
ἤσοα : “[ῸΣ ΤΠΟΥ͂ ἀΥΑῊ ΠΟᾺΡ ἴο Θοτη6,᾽" γ6γ. 8), γοῖ 
Ἧ6 ΔΙῸ ποὶ Ὠίἰηάογοα ἔτοια τρδἰεϊηρ [ἢ 6 Μοβϑίδηΐο 
δα] νδϊίου οἵ ὑπ6 Ῥ6ΟΡ]9, 88 ἴΠ6 ἔτ Δηα [1]] βρη ὁ- 
ὉὩξδβοορτίου οἵ 6 ῃονδῇ ἐπ 88 ν6]] ἃ8 οπ [6 πι, δ} Π6 
Τοσῖ ὈΘΒΪπα 411 ἐπ18 (Ρ. 24), δηὰ (86 “ὁ οἸθδη 
ΕΓ" οὗ τοῦτ. 26 δρρτοχίτηδίοβ ἴοὸ 86 Ηο]ΥῪ 
ΟἸοδῖ (706] 11, 28 84.) Οορ. ὕτατεϊ. 

14. “ΤΏ ἴτιια 6β5θη06 οὗ ἴΠ6 Μοββίδηϊο {{π|6,᾿ 
ΒΑΥ5Β Ηδνογηΐϊοῖς, “4108 ὙΘΙΥῪ ΚΕΓΠοΙ, ΠπῸπὶ ὙἘ]Ο ἢ 
τὸ 118 οὗαῚ Ὀ]οβδϑίηοβ δον, δὰ 108 δπ το ΘΊΟΣΥ 
ὨΏΓὉ]46 1086], 16 [86 ρυτβολίώοη οὗ [ἢ 9 Ῥ60Ρ]6. 
Αἱ 186 Ὠϊηο οὗ ΟἸ σὶϑὲ {Π]18 ἰάθ8 νγαὰϑ ἀθθ οδηωλης 
πη ἐδ6 πδίϊουδὶ σΟΠΒΟΪΟΌΒη685, απἀ ἧς 2.0: 
Βαρυϑὺὶ ἀπαποϑι Δ ΌΪΥ δἀαρίοα ὑο ἰζ μἷ8 τἱΐθ οἵ 
Ἰυκιταϊίου, ἴῃ 0 βαςτισμα τῆς μίτανοιας.᾽ 

15. 7688 οοὐἹὰ (ΦΟΒ 1ϊ1. δ) τοίου ἕο σϑσ, 2ὅ 
84. οὗ ΟὟΥ ΟΠδρίοσ, παῖ ]ν, [μαΐ ναῖε δηὰ βρὶγὶϊ 
ΔΙῸ ΓΟαΌΪἰο [ὉΓ ΣΕρΘΘσαοη ἴον ἴπ6 Κίηράοιη οἵ 
Οοά, νι ΐο ἢ ἐσ ἴμ6 τηδδίοσ ἴῃ ἴδτγαοὶ (νοσ. 10) 
δου ἃ πάτο Κῆονσῃ. ““ ΕῸΡ ΕΖακΚὶ6] ὕθδομθβ ἤδθ 
ἴῃ ΟἸοασ ποτὰβ (μαὲ [βγϑθ] μαὰ ἴο γϑοοῖγα δῃοῦθεῦ 
δηὰ ΠΟ μραγὶ δηὰ δρὶ τὶ ὑ--ἰμαῦ ὃ δὰ ἴο Ὁθ 
τ ἰώ ὑεῖς Ὑ]Ὸ οἰθδῃ τναῦδσ ὈῪ {86 ϑρίτΐ οὗ αοά, 
δὺβ διου]ὰ ἃ χηδϑίδσ ἰῇ ἴβγδθὶ ἤδγθ ΚΩΟΜΏ 

ἱπρ ΜδοΓ δηὰ βρίσιῦ ἰῃὰ [18 σϑὶαύϊοη " 
(ΟΟΟΟΕΙσῦΒ). 

16. ““Βεπικίηρ ἴ8 [η6 πογὰ οἵ [16 ῥγορβεοῖ, δπὰ 
ῬοΟϊΠὩρ ΘΧΘΟΌΪΥ ἴο [86 ἐἴπη68 οὗ ΟἿ τιβίδη [0]8]- 
τηοηΐ,---ἰῆθ Ῥ600]6 οὗ ὕἢπ6 ΠΟῪ ΡΙδης πη 884}} 
ΠΟΥΟΡ ΒρΘΪΏ ΟΧΡΟΙΘΠΟΘ [86 ΤΟΡΓΌΔΟΒ οὗ ὨΌΏΜΟΓ 
ΔΙΏΟΏΩ ἴμ9 Ποαῖθῆθη. Α ἀθθρ βαγίηρ, τ ὮΘ ΜῸ 
ἀἰνεοῖ ἰν οἵ 1ΐ8 4]]οροτίοαὶ] σουθσίης, απ πη αθΓ- 
δἰδπα Ὁγ 1ὑ [86 οἴδττιαὶ Δρρϑαβίηρ οὗ ΠΌΡΟΣ οὗ 
ρίτϊ. [ὑ ννὰ9 ἱπά θα ἃ σϑρσγοδοῦ ἰο ἴβγβϑοὶ,, ὑμαῖ, 
ΠΟΌΓΙ ΒΗΘ δ (ΠΟῪ ΓΘ ὮΥ 186 ἀϊνίπθ ἔοοὰ οὗ 118 
πῃ ἴῃ σογὰβ οἵ Μίοβοβ. δῃᾷὰ [86 Ῥγορμοίβ, {860 
ὙΕΩΪ ΔἰΓεΓ ΤᾺ ἸΤΛΑΡΊΠΔΤΥ ροιβ οἵ [πΠ6 Ὠθαΐ θα, 
δη, Ὀεΐπρ οΑΥτο ἃ ΔΥΘΔΥ ἰηΐο (86 σουηΐτίο8 οὗ 
ΒΙΓΑΠΡΈΓΒ, ὙΓΘΓῸ ΟἸ]ροὰ ὕο δι θϑγ ἈπΠρῸΥ ἴπ 8 ἀτῪ 
Ἰδηὰ," οἵα. (ὈΜΒΕΕΙΤ). 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟ ΒΕΙΝΤΒ. 

ΨοΣ. 1 8αᾳ. Το πιουηϊαίπ8 οὗὨ 5τδθὶ ποῦ 01] 
δαὶ 4190 ΡΪ]δοθθ οὗ [6 ῬΧου ἶβο8 ἴο [βγδοὶ. 

--ἸΥ ογὰ δηὰ πδῖὴδ οὗ ἴῃ)6 [οτὰ ; }6 ἴοσιηθσ [Π6 
τονοϊδίώοη οὗ Ηἰβ ψ}}, [Π6 Ἰαϊον {116 του] αϊλοῃ 
οὗ Ηΐβ παίαγο.---Ἴ ον. 2. "ΤῊ ΠΟΥ͂ τηοοϊκρα αἱ 
16 Ῥ͵οπιΐδοβ οὗ ἀοά, 88 ἱἰἶ 1ῃοὶγ δὐθγη  Υ̓͂ ΜΘ ΤῈ 
ΠΟῪ ΠΟΙὴΘ ἴο 8η οπα ᾿ (ΒΕΆΙ,. ΒΙ18.).-- ΤῈ ΒοΟΓΏ οὗ 
[6 ποῖ] δὴ οἱ ὀχρδγίθῃοο.----- "ΤΠ 8 τότ [86 
ῬιΟΡμοῖβ δπὰ ΟἸιγίϑὶ τερσγοδοῃθά, δπὰ [80 1ογὰ 
ἈΝ 1πδὺ τὴ ΜΟΙ] ΒρΘακ 8}} ᾿ἤϑηποῦ οὗ ΟΥἹ]] 
δραϊησὶ Ηἰ8 αἰδοῖ ρ]ε8, Μαΐξ, ν. 11, δπὰ Ραμ], ἐλδιδὺ 
Ὅὸ Βῃου]ὰ Ὅδ ἃ Βρθοΐβοὶϊθ ἴο [Π9 ποῦ], 1 ΟοΥγ. ἵν. 
9" (ΒΕιμ- ΟΒΈΕΜΑΝΝ).--- ΑἸ ὑπῖηρθ ΤΊΔῪ δηὰᾶ 
8}4}} πποτὶς ἴον χοοὰ ἴο ΟἸ τι, βοτη. υἱΐἹ, 28 ᾿"᾿ 
(0κ.). --Ἴ πὸ πὶοκοά 4180 5}}8}} ἢδνθ δὴ δίθγῃηϊγ, 
Ὀπὶ οὗ ναὶ Κιπα ἴ Διυβῖ Π6 ΘΓ ΤΥ ἰπΐο ἴΠ6 
Ῥοβϑοδδίου οὗ ὙΒΊΟΒ ΠΟΥ Βαᾶνθ Ραΐ ὉΠ ΟΠΙΒΟΙΥ 8, 
δοοοζϊην 885. ἐπ ῖσ του ἄθθοσνο, 88 ἀθαί 15 τῃ6 

οὗ βῖη. -- εν, 8 8α. αοα ΚΏΟΥΒ, 8668, πὰ 
Ἰιοδῖβ ὑΠ6 σι βουῪ οὗ Ηἱΐἱβ. σὨλ]άγθη ; {μα ταυϑδὶ 
οοτηΐοτὶ ἴμποτῃ, ὑπεγοίογο ΓΠΘΥ͂ οαπποῖ ἀοϑραίγ.--- 
“ον ΤΟΔΑΥ͂ τηθ οὔθ ἃΓῸ ποὺ ΟΥ̓ ἴο σουηΐ ὈΡ 
ἴδε πυβοτίηρθ οὗ οἴιοτβ, Ὀπὺ 4180 ἱπ {ἰιοῖν τ }}ς ἴο 
6 ἴ6 ὕδβοῖη 8.11} τοῦθ! " (ΘΤΑΒΟΚ.)-- ον. δ 

., Βαϊ ἀοἀ 64118 ΗἾ8 σδῃηοῖ ὈῸ Ἰοβῦ [ὉΓ Θυϑῦ. 
Ἧς ̓5. 1οαϊουβ εοἰξλ, Ὀὺὺ 4180 ,ὑ0Υ ΗΪΐ8 Ἰοη.-- 
Οοὰ Ἰεοἰβ ΗΒ ὈΘΟΡΙΘ Ὀ6 δ ἸΟκο πα ΟἸΪΥ ὈΥ͂ ΤΠ ΟΙΩ 
Ἐ6 νἱ}} : ὁπ Ἵοδηῃοῦ δἰ ΡΥ ΟΡρΘἢ ἰδ6 τπιουΐὰ δὰ 

ἄονοῦν ὕμθηη αὖ Ῥ]ΘΑΒΌΓΕ. ---Ἶ ον. 8 βᾳ. “Τὰ 
80.8}} [ὴ9 τυϊηθὰ ΘΠ ΌΓΟΙ 68. Ὀσγίυρ [τὐϊΐ, τὶμ6, δθὰ 
ὈΓΘΔΩ͂, ὑμαὶ 18, {86 τηγϑίοσίοβ οὗ ἀοοσίτίηο, ἴο (9 
Ῥγοῆϊ οὗἨ [88 ῥῬθορ]θ, {δῦ ΓΠΘΥ͂ ΠΙΑΥ͂ ΠΟ ἸΟΏΡῸΡ ὉΘ 
τι θ δῃὰ ἱριογαηΐ, θα 8. ῬΡ60016 ὑπυρμῦ οἵ αοὰ. 
ΤὨΠοχοίογο ἴΠ6 βρί τοδὶ Ὠυϑαη θη, ν]ὴ 6- ἀσαββοσβ, 
011} δῃὰ ϑονν αἰ σοηῦγ. ὙΠῸ [116 Ῥ]οιιρι οὗ [δῦ 
ἘΠΕΥ ἴΆτη ἊΡ [9 801] οὗ [89 μιϑατί, τὰ νι οἢ ΤΟΥ͂ 
ΒΟ [ῃ6 ΠΟῪ ψογὰ οὗ [πο ζόβραὶ, ψΒΘΓΘΌΥ 1} 6 
[οΥβα θη ΟὨΌΤΟΠ68 ὈδοοΙη6 Ῥ]δηΐρὰ δον ; δηά 
[81.680 ἅγθ [Π6 πιουῃ δίη8 ᾿ ὨΪοἢ 1η6 [μογὰ Δα Γ65868᾽" 
(ΗΕΙΜ- ΠΟΕΕΜΑΝΝ).--- θη δ δρρϑαγοὰ ἰῃ 
06 ΒΟΙΥ Ιαπὰ ψὴο οου]ὰ 82γΥ οἱ ΗΪπϑ6], “ (Οπιὸ 
πηΐο Μο, γ8 ἯὯο ἸΔΟῸΣ ἀπά ἅτ ΒθανΥ λάθη, ΗΘ 
ἔν οὐ βῆοηο ϑο]οιο ἰῃ 8}1 Ηἷβ βίου " (ΗΠ ἘΝΟΒΤ.). 
--ἰ ΤΊ ιο π]οκοα ἤαγθ πὸ οδῦδο ἴο Γο͵]οΐσα ον ῦ [118 
σμαϑοϑοιηθῦ οὗ Οοα᾽ Β οὨἐ] σα, Φ6Γ. χὶν δ. 27" 
(5ΤΑΚΚΕ). ---“ ΤΘ δἷἰαίϊσα οὔ πὸ Ῥθορ]ο οὗ ἀοά 
ΔΙῸ ΠΕΥΟΣ ἰῃ 80 Ὀδὰ 8 βίαϊβ {1 Βῃοι]α Ὁθ 
ὈΠ8]6 ἴο βοῖῦ ἴμθηὶ τίρῃῦ αραΐῃ ; ΔΎ, ἜΧρ ΕΠ 06 
Ἀ88 ἰδυρηῃῦ ὑπᾶῷ ἴ6 ΟἸΌΣΟΩ ΔΙΟΥ ῬοΥβθου ΠΟ 
ΟὨ]Υ͂ ἱποΓΘΆ888 Β0 ΤΠ ἢ [6 τηοτὸ " (0 .).---- ΤῊΟΥ 
ΔΘ [(ὯΓ ὙΤΟΩΩ ὙΠῸ ΠΘΟΏΒΙΔΟΣ 8 στοαὶ ἱπόσθαβθ οὗ 
ἸΏΘΩ 88 8 ΟΌΣΒΘ, ὈΘΟΔΊΙΒ6 1ΐ ρμίνοβθ σίϑο ἴο ψϑδηΐ δῃὰ 
ἀϊϑίτοββ. (ἀοα Οδῃ ΠΟΌΓΙΒΏ ΤΩΔΗΥ͂ 88 Ὑ76]}] 48 ἴον, 
δη ἃ 6 8Βῃ0ο}]ἀ ᾿νθ τηοάογαΐοὶυ, ἀνοὶὰ ϑηἀθανοῦσ- 
ἴηρ ἴο ΒΌΓΡαΒ8 ΟὔΠΘΙΒ 'ῃ ΘΧΡΘΠαΙζαΓΣα, δηὰ βοοὶς [ὉΓ 
ΘΟΠΘΟΙᾺ ἴῃ ἴδιη11165, οἷο." (ὺῪ}0} Κ (ὴξπ).--- ον. 12 
84. “ΤῺ Ῥτοτηϊβαὰ ροοά 8 ΑἸτγανβ ἴο Ὀ6 ἀπάιτ- 
διοοα τ 11}} 6 σοπαϊοη ἰμαῦ τλθὴ τοροπῖ, ΜΔ]. 
ΝΣ, 7" (ὅΤΑΚΚΕ). - ΤΊιΘ 86} -ονἱάθηΐ οοπαϊτίοι 
ἷ8, ὑπαὶ ἴΏ6Υ ἀο ποὶ Η]1 ἋΡ [6 τηθαϑῦτε οἵ ἐμ ὶσ 
ΒΒ δηδῦ. ΤΠΘΙΟ 18 ΠΟ ΟἸΔΙΙΟΓ οὗἨ ἱπιπι ὩΣ Υ͂ 

ἰηϑὺ Υθ ψου]ὰ “ποῦ (ΠΕΝΟΒΤ.).--- “ον 
οἴὔθηῃ 8 [86 ΟΠ ΤΥ ΟΥ 8 αἰδίγίοὶ τηδὰθ ἴο ὈΘΑΓ 
[86 ὈΪδπηθ θη ὑΠ|6 6 ΘΟτη68. 8 ρθδυ ὁπ 66 ΔΙΩΟΠΩΣ 
ΠΊΘῺ ΟΥ σδίι]6, στ ῃθη, Ὠον νοΣ, Ὁ βου] Ὀ6 Κηον 
ταῦ βίη μαϊηΐηρσ [6 ὌΡΡΘΥ Βαμα φσχονοϊθὰ αοὴ 8 
ταῦ ὑποτοῖο᾿ (Ο.).---ἰ Α8 οὈϑοσυθὰ ὈΥ͂ 
Φοτοιηθ, 6 76 :0018 χοΐοσ (8 ἴο ἃ ἕπῃ ΟΙῺᾺ οὗ ἃ 
Γποιυβαη γρασβ, θη ΦαΕΓΆΒΔ]ΘῚὴ Ὀ6 Ὀθ1Ὶ 
διὰ (Π6 ἴθ ρ]6 οὗὨ [ἢ9 Ἰα᾽ζοΣ Ομ ρίθ18 οἵ ΟἿΣ ῥτο- 
δὰ δγθοϊθα ; ψ 6 ἰῃ (ἢ6 ορίηπΐοῃ οὗ οἴ 5, τη 9 

ἰβ]πιθηῦ ἴοοὶς Ῥ]αθο πρᾶον Ζοιτπι ὈρΆθ61, τ ΒΟ ἢ 
οϑηηοῖ ΡΟΒΒΙ ΟΥ̓ ὈΘ ὕΠ1|0 6886, 88 8180 ΦΈγοῖηθ βτϑηΐβ, 
δὰ [ἢ ΘοΟραγοβ 86 ΟἸγτίβύδη ΟἸ1]1αϑῖ5 ὐ τὰ 
1π6 δον θη ἀγθδ 015 οὗ {Π6]γ τα ]]]οηπίατη. Ἡδηοθ 
Ὑ6 Ιηθδῖ δὐϊάθ ΕΥ̓ [Π6 δρὶγιῦ.4] ἰηϊογργοίβἑ θη 
ΤορΆΤ Ἰηρ' [686 Ὀ]Θβϑί ἢ 58 Ῥχοῃλίβα ἴο {Π6 ΡΘΟρ]6, 
ἴο ΨΒΙΟΝ ψ͵ὸ αἴ αἰτοοϊοα Ὀοδί 68 ὉΥ ΟἸσίδὲ δπὰ 
[86 δΔροβί]θ8᾽᾽" (Ὁ075ΕῈ)}.Ψὕ 

γον. 16 5βᾳ. ““Μδῃ᾿Β Ῥγρυίουβ οοῦτϑο οὗ δοίϊοῃ 
8 πο σδι186 οὗ Οοὐ 5 Βι ὑδθατιϑῃΐ ΘΟΌΓΒΘ οἵ δοίϊοῃ, 
ον. 1ὲ. 19 (Κ5ΤΑΆΚΚΕ).---- ΤῊΘ ροοάηοεβ οἵ αοὰ 
ἰηνίϊο8 τ8 ἴο χσϑρθηΐδῃοο, θα ποῖ ἴο 6υ1}- ἄορ 
δηα γυγἱάθ (ΒΤΑΚΟΚ).--- ὅἷὃ. 81.411 αν ἴο ρῖνϑ 
δοοοσηῦ ποῦ ΟἿΪΥ Ὀθοδϑιθα οὗ {π6 δν]} πὶοςἢ ν6 
Βαῦϑ ἄοῃθ, ὑὰΐ Α͵8ο ἴὸ᾽ {86 ψοοά ἑπΐηρα ψ ϊοἢ 
ψ6 άγα ἢιδα.---ΤῊΘ δασίῃ βου ὰ ποῖ Ὀ6 }}} οὗἉ 
ὙΠ ΪΟΚΘη688. δηά [011Υ, Ὀπ [Ὁ]}} οὗὨἩ [6 Κπον]οὰ 
οὗ [88 [τὰ δὰ οὗὨ ἸΙονο πηΐεοϊμηθα. --- “ΤῊ που] 
8 Ῥοτίδοϊ ᾿ῃτουρῃουϊ Τ᾿ ΒΕΓΘ Τηδι} 068 οὶ ΘΟΠῚ6 
ἷῃ ἕο αἰδίαγὉ 1ἰ.""---ἰὴ ΟἿΣ Ππηρῦτο δοίης ΟἹΓ 
ἱτχρῦγο ΠδίαγΘ 8190 ΔΙ ΔΥΒ ΘΟΙΏ6Β ἔοσ, ἴοστη8 
ΟΙθαΡ [86 δἷγ, δὴ ΟὈβοσυδύϊοῃ τ μῖσἢ ὈΘΑΓΒ ΔΡΌ]16Α- 
ἤοπ ἴῃ τοραγὰ ἴο 86 ᾿πάρτηοηΐβ οὗ 6οάὰ.---Ἶ ον. 
19. ΤῊΘ δβοαίίοσίηρ, ῬΟΥ͂Σ οὗ βἰῃ; ἰῃ {χυΐῃ, ἰΐ 
ΒΟλΟΘΙΒ 1ἴΠ6 δοι}}8 οὗ τζϑῃ ἰηΐο [86 Ψ80]6 που]ὰ, 
δηὰ ὑμαῦ 18 ΔΙτοδαν {μεῖς ἡπάρτηοηῦ ἡ] Οἢ Β᾽ ΠΏΘΓΒ 
αγθ ἴο ΘΧΡΕΓίΘΏ(Β.---Ὗον. 20. ὙΠ [86 ΒΊΟΣ 

68 4180 58 ΟΌΓΒ6, 18. ΟἾΠΟΣ βηδάον. --ΟἿἿ τηΐ8- 
ΟΥΏ68Β Δῃα ΓΙ ἰδία κοβ ΔΣῸ ὙΘΙῪ οἴὔοη αοα 8 862" 
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ἴθποθ ΟἹ ΟἿΓ ἐγαηβοτἝαβί 8, ψὩἱοῖ, ἰπα θεά, 8ΓῸ 
Ὀοϑὲ Κηονῃ ἴο Ηΐτὰ δηὰ ΟὔΓΒΟΙνοΒ. ---ονν τ 6 ἢ 
ὈΪΑΒΡΗΘΙΑΥ ἀρϑαϊηδῦ αοα δῃὰ οἴδησθε αραϊηβὶ 116 
πρὶ ἀο ποῦ [Πο86 ΨΘΥΥ͂ ῬΘΙΒΟῺΒ ΟὐΟΔΒΙΟ Ψ}}0 8. 
64110α ἴο πηᾶΐζο οὐ νοτὰ δῃηα πϑηη6 ΠΟΠΟΌΓΟοΩ, 
δοκπον)οαροά, απ οχαϊθὰ δθονθ {86 μου] --- 
Τὸ ᾿ιᾶνε τοραγὰ ἴο [116 ΘΙΊΘΤΩΥ,---τα ροΐηῦ ἴο Ὀ6 07}6]]} 
αἰϊομ δα ἴο ἴον [6 ψ4}1 οἵ 86 ἔσθ 9 οὗ αοἀἂ ἴῃ 
{18 του ]α. --- ΤΠ. ὉΠ18. ΟΡ ίοΓ ἤθδο 68 8 ΠΟῪ 
ἴη6 ἢτϑὺ μοι λοι οὗ [86 [μοτὰ᾿ Β ῬΓΑΥΟΣ βου α δ 
ππάοτείοοα. 116 πδιὺθ οὗ ἐπο Ἰ]οτὰ, ἴο νἱΐ, 18 
ἈΔ]]ονγοα αἃ8. 11} ὈΥ [8 Ῥγοβρϑυ τ οὗ {δ 6 εἱοοῦ, 
ΜΘ ΠΙΑΥ ΟὈΐαἰη ἜΘ ὈΠῸΘΓ ἴἢ6 ΟΥΌΒ8, ἃ8 ὉΥ 
ὉΠ ον ρα Βολῦοη ἴγοῖι δἰῃ ὑ (ἘΙΟΗΤΕᾺΒ).--- Α δὰ 
1ἴὸ οὐρῦ ποῖ ἴο ρΡυῦ ροοὰ ἀοσίτγίηο ἰῃ αυρβίοῃ. 
--ν ον. 21 βᾳ. αοἀ Ηἰ8 ονση ᾿υϑιΠοαίοι ἰμ 8 
σοῦ] (ΤἸΘΟΔ]ΟΥ). ---- Οοἀ βαποιῇεθθ ΗΒ ἤδπὶο 
ΔΙΠΟΠ 60 ΟΥ̓ ὈΘΠΘἢ 5 88 0 }}] 88 ὈΥ̓͂ πιά στηθῃ δ 
δ ῬΌΠΙΒητηδπ δ᾽ (ΚΤΑΙΟΚ). - 80. βαϊηΐβ ἃΓῸ 
δοουδίοημοα ἴο ὈΓΔΥ ΨΜΠῸ Ρὰΐ πὸ ἔγαβὺ ἴῃ {Π6 
οὐ τηστὶῦ, Ὀπὺ ὨΌΙΩΘΙΥ͂ εηἰγοαῦ αοα ἴο ]οοὶκς ἴο 
Ηΐβ οὐ πδτη6, ἔδαὺ ἱΐ ΙΠΔΥ͂ Ὀ6 ῥγαϊϑοὰ δηὰ 
βδαποίλδοα,. Βαυΐ ΟἸιγίβῦ ἰβ [6 ΠΟΙῪ πᾶτηθ οὗ αοά, 
ἴῸΥ ὙἜΏΟΒΟ 886 ἀοἂ ἰδ σταςϊουβ ἴο 8 ; ὙΒΟΘΥ͂ΟΓ 
6818 ὌΡΟΙ [Π8 Ὥδλα οἵ ἴΠ6 [,οΤὰ 8881] Ὀδ βανοὰ "" 
(ΗΕιΜ- ΠΟΞΕΜΑΝΝ). 

γεν. 394. ηα 81.411} οοἴὴθ ἢοτμθ ουὔΐ οὗ {18 
σου. - αἰ μοσίηρ ὀνεὰ ἴῃ ἔδθ τηϊάϑὲ οὔ {δθ 
Βορυ ας οἵ [Π18 νου] 18 οὗ [86 σταοθ οἵ Οσοά. --- 
γεν. 2ὅ 8ᾳ. ““1ἰ 8 ἀοἀ αἷοῃμα γὸ σδῃ {ΓῸ}Υ σομ- 
γοτῦ υ8 ἴο ΗΣΒ6], δηὰ Ρυ ν ον Ποασίβ ὈΥ̓͂ Η 9 
ΑἸπιρῖν ϑριγιῦ, 90. χχχὶ. 18" (Τῦβ. Β18.).-- 
“νυ ποῦΐ γα ρυν Ποαίλοιι ἴΤΌΤῚ δ᾽ ΠΟ ΟΠ6 68 
0.16 ἱηἴο ΓΙ] ππΐομ αηὰ δοχιητηθῃΐοι πις αοά, 
Ι8λ. 1. 16 84. (ΘΤΑΒΚΕ).---ΝῸ ὉποΙθδὴ ῬΘΙΒΟῚ 
8.}8}} δηΐοσ Ἰηΐο {86 Νοὸ Φογυβαίοω, Εθν. χχὶϊΐ., 
ἤΘη6Θ. ΟἿΓ Ἂν ἠφαννν [848 ἴο ἴακθ ρῖδοβ ἴῃ (8 
᾿16 ᾿ (Κ͵ΤΑΚΟΚ).--- ““ ῬαΣΙ βοδίίοη ταιδὺ Ῥσθοθᾶθ [89 
ΔἸΠΙῊν οὗ τοι 1} [86 πον βρίσι. νὰ ἴῃ [86 
ἢγβῇ θἷασθ βΌΡΡ] οαίοβ αοὐ ἴο 8} Ὠΐπὰ αὐἰῦδ 
ΟἸοδὴ ἴτοπι ἢ18 σα], δηὶ ΤΠ ῬΓΑΥΘ [ῸΓ [86 ὁΓθ68- 
τίου ἴῃ ἶτῃη οὗ ἃ οἸοδὴ ἤρασί δῃὰ οὗ 8 Π6 Κ βίβὰ- 
αὶ, βρὶ γἱΐ, 8. 11." (ὈΜΒΕΚΝΙΤ). ---- ““ ΤῊΘ Ρσορμοῖϑ 
[το ΘΠ ΕΥ̓͂ ΓΕΡΙΌΘΟΝ ἰῃθ ον 8, 88 ἃ δἰϊ-ποοκοὰ 
ΡΘΟΡ]6, ὑμαῦ ὑῆ6Υ Μ01}} ποῖ Ἀδασκοη ἴο {86 Ἰτοτὰ οὗ 
ἴ[μ6 Ιοτὰ. ἨἩδρτθ, οὐ [186 ΟΠ ΓΑΤΥ, 8 Ὠδασὲ δηὰ 
ἜΡΩΣ ΜΈΙΟΝ 3}.4}} Ὀ6 ὩΘῊ 8. ὑσοϊηϊδοὰ ἴο ΠΣ, 
παῖ ὉΠΟΥ͂ ΙΏΔΥ ποὺ Ποπορίοσο! ᾿ἶγθ δέζοσ {Π6ῚΡ 
(οττλοῦ σαβίοτῃ, Ὀὰΐ Ὀορί ἃ ὨΘῸ ἸΩΔΏΠΟΣ οὗ ἴδ, 
80 ὑμαῖ {6 ο]ά διὰ αἰβουοαϊοπὲ Ὠρατὺ οὗἨ βίοῃθ 
ΤΙΔΥ͂ ὈΘΟΟΙη6 [6 ΠΟῪ δύ Ρ] αηδ δηὰ δι τη ϊβοῖνο 
Βοισὶ " ({ὺῪ}01ὶ)ηκἈ).---Τ6 Ὠθατί οὗ ϑβἴοῃμθ ἄἀοϑβϑ 
Ὡοῦ ὈΘΑΓ Ὀοηαΐηρ' δοσοσάϊηρ ἴο αοἀ᾿ 8 ψ111, ὙΠ ΟΓΘα8 
186 ᾿ρατὶ οὗ 68}} 18. βοίζ, δὰ οἵ 886]. ἃ [οχίῃγο 
πᾶῦ αοἂ ὁΔῃ ἱπΡΓε88 ἰηΐο 1185 Ὁπάἀογβίδηϊηρ 8 
Ἡἰνίηρς Κηονίοαρο, ἱπίο 18 {1} 8 ὙΟΪΌΠΊΑΤΥ 
οὐδάϊοηοσο, ἀπὰ ἰηἴο [86 1πο]} δ. 08 8. ΠΟΙΪΥ͂ ΟΥ̓ΔΘΣ "ἢ 
(ΒΤ Π ΚΕ). -- ΟἿ οατῦ δηὰ ἱησναγὰ Ῥαγίϑ δ.ὰ 
ἀοδίρπεα ἴο 6 οοσυρὶοά 88 8Δη δροὰο ΌΥ͂ ἀοα ΗΪπ- 
8617, Φοδπ χῖν. 28." (ΒΤΑΠΟΚ). -- ΕῸΣ [6 ΓΓ ΓΤ 
πὶ} ψΒΙοὴ αοα ἰδ δοουβίομηθα ἴο {ὈΓΏΒὴ Ηἱ8 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

δροᾶθ ἱπ τῆϑῃ, 8660 64]. νυν. 92.---““ΟΥὁὨ δοδὴ δὰ 
ΔΕΒΉΪΥ (ΟΑΓ4}} ἂῖὸ νὸ αἰἤογοηΐ ΠῚ ηρΒ; {πὸ 
ΤΌΤΤΩΘΥ ΙΔ Ὀ6 ἀραὶ] πὶῖ, [86 ]Ἰαΐῖοσ ἸῺ 685 
ΔΙΑΥΒ ΑΓΘΥ " (ΒΚ΄ΤΑΒΟΚ).---““ΤῊΘ πον ἐστί 
ἀοθ5 ποὺ ὁομδὶϑὺ ἴῃ 81} 16 Πρ [Π6 ΤΏ, ΠΟΙ 1ἢ 
[Π.6 ΘΠ ΤΓΟ Τοιηον αὶ οὗ 81] σου οι δπὰ οὗ [86 
ο]ὰ Αἀδιΐς ἀἰβροβ᾽(ου, Ὀαὶ ἴῃ πὸ ογοαίίοιι οὗ δῃ 
ΘΏΓΙΓΟΙΥ ΠΟΥ͂ ἀ]5ροβὶ 10 δηἀ δίαυτο, 2 (ΟΣ. ν. 17; 
ὍΔ]. νἱ, 1δ; ἔρίιοβ. ἱν. 24 (ΘΤΑΚΚΕ). --“ αοὰ 
οἶνο8 [86 ΗοΪγ Θμοβϑὺ δπὰ 4}}] ἴΠ6 στο ῆθδ οἵὗὨ 
ποῦ ἴῸΓ ρμοϊὰ, Ὀυΐ Ηδ σίνεδ 41} [ηρε πἰποὺςξ 
τοσο ἴο 41} σγῆὸ δδὶς Ηϊπὶ ἴος ἔμθπι, 86. ἵν. 
Ομ.) -- εν. 27. “ἼΤΩ Ηοὶγ Ομοβὲ ἰ8 υοῦ 1ῃ- 
δοίϊνο ἰῃ {μ6 τοροποσαὶθ, Ὀπΐ δοῖϊνα δηὰ μοῦγοσ- 
[Ὁ], οπι. Υἱῖϊ. 156. 584. " (ΒΤΑΚΚΕ).---ΕἾταειὶ 86 
ἰησαγὰ δηὰ ὑδθηὰ [86 ουὐϊαγὰ σἤδηρο 8 σοι 8 
οΥάον, τ }}110 6 Ἰηθῃ ΔΙ ΔΥ͂Β ἢ ἴῃ ἐλι6 τε- 
686 ΟΓΘΓ.--- Τα ρσοοά, ΒΟ ΕΥΟΙ, ἃ 8} 
1068 8 ποΐ δῖ8, Ὀαΐ αοα᾽ 8 ψοΙὶς ἰπ ᾿ἷπι, ῬῊ]]. 11. 
18" (ΘΤΑΚΚΕ). 

γεν. 28 θ6ᾳ. Τὸ [86 ὨΘΑΥΘΗΪΥ͂ δΙΏΟΠ σ᾽ Τη6 πὶ ὑμοτὸ 
18. 20 ἰδοῖὶς οὐϑὴὰ ΟἹ δδασίῃ : ἴ0 πἴτη ὙΠῸ δῶ σταὶς 
Ὁ]ΙΟΏΘ 18 ψοτίῃ μανίην ἈΟΡΙΒΕΊΒΙΔΗ θ6 Ἠδηϊν. 
-80 Ἰοὴξ 858 Ὁ σῖβὺ 8 Ὡοῦ Ὀογη ἰπ ἐπα Ἰδηὰ οὗ 
ΤΟΙΏΪ86, {}16 Ἰδηὰ οὗὨ ῬΓΟΙἾ86 μαὰ ἴο Ὧδ 4]80 ἴδ6 
ΟΠ16 οὗὁ Ι5γ8681. ϑ'ἴποθ ἴδ {τὴ6 ἐπαῦ ΟὨχίβὶ 15 ἴῃ 

ραν θη, ΟὨ]Υ͂ ποθ ὅδ Ὀ6 86 ἵτιι6 οπηα οὗ ἐδ 
ὑσθ [ΒΓδ6]. ----“ ΤῊΘ ΠΟΓδΐΘ Τη Δ 8.808 1π {86 
οονθηϑηΐ οὗ ζτδοθ Ὑἱϊὰ Οοα᾽" (ΞΘΤΑΙΚΕ).--- τ. 
80, Οοἀ ν1}} ποὺ ΟἿΪΥ Π8}}}7 τοάθοῃι 8 [τοτὴ 81] 
ἀἰϑἴτε88 οὗ ὈΟΥ δπὰ 5ο], Ὀαῦ 111} 4180 ἔγθο Ὁ8 ἔγοτῃ 
8}1} τερτοδοῖ; 8βο, θη, γψὲ ἀο ποῖ ἴῃ νδὶῃ Ὀο]ΐονα ἴπ 
ἃ ΤΟΒΟΣΤΘΟΏΣΟΙ οὗ ὑῃ6 ὈΟΑΥ͂ δπὰ Δῃ οἴθυμδὶ 1106. ---- 
γεν. 81. ἴῃ ΘΟΠγοΓΒΊοἢ Τ8 ἢ ἴπ8 ᾿ν 18. ἹΠΟΤΏΟΤΥ. 
--ΑαΟ πηδὴ οδη 6 οὗ ΘΟΌΣΑΡΘ ὙΔΘᾺ Πα Ἰοαῖ μοϑ 
Δ πη56]}.---Ἱ οα!]ης, 15 ποῦ 8 βίσῃ οὗ 5'σ Κῆθ58 ον, 
Ὀὰὺ ἱπ τηδύοτβ βϑρί τὶ π8] ἐδ 185. ἃ βίρτι οὗ οσῃνα- 
Ἰοβοθῇο6.---ΤΊΏο Ἰοαίΐῃρ οὗ ΟΠ 6861, [Π6 χεφαΐῖαὶ οὗ 
86]. ΘΟΤΩ]ΔΟΘΏΟΥ͂.---- ΟἿΣ 11|{6 τηϑὲ ὈδΟΟπι ΒΟΙΤΟΣ 
ἴο 08, Οὐ ΓΝ 186 ΒΟΙΤΟῊ Μ|Π ποὺ Ὀδοοσὴθ ᾿ἰΐα ἴο 5. 
-- γον. 82 846. ταῦθ σ ΟΣ ΚΒ 8.8 1|6, 8ΔπΠα 80 τῇ 
[6 ΤΏΟΓΘ 88 10 τηδ 68 ὑμ6 ἩΠῚΔΘΓΤ688 8. Ῥατδαάῖβο, 
19 Ὀοβρατ 8 Κίηρ, δηἃ [6 ΒΙΠΏΘΓ 8 Ὀσίθθί. --- 
“4 Β]ο8ϑ86α βῃδτηθδ" (ΒΟΗΜΙΕΡΕΒ).--- ) ὲ τ οἔὗ 
ποίδίπρ ἴῃ ΟὨἸγίβέ, δῃὰ νχὸ Ῥοδδὶ οὗ 4}1 [ΒΪρπ. --- 
γεν. 8δ βα. ΤΏ Ἰαδδῦ ϑοηΐθμοα οὗ [6 ποῦ] οἱ 
186 ῬΘΟρ]Θ οὗ αοἀ ν1}} Ὀθ ἐΐ8 οι δε] -οοπάοζηνα- 
(ἴοι, }8ὺ 48 1ξ Ὑ1}1 ὍΘ ΟἿΣ 7υϑ βοδίίοη. 1 πιὶ}} 
ποῦ Ὀ6 ἴῃ νδῖη πδὶ τἋῊκ ἢδγνΘ σοτηίοτίοα ΟΌΣΒΕ]τοΩ 
πὶ Οοα ἴῃ 1818 ποι]ᾶ.---ΟἿἋἹ ον δβίδαπἀβ ἴῃ τὴ 9 
ΠΔΙ16 οὗ ἴΠ8 [,οτὰ.--- 6 οοτηΐοτί οὗ [86 ΟΒΌΣΟΝ, 
τὺ αοἀ 8 Βυϊ ον ἀπὰ Ῥ]δηΐον.--- ἴοα, τ 5 ἰ2 
ἴπὸ ΒΟΠΟΌΣ οὗ [86 ΠΟΙΥ πᾶχὴθ οὗ αἀοὦ,. Ἠρ, τῆς 
Ογϑδῖοσ, ὙὮΟ ογοαϊθα τ ηδῦ τν͵ὰϑ τοὶ, 18 4190 1:ῆς. 
Βοϑύοσου, 80 ογοαῖθδ ΔΗΘῊ [δ΄ τ ΌΣΟΙ Ἰ 885 τσυΣγχοιὶ 
δηαὰ Ἰαϊὰ ταϑῖθ ὉΥ [1 στ] οὗ αἰνουοαϊθηξ στρα. 
[ΌΓ68᾿" (ΞΒΟΗΜΙΕΚΡΕᾺ).--- Ὁ. 87 κἰἢ ““Βυϊ τ« 
τη οὗ [18 Βοοῖὶκ 5}18}} α180 Ὀ6 δὲ [ἴθ ϑῆθεορ, ἐπι 
8, πὸ τὶ ]ὰ Ὀθαϑὺβ 8}.4}}] Ὀθ πῶς πο ; ἤρῶος ἐξ 
[οἸ]ονβ τὺ Οοἂ ν}} Ῥυτγ Ηἴἷ8 ΟΠπτοῚ ἔτγοῃι, 
{λλ6886 ΠΟΣΙΟῺΒ δηλ 6}8᾽᾽" ((ο00.). 

8, ΤῊΕ ΥΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ἘΕΞΌΚΕΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ἘΕ-ΟΥΙΟΚΈΝΧΙΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ὈὍΕΑΡ ΒΟΝΈΒ. ΑΝῸ ΤῊΣ 
ΦΥΜΒΟΙΙΘΑΙ, ΑΟΤΙΟΝ ΝΊΤΗ ΤῊΗΕ ΟΧῈ ΚΚ,ΤΙΟΚ ΟἿἹΤ ΟΕ ΤῊΣ ΤΟ Ξ'ΤΙΟΚΒ, ΑἸΟΝΟῸ ὙΠΤΗ ΤῊΣ 
ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ (ΌΗ. ΧΧΧΥἹ].). 

1 Τῇ Βαῃά οἵ Φοβονδαῖι γγὰβ ὌΡΟΣ [η6, δπὰ [4] Φοβουϑὴ (00Κ τῶ ουὲ 
ἷἱπ ὑμ0 ϑριτιῦ δηὰ τηδθ τὴ χοϑῦ [υγοῦρῆς πιο, βεὶ τὔϑ ἀονῃ} ἴῃ ἴΠ6 τηϊάεὺ οὗ 1τῃ6 

9. ΨΑ]16Υ, δῃὰ 10 γγχαϑ [1]] οὗ θοῆθ8. ἀπά Ηθ ]βα τηθ ΟΥ̓ῸΣ ΌὈΥ͂ ὑβϑῖὰ σουπα δθοιιῦ, 
δηὰ Ὀ6 8014, [ἰμοτὸ νετθ] ΥΘΙΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΠ ὕἢ6 βυγίδοθ οὗ (86 γ8]16 0, δῃὰ Ὀομο]ὰ, 



ιὅ, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ!. 817 

3 ΟΝ ψ εν] ΥὙΘΙῪ αὐγ. Απά Ἠθ βαϊά ἴο τηθ, ὅοῃ οὔ τηϑῆ, Ὑ11 ὕ656 ὈΟΠ 68 
4. ἴχγ [Ὀϑόοπιο αἰνῺ}] Ὁ Απα 1 βαϊ, [σὰ Φομοόνδὰ, Τοα Κηονοϑῦ, Απὰ Ηδ βαϊὰ 

ἴο Πη6, ῬΓΟΡΏΦΕΥ ΟΥ̓Σ ὑΐ686 ὈΟΏΘΒ, ΔΠα ΒΔΥ ἴο ὑμϑιῃ, 8 ασῪ ὈΟΠ68, ὨΘᾺΓΡ [89 
δ νοτὰ οὗ δεμονδὴ, Τμὰβ βαϊῃ {86 Πογὰ θιονδῃ ἰο ὕμθ86 Ὀομ68, ΒθΒο]α. 1 
6 Ὀτγηρ δριγιῦ Ἰηΐο γοι, δηα γὸ ᾿ΐνθ.υ Απὰ 1 ρσὶνθ 8 ποῦγϑ ΟἹ γΟΙ, 8π4 τηλ 9 

β.68}} ὕο ΘΟΤῚΘ ὮΡ ΟΥ̓ΘΓ γοῦ, 86 ὁον Υ γοῖι ψ] β τίη, δηὰ σῖγα Ὀσθδίδ [ἢ γοῦ, 8Δηα 
Ἴ γὺ ᾿ἴνθ, 8: Κηον ὑμαῦ 1 δπὶ Φοπύνδῃ, Αμα 1 ῥγορμθβίθα δ8 1 νψγχ88 ο0π|- 
ΤΩΔΠἀ 6 ; 8πα ὑπο γθ Ἵδῃι6 ἃ γΟΐοθ 85 1 ργοόρῃθβιϑα, δῃὰ Ὀθ}ο]ά, 8 στ βυ] ηρ, δθὰ 

8 ῃ6 Ὀοηθδ αΓΟῊ ΠΟΔΓ, ὈΟὴΘ ἴο 8 ὈθηΠ6. Απάᾶ] Ἰοοϊκοά, δηὰ Ὀθμο]ά, β᾽ηδν8 
δια θ68 ἢ οδῖὴθ ὮΡ οὐ ἴδοι, δηὰ βη οονοσγοᾶ ἤδβοση ἔτοιι δῦονθ, γοὺῦ Ὀσγθαῖἢ 

9 ["4] ποῦ ἴπ ἰῇθ. ἀπά Ηο βαϊὰ ἴο τηϑ, Ῥγορῇθϑυ ἴο [16 ϑριγιῦ ; ῬΤΟΡΉΘΕΥ, 
Β0Π ΟὗὨ ΙΏΔ}, 84 8ΔΥ 0 ὑῃ6 ριγιῦ, ΤῊυΒβ βαῖ ἢ [86 ποτὰ Φοπονδῃ, Οὐμηθ ἔγοσα 
186 ἴΟῸΣ ψ]πᾶβ, μου ϑρὶ τῖῦ, δα Ὀτγοδῦμθ ἰπῦο 8.686 8ἰ4ῖη, ὑμαῦ ΓΠΘΥ͂ ΤΙΔΥ 119 

10 [ὑϑϑοπια δἴνε]. Απὰ 1 ῥγορμββίβα 88 Ηθ ὀοϊωσηδηαθα π|6, δηα [86 ΙΓ ολτηθ 
Ἰηΐο μοι, δῃὰ {]160 ᾿Ιγ66 [ὑδοδνιο αἰιτε], δα βύοοα ὩΡΟῚ ὑπ  } θοῦ ἃ νΘΥῪ ρτοαῦ 

}1 ἁστὴγ. Αῃηάὰ Ηθ 881 ἴο τιθ, ϑοῃ οὗ πιδῃ, {[Π|686 ὈΟΠ68Β [46] 086 ὙΨν 8016 μοιδβθ οὗ 
16.896] ; ΒΘ ο]α, 6 ΥῪ 580, ΟἿΣ ὈΟΏΘ68 Ψ6Γ6 αἀτίδα δῃὰ ΟἿΣ ἤΟρΘ Ρϑσβι6α, [ὉΓ 8, 

12 Μὸ 86 υπάομθ. ΤΒΘγοίοσα ῬγοΟΡΏΘΘΥ, δηᾶ ΒΥ ἴο μθ, ΤυΒ βδαιἢ ὕὉπ6 Τωοχὰ 
ϑοιιονδη, ΒΟ ΟΙὰ, 1 Ορθμ γοὺῦ στᾶνϑβ, δηὰ Ἰοδά γοὰ ὉΡ ουὖῦ οὗὨ ΥΟῸΣ ῥτΆυθβ, 

15 ΜΥ ρΡθορ]ο, δηὰ Ὀτίηρ γοὺ ο ποθ Ἰαπὰ οὗἉ ἴβγβϑ. Απὰ γϑο Κηον ὑμδῦ 1 τὼ 
ϑομονδῆ, ἤθη 1 ΟρΘθι) γΟῸΓΣ ρσαᾶνϑβ δηὰ Ἰοδὰ γοὰ ὮΡ ουῦ οὗ γοὺ ζτανθβ, ΜΥ 

14 Ῥϑορὶ; Αμάϊ1 ρίνο Δῖγ ϑρισιῦ ἴῃ γοῦ, δη4 γα ᾿ἷνο, δῃὰ 1 Ὀσίηρ γοιι ἰο Γοϑὺ 
ὈΡΟΙ γΟῸΣ ἰδπά, δῃα γ9 Κηον ἰμαῦ 1, Φομόνδῆ, βροόκθ δηὰ α14---ϑϑηΐθποθ οὗ 

16 Φοβόνδῆ. Απὰ μ6 ψοσζά οὗ Φϑμουδὴ ὀλσηθ ἴο τ6, δαυϊηρ, Απά ἴδοι, βοὴ οὗ 
ΤΉ}, ἴ8 Κ ἴο {Π66 8 8016 Κ, δπὰ τί οα ἰΐ, ΒῸΣ Φυάδῃ δῃὰ ῸΓ (89 β8οῃ8 οὗ 
[8786], ἢ18 δϑβοοϊδίββ; ἃπὰ ὕδικθ ΔΠΟΙΒΘΣ βύϊοκ, δηὰ τυτιῦθ οἡ 1ὑ, ΕΌΣ ΨΦοβθρὶ, 086 

17 βύιοἰς οὗ Ερῃγαῖτη, δηα οὗ Ὁ 016 Βοι8θ οὗἉ ἴβγϑϑὶ, ἢ18 δβϑοοϊδῦθβ, Απα Ὀγίησ 
ὑΠ6 1 ΠΘΑΓΡ (ἢ6 Οη6 ἴο [86 ΟΥΘΙ ἴοσ [266 1ηῦο οὯ6 δύο, ὑμδῦὺ (ΠΟΥ ΤΠΔΥῪ ὈΘ 

18 [Ὀδϑοτθ) Οη6 1 ΠΥ απ. Απά ἤθη [Π6 80ὴ8 οὗ ΠΥ ΡΘΟΡΪ]Θ 81}|8}} Βρθδῖκ ἰο 
19 ἴδθ6, βαγίηρ, Ὁ ὕμοιι ποῦ βῃονν 8 δῦ 1.686 [δ6κ8] ΔΥῸ ὕο ὕ661 ΤΏΘΗ 54 Υ 

ἴο ὑδβοηι, ΤῆυΒ βῖ} (80 οχὰ Φομονδῃ, ΒΟ], 1 ἴδια ὑπ βιοκΚ οὗἩ Ψοόβθρἢ, 
ὙΠΟ Ὦ} ̓β Ἰὼ ὑ86 μδῃα οὗ Ερῃγαΐπι, δηὰ ὑπ ὑσῖροβ οὗ [8786] 159 δϑϑοοιδίββ, δῃηὰ 
Ρυΐ (δοῖὰ οἡ 1ὑ, ὑμαὺ 18, (86 βέλοῖς οἵ Φυάδῃ, δηα στρά] μοι οὴθ ϑύϊοϊ, ὑμδῦ 

20 [Π6Ὁ ΙΩΔΥ ὉΘ 006 ἰῇ ΜΥ παπᾶ, Απά [Π6 βύϊο Κα οἡ σι ]οἢ ὕμου Βδ]ὺ τγγὶῦθ Δ ΓΘ 
21 1ὴ ὑῃγ διδηά Ὀθίοσθ ὑῃϑὶῦ οῦϑβ. Απα βΑὺ ἴο ἴδοι, Τῆυβ βαϊΐῃ ὑπ6 Γορὰ 

ϑαπονδῆ, Ββϑῃο]α, 1 ἴδκο (80 βοῃβ οὗ [βγϑ8ὶ] ουῦ ἔγοϊω διηοην ὕμθ μθαίῃθῃ, 
ὙἘΙΌΒΟΣ ΠΥ τυϑηῦ, Δα ρϑῦμοσ ὑμθῖὴ ἴσο τουπὰ δρουῦ, ἀμα Ὀτγίπρ ὑμθπι ἴο 

22 {μοὶγ Ιαηά, Απάᾶ] τρλκο ὕμθπι Οὁη6 Ῥ6ΟΡΪΘ ἴῃ {ῃθ ἰδΔηα, ὁπ ἴθ τηουπηίδῖη8β οὗ 
1δγϑθὶ, δα ὁπ 6 ἐς 8.41} Ὀ6 Κίηρ; ὕο ὑΠθῖὰ 41] ; δῃᾷ {6 Υ [τλογὰ] 8118} ΠῸ ἸΏΟΥΘ 
ὍΘ ὕνψο ῥθΟρ 68, δῃαὰ ὑδμπου 8}18}} ὩΘΥΟΡ ἀρϑίῃ ὃθ αἰν!ἀθα ᾿ηὔο ὕνγο ΚΙηρΟΙΏ8. 

28 Απὰ {Π6Υ 5}}8}}] πο πιοτὸ αἀ6ἢ]θ ὑποιηβοῖν δ τ] ἢ (Π6ῖν [00] 140]8, δια ψιῦὶ ὑμθὶν 
ἀοίοσίδὈ]6 ὑπ] ηρΒ, ἀπά τι 811 {861 ὑγδηβρυθβϑίοηθ ; δηὰ 1 Π6]ρΡ ἴμϑιι ἔσοτῃ 8]] 
{Π6}} ἀνθ! ρ΄. Ρ]Δο6 8 ΘΓ ὕΠΟΥ Ὦδνθο βῃπθα, δηα οἴθϑηβα ὕδθιῃ, ἃπα ὑΠ6 7 

24 8}}8}} Ὀ6 ΜΥ μθορ!6, δῃᾶὰ 1 ν1}} Ὀ6 ὑποὶν αοά, Απὰ ΜΥ βογνδηύ ᾿αυα 58}8}]} 
ὍΘ Κιηρ οὐοῦ ὕμϑιη, δμἃ 0Π6 βῃθρῃθγὰ 581}8}} θὰ ἴο ὑμθπὴ 81} ; δῃᾷ ὑῆϑυ 88}8]]} 

25 νι] ἴὴ ΜΥ )υαρτηθπίβ, δηα 5}}4}} Κορ ΜῪΥ βίδίαϊεβ, ἀπα ἂἀο ὑμϑῖη. ἀπα ὑμοῪ 
ἄνγθὶ] ἀροὶ 6 ἰδῃα τ] ]10ἢ} 1 ρᾶνο ἴο ΜΎΥ βογσνυδηῦ “8600, 1 ῬΊΟΝ ὙΟῸΪΣΓ ἔλΌΠΘΥ5 
ανοὶῦ, δηὰ ὑπο γ ἀνν6}} οἡ 1ὖῦ, ΠΘΥ δηὰ ὑπ 61 Β0η8, ἀπ ὕΠ6 ΙΓ ΒΟΉ Β8᾽ ΒΟΏΒ, ἴο Γ ΘΥΘΙ, 

26 διά θανία ΔΙΥ βοσνϑδηῦ [μ] ργΐμοθ ὕο ὑμθι ἔθ γ θνοσ. Απὰ 1 πιδῖζα ὉΣ ὑΠ6πὶ ἃ 
οονθηδηῦ οὗ ρϑϑοθ, 8η δυὐϑσϊδδύϊηρ οονθηδηῦ [οοταπαπὶ οἵ δἰόσαγ} 8081} Ὀ6 ψ ἢ 
[Ποιὰ ; δὰ 1 ρῖγο ὕπϑοια δηα τι] ρ}γ ὕπθιῃ, δηθὰ σῖνθ ΜῪ βαποίυσυ ἴῃ ὑοῦ 

217 τοϊάδὺ ἴοσ θυ. πᾶ Μγ ἀν  ]Ππηρ 18 ΟΥ̓Ρ ὕπθιῃ, 8πΠα 1 δὴ ὑῃοῖν αοα δῃηὰ 
28 ΠΟῪ 8141} Ὀ6 ΜΥ͂ Ρϑορὶθ. Απά μ6 μοδίμθῃ ΚποΟῪ ὑδμδὺ 1, Φϑμονδῃ, βαπ οι γ 

Ιοτδθὶ, ἴῃ ὑμδὺ ΜΥ βαῃοίιευ 18 1 ὉΠ6ῚΡ τα δῦ ῸΓΣ ΘΥΘΓ. 

ες. 1. νυϊα.: . .. ἐπ »ρέγέίω ἀοηνέηἐ--- 
Ψοτ. δ. ϑορί.:. .. εἷς ὑμας σνένμα ζνηε. 
νεῖ. 6... νυρα... σνέυμα μὸν ἐφ᾽ ὑμαις--- 

Ψες. 7. παθως ἰνενολατο μοι πυριος--ς (ΑἸΟΙΒΟΣ τοδάϊης : ΝΣ ἽΝ, ϑγτ., ΥαἹα., Αγδθθ.) 
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ψογ. 9... .. κα. ἐμφυσησὸον εἰς τ. νέπρους τουτοὺς κ. ζησατωσαιν. 
νον. 10...... συναγωγὴ μέγαλη σφοδραι. 

Ψοτ. 11... διασεφωννπα εῖν. 

νον. 14... .. κ. θησομαι μας σι ς. γην ὑμῶν--- : 

Ψες. 16... .. ῥαβδὸν . . . τοὺς προσχειμεένους προς αὗτον. 

Ψψεγ, Ἷ7. . .. εἰς ῥ. (μαν τοῦ δησαι αὑτας, κ᾿ ἔσονται ἷἱν τ. χωρι σου. (Αποῖδοῦ τοδάϊηρ : ΡῈ, 1120 

νον. 19. ϑορὲ.: . .. τὴν φυλὴν ᾿Ιἰωσνηῷ τὴν δια χειρος ἜΦραιμε. . .. σι φΦ. φυλὴν τοῦ 'ἴουδα .. . ἐν φ. χειβε Ἰονϑα. Ὕ]ξ.: 

. δὲ ἄαδο 868 ραγίἐεν ομτα Ἰέρηο «7... . πὰ πάπα ὅ. (Αποίδ, τοδάϊυς : 17.) 
νος. 21. ϑορί. : . . . λαμβανω τανται οἶκον Ἶ. ... γὴν Ἶ. 

γον. 22... .. αὐτοὺς εἰς ἰθνος ἶν τ. γη μον--- 

νον. 28... ἵνα μὴ... ἂν οἷς ἡμαρτοσαν ἷν αὑτοῖς, κ- ἐν φ. προσοχθισμασιν αὐτῶν κ΄... ἀπο σασων φ«. ἀνόμων ὧὖ 

ἠμαρτοσαν ἰν αὐταις--- (Αποίμος τεδάϊης : ὮΠΖΘΘ εἰ ταῦθ.) 
νον. 34... .. ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν . .. ὅτι ἐν--- 
γεν. 2δ.. .. οἱ φατερις αὐὑτων--- 

γετς. 28. ϑονῖ. : . .. ὁ ἀγιαζων αὑτους--- 

ἘΧΕΒΟΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜ ΑΒΕ. 

ΤῊ ὕνο βοοίίουβ οὗ [1:6 σμαρίθγ, σϑῦβ. 1--14 δηὰ 
ΨΟΙΆ. 1δ-28, 86 ΔΙγοδαν αἰδβιληρτιίθηθα ὈΥ {16 
ἱπττοάποίοτΥ ἴοσιἶα (ν 618. 1, 16) ; 58.}}} Τηοτθ 
ἀοοϊάραϊγ ὉΥ̓͂ ὑμοὶρ αἰἴθγοποθ οἵ ἴογπι, ---θτϑῦ ἃ 
σ᾽βίου, δῃὰ ἴθ ἃ δυο] 6 δοίη ; 85 δ͵8ὸ ὉΥ 
{ἰοῦ σοηίθηΐθ, ΜὨϊοῆ, Βόνγονοῦ, πὶ 411 ὉΠ 6] 
αἰνοσβίτΥ, βου ὕΠ|6 τηοϑὺ ᾿πὐϊπιαῦθ σομηθοίοι--- 
Ἡδαὶ ἰπ ἴη6 ἢἔγϑ᾽ Βθοῦοη 18 Ῥγορμοϑίθὶ οὗ {ῃ6 
τ Π016 οὗἨ 8γ86] 158. ἰὴ [μ6 βοοοῃὰ ταῦ βοα ὈΥ ῥγο- 
Ὠιΐἷ86 ἴῃ Γοϊαϊίου ἴο ἴμ6 ρατίϑβ. [Η ἘΝΟΒΤ.: “ὁ [86 
τοβϑίογαίίοη οἵ 153Γ86] ἃ9 ἃ φΟνΘΩΔΏϊ- ΡΘΟΡΪ6, δηῃὰ [86 
γοβῖογαίίοη οὗ [8γ86] ἃ8 ἃ Ὀγοϊοσῃοοά.] ΤΏ6 τσο- 
αυϊοκοηΐηρ δηὰ τοαηίοη οὐὗἁὨ ἧ[βϑγϑθὶ. ΤῊΘ Ἰῃίεσρτσο- 
ταϊίου 8 οοπποοϊοα πὶ ἢ Ὀοΐὰ χορ ἢ ϑιῖϊο βθοῖ! 08 
οἵ οἂγ οἰαρῦοῦ, δρροπάθιὶ (γοῦβ. 11-14) ἴο {86 
βτϑῖ, ψ 116 ἴῃ [86 Βοοοηά 10 18. γῖνϑιι δ᾽ἱοὴρ ὙἹῸῃ 
[06 Ῥγορίθου. Τλθ οοηῃπθοίίοῃ ψ]ἢ Οἢ. ΧΧχ. 18 
δρραγϑιῦ ἔγομι [16 οἷο86 οὗ ἐπδῦ ομδρῦθυ, νοῦ. 24 86. 

ψοτβ. 1-10. 7:6 Ομἱοϊοηπὶηρ Ὁ ἐδλε Βοποδ ἐπ ἕλε 
γαϊϊεν. 

ες. 1. ΓΛ. οοταρ. οἱ. 1. 8 οὖν Π}) διά 

οἷν. χχχί!!, 22 (ὧς ΠῚ). ΑΝΒΟΌΡ ποῦ [86 

ΒίτΟΙΖΟΙ ἱπίγοα πο ΟΥ̓ ἔοστη δ (48 ἴῃ οἢ. Ὑἱἱ. 1), 
γοῦ ἴμο ἀοϑοτί ρύϊοη ρίνοῃ οἱἨ ἘΖΟΚΙ61᾽8 Θο πα" ΠΠοη. 
15 Βυ Ποἰοπῦ δἰ Ρ]Ὺ ἴο δῖ 88:19 8 τβθτθ ““ρτοάιοί 
οὗ ροείϊοι! ἰπτα!οη ᾿᾿ (ΗΠ 1ΤΖΙ90). “ἼᾺ6 αὈτυρί 
σοι ποθηθηΐ πὶ ουῦ απα ̓  ἷ8, δοοογάϊηρ ἴο 
Ηδπρβίθηθετῷ, πιοϑηῦ ἴο Ροΐῃΐῦ ουΐ ὑπαὺ “188 δοὶ 
ἢ γ6 γοϊαῦθα 18 οχ γδογα ἱΠΆΓΥ, δὰ ουΐ οὗ σομηθο- 
τίου τι ἔμλ6 ὑ8}8] ρτορῃθῦϊο δοῦν." [66 Α8 
λι6 δ υ)6εοἱ [86] 185 ἃ αυ͵ῦϑ ὑπυδιιαὶ ΟΠ6, 80 8'80 
ἴΠ6 ἀοβογί ρθη 18 80} ἃ8 ΕΖΟΚῚ6] ΠΟΘΙ 6 96  Ὦ6 ΓΘ 
ἄτανϑ. ϑύοῃ 8 ΠΘΨΘΓ - 866} ΒΙρη 8 866} ΡΥ͂ 
156} ἴῃ ἃ τηοχηθυῦ οὗἩἨ ΒρηΘΓ ἱηϑρίγα Π0η, ΟΥ 
ΘνΟΓ," ΕΥΥΑΙ,Ὁ.]7 Α8 ἐὴθ ψυϊκεῖο, 80 8130 ΗἸΖὶρ, 
8 ἃἰηβῦ [86 δοσοηΐ : “πη {Π6 βρίτι οὗἨ Φομονδ ; " 
Ὀπῦ πὴ 18 Βι 0]6 οἱ, ἀηὰ 32 ΒΙΤΩΡΙΥ : ἐν σνευμασι 

()ῖαἴι, χχίϊ, 48), ἰῃ οοπίταϑε ἰο ἐν σωμαςι (2 Οογ. 

χὶΐ, 2), ὕο ἴοι ἐδ ἐβ ΘΑΘΥ͂ ἴο ΒΌΡΡΙΥ οτϑιε (οἰ. 

χὶ. 24), το (48 Καὶ] 0807 ΟὈΒΟΓΥΘΒ) 
οσωϊ μὰ Ὀοοδιδο οὗ [86 ΓῚν (οορ. οἈ. Υἱῖῖδ 8). 

Ἐοβίβεϊο βἰδία ἱπ ΟΝ Ἦθ 88 ἐπ ΡΥ ἰτδῃ8- 
Ρογίβα ἔγοπι {86 Τϊηρβ δτουπὰ ἢ ΐπι. ---Τ6 ν 8110 7 
Δῃὴ ΟἿἹΥ 6 ὕδ8 οἿδ χηθηϊοηοα ἰῃ οἷ. 11. 22, 
ὙΠ 6 Μ͵Ὶ ΘΟΠΒΙ 6 ἰδὲ ἔπ οϑὸ 780 τος ἴῃ ΤΟΙ, 11 
ὍὍΓΟ οὐ ]εὰ [ΠΘΓῸ ἱπ [86 ποὶρῃθουτμοοά, δμπὰ 
δΟΙΒΟΔΌΘΠΕΠΥ οου]ὰ Ὀ6 τοργοβοιῖθα 88 [η6 ὈΟΏΘ86 

π ἴδ γα 1167. Αἱ 411 δυθηΐβ, 1ὺ 18 ποῖ ἃ σδ ον ἴῃ 
ἄβθμθσαὶ, Ὀὰΐ ἃ σοτίδί ἢ να] Υ ; ἀπά 1 ποίϊηρ 656, 
μαῦ (451) τΒΙΟᾺ. τγᾶ8 [Ὁ}} οὗ Βόμοβ. Βοηρβίθη- 

θοτρ Ροΐῃβ οὖ {86 οοῃέταϑ᾽ ἴο 16 τηουπ δῖ (οὮ. 
χΥΪΙ. 22), (868 “Ἰοττι688 οὗ οοπάϊιοι 1 ΗΤΊΖΙΟ: 
“«7ΤῈ γϑ]]ὲν 18 δ θὰ ἴο τοργϑβθηῦ ἃ με βτάτο ; 
Ὀαΐ ἴμ0 ἱμουρῦ ἰβ 1688 οὗ στανθθ ἴμδῃ οἵ (Βοὶγ 

ορροβὶῦθ (ΒΒ ὃν, ΨΥ. 2), ΠΑΠΔΟΪΥ, ὑμμδὲ [6 5]δὶη 

(νδγ. 9) αν σοϊηαϊποᾶ ππραγὶοα, ἐμ ῖγ θΟΠ 65 Ὁ] ΔΘ Β 
ἃιιὰ ἀτῪ ἴδ εΓ6.--- 0 ὈΟΏΘΒ ὅΓδ ΙΏ6η᾽ 8 ὈΟΠ68 (88. 
Ιχνΐ. 14) ; ἴῃ ἴδ οοῃμηθοίοι ἢθῖο : ἐδέ γεπιαῖης οὗ 
ἐλε δἰαὶη, ἀρυαπάδποος οὗ ψβϊο τϊσαῦ θ6 ἰῃ [6 
ἀϊσίυτθοά ἀϊϑιτίοία οὐ Τπάδῃ ; δυοογτηρ ἴο ἴμ6 
ΤΑ] λυ δὲβ : 5] ΕΡΓαϊ τ ζοβ, 1 ΟἜἼτου. νἱἱ. 20 
8ᾳ. Ιοοἰκίησ ἴτολ της ταϊαδὶ οὗ πὸ γδ]]0Υ, μ6 
οουϊὰ τναιτδηῦ ἰμαὺ ἰν ψψ68 1} οἵὗἠἨ ὈΟΠΘ8.---Ἄ ἐγ. 2. 

Ὀπϑν, ΟΥ̓ΟΣ ὈΥ͂ ὑποπλ, ΟΥ ““ΟΥ̓́ΣΓ μαϑδὺ ἔδμοπὶ ;᾿" 

ἢθη68 ποῖ : ““ονοῦ,᾽ ἴο ὑτοδὰ ἐἤῇοση ἢ [86 ἔδεΐ, ΟΣ 
ἴο ἢοΥΟΥ οΥ̓ν ἔμοπι, Ὀαΐ : τουμᾶ δροπῖ, 8οὸ ὑπδίὶ δ6 
ταΐρεϊ 6 80]6 ὕο Ὑ᾽ΟΥ ὑμοτὰ ΘΧΔΟΙΪΥ, 88 [86 τὸ- 
Ῥοαϊοὰ Π)Π), 885 [δ6 τεβὶξ οὗ δύο ἱπϑρθοοπμ, 

Ὀτίηρβ ἴο σἱον [86 ὙΘΙῪ ΤΟΔΩΥ͂ δὰ ὑποὶγ Βοΐῃρ 
ὙΘΙῪ ἀχγ, ποτ Π6 Ὁ ΒᾺΡ ΠΟΙ 5[ΓΕΏ ΡΣ ἐπ θη, 
Οοτὰρ. τπόσγϑόνοσ, οἰ. γι. [Ἐννα]ὰ Γοίοσβ ἔοσ ““ πὸ 

ἱ χαρὰ πατταϊίοη, τὶς 118 οομδίδιν [4]] ἱπῖο {μ6 
Ρτγεβοηΐ,᾿"" ἴο ἷ8 Ογαμεπιαΐ, ὃ 842 Ὁ.] 

ΤῊ αποϑίϊοῃ ἴῃ Υογ. ὃ ἰ8 ὐοὰ ἴο Ὀτΐπρ 186 
Ῥτορμοῦ, δπᾶὰ, {πτουρ Αἶπι, ἷ8 ὨθΆσοτΒ δπά 

ἀδὲ το ἴο {π6 ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΠΘΒΒ οὗ 18} 6 τη ροβϑὶ ὈΠΠῚ ἢ᾿ῚΥ 
Ῥγδβοη θὰ ἤο Ὠμμηδπ ΟΥ68 (Θ0} ΟὗὨ ΣΩ8}); δῃἃ ςοῃ- 

βἰἀοτίης [16 ψοτὰβ αἰδογθὰ ὈΥ͂ 15.861] (γ6γ. 11), ἐϊβ 
ἱηϊοπτίοη ἀου 6658 5 ἴο ὈΓΙηρ οὐδ [ἢ6 ἀοσραῖγ οὗ 
[86 Ῥδορὶθ, ἱπ οὐ δ᾽ ἴο το ΤΟ ἦπ {Πα Πθασὶβ 
ἴοτ ἐν ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗ βαϊνγαϊίοη (σεγ. 12). Εζοκίθ 8 
ΔΗΒΊΎΟΥ Γαΐίουβ [ἢ6 τηδίζοῦ ἴο Οοὰ (Βον, νἱΐ. 14), ἴοσς 
σι αοα ΤΏ6 79 8 ΠΟ ἱπ ΡΟΒΒ᾽ ὈΣ ΣΎ, Ὁ}]685 Ηδ νι 1}}5 
ἀν, δὰ ἐμαὶ αοἂ δἰοπθ 8 ΚΟ. ΟὈτρΡ. οπ ἰΐ8 
Ροϊηῦ [88. χχνὶ. 19.---Ίεσ. 4. Ἴδῃ ἰε] 18 
ΒΟ ηοἃ ἴο ῬΤΟΡΙΟΒΥ͂ ΟΥΘΣ [ΐ6 Ὀοποα, ΤΠ οὶγ 
βαΐατο, δϑκοὰ (νθσ. 8) ὈΥ δθβονδῃ ἰὼ τοϊδίϊοῃ ἴο 
Τμθπλ, σο 68 ἴο νίαν 88 8 δθδὶν οἵ ϑ βονδ 5, οὗ 
Ηΐβ οουηβοὶ, ν1}}, πὰ ῬΌΓΡΟΒΘ ; [ΠΟΥ͂ ΤΊΔΥ 1Π6το- 

ἴογο 6 δἰἰάτοββοα (οπὸς "Ὅϊδ)), ὨΟΎΘΨΟΣΙ ΤΥ 

ΓΤ ᾶ1τ6. Οτοίδυϑ ΟΌΒΕΓΥΟΒ : 80 ΤΟΝ ἐδ ἸΩΟΓΘ 
88 [16 ῬΓΙΒΟΠΘΓΒ ἴῃ [Ὧ6 ΘΧῚΪ6 ΓΘ ἴο Ὀ6 υπαοτεϊοοὰ. 
--.6 ψοτγὰ οὗ Φοδονδῇ (οἢ. χχχνυΐ. 1, 4) τηοὐ 8 ῖεϑ 
16 βαϊναϊίοῃ, 86 116 ὕο ὈΘ ἘΠΊΡΊΕΕΙ͂Ξα Ηδηςθ 
ποὲ 866, ἴογ ἴπδι ἀραΐῃ, δηῃηὰ ποῦλιὶ 8 Ὀυΐ ἀοαίῃ, 
111] οοηθ ἴο νἱϑν. [Ιἢ ἘΖΟ161᾽ 8 νιβίοη Δ}} ἀθ- 
Ῥοπὰβ οὰ “Ββεαυίῃρ ;" Γοοορηΐδε αοἀ᾿ δ ποτὰ, διὰ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. δ-9. 849 

ἰτυδὲ ἴο ἐϊ (ΘοΒῃ ἰἱν. 48, χχ. 19). ΤὨΐβ, δ 1}6 
8816 [ΐπ16, Ἰερὶ ἡ πηαΐε8. ἃ5 αἰνίμο ἴῃ6 ψονὰ οὗ 
ἘΖΟΚὶ6]᾽8 Ῥσορῃεῦῖο δῃποιπηοοιηθηῦ. ΤῊΘ ἴδ ποῦ, 
Βοπογοσ, οὗ τὴα ἀϊνίηο ψοσα--- ον δὴ ΔΠ ΠΟΙ 665 
πδδὶ Μ|}} ἴα υἷδοο, τ μᾶῦ Ηθ ρΌΓΡΟΘΟΘ ἴο ἀο 
(Δτ)08 11}. 7)---ἰΉ  Π]ονγ8 ἴῃ 6 Υ. ὅ. Ἰιδὺ 8 βαϊὰ ἐοὸ 
[ποηὶ 18, ἔγοτα μα σογίδι ἰν οὗ 18 οὶ δοζοτη- 
Ῥἰϊδημοά, ἴῃ τοα ἐν βαὶα φ ἐμθι, 88 “37 δἰ γθδαῦ 

[ὐΠΏΔΠΥ Ροϊπίβ ἴο [86 δοςοιῃ ] 8} πιθηῦ. --- ΓΙ, 

δἰ ἐΒουσᾺ [ο]οτοὰ ΒΥ ΓΝ ΠῚ οἵ ἐμὸ εἴεοῦ ρθηθ- 

ΤΑ] οἢ ἴῃ6 Ὑ0]6, 18 γεὶ ποῦ ΘΧΔΟΙΥ ὩΣ ἢ ω 

αἵ αεῃ. νἱ. 17, οὐ "Π "ΠΟ οὗ ὅσῃ. νἱΐ. 22, 

“Βγεαῖ ""; ἴτ᾽ ἰῦ 18 [υδῖ τῃαΐ ψ ΕΙΘὮ 18 ἴῃ ἃ ᾿ἰνὶπσ 
δεΐησ τ18δὉ ἰβ ΠΘΓΟ Ἰοΐτ ουὲ οἵ νίονν, διὰ, ἰῃ σοπίγαβί 
ἴο ἰμαῦ ψΒΟῺ 18 ἀγίοαὰ ὉΡ, δῦουϑ 8]], β πιρΡῚῪ [ἢ 6 
οτοδτῖνα ἀἰνὴθ ῬΟΨΟΓ, ἤδηςα δρίσίβ αἰ ΟὈ]66- 
ὈγΟΙΥ δηὰ σΌΠΟΓΑΙΥ 8 οοπίεοηρ᾽αίθά. (““ 'ΤΠ6 
Ἀν πῦ οὗ 18. 1868 ῬυΪηοΙ0]6 οὗ 41} τϑαὶ [1ἴ8 ἰῃ ἴῃς 
ΟΟΔΉΓΟΪΥ εχ βίθηςο, Ηλν.) Τ]αΐῖ γ͵ὸ δν Π6ΙῸ 
ΔηΟΐμῈΓ οὐάδσ (ΗΈΝΟΒΤ.) ἴλη ἴῃ ἴ86 ΘΧοου ἸΟῊ 
(γον. 7 84.} 15 ποῦ 1:6 6886, ὉΓ ἴπθ τηοτο ἀοἰα!]οὰ 
ἀεϑεροη ὙΒΙΟᾺ ἴο]] ον 8. ἱπιπιθ ἑαῖο Υ ἷπ νογ, 6 
ΠΣ [86 58 π|6 ΟΥ̓ΔΘΥ 858 ὕπο δχθοῦ 10) [Ο]]ΟἾΨΒ. 

6 ϑρίτιξ α]δὸ ἀοθβ ποῦ ῥτθββ ἰοσγνασὰ αὖ {868 
ὈορΙηηΐηρ 88. ἴμ6 (ΗἸΤΖΙΟ) σμΐοῦ (πΐηρ, νἱϊδουΐῖ 
1 6ἢ [6 Τοβῦ, ἴ6 πιθσοὶν ὈΟΑΙΪΥ͂ ΤΟδυστθο 0Ὲ, 
ἷς οἵ δο πιρογίδποο (Η ΚΝΟ51.), θὰ 8δ8 ΠΝ ΠῚ 

παρ] 68 : “ [0 1ὖγϑ "ἴῃ ζοηθγαὶ, σι τοαῦ βοραγαΐϊοι 
ἴογ 186 Ῥγθβθῃῦ ἰηΐο ΡΟ] ἰο4] ἀπά δρὶ τα], 80 
" ὯΣ23 δ 2 ν)}ὲ ἰδ γοάυο68 (86 αἰνίπα ὁ ΒΑ} }ν 

δΙΠΙΡΙΥ͂ 48 ἢιβί, 88 σοπαδείο δίπε συα πο. ΤῈΘ 
ἸποΓῈ Βρου 4] ἰβ Ἐχργθββεα---Ἴ 6Γ. 6---Ὀ{Υ̓͂ α Ῥ6ΓΔ]16] 
ἭΣ2)),; διά αἰνεγνασαβ ὉΥ ὨΡῚ), [86 ““ ἱπάϊης 

Ὠιδτίετ, " 6 αἴροντα, ἀπὰ ὉΥ {Π6 τηρκίηρ οὗ “ 68 
ἴο ἐὐιη6 0," δηὰ ὉΥ {Π6 ὩἽΡ (8 νογὰ ΟὨ]ΥῪ ἰουμά 

ἴῃ ΕΖΟΝ 161), πὶ ἢ αἰκίη, (ῃ6 ουὔχαγα ἔοττα οὗ 116 18 
οσομρ οἰοά, ἔτοτλ Ψ ἘΣΟὮ ἐπ6 βρὶ τὴν τ ΒΙΟΝ ΘΗ] γ ἢ 8 
ἴδε Πἰο5}} 18 ἀἰϑΠηρσυϊδηρα, ὰϊ 15 88 γοῖ ἴο Ὀ6 6οἢ- 
εἰδογοὰ ἃ5 πδίογαὶ, ΠΟῪ δ8 Ὀσϑδίς, (1ὸ ἱπάϊντ 4] 
Ἰπο, ἢ σομϑοα τ θηςα οὔ ΒΙΘ ἢ 11 σογ δ  Ὠ]Υ οδ ἢ Ὀδ 5414: 
Ηρ. βὰΐ 186 δρίτέϊααὶ οἱοιμεηΐ, δ Βουσἢ 

ἱπτπιαϊτοά ἐῃ τα, 8 γα οὐ άῤεο βἰαιθαὰ ἴῃ [(ῃ6 
ἰπεγργείδ οι {γογ. 14), νἰτὰ τοίογομοθ ὑμοὶς ἴο 
οἷν. χυχυ. 27. 
ΤῊ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἱῃ δοοοσάδποο τ] ἢ [Π6 οομτηδηὰ 
δῷ ῖο ἰκῖ6}] (γασ. 4), 18 ποὶ ]Ἰἰτηϊθὰ (88 

ΕΝΘΒΤ,} ἴῃ ον. 7 ἴο [8:6 ΒΌΤΩΤ,Ο"8 ἴο [86 ὈΟΠ68 
ἴο “᾿εδΓ," 84ᾳ., δα ΟΟΙΙΡΙΘΙΘΩἦβ 4180 ψδΐ 
δεβοναὴ 88 γ8 ἴο ἐΐθϑθ ὈΟΏῈΒ ἴῃ Υ618. ὅ, Θ.» [ὉΓ 
παι Ηδ 18 16 5ΞΡΘδΙΘΥ τη Κο8 {0 Βαυηρ ἃ ῬὉΓῸ- 
Γθεον, δ Βουρἢ ὕο ῬΤΟΡΉΘΒΥ ἱῃ βΌΠΟΓΕΙ ΤΑΥ͂ ὈΘ6 
ΒαΪὰ ἴο τῆθϑῃ ἰδ Β8Ιὴ6Θ 88: ““ἴ0 ΒροδΚ ἰπ [Π6 
δρίης -- ἌΤΙ νοΐοθ  ἘἸΘἢ ΟΒΙῚΘ νὰ διά ]0]6 ; ἰἴ8 
δἰ] οϑὲ ἱπιοσρτοϊδ θη 8. ἴῃ ποοογάλησθ ψἱ0} Οἢ. 
1. 25, ΤΌΘ Ῥσορ οὶ 88 ἴο ῬΤΟΡΉΘΒΥ ; τ παῖ δε ονδῇ 
Ῥυτροβοὰ ἴο βαῦ ἴο [6 ὈΟΠ65 (γ 8. 4-6), [6 ῬΓΟ- 
Ῥδοῖ ΠΟῪ Ῥχορθοδῖοβ ; δηὰ βίποθ Ἦθ τ τ 
δοουτ προ ἴο εἴ οοτητηϑῃὰ, ΤΉτ|8 8610}} δε πονδῇ, 
δὶ τ ἘΊΘἢ 88 Ῥσορμοδίοα ἕο 16 ὈΟΏΕΒ 8 [γΌτη 
οὐ, δηὰ ἐπα γοΐσο 18 ἴο Ὀ6 πηἀοτγβίοοί κ8 ϑῳελουαλ᾿ 8, 
ἔτοτα πίοι ἴ86 Ν εν Τεβίδιηθπς σοργοϑθηΐδίϊοη 18 
ῬοΙθαρ οοἰουγοὰ (Φο η γ. 28), δῃηὰ ΠΟΙ ΠΟΓ ἃ 
“6 ἢΟἾ58᾿ ΠΟΙ “ὁ ΒΟ. ᾿ ἱῃ σΌΠΘΙΑΙ - Δηγ της ᾿ἴϊκ6 
8 τΠπυπάογ.Ο]ὰΡ ψου]ὰ δ ουΐ οὗ ῬΪδοδ ἰῃ 1818 βιιὺ- 
Ἰΐπιε δὰ ογάσ]ν οομηθσξοῃ---ἼΟΣ ἴῃ ῬΑΣΙΟΟΪΑΥ : 

“1δ6 βουπηά οὗ ἃ ἰτιπιροῖ.᾿ Κ ο1}᾿5 ροϑι ὕοη, παὶ 
1ῦ οδῃῃοῦ Ὀ6 βιιρροβοα ἰπαὶ οὐ 5ῃοι)]ά Ὀϊπιεὶ 1118 
γοΐοθ οἵ ΡΟ Γ ο [Π6 ΡῬτορ] ΘΟΥ̓͂ οὗ [86 ᾿τογμοῖ, πε 
ἴῃ ΤΟΔΙΙΥ ὯΟ δἰ τ ϊβοαποθ. ΟἹ [6 ΟἴΠοΓ ᾿ιδηὰ, 
ἢδ ἰ8 τοῦ ἴῃ τοίοιτίηρ Οὗ (6. 111, 12, ΧΙ, 18) 

ἴο {86 ποΐβο ὉΥ͂ ψμΐο ἰπ6 εἴεοῖ οὗ {ῃ8 ποτὰ οἱ 
Φοῃονδῇ δηπουὺηορα ἰἴ8617 ἴο 18 ῬΟΠΘΒ, ΠΟΥ͂ ΘΟΙῺΏ- 
ἴῃ τΤορυῦθοῦ ἰῃ σοΟπμΘΘα Θη66 ἰμογϑοῖ, [Ηδνογηϊοκ 
ΤΆ Κ65 {π6 ““ βοιιπὰ " ἰηἴο ἃ “ΤΣ ὨΤΥ ρ68].᾿" 
Ηἰυζὶ, ἰῃ οτος ἴο ιανὸ ὑμ6 “Αἰ ἱπὰρ]56 ᾿ 
ἴγτοτη Π1|ὸ ρστουιπά, ἰγδηῃβ]δῖοβ : “ὁ δασ  μῳυλῖο " 
(Μαῦι. χχνὶϊ.. 51), Ὁμ ΟΣ τοΐρσθησθ ἴο οἷι. χχχυ λ. 
19.1] αοἄ᾽βΒ νοίοβ οὗἨ βονοὺ ἷ8 [0] ονγοὰ ὉΥ ἃ τυβῖ- 
Ἰΐηνσ, σαϑοὰ Ὦν ἔἶ6 ὕΟΠ68 οοτηΐπας τυ Ὡρ ὰρ ἴτοπι 
[86 ϑαγίαοθ οὗ {86 ν}16γ. ΤΠ ΘΓΘΑΙῈΣ (Ἷ σοηβεοῦ- 

8 

Εἶνθ) “186 ὈΟΠΘ8 οοτηθ ἰοροίῃοτ,᾽ ψ Ὠϊοἢ ΤρΔΥ Ὀ6 
ἐλ8 ἀἰπιϊηρσυϊδηθὰ ἤτοι δαὶ ἔοϊ]ονβ, {μᾶὶ ἴ 
Τοΐθϑ ἴο Ὑθδίθυεσ Ὀθ]οηρΒ ἴο ὁπ6 Ὀοὰγ, ΜᾺ1]6 

νον ὮΥ͂Ψ δρϑοίΐδ!!σεβ ἃ βίῃ 516 Ὅοπθ ἴῃ σοϊδίϊοι 

ἴο 8 ΥΠ 6 Γ, 6.0. [88 ὌΡΡΟΙ ἴο {0 ἸΟἾΤΟΙ μαχί οὗ 1:6 
δΓμὰ (ἢ 189 ἔοτια 15 ἽἼΡΓ], 566 ΕΤΑΙΌ, ΟὟ. Ὁ. 605). ἊΝ 
[“ΤῊΪ8 πᾶν αἷβὸ 6 ἰῃηϊοσρτοῦθα οὗ [6 ἦγβξ μγόονο- 
τηθηΐβ οὗ πὸ βοδίζογοά ᾿βγδοὶλῖδβ ἴῃ }|6 ναυίουβ 
Θοῦ ] θη 8 ὼ () δ] θα, δηἃ 61] ΔΒθοτ Ὁ] ηρ ἴῸΣ 
αυλοῦ οοηϑυϊαϊίου, γα {Π6 Τπθι 0 ΓΒ οἵ (716 
ΡΘΟΡΪΘ τιθῦ ἀραὶῃ ἰἢ βϑοτγοῖ," ΒΟΗΜΙΕΡΕΝ. --  6γ. 
8, 88 88 ῬΓΟΙ,βΘα ἴῃ νογ. 6. [“ΜΔΥ Ὁδ6 ἰπΐογ- 
Ῥτοῖϊβα οἵ 18.8.6} 8 ἢγβῖ ριον ἴῃ ΒΟΡΘ, ΘΟ, ΒΟΪΟῸΒ 
βγη ρίῃ, δὶ νἱβουν,᾿" 5ΟΗΜΙΈΡΕΒ.)] Τἢθ το- 
ΤΩΆΤΚ ἐμαὶ γοῖ ὈχΘΘί ΤᾺ ποῖ ἴῃ [ΟΣ ΤΊΔΥῪ 86 γνθ 
[ΟΥὐτΏ 8}}} [0 [6 ἀταχημδίίς οοΟ]ουσίηρ οὗἨ με δνϑηῖ 
ἷἱῃ [8 ΤΕργθβθη ϑίοι ; 88 ἴο δοίιδὶ ἔδοεῖ, 1 βεῖβ 
ἔοσι ἢ 16 ογοαῦνο ρόνοῦ οὗ Οοὰ ἴῃ ἴμ6 δοίϊοῃ, 
ΨΆΪΟΣ 18. ἷἱῃ [818 ΨΥ ὑποΐοα. Ταῦ ὉΠΟΓΘΌΥ ἴδ 
βῆονγῃ ἰμαῦ “16 Τεβιογ  Π]0ὴ ἰβ ἄγβῦ ρΓ6- Θλ Ἰ 6  ΕἸΥ͂ 
8 Οχίθγηδὶ, ΡΟ] 164] ομε " (ΗῈΝΟΒΤ.), 18. ποῦ οὗ 
ΠΘΟΟΒΒΙΥ οοηίαϊηοα ἰῃ ἴδ ἰεχὶ, Ὀυΐ [ἢ 8 οἱ ρίη Δ] 
ΟΥΟΔΏ ΣΟΙ οὗ ΤΏΔΠ, 88 το]αϊδα ἴῃ θη. ἰϊ. 7, ΤΌΤῚΠΒ 8 
ἘΝ αηβΑ ἴου ἴη6 ἰοχί. (Φομῃ υἱῖ. 89 πιαῖκο8 [8 
δδρδϑὺ δρρὶϊοδίίοι. οὗ 116 "7γ.)--- Οοττοβρομα- 

ἰηαἶγ, ἐπογεΐοσθ, ἘΖοκὶθὶ 888 ἱῃ οι, 9 ἴο γτο- 
ΡΒ ΕΒΥ Ο66 ΙΏΟΓῈ, --- [18 ὑἴτηα ἴο ἴηι ΒΡΪΤΊ (νοοῖ. δ), 
[μαῦ ἴ8, ῃοῦ ἴο {86 ““ Ὀγοαί," ἴοσ ἰπαΐ 15 ΓΙ 

ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ἃ ΕΠ ῬΟΙΒΟΙ, 88 γγκὁῸ ᾿δΥΘ ΔΙΓΘΔΩΥ βαϊὰ, 
δηᾷ 5111] 1688 ἴο [6 “ τ|ιπὰ,᾽" τ ῈΣΟΝ ἰδ [ἢ 6 δοϑθ οι 
ὩδίΌΓΒΙ ΒΥΤὉΟ] οὗ ἴῃ6 ϑρντὶῦ. Απὰ ἴτοπλ μοῦ 
[Ὁ] οῦνβ ἰΐ 18 5.1}} οἴθασοσ ὑπαῦ [ῃ6 ““οπῤρουτίηρ οὗ 
[πε ϑρ᾽ σὺ " οδηποῦ 6 ΒΡΟΚΚΘῚ οὗ ΠΕΓο, Ὀπὺ τ ηαΐ ἴδ 
ΒΡΟΚΟΙ οὗἁ 18 ἐδλε επὲϑεγϑαΐ δρὶ γι μαϊίψ ιολιίολι μογ- 
ναΐε8 αἰ ογοαξίοη. Ἠθῃςο {δὲ Αρ᾽ τὶν ἴα ἴο σοπ8 
ἔγοϊῃ [Π0 Τ0ῸΣ τ ἱπα8; ποῦ πὶ που γοΐοσθηοο, το Γο- 
ΟΥΘΥ, ἴο οἢ. γν. 10, 12, χὶϊ, 14, χνὶ!. 21 (Μεαῖίϊ. 
χχίν. 81; Κον. υἱῖ. 1). "ΨΞἼΝΩ Τρδῖκο5 οἶθαγ {110 

ἀϊδιεϊποιίοῃ Ὀεΐτθοπ ΠΥ διὰ ΠῚ. ΟἿΓ Ρβ8- 

Βαβι 88 Ὠοϊίηρ ἴο ἀο πεῖτ ἐπα “’ Ὀγοαι ΐπηρ οὴ " 
πῃ Φολ) Χχ. 32, δηὰ 8 ἃ8 11{{]6 18. “08:8 {Ἄ]ποδ5 
δα ἔογοθ οὗ ἴῃ ϑρισ ̓ 8 Οροσαίοϑ, Δοίβ ἰἰ. 2." 
(Η ΕΝ681.), ἱηαϊοαοα Ὀγ [86 ““ κἰηὰ ἔγοτη ἴδε ἔουῦ 
Πα 5.᾿Ὁ ἾΠΒΆ ΤΏ Κ68 8 ὙΘΥΥ͂ Ὀ]δίη ΔἸ]υδίοη ἴο 

αεῃ. ἰΐ. 7. [“Ἰ.θ αυϊοκοηΐηρ ϑ γι! οὗ Θοὰ 
ΔΎΆΚΚΘΩΒ [ἢ6 ΓΟΘΟ] ατοη ἴο τοΐατῃ ἴο Ο0ἀ 8 σονεηδης 
δηὰ ἴο ἴΠ6 ἰαηά οὗ {}Π|61γ [α{}16γ8,᾿ ΞΟΗΜΙΕΡΈΒ. Ἐ-- 
ΒΙαΐη : Κ1}161, ποῖ ἀδοθαβοὶ (Ποοῖ. Ἐοῆθοςϊ. δ). 
ΤῊα ΘΟ]ουτίρ 18. ἴακθη ἔγοπι ἴυθ6. σοπιϊεμηοὰ 
δῃὰ δχοουϊοὰ ὈΥ {Π|0 Ο]] 688 (νοῦ. 11. Ἐθ- 
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δανάϊις ὙΠ, Θοσαρ. Οἢ. ΟΣ, ὅ.---Ἴ ον, 10. ἔχ- 

οβδηρίηρ Ηρ. ΠΝ Ξ9Γ (Εγαιρ, τ. Ρ. 881) 

ἴον ΝΊΡΒΔΙ οὗὨ νοῦ. 7, δῃὰ "»»ηκ Ρί6ὶ ἱπ ρ]δδθ οἵ 

Ῥυδὶ ἰὰ νον. 7.--- Ἵν. 9, ὅ. ΤῊ β'0ἱτίϊ, ἰπ ογάογ ἴο 
Ῥοςοῖμὸ [86 Ὀγοδίλ οὗ [16 ἱη ἔθδτα (οοίαρ. οἷ. 1). 
2, ἰΐ, 24).---- Κίηρϑ χίϊ. 21; Βονυ. χὶ, 1]. 

γοῦ9. 11-14. Τὰε Ὀὶυϊπε Πιερ ργτείαξίοη, ο΄ ἐδ 
γιβίοη. 

ΤῊΘ Ῥγοσθ88 ἴῃ ἴθ Υἱβίοη γ6 18. 1--10 18. Βυτθο- 
116], 48 Βῆον ΟΥ̓ (ὴ6 ΡΊΓΑΒΘ ἴῃ νοῦ. 11: [1.066 
ὉΟΙΘΒ 8ΖΟ, οἴο., ἩὮ16 τοίοσ ἴο [6 ΝΠ0]6 νἱβίοη 
44 1ῦ ὑτοδϊοὰ οὗ ἔθ Ὀομθθ,. Ἡρησο τ6 ὈΟΏΘΒ, 
ΜΠ ΙΘΝ Αγ ὕμοσα ΨΟΣΥ ἄσγ, Ὀπὲ αὖ ΖΘ ον ἢ ̓8 σόοτὰ 
υρύβϑιηθ αἰΐνο, ψὨΪΟἢὴ ΜΟΙΘ ὙΘΥΙΥ͂ ΏΔΗΥ (νεΓ. 2), 
ἃ ὙΘΟΙΥ ζτοδὺ ΔΥΠΙΥ (νυ τ. 10), ὈΘΑΓ ὑΠ6 8686 οὗ 
δηιϊὶ βἰρ γ [86 τΟ]96 ΒοῦΒο οὗ ἴδτ86] ; ἀπά ὑπ15 
ΔΙΤΟΔΑΥ ῬΓΘΡΑΓΟΒ [0ΓΥ [86 δβοοοῃὰ βϑοϊΐοη οἵ Οὔγ 
οἰμαρῖοσ. Δοοογάΐηρς ἴἰο Ηρ, Ππᾶάδὴ δηὰ [8186] 
σου ποὰ ἀθηοῦδ ἐπ 6 β αῦθ ὈγΟκΘ ἢ ἊΡ ΟΥ̓ [86 ὙΥΆΓ, 
δηὰ αἾ80 {116 φαμογαϊοι σα οὔ ὈΥ ἰδ ; ἀραὶ η 80 Μγ810}} 
νίαν Ὁ ΟΌΒΟΣγΘ ὑμαῖ [Π6 Ἰὰ σδηποῦ Ὀ6 “86 7- 
Ἰῃσ "᾿ ἤΠΘΙῸ ΒΗΥ͂ ΠΊΟΤΘ ὑῃπδῃ ἴδ6 ὈΟΠ6Β, ὑιι, 88 ἴῃ οἷ. 
χὶ. 15 να.» ἴπο ἴδγϑεὶ ἴῃ δχὶΐθ ταῦ Ὀθ οοῃύθιῃ- 
μἱαῖοα, ψ 0 ΠΟῪ ἱπάθθὰ οουραγθα {πμθΙη 861 8 ὕο 
6 ἀοραα, Ὀπΐ ὕἤο ψ]ιομ, οἷν ἔπ6 σΟΠΌΓΑΓΥ, 116 15 
ἐππιποα αἴθ! {(σὸσ, 12) ἴο ὈΘ Ῥτοςϊδίτηθά ἂπὰ Ῥγο- 
τηϊϑοα, [Ιὴ ψῆδὲ ΠΟΥ ΒΑΥ (οοιρ. ὁ. χχχϑδ. 10) 
ἷβ οοῃ δὶ Π6ἃ {16 80 [ΓΘ] ΘΠ ονου]οοϊκοα ἐογέξμπι 
εοπραγαζιοπὲδ, ἀπαὰ [86 σϑυ8βθ [ὉΣ [6 Υ᾽ϑίοη ἴῃ 
γΟΙΒ. 1- 10, Ηθπορ [86 ἀϊνίμα ἱπίύοτργοίαϊοη ἀ068 
ποῦ ὈΥΪΓΔΑΓΙΥ βίαγῦ ἔγσοσῃ 186 ουδναγαὰ οοπά το) οὗ 
189 ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ βθπογαὶ, δπὰ 8{1}} 1688 ἴγοτῃ ὑμαΐ οὗ ἃ 
Ῥαγὶ οἵ [π6πὰ, {πΠ6 ἀοαᾷ οὗ Ιβγβθὶ, Ὀὰΐ ἔγοτη νμαὲ 
[86 ἀοθραὶν οἵ [8οβθ ἰὴ δχἹ]ο βᾶγβ, Β6ηοα ἔτοῖῃ {116 
ἔτϑπιϑ οὗ πιϊηὰ ψΒ1ΟὮ [πὺ8 οὰπα σψοΐοο: ΟἿΓ ὈΟΠΘ8 
816 ἀτοα, οἴο. ὙῈ6 τϑϊδίίοῃ οὗ 3.2) πὰ ν᾽" 

(νοτ. 2) ἕο ὁδοὶ οἴου 18. ουϊἀθηῖ.---3)}), Ῥ͵ΓῸ- 

Γ : “ὁ ουΐ οΥἶ,᾿" βοραγαῖθα, βῃαὺ ουῦ ἴτοτῃη Οοά᾿ Β 
ΕἸΡ (Ρ8β. Ιχχχνῇ. 6 [δ], χχχὶ. 28 [22]; [88. 111}. 

8).--- 9) 0, δοοοσϊηρ ἴο ἀεϑεπΐμβ, ἃ Β ροσ που Ρ͵ΓῸὸ- 

ΟἿΑ] ἀλ ΕΥ̓ 6, 85 ΤΩ ῈΟἢ ἃ8 ἴο 88 Υγ: Ἦ ὁ 8416 ἈΠΩᾺΟΠ6. 
ΗΙΊΖιο : Βοαἀπορὰ ἴο οὐγβοῖγοθ. [ὈΈΠΙΎΖΒΟΗ : 1 
18 ΟΥΣ ὙΠ υ8. ἨΈΝΟΒΤ.: )Ὲ ὅγὸ ουβ ΟἹ [ὉΓ 15, 
τοίοιτί ηρ [6 ““[0ΓΥ π8᾽᾽ ἴο [06 84 η685 οἵ ἴΠ8 ἴδλοὶ 
ἴον ἴοβϑ6 οοποθγιθα.}) ΤᾺΘ ἘΡΡ ἈνηΝ 10} 86 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΘΟΙΤΟΒΡΟΙ 48 ὑμπουοῦυσὮ Υ ἴο [Ὧ6 αποδέοη ἴῃ 
τοῦ, 8. Τμδῖ ποῖ, Ὀ6] ον ὴρ Βοτηβοῖγοβ δθδῃ- 
ἠοποᾷ, πιϊποαΐ ΔΠΥ ΒΟΡΘ (οἷ. χῖχ. δ) οἵ δρδΐῃ 
τἱβίηρ ΠΡ ἴο Ὧ6 8 παίΐοῃ, [Π6Υ ΒΑΥ οὗὨ ΠΟΙΊΒΕΙνΟΒ, 
Ἐ.ΖΕΪκ161 ὈΘ 6] ἃ ἴῃ [88 ὙΔ]]ΘΥ͂, --- ἸΏ ΤΟΙ ΨΘΥΥ͂ ΟἿ 
ὈΟΠΘ8. 980 πιο 0} τηοχο, διὰ [86 τόσο ΠΣΐθσα ] γ, 
ὁ8ῃ ἡ δῇ νγὰ8 ἄοηθ ψἱ1 [ἢ 686 ΟΊ 68, ἃ ῬΓΟσΘΌΓΕ 
ΒΟ {86 Ῥτορμοῦ πδὰ ἴο Ῥτόρθεβυ, πὰ τὰ 
αὔἴλουατὰβ Ὀοττηϊ θὰ ἴο Ὀ6 0], ἀνὰ] ἃ9 ἃ ὈΓΟΙ 86 
ἴο {Π|611..---Ὑ  Υ. 12 Ὁποσϑίογα Ρ8τᾺ}16] ἴο γϑγ. 4 8α., 
Ὀαΐ 8111] δορί ρ ὈΓΙΠΙΑΣΥ ἴῃ νἱθν ὑμ6 ἀοθραί γεν 
ΒΡΘΘΟῺ οὗ [89 ΕΧΙΪ65: ΠἸΟΝῚ ἐς 3, ποῖ γοῖ, 

Βουσο νοῦ, "ΠΥ 32 δ 2 )ὲ 5} (γα . δ), ἃ8 ΥΟΓ. 

14 Ὠογϑαῖζον, Ὀὰΐ τοῦ: ὈΘ 8014, 1 ΟΡΘῺ ΥΟΌΣ ὅτανοθ, 
ΤΩ ας ἐμποῦν ἴμ6 αδούδδ ς᾽ ἐδ εαὶϊθ, εἷπιοθ 
{πὸ δον ΒΟ ΨΈΓΟ ἴῃ 6ΧῚ]6 σοηϑ᾽ ἀοΓοα {ῃθιηβε]νθ8 
{|κὸ ἀοδά τὴθῃ. 7} δοοοιητηοάαδίϊηρ ἰηδεγργοίβ- 
οι οδυμοθ [8 νΔ}16 0 1 (8 Τι ΔΩ ὈΟΏ68 0 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

18 βυγίδοα ἰηΐο ΠΗ} ὅτανϑθ, τ ΒΟ παν “ἴο ὈΘ 
οροποα,᾽ εἴο. ἈΙ͂Υ ῬθΟρ]θ, ποῖ διά ἴῃ 186 [01}1ον- 
ἸῺ 8 ὙΘΙῪ σοϊηογίησ 1{16.ὈὨ. ἴβτϑθὶ, ΠΟΥΘΥ͂ΟΊ, 
οὐρηῦ ΑἸ γ8 ἴο Ὀδ 80, δηα ὑποΓγοίοτο αἷϑὸ ἴο αν 
σΟὨΒΙΔΙΏΩΠΥ Ὀθ6ὴ 80θ.Ὀ ΟὈΒΒΡΑΌΘΒΕΗΥ ψ͵Ὶὲ ΠΑγθ αἵ 
186 βαῆχο τη θ ῬὈΓΟΤΠ6Π06 σίνοη ἴο {86 σοηΐγαβί 
Ὀούνοθη [8Γ86}}8 ἀοβυην δηὰ 1ΐ8 ἀθϑα ν ΘΒ ρϑῖτσ, 
δηὰ Βοηθθ 8 ποἰ,βοδίίυη οὗ 118 ὑπο ]16Γ δηὰ 
ΟἸἴθησε8. ἰῇ ρὍΘΏΘΓΔΙ. --- δὲ ἱπὰ (86 γιβίο [86 
οἰοϊ εἶς τὶ δίπουν, 868]., ἀπά βδἰκίη ττῶὧἷϑ ἴῃ 
τοϊαϊϊο ἴο [886 Ὀομ68 (γα γ. 6 84.), οΘου ]Ἱα ἴῃ 116 
ἰηἰογργοίδίζομ ἈΡΡΙ γἱης ἴο ἴπ6 Ἰἰνίηρ ΒΡῈ τεραγτήοα 
Δ8 ῬΟΙ 104] τοβίοσαϊςίοη, 85 018 88 ἴο Ὀοσίη ψ]ὶ 
Ἰοδαΐηρ ουῦ οὗ ΒΑΌΥΟΝ δηα Ὀγησίησ ὑαοὶς ἴο 
Ολμδδῃ.- Ἴ ον. 18, ΣΙΝ τοτιΐῃ8 οὗ ὨΠΠΙ ΓΤῊ ἴῺ 

ΥΟΣ. 6.-, ἐγ. 14 ἰακε8 ὮΡ ΠΥ 532 ᾿ΒΓ21 οἵ 

γΟΓ. 6 πὰ [86 τοβί οὗ [86 νἱβίοῃ, ροϊπέξην, ον- 
οΘΡ, Ὀ΄ ΠΝ ἴο οἢ. Χχχγϊ. 27, ἃ8 ὈΥ͂ ΓΙ ἴο 

δὶ» απ 89 [0] νη, ΤῸ ὙΒΙΘΝ ΟΟΙΩΡ. ὉΒ. 

ΧΧΥΊΙ. 26, χχχῖγν. ΤῺ6 ἱπδβρί τι πρ πὰ 4] Κοη- 
ἸῺρ; ἴογ ἃ βοπιὸ βυβίεα ὙΒΙΟᾺ 18 0 Βανα Ῥεστηδ- 
Ὠθμ08, Δἃ ΕΒΡΘΟΙΔΠΥ ἰπ [116 Οα86 οὗ 8 16 11|κὸ 
Ιβγϑϑὶ, ψ1}1] οὗ πϑοθβϑϑιίυ Ὀ6 βρί συ] τὸ δὰ ἰρίουβ. 
-Ἰβδ. χὶν. 1.---ΟὉ. χυ!. 24, χχὶὶ. 14, χχχυι. 86 

γεῖβ. 156-18, Ζ.ε Πεμπίον 7 ]ογαοὶ απὰ ϑυααλ. 

Αὔοσ 16 νἱδίοῃ ὕππ8 Ἰηϊογρτγοίοα, ἔθοτο Γ0]]ονν5 
ἴῃ ον. 16---οσοτηρατι θα ὈΥ̓͂ Δὴ ἱπιοτργοΐδ 0 Ὲ--- ἃ 
δμηιδοῖϊς αοἰέοη, ἴὴ8 οὔατα σα] γ οἵἠἨἉ ἘΒΙΘὮ 
ἴμοσα 8 ῃὸ αἰ ΠΟΥ ἱπ δα τησ. ΒοῖΒ τὴ 
ὁοπύθη 8 (ΠΟΙῺΡ. ΥΟΓ. 11) διὰ [ἴΠ6 ἔτδηῃβι οι ἢ 
ἡ σοπμοοῦ δῦ [ΟἸ] ον τι ἰἢ6 ἢτοΐ δοοϊου οἵ 
: 

186 ομαρῦοσ, οὗ ψ Β10}} 10 ἔοστηβ ἴ6 σομτϊππιδῖϊοι 
δῃἃ οοιμρίοῦλοι. Ιδβζδ88ὶ δϑαΐῃ ὈθοοηῈ ἃ παίζοῃ, 
μλυϑῖ, ΟὐΘΓΟΟΙἷηρ 0 ϑβοραζϑαϊδουῃ ὑπο} δὰ 
ἴα κοι ΡΪδοο, 4180 ἀρσαὶῃ ὈΘΟΟΙῺΘ ΟΝ παίίοῃ. ΑΥ̓Βαῖ 
[Ὁ]]ον 8 ἀταννβ [86 δοηβθαῦθηοα ἔσοπὶ τ Παὺ ἢδ8 
Ῥτθοθάθά. -- γῷ, ““Ῥοαγχὰ "᾿ ({Δ 016), οΥ “547, οΥΣ 

ΒΙΠΉΡΙΥ ““ ποοά,᾽" ΒΕ 0Κ.--- ΕΣ {1Ππ|ὸ ““Ὑὐρ, ἢ 
ὁοΙΏΡ. Νμι. χΥυἹ].--- 6 ΒΟΏ8 οὗ ἴατϑϑὶ], Ηΐβ δδδο- 
οἰδίθθ (116 τμὸ ἱοχὺ τοδὴβ ὅπ ΒΥ [ῸΣ 
“6 Ἀβϑοοί 0η ̓ "), ἅΓ6, δοοογάΐηρ ἰο Ἡθηρδίθηεσν, ἃ 
“ὁ Β118}} οἵ Βεμ͵αχῃ, ϑιμιθοη, ὅπ 1[ονἱ, αὐτὰ 
[86 Ἰηρι 6 Γ8 οὗ {110 ἘΠΕ. 8. οὗ ἐϊὸ ἴδῃ ττῖῦ κα 
ΜῺΟ δά αὐϊαομοαὰ {ποηιϑοῖνοθ ἴο Φυάδῃ : δοςοσὰ- 
ἰὼ ἴἰο Κοὶϊ: [6 ““ρτοαῖεν " μετ οὗ Βοηϊαχωΐη 
διὰ ϑ'΄᾽ηθοη, ἴπ6 ἔτῦθ οἵ [μενἱ, ἀπὰ 16 μἱουκ 
1βγδο} 1068 ἯΠηῸ δὰ δ νδγουβ ἔἴτηθ8 ἱπησαϊσταϊοα 
ἰῃηΐο Φιυάδῃ ἔτοτα (ἢ9 Κίηράοπι οὗ [86 ἴδῃ ἵσιρος, 
2 ΟἜγοι. χὶ. Τρ. ΧΥ. 9, χχχ. 11, 18, χχυκὶ, 1. 
-- δοϑορὰ ἰδ. Ρ] ἢγβύ, 8 ἨθηρΒίδ ΘΓ δπγ 8, 
Ὀδοδυθθ ΕΡΒταΐμ ΒΒ δαυδ!ἷν στὰ ὁπα χοςῖθ 
ὌΡΟΣ παι ἴῃ ΘΟὨΒΘΑΊΘΠΟΒ οὗ {μ6 Ὀ]οββίηρ οὗ ὅδοου:; 
ἸΏΟΓΟ ΒΙΏΡΙΥ, Ὀδοδαϑο ἰᾧ '8 ἴμ6 σεπεαίοσίοσαὶ τἐξζα 
ΟΥΓ ἐδὸ γραϊγίαγεθ. ὙΤμᾶὰῦ {86 βοκ οἵ ΕἘΡἈχοῖσα 
(ΘΟ. γα γ. 19), ΒΘ 88 Ὀθοη Ἰοοκοὰ οχ δ ἃ 
ἰαῦου ἱπίθυροϊδίίοι, 18 δι ]οἰποᾶ, 18 ἃ δή ἀστῖοΣ 
ἴδ κοὴ ἔσοιῃ ἰβλοτίο αὶ τα} Υ͂, ἕοςΣ ἘΡΕσαὶτλ νια, 
ἴ8ο μοδὰ οἵ [86 Κίηράοπι οὗ [89 ἴδῃ {σ1Ό0628..--- 

γεν. 17. ἽΠιετοΝς ἽπιΣ ὈΓὴς ΔΊΡῚ τεπιπὰθ οὗ 

ἸΌΝ τοις ΟΥΨ ΓΙΌΣΨ ἸΣΊΡΙ ἴπ τοσ. 7.-- τ ΓΞ 
1]]υδϑίγαϊοδ ἥ, οοστοϑρομάϊησ ἰο {Π0 Βυπα ΒΟ Ια 

δοίϊοη--- 676 ἱῃ [86 Παπὰ οἵ 116}, 2α5 Ἠοσοδἔζος 
ἴῃ ἷ8 νοχὰ, [πῃ ΟΥΘΡ ἴα 6 ἴδοι ρῇῷεοιν δ8 
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οδς δβίέοκ, [Ὦ6Υ τηῦδῦ τὸ Ὀδθὴ δἀδρίδα ἴον ὑμδῖ, 
δηά οου]ὰ ϑοΔΓ Ι Υ μανὸ ὈΘΘῊ “ βίανο." 

ει. 18. Οοτηρ. οἱ. χχίν. 19. ΤΏ6 ρᾷτροβο οἵὗ 
{16 ἜΠπη0 δοῦο, δαὶ ἱΐ γὰβ τηϑδηΐ ἴο ἱποῖῦο, 
οἱ Ὑ ἢ δοοουηΐ ἰζ 8 ἴο Ὅ6 σοῃοοὶνοά οὗ 88 6χ- 
ΦΟΥΏΔΙΥ τ 8] (να Σ. 20).--- δὲ (δγο) ἐμοδθ διίοκα 
ἴο [δμοο᾽ {πὲ ἰδ: Ὑἱιαὶ ἰδ ὉΠ οἷν δἰ χη βοδίοη ἴ-Φ 
Ψεν. 19, 186 ἱπϊετργοϊδιοη. ὙΒογο υοσ. 16 ἢδ8 
Ἐο δἰϊοκ οὗ ἯὯ6 Αγ ΠΟΥ͂ ὑδ:0 δίέοῖκ οὗ 
Φοδορὰ, ποῖ ὅγεὶ οὗ 4}} ἱπιρ]ῖθδ ΘΧΘΟΏΥ͂ [6 
δΆϊΩΘ 848 ἴδο διϊοῖ ἀοβοῦ δε “ΤῸΓ ΦόΒΟΡἢ. [Ι͂ῃ 
Ὑιδἱ τοϑρθοῦ ἰζ 15 ἀοεϊσηδίοα {Π6 αἰέοῖς οὗ ΕΡΒταΐτα 
ἐθ 16 η τηλάθ ρ]αῃ ὈΥ ἴΠπ ψογὰβ : ἩΔΒΙΟᾺ ἐπ ἰῃ [116 
Βοηὰ οὗ ΒΡΒταῖσα αὖο Χργοδδίοῃ "5 ἀουθῖ]688 

δυρσνοδιεὰ ὈΥ͂ 13. σοῦ. 17); διὰ ἘΠΟΓΘΌΥ, δῦ 1}6 

δδιηθ {ἰπι6, [886 ὑταπβ᾽ 0 8 τηδάο ἴσοπι [86 β' βρη 
ἴο ἔπε ἐηΐηρ βἰσηϊβοι, ἴον ὑο 6 ἐπ {80 Βδηὰ ΞΞ 
ἴο Ὀδ ἰπ ἴΠ6 Ῥοβϑοβϑίοῃ, ἴῃ [ἢ6 ΡοοΣ, θησα ἰΐ 
ἀεηῃοῖοβ ὑῃ6 δΒΌΡΓΕΠΙΔΟΥ οὗ [18 ἴτῖθθ. Ηδθῃηοο, 

ἴοο, ἱηϑιοδὰ οἵ ΠΆΡΑ ὮΧΟΝ ἸΏΟΓΘ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ 

Ὀγζλ ὉΣ᾽ (“ δίαναα," “ἐ δέίοϊκβ," 88.“ ἐγῖθεβ ἢ). 
--͵ΙἸΓ ἰδ βοῦῃ 8 διηεἰραίοὰ ὉΥ γόν, ἰδ σου]Ἱὰ 

οεγίβί]Υ θ6 Ὀοΐέον ἴο τοϑὰ, υ τὰ πὶ, ὃν, ἐϊδη 

Γαδ“ ἴο ἴτ, [το [86 δέίοκ οἵ πάει," 10 1168 
ΔΎΑΥ, ὨΟΥΘΥΘΙ, ἴγοιη πρὸ, 88 οἱ οσοηηθροίβ, ἴο 

ΘΟΙΩὈΪΠ6 ὩΡήὲξ, ΠΆΙΏΘΙΥ, [89 αἰθεδ, αἴδος 86 

δανο Ὀθ6Ὼ Ραΐ οἡ ἴδ6 διδοῖς οὗ δοϑορὰ (ὗν), ὉΥ͂ 

ΤῊΣ τ [8 δἰἰεῖς οὗ δυάδῃ : Ὀοβίάθβ, ὁ 4 ἀοδβδ 

ποῖ ΚΟ ΝΗΥ τ" ἰτϊὍο8 δγολὰυ Ἰοϊηθὰ ἴο ΦΌθΘΡᾺ 
δ. 00] 58}}}} τὸ ἴο Ὀ6 πηϊϊοὰ νι ἢ πὶ, θ 
“τα ϊκίηρ " ͵θ οῃμάοα τῖτὰ ὑπο ἔσὲθο8 οὗὨ [676], ἷα 
δαδοοίδίδδ ; (86 ““μίνίπρ " τοϊαῦθ ἴο ἴῃοϑο (Ὁ Ν) 

ἴδοι ἰοροίμον (1), ὑμαὺ ἰδ, δοβερὶ- Ρ σαΐπι ἀπὰ 

ιἷ5 ἐγῖθοβ, ἴοσ [86 Ρυγχροθο οὗ υῃΐοη ῳᾧ ὈΓΊΩ 

ἽΠΙΕ) τι σά Δ}, δηὰ ἐὺ 18 ΟὨΥῪ ἴο {μῖ8 ἐμαὶ 

Νδν ἐδ τοίοσ. Ηθηβειθηθοτς οχρίαἰῃϑ Τλὲ : “ἐμ 

αἰἰεὶς οὔ υΐεῖ, 1 τηϑαῃ,᾽ ““ἴο ἰηάϊοαῖο {δαὶ 
δυάδι ἰ5 [89 ῬΓΟΡΕΣ βίθτα οὗ [ἢ ΤΡ! οὗ Θοά," 
Το ἰπἰεγργοίδι οι 811}} Ἰθορϑ ἃ ἅττῃ μοϊ]ὰ οὗ {86 

Ἔ τα Ρο]α δοίέου (ἼΠΙς ΩΣ δηᾷὰ ΥἼ}3 ἽΠΙις ονΐ- 

ΔΘ ΟΧΡΓοβ5868 δὴ δη  (Π6815 ἴο ΕΡΗΓαΐση 8 Βαῃά, 
--αἀσ υπίον ὃν απὰ ἵπ Οο(ἶ, ἃΒ ορροβοὰ ἴο ἐδὸ 
φψαίον ὃν ανὰ ἐπ Ερλταΐνη, (οοπΡ. [ε8. χὶ, 18). 

γεν. 20. ΤῊ6 δυτηθο]ο ϑἰμη το π6 ῥγῸ- 
δὶς 6 ἴο Ρογίοστῃ (ν ν. 16) 18 ΘΧΡΙΟ Β8}ν ἀοαϊρτοα 
ὉΣ ἴδε 6γε8 οἵἁ ἴποδθ οοποογπδᾶ, δπὰ, ψ ἢ [09 τα- 
Ῥοι οι οὗ ἴΠ6 ἐπίηρ ὕο Ὀ6 ἄἀοπο, αἱ [9 5816 ἐἰτῃθ 
πηραϊδῖρα {π9 φοῃῃθοϊΐου τὶϊὰ ταῦ [ΓΟἘ ον. --- 
γογ. 21 84. ἵτοαΐβ οὗ 19 οἴοοϊπρ' οὗἨἁ 116 τϑυπίοη 
οὗ ἴΠ6 Παίοη, δἰοσ ὅγδϊ ρἰδποίηρ Ὀδοκ ἴο νϑσ, 12 
8η. ΟΟμΡ. οἷ. χχχνὶ. 24, χὶ, 17, χχ. 84, 4], 

Χχχὶν. 18. --- ον, 22. ἽΠΝ ὯΡ ΒΝ Κα ΖῊ ἷβ 

[9 ἽΠΕ ΣῊ ο᾽ 1.2. οὗ νοῦ. 19. Τῇ πὸΐν 

Ῥ᾽ δἰ ὀχργεδβο δἱμηϊβοδίίοη οὗ [86 δβιζοὶς, --- ἢ. 
Χχχῖν. 13 14.-- - 8 οὴθ πδίοι Ὑ111 Ὅ6 ΟΠ 6 ἢ 
ἄοτα. (ΟΡ. ψοῖδ. 24, 26; ὁοΡ. Ηοβ. {ϊὶ. ὅ. 
[᾿Αοοοτάϊηρς ἴο Ηδνογηῖοκ, {116 Ἰδ (Υ οὗ ἴδο Κίηρ- 

ἄοπι ἰοβίίθβοβ ἴο [118 ὑγαῖῃ, μαὺ 1Ὁ ΤΟΡΓΘβθ δ 
ὅόμοναμ.} οὶ ψην, Ὀαῦ ἡ ταὶ αῦ αἶθο ϑοσνε δ 

ΒΌ]εσὺ ὑο “Ων. Βίτους δὰ οἰἴεοϊεγο ποχαύέου οὗ 

[6 ο] ἃ, ἐλαέ μδ8 
Δηά ὀϑρθοία}ν ἰΔο]αἴγΥ, μδὰ οοπίθαῦθά ἴο {80 
ΒΕΡΘΓΑΌΟΙ Βρόκθῃ οἵ, [η6 ἀϊβοοῦΓγβο ἔπτη 5 ἴο (Πα, 

ΔὝΝΑΥ [ΟΥ ΘΥΟΓ. --- ΘΠ 06 5ἴη, 

γεΣ. 28. Οομρ. οἷ. χὶν. 1], ΧΧΧΥ͂ΙΪ. 26, Υ. 1]. 
-- ΠΣ οὐρὰῦ ποῖ, αἴτοσ οἰ. Υἱ, 6, 14, ἴο 

ὙΠῸ Η 

6886 80 τῃτοἢ αἰ ΠΟ Ό]ΌΥ ἴο ἐχροβίζοσβ. ΤῊΘ οσβ 
οὗ 1Ἰ4οἷ8, ψ οὶ 19 ὑπὸ βιιθ͵]θσὶ οὗἨὨ αἰϑοοῦγδε, 18 }ιδῖ 
Ἰοσα)έσϑιὶ ““ ἰγαῃβρτοϑβίοῃ. ᾿ὀ ΤῊ το] Γ ΘΟ Β᾽δ8 ἢ 
(ηἷ8, τηαὖ ἰΔΟΙΔΙΤΥ ἀἰϑαρρθδσγβ, οἷ. χχχνὶ. 290 Τὸ 
ταῖηκ νὰ Ηδηρπίοπθεγς οὗ ὑμ6 ρμ]αςε8 οὗ δροάβ 
ἷῃ το οχἕϊο, 8ὸ ἐμαὶ [6 θαυ] ο 815 1 Οδηδδῃ αἰὰ 
ποῦ οΟΙῺ6 ἰπίο δοοοπῃῦ---μδὺ ΓΠΟΥ͂, 88 ἰῦ γ6Γθ, ἰοῖς 
[μὲν 5ἰπβ βϑιἴμ ἐσ πὶ ἴῃ ἴδ [ογαὶσι ἸΔη4, οἴο,., 
ΒΟΙΌΒΟΥ δ 118 [6 μλόθο Ὁ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏ, ---ἶϑ ἃ Πουσῃς 
Βογα Ῥοβίροποὰ, 88 Ηἰϊζὶς; 7 ΒΟΥ ΟὌΘΟΓΥΨΘΒ, ----ΠῸΓ 
Βαστηοηΐζοθ ἢ νοῦ. 12 8η., δοοοσάϊπρ ἴο ψΆΙΟᾺ 
{8.6 6χ1]6, οῃ [88 ΘΟ ΓΑΓΥ͂, 106811Ζ68 [Π 6 Ὑγαρμε8 οὗ 
εἶπ, ἐ.6. ἀθδίῃ. ΑἸνογαϊίοη οὗ [π ὑδχί 18 ἐαυβ}}Ἐῦ 
ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ, υδὺ 865 Κοὶ] 8 ““ ῬΓΕΒΟΥΙΠΡ ἴγοιη, "ἢ 
διῃᾷὰ ΕΚ] οίο 5 ἰάοα οἵ Ἰοδάϊπρ ουὐ ᾿ηἴο ὑμ6 ρ]οτί- 
ἤοἃ Οδμδδῃ, ἀγὸ ἱπιρογῦρα ᾿ἰοἴο [86 ἴαχί. ΟὐμηΡ. 
Ῥοβίάοβ, οἷν, χχχίν. 13.--- (ἢ. χχχνὶ. 25, χαχῆῖ, 28, 
χχχὶν, 24. Τῇ οἹοδίηρ δἰαϊοιηδηΐ, τϑουττίηρ᾽ ἐπ 
ΨΟΣ, 27, ΟἿΪΥ ἴῃ ΓΟΡΟΙΒΟ ΟΥ̓ΘΥ, 8668 ἴο ἱπἰοιτυρὶ 
{6 δοηϑοοι τ οῃ. οὗ {86 νϑσβοδ, 80 {πδὺ [8:0 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
ἴοττηβ 186 7 Ἰηΐο ὕνο βθοι0}8---ὙΎ6 8. 21-28 ἀπα 
γοτΒ. 24-27 ---- 10} ὁὴ6 οοποϊυβίοη. δαὶ [ἢθ 
βτβὶ βοοϊϊοῃῃ οοη δίηβ ΠΊΟΙΘ 8ἃ8 ἴο [Π6 ἐμίηρ ἀο0η6 
Δ φΘΠΘΓΑΪΥ, ἰ8 αἴσῃ ἴῃ {16 βεοοηα Μοββίδηὶ- 
08}1γΥ δῃηὰ δ ἴο {86 ἱπάϊνιπΑ], ἴοσ {Π6 [}] οοτ- 
Ῥ]οἴϊοι οἵ [116 ὑμουρῃύ. 

γεσ. 234. 866 οῃ οἢ. χχχὶν. 23.--- ο.. 22.---ΟἹ,, 
χὶ, 20, χχχυΐὶ. 27.--- ον. 25. (ἢ. χχχνὶ. 28, 

ΧΧΥΙ. 25, χχχὶν. 24.--- ὈΡΙ» ἼΨ, 80 ὑδμδαί ἐδμ6 

ἐεγτιπιιδ αὐ φιότι ἰδ ““ ΘΟΠΟΘΑΙοα,᾿ οδηποῦ Ὁ6 
8060} ; ὮΘΠΟΘ [ῸΓ 8 ἰηϊοστηΐ Δ 0]6 διΐσο, 18. ἴο ὉΘ 
ππαἀογοίοοά Μεββίδηΐσδ!γ, ὑμαῖ ἱα, η ΟἸγίδί, 88 

βμόνγῃ ὉΥ [6 ἱπιτηϑά α εν [Ο]]ονίηρ ὈΡΊΡ, διὰ 

411 [δ΄ Θοτηθδ αἴϊογ. Α8 γὸ δηᾶ οχργεβϑοὰ ἢ6ΓΘ 
πἰϊποῦΐ ἱπιίοσταρίίοι ((18 ἱβ [6 Ῥδου τ οὗ 
[86 ὙΠΟ]6 ῬΓΟΡΉΏΘΟΥ ὮΘΤΟ, ἴῃ ἀἰδιϊποϊίοπ ἴο {π8ἴ το- 
Ροδίοὰ ἔχομι οἷ. χχχίυ. δηὰ χχχνὶ.) 86 ὉΠΙΓΥ οἵ 
{π6 παΐϊΐοῃ, 118 οοηηποάά ἴοι οὗ Οβδδῃ, 
δηὰ ὑπᾶὶ γΟΓΥῪ Ρ] ΔΙῚ οὗ ἴδ 6 ἘΠ} ΓΟ ππμν, 80 
]δὺ 48 Ρ]ΑΙΗΥ͂ 18 411 σοῃοοϊνοὰ οὗ ῳ ἐλε ἀοπιΐ» 
πίον 97 ἐδο Κίπρ Μεδείαλ. 18τ86}᾽8 παύϊομα! ἰΥ ἴῃ 
Οδθδδῃ 18 Ὀσσ πα ἂρ (τον. 22) τ τ {818 ὁπ6 ΚΙηρ- 
ἀοση. ΑΒ ἴο ἴδ πιογὰὶ δηὰ ϑρί τὶ πὰ] οομα ἴθ οὗ 
[89 ῬΘορ]6, ὑμιεὶγ ροίτἴοπ ἑοσαγὰβ αοὰ (νθγ. 28), 
νοῦ. 24 ὁὀοπηθοῖϑ ΠΚοιτῖβο τ ἢ [86 ΟὯ6 ΒΒΘΡΒΟΓα, 
τ6 Κίηρ Ὀανίὰ Ξξ Μεββίδηῃ, 186 “" πὶ κίηρ 1, 
54.," ““ Κοορίηρ," δηὰ ““ ἀοΐπρ." Απὰ ἱῃ {86 

ΒΔΙῚ6 ΘΟΠΒΘΟΙΟΩ ΟΟΟΌ8 Υόογ, 26 (1Π|κ νυ 180 δῦ, 

δΠηἃ αἶδ8ὸ δὲν ΤΥ 3), ἴον ψ ἰο ἢ οοτηρ. οἢ. χχχίν. 

2δ (186. ἵν. 8; ὅδοτ. χχχὶΐ. 40). ΑΒ βῃονῃ ὈΥ͂ 
ΘΟ ρατΐπς οἢ. χχχίν. 26, ἀπὰ οοηῆιτηθὰ ὮΥ [86 
σοη ποσί τ τ νοῦ. 2]-- 28, οἶδ! σοῦ. 28, 
ἃ8 {πὴ 8 [6 ῬΘΟΌ] ΑΓ, [86 Ἰοβαϊησ ἰάοα οἵ [86 

ἀἰνίηθ οονοηδηῖ, ἴο ψ ΒΟἢ [Π6 πὸ ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ 8, 

Δ ἃ ὉΥ [10 ΨῈ0]6 τηοᾶο οὗ ΘΧργδββίοῃ Βογο, ἴῃ- 
οἸπάίΐίηρ ἴπθ τορεαϊεὰ “ χίνίηρ, ᾿ [6 τιρακὶπρ οὗ 
[86 οονγεδηΐ Ῥγοοθϑὰβ δα Οοα ἱπ ἴδε τοδὶ 



852 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

τηδηϊοδὺ ἘΧ  ἱ οη οὗἨὨἁ τᾶθοθ. Τῇ ἴδος ἐμαὶ 

οἷο’ ΓΥΞ ἰδ δἸκὸ οχρίαίμοὰ δηὰ οοπιρ]οἰρα 

ὈγΥ ὈΡή.) ΓΥΞ3, ΘΧΡΓΕδβ68 86 Μοββίδηϊς ομασϑο- 

[6 οὗ 1018 οογοηδηΐ ; ἴον ἴι6 ἐογηείπιδ αὐ φιόηι 

(δὴν) οἵ [Ιεγϑϑὶ, 8111 4 ὕο δρρθᾶγαῃθθ, ἱβ 
7αδῖ [89 Μοββϑίδῃ, [Ιἢ 1λ9 ““ βα] γαϊζοῃ ᾿" (αἰδῇ), 

ΨΏΘΗ Σΐ ΘΙΒΌΓΘΟΘΒ ἰπηθ δηα οὐδ Υ, οὐθτη Ὑ ἴῃ 
τηθ, ΕἸΟη δεῖς 8 οὗ ἴδιο ἰάθ4] γοΐϑθγθοποια ἴῃ [86 ψἘ0]6, 
8 ΓΕΔ] 8146 ἰπ {π6 Ραγίο] ΑΓ οδηηοῖ Ὀ6 ττδηϊηρ : 
ἤθη66 ψηδὲ ἷἰ8 ἴὴ6 ἀν Ὀγεδὰ [ὉΓ 8 παίΐοῃ, 
ὩΔΙΠΕΙΥ, ραθπρ ἴλθτα ἴῃ 86 ρΡοδί ΐοη οὗὨἨ ᾿πογδαδο, 
οδημοῦ Ὀ6 ΔΌΣ ; ὑΠοΓοίοτο : πᾶ 1 ρἷνο ἔμουὰ 
[Κει᾿,: ἴο Ὀ6 8. πδίΐοι] δῃὰ σα εἰρ}ν ἴμοτα, οἢ. 
χχχυὶ. 10, 11, 87. Βυΐ πιῖ 1886 σίνίηρ οἵ (8 
ΒΟΠΟΙΠΔΙΥ οἵ Φομονα ἐπ ἘΠΟΙΣ τϊαδί ΖῸΓ ΘΥΘΣ, 
αποίλοῦ Δίεδδιαηὶς ἱψρθ, ἸΟῪ ἴῃ οἷοϑθα Ῥγδοραγα- 
οη ἴοσῦ οἷ, χ)]. 84., ἱδ Ρῥγοβϑοηϊθρὰ ἴο τι8 ἱῃ 
[ἴμ6 ἰοχῦ, ἱῃ Δααϊοη ἴο ἴμ8 Ο;6 τε δη 
ΒΏΘΡΠΟΓα ἴοσ 4]}, [89 βοσυδηΐ οὗ Φϑιῃονδῆ, βανϊὰ, 
ΟὐμΡ. οῃ οἷ. χὶ. 16. ΤῈ γχοίδσθμοθ ἴο ἴμδν. 
χχυὶ. 9, 11 ἰ8 Βῃονῃ ΟΥ̓ [86 ΒΑΙΤΩΟΗΥ͂ οὗ [6 
ἘΟΡΟΡΟΥ σὰ [6 Ῥγοσηΐδο ρίνθῃ ὉΥ̓͂ Μοθαοβ. 
Απα αἰυμουρι {86 ἸΞν ἴθ ἴπ σοῦ. 11 (88 

τι" 

ἸὩ᾽ ἰβ βαϊὰ οἵ [86 Βγτιῦ001 οὗἨ Φϑονδ᾿Β Ῥγθβθηοθ 

ἴῃ ἴΠ6 ὙΠΠΙ|ᾺΘΓΠ688) ἀοοβ ποῖ 80 τῇ βρη [8 
ουϊναταὰ Ὁ.) ἴηρ, δπὰ ἴῃ ἘΖοκίοὶ ἴοο (νοῦ. 27) ἴἰ 

ἦβ τοραγάθα 88 ὈΠΡΌν, γοῦ ὩΞΠΞ3, ὙΔΙΟΣ δἰαμπὰμ “ς ἀδε 
Ὀοβίάθ τη, Ροίπΐβ ὕο {86 τηϊάβὲ οἵ 18:6 ρϑορὶϑ; 

ΘΟΙΏΡ. ἔχ. χχυ. 8. ἩΗϊἰσὶρ 6 τρμῦ ἴῃ 8, διὰ 
4180 88 ἴο ψιδὶ αἰβύϊηρυ βῆ 68 ὉΠ18 ῬΑΒΒαρῸ ἴτοσῃ 
(ἢ. χὶ. 16. Βαϊ ἢἈ6 ΟΥ̓ΘΟΙΠΟΟΚΒ ἴΠ0 ΘΧΡΓΟΒΒ ΓΟΐοΓ- 

6606 ἴο 680} οἴδογ οὗ δὴν ὨΣΙΩΞ ὉΙΡΌ δπὰ 
τ ς τ 4 ΤΣ" 

ἈΦ 1... Ὁη0. τοῦ. 28, ΤΆΘτο ἷβ, δ 811 ονεηίϑβ, 

ΘΧΡΓΟΒΒΟΑ ἃ Υἱβ᾽ Ὁ10 ὩΔΌΟμΑΙ] ὉΗΪῪ ἴῃ ΟἝΉΔΔΠ 88 
ζοστωθῦῖν, οὔθ μοὶ ἦς 41 σονεσητηθηΐ, ψ Ὡΐοἢ, ἢον- 
ΟΥΟΣ, 88 τηθαὶ ὉΥ [16 ομθ Είηρ Μοββίδῃη, 
ΘΧΙ 18 [861 885 ἃ παίϊομδὶ 116 ριυτγίβοα ἔτοτη 
ἸάοἸα σΥ δηα οοπίοσιηθα ἰο ἴανν, ἤθῆσθ Ἰηο Ὁ], 80 
8190 8Ὧἢ Οὐ ναταὰ βογνὶπρ οὗ οὐ ὮὈΥ͂ [Βγ86] 18 Ὦδτθ 
Ῥτορ ιοβίθα, [89 βαποίθασυ οὗ Φθθονδ ἴῃ ἴδ τηϊἀδῖ 
οὗ 5: 86]--- ἰαὺ [18 οδηποῦ Ὀ6 ΖΟΙΌ Δ Ό6]᾽ 5 θη ρ }6 
ἐδ ὑυ᾿ ΤΩΡ ΔΉΤΙΥ ῥτονθὰ ἴο [16 ὅοννβ ὉΥ [οἱ], ἔγόση 
16 ἴδοΐ ὁσοπορᾶθα ὈΥ̓͂ ἐμοχηβεῖνθα, ὑμδὺ 1886 Κ5'ἢ6- 
ΟΕ μΔἢ τᾺ8 ΑΠΌ ἴο ἰΐ ;--οαίΐ (86 ποδί 6) 866 
τπογοίη (ΠῚ 73, τασ. 28) βοιηοι ΐηρ γοὶ ἀἰϊογοηΐ, 

ὨΔΙΊΘΙΥ, [86 ΘοὨ απ (ΡΑΥ ΟΡ.) βαπου βοαίίοη 
οὗ ἴ8186] ὉῪ αοά, ἢθηο8 ΓΘ] ρου Β.ἼΠΟΓΑΙ ΘΟ ἀ Π 018. 
[Νοῖ τροΓ οὶ σγαΐζίοδα 1)εὶ λαδίἑαϊδο ἵπ οογαϊΐδιυδ 
ἐογιηῖ, 88 ΡΙΒΟΑΤΟΒ.} 6 ΤΟΤΔΘΙΌΟΤ ὮΘΓΟ, ὙΏΘΓΟ 
σα ῦ 8. ῬΓΟΡϑδὶοα οἵ 86 8 80 ον]- 
ἀΘΒΏΥ οοπμηθοίϊεα τὰ [86 Ρχοσηΐβοὰ βοχυϑδῃΐ 
αν α 85 Κίπρ' δηὰ Ῥσγίποθ, [παῖ [6 Κίπρϑηῖρ ἰδ 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ Ῥγοιαϊμποηΐ ἴῃ ἘΖοκκῖ6 18 ἤρττα οὗὐ [ῃ6 
6588 ἢ ἰτοά. 8. 9); δηὰ Ὀεβίἀεβ {{18, {16 

ἀφ θὲ Ὦ6Γ6 Βῆονβ ὑπδὺ, 88 ᾿ἰἸζον8θ οὐϑοσνοὰ ἰὴ 
1η6 Τηϊτοἀποίίου, ὃ 9, σἱ τ ΕΖΕὶκῖ 61] [ἢ6 τηδΐῃ 
Ῥοϊπὶ οἵ νίονν σομ πε ἰο Ὀ6 ὑῃ6 Μοκρδβίδηϊο 
Ὠδίϊζοη, [06 Μοϑϑίδηϊο βαϊ δ ὥοη οὗ {6 παίΐϊομῃ. 
Αμὰ 80 ἴδμο ΡὮγχαϑε : ΜΙῪ ΒΟ ΠΔΙΎ ἐπ ὑπο ἱν σοξὰ δὲ 

ἴος ϑνοσ, ὈΡΉ}Ρ ὀχρ]ἰπίπρ {86} ἐπ ΦΡῸ (σον. 

28), ΔΡῬΘΔΙΒ 6886} {18}}Ὁ 88 ργορμεϑιϑὰ οὗ {8 ἔπ: ΓΟ 
μυχοῦ οὗ βαϊναϊζου, [86 σϑδ]χεὰ κίπησάοτα οὗ 

τί οδίβ (Ἰπἰτοὰ. 8 θ).. (Οορ. ΖεΟΆ. 1]. 14. [10}; 
Οδηὶ. 14; Βον. χχί. 8, νυἱΐ. 1ὅ ; 1 Οογ. 12}. 16, 

νἱ, 19, 2 Οοσ. νἱ. 16.) [18 Ῥῥτοϊηΐβο [85, δὲ 
811 ὀνοῃἴβ, δοηθ ἴο Ὀ6 σίοτίουβὶν [Ὁ] 8]]εὰ ἱῃ [86 
πρμθα ΤΠ} ἴοττι!9 ἘΝ δἴοτη οἵ τὰ εἰρλεῦνειν 

ὍὌΓΟΒ, [Ὁ 18 δραΐῃ ἴθ ὉΡ ἴῃ ἰδ ΒαυἹρ ὁ 
Ομτδῦ: “1.0, 1 δὰ νὰ γόοὰ ΑἸ ΑΥ, οὐ τἴο 
86 οηα οὗἉ {π6 τοτ]ά,᾿ " ΗΚΝΟΙΤ.] 

Αὐ (Πἷδ γμοΐπῦ οὗἨὨ [16 υπαἀογβίδηαϊηρ οὗ ΟἿΤ Ῥτὸ- 
ῬΠοΎΎ τ ταδι Βοχοΐῃ 1ΐβ ποθ ᾿τηροτγίδηϊ δάνδῃςο, ἴῃ 
ἰϑυἱηουίοι ἴο οἷν, χὶ, 106, 18 Ρογῆδμβ δῃῃουποθά--- 
6 ἘΕΓΙΔΊΠ Υ ΤΟΙ τη θη οη8] Ἔχοθδηρο οὗ: ἩΙ͂ 
ΒΟΠΟΙΠΔΙΥ ἴῃ ὙΠΟ τ δὲ, οἵ γογ. 26, ἴου : ΜῪ 
ἀπο! ]ηρ ΟΥΟΣ ἰμθπι, ἱῃ γῸΣ, 27, χυϑὺ ἀφο 66] 7 
ὍΘ δίκθῃῃ ΤΟΓΘ ΒΡ Γ [ΠΔ]]Υ πᾶ 18 ἀομθ ψΏ ΕΘ 
Ἡδηρδύθῃ Ὁ ΓρΡ τοΐθγϑ ἰῦ ἴο ἴὴ0 ““Ῥχοϊοοϊηνσ ΡΟυΓΟΓ ἡ 
ὙΔΙοἢ 16 Αβογάἀ δα ἴῃ [Ὧ6 ποῦδβα οὗ αοἀ (8. ᾿ἰχυι. 
29 [30]}, οὐ Καοὶϊ, ἴο [Π6 ““ νοπί(οπ οὗ ὑπὸ ἰδπι 10 
Του ΘΓ ἋΡ ΟΣ [Π0 οἱτγ." ΗΠ ΖΙΡ ουἴηε88 ΠΘΆΤΟΣ 
ἀπὸ ὑπ το 6 αἰτοοῖβ δἰϊοηϊίου ἰὸ (οὐ 5 
ἀπ] ξηρ ἰη Ἰοανθη, ἀϊγοςῦ (7) ονον ἰΒ6 ἴοπιρ]ε οὗ 
ΦοΓΌΒΑΙοτὴ ([86. χχχίϊὶ. ὃ. Ρβ, χχῖχ. 9, εἰν. 8: 
1 Κίπρβ Υἱϊ. 88, 84; ὅδῃ. χχυϊ. 17 ; Ρα. νἱὶ. 7 
[8}). ΔΝ βδῃουϊ δοδίίοη οὗ [5186] Ὀοΐοστα ἴῃ νου], 
83 οΘοῃηδοίοα ψ] ἢ 086 ΚΊ Πρ ΒΕἷΡ οὗ ἴδ Μεοβϑίδῃ, δπὰ 
[86 οΒΓΔ ὉΠ 5Πϊηρ οὗ ὑπ οἴδγῃδὶ βαποίΐπδσυΥ οἵ αοὰ 
ἴῃ [ϑτ86}᾽8 τηϊἀβϑί, 88 οἴδοϊθα ὈΥ 1ὴ6 ἰουπάϊηρ οὗ 
16 ΟΒαΙοΝ οἵ Ο τὶ, βοῦνα ἴοσ 1]υδίταιοὴ διιὶ 

[]Β] ηοηΐ οὗ 8 ὈΠῸν ἱῃ ἘΖοΚΙθΙ ΠΕΙΘ, 88 18 ὙΟΣΥ͂ 

ΟΙθαΣ ἔγσγοιῃ Αοίβ οἷ. ἱϊ., ἴο ψ Ὡΐο ἢ 8 ρῥνοῆχοα ἃ 
τεροδίθα (οορ. 1016 χχίν. δ0 84.) 8η4α αἰΓοΌΤΩ- 
βίδῃη [14] δοοουηὺ οὗἩ {π6 χα] δοη οὗ [6 ὅοῃ οὗ 
28}, Οἱ, 1.---ὕἴ ον. 28. ΟἿ. χὶ. 20 : ὅδῃ. χνὶΐ. 7. 
--ΟἸ. χχχὶν. 80.--- ον. 28 (οἢ. χχχυΐϊ. 28, 86). 
ΑἸ δουρὰ [6 τηοπέζοη οὗ [16 μοδίμοῃ 18 8[1}} Θου- 
Βηρά ἴο ἴδ ““Κηονηρ " οὗ [Π6 Ββαπο Βοδῶοι οὗ 
ἴδγϑεὶ, γοῖ βῦοῃ Κπον]θαμο οδηηοῦ ΓΟΓλαΐη τὶ Βοὰὺῖ 
ΤοβΌ], πιῃουῦϊ ἔτγαϊς ; ΟΟΣΩΡ. 88. χ]ῖν. ὅ. ---““ ]ἢ- 
ἀϊοαοι οὗὨ 1}16 ῬΘΓΠΟΙ ραο οὗ 16 Βοδίθ ἴῃ 
(86 Ῥτχοτηϊβοα βαϊ γαϊοη " (ΉΈΝΟΣΤ.).---(". χχ. 12. 
““ἸῸ βαῃ ΠΕ  ἷβ ἴο ῬΌΓρΡΕ ἔγοπὶ δ 88 γ,Ὲ}} ἃ5 ἴο 
οοηϑοοσϑῖθ, ἤθηῸθ ΘΙ Ὀγδοϊηρ [ΟΊ ΘΠ 688 οἵ δἷ, 
διὰ αυϊοκοηίη. ΤῈΘ [ΌΤΤΩΘΣ τηῦδί ὈΘΟΟΠΙΘ ΟἾΘΆΓ 
ἴο 186 Βοδίῃοη ἴσοτῃ ἐδ ᾿ἰαὐῦθυ, ἀπ 80 Ὁ ἢ 186 
ΟἸΘΑΙΟΙ 88 ΠΥ Πᾶνα βθϑῃ ἴδο Ἰἱπαρτηοηΐ οἵ Οοά 
δχοοαϊοα ου Ηΐβ Ρθ0}]6---άνο ονδϑὴ ὀχοουϊοά ἰδ 
ὉΠΟΙΊΒΟ]γ68. ΟὈΣΡ. ἴοσ ἴῃ 8 ΠΑΙΤΩΟΩΥ͂ πΠ} 186 
ὈΓΟΙ 868 ἰῃ ὑπ6 Ῥεῃίδίθιοι, Εχ. χχχὶ. 18; [κν. 
χχὶϊ, 82. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕ ΟΝ ΟΗ. ΧΧΧΥΤΙ. 

[“1ῃ οἹοπίηρ {818 βϑούζου, τὸ ὑσοβοηξ ἃ Ὁγίοῦ 
οὐ Ὡς οὗ 1η6 νἱοῦν ἐμαὶ 88 Ὅθθῃ ἴδκοη οἵ ἐδ 
ῬΙΟΡΘοὗ68 οοηἰδίποα ἰπ ἔθ ἔξσϑθα οἰοθοὶν τοϊδϊοὰ 
σμδρίοσβ, χχχὶν., χχσνὶ., χχχυϊ., δπὰ τ ϊοὶ ἴῃ δὰ Ὁ- 
Βίδῃ 09 ΔΡΌ]168 Θ4ΠΆ]1Υ ἴ0 ΤΩΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΓ ΡΟΓΟΠ8 οὗ 86 
ῬΙΟΡΒΘΙ]04] Ξογιρίτεβ, 1. ΤΉΘΥ ΜΈΓΘ οΥὴ ἸΠΑΠΥ͂ 
δἰνθα ἴο τενῖνθ δῃὰ δηϊπηαῦθ 186 θασίβ οὗ Θοὰ 8 
οΟΥΘῃδη - ῬΘΟΡ]6, ΟΥ̓ Βοϊάΐῃςς οαὐ ἴο ἴδεν ἐὴθ 
αδϑισοᾶ ἴ οὗ ἃ τονϑσβίοῃ ἔτοτῃ ἔπ ὑγοβοηξ 
ΟΥ̓], δῃηαὰ {ΠΕΣ 5811}} οογίδίη ἀοδιϊπατίου ἰῃ αοά δ 
ῬΌΤΡΟΒΟ ἴο ἴπε ἰρ]ιοϑῦ δηὶ τηοδβῦ ΠΟ ΟΣ Ὦ]6 υ͵]86 0 
οη [86 φατίῃ. 2. 10 τὰβ ἴη6 ἀυ{γ οὗ ἰποϑὸ ἴο 
Μ Ώοηι 8110} ὈΙΟΡΏΘΟΙ68 οτῈ ἀοἸνεσοὰ δὲ θα ἴο 
Ὀο]ονα [ἢ 6 νογὰ Βρόϊζθι ἴο ἴπδπι, ἀπὰ ΔΡΡῚΥ [ΠΈχὰ- 
Β01ν068 ἴῃ οαγηοϑῦ ἴο ἀο γι ῆηδὶ ττἂβ ποοάοά ἴο βθοῦτθ 
119 δοοοτ  ἰβῃτηθηῦ ; ἀμὰ δὰ {ΠΕ Υ ΟὨ]Υ͂ ἀοῃε {ΐ8, 
ἃ ἴᾺΓ ἸΑΓΡῸΓ ΤὨΘΑΘΏΓΕ οὗ [86 Ῥτοτηϊδοὰ ροοὰ ποιὰ 
ἢδνθ Ὀ66Ὶ τοαροὰ [ἢ 8η ἐπογ ἈΠΈΘΕΙΥ Ἰεπορὰ : 
{18 Ἰαΐοσ Ῥγοβρϑοῖ οἵ ὈΪδβαίῃς, ᾿ἶϊκκ6 ἔμο βασ]ΐοσ, 



ΟΠΑΡ, ΧΧΧΎΙΙ. 988 

αἰνερ Ὀείοτο δηζουης, ΟἝπαδη, ζΊΘΔΟΪΥ [4116 
ΤΩτοῦρΙ ὑπο ὶνγ ΟὟ δ᾽ πὰ] ὑπο] 16. 8, Βαυΐ {Π6Γ0 
Ὀεΐηρ πδι 68 .}γ ἰάοα] ἰδαΐαγεβ ἱπίσοάἀποοὰ ἱπΐο 
ὍὯϊο ἀεοἸἰμοαιίοη, Ἔβρϑοῖδ!ν [1|ὸ χοοὰ βρόῖθιῃ οἱ 
Ὀεϊῃρ᾽ 50 ὈΕΟΙ]ΙΑΓΙΥ οοππῃοοῦθα τ [86 τὰ ]θ δυᾶ 
νὰ βαίρ ρον οὗἨ ἰ)αν!α, ΟἸΘΑΣῪ ὈούοϊκοἢΒ 8 Κὶ πὶ δηὰ 
αατοε οὗ Ὀ]οββῖην ΜΒ οουἹὰ ποὺ πᾶν Ὀθθη 

σοι ]θΐο]γ [Ὁ] ]16ὰ ἀπά ον [6 Ο]ά Οονθηδπῦ, ΠῸΣ 
ἑτπἀρὰ ἴο Ὀ6 αἰϊοχοῖμογ []6]16ὰ ΔΎ {1π|0 δο- 
οοτγϊωρ ἴο ἴδ ἰεζῖογ, [Ὁ ϑῆονγβ [Π1|6 ῬΓΟΡἢ 6168 ἴῃ 
ὨσϑΏοη ἴο ὕθ, 118 ϑονϑγαὶ οἵ δὴ δυο Κιπὰ 

Ἐχοκιοὶ, (ἰἐβεγί μεϊομβ οὗ [116 ἔαΐασο ἀπάϑν [86 ἴΌτηὶ 
δῃκὶ ἱπιασὸ οὗ ἴμ6 ραβῦ---΄Ὧοῦ 88 ἰἦ [6 Ῥαϑὺ ΟΓΟ 
ΔΟΙΏΔΙΙΥ ἴὸ τοῖσι δραΐηῃ, Ὀὰαΐ ἰμδὺ ἰΐβ φΘΠΘΓΑΙ 

ἡτῖϊ νὰ ΘΠΔΓδοῖοΣ 6ΓΘ ἴο χσονίνθ. 4. ΤῊΘ ΠΥ 
ἱπρδ 18 ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοά ἴον ἰῃ 86 διΐαγο σουἹὰ 

ἐεξρ δαροιν νὰ χὰ {μοῖν 1] δηὰ δαἀθαυδῖθ δοσοιη- 
ΡΙ ΒΗ πιοηΐ ἱη ΟΠ γῖδῦ, γὴοὸ ἰδ ἰηἶγ [86 αν ὰ 
οἵ (διὸ ῥγοπλϊθθ, ΤΉΘΥ Γδ ΘΟΠΒΟΘΌΘΩΌΩΥ οὗ ἃ ΕἰρΠΟΓ 
διαὶ Ἰηυγὰ ΘΟΙΡΓΘ Θηδῖνθ Ὡδίασο ἰμδη ΔΩΥ [δδὲ 
σου] ὃ6 οπ͵ογοά τὰον 9 ΟἹά (ονοηδηΐ, ΤΏ θη 
με Κἰηχάοῃχ οὗ Οοὰ τνῦαβ 80 ϑίτγαϊύθηϑιὶ ἴῃ 1ΐ8 
αὐπιδηβίομβ, δηαὰ 80 οιὐνασὰ δηα δαυῦμ]ν ἴῃ ἐΐβ 
ψ 510]. οοπϑ! τὰ θη. Βαϊ 5.}}} ἘΠΘΥ ΕΓ οὗἨ Π6068- 
ΒΙΤΥ ἀοβοῦ θεὰ ἀπάθῦ [Π6 ἢσ6 δηά αβροοῖ οὗ {Π6 
ἘΠΊησΒ ὈΘ]οησίης ἴο [86 Ο]ὰ Οονομδηῦ---δ 1Γ ἱἰ 
ὝΟΙΟ [Π696 ΟὨΪΥ ΓοϊΌΓΗΪΩΡ δραΐῃ, ΟΥ [1680 ΣΤ ἢ 
οογίλίη δἰ ογαϊ 08 δη ἃ ἐπηργουθτηθηΐδβ, ΒΌ ΟΝ 88 
ταὶ ρσηῦ αἷνο 186 ἔαΐητο ἃ ἀαβόμόδαν τι ἱῺ ΚΟΥ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴπ ραβϑῖ, ΕῸΓ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ Ἰηθδη8 οὗ Ὑβαὶ ὃ6- 
Ἰοπροά ἴο ὀχίβἝϊης, ΟΥ ῬΣΘΥΙΟῸΒ αἰθρθηβαίουβ οὗ 
Οοὰὲ ορυ! ἃ 186 ΤΡΌΠΟΣ ᾶνα αίνθῃ δὴν ἀοίαι]οὰ 
χε ἰ τοι οὗὁἨ ναὶ πιϊσην θ6 ἐχροοῖθα ὑπάογ 8ῃ- 
οἰ πὲῦ δὶ ἰρῆον αἰθροηβαϊίοη. ΤῊΘ ἀοίδ]5 οὗ 
(16 Πιϊαγο ηεμδέ παν ὈδΘη οαϑὲ ἰηΐο [86 τηου]ὰ οἵ 
Ὁ}} 1} 15 ΔΙΓΟΔΟΥ Ῥοτοεῖγθὰ οὐ Κυόῃ. ὅ. ΤΠΟΓΟ- 
ἴοτο, 1) [ΟΥΤΩΣ Πρ Ο116᾽8 ΘΟΠΘΕΡ ]Οἢ8 ΠΟΥ͂ οὗὨ [6 Τα] 
ἐπ μοχί οἵ δι. ἢ ῬΤΟΡΘοὶο8---ον [δ΄ [ἢ6 ΓΔ} 8]- 
Ἐῖο.) ἢ88 6 τπιϑαθ ἱπίο {89 πον δηὰ ἱρῆον αἷ8- 
ΕΠ Βα 1 0η--Ἧῷὸ τησδῦ [ΣΟΥ ΟΌΓΒΟΪγο8. ὈΔΟῖς ὩΡΟῚ 
ἀπὸ ΠΑΓΓΟΜΘΥ δηἀ Τηογὸ ἱπηρεγίεοϊ σοϊδιΐομβ διίὰ 
ὩὮ1Οὴ {πῸ} τόσο τῦϊτΐδη, δηὰ ΘΠ 66 δ οὗ 
ταῦ ἷἰ8 811}} ἴο Θοηθ. ΤΏ, 88 ἴδε εν οἵ 86 
φρρδηαρ: ἰ5 ΟἸγῖβὺ, 8οὸ [06 σον οροο } ]6 Δ1Θ 10 
ΟἾΡΟΡ ἴπ6 δεν 8 ἀἰδιϊποιίν εἰν, θὰ ἴπ6 14 1] ἴῃ 
ΟἸιγῖβῦ; ἀπ {π6 ὑθυγι μουν οἱ Ὀ] βϑίπρ ὯῸ ἸΟΠΡΓ 
ὕδυδδη, ὑὈυΐ [116 τερίοη οὗἨ ὑ 10} ΟἾσίϑὶ 8. Κιηρ 
δι) Ἰοτὶ. ὙΥλιδὶ νγὰ8 βροόοίζθὴ ἱπητσάϊαίο! Υ οὗ [86 
ΟἿ οἾἶδβ88 οἵ ΠδΡῈΒ δι τοῦ 08, ΠΙΔΥ͂ Ἰποβὶ 
Γ}ἸΞγΥ ὈΘ δρρίϊϑὰ ἴο [76 οἶδοσ; δηὰ ὈΥ͂ δος ἃ 
τροῖμοα οἵ ἱῃυθιργθίδιϊου 8106 ἂἀο τὸ μοῦ ἃ 
ὈΠΙ ΟΓ πὰ οομπδίδύθης ὑσίποὶρ]θ ἴο ΟΔΥΤΥ͂ 18 
τι του [6 ὙΠ016. [μοϑ6, οῇ {88 οὔ" 
Βαπὰ, ψἢο που]ιὶ ἢπά ἃ ]Ἰἰΐογαὶ 1Βγι6], δῃηὰ ἃ ῃοη- 
᾿ιΐοτα] αν, ΟΣ ἃ {6 γ8] τοβιοσγαϊοι ἴῃ ΟΝ γί βιΐδη 
ἘΥτ68, δῃκὶ ἃ ποη- 16 ΓᾺ] Τα ΌΘΤΏ 8016 δηα χἱζυδὶ οὗ 
ὝΟΥΒΗΪΡ, ΔΌΣ ΓΆΡ σοπίοπη τοροῦμ Σ᾽ [μϊηρΒ ἀΪ8- 
ΒΤ 1] ἀηεὶ ἰποο Οὔ, δπὰ σοπάδυ σου δι ΠΥ οὗ 
1 ΤοΣΡΓο ΠΟ. ΔΌδΟΙ αἴοὶν ἱπιροβδϑὶ]6. 6, ΒίχτηΥ, 
116 νἱενν [8 ρίνθη ἰ8 σΘοῃϑιτηθα ὈΥ͂ ἐδ ΓΟρΙῸ- 
ἀποξίοη οἵ βοτηθ οὗ {π686 ργορῃθοΐῖθβ τὴ ὑπ 86] οἵἉ 
ἴἢς Νον Τοσίδιηθπὶ ΟὨΒυτΟΝ, δεῖ ἴγθο, 88 γ͵ὲ8 ἴο 
ἀχρεοῖοθα, ἔγοπι Ὧ}16 οαὔτναγα αἰδοῖ πο οη8 δπὰ ᾿τη 18 
οἵ ἴ1}6 ΟΙά, ΤΆιι8, ἴῃ Ῥαγυο}Δν, {Π6 ΤΟΒΌΓΓΘΟ ἸΟῊ- 
δος οἵὗὁἩ {πἰ8 δ70ἢ ΟἸΑΡΊΟΡ δὰ δϑδη [181}}} τοοιγ8 ἴῃ 
(Ππ0 201} Ἑπαρύον οὗ ονοϊαϊίοη, δηὰ 18 [0] ονσϑὰ 
ἀὐνον 88 ἤθτθ ὈΥ̓͂ [Π6 αἰΐδοῖς ἴγοτη [Ππ6 δι- 
[6 ἴοτοοβ οἵ Οος δηὰ Μαρορ; ψἘ}}160 ποῖ 8 

ποτὰ 18 βαϊὰ ψὩ]οἢ πουὰ σοπῆπθ ἴπθ (Βΐη 
δροκεη ἴω {Π6 ἸΔπὰ οὗὨ Οδμ8δ:), οὗ ἴ}6 11ῦο ΓΑ] Ιϑγδεὶ ; 
ἷξς ̓ 6 [16 ΟΠυΣΟΙ δηὰ ΟΡ» οἵ ΟἸγἶσ᾽ δὲ ἴασζο (δαὶ 
ἃτα (ἀϊποοιτβοά οἵ. 6 ΒΑΥ͂ πο πα τοϑρϑοῖην 

18:8 ῬΤΟΌΔΌ]6 {1π|0 ἀπ Ὠπίαγα οὗ [6 δνθηΐβ {Π6 0 
τείοιτοὰ ἴο, θαΐ 5 ΠΡῚῪ ρμοϊπέ ἴο {16 Ἰάθι τ ἴῃ 
Θδαγδοῦοσ οἱ σι λιαὶ 18 νι τὶ ἴθ Ὁ} (Π6. ῬΥΟΡ  θοΐθ8 
Ὀοίογα 8. Ι͂ῃ [Πο86 ν᾽βίοῃϑ οὗ ἴλθ ΑΡούδΎρβο, 
[86 ᾿πϑρίγοα ὀνδηρο δὶ δἰγθίο μ68 οιὔ {Π6 ππδὴ ἴο 
ἘΖοκίοὶ, δηὰ βῆιονβ ον {86 ογὰ ϑροΐζθῃ 8ὸ Ἰοηρ 
Ὀεΐοτο ὈΥ ὑμαῦ βοσνδηΐ οἵ αοὰ, ἴγοοὰ ἔγοιη {16 

Δ. 1108. οὗὨ ἰἴ8 ον 8} ἴοστη, 18 ἴο ἤπὰ ἰΐ8 8Ρ- 
ΡΠ Δοι ἴο ᾽η6 ΟἸ τ ϑίίδη ΟἸΌσο, ΤῈΘ 5}6}} 88 
βομθ, Ὀαΐ πὸ βϑυθδβίδηοθ σϑιμδῖηβ. 7. 6. τῃἃ 
80, 480}, πδὺ 1.16 δοτα οι ἰπ δι ργοΐδιίίοι, τς 
Ὀπαογβίβη 8 ΟἸγίδὶ ὈΥ̓ Πενία, δῃά ἰδῖκοβ 41} 106 
τοϑῦ }ΓΟΥΆ}]Υ, πιαϑὲ ἱπον Δ Ὁ] ὑδημἃ [0 7501 1ῃ9 
ον ἴῃ δἷ8 ὉΠΡο] ἰοῦ. ΕοΥ ἢδ ΠαΙΌΓΑΙΙΥ ΒΑΥΒ, ΥὙ ΟΣ 
ΜΜθββίδῃ ᾽δ8 ποῦ ἀοῃθ 86 [πἰηρ γοὰ γΟΌΓΒον 68 
Βο]ὰ τηιιϑῇ Ὀ6 ἀοῃθ---ἰο ἐὉ]Η] 116 ὑτορ θοῦ ; Ηθ 
[85 ποῦ θ6ὲ ὉΡ ΗἰΪ8 ὕΠΣΟῊΘ ἰῃ ὕδπδαιι, δηὰ μαιμογοιὶ 
ἴϑ8τ:8.6} ἴπογο, δηὰ σϑιθβίδ Ὁ] βηῃθα 06 οἱ ὰ νοΥβ 
ἴῃ ΐθ Ῥυσίν ; 818 ντ88 [6 ὙΘΥῪ ῬΌΤΡΟΒΕ [ῸΓ ν}ιεὶς 
Ης 3 ἴο ἈΡῬΘΑΓ, δῃὰ γγχὸ πχυδῖ υγαῖῦ Ὁ}}} Ηδ 6ο1}68 
ἴο (οἰ. Οπ ἴῃ ὈΑϑἰ8 οὗ [110 ᾿Σὕογαὶ ᾿ηἰογργοίδ- 
Ὠοπ, ἔλθ ΒαθῺ8 Ὧ0 Βα βίβοϊουυ ΔΏΒΌΘΣ [0 {18 ; 
Δρα 1 18 Μ6ὸ2ὶ}} Κποῦχῃ δαὶ δβίποθ 1ξ ἢδ8 Ὀθοοιὴθ 
ῬΓΘΟν ΔΙ θη, ἸΏΔΩΥ {06 1}}8 Ὀοϊϊονο ἐμαὶ ΟἸ τΙϑυϊα 8. ἃ. 
ΘοΟΠΊΪη ΟΥ̓ΘΡ ἴο ὑποὶν υἱὸν οἵ ἴδ τηαῖίοτ. 79 ατϑ 
ποῖ ΒΌΓΡΓΙ Βα ἴο ἤδδσ, 88 ὸ αν ἤθαγά, οἵ 601}- 
γογίοα ὅθ νΒ ἀθοϊασίηρ ὑμαῦ Βῃοἢ ἃ χηοὰθ οὗὨ μη ἴογ- 
ὑπῖεθο ΨΟΏΪΑ σΑΙΤΎ ἴμοση ὈδοΚ ἴο διἀαίΐδηι."--- 
ΑἸΒΒΑΙΕΝ᾿ Β ,χοζίοί, Ρμυ. 412- 414.---. Ε.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ἘΒΕΙΈΟΤΙΟΝΞΒ. 

1. ὙμΘΙιδῖ 1.8 δ ονδῇ οδυϑοα, γοσϑ. 1--10, ἴο Ὀ6 
ῬΓΤΟΡοδθὰ [ῖ0Γ οομηΐοχὶ ἴο Η]β Ῥθορὶθ (γθσβ. 12, 
18) ὙΤ26 τοϑαγτοοϊίϊου οὗ [πὸ ἀθδά ᾿π {Π6 ἸΣΐογαὶ 
86:86 ΕΠ] ΙοΙΟ. 511}1 χηαϊηἰαίηδ, α Υἱὸν ὙἘΙΟΝ 18 
[86 οἷ άοΥ δοο]οβίδϑεοδὶ Ὅη6, Βῃδγοᾶ ὉΥ 96 1718 διὰ 
ΟὨγιβιίδῃβ, 80 ὕπαὶ Φθγοῖηθ, ἤθη Θχργοββίηρς 
ἃ αἰ ἴογοΐ Ορίμῖομ τερασγαΐηρ “απιοϑαῆι ἠαης 
υἱδίοπεη, οπἠιῖωπι δοοίφδίαγτα Οὐγίβίϊ ἰοοίίοηα 
οεἰοδναίαπι, ὑοῦ ς 1Ὁ ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ ἴο δία ὑμαῦ ἢθ 
αἀἸὰ ποῖ ὑμογοίοσθ ὈΥ͂ ΔΗ͂ Τμθ8ὴ8 88} ἴο ἀΘΗΥ͂ 
186 ἀοοϊτίμε οὗ [8 ΓοΒυ το οομ. Ηον 11{{16 [08 
σοῃπθοῦοι ἴῃ ΕΖΟΚ16] 8808 ἴῃ ἔα νΟΌΓ οὗ [116 ἀοριηᾶ 
οὗ [88 ΘΠ ΓΑΙ τοϑυτστθοίίοη οὗ [86 ἀδια ἰβ Ὀδδῦ Βόθ ἢ 
ἔτοτῃ ἴδ Διο οἷα] ῬΥΑΥ πὶ ΠΟ νογ, 11 8αᾳ. 18 ἀ18- 
Ὁὰ οὗὨ ΚΙοΐοίἢἃ ἱπύουργοίβ [89 ρῥσορβμοβίϑα 
τί ρίηρ οὗὨ [ϑγ86] ἰῃῦο {ΠΡ ῚΣ ον Ἰδηἀ (85 δἰγεδάν, 

ΟΒ. χχχνὶ. 28) οὗ [86 ““ἢπαὶ] ἰπἰτοαποίίοη οὗ [}}6 
ΡΘΟΡΪΟ οὗ ἰπίο [16 ϑίθγῃδὶ ὕδηδδι, δηὰ [89 
ΠΙΌΞΕΠ Ηρ ἰῃ νοσγ. 14, οἵ “ἱηπαγὰ σοηθν αὶ ὉΥ̓ 

6 ϑρίτίϊ οὗ αοὰ ;" δὴ ἱπίοτργοίαςου ψὩϊο ἢ ἢθ 
8.48 4180 Ρᾳϊ ὉΡΟ᾿ οἢ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2δ 8η. ΕΎΟΙΙ ΒΙ1 1} Γ 
ῬΘΙΡΙΟΧΙΓΥ, νοῦ. 11 88 Ὀδ6θ} οομμδίηθὰ πὰ 86 
“ὁ βγβῖ τοϑυιτθοίίοι "᾿ οἵ ἔδν. χχ., δι ἴἢ8 Ὀγηρίησ 
οὗ 1886] ἱπίο ἔπ οὐ Ἰαπὰ ἀπά ογβίοοα ἴῃ δοοογ- 
806 ὙΠ Μαῖς. γ. δ. Ηδαρβύθηθογ, Βοϊἀΐηρ 
{πὲ ὁ“ 41} [16 ΟΥΠΘΙ οοτηΐογίϊηρ᾽ υγοσὰβ οἵ ἔμ ὕὑγο- 
ΡβΒοὶ τοϊαῖθ ἴο ἱμίηρβ οὗἨ {μ18 ποσὶ ἀ," ᾿ηβὶβῖβ ἜΡΟΏ 
118 σοπμ θοῦ οη ἴῃ βΘΠΟΓΆΙ, δηαὰ βἰηρίοβ ουΐ- ἴῃ 

ἰσαΐαν οἰ. χχχυΐ. 8, ““Ὑ ὨΙΟΝ ψγὰ8 ΒΟΟῚ ἴο ἴδ]κ6 
15 Ὀορί πηΐηρ,᾿"᾿ δα [ῃ6 σοῃῃΘΟΌο. οὗ γεγ. 1ὅ 58. 
δὰ ἴθ νἱϑίουἭ. [ΠΠὨἔῚ ἴδ τοϊαιοι ἷἰβ {8 18, ἐμαὶ 10} 
Βουδβθ οὗ [βγ86] οὗ [86 νἱβίοῃ, σεδηϊτηδίθα ὈΥ [ἢ 
ϑρίγις οὗ ἀοά, ἰ8 “189 ψ1016 " (νοῦ. 11), δηὰ 
ἢόποο ἰβ ἴο ὀχρογίθησο ἴδ6 χϑαῃίοῃ δυηὈ0])Ζοὰ 
(νοσ. 1δ 84.), ὕμθῃ [18 υῃίοῃ, τ ἰο οδηποῖ ὈΘ 
ΒΟΌΣ [ῸΓ διρορ “ἴ}6 Ἰαβὺ πίη μβ, "ἢ π1}1 δἱδὸ 
ποῦ 80 [0.9 σθ- φαϊοἰκοηΐης οὐ ἁ [6780] ρμαδῖ. 
Βαυΐϊ ἰῃ  Ἰλπάοα ἴο τ οοπίγλαϊοἴίοη Ὀοῦνθθῃ (86 
ποῦ δηι! [6 ΠΑΓΙΌΥΘΥ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏ, ΘΟΙΏ68 880 
188 Θομ τιον οἵ ἴμ6 ρἱοίασο ἀγα Βαγο ἴο ἴδ 



8δι τς ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ἀοοίτίπο ἰαϊὰ ἀονη ἴῃ 1 ΟἿΣ, χν. ; [8ο86 ψὴΟ Γΐβα 
ἃδαΐῃ ἴῃ ΕἸ26 1618 ν]᾽βίοῃ δἰ ΠΡ Υ τοΐυστη ἰηΐο 
ΘΟΓΓΏΪΥ οχίϑίθποθ, Μ 1} βἰζίη δηὰ 688} δῃ ἃ ὈσπΘ5. 
1 ἴθ ἀοοίγίμο οὗ [86 ψθποσαὶ ΤΟΒΌΓτθοῦ Ο ἢ. 18 
τοδὶ ἰδ πϑὰ ἴῃ γΟΥ, 1 8α., ὑπθ ΥΕΓ. 11 84. πιαδί 
ΤΊΟΤΘ ΟΥ̓ 1688, 88 4180 Κι] ἸοΓοὐλὰ χῖνθα ἴο ἀηαογβίδη, 
Ῥὸ ἀφηϊοά ἴο Ὀ6 ““ἱπ ἴῃ ΡΓΟΡΘΓ Β6Π56 δὴ ᾿ῃΐογρτο- 
ἰαϊϊοι δὰ οχρίαπδίίου οἵ (ἢ6 βἰσπίβοαμξ οσσυ- 
606: μΜὸ τηϑὲ οοῃίοηῦ ΟὔΤΒοΪγε8 ὙΠῚΠ 80 
ΒΡΡΙἰοδίϊοη ΓῸΓ 8} ΘΧΡΤΘ88 ἀν τὰς ὩΔΙλΟΪν, ἴῃ 
ΟΥΘΡ ἴο σοιηΐογί αῃα ταΐβ ὉΡ ἰπ6 Βορθ οἵ ἰϑγδβεὶ 
τ [86 ἴλῳ οὐ ἴῃ ατθϑυϊ οι (806 δΌονΘ, ΨΕΓ. 1). 
Αμαϊηϑῖ [18 ἐοηροϊδηοτα, ἈΡΡτΒ 1ηΕ αὖ ὉΠ.6 ΒΆ1η6 
ζιιηο ἴο Δῃδ]οσίοϑ ἰη Πδμΐθὶ, Ζοο σα}, δα ΕΖοϊκῖοὶ 
Ἀλιη861}, ΒΕ} ΟΌΒΟΤνΘΒ : “" Ὗ ΒοϑόανοΥ ἴ66]8 Εἷπη- 
861 οομῃδίταϊποα ἴο ἴακθ γεῖϑ. 11-14 ποῦ ἃ8 δὴ 
ἰἱπτογργοίαϊζίοη, Ἔνθ ὑΠΟΓΘΟΥ͂ ΘΧΡΓΕΒΗ6Β λιηρτηθηὶ 
Θυποογπίηρ 58 ψίον οὗὐἨ γϑῖβ. 1-10." εν, 1] 

ἴη8 ΟΧρΥ ΒΒ ὶν τὶ δη ἐχρ]αμαίϊοη οἵ [δὲ βἰρ- 
πἰΠ δῖοι οἵ “ἋἸ686 ὈΟΙΘΒ, ἡ ἜΘΟΣ ΤΙουτηθαὰ {}16 
βὰ υ͵]οοῖ οὗἨ ἀἸϑοοῦχθο, ν ῦ8. 1--10, 

ὥ. Α αποϑίίϊοη 16, ὉΠΙ688 οὯδ6 αἰ 8Π)18868 
ΔῈ ἘΠ τον {1.16 ἀοοίτηβ οὗ {π6 τόδε Γδοίδο ἡιοΥτ ΟΥ̓ ΤῈ 
ἤτοϊῃ εἶς ἰοχὺ Ὀδίογθ Ὁ8, σοι 68 ἱηΐο σοῃβἐ ογας 0} 
ἦθ, ὙΒοΐΠοΡ τα ἀορτηα δἰτοϑαῦ οχίϑίθα ἰὴ [Ἀ6 
στη οἵ ΕΖοΚΙεὶ ἢ Θηβδθ ΘΙ, [ΟΥ ὁὐακε μὴ 
ἀδηΐο8 πη οοα [9 ΟΧΡΓΘΒ8 Πρ ρα οὗ 186 ἀοο- 
ὑγΐμ ἴο ΟἿΓΡ ρα5βαρθ, Ὀαΐ πλ8 68 {1160 ἀορσίηδ ΒΕΥΎ6 
48 ““Πριγο. ἡ δῆς ΒΘ τηδῦ ΒΏΒΜΕΓ [Π6 αἰιθϑίϊοη 
Ρυΐ ἴῃ ἴπ6 διθγτηαῖδνο [Ὁ 18. ἃ ὨΘΟΘΑΒΑΤῪ ΒῈρροϑὶ- 
τίοη, ποῦ ΟὨ]Υ--τ-ῶϑ δἰγοδαυ Τογί }]}δη, ὧδ ΤΟΜΈΌΥΥ. 
σαγηΐα, Ῥοϊηΐβ οαὖ ἴο 186 ποδίϊοβ, ἀῃηαὰ ΦΘΓΟΠΊΘ 
ΟΧΡΓό8868 Εἰτηβο] ἢ. --ἰ δῦ {116 βλιωα. οὐον ἐρυδν οὗ 
1Ὼ9 τοϑυστθοϊϊοη οὗ ἐμα ἀθδὰ ΟΥ̓ Εἰζϑζιθὶ ἱπιΡ 1168 
{86 δοίυδ] ἑακίπρ Ρ]δὸθ οὗ πὲ τεϑυτσττθο οι, δπὰ 
σΟὨ ΒΘ ΘΗ Υ 18 πὶ τηβὲ Ὅ6 Ὀδγοπὰ ἀουθί, 
Ῥαΐ 4180 1παΐ [86 ἀοσίτηθ οἵ [86 τοβύττοο 10. Ῥγ88 
ΔΙΤΟΔΟΥ δ ὑμαῦ ΌΠπ͵Ὁ0 8 ΟΟΙΏΠΠΟΣ ὈΙΟΡΟΥΥ οὗἁ 
τοὶ] σίουβ ρορ] Αγ πον]οᾶρο ἱπ ϑτα6ὶ, ἢ 10 σου]ὰ 
18 6 Πρυτγαυ νοῦ ἈΡΡΠ6ἃ ἴῃ ἘΖοκίεὶ. Ἠεηρ- 
βίο οτς (Ολνίδίοίοσν, γ0]. 111. Ὁ. δῚ, ΟἸΑΥ Κ᾿ 8 [Γ8}3.} 
αἰΐοβ. Ῥαγεδα 8 Οὐπιτηοπί. ὧδ Ἰταγπιοτίαί, Ρ. 109, ἀπὰ 
Τοίδυβ ἴο 188. χχνυ. 8, χχνΐ. 19; Ῥδῃ. χὶὶ. 2. Τῇ 
ταϊϑίτρ οὗ {π6 ἀοραὰ (1 ΕΚίηρῃ χνῖϊ. 22; 2 Κἴηρβ 
ἦν. 88, χίϊ!. 21) σδΔῃ, 88 180]αἰθαά ὀδϑ68, ὈΓΟΥΘ 
ποίῃϊην ἴῃ ἰΐ8 ὈΘΠΔ]; δθὰ ᾿ἀῴραι Ων κα θαῖ. 
χχχὶϊ. 890, 1 ϑδιη. ἰΐ. 6, διΐοδὶ οπὶν ὑπὸ οτηηΐρο- 
ἴθῃοθ οἵ 86 ᾿ἰνίηρ αοά. (ορ. Ηλνβεκ. 
Ῥογίοβ. ἄδον αἱ Τλεοὶ, ἀφ86 Α. Τ'. νυ. 109, δηὰ 15 
Οοπιπιεηί. Ὁ. δὅ81; ΟΕΗΙΕπ, Κ᾽. 17᾽. δοηίρηζία (ὁ 
γέδια ». πιοτί. γι. Ὁ. 87 8η., 42 84... ΕὙτγΙΒοΙ- 
ΠΊΟΓΟ, ΨΟΣ. 8 ΟὗἨ ΟἿΓ νἱ᾽ βίου, ψοσα [86 Ῥγορμϑὶὲ 
ἰεανοβ ἰο ἐδο [ωοτὰ [6 δηϑυγουίηρ οὗ [86 4 6801 08 
ρα ἴο ἴῃ, βαγ8 ποίιϊηρ ἴῃ ἴανουγ οὗὨ ἴδθ οοη- 
βδαϊουΒη 688 οὗ 6 ἀοοίγίηε οὗὨ [80 τοϑιγγοοοη οὗ 
[6 ἀορδὰ. [7 θτο 88 βιιο ἢ ἃ. ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ, Υ7Θ 
Βῃου] ἃ σογΙΔἰ ἸΥ ὀχρθοῦ 8. ΟΟΙΤΘΒΡΟΠΑΪ ΠΡ ΔΗΒΊΨΘΓ 
ἴοπὶ ὕπ6 Ῥτορ ιθίῦ. γμο.ν Φοῆπ χὶ. 28, 24. 
(Ηδνοτγηΐοκ : “1 τὰ6 ῥσορμοῖ οου]ὰ ἤἢανα ΒῈΡ- 
Ῥοβϑιὶ βδιιοἢὴ 6 ζϑηθγαὶ Ὁ6]16ἤ, ἢθ τοῦ] πθοθ8- 
ΒΆΛῚΥ (ἢ) ανα δρροαϊεά ἴο ἰζ ἴῃ ογάὰθὺ ὕο ββίβ Ὁ] 188 
ἘΒΘΓΘΟ 86 τοβύογδἑϊοῃ οὗ {8 Ῥβορ]θ, εἴο. Βαυΐ ἴῃ 
ΒΌΘΝ ἃ ΠΟΡΘ]689 6886 88 ΥΣ, 1] {6 ῬΓΟΓΓΕ οδϑηποῖ 
ΤΩΊΔΚΚ6 8 Ροϑὶ [0η.8, ΠΟΙ π|1] ΒΘ ; μὲ ψ1}} }ι8ὲ Ὀ0114 
δη6ν,---οϑίδ Ὁ] 18} ΠΥΤΩΪΥ͂ ἃ ΠΟῪΣ ΠΟΡΘ 'π ὑπ Ὠθατ.᾽} 

ὃ. Ηδφηρβίθη ῬΟΓΩ ΒΑΥ8: “ΤῈῊ6 Ὀγορῃθῖ, Πον- 
ΟΥ̓́ΣΓ, ἀο68 Ὠοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ 860 ουὐΐ ἔτοπι [818 ἀοοίτ ἢ 
δηὰ υδὸ ἰΐ 48 ἃ ΠΙ668 Οὗ ΤΟΡΓοβθη δίοι ; 27 
ῬΣΙππασῚ ἤρτιγαϊῖνα τοργοϑοιίδίϊοῃ, δηὰ [16 Ϊ8- 
ζογῖ δὶ δοηβττηδίίοη ἩΠΊΟΘΝ ἰδ Τοσαϊνοα, τηυδβὺ 4180 
ανὸ δοσυοὰ (ο δσαῖζθι ΡΟΥΘΡΓΆΥ {86 Ὀο]ϊοῖ ἰπ 
[16 τοϑιττοοϊίου. [7 Οαοά ῥγονθβ Ηἱπιβο}7 {δι 

Ἰηϑϑίορ οἵ ἀδαΐῃ ἰη {Π6 δρτγαῦνο βοηδο, 1 Ηθ 
τράθοιηβ Ηΐβ8 ρβορὶο ἔτοπι οὐϊπατὰ δηὰ ἐλ 5ριτί- 
ἴι18] Ταΐβοῦυ ἰηΐο Μ  ΐοΙ ΤΠ ΘΥ 84 [8116 η ἀυγίηρ [86 
6ΧῚ]6, δον 8ῃουὰ ἴῃς ἀοδίῃ οἵ τῃο Ὀοὰγ ϑ8εῖ ἃ 
Ἐπιῖῦ ἴο ΗΪβ στάοο" Απά δραῖῃ: “ἼῈ6 βα]νδ- 
οη ἀππουμοθὰ ἤοΙῈ ὉΠΔΟΡ [Π6 ἤριιϊθ οἵ {δμθ 
ΤΟΒΌΓΤΘΟΠΟΙ; ἰβ οομηρ]οῖθα ἴῃ [80 ΤΟΞΌΙΤΘΟΏΟΩ ; 
ΘΟΡ. 1 Οοτγ. χν. 19." 

4, Βιῦ [π6 ἰοχὺ φτοίεβδίθ 8150 δραΐηϑί {18 
ΤΆΟΓΕΙΥ τΥΡ 64] δοοορίαιΐοῃ οὗὨ [6 ἀοοίσίπε οὗ 88 
ΓΟΒΌΓΓΘοΙο. Τθθγο ἅτε ἱπάοθα (γϑῦ, 2) “" ΥΟΥ͂ 
ἸΩΔΗΥ͂," Θοοογάϊη ἴο γὰρ. 10 ““ἃ ΤΕΥ ρτιαὶ 
ΔΥΑΥ͂,᾽ δυποϊοηϊ ἴο βιιρισοδὶ 81} [6 ἀοδά, αἵ δῃνΥ͂ 
Ταΐθ δ {Ποϊοηῦ ον [86 ἱπίογργοία οι ἰῃ σοῦ. 11 οὗ 
6 ““Ψ}0]6 " ποῦϑ6 οὗ ἰϑγδοὶ. ΤΉΘΥ το, ΠΟ ΈΨΟΓ, 
ποῦ ἴΠ8 ὕομ68 οὗ ἀδοραββὰ σχηϑῃ, Ὀπὶ οὗ 8] 41 τηθῃ, 
88 ΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ϑἰαϊοα ἰῃ γεῦ, 9. ΤῈ6 Τρξὴ ευσχίδοθ 
οὗ {0 τά] 6, ΙΏΟΓΘΟΥΘΡ, ΒΑΓΑΪΥ͂ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 5 ἴοὸ 
{16 δἰζιααϊδοι οΥὗἨ 16 τοϑυγγοοίίοῃ οἵ 1ῆ6 ἀρὰ - 
116 στανοβ ἴῃ 86 ἱπίοιρτοίδοη, 5{}}} ο] οβοα δηὶ 
εὐ ἴο Ὀ6 οφρομθα, του ὰ 6 τοῦθ 80} 60 ]6. 
ἴηΆ}1ν, [86 ὑνοίο]α ὑγαηβαο θη ἴῃ τοραγὰ ἴο {Π6 

τε -αὐἱοκοιίπρ ἴῃ {Π|6 Υἱδίοη (Υ 6. 7 84., γ  . 9 587.) 
σΔἢ ΠΑΓΩΪ]Υ 8εῖ Ὀοίοσο [116 ογς {116 το ργοβοῃ ἰδίοις 
οἵ [86 ΓΟ Πρ’ οἵ ἴῃ ἀρδὰ - θυ 485 {δε ἀΐχοοϊ 
ἀδδῖση οὗ ἴμι6 υἱβίοῃ 18 ἴο τᾶ κὸ Ῥγοπιϊμεηῖϊ [ἢ 
ογθαῦνα ἴῃ Ψῃδῇ 18 Ῥτοροβίθὶ, {86 ὑμίηρ (μαῖ 18 
ῬΟΒ8810]6 τ οα δἱοηθ (νοῦ. 8), 80 ἴΠ6 Πτϑῦ δπὰ 
1ὸ 86οομα δοῖ, θβρϑοῖα! ΠἘῦ [η6 ΟὈΘΟΤΥ ΔΌΣ δἵὗΟΣ 
ἴΠ6 ἤγοϊ ἴῃ νοῦ, 8, ὑπαῦὺ ““γεῖ Ὀτεδίῃ πτὰϑ ποΐ ἰῇ 
ΓΠοτὴ,᾽" 8βοῦνϑδβ ἔγσοπὶ {16 ουΐδβεῖ ἴο τρᾶϊκα ὈΤΟΤηΪποπὶ 
ὅπ μροϊηΐ οὗ {π6 ἱπίογμγείαιἰοη, Ὡδεμογ, Οὐδ Β 
ἘΠΡΙΕ, Ηἱΐδ ϑρί τὶς ἴῃ ΤΠ 6 πὰ, τοῦ. 14. 

ὅ. ΗϊσαΒ νἱοὸν οὗ [16 υἱβϑίοῃ ἰδῖκοϑ ΤΌΤ 
δοοουηῦ οὗ [08 ποίου οἰγοπτηδίδποο {μδὶ ἐς 
ἰγοδίβ οἱ 8β]αΐπ θη. Βαῦ ονὲ Ηε Τρλῖκοβ (88 
αἰτοδαν ἴῃ οἰ. χχχῖν., Κίηρ θενὰ) πὸ 19 γδο]1ῖὍε8 
βἰαΐῃ ἰὴ [Π6 ἀοϑίτσιοξίοη οἵ }186 ὕπο ἰηράοπιβ Ὀδ 
(8116 ἃ ἀροη ὈΥ [86 Ργορμοῦ ἴο τῖβα δραῖῃ. ΤΊ] 
{π6 Υυἱβίου 18 ἃ νἱβίοῃ οὗ 8 ρασίδ] γεβυστσθοςοη. 
ΤΊΉΘΓΟ 8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 8 δἰ τη αῦ ΟΡ πΐο δΔΙΏ ΘΙ ἴδ 
'Ταϊπιυ 915 (Βα μοάγ. χοὶ!. 2)---Οοπ}. ΟἿ γΕΣ. 1; 
Δπ4 ἰζ 18 180 τπηδ᾽ ηἰδϊποα [Πδὺ δ ΟὮ ἃ τεβυττο ΠΟ 
ἀϊὰ δοϊαδ}!]ν ἴακα ρ]δοθ, δῃὰ δνθὴ ἰδὲ [ἢοδε ψῆο 
ΙΟΒ6Θ δραΐῃ Ὀοροὶ ΟἸΒρυϊηρ ἴῃ ΟἈὀμδδῃ ; [8 οὯ 6 
Τα] αἶδὺ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀθοἸατοδ ἢ18 ἀδβοθπξ ἴγοπὶ 006 
οὗ τθηι.} ΤῸ ΒαῪ ποίῃϊηρ οὗὨ [86 βίτδβηρεποεδ οὗ 
8110) ἃ γἱίον, --- ἴὉΥ τ ϊοἢ ΘΟ ΔΙ ΠΙΥ [Π6 ““ ΒΌΡΕΣ- 
πδίμγαὶ σπδγαοῖογ οὗ ἴῃ6 ΗΘΌΓΟΝ βγβίεπι ᾿᾿ ΟΥ̓ΘΓΒ, 
88 Ηἰ Ζὶρ τημϑὶ ἔ, 0 Βυ }ΠΠοἱοπὲ ΒΙΡΡοτΊί, --- “189 
ἰάδθα {86} οὗὨἨἁ ἴδ τοβυττθοϊίοη "᾿ Ῥγονθβ ποίπϊης, 
δαΐ ἰδ τηυϑὲ Ὀ6 τηδϊηἰαϊηθὰ ἴῃ οἷ. χχχῖν, 238, 24, 
χχχνίϊ. 24, 2, π᾿ οὐγάοὺ ὑμδῖ 1ΐ ΤηΑΥ͂ Ὀ6 γοΐοττοὰ ἴο 
ἴον 1π6 νἱβῖοι) ὈΘίοσα ἸΑ : ὩΟΥΘΟΥΟΓ, 88 ἴο [6 00}- 
ἰοχῦ, ΒΌ ΟὮ ἃ ΓΟΒΌΓΓΘΟΤΟΗ ΡΥ ἀοεβ ποῖ ἢζ ἴῃ 
ΘΧΟΘΙ]ΘΠΕΙΥ Ὀοΐοτθ δηθὰ «ἴον, 88 Η:Ζὶρ᾽ ΞΌΡΡοϑβεϑ. 
Εοτ ἴ6 τ] ]οαύοῃ οἵ [ῃ6 Ρθορὶθ Ῥγοπηϊθοὰ 
ἷῃ οἢ. Χχχυϊ. 87, 88 (οορ. οὗ. ΧΧΧΥ,. 10) ΒΌγεΪΥ 
Ῥοΐηΐϑ ἕο βοιηθι ἰηρ εἾ86 ἐπδὴ ΒΡθο Δ ]Υ ἃ ΤῸ }{]- 
ΡΙοαϊίοι ΟΥ̓ ΤΟΒΌΓΤΘΟ!]Οἢ οὗ ἴπο βίῃ ; δπὰ [9 
σοι ἰπαϊΐοι οὗὐἨ [86 νἱδίοῃ ἰῃ ἰῃὸ σμαρῖου ἢ 6 
σὰ οἢ. χχχυ[., Πόσον ῦ ἱῃροηϊοῦβ πὰ μ]δυ8- 
1Ὁ16, 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Π]6ΔΠΒ [ἢ ΠΘΟΘΘΒΑΙΎ ΘΟΠῚ ὉΠ Δ.ΟΝ 
ἸΟΡΕΤΗΙΤΕ Τ τΉΠΒΙα ὈΥ 186 ἰεχῖ. ὕορ. [δ 
ΘΧΘΩΕΒ18 ἐπ ἔοο. 

1 Τὸ πιδῪ ὉΘ Το τκοὰ [ἢ Ῥδδαίηῷ, ὑπεῖ Ἡνογηίοκ τηΐκδρ- 
Ῥγθδθη δ [Π6 ἀδλ) ]ησ8 Ὀοΐτοου ῬΠαυβθοθ δπὰ ϑε’ιεάάδυςεεε ἰπ 
{Π6 Ταϊπιπὰ Τορβδγάϊηςς 116 τοδυτσγϑοοη, ἔρον πὸ ϑδδάμοδοα 
1Π6 10 ἀο ποῖ, ὮΘΩ δρροδι πα ἴοὸ ἘΣΟΙς, χχαχτῖ!. οἰδίηι ἔἰ 
Δαυτγαιίίνο δ6 ὅδ γοιοϊγοὰ Ἰδηδιθίομ οὗ ΟἿΣ ῥβδδιειβα. ὕὺὲ 
ΟἿΪΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἴῃ [Π|ὸ βϑδβεζθ ποῖ 0 γεφμργεοεδιο Δηνεέ 
εἰοοδὲ, Ὀὰῦ οἡ {Π|0 ΘΟΠΊΣΑΤΣΥ 8 ΙΏΘΓΟΙῪ Ῥασιοτίδν, δηὰ ἠοὶ [δι 

ΓΟΔΌΣΓΟΟΏΟΒ, ᾿ φεΒοα) 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 8δὃ 

8. Τιυβ ἴῃς ἃ οὗ ἴι6 τοϑυτγτγθοίίοη οὗ [88 
ἀοαὰ, κ5 ψΠ6Ὶ1] 8ἃ8 ἰῇθ δηηουποοιηθηῦ οὗ ὁ “" ἤιβὶ 
ΓΕΒΏΌΓΓΕΟΌΠΟΙ ᾿᾿ οὗἁἨ 18Γ86], οὐ οἵ 8 5β]αΐῃ, 1 Γ6ΓΑ]}}Υ 
Ὀπιϊοικίοοί, τυϑῦ Ὀ6 αἰππ)β8θα ἴΓΟῚῚ ΟἿΓ Ομδρίογ, 
80 8190 86 ῬΑ Ὀ0]1081 δΔρρὶ Ἰοδτίοη οὗὨ {παῖ ἀορπια 
8 ποῖ {Ππ 86η86 οὗὨ [116 ἐς μα 1 (6 νἱον 8. γμΐ 
[οὐπταγὰ {πᾶΐὶ [86 016 5 ἤρσαγαῖνο, {πθὴ αὶ ΠΙΟΓΘ 
Ῥοοῖῖοδὶ σατο οχοορί ταῦθ ὈΥ Εχεκθὶ σδηποῦ σοΓ- 
ΓΑΣΗΪΥ Ὀ6 Παττηοπίζεα τ ἢ ἴα ἜΧΡΓοδα ΟΠΆΓΔΟΙΟΣ 
οὔ νεῦβ. 1-10; σορ. οὐ νϑῦ. 1. γο ἢδᾶνθ 
Ὀοίοτο 8 ἃ αἀἰϊνίπο νἱβίοῃ, ψϊοἢ ἴ86 [οτὰ ἴῃ 
ΘΧΏΓΟΙΘ. σον αοη σαν ΗΪΐβ8 Ῥτορμοὺ ἴο ὈΘδο]ιΙ. 
Ἡόποο ἔπογὸ τηιιδῇ Ὅδ ΤοΓ ἴο πὰ ἰπ [18 νἱβίοῃ 
ἴπ8π ἴΠπ6 οἰου μη οὗ δῃ ἰάθα, “"ὑὲ}}] σοποοϊνοα 
Πα σαγγοὰ οὖὐ ψι ἢ ἀτδιπδίὶο οἰἴθος᾽ (ΡΗΤ}ΙΡΡΆ.). 
ΤῊ ς6 οὐ ήοουοη ταῖϑοὰ ὉΥ̓ Η νου ῖοῖς ἀσαϊηβῦ {}16 
τ] οἵ ΟὨΪΥ ουαϊναταὰ Ἰ᾿ἰρογαϊίοη οὗ [ἢ Ῥβθορὶθ 
δηὰ τὴς οι ιΒηΐηρς οἵ [16 δίαϊο ΔΘ Αἰσον 
ὈΠῸΣ ΖΟΓΌΡΌαθΟΙὶ (ἀκποτιυδβ, ναταβιῦθ, ΑΜ- 
ΜΟΝ᾿ 8 Δδὲδί. 7) λεοὶ.)}, δῃ!ᾷὰ 4180 δζαϊηδὶ λυ] 8 
ἄθοροσ ρεποϊσζαιίοη ἰηἴο {πΠ6 πηαύίογ, {Π6 οὐ]δοίζοῃ, 
ΠΔΙΉΟΙΥ, (δαὶ 1 ἰΒ ἢοῦ ΘΓ 5510 16 ἴο τοροδῖ {Π|]8 
165 τοι) οἢ. χχχνὶ., σδηοῖ ὈῸ τηαἰπἰαϊποα. Βαϊ 
τὸ ἴδνο ἄγϑί ἴο ἀοδὶ νι πὸ ἴοττη, δὰ ἤθη τὸ 
Ὑ{Π αν ὕο ΓΘΙΠΘΠΔΌΘΡ ὑπαῖ ἰΐα οοηίοττηδίίοη οὗ 
δε Τβουρῇῦ 88. σοπίαϊποά ἰῃ ἴΠ|6 ν βίο σδῃη μοῦ ὈΘ 
διρχοβῖοα ΌΥ ταῦ ἷ'8Β Κποῖνη δηὰ δι 18 Ὁ]6 [ὉΓ 
ΤΟϑΟΤΑ το οὗ 8}ὉΥ Κὶπι, δὲ 8 σοϊηΐηρ ἴο 11 
δυύαΐὶη οἵδ οὗἩἨ 8. βῖδῖο οἵ ἀοαίῃ, Ὀπῦὸ οὐ {Π6 οοη- 
ΤΓΑΤΥ 11 πᾶν ἴο Ὀ6 δοοοιηίθα [ὉΓ ὁ ΟἿΟΣ 
στουαπη 8. Το νἱβίοι---αὐἠὰ [Π]8 18. [Π6 ΤΟΔΒΟΉ 
ἢν ἰδ ῥγοοοθᾶβ ἰη ἴδ ἴογπι Ὀθίογο 18---ἰϑ ἴἰῃ- 
τοηοὰ ἴο αἴἴοτα ἴο [ϑγιο] ἃ βίτοηρ στουμα [ὉΓ παῖ 
8. ΔἸΓΕΔΑΥ͂ ῥτορμοδιοὰ ἴο Ὠΐπ), ἃ ΠΟ ΕΙΣ βίτοιι ας 
δΩσΟΌΓΑΖοΙηΘηΐ ἀραϊηδὺ ἢἷβ ΒΟρΟΪΘββη6885β.. ΤῈ6 
ϑτουπὰ οη ΜΉΪΟᾺ ϑμδῖ 18. Ῥγοταΐβοι ὕο [86 Ῥθομὶθ 
15 Ὀαβρὰ 18 1.6 σΥΟΑ ΪνΘ Ῥοῖνοῦ οὗ Θοιὶ (σοΙΏΡ. οἢ 
ψοῖΒ. ὅ δηὰ 8). ““Οοἀ ΗΠ ΠΒ61{ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο [6 
ΠΡΡΙΕῚ 88 ἴμθ αυϊοκεμοῦ οὗὁἨ ἁ {πὸ ὈΟΠΟΒ,᾿ 88 

ΔΥΘΤΏΪΟΚ ᾿ΌΒΌΪ ΟΌΒοσν 8. “ἃ ὉΠ ΤΟΊ] το 8] 
τοϊαϊτίοη 18 ἔγοδῦθι οἵ, παιηοὶῦ, ἴμ6 τολαϊοη οἵ ἀοά 
ἴο ἀδαί." ΤΉΏΘΗ, 88 τοραγὰβ {πὸ δπσου γα οπιοηΐ 
ἴο 5γ86] οὐ {1:18 στουηῃά, ἰζ πιιιϑὺ βρθδὶς 80 πιο 
ἴδε ΤΏΟΓΕ ῬΟΝ ΤΗ͂Ν τὸ ὉΠοῖγ ποαγίβ, θη, ἰδίην 
ἐο δἱ {μοῖρ ποῦ, ἰδ ὈοιτοΟνΒ ἴτοιῃ ὑπεὶγ 
ἀοϑραϊσίηρ ψογὰβ [6 ΔΉΒΎΓΟΙ ἀραὶηϑὶ 4}} ἀουῖβ. 
ΤΏ6 νἱβίοῃ (νοτϑ. 1--]10) 18 ΒΌΈΘΙ. ἃ ἘΠΟΓΟΌΡὮἢ ΔΉΒΜΟΓ 
πῃ ἃ τηρίϊοτ- οἵ ε[δοΐ Όγπ, Ὀθοδιβα ἤθ ΠΟ ΔΏΒΊΨΟΓΒ, 
ἴδιο Ῥτοζηΐβου, ἰδ 86 ΑἸην εν αοὐ οΥ̓ ᾿5γ86], ὙΠῸ 
Δ ΒΡΘΆΚ5 δηκὶ ἀοδϑ,᾽ νϑῦ. 14. Οοἴρ. ΠΟῪ ΥΨΟΙῪ 
ΠΟᾺΤ (ἰΑἸνὶη {{ππ2.. 11. 10) σατηθ ἴο {μὶ8δ ὑπή67- 
εἰδηάίησ, ΟἸἾΪΥ Ὀδοαῦβ6 ΚΙ οίοϊ ἢ 18. 80 ὁοη [δορὰ 
ἴῃ 786 ἀχροβί(ἴοη οὗἁ οἵἷιγ σΠαρίοΓ ἀοοϑ ἰδ ΔΡΡΘΔΓ 
αν Π6 σουἹὰ ραῖθοῦ ποις ἤοπὶ ΗδνογΉο Κ᾿ Β 
ΤΟΙ Κα, τ Ὠἰσἢ 80 οἴδρη 1 [Ὧ6 β86η80, διὰ 10 
Τοίοσϑ ὙΠ} ἴα Ὀοτίεν τρῦ ἴδῃ [Π|6 ΘΧΡΟΒΙΓΟΓΒ οἵ 
[Π6 Ἰιύοταὶ τοβαγγθοϊίου οὗ {π6 ἀοδὰ ἴο θεαί. 
χχχὶϊ. 39: 1 ὅδπι. ἴ:. 6: Ηοκ. χὶϊὶ. 14, οἴο, 

7. ΤΠ νἱβίοῃ οὗ Εζοκὶθὶ ἴῃ ον Ομ ΕΓ [ΔΚΘΒ, 
85 [85 ὈδοῊ δαὶ, {9 ἀἰϑοουταρεα οὗὨἨ {11ὸ 5086 }1}68 
αἱ τποῖν το. ΑἸσοδαὰῦ ἰῃ σεῦ. 8, ὙἤΈγ τῃ6 
απεδίϊοπ μυὺ ἴο [π6 Ῥγορμεῖ τθπάὰβ ἰῃ {1.18 ἀΐγθο- 
Του, ἴδ6 ΨΑΥ͂ 18 ορϑηθὰ ἊΡ ἴογ [08 δέζοσ Ἰῃ ἴογΡΓο- 
δου. Αἱ ἴΠ6 γεγὺ ουξδοῖ ἰπ γὙοΓ. 2, ποτα [116 
ὈΟΠ68 Δ] Πρ [π6 γα οὐ (ν γ. 1), ΠΙΊΟΒ ἀΓῸ ὙΕΤῪ 
ΣΩΔΩΥ͂, ΔΓ6 ἀοπογὶ θὰ 88. ὁ ΥΘΤῪ Ογγ,᾿" [Π6 ΜῈΟ]8 
Βοῦδε οὗ ᾿βγϑοὶ 1168 Ὀθίοστθ 118, ὩΔΙΏΟΪΥ, [086 0 
ΒΆΥ, “ΟΌΣ Ὀοσμοβ τ τὸ ἀγα," Ὁ. [Π6 ἱΠΙΟΥΡΓΟ- 
ἰαϊίου (νοσ. 11) ραΐβ Ὀογοπὰ 4}} ἀου δὶ, ΒΥ ὑδμεῖν 

ἵπς; ἘΠ8---ἶποο ΓΠ6ῖγ “΄ ρου ϑῃ θα ἤορθΘ᾿ ΜΒ 
ΘΥΌΒΑΙοΤα δηι {Π6 ρΘΟρ]ς ἦπ ἴδ Ἰαηά οἵ ὁπαδἢ--- 
ἴα 6χὶ]θ8 ἰπ ἰμποὶγ ἀοΒρΟ ἀΘΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΕ [Π6:ι- 

Β6ῖγοβθ ἴο ἔϊοβο Ἧῆο παᾷ μον βιιοὰ 1π ΤΠ ΙΓ ἡδεγα 
Ἰαπὰ ; δηὰ {}} 15 ΘΧΡ]αΐἢ8 ὑΐ16 ἀοϑί σης “ὁ 8] αἱ 
αἰνϑὰ ἴῃ ἴμ6 νἱδίου, τ] οἢ ἴδ κ68 ἔμθηι ἴῸΓ τ δὲ 
[ΠΟΥ ρίνο {πο 96} 68 οἷν ἴο ὍΔ, 48, Οἡ ἴδ ΟἾΠΘΥ 
Βαηά, ἔγοτα ἴθ 61086 ἱπηίογθανίηρ οὗ ὙΕ8. 1-10 
δηα γϑῖβ. 11--1 4, [86 1πιδιργοίδι οι Βρθακ5 οὗ {Πιεὶν 
Ρίαοοβ οὗ τοβίἀθηοθ ἴῃ 6Χ}]0 88 ὕπιθὶγ “Ἢ στανθϑ. 
Αὐ [π6 β8πὶ6 ἔΐηθ, Ογ [6 Ὀοπε8 ἡ ΐοἢ Ηθ Ρ]αθο5 
Ὀοΐοτα ὑμὸ Ῥγορμοῖ ἴῃ 110 νά ]]ογ, [86 }ι Ἰστηθηῦ 
[ΟΥΤΩΘΙΥ (οι. οἷ. νἱ.}) {πγϑαϊοπμθα ὈΥ Φοη ον] 18 
οοποράοὰ ἴο Ὠᾶγὰ ἰδοη ρἷδοθ. ϑίποθ 1118 υρ- 
τηθηῦ Ῥὰ8 δχοουϊρὰ 845 ΚΙ Πρ, ἴὸ ψ Ιοἢ ἀεδῖὶι 
ΜΠ δὶ οὗὨ Ιδταο] 8.}}} οχὶϑὶβ ἢ88 χίσϑῃ ἰζμθ! ἀρ (ΛΟ Γ. 
11) τὰ τ [1] ϑυτρδαίμν, ἢ ΤΏ 6ΓΘ 18 811}} ρσοϑρθοῖ 
οὗἨ βαϊναιϊϊου αἰΐζοτ ὑπ6 ἡυπάρτηοηΐ δηὰ δυϊβϑίηρ οι 
οἵ {16 Ἰπάσηηοπί, {1118 βαϊναϊζο. οαῃ ΟἸ]Υ Ὁ Ἰ1ἴο, 
οὐ δοὶ οἵ βαϊγαϊίοη, δῃηὰ σομβοα ἈΘΗΕἾΥῪ ποίησ 
Ὀυΐ το- φαϊοκοηϊηρ.  Απὰ Ῥδοδυδα ἴδ 8]αΐῃ, ἴο 
ὙΥΠΟΊῺ [5γαοὶ ἴῃ ΟΧῚ]6 ΘΟΙΏΡΑΓΘ [ΘΠ ΒΘΪν 68, 8. ἴο 
Ὅθ ΒΡμυΒοά ἴἰπ Οδηδεη, τ. Ὀτϊηρίηρ Ὀδος οὗ 
ῖ8γ86] ἴο ἐπιοῖν ον Ἰαπαὰ 18 οΘομηθοῖθι το ρϑδίθα! Ὁ 
(νας. 12 84ᾳ.} το (86 το- αλοϊκοπΐηρ οὗ ΤΠ 6 πδίίοῃ. 
ΤΊὰ8 [π6 Βαϊ ναϊΐοη ἴο ὍΘ ῬΓΟΡἢΘΒ16 ἃ 8 Ἔχ [ΓΔ ΠΥ 
γοβίοσβ 0η. οὗ [86 παῦϊο ----18786] 18 ἀραὶ ἴῃ Πὶδ 
οὕ ἰδ. ΤΏΟΤΟ 8 ὁπ0 6] επιοηῦ ΜΆΘΟΙ 0}16 ν᾽ ϑίοη 
σου] ὰ ποῦ βοὺ ἴοσυε (688, Ῥογ δ 08, Ὁ 18. ἰηϊοὰ 
ΓΔ ΌΥ 186 ΘΧΡΓΘϑίοι : ““δηὰ βίοοα προ {Πιεὶσ 
(οοὐ," νόγὶ 10), Ὀαὺ ψὮοὴ ἔμπα ἰηςογργοίδιοα 
ὑγὴηρβ ἴῃ [6 οἰ του 5}γ του τὴ ἀοαὰ θΟηθ685 οὗ 
{116 ν]βίοῃ, ὈΥ͂ {6 Ὀτγίηρίηρ οἵ ἴθοτῃ “οαὐ οὗὨ [ἢΠ68 

γ 8." τὴς νἱϑίοηῃ [88 ΟὨΘΗΥ ἰἱπ σον ἐῃθ 
᾿ΜΑΓἃ δἰάθ, ὨατΊΟΥ, [86 αὨΟ ΚΘΗ ὉΥ [86 
ϑρὶγίς, ἴῃ ροηθγαὶ [π6 πα[Οη4] 11 ἃ8 βοὴ, 
ΔἸ ΓΠουρῆ, 88 18. Οἰθαν ἔγοσῃ ἴδθ ἱπιίογρτγοίϊδτοη (Υ6Γ. 
14), πο ψιθιουῦ 90 τ]ζ8] τοίθγεμοθ δος ἴο οἷ. 
ΧΧΧΥΪ. ; σΟΙΏΡ. ἴδ ΘΧΡΟδ θη. 

8. “Το [810 οἵ [ϑγϑοὶ ἴῃ [ιὲ8 τά θι ὕ] 0 Μὰ 8 
ἴο τοδὶ ποῦ 80 τη ἢ οὐ 1.6 Ὀ6]Ἰ οἴ ἰῃ ἃ ΓΕΒ Γτθοῖοη 
οἵ {Ππ|ὸ ἀραιὰ, 88 οἡ Ὀ6] 16 ἴῃ αοὰ ἴΠ6 Οτοδίοσ, Ὑ]10 
Ὀγΐηρβ Ὀοΐηρ οὔξ οἵ ποιπρ, ΠΟ ἀνα κθὴ8. 116 
ουΐ οἵ ἀραίῃ, ουθὴ ἰῃ 18 τηοβῖ θαγίαϊ ἔοστη, [6 
ΔΌΣ Ι]αἰΐοη οἵ 411 οχἰβίεποο᾿ (ΗΝ Ν.). Ιὲ 
ΤΑΔΥ Ὀ6 5841. Ι)ΟΓῈ βρΈΠΟΙΑΙΠΥ τορδγἱηρ ὕΠ6 5] στ18- 
σΒΠ00 οὗὁὨ ΠΟΡΘ [ΟἹ [αἰ τ, ὕὉπαῦὺ ὮοΡΘ ἀδπηοηβίταϊθβ 
186 Ὀ] 886 4688 οὗ ἔα τ, γοῖ 8 ποὶ [86 “τουπά οὗ 
ἰϊ8 Κπον]οάρα ΟΥ οογίαἰπίν, Ὀὰ 88 ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ 881 
ὍΘ] ανα, 80 σοί] 818}} 1 4180 Ὀ6}10]ἀ---ἴ 80 
Γαΐυτο, ἢ Οἢ ΠΟΡῈ ΘΧΡΘΟΙΔΏΠΙΥ δα οἱ ραῦθ68. 

9. ΑΒ 88 Ὀδθϑθῃ δὔονϑο τοιηδυκοὰ, ἔδυ. χχ. νγὰ8 
ΓἈΓΙΥ ἱπίτοἀποοα ἱπίο ἴη8 ἀϊδουβαδίοη. ΚΙ οίοἢ 
ΤΟΟΘΏΠΥ, Μ 8116 πιακίηρς ὁ“ [1.6 τοβυστθο 0 οὗἩ [ἢ 
ἀοαᾷ ραηογα]ν, Ἰἰτχϊτοά, Βονονοσ, ἴῸ ἃ ϑ᾽ηρ]θ 
ἀο ἤτον Ὀουμπάοὶ 8614 οὗ ἀοδά " (Π}3)), 

Δ 6 ΔῸΠΙ (ἢ6 ὈΘαΙηπ πα 6 ἔπη ἀδιηθηῖ8] δ ον 4]}1 
πατηδη ἀσνο!ορπιθηῖ, ἔπαὖ ἀθδὺὴ 15 ἀθογοϑεὶ [ὉΓ ἴῃ 6 {78} 8- 
ρτοβαίοη οἱ 111». ἀἰνῖπο σοταππδηάδτηθιῖ: ποις χοοά ἴῃ τ19 
γοῖ ἰπδίδηςα ἴο0 Ὁ τη ἐπάν] ἀυ4] 1{{8. Ὀιὺ 8180 ἴοσ 1Π 6 πδιίοη δὶ 
ἀογηδιπ, ὙΠ ΈΓ 06 1νν ΪΔγ8 Ποϊὰ οὗ Φοπονδῆ᾽ 5 [5.86] ἃ5. "»Ὦ 
ν7ἄἀιν  ἀππη} ῬΟΒΟΠ ΔΙ, δηὰ δεῖδ ἰη γον Ὀεΐυγο ἃ 9 ἀπά 
ἄν δῖῃ, αι Ὠ]ΑΓΙΥ [ἢ 6 Ἰαῖίετ, ἕο {πὸ ἀδοϊδίη οὗ 106 ποιίοῃ 
ἥν [π ὈΘαΊΉ Πές ον αΓ ἐδ ον ΘΙ ΔΥΒ ΤΟΥ͂Θ ὈΪΔΙΗΪν 1ἢ6 
εἰν τὰἀ 6 οὗἨ Αἀδητι'κ ἀδοϊοίοη. Οηρε νη, ΟΥ ΤἢΘ περδι ἢ 
οἵ [6:86] ΠῸΠπι ΤΠ 6ΙΥ Ἰδν ἃ, δηποππηοοᾶ 85 ἴΠ 6 1851 δηἃ νουγεῦ 
Ῥαπιθηπηθιῖ, ἐκ, ΒΟΘΟΓΟΙΠ ΙΕ 10. 106 Ἰδνν, ἴοὸ Ὀ6 σοηῃοεϊνοα οἱ 85 
16 ἀοδῖῃ οὔ "νὰ πδιίοα. ΤῊ δ ἐπ ΟἹ Τοδγαιηθης οὐπδοϊοῖν- 
ΠῸΒ5 ΙΟ0Κ8 ΠΡῸΝ 85 ἀοϑιῃ, ἴον ἴπ6 πα ἐν! 8] 15 τεϊδιεὰ ἴοὸ "18 
ὈΟΩ͂Υ 85106 πδιοῃ ἴο 118 Ἰαηά, αηὰ τ Ἰδπὰ δοραγαῖθ ἥωτῃ 
[πὸ πδιΐίοῃ 18 εθ]νοίοα τὸ (6 τμωοῦΣ φαγί} ἀθδι δῇ] οτ: δινὰ 
ἀδνδεοιδιίοη (οι. χαχλὶ), ἸΚὸ 9 υδη Ὀοὰνγ Ὀετοῖ οὗ 
186 κου], Οὐ, 85 ἀθδῖ ἢ αἴϑδοῖνθα ἱπὲο ἀτπδὲ, δὸ τ. 6 σδρεϊ νυ 
ΟΥ̓ ἰπγαςὶ 15 115 αἰδδοι είοπη ἰηῖο [ἢ 8 ῬΤγΙΠ)81) οἰουίθηια οὐὐ οὗ 
ψ ἢ σὴ 10 85 δὶ γαῖ ἐοιτηθϑά, εἴα.".--ΒΑΥΜΟΛΚΤΕΝ. 

2 Ἠοπηδηῃ ΓΔ ΟΌδοτνϑο, [πδὲ Ὑδὲ 6 "πη γαϊϑὰ ἴπὶ 
Ἐξεϊκίοὶ ἰδ "ποῦ 80 τὰς ἢ τὴςφ Ὠοσδιτ οὔ ἐἢθ [1{6 ἐπίο τλίοϑ, 
88 ταῖ 6. (ἢ οοπρίοἴϑηθδι οὗ [1:0 δἴαῖο οὗ ἀθδίδ ον 7 τολέον 
1586] ἰδ ἴο Ὁ9 τϑδιοζϑὰ,᾽" 



850 

4 ον ἴο [6 ρτορῃϑὺ (γ6γ8. 1-10), ““Ῥϑολῦβο 1ὐ 
8. δἴζοννναγ 8 ἴο Ἰὼ τοίοστοὰ ἴο ἴῃ6 δρροϊηῃϊοα 
γεβιγγθοϊίζοη οὗ 086 Ρ600]6 οἵ Οοά,᾽ Ὀοττονϑ ἴτοτῃ 
Ἐδν. χχ. 8 ΨΘΥΥ Ροου αΓ σοῃ ττηδίίοη οὗ {818 
οχροϑβιϊίοι οὗ ϊ8ι ΤῊ ἀνασφασις ἡ πρωτὴ ἴῃ ΥΕΤ. 
δ ἴποτγο, παπλοΐν, 18 Ὀαδοα ἢ. ΟἿΓ ν 8πὰ [68 
Ῥτοοῦ οὗ {π18 ἢ9 Ἰλακ68 ἴο 6 ὑμαΐ [Π6 800}18 οἵ {9 
«“ιτιλεκισμίνων ΠΟΘΙ (0 10 ἴῃ6 ὨΝ 3 Ἀ6Γ6) 

ΑΘ 860}, δηὰ ἰδαῦ Ὀοΐη δῖα δπᾶ ἴποσο Οος δηά 
Μαρορ ἴο! ον οα ἰδθ τεβυττοοίίοη. Ηθ ψῶο 18 
οοηδίΓαϊηρα ἴο τοοορηΐδο ἰῃ ὑϊ6 ἢχϑῦ βοοϊΐοῃ οὗ 
ΟἿΓ ΟὨαρίεῦ ἴ6 τε- αυἱοϊκοηΐης οὗ [Ιβγαθὶ ἃ8 ἃ 
παίϊοη, Μ1}} ποῦ Ὀ6 ποῦ ἰηἀεγοὰ ἔγοϊη Θ0Ώ- 
οραΐηρ {παῖ ἐξ ν1}} Ὅ6 ΤΟ] ον ὉΥ [}6 το- απ ΐοκθη- 1 ἘΡΗ 
ἱηρ οὗἨ 411 15γὰ6], ὑμαῦ 18, 88 Ῥ8Ὰ] δχργθῆβθβ ἱΐ ἴῃ 
1 ογ. χν. 28, οὗ οἱ χρισφου ἦν τὴ παρουσία αὐτου. 
{{ τἢ}18 ζωοσοιησις 18 1 Κοινἶ86 τησδηΐ ἰη ον. Χχ. 4 
(ἐζησαν), [θη ἔ}6 Τοίδγθποθ οὗ ΟἿΣ Ῥᾶββαρθ ἴο 1 
ΟΔ ἢ 88 110Ὁ1}6 Ὀ6 ἀρηϊοα 48 ἐπα [Π6 βασιλενεν μετα 
χριστοῦ ΥΤῊΔΥ 6 ῥτοῆρυγοα ἴῃ νοῦ. 28 54., [6 

τοροαϊθὰ Ὁ Β6ΓΘ ὁδῃ Ὀ6 ἰῃϊουργοϊθα ὮὈΥ χιλια 

ἔτη ἴἤοτγο, [6 να μη σλανησὴ τὰ ἰόνη ἵφτι ἴῃ ον. 
Χχ. 8 οοτηραγοᾶ ἢ γογ. 28 ἤθγα, διὰ [μαΐ [ῃ8 
χριμα, ἤν. χχ. 4, τεΐοιβ ἴο οὔ. χχχυ [ὁὕ. Βαῖ 186 
Ῥοδοιάἀοα υἱΐποββοβ οὗ ἴῃ ΑΡοσάῖυρβα οἵ Φοόπη ὈΥ͂ 
110 ἸΏ6Ά05 ΒϑΓΙηΟἢΐΖο ὙΠ} [6 β]αίη οὗ ΕΖαοκίὶοὶ ; πὰ 
ΔΙ Ππουσἢ αορ πὰ Μαρορ τᾶ {πο ὶγ ἈΡΡΟΑΤΆΠΟα 
ἷη ον. Χχ. 8 84., 88 ἤδγα ἴῃ οἰ. χχχυϊὶ., γοῦ 
αἰγοδὰν Βδν. χὶχ. 17 84. σρᾶῖκαβ σϑίοσοηοα [0 0}. 
ΧΧχίχ. ἀπὰ χχχυ ιο[. ἴῃ ΕΖοϊκίοὶ, Μοσϑονοῦ, ον. 
ΧΧ. 6 Α]80 οδῃ Ὀ6 σοΙῃηραγοὰ ἴο [9 80 οἴνοῃ τιϑρὰ 

οὐ νὸ οἵ ΟὟΤ σμαρίογ. 

10. “Κῖποο αἀοὐ 848 [Π0 86] -οχ ϑίθης 116 ἴῃ 
1180] 18 ϑρ  γῖϊ, 411 116 ἰπ. 118. να του σταθθ δηά 
ἴογιη8 οὐ ηδῖοβ δῃὰ β βἰβῖϑ ΟἿΪΥ ΤὨτοῦρἢ [116 
βρη, τ ΒΊΘΙ Ῥτοοδθὰβ ἔσοηι αοά ; {1Π|6ὸ Ῥοβϑβοβϑί οῃ 
οἵ ϑρί τὶ ῦ ἔοττηβ 8.9 ὉπίγεΓβα] στουπὰ οἵ 116, Θ0ῃ- 
ποοῦηρ [6 016 ογοδίζοη Στὴ αοά "Δ (ΒΕΟΚ.). 

11. 8 δνὸ ἤθΓοὸ ἐγώρεν ἀπ ἐμπσε: τορο ΘΓ, 
πο Ἃ]] δῃηὰ δ Εἶγο σοποορίίΐοῃ οὗ [Π6 βονθιο ΤΥ 
οὗ ἔμο ΒΙῸΣ δῃὰ οἵ ἴπο ψουκίηρ οὗ [06 ὅθ ἴῃ 
[86 ΗοΙΥ Οοβῦ ; σορ. Ψοὴπ ν. 21 84. 

12. [ῃ τορασζὰ ἴο ἴΠ6 Το ρου βρί γὶ Ὁ ψ] 1 ἢ Δηΐ- 
τοδῖϊοα 1ῃ6 τοϊασηοα 6ΧῚ]68, τοίρσρησο ᾿λ8. ὈΘΘῺ 
ΠΡΒΌΥ τηδᾶὰθ ἴο {86 Ῥτορμθοῖθθ οὗ Ηδρραὶ δηά 
ΖΘΌΒΑτίδῃ, πὰ 4180 ἴο ἴδ Ῥ8811π|8 Ἀθη ίπρ ἴο 
{πὶ8 ρΡογϊοά. 

18, ΤῊο τυ τῃ οὗὨ [πε ϑροϊϊοῃι σε σβ. 1-14 18 ηοὶ 
80 ὙΠΟῈ11 οχργοβϑοαὰ ἘΥ͂ βαγίῃρ ΜἸ Εὐνα] ἃ, “(Βαϊ 
186 ἱπαϊν 8] οὐ [6 παίϊοῃ ἐ]ιαΐ ἀοοβ ηοΐ ἀθβραὶγ 
οὗ [Π6 Πίνῖμα ϑρ γι 8 ΠΟΥΘΓ ἷἱῃ ΔΗΥ͂ δἰ δ ῖϊοι 
[ΟΓΒΆΚΘΩ ὈΥ μα ϑρίτιῖ, Ὀκΐ 18. δ υβ ὈΟΓΠΘ 
ΟΜ ΑΓ ἴο πὸ ᾿ἰἴ6,᾿" 88 ὉΥ βαυίηρ [Πδὶ τ 1,48. 118 
ἜχΡρτοβϑίοῃ ἴῃ ἐῃ6 οἴθυΥ οὗἩἨἁ ἴῃ ΟΒυτσοὴ οὗ Θοά. 
“ΕὙ7 πορὰ ποῦ," βαγ8 ΗΘ ΒίΘ ΒΟΥ, ““Θχίθ πα ΟἿΤ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰο {π6 ἈΠΟ] ἰόνΊηρ δα ΎΠΒ. ῬΘΟΡ]6 δπὰ 
1861} ἔπυΐιγα σΟΩγογβίοη. ΑΒ ἜΧχργαβδὶυ δίαϊοιὶ ἴῃ 
ψοῦβ. 12, 18, 1 ἽΕΙ ΟὨΪΥ͂ ἴο 158Γ86] ἃ8 {86 ῃ600]9 
οὗ σοά, «ηὰ [6 αἰθροηβαίου οὗ στδοθ ζγονβ ουὔϊΐ 
οἵ (Π18 το] οι." 

14, 410 18 ἀοι Ὀ01688 {89 Ῥόνγοῦ οὗἨ αἷβ ῬΘΟΡ]9 
ψ ἜΘ [Π6 Ῥτορμοῦ 8668 ἴῃ {Π18 νἱβίοη τ δίς ΠΡ ἴο 
ΠΟΥ 116 ; 1{ 8 {Π6 8Β0}8 οἵ [8γλ6], Πο]ὰ ἐπ οα ρον" 
Δηά βοαίζοσοα, ὙΠῸ τὸ ἀοβιϊποῆ ἴο τοίασῃ ἴο [6 
Βοὶ}] οὗ {ποῖὶῦ Ὀδ]ονοα ἢ τὶ Βυῦ οἱ ἴΠ6 
Βτουηᾷ οἵ [6 ἀθοΡ ψογὰ οὗ ΕΥ̓ὦῬΙ6Α] τορτοβοηϊαίοη 
Μὲ τοδὶ [86 Ἰογοιβ Δ πουποοιηθηῖ: 1 ἰνο, δηὰ γ6 
8}}4}} }γθ 4180" (ΜΒΒΕΕΙΤ1). 

1δ. Το τουπίοῃ οὗ [δὶ δπὰ Φυάδη ἢ 88, ἰῃ 

ΕΖΕΚΊΕΙ, 

σΟμΒΕαΘΠΟΘ οὗἨ [6 Ῥτοπουποοά Ὠθδμθηϊζίῃ 
σΠΥΔΟΐΟΥ (811}1 οομ Εἰ πη ἴῃ [ἢ 6 ϑδιηαυ δ}8) Ὁ 
1ὴ6 ἴοσταοσ (Βοεῖ, Πεῆθο, 4 οἢ οἷ. ΧΧ.), 8 “0- 
Τοίδγθησθ ἴο ὑΠ86 Ὠρδΐδϑῃ  δῃηὰ {18 18 06 ἴο 
Ὅ6 Τμουρδὶ οὗ [δὴ “ἴδιο δοραγαϊζοη δῦσα ὃ6- 
Ἰίοναῖθ δὰ ἘΠ] θνοσβ,᾽"" Ὑ1Ο ΘΗ ρΒίθὨΡΟΙΣ 
Τηδῖτο8. Θηβιιθ “"ΔΙΟΥ 6 οομηληρ οὗ (ΟἸτβι,"᾿ 85 
“6 ἃ 5111} ΌΓΒΘ " βοραζαϊΐοῃ, Υεβ, ἴῃ 1688 13γβο]- 
Φυάαῃ δα9 Ὀδοομα ΟὴΘ ἴῃ π6 λδίοβθίδῃ, σῆοὸ 13 
ΑἸ γίβι, 09 τποσὸ 48 [6 Πολίῃο στ ογμὶ ΘΟΠὶὸ 
ἰπῖο σομπβίἀογαύϊοη ἴοτ ὑμ6 [Ὁ] Π]}ὴσ οὗ ἴΠ6 Ῥτὸ 
Ῥμαβίοα υπίοῃ, οι. χὶ. 26: «. οὗσω “ας Ἴσρακπλ. 

16. Αϑ 180 οσχὶϊο οὗ 1.186 76 νγ)18 σϑϑδβεβ ἰῃ (Ἡγϑῖ, 
80 [86 816 8.1} οἵ 1π6 Βοαΐμοι εηάβ ἴῃ (Ἡγίβῖ, 

. ἢ. 
17. “Α΄ οοπίϊηποά δβοραγαΐθ οχίβύθμοθ οὗ {Π8 

ἰθῃ ὑγ1 068 ἴῃ δοῖὴθ ὈΠΚΏΟΝΤΙ τερίοι 18. ἃ [40]6 " 
(ΒΕ ΝΟοΞτ.). 

18. ΝἊΥ οουὰ ποὲ πὸ 7αγγ8, |κ6 οὐ ΠΟΥ ΠΑΌΟΣΞ 
οἵ {π6 δἰηκΚίηρ χοΣ] ἀ-ἀοταἰ Ιοὴ οὗ Εοτηδ, ῬΓΟβοστθ 
Ποῖ παιϊομδι τ ἴῃ ἃ ἰδίοις δἰαῖβ ἴῃ οἵ 
[6 Μαοοαῦθθα. Νοῖ ΟἿΪΥῪ {]ιεῖτ Ἔχ πδῖνϑ Πα. 10118] 
Δ ὈΪ 8, ὈὺύῸ 511}} Ἰηοτο ἴΠ6 Μοβϑίδηϊο ἤορ6 ἐμ 86 
Ὠοατί οἵ ἴη6 παιίοῃ, πιο ἢ 76): 8 1ἴἢὉΓ {1118 ἁΌον 6 
Οἴμοσῦ παῦΐζοπβ. Ετοπὶ ψ τ ΐ δπὰ ἔγοπι στ ὶ τοὺ 
δνοσυἑἰηρς τνᾶ8 ἤθτα σοη]οϊῃθα ἴογῦ Ὀυ]] ἀρ 
ἃ βίτοῃρ δηὰ ἱπιροτίδῃηξ παῦϊοῃδ ΕΥ̓ διποὴρ [Π6 
Βυοϊυδίης, παϊίοηβ δηὰ ροάβ οὗ (με ΟἸἹα δὴ οΥἹ]ὰ. 
[πὶ Ὀο ἢ τοβρθοῖβ [Π6 γα τῦὯϑ σίνοη ψΊ} [86 τοΐθσα 
ἴτομ οχὶθ ἃ Ὡ6Ὰ ἴοῃθ ἴο {πο ὶγ ἰδβῖοσγΥ. (Οπ ἴδ6 
ΟΠδΓδούθσ βὲ16 μΘΟΌ Ἰτ 168. οὗ δτα6], ᾿Βοῖγ ματιὶ- 
ΟἾΪΑΡ Πδ[ 014) ΠΡΕΙΝΗ οΟΙΏΡ. ἴδ Ὠοοῖ. Βεβος. 
Οἢ οἷ. χχχὶν) {ΤΟΙΣ ψγοδῦον Ζὸ8] ἴογ ἴπθ 
Ἰὰνν οὗ Φεομονδὴ, (ἢ τοῦτο ἀθοϊἀοα δ  Π6515 οὗ 
[86 παίϊομαὶ 16 ἴο ἴῃ6 Βοδίμθη σοῦ]  -[ὉΓ ΑὐΟΣ 
186 οχίϊο, 48 θη οἴη τοιηδυϊοα οἢ ; δηα 4150 
{πᾶ ἃ Ἰλοσο ἀοβηΐϊΐζα οχρθοίδτϊοῃ οὗ {πὸ Μοββίδἢ 
8 ΟἸΘΆΓ οομβοϊουβηθϑα οὗ ἴμ6 μἱουβ οἵ ἴῃς Ἰαπὰ, 
ἃπὰ τοῦ οὗἠἨ {6 Ῥτορβοίϊς εἊἰγοῸ]8 δοῃθ. ΤὙδ6 
δον βῃ ῬΘΟρΙα μᾶνθ, ἴῃ ἴΠ|ὸ στοαῦ ρατὶ οἵ ἔδοτῃ 
βοδίίογοα ὑμροιρἢ α11 πα, βογνϑα ἴο βγοραγο 
6 ὨραῖΠ θη ἴογ ΟἸΥβυδη γ. Οὐμπδί θυ τὴ 6 ἱπὶ- 
ροτΐδῃςοο οὗ Φονῖβι Ἠδ]]οηΐβιῃ ; ὑπ κΚ οὗἩὨ ἴῃ6 ποεῖ 
οἵ ἴδ Ργοβοὶ νυ ΐϑπι “ οὗἨ ἴπ6 ραῦε" ἀγανιι ΓὨΓΟΌΡὮ 
[6 ᾿οδίμοη ψοῦ]ὰ : ἀπὰ ἀο ποῖ ονϑιοοκ ἴδ6 
δοριυδρίηῖ,. ΗΟΝ πο ἢ τηΐϊσῦ ὑΠ6}]. ραςποση 
τοροῖθοῦ ἴῃ ΟἸγίϑὲ ἰηΐο 4 ΟὨγβδη ΠῸῸ}}]6 ἐάν 
βίαϊο ἤδγα οσοπ τὶ το το ἴμ6 ἱπραιδμετίην οὗ τῃ9 
μοαΐμοη  ὝΜΒοη ἴδ6 Κιηρσάομι οὗ ῥγίεβίβ ΒΟ Ὦ 
53.061] βου) αν Ὀδοη Ὀθοδτὴθ οσοπίταοϊρα το ἴδο 
ΒΌΠΙΟΣ νεῖν οὗ ἴη6 Δροϑί]οβ (Μίαιἴ. χὶχ. 238), 
8111} [ῃ6 οἰζεοῖ οὗὨ {18 τ] 880) ἰηΐο ἴ8:6 ττου]ὰ 15 
ἴῃ6 [1] π689 οὗ {π6 Οεηι 1686. μα [Π6 δ ρα- 
βἰζίηρ οὗὐἠἨ Ζπάδῃ (ν6Γ. 19) ΔἸΓοΔαΥ δἰ μηϊῆθα, 18 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ υἱϊογεὰ ἴῃ ἃ Μοββίδηϊο βθη86 ὈΥ̓͂Τ [8 
τοροαϊεὰ παπιΐηρ οὗ [86 ““ 006 Κρ (γετ. 322) δα 
Πανὶὰ τ βούναηΐ οἵ Φοβοναὴ (γοῦβ. 24, 925). 
ΟἿἹἿΟ ὈΓΟΤΉἾ86 σὴ ΓαΪαΐθ ΟὨΪΥ ἴο ΟἾγϑδη [5ΓΔ6], 
[οὐ δε Δεν ἢ παίΐοῃ οἰ 6 ̓ σομρ]οίοα ἐἴβοὶ ἴῃ 
1:6 Μεββίαῃ ὈΥ̓͂ τοροϊγηρ ΟἸσὶβῖ, οὐ ἀερτῖνοα 
86} οἵ Ηΐγη, 88 Ἰηδῦ 6 τοδὰ ἴῃ Φοῦῃ χὶχ. 18. 
ΤΏΘη τὶς 106 Ρουβηϊηρ οὗ 118 Ξρι στ, 115 δοβὴ 
αἶδὸ Ῥευιϑῃρὰ: τ|λαῖ 8[1}} τοδί ῃοα ἱπ ἰοστη οὗ 
Ιϑγαοῖΐ το {ῃοτοίοσα ὈΣΤΌΪΘΩ ΠΡ ὈΥ ἴδ6 ζ8]56 
Μρβϑίδηϑ, ἴμ6 Βοιμιδη8, οἷς. [ὲ 15 ἃ πἀδιηθηῖα] 
τα βία ϊκο 5011] ἴο δβθοκ δ ἔῃ Ῥγεβοηὴΐ ἀδὺ ἴο 866 ἴῃ 
{πὸ Φονγβ 8 δου, οβρϑοῖα] }ν π Ἤδη ἔπ 6 Τοτηδὶὴβ οἵ 
παϊομ δ) ἰγ---ἰο οορτίηρς οὗ γγιάθ---- 10} 581]} 
τοδιϊοδίθα ὑπδτηϑοῖνοβ ἱπ [6 ΜΙ 1ἀ4]6 Αρεὲβ ἢ 188 
ἰπαϊντ πα] τρθσηροσα οὔ [9 Τϑοθ, 8΄Ὸ Ὀδὶηρ ΘΥΟΣ 
ΤΠΟΓΟ Δἢ( ΙΩΟΪῸ βρ᾽γ[}8]1ΖΘα, ΟΥ ἜΘΟΥ Ὶ τηατοτ δ] ζοά, 
Ὁγ 186 αρίτῖϊ οὗ ἐῃά ἴδσθηοα, ἰῃἴο σοειῃορμο] ἰλμΐβτει. 
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Βεοσαῦβα ἴδον αἴ “"ΜΥ ῬΘΟΡ Θ᾽ (νοΓΒ. 12, 19), 
διύβονδὴ τηαῖζοβ [86 Ἰοδάϊηρ οὐδ οὗ οχὶ]ὸ δπὰ {}|6 
τεϊογῃ ἴο (Δηαδη ἤο Ὀ6 ὈΓΟΡΒοβιοα ἰο πο. [ἢ 
νἱον οἵἩ ἴ)6 λίοβϑίδη, Ηδ Ῥγοιἶδοβ Ποῖ ἃ υπὶϊοα 
ΣΙΔΊΪΟΏΔΙΣΥ (νος. 21 8η.), δῃὰ ἴἢ9 ἱπῃδοϊζίηρ οἵ 
Ο ὐδηδδη ἴου οσογ, ἴη6 ῬοδσΘΔ Ὁ] ρΡοβϑαβϑίοῃ οἵ [ἢ 6 
Ἰδὴὰ. ΤΠ6 Ὀσοπιΐβα ἤθῦο 48 ποίμὶηρ ἴο ἀο ψΊ 
“4 πανί 0418, δηὰ νας Ηθπραῦθη ὈΟΓΡ 888 οἵ 
ἐϊ8 ἘΠ ΠΟΣῚ ἴῃ [18 Τοβροοῖ 18. 8} ΡογποΥΆ. 
ΑἴΓ {80 Ρδορὶθ οἵ ἴβγδοὶ τε] παν ίβῃθὰ {ΠῈῚΓ 
ο]αΐπι ἴο δ ο" ΠΣ Υ ἴῃ ῬΓΌΒΘΠοα οἵἉἩ [ἢ8 τηδηϊζοβίθα 
ΔΙΘΒΘΙΔἢ, (ΒογῸ ὁΔὴ Ὅδ6 πὸ ἔγΐΠοΣ ἰδὶὶς οἵ ὑποὶγν 
ΟΠ δίοἢ 85 8 παίΐοῃ ἰὸ ΟἸγδβὺ (ΚΕΙ1); δημὰ 80 
ὨΔΟὮ {Π6 1688 88 16 Κίηράοτηῃ οὗ (ὑὐοά ονος [5786] 
858 ἃ ὩὨδίΐοη ἢΔ8 ῥαβδβθὰ οὐδ ἴον [ὉἸΔ]τπθηὺ ἴο {86 
ἰθα οὗ Βυμδη ἑν ρίγθῃ ἰὴ δτὰ6]. [Ι}ςἾἦἡἩ {μ18 ]αδ8ὶ 
δηὰ αὖ [86 δαπὶ6 ὑΐπη6 ἰμηοθὶ τοϑρθοῦ, 86 ΠῚ 
δ) οἰ ΓΏΪΥ, ΚἰΠΡῚΥ δὰ Ῥγ]εβῦν, ὑπάεσ [86 ὁὴ6 
ΒΗΘΡΒοΙ, ΠΟΤῸ μν οβϑἰϑὰ, μαῦϑ 1π ΟἸ τί ἰδ ν --- 
δἰ Κα 88 Γοσδτι 8 τε Εἰ ρΒἷΡ δηα 88 τορατεῖβ [86 
ΘΑΠΟΓΌΔΤΥ (ΥῸΣ. 26 54α.)---ΤΠ6] ὈΠΙΨΘΓΒᾺ] δα 4130 
1Ποὶγ Ῥτορτγεβδῖνθ το] ζαϊζοη (Φο. χ. 16; ἴδον. 
ἱ. 6, χχὶ. 8, 22 84α., χχὶϊ, 8 8α.). 

19. ΤΏ ἐιοδῆν ψοῦῦα] ἱπίοετργοίαϊίου οὗ ΟἿΣ 
τορμοῦ Ἀὴλ8 Ὀδθὴ τορϑδίθ Ὁ δροΐζο δραϊηβί, 
ΟΣ ἴῃ ἡ Βδίονου ΨΕΥ͂ [ἢ 6 Ῥγορ ἢ θβ ΠΙΔΥ ῬΓΟΡὮΘΒΥ 
186 σίοτγίουδ [αὔτ οὗἨ [δγϑθ], [6 ρορυϊαῦ ἔοστῃ οὗ 
το οῖγ ἀἰβοοίγϑο, ΟΧΌΓΟ ἴῃ δοοοσάβδῃσο τι ἐπὸ 
τἰθβ, τησδὲ πο Κϑορ οἂϊ οἵ νἱοῖν 189 οἴδσῃαὶ 
ἤορε οὗὨ Ἰδτδϑῖ, ἴῃ ϑρὶγ -δηοϊηίθᾷ Ομθ. ὅ81)66 
[0 ὈορΙΠΠΙ ΠΣ δηὰ {μ6 δηά οὗἨ Οοαἀ᾽8 Ἰῃμᾶστοὴ ἴῃ 
Ηἰδύοτη ὑΠγοῦ ἢ [1|ὸ που] ἰβ τη}, 18 Πυπιδη τ, 
ξ τοτιϑὶ 966 πὴ ΟΕ] 8} ἴο Ὀδ]ΐαγα ὑπαΐ [Π6 “ὁ 1}}- 
Ἰο πη 41 Κίηράουμ "ἢ Μ{11 6 οοηίτα Ζοὰ αἱ δοτι- 
δϑίετη, ὑπαὶ (μΐβ “11 6 119 οαρὶϊαὶ ὉΠΙῸΓ {16 
δενβ Ὀσουσς ὕβοῖς ἴο Ῥα]δβδιϊηθ, ἐμαῦ {86 Ιμοτὰ 
ὙΠ δὲ Ηἷβ οοπχίηρ αϑαὶπ ἀνγ6}} ἰῃ ἃ σϑαὶ ἰθηι}]6, 
διιὰ {μαὶ ἴα ἰὰνν οἵ Μοβοβ, δῃὰ ονθη ἴδ οοχοὸ- 
τη οηἶἷδ] πὰ δα οἷν] Ἰαὶν οὗ Μίοδβοϑβ, νν}] ὕο ἴῃ αν 
οὔ 86 Κίηράοτῃ, οἷο. ΤῊ Ϊ8 18 ““Τθδ] [5110 ̓ ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΣῚ 
ἱπαθοὰ ; αῃὰ ἩἘ116 Ῥ6ΟΡ]6 οΓῸ85 8ηι1 Ὁ]688 ἐ!6τὴ- 
δεῖνοβ πὶ ὁ ἀραῖηδῖ “ὁ Βρ τὶ ὑιι4] ἴβτη, "Ὁ ὑμο ̓ πουσπὶ 
ΠΘΥΟΙ ΤΟ Ὁ]68 πότ ἰῃδὺ {Π|6Ὺ 8Γ6 ὈΟΓΏΘ δ]οηρ ὉΥ͂ 
(ἢ πτηδίοσ ] εὶς σαττοηῦ οὗἨ ἴῃ6 ἃσθὸ. Τῇ Νον 
Τοσίδιηθηΐ ἢδ85 ποὺ ἐδ8 ὑπάοχβίοοα, ποῦ {808 
ὀχρουμπάοὰ {86 Ο]ά. ΟὐΩΡ. πιοΐθονοσ, [ἢ6 
ῬΕποιγα Πρ δηἀ ῬΑΓΌΑΠῪ Θοποϊαβῖνθ ἀγρτιπηθῃβ 
οὗ ΚαοΙ] ἐμ 3: πϑὺ [80 ΟὨΠΠἰΔδηὶ οὗ [8 πιοάθγῃ 
ΑΡροοδὶ γριίς. Εἔτομπι Οοα᾽β οουθηδπίὶ ψὶἢ ΑὗὉτα- 
(απὶ οὐ ναΓὰ, [86 ἀονεϊορταθηΐ οὗἨ 18γδ6] τθονεβ ἰπ 
6 ἀϊτεοσϊίζοη οὗ [16 ἐοττηδίϊζοη οὗ ἃ παϑίοῃ δηκ 
18:6 γμοβϑοβϑίοη οὗ ἃ Ἰἰδηῃά, πε ἰαπὰ οἵ (δηδδῃ. 
ΤῸΘδ Ῥγορμοῖβ που]ὰ ἤανα Ὀδθα πη ἰμ ο]] ρῖ }]6 ἴο 
[πγϑϑὶ παὰ [ΠΟΥ͂ ργομηοβίθα ἴο 1 8 αϊτυτο πίϊμοῦϊ 
ἀ θεὶς [Ὁ ἴμ686 ὅπο ματι] τθ. ΗΟΝ ἴαγ {παΐ 
ἩΙΟΝ αὔζον ἴδ. ἸἹαάρτποηΐ οὗ [6 6Χ]]θ ψὰ8 ῥγο- 
ἀκ ηῖνι 88 τοϑιϊτυξίοη οὗ Ρθορΐο, Ἰαηιὶ, αηὰ οὐ 18, 
δὰ ἴῇο βεσυα {86 Ῥγροβο οὗ δἴογάϊηρ [86 Εἰἱπύογ 04] 

ὨΘΧῈΒ 8ηι} ρμοϊηΐ οἵ ἀοραγίατο ἴοσ [Π6 δ 6551 }}---ίο 
δὶ ἐχίθηῦ μὲ ταβ τόρ ϑ᾽θα οἢ [δι686 Ῥοΐπ 8 
σου] ἢάνο ΡΟ] {164} ΘΑΥΤΠΪΥ το! Υ, οου]α Ὀ6 ἀΐδ- 
σογηθ ἔἴγοπι ὑπ6 ΥὙΟΓΥ͂ ΟΠαγδοῖον οἵ {86 σομηΐηρ᾽ 
Μεραϊδηῖς ΚΙΒΡΘΌΠΙ: Α Κιηράομῃ νοὶ, δοοοτά- 
ἰης ἴο ἴῃ δοηΐεββίοῃ Ὀοίογο Ῥη]αῖα, 8 ποῖ οὗἁὨ [118 
ποῦ], σου] ποῖ ἴα1] ἴο δον μδῖ {16 ΔΡΡΑΓΟΠΕ 
δΟὨΒΠΟΌΞΠΙ6588 Οὗ ἰδ Ῥχορϑοίββ Ῥβουίγαυιηςς [89 
ἔυΐϊυτο οἵ {86 Ῥέορ]6 δπὰ Ἰαδπά, οἵ [βῦϑ6] 18 ἴῃ 
ΤΕΘΙ ΠΟΥ ΒΡ τ [14] ΔΙ] μΟσΥ. [πῃ {86 ΑἰδύοτΥ οὗ [86 
Ὠκάου, ἴῃ 18 ἱπδθϊυτοηδ, οἴς., 6 γε 586}18 ἼΣΟΙ 
δι Π οἰ ΘΠΕἸΥ͂ Μν6}} ρ]αοορὰ [ὉΓ {Υ}68 δηα βυσθο]8, ἴῃ 
ογάον ἰῃ ἀπθ πιο ἴο ομδηρο ὑπὸ ψαῦον ἴῃ ὑπ οῖα 
ἡπΐο 186 νυ)το οὗ (Ἰγίδῇ. 

[866 δά [008] ποῖθ δρονο, δἱ [86 οἷοβθ οἵ [ἢ8 
Ἐχορεῖίοι] ΒοΙμΑ 8. --- , Ε' 

20. “ἼΠε Νον Τοβίαιηθῃϊ, " 5878 Ηθηρβίθ ΒΟΤΩ͂, 
“Κπον 8 ποϊῃΐηρ οὗ ἃ διΐαγο Ῥοβϑοβδίου οὗ 1[ῃ6 
Ἰαηά οὗ (Ἀπδδη. “41 {πὸ ΔΙ] ΒΙτηθηῦ 18 βουρ]ῖ 
ἷπ ὑπ18, ἔβθὴ ἴμ6 ἰπίεστυροη οἵ ὕνο ᾿μουδαηά 
ΘΑΓ8 18 ᾿ποοη οἑ γΆ 0], δίῃοθ 8 οοηδίδηϊ ροββϑββίοῃ 

18 'θγθ ῥ]βοοα πη ῥτοβροοὶ. ὙΠ τεβρθοῖ ἴο 186 
Ρεγρεῦια] Ροββεββίοῃ, Ὅ6 τπιυδβί ΓΑ ΠΟΥ ἰοοκ ἴο Μαίί. 
ΧΧΙΣ, 87,᾽ οἴο, “ον βαρρίεμηθητηρ ΕΖΟΚ16] ν᾽ 8 
δαγα Ζθοθ δ Δ ἢ, ὁη6 οἵ Ἦ15 ἱπητηρα αῖθ ΒΟ ΆΒΟ ΓΒ, 
ὝΠΟ δΒΟ0 δὲτοσ [68 γεϊατῃ ἴτοπη ἰδ 6 δχὶϊο ῥγοάϊοῖϑ 
(ει. χὶ.}) ἃ ἀοϑοϊαίίοῃ οὗ ἐπ ἰαπὰ ἱπ ὁοῃβθη θη 06 
οὗ [Π:6 τεὐοοϊζοῃ οὗ [6 ἀοοάα Βϑ'Πεορμοτγά." 

21. Τιθ ὕνο Ῥόύεσβ ὙΒΙΘΩ ἴῃ {116 Βθοοπὰ 866- 
τίου οὗ οὐγ ΟΠαρίου (γογ. 1ὅ 84.) ἃτὸ ἀεϑιηϑὰ ἴο 
τ 1 1ΖΘ ἴΠ6 ἰάθα οὗὁὨ {}:9 βυτῃ ο ] Ζο ἘΠῚ Ὺ οὗ [88 
Ὠδίϊοι, ἅτ {Π6 ΤΟΥΔῚ] ΡΟΣ (τ στ. 22) δηὰ [ἢθ 
ΒΔΏΟΓΌΠΔΥΥ (γ Γ. 26). ΑΒ [Π680 ΟΧΡΓΕδ5 ὑμαΐ τ ΌΪΟΒ 
ἴγοτπι [Π6 ΘΟΙΠ ΠΙΘΠοΙηθηξ [5Γ86] τγ88 δρροϊηἰοά ἴο 
Ὀ0 (ἔχ. χίχ. 6), [5τ861᾽8 ἀθβίηΥ 88 ἃ πδίϊοῃ, [ΠΟΥ 
6 [86 ὕτο ΠΡῊΠ οὗ ἰἰ8 υπϊῖΐγ ΒΘ [116 
κἰῃράοτϊῃ γγὰ8 αἰνίἀοὰ, 8 {Π|0 Βα οἴ ΠΑΙ͂ 88 0 
ἸΟΏΡΟΥ [86 ΟἿΘ ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ ἴοὸσ 41}, ὑπ 6 ὕΠ6Γ6 στὴ 6 
8} ΘΠ6, ἤγβὶ ἴο ἴδταϑὶ, δπὰ τη ἴο Δυάκῃ. 48 
ψγὶπουΐ [86 ταὶ ηρ ὉΡ δραΐη οὗ ἰδ Κιηρσάομμ οἵ 
Πανϊά, δὰ σἰϊμουῦ [Ὧ6 τοβίοσαϊοι οὗ {6 Βθῃ6- 
υὐτοδή οὗ Φομονδῆ, ἔμο το σα) θ6 ΠΟ του οἰκο ηΐ πῶ, 
80 ποθ οδῃ ὃθ 20 τουπίοῃ οἵ ἰβ8ῖ86]. Τῇαεῖ 
ΜΈΣΟΣ [86 Ἰαδϑὲ ἀοδίσιοίοη οὗ {π6 ἴθιῃρ]θ, οῃ τ} 9 
088 παηάὰ, ρμῖνϑδ ἴο [9 ὅ8ν58 ἴο ρῬοΟηΔΟΥ ἴῸ (ΐ8 ΝΟΥ͂ 
ΒοῦΣ, ΡΙ]δῖο οὐ [86 οἴδπον, ὈΥ ἢἷ8 ᾳφυοδζοῃ (ΟΠ ἢ 
χίχ. 15), ἸΑ]ἃ οἡ 1:6 ὁοῃβοίθῃσοβ οὗ {Ποῦ παιίϊομβὶ 
ΓοΟργεβοηϊδνοβ οὗ {παὶ ἰἰπηθ, δῃὰ ἴῃ βῃοὴ ἃ 
ΤΏΔΠΏΘΙ ἰμδῦ νὸ 66] χοιηϊπαοα οὗ γοΓβ65 1{| ψ γ. 
22 δηᾷ ΟΥΘΓΒ ΠΟΤ. 

22. Ἰῃ ταϊδϊίΐοῃ ἰο οἷν. χὶ. 16 ἰ [88 ἴο Ὁ8 
οΟὈὐϑοσνοὰ, 18ι, ἰδαΐξ ὙΠ6ΓΘ ὈΡῸ οὐο,Β ἔπεσ Μὸ 

βμά ὨοΣΘ ὈδὶνΡ--ἰη οοηίγαβί τὸ {116 [ΘΕ ΠῚ ΡΟΓΑΣΥ {ἢ9 

ΘΟΠΆΡ]θἰΐοη ΔΡΡΘΑΙΒ πῃ ἃ Ῥοττηδηδηὶ ἴοστη 24, 

ἰ)αῦ ψῇοσὰ τὸ ᾶνο {π6γ6 φπροῦ ὩΠῸ ΠΝ), 
“ ᾿ τορος “τ “ΡΣ 

γὸ Βαῦθ ἤοῖα ὨΘΝΠΞ ᾿ὉΠΙΡῸ ἘΠ}; Βδθηοθ, ἰῃ- 
τ [ " ἘΣ 9 “σΓγς:ς 

βιἰοδά οὗἨ ἴθ ““1, [86 ΤοΣ} 16" οὗὨ [Π6 6χὶ]θ, πο οἢ 
8190 Δρρεαγορά ἱῃ Ογίϑὲ (ὁπ 11.), [π6 ρογίοοϊ δῃηὰ 
Αἶθοὸ ἴῃ0 ὅπ] Μ11] Ὀ6 (Βον. χχί. 22).--ἃβ Ῥϑυ] 
ΒΕΥ9--- 16. ἴδ}}}10 οἵ Οοὰ ἃ γο." ΑΒ 16 
Ἰαϊίον ψ111] ὍὈ6 δῇ ΘΠ αγηρ, Δ οἴθση αὶ] οη6, ἰΠὲ5- 
ἹΏΠΟΝ 88 ἰδ ἴοστωδ [Π6 οΟἶῈσ βδἰὰθ οἵ ἴθ ἢπαὶ] 
ΤΔΌΘΤΏ80]6 (Βον. χχὶ: 8), 80 ἰΐ 8 Ἐχρῃ]αἰηθα ἴῃ σου, 
27 Υ δῖ8, {μαὲ (0 Ῥγεϑοῆοα οὗ {6 Εἴθγπαὶ, 
ΤΟΥΤΩΘΥΙΥ τεργοβϑηΐθα ὈΥ 1Π6 δ ρὲὶ οὗ ἴπ6 σονθῃδηὶ 
ἷπ [Π6 οἰουμα, Μ11] ποῦ δβ οἷν ἤοδῆ Ὀδ εἽχαϊ θὰ ἴο 
Βοδνθῃ, ἰῇ σομβοηῖοποα οὗ Μ᾿ Ιοἢ ΟΠ τίβὲ “ὃν Ηἰ8 
ΗΟΙΥῪ ϑρίσι τ ρΡοῦσβ ουΐ΄ ἐδ 6 ΠδΑνΘΗ]Υ μὶ 8. ἱπίο π8, 
ΗΪδ8 ΠΙΘΙΏΌΘΙΒ, 85 Ηο 4180 ῃγοΐδθοϊβ δῃὰ ὈγΟΒΟῦν 68 
18 ὉΥ ΗἶδΒ ῬΟΥΘΙ ἀραϊηδῦ 4}1 ὁπεσηΐθβ " ΓΙ ΑΝ 
ΟΑτ. Θυσδοῃ δ]). 

ΒΟΜΙΙΕΤΊΟ ΒΕΙΝΤΒ. 

γεν. 194ᾳ. “ΤῈθ Πορθ οὗὁὨ [86 9:86] }68. ἸΑΥ̓ 
αἱΐο ̓ ἀρῥδραι Ὀαΐ {89 ἢοΡ6 οἵ [δ ρϑορὶβ οἵ 
οἂ 8118}} πευεῦ οθ886, θθοβῦβε Οοα ν1}}} ββϑΌΓΘα ]Υ 

ΤΟΡΘΑ] πα ρ)οΥν Η]8 Ὁ 8. ΤὨΘΓΟΪΌΓΣΘ 
Θοά ὉΥ Ηίΐϑ ποτγὰ δἰ σα 8 {ὈγΠ 8068 ἔγθβ ΘΟΌΓΑρΘ 
ἰῃ ΘνοΤΥ δβ)οϊου,᾽᾿ οἰο. (ὈΙΕΘΕΙΟΗ.}.--’ ΤῊ 8 
γΑΙ]]ΟΥ 18 Τουηὰ ἱπάρορα οὐθσυμογο. [ἢ οἴδοῦ 
ΟΓά8, ἰ8 ἴμογθ ποῖ Ῥ]θηῖν οἵ ἀεδὰ Ὀοποβῖ ΤῊΘ 
Ὀεδὺ (ΐηρ 8, τ[μδὶ αοὰ 5[1]} οαγεβ θυθῃ ἴοσ δΌ0Ἀ " 



358 ἘΖΕΚΙΕΙ, 

(ΒΕΕΙ,. ΒΙ8.).--- ον. 2. “ὙΉΏΘη ΟἿΓ 5ἰαϊα 866 18 
ἴο 1.15 80 ΟΧΙΓΘΙΠΘΙΥ͂ ΠΤ} ΒΓ Ὁ]6 παῦ ἤθη οὗ Οαοά᾿ 8 
ἀλουε τὸν 111 ΔΡΡΙγ ἴο ἴδ, ἔμεπ ν8 8ῃου ἃ ΤΟΙΠΘΠ)- 

ΤΙ ἴπεθο ὈῬοπεβ᾽ (ΒΤΑΒΟΚ). --Ἴηὸ ΟἸατοἢ οὗ 
ΑἸ γε, ἴοο, ΙΑΥ͂ αὖ {1π168 Ἰοοῖκς εἶα 56 ἢ α Βεἰὰ οὗ 
116 ἀραά. ----““ μα 6186 δῖὸ γγο, ἴοο, Τῃτου ἢ ΟἿἹΓ 
σοιτυρῦ πδίατο, ἔπη ΟΥΥ ὈΟΠΘ8, ΘΙΏΡΓΥ δηιὶ 
αἰϊοεηαίοα ἴτοιη ἴῃ6 116 οὗὁἨἩἁ αοά δῃηὰ ἴτοτη {6 
τη ἴθοῦδηθ88 οὗ 9685818 ΟἸ τὶ, υ0}} ἴπ6 Τοτὰ 

ἷνε8. τ8 Ηἰβ ϑρίστίϊ οὗ 1161 (ΒΕπι,. ΒΙ18.}--- “1 
15. πο Τιοτὰ ΜΏῸ τηλῖοβ (δ6 ἀοδὰ ἴο Ἰΐνθ, γῆ 
γίϑι 8 ΗἾ8 Ῥ6ΟΡ]6 ἴῃ Κτϑοθ δῃὰ ταΐβοϑ ὑἤθτωῃ δραΐῃ 
ἔγοια ἴΠ6 αἀυβῖ, ΠΟ τϑάθθιηβ 9 Ὦν Ηΐ8 ϑρίτιξ 
ἔτοια ϑρίτί τυ] θοπάαχο, γϑα, ψγμὸ {1} 4180 ἱπ 186 
Ἰαϑῖ ἰλΥβ ἀνθ {110 ἀοδ,᾽" οἷο. (Τ ῦΒ. ΒΙ8.)-- 
ψ εν. 8. ““σοἀ δ485Κ8 ὁοιη86] οὗ 18, [Παὺ γγχὲ ΤΩΔΥ͂ 
Ἰϑᾶστι ἴο δοπον]οᾶρο οἷἵζ ἱσπόσγαποθ, Φοἢπ Υἱ. ὅ, 
7 (6Β.).-τ  ουά ὑμαΐῦ 411 {μπθοϊορίαπβ δὰ 
ἐπτι8 οΟΠ οββοα {ποῦ ἱβπόγαηοθ, δηἃ ποὺ βουρῃϊ 
ἴο ΟΟΥΟΡ ἴ ΜΠ ἃ ΒΟ ΌΪΔπο6 οὗ Κηον]θαρθ ! 
(ΘΟΗΜΙΕΡΕΚ.)--- “1 186 Οοα Η πι561 γῆ ρῖναβ ἴῃ 
5 [6 ἢχβὺ Ῥγεβθη! πηθηΐβ οἵ Τοροπογα ϊου δηὰ 
ΤΕΒΌΓΣΓΘΟΙΟΩ ᾿᾿ (ὨΙΕΌΕΙΟΘΗ).---Ἰ οὐ ΟἸὨΪΥ, ΒΟΘΥΘΙ, 
ἧπ ὑπαῦ ἢ 18 ἐπ ροβϑί Ὁ]6 πὶ τὰθ, Ὀπΐ ἴῃ 4}} 
τηΐηρβ Βῃο]ὰ ψγὸ Ἰοοὶς ἴο αοα.---ΤῊ 6 ΤΟΟΟΌΓΒΟ οὗ 
[αϊτ 6 Ὴ δβϑαὶ θὰ ἴο (86 ἀν πο οτηπίρούθῃοθ.--- 
Βίηοε αοά ἰ8. οπιηϊϑοϊθηῦ δηα. οσχηΐροίοπε, [8 
Γοϑυττοοῦοη οὗ ἴΠπ0 ἀοδὰ 18 ῬΟΒ851016 ; Ὀὰΐ βίποθ Ηθ 
1188 4180 Ῥγοϊηϊβοα ἱΐ, ἀμ σδπποῦ Ὀγοακ Η!5 ψοτὰ, 
ἴῦ 8 αἶ8ο σοσίδίῃ, Φόμη ν. 25" (ΒΤΑΚΚΕ).--- ΓΗ. 
1-3. ΒΑΓ ἴῃ ἴδ Βο]ὰ οὗἁἩἨ 6 ἀραά που] δηὰ οὗ 
1Ππ6 ἀοδὰ σὨΌΤΟΝ ; ὙΠαΐ 1 8065 (ἀραίῃ, δηὰ ψι 
τ ἢ [6 ΠΗ ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗ 116} ; οἡ ψῇρδὲ ἰς ὑτυβίβ 
(ο ἴδ8 1 οτιὶ 8]0}6). 

γον. 484ᾳ. “"ΑΔβ Οοἂ ἤετο δἄγθββοβ [ἢ 6 ὈΟΠ 68 
ὉΥ 1186 Ῥτορ]ιοῦ, 8ὺ δ 4180 ὈΥ͂ 8 ροβρ6] Ξρϑδῖϑ 
ἴο 1η8 ἀοραᾷ ἴῃ β'π, Ηδ δᾶνβ, Ὠδιηθὶν, ἰμαῦ Ηθ 
Ο8}. 4υϊοίκθη ἔτοτῃ ἀθαί ἴῃ βίη ; δῃᾷὰ σοϊητηϑη 8 
ἐπ ἀρρᾷ ἴο ἤθδσ, δὰ ἴο ἀγῖβα ἔοι ἴ}πὸ ἀραά, ΟΥ 
ἴο τοροηῦ, {παΐ 18, ὕο Ὀο]ΐονο {παὺ {ΠΥ τὸ ἀοδά 
ἴῃ 8βΐη8, δπα ἴῃ νηΐ οὗ ἀϊνίπο 1Ἰυτϊηδτίοι δηά 
ΒΑΠΟΌΪβορίίοη, δπὰ ἴο 1 ΠΡ ὑΠ6 1 ογοὸ8 ἴο {Π6 
ἐσα ἢ ψ ]Οἢ 8 πὰ ΟἾσϑι,᾿" οἷο. , οι. ἰν. 17; 
Φοῆη νυ. 28, 29 ; ΕρΆ. ν. 14 (Οοσο.).---““ Ενϑῃ [80 
ἀρλὰ πιαδῦ ἤθαΣ ἴπ6 ψογὰ οἵ αοἀ ἴτοιῃ {πὸ 1108 
οὗ πῆρὴ ; [μ6 τὴδῃ οὗ Οοἂ δβρϑαᾶκβ ἴο ἔδοῃ 
(ὈΤΕΡ ΒΙΟΠ). -ῦε 8.6 ἴῃ ΟἿΤΓ ψΠοΪὸ ἴδ ἀηὰ ἴῃ 
ἀδαῖῃ ἀϊγοοίοἃ αὔονϑ 411] ἴο ἐῆθ ψνοιὰ οὔ 16 
Τ,οτα---δητ του ἴο ἴΠ0 Ἰοτὰ ΨῸ ἰϑ ἴμ6 οτά, 
Φοδη ἱ.---Ἴὴ6 ττοϊομοα βδίαϊο οὗ βἷῃ ἀοιηϊπδης 
ἷῃ ἃ Τὴ8ῃ οδΔηποῦ Ὀ6 ΤΏΟΓῸ ἴοτο Ὁ Υ ἰγρίβοά 18} 
ὈΥ͂ [Π6 8ἴαῖο οἵ [86 ἀοϑιὶ, 1 Τίπι. ν. 6 (ΑΝ 68). 
--- “Ἔτοια [18 ;͵ὸ ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ΑῚ Δ ἱπηροτίδηϊ 6590} 
ὈΟΓᾺ [ῸΓ ΟὌΓΒΕΪνο5 απεὶ ΟἴἤοΓΒ, Πδπιοὶγ, ὑπαῦ ἢοτ- 
ΟΥΟΡ ΨΌΓΗ Οἵ, ΠΟΎΨΟΥΟΥ ὉΠΟοοηϑβοὶοῦβ δηἃ ἀοδά ἴο 
ΟἿΓ σομἀ  Π]0 ΜΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀρ, γοῦ Οοιὰ 8 8Δ0]6 ἴο 
τοάθοπη [18 ἔγοση ἰδ, δηἀ ἴο ἱπιρατὲ α 116 80 τη ἢ 
1Πι}6 σταδίου 1818 1688 ΠΟρ6 φῇ 116 {ποτα 18 ἈρΡρΡΑΓοηΐ. 
ΤῊ 8 τη ῖκο8 [6 501}} 5.1} ΒΟΡ6 αραϊηῃβὺ ΜΙ ὮΟΡΘ, 
οι. ἰν. 18. ΤῊῈ ΟΥΒ6 ἀπ [8 ποτα ΠΟΡΟ]658 
[86 Ῥγοβρεοῖ δτοιηά {ἢ 801}, {118 πΊΟΓΘ 8 10 ἀνα γα 
τπαῦ Ὁ 18 Μ6]1 ψ ἢ ἰΐ, ἀπὰ ἰδὲ αοα ἰ58 ΔὈϊ6 οἵ 
ΒίοΟη68 ἴο Σαΐβϑὸ ὉΡ ΟὨΠ]ἄγθῃ ἴο ΑὈταΠδπ), δίας. 
', 9. ΑἸΓΒοΟυΣἢ ἴἢ6 801] δβίθαπιβ 41} 88 1οβῖ, 
γοῖ [Ὁ τοι Ὁ]68 ποῦ [861 δρουῦ τῃδξ, δηὰ ἀοοβ ποῖ 
ΒΑΥ͂, ἴ δὴ ἰοβὲ δῃᾷὰ 8}8}} ἤθνοῦ σομγ6 ὈΔΟΚ, ὙΠ Οἢ 
8. ἘΠ6 Ἰαηρτιασα οὗἨ 86]1-Ἰονς,᾽᾿ οἴο. (ΒΕᾺῚ. ΒΙ1Β.) 
-- Υιθιουΐ ἴθογα 18. ΟἿΪΥ ἀδαῖἢ, ἩΠΟΙΠΟΓ 
ὨΔὕΤΓΑΙ ΟΥ Βρὶ τ [18], ἩΠοτοδϑ αοά᾿ 5 ϑρίτιϊ 18 80]6 
ἴο ιοΚοι 411 ἀπὰ ονουυ ΐησ ᾿ (ΘΤΑΚΟΚῚ. --- 6 
μανο, Ποῖον, ΟΠ ΘΗ͂Υ ἰο 8660 ἰο ἰδ ὑμαῦ τὸ ΟὟΓ- 
861 68 ΔΙῸ ΑἸΪγ 6, δπα 80, ΔΌΟΥΘ 811, ΙΏΔΥ ΠδΥε ρατὶ 

ἐπ το ὅγϑὺ τοϑυττοοίΐοῃ. Εν ὈΪ]ο8βοὰ δῃὰ ΒΟΪΥΎ,᾽ οἷς. 
(ΒΕΚῚ. ΒΙΒ.)-- εοϊβ. 4, δ. ΤῈ ποτὰ οἵ ΘΟοά 
ΟΥ̓ΣΡ ὅπ ἀδαὰ Ὀοπεβ, μον 1 ἐδ 5ρ' τῖϊ, Δἃ μγοηιῖνρϑ 
116..-ῦεν. 6. [ἢ [86 γαβυστοοοῃ οὗ [Ὡς ιἰοδὰ 11 
Ψ}1] ποΐ, ΒΟ ΘΤΟΣ, Ὀ6 88 [86 ἈΥΤΩῺ ΒΑΥ5 : “ΤΈΘΩ 
88}4}} {118 ΨΟΓῪ βἰκίη, 88 1 Ῥοϊίονυα, ϑυστοπη ἃ τηο, " 
--- 9.458 (ἰδ ερί ταδὶ γοϑυστθοϊί οι μοτὸ 18 ἃ στϑ 8] 
ῬΙΌΟΟΘ88, 80 8180 ἴῃ ΘΟΏΨΟΓΒΙΟΙ πὰ ΤΕΏΘ γα], [86 
ἹΠᾺ ἢ ῬΓΟΟΘΘά8 ἔγοπι βἸΟΤΥ ἴο βΊ ΟΥΥ͂, ὉΠῸ] μὲ βίδπαϑ 
[αὶ 1 [η6 Ἰμογά, δπὰ ἴπ ἐπ μόνον οὗ ΗΪ5 πιϊρΐ, 
ἷῃ οτάθγ ἴο σγαὶ]κ Ποποοίοσι ἢ ἴῃ [86 ἯΔΥΒ οἱ {Π6 
Τιοτὰ " (β5ταποκ). --τ ον. 7. 84. :  βεη ἰδ 185. ῥὑσὸ- 
Ρμεϑίθά δοοογάϊηρ ἴο αοά᾿8Β πνογὰ, ἴβετε ἃτὲ 881}} 
ΑΙ ΨΑΥ͂Β γοΐοθβ, ποῖβ6, Ἱπουοιηθηῦ, πὰ Ὠϊη 8 ὑπ 
Ῥδϊομς ἴο ομ6 δποΐμοῦ σοσηθ ᾿ομεῦμ 6 Γ.---“ 1 [ἢ6 
νοὶσα οὔ ἔμε Ηοὶν Ομοβὶ 'ἰ8 ἢρασὰ ἴῃ [86 ἢοδσί, 
10 {μοῦ ἰβ 4 πιογοιηθηΐ οὗ ἴῃ6 Ποατί, απὰ 
Ὀ]ο886ἀ ἴᾳ ἢ6 0 οὔουβ (6 1πηρ0}}96 " (ΒτΑ ΒΟΚ). 
-Ἴ ἢ ποῃἀογα] οχρογίθηοθβ οἡ ἴδ Βεϊά οἵ 186 
ἀεαὰ ἰῃ {μ6 οδιγοῖιοβ.---- Βὰς πδῦ ἀο Ὀοπ68, 
5 ηθννβ, ἤοϑῆ, δηὰ δἰζίη, 41} Ὀσουρῃϊ ἱομοῖθοῦ δηά 
Πιιθὰ ἴο ομθ δποίμοσ, ἃνδὶ! πἰϊμοιΐ [Π6 8ρί τῆς ἢ 
ΤΊνἷβ τοπιδυὶς ΔΡΡ] 68 ποῖ 80 πο! ἴο {πὸ σο0ῃ- 
[οββίοῃβ οὗ [89 ομαγομαθ, 88 ἴο ὅπ6 αἴοιαρῖβ 
δὲ τουῖναὶ ἐῃσουρῇ οοπβε τα! 08 δηὰ Ἰἰὑυγρθβ. 
ΠΟΥ [πὸ οοχΐης τΤορϑῦμοσ οὗ ΤΘπῚ Ὀ6ΤΒ οὗἁ δΆ ΓΒ 
Ῥοαγ--- [86 ΒΕ ἐδ πιδάθ ἴο ΔΡΌΪ ἴο 
“ὁ χραῃΐίοῃ ᾿" (65 ὃν ΕἸΟ  οχ)--ἶ8 Οοα᾿Β ποτῖὶς ; Ὀκξ 
ποῖ ἤθη τπ6 Ὀοάΐοβ, ἔδκθη ἔσο αἰ δοσθης Ὀοι 65, 
ΔΙῸ 88 8 Ιηλίΐοῦ οἵ ΟοΟΙΏΡυΪβίοη Ὀοσηὰ πὸ 
τοτηἰβουουβὶγ. ΤΏ βρὶ τ, αηὰ ποῖ [ἢ6 υηλέοττη, 

19 ἰδαὶ τ ἢ ὑτπὶν ἀπ 168 ; δηἃ τὴ 6 ΘΟ ΒΟ ΠΟ65 
οὗἩ τηϑῃ 816 ποῦ ἴο Ὀ6 ἀθα]ς 1 88 [μ6 τορὶ πι 18] 
ἴαῖϊοῦ ἀθα]β σὶτι βο]άΐοσθ, ΤῊ ἴδοῖ {μαὶ δὴ 
“6 ΑΥΠΊΥ 5 ΒΡΟΚΘη οὗἁ, σοῦ, 10, ὀδῃποῖ ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ 
αἷνο ἐδο ἴοπο ἴο οὔτ υἱεῖν οὗ [π6 ΟΒΌγοΙ οἵ ΟἸ τ βῖ. 
--Ροτα ἀοοιτχίηθ 18 ποὲ κί) δηἃ ὈΟη65, ἤοβὴ διὰ 
βίμονβ, Ὀυΐ δρὶτίῦ, ποῦ ᾿88 δπὰ ὈΥηρ 5 11{6. 
Βαΐῦ ἐῆο59 χῆο ἴθδοῖ ὑποὶν οὐ Ἰδάοτῃ δηα ἢ ο]}- 
π685 8.1}} βοοκ 116 Βοτο ἰΐ οδπποῦ Ὀ6 [Οὐπά. -- 
γον. 9. Του τηαγοδῦ ῬΓΟΡΠΕΒΥ ἴο 1.6 σπἰπα, Ῥγο- 
ν᾽ ἀρ ἑοῦ Ῥχορεβϑίαβὶ ΟἹἿῪ Οοα᾽Β νοτὰ : “" Γι 
βαῖ ἢ [Π6 μογά," δηᾶἃ ποΐ : ΤΏ τηνὲ γὸ ἀο.--- 
γεν. 10. ΕἸΘΗῦΟΣ ϑυρρεδίβ οἵ {18 ““ νΕΓΥ͂ ΒτεΑς 
ΑΥΤΏΥ," {Παῦ, σοηβίβαηρ οἵ ἴποβὲ ἄγαν “ἢ ἔγοστα 
γτεβίογσοα [ϑ9τδεὶ,᾽" 10 ὁ“ “1}} βοῦνὸ [0 [186 βρί τυ] 
οοηααοϑῦ οὗ 4}} [π6 Θ6 116 παίΐοηβ, δπὰ οἰαἸ}ν 
ἴον [6 μαϊηΐπς οὐ οὗ ἴ86 Μοβαιητηθίδβηβ ἴο 
[86 Κιηράομη οὗ (Ἀγ δι."᾿---  4}} (ἢ ϑετίγμζαητο 
ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ ὑπαὶ {Π6 οὨϊάτγοη οὗ [δγδ0], ὁὔσα Ἷο- 
νοχίεϊὶ, Φὶ]} Ὅ6 [1}}} οὗ Ζ68] ἴο δι 7]6οἴ ἴο [86 χσοπι]9 
ΤΌ] οἵ 768508 ΟἸ γὶβὲ δπᾷ Ηϊβ ζτᾶοε ἴο56. δ] 08 
σ οἢ ψ11] ποῖ Ὀ6 οχιϊγραῖθα ἃ8 δη 1 -Ο γι βυίδῃ (}) 
Ὁγ ἀϊνῖηο ποἰῖο6. ΤΊ}ι686 ἀσὺ ὈΟΠ 68, 5{1}} ϑοδτιογνα 
αἱ Ῥγθβθξ ΡΟΩ 86 ΘΙ, 8}8}} Ὀ6 Ομδηρσοὶ ἰηϊο 
ῬΓΘΔ ΓΒ Δη ἃ ΔΡΟΒ[]68," οἷο. (ΘΤΟ 18 1᾽ὺ βαδία ἰΠαὶ 
186 “᾿ΔΓΙΩΥ " Ἠδ8 ἴο ΘΟ πῈ ἴΠ6 π ΌΤΙ 8).---“ ΟἿ 
πορὰβ ὩῸ ῬΟΊΨΟΣ ΟΥ ΔΥΙΩΥ͂ ὙΠΘΩ ἰῃ6ΤῈ 15 ποι ϊηρ ἴο 
βρης τ ἢ δηὰ ΘΟΠΠΌΘΙ, δῃαὰ ΠῸ ΘΏΘΙΟΥ ἴο ΟΥ̓ΘΥ- 
οοἴη6. Βυΐ [18 σομῃγογβίοῃ οὗ {6 ψουὰ π|ο';}}.ὶ 
ἤχει ἐλ κα θ]δοθ ἴῃ {86 Κίηρήοπι οὗ ἴΠ6 Ἰνοτὰ θα, 
Εν. χχ., [16 ἀον]] 5}}4}} Ὀ6 Ὀοππὰ ἰπ ἴδ Ὀοϊξοῃ"- 
1088 Ρἱΐ, εἴς. Τ}6 βριτὶϊ οἵ 6 Ἀηὰ οὗ δι: Ρ}]165- 
τίου 11}, Πούσοσοσ, τηλῖο τοι ἰμνποὶΌ]ο : δηὰ 
[6 Ὀ]οοά οἵ ἴΠ6 Νεν Οονθηδηΐ, ἩΙσἢ ὑμοὶν (δε οσα 
8η61 νὴ Ὀ]Ϊπα ΓΌΤΥ, Μ11}} 80 ᾿ηβρῖτο ἴπθηι, ἴδὲ 
ΠῈῪ πουἹά, ΠΗ ἸΘΟΟΒβΆσΥ, αἀτῖης ὄσοη ἴδε ΟΡ 
ψΒΙΟἢ ΤΠοῖντ βαν] οΌ ἀταὴκ (Μαῖῦ. χχ. 22). ΒΥ 
186 σοῃζοβαίοι οὐ ὑδμδῖγ βἷπ, δθῦουα 411, ν01}} ΠοΥ 
ὍΟΣΚ ἴο ῬΓΟΟΌΓΟ ΘὨΓΓΑΠΟΣ ἴοτ ΗΒ Ὥδῖηθ δηὰ Ηϊ8 
τηγβίοσίοβ ἰηΐο 1ῃ6 τοιηοΐοδί Ἰδη 8, οἷς. ἴῃ {πὶ 
[186 παίῃχαὶ ΔΌΣ Υ, γαττηΐῃ, δηὰ ΔΟΌΥΣΥ οὗ 1818 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΧΥΊΤΠΙ. 

ΠῚ ἍΠ1 6 φχοθθϊηρΥ ὑοῦ], Θβρθοί δ], 
ΟἾΤΟΥΘΓ, ΠΩΣ Ἢ (86 ϑϑριυτῦ οὗ Οαοιὶ, Ζϑοοϊι. ἰχ. 

15, 13, 14."-- Τὴ την δῖ ΒΙΌΪΟ βυθ)]οΐῃ8 ἴο 
ΥΟΓ. 9 584. [Π6 ῬτΑνΘΣ : ““ουϊὰ ὑπαὶ ἐξ τὶ μἰιῦ 4180 
Ὡϊδῶδο οὐν στοαΐ ὑσορμῃδῦ 26 κι8 ΟἸ τίβῃ ἴο ῬΓΟΡἢΘΒΥ͂ 
πῚΊἢ ῬΟΎΘΓ, δὴ ἁ ὈὉγ Ηἰς ἱπύογοδββίοῃ δῃα τη]βδίοῃ 
οοΙΏρο] ἔδ6 ϑρίγὶζ ἴο σοιθ ! ΟἾ, σνῇδῖ ἃ ρτϑαῖ ἈΣΤΩΥ͂ 
ΠῚ [Πϑὴ οοπια ἰογίῃ ἴο ἀο Ὀαί16 δμραϊηβὶ τῃ} 6 
Ὀερϑί δηὰ 116 ΠΟΤ ἴ ἢ 

γεγ. 11 8ϑι. ΤΊ οθα ὈΟΏ685 ὅθ, ὑἐπαῦ ἰ8, δίσηψν, 
84.. δηὰ γεῖ: ““ {18 Ὀτοδά 18 ΤΩ Ὀοάγ,᾽ εἴς., 18 
1.6] ἃ ποέ ἴο 5 ζὨ Υ !---- ἡ ὁ 866 [Πι.6 [00] 8}: 6 85 οὗἉ 
οὔ ἤέβἢ ὙΠΘῺ ψν6 8.6 ργοβϑοὰ ὕγ δ ἰοιϊίο8 ν᾿ ὨΙΟἢ 
ο αυἱΐδ ΠΟΙ ΥΓΑΤΥ 10 ΟὟΤ ΘΧρροΐατἷοπ8; 6 [Π6η 
οἰἴδον οτος 86 αἰνὶπθ Ῥτοπιΐβε8, ΟΣ βοοογά ἴο 
[61 ΒΟΔΙΓΟΘΙΥ ἃ Δ] [αἰτ ἢ" (ΠῦΌ ΤῊ ΒᾺ).--- ΤῈ Ἰδῃ- 
ἔμαβε οἵ ἈΠΌ] ἸοΥ τπρᾶῖκοβ [8:6 ΟΔΙΔΙ ΕΥ̓͂ στοαῖ, δπὰ 

5 ῬΟΥΘΓ ἴο Β6ΙρΡ 11{{]6.--ἼὟ ἐσ. 12 8ᾳ. ““ Βυ δ 
Ὅγεηε [86 στανεβ οὗὨ ἀσβραίγ, δὰ τά κοβ ἴ8ο ᾿ἱρῃῖ οὗ 
ἃ ὈΘΌΟΥ βία [6 ἀτῖβθο ἴο ἐδ ἤουθο οὗ [ϑγαθὶ, ἴο ἡ" Βἰ6}} 
4}1 τἴ86 δἰθοξ Ὀ6ἸοηΩ. ΑΒ ἴδ6 βρίὶ τὶς οἵ 116 19 χίνϑῃ 
ἴο ἴΠ6 ὈΟΠ68 ἴτομ 811] [6 ἔΟῸΓ ΘΟΓΠΘΓΒ οὗ ἴπ6 ψοιὶά, 
80 Ἰηιιδὲ 6 ἴτιιθ ᾿ϑγβϑὶ 88 Ὀ6 Ὀτουραῦ ὑορεῖ μοῦ 
ὉΥ ἴΠ6 δαῆλθ βρί γὶΐ ουἱὐ οἵ {Ππὸ ΤΟῸΤ σΟΥΠΓ8 οὗ ἐπ 
ΜΟΙ ἃ, ΓΟ. Ρίδορβ, ἴο {8 ΠῚ οὗἨ (μ6 ἰδὶῦ, 
δηά [686 οὐΐδίη [Π6 ἱπογἴδποο ἐμαῦ ραᾳ838ο1}} ποῖ 
ΔΔΥ " (ΗΕΙΜ- ΠΟΡΕΜΑΝΝ).--ἤοτ. 14. ΟΠ]Υ Ἰεὶ 

859 

186 }} [8 ἰδ ποῖ ψομάογ} ὉΠ 8ὺ τ᾿ηθὴ ἀοιαδι ποῖ 
τὶ δίαπάϊης 1 188. χὶ. 12 ; Ηοβ. 1. 11 " (ὅΤΑΒΚΕ). 
--ΟΥ̓́9. πιαῦ τηθι τοι οτὸ ὑμ86 ψοοάθη ΔἸ ρμα οί 
οὗ 186 αποϊθηῦ Βΐομβ, 6.0. 6 τΠ68. ᾿ΓΙ ΘΠ ΟΥ 
δΏρτανθα ὍΡΟῚ ΤΠ 1994ᾳ. ““ΤῊαϊ 88 ἃ 
ἴγρα οἵ 9 απίοῃ οὗ 4}} Ὀθ]νθτβ ἰπ 0116 ᾿ν Ο]6 
ΜΌΓΙ, δον δηὰ Οδη 1168, ΤΠ γοῦρἢ ὁπ ἀρὶγὶ ἀπά 
αἰ, ἀμάογ ομθ Ησδβά, Κἰπρ, δι ϑενίοιγ, [86 
Τοιηΐϊδοα Μοβϑίδῃ " (ΤΌδββαν 8). - κ" ΤΏ. {86 
ἱηράοπι οὗ [ϑ5γβδὸὶ νν88 ἴ0 οϑϑ86 ηζίγοϊν, δπ ηοΐ 

ἴο Γἶ86 ὋΡ δραΐῃ ᾿᾿ (ΒΤΑΠΚΕ).--- ΠΗ 18. ἃ τππαγκ 
οἵ 19 ϑριτί" (ΗΕΙΜ- ΠΟΕΕΜΑΝΝ).---  οΥ8. 22, 28. 
ΤῊΘ υπίοῃ ΜΒΐΟΝ ἰ8 ποὺ ΤῊ ΓΟΪΎ Ὁ Ὸ 8010 5 11 ΟΝ) 
Βαπὰ (ἀὔονο 4}1 ἰἱῃ ἃ θοῦ ϊασ ᾽8ῃ4): (1) Τ]ιαῖ 
ΡΠ] Οἢ. 8 μγεοοάεα ὈΥ͂ ϑοραγαύίοῃ ἴγοτῃ ὅθ δίαϊε, 
ἰδ 18. ἃ ῬΌΓΟΙΥ Θοο] οδιαϑίΐοδὶ, ἀπά 6.σ. ποῖ ἃ πη}}}- 
[ΔΙῪ ΟἿ ; (2) ΄ Βοσϑ {πὸ υαπἰ γίηρς Ηοδὰ ἴῃ ὀνοτγ- 
Ὁιΐπρ ἰ8 866. ΘΟΥΟΙ ἸΏΟΤΕ δηαἃ τηογο ἰο Ὀ6 (Ἰιτῖϑῖ, 
δῃᾶ ποὺ μὸ Κίηρ, 85 Ὀΐβιορ οὗ ἐς ΘΟῸΠΕΓΥ ; (8) 
Ὕογο ἴδια θββοη 4} ΓὨλιρ 8: ἴο Ὀ6 αοα᾽8. ρμέορ]ὁ, 
δηὰ ποῦ 80 πιο ἢ ἃ Οοσηδῃ ΒΒ ΔΌΠ 86 ΟΠ ΤΟ. 
-- ΤῊΘ ϑορδγα οι ΔΙῸ86. ἴγομιι 6 ΟΤΒΙΡ οἵ 
4018, δἀπὰ {ῃ6 δαυὶ]γ-τηϊπμ θὰ ΠΘΥΟΓ Δ5Κ δ Γ 
ὉΠ δὰ ρυσίγ οὗ ἀοοί τίς ᾿᾿ (ὈΙΕΡΝΙΟΗ). - ον. 
24, Οοτηρ. οὐ οἷν. χχχὶν.-- -ΤῊ6 τογαὶ ἀοπϊπίος 
οἵ 186 Αποἰπιϊοὰ Οηθ δα ἴπθ δ] ΠἸτηθηΐ οὐ ἀοά 8 
ῬΙΟΓ ΐΒ68, 88 ἴδ ρμ]εῦμο τί ἴῃ Ῥτγοχηΐβα οὔ δἴδι- 

Ὁ5 οὗ [ογχεῖ τἴηαὶ Ὠρθανθῃ 18 ΟἿΤΓ {Δἰ μου ]δπα, ἀπά 
τδδὲ νὰ βου] ἀο] ρα ϊ ἴο Ὀ6 ψῖ ἢ ΟἾ τβ0.---- ““ ΤῊςΘ 
τὰ 848 αἰχγβ βδοπῃ ΗϊτηΒ6] βυσῃ 4 αοὰ ἴῃ 
Ἦ!ϊ8 ρῬϑορΐϑ. 
ἢδνθ δἰγοδαν οἵΐζοῃ δχρουϊθμοοά σοβαγγθοίοη ᾿" 
(θιΚΡΒΙΟΘΗ). 

ὨΪ γ.--- “ΟΥἨὨ {86 Κίημάομι οἵ Ομ σίϑῦ ἘΠ6ΓΘ 8}}4]] 
ῬΘῸ ῃὸ οηῃὰ" (ΞΤΑΒΟΚ).---Ἄ εν. 26 8ᾳ. “6818 18 
ἔπ6 ἴοι ρ]θ οὗ [86 ἀοἀμοδά, ᾿πσουρὴ ὙΒΙΘῊ πὸ 

ἴδ ῬΘΟΡΙ6 τϑηϊαΐη [ὉῸΓ δυὐϑῦ, δῃηά Ϊ οὐίδίϊῃ πρὶ πὸ δδκ᾿᾿ (ΗΕῚΜ- ΗἨΟΕΈΜΑΝΝ).--- Τὴ 
σονθῃδϑηΐ οὗἩ ρϑδθθ, δ δυδγ αβεϊῃρ οογθηδηΐ μὰ ἃ 
ΒΟΙΥ͂ οΘονγεπδηΐ.--Ἴ 8 ον θυ] δῦ ρ; ὈΥ ΘΒΕΟΥ Κίηράοπι 

γεν. 1ὅ 84. “ον οἵϊεῃ ἄἀοϑβ αοά σεροαὺ ΗΪΐβ᾽) οἵ ἴδ Μεββίδῃ (5. οχ. 4), {86 τονε δοη [ῸΣ {1168 
ῬΓΟΙΩΐΒΕ6Β 1 ΠΟΙ͂ ΠΙΔΗΥ͂ 86818 ἀοθ8 Ηδ δρροῃᾷὰ ἴο  ποαίξθῃ. 

4 ΑΟΘΑΛΙΝΒῚ ΟὍα ΑΝ Μάσοα ΒΟΚ ΤῊΣ ΟἸΟΕΝΙΡΙΟΑΤΙ͂ΟΝ ΟΡ ΦΕΗΟΥΑΗ ΙΝΌΤΗΕ ἸΥΌΒΙΌ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥΠΙ. 1, 3. Απὰ (6 νοτὰ οὗ 9 ῃονδῃ σϑιηθ ὕο 126, ΒΥ ]η 9, 

(ΟΗ. ΧΧΧΥΤΙ. ΑΝῸ ΧΧΧΙΧ.). 

0. οὗἉ 128}, 
βδὺ [ΠΥ ἴδοϑ ὑουγα γα 8 [6 καιη:] αορ, οὗ [π6 ἰαπὰ οὗ Μδρορ, 86 ρτίποθ οἵ ἔοβῃ, Μο- 

8 Βῃδο, δῃὰ Ταῦδὶ], δΔηα ῬγΟΡΠΘΒΥ͂ Θοποογπΐηρ μη. Απά βδύ, Τῇ βδ 11} [Π6 Πογὰ 

-.,.Ἁ,᾽, δι ν» 

8 

12 

18 

ψφοδβονδῃ, ΒΘμο]α, 1 ἃπὶ δραϊηβὺ ὑμοθ, αὁρ, ρσῖποθ οὗ Ποβἢ, Μοβῆθοδ, δηᾶ Τυραὶ. 
ΑΠΑ 1 ]οδά {Π66 ὈΔ0Κ, δπὰ ρῖνϑ τηρβ ἴῃ ΤΏ ανν8, δηὰ Ὀγηρ [Π66 ἔοτίμ, ἃπα ὑῃγ 
ὙγΠ0]6 ἈΤΤΩΥ͂, ἤΟΤΒ68 ἀπά τ] ά6Γ8, 81} οὗ ὑἤθτα ρϑγ ΘΟ Ο] Υ οἱοῦ 66, ἃ ΠΌΙΤΩΘΓΟῺΒ 8886 1)- 
ὈΙΆσο, νι ἢ Ἰοηρ᾽ 816] 4 δῃ ἃ βῃοτῦ 8}16]4, 411 Βδῃἀ]πρ' βνοτὰβ : Ῥεχβίδ, Ου βῆ, ἀπά 
Ῥμυῦ τὴ {Πϑτη, 411 οὐ {Ππ τὰ τυ 88 1614 ἀπὰ Ποϊτηοῦ : ΟΟΠΊΟΥ ἀπα 41] ἢ18 βηυδά- 
ΤΟΠΒ ; ἴΠ6 Βοιδβ6 οὗἩ Τορδτιηδῃ, {π9 ΤΑγυ μοδῦ ποσίῃ, δπὰ 8}1 ἢΪ8 Βα Δα ΟΠ 8 ; ΤΠΔΠΥ 
πδίϊομβ τ ἢ [μ66. ΒΒ ρῥχϑραγθὰ δῃηᾷᾶ Πο] ργοραγοὰ ἴον ἐγ 86}, (μου ἀπά 4}} [ἢ 
ΔΒΒΘΙΏ ὈΪΑρ68. ἩΒΙΟἢ 85βϑῖη Ὁ]6 δου πᾶ ὉΠ66, ἀηὰ 6 ἃ συλγα ὑἀπίο ὑπθη. ΑἸοι 
ἸΏΔΠΥ ἀδΥ8 ὕποι ατῦ νἱβιυθα ; δὖ ὕΠ6 ὁπά οὗἩἨ {π6 γϑᾶτγβ ὕποι βῃδ)ῦ οομη8 [0 ἃ ἰαπὰ 
τεοονογεα ἔγοτῃ (Π6 δψογα, ρα μογθα ἔγοΌσα ΤΔΗΥ πα ΟηΒ, ἃΡΟῸΠ {6 τηουπίδ] 8 οὗ 
Ἰβγϑδὶ, το τοῦθ ρογρϑύμα! ν ῸΣ ἀεναϑίδίοι ; δηὰ 1 ψγ88 Ὀγουρηῦ ἴον ἢ ουὐἱ 
Οὗ 116 ΠΑ ΈΟΠΒ, δηα 4}} οἵ ἴπϑιῃ ἀν 6}} βεοισοὶγ. Απα ἵπποι δδοομαθδῦ, 88 8 ἴδτη- 
Ροϑῦ βῃδὶῦ ἔῃοιι οοχηο, Πἶκο ἃ οἰου ἕο οουϑῦ 9 απά 5ῃα]ῦ ὑΐου Ὀ6, ἴμοιι δῃὰ 8]]} 
ΠΥ 8α δ ΟΠ 8, 8 ἸΏΔΩΥ παίίοηβ τ ἢ {Π66. ΤΏΙ βαῖἢ [86 Τιογὰ Ψεμουδῇ : 
ΑΠπα [ἰὕ ὀοτπθβ ὕο ρβϑ88 οἡ ὑμδὺ ἀδΥ, γοσ8. 8118}} δβοθπὰ ἀρὸμπ [ΠΥ ἢ ρασῖ, ἀπκὶ 
ἪΒοὰ ἀονβοδβὺ δὴ 61] ἀθυῖοθ; Απά βαγεβδβῦ, 1 ψ}}} Ἢ ὉΡ ἴο ἃ Ρἰαίῃ σουπίτγ, 1 ψ}} 
ΘΟΠ.Θ ὍΡΟΙ ἔμοβθ ΨΟ 8.6 δὺ σϑϑῦ [4υ1ε1], 0 ἀνγ6 }} ΒΕΟΌΣΘΙΥ, 8}} οὗἨ {μθῖὰ ἀν 6]!- 
ἴῃρ ΉΤΟ Π6ΓΘ 18 ΠῸ νν8]1, δῃὰ (Π6Υ ἤᾶνθ πὸ Ὀδτ8 δῃηὰ ραΐθβ, Τὸ ἰακθ 801] 
81 ὕο 86 126 ὈΥΘΥ, ὕο ἀτδνν Ὀδοὶς ΠΥ Πδπὰ ονοῦ (τθ-) ἱπμδ θα τυ] η8, ἃπὰ ἴο ἃ 
ῬΘΟΡΪΘΟ ρα μογρα ἔγοπι ὑπ μϑδίμθῃ, γγ8ο δοαῦϊγο οδῦθ]θ δηα ροοάβ, ἂν τ νων 
[Π6 πᾶνϑὶ οὔ ὑπὸ οδυίῃ. ὅϑ'ϑῦ8 δπᾶ Ὠοάδῃ, δηα [δ του δηῦβ οὗἩ ΤΆΓΒΠ]Βἢ, δηι]} 
4}1} μ18 [μεγ] γουπρ ἸΙθΏ8, 1711} βᾶῪ ὑο ἴΠ66, Οὐτηοϑὺ ἴμου ὕο ἴα ΒΡ01] 1 ̓ιαβῦ ὑποιιὶ 



ΕΖΕΚΊΕΙ, 

ΔΒΒΘΙΠὈΪ6ἃ [ΠΥ ΔΒΒΘΙ  ὈΪδροδ ὅο 861Ζθ ὈΧΟῪ 1 ἰο ΠΠῸ ΒΗ ΝῸῚ δηὰ ρο]ὰ 1 ἰο ἴδε οϑίι]}θ 
84 ροοίβ 1 ἴο ἴΔ|κ6 στοδῦ 8001] 1--- ΤῊ ΘΓΘΌΓΘ ῬΓΟΡΏΘΒΥ, Βοῃ οἵ 18, 8πα ΒΆΥ ἴο 
αορ : ΤῊ βαι ἢ ὕὉ06 [τὰ Φοπονδῆ, [ἢ ὉΠδὺ ἄγ θη ΜῪ Ρβθορ]β ἴβγϑδοὶ ἀνν9]] 
ΒΘΟΌΓΘΙΥ, 5}|810 Το ποῦ πονν [ἐχρεήθιοο] Ὁ} Απά [χει] [Πα οοτηθδῦ ουῦ οὗ [ὮΥ 
Ὀΐδοθ, ἔγουῃ ὑπὸ ἰαγυμϑϑὺ πογίῃ, ὑπο δα τ δηΥ πδίϊοπϑ τ ὕΠ 66. 411 οὗἨ ἴδ 
ΤΊ ἀϊπρ᾽ ΠΡΟῚ ΠΟΙΗΘΒ, ἃ ργϑϑῦ 4586 1 ὈΪΔρ6 [οοπιπιαιῖιγ}, Δ Πα ἃ ὨΠΠΊΘΓΟΙΒ ΔΙΤΩΥ ; Αμὰ 
δοεβδῦ ὉΡ Ὁροὴ ΜΥ Ρῥθορῖὶο 1βγδϑὶ, 1Κὸ ἃ οἰουἃ ἰο οουϑγ ἴδε Ἰδπά ; ἴῃ 6 επὰ 
οὗ {18 ἀᾺΥ8 1ὕ 58}81} Ὀθ, ἃπὰ [γε] 1 τηδκα ὕπθ6 οὴθ ΡΟ ΜΥ ἰδῃά, ὑμαῦ [18 
Ποδύμθῃ τδὺ πον Μὸ ἤθη 1 βδηοῦ Ὗ ΜΎΥβ6} οἢ ἢ 66 Ὀοίοτγα ὑποὶγ ογϑϑ, Ὁ ὅορ. 
Τῆυδ8 βαϊ ὑῃ6 Ιογὰ Φοῆονδῃ: Ατῦ ὕποὺ 6 οὗ ψγποτη 1 ΒρΡΟΚΘ 1ῃ ἴογπΠΊῸΓ 
ἀδγβ ὉΥ ὕπο παπᾶ οὗ ΜΥ βογνδηΐβ, ἴπ6 Ῥσορποίβ οὐ ἴβγϑδοὶ, γῆο ἱπ ὕποβθ ἀφ γ8 
ῬΓΟΡἨΘΒΙΘα [ῸΓ γϑᾶγβ ὑπαῦ 1 ψου]Ἱὰ Ὀτίηρ ὕῆθθ ὑροὴ ὑπο} Απὰ 1Ὁ ΘΟΠΊ6Β ἴο 
Ῥ858 οἢἡ ὑπδὺ ἀΔΥ, οῃ ὑῃθ ἀδΥ οἵἨ ῃ6 οοπιηρ οὗ αορ ρου ἴΠ6 ᾿ἰαπὰ οὗ [Β8Γδεὶ--- 
ΒΘ ὕθη06 οὗ 1Π6 ]οτὰ Δοπονδ}---ΜΥ ΠΣ 5}}8}} σοηθ ὉρΡ ἴῃ ΜΎ ποβθὲ. Απὰ ἴῃ 
ΜΥ 7θδίουβυ, 'π ὑἢθ το οὔ ΜΥ ψυδίῃ, ἀο 1 βρϑθᾶῖκ, 1 ὕΠ 6 γα 81}4}} ποῦ Ὀ6 οἡ ὑδμιδῦ 
ἀδὺ ἃ στϑαῦ βιιδκίηρ ον {Π6 ἰαπά οὗἉ Ιϑβγβθ] ἢ Αμάὰ {μ6 8868 οὗ [η6 εθᾶ, δηὰ 
[06 [Ὁ] οὗ μοᾶνϑῃ, δῃὰ ὑπ Ὀϑδδβύ οἵ {Π6 8614, δῃὰ δνϑυῪ Ἵογοορίηρ ὑπίησ {μδ 
ὀγθοροῦς ὕροη δθ στουπά, δηἀ ΘΥΘΙῪ τηϑη ὑπαῦ 18 οη {6 ἴλε6 οἵ [16 Θαγἢ 8}}8}} 
ἴτϑ] Ὁ]6 ὈΘίοτο ΜΥ ἴδοθ ; δπὰ {116 τηοχηΐϑὶηβ ἀγὸ ὑἤσονῃ ἀονῃ, δπὰ {86 οἰ 188 
7411, ἀηαἃ ΘΥΟΓΥῪ γγ8}] 5}}8}} [411] ὕο ὑΠ6 θαυ, Απα 1 ς4}} 0ὉΠ6 βυογα Ὁροὴ Ὦ]πὶ δ 
811 ΜΥ τωουηίδιηβ---ϑϑηΐθηοα οὗ ἴῃ 1,ογὰ Φομονδῃ---ἰἢθ βογα οἵ δυθσΥ ΟΠ 
80.411} Ὀ6 ἀρδιηδῦ 818 Ὀγοῦμοσ. Απα 1 ΘδΥΤῪ οἡ ΜῪΥ ρ}]68 ψὶῦ ἢ πὶ 1 ῬΘΒΌΪΘΠΟΘ 
δηῃα ἴῃ Ὀ]οοά ; δηὰ ον ον της νοι Τδὶη δηὰ ἐλπετόηία, ἔγο δῃα ὈΓΙΤηΒ ΟΏΘ, 
Ψ1Π 1 σϑῖη ὍΡοη ᾿ἶπὶ 8ηΠ ἃ ὉΡΟη ἢ]8 βαυδάγοῃδ, δηἃ ὉΡΟΩ ὕΠ6 ΤἸΏΔΩΥ ΠΑΓΟΩΒ ᾿ῃδὲ 
ἅΓ6 ἢ ἢ. Απα] 5ῃον Μυ861} στοῦ, ἀῃὰ βδῃοῦ γ Μυϑο] ἢ, πα τηδκὸ Μυ- 
ἘΝ ἐπῆν Ὀδίοτε [Π6 ΘΥ68 οὗ ΏΔΩΥ ᾿οαῦμθη πδύϊοηβ, δῃὰ ΠΟΥ Κποὸν ὑῃδῦ 1 81ὶ 
6ἤονδιὶι. 

νὰν. 2. δορί: . .. κα. τὴν γὴν τ Μ. Υυ)κᾳ.: ἐόγγατῃ ΑΓ. ρυϊβοίρεια οαρί 8... ὧδ δο. (ΑΠΟΙ͂ΠΕΙ γοδά.: “" ΣᾺ 
νογ. 8... Γν καὶ ἄρχοντα. 

γεσ. 4. Κ. σερισερέψω σε... . 5. συναξω σι. .. ἰνδεδυμένους θωραπας παντας τιλται α. περιπεφαιλαμα κπ. μα χαιραι. 
δὶς. : δὲ εἰγομπαψαπι {6--- 

ει. 8 Αποίδεγ ιοδὰ.: ΠΣ ἢ. 
Ψεν. 7. δορῖ.:. .. κα. ἐση μοι εἰς προφυλανην. Ὑυϊα.: . .. εἰρ ἐπ Ρνυδοοερέμηι. 
Ψεῦ. 8. ἑτοιμασθησετω. .. ἐπὶ τ΄ γην τ. Ἶσρ. 
ον. 11. δορί. ε. .. ἐπὶ γὴν ἀπεριμωένην,--- 

εν. 12... .. τοῦ ἱπσιστρεψαι τὴν χειραν μου. .. πεποιηκότας πφησμέε,-- 

ΜΓ. 18... . «. οἱ μαοροι Ἰαρχηδονιοι . πασαι αἱ κωίαω «ὑτων--- 

ον. 14... ἰξογερθηση;--- 
νεῖ. 16... .. σαντα τ. ἐθνη-- 2}2 16 ὁπ δὰ, οὐ ΤΉΘΥ ᾿τδηδίοτ { το 0] ον γοτθο. ὃ 
Ννεν. 29... σεισμος--- αϊᾳ.: - . . οοπιηιοίίο-- 
Μεγ. 20..... «.. ῥαγησοόντα τ. ὄρη κ. πεσουνται αἱ φαραγγις-- Ναα.: . .. 6 οαὐδρ ξέρα οἷ. 
νοτ. 21. . ἐσ' αὐτὸ σαν φοβον μαιχαιρας--- 
νον. 22. Κι. χρινὼ αὑτον--- 
γοσ. 34. ϑορί,.. . κ᾿. ἐνδοξασθησομα.-- 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΒΚΕΜΑΙΚΒ. ἰαπὰ οἵ Μαρος ;" Ὀπΐ 2 )2 γγις 8. 4 Ὀτιεῖ 6χ- 

γεν. 2. 860 οἢ. νἱ 2 ΜΜδρορ 18 ποῦ τοι 
Οὅδη. ΣΧ. 2 (1 ΟἸγοη. ἱ. δ); μὲ ἰβ ὁπε οἵ {π6 Φαρδοῖ- 
ἰῖεβ. ΤῊ6 αὐίϊοϊο ροϊμπίϊηρσ ἴο ψηδὺ 18 Κπόνῃ, 
δ, 27.) ΒΏΟΝΒ ἴδὶ ἢθ, ΟΥ ταῖμοσ ἴη6 Ῥβορὶθ ἀε- 

οὐρα ὈΥ Ηἷπι, 8 τηϑαηΐ. ΑἸτΈδαυ Φόβορθυ8, ἀπὰ 
οι ύ1688 ἱπ δοοοσάϑηοθ ἢ ΠΘΏΘΓΑΙΥ τοοοϊνοα 
ἘΔαΙοη, τοοορη 868 ἰθ ἰμοῖὰ ἰδ6 δου Δ η8. 
Οοιηρ. Ηᾶν. Ρ. 899 84., δῃὰ αδ]80 ἀεδϑθῃ. 1.62. 
ὙΒεπ γις 18. ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ αἀὐάεὰ, ἰξ 8 ποῦ Πεοθ8- 

ΠΥ, ΠῚ ΗΠ ΖΙΩ, ἴο Βεοῖκ ἴῃ [86 90]]Δ Ὁ16 Ψ΄« ἴτομλ 
6 Οὐρία δηὰ ἴπ6 ϑδῃβοσῖς τμ6 ἰάοα οὗ ἰδηά. 
ἔνθ 1 [86 ὑγδηβ] οι 18 ποῦ ἴο Ὀ6 ““ αορ, Ῥτΐηοο 
οὗ ἴμ6 Ἰαῃά οἵὁ Μασσρ," γεῖ ἰζ ἀοεβ ποΐ ποοὰ ἴο Ὀθ 
[ΓΔ Π8]δῖθα, τῇ ἤδνεγηίοι δηὰ Επνα]ά, 88 ἀθρεῃ- 
ὀεηΐ οἡ ἯΒ ΟἿ: “δρεϊηδί ορ, ἰοναγάβ [}16 

ΡΓΕΒΒΙ0ῃ [ῸΓ: ἐπ οσ φῇ {Π6 Ἰδηά οὗ Μαρορ. Αδ Βο 
18. πη θ αἴθ Υ ὁπ 164 ᾿5 9), ἰδ 1108 οὨ ἴδ δβιιτ- 

ἴμοθ ἴο 866 ἴῃ γ) 186 Κίς οὗ ἴδ Ἰαπὰ οἵ τπς 
ΡθΟΡ]ε οἵ Μαρορ. Α Ἀριθδηΐῥα “ Οορ " ἴδ πατηρά 
1 1 (σοι. ν. 4.---ἰἴ ἀρ ϑδτβ ἰδὲ τὸ ᾶγνε Ὀοίοσο 
8 ΓΑΪΠΟΓ 8ὴ ΟΙἸΠοἶ8] ἰῆδη 8 ῬΟΙΒΟ8] Ὡδῖηθ. αὶ 
σΟΙΡΑΙΓίβο; οὗ [126 σογὰ (ἴῃ [Ὁ]1} 54», κὸ Ἐδ6 

ΑΥ̓ΔΌ. “γαστρ ") νεῖται 2), ““τοοῦ,"" 1ῃ6 ““ἴορ" οὗ 
[6 αἸΐατ, σου]ὰ σοπηΐθηδη6θ ἐμῖ5, ἰἶ 186 ἸαϊίατΣ ἰδ 
ἴο Ὀ6 ἀογγοα ἴσοῃ ΓΙΝ3. ἐξὸν ““ἴο Ὀ68 Βὲρἢ;" Βοῆσδ: 

86 δίῃ, δ} Ὁ] 1τὴ6, ΒΌΡτοηθ. Το Τασγίατίς δὰ 
Τυκίβῃ ““ΚΑκ," ““ΟἤΔΚαη," “ΚΏΔη," Βδ5. Ὅδοσι 
ὑμουρηΐ οὗ (6 ἔγανθὶ]οῦ 68}}8 ἃ Ταγίδτία οἰιϊοῖ οὗ 
[ῃς 181} σοπίθτΥ “ ὅος Κλιδη "). [Οοσο. : ““Θος 
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ἤοηοῖδβ Ὠἷτη ῬΠΟ 868 ἢ1 50} ΠἰκΚὸ {πὸ τοοῖ ἴῃ [86 
κτοἰάεὶ Ὀδοΐποο ἤδάνοῃ δηαᾶ δαί, Ὀδίπτοο αοά 
διὰ τη ᾿᾿ ((ἢ. ΧΧΥΪΙΙ. 14, 16). ΤῆΘ νΕΤῪ Ῥτο- 
ὉΔΌΪΈ (οτιηδιϊοσ οὗ [86 παῖδ ἔθ ““ Μαρορ " 
ΜΟΌ] οοηῆττῃ ἴπο6 ἰπίογρτοίδξοη πὰ ἀογίνι ὁ. 
ὙΠΟ Ὁ ΠῚ] 168, δμοθ 186 πϑίξοηδὶ οδασαοίοσγ 
(ἔος 18 Ῥδορὶθ 8 ἰο Ὀ6 οοποορίνϑὰ οὗ 88. ὁ [Π6 
Οδυσαβυδ, ὙπῸ ἢ} Ηεγοάοϊῃβ 64}}18 ἰῃ6 ρστεδίθαι 
Το δῖ Ταηρὸ οἵ {πὸ οαΥῖῃ), δηὰ δ. Τῃοὶγν 
παϊογε δηὰ γϑϑιάθποο ἰη ἴῃς ἰσἢ που, τηϊσηΐ Ὀ6 
ΥΕΓΥ͂ ΒΪΔΌΪΥ οὐ] μοὶ ἴῃ ὑπ οὔῆοία] πδιπθ οἵ 
1ΠῸῚΡ ἸοθοΣ δὶ σοργεβοηϊαϊῖίνθ. [Ιὰὰ ἴογπιν 1 
ὙουἹὰ Ὅς 85 ἱ{ πὸ βαϊὰ, ἱπδίοδσά οἵ 186 ΟἸὨΐμοβο ] ΡΆ 
ΕἸΏΡΕΓΟΓ : ὑ}6 Ομ οὗ ΟΠ πᾶ. Κδν. χχ. 8 ἴβεβ 
“ΟΡ διὰ Μαρορ᾽ ΠΌΤα ἘΖοκῖοὶ 88 {1110 ἴῸγ 
“Τρ ΠΑΏΟπ8 ΜΟΙ τὸ ἰῃ [ἢ6 Τ0ῸΓ ΟΟΙΠΕΙΒ οἵ 

. Ὡς φασί." ὙΤμαῖ Οορ τεργεϑοηΐθ Μαρὸρ ἰ8 [80 
ἰε86 δυσργίβίηρ, Ὀοοδῦθε ΜαρῸρ Οἢ 8 8Δ6 Γερτῖο- 
ΒΕ [8 ἃ ὙΠ20]6 ΘΟΙΏΡ]6Χ οὗ Ὠδί]0}8 : Μ 
δὰ ΤΡΑ]. ἔογ ἴδ6 ἔννο Ἰαῦοσ ϑ66 οἢ Ἂἢ. χχυύϊϊ. 
18, χχχῖϊ. 26 . 1ῃ6 ΓὈΥΠΠΟΣ Ὀοΐνπ θη {86 ϑοῦχορα οἵ 
ἴης Ῥ)ιλεὶδ δῃὰ Ουσιιβ, Ὀθῖονν ΟΟ]Οἶδ8, [6 Ἰατίοῦ 
οἢ [6 οοβδὲ οἵ ἴπΠ6 Επιχίηθ, νοϑὺ οἵ ΤΊαροζι8. [{ 
8 ἸΟῦ ΘΧΒΔΟΙΥ βαϊά (δὶ “ΠΟΥ ἀποὶν ἴῃ [86 
πο σΒθοιτγποοῦ οἵ Μ " (Και), Ὀπΐ τμδὺ {860 
ΔΙῸ ἴῃ ἃ βίδίε οἵ β8υ)θοϊίοη, 88 ψα58418, ἰο Οορ; 
αὐκὶ (18 Ηεηρείθη ετα, Κὸ να], δηὰ δηοθηῦ 
ἰταπδίδαίοιβ ἂπὰ Ἂχροδίϊοσβ Ὀείοσε ἴδμεπι, δηὰ 
εχμοοθοὰ ὉΥ δ μῬ, ΒΊΟΝ ΤΠΘΥ͂ ΤΘΠΘΘΓ: 

“ὁ ΘὨ υἱοῦ ῥτίηοο" (Κίηρ οὗ Κίῃρ5)---α ΟΟΙΩΙ ΠΔΌΏΟΙ 

Ὑϊο ἢ ποῦυἹὰ 6 4] πα Ὁ]6 (5 ῬΟ ΟἹ Οοἱ 8) 

{ 1ὸ ποῖὸ πιϑδηὴξ ἴο Ὀ6 ἴδε ἰταῃδ]διίοη οἵ γ42, 

ὙΠΘΏΘΘ 6130 1ζ τηῖὶρδὺ Ὀ6 τοροαϊθα πῃαρΡτγονϊαἰοὰ 
ἵπ τοσ. 8: οἷ. χχχὶχ. 1. (1ὺ σαηποὶ Ὀ6 [Υ8}9- 
ἰδϊοὰ ἘΡΡΟΒΠΟΙΑΙ ΤΊ “416 Ῥγίηςο, ἴΠ6 Ποδὰ οὗ 

δηἀ ΤΌΌΡα].᾽") ΒΒυΐ ϑοηθ ὙΠῸ 816 οἵ Μοαδος 
τηἷδ ορὶ πίοη "κων ἸΏΟΤΘ ἴο 18:9 ΠΟΠ- Ο ΟΕ ΓΘΠ(6 
Εἰϑενγμβοτα (πῃ ββετίρίυγο οὐ πὰ Φοθαρῃ8) οὗ 8 
ξΡ!: ΒΟΕΒ ; ΨἘ1]16 οὐ {πὸ ΟΕ βἰ δ, γοίγθηοθ 

ὈΘΘῺ Ιη84Ὧ46 ἰο ἴῃ6 ΒΥΖΑΠΟΠοΒ οὐ [μ6 Τθη ἢ 
ἙΘΩΓΌΓΥ, ῬὴῸ τηϑηἰίοη οἱ Ῥῶς, 8 ὈΑΓΩΓΟΌΒ ῬΘΟΡΪΘ 
δυοῦΐ (ἢ6 ποσί οἵ Ταῦσαβ. Δ Ασδθίδη Ἡτὶῦοῦ 
οἵ [ἢς 581}6 κου τ ρὲρ οὗ ἴμθ Βοδΐδοῃ πδίίοη 
“Ἐϊι6,᾿ οὨ ἰδ6 οἶρα 9.1, (Υ̓ΒΘΙΒοΣ 16 ἰη- 
μου Δηΐδ οἵ "“Καβθ," Κοίδῃη χχν. δ0, δῖὸ ἴο ὃδ 
εἰν, 18. νεΤῪ απθϑίϊοη4 16.) (ἀθϑϑηϊαβ ΟΌΘΘΡΥΘΣ 
παῖ 1ἴ σατὶ ΒΟΔΤΟΘΙΥ ΡΒ ἀουδέζα} ὑῃαὶ (86 ἢγβι 
ἴγδοϑ οὗ {μ6 Ειυιβαίδηδ ἰδ ἤοσο αίνεο, (ὈπΡ. 
Ἡδνεγηῖοῖ, Ρ. 6044. 1 ἴα ουτίουβ μὲ Ηδηρ- 
δ ΘΙ ἐδηποῦ ὉΘΑΓΡ ἴο 866 ἴΠ6 ὁ“ ῬΟΟΙΣ Ἐτιβϑῖ8ῃ 8" 
ἀνά μὰς ἈΤΩΟῺΡ [ἢ ΘὨΘΠἾ68 οἵ [86 Κίηράοιῃ οἵ 

; Ηϊιζὶς Ροϊπᾷβ οιἱἵ (πμὺ 4130 ἰῃ θη. χ. ὕπο Γα 
ὶ5. δι: δ] οἰποά ἴο Μοβηεοἢ δηἀ ΤῸ Α] ἃ ἐμ ἱτὰ παϊίοη, 
Τίγα, Ἡσῃ νοπ ΗδηγποΓ Ὀτίηρβ ἱπΐο σοῃποοίΐοη 
Μ1ΠῚι Εσδὶν, σοη͵εοϊατίηρσ (μον οτἱσίπαὶ δϑοάθ ἴο 
παν ὕθεηῃ οὐ ἴθ Αταχο.0 Τὴ6 Ὡδηθ (2088, 
᾿ΟΓΒΘ) δοθῖη8 ἴο ἱπάϊοαία 8Δῃ ὁατποβίτίβῃ ΒΘΟΡ]ςο, {1 
ἴῃς ϑογτίθηβ, Ὁποῦ πο ἢ παηθ ὑῃ9 Οατγρθοκβ 
ΥΟΙΥ͂ ΘΕ1Ὺ ΓΟ ΠΠΓΕΠΡΒΠΕΙ 811 186 ἡδίίοῃβ οἵ [6 
ποτα ; οἷα ἢν 86. ᾿ἰνΐπρ [ΤΌΤ] Ἰηλτθ᾿ 5 ΤᾺΣ], 
ΠΟΥ ἀσὸ ἀοβογ ρα ()ακ, χίϊ!. ὅ, 6) 838 “" ΠιδΓθ- 
πη] Κορε. Π  Ιἢ [86 παῖς Ἐοχοϊδηὶ (ΒΠΟΧαΑΪδη]), 
ἈΠ οπὶ Βοσπαγὶ σοτῃ Ὀΐποδ, “818 ᾿" ΤΩ68}8 ἴΠ6 δΑ 6 
85 Ἰογβο (ΗΙΤΖΙΟ).---Ἶεσ. 8. ΟὐμΡ. χχνὶ. 8, 
χχν[}θ 22, χχίχ, 8, 10. 

γε. 4. Ἠϊζίρᾳ, ὑταποαΐοθ {86 Ῥ1]6] ᾿ωὐγὶ, 

“ ΔἸΙΌγο, ἢ δὲ 25 186 ἼάτΩ. : “ ἀοοογ," [ΕκπΠ]: 
ἴῃ [Π6 θ6η586 οὗ: ἴο ἃ ἀδηρβθοτοῦβδ πη οσία κίηρ. 
ΗχνβανΝ, : ψὶτ}} ἤογορ, 88. ἃ μι }}}-1ὸδ8 Ἐδαδὲ οαἱ οἵ 
δὶς Ἰαῃὰ, ΔΊΥΑΥ ἴγοτα διἰΐβ [ΌΥΠΠΟΣ μαΐδ, δὰ οἢ ἴο 

40] 

ἴδ6 ψΑΥ οἱ ἀοϑίσιοζίοι..) ΗτΖιο : “Το Βιγ(ίδι 
8 ἴῃ ἴπ6 ουϊϑοῖ Του οὗὨ π8 ἃ νυν] ἃ Ὀεαϑί, νι ἰςὶὶ 
ΓΒ 8. αϑίὰθ ἔγοτῃθ ἴπ6 Ῥϑίἢ, αηὰ πιυδὺ ἢγβί Ὀθ 
Ὀγουρος ὈδΔοΚ." Βαυΐ 2») Ὠιθδη8Β ῬΥΟΡΟΙΥ : ἴο 

σ6196 0Π6 ἴο Τοΐπτη (8 ΓΟρθΑ ρ ἀπα δἰτοησίμεη- 
ἱπρ ΤΌΤΤᾺ), ἃ τηοδηΐηρ τ] οὶ ΗΘη βίο ΠΌΘΟΥ 7051} 
Τοῦ 8 88 {9 5᾽τηρ]οδὺ δῃὰ τηοδὺ παίιταὶ. δ 
ἰπἰεγργοῖβ [Ππ|8: ἰὴ Οο(, [Π6 ὁ] 6 Γ ἘΠ 6 Πιῖθ8 οἵ 
Οοά᾿Β Ῥϑορίβ, Ὡδῃι νυ, ἴῃ ΟΠ δ] ἄθϑ 8, ΓΕΑ ΘΑΓ, 
Ἐον [Π9 δἰ χηϊβοδύίοι οὗ ἴπς ποτὰ δἀορίθά ὃὈν Ὠΐπι 
6 ΔΡΡΘΆΪ8 ἴο νϑὺ, 8 δὰ οἢ. χχχίχ. 27, δῃὰ οοτη- 

ΓΒ ἈΪΜ0Ὸ ΥῸΓ. 12, του κίηρ αὐ ἴῃ 6 δα πη6 {ΠΠ|6, 
ὑπδῖ ἰπ ὑπ6 ἈρΡροδσαποο οἵ Οοζ, νοῦ 17 δῃά οἷ. 
χχχῖχ. 8, [Π6 [Ὁ]ΔΙπιοΐ οἵἁ Θαυ] θοῦ Ῥγομῃθοἶο 8 ἰβ 
τοοομηϊθοὰ ἰὴ ψΒΟὮ Οος 18 ποῦ ΘΧΡΌΓΘΒΒΙΥ Ο0}- 
ἐρας ἘΨΤΗΝ ΤΈΣ ρἰνίηρ οὗὨ βρεοΐ8] τότ θη οθ ἴο 
[88 Ἰάθδῃβ 8 ποῦ ἰῃ δοοογάδῃοθ χὰ ΕΖΟΚΙο] 8 
ΠΙΔΏΠΘΙ (866 Ἰηἰτοά. ἴο οἢ. χχν. -χχχὶϊ., δηα οη 
Οἢ. χχὶ. 28 8ᾳ.)}. Ἰὲ ἰβ δὖ 411} ἐἀνυθηΐβ Ἰῇοσθ οὈν]ουβ, 
Διὰ ρογπιὶΐβ τπ8 ἴο τοῖαϊῃ ἜΧΟΥ [86 ῬΓΟΡΟΓ 
Β' σπἰποδϊου οὗ “540, ἴο δββῃπ)α ἃ τοίεσομοο ἴο 

16 ἱῃγοβα οὗἩ [δε βου ΐδηδ (Β.Ο. 688) το]αϊεαὰ ὉΥ 
Ηατχοαοῖμα (1. 108--6), (6 πον οὗ ἩΠ]ΟὮ ἰη- 
απορὰ ΟΥ̓́ΆΧΑΥΟΒ ἴο ταΐὶϑο ἴ86 βίερε οἵ Νίηρνοίι, 
ΤΊιΐϊβΒ οἴοι, δῃὰ 511}}} Ἰποσο ἐπ ἰμβεῖ Π8ὲὶ ἴῃ6 
ΒΟΥ ἰλη8 ΤΕΓΘ 8 ῬΟΤΘΓΙΙ ΔΥΠῚΥ (48 Ηδτγοάοίιι8 
ΒΑΥΒῚ, ὙὯ16})} Ὁποῦ [86 σοχηπιδηᾶ οἵ {ποῖ Κίησ 
Μαάγαβ ἀοίεαιοα {ῃ9 Μοάοθβ, ψῇο ποτόν ἰοκὶ 
1.6 ἀοπιϊηΐοῃ ΟΥ̓́ΣΣ Αβἷα, οὗ νν ἢ ϊοἢ ἴδιο δγτ ἶαη5 
Ἰοοῖς Ομ ΓΘ Ῥοδβϑοεβδίοῃ, ἤιιθὰ {Ππε86 Ἰδαίου ἴο Ὀδ 
ἃ ΒΟΓΥΙΘΘΔΌ]6 (ΌΤΤΩ [ὉΓ ΟἿΓ ὈΤΟΡΊΘΟΥ. [1ὑ ῬὴΒ ἃ 
Κὶπά οὗὨ ο0]]}5οη οὔ παιοῃβ, 1|κ6 ἴπ6 Ἰδαίου Ῥδυ- 
ὈΑΣΔπ τηΐϊσταῦοημθβ. Τη6 μοϊθηϊὶς οἵ [6] 1ἰΖϑο ἢ 
(οοτρ. β΄ ἰσϑῦβθ οὐ Ζορῃδηΐδἢ) ἀραϊηϑὲ ἴῃ 6 “ϑογ- 
τ δ Προ  οϑὲβ," σοι ΠΟΙ 4180 641}5 πιοβὶ 
Ὁποογίδίη, 18 ψ16}} ἰοιπάἀοὰ 85 τορανβ ΖορΠ ΔΙ Νἢ,, 
δοσοτ δ, δηᾶὰ δα κ κι κ. Βαΐ 1 0Ὁη6 Βοντίδηδ, 
Ὑ ΏΟ86 4 ΘΒ γΔη ὨοΣά68, τ] ΓΟ της δου Τῆτοιιρ} 
τί ἴῃ Β.6. 626, ονοτταη δι εα, πο ΓΒ. 6]0}}- 
ἀεγοὰ ποῖ Ἰαϊὰ ψδϑίθ Ῥαϊεβιΐῃθ, οἷς. (Ὀ ] ΖΒ. ἢ, 
Ἡαδακζξυΐξ, ν». χνὶϊ.), Ὀὰϊ “αὐ ῦγ ψνθηξ ἃ} 

ἴῃ δἰοπρ με οοδδὺ οἵ 1:6 Μιάὶ δτταηθαῃ ἃ8 
ΠΟΥ πὰ οοϊηθ ον 838 (ἊΣ 88 Ἀἢ 8114" (6), αἱ 
ΔΩΥ͂ Ταῖδ Ἰος Ὀδμἰπὰ ἰἢθπὲὶ ῬΓΘ- ΘΙ ΠΘΠΤΪΥ [86 
᾿α μγοβϑίοῃ οὗ 8 ααϊΐα βιιάάθη ({πᾶὺ 8. [80 ΑΡοσδ- 
Ἰγρίϊο ἐδδΐτγο, σοιρ. 1ικ6 χυ]!. 24) δηὰ ὉΠΟΧ- 
Ρθοϊοα ἱγτυριίοη, δπὰ ποῖ [δαί οὗ ἃ ἀεἤηηἱϊο γπὰρ- 
τηορηῦ οὗ αοὐ οἡ ἴϑγαδὶ, κὸ [86 Αββϑυτγίλμβ δηὰ 
ΒΑΡΥ]οΟ ἾΔ}8,--- θη ἰδ βἰΐθποθ οὔ ἴθ «δογοιὶ 
τοοογὰ τοραγαϊηρ [Π18 Ἰητολά οὗ ἴ886 ϑδεγ(μ1α15, 
Μ}0 (δοοογι ἱηρ ἴο Ἡδτγοάοῖϊα8) ἰοῦ ὑποιηβοῖνοϑ Ὀὲ 
ἴυσθὰ αὐ ἴτοῃ Εσγρὶ ὈΥ Ῥβδιηπιοίϊο τι 
ΠΡΟ Ὦ Ιηδ8η8 οὗ ῥγοϑοηΐβ δῃὰ θηίγεαϊίοθ, ἰξ 
ΘΟΙΏΡΤΘΙ ΘΒ 016, [86 αιοδίίοη οὗἨ ἁσψϑγ. 17 τηλάς 
Ἰη 161} 0]6, πὰ [86 ΘΟΙΠΙΡΟ]ΒΟΤΎῪ Ὀτγίηρσίηρ θδὸκ 
ἴῃ ΟἿΣ ψογϑθ ἜΧΡ]αΐποα, ΑΒ ἐἶεν ἰϑαρροαγοά 
Δίου ἹΠεΥ ᾿ιδὰ βῃονγῃ ἐπϑιηβοὶναθ, ἴο ῬΘΟΒ] 8 
ὅτεδῖ βυτρτγίβο, 8ὸ ψου Ἱὰ ὉΠΟΥ͂ 4180 Βδνα γτεῃγδι θὰ 
ουῦ οἵἉ εἰσῃὺ ; Ὀπΐ Φομονδὴ Ὑ11 Ὀτηρ Ποῖ ὍΔῸΚ, 
Δοοογάΐησ ἴο Ηΐδθ ῬΌΓΡΟΒΘ δηὰ ὉΥ Ηἰ8 ροντι, 
οἴδοσν δα 8 ὉΠΟΥ͂ σα η16 ἴδ 6 τϑὲ [ἴτηθ, ἀπά ἴῃ 8 
51}}} αἱ ἴδγθηῦ ΠιδΏΠοΓ οὗ δρρδασίῃσ. Εον ΚΙ] ο- 
[οὐ 8 οὐθογναῖϊίοη ΤΟραΓ πῃ Ππαῦοπ8 Εἰ Ποτίο 
ὉΠΉϊβἴοτίο, ΤΏΟΓΘ ὈΓΟΡΟΥΥ͂ πΑΓ9η8 οὶ γοῖ σΟΠν 
ἱπῖο σοπῃδίἀογαϊΐοη ἴοσ ὑπ Κιηράοιμῃ οἱ αοά, ἰ8 
ΔΡΌ]Ο8ΔὉ]6 ἕο ἐΐα τηαίίοῦ ἢ Βαπᾶ. ΤῈῈ ῬτΟΡΒΘΟΥ 

1ηΐ8, 88 ὙῸ 8}|4}}] 866, [ἃ Ὁ Ὀυγοηὰᾶ {86 ἱπηπιοαϊαϊα 
βίο! Ῥγαβοηῦ δπὰ ἰΐδ πδίζοπϑ ; δηι ἃ στη θ]οχ 

οὗ παϊζομβ οοιηΐῃρ ΤΠ 8 ἔγοσῃ ἴ.6 [ὯΓ ὩοτίΝ, βι16}} 
88 ἴηι: ζΈΠΟΓΙΟ ΠδΙῺ6 ““ ΒΟΥ Ἶ4η8᾿" (ἴοτ : Ὁμπου ]ὑ- 
ψαϊοὰ ὈΑΣΌΑΙΪΔ}8) δυρσρεβίε, αἴδοσς ἔμ δῦονθι ἸΏ θη. 



862 

διαρίοα ἴογ ἰδαὺ μὰ 
Ὦδτο βϑἰὰ ἰῇ ογᾶδῦ ἴο 

αἰϊνὶπο αἰτοοῖοη, 81. 

Ὀτίης 66 Τοσί, 18 δοοοπιηϊθα ζῸΓ 

ἀοῖὰ ἴὴ6 παῖυταὶ ψ}}} οἵ {δ6 
ΤῊ οἷν πὶ 1 ἀΠρον τη Ὁ 

ἴῃ να Ὺ. 10 8. 

γΟϑΡΘΟΙ͂3. 

ἦλτβ (ἴου ψι ἰο ἢ ΘΟΙΏΡ. 
60 Ὼ Ἐ ΑΡΡῚ ἢ 8ῃ 

ΜΘ τρῦῖοβ Όορ, τοατῃ [8 Κ68 Βίτῃ ἔγοτα ἢΐ8 Οὐ 

Ἰλῃα.--- ὈΒ. Ὁ Ὁ). ΟΟΠΏΡ. οἰ. χχυΐ. 14. 

Ηδργο, δὲ 811 δνθηίΐβ, ΒΟσβΘ8 δηὰ χἱᾶθυβ δ. 8 ἀ6- 

οἰάἀοά!]γ ϑογιμίδη ἰγαῖξ, ἴοσ [8:6 ΤΟ ΠΘ88 ἴῃ ΠΟΙΒΘΒ 

Γοπῖοὶ, ΤῊΟΒΕΪΥ εἐαποδίτίδη ὑτὶθε8, ΜᾺ οἵ {8686 
ΔΙΓΔΥ Κπονῃ ἰο Ηετγοἀοῖιβ; Μ}}116 ἢ [86 

ΘΧργοϑϑίοῃ : ἃ11 οὗ ἴδοι ῬΟΣΙΘΟΌΥ οἸοιμοᾶ (866 

οἷ. χχῆϊ, 19), δὴ Αβϑυτίδῃ οἰετηθπῦ ἰ8 ἰπτοἀποεά, 

ἰδ ἐμ ἤρυτο οἵ αορ 8 δῃ]αγμθά.--- 31 δῃΡ 

(ει. χυὶὶ. 17) Τοδιπιθ8 ρΠ Ὁ5, ἴῃ ογάὰοσ ὉΥ ἴδ 

ἀδϑβοτιρίϊοπ οἵ ἰμ6 διπτῃοῦν (θοπιρ. οἷ. χχὶϊ!, 24) 
ἴο βαυρχεβῖ ἀουθῦ]εβ8 086 Ομδϊάθαῃβ. Η]ῦζις 

τἰαὨΠΥ οομβίάθγβ [μ6 ἰαγρθ 88 1618 88 γεβρθούϊηρ 
ΟΝ 8 ΒΙΤΩΥ͂ οἵ ΟΕ. ΄'! δ ἸΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ 

ἰμπίδηῖγγ, Ὀαΐ 1 18 ὈθΓΓΟ ἴο ΒᾺΡ ἃ ἀθϑογὶ ρζϊοΣ 

ΘὨΟΣΔΟΪΙ 8411} δμὰ βΒΌΠΑΙΥ ἰπὰ8 (δδπαπρ 

ΒΟΧΒ, οἷο.), ἴος 186 βου ὑμδηβ ΓΘ ΟὨΙΥ͂ [116 

πυοθὰΒ (305 ΓΝ, ἰἸοοβοὶγ οοτηἰπθα). Το 

ΒΟ ἃ ἀοβοτίριίοη οοττεϑρομπὰ 6]580--- εν, ὅ--- 
Ῥοχαία (οἷν. χχυΐ!. 10), τοργεβθηιηρ ἴλ6 δι Εδϑῦ, 
Οὐδ (οἰ. Χχχ. 4 84.}, ὕΠ6 Τεπιοῖθ βου ἢ, δὰ Ῥδτΐ 

(ἢ. χχχ. ὅ, χχνυ. 10), [86 βουτῃ-ψοβῦ ἢ ἴῃυ8, 

ΘΒρθοία ΠΥ δα ὕμ6 ἤαγίμοσί ποσῖμ 18 ἘΧρυββο] 

αἀάοᾶ ἴῃ σοῦ. 6, αἰϊορείμοῦ (ἸΚὸ ον. χχ. 8) τὰ 

ἰδνη τα ἐν ταῖς φτισσαρσι γωνίαις της γης.---(δῖο1ἃ 

διὰ ΠοΙπιϑὶ, ἃ8 ἴῃ οἷ. χχυὶϊ. 10.}.-- θόλος, θη. 

χ. 2 (1 Οἤτοη. ἱ. δ), {πὸ ΟἸΠΤΔΟΓΔΏ8, ἣ 

τηθηθβοποά Υ Ηοπιον (Οὐνψ68. χὶ. 14 84.), ἀννε]}- 

ἰηᾷ δὖ {16 δπὰ οἵ [6 δαυῦμ δηὰ ΟἸκθαμοδ, Μ᾿ΠΟΤα 

186 ΘηΈΤδη66 ἴο [86 οτος Ἰψου]Ἱὰ ἰ8, ----τυτούομϑα τηοι, 

εὨνϑ]οροὰ ἰῃ οἷοι, ἀδύκηθδβα, δηὰ ηἰρσηῦ, δπὰ 
ΒΘΥ͂ΘΓ ΒΒΟΏΘ ὍΡΟΙ ὉΥ Η6]108 ; αἴξεγιναγάβ ρ]λοθα ὁἢ 
116 ψεβὲ οοδϑδίῖ οὗ ἴον [0Ὰ]}, πρᾶν ΟἸπιδ, δπὰ 
8.1}} Ἰαῦοσ ϑαρροβοὰ ἴο Ὀ6 οὐ ἴπ που ΒΉΟΤΕΒ 
οἵ ἴπα6 Εἰὐχὶπο, 8ο τμαῦ ἰῃ6 δῃΐσαποθ ἱπΐο (ἢ8 

Ῥα]ὺ8 Μιεοῦίβ ν'88 981164 [86 ΟἸτηπιοσῖδῃ ΒΟΒΡΟΓΊΙΒ; 

ΑΥΡΟΣ (18 ΤΠΕΥ ὙΈΓΘ Τοπιονοὰ ἴο {π6 ΒὨΊρώδη 
Μονηϊαίπδ, ἰηἴο {86 ποὶσῃ θοιτοοά οὗ [86 Ηγγρετῖ- 
ὈοΟτΟΔΏ8, 8πὰ ἤη8}}}Υ Ὀεδοδῖμο ἰάομτβοα Ἡ 10} [ἢ6 
Θοταη Οἰπι τὶ δηὰ 86 Οο]δῖς ΟΥτοσγ. “ΤΏε 
οἷά βουπὰ οἵ {μοῖγ πᾶῖὴθ ἱξ 811} στοϊαϊπθά ἴῃ [88 
πο οὗ {μ6 ἱπμδοὶϊδηΐβ οἵ α!εβ, σγῇῆο 048}} 
ΤὨοιηβοῖνθ8 ΟἾΠΙΤῚ ΟΣ ΤΥ, απὰ {ποῦ Ἰδπὰ 
Ογσα ̓̓  (ὈΕΙΙΥΖΒΟΗ). ΑΥ̓͂ ποῦ ἴδ6 πᾶῖῖθ Ὀδ 
ἀογϊγοά ἔγοῃ χερβεεριοι, ΘοΥτεβροπάϊηρ ἴο ὕμε οἰουάγ, 
ὙΪΏΤΤΥ παῦιτο οὗ ὑπ 6 1} ουτίτοτν ἢ πρθπλω ἰῃ- 
ἰοτρτοῖβ χέμμερος ἀχλυς ὁμιχλη.) 866 ὈΌΝΟΚΕΒ, 

(εροῖι. ἃ. Αἰμονεῖι, ἱ, ρ. 189 54.--τ-ὸπ ΠΉΒδϑΣ 55), 
οοπαρ. οἡ οἷ. χἱϊ. 14.---Τ8)6 Βοτθθ οὗἨ Τορϑιτηδὰ 
οἢ. χχυϊὶ. 14), 88 Κποθθὶ {81 Κ8, ἱποϊαϊηρ [86 
Ὠτυρίδηϑ ; 8ὺ 5 ἴῃ86 ΑΥὙΠΙθ 88 51}}} ἴο [818 

ἀλγ 68}} ὉΠποτηβαῖνεβ “ Βοῦδε οἵ Τογρότῃ " (Τοτκο- 
τααἰ581)--- Οὐ ΑΒΒΥΤΙΔῚ ἹπΠΟΠΌΠ 8 ὁ“ ΤΆΓΚΒΘ]ΕΣ," 
ἔγοπι ““ Ταροτηδ." ---ῷ ρἱοϊοτγίαὶ δηὰ τρβῃ;  ϑο Υ 
ΒΡΊ ὈΟ]104] στουρίης οὗ ΠΑ []0}8. 

ΡΟΝ Ὁ ἱπ ἴ.686 
ΘΏ688 18 αὐϊἀθηϊ 

ἔγοτῃ 116 ἤρυγαι᾽!νθ Ἔχ ργεϑβϑῖοι : εἷνο τίηρβ ἴῃ [ὮΥ 

οὮ. χχῖχ. 4), δοτηΐῃρ Ὀ6- 
ΝΠ, πὰ ΘΧρ]διηἱηρ 

βοῖῃ ; δνθὴ ἰο ἐδ Βῃβτη 8168 (Ενγα"ο). ΤῊ ἤοτοθ 

ἘΖΈΚΤΙΕΙ,. 

ἰτἰομοα ἱησοδὰ ἰμΐο Μοάϊα, οἴο., 8 ΘΧΟΘΙΙΘΒΏΥ 
856. Μοτοονοσ, Ὑδμδὶ 18 

γὸ ἀπ Ῥτοιηΐμθποθ ὅο [86 
δῦονθ δἱἱ ἴο ὑμὸ Ἀἰζῆοῦ 

ἱηϊοπτίοι δπὰ ρμυϊάδῃοο: Απὰ αἷνο, οἴο., διὰ 

γεΣ. 7 δπῃουη οδ ἔγοπι ἴθ ἀθόσθα Ομ σΒἷπς 

ὅος ἴμ6 ἀοτηδησ τηϑὰς ὍΡΟΙ πὶ. 131, ἐγ. αὖ. 

Νίρλ. γ»υὸ ἱπιρετγαίίνο, ὙΘΤῪ δπογροίϊο, δὰ ἴδ 

ΙΏΟΓΕ 80 88 ἐπιρετγαί. ᾿Ηφῖ. Ἰ)ΠῚ (ὁ. υἱϊ. 12) 

[Ὁ] οττβ : 6 ᾿ἰταβοὶῦ 15 ἴο Ὀ6 τεδυ, διὰ ἤο πιβῖθ 
ΘΥΟσΥ  ἰπρ τοϑὰν ἴον Ἰοδάϊηῃρ οαΐ ; οἵ, ἴδ6 [οὐ ΕΓ 

τοίδιτίηρ ἴο ΠΡ ἀπὰ 86 ἰαϊῖοτ ἴο ᾿Φ ΟΠ 3), 

τοοδρίτυ]αύοα δηὰ οοπηἱποα ὉΥ͂ Ἰοῦοῦ ὈΠΡ ΤΠ. 

αὐδίταοι ἔου οοπογοῖθ, [δῦ 8, Β68 110 ὕδικθβ ὀαγε 

οἵ ἴμεοιὰ. [ΗΈΝΟΒΤ. : Το ἀγὲ δυ που ὕο Ποτη:ξ 
[867 8. ορεάϊϑηξ ἴο ἴῃ. Ηνκαν. : Απὰ ἴδοι 
αὐ ἃ ἰδ ἴο ἰῃθι, 88 ἰθδάθσ ἀμὰ σοσωτηδῃ6γ-1- 

οἰϊοῖ. ἘΜΜΑΙ : Απὰ ἴδοι βογνοβῦ 88 δῃδῖρτι ἴο 
ἴθ. ΗΙτΖιο (ΒΕΡΤ.) : Αῃᾷ ἴδοιι 8μ810 Ὀ6 ἴο Με 

8 Τόβοσγο, τ πίοι 1 πο] ὰ ἰπ τοδα 688 ἴον [Π6 σοτηΐῃ 

ἀδΥ (νον. 8), οἷα., οὐ : ἐηα βίδῃηά ἴῃου δ ΜῪ ΠῚ 
ΗΔ] ἱτομπῖοδὶ, ἴον ἰδ ψἢ}} Ὀ6 βθϑὴ ἱτητηθα αἰ! Υ͂ πον 

{86 πηαϊζοῦ ταγηθ ουἵ.--- ον. 8. Το πιθ ἤθη 

δπὰ πο ἀϊτγθοϊίοη ἰπ ΜΘ ἢ [ἷθ ΓΟ ρδγδοη διαὶ 
Θαυρημθηῦ 8841] δὶ ῃ]6466. ᾿ὩΝ3  Ὁ᾽Ὧ)2,) σΌΠΙΡ. 

188. χχὶγ. 22, δοοογάϊῃρ ἴο πο ματα }] 6], ἽΡΕΗ 

ΒΘΘΙῺΒ [0 ΒΙ σὩΪΥ : ἴο ““ νἱαὶτ," δηὰ ἐμπαΐ 'π στδῖῃ, 85 
16 ψοτγὰ (δοοοσάϊης ἴο 6] 11280}}} ἀοθΒ ποῖ οὁοεὺτγ 
πὶ ὅμ6 86η86 οἵ ρῥτδοῖουβ νἱδιΐαϊου. Ηϊ σὶρ τύρ]1ε5 
{μα 1Ὁ 18 ποί γοῦ Ππη6 ἴο Βρεδῖ ἴῃ [Π6 σοπποϑοζϊοιι 
Βοχα οἵ 86 ᾿ηβῖιοίίοι. οὗ ΡΠ: Βητηθηῦ, δὰ ἀθηΐο8 
τὺ ἽΡΒ σα ἀσοιϑ. οἵ Ὁ}: 6 Ῥαύϑοη δ β 1168. ἴ0 

Υἱαὶξ ἴῃ ἃ Ὀθιὶ βθῦϑθ. Βυΐῦ [8 δι θίρτιοῦβ ΘΧΡτοΒ- 
ΒΊ0ἢ ΟἾΪΥ͂ Βα Υ 8 δυθὴ ἤδτε (δῦ {π6 ἡυάσπιοης ΡΟ 
ὅος Ὑ1}} Ὀερσίῃ ἴο Ὅ6 ῥγεραγθὰ, ἤθη ἰδ 18. ποῖ 
ἱτητηοαΐαῖα ἱηηοιίοη οἵ ῬαηΙἸϑῃτηδηΐ ; {Π6 84} Υ]ὴς 
του ἢ ἔτοτῃ ἷβ ἰδη, ἴο ψ ῖοἢ Π6 ΜΨ111} Ὀ6 τηονϑὰ, 18 
μἷβ νἸδ᾽ τατοι τοστοα ἴο ἴῃ. [6 σομ που ἤοη---Ἴ ΒΗ 

Θαυϊνα]θηΐ ἴο ΡΣ), γῸῚ. 4. Τα γεάϊοδὶ 

βἰσηϊ δολίου οὗ 86 νοτὰ ἴθ [86 Ηθρτον ἷ85: ἴὸ 
866 Κ Ξξ ἴο δχϑιηΐῃθ, ἴο ἱπδρθοῖ, [ο βύγυου, [τῸΠ] 
ΙΒ Οἢ “ὁ ἴο Υἱδὶν 6 851}ν [0] ον 8 : Πα), Ἀοψενεσ, 
88 ΗΙΤΖΙΟ : “ἴδοι 8.161} τοοοῖνθ ςοῃτηδῃ,᾿᾿ οὐ 
ἃ8 ΗΑΝΕΚΝ. : ““ἴδπου ατί τηΐδβοα,᾽ τ8μᾶῖ 15, δοἢ- 
βἰἀοτοὰ 848 ἃ πδίΐοη ἰδαὶ ᾿δ8 α18δρ δῃὰ 
Ῥοσιϑιιοᾶ ; ““{π6η, μονόνοσ, ἴποὰ Ὀυγβίοβδι (οτἢ 
Ὀποχρεοίεαϊν τ τ 80 το Π6 τπόγο ἔοστα Δ 0}6 
ἴοτοοϑ ἰηΐο ἴδ6 Ἰαπά οὗ Ῥχγοιηΐβο. "ἡ Ηδνοσγι. δοςοῦὶ- 
πᾳ ἴο [18 ἴακοβ ὈΣΠ ΠΥΊΠΝΞ 85 δι Ὁ ἴοαὶ 

ἴο Ὠ)3 Ὠ "9, Ὑ οΓΘδ8 1.6 ἐχρίγϑϊοι οὗ 8 Ἰοῃρ 

Εἶπη6 18 ΘΧΡΙΟΒΒΙΥ Βυρροβοὰ ἴο Ὀ6 ἴπ {ῃ8 ἰϑδὲ {ἴπιο, 
ΠΟ 18 τῆ6 σομδυμαμδίϊοη ποῖ ΟὨΪΥῪ οὗ ἴ8ε κἰηρ- 
ἄομῃ οὗ αοά, ναϊ οὗ ἴ86 νου] σοθεγα νυ. αγα 
81 ΥΘΕΣΒ ἰη οτο δ. ρ6 ΒΤ Οπ οι 8} Υ ; ὑπαὶ ἡ Β οἰι 
τὐ ται ἴῃ ἴηι. βἰπρὶθ ονθηῦ 85 ἸΏ ΟΔΥΒ 18, [0 
ἴμ6. ΑΡοσδΙ  ρῦϊο ἜΥ6, ΜΓ ΒΊΟΒ ΤΒηρῈ8 ον ἴδε 'ΒοΪε, 
186 βιιμτηδίοι ἴον ἐμαὶ Ἡ Β]Οἢ 18 50}}} ουϊϑίβηάληρ, 
δαῦ 18, Β[1}} 1. ΔΙΤΘΘΓΘ, ἴῃ Υ̓ΘΔΙΒῸΣ τη σΈΠΕΓΑΙΪΥ. 
Οἵ τ. ἔαΐυγα ἴῃ ζΘ,6 ΓΑ), δὰ Βθμ66 οὗ δι 1 ἀεἤηϊω 
ΤΠ1Ὼ6, ἐϑεέκα ἷβ ΒΟοοΟΛΔ ΣΙ 8618, ἩΈΚοΣΤ.: 
186 οαἰδβίσορῃα Ὀθ]οηρβ ἰὸ ἃ αι ΠΟῪ ΟΝ ΘΓ οὗ 
τΐηρδ ; Ὀοΐῃ ῬὮΓαΒ68 ἀεποῖθ [δ Δ εβϑίδῃϊο Ἔρος. 
(Βυΐ δ ἴο 118 πὶ ἰοτταϊηυ8), δν. χχ. 7 
Τμδὶ ον ἴΠ6 Ἰαμὰ οοΙηεθ ἴο νἱεῦν 'β ἴ0γ π6 μγ- 
Ροβδ οὗ οϊπἴηρ οἢ ἴο οἢ.. χχχυϊὶ., 88 [9 του Ὠ Δ Στ8 
οὗ [688] ροϊηΐ ἴο οἰ. χχχυὶ. Ὑ᾽ Βαϊ ἴθ βαϊὰ οἵ ἴπ6 
Ἰαπὰ, ΤΩΣ ΦῸ (φατέ. ». Ῥδδ., οοΙΡ. ἜΣΩΣ. 

Υ6Σ. 4), ““Ἰωδάς ἰο σϑίπιστι ἔγοτα ἴδ σποσα,᾽ ἐλιδὶ 
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ἷα, ΑἰΌΕΓ ΔΓ δὰ ταρϑᾶ οὐδοῦ 1 (οἷ. νἱ. δ), ΔΡ}]165 
ἴῃ βυραΐδηοο 0 [Π8 ῬΘΟΡ]6 οἵ ἴῃς Ἰδηά, 88 α͵ϑυ 
'ΤΙΥΞΡΌ (βι. »αδ8.}----ΦΟΙῺΡ. οὗ. χὶ. 17, χχ. 84, 4], 

χχχνυὶ. 24, χχχνὶΐ. 21---δῆονβ, δῃὰ δ861}} τῆοσοὸ 
εἶδαν 2}, 88 οοποϊυδίοῃ. [ΠΏ ΠΤΖΙῸ : [86 ἰαγτιοὰ 

δΙΝΑΥ ἔτοτα ἴδ ΒΆΝ, ηοΐ ἴῃ [86 86η86 οὗ : ἩὙΒΊΘὮ 
485 ἀφπἰδῖθα ἔτοτῃ γγὰγ, Ὀκὶ : ὮΙΘΙ Ἔχρϑοὶβ 0 ΨΔΓ, 

ἴω σδγε θδβ δου γ.} ΚΟΙ] Φοπηθοῖβ ᾿υἽΠ ὃν «|ὰ 

ἐξ). ΟοἸΏΡ. οἰ. χχχνϊ. 22. ΤῊΘ οἱοβοῦ ἀθδβίρτια- 

(οη οὗ Τῃοῖη 48 Ῥϑγρϑίμν, ἰπδὶ 18, οοπ πυΐην 
ω Ἰοης πιο ἴοσ ἀοναδίδιίοῃ (6). ν. ]4), σγαῖμοῦ 
ςσοῃ Ὠοοῖβ [86 τη. Δ] Π8 οὗ [8γ86] τ 0.0 Ῥ6ΟΡ]6 
διββοι Ὁ]οὰ Ὁροὺ ὑμότη, ἯῈῸ μοββθεθ δπὰ ἱπμδϊ 
16. Τῆὸ τϊηθ Τοίογγοα ἴο ἀὐγίηρ  Βῖο ἢ ΤΠ6Ὺ 
ὍὋσότο ἰαϊὰ τψαδῖο 18. ἴο Ὀ6 ΟΟὨΒΙ ἰοΓρά 88 Ῥτγον οῦβ ἴο 
δὲ νὰ8 ῬΓΟρ ἐδ α ἴῃ οἢ. ΧΧΧΥ͂Σ. ΧΧΧΨΥ͂ΙΙ, ; ΠΊΟΙΘ- 
οὐογ, ἐδθ ῬὮΏΓΑΒΘ : ἔΥΌΣΩ ΤΏΔΕ ΠΘΕΟΏΒ, (068 ποὶ 
ὨΘΟΟΒΒΔΙΠΥ ρῥοΐϊπῦ Ὀογοπὰ [Π6 Βαυγ]ομίδῃ 6Χ1]6, 
ΔἸ οῦσἢ [6 ϑρ γί [8] 8θη86 : ἰῃδὺ “16 ὅοη οἵ 
Οοὰ καΐμοτβ, ῥὑγούθοϊβ, δὰ Ὁρμοὶά8 ἔου Η 561 
ὍΣ ο]οοῦ σΠπυτοῦ, οἴς., οὐδ οἵ ἴῃ6 ψῃο]6 δυχιλῃ 

Τδοδ,᾿᾿ ΤΟΘΟΪΥ γοβυ δ ἴσοι ἰζ. ΟὐρΡ. οἢ ΠΏ, 

“ἢ. χχτίϊ. 26, χχχῖν. 25, 27.--- ον. 9. ΠΟ), ποὶ 
τοῖς 

ἃ ΤΏΘΓΟ ὍΟΣ τιλίαγὶδ (184. νΥἱδ. 1; οοωρ. Εδν. χχ, 
9), Ὀαϊ οο]ουτοα ὉΥ αἰ γ 5 ἢ ΘΟ. βρη δοβ “δ ῦ- 

γοσβίοῃ,᾿"᾿ ἀδβίγιοιίοη, 88 Μ6Ὶ1 [86 δίδίε (τγαβῖρ, 
ἀεϑοϊδίίοη), 88 ἴῃ οδϑοὸ ὙΠ ο ργοάμοοθ ἰΐ; 
ΒΊΟΓΙΩ, 88 ἰῦ ΠΙΆΥ 8180 ἀθηοΐε ἴδθ τηοϊηθηὺ οὗ 
ἀοναπίαιίοη, ἰμ6 οταβϑὶ (με), ΠΝ ΟΣ, ““ὕο Θομθ 

διπαβῆϊηρ ἀονη᾽"). Τὸ οοπιξηυδίίοι οἵ [Π6 Θ0π)- 
Ῥδσίβδοι ὉΥ Ὁ}. (οἢ. χχχ. 18) πιδῖκθβ [π6 ὑγϑῃβ]α- 

ἤθη ψίνθῃ ἴοο Οὐνίοιιβ ἴοτ 18 ποοαΐϊῃρ ἴο Ὀδ 
ἰμϊεγργοῖοά, νὰ ἩδηρβίεπΌοΩ, “Ἰ|Κα τυΐῃ." 
(““ ου ἰ8β, 88 ἰζὺ ψοσθ, ἀδϑβοϊίΐζοῃ ἱποδγμδῖο. 
[“ὙῊΏΘ οανδῖσυ οὗ 116 Ταη)οιι ἔγθα ἈΠ ΕῪ σοπβἰδιθα 
οἵ το οὐ τες υπάτοά {Πουβαηικ τηθῃ, ἔογιιϊ 80]. 
ὈΥ ἴ86 τηδίοῃ]οεβ ἀεχίογιγ ψΠῺ ΜΈ ἴ86Ὺ 

τοῖν ὈΟ8 δῃὰ {πεὶγ ᾿ογϑοθ, ΟΥ̓ {Ποὲγ 
ΒΑΓΟΥ͂ ρματίθ ποθ ἴῃ Βαρμροιίίης ἴ᾽.)}6 ἱπο]θιμ ΠΟΥ οὗ 
186 πορίδμον : ἀπο θοϊζοα ὈΥ οττεηῖδβ οὐ ὈΥ͂ ῥγϑοὶ- 
Ῥίοεβ, ὈῪ ἴΠ6 ἀθαρεϑί Υγοσβ Οὐ ΕΥ̓͂ ὕ86 τηοδΐ ἸΟΙῸΥ͂ 
τοου ἢἴ81η8, {86} Βργοδα ὑϊοσηβοῖ γε 8 ΟΥ̓ΘῚ ἴ}10 ἴδοα οὗ 
ἘΠ ΘΟ ΠΌΥ, ἀπὰ ονεσί σον 81} ψ ὴ0 ορροϑοὰ {λοῃ." 
- ΟἸΒΒΟΝ.) --- Βυῦ τδῖ, ποὐπὶπδίδπάϊηρ 818, 
ΟὨ]Υ ἴδ “ΟΥ̓́Θ ᾿ ἰδ Βο]ὰ ὮΡ ἴἰο Υἱόν, 1 πιϊα 
δδϑθη 14}}γ [Π6 6]} βρη ἤοιηοα οὗ [Πἷ8 Ἔχροάϊτίοι ; 
ἦϊ 5 ἴῃ ἴΠ6 ὅχοί ἰπϑίδῃοθ πη γεὶ ν᾽ ἐΠρεαϊθῃϊηρ. 

γος. 10 ἐοπ Βιείον, σου ἢ τμθ8η85 οἵ δ8766- 
ἔνε ποτα γ, ἴδ 6 γΟργοθοητοη σίνϑῃ ὑΠπθοογδιϊ- 
ΟΠ ἴῃ ὑσὶ ῃοῖρ]9 ἔγοια [86 αἀἰνίηθ ρυγροθο ἰῃ συγ. 
4. ἔον δ᾽ πουρσῇ ἃ ποδῖ ποὺ ΟὨΪΥ 80 ΠΕΪΉΘΓΟΊΒ, 
Ὀαὶΐ 4180 δοὸ ἰυσ] τοῦ, τ]ὰ, ἀπαὰ ἀἰϑογάο ] Υ, 8 6 
τοσηρίδίίοι, γεῖ αορ ἴοο 18 ἴω πῃ ἴδ ροπί[ου 
10 ἴ ἴο ἴλ8 ΡΘΟΡ]6 δηὰ Ἰδῃὰ οἵ μβϑβοθ οὔ ἴϊ6 
ἸΠΟἴΑ1η8 οὗ ἰβγϑαὶ, ἴὸ ϑεῖ]ε ἀοσσῃ ἴῃ πὶ μοδοα 
ἢ 18 πδίϊουβ δὰ μδαγοϊραΐο ἰῃ ϊ, 8 088 8β6]- 
Ὑδὶΐοι ἴτοπι ἴ6 76:)ἷ]2ΒλῈ 18 Βῃποιποοά ἴὸ 41} [Π6 
ποι], ὄν ἰο 118 γοτηοΐοϑξ ΘΟΥΠΟΓΒ δη ὁμὰβ. 1, 
τβογεΐογθ, Οὐρ᾽ 5 ἐπι ρούμοϑὶτΥ δηὰ ὈΓΡΘΠΟΥ ἴο ἀθρδτὶ 
ἔτοπι ἢἷβ δθοθβ 15 ποῖ ἵπθποθ οχρ δηθὰ, ἴπ6 
επί πὰ ἐπα ἱπουρῇη δ οὗἨ ἰδ βοασί γγο ν}}}} ἤανο ἴο 
βδιῦτης ἰῃ δα αἰϊίοη (εν. χχ, 7 84.) ὁ σατανας δῃηἃ 
Ὠΐδ σλανησαι τα ἰδνη, διὰ ἴο σομῃοοῖνα οἵ (Π6 γο]αἰίοη 
ἴο Υ6Γ. 4 48 οὗ [δῖ οὗ 1 ΟἾγχοπ. χχί. 1 ἴο 2 ὅδ. 
Χχίντ. 1, πὰ ψθηογα ΠΥ ἰ0 ἀΐγεσὺ ΟἿΣ Υἱοῦ ἴο ἴδε 
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τ Υ]Ἱὰ οὗἁ παίϊομβ, τσ ἢ ἢ88 τουπαϊ πο ἀπτοσορξνο, 
οὐ δίδηάϊηρ [μα΄ [86 ρο8Ρ61] [88 ὈΘΘῺ Ῥγθδοποα 
ἷῃ ὕπο Ὑ80]6 νου])ὰ σασῃ τῷ κεσω. Οἡ [δΠ6 6χ- 

ῬΓοβϑίου : οἱ ἐμοὶ δ , σομιρΡ. οἷ, χχῖχ. 21.--ἶου» 

11] παἰταῦοθ ΣᾺ ἴῃ τοῦ. 9. --ὈΣ 2 81 ποῦ: 

“Δ σα, " Ὀαΐ (48 δηὰ δαγοδὲ, νϑσ. 11, ᾿Ἰτατηθά αἴθ}γ 
ἄξοτας ἰῃ ἴδ ᾶγϑϊ ἱηδῦδησθ: ΜΟΡδβ, τ ΠΙΟὮ δϑοθηὰ 
ὌΡΟΣ ἴδπ6 Πραγί, δἴγοσ 10 ψϑγὸ ὑβοιριδ ἴῃ {}16 
Βοδγὶ (πὰ 80 Ῥγοοεθά ουῦ οἵ ὅπ πεατί, Μαὶς νἱΐ. 
21). ΨΠ, ἴο δε 16 δοιῃοι ἱηρ ἐπ ΡΥ, ἴ0 οοη- 

αοἶνα ἰῃ ἐδουσαΐξ, ἴο ἀδνΐβα, βϑρθοΐ! ἴῃ 8 Ὀαὰ 
8686, ἀφῃοῦεβ {86 ἱππναγὰ ὑσοόσοδδ ἩΪΘἢ Ῥτθοθ θυ 
δη ἃ δοοοιτῃρδῃΐθδ.--- ον. 11. Το 601} ΡΌΓΡΟΘΕ 15 
Ὅ76]1] ΘΠδσδοίθσζϑὰ ὈΥ͂ [}16 σοῃίτγαδβι ὕο Πὰς γν. 

δ» Ϊαΐη ὁστ Π ΣΎ, τ Ὁ1Οἢ ἣδ5 πὸ τηουπίαϊη [ΟΓΈΓΘΒ568, 
ὯΟ Ὑ81164 οὐ [168 ; ὙΒΘΥΘΌΥ 8 ἱητοη θά, ηοἷ 80 τ 6}: 
ὙΌΙΟΝ 1168 ΟΡΘῚ ΟΠ 8]] βἰάοβ (Η1ΤΖΙ6), 88: ψΐο 
ΟἸἘΓΒ η0 ἰησαπεϊνα [ῸΓ σοματιθϑῦ ; σοι. ἔδίδ. ἰχ. 19; 
Ζϑοΐ. 1). 4. [Ιῃ δοοοσάδῃοο ψἱτἢ τ᾿ 15, ΠΕ )ν} 3. ἰῃ 

Οἢ. χχχυΐ. 8, 8 ἴο Ὁθ υπαοιϑίοηα οὗ ἃ Ὠἰσἢ βδθοῦγθ 
Ῥοαϊτίοη. ΤῸ 8016 ἀοϑοσί ρίοη, δηὰ ρμαγυ!ου Δ Γ}Ὺ 
Βα [0] ονβ, 8 8η ἰᾶγ], νοι, σαῖμοῦ ἴδαι 
ὨΔΑΓΓΘΙ ὉΓ ἘΡΡΊΒΕ τ ΝΣ δ88 8 50 1ὴ 0 0]16 ΟἸΑΓΑΟΙΘΓ, 
δηὰ ἰβ ΘΒΡΘΟΙΔ ἢ Ὺ ἀσβίρστιοὰ ὑο Ὀτίηρ οὐ τ!θ μπᾶ 
οὗ ἄορ ἰὨγουρὰ ἷ8 ἀθνίθθ ἀραϊηδὶ δυο ἢ} Ῥεδοο οἱ 
αοά. Οομρ. ἱπ δὰάϊοη, πάρ. χνιϊ. 7; ὅ6Γ, 
ΧἸῖχ, 81 ; ΜΙοδὴ ν. 10 ϑᾶ. 

γεν. 12. ΑΒ β0ο δὴ δἰίδοϊς 18 δὴ ονἕὶ! ἀϑυΐοθ, 
80 480 8 [86 ἰηΐοῃ οι οὗ ρἰυπάοτίης. [Ηδηρβῖ. 
ΤῊ Κ6 8 “1η9 ΘΟ ΠΥ οὗ Οοὰ ἴο Ὀ6 ἀορίοἴδα 1 
ἐΐϊ8 ταῦ οὗ ΘαΓΓ ΒΥ ἀδίθηοθ ΟΣ ἐπὶ ἦι 818 118 
αἰβαἀνδηίαρε αραϊηδὲ [Π6 νου], ψ ἢ 16 αοα ἢδ8 
Γοϑογσυοὰ ἰο ἩΣη)86)7 ἴο Ὀ6 118 ἀοίδῃοο. ̓  [1ὺ 18 ποῖ, 
ον νοῦ, “016 ροτοορύοη οἵ {18 ἀδἔθμοο] 688 βύμϊθ 
ὙΠΟ Ὦ ῬΓοϑθηϊδ [86 ΟΟΟΑΒΙΟἢ ἴογ [ἢ πάει δκίηνς 
οὗἨ [86 ΘΩΘΙΩΥ͂ ;᾿ [δ΄ὶ8 Ῥτοσθθῖβ σαῖμοσ ἤομὰ ὑπὸ 
ἩΒΏΤΟΗ 86]{-8ι|. 1606} ΟΥ̓ Οἵ ΔΑΓ] ΡΟΥΘΥ δὰ ταὶ ἢ. 

ὙῸ ογτῦ, ἃ [γοϑᾺ ἱῃδίδηςθ οὗ δὶ ἴ6 μοδίμεη 

δὰ ἀοπο Ὀοΐογο, σοπηθοὶβδ ἰἴβο ἢ τὰ (6 “δηιϊ 
Βαγοδῦ"" ἴῃ γγγ. 11. [Ι͂ἢ ΩΡ (8.86 6ΕΒ. εχ.) 

Πογθ, ψὮ116 ἴῃ οΟἾΠΘΓ [16 8θη86 οὗ ἴῃ6 
ποσὰ 18 οἴδμογν θο ἀεβηοὰ (6. χχχὶ. 18, χχχνὶ. 
6, χχχὶν. 28), [8 ροββοβδβίοῃ οἵ ἤόοκβ Ὦγ [16 ρα τ]- 
ΔΙῸΒΒ ἱβ γείοστϑὰ ἴο, δῃὰ [Π6 β μοσ τα Ὁ 18 ἴο 

δὲ ἀεοβηθρὰ ἴπ δοοοσάδιιοο {Βουο ἢ ; οοταρ. ΟἹ 
γῸΣ. 18. ““ὙΕΟΥῪ Ὀδαυ Γ]]Υ ἀοοβ [6 Ατοθαὶο ἐχ- 
Ῥγαϑϑίοη ἀθ᾽πεαῖθ μι 6 σϑυῖναὶ οὐ {116 ραύγίδγο μα] 
βίαϊο, ἴθ τϑϑοι Ὀΐδηοθ ΜὨϊοῖ ἴΠ6 ΓΌΣΤΟ ὈΘΆΓΒ 
ἴο 186 ραβδὶ" (ΗΧΥξεν.). [(Η]:τΖιο : “δἰϊεπαϊην 
ἴο Ρτοάυοῦλνθ ἸΑΌΟΌΣ ἀῃὰ ΟοΟΙηπηοσοθ." ΕΝΑΙ : 
“80 ἰαπὰ δπὰ ροοάβ.᾽ ΒΟ ἰτϑηβὶδ- 
[ἴοπβ ΟὈ] τοτγαῖδ [}16 1 Ὑ]1}16 μα γαοῖδν οἵ ἴπι6 ἀ68ο11}}- 
[05.}]8 ΑΒ8 ἬΞΏ δὴ ὃθ δαϊὰ οἵ ΔΩΥ διοὶριιῖ, 

ὑατνοᾶ οἰεναϊίοη (Μουπὶ ΤΟΙΣ 1), 80 1 ΒΟΓΟ δβἰζ- 
εἰῆοβ {86 8816 88 τὸ σλαφος της γης (ἔσν. χχ. 9), 
1116 ΒΥΤΊ ὈΟ] 1041 οἰοναϊθα ρΡ]δύδαι οὗ πὸ ΘαΥΙ ἢ, 1} 
δσοπ τ ἰβιϊποϊζοη ἴο [δ 6 ἕο ῸΪΣ ΘΟΙΏΘΙΒ Οὗ [86 φατίῇ, --- 
8 νοι οη ὕΠπ|8 οἵἁ ΡῬΤΟΙΆ ΘΗ Ὁ ΘΘὨ ΓΑΙ (806 ΗἰἰΖὶ “) 
- 1δὸ Εἱρῃ]δηδβ οἵ ἴμ6 ϑρ γὶϊ," 29 δ ρθ ΧΡ θβδος 
ῖ-.- Οὐομρ. οἱ εἷι. γν. ὅ. “ΤΙ ἀοδίσπδίίοη 
ΔΡΡΙΐθΘ8 80 τηοἢ 16 ἸΏΟΓΘ Οἴοθ6}]γ, Ὀδοαυϑὸ [ἢ6 
Ἰαπὰ 1{86] 1168 Ὠἷσιι, δπὰ, 5]ορίπρ ὈοΐῺ ἴο ἴΠπ|6 ἐδϑδί 
δηἀ 186 νοϑῖ, ἜΧΡΟΒΟ8 ἃ πᾶνοὶ ἴο νον " (Η17Ζ10). 
᾿Ἰοταρὶ ̓Β ροθοθ Ὡ] 0688 ἀπα βἰρηϊβοληςο---ἰη6 δγμε] 
οὗ 186 ΤἸβΒΙτθας ἐπ ΟἸσίβυ---ασὸ τοοδΐ ἴο ὉΘ 



864 ΕΖΈΚΤΕΙ, 

τΟα ἢ ΠΑΡ Ο ΥΜΕΣ ἴο ἴδια τοϑί]6858 δηῃὰ [6 δβϑθῃ τ }}Ὁ 
τηοδ, ὧο ἴδ 6 τϑρδοίοιυβ, πιαίθσί δ! δῖος αἰδροβιτἰοη 

οἵ 86 ΟὨνίβυ]οβα Βεδίμθη που, ὀρ δπὰ ἿΞ3 

δον Ὑ8αὶ δοπμθ Ὁ 
ΡΘΟΡΪ6. Ηδνοτχηοὶς τσ ΔΕῪ τειηδῦῖκβ ὑπαὶ “ἦ [ἢ ἰη- 
ναΓα βἰρηΐβοδπος " οὗ [δε σομ Ηϊοῦ ἰβ τηθβπηὶ ἴο Ὀ6 
Ροτίγαγεα. ““ἼῊ6 Βοδίμθῃ ῬΟΥΤΘΥ ἢ88 δβθθῃ δἰ θὰ 
ιν ἴοσοθδ, δϑ 1 δου ἴο βρη νἱτ οὔθ οὗὨ τδθ 
μιοαϊοδὶ του ]Ἱά-Κιπράοιῃηβ. Αοοογάϊΐηρ ἴο τηρῖθ 
Ἰναπηαι ΟΡ  ΐοη, δηα ἴῃ νἱεῖν οἵ διιοὶ αἀἰβρα γι οὗ 
οαὐνανὰ μόνου, ἴπ6 Θ᾽]] ΔΡῥΘΔΥΒ Β6ΓΘ ἴο τρϑγοῖ ὕἴο 
εογίδίη νἹοΐοτγ." Οὐχ 6 ποῦ 4180 ἤο 6 80]6 
ἴο ἐπίοσ ἔγοσα ὅπ ταργοβοηἑαϊζίου ρίνοη, [μαὺ ἴὴ 
ΘΟΙΝΤΩΠΙΥ οὗ Οαοἀ Ὧδ8 δ [86 πη6 οθαϑοᾶ ἴο 
ΔΡΡεέαΓ ἴῃ “ἀοτηΐπδηῦ ΠΌΤΟΝ 68," δηα ἢ89 880 
ἀϊθροηδοὰ πὶ [16 ἐὸν ρον οἵ [86 ἴθι ροΓΆ] δι 
ἴῃ ἴ)6 ΜΑΥ οὗ δβίαϊθ οὔυγομοβ.) [[Κ0 Ἰοοὶζ8 ἢθΓὸ 
ᾳυϊῦα 11 «ὁ μικρὸν ποιβνιον, [16 ΧΙ]. 832, ἸῬΙΟἢ 
᾿ΟΒ88685868 ἘΡΠΙΩ6 Ἔχοορὺ ἴδπθ εὐδοκησιν οὗ [ἢ8 
δαῖμον δηὰ 16 δουνα, τὴν βασιλείαν. Ηδνογηΐϊοὶ 

πιΘης0η8 ἴῃ (8 οοπῃοοίίοι) {86 “γὰρ ἀοβιϊ πδίϊοῃ 
οἵ [πὸ ὉΠΘΟΟΤΆΟΥ, 88 ἰδ ἰ8 ΔΙΓΔΑΥ δοῖ Ὀθίογα 1.8 ἴῃ 
[6 αν," δηὰ θη δάάβ : “" ἰβτϑοὶ γῶβϑ ἠοῖ ἰῃ- 
ἴοπάοα ἴο βίδπα ουὔῦῇῖ διηομρ Οἴμδτ ὩΔΙΣΟΠΒ 88 ἃ 
ῬΟΙ Ὀ 4]Υ στοαῦ ῬΘΟρ]ο ἰπ [6 ουὐναγα Β6}868 ; 18 
ἩΘΑΡΟΏΒ δΔηἃ ΒΟΙΙΟΌΓ ὝΕΓΟ, ἰπ αἰγοοῦ οομταϑὶ ἴο 
ἴδ6 Ῥον ΙΒ οὗ (818 νοῦ], ἴο Ὀοϊοηρ ἴο δὴ ἱποοηι- 
ῬΘΙΔΌΪΥ ΕΙΡΠΟΥ Βριογθ." Ηδ ΠΟΡνΘΓΌΝ6]688 γα Ϊκ6 8 
“16 ὉΠΘΟΟΙΒΟΥ͂ 00 8ὴ οΟὐ͵εοῖ οἵ 4] γοτηθιΐ ἴῸσ 
σονοίοιβηθ88 δῃηὰ Ῥ]υηά6ν,᾽᾽ ἰῃ ἐπὶ 6 τηδὶζθβ 
“16 ποῖν πδίϊοῃ Τἱοἢ ἴῃ Ποοῖτ8. δημ ροββ6ββί 0}8,᾽} 
ΔΒ ἈΙΤΟΔΑΥ ἴῃ ΟΠ 414 98 ἀπ ὑπότὰ ἀοθ8,---8ὴ ἰά68, 
ποννονοῦ, ΜΘ. ἴμ6 ἰοχὺ ἀο68 ποὺ ὀχργεββ, δπὰ 
ὙΠ ΟΝ 18 ποὶ οοπίαϊποὰ ἰῃ ΛΠ. [ἢ (πα ὁ850 956 

οοὐἹὰ ποῖ Ὀπὺΐ ομοοθο ἴο ΠΘῸΡ ἴῃ Υογ. 18 {πὸ 
4 Β᾽ ΠΉῖ]1αν ᾿πίογοϑί οὗ ἀναυίοθ, ̓" [6 ““ μαγιοἱραίϊίοη 
ἷιι ΤΟΥ͂ οὐδ᾽ 806 ἢ ἃ το ἱηρ ἐχρεάϊίοη ; " ἀραϊπδὶ 
ΒΟ. ΗΙΤΖΙΟ  ““Ὀυΐ ὙὮΥ δγὸ ἰτβάοτβ πδιηρά, 
ἈΠᾺ ποῖ ΓΑΓΏΘΥ ΔΙῸ -Θῃηϑιηΐοδ, [ἴκὸ Ἑάομι δπὰ 
Μοβδὺ 3" ββῆθδα : 860 οἢ. χχνὶϊ. 22, 238. θοάδῃ: 
(ἢ, χχυϊ]ϊ. 15, 20. ΤῊΘ τϑσοΒδηῖδ οὗ ΤΑσβ δ : 
(ἢ. χχνὶϊ. 21, 86, 12, 26. ΕἾτϑὶ οἵ 8}1, ἰγαβῆς 
ὙΔΙΟἢ ΟΥΟΒΒ68 868 δηὰ ἰδηὰ Ῥγοβοηΐβ ἃ σοῃύγαβί 
ἴο [ῃ6 ϑοιιἸοὰ βγϑίθπι δῃὰ ροϑϑοοία] ρῥτοσθάιτζο, 
νεῖβ. 11, 12. Το [Ὀγίδονῦ, [μοθο παιμθὰ ὈΥ͂ 

ΤΙΘΔῺ8Β οὗ ἴ[Π6 οἸδιιδο : ΠΥ ΈΞ Ὁ] (Ηἰζὶρ : "10," 

ἴ86 Ἰαηὰ οἵ ΤΑΙΒΕ 8} 5, “ΔΒ οτἴ68 :᾽ ΚΕΙ͂, : 
“16 τβρϑοΐουδ ΤΌΙΟΓΕ οὔ ὁἨ {680 ὀοτῃτηθγοὶδὶ 
ΠΔΌΪΟΏ8 ;" ΟἼἸΟΤΙῦΒ : “868. ρἰγαΐεβ ᾽)), ---σοιρ. 
οἷ. χίχ. 2, 8 (εἰ. χχχίξ. 2),---δἵὲ ρ]δοβά δἹοηρϑίας 
οὗ {πὲ Υ͂ ἀπά ταμαοίουϑ αοχ. (“ἼΤῆὸ τπᾶρ- 
παῦο5 οἱ ΤΥΒΒΙΒῊ ἀτὸ ἀοβίσηαίοα 88 ἤβγοθ ᾿10}8 Οἢ 
δοσουηῦ οὗἁ [8:6 ἈΘΑΤΌ]685 ΟΠ Ο] ΕΥ̓͂ ΜὮΪΘΩ ροα8 Βαπὰ 
ἴῃ δαπὰ στ [06 εβρὶτϊ οἵ ὑτδᾶς," ἨἩΈΝΟΒΤ.) 
ΤῊΣ τηδδηΐηρ, Ὠονονοσ, 8 ποῖ : “ΉΤΟ ἴδογο 
8 8ρ0}} [Π6 Ἰτϑάδγβ μαίῃου, "80 1πδὲ “186 φιεδίίϊοι, 
ἴῃ [86 6886 οἵ δἰτταλίίοη, ἱπιρ]168 ἃ ῥτοϑθρθοὺ οἵ 
7ογἶα] ρμαγι οὶ ραιίοι "ἢ ΗΈΝΔΕΤ ἢ, [ΟΣ ΒΑ} ΠΟΥ 
ἤξφυγο 88 σοπηο  βδοιιτ8, ἃ8 τηθῃ 8.116 ἃ ἴῃ ΤΟΌΌΘΥΥ 
ΔῺ4 Β]ΌΠΔΟΓ ; δπὰ [818 θὲ τηθγοὶῪ “ὁ ἔοσ Ὀτιηρίηρ 
ουὔὖ [ῃ6 ονϊάοηῦ ἀοαῖτα οὗ Οορ᾿β μογάεβ " (ΚΕ11)--- 
ἴον ἵΐ 1ῖ 18 ““ ον] ἀομΐ,᾽ ψ δῦ ποοᾶ ἰβ ὕμογθ οὐ ἐπ 
“ηρίης ουὐἱ "ἢ ἘΞ--αΐ ταῖμογ ἴο ρ]δοα δὴ δἰταοδί 
ἸτοπἾ04] ροϊηῦ οὗἉ ἰπ᾽οστοραϊϊου αἴνου [86 στεϑ διὰ 
ΓΆΡΔΟΙΥ οἵ Οορ ἰῃ τεβροδὲ ἴο δα ρδίσίδγο δὶ 
ῬΟΘΒΟΒΒΙΟΠΒ δῃὰ ρσοοαβ τηρηὐϊοηθὰ ἴῃ γοσ. 12 - 
Βοιεν δῦ {ππ8: ὙΠδὶ ὙΠῸ ποὺ μοῦ ΤΏΘη 1 88 “ἢ 
ΟΥ̓́Θ ἴον ΤΠ η) σο ἀεὶ σις ἴο τοῦ δοὰ ῥ᾽ απᾶοσ 
ἴον {δεῖν Ἰνίη, ὑμ6 ρτολέμοββ οἵ [}:6 δἰΐδοίς Ὀοσθ 

νηΐ ΠῈ ἴδ6 Τιογά δ [1 

ὯῸ Ῥγορογίίοπ ἴο ἴδε 8η)8}}0 685 οἵἨ ἁ ἴ.6 οὈἤεσῖ! 
Μογθονοσ, τ μδὺ ἱβ ρυΐ ἰαΐο 86] τοῦ ἢ 18 ἴῃ 
Κοορίης τι {{Ππ|8.ι. [θὰ [86 ἢγεϊξ ρίαδθ, 86 γ 
ΡΥ ἴα κΚὸ ἋΡ Οορ᾽ 8 ἱπιθηςίοη (νοῦ. 12), δαϊκίησ 
ἴῃ ἢ᾽8 οὐ σποσγάβ, Οοπιοϑδὶ ἴδοὰ σις τ ἷ8 ἰῃ- 
ἰθπ 0} 1 ἀγὸ ὑπιίπο δββοιη δΐαροβθ (ὉΓ {π|8 ΤΒει, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, ΥΘΤῪ ΟΒΑγδο ο 80 10Ά}1}γΥ, [86 τηοιο δηΐυ, 
[86 συπηοί προ! 8, ἘΠ ΘΡΘΙΔΕΟΙΤ ΠΡΡΕν οὔ “" εὲἵνὸν 
δια ρο]ὰ ᾽" 88 ἰῃαἰ δῦονβ 4}} συ ϊο ἢ βου ἃ τον αγὰ 
ΒΌΟΝ δὴ οχροὐϊοῃ 845 αορβ. ΤὨΐβ, Πονέονοῦ, 
8 ποῖ τηδηὐἱομοιὰ ἰῃὰ ἴπ6 ἀοϑοτ ΡΌοη ἴῃ γογ. 12, 8ὸὺ 

ὑμαῦ [86 πδιηΐηρ ἀραΐῃ οἵ [88 ΩΡῚ ΓΡῸ Ἰοοῖκ8 

δε μοϊϊοα], δηὰ ἐμΐ8 [86 τῇογ6 88 [86 45. 00 ΓΒ 
δομοϊυάο : ἕο δῖ ατοδαὺ αροὶ]ϊ. Τὸ ἰδῖχο οαἰε]θ 
διὰ ροοάδβ οἵ ἰδμαῦ Κιμὰ τηῦδὲὶ τοϑοοϊηπιοηὰ 
1ἴϑ6 1 ΡῬΟΟΙΥ͂ ἰο Βοσάθβ ΒΟ ἢ δνθ οοπὴθ ἴγοιι 
δισἢ) ἃ ἀἰπίδῃοθ. 

Αὔοσ ἴδμοϑα 5311]]6ἀ ἴῃ Ρίἰερο ἢδνα ρίνϑῃ ὑμεῖς 
ἀϊοίαπι ὈΥ [Βοῖς χυοϑίϊομ, Φθθονδὴ ΠΟΙ͂ 88 γ8, 
γον. 14, ταὶ ὅος Μ|}} Βηά [δ υ8ὲ 45 ἴποϑο οἵ 
Κιηάγοὰ ερὶτὶῦ ἴο Ὠἰπὶ μάνα δἰγεϑαν βδὶα,-- -ἼΠ Σ- 
ἴοχθ, Ὀοοϑιιβ ἱῃὰ ἰδοῦ ἰδ ἰβ8 848 (Ποϑθ βαύῦ, 186 
ῬΓΟΡμοῖ αἷἶδο 5838|4}}, οπ Οοά᾽β μαγσΐ, οοπᾶτιπ 1 

(33). Τμο ἰπίογτοβδίοιυ : πὰ δᾷὺ ἴο Οορ, 

ΤΉυΒ 86:1} (86 Τοτὰ Φεπονδ, ἴῃ ἐμαὶ ἀν. .. 
8061} που ποὶ πον ἰξ ἴ 8 Ράτα}16] ἰο [86 ἱπῖεγ- 

τοῦ ϑροδκοβ ἱπ σὰρ. 18 αΡ γγ2 22). Κὶ 

8 80, δηὰ ὑδμογείοσθ 11} αἶἰϑὸ Ὀ6 8ὸ θη Οὐκ 

8.}8}} Ὀ6 ἰῃ 6 γμοεϊοῃ ἰο Κπον 10. [ὉΠ [88 

ὈΘΘῺ πιοδὺ ΘΟΙΩΠΟΙΪΥ͂, 88 ΔΙ τοδαν ὉΥ [86 ΟΠ] θα 
ῬΑΤΑρΡγαδῖ, υπαογβίοοα οὗ Κποντηρ ὑΒγου σα ΡυὩ- 
ΙΒῃσαθηῖ, Ηδνθγηῖοῖκ Τομαγὰβ αἱ Ἰοεαβί “1π6 ὑ0]6 
ἰοτοροίοα Ἰοδαϊΐπρ ἔογδι " 88 ἐπαὺ “ οὗ ἴ[δ6 τυ τὰ " 
οὗἩ ψὩϊ ἢ} ““ Οος 8584}} ἴᾶνὸ ᾿ἱνίηρ δχρογίοωςο. 

Ἐπα]ὰ δπὰ Ηϊσίς τοδὰ Ἴυ (ὅἘρτ.): “Ὁ τῃοὰ 

βοῦ ὑπ γ86] ἴῃ πιοϊΐοη 3 .]-- Οἡ τπαΐ ἀδγ, νοῦ. 10.--- 
γοτ. 1]1.--ῷῦονς. 16. ΑἸΤΒοῦσ ἰδοὺ σοϊηθδὲ ἴο 
118 ἱκηον]οσοα, πονογίβοϊορᾳ (ποὺ οοπιεϑί, εοἴς., 
Ὀοοδαθο (νοῦ. 16) 1 παῖ ἐπθε οοπὴβ βοοογάϊηρ ἴο 
ΜΥ ἰηϊοπίίοῃ. ---ΟΟἸὴΡ. νοῦν. 8, 6, 9.--8ϑὰ 
ΒΟΙΒΟδ, οἷο., σοτρ. οἷ. χχῖδ. 6. [Ιὑ 18 ταϊδῖρα οἵ 
186 ϑογὑίδηβ ὑπαὶ ὑΠ6γ οαΐ, ἀτίηϊς, δῃὰ βῖθδερ ἴῃ 
180 βδάάϊθ. ᾿υποῖκοῦ τϑιδυκβ οὐ Βετγοάοιτια᾽ 
Θχρθαϊοη οἵ πε βου ΐδηδ : ““ ΟὨΙΪΥ͂ οἢ {Π6 ντεσὶ 
8Π0τῈ οὗ πὸ Οδδρίδη ὅθα, οἷν ἐμγοῦρῃ ἴΠ6 858 
οὗ Βεπρθηὰ νὰ8 1ΐ ροβδὶ Ὁ]60 ὑπαὶ [πὸ υμηθγοῦ5 
Ὀαμάὰβ οἵ σαν (6 δΌρΡΡροθοϑ ἴῃ6 ὅϑὅδττιιδ δὴ 
ὑυἱθε8, βίο Ῥγϑβθοὰ ἔογναγὰ ἰονασὰβ [6 Οἱυ- 
ὑδδιι8, δῃὰ ὑπαὶ πο θουγίηρ Βογάεθ οὗὔὐ {δὲ 
οοϊοῖβ, ἔγοιαμ 86 Τδηδαὶβ (Π0η) ἰο ἴα ΤΎτας 
(ηϊεδῦοσ), Ἰοϊποά ἴῃ ἐπὶδ τηονθοιηθι) οου]ὰ ἴδῖκα 
Δη ἃ ΟΡΘῺ ΠΡ [ὉΓ ὑβοιηβοῖνοβ {Π6 ὙΑΥ͂ ἴο ἴμ6 βοιιτῆ. 
10 Ἰοὰ ᾿πῖο [88 Βροατὶ οἵ ἴ89 Μεάΐδῃ ἰοττιογυ.""--- 

(Ὦ, χχνΐ. 7.--ῦον. 16. ΟομρΡ. γϑγ. ὃ.- ΠΣ Ξ 

ὈΟΝῚ οοπιδίπίηρ [86 ὑπο ἀεδί κπιδξίοσι οἵ γα. 
8.-- ρον, ἴῃς ἀὐνπθ Ῥυγροϑο δὲ υϑσ. 4, ἴῃ αἷδ- 

Εἱποῦϊοι ἴο αορῖβ μὰ ΕΓ. 12. Τμδαὶ ψ Ἐ]ΟᾺ 
ΑΒ Ιησδηῦ ἴο θη 1ῃ 8 ὈΙΌΠάθγὩ οχρο ἴοι 
8818 ἴῃ [ἢ6 Κπον)οάρο οὗ ἰθῃονδῆῃ ; ψὮ116 ὉῪ ἔἶιε 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΣ : ΔΘ 1 δ Μγνοϊί οὰ ἰδοῦ, 
αορ 8 Ἔχ υἱϊοα 88. ἃ Ῥβαγβὶ]]οὶ δῃηὰ δ 186 βατὴο 
Εἰπ|6 80 δῃ 1 0}. 6818 ἴο [8τϑεὶ,----α ΡΔΓ8}]6] 88 δ βονδὴ 
Ὧδ8 βδῃηοςἢεα Η τη56] ἰὴ ΖαΘΕΤΙΟΒΕ, Δ δ Ποϑὶδ 
ὃἃ8 Ηο [88 βαποίβοά ΗΣ ἕξ πιοτοῦ ἴῃ Ηἱε 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙΙ. 160-28. 

᾿μβρθῦνς [“Κπονπ 88 ἴϊθ Ηοὶγ Ομ, ψοθο 
ὨΟῸΓ 8ηἃ οδίδίθ ὩῸ ομδ ἷ8 ρογιηϊ θά ἴο τοῦ ἢ 

ΘΥΘΏ ἱπ ΗΠΪβ σοὰκ ργοίερέεε,᾽" ΒΟΗΜΙΕΡΕΕΒ. ἢ 
ΟὐπΡ. οἷ. χχ. 41, χχυΐ!, 22, χχχγὶ. 28, 

ΤῊς νοσαῖδνο 5,2, νϑσ. 16, Ῥγθραῖδβ [ὉΓ 
ἐΠΠΠΕΙΝΠ, Υατ. 17. ΤΟ ἱπίειτοραίίνθ ἴοστῃ 18 

ποῖ 80 Ἰη06ἢ} ἱπίοπά θα ἴο Ππι8κ6 ἃ Βίτου ῈΓ δ γτηδ- 
Ἐΐοπ, 898 ὅσ 68}} δβρϑοΐδὶ αἰὐθηϊίοῃ ἴο {86 ουτηοΣ 
ῬτορῃοΙς δῃπουποθηθηῖ. ΤΟ δἰ Πστηδίζοη ἴο [86 
ὨΘΘΏΟΩ αἷδο ἀοθ8 ποῖ 110 ἰῃ 6 48{ οἶδϑο οὗ 

ἴῃς νοῦϑὲ (ΚΕ11,), (ου [18 οἸδιδο σαῖτιοσ Ἔσργθδβθα 
πο ἱπηπηραϊαῖθ οοηίρηῖβ οὗὨ ὑῃ} ΘΓ ΟΣ ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
Τοίεττοα ἴο,---δὺ Ν1}} ΘοΙη 8 ὉΡΟΩ {Π 6 ΘΟΙΩΤΙ ΠΗ Υ͂ 
οὗ Οοὰ 88 οπὰ διὰ οοηϑιυτηϊηδίϊοι. ὙΤμαὶ ἐδὸ 
ῬΙΟΡΒοίβ οὗ Ἴβσδοὶ δὰ δἰτοδν παπηοὰ Οορ ͵ἴ8 
αἰγϑοῦν ὀχοϊα θὰ ΌΥ ἐπα ἱπίοιτοραϊοη. [{ ΓὨΘΥ 
τη ῃ οποϑα πδιηθα, [686 ὝΘΙΟ ΓΑΙΒΟΥ ΟἾἾὮΘΥ παίϊοηδ) 
ἔοττηβ, Ὀυϊ ὈΕΟΒὶπαὰ 8}1 8680 {ΠΟ σὸ σοτηδϊπμρὰ 8 
Ροϊπῖ οἵ ἱπίειτορδοη ; δηὰ [ὉΓ {118 τοδϑοῃ, ἰῃδὲ 
ἐδρεοΐβ!]Υ ΔΟσΟΙ ΡΔηΥηρ' 411 {86 μγοϑρβοῖβ οἵ ρτϑοθ 
ἴοτ [δ6τ86]}, {ποῦ τϑιμδιηθὰ ἰπ ῥγοβρθοῦ ἃ ἢμδ]) 
ἷυ οηΐ ΟΥ̓ΣΣ Ὠἷ8 δηὰ Ο᾽οἱἱ᾽δ ΘὨΘΙΏ16Β, ΟΥ̓́Θ [ἢ 8 
ὙΟΓΙὰ ταὶ τὶς βἴαπ5 Π6 Κὶράοιη οἵ αοἀ (οΥῸΓ 
1Π:6 πεδίμεη ποῦ). ΤῊ 8 ̓ πιοττοραῦννο ΓΕΑ }1Ζ68 
ἀϊδ6} ἤθτθ ἰπ ἘΖθ "161 ὈγῪ [πὶ ὅορ. Ηθμηδοα 1 ἰδ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀϊ βου] ἴο Ῥοϊῃῦ οἷ ἀϊϑίϊποῖ βαυληρβ οὗ 
δὲ οἷο ὑστορῃοίβ (ΕΑ : [88. χ. 6, χνὶϊ. 14 : 
ΠΈΝΟΕΤ. : 906] 1ἷ}. 8 [. 80] 84. ; 84. χχὶῖν.- 
Χχν]., χχχίν. ; Ποιυῖΐῖ. χχχὶϊ. : ΚΈΙΙ, : 9506] ἐϊ, 2, 
11 εᾳ.; 188. χχν. ὅ, 10 84., χχνυΐ. 21 ; 96Ὑ. χχχ. 
28, 25), Ὀπΐ αΑἷϑὸ δ ρογσουβ ἴο ἀο 80, δὰ δῦουβ 
811 τὸ ἱπιαρίπο “"]οδὲ " ρμαββᾶρθθ (ΕΑ). ΤΠ 
ἡπάρτιηοηῖ οἵ 86 νον] 8141}, δοοογάϊηρ ἴο [6 
πΟΓ οἵἉ [Π6 Ῥγορμοῖβ οὗ ἴβτβϑὶ, θῈ ὑπι6 ὑὺδῃβίοστη- 

οὗὐ ἴ86 Οδυτοὶ τ] δὴ ἰηΐο 186 ΟὨυτΟΣ 
ἐγ ατηραπῖ, [“ἼΏς ῥτθαϊοζίομβ οἵ ἴπ6 θαυ] οῦ 
Ῥγορδοῖβ δ. ἴῃ 80 ἴδ δ υὐοὰ ἴο 88 ἴῃ νἱοΐουυ οὗ 
ἴδε Κιηράοιῃ οὗ Οοἡ οΥἦοσ [86 Βοαΐμϑι νου, διὰ 
ἴῃς Ἰπάρσταθηΐ οὗ ἴῃς Ιογὰ οἡ ἰΐ, δγὸ δηπουπορᾶ 
ῃ ἐδεοι Ὁ 18. ΟἿΪΥ ἴπ|ι8 ἰμαῦ ἴΠ6 Τϑίδγοπμοθ ἴο 
[86 ῬΓοριθαΐδβ δοδοσὰβ στ [Π6 ΟἿΟΣ οοηύθηῖβ οἵ 
ἴδε θεοῖο. Τῇ Βρθοΐδὶ δῃ ΠΟ Ὠοθπθ8 τορβαγα- 
ἱπρ ἴῃ6 ἱῃναβίοη ἀηαὰ ουθσίοσον οἵ Αβδγτῖα δηᾶ 
Β Υἱόν ΤΩΔΥ͂ δἷβο Ὅ6 ἱποϊυάοά," ἨΈΕΝΟΒΤ. 1-- 
ΟΡ. ὈΣΟΡ. σαὶ πὶ τε ἴοη ἴο [6 ΒρθδΚοσ, 

ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 ΟἿΘ 686 χοζοιτοὰ ἴο, Ὀθ]οηρΒ ἴο δποϊθηΐ 

Ἐλπι68.---" 1.3, δ. Ιχ. 10.---ὯΠΠ ὮΝ3 ΤΟΒΓΣΟ- 

ἄποοϑ Ὁ ΟἽΡ ὉΝὉ,3. ἴῃ ΟΥΟΣ ἰο ἀρείσηαῦα ὈΥ 

[86 δοσυδαίάνε οὗ ἀπταίίοι, λυ Υ, ““ ἀυτίπρ' γθ6γ8,᾽" 

Ἐὴδ ῬΤΟΡΉΘΟΥ 88 ὁπ6 “ροΐϊηρ ἰΒτοῦσ [ἢ6 τ8ο]6 
δοῦτθο οὗ [86 {11Π|68 ᾿ ἄγεζοει.). Ἰοιμεή, 6.0. 
Ἡδνοεγηίοῖ, ἴακα ἰΐ 88 8ὴ δδγηδεϊθῃ. ΕΥΤΑΙῸ : 
“4 0 ῬΓΟΡΙοβἰοα ἱη ὑΠοεθ0 ἄαγα οὗ γε γ8.᾽"} 

γεν. 18 ἰ6, δοοοτϊηρ ἴο ΗΖ ρ, ἃ ᾳυοίϊαιϊοι 
ἔγοτῃ ἴπ6 ἔοσττ Ὁ Σ βτορίθον, οὗ νης ψὸ ἀο ποῖ 866 
[8:6 ποορηδὶγ. ΟἿ ΥΟΓΒ6 τιδδεῖς δοῖ8] (18]- 
τορος δῖ ν88 Ῥτο μοϑὶ θὰ ὉΥ͂ : ἰλ8ὲ 1 ψουἹὰ Ὀτίης 
8900 προ ἰμθωὶ (νοσ. 17). --- ὁὧὐδ ἱμδί ἀδυ, 
τοῖο ἀοβηϊςεϊῦ : οὐ ἐμ6 ἀδὺ οὗὨ ἐπ οοπιΐτρ οὗ 
Θος, οἵο., ὭΡοΩ ἐδ Ἰδπὰ οὗὁὨ ἴαταϑὶ, οχρ]αΐῃβ 
ὌΡΟΣ ἐδμϑχὴ (νυ Γ. 17). ---ΟΟἸΏΡ. ΤΩΟΓΘΟΥΘΓ, 8. χυἹ[ὶ, 
9, 16 (8, 15). "Β)23, ποῦ : ““1ῃ. ΤΩΥ͂ ττδΣ," Ὀαὶ 

ὯΔ δποτγὶ Ὀσϑαι Εἰηρ οἵ ἐΒ6 ΠΟΒ6, 8 ΠχΟΡΟΡ  ἰσ4}}} 
δα ἴῃ0 τὸ ἰηαϊοδῦννο οὗ δὴ δὴ ΤΩΔῊ, ΟΓ 
Ροοι σα! ἶγ, 88 ἴῃ φΈΠΟΓΑαΪ α͵80 οἵ ἴΠ6 Ὠογθο, ]οη, 
σσοοοάε, εἴθ, (Ὁ, ἴγοτα δὲ, ὁ.6. ἴο Ὀγεδίδθ 

τ 
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ΤΆγουσα [86 ποθθ, ἴο ρυῇ, οογγεί. Ὡνὺν, ΦΈυ. 

Τῃτου ἢ ἴδ6 πιο ἢ). Οομρ. οὮ. χχῖν. 8.---ογ. 
19. (Ο. ν. 18, χχχνὶ. 6.) ΟὐμΡ. οἷ. χχὶ. 81, 
ΧΧΙΪ, 21. --- 3, Ρτορμοῖϊο ρμογίθοῦ, ποῖ, 85 

Ηἰσΐᾳ, ξξ ΠΣ ἴῃ νον. 17, 88. τερϑι οι. Ὀοίογο 

ἱπττοἀποϊηρ [86 ἐχργθβϑίοι Ἰεΐξ ουΐ ἢ γϑῦ. 18, 80 
(μαῦ γοσ. 18 οοπίϊημοβ ἰΐβε]} ἢ 10 σγνογ, 190. 

Ἐοτοθὰ δπὰ δγεϊβοία!. --- ΒῪ μξτὩς, "Π 3 Ρ6- 

6ΟΠ168 8ὴ ΟΔἢ : Βυγοῖγυ. Τὴθ ““Βῃδκίης " ἷβ ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ 8.16 κίηρ οὗ [06 ὁαγίῃ, Ὀδοδαθο (Π6 ἰαπὰ 
οὗ 6186] ἷβ ἐπητηθαά δύ Υ τηθητὶ οπρὰ. ΕῸΣ {Πΐ8 
Τοΐδγαμποα 18 τη846 οὐνουβ ΟΥ̓ (886 ἸΟΟΑΙΣΥ οὗ {6 
ἡπαστηοηῖ, δηὰ Ὀεβίάθα, γὴν), [Δ Κα8β θἷδοθ οὐὸσ 

ὦν) 186 στουπὰ δπά 5801] οἵ ἴβγϑϑὶ, ᾿πδὺ δϑ Ηυρί. 

ὁπ ΡΒ. χυνὶ τὶ. ἀϊγοοὶβ αἰϊοπθοη ἴο πο 8ῃαϊκίηρ οἵ 
ὑ86 δασῖ ὈΥ μα πάδσ, δὰ [6 ν]οϊθησα οὗ Βαβίοσι 
ἰοηροδίβ. ΝΥ μαὶ '8 τηθδῃὺ ὈΥ Ὁ 7 18. Ἔχρ]αϊμθὰ 

ἴῃ οΣ. 20 ; δηὰ δἱ ἐῃ6 βδηδ {ἰπὴ6 ὑπ ““ ὕπο85" 
οὔ [86 Βμακίηρ : "2 ΕὉ νη. Τμαῦ [86 τιουη- 

1818, οὔο., δ΄Θ ἔβσοῦσει ον (οἢ. χχχ. 4), 18 ΟὨΪΥ 
ΟἿ6 6]οπηθηΐ ἴῃ ἴἢπ6 ψ οἷο, ψ ἢ Ἰοἢ, 85 86 ψΠ0]6, ἰ5 
ἀδβοσὶ θὰ "88. ἃ σοβιῃηΐο οδἰΑΒΕΓΟΡΙ 6, βυμπιραι ζεὰ 
ἷῃ ΟΥ̓ ΘΥΕΙΥ “τισις (ΟΡ. Ζεμ!. .. 8; Ὅ6ν. 
ἷν. 256: ὕθῃ. υἱῖ. 21), ἰκὸ 6 νου] 8 ονογξησον. 
ΤΓΑΥΥΘΠ, δοοοσαάΐϊηρς ἴο Οἰδϑοηΐαβ, ῬδΥ  ΟΌΪ]ΑΥ]Υ : 

“’ βύδίγεΚὸ τοοκβ ἡ (Π|κ6 κλιμαξ), ἔγοτη χγη, ἔτοπι 

ψΙΟΝ ΜΘ ῖεν ἀθάποεβ ὑπ δἰ συ δοαῦίοη : τν, ββθΌΓο. 
Ῥτοοθθαϊηρ ἤὸπι (86 Ατδθΐο, ΠΣ ταῖχαῦ ἀθηοῦθ 

ΒοιῃθίΒπρ ἴο Ὀ6 ἀϑοοηάοί, αὶ περ ϊ.--- Ἐν ΣΎ Ἠ81]] 
ἴηαῦ ἰ8 ἴο [41] ἱπο]υδὲβ παΐαγαὶ νν 4118, 88 τι }} 88 
[δ οδ6 τηδὰε ΌὈΥ Πηδῆ. 

γον. 21. νὸν, Ὀδοδϑαβα {16 Ἰαάστιοπι οὗ ἔπε ΤΥ 

δηὰ ἠξίου οὗ Φεβονδῇ ἷ8 αἰπιοᾶ αὖ αος κπὰ ἷ5 
Ὀδη68.---ΤῊθ βιυοσᾶ, ὑμ8 ἰδ οὐσῃ ΘαΡΟΙ (νοτ. 

4). - ὑ5Ὁ, εἰς., ΗΙΊΤΖΙΟ ἀἰδυγι δα εἶν : οἡ 4]], 84. ; 

Κεῖ, : ἠοναγάβ 8]}, βᾳ., ἱπαϊοαῦπρ 186 αἀϊτοοοῃ. 
ΤῊΏΪ8, τ Βἰοἢ 18 σΟΥ ΔΙ ΠΙῪ ἡοὺ “[οτορᾶ ἱπίο [ἢ6 σοη- 
ποοΌοι " (ΗΙΤΖΙΟ), ἰ8 Θχρ]αἰποα ἔτοτῃ σϑσ, 9 (16) 
ἔτοτη ἴδ οἱουα οονεγίηρ [86 απ. Οομρ᾽Β Ὀ6Π 418 Τὸ 
ἴῃ 8}1 ἀἰγθοιοῃβ, ἘΘΓΘίΌσα αἶβο {86 βιγοσα 18 ἴῃ 4]} 
ἀϊτοοϊοῃ8 (ὁ. χχχίχ. 4).--- ΜῊ χτιοπηἰδίτιβ, {}16 
[,μοτὰ 8878, οδϑίϊηρ 8 φίδηοο δἱ Ηἰβ ἘΠ 6 ἴλοτὸ 
(νερ. 8. [Ηρ μτουηὰβ ἰΐ οῃ Ζοεΐ. χῖν. 4 984. 
(2.1 Εοσ συβαῦ ργροθα ἴδε σγοζὰ 5 ο41]6 ἃ [ὉΓ 15 
ἱπαορὰ 56] [-ονἹα δ : Ὀπὶ ΠΟΓΘ ΟἿ 6 δ8881}8 ἔπ οὐδοῦ 
{πότον ἢ} ἴῃ ἀἰβοοτὰ (ςοηίγαϑὺ ὕο [Π6 Ἀ586 ΠῚ Ὁ] σ 
αὐ ἔγϑῖ, σϑυ, 7), ἘΙΟΘΑΟΥ 88 .5118] αἱ 1:6 αἰνϊαΐηνς 
οἵ [ἢ6 ΒΟΟΙΥ͂ πδᾶθ. Οὐ Ρ. ΖΘἝΟΒ. χῖν. 18. Ρτε- 
νἱουβ ἴΡ68, δυὰᾳ. νἱὶ. 22 ; 2 ΟἸγοη. χχ. 28. Ι͂ἡ 
186 ἢτβὺ 1Ἰηϑίδμοα Φθῃονδὴ ΣΘΓΟΙΥ͂ ὁ’ 681]8.᾽"--Ἶ ἐν. 
22. Ἧδ ρταϑρδ 1 511}1 ΠΟΤ ῬΘΥΒΟΠΑΙΠΠΥ͂ 88 ἃ Ἰυήρε: 
ΠΒΦ, οἷν. χυῖ. 20. 6 ΘοἸουτίης ἴῸΣ ἥ 

[Ἀττι ̓  ἀθβουί ρ[οἢ. Υτϑτ η8 π8 οὗἨὨ 1[Π6 μὶαριοθ οἵ 
Ἑρυρῖ, σβοποθ Ηθηρδίθη ΒΕΓ τ Κο8 ἴμθηι Ὁ 
ἐς ΡΑΓΕΪΥ ἰδίκθη, δῃὰ ἔγοσῃ [δ 6 ἀεδ σιιούϊοι οὗ ϑοάοπι 
δηὰ ΟΟΙΏΟΣΙΔΝ," θη. χίχ. 24. ΟὐτΩρΡ. αἷϑο οἷ. 
χχυ] [δ 28, δῃὰ ου οἷν. ΧΙ. 11, 18 (οβἢ. χ. 11). 
εν. 28 ὑγονϑϑ [δαΐ ἰΐ 18 δὴ Ἰηϊεγνοηζίου οἵ Φοιονδὶ 
Ηϊἰπιβοὶ, Ηἰδ ἢρμιπρ ἴος Ηἰβ μϑορὶε, 8ο 88 



"06 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

5114}] σοιηρατοὰ ΨΙῊ [86 ρτοαΐῃηθββ οἵ Οορ (Υ6Γ. 1 ὙΠ)» ΘΟΙΏΡ. οδ. χχχν. 1] (οἢ. χχχῖχ. 7, χχ. 

18). -- τη ἷβ ἴο Ὅ6 υπάογβίοοά ἔτοπι {86 δ᾽ 9).--- ἴα ταϑῶν Βϑαίμθῃ πδίΐομα, οοττεβροηά- 
οοπέπιδὲ ἰο ἔπ6 φτεαΐπθβα οἵ ορ. Οομιρ. ὁπ οἷ. ἱπᾶ ΔῊ 6.10 4}}}7 ὕἤο ἐπθ τοροδίθα]γ -τ θη Πομπϑά 

: : “ὁ ΤΩΔΗΥ͂ ΠΑ ΓΟἢ8 ἢ (Δοοογάϊηρ ἴο γὰγ. 22).--- (ΟΣ Ρ. 
Χχχυὶ. 2385. Οη ἘΨΉΡΠΏΠ, ΟΟΠΡ. ΟὨ ΨΘΓΣ. 16 --- ΟΣ, ἢ " ( ἕξ ) Ρ 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΧΙΣΧ, 

Ι] Αμπά δου, ὅοῃ οὗἉ τωϑῃ, ὈῬγορῃ ΒΥ δρδϊπδὺ ον, δῃὰ βαῦ, ΤῊμΒβ βδὶ ἢ} ἰῃς 
Τιοτὰ Ψ6μονδα, Βο}ο]α, 1 δὰ δραϊπβῦ {π66, αορ, ῥγῖποθ οὗ Βοβα, Μοβῆθοι, δηὰ 

9 Τὰυῦδ!; ἀπά 1 Ἰοδα [ἢθ6 Ὀδοῖκ, δῃὰ ἀγῖνβ [866 οἱ, δῃηά τωδῖὶζο ὕῃθθ δοσὴθ τ ἔγοιη 
8. {86 ἔδυ μοῦ που, δηὰ πηᾶῖζθ ὕΠ 66 οοτηθ ἴο ἴΠ6 τηομῃίδ᾽η8 οὗ [δγδθ]. Αμά 1 ἄδϑὴ 
ΤΥ Ὀον; οαὖ οὗ (ὨγῪ οἵ Παπά, δηὰ Ὑ}}] τη δῖκα ὑΠῪ ἈΓΤΟΥΤΒ [41] ουὺ οὗ (ὰγ τσῃῦ μδηά. 

4 Οη {Π8 τηοπχηΐδ 8 οὗ Ιβγϑθὶ βῆ] ὕμου ἴ4}}, (οι δηὰ 4}} ὕΠγ βαυδάγοηβ, απαὰ τ} 6 
ΠΑΌΟΠΒ ὑμδῦ 8.6 τὰ ἢ ὑπ 66; ἴ0 ὈϊΓάδβ οἵὈ ὕΓΟΥ οὗὨ Θν ΡΥ Κἰπα, δῃὰ ἴο ἴ6 Ὀθδβίβ 

δ οὗ [186 Ε6]4 1 ρῖνο ἴ8θ6 ἴον ἔοοά. Τὔροη ὑμ6 ἴδοθ [841] οὗἨ ὑῃο Β6]4 8})41]}0 ἴμποιυ 
6 8}, ἔου 1 ἤᾶνθ βροόκθϑῃ [Ὁ : βθῃύθῃοα οὗ 86 [ωοσὰ “Φϑῃονδῃ.---απὰ 1 βεμὰ ἢγο 

ἰηΐο Μᾶρορ 8πα 1ηῦο [ἀπιουρ] ὉΠ086. ὑμαῦ ἀνν6}} ΒΘΟΌΓΘΙΥ ἴῃ 86 ἰβἰεβ, δηά 6 Ὺ 
7 ΚυΟΥ͂ ἰδδὺ 1 δὴ Φοῆονδῃ. Απηὰ ὕὉΠ6 ἤδῖηθ οἵ ΜΥ ἢΟ]ΣΠη688 Ὑ}}}} 1 τᾶ Κπόονῃ 

1η [06 τηϊα δύ οὗ ΜΥ Ρθορ]δ 1ϑ:δ6], δῃὰ 1 ν1}} ηοῦ Ἰοὺ [86 ἢδπηθ οὗ ΜΥ ΒΟ] 688 
6 Ρῥγοΐδηθα ΔΩΥ ΙΏΟΓΟ; ἃπὰ Ὁ8.6 Βϑαύμῃθῃ Ὡδύϊοηβ ΚΟΥ͂ ἰηδὺ 1 8πὶ Φϑῆονδῃ, 
ΒΟΥ ἴῃ 18γᾶθὶ. Βϑῇῃο]α 10 ὀοᾶτηθ δὰ γγὰ8 40}6,---ϑϑηΐθηοθ οὗ ἴθ ογὰ ΦοΒουδῃ, 
---15. 186. Ὅ06 ἀδγ οὗ ψ1Θὴ 1 Βροκθ. Αμα ὕπο ᾿πῃδθιϊδηΐβ οὗ [Π6 οἰδ1685 οὗ 
Ιβγδθὶ ρὸ ουῦ δῃηὰ βϑῦ οἡ γθ δηὰ ὈΌγη ἴδ ΘΙΤΟΌΓ, βμοσὺ 8}16]4 δῃά Ἰοῃρ 
5}}16]4, ὑπ Ὀονν δῃὰ ἴπ8 δύτοῦγβ, δῃὰ [86 δηά-οδὴθ δηὰ ὅδ βρθδσ, δῃὰ {πὸν 

10 Κϑορ ἃ ἤγθ θυγῃηρ ψἱῦ ἢ ὑπθτὰ βόνθὴ γθᾶγθ. ἀπὰ [Π6Υ 8}|8}} ποῦ ΠΑΓΓῪ [{π΄ .5] 
ψοοά ἔτοιῃ ὕπο ἢ6]4, ποὺ ουύῦ 1Ὁ ουῦ οὗὨ Π6 ἰογαβίβ, Ὁ ὕΠ6Ύ 5}}4}} Κθορ ἃ ἔτε 
Ὀυχηϊηρ ὙἹὺἢ ὑΠ.6 ἈΓΙΠΟῸΓ; δπα ΠΟΥ ΒΡΟΙ} ὑῃ6ῖγ ΒΡΟΙ ΘΒ δηὰ ρίυπάθσ ὑπο ὶγ 

11 Ρ]υΠάΘΓΘΙΒ : βοηΐθηοθ οὗ 86 ᾿οστὰ Φοβοναῆ. Αμὰ 10 σοσηθ8 ὕο ρ888 οἡ {Πιδ 
ἀδγ, ὕὉΠαὺ 1 ψΜ}}} γῖνα ἴο αορ 8 ρίδοθ οὗ Ὀυγίαὶ ἴῃ [βγϑϑὶ, (6 νδι]οῦ οὗ 186 
ῬΑββθυβ- ὑὨσουρῇ οαδὺ οὗἩ (16 808, ἀπά 10 βίορβ [10 Ῥϑββοῦβ- ὑΠσου σῇ ; δηὰ ΤΠ 6Γ6 
{ΠΕ6Ὺ ὈυΤΥ ὅορ πὰ 8]] ἢ18 ὑππηα]ῦ, ἃπα ὉΠΟῪ 04}} 1 π6 νΔ}}6 Υ οὗ 6 τὰτηα]ῦ οὗ 

12 ὅου. Αμπὰ (6 βουβθ οὗ ϑγαθὶ ἃγθ βϑϑνθὴ τῃοηῦβ ὈυγγὶῺρ ὕμθπι, 1} ΟΥΩΘΣ ἴο 
13 οἰοδηβθ ἴμο Ἰαπὰ, Απμὰ {δ ψγ016 ρϑοόρὶθ οὗ ὕπθ ἰαπὰ ὈΌΓΥ ὕθθια, δμὰ 1ὺ 15 ἴο 

ὑἤθτη [ῸΣ ἃ ἤϑιηθ, Οοἡ ὕῃθ ἀδΥ οὗ ΜΥ ρἱογιίγιηρν Μγβοϊΐ: βοηύθποο οἵ ἴἢη6 Τογὰ 
14 ΨΦοονβῇ.---Απά ὉΠΟΥ͂ 5}}8}} βανϑὺ οι [δρροῖπι] βοῦ τη, Ψ 110 ρ888 ὑῃγου ἢ ἴῃ 1116 

ἸΔη4, ῈΟ ὈυΤΥ τι ὑἢ6 ραββογδ- Ὡγουρ ἢ ὕποβθ ὑμδῦ τουδὶ οἱ ἴθ ἴλεθ οὗἩἨ ἐπα 
ἰαηὰ, ἴο οἰδδιβο ἰῦ; δέ ὑπ δηά οὗ βενθὴ τῃοη!ἢϑ (Π6Υ 58}}8}} ἢο]α ἃ βϑᾶσγοὶ. 

δ Απὰ {86 ρᾶββϑιβιβγουρῃ ἰπ ὑΠ6 ἰαπά Ῥᾶ88 ὑβγοιρῃ, 8πα ἢ [οπε οἱ ἐμιεπι) 8668 ἃ 
Βυπιδι βἰκοϊθίομ, ἀπ βϑίβ ΔΡ ΟΥ̓ 1ῦ ἃ τρὶς, Ὁ}}}} ὉΠ6 ὈΌΓΙΟΤΒ ὈΏΓΤΥ 10 [εἱε 

16 «κοιεθου) ἴῃ ὕἢ νι] οὗ ὑΠ6 ζυμαυ]ῦ οὗ Οορ. Απά αἰβο ἴ8 πᾶπιθ οὗ 8 οἱἵν 
17 [τδ, σαὶ} 09] “ Ηδιηοηδῇ ᾿" [ἰὰπια]. Απά ὑΠ6Υ οΟἰθδηβθ ὑμ6 ἰδηά. Απα ἴβου, ϑὅοιμ 

οὗ τβδῃ, ὑπ βαιῦἢ 06 Τογὰ Φομονδῃ, ὅ'αῪ ἴο Ὀϊτάβ οὗ ϑνϑῦγ Κιπά, δβῃὰ ἴὸ 
ΘΥΘΙῪ Ὀθδδύ οὗ 6 614, ΑΒβθιλὉ]6 δῃὰ Ἷοσηθ, ραύμου ἀγουῦμὰ ονοσ ΜΥ ββοσγίὶ- 
ἤσο ψγὨ]οἢ 1 ΚΙ] ἔῸΓ γοῦ, ἃ ρτοδῦ Βδουϊῆσθ οῃ 06 τηουμ δ! ηβ οὗ [ϑτδθὶ, δηὰ γα 

18 οδὺ ἤβδβῃ δηὰ αἀὐπκ Ὀϊοοά ! ΕἾΘϑ οὗ τὶ Ὠ Ὁ ΤΩΘῊ [μϑγοθϑ] 8881} γὸ δῦ, δὰ 
Ὀ]οοᾶ οὗ ῥγίποθβ οὗ ὕΠ6 ϑδυῦδ 8114}1} γϑ ἀσπὶς ; ΓΆΤΩΒ, δηλ 8, 8π4 ἢθ- οαῖβ, Ὀμ]- 

19 Ἰοοῖκβ, [Δ 0]1ὴρ8 οὗ Βαβῆδῃ 811} οὗ ὑμθοηω. Αμπα γα οδὺ δῦ ἴο ὑδ6 1], δῃὰ ἀσῖηκ 
20 Ὀϊοοὰ ἰο ἀγα ΚΘηη688 ἤοιη ΜῪΥ βδόσιῆοθο ψὨΊΟΝ 1 ἤᾶνα Κι]οα ἴοὸσ γου. Απάὰ 

γα. ὈΘΟΟΙῺΘ 11} αὖ ΜῪ ἴ80]6, νὰ ὨοΥβΘ δηὰ οἰδγίοῦ, τη] σὮ Υ τηϑη ἃπὰ δ σΥ 
21 Κιπὰ οἵ βοϊάϊθγ : βϑηΐθῃοθ οἵ 80 1ωοσχὰ Φθιονα. Απὰ 1 ρίνθ Μυ ρίοσυ 
να δτποηρ [Π6 Ὠοαίμθη, δπα 8}} ὑπ Ὠϑδύμϑῃ 8600 ΜΥ )ιυαρταθῃῦ [9ππεἰ.6] τ Ἀ] ἢ 

22 1 ἢν οχϑουϊοα, δηὰ ΜΥ δδπὰ πῃ] οἢ 1 Ὦδνα Ἰαϊὰ προ ἤθη. Απά ἴδ ἢοιδο 
οἵ βγϑδὶ Κηον ὑμδῦ 1 δὴ Φομονδα, {μον αοά, ἔτομι 0}}}8 ἀδὺ δὰ Βϑῃοοθίογι ἢ. 

28 Απηὰ [86 μϑαύδϑῃ Κπον ὑμαῦ ὑΠ6 Ὠοιβθ οὗ 18.860] δηαογθα ουὖ [ποτα οαττιοὰ απτῶς 
οαριάτ6} [07 ὑμ6 1 πα ΠΥ, Ὀθοδαβθ ΠΟΥ γοΓῸ ἀπ! Β ] ἴο Μο ; δὰ 1 Ὠ:ὰ ΜΥ 
ἴδοθ ἴσοτῃ ὕμθτῃ, δηα σάγα ὕμοτῃ 1πΐο ὑἢ6 δαπὰ οὗἉὨ {ῃϑ ΟΡΡΥθββουβ, ἀῃὰ (86 } 

24 8} [611 ὉΥ [8 βυοτά. ἀοοογάϊηρ ὕο ὉΠ6 1 ὉποΙθδηηθ885 δα δοοοσαΐϊηρ ἴο {Π6}1 

«Φ Οὐ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΣ. 1-0. 9607 

25. ὑγδῃβρτ ΒΒ: 0}8 Ὦδνθ 1 ἀ0Π6 υηΐο ὑἤδτ, ἀπά 1 πὰ ΜΥ ἴδοθ ἔτοτῃ ὕπο, ὩΤΠογθ- 
ἔογο ὑπ8 βαι ἢ ὑπ ]ογτὰ Φεδοναῖ, Νοὸν ψ1}} 1 ὕῦστη ὑ0.6 οδίδιλῦυ οὗἨ ΦαςοὈ, 
δηα 1 ἢᾶνα ΤΠΟΓΟΥ͂ ΟἹ 6 Μ}}1}0]6 Ὠου6 οὗἉ 18γβδὶ, απὰ 1 δ 7ϑϑίοιιβ [ὉΓ ὕΠ6 ΠΆΠΙΘ 

20 οὗ ΜΥ Βο]ῖπεββ.Ό. Απάὰ ΨΠΘΥ ὈΘΑΓ ὉΠ6ῚΓ ΤΘΡΓΌΔΟΝ, δηα 41} ὉΠ 6 πῃ 1 ὨᾺ] 088 
ΜΓ ὮΙ ὍΠΟΥ ἢᾶνθ ὑπ δι Ὁ} }7 ἀοηθ ὕοναγβ Μο, τ βθη ὉΠΟῪ ἄνν6}} βθουχοὶν 

27 ροι [Π6ῚΓ ἰΔη4, δηὰ ὑποτὸ 18 μοὴθ ὑπδὺ τηδ]ζοβ [θὰ αἰτγδὰ ; ὝΝΒΘΩ [1 της 
ἴΠοῖὴ ὈΔῸΚ ἴτοτῃ ὑπ παίϊοῃβ, δηά ρδῦθμον ὕπθιη ουὖὺ οὗἉ [μ6 ἰαπᾶβ οὗ [Π6]Γ 
ΘΠΘΙ1685, 8Π4 βδηοῦ ν Μυβ0]7 οἢ ὕμβοῖὰ Ὀδίοσγο ὑπ ϑγϑϑ οὗ ἸΏδῃν ἢϑαίμθῃ. 

28 Απά πεν Κηον ὑπδῦ 1, Φοιόνϑῇ, δὰ ὉΠ οῖΣ αοα, 1ῃ ὑῃδὺ 1 Ἰ6 ἐἸιθχὴ οαρύϊνθ ἴο 
86 μοδαίῆϑῃ, δὰ ἴδνθ ρδίμοσϑα [κδειογ] ὑῃθπὴ ὕο ὑμθὶγ οὐγῃ ἰδηά, δῃὰ 1 ν}}} 

29 ᾿θᾶνθ ΠΟ 1ῆ0 6 οὗ ὕμθιη ἴΠ076; Απα 1 ν1}} ΠῸ τηοσο 46 ΜΥ ἴλοθ ἔγτοτῃ Ώθπι, 
Ὀρθοόϑῦβο 1 ρουγοα ουῦ ΜΥ ϑρΙ᾽Χῦ ΡΟ ὕπ6 Ὠουβ6 οὗ ἴβγϑ8]ὶ : βοῃύθβῃηοα οὗ {}6 
Ιροτὰ Ψεοῃονδἢ, 

Μετ. 3. ϑερι.: Ἐ. συναξω σὲ π. καθοδηγήσω κι ἀναβιίβκασω σε. 

φώωμοσπε-- (ἈΠΟΙ͂ΠΟΥ τοϑάΐηα: ΤΠ δ) 

ον “3, συναξω σε ἷς:--- αὶκ.: Εἰ εἰγουπιασαηι [6 οἰ 

γον. 8 Κὶ, ἀσόλω. .. «.... τῆς διξιας κ΄ καταβαλω σε (4) ἱκ' τα δξη. .. Ἐ. σεση . .. εἰς σληθὴ ὀρνίων Παντὶ 

σεντωώνω κι. πασὶν τ. θκριοις--- Ὑυ]αᾳ.: δενίε αὐἰδὼῶ οπεπέσμε νοϊαἰ. (Αποῖθον τολάϊπα: Ὠ2 Ὠ, ἢ Π 05). 
γεν. 6. ϑερῖ.: . .. κα. πατρφΤπισθησονται αἱ γησοι ἐπ᾿ εἰρηνης. 

νιν. 7... σαντα «. ἐθνη--- 
ον. 8... ἃ. γνωση ὁτι ἑσται -- : 
ετ. 11... φοσοὸν ὀνόμαστον, μυημέιον. .. φτὸ πολνανδριον των ἱπελθοντων προς τ. θαλασσαν' π. σεριοιποδοιεησουσιν τὸ 

σεριστοῤώον τῆς φαιραιγγος Κ. κατορυξουσὶν κε .. 

«ον. ον οδείμρειοεγε 7αείεί ὑγεαίονευπίδε,-- 

Ψιν. 13. δέρῖι: «νος πἷς ὀνομαστον. 

. 5. κληθησέτιι τὸ [αὶ τὸ σολυανδριον τοῦ νγ. Ν]6.: .. . ϑαλεια νἱαίονωπι 

εν. 14... σασαν φ. γὴν, θαψαι τ. παταλελωμιμένους ἱκι. .. μαθαρισω ... μέτα τὴν ἑσταμηνον--- νυ]... γμέ 
δερεϊέαπί εἰ γερμέναηΐ--- 

εν. 16... Κι σται, τας ὁ διαπορινομενος πασαν τ. γὴν Ἀ. ἰδων--- 
εν. 16.. .. τῆς πολίως Πολυανδριον. ΝῸΪΕ. : Απιοπα. 
Νοτ. 18 . ψ2ιριφυς π. μόσχους κ. τραγοὺυς οἱ μόσχοι ἐστιιτωμένοι φαντις. Ὸ]ζ.: . . . εἰ αἰξέϊωπι εἰ ρίπσωξωμ, 

ϑεπόμπι. 
γεγ. 31 ἐν ὑμιεν-- 

ον. 93. ϑερῖ.: . .. σαντα τ΄ ἰθνη 
Ὑοεῖ. 3δ. ... “. ἰλεέησω τ. οἶπον ἴ. 

Ψεν. 36. γυϊς.:... πεπιέπεπι Τυγτηίααπίεε. (ΛΠοΟΙ͂ΒΟΥ τοδάϊηρ: Ἰδὲ 272.) 
Ὑετ. Υ. θ8ερί.: ... ἐὰὶ ς. χωρὼν τ ἐθγων--- 

νον. 28... .. ἐν τω ἐσιφαννναι μὲ αὐτοῖς ἷν τ. ἰθνεσιν. (ΑΠΟΙΒΕΙ τεδάϊης: ἫΝ ὗν, ο(6.) 
Ἅον. 29. ... ἐξεχέα τὸν θυμὸν μου. 

ἘΧῈΟΕΈΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΆΒΚΒ. 

ΤῊ δι ΠοΓ Ἔχοου το οὗ ἴπῸ ἀἰϊνὶπο Ἰυαρστηθηΐ, 
ΔΙτοδὰν δῃηπουποθα δὖ ἴδε οἱοβα οὗ οἢ. χχχυὶ,, 

18 ἱῃ ὙΟΓ. 1 τ} 8 το ρθη ἔγοσῃ οἷ. Χχ χυ Ἕ[[. 
2, 8, οὗ [86 τηοδῦ ἔογιπα] δά άγεββ ἴο Οορ.-- ογ. 2, Κρορ [866 ἐῃ Ἰοαάίπρ-δἰτὶπ 

ΘΟσηΡ. οἢ οἱ. χχχυίϊ. 4. 1Γ ἬΠΛΟΨΓῚ, οἷο., ἀἰὰ μὸ 

ἴπ66 ἔοτί." 1ἰ 18 βαϊὰ ὕαῦ [Π6 δἰ ρη  βοδίλοι : ““ ἴο 
ψ4}Κ ΔἸοησ," ὁ ἴο ΙΠΔΙῸΝ,᾿ 18 διἰπιῖ881}}]6 τότ ἐδ 8 
ΕΞΒΙορῖς, ἤθμθθ μογα σοι) υραύθα ΟἩ]Υ͂ πολ 
ἘοΟ]]ονίπρ ἰ6 ΟΠ 4] 466 ὅς Ἰεδὰ (ἢδ6 δδίταγ ᾽), 
Ἐν α]ὰ τοηάρυβ ἰΌ : ““δῃηὰ δηϊοε [860 δΥΔΥ διὰ 

Χο Ηἰισὶς δηάβ 
(.-. ΒΑΒΗΙ: “ ἀἄρορινο ἴδ66.᾽"--ΟὨ. χχχν!. 

16.---ΟἸ. χχχνυ δ. 6, 15.---ΟἿ. χχχυΐ, 10, 8.-- 
ποῦ ἱπαιοααύοὶν [0]]ον᾽,---πὰ [Ὁ σου] ποῦ [Ο]]ΟῪ ὕες. 3. ΤῊδ Ἰοῦς μβαπὰ μοϊὰβ ἐμθ Ὅονν, 18 ἥρδε 
ΔΙΌΣ [1|ὸ ἀχεοποη οἵ [86 ἡ εμεπὶ {).) ἐρυδ ραν; ἐΒαμὰα ᾿ξ δη 8[8 οὐ ἴῃ ϑιτον. 

“4 δα ΙΘογὴ6 ἴο δὰ αδἰΐβοϊς, Ὀθεδιϑα, οἷν. χχχυἝ!. 21 84.» Γ ΠΝ: ἀἰὰ ποὺ 5ἰαπὰ θεΐπεθῃ 23 
71 ἀοο5 ποῖ ὄγρῃ 

ΤΡ ΠῚ. ῬΒΕΓΘΌΥ ἃ δἰ σηϊ βοαίίοτι Ὡοῦ 80 ὙΘΙΥ͂ ἴδτ 6 σιτοζὰ, οἴο. φοῃιϑίμιθ8 αορ.---Ὗ 6γ. 4. ὕνβ οἵ νϑῦ. 

τυτηονοά ἔγοσῃ [818 σοῃηθϑοίίοῃ 8 ϑυρρεβίοα, ἴθ} ὃ Ἰοδἂβ ἴο 
νὰ τοὐὶρῆϊ Ἰἰδίθπ ἴο Ηθηρβίθῃ Ὀογρ᾿Β τ8 8] ] 0 
(δ. Κιμ.βΒὴ): “δι 1 βἰχ [Πος,᾿᾿--ὌΥ ψΒΙοἢ ἢ6 
ὩΠαρτοίδηβ ἴα ἰηβιο ΠΟ οα ορς οὗ ἰδὲ ἰχ 
μἱαρτιοβ οἵ φῇ, χχχυ , 22. ΟΥΒοΙβ, ἴοο, δρρμοδιΐηρ 
ἴο (Ἀ. χὶν. 18 (Ὠ) 10). μάν ἱπίογργεῦθα ἔτοιῃ «6 υἱγὰ ρεμεγα])γ. " -τ- Οοῖ 

ν᾽ : 1Ἰοανο δ βίχι ἢ ματῖ οὗ [ἢρὸ, Βυΐ (86 ρΡοπ [οι 0 

ἀπ ΕΠ Βετα. τ ΟΣ “Π ὃν, ΘΟ. οἷ. 

χχχυὶ!. 6, 9, 22.--- ἰὴ} 8 : ““ δηΐπιαὶ οἵ ῬΓΟΥ, " 

Βογείουο Ἰηοσθ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀαβουίθοα ἤογο ὉΥ ΒΥ, 

. Θἢ.. χυὶ!, 28, ΗἩΕΝΟΞΤ. : 
ΔΒ ΤΏΔΗΥ 88 ἕν ΠΏ 95. ̓ ---Οἢ, Χχῖχ. ὅ. ---Ἶ ἐγ, δ. 
" δοοουπΐ οἵἉ ἴ[Π6 Ῥγενίουβ ““ Ὀραβὲ οἵ ἴδε ἢ6]4,"" 

(ἐ 

οἵ 16 ποτὰ (μον ἰᾳ ΕΖ κί6} ̓ 5 ον) ἨὸΓΘ δβδίρηβ ᾿ [86 “ πιοιηἰδῖῃβ οἱἠ [8γ86] " ἀγ ομδηρεὰ ἴον (89 
ἴο ἱΐ πιοδὶ δἰ ἸηΡῚΥ ἀἷ ἴἢ ἴθ ὨΒΙ ὙΠ 8686, ΒΌΟΝ 88 : 
εἰσῖνα, οὐ {πὸ ἰκὸ (8.00 Ηδνεσι. ἐμ ἰος.). Μοῖΐοσ 
Βο] 8 186 ΡΙΕ] μεθ ἴο Ὧδ δὴ δυυγχον!αἰθα ἔοστῃ ΞΞ 

πε μοὺ. Οεϑεμίυ (80) ἰσδῃβ]αῦδβ : “ δῃὰ Ἰϑβὰ 1 Ρ] ΔΙ ΕἸΥ ὀχργεθοοὰ 

ἴδοο οὗ [80 Β6]ἀ.---ΟἸ. χχ ϊὶ, 84, χχνυΐ. ὅ. 
γεν. 6. ΠῚ να ἀῖὸ ποῖ ἴο Ἴεχίθηὰ ἴπε ᾿παρτηδηῖ 

“4 4180 οὐϑῦ ἔδο ἰαπὰ οἵ ας δηά 8]] () 6 μϑαίμθη 
[] Φ 

ψ0 ἀνν6}} ποτε ὺ (ΚΕι.), νο, μούνου, ἰδ 
ἴ ὉΥ ΣΙΔΘΒ διὰ ὉΥ ΞΔ 



δ68 ἘΖΒΚΊΕΙ,. 

πΌ:Ὁ ὈΝΠ, [μοι 6 τηυδὶ, πὶ Ηεπδρί., ἴα κθ 

ὈΝΝΝ ἴογ “' βἰδίθββ δηὰ οουηίτοβ ἴῃ ἄοηθταὶ, "᾿ 

“ς ἰ9]ατιὰ5 ἰῃ ἴῃ 866 οὗἉἩ {πο ψοτϊά,᾽" δηἀ πηάἀοτϑίδηἀ 
ἐΐ6 ““ΒΟΟΌΓΙΥ " ἴο Ὀδ Β 6} 88 ““ ᾿Ἰπάυιοοϑ ἴὮθ ἴο 
{6 οχμεάϊ του ἀραϊηθὶ ἴπ6 Ῥϑορὶθ οἵ Οοὰ ᾽ (1})}; 
ΟΣ ὍἨ6 τηιϑδὶ, ὙΠ Βοβοητη. δὖ "3 3, οἵο., 1 Κ 

“δ; 

οἵ οἈ. χχχνὶϊ. 18. Βαυΐ [ἢ9 ΗΝ͵Θ ἀοθβ ποῖ π6668- 
ΒΆΤῚΪΥ ΘΟΙΏΡΟΙ 18 ἴο ἄρτθθ ὙὙἱ ἢ ΘἰΠοΣ οἵ ἴλε86, ἴ0 7 
ἦϊ ἀοο5 ποί βίδῃα ἤθῦθ 88 ἰῇ οἷ. χχχυ!!Ἕ. 22, Ὀπῖ 
Δραν ὉΥ ἰἴβο! [, 8οὸ ὑπαὶ γα να ἴο σοι ραγθ 6 Γ6, 
6.9. οἢ. γ. 4, δηὰ [80 ΤΏΔΩΥ Β1}1]Δ Ὁ ἱῃ 
ΜΓ Ὠ]Οἷ 10 ΟΟΟΌΤΒ 88 ἃ ΘΥ1η00] οἵ ἴμ6 αἰνίῃθ νϑῃ- 

8Δηὴ.6. ΟἿ Ομδρῦοσ, ὙἘ1]16 1ῦ σΑΥΤΊ68 ἰηΐο ΓΥΓΏΘΓ 
οἴ], 4130 βιρρ]δθπιθηΐβ ὑπὸ Ρῥἱοΐαγε σίτοη ἰῃ ΟἈ. 

χχχυὶ, ἸΤὨυβ ἴδ6 ἠυαάρτηοηΐ ἀχίθπιϊβ ἔγοσῃ ἴδ 6 

τη Δ 18 οὗ ἰϑγδοὶ, ἃ8 8180 ΠΟ» ΘΧΡΓΘΒ865, “"ἴο0 

Μαρορ," ἴ86 16 σοποϑσποά, ἰῃ διηοηᾷ ὑπ 61 αἵ 
ὨοηλΘ : ΜῈΪ]|6 ἔκεῖν οοἸ]οοςίνα σμαγδοῖογ ἐπ τάς, οἴ. 
χχχν[θ 2) 18 ΤΏ 6 ἀραῖι ἀορίοῖοα ὈΥ ἴπ6 Ἔχργθβ- 
Βῖοη : ἴμοθρ ὑπαὶ αὐὙ611 ΘΘΟΌΓΟΘΙΥ ἴῃπ 86 16168. 
(ορ᾽9 οχροαϊοη ἷβ τηδὰς ὈΥ ἰαπάὰ, Ὀυύὺ 1.88 108 
δΥΤ ῬΑ  ΒΊΒΟΥΒ ἱῃ 8] π 5 δπὰ οοαδβῦ 1418 48 ν}6}} 88 

αἱ Ποπηο---ἰ δοῖ, ΟΥ̓ΟΓ 868 δηὰ ἰδηιϊ (ποῦ ΒΌΡΘΕΆΓΙΒ 

ἴο Ὀα τοί] αἰΐοι, τ ὶι ἃ τοίθγθησθ ἴο οἢ, χχχυ [ι. 
8, 11,14). ΤῊΘ τοϊῃγη ἴο ἔπ6 ροϊηὶ οὗἁ εἰοραγίῃτγο 
οὔ τ:πἰ8 οχίθηδβίοῃ οὗ ἡπάρτηοηΐ, 88 ἱπάϊοαιοα ἴῃ 
γΟΣ, 7, ΌΥ ἴδε οχργοβϑδίοῃ : θὰ {86 χοϊάδί οὗ χὰ 
ῬΘΟΡΪΘ ἴδτβϑὶ, [οΥΠ]8 "0 δὐχζυτηθηΐ ἀραϊηδί [6 80 
ΡΪαΐῃ σοί θη ἐδ οὗ νοῦ. ὁ ; ἴῸΓ Ὡοὶ θεῖν [μὲ 186 ρὺ- 
Ῥοβοὰ Κπον]θίρο οὗ δοβοναὶν (Υ σ. 6) ἴο Ὀ6 πιοτὲ 
αἰοβοὶν ἀοῆποὰ, Ὀυΐ ρῥγοραγαῦίοη [88 αἶϑὸ ἴο 68 
τηλᾶθ [ὉΓ ἴῃς ἐχοοιτίοῃ, Υ6Γ. 9 86. --- (ΟΡ. οἢ ΟἿ. 
χχχνὶ. 20 53ᾳ. (οἷν. χχχν ϊ. 28). Ἡδηρϑῖ. ἴτδῃ8- 
Ἰαΐοβ ὑδι18: ““Δηὰ 1 ψ}}} ἢοῦ ΔΩΥ πλοῦ Ῥγοΐβδης,᾽" 

6Ὁ. πὶ ἰ8 ΗἸ δ. Τῇιο τϑνοϊδιοη οὗ ΒΟ] 688 

ἴῃ βτϑοὶ ὑγθοὰθ8 ἐγ Π6Υ ̓ χοίδηδιίοη οἵ βου ἢ 
ἴῃ) γοίειομοθ ἴο 8γ)6] διμομρ ἴῃ6 δαί μ θη ; ΘΟΙΏΡ. 
ἴῃ δα άϊιίοη, οἢ. χχχυ]. 28. 

γον. 8. ΤῊΘ {01 Π]πχοηῦ [8 δϑϑυγεὰ ἴο [6 ργορῃεὶ 
ὙΠ} Ἀ8. ΤᾺΌΘΟΝ ΟΥΑΙ ΠΥ 848 1 Ὁ ΟΓῈ ΔΙΓΟΔΑΥ 8 
ΔΟσοΙμ] ϑηεά ἕαοῖ. Τμαΐ τ ΒΟ. σϑὴθ θὰ “88 
ἀπ ἰΒ τη848 δου ΠἀΔὨΟΙΥ͂ ρ]δίη ὈΥ [86 ἄδγ, οἴο., 
ἴον Ψ ΒΙΟ ἢ ΓΟ ΠΡ: οἢ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 18, 19 (ποῖ νοσ. 17). 
-νῖον. 9. [9γαθὶ, ἔοσ ὑ'Ῥοτη ἴδε μοσὰ 1188 ρυΐ δὴ οπάὰ 
ἴο 1Π6 ἔραν] α8881}} ἰἢ ἃ ἸΆΏΏΘΓ Α{1]1] ΤηΟΤΘ ἔρατγ- 
[Ὁ], ΠΟΥ ἴα |κ68 ἃ ὑ ΑΚ, 88 1 σψεγο, ουῦ ἴο ἴῃ Ρ]666 
οἵ Ἰάθεῖηοης, Ἐπνετγΐπρ ὈΥ̓͂ ψ Εἰσἢ (6 ΘΏΘΙΙΥ 
οου]ά ἰοιτίγ,---ἶῖπ ρθηεταὶ : ΔΙΤΩΟΌΣ, ῬΓΟΡΘΙ͂Υ : 
ἩΠιδῇ 8. Ἰοϊηθἃ ἰομεῖμον (Ὁ 03), 88 ἀϊδιιηρυ μοι 

ἔτοπι 8ρ06014}168 ψ οἷ. [0110 ---σοοάδη Ποϊτηθῖ δπὰ 
Ὀγοδβίρ δία, ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οονθιοα νι ἢ} Ἰοαίθμον ; 6 
(οοσρ. οἷ. χχχυὐ, 4) βμοσί δβ.ι:λϑἹὰ, οἴο., δηά 

ὑΡΌ, οὗ , υποοΐαϊῃ ἀοτναϊίοη, ““ ὑπὶς," ὁ’ 68 π6,᾿᾽" 

ἐ 8ἰΔ 8 ̓".-- (ἢ Ἵ" ΘΟΥΑΙΒΙΥ͂ Ὠοΐ: ε Πδηαβιδῖν, 2} ΟΓ 

“4 ρα σοὶ] " (ΝΠ. χχὶδ. 27), ΟΥ ““ Ὀαΐοῃ οἵ [ὴθ 
(ΟΙΩΤΠΔΠΩΟΥ, " Ὀαΐ 86 τἱάϊηρ-Βν 0 ἢ 80. 50180]6 
ἴον Ῥαπ 8 οἵ τί ἀ6ΥΒ 88 Ὠ6ΓΟ,---α} [Β656 ἢδνα 80 ἰοϑὲ 
ὑμοὶγ ὕθτοῦβ, ὑπαὺ ΠΠΘΥ ΠΟῪ οοηθ ἰπἴο οομβί6γα- 
ἤθη ΟἿΪΥ 88 ἢἥγονοοά--- Ὁ Γ 86] Δρρ])ΐαηοα, ἴῃ 
ἀἰγθοῖῦ σοῃίγζαβὶ [0 ὕπο ὕΘΙΤῸΓ 8ηἃ ἸΠΊΌΣΥ ΠΟΥ ΟΓΟ 
τηθδηΐῦ ἴο ρὑγοάυσο. ἘῸΓ [ἢ 6 ΘΔΡΟΙῺ8 οὗ 18:6 ΘΠΕΙΑΥ͂ 
Α΄Θ ποῖ ὮθΤ6, 88 οἴΐθῃ οἰϑενβοῦο, Ὀυτηΐ δ᾽ ποθ 
ΔΙΟΓ ἴλ6 Ὀ6: 116 ; δῃὰ νυ] τι 1:15 Ἡνογηΐοῖ οοπποοῖβ 

168. ἰχ. 4, Δῃ ἃ τεσοχηΐβοθ ἴῃ {116 ἀοβίγαοσίίοη οὗ [δ6 
τηοϑὺ ἀΐνογβο κἰπὰβ οὗ ϑδροῦβ, δηὰ {116 οἰθαμβίην 
οὗ [86 Ἰαπὰ ἴῃ {118 (7) τοβρϑοῖ, τἴ16 σμαγδοῖον οἵ (Πα 
Μεβδίδηϊς {ἰπ|68.; τ 116 ΗΣΖὶς Ὀτΐηρδ οὐἱ δἰ ΝΡ 
{π6 Ἰπουρηῦ ὑπ 15Γ46] ἀπάογ ἢὶβ ργοϊθοϊρ αοά, 
Ψ}Ὸ [68 )υδῦ ποὺ ἔουεῦ ἴογ Ηΐβ Ῥϑθορὶθ, ποϑὰβ πὸ 
ΘΔΡΟΙβ, Ὀὰϊ τ86 ἱπΔὈϊΔηΐ8 οἵ ἴπ6 οἰτ168. οἵ 
15γ861 (Ἵν νῦν, οὔδ., δι υ Ποῖος ὕο ὩΣ ΟΝ. 

νοῦ. 6) τλΔκα ἢτοβ οἵ απὰ θυτπ (86 ποοὰ ἴῃ 
αιοβιϊοῃ βϑυθα ὙΘΑΣΒ Ἰοησ. ΗΖίς πιδῖζοα γ}3 

ἱπομοαῖνο (““ ἴο ϑεὺ οῃ ἔγο ᾽), δηὰ 30 9 “ἴο 

τηϑῖκο 8 ὅτο." Τῇ υπάοι δ θα] Ὁ ΒΥ 0} }ς ἙΠΑγϑοῖογ 
οἵδε πα } Ὁ βθνοι (ΒΥ τα οὶ οὗ {Π6 ἀἰγὶπο σονοπϑη) 
ἐ]υδίταϊοβ αὖ 9 βδῖπθ Ὅπὴθ ᾧπ6 ΝΘΟΙῪ ἀγαπ δὶς 
σΒΆσϑοῖδρ οἵ 6 ψ.οΪ6 οὗ [6 Γυδῖ οἵἨ [6 δοσοιεῖ. 
Ἡξκνοῦϑτ.: “19 νοτὰ οἱ ψὨΐσς ἴδ ἢ Ἠδ8 ἴο ᾿ἶτὸ 
Ρυΐ8 οἱ, 85 ἰδ ΜΟΣῸ, δ68}} δπὰ Ὀ]οοὰ, ἴο ψαΐῃ δ1ὶ 
Ἰηδύθηοθ ΟΥ̓ΟΣ ἐδ6 ἴδῃοῦ, ἱῃ ψ ϊςὶ ἔγί σῇ {1} Γοττηα 
80 ΤΟΔΑΪΙΥ ἴαϊκο 1 οἷν βοδῖ. [ πουἹὰ Ὀ6 ἀραηὶπϑῖ 
ἰδ6 ονυἱάθηοο ἴο αἰϊτ θαϊα ἃ σθὰὶ ἱπηρογῖ ἴὸ {ἢν 
Βρ6οἰ δ! ἐἶθ8, ΒΟ 816 80 ΟὈΊΟΙΙΒΙΥ͂ ΟὨΪΥ͂ Τγ ΘΔ 8 οἵ 
τορτγοϑθηὐδιοη. "ἡ “Η6 ΨῈῺῸ [48 βΒ6ρὴ [6 Ὀκὶ1]6 
οἵ παίΐοῃς δὖ [χοἰ ρΖὶρ, " οὔϑογνεβ Θ'ο ἢ Θά 6Γ, “85 ἃ 
υΘδἸς ΘΟΡΥ͂ οὗ ΕΖΕ ΚΊ1 618 Β. 0] πλ6 ἀοϑβογίριϊοη οὗἩ [86 
ἄαγβ αἴνοσ {π6 Ὀδι]6. "᾿---Ἄ οτ. 10 3ἰτεηρίῃθη8 ὙΠ 
ἢ88 Ὀθθὴ βδαί ἁ μοβὶἱ ν 6}. ΟΥ̓ 8 Θοττεβροηἰηρ περὰ- 

ἶνο ἀοβοσρίίου, δῃά βιι Ὁ)οἷ 8 οῦὺν διὰ γ7|3-- ποῖ, 

ΒΟΨΟΥΟΙ, ἐπ ογάὰον ἴο τῦβ κα [6 τίσ ἢ658 ον, 88. ἐδ 
ἢ6δρ8 οὗἨ ποορὰ ζοτΣΊΠΟΤΙΥ, ἴο [4]] ἱηΐο ὑπ6 δαηὰβ οἵ 
ἴσταϑὶ, Ὀὰΐ Β' ΡΙῪ ἴο τῆλ Κ6 τηδῃϊίοβι ἐδ 6 τοϊα]]αϊίοπ 
(οοταρ. οἷ. χχχνιὶὶ. 12), δῃὰ μεγ δ 08 8190 ἴο Ὀστίηνσ 
ἴο ΓΕΘ ΌΓΔΏσ66 ἴπ6 αἰοβίίΐοη (οἢ. χχχν]δ. 18), 
Ὀαὶ μον ΑἸ ΘΓΘΠΟΥ ον ΟΡ (6 ἀ694 Ὀοάϊο5. 
Ἐδν σ]ιδὶ 188 ΘΑΡΟΙΒ 88 βγονοοιὶ [0Γ ἴδτδοὶ, 5 
Μ0611 88 [86 βροϊ ]ηρ δηὰ τοῦ ἱηρ, ἀδοίδτο 15 [ἢ κα, 
ὙὮΙΟΝ ΘΟΠΒΟ4ΌΘΩΌΥ ἷ8 τησϑηΐ 88. Ῥγθρδγαίίοι ἴοτ 
ΥῸΓ. 11, παιγογ, ὑμαὺ αορ δῃὰ δἷ8 θαηὰβ δζὲ δ]} 
ἀραὰ σοῦρθοθ (188. χχχυῦ!ν. 86) ; σορ. Ὀοδίά 65, 
δογ. χχχ. 10. 

γον. 11. μαι Φομονδὴ μίνοβ ἴο Οος ἱπ ἴϑτβο], 
Βον ἀἰογοηΐ ἴγσοπι [με νϊοὶὶ 6 ἱπεηαοα ἴο δ κὸ 
ἴο δἰ 86] 1 1Βγ86] ! ἽὩΡ Ὁ ὈἸΡΌ. ποΐ 80 8 ΓἘ: 

ἃ 8ροῦ ΘΙ ἢθ ἸΠΔΥ ὃ6 Ὀαυτοα ἴῃ ἴδγβεὶ “" 
(Η1Τ7ΖΙ6), 88 : “ὁ μίαοα ψθτο τῆθγο 8 ἃ σταῦα ἴῃ 
ἴϑταοὶ,"" ἴο νἱῦ, ποι ϊηρ 6186 18. [Ὁ ἷπὶ ἴῃ ϑ8γϑεὶ ; 
ΗΧΥΝΕΒΆΝΊΙΟΚ : “ ὩΒΙΟΙΥ, ἃ αυϊἴ6 ϑροςίαὶ Ομ 6, 116 
ΠΟ ΟΥ6Γ ἴη ϑτδοὶ," Τλυδ Μ}}} αοά 86 016 βοδσοπὴῖ8 
Μἰὰ (6 Ῥγο ΙΟΥΥ δηὰ τϑρδοίουβ αυῷ. [δε 
ϑερνῖ. ἀουθεδβ τοδὰ Ὁ Ἐπ ΣΣΗ ὁ Ηἰωὶς 

ΓΔ 8] 68 : ““1Π6 νΑ]]6Υ οὗ [86 ορροδϑὶϊ δοὶρ} 5," 
[ουτηϑὰ ὉΥ πιουηὐδίη8 βίδα ΐπρ ΟΥ̓Ρ δραδὶπδὶ ὁπὸ 
ΔηοῦμοΓ (] 88πι. χυΐϊ. 8); Ἀ6 τοδὰβ Ὁ ΡΠ), διὰ 

ΠΔΚ68 8 ὙΟΙῪ ἴατ- (οἰσοα γοΐόσγοηοα ἴο Ζεοῆ. χὶν. 
4,6} Αοοογάϊηρ ἴο Ηδνογηοῖς, ἴ.6 τοιηϊπ ἀ8 
οὗ ὅο6] ἐἰϊ. (1106 νϑ] 16 οἵ δε βοϑῃδρῃδι), Ὀὰξ τὸ 
ΠΒΏ16 ὈΘΪοηρθ ρυγοὶν ἴο {16 ἰάεα, ἴο Μοὶ ἴἰ 
ΘΠΓΓΟΙΥῪ ΘΟΥΓΟΒΡΟΏ 8, ἴῸΓ 8 ““γΑ]]ΘῪ οὗ (᾿ς [8- 
ἐπιοῦσι" ἴθ ποῖ ἰουηὰ ΘἸΒοΒογα ἰπ ἐδ ΟἹά 
Τοβίαπιοηΐ ; Ὀαΐ [86 ῥτορμδὺ Ὠ᾿πη801} αῖνο5 ἃ [Ὦτθο- 
[ο]Ϊὰ δχρίδηδίίϊου οὗ [})6 μπϑπ|6---ἰῃ ΥῸΥ. 1], 85. δ} 
ΔΏΒΟΥΒΙΟΟ, δῇ οὈ]δαΐ οὗἁ ΠΟΙ͂ΤῸΣ [ὉΓ 6 ῬΑΒΘΟΣα-Ὁν : 
ἴῃ νοῦ. 14 σϑτϊηἀϊπρ οὗ ἴῃς πιϑὴ [Πδὶ ρΡᾺ88 ἰῃτουρ'. 
1 ἰαπὰ ἴο οἴσοβηϑ6 1Ὁ ; δηα ΓΠΓΑΪΥ, οὗἨ Δ 6 Ποιὸ 
θαπάϑ ὑπαὶ ἐουττη  Ραϑ9ο ἃ ̓πσγοῦρἢ ἤθτο. ΟἾΪῪ 
[1.6 Ἰλίου τοίθγεηοθ 8 ΟΟΙΠ6 ἰπΐο σΟὨ δι ἀΘτα ἤθη 
Ἱ ἰὴ ἐγεαϊξομδὶ ρῥυμῃοϊιδίϊοιι ἰδ ἴο Ὀ6 τυϊαϊποὺὶ, 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΙΣΧ. 11]. 8969 

ἐμὲ ἴπο δΔρρε]]αϊϊοη : κ᾿ γα]θῪ οὐ {16 [9- 
Διο σ ἢ," 18, ἸἰκΚο {86 “συ δῖον οἵ 186 Ἰηυ] τὰ οὗ 
ος,᾿᾿ ἴο Ὀ6 σοῃδιἀογοὰ ἃ ΚΙ ιν 88 ἃ τῃθτη τὶ] οὗ 
πὶ Π8 ἴα Κόη ρ]ωοθ. Τὸ ὑοχῖ, ΒΟΥ ΘΥΟΥ, ΒΘΘΙῚ8 
μον ἴὸ ΠΠΡΡΟΦΕ ἃ ΥΔ]16ὺ Ὑἱςἢ οαπι 6 ἀοδὶρσηαίοα 
85 ἰῃαὶ ““ οἵ 1]16 ΓΒ- Βγου ἢ," δηα, Ὀθοδαδε 1 
(Δ ὍΘ 8 ν8]}]6 -" ἴπ6 μαβϑογβ- Ὠγουρα, 18 δἰ οὰ 
ἴο Ὀὲ ἃ Ὀυγία -ρ]αοθ ἴῸΓ ὅος δηὰ [18 [0]]ΟΨΘΙΒ ; 
ἸΩΟΓΕΟΥΟΓ, 5). ““ἸΟΥ͂ στουμα,᾽" ΙΩΔΥ Γϑηλϊηἃ τ18 οὗ 

ὧν, οἷο. ἰῇ οἷν. χχχυῖ!. 10, πὸνκ ἷἰῃ σοῦ. 11, 
δ Ὑφοιν 

οἴο., 85 ἃ οοῃἰταϑὲ ἐμθτοΐο. Οορ δῃὰ δϊ8 Ὀδπα8 Ἕδῇ 
ὈῈ ὈῈ 6}. ἴῃ Ὁποὲτ Θογτ ἴδῃ ργοϊοιγ ο8(48β ἀοβοσ θὰ 
Ὁγ Ηεοτοάοζῃ8), 49 Ν61]} 85 τ τὰ σεΐδγθιοο ἴο “ὁ - 
ηρς ᾿Βδτουρὰ " (ραβδίηρ ὕγ), Ὀδοδυϑο ὑπμοῖῦ τ ΠΟΪ6 
ΔΡΡΕΆΓΑΠΟΘ 8 ἴ0 δ ἸΠΘΓΕΙΥ (μαὶ οὗ 8 μαββϑίῃρ 

υὑπἀετ-ο]ουὰ (οἰ. ΧΧχν]ϊ. 9, 16) ; ποις Μ͵88 
δυϊαϊηρ ἐχοορὶ [μοῖγ στανθ. Τῆηδὶ ν οἢ δα μον ἢ 
ΜΠ εἶνε ἴο σορ, 88 Ἴ2Ρ ὈΦὨἸΡ Ώ, ἰδ πιογα ἜΧΔΟΙΙΥ͂ 

ἀεβοτι θὰ ὉΥ ὨΣΊΔΌΏΠ 33; δηὰ “ἴῃ γΔ]160 οὗἁ [6 

Τρ τοι ἢ," ἀραΐη, ἰ8Β {86 οὴο δίϊρα ἴο 6 
ὑπὸ γ Δ] οὗ 6 ἴαμπλι}ς οἵ αορ." ΤΏ βἰτιδ- 
Ὅσοι οἵ [818 19 ΠγλοΓΘ Ἔχ Υ ἢχο, δ ἃ ΘΟ Βθα ΓνΥ 
δοποεῖϊγεα οὗ δΒ 8) δοΐι] ἰοοδ! Υ, ΟΥ̓ Ὁ" ΤΘῚΡ, 

ὙΔΙΟΝ (ΠΟ. ϑέαξ. οοπϑίγ. ρτοθχϑα 88 ἃ ῥγεροβί- 

το) ὁλὴ γἱο] ἃ πὸ ΟΥΔΟΣ τηοδηίηρ ἰθδη : θαδὲ οὗ 
ἴδο ο(8. Βυΐ μα οομίοχὶ [6118 ποιμΐπρ' δρουΐ 
ΜΠ]δὶ 868. 18 Βροκοη οὗ, ΑἸ [Βοισἢ ἱῃ οἴ 6Γ ἰμϑἴδμοεϑ 
ἴξ αἰναγβ ἄχεβ ἴῃ86 Ῥδυιου]8 868, αὐὰ ἱμαϊοαῦθβ 
πθη ἰδ ἀ068 ποῦ ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ τηϑηὔοη [80 ὨθΑΓοΒί. 
εμοο, δῃὰ 8δὸ δ]8δὸ σῖϊὰ ὨΛΊΣΙΠ ἢ, ἮΘ δΓῸ 

τείεττεὶ ἴο τ1μ6 ἰάθα τ ἰοἢ ἈΡΒΟΪ 8 δ δηϊπηδῦθα 

ἴδε ψ 8016 τ ἢ 16 ΘΥ πα 0]1 5 ΘΒαγδοῦοσ. ὈΝ3 

ἐχοϊαάεβ ΟὨΥ 6 οὰ 8ὅ.8. Ενα]ὰ ἰγδηβ᾽αΐθβ 
ἴΠ|ὰ8: “48 8 ρἷαδοθ ἬΠΕΓΘ 8 “τάν ἴῃ [5.86] ἰ8 
Ῥύ851}]6 (1), (6. ψ ΑἸ] Ὺ οἵ [86 ἀονοῦγοσβ ορροϑίϊθ 
18δε 568, δηὰ ὑ  ΪΟἢ σομἔποθ ἴῃ6 Ὀγεαῖ οἱ {1- 
ψΕΙΪοτα ; τ ἀπά ἢ υπάοτδίδηἀβ ὑμεγεῦΥ “0116 
{Πρ}, ὈΠΏΘΑΙΓΗΥ τα] ν ορροβῖζε (ῃε Πεδά 
8686 (εἢ.. χ]ν ΐ. 8), ν Ὠΐσἢ σον ΣΒ ἔπε Ρτοιὰ οἵ οἷα, 
ἴδε ϑοάἀοτηΐε8, δῃὰ 8.11} ᾿α8 18 πδνο ἔτοια {Βότὴ, 
Δ [Π6 5161] οὗἨ ν  ἰςσὮ, ὄυθη ἴαγ οὐζ, βίορβ ἂρ τὴ 8 
ΠοιΒ οὗ ἴτδν}]]εῖβ (ΕδΥ. χχ. 10; σοῶρ. ᾿νΣ ΘΟ. 
χίν. 10). ΤὙθοτθ σᾶ Ὅ6 πὸ ἀοιϊδὲ δὶ θα 
Ἐχροδίζοιβ τἱηἀογβίαπα ἢθσγὸ ἴπ6 Ποδὰ 8688, ἰΐβ 
ἀεί χηδῦοι 88 ὩΟῚΡΠ ὈΝΠ ἰ6 Βοαϊϊπρ ἴῃ ὈΠΘΙΓ 

τοῖϊά, ἨΗἰζίρ᾽8 οὐ)]εοϊοη, ἐμαὶ [86 νὸν ἀϊὰ 
ποῖ 88 γεῖ, δῃὰ ΠΡΡΕΡ αἷά, σΘΏΘΓΑΙΥ ὈΘΆΓ ἴδ6 
ὭΔΙΗΘ, 18 οὗ ΠΟ ν οἰσιιῖ, ἤδη ἴῃθ ΟὨΪΥ της (δαὶ 
ΘΟΙΠ65 ἱπΐο ΘΟΙΒΙ ἀγα ἢ) 8, ΠΟΙ ΠΟΥ Φοθονδὴ ἰὴ 
Ὧδο ῥτομμεῖ οἂπ ΒΥ οὗὨ ἰῦ ὈΥ2Ὁ. Το ἰμίτοάιο- 

Ὠου οἵ ““Ῥγουὰ  ἰ8 ἴατ-ἰεἴομβοά, ππίουπααα, 
Κεῖ], πθὸ τῆαῖκοθ πο ψα]]ον ἴοὸ Ὀ6 “ψὲς πουΐ 8 
ἀουδὲ 16 νϑ] ον οὗ 6 Φογάδῃ δῦογε ἐμ Ὠοδὰ 
8.68." [80 8190 ΘΟΗΜΙΕΡΕΒ: “ἴθ ψα]]εῪ οἵ 86], 
Οἡ ἴδε ὀχύγοιῃ!θ ὈΟΓάὰοσ οὔ ἴ86 Ἰαπὰ οἵ [9ταϑὶ, ΠΡῸΣ 
Μίουπε βεὶν (οοπιρ. οἰ. χχχν. 2), τοιαϊηβ τ8 οὗ ἃ 
ἀείρας οἵἨ 16 Ειἰοτηΐῖοβ (οορ. Ῥ5, χ., αν ὰ 8 
Ῥδλ]1ὰ οὗ νἱοῖοῦγ), ἐπα οὗ Ομ θἀουϊδοσοοσ, [,οἱ, δηὰ 
Αὐγδδαπὶ (ἄεθη. χὶν.); δηὰ {πὸ δάϊδοθρηὶ ᾿οδὰ 
86 ἰδ ἴΠ6 δοίάΐησ οὗ 41} ἀϊνίπο λυἀστηρῃῖδ ᾽᾽], 
ἀδηΐεβ, ὑπάθυ ἂρ ἴο ὅδη. ἰἰ. 14, τ ΠΟῚΡ 

ὈΝ1 6δΔῃ (7) τηθδὴ ““Θαδί οὗ ἴδ 5868," δηά ἰσϑῃβ- 

ἰοῖοδ ἤϊυ8: ““ἰροίῃρ [16 Ὅ08." Βαϊ ἴδ Μοάϊ- 

ἸΘΙΓΔΏΘΔΙ ὅ68 18 ὈΥ ΠΟ Πι68}8 δχοϊυἀθὰ ὉΥ 186 
ἴαοϊ 1μαῷ “Ὑ [16 016 ἰαμὰ οὗ 8186] ἰὰῪ οδϑίὶ οὗ 
186 Μοάίλοτταπϑδι," ἴον Ὁ»Ἱ ΓΙΘῚΡ “8 νῸΓΥ͂ 

Ὧ6]1 6 τηϑὰθ μαγα]]οὶ σῖτα δι} 3, ἦυδὲ ἴο 

408} γ 186 ἀδφϑοτίριοῃ, εβρθοΐδ!!ν ἢ τ που]ὰ 
τοἤθοῖ ὁπ ἴπ6 ΔροοδΙ γρίϊς βιρι βοδίίου οἵ ὑπ6 8ὲ8 
8ἃ8 ἴδε Πυοϊιδίίηρ 1116 οὗ παίϊομβ ! Κ61}᾽8 ὀχροβὶ- 
ὕοῃ οὗ [86 ὨΛΊΔΙ, 88 τοίοστίηρ ἴο [86 “ ἴταγνε]- 

Ἰεγ8 (7) ψῆὸ 0888 ὑπιουσὴ ἴη6 ἰαπᾶ, οὐ ΠοΥΘ 
ΒΟΟΣ [ο80 ὙΠῸ Ρ888 ΟΥ̓Ὸσ ἔγοῖῃ Ῥόγϑθα ἴο 
ΔΏΔΔΙΏ, ὁ 88 ΠΟ δ 1 ἤσδηοα ἴοσ [6 ΧΡ] δηδίϊοη 

ἔτοτῃ ἴδ)6 ὑγγρθ οὗ [8 ϑογ 8 η8, οΟΥἩ τοι ΕΖΕΟ κῚ6]᾽8 
ἀοβοσ ρου οὗὁἨ αομ᾿ 8 ὀχροάϊοη (8ε0 δῦονο), δὰ 
8180 ὙΘΥῪ 11{{16 δ᾽ χη ἤσδηοθ ἐπ 1186] 88. 10 ἰδ Βὰρ- 
ΒΟ ΌΥ ΠΟ ΟΣ Ῥαδϑαρθ οὗ ἴπ6 Ο]ὰ Τοβίδηχοιι, 

διαὶ 18 δίἥστηϑα ὈΥ ἴ86 Ἔχργθβδίοῃ χρυ ἴῃς ἴἢο 
ΥΔ}16Υ : ΠΘΌΒΜΊ, οἴο., 18 τηϑὰς αυϊΐο “ἴτας ὈΥ {86 

(Ὁ] οσίης Ρἤτιθ6: ὩΦ ὙἹΔΡῚ. εἴο., ΠΘΙΠΟΥ ᾿ν6 

ΔΑΒΏΤΩΘ 8 ΤΕΐδομοΘ ἴο Υ6Γ. 14 84.» ΟΥἨΥΪΠ ΘΓ ΓΙΓΟΙῺ 
νεγ. 12 84. 10 δ΄ πε Ὀυτίοῦβ 68 αἶδὸ {Π16 6811618 
(ΝΕ 1)» ΟΥ̓ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ τεμάογ 10: ΒΟΥ ὈΌΓΥ ἀπ [ΠΘΥ 

681} ἴ. ΤῈΘ ὉΤΣὉ ἃτὸ οὗ ὁσοῦγβα {6 5816 88 

ἴποβο δἰϊυάθὰ ἴο ἴῃ ὨΥΣΩΠ ἃ. ΒΥ [89 ΨΔ]1ῈῪ 

ἴῃ αιεϑύίοῃ ΠΟΥ (αος, δπὰ ἷβ θδῃὰβ) 810 
ὨδΙητηθα, βυ ὉΡ, 6ποϊοθθά, Ὀγιἀ]οὰ πῃ, σοὶ 18 
[86 πησδηΐηρ οἵ ὉΌΠ (θευϊ, χχν. 4) ; Ὁ ἷ8, 88 ἰἱ 

Ὕ6ΓΟ, ὑμο τ τηυ 2216 (ὈἿΌΠ. ΡΒ. χχχίχ. 2 [1} 

ΔΙΟΣ 41} μοῦ ““νογάβ᾽ ψ ΟΝ το86 ἅμ, οἷ. 
ΧΧΧΥΪΙΙ. 10, [1Ὁ ὁδῃηοῦ Ὀ6 8 “" ὈΪοοΚίηρ ἂμ οἴ 1118 
ΨΑΆΥ ἴδαὶ 8 Βρυκοη οὗ, ψ ἈΘῈ ἰΐ 18 ΡΙΑΙΉΪΥ βαϊιὶ : 
“4 1ὴ6 μΡΑΒΒ6ΤΒ - [τοῦ ἢ. ὙΠΕΡ στανο ἴῃ {}16 
ΨΑΙΪΘΥ 18 [πὸ ΒίορΡἼης πα δηϊδ ιν οἵ ὑπο πὶ διὰ 
ὑμαὶγ ρσοΐῃρ ὑ}. Α γἠουκίως ἋΡ οὗ {πε ᾺΥ [ὉΓ 
ὑγαν ! ]ογθ σδῃ ὨΔΤΓΪῪ δὲ Τδουρσῇῦ οἵ, βίηοο---ητὶ 
ῬΕΓΒΔΡ8 ποὺ ν] που δἰ χηϊῆοδηθε, 88 νγὸ 8}18}} 568 
--ἴμο [Ὁ] Τοργεϑεηϊαϊοη ἴῃ ΥΟΥ. 14 5η. 
ἐαρρῦδα 81: ἜΝ ογοὰ γαβδίπρ Τμτοῦ ἢ ἷμ ἴδὸ 
Ἰαπά. [186 ϑδερῖ. ἀγοατηΐ οὗ ἃ νης τουπὰ οἵ 
186 Ὁποϊόαῃ μἷαθθ. ἨἩἱϊΖζὶᾳ, ἱπάθοα, ἰοθθ 1ῃ6 
88126.] Ὁ ΘΡΡΟΙΣΒΡΟΣ ἴοο, ΤΟΠΊΟΥΟΒ {ἢ 6 ψἈ]]6Ύ, 
ΟἹ δοοουπῦ οὗ [15 Ὠδιη6, ἴο ““ἴἢ9 ὑ σοτῃτηθ οἷα] 
δικὶ τι ΑΓ τοι, ""---ἰ 6 0}6, ΡΠ Υν " δρηνδο 
Εαγρὶ δπὰ ἴθ ΕἸ γαῦββ,"᾿---δηὰ θθο Κ8 [0 81|10} 
ἴτοπη ΗΕΒΟΤ (Ραϊααιίηα, Ῥ. 77) ὑπαῦ τ 15. [6 
γον οὗ Μορίάαἀο, ἕατηοα ἃ8 ἃ Ὀδι]6ο]ὰ ; τ}16 
οἰ τὰ πόας “ἐρᾳδί οὗ [86 868,᾿ ἱπ|0}168 πα “ὁ 
ψγ6 }}- πον δὰ οοἰοὐταϊοα να] 6Υ ὈΥΘΕΥ ΘΔ [80 

τη Ὅ6 πιοδηΐ, Ββυ6ἢ} ἃ8 Μεσάάυ, ἃ ὨΔΙΤΟΥ͂ 
ὑπὸ ΟΓ τορίοῃ δρουπάϊησ ἴῃ τανΐηθβ, ψὶοὴ 
'ΠΔΟΣ [86 Ρ488678- [Ὠγοῦρῃ. 00 Ἀ 8, [6 

ΟΌΒΟΓΥΘΒ, ΔΓ ἰουηά ἴμεσθ.Ό [πὸ ὑῃΐ8 ““ἀδηρβόγοιβ 
Ἰο δ ἰδ ρῥσορμοὺῦ τηδῖοβ αορ, Ὀ6 ογεγίδκϑη 
ὉΥ {86 αἰνὶπο μά ρτηοηῖ." Βαΐ ψ ἼΘΙ ἰ8 {μαὺ 
ΒΑϊὰ 'ἰπ [86 ἴοχὶ ψἘΟ ἢ ΕΡΙΡΥ τῆλ κο5 αορ ΌΘ 
Ὀυτίοα ὑποτοῖ [Ι͂ἢ 4}1 ργοῦδὈ  γ, 88γ9 Ηθηρ- 
ΒΘ ΌΟΥΩ, [1)}.π (Ἰρῖο), ἴθ6 Ἰδῦϑὺ. σὴ οἵ 
Μερίάάαο, 8 ἀοτίνοα ἔγοσῃ οὔσ ραϑβᾶσθ, σοστ βροπά- 
ἱηρ ἴο ἔμ του τ ἀθ Ἀ6τὸ (ἐπ Ὲ}}0) ; ἀηὰ [18 8 
[8:6 ΣΏΟΓῈ ΡΙΌΡΔΌΪ6, 88 ἱῃ νοσ, 16 [86 δαὐασεπὺ ΟἸΤΥ͂ 
ΑἾδθο Μ11 τϑοοῖνθ ἴθ ἤδη ““ψτοαῦ ᾿π0} 1ς}1πά6.." 
Βῖη66 {Π|8 ῬΤΟΡΠΘΟΥ τερατ ΐησ αορ (Π6 Βοοῦ οῃ ἴο 
88 Υ) γγὋ8 ἀυτίης ἴμ6 Ἐοταδῃ σὶ}]6 σαὶ ΠΥ ΔρΡ οἀ 
ῬΓΘ- ΙΔ  ΠΟΏΤΥ ἤο ἱΐ, ΠΙΘἢ ΘαΡΟΥΪΥ δητιοὶ ραϊοα [ἢ ς 
Ὦπι6 ΒΘ ὑπὸ τοῦ Ὠοδίμεη ἤτανε αὖ Μορίἀἀο 
Βῃου]ὰ τϑοοῖνο 86 Βοτηδη Ἰορίουβ. Ηθηρβίο υοτα 

808 ̓" 
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Γαττμον ΟΌθθΥν 8: “ΕΤΟ ΠΟΙ͂ δ} (γ6γ, 11) 8 ἐδὼ. 

ἰοττηρθ [ἢ6 Κναμων οἵ Ζυα 1} νἱἱ. 8, ἴο τ οἢ {86 
ΟΡ οἵ Ἠο]οίΐδθγηῃοβ οχίθηβ; δῃὰ 80 8180 
Καμμωνα '8, δΟοογης ὕἴο [86 Οποηι. οὗ ΕΒ Ἷ 8, 
δἰχ οιμδῃ πιῖ]68 ἴγοιῃ [μερίο." αβιηιΐ, [ο]ονίης 
[8ὲ (πα θ86. Ῥαγαρῆταβθ, ρίδοθβ {6 νδ]]οῈ 0 ἴο {ἢ 6 
οαϑὲ οὗ [η6 ὅδαᾳ οἵ ΤΊ ογ148 ([μ1κ6 οὗ Οὀηπηδϑαγοί), 
Ἀπὰ Βαιάσαν (ἡ Π3, ““Βουβα οἵὗἨ ἁ ὠμτεϑῦ"}), 88 

πδηηρα ὈΥ [6 ΟἸΘο ΚΒ Σκυδοαολις, δ45 Ὀδοὴ 88 ἴὸ 
ἴανοιν ἰ(195ὅ. ΤὨῊΪδ Ἰαυζοῦ ἤδιδ 18. οογ δ Ὡ]Υ ἱποοὶ- 
σοἰν  Ὁ]6 ἔγοι ὁ" Βαοοοῖ ρο 5" (48 Οὐ οἢ 1 
δίας, ν. 52. 5111] τηδὶ πἰαἰ η5), γαῖ ἐν Τα αἶΓῈ 8. ὯΟ 
Βο  (]οπιοηῦ οὗἨ ϑεγυ ίδη8 ἴῃ [ἢ6 βενθηΐῃ ΘΘΙΓΌΓΥ 
Β.6. ; Ὀυὺ ἴτοπὶ 186 γμοριυ]αϊίοη, ἰῃ στοαὶ ραγί 
Ἠοαΐμοη, ψ ΒΟ 8εῖ 16 ἐμοῦ ἀυτγίης 86 ΒϑγΥ- 
Ἰοηΐϑῃ 6Χ1]6, [8 ὨΒΠ)6 ΤῊΔΥ Βαανα ὈδοΟη6 ουττοηῦ 
ἴῃ [86 ροκδῖ- ΜΔ ἀρο, ψἈ116 [Π6 Ἔχροβί ὑΐοῃ 
ΟΥ ἈΡΡ]Ιοδὕοη οὗ ΟἿΓ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, ρΑΓΠΟ]ΑΓΙΥ͂ νῈΓ. 
16, ΤΠΔΥῪ 4180 αν δᾶ βοῖθθ ἱπῆἤμποησο ἴῃ {ἢ 6 
τηλοῦ (866 Ηᾶν. Ρ. ὅ99 84ᾳ.).0 Οομιρ. Ῥοδίά 65, (ἢ. 
Χχχὶ. 18, χχχίϊ. 81 ; οἡ 7, οἷ". χχίῖὶ. 42. ἃ 

κἰηά οἵ ροηάδηϊ ἴο {μ18, οἢ. χχυῖ. 18! 

ψο ον, 12. β΄η)ο6 ΝΡ ΜΠΟΔΕῚ ἽΣΡ (νοῦ. 11) 18. ἴῃ8 

τηδίῃ δἰοιηθηΐ ἴῃ 86 ἀδδβοσί ρὑΐοη, {π|8 ἽΣ 18 Χθ- 
"Ὁ 

ρδν ἱτητη αἴ] υ, δη ἃ ἀραΐη ἴῃ τ. 18. ΕἸγβῖ, 
ὯθΘ Ὠοῖι8θ6 οὗ ἴ2Γ86] 15 Ἰποπίϊοποί, δηὰ θη [δ6 
019 Ρ6Ορ]6 οὗ {πΠ6 Ἰαπᾶ: πεὶθοῦ οἵ {1|686 ἢανὸ 
πεοοβΔοᾷ ἴο ἥρῃῖ, ΤΠοῖΡ δποσηΐθβ [Ὁ] ὉΥ͂ δε πονδδι, 
ὙΠῸ ἢδ88 ἸεΓὉ ποι ίηρ ἴοσ ὑμθπὶ ἴο ἀο Ὀπὶ ἴο ὈΌΓΣΥ. 
--- Αοοοτάϊηρ ἴο (818 μᾶγα] 6} 18πὶ οὗὨ (Π6 ὕνχο σ ῦβεβ, 
{16 οἶα! : ἐπ ΟΥΘΙΡ ἴο οἴδθαηβο ἴδ Ἰδπᾶ (ἰῃς 
ΠΌΠΟΙ 56 η, 85 ἰῃ ν6 Γ. 9), Χ1}1} ᾶνὸ ἴο δ6 11108- 
ἰγαῖοα ΒΥ {μὲ βίαϊοτηθηΐ : δβηῃὰ ἐξ ἰκ ἰο (ΏΘΣΩ [ῸΣ 8 
ὮΒΙΩΘ: ἤδηςο, [δ΄ [6 οἰοαμβὶηρ οὗἉ πο Ἰαηὰ [ἸΌΤΩὩ 
1η6 ἀοβδὰ Ὀοάΐεβ, ἀπά 16 Ζ68] αἀΐβρίαγοὰ [δμογοΐη 
(νοῦ. 14 54ᾳ.}, Ψ1Π ὁδαβο ἢ 6 ῬΘΟρ]Ὸ οὗ [ἴῃς ἰαπά ἴο 
Ὀ6 πϑδιηθὰ, ἴο ΜΠ, ἃ ΒΟΙΥ͂ ρϑορίθ, οὐ Μ1ΠΡ' ΓΠΟΓΘῸΥ 
8 Κ6 ΠΟ ἃ ὨΔΙΏ6. ἴλνο “Α85. [6 ῬΘΟΡΪῸ 
ὑπΟΓΟΌ ΡΥ βοραγαῖδα ἔοι ἢθας ποηΐβιη. " ΗΈΝΟΒΤ.: 
“7 Ἴ}αῦ 16 Ὠοῦδο οὗ ἴδβγαβὶ 8ῃου]ὰ ὈΏΌΓΥ ἴΠ6 ἴου, 
ποῦ {6 ΥονοΙ8θ, βοῖνοβ ἴδοιῃ ἴοτ ἔβη Ψ ΘΝ, 
Βονονόῦ, 645 118 τοοῦ ποὶ ἱῃ ὑποτηβοῖνοβ, Ὀὰύΐ ἴῃ 
ΠΟΙ͂ αοά, ὙἼ]1ὸ σὴ ἀο] νοῦ γοπὶ ἀοαῖῃ, πὰ βοπα 
ἀεβίγποῦοη οἡ ὑπο 7 ΘΠ ΠῚ 68. (ΟὈἸΏΡ. ΠΙΟΤΘΟΨΘΓ, 
οἷ. χχχὶν. 29θ.ὡ Α58 {Π6: : Ὀ]οβϑίηρ ἰπϑίθδα οἵ το- 
ῬΓΟΔΟΝ, 80 θγα : ΒοΙ πθ28 πϑῖθια οὗ {Π6 [ΟΥΤΊΘΓ 
Ὁ ΠΟΙ ΘΘΉΠ6Β8868 οὗἁ ἴϑτα6], ΤΏ οβο πον οἰόθη86. 16 
Ἰαπὰ ψὉὮἢ 4}} ἀἰροηοο τὸ ογΥΥ ἀφῇ]οα ἱΐ 
ὙΠῸ 8}} ΙΠΔΠΠΘΡ οἵ Δοομηϊηπαζίομα, οἷο. δ Δ 05 
ἔμότα 18 4160 8ὴ δ᾽ δου ἴο [π6 παΐηβ ϑτδδὶ 

ὀκ ΓΞ. ΝΣ. 12), ἱπθο λα ης ὑμεΐ [1.18 ῬΘΟΡ]6 

ντοβέ]ο8 ἩΠᾺ αοά, ἀπὰ ἐδεγοίογο ὑγανα]θ! Ὧν, 
ου [89 ΑΔΥ, δοουϑαίϊνο οὗ ἴΠ6 {ἔπη οἵ Φοῃ να 8 
Εἰογιβοαίίοη οἵ ΗἸη86}} ὈΥ [26 ονεγίηγον οἵ Οορ, 
Δ), ἤΠ4}}Υ, ὈΥ 818 στανο ἴῃ [5Γδ9]. 

γεν, 14. Τὸ θὲ ππάοτϑίοοα ἴῃ {Π6 βαογοὰ ἰηΐο- 
τοβῦ οἵ ἴδ6 οἰδαηβίηρ οἵ [πὸ Ἰαπά. --- “ Νίοῃ οὗ οοη- 
δἴδιιΐ σοὨ ἰδ η66" (ἼΠ) 8:6 δρροϊηῃίβα ἰο {116 

οΟἴοΘ μεγπιδη ΠΥ, ΟΥ αὐ ᾿ἰοαβὲ ἴὸγ ἃ ἰοηριποποὰ 
Ῥοσῖοι. ΤΏΡ ἀγὸ ἧτο Κι οὗ ἴδοι: ““11}16 
ῬϑδΒ ΓΒ- ΤὨτουρἢ ἴῃ [ἢ Ἰδπὰ ᾿ (Δ πο ῖς 4] ἴο Οομ᾽ 8 
“Ὁ ῬΑΒϑησ ΤΠτουρῇ ᾽᾽), δὰ ἔλιοβὸ ΨὴῸ ὈΌΤΥ σὶτῃ 
[86 “ ῬΑΒΕΟΓΒ- Βγουρῆ," ἢ.6. 45. σϑσὶ 1δ δχρ]αἶῃβ, 
ψ Ὸ {Π 6 Γ Β6]}, δπά [0] οσσίηρ [86 πιά γκ8 ἘΠ 6Υ βοῖ 
ὯΡ. --- ὉΠ 3 (ΝΊΡΑΙ ρδγίοἶρ. ἔγοσα Ἵ"») 86 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. 

ἔποθα ψῆο, πον ϑἰδπάϊηρ [86 ϑανθὴ το κ᾽ 
ὈΌΓΥ Ως, 8011} τοπχαὶῃ οα ἴ. ἴδοε οὗ [86 ᾿δηά, [οτΤ- 
“οῖἴθῃ, πορ]οοῦθα ϑΟΓΡ668 ΟΥ δἰκοϊοἴοῃβ. ἸἘμπογεΐογε, 
ΑἰΟΣ [86 ὀχρίταςίδη οὗ [6 βουϑῃ τῃοηΐῃ 8, ὑπ6 8Ρ- 
Ῥοϊηϊοὶ πηθὴ ὑμαὺ πάν Ὀθοὴ ἐφ οἵ δῃηΐοῦ οὉ 
{ποὶτ οἹο6. ----Ἄ γ. 16. [Ὁ οδη Υ 6 νουὶ 
ἰπύδητίου ἴπαῦ Π6 2» ἰδ [8 τοροδίθα, δῃὰ 930 

ΒίτΟΙΣΙΥ δπιρ δϑίζοὰ : ὈΣΣΩΠ ΣΙΝ ΤΊΉοϑε 

δ  ῬΑΒΒΘΓΒ - ΓΟ ΘὮ τ ΤΥ ἴὴ6 ῬΈΌΓΡΟΒΘ οἵ Ὀατνγΐης 
ΔΤῸ βεῦ ἴῃ σῃδγαοίουβιῖο συηϊγαϑι ἴο [Π6 ““Ρά556Γα- 
[ΕΓΟΌρΡὮ " τθο ραϑερά ὑπγουρὴ ὑμὸ ἰδηᾶ.---- Πξ Ἢ), 

οἴο, Ἔχρ]αΐηβ, ὉΥ ὙΑΥ͂ οἵ Θχϑῖηρ]θ, ὑμ6 ἰδβϑὶς οὗὨ {116 
μὰ τβ- [Ὡτοῦρἢ. "ὁ ΑΥΟΓ βονθῆ το; 8 ἰῦ τησδὶ 
ἰμάθθὰ 6 ὨΥΨ).--- ΝΥ 18. ἃ μυϊά6-ροβῖ οἵ βϑἴοπε-- 

ἤΘΓΘ 88 ἃ τηδῖῖ [ῸΓ {0.86 ὈΌΓΙΘΙΒ ῬΓΟροσ. Βυῖ 4]] 
ΘΟΙΏΘΒ βΠΑ}}Υ ἱηΐο 86 οὯθ ϑτεδὶ ρμτᾶυνε οὗ 
γε γ. 16. ΤΊ στϑαὶ Ὀυγυϊρ 8{1}] ροτροζιιαῦος ἰἴϑε] 
ἴῃ [8 πϑπὶθ οὗ ἃ οἷζγ : ΠΤ, 8 δοῆο οἵ ἸΌΣ. 

ΤῊυΒ ψαῦ 88. ὑδίζθῃ υἷδοθ ᾿ἶνθβ οἢ τὶ Ῥοϑ8- 
ἰογΥ. Οοαιρ. Ὀοβὶ 65 οἢ νοῦ. 11. [βϑοημΊΒΌεΗ: 
“ΤΠ 6γα δοιὰ ποῖ θ6 δὴ ἱῃμαθὶϊθα ΟΣ ἴπ {ἰπὶ8 
ΥΔ]]ΟΥ οὗ ἴῃς ἀοδὰ; ἰΐ πιυσῦ Ὀ6 8 οἰ ψὨϊοῖ σοΣ- 
βἰ8ῖ8 ποὶ οὗ μβουβθ8 Ὀαΐ οὗ ζτανοβ. "ἢ ΤῊ οἱθαπ 5- 
ἴῃς οὗ ἴδ Ἰδη, Ἀν νοΥ, Γοπιδὶ δ ἴΠ6 ΘὨϊοΥ ἐπ ηςς ; 
Βδηςθ ἰὖ ἰ8 αραὶῃ δἀ ἀρὰ ΌΥ ΨΑΥ οὗἁ σοπο)υβίοῃ. 

εν. 17, Ἰηκίησ οἡ ἴο γοῦ. 4, ἀο68 ποῖ Ὀτίησς 
[ογιαγὰ ἃ ρῬαγ8}16] ἰο [06 Ὀυγνίηρ οὗ αος δπὰ [αἷς 
Ὀ8Δη 48. γ2ε Ἀν Γαῖμοῦ ἰο ἰδ ῖηὶς οἵ βοιπου τς 
{ῃδῇ σαπλς ἴῃ ἱπηπιοάϊα ο] Υ αὐζοσ Οομ᾿Β ἴ4}} οὐ τὲ 
γηοιηἴαϊη8 οὐὗ [6γ86]. Α [ΓΙ ΠΟΙ οΔΥγγίην οὐϊ οὗ 
τῆο δἰαίαπχοπῦ : “ἴο Ὀἱτὰβ οἵ ὈΓΘΥ͂,᾿ οἵα. ἴῃ νϑγ. 4. 
Βαυΐ Οορ' 8 τᾶν ἰπ 5γα6] 18 ὑπ0 αἀἰνίπα πποπυταθμῖ, 
{Π6 δοῦναι] ἰοκοη, ἰμαὶ Ψο ονδὴ 15 {86 ΗοΪγ πο 
ἴῃ Ιϑγϑθὶ (νὸν. 7); διιὰ [ἢ19 τϑβ]ῦ, {1Π||8 οἱ ἔστ, 
[5Γ86] αὐ 1180 8απ|6 ἴ{π|6 ὈγοΟΥΘ5 οἡ ἷκ μαγὶ ντὶὶ 
41 Ζο}, τῃτοιυρἢ 186 τοροαϊοθα δηα ἤηα}]ν οι ρἢὰ- 
αἰΖεὰ Ὀνγνίηρ ἴῃ οὐ οΓ ἴο οἸόδη86 [Π6 ἸΔιε). Ν ον", 
ἃ8 ἴῃπο Βκοϊοἴοηϑ ὅτὸ Ὀυτγοά ἴπ [πδὲ νἈ]] 6 Υ, 80, ΟἿ 
(ἢ6 οἶον Βαπηά, [86 ΠοΒἢ οἵ ὑπθ1 8. ἱπητηθ  ϊαὐθὶν 
ἀδνοιῦγοι οὐ [ἢ του δ᾽ η8 οὗ ἴϑγϑϑὶ ὈΥ͂ πὸ ὈΪπιὶ5 
διὰ θοαϑίβ οἵ ψγεῦ. Νοῦ ΟἹΪΥ͂ ἰ5 ἴ3γμθ] ἴο ῥγονθ 
ἰϊβοὶ [ ἃ ΠΟΙ παΐΐοη, 4 πάίϊοη οὗ μτίοϑϑῖβ, δαὶ 
Τοῆοναῃ ψ|}} Του σἱ}}, οα ἐπε [4]} οὗ αορ, Ἰπακαὸ 
Κηόνῃ Ηἰΐ8 ΒοΙ 088 ἴῃ {πὸ ἰδηά, πῃ [ἢτ τηϊεἰβὶ οὔ 
[βια6] (ἢ. χχχυὶ, 26 54.); δηὰ π27. εἷο., 1}16 

᾿ϊκαννῖθο γοροαίθαϊν - τηοπιϊοπθὰ ““ βϑογ ἔ σα," ψ}} 
δανα ἴο Ὀ6 δίκῃ ἴῃ σοπηῃδούίϊοη τῖτῃ ἰἶ8. [{ πα 
Ῥδθῃ δοτῃπηοηΐν οὐβογνοὰ [μαι ΕΖοΪκ 16] πὰ 1 νἱονν 
οἷν Φ6γ. χὶνὶ. 10; 186. χχχίν. 6; θυ σοι. 4150 
Ζορῇ. ἱ. 7. ϑῃονδὴ 88 ϑ'δοσίῆοοσ. Ὑπαΐ “1Ὲ9 
Ιογὰ ἐδῖκοβ ἴοσ Ηϊ 56} 7 τ βδοτὶβοθ τειβοα ἴὸ 
ΗΪπι,᾿ ὙΠΟΓΘΌΥ ἴπὸ ἰάοα οὗ {πὸ ολέγέηι, 86 σοη- 
{ταϑὲ οὐ {11 βαογίβοο, 8 ἰηϊγοάυοοα, Ὧὰκ8 Ὀδρῃ 
ἀγασροὶ ἱπῖο ἴῃ6 ἰεαχί ὈΥ͂ ΠΡΔΕ ΞΟΡΟΙΝ, 6 
Βθουῆοο (27) 18, Βονονοῦ, ΘΧΡΓΟΒ8}Υ ἀθοϊαγοὰ ἴο 

6 ἴῃ6 ““βεαοτίβοα ΜΈΣΟΝ 1 μᾶνὸ Κἰ]Π]ϑὰ [ῸΓ γοὰῦ "᾿ 
(νοῦ. 19). [πῃ {πῖ8 ΨΥ [86 ἰάθ8 οὗἁ βδογίἴοθ 15 
ΘΒΒΘΓΔΙΪΥ γοβοϊνοα ἰηΐο ὑπαὶ οὗ ἴὰε βδοσὶ πεῖαὶ 
[οαβὶ σοπποοίρα τὶ τὰ ἴδ ΠΣ] (οἢ. χχῖχ. 5, χχχὶ. 

18, χχχίϊΐ. 4 βᾳ.; δον. χίχ. 17). Φθβουδὴ 88 Ησοϑὲ, 
0 δβοη δ ἤοσῦϊ [86 ἰηνίαἴίοι ὈΥ̓͂ [6 Ῥτορβεῖα. 
ΤΊοῦθ ἰ8 πὸ ψδηῦ οἵ [οοἀ οὐ οἵ ἐτίηϊκ. Ὑοτῖ. 18 
Ταῦ ΚΕΒ ῬΓΟΙαϊπδηΐ, ἰῃ {118 τοδρθοῖ, ὉΛ113) (ἢ. 

χχχίϊ. 12, 27), οδρίαΐῃβ, δπὰ γΝη Ἴδ05 (μῖποθα 

οὗ πο Θασ δ) ; δορ. Βεν. χὶχ. 18; δῃὰ εἶδο 



ΟΗΑΡ, ΧΧΣΧΣΙ͂ΧΣ. 19--29. 571 

ὦ (86 ἐο]οσίηρ ἤριτγανο οχργοββίοι : ὉΤῚἽΒ 

(ῬΌΠΟΟΚδ), δἰτθαρίμοποὰ Ὁ Σ᾿ Ἐ) Ἴ2, 

[ἰἴπρα οὗἨ Βδβῆδῃ 64]1 οἵὕ ἔθη (βἰποα Βαβῆδῃ, 
ΤΌΠΟ ἴον ἰΐβ ἴαὶ τηϑδάονε, 8 οἴὔζθῃ δρρ]ἱοά 
θα [Π6 ῥτορῃοίβ ἴο ῥγουῦα, ἀδβροϊίς, σψαηῦοιι 
ἐηοιηἶε8 οἵ (οα δὰ Ηΐβ Ῥθορ]θ; οοπηῃ. α130 
Ῥᾳ, χχὶϊ. 18 [12]}, δ ]ασροθ Ἰρομ ἰἢο86 δεῖ ἔογι ἢ 
αἱ ἴ6 Ὀοσίπηΐη. ΤΏΘΓΕ ἴδ, ξείίον 8 ΘΟΙ ΑΙ - 
βοὴ ΝἼἢ ἴδ 6 5}14}] οδἰῖ]6 ἢξ [ὉΓ βδογὶῆοθ, οἡ το ἢ 
ΔΟΒΙΏΘΘΣ ΟΌΒΟΓΥΘΒ: ““ἴῸΓ [οοὰ ἴο {Π6 Ὀοδβίβ, 88 
[86 ἤο8} οὗ ὑπ βδουῦὶῇςο:8) δῃϊτη}8 [Ὁ ὑπὸ μγεβίβ." 
--Υ͂ἐν. 19 (ἢ. χνυὶ. 28, χχίϊ!. 88) ἀθβοῦ 068 8 ἸΑν 5} 

ϑδοβοῖα] Ὀαπαποῦ. προ, σοηπηποὰ 5011} ΤΟΤΕ 
ΠΤ ! 

ἀοβηϊ εἶν ὈΥ͂ ὨΡΒΙΡ, οἴο., ἱπ όοόγ. 20. -- 
ἘΣΤΙ 

δόμον 8 [8 Ὁ]6 ἴα ἰὴ ὈαΓ1686]ἀ. ---Ἰ 35. ΔΙοτῦ- 

5.6 οὗ 1 85 “ σματγίοι,"" θη, οὗ ΘΟΌΓΘΟ, 16 

Ἀ μοῤηὴς 1 ΘΠδσοβ 8ῖὸ τηϑϑδηΐ, Ηἱἰζίᾳ Μ1}} ποῖ 
δάτης ἐπ 6 ϑΌΡΡοδβίἴοη οὗ ομαγίοίβ οἵ νᾺΓ ἴῃ Γα- 
δροοὶ ἰο ὑῃ8 δονῃδη8β. Ἠδποθ οἴμοῖβ τὨΐηκ οἵ 
Δ Δνά συ " (ΟἜΒΕΝ.) ΟΥ ““ορτί - ΒΟΓΙΒ68.᾿᾽ --- “323, 

ἴτοπι τ γ. 18, ΠΟΕΥΟΓ [88 ῥτονθα ἈΠ πη861}} Ὅτανο, 
κε [86 οαρίαΐπμ8, 88 ἀΐβιϊησυϊϑηθὰ ἔτοιγ ἡ ΠΟΙη 

ΠΌΠΟΟ διε, 86 θαιιίρροά ἀπά ργδούϊβοά πιθῃ οὗ 

ΨΆΓ ἱπα νἀ} 4}}Υ. 
Υεσ, 21. Οἡ Ὁ)» (ΜῪ αἴογγ), οοιρ. ΡΡ. 40, 

δὲ. Ἐνθῃ υπ0}]} ἴπ6 ἢἤπαὶ ἰπἀρτηοπὶ ονοῦ [ἢ 
Μ0]Α---γοα, ΠΟῪ βρη ΠΟ ΠΟΥ ἢδτὸ ! --τ ἰοο8. {πὸ 
ἰοαϊπρ τπουρΒῦ οἵ ΕἰΖοκ δ] 8 Ῥτορῃ ον βοιπα ἕοτθὶι 
ΤΟΟΡΌΌΙΥ ; ἴῃ Τοβροοὶ ἴο [η6 Ὠϑαῖμθη, Ἐχρ] δἰ θα 

Ὁ {Π6 οἴαιβα: 88 811 [0 Βοϑδίμιϑῃ 966, οἴο., 
1ΓΊΙε8. Ὀδίογο ἐπιαῖγ ογϑβ (οἢ. χχχυ . 28) ; σΟΤΉΡ. 
ον. χνὶ, 7. ΥἽν 18. Ἰηἰοττοὰ ἴγοπι Ὁ).--νοτ. 

22. ΤῊ ΘΟΏΥΟΓΒΘ τοϊδίίοη, ἰὸ σἱΐ, ἰο ἴϑτδοῖ. [Ι͂ὴ 
{8 τοϊδίίΐοη 1ἢ6 ἰοχὶ ποῖθϑ ἰδ πον]οᾶὰσο οἵ 
Φεμονδ 88 [518615 σοα, ὑμὸ αοἀ οἵ ἔμθπὶ ψῶο 

θεϊοηρ ἴο 1δβγβοϑὶ ΟΣΝ, ὉΠ Πσα), δὰ ἴπαὶ ὉΥῪ 

Ηἰβ πανίηρ Ἰηδηϊοδίοα Η τη β6] 7 88 πο ἢ ἴῃ [Π6 
ἤπΑ] ἡπθρτηοηῦ δηὰ ᾿μθηοοίοσε ; ἤθποα δ δοϊ ἴῃ 
τοίου (μαῦ σ8ἢ ΠῸ Τῇοτθ δ ἠϊδίυτθοα. ΤῈ 
ΣΝ (γοῦ. 92) ΠΟῪ Ϊἰοδὰβ ΟΥ̓ΘΥ ἷἱπ εγ. 28 ἴο ἃ 

φοττεβροπά της Κηοπν]εᾶρο, ἴῃ δἀἀ οι ἴο [86 328 ), 

τοτ. 21, οὐ ἴΠ6 Ῥασχΐ οὗἨ [ἢ 6 ̓οδίμθη 4180ὸ. ΕἾἼΟΙῚ 
ἴμ6 δὰ Φεβονδὴ ἀϊγοοῖβ ἐμοὶσ γοζαγὰ θδοῖκ ἴο ὑμοὶγν 
ὀρργοββίοη οἵ ἰϑγαϑὶ, ὉΥ οαστυηρ ὕΠ 6 ΔΌΘΥ ΟδΡ- 
ἔνε. Τῆς Πεέδί θη ον Κποῖν ὑπαὶ ὑποῖσ ῬΟΨΕΓ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴβγϑθὶ ν88 18.86]5 συ], ἀοῆποα Τηογα ρδτ- 
ἘΘΌΪΑΤῚΥ 88 ϑου, δος. (θοπρ. ου οἷ. χὶν. 18), 

ἐεῖγ πα Ὠ ΓΑΙ πδ88. ἴὸ δοῦονδη, ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΏΘΠΘΟ 
οὗ πὴ 6] ον 8ὴ ἰὰ Ηἰδ ἕδοθ ἴσοι μθῖὰ (Πουϊ. 
χχχὶ. 17), δῃηὰ ἀραμάἀοηδα ἴμοτη (σοΙρ. οἷ. χνὶ. 

21). 53, ἴῃ βδΠΟΓΑΙ, ὀχοορίϊδ οχοὺρίεηαϊ2.---Ἴ 61. 

Ξ: (εἶν. χχχνὶ. 17 84., χίν. 11). ΟὐΟμΡ. οἢ. ντἱ]. 
Ι. 

ΗεὨ βίο ΌΘΤΩ 5668 ἰῃ νεῖβ, 285-29 4 “"οἷἶοβο οἵ 
186 “016 βγβύοια οὗ Ῥγορῇρθοῖθβ οὗ ἃ Ῥγθάοπιΐ πα }ῦ 
οοιη ον τπρ ΟΠαγδοΐου, ἔότη οἢ. χχχῆ!, 21 (Ὁ) οπ- 
ΑΓ, 85 ἴῃ 6 ὑγορβοῖ δα ΔΙ θά οἹοβοὰ σοπηρ]οῦβ 
δες [1005 ὙΠ 6 ᾿Κ 858]6. ΑἸοῦ ἴμ6 Βϑδίῃ θη 
810 μοἰηϊειὶ ὑδοῖκ ἰο [π6 μαϑὲ, ἴῃ Δρρ)οαίζοῃ 18 

πιδὰς ψίτ} 130, ἐβουθίοσθ (υθοιῦβ ϑϑβονδῆ [88 

ἀραὶ τ ΤΠ6πὶ 88 ἴῃ νοσ. 24), ἴο ἴπ6 Ῥγοϑοηΐ 
(ΠΠ|})) οἵ Ιβγδ6]. ---Οὐτὰρ. ον οἢ. χνί. ὅ8.---ΦϑοοὉ 

ΘΟΣΤΟΒΡΟΠΟΙΠΡ 88 ΤΩ ]ΟὮ ἴο ““ ΠΛΙΘΟΓῪ "85 ἴ6τ8.0] [0 
“ΡΥ ; "Ὁ 8 Βἰμηϊβοδηῦ αἰ οσηαίίου. ον. οἷ. 
χχχνΐ. ὅ, 6, 21 58ᾳ.; ΟΡ. ὅγβί οἢ. γὸῦ. 7.---Ἴ ἐγ. 
26. γ 5), οἴο. [ΗΠ ἘΝΟΒΤ.: “ΠΟΥ ἴ6 Κ6 ὉΡροη ΠΘΙΩ, 

84."} 5 ἴο 6 γεβὰ : γρξΐ). ΟὐμΡ. οἰ. χυΐ. δά. 

σον 8 ΠΟΔΙΟΌΒΥ ἰοῦ Ηΐβ8 ΠΟΙΥ͂ Ὡδηθ (γογ. 25) 
8ῆονν [8617 δχοηρ 8τ8ὸ] 5 ̓ ν] ἐπ, 88. τυ }]} 
48. ΟὨ] ΘΟ νΕΙΥ ὁπ ἴποπμ, Βοοϑῦβε ὑπο ρὶ]δ 
Ἀσαὶπϑὲ Φοηονα (νοῦ, 28 8η.} 8141} 6 ΚΠΟΎΤΏ, 88 
ὈΥ ἴπ6 Βοδίμ θη 80 ὉΥ ὑβϑιῃβοῖνοδ, απ (ἈΠ]Υ ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ͂ {ΒΘΙΒΟ]γε8, ὑΠῸῪ Ὀοαῦ ἈΘΙΓ ΠΙΙΒΟΥῪ 88 ὑπο} 

ΤΘρτΌΘΟμ (ὨΠΙ903); Ἀθῃο0 ὅο ΣΘΡΣΌΘΟΙ ἰ8 δ άοὰὶ 
ὉΠ] πθαθ, εἴς. (νοῦ. 28). ΟἾ]Υ ΤΠΘΥ Δ}- 
ῬΘΆΣ πλβοτα Ὁ]0 (νοῦ. 21) ; ΟὨΪΥ͂ Φόβον δὴ ΔΡΡΘδΥ8 
σὶοτίουβ. ὙογΘ ἀοβογνθὰ γι} Β τοῦ ΟΘΟΠ 8 
ΟΥ̓́ΣΣ ἑΐοπι, τὴς ΟΊ 8688 ΡΡΘαΓΒ. Ὀοίοτα 96 ]ονδῇ : 
ΠΟΥ͂ ΟΧΒΙ ΙΣ ὑμαπ8ο 88 ἃ8 ΜΟΓΓΗΥ οὗἨἁ ΤΕΡΓΌΔΟΙ, 
ΟὈἸΙσοὰ ἴο σαρσγοδοῦ ἐποιηβοῖνοθα Ὀθοδαβ8α οὗ {πο} Ὁ 
[αὶ ὉΠ 658} 688 ; δα πονῇ τηδη ϊεϑῖ8 Η Ἰτλ56] 88 ΠοΪγ, 
Ῥαΐ, αὐ ἴἰΘ Βδτη [01τη0, 88 {ϊοὶς αοἀ (νοῦ. 22), 
[ΑἸ ὨᾺ] 1 ΡἾΓΥ͂ 848 ἴπ Ἰυάρστηθηΐ, ψῆο ΜΠ] ἴατηι 
δϑὶάς ἘΠΟΙ͂Γ ΠΊΒΟΙΎ (νοτ, 256). ΤΉΘΙν σαρτόδο δμὰ 
8}} {πεῖν ἀπίαι Π Ὰ] 658 τπυδὲ Ὀϊγάθη ἴμ6πὶ 80 
ἸΠ ΠΟ ἢ {ΠῸ ἸΏΟΓΘ ἔγοιῃ [8.6 γΘΙῪ ἴαοὶ {παΐ {ΠΥ ἀν 6}} 
ΒΟΟΏΓΤΕΪΥ, αἴ. ΟὐἸηΡ. οὐ οὮ. χχυ][ἕ. 25, 26, 
χχχίν. 28. ΤῊ 8 ΠΌΤ] ὕτδοθ 18 ἴἰϊο οὈ͵οοῖῖνο 
ῬΥΒΟΙοΔ] ρτοοῖ οὗ Φϑῃονδ 8. 16] ΟΌΒΥ ΟΥ̓́ΣΡ {Π|6ΠῚ, 
ὙΒΊΘ. Ὕεγ. 27, δίγοι ῖπρς ὈΔὸκΚ Ὀεγοπὰ γοσγὶ 26᾽, 
δηὰ οαδύϊη ἃ αἴδηοθ αὖ ὑποὶγ ἄθϑῖγο ἀυτίηρ [116 
Ὀτγοβοιῦ βίαἴο οἵ δβχί]δ, (Ὁ ]] ον 8 οαέξ [αυίηοσ, [ΗΠζὶρ, 
110 Τοδὰβ 75), ἴταηβ]αῦθϑ : ““δηα ὑπ6γΥ 8}18]} [οτ- 

σοῦ ἐποῖγ τοργοόδοῖ," νῃὶοἢ [ΠΟΥ Πᾶνα ἱ μοσΐο 
Ὀοτπθ. [Ιὑ 88 4Α͵80 Ὀδ6ἢ ᾿ΓΟΡοβοὰ ἴο ἰταηβ]αΐο : 
ΠΟΥ͂ 5841] ““ἴ8 Κα ανγᾶυ, 1.6. ἐχρίαϊο, εἴο. Ἐνα]ά 
νοῦ] δα ηγἱς ἴ.6 τεπαθγὶηρ: “ΤΒΘΥ ὈΘΔΓ," ᾿ξ τ 

ΜΈΓ ἴο γοδὰ ΡΣ ἴογ 9 Πκδ; διὰ 5βῸὸ ἢθ ἴοο 

[τη β᾽αΐοβ : “ὁ ἰῃαῦ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ Τοτροὺ ὑῃαῖγ ΒΠδτΊ6,᾽"᾽ 
οἷα., δὰ ΔβϑΌ τη ϑ ἃ ᾿ς δὴ οἵ ψογήβ, Ὀθοδυδα ““ἷῃ 
ἴδοι ἴΠ6 Ὑ80]6 ἰς ἃ ρ]αὺ οὗἨ ποσήβ ροη ἴῃ 6 (8]- 
ἀδαη8."᾿--- ὮΠΠ32} 73, ἴα8 Ὀρόπ ἀπάογβιοοα ὉΥ͂ οἴ ΒΕΓΒ, 

6.η. Οτοίϊιϑ: “πο ὑπον ἀπο]. ἘἘὸν τ}9 
τοβέ, ΘΟ Ρ. 88 ἴο υϑῦ, 27, οἢ. χχχυίι. 8, ΧΧΧΥΪΪ. 
21, ΧΧΧΥΪ. 28 84., Χχ. 4].--- ον, 28 (τ ῦ. 22).--- 

Επνα]ὰ τυτοβίβ ὙΔΠΞ, εἷς, ἰηΐο 1.8 αἴτεοῖ ὀρ ρο- 

δἰἴο, 07, Τοδι ΐην [Ὁ ἰπβιοδα οὗ δ, ὮθΘ ποῦ ἤπὰβ 

[ἢ βέη88 ἴο Θ᾽: “ἰπ Ὁπᾶὲ 1 οδιβοὰ ὑμετ ἴο τὸ- 
ἴση ἤτοιη διηοης ἰμ6 δαί θη. ΤΠ οοηῃίοχὶ 
σΟΓΔΙ ΠΥ ἀο68 ποῖ σοτηροὶ Ὠἷπι ἴο 1818. Οἱ {ϊ6 
ΠΟΠΊΓΑΤΥ, Ὁ βυρρεδίβ [86 βρη βοληῦ ῬδγΆ]]6] : 

ὡς, {κ.--ΟἩ. χχὶϊ. 21.-- ΙΝ. σοΡ. Οἢ. νἱ. 8, 

χὶὶ. 16. Ἠδηρδύοπ ΥΩ ΟΌΒΟΣνΟΒ οἢ 118: “ ΑΥΘΓ 
ἐδ ἴ4}} οἵ 6 (Πα] δα ΠΟΡΗΤΟΥ, δ00685 ἴο ΤΠΟΙΤ 
Ππαῖϊϊνο ἰαπαὰ ννὰ8 ἴγοθ ἴο 4]} [αταοὶ, δηὰ ὑμο86 80 
ψΟΪΆΠΙΔΤΓΙΠΥ τοιηδϊῃρα γοῦ δὰ ἱπ Ομπδδῃ {πεῖν 
ΒοΙηα, δηὰ ἰπ 6 θα} ]6 δ Ψψοπιβαίοτη ὑΠ6Ὲ}7 
βρίτἰ πὶ ἀνθ! ηρ- Ρ] 666." -- ον. 29. Οὐ. γΈΓΒ, 
28, 24. ΑΑΦ ῬτΟΙΉΪ8Β6 οὗ ΠδνοΓ- Πρ ζταοθ ΟἿ 80- 
οοπηΐ οὗ (νδλε, ““ θεοδιΒο ᾿) αοἀ᾽ 5 βανίηρ ρΡουτεὰ 

οὔἱ Ηἰδ ϑρἰτιῖ, ποτα (ουτπου Ηΐ8 “ΤΥ, ̓᾿ 6.9. 
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οἢ. χὶν. 19, χχὶϊ. 22 ; δοὴῃ. ο οἷ. χχχυῖ. 27: 
Ὀπΐ 6γα πλοῦ βἰ χη βοιπῦ, 88 Ροσῆαρθ ΒΦ ἱπάϊ- 

οδἴθ8. Εἶπα] τϑιαγκϑ οἢ [86 “6Ὀ0]]16πλ Ι8Δ}- 
διαρα,᾽ αἸτποισὶι Ἰ6 Ἔχρουπαβ [86 οαρουτίης οἵ 
ἴῃ δρίχίῦ το {1118 οἴοοῦ : [Πα [δγαθ], ““7}υ8ὺ ὈΘοΔΌ 56 
ἱποϊυμίηρς ἱπ τὸ διάη οἵ ο]ὰ ἰδ6 Ὀνὶπο δ μγὶῦ, 18 
([π6 ἱπάοίδαβ Ὁ16 Του ηἀείοη οὗ 6 ἴτας ΟἸὨΌτΟΝ. " 
Οοιηρ. 1588. ΧΧΧΙΪ. 1δ, 16, χ]ῖν. 8. ; 206] ἰΐ. 28 
(ἢ, "1. 1 84.). ΒΟΒΗΜΙΕΡΕΕ : “βροΐκδϑῃ ἰπ δη- 
οἱραδίοῃ οὐ ἴπ6 ἔϊπη8 ψοἢ [86 Πμογὰ Ῥ τοι 868. 
Δπὰ {πὸ [ογὰ, {Ππτοῦρῃ 6688 δἰζου Ηΐδ ρ᾽ ου ἤσδ- 
τοι, δοϊιδ!Υ ρουγοά ουῦ [86 ϑ'ρ᾽ 10 ἴῃ 96 Γι Β8] 6 τη, 
δΔαοογήϊησ ἴο ἘΝ ῬγοιηἶθδοΊΎ. Βαΐ {π6 Ποῦβα οὗ 
ἴφγαϑὶ πουἹὰ ποῖ; δηὰ ἰβ [6 ερὶ γιἔτπι4] βγὰθ] οὗἁ 
ΟἸιγ βίθμ όσα τόσο ὑμδη κί} ἴο αοὰ Τ᾽ 

ΑἸΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΟΗ. ΧΧΧΥΤΙΙ., ΧΧΧΙΧ. 

[Ε2ο κί 618 οὈ)θοὺ ἱπ 6 σπαρύοσβ θοοτΘ 118 γγα85, 
“του [πὸ ϑριυϊῦ, ἴο Ῥγεβοηΐ 8 ρἱοεΐατο οὗὨ νδδῖ 
τηὶσῃῖ Ὀ6 ὀχροοϊαθα ἴῃ [6 ᾿αδῦ 566 ῃ 68 οὗὨ [Π6 ποῦ] 8 
ἢ ἰίοτυ ; 8π] δοοογάϊηρ ἴο {86 πεῖνα Ὀοπὶ απὰ 
οοπδτα οη οἵ ἷ8 πιϊπὰ, ὑπ Ρῥἱοΐαγα τησδί 6 
ΠΟ Κο. Νοῦ ΟἿΪΥ τη ἰΐ 6 ἔοιτηθὰ οὗ ἴῃ 8 
γἸηλίογία]8 οὐ ὀχίβοϊηρ γοἸαιΐοπβ, Ὀπὺ 10 τηῦϑὲ Ὁ 
Τογπιοὶ ᾿ηἴο ἃ ρμογβϑρϑοῖνο ἢ τηδη 1 0]8 ἀμὰ ἰη- 
οδῖς ἀεία 118; γοῦ 80 σοῃδίτιοϊοα ἀπὰ ἀτταηροά, 
(παᾶὺ ν 8116 ἠοδίηρ Ὀὰὺ {Π|6 τἸηοϑῦ Βα ρεΓβοἶ] ογὸ 
τοῦ ἸοΟΚ ἴὸν ἃ Ἰἰΐογαὶ το] Ζαϊίοα, ὑπ8 στοαῖ 
πιῖὴ8 δηἀ Ῥγοβροοῖθ δ οἰ θα ἱπ 1ζ βῃοι]ἃ Ὀ6 
ναϊεηΐ ἴο {πῃ νον οἵ 4], Υ̓Βαῖ, πθῃ, 816 
{Π||86} [μεὐ ἰδ ὍΘ ΓΕ ΘΙ ὈΟΓΡα αὐ δὶ ροϊηῃῦ ἰδ ἰ8 
ἴῃ ΕΖΟ 1618 ργοβροοῖδνο ὀχ ἈΠΟ ΓΙῸ 5 ἐπαΐ [18 Ῥχο- 
} ΠἸΘΟΥ͂ ἰα Ὀγουρηῖ ἰῃ. Ηδ ἢδ8 ΑἸΓΟΔΑΥ͂ τοργοβοηϊοά 
[6 σονοηδη-Π6ΟΡ]6 88 στοοονογθὰ ΠῸΠὶ 411} {Π 6] 
οχ  ϑυϊηρ τυ Ὁ]65, 8πα τηλᾶς νἱοίουοι!Β ΟΥ̓ΘΓ 4]} 
{116} δ τοὺ παϊΐης δῃθιηθ8. ΤΠ Ὀοϑὲ ἴῃ ἴπ6 ραβὶ 
Βι5 ἀραΐῃ τοννοα ἴῃ ὑΠῸ}]Γ ΘΧροσίθηοο, ἔγθοὰ ονθῃ 
ἴτομῃ 119 ἵΌΤΙΠΟΥ ἐπ ρογίδοςτί οηθ, δηα βεουτοα δραϊοϑῖ 
1ζ5. ΟΥΟΓ- Γοοιστίπα ὁν 118, ΕῸΡ Π6 ηοῖν Πενία, 168 
ΑἸ] -ρουίδοῦ δηὰ δου ἢ }}8}} γ- Δι ΒΒΟΡΒΟΓΑ, 
ΕΠδῚ ὁ ΟΥ̓ΘΡ ἴ86π|, πὰ δ ὁπσα ῥσγανθηΐδβ {116 οαϊ- 
τοδκίηρ οὗἨὨ ᾿ἰῃὕδτ πα] ἀἰβογάογβ, δηα 5816]48 {Π}6Πὶ 

ἴτοπι ἴῃ6 δἰΐβοκβ οἵ δοβί]α ποίρῃρουγθ. ΑἸ} 
δου πᾶ, Ἐπογαίογο, ἰ8Β βοδοθ 8πὶ αιυϊοΐηθ8ϑ; [86 
οἷά ὁμοπηΐθβ νϑηϊβἢ ἴτοτη ἴὴ6 Ποϊὰ : [8Γ86] ἀν 6}}9 
ΒΟΟΌΣΟΙΥ ἰῃ μἷ8 Βα ρα. Βαΐ Ἰοΐ ἰΐ ποῖ ὍΘ 
ΒρΡοΒββά ὑπαὶ [Π6 σοῃῆϊοϊς 8. ΟΣ, δπὰ ὑπδὺ [88 
Υἱοῦ ἷἰ8 ἤηΔν σοῦ. [{ ἴθ 4 ν οῇ]Ἱά-πὶάθ ἀο- 
πιϊηΐο ψΠὶοἢ δι Πενία ἰ8 ἀοϑιϊηθα ἴο πὶρ]ὰ, 
αἰκὶ [86 Κίπράοτη οἵ τὶρὶιδουβηθαβ δη Ῥρϑδᾶδβθ 
ΘΒΓΔ Ὁ] 1868 αἵ ὕΠπ6 οσηΐγο Τυιδὺ Ἔχραηα ἀπα ἡΤΟῪ 
Π1 10 Θπιῦταοο {16 οητίτο οἰτουτηίοεγοεπου οὗ {Π6 
εἰοῦς. Βυιῖ ψ}}} ϑαΐδλῃῃ γ᾽6] ἃ 8 δηιρίστο ψὶπουΐ 
ἃ δἰτυροϊοῖ ΜἩ1 [ὸ ποῦ γαῖμοσ, ΠΘη ἢΘ 8668 
της ἜἾΠΕ οἴη οὗ ἀοἀ ἰικΚίπρ; ἤστηοῦ τοοῖ δπα γβῖηρς 
ἴο ἃ Ὠϊρίοῦ οἸοναϊίοη, βθὸκΚ ἴο οἰϊδεὺ 1ἴ8 ἀἸβιλθτ,- 
Ὀουτλθηΐ ΟΥ̓ 118 ἀονμ8}1, ὈΥ ΒΕ στη, ἊΡ ἴῃ ΠΟΒΕ1]6 
ΔΙΤΑΥ͂ ἀσαϊηϑὲ 10 [06 τη] τἀ ΠΟῸ8 δὰ ρσίρϑηὶὶο 
ἴωγοοβ {π8ὖ 116 βοδίίογοα ἴῃ {πὸ ΘχτΌΤΕΣ [168 οὗ [68 
ΦαΓἢ Τ ΑΒΒΘΌΓΘαΪΥ ἢ6 ΜΨ11] ἀο 80; δπὰ (οὰ α]80 
11} ἀἰτοοῖ ονοηΐβ ἰηΐο {μι ἷ8 σμδηηοὶ, πὶ οτάου ἴο 
Ὀγοὰκ οδοίι}}]Ὺ 116 ρόνγοῦ οὗἨἁ {Π|6 δά νούβασυ, δπὰ 
Βοοῦγα ἴ06 Αἰ δῖοι) οἵ Φε ον ἢ 8 ὑσταῦῃ δηὰ 186 
ἷοτν οἵ Ηΐβ παῖηθ ἰο ἰδ τεπιοίεβὶ γϑρίοῦβ. Α 
οοηῆϊοί, ὑπογοίοτθ, τατδῦ οηβὰθ Ὀούψοοῃ [Π6 61η- 
ὈδίιΠ61 ἔογοεβ οἵ πιδαϊ μοπίδπι, χαϊμοτοὰ οὐδ οἵ 
Ὁῃεῖν (αγ- ἀἰβίαης τουτί οτῖοβ, απὰ ὑπ6 πδιίοη ὑμδὶ 
Πο]48 [86 ἐγυΐῃ οἵ αοά. Βυΐῖ ὑ8ι6 ἴββιι0 ἰ8 οογίδίῃ. 
Εον οά 8 Ῥβϑορὶθ Ῥοΐπᾷ ὩΟΥ͂ ΠΟ] π688 ἴο Ηΐπὶ, ΗΘ 
σδημοῦ Ὀυΐ ἤχῃΐ ἢ τΠοπὶ δὰ αἶνο βυσοθδα ἴο 

ΕΖΕΚΙΕΙ, 
Φ 

18 οἷν μα θάνοῦσθ. 80 (δαΐ [ἢ ἄστη οὗ μα θη 
814}} θῈ οι] ον Ὀτοκθη. [18 τηϊσαυἐδὲ οἤοτγίβ 
ΟὨΪΥ οηὰ ἴῃ [86 τηογε εἰσπδὶ ἀἰδ ΑΥ̓͂ οὗ 18. οὐη 
ὙΘΆΚΠΟΒΒ, 88 σοΙηρατοὰ ΨΥ] {86 ἴτυῖῃ ἀπ σῦκα 
οἵ ἀοἂ ; δῃὰ ἔϊα6 πδῖης οἵ Οοὰ 88 ἴπ6 Ηοΐγν ης 
οὗ 15146] 18 τηλρη οὰ δηὰ ρατοὰ ἴὸ ἐδα υἰτηοβὶ 
δου οἵ [Π6 ΘΑγἢ. 

“Ἅ ΒΟ} 18 (86 ροηογαὶ ΘΟΌΓθ6 δηα 1580. οὗ ξΪπ 069 
88 τιδγκοὰ οὔ ἰῃ [18 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, ἀπάο {86 ἴοτιι 
δηὰ ἀϑροοῦ οὗἉ ν᾿ δὲ Ὀρ]οηροά ἴο 16 ΟἹ] Οονεουδηῖ, 
πὰ 118 τε]αϊίοπ ἴο 86 που] 88 1Π0 ἐχ βίηρ. 
Βαϊ δἰτρρίης [ἢ νἱβίοῃ οἵ [8 ΤΟΥ ζοΤ ΡΌΤΑΤΥ 
ἃπα ἱπηρογίεος οχίουϊοτ, δίηοθ ποὺ {86 Ὠἰσ]οῦ 
ΟὈ͵θοῖβ δηα το] αϊοηβ οὗ [6 Ν᾽ Οονοπαπὶ ἢμλτὸ 
Θ0Π16, 6 πα ἴῃ [6 ὈΓΟΡΒΟΟΎ [86 10] ΟΊ ΠΩ 
ΒοΓῖθ5 οὗ ἱτπηροτγίδηϊ δηᾶ βα] ΠΓΑΣῪ ὑγαΐθα. 1. ἴῃ 
1:6 ἢγβι γὑ]δοθ, ψ1}116 186 δρροᾶσγαποο οὗὨ {π6 πεῖν 
θανία ἴο ἕδκα ἔπ Γ]6 ἀπᾶ ῥγοβί ἀθῃσΥ οὐοσ (οι 5 
Βογί ἴαχε ποιὰ παν (86 οἴροὶ οἵ δεῖίηρ Ηϊ9 
Ῥύομ]ε ἔγοο ἴσοτα [86 οἱὰ {τοῦ Ὁ] 68 πὰ ἰδ ζοῦδ 
ΒΟ δὰ 1 οσῖο αβϑαὶ]οὰ ἤθη, δης ἸαυΊης 
ΒΓΕ Ἀηἀ Ὀγοδὰ ὑῃ6 ΓΟ πα αὐ 0}}8 οἵ {δ οῖγ ῥῬϑδοο, 1" 
8:00] Ὀ6 ὙΘΙῪ ἴατ ἴσοπι βοοῦτί ης [ποτ πρϑῖηβὲ 8}} 
[αὐπγο σοπῆϊοῖβ νὰ ον}. [Ὁ ννου]ὰ γϑῖμοσ ἱοπὰ 
ἴο 64}} ὩΡ Οὔ Γ δᾶνεγβαιῖοθ, δη δηΐαγρο ἴῃ Βε]ὰ 
οὗὨ σομῆδιος, 8ο 828 ἴο τηδῖζο 1ξ οπιῦγαοο ἴῃ πιοϑῖ 
ἀἰδίδηϊ ἀπὰ θαυ δΙΟι 5 ΤΟρίομβ οὔ ἴπ6 οδυίῃ}. Εὐτ 
[86 ψ 1016 δαγῦ}λ 8 ΟἾγὶδτ᾽ Β Βεσ ἵαρο, αη ἃ ΒΟΟΠῈΓ 
ΟΥ Ἰαΐθσ ἰδ πιιϑὺ σΟΠ16 ἴο 8} ββι9 Ὀθῖσοθ τἢς 
Δαδογθηῖβ οὗ Ηΐ8 οδῦξε αηὰ ἴπ ἢ] ἀσθῃ οὗ οὐτοὸγ 
δηα ςοττυρτίοη. ΤᾺΟΘῸρΡῺ 186 ἸαίοΣ τϊχῆϊ πᾶν 
ὯῸ ἰδουρὶιῦ οὗἨ ἱπίοτοση ΠῚ 16. αἰΐαῖσε οὗ 
ΟἸ τίβί᾽ β Κίπράοτῃ, ἀπὰ χνου αὶ ταῖθοῦ 188} ὕἤο Ρὰγ- 
Βι0 ὑπ ὶΓ ΟὟ σοῦ γ568 τππα στ Ὀ6α (500 Ο ΧΧΧΥΪΙΙ. 
4), γοῖ ἴδ Ιογὰ Μ}}} ποῖ ρμογταϊξ ὑμδῖὰ ἴο 0 50. 
Ηδ τουβῦ Ὀτίηρς [Π6 Ἰριῖ οἵ πεανθὴ ἰηΐο σοῃῖδεῖ 
ψί ἐμ ῖν ἀλικη 685 ; 80 88 ἴο ποοοβδιδίθ ἃ 118] 
οὗ ϑίτοσίι Ὀούνοθῃ ἰ8 6 ρου ΓΒ οὗ 601] τοσκίησ ἰπ 
ἤθη, δηὰ ἐπὸ ἐσα τ} δηά στᾶσα οἵ Οοὰ δβδ εἰΐ8- 
Ἀ]αγεοὰ ἴῃ {πὸ Κἰησάοιῃη οἵ (ταδί. 2. Ετοι ἴ}16 
ΥΘΙΎ Ὠδίιτε οἵ [}6 σᾶδο, {8 ἔτῖα] νοῦ ]ὰ ἴμ}} ἴο 
Ὅδ τη8Ὧδ Ο ἃ ΨΟΙῪ ] 80α]ο, δπηὰ ψἱ0ἢ ταοαὶ 
αἰσαη το ΓΟΒΘΟΌΓΤΟΘΒ ; [ὉΓ ἴῃ: θα 16 8614 ΠΟΥ 18 1}16 
μνοΣ]Ἱὰ ἴο 108 Ἀγ οβὺ δχίγεση 168, δὰ ἐμ 4}68- 
ἤθη ἴο 6 ῬΓΔΟΙΟΔΙΪΥ «ἰεἰοτϊ πο ἷ8, ὙΠ ΕΙΠΕΥ 
(οὐ ἐτα ἢ ΟΣ Πιδἢ 5 81}: 18 ἴο ἤδλγυα ροββθββίοη οἵ 
ἴδε ἤε]ὰ, 8.0 ὑπαῦ 4}} ργεοθ πα σου εβίβ δ οι]α 
ΔΡΡΌΘΑΓ 58118]], δη ἃ νη! δὴ οὐ οἵ εἰσ, ἢ σοτῃ- 
Ρατίβοῃ οἵ (18 Ἰαβί στεδὶ βίτυρρίο, 'ὰ ψ Βΐοἢ [86 
ΜΟΓΙἾ8 ἀοβίϊην πὰ ἴο Ὀὲ ἀδοϊἀοὰ ἴοΥ σοοὰ οΥΓ 
6}. Ἡδποο ἰΐ βοοιηρὰ, πη [ἢ ἀϊρίδησο, 88 ἰΓ ποὶ 
ἐπουβδηᾶβ, 8ἃ8 ἰοιτηοῦίγ, Ὀαΐ τηγτῖδὰβ Ὁροὴ 
τὴ τλ 8, ΠΌΤ ΌΘΥΒ Σοῦ ΠΌΤΟΥ, ΈΤα ἴἰο ϑβἰδηὰ 
ὮθΤΘ ἴῃ Ὀαΐ1]16 ΤΥ. 8. ΤΒουρι ἴΠ6 οὐάκ ἴῃ 
{18 οοπῆϊος οου]ὰ ποὺ Ὀπὺ ἂρ Ὀοίοτεδβδπὰ 
ΥΘΓΥ ρτοδῖ ἀρδὶ δὶ [6 Ρ600]6 δῃα Ἵϑβο οὗὨ (Ἡτβὲ, 
γοῦ [88 τοβι}}} 5ῃο]ά ΘΠΌΓΟΙΥ οἡ {πεῖν σᾶς; 
διὰ ἜΠΕΥ Ὀδοδιιδθ Ἰ ὑπθπὶ 185 16 ἱτῖ δηὰ 
{86 τηἰρῃῦ οἵ Φοῆοναῃ. Ἡδὰ ἰΐ Ὀθθη ΟἾΪΥ σΑτμδὶ 
ΤΕΒΟΌΓΟΟΒ παὺ ὙγΕγῸ [0 Ὅ6 Ὀγουρλΐ ἰπῖο μἷλν οὴ 
οἰζῃοῦ 8146, υἱούοτυ τωιδὲὺ ἱμον} Δ] ἤανα ὈδΘΏ 
ΜΓ ἴθοθ ΏΟΘ6 ΠΌΤ ὈΘΙ5 ὝΟΓΘ 80 ΟΥ̓ΟΓΨ 6] Πι- 
ΤΠΡῚΥ ρτοαῖ, Βαῖΐ ἴΠ688 Ὀεϊηρ᾽ ΟὨΪΥ͂ θ68}, ἀπὰ ποῖ 
ΒρΙ ΓΙ, ΠΟΥ τησϑὲ [4]}] Ὀείογα [ἢὯ6 οπιηϊροίΐδθηϊ 
ΘΠΕΙΟῪ οὗ ἴ)6 ᾿ἰνίῃς αοα, Ὑο σα τππᾶκὸ ΗΪ8 
ῬΕΟΡΙΘ τῶοτθ ἴμβδῃ ΘΟΠΑΙΟΙΌΤΒ ΟΥ̓́Τ 8}} ἵμπαὶ ἰδ 
δαιηϑὶ ο. Απὰ 80 ἱπ {}ι18 τ ΡΉ Υ σοπῆϊοῖϊ, 
ἴῃ ὙΒΐΟΝ 4}} (δαὶ (ΠἸὸ βρόντο οὗ ἀδγκη 685 οου]ὰ 
τη βίον ἤοτη [ἢ6 τοιἹὰ 8 ἴο βίῃ, 88 ἴζ ᾿ἜΓο, 
ἴτοηϊ ἴο ἔγοηῖ υἱτῃ 1.6 ῬΘΟΡΙῈ οὗ αοὰ, πθγ9 ννϑῖα 
ἴο Ὀ6 ἴοππὰ τοτηαϊπίηρ οπἶγ, οα [86 ἰὸν οὗ ἴ0ὁ 
δάνθσβασίεβδ, ἴδε εἰμηθ οἵ ἀοίεαϊ δπὰ σχυΐῃ. 4, 



ΟΗΑΡ ΧΧΧΥΙ͂ΙΙ., ΧΧΧΙΧΣ. 

[Δ Βι}Ὺ, 88 8}} οτἱ κί παϊθὰ ἴπ {πὸ ο]αΐτη οὗ Μεβδβίαῃ 
διὰ Πίβ ὑσατη ἴο [Π6 ΘΠΕΓΕ ΠΟΒΒΟΘΒ ἢ οὐὗὁἨ (6 
Οὐ], 80 [6 ἯΔΟΪ6 5. τ ργοβοηϊθα 88 δηάϊηρ ἴῃ 
106 Τοτῃρ]οῦθ οϑἰ  Ὀβητηοπῦ οὗ {116 αἰδῖπι. Τ7Π1ὲ 
Κιηρύάοπι ἱπγουρὶ ΘΥΟΤῪ Τερίοη οὗ ἴπ6 δαγίῃ 
᾿νεοοῦλε5 ὑπὸ [οὐ β. δ 18 ΠΟῪ ὈΠΊΨΟΓΕΔΙ]ΪΥ 
ΚΟ δηὰ βδηοι δοὰ 828 [86 ἀοἀά οἵ ἔτ απὰ 
ὨΟΪ 688, Ιἰ ἰ8 πηάοτοίοοά αὖ Ἰαθὺ, ἰηαὺ ἰδ να 
Ηἷε Ζραὶ ἴοσ ἴμ6 ἱηίογοβίβ οὗ τ ἢ θοῦ θη 688. ΜΠ ]ΟΝ 
Ἰοὰ Ἠΐπὶ ἴο εἰιαβίϊδβα ἴῃ ΓΟΡΓΠΕΡ [ἰπηθ8 Ηΐβ οὐ 
ΠΟ ΒΕ ἸκΌ «πα {παῖ ἴΠ6 ΒΆ1}6 ὨΟῪ [88 
᾿ηδιοτα Ἡϊπλ ἴο Το 8 πο πὶ {πη ΟΥ̓́Θ 
ΟΥΟΤΎ [ὍΤΙ δηὰ δοόηου οὗ οὐ]. Απὰ ον, 8]] 
ΓΟΌΏΤΟΣ ΤΪ. δηὰ δα ΠΟΥ (Υ ΘΙ ἢ Βα ἀονῃ, 8]} 
ἀϊδίυτθίηρ ο]οσηθηῖθ ἤΠΔΙΪΥ Ὠπδίιθα ἴο γϑβί, {Π6 
Ρτοϑροοῖ πίγοϊο δοβ οὖ Ὀεΐοτα ἴπ6 ΟἸΌΤΟΝ οἵ 
οἴθυηα) 8δηἃ ὈΪΟΒΒΟΠ658, ἰῃ Μηδὶ Πᾶγθ αἱ 
Ἰεπσὶῃ 6 ἴπ6 ΠΟῪ ἈΕΔΥΘΠΒ δηὰ [ῃ6 ΠΟ 
ἐγ, πονεῖ ἀν 6] εἰ ἢ τί ἢ ΘΟΙ ΒΠΕΒ8. 

“4 }0 ΤΩΔΥ͂ 511}}, ῬΟΙΉΑΡΒ, 866 πὶ δίσαβηρ8 ἴο 8016, 
ἢ 1818 Ὀ6 {6 τοδὶ τῃοδηϊηρ δηὰ ἱπιροτῖ οἵ ἴΠ6 
νἰδίου, ἐπὶ [ῃ9 Ῥγορῃδὶ βῃου]ά ἤδνε ρῥγοβοηΐρα ἱϊΐ 
ὉΠΟῪ [Π6 δδρροῖ οὗ ἃ βἰῃρ)ς ἱηαϊ νἀ) μαῦπουίηρ 
ΣΤ ΘΏδ86 [ΌΓΟΟΒ ἔγοτῃ Ῥδγ ΓΙ Ο]ΑΓ ΤΟΩΊΟη8, βηὰ δἱ 
ἴ8ο μρβά οἵ ἴἢθβο Βρθ την ἴῃ 816 οοπῆϊοί, δπὰ 
(ἈἸΠπα οἡ ἴη6 ἰαπὰ οἵ [518ε]. ἦεν ΤΩΑΥ͂ ἴδε] ἰΐ 
ἀπ σοα]ς ἴο Ῥεϊνο ἰηδὺ ἃ [ΙΌΤῸῚ 80 ὁὀοποιεῖο δηὰ 
ΠΥ ἀενο]ορρὰ βῃοι)ὰ ἤν Ὀφέῃ δάορίθά, ἴἴ 
ποῖ ἸΏ Ἰο08] δηὰ δβρυθοϊῆσ δὰ Ὀδθη ἰη- 
ἰόηἀοὰ. Βιιΐ Ἰοῖ βυι ἢ ῬΘΓΒΟῚΒ Ἰοοῖκ Ὀδοῖκ ἴο0 ΟΥΠΕΓ 
μογιίουῃβ οὔ {πὶ Ὀοοΐ, ὀμρθοίαν ἴο Παΐ 18 
ντιϑη οὗ [Π6 Κίηρ οἵ ΤΎΓΕ 1η οἷ. χΧνἹ . (ν Ι οἢ 
1, ἔὍΤΤη, ῬΘΓΠΆΡΒ, Ἰποδῖ ὨΘΑΥΥ Γ696}}}]68. [Π|16 ΡΓῸὸ- 
ῬΒΘΟΥ Ὀείογε 08), δηὰ Ἰυάρε ἴγοηι ἔΠπθ δῆδρο δπὰ 
ἀδροοῖ {ΠΠ6Γὰ φίνεη ἴο ἴῃ μεϑῖ, Ὑ ΠΕΙΠΟΓ 10 ἰ5. ποὺ 
ἵπ ρογίεεϊ δεσογάβποθ ΜΝ] 1Π|6 ἀβοογίαί παι οβασβο- 
[εγ 50} 68 οἵἱἨ ἘΖΟΚ161 5 δγ] ἴο ἥπὰ ἢΐτη σίνίης 
ἤογα δΌς ἢ ἃ ἀοίδιϊοα διε ἢ. 8}}}} ΔΡΡοδγαποα ἴο 
6 Τπϊπτοό. ΤΏοτο ΤΎΤΟ ἰβ ποῦ ΟἹΪΥ νἱονγεὰ 88 
Ρεγϑοη θοα πῃ ΠΟΙ ΡΟ]Στἶ.8] Ποιά, Ὀυΐ ὉΠα΄ Ποριὶ 8 
τοργοθεοηϊοὰ 88 ρμδβϑίηρ ᾿Βγοιρὶ 41} 1Π 6 ΟΧΡΘΟΤΙΘΠΟΟΒ 
οὗ [6 Ὀεδὲ απὰ ἰσμοδὶ οἵ υτηδηΐγ. [Ὁ ἴδ, 88 
πὸ Βιοποα, ἃ ἀἰδίοτι σαὶ ραγαῸ]ο, ἰπ ΜΘ ἢ ὄνον 
[εδίυσο 8 δά τ ΓΑ Ό]Υ σἤόβοη, ἀπά ῥσορπιδηῖ νἰῇ 
πιροπίην, Ὀυΐ 81} οἵ δὴ ἰάθαὶ] δπὰ ποῖ ἃ 11 γ] ΟΥ 
Ῥγοβϑαῖὶο κά. Απὰ νὲλαῖ ἰδ [πὸ ῥγοβδβηΐ υἱβίοῃ, 
ΔΛ ΠΟῪ ΘΧρ]αΐπε, Ὀὰδ ἃ ρ»γορλοίίσαὐ ῬᾶταΌ]6, ἰπ 
ΠΊΟΝΙ, ἀραΊη, ΘΥ̓ΕΙΎ ἰγαὶδ ἴῃ {Ππ| 6 ἀο᾽ ραϊίοη 18 [11] 
οἵ ἱπιρογίδῃηῦ τροβηϊη, ΟὨΪΥ οουςποά ἱπ ἴδο 
ἰδησιαρο οὗ ἃ ΒΥπι θ0]168] ΤΟρτεβοη δοη ἢ ΘΌΤΕΙΥ 
ψ6 Πηϑὶ σοποράς ἴο {Π6 Ῥτορ]ιοῖ, παῖ γο νοῦ ]Ἱὰ 
ἬΤΟΙ ΤΒΙῺΚ οὗ νυ ἘΠ ΠΟ] ἀϊηρ ΠῚ ἃ ΤΊΕΓΘ ΠἸὕΕΓΑΙῪ 
δείθοτ, μα ἢ6 48 ἃ τίρῃῦ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ;ἷδ. ΟΥ̓ 
τιοῖμοά ; δπὰ ὑπδὲ [Π6 βιιτεβῖ ὙΑΥ Ο τρβῥααλιν 
τιῖ8 8 ὍΟ ΘΟΙΏΡΘΓΕ ΟΠ6 Ῥαχΐ οἵ ἢἰβ Ἡγίθηρα ν1 
ΔΙΟΙΏΟΙ, 80 825 ἴῶ τη ἴμ6 ὈδςίοΥ ΚΉΟνη τοθοῖ 
Ἰχῦ ἀροὰ ἴΠπ6 1688 Κπονη---ἰ6 ἀδ] 1 πθα τ 08 οὗ 
[Π6 γεϑὶ ὉΡοη {110 ν βίο οὗ {Π1| ΔιΓΏΓΘ. 

“Αἴ [ἢ ΒΆπι6 {ἴτη6, ἰοῦ 8 ηοἵ Ὀ6 πη ἀοϊϑιοοα 85 
ἀφοϊατίηρ ἴον οογίδίη {Παΐ 6 ἀδ] ἡ ποδίϊοη ἴῃ Εἰ}}8 
ἸΠΌΡὮΘΟΥ πιυδῦ ἢν ποίμίηρ ἴο 40 Μ 1} ΔΎ ῬΔΓ- 
Ἐἰου ΔΓ ΟΥ 818 ΟΥ ἀθοϊβῖνο τποιηθηΐ ἐπ ὑπ6 (ΠΌΤΟΝ 8 
᾿ιἰϑίοτγ. 10 18 ῬΟΥΙΘΟΌΥ Ροβ510]6 [Ππαὺ ἰπ ὑΠ|18 6886, 
88. ἴῃ Τηοϑὲ ΟΠΟΣΒ, ὑΠ6Γ6 ΤΑΥ͂ Ὧ6 ἃ ΟΠ} παιὶηρ 
μοΐπι, δὲ ψ σὰ 1116 θρ1γι [8] ΘΟΠ ΓΟΨΘΓΒΥ ἰδ ἴο Γἶβὸ 
ἴο 8 ρίαπεο τηηροϊτζιάε, ἀηαἃ νἱγίθ}}} } Τδηρο 05 
οἰ ΠΟΤ 5116 41} {πᾶ ἴδ ροοά ἀπὰ 41} {παῖ 18 61} ἴῃ 
1Πη6 νου], Ὁ ΙΤΏΔΥ Ὀδ 80; 1 866 ποϊῃϊηρ δρδίηβὲ 
ΚΌΠὮ ἃ δι ρροβίτἴοη ἴῃ ὅΠπῸ παϊοτα οὗὁὨ [06 ῬΓΟΡΠΘΟΥ; 
Ὀαι 1 τονδὶ αἰὐἰά, ἴ 566. ποι ηΐηρ σΟποΙ δῖ νοΪ Ὁ ἴ0Τ 
ἱ, σὺ ψὨ θη πὸ ἸΘῸΚΚ ὉΔ0Κ ἴο ἴῃ ΟἾΒΘΓ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
ὁδὶ γείοττοὰ ἴο, πὸ ἢπὰ [86 ψοσὶκς οἵ ἡπάρπιοηι 

878 

ΤΟΡΓοδοη θα Ἀ8 ἰδ κίηρ εἴροῖ ἀροη 'Γγτο, ρτοοίβοὶν 
88 1ῇ ἰΐ ΟΤα ομ6 ἱπαϊν 4] Τπαὶ 88 σοησοΓηΘα, 
ἀπά ὁπὸ ὑγίεῖ ρετοά οἵ }ι18 ᾿ιἰβίοτυ ; ἡ 8116. 81}}} 
Ἅ6 ΚΗΟΥῪ ὈΪ]ΟῪ δζοΥ ὉΪονν τγὰβ τϑαυϊγοὰ, ἀπὰ ὄσθῃ 
ΔρΡῸ Δ[ΕΥ δ96, ἴ0 ΟΔΙΤῪ ἴοσν τὰ δηἀ σοι Π|π|δί8 
[6 Ὀγοούδ8. ῬΘΥΘΟΟΥ 5:}}}} 8, ἴοο, 8 {Π6 οΆ 56 
οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠ, Δ5 ἀθβοτὶ ἷῃ ὑπὸ τηϊγίδαῃ 1] δηὶὰὶ 
[ουτίθο ἢ Ομαρίοιβ οἵ ᾿βαίδῃ ; 1ὑ βθϑῖηβ 88 ἰΐ 
Δἰτηοϑῦ ὁπ6 δοΐ ψότα ἴὸ ἀο ἴ86 ψΒοΪ]ο, γεῖ μον; 
ΤΏΔΗΥ͂ πϑ συ η18 ἢκὰ ἃ παηᾶ ἴῃ ἰἴ, δ:ἃ ΟΥ̓ΟΓ 
ον ΤΩΔΏΥ οΟὨ ΓΙ 68 8 [86 ψοτῖ οἵ ἀρβίγαοτίοι 
ϑρτοδα 1 γε 806 Ὧ0 ὨΘΟΘΒΒΙΥ ἰπ {Π6 (ῸΓΠπὶ οἵ [ἢ6 
ΓΟΡΓΟΒο Δ [0Π, ΟΣ ἷη [116 παΐαγο οὐἩἨ πΐησδ, Μ ἼΥ 
ϑῃου]ὰ Ὧ6 οὐπεογυ δα ΠΟΤ ἢ ὨΟΏΘ, αὖ Ἰυιβῖ, ΨΥ ἃ 
αἰ ἴυτοηῦ τηοΐθ οὗ τοίη {ΠῸ τοϑὰ]ς ϑδου]ὰ Ὁ 
ὀχρθοϊβα 88 Ἵοὐγίαϊῃ. Να Ὀο]ΐονα ὑμαῦ 88 {Π6 
ἡυαρτηρυΐῦ οἵ ΤῪτο ΠΡΡΒῈ ψθθη ἴπ6 ἤτϑι Ὀγοδοὶ 
85. Τη860 ἴῃ {πε ν}}8 ὉῪ ΝΕ. Δ οΖΖζαγ, δηὰ 
88 ἴη6 ἡυαρστηεηΐ οὗ ΒΑΌΥΪ]Ου Ὀδρδη Ἀ]Θὴ (Ὠ6 
Μεήδβ δηὴ Ῥογβίδ ἢ 5 δῆ αὐτὰ ΔΔΓΡ ὕὑπνο-Ἰοανοά ραίθβ, 
80 [8:8 ΘΟΠΙΓΟΥΕΓΒΥ Με] Οορ᾽ δπὰ ιἷ8 οι θη Ϊβῃ 
[ὉΤΟΘ8. 88 Ὀ66η Ῥχοοθοάϊηρ βίποα Οἤγσίβι, ὉΠ6. ΠΟῪ 
Π)αντά, σδιη6 ἴο ἰᾶὰγ ἴῃ: δνου] δῦ ρ Του Δ ατίοη 85 οὗ 
ΗΪβ Κίπράοπι, δῃηὰ δββογίοα Ηΐβ8 οἱαΐπι ἴο (ῃ6 
ἀοτηϊηΐοη οἵ ἔπ δαστῖ δα Η 8 ρυγοπιαϑοα μοβϑι8- 
50). ΕΕἌΟΓῪ δίγοκο ἐπαὶ ἢπ8 Ὀῤρὴ ἀοα]ΐ βἷῃηοδ 
δραϊηδὺ {{10ὼ ἰΔΟἸΔΌΎ δὰ ἐοττυρίΐοι οὗ [π6 που] 
8 8 Ῥαγί οἵ παἰ στοδί οοηῆίοϊ νι ἰοὺ ἴπα ῥγομὶιοῖ 
ἴῃ ΥἹΒΊ0) 88} ΟΟΙΪοοἴΘα ἃ8 ἰηΐο ἃ βῖ ηρ]6 Ἰοσα ἔν, 
δπἃ δοοοι ] 8η6 4 ἴῃ 8 πιοπηομῦ οὗὨ {{πη6. ἧς 
ΜΟΙ] ἘΠ 8 ΤΊΟΓΟ ΟἸΘΑΓΙΥ ἈΒΘΊΓΟ Ὁ5 οὗἉἩ 16 οοΥίδἰ ἐν 
οὗ {Π6 γϑβϑ]ϊ. Δῃὰ Τποιρῃ, ἤοτη [86 ναβῦ ὀχίρεϊ 
οὗ 6 δε], δηὰ 116 ΤΩΔΗΥ ᾿ ρΟΥ ο[Ἰοἢ 5. ἐμδΐ 
811}} οἴθανα ἴο {86 (σοῦ, ἘΟΙῈ ΤΩΔΥ ὈΔς τηυοἢ 
ἀο]αΥ δηὰ ΤΔῈΥ ῬΑΥΓΪΔ] ΤΌνΟΓΘΟΒ ΟΧΡΟΓ θη οθ ἰὴ 
[6 ῬΓΟΟΘΘΒ8Β ; ̓ποῸ ἢ ἴθ ΟΓΟ ΔΎ, ἴοο, αἵ ραγίϊοι δῦ 
Ὠπιοθ, ὍΘ ΠΙΟΤῸ ἀεδρογαῖθ βία σρ]ο8 {ΠἸ8Δ τΒι11Ὰ] 
Ὀεῦ οι ὑπ 6 ΡΟΎΤΕΓΒ οὗ 601] ἴῃ [116 ττου]ὰ δηὰ {86 
ΟΠ ἤρββοιβ οἵ ἴῃς ὑσυτῃ, ὙΠΘη {86 σΟὨ ΓΟΥΟΤΕΥ 
ἈΒΒΌΙΤΗ 65 8 αἰ ρα τἷος ἀβροοῖ, γοῦ [6 ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ͂ 18 δί 
8411 {1π)68 Ῥτοσοραϊης ον τὰδ ἴῃ 18 ΔΟΘΟΙΙ] 5}- 
᾿Ἰηοηῦ. Ἰὲ [186 ΟΒΌΓΟΒ ἸΠογείοσε ἀο ἨῸΓ για, 
αὐ 6 ἔμ᾽} ἴο ὮΟΡ σ4]}[πρ. [1,6ὐ ΠΟΙ ρΓα8 
ν ἢ ἃ ἥϊιτη Βαπὰ 6 ὈΘΉΠΟΥ οἱ ἐσαΐῃ, δπὰ ἱπ 8 
ἰαπ 8 (ἸΡΙΑΥ ἢ ἴηι [Π6 παῖηθ οἵ ΠΕΡ σίβοη ἰοτὰ. 
Απὰ ποσοῦ ΔΥ Ηδ ΤΥ σἤοοβα ἴο ἢ ]8ἢ δηὰ 
σΟὨΒΌΠΙΙηδῖο ἴΠ 86 ΡΓΟΟΘΒΒ,--- ΠΟ ΒΕΓ ὈΥ ψίν!η 
ἔγοβὴ ἱπὴ}0]868 ἴο ἴῃς Πιεατίβ οἵ ἢ 8 ῬθΟΡ ο, 81} 
ΤΊΟΓΟ Β᾽ ΙΑ }}Ὺ Ὀ]οδδίης 186 ποτ οἵ {Ππεῖνγ Πδηάβ, 
ΟΥ ὮΥ͂ Βϊηΐϊηρ ἔοσι ἢ ἴῃ ἰδ 0] 6 πηδῃ 1} βίδ 05 οἵ 
Ηἰβ ῬονΡ πὰ ρΊΟΤΥ, ΒΌ ἢ 88 ἸὩΔῪ δἴ ὁποο δηᾶ 
ἴον ΟΥῸΓ βῃδχηβ ἰῃηΐο σοῃἶιβίοη ὕΠ6 δαἀνογβατίῖθβ οἵ 
Ηἰβ οδιβε δηὰ Κίηράοῃῃ,---Ἰοανίης (18 ἴὸ Η 1 πη86], 
ἴο ὙΒΟΤὴ δ ρΙΌΡΟΙΙΥ ὑεΐοησα, ᾿εΐ [86 Ὀ]οδθθὰ ἤΟΡ6 
οὗ ἃ ὑὐϊατηρ δηΐ ἰδβθ δῃϊπιαΐθ ἜΥΟΤῪ ΟἸγβδη 
ὈοδΟΙ), δη ποῦν δυοῖν ΟἿ ΒΌΔΙ ΔΥΤῚ ἴο 1Π81}- 
ἰδαΐπ 16 οοπμῆϊοῖ, ἀπά ἀο 4]1 ἰπδΐ Ζϑαὶ δηὰ Ἰονὲ 
Ο8Π ϑΟΟΠΟΙΏΡ ἢ 88} ἴο διαβίεπ ἴοσναστὰ ἴῃ6 ἢμα] 
ΤΟΒΪ:.᾽".--ΕΑἸΠΒΑΙΕΝ᾿Β ἰχοζίεί, Ῥρ. 428--480..--- 
Ν.Ε.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ͂, ΒΕΕΙΙΕΟΤΙΟΝΒ. 

1. ΜΙ οὐῦ νο οπαρύῦοτβ ἴΠ6 ῬτΟΡΠΘΟΥ͂ οἱ 
ἘΖΟΚῚ6] Ῥα58θ68 ΟΥ̓́Θ ἴο ἴπθ δροοδὶ ρῦϊο (ὁορ. 
Ιηϊτοὰ, Ρὑρ. 19, 20. Οομρ. ἱπ ψθῆογαὶ ναὶ ἰ5 
βηϊιὶ ΕΥ̓͂ ΤἸησο ἴῃ ἴΠ6 ἱπιτοάἀυοσίίοη ἴο ἴΠ6 ΕδνοΪα- 
ἤοῃ οἵ δῖ. Φοῃῃ, Ῥ. 23 8ᾳ.)}.0 ΟἸαγδοίοτβιϊο δροςᾶ- 
Ιγρίϊς δαῖμτοϑ 88 ἴο ἴΌσπὶ 8η4 οοπύθη! 5 γα ρ6Γ- 
σοΡ Ὁ]6, ἢπιδι 88 [6 ΨΤῪ οἰτουτηϑίδηοο {Πδῖ [ἢ 6 
Νὸν Τοβίαπιθπὶ Α ρθε Ὀομίη8 νἱτ ἢ [6 
{τα ϑἰ οη οἵ οἢ. χχχν!. ἴο οἢ. χχχνὶ., ἴο Ὀοττοῖς 
ἱπιρογίδηΐ (εϑομιαίο]ορίς 41) 6] γοπ δ ἴον ἰξδ ς] δὶ 
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γ᾿ βίο μα, τηλϑὲ βυσσοϑθῦ βοιμθῦ ησ ΔΡΟΟΔΙΥΡΌΟ. 
ΤῊΟ ργορμοῦο οἱοιηοηῦ, [Π6 ο]οτηθηΐ οὗ ἀοοῖτηθ 
δ οὗ δρρ]ϊορίίοη, 811}} ρουνδάδβ οἷ. χχχυ,, 
χχχῖχ., Ὀυΐ (5 6] δι θαῦ τἩ71}} 8 08146, σ᾿. χ]. 8α.; 
Ἥπα ΟΌΓ σΠδοίοτα, ἴοο, Ῥγοβοηὺ ἴο 1.8 δηα (ἰ6] 1 ποῦ 
ἃ Δ Ὀ]οαὰ οἵ Ὁη1ῦγ, ---ἰἣθ ἱτηργοββῖνο Ῥἱοίσθ οὗ 8 
παιϊοιδαὶ οχρϑάϊισυη, ἃ ταϊρταϊίοη οὗ πδίϊοηδ, 8 
Ὀαΐ01]6 οὗἨ παύ!οη8, δηα 8111} τηοτο οἵ σοά. ΑἸ ΒΟΙΡὮ 
οομὐαϊποαὰ ἴῃ ἴπὸ ψοτιὶ οἵ ῬΥΌΡΠΘΟΥ (“ΤὮϊ8 Βαϊ} 
1:6 Τιοτὰ ἢ), γοῦ [6 ἰθβουιρίίοη οὗ ὠὦἴἢθ πιδγοὶ οἵ 
[6 ΔΙΤΩΥ͂ (οἷ. χΧΧΥἹ .), δηὰ οἱ ἰΐβ ἴρασίαὶ οὐ σ- 
ΤΏγοΟΝν ἰὼ ἴβγϑοὶ (οἢ. χχχίχ.), βϑβΌϊηθ, 88 6Ϊ86- 
ΨὮ ΓΟ, [Π6 ἈΡ ΘΆΓΔΙ ΘΒ οὗ 8 νἱβϑίοῃ. ὅϑοθῃθ βυσοθθαὰβ 
Βύόθη6. Τὴ 8.0]6 19 ΤΥρίτδὶ ἴο βίοι ἃ ἄορστοο, {δὶ 
τ αΐ οἵ ιἰϑίοτιοα! ἔγοια {110 Ῥαϑῦ ΟΥ̓ Ργθϑθηῦ ΤΠΔῪ 
ἢδτὸ ἕογιῃ [Π6 Ὀκδῖβ, 885 .68 ἂὖῦ ποθ {πα ἴοτῃ) οὗ 
ῬύγΓο 5010 00]8, ἩὮΟΒ6 ἰἰἰθδ ϑυΓούς μ68 1ΔΣ ὈΘΥΟΠ {116 
ΟἹα Τοβίδμπηθηϊ ὑΠπθοογαου, δὰ οἡ ἴο [ῃ6 οπὰ οἵ 
ἔϊη6., ΤΊνα σοπϑατηπιδίίοι οὗ [5.86] ΒΏΟΥΒ 186] 
8.5. [6 σΟῃΒυΠιπιδίίοη οὗ {116 νοῦ]. ΤῊ οοηϊγαϑί 
οὗ {πὸ γον] ἴο ἰβγϑοὶ ἰβ 10 ΟἿΣ σμαρίοτβ ποῖ 80 
τιθῇ {πὸ Ἀγδα 08] Ομ οὗἉ [8 Ὠθα ΠΘἢ 88 ὀρροϑβϑὰ 
ὕο 186 μθορ]ὲ οὗ σά, 85 σοι Γ86 ΟἈ]]ΟΙ 50 685, ΓΟΒΘΙΏ- 
ὉΠ  ᾿μ56 81 ὉΠ , ἴῃ τοϊαἰίοι ἴο (06 ΡῬοδθο ἴῃ 
ὙΠ οἢ [ῃ6 ΤΟΥ͂Δ] ῥυθϑίμοοά, {π6 Ρθορ]6 οἵ [ῃ6 
Ῥοββθβϑϑίοῃ οὗ δὴ δἴθγῃμαὶ οονοηδηῦ οὗ Φοῃονδῇ 
(ἢ. χχχυὶ. 26), ἀρ! σῦ ἐπθιβοῖνοβ. ΟὈΙΡδΓΟ 
8. ἐπι ΓΒ 08 δηα ιυὐΐογαησο8 οἵἠ Βαϊδατη ἴῃ 
Ν. χχῖϊ. 9, 10, 80 ΥΕΡῪ αἰ Πδγοηῦ ἴγοιη οἢ. 
ΧΧΧΥΙΙΙ, 11 95ᾳ.1 Οχ ἴπ86 οἴδονῦ δεηᾷ, ἴῃ6 ἱπηροὶ- 
Ἰιμρ ἴογοθ ἴο [6 βαναρθ ἱστυρύου ἰαἴο {Π6 αυϊοῦ- 
Ὧ685 ΟὗἨ 5110} ἃ ΡΟΟΡ]6 1η {86 ἰαπὰὶ 8 ΔΡ᾽ΓΟρτγΊδύο]Υ 
σοποαῖνοα, νἱΖε οὐ ἴδ οὴδ Ῥαγῦ, 845. αἀἰνίμθ σοπὶ- 
Ρυϊδίοη οὗ ἴθ Φυᾶρα ονοιτυ ηρ ἴο ὕμα ἐμὰ ἴῃ 
νίαν, 10 15 ἰρὶν 48. ἤθανοη (ὈαὉ οοΙΡ. οἰ. ΧΧΧΥΙ. 
4 ΜΙ ΧχχΧνυ. 10 84ᾳ.}); οὐ {Π6 ΟΥΠΕΙ Ῥεχῦ, 88 
ἀυπηοῃΐης 86] 8 η 6558 δηὰ ἡ ου] ἀἰγ-πιϊπάθάηθ88, ἱΐ 
ἷ8 ἀφοῦ 88 ἢε]]ϊ. Οοηβίοτίηρ [88 ΔροσαϊγῬὲϊα 
σἰδγαοῖοῦ οἵ οὐῦ το ομαρίοσβ, ψ τ ἢ οἢ ἴΠ6 τό- 
ταδὶ μα6Γ οὗ τῃ6 ὈΟΟΪ οἵ Εζοκὶοὶ δη ποι μοοα. 1.561, 
1116 δυἀάεη 688 οὗἨ Οορ᾽ 8 ΔΡῬΘΑγαΊ,66. οἡ {ῃ6 866 Π6 
δὰ εἶδο οἵ 8 ονθγίῃσγοιν 18 ΣΤ ΌΓΌΥ οὗἨ ΤὌὔβοσνδ- 
ἰΐομ, Τϑη ηἰϊηρ τι5 οὗ {Π6 ἐν ταχ τ (1 Κα χυὶὶ. 8), 
δηὰ οἵ ἴΠ1|6 οὔϊθεγαροαϊει ταχν οἵ 6 Εδνοϊατίοη οὔ 
80. Φομη, δπὰ α]80 οὗ {π6 ἢ] σομρ]δύθμ 85 οὔ [ἢ 6 
λυϊριγεηῖ δα ἰΐ5 ὀχϑοπίίοῃ. 

2. Ηφηρβίοη ΕΙΣ ἰἰὰ8 ΥὙΘΥῪ 75}}}7 οὐβογνθᾶ : 
“Ἴ7Ἴ6 Βανθ 6 ἃ ροοΐ ρμτδρατγαίίοη ἴῸΣ {116 ὀχ ροβὶ- 
τἴοη οἵ ἴπ6 νἱβίοη οἵ {116 πὺν ὕϑιλρ]ε.᾿ Βαϊ νμδῖ 
Ἦδ ΡΓΟΠΟΏΠΟΟΒ ἃ Βρθοία! ἐν οἵ ΕΖοκιε], - τον “ πὶὰθ 
ἃ ΒρΆσο᾽" 18 ρίνθῃ ΟΥ̓ πἰπὶ ἴο ““Ραϊειίησ," ΠΟ 
“ἐ αἰϊοηἰνο "ἢ 18. ““ἴο ἢ]1 τΠ6 παρ παῇοη ὙΠῸ 
ΠΟἸΥ͂ ΠρΊΤΘΒ, "᾿---ἀΘρ6 48 ταῦθ Γ οἡ [})6 ρος) υ μεῖς 
σΠδγϑοῖοῦ οὗ [ἢ8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ γΤοραγάϊηρ αορ. Μογο- 
ΟΥ̓ΟΤ, ἴο σοηίτοῃν 6 ἱπιαρίπαϊίοη οἵ υἱπιά ἐν ἢ 
[86 ἱπηαρίπαίίοη οὗὨ ἔα᾽ (ἢ, ἴο βοὺγ ἔογίῃ Ἰρηῦ δοιὰ 
οσοτῃηΐοτί 1η ορροϑίζίοη ἴο ὑπουρῃ 8 ἀοϑρυϊγίηρς οὗ 
{πὸ δπιΐατο, 18. ῬγαΟΙΒοῚ ν ἃ τπατῖκ οὗἁὨ 4}} ΔΡΟΟΑΙΥρ86 
ῬΙοροΥ. [ΔΠ88 88 Υγ8 Ὀδαμ ΠΥ πὰ οὐπειηαὶν οὗ 
ἈΡΟΘΔΙΎ Βὸ8 ἴῃ {Π18 Τοβρεοῖ : “5.Ὰ8. {Π6ὺ πᾶνθ ρῥγο- 
ὁϑράρα γοῦν ἔθ αἰνίπα αὐἱϊούϊηςς δηα οοποτγεϊης, 
οὗ ἃ ἰἸοηρίηρ οἵ {Π6 ᾿οαγίβ οὗἉ δ]θοῖ ρῥγορμδῖβ, ψ μοὶ 
Παιηθα δἱοῦν ᾿π ὕτη88 οὗὁἨ στϑαξ οργργοββίοῃ οὐ [ῃ68 
κιηράοπι οὗ Οοά, 80 ΦΕΥ͂ ΑΓ αἰβὸ εἰαβίρποα ἴο 
ἀϊνοοῦ δὰ σιυΐάθ, ἴο οοτηΐζοτὶ δηά δα]πὶ, ἴῃ {86 
ἤτϑὺ ρ᾽δίθ, {Π6 ϑεγνδηΐϑ οὔ (οὶ, διηιαὰ ἰῃγουρ] 
ἀπο 86 ΟΠ ΤΟἢ, ἰπ ὉΠπἸὴ68 οὗἁὨ ΒΤ] Γ διὰ ΓΙΟΘὮ 
ΟΡΡγεββίοῃ ἴῃ δ ζαΐαΓο ---- Δ, ὄνθὴ ἴο σἤδηρα 
ἴον ἔΠ6πὶ 8}}] [οκθ η8 οὐἨ [ΟΣΤῸΣ ἰηΐο ἰοΚΘηΒ οἵ οθ6 
διηἃ Ῥγοτϊηΐβο." 

8. ἴχΞ Ηδθηρδίθηθοῦρ᾽ Β ἰπίογρτοίδ θη, δὲ 48]] 
ουθηΐδ, Ὡοΐ ΟὨ]Υ͂ ἀο.8 [86 “80-04]104 Ὀ1})108) 

ΕΖΕΚΙΕΙ,. 

ΘΔ 81 ΘΏΙΓΕΙΥ αἰβαρρόαν, ἴο ᾿Ϊς}., 88 ἢθ βῆ γ8, 
ἰδ 80 οἴζθῃ παρρθῃϑ ἤο ἔβα {6 σιγὺ [ῸΓ {}16 τῆδῃ, 
Ὀπΐ, 88 ἴπ6 δχροϑίτ[οη [ᾶ8 δἰγόδαυγ ἱῃοϊἀθῦμ!}ν 
ἰπἀϊἸοαῖϊοι, 07ηῃ6 παίζίομβ παιηρὰ ἰῃ αἰ. χχχνὶϊὶ., 
ΑἸΒΟυρ]ι ἴῃ Ὀπθιλϑαῖνοβ Ἰ} 181 σσαὶ, ρΡεασ ἴῃ {πὸ 
σΟΠΘοἴοἢ ὮΘΓῈ 88 οἰϑιηθηΐβ οἵ δῇ ἩῊΝ Ψ ὨΙΟὮ ἰδ 
ΒΌΠΙΤ]Θἃ ὉΡ ἴῃ 6 ΒΥ πιΌο] 16 Οορ οὗ {π6 ᾿δπὰ οὗ 
Μαρορ, πδιηο] , 88. [ἢθ ἰαϑὲ οὐϊῦτοδι οἵ ΘητΑ ΤΥ 

Ἰηϑῦὺ ἴπ6 Κιηρσάοιῃ οὗ ἀΟοα. ΤῊ}8 δυο Ζοὰ 
ἰἴά68 ἰ8 δὖ 4}1 ὀνθηΐβ 4180 [ιἰβύογ! δὶ --- ἢν, ὄνθῃ 
ΟΣ] ἀ- ἰβύήοσ! σαὶ ἴῃ 6 Εἰριεβῦ 86 Ώ96, ΟΥ μογίηϊῃ- 
ἴῃὴρ ἴο [8 υπίνοσβαὶ ᾿υἰσμθηῖ. ΤῈ6 που] ̓8 ̓ ιΐ8- 
ΓΟΓΥ͂ 8 ΓΠΘΟΟΓΑΙΙΟΔΙΥ ἀδίεγιϊηθα Ὦγ ἰδ, ἀοτοτταϊπεοιὶ 
ὈΥ ἴ.6 ἰησάοπι οἵ αοα ἤηΔ}}Ὺ ἀονθορίησ ἰἰ86} 
Ἰηΐο {π6 ουπϑιτλτηαίίοη οὗ ΒυΠΙΔΗΣΥ δηαά [ἰλὸ 
σοῦ. Βυῦὺ Μαρυρ, αομθῦ, Μοββοοῦ, Ταθαὶ, 
ϑμορα, Πράδη, δῃὰ Ῥιαΐ ΓΘ 88 δ. ἢ ΠΟ ἸΟΠΟΘῸΓ 
᾿υἰϑίοτ 41} ἴο 6 ἰἸουηὰ. ΟἱὨ Οὐ8} Ηθηρβίθπθετς 
Αϑδαγίβ: [μδ΄ 1Ὁ 18. “6 ΟἨ γιβι δὴ ῬΘΟΡΪΘ, διὰ δαοὶι 
ἃ ΟΠὨΘ 88, ΔΟΟΟΓ] Πρ ἴο τοοθηῦ Θχρογιεμθο, ψ]]]} 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ϑρδίῃ δἰἰδίη ἴοὸ που]ά-σ]άθ ᾿ηἤποηςα.᾽ἢ 

4. Α6 ατγοϊϊ5 δηὰ οὐβοῦβ, 6.σ. ὅδῆη (1πἰτοὰ. 11.), 
Ἰηϊογργοῖ οἵ [8 ἰδγβ οἵ [6 Μδοοάῦθοθ δηὰ Απίῖο- 
οδυ8 ΕΡΙΡΏΔΗ6Β, 80 [αὔδπον Ἰουσπὰ ἰῇ ον μα ρῦογυ 
(Ὡ6 ΤΌΣΚ, ν᾿ Πο, ὄνθπ ἴῃ [6 ὨΥΤΏἢ8 δηὰ ὈΓΆΥΘΓΚ οἵ 
6 Ομ αγΟΙ, γὰ8 ἰῸΓ ἃ Ἰοῃρ ἴα ΠΓΤΪΥ μ61 ἴο 
Ὅ6, ὕομοῦθμοῦ ἱ ἢ [ἢ Ῥορθ, ἴδ ομϊοῖ ΘῃΟΙΩΥ οὗ 
ἀδσιηδῃ ΟἸ γι ϑιϊδηϊίγ. 81] ἱπαϊντ 8] Φονη δὶ 
ἜΥΡΟΗΘΕ ἈΡΡΙΥ ψηδῦ 8 βϑαϊαὰ βοϊηθίϊ πηθ8 ἴο ἔοιμο, 
δη(ἰὶ ΒοΙμοῦ Πλ68 ἸηΟΓρΓοῦ ἰΐ οὗἩ {6 Οπιδαίθβ, γοῖ 
μὰ πὰ αἷδο ἢ 5'Β Ὁ. Ἴχν δ. 1; Βοιβοῖ, νἱ. 2 : 
6 Φθιυβδίθτα Ταγρυτω οἡ ΝαΠι. χὶ. 25; ἴθουϊ. 
χχχῖν. 2, ἀορ 8: {τὰ ἰηΐο {πὸ ὉΠ Π168 ργδυϊοῦβ ἴο 
[Π6 Μοββίδῃ, κηὰ (6 Ὀα 16, ἰπ τ Ϊοἢ τὸ δΜίοβοϊαι 
ΔΠΠΙ1]αἴθβ αορ, ἀἰϑοοιγθοα οἵ 1,|κουνῖϑα, 1ἢ 
ταΐϑγοηοθ ἴο 6 Μιοββίαπις Κιηράομμ, {π6 ΘΙ Όγ]}} 16 
ὈοοΪκ9 Βρθαῖκ οὗ ὅος δηὰ Μαρὸσ, μ]δοὶησ πὶ ἢν 
[6 ἰατιμοϑὶ βουὴ οὗ Εργθὶ (5.6, Ηάνθγηϊοῖκ, μ. 
602). ἴῃ [86 ποίϊοε8 ὙΠ Οἢ η6 Κοταη τ8 Κὲβ οὗ 
πω: αγπαψη, ἰ.6. ΑἸΟχδηάοσ ἴπ6 ατοαΐ «πὰ 15 
δανϑηςαγοιιϑ γα κα ὀχροι 0] οη8 (δ 7. 18 δηὰ 21), 
Υασὺσ δηὰ Μασιρ ἃτὸ ἀοείσπαῖοα ἃ8. τη 80 16 1 - 
τῊϑ ΚΒ οἡ οδιίῃ, δῃὰ δῃοϊοϑοὰ ΟΥ̓Ὁ ἂὴ το ΜᾺ]} : 
ψἢοἢ, Ὠονόνοῦ, Μ111] Ὀ6 δὖ Ἰαβὺ ζυσποαὰ ἴοὸ ἀιιδβῖ, 
γ᾿ ΠΟΓΘΌΡΟΙΣ αος δὰ Μαρορ Ὀγθαὶς ἰοττῆ, πὰ ἢ 6 
ἘΠΊ νΟΓΒ4] Ἰυσἀρτηθηῦ Θη81165. (ΘΡΒΈΝΟΒΕ: 22κ 
ἤοδοα πὰ αἷς 7ολτε ἀο8 ολαπιπαιϊ, ᾿ὶ. ἡ. 474 
80.) ““ΤΘ ἴ6λ7 οὗἨ ὕ 686 πογῦ ΓῺ ΠδΙΪΟΏ8, ᾿ ΞΔῪ5 
ἊΣ Μομῃζεὶ, “15 ΤΟΡῪ δησιθηῖ, δαὶ ἢδ85 ὈΘ6} }ιἰια δ τὶ 
ν 6 δογίαῖαι, δηα αἴτοσνναγ8 ὈΥ {πΠ6 Ητπιπ 8} - 
ΟὨΡΟΪ 8} ΜΔ }}}}κ6 ΘΧΡΘα  Π]0η8, ὙΠΟ ἢ ΠδΥ9 αἰ γεδεὶν 

οἴζοη ονοῖτα Ὀοΐὰ ΕἸΤΟΡΕ πὰ Αβὶδ; δηὰ τζἰιὶς 
Οπ θα ΐαὶ ρόορι]ασ ἰτβά οι οοἰποίά68 (ἢ) ἢ }Δ6 
σἰἀεθργοδά Οἰοσηδῃ ὑγβάϊ οι οὗ {π6 δυπιΐθ8 οἵ 
ΟΒδυιϊθσααβτιθ ΟΥ ΒΑΥΌΆΓΟΒβα 53] ΘΟ ΡΙΩκ ἰῃ 1116 τοῦ - 
ἰαΐη, ὙΒΙΟΝ ψ|11] Ὀυγϑῖ ἰοσίἢ αἱ [6 οῃηὰ οὗ ἐπα 
δ ΟΣ], δηὰ ΘΟΠΔΌΘΓ ἃ ΠΟ ροϊάδη ἀρ. 

ὅδ. Ἡδνογηΐοῖκ δά άσοο8 [Π6 Ὁ] ρ᾽ ΓΘΔΘΟΏΒ ἴοτ 
[86 Ἰητοτρτοίδίο οἵ 186 [1π|6 ἃ8 ἴδ [λπι6 οἵ ἐδ 6 
σοπιρίοἰΐοη οὗ ἴπ6 Κίηράομῃ οὗ ἀο. (1.) Τὸ 
Ὠδιθθ, ΒΘ ἀο ποῖ 80 τοῦοἢ ἰπαϊοδῖο 5ἰηρ]ο 
πα ἔῃ οχ βίη, ἃ8 [μδῦ ψὰ ἤᾶγε ἴο ἀο ψὩ ἢ 
8 “Ὑἱον οὗ Γα ΓΘ ΠΟΥ ΓΘ] ]Οἢ8 ΟὨΪΥ δίατίϊηρ ἴτοιῃ 
186 γ»τοδοηῖ." “ Υ̓ΒαΐονοΣ ΓᾺΣ τυϊηοῖθ, ποτ ΟΣ 
1088 Κπόνῃ, πδύ0η8) ὩΔΙ6Β 68 Ὀ6 παιηθᾶ, τἢθ 
ῬΙοΟΡὨ οὗ ὁο}]6οΐβ ΒΘΙΘ ; δηὰ βρδοίδ!]ν ἱπιροσγίδηϊ ἰ- 
{6 ἴγβα ἔοττηδίίοι οὗἨ ὕπ πα ὅορ." (2.) ΤῊς 
ΠΟΙ ΘΟ ὙΠ οἷ. ΧΧΧΥ,., ΧΧΧΥΊΪ. Τορσοβοηῖϑ τ 6 
ΨΑΥ͂ ὈΓΘρΑτοὰ ἴον (86 ρ] οΥ  οδ ]οἢ δηὰ οοπηρ]οΐζοι 
οὗ [86 ἐμϑοοζδου ; {π6 ἡπαρτηοηΐ ονοῦ κοι (οἢ. 
ΧΧΧΡ.) ἴδ 88 ὨδΥΐΩΩ ἱδίθη μ͵δθα, ἴῃ 
ὙΕἱοἢ. 014 ἩΘΓΘΟΣΓΔΓΥ͂ ΘΏΘΙΠΙΥ͂, [π6 Ομ Θηιῖ65 διε λοτὺο 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΠΙ., ΧΧΧΙΧΣ. 

οἵ ἰμ6 σονθηδη -ῬΘΟΡ]6 ἀΡΡΟΔΥ ἰπάρεοά ἰῃ [Ποὶγ 
ἐπηπηε ἰαῖο πε δυτῃοοα. [0 581}}} τοιηαΐῃβ, μον- 
ΕΥΟΣ, ““ὍΟ Ι28Γ75}8] (86 Θηζίτα () ΟΣ] -ῬΟΟΡ ἴῃ 
ἐϊ8 515] ἐμϑαττοοϊΐοι ἀραϊηϑ Οοἀ (1), ἀπὰ ἴδι8 
ἴο γεγίοοϊ [86 βαϊναϊοι,᾽ π8ὺ 88 1118 1468 1168 αἱ 
τὶς Τουπάδξείοι οὗ {᾿Ἰ6 ἰουτίἢ, [ῃ6 ΠΟΙ ΔΏ ΘΙΏΡΙΓΟ, 

᾿ιοβῖθσα ὈΥ θδηΐοὶ, [Π6 σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΑΤΥ οὗ ἔξζο- 
εἰ (Εὐ8ΕῈ8. Τεπιοπδίν. Κὺ. ἰχ. 8). (.) ΤῊΘ ῥτο- 

Ῥμοῖῦς ἀδπυποϊαίίοῃ οὗ ποαΐβθη πλῦοηβ ΑἸ ΑΥΒ 
τε γὰ5 [6 ἢ} 88 ΓΕργοβοη αϊῖνοβ δηὰ ϑΌΡρογίοΓβ οὗ 
ἀοπηϊῖο ἰά688, ---ἰη ΕΒάοιῃ ἴπ6 Ὠἰϊμοτῖο δῦ 6ο- 
Ὀὐβεϊς ΠΟ ΘΏΟΘΥ, ἴῃ ΟἿΓ ἐὰν θαμὰ 186 ἰά66 οὗ αἴ 
ΦΆΤΟ 88 Ἔχ ροσίεποθα Ὁγ [βγαοΐ πὶ [86 οοταρ] οοη 
οἵ 115 δαϊναίίοπ. (4.) Το [Ὁ] Ἰτηθηὶ ἰ8, ἴῃ οἷ. 
ΧΧΧΥΙΪ, 8, 16, ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ Ρ]αςοα ἴῃ [0 Ἰα [ΕΓ ἀδγ8. 
(5.) ΤΊδ δῃῃουπ:οοιηθηίβ οἵ [ὈΓΠΊΘΙ ῬΓΟΡΒοῦβ, Γθ- 
εττεὰ ἴο ἴῃ οἢ. χχχυ δ, 17, ροϊπὶ ἴο ἴδ6 ἡυᾶρ- 
τηθηῦ οὗ [86 Ἰαδὶ ἀαΥ, 8 85 αϑο [8.6 ρτορδοῖ 8 
ἰοϊοχε 18 τηδᾶὰδθ ἴο οοπίοσπι τὶῖ ὑμιο86 τηοί 68. 
6.) 1,᾿ϑέ]γ, [86 τοβυπιρίϊοι οὗὨ [86 δι ͵ ]θοῖ ἴῃ ον, 
ΧΧ.--Ἰὺ 16}18 ῥαγι οι τὶν ἴὸσ [86 ἘρΟσΟ ΥΡΕς 
ομαγδοῖοῦ οὗἩ [86 τεργεβοῃ δυο ρίνϑῃ ὈΥ͂ Οὐα, ΐ 
τ ἰδ ρεγνδα θα ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ΓΟ] ΙΒΟΘΏΠ68 οἱ Α88γ- 
ΓΔη8 δηα ΟΠ δ] ἤθαῃ8---οὗ Εάομ ΟὨ]Ὺ ἸΟΟΔΙΪΥ, ἰπ- 
ἀθεὰ (““οῃ 86 τηουπίαϊ 8 οἵ 8γ86},᾽ ΟΡ. Οἡ 
τα ρμοϊπὶ οἢ. χχχν. χἼ} οἢ. χχχγυϊ.)---υῦ 6150 
ὈΥ͂ ΡΓΟΘΟ ΕΠιΘη 8. οὗ τπῦο]ϊ Ἰαῦοσ θα μ ἢ ΡΟΘΓΒ. 
ον ἰΐ 18 ααϊΐο ἴπ ἴΠ6 ρος γρίϊο ΜΑΥ δῃη ἃ ΤηΔῃ- 
ΠΟΙ ΔΙΜΑΥ͂Β ἴ0 Ὀτοβοηῦ ἴο Ὁ8 ΤΥὦἁΤΟΒ δίδιηρϑα ΔΗΘΥ 
ἔγοϊῃ ἰΒΙΟΣΎ 88 ἰδ σταν  αο8 ἴονατὰβ ἐη6 δῃηα οὗ 
[6 ποῦὶ]ά. 

ὃ. ἴῃ δε [πἰτοάδαοίίοη, Ρ. 19, {86 ἱσηροτίδῃοα 
οὗ ΕΖεκὶ6}᾽ 8 μοβί ο ἴῃ ἴδ πᾶσί οὗ [86 ΒΔΌγ]ο- 
πἷδη ποτὶ ὰ, δῃὰ τὰ [ας δἷβ δοαυαϊηΐδησο πὰ 
οτεῖστηι παῖ Π8 δηὰ {ΠῸ6ῚΓ το] αἴθ, ἤᾶῦθ ὈΘΘῺ 
δἀνοτθα ἴο. [ῖῃ ΒΑΌΥ]οη, 1 ΔΎ ἤθ το, 6 Γ6 188 
ἃ δἰδηαΐηρ- Ὁ] 866 [ὉΓ βυγνογίηρ ἴδ το] ηρ ΜΑΥ6Β 
οἵ 1Π6 568 οἵ Ὡδίϊοῃβ. ΤῈ6 ρτϑάϊοϊοη ὡς μενος 
ον, Ρεϑοπ αν ὕο ΟἿΓ ργορμοῖ, ψ1|}} πᾶν ἴο Ὀ6 ὁοῃ- 
ςεἰνεα οὗὨ 848 ἴο 18 Βυπιδη δἰἀ6 ἴγοπι Ηἷ8 Ῥδοι ΑΓ 
δϑοάβ ἢ. 850} 8 να -ἴουοῦ ἱπ [Π6 τηϊάδὴ οὗ {86 
Βοδῖμαπ, ἈΠ ΡΡΒΟΝ ΒΕ}}}7 ΟΌΒΟΙΥΘΒ : “ἯἾ ἐ τηῦϑὶ 
ΓΕΠΙΘΙΌΟΤ ὑδαῖ Ἐκοκίοὶ Ὑγ͵85 ρἰδορα ἴῃ ἴπ90 ταδὶ οὗ 
ἴῃς 1πηθγ- Αβίαὐο τοῦ], δὴ μθποα μδὰ ορροτία- 
ΠΥ οὗὨ οὐϑογνϊης ὑμθ στοαΐῖ τηονϑιηθηΐδ ἀπ ρρεῖαὶ 
Ηετο, ἰπ 186 Ὀοδβοιὴ οὗ [6 πδίϊοπ"}] τηονοιηθηΐβ οὗ 
Αϑβῖδ, ἰδ τη δῦ να ὈΘΘῺ Ο]6 87 ὕο ἴπ6 Ῥγορῇῃοί ὑμαῖ 
(ἢε86 Ιηον τη 8 Ὑ6͵Θ [8Γ ἴσζοιῃ πανὶηρ τοδομοὰ 
1 μοῖσ ἐμὰ, ἐμαὶ ὑπ ἀγπαβίϊοβ νου] 5011} σἤδηρο 
οἴϊου, δῃηὰ ἰμαὺ ὕποϑο σομουβ8ῖοη5 σου]Ἱὰ ποῖ [41] 
ἴο αἴἴδοὶ 8190 [ἢ6 δου τῖ68 ο ἴπ ΜΟΙ τουγαπθδη. " 
Αἱ 41} ονοηΐβ, δἰ ἐπουρῆ ΟἿΓ ΡΤΟΡΒΘΟΥ͂ 18 ποῖ 86 
ΤΟΒΌΪΣ οὗ ἴπ6 ᾿ποϊάθ 81] οὐβογναϊίοηδ, ὑμ6 ἴλγ- 
εἰσι ϊεα γΡο 108] τοδοοϊίοηβ, οἴο., οὗ 8 σία τηδῃ, 
γοῖ, 85 [ἢ6 πιά στη οοης Δγο ἐθοζοτα οὗ ΝΟὈυΠἢδα- 
ΠΕΟΖΖΑΤ 
Χ]. 54., 80 ὑῃ6 δαοίυλιίηρ 8θα οἵ παϊζοῃϑ, τ ϊο ἢ ἢ 
ΒΔῪ Δηὰ ᾿οαγὰ οἵ ἰῃ ΒΑΌΥ)ΟΙΐἷα, ΤΩΔΥ γογΒα 
δδνα ἀτυν αία μα νὐμν νὰν νην ἩὮΊΟΣ ἢ6 
Ῥαϊηΐβ [86 ο δηὰ "ἱ 8. 

7. ΟἿΓΥ ῬΓΟΡὮΘΟΥ 88 Ὀ6ΘῺ Ἔχρ]αϊποὰ ἔγομῃ [ἢ 6 
ΥΟΤΥ Ὠδίυγαὶ αυθδίίοη αἴϊος οὮ. ΧχχΥΪὶ. --- ΨΙ1] 
[λ15 Ρεδοὺ οὗ [9γδϑὶ οοῃτϊηπ6 ΑἸ ψαγ8 ἀπά ἰσίυτθοά ἢ 
Ἧ] [86 τεϊδίϊο!β οὗ [Π6 τοδί οὗ [6 ψοῦἹα ἴδκο 
δυοῦ 8 Βῆαρθ ἰδδὶ ϑτ86] Ἵϑὴ τϑιηδίη ἴῃ Ῥϑδοα 
80 ΡΆΠΠΡΡρϑοη. “ΤῈ ἀορτηαῖϊο ἰά66, οὗ 86 ῥτο- 
ΡΒΘΟΥ͂," Βαγ8 Ηθηρϑίεπθογρ, “18 ὙΘΓΥ͂ 51Π}}]6 : [ἢ 
ΘΟ Υ οὗ αοά, τεπενγοὰ ὈΥ Ηἰ8 ρταοο, ν}}]} 
γἱοἰοΓ ΟὈΒΙΥ͂ Τοδίδῦ 8}} [8:6 4.584}}8 οὗ ἴμ86 ποι ]ὰ. 
ΤῊ Ἰάο86 δα Ῥγυρμοὶ λα ποτ ο]οϊπμοα τὴ ἤοθἢ 
διὰ ὈΙοοί," εἴθ. ΤῊΘ ψγορΡῃΘΟΥ, {ἢ 6Π,, 18 ΠΊΟΓΕ ΟΥ 
1688. ἃ Ῥαγβ Ὁ]6. Ἧ6 σοη)8 Ὀβοὶς ἴο [ΐ8. “ΤῊῺΘ 

τοῖσι [στ ]88} ΕΣΘΚΙΟΙ ἢ νἱονϑ ἴον οἷι.. 
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Ἡφολλνς. .“Ῥοϊπῦ,᾿" σοηὐη68 Η ΘΗ ρούθηογ, “18. [ἢ 
ἴθαυ ἡ μη ποίταϊοα ὑπ6 δίοὶς ΒΗ οι δὶ 
ΔΥ͂ΔΙ15 ἰΐ, 18 ἠὴ6 αποδίλοι ἴπδὺ πιοὶ 1.8 ρτοροῖ, 
ΘΥ̓ΘῺ ἱἰΐ τ ΤΟΟΟΥΘΓ, δοοοταϊηρσ ὕο ΠΥ ΔΠΠΟΌΠΟΘ- 
τηοπΐ, ἔτοτῃ [86 Ῥγαϑοηὶ οδίδϑίγορμοῖ ΤῊ ῥγδ- 
ἀοπλίμαπος οἵ [πὸ μοδίμϑι 801}} σϑπηδὶη8. 800} 
8}}8}} νγϑ δἰ ῃῖκ ὉΠΑΘΥ δῃοῖθο Ὁ αἰΐδοὶς ἰηΐο Ρουτη- 
ποηΐ τοῦθ. Αραεϊηδί δυσι ἀδδροπάϊηρς ᾿πουρῃ 
1} 8 Ῥτγόορμοῦ ἤθγθ οὔἶοσβ οοιηίοσι. Ηθ ὑπ ζε8 α]] 
[86 δα 1165 τ ο ἢ ἴΠ6 Γοβίοσθα σοϊα 1 Υ ἢΔ8 ἰὴ 
ζαΐυτο δι}}} ἴο ὁπάπσο ἱμπῦο ὁπ6 ρτεδὺ δαι]6, δπὰ 
ΤῊ κ68 {)8 θ6 ἀοοϊἀοα ὈΥ οπέ α]ογίουβ νἱούοτῦ οἵ 
89 [,ογὰ διὰ Ηΐβ8 ρΡθορ]ϑ."" ΤῈ Ἰαῦῦεν 18 Δ8 ΔΓ ί- 
ΓΑΙ 88 ταδί ἕώ μϑῆ 8614 τοραγαϊῃρ' ἴΠ6 ἰἸά68 οὗ 
[8 ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ 18 936 ΏΘΓΙΑΙ ἀπΠἃ ΒΌΡΟΓβοΙΔ]. Ηδᾶγοτ- 
εἱοῖς, οοπηθοίίρ ψὶϊ οἢ. Σχχυῖ,, ΒαγΒ: ““ΗΟΥ 
ῬΟΜΟΓΙᾺΙ ὑμδῖ ῥτγοϊθοϊίοη 18 ψ ΒΘ ἢ [Π6 μοτὰ δοοογὰβ 
ἴο 86 ΠΩ ρ]ογίβοά ὑβμθοῦγδου, ἰ8 ΒΟ ὉΥ {8 
ΠΟῪ τοϊδίίοι ἴο ὑμ6 Ἀοϑίθθη νου] ἀπα 105 ρονοῦ. 
ΤῊΘ ΒΟΙΪΥ͂ ΡΘΟΡ]Θ ἃΓὸ {ΓᾺ]Υ Δ ὉΠ458861180]6, Ἰῃν]0]- 
ΔΌΪα τ οὗ {Ποὶγ ΑΒ δ00ὴ, [φγ86] ἴῃ 
118 αἸΟΤΥ 18 [6 σταηάοδί, ἔπ τηοϑὺ ὑπο νἱςο- 
ΤΟΤΥ͂ ΟΥ̓ΟΥ ἴδ Βοδίδβοη νοῦ], Ηδποθ 186 ἔπι Γθ 
οὗ Ιβγϑθὶ βίδπάβ ἴῃ [6 πηοϑὺ δυσὶ κίηρ σοπίγαϑι 
ἴο ἰἴ8 Ῥγοβοιὶ, Ὦ8116 ποδί βοηάοῃ 15. ὩΟῪ 8ῃ 
ἰῃδίτυτηθηὺ ἴῃ ἴ.6 Ὠδπὰ οἵ ΦεΒονδὴ ἴοῦ [6 ὁ[88- 
τἰθοιηθηὶ δηὰ θυ βορίίοη οὗὨἨ ἴ5τϑϑὶ, ΤΠ6η ΟΟΙ68 
189 ὑΐπλο ΒΘ πάσαν ἀοδβείην 18 [Ὁ] }]6, ΠΑΙΊΟΪΥ͂, 
ἴο ὀχεουΐθ ἴδ πα] Ἰπαρτηθηΐ οἢ Βδδι ΠΘΠΔοΊη. 
Ιῃ 1 18 [6η σουθα]ϑᾶ ἴῃ σοταρ]οίΐοη οὗ ἴΠ νἹούουν 
οὗ 186 ἐπ θῶ οὗ αοἀ ονοῦ ἴ86 μοδαίμθη νου] α- 
Ρόονοσ." Ηοονοῦ τυ0} οὗ τ μδὺ ἢΔ88 Ὀδοη βαϊὰ ἷἰβ 
ΤΕῸΝ δὰ ῬΓΌΡΟΓ, γοὺ (ἢ ΤἝΆΒΟῚ δββϑίριιθὰ ὉΥ͂ 

ἀνοσηοῖς ἴον ““ [18 ἔπ πἀδιηθηΐαὶ ἰάθα "18 ποὶ 
αἱῦο 8415 Δ Ὁ ΟΥῪ 88 ἢ6 Ραῖ8 1ΐ, πιδιηο } 0, ὑπαν “ αοἀὰ 
᾿πιβ6} οοοαβίοῃβ [86 Ὀα. 119 ({π6 Ἰαβὺ τα]! γίηρ οἵ 

[6 ῬΡΟΥΘΡ οὗ ᾿δαϊ μη οῃ ἴο δημἰ ἶ] 6 ἴῃ 6 ΚΙηρ- 
οἵ Οοἀ), [δαῖ Ηἰϑ υιιάρτηοδηῦ ΤἸΏΔΥ ἴπ 1 θὲ τονδὶ θα." 
Οοά, πονονοσ, ψ1}} Ἀν ΟὨΪΥ ἴμδὲ ψΕΐσοἢ, ΘΙ ΠΟΓ 
ἷῃ 86]{- τὶ ὐοοῦδβηθ8β8 (ῬΉΔΓΪ ΒΑ 81), ΟΥ ἴῃ ψοΓ] α]}- 
Π688 (Θά οΐδηη), 88, ὈΥ {86 τοὐοοίίοη οἵ Ηἰ8 σοιλ1- 
860] οὗ βΒαϊναϊίου ἴῃ ΟὨτδῦ, βδοσῃ ἰἴβο] ἢ ΤΡΘ ἴοσ 
ἡαάρτηοῖ. [ἢ οοππηθοίΐοπ Ὑ1Ὲ} [18 δι 0) οὔνο 
ΓΙ ΡΘΏΘΒ8 ἴοτ ἡπαρτηοηΐ, )ἷὸ ΔΙῸ ΤΟΙ] ἀ6α οὗ {ῃ8 
ἀοοοϊνίης ὈΥ ϑδαίδη, ον. χχ, οι], οὐ ἢθαῖῃθῃ- 
ἄοιι ἀπ τε [γον αὐ] δοαίίοη, 18 ἢοΐ 1Π6 ἰάσα 
οὔ [8 80 ἱπαϊν 1] ῬγΓΟΡΏΘΟΥ τεραγάϊηρ Οος. 
ληρ6 ἰδ ΘΠ ΟἾΓΟΙΥ ἴῃ [9 τίρῃῦ θη ἢ ἀου δῖε (08. 
Ὄορτι. Ῥ. 1280) νϑοῦδον ὅος δῃὰ Μαβος Τορτοβθῃΐ 
ΠΟΠΘΙΓΆΪΥ 411 ὑπ6 ἔαΐατα οηθυη 68 οὗ ἴῃ6 Κιπράοιηῃ 
οἵ ἀοὰ ; δῃὰ Β6 αἶνγοβ 86 ἰηΐ ἴο ἴπ υπαογβίδηα- 
ΠΕ ΟΣ 186 οπαρίοτθ Ὀοίοσο π8 ὙμΘη μ6 ἀθο]αγθδῚ 
“ Ὧ᾽α ταυϑῦ, μονόνοσ, ὑπ] ΟὨΪΘΗ͂Υ οὗ [86 ΟὈϑ6Ὸ 19 
τοδίἀπο οὗ παίοῃβ ψῃϊο ἢ 88 ποῦ ΘΟ6 ἀπάσν [ἢ ς 
[1}} ορογαϊίοι οὗ {π6 Κίηράοτῃ οὗ ΟἸχίβί, οἵ Ὀδγ- 
Ὀδᾶτοιβ δα ὨδυσητΥ ὑτί Ὀ68.᾽" 

[ὁ0ὁη ἔθ ψ0}6 οἵ [18 71} βεοϊίοῃ, σοϊηρατθ [6 
δῦογε Αἀάϊτίομδ] Νοῖοδ δὖ 086 61086 οὗ ἴῃς Εἔχορο- 
[164] ΒοΙΑΓκ8.---ὉΝ. Ε.] 

8. ον [86 οχρίαπαϊΐοῃ οὗἨ μ6 ῬγοΟρΡΆΘΟΥ ὈΘίΟΤΘ 
8 ΜΘ να ποῖ ἴο ΒΟΔΙΟΝ δέου αποδβ(! 08 οἵ [18 
ΟΥ [ποῖ Κἰπὰ ρμῃϊ ὈΥ [δγϑθὶ, ψμΐοῖ {π Ῥγορμοῖ 
νγὰ8 ὈΟΌΠ ἃ ἴο ΔΗΒΎΟΙ, 88, ἱπά6οα, ποίπίηρ [ἰκ6 ὉΠ18 
8 ἐπυϊπιαῖθα πὶ 186 ἰοχὺ (θοιαρ. ἰπ ὁρροβίομ οἡ 
οἷ. χχχυϊὶ.); Ὀυλ Φοβονδῆ, 1 Οἢ. χχχυἑ!. 8πὰ 
ΧΧΧΙΧ,, ΒΙΤΆΡΙΥ δοῖ8 {186 οηὰ οἸθατῚ Υ δηά {τὰ} Υ 
Ὀείοτο Ηἰβ ρϑορῖε, δ [δὶ ζπηθ ἴῃ [8186], πὰ ἴῃ 
[Ὠΐ8 8686 γΟὸ γα 616 ἀσόοκαλύψις ὈΘίΌΓΟ τ8. [ἢ 
τὸ ἩΔΗΐ 8 ἰΏΒΟΥρΕΟη οὐ [Π6 ἀΟΌὈ]6 ῥἱοτανο ἴπ 
ἘΖοκίο], εἰν. χχχνὶ. δῃὰ χχχῖχ., ἴθ γ6 18 ΠῸ ΠλΟΓῸ 
ΔΡρτορτίδίθ ὁπ6 {Βδὴ [89 βασίῃρ οἵ ΟἸτῖδί ἴῃ Μαῦῦ. 
ΧΥΙ. 18 : καὶ συλαι δον οὗ κατισχυσουσιν αὐτης---ἢ 
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βαυίηρ ποῦ υπαογβίοοὰ ἴῃ 1ΐ8 ἐπε ρας βίρτιιβ- 
ΟΔη06. [{νὸ μανς ἴο υπάογβίαμα οἷ. ΧΧΧΥΤΙ, ἰἢ 
ΑἸ τίδῦ, ΟῚ πλοἢ ΤΏΟΤα ἴσοα ἔγοτα ἀουδὲ Μ.1}} 188 
ῬΓΌΡΕΣ υπιλονβίδπαϊηρ δ6 π᾿ θη [868 81076 οἷ 18 ἀρχαί 
Τοίογτοὰ ἴο ἰῇ ΒΟ 8’ ΠΠἸΔΏΠΘΓ δ πε ἐπὰ οἵ ΟἿ. 
Χχχῖὶχ. Αμά 80 ὕὍἀορ, οἷο. σδηποῖῦ τθδῃ ποδί θη: 
ἦβια, ΟΥὁἨ Ὠοαι θη ΐβια 1 ἴὰ6 ἰδ8ὺ οἴδβοῖβ ψ βίο 1 
ΤΩΔΥ͂ Ρργοάποθ, Ὀὰὺ τηυδῦ ταθϑῃ ἴΠ6 οδαπγαῖθ τνου]ὰ 
88 Ορροβοὰ ἴο ΟἸ τ δυϊδηϊῖν, ἴΠ6 νου] Μ ἘΪΟ. ἢᾶ8 
τοδὶ "θα [αγι μαϑῦ ΔΎΔΥ ἴγοτα [89 δρὶγὶῦ δηα ἔγϑηθ 
οὗ ΟΒτΙβ δ Υ̓ 848 6 Βηα 1 ἀςβοσὶ ὑθα 1 ἘΖΕΙΩ6] ; 
186 πιοδὲῇ τοπχοῦβ που ἢ 28 ὁρροϑοὰ ἴο {πΠ6 οδηΐσγαὶ 
ἴῃ 1818 ποιὰ (οἢ. χχχυ δ. θ, 15 ; ΟΡ. ΟΠ ΨΘΓ. 
12)... Τμδΐ σ 10} ἢδ8 66 τηδϊη αὶ θα ΓΟρΡΆΓΑΙηΡ 
ἴδ. πα] βι δηΐηρ ἀον οὗ οὐσ ῥἱαποῦ ᾿ηἴο ἴοθ, 
Ὧ65 109 Δροοδὶυγρῦο ταϊὰ ταῖθοῦ ἴῃ χοδρεοῖ οὗ 
ἴὴ9 ἀοβηξοίνο ροβιϊϊου οὗ [16 διιδῃ δοαγς ἴο 
ΟὨΥβ ΕΥ̓, 88 ῬΟΒΒΙΌΙΥ οἷ μογα 4180 ἴῃ ὑἰἱπχαῦθβ 
ὙὮΘΩ Ηθ βαγ8, Μαϊΐ. χχῖν. 12 : δια σο σληθυνδηνωι 
σὴν ἀνομίαν Ψψυγησιται ἡ ἀγαισὴ τῶν σολλων. ΤῸ ἃ 
ΒΑ ἀθνοϊοροα οροίβπι δῃὰ νου] ]ηθββ, ἴο 
τοίου δ] βτα σὴὶρα ἴοσ Ἰυάρτηοηῦ Ἡ ΔΙΘῊ οδ ἢ ΠΟ ἸΟΏΒῈΓΣ 
ΤὨΐΚ οὗ δηγιίηρ ὀχοθρῖ ὈΙΌΠΟΡ δηα ΣΟΌΡΕΓΥ, 
ἢ: μαμωνας τὴς ἀδικίας, 88 Ορροβοαὰ ἴο (δ ἰάθ8] 
ῬΟΥΘΙΒ ΜΓ ΪΟΣ σὸ ΤΟ ἸΏ ἀρ ΟΒ τι βυϊδηλίγ (τἱρὔδουβ- 
Π688, Ῥ6δ6Θ, δὰ ἸΟΥ͂ ἱἰπ 86 Ἠοὶν αμοβὶ, οι. 
χὶν. 17), ἴδ σΟΙΩΙΠ ΝΥ οὗ ἀαοᾶ, {Π6 ]1,οτὰ 8 
ΡΘΟΡΪΘ, ἀρροδι---δὲηὰ [818 ἔΖα 6] Ὁ] ΠΥ ρἱοΐαγοβ 
οαΐ (οοηρ. οἢ. χχχνὶϊ. 12 ὙΠ γοῦ, 11}.--ἰὴ 18 
ΤΘΒΔΏΪΏΩ 8Πἃ ΘΡΒΘΠ66 ἃ Ὠἰσῃ-ἤοτῃ 1464], ψ ΒΊΟΝ 
ἸΊΘΠ, [6 Γ Βανηρ δὖ Ἰϑαβϑὶ οδαϑοα ἰο ρογβοοιῖο ἰΐ, 

Υ̓ ὈΘΟΘΌΒΟ ΒΟΥ ῬΌΓΟΙΥ ἰσηοτο 1ΐ, ἀπὰ ῬΑΥΓΩ͂Υ 
σΒΌ86 ΠΟΥ Ἔχρθοῦ ΠῚ βοϊμ1ῆο οὐ ιἀ6. 1ζ8 

ΘΟ]]αρθο, 18 ἀοαῖ, αἴθοσ ὑπ6 τδηποσ οὗ ἐδ οἱὰ 
Βοδύθοη το] χίοβ ([Π6 συλα, ἀδου), Μ1}} αν ἴο 
ἴΔκ6 ἀοντῃ ἔσοϊῃ ἰζ8 ἢοιρηΐ δῃα βηΡῚῪ ογδὰὰ [ἢ 
ἴογοθ. ΤῊ ΐβ, δοοοράϊηρς ἴο οἢ, χχχυθ!,, 18 ἴ86 
Ῥοδέθοη οἵ ἴπ6 τοῦ] ἴῃ [86 {ἴτη6 οὗ ὅορ. [{ {δ6 
“ὁ τα ]Π]Θηἶδ] Κίράοτῃ ὑ 18 ἴο Δρργοχίῃπηδίδβ ἴο {868 
Ῥἱοΐατο 18 πρὶοῇ ο. ΧΧΧΥΪΐ, ο]ο5868, [Π6 ΘΟ ΠΟΘΡ- 
του οὗἩ 1Ὁ ν.}}} ΠΘοΘββασῖ]ν Ὀ6 νον αἰ δγθηΐ ἔγοτῃ 
δῦ [Π6 Ἰτηδρὶ παἰίοη Οὗ ΠΊΔΗΥ͂ ΔΡΟΟΔΙ γρ λοϊβϑίβ, 51] 
δἀμοτίηρς ἴο ὑμ6 ο]4 ον δ) βοηϑαουβ ὑγδαϊίοη, 
ἀγθϑτηβ 1ὖ ἰο 6. Βυΐ δγϑῃ ἰπ [80 ἰοομδ οἰαδδὶσιιδ 
οὗ [6 το] ]δρπῖυπι, ἤν. χχ., ἴα μυϊησ οὗ βϑαίδη 
ἴῃ σἢ δἰ 18 ὨΙΘ ΠΟΠμ6α 88 [ἢ6 τη Ῥοιϊηῦ ἴον [ἢ 6 
Βυτη Ὀ0]ϊς4] ἡπουβαπα γρασϑ. ΤᾺΘ ὈΪπαΐηρς οἵ πὶ 
8 [6 ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ ὈΓΟΙΪΤΑΪΏΔΓΥ οἵἠἨ ἁ [86 τα ]]] 6 πη ἃ] 
Κιησάοτη. [ἢ ἨὨ6Θ 15 μοῦ ἴο ἀδοοῖγθ ἴ86 παίϊουϑ 
ὰ 118 υἴτηθ, Ὀαΐ αἴζον ὑπὶ8β ἀο68 80 ἀραίη, ὑπθὴ 
ῦ 18 οἷθασ, ουϑὴ ἤτοι ἰδαὺῦ ἴο ψΙΘ. ἢ αἰοσψαγὰ 8 
ἀδοοῖνοα 161, [αῦ ἷ8β σΘοη ἥπμοιηθηΐ 18 ΔΌΟΥΘ 4]] 
[86 οοϑβαιίοη οὗ ταῦ τ τ γἱοϊθηοσο, οὗ νἱο]οηξ σοΙη- 
Ὀαϊίης οὗὨἨ ἰὴ σοτμσλα Υ̓ οὗ αἀοά, δὲ 88 α]80 ἴῃ 
᾿ητηθαϊαΐεϊγ [ο]]ονηρ νἱδίοη οὗ ἔπ 6 ΕΠ 68868 ππῦο 
Ἰϊοοὰ (Βον. Χχ. 4) βϑοῖὴβ Ῥασυο ]τ]ν ἴο ρΡοϊπΐ ἴῃ 
[8:6 βᾶπι6 ἀϊτοοϊΐοη. Βοραγ προ [88 ὁ“ [Αἱγ τϑα  ἱν 
οὗ ἴιο Κίημάοτα ἴῃ 18 φ]οΥΟΌ5 τηδη δι οη," 186 
ἰζησαν, ὀοΥΤΑΪ]Ὺ αἰβο ποὺ ἤἴγοτῃ ἴΠ6 ἀνέζησαν (τ Γ. δ), 
ΟἾΪΥ [6118 18 ἔοτοιλ ὉΓν ὑμπ8 το οἢ ἴῃ τοϊδίίοι ἴο ἃ 
σογίαἷπ παῖ θοῦ, ὑπαὶ ὑΠ6ΎΥ, σίνθ ονεν, ᾿μἀθοᾶ, ἴο 
ἀθαῖι ὈΥ ἴ6 νοσ]ὰ, ἃγὸ ἴῃ σϑδὶ λυ δἰ ἶγο (ΘΟ ΤΏΡ. 
αἷἶϑο Φομη χὶ. 2ὅ 8δᾳ. σἱϊὰ αν. χχ. 6); {9 
“ ΠΤΌΠΟΒ,"ΒΟΎΤΕΛ ΟΣ, δηα [6 “ἡπμάρτηρηϊ, " αἰτεβὰ 
ΟΧΡΓΟΒδ Υἱγίυ! ἢν [86 ὁ" τοὐϊρηΐηρ 848 Κίηρ," πϊο 
8. ΟὨ]Υ͂ ΠΊΟΤΘ ΘΧΘΟΙΪΥ ἀοβποὰ ὈΥ (μ6 ΘΧΡτΓεββίοῃ : 
“αἰ ΟἸ τίδῦ," δηθὰ ὑμαΐ 88 ἃ τοϊρηιληρ ἴῃ Ὠρανθῃ 
τὶτοσ ΔΗ͂ ΟΧΡΓῸ5Β Γαΐθσθοοθ ἴὸ οαγίδ, ἴο τ ΟΣ 
τῆν ΘἿ]Ὺ τοζογθηοο πιθῃ οηδὰ 18 ὑπ6 Ὀἱπάϊηρ οὗ 
δεΐαῃ. Βιαῖῦ [1158 ΟΔΥΘΏΪΥ Ὑ]Β1 0 (Υ6Γ. 4 84.) ἷ8 
ἈΒΘΌΤΘΑΪΥ τησϑηΐ [ῸΓ ΘοΙμΐοχὶ, 88 18 {π6 ὁοτ δ  ὨὈΥ οὗ 
θηαὶ νἱοΐογυ (ΟΡ. ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, μέκρον χρόνον, Υ͂ΘΓ. 

ΕΖΕΚΤΕΙ,. 

3), θη Οορ δὰ Μαροὸρς (ον. χχ. 8) πιασοῖ ἴὸ 
θα. 016 ἀροῖ ἔμπα σοηΐχτο οὗ {:: ΘΑ Σ ἢ (τόσ. 9). 

9. ΤΙϊδ τι ϊβοοποθρ οι! οὗ (Πς ὑχϑ 018] Ἔχερουὶθ 
ἴῃ τοϑρθοῦ οὗ [886 ὁπαρίογβ θδέογθ 8, δῃὰ ἐμ ἐόγτε- 
ΒΡΟΠΟΙῺρ' ΒΑΒϑαρ68 ἴῃ [6 Εδνοϊδοη οὗ οδῃ, {18 
ΤοΪαῖθ οα [6 ὁη6 μαπὰ ἴο {π6 ΔΡρϑάγδιςβ οἵ Οορ, 
δηῃἀ οὐ [86 οὐαῦ ἴο ἴΠ6 Ῥοβίτου ἀπά βίαϊο οὗ 186 
ἵτιι6 18τ86], πὸ ΟἼἜυτΟΣ οὗἩ ΟἸ τϑί, 1π ἐμο Ἰαδὲ ἀφ. 
ὙΤΊῸΒ τϑϑρϑοὺ ἴο λι6 Ἰαῦίον, γα βδνα σετρδσ θα οἷν 
ὑπὸ ἰαγ]]}ς νἱοξαγθ ἰπ Οἢ. χχχν. ; ΘΟΙηΡ. α]8ο ἴδ. 
οχροϑβίϊοῃ. δν. χχ. 9, ΌΥ τηβδῃ8 οἵ τὸ σπλατος 
σῆς γῆς (0, ΧΧΧΥΣΙΪ. 12) ὈδΙοησίης Βεζο, ροϊηΐβ 
ΜῚ σαρεμβολὴ τῶν ἅγιων Δηἃὰ σολις ἡ ἠγαπημειη 
ΤΑΙΠΟΓ ἰο οἢ. χΧ].--Σ]ν}. (αὐ 1οαϑὲ τῆοχὸ ἴο ἐθοχὶ 
ἰπδὴ ἴο Ζοςἢ. χὶϊ, 7, 8), {1686 νο ΟἹ] Τοβίδιωοηϊ 
ἐπϑοογαῖίς ἀοβιρηδίίοηβ οὗ [5186] δῖ ποῖ τηϑδὴῖ 
ΒῚΡΙΥ ἴο ἀφποῖθ 86 ΟΒΌΤΟΙ, ΠΡ Ρ: οἵ σού, 
νου ΔΩΥ͂ Βροοΐα] σϑίθσεποθ, Ὑεῖ, οομδί ἀοτὶ 
186 Τροΐργοοδὶ δοίϊΐοῃ Ὀδύπθοη [86 τἰῆϑθθ μέλεην 
δηὰ [86 866ῃ, οβρϑοΐδ᾽]ν ἰῃ {16 δὲ ἄανϑ, τ ἤθη 1.68 
ἐγαῃβίοστηδίίοη οὗἉ ἴα σου] 18 δὲ βαμὰ δηὰ δυοσυ- 
Τῆϊηρ 18 ῬΓΘΡΑΓοα ἴου ἱΐ, Δ1Υ ταῆεχ ῇμδίδνοσ οὗ [89 
Ομυσοὰ ϊπταρ μδηΐ 1ῃ μοανθὴ ν1}} πα ΘΒ. ΣΟΠΔΌΪΥ͂ 
αἰθοῦ 1ΐ8 ΘΑΥΓΠΙΥ σοΙρθοσ, ἴα ΟἿ ΟἹ δδασίμ, 
ἀυγίης [π6 Ὁμουβδηα γεαῖϑ. [{ ἰΐ Βο]ἀ5 ὑτ ἴῸΓ 
018 ὮΙΩΘ 8180 ὑμαὺ ἥμων γαρ το πολίτευμα ἷν οὐρει- 
νοις ὕσαρχι, ἰξ οὐ 8α., δοοοσαϊηρ ἴο ῬὮΔ,, 111, 20 
8α., ἴθ βοιμϑυ ἐσ σοττοβρομαϊηρ ἴῃ ἴ.6 ΟΒυτΟ ἃ 
οἢ θαυ οἵ [6 ἰαϑὲὺ ἀΔγ8 τητπδὺ τι Ρ641Ὰ}]6] ἰο {πὸ 
116, [86 δη τ Ὠτοποιλοπί, ἴΠ6 τεϊρηΐπρ τὶ ΟἸΓιϑὶ 
οὗ {πο ψὴ0 αν ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΏΘ,---α ““{π|6 οὗ ρστοαῖ 
Ῥεδ00 διηὰ [οδυϊν νυ, 88 ταῖβο ΟΧΌΓΟΘΒΟΒ ἱΐ, 88 
ἸΔ ΘΑ ΠΥ οἵἉ 11ξδ, διυϊ πίῃ ρ' 80 τητος [Π6 πιο ὈΓΙΘΆΕΙΥ 
8ἃ8 8 Γεβὺ οὗ τῃδῃκιηπὰ δτὸ ὑπμάθν ἴμ0 ΒΥ οὗ 
ταδίθυ 8] 81, ἤδυο Ὀδοοπιδ {86 Βαν68 οὗ ΘΗ) ογτοθηξ, 
διὰ βοῦν Μαχησηοι ; δηᾶ ἰζ [26 Ἰυἀρτηοῃῖ οἡ 186 
ΜΟΙ] ν1}] ὉΘ Σ8]}1Ζοὰ ἰὴ ργθβθῃοθ οἵ ἴμε Ἰαϊογ-ἀα 
ΘΟΙΩΙΔΈΗΪΥ, γοὺ οἡ δ ΟΥΒΟΙ Ὠδηα 8 ἔλχη6 οὗ Βηαὶ, 
δι ῬΟΥΠΔΡΒ ““ τηοδί δ ΟΟ6550] ΔΟ ΟἹ Υ ̓̓ ῥγονίουϑ 
ἴο ἔλιαῦ ΤΔΥ ὍΘ τεοκοποὰ ρομ ; οοπῖρ. ἦμ ΟἿΣ 
ΒΙΌΡΒΕΣ οἷι. χχχυΐ!. 28, χχχυϊ. 86.Ἡ. Αβ ἴῃς (Β})])- 
Θδῃ ὙΌΣ] ά-Ῥότοσ οὗ ΕΖο κε] Β ἰἴσηθ, ψ τ 1018 ὁ ΤΩΔΏΥ͂ 

παίϊοῃ8 ᾿ (Ώ.2})), οαὐ οὗἩ ν᾿ ΐολ,, ἰῃ [88 Βτβὶ ρ͵δος, 

ἴϑγδεὶ 8 ραϊ μογϑᾶ, ο". χχχυ, 88 (νὸσ. 12, Ὠ53),, 

8 Τοργοἀυοοὰ 88 Βαβυλων (ἔεν, χὶν. 8, χν!. δ, 
ΧΥΠ, 2), 80 αἶϑο, 88 ἴῃ ἘΖε 6] ἔτοπη ἔπ8 βαββῆρεϑ 
οἰἰθά, ποῦ ΟἾΪΥ 111 “ἸΠΔῺΥ παίϊοηβ " (ΕΖεκ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 16, 28) Ὀεδίάεβ ὅορ δῃὰ Μ Βανὸ ἴο 
09 ϑῃρροβοὰ ἴὴ [δ Κονοϊδῦοι οὗ Φοῦπ, Ὀπὶ [Ὡς 
ἱπάϊηρ 4180 οὗ ϑαίαῃ, “" ἴδιί μὸ βῃουῃ]ὰ ἀθοεῖνο 
1}. ΠΑΟΙ8 Ὡ0 τοτο " (ον. χχ. 8), 5 18 
Ορθοσαῦη οὗ [86 ΘΟΙΩΙΩΌΠΙΥ οὗ αοα προὴ ἴμοσα ἴο 
Ὀπηρ ΤὨθηὶ ἴο ἴῃ6 Κπονίθάρο οὗ Ἡΐ. ΝΑΥ͂, 
βίῃοθ ὅορ, Ὀγοῦσαῦ Ρρ ΌὈΥ Φεθπονδι, 1Κὸ ΒΑ βατα 
ΓΟΣΤΊΕΙ͂Υ, 8 ἰῃ ἃ ροβίἐἷοπ ἴο Υἱθ ἴπ6 ῬθῸρ]6 οὗ 
Ῥθδ66 4586} 016 ἀπὰ βαδοκς αν ΡΟ ὑμῖν Ὦ11]15--- 
ἐπὶδ8 νίθνν, ΙΟὮ ΟΔῈ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΘὨ[100 ἃ ἡδίλοιι ΒῸΡ- 
Ῥοβϑὰ ἴο να τυαθ δηὰ Ὀδυθδσοιβ Ὀὰΐ 58}}} 511}}]6, 
ἸΔΟΥ͂ ΒΥΙΩΌΟΪΖΘ ὕο ὉΒ 8 Υἱτίι8] τϊββίοη, [λ6 Ἰαϊοβξ 
ΤΩ ΒΒ ΟΠΔΤΎ δοῦν Ἡ ΪΟΪ [.6 σοτηΔ ΠΥ οὗ αοά 
ΟὨ ΘΆΓΙΒ, 88 ΒΌΟΝ, μα ΐβ οστὰ ; 80 {Π|π 4, ΔΙοΏρσβῖ46 οὗ 
ἴη6 ἰοπηρίδίοι Ὑ ΠΙΟΒ 6848 ἴο Ὀεΐπρ ἀδοοινϑὰ ὈΥ͂ 
βαίδη ἱπσου ἢ ἴῃ Ὀαϑοίηρ δίῃ οὗ Οορμί(ς. Χχχυὶ!. 
10 84.}, ψνο 18 ῬΘΥΪΕΘΌΥ οομπβοίουβ οὗ ψΠδΐ 8 
Ἰιθασῦ ῬΡΌΓΡΟΒΟΒ δὰ ΘΧΡΓΟ8805 ἴῃ ΨΟΓΒ. 1], 12, τὸ 
ποῖ οἷν ὮΘΑΤ 186 ἸΤΟΙΪ 64] ἱηοΣ ΤΟΙ Θ ἢ [8 οὗὨ ΥοΣ. 18, 
Ὀυΐ δῦογε 4}1 [110 αϑρϑοῦ οἵ [86 ΘΟΙΒΤΔ ΣΤΥ οὗ ἀοά, 
Υἱσίθ αν ρινίπρ ὑοβυϊ τ ΟΩΥ ΘΥ̓ΘΙΥ  ΒΘΓΟ οὗ ΒΑ  γδί οι 
δά ρϑῶοθ Ὅροι {119 ον, 48. 1 Ἰῖνθϑ βϑοιτεὶ 
8016}. ὈΥ͂ ΓΝ ἴῃ 1{8 μοι νήτουϊ του] ]γ μν 
ἰθοΐζοῃ ΟΥ ΡΟΥ͂ΧΘΓ, 8 ἴο Ὧθ ἰοοϊςκοὰ ΡΟΩ 88 8 ἰδεῖ 
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ἀϊπρεοπδαίζοῃ πα ὀχργεβϑίου οὗ (σα 8 Ἰοηᾳ- 5} 7- 
πε ἀρὴν οὐρα ἷπ το οι ἕο αορ, ψ ἰσἢ δ ἴῃ ἢΐ5 
ΤΊρου 685 ἴοτ ᾿υἀσηιιοηὺ ἀοθρίβοβ (ΟΡ. ἴΠ6 Ἔχροδὶ- 
(ἰο). Τδαὶ Οὐμ᾿ 8 ρΡύγροθο δῃὰ ὀχρϑαϊ 00. 810 ἴο 
Ὅς αἰτηοιὶ ἀἰΤΘΟΌΥ δραΐηδί αοά ἰβ ἃ ἰθαΐατο δἵ Ἰθασὶ 
[ογεΐχῃ ὕο σος 48 ἀγϑῖσῃ ΌΥ͂ ΕΖοΙ6], ἀπ ἢ88 ἴο δ 
μεν δϑον ΥΡΡ Βον. χχ. ΤΣ 0Τ ὅδ ὭΣ ἡ φρλε ιν 
ταῖν αἰγθοῖν ἐρελεῦ {86 6 οὗ 6 
8 ΟὨ]Υ ἰπάϊτοςςΥ δξπῖηδί τε θοις γο, δον- 
ΟΥΟΤ, τοδηϊίοβίβ ΗἾΠ)86 τὰ ἤοάνθῃ ἰὴ Ὀ68 417 οὗ 
Ηἱΐὰ ῬΘΟΡ 

10. ΑἸτ8ο ἴπο Καοίοττηδίξίοι γοραϊποὰ ἴῃς 
Κπον]ειῖρε οὗ [86 ὑστιῖ, Ὀοΐἢ 88 ἴθ [86 5ὕ- 
ῬζΈσηδ δυϊμογὶν, [ἢ πογὰ οἵ σΟοά, διὰ [86 ἔουπάδ- 
οη 1δ]ἀ, πδπγοὶν, ΟἸ γίϑι, γοῦ οτος 1{{6 88 ΘΠ ΤΟ 
ἸΠεὸ τὰ ποῖ ταοΐϊοτιτηϑα, Ὀτπιῦ ΟὨΪΥ ἴῃ Οὐσβαῦ ῬΟΡῈ 
δυοςοοάεα ἴο ἴδ ΡΟΡΘ ἄν ῳ, Θ ΘΡΊβοοραὶ ΡΟΥΤΟΣ 
Ὅὲ9 αἰσοῃ ΟΥ̓ΟΣ ἴο ἰδ8 δαῃὰβ οὗ [16 ϑδ'ι΄᾽΄δῖο, δηὰ 
ἐδοτθῦν (ἢ ΟἸΌΓΟΝ ΟἹΪΥ δαηῖκ ἰηΐο ἃ πον βϑογνὶ- 
ἰπάο, πῈΪΟἢ ττα8 ἃ ῬΌΓΟΙΥ ΒΘΟΌΪΑΓ ὁη6. ΤῊ Ϊ8 ΤΠ ΑΥ̓͂ 
Ἧ6Ὶ1 0 οΔ]16ὦ 186 ““ ΒΑΌΥ]ΟΠΙΒἢ οΑρΕϊν ΠΥ " οὗ 
τς ἘΟΤΔΝ ΤΥ οὗ ἀαοἅ. Ῥιοῦβη), ΠΟΎΤΟΥΟΣ τη Οἢ 
ἱξ Θἢ ἱ 116 ἴῃ ορροβί(ΐοῃ ἴο σογοϑὰ, ἔῃτ- 
ὨΐβΗ ἱ τἰὴ6 ΓΏΘΟΙΥ ἴου [ἢΐ8, βίποθ ἰΐ8 τηοϊῃοὰ ἷ8 
8016}γ ἴο ἱπῆἤποησε δὰ ἔοόττῃ {Π6 ἱπάϊν 0], ΤῊυ8 
ἴῃς οίοτιηδ οη πηϑθ πὸ Ὀτεδοῦ πὶ ΒυΖδη- 
εἰηἱ σήλ ---ἰξ πηαῦ Ὀ6 βαϊα {πδϊ [μαῇ ντ88 ποῖ {ἢ δηιὶ- 
(Π6κῖβ οὐἨ [6 ΤΘΙΌΤΤΩΘΙΒ ; Ὀὰ [ΠΟΥ͂ 16 1 10]6 
ἴοσ τ1ῃ6 ϑίδἴε 6180 ἴο Ὀθοοτὴθ ΘνδΏ ΖΟ] 10]. λ; Β' ποθ 
ἴπο Εοίοιτηαίοι.---ῦ. 6. [Π6 δἰιίετηρί οὗὨ οοο] θα δεῖς] 
τοδοηϑέγαοςοπ ἀροῦ {{Ππ6 ἔοα πα δίοη οὔ [86 Δροβ[168 
δῃὰ ΡΓΌρΡΒΕΙΑ, ἴῃ τ σἢ Ὁ γῇ 18 [Π 6 ΘΟΥΠΟΓ-δἴοῃο --- 
[6 ΤΩ ΟΥ̓ ἐὐΥ Ὁ ἘΠῚ ΡΟΤῸΙΙ δᾶνο ὁοΙ16 ζογινασγὰ 
ΡΟΪ  ἰσΔ}}Υ, 85 ἤδηκο Βαγα, 80 αἰῇσθ 16, ὉΠΑΘΥ 
(πὸ {1116 οὗὈ [πὸ ζΌ8Ρ 6], ἃ βίδ᾽θ- ΟΠ τ ο΄ 8 ἣδ88 ὈΘ6 ἢ 
ΠΟΤΕ ἀ πὰ ΤΏΟΓΘ ΠΕΥῈ σΌα, Μ ἜΘ, τ Θη οομηραγοὰ 
1 ἴΠ6 ἔπη δατηοηΐαὶ ἀδοϊαταϊίοη οὐὗὅὁ ΟἾσίϑι τθ- 
πατάϊηρς Ηἰδ Κίηράοπι (δο πη χνυ δ. 86), ἰβ πο 1688 
ἃ σαγίσδίθτα οἵ 86 ΒΟΙΥ ἴπδη 18 [6 ΟΠ ΌΣΟἢ -δἰδῖο. 
1 τ[Π6 ψμοτο Ὀδοοπια ψὶΐο (Βον, χυὶΐ.), ψῆο ἴογ- 
ΤΏΟΣΙΥ τοῦθ ὍΡροὴ [86 Ὀεδβί, ἰδ ἤπα}}] ἴο 6 ἀθ- 
εἰτογοα ὉΥ̓͂ [6 Ὀεαϑῖ, ῬοΥΡ8 γ6 8ΓῸ ΠΘΔΓ ἴο ἐΐα 
Ῥοΐπιὶ οὗ ἔτηθ. ἴῊΕ σοπιρ]θῦδ Δροοδ] γρεϊς Ηἰβίουγ οὗ 
ἈΠΟ Ο τ δ δηΐδτη, ἤονγενοῦ (ον. χἕὶ.), δοῖ8 4180 ἰῃ 
Ῥτοδρεοῖ {Π6 ὁ680 ἐπαῦ [Π:6 βρί γὶξ οἴ ἃ (81}16π ΟἸ τί8- 
ὨΔΏΣΥ, ἰδ6 (Δ]86 Ῥγορῃοῖ, σδὴ δ δοίδνο, ἰῇ [Ἐ6 
εν ΐοθ οὗ ἴδε ΡοΪ ε041 πον] -μόνγεσ, ἴο Ὀσίησ 
δουΐ ϑοιηοί ΐπρ οὗ [86 ἴοττῃ οὗ ἃ υηΐνοσβαὶ νου] ὰ- 
ἝΒαΡοΝ, σῖτα ἸΕΡΆΪΥ ϑοοΐαὶ οχο] δίνεμεβα. ὙῈ6 

. ἡπάστηεπῖ οἵ ΑΠΌ τ βιδηΐ8πι, ΔΒ οἵ ρϑϑιιάο- ἢ τί8- 
ὕληι (Βδν. χῖχ. 17 84.}, δρρθᾶσβ 1π τε αἰΐοῃ ἴο 
(δεῖν δά πογοη 8 88 ἃ ϑρ᾽ γιϊτιδὶ, ΠΊοΓα] ἀοβίγιοϊοη, 
παηγοΐν, ὈΥ̓ {π6 ϑυγοτὰ οἵ Ηϊΐπη ψῆο 5118 Προη [6 
πἢἰΐε Ποτβο, πὰ τ Ὠ]ΘὮ ρΌ68 οὐἵ ἔτοπη ΗΪ8 τηοῦ (ἢ; 
80 ἰμαὶ (ἢὩ6 ΑπΌο τίϑείδη ποῦ], βἰαΐη 85 στ ἃ 
ἐπογὰ ὉΥ [6 ποτὰ οὗ ΟἸ τίϑι, το βμουϊὰ μαᾶνο 
Τοδοηθα ἴπσπὶ ἴο 116, ποῖν δῇογἀ8 ΤΟΟΤᾺ 70 [6 
Φη)ουτηθηΐ οὗ Ροδθθ πα ἀοηιΐημίοη ἴο ἴπ6 ααϊοί 
σΟΙΙΤΉΠ ΤΥ οὗἩ [ἢ Ἰαξίεν ἄδγβ. [{{ἢ6 ἀδβοτίρυίοῃ 
οἵ ἔπι ο]οπῖπρ' Ὀδτ]6 ραϊποὶ τὲ ἰῃ [6 ΑΡροσᾶ- 
Ἰγρβθ οὐὗἁ Φοβη, δοττονοὰ ἤγοιῃ Εζοκ. χχχίχ. β4., 
ΘΟΠΒΟΙΟΠΒΙΥ ΘΟΏ ΌΓΤΩΒ 1861 10 ἴῃς ἀοϑογί ρίζοη σίνθῃ 
ἔδοτε, ἐδαΐ πι}} ἱπεϊπηαία ὑπαῖ 1 δ δὴ δ η 
ὐτἢ κ᾽ 8 ἦπα] τὰν δραϊηϑὲ {π6 ΟἸ τ βιίδη ΟΠ γος, 
(δῖ ψΠαὺ Ὀρσίπα τ ἢ [86 Ἡδδὰ μ48 ἴο ὈῈ σοτ)- 
ΡῬ]εϊοά πὶ {ἢ 6 τηετηθετβ, Ὀαὲ ὑπαὶ (ἢ νἱοῦτγ οἵ 
1.69 Κίηρ ἢ} ΗΙἱ8 ΔΥΤῚΥ σοη απ ἰη 1 ἴδ δβϑαν- 
ΔΏ(6 οὗ Υἱοίοιγ ἴον ΗΝ Ῥθορ]ο ἴο [π6 οἷ. Βαϊ 
ἄοοβ ποῖ [πὸ ΨΟΓΥ ἰδεῖϊ [παῖ τυᾶὰθ ἔοτγοο {1|κὸ ὑπαὶ οὗ 
Οος δῃᾷ ἢἷβ θαπὰβ Μ111 Ὀτίης δϑουϊ [ἢ σομςο]ὰ- 
εἰυη οὗ {πὸ ἀεγοϊορηηθηΐ οἵ ὈΟἸ τ βείδη βαϊναίίοι 
ἴον 119 ποῦ], α]δὸ ἐπι ΡΥ 116 σΟΥτοθρομ ἀπ ς γθοομ- 
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ῬΘΏ86 [ὉΓ ἴδθ Ὀοΐηρ δυηῖς πῃ πιαίοτὶ δ ίβτη, ἴῃ ἴῃ 
ΘΟΤΩΠΊΟΙ πιοοῖς τε εν οὗ δου τθΐηρη} ἀπὰ 
Βονν, [6 ῃ, δοοογαἱμρὶῦ ἀο ἴ86 ἢγβι Ὠθάνθηβ δηὰ 
(86 ἢγβι ϑαυΐῃ Ρ888 ἹΙι ὙΔΥ [Ὁ ἸΩΑΥ ἰδσίμο Ὁθ 
ΜΟΥ ΟὈΒεγν ηρ, ἴοσ {ἢ 6 8οοίδὶ ἴογιι οὗ [86 ψου]ὰ 
ἀστὴρ {πὸ ἐἶπχ6 Ῥγονϊουβ ἴο (ὐορ᾽Β πιαϊκίπρ ἷ8 
ΔΡΡΘΆΤΘΠΟΘ, [δ΄ αἴΐζοῦ [6 ἡπάρτηρηϊ ἴῃ ον. χίχ, 
17 84. πο ““ἰκΐηρβ οὗ 86 φαγὶ ἢ ΒΥ ΤΏΟΓΕ, 
ἐπαῖ ἴ86 Εονεϊαίίοη οὗ Ζοδη 53: ρη} Π ΔῊ ΕΥ̓ ΤΟΠΟ 8 
“ΟοκΚ δῃὰ Μαρορ᾽᾽ 8016} 88 παῖδ] {{{1686. ΤῊΘ 
“.80014] ἀθτῃμοσγαου " [Πτοαϊθηθα ἴον {πὸ ΓαϊατΓο αἀΪ8- 
88 ΟἸ]ΪΥ τηδύο δ  ἰϑζϊς {ἢ δῃη68, ᾿υδὲ 88 [{|0 δοΐθμοθ 
ἀεϑῦζαῦΐδ οἵ ΡΕΣ]ΟΒΟΡΆΥ͂ ᾿ΔΡΟΌΣΒ 1 ἃ Β 1187 ΒΡΉ ΘΕ. 
Βαϊ {πὸ νἱοίοσυ ὁ ἀμείβείαπιιγ, [6 ΔΟΘΟΙ αὐ6} 
τε] σίου ὑττιῦ, νν1}} ΑἸ σαγβ ὍΘ οἡ ὑπ18 οασῖδ ΟἸΪΥ͂ 
ἃ ϑδρίγίζι4] νἱοῦου. Τὴ6 νἱούουυ δῦ Ονθγοϑιηθ 
[6 μοῦ] 8 οὐ ἕαίτη, 1 Φοῆπη γ. 4. Οὐ. Ὁθ- 
βἰάοβ, Φοθη χυϊὶιὶ. 86, ψὨ]οἢ 18 416, ἴῃ 1 ΤΊΠὶ. 
νἱ. 18, [η6 χκαλη ὁμολογία φῆς σιστίως (6 Γ. 12). 
ΤῈΟ ἰάδα οὗ 8 Ῥγθ τ ΠΑΤῪ ὑγαηβίοστηδίίοη οὗ [86 
ΜΟΓΙΑ, ἀσθῃ ΜΘ Ραῦ ἱπῦο ἃ ΤΏΟΤα ΓΘ8] Βῆιδρϑ, 88 8 
το, ὑγδηϑὶ 0 -Ῥοσὶοα, σΟΙ ΟΥΤ.ΔὉ]6 ὕο {10 
ἰανγα οὗ 1ἶ6 δηὰ ἴο πο ἀονοϊοριηθηῖϊ οἵ 1186, τθ- 
ΤΩ ῖ 8, ΠΟΎΘΟνΟΣ, δήϊοιθα ὙὶῈ ἃ σοτίδϊῃ 8ῆον, ἃ 
ΤΏΘΓΕ ἀἰδρ] ΔΎ, ὑπὸ ὨΘΟΕΒΒΙΥ͂ οὗ ὙΒΙΟΝ 18 80 τη ἢ 
{86 τογὰ ἀἐ ΠΟ Ὁ]} ἴο 866, 88 αορ, ποῦ δἰ αηρ, 
δρδὶη ΟΟΠ.68 ΠΡ ΟΥ̓́ΣΡ ἰδ; αῃαὰ 1ῦ πουἹὰ θὲ της 
ΤΏΟΤΘ ἴῃ δοοογάβϑῃοθ ὙΠῸ [86 τ ογα]ο- ΓΒ Θοσχαῖΐο 
ἴαν οὗ 186 τἱρεπίηρ οἵ τηδηκίπα ἴον ἥπαὶ Ἰπὰρ- 
πιοηΐ, [μδὺ [815 τ ροιΐης ἴοσ πα ρτησηῦ βμοῦ]ά Η]] 
Ὅρ ἐΐβ Τρ βϑῦτο Οἢ ἴΠ6 αὐἱοῦ ΘΟΠΤΑ ΗΠ Υ͂ οὗ οί, 
ΜΌΘΟΝ ὈΓοβοηΐθ ἰῃ Ορροδβιίίοη ἴο ἴ86 τηδίου] β[ϊς 
ὙΓΟΓ]Ὰ πὰ 18 ϑρίτίϊ οἵ [Π:9 {πιὸ ἠούπέπε υαῦ 108 
Ὀηΐαῦο ἰάΘΑΙΣΥ͂ ἵπ ΟἸγχίθὶ δηὰ σι τἢ (Ὠτιϑῦ---[ 18 
ἱπαθοὰ ἴῃ ἃ ΡΣ Υ δηα θη Υ ἈΠπ50}}16ἀ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 
ΒΘΟΌΪΑΤΙ ΕΥ̓ δηα τοῦ] } 688. ΟΟΙΏΡ. οἷν. ΧΧΧΥ͂Ι. 88, 
Χχχυΐ!. 28, δῃὰ ὑμοὸ Ὀυτγίης οὐ Οορβ ἀρδὰ τὸ- 
οογάἀοα δέου τβ, οἷ, χχχῖχ., ἴῃ 8 ΨΑΥ ἰπδῦ [6118 
ἴογ ΒΌ ἢ ἃ ὁμαγδοῖοσ. ΤῊΘ ὀΒΌτΟΒ.1γ] οἵ ΕΖΕκΙο] 
ἴῃ πὸ ομαρίεσβ Ὀθίοσθ 08 πιαὺ Ὀ6 οοΙηραγοὰ ψ ἢ 
18:6 δροϑίοϊ ἷσ σβσο οἵ ἘΠΙΟΥ͂Σ ΟἸ ΓΙ βυϊη1Υ. 

ἴ, ν ῃθὴ ΤῊ ἢτες μογοα δῃὰ πε 1.8 ]Ἰαἱά ἴο- 
μοίμοσ, ἴοστῃ ἃ εἶτοὶθ. 

11. ““ΝοΙΓΠΟΥ 88 ὕο Ἰο θ᾽ ΟΥ ϑρίτὶϊ τὰβ [818 Ὁ͵ο- 
ΡΒοου 18]]οἀ ὑπάογ ἔπ ΟἹὰ Οονοηδηῖῦ, δηὰ, τηοτο- 
ΟΥ̓́ΘΣ, ΤΩΔΩΥ͂ δὶ ρ]6 οὗ ἰῦ ἀΓθ ἱποδρδῦϊε οὗ 
Ὀεΐηρ υπάαοτβίοοα ἴῃ ἐπα ᾿ἐἴοσαὶ βθῆθθ. ΕῸΣ θχ- 
δ:ιΡΐο, τ θη αὖ [86 οηὰ οἵ οἰ. χχχὶχ. {116 Ιβγϑδ]ῖθβ 
ᾶἃτο ἴο Ὀ6 Ὀτουρμῦ ὑδοὶς ἔτοια {πὸ Ἰδη 8 οἵ ὑμοὶγ 
Θηθτηΐθϑ ὙἹΒουΐϊ ἃ δίηρὶθ ὁη6 οὗ {Πότ τουηδίπἰης 
ὈοΒἱηά, δηὰ ὑμαὺ αοἂ ρμουγοὰ ουΐ Ηἰ8 ϑρίτιδ οἢ 
{πὸ ουδο οὗ 51:86]. Α8 (ἢ Κίηράοτῃ Ῥῥτγοσηϊβοα ἴῃ 
οἢ, χχχνὶ. ἰβ ἱπ ὑμῖ8 νοῦ], ἱπάδοα, Ὀπξ ποῖ οὗ [18 
ὙΟΥΙ, 8ὸ ἴδ6 γεϑυιτθοίϊίζοη οὗ [806 ἀοαὰ ἴῃ οἷ. 
ΧΧΧΥΪΐ. ΡὈΪδοθϑ ἰΐβο] ἢ ὉΠΟΥ͂ (Π|6 βαγὶπρ οἵ ΟὨγδῖ, 
Φοόδῃ ν. 25," οἵς. (Οὐοοκιῦ8). 

12. “ΤΟ δηοτλὶοδ οὗ ἴπ6 ΟἹἁ Οονθηδης ντ γα 
σαχθοὰ . δὰ ποθ οὗ (6 Νίονν, ψῆο ννῖ}} Ο.66 ΤΏΟΓΘ 
Το ὋΡ δραϊπϑί ὑπ6 Κίπράοτη οὗ ἴπε Μοβϑίδῃ, ὅσο, 
ἴο {Ππ6 ἴσττοῦ οὗ {πὸ τοῦ], ονοσ τον οα π6 ἀΔΥ 
οὗ υάρσταοπί, δπὰ ἰὴ Νον Οονοηδηΐϊ 8016} ηΐΖ65 
118 ὅπαὶ νἱοΐοτγ " (ΒΕΚΙΤ). 

18. ΤῊΘ ΒΡρϑδσδῆοθ οὗ Οορ 8}4}} Ὀὰ 114 Ὁ]6 ἴο ἢο 
ΟΟΒΕΒΘΕΒΟΥ, δηᾷ 118 ΠΘΟΘΒΑΙΤΥ ἴῸΓ {ἢ 6 ΘΟΠΒΙ ΠῚ ΠᾺ- 
τίοπ οὗ ῚΩρμΒ 18 Δρραγοῃΐ, οἷ. χχχυ δ. 4, 8, 16, 
οἷς. Ταῦ ΕὐΘ ἢ 6.1] ἰηὐθηΐ ΟἾΪῪ βόγνθθ [Π|6 ΘΔι186 
οὗ αοά᾽β Κἰηράοπι 18 ἃ [ παἀδιηθηῖαὶ νἱον οἵ Ηοὶν 
ϑουιρίατο. 

14. ἔτοιῃ [86 ΒΥΤΩ 0] 1641 8[γ7]6 δῃὰ οπαγϑοῖοῦ 
ψΐο ἢ Δ 68 ἴθ ομδρίοσβ Ὀδίοτθ τ8, ἃ Βϑοταν 

οὔ Ρ᾿ιἶσΑ] ἸΠΑΌΪΤΥ ἱῃσ ἴ6 Ὀ.Γ181- ὈΪδοο οἵ 
(οἢ. χχχὶχ.) ν}}} Ἂ δ Ἡμῖο Ὧ86. 186 ὍλΟΙΟ 
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ΒΟ ΘΥΘΙ, ΤΩΔΥ͂ Βιοἢ Ὁπουρσἢ 8 ϑιρσοβῦ ὉΠΟΤΉΒΈΙν 68 
88 ἰὴ οοῃύγαϑα ζΘΏΘΓΆΙΥ οὗ [Π6 Ἰονν στουπά, "ΒΘ ΓΟ 
Οος "8 ἸΟΓΕΥ ῬΟΓΡΟΘΘ ΤλΔ κ68 ἃ ΚΤΑΥ͂Θ [ῸΓ Ὠἐπη861, Ἡ10}} 
Ἠΐ5 ροὶηρ ἋΡ οα ἴδ τηοπηΐδ1η8 οὗ 18τ86], αηὰ [ἤθη 
δἶ8οὸ {116 οοηΐγαϑί οὗ ἐ]χ6β6 ποῖρ! 5 1 Ὁ οἷν 86οὰ- 
ΤΥ διὰ ἷβ χτᾶγὸ, ψ οῖ ΒΟΟΌΓΟΗ κα ὐλμον πὶ, 
ορῃβι68 ἃ. Ὕαορ᾽᾿Β σῖᾶνο ἴῃ ἴβγδϑὶ, ἱγίηρ οαϑί οὗ 
[λ6 868, τηδὶς68 βίη βοληΐ 4]] οι ἴο 16 868, [86 
ΔΡΟΟΔΙΥρ ϊο ἴθστῃ ἴῸσ [π 6 ὈΪΓΓΏΡΙΔ 6 δηᾶ οὐλα]6 οὗ 
τ Ἠοαῖῃθη πδύϊουϑ; ὙΠῸ, λον θΡ, ουὐρῃξ ποῦ ἴο 
αν ἤουπὰ ἀονπία!] δηὰ ἀθϑίσισῦοη ἴῃ [9ταρὶ, 
Ὀιΐ, οἡ [6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 8. Γῖβο, ἴο ΜΜὨΪΟὮ ὉΠΟῪ ΔΓΘ 
ἀοβο Ὀδα 88 δοτοϊῃρ νἰγῦθ }]}Υ οὐ οὗἩ ἀΔΥκΚ ἢ 685 πὰ 
116 βῆθονν οὗ ἀοβδῖθ, ἴτοπλ 86 ἔασι θοῦ πουίῃ. 
Τρδὺ αορς πᾶ 8 ἢ18 ρτᾶνδ ἴῃ [5116] 18 50 τηῦοἢ [88 
ΙΏΟ16 δ γι Κίης; 88 5186] Ηἰπιβ86] ΟΠ 68 ουαΐ οὗ 15 
δῖαν ἴῃ Οἢ. ΧΧΧΥΊΪ. 

156, Βυΐ 50}}1} τηοῦα βἰψπ βοδηΐ 8 [Π6 οἱοβίῃρσ 
σνοῖβο οὗ οἷ. χχχίχ., τ ΟΝ τοίοιβ Ὀδοὶς ἴο οἢ. 
ΧΧΧΥΪ,. δηὰ χχχυὶ. Υ͂ἢδί [βγ86] 8 ἴο Ὀ6 Οὐ ἴο 
δἰ Ὑ δοοοσγάϊῃρ ἴο ἷ8. Ἰάθβ, ἢ8 Ὀβοοπηθ8 ΟὨ]Υ͂ 
τὨνουρἢ αὐν]πθ βαπούϊβοαϊίοη ἴῃ [6 ϑρὶτὶῦ, σ᾿ θοδ6 
ἄ)δὶ δηὰ [}} ᾿πηραγίαϊλοι, ἴῃ σοη γα Ἰβυϊ ποῦ] ἢ ἴο 
8}1 οοσαϑίομδὶ δηα ραγῦϊδὶ σ᾽ ν]ηρ8, 18 Τη846 Ρ]αΐη, 
88 Ῥουσίηρ οὔ ἀροπ ὑπὸ ἤοι86 οὗ βγαθὶ. “8 
[π6 ουρουτίηρ οἵ [86 ϑρίτιῖ, δοοοτάϊῃρ ἴο [88 
ΘΑΓΙ ΘΓ ΔΠΠΟΌΠΟΘΙΊΘἢ 8 οὗ ἴΠ6 ΡγοΟρ δῦ Ὠἰπι861 δηὰὶ 
᾿ἷ8 ῬΓΘάΘΟΘΒΒΟΥΒ, Ὀθασβ Δ Θββ6 } [18 }}γ Μοβϑδῃῖϊο 
σΠατδοῦθυ, δηα ἰβ οομηροίρα ψι ἢ ἴπ6 σομϊηρ οὗ 
{πὸ ἀαοοὰ Βῃορμοτγὰ οἵ Πᾶν} 8 ̓ηο, οἱ  Ὦοπὶ (88. 
χὶ. 1) 86 Ὑ8016 ΠῚ] 688 οἵ 6 ϑρι ιν γοβίϑ "ἢ 
(ΗΈΝΟΤ.), 80 6 Ῥγθιϊοϊτοιβ οὗὨἨ [86 ομαρύίοτϑ Ὀ6- 
ἴογτε Ὧ8 ροϊῃηῦ ἴο [6 δοισβα ἴῃ [86 Ψ ΟΣ] οὗ τῃ6 
ΟἸ τ δίῃ ΟΠ αΤ ἢ, οἢ 88 Τοαμαά ρα ὈΥ {86 ουῦ- 
Ρουγίηρ οἵ ἴπ6 Ὀϊνίης ϑϑριτδ, πὰ τῆλ 1ν6 ἴῃ ἴῃ 6 
σογίϑ ΤΥ [Πδῦ ποῖ ὁη6 800] ἀδει πο ἴο θὲ χαϊῃογοὰ 
ἰηΐο 1 8}4}} τουηδΐῃ Ὀθῃϊμα ἰῃ {π6 ἩοΥ]ὰ, 88 1ζ8 
ἴαῖ ἢ, 1:8 σου ϑβδίοῃ, 18 [0 ΤΟΙ ἢ οομἤ ἀθηςθ ἢ 
ἃ ζῖδοθ ΜΟΙ ἰδ ΘἴοΓΠΑ]. 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ 

Ὃη ΟἿ. χχχυ δι. 

γεγ. 1 8βαᾳ. ““ΤῊΘ Ῥχορῇῃδῖ ον ΠΥ Κ8 οἵ 
16 Ἰαβύ ὑϊτηθϑ, Α ροοᾶ μαζὶ οὗ 8 Ἄν ἀπε Γι 
γί ὰ 165, τ ίσοι [6 [αἰ δ] πο ηΐ Δ] 06 πιαδῇ 8ο]γ6 ἀπὰ 
οχρίαη ̓  (ΒΕΒΙ. ΒΙΒ.).-ο ΤῊΘ Θῃθμ68. οὗ 186 
ΟἸΌσοΝ 18 ρτοδῖ, 5.ΤΌΠ ΡΣ, 8Πα ΤΩΒΏΥ͂ : Ὀαΐ Πον- 
ΟΡΕΡ στοαὺ ὑῃοὶγ βίσθη ῦ ΤΔῪ Ὁδ, 10 οδῃ οἴδοὶ 
ὩΟΙΒἰηρ᾽ ἀραίπδὶ ὑΠ6 ΟΟΙΠΙΩΠΙΤΥ οἵ {86 Πιοτὰ, ἴῸΓ 
ἴΠ6 Ιμογὰ 18 1ΐ8 Ῥχοϊθοζίοῃ, 2 ΟΒτοη. χχχὶὶ. 7, 8 ̓" 
(ΤύβΒβ. ΒΙ8.). --" ΤῊἪο Ο τ βθδη ΟἸΌσΟ ΠΘΡΟΣ 
ΤΟΙΏΔ1Π8 Ὁῃτηοϊεβίθα, Ὀὰὺ 18 δἰ Υ8 Ροσϑθουῦθα ὮὉΥ 
ἐπίοτηδὶ! δηδ οχύθσηῃδὶ δηοπλὶθϑ, ΟΥ ΟἶἤοΓν188 
Ρἰαμυεὰ τὶ ογοβθθθ, {τὶ θυ] [οη8, ἀπ δάνουϑὶ- 
5. οὗ 4}} κὶπάβ8, 2 Τίπι. 1}. 12; 1 ΟὐονΥ. χὶίὶ. 
19᾽ (.). --ἰΤῊ6 δἀγουϑὶ ιν ὑΒ] ἢ Ὀ6[4}15 1ῃ6 
Ομ αγο οὗ αοα ἀοο8. ποΐ Ὀδΐ411] ΠΘΡ δοοἀ θη }}γ, 
Ὀιΐ δοοουράϊηρ ἴο μ6 ἀϊνίηθ σοῦη86) δὰ Ὑ1]1], 
ον. 11, 9, 10 (ΒΤΑΒΚΕ).---“ αος 8. 80 Ὀτίθὴῆν 
τηθηἰομοὰ ἴῃ δν, χχ, δοοογάϊηρ ἴο Ὁ} ΘΟΟΠΟΤΩΥ͂ 
οὗ ΗΟΪΥ ϑογρέαστο, Ὀθοαῦβ6 πε 80 ἔμ " 
(ΒΙΟΗΤΕΒ).--αορ 8 ποῦ ἴ6 Απιοηχίδε (06 
᾿νεδβῖ), Βὸσ γοῦ ἴπ6 ρβοιο- γὶβέ ({Π6 ἴ]86 ῥτο- 
ἔτ, θυΐ [η6 δῃ1- 8γ861] οἵ {86 Ἰδῦῦοσ ἀΑγ5. 
86 Ἰαβὲ αἰΐδοῖς οὐ {6 οοιπιηυπῖίν οἵ Οοά, ἴῃ 

οοποῃρῦ οἱὨ 18 τηϊβδίοῃ οὗ μϑᾶθθ δπὰ βαϊναίίοῃ, 
ἴτοπι 86] [-οοηβάοθησε αηὰ ὑοῦ] } 1Π688.--- γογ, 8. 
“Ἢρ Μ1}}, Πονόνοσ, ὕῦὈ6 οὗὐ Κιηατοᾷ αἰἰϑροβὶ τ 0ἢ 
Μὰ ΑΠΟΟ τε, ἃ οἰτοιπηβίδηοο Ἡοἢ 18 ἴο ὉΘ 
οὐβοσγοὰ, ἀπά νηΐοι δῇ [ἢ 8 βαπὶθ ἐΐπιθ οχρὶδὶπ8 
ὮΥ [86 [μοτὰ ἰ8 80 ΘΗΡΤΥ͂ αἱ δΐτη " (ΒΕΒῚ. Β18.). 

ἘΖΕΚΤΕΙ, 

-Ἴ ον. 4. “δ τηθϑη8 ἴο ΣηΆτο ἢ ἀραϊηβῦ “ΘΒ ον ΔῈ, 
δυΐ ἴῃ τ] ὐν Φοβοναῖι Ὧδ5 Ὠἷπὶ ἰδ ἴον : Β6 τηυκῖ 
ἸΩΔΤΟῚ ΜὮΪΠΟΥ Ηδ Ἡ1118 ἴο ἰδ ον ἀοϑίσιοίίοη, 
8ἃ5 ῬΠΔΙΔΟἢ οὗὨ οἱὰ ἀϊὰ ποὲ βοῖ δϑὶᾶὰθ [86 ρΡΈΓΡΟΒβθϑ 
οὗ {86 αοἀἂ οἵ ἴδγαϑὶ ἤθη 6 τοϊιϑοα ἴο ]εΐ Η]5 

00]6 ζο, Ὀαΐ δοϊεὰ 8ὸ Ὀδοδβο Φεΐονδὰ Η]τηβ. 
δὰ Βαγάθῃρα ἢἷβ8 ποατί ἴῃ ογάοσ ἴο δαγ] Ὠΐπὶ ἴο 

ἀεβίγυοσϊίοι ᾿ (ΗΠ ΈΝΟΒΤ.).--- ον. ὅ “1 15, 
Βονόνογ, οὗ 110{16 ΤἸηοπιοηΐς ἴο ΚΠΟΥ ὙΔΘΙΠΟΙ {πὰ 
ΤΟΒοῺ ὨδίζοηΒ δπὰ ὙΏ1ΟὮ οὗ ἔπθαὶ ΔΓ ἴο Ὀ6 τἢ- 
ογβίύοοά ὑπὰεῦ ὑποβὰ ἀδβὶρηδίϊομβ; [ὉΓ 1080 

ΔΠΟΪΘη ἢ ΠΔΌΪΟΠΒ ΠῸ ἸΟΏΡΟΣ οχὶϑὺ δορδσαίοὶυ, δηὰ 
{μ6 Ηοὶγ ὅρίτιι ἰἸοϊοηἀυὰ ἴο ἀοδίσπαῖο ἀποὺ [ἢ18 
ὨΆΙΩΘ ΖΕΏΘΓΑΙ]Υ ΟὨΪΥ͂ ΒΌΘΝ ΡΘΟΡΪ68 πὰ ὩΔΌΏΟΠΒ 85 
ἴῃ [18 ας Σ ἀδΥ8 116 ϑαν δα οὗ [06 Βρῆθῖα οἵ ἰῃς 
οἱν"]ϑαῖο οὐὗἩ ἁ ὠὦ(86 ΟἸυτο οἵ ΟἸτδὺ " (ΗΕΙΜ- 
ἨΟΣΕΜΑΝΝ).--- ον. 7. Τα εααϊραιοηΐ αὐθ οἵ 
ΗΪΐβ Θῃθῃλθβ ἰ8 δι )οοὶ ἰο αοάἀβ νοτα. ---“ ΤΠ 
ὈΠΡΌΑΙΥ δὲ Ὀουπὰ «ἢ δηὰ ἴο. ὁῃ6 δῃοίμοσ ὈΥ͂ 
116 οογὰ οἵὨ πλ8]166᾽ (ΒΤ ΑΒΟΚῚ.--- ογ. 8... Αὄ χίδῃςοα 
ἰηΐο {πὸ Ἰαυῦου ἀαγβ οἵ [86 μυχοῦ οὗἨ αοά δῃηὰ οὗ 
{86 ψου]ά, ----“ αορ πιοραηΐ ἴο υἱϑὶῦ 186 Ῥθορὶβ οὗ 
αοά, Ὀὰΐ ἴῃ ΤΟΑΙΣΥ ἢ6 19 Εἰπηβοὶῖ υἱϑίϊοά. [10 18 
ΥΟΤΥ͂ ΘΟΠΒΟΪαΙΟΙΎ ἴο ἴα Ομυγοῖ, πα Οαοἂ ποῖ 
ΤΘΓΕΙΥ͂ ΘΟΠΑΊΊΘΙΒ ΠΟΙ ΘμΘΙηΐθΒ, Ὀιΐ ἐμαὺ ὅσῃ ὑἢιεἶῦ 
ΒοΒ.116 υπἀογία κί, 18 ὑπᾶεν Ηΐβ ρσαϊάδῃςο, μα 
ἸΒΟΥ͂ τοῦ ΠΟΙ ΠΡ μδπὰ ῃοὸτ ἔοοὺ Ἔχοορί δἱ Ηϊ8 
οομῃλδηιὶ ᾿" (Η ΕΝΟΒΤ.).---“ ΤῊ υΒ αοἀ νἱβὶῖ8. ἴῃ 
σῖδοθ δηά 4130 ἱπ Ὑταὶῃ " (ΚΤΑΒΟΚ).-- ΤῊ8 
ΟΠΌΤΟΙ ἰ8 ἐμ ἀοβουιθοα : ἔἴτοπη ΠῈΣ Ῥδτθος- 
[ἰοῃ.8, δοοογάϊηρ ὕἤο ΠὸΥ οὶ] Πρ, 88 [86 ἔα δ] πιθηϊ 
οἵ ἴβτβϑεὶ], μοπὶ τ ἀοναϑίδοη ὈΥ̓͂ Ἀπ ο τὶδῦ, Ἀὸ- 
οϑῦδ6 οὗἩἨἁ ἈΕΙ βϑραγδξίοῃ ἔγοπι [6 που], βοοογάϊη 
ἴο ΘΙ τοϑῦ ἴῃ αοἀ " ((ο00.).---ἶο 9. ἴῃ {Π6 
ΟἹ τὸ αν δησαΐθῃ ἴο π6 εππ; Ὀείογο νὰ 
οχροοΐ 1, ἃ ἰδιηροδῖ αὐίβοβ, δηαὰ ἢθανθῃ αηα δασί ἢ 
ἈΡΡΘΆΓ ἴο Ὀ6 Πα ἔτοχῃ οἵιγ δύεβ. ΟἿΓ Βθοῦ Υ 15 
Ῥῦβοθ ψἱ ἢ Οοά; Ο τ ϑδηβ πῖβα, ἐπάδθά, μϑᾶσο 
νῚΌΣ 411 τηθα, Ὀὰΐ 86 που] Κϑορβϑ 80 βόδόβ 1ἢ 
ἴμοπη. ὅπ ἢ 8 1ΐ8 ΤΌ] 6 ηοα ἰμαὺ [δ ᾿Δ58 ὯΟ τεβῖ, 
80} 18. ἀλτκη 688 (μα ἰΐ που]Ἱὰ κ6 ἴο βαΐϊ οιἍἕ 
4}1 Πρ ; ἐσθ σά ἴ8 ποὺ ἴο 6 ΟἿΣ ἸΔτὰρ.---“ ΤΠ 
τοδῖ ΔΤ ἶδ 5 ΤΟΒΟΙΩὉΪ6 οἱου δ, ΠΟῪ 800 08} ἃ 
Πα ἀΐϑρεσβα ἔμθπι! 2 Κίῃρβ χίχ. 86 (5ΤΑΒΚΕ). 

γεν. 10. ““ΤΊιυ8 αοἀ 18. 4 Ὠοαγί-βοασομοτ, Ηὲ 
ΚΠΟῊΒ ὕπ8 ΕΥΪ] ῬΌΓΡΟΘΟ ἵπ [6 τῆδιηι ᾿λπι861{᾿"--- 
(ΞΘΤΑΒΟΚ).----Ἄ ον. 11. Πα ἃ οοηρβϑίοῃ ἴσγοπι ἴἰι6 
ΤΟ ἢ οὗ δ ΘΏΘΙΩΥ͂ ! ἔογ [86 ΟἸΌΓΣΟΙ ἀπά ἀραῖηβῖ 
δ 86]. ---Ἴὁν, 12. Ηον; ροοά ἰΐ 18 ἴο ῬΌΒ58688 {16 
ϑοοὰβ ΒΟ οδηποῦ Ὀ6 δβίο]θη,---ἰ Βα ἸοΥ, ἴοτ 
ὈΧΑΙΊΡ]6, ΠΟ ἢ ΠΟ ὁη6 88}8}} ἰδκθ ἔγοταῃ τιβ'"---Τὸ 
186 ομὰ {6 μου] 866 8 ΟὨΪῪ ὑπὸ οπιροταὶ, ἴῃ 8 
ΘΑ ΉΪΥ.-- ον. 14. 1015 Ὀδὰ ἬΘΗ Μ)16 ΟΌΘΟσΥ ἃ ΠΥ 
θη 10 8. ἴοο ]Δΐθ0.--- . 16 8α. Τδϊ 15 δἰτεδαν 
1} νἱοίοῦυ ἤθη αοἀ βαγα, 1 “Ὁ Μγ ῬΘΟΡΪ6 ὑμδῦ τὸ 
566} ὕο 1]ΌΓΟ. ----““Ὑ68, 41} ῃϊηρ8. τονοῖνο δτουμά 
0ῃ6 σομμτηθηἶτν οὗ αοα οἢ δασίμ ; μ6}1 πυδὲ 85851] 
1, δμὰ γεῖ βι 0  βῃρνγοοΚ οὐ ἴδε ἔδι τ οὗ {1ιὸ 
ὑτὰθ οοηΐοβϑοσβ. ΤΒουθίοσε ὸ οὐ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ τὸ 
ΚΘΟΡ αοἄ᾽Β ποσὰ ριγχε, ἀπά ποῖ ἴο στὸ δον ἔπε 
τοδὶ του εἰ δ ᾿"᾿ (ὈΙΕΡΕΒΙΟΘΗ). --- εν. 17. Ἑτοετν- 
Ἰβῖηρ 88 Ὀθθη ἰοϊα Ὀεοίοχθ ; [6 Ὑ8ὸ Βο]ὰ ἴο [16 
νογὰ μανο ἴο ἔθατ ῃ0 ΒΌΓΡΣΙΒΟΒ.--- ὕ6τ. 18 54. 
ΟΣ 18 ἐμ6 σον τ θΐοὰ Ῥαγϑίθ ἔοτ ἴῃ πὸ 
Ὀγοδίίηρσ οὗ ψγαῖμβ. Τ6 νταῖδ οὗ αοἀ 185 ἴδε 
ἌΝ θδϊουϑγ νῖτι σοι Ηδ, ἴοσ [π6 Ῥγούθο οῃ 
οὗ Η19 Κιμράομι, πὸ Κιίησάοπι οὗ Ρ, ᾿ ΓΤ 
ἄονῃ [Π6 πψιοκορά ; ἀπά [Πϊ8 νυν οἱ οἴογηδὶ ὑτο. 
τοοίϊῃς ἰονα 18 ἔδαγίι " (ΘΟΗΜΙΕΡΕΒ). 

ον Ἢ ἐρΡεΊΟΥ δε Καί γοΔ, 
οναπῆο δὲς φεΐ νεπίμεω, 
μαρία εἰγίοία ἀἐδομδδα 8. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΧ. 

“4 Ἐν ἴδ βαὶῃῖβ ψ1}} τοι ]α, Ὀαῖ τ ΊῸ δάογα- 
το δηὰ ἢ0 (ορΡ. ΡΒ. χὶνὶ. ᾿" (ΒΟΗΜΙΕΡΕΒ). 
--Υ͂εγ. 21. ἔνε ἴδ δινοτή 18 [86 [μογὰ᾿8 βεγνυδηΐ, 
πο ἢ Ηο πορὰβ ΟὨΪΥ ἴο 681] Ὁ δηὰ 1Ὁ ΘΟη)68 δἵ 
Ηΐδ ποχὰ.---ΗΟΝ ΟΠ6 ΤΩΔΥ͂ ὈδοοΙλΘ ἴδ βϑιυυοσὰ οὗ 
δῃοίδοι!--΄ Υ̓ΒΘα αοἀ ἀδύοστωηϊῃο8 ἴο ἰπῇϊοῖ Ηϊ5 
᾿υϊμιηδηίβ, [86 Ὀοδὲ ἔτίθηἀβ τηυδῦ Ὀδοοπηθ {δμο 
ποῖδὺ Θηδιρἶθδ, {80 ΟΠ 6 ΤΩΔῪ Τοοαῖνα ἔγοηι {ἢ ΟἾΝΟΣ 
ἐπα τηο θὰ τοναγὰ, διάρ. νἱῖ. 22" (ζὅΤΑΚΚΕ). 
ΟΥ̓͂Σ. 28. ΤῊΘ ὁομοϊαβίοη 18, ὑμαΐ {π6 τοβι]ῦ οἱ 
ὀνοσυ της ἰδ ἴο τλα Ἡ Ὗ δηἃ β6ης ΕΠ γ Οοὰ. Ξε 
ουσξ, ὑμοχοίοσγο, ἴο θείη 4}} ΟἿΓ δίϊαῖτβ Ὑ1ΠῈ αοά. 

Οχῃ (Ἐ. χχχὶχ. 

ον. 1 8. Οοἄ ἄοεθα ποῖ ταΐδίαν ἴῃ 6 δά άγεβ8 οἵ 
Ἡϊδ οῃθῃλΐθβ. Α8 Φογιβαίοπι, 80 αἰϑὸ ὅορ' δηα ἢὶ8 
ΓΟΙΙΡΔΘΩΥ͂ δἰδηὰ αἰ σανβ Ὀείοτο Ηϊη.---Η πὶ μοῦ 
Οοὐὺ τὰ δὲ ὐϑο Ηϑ ͵'8 αἶδοὸ 80]6 ἰῇ ἀμ ἴσης 
ἴο πιδκθ οοιῃθ ἀονηι.--- Ὗ Σ. 4 84. “ ΒΥ [16 Ἰηοιη- 
ἑαΐη8 οὗ 18γδθὶ, ἤοσο αος ἴδ ὸ ἠὲ 8]αἴη, τ πιιιϑὲ 
ποῖ πηδογεϊδηά ἴΠ6 τηουηϊαὶῃβ ΠΟΘΡ «6ΓΏΒΑ]ΘΏ), 
ὉὈσί {πὸ ΟἸ τἐδιίδη ΟΠ Όγο65. ἱπ γαγί οῦβ Ἰδηὰβ : ἢθ 
8}}4}} [4}}] απάον ἴ6 ΟἸιγβυίδηϑ ᾿ (ΗΕΙΜ- ΗΟΞΕ.). 
--Υ̓͂εῦ. 6. ΤῊΘ ἢτο οἵ αοἀ Ὁροῖϊ ΒΥ πιραιἰθ5 ψἱτἢ 
εΥἹ]. -- Το [ατ-τοδοῆίηρ οἴδεοῦ οὗ αἀἰνίηθ ἡ ρταςηῦ. 
--εσ. 9 8ᾳ. “6 κι ἴτοια 18 τ΄ οαϊνατὰ 
ἴοτοο, τ βοῖδοῦ γαὰδ οὐ τεβηϑᾶ, ἀθθβ ποὺ ἔτη 9ἢ 
110 ΙηΘ58Ό7Ο [ὉΓ ρτοδί δηὰ 1116 υἱῦ τεμαγά ἴο 
τεϊ σίου " ([ὺῪ}Ὁ0  ΗΕΒ).--ἀοὐ ῥγέρατοβ 8 ὙΔΥ οἵ 
Θόσδρα ἴον Ηἰἶβ οὐ ῬΕΟΡ]6 ἔγτοπὶ δύθὴ ἴδ6 τηοϑί 
τότε! 0]6 ΤΟΙΤΟΓΆ.-- Α}} ΓΠϊηρ8 ταῦθ βεσνο 186 ἀοὰ 
οἵ Ἰονο.-- -Τηο ἔτο οἵ ΟὨτΊδ δ Υ δὲ 1δϑὺ ΘΟπΊ68 
ΟΥ̓́ 4}} 186 ππδᾶροῃβ οἵ [}ῖ6 τνοτ]ϊὰ, Τμοὺ ἴμθῃ 
ΔΙῚ ἰηφίορί οἵ ᾿π’ υσίηρ. --- Κ᾿ ΤἼ686 ἩΕΒΡΟῺΒ 81Ὸ 
Δ ΔΡΡτορτγίαϊο ἤψιγα οὗ δαυἊ}ν ἰίηρβ, οἵ σὰ ῖς ἢ 
[ἢ6 Θῃθτηΐθβ οὗ ἴπ Κίησάοπι οὗ Ὀοαϑὲ 88 οὗ 
(δον ρα ροι8᾽᾽" (ΘΤΑΚΟΚ). -- σά ἰ8 ΟἿΣ 6}}16]ἀ, 
ἔμοη ἰξ ᾽8 θοθὰ ψὨλὺ Ὀθοοτηθδ οὗ 4]] [6 8}16]ἀ5 οὗ 
πλθη, Ἰοηρ δῃὰ βμοσί. 1,οἵ ποῖ γοιτβοὶῖ Ὀ6 οονογρα 
Διὰ βοτοοῃοὰ ὉΓζ 6 ποῦ! ΗΔΡΡΥ ἰ8 ΒΘ νὴο 
δηΐογα δηὰ σοῃἤοβ ἴῃ [Π6 Ῥγοϊθοϊοη οἵ Οαοά .--- 
ὅ8θ0 ἴδοτο σηδὶ ἰθ. ἴΠ6 γαϊὰθ οὗ υτηδη ΔΙΙΩΟΌΓ, 
ψδὶ {στιδὲ ἰδ ἴο Ὀ6 Ρπΐ ἰπ ἰΐ, τμδὺ ΓᾺΡ Ἧ͵71Ο᾽ ΔΙῸ ἴο 
δανθ ΟΥ γαῖδθεσ ποὺ ἴο δαῦθ ἴοσ ἰ;.- -Τ 6 ποῦ] α 
ΜἸἢ 1ϊ8 ΡΟΠῚΡ δῃηὰ ῬΟΥΟΣ δἴζογ 811 ὀχὶβίβ ΟὨ]Ὺ ἴο 
ξυγηΐβἢ {0.61 ἴοτ ἴα οἰ άτοη οὗ Οαοά.---ΤῊυ8. [Π6 

'γ τὴ ἤμδ}}ν μαὶϊῃ8 [6 ὌΡΡΟΣ Βαῃπὰ, ὨΟΘΨΘΥ 
ΟἿ ϑηὰ δἰτοη μὴν [6 ὉΠΡΌΑΪΙΥ Βᾶνθ Ὀδδβανθα 
τοι ]γ. -- ον. 11, 11Κ6 οὐ, ΤΕΥ ἃ ὁπ6 ἢἤπαβ 
ἰϑ γ0 ΠοΙΟ 6 Ἰοαδὶ οχρθοίρα 1ϊ.---ἷοός 

1πουρσηῖ οὗ οὈἰαϊηἰῃρ ΡΓΘΥ, Ὀαΐ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τ]6ΔΏΒ ἃ 
ὅπετε.- ΤῊΣ τανε, ἃ αὐἱοῦ ΔΉΒΜΕΡ ἤο 80 ΤΩΘΗΥ͂ 
ουὰ ᾳφιθϑθίοῃβ, [6 ϑοο ἴο 80 ΠΔΠΥ͂ ἃη ἃ ναοῦ 5 
ἔοιτηβ οὗ : 1 51}] !--- το [86 ῥγουᾶοϑὶ δηὰ πιοϑῖ 
ἰοαλίηρ ψανὸ8 Ὑ1}1 δι 516. ----Δίαδθοτβ οϑαβδθ δ 
ὅμ6 τίη οὗἨ 86 σταγνο ; ἴα σοπίϊηυδίίοι [Ὁ]]ΟῪ8 
--ἰηδί 19 ἴο 880, τού 655, ὨΟΥΤῸΣ, Ἰυαρτηθηΐ οὗ 
ΒΌΓΥΙΟΓΘ Οἡ ἴΠ6 ἀερᾶ, ἴο Βα  ποίδμίηρ οὗ {80 
Ἰυάστηεηξ οὗ ἀοα, χῆο ἢδ48 ἔτοιῃ ἴμ6 Ὀθρηηΐηρ' 

{86 881)6 ἀδοϊϑίοη τοχαγάϊηρ {π6η}. 
γεν. 12 84. Τ.6 Ὀαγδὶ οὗ τὴ 6 μου], ἀδῖὶν ἴὸ 

νὰ οὐ ἄβφηϊαὶ οἵ 8617 απὰ [ἢ9 ἀρ οος ἘΠᾺ 6ῃ 
οἴζοῃ ἴδ ρτοδὺ ρμαΐηβ (ο ρυΐ ΑΥΔΥ͂ ΠΥ αἡ- 
οἰθδηηεβθ: που] δα μον πος ΘΑ ΔΙ]Υ οαγοίι] 
ἴο ξαγρο 1δεϊβοϊγο8 ἔσοτῃ 41] ρο]αϊίου οὗ βρίὶτὶϊ ἢ 
4 ον. ν. 17, 18" (ΒΤΑΚΚΕ).--- “ ΤΎΔΟΙΟΥ δηὰ 
ΡΓΈΔΟΒΟΣ 8:6 [ὉΣ [818 ρμῦροθο, ὑδδὺ ΒΟΥ ΙΩΔῪ 

879 

ἐπὶ ουῦ τ ιδῦ 8'η δῃὰ ὉΠΟΙΘΔΉΠ 688 18 ἴο 6 ἰοπῃὰ 
ἴῃ ἃ ΠΌΤΟΝ δηὰ ἰὴ ΘΥΘΣΥ ἱπάϊν᾽ 8] τηθτι 6 Γ᾽ οὗ 
ἰῖ, ΟἿ [δα 80 ᾿ηΔῺΥ νου] ποῦ 80 τη θοἢ [ογμοὶ 
τοῖν οσο! [88. 1ν]}}}. 1" (ΘΤΑΒΚΕ).--- ὅ ἐγ. 16 84. 
ΤῊΘ νου], ἰδ6 οΟἰΥ̓ οὗ {πΠ6- ἀεαὰ, Ηδιμομδῆ. --- 
δὶ ΠΡ ΜΕΝ οὗ των εὐέμβαο Ὀυ5.16 οἵ 80 
ΤΩΔΗΥ͂ ἀορασηρ ἰπΐηρθ δηὰ αἀδραγίθα τηδη !-- 
““ΤῊΘ ΘμΘτἶο8 δι ἐπ. ΟΒυΤΟΝ Ιθᾶνθ αἰϊναγ {Πεῖγ 
ὍΝ ἃ 8Βμδιηοίι] πδιὴθ ὈΔἰηἀ ἰμοιη, Αοΐδ χὶϊ. 

.) 
γος. 17 84ᾳ. “ΝΑ δοιτηπηΐοῃ ; [86 ΟΟΙΏΠΗΙΙ- 

ηἰσδηΐθ 8.6 ἤοῖθ [6 ἃ Ὀδαβίθ ἂδπὰ Ὀἱγὰβ᾽" 
(ΗΕΝοΟΚ1.).---Ἴὸ ἴθαγ Ὁ} ἸΓΟΠΥ͂ οὗ [8.0 ϑογνυΐοο οὗ 
188 ΒαποίΌ Δ ΤΥ ΟἹ ΘΥΕΙῪ ΨΜΟΥ]ΑΪΥ ἱπέοχοϑί, οὐϑη 188 
Ηρ οβῖ. ---Ὑ δῖ δὴ οῃά, αἴζεσ δι ἢ ἃ Ὀορίπηΐηρ ! 
ΤῊ Ὀορίπηΐηρ 8, [58γ86] βῃου]ὰ [4}} 8 ῬῸΥ ἴο 
αος ; ποῖ ἴΠ6 δῃπὰ ἰδ, [παῖ 1168 Π6ΓῈ ἃ ῬΓΟΥ͂ 
ἴο ἴπ6 ΘΙ Ὀοδβίβ οἵ ἴμ6 ἢ6]4.---Ἴογ. 21. “1, 
18 ἠοῖ ὕ6 ὈΪπὰ δηὰ βιιρὶὰ ϑροϑοίδίογβ οὗ Π6 δοῦβ 
οἵ ἀοά, Ὀυΐ οὕ τι Ὁ ἊΡ ΟὟγ ᾿πρασίβ, δμα δο]ορταίθ 
16 ροοάῃοδθθ αηὰ Ῥόνοῦ οὗ Οοἀ" (ΒΤΑΚΟΚ).-- 
Τῆς Ῥαἰβηΐηρ παπᾶ οὗ αοα οἢ οἴ 6 ΓΒ ἷβ, ἰὴ 8 66 Γ- 
ἰδὶ 8Β6η86, ἰδίὰ οὮ 8 8]80; Ηο ἰδῖκοβ μο]ὰ οὗ τ8 
θη Ηο οτβμοθ οἴ 6Σ8.---ὟοΥ. 22, αοἀ ἴοΓ τ 
δηὰδ ΠῚ 8, αοἂ οὐ αοα ! ἴπ6 Ὀ]οδβοὰ Κπον- 
Ἰεάρχα ἴῃ 1βταοὶ Βοποοίουι ἢ δηὰ ἴοσ ενορ, Ῥβ. οχ]ῖν. 
15.---ΤῊὸ ἀοχοίοργ οὗ [πὸ 1 ογὰ 8 ῬΓΑΥΘΓ.---  ἐΓ. 
28 846. Οὖὐ ἰγδῃβρτθεδίοηβ, ἔμ ΚΟΥ͂ ἴο ΟἿΓ ἔτε- 
4ΆΘΠΓΙΥ 850 ἀαγκ ἐχρογίθηςθ οὐ θασί.-- -ΟἿΓ δοῖβ οὗ 
ὉΠ ΑΙ] πο88 ὈΓΙΩΡ 18 ἰπο τδη 014. Τα ΒΟΥ 68, 
Ὀιι αοἀ ἰδ αὶ δι]. --- ἡθτα Ῥυμὶβῃτηοπὶ οὗ οὐ 8 
ΡῸΡε 19 τνογ]ὰ 5}14}} ΠΟΥ͂ {116 ΤΙ ΒΟΤΎ οὗ 81} 88 
Μ06}} 898 [0 τὐὐΘΟΌΒΏΕΒ8 ---- 80 ἸΔῈΟὮ [6 Τ]ΟΥΘ 
Γπγθαιθῃίηρ ἴοσ ἰἰ --- οὗ 186 ΗΟΙΪΥ Ομ οἵ [5786] .--- 
“ΤῊΝ ὈορΙ ΠΗ ΠΡ 18 πιαὰθ πὶ [6 ὨοῦΒ86 οὗ (ἐοά, 
6 οπά ψἱτἢ ἴῃ ψνου]ὰ " (Ηζν.).---Τ)6. ἀροβίδϑυ 
ἱπ ΟἸγβίθη ἀοτῃ τη ῖκο8 ἴπ6 νου] ΔρΡΡΑΓΘΏΓ]Υ 80 

γγ ΓΙῸ]. ---  οσ. 26 8ᾳ. “" ΑΥ̓ΤΕΣ οΠαϑιθοιηθηΐ, Ὁ6- 
ἴθνοτβ δραίη πὰ ρταοο---ποῦ, μούγοσοῦ, Ὀθδοδιβὸ οὗ 
ἘΠΕΙΡ χοοάπο88, Ὀιϊϊ ἴον [}6 βδῖκο οὗ Ὁ τ δὶ, Ῥβ. ον]. 
47" (Υ.).---ἘἘ ο ̓οδ]ουδΥ οἵ αοὐ ἴῃ Ηἰβ σομ ρϑββίοῃ. 
--“ὙΜΈΉΘΕ βίη ἰδ τί ΒΟΥ δοκποπν]οαροα, {Ὁ Ὀγηρβ 
ΤΩΘῺ ἴἰο Βῃδιηθ δηὰ τοροηΐδησο, [ἰκο χυ δὶ. 18 ᾿" 
(ϑΤΑ ΚΕ).---Τὴο ἱτηον]οάρα οὗ δἰπ τηδὶςο8 Ὠθανγ- 
Ἰλάθῃ βίπηοσ; Ὀυΐ ὀχροσιθηοθά ἢ πὶ Ὁ] 5 
8111} τλότο [θδῃ ῥα Βῃ πο ηὔ σδῃ ἀο.---Ἴ 6 δου 
οἵ ἴ6 παμι] δὰ ; {116 ΒοουνΥ οὗἩἨ [μο86 ψ 0 [ἢ] 
{παῖ ἘΠΟΥ δβἰαπὰ ; [18 δοου Υ οὗ ἴἢ6 σὨ1] ΓΘ οἴ 
ι8ὴ8 νου]. ----Ὗν 6 τηθ δσὸ ΜῈὲ}} 8010 ὕο Ὀτίπρ' οἱΓ- 
ΒΕΪνεβ ἰηΐο ἀϊϑίγεββ πὰ βοῖτοὸν οὗ πεαγί, Ὀυΐ ΟΠ]Υ͂ 
Οοά Β Ἰονβ ἰβ δ] ἴο Ὀσίῃρ ἃ8 ουΐ δραίῃ. -- “ ἸΠΕΓΘ 
8, ΠΟΤΟΨΟΓ, ΠῸ ΒΟΙΤΟΥ͂ ΨΏΙΟ. αοα Τςου]ὰ ποὺ γΓὸ- 
γοηῖ" (ΒτΑπΟΚῚ.---ΤῊθ βαϊνδίίοι οὗἨ ἴβγδαδὶ, ἃ δ6Γ- 
τποη ἴο {π6 Ὠεοδίμοι οὗ αἀοα᾿Β σοϊηραβϑβίοη δηὰ ἢ0]]- 
Π688 ΑἸἰκο, Ἠδ]ονεὰ Ὀ6 ΤῊΥ πᾶπιο, δῃὰ ΤῊΥ 
Κίηράοτα δοπι6, δἰαμὰ δἷὰθ ὈΥ 5[46 ἴῃ ἴδ Ινογὰ 8 
ῬΊΑΥ͂ΘΣ.---Ἴ εν. 28. Νοῖ οὔθ οὗὨ ἔδμο οἱθοῖ 8881} 
τουδὶ Ὀδἰηὰ ἰπ {116 του], ---Ἴ ἐγ. 29. Ο,ωαοο ἃ 
ϑίθτμδὶ ριδοθ δῃὰ ἕγαοθ ῸΓ Τη6 ͵8 [86 868] οἵ [ἢ6 
Ηοὶγ ϑρί τ. --Τ]λ8 ὈΘ]ίονοῖβ ἃτὸ Κορ ὈΥ {0 
Ρονοῦ οὗ Οοὰ ἴο ἃ βεἰναίίοη ΜΈ ΟΝ 18. ΤΟΥ ἴοὸ δ 8 
τουθαϊοά ἴῃ 6 ἰαϑὲ τἴπι6, 1 Ῥεῖ, ἱ. 5ὅ.---]βγδϑὶ, 16 
ἴτθ, [86 ῬΘΟρ]6 οἵ {16 ϑίγἱϊ.---Ὑ μο ουἱρουτίηρ 
οὗ 6 ϑυὲτιῦ οἵ Φομοναῖ 18 [Π6 δῃὰ οἵ 4}} [ἢ 8 ὑνδΥ8 
ψ 108 Ηθ ἢα9 

ἴοι, δηὰ 1 
ἰϑδῃ ΟΠΌΓΟΝ. 

ξοηθ πιὰ [στο] ἰῸ ΔΏΡΟΣ δη ἃ σοη]- 
ἃ δοηϑυχαϊηδίίοη οὗ ᾽δπγδοὶ ἰῃ [ἢ9 



880 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ὅ. ΤῊΣ Ομοβινα ΥἹΒΙΟΝ : ΟΣ ΤΗΣ ΟἼΟΒΥ ΟΣ ΦΈΒΟΥΑΗ Β ΚΊΝΟΡΟΜ (0. χ].- χ]ν11.). 

(4.) Τῆς Τεπρίς απὰ ἐξ ϑεγυῖοσε (ΟἘ. Χ], -Χ]Υ1.). 

ΟῊΔΑΡ. ΧΙ,.. 1. [πὶ [ῃο ἔνε δῃὰ ὑνϑηὐοῦ γϑδῦ Οὗ ΟἿ ΘΔΡΟνἹΥ, ἰῃ μ6 θαρΊπηϊηρ οὔ {πὸ 
ΥΘΆΓ, οι [6 ὑθῃ οὗ [6 τηοηΐῃ, ἴπ ὑη6 [ΟυΤ ΘΠ ΥΘᾺΓ ΔΙ͂ΘΥ 86 ΟἹ νγᾶβ 
Βιηϊϊίθη, ἴῃ ὍΠ6 56] βᾶτηθ ἀδύ, ὑπ ἢδῃηα οὗ Φεοβονδὴ γγὰβ ΠΡΟ ΤῊ [«ἀπιὸ ονεσ πιο], 

2 δηὰ Ηδ Ὀτουρβῦ τὴ6 {16 Ρ: [ἢ νἱβίοῃβ οὗ αοα Ὀσγουρῃῦ Ηθδ τὴϑ ἴο (ἢ ἰαπα 
οὗ Ιβγϑο], δηὰ τηδάθ πὴ6 σαδῦ [δὲ πιο ἄονη ) Ὀ68146 [95] ἃ ΨΘΥῪ σὰ τηοπηῃΐδίη, δὰ 

8. ΟἿ [ογε1} 1 {πϑλ, τυϑο υΡ] ἃ οἰὔγ- ΠΚ ὈΌΠάϊηρ ἴο μ6 βου 8. Απαὰ Ηδ Ὀσγουρῃῦ τὴ 
(ΠΣ ΘΓ, δηᾶ, Ὀ6Π 0], 8. τη81) ῬΏΟΒΘ ΔΡΡθΆσγΔΏ.6 τγᾶβ ἃ8 ἢ 6 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ΟἹ ὈΓΆΒ8, 
δὰ 8 11πη6 οὗ ἤδχ ἴῃ ἴβ ϑηᾶ, δηα 8 τηρλβυσίπρ Τοα ; δῃά ἢδ βίοοα ἴῃ {86 καῖε. 

4 Απά [86 τηδῃ 5βδ!α ὕἴο τὴη6, ὅοῃ οὗ τωδῃ, Ὀθμο]ὰ τι} (16 ογϑϑ, ἐπα ὮθΑσ Ὑ 1 ἢ 
0Πῖη6 ΘΆΓΒ, 8Πη4 ΔΡΡΙῪ ὕμπο μοαγὺ ἴο 411 ὑῃδί 1 Βῇονγ ὑῃ 86, [ῸΓ [ἢ ΟΥΩΘΓ ἴο Ἰοῖ 
[866 866 1Ὁ τοτῦ [4π] ὕποὰι Ὀτουμηῦ ὨΟΠΟΡ; ἀθοίαγ 411 [παὺ μου δβοεδῦ ὕο ἴῃ 6 

ὅ Ὠουδο οὗ [βτ8θὸ. Δηᾶ Ὀθ}ο]ά ἃ ψ81} ουϊδἀθ 186 ἢουβα γσουπά δῇϑουϊ, δηὰ ἴῃ 16 
ΤΩΔΠ 5 8ηα [88 ἸΤηρϑδβυσίηρ Τϑα οὗ δβὶχ οἰ 108 ὈὉΥ {πιεαραγεὰ υγ] ὕ6 οαΙῦ ἀπα δῇ 
ΒΑΘ τόδ ἢ ; δηα ἢΘ τηθϑϑυροα {86 Ὀγοϑα τ οὗἩ [80 ὈΠάϊηρ οπὸ τοά, δπὰ (ἢ6 

6 Βεῖρῃῦ μα τοὰ. ἀπὰ ἢθ σϑηθ ἴο {9 ραῦῖθ ψΈΙΟΩ ἸΟΟΚΟΙ. τονγαγαβ ὕ}6 εδϑδῦ, 
δηὰ πϑηῦ ὉΡ Οἢ [8 δίθρβ, δ)ηὰ παν τὰ τν [86 {ῃγθβἢο]ὰ οὗ {Ππ6 ραΐθ---οὴθ στοὰ 

7 Ὀτοδά, θνθὴ οὔθ ὑβγθβῃοὶα ομα χοὰ Ὀσοδὰ: Απά ἴδ ἌἽμδιιῦοσ [πὸ ξυκτάγοομι] 
0η6 τοῦ Ἰυηρ 8η4 ὁ0η60 Τοὰ ῬὈτοϑᾶ ; ἃν Ὀούνθοῃ [ἢ 6 ΘΠἸΔΙΏΟΙΒ ἔνθ οσα18.; δηὰ 

8 Ὁ86 ὉΠ τ βῃο]α οὗἩ ὕπ6 ρσαῦθ Ὀθβ146 ὑῃ6 ροσγοῇ οὗ {6 γαύθ τι ΐη, ὁπ στοὰ. Απά 
9. ἢθ πηρᾶδιγοα [86 ροτχοὶ οὗ ἴμθ ραὺθ ψΊ1η, ὁη6 στοὰ. Απά ἢ6 τηϑαβϑυγοὰ {Π6 

ῬΟΤΟΪ οὗ 110 μαΐθ, οἰβῃῦ οὐδ18.; δηὰ 108 Ρ1}]47Β [Ἰρόταπν, πε ρίαν, ἐ.6. ὁπ Ὁν ους], ΟΥ70 
10 ουδιῖβ : δπὰ [Π6 ρΡοτοὶ οἵ ὑθ ρεῦθ [νπῶϑ, ογ, ἰδ 'νσδὲ της Ροτοῖ οἵ τη 416} ὙΠ]. Απά 

16. ΟΠΑΙΏΡΘΙΒ οὗ ὕΠπΠ6 ραῦθ ὑουγαγαβ [86 ϑϑβῦ [Πιέογδιγ, ἔα τὰν οὔ ἐπ ε8..} ἼΣΟΣ [ἤΣΘΘ 
οἱ ζΠΐ8 βἰά6, διά ὕγοθ οἡ ὉΠ δὺ ; [86 ἢγχθθ. οὗ ὑπθῖὴ οὗ Οὴ6 τηθϑβυτγο : δηὰ [ἢ6 

11 Ρ1]Π]ατβ οα 0018 βἰάθ. δμηὰ οῃ [ῃδὺ Ῥγ8γθ οὗ ὁπ6 τῃθΆϑισθ. ἀμὰ 6 τηϑϑδυχρὰ {6 
τ δα} οὗ ὑΠ6 ορομῃϊηρ οὗἩ ὕΠ6 ραῦθ, ὕθῃ οα 18 : [Π6 ΙθηρῸΝ [μοῖκι}] οὗ [Π6 ραῖο, 

12 ὑπιτύθοη οὐδ ὶϊ8βι Απὰ ἃ ὈΔΙΤΙΘΙ γγὰ8 ὈΘΙΌΓΘ ὕΠ6 ΘΔΙΏΌΘΙΒ [καυδγάγοοπιβ}, ὁ 6 ΘΟ 
οπ ε}.8 «461, Δη ἃ ὁη6 ΟἿ ὕΠ6 ῬΑΙΤΊΩΣ ἡ ὑμδῦ 8146 ; 8ηα ὕἢ σΠΔΙΔΌΘΥ Βὶχ οὐ 118 

18 οἱ {818 βίάθ, δῃά βὶχ οὐ διῖ8 οὐ ὑμδῦ. Απάὰ ἢ6 τηθϑδυγοα 6 σαΐα ἔγοτῃι [Π6 γτοοῦ 
οὗ [86 ΟΠΔΙΆΌΟΓ ἴο 118 τοοῦ, 86 Ὀγεδαῦῃ ἔνθ δηὰ ὑνθηῦν συ: 8, Οροπίηρ ἀρϑιηδῦ 

14 ΟΡΘὨΪΠρ' [ἀοον δκατιβὲ ἄοου]. Απὰ δ τηδᾶὰβ Π6 Ρ1Π1Δ78 (6 Γ. 9) ΒΙΧΌΥ οὐ 15, δπὰ αἱ 
156 {Ππ86 Ρ111 ΑΓΒ [Πἰρογ ὶγ. δὲ ἐπα ΡῬπιαν}] γ17Α8 ὍΠ6 οουχῦ τουπαὰ δπά τουηα (ῃ6 γαῖθ.0 Απά 

ἔγοτα ὑμε ἴγοπῦ οὗ [18 Θηΐγδηοθ- σαῦθ ἴο 186 ἔγοηῦ οὗ [}.6 Ρογοὶ οὗἉ [116 ἸΠΏ6Γ ραΐθ, 
10 Βἔν ου 8. Απα οἱοβθα ἡ] ΟΥΒ ὑγ ΓΟ ἴῃ ὕΠ)6 ΟΠ ΔΙῚ ὈΘ6ΓΒ [φυδγάγοοπ] Δη ἃ ἴῃ [ἘΠ 6 1 

ῬΠΠΔτβ Ὁ ]η ὉΠ σαῦθ του δηά τουηα, δηα ᾿ἸΚοῖν186 ἰὴ ὕΠ6 γγ8}}-Ῥγο)θοϊϊουβ, δα 
ὕΠ0Γο ΓΘ ὙἹΠΑΟΥ͂Β ΤΟΙ Πα 8Πα ΣΟ ᾿ηγΑΓα ; δῃ ἃ ὁη 816 ΡΠΠ]ΆΓΒ [{{πτογαῖὶγ, το Ῥῃ]ατ], 

17 γμδὶπ8β. ἀπά ἢ Ὀγουρῃῦ Ὠ16 ὕο ὑπθ ουὐΐοῦ οουτύ, δηα Ὀ6Π0]ἃ δραγίμηθηβ [ςε}}.} 
Δ ηἀ ἃ βύοῃμϑ ρδυϑιηθηῦ [Μοβαὶς], Τη816 Ὁ. 86 οουτῦ τουηᾶὰ δρουῦ ; [ΠΥ ἀρϑτγί- 

18 πιϑθηΐβ ὈΥ̓͂ ΤΠ6 Ῥανοιηθηῦ. Απὰ ἴπ8 ρανθιπθηῦ νγὰβ ὈΥ Π6 δἰάθ οὗἩ [6 ραδῖθβ, 
19 ΘΧϑΟΪΥ ὑμη6 Ἰοηρτῃ οὗ [6 ξαῖθϑ, [παπιεῖγ} ὑΠ 6 ἸΟΎΤΘΓ ραυθιηθηῦ. Αμπά ἢ6 τηθΆ- 

ΒΌΓΘΑ 0.6 Ὀτοδατ ἤτοσα [ἢ ἴτοηῦ οὗ [86 ραΐθ οὗἁ [Π6 ἸΟΥΤΘΥ [γανεπιθηι] ἐο 6]16 ἔγσοῃϊ 
οὗ [ῃ6 'πῃοῦ οουχῦ ἔγοιῃ ψιῃουΐ, ἃ πυπαγοα ουνβ: 006 οαδὺ δῃὰ {86 ποσίῇ. 

90 Απὰ ἴ}6 σαῦο γ᾽ 100} γγδβ ὑοταγὰβ ὕ 6 ΠΟΥ Οἡ ὑπ Οπΐοῦ οουγχῦ ἢΘ6 τηθαϑυγοὰ 
21 ἴῃ 108 Ἰοηρῦῃ δηὰ 1085 Ὀσοδαῦῃ. Απά 108 ΘὨΔΙῚ ὈΘΓΒ [Ἐυὐδγάγοομθ], [ἤτθΘ οἡ [18 

8146 δῃά πτϑδ ου ὑῃαῦ, Δηα 108 Ρ1]]Α ΓΒ δΔηα 108 τν ἃ}}-Ῥυο) θοῦ δ ; 10 88 δου 6 
ΤΩΘΑΒΌΓΤΘ οὗἩ ὑμ6 ἢγβῦ [ὥπηεγ] ρψαΐθ, ΠΕ συ 108 106 ἰοηρίῃ, δὰ [η0 Ὀγοδάθῃ ἔνθ 

22 διά ὑνθηΐ σα 18. Απὰ ἰΐβ ψίπάοννϑβ δηα 118 γγυ8}}-ὑγσο)θούϊοῃβ δῃὰ 118 ρδ]πὶ8 
ΥΘΤΘ ΔΙΌΘΣ 06 τηθᾶβυτο οὗ {86 σαΐθ ὑμδὺ 18 ὑουγαγὰβ ὕΠ6 θδβῦ, δηὰ ὑπὸν 884}} 
ΔΒΟΘΠΑ [ὁπ ξοεδ ὩΡ ὁ ἔπεπι] ὈΥ͂ ΒΕΥΘῊ βύθρ8, δα 108 τγ8}}-Ῥγο)δούϊοῃβ 8Γ6 Ὀθίοτγο ὉΠ θτη, 

23 ΑἩΑ [{βετὸ νβ6] ἃ βρϑῦθ ὕο [ἢ 6 'ΠΏΘΣ σουχὺ ορρμοβιία ὑῃαῦ ἴο [Π6 που δῃὰ ἴο 16 
94. οαβῦ ; δηα ἢθΘ τηραϑιΓοα ἔγσοτη σαΐθ [0 σαΐθ ἃ πυπαγοα οα 18. Απά ἢ ὈτοιρὩὶ 

Τὴ6 ᾿ονγαγ 8 [ἢ6 βουΐῃ, δῃα ὈΘΏΟ]α ἃ ραΐδα ὑονγασὰβ [ῃ6 βουΐῃ, δπὰ Βθ τηθαϑυγοά 
25 108 Ρ1Π]ΑΓ8 δηα 108 γγ8}}- Ῥχο)θοῦϊοηβ ὈΥ {πο80 τωϑᾶβισοθ. Απᾶ ἴπθγα τ γα πὶη- 
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ἄονγϑ ἴο 1Ὁ δῃά ἴο 1.6 νγα}} φυο)θούϊζουβ τουπᾶα δοουῦ, 1κ6 ὉΠο80 ἩΙΠΔΟΥ͂Β ; Εἰ 
26 οὐὈ108 μα ἰοπσίῃ, δηὰ 086 Ὀτθδάΐῃ ἔνθ δῃὰ ὑνγθητ σαρϊ5. ΑἸΑ 118 δβοθηΐ 

ἰιδὰ βϑύθῃ βύβθρϑ, ἃπὰ 108 νγϑ]}-Ῥσγο θοῦ οηβ Ὀθίοσ ὕπο; δηα ὕπο ὙγῸΓΘ ῬΔ]ΠῚ8 
27 ἴο 1ῦ, ὁῃ6 ΟἹ ὕδ]5 8146 δῃᾷ ομθ οἡ ὑμδῦ ἂὖ 108 Ρ111886. Απὰ ὑπ Γ6 ψγὰ8 ἃ ρϑΐθ ἴο 

186 ᾿πη6 Ὁ δουχῦ ὑΟ ΑΓΒ ὑΠ6 δοίη, δηά ἢ χτηθδϑυγθά ἔσο ὑμδὺ ραῦθ ἴο ὑῃθ ραΐθ 
28 ὑονγᾶσαβ ὑπ βουΐῃ, ἃ Βυπάγοα οα1ῖ8. Απά }ι6 Ὀγοιυρηῦ τὴ6 ὕο [ἢ ᾿ΠπῸῚ δουγί. 

ἰηῦο ὕἤμο βου ραῦθ [ἀγουξὰ τθο δουῖῃ καῖ6}, Δα ἢ6 πιθαβυγοα ὕπο βου σαῦθ δέδσ 
29 ὑῃοβθ ᾿ῃθᾶϑΌγο8 ; Απάὰ 18 ΘΠΔΙΌΘΥΒ δηα 1ζ8. Ὀ1ΠΠ|ΔγΒ δηα 108 νγ8]}}- ῬΓΟ) ΘΟ] ἢ 8 

ΔίΌΟΣ ὑμο56 τηθϑϑασοα. Απα ἰζ8 Ὑ]ηάοῦγα [πετὸ] ἴο 10 Δηα ἴο 105 γγ78}}- Ῥγο] δου] 0 ἢ 8 
τοῦηα δρουῦ ; ΒΟΥ οαὈ118 86 Ἰορσίῃ, ἀπὰ ὑμ6 Ὀγοδαάΐ ἅνο δηᾷ ὑνγθηῦν οἰ 108. 

80 Απα νι 8}]-Ῥγο)θοῦϊοῃβ τουπὰ δϑουῦ, ὑπ6 Ἰοησύῃ ἔνθ δῃὰ ὑνγθηῦυ ουὈΣ8, δηπα [Π6 
31 Ὀγθδαῦῃ ἥνθ σα 18. Απά 108 ψγ4}}- Ῥσο)ϑοῦϊοῃβ γ γο ὕοναγάβ [ἢ6 οὐδ οουτῦ ; 
92 δηὰ μϑ]τὴ8 Οἢ 108 Ρ 1118 78, δῃηα οἱρεῦ βίθρϑ [νον] 108 βίθρβι Απάᾶ ἢθ Ὀσουρῦ ΤῺ6 

ἴο ὑπ6 1161 ὁουγῦ ὑονγαγὰβ ὕπθ ϑαβὺ, δηὰ τηραϑυσγοὰ ὑδθ σαΐθ δΟΣ {Π 086 τηθᾶ- 
83 ΒΌΓΟΒ; Απα [8 σμδΙθοΥα δηὰ [108 Ρ1}14γΒ δηα 108 νγ8}}- Ῥγο)θούϊοηβ δἴθοσ ὑῃΠοδο 

ἸηΘΑΒΌΣΘΒ. Απα [τπϑγο περ} ψἱΠάον 8 (0 ἰὖ δηὰ ἴο 185 Ἰὰν ἡπηανὴν πϑὴ τουσηά 
94 δρουῦὺ ; δέν ο 1 ἴ8 ὑῃ6 Θηρίῃ, δπὰ [ῃ6 Ὀγοδατῃ ἅν δηα ὑνγθηῦν οὐ ᾽58. Αηά 

1018 γγχ8}}- ΓΟ) οὕϊο 8 {πετ0] ὑοσαγάβ [Π6 οὐδοσ οουσί, δα Ρδ4]πὶ8 οἢ 108 Ὀ1]]ΔΥΒ Οἢ 
85 {}15 5146 δῃᾷ οἢ ὑμδύ, δῃὰ 18 βῦθρβ εἰρῃῃῦ βίβρβ Απᾶ ἢθ Ῥσουρῃηῦ τὴθ ἴο {86 
80 ποσί ραΐθ, δῃὰ τηθδϑυγοα δΙΟΣ ὕμοβο τ ϑϑιγοβ; [8 ΟΠΔΙΏΌΟΥΙΒ, 105. Ρ.]]ΆΥ5, 

84 108 νγ8}}- Ῥγο)θοῦϊοηΒ διὰ μά ον8 [νιτὸ}] τουπα δρουῦ, ΠΥ οὐ 118 086 ΘΗ ρΡΊὮ, 
81 δῃὰ ῃ6 Ὀγοδατῃ ἥν δῃά. ὑνθητν οὐδ18. ἀπά 108 Ρ111418 ΟΓΘ ὕο Αγ 8 ὉΠ 6 

οὐδοῦ οουγῦ, Δη ἃ ρϑίτῃβ ΟἹ 108 Ὁ1]]ΔΥΒ ΟἹ [18 8116 δῃᾷὰ οἡ ὑδμδύ, δῃα 118 βῦθρϑ 
98 οἱρῇηιῦ βίθρβ. Ἀμὰ ἃ 66]] δῃὰ 108 Ορθῃηΐῃρ' γγὰβ ὈΥ ὕμ Ὀ]}] 8.8 δὺ ὑῃ6 ψαῦββ ; ὑῃ 6 Γ6 
39 8}}4}} 6 0 ψγδϑὴ ἰδ Ὀυγῃύ οβοσγίηρ. ἀ ἴῃ {{1|0 ρογοὶ οὗἩ ὅλο ραῦθ ψγϑσθ ὕνο 

{Δ 0168 οἡ ὕἢ]8 8146 δῃὰ ὕπνο ὑδὉ]68 οὐ ὑπδὺ βἰ46, ὕἴο 5]4ὺ ἴῃ τϑἰδύϊοῃ ἰο ὉΠΘΙὴ 
οτ, οπ ἐπε} ὕμ8 ὈσΣη  Οἴἴθυίηρ δηὰ (Π6 581}- ἤθε δ ἴμ6 ὑγεβραβ8- ἴδε ὶην. 

40 Δῃά δὖ ὕΠ6 8146 νι μουῦ [ῸΓ τὰ ὑμαῦ ροϑίμ ὑρ, δῦ 6 δχύγθῃϑ οἵ ὕ86 ρϑῖβ 
᾿οναγαβ ὕΠ6 ποτ, ΤΌΣΟ ὕνγο ὑ8.}0]68 ; δηᾶ δῦ 06 ΟΥΟΥ 816, ὑγῇ]οἢ [ϑεϊοπρειι} ὕ0 

41 186 ρΡοτοὶ οὗ ὑῃ6 ναύθ, ὑνο ἴδ ϊθοβ, Εουγ ἰ80168 οἢ {118 8146 δῃα [001 868 
οῃ ἰδαῦ, ὈΥ͂ ὑμθ6 8146 οὗ ὕΠ6 σαΐο ; οἱρῃῦ [Δ0]68, οἡ {πθῖὰ Ὑ71}} ὕΠ6 } 8] δι τ ο Υ. 

42 Απὰ ἴΌουΣ {8068 δὖὺ [88 δϑοθηῦ [{ὸσ ἔπ Ὀαγπέοδοπη,] ΟὗἨ ἤθη βίομθ, ἴμ6 ἰθηρίῃ 8 
οαδιῦ δηὰ ἃ Πα] ἢ, ἀμὰ [μ6 Ὀτοδαάϊῃ ἃ συ ἱὺ δηὰ 8 [δ], ἀπ {86 ποῖρηῦ οὴ6 οὐ]: ὁ 
οῃ ὕδϑῃ Μ}1}} {ΠΥ ἸΔΥ 786 ᾿Ἰηδίχυχηθηίβ τ ἢ τ Ϊοἢ ΠΟΥ ΜΨ01}1 514. ὑμθ Ὀυγηῦ- 

48 οἴἶϊογίῃρ δῃὰ ἔπ δἰ η-οδουίηρσ, Απά [Π6 ἀου Ὁ ]9 βύδρ]οβ οὗ ἃ Βαμα υθδαὺ ἢ νγ ΓΘ 
ἰλϑυθηθα οἡ ὑ86 ἰιοῦδβο τουῃα δη4 σουηά [οἱ εἶὸ πδὶῖβ δγουπὰ 186 τϑτ 18] ; 84 οἷ. 26 

44. [Δ0]65 18 (6 Η68}} οὗ [86 οἴοτίηρ. Απὰ ουΐδβῖ46 δὖ ὕῃ8 ἱππθῦ ψαῦβ ΨΧ9Σ6 0615 [0 
116 ΒΙΠΡΘΓΕΒ 1η ὕΠ6 ἱΠὴ ΘΓ. οουτῦ γα ΠΙΟὮ τὰ δὺ ἴΠ6 5146 οὗ 086 πογίῃ ραΐθ, δῃᾷ ὑΠ6}. 

40 ἴγοηῦ ὕοναγαβ {Π6 δουίῃ ; ἃ ρατῦ δὺ 086 5146 οὗὨ [Π6 ϑαϑῦ ραῦθ, ἔγοηῦηρ ὑοσΓὰ 8 
[λθ ποτῖῃ. Αμὰ ἢ βδ]ὰ ἴο τηϑ, ΤῊϊ8 66]}, υυῆοβο ἔγομῦ 18 ὑοτναγαβ ὑῃ6 βουΐῃ, 15 

40 ἴογ ὕΠ8 ῥγίθϑδίβ ὑμδὺ νγαϊῦ ἀροη 086 Θμδγρθ [οινίοο] οὗ ὅθ ἤουβο; ἀπαὰ [86 (6]] 
ὙΏ096 ἔγοπῦ 18 ὑογαγαβ ὑη6 πους, [ῸΓ ὑῃο Ῥγὶθϑίβ ὑμαὺ σαὶῦ ὈΡΟῚ ὑπ ομδγρα οἵ 
[86 ΑΙύΆΓΒ : [686 416 {86 Β0η8 οὗ Ζδάοϊχ, πῦο οὗὨ [ἢ8 8018 οὗ ἴωμ6Υ] ἀσδνν ΠθΔΣ ἴο 

41 Φοθονϑ [ο ταϊηϊδῦον ἰο Ηΐπ, Απά δθ τηθαβϑυγθα 86 οουτῦ : 0ῃ6 ἸΘΠρΡῸΒ ἃ Βαῃ- 
ἀτοὰ ουδίϊα δηὰ {16 Ὀγοδάϊῃ ἃ δυπάτγοα οὐ 108, ἑογιηϊηρ᾽ ἃ ϑαθδγο ; δῃα {Π|6 δἰ δγ 

48 νῶβ Ὀθίοσγθ ὑη6 ἤοιθθ. ἀπά ἢθ6 Ὀγουριιῦ πὰρ ὕο {π6 Ῥοτγοὶ οὗ ὕΠ6 Ὠουδβε, δηὰ 
ἸηθΑΒυΓοα {Π6 Ρ111Ἃν οὗἨ [6 ρογοὶ, ἅνε ουδιῦδ οα ὉΠ18 βἰίάθ δῃὰ ἔν ου 5 οὴ 
μδὺ ;- )2ῃηᾶ 6 ΜΕΝ οὗ {86 ραῖο, ἴγθθ ο 108 οἡ {818 βἰάθ δηά ἔζγθθ οἰ 1ῦβ 

49 οη ὑμαῦ. Τδο Ἰϑηρύῃ οὗὨἩ [86 ρογοὶ νγϑβ ὑνθηῦν ουὈΙ05, ἀπ [86 ὈγοδαῸ ἢ οἰθνθιι. 
σα 118, δηᾶ με δῦ ἴΠ6 βίορβ ὈΥ̓ ψ Ὠϊοἢ ὉΠΟῪ Ὑ01}} σῸ ἋΡ ἴο ἴῦ ; 8πα [Π6γ6 ὑγ6 6 
Ροβίβ ΌΥ͂ 186 ΡὈΣΠΔ7Β, ὁη6 οἡ [8.18 δἰ46 ἀμ ὁη6 οἡ ὑδδί. 

ες. 1. Βορὲ, : Κ, ἐγένετ... ἐν σι πρωτω μιαρὲ ομοξεενσιέ ΓΘ εἰ ν. 3. Δ. ΔΊ. 
γον. 3. ἱνὁρασι, θ.. .. ἀπιναντι. 
ον. 3... χαλκαὺ στιλβοντος ... σφαρτιον οἰπκοδομῶων π.--- Βορί,, ΨΌΪΩ. : ἰεσ. δίδ ἷν το; χειρι αὗτου. 
γε; 4. Βερῇ. : ἐκπέεγτοραξίυὲ ἰωραπας συ! ἴδε... π. ταῖον εἰς τ. παρδιαν σ΄. σαντα. .. παὶ δείξεις σανταν-- 
Ῥεῖ, δι... σεριίβολος. .. διεμέτρησεν τὸ προτειχισμα-- ὙῸα. :. «. 8ὲΣ σιιδίίοτιπι οἱ Ῥαϊπιο--- 
γει. 6... εἰσηλθεν εἷς... ὧν ἑπτα ἀναβαθμοις .. διεμέτρησεν θεε ἱξ ἶνθεν κ. ἐξ ἰνθεν π. τὸ αἷλαμ τ. συλης ἶσον τω καλαμω. 

γα. Ἰ...... «..0 αἷλαμ ἀνα μέσον τον θεηλαθ σηχων ἰξ “- το θεε τὸ διντέρον ἶσον τ. καλιμῶ τὸ σλκχτος . ἶσον τ. καλαριν 



332 ἘΖΕΚΙΕΙ,. ἐξεεσοσ συ Ξ κε τὸ τ τ τροχὸς 5 0 {τ Ὁ - -, 
ἐενθθς ἱ Χ, τὸ αὐλαμ πηχίων «ἔντε κ᾿ τ΄ θὲε τ΄ τρίτον σον τ΄ παλαμῶν τ΄ μηδθς ΜΝ. ἰσὸν τ. παλ. τ. πλάτος, κὶ τ. αἰλαμ τ. σύυλυγις 
(8) σλησιον τοῦ αἷλαρε τ. συλης ἰσωθὲν σὸν τ. παλαμω, συ κ.: . .. ρογίν μικία νεεξἐδωΐιηι, 

γοσ. 8, γαϊχ. : ροτίαε ἱπινίπρεομα οαἰανιο πο. (116 νϑσϑοὸ ἰδ πνδσιησ ἰῃ 186 Βορέ., ἰπ ἴδ γυϊν., ἴῃ πε δ τίδς τεῖ- εἴοῃ, Ἀπα ἰπ ΠΙΔΗΥ͂ τη υδοτίρίδ.) 

φιε ρατίξ. 

ον. 12, Κὶ, πῆχυς ἰσισυναγομένος κωτα σροσωτον τ. θεειμ τηχίος νος κ. σηχ' νος, ὁρίον ἦνθεν π. ἶνθεν.--- ὙᾺΪΚ. :. .. εἰ παν. 
φίπεπι απ... ομδίδ ὠπίωδ, εἰ ουδίέμο ἀπ πὶ φέγίπι)ιο--- 

ΥεΥ, 14. «. τὸ αἰθριον τοῦ αἰλαμ τ. σνλης ἰξωϑεν σηχως εἰκοσι πέντ π τὸ θεῖμ τ. κυλης κυκλε. γαυϊς.:... με [μα . εἰ αὐ ἤγοπέδης αἰτήμπι ροτίο ππαίγια γεν οἰτομίἔωῃ, 
γεν. 15. Κ, τὸ αἰϑριον τ. σαυλης ἔξωθεν εἰς τ. αἰδριον τον αἰλαμ φ. συλης ἰσωθεν--- ὙῸΪν, : εἰ απίς Ἀιοίσπε γῬοτία γεδ γο"- ἐἐπσεδαὲ ὑϑφιδ αὦ [ποΐδπι νεε δι ρογίι ἰπογίονίε -. 

᾿ ον. 16. Βορῇ.: Καὶ, θνριδὲς πρνεται ἐπι τα θμιμ κι. ἐξι φα αἷλαμ ἰσωθεν τὴς αὐλης. .. κ᾿ ὁσαυτως τως αἷλεμ ὄνρλε-- “επεείταϑ οὐϊίφμαε τπ ἐλαϊαναίε εἰ ἐπ ἡγορείδια οοτιης, σα ἐγαπὲ ἐπέγα ροτίατι υπάίσια γεν οἰγοκίίμαι, . .. εἰ ἰη, νεπίδε! »-- 
ψ τ, 17. ..ς ἰσηγώγεν . .. εἰς... φαφποφορία κι φεριστυλι-- ὙΌΪΩ,: ... ραδορλγίαοία.. .. (π οἰγομίίω ρατίεισε. γον. 18. Κὶ, αἱ στοαι--- ἐπ "γοπίδ ρογίατιη, δεοωπάιμν.--- 
γογ..19..... ἔσωθεν ἐπι τ. αἰϑριον τ. συλης βλεεουσὴς ἱξω, “εχ. ἔκωτον τ. βλεσουσὴς κατ᾿ ἀνωσολας. ἸΚ. εἴἶσηγαγῶ με ἰε; βορραν (20) κ. ἰδον πνλη βλιπουσα σρος βορραιν--- 
Ψνοτ. 23... .. α«. τὰ αἰλαμμων ἰσωθιν. 
γέ ετ. 21... .. κ᾿ τα θὲ κ, τα αἰλιν π. τα αἰλαμμωδ--- 
γεν. 2ὅ..... παθως αἱ θυρίδες τοῦ αἰλαμ -- 
νον, 26... αἰλαμμωθ ἰσωθεν-- 
γεν. 21. ..ν..Χ. τὸ εὑρος προς νοτον σηχως εἰκοσὶ σεντε, 
νον, 82... ., μὲ εἰς τ. πυλην. .. 
ον. 88. Ψυσ. : ἐλαϊαπιη, φ΄. εἰ ἡγοεῖα ᾧ'. εἰ ϑεειίδωδωνι φ΄[:.-- 
νον. 86... θυριδὲς αὐτῷ κυπλω, κ. τὰ αἰλαμμωθ αὐτης πὐπλῳ, τηχι-- 
ον. 87, ΨΚ. : Ξὲ νεείέδωϊωπι φως γεριοίοδας. .. εἰ οοἰαίωρα ραϊπιαγωπι ἐπ  πί6-- εν. 88. Τὰ σαστοζορια αὐτὴς κ. τα θυρωματα αὐτο κι τα αἰλαμμωθ αὐτης ἰει τ. συλης τ΄ διυτερας ἔπκρυσες. ἔκει σλενανενν-- ψυϊᾳ.: ΣῈ »εν εἰπρωία σαεορλνϊαρία οοίέωπε ἐπ “) ϑΦεεήδιω ρογίανονι; ἐδί --. 
νον. 40. ϑὅορι.: Καὶ κατα γωτοῦ τοῦ ῥνακος τ. ὁλοκαυτωματων -, θυρας Αλεκουσης προς... ὅρος ἀνωκελοις κατα τὠτουτ. δευτέροις κ. τοὺ αἰλαμ... π. ἐκτω τρασίζαι κατ' ἀνατολας. γυϊκ.: ... ἐσέ... σεοὰ αδοεκαίξ . .. μυτίαπ, για... απίε υεείἰδωίμηι μου ᾿ 
νον. 41... ἐσ αὐτας... φα θυματα, κατίναντι τῶν δντω «τρασίζων των θυματω». Ψαϊρ.: . . . »ὲν ἰαίογα Ρογίξ οζίο Φρδη 448 ἐγ αἩί-- 
νεῖ. 42... .. τῶν ὁλδκανυτωμαφων λιθιναμ, λελαξιωυμενκι--- 
γεγ, 48... .. Κὶ, σαλαιστυν ἱξουσὶν γεισορ λελαξενμένον ἔσωθεν πυπλω, «. ἰσε... ἱπανωθεν σειγας τοῦ ἀαλσει κῦμ ἀνο σου ὑετου ». ἀσο τῆς ξηρασίας. γυϊκ.: ΚΖπὶ ἰαδία ἐαγα. .. τοβεχα ἐπέγεέπδοοων μὸν εἰγουζέμηι--. νεῖ. “4. Κ. ἐσηγαγιν μὲ εἰς τ. αὐλὴν" τ. ἐσωτέραν, κ. δου δοο ἐξεδραι ἐν τ. αὐλη τ. ἐσωτεραι,͵ ἠδὲ παιται νωτοῦ ς. χυλ«ᾳ΄τ. βλεπουσὴς «ρος βορραν φιρουσα προς νότον, κ. ἐμαὶ καάνα νώτου σφ πυλης τὴς προς νότον, βλεπουσης δὲ προς βερραν. Νυϊρ:... τὰ ἐξ ἰαίεγα Ρογ ογφηία  -.ὄ. 
γον. 48..... σέντο τὸ σλατος ἰνθὲ κ᾿... φεντε ἶνθεν, κ, τὸ εὖρος... πηχίων διιατίσσαρων, κ. ἰσωμεδες «.- θνρας τοῦ αἰλεὼ πηχέων τρίων ἶνθεν--- Ψυρφ.: .., ἐπερδμδ ἐδέ φοδιδμϊων ρυέμρυο--- 
ες. 49... τὸ εὗρος σηχεις δωδικα, κ᾿ ἐπι δικα ἀναβαθμων-- Ὑαυὶς.: ... 4ἰ οοἷο ργασέδαν ἀδοοπεδα!αγ . .. ἐγααί ἴδ "“π οπέδιω, ἐπα λίηο.-.. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΒΈΜΑΒΕΒ. “ βτου 8" ἢα8 Ὀδθη ΔΙΓΕΒΟΥ χεΐαϊοὰ ὃγ 1. ὃ. ΠΙΤΕΒΑΤΟΈΕ. ---Ἴη δἀάιἐίοι ἕο Βδιξομοτ' 5 ἐτοα. Δ ΙΟΗΔΕΙ18, ΕΙΟΗΗΟΕΝ, ΒΕΒΝΤΉΟΙΡΥ, δπὰ 9λΗν. 
0186, τὐμοι τηθηϊοῃοά π τῃ6 ἀπο θοτιοι, Ῥ. 
80, σ͵ὸ δανθ ἴο τηθη[ίοῃ : ΤΉΕΝΙσΕ, Ῥγοδεη αἰζξ. ΜΒ, 1--4. Ἀποτάϊδιηι--- Πεϊτοαειοίοτῳ. ϑολγί εγλῖ. παροὺ εοἰθϑοηπδοῆ. ϑρνυαολογδελώης, 
1μεἰρχις 1888 ; ΒΑΙΜΕΕ- ΕΙΝΟΚ, [6 Ῥνυορλοίεη ῇ Α'ϑ ἴῃ οἱ, ἱ., νυἱτῆ πο τὴ ἀϊνίηθ ταϊβείοη οἵ ἔξεολιεί Απδιολέ υοπι Τεπερεῖ, Ἰμλά νηί φϑθυνρ 1868. ] οἂν ΟΡ μοῦ ΟΡΘΏΒ, 80 8180 ἴῃ ΟἿ, χ]. ἢογε, δὴ ΟΥ̓ {Π6 οἸάθυ δυΐμοτβ : ὙΊΤΕΙΝΟΑ, Ααπίεγαάϊηρσε  ἐχοτάϊαπη, διαϊίμρ (λα ροϊηξ οὗ ὕἴπη6, {πε οοπάϊ σου (οἱ λεί τεολίε γεγδίαπέ, οἴο., αὐὰ ἢ ἀδίδῃρξο οἵ ἘΖε κῖ6], [6 Ἰοοα ἐγ, 88 πὸ] δ ἐμ ἄγεὶ διά δραϊηδί Οοοσοίαδ, [μ6 βοὴ (Λασάεν Οηἀδυβοσοξ υαῃ ἰπυπιοάϊαϊο γίον ὙΠΟ. ἢ᾽6 μοῖ, ἱπιίγοάποοβ 8 ἰδ λεί γεολίε Ῥεγϑίαπί υαη ἄθη Τεπιρεῖ Καεολ(οϊδ) .} πμδ [ο]]ονβ. ΘΥΌΆΝ, ϑοίαργαρλία Τοπερῖϊ, οἴο., 1μεϊρσὶς 1694. Ψ6ν.1. Βγ ἴ86 ἢτϑί ἀαίθ χίνθη : ἐπ ἔμ ἅνο διὰ Δα 4 11{{16 φανοῦ ; ΨΊΑΙΡΑΝΌσΑ (Ρ. 29) ; ἀπά, | ὑπϑη θέ γϑασ οὗ οὰσ (1πὲγοὰ. 8 8) οδραυ, (6 πῃ ἃ Ῥομάθγουβ πιομορταρη, ΜΆΤΤΗ. ΗΆΡΕΝΟ Γοίδιθποο δδοὶς ἰο ἢ. ὶ, (ΘΟταΡ. ψΈΓ. 2) 19 5.[1]] πιοτὲ ΒΕΡΈΕΗ, Τεπιρὶ. ἴκ., Ταθϊηρ. 1618.---Οτοαὶ ἀἐ]1- [ἀχρτοδβ. Αὐοοσάϊηρ ἰο Βαπβθη απὰ Ὀυμοκεγ, 513 βθποθ 8πὰ δου ῦθ ΘΟ Οἱ ηδίϊοι ἀϊθέϊησι θη Καμε- 8.0, Αοοογάϊπρ ἴο ϑομι πίθον, 574. Αὐοον ας ΒΌΤΗ, ΉΟ86 ββοοπμὰ ραγὺ ὑγδδὲβ θμ ΓοΪΥ οὗ ἐπ ἴο Ηϊαἰς, δ7δ. ΑΒ ἴο βεῆϑθ απ τηραπίηρ, [}}5 [Ὁ] ον ΟΠ αρίετβ ἰπ 890 ραγοβ.---ΟΕ ΒΕ, ἱπ Ηἷβ] τοίδγθποο δδοὶς ἴο οἈ. ἱ, ἱπιρ]165 οὴ 186 ὁπ ᾿ιδηὰ, γον τ δε {δέν εἰπῖσε ΒΒ. 465 ΑἸίδη Τοδία-  ἰ᾿αὲ ἐδλο σίογτν 9,7 ὕελουαΐ δοϊργηηξχος ἴϊε οΟΝδΝ ΝΗ" πιεμΐϑ, ἨΔ]1]6 1771, ἀπὰ 1,. ΨΌΘΕΙ,, ἐμ6 οαἀϊίον οὔ πραξίοῃ ἐπ, ἐλιὸ σίοτῳ φ ΗΠ ξέηράονα (Ἰαἰτοὶ. 8 5), {18 ἐγθα ῖϑθ, ἀπὰ ΟΟΒΈΒΟΡΙ α]50 ἴῃ ἐδ ΔΠΟΏΥΤΊΟΙΙΒ᾽ δὰ οὁη ἴῃ6 οἴμοι, ἐλαξ ἐλ αἱσῖνε πιξκαῖοι ᾿ ἰγοβίῖ86, βείειολίμησ ἀ, 7. ὡπὰ εἰν. ᾿Βιδοὶ.} Ἀροκὶοὶ ἤαϑ ποιῦ ξοημο ἐο ἔλα οἷοθς τολϊεὰ δεία ἷᾷ ζαποηϑ, ἤδνα οὐ ἐἰοἰϑοα αιναν [μ6 [ΟἸ]ονηρ ηἷπο  οοπιπιδηοεημεηξ. Ἐ ΖΘ ἰ6]᾽8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, οἱ. χχίσ. 17 ὁδαρΐετβ ἔσο πη οὐσ ρσορῃδῖ, ἀπὰ ΘΔΡΓΙΟΙΟΙΒ]Υ αἰὐτὶ- [ 8ᾳ., 8 ΘὨτΟΠΟ]ορίο8}}γ Ἀ}19. Ἰαδὲ (σοπιρ. 6 ἴ). Ἰναύοα ὑμότ ἴο 8 ϑαῃηδγίΐδη οἵ ἃ ΥΘΙῪ ἰαΐθ τθ- ] ““ ΤῊΘ ῥσορμοῦ ἢδβ ἰπίτοἀυοοθὰ ἱξ 88 δὴ πὐαζοτε τηθὰ Τενν ; ἴον ψμδὶ ΠΟΥ μανο δἀάιοθα Ὀροη Ϊ ἴο δὴ δα ]οΣ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ἱὰ οὐδοσ ἴο οοποϊαάο πιὰ 



ΓΗΑΡ. 

τοὶ στοῦ νἱδίου οὗ τοϑίοσαοῃ, 'π οομίγαδί ἴὸ ὑμ6 
ξτεαὶ ορεπίηρ Υἱδίου οὗ ἀοείγαούίοι " (Η ΕΧΟΒΤ.). 
Δοοογάϊηρ ἴο 4. Η. ΜιομΔ6}18, γὸ μάνα ἴο ΓΘΏΘΙ- 
ἸῈΡ ἰὼ τυραν ἴο [μα ὑσϑης ΒΓ γθὰσ ἰῃ ΕΖΘΚΙΕΙ 
Βογο, ὑἐπαῖ [6 ΒαΑὈΥ]οΙ δι οαρτνι οἵ ἴ86 9698 
θεραη ἴῃ [86 ἔουγι γεν οἵ δΦοβοίακίτη, ὙΏΘῺ 
1) πο] δὰ 8 ΓΟΡΙΒΕΠΊΩΠΕ ἍΘΙΟ ΟΟΓΙΪοα ΔΊΥΔΥ, 80 

τδαῖ ἐμοτα 616 ἴῃ 411} [ἰτίγ-ῦνο γοδγ8 οὗἨ 6ΧῚ]6 ἴο 
ἀλκα ἱπΐο δοοουηΐ. --- Ηἰϊζίς. ἱπθογργεῖβ ἈΝ 3 

ΓΟ ἴπ [Ππ6 βθηβα οὗ “ΠΟΥ γ ΑΓ," δῃηὰ τοραγὰϑ 

186 Ρμέισαϑε : οὐ ἔδιο ὕϑῃ! οὗ ἔῃ τροπίμ, 88 ἐχρίδηδ- 
ΤΟΓΥ, δίποθ [9 (85 αἶϑο 76 181} ὑτϑά ἐὉλου) ἤαῖζοα ἴΌ ἴο 
Ὁ6 8 γεαῦ οὗ 01166 (1ν. χχν. 9). ΤᾺ ργενίουϑ 
Υ ΔΓ ταῦδὺ ἤᾶνα Ὀ6ΘΠ 8 ΒΑΌΡΔΙΣΟ ὙΘᾺΓ ; Βα ςἢ ἃ ΥΘΑΓ 
ὁηδοὰ ἰπ ἴΠ6 δαΐπστῃη οὗ δ75, ἀῃη πηΔῪ μᾶνα ὈΘΘη 
ἃ 491}. γοαὰσ. 1116 βἰριιβοβηΐ δ]οπιθπῦ ἴῃ [}}}8 60- 
ἱποίάομοθ (οπ ἃ ἀδΥ οὗ δὐοῃμοπιθηΐ ΘΟΙ ΘΠ ΟΙ ΠΩ ἃ 

ΥοδΓ οὗ 0 1166) νου ἀ., ΤΏΌΤΘΟΥΕΣ, 811] οοῃληα 8 ΘΛ ὴ 
Ἧ πὸ βῃου]ὰ ποῖ ὉΘ 8ΔΌ]6, 9κὸ Κὶἰοίοι ἢ, ἴο 
οὗ δῃῃ ““δΟβοϊ υὐο]γ Θβομδιοϊορίοαὶ νἱβίοη. " 
οὔθεσνοδ : “ Θοὰ ἰοῦ [6 Ῥγορμδῖ 866 [}6 ἔθιαρ]θ 
διὰ {86 Πιΐυτο ἔτοθάομι οὗ βγθὶ οὐ ἴδμ6 ἀδὺ οἵ 
ἠαῦ166, Ὀοσδῖβο ἔμ θη βογνδμΐβ Ὀθοοτηθ ἔτθθ, δηὰ 
ὁῃ ἴδ ἀδν οἵ δἰοποιηεπῖ, Ὀδοδῦθο ὑπ 6 πη (μ6 5128 οὗ 
Ιατβοὶ τὸ [ουρίνεη." [{ αὶ 18 ἰπ επαρα 18 [86 
Ὀοσίπυΐηρ οἵ [86 οἰ ἢ] γϑαῦ αὐὰ {86 πιοηὶἢ ΤΊδτί, 
ἔπη, ἱπ ογάον ἰο ἰμδῖ, ὑΠι18. πιο ἢ Ἰαῦον Δ] [θυ [10 ὴ 
οὗ ἴι6 ἱηπίηρ οὗ [6 Ἡρῦτον γραγ--- 6 οἱά 
Μοεκαδῖο οηΐπρ ΘΟΠΒΙΔΠΕΥ͂ Ὀσεναὶ 8 5.}}} ἴῃ [ἢς 
Ῥοεῖ - εχὶϊὸ ΟἹ] ἸΤεδίδιμθεϊ τσὶ] 8 --- τησδῦ Ὁ6 
τογοὰ ἴἤο βαῦθ ὈΘΟΠ ΔΙΤΟΔΟῪ 1 Ὀγϑοίίοο ἴῃ ΕΖΘ- 
1615 ὕπο ; ἰο 847 ποίην οἵ {ΠΗ ἴδοῦ {πᾶῦ ΒΌΟ ἢ ἃ 

ἀερατγίιτο ἔγουη [86 Ἰδὺν 'π ΟἿΣ Ῥγορ δῦ, Μ 1} 18 
ΒρΟΟΙΔΙῚῪ ῬΓΙΕΒΕΥ δηὰ οἴμοὺ Ῥθου ΑΓ} 0168 οὗ τηΐϊπὰ 
διὰ ερὶτίῖ, ἰδ ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ δα ΐ Ὁ]6, αὖ ἰοδδί σὶτπουῦυΐ 
ππότο ἀοβηΐΐο ἱπάϊοδίοη, οσθη ἴο ἐΐ6 σπαγαοίοι οὗ 

ΟἿΣ Ἑμαρίεσ. Εον [18 τϑββοὴ Ηδνογηΐοῖκ, τὰ 
μι τη )οτ τ οὗ Ἔχ ροβίζοσβ, Ἀ0]ἀ8 ὕο ἴΠ:6 δοτασηθῃς6- 
τοϑπξ οὗ ἴδιο οοοἸοϑίαδίοαὶ ὙοΑσ, δ (π8 ἴο {Π6 
τοπῖ Νίβδῃ, τη κίηρ ἴθ ῬὮΓαθΘ: ΠΣ ΘἽ ΟΝ. 

μοὶ ουπὰ οἰἸΘΟΉΎ ΒΟΓΟ ἰπ η6 Οἰἱὰ Τοδίαιηθηῦ, ἸοοΪς 
Ὀαεὶς ἰο ΕΧ. ΧΙ, 2 88 ἃ Ὀτγίοῖ πηοάθ οὗἨ δχργοβϑβίοῃ 
ἴον 1.16 [}} ἕοστῃ ὕδοσο, ἀπά δοπηθοίζηρςς [ἢ 6 τηθῃ- 
ἄοῃ οἵ ὑπ ἤδη ἀαΥ̓ ἀἰγοοῦγ αἰ} Εχ. χὶΐ, 8 
(οπ Ὑο ἀΑΥ ἐδ Δ ΠῚ 08 [ῸΓ μι ῬΆΒΘΟΥΘΥ ΤΕ͵ δα 
δρασί, ΒΟΗ ΜΙΈΡΕΒ). “1 ἰδ ἴπ ροτοα ψ θη [ἢ 
ἔοΡαο Ὀερμ8 ἴον [ἢ}8 βοϊθσηιζαίίοι οὐ 188 
οδοὶ οἵ {1:0 ραβϑονεσ. ΤῸ {86 φῬχορβοῖ, ἱπβρίτοα 
ὃ [86 ϑριτὶ οὗ αοά, ἴῃ διϊατο 588 068 086] 88 

6 οοῃδυϊητηαοα ρ]οτ δοδίίζοη οὗ [86 γμαϑί, οὗ {86 
ἤχει ἩϊδίΟΤΥ οὗ ἐοΥΈ ΟΠΊΡΡΩΣ οὗ 1}}6 Ρ6ΟρΡ]6 οἵ αοἀ "ἢ 
(Ελν.). ““Τῶιο πιοηΐῃ ἀἰὰ ποὺ ποοὰ ἴο Ὀδ βἰαὐθὰ 
ἸΠΟΓΟ ΘΧΔΟΙ͂ΪΥ ; ἤσγοιῃ ἴθ ψορὰβ : 1 [86 Ρορίῃηίηρ 
οὗ [δ9 γδϑασ, ἰὑ νῶβ 86] -ουνἱάδηϊ ὑἐμαὺ [π6 ἤτδὶ 
το ἢ ΟἿΪΥ οου]ὰ 6 ἱπίοπαοα, Τμαῖ ἴΠ6 ἀΔΥῪ ἰ8 
δἰ χη οδηΐ ἴογ ὑπο Πρ 18 σοηβττηθα ΟΥ̓ [86 6- 
νϑδιο ἔοσττῃ : ΟὨ [89 9 ἄδγ. Οἱ [9 ἀΔΥ 
ποθὴ οὗὨ οἷά ἴπ6 Ῥϑββονοσ "γα ἰπϑιϊταἰοὰ ἴῃ Ἐσγυρὺ, 
δηἀ [6 ΡΟΟΡΪθ ΜΟΤΘ ὈΓΟΌσ 88 ἰδ ΤΌΤ ἰηΐο 1}8 
βδοτοὰ Ῥγοϊποῖβ οὗ ἴδ: Θρρτοδοίηρ τϑἀθιηρίϊοῃ, 
186 ἀδΥ οὐ ΜΈ ΟΝ [ἢ6 οοΙΐῃρ δα] ρ αἰγοϑἢ οὗ ᾿ 
(οὐ 8 τε δοιηΐηρ βταοα δα ἔπππ8 (ῸΥ οοη ασΐθθ Ῥθθῃ 
ΒΟ ο ΗἾΥ δημοθηοοά, δ]οηρ Ὑἰῖϊὰ ὑπὸ ἱπογεαβοὰ 

ἴη ᾿π8ῇ Ὅη δοοουηΐ οὗὨ 16 σρββαίίοη οὗ {Π|680 
ἘΠΕ γ818, ΠΟΡῈ 4180 τηῦδὲ Παῦα δυΐβθῃ ΠΊΟΪΘ 
ΕἰΤΟ ΡΥ [δ δὲ ΔΗΥ͂ ΟἴΒΕΣ {ΐπη6, βίηοθ Οοα μεαὰ 
εἶνθπ ἴθ ἴπὸ τεἀΔδοιρθοη οὗ πὸ οάθῃ {ἰπὴ6 ἃ 
ὈΙοάρο ἴο Ηἰβ ὑῬθορὶθ. Το δύ ὀσοῦγβ οἰβον ΠΘΓΘ 
Αἶδο 85 βίη βοδηΐ, 6. σ. ἴπ8 Ἰερ πὲ ΔΟΙΟΒΒ Φογάδῃ, 
δοοϊ. ἱν. 19, οἴθο. Οπ ἴ6 βᾶπιθ ἀδὺ ΜῸὰδ [δ6 

ΧΙ, 2. 988 

δηΐσαμοο οἵ ΟἾγὶσί ἰηῖο Φογιιβαίοση, [ἢ 6 ̓μδιμαΓγα- 

ἄοπ οἵ Ηἰβ Κἰηράοῃ. ΤΊ] ἀδν νὴῖ8 {Π118 ἃ 5101}}}- 
βοδηΐ ΠΟΙ 85 ἴδ ἀΑΥ οὗ Ηἱΐδ8 τεϑυχτθοίίοη ἴῃ ον, 
ϊ. 10. Ηον ὀνδϑὴ ἰῃ Ἰαύοσ τπλ68 [16 ῬΟρΌ]ΑΓ ΠΟΡΘ 
οὗ ἀεἸἑνογαυοθ 88 σοπηθοίοα ὙΠῸ [6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ 
ΔΡΡΘΔΙΓΒ ἤτοι [86 Το] 6886 δῦ [86 ἔεδεί οἵ 8. ῬΥΊΒΟΠΘΤ, 
ψ 80, ἰῃ ἰπ6 6γ68 οὔ [86 ὅ678,; Γοργεβθηϊθα [}0 

ΟΡΪθ οπδίανορα ὉΥ ἴ6 Βοπιδηβ (ΗΈΝΟΞΒΤ.). 
εχ ἴο 186 σϑρανιγ, [8 οαἰτοιιπιϑίβηοθ ἰἰιαΐ 

ἐμ οἱὲγ τγῶδ ετοϊ ἴϑῃ, σι ἰὶο ἢ ρῬοϊπΐβ Ὀ80κ ἴο 6}. 
χχχ δὶ, 21, ἔοστῃβ ἴῃ 8 βϑθοοῃὰ ο]οτηθηῦ ἴῃ χὶπρ ἴῃ 6 
ἀαίθ. [τ ἰβ ἃ νϑυῦβ] σοΐθγθ ποθ ἴο ὈΓΌΡΆΤΘ 8 [ὉΓ 
υἀπάογβίαπάϊηρ ον [86 τοπονοὰ αἰ γ1}6 τηϊββίοῃ οὗ 
1868 Ῥτορβμοῖ, ἴῃ νἱϑνν οὗ [π΄ Δοσοι ] 1864 δοῖ οἵ 
Ἰαδατιοπέ, νου] ον, ἴῸΥ [1.16 τὺ [1π}6, ΕΠ} οροῃ 
18 τηοῦ ἢ ἴογ [86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ Οοα᾽ Β σοΙμραββίοι8 

οη Ηϊϑ ρθορὶθβ. Αἴ δὶ] δνβιηΐβ, ἐλὲ σαρέιγε ᾳΥ “ογι- 
ϑαΐοηι τοαϑ ἐδ σοπδιηιηιαξίοι ο ἰδδ τιΐϑονν οΓ ἰδέ 
Οἷά Τεκίαηιοηέ ςουσπαπί- Ρεορῖο, διιὲ ιοἱἐδλι ἐξ ιδαϑ 
»γεθεηίοά αἶϑο (δε εααοίίν οοντεβροπαϊπῃ δαοῖ:- 
στομηά ΚοΥ ἐδ οοπδιιπηιαξοη. οΓ Μκοαῖι σίοτῳ 
5 ΗΠ κἰηρσάοπι ἕπ ἐλα τοογϊάώ. Απὰ 80, ἴῃ {18 
τοερθοῦ αἷθο, Εζϑϊκίθὶ οδῃποῦ, ἴῃ ΘΟὨ ΟΥΤ ΠΥ ὙΠ 
ἢἷθ. οομὕμοιβ τηΐβϑίοη 88 χοροῦ οὗ 96 8008)}}8 
Εἴοτυ ἴῃ [16 6χῖϊο, ψ υ ΓΑ ΤΩογο ΓᾺ]]Υ ἴγοσλ 1110 
{ποδίτο οἵ ἷβ δον ἐγ. Ὑμδὶ [86 χορ ιϑῦ ᾿δά 
Ὀθοῃ ΟὈἰϊϊχοὰ ἴο δῃποῦμοθ τερβαγάϊηρ ἴῇ6 σταῖὰ 
απὰ ἠυάρπιοπὲ οὗ Οοὰ ομ [βϑγβεὶ τῃγουρμουΐ Οἢ. 
11. -αχὶν., 848 Ὀδθη 411 [0]8116α,---αοα μᾶ8 τηδάθ ἃ 
ἰαδιῖα ταϑα; Ὀπξ [πὸ βσ ον (1616 [Ὠγϑδίθῃ- 
ἴπῷ Ῥγθβθηβ 1861} 4180 δ8 ριιδσαηῦθα ἴον {Π|6 Γ64]1Ζα- 
τἴοῃ οὗἁ [86 ῬΓΟΙΐ86 δΙγεδὰν ψταρῦ ἈΡ ἴῃ ἰΐ, ν᾽ Βί ἢ, 
ἴῃ ἴδ ἰταηϑιοη ροτίΐου οὗἨ ΟὟΓ ὈΟΟΚ (οἶ. χΧχν. -- 
χΧΧχΙΐ,, 866 [πἰτοΐ. 8 ὅ), Ργοραγοὰ ἴον 1186] ἃ Ὀβοῖ.- 
στουπὰ ἱπ ἐπε Κίηργάοπμβ οἵ (μιὲ8 που], 1 ΟΓΩῸΥ 
ΜΊὰ οἷ. χχχὶϊ. ἴο β8οὺ (οστδ ἱῃ Ῥγοβροοῦ ψ [ἢ ἴἢ- 
ογθαϑίηρ ΟἰθαγΏ 688 ἀπά ΘΠΘΤΩῪ ἰμ6 Ρυτγὶβοαίίοῃ, 
ϑα οὐ δοαύίοη, τοϑίοσγαϊζου, δπὰ ἢπαὶ] νἱοΐοτυ οἵ 
{6 πον ἴβσβδοὶ, {πὸ βγαϑὶ αὐὔδοσ 86 δρὶσιῖ, οΥὐῸΡ 
[86 πουϊά, ὙΔαὺ δὰ θδϑϑθὴ ὑμβεσθ Ῥγορμοβὶθα ἴῃ 
ἱβοϊαίοὰ ἱπϑίδηοοβ οὔ {πὸ ἔμζιγα βαϊγαύϊοη ὑο- 
σοΙηθ8 πον οοἸ]οορα ἰπΐο ἃ υαὐλίοα Ἡ0]6, 80 [μαΐ 
ἴο 811 Δρρϑάγβθῃςθ, 88 17 α βοραγαΐθ Ὀοοὶς ὉΥ 1156] 
Ὀοραηῃ ὙΠῸ Οἢ. Χ],, ΟἿΤΓ ΟΡΘΏΪΏΡ ὙΘΓ868 ΟΠ]Υ͂ 60η- 
ἤχτη ΤΔΟΥΘ ΘΧΌΓΟΒΒΙΥ ὑμπαῦ ὙΠ ῚΟᾺ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Γόϑ1}}8 
ἴτοπι ἃ ΓΘΟΟΠΒΙ ΔΘ οη. οὗ ἐμ6 Ῥγενίοιβ οἢ ρῖ618. 
““Ἐγ6ὴ ἰπ ἴπ6 δτϑὺ ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἴῃ [δ8 γαίῃ ΡΟῪ ν᾿ ἈἸ ἢ 
ΒΌΣΤΟΌΠ 48 ἴΠ6 Δ ἢ Ὧ06 οὗ ἴδε οἰεηάοα Ὠοῖτν," 
ΒΆγ8 Ηδηρβίθη ὈΟΤΩ, “1168 [86 φέγτῃ οὗ {815 Ἰαϑὶ 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ ;᾿ ἀπὰ ἩΠισὶᾳ 8608: “Νοῖ ΟἿΪΥ εἶ. 
ΧΧΧΙΪΙ, -χχχῖχ,, [6 Ῥχανίουϑ βθοίίοῃ ᾿ (10 ψἢ}10} 
Βρθοί! ]Υ ΟἿΤΓ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἔΌΓΙῚΒ ἰδ8 600] 810}), 
“θα Εχοϊκῖ 6} Β ῬΡΤΟΡΙΘΟΥ͂ ἰῃ ζθηθΓγαὶ, δάνδῃθθα Π6ΓῸ 
8180 ἴοὸ “πρεε οοτηρ]οίΐζοι."--ἼΏ [86 Βα  ἔββτλα 
ἀΔΥ ; οοηρ. οἷν. χχίν. 2.---(ὉἸΡ. οἰ. 1. 8, χχχΙὶ, 
22, χχχυΐ. 1. ““Νοῖ ΙΠΟΓΟΙΥ ἃ αἰνὶπε νοτιὶ, 
Ὀυΐ Π6 8881} ὀχρουίθηοθ βοιηθί] 5᾽ {(Κ11ἘῈ.).-Ξ 
Νοὶ ἀϊτθοῦγ, Ὀυΐ οογδί]}γ ἱπάγθοῦγ, ἴΠ6Γα 18 4180 
8 Τοίδγομοθ ἴο οἷ). υἱἱ]. 8ᾳ.; ἴοσ δ᾽ μου ρὴ Ὁ ΠΟΥ 
8 Ἔχρ]αἰηθα ἔγοτη ψμδὶ Ῥγθοθὰθϑ 88 {8ε 8116 οἵ {}10 
διωΐϊύίοι οἰ ΟΥ̓, γεῖ Φοττιβδίεσω Θοπ 68 ἱτηπηθά αἴο]ν --- 
Γι8ὲ 8δ8 ἱπ οἷ. υἱῖ}. 8α.---ἰηῦο οοπϑίἀοθγαίζοῃ ψεϊμοὶ- 
Α}}]Υ 88 τεραγὰβ (86 ἴθ]. [Ηδνογηῖοκ ἢπὰ8 ἦι 

1Π6 ἐδέτμοσ [}9 ἀϊγεοῦοι οὗἩ ἴδ Ἰοῃ μίτρα Χρτεβ86}.] 
-- ον. 2. Ιὰὰ νἱβίουβ οὗἩ αοἂ ; οοπαρ. οἡ 6}). ἰ. 1. 
ΤΙ δἰαί οἵ Ἐζοκίοὶ. --- ΟὮ. χχχυ!. 1.-- Νὸν 
σοΙ68 ἴῃ ἰοσαϊὶἐν οἵ [μι νἱδίοῃ, -- πῃ Ζθηοτα] : (86 
Ἰαπὰ οὗ Ιετϑϑὶ, δαπὰ ὑπθη, ἱπ ψμδὺ [Ὁ]]οννΒ, [86 
Βιϑὲ δῃὰ ἱπιτηεαάϊαῦθ υἱοῦ ἴῃ ρατγίϊου αγ, Αμαϊποῖ 

ΕἸ οί 8 οὐβουναϊϊοη, οοττοοῖ ἴῃ 1861}, {μαΐ δ 

απὰ δυ διαπᾶ ἴος ϑαθὰ οἵμον ἐπ ΕΖοίεὶ, γ16 τ: 



8584 

Τηαις ἰμαὺ ΠΟΙΟ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΟΟΘΌΓΣΤΙΩ 88 (ΠΟΥ ἀ0 
οἾοβα ἰορθῦμπον, ΠΟῪ οδὰ Αγ Ϊγ 6 οὐμογνγίβο ΠΠ8ὴ 
ἀἰβίϊποῖ. ἘΖοκίοθὶ 18, ἷπ [6 ΠΗΝ βοῖ ἀονῃ δἱ 
41} ὀνοη β δῇ [ῃ6 ἔοοῖ ΟΣ ἐδ β᾽α6 οὗ ἃ τηοπηΐδίῃ, 
ὙΠΟ το Βῖτη, Ἰοοκίμρ' ἋΡ ἴῃ γ᾽βίοπ, ΔΡῬθασΒ ὙΘΙῪ 
Βίσῃ. Ηδὰ ἘΖοϊκῖ6] Ὀδθη “προ ἰδ, ἢ6 οουἹὰ 
δανο βρόΐκθη τηοτο ΔΌΥ οὗ 18 81Ζ6 οσ Ὀσοδαά τη ἴδῃ 
οἵ ἰΐ πείσῃ. ΕἸτοῦ οὗ 4}}, ἴ 6 σιοτιπι θέμι, δίῃοθ 
ἰδ μᾶθ ἰο μὸ ἴδϑῃ ἱῃ σοπίσγαδὺ Ὑἱἢὰ [6 διχλυθῃ 
ΟἾΤΥ, Γαΐετϑ ὩΘΙΠῈΣ ἴο ΜοΙδ ποὺ Ζίοῃ ἴῃ ἘΣ 
υἰοαϊατ, ὈαΓ ΒΥΙΑΌΟΙΖ6Β ΦΘΏΘΓΑΙΥ ἰῃ9 ἸοΓΕΪ 
δἰ τυ οὰ Φοετιιϑαίθιη (σοι. οἢ. χΥἹΣ. 22, 28); Ὀπὶ 
τπαῦ 10 ΔΡΡΡΘΔΙΒ ὙΘΣῪ Βὲρ' ἀβτϑοι δΌοΥο 8]}, ἴο ἃ 
Εἰογίουβ τεδίοσαϊίουι, δηὰ ᾿παϊοθῖοβ βρί τὶ 8] οἰθνα- 
ἐΐοη, ἴον ΑΘ. ΟΡ. 188. 1]. 2 (στ γθ ἰλ6 οΧχα]ἴδ- 
τίοπ ἰῳ πη πιο δῖε! Υ ἐχρ]αϊη θα ἴσου ἔπε σοπβοὶ οι .- 
πθ89, [ῃ68 το] σίουϑ τηονϑιηθπΐ οἵ [6 πδίο 8, δηά 
88 0 ἸΠΘΓΘΙΥ ΟΟΑΙα 056); ΖΘΟΒ. χὶν. 9, 10, 16; 
Μὶς, ἰν. 1 (Βον. χχὶ. 10). Τ᾽ Ἷ8. ΘΒ 8 Ὁ} 18 }.6 5. ἴῃ 
186 ουἱδοὶ πο ἰάοα}}γ οὗ ἴμ6 ἐγ 6 Υ υἱοῖγβ νοῦ ο- 
δβαΐοα ἴο ΕΖεκίοὶ. ΜΝ θγο 188 ἀν δμαὰν (οἢ. τ 
4 ΧΉ ΣΌΪ 8Β ἴῃ Ῥγοδρθοῦ ΔΏΡΟΥ δηὰ Ἰπαρτηθηΐ," [Π6 
Ἰαδῦ ὀχ ῖ οὶ ὰ Ῥτοθρθοῖ “186 ἐκαπης οὗ ἰδς 
ψουπη 8." ΤΈοσο [86 γτορμοῦ ποῦ δραϊπδὺ (868 
ἀτόδιῃ οἵ ἃ ἀοὐ ᾳταοίουϑ ἴο (861 {-ἰρὶνῦθ0}8) δἰ ΠΆΘΙΒ, 
Δῃα δὴ ἱπηπηθ Ἰαίο! Υ ΔρΡΡγοδοδίηρ ξαΐαγο οὗὨ βαῖνα- 
τίοη : δοτὸ δὲ ἐῆθ οῃά, αἴζοσ [δῦ δῃῃουποοσηθηΐ 
88 Ὀδθὴ τηδᾶθ, ἢ6 (6818 ἃ ἰαβῖ ΡΟΝ ΘΓᾺΪ Ὀ]ΟΥ͂ 
δραϊηβὺ ὑῃ6 βοοοῃὰ ἀδηρουοῦβ ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ αοά᾿Β 
Ρθορ]θ, {μᾶῦ μᾶβ Ὡον ὁοπλ8 ἰηῦο [Π6 ξογορτοῦπα,.--- 
πὸ ἀοβραῖν, ν᾽ ΠΟ 88. οἰἴθοῦθδ!] 88 ἴῃ ἰογπιοῦ 
ἴαϊβο ϑϑουγιν ἰοαὰβ αἸΝΑΥ͂ ἔιότη ἰτγοδάϊηρσ ἴ86 Οοά- 
ογἀαϊποαὰ μι οὗἩ σερεπίδησο᾿ (ΗΠ ΕΝΌΒ1.). Τῆδί, 
ποόονονοσ, τ ΙΟἢ 18 ταδὰθ ργοχιϊηθηΐ [ῸΓ ὁ Ώ8Δ]6 1) 
ἴῃ ζθΠθΓΑΙ, πὰ ἀοϑουὶ υθα 88 Δ οὐ -ΠΚὸ Ὀυ]άϊΐτρ, 
δ, δοοονδϊης ἴο ἩΒαῦ (0]]ονγ8, [ἢ6 ὕθιηρ]6. [Ηδν- 
ΘΓΏΪΟΚ τᾶ Κ08 [ἢ6 ὈΠΡ ΕΣ 866 ἴτοτῃ 16 τηοὰπῃηΐ οἱ 
[Π6 ΤΘΙΏΡ]6, 88 ἴμιο Ὀυ ]ΐπρ ἰῃ 186 βοιιίδ, ὑπ0 Νοῖν 
Φογυβαῖθλ (Η6Ὁ. χὶΐ, 22), αἰτυδίοα δουϊῃ οὗ 186 
τηοὰαηΐδὶη ΜΉΘΓΘ ἴμ6 Ῥγορῃθὲ διοο, δῃὰ Θοηδ6- 
ΔΟΘΏΓΥ ΠλαἾκ68 ΒΔΠΟΙΓΌΔΣΥ δηα οἰἐγ ἴ0 ὍΘ αὖ Οὔ θ8 
ΔΙΠΟΙΠΟΟΘΑ 88 ἐπα ὕνο (7) πιδῃ ραγὶβ οὗ [89 νἱ]ἱβίοῃ. 
Αὐοογάϊπς ἴο ΑὈΔΓΡΆΠ6], ἘΖε 6] αν θύθῃ [Β6 
ὈΌΪΙ 65 ἴῃ [μ6 βου Ὀπ]ἀϊηρ ἢ οἷΐγ. Ἡδηρ- 
βύβη ει; βηὰβ ἴῃ Ἵ) 186 διιροάξαϊο ἴοσ [}6 

Βιλϊτζίθη ΟΕ (γ6 γ. 1), δηὰ [86 ἴδ ρ]θ ἮΘΓΘ, 88 
αἰδο ἰῃ Ηρ. χίϊ., ἱποϊυάοα ἴῃ ἴδε οἷ ἱὰ ἴδ6 
ὙΙΔΟΣ 8β6ὴ86. ΤῈΘ ΤΟΡΘΙΒΘ 8 ἰλ18 οοστϑοΐ Υἱοῦ, 88 
δυὸ Βοη βίο οτρ ἰπι8617 ρΌ68. ἢ ἴο 08}1 ἰΐι6 
[δηιρ]ο “16 ῥτορθῦ δδββϑθποὺ οὗ {Π|6 οὐΐγ," “(6 
ΒρὶτιϊΔ] ἀν] 1ηρ - οἷαοθ οὗ ἴῃ ψ}1018 ρῬθορ]θ.᾽" 

8. τοΐοσθῃοα ἰο οἷ. γῇ δ. σΟΠοΟΓΗΐ [86 οοη αὶ 
᾿οι οἵ {19 ὕθιῃρ]θ 18 Α ἔγοσα [86 

οί, οΟὐβογνϑᾶ α͵80 ὉΥ Καὶ δραϊηϑὺ Κ]οίοί, [πδὲ 
ὑὴι6 Οἷἐγ ἴθ ποῖ Ὁπ8 ἀοβου! θεὰ ἴῃ οἷ... χ]ν. 6, χ]ν 1}. 
156 84., 80 54., Θν}υ τ ἰπρ 18 τηϑὰθ οἷθαῦ ὈΥ 86 

ἀἰδποῦοη. Ὀούννοθῃ ὃν δπὰ ὧν; ἴο [86 φῬσχορδοΐ 

δοῖ ἄοσῃ δῇ ὑπ6 χτηουηϊαΐπ, ἔγοτη ΒΑΌΥ ΟΣ, δηὰ 
ἤθιμσθ οΟμλΐπρ ἴσο [86 ποιΐῃ, [86 ἘΠΕ ΤΚΕ οἢ 
ἴδ πιοχηΐαίη ΔΡΡΘΑΣΘ 5, ὑπιαῦ 8, Ἰοοϊκίηρ ἴτοτὰ τ5 
[πὸ βου ἢ (48 ἰῃ οὗ, χχὶ. 2 
ΨὨΐϊοῆ πὸ ἀσίένανφι οὗ {110 

αυϊΐθ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ. 
γον. 8. Απῃὰ Ηρ Ὀγουρδξ, εἴς. Ἐοδαπιρύίου 

ἔγοιη υϑγ. 1, αἴνου (μαΐ ἴῃς ραγοῃ μοϑὶβ γον. 2 
88 ὑγτοϑίϑᾷ οἵ {86 Ἰοολ} Υ ἴῃ σΘΠΟΓΑ], ἀπὰ ἰδ6 
γι ἱπηιηοάϊαΐθ ΥἱΟῊ ἴῃ Ῥαγουϊατ, ΝΟΥ͂ σουλθ8 
[16 ν᾽ ϑίοῃ Ῥτοροῦ : Απᾶ 680]. ΤῊ ἀδβοσ ρίΐοι : 
8 Ι8, [8 1638 ΧΟ ε8 [6 δΔηρ8ὶ οὗ ἴδ6 1,ογὴ, 

4: δυάθδ ἱπ ζἜΠ6ΓᾺ]), 
ορῇ, (ἼΔ22) Τεπά θυ 

ΕΖΕΚΊΤΕΙ,. 

80 Κπονῃ τηοάϊδίοῦ οὗ ἀϊνὲηθ τόνοι 008, ἡ ΒΟΠῚ 
ον Ηϊ σὶρ δοοορίβ ἤεσο, “ποθ Ηδ ἰβ οοἰεὰ 
“Φοονδὴ ἡ τὼ οὮ. χὶῖν. 2, δ," δ 186. Θοϊω ρα ϑοιι 
οὗ ἰδ 8 ὁ6 : 88 (86 ὮΣΘΑΒ 
(806 οἡ οἢ. ἱ. δ), 5θοῖῃϑ ἴο ροϊῃΐ ἴο οἷ. 1, (ΥῈΣ. 7), 
δηὰ {116 Ἰΐμθ οὗ Βᾶσ ἴο οἷ. ἴχ. 2. (ΟὈμΡ. ρεμε- 
ΓΑ ταὶ μ68 Ὀθοη βαϊά οἡ δἰ". ἰχ. 2 ; 6]80 Ζε. 
ἰϊ. 1 8ᾳ. (Μαϊ. χνὶ. 18; Ηθ}. χὶ. 16). Το ὈΓαθδ 
βϑιυρροβδῖβ ἴο Ηδ:ρβύθ ΘΓ : ““ΒΟ] ΙΓ, ἀαγα ὉΠ} Υ, 
ῬΟΥΘΙ οὗ τοβὶβίαποθ," ὙΔΙΟΒ 18 80 σοιοτίϊης ἴὸ 
1π6 ΟΒύτοΙ οἵ Οοά, Ὀδοδῦβο 108 ἘΑΣ ΠΥ ΓΟΡτοθθεζδ- 
ἰἰνε8 Γαῖθ ον ΓΕΒΘΙ ὉΪ6 δον παὰχ. ἩΗΠΖίρ, κὸ ἴ86 
ϑορῦ., Τηδῖκο8 δ ἀθηοΐθ ἃ “" ὉΠ] απ Δρρθδγαδσοο "ἢ 
ΚΙιοίουἢ : ““Δῃ ὁγάϊ πα ἀπ ρεῖνδ ὀπίεγρυεδ" (Βεν. 
χχί. 9. ΤΊ Ὀτδδα ποῖ ΟὨ]Υ͂ ΤοΣηΟΥ 68 ἴΠ6 ἀΡΡΘΑΓ- 
8π66 ἴτοπι ἴθ Βυϊηδῃ ϑρθθτθ, Ὀὰὲ αἷδο ρίνϑθ ἴῃ 
ἴπε οὔὐΐϑοῦ δὴ ἰάθα οἵ δυημθθθ, ἤθησα σογίδ εἶν, 
ἴον ϑνεσυ  ΐπρ ΒΙΟΔ 1 ψ᾿]} ἀούοτσηῖπο. Ἐὸτ ἴμὰϊ 
[6 ἸηΔη ἢδ8 ἴο ᾿ηθΑ 56 β ΟΝ, ὉΥ ἷδ δαυΐῃ- 
τηβθηΐ, 88 Πδΐ ἴῃ 1ϊ8 ΘΟ ]εἴοποβϑα ἀθμοῖθβ, δοοοιῖ- 
ἵῃσςσ ἴο Ηδηρβιθονοις : ““ ὑπ ]άϊημ βοῦν ἴῃ 
ἄξδῃμοσαὶ, ἱπ σοηῃίτχαδί ἴο [8:6 ἱποίστηθηΐβ οἵ ἀε- 
βίσυοοῃ (6ἢ. ἰχ. 1) ;᾽ δοδουδϊηρ ἴοὸ Η ἄνεσις κ 
(ΒόΤΤΟΗΕΆΕ), τμαἴ 1 ἷβ: ““ΤοΥ 1.6 ΤΟΥ ἀνὰ {πὰ 
16886Γ ΤΏ ΘΔ ΠΤΘΙΩΘῺ 8, --- δ η6 οἵ ΤΏΟΣΟ ἴοσ [ἢ 6 
αἰΐο ; 189 πο τοῦ τηογὸ [Ὁ {Π|6 Π)ΠΔΒΟΏΓΥ 
δοοογάΐης ἴο ΕἼΜΠΕΣ. : “ἴηι 6 Ὧδ8 το ἢ ἴυ 
ΤΘΑΒΉΓΟ Οὗ ναγίουβ ἀεβοσί ρὑϊουβ.᾿ ἡ ἩΈΝΟΞΕΤ., το- 
ἔοιτίηρ ἴο Βον. χχὶ. 15, ο8}}15 αἴἰτομύοι ἴο {λές 

τοῦ δ85 ἀἰβιϊηρτ ϑηοὰ ἴτοα α πὸ οὗ 
Βαχ,-- Ηἢἠὼ αἰοοὰ ἐπ [Π6 (αἱ (16) 38έ6. Ηιτσια, 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ : ““νπαϊτηρ ἴον [Π παν -οοηογ." ΝΘ ἢ 

ἴδ, ὩΘΙΉΟΪΥ, οἵ τὺ ψὨΙΟἢ Ἰοοκοᾷ 88 ἃ οἰΐγεῖκο 
αἰπρ (νοῦ. 2), ὑποσοίοσα το τοιηρ]ο- σαῖς ἴξ 

Ὅα8, 18. ποῖ Ἰου]ασιζοὰ ἤθσο. Βαΐ 85 ἔὕσχοὶυ "δὶ 
ΟΟΙΏ68 ἔσο ἴῃ6 πουίῃ, [πο ἢγϑξ [μδῖ τοῦ ᾿ΐτὰ ῃ,)88 
ΠΟΟΒΌΙΥ δὴ ποτ σαῖε, ἤτοι Ὑΐοἢ [6 τηδῃ 
ὁδοοσίβ Ἀἷτὴ ἴἤο ὑπ οὐδὲ μαὺβ (τεσ. 6).--ἶ ἐσ. 4. 
ΤῊ βυρροβί οι 18 (σὰν, 2), παῖ ἴ[8.6 θυ] της ἰδ 
ΘΙΣΟΔΑΥ͂ δγοοίοα : μοποθ : Ὀϑμοϊὰ τὶ ἐῖτ9 γα. 
Ταῦ ἢθ βῃουϊὰ “ποὰὺ ψὰἢ εἶδ οασ᾿" χίνϑα ὑὕτοὸ- 
Ἰηΐ80 οὗἨὨ ΟΥΆΪ οχρίδηδίίζουι 8180, 88, ἴὺ ΘΧΔΊΏΡ]6, 
γΕΙ, 456 8ᾳ. Βιυΐ Ὀδοδῦδο ἴδ6 οχρτγοβδίοῃ οὗ ἴ6 
Ὀυ]αϊηρ 88 ἴο 18 ῬΣορογίϊοηβ ν61]} Ὅ6 τηδὰθ Κῆοσι 
ἴο 6 ῬΙοΟρἢιοῦ ΒΡΘΟΙΔΙΥ ὈΥ͂ πιοαβυτη, ἘΖοκιοὶ 
888 "“ἴο ΔΡΡΙΥ ἷβ μοασὶ ἴο 8}1}" [δ΄ ἢς ν1}} ἰὰ 
118 ΤΑΥ͂ ΟὈΐδιη ἃ εἰριιὶ οὗἉ (411 [δῇ 1 δ'λονς 1866), 
[ΟΣ ἐμεῦ ἜΠα 78186] ἴ8 ἴο οὈἰαίπ Καον]είμο οἵ 
1ῦ (οοτΡ. ἔχ. χχν. 9). 

γον. ὅ. ΤῪε Κκοϊοείπς Ἡ͵αὶ!. 

Α8 ΠΟῚΝΠ (“Ομ οοκίηρ," “ Κοορίηρ οὔτ᾽", 189 

ΑΙ] ἰθ ἃ ὈΔΙΤΊΟΙ ἀραϊπδί ταὶ τηϊρθτ σομο ἤοσι 
νἰϊδουῦ (ΚΠ). [Ὁ τῦιδ τῖραῦ τουπὰ [86 

ἤοῦδβο, δῃὰ π11 [ΠΒ ἴῃ τοϊδθδοη ἴο ἱΐ, ἰπδὲ 16, ἴο 
ἴθ. Το} }6 σΟΠΟΓΑΠΥ͂, ΒΥτη 0] 29 1η6 τσ ϊηρ ΟΠ 
οὗ ἴδ. ντοΐδῃβ, 9 πηοίθα, [86 ἴβ]βο : δῃὰ ποῖ 
80 Τ)Ὡς 1 Οορ. οἷ. χ] δῖ, 20, δπὰ 
Ῥε. χνυ. Το δεὶρηῖΐ, δ Ἰθιδί, ἴο Ὀ6 πῃηϑοπΕ!ομοα 
ἱπηταθά δον, ἰ8 ΠΟΙ ἈῊΡ ῬΑΓΕΟΌ]ΑΓ ἱπ ἴῃ 6 ΤΑΥ͂ οὗ 
ΡῬτοϊθεϊλοῃ. [Ηᾶῖν.: ““1ἷὰ ἴδιο ΤΟΣΓΊΩΟΣ Β ἢ ΟἴἸΑΤῪ 
ΒΌΟΝ 8) δῃοϊοδίηρ ᾿ν 81} ρροαΤθὰ ΤΟΤΕ ΔΣὈΪΊΓΑΣΥ, 
ἃ σομδβίσιοιοη οΔ]]6ἃ ἰοσ ἢ ὈΥ̓͂ Ἔχῖοσηαὶ οἰτοῦχη- 
βίδῃοοβ, Ηδτθ 86 ΜᾺ]] 8 8ὴ οβϑϑῃῖ18}] οοῖ- 
δυο ρατὶ. ΤΏ6 ΒΑΌΥ]ΟΙ δη ΠΡ 168, ἴοο, μοι 
ἘΠΘΙ͂Σ βυστουηαΐηρ 6118, πὸ Βδγα 18 ΘοΥ ΑΣ ΪΥ 8 
σοηἵταβὺ ἴο [Π6 6010884] βἰσιιοΐατοβ οὗ 89 ΒαΌΥ- 
Ἰοηΐδηβ. ΤΉΘ ΜΔ]}} οὐ ἴδε οαδὶ 8146 ἰὴ ἴποὸ δῖε ῦ 
τοι ]θ, Ὀαρτιῃ ὈΥ͂ βοϊοτλου, 85 800 οἰ 118 σὴ 
αἱ ἴμ6 Ἰονεδὶ γατγίβ."] [186 νᾺ}} ““Ὀθαγβ {ἰιο 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 6, 7. 888 

ἴοττῃ, δὲ Ὀτοδὰ δ ἰΐ ἰ8 πὶσῃ; Ὀαὶ ἰδὲδ 
Ὀείπρ ΟὨΪΥ ἔνγαϊγο ἔθοϊ δἴ (06 υἱιμοοῖ, δ γγ)88 
ἠμρβας ΒΥ ποῖ ἀραϊχηοὰ ἴο Ῥγαδέηο, ὀὐβένε δ 

Δ ἸΌΡΟΣ ΒΕ δδροοῖ, ΟΥ ὉΥ ἐΐ8 5 ἴο 
οοπδΏϊιϊδ α Ὀ  ασὶς οὗ βαίοῖγ. [Ι͂ἢ [1.686 γοβρϑοίβ 
ἰϊ οουἹὰ ποὶ ἴου ἃ τωοχηθηὺ ὍὉ6 οοἸηρατοα τἱϊὰ 
ἸΩΔΏΥ οὗ 8 ΤΩΟΓΔῚ ογθοϊοπβ Μοὶ οχίδίθαὰ ἰῃ 
δηϊαυϊίγ. Βαϊ δ8 ἰδ ῬουηααγΥ-}1π Ὀούνγθοῃ 
(Ὧν ββοσοὰ δηῃηὰ ἐμ ρῥγοίδῃθ, ψΐο, Ὀδίηρ ἀσανσῃ 
Ὁγ ἰμὸ Βαιὰ οἵ οὐ, τησσὺ ἘΠΘΓοΐοσΘ Γεπιαΐῃ ἴγθθ 
ἔτοῖα 8}} ἱπίετίεσεμοε οἢ τι ὑστε Ὁ ΕΠ ΝΝ 

Ὦ ἔππα! ΒΌΘΝ 848 τηΐρῃῖ δᾶνθ οχρεοοίθα,".-- 
Ἀπραευδτο πρρλὶεια Ὑ. ΡΒ. Βιυι ἐμ Ρα θα 

ἴῃ Ὀερίη5 τὐῖὶ 1, δηὰ δὸ [86 τιθϑβυσὶιν στοὰ 18 
Ποῖὸ ἤχοα δἱ 6 ουδ19---ἰὰ6 οαδὶΐ, ονγονοσ, ψ 1 ῸᾺ 
{]ιὸ αὐ ἀἰοι οὗ α ΒΑ ἀὈτθα [ἢ (οἷ. χἸΣΣ, 18), Βοδ 6 
6 οὐδ᾽ ἀπὰ 6 Βα ἀὈγοδα }18 ΞΞ 1 στοὰ, ΤΠ1Ὲ πηθ8- 
δι 8 ΔΟΟΟΓΣΏΡΙΥ στοδίοσ ἴθδηὴ ἰῃδὲὶ οἵ [ἢ9 
502] τοὰ οὗ 6 συθ᾽ϊ8. Οὐ. 2 ΟἸγοη. ἱἰϊ. 8, 
διὰ Ὠευΐς. 1. 11. Α οὔδὶϊ τηραάδῦγο ἰουπὰ ἴῃ {116 
Γυΐὶ5 οὗ ΜοιΡἢ 5 δθονσ ὈΟΐᾺ Τηθαδιταδ, 006 οὗ 
ὁ διὰ οπο οὗ ἢ μαυιδηγοδάιμα. 869 8 Ἰεπρτ: !Βμ δηθὰ 
αἰφατίδί οι ΟἹ 6 18} τηοδδυτοιωθηΐ ὈΥ ὁ. Ὦ. 
Δὶς ἢ 6118 ὁῃ. ΟΌΥ Ῥ. 112 2ᾳ. (Ηκνοετ.: 
[π [Ππ 6886 οὗ βο]οΤ ΟΝ 8 ἴδ:}}}6 [86 ἴΌΥΤΩΟΥ οὐὈΪ, 
Ὀοοδῦδο πο ΟΌΓΓΟΩΣ, 8 06 ΤὨΘΑΒΌΓΟ, ἈΘΩΘΘ 
ἐξ τῶ [Π6 Ἰηογθ Ὡθϑαΐα] ἴο αἷνο 086 γσοϊδίϊοη οὗ 
1:6 οὴ69 ἴο πὸ οὗδοῦ μοσθὺ. ὥΤΏ6 ρτοδῦοσς συὐϊξ, 
πὮΟἢ τσοὶ ὯΔ ἢτϊσὶ ἴῃ ἘΖοκίοὶ, τῶν ῬΣΟΌΔΟΙΥ 
Ὀογτονγοά ἴῃ [πὸ 6ΧῚ]6 ἔσοστη ἴμ6 Ομ] ἄθδθβ. 61} 
ΔΒΒΌ 68 8. δῃιοτίθηΐηρ οὗἨ ἴ}:6 δοτησηοι ΘΠ [ΠΤΌΤᾺ 
τὰς ο]ὰ Μοβαῖο βδογϑοά συ δὶΐ, Ὡς, ἢ6 ΒαΎ8, 8811} 
ἰογτηθὰ {6 ΤηΘΑΒΌΣΘ (ὉΣ βουὴ Β ὕθτῃ "]θ, δὰ 
π|}} ἀο 8ὸ ἴογ {Π6 ΠΟῪ ἴθιρ]6 ᾿ἰΚοτσίδο.} ΕΟ 
ΤΠ δία ϊοτηοῃΐ οὗἁ ἃ βτϑαῖοσ ΤΠ ΔΌΤΟ, γ6 ΤΩΔΥ͂ ὈΓΘ- 
δ11Π16 ὑλῶν ψ δ ἰα ἰο Ὀ6 ἀ υδὰι " κί απο 
τιλβηὶοεηῖῦ, ἰὴ ἐπαῖ Ἡ] ἢ. ΔδοίΌ δ] }ῦ 
ἐπτμ Πρ λτησιι 88 Ἰ τοδαδυσίησ ἴΠ6 αἱτη6ῃ- 
βου ἷἱβ τηϑ4θ Κποῦσι 88 ἀἰβυ ρτιϊδηοα ἔγοτῃ [16 
ΤΏΘΤΟ 1886, ΓΘ ἸΩΔΥ͂ ΒΩῪ τ ΒΔῊΡ πὶ ἰδ δὰ 
Ρτορογέϊου, ἤθΘμ66 ΟΥΘΥ, ΘΟΠΒΘΟΈΘΩΠΥ [δ6 βῃϊτὶ- 
ἐπα, (Πς αὐνίπο ἐἀοαἸ ν, Δτὸ ἀϊβρὶαγοᾶ. ΤὮ]18 ἴδ 
ἩΠαΐ ἰδ οχργοϑδοὰ ΘΌΠΟΤΑΙΥ ἴῃ ὕμθ ΠΌΤ ΘΙΒ 
οοσαττίηρ ποτε. Βαῦ [8 ὙΘΙΥ͂ ῬΓΘΡΟ  ἀθύδηοθ οὗ 
ἘΒ6 ὨΥΓΉΌΘΙ εἶχ, ἰἱῃ β6] ΠΟΙ -Βὶση βοδηῦ, (οἱ 8 
ὯΝ ἴο αἰΐδοῖ) ἴο ἴπϑηὶ δρϑοΐδὶ δι σηἤοδηοθ. [Ιἢ 
[5 τεϑροοῖ, δἷβο, ΗἊς ὨΌΟΓΩΖ 8 ΟὈΒΟΓΥ ΓΟ, 
1μδῖ ἴῃ οτάϑὺ ἴο κεῖ [86 ϑι: στ βοδηΐ ΠΌΤ ΘΙ ΒΟΥ ΘΕ, 
ἦξ ἰδ ΠΘΟΘΒΔΑΤΎ ἴο Ταυοτΐ ἴο ἴδε οὐδὲϊ, ὙΒΙΘΒ ΔΙ͂ΤΟΥ 
186 Ῥγορ οί Ἡἰ Λαρομόν το ὯΟ ΙΟἾΡΘΣ ΟΟΙΏ68 ἰπῦο 
σου ἀοσγαίίοῃ, δραϊηδὶ ΚΙϊείοῃ, ἈΜΌΓΘΟΥΟΣ, 
ὙΊῸ οοπιο8 ὕτοσα ""οχίθηΐηρ," δηὰ βεσῦθθ ΠΟΤ 

ΓΑῖθον ἴο οἰπεϊ ας ἱπ ἀοίαὶ] ἴο [186 Ῥγορβοῖ ἐδπδὶ 
ψἢο μ6 ὈΘΒΟΪ 8 85 δἰ τοδαν οοταρ]οϊοά ᾿ΟΣΚ. -- 
7235 β [πὸ πηθδου -ΟΥΚ οὗ [ἢ 9 186 Θα ΠΑ Υ 

οὗ νιοὶ ἴῃ Ὀτοδ ἐπ δηὰ μοι ΘΟΥΓΟδρΟ δ εἰσὶ κ- 
ἴῃ] ἴο [16 ῬΌΤΡΟΘΟ δεδίρηθα ἴο 1ΐ---ἴο δεραχζαῖθ. 

Ψοσα. 868-16. 7λε Καδέ Θαίε. 

Αἴδοσ ἴ:6 νῶ]] ποὺ [Ὁ]]οττΒ ἴῃ ὅοσ, 6 106 τηοβὶ 
ἘΡΓΕΌΣΕΗΤ μος ̓  1, τ βαΐθ8, ἔξ ΠΟ, 88 
δεΐπρ ““1π9 οδιϊοί,"᾿ 88 θησπῦθῃ ΒΌΡΡΟΘΟΒ 
(““Ὀοσδαθο οὗ [16 τίβίηρ δθη ᾽), [89 οαδὺ ραῖθ 18 
ἀεδου θὰ, [{ 1 ορροδῖῖο [86 ϑῃίσαμοο ἰηΐο [6 
Βαποίπατυ, δὰ ἤοῦοθ ΜΔΔ ἴῃθ ΟὯ6 δΔΠΟΩΩ [ἢ9 
δυΐδα Ἡδοῖ οουὐ]ὰ ἔγχεϊ δολθ ἱπίο οοπαί γαῖ οι 
Ὑ«11}} τείογοῃοθ ἴο ἴπ6 ΒΟΏΒΦ Ίἢ [ἢ ΠΑΙΤΟΎΧΣΟΙ 861186, 
ἴῃ τοδροοῖ ἴο ΒΟ ἰδ ἰδ δἷϑο ϑθυθσαὶ Εἰσαθ8 6Χ- 
ΡΓΘΘ8}Υ ἀεδηοὰ ἴῃ τοὶ Τ0]ο8. Οἡ [Π0 εἰρηϊῆ- 

ο6η06 οὗ 786 ραΐεβ οἵ ϑ ΕἰΣΟἸκ16}᾽ 5 ὕβι}]6, ΘΟ». ἴδ 
Βϑοοϊτί μα] ΒοβοοῦοηΒ ὁ ΟἿ. -χιὶν. Το 
ϑἴορβ, ϑουθ ἱπ ΠΌΘΟΥ, δοσογάϊπρ ἴο γογβ. 22, χθ 
(ΒΕΡΤ.), δ [1:6 ἔγβί την οὐϑογνθὰ δοιαὶ [.9 
ξαῖο. ϑἴποθ [Π6 πὴ ΑΥΤΙΤΟΒ αὖ ἰΐ ΌὉΥ ὕμοῖι, ὑΠΟΥ͂ 
(80 ΒαΡΪγ 6 οσοηοοϊνθὰ οὗ οὐδιογσίϑο ὑΠ8Δὴ δᾺ 
Ὀοΐογε, δηὰ ποῖ στιμηϊηρ πο [Π6 σαΐδ; ΠΟΥ͂ 
ΒΠΟῪ,, ἸΠΟΓΘΟΥΟΓ, ὑδδῖ [6 δουγχί ἴο ἩΒΙΟΝ [86 οδδὲ 
᾿μιβς Ἰοδάβ 1106 ὨἰωθοΡ ΟΥ̓ ὑποθ θόύθῃ ϑ8ἴδρδ. 

Ὧ8 6 δϑοοηΐ, 8ὴ οχαϊζαίίοη ((ο]. 11}.}, 18. σοῃ- 
λοϊποά νὴ [ἢ [86 δορδγαϊησ ομβαγαοῦεγ οὗἉ [}}6 τν8]]. ---- 
ὩΌ ἰδ. 8 ὈΟΓΔΙ ΟΥ̓ Ραποὶ οὐ ἴδ ρτουημὰ δ΄ 189 

δηΐγδῃοθ, ἔπ π8 ἘὨχΘΒΒΟ] ἃ: ποίπῖηρ οδπ Ὀ6 πιδὰθ 
οΥ̓͂ “" ῥιο)θοιίπρ ̓ στγασ οογηΐδο" (ΗΙΤΖ10). ΑΒ [0 
ἐΠγοΒῃ 014 δηύοσα ἰηΐο ἰὴ σαΐδ ἃ τοὰ- Ὀγθδά ἢ, 
ὙΠ ΙΟῺ ἷ5 1.6 Ὀγοδάθῃ οἵ [86 ν4}}, ἰδ 4118. ἂρ 
ΘΧΔΟΌΥ ἴπ0 οροῃὶηρ Τηδὰθ ΟΥ̓ 16 ραῖα ἴῃ (}9 
ΜᾺ}. ---ἼΠ ὩΌ Πηδ) ΟΧΡΙδἰτθ [8.6 ΤΠ Γθβ}0] ἃ τη68- 

ϑυτοὰ 825 “πο ᾽" (Η͂Υ. : ΟὨΪΥ͂ ΟοὨ6, Ὀδοδυβο 80 
Ὀτγοδά), {ππαΐ ἰ8, ἰοῦ 86 ῥγϑβεηῖ, ἔοτ ἃ βοοοῃά ἔο]- 
Ἰονβ 'ῃ δ αἱ τοι, γα Ὁ. 7; θη ἽΝ, ἴῃ [6 5686 

τῷ 

οὗ ““ἤχϑῖ." 
Ὑοσ. 7. ΝΠ Ρ]δοθα ἢθΓο, αἵ {6 θη ποα ἰηῖο 

τι, 

ἴμο ψβῖθ, 80 ΒΙ ΠΡ Υ͂ 85 ἴο δχρ]δίῃ [86], 18 [ῃ:6 
ΕΔΗ ΌΘΥ ὙΠΙΟΒ 18 ψοηῦ ἰο ὍΘ ἰῃ {πὶ8 ὈΪδοθ, [8 
δαδτάγοοτη ἴοῦ ἴμο μαϊο-σαΐοῃ (οἢ. χὶν. 11), 
ΑΜ διταηρεοιηθηῦ ἀδῦηρ, ἔστοτι θανία δηα 80]ο- 
ἸΏΟΙ ; 8 Βδογθὰ ἰϑιρ]θ- συ τγὰ8 δρρυϊηΐϊοά ἴο 
βυστουμὰ {{ (Ηχν.). (ΒΑΙΒΚΒΑΙΕΝ: ὁ“ ΕῸΓΗϑηοὰ, 
85 ἴΠ6 ζαΐοϑ Ψ6ΓΘ, 80 ΔΙΊ ΡΪΥ ἘΠῚ μαιδγ ὉΠ ΠῚ ὈΘΥΒ 
ἴοῦ ἴποβε γῆο δ οῦ ἃ Ὀ6 οπαγμεα νυ [ἢ ταδὶ πἰδίη- 
ἰησ [89 βαποῖ ιν οὗ {π6 Ὠοῦδο (οἰ. χὶΐν. 11, 14), 
[ΠΟΥ͂ ΘΙΘ ΌΣΙΩΘα Ι]ΟΓΘ ΘϑρΘοὶ 8} τ ἢ ἃ σίονν ἕο 
[6 ΒΟ] η658, τ ΒΊΟΝ τηυδῖ Ὅ6 [Π6 8]}-ῬοΟΥΥ ΔἸ ΠΡ 
οΒαγδοίοσιβιο οὗ [89 0]80θ.Ὑ. 1 88 ἐπ ρΓΪ ΠΡ 
ὁἢ [86 το ιἰϊοοΐαγο οὗ [815 ρΡογεϊοη οὗ [6 Ὀμυ1]ἀ- 
ἴπρβ [86 δβο]ϑη {ΓῸἢ, “τἰδῖ ΤΏΟΓΘ 6}}8}} ἱῃ πὸ 
ὙΓ56 ΘΟΣ ἰηΐο ἰδ δηγίηρ ὑπαὶ ἀ6Β]6 0}, Ὠρ ΤΠ 6 τ 
σου κοί δοοτηὶ "δ οι), ΟΥ τηδκοίῃ ἃ 116 (Εσδν. 
χχὶ. 27),---ἃὁ τγαϊ ψΐοΝ, ἢ Ῥαβδὺ Ὀὔηοβ, Ῥδγῦ 
ἔτοταμ ἀοίοοϊνγο διτδηρθιηθηῖβ, ΒΑΣΕ]Υ ἴτοτη [Π6 
Ὑ{ΠῸ] ἀἰδγεσαγὰ οὗ βιοδ 88 οχιβίθα, δὰ Ὀδθμ 
τηοϑὺ μῦϊΘνΟΌΒΙΥ δυϊοτοα ἰὸ [4}}] ἱπῦο δΌρυδμοο. 
Βυΐ Βοηοοίοστἢ ἰδ τησαῦ ὍὈ6 Ἰηδὰθ Κπονῃ (ο 8]] 
ἐδεαῖ Βοϊΐηθβα Ὀθοοιηθίῃ Οοὐ᾿ἶβ οῦβθ, δηὰ ὑπαὶ 
ΤΌΏΘΥ ΟὨΪΥ ὙΠῸ Ῥοδβ688 [18 8}8}} Ὀ6 δ᾽]ονσοά ἴο 
ΘΟΙΏΘ τοῦ Τοϊηϊοῦον Ὀοίοσο Ηΐπ)."---Ὗ. Ε.) ϑδῖποο 
16 ρείθ οχίθηβ ἔτοσῃ ἴῃ 6 νὰ}} ἱπΐο {86 οουσῖ, 
δὰ ἔξοιοὶ 88 ἢσεξ ἴο Ραβδβ ἰῃσγουρὰ ἴο [9 εῃὰ, 
[89 ἤχει {πΐηρ ἀοϊοτταϊῃοα 8 88 ἴο {Π6 ρτιατὰ- 
τοοσῃ, οὗ ὙΠΙΟΝ, ΤΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ὕπογθ ὙΧ6 76 βϑνϑσγαὶ 
(Ὁ ΜΏ5),---ἰὰθ “Ἰοηρίι" (ἔτοτι δαβδὲ ἴο μεβί), 

δηᾶ αἱ τα αἷἶδὸ 6 Ὀγοδαΐη, δηὰ ἰῃ {Π18 ΜΔῪ 
[16 ἔοττη, ἐμδὺ οἵ ἃ ϑαῖιδγο.---ἰὐ ἰ8 ἴο Ὀ6 ὉΠ66Γ- 
βἰοοά (δαΐῖ {86 ἰη εγνϑιΐην αἶβο ([86 ἀΐδ- 
Ἰδῆσϑα ἔσοπι ΟΠ ΔΙ ΌΟΣ ἤο ΟἸΔΙᾺ Ὁ6Γ7) ὙΓΟΙΘ Τηθαϑατοα 
85 ΠΟΥ σοηΐ οααγά, πὰ {ππ8 τηδὰθ ο1]68 ἴο 
106 γγορβμοῖ.---Τ ΤῊ ΘΟΠΟΙ δίο 8 ζοσιηθὰ ὈΥ [86 
ἐμοιμοϊὰ οἴ ἴδ μεῖο, υιΐονι, ἐπι ἀϊδιϊποϊίοη ἔγοια 
186 Ομ τη 66 016 (ν ΟΣ, 6) οὗ {80 δατὴθ αἰτη θη βίοι, ἰδ 

Ὡδιηδὰ ἔγομι 116 ῬΟΓΟΣ (ὃὰκ ΟΣ Ὀριὶ 18 γοβυθα]ο 

ΟΓ ῬογΙΐοο, οὔξοπ ὙΠ} Ρ111618), ἱπῦο ψ ποῖ ἐδ 
1016 ρμαΐο- Πα ΐησ τη οἵ, 88 ἴ86 Ρ΄ ὍΔ διοὰ 
ὉΒΟΓΘΌΥ [818 ἘὨΓΘΒΠο] ἃ ἰ6 χοὰ στ Τεεχντ. τὸ 

πο ἴδιο, ἐμαὶ ἱβ, τεδίνγαγα. δγς ἱπάϊοαιοο 

ἴμδὶ πῖον ἐμσθαμοϊὰ ἸΔῪ οἷοϑο ἴο [80 ρμογοῖὶ, δὲ. 



886 ΕΖΕΚΙΣΕΙ,. 

ἡοϊποὰ ιν. --- ον. 8. ΤῊΘ Ῥότοῖ, Ὀδοδῦβθ 1 ΟρΡΘΏΒ 
6 ὙὯΥ ἴο [6 οουτί, 18 8 ὈΓΠΟΙΡΑΙ Ῥατὶ οἵ [89 

ἰ6, Ὦδμοθ (8 ᾿οηρσίμοηθα ἀδβοτρίίοηῃ. ΤῈ6 
Ρῦ. δηὰ Ηἰ σὶρ, ογαβα πΐβ σθσδα οὰ δοοουπῦ οὗ 

{116 ἀϊτηθηβίοι Ὀοΐηρ ἀἰβεγεηΐ ἔγοτῃ ἰδὲ ψίνϑῃ ἴῃ 
γογ. 9. ΚΙτοίοίῃ πηάβ ρίνθῃ ἰὴ νϑγ. 8 {ἢ 826 οὗ 
πὸ Ῥογο ἱπ ἴδε ᾿ἰσηῦ, [9 σα οὗἨ 18. ΠΟΥ 

86 ἔγοιῃ δαϑὺ ἴο ψνεδῖ, παρόν, 6 σαι οὗ 
ἰο} 8 τηθϑϑῦγο (γ ῦ. δ). 8δο νἱ τ ψὰϑ 

ΠΔΙΌΓΑΙΙΥ ἰλ6 88Π16 88 ὑπαὶ οὗ {Π0 ψζαίθ. (Ὁ 86- 
4αθη]ν ὑΠ6 τηραδυγοτηθηΐ σίγθηῃ ἱῃ γογ. 9 ψοῦἹά 
ὍΘ ὑπῦ οὗ [86 Ῥοτοὶ ἰπ ἴδ Ὑ 6 8686, ἐἀδβρρέν 
18:6 Ῥχοὐοοῦίης δἰ ἀ6- 178}18 ἀροῦ ἰδ (2 οὐ 118) δὴ 

[6 δον [τοις Θ80} οδος (νοσ. 10), διὰ 

6808 2 οἰδἱτ8 ἑαϊοῖς, ὅνρξ, τη ΒΕ }Ὺ Ρ]αταὶ, βἰσηὶ- 

ἤδβ ἐμπαῦ ὩΣ οΝ 8. ““ ἤσηι,᾽" “5 το ρ, ̓᾿ ἩὨΪΟΝ οδῃ 
Ὅ6 ἃ ΡΙΌΡ, ὁΔῃ αἴοτὰ βυρροῦτί. ΤῊ βρη βορύϊοη 

οἵ ἔμ γογὺ δηδ, ““ἴο 6 ἴῃ [τοπέ," δοοορίθα ὉΥ͂ 
ΚΙΙοΙοί, ἰ8 ἴἢ6 ἀοιίϊνοά οὔθῚ Τὴ9 “ΕἸΐμ 

(ον) υπάου ὈύΘα]Υ Ῥτο͵θοΐ, 88 ουβογυϑιὶ, Ὀυΐ ἴῃ 

ΤΟΑΙΥ ΠΟΥ ἀγ Ὁ1|14γ- Σἶζθ ῬΤῸΡΘ. δἰΐδομοα ἴο ἰδ6 
ἍΜ4]18, ἴο ἴοστη βἰάθβ δῃὰ βϑρρογίβ ἴοσ ἄοοτβ δπὰ 
νἰπάονθ. Αμᾶ ἐδ ῬΟΓΟΉ, οἷο., ΟΓΠΙΪ ΠΩ ἃ οοη- 
οἰαβίοῃ ; ἴῃ σοῃπροϊίΐἼοιηῃ τὶ τὶς} ΚΙ οίοίΣ 
ἀϊγοοῖβ αἰϊοηθίοι ἴο {88 ΓΞ ΠΏ, τερϑαϊθὰ ον 186 

τὰ Οἶπιθ, 88 τηδυϊείης (6 αἰβδγθηοθ ἔσγοιῃ [80 
δαῦθθ οὗ [ῃ6 ἱπποῦ οουχί (ν6Γ3. 81, 84, 87). 

γον. 10. Αὕ τϑίπγηῃ ἴο ὑμ9 ““φυλτγαγοοιϊωβ οὗ [86 
θαϑὺ μηΐθ᾽᾿ (γοῦ. 7). ὙΏΘΥ 816 βἰχ ἱπ πυμ οΓ, 
ἴπγτεθ Οἡ ΟἿδ δβἰὰθ ἔγοῃίϊηρ ὑἤγθθ ο 86 ΟἴΒΘΥ, 
Δηὰ 4]1 οὗ {Π6 8δ1ὴη6 δῖζθ' [ΚΙΙΕΕΟΤΗ: 2Χ 8 
γα 68 δ΄ ΘΔΟἢ οὗ [πε ἴγθθ οἴΐοῦ μαΐοβ, διὰ {86 
ΒΔΙῺΘ αὖ 06 [ὮΤΘΘ ἱπῆον μαΐθθ, ἱῃ 411} 8 χ 12; 
“ἴον αοἀ Ηἰπιβοὶ ἢ Ν11}1 Ὀ6 [86 ᾿γόρον αυδεάϊδη 
δηὰ Ῥγοϊϑοϊοσ οὗἩ {π9 βαποίθασυ οἵ Π]8 ρϑορῖὶο. "ἢ 

---,Θ ὁΠ6 ΠηρΑΒΌΓΟ ΒΡΟΚοα οὗ [ἢ9 οὖν ΟὮ ὑῖ8 

ΟΟΟΑϑίΟ 8608 ἴο ΓΟΙῸ ἴο ποθ τηθῃςοηθα ἴῃ 
τοῦ. 9. ΚΙΠΙΕΕ.: “16 ρδίθιρ τα οἵ [86 
Ῥοτοὶ." ἢ ΘὨρΡΒίΘὨ ὈΘΙΩ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ““ ΡἾ ΑΓΒ ᾿᾿ ΟΠ 6 
σαδίῖ (ΐοἶκ, 88 ἴῃ σοῦ, 9 (7), βίαπαϊηρ ἴῃ γοηῖ οἵ 
1.8 νν.}}58 αὖ ὈοΓΓ 51468 οὗἉ Τ᾿. 6 ψιδταγοοΠῚ8 ; ΟἾΘΓΒ 
οἴογνν 8..]--- ον, 11. ΤῊΘ ορθηΐης οὗἩ ἰδο μαΐθ 
ἴα 118 Θηἰίγο τὶ ά[ἢ, δηα δ᾽οὴρ τ τ [6 δίαίοπιθηΐ 
οἵ 118 Ὀσϑδάϊῃ Π ΕΓ ἰ8 ρφίνθηῃ δὲ [ἢ βατηδ {{π|6 ἴῃ 9 
80}Π απαἀοίετιηποα Ἰοησίῃ οὗἨ [Π6 ἔτγο {τοϑμο} 48 
δὰ {Π|8 8.608.---Ἴ αἰδυϊηούίΐοῃ ἔγοια ἔπ νά ἢ, 
“νθη (ἔγοτα “νυ, ἴο Τρ ἴαδι, ἴο οἷοβθ, δῃὰ 

80 Ἰηθδηΐηρ ᾿ἰΐογα ] γ : ““ οἰοθοιὶ ρ͵δοθ" [ϑολζοοϑ 
--οορμιαῖο ἴο ἽΠ}Ὀ) 88 δ} βίψη!δθβ (6 τψαγά, 

ΜΠΟΓΕογΘ [.16 ραΐδ ἴοο ἰβ ΥΕΣΥ͂ 8080] ἰγϑαιϑὰ οἵ 
μιόγθ ἴῃ {86 τοϊάϑὺ οἵὁἨ [86 Ἰηοτὸ οχδοὶ ἀδδβογί ριίοηῃ 
οἵ {πὸ ριδγαγοοιηβ (γετϑ, 10, 12). (Οοιηρ. οἷ. 
χ]ΐν. 1 8η.) Μ᾽οπ θα νυ τεϑροϑοῖ ὕο ΐ8 ορθιΐπᾳ, 
ἰΐ ορδϑηβ8 [8 ᾺῪ ἴο ἴδ οουγί; 48 ἃ χδὶθ ἰΐ ἰβ 
8: 1ϑηὐ Ὀπὺ βἰοάϊαβὲ ρσυλγάΐδη (οοΙαρ. οἡ γϑγ. 48). 
-παβ ΘΥΘΌΥ οὔ ἰηϊογργοίδιίίοῃ δἰ μοσῖο δἷἵ- 
ἱετηρρα Ἰοδὰβ ΟἿΪΥ ἴο ααϊΐδ ἀποογίαϊη βυρροβί- 
Εἴομ8 ποὺ σοηζαϊποα ἰῃ ἐδο Ἰαχὰ (τοοΐδά δὰ ὀρθὴ 
εὐψοιν οουγίγαγαβ, δηα ῃ6 11|κ6}, [86 ΘΚ οἵ 
18 σα ἐ 8 Πδγο τηυβὺ τηθδῃ ἴδ6 Βοὶσμέ. [Ιἢ ἰἰ86} Ὁ, 
Τὰ δἰσυϊῆεβ: τμδὶ 8 οχίοπάθα ἴῃ ἰΐὴθ αδηὰ 

8606, ὮΘΏΟΘ: Ὑδδὶ 8 ἰΙοῃσ, ΈΠΘα {πὸ Ὀτοδάτῃ 
δα Ὅδοπ χἵγοῃ αἰτοαάυ, [9 οὀχιθηβίοη οἵ [ἢ6 
ξϑῖθ- θαστίοδθ ΧΟΡΟΣ (89 ἀο01) ΘΔ. 8ΟΘΓΟΘΙΥ͂ Ὀ0 

7} διβοης 

οοποοϊνοα οὗ οὐμογιγίβα [ἤδη ἰπ οί (ςοτΡ. οἡ 
νοῦ. 15), δῃὰ ἴμθ συδιγαγοοτηβ 5ῈΡΌΙΪΥ͂ 41} {0 ἰ8 
Τοαμϊἰϑὶῖε ἴο ἂχ [86 ᾿δησίη ἢ6ΓΘ. στ, πο γο- 
ἴογο, 4065 ποῖ ἴῃ ρεπογαὶ ϑίδμπα [0 Βεϊσηῦ ; ποῖ τ ΠῈΣ 
ἄοοϑ [6 βρϑοΐδὶ δρρ)οδιίίοη πο ἴο Ὀθ ὀχρ αἰηϑὰ 
ἔτοτῃ [8 οἰτουτηδίδημοο ἴμαΐ {ῃ6 ἀοοῦ νγὰβ ἹΥἹηρ 
ΜΏΘη τηθαδυγοα, [““ ΤῸ [86 Ἰαβῦ ὨΌΤΩ ΔΓ οἵ γνογἔδο- 
ἐἴοι, ἴθι (δεκα, ΡΤ (παὶ 1Ὁ ἴα καα ἰηἴο 1 186 
οὗν ΘΠ 65), 18 Δαἀοα {ἢ γα ὨθΠ ΟΣ οὗ Ρετ- 
[οοἴλοη, ἴὮγθα," ἨΈΝΟΒΤ. }--νος. 12. ἴῃ ππῃϊϑοὴ 
ἢ 16 δ αἰημ σΠαγδοῦον οὗ [86 ραῖο, Π6 ἰά68 
οὗ [8:0 φυδγάγοοσηβ ἰ8 δοπηρ]οῦθά ΟΥ̓ [6 ὈΑΙΤΊΟΣ 

3.) οὗ ομα οὐὐϊὲ ἴῃ Ὀτοδάϊὰ Ὀοΐογο δας οὗ 

10. ἀδ ἰβ ονἱάθηΐ ἤοπη τλδαὶ ἴοϊΐονα, 8 
ΠΕ 888 ἴο ὈΘ ΒΌΡΡΙοα Ὀεΐνγθοῃ ΤΠΙΣ ΠΘς δηθὰ 

ΠΝ. [Κὰὼππὲ.: “Απὰ {86 ὕαστίοσ ΟἹ ΝΟ ΝΘ 

ἀπ18 αἰάθ ταᾶϑ ἃ ουδὶϊ, Ὀθϊ ἴ86 συδτιάσοοπι ν 885 6 
Οἱ οἡ [8 δἰ46 δῃὰ 6 ουνὶϊ8 οα {Π|λ1ϊ,᾽ ἐδας 
ἷδ ἴο Β8Υ: [86 ρυγάσοομλ [οστηθὰ ἃ βαϊιᾶτα οὗ 6 
ουδὶῖα ϑαοῖ δἰὰθ; Ὀπὺ [6 Ὀδετίετ ράσο ἑοττηοὰ 
8 ΟὈΪΟΩς οἵ 6 ουδὶΐ ἰῃ Ἰορησία Ὀοΐοτο {πὸ χυδτά- 
ΤΟΟΊΏ, δὰ 1 σαδὶϊδ ἴῃ Ὀτοδαάϊΐῃ ; ἀπὰ ἴῃ6 Ὀαττίοτ- 
Βρ806 ν͵88 οῦ Δ ΚΘ ΠΤΌΤη {Π6 Βρθοε οὗ ἴπΠῸ συδγὰ- 
τοοῦὰ, ὙΕΙΘΝ Οἢ (16 ΘΟΠΕΓΙΑΓΥ͂ ΤοΙηδἰηθἃ ἃ ΒΑΌΔΙΘ 
οἵ 6 ουδὶΐβ, Ὀυὰΐ Ἰοϊποᾶ οὐ Ὀδΐογο ἴθ χιλτγάσοομ. 
ΤῊ βίδϊοιιφιυν τῇ ὑπαὺ πο 88 συλγίσοοιι 
(ΝΠ, οοἸ]οοῦνο, φϑηογὶο) οοσυγμίοά 6 συϊϊδ οἢ 

Οἱ ΒΟΥ διἀ6, 8 ἢθτθ υπηαοτίοοα οὗἩ [86 Ἰδωνίῃ, δὰ 
ὮΘΩΟΘ ἰ8 ΠΟΙ ΘΓ ΓΟΣΤΩΔΙΪΥ ΠῸΓΡ νἰγίυ δ! γ (9 ΚῪΑΕῚ 1) 
ἃ Τορου του οὗ γοσγ. 7, Ὀὰυΐ ἰδ ᾿Ιηλὰρ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ [ὉΓ 
Εἰνίπρ ἃ ΟΦ ποίϊοῃ οἵ ἰἰλῈ Ὀαιτίθγε, Ὠδιθογ, 
ΟὟ ὉΠΟΥ͂ ΓΔ; Δἰοὴρς [0.6 οὔτ Ἰθασί οὗ δδοὴὺ 

ξυδτάγοομθ. ἘΕτοὰ {πὶ 1 [ςῸ]]ονγ8 [πᾶς {1|ε86 
ΤΟΟΙΏΒ 81:6 πίομθ. Δἶκα 66116, οραπίης ἱπῖο 

[86 μαΐθ, ἀπὰ ἤδθηοθ οἰοβοά ἴῃ ὉΥ ἴθ Ὀαττίογα, 
δὰ χαῖ θη οὯθ οὐ ἱῦ ΟἹ ΘΔο δἰάς 18 ἴδ ίκθῃ 
ἴγοπλ ὑμ6 10 ουνὶΐϑ (γον. 11), 186 μαββαρὸ ἰοδϊηρς 
ΤὨγουσὴ ἰ8 16 ἰο 8 ουδὶίβι6 ΤῸ ὈΑΓΓΙΟΣ 
ἷβ Υ οοῃδίχυοίοα ἴῃ ΟΓΔΟΣ ὑλιδῦ ἔδι6 να ιοτλδα 
“ὁ 3[ΟρΡΡίπς ουὐ τηΔΥῪ Ἰοοὶς δρουηὰ σἰσιῦ «πὰ Ἰεξι, 
δὰ ΜΠ1160 ἀοΐης 80 06 ῃγοίθοϊθα ἀραὶ ηϑὲ ἴῃ ἴοο 
ΠΘΑΤ ΔΡΡΓΟΘΟᾺ οὗ ἔδε Ῥθορὶθ, ἂἃπὰ ἰπάγαμοο ὈΥ͂ 
ΤΟΝ ἘΡΡῊΣ ἰδ Ἰοββθηβ [116 ναὶ Ὁ] 6 βρβ6θ 
ἷἱπ ἴὉ86 ΤὨογους ἶλγο, δα ὈΠΟΓΘΌΥ ἴδοὶ αΐεβ τ. 9 
ΘΟὨ ΣΟ] οἢ Ὀοϊῃ δἰά68, δὰ ἰξ μγοϊθοϊβ 116 συλτά- 
τοοπι, ὙΔοὰ αἰϊπουῦ ἰδ που]ὰ βίδπα ϑητγοὶῪ 
ΟΡΘ, ἴτοπη ὕμοθθ 0 ἩΠ8η6ἃ ἴο Ῥγθθδ ἱπίο 188 
οουγὺ ἴῃ (818 ΨΑΥ Ὠιτοῦρσῃ (86 ἀοοζδ ἴο Ὀδ τηθἢ- 
τἰοηθα ᾿πη πο αϊαὐο)γ. ι ΕΝΟΒΤ. : “ΤῊΘ διγδηρο- 
Ιθηΐ ΒΌΡΡΟΒοΘ ἰπδὶ ἴζοσγα δ ἱπηραᾳάθηϊ Ῥθορ]θ 

τὴν οι γδηΐδ ἢῸ δηθὰ ἴο ἴοσοθ δ 6ἢ- 
ὙχτΝ μοῖ Δ᾽]ονοὰ ἴο ὑδθπὶ; οοαρ. [κιῖκο χὶϊὶ, 
24." 

γεγ. 18. Το οηεἶτο Ὀγοϑά τ οὗ ἴπα χαῖο- Ὀα]] ἀ- 
ἴμρ8: 26 συὐϊῖδ, τηδαβατοὰ ἔγοτθι [16 ρσυδτγάτοοτα 
(ΝΡ, 88 ὙῸ. 12), 88 18 'β δῦ μα89 δῇ Ὀδδ 

ΒΡΟΐζοἢ οὗ, δπὰ ἐδ ΤΟΟΙΩΒ ΤΟΡγεϑοΐ ἴῃ6 
τοαΐοβὶ Ὀγοδαΐίῃ. 08 ραυδγάζοουχ ορροδὶϊθ 
υλγάγοομῃ, ἴγοτῃ τοοῦ ἴο σοοΐῖ, ἔγοϊῃ ποῦ ἴο 
ΒΟΌΓΉ, ΟΥ υἱοό υεγϑᾶ, 80 [μὲ 6 σ01]6 Ὀτοδά ἢ 
οοπι68 ουὐὖῦ 76 οχρδηδίίζοη : ΠΠΒ Ἵ)) ΠΙΕ, 

ἱπαϊοαῦθβ δὴ ορϑηΐησ οὗ ἴ0)6 χυδτεάτοομηβ ουξ 
τονατὰβ [86 σουγί, ἴογ [6 ὈΔΙΤΊο ΓΒ οἷοϑο πεῖ πΡ 
ἴονψαγάβ ἴΠ6 ἱπίοσίοσ οὗ {86 μαίο. ΤῊ, 8 αἱ {πὸ βδγϑ 
ἰἀπιθ οχρίαΐπβ ἴο Ὧ58 1}: τηδαϑυτίηρ; [0ὉΓ δίῃοθ 
ἴθοτθ 18 ΟὨ]Υ͂ ἃ Ὀαιτίον οἹοδίῃρ' ὯΡ οα οἰ ΠΟ βίάθ, 
[8618 ἰδ ἃ ἴγοϑ ΥἹΘῊῪ οὐ ὈΟΓᾺ δά 6β ἰῃἴο 1}}6 σϑϑρϑο" 
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ἄνα ρσυλτάσχοοσηθ ἴο {πε ὶγ ὀρϑΐηρθ (ΠΥ [ἢ 
οῃὰ οἵ 80 ἢ τοοῦ ἱπΐο ἴμε οουχῖ, 80 (Π6 Ιηδῃ 
ποοὰβ ποῖ χὸ οὔ (45 ΚΙ1ΕΕ.) ὕο ἀεδύθσσηΐπμθ 188 
ΤΩΘΔΘΌΤΟ ; ΤὨΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, 86 τρθϑαδισζοὰ ν1}} ἱπὰ- 
τηοά δῖον (ὙΓ. 14) Ρ688 οὐσ ἰηΐο: Αμὰ ὨΘ 1866! 
Δοςογάϊη αν, νοσ. 7 σάγο ΟὨ]Υ ὑδὲ αἰτηθηβίομβ οἵ 
ἔθ ἱΒΊΘΤΙΟΣ οὗ [86 18 ἰῃ ἴμο ᾿ἰμῦ, 
ὙΠΟΤΟΔΒ ΠΟῪ 88 οἵ ἴϊὸ ουΐδίἀθ τι 8115 (1 ὁ 
οὐ 18 Ἔδ ἢ, Ὑ τ εν παμα ἴο τοῦ. 42) ἰ8 ἱποϊπιὶοά. 
[ΒϊτΖιρ : 38 8 ποῖ [86 οονοσ οὗ ἃ οἤδιιοσ, Ὀαὺ 

ϊ8 τἱᾶζθ ΞξΞ 33.1]7 Τμ6 ὈΔΙΤΙΘΓΒ ἸΏΔῪ Ὀ6 ἱπιδρίποά 

88 δἰζυδίοα ἴῃ {πὸ μαΐονγαν, ὈὰΓ 4190 88 ἴῃ [86 
υλτάτοοτηβ, οὗὐἠἨ οοιτθθ τὶλῃοῦΐ ᾿οββοηΐηρ {Π6ῚΣ 
ἐν: Το οὐ͵οοῖ οὗἩ [86 ὈΔΥΙΤΙΘΥΒ ΤΘΟΟΙΏΤΏΘΠΒ 
1ῃο ἢγϑὶ νἱενν. ---] ἢ ΟΓά ον ἴο γίνϑ {Π6 Θη τσ οχίθῃ- 
εἴοῃ οὗ ἴπ6 ραῖε- Ὁ] αἰ πρθ τὰ [18 αἰτοοιοη, τγ6 
μαννα ἴῃ στοῦ. 14 1ὴ6 δβίδίοιηθπΐ οὗ ἴμ6 ποὶσμὶ οὗ 

ἴῃς ΟΝ, δε ὕνο ψ]}1- 1114 78 (γε σ. 9) δα ]οϊηΐηρ 

1.7: ̓χήβὸν, τόσα 8 οἱν ᾿πεὶηῦ 85 δἰαἰοα, ΚΊΣοἴοτἢ 
ἱΠ8 ἴ86 σμδηρο οὗὨ δχργοββίουῃ. [ΗΈΧΝΟϑΤ. : 

“116 ὑ884] Βοϊρῃὺ οὗ [86 χαΐο- ὈΣ]αἰηρ ταὶ μῦ Ὀ6 
βαϊμεσοὰ ἴτοτῃ ἰδ μεϊσῃΐ οἵ [6 σαίο-ἀο|ογ, γῈΓ. 
11. ὙΤπδαΐ [Ὁ 18 τὉ86 Ἰοηρία (Ὠοὶρἢ}) οὗἨ 86 
βαϊε-δἰττπιοΐασο Ἡ ΒΙΘΒ 18 τηοδὴΐ ἴο Ὀ6 ἀείοιτοϊ ποά 
185 ϑῆονῃ ὈΥ͂, [6 ἀεδογίρίϊοα οὗ [Π686 } 1187. 
“ΤΏΘΥ 8Γὁ6 88 ἰΐ ψ τα [6 μεδὰ οὗ πὸ ἡ ὨοΪ6, [δαὶ 
ψΠΙΟΩ 86 βθθ 165 8 ἰἱῃ ΟΌΓ ΟΒΌΓΣΟΙΟΒ, ὑονγοσηςΣ 
ΠΡ ΟΤΈΤΩΡ δὰ ροϊπηρ ἴο πρανθὴ " (ΗΈΚΟΞΤ.). 

Ἰοίοι ἢ δα ἸΘῪ οὔβετνεβ: “ΤΟΥ 86 60 
σαὶ 8 ἰσῃ. 17 οὔθ δὰ σοδϑοίθα ἐμὲ οὔν στο ἢ 
ἴσο 5 8150 βάν ρτόντι οὔ οὗ ραΐθ- 1116 γβ, ὑπδΐ 
ΟὯ6 (8 86ὲ6 ποῖ ΟΠ]Υ͂ Ὁ Ἐαγρίϊαι Οὐδ} 1518 δὰ 
ΤΌΣΕΣ Ξἢ ταϊηατοία, Ὀὰΐ εἰρο Υ͂ ΟΌΤ ἴδοίουυ οὨϊτη- 
ΠΘΥ͂Β, ὙΠΙΘΝ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 8.6 ὨΟ]]Οτν, ΒΟ Ὀ111478 
60 σὐδὶῖ5 ἰρὰ σδῃ Ὀ6 οδγθοῖθὰ οἡ ἃ 858 οὗ 4 
σα 5 ϑαπατθ, απὰ ἐμαὶ βπ6}}Υ 16 (πΐηρ δροῖκοι "ἢ" 
οἵ 18 ἃ 6010888] Ὀμ]]ἀΐπρ᾽ Βόθῃ ἴῃ νἰβίοῃ, ο6 'νου]ὰ 
᾿ᾶνὸ [6]Ὁ Ὡ0 οὐ [168] δηχίος68 δὖ (18 ϑἰαϊοταθηΐ οὗ 
μοῖρης." ΟὨ: 80 τωδᾶϑθ, Ηδηρβίθη ὈΘΤΩ ΒΑΥΒ : 
ἭὙΠ6 Ῥγορμοῖ ροο8 Ὀδοῖκ ἰο ἴΠ|6 ἰἴπηθ ψΠΘῺ Ἦθ 
ὙΠῸ ΠΟΤΕ ΧΡ] δῖ πΒ ἴμο ὈΠ]άΐπρ το τη Ῥγθραγοὰ 
ἴε ἴῃ το] ΕΥ̓ ΤΠ τοοδηΐηρ ἰδ: μ6 δα τηδάε,""--- 

ὑηκτυκῚ 6ο]]δουνοΙγ, δμὰ ὑμπὶβ ὑπ6 ταῦθ Ὀ6- 

σδ86 ἴῃς ὈἿ118τθ δῖ [π6 Βίρμεβί ρατίϑ οὗ {Π6 
ξεϊο-δἰτυοΐοτο. 11 18 αὐὐῦθ ΟἸ6Δ ἴγοτη [18 ἀ6βοσῖρ- 
Ὥοῃ 'ἰπ γοῦ. 9 [δαὲΐ το οουγὶ Οὐπη) ὍΓ48 1π- 

τηράϊατε} Υ διοϊπίηρ ; δα ἴππθῦ σοστὺ 18 ουζ οἵἩ ὑΠ6 
αποβοῃ. ΑσΟΟΤΩ ΡΥ, ἽΜΌΠ ταῦϑὺ Ὅ6. δοουβᾶ- 

να; ἴῃ τοϊδέίοῃ ἴο πὸ μαῖα, 88 ἴο {π6 μεῖο,:--- 

ἀκ πὰ νς, ἰπ θοὸν ἴμθ χαὶθ ἰοττηϊπαῦθβ ἴῃ 

{6 ἐουγέ, Ῥγθοθάε68,---Ἤ 6 06: [86 οὐἴον οουτὲ οἵ 
ἴπ6 ὕἤθτρ]6 δυττουπαρα {Π6 ραϊο-δἰτιοίατα στουπᾶ 
δρουΐ, 118 δἰσυστγο γὰ8 Ὀπ1]}} ἱῃ [μ6 οουαχί. ὙΥ̓Θη 
ἴδε τοϊαϊίουῃ ἴο ἴπθ οουγὺ ἰηΐο ὙΠΟ {Π6 σαΐα 
οχίοημ θα Ὧδ48 Ὀδοη ἴθυ8 οομπδίἀοτεα, [ἢ8 ΘΓ 
Ἰδη σία οὗἨ 1.6 μαΐεο-δίστιοῖατο ὁ8 πον ---Ὗὖ ον. 1ὅ--- 
δὲ μοίοά. ΕῸΓ π18 ΡΌΓΡοΒΟ {16 γαῖ ὁ ἴδ δἰἀ8 
ἤοτα Ὑ ὩΙΟΝ {Π9 τη ΑΘΌΤΙ ΠΩ ὈΘρΙΏ8, ὑπαὶ 18, ἴΤῸΠῚ 
[86 ἘὐΡΘΉΠΊΗΝ δἴδρβ οἵ νεῖ. 6, 18 ἀοϑίσπαϊοα ἃ8 
ΝΠ, Ὑπίς ποιὰ ἰδ ΟὨΪΥ͂ ΒΟΥΘ ἴῃ [ἢ6 Οεγὶ 

(ΚΕΙΒΌΕ : ΓΝ»). ἘΠΊΒΟΣ δα)οοῦνα οὐ βυ ρδίδῃ- 

εἶνε, ἰξ 16 ἀοτγί νεα ἔτοτῃ πη, “0 σοΙῃ6," δπὰ 

ἀοείρηοῖεθ, 68 ἴμθ Ῥοΐϊπὲ οὗ ἀορατίατε, ἴδ θῃ- 

ἰταῃοθ- Καῦο ἴο τ ΠΔΟΝ ΟἿ6 οοτηθ5 ΜΏΘη ΟἿ6 ν15}68 
ἴο χὸ ἴο {π6 ἴθ: 0} ]θ6. Α8 [898 ορροϑὶϊε ϑέαπαροϊηῦ, 
ἰον σὰ 86 οουσῦ, ἽΘ ΠΏ, ἢδ8 ὈΘΘῺ Πη6ἢ- 

ἰϊοποᾶ ἴῃ ψογ. 11, [Ππ6 8ρθοΐδὶ ἀδβιρτιαίοπ οὗἩ [Π6 
ξαΐα τὰ 80 000} [86 ΙηογῈ ἴῃ ΡΪ]406.---ΑἸἸΒΟΌΡΒ 

ἴον ἄχίηρ [86 ἐεγηιίπιδ αὦ χυθηι, τὸν Μ111 ἤν ἴο 

ὍΘ ἰλκθὴ δ8 υεγϑιι8, ““ἰονατάβ,᾽" γοῖ ὙΏΘΏ, 88 

Β6το, ἰδ βδίβῃβ ἰῃ οοηϊυποίίοη τΣΓᾺ Ὁ ΕΡ, ἰ0 88 

ποὺ ἰϊ8 Π]|}] ἔογτοθΘ. Τῇοτα 1168 ἰπ ἰδ βοταοι ἷης 
Κα: ““ΡΟΩ,᾿" “ΔΡονο," ἩΒΙΟΝ δοοκα ὕο δβ861: 
ἰἰβο; [ῸΣ πῃ νοῦ. 11 ἴ86 μοὶ ηὶ οὗ [ἢ ραῖο, δπὰ 
ἴῃ ΥῸΓ. 18 {π0 τοοῆηρ οἵ δ6 ρσαίθ- ΟΠ δι 6 γ8, πὰ 
πῃ ΜΟΥ, 14 [6 Βυ πη πη οὗ {86 Θητὶγο ρσαίθ- ΒιΓ οἴ ΓΘ, 
σδτὴθ ἰμΐο οοπδιἀδγαϊίοῃ. [“ΕἼΌτΩ ᾿᾿ διὰ ““10" 
ΔΙῸ ΟἸϊ 6, βᾶὼγ8 ΗδΗρΒίθΌΕΥ, Ὀδόδηθα [6 
Ττοϊαἴϊοι 18 ΟΙΘαΡ ἴῃ 1.861[.}] ΤῊΘ ῬΟΙΟΔΒ 18 ΚΟ Ὰ 
ἴτοχῃη σϑῦ. 7 8α., δηὰ {ῃ ΓΘ ΌΥ, 88 ἴσοσῃ 1ῃ8 601)- 
ἰταδὺ ἴο ἥγη 1886 “ἸΠΏΘΓ " μαῖο, {π6 καῖ Ἰοδὰ- 

ἴῃς ἰπαῖο {86 οουτί, Δηἃ Ὠ6Π66 [0 [86 ἱύδτῖοῦ οὗ 
[06 ἴ6Ώ1Ρ}]6 ; ὀρθοὶ} τ ΉΘᾺ ἴΠ6 δαϑὲ σαί 18 υἱϑ 
ὰ υἱα ἴΠὸ ΒΒΠΟΙΌΔΓΣΥ ὈΓΌΡΘΓ.---ΕῸΣ [18 [Π6 Τη8ῃ 
ΠΘΟΩ8 ΟὨΪΥ 806 Ὁ ἴοῦτν ΟὨ ἰπ8 βϑυθηϊῃ βἴθρ, 
Ἰοοῖ ὉΡ, ἀπά, ρμϑβϑϑίηρ ὑβτοῦρὮ ὑπ6 μαϊδ- 0] ηρδ, 
οϑ]ουϊαῖθ ἢ18 βίαγ ρ- ῬΡοϊηῦ : ἤγθὶ {πγοβμοὶὰ, 6 
σα διῖ8.; ἔπτοο ριδγαάγοομλβ ἱ ἢ ὕνο ἱπ ογνθηΐην 
ΒΡδοῸβ, 28 οὐ 118 ; βοοοηᾶ {γϑβϑῃο]α, 6 οὐδ] ; 
Ῥοτοὶ, 6 ουδἱΐβ ; Ῥτο)θοίίοῃ οὗ ἴδ 8116 δῃηὰ ραΐο- 
ΛΠηπο, 4 σἸΙϊ8 ΞΞ δ0 ουθὶ8. ΤῊ 5 Ἰδηρίῃ ἰδ [η6 
ΟἸὉΪ]α οἵ ἴπ6 Ὀσχοδάῖΐῃ. [““ὕἼ οι [86 Ῥβαϊτηϊδὺ 

64118 ὩΡοὴ ἴ86 μεαΐε8 οὗ {π6 ὕβιρ]θ οἵ οἵ 186 
ΠΟΙΥ εἰν ἴἢο 1 ὉΒΘΙΎ861 568 ὑΡ, ἴο σὶάθῃ {δμοπὶ- 
ΒΕΙ͂ν 68, αὖ ἴὍ.86 δπζεσίπρς ἰὴ οἵ ἴΠς ἀγῖκ οἵ [06 οονο- 
μαηΐ (Ῥ8. χχὶν.), {π6 1άθα ὙΈΙΟΩ πη 6 11168. 1818 
ΒΟΠΙΩ ἰ8 6ΙῸ ΒΥΙΩΟΙΊΟΔΙΥ οι θοάϊοα δηὰ 6χ- 
γοβϑβϑὰ, "ἢ 
γεσ. 16 δρργορτγίδίειν οἱοβθβ [86 ἀββου ρθη 

ΜΠ} δὴ ὀχρ  δηδίϊοη οὗ ὕΠπ|ὸ ΔῪ πὶ ψ Βἰοἢ [πὸ σαΐε- 
ϑίσιιοϊυτο ͵68 Ἰἰσμιδὰ ; [ογ 10 ἠ66 49 "Ε ἴογ [18 
ἱπδβρθοίΐοι οὗ [6 ψδίοῃταθη δβρθοὶαγ, Ἡθηο6θ 
Π6 6 ο6 ΤΠ ΔΟΒ: βγϑῖ οὗ δἱΐ, ἴὰ ἰλθ διαχὰ- 
ΤΟΟΙΏΒ, ὨΔΙΔΘΙΥ, πῃ ἘΠΘΙΣ ᾿ψ͵}}- ὉῚΠ1δ τα, ὮΥ ΒΟ ἢ 

Π6Υ͂ ἅτ ἀϊδᾷηρυϊδιοά ἔτοπι 186 ὗς ἴῃ νοσ. 10 

(οἷα, πε τἴθη ἀοίοοϊ γ6}γ)}.. ῬΙ]Π]ΑΓ8 Ῥτο)θο Ὡς 

ἤγοτῃ ἐδ τ8}} δποϊοβοὰ ἴλ σψίηάουϑ οἵ [Π6 ριιατα- 
τοοτη8. Ὑπαῖ [6860 ὙΠ ΔΟὟΒ 6ΓΘ ο]οδοα (1 Κὶηρθ 
νἹ. 4) οογία! ΠΥ ἀοοδβ ποῖ τηθδῃ {Πδΐ ΓΠΕΥ͂ ΓΟ τοὶ 
ἴο 1οξ 186 Ἰριῦ ρα88 ὑὉῃτουρῃ, θα {πῶ ὉΠΟΥ͂ ΘΓ 
ΟὨΪΥ ἴον ἐρηῖ, δηα ποῖ ἴο Ὧ6 Ορεπθᾶ [ῸΓ ΔΩΥ ΟἾΒΘΥ 
Ῥύτροβο ; παῖ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΏΔΟΥΒ τηθϑηΐ ““[ῸΓ 8 
βεογοὰ Ῥπγροθο" (Ηζλν.), δῃὰ “ποῦ 80 συ 6 ἢ ἴοῦ 
Ἰοοκίπς τὰτουρὰ" (ΗΠΤΖΙα). Τ8Ὸ Ῥείη οἱουθὰ 
ΘΧΡ αἰ η8 10861{ Γ]Υ ΔΘ 6 ΟΠῸΘ ΘΟΏ ΒΊΟΥ {παῖ 
ΠΟΥ͂, 88 8180 ἴπ6 ἀοοῦβ οὗ [686 ΟΠΔΙΏ ὈΟΓΒ, Ἰοα ἱπῦο 
[86 οουτί, ἱπίο νοι, ἘΒΟΙΟΙΌΤΟ, ΠΟ Ο.6 γ,ὲ 8 ἴο ὈΓῸΒ8 
[οσινασα, οἰ ν Του ρΡὮ [ἢ6 ἀΟΟΙΒ ΟΥ ὈΥ ΠΙ6ΔΠ8 οὗ 
1.686 τΠΠΟΥΒ, 8πα θη σοηϑίἀον ὑπαΐ [Π61Ὁ χΣ6]α- 
Ποη ἴο ἐδ ραίθναΥ σίνθη 885 ὙΠ|ΐπ τηυδὲ ρΡὺΐ 
ἴῆθπι ΟἹ {86 βΆτὴθ 1ΐπὸ τὶ τα [86 ΟΒΟΙ ψ]ηάονβ ἴο 
ῬῸ6 πιοητἰοποα ἱπ)πηθαἰίθ γ, π᾿ ]Ο ἢ οδτλθ αἰγθο Ὁ 
ἱπῖο {86 σαύθνναν, πὰ μδὰ ἴο ὈΘ τηδὰθ ““80᾽ (13). 

ΑἸ Βουρἢ [86 πίπάονϑ οὗ [86 (ΔΓ ΓΟΟΤΉ5 ἃΓΘ [ῸΤ 
ἴα 186 οὗἩ [86 καίθ, γοὺ (πὸ ποτὰ τὐϊΐτ ΒῃονΒ 
1μαὲ 186 μαΐθ ρεῖβ [16 ᾿ἰρμὶ ἢτει οἵ 84}} ἴτοτῃ [}9 
απδγάγοοτηβ, ΜΝ ΠΟΩ ἱπάἀοοά ἀτθ αἶδὸ ορθπ ἱππναγὰ 
ὮΡ ἴο δ6 θαιτίοσ. Βυΐ δ'ποθ 18:6 συδγαγοοτῃβ 08 
ὈΟΙΝ δἰάθβ οὗ [86 μαΐθ δοῖηθ ἔοσνασα ὕο [86 οουτί, 



888 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ἰδ οδπ 6 8811 οἵ {ποεῖν πηάοντγβ ὑμαΐ ΠΟΥ͂ σΟΤῸ 
δηὰ τουπᾶ {ῃ6 μαΐα, 88. ᾿Ὰ8 βαἱὰ οὗἩ {πὲ 

οσουχ (γογ. 14) ἴῃ τοϊαῦίοη ἴο [6 ραΐα, [{Κ{1|188.: 
“Ἶὴ {ὰ6 ἰπβι4θ οἵ [809 ραῖΐβ - δἰσυοΐασο τουπᾶ 
δοουῦ" (ἢ. ον [6 Ῥᾷγροβο, όπονοσ, οὗ σίντη 
ΤΏΙ ᾿ἰσιῦ ἴο [ὴ6 ραϊε-δἰτιοίαζα, ΠΟΤῈ ΤΟΤΕ 5810 

δ Στ. Σ, γθονῦ. ΒΙποο ΠΟΙ] Ὴρ᾽ 18 ΠΘΆΓΕΥ ἴο {Π6 

Πυλτάτοοιηβ ἔμαη (μοὶτ ρῥαγίζου- τ. 88 (τ τσ. 7), 
Ἧ6 Ὑ111 Βανα ἴο Ὁ ΐπκ, ἰη ἴμο γϑί οἷδοθ, οὗ ἴθπι, 

Ὀὐὲ 18. ΘἴΥΙ)Ο]ΟρΊΟΆ}1Υ οοπηθοίοα ὙΠ οἷς διὰ 

σι δγι, Ὀὰξ ἰδ, Βοτονοσ, 88 Κ]οΥ. 885 βαιϊδῆλο- 

ΤΟΥΙΥ βῆονη, αἰδιϊποῖ ἔγοτα ὈοΪῃ. ΤῈΘ δἰ τ ῆσα- 
οι : “ἦῬγο)θοϊίηρ ματὶ," τ ΒΪΟᾺ 61} σίνεβ8 ἴο {86 
ψοτὰ, (δῦ 15, Πα 18 ΟἹ ἃ 80]1ἀ ν78}1 [07 δυο ῦθο- 
ἴαγα] οττιϑιηθηῦ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΙΌΥ, ---α8 [0 ἴΠι6 ὙΠ] μά ΟΥμΒ 
ἴῃ αποϑίϊοῃ, ΤΠΟΌ Μη, ἤΊΘζ6, ἔγαηθ, δηἃ ϑῃοἢ 
116, ---ϑιϊθ ῬΟΥΘΟΌΥ ἴο [86 Ραγ ]ο-νν 4115 τ ἢ 
[ΠΟΙ τὶ άονβ, ἴῸΣ ὑπθθθ γ1ὰ}}8 τα, δοσουάϊῃς ἴο 
γοτ, 80, ἴο Ὀ6 ἐκ ΠΟΤ ἴο0 88 5 ΟΣ 8 ὈΓΟΔΩ͂, 
απὰ [δ 8 ΜΈΓ 8 Ῥχγοϊθούίοη οἱ ἴῃ: 6 γαίΐο- βὑτιιο γα. 
[ΚΊϊοῖ. πτϑηβ]αῦθϑ: “" Ῥοτο ἢ ν 8115. 1{, ἴμθη, 
ΤΠΕΥ Ῥγο͵θοϊθα ᾿ἱΚονσθ6 ἰηΐο ἴδ6 οουγὶ οἡ Ὀοτἢ 
δἰ.68, ἴη 8 ““ τουπᾶ δπᾶ τουπὰ " 18 ἃ8 δρροβὶίδ δπὰ 
ΠΠΠυϑίταῖ γα ἰῃ τοβροοῦ ἴο ὑπ 6Πὶ 848 ἴῃ γτεβρϑοῦ ἴο ἴ868 
ΟλΤΟΓΟΟΤΩ8 ΤΌΤΤΩΟΣΪΥ. ΤῊΘ οαττγίηρ ουαἵ οὗ {Π6 
ῬΆΓΑ16] ἔῃ 8, [86 τψίπάοτε του δηα σουπᾶ, δπὰ 
1:8 σομποϊ ἀϊηρ᾽ ΟΧΌΓΟΒΘΙΥ (π σᾶ γα 8) τὶ} [86 ΠΙρἢ ὑ- 
ἱπρ οὗ {88 ραιον ΑΥ̓͂, Βῆονβ ἐπα [ΔῈ ἢ88 Ὀδθη 8υ{ἢ- 
Οἱ οαγοὰ ἴον. [ΗΓ Βαῦ Ἡδηρμηῖ. αποῦθϑ [ΤΌΤ 
ΒΑΙΜΈΒ - ΕἸΝΟΚ δϑουϊ ἴΠ6 Ῥέϊοτν, ὉΥ͂ ψ Ὡ ἢ 
“416 ΜἹΠἄΟΥΒ ΔΙῸ 88 1 όγὰ Ἰα τἰοοα,᾽" ποιὰ ἤαγο 
ὍΘΘῺ ΠΟΤΕ δι} {84]0 Πα ἰῦ ὈΘΘῃ 88 [μα΄ (ῃ6 ΕἸ] τὴ 
ΌΓΟ ΟἹ [86 ψίπάονε, ἀπά ποῦ [6 ΤονΈΓβθ, ἃ8 ἢ6τθ.] 
-ΚΙΣοίοῖ, πόνον σ, ὑπάουβίδη 5 ΌὉΥ ἴῃ 6 ““ Ε]ΔΠλ- 
τοῦ "᾿ οὐ “ Ε]Ατατηΐτὰ ᾿᾿ ποῖ ΟὨ]Υ “ὁ 16 Ῥαγδροΐβ 
δης γγΧ8}}58 ἢ] σ᾽ ἀρ [Π6 5ρΡ8668 Ὀοΐνθοι ὑμ6 ριιαγά- 
ΤΟΟΙη8, ὈὰΓ 4180 ἴδε βάθ8 οὗ [06 ροτοῖ δηὰ {6 
δβ'65 δα]οϊηΐηρ 1116 ϑοοομῃὰ ὑπ γοβῃο]α "᾿ 88 ῥ᾽ οτορά 
Φῃτουρἢ πὶ πὶ πάονβ. ΤῈ6 ΟὈΒΟγν δ Οἢ. 4180 18 
ῬΟΙΒΆΡΒ. οοΙτοοῖ, ἃ8 ἢ ΤῊΘΑΒΌΓΙὩρ (γον, 18) ἔτοιῃ 
τοοῦ ἴο τσοοῦ οὗ 1ῃ8 ἀπελπονόνω ῬΟΒΒΙΌΙΥ 5ῆοτη8 
ΑἰτοδαΥ, ὑπαὶ θη ἴδ ραίο-δἰτιοίατο τῇ κ Π88 
Ὑἱηάονβ 411 ονὐοῦ, ἰδ 88 σοοίοα δηὰ οονογϑ. 

ϑίποθ ὅς ἱῃ ἃ οΟ]]θοῦδνθ 8688 ΙΠΔΥ͂ ΡΟΒΘΘΙὈΪΥ ἰπ- 

οἷαάο [869 .8ὺ ὩΟῪ τιϑη Π]οποα “ ΕἸΐπὶ" οὗ {19 
᾿δροηθιών ὙἘ116 ἰῃ γοσβ. 9 δηὰ 14, οὐ 8:6 οΟἴἶιοΣ 
δ, τηϑη το 18 δρθοΐα ΠΥ τηδὰδ οὗ [ἢ ὕτο Εἰρὴ 

ῬΊΔ]Δτβ δ [06 ρογοῖ, Ὁ ψ1}} 6 ἃ ᾳυοβύλοη ψ ἈϑίθοΣ 
6 Βαγα, σὶτ ΚΙϊοίοίῃ, ἴο Ἱπιδρῖὶπα [86 στ 0]6 
οὗ ἐμ “" ΕἸΐτα " ἀδοογαίθα ψΊΓ Ῥδ]1η-]ο δῇ πνουῖς. 
Ἡδηρϑῦ. (Ὑλο ᾿π5᾽8ὲ8 οἡ 18. “΄ ἸΠΒΟΡΑΣΘῸΪ6 ΘΟ Π60- 
οι ἢ 86 Ομ οστι Ὀἷπ,᾽" οὗὨ τη ἢ 16 ΤΔΥ͂ ΓΟΙΏΔΓΚ 
ΓΠΘΓΘ 18 ΠΘΓΘ ΩΟ ΣΏ ΘΠ 101) ΤΙ] Κ68 [Π6 ρα} 118 ““ 1η6}]- 
οαἴα ὑπ΄ [86 χαῖο Ἰοδὰς ἴο ἃ Ὀυ1] αἴης οομβοοτγαῦθα ἴο 
[86 Ἰμοτὰ οὗ οτοδίϊοι ; ὖ σΟΥΤ Βρο 8 ἴο {Π16 ΙΩΔΘΓΟΙΥ͂ 
ἸηἰτοἀιοὔονΎ σμδγδοίοσ οὗὁἩ {π6 σαί ἰῃαύ [ἢ οΥδδ- 
[ἔοῃ 18 ἤθτὸ τοργοβοηῦθα ποῖ ὈΥ͂ [Π6 δ 114] κίηρ. 
ἀοπῃ, Ὀυΐ ὉΥ͂ ἴμ6 Ἰοτοῦ τορίου οὗ ἔμ νοροΐδὈϊθ 
Κίηράοτη, οἵ ψὮΔΟΣ ὑῃ6 ρμαὶπὶ ἱ8 Κίηρ." Ηᾶν.: 
“ΒΥ {818 βγυιδοὶ ποίη 6190 8 τηϑδηΐ ἴο Ὁθ 
1 ρΓοϑϑδα ΠΡΟῚ [1.6 [θη ρὶ6 ἴδῃ (ἢ βίδιωρ οὗ {8 
ΒΟΌΪοδ᾽ δπὰ ρμταπάδϑὶ Ῥγοϑρουὶγ." Μοτο ΓὮΠΥ 
ΒΧΗᾺ (866 ἀ67 ϑαίομι. Τοηιρεῖ, Ὁ. 120 84.}: ““Κ.1)09 

ἔΆ] 688, τίσῃοδ, δηῃα ρΊΟΤΎ οὗ νεροίλ]6 116 18 
σΟΙΡΣ μοη ἀδὰ ἴῃ ἐδ ρΡ4]π|, ἐξ δΌοτνο 41] 18 δἀδρ θα 
ἴοσ 16 μανἱξαϊίοη οὗ Φειιοναὴ, ποῖ 18 οΔ]]οα 8 
Βα ϊ αὐίοι οὗἨ ΦἸΟΥΥ͂ ; ἴΐ βίῃ β, ἐμβογοίογο, Ῥαγα]]οὶ 
ἴο ἴδ σΒοσ Ὁ, ποίη νορεῖδὉ]6 οΔ ἢ 80 Δ ΠΟΌΠΟΘ 

[86 σοῦ οὗ {Π6 Οτεαΐοσυ. ΒΥ 10 1:16 Βα δ᾽ ΤΑ ἴοπ οἱ 
ΨψοΒονδὴ ἷβ ἱπαϊοαϊθα ἃ8 ἃ ρεσρδίτιδ! ΠΡΡΠΝΗΤΕ 
Βανι δίίοη, δοϊαξηρ ἴῃ ΥἹΌΤΟΙΒ δῖγτο » ὈΟΠΟΟΔ]- 
ἱῃρ ἴῃ ἰἴ86}} [026 Πι]πο88 οἵ |ϊἴὸ ; ἱῦ Ὀδθοοσηθθ 1868 
Ῥίδοο οὗ βαϊναϊίοι, 116, ρϑδος, δπὰ 7ογ, 8 ἱ 
οἵ ἀοα. Βαϊ β'ποθ ὑπ6 βαῃο βοδίιου οὗ ἰϑτβοὶ ἱα 
1806 ἐπα δμῃᾶὰ αἷτὰ οἵ Ψεδονα ΒΒ ἀπο] Ὡρ διροὴσ 
[Βθ, ὑπ ο86 ἰάθαβ 816 οὗ δὴ οὐδιῖσαὶ ομαγαοίου (5. 
ἱ. 8, 11. 10 [8]; δον. χυϊΐ. 8; Ρχονυ. χὶ. 28, 80 : 
ἘΖΕΚ. χΙνὶϊ. 12 ; ον. χχὶϊ, 2; μδγε]ασ}Υ 8. 
ΧΟΙΪ, 18 [12] 3.ᾳ.)Ξ.. ΤᾺ ἰδεῖ ὑπαὶ 1816 ὕθιαρ)θ ν᾽ Ὰ8 
δἀογηθα τ {Πι680 ἤρτιτοβ, τ Δ116 [86 [8 ὈΟΓΠΔΟ]8 
νγὰ8 ἀοϑίταϊε οὗὁἨ ἔμθση, Ὧ88 15 στουηά πῃ {86 Ρτο- 
τηἰβοὰ [δηἀ, Ῥα]οϑοπο 18 (Π6 παίῖνα Ἰδπὰ οἵ {9 
ΡΑ]πη, ἤθη 6 [ἢ 696 ΔΥΤΩΟΤΙΑΙ Ὀοδυησθ δα υϑᾶσοβ 
οὗἩ [86 Ἰαῃὰ αδηᾶὰ Ῥθο0}ρ]6 οὗἨ βγὰθ] οὐ ἴμθ οοἷμβ οἵ 
ἴμ6 ρὲ οἵ {π6ὸ Μδοοδ ὕθ6ϑ, πὰ οῃ Ῥμωῃηϊοΐδῃ 
ΟΟἾΠΒ, ΜΓ8110 οὐ ἔμοβο οὗ Τιῖ8 ὸ νὰ ἃ μα] η 
ἴγοο ψΠ Ὼ ὕμάσα σαρία. Ἰῃ ϑο]οιηοη 'Β ἴθ π}}]6, οῃ 
[86 οὐδὸς Βαπὰ, ὠκνάσα υἱοίγὶ δὰ Ὀθοη τοργο- 
βοῃΐθ4, [ὉΓ [816 ὕΒΙΩΡ]6 νγὰ8 αὖ Θὴ66 [6 τηοῃιυπεῃΐ οὗ 
ἴ8γ86]᾽5 υἹοΟΥΎ ΟΥ̓ΘΡ 18 ΘΠΘμ 68 δηὰ οἵ θ μονα 8 
οονθπδηΐ ζαἰ ΓἈΡΌ]μΘθ8, ἀπ 8 ράσο οἵ με ἥστη 
Ῥοϑββοϑβίοῃ οὔ 189 Ἰδηὰ ἸΟΘΡΓ ΩΣ ΧΧΧΥ.), ΤΈΘ 
ΡΑΪπι, δἰτεδαῦ ροϊ Πρ ἴῃ 18 ΜΤΑΥ̓ ἴο βαϊνδίίοη, 
Ῥθδςθ, ἸΟΥ͂, δὰ τοδί, ΜᾺΒ ΥΘΙΥ͂ Βρ6οΐδ}]ν ἃ ϑυτη Ὁ] 
οὔ ἔπαὶ πίοι μδὰ ἀανηθὰ ἴου ϑγκεὶ πίῃ ἐ8θ 
Ῥογϊοα οὗ [86 “Πουδο᾽ δηῃὰ ἐΐϊβ Ὀυϊ ον, (ἢ 6 Ῥχίποθ 
οἵ Ῥβϑαθθβ. Τῆυβ {ὑ86γο ἰβ ἃ τεϊδοι οὐ δοιόνδἢ Β 
ΠΑ ΙΑ ϊίοα ἴο ἴ)6 Ἰαπά, δὰ οἵ ἴ86 Ἰαπὰ ἴο {6 
ΒΑΠΟΙΙΔΤΥ ; ῬΟΤῈ το] 08 ἀ19 θοππὰ Ὦρ ψ ἢ ὁ. ἢ 
ΟἴΒοΓ ἰπ ἴπ6 Ῥᾷ]πι. ΤῊ Ρ͵δοθ οἵ δεβονα᾿ 8 γεξὶ- 
ἄδησδ δπὰ στονο]δίοι 18 8 Ὁ]δο6 οὗ μαΐχηβ, ἔπ τἢ8 
Ἰαῃὰ οἵ ραᾳ]π|8 18 ἃ Ἰδπὰ οὗἉ 7 ϑιονδ μ᾿ 5 τοδίάθηοα δηὰ 
ΤΟΥ] 01, ἃ Ποά νὴ ]ν Ἰαπά.᾽" [ΕΚ11ῈΕ.: “ΤΏ γαΐτα 
ὈΓΑΠΟΝ 68 δίδπά ἴῃ οἷοϑο το αἰϊίο ο ἴμ6 ἴραβέ οἵ 
δ ΌΘΓΠ8 6165, δηὰ 1 ἰβ 1:6 δϑοῃδίοιομχί δὶ εἰρη ῆἔσα- 
[ἴοι οἵἩ [πδ΄ ἴδδαϊ τ Β οἢ 15 ἀοαϊση δὰ ἴο θὲ βίαιηροά 
Ὀγ 18 δἀοτηὶηρς τ ἢ ῬαΪτ8 ἀροὰ 086 δά ϊῆςθ οὗ 
ἴῃ6 βδηῃοίαδιυ " ().1] Οὐτρ. Πού Ύοσ, ἤθγο, [ῸΓ 
18 ΘηΊΤβ 6 ̓ηἴο {π6 ἴοι ρ]6 οὔ 86 Νονν δ ΓΒΑ] 6Πι, 
[86 ΘΠΌΥ -οὗἨ ἴπ6 Μεβδίδη {πσοῦρἢ ὕπ|ὸ τηϊάσί οἵ 
ῬΔΙπ)8, Νίαϊί, χχὶ, 8: Ματὶς χὶ. 8. 
[ἙΑΙΚΒΑΙῈΝ: “ΗρΓθ 8180 ποίμἱηρ ΜΟΒ Ἰοῖξ ἴὸ 

ΤΩΘἢ 'Β ΘΔΡΓΙΟΘ ΟΥ ΘΟΥΤΡῚ ἔδποὶθθ, 85 δὰ Ὀδαπ ἰὴ 
6486 οὗ ΟἸά " ἴῃ ἴπ6 ουΐεῦ οουτί οὗ Βοϊοσηου᾿ Β ἴθ ρ]6. 
“Α τροσα ρμεγίδοϊ βίβία οὗἉ ἐπ᾽ πρ8 τὰ ἴο Ὅ6 Ὁτουρῆς 
ἷπ; δηὰ θγθη 411] ἴῃ ἰδ6 ουδεὺ οουτὶ ψΛῸῚ ἰο ὃδ 
τορι] Ὀγ Οαοά᾽Β Ὠαπᾶ, δῃὰ δα {Π6 ἱπηργοδβ 
οὗ Ηἰΐ8 ΠΟ]Ίημο88. ΤῊ, ἴοο, τηυϑὲ Ὀ6 ΒΑ] ονοὰ 
στουηᾷ, ἔα β ϊοποὰ πὰ τυ]οὰ ἴῃ 4}} 118 Ῥαγίβ δου 
ἴα Ῥογίδοϊ τηθδβῖγο οὐἩ ὅμο αἰνίπο τηϊηὰ ἀπὰ [80 
πϑὺ τεαυγθλθη 8 οἵ ΗΒ ϑεγυΐοθ ; ἐμοσοίοσα βς ἢ 
8 ΘΥΪΔΘΏΥ [Π6 Ῥγαοίοα] ΤΟβῸ] Ὁ αἰτηθὰ αἵ, .---Ἰοὶ 
ποῦ {6 ὈΠΡΌΔΙΥ ΜΕΠῚ {π|Ὲ ΔΗΥ͂ ἸΟΘῸΡ ὈΓΘΑΉΓΩΘ 
ἴο ὑγθβα διιοἢ οουχίβ (Ἶ86. ἱ. 12), Οὐ ἀοδβοογαῖδ ἐπ ϑῖι 
ὈΥ πο ἰηἰτοάαοίίοι οἵ ἐμοὶ οσὰ ἀπνατταηϊρὰ 
ἱηνϑηϊοηβ, 1,6 8]1 ἴδε] 1παῖ ἱπ σογτηΐῃσ ΠΟΙ ἸΠΘΥῪ 
ἤανϑ ἴο ἀο ἢ ἃ αοἄ οὗὁὨ ῬΈΓΤΟΣ ογοθ ὕἤδη ἴο ὃ6- 
Βο]ὰ ᾿ηἰχαϊγ.".-τΝ. Ε.] 

Ψαχα. 17-19. Τὴε Οὐἶεν Οουωτέ. 

10 18 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ὕο Ῥ688 ΟΥΟΡ ἴδ ἤο οοτὴθ ἴο ἐδ 

οὔβοσ ραΐθββ. ΟὈΠΩΡ. οἢ. Χ. ὅ.-- θοῷ 18 ὈΤΟΡΟΙΪΥ: 

ἐΡΡομάαρα,᾽" δηὰ 80: δῃηποχϑὰ ὈΌ]Πάησ ΟΥ 5:46- 
ἐοα, ΔΗ τιδοὰ [ὉΓ 51ὴ8]} ἐηξιαι ὺ αἱ 6 
8.468, Ἐ]ΘῊ βεσυθα [ῸΓ Κδαρίηρ αὔδ6Ὼ51]5 απὰ Ῥτονΐ- 
Βἴ 008, Ὁ [86 τοδίθποο οὗ ἴπο ῥγχίοβίβ, δπὰ ἴοτ 
5ΔΟΥ [018] [οαδ(8 (] ὅδ: ἰσ. 32). ΟὐτΩΡ. ὅθε. ΧΧΧΥ͂ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 18-28. 

2. Ηοπραὶ. ἀσβοσῖθεβ γγ6}1 (Π π86 οὗὨ [86 ““ Ζοδῆα- 
ολοιλ: " 8 ἤτοτη βίοττω δῃᾷὰ σαῖτι, 48 ἴῃ 9 ραᾶνϑ- 
πιδδὲ ῥτοδεινο [86 δεῖ ἔγοτα τὰ, θα Ῥγΐ οἶα }}Ὺ 
ἴον τελοϊοίηρ Ὀαΐογο 16 μογὰ, ἕογ [86 ϑδιπρ' διὰ 
ἀγϊηκίηρ Ὀεΐοτο Ηΐτη (οι, χὶϊ, ; [Κὸ χίῖ!, 26), 
ἴῃ κεῖτο [πὸ πϑοοβδί [008 αἷθὸ ραγι οἰ ραῦθα, [88 
ἀραρα οἵ [6 Ο]ἀ (ονοπδηΐ. --- ΠΒΥ, ἃ 5βἴοῃθ- 

τοι. 

οογετοὰ δοῦν, ᾿ἰύογ ΠΥ: τ μδὶ ἱπ “τηδὰθ ὅστα," 
Ῥανειωθηῖ, σἰοῃθιοονεσ, πὸ ρασίημοηέμσι, ἴτοτῃ 
»ασΐγε (“«ἰὦ), ἴο τατὰ ὑἰρσι, -Ὸὖ 8. μασι ϊοΐρ. 

ΤΩΆΒΟ. 9. ΤΟΟΣΤΙΏ, ἴηρ ἴο 6 , ἴο 
Ὦϊε σμδπὶ διὰ [6 πε ἔρμα ΤᾺ 
ἴπ 8 ΠΟΌΪΕΣΙ 8686; δοοογάΐησ ὕο ΚΙ σίου, ΟὨΪΥ ἴο 
π0 δἴοῃς Ῥδυοιηθηΐ, ὙΔΙΟὮ ἰβ Τδιηἶηθ6; Ὀπΐ, 68 
Κεὶ ἀρὰ δόσε ϑέτα .8 στουμὰβ ἔοσ {{ιΐ8 8.6 ποῖ 
οορβεμῖ. ὁ ὈΟΪᾺ [Π0 σἰδτήθοσα δηὰ {16 μαᾷνθ- 
Τηθηΐ ΜΨΕΈΣΕ ΤΩ8 6 (ΟΣ 9 οουχὲ τοτιμὰ δϑοσῦΐ, ὈτίηρΒ 
ἘΠ οτ ΠΟΙ ἴο {6 Μ,8}1, δῃ ἃ τηδῖκοβ ἴθ: ΤΠ δἱοὴρ 
ἐξ τουπὰ δσαὶ ἴπ6 οουχί, οχοορὶ {ΐ8 τοῦ δβἱά6. 
ΓΑ συ 5π0}} ΟΠΔΙΙΌΘΙΒ Δ1Ὸ 6851}γΥ αἰν! ἀοὰ ἰηΐο ἴθ} 
ἴῃ 6680} οὗ ἰδὸ ἴῆτϑθ Ῥοβϑὶ "16 ἀϊτοοίζουβ, αἰΐδου, 
ἢ τοῦ. 18 ΟἿ]ΥῪ {86 ϑἴοῃμϑθ ρανοιηθηΐ ἷβ -": Υ͂ 
οἰδοοὰ ἴῃ τοῦ οι ἴὸ [6 [ὮΓ96 βαΐεα; ὉΡ 106 
“ΒΒ δοβοῖ " Ὁ͵Ὸ ἀοϑοσίροὰ 88 “" θοβϑι 6" (ποί 
μὴν μιν ω) ρον δῖοῃθ γένη, μλαϑὸ τ ρο ἜΑ 
δηρβῖί. : ΟρΡΘηΐηρ ΟἹ ἴδ, ΤΘΒΗὗ ἢ ῬΓῸ ῖ 

ΠΗ͂ θοσπιρα 1Ἀλ6 Ῥανοιηθηΐ. ΠΕ ΚΕ ὕλδοο ὅδοῖς 
ΤΩΔΥ ΒΌΡΡοδοαὰ βρδοίουϑ, δδὸ 6 8 

ΔΏΠΟΧΟ ὉΥ ἰἰ86] 7, -- ὙΠΘΠ6Ο 4180 ἐδ τηδῪ Ὀ6 Β66 ΠΟῪ 
ἸΠΟΥ Ῥτοδϑοη δα ὑμϑυβοῖνοδ Εἰ ὨΡῚΥ ἴο [1.6 ΕΥ̓́6 ἴοὼγ 
πα θοτίπρ, ---[ὮὉ6 7 πρηῦ, ΤΟΔΟ 6, 88. ἐμὸν αἰὰ, 
ὩΘΔΡΙΥ͂ ἔγουῃ μαῖο [0 ζαΐθ, δυο ὕθθῃ ἰἶο ἃ Θου- 
ποοο; Ὀσΐσοϑῃ {{|686.---ἼοΣ, 18. Α8. ἴ6 οἶδΠ)- 

Ὀετ8 ὙΓΕΣΘ Παντδκ, 80 ἴ.:8 βίο; Ρανϑιηθηῦ ΜῈ 

ΠΣ δα, ὉΥ ἴδ6 “βδουᾶοτ," ἐδαῦ ἴδ, αἰάο οὗ ἐδ 
βδῖδα, ἔοτ ἔδιο ψαύδα οὗ 19 ουὔεν οουγί 810 ΔΙ τ δα Υ 

Ἰοοκοὰ ου οο]]οσε νον ; δπὰ ἐμὲβ ΠΏΣ ΡΣ ἰβ ἸΏΟσΘ 

ἐχβοὶὶν ἀχρ αἰποᾶὰ ὉΥ ὈΡΘΠ ΤῊΝ ΩΨ, ΤΩ 681)" 

ἰηρ ἴμαΐ {π6 ἸοΚΤΒ οὗ ἴδο ραΐεβ ἔχοἂ ἐμ Ὀτοδα [ἢ 
οἵ 18:6 εὐὐλεῖ, μρύρυμηὰῳ ΑΒ ἴδε Ἰοτοσ, 1 18. ἴο ὉθΘ 
ἀἰδιϊηρτ ει οα ἔγοτη ἰδδὶ αἰτυδίεα Ηἰριον, ἐμαὶ ἰδ, 
ὅδε ἈΡΡοῖΙ ΠΟΥ ΟΟΌΓΙ. --- ΟΣ. 19 ΤηθαϑΌτοδ ἐδ6 
Ὀτεδά τ οἵ (16 ουὔοσς οουτῖ, δἰασιϊηρ, ἔγοπι [6 θαδὲ 
βίο, ἴ.9 γαῦΐο εἰ ποσο δρΟΚθα οὗ, μὰ ὑμαὺ, ἀουθῦ- 
685, ἔτοτῃη 19 ἤγοηῦ οὗ [8 ῬΟΓΟΝ. -- ΠΣ ΠΡ ἔχ ζ}.:} 

πο μοῦ ἴο ἽΨΥὟ ποῦ ο δὰ οπιϊζὑϑὰ ἽΧΠΠ, Ὀαπὶ 

ΒΤΩΡΙΥ ἴο ἐῆθ βΒίοῃϑθ ρανοιηϑηΐ οὗ [Π6 ουἵεσ οουτί, 
οΔ]]οὰ ἔῃ γοσ. 18 μαι μῤλρμαγωι ἐν [00 Φοηΐ, οἷα,, 

τ » ὅδιούδις, 

ἴδί6 ἐεγμπκα αα συοπι 8 ἱπάϊσαϊοὰ ὈΥ ὙΠῸ ἴῃ 

ἴεσρθοῖ ἴο πο ραΐθβ οὗ [86 ἵππον οουτχί, 48 86 Ὺ 
δάνδηοθ δ0 συδ᾽]8 ἱπίο ἐμ οαὔον οουτὶ ; πὰ ΒοΤα, 
πη τοϑρϑοῖ ἴο ἴδ6 οαδὺ χαΐο οὗ ἔπ 6 ἵἱππῈΓ οουτγί, ἴ0 
ἴλε ἤγοηπξ οΓ ἐδιε φ ἐλὶΣ σαΐε, Ὑοτο, δοοοσὰ- 
ἴησὶγ, Ομ ἀν ἔγοσα τί ποῦ οἡ ἴο [86 ἱπὴ6 Γ᾽ 
οσυτὶ (νετβ. 28, 27). ΤῺΘ τδῃ ποὶζμον τηραβυτοᾶ 
Ἰηἴο [86 ἱποῖ ΟΣ ὯΟΤ γοΐ ὉΡ ἰο ἐΐ 411, ΤῊθ 
ἹΛΠΌῸ δἷϑο, ἀου θε]οβδ, Ὀ6]οηρΒ ὕο {δι δίδσ πη. Ροὶπὶ 

οἵ 8 τηρακυτίην,---100 συ ἱϊα Ἐ 2 καῖο Ἰοηρσίδ οὗ 
δθ-- 200 μάθω Τὰς ἐπενποήτύει. ΘΧΡΤοδδίοη : 
κ1λ6 δαϑὲ δπὰ ἴδ ποσί," σι ῖοι Ἰαϊίον Ῥοϊπί ἴο 
ἩΔδὶ [0], ποῦ, ὙΒΘΩ τοβοϊγοᾶ, ΣᾺ 88 ζ0]- 
ἴοτβ: Ὑ]Ὸ5 ὙἱῈ τοδροοὶ ἴο {ἢ οαϑὺ δἰάθ, δῃὰ [86 
ΒΆΠ6 ἩῚῺ σοϑρεοὶ ο 186 ποτίδ βἰὰθ, 

Ὑοτῖβ. 20-28, 7Ὺλὲ Νονίν Οαἴο. 

ΤΊ 1] δηὰ Ὀτεϑάτα, ΟἾΪΥ τηθηὐοηθᾶ 88 
τηθαδυγοὰ 1 ΟΣ. 20, Δ16 ἰῃ ΟΣ, 21 ἀοιοχτηϊηοά 
δίϊον (89 πιθδδτιθ οὗ [Π6 χαΐθ. ΓΝ ΓΟΙΈΓΒ, δοοοτὰ- 

ἴῃς ἴο Καὶ], ἴο [89 παῖδ μαΐδ (νϑὺ. 20), Ὀπξ ταῦ 
ο 

Ὅθ τοίοστθα ἸΔΟΤΘ ΘΣΔΟΙΪΥ ἴο {16 ςο]]οο ναβ 
ο ο 

γον, βηὰ ΡΟΝ 811 8αὲ τᾶβϑ, οἷο. [Ἃπ οἰϊίης 

ἰοῦσα, Ἐ6 ῬΟΓΟΣ διὰ {ΠΥ ἢ ἀ8 ἃτὸ οταὶ δᾶ. 
9 ΒΌΠΙΟΣ οἵ 16 8 8 δΔρδῖῃ οἰ ἢ 

ὙΠ ΠῈΣ τοῦγο δχδοίξιιαο. ---- ΠΊΘΜΣ, δι] ΟΕ] : τηθδ- 

ΒΌΣοα ““ὍΥ {80 οὐὐ1.᾽ -Ὑ Ἀ116 Ὀγονὶ τ ἔμ οὁ86- 
τϑοίοσζοθ [16 τοροιλίου, πἰτὰ πο ὑλ0 186 οἵ 
οοἸἸοοίνοα Βασιηοηίχοβ, Υοσ. 22 βι Ὁ] οἷῃβ 86 ΠΤ. 
ἈῸΣ οὗ {86 δἴθρθ, δρρ] 1680 16 ὕο {1|6 ϑαδὲ μεθ 8]80. 
ἴῃ δή ἰδίου ἴο 9 ψιμάοινβ, {86 ““ Ε]διημΐτη " διὰ 
[86 ῬΘΙΙΩΒ ΔΙῈ ἀραΐὶῃ ΟΧΡΥΈΒΒΙΥ χηρηϊοηοά, 8πὰ 

νμδὲ 180 ὨΎΘΟῚΣ 619 ἐδ τηρὰθ Ῥ]αίπον ὈῪ ἐμοὶ 
Ὀαΐπρ ἱπαϊοαίθα δὲ Ὀϑίοσγο ἰβοῦθ ΜὙῈΟ ρῸ ὕρ. 

ὈΠῸΣ Τοῖοσβ, ποὺ ὅο ΓΙ ΟΡΌ, Ὀαϊ ἴο γον». ΤῊΘ 

ταθηϊοι οὗ {86 ““ ΕἸΔητἶτη ἡ ΠΟΤ, ἴον ὑ8μ6 ἑπϊτὰ 
Ἐ26, ἱδ ἴῃ οὐ οΓ ἴ0 81 

Θΐσ 69 ἔδτοδηο]ά, ἴοο, δὰ ““ Ε]Δτησηΐτη " ; 
ἱπρσ ψἰουὶ υἱπάονβ, Ὀδοαῦδβο Α]]η 

μο Ὀγτοδατῃ οἵ ἰὴθ ν4]} (νοῦ. 6), ναὶ ΗἤΤΗ 80. 
ΔῊ ϑεοἠθοίξηρ οοσηΐοθθ. [Ὁ ἸΑΥ σἱδ ἀ υἱδ Ἰονοὶ 
τ [ἢ 6 ᾧ δῦρρ.--- ον. 28. ΝΟΥ ἰδαΐ [ἢ 6 ὑαδτε 
Ἡ δινπώς, Βαῦθ Ὀδθη βροόκϑῃ οὗ, πὸ ποῖ Ηἱϊπεγῖο 
ο τοϊδύϊοη οὗ [90 ραῖθ (οὗ 186 ἱπῆοῦ οουγί) 
ἰο [16 ρεΐθ (οὗ [86 οὔΐοῦ οουχῦ) 8 σίνθη συ ἢ 
τοίοσθμοθ ἴο ἐμ ὑπὸ ραῦθβ ἀθϑουὶ θεὰ ποσί τασὰ 
διὰ οαδίναχα. 

οι. 234-27. Τλε Θοιμώὴ Οαέε. 

γον. 24. πρμἢ ΓΤΏΞ, ἘΥ ἔβοϑθ τωθδδτισοδ 

ἩΠΪΟἢ ΟΙΘ ΟὐὈβοσνοὰ οἢ [δ δαϑί δῃα Πουτἢ μαῦθϑ; 
δηὰ αἷ8δο οἵ νιοὶ ὑπὸ ἀὐπιοηβίου δὰ ποῖ Ὀ60Ὰ 
βιἰαὺβα ἰπ ἀοδηϊΐο πυταροσθ, Ὀπί γαῖ μδα 118 τΩ68- 
δυχοὰ ἀοβηϊῦθ τηδρτ ττιάο. ---- ΤΉΘ Π8 ΔΓΘ 
ποῦ τηϑῃοηθά ἢ6ΓΟ.---ὅοΣ. 26. Ταῦ [86 τίμάονθ 
Π6ΓΘ 816 ἀοθοσί υθὰ 885: Ππὸ ἔποδθ τὶ ον 8, ΒΠΟῪΒ 
μον [6 ΠΣ τορασάϊηρ [ἢ 6 πὶ ἱπ γῈΣ. 22 18 ἴο ὉΘ 

απῃδατοίοοὰ.-- ἃ, γοίουτίησ ἴο 186 μαϊθ-Β στιοῖῃγο, 
οἷ ἰπ ογάον ὕο 6 8ΔὉ]60 ἴο χὶνϑ 88 ὈγΙ ΘΗ͂Υ 68 

986 δ Ἰοησίῃ διὰ Ὀσεδατ οὗ [86 ραΐθ. --Ὗ οΓ. 

26. ὉΠΌΒΟ, ἴο 6 υπᾶοτγϑιοοά ἴτοτῃ γοσ. 22.-- 
ἄν οι τ 

Ὑννσῦς Τοΐοσβ ἴο [6 ὕνο ὉἾΠΔτα δ᾽ [86 Ῥόσοβ, 

Οομρ. οἱ γοσ. 16. Βοηρδβί. δὰ ἐμαῦ ὉΥ 
ΕΤΟΣΣ ΜΠ βἰοοά ὕνο δυί οἷα] ἀρ ραν ΜΠΙΟἢ Ρὰΐ 
ἰδ Ὀούνϑθῃ ἐδοπὶ (1).---οτ. 27 ἴο ὈθΘ υπἀεογϑίοοα 
ἤτοι νϑῦ. 23. -- ΚἸ οἴου οΑ] συ ]αῦθβ 6 ΘμΕἶτο 6Χ- 
ἐοπὶ οἵ {86 δι} }]9 ὈυΣ]άΐησ 88 ἃ βαυασο οἵ δ00 
συ ἰΐ8. 

ΙΒ. 28-37, ΤῪε Οαίεδ ᾳΓ ἰδὲ Ιππον Οὐωτί. 

Ἧτο αἰγοδὰν Κπὺὸν ὑπαὶ [πὸ ἰππὸῦρ οοῦσί 85, 
ἴθ [9 ἰῆγχοο ρδίοα οἵ {πὸ οὔἵοῦ οουτχί, 1110» 

ἴπχϑο χαῦδβ. 68 τηραδατγίηρ τοαο ἃ ἐπ ὙοΣ, 
47 ἴο [86 δου! μαῦρο, τ ΐοΝ ἰδ Τπογοίοσο δροΐίκαπ οἵ 
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βγβὶ ἴπ 7 εγ. 28. ἽΕΙ: 80 [δαὲ 1 ἰοπιπα το γ86 1 ἴῃ 
“τς 

[6 Βοιτἢ ραΐθ; ΟἾΘΙΒ ἰγϑῃδ]αΐθ: ἰμτουρῃ, εἴο. 
ΤῊΘ ρόποσαὶ δἰδίοσηθηϊ σοΐδὶ ἢ ἴΠ:6 βδῖὴηε αϊτηθῃ- 
ΒΊΟΏΒ 88 ἴῃ {110 Ουὖοῦ ψδῦββ. ---ὙἼο . 29, θοδιηρ [ἢ 6 
ὈχΕΥ Υ͂, δ] πχοδῦ ΘΕ ΓΕ Ϊυ οο]]οοἰἶνοδ..--- Ἴ ἐγ. 80 [6118 
ΟΝ ΙΩΔΩΥ͂ σα ἱ5. ἴ}9 ““ ΕἸατητηοί ἢ ̓ οἸαἰτηθα ἔχου 
[186 χαΐεβ ἰὴ ἸθηρΝ πα, Ὀδοδαθο σοτιμα δροῦΐ, ἴῃ 
Ὀγτεδαῖα, [μπ8 δἀναποίηρ ἰηἴο ἴμ6 οουχτί. Ὑπεπίγ- 
ἔνθ οὐδ δ᾽ Ἰθησ ἢ τηδῖκοβ 86 μα} οὗ [Π6 ᾿ἘΟ]Θ 
Ἰοησίι οὗ {86 μαῖθΘ. ζοἱ! δοοουἱΡ]Υ͂ ἰπο]υἀ68 ἴῃ 
[818 Ἰαϊίον : 10 ουδὲΐα οὗ ἔλθ ὕπο μαγιλοπ- ΜΝ) 8118 οὗ 
1π6 ψυδγαγοοσηβ, 12 ἴὉΣ ἔὅπνγο [το] ΜΧ18}18, δπὰ 
2 οιδὶ!β [0Γ (86 ῬοΓΟΔ "1818 ; {16 Σηἰϑϑίηρ οὐ ὲῖ 
ἔοστῃβ τηουἀΐϊηρθ. Ηοηρδῖ. ἀ068 ποῦ δἰ]ονγ ἴῃ6 
8146 ν18}}8 οἵ [89 ρόσοβ ἴο οχίεπα ὕο ὕΠ6 βρδο8 Ὀ6- 
ἴοτε 186 ἰδγτηϊμαῦπρ ΡῚ]]1αγβ, δὰ ἀοάποΐβ ΠΌτα [86 
1012. θ:Ξ 28 ουρὶίβ, {π6 δροοΐδὶ δἱὰθ ν7ὰ}]8 οὗ 
16 ἀρρυχόνος 8 ουδὶϊδ (Ὠΐοῖς οἢ 186 Ὑ80]6, 
ὙΒΙοῖ, ΒΟΎΘΥΘΙ, Δ7ῚΘ ἴο Ὀ6 τοοϊκομοα ἰηΐο [6 ὅ 
Οὐ 18 οὗ [86 δούντοϑῃ ἐῃ6 1η8, δηὰ 
ἰηῦο [6 6 ουθὶϊα οὗ [86 {Ὠτοβϑῃοϊά. 80. Κ]Ἰοίον ἢ 
ἩλΑδιρα νον --Το ὅ οπδίϊθ᾽ Ὀτοδάΐῃ, το 15 
ἱκονσίδα ἱποϊυάδα ἱπ {86 οηεγο Ὀτγεδάϊῃ οἵ 2ὅ 
οὐδ ᾽ϊ5, ρίνοβ Ηθηρβί. οοοδδίοι ἰὼ σοσηδσὶς ὑπιδῖ, 
δίῃοθ 8 Ὀυϊπτασκ οὗ ὅ ουδὶϊ6 ποι]ὰ μῶν Ὀδαπ 
Ἴ56]638, Ὁ ΤΩΔΥῪ ΒΌΡΡΟΘΟ ὑπο Ὑ78}}6 τ ἃ ἀδεῖς 
80ρδοθ ἩΣΒΐη, ἴπ0 Ὀγοδάϊῃ οὗὐ ἴπ6 ρυδγάσοοιῃβ 
ῬΓο)οο τς ᾿ὸ ΟΥ 2ὲ οὐδὶϊδ Ὀοΐοτο ἴδ6 βἰὰθ 
Ῥᾶγαροῖβ. [6 πἰδίοιηοῃξ ἴῃ γεοσ. 31 δαὶ 
ἴῃς 5846 ν181}18 ἰπ [89 Ἰοὺ ἀπ Ὀγθδατῃ τηθη- 

ἐἰοπεά, Φο!] ]θο νου ΣΝ Ὅ6Ι6 αἰτοούθα ἰονδσὰβ 

ἴμ6 οὐἵεέν σουσί, τρακοβ ἐπὶβ ἱῆηῈ ραῖθ, 11|κ6 ἴῃ 6 
ΟὔΕΟΣ ζαΐοϑ, βοϑῖὴ Ὀ8πῚ1} ἰῃ [86 ΟἸΟΣ σουχί, ἀπ, 88 

18 νος (σαν, 9) 18 Βροκθῃ οὗὨ ἱτητηθάἰαὐε]γ, πίτα 

[Π|6 ὑττο ραΐθ ὉΪ]16 8 (γ γ. 87), ἤθποα ἰοναγὰβ [86 
8116 οὗἩ [6 ῬΟΙΟΝ, δη ἐΠ08 ἱῃ ΤΈΡΟΣΒ6 ΤΟ] 10. ἴο 
186 οαΐον ρμαΐδβ, δ! ἃ ΘΟὨΒΘΑΌΘΗΠΥ 80 ἴαΐϊ [6 ΟΠ 6 
ῬοΣΘΣ δορὰ [86 οἶαῦ. ὅὃο ΚΙ οίοί ἢ, σχῆο {Βθη 
ῬΊδοοθβ [89 βίθρβ ἢδσθ Ὀοΐοτο ἴδ 6 ροόοσοῦβ. Βεΐ ΒΟ 
ὁ δ6 (Δηὰ [(6]] ἴον ᾿1}) 88} οἱ [Π6 ἱπῆὴοῦ ψαΐοθβ, 
ὉΠδῇ 186 ““βοοοηα ὑπγοβηοϊα ἸδῪ Ὀεΐνθοη [116 5ῸΓ- 
Του ἀΐης γ18118 οὗ [9 ἱπῆοσ οουτί, ἀπὰ 86 δαΐθ- 
εἰτυοίυγα αχίοπάοὰ ἔδθηοθ πο ἴὴ6 οὐδοῦ οουτχί,᾽ 
δηὰ γαῖ τηαϊηἰαὶη [πα 1.6 μαῖα οὗ [Π6 ἱΠΘΓΡ οουσί 
1Δ}7 ““Ὑἰ} 118 8016 Ἰδησῦ " Ὑἱἶ [16 Οὐοῦ 
οουτε ἢ Ἐοοκοησὰ ἔγοσῃ ἴδθ ““ ϑεοοομ ἐμ το} 014 " 
ἰμαΐῖ ὁδῃηποῖ 0 βαίά ; [8:6 ῬΟΓΟᾺ ΟΠΙΥ͂ τ ἢ [Π6 μαΐθ 
ῬῚ]Ατθ 88 ὑποτθ. Ηθηρβδί., οὐ ἴδθ οἵἶποῦ Πδηᾶ, 
Ταλκ 8 ἴΠ6 ἰογι πα πρ Ῥοΐϊπΐ ὕονγαγὰβ [06 ΠΏΘΓ 
οουγῦ ὃ6 [86 Ρ11]]ὰτβ ΣῈ ΓΒ ΕΙ͂Ρ δούποοῃ 
νι ὐϊοἢ οὴθ ποὴΐ ἔουί ἰηΐο [ἢ6 ἰπηοῦ οουγὶ; δηὰ 
1:6 ΠΟΙ ΘὨοοΙθῃΐ οὗἩ 186 χα ΔΥ ΜΓ Β1ΟΙ τοδοη θὰ 
ατί μοϑὺ ἱπΐο 6 ουὔοσ οουχὺ 6 Τηδῖτοβ ἴο Ὀ6 {86 

δἰαίτ. --- ἸΟψῸ (Ειτζιο: βίηρυϊαν; ΚΕΙΙ, : ΡΙΌταὶ οἵ 

ΠΡμΌ, “ Αβοθμξ᾽" ἱπβίοαᾶ οὗ γὴν ἱῃ τοῦ. 26, ἐδ 

“4 Ἀϑοδῃαϊηρ βίορβ ΜΒ ΟὮ ΤΌστη [86 δίαϊτ᾿᾽ (Ε!ΤΖΙΟ). 
Οὐ ἴδ6 βίθρβ Ὀεΐηρ οἱρῦ, ἃ ΠΌΤΩΕΣ ΘΙ Βον ΒΘ ΓΘ 
στους ἱπιροτί, Ποηρϑῦ. βαγδ: “1ἴ 16 ἤθτθ ἴο Ὀ6 

τάρα ΤΩΘΓΟΙΥ 85 80 δάνβῃοθ Οἢ ἴδπ6 ΠΌΠΟΙ αἱ 
ἴδο οαΐοσ οουτί, ἃ Ὠἰπί δ΄ {6 βυροσίοσ αἀἱρηὶ οἵ 
18:6 ἱπηδῦ οουχὶ, τ ΐοῖ, Ὑἱ ἢ ἐα αἰαὶ οὗἨ Ὀυζηΐ- 
οἰοτνίηρ, τἵβοβ 8}}}} ἷσθοῦ ἀρονο ἔπο οὔΐοῦ σουχί 
ἴπδῃ [818 4068 δῦονε [Π 6 Ργοίδηθ αχίοστίοσ." [Κ11ΕΕ.: 
“ΕἸσῺΣ ἰ8 [Ὡ9 ΠΌΤΩΡΟΣ οὗ [ἢ ΠΟῪ Ὀορὶ 8 
80 ἴδ6 εἰστιδίατο οὗ [πΠ6 ΝῊ Οονεπδηΐ, πὰ οὗ [86 
φῈ8 πνουϊδείημαα ἷθι ΘΏΘΣΑΙ ; [060 ΜὮΟ δϑοθπὰ ἴο 
[ἰδ ῥυοδίδ᾽ οουσὲ Μ|ι7':}} Ὀ0 8 ΠΟῪ χίοδι! Υ γος, 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ὙΒ6ὴ αοα 88 ε5β 8164 ἃ πον Ὀερίπηΐης. ΤῈ 
ὨΌΌΟΡ οἷρσϊ ἀοο5 ποῖ ΟΟΟΌΓΡ ἴῃ Φοἢ π᾿ νἹβίοι οἱ 
6 Νονν Φογυβαίθσα, Ὀθοδῦδο [Π9 ὨΘῪῊ ὈΘΙ Πυην ἰ5 
Δἰτοδὰν ρίνοῃ." 

γεσ. 82. ΤῊΘ ἴῆηοῦ οαδὶ μαΐο.--- Ὑ. 83. 88 νοῦ, 
29. --- εν. 84. Οὐτρ. φώσ. 8]. --- 7ος. 86. ΤᾺῈς 
πὴ} Ὁ που ραῖο.---Ἄον, 86. ΜοΙο δὐυτγενυϊαίθά 

(μὴ γοσ. 83.---Ἴ εν. 87. δ) ῇ ἱποίεδ οἵ ϑονς 
ἷπ τὰν, 84. “Τὸ {{18᾽ (ἴδ ποτίῃ ραίΐδ), βαγ5 
Ηοηρϑῖ., “186 Ρτορμοῖ 18 ὑγουρΐ Ἰδϑῖ, Ὀθοδῦϑε ἴο 
ἰδ δ'ομθ (7) νεϊονετα λι6 ποίοποσίν ὑμίηρβ οὗ [16 
ἱῆηοῦ οουγί, ἴο Ὀ6 ἀοϑοσὶ θὰ ἴῃ [86 [ΟΠ] ον ἱπς δεὸ- 
(ἴοιι,---ἰῃ8 ἈΥΤΘΏ βοΙηΘηἿδβ 0 [Π6 ΒΙδρ νοῦ οἱ [80 
γἱοἰϊσαβ, δηὰ ἐδ9 Ῥσορδσαου οὗ [πεῖν Π6ΒὮ}." 

γέεσα. 838-47. 7ΤῪε 7 πεν Οουνέ ἕῃ γεδρεοί οΓ οετίαὶϊπ 
«Ανταηρεπηεηίϑ Γ0Υ ἐδ6 Τεηιρίες δεγυΐςξε. 

ΤῊΘ ἴθρ]6 δηὰ 1ΐ βούνίοθ '8 [89 ὑπ θπ)Ὲ οὗ 
ἴμεβα οἱοδβίηρ ομδρίθιβ οὔ ΟἿΣ Ῥγορῃεῖ. Ηδποθ 
ἷδ 18 ΘΑΒΥ͂ ἴο ὑπαογοίδηἃ ἰμαῖ ᾿ηδὺ [ῸὉ]]οὸπ8 οἵ 
ἴῃς ἀοδοσρθύίοη οὗ [ἢ6 ἱπῆογ οοιγί, 1 ἢ [δ5 
ΕΠ οτῖο Ὀδοπ οοοσυρίοά πὶϊι [86 οομβι ἀδγαῦοη οὗ 
86 ὕγο9 ψζαΐεβ, ΤΩ ΟΤΟΪΥ ο8η δ6 σίνθ ἷἱπ ΟΥΕΕΥ͂ 
οοπηῃοοίϊΐου. [ἘΑΙΕΒΑΙΕΝ: “ΕΥΟΓΥ Εἰ ηρ σοπηοοϊοὰ 
Θύθῃ ὙΠῸ ἴμ6 ΚΙ] ηρ ἀμ ῥχγορασίηρ οὗ νἱοῖπιβ 
Ιηδῦ ΠΟΥ Ὀ6 Τορυϊείδα ὈΥ ἰὴ6 ποτὰ οἵ Θοά. 
Ἐνοῃ ἐλόγα, 411 ἰβ ἴο ἤδῦθ δὴ ἱτῶργοθθ οὗ 5βϑδογοᾶ- 
688, ΒΌΘΙ 45 68 ποῖ ἈΣΕΒοσΐο ἐὐτα [ουπά, ἴῃ 
σΟὨδοαῦοποο οὗ [89 Βίρῃον οἱεναίΐοπ ἴο πηῖςμ 
πὸ αἰνίηθ Κίηράδοϊα νϑ ἴο αἰξαδίη." -- Ὗ. Ε.] 
-- Τὰς ορθηΐηρ οἵ 86 δῆηθχο, ἐμ6 δἰ ἀ6- Ομ τ ΟΣ 

(γεν. 17), 18 ὈΡΝΣ, ὑδαῖ 18, Ὀοδιὰθ ὅπ ὑπὸ 

ῬΙΠΔτΒ οὗ [80 οουτσ. ἨἩδηρβίοηοΣς ᾿ἰτοϊῖα ἴδ 
ΡΙυγΑ] ὈΠῸΣ (ΞΞ ““δἱ [δ μαῦοβ "᾽), 88 ἃ βϑῃοτῖο 

ἀεὶ ρπαίίοη ἱῃ αἰδιἑποϊίοη ἔγοσα ἔπ ῬΑ ΓΒ ἴῃ [86 
ἱπίθτϊοσ, ἴο 086 που ραῖθ.0. ΒοιομοΣ ᾿Πκονῖδο 
ΒΌΡΡΟΘΕΒ ὑπὸ οὗ βοὴ 66}}]8 δ ἴθ δηΐσζδαιοο ἰὸ 
δηὰ ὕνο δὖ (86 οχὶξ ἔτοτα [18 ραϊδ- βιγι οἴαΓο, 8]}} 
οὗ [θὰ οἱ {ἢ} 849 τγ8}]5 1060 Ὀγ ἴΠ6 [ἈΤεβ ἢ ]ἀ8. 
ΚοΙ] βηάβ πὶ τοᾶβου μαΐ ὩΣ πα ϊςαῖοβ ἃ 

6611] τι ἃ ἄοοῦ ἴο δδοῖβ οὗ ἴῃ 6 ῆχοα ἹπΤΟΣΙΟΣ 
βεΐοβ, ἃ σ᾽ ον δυρροτίδά ὈΥ ἴμε ἱπίεπάθα τιϑὸ: 
ἴποχ 58:41} [6 ψδεῖ ἐπ Ὀπτηι-οἴὔἶοτίπρ (ὁ [1 
ΒοΙοησίης ἴο ἴδ ργίϑδίβ᾽ οουσ). ἘΠῚ ν, ΗΙΡ 

ἔἤτοτα ΠῚ, ἴο ““Ἰπγυβὶ οὐαί," ὕο ““οαϑὶ ἀνγαυ, " [86 

ΑἸΓὮ, ἤδησο: ἕο τσ, ““ΤῊὩς ΟἹὰ Τορίδιαοηξ δπὰ 
[6 Ταϊιηιὰ χοσορτιῖβϑο ΟἿΪΥ ἴπ6 ᾿δβΐηρ οὗ ἴΠ6 
Θηἴταῖ]9 δηὰ [86 1ορ8 οὗ [Π6 νἱοῦτδ ἴογ ἴμ6 Ὀυτηῖ- 
ΠΠΌΠΙΕ ([δυ. ὦ ὃ; 2 Οἔγου. ἰν. 6) (Κει1). 
ΤῊ ΐ8, βουνοῦ, ἀοοβ ποὺ Ὠἰηᾶδοῦ τ18 ἔτοτα ἰδ ἰκεῖη 

ΠΟΙΌΣ μετα ἴῃ 1ΐϊ ομαγδοῖοσ οἵ [Γυ]πο88, Ὑπϊοῖ 

ΤΩΔΚΚ65 ᾿ξ η6 τέ ἰπ ἴΠ6 Ἰἰδὶ οἵ οΥ̓ΟΥΙ ἷῃ σον. 
89, ποῖ 80 ἸῃὉΘἢ οοἣε ἴον ἴἰῃ6 Ὀ]ΟΟΑΥ͂ 
οἴου 'ῃ σοπογαὶ, 88 (Ἰὑ το νὸν. 48, ἩΣΡΙ πιοτο 

Θχίθτ 4110) Ὀτϊηρίηρ ἴο νίαν [86 ἰάεα οὗ οδετίτιν 
ἤτοιῃ ΐβ ἱῃτηοβῦ δῃηᾶ σηοδὺ Γπ πἀδιηθηΐδ] σομος 
ἰΐοῃ. ΟἿ 661} δ ἐδοὶ ψαὺθ 18 βυ Ποϊοπὶ ἔοσ τπ6 
ὌΤΡΟοΒο (ἰ 18 {Π6 1651 δἰαξο ἴου ὑμ6 υἱοϊλπν᾽ 5 Βοβδὴὰ 

οίαιο ἰδ ἰ5 Ἰαϊὰ οπ (ὴθ δ[1817); πὶ {παῖ Πότε 18 
δ ἢ ἃ 66}} δ᾽ ϑδοῖ ραΐθ ἰβ ουϊάδηΐς ἔγοτα ἐδ 168 

ἃ] 0861, σ πῖοὶ ΚΊΜΕΡ. (στὸ Ρ]δοθβ ἴῃ 6 οὐκέτι ἃ 
66}18 ἴῃ Ῥδίσβ, ὁΠ6 ΟἹ ΘΔ Οἢ δας οὗ θδοὶ ραῖθ βοτςε 
ἐμ8 ΟΧΡγθδβαβ: ““ΤῊΘ β᾽αυίηρ ἰοοὶς ἢ δὲ Ὧν 
Καῖο Ὀδϑ146 (86 Ῥοσοῖ, δῃα μῸ ἰοηβονῦ δῇ μπ6 δἱὲθ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 89-.43. 49] 

οἵ ἴμο αἸΐασ οἵ Ὀυπγηϊ- οἴου ρ, 88 Ἰαϊά ἐόν ἴῃ [Π6 
ἰδτπ (ἴον. ἢ. 11); ἴῃ Ὁ16 ἠόν ἴθ }1]6 ἴῃ ΒΟΥ ᾽ο6 
Ψ}|1 ὍΘ 80 ΤῊ ΟὮ ΙΠΟΓΟ ΕΠ απ Ζϑδίουβ, δια {τὸ- 
ᾳυρηΐ ; {ΠῚ ΠΟΥ 8181} ῥσϊηδδ δηὰ Ῥβορὶὸ ον ἴο 
ὈτῺςΣ ΠΕΣ οΠἴεσίηρθ; ΠΟΥ Ψ1]1 8]6 00. δηὰ (88 
ποτ 85}4}} πὸ ὉὈ6 οἰεδῃ ΟΠΈΤΙ 98) 58.1}} ΤροτΘ 
ὙΒΒῊ ὈΘΙΌΓΟ 8}} [Π6 μαῖΐο5.᾽" Ἡδηρυϊθηυεγῷ, οα 16 
οἴδοῦ με), 1πδὶδῖα ἀροὴ [86 αἰδοίου ἴῃ [μ6Υ, 1. 
11: ““πογί ψαγα,"--- Ῥαβδίηρ ΟΥ̓ΣΡ ἴο [ἢ 6 5] γίηβ, 
γεν. 89 ΞΡεβΚβ, δοοοτάΐϊηρ ἴο ΗΈΝΟΣΤ., οἵ [09 
ΒΟ μαῖθ (νο18. 85, 40, 44) δἴοῃο; θα Ἵ92 

ΣΩΔΥ͂ ΟΟΙΏΡΓΕ απ οΟ]] οὔ νΙΥ ὩΣ οὗἨ 186 ΕΑ 

ἔοττπεσ ΥΈγθα, ΟΥ (60Π10Ρ. ΟἹ 6. 40) ΧΏΔΥ Τηθδῃ ἃ 
ἀεβηϊῦθ καῖ δ νι λον ναὶ 110148 χοοά οἵ 41} ὑ89 
ζαῖϊεβ 18 ἴο θῈ δχϑιαρ  ἢαιὶ.---ΤῊθ ἰουτ 8108, ἔτγο 
δὰ ἴνο ορροβὶΐδ οὔ ορροβὶϊθ βίάδεβ, δῖὸ ἰῃ [86 
ῬΌχΟῖ, δα [86 66}}58 [Ὁ τιαϑῃϊηρ Ὀρδίάθ ἴῃ6 σεῖο 
Ῥέ]]αγβ αῦὸ θα α]ϑο. δ), “ἴο 81δν,᾿ ἷ8 δἰ ΠΟΥ 

ἴο Ὀ6 ἰβκβϑὴ ἴῃ ἃ ὙϊάθΓ βθη86, δοιρυθῃθηαΐηρ [86 
ὙΓ00]6 ῬΓερατγαϊίοη οἵ ὑπὸ 68} ἴῸγ 086 Βοῦιῆοο, 

Ἰεα πτν 186 ἰαγίης (οορ. γοῦ. 48) οἵ [86 
Ῥίοοοβ οὗ ἤρϑῃ. ὁπ ἴδ ἴ80]68, Ὑ ΟΣ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 

που]ὰ Ὀ6 δ γβηροῖὶΥ οχργοθβθὰ ὈΥῪ Ὁποῦ, ΟΥ̓ 

Ὁποῦ ΟὨΪΥ͂ δἰ ΔΡΙΥ ἱπάϊοαῖοθβ ὑμαὶ [86 βἰανίηρ οὗ 

1Π6 νἱοξίτπη ἴοοῖκ ρἷδοο σὶϊῃουΐ, ἰῃ 186 ἀϊτοοίίοῃ 
τονσαγὰβ [686 8068, ἰπ χοϊδιϊοη ἴο {Π6}}.---ἰπ 
[06 οηυπμηοσαοη οὗ δα οβδσίηρϑ [ἢ 6 ἜΣΡΜΙΟΙΤ 
ΒΒΟΓΙἤο68 τὸ [ΠΥ τ ργοβοηΐοα, πα  Υ, ΟΥ̓ [ἢ 6 
δ᾽ ἢ-οἴεγί πρ' δηὰ {πὸ ὕγεβρβ888- θην, ---α Πἰπὶ [ῸΓ 
ἴῃς πἀπάἀογβίδπαϊηρ οἵὗἨ ἘΖεοκίθ} 8 θα ρ]θ, ἴογ ἴΠ6 
ἰάφα οὗ [86 ἜχρίδτουυΥ βου ῆοθ ὮΔβ 1 Υἱ ον [ἢ 6 
γεϑίοσζα [ἴοι οὗ [{1|6 βίαϊε οἵ ζτᾶςθ, οὐ τοοθρίζοῃ ἰηΐο 
(πὶ βἰαῖθο. ΑἸΓΒουρσῃ ὑπὸ Ὀατγηΐ-οεσὶπηρ ϑἴδη 8 
ἢγϑῖ, 828 εἰς πουΐο ἰὉ ἢδ88 Ὀδοη ἰγοαιϊθα οὗ 88 ἐπϑέαῦ' 
οτηπέμτα, δαιὶ ἤθποα ἴπα τοϊαϊίοη ἴῃ 9 βἴδῖθ οὗ 
δτθοθ πιιιδὺ ΘΟΤΠ6 ὈΤΙ ΠΟΙ ΡΑΙΪΥ ἰῃἴο σοπδίἀθταίίοι, 
γεῖ γὸ ἃτὰ ποῦ ἴο ἱπηαρσίπο 8 ΔΌΘΟΙ ἴα ΡΟΣ οὗ 
186 ῬΘΟΡΪΘ6 ἴτῸΠπὶ 5 πὶ ἴδ 6 [{ΠἸηὴ6 οὗ {818 θ᾽} Ϊ6. --- 
γεν. 40 βαἀἦβ ἔνο ραῖτβ οἵ ἰ80]68 ὕο [8686 ἱπὴ6Γ 
ἰδ0|ε5β.. ΤῈ ἢτεῖ Ῥαΐὶγ, 88 ΠΟΥ ἈΓῸ βαϊὰ ἴο Ὀὲ 
Ῥἰ δορὰ δὲ 1ὴ9 βὲάθ, 1ῃ ὁοπίταβ᾽ ἴο [88 Ῥοτοῖ, 80 ἰῃ 
οοῃΐγασί ἴο {Π6 1 ΟΤΙΟΥ οὗ [68 ψαῖϊο-5ἰππιοϊυτα [68 
ΤῸ ἀοβου θοα 845 Ἡἱ ποῦ - μπ Ε 118 15 80 τὴῦς 
186 ΤΏΟΓΕ ἜΧΡΓοβϑῖνθ, 85 Τοίογεηοθ 18 ἴο ὍΘ πιδὰθ 

πππιοαϊαἴο! Υ ἰο δὲπι ἰμδὲ βοϑίῃ ἂρ (πὐνῦ, 

ῬατίεὶρΡ.). Τὰς ἤρτγαςνο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ: ἤΠΞΠΟΝ, 

ποῦ ΚΊεἰοι ἢ ΠΟΓΘ ἀπά ἴῃ στοῦ, 18 ὑτθββοβ [(ὯΓ 
ἴ00 τ ΠΟἢ Δ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΥΙΪγ, εἰοηδηἀδ θυ 88 
ΒΌΘΝ ἃ ΟΙΟΒΕΡ δηὰ ῥγορεῦ ἀεςδηϊίίοη, 848 ἴθ ΓῈ 
ἸΏΠΟ (ΚΕΙΙ,: “ ουϊδίάθα᾽"). Βιυῖ [26 ΡὮΓΑΒΘ: 

“ΐτπ ἰδαὲ φοοίῃ ὕ},᾿ οἸοαΥΥ Βῆοντβ ἐππαῇ [86 5ἴθ 08 

(πνο). Δηὰ, βἴποθ {Π6Ὺ 116 Ὀοίοτα, τὶ ὑμοτὶ 

Ὑῦ ΠΕΡ (οταρ. γδγ. 11), ὅτ [9 6 ὑπάθστ- 

δἰοοὰ 48 ὈΕ]οησίηρ ἰο [88 Ῥότοι; δῃὰ ΠΩΣ Π 

(1Ππ5 οοττοοῖ]Υ 611) οἸΘΑΥΙΥ ὀχρ]δίηβ [86 ΩΞ ἴο 

Ὅ6 ἴὰς6 ποτ 5:46 οὗ {6 χζαῖθ ; στ μθησα ΕΚ] ϊοίου ἢ 
ἴῃ [ογ8 ἔμβαῦ ΡΠ ἴπ απθοδίίοῃ 8, ἡδὺ 88. ἱπ [86 

86 οἵ {Π6 οινογ μαΐεβ, [Π6 δαί ψαΐθ. [ΚΕ]: οί, 
85 ΟἾΠΘΙΒ 4180, ὑγδηβιαΐθβ.: “ἴὸσ ἶσα ἐπαὺ σοθίῃ 
ΠΡ Ὁ ἐμ μαίθ-οροηΐηρ ἰοιναγὰβ ἴπ6 ποσί." 
Βρκοσε : “10 ἴδθ9 ἀοογ οὗἨ ἴλ6 πογίμ ψμαῦβ.᾽ 

ΗττΖιῷ: πογίμυναγιὶ, τΠπᾶῦ ἷπ, ἴὸ ἴ6 γἰσῦ πδηὰ. 

ΒοιύομοΣ ἰακοθ ΠΡΟ ἴο πηθι: “ αὖ [86 5.6ἱγ."Ἐ- 

Το ὕνο οὐμοσ ἴ8Ὁ]65 (} οοηβιτηδίοη οὗ δ6 
οχροβίτίου αἰνθὴ) 610 δὖ ἴμθ “" [Ὁ] ΟΜ Ὡς τ᾿ 
("οὔ ογ᾽᾽) 846, ΓΤ, ὙΠ] Οἢ. ἀεδὶριδίοη [ΟΥΠῚΒ 

ἃ ὈτΙοἵ οοηίγαδὶ ἴο δε ΓΟ ΘΧΙ, 88 ἴῃ ἴκ6 πλδηηθῦ 

'ὌΘΝΟ ρὴς ϑοταρτίβεβ ἐπ Ὀυίοῖ [μ6 τεβὲ {παῖ μὰβ 
τὰς ΠΣ 

ΒΘ βαϊά. --- τ. 41. Α βδυτητηΐης Ρ ἴο ἴδμο παηι- 
Ὅ6Γ οἰρῃϊ οὗ 6 τΔ 068 ἀοϑίσηαῦθα 85 ψὶ(ϊη ἀηιὶ 
ΜἸουῦ 1 γοῖβ. 89 δπὰ 40: Ὀδϑοϑβο (86 Ἰαΐϊοῦ 

[ΟἿΓ ἃγα [δ Ὁ168 βεῖ δρϑιΐ ἴοσ 8] υϊην, ὈΠῸΝ ΤΏΑΥ 

ὈῈ τοηάογοά : “"οὰ," ΟΓ: “δ [δδιη." Υεσ. 42 
ΒΠΟΝΒ ὑμαῦ [ἢ διιτηπιὶπρ ἘΡ 111} 80} ἐπ ϊοδίϊοιι 
οἵ ψῆδί 18 αἰδιίληοιλνο ἴῃ ἴΠ6 ὕννο ἰδῦῦυ μαῖγϑ 18 
ΙΩΔ616 Ὀδοδιδθ ἴθοσθ 8 51}}} ἃ ἰϊγὰ βοῖ οὗ ἰοΌΓ 
8 0168 ἴο Ὀ6 πηϑθῃτἰοηθὰ. [μὰ δοοογάδιοθ ψλῦ [86 
[οσοβοῖη, ὁπ6 Ῥγο ]α οχρϑοῦ μοῦ ἴοο ἃ ἄχίμφ οὗ 

ῬΉΘΙΟ {ΠΟΥ͂ βίοοά ; Βθπ66 ΠΟΙ οδῃ Παγὰ]Υ ταθϑῃ : 

“υχη -οἴοσίη ," ΟΝ ἰδ ΘΡΟΪΚ ἢ οὗ δὖ {Π 6]066, 
δηὰ σρδἢ ΙΏΟΓΘ ΘΟΙΏΡΪΘΙΕΙΪΥ. --- ΤΏ ΟΥ τὸ βίοῃθ 
[4018 (Π}), ἴμὸ “ϑαϊπρ " οἵἠἨ ἁ [86 5[0}68), 

ἕοττηϑὰ οἵ ϑαῦδτο Ὀ]οοΪςβ, 85. ἅτ 8180 {πὸ βίαὶϊνγ 
βῖθρθβ. Ηθησδα μο8θ ργονὶ ουΒ)Υ τηθμτοηθιὶ ἡ 6 ΓΘ 
ἀουθέϊεβα οὗ ψόοοῦ, Ῥδγυλο αὙ]Ὺ (86 βουοπὰ θοῖ, 
πεαπιθὰ 88 Βρθοί}Ὺ Δρροϊηῦθι [ῸΓ δἰαγίην, ψ Ή1]α 
[18 ἐἱτὰ 8ϑοῖ δα ἴο βιιρρογῖ ἈδΘΑΥΥ 1ΠΒ ΓΙ ἢ ἴ8. 
Εἴμπα]ϊγ, ἰὴ δαάϊοηῃ ΑΝ 1 ῬΆΓΑ]1]91 ἴο ἴπ8 Ὀαχαῃί. 
ΟΣ, δομηθ8 ὑπο βίῃ οὔἶδοτίηρ, τὶς ἰη- 
οἰιάθθ [μ6 δἷῃ - οἴϊογϊ , ὕγοβθρϑβϑϑ - οἴοσίησ, δηιὶ 
188} -οἴἴεσίης. [ΗΈΝΟ5Τ.: “ἼΏΘΓΘ ἀγὸ ἵνεϊνα 
14 Ὁ]68. ἴῃ 41}, δοσογτάϊΐηρ ἴο [86 παμηῦεῦ οὗ [ἢ9 
{τ ῦε8 οἵ [8:86], ΕΖτα γὶ. 17, υἱ]}. 85. Ἐ-- Ψ ἐν. 48. 
ὈΥΠΘΦ ταυβὺ Ὀ6 δοπλοϊἰησ ἀδἤηϊϊο, βοτηϑυιΐησ 

Μ06}1 Κπόνῃ, δηὰ αἱ ἴ86 5816 {1π|6 (τ {π6 ἀ4}) 
ἀου! Ὁ] ον Ὀϊοσθ. (Ἃοβθῃ. [85 κίνϑῃ ὡρ [Π6 τηθλῃ- 
ἴῃ : δἑαδμῖία, “" αἰ]. -8[4}}5,᾽ Βο]ὰ Ὀγ Παυρΐ, οἡ ΡΒ. 
ἰχυι}. 14 [18], ἴον 1πὰΐ οὗἁὨ ““ Βἴδ Κ68᾽ ΟΥ ““βίβμ]68 " 
βιαπαϊηρ οαδ οἡ [π|6 νγυὰ}} ἀπμὰ Ὀϊδιγοαίρα, ἴο νοι 
ΠΥ Ὀουπαὰ ἴΠπ6 Ὀθαβι8 ανοιΐ ἴο 6 8]141π. Μείοσ, 
σαὶη, ἯΠΕῸ χεὐοοῖβ ὕι6 ἰάθα οὗ ἃ Γι μἀδτηθπίαὶ 
Βιρη Ποδ οι : ““ἴο οἷδοθ," δοοορίβ ἴπ6 τηθδηΐησ : 
“ἐ1ο ταν ἱοροίμοῦ,᾿ ἴο βδραγαΐθ, ἴο σπδϊζα [αϑὺ 88 
ΒΌΘΝ, δηὰ ΠΑ ΡΊΠ68: “ΘΠ ]ἸΟΒΌΓΟΒ οὗ Ἡ]ΟΚΟΣ- ΤΟΥ 
ἴον τὲ οαὐ]ο, οὗ ἴνο τονβ8, Ὀούν θη ψ 816} ἐδ6 
μογάβιιδη τἰθοὰ ἴο τοοῖ." Βυῖ ψῇὰΐ Ραγροβθο ἀο 
{π686 βεῖνθ Πμοῖοῖ ΒΕΠῚ Τμογθίοσα : “ ἀοθ]θ9 
ϑίαρίοβ,"᾿ ὁ ΙΘἢ [16 πἰαυ  ογθα 8 Π1Ππ|8}5 ἡγοτὸ 
Βιυηρ [ῸΥ δἰ πη. ΤῊΘ δγίϊ6]6. ΤΩΔΥ͂ «ἰδιοθ [Π9 
κὶπὰ (οὗ 5ἴ8}01].). (ΟΥμετβ: “αἀτἰπκίης του], " 
ΟΓ: οοηάυϊ!δβ ἴοῦ σΟΏΥΘΥΪΠΩ ΨΥ ἰμ6 Πὼϊα8.) 
Βαΐ μον ἀοθ8 "33 δϑγιηοηζε ἢ [Ὁ ΟὨΪΥ ΓΘπλαὶἢ 3 

ἴο τᾶ κα ἰδ ἃ 3110 οὗἨ [6 Ρθὴ [Ὁ 323, 88 {με ν.8]}} 

8 οδ] δὰ ἴπ ΥῸΓ. 5, ΟΥὁἩὁ 8 δοῦυχονιδιΐοη, οὐ, [ἰκὸ 
Καὶ, ἴο τη κ οὗ ΠῺΣ (“ουβα ᾿᾿ Ξξ Ὀυϊάϊηρᾳ). 

53 ἰΒ ρατιοἱρ. Ηρ. ἔτουα 13. 16 ἀθβευῖρ- 

ἐἴοη : τουμὰ δηᾶ τουμπᾷ, ᾿νου], ΠἸΟΓΘΟΥ͂ΘΤ, ΔΏΒΤΘΥ 
Ψ6]1] ἴοσ ἰῃ8 ν}} οἵ ἴπ6 ἱπηογ σοιτγῖ, Ὑδίσῃ 80τ- 
τοπμάοα [86 ἴδιρ]6 δαϊῆσθ οὐ ἔμτθα 51.168; πηὰ 
[6 Βδουί οϊαὶ νἱοῦπλ8 τηδὺ γγ 611 Ὅ6 σομοοίνεα οὗ 
88 Ὀουμά ἴο {118 ψ8}}1. [Κει.,: “Οὐ [(ἢ8 ἴῃ γθο 
ουΐοίκίεβ οὗ 86 Ῥοσοῖ Ὀαϊ]ἀϊπηρ.""} ΚΚΊ οίοῦ!ι (ἀπὲ 
80 Ηδηρδίθη ΕΓ) Ὁῃάοιϑίαπαβ ταΐϊβοα ἰϑάςθϑ 



892 ἘΖΈΚΤΕΙ,. 

(δογάογ οποϊοβυγθϑ), νὴ ἢ ἈΠ ΙΟἢ [ῃ6 ἴΔ0]68 [Ὁ ἰΐοῃ οἵ ἴῃ6 Β΄ ΟΥΒ δηἃ τη βίοἰδηὴ5 Ὁπάττ ]γανϊά 
Ἰαγίηρς [116 Βδογὶ οι) ἤεβ οἢ “ΓΘ βυγγουπηαθα αὖ βίοο ἴῃ οοηποίθοηῃ 10} [6 δάναησο π]ιςῆ, 
16 οὐψα τουπὶ αὐουΐ, 80 ὑπαὶ ἴπθ ἢθβὴ ἸΔΥ̓͂ Ὁποῦ Ὠἶπι, {Π6 Ρϑομρ]ο οὗ αοἀ ᾿Παά πιαιἰ6. Αεοον- 
ΒΘΟΊΓΟΙΥ Ὀοΐνοοη ἴπ6 Ἰοάσεοβ 48 Ὀδΐνγεθ Όγ 168, ἱῃ ἴο 8. Ἰχχχυΐ., ἤθη (Π6 διΐαγο οὗ βαϊνβίϊοη 
δπὰ ἀϊὰ ποῖ [8]] οἵ ; ὕπὸ Ἰεάρσοβ γοῦθ ορροβὶΐε οὔθ | ἢδ88 σΟΙη6, ὑΠ6 Β᾽ ΠΡῸΓΒ Μ10}} {ῃ6 ἀδΏσογε 
ΔΗΟΙΠΕΓ ἴῃ Ῥαΐγβ, ἤθηςθ ἴπ6 ἀυλὶ, 4 Βα γοδα [ἢ 
δῖρῃ. Βυΐ ἀνθ Μ1ΠῚ 800} δα ἰηϊεγργούαιίοι, πὰ {8 
ΓΞΞ 8{1}} 4865 4 ΟΠ ΘΙ], ἴοτ δοςογάϊησ ἴο 

1Π18,. “1 1η6 Βοι80᾽ τημβῖ Ὀ6 ἴθ 6}} 48 ΞΞΞ ἴῃ [Π6 

ἰπίογίου οὗ [6 Ῥογοὶὶ (οὐδε. γοῦ. 39), δῃὰ ἱἐμπὰΐ 

ἰη ἀἰδεϊποςίοιυ ἴτοτὰ [6 8 Ὁ]68 ἰἱῃ νεσβ. 40 δηὰ 42, 
ΟΥ, 85 δίγοδαὺ 220 2.20 οὗ {πὸ Δ 0]65 (““ τοιμὰ 

δου [06 ἰΔ 016 ἴορβ," ΚΙ 1ΒΕ.), Ὀ6 ἵδκθῃ 88 ἃ 
βρυτγαῖίνα οχργεβδίο ἴοῦ ““ἱτ1 ὙΠ 8065 
(ον ἀοο8 τυυῃᾶ πὰ τουπᾶὰ ΠαΙΙηοηἶζε τἱτῃ 
{π|58 ἢ), δὰ {Ππι8 οὐ Ὁ {Π6 ῬογΟῚ ΟΥ ἃ 080]6 τηιῖ 
ὍΘ ἴθ κοι 86 8 Βο8061 ΟἾΪΥ [86 ἰγδηβὶ ἤθη ἴο {Π9 
ἰαϑὲ αἰαιιβο σου]ὰ 6 Θαδύ, δῃὰ (μΐ8 ἀου Ὀ11688 ἤδ8 
ξἴνϑη οσοσεβίοῃ ἴο (815 ἰηϊογργοίδίίοι ; Ὀυϊ, οα [9 
οἴμοῦ πδηῃᾶ, [6 ΠΟῪ ο]οιηεηΐ νου ὑ6 νϑηϊης 
ΒΙΟἢ ἴΠ6 ἀΟΌ]6 δίαρίθα χίνε ἴπ 18 80 ὀχδαεῖΐ 
τοργοβοηδιίοη. ΤῊΘ 6] ρεἷ8: Απὰ ὁ. ἴπ ὑδ Ὁ], 
εἴω,, 8ἰαϊοβ. ἴ86 μὰ ἴον τ ΠΙο ἢ ἴ.6 ΤΔΌ]08 ἴῃ 
νον. 839 να ᾿ηϊοηᾶσα, ἴῃ ἀϊδιϊποῦζοη τοῖν ὑπαὶ οὗ 
{86 ἴ8 068 1) ν γα. 40 κπὰ 42. 61] τηδῖκοβ [ἢ βἰδϊε- 
᾿ιηθηΐ ΓΟΐοσ ἴο 411 [Π6 18 0]68 ἐπ γοσβ. 899--42.,---ἸΩἽ Π 

(““ΔΡΡυοβοπίη," ““ Ῥγδβθηϊτην ᾽}, {| 3ὸ “ οδεγίηρ," 
ἴτομι οὔτ, ἰΒ [π6 πιοδῖ ζϑῃογαὶ δη ἃ ΘΟ ρΓΘΒΘη- 
56 πϑδῖὴθ [ὉΣ οἤοσίημθ. Μαγὶκ υἱΐ. 1] : βφρβαν ὁ 
ἰσει ϑωρον. ἩἩΘΏρΒΙΘΏΌΟΓΩ Οὔβεγνεβ ἴῃ δαἀαϊοῃ : 
“Ἴῇῃς ΥΟΥῪ κοὶηρ ἱπΐο ἀοῖα!]β ἈΡΡΑΓΟΠΕΥ 580 
ταϊ ἴα 5μον θα ΠΟ ΟἸΘΑΥΪΥ δὶ ΒΉΔΓΡΙΥ (ἢ 6 ὕγο- 
ΡῬδοὺ ἴῃ (1 ὈΔΠ 6] ἃ [ῃς πΠοη-οχ᾽βύθηϊ 88 οχἰβίθηϊ, 
δὰ ψὰβ8 ΜΟΔ] διίοαὰ ἴο ἀτανν ΔΥΑΥ ὑῃ8 ποϊηὰ8 οὗ 
16 Ῥϑορὶθ ἔτοπι ἰἰὸ ἢχϑα Ἰοοὶς δ᾽ {πὸ βτη  τθ ἢ 
ΟἸΤΥ. 6 τηιιϑὲ ἰπάδοά αἰ να β Κοορ ἱῃ νίον {Π6 
ΟὈ]εοῖ οἵ ἴπε γγορῃοῖ, ἴο δβδεῖ ὋΡ 8π ἱῃίυγὶ πὶ 
[οἷ [Ὁ 1:86 ἱτηαρί τίου (Π), ἰὰ ΠΙΘᾺ ἰΐ 
πιὶσῦ ὀχραϊϊαϊθ 88. οι 8ἃ5 πὸ το 8] ἔθη], δηὰ 
τῆ δ 109 ἰεϊησάομῃ οὗἨ ἀοά, δοΐυ δ] ἸΑΥ ἴῃ 
γαΐη 8. 

Ηϊμοτῖο γα πανϑ ἤδὰ Δυτδηροτη 8 [ῸὉΤ βἰαυίησ 
δῃ ὦ ργοραγίης [Π6 5ϑογ βοὶαὶ νἹ ΠΤ 8 (ντβ. 88-- 48) 
ἴῃ τϑίεγθησα ἴο ἴῃ 6 πη οουτί, 1 Ὑοτ, 44 τς 
οοῖηα ἴο [6 ρογϑδοποῖΐς οὗ 6 βογνίοο. ---Ἡ.:ιποο 6 
ἢανο Ὀδο ἴῃ {Π6 Τογο χορ; δ ὑπ 6 Βα οἵ ἴῃ 6 βογοὴ 
οὔ [06 ἵπηοῦ ραῖθ, ἤθῆσα ῬΓΙΓΟΒΕΣΙΥ ἴῃ ἴδε ΟΡ 
σουτί, δῃ ΟἹἸΥ ἴῃ τοὶ αἰΐοῃ (0 Τῇ 6 ἸΏΠΟΡ σουγί, {116 
ὨΊΟΤΟ ἀχϑοῖ ἀδβοσὶρίίϊοη οἵ: ουἰκίαθ αὖ {89 ἱΠΏΘΓ 
δϑῖο, Ὀγ: ἱπ ἐδ ἱπῆὴοσ οουχέ, 15 ΟὨΪΥ σογγοοῖ. ΟἹ 
πὸ οἴοῦ Βαηά, [Π6 ς6}}58 0 10:6 51ΠΡῸΓΒ αὖ ΟΠ 06 
γοδϑηῦ 8 1ΠΒΌΡΘΓΑ] αἰ δ ου]ν ἴογ [86 ν ἢ. Πἰκ6 
61], 5[1}} ἀτανν ΒΠΔΙΡΙΥ, ΔΠα ΔΡΡΙῪ Θτε, ἴΠ6 Ο] ἃ Τοο- 

τατηθηῦ ἀἰϑυϊπούζου, ὁ Ὀούνοοη {Ππ|| μον 0168] 51] Υ8 
δηά (89 Λατοῃϊῦοβ ΠΟ ἀπε δῖον [6 Ὀγοβίμοοι " 
(αραϊηδί {Π18 β8ῆατρ αἰϑιυϊηοίίοη σοτΡ. νοσγ. 46). 
ΤὨαῖ ΕΖΟκΚΊ6] βοϊοοϊεα οοτίαϊη ἀοβοθηδηῖβ οἵ ΑἌΓΟῚ 
--πο, ὉΥ̓ 106 ψην, ἰϑ ποῖ παιηρὰ ἴῃ νεῦ. 48, 4]- 
που ρὴ 1μονὶ 18---ἰοΓ {116 βασνίοο οἵ [118 βαποί Δ ΓΥ, 
8 0 ΤοΆ800 ὙΕΥ (ἢ 686 δῃουϊὰ ποῖ οοτηθ ἰηΐο σ0ῃ- 
Β᾽ ἀογμἾΟΠ ΠΟΙΘ ΣΙ ΠΙΑΙΙΥ͂ 848 δἰ ΚΘΥΒ, ΟΒρΘΟΙΔ]]Υ͂ 
Μ οι, ΜῈ ΠΟ Βί ἀ6Γ {116 ἰάφα ΓΒΘΓΘΌΥ ΟΧΡΓΟβΒοά, πὰ 
80 τηλάς ἱπηργοβδῖσο Ηδηρμβίθι ὈΟΓΡ ΒΆΥ8. ἜΧΟΘΪ- 
Ἰεπῖὶν : “Ταῦ [Π}6 Β᾽ ΠΡΌΓΒ ἄγ ᾿ἸοΥῸ 80 Ῥχοπιὶπθηῦ 
ἷς Ἔχῃ]αϊμθὰ ὉΥ {π186, ταὶ ἴῃ [Π6 βῖαΐα οὗ δχα]ἕἝα- 
[ίοη οὗἩ ἴ})6 σοματη ΠΥ οὗ σα, ΤΟΤΕ ΔΠΊ}}]6 σηκῖο- 
ταὶ ψ11} νὰ εἶνεη ἴο ΒοΙη [ἴὉΤ ΠΟΙ͂Ν ΒΟΏ,8, 80 παῖ 
ἴῃ ἴπὸ σΌΓΒΙΪΡ οἵ [86 ποὺ ἴστηρὶς τΠ6 βίηρίης 
Ἰαδὲ ΟΪΔΥ ἃ οἰ] οΓ Ραγΐ, 88, ἰηάἀθοά, {86 τὰ 1] 1οα- 

ΕΥ̓ : ΑΙΙ 
ἸΩΥ͂ Ῥτίπρε 816 ἴῃ Τῆθ6. ΤῊ βθοοῃὰ ρετί οἵ ἰδβαίδὶ, 

γτὶς ϑοδο, Ῥβ8. χυΐ.-ο, δῇ [1]} οὐ 1116 
Ὁποῦρδῖ, ὑμπαΐ ἴπ ἴδ6 {ἴπι6 οὗἁ βαϊναϊϊοη 41} ᾿πΐηρα 
884}] 5]η5 ἃπὰ ρ]αΥ. Ἐνϑῃ ἴῃ [86 Οἴπηεβ 8001} δΓΟΥ 
ἴῃ τοΐπσῃ ἔγοιῃ ἴη6 6χῖ]ο, δἰ σίπς τονΐνεὰ ἴῃ ἃ 
ἄερτοο ἔπαΐ μαὰ ηοΐ Ὀδοη βίποθ δ δανί ἃ, [πὶ ἃ Ἰοὴς 
ΒΟΓΙ6Β οἵ ἔγοιῃ Ρ8. ον]. οηνναγα, 186 Ῥθογὶθ 
τῆδηκ αοἀ ἴον [ἢ 6 Ὀ]οδβίησ οἵ Γεβίογαι οι. 4116- 
ἢ τὰ8 ἴῃ 6 ννεϊοηπογὰ." Τμὸ αἰ πο} 165 σοι- 
ποοῖβα σις ἴπ6 Ἰοσδ!ν οἵ ἴμ686 (6118 ἰοῦ 186 
ΒΙΠρΈΓ- υγἱοδίβ, ν δίο ἤν ἱπάπορα ὄνον Καὶ! τὸ 
Θῃῦετ ΟἹ {86 8] ἸΡΡΘΓΥ μαίῃ οἵ τοχί-Γεν δίοη, ρσυϊ θὰ 
ΌὈΥ 186 ϑεορπαᾶρτηϊ, ---οἵὗ χὨΐοἢ, ΒΟ ΥΟγ, ψὸ τηπδὶ 
ἤγϑῦ αν βοὴν δι Ποπίϊο τοχί, ᾿ἴ, ὁ ἐΐα δυϊιοτῖν, 
ΔΗΥΓΩρ ἰ8 ἴο Ὀδ αἰϊογοά ἰῃ ὑπ Μαϑογεῖϊς ἰοχῖ,-- 
ΔΙῸ ΠΤ ΟΠΥ βοϊνοὰ Ὦγ ΕΚ) οί. Ηο οὔϑεγνοα 
οὐ "Δ, ἰμαῖ, σοπβοαυθϑγ, ἔμ “ΕΓ ποῖ 

ςοῃδίγιοϊοια ἴῃ ΟΓ Οἢ ἴϊπΠ8 σαΐα ὈθΙ]ἀΐης ᾿ρο] , ̓ἰκ6 
ἴμ8. ς6}}8 ἴῃ γϑγ. 88." Ηε ΤΕΥ ππαῖκεβ "ρλὶς 

ΤΟΙΣ ἴο ὑπαὶ ρμαγτὶ αῃὰ βρβδοθ οὗἨ ἴῃ ἴῆποῦ οουτὶ 
ΜΉΘ ἢ 18 σοη Πρτιοῦβ ἴο {}|6 κἰὰδ οἵ {})6ὲ πουῖῃ χηΐδ, 
δ ἀ ἤθποα ἢοῦ σΟὨ ΓΙ ΖΌΟΙ8 ἰο {116 οδδὶ χαΐθ. Τὶ8 
ἀφβοσιρίίοη οὗ [86 Ἰοοδ] γ οὗ (Π6 0.118 Ὀδοοτηθ5 
Ῥοσγίεοϊ ὙΙΣ τμαΐ ὑμοῖγ ἰγτοπῦ ἰδ βία ἴο Ὀὰ 
τοναγ8 ἢ Βο ἢ, [δῇ ἴϑ, πραγοῦ ἴο 1)16 ἴοῖρ]ο 
Θάϊἔοθ πλῃ ἴο ἴμε δ]ίδσ οἵ Ὀυτης-οἸότίης, ν᾿ 116 
[86 ἀφῇ πἰϊοῃ: ὁ“ ἠονναγὰ ἴπὸ Πποτίδ," ΔΡΡγοδο ἢ β 
ὨΘΆΓΟΙ ἴο [86 8182 οἵ Ὀπτης-οἴοτίηρ. ΚΙΙΕΡΟΤΗ: 
ἢ ΤῊ. φηΐγδησο οἵ {πὸ τριιθ]6 Δ ἴο ἴῃ δουῖϊῃ- 
νγοδὺ ἴσοι [ἢ 6 ΠΟΙ χαΐε ; ΠΌΙ 1 [86 Ῥχοϑῖ8 πδὰ 
[Ὡ6 (οπ}}}16 10 {πὸὶΓ υἱὸν." ΗΕΝοϑτ.: “ΤΏ6 
(ἢ πὶ Ὁ6ΓΒ οὗ [Π6 δἰ Πρ ΣΒ ΞΘ ΠΕΓᾺ]] [δορὰ τπ6 βου ἢ, 
ΜΉ οΤα (ΠΟΥ (1 ΟἸ το. χυϊ. 37) ΟὨΙΟΒῪ δὰ ἰο μεοσ- 
(οστη. ᾿᾿--- 45 [6 ΠΤ ΕΓ ἰδ πο δηϊία αἱ [Π6 ᾿ασὶῃ- 
ΒΪηΩ, πα 10 15 δ ΡΙῚῪ βαϊὰ ἴῃ 1ῃ6 Ῥ]ΌΓΑΙ, }π|δὲ κ8 
[86 μγίεβϑίθ, δἱιοσναγ 8 ἀἰδιϊησυϊθηθα, ἀγα ὮΘσΘ 
δοΙΠΓοβοηδοα ἴῃ [826 βἰπροχα, δὸ (πὸ ᾿ἰπλ] δι: ἢ 
ἴὼ [πὲ βοοοηῃά ρατ οὗ ἴΠ6 γεγβο, Ὀοίοσα ἴῃ 6 ρεμπάδῃηςξ 
ἴῃ Ἀνθ ἔγομτ]ηρ ὕΠ6 ποτ, 18 δΡΡ].80]ς αἰἶϑὸ 
ἴο ᾿ῃΠαὖ ἰτοπίϊηρς ἴδ βου, δ8δὸ [μδῦ ννὸ σϑα! ]ῦ μανο 
ἴο ΒΌρροδε {κοῦν θα, ἰἢ ἴῃς Βγβῖ μαζί οἵ ἰἰὶθ νεσϑο, 
ἸΓ ποῖ ΟΠ]Υ͂ οἤα ο6]}, γοΐ ὅΒ ΓῸΩΕ ΤΑΏσοε οἵ εε] 5 
(ὙΠ βονυογαὶ σἤδτῃ Ὀ6ΓΒ). 6. ΤὩΒΘΟΌΪ 6 ἽΠΙΝ 

σΔ δ ππάογπίοοά οὗ 8 Ῥδχὲ οὗ ἴα ς61186, δῃὰ 80 
[16 ὈΘΙΓΟΓ σΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 ἴο [ἢ 6 ΓΙ ΡΙΌγαὶ, διὰ 
ΘΒΡροοἶα}ν ἴο {δ6 ὉΠ28). Τηδὺ 10 σαῃηοῖ ΠΟΘΆΣ 

“ΔΠΟΙΠΟΣ᾽" Ττπρ6 οὗἨ 6618. 18 586] [-ονἱάοηΐ, δραϊηϑὲ 
ΚΙΙοίοι;. διιπϊοὰ δἰ ἴδ Βἰάο οὗὅὨ 189 εδεὶ μχοὶθ 
βἰψηὶῆοβ : ἱἴ Ο.6 βίδρβ οιἱ οὗἉ [1:6 δαδί σαΐθ ἴηἴο [ἢ 8 
πὴ 6 Ὁ Του, 88 [1:16 [0]]ὈΟ της μον δ, ὉἸ} ἐλο ἤγονί 
ἐοισαγαδ ἑἐδο ποτίδ. ἩΝΝΟΒΤ.: “ΤΏ οτο, ἴῃ 1116 
σου, βίοοα [ἢ 418} οὗ ὑυπτηϊ-οοτὶσ, ἡ οσγα 186 
δἰ ὩροΓΒ Ὠδά ἴο ρεογίοστη δ ἴ οἴϊσίηρ οἵ ἴπ6 ατεοδλΐ 
πδίϊοη δὶ βδου ἤςοβ, 1 ΟΠ τοη. χνυ]. 41.᾽ ({[ΚΠΠῈΡ: Οἡ 
αροοπηΐ οὗὨ ἴ86 "ὁ ΒΌΡΟΥΪ ΘΠ άθῃσ 6 ΟΥ̓ ἴἢ6 δ᾽ ΐαγ 
(νοῦ, 46), δῃ!ὰ ὉΠ ““ ονογβθοίηρ οὗ [πὸ οαϑδὶ σαίι.᾽}} 
ΚοΙ] ἰγϑηβἰδῖοβ γοσ 44: “Αηά ουϊδί6 οἵ 1δς 
ΠΟ μαῖα γΕΓΘ ὉῸ 66}18 1 ἴῃ6 ἱΠΏΘΙ σΟΌΓ, ΟΠ6 
δῇ ὑπ Βῃου ον οὗ [6 ποῦ μαῖα, ] 1 1(8 ἰγοηΐ ἴὸ 
ἀμ βου, αμᾶὰ οὴ6 αὐ {ϊΐι βδιουϊάοσ οὗ Ὧνα βοτὰ 
αῖο, νἸ ἢ 186 τοι ἴο 1Π6 ποιῇ." 

γέετυ. 46, 46. Ἐχρ]απαίίοῃ οὗ ἴπ νοὶ ἀρ ἴοι 
ΜΠΙΟἢ ἴη6 ὕνο ΓαΏρε8 οὗ 66}}8 ΤἜΓΕ ἱηἰοηἀ θὰ Ἡ1Ὲ 
Γεβρεοῦ ἴο [ἢ 6 ῬΘΙΒΟῺΒ ῬΟΓΓΟΓΙΏΪῚ ἢ ΒΕΓΥΟΕ.---Ὑ εν. 
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46. ΤὨεΓοίοσα ὧμ ἽΞ1).-’ ον ΙΩΘ8}58: 

ἴδ! ναϊτρ ΠΡΟῚ ἃ Ὀιιδίπαβθ, 0 ἴδκα οδῦὰ οὗ δῇ 
οἴδος, ἴο αἰἰοῃὰ ἴο 1, Τὸ τηϑῖζθ ῬιΙΌΠλἱποπΐ 86 
εἰσιϊβοδπος οὗ ΒΡ δπὰ αἰΐαγ, ἔπ 6 ρτἰἐΒ.} Ὁ 86 1- 
Τίοα ἰῃ τοβροοῖ ἴο ἴῃ ΒΟῺδΘ ἰβ ορῦ βοραγαῖδ ἔγογη 
{μὲ ψ ἢ τοβρθοῦ ὕἤο 16 αἰΐδὺ ἴῃ νοῦ. 46, γοΐ 50 
παῖ [ῃ6 βἰχηϊβοληΐ ροηεγαὶ σμαγασῖοσ οὗ {1088 
Ταϊ ηἰϑιογς δοσογάϊῃρ ἰο γαῦ. 44 ἴα ποῖ ΓΠΘΓΘΌΥ 
ΔὈΟ] 5ῃ6α. ---Τ δ βοιβ οὗ Ζϑ 1 ἃγεὰ βεϊθούοα ποὺ 88 
Αδτοηὶῦοβ ἴῃ ΑΓ ΟΌΪΑΓ, Ὀϊ0 ἴγοπι ὩΠΊΟΤ ΩΣ [8 ΒΟΏΒ 
οἵ Ἰονὶ (866 ὑπὸ [Ὁ}}6ὸΡ ἰγοαϊπιθηὶ οὗ [18 μοϊηῦ οἢ 
εἰ. χ]ῖν. 15). .---ἰ ὩΣ ΡΠ ἴδ [86 ρεμογαὶ οχργθβϑίοῃ 

ἴο. [86 ῬτγοΒΆ]Υ Γυποϊΐοη ἴῃ σΈΠΟΤΑΙ, 88 8 8180 
την (ΗεΡ. νἱῖ. 19; 7λῃιοβ ἱν. 8). 

γεν. 47. Α δηϊδηίηρ οΠ πἰῖ ὅπ ἰηποῦ οοατὶ 
ὉΥ βίαϊέηρ 115 Ἰοηστῃ δὶ Ὀγεδαθ 88 100 οὐ 0118 
ἐδοῖι, ΤΟΥ ΠΊΣΩ ἃ ΒΑ 8,6, αἴ ὕΠ16 ΒΆΤὴ6 {ἰπλ6 ΔΙ ΓοδαΥ 
πη κί πρ ΤΟ Ὁ]0Σ οὗὨ ἰΐβ ὈΓΟΡΘΙ ΓΗ ΓΒ, ὨΔΙΠΊΟΪΥ, 
ἴῃ δὴ Ὀσίοσθ ἐΐθ Βόοπδο, (Π6 αἰΐαν οὗ Ὀητχηῖ- 
οἴετίησ. Οπ (18 οοπιρ. οἱ οἰ... χἸ ἕ!. 18 84. 

γέευβ. 48, 49. 7ΤΥε ῥοτεῖι οὗ ἐδε Τεταρίο. 

Τὴ6 ἀσθου ΡΟ 189 ΒΌΓΡΥ ΒΙΩΡΣῚΥ Βιιοτὶ ἴῃ σΟΠῚ- 
Ῥαγίβου τ Ππδὺ οἵ ἴπὸ ραγίδβ γεν ουΒ]ν ἀ6]}- 
προαΐθα, δηι κου ίδο ΘΠ Δ σοάραγο 10 ὙΠ 
πὸ ἀεβοτγί ριίοη οἵ βο]οπλο ἢ 8 ἴθταρθ, ἰὰ ΒΘ Ὦ 
ΤΕΨΕΓΒΟΙΥ [ἢ 6 σΟυΓἕΘ τὸ Ὀγ ον ὑγοαϊθιὶ οὗ, Ηδρηρδί. 
ὀχρ αἱ 1}}18 ἸΔῸΤΟΥ οἰγουπιοῖδησο ἔγοση ἴδ6 ἴδγηὶ- 
᾿ατὙ οἵ ἐμ Ῥεορ]α στ 1.6 σδοιιγίβ, ψ 1116 {115 
δὰ ἴο ὍὉ6 σοπιροηδαίραά ἴοσῦ ὃν ἃ οορμίουβ ἀθβουρ- 
ἰίοη οὗ {6 ρῬατγῦ οὗ [8 βαποίπ ΓΥ ̓μϑΟΘα6551}}]6 ἴὸ 
1θαπὶ ; δηὰ τηαΐζοϑ ΕΖοϊκῖοὶ τ ΐου Κ ἴο ἐδ 15 ἀ6- 
ΒΟ ΡΌ ΟΠ, δηαὶ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ [6 6886 οὗ ἴδ6 σου γίβ ὕο 
ΘΕΪΟΙ Ἰηογ ἰηΐο ἀο.Δ11 11) σΟΠΒΙ ἀρ οη οἵ τἢς6 
γ}ΡΟΡΪθ, δηὰ δϑρϑοΐδ]ν [ἢοδ86 οὗ {ποτ ἴο ΠΟ π {πε 
οοπγί8 πιϊσῃῦ Ὀ6 ΠΟΙ͂ ἈΠ ΚΠΟΨΗ.---  ὁΓ. 48 ἀ6- 
δι. θὲ 8 116 Ροτοἢ Ὀοίογ {Π6 ΒΟΙΪΥ ρμἷδοθ (1 Κίηρβ 
ΥἹ, 3), ὉΥ χἰνίηρ {Π6 Ἰηραβυγσοιηθηΐ οὗ ἰΐ8 ὕνο 
ΡΙΠ τ, δὰ τ6 Ὀγοδάτῃη οἵ 11:18 χαίῖθ. Τῇ ΘΧΡ ρα- 
δῖοη)8: ΟὉἡ {118 εἱάθ, δπὰ: οἱ ἴδδαῦ, δβδὶ]ν ὀχ ρ]εΐη 
ἐποηιβαῖνοβ 88 τὰβ ὕΠ6 σΟΤΏΘΡ ῬῚᾺΓ ΟἿ ἐ86]} 
δ'ὰς, Ὀπϊ ποῖ 51 ἘΠ 6 {ΠῚ ἴπ γεβροοῦ ἴο ἴμ6 Ὀγοδα τη 
οἵ [9 ραῖε, Ὑμδῖ 15 τηραηῦ ἴποσο Ὁ ἡΒῸ 8) 

ΤῊΪ8. διαϊοτηθηΐϊ σαηποῖ 6 οοοαϑίοηδα τηοΓεὶν ὮΥ 
δε ΡΥ Πὰν οα 818 8146 δηὰ ου ἐπιαῖ, Ὀυΐ τηπδὲ ἴμς 
1:8. σαιιϑα ἰῃ ἴΠ6 φοηϑίγποιοῃ οὗ [Π6 μαΐβ, τ ἢ 
1Π 6 (οὐπιρ. ὁπ. οἢ. χ]. 11) νου] ἃ Ὀ6 τοργοθοηϊοα 
ἈΒ ἃ Ὀριτίοιιία ἩΣ ὕνο Βαϊνοβ, ψ ἰοῦ δὰ ἘΠαὶγ 
ηρεβ οὐ {πὸ χοβρθοῦ νον ΘΟΠ  σΌΟΙΒ ΟΟΥΠΟΣ 
Ῥ᾿ΠΑγα, βο [παΐ ἤσοπι ΤΠϊ5 σοι οη [ἢ 6 ΤηΘΑΒΌΓΟ 
οἵἉ ἐ86 ἢ 14] οἵ {86 γαΐε 15 ρίνεη ὉΥ ἰΐβ6]  ; 80 Πϑτὸ 
δπὰ 5οῖπεγο. ΤῊδ ΤΘΑβυγοιηθπῦ οὗ [πο ραΐα ρίνθη 
πὶ 1Π6 ἰοχὶ σοτηθ8 ουὔΐ 5.1}} πόσα ῥα εἶν ἱΓ ϑμ ἢ 
[41 οἵ [86 ραΐδ (Ῥτ Δ Ὀ}Υ Ἰαὐίϊς6- νου) δμυῦ ἊΡ 
ΟἾΪΥ 6 ρατῖ, 118 οσσῃ ρατί, οἵ [π6 Ὀγολά ἢ οὗ 1Π68 
ῬοΓγΟὮ ; ἐηὰ εἴποθ 18 τηδάθ ὮΡ ΟἹΪΥῪ ἴθτθα οὐ Ὁ 8 
ΟΠ οἰ ΓΠΕΥ βἰάθ, α Ὀγοδα ἢ οὗ ἥνα εὐ ]18. τοιμαἰποά 
ΡΘΉ ἴπ {πὸ πι 4116 ἴον Ἰοοκίηρ ἴῃ δῃά νὰ] Κίτρ ἴῃ. 

8 νἱενν οἵ Κα] ἸοΓΟἿ 5 (4180 ΗΘ ρβίοηΒοΓρ᾽ 8) Πδτ- 
ΠΙΟΏΪΖΟΒ Ἔχϑοῖν τϊῦ 1ῃ 6 ἸῃΘΑΒΌΤΟΙ οἢ 8. ΜΠ] Οἢ 
ἰσωτη ο ἰδίου [ο ον; τ ογοαβ Κ αὶ], τ δὴ Θῃεἶτο 
ὑτεδα τ οἵ εἰχύδβοῃ συ Ὀἱῖα, ἢδ8 ΟἿ]Ὺ δἷχ συ δἱτδ Ἰοῦς 
ἴος δὲ Ὀτοδάϊῃ οὗ ἐπε ραΐθ. Εον νοσ. 49, π ΐο ἢ 

ΤΩΘΆΒΙΓΘΒ ΟΘΏΪΥ ΟΌΙ [5 [Ὁ (86 Ἰεηστὰ οὗἩ {116 μοιο. 
οἵ 188 [6 ΠΆ0]6, 1ηαΐ 18, ἴτόϊῃ οαδί ἴο δ δϑῖ (σοϊηγ. 
1 Κἰηρβ νἱ. 8), μίνθβα ἰἴ8 Ὀγθιάτῃ, ἤθησοο ἤΌμι 
ὩΟΓΔ ἴο βουΐῃ, ΟΥ υἱοῦ Ὀεγϑᾶ, αὖ οἴονθῃ οὐ Ια, 
ὈΟΥ τη ΑΒ Το ηἷ8 ὈΘΙῺρ ἴαῖκοη ἴῃ ἴδ ᾿ἰρμῦ, αμεὶ 
ἤδμοθ Θχοϊυ ϊηρ [ἢ (Ὠ]αἰκη 685 οὗἁ 1116 γν8}185. ΤῊ} 5 
ἰπίδσοσ Ὀτοδατῃ οὗ [86 Ῥοτολ 18 βῃονῃ ὕο Ὀ6] 
Α18θοὸ ἴο ἴδ6 ουϊδίά6 Ὁν 6 5ἰβδιειηδηῦ: δῃᾶὰ ἰμαὺ 
(4180) δὲ {160 δίθρα, βα. ; Ὡ811}6]γ, ὅδ6 Ὀγοδα (ἢ τνα8 
δἸθνθῃ συ ᾽ 15. ΤΏ βίδιν οχίθη θὰ ἴῃ θαυ] Ὀγοδάτῃ 
Ὀείοτο ὑπ Ῥοῦο. ἴπ [18 ταῦ, α9 Κα] ἰοίοτ ἢ οὐ- 
Β6γνεβ, [86 ΤΡ ΨὰΝ ὙΔΟΓ ὉΥ ἢΔ]7 ἃ οὐ] 
ΟἹ ΟἰΌΠΟΣ δἰ. ὑπδη [86 ἀοοῦ Ἰδαηρς ἴτοιη. Π6 
Ρογοὶ ἰηΐο ἴπ6 ΔοΪγΚ' ρῥἷδος (ἢ. χ]ὶ. 2), ψῃΪοΟἢ ἀοοῦ 
ΜῈ ἘΠΟΓΘΌΥ͂ Γοπάογοα 88 ν]ϑ᾽ 016 88 ἐΐβ σμδσδοῖασ 
οἵ δχίπα ἴπθ Ἰϑηρί οὗ 18 Ῥοσοῖῇ ἀειμδηαδά. 
[Ηδεφηρεῖ., τοίοστίηρ ἴο [86 ὕθῃ ουὐ ῦδ᾽ Ὀγοδα (ἢ οἵ 
ἴ6 ῬοΓΟὴ ἴῃ ϑοίομλοη ΒΒ ἴθ ρ]θ, δ ΟΒαῈ8 [0 
Θ]ονοηῖ οὐδ Πότ ἴο Ὀ6 οοσυρίοα ὈΥ [6 μοβίβ οὗ 
6 ἀοοὸῦ οὐ ὈοΐῈ βἰἀ68.1] Εσοτῃ ἴθ Παὶρ)ῦ (Εἰχ 
οΌ 15), οἰ. ΧΙ], 8, Ἡδηρβῦ. ἐϑυϊπιαΐθβ [86 ΠΌΤΟΥΣ 
οὔ [π9 βύθῃβ, ΥΠΐΟἢ ἰδ ἠοὲ σίνοη, ἰο 6 λ΄ ῬΤΟΌΔΌΪΥ 
[ουτίδο,",͵Ο ΚΙ οἴ δπὰ Ηθηρβίοῃ ὈΟΓΩ σοπηριΐο 
[86 Θηθῖτθ Ὀγοδάτ οὗ {π6 ροτίαδὶ, ἱποϊαβῖνα οἵ [ἢ 8 
ὕπνο ΘΟΓΏΘΥ ΡῚΠδν5 (δ - δ), ἴο Ὀ6 Ὀινθηΐγτοη6 Ο 118. 
ΕοΥ Θμο]οθιης ἴπ6 Ῥότοὶ ἔγοια [6 Ὀ1]1Δγ8 ὕἤο [6 
οδδί Μ8}} οἵ [6 ὕδηρ]θ, ᾿ῦὸ βᾶνθ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 89 
ἢ [86 ραῦοβ οὗ ἴπ οουτί, 5Β..16-.0 8118 (“" ΕἸαὴ- 
τηοίἢ "), ν Ὠΐοὴ Καὶ ραΐβ ἀονη δὲ ὕπνο δῃὰ ἃ Πα] 
ουδὲ οαο ἢ, 80 ἐμαὶ ἴθ ἔνα οὐ Ὀἱ18 Ὀτοαίὶ Ρ1}] Αγ 
ΜΟΙ] ἃ ἤάγο ΟὨ]Ὺ 4} [Πεἰσ Ὀτοβδα [ἢ οἢ ἢ]16 ἱπδῖἀ οὗ 
{πὸ μου ἢ. [ΠΠρηρεῖ,, ἴῃ ορροβίτίοῃ)» ἴο Πηυϑὺ ΘΧΡΟ- 
δἰ [10η8 οὗ βοϊοσηοι᾿ δ [ὉΠ ]6, [1.0] .5 {πᾶ [86 Ἰοηρτὰ 
οἵ τὲ Ῥογοὴ οὗ [6 ἴθι} }]6 σίνθῃ ἤθΓΘ “ὁ ΘΟΓΓΟ- 
ϑροπᾶβ ἴο [Πδὺ οὗὁ 176 Ῥοτγοῦ ἴῃ ϑοϊοπηοῃ 8 ὑθηιρὶθ 
ἴη 1 Κίηρβ νἱ. 8. Τῇ Ποῖρμς οἵ {16 το σουπον 
1|16τ8 οἱ 6 Ῥογοῦ, ΜὮϊσἢ 4180 18 ΔΗ Ωρ ἴῃ 
ὑ20116}8 νἱβίοῃ, 18 βιι}] ἃ Ὀγ Ηροιρβί., ἴτοπὶ 2 

Ομ του. 11. 4 (9ΟΒΒΡΗυΒ, Ασοὶ. νἱ]. 8. 2), 88 ὅ 
οὐδΙ 8. Ὁλ10Κ ἀπά 120 οὐ} 18 Ἰιρη. Ὑπὸ ὈΣΤΘ, 

᾿Ν 

ἔννο ἴῃ ΠΌΤΟΥ, 8ΓΘ 86ῖ ἀοΟ ἢ 85 “αὐ ΟΥ̓ ““ Ὀεδ1᾽ 4 6᾽᾽ 
[86 ΘΟΥΤΘΙ Ρ1]18τ5 (16 ““ ΕἸΐτπὰ ἢ), ἢ ἢ τοτηϊπὰ 
115 οὗὨ “9608 1} δηα “ ΒΟΑΖ᾽᾿ ἴῃ βοϊοτη ἢ 8 [δ }}}]6 
(1 Κίηρε νἱϊ. 1 54.), δῃά, ἀοι Ὠ.1688, ἴον τη δῦ νϑΣῪ 
ΤΟΔΒΟΙ {ἢ οἷν ῬΟΒΙ ΟΠ 18 Ὡοῖ αἰ Ὦ ΤΏΟΓΘ ΕἘΧΘΟΊΪΥ. 
ΚΙίείοι δὰ ἨΙϊχζὶς Ρ]δοο ποῖ ομ6 δὖ δβδο βία ὁ 
οὗ ἴΠ6 δβἴεμβ; δηὰ ἴὴ6 βϑσὴθ 8 ἀοηδ ὈΥ Ηροηρί., 
ὙΠῸ 884 Υ8, ΓΟ ΑΓ ηρ 86 }Ὶ ἰχωροσί : ἴδ ΚΘ ἅνγὰν ὮΥ 
18 Ομ] θλῃ8, ὅΦεγ, 11]. 20 84., ΤΕΥ ἍΕΙΘ “848 ἴΐ 
ΜΟΓΘ 86 ῬΓΟρΤΔΙΩΙΩΘ οἵ Π6 ἰδιηρίθ δηὰ οἵ {}8 
κΚιησάοηι οὗ τοργαβοηϊοιὶ ὈΥ 1ὖ; ΠΟΥ ΤΌΡτο- 
βορηΐοαὰ δὶ πὸ Ρ60}]6 οἵ αοα αν ἰῃ {ποὶν ἀοά : 
δοίη (“Ηδ εββ Ὁ] 8068 πι6᾿) δηὰ Βοαζ (“ Ϊὴ 
Ηὶτὰ βίγσοῃρ᾽); τηδαθ οὗἩ ὈΓδΒ8, μυ ΦΒϊοῖς, ὩΣ ΌΤΤΩ 
ἴο ἴΠ ἴορ, ἐμοῦ 816 α ὅρισε οἵ ἴ[Π6 ὉὈΠΟΏΔΉΖΘΑΡ]6 
δα ὉΠ δηα 5γθημίἢ ΠΟ ἢ παΒϑ. ΟὨΪΥ ἴῃ ΔΡρθδσ- 
ΔῺ6Θ Ῥγϑοῦ4}}ν ἀἰθργογοα ὉΥ ἴμ6 ΟΠ ἀθαμ,᾽᾿ οἷς. 
-- Τὴ δερθιαρίηῦ 15 4}1] σοηΐιδοιὶ ἴῃ {Π|656 ΥΘΓΒΘΒ ; 
ἴοσυ Ἔχϑπρΐο, 118 δίαϊοιηθηΐ {π4ΐ [ἢ 6 δἴθῃβ 6 Γ6 ἴρη 
Γυδβίβ οὐ {Π|18, [Πδὶ 10 ὯδΔ9 ὑγδηβίοστηθα νδξ ἴῃτο 

ἘΠ|6 δ] ὗν. Βοίίο]ον, Η ἰζίρ, πὰ Μαῦτοι 

τη ἐμογθοι ὑποὶν ἐγοαϊτηθηΐ οὗ [86 ἰοχέ, ἀπιὶ 
“᾿ 

ἄνοΓΏΪΟΙς 18 ΕἸΏΡΙΥ δὲ ἃ 1οδδ δὲ ἴο πιᾶκε 
οἵ 10. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 

1 Απάᾶδο Ὀτουρβδῦ τη6 ἴο [ἢ ἔθτη}]6, δπα τηραβυγοὰ [.6 νγ8}1- 0111 88, δὶχ ου δ᾽: 8 
Ὀτοδὰ οἡ (ἢ]18 8146, Δη4 5βὶχ συ 118. Ὀγοδα οἡ ὑμαῦ, [86 Ὀσθδαϊῃ οὗ ὅπ ὑθῃῦ [τὲ 

2. τ1μ.1}. Απά {86 Ὀγοδαθῃ οὗἉ [ἢ6 Θηΐγαποο [ἡ ἄοου] ὑγαϑ ὕθῃ οὐ Ὁ 18, δῃὰ ὑ86 5468 
οὗ ἴ6 δηύγϑηοθ ἥνο οι οἢ 818 8146 δῃὰ ἔγψϑα ου᾽05 οἡ ὑῃϑῦ ; δηὰ Βα τηϑᾶ- 

8. διγοά 108 [πὸ ἐοπιρ!6᾽..} ᾿ΘΠρῸΝ, ΓΟΥΌΥ οὐ ἱ 5, δῃὰ 086 Ὀτεδάυ!, ὑνγθηὶν ουδ 6. Απά. 
μ6 ψϑῃῦ ᾿πνγατα, πὰ τηθαβιγοαὰ ὑῃ6 νγ8}1- 1} οὗἨ [η6 δηΐσδηςθ, ὕνγο οα Ὁ 118 ; 
δηα ἰῃ6 ΘΗΓΓΔΏΟΘ, δὶχ οὐδ 18; δῃὰ ἢ Ὀγοδαά!ῃ οὗ [ἢ οηΐγϑησθ, βδουύθὴ οὐ 18. 

4 Απὰ ἢ τη ἈΒΕΓΟΘΑ [8 [ἐλ ̓πιογίοτγ' 8] ἰϑησίῃ,, ὑΘΠΟΥ οὐ 18; δηᾶ ὑΠ6 Ὀτοδά ἢ, ὑυθηΐν 
σα 8, Ὀδίογο 086 ὕδιαρ]6 : δῃά ἢΘ βα]ὰ υὑπΐο τηθ, ΤῊ 8 18 ὑπ τηοβὺ ΠΟΪΥ͂ ὈΪδ6θ. 

δ Αῃὰ δ πιραβυγσοραὰ {δ γγχ8}} οἵ [Π6 Βουδθ, βὶχ σα διῖβ; δηὰ ὑῃ6 Ὀγοδάίἢ οὗ 186 
6 5146 Ὀυ]άϊηρ, ἴουγ οα Ὁ118 τουπά δπὰ τουπα δρουῦ ὕἢ 6 Που86 [κ]] ἀτοαπὰ]. , Απά 

οὗ [88 8146 ΘΠΔΙΌΘΙΒ [τλοτα κογο}, ΟΠΔΙΏ ΘΓ Οἢ ΟΠΔΠΛ ΘΓ, ἱἢγρθ, δια ὑῃδὺ (τίν 
οἰπιθ8.; δηὰ ΠΟΥ σδῖη6 ἰηῦο0 [0η] ὕΠ6 ψᾺ]}, ψ 10} γα8 ἴο (ῃ6. Βουβ6 αὖ (6 βἰθ 
ΘμδιηΌο.Β τουηα δηα τουηᾶ, 80 ὑΠδῦ ὉΠΟῪ τ μοὶ ἔλδβῦ, ἃπὰ [γε1] ὑΠ6 } δῦὸ ποῦ 

7 μο]ά ἔαβῦ ἴῃ [6 ψ͵4}} οὗ 9 πουβθ6. Απάὰ 1 Ὀδοδηθ Ὀσοόδάθσ, ἀπά ομδησοα 
[πὰ ἴῃ κὸ ἐαν ὲ θβδηκοά) 8[1}} ΡΥΤΑΓΒ 1ῃ ὉΠ. 6486 οἵὗὁ [86 5146 ΘΗ ΔΙ ὈΘΣΒ ; ῸΓ 8}} 01:6 
σμδηρίηρ ἴῃ ὑπ ΠΠΗΣῸ ΠἘπὶ οη] 801} ρτγαγὰβ τουμα δηά σουηά οἡ {Π6 ἤοιδο ; 
{πογοΐοσο ψὰ8 ὑΠ6 Ὀγθδαθῃ ὕο ὕΠ6 ποῦβθ ἀρνγαγαβ, πὰ 80 (ῃ6 ᾿Ον 6 Γ [8’.7}] 0 1}} 

8 Ααϑοοπά ἴο {Π868 ὉρΡΡΕΙ ΟΥ̓ ὑΠ6 τη144]16.ἁ. Απάαὰ 1 βὰν οἢ ὑῃ6 δΠοιδθ 8 πεϊρηῦ τουπά 
δά τουπὰ ; {Π6 ἢ ἀπαλίσῆα οἵ [7ῃ6 5146 ΘΠ 6 ΓΒ ἡ ΓΘ ὑ86 [1] τοά, 81Χ οὐδ1[8 

9 φοοογάϊηρ ἴο ὑῃδῦ ὕο ὑπο εϊϑί. ΤῊθ Ὀγθδαίῃ οἵ ὕὉπ 6 νν8}}, γν Ἰοἢ τνὰβ Ὁ 0} 6 
βί4ο θυ] ἀὴρ τι πουΐ, νγὰ8 ἔἄνθ σα 118, Δηἃ [ϑνο ον] 0Π6 ρῥΐἷδοθ ὑμαῖ γγα8 Ἰϑῦν 
ἔγϑϑθ [νίμν τεεροοῖ [0] 6 Ὠουδθ οὗἩἨ [Π6 81:46 σῃδιη Ῥ6 ΓΒ, ὙγΠ10}} 88 δπῃοχϑᾶ ἴο [πὸ 

10 Βου8θ. Απὰ Ὀούψδοη [π6 ΟΠΔΙΏΌΘΙΒ νγὰ8 ἃ Ὀχθδαϊῃ οὗ ὑνγθην οὐ] 18 τουηὰ 
11 δρουῦ {πὸ ἤουβθό. Απμπά {Π6 οροπίηρ οὗ ἴΠ6 846 υ"] ἀϊηρ γγᾶβ ἰουνασαὰβ [ἢ ἴγθα 

ὈΪασθ, ὁ οροπίηρ ὑοναγάβ ὑἢ 6 ποσί, απὰ οπθ ορϑῃΐηρσ ἰοναγαὰβ ὑπ δου ; 
δῃ4 [86 Ὀγοδάϊῃ οἵ Π6 ρ]δοθ [τὸ βραοε] ἰδ ἴγϑϑ τγᾶβ ἔν ϑ ου105 τοαπα ἀπά τουπά. 

12 Απὰ {μ6 Ὀυϊάϊηρ ἡ ]οἢ γῶβ Ὀθίοσθ [ἢ ρἾΖτδ} [ὁ μἰδο] οὐ [6 8146 Ἰοναγὰβ 
{Π|6 νγϑβῦ [ΠπογΑῚ}γ : 'οσατάβ τι δα Ϊ ἢδΔα 8 ὈΓΟΔΑΤΉ οὗἁὨ ΒΟ ΘΠΌΥ ΟΕ Ϊ[Β.; δπὰ ὑΠ6 τ. }} οὗ 
{86 ὈυΠ]Πάϊηρ νγαβ ἔν ο 108 Ὀτοδα σουπα δηα τουηά, δπὰ 108 Ἰθηρτἢ γ88 ΠΙ ΠΟΥ 

18 οὐδ118. Απά ἢ6 τηραϑυσϑα ὑἢθ Βοιδο, ἃ υπαχρα οὐ 118 Ἰοπρ' ; δηα {86 ρΊΖΤΘΗ, 
14 διῃὰ [86 Ὀυϊ]άϊηρ, δπὰ 118 τ. 8118, ἃ πυιπάγθα οὐ δ1ὺ5 ἰοαρ. Απὰ [6 Ὀτόδα ἢ οὗἉ 

{Π6 ἔγοπῦ οὗἩ [6 ἢουβο, δῃὰ οὗ [ἢ ρΊΖτδῃ ὑονγαγάὰβ ὑῃ6 οαβϑῦ, ἃ ἢ πάγοα οὐ 1ῖα. 
16 Απά Π6 τωθαβιγοα [πὸ πιεδιυτοὰ 6] ὑ86 ἰθησῦῃ οὗἩΘ ΛΠ6 Ὀυ]Π]ΠΑ Ωρ ψ ΒΙΟἢ ννᾶ8 1η ἔγοηίΐ 

οὗἨ [16 ρΊΖυδὴ [ναπιεὶν] οἡ 108 Ὀ8οῖκς ραγῦ, δῃὰ [δὲ ν δὰ] 108. ρϑ]]ουθ8 οὐ {}}18. 5146 
δια οἡ ἰμδῦ, ἃ υπάτοα ουδ18, Δηα [ἢ ᾿ΠΏΘΙ [ἴθ }0]6 δπὰ ὕΠ6 ρογοπθβ οὔ [86 

16 οουτ; ΤῊΘ ὑμτοβῃοὶάβ, δὰ {π6 οἱοβθὰ ψίπάονβ, δηὰ [ἢ6 ρ}]} 6 γ]68. τουπὰ 
δουῦ οἡ 4}} ὑῃγθ6,- ΟΡ ῈΓ δραϊηϑὺ ὕΠ6 ὑῃγθβῃο]α [πῶ] ἃ Ὀοδγάϊηρ οὗ νψοοὰ 
τουηὰ δηά τουπᾶ,---δηὰ [86 στουῃα ἊΡ ἴο [}}6 ΨΊΠάΟΥΒ [πιεαναυγεᾶ ν, οσ: μαὰ τπρακαγοα], 

17 διὰ {ῃ6 ψίπάονυνθ [ ῶὲ] σονεγρ ; ὕρ δῦονθ [Π6 ορϑῃΐϊηρ δῃή [1181] ἴο {Π6 
ΠΟΙ ἢοπδβ6 δηά ουὐδὶἀθ, δὰ ου [ἢ6 ννῇο]6 γγχὰ}} τουπὰ δηὰ σουπὰ σι ῃη δηᾶ 

18 στ μουῦ [νενὸ] τηθϑδασθϑ Αηὰ [τβετὸ νογεἾ τη 846 ΘΓ ὈΊΤη δηα ΡΔ]ΠΊ8, [το 1μ41] ἃ 
19 ῥαΐπι γγχα8 θδΐνθϑη ἃ ομθγιὉ δηά ἃ ομοσυ, ἀπ οα ἴΠ6 σἤοτα ὕνο ἴδοθβ. Απὰ 

[Π6 ἴδλοθ οὗ ἃ ζηδη Μ88 ὑογὰβ ὑῃ6 ραϊὶπὶ οἢ {18 β146, δῃὰ [ἢ ἔδεθ οὗ ἃ Ἰοπ 
ἰονγαγὰβ ὑπ 6 ρϑὶτὰ ὁη (μδῦ 5βἰὰθ ; ἰῦ γγὰβ τηδὰθ οῃυ ὑῃθ ὑῆοθ ἤοιδο σουπα δηὰ 

90 τουπά. Ετοῖῃ {Π6 στουπὰ ἴο ἀΑρονθ [8:6 ορεπὶηρ αγ ὑπ6 μοσυ ῖτη δπά [ἢ 6 
θανο Τηδ 6, δῃα [{ν|8 οα ἐπ: ογ: δὸ πιθοῦ οἵ 186, εἴς, ς οὐ: {π|92} [6 Μ8}} οὗ {Π6 δια ρ]6. 

21 ΤἼδ ροϑῦ οὔ 6 ὑβθιρ]6 τγᾶβ Βα δῖ, δηὰ ὑδθ ἴγοηῦ οὗὁἨ ὉΠ6 ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ ; ἴΠ6 νἱονν 
22. [π29] 88 ὕΠ6 ὙἹΟῪ [παὰ τιν βδπις τίν). ΤῊΘ ΔΙΓΑΓ οὗὁ ψοοα νγὰ8 ὕμγθθ οα}}115 ὨΙΡΉ, 

8πα 19 Ἰοησίῃ ὕνο σα 108; δηὰ 1Ὁ δα 108 ΘΟΥ̓́ΠΘΙΒ ; 8πὰ 18 Ἰσηρτῃ δηὰ 118 νν8}}9 
ἍΓΙΟ οὗ τνοοᾶ : δηὰ ἢ6 βδ]ἃ ὑπο τηθ, ΤῊ ΪΒ 18 ἴη6 1Δ0]6 [δῦ 16 Ὀοἴοσο Φδοῃονβϑῆ. 

93,24 Απά ὕνγο ἀοΟΥΒ ΨΟΣΘ ἴο [06 ἴθρ]6 δηαὰ ἴο ἴδ βδποίμδσυ. Απὰ {πο γὰ ΟΥΘ 
ὕνο ἰρᾶγϑβ ἴο ὑθ ἀοοτβ, ὕνγο {ὐγηΐηρ ἰθᾶναϑ, ὕσψο ἰο ὕῃ6 οὔθ ἄοοσ, δῃή ἔνο 

26 Ἰοᾶνθδ ἴο {86 οὗδοσ. ᾿ὡπά οὐ ἴδϑμι,, οὐ {10 ἀοοῦβ οὗ [86 ὕἴδιαρ]θ, 616 συϑ 8 



ΟΗΑΡ, ΣΙ]. 1-Ὁ. 998 

ΘΠΘΓΌΙ) πα ΡΔ]Π18, 88 [ΠΘΥ ΜΟΓΘ τηϑθ ΟὨ ἴδ8 ν704115; δῃᾷ ἃ οοάθῃ ρθὰ)- 
26 τηρηῃὖ τγὰ8 οἡ ὑπο γοηῦ οἵ [8 ροσοῦ '“ψιπουῦ. Απά οἱοβθα ψ]ηάον 8 δηα ρὰΪτὴ8 

ΓΘ ΟἹ [ἢη18 5116 δηὰ οἡ ὑμαῦ, οὐ {π6 5468 οὗ [86 ροτζοὶὶ ; ὑδ18' [κ8 τοεροοῖ8] 816 
β'ἀ6 σματθογΒ οὗἩ Ὁ} 6 ἢοι86, ὕΠ18 [δὲ τοραγὰ8] {86 ρϑαϊτηθηίβ. 

γον. 1. ϑερί.: ... εἰσυηγα γεν μὲ εἰς... τὸ αἷἰλαμ. .. τὸ πσλατος ἐνθὲν ». . .. τὸ εὑρος τοῦ αἰλαμε ἶνθεν. υὶς.: .. 

σὲ δΞ65 εὐδέϊθε ἱπάε, Ἰα(μσἱηεην-- 

Ψετ. 2. .... τοῦ συλωνος. .. κ. ἱσωίωδὲς τ΄ αυλωνος--- 
Ννεν. 8... εἰς τ. αὐλὴν τὴν ἰσωτέραν ... ". ταῖς ἰσωωδαιξ τοῦ θυρωματος τηχεις στα ἰνθεν π. σηχ. ἱπτα ἰνθεν. 
νυν. 4... τό μηποῖ τῶν θυρωμοιτῶων σηχ. τεσσαιρβαπονφοι κ. εὑρο{---- 
γα. 6.... Κ΄ τα σλιυρκ ... τριμποντα κ. τρις δις' κ᾿ διαστημα ἦν τ. τοιχῶ τοῦ οἷνου ἰν τ. πλευροις τ. οἰκου πυξλω τοῦ 

ἔνα! τοῖς ἐσιλαμιϑανομένοις ὁραν, ὁτως τὸ ταρκταν μὴ ἀπστωνται τῶν τριχων-- ὙΪρα.:... δία ἐεὐσίηία ἐγία, εἰ ἐγαπὲ ἐπιίπεπίξα, 

φυῖ ἐνυγοεγεπίων ρει" ναγινίεηι ἀοπιμ ἐπ ἰαίεγίδυδ »ὲν εἰγοωξίωνε, ὧἱἱ οονέξμοτεη εἰ πο αἰδέηρενεη! ραγίείεπι ἰεπιρίς. 

γεν. 1. Κὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν σλίυρων παγοι τὸ πρόσθεμα ἐπ τοῦ οἰκου, προς τὴν ἀνωτίραν κυπκλῶ τοὺ οἷκου, ὁτως 
δικαπλατυνητα ἄνωθεν, κ. ἐπ των κατωθεν ἀναθαινωσι ἱπὶ τα ὑπέῤωα ». ἐκ των μέσων ἐπὶ τα τριωροφαι. νυ. : δέεμίαίε ε ἐαΐ ἰΆ 

τοἰωπαπιπι ἀδορηο νι: ἐΜΡΆΊῊ ΡῈ οοολίδαπι, εἰ ἐπ (Οὐ α ΜΗ ΘΗ, ἰδηιρὶἐ ἀξγεροδαΐ μὲν σγγώια, ἑαοίγοο ἰαίίωδ ἐγαΐ ἐεπιρέιμη 15 διρε: 

γον διε. Εἰ εἰς ἀε ἐν» γεγίοτίδων αδϑοερἀἐδαίω αὐ κυρενγίογα ἐπ πμεαέωνι. 
γεν. 8. 86ρι.: Καὶ. το θραὶλ τ οἰκου ὑψος κυκλω διαστημαι τῶν πλέυρων σὸν τῶ καλαμὼ τηχίων ἱξ. Διαστηματα (9) κ, 

οὖρος τ. τοίχου. εν ἀ φα ἀπολοισαι νοι μέσον «. πσλίυρων τ. οἶκου (10.) κ. ἀνα μέσον τῶν ἱξεδρων. ὙΟΪα.: ... 7υπααία ἰαίοτα 

--ΑὉ.) εἰ ἰατἐμέμειμ Ρὲ» Ῥανίείξτη ἰαίετί, .. . ΕἸ ὁγαὶ ἐπέεγίον" σοπε ἐπ ἰαίογ δε ἀοπηι. 
νον. 1. ... ἐπὶ τὸ ἀσόλοιπον τὴς θυρας τ΄ μας τὴς σρος βοῤῥαν, κ. ἡ θυρα. .. κ. τὸ εὗμος τοῦ φωτος... πλατος χυκλωδεν. 

ναυκ. : αα ογαίέοποηη. 

ες. 12... . τὸ διοριζον κατα πρόσωπον τοῦ ἀσολοιπου ὡς σρο . . . σλατος. .. τοὺ διορίζοντος . . . εὐρος πκυπλωθιν Ἀ. 
μαμεος αὑτου-- Ναρ.: τι βείμπι φμοα ἐγας δεραγαίμηι--- 

εν. 13... .. κατέναντι τοῦ οἷκου .. 

Ψοεν. 14... “«ατένανς;-- 

ες. ἰδ. ... κα. τα ἀφτολοιπαι ἶνθεν. 

᾿αείενε . .. εἰλεοαε οΑ κἰγαφμό--- 
γον. 16. Κι. αἱ νριδις διπτνωται, ὑσοφαυσες νυκλω .. 

... ἹΚ, ὀναος κ. αἱ γωνίαι Ἀ. τὸ αἰλαμ το ἱξωτερον εἰφατνωμένα. ς : .. 

ὦσει διαπκυστειν. 

. ἅι. τὰ ἀσολοιτα κ. ταὶ διοριζονταω--- 

. ΟΝ 

Κ. ὁ οἶκος κ. τα πλησίον ἐξυλωμῖνα πυκλω, κ. 

φο ὁδαιφος κ. ἐκ τοῦ ἰδαζους ἕως «. θυριδων, κ΄ αἱ θυριδὲς ἀναστυσσομίναι τρισσὼς εἰς τὸ διαπυπτειν. 
νέες. 17. Κὶ. ἕως πλησίον τὴς ἐσωτέρας κ. ἕως τά, ἱξωτερως--- Ὸ]ς.: εἰ ἰἸώφς αὐ ἀοτπωπι-- 
Μετ. 18...... γεγλυμμέναι. 

ον. 19... .. ἔνθεν κ“. ἐνθὲν . .. ἔνθεν κ. ἔνθεν. 
... Μαγεγλνυμμενοι. α]ς.: . .. ἐκ ραγίείε ἐφ» ". 

ἘΞ «ὁ ἅγιον (εἰ.) π. ὁ ναδς ἀναπευσσομνα τετριγῶναι, . 
“έρωται εἶχιν, π. ἡ βασις αὐτου---- ΜΝ α]κ.: 

Ψοτ. 4358. 56ρ:.: Κι γλυφη. .. κι ίσι.. 

φωθην Φὺ γεηι εἰ σγοιείονα ἐγ ἰίσηα ἐπ σεκί δα Κ᾽ ΟΝέε--- 

Διιεγεγλυμμένος ὅλος ὁ οἶκος. ον (20.) ἐκ τοῦ ἐδαφους ἰως τοῦ φατνωμιπκτος 

.. ὁρασις ὡς ψ ς ()8.} θυσιαστηρίου... κι τὸ εὖρος ση χέων δυε᾿ ». 
.....« δερεζίυε ζοηίγα ἀδροοέωνι. ᾿ 

.πατα τ. γλυφὴν τῶν ἁγιῶν, κ᾿. σαουδαια, ξυλα πατα σρόσωπον -- ὟῸΪΚ.: ... 

γε εν. 26. κ. θνριδις ἀρυσται ἿΚ. διεμέτρησεν ἐνθεν π. ἐνθεν, εἰς τα ἐροφωματα τοῦ αἰλαμ, κ΄ τα πλέυρα τ΄ οἷἶκου -ζυγωμένοι. 
νους. : ϑεραν φυδ γεπειίγιε. .. δετωπ άπ ἰαίενα ἀοτηδ ἰαξἐ μά έπεπισυα ρανρίοίενι. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΚΕΜΑΈΚΕ. 

γε. 1-4. Τλε Τεγιρίο. 

' 8111 Ὀοΐτθοῃ ἔδοχα ἃ ἀοοὸῦ ὕθῃ οὐδὶϊθ Ὀγοδά, δηὰ 
οἷ ΘΒ ἢ δα, ᾿ἰύθυ ]} Υ : “᾿ΒῃΟΆ]ά 6Γα,᾽" ἤν οὔ 18 
Ὀγοθα, χηδκίηρ ἴδ 6 ἱπδῖάθ Ὀγοδὰ ἢ ἐνθηῖ 

ΤῊ εἀϊῆοο οἵ ἐδ ὕδτρ]8 γγορεσ 'β πον ἀδβουϊ θά " σα 8, {Π6 Πα} οἵἩ {86 ἸθηρίΒ.---Ἰὴ Υ6γ. 8 11 18 βαὶ 
ἰπ σοι πυδίίοη οἵ οἷ, χ]. 48, 4θ. ὟὙα Ργτοοοϑά | 1μδὲ Ἀ6 ψϑιῦ ; ηοῦ : 6 ὈτΟυρ ἸΩ6, οἴο. ΕῸΥ, 89 
ἴτοση ὑπ ἐόι }]0 ΡΟΥΟὰ ἴο ἴμὸ ““Βοι86,᾿ 88 1ΐ 18 

(Ὁ]]οά ἴῃοσο ; ἴο ὑρΠΠ, 88 ἰὖ 18 παϊηθὰ ἴῃ 6 . 1. 

ΤΗΣ ἰάεα οἵ φστοαίμεββ, μοϊραῦ, [1κ θν, “ἴο Ὀθ 

8ΔὉ]6,᾿" ““ἴο αγο {πὸ ρονετοῦ" (ΗσρεΕ.: “ ἴο βεϊΖε," 
Ὀ6 σΩΡ6]6), ἱγιηρ αἵ ὕΠ6 τοοΐ οὗἁ {18 ψογὰ, 80 
8 Ἰαῦχα πὰ βρδοίοιιβ εὐϊῆσθ, ἴῃ βῃοχί, 8 τὐχτῷ, 
δ ἢ 84, ἰου Ὀ.) 655, θυνὶὰ δὰ ἴῃ Π18 σηϊπὰ (2 ϑδτη. 
Υἱἱ. 2), ἃῃὰ ἐπ ἀμτοοιηθηῦ αἷ50 ψ ὶ ἢ ἰμῸ ΘΒΆΙΣΔΟΙΘΓ 
οἵ ϑοϊοϊμοπ᾿ 5 ἴθ 0} ]6, 88 ἃ ρα]δςθ οὗ δι ονδὰ (ἐ.9. 

1 Κίηρβ νἱῖ. 12). ὈΦῺΠ ἀοοβ ποὺ ποαεὰ ἴο ὍΘ 

ππάεταιοοὰ ἐπ [9 ΠΑΙΤΟΝΟΓ Βέπβ6 οἵ ἐμ ἈΟΪΥ͂ 
Ρΐδθβ, ΔΗΥ͂ Ἰθοτὸ ἔπη ἀ068 δηδεΠ, τ ἰοἢ ἀρ χηδ- 

τίου, δια Ὀγδοίηρ ῬΟΤἢ [10 Βοὶγ δηὰ {16 ηγχοβὲ ΠΟΙΥ͂ 

τ" (σἸτουν ἐμ6 ῬΟΓΟΙ), Βἰ ΡΥ δ 0] οἷ 8 [}10 
οϑδὶς οἰθιηθηΐ ἴο ἴ}ι6 Βο]οτηομηῖο.--- Τ}16 ““ ΕἸ] τὰ ᾿᾿ 

(5εε οἷν, χ]. 9) ΔΥῸ ὕννο νγ8}}- Ὁ} γΒ, ΟΠ6 ΟἹ ΘΔΟὮ 8166, αὶ 

Ι ΤἜρθὰ 
εἶχ οὐ [8 Ὀτοδά, 8ὸ {πὲ Ὁγ {18 βἰαἰοιπθηΐ οὗ [116 
Ὀγοδά τ οἵ {Π6 ΡῚ]] τα, [6 Ὀτοδάτῃ οἵ 086 Ψ80]6 

ΥΟΣ, 4 βῆῆονβ, [8:6 Ρ]δοθ ἰῃ αποδιίϊοη τὰς ἴ6 τηοϑῖ 
ΒΟΙΪΥ͂ Δ ιλῦθν ὙΠ Ἶοἢ [Ὲ6 ΤηΘΓῸ ῥγίοδὶ 88 ποῦ ΡΕῚ- 
τηϊδοα ἴο δϑηΐεσῦ. Οἱ {86 οοἸ]Ἰοοῦλνο ἀυοξρυίειε, 
ὁπὸ ἰβ οὐ ὑμ6 τἱρὴϊν δὰ οὔθ οὐ {Π6 Ἰοῖϊζ, οἈ ἰδ8 
Ὑ4}} Ὀαύτοθῃ ἴῃ6 ὑνοὸ ἀἰνιβίοηβ οὗ {86 βδῃοίθαγν. 
Ου δοοουηῦ οὗ ἴα ζ0]]ονσίηρ ᾿Ὀγοδά ἢ οὐἨ ϑόνθη 
οΟὶΐα, ὅπη εἷχ συνὲΐβ Βατο 66 ἴδκοπ ἴο Ὀ6 ἰδὸ 
μοϊσῃῦ οὗ [16 ἄοοῦ, ΟΥ δὴ δααιιίομαὶ οὐ] μας 
ὈΘ6 ἀηἀογβίοοα 88 [6 Ὀτεδά τ οὗὐἨ [π6 ἀοοΙ-ροδβίμ. 
--Υοσ. 4. ΤῈΘ τηϑδδβυτίηρ οἵ ἴπ6 ΘΗ στα 1688 ἰηΐο 
1μ6 Ιηὐογίοσ, ἤο 18 δχίσζοωθ μοίῃϊ;; ἤθῆοθ {6 
Ὀσθθάϊι 18 δραΐη ἴπ ἔγοηῖ, ὙΠΟ ἴῃ6 ἴδῃ }]6 8Ρ- 
Ῥό8ΓΒ 88 ἃ 016, 88 [86 μα]866 οὗἉ ΒΟ] ΐ 688. 

γεσβ. ὅ-11. 7λε δε Βιμἰωϊηρ. 

]η γε, δ 109 ΤΩΘΑΒΌΣΙΠΡ ᾿ὈΤΏ5 (ο ἴδ ουϊδίαθ. 
Α58 ἴῃ6 νΜ8}} ἀπ [Πδ6 5'άθ Ὀθ᾽]ἀΐπρ' ἀτὸ βρόίκθϑῃ οὗ. 
1ῦ 8 ΠΟῪ 814 ἴῃ ΒοῦδΘ6θ. Τὸ ΜῸ]}1} ἰ6 τῃ6 νπ8]} 

1:8 Ὑ ΠῚ {Π}6 ΡΣ] ΑΓΒ (Υ Ὁ. 1).--- ΤῊ [σο- 
2 υπαουδίθα]γ σοΐοσβ ἴο ἴ86 ἰῆτοο 

ΔΔΙΟΓΌΑΓΥ 8 σίνοη 88 ἴ0 18 Ὀουπάϊηῃρ Ροἱηΐδ, 6Χ-  δἰάθβ, ψὩΐοἢ οοϊὴθ ἰηΐο οομπείἀθταϊζίοη, {86 ἵνο 
᾿επάϊπρ ἴτοπι ἴΠ6 οχίτθ ΠΥ οὗἨ (886 ὁπ ἴο [86 Ἰθῃρίμνηῖδο δῃὰ ἴῃ ομϑκαΐ [0:6 Ὀδοῖκ---Αοοογὰϊ 
ΕΧΊΤΘΏΥ οὗ 186 οἴ ΒΟΥ, Ἐοι---Ψ ον. 2---ἰλογ6 88 ἴο ὕογ. 6, ἴ6 ἱἂὰθ Ὀυϊιαίπς τῶϑ ἃ. δοζωρὶοχ ο 



996 ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ὨἰηΘΙΥ ΟἸΔΙΔΌΘΓΒ ΟΥ ΤΌΟΠῚΒ ἐπ {ϊιτθ6 ϑίογίθβ, 
ΒΟΥ 8168 [ὉΓ [6 ῥτίθϑίβ, πὰ ἴοσ [9 οιϑίοαν οἵ 
ἴἰι6 τιϑηϊο]ὰ βαογϑὶὶ οὈ᾽θοῖθ, οἱοίμθβ, αὐθϑ81}}8, 

δῖα. ὐὖχῦ , ἷῃ τὸν. ὅ οοἸἰϊοοίῖνο, Εἰ νὰν" ἰη} 

Κίηρυ γἱ, ΕἸοπὶ μόν, ““το ἴπτῃ, ̓ ““ἴο νειὰ," Ἴ: 

οἰσηῖῇ68 : ἐυτπίηρ, ἜΡΓ ΤΡ δηὰ {πθη06 : 8146, τί Ὁ, 

οἴο. ΤΠΘ ΠΤ, ἴῃ τσ, 6 δ.ὲ 81ηρ]6 σα 618 

ΜΠ 16 ἢ ἐδίάρυνε ἐδ γὺν 88 ἃ 016.) ΟἸΒΣΩΌΘΣ 

ἘΣ Ν ΟΒδταθοΣ ; δὰ ἫΝ ΞΞ ὃν, 88 8 ουϊάθηΐ 

ἴγοῃ ψπδὲ [Ο]]οννβ, δα β.}}} ποτ 80 ἔγοπι ϑ1ο- 
1018 ὕδτΩ 0 ]6, τουρὶι ΒΟ τπαῦ ὈΘΟΟΙΏ 68 ΟἾΘΑΣ 
ΜΙΟἢ οὔθ δ πιϊραϊ τεπιδΐη ἀλσ. ΤῊΘ δυὸ 
ἄγαὶ Ἰοοῖκϑ ρνατὰ, ἀπὰ ἴῃ {18 ἀϊγθοῖοη [6 ΓῸ 
ΜΒ Οἰ ΘΕ ΌΘΥ Γἰδίης ΟἹ σι 6 Γ. (ΚΕΙ,: οἷ ἴδ8 
πογίῃ δῃηά βοιιὲ 1819, ἔπ οῖνὸ ὁδοὶ ; οἱ {πὸ ΘΠ ΟΥΟΓ 
ψνοβί Μ4]1, 81χ.)---δ ἴο [86 ἔαβίθηϊης οἵ ὑδθὶγ 
ἤοοῦ-Ὀθαιαα, Ὁ686 5116 σμδι θοτα ο8}}6 “ἰπΐο ἐδ0 
Ἧ8]1 (16 ῬΓΟΡΟΓ ἴδ}}0]9 ΜᾺ]} νοὶ σϑὴ διουπὰ 
ἴθι 1ῃ9146) ;" ἴδ πηπιραϊδίοὶΥ ζο] ον ἐχ- 
Ῥἰδῃδίΐομ βϑἤονγβ ἐπα ὑϊι6 3 1π|0}108 ϑ ἢ ἃ 6ο0ἢ- 

πθοίΐοῃ ὙΠ [Π6 ψνὰ}} ἴῃ αποθίΐοι πα! ““ἰηῖο 
ΤΆΡΠΘΓ πη ρ} 168: ““οἷ," οὗ: “ὌΡΟῺ "ἢ; ΠΟΥ͂ 6 ΓῈ 
᾿ἀοοὰ σαυμεῦ δηὰ Ποϊὰ αὶ (πν}) ἴΒέγθ, Ὀυὺ ποῖ 

ἴῃ 16 [8.016 8}} 1ύϑο ἢ, ἴον Ἰεάσοθ τὴ τουπὰ 
. δδουῦ [6 ἴριαρ]6, ροπ Ὀὰΐ ποὶ ὑπέο ψΕΐῖοα (Βὲ 
ομἀ8 οἵἩ ὑπὸ ᾿εϑὴβ θγῈ ρυιῖ. ((οιηρ. 1 Κίηρϑβ 
γἱ. 6, 10.. τον. 7 ϑρϑᾶκβ ἐπι ρογβοιδν ({), 
ΔΙ πουρῆ, δοσογάϊης ἤο ψδὺ ῥγθόθθβ δπὰ ψῃδὶ 
μι πη αἰ ίο γ 00]]ονγ8, ἰδ 18. [86 Ἀσπ86 {παΐ νν}1}}] Ὀ6 
τποῸρ]  οὗἨ ἀπάοθῦ γϑίθγθιοθ ἴο [86 8:6 ὉΠ] ΐηρ, 

ΤῺ6 νἱάἀθηϊης 88 ἰδ ψϑηΐ ὑρϑαγὰϑ (πῦνοῦ 

ΠΟΡ). τοϊαιοὰ ἴο ἴδ6 δἰὰθ ομδι 618 (αἰ νῦχο). 
τις ἂν 

[18 ἘΧρ  δηδύο ἰ8 ΔΙ ΓΘΘΥ ρίνθη ἴῃ γ Σ. 6, ΠΘΙΊΕΪΥ, 
ὙὙΓὮΘΓΟ {Π|6 Ἰοάμοβ δῦ τ18 ΒΡΡΟΒ6 ἃ 8] ὨΒΓΓΟΝ- 
ἴῃς οἵ {86 ἴθηιρὶθ ψ4}} δάἀαριθιὶ ἴο 89 [ἢ γδ8 
δίοσίθβ ΑἈΑ8 ΠΟΥ βεϊὰ ἰῃ σι. 7, ἰὲ νὰ8 βὲ 1} 
ὌΡΜΑΣΩΒ ἀπὦ τουπὰ δρουΐ [86 ΒΟΌΒΘ, {88 ποῖ 
ου ἴδ8 ΟἿΟΣ ΜᾺ] οὗἨ ἴΠ8 βἰ6 δυϊαΐηρ, 80 ὑδμαῖ 
1818 νγ8}} τοβθ ρεγρθῃ ουϊαῦ συ ποαῦ ΔῺΥ͂ Ἰοάοδ. 
Αὐσογαϊη ῖν, ἴἢ6 ἢ οὗ ἴῃς 8146 Ὀυ]Παΐησ ἀπά 
οἰ ΘΙ οὗ [86 βἰ4ἀδ. οι 018 ΠΘΟΘΒΒΑΤΪΥ 1η- 
ΟΥΘΑΒΟα 845 ἴδ ΓΘ Π}0]6 γ78}} μτον ΠΑΓΓΟΎΤΕΙ [ΓῸΠῚ 
ΒΌΟΣΥ ἴο βίοιγ᾽. 78 ἴθ ὑπὸ ᾿Ξ ΠΟ (ἰτοιὰ 

330, ΝΊρθ. : ΠΩΌΝ)); {5 νιΔοηίηρ 88. [86 
ομδηρίηρ, πίοι οου]ὰ Ὀ6 8614 οὗἨ ἁ 16 ἔδιιρ]θ 
ουδὲ (ΗΕΝΟΞΤ. : ““δηἀ αἰϊεγοὰ 1860}, ““Π6 
δἰϊοταϊίοπ οὗὐἠἨ {886 Βοιιδο,), 2 δχργοδβίηρ [ἢ6 

ΠΔΌ)) ὙΠῸ 8ὸῸὸ το (μ6 ὈΘΙΓΟΣ ΓΕᾶΒΟῺ 88 ἴΠ6 

ΦΟῚΘ "88 τουπὰ διὰ σουχιὰ ου [8 Βοῦθο, δῃὰ 

{0 χ  ζ. (9 ὃν) ὨΛΞΟ 3 ΠΗ, [δα ἰ8, {ὲδ 

“Δα ΤᾺ" ἱπογϑαδίηρ “ Ὲ [η6 δβοθηΐ," {818 
ΓΟΒΔΏ ΡΤ ρεγίαἰηρα ἴῃ ἴαοΐς ΟὨΪΥ ἴο {116 ἤουδο, 
ψΠ Ὁ Ὑ ΒΙοὴ ὑπμ6 846. Ὀυ]άΐης οἵ ἔπτγθθ δβίογίθϑ 
Ὑὰ8 σοππροϊθἃ ΟἹ ΘΥΘΙΥ͂ ΡΟ 8100 ]6 8:46. [Κϑ]] 
Δ Π3]αἴθβ : “δὰ ψ88 βυττουπ δα," “6 80Γ- 
ἸΟσπάϊηρ οὗ {πὸ Ὠοτι86," δῃὰ υπάογβδίδη 8 ὃν (πα 
ὙΟΡΥῪ ΒΙΠΡΙΥ [886 51:16 Ὀμ]Πάϊηρ ; ψᾺ116 ΚΙ οίοι 
ἀμ ἀεγδίδπβ ἃ βΑ]]οσγ- ΕΚ “΄ οοἸτί ἀογ " τυπηΐηρ 
τουπὰ [η6 Βοῦθε, ὈΥ͂ Ψ ΏΙΟΝ οπς οου]Ἱὰ σοὶ ἴο 186 
ΟΌΔΙΏΡΟΣΒ οὗ [10 ὌΡΡΟΣ βίου, δμὰ ἀδγίνοβ ὑδ6 

νυνἱἀδηλῃρ αῦονθ ποῦ ἴγομι πο [ΟῺΡ}6 Μ4]}, ναῖ 
ἔγοπι ὑπ σογγίάοτβ οὗ [86 ϑβϑθοοηὰ δπὰ {πὶ 
δύοσ68 ; Θορ. [86 ὁοῃνίηοΐαρ τοαϊαίοη ἰπ Κ 61}.} 
---ἰὖ τὉὴ0 τμοϑὺ ζΘΏΘΙ ΠΥ δοοορμίοά ὑγαμδίδίϊοι : 
“Ἔ Δῃᾷ 80 ο)6 αϑοθμιὶβ ἔγοῦχ [88 ΟΡ 5Γ.ΟΤΥ ἴο [86 
ἜΡΡΕΙ ὈΥ 86 πιὶἀ16,᾿ 158 Ἰ61]4 ἴο 5δὺ ϑοιμοίεΣ 
ποῦ αιιῦθ οἾοαν ἱῃ [86], ὁ}6 τηϑὺ ἢ Η δα σπῖθη- 
ὈΘΓΖ ΒΌΡΡΙΥ ἴσοι 1 Κίησπ νἱ. 8 [6 πὶπάϊηρ δίδίτ, 
ἴοΥ ψ ὨΙΟὰ τοοῖλ Μγὰβ ζοΐ Ὀγ {86 ὈσοΘ (ἢ μι ογθη βίης 
ἌΡ ΑΓΙΪ; 6 ἀο ποῖ πορα ψ|1}Δ} Καὶ! ἴο δθμροβο 
[Π6 5 δὶγ οὐ ὕϊθ ουδὲ, δὰ ἴο οοηἰδπα δραϊηδῖ 
ἰϊΩ Ἰοδάϊυρ ἴσοιῃ 6 ον Σ ἰητο [8 ὈΡΡΟΙ, δῃιὶ 
1όῆοο ([) ἱπίο ἴθ τηϊ ἀϊθ ϑοσυ ; Ὁ νω5 86] [- 
ΟΨΙΘΒΕΙ͂Υ ἵπ {116 ἱηογοΓ οἵ {πὸ 5146 θυ )]άϊης ;-- 
ΟΣ ὈΥ͂ {π|8 ὑγϑῃβιαῦίοῃ οἵ {π6 οἷοβθ οὗ [Π6 ψεσϑθ 
ΟὯ6 οδϑὴ ὅπα [86 ὑπουρσμῦ δχργοββοὰ δῖ (δώ 
ὈΓοδίβ αἰὰ ποῖ 8000 ἔτυσα ἴΠ6 [θΏρ]Ὲ ἱπῖο ἴδ6 
δἰάθ ομδιιθοσϑ, Ὀθ τη ἴη6 Ἡ]ἀΘηΐηρ ὑριγδγ 5 
ΠΟ ἢ [6 πΒοῦβ δὰ {τοῦ ρ]ι [πε δ᾽ ἀ 6 δυϊϊδίορν. 
ΚΕΙΙ, : “ῥχογμογίϊοπδίθιΥ ὕἤο {πὸ ":ηϊἀλ4}6 βίοτγ ᾿ ; 
[ἴη6 ἀϊβδγθηοθ οὗ ζϑιάθὺ ἀθοΐ θ8 ποίη ἀραὶηϑὶ 

ΠΥ ΠΠΡ ἃ5 δ )]6οὺ ἴο πῦμν, δορὰ 13) ἀηαϊλοδῦο8 

δι {Π 6 ἀϑοθπΐ ἴοοῖς γ]δοθ ἴῃ (16 ΨΔΥ βἰαϊοα οἱ 
16 ψιἀδηΐην. 

ὙΒαὶ ΕΖΕ ΚΙ] 8668--- Ἶ Υ. 8-- χὰ8 ΟἹ. {ἢ} ὨΟΤΙΒΘ, 
81. ἤδδ66 8[1}] το δίοβ ἴο ἴδ} βίἀθ Ὀυϊ]Ἱάϊΐηρ, ν τ Ὁἢ- 
ουἵ 118 Ὀοὶπρ ἴδ ῃ 88 ΞΞ “"δοιιβο."" [ΗΠ Ἐνοϑτ᾿ὔ: 
“86 ιοχπῖ γτουπὰ δρουῦ,᾽" ΠδΙΟΙΥ, οἵ [86 8146 
Ὀυ ]άϊη, ἸΏΔΥ Ὀὲ αἴνοη.)] δὶ ννὸ ἸρΑΥ ἴα Κθ 858 
πλοδῃΐ ὉΥ͂ ἐμὲ ποίσμξ (ΚΕῚῚ, : τ δἸενδίϊοῃ) 8 ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ὑοϊΪὰ ὈΥ ΣΧ ἼΦ5». (φοτὶ: ΤΙ ΊΘ39). Ἀδοοχά- 

ἰηὴς ἴἰο ΚεΙϊ, μαγῦοῖρ. ἀυλὶ] οἵ ἽΦ᾽; δοοοτάϊηρ ἴο 

Οδβθηΐιβ, ἃ 8 υϑίαπενο, βἰ σι γίηρς : [8.6 Τουπάδ- 
ἰἰἸοηὴ8 οὗὐ ἴΠ6 8146 σμδιθοσθ, (86 Ὀαϑοπιθηὶ οἵ 
ΜΓ ΟὮ, ΔοσογἸὨρῖγ, ἃ [1] τοι δἰ, γεδομοὰ ἴο 
[86 Ποῖιδα ; δῃὰ [ἢ}}8 ᾿ιδγιηοιΐζοθ τὶτ ἐδ6 δ 
Ἰρδάϊηρ ἴο [6 μόσγοὸῖ οὗ ἴδ ὑθιαρὶα (ςδ. 

40); διὰ 80 ΓΩΡΠ ὁ (ΟὨΪΥ ΒΕΓΘ, Θἰθο ΠΟΤ 

δ, κεἰ }) τοῦ] μαΓά]γ θ6 δα θά, ““ Ὀθοαιιϑα 1116 
Η ξ 

εἰοναίϊου. δῦονο {86 σγουπὰ πιΐμιῦ Θαβ.]}} 6 βὰρ- 
Ῥοϑϑά 1688 (ΗΈΝΟΒΤ.). Οπ [86 σΟΒΈΓΑΓΣΥ, ὕΠ6 ΕΙΣ 

οὐ 18 πῦχα 885 αυἰῦα {116 ΔΡῬΘΔΣΔΏΟα οὗ ἃ ΟΙοβαῦ 

ἀεβηϊτίου οἵ ἐμαὶ ΒΟ ἘΖΟϊκ οὶ 68}18 86 7.1] 
τοῦ, δ᾽ιήπουρ!! Ὑμβοῖθογ ἴτοτη ἴπ8 ΘΙ ΟῪ ἴο {86 
τὶδῦ, ὙΠΘΓΟ παπὰ δηὰ δγτὰ τηθοῖ, ΟΓΥ ΠΟΥ, οδηποῖ 
6 ἀοίογιίποα. Φὅ, Ὁ. Μίοδαθὶἑθ δρροϑοδ βἰιοτίὶ 
ουδιῖβ, ϑοἢ ἃ τοῦθ οχϑοῖ ἰοδηϊ(ίοη οὗ 16 τη6ὲ- 
ΒΓα ὙΟΙ]ὰ 6 0:6 Τηο0Γθ ἴῃ ρΐδοθ ἡ γῈ ἰἴ ἀἸἴδγοης 
ἔγοα ὑπαὶ οὗ οἷ. χ]ὶ. ὅ. [ἢδηρθύδηου, διιὶ 

ΚΙ οίοΕμ. ἀπἀοτοίαπὰ ὄνχῃς οἱ ὁδοὶ οἵ 16 ἔμιτθὸ 

βίουίθθ: “186 Το ἀδίΐοηβ οπ6 []}] τοά, βὶχ οιιὲϊ5 

1ϊ8. βίουυ. " ὀ ἱττεβρεοῖῦνε οἵ ὙΒΟΙΒΟΣ ὑχις οϑῖι 

68} ἰδδΐ, Ἱ 8 τϑδηϊίηρ. "--ἰὰ Ἄγ. 9, Ἀοβίοϑ 

ἴπ ἔνθ οὐδ ίθ᾽ Ὀτεδάτα οἵ (μῈ ουύθγ ν78}} οὗ 1μι6 
δΔ6 ὈυΠάΐησ, {Π6 88πὶ6 δχίθπς {π}}}) 18. δεῖ 

δρασ [ὋΣ ΓΙ (ρατθοίρ. Ηορβ. οἵ πῦ, ἰοῖ 

“ονοῦ," “ἴτοο,᾿" ““ΘΙΩΘΙΥ "), ἐμαὶ ἴα, ἴος. ἐπ 
ΒρΡΔ0Θ ποὶ Ὀθ11 ὉροΟῺ (γόγ. 11. ΚΙΩΙΚΕ. : αν 
ἔδγγὲ τοληῃὰ δροιυΐ ἰμ6 γβὺ βίογυ οὗ [86 δἰάδ Ὀμ11ἀ- 
ἴηρ, 801} ἴο 6 ἀϊϑιϊησυϊδηθὰ [τοὶ ἴδε πίάοι 
ὉΠ ὈυΣ]ῦ ΟΣ. ΒΡραο0 ἩΒὶοΙ βαστουπάρα [6 ἱ 
ἴῃ ἃ ψ] τ οἵ ὑσθμον σαὶ. --- 3 τεχανὰὶδ 



ΟΗΔΑΡ. ΧΙ 10.-16. 

οἰάς ὈσΙΠ Δἰπρ οοπηοοῖοα ψ {ἢ 16 ἴδπιρὶς ἴῃ 1815 
τοϊδϊζου ΒΘΡΑΓΆΤΟΙΥ ΔΒ ἃ “ ΟΌ86,᾽" Μ 8116 {16 οἰαιιϑὲ : 

ΡΝ δῖνε. 5801] τεϊαίῃδ [86 ἴδεϊ τπαῦ ὉΠ 9 ΒΟΌΒΘ 

αἴζου 8}1 18 [88 ἴδηι ρ]ο.--- ον. 10. ““ΤῊΏΘ 66]]8᾿ 
δῖ ἀρβοστὶ θὰ ἴῃ οἷ. χ]ϊ. ὉΠ Ὀγοδατ οἵ ὑνθητΥ 
οαὐὲῖΐϑ Ὀουπὰβ ἴπ6 ἴδπτοο δἰάθθ οἵ ἴῃ ἴθῃιρ]β, 
ποχῖςι, βουϊ, δηὰ ψεδῖ. 1πὸ Ὀτου]οααθηΐῖ οχ- 
Ῥγεβδίοῃ : δϑέσνοθῃ, εἴο., Ἠθησϑύθη θο; ἰαίκο8 ἴῸ 
ἴηθδη: Ὀούψοθη ἴλ6 ΟΕ ᾿ν8}} οὗὁἨ [18 βίβ Ὀ11ἀ- 
ἴῃ δηιὰ [ἢ 66}18β. ΚΕΙ͂Σ : Ὀοΐνθοῃ ἴμο ἔγδο 0066 
δι [ἢ 66]]5. --ἼὟ ασ. 11 ϑῆονβ [μαὐ {Π|8 8146 Ὀ8}]α- 
ἵππῳ οροηθὰ τὶ ὕνο ἀοογβ ἰοτδγὰβ [ἢ 6 ἴτεθ βρᾷςβ 
(Ηκξνοϑτ. : “ Ὀοῦνοθη [86 Μ2}} οὗ {πὲ 5.6 Ὀυ11 - 
ἴῃς δηὰ 186 βαττουπάϊηρ ν.Ὰ}} ᾿). ἘΠὸ ἢγθ οα}5 
τοιπὰ δυὰ σουπᾶ (ἰὴ αἰδύλποίίοη ἔσγοτῃ πὸ ὕνο 
ἀοογ-814.68) ἀτὸ ἴπο8θ δ γοδαυ ἱπαλολῖθα ἴῃ νοῦ. 9. 

γεΣβ. 132-14, Τ|ε ΟἹ-»ίαοε. 

ες. 12. Νον τ. 5ἰὰ6 Ὀυ]άϊησ  ΠΪΟΒ δἰαπα5 
ἷῃ σομηῃθοίΐοη ψ 0 {86 Πουδ8ο Ὧ88 ὕδθῃ ἰτοαϊθα οὗ, 
διὰ ἰΐ5 τοϊαϊοη ἴο {δ6 οιιϊδίἀε ἴοο Βῃοψῃ, ε 
Ὀυλάϊης (48 τῃ6 ψ8}} τψᾶβ οδ])οὰ ἴῃ οἷ. χ]. δ) 
ΟΟΠ168 ἴο Ὀ6 ΞΡΟΚΘῃ οὗ ψΠΊΟΉ ἰδ βαϊὰ ἴο ὍὈ6 ὈΘΌσΘ 
(}6 κίξτα, ἴτοτα πιο ἀρρε]]αϊοἢ δοοογαϊησὶ]ῦ 
ψὸ αν ἴο ἣηὰ 118 5ἰζπαιϊΐοη ἀπὰ οχρίαπαίίοη. 
δίμοοθ (ἃ 8 ποῖ βροόοκθὴ οὗἨ 80 ἱποϊἀθῃῖα}ν δηὰ 
Θρθη ΒΘ  ΆΠ]γ, 65 ΚΙ] οίοῦ δι ΒΌΡΡΟΒΕβ, Ὀὰ{ ποχί ἴο 
[Ππ6 βἰάα Ὀμ]Π]Παΐης ὙΒ]σἢ ὈΘΙοΩμΒ ἴο ἴθ Ὠσυδ6 18 
Ἰπεδ 5 ΓΟ ΠΟ Ὡ5 αἶδοὸ ὑαῖηρ αίνοῃ, ἰζ τουβὲ 6 580}Ρ- 
Ροϑοὰ ἴο βίαηἀ ἴῃ 80116 γε οι ΟΥ δηοῖμον ἴο [86 
ἴοπιρ]6. Απὰ 80 ἴὐ ἰβ οαἰ δὰ Π3Π, ΟΥ̓ ὙΒ]ΟῺ 18 

Ἰπάἀϊοαῖθὰ ϑβοτωθί βίης Κη, 86]- 1 [6111 116. 
Ἵ πιθδῃδ: “0 βεραγαῖθ," ““ἴο σαΐ,᾽" ἀπά 18 Πδγδ 

δὶ οἵ ἃ ϑραςε ; δῃή ἴῃ5 [86 ΊΣΤΔΕ 15 δὴ ὁΠ- ἢ] 66ο. 
Τπε ροιῖΐ ὈδαΙβΒ (μὲν. χυϊ. 32) ““προὴ Ὠΐτη 4]} 

ἐβεῖσ Ἰαφαΐ θα," ΠῚ) γε ον... ΗΈΝαΒτ.: “ΤᾺΘ 
Ῥίδοο δηὰ ἴπὸ Ὀυ]]άϊηρ ὑμοσθοῃ βετνθ ΠΘΡΆΓΥΕΙΪΥ͂ 
ἴδε βᾶπὴθ Ῥύγροδθο ἡ ΒΙΟΩ [16 ἴοι]. 86 ̓ν 68 Ῥ05)- 
Πνε]γ. ἸΥ τὉῃ18 18 ἴο τεϊαϊῃ 118 ἀϊσηὶν δηὰ 
ΘΔΩΟ ΤΥ, ἃ Ὠ]ΔΟΘ τητϑὺ Ὀ6 ϑαϊσῃθα ἴο Ὑ Ὦ]Ὸἢ 4]] 
ὉΠΟΪυ8Ώ 1688 18 ΤΟΊον. ΑἸγοδαγ ἴῃ Ὠοαΐ. ΧχΙ. 
18 εᾳ. τὸ δηὰ [86 ΟΥΔΘΙ ἴῸΓ δοι(ϊπρ ἀραγί βυςῃ ἃ 
νἶδες ουϊϑίἀθ {πΠ6 σβίῃρ, Ὑϊοἢ σοΙτοδροηαθα ἴο 
[86 οι ρὶθ (ἢ) νι ἰϊα σουτίβ,; δὰ αἷδὸ ἴῃ ἷπ- 
Ἰυποιίου [αὐ {Πὶ8 Ρ]806 '8 ἴο Ὀ6 Καορί οἸθδῃ, ψΒϊοἢ 
ἷδ ἰδϊὰ ἀοτη 88 ἃ σοὶ] ἰσίουβ ἀυΐγ." ὙΠῸ {818 [168 
Ὀδδιι σοτμραγοὰ ἴῃ βοϊοσηυπΒ ἰθηρὶθ 2 Εἴηρβ 
χα, 11;}1 ΟἼτοη. χχνὶ. 10, 18 (186 ““τοῦιδ6- 
β8ῖ6.)). ὅ66 [,βϑῃφ9Ἐ οἡ Κίηρε, ». 262 53ᾳ. Νοίμίηρ 
ἩδίανΟΥ 18 ἰο]ὰ 18 ΟΧΡΓΟΒΒΙῪ τορϑγαΐϊηρ [6 ΡῃΓ- 
ῬοϑῈ ἔοῦ ΠΟΙ. [Πϊς τἰλίς, βἰζδῖεα ὈΔΗμΪπὰ [868 
ΤΘΙΏΡ]6 δῇ 180 τνοϑῖ, ψὰ8 ἰηϊθηἀθᾶ, Ῥ6 808 78 
Ὀεσδυδα {Π|Ὸ ὩδΙῺ6 ἐΓ86] Γ 88 σα ΐῖα ΘΟ ρΡΉ. γβοῖο 
Ὀ]ΟΟΑΥ͂ ββουβοθβ ν τ Ὀτουρηϊ, βδου Ποία] ἴδαβὶβ 
Ἰο] 4, μἷδοοβ ἴου Ῥγοραγίηρς ἔμοπὶ βίοοὰ, δηὰ ε 
ὨΠΙΙΘΙΟΙ3 ὈΟΟΥ͂ οὗὨ ῬΟΙΒΟῚΒ ἔξει τὴονΐηρ δρουΐ, 8ἢ 
οἵ-μ].οα ἴον ἴη6 στοαῖ χιδιλιν οὗἁ 41} Ἰκἰη 8. οὗἉ 
Ταίανα γγὰ8 ἃ 86]1-ουἹάθηῃς ποοθββὶςυ, --- ΝΕ) ΤὨΘΔῺ8 

τε 

ἴδιο βαῖηθ τη ΐης, ἩΠοΠοΣ ἰδ Ὀ6 ἴα κθῃ 85 ἀδξηϊηρ 
ΤΩΟΤΕ ΟἸΟΒΟΙΥ “ἼΦὗκΣ ΟΥ ΓΙ 3], [0 δίποθ 186. Ὀι}]ἀ- 

πᾳ βϑιοοα νι 18 οαβῖ ἴτοπΐ τουναγβ 86 ἴθ τ}]6, 
ἴη6 εἷάθ ἰονγαγὰβ ἐμ νοδὶ δὴ ΟἾΪΥ ἀρποῖθ ἐ{8 
Ῥοδι(ἶϊοπ ἴῃ ΒοΙὴ6 ΟἾΠΟΡ χεβρεοῦ; ἱμαὺ ἷβ, ἴῃ8 
Ῥοσϊίοη οὗ τι6 ροἷδοθ ρθηθγαγ. Κι 1}᾽5 ἔτβῃβ]8- 
ἰΐοι ἰα ποὶ οἸθαγ: “Απάὰ ἴπὸ ὈυΣ ἀπ ἴῃ ἴτουΐ οὗ 
(86 δορασζιιῖθ Ὀἶδοθ νᾶ8 οἢὐ [80 αἷάθ ἰονασγὰθ [116 

3997 

ννοϑῦ ΒΟΥΘΏΥ ΟΡ ἰ6 Ὀγοδὰ."--ν 1π0 ΨΔΙΙ. .. 
τουμὰ διὰ τουπὰ, ἴΠ6 Ὀτοδάτῃ οὗ π᾿ ἢ 18 ̓ πὴ 
(ἰσα]ασὶγ ποϊοοα, 18 ἴο Ὀ6 απάοτβίοοὰ ΜΠ Ἐ116- 
[οἱ 186 ψ}} οὗ (δε Ὀυϊαΐησ. Τῆυβ ““1ἴ οχ- 
ἰοπἀοὰ νεϑῦνατι ἴο πὸ ΟΌΓΟΙ 6 Πο]οβίηρ ψ8]1 οἵ 
[86 οουτέ, δηὰ δαά (Η ΕΝΟΒΤ.) ὈΥ ἃ ργαΐθ Ὀ01}0 ἴῃ 

{8 118 ομτεβ8 ἰηῦο ἴπ6 οἰζγ. [Ιη Ὗοτ. 18 [86 
Ιοωστῃ οἵ ὕπο κίζγδῃ (ἰπο]υθῖνα οὗ 4}}} ἰ8. ρδοβὰ 
ῬΑΓΆ116] ἴο ἐπ Ἰθι τ οὗ [86 ὕοτ.}]6, 88 ἴῃ τ. 14 
ἴα Ὀτεαά τη Ὁγ ν᾿ ἰο {116 το]δίϊομ, δ᾽ οι ἢ δι- 
αἸμοιοαὶ, οἵ πὲ μίζγα!ι ἴο [86 ἤδη ρ]θ ὈΘΟΟΙΤΆΘ8 
ΥΕΥΥ οἷοαγ. Ποαμοῦπρ δοοογαϊ ΡΥ ἴμ6 70 Ὁ 2 Χὅ 
ΞΞς 80 συνὲϊδ (γεν. 12), ὕΠποσθ γοϊηδίῃ8 οὗ {86 100 
ουδὶ 8 ἃ ἔτθθ ϑραοθ 20 ουϊ8 Ὀτοβὴ, ἀου Ὀ0]688 10 
ὁπ ἅ]ι6 πουῖν δῃὰ 10 οπ [86 β8ουῖη, ἴ0Γ Δρργοδεῖθβ 
ἴο ἴ.6 αἴζσται Ὀν]άϊηνσ, τ ο86. ἸθαρῸἢ τα δος 
[86 ψ8ΟΪ6 οχίθιῖ. 

γοτβ. 1δ-26. δωρρίεπιεπίαγγ. 

γον. 1δ, δυπιπιΐηρ ὉΡ ἰἱπ δοοογάδηοθ᾽ 1 ὙΟΓ. 
12:90 {2 χ δ--Ἰ0ὺ, [υ8ὺ πὸ νϑγ. 18, [Ὡπ8 Ὀοΐηρ 
ἃ τοοδρίτυ]αϊίοη, ἱπΌ ηαῖοβ ὈΥ͂ {π|8 {86 ο]αγδοῦογ 
οὗ τ1Ἀ8}6 ποϊΐοο8 πῇ 501}} (Ο]]ονν, 88 ΒΡ] ὁπ  ὨΙΔΙῪ 
Δα] ο.8 ἴο [ἢ6 ἘΕ ΡΟ ΠῚ τ τα τ ΑΒΓ οἵ 
τῖβ Ἰοη σῇ ἢ ἢν ἴῃ διιοῆ ἃ ὙὙΑΥ μα [Π6 πϊεὰ- 
ΒΌΤΟΓ Ἰηραβυγοὶ {16 ῬΌΣ] ἀΐης βιτπαϊοὰ Ὀείογθ ὕ1|ὸ 
αἰσταῖι (δοοοταΐπρ ὕο νογ. 12) ἱπ Ἐηο αἰγθούίομ ἴω- 
γγαγὰβ ἐμ6 Ὀδοὶς ρασὶ οἵ ἴμ6 μ]αθθ. ΤῊ 8 '8 [6 

τηϑδηϊηρ οὗ ἰῃ6 ἀοβηϊ 08: πυπεετὃν ἘΣ τὴ6 

ἰοπιϊηἶπο Βα ΗἾΧ ταίοιτίηρς ἴο ΠῚ, [86 ὍΦΟΙ γνασί 

Ὀεΐηρς 86 παίαγαὶ δὶ 688 ἴῸ ") Β΄ ὅπ; 80 {λιαΐ 

ἜΣ ΠΛΑΥ͂ ΕἰἴΠπογ δἰ μη ΓΥ “΄ Ὑ10}ν,᾽ οὐ ὧδ ΤΩΔΥ͂ 4180 

Ἠ6 τεδγσθα το {86 Ἰθηφίμ, τη ἢ ὀχίοπαθὰ ἴῃ ἤοηὶ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἴα ὈδΔοῖ ρματί οἵ {Π6 ρίζγαι, ἰἢ 1 158 ποῖ πῖῸὰ 
Καὶ] ἰο Ὀδ6 τοίουτοὰ ἴο Ὧ3Π. ΤὨϊ8 ἀοἤ ΣΟ ἰδ 

ἱηνοπεεά, μδΠ] 6 Ύ, ἴο ἔοστω [86 ὑτδ 81 [0 ἴο δῸΡ- 
ὈἸΘΙΙΘΠΑΥΥ δίδιθμημθηϊβ 88 ἴὸ ἴπθ ποῖ γοῖ τη ῃ- 
Ὡοποὰ ἘΠ ΊΡΙδΣ (Θετ : δὲ Δ). ΜΕΙΕΒ: 

ῬΓιδὲ, ἴτοτα Τὶ. 4}116ἀ τὸ Πγηδὲν ““ἴο ρὸ Γπγου σι" 
τ 

Ὁ 
αἰτ τ 

ΞΞῷὸἪὲ ῬΒΠν, ΜἜΘΏΟΘΟ Ῥ ΤΙ, “ χ}κ,᾽ ΔΒ σ] 16 8 ῬΙῸ- 

ΡεΣὶν ἀεγινϑα ἔγοσῃ [6 Οοστηδῃ ιοαζεῃ Ξε φιείἑδη 
(Ὁο 1886 ἴοσ}!). ΟἜΒΕΝ. : ῬΙΌΡΟΓΙΙΥ: “Δ μη 
Ρ]δοθ,᾿" {6 ἢ ἃ διιογί ρίαζζα, ἔγοτη ἢ), ““ἴο Ὀτθὰξ 

οδ΄" ὙΠῸ δἰ σηϊβοίίοι : γγ81Κ8, ρϑ]]οτῖ68, ἴοτ {Π6 
ΜΟΓα---ΟΟΟΌΥΤΊΠΩ ΟὨΪΥ ΠΕΙῸ δηᾶὰ ἰῇ οἷ. Χ]][--- 8 
ΘΟΥΓΔΙΠΪΥ ἀοπιαμάοα ΟΥ̓ ἐμ .]Ἰαυζον ρϑέβᾶρθ. Τὴθ 
ΔΗΔΙΌΩΥ ἴο {86 ἴοι} 16 τοιαδί πεα ζῃτουρηοιῦ Θρθ δ Κ8 
πῃ ἔδνουν οὗ [Ϊ18, ἃ8 ἀοθ8 480 {πὸ ἰδοῦ ὑπαὶ {116 
ἔτοο 5ρ86θ οὗ ἴδῃ οὐ [8 Οἡ 680} 8βἰάἀε (νθγ. 14, 866 
ἜΧΡΟΒ1010})} ἰ8 ἰῃ {ἰχ|8 ΨΥ δας βέροςοΥἽ]Ἱ Υ ἀἱβροθοιὶ 
οἵ. ΚΘ] πιδῖοβ [πὸ βϑιιῆχ Ἰοοῖκ Ὀδοὶκ τὸ Π 5 ἷμ 

νοῦ. 18. ὙΠ τοροαϊθα βἰαϊοσηοπὶ οὗ [ἢ πυπάτοά 
οὐ Ὀ1ἴδ᾽ ἸΘηρΌΝ 18 1 οπἀθα ἴο βίον {πᾶ [86 ρ8}}6 7168 
ὍΕΙΕ 85 ἸΟΠ 85 16 δι] ἀἰηρ. ---ϑἴηοθ ΠΟῪ {86 
ἰὮΠΘΥ ἴθι !]θ6, ἐ.6. ἴπαῖ Ὑ]ο ἢ βιοοά ἴῃ {πὸ ἱπῆοΓ 
σουγὲ (ΚΕ), ΟΓ Ὀδσδιι86 1ΐ 18 50 σα] δὰ ἴῃ ἀἰβίϊηο- 
το ἤγοστα ἴῃ 6 είζγαι Ὀυ])ᾶϊηρς δηὰ 1ῃ6 σουγίβ 
(ΗΈΝΟΒΤ.), δὰ ἢ} ]γ ἴῃ ῬΟΣΌΒΘΒ οὗ πο οουτί, 
{}αν ἰ8, [Π6 Ργο͵δοῦϊοῃβ οἵ [ἢ ραῦοβ ἰηἴο {Π| ςοατί 
ΦΟΠΟΙΆΪΙΥ οὐ ἰηΐο ἰὴ οουγῇ ἴῃ αιυθβῦοη, ὉΓΘ 
πιοηοηθὰ, 8}} τὺ σψὰϑβ Εἰ βοσΐο τηθαϑυσοα ἰδ 
ΒΌΤΩΙΤΩΔΙΥ τοροαιθα ; ἴῃ Ἡ ΠΙΟΒ ΤΠΔΏΠΟΡ ον. 16 
σοῃτίηυιοδβ, ἴο Μ ϊσἢ Ηδηρϑῖ. ΒΌΡΡΗρδ: “δή ἢθ 
Τιοαϑυσοά "᾿ (γογ. 16), ἈΚ ΝᾺ Κοὴ ἰαῖκοβ [πο 89 



8908 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ΠΟΙΩΣ δον 68 Δ Όϑο ἴθ, ἀπὰ ἤπ8 [86 φῬτοαϊσαΐθ ἴῃ 

ΤῊ, νον. 17. -- ΒΒ. τρ Ποπμοὰ ἴῃ οἷ. χ], 6, 7, 

φοοογάϊηρ ἴο ΚΙϊοίοί : τνὶηάονν 8.118 (ἢ). --- ΤῊ 6 
οἰοβοὰ νἱμβάονσβ, 566 οἷν. Χ]. 16.---Τὴ6 8} 1 σίθβ, 
8606 νοῦ, 15. ΤῊ ἀοἤηϊτίοη: τουπᾶ δϑσιϊ οἢ. 4}} 
ἴδσϑοϑ ((Π6 αίΖτα}ι, {πὸ ὕδαρ]ο, δῃὰ ἴΠ6 Ῥόγοβδβ οἵ 
το οουγί, γοτγ. 15), 18 δἰ {]εῦ ἠο Ὀ6 ἀπε ογϑίοοα ἢ 
τοαροοῦ ἴο ἴῃ ιἰοβοτὶ ρζϊοι σίνϑῃ ἵπ [86 [ογεροΐηρ 
οἵ {1|| ρασίβ ἰεϑί ψτιαῖοα ΟΥ̓ [Ὰ6 ἀν ]616 88 ΚΌΠΟ, 
αἰ μοσα ἴο Ὀ6 υπάοτπίουα ἀηάᾷοὲ Ἰ᾿ἰπιϊα 0, ΟΥ 
Ψ6 Ἰηυδῖ, ἴοτ ΘΧΑΙΏΡΪ]6, ΒΊΡΡΟΒΟ ρΆ] 1168 ἴο 1τΠ6 
Το 016 αἶβο, δπά ᾿ κονῖϑο ἴο ὍΠ6. Ῥοόσοθθθ οὗἁ {}|0 
οουτέ ; ἴον νοῦ Ηδηρβὶ, οἰΐθ8 Φοιη χ, 28, πὰ 
Τοβορῆυθ, Αγοῖλ. χχ. 9. 7. ΤΈ τοολρὶ Ὁ] ΟΥΎ 
Οδατγαοίοῦ οὐὗἉἨ [686 νΘΓΒ65---Ἰηθαῃΐ, 88 ὉΠΟΥ͂ ΔΙῸ, [0 
ἃ ΒΆΡΡΙ]οΙλοηὗ --ϑρ  Κ8 ἴῃ ἔβνοιυν οἵ {86 ἔγϑι νἱθν, 
[μδ1 οὗ Καὶ]. Βιῖῦ [δαῖ ψΒΙΟΒ 8 ἴο Ὀ6 ΒΡ ] θὰ 18 
ἴη τεβρεοΐ οὗ {6 1 γΓ059}Π 0145 ΟΥ̓ 81115 (95 601166- 

τἰνοὶ γ) οὐ ΟΣ δφαϊηδὶ ἔπει ; διά, ἰδίζθη βἹΟὉΥ, 11 
ἀδιοῦοβ 086 ἘΡΡΕΓ πιο ]άϊηρ οἵ [6 ἀοοῦ, οὐ [ἢ6 
ἀοογ-οαβο βΈΠΘΓα]γ, οα ὈΟΪᾺ 5468 (3) 2.20). 

[ΗΠ ΈΝα5Τ. : {16 ατουπά Ησοῦ δ η οἷα Ἰοοϊκοα ΟΥ̓Σ 
τὴ ΓΠγοβΠο]ὰ  ΚΕΙῚ, : [06 ψοοάρι) οα86 οὗ ἴδ6 
ΜΟΥ οροηΐηρθ.}) Ὀ ἰδ: ““ἴο τβᾶκε {δῖπ,᾽" 

Μ]εποα ΒΓ, “ὁ Ὁΐη, ἤμο᾽ ψοοᾶὰ, Ἠεηρεῖ, ἀἶδ8- 

ΟΟΥ̓́ΕΓΒ 816] ψοοάδθη ὈοΑΡΐΠρ αἷδοὸ ἰπ ἴἢ6 ΜΌΓΓΑ: 
“ἐ 8Π4 4150 ἴγομι ἴπ8 στοιμπὰ ἴο ἴῃ 6 τΪΗΔΟΥΒ,᾽" δηὰ 
ῬΙδοοβ 86 ψἱμάο8 ΠΡ ἴῃ [86 τοοῖ, 88 ἴῃ [86 αὐ 
(αδη. νἱ. 16), ἴου ομς γοΆβοῃ, Ὀθοαυϑα οὗ ἴη6 86- 
)οἰπίηρ ἤοῦβθ, Ὑ]οἢ να8. ΡΓΟΌΔΌΙΥ 88 Ἰιἱρὴ 88 186 
το ]ε. Κ᾽] εἰοίη, ου 186 οὔδμογ παπὰ, μίδοο {πὸ 
ὙΪΏ ον 8. ἐπηπηο ἰαἴον οὐ 86 πη ἥοοτν, δὰ 
1ηα}κ68 {πὸ ὁδί οἵ τ ἐοιιπάἀδίϊοι τἶβα ἂρ ἴο {86 
σὴ ηάονβ (Π). ΑΒ ψηαΐ ἢὰλ8 Ὀδθη Ϊπ8ὲ 8εὰ πδὲ 
ΤοΒρθοῦ ἴο [Ὧ6 ΤΏγοβ 148, 80 ψμαΐ [Ὁ] 8 ἱ τ 
ΝΥ 8 ΒΌΡΡΙΘμμθηἴαυ ἴο [6 δβοοομὰ ἰμίηρ 

Ἰηθη]οηοᾶ, {π6 σἱπάονβ; Ὀοριπηΐηρ τὶ ἢ [ἢ Ϊ8, 
πὲ ἀνθ {πὸ στουσηά πΡ ἴο ποῖαι; {818 αἰβίδησο, 
88 ἃ Τηραϑητοα ἀἰδίδησθ {(γογ. 17), ὙΒιοἢ δὰ ποὶ 
γοῦ Ὀδθόη αἰ, αἴας σὰ ὕἢ6 τροσα ἰπ16 1] }ρ1}]6 
Εχργοϑϑίοι: ΠΙΊΘΘ (Ρατιείρ. Ῥααὶ οὗ Π 3), 118- 

ἝΝ ττ 

ἰγαΐθβ ὑμ6 δονο-τηοῃτοποὰ ΙΝ. ΕἼΠΑΙ]Υ, 
ἈΠΞΎΣ Τ 

ὙΠῸΠ τοβροοῖ ἴο 16 πὰ] Κ8 ὙΠΟ ΤῊ δ᾽οὴρ ἴδ6 
ἄἀουγϑ, διὰ [ὴ6 νν4}} τουπάϊηρ οἸ ἴῃς ψ]ιο]6, Υ 6Γ. 
17 Ἀροογα ἱ ΠΡῚῪ δή 8, (Παΐ ὁδοὴ δηα 4]} νγγὰβ δοοοτζάᾶ- 
ἸπῸ ἴο ἸηΘΑΒΌΤΟ ; ἐῃ6 βραύδ δῦονο [ἢ ἀΟΟΥ (60]]66- 
τἶνο), θυθὴ πο ἢ") ἱῆπεγ ἈΟΤΒΘ,---ἰ 6 ἴθι} ]6 ἱπ 
118 Θῃ ΠΓΟΙΥ͂ 15 ΒΡΟΚδῃ οἵἁ 88 ἴο 1ἴ8 ῥγὶηοὶρ4] ραγίβ, 
-παηα ουΐδϑίἀο, δὰ ἴδ ἢ οΪ6 ψᾺ]}] τοαηᾶ δροῦϊ 
πὴ ἀπά ψἱϊπουϊ ποτα 8οθ..0Ὀὡ [ἩΈΝΟΒΤ.: “8 
ἢοῦδβ6 ψ ΥΓΠΥ οἵ 6 Οοά 0 48 ὙΠ ΠΒ6ΙΥ ἀγγαηροα 
Ἁ}} [Ὠΐηρβ 'ἴῃ Ηΐβ οἜγεδίθοι (Ρ5. οἷν. 24), ἀπὰ ἔπ 
ποἰπίηρ ὕἴο σαρτῖοθ δπὰ Ὁῃδποο.᾽᾽ἢ 
Το ὀχργοββίοῃ: χρϑθ, ἴῃ Υογ. 18, ἘΠ ῚΟῊ 18. τὸ- 

διιπεὰ 1ἢ ΚΓ. 19, τοίοτθ ἴο δοι]ρίαγα ΟΥ οατνοὰ 
ψΟΤΚ; Ὀαΐ σοΙηΡ. 56 οη Κίηρθ, μ. 67. Οἱ {86 
ΟΒογυι χη, 860 (ἢ βαῖὴθ σόοῦκ, ᾿. 66, δηὰ ἴῃ 
εἰιῖα ΟΟἸ τ ἜὨΑΤΥ οἢ οἷ. 1. 4-14, δηὶ Ὠοςῖ. Βοβθα. 
10 οὔ οἷ. ἰχ.  ου ἴδ ΡΆΪ]ΠΏ8, 866 οἡ οἷ. χ], 16. 
Ἠξνοστ. : ΚὙΠΟΓΕ ἀγα [Π|ὲὰ οαγνεὰ νοῦ ἴῃ [δα 
ζοη10]6, (86 ἀοδίγιοίίΖοη οὗ πθῖοῃ Ὀγ [86 ΟΠ ΔΙ θα ἢ3 
ἷν Ἰατηφηἴοι ἱπ ΡΒ. Ιχχὶν. 6; δῃὰ ποὺ {πιθοῦ ΔΙῸ 
ἴδογα πραΐῃ. ΟΟμΡ. 148 ἴο [86 εἰρηϊβοσπος οὗ [ῃς6 
ὈΠΡηρ, ᾿δηρθ οὐ Είηχθ, Ρ. 74 4. Ηρημβῖ. 
Πηρβ οὐὐ [86 τοίδγοησα ἐμαὶ Π6 ποῦθα 8 εἰθι}- 

οὐρα ἴο [86 [μον οὗ [86 016 ἔδσγοβϑίτίδὶ οσεδιοη, 
-- ΤᾺ δυγδηρθηγθηΐ τῦι9 [πδ΄ α σμοιιῦ διιὶ ἃ μα ]πὶ, 
84 δρδίῃ 8 Θῃεγαῦ, αἰγαγβ [0] ον ιὶ ἴῃ ΟΓάοΥ.----ἰτ 
8 ΓΣΙΒΘΡ οὐδογνϑε, 1π ἀϊδιϊηοϊο [ΓῸΠῚ ΟΠ ΆΡ. ἱ,, 
(ΓΠᾶὶ [Π6 σῃμοτρ μαδὰ ἔνο ἴβδοθθ, 828 ἊὌχροδίἴουῃ 
ΠΟΏΘΓΑΙΥ 880, ὈΘοδΌδ6 ΟὨΪΥ ὕὑνγο οου]ὰ θ6 νἱ810]ς, 
παι 88 ΠρΌΓοΒ 6 ΓῸ ἰγοαῖθα οἵ μος οου]Ἱὰ 
ῬΓοϑθηΐ ΟὨΪΥ 0η6 δἰάθ. Οη [18 Βδδιτ οὔϑεσνεδ : 
“Βαυῦ οογίδ!]Υ [86 Ὑ]ηρ9 οὗ ἴῃς οαρὶα δηὰ ἴ}16 
θοῦ οὗ ἴὉπὸ ὈΌ]]οοΙς ῸΓ0 ποῖ ψδηϊης." Τ{ἅνο, 
ὨἸΟΟΥΟΓ, 18 ΒΡΘΟΪΔΙΥ π6 ὨΌΟΓ οἵἠἨ οτγϑαϊίοῃ 
(θανθ πὰ δαγί ὃ), οὗὐἨ [Π9 ογοαϊιγοῖ οοηΐϊγαβί, 
ΨΒΙΟὮ {ὑποτγοίοσα ονουυηρ τλϑαθ Ὑ{1 αν ἴῃ 
1186} ἢ, Βαττηοῃϊζοὰ πθγὸ ὈΥ [6 Ρα]}} 88 [6 ταϊτὰὶ 
Ὀεύννθοη ΟὨΘΓαΌ δηὰ ομόγιῦ ἱπο [116 ἢ πιθεῦ οἵ 
{π6 αἰνίηο [ἰ8.--Ἴ γ. 19. ΤῊ ἴνο ἔμοοθβ ψόγὸ παῖ 
οὗ τηϑῃ δηά οἵ ἴ86 ]Ἰΐοη, ὙΒΙΟὮ ταοοὶ ΡῈ ΓΕΡΓΘ- 
86} [8 ἴΠ6 νν]]ἃὰ δηΐπηαὶ ἡδιηδαὰ ΟΥ̓ ΑΥ οἵ δμηΐπόποθ 
ΡΠ (ζω). Ὑπὸ σμοσαῦ ἐαγηδὰ ἴΠ6 ομα ἴδοθ ἴο 

τὴ ῬαΪπὶ οὐ [8 8146, δῃὰ [89 οἵμοσγ ἴο [Π8 μα] πὶ 
ὁ παῖ, ὙΒΟΙΟΌΥ [6 πηΐοπ οὗ πὸ ἔνο σῖτἢ 186 

τὰ ἴο ἴοσιῃ ἴδγοθ 88 πηδιΐϊὸ ΥΟΓΥ͂ Τηδη  [υ80. ---- 
τ, 20 ]]υϑίταϊοβ ψμᾶΐῖ ναγ. 19 ἱπίθη 8 ὉΥ: οἱ 

[16 Ὑ8016 οῦσδο τουμὰ θπὰ τουμπὰ; ἱμαὶ ἰὲ νὰβ 
ἔἴγοπι ὴ8 ἠτουπὰ ΟΥ οοῦ ἴο {88 νγ8]]-νγοσῖκ βθονθ 
1Πη6 ἄοοτ, (Πὰὶ ἰ8, ἴο ἴ.6 τοοῖ, μὰ [ηΐ8 οὐ ἴδπ6 
ἴδ 0] 6 Ἐπ ἴο ΒΟ. ἴἢ6 ἀοοΣ ἰοἀ, οἵ ν]ιῖςδ, 
{μογϑίοσο, τπϑα οῃ 8 τηδάα. ---ἰ})}0ὴ, 1004] δοοσιιδα- 

ἴἰνὸ οΥ δοῃοϊυάίηρ ἔοστηι]δ. 
Βαΐ νἱῦ} Υογ. 21 Θοπ|68 δὴ δα ἰ Ἴοη 8] βυρὈ]6- 

τηθηΐ ἴῃ τοἰδῦοη ἴο πα ἀοογ-μοδῖ ψοῦκ οὐ τδο 
ἴοι }ἷθ, ὨΔΠΊΟΙΥ, ὑπαὶ ΘΘ ἢ Ραὶν οἵ ἀοοῖ-Ροϑῖδ μοὰ 
186 βἰση  ἤσαηΐ Βα Ό ΓΟ Όγηι ἰγοδαν τηοῖ ἢ ἴῃ 
ϑοΪοιηοπ᾽ 8 ἰθ 016, ἃπὰ ἢγδὶ [Ὁ]}Ὺ οαττίθὰ οὐδ ἵπ 
ἘΖεοκίθὶ (866 ᾿ϑῆρδ οὐ Κίηρβ, Ὁ. 78). [πῃ ὑῃ 18 ΜΑΥ͂ 
{Π6 τογοϊαϊίοη οὗ Φεδοναὶ, ἴῃ6 αοἂ οὗ ἔπε νοῦ], 
ἴῃ (ἣφ νοῦ], ἴῃ 18 σοπμμὶς στο δ 8, Θοπι68 ἰηἴο 
ΡΙΌΠιΐποηςα; ΚΠΙΒΕ.: [06 ὨΌΠῚΌΘΓ [ὉἿΓ 8 ““1Π6 
δἰσῃδίασγο οὐ {11ὸ ΘΟΙΣΠΩ ὈΠΙΨΘΓΒΑΙΥ͂ .᾿ ἴτ Μ1}} 
ὀχίοης 1086] Ἰηἴο 4}} [86 νου], δῃὰ ἴο ἰὺ [ΠΟΥ 5}}4}} 
ΘΠΓΟΓ ἴῃ [ἸΌΙῚ 8}} (6 ποῦ]. (Ασοογΐηρ ἤο ΚΙοῖ. 
ΓῊΪΩ ἰδ ποῦ δέαΐ. σοπδίγ., Ὀχῦ 8 ἀπυδυδὶ ἔοττῃ ἴοσ 

ΠΡΌ. ΠΡ), ΔῊ δα͵θοϊίνθ, ΠΙΌΘΓΆΙΥ : “ Ροβί οἵ 

[ἢ βαυαΓα." Κα οἷ] Γοπ ΑΓΒ ὁἢ [}16 ὈΓΟΥΠ]ΟΔΈΘΠΟΘΕ.)--- 
ΤῊ βομποίαδευ (21) 18 [86 πηοϑὺ ΠΟῪ Ρ]δοθ (νεσ. 

28). Τὴ ἤγομῇ, ψ ἢ Ὁ Ῥγοβοηίθα ἴο ἐδ ῥγῖραῖ- 
Ῥτοροὶ ἐτοδάϊηρ {με ΒοΙΥ ρῖδος, μδὰ [πε νίονν ἂἃ8 18:6 
νον δῦ (ἀἰοϑογιθ, ὑμδαὺ 18, (6 4:8 ] Ὄστα νῖανν 
οἵ [}:|6 ἀοοι -μοϑῖ8β. [ΗΠ ΈΝΟΒΤ΄Ψ : “δ πο γοηΐ νγὰ5," 
οἴο., βίποῦ [6 ΠΟῪ νίονν 18 ΠΟΙ ρΘΓΘα {ἢ ἃ ἔοστη 
οὨΟ ὙΓΒΙΟΒ ἴ86 ΡῬτορ]ιοῖ Ὠἰηι86][ μδά πμά (εἶ. χἸ]. 
8). ΕΚΙΜΕΕ.: ““ Απά [Π6 Βυρογβοΐοβ οὐὗὨἨ (6 ψ}ο]9 
ϑϑποίιδιν νὰ8 [ἰκκ ον }86 βαυδτο. ἡ Τὴ Ταγχύτη 
8Ππ4 δϑβ)η[ Βιιρροβδ ἃ σϑίβγθησα ἴο [86 νυἱβίοι ὈΥ ἐδ 
Ομ θθασ.] 

γον. 292 ἀδβογί Ὀ68 ὙΠ Ὶ]1 Βἰ τα]. ὈΓΟΥΥ οὗ ἀϊοϊίοη 
ἀπ6 ᾿νοοάδι) αἰΐδι οὗ ἱμσοθηβο, ἴῃ αἀἰδεξποςίζοη ἴσζοσῃ 
16 ὈτγάΖθη αἰΐαγ οὗ Ὀυσπί-ΟἸγίησθ. ΤΏ αὐπιρὶ 
ΥᾺ ἴοττηβ αἶβοὸ ἃ οοῃύγαβ᾽ ἴο ἴδε οοβίϊηρ' οὗ ρο]ὰ 1η 

ϑο]οπηοη 'Β ἤδ! 16 (“ὁ ι8ὺ 88 [Π6Γ6 δ ἃ ἰθθΡ β΄] ποθ 
τητουχιουαϊ ἰῃ ΕχοκΙοὶ οομοοτηΐηρ ροϊὰ, τὶς ἢ 
Ἶαγβ 80 χγθῶῦ 8 ραγὶ ἴῃ ϑοϊ οι οἢ 8 [ΘΠ ρΪ6,᾿" 
Ἐαάρθω ). 1 οὐδουνίης ὑπαΐ, “ ἰη τ} οα36 οἵ 
186 οοτΥ 4190 δῃηὰ ἴπ6 νν8118 πιϑῃτοπ '8 τηδὰθ ΟἿΪΣ 
οἵ 1Ἐ86 νοοάθ) Ὀοσι ΐηρ,᾿ Η Τείοσα ἴο {86 
“4 [γοῦ ὈΪΟυΒ Εἰτὴ 685 ἱπ ν᾽ ΒΟ ἴθι] δὰ οἷτν δῃου 
6 811} αραΐπ,᾿" δηὰ σομιραγος θη. ἰχ. 25; Ζδϑοὶ. 
ἦν. 10 (οοαρ. Ὠοεὶ. Βοῖθο. 8).---ΤῊο. εϊσηϊ δπὰ 
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Ἰδρτδ (νΐ ἢ, οοπαϊ οσίηρ 118 Βα Αγ ἕοστη, ρἶνεβ  ὑνὸ ἀοοτβ (1 Κίηρβ νἱ. 82, 88), ἰο 6 δχρ]αϊηθα, 
οἱ 186 βᾶτηθ ἔπι ἰζ8 Ὀτεδι [}}}--ταοῖ ρίνθη ἴῃ ἐμαὶ ψἱτμοις ἀοαϊνς, ὈΥ 16 δ] ἴδ οἵ ἱποθηδβὸ βϑίδπαϊῃς 
(888 οὗἨ ϑο]οϊηοι δἰ [δ Γ---ΤΙΔΥ, ΒοΎΟνΟγ, ὍΘ ὮΘΓΘῚ αὖ ἐῃθ βοραγαιρ ροϊμΐ οἵ [86 ἔνο ἀϊνίβίοηβ οἵ {}6 
Ὀοττονσοὰ ἤτοι ἰδ (ΠΈΝΟΒΤ.). ΚΚ61] ἱποϊα 68 ἴῃ 8 ὑθθ]6, {Π|π0 18, ὁοη6. ἄοοῦ ὑεϊοηρίηρ ἴο 186 Πο] 
ΟΟΣΈΘΣΒ ἴΠ6 ἴοι ἤογη8 ἴοι οἡ ϑβοϊοπιοη᾽ Β αἰ τατ. 1 ρ᾽ασα, δὰ ομα ὕο [88 τηοϑὲ ΒΟΥ Ῥΐίασο, Ὀοΐὴ ν]ιὶς 
Βαξίῃ τ δαῖ [Ὁ]]ον : δὰ 1 Ἰοηρίη, οἴσ., ἢ 6 8668 1 --- Ἄ ΓὙ. 24---πΠδά ἴννο ἰοανὸθ ὁβοὴ. ΤΉ οβο ̓ ννο-Ἰοινοιὶ 
ἡ) 8. πιϊβῖδκα ἴου ἀ51)2, “15 ροἀεδῖαὶ ;᾿ ΨἩ11|6) ἄσογβ ἃ, ἨΟνΘΥΟΣ, 50}}} Ἰλογθ ΟἸΟΘ6]Υ ἀθϑαγίυθιὶ 

Ηδοπρβῖ. οἐἀὴ ἢπᾷ ἴῃ ἰξ οὐἱν ὅ}16 ἴορ οἵ {Π|π| ΑἸ ἴδ Γ. 
Βαϊ ΨΥ 5"ου]ἀ νγὲ ηοῦ ΒΡ ροϑα 1 ἴο βΒ8Ὺ  Ῥ]δίη]ν, 
Βοσβῦβο ἰζ σατηδ ἰπ [Ὧ6 ΨΗΥ͂ ἤθγα, ὑπαΐ {116 8184 1η 
4}} ἰἴ8 Ἰοησί ἀπά τουμπὰ δηὰ τουμὰ νγὰ8 ποοὰ ἢ 
ἘΖΟΙΚΊΟ] δαγβ ποίησ οἵ [886 σδηἀ]οβῦιοῖκ, δ [ἢ 

Ὀγ {πο [Ο]]ονίηρ ΡὈἰιταθο : ἔτο ὑσηηρ ἰοδαυθδ, 50 
ὑμπαῦ 60} Ἰεαῦ μὰ ἔνο μασίβ ψῃἱϊσἢ σουἹὰ Ὀὸ 
οροηθὰ απᾶὰ βῇῃαϊ, ---ἃ νΟΥῪ διυιϊλία Ὁ1]6 δστδηροιηθηῦ, 
σοηϑίἀογηρ 86 Ὀγοδι ἢ οἵ [686 ἀοοσβ. ἀσοοσιὶ- 
ἴπρᾳ ἴο Νογ, 25, πε οὐπαπιθηΐβ οἷν {π|686 ἴθ τ 0} ]6 ἀοο 5 
ΔΓῸ ἐἢ9 ΒΆΠ|16 88 ἴποβθ "θη ποι ἴῃ ΥΟΓ, 18 81. -- 

(Δ 0]6 ἴοὸ7γ [86 αμεν- δγεϑδ, δπὰ ἱπάθοὰ ποιμίηρ οὔ] Οἡ {116 ἔγομὶ οὗ ἴμ8 ροσοὶ (οὗ [ἢ9 [811Ρ]0) ψἰποῦϊ 
Δ [ΓΗ ΒΒ οὗὨ [86 τηοϑῦ οἷν ΡΪδοΒ. 

εἴς., ἔγοιῃ ἰὴ 6 Ῥοηΐαίοιυοι, ἀοοηδίίΐοη οὗ (6 ΟΠΓ- 
ἱπ 8. “885 ἴΠ6 Ὀτοδα οὗ ἀοα." ἩΈΕΝΟΒΤ.: ““ Ὀεσδιι86 
Δὲ ἩΨΠΪΟ} ἰ8 86Ε ἀροπ {118 αἸίαν---ἰ ἢ ἱμσθ 86 
ἀφηοϊϊηρ [Π6 ὈΓΔΥΘΙΒ οἵ [86 βαϊηῖ8 (8. οχ]ὶ. 2 ; 
εν. ν. 8, νἱῖϊ, 8)----ἶθδ Τοραγαθα 88 ἃ βῃϊγὶ πα] [οοά 
ὙΠΟ [86 ΡΘΟρ]8 Ργεδβοηΐ ἴο {πεῖς Ἠθανθην Κίημ, 
ΤῊΘ δ᾽ τιῦ ἈρΡΡΟΣΓΒ 88 86 ἰ840]6 οὗ ἴδπο 1[,ογά 4]50 ἴἢ 
οἢ, χ]ῖν. 16; {86 οἰϊοιπς 88 ἰοοὰ οἵ αοἀ ἰῃ Μαὶ. 
ι, 7. Τθο Ἰοῦνοβ Ἰαϊὰ ομ ἴῃ ἴ4Ὁ]6 οὗ βῃονν-Ὀγοδὰ 
δαποιοα μοοὰ ;ΟΥΚΒ ;᾽" ἴο ψΐοὶ Ηδη ρβῦ, σΟΙΆρΑΓοΒ 
λΊαῖι. χχὶ. 18 84., ὅπ ἔταϊ οἵ μὲ ἢρ-ἴτοο, (αὐ ἴδ, 
οὗ τη 76 18}} ΠΘΟΡ]6, δἴγοῦ ἡ ο ἢ Ψ688 Ὠυηρογοά, 
ΟὐἴΡΑΓα αἷἰδο Βάπγ'Β ((60 ϑαίοηι. Τειμρεὶ, Ρ. 188 

.) οὐ]εοίίοης ἴο [86 νἱοῖν οὗ Ηθησδύθη  οσ δηὰ 

Καὶ] τ 6γθ- [ἢ οὐ 
ἴοτε ἐπίογργεῖβ ἔπ ὀχρϊδηδῦοι : (8 ἰ8 (86 {80 ]6,. ὑσοι ἐὰν λυ θυμὸ 

Ψ". ΟἈἘΒΕΝ. : ῬΓΟΌΔΟΙΥ 8 

ΓΠΓΟΒΠοΪ ἀ ψ ΐοἢ ἰοτιηθὰ ἃ Κἰηά οὗ 
ϑύδρὈΙ σ- ΡΙδο8 ἴο ἃ Θο]Ϊομηδάβ οὗ ἰθμ6. Ηον ἴδ 
18δΐ ἴο Ὅ6 οοποοϊνοα οἵ] [ὑ 88 δυἹ 6 Ὁ]Ὺ 1η8.16 
οἵ σοοά. Α ὑβτοβῃ 1] - 119 ΡῬτοδοὶ, ἃ βόστοι ΄--- 
Α58 [6 ὈΘΠΟ] ΘΓ Β ΙοοΚ τοϊαγηβ ἀραὶ δὴ ἀρ ἴοὸ 
[86 δ΄ῖΏ}]6 τηδύετ]4}8 ργοβθηϊοὰ ἴο 1ΐ, βοπιο λιν 
δα αἰ 108] 18 ΑἸ Υ8 τὸν οὐϑοσνοα, Τμὰβ Αγ. 36: 
οἰοδοὰ νἱμάονβ πὰ βἰ πὴ ρ]6 Ῥϑίσωθ οὐ ἴπθ ἱνῸ 
8ῃοι]άογθ, πῇ ἰ8, βἰ46- "να}}8, τίρϊ δηὰ 161, 
ΕΛΌΠΟΡ ποῦ τηϑηἰομθὰ ὐξμογῖο, οὐ αὐ Ἰθηδῦ ΠΟῪ 

ΤΩΟΓΟ ΘΧΘΟΙΪΥ. --- ΤῊ Ὀγί οἴ οοποϊυθίηρ οαιθ6: τῆνον 

ὈΞΨΠῚ) ΓΞ, ῬΓΟΌΔΌΙΥ εἰ πρὶν ᾿πυλιναἴοδ, ὑμδὶ 85 

ἰηθηϊ 85 

ἴσα ἡ Γ6 οἰοδοὰ ὙϊμὰΟΒ δηὰ μα]τὴΒ οὐ [ἢ 6 ὕψο 
81.468 οὗἨ πὸ Ρόσο, 80 ΤΒοσο 6 γα νυἱηίουῖϑ οὗ {}16 
Κἰπὰ οὴ [86 5ἰθ σβαιθοῦβ, διὰ ρα] οὐ ἴ6 
ΜΟΟάΘῺ μοι Πηθ 8. ΚΙΙΕΡ.: Οἱ ἰδ 8146 δι ]ιὶ- 

οἰ]. Αἴδοσ ἃ]}, (89 ἜΧργεβθ ἀοοϊαγαῖϊοι : 1 ἷ 18 110 
ἴΔ816 μαι, οἴς,, [88 ἴῃ ἰΐ φαράφοις λα ἐῤωνα τ 
ὙΠ ἢ ἐΕ ΤΑ ΠΕΓΒΗΕ ΒΗ πεπαὶ ΤῊΝ ὀχρί δἰ ποιὰ ὈΥ͂ οἰ. 
χ]ὶὶν. 16. ΒΟΓΟΠοΓ ὑπ κ8 ὑπαῦὺ “186 αἰζαγ- 8 016] . : Η : 
γ88 Ἰτρϑαπὶ ἴο σΟμ ἷπα πῃ οὁπὸ ἰδ ο]άὰ ἰδοὶθ οὗ [188 (ἢ ᾿ {26 ΕΘΝ ἀπὰ Ἵ" τὰ τοο ΕΌΘΤΙ͂ΟΒ 
διον- Ὀγεβὰὶ δπὰ 1πὲ αἰζασ οἵ ἰπόθῆβο" (866 Ποοῖ.  δοδ Πα Δα ῬΑΙΠΙΒ, ἃπα 80 δἰ80 [26 ΝΆ. 
Βοῆες. 8). ον ἐδ τοϑ, ἴῆ6 δχργθαδνίοῃ : ἰ ϑίοσθ Ηεηρβί. τι πη 8 ὑπεῖ [8 ΜΟΓΩΒ : ““δηὰ {86 βΐἴδμβ᾽᾽ 
δόμονδε, 18 ἐχρίαἰποὰ ἔγοτῃ ἴμ6 μἷδοθ ψμοσο {6 [ρραϊηιθῃ 5] (ΞΞ “ ἀπά Ὀαϑίἀεβ, [6 βίβρϑ 4180 8Γθ 
8[ἴδτ οὗ ἴπόθηδὲ δἱοοα, ἱτητηθ αὐ! Υ Ὀοίοτο {86 ἀκ  ἴο Ὀ6 πούοοα ἴῃ [ῃ6 ρογο,᾿ νοῦ. 235), “"ῬΊδοβ [ἢ 
οἵ [86 οονοπαηῖ, ΜἘΙΘὮ τν88 βοραζαῖθα ἔτοιη ἰΐζ ὈΥ  εχίσγθμηθ δῃὰ ἴο ἐπ ϑαβῦ οὐδ ἀραί πῃ [6 ὀχίσζεπιθ 
το νϑὶὶ οὗ 186 τπηοδβί ΒΟΪΥ͂ Ρ]606. οῃὰ ἰο ἴα νγοδϑὺ οὗ ἴδὸ Εἴζγαμ, τυ μος [86 

πὰ Υαῖ. 28 ξυμ] το  ἾΔΣΥ τηθηϊοη ἴδ τηδα6 οἵ] δεοίδοπ Ὀδζδῃ ἴῃ νΟΓ. 1δ.᾽ 

ΟΒΑΡΤΕᾺΒ ΧΙ. 

1 Αμά με Ἰοϑὰ ττϑ ἔοσί ἴο ὑῃ6 οὐυὔεσ οουσύ, (86 ψΑΥ ποιίῃ ψᾶγάβ, δῃὰ Ὀγουρσηΐ 
ΙῺ6 ἴο Ὁ86 ΟΠ ΔΙ ΘΓ [ἀπὲ 15, πρᾶν ἴπογθ πα οἵ ομδιοθεγ) Ἡ ΒΙΟὮ 18 ΟΥΟΡ δραϊηβῦ ὕ86 
Ἱστα, δηὰ [τη τμὸὶ} ΜΏΙΟΩ 18 ΟΥ̓Ρ δραϊηβῦ ὕπο Ὀυ]ἀϊηρ, ὑονγαγὰ ὉΠ6 Ὠυτῦ]], 
ἴογϑ ὅπ ᾿θηρῦῖ [Ὡπ σον οἵ ἐδ Ἰεπκιν] οὗ ἃ ἢ παγθα σα Ὀ118, [ἢ οροηϊηρ ἰονναγά 

186 ποτίῃ, διά (Π6 Ὀγοδάτῃ ΕΠ συ 118. ΟΥΘΣ δραϊπϑῦ ὑπ ὕὈυθηῦν οὗἩ [Π6 ἸΏ ΠΟΥ 
οουγῦ, 8 ΟΥΝΘΓ ἀραϊηδῦ ὕΠ6 ραγνθπχθηῦ Οἵ ὑμθ ΟὐαΣ οουτῦ ; ΘΆΠΕΣΥ [5.28] ὈΘΙΌ ΓΘ 
ΒΆΪΙΘΤΥ ἰπ ὑπ ὑπιγὰ (0μδῦ 18, ρΑ}]6γῖ98). δηὰ Ῥθϑίογθ ἴΠ6 σμαπη θ6Υ8 νν8 ἃ Ψ81Κ 
ἤθη 18 Ὀτοδί,, ὕο {116 πη Γ [ςοαγ17 νὰ ΟΥ̓ ὁη6. οαθὶῦ, ἀηὰ ὉΠ6]Γ ΟρΘηη 98 ὕο 
0Π6 ποτ, Απάὰ [Π6 ὉΡΡΘΙ ΟΠδιιΌΟΓΒ ΕΓΘ δῃοσίθηθα, [Ὁ ὑπ ρα] 6 168. ΘΟη- 
Β5Ό1Ω26 [κε ἀναγ} ἴγοιῃ ὑμϑιη, ἔγοπχ ὑ86 [πιὸ κρδοϑ οἵ τι. ἸΟΥ͂ΟΣ δηα 4180 ἔγοτα [88 
[τε ὅμβοα οἵ 6} Π}1 10 88 γοβῃθοῦβ [86 Ὀυϊαησ. ΕΌΓ ὑΠΘΥ ἡ ΓΘ ὉΠ χεθ-ϑυοτ θα 
8η ἃ δή πὸ γμ}1|1ΔγΒ δα [06 ρ.} 1818 οὗ 6 οουγίβ: ὑὉΠΘΓΘΙΌΓΘ [πρδθὸ ν δι] δίζθῃ 
ΔΥΑΥ ἴτοιη {Π6 Ἰονγεδῦ δηὰ [26 τι] 4]6, ἔτοτα ὕἢ6 στουημα. Απή ἃ ἀϊν!ϊπρ- 
γν.4}} νν ὨΙΟἢ 18 οαΐθίαο, οἰοδβα ὈΥ ὕΠ6 σΠΑΠΊ 6 ΓΒ, υναγὰ (ἢ6 ουὔεογ οουγί, ἴῃ ἔγοηῦ 

8 οἵ [7.6 σμδιθογα, 115 Ἰθησῦμ τγὰ8 ΠΡ οὐ 1056. ΕῸΓ 086 Ἰοπρίῃ οὗἨ 06 οἤδι θ6 ΓΒ 
ὙΠΙΘἢ ἅτ ἴο ὑπΠ6 οὐ δουτὺ ννᾶβ ΠΗ͂Υ οὐδ 18 ; δηά [γε:} 1ο, ὈΘίοτθ ὑ}}6 ἰθιρ]θ 

9 ἃ δυῃάτοα οὐδ] 8. Απὰ ἴγομη ὉΠΑΩΘΣ 1Ὁ [πὸὸ αἰνιάΐηκονναι 7 7676 ὕθ8θ σΠΔΤΑΌΘΙΒ : 
10 86 Θηίγϑηςθ νγα8 ΟὨ ἴῃ6 οϑϑῦ ἴῃ οοιηΐηνρ ὕο ὑπο ἔγοσῃ ὕἢθ ουΐοσ οουσῦ, [Ι͂ἢ ἴῃ 6 

ὈγοΔα ἢ οὗ (6 ἀϊντάϊηρ- τ 4}} οἵ 086 οουτῦ, τονντὰ ὑΠο ϑαϑῦ, ἱγοηύηρ ὕπο ψίζγϑι, 
11 δηὰ ἐγοῃύϊηρ {ἰπ| Ὀυ}] ἀπ, 6.6 σμδ θογΒ. Απά ἃ ὙΑΥ Ὀδθίογο ὑβθιη ; 88 ἴμο ἰοοῖς 

ὃ: ὦ ἢ ὧδιϑ 

γ 



40ὺ ΕΖΈΚΤΕΙ,. 

οὔ Ὁπ60 σμδιί γον ἰοἷϊ νγοτο ὑονναγὰβ [86 ποτίῃ, ἃ8 61 Ἰοη μθ}} 80 {61 Ὀγεδὰῖ 
12 δηὰ 4}1 ὑῃθῖν ουὐχοϊηρδ, ΔΠα 88 ὉΠ 6Ιν ἈΓΤΔροπιθηΐβ, Πα 845 {Π}6 1Γ Ορδπίηρε, τὸ 

8.130 [06 οροῃΐπρβ οὗ ἴθ ΘΔ θΘΓβ ΒΟ ἡνοτο ὑονψαγὰ 116 βουζῃ, δὴ σρειῃσ 
8485 δὺ ὕπο Ποδὰ οὗ {Π|6 ὙΑΥ, ἴ6 8 1 ἴδου οὗὁἨἁ ἴΠ6 ἀἰν!]ηρ-νγ8}} ὑαγποὰ ἰο τ, 
ἰονψαγὰ 16 ϑαδῦ ἴῃ ΠΟΙ [τἸΒεπο9} ὕ0 ὕδΘΓᾺ [ογ: εαιεσαγάδ ποι οπε σβῦρε [0 ἔνα (με 

18 οἰαπιθο)}. Απὰ ἢθ δ814 ἴο τηρ, Τα ΟὨΔΙΔΌΘΙΒ οὗἨ ὉΠ6 ποεῖ, (8 σμιδιιθεῖ οἵ 
1.6 βου, ὨΙΟἢ δρὸ ἴῃ ἔσοηῖ οὔ {}16 ὀκῦκε [ῃ68586 ἃΓθὸ οἤδιηογβ οἵ δοὶν 
Ὧ685, ΘΓΘ ὅδ ῥγθδίθ Ῥν 0 ΔΡρτόδοῦ Φομονδῇ 8}}8}} οδῖ 086 τηοϑῦ βοὶγ (λίπε; 
{Π6γθ 8}14}} ΠῸῪ βοῦ ἀονῃ ὕπθ τηοδῦ ΠΟΙΪΥ ΓΠησδ, δπα [1561] 186 πιρλύοβεῖ- 

14 ἴηγ, δῃᾷ {ἢ βἰη-οἴοιίηρ, δηὰ (86 συ] οἴοτιηρ, ἴου ἴΠ6 ρῥίδοθ 18 βοὶνυ. Τὶς 
ὈΓΙοδίβ ἤθη ΘΠ ΟΓΙΠρΡ 5}}8}} ποῦ γὸ οαὖ οὗ [ἢ 6 Πὴν ὈΪδοθ ἴο ὑπὸ οὐΐογ οΠ, 
δηὰ ["] Π6ΓῸ ὉΠΟΥ͂ 8}}4}} ἰὰν ἀόνὴ ὉΠΘΙΣ ρδστηθηΐδ τ ΒΓ ὉΠΘΥ 58ἢ,]] Πλ]π σίογ, 
ἴου {ΠΡ ΓΘ ΠΟ] Π658 ; ὕΠΘΥ 8}}8}} ραῦ οἢ οἴδιον ρασγιπεηΐδβ, πὰ [.9] δρρτγοδεὶ ἴω 

15 {ῃδῦ νϊοὴ ἰφγοῦ ἴο ἴΠ6 ρΡϑορῖίθ. Αμά δ δηϊβηῃρα 06 ἸηρΑβΌΓοβ οὗἁ [86 ἱπῆιγ 
Βοιξθ, δηὰ ἰρά τὴϑ ουῦ [Π6 ΤΥ οὗἩ [π6 σαῦθ ἢ ο856 ἴδοθ 15 ὑο ναγα {16 οδδί, διὰ 

16 πιραβιγρα 10 [μϊο νοι.6] τομη δηὰ σουμὰ, Ηδ τηρδβιιγεὰ [86 θαδβί [46 οἱ [59] 
[86 τηϑϑϑιγίηρ-τοά ἔνο ᾿ιυπάχοα [ςαὐι6}] ΤΟΩ͂Β [πιδακαγεὰ Ὁγ τοάδβ 7 ΟἿ ὕἢ}6 πη Ἀϑ0 ΠΠ6. 

17 τοὰ δτουηὰ, Ηδ τηϑαβυγοα [ἢ ΠΟΙ εἰἀθ, “ἥν ἢυπάγοα " ἱπ τοῦβ ψἹὶι πο 
18 τηραϑυτγίηγσ-τοά, Ηδ πιοαβιυσθα {Π6 βουῦῃ 846, “ ἅνε μυπάτεα " 1ῃ τοάβ νὰ τἰν 
19 πιραϑιυσίηρ-τοα, Ηδ ἰυγηρὰ ἴο {Π|ὸ τγϑβύ βἰἀθ ; ἢθ τηθδϑυγθὰ “ἔνθ πυπάτγοα " ἰὰ 
20 τοάβ νἱτἢ [86 πιραβυσίηρ-τοὰ. Τονδτγα {}16 ΤΟῸΓ τὶ ὰβ τηθαβυγθα ἢθ ἰΐ; ἃ ναὶ 

ψ88 [0 1 τουπά δηὰ σουηά, 6 ἰθηρῦη “ ἤνο Ὠυπάγοά," ἀπὰ τ. 6 Ὀτοδαί “ ἔνε 
δυπαγοά," ἴο βορασαῖθ Ὀούνθθῃ ὕῃθ ὨΟΙῪ δηα [68 ῥγοΐδῃβ. 

νον. 1. βερῖ τ... πατὰ ἀνατολας καιτόναντι τ. συλήῆς τ΄ σρος βοῤῥαν κ. εἰσηγαγεν με κα. ἴδου ἱξιδρα, δεκασιντε, ἰχεμδὼ 
ψὸν ἀσολοισου κ. ἰχοβέναι! τοῦ διορίζοντος σρος βοῤῥαν. Νυὶϊκ.: . .. αἱ ςοπίνα ράφι νεγρενίοπι σα “φαζοον πε. 

Ἄγ, 3... ἑκατὸν μῆμιοί προς βοῤῥαν-- Ννυϊᾳ.: ... ἐκ οί... οϑιέξ σφυξίοκίε εἰ Ἰαεϊμώῥοίε 

γον. 83. διωγεγραμβεῖναι ὧν τρόσὸον αἱ συλωαι τ, αὐλης «τ. ἰφωτέραις, π. ὧν τρόσὸον τὰ περίστυλα «. αὐλης τ. ἰξωτεραι 

ἱστιχισμίναι!, ἀντιπρόσωποι σφοα! τρσσαι. υὶς.:. . . υδί ἐγαί ρονίνευ ἡωπεία ρον(ἐτωῖ ἐκἐρεί. 

γεγ. 4.... ἐπὶ σηχεις ἱπατον τὸ μβυμιφε, 5. ται--- ΚΣ... σα ἐπίεγτογα γοκρίείςη τέα οὐδέ σπίμε. ΕἸ... (6) 
μέ ἐνανί. .. δηπιέονι, φμία σερνογίαδαπε μον έουε, σμδε ἐΖ ἐπ 8 ονιένεύαπί ἀε ἐπ ενίο, ἐδαε εἰ ὧἐ περαξέε τοδβεϊ!. (Αὐαίδεῖ 

τκαύδίηκ: ἱΠΓΒῚ, ςεπ.) 

γεν. ὅ. κ᾿ οἱ περισατοι οἱ ὑπεέρωοι ὡσαντῶς ὁτι ἱξωχετο τὸ σεριστυλον ἐξ αὐτου, ἐπ σον ὑσακατωθι περιστυλου, εκ. τὸ διαστημα 
ούτως σιριστυλον κ. διασφτνμεα, κ. οὕτως σ΄τοσι. 

νον. δ. Διοτε. .. στυλοι φων ἑξωτερων' δια φοντο ἐξωχουτο τῶν... σον. γῆς. αϊς.: ... ὕνώξερα.. . - Ῥγοβίετνα 

οηϊησύαμέ ὧδ... ὦ ἔγτα σμὐξ ὁ ομέπσιασίπία. 

γεν, 7, Κ. φω; ἰξώθεν. ἐν τρόπον π. αἱ ἱξιδρα!.. . τῆς ἐξωτέρας αἱ βλεσουσα ἀπίθαντι τ. ἱξεδρων των προς βοῤῥα»-- Υαἰξ. 
ΑἹ ρενίδοῖίι. ἐσίεγίον δες σώηι-- 

ΝεΥ. 8....... τῶν βλισουσων εἷς τ. αὐλὴν... κ. αὗται εἶσιν ἀντιπροσωσοι τανταῖς, τὸ σαν--- 

εν. 9. δομὲ.: «. αἱ ϑυραι τ. ἱξεδρων τουτῶων τὴς εἰσοδον τ. προί ἀνατολες. .. δι' αὐτων--- Να κ.: ΕἸ ἐγαί ουδίεν φαιν 

ρλυίαεία λας ἐπίγοίί αὐ ογίεπίς ἱπρνεαὐϊεηἐμνα ἐπ εα--- (ΘεΠ: γήραι ὩΠΙ͂ΙΘΣ δπά ἐκ 3). 

γεν. 10. πασα τὸ φως τοῦ ἐν ἀρχὴ τοὺ περιπαιτου πὶ τὰ σρος νοτὸν κατα πρόσωπον τοῦ διοριζόντος κ΄ αἱ ἐξεδρα:--- 

Ννατ. 11. «. ὁ τιριτατοῖ κατα σρόοσωπον αὐτων, κασι τὰ μέτρα «. ἱξιδρων. .. κα. κατα σασας ταῖς ἐσισερεθας αὗτον «. 
ναι τὰ φωτα αὐτῶν κ. κατα τα θυρωμῶτα αὕφων. ΝῸΪΚ.:. .. εἰ οποία ἐμίγοίΐμει φογοι εἴ ἐπ ϊ  μόκε: οἱ ὀολα ἐογαπι. 

νον. 12 των ἐξεδρων. .. π΄ κατα τὰ θυρωματα ἀσ᾽ ἀρχὴς τὸν πιραώσον ὡς ἐσ, φως διαστημῶτος παλαριοι͵ ε. πετ' 
ἀνατόλας τοῦ ιἱσαορένεσθαι δι᾿ αὐτῶν Δ ῸΙᾳ.: δοωκάωμα.. .. συδ υἱα ἐγαΐί απίε φεεζίδω δι ἑἐεραναἴωσνι μὲν νἱαπι ογίζι δίοα 

ἐπρνεαίϊονίξδιε. 

νον. 18... κατα πρόσωσον τῶν διαστυμώτων, ... αἱ ξεῦραι τοῦ ἀγιον. .. οἱ υἱω Σαδδονιν--- Ννϊς, :. . . σαν αὐβ- 
οίωπε δεραγαἰ . .. ραεοραγψίαςσία δανεία .. αὐ ἀοηνεένηνα ἑῃὰ δανεία δϑονείον ὍΝ. 

γε. 14. Οὐκ εἰσελινσοντα ἐπέ, παρεξ των ἱεριαν. κ. οὐκ ἐξιλευσονται ... ὁπως διασαντος ἀγιοι ὦσιν οἱ προσαιγοντοῦ 5. μὰ 

ἀστωνται τοῦ στολισμον αὐτῶν... ἐν αὐτοις, διότι ὦ για ἰσσεν' .... ὁταν ἀστωνται τοῦ λιου. (ΔΠποΙ! οε τοδάξης : Ὧ 712. ἕιϑας. 

φεη: γ} 307). . 

ον. 16... συνιτελισθη ἡ διαμετρ σις... ἐσωθεν. .. διέβεέερησεν το ὑσοδωγμαι τ. οἷκον. .. ἐν διεταξει. 
ψαετ. 16. Κ. ἔστη κατα νωτοὺυ τ. σνλης τ. βλιφουσης κωτ᾿ ἀνατολας κ. διεμιτρησιν πινταποσιους ἐν «-- αὐλαμω τ. μέγρι 

νυ] κ.: ; νον οοηίνα νενίωηῃ. .. ταϊανιοι ἐπ οαἰαηιο πιένμμγα--- ἸΏΒΩΥ οοδὰ δηά 8]] ε,δηνδιίοις νοοὰ ΤΉ [η΄ καὶ οἱ 
ΓΘ. 

γεν. 17, Κὶ, ἱπιστριψεν προς... κ΄ διεμέτρησεν τὸ ναιται σροσωπσον τοὸὦὺ βοῤῥαι σηχες πἰνταποσίους ὃν τ. παλαμω-- 

νεῖ, 18. ΕΚ. Ἰσεστρέψιν σρος θαλασσαν κ. διέμετρ. το κατ. σρόσωπ. τ. θαλασσης, σενταπόσιους. ΥΩ : - . . φαίπραμιοι 
ςαἰαγοξε .. 6} εἰγομέίμηι. 

γεν. 19. Κ. ἱσεστρ. σρ. νοτὸν κα. διεμει κατα σροσωφ. τ. νότου, σίνταπονσ. ν--- ψΌϊσ.: ΖἸῚ αα οοπήμαι οοολδεπέολεαι. 
ψοετ. 20. εἷς τα τεσσαρα μέρα τὸῦ αὗτον μέτρων. ἘΚ. διεταξεν αὖτον π. σεριβολον αὐτω πυπλω, σινταποσῶν σοος ἄνπτολδε 5 

σουταπόσιων πηχίων δὗρος, τοὺ δισιστελλειν ἀνα μέσον των ἀγιων π. ἀνα μέσον τὸν προτιχισροιτος τὸν ὶν διαταξω τον πιο 
ΥὩ!Ζ.: ..... τἩηιᾶρδ 6. περ Ὧς (,ὼ8 μπάΐρμα. . . οὐδέν ὯΒΙ ὁ. . ουδίέογαμι, ἀἐεί ἰκαέσοι ἐπ267.-- 
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ἈΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ἈΒΜΑΒΙΕΞ. 

γε. 1-14. 7Τλο Ολαηιδενε 9 Ἡοϊϊηεδμ. 

ΤῊ Ἰοδαϊηρ ἔοτί οὗ γογ. 1 18 ΘαϑῪ ἴο Ὀ6 υπᾶοτ- 
εἰοοά, ὈοΐᾺ ἴτοσῃ Ἂοἢ. χὶὶ. δῃηὰ ἤποῖμὰ ὑδθ ουΐοι 
οουτῖ, ψἜεσε ἔλθ δἰσιοΐυτε οὐὁὨ 661]8 ἴῸγ [80 Ῥτίοδὺθ 

ΔΒοιΐ ἴο Ὀ6 ἀεβοσί ρεὰ ἰ5 εἰξυαίοᾶ, ἴον ΞΟΠ βυρ- 

ξεδϑῖ8 ἴο τ8 8διοἢ ἃ Βἰτπιοῖιγθ. ΟΟἸΏΡ. ΤΩΟΓΘΟΥΕΣ, 
εἰ. χ]. 17 βαᾳ. δηὰ χ]. 4484ᾳ. ΤΏ οἷον οουτί ΠΘΓΘ 
δαιτπο ΐχοα ὙΠῸ ἔδο ἥγυϊ , ἍὮΣ]6 15 ῬΌΓ- 

ἀοοθβ ποῖ ; [29 οὔθ ἴσο ψ)ὰ8 ἀοαίρῃοά ἴον ἐδ 
ῬΘΟρΡΙθ. [Ὁ νοῦ] δΡΙ οηἾΖο τ ἴδθ δβοοοπὰ 
ῬΘΕΒΔΡῸ ἰμδαὶ ποτ ἴοο ὕμθ ἢ ὯΔ8 ἴοε {86 
γδείδ; οἢ Π6 ΟἾΒΕΓ Παηά, [016 πος σοῦυχξ ἀο68 
Βοΐ Παστηοῃΐ79.--- Ταῦ ἰἴ ἴα δἀδοὰ : δο΄ὰδ Ῥτουρδὲ 
τὴ, εἴς., ἰδ αυἴΐο ἰῃ [6 οορίουβ δέν] οἵ Εἰσοϊκί οἱ, 
86 ες ἱπητηθα αῦθ]ν (Οἱ ον ἱπρ τὰ ΗἸκονσίδο δῆον. 
Ὧδε ρἝΏΘΓΑΙ δἰδιδτηθηΐ : ἐθθ ἜΦΥ ποεί μι πτῶσαα, ἐδ 
τοδὰθ Τρ Ῥγθοΐδ ὈΥ [Π6 αἷοδασ ἢχίηρ οἵ {δοὸ 
ἸΟΟΔΗΤΥ, ἴῃ πα ἢ ΤΠ6 ΟΧργαβδίου : οὐδε δρδαίναοί ἴδ 

Τορθδίβ ἐΐβο ἢ ἱπ : ΟΥΟΣ δρδύκιαί ἔδο εὐλὲ- 
ἔηρ (οἰϊταλίοα ἴΠπογο, οἷν, Χ]ΐ, 12 βᾺ.}, δὲ 88 [86 
πουτθογῃ αἀἰγοοίζοι, τηθπ ὶομοα ἴῃ Ἃὴ6 οὔΐδοῖ ἄοθα 
ὉΥ: τονδσὰδ ἐμὸ ποσί. ΠεῖβΙΣ, ΟΧΡΓΈΒ868. {86 
οΡρἱπίοῃ τμδῖ, οομβί ἀθγίηρς [86 οὐ͵οοῖ οὗ [86 ψΊ ΖΓ  ἢ- 
ΒΩ] άϊησ, δὴ δαϊδοθιῖ Ὀμ1]ἀτηρ οὰ ΟἰΓΘΣ δἱὰθ 
ψιιαάτανίηρ ἰδ ἔγοσα νἱονν γγὰ8 ΘΓ Δρρσγυμτγίδξο, 
δὰ ἐμδὲ ἰμο ἀσβοσ ροι 8 ἀοδίσηδὰ ἴο ρμοϊμΐ ἴο 

ἐδαὶ.---Ἴπ γοτ. 2, "ΒΕ ὴς ὁ6 ἢ ΠΔΣὰν (65 ἨΣΚΟΘΤ.) 

ΏΘΔῺ : “ Ὀεΐοτο ἴδ6 Ἰοηρσίμ᾽ (ἀοίαττηϊποα ἴῸΓ ἢ 

Εἰστδὴ ἔτοια δαϑὲ ἴο πεβί), ἴοσ {86 τερεδαϊοὰ ὃς ἰβ 

ἸΩΘΤΟΙΥ͂ ἃ σοηςπυδίίζοη. 1Ὁ νῶ8 ἔπ6 ἴτοηῖ- δ ρίῃ 
οἵ [86 ς6}} Ὀυϊ ας ἰο πνῃϊοῇ ΕΖοκίοὶ 8668 Ὠἱτϑοὶ ἢ 
Ὀγοησ ῦ, 85 δἷδο ἔπε ορϑηΐλῃρ ἰοσνσὰ ἐδ ποσὶ 
δον ἰΠαῇ ἴ.)6 ἀοο!σβ οὗ 6 Ὀ0})]4] Ν᾿ Ἀὐροῖνι ποσίῃ- 
πᾶγάδ. --- ΤῊΘ Βυπαγεοὰ σμὈΐϊΑ οἱ φησι ἀρτοο 
ἘΠῚ} οἷ. χ]Σ. 18, 8ὸ 1μαῦ ὨΟΓΒ Ὀυλ]ἀΐηρβ βἰτρὶῪ 
ΟΟΥ̓́ΣΣ ὁ80}} ΟἾΟΣ 88 ἴο ἰδίῃ; ἩΒΘΓΘΔΒ (ἢ 6 ΒΔ01- 
βοῖα] Κιιοῆθηβ (ἢ. χ]νὶ. 19) ΟΣ ὈΑΥσ δα Κ οὶ], νἘο 
πδοᾶδ [0 ἰῆται δ8ι1}}} ἰογίγ οὐδὲΐβ οὗ 16 γγοϑῖ- 
τλτ 8. ὈδὨϊηὰ ἴδ 6 6611 Ὀυλ ἀΐης ; τ 116 Ἡοηρβίθῃ- 
ὈΕΓΩ οἰαῖπιθ (0Γ ὑματι πο δορασγαῖο Ὀυ]]ά ΐηρ, Ὀαΐ, 
88 18 Ὠδ04]}Υ [μ60 οα86 1 ΚΙΙΟΠ ἢ 5, Ρ] 6668 {ποπὶ 
ῬεΙον ἴῃ [86 6611 ὈμΠαΐησ, Αοοοτάΐην ἴο ΚαοΙ!, 
ἴδιο 061] Ρυϊἀϊηρ ψοι!]Ἱὰ δ τοῖο δον 8111] Ὀδίοσο 
6 ἐδ Ρ]6.---Ῥγ {π6 ἀδδβογρίοη ἢ γετ. 8 : ΟΥ̓ΘΣ 
δροϊπεί ἐδ0 ὑσθηΐυ, εἴς., ἴῃ6 Ὀτγοράίῃ οὗ ΒΓ 
ΘΟ 18 ρυΐ ἱπ συϊαϊίου ἴο ἴη8 ΘΠ συ ὈἾ δ᾽ 
᾿κεδάτ οἵ ἴγεθ Βο]ουρίπρ ἴο [86 ἱπὴ6γ οουγὶ 
(οἰ. χ]ϊ. 10), απὰ δ ἰδ Βαι)6 ἔπη ΤΏΟΓῈ ΟἸΟΒΕΙΥ͂ 
ἰαιοὰ ἴο Ὅ6 ἴῃ ἃ ΒΟΌΪΒΟΓΏ αϊγοοίίοαη ἰονψαγὰβ [86 
τε ρῖο (ΗΈΝΟΞΤ. : δαβίναγα), 88. 18:6 ἴο]ονηρ : 
ΟΥ̓ΒΣ δρδίυαὶ [6 γμανυϑῃθηΐ (οἢ. χ]. 17), οἢ 118 
Ῥαγΐ μοϊῃΐβ οὗυΐ ΟἸΘΑΓΙΥ ἴ6 πογίποσῃ ἀϊγοοίϊοῃ ; 
ΟΣ 8 ΤΟίξσοῃοο ἴοὸ ὙΜδὲ 18 δ ῃοονῖ ουἱ, ἔπ ουξοῖ 
ἐουτί, 9 αἀ δα ἴο 1.6 Γοΐεγομοα τηδὰθ ὉΥ͂ [86 ἄτεὶ 
Ἢ) ἴο π|ιδΐ 18. ᾿ῃτηοϑῖ, --- ΒῪ [6 βἰαϊοιηθηΐ (δαὶ 

ΦΆΪ ΔΙ, ταῦ Ῥοίοσθ β8ΠΘΣῪ ἰη {μὸ (τά, Ἡδηρβί. 
ηἀοτοίδη δ : ἐμαῦ οηο Ἰοοκοὰ ἀονῃ ἴγοτῃ [86 ν]1 
δοίογο ἐδ σμδιαετβ οὗ ἴΠ6 τὶν ΒΙΟΓΥ ἴο ΔΏΟΙΠΟΓΣ 
γαῖκ {πδὶ τ2ὧῶϑ Ὀοΐοτο [86 ΘΠ ΌΟΥΒ οὗ [δ6 δβοοοηὰ 
δίοιγ (ἴ). ΚΕΙ͂, : ΟἿὯ6 ρΆΙ]ΟΤΥ ἰπ γοπῖ οὗ [86 ΟἾΕΣ 

οΣ ἰονατὰβ ἰδ (1). ΚΊ ΘΙΟΙΒ ἰακκοα ὅς -- δὺ) (““οα, 

““ογοτ᾽"), πὶ τ αξ που]ὰ 8) “ον Ἰοοβῃ ῖ ΑἸβο, 98. “ἢ 
Ὀλ ἀοεβ ποῖ τοϑαῃ, δὴ 6 δαρροθοβ σι] 
5 

ΒΟύΟΒΟΓ: ““Ἰηΐο [ἢ86 1πγϑοίο]. "ἢ, Α8 οἷ. χὶὶ. 10 
οδαὶ ΤΟΙῈΓ ΟὨΪΥ ἴο ΟἿΣ ΨΘΓΒ6, ν) 8}.8]} ἱῃ ἴ86 6886 οὗ 

ΧΑ ΝΜ Βαγνο ἴο [πῖπκ οἵ [86 δγαί-τηοηοηοὰ 

ἀρ ρῳ οὗ [16 ρίζγδῃ μουθα, οἷ. χΧ]ὶ. 1 8ᾳ.; διὰ 
ἷψ. 80 ΤΌΘ. [{|6 ΤΟΓῸ 88 6 ἀοβοτίρἑζοῃ οἵ {πο 

661} ϑιστιοΐατθ τγὰϑ ἀδίθστηϊ πο ἱτητη θα δίο!Υ (νοΓ. 
1) αἴνον [18 Ὀυϊ]αΐηρ. ΤΏυδ ἴΠ6 ρ4]]6γ]ο5. οὗἁἨ [δ6 
ὕπο ὈΠ1] ἢ κΒ τὴ ἔγοηΐ ἴο ἰτοηΐ : δηὰ ἐπ ΐ8 15 βαϊα 
ΟἿΪΥ οὗ [Π6 μιν, ΠδΙηεἶγ, [89 το τϊτὰ ρΆ]] 6 Υ]68, 
ἴον ἴμθ βγϑῖ τηϑηζίοι οὗ δε τη ]6 Ομ65 ἷ8 ἴῃ 
γοσ. ὅ ; [1:6 ΒἰχὨεδί 8180 σδυ ρος [16 Εγ9 ἤγβὶ, δπὰ 
ἢ ΤΠΘῚῚ αἵ ἴΠὴ0 βϑῖὴθ [ὐπ|6 {88 Βεῖρμῦ οἵ ἐδ 
θυ ἰης του]Ἱὰ Ὀ6 σίγϑῃ δ8 οὗ ἰῆγοα βίουιθβ. 
ΤῊ Μ4]1Κ---ὕ ον. 4---Ὀοίο το [6 ΟΠΔΙΉΌΘΙΒ, το ἢ 

ὙῺ8 ἴϑιι οὐ ἱΐδ Ὠτοθ, σα ΟἸΪΥ ὍΘ Βυρροβοᾶ 88 
αχιοῃπαϊηρ ἔσο τοδὶ ἴο δαϑί Ὀδίοσα ἴῃ 6 ποσί ΘΓ 
Ἰοικ 5146 οἵ ἴπθ ὈΠΠαη,. Τὸ Ἐπ ἑπηοσ οουχὲ 
(ἢ. υἱῖϊ. 8, 16, χ. 8) ψὰ8 8 ὝΔΥ οὗ οὔθ οὐδὲϊ ἴῃ 
Ὀγεδάτὴ ; ἐπὶβ ἀδηοῖοβ ἰὴ8 ὩΔΙΤΟῪ δΡΡτόδοῖ ἴο 
[6 ἱπῃῃογ οουχέ, οἡ ὙὨΪΟὮ ἴἢ6 Ὑἱ 6 Υ τουμα 
16 οδδὺ »)ι}} οὗ ἴῃ ὈυΣ]άἀϊησ στα ἐρῶν δ πορεὺ 
ἵἱῃσ Ὁ {μ18 δοσοιπῦ, τοϊυσηηρ ἴο [06 νγα]ῖς, ἰδ ἰ5 
βα1ὰ οὗ 186 ἄροτβ οὗἨ {π μα ῬΟΓΒ οὐ οὗ 1.8 ρ8]- 
Ἰογίθβ, {πῶ ΤΆΘΥ οροῃθᾶ οἡ ἴδ8 ἴο [116 
ποι. ἨΗδηρδίοπθετρ τπΆκΚοβ [ὴ6 ΔΙᾺ ἴο ὃὉ6 [9 
“8 .ὶ ἴο πὸ σὨδιηῦοῦβ," ἴγσοση ὙΠ οἢ ΟὯ0 
Πδα δοοθϑβ ἴο ἐδο ἰηίοτίου οἵ {6 σΒΔΙΌΘΙΒ, δηὰᾶ 
[18 ΣΏΤΟΣΙΟΣΙ ἴο Ὀ6ὸ “οῃο συδὶϊ ἔγοχὰ ὑ8μ6 δἰγοοί, 
ὙΠ ΠΙΘὮ τγα8 1Π6 ΦἸΠΠ]ΟΚΉ 685 οὗ [6 νγὰ}}8" (). Καὶ, 
ΠΟ σδὰ οχίτασὶ Π0Ὸ δβυϊεαὉ]6 5686 ἔγοτα [86 ἰοχῖ, 
ΤΟΔ 8 τὶ ἴ9 Βερί. : ΘΝ ΠΝ, ὑδυ8. τρααϊκίηρ 8 

ἍΑΥ οὗ ἃ Βυῃάγοα οὨὈϊ 8 Ἰοηρ ἰοδα ἰὨγουρἢ (86 
ΒΟΣΤΝ ραῖθ.- ἰαῖο {Π6 ἱπποῦ οουτί ([).---ἶοσ. ὅ 
ΒΙΔΣΤΩΟΙ1ΖΘΒ [86 μΆ]} 6γ168 τὶ ἢ ΤΠ 6 ΟΒΔΙΉΌΟΓΒ, Βρθαὶε- 
ἱπᾷ ἢγεϊ οὗ ἴμε Ὁ 8ἃ8 ΕΤ. 8. ἢδα ΒροΚθη οἵ [Π6 

ρα] ]οτί 68. 686 ΘΠΔΙΩΌΘΙΒ 816 δ8α]ἀ ἴο ὃ6 
βῃοχίθηϑα, δπὰ ἱπάθοα {ΠΟΥ ΟΤΘ ἴπ6 πδιτονοδῦ ; 
απα {Πετγείοσα ἰΐ 18 σοιλασκοα οὗ ἔθη 8] Οὴ6 ἴῃ (6 
ἢγαὶ Ῥ]δοθ, ἴοσ ((Π0 ἀοίαι]8 νν1}} Ὀδοοότηθ οἶθασ ἴπ 
γοτ. 6) 1ὴ6 μΆ]]οτῖθθ ὕοοῖς δα ἴτοπῃη {6 

ὑγεδάςα (γ55}" ΟΠΥ Βετθ, ἱπδίθαὰ οἵ 7555). 

ΤΉΘΥ ὍΤΟΥ δἰιοσί ον, 10 ἷ8 881, 1π8ὴ τὴ9 Ἰοττοσ 
δονο 811, Ὀὰπὺ 4͵8ϑοὸ Τῃδῃ [86 το ]6. 8ο Καὶ 
Ὁπἀοτϑίδηἀς [86 δοοομὰ δἀπὰ ἰμϊγὰ ἢ ἴῃ δ οοσὰ- 

Ρδτγαῖϊϊνθ δ6ι186δ. [0 10 18 ἴο ὉΘ ἰδίεθῃ 88 ἐ1|6 ἄχαξ, 
1ηδὶ 1 Γ9ΠῸ, [μθὰ [δὲ ομδ τουδὲ Ὧ6 υπἀοχϑίοοα 

οὗ [6 ΘΠΔΙΏΌΟΙΒ ἱπ ρΘΠΟΓΑΙ, δηα {δ6 Ἰογο οχποῖ 
ἀοδηϊίου τηυδὲ Ὀ6 χίνομ ὙᾺ ἴδ ὕπο [Ο]]ονίις; 
Ὧ, 88 Ηθηρείθη ὈΘΙΡ ΒΑΥ8: “ἴῃ (80 886 οὗὨ [80 

τηϊδάϊο οὔϑϑ, ἴπΠ9 4] οὗ {ὴθ ἩΝῚΘἢ ἰἢ 
τοϊαἰ οὶ ἴο [86 Ἰοτεῦ γὰ8 ουξ οδ᾽ ὈΥ [Π6 ρα] οτίοα 
ἴτοτα [9 ὈρΡΡρδγ." Ηθ ηδΚοβ 25 ἴο ὈῈ ““Ὀυ}1ἀ- 

τὶ" 

ἴῃ -πτόραθθ τ οὶ οἰδμοσνσίθο τσὶ ἢανο 
τραῦ Ὁ} ὍΡΟΙ." Τὸ σηοάθ οὗ ὀχρσϑδβίοῃ ἱπᾶΐ-ὋὉἢ 
οαἴεδβ ὑμαῦ ἴπθ ῬΤΟΡ θοῦ τρθδὴβ ἴο ΒΔΥ : ἴπθ Βύχσιιο- 
ἴαγο, Ὠΐϊοὰ δὰ ἰοτγασ, το ϊὰα]06, πὰ ὉΡΡῸΡ 
ΘΔ ΌΟΙΒ (ΥῸΣ ΠΟΥ ἬΟΙῸ ἐδπιγοο-αἰοσίϑα, γον. 6), 
Ὅ8 διοτίθηθα ἱῃ ἴῃ ὌΡΡΟΡ σῃδι ΓΒ, δίποθ [ἢ6 
ἔπι ἐπ {Π6͵6 ἴῃ Ῥαγιϊσυ αν οσσυρὶοα ματί οὗ ἐΐ9 

τὰ ΒΟ [6 ῃάοῦ οἴδση ὈΘΥΒ ΘΠΓΓΟ, 
δηὰ ποι ὄνθῃ [89 τη 16 ΟΠΔΙΏΌΟΙΒ Πδὰ: τῆ 
ΤΘΆΒΟῚ ἷβ, ΠΥ δα 20 Ὀΐ11Δ 7 ἴο δυρροτὶ [86 μόνῳ 
μα] οτῖοβ ἴο ὕπο ἴπτοο βύοσγί δ οἵ οῃδΠΊΌΘ,Β, δπα 80 
[6 ὌΡΡΕΟΣ ΟΙΔΙΏΌΘΓΒ ΟΕ ἢ ἢ 22... Ὶ 
δηὰ ΘΟὨΒΟΑΌΘΗΠΥ αὰ ἴἤο 1080 ἱπ Ὀτεθάζῃ, βἷποθ 
1860 ψαϊοσῖοβ το) τ δος ἴ.6 ουὔοσ νγ8]16 δὰ 



402 ἘΖΕΚΤΕΙ, 

ἴο Β66 1 ϑιρροτγί ἴῃ γοϑίβ ψὩϊοἢ ποτα ἰδ ἔγοτα 
ἴῃ ΟΘμδιη Όετβ. ΤῊΘ ΘΧΡΙ μι δίο συ Θχρτεββίοῃ : ΖΓΌΣΩ 
ἴλο στουπά, πτονθ Πσμξ ἀροῃ [δ6 23 οὗ [δε 

ῬτενἱουΒ γΈΓΒ6 ; ἤθπο6 [Π6 θυ ]άϊηρσ ποτ ΘΟπλ68 
Ἰηῦο σοπβί ἀδγαύϊοι 88 ἴο {8 σγουπαᾶ-βρ8οθ ΜΟΩ 
ἰδ ου]ὰ αἴοτά οπ 18 ον Ὶ ἴοοσ ἴοσ ἐμ8 ὉηάοΣ 
δῃὰ (86 πῃ} 416 δῖ θθτα, τ ο ὑπ, οβρϑοίδ]ὶ 
[86 βγβῦ, γθσα Ὀγοδάθ ἔμϑη ἴἢ6 ὌΡρδυ, αἰποῦρ 
86}{-ὁν]Ἱἀ δ η }ν [16 πιἱ4 416 ΘΒ Δτη θοΓβ ἴοο ταυϑὲ αγο 
Ὀθθὴ βῃογίθηβά ὈΥ̓͂ {με ὶγ ρΙ ΘΙ ἰπ σοϊηρατίβοῃ 
10} ὉΠ16 ἀπᾶάοσ, Α8 [86 Βυϊ]αΐηρ Ὀθοδσας ᾿ἰρῃοτ, 
{116 σΠδΙΏ θ6ΓΒ ὈΘΟΔΠ.6 ΒΒ οσίογ. --- 78 μάνα ὕο ποξίοθ 
ὍΠ:6 ΤΕίογθ ἢ 6 ἴο [Π6 ἈΠ] γε οὗ [80 οουχία, οὗ πη ϊοὴ 
ποίη μ85 Ὀθθη 861 ἈἰςΠογίο, δὰ τῦ 88.411 ἢδνϑ 
ἴο ΒΌΡΡοδΒΘ μθῆὶ ΜδΓα ἰΠ6Ὺ 816 πδηξίηρ ΒΟΙΟ, 
ΠΔΙΏΘΙΥ, ἴῃ οἢ.. Χ]. 17 βαᾳ. ἀπὰ 44 84ᾳ. ΤᾺΘ ΟΠΆτη θῈΓΒ 
ἴδογο, ἴοο, ΙΔΥ αν ᾿ἤδὰ ϑίογιθϑβ.--- 6 ᾿ ἢ 0]6 
ἀοβοσιρίλου οὗ ἴδ ρ4]]οτίθβ, δῃὰ [μ6 ταν ἰῃ δῖ ἃ 
ὑμΐ8 ἀοβοτίρὕϊου ἰθ8 Κορέ ἴῃ οοπμδοϊίο τὴ 86 
ὈΒ]] ἀΐπρ οἢ ἴμ6 ρίσταιι, 18 ΒΑΧΑΪΥ ἰπ οπἀ θά Ἰ,ΟΓΘΙΥ͂ 
ἴο ΤΏΔΚῸ Ρῥ]αίη [6 μοβϑί ὈΠΔῪ οὗἨ δοοθϑβ ἴο [86 
ΟΒδαθογβ οὗἨὨ ἴῃ βοοοῃὰ δηὰ ζηϊγὰ βέοσίθβ, Ὀαξ ἴβ 
ἀοοϊστιοὰ ἴο ρφίνο 5 [86 κὸν τὴ γωνίαν τμαὺ ἔτοτῃ ὑδ6 
ΚΑ]]ΟΓΐ6Β, 80 Θαβ]Υ δοοβββί Ὁ16. ἔγτοχα 7.6 δὴ θ6 ΓΒ, 
Δ ΘΑ ΔΙ} Ῥχοϊηρὶ βυρογνίβίοσι οΥ̓ῸΣ τ ἷβ ΗΠ ΔΟΣ 
δια ἱηύθγίοσ ρατί οὗ [π6 ΘΗ ΥΓΌΏδ οὗ [8:6 βαπούι τ 
ΔΒ Ἰη816 ῬΟΒΕΙὉ]6, 88 ὈῪ (δ9 φσυδτιάγοοτωβ ἐπ {δ 
6498 τ τὴς βαΐοβ; ἰἔ {86 ΡΠ δ ΒΕΓΘ πηξμε 
δροῃὰ ἴο [688 ἐληκασλναουον 6 ἴπ6 44116 108 ὮΘΣΘ 
ΘΟΥΤΕΒΡΟΙα ἴο πο ὈΑΥΤΊΘΣΒ ὯΠ6ΓΟ. ει: 

γον. 7. ὙἼ), ἰδαὺ οι ὁ ἴθμοοϑ οἵ," ἷἰ8. ἃ 

αἰν!αΐηρ-ν.4}}, ἃ Ῥουπάδτγ-ἔθποο, τὶς ἰδ τηθδ- 
διτεα ΑΓ σαἑτ8 Ἰοηρ, δῃ ἃ ΘΟμΘΘα αΘΗΕ]Υ 18 ἴο 6 
βουριξ [Ὁ ορροδίϊο ἐμ Ὀγοδάξῃ οἵὗὁἨ (89 Ὀυϊάϊησ 
δῃὰ ὁῃ {Π6 οαϑί βίᾷβ, ΏΘΓΘ [8 ΠΔΙΓΓΟΥῊ ὙΨΑΥ (ΥΒΓ. 
4) Ἰοὰ ἰο [η6 ἴῃοσ οουτὶ, ἰῃ ἀἰδσίέϊποῦου, ἔγοσω 
ὙΓΪΟΒ. Τ.6 δασίμον ἀοδοτίρίύϊομ Μ|1}} ματο τοθρϑοῖ 
ἴο [δ ουΐοῦ δουγί,. [π ἔπ ἤτϑι ρ]δοθ, ΒοῦΎβψοσ, 
1ξ 18 βαἰ4 (ο Ὀ6 ουαίάθ, ἴον 1 [8 νγ8}} σδῃ δου 
{16 ΟἰΔΙ, ΒΟΓΒ, 1ἴ8 Ῥοβί οἢ ἰβ πιδὰθ ρ]αΐποῦ ὉΥ ἐμ 
ῬὮγαβα : ἰοτασὰβ ἐμο οαίοσ οουχὶ {π μδεὸ ΤΥ ΤΩΔῪ 

ν Ὁ 

ΤΟΙ πα τα. οὗ ὙΓΙΙ͂, γεν. 4); 88 8180 : ἰῃ ἔσοπέ οὗ 9 

ΟΕΔΡΛΌΘΙΒ, 1]]υδίταίοβ 5.111 Ὀούϊοτ [8 ῬΉσαβο : οἷοβθ 
ὈΥ (τυπηΐηρ ΘαῈ4}}}7 πὶ} }}) ἐμ ομδιηθοσα.Ό [ 
1818 νν8}} οοῃοθαϊθαὰ [ἢ ΠΑΥΤΟῪ 86οθ88 ἴο [ὴ9 ἱΠΟΥ 
οουγί, 8{1}} τῆοτα 80 αἀἰά ᾿ξ [6 ππᾶδσ οῃδγ 6 γ8 ἢ 
ἴπ6 οαδὺ ὕονγα β ὅπ6 οἰμον σουχτί, δὰ νῆδὶ δὰ 
ἴο ὉΘ ΘΓ οστηθα ἴῃ {Π686 μα οΓβ, ἴογ--- ὕ8σ. 8--- 
[ἢ Ἰοπρὶμ οἵ ἔῃ 8 νψ.4}} οοττεβροη δὰ ἴο {π6 Ἰϑηιμία 
οὗ [89 βαο.Β ὙΠΟ ἃτὸ ἰο ἐδο ΟὟΤΟΣ οουσί, 
1πᾶῦ ἴθ, ψἘΙΘΒ ἈΘΙΘ οοπιθ ἰηΐο οομβί ογαϊί θη ὺσ 
{Π|8 οουχῖ, 88 (Π6 6Υ6 [6]] οὰ ἐβοιῃ ἴῃ Ἰοοκίηρ ἔγοτῃ 
[86 οαϑί. ΤῊΘ Ῥγορδγ Ἰθῃρίῃ οὗ ἃ Βυηάγοα ΘΟ 8 
οἢ ἴδ6. ποτ 8146---οζοσθ ἐμὸ ἔθιαρὶο, θδοιυβο 
{86 ἴθι }0]6 τοβα Ὀβμϊπὰ ἴῃ [8 ἸδηρῈ 88 ροἰπὶ οὗ 
γίον ἀπὰ νρλθβνς οὐ ῶπεος ΨΕΤΥ͂ ῬΟΣΟΘΡΟ ̓ν ἀϊδέϊη- 
δυϊβῃοὰ ὈΥ Π9ΠῚ ἴτοτι ἐῃ6 δοογο-ηοηἰοηϑὰ 8ο- 5.) 
ο8]16ἀ Ἰοησίδ (0π6 Ὀτγόδάτἢ οὐἩ ΒΓ σαθϊη). ΤῊ 
ΓΘΆΒΟῚ ΜὮΥ ΓΠ6Γ6 8 ΠΟ τηθῃίοη οἵ ἃ αἀἰντάἀϊηρ- νν4]} 
ἴῃ [86 6888 οὗ [88 σ΄δηιθ6Γ8 οἵ [8 πογίμογη Ἰοὴ 
δἰ δ ῬΟΥΔΔΡΒ 8, ὑμαΐ ὑμοῖνγ νϊπάοινσα δῃὰ ρα]]οτίοβ 
(οοτηΡ. Οἡ ΥΘΓ. 8) ἴδ ἰοναγὰβ ἐῃ9 χίζτβῆ, δὰ 
ΔὩ]Υ [816 ἀοοΓ8 οροπϑιὶ ἰονγαυὰβ ἔπ6 ποτίῃ (τεσ, 4). 
γεν. 9. 80 ἴῃ δαϑὲ βίἀα ΟΠ ΤΩ ῬΟΙΒ ΤΟΒ6 ΠΡ ὕγοτι 
ὍΠΟΥ (16 αἰνίἀΐηρ-νγ4}}, τ θὰ οοησοαὶθά ἰμθπη 
ΟὨ]Υ ὈΘ]ον, θαΐ ἀἰά ποῦ φονοῦ (ἤθη 8ὸ 88 ἰὸ οαὲ 
οὔ 186 Ἰίσῃϊ ἔτομπι [ἘΠ 6ῃ).--- Το οὐϑογναίίοη τορατά- 
ἴπς ἴδ Θηίσβηοθ, ἐμαὶ ἐξ χὰ ὁ. ἐμθ ϑδαξ, σι ῃΐοὰ 

18 8111} ἡισίμον ἀοθοσ θεὰ ὉΥ : ἐπ οοτιίης ἰο ἔδμδχὰ 
ἔτομα ἴ86 ουΐοσ οουχί, τιὰὺ ἱπάοοα Ὀ6 υηάεγδῖοοά 
ἷηῃ αἰϑύϊποοῃ ἴσοι [ἢ ΠΑΙΤΟῪ ΜΑΥ͂ ὙΒΙΟΩ Ἰοὰ 
Δ]οηρ ἵμογα ἴο π6 ἱπηοῦ οουτγὶ (νοτβ. 7, 4), Ὀπέ ἰε 
ΤΑΙΒΘΓ ἴο Ὁ6 [δ Κθὴ ἃ5 ἃ δοττοδοσβοῃ, {μαΐ τ ότοδΣ 

Ρὶθ ἴογ ἴπθ πιοϑὲ ραγί ροῦ αὖ [8686 σβδτι θεῖ 
ΤΟΙ ὑπ 6 δα, ἃ ἴδ ποαὲ γγ88 σϑα τ ϊδὶτα οἢ {πε 5146 
8190 οὗ [86 οὔζοῦ οουχί. Ηδη σύρη Ὀ61Ζ σομνοσγίδ ἐμὲ 

ΝΛΣΘΓΙ, δα Βπαί 6 ΠΕ ἐπ ε] ρῖ 816 ὉῪ {πο οἰπαδδ : ἕω 
οοχαΐπρ,, οἷο., ᾿ἴο0 ἃ ἀοον πο [86 “ἴδῃ οο- ν᾽ 8]] " 
Ἰαϊιϑὺ ἤδγα δά. 

γογ. 10 πιδῖζοβ ἐδ ἐσδηϑί οι ἰὸ ἃ 16] 
Ὀυ]άϊπ ας ὁπ 0} οἴδιοσ βίάθ, ὈΥ ἢσβί στορεδίηρ [86 
Ιαϑὺ ἀοβοσι ῦθα, ἱῃ δυο ἃ ΣΏΔΏΠΟΣ, Βονονοσ, ἐμαὶ 
ὯΟ τηϊδυηἀοτβίδηαϊηρ ἰ8 1016 ; Βεποα Ὀσοδᾶ 
8 βαϊά, δηὰ ποὺ ““]ς ἢ 85 ἴῃ τοῦ. 7. Το 
ΟΠΔΙΏΡΘΙΒ ΘΙ ἐπ ἐβθ Ὀσοδά ἢ οὗὁἨ [δο ἀϊνίατιρ- 
ἯΔΙ], [ῸΓ ΓΠΟΥ͂ ΨΟΙΘ βἰτυδίοα ἰῃ [18 Ὀτεαὰῖῃ. Τὰ 
ΟΟΌΣΙ ἴο [}}18 γγ8]}} 18 ὑπ }υδῦ πο τηοηἰοποὰ (νος. 
9) ουΐοῖ οουχί, δηὰ (86 οχργοβϑίοῃ : [ΣῈ 
Θαδὶ, 1ΠἸΚοσὶϑο Ὀοττονγοὰ ἔσο γῸΣ. 9, ἰ8 4 ΟἸΟΒΟΓ 
ἀεοβοσίρθου οἵὗἨ [μ6 φῬοβίζ᾽ου οὗ ἐδ ἀἰνϊἀΐϊηρ-ν 41} 
διὰ σΟὨΒΟ] ΘΕΌ οὗἩ [Π6 ΟδΙΉθΟΣα, 8ὸ ἐμαὶ ὨΣῚΡΕ 

ἴ6 ποῖ ἰο Ὀ6 ομδηροὰ ἰπΐο ὈΪΎΠΠ, το ἀαβηΐ- 

βῶς ἘΜΉΝ τ πρώ βάν ἐν ἈΝ ὦ 12. ἮΝ ἐλ ἀετο 
ΤΟ: κἰσγαῖ, δὰ (45 σϑσ. 1): 
ὈΌΠαΐπρ' (προη ἰἴ), τ Βοἢ οοσυρίοά ἴμ9. Ὅ0]6 
Ἰοησίῃ, δἰ ση1ῆθ8 ΘΧΔΟΌΥ ἰΠ6 5816 89: “ἴῃ ἰγομΐ οἵ 
186 Ἰεηστῃ οἵ ἃ Βυπάγορα σα ἴ8,᾽" ἴῃ νοτ. 2; ἤθησδ 
[Π6 σΒΔΙΙ ΌΘΓΒ ὑΓῸΓ6 ΘΟ; θα]64 οἢ (δἰ 8146 αἶϑο ὈΥ͂ 
[6 φίζγα ἢ Ὀυϊἀΐηρ, Τμαὶ πο ἴῃ γοσ. 4 ἰδ 
98]16α ΡΠ, 8 ἰῇ ΜΟΙ, 11] ὉΥ̓͂ ΝΑΥ οὗ νασϊοίῦ Τς 
08116ἀ Ἢ, Ὀαῦ ΔΗΥ͂ τυϑαηάογϑίβπαϊηρ ἰβ ρυατάοὰ 

Ἐξμαε ὉΥ ἴθ οὐϑογναϊζοῃ: δδ ἐδ Ἰοοῖ, οἱδς. 
(1 δὺ ἔα ΟΠΔΙΏθΘΙΒ δὰ [ὴ6 βαῖηδ Ἰοοῖὶς 88 [Βοϑὸ 
ἰονασὰ 89 ποσί). ΤῈΘ σΟΙΏ ΓΘ ΒΘηβῖνθ : 85 ἐμ 
Ἰοοῖς, οἷο, βαϊὰ οὐ ἔΐθ οδοδβίοῃ οὗ τηθηδουΐη 
[86 ΨΑΥ, 18 βρθοΐδ)ζεά Ὁ ψμαὶ ἔο]] ον Β. Ὗ᾽ ε τοῦ] 
ΟΧΡΓΟΒ8 ἰδ (Π 8: Α8 ἴῃ χοϊδίίζοῃι ἴο ἐδμοῖγ Ἰθπρίν, δὸ 
ἴῃ τοϊδιοι ὕο ὑΠοῖν Ὀτοδ ἢ δπὰ ἴῃ τοϊδιΐοη ἴο 41] 
{Πποῖγ, εἰς. ΤῈ6 Θ: 8 ΤῸ ὙΠδ8ΐ ΘΟΠΟΘΓΏΒ 
86 »ΑΥ͂ δῃὰ τιᾶπηοῦ οἵ (86 ψὮο]6, απὰ ἐμ ραγίξ- 
σα]ασθ. ΕἾΠΔ411γ, {π6 ορθσιΐμρπ, δ ἐμβουρὴ αἰτοδά 
σΟΙΏΡΓΘΒΘπ δα ἴῃ ἴῃ οπίροίΐτσδ, ἀγο, ὁ δοοουπξ 
οὗ δὴ δρροπάδρο ἴο Ὁθ πἀρεβααύν αἴνθῃ ἴο ἐδο 
ΠΟΙ ΘΠΔΙΌΘΓΒ, ΟἼ6Θ ἸΏΟΙΘ ΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ τπιοπεϊοποά. 
-- εν. 12, πῃ [86 βγβὺ ρῖδοβ, ββονδε ἐμδὶ ἰδ 
ΟἸΒΙΏΡΕΣΒ Βροθη οὗ δῖ ἕο ὃ6 σοῃοεοϊγοα οἵ 88 
ἰονασὰ ὑπ βουΐῃ, ἴῃ (6 βαπ|8 ΨΑΥ 88 ὑδμοὶγ 
Ῥϑ θοτηβ8  γθ ““Τονναγὰ [89 πους " (τόσ. 11); ἱξ 
ΤΒ6ὴ Ρῥγοοδοάβ ἴο τηθηϊϊζοη “8 ἀοοσ:οροπίηρ," 
ὙἘ1ΟΉ, 8116 ΟΠ]Υ͂ Βαρροθϑὰ ἴῃ σϑῦϑ. 4, 7, ἰ8 ποὺ 
(ἀοβοσ θα ἴῃ ἀδί8}}. 1,δδάϊηρ ἱπίο [86 ἱπποτ σουγῖ, 
ἢ ψὰ8 βἰ παΐοα ῆθγο τη 6 ΨΑΥ Ῥορδη, οΥ δὰ 118 
Ποδα δἰ [Π6 τὶ]} οὗὁἨ {Π6 οουχὶ ; ἤθποο ἐδ γὰ8 ΘΟ- 
βίττιοϊοα ἱη [ἢ}18 νν8]}, Ὑβασοίοσαε ἐξ ἱβ δὰ ἀϑὰ ἰδὲ 
186 ΨΥ Ῥτγοοοθαθα "223, [ἢ 2806 οὗ {86 ἀἐνἑάϊτκ- 

Μ8}}, ἐπα ἴ8, 8ὸ ἐμαὶ ἐμὶβ γα] μαὰ ἐξ αβ ἰξ 'γϑτθ 
Ὀεΐογθ 18 ἐγθ8. ἩΓΥΠ ἰδ ΡΟ Δ ΡΒ 80 οἴἶθῃι τϑρεδῖ θα 

Ὀοδδ86 {δ8 ΠΆΓΓΟΥΤΟΣ τ] Κ ἴῃ απραίίοῃ (τ Ὶ. 4) ἱξ 
ἀἱβεϊστιϊβθαὰ 88 ΤΙ ἴτοτὶ {86 ἸΟΠρΡῈΓ δῃὰ Ὀγοδᾶος 

“ἸΠΆΪΚΒ." ΓΙ ἴδ οοΠ]θοῖῖνα, Ὀϑοθῦβ βαίὰ δὲ 

{116 ΒΑ116 ἐϊτη6 [ον δα ποις δἰάο. ΠΣ οοσΌΣΒ 

ΟἿΪΥ͂ ΠΟΤ ; ἰδ ἰδ ἀεγίνοα ἔτοσο 1, ὙἘ1ΟΒ Μοΐας 
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ἰπίογργοὶβ ὉΥ: ““ἴο Ὀοηὰ οὔ," ““ἴο υϑηὰ," ““ἴο 
ἰ8ο η6,᾿ ἐγαηϑ]αἰϊησ [6 δα͵δοϊνο ἤθτο: ““ Βοπά- 
ἴῃ," ““Τατηΐηρ, "ΟΣ ““δἰτοϊοπίηρ " Τοναγιὶβ, 6 ἢ 
ποιὰ δ 4υΐϊΐα δα} 18Ὁ]0 ἤο "283, θα που]ὰ 511}} 

Ἰποῖ8 ΥἱνΊ ἹΥ ΟΧΡΤΟ58 ὑπ6 ἐπουρηῖ: [86 αἰνίαϊησ- 
Ψ41] 1π0} πο 186} ἴο [6 ὙΑΥ ἱηρ Ὀοΐοτθ 1ϊ8 
ΟΥ̓́68. (ὑεβ8θηῖῃ8, ὑβ Κη [ὉΓΣ ἐλιὰς {πὸ ΓΑ Ὠ1οΑ] 
Ὁ), ὙΙΘῈ Τάθ6 85: “ΠΟΌΪ6," “““ταοοία!, " Ὀπΐ 4180: 

“Ἰἰπρίχοϊ βοαδηΐ,᾽" τομάὰθγ ὍΠ ὉΥ: ““οοῃνθηΐθηΐ, " 

ἐς. 4} 8 0]6,᾽ τῇ Καὶ ἰγβηβίοστηβ ἱπίο {ι15, 
[μαὶ 10 ἀδηοΐεϑ {Π6 .Χ4}} δοιτοϑροπάϊπρ ἴο [ἢ8 
66118, δηὰ ταππΐῃρ {π6 δαηι6 αἰδϑίβποθ χι0}Δ [Π6Πὶ 
Ὀεΐοτα {Π6 ϑαϑύ ΠΔΙΤΟΥ͂ δἰἀθ οὗ ἴδ Ὀυ]] ας. [ἢ 
[86 τετρα ΠΟΥ, β᾽ ΓΆΔ ὕο νον. 9.--- δ ἰηογρτοία- 
ἤἴοα φίνοπ οἵ γϑγ. 10 84., δἰτηοδῇ [})}9 88Π160 88 [ῃδΐ 
οἵ ΚΕ1], ΒΌΡ ΟΒΕοβ ΟὨ]Υ͂ ἔτγο 66}} θυ] ησθ, τ ΘΓΘδ8 
ΚΙϊοίοία δδὰ Ἠδθηρβίθη ΤΩ τοῖοι (χοθ, δα ἀΐηρ 
Δ ΘΑϑΓΘΥ “΄ Ἀγ οδίβ᾽ οουγί, Κ6Ὶ] γῬ]δοθβ 186 
θυ] ΠῈΣσΘ “αὖ ΟΥ οἡ [Π6 Ὀτοφρὰ-8146 (Π) οὗ 1Π6 
ἐουτί- 7ᾺῈ}} ΟΥ̓́ΘΣ ἀραϊηῃσὶ [6 δορατγαῦθ Ὁ]8066.᾽ 

Ιῃ εν. 18 (48 ὁἢ. χὶ. 4 9 ἣν ἢϊ8 μυΐάδ ἐ6118 1:6 
Ῥτορμοῖ ὴ6 Ῥυγροβα ἴου σῇσι [86 ποτ δπὰ 
δου ἐἤδιη Ὀ6ΤΒ ΓΘ ἰηϊδηδοα (ΟΗ}}7 {ἢ 686 ἔντο 
Κιηὰβ οἵ στη ὈΟΓ8 8Γὰ τηθηςοηθά, σοταρ]οἴΕἸΥ τὸ- 
[ππηρ [86 1άδ8 οὗὨ τλοῦθ ἴ88ῃ ὕπο Ὀυ]]άἀϊησα οὗ [9 
Κίηακ ---ὈΤΓ 0 ΔΙῸ ἐπ ἔγοηξ, οἵο., δίποα ΓΠΘΥ͂ σϑῃ 
δἱοηρ ἴῃ Γγοῃΐ οὗἨ ὑπ Ἰοηρ᾽ 5146 (ῃθῆσο 8180 Β᾽ΤΩΡΙΥ 
Εἰκτδ ἢ) οὐἨ ἰδ6 οἵ: ὈΙδοθ.-- ΟἽ ΒΓ, ποῦ αὐδέγ. »τὸ 

ἐὐποΥ., Ὀπξ 48 πτουρδμοιῖ, ΒΟ] 688, οοττοϑρομάϊ 
ἰο ἴη6 ΒΟ] 688 οὗ δ᾽ Θβόονδα, το 18. ἢ0 ἘΡΜΕῊ 
αἰνίηθ αὐτὶ θαΐα (οοὴρ. οἰ. χχ. 839 8α., δῃὰ οἱ 
οὮ, χχχυΐ. Ὁ. 848, εἴο.), Ὀπὺ ἴῃ 6 ἀχργθβϑϑίοῃ οἵ 1} 6 
δηἰ τα τοϊδίιοη οὗ αοά ἴο ἴεταοὶ (ΒΆΒΕ, ἀεν ϑαΐοηι. 
Τοαρεί, τ. δ6 84.). Τπ8 τοϊδίάσοῃ 18 ΟἼΟΘ ΤΩΟΓΘ 
δ᾽ ΟΠ ΡΥ Ῥτοηουπορα ἴῃ ΟΡ ὙΦΦΕῚΡ, ΟΥ̓ τ ὰ τά πιὰ ΔΝ ἃ 
ΔΙῸ ἀεδιρστιδίοα [Π6 υτγίθαἑβ᾽ ροσγίϊοηβ οὗ [86 οἴἶθοι- 
ἴυσε, ἐμαῦ ἴα, οἵ [89 οὔἴδυίηρδ πδιηϑὰ (τιϑϑί- Οὔ σ- 
ἰηρ, αἰη-οὔδοτίπο, ἀπὰ κοΐ] -οΠοσίηρ), πῃ ϊοῦ μποὰ 
ἴο Ὀ6 Θαἴθῃ ὈΥ̓͂ [Π6 Ῥτγίϑδβίβ 8] οῆθ, ἴο Π6 Θχοϊυβίοῃ 
οἵ ἐδμεὶσ 8: η}1}165 (1, αν. 11, 8, 10, τὶ. 9 84., 19 84., 
Υἱΐ. 6, χ. 12); ἢδηοο ἴδε ἀοία!]θὰ δοοοπης οὗὨ {Π6ΙΓΡ 
δἰαῖα5 (ΠΗ ἘΝΟΒΤ. : “ὙΠῸ δῖ Πθασ ἴΠ6 [ογὰ ") δηὰ 
οποία! σμαγαοῖου. [Ι͂ἢ [Π9 6ᾶ890 οἵ [9 Ὠδανθ-οβοτ- 
ἰπᾷ οὐ ψανθ- Οτίηρ, ἴ.6 Ῥτίοϑίβ᾽ ροσθοη Μ͵ὰ8 Ρ6Γ- 

δ οὗἨ δνθῃ ὈΥ͂ {πὴ6 ἰθιηδῖθ τηθΙη ΠΕ 18 οὗ [86 
ΡΓεϑίβ᾽ {8 1}}}168 (ον. χ, 14). ὕορ. ΒΆΗΒ, 
δῦ. ἀο4 ΔΜοδ. Κιΐια; ΚυκτΖ, δον Αἰίεδία- 
ποπεϊεῆς Ορίογχιιιβ. Οἱ ἴδμ6 ἀἰϑεήποίίοη Ὁ6- 
ἔΘΘ ὁ οαἰίη Τ᾿ δπα “ 8εἐἰϊηρ ἀονη ἡ Καὶ] ΒΑΥΒ : 
“Βδοδι 56 Ποῖ ΠΟΥ [ἢ Τὴ68] τηϊηρ]οα 10} ΟἹ] οὗ (ἢ6 
πιοαὶ- ΠΟ ΠΣ, ΠΟΥ {116 65} οἵ [116 8ἴη δὰ συ ]ῦ- 
οἤετίησθ, οουὰ 0 δαΐδθῃ ὈΥ ἴπ6 Ῥγιοβδίβ ἱτηΠ|θ- 
αἰδοῖ αἴζος [6 ργοϑδηίδίοη οὗ [86 οδοσγίηρ, Ὀυΐ 
ἤτοι ἴῃ6 οπὸ Βδα ἴο ὃΘ Ὀακοὰ δηαὰ ἴΐπθ οἵδ᾽ 
οοοϊκοά, ΠΟΥ͂ ἡγο το, 211] [18 ΓΈΡΑΣ ΟΣ, 8]]οννθα 
ἴο Ὀς βοὶ δϑί 6, Ὀπὺ ποῦ ἴῃ ΔΏΥ ρῥἶδοθ 916 Ρ]θαβϑοά." 
“-Τὴὸ ἀϊθβεγεης ἀοβιρτιαίίοι : Ὁ ὈΙΡΌΠ "3. 

βθουτβ Ἐμ6 ἀἰδυϊ πούΐοπ ἔτοσ [86 Ῥσουΐουβ Ὁ} [57].--- 

εν. 14 8111] αοὐάᾶς, τῖϊἢ κβἰ πὶ αν ΘΙ ΡΒ ΔΒΙ ΖΙηρ' οἵὗ 
ἴδ υγοδία, ὑΠαὺ ΔῈ Ὶ ροσίοσγαίηρ ὑπο 1γ ΠΟ ΟῚΒ 

(Ὁ. 533, 85. ὅμι6 οοπίοχὲ βίιονβ, 158 ποῖ: Ὑγμθ ἘΠΘΥ 

δοῖηδ ἴο {π6 ΒΕΓ 66) ἴῃ ὅπ ΒΟΥ 0ῖ8οθ, ἐμαί ἴ8, [9 
ἱΠΏΘΙ ΙΌΟΙΠ, ὉΠΟΥ͂ 8.6 ποῖ ἴο Τοραὶσγ τἱϊῃουῦ ο6Γ6- 
ἹΏΟΩΥ ἰο [86 οὔΐΟΣ Οοτχὶ (45 Καὶ] ἀρ θυ λτς; Βα 
πεν “Ῥδοῃ ΟὈ] χε ἴο ῬΡα885 ουῇῖ [Βτοῦρ [86 ἱΏΘΡ 
εαϊο ἴῃ ογάοσ ἰο χοῖ ἴο [ἢ βδογβὰ 96]]8᾽}, Ὀπΐ---δηὰ 

ἴον [818 ἐμ ἄοοτ, γϑ ῖ. 12, 18 Ἄἀχοϑ 6} ΟἸῪ δαδρίθά--- 
[6 οἴἶδοΐα) ραττηθηῦδ ἴῃ ΒΟ Ν μον (ΠἼ᾽, ““ἴο 

οὐδοῦ ν1060]}},᾿ ““ἴο ΜΉΒΙΒ ποτὶ ΗΝ ΠΝ ῬΙ6] οἵ το- 
Βρδούζα! βουυοοθϑ Ὀδίοσα ᾿κὶῃηρθ δηὰ ῥγίῃμοαϑ, 68 
ΚΑῚ οὗ βουνίοθ Ὀθίοσα Φθβουδ) Ῥουίογτηθα ἢ 
βδοθὰ βουυοθ 816 ἴο Ὀ0 ρμαΐ ἀϑἰὰθ, [αἰὰ ἄονπι ἴῃ 
086 ΟΠΔΙΆΌΟΙΒ τιοῃἰοηθά, δηαἃ Θχοῃδηροα ἴοτῦ σομ- 
ΤΟ βΆΓΙΩ ΘΗ 8. --- 3}, ὨΒΙΩΘΙΥ: (6 ῬΓΙΘΒΏΥ μΆΓ- 

ταθηΐβ.---ῖπ 2 ΡῚ ἯὙΘ 16 ᾿πϑυ πο γ 6} σοταϊπἀ θὰ 

οὗ ὈΝΠΡ ἷῃμ νοῦ. 18.- Ὁ πο Ν ΘΧΡΙαἷπδ 

Πλοτα οἰ οΘοΙ ἐμ ΠΥΝΝΠΠ ὝΣΠΗ ΟΝ ἐμαὶ {π6 

ΟΪθ οοτηθ ἰηΐο οοηπβίἀογαϊίοη ἔμογο. Νοῖ τπε] 
ἐπ δοσυίοθ οὔ αοα ἰ8 οοτηρ]οῖοα ἄγ {πὸ ῥγίθδίη 
ΔΙ]ονγοὰ ὕο οοτηα ἱπῦο σομνθῦβὸ 10} ὉΠ 6ΤᾺ. 

γψοῖβ. 1δὅ-20.---7}λὲ Οἱγουιηιξεγοησε Ὁ ἰδ6 τολοῖε. 

γον. 16. ηηδὶ 88 Ὀορπῃ ἴῃ οἷ. χΧ]. 8 86. νγὰ8 
πον Βοϊδποᾶ, Τῆς δηἐΠ6818 οὗ [ἢ ΤηθΑδΈτθθ οὗ 
[9 ἔπιποσς ΒΟΌΘΘ 8: δῃὰ δθ τηϑϑδυχοα 1 τουμὰ 
διὰ του, ΤὨο ῥτορμδῖ {πογείοσο 18 1δὰ ουῇ, --- 
Ἵν ΤῊ, ΜΏΪΟΝ ΙΩΔΥ Ππηοδὴ ἴπ6 ΜΑΥ ἰο [0 

ααῖα, Ὀυῦ 680 ὅδ 6 γγὰγ ΒτουρᾺ 16. ΤΠ τεΐασῃ ἴο 
ἔμο οαϑὲ ψαΐθ (οοαρ. οἷι. χ]. 6) ἀορίοἰβ ἴο υ8 ΕΖο- 
κι} 5 σϑυθῃίγδηοθ ἰηΐο [86 οαἴος οουχί; δηάί [8 

116 Ἔχργϑϑϑίουι : τουσπᾶ διὰ χοᾶ, νυν} {πὸ τλοτϑ 
ΤΟΔΥ ροϊηξ ἴο {86 νγα}} (οἰ. χ]. δ) ἔτοταὰα ἩΒΪΘᾺ 
86 ἔθη (Βθῆοθ ΠΟΥ ἔγοσα ὑμ|6 ορροβίίθ ἀἰγθοῖ ὁ) 
ο8πλ6 ἴο ἔμ οδδὲ σαΐθι ΤῈ6 ἔΠΟΣ ΒΟΊΘΘ ΘΟΙΙΡΓΙΘ- 
᾿ϑηὰβ [π6 ψ101]6 ᾿ὨΤΟΙΟΣ ἊΡ ἴο {86 Μ8}}, οὗ τι ῃ]οὰ 

ἴξ ἰ8 βαίά, οἰ. χ]. δ, ἐπα δ γαβ 230 Π30 ΔΠῸ 
“0. Καὶ! ἀϊδεραΐεδ, σὶἰϊμουῦ ἀπθ στουπάβ, [86 

Τοΐθσθηοθ οὔ δ χ ἴῃ ὑΤΊῸΝ ἴο 'Π311, ΔΙ ὑμουρ" 

τὸ τοῦδέ οοποοᾶδ ἰο Βἷτῃ ὑμαῦ ϑοῖὴα ἱπάοβη θη 685 
ἸΔΥ δάδβοτο ἴἰο ἴπθ βυβῆχ : δ α] ονθηΐίβ, τοππὰ 
ἐοὶ τουπὰ ἰδ ποὲΐ ἐδ8 »1ὰ}} 88 νγὰ}}, συ ῖο σοι]Ἱά 
ὮδΥΘ αἷϑο ἐΐ8 ἱῃηθῦ 8146, πὶ 85 ἰμαὺ τ ΙΟἢ 80γ- 

τουηῃἀοὰ {π6 Ἀουδ6 ἔγοιῃ τὶ μουξ, ἀπὰ ἀδηοϊεα [ἢ 6 

ουἰδῖ4α ἱῃ τοίθσομοα ἴο ἴὯ6 Βοῦδο, 80 πὶ γ7͵ὸ 819 

ἰπτοὰ ἰο (88 ουϊϑίάθ οὗ {88 τα} -αἰτῦ βδῃοζιδτυ. 
ΘΔΩΜ Ὠ116, Βοντονοσ, 1 ποιπΐηρ τλοτο ἀςβηϊίο [0]- 

ἸΙοτβ, {18 ΟὨΪΥ͂ Βα γ8 ὑπδὺ, αἴνετ βπἰϑῃΐηρ 411 {86 
Τηθδϑυσίηρθ ἰῃ δα ἱηύοσίοῦ, α οῦϑ] ππθαβυγοπλθηῦ 

οἵ ἰῃ9 ψΠῸ16 ψαβ ἰδίῃ οὐδ ἀθ οἡ [8 ΟἸΓΟΊΠ,- 
ἴογθῃσο οὗ [ἢ ΒΔ ΠΟΙΌΔΤΥ. 

γος. 16. ΤῊΘ τηθαβυτίηρ ὈΟβΙΏ8 ὙΣῸΠ (86 οδδ5ΐ 
ααϊο; δὰ Βεποα οα {πε Θαβῖ, [ΠῚ , ἱπ [Π6 βἰρηϊῆ- 

οδίϊοη ἰδ [88 ἴῃ {π0 σοχατηοιι Θχργθϑβίοῃ: ἴο [80 
ἴοι τῦὶπάβ, τηθδηΐηρ; ἔμο [ΟΣ ἀϊγοοίοῃβ 660 
ἐπα νὶπὰ ῥγὶ ποῖα] ΘΟΙη68, 18 ΠΕΙῸ 861 οἵ ὑπὸ 
οαδὶ 8146, 88 ἴῃ ἴπ8 [Ὁ] ονίηρς οἵ [86 ποτγίδι, βοπί, 
δηὰ νεδβὲ βἰἀ68. --Ηβηρβί. ἰδῖκαβ δος 88 ἃ ὈΪθπά- 

ἰῃς οἵ ΣΙ δυὰ Το Ὁ, δηἃ ἐγδηβαῦθϑ: “" ἔνθ 

Ἠυπάτοά ουδὶΐ5, τηραϑυγοὰ ἴῃ τοὰϑ 1 [ἢ 6 τη68- 
ΒαΓΙησ-τοί," ΤΙδὶ ΠΙΟ Ο ὉΓΙ οδπποῦ τλθδῃ ““ ἤγδ 

ΝΕ οὐ τον 

Ἠπηάτοα᾽ [8 οἴοασ, Ὀὺύὲ νμδὲ ἰ8 1ῃ6 τηρδηΐηρ οὗ 
“ἐβγν8 συ θι8᾽᾽1 Ηδποα ἴῃς Θετῖ : ΠΝ. ΤἬΉΘΩ, 

Βονονοτ, Μγ6 σοὺ ὈΥ͂ ὙΠαῦ [Ὸ]1ον8 : “ὅνε παπάτοά 
τοὰβ,᾽" ΟΥἹ Ὑο πιυϑί 88. Μιτι Ηδηρθί. ἰμαᾶῦ ὈγΥ. 
τοὰβ οὐ {π6 σὰ κ΄ τοὰ διουμᾶ, 18 1ῃ- 
ἑδπἀοὰ ἐο Ὀθ9 οὐδοεσυοᾶ ἐμδὺ [ἢ τηϑαϑῦσε του] ὃ 



401 ; 

οὈἰαϊποι ΟΥ̓ τμοαβυγϊηρ ποῖ ἴῃ οὐ Ὀἰῖ8, Ὀϊΐ ἴῃ Το, 
πὶ ὑΠ6 πηραϑυτίησι-τοα ἀ65. το δὖ [6 οοϊὰ- 
τηϑηοοηλοηῦ. Αἴ 4}} δνϑηΐβ, οἢ. χ]. ὅ ἴδνοῖγβ }}}8 
νίονν, 88 8180 {Π6 Βα 816 οὗἨ νο υηατοα σΟ 18 [ὉΤ 
16 Ψ}1016 οὗἩὨΪΠ6 βαῃμοθαγΥ, δ γον, οἡ Οἢ. χ]. 27, 
ΟὈϑεσυβα ἴο Ὀ6 οοἸτοσΐ, ᾿85 ἤο 6 ΠΑττηο"Ζοὰ τὶ τ 
[6 ἀοία!]οα βἰδίοτηθηΐθϑ.Ό ΤῊΘ Ὀ]οπάϊηρ, ἴοο, οὗἁ 
“8. Βυπάτοα" δηὰ “οὐ {8 ποῦ] οὗτος ν 6 }} 
πὶ Ὁ.6 ὈΓΟΥῚΥ οἵἉ 5111] βἰδἰθτηθη δ ; ΟὨ]Υ, ΒΌΓὮ 
ὈΓΟΥΓῪ ἀπα ΟὈΒΟΌΓΡΙ ΤΥ ἵπ [6 οα86 οὗ ἃ ΒΠΊΠῚ ΠΣ 
ὍΡ, ἃ Ζ6ΏΘΓΑ] ΒΌΓΥΟΥ͂ οὗ [ἢ 6 Βραί.4} Χο] αἴ. ἢ}8 οὗ {ΠῈ 
ΒΒΠΟίΠΑΓΥ, 4185 Ηροηρθί. ΒΌρΡροβοβ, ἰ8 ἀἰ βου) ἴο 
οοηδεῖνο δπα Βατὰ ἴο ἰοοορί. Οἱ {π6 οἴβον ἢδηάὰ, 
16 ΔΟτγονί δου: ὅν δυπᾶάτοα (τητ86 τεαὰ ἩΣ ἢ 
{πὸ Φ611), πχδασίτοιὶ ὉΥ͂ τοάβ, 18 ΘΑ80 οὗ δοοορί ΔΈ ΟΏ, 
ψθση ἰ 18 50 ΨΟΡΥ͂ ΟἸσαΓ, ἢοῦ ΟἿΪΥ ἔγοσῃ ἴμο ἀ68Π)- 
Ὅοη οὗ πὸ ““τοὰ " ρίνεη ἴῃ οὗ, χὶ. δ, θπὶ ἔγοτῃ ἃ 
ῬΓΕΒΌρροβαὰ αἴϑετ- γε Κοπὶπρ' οἵἉ 411 [πὸ βύαἰθπιοβ 
οὗἉ τηϑδβυτίης Εἰ ογ ἕο σοταληρ ᾿πῦο οομϑ᾽ ἀθγϑίϊοι, 
ὑπαὶ ὑπ σα Ι 8 σᾶ 6 τηθϑηΐ; ΟΥ̓ΘῚ ἴῃ γΟΓ. 20, 
ἬΠ6ΓΘ ΟΥΠΘΡΝ 86 1Ὁ τσ 6 ἀχρθϑοίοθα, 411 τηθῃὐοη 
οὗ τοάβ ἰ58 οτηϊἰο. Εὔα, ἴοο, δῃὰ Βούζο πο Σ 
δηθὰ Ηἰσὶς; αν ἀφοϊἀοὰ πὰ άνουν οὗ ουὐδἱῖα. Τιαὶ 
Ἐσοϊκ 61 ““ χῖνοβ θ᾽ ϑο ιν ΠΘΓῈ 411} [6 στοδῦοσ τη θαϑιιτθ8 
ἴῃ σαρὶΐβ δῃὰ ποὶ ἱπ σοί β,᾽ 88 Ηθηρϑβῦ. ἱμβὶϑὶβ οι, 
Ἦδ8, ον νΟΣ, ΠῸ βἰβιϊἤοδηοθ θὰ [Π6 Ῥτορδοῖ 
δι ἴο Τεΐοσ ἰο ἃ ΜΊΔΕΓ 5ρ866, ἃ ϑρ0806 ΒΟΡΑΓΑΙΉΡ᾽ 
ὕΠ0 Βα ηοΌΠΑΥΥ ἔγοσῃ {πὸ γοαὶ οἵ [ἢς ἰαπά, ἃ βρθᾷοθδ 
ἱπάορεπάθηξ οὗ Αἱ (μαῦὺ Βαὰ φόῃϑ Ὀοΐοτθ, δπὰ 
ποῖ ὑπογοίογα ταϊρῃῦ αν ὍΘ τηραβιτοὰ ὉΥ 
τοῦθ, α8 ΚΙϊοῖ, δπὰ Καὶ} Πο]ά. Οομρ. ΒοΨΕΥΘΊ, 
οἢ. χῖν. 2.--- εν, 17. Εΐνο ποαηάγχθαά, δηὰ ἴδ 
ΒΆΤΩΘ ἴῃ ΕΓ. 18 δῃὴ Ἄγ. 19, τηϑτοῖν [Π6 ΠΌΤΑΡΟΓ; 
δηὰ {π|5 Ηδηρπῦ. ἜΧ ] Αἱ 8. ὉΥ̓͂ δαγίηρ ἰμαΐῖ, ἱπ΄ ἴ.6 
6486 οὗ ἴῃ οὔΟΥ 81468, [86 Τγ6 6 ΠΌΤΟΥ 88 068, 
80 παῖ {π0 ΠΌΠΙΌΟΡ αίσοη ἰ8 536]{-ΟὐἹ 6 Ὁ Ὁ οὗ 
συνὶϊ8, δοοουϊης ὕο σεν. 16.---18 ἴῃ ΔΕΘΒΌΟη 
ἀνα ἰοὰ ἴῃ γεν. 201 Βαὶ ἰοπνασὰ (89 ἔουτ ὑπ 68, 
{παῖ ἰ8, ἰη [86 ἀϊγεοίίοη οὔ ὑμ6 ἔοπιτ οαγὰ 1 η4] ροΐπΐβ 
(1 18 βαϊἃ ΣΌ ἴῃ γον. 19, Ὁ ὑψοῖ, Πού νοῦ, δἵ 

[Π|6 βάπια {1Π|6, ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἱπα᾽οαϊοα {ἢ ρσοϊηρ τουπά 
δηδ σουηά[Ρ},ὄ 18 ἃ ΤΊΟΤΟ γόσμηιό οἵ νῆα ἢδ8 ὈΘδὴ 
ἀοβου Ὀ6α σ᾽ ΡΥ ἴῃ γογβ. 16-190. ΑσσοΓΙ ΡΥ, {Π6 
δι (ΠἼχ 4180 ἰῃ ὁ ΤΊ 15 ἴο Ὀ6 πππάογβίοοα ΘΧΒΟΙΪΥ͂ ἃ5 

ἴο 6 Ὦσπ89. --- ἴῃ τον. 15, (δὶ 19, 85 ἐδυθα ᾿ ᾿ ᾿ 
Υ̓ {π6 ΜᾺ]}} ψ [ἐς Ὕηαῖ πον ἷ5 ἴο Ὀ6 υπιἰουβίοοά 

νᾺ8 ὅο [868 Βοῦθ6 (40)} 10 ἴΒ 6}108 ΠῚ, ἀδ ἴῃ | 5π| 

οὮ. χ]. ὅ, δαηῃὰ, ΘΧΘΟΙΪΥ 85 ὕποσο, ἰδ 18 βαϊὰ {παξ ἱϊ 
8 2 )2Ό 2.20. [Ὁ ἰδ ποῖ, ἱπάοοά, βαϊὰ, δ 

Ἡεηρβῦ. ΟΧΡΓΟΒθ68. ὨἸΏ86][: ““ἢ6 τηραϑυγοα 1, 
ΠΟΙΩΟΙΥ, δια τὰ ]], τουπιὶ δροιΐ ;᾽ Ὀαΐ ἐδ ΟὔΒεσνδ- 
Ὠοη Ποῖο, (Παῇ πὸ που δά ἃ »Δ]}, χίγθ8 ὯῸ [ὉΓ- 
ὝΠΕΟΡ ἰηϊοττηδίΐοη (8 {Π|ᾶῇ 186 τηθαϑυτίηρ Μ011] 
αν ἢδὰ γτεϑρθοῦ ἴο {}}}8 σοιηραββ οὗ ἴπ6 ποῦθϑο! 
Καὶ], πάρα, γοΐπβοβ ἴο τ ἰουβία πᾶ ἢ 3.5 ἷἰπ 

ΨΟΓΒ. 16 δῃηᾶ 17 οἵ ἃ βηαΐατο ἥνε παηϊτοὰ το ἴῃ 
Ἰθησὴῃ δηὰ Ὀγοβαῃ οὐ ἴμ686 πο βίάθβϑ, γαῖ ἢθ 

18 ἴῃ νοῦ, 20 ἃ βρδοθ ν ἰς ἢ τηδαδιτεὰ ἔνα ἢυη- 
τοαὰ τοὰβ ἴονγασὰϑ ὁδοὴ οὗ [Π6 σαγάϊπα] ῥοϊπίδ, 

[Πμαΐ 8, ἃ ΒυΙΤΟΙ Παΐτς ν4}} ἥνα Ὠππάτοα σοὰβ ἴῃ 
Ἰοσίῃ οἢ ΘΟ 5146: Ἰῃ ὙΠΟ], δὴ ἀτθα οἵ ἴτὸ πῃ. 
ἀτοὰ δπὰ ΠΥ τῃουδβαμα βηυᾶτο σοΐβ, ψ 1116 6 
ὑοη 6, ΜΠ 1ξ8 σουγίβ, οἰ μ}8. ΟὨΪΥ ὕνο πυπάγοα 
δηὰ δέν (μουβαπὰ βϑαπδγο οὐ 18. Ηδπρβίθηθεσα, 
αὖ 186 τηοῃίίομ οἵ [18 ἴπι ἴδοῦ 80 ται ἢ ΤΔΟΤΘ ΘΟῺ- 
Βἰἀθγ8 Ὁ]6 σρδοθ ἴπ8ὴ {Πππῶὺ οὗὁἩ ΉΠ6 βαποίμδσυ, ὑαΐ 
ΟΠ Υ ἔατίμον ἀσθβηρα ποὺ Β]]6ὰ ὉρΡ, ἰ8 τοιϊπ δὰ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

οἵ ἱμ6 Ηυπρετγίδη α]ῖο, Ἰοοκίηρ δῦ ἃ ῬΒ γα ἜΣΡδΏβο, 
βαϊὰ: ““Νοίμίης Ὀυΐῦ δμᾶορ," δϑὰ ἤπαάβ ἃ τηετὰ 
ΨΑΘΌΏΤΩ ΟἹ 68. ἢ οὗ [Π6 ἴΟΥΓ 5.65 “" 1 ΤΟ] ΓΑ Ὁ]6." 
Βα ψ θὰ δὲ ἤπᾶβ πού δ᾽ ΠΟΥ ΡΟ ἀἱπς ἴῃ 8010- 
ΤΠΟΠ 8 ἰοιηρῖα, [Π6 ἴοττα οἵ ὙἘΙΟὮ, ΒΟΤΟΤΟΣ, 15 
ῬοΓροζΌΔ}]Υ θοΐοτο {π6 Ῥγορη οι Β ονθ8, αῃα ἴῃ ΓΟΡΙΥ͂ 
ἴο ψΠαῖ ἣἢθ6 οὐποῦσῖβα ΟΣΡΓΟΒ565 στοραγαΐτς [ἢ9 
“6 ΒΩΟΙΤΩΟῺΒ αχίοηϊ᾽" οὗ ““ υὔο 655 βραοᾶ," ΚΊΙο ΟΝ, 
ἴῃ φίνιηρ [18 ραγροβα Ἰηὐδηβδά: ἴο δορασαῦθ, οἷο., 
ΒΑΥ͂Β: κἾηὴ {Π6 οᾶ86 οἵ ἴδε ὑβΌΘΓΠ οΪα δια ὅ0]0- 
ΤΟ 8 ἴθ} ]6 ἴδ ουδεῦ σουγί βογυθὰ ἴοτ 118 Ῥὺυτ- 
ῬΟ896, Ὑ ΠΘΡΘΆΆ, ἴῃ }16 6486 οὗ ΕΖοὶς16}᾽ 8. ὕδθιωρ]θ, [86 
ΟὈὗΕΙ σουγί 4180 8.1}} Ὀεϊομρμδ ἴο ἴΠ6 58:1 ΟΣ ΏΔΥΥ, δὰ 
ἷθ 1861 ΒοΙγ ; δπὰ {η9 ῬΌΓΡΟΒε οὗ βορδγαϊπρ ἴῃς 
βδθοίθασυ ῸΠ] ἢ 6 ΘΟ 0 ἢ ὩτοΘ Πα ταυεῖ δε οἰεοίοα 
ὉὈΥ 18 δυττουπαάϊηρ θρ866, ΜὨϊοἢ, ἴῃ (8ὲ5 τεβρεςῖ, 
ἴδ κεϑ [ἢ μ]666 ἴῃ ἴο Εζϑ κὶθὶ 8 ὕδιηρὶθ 0 
π6 ουὔογ οοατί ἰοοῖς ἱπ [86 6886 οὗ (μδ΄ οἵ 80]0- 
Ἰθο πῃ." ΚΚοΙ} ἀϊθραΐοδ πὸ Ἰατίον δἰαϊοιηθηῖ, δῃὰ 
ΒΔΥ8 ὑμαὺ ““ [6 ἔΔΌΘΓΠΒΟ]6 δα πο οἶον οουτί, δηὰ 
1 ΒΟΪΟΙΠΊΟῊ ̓Β ἴθι Ὁ ]6 [8:6 οὔδοΣ οουτί δ γεν ἰοστηϑὰ 
ἃ Ῥατί οὗ {Π6 βαμοίυσγγ." Ηδ ΟΘη ΠΌ068 : “ΘΗ 
ἴῃ [16 σα86 οὗ {πα Ἰαζίεῦ ἴθ ρ]6, [86 οαυασ οουτί 
Ὀογάοτοα ἱπητηθϑαϊαύοὶν οαν ὑπ6 ΘΟΙΏΤΊΟ. 801] οὗ ἴδ6 
οἱΐγ διὰ οὗ ἐπ Ἰδηά, 8ο ὑμαὶ [89 ρΡο!πέΐοη οὗ {9 
Ἰαπὰ ῥσγοάπορα ὉΥ̓͂ 86 δῖ: οὗἉ [Π|6 ῬΘΟΡ]6 οου]ὰ γ7888 
Ὑἱλοῦΐ οὈδίδο]6 ούϑῃ ἰπΐο ἐπ Ββογθὰ βρφοδ οἵ 86 
οουγίβ. Τὸ ΤῈΪ8 ἃ ᾿ἐτῖῦ 88.8}} Ὀ6 86ῖ ἰῃ ἴδ6 58:6- 
ἴυαγΥ οὗ [δα ΓαΐιΓο, νὰ τὴθ ΘΙ ΓΟΙΙΏΡ δρδοθ 80 
ἰδ ἴου βϑοραγαϊ πῃ ἴῃ ΒΟΙΥ ἔγοτῃ [86 Ῥγοίδῃδ." 

αὖ 186 οχίθηϊ οὗἨ {86 ἴοι ρ]6, τι 15. οουχίβ, ἰδ 
ηού Γρηδογοα ἰπϑὶρτι βοδηύ Ὀγ ἴπ6 ὑνοηΐγ- ἄνο Ὀἰπχόδ᾽ 

ΔΙ 5126 οἵ [ῃ6 8ρᾶ66 ἴῃ αὐοδίίοη, Κι ΟῚ] Ῥτονθὰ 
ΟἿ ἴδ οἰτουτηδίδηοαε ὑπδὺ ἐδ ““18 ποῖ οονοσεά 

ΥΣἢ θα] ἴτρΒ, ᾿ δηἃ ἤΘΏσ 6 ΘΟἸΊ68 ἰηΐο σομπβιάοτα- 
[ΟΠ ΤΊΘΓΕΙΥ͂ 88 80 δἰρηιὶδοδηΐ ἃ βορασαίο ἔγοπι ἔπ 
Ῥτοΐδῃθ, ὈΥ̓͂ ΜΟῚ “ὁ ΘΣΟΠΡΙΥ τραγκοὰ 86 ἴ0η 
ῬΘΟΌΪΑΣ ὕο ΕΖαὶκ 618 ἔδιαρ]ο," [86 ““Ἰηνο] 4 Ὁ] 6 ΠοΙὶ- 
Ὧ688 οἵ {Π18 Βαπούθα ΓΥ "18, οἢ [86 σοῃΐτασυ, 11108- 
{ταϊθᾷ ἴῃ δ ΘΠ παηορὰ τηϑδϑῦτο. Τμαῖ [ἢ βυγίαοα 
οὗ Μουπῖ Μογίδιι αϑἴόοσὰβ 20 τοοΐὰ ἴὉΓ [18 18 σε - 
ΤΔΊΠ]Υ πὸ Ῥτοοῖ δραϊηδὶ {μ6 δρονθ- πιο οποϑα Υἱὸν 
οἵ Καὶὶ δῃαὰ ΚΙ) Ἰοίοί ἢ, ἴοτ οἰ. χ]. 2 βρθαϊκβ οἿἹ]Ὺ οἵ 
ἃ ΥΟΤΎ ΠὲρὮ τηουπίαδϊη. 

[ΤὨτουρῃοῦΐ νοτα. 16-20 Ὅτ. Ἑαϊγθαλττι δ 68 
ἘΥ {86 τοῃάοτίηρ οὗ [86 Ἐπ) 18}} γεγβῖοῃ : ““τεϑὰβ ᾿ 
ΟΓ ““τοάβ,᾽ ποὺ ““συν]ῖα,᾽ δἀῃὰ δἀὰβ: “Ἧ6 τὸ- 
κατὰ (10 ἰττηθη86 Θχίοπΐ οὗἨ [ῃς βαοσοὰ ἄγϑα 88 8 

ὈῸ] οὗ [86 ναϑὲ 6}]} εηΐδ ὑμπαῦῖ 85 ἴο Ὁθ 
αἰνϑῃ ἴο πὸ Κίηράαοτιμ οὗ Οοὰ ἱπ [86 [πη68 οὗ Με5- 
β'δῃῃ. [10 ὙΥΔΒ ἱηΤη ΘΑΒΌΓΔΌΪΥ ἴο ΒΌΓΡαΒα πο οἹὰ ἴῃ 
ἀλμιο αχίθῃϊ οἵ 18 ὑουτ ΤΥ, δά ἱπ [86 Ὡπι ΌοΥ οἵ 
118 Δ ΠοΥΓθηἴβ, 88 γ.}} 88 1) [06 ῬυΓΙΕΥ οὗὁὨ 115 πρτ- 
Βη]}Ρ. Τῇ Μ8]} [Πδῇὲ διιττουπῆοά [86 βασγοὰ ὈῈ]1]ἀ- 
ἱηρδβ 8 ΘΧΡΓΌΒΔΙΥ δαὶ, ἴῃ γοτ. 20, ἴο αν ὈδΕῚ [ὉΣ 
βορδσαϊησ Ὀοΐνοομ {Π6 ΒΟΙΥ πὰ γτοΐδπο : ποῦ, 
πο ίοσο, 348 ἱπ ἔον. χχὶ. 12, δηὰ Ὑϑ ΣῪ σΟΙΏΤΠΟΝ 
ΘΒ ΠΘΓΟ, (ὉΣ ἀδίθηοθ δῃὰ βηζοῖν ; 88, ᾿Ἰπὰθεῆ, 118 
σοπιραγαϊίνο σταηῦ οὗ εοἰοναϊο τηϊσηϊξ βόδι ἴο 
τοηάον ἰΐ ππῆϊΐ [Ὁ βυο ἢ; ἃ ρυτροϑο. Βαῦ 118 ΒΩ ΠΑΓΘ 
ἔοστω, διὰ (86 βηΐαγθ ΔΡρεδίβποθ οὗἨ [π6 δη τε 
θυ] αΐηρβ (48 ἴῃ Φο0Πη᾿8 ΟΥ̓́, ον. χχὶ. 16), ἈἊ- 
τοϊοηθα ἢ 5 γθησί ἢ ἀπά 50] 11 οὗ [6 ψΒοϊο, 
δου ἢ ἃ ναβῦ ᾿ἸΠπογθᾶ86 1ῃ οχίθηϊ δῃὰ πητη 6 Ὁ. 
Α γογίθοϊ σὰ6, ἰδ ν᾽α8 ἴῃ 6 δι Ὁ] 6 οὗἁἨ δ ϊησίοπι 
1πῶῦ σου]Ἱὰ ηοῦ Ὅδ 5[μαἴκθ}) οὐ τοιηουθά. Απὰ ἴδυ8 
ΟΥ̓ΟΤῪ ΨΑΥ 10 οΧ᾿  ἰϊοα, ἴο ἴ86 ογὸ οὗὨ ἰαιίμ, {Πα 
ττιο 1464] οἵ {πα μιῖγὸ ἀηα ρ] ΓΙ ΟἿ ὕδταΡ]6, τ ῖ α, 
τ ϑῦηρ᾽ οἢ ἴΠ6 ἰοππααίίοη οἵ [η6 Εἴογηαὶ ϑοι, δὰ 
αἰτὶ τουμὰ ὉΥ͂ 411 [8 ρμεγίοοουβ οὗ ασἀμεδά, 51}ι4}} 
Β1π6 ἔοι ἐπ6 Ὀεδὲ δηὰ ποδ]οδὲ ρου κιιδξ πῃ οἵὗ 
Ηρθανεη.""-- ΕΑΙΈΒΑΙ ΕΝ Β ἀξεκίοῖ, Ὁ. 470.---Κ.. Κ.] 
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Ῥ6ἢ 14, 086 φΊΟΤΥ οὗ [6 αοά οἵ [8Γ86] σϑηθ ἤγοπι ὕἢ8 ϑϑβῦ, δῃὰ 108 [ΗΠ] σοἱοθ 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΠ]ΠΠ. 

Απὰ μο Ἰοὰ τηοΘο ὕο ὑῃθ ραῦα, 86 γραία ὑμαὺ 0088 ἰοταγά ὑπ6 οαϑῦ: Δηά, 

ὟΔ8 88 ὕῃ6 νΟΙδ66 ΟὗὨ ἸΩΔΏΥ Ὑδίουβ, δηα ὕῃ6 δασὺ βῆοπο νυ Η 8 ρίοσγΥ. Απά 
8.5 ὑἢ 8 ΔρΡθΆγδῃοο [πῶ] ὕἢ 6 ΔρΡΡΘΆΓΔΠΟΘ ὙΠΟ 1 Βα, 88 ὕἢ6 ΔρρΘΆγαμοΘ τ ῃ]οἢ 
1 8δ»νν ψπεῃ 1 σδη6 ἴο ἀφβίγου ὑἢ6 οἰ, δῃα [ἐλοτο ποιὸ] δἰ η8. ᾿ἰἶο {π6 ἀρρθϑδι- 
ΘΔΏΟΘΘ ὙΠΟ. 1 δα ὈΥ {16 ΤΙΝΟΣ ΟἸΘΌΔΡ ; δῃὰ 1 [6}1] Ὁροὴ τγ ἴδοθο. Απὰά (}6 
Θἴογυ οὗἨ Φοῆονδῃ οδπηθ ἴο ὕπ6 πουδο ὈΥ͂ ἴΠ6 ΨΑΥ οὗὨ [9 ὙΠ0586 ἴδ06 [νοηι] 
18 ἰογατὰ (Π6 οδϑύ. Αμά ἴδπο ὥὥὸρὶτγιῦ [ΠΡ τὴθ ὑρ, δῃὰ Ὀγουρηῦ τὴθ ἴο [86 
1ΠΠΘΓ οουτῦ, Δηα, Ὀ6ΠΟ]ά, ὑΠ6 φΊΟΥΥ͂ οὗ Φοηονδῃ δ|1οα ὑπ6 ἤουβθ. Απηά 1 Ὠοασὰ 
ΟΠΘ ΒρΟΑΙΠηρ ἴο 6 ἴτοπιη (ἢ6 ΠΟΙΒ6, δηἀ ἃ Τη8η γγδι βύδηθϊηρ Ὀ65146 πιθ. 
Απά ἦτο βαϊά ἴο Τη6 : ὅοῃ οὗἉ τηδη, [νεβοιὰ} [Π6 ΡΪ]δοθ οὗ ΜΥ ἵῆγοπο δμά (86 ῥ]δοθ 
οὗ 089 80]68 οὗ ΜΥγ ἰοϑύ, ψἤθτο 1 Μ1}} ἄνγθὶ] τὰ (86 τηϊάδῦ οὗ 086 80}8 κώλμν, 
οἵ [5Υἃ6] [ὉΓ ουδὺ, δῃαὰ 1806 δοιβο οὗ [βγδοὶ 88}Δ}} Ὡ0 τόσο ἀθῆϊο πὸ ἤΔΙὴΘ ὁ 
ΜῈ ΒοΙπδδ8, ὕπο δηὰ ὑπο ὶγ Κίηρβ, Ὀγ ὑποὶγ συ ῃοσγοάοτῃ δὰ ὈΥ 1:6 σογρβθβ οἵ 
ὉΠΟ6ΙΓ Κίηρβ, {Π6}} ὨΣΡῚ ΡΙδοθθ; ὙΥΒθα {ποὺ γᾶν ὑποὶγ ὑμσθβμο] ἃ Ὀθδα6 ΜΥῪ 
ὈΒγΘβΠ 014 δηά ὑμεῖς ροβὺ Ὀθβ]θ ΜΎ ροβῦ, δῃὰ [οπ]ν] {8:6 ν78}} [6] θϑύνγθοῃ Μ6 
8ηα ἴποηι, 8η ἃ πον ἀθΗ]θα [τὍο ἀοϑιοὰ 867] ὕ86 πδῖὴθ οὗ ΜΎ ὨΟ]1η 688 ὈΥ ὑΠ 6 Ὁ 
Δροπηϊπδίϊομβ σοῦ (ΠΟῪ ἀϊά, δῃὰ 1 οοῃδυϊηοὰ ὉΠ6ηὶ ἴῃ ΜΥ͵Υ ΔΏΡΘΓ [ὕγθαὶν οἵ 
διξει. ΝΟΥ 58}8}} ὕΠΕΥ ῥΡαῦ ΔΎΔΥ ὑπο" Ὑποσϑάομῃ, δηὰ 86 ΘΟγρβϑα οἵ Π6]Γ 
Κιηρβ ἔτοπῃ Μο, δηὰ [ αὑν6]] ἱῃ ὉΠΟΙ͂Γ τηϊἀ8ὕ Ὁ ονορ. Τῇουῦ, δοῃ οὗὨ τη, ΒΗΟῪ 
ὕο [ἢ ἢουδθ οἵ [ϑγϑϑὶ ὑἢ}6 [818] ἢουΒθ, ὑμαῦ ὉΠΘΥ ΤΩΔΥῪ 6 Δβῃδιηθᾶ Ὀδοδαδθ οὗ 
ὉΔΟΙ͂Σ Ἰπ]α 0168, Δα ΦΠΘΥ ΤΩΘΑΒΌΓΘ [60 ἐλογ πιοαδαγο] (ἢ 6 ΠΑΙΤΊΟΗΥ οὗὨ ῥγοροσίίοῃ. 
Απὰ ιἢ ΠΥ Ὀ6 δϑῃδιηθα Ὀθοϑιβο οὗ 81} ὑμαῦ (ΠῸΥ ἀἱά, τρᾶϊζο ἴβθσὰ κῆπον ὑἢθ 
σΟὨἰοττηϑύϊοη οὗὨ ὑ86 μου8θ0, δηα 108 Δττδηροιηθηῦ, δηά 108 ουὐ-  ΟΙΪΏρΡΒ, δηά 105 1η- 
ΘΟΙΏΪ ΡΒ, Δηἀ 4}1 118 ΌΥΤη8, δη τγῆδὺ τοϊδῦθβ ἴο 8]} 18 οὔ πδῆο68, δηὰ 811 108 
ἔοσιηβ, δηὰ 8}} 108 ργϑοορύδβ [Ἰαν 8] ; δῃὰ ψυσὶῦθ Ὀθίοσο ὑποὶν Θγθ8, ὑμδὺ ὑΠΘῪ ΤΩΔΥ͂ 
Κκθὸρ 118 γῆ 016 ΘομἼογτηδίϊοῃ 8ηα δὶ} 108 ουάϊϑησθϑ, δη ἃ ὑΠῸΥ ἀο ἔμθὼ. ΤῊΪ8 18 
{16 αν [6 Τβοτβ} οὗἨὨ 086 Ὠουόθ; οἡὐ {86 Ὠοδὰ [ωΡ] οὗὨ (16 τηουπίαίη 41] 118 
ὈοΓάδὺ στουηά δηα σουηά 18 τηοδῦ ἢοΪγ 1 Βϑῇο]ά, {18 18 ὑπ Ἰαὺ οὗἨ [ῃθ Ποι86. 
ἈΑπὰ {Π|686 8Γ6 ἢ τηβθΆβυγο8 οὗ ἢ 6 4] 087 [εἰναγ οἵ ϑαγαι οδογίης] ἴῃ Οἱ ; 086 σαὶ 
ἃ. ΘΟ δηὰ ἃ μδηά- Ὀγοδά ἢ, δηα [᾿πάϑοὰ] ὑ [2] Ὀοδβοῖῃ (Ὁ 86 σἰγῦ) πδὰ ἢθ 
σα 1, δηά [4.1 ὁπ6 ουδὶῦ Ὀτοδὰ ἰδια} 8η4 1ΐ8 ὈΟΓΩΘΙ δύ 18 }1Ρ {- οἀᾳ6] τουπὰ 
δου τῦὰβ ἃ 8081), δῃα {118 18. ὕπο οἰδνδύϊοῃ οὗ {πὸ δἰ; Αμὰά [παπιεὶν] ἔγοσχῃ 
189 ὈΟΒΟΠῚ [μὴ ἐδ στουπὰ ὕο ἢ ΟὟΤΟΣ τοϑῦ ὕγογθ Ὃν 2|}ὸῸ σα (8, 8Δηα ἃ Ὀσθδα ἢ 
οὗ οὔϑὸ ουδιὶῦ ; δΔῃᾺ ἴτοιῃ {Π0 ἰθββθοῖῦ τοϑῦ ἴο [86 σταδίου τοϑϑῦ, ΤΟ οὐ [8 8ηα ἃ 
Ὀγθδαϊῃ οὗ οὔὸ ουδὶῦ. Αμπα [}9 τηοιϊιηίεαϊη οὗἩἨἉ (ἀσοά ἔουΣ οὐδ 18 ; δηὰ ἔγοσῃ ὕἢ 6 
πολυ οἵ Οοὰ δπὰ ὑρναγὰβ ψγόῦο ὕΠ6 ἔοι Ὠοσ8. Απά 16 Βοαγίῃ οἵ ἀοα 
ὕψοϊνο ἴῃ Ἰθηρῦῃ ΌΥ ὕνεῖνθ ἰπ Ὀγθιάίη, βαπδγο ἰῃ 41]] 108 ἔουΓ 81468.. Απᾶ [86 
τοβὺ ἔουιγύθθῃ 1 τὰ νὰ ὉΥ ἴουγύδοῃ π᾿ Ὀγθδαΐῃ ἰῃ 18 ἴΟῸΓ 8465, ἀπά {86 ὈΟΡΘΡ 
Του! δοουῦ 1Ὁ γγᾶδ Πα] ἃ οἱ, δὰ 108 ὈΟΘΟΠῚ [εἰπ να] ἃ οὐ]: τουπαὰ δϑοαυῦ, 
8Π6 [05 [τὸ δἰναγ᾿] βίθρβ ἰοαγά [ἢ6 ϑαδῦ. Απαὰ Ηθ βαϊὰ υηΐο τη, ὅοῃ οὗ τηδῃ, 
[8 δαῖτ ὑἢ6 Ιογὰ Φθβονδὰ: ΤΉδθα δὺο ὑδθ ΟΓαΙΏΔηΟ65 οὗὁἩ [06 ΑΙΓΔΣ ΟἹ [6 
ὧλγ σἤθη 1 15 τηδῆθ, ὕο ὁδ.86 ὈυΓΣη ΟΠ ΟΓΙΉρδ ὕο Ἀβοοηα ΡΟ 1ὕ, αηα ἴο ΒΡΓΙΉΪΚΪθΘ 
Ὀ]οοά προ 10. Απά ὕποῦ ρίνοδῦ ὕο [ἢ ρῥη]θβίβ, ὑπ6 [μον 68, ὑμοβθ γῆ0 8Γ6 οὗ 
{Π0 βορὰ οὗ Ζδάρκ, γῆο ἀΥὐδῪ Πραῦ ο Με,--- ϑβεηΐθῃησοο οὗ ἴπ6 [μοτὰ Φοῃονδῇ,--- 
[0 ΤΙ ΠΙΒΊΟΓ ἰο Μο, ἃ ὈΜΠΟΟΙκ, ἃ γουπρ' βίθον, [ὉΓ ἃ 5] η-οδουίηρ. Απάὰ ἔθου 
ἰακεϑῦ οὗἉ 118 ὈΪοοά, δῃὰ αινοβὺ 1ῦ ἉΡΟῚ 118 [{ν᾿ κἸιαγα] [Οὰ τ ΠΟΓΉ δ, δη ἃ Οἡ ὕδ6 ἴουῦ 
ΘΟΥΠΘΙΒ οὗ 0Π6 τοϑῦ, δῃ!α οἡ ὍΠ6 ὈΟΓΩΟΣ στουπὰ δυουῦ, Δῃα ὑῃου ἀοδὺ οἰθδη8ο δηὰ 
οχρίδίβ ἰῦ. ἀπά που (αἰτοῦ ΓΠ6 Ὀμ]]ΟΟΚ οὗἨ [86 5᾽η-οΟἴθσίηρ, απ ὁη6 ὈΌΤΤΒ ἰῦ 
ἴῃ ὑπ δβϑίρῃθα [φρροϊπιϑὰ] ρδοθ οἵ {86 ἤουβθ, σι πουῦ [Π6 βαπούυματυ. Απὰ οη 
8 βαοοηα ἀλύ ὕμπου β8||8]}Ὁ ΟΣ ἃ Κιὰ οὗ {Π6 ροδῖβ ιυπουῦ ὈΪΘΙΏΙΒῊ [ῸΓ ἃ 81η- 
οβοσγίηρ, απὰ ὑΠ6 } οἴδδηβο (6 ΔΙ ΓΔΓ 88 ὑ6Υ οἰοδηβοὰ π]0} ὑπ6 Ὀ0]]ΟοοΚ. θη 
του δδρί σοτηρ οὐθα ὑπ6 οἰδδπβίηρ, ὕπο βῃδ!ῦ ΟΥ̓͂Σ ἃ Ὀυ]]ΟΟΚ, ἃ γουηρ 5ἴθο 1 
πϊΠουὺ Ὀ]οΙη δὴ, δηὰ 8 τᾶ οἵ ἴῃα ἤοςοϊς ψὶϊῃουΐ ὈΪοτ ἢ. Απά ἴπου οδοτγοδὶ 



400 ΕΖΕΚΙΕΙ, 
-- 

Πποὰ Ὀθίοσο Φθβονδῇ, δῃὰ πῈ ρῥυ]θδϑδίβ οδδὺ βαὶ]ῦ Ὁροὴῦ ἴδμοπι, δηὰ τρλῖθ 
20 {μ6πὶ δβοοπὰ 88 ἃ Ὀυγηῦ ΟβσΙηρ ἴχτὴ ἴο Φοβονδῆ. ὥδδνθπ ἀδγβ ββαὶὺ ἕπου 

ῬΓΟΡΑΓΟ ἃ Κιὰ ἴῸΓ 8 581η- Οἴθυηρ ΟδΙΥ, ἀπ ὉΠΟῪ 58}}.8}} ἤγορᾶγθ ἃ Ὀυ]οοῖ, ἃ 
26 γουῃηρ᾽ βίθοσ, 8η4 8 γὰπι οὗ ὕῃθ ἥοοϊς στὐῆουῦ ὈΪοταϊδῃ. ὅϑθνθῃ ἀδΥβ ἀο {λὲν 
27 οχρίαϊα ὕὉπ6 δἰΐασ, δῃὰ ρυγιν ἰὑ, δηὰ ΕΗ] 1[8 βαηὰ. Απάὰ ὉΏΘΥ 58}}8}} βιᾶτὸ 

οοΙηρ]οὐθα ὕῃθ [8626] ἀΑΥΒ; ὑμ8 10 ΟΟΙΏΘΒ ὕ0 Ρᾶ88 Οπ ὕδμο οἱσῦῃ ἀδγ διὰ 
ΟὨ ΑΓΒ, ὑμδῦ ὑ.6 ῥγιθδῦβ 8}.4}} τηδο ροὺ [ἢ δ᾽ 8 γὙΟῸΓ ἐὐνύβλης ἐπι 
8πἃὰ ὙΟῸΓΡ ΡῥΘδΟθ- ΟΠ ΘΓΊΩΡΒ;; δηά 1 σϑοϑῖνθ γοὶ ρυβϑοϊουβὶνυ, ---ϑαοηΐθπος οἵ 
Ιιοτὰ Ψοδονδῇ. 

εῦ. 3. δερῖ :... κατα τ, δον της συλ τ. βλεσουσὴς σρος. .. φωνὴ τὴς παρεμβολης ὡς φανη διπλασιαζοντων εὐλλω 

... ὡς φέγγος ἀπο ν΄ δοξης κυρίου κνκλοθεν. 
γεν. 8. Κ'. ἡὶ ὁρασις ἦν ἰδον πατιι τ. ὅρασιν ἦν ἴδον ὅτε εἰσιεορόυοβεην τοῦ χρισα! τ. σολιν' π΄ ἡ ὁρασις τοῦ ἄρρματος οὐ ιδα.-- 

νυ ας. : Δὲ νέδέ οἐδίοπεονι δεουπάμηι ϑρεείεπα, σματα σίάενατα σμαποο νενίξ οὐ αἰνρεγάενεε. .. 6 ἐρεείεηι δοειασι ἀδρεκίεαι 

συ νἱάεναπ-- (Αποΐπον τοδάϊης: ἸΔδξ2.3.), ἐ ε. οωπε σεπέξ ἀομεέποις) 
γεν. 4.... ἐπργωμα δε: ἰδηνρίωηι--- 

ναι. 6. Κ. στην κ. ἰδου φωνὴ π᾿. .. εἶστημιει ἔχοβεῖνος μέϑυ, 
γον. 7... 'Εωρακας, υἱὲ. .. τὸῦ ἴχνους των σοδων. .. ἷν οἷς... τὸ ὄνομα μὲν ἦν μόσω τοῦ οἶκον Ἴσ!. .- ..1 5. 

τοῖς φόνοις τῶν ἡγουμένων ἦν μέσω αὐτῶν, (Β.} ἐν τω τιθέναι! αὐτοὺς τὸ σροθυρον μοὼ ἐν τ. πρόϑυροις αὕτων κ«. τας φλιας μαν ἰχομέιας 
τῶν ῥλιίων αὑτῶν, ΜΝ. ἰδωκαν τ΄ τοιχον μόυ ὡς συνεχοβμόνον ἐμόν κ. οαὑτων, κ-. . . κ΄ ἰξιεριψα αὗτανς ἦν θυμω μὲν κ΄ ἰο θαυ. 
νυϊς.: . .. ψορρίέσίογωπι Ῥοάμπι πιεογωπι, υδέ Ἀαδίο. .. 6 ἐπ γὐπίν γορωπι σωογωπε εἰ ἐπ Θεοεϊοίς, (8.) ρνέ ,υὐγίοαϊί αὶ... 

Ῥγορίεν σωοὰ οὐπϑωπιρεί ἐο6--- (ΑΠοΙδοῦ τοδάϊης: ὨΓΠΘ3, ἐπ πιογί ϑοσωτι.) 

Ὑοτγ. 9.... κ«. τ. φονους-- Ὑυ.:.... γναι γέσαπε. .. δΟΗνρον 

νεγ. 10. Αποίπον τοδάϊης: ΠΠ Δ -- Ὁ ργὸ ΓΛ ΩΓῚ. 
ογ. 10... δωξον τω. .. κ. ποναφουσιν ὧσο τῶν ἁμαρτιῶν . .. Μ΄ τὴν ἔρασιν αὗτον π. τη» διαταξιν αὐτῶν (11. ε. 

αὐτοί ληψοντα! τὴν κολαισὶν οιὗτων περὶ πατῶν... ἸΚ. διαγρωψεις «τ. οἷπον.. .. κ. τὴν ὑποστασιν αὗτον κ. κανται τ. σρισταγματα 
αὑτοῦ πα παντα ταὶ νορώμαι αὐτου γνωριεις αὐτοῖς... π΄ φυλαξοντα! σαντα τα δικαιωβατα μὸν π. σαντο τ. αροσταγματα μιν-- 
Ψψα]ᾳ.: . ... οοἶξναε. .. ἐεπιρίεηα.. .. εἱ τηείαπίων 7αδείοαπι (11.) εἰ ἐγωδεροαπέ. .. ΤΝρωγανι ἄοπιις εἰ ζαύγκα... αὶ 

οπίρεπι ἀξιογἐρίίοηεα. .. Ῥγακερία.. .. εἰθβοίμσηομες ογέμααι ... οὐἷδιάδ εἰρ. . . οπδες ἀδιογρίίοι5-- (δαπαιί ἴα 

ΓΠ φρηπωπί οοάά ε ἸΓΓΝ ὉΘῚ ὙΏΡΠ 09. ΤΙΝῚ, ογ σοὶ ἸῸΝ 9. 7η πὲ θέσι ἱορέφων. ρέων. - ὙΓΥῪῊΝ 50 
γεγ, 12 Καὶ. τὸν διαγραφην τ. οἶκον ἱπὶ τῆς πορυφης τὸν ὁρους. Ἰαντα τα ὁρι.-- ΨοΪδ :. .. ἀοιηδε ἐπ ἐεπδέϊαία 

ῃιοπέξ. 

γεν, 18... 7ὸ πκολεωμα βαθος τηχνυι ἐπὶ σηχυν, κ. σηχνε τὸ εὗροξ' κ. γωσος ἦσι τοῦ χείλους αὗτου πυκλοῦω, σείδκμᾳ. 
Κ. φουτὸ τὸ ὑψος-- ΜῊΚ.: . .. 75 δέν οἴ ἐγαὶ εὠδέίμα . .. δ. συοσια ἐναί 70ε:α αἰίανέε. 

γεν, 14. ϑορῖ.: ἐπ βαθους τ. ἀρχῆς τοῦ κοιλωματος.. .. προς τὸ ἰλαστηριον τὸ μῆγα σὸ ὑποχατωθιν. .. «. ἅτε τῷῪ 
ἱλαστηρίου τ. μικρόν ἐσι τ. ἰλασενριον τὸ μεγω--- να. :. .. φόφυς αὐ ογεριαίπειη πουίεξέδιστη. .. ἃ ὑγερίοέκε οιέπογε-- 

γον. 16. ΚΕ. τό ἀρηλ. .. ἀπο τοῦ ἀριηλ. .. τῶν πέριιτων σηχύς. (ΑΠΟΙ͂ΠΟΣ τεδάϊηρ: ΔΝ πιονέρε ἀεί. ὅυτ.: 

Αἀποὶ.-- ΣΎ ἸΝΣΓΌῚ, ἱεγίς ἐναπρροοίμ.) 
γεγ. 16. Κ. τὸ ἀριὴλ (εαάφηε εοαὐίουτα νανρίεἰαε). 
ον. 17. Κ, τὸ ἱλαστήριον... τῷ εὖρος τιτραγωνον ἱπὶ τα τισσαβα. .. Ν. τὸ γωσος αὗτον κνκλοθεν πσαλομόνο αὐτο.-- 

Ὑαὶϊκ.: δὲ ὁρ»γρίαο. .. εἰ ςογΌΝα ἴπ οἰνρομίξω 4{ὲ2--- 
ψ ον, 19...... ὁ ϑιορ τον Λέυι, ... μοοφχον ἐπ βοὼν περι ἄμαρτειας--- ΨΌΪΕ.: . .. τἰξωϊαπι ἀξ ἀν πβοηῖο ΡΓγῸ Ῥοκοαίφ. 
γον. 20, Κ᾿ ληψοντα., ., α. ἐσιθησουσιν. .. που ἱλαστηρίου κ. ἰσν τ. βασὶν πυνλω, κ᾿ πιριβαντε ις αὐτὸ αὶ ἰξιλασοντω 

αὖτο. ψυ]σ.: -. ἀπρηῖοι ἐγερίἐπὶς οὐ ἐμρεν οογόπδναπε. .. εἰ τοιπάσδίε {μὰ οἱ εξρίαδιε. 
Ψ εΓ. 21. Κα ληψοντω . .. α. πκαταπαυθησεται ἷν «. ἀσοκεχωρισμένω του--- 
οτ, 22... . ληψονται ἐρίφους ὃνο ἀπὸ αἰγων ἀμ μους--- 
Ὑατ. 22... .. προσοισουσιν--- ψαϊμ.: ... ἀε ἀγτλεπίο εἴ. .. ὧδ ρνορθ-- 
ες. 24. κ. σροσοισετε--- 
νες. 2δ.... φοιησουσιν (26) στα ἡμέρας, κ.--- 

ον. 26. 4ογὶ: ὉἼΒ2.. )άεηκ ἱεσωπί φιαπε ρἱωρέπι ςούέροι. 

ον. 21... .. κ᾿ σροσδιξομα, ὑμαι-- ΝΌ]ᾳ.: . .. εἴ »ὶαοαίμῃ ἐνῸ θοδέο--- 

ἘΧΕΩΕΤΙΟΑΙ͂, ἈΞΜΑΈΚΑ. Ἐοβοοίίομβ), ὕο [ἢ δαβὲ γαῖα, ---σο π|}} μετὲ ἰο 
Ἰτηλσῖμο Εχοκίθὶ διδπάϊηρ Ὀαΐοσα (Ὠϊ5 μκῖε,--ἰμε! γετβ. 1-12. Τὰε Ἐπίγαποε φ ἐδε Οἵονν ἀπο. 81, 116 Τηθαδυτίηρ τ τς δὶ νυ 186 

“ελοναλ. ΒΊΟΣΥ, 54. (896 ΡρΡ. 88 84., 62), δουχίης ἰο 115 τρί. 
ΤΆΘ τηραβιγίηρ ἰβ ονθῦ, [06 Ποῦβθ ἷ8 ἰπ {πϊ8] ΒΠΈΝΟΒΤ. : 8 ῬΑΓΆΙ]] το Εχ. χ]. 84 584., δι τεβρθοῦ βηϊβμθὰ 88 8ῃ δοῦμα] μουθο (οἢ. χἹ. 16), 1 Αἰπϑβ ὙἱΠ]. 10 8α., δηὰ {με σοππίεπματὶ ἰο εἰ. {π8ῦ 18, 108 Τηθαβατοπηθηΐθ 8.6 οοπηρ]εἰεὰ, Βαὶ] Χἰ- οὗἨ ΟἿΌΣ Ἀτορμεῖ (ϑοτΡ. οἢ. χ. 19, χί. 1, 33). 

Βεανθῃ πὰ εϑγίῃ αγθ βαϊὰ ἴο δ6 ἢπίβῃμοι (Οθῃ. ᾿Ν.}} 189 μεῖθ οἱ ἀχιΐ ἔμδπ ἰ8 [π6 μαῖδ οἵ τετδηῖγαηεε 
ΟΠΥ θη ἴπ6 Εἴοσηδὶ τοβίοά. Απὰ 80 1ὴ6 ῥτο- ΠΟΥ͂. --- 30. ΠΟΙ. οὐ οἷ. , 94. ΤΒε οδοϑ Ῥμοί 8 γαϊάθ Ἰοδάβ ἷπη Ὀ80Κ--- ον. 1--ἴἰοὸ 890] : ᾿ ᾿ ᾿ 
δαΐθ (ν᾽), ὕο [88 ομὸ ὑμαῦ ρυϊποῖρδ!ν οοπιοθ8} τα ϊ τείευ τῆογε ἴο (}8 τηδυ [εβίδῆομ οἵ ἴδε : τοσοῦ Εἰοτν; ΘΟΙΏΡ. πονγανοῦ, δν. ἱ. 15: ἰδ ρίστ ἰηο σοηΒ᾽ἀογϑίϊοπ (θοωρ. τμδὺ μδ8 Ὀδδη τὸ- αἱ δἰ! Ἔενυθηῖβ ὑπ ρίουγυ οἵ ἴδε (σὰ οὗ πω (κε 
τρδγκοὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰοτοροίηρ ομδρύδτβ σεραγάϊηρ {86 11. ὃ; ον. χυἱΐ. 1). ΤῊΣ αἰ σι βοιπὲ δα 08 
δἰ σι ϊβοδηοα οὗὨ ἰμἷ8 ραΐο, δῃιὰ δἷδὸ {16 Ποοίσίμδὶ [διὰ ἐμὸ ϑασίδ, οἴα., ἰδ αοἱ 5:8 01 6} Ὲ} ἐχρὶαίνοὶ 
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ὉΥ ἃ ὈΓΠΠ118πὶ Πρ οαϑῦ ρου {πθ στουπὰ ; Ὀπὶ ἃ5 
ἴθ Ἰαπά οὗ (ἰδηβδη 18 ΒΔΙΤΙ]Υ Ἰπδδηΐ Πογα, ὈΥ̓͂ τ Ϊ8 
Ὀυτεὶ οὔ ᾿ἰσϊ οχίθπαϊηρ ἴὰγ Ὀογομὰ ἴδτδθὶ ἴἰ5 
τιεδπί ἴο Ὀ6 Βυτ ΡΟ] ΖΘ δη ΘΗ] Θῃτηδλῦ 4180 οὗ 
ἔπ ίδοο οὗ ὑὴ8 ψ8ο]6 οαγίὰ, {πᾶ 185, οὐἠἨ ἐδ ϑη το 
τερίου οὗ ΠΟΙ ΔΗΪΥ, [ἢ 8 5ῃο ἴο ᾶνθ Ὀδεὴ ἴῃ 
ἰϊϑο ἢ απὰ Εἰ μοσίο ἀλγκ, 188. νἱ. δ, Ιχ. 1 8584. [1 
ἰν ἴκὸ Βα τῖϑ6 (δὲ ἰὰ 186 ΗΪΡὮΣ, ἴο “τη ΚΘ ΟΥ 

“φἰνε" “115 η},᾿ ἀδη. ἱ. 1δ, 17) ἴου ἴπ6 που]ὰ 
(Βτουρῖι 15186]᾽8 [ϑρ]6-βαῖθ, δηὰ ἴῃ 80 ΓᾺΓ [8 
Θεγδ  ]Υ δοιηϑιέηρς δά! οὶ πο ἢ τῦᾶβ ποῖ 
ἴῃ ἴ..9 ὕΑΌΘΙΠΙΘΟ]Θ ΟΥ̓ ϑο] τ ἢ Β ἴθ Π1ρ]6; 8 85 
ἴῃ βΈπογα] [86 ἴθι} }0]6 οὗ ἘΖεϊκ6] 18 ἃ ϑγτηῦοὶ οἵ 
ἴΠπ6 ξαΐατο. --- γ7εῖ. 8 ἰῃ πὸ ΨὙΗΥ͂ οοπιίιδάϊοίδ | 
τι]. “τ ΠΕΣ ΉΣΠ ΠΕΣ. ΤΩΔΥ δδ ἰγαπαϊδίοα : 

“διὰ 848 ἴμθ δρρϑαάγαῆοθ οὔ ἰδ Δρρθᾶσϑῃοθ 
ΜΠ ΟὮ, οἴο., 88 πὸ ΔΡΡΘΆΓΑΠΟα (0] 86. ἀθδη 1100) 
ὙΆΙΟΝ 1 8} ἩΠΘῺ,᾽ οἷ6., {πᾶῇ 8, ααἱῦ 88. 00}- 
Βρ᾿ 008 85 [πῇ νγα8, νγὰὲ8 [Π 6 ΔΡΡΘΆΤΑΠΟΒ οὗ ρΊΟΥΥ 
1818 ἔπη 8138. ΚΕΙ͂: “Αηά {88 ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 
ὙΒΙΘΝ [ΒΑ 188 ὕο Ἰοοῖς Ὡροη πὲ 1Κ6 186 8ρ- 
ῬΘΆΙΆΠΟΘ ὙΠΟ 1 δα θη 1,᾿" οἴσ. Ξ9.ϑ 18 

ἜΥΙἀΕΠΕΥ ἃ τεϑυχηρίίοη οὗ 9)ης. ΤΆ ἔοττωθσ 8ρ- 

ῬΘΑΓΔΏ 6 (ΠΣ 293) “οταθ8 ἤγβί Ὀθίογο [86 ῥχὸ- 

γδοῖΒ πυϊπὰ θη ἢθ ἩΪΘἢ68 ὕἤο ἀδβοτῖθα τῆδὶ ἢ6 
80, ἈΠ 5866 }.8 ὑπογοίογο [ῸΣ δὴ ἄρρϑάγϑῃοο 1 
ὙΠΟ ἢΘ 68 ΘΟΙΏΡΑΙΘ ἰδ; δη ἐποη ἢ6 οἤαγδο- 
[ε 1288 ΠΟΤ ΟἸΟΒΕῚΥ 8 ΔΡΡΘΑΓΒΙΟΘ (πε 29), 

ἘΠῚ πο ὮΘ ΘΟΤΏΡΑΓΟΒ ἐμαῦ ὩΟῪ 8θθῃ, Καὶ 8 
οὐβεσναϊϊοη ὐραϊπδὶ Ηἰζὶβ ἀοθθ ποῖ τωϑοὶ ἰὴθ 
Ῥοϊπὶ, πὲ ποῖον 18 Ηἰ ζι σ᾽ Β αἰ οσγαϊίοῃ οἵ {Π6 
ἰοχὶ ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ. [Ιπ [πα ἢτεϊ Ρ]δεθ, ΟΥ̓ Τη6Δ}8 οἵ 
(158 ΟΠ ΡαΥΒοη [6 ΓΟ-Θηἴταπο6 οὗ [6 ἀϊνὶπο 
Εἰοῖγ 8 δείοβίθα ἰῃ {Ππ|ὸ δἰγοηροϑὶ ΨΔΥ, δηὰ {ἢ 6Γ0- 
ὉΓΕ 80 ΟἰΓΟΠΙΩδίΔΗΓ1411Υ. [10 88 [Π:6 58Γη6 φ]ΟΥΥ 
{μεη 85 ποῦ. ΕἿὟΓ 4]} 18, [6 Ῥτορμδὶ ἀοθβ ποῖ 
ἰηϊοπά ἴο ΘΩ͂ {π9 ΔΙΗΡῸΓ ἴῃ ἧϊο οχοουξίοη οἵ 
ἡαδρτηοηῦ ἔπθπ, [ὉΓ ἢΘ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ἀδβπθ8 ΤΠΟΥΘ 
Οἰο56 1 Δ 2) ΝΞ, ὙΒΙΟΝ δοπθ ἰ8 [86 οοττεοῖ 

ἰεχὶ, δίποδ 6 [ογτὰ ἀϊὰ ποὺ σοῃα, Ὀὰχξ σαΐῆοῦ 
πορηΐ, οἼΥΕΙΡ ΟΥ̓ ἴπ0 οἰτγ ἴο ἀοϑεττιοϊΐοι, δὰ ἴῃ 
ΤΕΔΙΠΥ Εἰ Ζοὶκ158] τγὰ8 Δἐ[ ἢ σοΙηΐης---οὗἨ ΘΟΌΓΒΘ 
ἵπ [6 νἱβίοῃ οἵ αοά, ἴῃ βυθήεοϊ ἴο Ὅ6 βροΐϑῃ οἵ 
ἱπιτηοά αἴοῖγ. ΤὨΘ ῥτορδοὶ ἀϊά ποῖ σοπιὰ πῃ οὐ ον 
ἴο 890 ἐμ ἀεδίτιοιίοη οὗ ἴΠ6 οἰ Υ, Ὀπὺ ἢΪ5 σοτηίης 
ΔΒ ἃ δεοίῃρ Ἡ816ἢ Παά ον 1ΐ8 δἰτὴ δῃηὰ ἰβ8ὺ6 Ὠὲ8 
δηΠΟΙΠοοΙηοηΐ οὗ {86 ΟΥ̓ΘΙΙὮΓΟΥ ; δηὰ {ποθὴ {}}18 
ἰά64] ἀεξίτυσιου οὐ ἴΠπ6 ραγὶ οὗ ἴη6 ῥτορμοῖ νγὰ8 
880 γε! χοὰ ὈΥ [88 ἡπάρτηοπὶ οἵ Οοά [Ὁ] ΜΠ Ὡρ ἰδ. 
ἘΖΕΪκΙ61] ἤγβὶ, ΝΡ μά ποΖζασ αἴδοστναστὰβ (οἢ. 
Χχχ. 11), Ὀπΐ ΟΥ̓ ὈΟΤΏ οοτίαίην δοθοναῃ,. [Ἃ|π {Π6 
δεοοῃα Ὀ]δοθ, {86 ῬγΟρ] δῦ, 48 ἢ6 δὰ δἰτοδὰν ἀσῃ6 
ἴῃ (Β. χ. 16, 20, Θοπιραγοβ ἴΠ6 1αϑὲ ν᾽ βίο (οοΙΡ. 
οἰ, χ], 2), ᾿ιθποθ ἔμ οοχηΐηρ οὗἉὨ [86 φἸοΥΎ ἡ ἢ 
1ϊ8. ἰηάϊν! ἀπ] τηδηϊ οϑαιίοηβ, τὶ π6 ἀρροατ- 
ἅπ06 Μ ΠΙΟἢ [ἢ6 Ἰηδῃ οϑίδιίοη μΒαὰ παδὰ οὐ [86 
ΓΒ εθαγ (οἰ. 1.).--- ΟἹ Ἠΐ8 (ΔΠἶπρ ἄστη Ηδηρβῖοθι- 
ῬΕΥΡ ΟΌΒΟΤνΕΒ: “ἿἾὼ οἷ, ἱ, 28 1 πὰβ Ὀοΐογε τὴ6 
ΤΑΊ δὶ Υ οἵ [86 ΔδιιῦτΥ Οοὰ; Πεσθ Ὀεΐογθ {6 
ΤηΔ᾽ΕΕῚΥ οἵ Οοἀ δρρθδιΐῃρ ἴῃ Ηἱ8 στδοὶ (εν. ἱ, 
17). Οὐμρ. α180 ου οἷ. ᾿ϊ, 28. --Ἶ ον. 4. Α.ὄ δοη- 
ἀππιδέϊοι οἱ τεσ. 2; [Π616: ὙΏΘΩοΘ 80 ἴοι οἵ 
ἴμο Θοὰ οἵ ΙΕτ8 6] σατηθ ; Βοῖὸ: τ ΒΙΤΒοΥ ἴδ 6 σίου 
οὗ Ζοβονδὴ οαπηο; ἐμογα : ἔσο 89 ϑαδὲ: ἤθσὸ : ἴ0 
86 Βοτιδθ ἰῃτοὺς ἢ 1}16 οαδὶ ραῖθ, ἴο 18 ἀντε]ηρ, 
ἴο 115 τοβϑί, 
ας. δ. Οοπῖρ. οἱ οἷ. 111, 12, ΤΊΕΓΟ 8 511}} 1688 

πορὰ οὗ 6 ““πνυιὶϊπα " Ὦ6ΤΟ : ἴο αὐτίνο δ [86 ᾿ΠΠΟΓ 
οουχί, 0} Ρτορ μοῦ ποοαδα ΟὨ]Υ ἴο ρΌ, 88 Εἰ Πποτγῖο, 
ἴῃ νἱδίου. Βιυῦ Εζθκὶθὶ πϑϑὰβ ἑακίπο ἊΡ ὈΥ͂ ἴΠ0 
Βρίχίϊ, ποῦ ΟΠΪΥῪ Ὀθόδυδϑο (ἢ 6 ἱπη ραβδί ἢ οὗ γεν. 2 
[88 οεδῦ ἷπιὶ ἴο ἴῃ κτουπὰ (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.), Ὀὰῦ 480 
ἴ) ΟΥΘΣῚ ἤο 6 Δ0]0 ἴο [Ὁ]]οΟΥ, 80 ἴᾺ Ὁ 88 88 ΡῈ Σ- 
τηϊζοὰ ὕο ᾿ἷπὶ 848 Ῥγίθϑδί, 6 ἔγθβὴ γονοϊδίίοι οὗ 
[86 β]ΟΥΥ οὗ ϑῃονδὴ δ]]ἔηρ ἴῃς ἴθπιρ]8. ΕῸΡ {Π6 
ἴοστη οἵ τηδηϊοδίδιοη, 1 Κίηρβ υἱϊ]. 10 84ᾳ. τπυΐρ 
Ὅ6 σοηραῖθά, δηὰ 80 τῦοΐ ἴΠπ6 ΙΏΟΓΟ 88 ἰμδῦ Ὁθ- 
ΟΟΠΙ68 αυΐῦδ ρ]αΐη ἴμογο, ψ ἰοἢ πάθοι 18 ΔΙ ΓΟ Υ͂ 
ἰηάϊοαίοα πῃ Εχ. χὶ, 85 βα., ὕμαῦ ἐπ6 οἱουα 18 88 
δἰ σηϊ οαηΐ ἱῃ [9 ΤΆΒΏΠΟΣ οὗ τηδηϊ οϑίδίζοη 89 {ῃ8 
ἸΟΥΥ͂ ἰ8 ἰῃ [86 δοίι8] ἴδοῖ, δοοοσγάϊηρ 88 [868 οἱουὰ 

18 029 οἵ ἤτο οΥ οὗ Ἰίσεὶ (Μαιϊ, χνὶϊ. δ).--ἾὟ ον. 6. 

Εν θη γ, Βόστονοσ, ἐ}6 ὧς ἽΞ: [Ηᾶν. υπάον- 

βίδῃαβ ἴΠ6 ΗἾ ΤΉ ΡΔοὶ οὗ ἃ σον γβαοη ἴῃ [86 ἱπἴθ- 
τίοσ οὗ ὑμ6 βαῃποῦδυυ ({), οὗ ἃ οοταπιδπὰ ἴο {δ 
ΔῺΡΘ] ἴο οοημλθηϊοδίθ ἴο [ΠΠ|6 866. [6 Τα νυ ]δίϊοι 
οἵ ὅο4}, ἐμαὶ ἰ8, 1π6 ὁπ δροδκίηρ ἰὸ ἰπὴ ἔγΌσΩ 
ἐδ Βοῦδθ ὙΔου ΕΖοκΙ6] ὮΘΑΣΒ ἢγδί, 18 τηοϑδῃΐ ἴο 
ὍΘ χΣοργοϑοηΐθα 88 Υἱβι 016 ὈΥ͂ “ΠΗ δνδ), 50. ἐδαῦ 

186 ἸΩ8ῃ ἰ8 ἔη6 τηρἀΐατα Ὀεύπθοη Φομονδὴ δηὰ [ἢ 
Ῥτορ μοί, δπὰ 8ὸ στηυδὶ σοσίδ Ὡ]Ὺ Ὀ6 οομοοίνοα οὗ ἴῃ 
ἐρενν αὶ Οἢ, χ]. 8 (νοὶ οοΙηΡ.), 88 Καὶ}: 
ὁ λογος, οδῃ ἱ. Ηθηρδῖ. ΒΌΡΡΟΘΟΒ: “116 Ττηδὴ 
[68 οιλΐογϑὰ [86 ἀοοσ ἴο ἤφεὶ ἴο Βἰπ." ἼΘΝΝ 

ἴῃ τ. 7. ἰδ οοσίδι Ὠ]Υ {86 δ) οἵ γεγ. θ6.-πσπιὶ 

ὉΙΡΏ ἀδῃμούεβ δῃ δοουδαῖδνθ, δπὰ γθαυΐγοβ ἃ “΄ Ὅ6- 

Βο1 4" το θὲ βιρρ]16ὰ., 7μδὶ {86 τῆδῃ βαύ8 Ἰάεῃ- 
1868 Ἀἷπη ΘΟ ΓΟΙΥ τα Φομουδα, τ λογοίοσο [816 
Τοίεσθησο ὈΥ͂ {86 δτίϊ.16 Ὀδοὶς ὕο 18:0 πιδῃ ἴπ ΟἿ. 
χΧ], 8. ἴδ ἰηὐθη δ ομ8}}}ν οπιϊτιοᾶ. ΑΘ ΠΟ ἸΟΏΖΟΙ 
ψΑ}}ς τ 186 Ῥσορμοξ ἑμγουρὴ [86 οουτὶβ οὗ 186 
ΒΔΏΟΓΛΔΙΥ ὕο [86 πηοΑΒΌΓὩρΒ οὗ πἷ8 συϊάθ, Ὀαὺ [86 
Υἱϑίοι 8 Ἰηςεσργεϊθά ἴο Ἐζθκίεὶ, δῃα ἰὩτουρΆ πὶ 
ἰο 8, ἔτοιῃ {π6 τηοδὺ ΠΟΙΥ͂ 0]8Δ806. ΤῺΘ Τῇδὴ 8 

ἢ, Ιορί τιδάηρ 1861 δ νογτὰ οἵ ϑϑβονδῖ, 
βῆονβ ᾿ἷπὰ ἴο ὍΘ Θβϑθῃ  8}}γ [89 βΊΟΤΥ οὗ ἴπ6 αοά 
οὗ 5τ86], 80 ὑπαὶ 6 ΠΟῪ ΚΠΟῪ ΜἘΥ πούϊηρ ἴτ- 
{86 ψὰβ βαϊὰ τοραγάϊηρ 860 ΤΑΥ͂ δηἀ ΤΏΔΠΗΘΙ ἴῃ 
ψ 16ἢ 16 φοτΥ οὗ Φεδμονδὰ 8116 {86 μοῦδο (ΥΘΓ. 
δ), δὰ {Π6 ἴοστῃ οὗὨἨ 118 τηδη  οϑίδίίοῃ. ““ Βοῦνθθῃ 
{116 δια οιηθηῖ,᾽ ΤΟΥ Του Δ ΚΒ ΜΈΡΕΣ; “δεῖ 
ΟΠ6 ΒρΡ6ΚΘ, πὰ [88 Βρθϑοῖ [μαῦ νγ88 δροΐζθῃ, βίδ πὰ 8 
[10 δοοουπὶ οὗἉ [6 Ροσβοι οὗ 186 Βρϑάῖασ, ἴο ψ βίο 
16 ῥτορμδῖ [88 Ηἷβ αἰδεηϊίομ ἢγϑῦ ἀϊγοοϊθά ὈΥ {δε 
ΒΡΘΘΟΝ ; [ἴῃς δοοΐηρ νγ͵χὰβ ἢτβί οοσαβίοπθα ὈΥ {δ 
Ποασίης." 8 Βανθ Ὀεΐοτα υ8 ἱπ {π6 τῆϑῃ [ἢθ 
6886 η 14] σονοϊδιίου οὗ Φομονα ἢ 8 μἴοσγ. ΟὈΙΏΡ. 
ὁ Οἱ. 1. 26, ΡΡ. δ8, δ6 ; Βεν. ἰ. 1086ᾳ. ΤΏ Μοθ8- 
βἰδῃΐο - δ γβίοϊοσίοι! Ἰηϊετγρσθίδιϊου ἰ8 116 ΟὨ]Υ͂ 
Θχρ δῃδίζοῃ οοιτεϑροηάϊηρς ἴο ὑμ6 Ομ ΠΘΟὔ ΟΠ, 80 
ΤᾺ ΟὮ [Π|6 ΤΏΟΤΟ δ βρη ΠΟΑΠΟΙΥ, 88 ὕΠΕΓΘ 18 ΠΟ ΣΏ6}- 
τίοπ ἴῃ ἘΖοϊκῖοὶ οὔ 186 ἀὐκ οὗ [86 σονοπαπῦ, ΜΠ 
ψ ΐἱοἢ οἸϑοῃοτο {86 ἀπε] ]ηρς οὗ Φεμονδὰ ἰπ [6 
ταϊἀδὺ οὗὨἨ Ιδτδ8ὶ] ἰβ σψοπῦ ἴο ὃὉ6 σοππροοίοα ; δηὰ 

ἢ θῆ66 6180 [86 ὈδὶνὉ Βοσα, δῃὰ ἴῃ σψοσ, 9, 18 ἴο ὈΘ 

ἐλ κθη 88 ὉΠΟΟη αἰ ἐἰομ81}ν Ἰἰΐοταὶ (οἢ. χχχυῖ!. 26, 
28). Νοϊθιον ἴῃ [Π6 ΓΔ ΌΘΓΠ 4016 ΠΟΙ ἱῃ ἴδι6 [6 Π10]6 
οἵ βοϊοπιοη 1184 76] ον 8 ἀσνεὶῖ ΓὉΓ ΘΥ͂ΘΙ, Δ] ΓΒΟῸρΡ 
{Π686 τηΐσῦ Ὀ6 οα]]6ὰ [86 “ο»ἷδοθ οἵ Η]8 ἵβγοπο, 
ἰῃδῇ 18, οὗἉ [86 ἀτκ οὗἉ [86 οονεπδῃΐ (1 ὅδπι. ἵν. 4; 
Ἐχ. χχν. 22); 866 Βδῃσ, ϑψπιὸ. ἀδν λῖοδ. Κι 1. 
Ρ. 387 84., δῃὰ Ῥδγβ]]εὶ ἱμοσονι τ ΣΒΞ ἿΡΌ 
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δ, ὉΥ͂ νἰνΐοῖ [86 Ἰονοῦ Ῥατὶ οἵ [16 {]ιΤΌΠ6, 

ἸΏΟΓΟ ΟΧΘΟΙΪΥ ἴπ6 ρτουπᾶὰ ἩΒΘΓΘΟῚ ἰδ βδηαβ, 18 
Ῥατεϊοι!ατὶχοά. Οομρ. ἴογ {116 Ἰαιῖοῦ πιοάδ οἵ θχ- 
ῬΓθβϑίοη, 88. ἴχ. 18. ἀσοοσύϊην ἴο οὮ. ᾿χνΐ. 1 : 
Ῥὶδοθ οὗ ἰμο 80168 οὗ ΜΎ ἴοοὺ, ἤθησοθ [8:6 Β6ΤῺΘ 
[οοϊϑίοοὶ ([ῃ68 Θοαγὶ ἢ) δ8 μοῦ, ῬῸ Δ 08 8]10168 
ἴο ἰμ6 τποϑὺ δ ΟΙΥ ρ]δοα οὗ ἴΠη6 ἴδ ρ]6, ἤθγα ὕΠ6 
δι βιοοί, τ }1]6 εἶο ΑΥΪς ὙΒΊΟἢ νὰ8 βοῦ ὋΡ ὕροὴ 
106 ἤοοΣ οἵ ἴ.8 πγοϑὲ ΠΟΥ͂ ρΙαςο 18 ἤο Ὀ6 σομηραγοά 
το ἤδοάνθη, ἰβα, ᾿ἰχνὶ. 1; β. χοῖχ. ὅδ, ὀἼχχχὶ!. 7. 
Βοίδγοῃοθ 18. 8180 τηϑάθ ΒΕΥΘΟΥ͂ ἴὸ ὕπο δτῖκ οὗ ἴΠ6 
οονομδηῖ (1 ΟἾτοι. χχυλἱ. 2). Βοῖϊμι πγοιΐ68 οἵ 
ΘΧΡΓοϑϑίοη ΒΥΤῚΌΟ]ΪχΘ π6 ὕθταρ]8 ἴῃ [}ς ὑγβα!ἰοηαὶ 

ἸΏΔΠΏΘΡ ἃ8 [6 ἀν} ]Ἰηρ-͵δοθ οὗ Φεμονδὴ 
(ον Ἴϑῦν νῦν )οττ μ6. ἔτϑὶ τοβοστίης ΟὨἰοΗγ ἴο 

ἐδα ὐκ, δῃὰ {86 βοοοπᾶ οὶ Ύ ἴο [6 τηοϑὺ ΒΟΙΪΥ 
ῬΙδοο (ἴοτ ἢ ἱοἢ 866 σοτ, 12). ΒΒ βαγβ8: “ Ὑ παῖ 
ἔμο ἀν !]ηρ ἰ8 ἴῃ ἃ ἸΑΓΘῈΓ 8686 δ8ηἃ ρἜΠΟΓΑΙ]Υ, 
[6 αγὶκ οὗ ἴῃο σονθηδηζΐ 18 1 8 ΠΑΙΤΟΎΓΘΥ ΒΟΏ58 δπὰ 
ἴη Ῥαυ ςΌ]αν ; ἴῃ ἰδ [06 ἀπο ες οὗ Φομονδὴ 18 
ςοηῃοθηΐγαϊθα ἴῃ 8 βίρὶθ ροϊηΐϊ," οἵα.---Ἰἢ σοπίογ- 
ταϊ τὶ ἷ8 ὉΠΘΟΥῪ οὗ ἴΠ6 σομαὶ ΠΙΟΠΑΙ ΠΥ οὗ 
οογίβίη Ὀτουηΐβοθ, Ηθηρβῖ. Βη45 ἱῃ {16 δΒίαἰοϊηδῃῖ : 
ΘὯ4]1] ΠΟ ΤΩΟΥΘ, οἷο., ΤΟΐογθηοα ἴο 8 Ἑοομα θη, 
ΜΠ ΙοτοαΒ ἰδ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ τεροαῖβ ΠΟΡΘΟΥΘΙΥ τραὶ ἐπθ 
ἀπο] ἕν οἵ ΦοΠοναἢ ΤῸ ΘΥΟΓ [88 δγοβα υ ϑδαϊὰ 
Ῥοσὶ νεῖν (0. χχχυὶϊϊ. 28 βα., χχχίχ. 24, 29; 
δΟΙΏΡ. Φοπῃ χ. 28).---Οὐ : {89 πο οὗ ΝΎ Βο]͵- 
ἸΘΕΒ, ΘΟΙΆΡ. Ο1}) οἷ. Χχχυϊ. 20 8Ω8β. ΟἿ. χυὶ., 
ΣΧ. --- ἼΒ 185 δοιπϑίμίηρ “ 9}4116 0 ἄοτγῃ,᾽" ““ἤδοοϊά," 

ἃ ΘΟΥΡ86. [ζ οσδπποῦ ὃ6 φῬχονδὰ ἐμαῖ ἴθ Ὀπτὶα)- 
ΡΪδοαβ οὗ Κίηρβ τ γο ἰῃ [6 πεῖσῃ ουτῃοοά οὗ [ἢ 6 
ζοῖη} ]6. [{ Μ|1 ποῦ ἄο ἴο ἴαξκε [ἢθ ΟΟΥΡΘΘΕ ἴὉΓ 
ἀοδα 4015, ἀνθὴ δ᾽ [ῃΠοΌρὮ ἴἴ 8]1ο] ἃ Ὀ6 ἃ φποία! 90}. 
ἴτοπη ἴον, χχυΐϊ. 80, ἕοσ ἴδμαΐ ΒΡΘδ 8. οὗ 
ἀοπιο δηθὰ 14.015, τυογθαϑ δου ΒΡ 4018 810 
ἰτοαϊοἃ οἵ ἢθσθ. Μοσϑοόνοσ, ἃ οἴσϑοῦ ἀοβηϊ οι 
οοιὰ μαγάϊν 6 οι τίοά (6Σ. χνΐὶ. 18), ψὩ] ἢ 
ΚοΙ], ἱπιοοα, πᾶ μοῦ ἴῃ ἴΠ6 σοπίοχί. Ηδν. 
ἰπ8ϊβἴ8 οἡ Βπάϊηρ ἴῃ 140]8 'π ἰπ6 ΚίῃβΒ (Απιοϑ ν. 
426 : ΖΕρΉἢ. ἱ. δ), μοϊάϊηρ 1Ὁ ἴο Ὀ6 6 οοῃ οι ρ᾽ΠΟ.8 
δχργοβδίου ἴογ: ὑπ6 11{61688 14018β.ὈὨ Οπ ὅπ οἴ ΟΡ 
Βαπὰ, Καὶ! δαπὰ Ηδθηρβίθηοτρ Το ὑ8 οὗ Κίῃ 
Ἰ1ὸ Μδηδββοὴ δπὰ ἀποῃ, πῖποὸ ἴοοῖς ἴο ἀο πῖϊ 
ἀοαὰ Ὀοάΐοβ, τ ϊοῖΐ δἼοοοτάϊηρ ἴο ἴδ6 ἸΔῚ ὙΓΟΓΘ 
ἴο Ὀ6 δνοϊἀοὰ 48 πποῖραι δηὰ ρΡο] αὔτη, Βδὰ 011} 
ἴον ἔθθπι αἰΐαγϑ οὐ ἱρὴ Ρ]8065 1η [868 οουτίβ οὗ [ἢ 8 
ΤΕ} 16 (2 Κίπρβ χχὶ. 4, ὅ, 7), δηὰ ρμαϊγοηὶζρα 
1π6 νΟΒἢΪΡ οὗ ἰάο18. Α58 Ὑϑοσϑάοσα ἀδβὶ σηδίαβ 
ἑΔοΟΙΔΙΓΥ ἰῃ ζεποσαὶ, 80 Μηδὲ 18 τηοδηῦ ἴο δ6 βαϊὰ 
ΌῪ 6 ΘΟΥρβϑδ οὗ ὑποὶν ΕἰπρΒ ΔΡΡ 168 ἴο [6 ποτγ- 
Β81Ρ οἵ Κίηρϑ, [ἢ ἰογροΐζοη βι Ὀ)]θοϊοα ἴο Ψε)ονα]} 
ἌΠΩΘΤ ἤοτω, τ 0, ᾿ξ Κίηρθ, γοΐ ΔΓδ ὈΈΡΕΠΙ ΤΟΙ 
ΟἸ]ΪΥ͂ 88 ΘΟΥΡΒ6Β ; 0Π6 τηΐρηΐ Ὀ6 Δ] οννοὰ ἴο 64}] ἴο 
τηϊμα Ομ αι δοτ 8 οὐ: “Τὴ Ῥγίποοβ᾽ Υδῃ]." 
Τὸ {1185 [ὴ6 ἀρροβίζἰοπαὶ, ἸΟΟΒΟΙΥ βίσιης ὈΓ3 

ἐπ τῆοτο δυξ ΡΥ αἰύδο μι68 1ἴ8017, δ8 ἴῃ ΠΊΣΞ [6 

ὑπουρδὶ οὗ [6 Κρ Ὧ8. 4180 ἶσα Ῥοϊηΐβ, ρμοΐηῖβ 
οὗ ΜΟΥΒΙΪΡ ἴῃ 8061] 116, ΘαΙΥ σοπηθοῖβ [86] 
αὶλ ὑπ6 ποτβῆρ οα ἴπ6 ἰρῖ οασοβ, τ᾽ ἢΪ6}} νγ88 
ΒΡ οἷ} ΡΟραΪΑΣ ἰπ [Π6 {1π|0 οἵ [86 Κίηρβ, δπά 
τοϊογαϊθα ονθὴ ὉΥ͂ 1Π6 Ὀοξίον ΚΙΏρΒ; {Π6 ΟΥΒΗΪΡ 
οὗ τὴ Κίηγσ, ἀπὰ ἰῃς νοσβῃΐρ ἰανουτοά ὉΥ τῃ6 
Κίηρβ, του] ὈΟΓάΘΓ Οἢ Οὴ6 δῃοῦποῦ, ΑΒ ἰάἀο]δίτΥ 
1) σΘΏΘΤΑΙ οοηδύϊυἴο5 [6 ἀοΒ]οτλοπῖ οὗὨ [86 ΠΒΤΩΘ 
οὔ “εμονδῇ, [ἢ ἀοϊῃρβ οὐ ἴπη6 ραγί δἱΐκο οἵ ἢ 6 
διοιιβθ οὗἨ ἰβγδ0] ἱπ βΈΠΟΙΆΙ, δπὰ οὔ ἰμοὶγ Κίπρδ ἴπ 
ῬΑΥΓΟ]6Γ, 80 [86 ἄραταῖδγε δπὰ 11ἴογαὶ ττοσβΐρ- 

ΕΖΕΚΊΕΙ,. 

ἱπρ οἢ Εἰρῇ Ὀ]6δο8 Ὄυταϑ, ΙΓ σροοίαὶ τοίοσομος 
ἐο τῃς Ἰκίηρβ, ἃ σοηΐγαβί ἴο ἴῃς οἰ Ὠτοπειηεπὶ οἵ 
τ1Π6 Κίηρ δεϊονδη, δηὰ ἴο Η8 ἀνα ηρ πὶ ἔπ 
Ἰἰΐογαὶ ϑθῆδο ἱῃ [88 τηϊάβὶ οὗ Ισταθὶ]. [{1π {868 ἰῃ- 

ἰετεβί οἵ ἴμε ἀϊβεγεμῦ ὀχρίδηδίίοῃ οἵ 12}83 

ὈΠ2ΡΌ, 10 Βαβ Ὀθθπ Ῥτοροβοὰ ἴο τοδὰ Ὁ.3,. “ἴῃ 

ἐμοῖς ἀραιὰ," 85 ἴμ6 ΟΠ] ἄθθ Ῥδγδρῆγαθε δἰγοδγ 
ἱπίετρτοῖθ. ΖΌΠ2Ζ τλαΐζοϑ ΠῚ ΌΞ ἀορεμάδηϊ οἢ 

ἈΝ 90. Ῥαυΐ [8.6 5. Ὑ ΔΩ Ωρ Ῥοΐοσο ὩΓΠῚ3 δὰ Ὀδ 

ΘΑΒΙΪΥ͂ ΒαρΡ ]οὰ ἔτγοπλ {86 ργοοθάϊηρ ὩΓΆΣ3 δηὰ 

ὙΦ ἔτος. 8. ΤΏ δα θοῦ ἱπ ὩΡΙΠ.3 15 ποῖ 

1πὸ ἰκῖηρα (ΗΠ ΈΝΟΒτ.), Ὀπΐ ψμδὲ νὰϑ συ] οοξ ἷἱπ 
γῸΣ. 7, [0 ΠοΏδ6 οὗ [5:86] δῃὰ {εῖσ Κίηρβ. ΤῊθ 
ΒΓ Ὦχ ἰπ ΒΘ ΠπιθΔΏ8, 17 ΔΗΥ͂ ῬΑΥΓΙ ΟΪΔΙ ῬΕΓΘΟΏΒ, 

ἴῃ Κίηρθ, Ὀπὶ Ὀολίετ, ϑτ80} ἱπ ρθπεταὶ. Ὑμδῖ ἰ8 
ἴῆθη βαια τϑίουβ ποὲῖθοσ ἴο ἴΠ6 ἰειηρὶ65 οὔἢ6 Ὠὶ 
ΡΪδςοβ, ἡ Ὠἱοἢ δὰ ὈΘο μἰδοθα 50 οεἴοϑα Ὀϑδιἀθ ἴῃ9 
Ἰ6Ώ}]6 οἵ αοὰ (Κ Ε11), ἴον ὑποῖγ ΓἈγοβῃο] ἃ οδπποῖ 
Τοῖοσ ἴο ἐποὶν δἰσ ἢ Ὀ]ΔΟΘα, ΠΟΥ ἴο 10]-ΟἸ ΒΤ ΟῚ 
ἴδοτθ (οοταρ. ἴον [818 οἢ.. νἱῖῖ.), διὰ 140]-δ)ΐασε ἱπ 
0ΓἨΠ6 οουτίβ οὗ ἴΠ6 ἴοταρὶο, στ βΐοῖ 186 Κίησβ οὗ 
Φυάδὴ Ὀσ1Ὸ (πο ἢ ἐῖπρβ του] Τοῦτο ἴο δ 6Σ- 
Ῥτγαββοὰ τηοσὸ Ὁ ]Δ[]Υ)}) ; ΠῸΡ 8 818 ἸῺ 6Χ- 
Ῥγεϑϑίοῃ ταεϑηΐ ἴο σομάοσηῃ [Π6 ὈῬαΠ]Παϊηρ' οὗ ΤΟΥ͂Δ] 
Α]ασοΒ ]κ6 ἐμαὶ οὗ ϑοϊοιποι (1 Κίμηρβ γἱὶ.) ; Ὀαὲ 
ἱπξ5 ΔΙῸ ΒΡΘΟΪΔΙῪ αἰπγθα αἵ, ἰμόῃ {Π6 ἢρσυταῦγο 

τηοάδ οὗ ΤΟΘΒΙΟΏ, 88 σίνοῃ ὈΥ ἴπ6 τϑιρὶο οὗ 
Φεοπουδὴ, ἘὙ111 ῬΤΟΠΟΌ Ώ66 βοηΐθηοθ ἢ ἴδα οοπάποξ 
οὗ ἴδ κΚίηρβ ψὴοὸ δβδδυτηθα δὴ Θαυδ} γ τὴ 
δοθονδὰ (1 Εἴηρ χὶϊ. 28, 82), ὈΥ ᾿μεῖν Ἰἀο]αϊτου 
ΔΡροϊη ηθηΐβ Πα διταηροιηθηὶβ ὙΠ ἰο 
το σίου δηἃ τοσβηΐρ. [1{ ἱβ Ὀδειίονῦ, Βονονοσ, ἴο 
μοϊὰ ἐμαὶ 19 ἀδβ]οταθης οὗ [Π6 πδὴθ οὗ ἴδ6 
ΒΟ] πο85 οὗ δϑθονδῃ ὈΥ ἴΠ8 ῬΘΟΡΪθ δπὰ Ἐδο Ἰχὶ 
σοῃείδίθα ἴῃ {ἰιὶα, ὕμαὺ ἔθ σΟΠδοϊΟΌΒη 655 οὗ ἴἴξο 
ἀϊδίαμπιοθ θϑύτοοι ϑϑθονδῇ πὰ [δτοὶ μα οπεἶτοὶ 
ἡμμς ὁ ρέλλδι ἔτοτα ἴ86 }1ἴ9 οἵ [Π9 Ἰαΐδετ, ἐμ ἀπο} ]- 
ἱηρ οἵ ομονδὴ πγὰ8 88 ἴἢ ἰδ γα ποῖ Ῥγϑβοῃὶ ἴῃ 
βυδεὶ, ἴβϑγαοὶ ρεγίοστηθα ἢἷβ ἀοπιοβῦϊς αππὰ δοοτεῖ 
ΟΓΒἷρ οὗ 1ὰ018 85 ἢἷβ8 νοσβῃΐρ οὗ θβονυδὰ, 90 
τΒδὺ ΟὨ]Υ͂ ἐπα ὕεπα ]9 νγ8}1 (ὉΠ) 51}}} Ῥγοίϊοδίϑα, 

δηᾷ ρῥγοδοιυϑᾶ, ΟὐἩ δ ᾿δαϑὶ τηδυκοὰ ἰο [ϑχϑὲὶ {πὸ 
ὈΟΌΠΟΔΙΥ Ὀοξινοοη ἴμ6 ΗΟΪΥ ΟὨΘ απὰ Ηϊ5 Ῥεορῖϑ. 
[Κεὶὶ πηδοτβίαμὰβ ΡΠ) οἵ ὕ86 [δῖ ]6 γ8}}, πο ἢ 

ΜᾺ8 “ἴδ8 ΟἹΪΥ τίη Ὀούτθει δε οΥ δ απ [}9 

οοτρϑουβοίβ.᾽ }-- 9], τόσω τ ἱτπηροσῖ. δροῦ. 

ΡΙοὶ (ἔχ. χχχιϊ. 10, χχχ. 8.1), βίζιϊῆοδβ: ἴο σᾶ κθ 
16 Ἰτηρᾶβῦτε ἢ11]}, ἴο βηΐϊδῃ δη Ὁ ἀθαΐϊῃ (.886, 
ἷ, 15). ῖΒ 3, ὁορ. οα Οἢ, ΧΧΧΥΙ͂Ι, 18. -- ες. 

9. ΤΟΒΏΌΙΩΘΒ, ἱπ ΘΟΠΟΙυδῖοη, πὸ δ ]οοῖ οὗ τεῦ. 
7, 88 30 ἴο {ππ|0 βδτὴ6 τφλλυσαι, δ 16 οἴοτῃδὶ 
ἀυταϊίϊοη οὗ 116 ΠΟῪ δηὰ ρμεγίοοὶ τενοϊδίζου οὗ 
Οοά 48 ἀϊδϑιεϊηρι ίϑηοά ἔτοη {πὸ ΟἹὰ Τεκίαπιοπξ 
ἸΏΘΤΓΕΙΥ ΕΙΡΟΥΘΓΥ οη6, ΜΈΙΟΝ 18 δ ἐπὶ8 {ἰτὴθ 
Ῥδβδίῃρ ΟΥ̓ ἱπίο οοταρίοῖα Γα]β]πλθπΐ πὰ ρ]ογί- 
Ποδοη" (Ηᾶν.), 15. τορϑδίεα]νΥ ϑεῖ ἰοσΈῃ. --- ὙΠ ΓΓῚΝ 

(ΡΙ6]: ““1ο γΐ [ᾺΣ δα γ} ὍΘΌ σοττοῦδοζχαῖοθϑ 

ΜἱΓἢ τεοροοῦ ἰο {πὲ ΟΟΥΡΘΕΒ οὗ Κίηρα {Ππ6 Σηΐετ- 
Ῥχοϊδιΐοῃ ρσοροβϑὰ (γθῦ. 7) οὗ Ἰὰοἰδίτοιι5 δα ]διϊου 
δηἃ δαογαίίοι οὗ ἰπθ δπὰ ἐμεὶν οἀϊοῖθ σορασάϊηρσ 
ΜΟΓΒΐρΡ. 
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γεν. 0. 21, οἷ. χ], 4.---Τὴς Αἴπι 9" ἰδ Α4η- 

πομηοετπονῖ 9. ἰδ6 Τοπιρίδ- υἱδίοη, ἀπά οοπδεημεμπεν 
ο΄ ἐς Ῥ᾽ ιδίον ἱἐδοῖ α8 γτεραγάδ ]δτγαεὶί. 

1 ἰβ ποῖ βαϊὰ ὑμδῦ ἴϑστδοὶ 18 δραΐη ἴο Ὀπ]ὰ ἃ 
ἰεπυρὶθ οὗ ἔππο εἰπὰ ; Ὀαὺ πο. Ὁ 18 1Ὁ βαϊὰ ἐπὶ ἢ6 
5 Ὅο Ὀυ}1ὰ ρΡ ἷ8 Ῥδμδηΐαδυ οἢ [18 Διο ἰ θοϊοπὶς 
ἱπίοσίση Ῥμδηίδθυ. Βαΐ ψιῦ [8.6 ρογοθρίΐοη ὑπαὶ 
δεμοναῖι 51}, δῃηὰ ποῦν ἤσϑι ἴῃ [Π6 ῬΤΟΡΘΓ 562,86, 
ἀεεῖσοβ ἴο ἀνγ0}} πὶ πὸ τηϊά δὲ οὗἁ ᾿5γϑεὶ, ---ὃ ῬθσοοΡ- 
οι ψ ἰς ἢ τ ὰ}} Ὀα Ὀτουρμῦ αδουΐ ὈΥ͂ [ἢ Βη ποίη 66- 
τϑηΐ οὗἉ [819 ὨΟΌΒΘ ἴο ἴῃ ΒΟΌδΟ οὗ ΒΗΔΙΩΘ 
8.:4}} σοτῦθ οὐδὺ ἴἤθπι ΤὩσουσιι [6 πον θάζε οὗὅἉ 
ἰδεῖν ἐπίᾳο θα, ἔγομπι ἃ σοσ ρα 80 οὗ Π686 ἰηὶ- 
υϊίίεβ ψιἢ [86 ΠΙΟΙΟΥ͂ 8ῃ 68 οἵ Οοά (ςἢ. 
Χχχυΐ. 81, 832), 80 ἰδιδΐ [6 ἐᾷ στα οὗ ἀοά Ἰοδ48 
μοι ἴο τορεηίδπος (Βοπι. ἰϊ. 4η. ΤὨΪ8. ΤηΟΓᾺ]- 
Ριορδοῖῖς ἰϑηάθηου ἰβ8 ὑπογοιρὮν ἱπ δοσοτάδησα 
ἀδιὰ 16 Μαβδίδηϊς δοοορίδίϊοη οὐ {π6 ἰδ} ]6- 

ΧΧΥΪ. 12), ποὺ 80 Υἱδῖθ.. --- ΠΣΠ (οοτρ. ς 

τυ ςὮ : “ υΐδη," τιοβοὶ (ΠΈΝΟΒΤ.), Ὀὰὲ (“ὁ ῬΤΟΡΟΥ- 
ὥοπα ἐτγ," 88 γ8 ΕἾ τοὶ) : [86 Παστηοην οὗ ἔπ6 Ῥτοὸ- 

τιΐουβ, (116 14 οδμαγδοίοσ οὐ (ἢ6 ἈΠ ῊΝ 
Εἰτ,: ““ἰῃς πο] -ἀρροτ!οηϑὰ εαἰῆςο." Ἡδθηρεί. 

Οὔβεσνοβ οἱ διὶ8 ΤΟ ΒΌΓΙ Πρ : ““ ποῖ 88 Δ͵Ίοἢἰοοίδ, 
Ὀπὶ δὲς Αὔταβδπι ποηῦ ἰμτουρἢ 86 Ἰοησίῃ δπὶ 
Ὀγοδά τὰ οὗ [6 Ῥχομιϊδοα 1[,6μα (ἀεη. χὶϊὶ. 17) 10} 
ἔδιο ἱπίογοβί οὗ [89 δι ΠΥ Βοϊοπρίησ ἴο {6 ΠΟΏΒΘ, 
ἴῃ ἃ τηοάχίατιπρ δῃὰ Ἰονίπρ δ [Ὁ] δορί σίῦ, 
10]ονσίηρσ [ἢ χη ΘΑΒΌΓΕΒ Βθ να, δα. 
ει. 11. Απά ἴδ. δῃηπουπηοδηιθηΐ ἴον (ἢ 8 ῬΌτ- 

ΕΞ ἱβ ποῖ, ἱΐ [ΠΟῪ τὸ βδῃδιηρὰ οὗ {ῃῃοπΊϑοϊνθθ, ἴο 
οοπδησὰ ἴο [86 ΠαιτΩΟΩΥ͂ οὗ ἴΠ 6 ψΠοΪο, Ὀαΐ ν}}} 

δεΐος ἱπῦο μασι] 478, τ ἰοἢ, Ὀεΐὶπρ Θῃμ απηοζαϊοα 
δὲ 6 Ὀεχίπηΐην, ἀπά ἰῃ ἃ ῥγο[ιϑίοη οὗ ᾿Ἰνογάβ, δ ΓΘ 
5}}} διϊοὰ ἴο ργοάυοθ ἔγοτη πὸ οὐδοῦ ἢ6 ἱπ|- 
Ῥγεϑαείοι οὗ δοιηοϊ ΐηρς ἱτηροστίαης.Ό τ Υ, [ΤΌΤ 

ἜΥ, ““ἴο ἔοττῃ " (8 χ]ῖχ. 15 [14]}, 8 {Π6 δῆδρα, 
ἴδε ἔοσετῃ, βόποθ ρει νυ ἴΠ6 οαϊδίά6, τ᾿ 11}} τ ΒΪΟῺ 
ἰδ Ἰοϊῃοά ΠΣΘΗΙ, ὙΠ Οἢ Οδβοηϊυβ σοῦ] ἀοσῖνα 

ἴτοῦλ ΡΙ. δηὰ ΘΟ ΡΑΓΕΒ ψ ΓΕ. Το ποτὰ 

ἴ8 ἀοσί νοὰ ἤοτῃ ἢ3, δῃηὰ δἰ μη βε8 ἴδε ἰπείἀθ μ]θη- 

ἰδηρ οὗὁἨ ἃ ἀν] πρ- Ϊδοθ, 88. 4180 ἴΠ|6 ἀνγο]] ηρ- 
δος ἐΐ961} (7οῦ χχίϊὶ. 8), ἕον ψ Ὡ]ΟᾺ 118 οαἵ- ροίπρα 
δηὰ ἰδ ἐστι -οοχαΐτρδ, ὑακιηρ ἰηΐο δοσοῦυπὶ ΡΟΪᾺ [86 
ΟΧΊΟΣΙΟΣ δια [Π6 ἱμ Ο ΟΣ, οοσῃθ δῦονοα 4]} ἱπἴο ΠΟ} 8]- 

ἀεταϊδοει. ἌΠΡΥ 59 5 Ἔνογγι ἱηρ ὑπαὶ ΤῊΝ ἰδ ἴῃ 

[Π6 μαγίϊουϊαν, [16 ἐπαϊν] 08] ἴοστωβ ; γ ΡΠ ῦ9 

[86 τερτ]δίοδ ἴῃ σὰ ἴο ἴδ μαγίϊου]δτ8 οὗ 186 
ἌΣΤΕΏ ἃ; δοοοσαΐῃρ ἴο ΚΕΙ͂Σ, : ““ΤΟρΆΓαΪ ΠΩ 
νι δὶ αγαοϑὶ ὯΔ8 ἴο Οὔδογνο, [6 ΟΥ̓ ΐ ΔΉ 665 οὗ ΜῸΓ- 
δεῖ. [ΠΈΧοετ.: Α]1 μθγὰ [88 ἃ Ὀγβοὶίςα] ἱπιροτῖ 
(2 Ἐπὶ. 1}. 16). ΤΟ σα τηουῃἴαιπ, ἴῸΓ ΘΧΆΤΊΡ]Ο, 
οὔ ψἘΙΟΣ ἘΠ ΠΟΌΒ6 18 5ἰ [παῦρα Ρχοο]δίσης : “ Ηοαγίβ 
Ὀρπασὰ."Ὁ" Το ψ8}} τ ἘΟῚ δυγτουπαοα [ἢ ΨῈΟ]6 
(ἢ. χΙ δ, 20) ργοοϊδίπ)β : “" 8 8}}41} Ὅε ΠΟΪΥ, [ῸΣ 
Ί δὲὰ ον." 6 “υδσγατσοοχῃϑ οὗ [86 μαῖδ8 ὁἸΩὈΟΑΥ͂ 
ἴ:6 ποεγὰ : ““ιδοῦΐ ἀρὰ ἀορβ, ὙΠΟΣΘΙΠΟΏΡΘΓΒ, 
τηυτάογοτε, ἰάἀοϊαίΐίοσβ" ΤηῸ σΠΑΙΏΡΟΙΒ ἴοσ ἰδ6 
ἔπ ΡὶΘ π [86 οὐέγ οουσὶ ῬὈγθδοιοὰ : ““ Βο)οΐοθ 

Ὅτε {π6 1, ογὰ αἰνναγα,᾽" : “ΒΒ γε {πηκῆι]}." 
ΤῊ δσταῃ βοσηθι 8 ἴον ἴῃ 6 ῥγἱοβίβ του! "θὰ οἵἉ δίῃ, 
«τὰ ἀσιηηπαᾶδα {μδ΄ ὁη6 Βῃουϊ ἃ οοηδύστγαῦθ Ἀἰσηβο] ἢ 
ἴο Οοὰ ἰπ δε δατγηϊ- οἴδετίπρ, Ὀγοβοηῦ ἴο Ηΐτη 
αἰ πάτα {πὸ ὑμαηλ-οἴεγίηρ πὰ (6 πιεαῖ- οἤεσί ηρ 
οἵ ροοὰ ποτῖτ5. ὙΠ α]ίδυ οἵ ἰπόθῆβο ρτοδιτηθὰ Ὁ 
41}: “Ῥταυ Ὁ ουῦ ὁραβίηρ."} Τμδῖ [Π6 ἀν:6}}- 
ἴῃς οὗ 16 ἩΟΙΥ Ομδ διβοπρ Η18 ῬθΟρὶ δ88 88 118 

δἷτπι ὑΠ6 Ὁ δα πος βοαξίοη ἴῃ τεροηΐδησο δηὰ ἰδὲ ἢ ἃ 8 
ἴο ΘΥΕΙΥ͂ ρῬατΐ οἵ θη, 18 ΟἾΘΑΓ ἔγοσα {16 δοσοιι- 
ῬΘΏΨΩΡ γηρπτ 5, ΜΈ ΙΟὮ 18, ΤΟΓΘΟΨ ΘΓ, τεροδίβα 

ὉΥ͂ 8. ῬΑ78116] δχργοβϑίοῃι, δῃὰ 80 δισθηρίμομθά 
(μὰ 411 ἰὼ ἕοχιος δὰ ὙΠ.) 03), τμαὲ ἰ8, 8]} 

ἰποίϊτυοϊίοηβ δῃρὰ ἀϊτθοϊϊοηβ, ψἢαὶ Ὧδ88 ὑΠΟΓΘΌΥ 
Ὀδοη ρίνοῃ ἰῃ ἀοοίτίηθ δοοοσάϊηρ ἴο ψἘΪΟὮ ἃ 8 η 
Βῃου]α ᾿νε. Απὰ ἰμυ8 [86 ΒΥ Ὁ] 1081 ὙἹΘῊῪ οὗ 
186 δοοϊίοῃ (ε66 Ποοὶ. Εε866.} 88 πὸ πεϑὰ ἴο 866 
ΘΙΒοΎ ὮΘΓΘ ἴοσ σα. ᾿υϑ 1 Ποδίίοη. ΒΥ [δ6 οοτῃ- 
τηδῃὰ : ττῖΐο, οἴο., [86 : Χο 861 τιον, Ῥᾳ58685 
ΟΥ̓ΘΡ ΠΌΤ ΟΤᾺ] δηπυποίαίίοι ἴηἴο ἃ ΙΠΟΓ6 ΔΌΙ ΔἸ α᾽ 
ἔοττω, ἰηῦο 86 ττίοη ουὐηθ 6 ἔαῦα ὈΘΙΟΓΙΘ τ|8 
οὗἩ ἰδ6 πον ἴοταρ]ο, ἱμΐο [.λ6 ἀοδοσι ρθη σίνϑῃ οὗ 
ἐμα νἱδίοῃ. --- ΤῊ 6: ἀ0, σοττοβροπάϊηρ ἴο [86 ῥΓϑοθα- 
ἱηρ : 811 ἐπδῦ ἴδον ἀἰά, οοτίδι ΠΥ ἀοθ8 θοῦ τη 
ἰδῇ ΠΟΥ͂ ἀτὸ ὕἤο Ὀυ]ὰ ϑυσἢ ἃ ἴθι Ϊθ, δὰ 7υ8ῖ 83 
111:|16 {παῖ [ΠΟΥ ΟΓΘ ἴο 6ΟΏ58016 ὑΠοτηβοῖν 8 ὕπο ΓῸ- 
τὶ. ΤΉΘΥ ἃτὸ ἴο τεροηΐ, ἴον ἴῃς Κίηράοπι οὗ 
Ἰδανθῇ ἷβ δὶ βαπὰ. Τὴδ “ἀοίπηρ᾽ ἰηϊοπάρα ἰδ 8 
βρ τὶ ἴα 4], ΘΟ. 168] ἐάν ἢ 

γον. 12. ΤΊ ταθηϊίοι οὗ [ἢ8 54} Ἰοδὰβ ἴο 

[86 ΒυΤΩΤΊΑΤΥ͂ οἵ 4}1} ἀοοτίο δηα ὑγθοορῖβ ἴῃ τοϑρθοῖ 
ἴο ὑμῖα ἴδια ρ]ς, ὙΒΙΘ 18 ΠΕΠΙ ΘΕΕῚ γπ ον σοπίγαβὶι 
ψ τ 86 ἰανν οἵ Μοβοβ  Ἀἰ ἢ ΙΒΓΆ6] ἢδ5 ποῦ ἱκορῦ---- 
ὁη9 τηΐρῦ ἱηάροά δΒαΎ.: 88 ἴπ6 ἰδὺν οὗ ΟἨ γιδῖ--- 
Ἰαϊὰ ἀονγῃ τοροδιθαυ (νασ, 13) 88 ἐλ ΤὝλογαλ, 67 
ἐλε ἤουϑε. Ἐὸὺτ 41} 18 Βυτητηθα Ὁ ἴῃ τη ΐ8, (δὶ σι μδῦ 
8069 Ὀδοη Το γοϑοηϊθα οἱ [ἢ6 (φοΐῃρ Ὅαοϊς ἴο οἷ. 
Χ]. 2) ἴορ οὗ μὲ τηουπίαϊῃ (““ μοδα ’ οὗἉ [ἢ τηουῃ- 
ἰδἴη πὰ Ὠοδα δγίῖο]6 οὗ ἢ ἀοοίτίπθ [), {8 τ80]6 
ῬΟΌΠΑΥΥ πηαικοὰ ουὐ ἴον ἴΐ6 Βοῦβθ τουπὰ δπὰ 
τουπὰ, 18 τηοδὺ ΒΟΙΥ (οἷ. Χ͵ν. ἣν ΤῊ ΒΟΙΩΤΙΔΓῪ 
τουρ!ιὶ τ ΙΟἢ ὉΠαοΥ ἶθ8. 6 τι 016, {Ππ6 ἨΟ] 1685 
οὗ Φοῆοναι, {δ βαποιϊοαιϊοῃ οὗὨἨ ἴβγδαϑὶ, 18 ἱῃ ἃ 
ΨΆΥ ποὺ ΤΟΥ ὈΥ {Π18, ὑπαὶ ἐνθῃ {ἢ |6 ΘΟΌΓΙΒ ΒΡΡΘΑΥ 
ἱπ ἰδ6 Ἰὲρμῦ οἵ ΝΙΝ τηοϑί 11 Υ δοάοϑ οἵ ϑβονδῇ, 
80 ἰμαὲ ἴδ6 ρμοτίθοϊίου οἵ ἃ ΠΕ ἰθ1Ώ}}}9 88 [6 ὁ01|- 
Ρ] οἴου οὗ [Ππ6 οἷά 18 ἤθγθ Ῥγοο]διτηθα 88 ἃ ο]ο86 ἴο 
[86 ἰοτηΡ]ε- υἱδίου ρσορεσ. Ηδηρβῦ. αὐἱῦθ 1.86] Β8)γ 
ἴδικοθ ρμϑίῃ8ϑ ἴο ὕοῃθ ἀόσῃ ἴμ6 ὨΩΣῚΡ ΨῚΡ ἱῃίο 

“4 ργῃ πη ἾΥ ΒΟΥ." ἘὸῸν 1 Ὁ ἰδ οΘοποοραδα ἕο τὰ 
ταὶ ““1ά64}1γ" (418 6 8808) δ ἢ (6 ΠΟΙΪΥ͂ Ρ]Δ66) 
να8 Οἰτοδαν οχίδηϊ ἴῃ ἰπθ [ΔΌΘΓΏΔΟΪ6 τὰ 189 
ἴθ} ]ς οἵ βοϊοτηοῃ, δηὰ 4}} Ὀεδμογυθὰ ἴῃ νἱονν οἵ ἱΐ 
ἴο βἰσῖνο ἴο Ὅ6 ΒΟΪΥ͂ ἴῃ ὑπο ὶν 016 ΘΟ υβα 0ῃ 
(ἴον ψ Ὡ ἢ Ὧθ ΔΡΡρθ8]8 ἴο 1 Ῥοῦ, ἱ, 1δ), θη Ὧθ 
Ψ{1 πᾶν ἴο οοῃμοθάθ δαὶ {πὶ8 “1641 8. βοΐ 
ἀονχῃ ἢοΙΘ 88 ἃ ΤῸ], 88 80 [16]]6ὰ Ἰανν, 5166 
ἰ(8 ἰάοαΙ τᾶ ποίμίηρ εἶθ ἐῇδῃ ἴ86 ἰάδὰ οἱ 
6 ἔπΐατο, ἴπ6 Ῥτγοχηϊθοεα [Ὁ]Β]τηθηὶ ἴῃ ΟἸτὶθί. 
Ναμι. χυἱ. 10 ταῖν Ῥγοόνοθ [818 δάνδῃοθ ἤδη 
ἔΆΓΗὗ8Π68 στουμα ἴον σοπ θη ἀραϊηδὲ ἰὑ, τ ἢ 
ΗοηρβίοΠΌΟΣΩ ; [Ὁ ὙΠ 18 βαϊὰ ἴῃ ὑδμαΐ Ρδ88- 
βασο οἵ ἴδιο οουτῇ οὗὁἨ ἴδ6 ἰαΌΘΓΏΔΟ]Θ 18 ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ͂ 
1ἰτηι τε ἴο ἴδ ὈΓΙΘΒΕΪΥ ἴδ ]} 168 σορυοβο τ Ὡρ [86 
ῬΘΟΡΙΟ, δῃά, ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ἴο ἐδπ6 τπ8]6 ρογίΐομ οὗ 
ο. Το ΟἹὰ Τεβίασηοηΐ ἴοστη, ἱπ θθα, 8.1}} οὉ- 
[δῖ οἡ {86 ΟΡ οὗ [86 τηουπίδϊη Β6τα, Ὀσΐ γοῖ [86 
πουυπηι φιιοα ἐπ υείεγε ἰαξεί ἰ8 ἃ ἰδ. ΠΟ. ΔΡΡΑΓο πη. 
ΤΊ ἐρρυὰν 8 ποῖ σΟΠΟΟΙΏἑηρ [6 “ΜΟΥ δ8ὺΓ- 
τοῦθ ηρ᾽" [86 δαποίθαιγ, Ὀὰΐ πΠΘα [86 νἱβίοι 
ἤδθτα ἤμιβηο8 ὙΠῸ πὸ ἰθιΏ}]6, [86 τηυΐθδὶ Τα ]δ- 
τίου οὗ ἐΐβ μαγίβ τηυϑὲ Ὀ6 νον 6ά---ἃ νἱοῦν τοπά δγεὰ 
ῬΟΒβ0]6 8ῖ ΌὈΥ͂ {μι18, ὑπαὶ 86 τηοϑῇ ΠΟῪ υ]δο6 
8011] Το δῖη8, 88 ἴπ6 Ῥγορδοῦ 888 βῆονγσι. ὕἝετ- 
ΚΔΊΏΪΥ (9 ροϊηὺ οἵ νἱ ον ἰδ 8 “"Ῥγδοιί δὶ" οῃβ ; ὑπΐ, 
ἜΘ Ηρηρβῖ, ΒΑγ8: “ἴ 0 Ῥδββαρθ Β6ΓΥ68 88 [ἢ 6 
[ουπάδιου ἴος 6 οοπῆάεηξ ἐχροοϊδιίοι ἐχργεβϑοα 
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ἴῃ ψ 8. 7 δῃὰ 9, δαὶ {86 ρόορ]α Μ1}} ἴῃ ἤαΐαΓγθ 
1ΔΥ δβίἀβ 41} προ  ἀἰΒροβίς!οη5," ὉΠ θη ὑπ18 ἸΟΟ ΚΒ 

[οχινατὰ ἴο 8 Ταΐιγο παΐο μοὶπῦϑ ἴαν, Ὀογοπὰ [86 
ἐπατη ἸΟῪ μοβί-οχῖϊθ ρογῖο, παπλοὶυ, ταῦ αοὰ 
(ἴο 5ρϑαῖκ υὐῖῃ Ηθηρβύθη ὈΘΓρ) ““ Βο] 8 ἴπ Ῥγοβρθοῖ 
ἴο 6 ΟΠ] άτοη οὗ 18γδεὶ ἃ μεὶρ ἀραϊμϑῦ [ΠΘΤΏΒΟΙΥ68, 
ΨΈΉΘΓΟΌΥ ΤΏΘΥ ΤΙΔΥ ϑιοοοοά ἴῃ οοπαποτίπρ 86 

ΘΏΘΙΩΥ ἐδμαῖ τηρῖκο8 ἴμο ἀν ]]Ππρ οὗ αοἀ δπιοὴρ ὕμ θα 
ἐτωροββ81 016, (818 Ἀεὶ Ὀδίηρ, οἵ οουγβο, ἴμ6 ϑ0ϊτῖϊ 
οἵ ἴλ6 Αποϊπϊοα Οπο, οἵὨ ἴδ Γ] Α]Πἔηρ οὗ {110 ἰανν, 

Βοιη δὲ 88 ἴῃ ὑπ6 ραβϑϑᾶρο οἰϊθδα ὈΥ Ηθηρβῖ., 
1 Ῥεῖ, ἱ. 8 8ᾳβ. Οοπῖρ. 1 ὍΟοτ, ἱ. 80: ὁς ἐγενηϑη 
ἡαιν καὶ ἁγιαύμος (2 ΤἼε588, ἰ1. 18 5ᾳ.; ἘρἈ. ἰν. 

20 854., ἃπά νἱ κι] ραββαρθβϑ). Οὐοσξιῖσθ: “Απὰ 
ἀιο Ἰοαϑὲ οἡ ἐπῖ8 σηοιηΐαϊι, τὶ ἰη 0}}18 Μ1͵6}} οὗ 

Θοὰ, ἰβ ατϑαῖ“- Λπ8ῃ ὑπ ἰρῃ Ῥγίεϑῦ ἴῃ ὑΠι6 θη ]6 
οἵ ϑοϊοιηοη, πᾶτε. χὶ. 11; ἴδον. 1. 6, ν. 10 ; 1 Ροῖ. 
ἰϊ. 9; ΘοΙαρ. α18ο Ζϑοὶ. χῖν. 20, 21."" 

ΑΡΒΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΚΟΤΕ ΟΝ ΥΕΒΒ. 1--12. 

[““Ἷὰ ἰμῖ8. βἰτϊκίη ὍΘ 816 ἢγβὺ οἵ 4]} 
ἴο ποῖθ {16 εἰ βθλρεσαε ἐἐπΊΤΣΝ [88 ΙοΓὰ ΠΟΥ͂ 8Ὁ- 
Ῥεδγβ ἴο ἀνν6}} ἀπὰ πηδηϊζεϑέ Ηἰπι861[ δπιοηρ 
ΒΡ 10 18 Ὧ5 ἐμοῖν ἀϊνίηθ Κίηρ, οοοσυργίης [μα 
οὐϑθ 88 ὕμ6 ἰἤτοπα οὗ Ηΐ8 Κιηρσάοτμι. οὶ Πα 

ΔἸ αΥ5 οἰαἰπχοά 018 Ῥοβί τοι, ἀπ δὰ δὲ ὅγβί τθ- 
ἰβίθα ἐμοῖς ἀοβϑῖσθϑ ἴο ἤανο δὴ δαγί]Υ δονθτοῖρτι, 
Ὀδοαιβα (μι8 νἱ γί! Υ ἱπαρ] δὰ ἃ ταὐοοϊΐοῃ οὗ Ηΐπὶ 
88 ἐδ ῬΙΌΡΟΣ μοδά οἵ [16 ϑίαϊο. ἔνε πῆθη Ἠθ 
οοῃβοηΐρα ἴο ὑμοὶγ σοαιαϑῦ, ἰδ "γὰ8 ὙΠῸ ἃ ΒΟ]ΘΙΉἢ 
διὰ δαγῃδϑὲὶ ρὑγοΐοϑδὶ ἀραΐϊηβί {1160 ῬθΥβο.) ΟἤΟΒΘΩ 
ΤΌ] ηρ ἴῃ 15 ΟΥ̓ ΠΆΠῚ6, Δηὰ [ὉΓ 568Ώ8ἢ) ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 
ΟΥ̓ ἴῃ 8ΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ ΑΥ ΒΔ} 88 [6 μον ΝΒ υἱοαοσθηΐῖ. 
ΤῊ ῥχοίοδι, ΠΟΎΘΥΟΣ, 88 8οοὺῃ ἰοτμοϊίθη. ΤῺ 
Κίῃρς Ἰοοκοὰ ἀρὸμ Αἰπηβ6]ξ, ἀπμᾶὰ [6 Ῥ6ΟΡ]8 850 
Ἰουϊκοά ἀροη πὶ, 48 Ῥοβϑοβεῖπρ 8ῃ δοβοϊ αἴθ {1016 
ἰο ἴπο ἰτοῃθ, ἀπά {Π|ὸ ΘΑΥΓΠ]Υ͂ ΠΘ8α ΟΑΙΩΘ ὙΘΓΥ͂ 
ΠὰΟὮ ἴο ΟΘΟΘΌΡΥ, ἴπ Π]6Π᾿Β ΘΥ68, [μ9 Ἀ]λοθ οὗ ἴῃ8 
ἔχτπι δηὰ ῥσοροῦ Κη. Βαΐ ἴῃ 1868 ΠΟῪ δὴ ΤΩΟΓΘ 
Ρεγίβοῦ ογᾶοσ οἵ {πίπρϑ ΠΟῪ υἀπίοϊἀθα 1 τ]δίοῃ 
ἴο ἰδ8 ὸς ϑαβὸ {18 ὁ Ῥογνοσϑίου οὗ ἴδ8 
δὲ τησδὶ δα τορος βοα : ὡοά χε 6 Καοτη δηὰ 
οπμουγοα 88 δίοπο ὈΓΟΡΟΓΥ “ Κὶηρ ἴῃ εδματιη. 

Απὰ ἤθΏο6, ποῖ τὴν ἤετὸ ἄορα Ηδ ἀθοΐασο {παῖ 
Ης πὰ δοπιθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ Ηἰ8 ὑβτοηα ᾿ἢ [ἢ 6 Ἀοῦϑθ, 
Ὀιϊ, 88 πιοπιϊοηθὰ ἰῃ 6 ῃοίθ οἡ ψϑῦ. 7, 118 
ΘΑΥΓΆΪΥ Ποϑΐ, Θὰ ΒΡΟΚΘῺ οὗ ἴῃ 8 ϑυ θϑβθαιαθηΐ 
Ομαρίου, 18 ΒΡ οα]1οὰ Ἥ{116 ῥτίηςσο,᾿ ΤῈ 8ὰ- 
ῬΓΟΙΩΔΟΥ͂ δηὰ ρΊΟΥΥ οἵ ΦΘμβον δ ετα ποποοίογθ [0 
ἈΡΡΘΔΓ 1 μοῖν [Ὁ}] ϑρΙεπάουγ. ὸ Βανθ [δυο 
ἴο ποῖϊοθ ἰῃ ἴπ6 ρΡγθοθάϊηρ ΓΆΈ ΒΕ 1: 6856 {14}}0Ὁ 
ΤΊΟΓᾺΙ ΘΠγδοῖοσ οἵ 4]} ὑπαὺ τνῖϑ ἤδτα ἀἰβρὶαγϑᾶ ἴῃ 
ν βίο γοϑρθοϊίϊηρ ὕμ6 αΐαγα ὑἐπΐηρβ οὗ αοά᾿ Β Κἰπρ- 
ἄοπι!. 1 νγαϑ ποῖ 8 ραϊζογῃ μοὶ Οοά νγὰ5 σοΐμρ 
ἴο ΘΟΓΙΥ͂ ουὔ δηνμον,, δηὦ δοοοι 8 88 ὉΥ̓͂ 8 
Βα 010 βαῦ οὗ Οταυἱροΐθμοθ, [0 ἀδροπάρά ροῃ 
106. οοπάϊτίοη οὗ 6 Ῥ6ΟΡ]6, δῃᾶ οἠἱύ ἱΐ ΠΥ 

ρα ἴο ραΐ ΔΥΑΥ͂ 5'η. ἴγοῖὴ δηιοηρ ὕποιῃ, δηιὶ 
γα Οαοἀ {πο ΒΌΡΓΟΙ.6 ΡΪδοα ἴῃ ὑμοῖν Ὠραγίβ, δου ]Ἱὰ 
6 τηδῃϊίοβὺ Η: 86] ἰοναναὰ ὕμθτὰ ἴὰ {π|6 ΤΠΔΠΉΘΡ 

ἀοϑοσὶ θεά. Απὰ ἤπα]]υ, 116 ἔμ 6. Μ 016 80 6 Πλ8 
γγ8 ἔγαῦσιῦ ΠΏ 16850η8 οὗἩ Ἰηβύτιοὔϊοη, δηά ἰη- 
Ἰαϊὰ ἢ Ῥτίποῖ}]08 οἵ ΠΟΙ π 688, ἢ 6 σταπὰ δηᾶ 
ἀἰβεϊρο Βϊηρ ῬΘοι] ΑΥ οὗ {}}18 ραϊζογη οὗ ἢ 8 
ἴαϊζαγο, 88 σοιμραγοὰ τ] ὑπὸ Ῥαβϑὶ, ΜῈ 816 θχ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ͂ ἰἰουηθ, 8 ἴο Ὀ6 ἃ ρὍΠΘΙΑΙ δ) 8]}- 
ρΡοσνδαϊηρ 5δηοϊγ. Τ]}ιῸ ἸΔῪ οὗἨ [δὺ ἰιοι186----Ἰν δῖ 
ΔΒ ρΓΘ- ΘΠ ΠΘΏὉΥ ΘΗ ΕΘ ἴο Ὀ6 οα]]6α ἐδέ ]ανν--- 
οοηϑιδίοα ἴῃ [Π6 ΜῈ0]6 τοσίοη οὗ ἴλ6 Το πιρ]6-ταοπῃΐῦ 
θείης ταοϑὺ μον. Νοῖ, 88 ὩἰΠΒοσίο, τυᾶ5 [15 ο)8- 
ταούοχίδιὶς (ο Ὀ6 οομξβηρὰ ἴο ἃ βίῃρ]6 δραγίπιρηϊ οἱ 

ἘΖΕΚΊΤΙΕΙ,. 

(6 ὕθταρ]6 ; ἰδ ψα8 ἴο δια ῦγαοθ ἐμ6 ϑη ἐγ οἰτοῦτα- 
ἴδτθποθ οοσσαρίοα ὈΥ͂ [86 ΒΥΠιθο [168] ἐπιϑιϊ πιϊ10η5 οἵ 
[86 Κίηράοπι, --- [ἢ ΘΔ ΤῚ ὈΘΓΒ 8] οζ δα ἴο [86 ῥτίοβί, 
δηὰ δνόμ ἔδο οουτίβ ττοἀάθῃ ὈΥ̓͂ [86 6, 88 

Ψ6}1 85 ἐμ ἱτηταοαϊαῖθ ἀν] πρ- ΡΪδοο οἵ δϑδοναῖι. 
ΑΙ] ψοσα ἴο ἤδῦθ Οὴθ ομδγϑοῦοσ οἵ βδογϑάμθβϑ, Ὀ6- 
σ8086 411} οοπηροίοα τὶν ὑθτὰ 6ΙΘ ἴο ΟΟΟΟΡΥ͂ ἃ 
Ἰ|Κ6 ροβί οι οἵ [610 πϑϑγποβα ἰο αοὰ, διὰ θα θα }}γῦ 
ἴο ΘΠἾΟΥ [Ἀ9 τίνι] οἵ δοοϑβϑ ἴο Ηἰἷπι. 80 ἰδιαῖ 
[86 Ῥαϊΐοτῃ ἀρ] ποαῖρα 18 ἐμαῦ οἵ ἃ ἔπτιο ΓΠΠΘΟΟΓΘΟΥ͂, 
μανίηρ αοὰ Ὠἰτπη861 ἴον κυρ, ψιι τ [16 ΟΠ ὨΠΥ͂ 
ἴῃ 811 1ἰβ σα θι 6.8 ἴῸΓ ἔττιο ἀδῃΐζθηβ οὗ [886 ἰκϊῃρ- 
ἄοτα, δπὰ δοοϑρίδ]6 ταϊηϊβύοσβ οἵἨ τγὶρῃ ὑθοιβη688 
Ὀοΐοτα ἴδ6 τι, "π ἙΑΙΕΒΑΙΕΝ᾿ Β ἐκοκιεὶ, ὑρ. 478, 
474.---. Ἐ.} 

ψε18. 13-27. Τῆς ΑἸίαν Γ᾽ Βυγηζ. οὔεγῖπο (νοτϑ. 
183-17), απὰ ἰ{8 Οοπδεογαίξίοη (νοτϑ. 18--27). 

[““ΤᾺΘ τοτηδϊηΐηρ σοσϑθθ οὗ [18 ομδ' (τσ εἴ. 
138-27), Ὑ ὩΘΩ οοπίαΐπ 8 ἀοβογίριίοι οἵ 1110 ἰζαῦ 
οἵ Ὀυῤηπι-οἴδετίπρν, δπὰ οἵ [26 ἨΘΟΘΕΒΑΙῪ τίΐεβ οὗ 
δομϑθοσαίίομ οοπηροίοὰ πιὰ ἰδ, βοο αἱ ἄτϑὶ νἱονν 

βοιη δὲ οὐ οὗ τἷδοθ. Βαὶ ἴμόγθ ἰβ δῇ Ὠἰσίοτί- 
641 τΤοα90} ζ0Γ Βυ οἢ ἃ ἀοβοτί ρέϊοη Ὀοΐηρ σίνϑη ΠΕΙῸ. 
Νον δαὶ 19 [οτὰ [88 δίκη μοβϑοβϑϑίοῃ οἵ ἴΠ6 
Βοῦδβα, [86 Ῥτορμϑῦ 5068 οἢ ἴο ΒΟΥ πον ἴμ6 ντοτὶς 
οἵ [6] 81 ιν οοτατιππίοι τ ἢ Η πὰ 18 ἴο ῥτο- 
οθϑὰ οἱ [88 ρατὶ οὗ ἴμ6 Ῥ60}186. [{ τασϑῖ, 8 1ξ 
ΓΒ, ΘΟΙΕΠΊΘΠΟΒ ΒΏΘΥ, ἃπα οἵ οοιγθο 6 οοπαποῖοα 

αἴϊζος ἴθ οἷά ᾿λϑηποῦ ; [ὉΣ 80Ὸ οἶμοῦ οοὐ] δ ΠΟΤ 

φοῖαθ ἱπίο οοπίοτηρ]αίίοη. Βαΐ ἴῃ ἀποίθαὶ Εϊτη68 
186 ἃ τηράϊυτῃ οὗ ἀϊνίπο ἰμΐογοοῦσβα γὰ8 ἴΠ6 
δἰΐασ, δ σι οὶ 4}1 αὐβ δηᾶὰ βϑεγ σε γα γο ὕο 6 

Ῥγοϑοηϊοᾶὰ ἴοσ ἴ86 αἰνίπθ ἴανοιγ δηκὰ Ὀ]οβδῖμρ. 
Απὰ ἐμογοίοτθ, ἔθ ῥτορμοῦ ἤθσθ, ὅο βῆου μι 

[86 ΜΑΔΥ͂ ΜᾺΒ Ογθπ, δηᾶ ὑπαὶ [6 Ῥθορ]6 ταϊσὰξ 
ᾶγὸ ἴτοθ 8δ0}688 ἴὸ ἴθ ἔθ] ον ὶρ οὗ , ἃ 
μανίηρ ὈγΟΗ͂Υ βἰκούεμοὰ [86 αϊπιοῃϑίουβ οἵ {86 
Αἰΐαν, ρίγοβ ἱπϑίυσιοὐϊουβ ἴον ἰΐ8 οσοῃδβοογδιίϊου, δὰ 

[ἢ οοηϑοογδύίζοη οὗἨ [δ6 Ῥγοβδίμοοά, ψ Ἐοἢ τ᾽ 88 81] 
ἰμαῖ νχαϑ ποοάϑά τὸ σοτῃρὶεῖθ ἴμ8 διτδηβοτ  ΘῊ ἴ8. 
ενν͵ 7.6 βουϑῇ ἄδγβ᾽ ρυτβοδίϊοῃ βοσνίοθβ [0 Γ᾽ 
[)6 δ᾽έασ βδνθ τοδρϑοξ (ὁ [89 οτρίπαὶ ἀἰτος θη. 
οὗ Μοβοβ [Ὁ πὸ βδῖὴθ ῬΌΓΡΟοΘΟ, πὶ ἔχ. χσῖχ, 57, 
δηὰ δγζὸ βιπι ὶῪ ἃ ργορδγαϊοι ἔοῦ 80 στεδῖ διὰ 
αἰτηθᾶ εὖ---ἰ(δῖ τηῖϊρἣς δοοορῦ [Π6 βαοτ σε οὗ 
186 Ρδορὶθ, δᾶ ὃ6 σιβοίουβϑ ἴο ἴμοῖα (γεγ. 27). 
ΤῊΪΐθ ΠἰθρΘΏΒΑΒγ τοαυϊτοὰ ὑπαὶ ὕμπογα βΒου]ὰ 
βτϑὶ Ὀ6 ἃ οοῃϑοοσαῖθαά ΨΥ οἵ δούεβ8---ὃ ΒΟΙΥῪ δἱἕωσ, 
δηά ἃ ΠΟΙ͂Υ γγἰοβίμοοά ἴο πιϊηίβίο δὲ ἴΐ."--- ΕἈτε- 

ΒΑΙΕΝ᾿ Β ᾿αλειεῖ ΡΡ. 474, 476.---Ἧ. Ἐ.] 
οι. 18, ἢ το [86 νἱβίομ δἰ γοϑαῦ τασδ 

ἸΏΟΙΟ ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ ἴο [86 βοοομὰ ῬΑγ  ΟΌ]ΑΣ, ἰ.68 86γ- 
γίοθ ἴῃ ζὰθ ὑθηρ]6 οὗ Φομονδὴ, ἢδ8 θθ ἢ ῬΓῸ 
ἴοσ ΌΥ οοοδβίομδὶ γείθθμοθθ, Β00} 88 οἷ. χὶ. 38 
954., ΧΙ, 13 84., Ῥαΐ 18 ἱπίσοἀπορα μὰ ῬΑΓΕΙΘΌΪΔΥ 
ΟΥ̓ {πΠ6 ““ονάϊπδῃοοβ᾽" ἂἀπὰ “Ῥγδεέερῖϑ᾽" δυτὴ- 
τηδηάοὰ ἴἰο 6 πιδὰβ Κποῃ ἴῃ γον. 11 οὗ οὔτ 
ομαρίου. 8 Ταπηδυῖς, 88 9 [26 Ὀγοιοταϊπδῖ- 
ἴῃς δνδηροὶ σαὶ ἴοπο οἵ ἴλ6 υἱβίοῃ, [δὲ ἴΠ6 βδῖο- 
τηθΐ ἰπαὺ Φομονα ἢ Β βΒβησίυδιΥ, 85 ΜῈ] 85 
Φομοναῖ Ηἰπμθο]ζ, ν1}} ἀνγ6}1 ἀπιοηρ Ἠΐβ Ρθογ]ς, 
Ργθοθᾶθβ δῃΥ͂ σοπιιμαπάτηθῃϊ ΟΥ Ὀσπαποε τ τὸ- 

ἰο ἢ. 80 [86 ἔπιθ οὗ {πὸ νΔΏΔοΥ Ων 
Ῥαὐτίδτο!δ νγὰβ ΠἰἸκονγῖβο Ὀδίογα ἔμ 6 Ὦτης οἵ {86 αν, 
Μ ἰΟΝ δ ΠΙΡῚῪ οδιὴθ ἰπ Ὀεξνθθη Ῥχοταῖβα δᾶ []18]- ᾿ 
πχοιΐ.----Απὰ ἔ689 δΔΙΘ [80 πιθαδαχοβ, {πὲ 1ὰεβ ἰ5 
ΒΥΠΛΌΟΙζοὰ ἴὰ ὑη9 ““Ἰαθᾶϑαγο,"᾿--- ΞΘ 18. τ8ς 

ΑἸΐα οὐὗἨὨ Ὀαγπ-οἰδοτίηρ (οἷ, χ]. 47, ἰχ. 2: Ἐχ. 
ΧΧχ, 28 84ᾳ.). Βοίδ οἱ δοοουμῃξ οἵ 18 ἰρκτιὶ οαχιοο 
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ἴθ τορατὰ ἴο {δ ῬΘΟΡΙῈ ἴῃ ὑποὶνγ τοϊαϊίοπ ἴο 
φοδοναῖι, --- σα ἜΨῚ 186 σουγῖ τῆδῦὺ {6 δτκ 
ΜΈ ἢ 18 ψδηϊηρ ἰῃ ἘΖοκίοὶ 15 ἴογ {86 τηοϑὺ 
ΒΟΙΥ͂ γ'δοθ, απὰ ἴΠ6 αἰΐδὺ οὗ ἰπόθηβε ἴῸΓ [6 ΠΟΥ 
ἰδοὸδ (οοπρ. ἘΖγα 111.},-- τὴ α͵8ὸ Ὀεοαθβθ ἃ 
να Βοοοη οὗ [ἢ ν]᾽βίοη 81} Ὁ 065 1096] ὨΘΓΟ, 
16 ποῖα δχασΐ δἰβίοιηδηϊν οὐ {Π|ῶῆ ΠηΘΆΒ.1Ὸ8 ἰπ 
τερεαῦθα ἴῃ δοσογάπηςβ ἵν 1} οἢ.. Χ]. ὅ. --- 7, ἔτουῃ 

ΡΠ, ““ἴο δυττοῦ πα," 18 τἴ6 80-08]]|6ἃ ὌΟΒΟΣΩ.--- 

ΟἜΒΕΝΊΥΒ : πὸ ἨΔ]]οτγοὰ ραγῖ οὗἉἨ {116 ΑἸ ἴατ, Ὑ ΠΟΤΘ 
ὑπὸ τα Ὀυγιῖ; ΚΕΙΙ,: 115 Ὀώ80, ΗΈΝΟΣΤ, : [ἢ6 
ΦΔ1)6 48 ἰΐβ ἤβοὶς (7), παι νυ, [116 δ] βιγο, νι ὨΪΟἢ 
νὰ οὗ ὈΓΆΒ8,---ϑ ὈΘΙηΩ οἢ ὕπο ουὐΐδϑί 6 ; ὁ“ Ὁδοῖκ,᾽" 
ὑξοδαθο ξ ἴοσττχηθὰ {16 ῬΟΓΙ ΠΟῪ ΟΥ̓ ἴμ6 δ]ίδι ; 
“ὁ ΒΟΒΟΏ,,᾿ Ὀδοδυθο ἰδ δηγῦταςο8. δηὰ Ρ8 ἴδε 
δεαῖΐ, δίῃοθ ΟῚ] ὈΓΟΡΟΓΙΥ͂ ΤΊΘΔΠΒ ΒΟ  }ἶ 9 ὑπδῖ 

,ς ΕγΥ ΘΠ ν [16 Ο]6 οἰτουηίογοησο οὗ 
86 ΑΙΓΔΓ Μ111 Ὀ6 ἄιβὶ ρσίνεπ. [Κοὶ] γα β]αῦθβ : “ἃ 
δοιζοιι-ἔγδαιθθ οὔθ ουδὲϊ Ὠἰρῃ δηὰ οπθ οὐϊϊ 
ὑγοδὰ " (ἢ. ἴπ ἴὴ6 6486 οὗ [παὺ ψ ΟΝ ΘΠ Ἰοθοβ 
ἴδε ἙΑΣῚΝ ἀῃα βίοηθ, [6 Ἰκογμοὶ οὗἩ [ἢ6 αἰΐαγ, [88 

δγεβὰ ἰ8 16 (ἈΪοἴκπαβα, --- ΠΡ.2) (6. ετηιϊπίπο 

βαϊθχ μοτο ἀπὰ ἴῃ ΒΓΕ, τείοστίηβ το ΡῚΠ, Ἀδ8 
ὕθε; Ἔχρ]αϊηοὰ ἤδια, ἐπ 1]αηϑίογγοα σοϊαϊο}), 

Ἰροζο οἰ οροὶν ἀεβηθὰ ΒΥ 2,20 ἘΑΡΖΚΩΥ δ, δἷπος 

ΔΙ ἰηρ 686 Ο8Π ΒΟΔΙΟΘΙΥ δ ἀπάογβίοοα ἔτοιῃ 
ἀμ6 ἰοτεροίπσ, [26 ὁπ6 βρϑῃ, ἐμαΐ ἰ8, μι] οὐδὶϊ 
ὑτοβὰ οάἀρίηρ ῥτο θούζηρ ονοῦ ἰμ6 οἰτοιτη!Ἔγθῃςδ. 
ἽΠΙΝ, 88. ΠΟᾺΠ : 8 ΒΡΘἢ οὗ απὶίγν, οὗ (86 οῃθ Ξ-- 

9η6 5ρᾶη. Καὶ], ψο ἑηζογργοίβ ἤτοση Ὀθὶο πιρ- 
σα θ, Ρ]Δ068 Δ6Γ6 8 τηου ἀϊῃρ ἃ Β4} ουδὶς εἰσὶ. 
τσ ΠΒΠΘΣ 33 ΠῚ ἴ8. ΟΟἸΩΙΒΟΙΪΥ͂ ἐγδηβ]αϊοὰ : [86 

“ὍΘΟΚ,  πΒΙΟΒ 23 ταπδῦ 88 110{16 δἰ μη Ὺ 88 ἐξ οδπ 

ἀρῃοῖΐα ἰδ “Ἅβοοῖο ᾽᾽ οἵ {πὸ αἰΐασ, [6 Ὀοΐξζοτῃ- 
ἔταταθ τ ἰΐδ ταουϊάϊπσ. Αοσοτάϊΐηρ ἴο {86 
[ὈΠ ἀδιλθηίαὶ ἰάθα οὗ {Π6 τοοῦ- ποτά, ἴο Ὀ6 ““ ἀγδανχῃ 
τοροῖμου,"" “ἦ Βοδροὰ ρ,᾿ 23 ΤΩΑΥ͂ αἱ ᾿Ἰοαβὲ αυϊΐζο 

85 Μ6}} ἀοποίθ δοπμδί ΐηρ εἰ οναιθα οὐ εἰχη, στ ϊοἢ 
ἰδ 80 ΘΆΒΙΪΥ οΧ ὉΥ {π|8 οὐ͵οοῖ (αἰξαγε), 88 
ηδὺ 18 Ὀονφὰ οὐ Ὀοπῖΐ, ἐθρδοίδ! ῦ τ ΠΘ αἰτοῦχη- 
ἔετεέποα δὰ ϑἀσίης ἤν ῥγθοθάθά, απ ἃ ψθη ἴῃ 
{Π|8 ταν ἴμ6 σου μυγαῖΐοι πὶ Πεῖραῦ ψα8 ποῖ γοῖ 
τουσμεὰ οη.--- ον. 14 που]Ἱὰ ἀδβοσὶῦθ {ἢι18 ἴτγοιω 
(86 Ὀοϊύοτι ὑρναγά ; 6 Π66 ΝΠ ΡΠ ΞΞ ἔοπὶ 

ἔμ οἰγουτηίεγοηςθ (βἰαγίΐηρς ἔγοπ ὑπαὶ ἢ ψ σὴ 
ἴμο ἀδδοτίρτίοη Ὀορδη ἰῃ τοσ. 18), ὙΠΟΙΘ ἐδ ΤΟΘ6 
δῦονα [88 δαγίῃ, Δρραγθ ΠΕ 88 θοϊοηρίης ἴο ἰἰ 
Δηἃ Γαϊδὶηρ ἰ(561 ουΐ οὗ ἰϊ. [Απά ἴον ἐἰιΐβ γθᾶβοὴ 
Ἡδνογηΐοὶς αἰγεδὰν ἴῃ νοῦ. 18 τηδῖζθθ ἐπ 6. ὈοΒοῖι 
ἸΠΈΔῃ : ἴδε Ἰοινεεῖ μασὺ οὗὨ {116 δ], [ῃ6 ρασγί ἰπὰ- 
τη Π1Δ 6 1 οη (ἢ Θαγ, (Π6 δι ρροτί οἵ [ἢ 9 ν 016. 
Κεῖ] πῃ ἀογβίαπαθ ΚΝ  οὗἩ [86 Α]Π πρὶ ἃρ οἵ ἐμὲ 

Ὁ τ} οασίὰ (.1- ΠΣ, ΗΈΝΟΒΤ. : ““ ο]ο8- 

ἴυρ;" ΚΕΙ͂: “ὁ {ΆΠΠἸΠηᾷ τουπά.᾽" ΤῊΘ Αταπηαϊοϊζοά 
ποι, τ} ἶοἢ 18 ἀογίνθα 88 ἃ βοίξαποα [ΟἹ [ἸΟΙη 
Ὕ, ἀεποῖεβ ἰῃ 2 ΟἼτοη. ἰν. 9, νἱ. 18, (86. οουτί 

(γπ, [86 ““6ῃο]οδῖιγο ". [1 ἀογίνο ἤτοι ἽΨ, 

“10 Βο]ὰ οΠ" (6 πο, ““ἴο ρῥσχοΐθοξ,᾽" ““ἴο Ἀ61ρ.᾽", 
6 πογὰ που]ὰ ἱπαϊοαΐε ἃ τεϑὶ οἵ ἰδπάϊηρ- ίδςο, 

411 

ἃ8 ἴἢ6 οουγίβ [Ογθὶ 8119} ββοθμαϊην Ἰαπάϊηρ- 
068 ΟΥ̓ [ιτταοοβ, [Ι}69Ὁ οδὴ ἈΑΡΟΪΥ Ὅὸ ἃ ἰμϊτά 
Θϑἰσηδίίοη ἴοσ {86 Μ8]} οἵ [886 δἰΐδῦ (Η ΒΝΟ51.: 

“ς ΘΘΌΘΟΙΔΙΥ ἴῃ6 οχίθυηδὶ νν8}} οἵ ἴΠ6΄ ὕνχο οὐ 18 
ΤΠϊοκ δποϊοϑασα ἢ). θη, 88 Ὠδγα, ὕπο μοῖρ οἵ 
6 ΑἸΐαγ 18 ἰσγοδίθα οὗ, ἴπο τοβὶβ 816 ἴ0 Ὀ6 ὉΠᾺ61- 
βῖοοά, ομδ δῦονα {π6 Οὔ ΘΓ, --- ἄτϑῦ ἃ ἸΟἾὟΘΣ οπο, Ὀ6- 
8186 ΟὨΪΥ ὑνο οὐ 118 ᾿ισῃ, δηὰ Ὁβαγοίογο οδ]] θα 
[6 1ΘΈ86Σ, ἰῃ σοϊδιίοη ἴο ἔπε αύθδῦθσ οὗ ἰοΌΓ συ 1 Ὁ 
πἰσὶ, [6 ποχῦ διιιὶ ἰρῆοῦ ομθ. ΤῊΘ τορϑαίθα 
βίαιθ Ὀγοδάτῃ οἵ οὔθ οὐδὶϊ τα ῖκο8 ὑπ ἀοία!!εα 
ἀἰβουι ρου οὗ {Π6 ποῖ ρρηθγαὶ ἀθβου ρίΐίοη ἰὴ 
ΨΟΓ, 18 τηογα 16} 1] Ὁ]6, 6. ὨΙΔΚ6 ὉΥ δααϊίϊοη 
ἴθ δοῖσῃξ εἰχ ουὐὐνὶῖθ; Καὶ, βονθῃ οὐδἰϊ8, Ὀυζ 

ΜΈΘΓΘ ἰ8 ἢ8 ΒΔ] οαδὲς δη251 

γεν. 1ὅ. δε ηΠΠ, “186 τωουπίαίΐη οὗ σα, ἔουΣ 

ΟῚ 8 ΠΙρὴ, ἀδηοῦοδ αἴνοσ [6 ὕχο δσουγί-11κ6 ταβίβ, 
ἷῃ {Π|ὸ ῬΓΙΘΒΟΥ Ἰηοθ οὗ οχργδββίοῃ, ἴῃ8 αἰτὰ 
ΓΌΡΕΙ, 88 ἰδ σόα {Π8 ΒΑΠΟΓΌΠΔΤΥ ὉΡΟΩ ἴῃ6 ΨΕΙΥ͂ 
ἔα τηουπίδίη (οἢ. χὶ, 2). Τῇ Βεϊσηΐ οὗ {Π6 
ΑἸΐασ σοῦ 18 Ὀοΐπρ ἀθβουροὰ δυσροβίθα ἰῃ6 
ΘΧΡΓοβδίοι ; δηα δοοογ ΡΥ [06 ΘὨΌΓΕ ἴθ ρὶθ 
οατῆοθ, 88 ἰδ ἢδ8 Ὀθθὴ ἀδεϊσηαύρα αἴνος [16 ὑδπ}}6 
ῬΓΟΡΟΣ, ““ΒοῦΒ6᾽᾿ ΟΥ “" ,»., ΟοῃοθηίΓαίαβ 1.86} 
1ῃ ἴδμο αἰΐδῦ ψἱτὰ 118 τεβίβ, ἀθβί σιαῖθα 85 ἰΐ ἰδ 
Δίζεγ 18 ὉΡΡΘΡ γματῦ : χροπῃίδίῃ οὗ αοἂ, Ετοιῃ 
ταῖδ, πονονοῦ, [Π 6 φΘ Πα ΠΘ ῥΓΙΕΒΌΥ ἴδστα : οΣ  ἼΝΓ, 

8 811} ἴο Ὅ6 ἀἰδιηρσυϊδηοα. ΤῈΘ Οειὶ τϑϑὰβ : 

δγετ δ, δορί ὙΒΙΟΣ Κα] ἰηϊογρτγείβ, ἰῃ οοη- 

ἔογτΥ τι 188. χχῖσχ. 1, ποῖ : ““11οὴ οὗ Οοάὰ,"" 
Ὀαΐ, ἔγοιῃ Πδξ, ““ἴο Ὀυτη " (αγα 226) : ““ Ὠραυ ἢ 

οὗ αοἀ," ἨἩδφηρδῖ. Βο] 8 ἴον [6 τεδάϊηρ ἴῃ {116 

ἰαχὶ : νη, ““11οπ,᾿ δῃὰ ἴδ) 68 ἕν, [86΄ ν Ὀεΐη 

οἰἰἀοὰ Ὁγ ἐπ Μαβογεΐοβ, 88 “σϑπι," 1116 ὮΘ 
ΤΏ κ5 10 ροββίὉ]6 ὑμαΐ [8:8 οτψίμδὶ ΌΤΙ 18 

ἀν ξν, ἰηβίεδα οὗ δνντηΝ, 80 ὑπαὶ 6 ἀου 6 βοηδθ 

μαὰ δου ἰηϊομᾶρα. 1ιἴοη οὗ αοἂ δῃηὰ ταπι-]ἰοπ, 
186 Ἰίοῃ παῦῷ ΘΟὨΒΌΙ.68 [Π6 Τ}18 ἴοσ αοὰ ! Αἱ 
8}} ονοηΐβ, σι μδὶ 8 τηθδηΐ ἰ8 [}9 ἌΡΡΕ διιγίαοθ, 
[δῇ ἴ8, 'π ΤΟ] ΠΥ {116 ὅτο- βϑδγίῃ οὗἉ [Π6 ΑἸ ἴΔΓ ἔγοτι 
186 ἴΟῸΣ ΘΟΓΏΘΓΒ οὗ ψ ϊσἢ [ἢ6 ἴου ΠΟΙ οχίθηαοά, 
δηὰ ἴδ686, δοσοτϊηρ ἴο δεῖν 8}. ὑγδα οι, Ὀ6]οηροα 
ἴο 186 οβϑοηἴϊ4] στοατ δὶ ΐθβ οὗ [86 ἰδ, δηὰ 1η4}- 
οαΐο 186 ἰπδίρηΐα οἵ ΚιηρΙΥ ἀοπιίηΐοη, μθηο6 {πῃ 6 
τονοϊαιίοη οἵ αἰνίπθ ῬΟΎΤΟΣ δπὰ ρίοῦυ, εἴο. (ΒΧΗΉᾺ, 
ϑυπιδ. ἱ, ἡ. 478); Ὑἱτἢ [686 ΟἿΓ ἀφβογί ρίοπ ἰΒ 
οοτηρ]εἰοα 848 τοραγὰβ οχίθηϊ ὉριναΓ8. 8 ΑἰΙἴᾺΓ 
Ὧ48, "κα παῖ ἐδ υιπτῦ: ἃ Ποὺ οἵ ἴδῃ οὐ 18. 
--ἶΥ̓́εν. 16. ΤΊ δοοοιηΐ οὗ [86 οίφαι 5 [ΓΟ] ον οά 
ὉΥ 1μαΐὶ οἵ 186 Ἰεισίη πὰ Ὀγεδάζῃ, τηθαϑυτοα αὐ 
ἴπ6 μἰριιεβὶ ροϊαὶ οἵ 186 αἸΐασ, δπὰ ρίνϑῃ (οσ {16 
Μ80]6 ἴα 8165 ἤτοι ἴῃ 6 στοιηᾶ ὑ}.---Ἴ ον. 17. 
ϑεύης οὐ πον ἔγτομα {πα ΠΟΙ 18. ποῖ 8 ρατί οἵ 
[86 Αἰίδὺ Ῥγόορος (ΠῚ). οο]]δο νθ, σοταΡ. ΥοΥ. 

14), [π6 Ἰοπον Ἰοάρο, ἴῃ οοπίταϑί δ Πα ἃ8 σΟΙΏ}]6- 

Ἰηθῃΐ ἴο ιν ΣΝ ΠῚ (γεν. 16), [888 [ῸΡ βυγίασα, νου. 

17, Τηϑαβαγος Τουτίοοη ἰηβίορα οὗ ἔσχον σου }118 
ΒΑΌΆΓΟ, δἷπσα Ὁ 8δἀ48 ἔτοτη σοῦβ. 18, 14 [86 {8 ]}10- 
1685 οὗὁἩ [Π6 “ὁ Ῥοβοτῃ,᾽ ἃ οὐ οἡ δδοὴ βί46, ἴο [ἢ 
Ἰοηρίι απὰ {π6 Ὀγοδα τ ; {Π|18 18 γείοσγοα ἴο ἰῃ στ ἢδῖ 
[Ὁ]: δῃᾷ {πὸ Ὀογὰθν τουπὰ δϑουὺί 1ξ. οἴο. ΞξΞ- 
““Δῃα 18 ὈΟΓάοΣ αἱ 118 110 τουπὰ δρουῦΐ" (νογ. 18), 
ΔΙ Βουρὴ ἴῸΣ [86 βαῖκα οὗ ναγίϑυΥ τὸ ἴᾶνθ δαὶ 8 
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οὐδίτ Ἰδτο, ἰῃδίοδα οὗ ἃ βρδῃ ἴπογο.---Απᾶὰ 1 
ὈοθΌμ, οἷο. (νὰν. 18) ; 1}}}8 ὀχ] δὶ ἢβ ἴδ αἰ ΈΓΘΠΘΘ 
ἷῃ ἰδ ᾿ῃϑαβυγοι)θηῦ ἤοτα ἴτοιη (δῖ οὗὁὨ τὸγ. 16. 
ΤΊ τηθεοη οὗ [86 Ὀοθοτὰ δηὰ [ἢ 6 ὈΟΣΩ͂ΟΣ τονοτίβ 
ἴο {πε Ῥοεσίπηϊηρ οὗ {πὸ ἀδβουὶριϊοη οὗ [86 δἰΐαὰσ 
(νοσ, 18), 8ο ὑμδῖ ΟὨΪΥ “35 ὕπογο 811}} πϑοὰβ ἴο 6 

ἸΏ ΠΟΠΘΩ͂, ἐπα [}}}8 18 ΠΟῪ ἄομῃθ ὈΥ͂ Ὠδτηΐηρ [ἢ 
Βῖορβ, ἰῃ αἰδβιϊποίίοη ἴγτομι Εχ. χχ. 26, ἱπαϊοδῖ- 
ἱπῷ 16 οἸαναίζοη οὗἩ πὸ δἱἴαν οἵ Ὀυτσηῦ-Οοσίηνσ. 
[ΠῚ ΟΆΓΓΪ6Β 8} 10] 16 Ρ]δη6 τουπὰ [δ6 ΑἸ ᾺΓ 
ΟΥ 8 Β᾽ΤΊΪΑΓ ῬΌΓΡΟΒΘ 88 ἴδε ὕνο χεϑίϑ ἤθσο. ἢ- 

ΓῊ)Β., ἰβηϊῶνο Ξξ ὮΘη ὁπ6 ζΌΓΠΒ, Θα να ]θηΐ ἴο : 

ἰοπατὰ:; δοοοσγάϊηρ ἴο οἴμιοσβ, 8 ποῦ, τεϑδὰ ὮὉΓΚ 
Ἡϊυζὶς, 88 ραγι οὶ] 28. 

γοσ, 18 1688 ἴο 186 οοηβοογαίίοῃ οὗ {Π6 δἰἴδσ οὗ 
ὈαγΩ ΟΣ, ἰοσπΐηῦ δ ἰηϊγοἀποίΐζου! ἴο ἰῖ8 
τἰϊυαὶ ἴον 0 ῬΌΓΡΟΒΕ βίαϊθα, δῃὰ ἴο 18 βουνΐίοθ. 
Ιῃ οἴθοῦ νογβ, ἃΒ {Π6 δπ το [εηΡ]6-Θἀ1ῆο6 ν88 
τοίειτοα ἴο [Π|ὸ υπάοεϊγίης ἰάδα ὈΥ τηθδῃ8 οὗ [86 
τηθαϑυτίηρ, {1 18, γ8 ϑϑὲ ἰογί ἢ 88 ἴο 108 5 χη- 
ΒΟΪΐ Δ] βισηϊῆοαίίοη, 80, ἰῃ δοοογάδῃοθ ψὶϊὰ [{8 
ἰηὐθπ ἰὴ 88 σϑϑροοῖβ [Π6 Ῥθορὶθ, ἴῃ Ὑοπὰ [δ6 
ἰάθα 18 ἴο 6 χοᾶ, [8.6 αἰΐδὺρ οἵ Ὀυτηΐ-οἸ της 
ἮδΔ8 Ὀ6Θῃ ῬΟΓΡΟΘΟΗΥ͂ ἀοθογῖ θα δὲ δίιο ᾿θηρίῃ ; Ραΐϊ 
τ 18 Ἰ θη τοι Μ01}} Ὀ6 οβϑοϊθα ΟὨΪΥ ὉΥ̓͂ [818 Τη Δ Ὧ8, 
τηαΐ, δ. ΟἿ ῬΑΓΆ}161 τὰ [6 δηΐσδηοο οἵ [86 
αἴοῦν ἱπίο {πὸ βαποί ΓΥ, 8 ἰοστηδὶ δοῖ οὗ βδογι εἰ) 
οηβθοσαιίοῃ ἰὴ τόϑροος οὗ ἴῃ δἰΐαγ οὗ Ὀπγηῖ- 
οἴἶονίης ἰβ ῥγονϊ θὰ ἴοσ Ὀοΐογεμαμα, Το οἱοι ἷηρ 
οἵ ἴῃς ἰάθα ἰ8 ἃ ἰκἰπαὰ οἵ ἀγδιμηδίϊος ᾿σαηϑδοίίοι 
Ὀεύψεοη ἘΖΟΪκΙ6] δπὰ [ἢ6 Ῥγοδβίβ οἵ 086 πον ἴθ 0 ]6, 
80 δοῦ οὗ [86 ἑαΐαγο τὰ ἈΪΘὮ πὸ σϑὴ ΘΟΙΏΡΑΓΟ 
ἴτουτη ἴδ 6 ὁ ἴον. νἱ]]. (ἔχ. χχὶχ, 10 "..)} 1 
Κιηρβ νἱϊ, 62 βαᾳ. ; 2 ΟἼγοῃ. υἱϊῖ. 4 8βα.--- δ. [86 
ΜοΙάβ: οἱ δ9 ὧἄδγ ΘῈ ἐξ ἰ6 τυδᾶὰθ, ὑπὸ ογὰϊ- 
ὩΔΏΟΘΩ Ὁΐ (9 ΔΙίδι δῸ ;τῃοΓῸ ΡΥ ἀοῆηθά 88 
ΟΥ̓ ἤδη ο68 Μ.16}) ἀγὸὰ [0] Π]1εα (48 ἴο (ποὶν 1468) ἃ8 
ΒΟ00 88 ἴδε ψ80]6 ἴθι], ἱποϊπαὶηρ [1,18 4] ἴαν, ψ1}]} 
Ὀ6 ἰῃ δοίιια] οχίβίθῃοςο. Α “" θοϊῃρ τρδ θ᾽" 18 αἷβο 
Βροόΐϑη οὗ ἰὼ 17 δθῆδε οἵ [86 γεΐθγθεῃσα Τῃγουρθδοιιϊ 
ἴο 18:86 ΡΘΟΡΪθ, 78 88 6 010 ΘΟΠΒΘΟΓΒΌΏΟΩ 
Ῥοϊηΐ ἴο τηθῃ, ὙΠῸ 88 ΒΌΟΒ δὴ ἀο ποίμϊηρ Ρα ΓΘ 
ΟΥ ΠοΙγ. Οορ. Εχ. χχ. 22; ἴων. χυύϊ. 16. 
Βυὶ [86 σοηβϑογαίίοι οὗ [6 αἰΐαῦ, [86 τίϊπα)] οἵ 
ὙΠ ΊΟῊ ἰ6. ΤοΙὰ ἴο 6 Ῥτορῃθῖ ἴπ 89 ΟἹ Ταεθῖα- 
τοῖς τηοὰθ οὗ οχργοββίοι, δυο] ΑΙ ὈΥ {Π6 
ΒΟΪΘΙΩΙ : “1ἴλ.8 54}1} ἴπ6 Τοτὰ," εἴς., 0148 οἂἱ 
186 ῥτοβρβοῖ οἵ ἃ σοπϑεογαϊοη οΓ᾽ ἰδὲ ρεορίε ὃν 
«᾿ολουαλ.---Βγ 186 ἀνονοὰ Ράπκος οὗ ἴπ6 αἰ ἴδτ, 
“τὸ ὁδ.88 δ ΒΠΊΕ ΡΒ "(49 ἴδ Ὀυτγηῖϊ- οἴου ΐη 
τηραπῦ ἴο ὉΘ ὙΠ0Ο]]Υ Ὀυτηῖΐ, ΒρΡΘΟΙΔ}Ὺ Δ] ΔΙ] ὴρ ἴδ. 
νίον, δῖὸ 0811. 4) ““ἴο δϑοθηὰ προ ἱδ᾽ (1 
τοίογθῃσο ἴο ἴδιο αἰΐδγ, [6 ταἰϊϑίηρσ ἂρ οἵ [86 μΊ0), 
διὰ ἰο δρτγίῃκ]ο Ὀϊοοᾶ προῦ ἰδ (816 }} Ῥτθο Β  Ὶ Ὺ ἰὴ 
ἀλπιοβο οἰϊογίηρβ νὰν ἀ0η6 Ι ΘΓΟΪΥ ΟἹ ἴΠ6 818 
τουηᾶ δου), 15 {πογθίοτα βρη θα ἴῃ 1ἢ ἄτβὶ 
ἰμδβίμησο, δῃἃ ὁοΥσ Βροηαληρ αὖ [Π6 88πὶ6ὲ ἄτης ἴο 
1ὴ6 δοῖ οἵ δσομῃδβοογαϊίΐοῃ ἤογο, ἴῃ6 σοηδοον αἰ οῊ 
ΟΓ {δ γεορῖίθ ἰο «ο]ιουαΐ, τ᾿ οἷγ Θηττα ΒΌΓΤΘΙ ΘΓ 
διὰ γμτοϑοῃίδιίοη οἵ ἐπθίωβοῖνεβ ἰὸ Ηἶ. ΤῈθ 
Ὀυγη -οἰἴοσίημβ ἈΒΠΟΣ ἰὰ [ὴ6 ο]ι88 οἵ ΟΥ̓ΓΠΡΒ 
τοι οὈίαίηΒ πῃ τῃ6 δἰαῖθ οἵ στα. Τα 818 6ἃ 
Τη8} ᾿ἶνοβ ΠΘῃο Ὁ ποῦ ἴο Ὠλιη86] ; [06 Βογῦψίο 6 
οὗ 186 μοὶ ν ίο ἢ ͵ἰβ τϊηϊδιίοσοὰ ἴῃ ἴ6 ΟΠ αΓοὶι 18 
Βντα ὈΟ]Ζροὰ ὈΥ̓͂ 118 ῬΌΤΡΟΙΘ οὗ [86 Δἰΐαγ οἵ Ὀιγηΐ- 
οἴϊοσίρ ; ΒΘμ66 Π6ΓΘ 18 ἢῸ δοῖ οἵ ψ σβηρ 1}- 
ουῦ Ὀυγηι-οἴετίησ,. [118 οχρίδίοσυ ἀπε ϑε κα 
ΠΟΠ.68 Ουῦ ΟὨΪΥ ἱῃ ἃ ΒΟΟΟΠΔΆΓΥ ΓΔΥ 1} ΓΟ οΙτίης ἴο 
πε αἰΐαν, )ι8ῖ 88 ἴῃ6 ϑρυ! ΚΊ ηρ νει θα Ὀ]οοὰ ἰπ ἐπα 
0836 οὗ π|6 Ὀυγηϊ-οἴἴθσιηρ ἴδ κ68. Ρ]806 ἴῃ ἴδι6 τηοδὶ 

ἘΖΕΚΙΕΝ,. 

ὭΘΓΆ] Ϊοσ. Βιυιΐ δβῖπεο, ἰῃ ἴπο {ἴτὴ6 Ὀοίογο 6 
, ἴδ6 ΡΌΓΩ ΟΠ ΘΙΙΩρΒ ΟΣ δ πὸ δα ἐἰπ)ὸ 

116 δ.}.- ΟΠ ΤΙ ΠΩ, ---Ἴϑὺ 88 τη οῖσς δἱοῃληρ παῖυσο 
ΤΟΙ 48 οὗ [886 5β'ῃ ἩΠΊΟΩ σΟΙ ΤΏ .4}}ν δάδμογε ἴο 
18, ΔΙΠου ἢ [Π6 διναϊκοηθαὰ οομδβοίθσιοθ 15 ἀραὶ 
ΒΌΒΗΘΑ,.----8ὸ ΠΚονν δ [ῃ6 ἰβίοσυ οἱ ὡδοσγίβος ἰδ 
Τοργοδοηϊοα ἴο 8 ὈΥ͂ {Π|8 ο]άεβδί οὗ 8}} βδοσιῆςεζ : 
τδι8 Γ86 586} [-ϑαγτοη ἀοσίηρ το δῆοῦ ΟὨ ὁ08}- 
υἰπ68 ὕο Ὀ6 ἰαίκοῃ ἰπΐο διοοπηΐ, 88 ἰῃ ἐδ γμδδῖ, βὸ 
ἴον ἴ.0 ζάϊυτο, δαμὰ δὸ ἴμ Ὀυσχηῖ- ΟΠἴδσίηο ΤΩ Ὀὲ 
“5 ἴδε ρεγρεΐυὶ οἰεσίην οἵ {μὲ ΟἾυτολ οἵὗ 

γεν. 19 ΟΥ̓́Σ ἔτοιῃ ἴδ0 δἰΐδ δὲ ἴὸ 118 
τὰ γοο ἴο ὑὴ6 ρῥγἹοβϑῖβ δηα [86 Δρρτορσίδίο νλοσηδ. 

6 ΤΟΥΊΏΘΙ ἈΓῸ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ῬΓεβαρροθθὰ ἃ8 8 ὈΟΩΥ͂ οἵ 
Ῥγοϑίβ ἀδβοθοῃήθα Πότ 1δνὶ, μοϊοησίησ ΓΒΓΟΌΖΗ 
1μ6 ὑσὶῦς ἴο ἴ86 016 Ῥθορ]θ δ μεῖς μιδίωγαὶ 
Δα οΠϊοΐα] χοργοβοηΐαίῖνοα, δπὰ {μοὶ πὶΐδουξ 
Θομβθογα[ο, ἩὙΏ]ΟῈ ἰΟΟΪ Ὁ]800 δὖ ἔηθ ἱδΌΘΤΩδοϊο ; 
ὨΘΡΘΣΙΠ61688, ἰηϑίοδα οὗ οοηδοογδίλοῃ ἰὴ6 ο]ἱοεῖϊνο 
τὐλυσομν ἰδ τοροαΐϑα (οοῖωρ. Ἂἰ. χὶ. 46), δὸ 
δαὶ οἷν [06 το οἵ Ζϑάοϊς Ὑ8ὸ ἀγα ποδσ ἴο 
δεδονδὴ (οἷι. χἸ. 18) ὅτ φιλὶ θοιὰ ἔοσ ἐδδε φοσυΐοθ 
(ΟΡ. οἡ «ἢ. χὶὶν. 1ὅ 84.).. Αβ8 ἴο ἴδ δοοοιὰ 
εἰοπιθηΐ, [86 νἱοξίπι, ἽΡ 55 ἼΒ. 8 γοπηρ Ὀα]- 

Ἰοοῖς πὰβ ἄχοἀ οἡὐ. Τῇ τὴδ]ο πῶϑ ἴθ διιὶ 
νἱσὔτη ἔοτ [6 Ὀυχη -οεσίησ, δὰ ἴθ 01} 
ἍῸ5 [06 τηοϑὶ ἀϊβιληρτι5ηθ διροπρ ὑπ δ} Π)8}9 
ΘΟΙΕΙΠΕ ΒΕ’ οοπδίἀοχαίζοι ἴοΣ ἃ αὲπ- οὐδοχζένια - δ ἃ 
80 [86 Ὠἰσὰ ῥγίθϑί, ἃϑ ὈΓ ΕΘ. Βοδα δῃὰ τορτ βθ - 
ἰαῦνα οὗ [8.6 ἙΟΙΩΤΩΒΠΔΥ͂, οἰοΓγοά ἴον ἷ5 οἰθασδὶ 
ἃ ὈΏ]]ΟΟΙς 5111} ἱῃὰ [86 [0]1] βοντασ οὗ |νἱ8 Εϑαμμοὶ Ὁ 
(1ν. ἵν. 8 84., ΘΌΡ. 18 86.).---Ἴἴογσ. 20. ΟοτιΡ. 
γοΥ. 16: ψεῖβ. 14, 17 νοῦ. 18. ΤΏ δρυϊ κι ληρ οὗ 
{πὸ Ὀ]οοὰ ἰ8 ἴ6 ΒρτπΚ] πρὶ ἐμ ἀοίδὶ] οἵ δο ρδσ- 
ἐἰοῦ δ ραγΐβ ομαγμοίοσιβεϊς οἵ ἔδο δἱπ-οἴδοσιην. 
ΤῊ οἰδδηβίηρ δηὰ οχρίδίίοη οὗ ἔμα διίαωσ δανε 8 
ΤΟΒοχ ᾿πἤποηςα δ ἴδ8 Ὀϑορὶθ 1δῇ χδάο ἐξ, πὰ 
ἰδαῖ, δὲ 16 νογὰ οἵ αοἁ () ἴδν. χνὶϊ. 11 {δ 
Αἰίδν 18 ἃ υΐδοο οὗ Οοἀ), ταῖϑο ἰοσωβοῖνοα ὮΡ ἔβεσο 
ἴο Θοὰ, Ὑμαὶ ψιΐο τὯ9 ὑψχὸ πψογὰβ οιωρϊογεᾶ 
ἜΧρτοθα (ο᾽θδωϑθ, δηὰ ὀχρίδίθ), ἰδὲ το [86 
Ῥτγτοοοάυγο ἅῦονο δῃὰ ὈθΪΟῪ δὰ διουμὰ πὸ ἐχ- 
ΓΓΟΙ [68 ὙΠῸ ἐπεν ὙΓΠῚ Ὀ6 ἃ οοταρ εῖθ δα 2 ἢ - 
οαἰίοῃ οὗ [6 ΕῚ δυσὶ ἃ βίτοηρ ΤΕρΓα- 
βοηϊδίϊοη οὗ ἴῃθ ο]οδηβδίην, δὴ διοϊπίϊηρ οὗ τῃ 6 
αἰΐατ, οἵα. (ἴον. νἱῖϊ. 11) τῶϑ ποῖ ὨΘΟΘΒΘΑΤΎ ἴἢ 
ογάονυ ἴο γίνε οχργεδδίου ἰὸ ἔμ 1άἀ68.---εγ. 21. 
ΠΝΌΠΠ ἼΒΠ, ἰδ6 Διο. }6 Ὀείοσο ἴδε δέαί. οομϑέγ. 

[0 'ἴ6 αὐἰΐϊα 85 ὈΠΥΔΙΤδηἰοα Εἰ ἰοὸ ξβρροϑο 
ονοσυιηςς οἱ θὰ, 85 ἴγοῃ) ὙΠδὶ 18 ὕοΐ βδαχὰ 
ἴο τα ΤῈ 6 Ῥτορ]ιοῦ ὈῈ π οοῃτσβαϊοϊίοι ϑαἴὰ 1} 
Μοβαΐο σατο]. ΤΏ δἰαξοπηθηϊδ ἴῃ {18 Υἱδῖουι 
ΔΥῸ ΠΊΔΙΗΪΥ ἀοτογιωϊηθα ὈΥ {86 ἰάθδ ἴο Ὀδ ϑοῖ στ ἢ, 
δὰ ψΔ]ΟὮ 8ῃοννβ 56} ὀνοσυῃετο. Τδπς το το 
ὙΦ5 0 ποοᾶ οἵ δαυΐῃρ δηγι πη δρουὶϊ ἴπὸ υἱοοὰ 
ὙΠΟ 88 ποὺ σοηδιυπιοᾶ, δαπὰ ἩδοΣ οἰϑον οτος 
νγδ8 ρουτοα οὔῦ αἱ {80 [οοΐ οἵἨ ἴμ0 ΔΙίδὺ οἵ Ὀυγαῖ- 
οὔετιηρ ἴο ῥγουθηΐ ἐΐϊβ θοὶῃρ Ῥγοίδηθα, δίποο ἴδ 
ΒαΠΟ πολι ΊΟῺ 18 80 ΒΙΤΟΠΡῚΥ ΟΧ ῃ ἰμαῖ νο 
Ἰπηοηϊτίοη ἰ8 ομσο τηϑδάς οὗ ἴδ δι Ἄροη ἴδ6 ᾿Ἰηνασὰὰ 5 
ΜΠ ΪΟῊ δὴ ὩΡΟῚ ἴδ 6 δ ίδτ, πὶ 1 18 90 δ 859 
ΕΠ τ)6 ἢτα οοπϑατπθὶ ἴἰμ6 π ΏΟΪῈ δηϊταδὶ (ςοπιμ. 
Ὀοβίἀοα πὰ ἴον. ἵν. 12, υἱἱ. 17, [6 υδῆμετ οὗ 
ΘΧΡΥΘ βίο) τ βουῦ [89 ΒΔΠΟΓΏΌΔΙΥ ; οορ. [ζν. 
ἷν. 21, νἱ. 28. ΤὨυ5 ποῖ ψιτπὶ ἴδ ΒΟΌδΘ, απὰ 
1{ ἴῃ 6 ρίλοο Τπδΐ ΤΥ Ὀ6 δι: ρροθθα γχαϊαϊεὰ ἴο 1ἱ, 
σου Ὠ]Υ (σοι. Μ]αΐ ψγὰ8 τοι δυκοὰ ἴῃ ρϑακίῃς 
οἵ 1.6 ψίΖτδῃ, οἢ. χ]ἱἹ.) 'ἴὰ 116 “ οὔδιρίαρο," μαστὰ}ν 
οἰ. χὶνι, 19 φα. 
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νας. 92. ΤΏ ροαῖ [8 ἴπ6 αἰοποιηθηΐ ζῸΓ ἃ ὈΣΐποα 
(ἴεν. ἷν. 23), Ὀυΐ 4180 ὑπ οἰαγαοϊοχίβεϊς οἱϊδεϊης 
ἴου 1:6 ρθορὶδ οἡ ἔμο σγοδί ἀδὺ οἵ αὐοῃοιηθηΐ 
(εν. χνυ".). Τυϑ ὉΔ6 Ῥεορὶε πΐϊχῆῦ ὕὉ6 Ἰοοϊκοὰ 
ὍΡΟΝ 8δ5 μογίθοι]γυ τοργοθοηιοὰ δἱ ἐδ δἱίασ οἵ ἴδ 6 
οουσὶ, νοσ. 19 84. θοοϊοβίδδὶ δ}, δηκὶ ᾿ σῸ 
εἰνῖγ, ὉΥ πον ὕνο μοδὰβ 86 ἰρσῇ ῥγίοδὶ δηὰ 
ἴδε γείποα (οοσρ. οἱ. χὶὶν. 8 84ᾳ.}, το τϑίθσθμοθ 
δἱ ἴδε δᾶπιε {ἴπ)6 ἰὸ ἐμὲ σχτθαὶ Ὑϑαυὶν δἰοῃθιμθῃΐ, 
Αἱ δὴγ γαΐθ, ΟἿΪΥ (16 δϑοομὰ ὧδὺ 15 τηασκοὴ δἱ 
(ἢς Ὀερὶπηΐηρ τ᾿ Β1οἢ δ τηδς Ἐπ {16 ὈΌ]]οοὶκ ἃ9 
δἰ -οἰδεσίηρ ; [86 [ο]οννίης, ἀδγ8 ἂρ ἴο {89 ϑονϑῃῖῃ 
τα, 85 Γεβροοίβ δὶ; -οἴὔἼσίηρ, ἱπσοἀποδα δηὰ ἱπάϊ- 

οδιϑὰ ὈΥ {6 ϑοδοῃά. --- ΣΙ, ἱπέερεν, υὶιΐοῖ μδὰ 

ἴο Ὀ6 ἰδο 4φυδ᾽}γ οὗ ονεῖγ νἱοπι, Ὀσὶ οἰοαεν 
τοῖς πο ΟΓΓὮΥ δεῖ ψὭθῃ [δ6 οὐνὶϊ εἰάθ ἐ8 
πεδίϑὰ οὗ. ---Ἰ)ξ 07), [16 ῥγίοθίθ, οσ : ὁ1π6, εἴο., 

ὙΠῸ δ (86 δαὶ (ΐπη6 νϑῖ. 2] 84. ἰθ 11] υδἰταύοα 
ἰ {819 τεβρθοῖ ὉΥ "Ἰξῷ. ὙΠῸ Ῥγορμοὶ ἀοβϑθβ ἰΐ 

ὉΥ͂ ἱποίτασίίην ἰδὸ ῥυεϑίβ ἴο ἀο 1ξ.---Αἴἴδσ ψμδὶ 
Ὧα8 Ὀδοη σἰεαξοα ἱὴρ 6886 ὕνψο ἄἀδυβ, δ 
με ἰκ]]οοίς οἰδαῆθοβ ἔλθ δἰ ἴασ, σα. (νοῦ. 20), ἴο 
ΜΓ ΒΣΟΣ τείδγοωοο ἰ8 Υ ηδᾶθ ἰῷ ἱῃρ οὗ 
ἴιο ροδὺ οἵ ἰδὸ ϑοοομὰ αἰδῇ (νοσ. 22), [ἤθη 

ΚΌΠΟ ΣΕ πῃ νοῦ. 23 σδὴ Ὀ6 υπάογϑίοοά ΟὨΪΥ͂ 

οἵ (δε οοτηρϊοέίοη οὗ ἰδ6 ὕνο βἰη-οογίησε, ὕο 
ἩἘ16 16 αι πάρε τμὴ ῬΌΣΙΟΒΟ οὗ [86 αἸμεν, 186 
ξοορξο οὗ ἔδθ φρυί κ] ηρ οὗ Ὀἱοοάὰ (νος. 18), μαὰ 
Ἰοὰ 6 μγορδεῖ, Φο ὑμδὺ ἣθ ὕον δοπγθ8 ἴο τνβαΐ ἰδ 
ΒρΌΚθὴ οἵ 48 {με ῥγίμοϊραὶ ράγροθε, ἴο ἐδ Ὀυγηΐ- 
οἤετίηρ, ν᾿ δῖ ἢ, τη 1.6 ἱπά θη  ὕδῆθαβ 88 σερδτὰβ 
ἔπιε αὐτὰ ἩΜῚΝ ἐ86 Ὀυ]]οοῖς ἀηὰ σα οὗ ψΕϊοὴ 
ἴϊ οομιρίσεθ δἴθ βρόκδϑῃ οὗ, δα δὲ αυι:λίθ δβ οδϑί]ῃν 

παηΐ, σομδοογαίοη, βδηοιῦ οιρίίου, οἴσ., ἰ{ ἰ8 {86 
Ὀαϑ818 οἵ 4}1] ϑοϊ δι ῦοβ ἴῃ [8γαρὶ, ἃ9 ϑὶὶ οὐὔβδγνος: 
Ρτοθου θα ἱῃ π6 αν πὶῖμουῦ Ἔχοορίοι ἴ0Γ ΘΥΟΥ͂ 
δοὺ οὗ σοομϑθοσαίίοῃυῃ ΟΠ μη ΟΥΟΣ ΟἿ6 ΟδΥ͂. 
Οοτρ. ρΡαγί συ ϊδυεὶν ἔχ. χχὶχ. 87 ; 2 ΟἜτοη. υἱΐ. 9. 
ΤΠΟ οπο ἰὰ [ῸΣ 8 εαἰπ-οδοσίηρ, ΔΙ οδπηοῖ Ρο8- 
ΒΙΌΙΥ Ὀ6 ΠΕ ἴο ΣΌΙ οουμίου ὅο ἰδ ΐβ, ἴος ἰδ ὃχ- 
ῬΓΈΆ868 ψαΐ τοϊδῦθβ ἴο [868 τηΔ)οΥ γ οὗ {Π|686 ἀαγβ, 
ΒΙΧ ἀδγβ ; δηὰ ἴῃ σχεβρεοῖ οὗ 86 ἤγβί ἄγ, τμ6 Ὀὺ]- 
Ιοεὶς (γϑγ. 183. θᾳ.) δβίοοά οἸθαυὶγν ἀεῆποά ἔσομι {}6 
ουΐοοῖ. ΤῊ ἵνο νἱούπιϑ δρροϊηϊοὰ ἴος Ὀυτγηΐ- 
ἐπετ πς (ν6γ. 28 34.) ἃγὸ δ͵8ϑὸ αἰϑέλη συ βηδα ἔγομι 
ἴδιο Ἰαὰ ὃν 6 Θμδηρο ἔγομι ΠΟΝΗ ἴο ηϑυν. Δμὰ 

ποῦ πίϊδουΐ εἰρπίβοδηῃοο δου {86 οἰδδῃαίη βίῃ- 
οἴἶδετίησ, πῃ ἀϊδιϊπείίοη ἔγοση ἴμθ Ὀυγηϊ-οἤετίηρ, 
θ6 δροσι υ64---ΔἸ Πρ ΟὨΪΥ ἤοττη}]}γ---ἴο [ἢ 6 ῥὑτο- 
Ῥβοῦ ; ἴῃ [18 Κοομίηρ δεραζαῖθ Ἀρ σδργοβϑιΐβ [ἢ 6 
Βα γῖπρ ἕτδοὺ οὗ δηᾶ 1Π6 ρῥυίοϑίβ {86 
ΟΠ ΠΣ δαποί νης ὉΠ δοῖνο8 ἰο Οοα. ---Α8 
ΟΣ. 28 84. 8 Βυρρ]οιηεηϊθα ὈΥ [6 ὮΝ) Πρ 

Ρ] δορὰ δ [86 Ὀοσίππίηρ οἵ νοῦ. 2δὅ, ἀπὰ φιλὶ γίης 
[86 ψοΪ6 γϑῦθθ, [06 Ὀυγη -ΟἸεσίης ἴῃ αὐοδίϊοη 8 
ἴο Ὁ οἥετοα ἀαὶ]ν ἜΠΠΡΕ [26 βόνϑὴ ἀδγβ δίϊοσς 
186 ἀΔ1]ν δοτηρ]δίλοι οὗ 86 οἸδαπδίηρ.--- ον. 26, 
δομοϊυίηρ 6 δοὺ οὗ σομβθογδίίοῃ, ---- ΠΘΠῸ6 
οουομοὰ 1π ζεπογαὶ ἰΘΥΤΩΒ, --- ΘΟ ἤττηϑ Ὀοὶὰ {86 
ΤΊΘΓΕΙΥ ϑόθθη ἀδυβ᾽ ἀυταίίοη οὐὁἨ {1:0 οοπδβοογαϊίοη 
οἵ ἴδιο αἰΐαν (ἔος πο ἱηρ οἶδα 18 τηϑδηὶ ὈΥ͂ ὩΠῸ), 

διὰ αἷδο, ἱπ υἱσγίθο οὐ ἐδθ δηζγο οοηδοογαίϊοῃ 
δῦονο τηρητίοποα, 18 ρογίθος ρυσ βοαίίοη, οα ἰὴ 6 
φιτουπὰ δπὰ ἰῃ οομβοηθθποθ οὗ (μ6 οχρίαἰίοη 
(351) οὗ [86 αἰΐαγ, νυ οἢ δοδονάϊηρ ὕο νϑγ. 20 

ἰβ ἐΐ οἰοαῃαίηρ. 6 ταῖσῃΐ ἸΓδβ]αῦθ : ἃ ῬΓΟΠΟΌΟ- 
ἴῃ οἰοδα ἔος ὑΠ6 Ῥγεβοηῦ 86, ἰγοαιθὰ οἵ ἱῃ υϑσ. 

) ᾿ς 27. [Ὁ ἰβ δογίδίὩ]ν α͵8ὸ ἱπ ΠΑΓΙΟΗΥ͂ ψἱΓἢ (ἢ ΐ8 
δρεϊσυνοὰ τὰ 5 τος οβέξνροι ἃ μύτον πὰ νὰ ΡΥ ὑπρὰ 865, ἴῃ τηακὶηρ ονον ἴο {86 δἰΐαν 0] 6ΓΕ ὉΣ σοργο- 
τερλδὶ θὰ 6δι}}} ἰηδεδηΐζα ἰῃ νοσ. 22 πον ὈΔΟΟΙ)6Β 
4υἷδε οἶοασ Ὦν ἔπ τωϑπἤοη οἵ {8 Ῥυἱϑαία.--- ὕοῚῪ 
οἰριϊδεδηῖ, ποίνονεσ, διὰ Ἵχοθθαϊησὶν 6] πρ ον 
με. διειϊίηρ ἔογ οὗ ἐπα ἰάρα οἵ βαῃοϊ βοδίίοι 
ΔΙΓΘΘΟῚΥ τεσηδσείχο ἴῃ ἘΖεϊκῖοὶ, ἰ8 {πὸ σαρξί οὗ 
δα] Ὁγ 186 ῥείδδία, τ Βτοἢ ἴῃ ἴῃ Ἰατ ἰβ ἜΧΡΓΟΒΕΙΥ 
ἀεπ)διμὶδα ἴοσ ἴδι6 πηεδί-οἤεείηρ, ἀπά ἀρρθᾶσβ Βοσὸ 

οσηπροΐοα ἐδ ἃ δἰσητ δῦ ΤΏΔΏ ΠΟΥ αν) ΜῈ ὑπο 

διε -οἰεείηρ, δε πουρὴ εν (1ν. ἢ. 18) ννὰβ ἴο 
Ὧδε γὰΐ οῃ ὀνδῖν οδἰδώου. 86) (θβρθοίδὶ]ν ἱμ 
οοπίσααί Ὁ10} Ἰοανε δὰ ὨοΠ6 Ὁ), ὈῪ ἐΐβ ϑοδϑοπίηςς 
διὰ αηὐίϑερος ρονεῖ, πὶῖὰ 5 ἰάάοθη οἰοδηδίησ 
Ὅτε νυ εἢ δοηϑασηθ8 νου στ τπΐηρ ὉΠο θαι, ἰβ τηθδηΐ 
ἴο ὑγίηρ οαὐ ἐμὸ αἰρσηίϊδοκίίο αὐ [6 μονογῆι 
ὅπ} ΚΙ Οἢ ΟἹ ηρυσὶγ δηὰ ᾿γροοτίοα) 

ΔΘΠΟ ἐγ, νἹΣ. ἐπθ ϑυτοπάος ἴο ὅπ ϑεσνίδα 
οὗ ὑπθ Ἰμονὰ δυτθοϊίζοὰ ἴῃ τ86 Ὀατης οδεσίηρ. 
Ῥετθαρθ ἰΐ8 σἰδσδοίδσ 88 βα]ὲ οἵ ἐι)6 δσονεπδπὶ οἵ 
Οοά, τὐἱ ὴζ τοίσγϑθηφο ὑὼ ἐπα οἰογηῖγ (Πογοοῦ (Ν᾽ τη. 
ΧΥΪ. 19; 2 ΟἜσοι, χίϊί, δ), δοπιοβ δα ἀἑτοηα!]ν 
ἑηΐο οοῃδίἀδσαίζοη ἴοσ ἐδ δῖ οἵ οοηϑοογαέΐοῃ. ΤΠ 
406]11ν οὗ υσηδη πδίυτο, οὔθοσνεβ Ἡφαρβί,, ἰδ ᾽π- 
δι] δ, δη ἃ ΤΑΥ͂ ποῖ οηΐδν ἰηΐο τεϊαϊϊοη πιὰ αοά. 

ΟΣ, ἐν όβος Ῥῆδῳε. ἄδγο νι ὈΘ ΤΡΙΕΛΟΥ ΠΙΒ6 
ἴοῦ εἰσ ἀαγα, ἱ,6. ὁχοϊυάίη Βτδί ἔνο ἄδγα, 
ΟΓ Αὰχ πρὴ {π6 ἢτεῖ ἀδν, ἢ ὑπ δῖ βρέιυεποο 
ΒΕΨΘη ; 48 8150 ἰΐ ἰ8 86] ἀραίῃ ἴῃ νϑγ. 26, 585) 

(θετῖ : γ8.9). νι ονϊΔ απ ΑἸϊπείοη ἕο ὙΓΠΡΒ9) 

ἔῃ νον. 20. ΜΌτΘΟΥΟΓ, δρατί ἔγοτῃ [Π6 δἰζτι ἤοδπος 
οί ἰμλλ6 ΠΩ ΡΕΣ ΒΡΥΘΗ 845 ἴὴ6 ὨΌΩΟΣ οὗ ἰδ σονεα- 

βρηΐϊρὰ 8δ8 ϑηΐοσηρ ΕΎΌΒΙΣ οἢ ἐΐβ πποζίοηδ, 
86 ΡΘΟΌ]ΑΣ Ρἤγαθο: 811 1 βαπᾶ, ἰα υϑοὰ. ΑἿΣ 
[86 .86 ὈΓΘΥΙΟΌΩΥ ἴῃ 186 ἀσβογὶ ριίοῃ οὗ [08 δἱΐδσ 
οὗ ἴ6 ψογὰβ “" θοβοπι᾿" δηκὰ “1 1 τϑίθγσθῃοα ἴο 
τὸ, 16 μαχιὰ (γ 0, Ρ»ἱατν., 8. ἃ πϑϑά]θϑθ 9]088) 68} 

αδ1ι96 ΠῸ δγργίθο, ἐθρθοία ἢν ἷπ ἘΖοκίοῖ, ψῆο ἀ6- 
χη ἴῃ ὈοϊΪὰ βυδο 6 ΔΙίαγ τοργεβοη τί πα 
(6 Ῥδορὶθ ἰῃ ἴδ6 ῥγίοδίβ, ὀνθη οὔ ἰΐϑοὶ τ, ϑαβὶ]ῦ 
Ὀδοοῖηθθ ἃ Ῥϑβοῦ, διὰ δ{1}} τῆοσθ γϑβα!]ν ἐ {Πς 
ἰάδα οὗ ᾿ξ ἰδ ἴο δ6 τιδα6 ῥγοϊηϊῃοηὶ, Βαΐ ἴο ““4]] 
[86 παηα "8 [π6 ΘΧΌΓΘΒΒΙΟῺ δορὰ ἴῃ [,ον. νἱΪΐ. οὴ 
οοοεδίοῃ οἵ {Π6 οθοτίης ἴος οοῃβοοσαϊϊηρ ἐδ6 
Ῥγίοδίβ, ἱπδατηθ ἢ 88 ἴηοδο μαγίβ οἵ ἴῃ οβοτγίηρ, 
Μ1ΘΩ οἴου ἶἷθε ΤῸ μοανοὰ δηὰ ψανϑὰ ἐπ (ἢ 
[μα κ-οὔἶεσίηρ, τόσο ἰαϊά, αἰους ΜΠ 106 Ἰοανοδ 
δὰ δαϊκοα, ἰηΐο ὑπὸ βδηὰβ οὗ ἰδθ μιϊοβδίβ. ἍΝ ΊῸΝ 
ἐχοθρίίοῃ οὗ {8 Ὀτελϑθὲ δῃὰ βῃου]άοσ, 8}} {π|8 παβ 
Ἰαϊὰ οὐ ἐμ6 αἰΐδὺ δὲ ἃ ϑβοσίῆοθ οὗ οοῃβθουα 08 

(Θ 0). ΤῊ ἐχργθϑαΐοῃ : Ἢ) Νῖγο, ὀσαατβ αἰτηὶ- 

Ιατ]ν ἰὴ ἔχ. χχχὶϊ. 29: 1 Οἴτοῃ. χχίχ. ὅ : 2 ΟἼτοῃ. 
Χχῖχ, 8] (85), ἷῃ τοΐδγσθῃσα ἴο ϑβονυδὴ, 8ὸ ἰμαῖ 

[86 ἀμρ!ἰοαίίοη ἴο {δι ᾿υοβίβ ἱπ θη γα] ἀεποῖοδ 
[86 σινίηρ οὗ ἃ ῥγεϑοῃὶ ἴο ἔμεσα, τ αἰ ἢ, Ἐν νεῖν 
Όγ ᾿ ὈΘΟΡΪΘ, 18 γοῖ 88 ἔγσγοῃῃ Φϑβοόνδῃ. [δὲ ἱπᾶϊ- 
ὀδίοβ ἴῃ μασ ον, Βόνονοσ, ὑμὶν οοΐα] τίσῃςὶ 
ἴο {πο ἷγ το ὐπίδίσυ, δηὰ ὑμ6 οὈ]σαϊοι οὗὨ (δ18 τηϊηΐ- 
ΒΊΤΥ ἰο οὗν ἰο Ψομονδὴ ἰῃ [80 το οἵ [9 εἰΐατ, 
ϑἴηοα [6 Ἔχργοβδβίοι, αἰοσοηῦς ἔγοσχῃ τὴ δοῃβϑοχα- 
ἘΙΟῚ ῬΓΟΡΟΙ οὗἨ γγοβίβ, ἱτη ρ θα ἐπ οοηζοστίηρ οὗ 
188 ῬΓΙΘΒαΥ οἶνος, [86 ἔοττηδ] ᾿πισίδ]]αἰτίοπ ἰηΐο ἰϊ, 
--,ΙΙδὸ τῃαχιὰρ οὗ δ ΟΥΕΣ ἴο 6 Αἰΐασ Βϑσθ, ΘΟστθ. 



414 ἘΕΖΕΚΊΕΙ,. 

δρομάϊηρ ὕο 118 Ῥατγἀοαίίομ, 18 ἀεπίρτιοιὶ ὕο Υϑργο- ἴο 6 γμαϑὺ δηὰ ἴογ [πὸ ἔαϊατε, δὰ {π6 ἰηάϊν!- 
βοηῦ ἐμὲ πη κῖηρ οὐ εν οἵ 0} 6 Αἰ τὰ γ οὗ ὑὈπτηῦ-ΟἸἴΓΣ ἀν} 8 ΘΔ] Ογιμοηΐ οἵ ρέβοθ γοβίϊης ου δηὰ βονίηρ 
ἔογ (18 βδυνίοθ αϑοϊρηϑὰ ἴὸ ἰδ, 88 υϑὺ. 27 ἰγῦθμο ἴσοι ἰδ (ἴῃ στο ρόγῆαρθ ὑμδ πιοτὸ Ῥγγαῖθ 
ἀοβουθ08, ΤῊ 88 ἴθ᾽ ΤΏ ]ΟῈ 0818 ΑἸ ΓᾺΥ Μ11]} ἰανθ, ὑμδγαοίεγ οὗ {μὲ8 Βρθο16ε8 οἵὗἨὨἁ οἤετγίιρ οοπιραγοὰ 
ἴο Ὀ6 οἸμμ]ογοα Βοηοοίοσγι, αἰτεγ πὸ οομπρ] θείου ᾿ τὶ [6 τότ οἰο4)] οπδγασῖοσ οὗ (6 ὈαγΓηῖ- 
οὗ τι ]ναὺ μ48 ἴο Ὀ6 σοπιρ]οοα ἴῃ τεραγὰ ὕο ἴδ ἴῃ [6 οἤεγίπρ' ϑῃοα] ἃ Ὅ6 ποιοθά). Ὑ8ὲ Ὀατι-οἴοτίηρα 
ΒονΘὴ (αΥ̓́8, 8, ΤΩΟΓΘΟΥΘΓ, ἰΐ 18 ΘΧΌΓΕΒΒΙΥ Βαϊ : Οὐ τηρηϊ]οηρα ἢγε σίῖνο {πὸ Καγ-ποῖθ, υδὲ 88 ΠΟΥ͂ 
ἴδλο οἰ ῦ ΔΎ δηἃ Οὐ ΓΒ, 15. ἱηυἰπιαῖοα Ὀγ ἐπ 6 [ΆΓ6 8180 βιτεηρι βοηδᾶ Ὠχοῦ ἴμ6 ὈΌ]]οΟΙς πῃ [ἢ 
Ὀστηϊ-οἰοτίηρ πὰ [ἢ δλεαίαμεἶηι, τι ἈΙοἢ, πονγονεῦ, ᾿ϑόνοη ἀδΥβ᾽ σοηβθογατοη. Α8 βΒυρρ) οαίογΥ οὔεΓ- 
ΔΡΡΘΩΣ ποῦ ΘΧΘΟΙΪΥ͂ 88 [6 ΒΠΒΟΡΙΝ ἀῳὰ τηοϑὺ ἴγε- ἴῃβρθ, ἴμ86 δἠδίαπείπι, ᾿πογαῖογθ, ἂγθ αἶβὸ σαΐδεῦ 
ποὺ οἤἶοσίηρσδ, ἐπϑέαγ' οτππλμηι, (ἸΧ ἘΠῚ, ἨΈΝΟΒΤ.). - ΓΒΔ Κ-ο τίη Ὀοόδυϑο [9 ρῥγανὶὴν ΟἸΒΌΓΟΣ 
Ὀὰὺ ἴο τᾶ ῥσοχηϊποηῦ ἴπ6 Ἰἄθα οὗ ἃ Ῥθόρ]θ οὗ Κῆονβ Οὐ ὙΠΟΩλ 8}Π6 Ὀε]ΐονοβ (885 ἥομη χὶ. 41). 
αοὰά ἰῃ ἴη6 βίδίθ οὗ ζτϑζα, 85 {1:16 Κὶ πα 8 οἵ οἴϊοτίης ΕἾΠΑ Υ, τ6 ϑιοίαηιδ, 6 τὰ ἴῃ ἴπ6 ΟἹὰ ονοπδηΐ 
ῬΟΒ ΕΠ Ωρ᾿ ΒΌΘΝ 8 τεϊδίίοῃ ἴο θιιοναῃ. Ηθηοε αἶβο, [μ6 οἸά68ὲ Η68}-οὔδογί πμβ δίψον [π0 Ὀαγι(-οετίημε. 
τἰιὸ ϑλοίαηνῖπα ἃτὸ ποῦ οα]16ἃ ἤθτο ΛΠ), ““8]αΐῃ , Οὐμρ. 4150 ἔχ. χ. 25, χυῖ!. 19. (ἰῃ τοίογεποθ ἴο 

᾿ : ᾿ τες , 186 ἀεἸνεγίης οὗἨ 15τ86] οαἱ οὗ ἰ), δηᾷὰ (θη. 
οἴω σα," ΤΟΥ͂Θ ἴο σῖνθ ἃ ζθῆθγαὶ ἀοβίστια  ΐοι . χ]γὶ, 1.---ἰ νν, ΤπῸ8Β. ΟΥ̓ Βοτθ, δἰβουσβοσο ΠΥ 
ἴῸΥ οὐ ουίηρσβ, Οὐ ἴο τηᾶτκ ἐπε ἀϊβι!ηοϊτίου, ἔσο (μ6 τ τ᾽ ᾿ τν 
Ῥνανα -οϑυῖησ, Ὑ]οι [4115 ΘμΕγοΥ το ΦΘΒου δῇ, . (ἢ. χχ. 40, 41), τοΐδυβ ἴο : “" σεβίσα ρς,᾽ 8ὸ ἴμαῖ 

θα υρῦψὺ, τας 18, βαϊναϊὶου-οδοιίηρθ (ρϑϑοθ- ἴμ6 ρῃ}] Ὁ ρτεβαρροβοὰ ἐπ Βανΐπρ' ΓΘΟΟΌΤΒΘ ἴο {6 
Ρ̓ τι ἜΗΙ ἰὼ ὴ ( ἐὶ ἐπ ἡπξο Ἔν οα86 ; ἤϑηοο ΝΊΡΒΑΙ ἴῃ 188. χὶ. 2 
ΟΣ ΒΒ), ἃ (ΘΒ ΌΙΟΤ ΜΕὶὶ Πὐῖεα το ΡΊβΟΘ ΤΏΡΑ (1,εν. χχνΐ. 41, 48: ἢ} “) οἵ κυ Ὀοΐπρ; τοοοι- 
9 ἃ ἰονεὶ νὰ ἴθ6 “8016 οἴενγίηρ " (Ν 3)» 88᾽ ᾿ π δε μάθον πρτεϑίταϊῃοᾶ ΒΥ καὶ 

τὰς Ὀυτγηϊ- οἤδτίηρ ἰ8 180 ὑ8]]64 : [Ὁ}} βαττοηάδγὶ ἤδο ἰάοα οὗ ᾿πδιβοδίζομ 8. Ῥδγοθρελ 0 ]9 1ῃ ἴδ9 
ἰδ τηοῖ ὈΥ {1} στϑοθ, βαϊ σα ὥοῃ ρεοτγΐδοεϊ ἴῃ τεβρεοῖὶ ΜΟΓΣ), οαυϊνδϊομξ ἴο : ἴο Γεοαδῖνο ρτϑοϊουδὶν. 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙΩ͂Τ. 

1 Αμὰ ἢ θα πὶ 801. ὑπ6 ὙὙὯΥὺ οὗ (η6 οὐδοσ ραὺθ οὗ [86 ββδῃούπατυ ὑμδὺ 
2 ἸοΟΚβ ὅο ἴπ6 οαβῦ; δῃὰ ἰῦ γἂϑ βδῃιύ. Απάᾶ Φοβμονϑδῖ βαϊά ἴο τὴ: ΤῊ18 

808}} ὍΘ βῃπῦ, 10 5}4}} ποὺ θ6 Οροηθά, δῃἃ πὸ τηϑῃ 8}}8}} ρὸ ἱπ ὑῃβγουρὶι 10; 
8 Ὀθοδι86 Φοδονδῇ, ὕη9 αοἀ οὗἉὨ Ιβγϑϑὶ, ννϑηῦ ἰῃ ὑβγουρὰ ἰῦ ; (808 10 15 δῆυῖ. Α8 

ἴο ὑμ6 ῥγῖποθ, 110 [6] ῥσίποθ, ἢθ 8118}} δῦ ἴῃ 1, ὕο οαῦ Ὀγθδα [τοοὰ] Ὀθίοτθ 
Φομονδὰ ; ἔτομι ὕμ6 ΨΥ οἵ [89 [το 1.67 ροσοὶ οὐ {Π6 ραῦθ 8}8}} 6 ρῸ ἴῃ, δῃὰ 

4 ἴτοιῃ 108 ὙΔΥ 8Π4}}] ἢ6 ρὸ ουὐὖῦὖὐὨ Απά ἰδ Ὀτουμαῦ τὴϑ (06 ΨΑΥ οὗὨ ὑπδ ποῦ ἢ 
δῖα Ὀοΐοσο ἴ.6 δοιιδθ, δῃά 1 Ἰοοϊκοά, δπά Βομοία, {Π6 σΊΟΣΥ οὗ Φομονδὴ Β]]οὰ 

δ ὕ86 Βουβα οὗ Φεομονδῇ ; δηᾺ 1 [6}} Ὁροὴ τοῦ ἴδοθ.Ό Απα Φοῃονδὴ βαιά ἴο τη6: 
οι. Οὗ τη8ῃ, βοὺῦ (ΠΥ δοϑτύ, ἀπὰ Ὀθμο] ἃ τι Ὁ] π6 Θγ68, δηὰ ἤθαΡ Ὑ]} Ὁ 1η6 
ΘΔΓΒ 4}1 δαῦ 1 ΒΔ απῦο (69 σοποοσῃίηρ 4}1 016 οὐ ἤδηθθβ οὗ (6 πουβε οἵ 
ϑοβόνδῃ, δηὰ 411 108 Ἰανγβ ἷ 18 γΓΒΟΪΘ 14»] ; δηῃὰ μοι βούὐθϑῦ [εἰαὶὲ οι] ἢ γ μϑατὺ 
ἴο {86 Δρρσγοδοὶ οὗὐ [16 ἤοιβθ ἰῃ [Γοοπϑαποίου νι} 8411} {μ6 ουὐροίηρβ οὐὗἁὨἨ τῃ6 

6 βδῃοίΐσασυ. ἀπά μου βαγϑδβῦ ὕο (ἢ σοπῦυτηδοῦ, ὕο {Π6 Ὠοαβο οἵ [βγδοὶ, ΤΉιβ 
βαῖ ἢ (ῃ6 Τοτὰ Φεῃονδῃ : ὕθδβϑα δὖ ᾿ἰαϑὺ ἔγοτῃ 811 γοὺγ δοσηϊπδίϊοηβ, Ὁ ἢουβ89 

Ἴ οὗ ἴδβγδοι, θα γα Ὀσγουρῦ 80η8 οὗἁ ὕδθ οὐ]αῃα, ἀποϊγουτλοϊβοα ἴῃ ἢθαγῦ δηά 
ὉΠΟΙΤΟΌΙΩΟΙΒοα 1η ἤθη, ἴο ὑὈ6 ἴῃ ΜΥ βαποίθδγυ, ὑο ἀδβοογαῖο 10, θνθὴ ΜΥ Βοιιβο; 
ΜΏΘη γ0 ρῆῇδγθα ΜΥ Ὀγοδὰ [μγ τοοα] (του ρ ἢ {Πθγι), ἔδῦ μὰ Ὀ]οοά, ἀπά {μ0 

8 ὈγΟΙΟ ΜΥ οονγοπδηῦ ἴἱπ δά θη ἴο 8411 γΟῸΓΣ δθοιηϊηδίζομβ. Απά [γε] γὸ ἢδνθ 
ποῦ Κορῦ 6 ὁμᾶγρο οὗ ΜΥ ΠΟΙΥ ὑμίηρδ, δπὰ [νυ] γὸ ϑοῦ [ϑπθι, ἐβοε] ἴο Κϑὸρ ΜῪ 

9 ΟἤδΓρθ ἴῸΓ γοὰ ἴῃ ΜΙῪ βδῃοῦ Δ ΓΥ. ΤΣ ΥΝ 810} ὕὉ86 Τοτὰ Φοῃονδῆ: Α βοῃ οὗ 
1Ππ6 ουδ]δηῃά, υποϊτοιπηοϊβοα ῃ Ὠοαγὺ δηά υποϊτουγηοϊβοα ἴῃ 65}, 8}8}} ποῦ σοπλθ 
ἴο ΜΎ βδῃοίυδγΥ ; ἰῃ Γαϑρθοῦ οὗ ΘΥΘΓΥ 80ὴ οὗ {86 ου)]δπά [ἐμαὶ] τς νο κα4] [δῦ 18 

10 ἴῃ 186 τηϊάβὺ οὗ [6 Ομ] άτοῃ οὗ βσαθ]. Νδυ, Ὀαὺ (86 μον 68 0 νγϑηῦ [Ἀ᾽ 
ἴγοῃ Μὲ σψῆθη [δβγϑ6] ὑγϑηῦ δϑσαυ, γὴΟ ψϑιῦ δδίσαυ ἔγοα Νο αἴϊογ {8 6]Ὁ 

11 ἀοίεβίδ]θ 14.018, ἐπΠοῪ ὍΘΑΓ {μοὶ ραῦ; Απάὰ ΠΟΥ δῖὸ βουνδῃίβ ἴὴ ΜΥ β8πὸ- 
ὈΠΔΤΥ͂, 8601} 618 δῦ [Π6 ραῦθβ οὗ ὑῆ6 Ὠοιι8θ6 δηὰ βασνδηΐβ οὗ [806 ἤοιδο; {ΠΟΥ͂ 
884} 514 Υ [86 Ὀυγηῦ οβουϊπρ, δὰ {116 8141 -οοσιρ ἴῸΥ ἢ 6 ρῬθορ]ο, δά ὑπ  Υ 

12 58}} βίδῃά Ὀδϑίογθ ὑπ ἴὼ βεῦν ἴἤθπι. Βϑοβῦβθ {ΠΟῪ υδοα ἴο βότνθ ἵῆθπι 
Ὀοίοσο ὑῃοὶς ἀοίθβίδ]θ 140]8, αῃὰ ὑγοσθ ὕὑο (6 ἢοι8θ οὗὨ βϑγϑδϑὶ ἃ βύι τ] ην- 
ὈΪοοΙς οὗ ψα]]ῦ, Ὁμογοίοτο πᾶν 1 16 ΜΥ Βαηά ονϑὺ ἴῃ θμ),---ϑοιΐθησο οἵ [89 

18 Ττὰ Φόδονδι,---δηὰ ὉΠ6γ Ὀδαγ ὑΠ6ν σα]. Απᾶ (ΠΟΥ 8}}8}} ποὺ ἄγαν Ὠθᾶγ ἴο 
Μο, ὕο τα βου 88 ὑγιθϑῦβ 0 Μϑ, διὰ ἴο ἀγϑν ΠΘΑΓ ΟΥ̓ΘΡ 81} ΜΥ ΒΟΙΥ ὑδίηρο 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΙ͂Κ. 41δ 

ἴο ὕ86 τηοϑῦ ΠΟΙΥ Η͵806, Δα [Ὁαι] (ΠΘΥ ὈΘΑΓ ὑμ6 1 Τ ΡΌΔΟΝ ἀπά ὑμοὶγ δουηϊπᾶ- 
14 ὑ]0η8 ψΈΣΟΝ ΠΘΥ αἰ4. ΑΠΑῚ ᾿ᾶνο ρίνθη ὑπο ἴο Ὀ6 Κδαροὶβ οὗ [86 σβάγρθ 
16 οὗ {Π6 Βου86, [ῸΓ 811 108 Βοῦνίοθ δηὰ ἴῸΓ 4}} ὑμαὺ 18 ὕο Ὀ6 ἀοηθ ἱπ 0. Αμπά [νι] 

[88 ῥγτιοϑὲβ [ἢ [166] Πιϑυ 068, {Π|6 βοὴ8 οὗ Ζδάοῖς, ψῇο Κορὺ ὅΠ6 οἴαῦρο οὗ ΜΥ 
βδῃού ΣῪ ἤθη {Π 6 ΟΠ Το οὗὨ ἴβγϑϑὶ υγϑηῦ δϑίγαυ ἔγοτῃη Νίο, [Π6 Υ 8}.8}} ὀοσὴθ 
ὭΘΆΓΡ ἰο Μο ἴο το βίοσ πηΐο Μο, δῃὰά βἰδῃὰ Ὀεοίοσο Νίο ἴο οὔθ υπῦο Μα ἔδὺ 

16 δηὰ Ὀ]οοα,---δοηΐύθηοθ οὗ {86 1,ογὰ Φομονδῃ, ΤΉΘΥ 588}4}1} δοῖηθ ἴο ΜΥ βδῃο- 
ὑΔΥΥ, Δα ΠΟΥ͂ 618}} ΟΥΑῸ ΠΟᾺΡ ἰο ΜΥ [8016 ο΄ τιϊηϊδίοσ απο Μο, δῃὰ ἰο 

17 Κοορ ΜΥ οἴδῦρθ Απάὰ [Ὁ οοηθβ ἴο 888, ὙΏ6Ὲ ὉΠΟῪ ρὸ ἴο ὕΠ6 ραίαβ οὗἨ {86 
1ΠΠῸΓ οουγύ, ΠΟΥ 8}8}} ραῦ οὐ ᾿ΐπϑῃ μαγιηθηίβ, ἀπ γγὸ0] 5}}41}} ποῦ οοτὴθ ΠΡΟῚ 
186 πὶ ψ ὮΘῺ {ΠΟῪ ΤΑΙ ΠΙΒΌΘΓ ἰῃ ὑ86 σαΐαδδ οὗ ὕῃ6 ἱπποὸνῦ δουσὺ δηὰ δὖ ἴῃ6 ἤοιδθ. 

18 1ηθῃ ἰμΓΌΔἢ8 88}8}} Ὀ6 ἀροη ὑποὶγ ποδάβ, δὰ Ἰἰηθη Ὀγθθοῆοβ ΡΟ ὑπ εὶγν 1018 ; 
19 ὑπ 60 5}18}} ποὺ σίγα ὑμπθιηβαῖνοθ ἢ βυγεαύ. Απηά ου ὑδμοὶν ροίηρ ουὖῦ ὕο 086 ΟἸ6Γ 

οουγί, ἰο ὑῃ6 οὐδεν οουτύ ὕἴο 86 Ῥθορῖίθ, ΠΥ 8}4}} ρυΐὺ ΟἹ 0Π|61} ραγτηθηΐβ ἢ 
ὙΓΒΙΟΩ ΠΟῪ ταἱΠἰδύθυ [πηπιρρετεὰ}, 8 Πα ΔῪ ὑμθῖη ΔΌΔΥ [ἄονη] ἰὰ ὑἢθ 66}}8 οὗ Πο]]- 
ΠΘΒ8, 8 Ρυῦ ΟἹ ΟΠΟΙ ζαγποπίβ ; δΔηα (ΠΟΥ 88}4}} Ὡοῦ βαῃου 0.6 ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ 

20 [π|ἅ}] ὑποὶγ ματιηθηΐβ, Απὰ {6} Βοδα ὑπῸΥ 88.841} ποῦ βδνθ, ὨῸΣ 88} 0 {Ποῦ 
21 ἰοοῖκβ ὕο στοῦ ἰοηρ ; ΡΟ] ηρ ΠΠΘΥ 888}} ΡῸ}} ὑμϑὶῦ ἤθδάβ. Απᾶὰ πὸ ρῥσχϊϑϑὺῦ 8}8}} 
22 ἀτηκ σἱὴθ ΠΏ ὕΠΘΥ 20 ὧο ὑ80 ἱῃπὸΣ οοιγῦ. Απάὰ ἃ ΜιάοΟΥ δηὰ 8 αϊνοτοοά 

ἩΟΤΊΔῊ 8}}8}} ὑΠ6 Ὺ ποῦ ἴδκθ ὕο ὑμϑιωβο τ 8 [ῸΣ ΨΊν68; Ὀυῦ τηδάθη8 οὗ [Π6 βορὰ 
Οὗ [86 οῦβθ οὗ [βγϑ0], δῃὰ 186 σἹάουγ 0 νγγὰβ σἱάονν οὗ ἃ ὑσϑδῦ ὉΠΟΥ͂ ΤΉΔῪ 86. 

23 Αμπὰ {ΠΥ 518} ὕἤβδοϑ. ΜῪΎ Ῥθορὶθ; σῇηδῦ [{λο Δισοταεῶοο 3] Ὀούθθῃ ὑΠ6 ΠΟΪΥ δῃὰ 
ὕΠ6 σοσηλοι, δηὰ Ὀθίνθθη [16 Ὁποΐθδῃ δηᾶ {86 οἴθδη, 6 Υ 8118} τβακθ ὑμϑια 

24 Κηον. Απα ουϑὺ [πιαίξοτο οἱ] βύσιδ 8}}8}} ὕΠ6 Ὺ βίδβᾶ ἴο Ἰυάρο ἴπ ΜΥ υαρτηρηίΐβ, 
δηά πάρα ἴῃθαι [ο] ; δᾶ ΜΥ Ἰδτγβ δηᾶὰ Μὶπθ ογαϊμδῃοοθ οἡ 4]} ΜΥ δύνα ὶβ 

25 5}}]}} {6 0 Κϑδρ ; δῃὰ ΜΥ β'θθδίβ 8}41}} ὉΠΟΥ͂ Β8] ]ο. Αμπά ἴο 8 ἀθβδα ὈΟΑΥ͂ 
οὗ ἃ Τηὴ8} Β}.4}} 6 ποῦ ρὸ ο Ὀ6 ἀ68]6α ; Ὀυύὺ ἔογ ΤΑ ΒΟΥ, δα ἴοσ τῃοῦδοῦ, δμάὰ 
ἴῸΣ βοῃ, δῃὰ [ὉΓ ἀδυρῃῦοσ, [01 ὈΓΟΙΠΟΓΙ, δηὰ [ῸΣ βἰβίοσ γῆο δα πὸ Ἀιυβ᾽δηα, 

26 ΦΠΘΥ͂ ΏΔῪ ἀ68]6 ὑπϑιηβοῖνοθ. Απά δέ ἢ18 οἰθδηβίηρ (ΒΟΥ 8}}8}} οοιηῦ ὕο ᾿ἴτὰ 
21 βονθὴ ἀδγβ. Απᾶ οἡ ὕπο ἀδὺ οὗ 8 σογηΐης ὑο 0.6 Βδῃοί ΔΎ ὕο ἢ ἸΠΠΘΡ 

οουχσύ, ὕο ΤΩ ἰδίου ἴῃ ὑ}6 βδῃούυδιΥ, 6 884]] ΟΥ̓͂Σ Ὦ18 81η- θυ ηρ,,---ϑοηΐθηοθ οὗ 
28 (πο [οτάὰ 96 μονα. Απὰ 10 18 ὕο {ποιὰ ῸΓ δὴ ἱῃΠοΥ ἴδ 06 [πϑανε}}], 1 δ: ὑΠ 6 Γ 

ἸΠΠοΥἴΔΠ06 ; Δηἃ ἃ Ῥοββϑββίοῃ 8}18}} γὸ ποὺ ργίνθ ὑμϑιλ ἰῃ βγϑϑὶ, 1 δὴ ὑποὶν 
29 ροββοβϑίοῃ. Τὸ τηθδί-οὔθυίηρ, δηὰ {86 51}-Οὔθυίηρ, δὰ 0 ρυ]]ν Οσίην, 
890 ὑπ 6 0 8})4}} οδὺ 10, δῃὰ δνϑῖγ ἀθνοίοα ὑῖηρ᾽ 1 Ι5Γ86] 81}8}} Ὀ6 ὑῃοῖτα. Απηά [89 

ἤγϑί οὗ 411 086 ἢτβι!ηρβ οἵ ὀνοσυυ μην, δὰ ου συ ΟὈ]ὐΐοι οὗ 8], ουὖ οὗἉ 41} 
γοῦ ΟὈΪ Δ ΟΠ 5, 5141} θ6 ὕο 06 ῥχίϑδίβ, δῃὰ {Π6 ἢγβί οὗ γοΟῸΓ πὰρ. τρήα 888} 

81 γα ρῖνο ἴο [86 ρῥγιοβῦ, ἰο Ὀτίηρ ἀονῃ ἃ ὈΪοαδϑίηρσ ΠΡΟ ὉΠ γ ὨοιΒ6. θοῦ 18 
ΟΔΥΓΊΟΙ, ΟΥ ἴογῃ, μοί ο. οὗ ἔν] ΟΣ οὗ Ὀοδϑῦ, ὑμ6 ῥγίθδίβ 8118}} ῃοὺ δῦ. 

Ῥαγ. 3. Βερί.: ... ὅὁσι ανριος. .. εἰσελιυσιτα . .. κ΄ ἧσται πεκλισμένη. ὙῸΪΩ.: . .. ογίίσωᾳ οἷαυμεα (8.) ργέποίρί. 
ἔρεε. .. μεν οἵαηι ρογία συοεἰΐδε έ ἐπσνοαξείμν" εἰ ρον οἷαι ᾿(7).|-- 

νον. 8. Διοτι ὁ ἡγωμένος οὗτος... πῶται τ. δον αἷλαμ»-- 

Μετ. 4.ὄ Κ. ἐἰσνγαγεν μα... αλνρης δοξης ὁ οἷἶκος--- (ΑΠΟΙΒΟΥ τοδάϊηβ: ΓΦ} ὑρδ 
Μεγ. δ... .. ταῖξον εἷς τ. παρϑιαν... πατα σαντα. .. ἦν παισὶν τοῖς ἅγιοι. ΌΪΚ.:. .. ὧδ ὑπέφεγ εἶξε οεγεπιοηίά 

. ἔπι νίζ ἐῊΡΗ μὲν ὁπηδέι 641{ι2--- 

ον. 7... σαριβαίνετε τ. διαθηρνην μου ἷν “ασα!ς--- (Αποῖδοῦ γεδάϊηᾳ : 05 ΤΙ οἡά ὉΠ Π2Π0 
εν. 8... α«. διιταξατι του φυλασσων φυλακας--- ὙῸ]α. : εἰ ΟΝ ἐφ᾽ αι Ῥγαοερία . .. εἰ ροεμέείἰε οσυείοοθα οὺ- 

δενφαϊδοπωνι πιοαεπ, ἔπ... τφδένηιεί ἱρεώ. : 
ψόοτγ. 10. ἀλλ᾽ ἡ ο,-- ΨΌ.: να φ«ἐ. .. φμῖ ἴοησε ΓδοθθΟ, ΜΗ ζ-- ὦ 
ον. 11. νυϊα.:. .. »αέξωξ οἱ ξαπέΐον ει ρογίανγ πη - 

Ψοτν. 12... 5Ὧὦ ἐγένεφο τῶ Οἱλμν--- 

Ψεσ. 18... οὐδι του προσαγῶώγειν φρος τα ἅγια υἱῶν ᾽σρ' οὖδε σρος τ. ἅγια τ. ἀγιων μου... τ΄ ἀτιμίαν αὐτων ἷν τὴ 

σλανησω ἡ ἰπσλανηδυσαν. ΝοΪϊΚ.: . .. ἢ κια ἑαπεία ἑαποίογεαι (ΑπἸΟΙ͂ΠΟΓ τοδάϊπς: 2ὼ δ.) 

Ννοτ. 14. Ἐ. ταξουσιν αὐτους. .. ὅσα ἀν κοιησωσιν. (ΑὨΟΙΠΕΣ τοδάϊπα: 2.) 

νες. 1δ.... φου προσζέρων μιεθι θυσίαν, στεῖι ρ--- 
νέες. 17. δομι.:. .. ἀσὸ τὴς συλης. .. Ἀ. ἰσω. 
εν. 18. βια. 

ψετ. 19. ΤΟ πογάδβ γεροδιϑᾶ δγθ τδηξ πᾷ [π σοτ6 18] τηαπυϑουΡῖ8, δπά ἴπ ἴΠ6 861:ξ.. 8.Γ., 1... Ατδῦ., δηὰ 684] 66. 

σον. ΝΡ ννν καὶ τας πόμαῖς αὑτῶν οὐ μὴ Ψιλωσουσιν, καιλυπτοντος παλνψωσιν τας κέφαλαᾳ αὗταν. ὙῸΪς.: . .. ΒΟΘῺΘ 
Φαιενι πωήγίεπί, οεεἶ ἰοη ἀεπίδε αἰἰομάεηἑ εαρίία δια. 



416 ἘΖΈΌΚΤΕΙ, 

γεν. 28... κα. ἄνα μέσον καθαρὸν κ. ἄνα μέσον ἀκαθαρτου-- ᾿ 
Ψετ. 34. Κὶ ἐπὶ πρισὶν αἰμοιτος. .. τα δικαιωμάτος μου δικοιωφοὺυσιν, Ἡ. τα Ἀρικτα μου Κρινευσιν, Ἀ. ταὶ νορωμα.-- 

Ψυϊκ.: . .. εοηένουσεγδία, δἰαδωπέ ἴπ ἡμαϊοϊία πιείδ εἰ ἡεοαδωπέ;-- (ΑὐοῖθοΣ τοράϊπα: ἢ .) 
ΨψοΣ. 28. Κὶ. ἐξὶ ψυχην ἀνθρωπου οὐκ εἰσελενσονται--- ΥῸΪ, : . .. αα τἩηιορέμωπι δοπιέποηι . .. μα αἰξον δα φύγω ΘΝ 

λαδωενι.,-- ᾿ 

Ψοῖ. 26. Αποῖδον τοδάϊηχ: ΒΌ". 
ΨοΙ. 31... ὅ. ὠσπσορίνωνται εἰς τ. αὐλην.. 
Ψοτ. 38. «. ἰσται αὐτοῖς... Ἔγω... 
νον. 39. Κ. τας θυσιας-- 

νος, 80. Κ. ἀσαρχαι παντῶν Ἀ. ταὶ πρωτότοκα παντῶν Ἀ. ταὶ ἀφαιρίματα παντὶ ὑμῶν ἐπ σαντων τ ἀταρχων.. 

. φροσοισουσὶν ἱλωσμον-- ΜΝυὶϊρ.: . .. τυ πιέπέείνεί τεἰλὲ-- 
κ4--- Ὑ]ᾳ.: ΔῸΝ εγίί αἀϑέφηι εἰ}. 

«ΚΝ. ΄α 

πρωτογεννήματα ὑμαν--- Ὑ]ρΡ.: ΕἸ »νέμιϊέένα οπιπέωτα γἐπιορεκέογωσι εἰ οπιπία ἰδαιπιεπία ἐς οππέδως σα ηἤεσυλίαν 
... φέργέμεϊ (να οἰδογΌ, φεεί ΟΠ. . . μέ γεροποί-- 

γον. 81... .. θνησιμομον “. θηριαιλωτον--- ᾿ 

ἘΧΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΆΒ. 

γεῖα. 1-8. Τε Ῥγίησε ἐπ ἐδλε αδέ Οαίε. 

[Α5 ἔδο ῥτγεοοάϊηρ σμαρίεσ μδὰ αϊ8ο]οϑοὰ [9 
Ῥύγροβο οὗ οἀ ἴο ΓΘ- ΟΟΟΌΡΥ, διὰ ὑμδῦ [Ὁ ἜΥ̓ῸΣ, 
1198 πϑὺν ὍΘ ρ͵6, δηὰ μδὰ ἀθβουϊ θα Ὅ86 Ὠθοθδ- 
ΒΆΓΥ ΤΩΘΒῺΒ δπα χΣίε8. οὗ σοῃβοοσδίξοῃ ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο 
18 Ὀοΐπρ 8 βοῦγοθ οὗ Ὀ]θββίηρ ἴο Η 18 ὈΘΟρ]6, 80 
7826 γγοβοηῦ σμαρίοῦ ἴα γϑ ἀον ΓΕρΌ] δ ΐοη8 ΤῸΣ 
Ῥιδυθηςηρ ΘΗΥ͂ ΠΟῚ ἀθθθογαίοη ὁ Βοῦθδ, 
ΒυΟἢ 88 τηΐρῃξ δρϑίῃ οοιηροὶ Οοα ἴο να γα 
Ηἱΐβ σταοϊουβ ῥγεϑθῆοθθ. ΤΏΘδβθ τερα]δυϊοἢΒ ΓΘΪῸΣ 
ΒΘΟΘΒΘΙΨΟΙΥ ἰο ἴπ6 ῥτίποθ δηὰ [ἢθ ῥγίοβίῃοοᾶ--- 
Ὧ:6 ἔνο 61458659 ἐῃγοῦση ὙΠ οῖὰ αἰ ΓΟΟΌΪΥ [16 ΤΌΤΤΩΘΣ 

Ἰ]ἰίοπϑ μαὰ Ὀθθη τπἰγοιυορα πο {μ6 Ποῦδο οὗ 
.- ΑΙ ΙΆΒΑΙΕΝ.---᾽ὟὟ. Ε.} 

ΤΊ}6 ῥγορῃεῖ οὐθεγνϑὰ ἰῃ [86 Ῥγίββδίβ᾽ οουσέ (0Ὰ. 
ΧΙ. δ) 4}} 1μαὺ τοϊαΐοϑ ἴο [6 δἱΐδῦ οὗ Ῥυγηῖ- 
οἴϊετίπα. Ηθ 15 ΤΠ όποο Ὀγουρηῦ θδοΚ, 85 νγὲ 888]} 
ἢδνα ἴο ΒΈΡΠΟΘΘ, ἔπγοι σῇ 086 ἱΠΠΘΣ ΠΟΥ οὗ Βοῦ ἢ 
δαῖθ 16 ΨΑΔΥ͂ ἴὸ 7:0 ΟὐΕΡ θαβῦ ψχαΐίθ [1 18 ποῖ 
ΜΪΌΠουΣ δἰσηϊδοιηοθ ὑμαΐ ἰδς δαδϑὺ ραΐο οὗ [86 
ΟὔΓΟΙ οουτῦ (σοΙηΡ. οἷ. ΧἸ ΣΙ. 12) 18 ἀδϑίσπαιοα 48 
“ἐραὶα οὗἨ {16 βαποίθδιγ, 86 οὐδοῦ ὁπ τ οῆ," 
εἴς. Ιοοκίησ ἰηΐο 10 ἤτοιῃ {88 ὁοαχί (μοῦ 88 
Ηϊἰισίς ἀπὰ Ἠδηρϑίο Ὀοτα : ποτα Ὀσίογθ {Π6 οπΐοῦ 
ϑαϑί ρμαῖθ, 88 οἷν. χἸδιὶ. 1), ἘΖΘΚΙΘΙ ρογοοϊνοα {μαῖ 
ἐς νψὰ8 βαῦ (οοχαρ. οἷ. χ]. 11); δηὰ {18 τητιβὺ 
ἐδ6 τλογο αϑιοηΐβῃ Ὠΐπὶ, 88 Π|18 δῃΐσβησο ἴο [ἢ 0 
ΒΑΠΟΙΌΠΔΤΥ δὰ Ὀόοη ἀοβοτὶ θα ἴο ἷτῃ ἴῃ ΟἈ. χ]. 
88 ἰοιτηΐης (80 τοῖο ἴοσ 41} [86 οἵἱβὸσ μαῦθβ 
οἵ [886 ἰδηρὶθ. ὙὍΤμδ ἕδοί, ἴθ, οὗἨ ἰΐ8 Ῥεΐῃρ 
οἰοϑδοά ἀοιηαπάβ δὴ δχρἰδημαίίοη, ΜΘ α͵80 
ΦοΒονδὴ (σοι. οα Οἢ. χ δὶ. 6, 7) ψῖνεβ εἴτῃ ἴῃ 
οι. 3. ϑ΄ἴῖη)ηοο ἴῃ 1016 νἰδίοῃ μοὶϊῃπίβ [9 {}ι6 
ζαΐαχο, ᾿ς ἰ8 8ι14 ἢγβι οὗἁὨ 411 ἴῃ ΤοίΌσοποο ὑδαγοίο: 
Τμΐδ καΐθ 88}} Ὀ6 βῃυϊ (5). Ἡρφμοῦ ἴδια 

ΟἹοβὶηρ, 83}181}1 σοπεΐμπθ ἴῸΣ 4}} Γαΐ Υ, 88 18 ἴῃ 
ἜΧΡΙΘΒΒΙΥ σΟμβττηθα ὈΥ 1Π6 βίαἰετηθηῦ : 1 ἘΜΑΙ] 
οί Ὀ6 ορθῃθὰ, δηὰ δβδίγοηρίμοποα ὈΥ [818 ΟὔΠοΥ 
ἀοοϊαγαϊϊοη : Απᾶ 0 τιδ (ἩΠΟΘΥΟΣ Ἦδ ΤΠΔΥ͂ Ὀ6) 
8..6}} 5ο ἱπ Πσχουρ ἰΐ,---ἰ ΟἾΠΟΙ πόγὰ8, ὈΥ͂ [.6 
ΘΧΟ] 80 η ΟὗὁὨ ΘΥΘΙΥ͂ ὁη6. ΘΙ ἰδ ἰ8 ὑΠουθα Γ᾽ 
εαϊὰ: Βεοδῦθο θυ, εἴο., ἴπ6 "3 οχρίδίῃβ 

ΘΟΥΔΙ ΠΥ [6 ἱτητηραϊαϊθ μγοϑοηῖ (Π)7}))» τὰς 

Ῥγοβοιῦ οἱοβίηρ οἵ {π6 ραῖο, ὙΠΟ ἢ, 88 ΜῸ 866 
Ἰῃὴ ΨΘΓ. 1, 18 ἴθ ἤγβί ἰδίηρ ἰτραϊὰ οὔ; Ὀὰπΐ ψῈ 
814} αν [ὁ ἀγα ἀροὴ ἰὺ ἔογ π6 Θχρ]δηᾶ- 
ἴἴοη ἴου ὑπ {αΐατο 1ἰἰκονν δα, ἴοῦ ἰη18β ζαϊαγα 
888 ἴδθπ 8ῃπποιιποθὰ 88 86 σοητπυδποθ οὗ ἴθ6 
ΟΙοδίηρ ἱπ {Π6 ρσθϑοηΐ. Τἢ6 ὙΑΥ Ὑ 1 6ἢ [116 ρΊΟΥΥ 
οὗ Φοβονδῆ μεπΐ (οἰ. ΧΙ, 4) 18 [8 ἃ πηϊατ6 
ὝΑΥ͂, δηα ν«1}} γο δὶ βι ἢ, ΠῸ Τῆδῃ 8881] πἰοὶ "1 
Βιοποείΐουτη ; δηὰ {μϊ8, βοὴ γ͵ὸ ἸΟΟΚ Ὁροη [86 

ΠΠΒΙτηοπΐ ἴῃ ΟΠ σἰβὲ οὗ 411 (δαὶ μβαὰ Ὀθϑὴ τυίτίθη 
δἰοχοϊί πιο, γοδὰβ 1Κ6 ἃ ΜΙ οββίδηϊς Ῥγορἢ  οΥ, ψ 1ἢ- 
ουὖῦ 118 ὈΘΙΤΡ' ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ͂ [οΓ ΠΒ ὕο ΒΌΡοβε ψ1Ὴ 86 
Ομυγοὶ ἘαΐποῖΒ 8 ἀἰτεοῖ τεΐδγσοῃηοθ ἴο [86 νἱγρίπι 
οὗ Μαῖγ (ὲ ρογία Ολτίδἐξ ρετυία, νφίενία, ρίεπα 
σταξία, {τ ΤῈ εἱ ρεγηιαπεί οἰαυϑα οἱ Γμὶ 

ϑαουζα). [188 ἈΔΌΡΙπ5 μανὸ ᾿πἰοσρσγοϊθαὰ π6 
οἰοδίῃρ οἵ 180 ρεῖο ἴο 118 εἴεοῖ : τδὲ (8ὸ 
ΒΒΘΟΒΣΏΠΔῊ 8}}8}} Ὧο ἸΟΠΡῸΓ ὈΘ Δῷ]6 ἴο σφοϊης οὔϊ, 
ΔῈ ἰάδα προ Πρ  οοὐ 68 ἰγαμπδίοστηοδα ἰπἴο [86 
δνογ- ἀυτίηρ ἀπο! Ππρ οὗ [Π6 σίοσγ οἵ ἀοά ἴῃ τδ6 
ΟἸ τ βεδη ΟἸΌΤΟΒ ; π 1110 Ηδαηρδῦ. Ἔχργεϑθοβ ἰΐ 
1Ππ8 : {πδΐ ἴῃ ρΊΟΙΥ οὗ [Π6 ἱπηρεηάίηρ τενϑἰδέϊοη 
οὗ 6 Τοτὰ ““διη οά! 68" 1 ἴῃ {πε ἀοὁοΣ 8 τὸ- 
τηδληΐηρ βδυΐ.]--- ] θη, αὔξον {18 αὐλῦθ ἀπ νοσβδὶ 
ΘΧΡΙΔμΔΙΟΩ ἰμ τοβρθοῖ ἴο ζαΐαγο δῃὰ ργεϑεσιΐ οἵ 
ἴδ βμαΐ ϑαβϑί ραῖβ, 6 ῦ. 8, ὉΥ 8 ὙΟΣΥ͂ ΘΟΙΩΙΏΘΣΟ- 

ἴὴρ σι [δ6 Δρβο]αΐθ οοπβίσιοιοῃ ἐδ 3.1 Τλξ, 

ἀϊγεσίβ αἰϊοηϊοη ἰὸ ἰδ μχγίποο, διὰ, εαϊάεβ, 
δἶνεβ 88 ΤΌΔΘΟῺ [Ὁ ὙΔδὺ ἰ8 ἴο Ὀ6 841 οἵ Ὠΐτη ἴῃ 
ΤΟΐΘΣΘΏΟΘ ὅο [86 οαδί ραΐθ, 53 δ, ἐμαὶ ἰβ ὃ4 

ΤΩΌΘΝ 88 ἴο ΒΑΥ : σιῶσ Ῥτίῃοθ ἰδ ὈοΙοηρδ ἔο Ὠΐτη : 
Ἴμθὰ δι δχοορίζοῃ ἔτοτα ἐμ6 στὶο πὲ ἰαϊά ἀνα, 
{πα0 ἴδ, δὴ Θχοθρί 08] δηζοσηρ οἵ {86 Ῥγίηοο 
ΤΠΣΟΌρΡὮ {18 σαΐε αἵ Ἀράποα ὈΣΏ68 δηὰ ἴον σογίδιη 
ΘΟ ἱηροποΐεβ, 8 ποῦ ὅο 06 Β:ῃροθθα, ΘβῃθοΣἢ] 88 
Ὑδὲ ἴδ Δ ποππορα ἐόχεκιπν ἀπὰ ἷ8Β ποῖ : 3 δέ", 

Ῥαΐ ΒΙΠΩΡΙΥ : 3, ἐμαὶ μ6 88}} δἱὲ ἴὰ Ἐὴ15 

ξαία, ΠΒΙΩΘΙΥ ΠΡ ΣΟΙ 16 οχργοαβίοι : ἐὸ οδὲ 
Γοδὰ Ὀεΐίοστε αοά, ἔχ. χυὶ!. 12; [ΚῸ χῆϊῖ. 26), 

[0 ΘΗΪΟΥ͂ μὸ βδουῆοῖθ] Ῥαπαμθῖβ, ΟὐὨ τμῖβ ρ]δςθ 
οὗ {16 Ῥχγίῶσε ἴῃ {110 δαϑὲ μαΐε, ἤδη ΘΧΟΪΩΙΠ}8: 
“Ἡὸοΐ ρἰοτίοιβ τυδὲ [06 εἰὐοτῖηρ οτὰ 6, δα 
180 Ῥτίμοα Ἵδῃηοῦ Ὀ6 ΤἸΏΟΓΘ ἰσην Ὠοπουγχοα ἐπ δῃ 
ΌΥ 8 ΡῥΪδοθ ἰῇ [Π6 μαΐδα ὈΥ͂ Μοῦ Ηδ δπϊεγοὰ ! 

ΟΥ̓́, δῖπσθ δοοοσάϊηρ ἴο γοτβ, 1, 2 [ἢ δῃτγβηοθ 
ΤΒτοΌΡἪ [86 δαϑὺ μαΐθ νν88 οἱοβθὰ ἴὸ Βΐω, Ἐμ8 κᾺΥ 
ὈΥ ΜΒ1ΟὮ 106 ῬΓηδ6 ἀγτΊνεα αἴ ἢ18 Ρ]6ο6 οὗ ΒΟΠΟῺΣ 
111 ὨΘΟΟΒΒΑΣΪΥ Πᾶγο ἰὸ Ὀ6 ρίνθη, 848 ἷβ δοροιάᾶ- 
ἱΠΟῚῪ ἄομθ; δπὰ {18 δοοουῃΐξ 18 Ὡρὶ ἴο Ὀ6 ἐῃἴου- 
Ρτγοῖρα, ὙΠῸ Κα], οὗ ὑπὸ ουϊδιὰς βίδὶσ ονοσ 186 
ἘΠσοβῃοἹὰ αὖ ἴπο συδτάτοοιῃ, δὰ οηνασὰ ἴὸ 186 
δαϊο- Ροσοὶ δ ἴπὺ 16 οπα οἵ 186 σαϊε-ϑἰ Γαοξηχο. 

ον βυθὴ ἃ ΨΑΥ ΒΌΓΤΟΙΥ ᾿ὨΡ γιὲ ἩΥΠῸ νουἹὰ Ὀδ 8 

Βίτβ ρα τηοᾶς οἵ δχργοββίοῃ ἢ ΟἹ ἴπ6 σΟΠΈΎΑΤΥ, 
[18 τηοὰδ οἵ ἜΧΡΓΕΒΒΊΟΙ) 18 ααἰΐα οοποοῖγα 6 ἘΠ Θα 
Ὅ6 σΟΏΒΙἀΟΥ ἴΠ6 ΨΥ οὗ ἴδε Ῥγορμεῖ (γῈσ. 1), τῆο 
δὰ Ὀδοη Ὀγοιριΐ ἔγοπι 16 πο ΟΥ δου τη ἴο ἔλθ 
εαϑῖ ραΐθ, ἀπὰ ἤπα5 ἈΣΠ)86]7 ἴθοτα οἢ ἴῃ6 βἰάς οἵ 
ἴη6. οοιχὶ ποδί οὗ [86 σαΐδ, διὰ ἤθηοα δς τὴ 
Ρογοὶι τὶριὲ Ὀοΐογο Ἀἶτὰ, 8ὸ [παῖ 6 Ὑ1}} 1886 τπογα 
ταδά ἢν ἀοῆπο ἔσοσῃ 1ξ [0 ψΔῪ οὗ [6 ὑτγίῃοο 'ἱπιθ 



ΟΗΑΡ, ΣΧΙΤΥ͂. 4, ὅ. 

ἘΠ6 καῖε (ἔγοσῃ ἐΐϊδ ΔῪ ἢ 8}14}} 4]80 5Ὁ ουΐ), ἃ5 
πὸ εὐογίς ἔχοι [80 τψΥ οὗ [10 Ῥοσοὶ οἵ [δ9 
ξοῖῦδ [Ογη}8 861 {-ἀν 6 Υ [6 οοηΐγαθῦ ἴο Δη δηΐογ- 
ἑὴν ἴγοπι {πε ΨΕΥ͂ οὗ ἴῃ0 μαῖα πἱϊδοῦῖ. Οὐηδβο- 
ΠὈΘΠΏΥ, ἴδ Ὀγίησθ Ὧ8Δ8 (415 ΗἸ σὶρ τα Ὁ] ἀμ οΓ- 
δἴδῃ 8) ἴο εοιὴθ ὑἐβγουσῃ ὑπ6 οαἵεν που οὐ δου τὶ 
καῖε ἰμΐο ἴπ6 οαΐογ ὀουσί, διιὰ ὕο ὀγοδθ {6 βΒδι1η6, 
1} οτγιΐορ ἴο αὐγῖίνα δὲ ἴῃ ρίδσο θτο ἢθ νψ}}}]} εἰΐ, 
οἴο. ΥΒεῦμΣ ἴλ6 μχαῖδ- ρογοῖ νοι ἴπ18 ἰΔΥ οἢ 
ε]1}5 51. 6 (ἸΤοναγὰ {π6 σουτῦ) οἵ [Π6 ραΐο- Ὀαιτίον 18 
τηοδῃΐ ἴο ὃ6 βίνοι 88 ὅπὸ 0] ἴον ἴ6 Ῥαπαυοῖβ 
οὗ [λ6 ῥυΐίποθ τπΑΥ Ὀ6 αποϑιοποα ; Ηφθηρβίοηθετα 
Τοοομμοηάδ, 88 ὁ“ γ᾽ δἀδριθὰ ἴον {8 61, 
“180 ᾿πηὸξ {πΠγεβδοϊὰ ἀρ αναι μὐαν Δα)]δοοπίὶ ἴο 
τὸ μοῦ, ἡ Δοοοχαϊηρ ἴο 8}} {χ18, {86 ἀχοθρίϊουῃ 
οὗ ἴδε γυύη08 ὈΟ 268 ΠΘΓῸ]Υ, ἰὴ 118 ΟΣ ΜΑΥ͂, 
τ.α. ΠΟΙ π688 οἵ [0 βαῃοΐαδσν, ὑπὸ βοϊθιηηἰΥ οὗ 
ἀγανίηρ Ἰθὰγ [0 Φοπονδμ δὰ ἀρροδγίηρ Ὀεΐοιθ 
Ηΐμπι. [ἴὺ ψ|}} πὸ ἸΟΏρΡΟΓ Ὧθ 848 1ῃ ἴῃ ΓΙΌΓΙΔΟΥ 
ἴοχρ]α, ἐμδῦ ΔΩΥ ὁπ6 (ὴ.}8) Ὑ11}1 τράσοι β γαίας 

ἴο 16 βδῃς ἀμθὰν ἢ [Π6 εαϑῦ ραΐϑ; Ὀαΐ [6 
δαϊηἰβ οὗ ἀοἀ, ΠὶΒβ Ρ6ο}}6 βαποϊϊ οι ἴον ὄνϑρ, ν]}} 
Κηον μον ἴο ΠΟΠΟῺΡ [ἢ ΠΟ] 685 οἵ Ηϊτὰη 80 
δα πο (Π6η’ι. (4 [π 006 σα56 οὗἩἨὨ {πὸ {δ ΥΏ Δ 619 
διὰ δἰ8 οουγῖ ὑπο γὸ τνᾶ5. ΟὨΪΥ͂ Οη6 ΘηΐΓΆΠΟΘ, ἔγοπὶ 
ἀδα οδδῖ, {πτοῦρὶι Ἡ ΙΟῊ 41} μδὰ ἴο ρυ,᾽ ΚΡ.) 
Βαϊ ἴτ ἰβ εἰχηϊἤσδηῖ [Π6ὺ {π6 οἷν!] ποαὰ οἵ {}16 
ΡὈΘΌΡΪῈ (ὁπ. οἱ οἷ. χΙἱ, 22), [16 ῥγίῃμοθο, 8118 
Βηὰ εδἴβ ἰπ [6 οαβϑῖ δι18 οἸοθεὰ [Ὁ ΘΥ̓ΟΥΥ 006, Οἢ 
{Π6 ναῦν οὶ [86 ΚΊΟΥΥ οὗ Φεῃονδὴ ψϑιΐ το Η]] 
116 ΒΟῸΘ0 (ν6Γ. 4), διὰ ὑμοῦα θη ουϑ ἴἢ6 ἔγαϊδ οὗ 
ταὶ π ἢ ἢδ5 Ὀδοα ῥγον]αθά. ἔοι [6 βἰρηὶ- 
βολποο οὗ ἴπ:|6 Ὀαπαπθὶβ ἢδ8 τοραγὰ ἴο δ 6 δοπὶ- 
᾿ηυΐοη δηὰ ἔγΘΏΪΥ γτα]αίίοι 11 16 ἢ [ἢ6 ρατίΐ- 
εἰραηΐθ βίδαπὰ ἴο οπθ δῃοῖδοι, πὰ ἰὴ {86 
ολλακονῇ οἵ (6 ἔραϑὶ, γῆο ἴῃ ἰδ ἰαϑί γεβογὶ ἰβ 
ΘΒονδῆ---δἱ Ἰοαϑδὲ Ηδ ραγίϊοϊ ραΐθβ ᾿μογοΐηῃ ἴῃ ἐῃ6 

δύι86 οἵ ον. 111. 20; δὲ 88 4180 16 ρ᾽δάῃϑθϑβ 
Ὁ ἸοΥ Ὀοίοτθ ἴπε 1, ογὰ, δπὰὶ ὀνθη [ἢ 7ο0γ8 οὗ [ἢ6 
Κἰπριίίοπι οὗ μεάνθῃ, ΔΡΡΘΑΓ ἀπος 6 ἤριγο οἵ ἃ 
ἴφραδι (6. χχίϊὶ. ὅ, χχχνὶ. 9 [8]; Μαιξ. νἱῖϊ. 11 ; 
[καΐκ χὶν. 1ὅ., ον. χίχ. 9). δία μαγὸ ἰῃ {18 
πιο σεπυΐῃθ ρΌΒΡΕΙ δϑισα, ν᾽ Δ Ϊο ἢ ἜΧοθ6]8 ἔῃ φΊΟΥΥ 
[ἴη6 ἴαος οὗὨ ἴϊ6 ΔΨ. 850. σησοὴ (ἢ6 τηόγο, δον- 
ΕΥ̓ΟΤ, 88 γοζαγὰβ ἴη6 ῥγίηοο--ν ἢ, ἃ8 ᾿88 ὈΘ0}} 
δῖα, ἰ8 ταί μου ἃ σεῖοχ οἵ [6 Ῥθ0}}6 (οοιῃρ. οἈ. 
χὶν]. 10), δὲ 828 ἴο ἴποπὶ αἶβο Ἧπε ΘὨΐΓΆμο0. ἴο 
ἴμι6 τε ρ]ε μα8 Ὀθεὴ οροποὰ ὃ {πὸ βοί(ἰηρ ἴῃ 
ορεσβίίοη οὗ {ππθ δ] ἴδ οἵ Ὀυχτ-οἤετίης (οἰ. χΊ 
26) ---τὐὰϑῦ 6 δνοίΐά [Π6 ἰμϊογρτγεϊαϊοη πὶ ἢ 
δοοδηϊυοίοδ ἴῃ τὴ ἴμ6 Πανὶὰ οἵ Μεοοδίαηϊΐο ὕὐπιθβ 
(εἶι. χχχὶν. 28 βαᾳ., χχχνῖϊ. 24). Οπ ἐμ18 ΘοΙΏΡ. 
αἶδο οἢ. χὶν. 22, χ]νὶ. 2, 16. Ἰὲ νουἹὰ Ὅ6 Ὀδίζοσ 
ἴο ἰπβίδὶ τ Ηδηρβῦ. οἢ ἢΐἶα ““ ΘσΠμΘοτΐηρ " ἔοστη, 
88 Ορροβϑά ἴἰὸ {πὸ σθαβίῃρ οὗἨὁ Π:6 τηαρίβιογίαὶ οβῆοα 
πῃ ἴδ ἐχὶϊθ, οβϑρθο δ}! μοι ἩΪ8. ὈΓΟΒΘΏΘΘ 18 80 
ἰποϊἀθη αν ““ Ῥγεδιιρροβοὰ." Βαϊ {28 ῥγίμπεθ': 
ΒΡ, ἩΒΙΟΝ ἸηΔ68. ΟΥ̓ ΟΥΪΥ οἷν!] ταϊδ οπβ δραΐῃ 
οὈἰδίπ ἴῃ [βγη6}, δὰ 118 ρμοβί-ἐχὶ]Ὲ δρρϑαγβηῆθα ἷῃ 
ΖοΥΆὈΔΌοΙΪ, ἴον ἰπδίδησο (ὗδεῖ. ἱν.), δῃα ἢλ8 δἱ 4]}} 
ἐγεπῖδ Ὀθδῖ Ρεγίθοϊοα ἴῃ ἴ[Π6 Μρεβίδηϊς Κίπράοπι, 
ΟΥ̓́ΘΉ 88 ἴο [Π6 546 ΔΡΡ σα ΌΪε Πόσο, τ Β1ο}ὶ 158. 1], 
10 Ἔχργεβθεβ {πΠ8: ““ΤῈῊ6 Ρ]δδβιιγο οἵ δοῃονβὴ 

ΓΟΒΡΟΥ [ὨγουρῈ Εἷς παπὰ ;᾿ ἢ ΐ16 ἐπ νοῦ. 
11 ̓ ς 18 ϑβα]ὰ : “ ἴο 866,᾿" ““ἴο ὈὉ6 γείγεβῃϑά :᾿ διὰ 
ΔΙΓΣ]ΑΤΙΥ γον, 12. 

[“ [ἢ τεραγὰ ἴο 180 μγέπορ, ἰῦ 18 ἱπιροββὶ Ὁ]6 [ὉΓ 
ὯΔ ἴο ἰβῖηκ οὗ ΔῺΥ ὁπθ Ῥυΐ [Ππ6 σογαὶ πιοβὰ, δβ ἢ6 
ἷδ (ῃγουρ]ιοιι δροίκοῃ οὗ 88 δὴ ἱπάϊνί 4], δῃὰ ἴῃ 
ἴδο ποχὶ σπαρίον ἰ8 ἀϊτεοϊρα “ ἴο ΔΙῸ ἴῸΓ ὨΪΠ)- 
8.1}, ἀπά ἴογ 4}} 16 ρβορὶθ οὗ ἦτο Ἰλπά,' ἃ δἰη- 
οϊετίης (εἰ, χὶν. 23). 8.0 ὑπαὶ [86 1468 οἵ Ηδγοτ- 
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ηἶοκ, ὑπαὶ (μὲ ψογὰ ἰδ αϑοὶ ςο]]θο νοὶ ἴον {119 
ΤΌΪΟΙΒ διὰ ρῥγοβιἀθηῖβ βοῃ ΘΙ ΆΠΥ οὗ [86 Ῥ60}]6, ἰδ 
αἰΐα απίϑηδυϊθ. Αὐὰ ποῖ 1688 80 ἰ8 [ῃ6 ορτῃΐοῃ, 

τοδὶ ὈΥ͂ [6 ΘΧΡΙΟΒΔΙΟΏ 18 Β᾽ ΠΙΡῚῪ ὕο Ὀ6 ππαογϑίοοά 
[Π6 Μεβϑίδῃ ; ἴογ {18 αἱ ὉΓΌΘΓΙΥ ἱγι ΘΟ 6114 016 
ΜΙ 411 Ειὸ ργεβοσι ρυϊουϑ ρίνθῃ, διὰ ᾿π Ῥαγ σα 
χὰ [Ώοθ6 τοαυϊτίηρ [Π6 ργοβθηϊδιϊου οἵ 8801} 668 
δηθὰ δἰη-οἰϊογίηρδ [ῸΣ ἴῃ6 Ῥτίποθ, [Ὁ 18 ἴο ὈΘ 6χ- 
Ὀἰαϊποα ργϑοίβοὶ Υ 88 189 νν 016 ἀ611 πϑαῦϊοι ΒΕτο, 
δηᾷὰ ἴῃ ἴπ0 Ὀγο ρα πα νἱβῖοηβ (οἢ. χχχίν. - ΧΧΧὶχ.), 
Ὀγ νἱοσσίης 1Ὁ 88 τῇ οἵ δὴ ἰάθαὶ ἀδδοῦ ριοη οἵ Θοπι- 
ἴῃρ τεϑ] [168 ἀπάοτ [ἢ ἔοττω δηὰ δϑρεοὺ οὗ [89 οἱὰ 
τοϊδτϊοηϑ. Απά πὸ τῆογὸ ἴὔδη ἵνὸ δχρϑοὶ οἴδμοσ 
Ῥαγίβ οἵ ὑπ νἱδίοπ ἴο μὰ 1μοὶγ δοσοτῃ ρ 8 πιοιΐ 
ὑμάθν 16 μοβρϑὶ ὈΥ͂ 8 τοδίογα οῃ οὗ ἴῃ 6 οδγιΑ] 
βδοῦ ἤοοϑ δπὰ ᾿πδο υϊίομθ οὗ πἀδίδηι, ΒΒοι]ὰ τγ9 
Ἰοοῖὶκ Π6ΓΘ ἔοσ δὴ δοῖθαὶ ῥγῖποθ ἴο [011ονν ἐπι Τορα]ι- 
εἰοηδβ ῥγοβοσί υοὰ, ϑβιδηάίΐησ οὐ ἴμθ ρῬοϑίτομ Ἀθ 
ἀϊά, {Π6 Δ υτὰς πιιδί οὗ ἴπ6 ἔπῦιτα ὑπάοῦ 
[Π6 εὐταΝ οἵ 186 ρεβῖ ; δηὰ 88 ἰΐ νγ88 ὈΥ͂ Τη6818 οὗ 
ἔδιθ Θασ Ὦ ] μοδὰ οὗ [86 768 δίδίθ [μδῖ ΠΙΔΗΥ͂ 
οὗ ἰδμδ ἴοστωθν οοιτυριίομβ δὰ Ὀθθῃ ἱπιγοἀπορὰ, 
86 ΠΟΙ͂Υ ΒΗΟΤΒ ΠΟΥ ἃ τορϑίἑοι οὗ δῖ 6ν}]5 18 ἴο 
ὃ6 μυαγάθὰ ἀραίησὶ ἰῃ ἴδ6 ἔπίατο. Ἦ ΒοΙΠ6Γ [9 
ΚΙΠΡΙΥ Ῥόνγοῦ δου ὰ ΟΥ̓ῸΣ ἀραΐῃ ὍΘ σοποοηϊγαϊοα 
ἴῃ ΟῺΘ ΡΘΙΒΟΣ,, ΟΥ Βῃου]ὰ Ὧθ βῃηαγθὰ ὈΥ̓͂ τηδην, ἴ8 οὗ 
ὯΟ Ττηοιηθηΐ 88 8 ἴΠ6 δυϊϑΐδηοθ οὗ [86 ἔπι ἢ 
Ὦθῖ6 ὑπέοϊἀοὰ." Αβ8 ἴοσ ἴμ6 οοπηθοίίοη δεν οι 
{6 ΤΠῊὸΣ δὰ {μ6 οὐδ ραΐβ (γεσβ. 1-8), ““νν παῖ 
οου]ὰ ἰμΐ8 ἱτηροτῖ, Ὀαὶ (μαῦ πὸ ῥγίῃοα βμου]ὰ ἔδεὶ 
6 ποὺ οὐ ρΙοα ἃ μΪδοθ οὗὨ ῬθΟΌΪ ΔΓ ΠΟΘΙ 688. ἴοὸ 
Οοἀ Α8 ἀΟοά᾿ νἱς πῇ δηὰ ἀδριι δΠΊοΙ ὦ 
τὴ ὙΡ" ἰδ Ὀδοδτηθ ᾿ΐτη ἴο Ὀ6 ἴδε τηοβὶ ἀΐ5[1- 
ξαι τορσγοβθηϊδίϊνο ἴὼ Ρυ ]1ο ἸἰΐΘ οἵ ἁ ὠΟοὐ 8 

ΟἸΐῃρθθ8, ἴο ἰχοαὰ 186 ἷρθοῦ 418 οὗ βρί τυ] 
οι υῃίο δηὰ [6] ον ϑὮρ αἰ Ηδανοι, δᾶ 
βίδηἀ ρὑΓθ- ϑυηϊῃδῃῦ ἱῃ μἷ8 Ζθαι [Ὁ [86 ἰηϊογθδίβ οὗ 
{ται δηὰ τἰμιθουβῃοβθ. ΕᾺΓ ὯΟΥ ἔτοχα ἀϑαγρίης 
186 δυϊογν [δαὶ ὈΘΙοηροά ἴο (ἀοά, ἀπὰ δουδὶηρ 
ἴο 86] 8}} ὁπ 85 δῃὰ πίτων 106 ΡΟΝΘΡ ΜΠ 10} νὰν 
αἰνοι ὉΥ Ηΐμι ἴου ἔς ΘΓ Θη 8, 811 δυο Υ διιὶ 
ΡΟΜΘΙ 10 [Βγαθὶ βῃοι]ὰ 6 ἜΧΘΓΟΙΒΘ --- { [Π18 
ἀἰνίηθ ἰάθὰὶ ποῦ τοἀποθὰ ἴο ῥγαςῖϊοο -- ἰῇ ἃ 
80] ται 166] 1ης οὗ βυθοχάϊ πδοη ἴο αοα 8 Π)Δ.ΘΒΌΥ, 
ἀπά ψὐ ἢ δὴ υπήοϊρηοά ἀοδῖτο ἴον ΗΪβ ρου ."᾽᾿-- 
ἙΛΙΕΒΑΙΕΝ᾿ 5 ἰκοζιοῖ, ρρ. 471, 478.---Ἶ. Ε.} 

Ψεῖβ. 4-16. 76 Ῥτγὶρϑδίϑ. 

ψεῖ. 4. ΤῊΘ ουον πογίϊι χαΐα οδπηοῖ 6 [ἢ 8 Οῃ8 
ΒΡΟΚΚΘη οὗ, ἴοσ {πὸ ῥτορμοῖ 8ἰαηβ ἴῃ ὑΠ6 οὐδε 
οουγί Ὀθίοτα ἴπ6 Ῥοτγοὶ οἵ (Ὡς οαϑὶ μαΐθ.0 Ηδθ ἰ8 
δουρὶ ΓΛΞΠ ἘΠ χοὶ διὰ 80 μα“ πὶ "8.] 

τησδὲ Ὀ6 πα ΨΑΥ ἴο ἴπ6 ἱπῆθτ Πουἢ ραΐδ, 88 [ἢ 18 
8 αἷδο 1ῃ6 ΨΥ ὈΥ ΜΒΙοΝ ἴο ρψοῖ θΔΡ 0 186 
161 0}6-Βοῦι8ε.---ΟΟταρ. ἴον [86 τοδί οἡ οἷ. χ]. 
ὅ απὰ 8. ΑΒ ἰδεῖο ἴῃς Δ] πρ οὗ {πὲ ἢοιιδ6 ἢ 
[88 φίοτγ οἵ δε βονδὴ ἱπιτοἀπορα ἴπ6 ὙΠ ΟΥΑΙ οὗὨ ἴ[ἢ6 
ΟΤΆΏΪ6, οΒροςΐ}]}Υ ΤΠ σομϑεογαίίοη οἵἨ ἴ86 αἰΐασ οὗ 
Ὀατη Οἴτης, σοῦ σογίδ  ὨἸῪ ἤοστηβ αἶθο {8 
ΓΔ Βἐ το π [0 ὑπ6 ὕθιηῃ]6 - ΒΕΓΨ16Θ, 80 ἴθ ὉΥ 8 
βὲπιὶϊαῦ ἰηἰϊτοἀυσθίοι, ἴῃ ΜΒὶοῆ 6 γ. ὅ γοίοσβ δὲ 
ἴατ Ὀδοὶς 88 ἴο οἢ. χ], 4, 86 ϑογυΐοθ Ὀθίοσο Φεπονδὴ 
8 ΠΟΝ ἱπίτοιυοοα, απὰ ἐπαὶ τι αἰομνο τὸ- 
βατὰ ἴἤο ὑμὸ ρεγδυμεῖϊθ. Τμὰ8 ἴδ ἵνο τῳ οἵ 
16 Ββοοϊΐζοῃ, οἷ. Χ],--χ]νί., 81:86 δὐθῇ [ΟΥΙΏΑΔ]]Υ͂ 
βορδζαῖθα. -- -ϑθονϑ, 88 ἴῃ υοῦ. 2.-- - ΤΉ [Ὠγοϑίο] ά 
ἀριηδῃᾷ ἀροὴ ἴῃ6 ῥχορμεῖ, οὗ ψ ΐο {π0 ἢγδὶ, 
ΜΈΣΟΝ δ [6 τιοαξ ἱμπαγὰ β γα [Π6 ΚΟΥ͂ ἴογ [Π6 
βϑοίῃρ δῃὰ βϑαγίηρ, μ85 119 στουσηὰ ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ἴῃ 
186 Ιου }.8ὲ πον βοθῃ (Η ΚΝΟ51.), θαξ σῶος ἰὼ 
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να Το ἤσουν νν1}} βὰν ἴο δἴηι, δα ἰὼ [86 Δ οιηΐ- 
ὩΔΌΪΟΏΒ. ΟΟΙμπιϊ 6 ΌΥ ἰϑγδαὶ, ἰοὸ ψ οι 1 Πδ8 
ΤΘίδγοι θ.--- 7 ὶ ΘΟΠΟΘΤΤ8 [86 οχαΐπϑηοθα δμὰ 
δ οἵ [6 Βοῦδ6 (σοιηρ. οἾ. ΧΙ. 11, 12) 15. ὁδὺ- 
Τα ΠΥ Ἰϊπαϊοὰ μοτὸ ὈΥ ΦΞΙΡΌΠ ἴο [86 ἰβθρ]6 

ὈυΣ]α Πρ ὈΓΟΡΘΙ, 88 186 8150 ἱπαϊδαϊθα ὈΥ [6 (6- 
δἰ σπαιίοη : ΒΟΌΒ6 οὗ φοβόνδῖ, τεροδῖθιὶ [ΠῸΠὶ ΟΣ. 
4, 80 ὑπαὶ 86 ΒΡΙΌΘΟΝ οὗἩ [6 Βουδο τ 41] 
[806 οὔἱ- κοΐπρβ 18 ἴο ὑυδ υπιἰογβίοοι ἰῃ τοΐδγε σα 9 
[86 ῥεϊεβίβ.--οῦογ. 6, ΤῊδυ [6 ΒΟΒ86 οὗ [δγ86] 18 
ἴο θὲ δά ἀγοββεα (οὮ. 1ἷ. 7) δίλονν8 1Π6 Ἰχοτὸ Ρ] ΔΙ Π]Υ͂ 
ον ἰδ δὰ ὈΘ6Ὶ σοργοβομίθαὰ ὈΥ 86 ῥγίοβίμοοα 

οἵ [86 μαϑέ.--- ὍΞ) ὈΞΟσὩἽ, ΠἸΌΘΓΔΙ]Υ : ἔμετα ἷδ 

πιο ἴο γοι τοι 41}1 γοῦν δρομηϊπδίΐομβ, 90{8- 
εἰδηΐ, ὁβοῦκι ἴῸΣ γοι, 80 ὑμαῖ γοι 1᾿ὩΔῪ αὖ Ἰαδβέ 
αὐρδίδίη (1 Ῥοῦ, ἱν. 8. {ῖΚ8 γγίοϑί, 1 Ῥθορὶο ; 
Ῥαΐ 4150, ᾿ἰΐζα Ρ6ο}}]9, ἰΚθ ρῥγίεβδῦ (Η08. ἱν. 9). 

γοσ. 7, ἴῃ {18 σοηπροίίου, ἱπ Ὑ 6 [ἢθ 
ΤΟΤΆΡ]Θ.οῖθ6 ΔΟΟΘ8810]86 ἴο [0 ῥγίθθῖβ δΔ]οπθ 18 
τεοδίοα οὗ, δῃὰ υΓΙΘΒΩΥ πλἱ ἰε ταίίοι 18 δα τοραγὰ 
ὯΣ, ΟΔἢ ΒΑΓΟΪΥ ΓΟΙῸ ἴο Ποῖ 8. ΟΥ̓ ΪΟΓΟΙΖΉΘΓΒ 
ενΐπρ διηοηρδῦ [8:86] (6οι 0. ἴογ 1.18 ἴμεν. χυ], 
}0, 12; Νυιη. χν. 18 84.; Εχ. χἱϊ, 48, 44, 
} Κίηρβ νἹῖ}. 41 84.}, ἔογαίζιν ποι  δηΐβ 88 86116Γ8 
«οἔ βαου"ῆοΐα] νἱοξπλδ, θο., ΠΟΥ θαι οηἱΖοὰ [8Γ86]- 
δ θ5 ἢῃ ΖΘΠΘΓΑΙ, Ὀὰϊ ταιϑὺ Ὅ6 πηάογοϊοοα 88 Το[ότ- 
μἴπς ἴο ἴδ0 ἰηἰτοάἀποίοη οὗ Ρυϊοϑίβ, ννο, 88. 186 
ἈΠ] άγθῃ οὗ ἴδγαθὶ νγογθ οα]] 6 ““ μθδίμ θη" (Ὠ"48} 

ἢ αἢ. ἱἱ. 8, 6 ΓΒ Ἵ2). 23. ἰηϑίοδα οὗ Ὀεΐῃῷ 8018 

οἵ Το ον ἢ Β ἤοῦβο. [Ι͂ἢ ψῇἢδῇ 86η86 106 ἰδτΊη 6 1- 
Ῥογεᾶ 18 ἴο 6 ἴαϊζεμ ἰ8 δῆβοσγηῃ ὉΥ {Π6 ποχῖ 
οἴδιδα : πποἱγοτσλοϊθοα ἐπ Ὠθαχί, πἰοὶ, 1 βαϊὰ οὗ 
δοαΐϊη θοτπι ᾿οαύμθμθ, ψουῦὰ Ὅ6 ὩὨΟΏΒΘΗΒ6 : 
ὙΠΟΓΟΔΒβ, 5814 οὗἉ [βγϑϑὶ 68, οὗἩ [6 ῥυγἹοδίβ πόσο, δηὰ 
ουη͵οϊποα 1} ὑΠ6 [0] ίπρ οἶδε : δῃηᾶ πποῖτ- [ἢὃ"ἢ 
οἰπποίβοα ἴῃ ἤθε, 1 ΟΧΡΓΟβ868 ΧΟ ΙΪΥ [6 ΒΑΙΏΘ 
88 Ποίῃ. ἰϊ. 26, θη [Π6 περιτομη ἀκροβυστια 
γέγονεν,---ὙὯ60} Γη)6 αἰγοοῦ ΤΟρροβὶζε οἵ ἴῃ9 ἰάρα 
οὗ ῃ6 5ΒΥ1η001] ΓΘΑ]Ζ68 1ἴ861 (οορ. δοβϑί 698, 
Ποῦ. χχχ. 6), ἐπθ αἰβϑιϊηοσιίοη 4180 χη σὰ [86 
ΒΥΤΩ ὉΟ] ἀδηοΐοβ ΜΓ αἰβαρρθαν, ἴ86 δον 68 θ6- 
οΟπΊ6 ποδίῆθῃ, Οὐτηρ. δ͵80 οἰ. χνὶ. ὃ ; Ζοεῆ. 
χὶν. 21 (ΡἘ1]1. 11]. 8). ΤῊ οχρτγοβϑίοι : ἴ9 ὉΘ ἴῃ 
ΜῪΥ βδιῃοίθπατυ, ὙΠΟ ΤΏΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ ἀοῆηθ8 [ἢ 6 
ὈΣΔΦ 253 85 [86 ὈΣγησίης ᾽ ἴο [86 ὈΓΙΘΕΌΣ ταϊηϊ- 

δἰταϊίοη, ἷδ 5.111 [ΥΊΠΣ Π]υϑίγαϊοα ὉΥ 16 οἰκο : 
ἴο ἀοβθοσδίθ Δ, ΜῪ βοῦθθ. ὝΒ θη ἰὐ 18 ἴαγίθοῦ 

Βαϊὰ : θη γοὺ οἴἶοτοα ὋΠὸ (ἴῃ ἃ τοδῆποῦ, ἐδ 

αὶ ϊγ Ὀτοαὰ οὗ Ζεμονδῖ, Ὑ ΘΟ 8. ἱτητηοάϊ!αίο] Υ 
οχρίαϊποα ἴο πηθϑῃ [6 βΒδουβοῖϊαὶ ἰοοὰ 85 ἴο [8 
6] πηθ 8 : ἔδὺ δηιᾶ Ὀ]οοῦ, ἴοτ ἡ ἰοἢ σοαρ. ΝΠ. 
ΧΧΝΙΣ. 2; [μὲν. 11]. 11, χχὶ 6, 8, εοἷς.), [ἢ 18 
ἸΆΓᾺ]1]61] μῆγαϑα ἰο: ψ86: γὺ Ὀχουρδὺ ἰο 6 ἱπ 
Υ ΒΘΒΟΙΤΙΔΤΥ, οἷς., σομπῆστηβ {116 νΥἱοὶν ἐμαῖ 

Ῥιοϑῖβ ΓΘ τηθαπῦ ὙΠῸ ἰοιτηοὰ [86 Ῥῦγα σοῃίγαϑὲ 
ἴο 186 8Γ86} 08} Ῥγβι ποοα δοοογαΐηρ ἴο 118 ἰά6α, 
δὰ (8 ἐῃ6 τοῦθ Η]δἰ ΗΪΥ͂ 89 18} (οἰ. χνυΐ. 59, 

ΧΥΪ. 18, 19) ὁΔῃ ΒΟΔΡΟΟΙ͂Υ ὕὉ6 βαϊᾷ οὐὁἨ Ὠοα ἢ η5 88 
8.0}, ψἢο ψαγὸ ουίβί 6 οἱ [6 οογεπδηΐ; Ὀπὺ ΏΘη 
Ὁπιογβτοοά οὗὨ δι16 ἢ) ̓τοβίβ, 10 Ἰοο 8 βίταϊ με ἰπἴο 
ἴῃ ἰηπιοβῦ τοϊαίΐοιι, ἔγοτη τ ]οἢ ἀγὸ ἀοχίνοα {16 
ΒΆΠΟΙΠΑΓΥ, ἴΠ6 δουνίοθ ἴῃ ἰδ, δῃᾶ ἴῃ βαποι ῆοδ- 
ὕΐοπ οὗ ἰβγϑθὶ, Τ}}6 ἱπίοσομδηρσο οἵ γ8 δπὰ {δ  ῦ 
8 ἴαΥΓΠΟΓ ϑῆονῃ ἴὸ Ἠ8 ἱπίθη 081 ὉΥ 16 ποχί 
οἶδηδθ : ἴῃ δή] ἀϊου ἰο 811 γοῦν δϑοχηΐπδίζοσιβ, ἰη- 
ἈΒΙΩΌΘΝ 88 ποῦ Θύθὴ [86 ῥγίθϑίθ ΓΘ οοχτϑοῖ, ἩΠῈ8 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. 

ΏΟΒ6 ΠΟ] 688 {116 Ῥ6ΟΡ]8 80 ἔγεηπθηῖν τδίμς 
ΤΏΟΥ ΠΊΑΥ͂ γοηΐΓὸ ἴο ἀἰθροηδο ΜῚ τΠποὶς οὕτη. 
γε. 8 Δοοογαϊ }] } σο6θ ΟἹ ἴο τοργδηὰ βιιοὰ 
8) 6} ὈΓΙΘΒΟΪΥ στερμχοβεμ δίοπ οὗ ἰδ μόορ]ο ἰὰ 
τεϑρθοῦ ἴο ἴῃ ΒΟΪΥ (οἰ. χχίϊ. 8) οἵ δεΐονδὰ 
(οοΡ. οἷ. χ]. 45, 40). ΟΥ̓ 15 Καὶ] ρσὶνεβ ἃ 5Ό 6 Γ- 
Βοίαϊ νῖθνν, ἤθ ἮθΘ βᾶγ8 {μα΄ “(6 Ῥϑορὶο, ὈΥ͂ 
ὉΠΙ Δ ΓΑ]ΪΥ δαπιιτῖηρ ὑπροά Υ Ὠοαΐμοι ἰμΐο ἐἰι6 
ἈΠΕ μιδᾶ ποῖ ΟὨΪΥ ἰογροϊΐεη [6 γεν στο μοθ ἄϊι6 
ἴο ὑῃ6 υὶν ΓὨΐηρβ οἵὗἨ αοὠὐ (3), θαϊ Βεὰ 4130 πιδὰ 8 
ἴον (μϑιηβοῖνοβ [686 Ὠοδίῃ θη, 80 ἴο 5η} (7), Τηΐπῖ- 
βἴδι58 οὗ αοἀ ἴῃ Ηἰ5 βαποίπαγγ."" ον σδῃ “γεῖ- 
τ) ϊϑδίοη ὕυ ἰγοδὰ 186 τϑιη θ᾽ Ὀ6 ““Ῥυΐ οἷν ἴ6 
8816 ἰονϑὶ,᾿᾿ οὐθὴ ΟὨΪΥ ““ βρὶ τί 4}}ν,᾿" ὙῈΓΠ 
““Ῥἰδεῖπρ᾽ ἷπ {Π6 ὑδιῃρ]6 [ὉΓ διιρεγίηἰθμαΐης [86 
ὙοΥβῃΐρ ὙΥ̓Βδῦ 18 πγοϑιιῖ βοντη, ΤΩ ΟΓΘΟΥ ΟΣ, ἔχοι 
ἴπ6 εἰ βἰδϊθηιθηῦῖ, ἱτιὰ ροββ Ὁ]Ϊ86 ἴο Ὀ6 ἀπάεῖ- 
βίοοα οχοθρῦ ἴῃ 18 σοηδίδηϊ Β6η86 : Δ'πα γὁ 8οὲ 
(μδη,ΟἾΎ, δ οἷ ραγίϊ68). . 0. γοῦ ἐπ ΜΥ δδῃο- 

ΓΌΔΥΥ. Ὡ5Ὁ ἵπὰ 0168 'ϑο {6 τεργθβαηϊδεοι οὗ 

Ὅ.ι:6 Ρ6ΟΡ]6 ΌΥ͂ 8ιιοῖι Καϑδθροῦβ οὗ [π6 οἴατρο, πηϊοὰ 
[Πὸ βαποϊυδιΎ δηά {1|ὸῸ οογεπδηΐ οὗ Φο μονα ἢ τὰ 
[θτὴ Ὀοιμα ἴϑγδοὶ ἴο Κορ. (Οοπρ. 1 Κιηρπ χὶϊ. 
81.) Ηζν.: ““Νοῖ ἴο βϑεγνε ἀοὰ, Ὀπζ ἴἰο β.σύθ 
ΥΟΙΓ ΟὟ 8[η [1] ἰη οἰ παΐζοη. " 

[ΕΑΙΕΒΑΙΕΝ: “ΤΏ ΘΠ] άγοη ΟὔἼΒΓΔ6] τὸ ΡΌΚΘ ἢ 
οὗ 48 ἀοΐϊηρ 411} {πὶ8, Ὀδοδιθθ {16 σογιτιρῦ Ὀγοβί- 
Ποοά νγ8 ᾿ΠΒΟΡΔΙΔΌΪΥ σοπποςοίθα τὴ ἰμ6 8115 οὗ 
16. ῬΘΟμ]6---Ὧθ οὯ6 σου 8}}}7 δοϊΐῃ δηὰα το- 
δοίϊὩρ οὴ ἦδὸ οἴπεσ. Ααπά [86 δου ρῦοι ἴῃ 86 
Ργοϑιμοοά, ἰδ ψ111 Ὅ6 ΟὈὐϑοσυρα, ἴδ οχβγοββθὰ δ8 {ἴ 
ῬΘΙΒΟΩΒ Ὠδαὰ Ὀδαη ρῥυὺ ἱπῖο [ἢ6 οἴδοθ ψ}1Ὸ ττοσὸ 
ποῦ οὗ 186 {τῖδ6 αὖ Ἰανἱ, οΥἮΎ ἀνϑὴ οἵ {δ βροὰ οὗ 
181τ86}, Ὀὰαὺῦ πηοϊτουπηοϊϑοὰ Ὠραΐμθη. Νοῖ ἱδποὲ 
ΠΣΓΟΡΆΠΠΥ ῬΟΓΒΟΏΒ οὗἁ {}}185 ἀδβοτι ρου δα Ὅσοι δή- 
τηϊυ θα 1ηῦο {116 ὈΓΙΘΘΌΪΥ οβῖοθ ; ὑπαὶ ἀϊὰ ποὶ [8.6 
Ἶαο6, ποῖ βύϑὴ 1η ἴπ6 Κίῃράοτῃ οὗἁὨ [βγαϑὶ, ὙἈΘΤΘ 

811}} 106 15Γ4 6} 1068 6ΓΘ ο ]ογοά, ἱποισὶ ποῖ οὗ 
[86 δι ]ν οὗ Αάσοη. αὶ [86 ῥτορβεῖ 15 νἱθισὶηρς 
811 ἴῃ ἃ ϑρ τί] Πρὶν; ἢθ 18 τοδαϊηρ ἴοστῃ τ 6 
ἱπιρογῦ οὗ 6 ουδιγαι ἰγαηβδο 1 0η5, 88. ΠΟῪ Δ 0- 
Ῥοδγρ ἴο ἴδ ἐγ οὗ ἀοὰ ; δῃᾶ δ8 ἰῃ τμαῖ τὸ5 
[Π6 οἰδείκ!εηρ ῥτιθοιμῃοοα δα Ὀδοη πὸ Ὀεϊίον δ ἢ 
ὉΠΟΙΓΟΌΠιΟΙΒΟα ΒίΓΔΉρΡΌΓΒ, 80 ΒΘ 8ρ68κβ8 οἵ ᾿δεῖὴ 88 
Βανίηρ, δοΐι} } γ Ὀθ6η βυολ,"---ῬΝ. Ε.] 

γεν. 9. ὁ ἢανδ πον, ἰῃ σομἀ οι πδίοη οὗ ΒῈς ἢ 
ΡΓΟ Δ ΙΟη, Φο ον ἢ 8 ΒΟ] ἀθοϊαταίϊίοη τοραγὰ- 
ἴῃς ἴῃ ρεγδοποῖζε οἵ ἨΪδβ βεσυΐοθ 'π ἑπαἴατο. [ἢ 
π6 ἢγβὺ θ]δθθ, ἃ 8[18}01]6 ποραϊ νην οὗἩ ὑπαὶ δα 

Ὀδ6ῃ, ὑδαῦ 5}}.8}} ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ Ὀ6; ΒΘΠΟΘ ἽΝ ἼΞ 05, 

ο Ὀ6 υηάογδίοοά ἴῃ πὸ 88Π16 8686 88 ἐπ γῸΓ. 7; αἶϑὸ 
{λ0 ῬὮγαδο : 8881} ποῖ οοσθ ἴο, οἵο., οοσγτεϑροπὰ- 
ἴῃ ἴο ψλιαῦ Δ8 ὈΘΘῚ ῬΥΘΥΠΟΙΒΙΥ͂ δαὶ, 18 ἴο 6 
πηαογβίοοά οὗ ῥγχοείβ, 88: ΜῪ βαποίπδυυ, ργονὸβ 
Ὀογοπὰ ἃ ἀουθῇ. Βυῖ ἴΠ6 Βυμηπιασν ἱπάϊῃρ Ἂν 

(5, ΕπΑιΡ, γαπι. ἃ 810): ἐμαὶ ἰδ ἐπ ἐπ6 

ταϊἀδί οὗ, ος., Ῥγϑοϊοθβ, ὈΥ ἔπὸ οσχμἼαπαϊίοι 18 
ἄἶἷνθϑ, ἜΥΟῪ ὑπουρσῆϊ οἵ ρρηυΐπθ ἰοτείσινοτα, ΟΣ 
ἐγοῃ οὗ 6 ὩνῚ), δίγδηροιβ, οἷ. χὶνὶὶ. 22 δα. 

“2688: Ποαίμθη,᾽" 88 ΗΘ ρδί Ροτς ἀοπὶ χηδῖος 
{6 πὶ, 816 τηοϑὺ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥῪ οχοϊ θα ὉΥ ἐπ ΐβ ΘΔ ΠΟ 
οἵ οἰστοῖς ἀ βοὶ ΡΠ π6, τ Βίοἢ Ὀσραῖμβ δὲ 6 Ἠουϑδ 
οὗ αοὰ. Το ὕὉὈ6 α ““8οὴ. οὗ ἴβγαδὶ " 18 ἴῃς ἢτϑὲ 
αυκὶ!βοαϊίοη ΜΈ] ἢ ΦΘΠπονδ ἢ ἀειηδηιβ ἴοσΣ Ηἱ 
ῥυοϑιποοά, πὰ {818 ἰδ Κϑὴ βϑ υ οὐ} ἐχρ]δῖῃβ Ἐ1Κ6- 
υγὶβ6 88 δῃ 1 0Π6815 1Ππογοῦο {86 βου οὗ [8 οπἰϊδηᾶ, 
γεν. 10. ᾿ὩΝ "5 (ἃ βίτοῃρ “"Ὀυϊ,᾽ ΕννΑτΌ, Οναχα. 
Ρ. 856), αἴνος 1:6 δῃ}]6 ποραϊμνιίησ ἔγοσ, 9), ἰὼ. 
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ἰτοάποοϑ 1η6 μοϑίτοη ΜΠ ΟΝ πηᾶῖκοθ νου ον 
ῬοΥΘ ΤΥ οἸθαγ ὑπαὶ 16 ἀϊβοοῦγϑο ἰβ ἴο Ὀ6 60ῃ- 
σογηΐηρ {πὸ ὑσὶ οὗ [ον]. Τὶ ἀοβί στιδίοη ἴδ 
εἰνοη τῃ ἴπ6 ουδεῖ, Ὀδοδυ86 Γῇ ΓΘ Ὑ11] 81}}} ἴα 
νίδοθ 4 οσλοὶῶ δὲν ολοῖχ, ἃ ἩΔΙΤΟΥΟΥ 6]θο ἢ ἴῃ 
τεβροοῖ οἵ 186 Αδτγοπῖϊεβ, ἔπ ῥθοι] δ ] Ὁ ῬΥ  Β0} 
ΓΆΤΑ Υ͂, δηὰ ἃ ἃ οι οὗ ῥγιοδϑίβ ἴο Ὀδ βοῖνδηῖβ 
δῃ4 «9ϑἰβϑίδηϊθ, 1κ6 86 Τονὶῦεβ αἼγΘἢ 88 δυο ἢ ἴο 
ἈΔΙῸΙ δηὰ ᾿ἷβ ᾿ΐποαρθ (ΝΌτα, 11}.}.-- ΟΠ ((Β.. χὶ. 

6, ὙΠ]. 16), ““ἴο ὍΘ ΔΎΔΥ, ἴο ἀορασζὶ ἔγοτη, 06 Ὁ. 1. 
δ, 8.--  ἼἿ 18: ““ἴο βίασρεν " (86. χχυ , 7), ἴῃ 

ἴδ πὶάοῦ δι ρτιϊ δολίου : ὕο ρὸ αϑίταν (186. 111}. 6). 
-- ὮΝ οδη οχρ] δίῃ “ ἸδτβεΒ βοΐϊπᾷ δβίγαυ ᾿᾿ (6. 

γἱ, 4), ἀπὰ ΤΉ θη ἐξ ἰβ 58} ῬΘΟΡΙΟ δὰ ῥτίοβδὲ ἴδίκθῃ 
ΤΟρΘΓ ΘΓ 8.8 ΤΟΥΤΩΘΙΥ͂ ; δηα 118 18 δβϑρϑοὶδὶν οἰθαυ 
προ ὙΨΓΙ ᾽ξ, Οοτιεβρομάϊηρ ἴο [16 ωῶξἑ 

ἌΓ, ἸΏΔΚΟΒ ἰδ σΟΠΟΣΙΩΔΌ]6 ὕο ““ Ι8γα6]5 ροΐπῷ 

ἀδίταγ." --- ὙΜΕΙ͂Σ", “ἢ. χὶν. 10, χνυΐὶ. δ, ὅ8 

(ΗἜΧΟστ. : ““ ΤΒΟΥ 88.8}} ἰδῖζο {δεῖν 1] 4 ΌΣ Υ ἀροὴ 
ποιὰ .), ἢ σοὶ! ἴο Ὀ6 ὈΟΥΠ6 ψ}}} Ὅ6 πηδὰθ οἶδαγ 
ΡΥ 186 Πα δύο] [Ὁ] ον ΡῈ ΠΒηῃοπί. ΤῊΪ8 
ἰΔοἸδῖτοιΒ βίαρσροσίηρ μαᾶ αἱ αἰ ἴεγοης {ἰπλ68 βοὶ, ρα 
διο]ὰ οἵ γτίοβὶ δὰ ρθορὶθ, βοιηθῦ 68 ἸΏΟΥΘ, ΒΟΙΏ6- 
Ἐπ)68 ἰε588β. [χπιδίοδα οἵ 8]]ονν πῃ {ΠΘη)8οῖνο8 ἴο 6 
ἀγαῦροὰ δἱοηρ ὈΥ [86 Ῥθορὶβ ἴο δοῖϊνε οὔ δυύθῃ 
μαϑεῖνο λον μπεων ἴῃ ἴ}8 ΒΕΓΨΊΟΘ οὗ 1015, {ΠΟΥ 
ουσῃϊ, ᾿μυὲς εἷν οἴδοο, ἴο ἢαγο χγοβιταϊηθα τὴ 6 

ΡΪο, 96γ. ἰϊ. 8. ΟΠΙΡ. ΠΊΟΓΘΟν ΣΡ, 8. χνΐ. 4. 
ἐπένοιπιοι ΚΒ ΚΒ ΠογΘ οἵ ““δνθὴ {ἢ} οΪά πηΐβ- 
ἀερρὰβ οὗ [,ονἱ, ψῃϊοῆ ψ|}} πιο {Ποῖ βοῖναϑ 
ΟὈΘΕΓΥ Δ Ὦ]6. Ἐ- γ. 11. ΤΉΘΥ 584}} ποῖ 6 6χ- 
οἰυιϊοὰ ἔγοπι α}1 βουνίοα ἰπ Π6 βαῃοίιασυ, Ὀυὺὶ 
ἀορταά οι ἔγομλ {Π6 [ποῦ] 0} ΟΥ̓ υγίεβίβ ἴο ἔῆοβα οὗ 
δΠΏ}0}}]6 [ον 1168; 88 ΒαβΒϊ ἜΧΡΙΌΒθ65 ἰδ: “10 ἀ0 
Πα ΒΙΓΔΏΡΕΓΒ δηα βογνϑη 8 8 ῬΟΙΏΘΠ ΘΔἢ μ5Γ- 
ἴογηι." ΠΥ 18 ι8δεα 4]80 οἵ ῥΥΙΟΒΕῪ ϑογνΐοε ; ἰΐ 

ἰδ ΟὨἿῪ ΓΉΡ ((8ὲ ἐαμοίίοι ἴον ὑμοβα ἀἰϑομαγρίηρ 

11) τπαὶ τ] τ6 τουὰβ ΟΧΡΓΕΒΒΙΥ δἀἀοα ροϊηΐβ ἴὸ 
ἴμ6 ραΐεβ οὗ ἴὴ0 δοῦδβε, δἰ ἱμβουρῃ {86 ψογὰ ἰῃ 
ἰ(5.} Ὁ 18 εηυϊνα]επΐ ἴο ἽΟΟ, ΓΦ Ὁ. [{ 18 81}}} 

ἴῃ τεβῃθοῖπ] ἴοττηβ ὑπαὶ ἴπό86 ἀθρταδοὰ ῥγίοβίϑ 

δτε ΒΡΌΚεη οἵ (ἰζΐ ἰβ ποῦ 84]ὰ : ΓΞ. ΤΙΣ δῦ, 88 

8. βαϊὰ οὗ ἴδ 1 ον ῦο8 Θροο βοΑΠγ, ΝΠ. χυΐ. 9). 
ΤΉΘΥ ἅτ ρογίεστῃ δηὰ ἢοιβθ-βουυδηΐθ, γοὶ ἰη 118 
δὶ Ἰεαϑὺ ἐμ Υ͂ 811}} γερσγοβοηΐ [Π}6 ῬθορὶἊ, ἐμαὶ ἴπον 
τε] ίονο ἔπθῖη οὗἨ [πὸ βἰανίηρ οἵ ὦ υἱοί πλϑ ; (1 18 
ΟΥ̓ στ ὉΠ οἷγ ““βἰαπαϊΐηρ Ὀοΐοτο ὑποτη ἴὸ Βουγα 
ἀπότ " {παὶ {Ποῖτ Ὀοΐης ἀσρταάοὰ ἴο 1, ονἱΐος Ὀ6- 
ΘΟΙ)68 ἸΠΟΓΕ τηδτκαὰ (ΟΡ. ΝΌΙΩ. χνΐ. 9), Ὀδοδιιϑρ 
ἨονΓ ἴμ6 ῬΌΠΙ τη θη ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαἰπρ' ἴο 16 ρα ἰδ 
-τ-Ύ ον. 12---ἴο Ὀ6 τηϑπἰοηῃρά ; {86 σι] ψἩΙ ἢ ΠΟΥ 
8}3}} ὈΘΑΣ 18 Ομ γβοίσζοα ὈῪ [86 Ραμ ἰβῃηπθηϊ [ῸΓ 
ἐξ ἴη {Π18 ΨΑΥ : ῃαῖ ΤΟΥ ογὸ δοουβίοηγχοά ἴο 
ἀο ἰπ 16 ΘΡΟΒΙΑΔΥ δῇ 1π6 Μ|}} οὗ 16 ρθορ]ο--- 
δηὰ (ἢπτ5 88 8 βία ὉΠ ηρ΄- Ὀ]ΟΟΙΣ ννϊσἢ οαπιϑοιὶ ἴο 
[4}} ἱπίο συ ]---ἶθ πον ΟΠ ΟἰΔ]}Υ ἱπηροβοά Ὁροὴ 
Τῇ οπι.--- (ΟἹ. Οἡ ἢ. Χχ. 5, 6, 15, 28, χχχνί. 7. 
--ἶ εν. 18 ὨΟΓΘΊΡΟΙ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ουἷ8 ΤΠ 6 Τὴ ΟΥ̓ ἴτοη 
Ῥεΐῃρ ῥὈτίεδίβ 88 Ἀἰμουΐο. [Π3, [16 (ΠΟΥ βίθιῃ 

οὗ 1,3, δἰχυϊβοα : [888 0 δβίδ Ὁ] 158} δηγΓὨἢρ 89 
ἴϊ δου] ὃδ6 δοοοτάϊης ἴο [86 αἰνίπο ογάϊΐῃδηοσο, 
16 Ῥϑορὶο σοη οἰ παΐῃρ Αἰ τα 5 ἰῃ {ποῖγ [ΠΟΙ ΟΏΒ : 
βοοοσάϊη ἴο οΟἴδεσ: [8οϑα Ὀθηἀϊης ὑμοηλβοῖνθδ, 

ὨΔΙΔΘΙΥ, αοἰηῃρ ΒοΙηαρο ἴο 1ῃὴ6 ΕἴοΥΠΑ] ; Νατῃ. 
ΧΥΪ. 10 οὗ [6 Ῥσχίεβδίῃοοᾶ, 88 ἀϊβιϊηρυ βιὰ [ἸῸΠῚ 

τηοΓῈ Τονἶία βοσνίοθ. ὦ ἰβ Ἐμογείοσθ ΔΗ 6818 ὕο 

ὉΠ, γΕΓ. 1]. Ἑαϊιτ' δῦ ἀθίβδ!]β δῖὸ χίνοιι ἴῃ 

ὙΠ [Ὁ]]ο 8. ΒΥ ἴδω δρροβίἰοηδὶ Δ ΉΩ,. 

ὈΦῚΡ ΤΠ, [16 ἐχργοββίομ : ἴο ἀΓΔῪΓ ΠΘΔΣ ΟΥ̓́ΘΣ 8} 

Μ ΒΟΙ͂Υ {πηρα, ἰ8---88 [8610 ϑυρροδίθ, απᾶὰ {πὸ 
Ῥ] ΓΑ] ΨῚΡ (οο». ΝΣ. ἱν. 19) σοῃῇιτηθ---ἰἢ- 

᾿ογργοῖθα δἃ8 γοΐοστίηρ ἴο [86 δαϊϊηρ οὗ ἰῷ πιοβὶ 
Βοῖΐγν Ὁμ]η 35 (ΘΟσηΡ. οἡ οἷν. ΧΙΣ . 18), ἀρρογίδ πίῃ 
ἴο ἴδε γγεβίβ δΙίομθ. ΕῸΣ {86 σεδϑῦ, σοπιρ. οἷ. χνΐ. 
ὅ2.--- Ἄ τ. 14 τοοδρὶ τυ ]δῦθ8β δμα 8118 Ὁ} [6 Τὸ- 
ῬΓΟΛΟΝ δηὰ σι ἴο ὍΘ ὈοτΏΘ, ἩΪ ΓῺ τοβρεοί[ι] 
Ἰεΐθιε ποθ ἴο ὑμ οἷν (ΟΥΤΏΘΥ ὈΓΙΘΒΟΥ οΔ]]}πρ ; ΒΘ 66 
'Φ Ὸ ΟΝ’, θί ἢ πιοάθ οὗ εχργεβββίοῃ, ἀν γένεῖ, 

τοροΐναδβ. 1ΐϊ8 Ἰον 1681} Ἰἰπιϊταϊίοα ἐσουρὴ ζω 

ἩΠῚΞΨ (οορ. Νατι. χνὶ, 9, οἰ. 111. ᾿ 

γεν. 1δ. ΤΠοβθ 1ἰκοντῖβθ ἃ16 οδ]]οὰ Τϑνΐΐθθ 
ῈΟ ἴῃ ςοη ταδί ἴ0 [86 ῬαΠΙΒιηθαΐ οἵ [ἢ 6 ΠΌΓΤΩΘΡ 
ῬΓίοϑβ ἃγδ 1Π6 ΤἸΏΟΤΘ δχαϊϊραὰ 88 γί θβίβ. ---- 
δῆ ν, [86 δοὴ οὗ Αβια (1 ΟἜτοῦ. ν. 84 [νἱ. 8), 

οἵ ἴδ Ἰΐπο οὗ Ἐ]ΘΑΖαν (1 ΟἾτοη. χχίν. 1 
οο-ἰρῖι ῥτίθδὶ πὰ ΑὈϊΑΙμαν οὗ {π9 1ΐπ οὗ 
{{ΠΠπ|ᾶγ, ἰῇ σοπϑοατοποθ οὗ 86 ποίοϊά βοσνΐοθ 
οὗ ὙΟΓΒΒΪΡ ἴῃ Πδνιὰ 5 ἔσηθ, {παΐ αἱ δοιιιβαθχη δηι 
τ8δῇ δ ΟἸθθου (1 ΟἬτοη. χνὶ. [χυἹἱ].] 89). ΑΠῸΓ 
ΑὈΙΔΙΠ αν δὰ ᾿κ6 ΦοδῸ τερθαιθ]γ δἰἰδοῃοά Ἀΐπ)- 
8617 ἴο Αἀοπὶαἢ, [ἢ6 μτοίοῃ θυ ἴοὸ [ὴθ6 οσονῃ, 
δα μαὶ Ἡτουσῦ δθουϊ ἢἶ8 οὐνιὶ ἴδ] δηὰ Ὀδηΐβἢ- 
Ἰηρηΐ ἴ Απλύθοί (1 ἈΝ 11.), Ζαάοῖκ ννὰ8 8}- 
ὭωΝ ὉΥ βο]οπιοῃ 8016 ἱρὴ γτίθϑί, δηά νἱτἢ 
τη 86 Πἰπ6 οὗ ΕἸΘΑΖΆΡ ἀραΐϊη Ὀδοδπηα {π6 8]0η6 

Ὠἰσ ἢ -Ὀυ ον ὁμ6. ͵ὸ ἀγα ποῖ ἴο ρὺ δἱοηρ ψ τῃ 
Ἡοηρβίθθοτς ΜΉ θη 6, ἱπ ΟΥΔΟΓ ἴο ἐπίεγργοὶ [.0 
ΒΟΙΒ οὗ Ζδάοϊκ, χοθβ Ὁ860}ῖκ ὄονθῃ ἴἰὸ ἴδπ6 σοϊαιΐοη οὗ 
[αὐ] οτμβοοὰ ἰη ἴπ6 εσαίοριθ, δῃὰ ἀγαρβ ἱπ ἴδ 6 
ῬΟΡ6 ἴοο 88 ἃ ΒΟΪΥ ἔδίθοΣ, βία ρὶν ἴο ρεῖ ἃ [016 Γ- 
Ρτιοϑῦ, αἴθ ποτὰ 811 ῥγίεβίβ (81η0 6} Κίηρβ 11.) 
ΑΓ ἴο ΒῈ ἀρδίρπαϊθα 88 ἢΪἷ8 80η8, “θυ 186 πῃ- 
αι 1}, 86.858 ΗΘηρϑύθ  ὈΘΓΩ, “ΠΟ όσα οχοϊυδοᾶ 
ἴῃ [86 ἰογοροὶηρ Ῥᾶββδρο" ([}). Ηδ δαζαγὰβ [ἢ 8 
οομ γι ἰοϊίοη ἴο 1π6 σοπμπθοῦίοῃ ἰῇ ογὰθσ ἴο ροῖ 
6 (181 Ῥγίοδίβ τοῖς ἰπ οὗ. χ]ν. 11, δηὰ 
Ὀεσαῦθ6 μα ἥπάβ ἰη οἢ. ΧΙ. 19, ᾿ηδιοδα οὗἉὨ ““80}}5 
οἵ Ζαάοὶς ᾿ (48 ἰῃ οἢ. χ). 46), ““ἴΠδὲ δὰ οἵ τὸ 
βορᾷ οἵ Ζδάοκ,᾽" ““1ὴ6 Ποδὰβ (3) οἵ 16 ἈΪΖΠ-Ὀσίοϑὲ- 
᾿οοά, [Π|ο86 Ὑπὸ 8ῖὲ οὗ [86 Ὠϊρἢ ῥυίθβι 8 Κιπάτοά 
(Δοῖϑ ἱν. 6), οἰδεϊαίϊ πα δ [6 οοηϑοογαϊίοῃ οὔ ὑπὸ 
δἰΐαν οὗ Ὀυχη - οἴἴθγίης (Πα 18, ἰδ 18 Ἰηοογτγοοῖ ἴο 
88. ὑπαὺ ἴῃ ὕ86 Ὑ016 νἱδίοπ ὑπ Βίρῃ γυίεβὶ 
ΠΕΥ͂ΘΡ πηοοῖϑ Ὁ8.}}). [ἴμ Ζϑδάοϊκ πὸ τοὶσηΐ ᾿Ἰηἀεοα μα 
το ϊηἀο6α οὗ δε] Ζο 6 Κ, μὰ ποῖ [ἢ 9 ΨΟΥῪ ὨδΙηΘ 
Ζαάοῖκ (“τα ὔθοιβ᾽,), δηὰ 5.1}} Ἰῆοσο παῖ 158 
ἩΙΒΓΟΓΙΟΔΙΥ Κπον οὗ ἈΪπ|, Βγτη θο] Ζοὰ ἩΪΤῚ 88 ἃ 
ἴγρε οὗ ἰὴ γι ὈΓΙΘΘΟΥ ομδιδοΐοσ, Το [ΑἸ ἘΠ Ὁ] 
Ῥοϑίτοη ψΒίοῆ ἢ6 μὰ ἴακοη ἰονατάβ Πᾶν ἢθ 
Αἰά ποῖ ἴογβαῖθ ὑονατὰβ ΟΠ ΟΏ, ἃ8 ΑὈἱΔΙΠΑΓ 
ἀἰὰ (1 Κίηρβ ὶ. 7, 8, 25, 26, ἰδ, 22); ἢδ ουὐθῇ 
ἃποϊἰοὰ βΟΪοηο Κίηρ ΟΥ̓́ [8:86]. (οη86- 
ΟΘΌΥ, ἴῃ ἴπ Ἐμοοογϑίις (ΝΜ 6βδίδηϊο) βἰ πὶ βοαϊίου 
οὗ τὴ8 ΤἸΠΣ ΠὉΠὶ οὗ θενὰ απμὰ ϑοϊοπιοῃ, Ζαάοῖκ 
Κορὶ ἰπηβοὶ ἢ Ῥυθοίβοὶν ἴῃ [ἢ χοϊαϊίοη ποῖ ἰ8 
80 ϑ'ρηϊβοδηΐ [ῸΓ ΟἿΓ νἱβίοῃ (5800 Ὠοοῖ, ΒοΠθο.). 
(ΟὨΙΡ. 8]50 1 ϑαϊῃ. ᾿ϊ. 85.---[ΕΛΙΕΒΑΙΕΝ: ““ΤῊΘ 
ῬΓΟΙ 86 οὗ ἃ ῥσχίεβϑὲ ιοοὰ οὗ ἴμ6 ἤοῦδο οὗ Ζαάοὶς 

.), ΔΒ 



420 ΕΖΈΚΊΤΕΙ, 

ΘΟ ΓΕΪΥ σογγεθρομ θὰ ἴο [Π8 ΤΟ Ἶθ6 οὗ αὶ Βῃθρ θτὰ 
ψ 0 [Π6 παῖπο οὗ Πανϊὰ, 1ἰ ΒΙΓΡῚΥ ἱπαϊοαῖθα ἃ ταοθ 
οὔ απ} ἀμ ἀονοῖοιϊ δβογναπίβ, ᾽ν ]οπὶ {μὲ 
οὐἰν αι απὰ {μ6 ἱηινατὰ, [ἢς Ὠδπὶ6 αὐνὦ τα θα, 
βου ἃ ΓΟ ΡΕΥΥ οοἰηοία6,---α ῥὑτοϑιΠοοά βουσί 
αοὰ ἴῃ πριν 688 οὗ 830 110, ποῦ ἴῃ [πὸ οἰ π685 οἵ 
ἀμ Ἰοϊζον, ἃ8 6 Ῥθορ]8 στ ποπὰ (ΠΟΥ͂ τοργεϑοηϊρα 
βου ὰ 4180 αν Ὀδοομπῖθ ἔσιια βγας ἴο5, ὑπ 6:λ- 

- βοἶνοθ ἃ το αὶ Ὀγοϑι ῃοοά οἴου ἃ}0Ρ 50 γυ1ἴπ6] 
Βδουϊῆσοβ ἴο [6 ᾿ογὰ. [π ἰσυῖὰ, [Ὁ 15 {Π1||Ὸ ταὶ βίῃ 
ἊΡ οὗ ἃ ῬΘΟρ]9 γὃο βῃου]ὰ 6 δο ἢ ἃ ῥτγίοσία 
{Ππδΐ 18 Ὠχοδυῦ ὈΥ̓ [Π6 ἀοβοσὶ μ(ΐο, διὰ {Π6 8008 οἵ 
ΖΔΔΟΙ σὰπια ἰηΐο ποίϊοθ οπἱν Ὀσσαῖ86 ἴῃ σΟΠΠΘΟ- 
(ἰοη ἱϊὰ ὑΠ6ὴπ ΠΟΤ τγὰ8 δὴ ᾿υἰβίον 4] ρστουπὰ 
ἴον ὑδικίπα με πὶ 848 τοριθϑοηϊαῖνοβ οὗἁἨ αὶ τσ ϊ- 
᾿ιϑαγίθὶ ϑρὶγι4] δοτηπηπῃ ιν. "-- . Ε. ἘΞ Βαϊ 88 
ποῖ 8}} [6 σὨΣ] το οὗ ΑὈΓΑΠΔηΙ ἀγὸ οὗ ἢῖ8 δὶ τ}, 
80 ἤοῖῈ ἴπὸ 8018 οὗὁἨ ΖαδΟΪΚ ἀγο ΟἹ]Ὺ {1096 ΜῈΟ 
κορί, εἴς., Ψο πᾶν Κορ δῃὰ 1] Κορ ἔμθπι- 

86 ῖν68 [αἰ ἢ] ἴο 6. Νοῦ 11] ἴον {1118 6856 }- 
[18] ῬΟΥΒΟῚΔΙ] αὉ4}βοιῦο ἴῸΣ Ὀγίοβί, 18. ὉΠ6 ΤΟΥΤῚ] 
διηὶ οἸϊοῖΑ] δασνὶςθ ἀοθογίθοα: ἴῃ ΦΟΠΘΙΆΙ, ὑΠ6 
“4 ἀγα ΠΟΑΓ," οἷο. (οἰ. χ)]. 46, χΙὶΣ!. 19), ἴῃ 
Ῥαγί οι ]δν, [116 ““ βϑίδπαϊηρς Ὀεΐοτε Μὲ (ἴῃ οοηίταβὶ 
ἴο “Ὀοΐοτο {16 πχ,᾿ νοσ, 11) ἴο ΟΥ̓ πηΐο Μο 
(το. γψαν. 7) ζαξ,᾽" οἴο., γμαγὶ οἵὗἨ [6 βογνίο δἱ 
[πὸ αἰΐασ οἵ Ὀυγηϊ- Οἴτην. --- ΤΏ θη ἴῃ Ὑογ. 16 
σΟΙη68 {Π6 ἰτεδάϊηρ οὗ 186 ἀν ] Πρ ἴῃ ἴΠ6 ΠΟΙΪΥ 
γνΐίαςθ, δβρϑοία!ν ἴῃ6 ἀτα ΠΩ ὭΘΑΥ ἰο {Π6 δἰ ἴδὺ 
οὔ ἰποθϑα (οἢ. χὶὶ. 22), ἴον τ ποῖ [ἢ 6 ΠΔΠῚ6 
[8010 18 5 σηὶ ΠοδΥ τοϊαΐηοιὶ, ἘΕἼΜΑΙΥ, ἼᾺ 

ΤΟΙΣ τονογίβ ἴο [86 δἰδευϊησ- οἰ εῦ ἴῃ νεσ. 

15, ᾿γγοῦ ΖΕ. 

 ετβ. 17-81. Ῥνιεδίϊν 7 εο8 απὰ Ῥυγὶυϊϊοσοδ. 

γεν. 17 Ὀερὶηβ πίῖῦ 16 τηοϑὺ οχίθγηαὶ, τ} 6 
οἹοϊ είν ; (ἢ 6 ΠῚ ἴῃ τη18 τοβρϑοῖ Μ1}} τη Κα {16 
ΒΥ ὈΟΪ1Ζοὰ ἰηνναγὰ ΟὈ] ραϊίου [ἢ 6 πιοτὸ Ἀρραγοηῖ. 

6 σομηΐηρ ἴο |ὁ πὴ} Ὁ ρσαΐθη ᾿πι0}}168. {816 1 61)- 
ζίου οὗ Β6γν]ςο6 αὖ ΟΥ ἰῃ ἴΠ18 βαποίθαγυ, δπιὶ ὙΠΘΓΘΌΥ 
ἱηγοϊνεθ ἴπθ ἀυῖγ οἵ ρυϊθης οα (ΒΒ, “Πὰχ 5) 

Ἰπθὴ ματτηθηῖβ, δη ἃ (Πΐ85 τῆλ 65 ὑ᾽γΥ, ἃ8. δἰ γον 

ογἠδιποὰ ΟΥ̓ Μοβοθ, Ῥδυίθοῦ  Υ οἶθασ (οορ. ἘΕἶχ. 
ΧΧΧΙΧ. 28, Χχυ] ὶ. 89 δα. ; ἴον. νἱ. 3 [10], χνὶ. 4, 
29). ὙΤῆ6 οχργεδ8 Ῥγο δἰ ο οὗὁἨ πο0Ὸ}] (ἼΥ, 

ψ ἢ δὶ 8. ““ ἀγατση ἰοροῖ τ," Πδηρίηρ ὑοροῖμονῦ Κα 
τοΐζιιδ, ρος, εἰρ.6) αῖνο8 δἰ Ἰομ αἱ οἰ ΡΠ αϑἷ8 ἴο {116 
Ἰΐπθη, δηὰ τα κο8 {Π8 τηϊηἰ βίους ἐπ [89 χαῖοα οὗ 
[86 ἱππιοσ οοτιχί, {ππὶ 18, τι τ πΐπ ἘΠ οι, δπὰ δὲ [86 
Βοτιδο, βϑεϊὰ οἵ (ἀποίΐοῃβ ἀϊβοπαγροὰ ψ τη τῃ6 
Βοιβθ, {6 ἴοττη 6 ἴῃ σοϊδἐϊοη ἴο [89 ΔἸ ΑΓ οὗ Ὀυτηῖ- 
οὔοτίπρ, αηὰ πὸ Ἰα ἴοῦ ἴῃ τοϊαϊτίοι ἴο ἴΠ16 δ᾽ ἴὰγ οὗ 
ἴποθι}86, 511} πιοῦθ ἀἰβῦ ΟΕ Ῥγοπιϊ ποηΐ. --- Ὗ οΓ. 
18, ἰκ6 νϑσ. 17, τϑίδεγβ ἴο 18 ῥγίδβι᾽ Β ραυτησθηῇϑ ; 
ἽΝΕ ἰδ ῬΓΟΡΕΙ͂Υ : ““δἀοτππιοηῖ," ἀΐκάθην, τ οἢ 

ταῖσαῦ δυρροϑὺ ἴΠι6 δρεοῖαὶ ΒὲΚἢ-ὈγίοΒΕ ΠΕΥΌ; 

πὸ ποτὰ, ὨΟΥΟΥ͂ΘΥ, ΟσοΙΓΒ ΤΑΙΠΘΥ ἴῃ σοηποοίίοη 
ψ ἢ ΓΌΞ9Ό, Ἐχ. χχχίχ. 28 (“" οοά]γ Ὀοπηρίβ ᾽"), 

δηθὰ ψὸ ἴᾶύθ ὯῸ ὙΔΙΤΛΙΐ [ῸΓ βυρροδίηρ ἰδ 18. 8 
Βρ66Ϊ4] ΠΡ ΤΟΥ ΠὴΕ ὩΣ Ὀγοϑίβ ἰπ βεηογαὶ. [{ 
ἷ8δ ΓΑΙΠΟΥ τηρδηΐ ἴοὸ ΤΟΙΏΔΥΚοα {Πᾶὶ ΠΟΥ τὸ 
δάἀογηθὰ (ἼδΒ 18 βυρρεδιϊνθ οἵ ἤογαὶ ογπιαπιεη 8), 

ΔΙ Βουρὴ ἢ Ἰΐπεη.-- ΤῊΣ οΟΥ̓́οης [ον ἐπα Ἰοΐπ8 

(5905, Ρ᾽ γα] οσ ἀτια]), τεδολίης ἔτοπι Εἰσἢ δρονθ 

{10 Ἰοΐῃβ ἀοτγ ἴο δὐοιϊζ [πὸ τπΐσῃ (ςοτὴρ. ἔχ. 
χχνυ!. 42), ἴοτπη5 ἴπ6 τπϊτὰ οἵ [ἢ ἔοιγ διΈ οἷος, 
48 ΒΔὮΓ βαυϑ, ἀεδίσποα (οΓ πε οΠοῖΑ] ἰτοβα οἵ τς 
ῥτγίεβίβ (1ῃ δοοοίδιοθ ὙΠῸ “ὁ 08} 6 ΕὙτ "0116 8] μΪδος 
οἵ Φεπονδ 5 (Θϑι ΠΠΟΏΥ͂ δπὰ χενοϊαϊίοι ᾽᾽); ψὮ1]6 
[9 ἰηὐαῃοίδου. δθοιιϊς “ρίας, ὙΒΙΘἢ, τηοτι- 
ΟΥ̓́ΟΥ, ΟΧρἰ αἰ {π|6 56ῆη86 δη βρίτῖϊ οἵ [πὸ πῆο]ς 
Ἰἰπθὴ ἀγο88, δι} )οἷπβ [π6 1253}, {μδΐ 15, σίγα ]ς οἵ 

[8 ττίοαίβ, 45 [86 Του τ αὐιΐοϊθ. ΤῊ 5 τὰβ τοι. 
Ἐσ ΟΡ ἪΡ ἰονατὰ {Π6 ὑτοδβί, 45 σοῦ ἃ {Πθ Ὀ6 
οομῆτιηθὰ Ὀγ {π6 αἀάἀοά ἀοδβηΐηρ᾽ οἰδιιθθ : ποῖ ἔπ 
σσοδῦ ; τ ἢ ]ο ἢ σογία  Ὡ]Ὺ ὙΥ}}} ποῖ ὈδαΥ {}|6 τη θα ρ: 
116 ὉΠΟΥ͂ βινθαῖ, Ὀὰΐ δοοογάϊης ἴο ΚδῊΓ 15 πιοαιὶΐ 
ἴο ἱπιρ!]Υ: ψβθῖο ΠΟΥ͂ ϑ'γεαῖ. Βαΐ 5,» (Ὁ, 

ἰουπὰ ΟὨ]Υ ἤετα, βἰβθνιοσο ΠΡ}, ἔγοπι 77: παῖ 

8 ἤογτοθά οἷῦ ὈΥ̓͂Τ ΡΥΘΒΒΌΓΟ ΟΥ ΔΙρτι 8) σΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ 
ὨΙΘΑΛῺ5Β ποι ἷπρ Ὀπὶ Ὑμαΐ 489 Ὀδέῃ δια αἰτεδάν: 
{παΐ πο τἴο0] 5114}} σολθ ὉΡΟῺ ποι ; [Ὁ 88 τδ6 
ΨΠἰῦθ ΠΠΘῺ πιαῖτοβ [6 ΟἰἸΘΘΏΏΘΕ8Β ΔΡΙΆΓΕΠί, 80 
βυοαΐ, 80 ΓΟ Ῥγοάυσοά ὈΥ ᾿νοο  ]θὴ δι ΐ, 65}06- 
οἶδ! δὴ Ἰοττηἱ Ὲ; ἃ σίγα ]Ὲ δη ἃ [.π5 οοπί πίην ἴΠ6 
Ὀοαγ, 15 πιοδῃΐ ἴο Ὀο συτάθα ἀραὶ ηϑὺ 85 ὉΠΟΪθΔῊ- 
π6δ5, δὰ οὐ {πὸ τΠοἷο δοςογα ΠΡ ῚῪ 16 ΠΟ] π658 
οὗ 16 ῥγίοδίβ ἴοσ [6 βαποῦ δοδοη οὗ [ἢ 6 Ῥθορὶο 
ἴο Ὅὃ6 5ἰσηὶῆοα,. [ἃ [π6 ϑορίαδσιηϊ πιόδη ἴοο 
εἰρμὺ γίγαϊηρ, οὐ ρίγαϊπρ ἴῃ υἱοϊθπῦ παβῦε 1] 

γεν. 19. Τὴ τορουϊθοη:: ὅο 186 οὔΐον οοπσὶ, 
8 τηοδηΐ ἴο Ἀπὸ βὴ δ ὶ πὸ Ῥτο δ τἴοη, ψΕὶςᾺ ἰδ 
ῬΑΓΟΟΙ]ΑΥΙΥ ΒίΓΟΠ Ως ἴῃ ΟἿΤ γ Γθ0 ; ἴο 68}} δ΄τοη το 
ἴο ὑπὸ ἀϊϑιϊποῦοῃ Ὀούποθο ἴπ6 οὔΐεῦ οουγὶ δηὰ 
186 ἵπποτ, Ὑλδῖϊο Ὀοΐ, ΠΟΎΘΥΟΥ, τὸ 511}} ΟἿ]Υ 
οοπγίβ: απ ἴο {6 εἰΐατ ἱπ [86 ΠΟΙ σουΓί, 
Δ ΘΥΘ ἴΠ6 Βαηο ἰβοδίίοη οὗ {Ππ8 Ῥ6ο}]6 νυ ]]οὰ ΟΥ 
]6ἤοναῖ 85 ἴο ΔΚ ρμἷαοο. Αἰϊογ {τἷ8 ἰού τοις, 
αἢ, χὶ. 14) οοπηθβ {Π6 ἰαυὴρ δεϊὰς οὗ 1 
ῥτίοϑῦβ οἤοῖα] ἄγοββ, απὰ {86 ἰαγίηρ οὗ ἰζ ἀονῃ δἱ 
{Π6 ρῥ͵αςδα βιι λα Ὁ]6 ἴἤο ὑπθ ““ ΠΟΙ] 688 οἵ Φομονα᾽" 
(εἰ. ΧΙ, 18), δὰ [6 Ῥαϊπρς ὁπ οὗ οἴμοῦ γβτ- 
πιοπῖβ, Ὁ [68 ᾿ἀρόνωνα οὗ ἱηὴρ ἀραϊηδῦ {Π6 
{πουιραὺ οὗ δῃοῦποῦ βαησ βοδοα ἴπδη {πὸ Οοέά- 
οὐδαϊπθὰ ομθ ὈΥ ὑδθ ὙΔΥ͂ οἵὗἱ δβδογϊῆοε. Νοῖ ἴῃ 
[ΠΟΙ ψδυτηθηΐδ. ὑπαὶ 18, 1ν 8 ποῖ {πο ν, αἰ που σῇ 
ὉΠΟΥ͂ δὺθ ᾿γίθδίβ, ὙΠῸ ἃΣὰ ἴο ν (10 νοορὶο 
(οοιηρ. Φομῃ χυνἱ!. 19 1). ΟὈΠΒΕα ΘΠ, {πὸ ροϊης 
ουῖ ἴο [Π|ὸ ῬΘΟΡΪΘ 18 ἴο Ὀ6 ππάογβίοοά 1π τοί 8 
ἴο 8ᾳποι᾿βοδίϊοι, δῃὰ βῆονγηβ ΠῈΟΓΘΟΥΓ {παῖ {15 
οὐἴον οουχ ψγὰ8 ἴῸΥ {86 Ρθορ]θ. Ἐχροδβί ΓΒ βεπε- 
ΤΆΪΙΥ ΤΟΙΣ ΠΟΙῸ ἴἰο ἴμεν, νἱ. 1], 20 (7:5) . Εχ. 

χχίχ. 87, χχχ, 29: σοῦ}. Ὀοβίά69, Εχ. χχν!. 48 ; 
ων. νἱ. 4[11], χνὶ. 38. [Τῆδῦ οοηΐασι ψἼ} Ὡς 

Ο}]6 ἀφῇ]65 1Π6 ῥγοβδίϑ σ᾿ μοη ἴῃ {πεῖν οβῆςὶαὶ 
ἀπὰς ἃ8 ΚοΙ] τοίεστίηρ ἴο 1ν. χχῖ. Βυρρμοβοβ, 18 
ποῖ 884 ἢ 6Γθ. 

ον. 20 ἴογυϊαβ, 48 αἰτοδαν ἴον. χίχ. 97, χχὶ. 
δ, ἴῃ6 Βῃανίηρ οἵ [πὸ Ποδα βιγ)οοίῃ, ἃ5 βοα ΘΒ ; 
σΟΩΒΌΤΙΩὨ ὑδα ΟἸγοαῖου (! ἢ, ϑᾶγ8 Ἡδθηκβῖ.; 80- 
σογήϊηρς ἴο ΒΆὮΤ, 88 ἸὩΟΌΠΓΗΙ ΠΩ͂, 8 δἴστι οὗ [ο]]οτ- 
ΒΡ νὰ ἴ.6 ἀολα, Ἰπϑατησςΐ, 848 ἰδ αὶ 18. ἃ 
ΡῬγοοῦ οὗ μἰἴδ. δῃὰ νἱροὺγ οὗ Ῥοάν. Τῆς Ἐργρίίδη 
Ρυϊοβίβ Καρὺ [π6 Βοδὶ δἰνναγμ οἱοϑα βϑῃανοα. Οἱ 
ἴη6 σοπίτατΥ, {πὸ Ρῥγοϑίϑ οὗ ἴβγαθὶ δῖο ἴο ὍΘᾺΡ 
{ποεῖν πολ ἰῇ, 88 ἴπ6 τηϑάϊδίοτβ οὗ δὴ οἴογπαὶ 
116 ἴῃ Βοϊΐποβ5 ἐπσοῦρη ρτδοα. --- ΚΒ) ἱπιρ}168᾽ 

“το κὶηρ ἕοσίδ,᾿" ΜΕΊΒΕ Ο {868 ἴον ;᾿" ὮΘηΘα, 
126 δαῖὶγ οὐ {πὸ ιοδή. 6 (ΟΥ̓́Θ ἴογ 86 
Πραά 18 ἰτοαϊεὰ οὔ ποχὶ ἴο ἴδ ρασιηθηΐβ ἔοσ 
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(86 ὑοάγ. Κα] οὐΐδϑ [ῸΓ γὺν (““ ἴο Ἰεῦ Ἰοοϑο ᾽᾽, 

ἃ ““ἴ0 ἰοῖ στον ἔγϑοϊ γ, "1 ον. χ. 6 δηὰ Νπι. γνἱ. δ. 
Βαὶ ἴδε βτὸξ μαββηβὸ τηυδὲ ποῦ Ὀ6 80 ππάἀοιαϊοοά, 
ὦ πὸ περ ἠοὶ ΒΌΡΡΟΒΘ Πδγθ, ἴῃ δοσογάδῃοα ὙΠῸ 
ἴδε βεοοη, ἃ Ῥγομιί το οὗ Ναζανίἴϑια, Ὀαΐ, 88 
116 πιδγὶς Ὁ ροαίεῖνα οἰδιβθ βῆονβ, 16 Πδὶν 19 
δπιρὶγ ἴο ὉΘ ΝῊ Βῃοτί, ἴο Ὀ6 Ρο]]ο. ΟὐμΡ. 
1ύοι. χὶ. 148ᾳ. (ἔον. ἰχ. 8. (83 ἰΒ ἰουπά οἷν 

θετθ.) Ου (18 Ἡδηρβίθη ΕΓΒ, ΟΌΒΕΓΨΕΒ : “Τηδὶ 
ΜΠ οἷ 15. Π6 βἰση οὗ ἃ τ ]ὰ, ἀἸβογά θεὶς πιᾶῃ, Ὑ}Ὸ 
Ἰεῖδ παΐαγο ἴδκα 15 ἴγθαε οοῖσβο, ταῖς ἱπάθοά Ὀὸ 
Ῥεπηαι δα ἰο 6 Ναζαγίῖθ, ἰῃὰ ΘΟ ΘΘαΈΘΠΟΘ οὗ ἃ 
ΥΟΙ͂ ὈΠαοτίΔΚ ἢ ἴοῦ ἃ {ἰπη0, ἰῃ ογάδσ ΒΟΥ ΟΥ̓ ἴο 
ΠΣ ϑορατγαιϊϊοη ἴσοι ἰδ6 τοι] ; Ὀαΐ ποῖ ἴο 

δ ργίοβί, σο86 ἀπὴν ἐξ γὰ5 ἴο Βο]ἀ σοῆνογδα ΨἹ ἢ 
ἴδε ποτ], δῃὰ δάἀδρὶ Ηἰπιβ6}} ἴο ϑοοίθιν, ἴο θην 
πον ἢ ΒΒοση Παΐὶγ ττὰ8 [Π6 ουδίοτῃ Ἔοὐθ ἴῃ 
δοθορἢ 8 ἔἴΐπιοθ. ΤῊ ῥγίοδὺ βῃου]ὰ 6 πο ϑοραγαϊδὰ 
Ρετβου." 1{ βονίηρ, ἰός πὰ ἴδ6 στονίι οἵ Παὶγ 
ΠΠΗΥ 18 1Π6 β'σῃι οὗ νἱροτοῦβ ἠδζιγαὶ ᾿ἰἴο, 88 86 
γ Ὁ θη Βα ν ς 8180 οἢ 118 ρατῦ Βγπ|Ὁ0}1Ζ68, ὑῃΠ 6 ἢ 
ὃν (οι ἀΐηρ [6 μτγίοδῖ 88 γα ργοϑδηΐαί να οὗ ἃ ΒΟΙΥῪ 
Ρθορ]ο ἴο ἰδεῖ πἷ8 Ἰοοῖϊκα στοῦ ἴοι, [ἢ6 [4180 Ροβὶ- 

ἼΜΩ 

ἃ Μιάονν, π086 ὙΠῸ ΟΟΟΌΡΥ͂ [86 νοκὶ(ΐοη οὗ οταὰϊ- 
ΠΑΤΥ͂ ὈΓοδὶδ ΠΊΔΥῪ ἴδ ῖκο.᾿ 

ΟΣ. 23 ἀοῆηροβ {Π|6 οὔδοΐα] ἀτύϊεβ οὗ ἴΠ6 ῥγίδβίδ. 
π (ΕἸρκ.), “ ἴο βργθδὰ ουἱ," πὸ μβαπά, ἴῸ οχ- 

ΔΠΊρ]6, ἴο ροϊηΐ ἴο δβοιιοϊίηρ, ὕο ὑθαοῖ, βθγ ἐδ6 
ῬΘΟρ]6, οἵ ψ]νὸπι «Ὁ πονϑ ἢ ΒΑΥ8 : ΜΥ Ρ60 ἰοὸ (δαῖ. 
ΧΥΪΙ. υ0 8η., χχχὶ δ. 10; ἴμεν. χ. 10) ; δῃᾷ δον 8]} 
ἴο ἴοδοῖ τῃοτχ ἰδ αἰ ἴογοησο Ὀθένθθῃ, οἴο., ἴοι 
ΜΠ οἢ σοιρ. οἰ. χχῖὶ. 26. ΤΏΘ ῥτ ΒΟΥ βουυῖσο, 
ὕπ θη, ἰ8 ἴο σΟΙΠΡτΟ ΟΠ ἃ ΟΥΒἢΪΡ ἀπ ἀοοίτγίπο, τθ’ 
Ὀτοδοηδυϊοη οἵ [πὸ ρϑορὶθ Ὀεΐίοσγο αοά, δπὰ γερυθ- 
βοηϊδου οὗ αἀοἀ Ὀδέοτο πὸ ρϑόορὶβ. ((οιαρ. Μαὶ. 
ἰϊ. 7.) Βαῖ ἀθονο 4}}, δυο ηρ ἰ ἢ δὴ οΥ6 ὕο 
βαποι βοαϊίοη.--- ον. 24 μίνοϑ ἴῃ δια ϊζίοη ἴο [18 
1}0 οουτὲ οὗ ἡπάϊεαῖττε το {Π6Ὺ ἔοτπι ἴῃ ἀϊ8- 

Ρυϊοά οαδο8 (Πθαΐϊ. χΥϊΐ. 8 84., χίχ. 17): ὃν, 
Φ δ 

{Π6Υ͂ τὰ ἴο βίδμῃά ονὸσ [86 οοῃπζυδοα δῃὰ οογῃρ]- 
οαἰθὰ ρμοΐῃϊθ σαϊβοὰ ὈΥ [ῃ6 Ῥαγίΐθβ, δῃὰ Ὀδοδιιϑ8 
ΠΟΥ μᾶνο [ἢ 6 ρονγοῦ ὅο δίδπα ΟὐῈΣ ὑΠ 61 88 Ἰπᾶρεδ, 
βῖποθ [ΠΟΥ ἤαγὸ ἴὸ ἡπάρο πὰ ΜῪ ἡπαρσταοπία, ὑΠ6Υ 
ΨΜ1 δἰναγβ πὰ ἴῃ ἴπθ ἰὰνν οὗ Φεμοναὶ ψ]ιαΐ 18 

τὶ ἴῃ ΟΥΟΙΥ ὁ486. ΘΟοτῖὶ: Ὀδβύορ, απὰ Οοτ : 
τς ἧς: 

ἸΠΘΕ ΤᾺ, δῖα ὈΟΪῺ ΘΑ]ΠΑΙΥ͂ ἀπηδοεββαγ. Ὑαὶ 

τι[8. δα υιϊηἰδίγαϊϊοη οὗ ᾿πβοϑ 18 ἴῃ οἷν! 116 ---οὀἰϊ 
ἴοο Ὀεΐης ἃ βαπος βοβίίοη οὗ {86 ρϑορὶε ὑπτου ἢ 
16 πάρστηοηΐ οὗ 6Οοα --- 8 118 οοιπίογραγῦ 1ἢ 
σδύτος 116, ἰὰ [Ὧ9 ΟὈδογνδῆοσθ οὗ 4}1 [86 ἰαννβ δπὰ 
οὐἀϊμαηοοϑ, ΟἹ 4] ἰδ ζοδέλνβδ οἵ 76 μοναὶ, ἴ86. 
Ἰκογεποῦθ ἴον σψ ιΐοι 15 χίνθη ψἰ} ὕμ6 ΔΙ] Δ 
οἵ ἴπὸ βαρραίδα (ςομρ. ἴον [16 τϑνεγβο, οἢ.. χχίϊ. 
26), ψἘ116 δὲ 1809 8810 {ἶτπηθ ψὸ διὸ ἰοϊὰ ψ)ιαῖ ἰ8 
Αἰ ΑΒ [86 πιδίῃ τηδῦῦοσ ἰὴ ΡΥ ΘϑὮΥ τϊ ἰδίγαϊοη. 

ον. 256 ὑδμοσοίοσθ βιιονθ μον [86 ῥτίθϑὶβ πᾶν 

ἴο ΚοΩΡ ἱβοίηβεῖνοθ ἤοτῃ ἀ 6] οπιθηί. --- δε 12" ε 

ἱπάϊν  ἀπ611Ζ68, ἴο βρϑαῖκ δχδοῦϊυ.--- ΤῊ ὀχοορίϊοῃ 
(θὲ 59) αἰδοῖ 6 δα Ὀἱοοα-Γο Αἴ ἢ} 88 [ωΕΥ. 

ἔϊνο, ἴῃ δά! το ἴο ἴδια 4196 ποχαῖϊνο, 18 ἔοτ Ὀἱ 
ἴδε τηαχῖτῃ [μδῇ : ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΟΠ6 18 ἈΪ8 οὐτῇ ᾿ᾶνν (88 ΘΥΟΤΥ 
ὁπὲ ᾿ΐ8 οσἢ ἀ6 511}, ἀη θουΠ]6ἃ πδίιγα] 8η) ἰ8 ἔοτ- 
διάάοη, ΝΟΜῸΣ ΘΠ ἈΠ δ ὐΐοι ΠοΥ γοῖ β᾽ου βοδίϊοη 
οἴ ἡλίατο, ΠΟΙ ΠΟΥ Δ 8 κο 818 απο ἀθαιϊ ΠΟΥ Βοπουτγίηρ; 
οἵ ἴῃς δοπῇ, Ὀαὲ 5ἰπιρῚῪ Ἰατν, ἀϊνίπο οτάοσ, ἰ8 ἰῃ6 
νεϊση ποτὰ ἴογ 6.0 δβονδηὶ οὗ Φθιβοόναῃ. ΤῈ 
δδηο βοαίίου ἰγοδίοι οὗ ἰ8 ποῖ μο Ὁ Βοαι Θη 8}}ν 
δε μόβθη, Ομ θ᾽ 8 οὔσῃ ἐγ οδοη, 861{-8δηστῆοα- 
ἴοι, ΠΟΥ ἷ5 ἰὸ ἃ ὨδίυγΑ] ΠΟ] 688 οὗ ΟΠ 6᾽5 ΟὟ, 
πὮ οἷ ποοὰβ ἠοῖ ἃ δα ποῦ βοδϊοη ἴῃ δοιονα 8 ΤΑΥ. 
πος. 21. ΑἸουρἢ Δοδυϊπθησα ἤότῃ Ὑ1Π6 5 ἀ6- 
πιδηἀοὰ, γε ΟὟΤ ιν, 888 ποίμίηρ ἴο ἀο νῖϊῃ 
ἴδ6 Ναχζατίϊθ Ῥγορεσ. Ηἶϑ τγὰϑ ἃ γοῪ τορτι δὰ 
ΟΥ̓ ἴδ; Ὀυΐ δἰψαῦν ἃ ἔγοο- 1}} ἀδαϊοαιοι 
ἱεπεροῦε, Θτα ἴῃ τηλῃ [Ππ8 ἀονοίοα Ὠὐπι86}} ἴο 
Θοὰ τι 8}} 18 πδίαγα] βπι, πὲ 45 δ δὰ ρτονγῃ 
ἂρ. Τὶ [116 ῥγἱδδίβ δζὸ ποῦ ἴο ἀτηκ πὶῃο (μον. 
τ. 9) ἷδ στουπαθα Οἢ Π0 ὕδΠΙΡΟΓΑΓΥ͂, ἔουτη 8) Β6Ρ8- 
γαϊοη ἔγοπλ ἴδε του, 18 Π0 ἷἰς σοπδβοογδαίϊοῃ, 
85 ἴῃ (6 ὁο8896 οἵ 6 Ναζαγίθ, Ὀπὺ 18 δ᾽ ΠΙΡΪΥ δ 
επιδίεπι οὗ τη δῇ 15 ΒΟ Ϊγ, οἵ βουτί οὐ οὗἁ δβοαΐ, οὗ 
ἴπε ἴπιο ϑρίτὴϊ οὗ ἃ ϑεσναπῖ οἵ αοὰ, τγῆο ρ068 ἰηἴο 

ἴπηοσ οοτέ, ---ἰῃ6 τοϑϑοὴ δϑϑίρηθὰ ἴοσ [86 
Ῥγο ἰδ οη. 

γεν. 22. Ετοτα ὑπ οὶσ πηδῆηον οὗ ᾿ἰΐθ ἴπ τεδρθοὺ 
ἴο ἀτίπἰίη, δηὰ πὸ ἀοι δὲ ζοθογα γ (Εοπι. χὶὶ. 
14), [86 οὈϊραϊίοι οὗ [16 ῥγίοβϑίβ ἔσγη8 0 {Ποῦ 
πιαιτί οὐ 16. ΤΏθ ἰηϊυποίίοπ ποῖ ὕὍο ἹΠΑΙΤΥ ἃ 
ΜΔ ([ν. χχὶ. 14, 18) ἰ8 οχίοπάρά ἤδϑγο ἔγοτῃ 
ἴδε Βίρῃ μγίοδί ἴο [86 3016 Ῥοάν οὗἁ ργίϑδῖβ, 80 
ἴῃ [πἴ8 τεδρϑοῖ ὑπ δ ῃ Δρροαγ δἰ ρὮ- τ θβι γ, ἡπι80 88 ἴῃ 
εἰ. χα], 12 ἐνεγυ πΐηρσ ὉΡοῚ 6 πιουπίαίϊη τουπὰ 
δὺοιϊ 'νγὰϑ τηοϑὲ μοῖὶν. Τη6 ογάϊπασυ ρῥγίαβθι 4180 
δ ποῖ Δ]]οτεά ἴο Ταλττὺ (ἴμεν. χχί. 7) ΠΡ ἢ) πθν 

χχί, ΤὍο δχοορίϊοῃ οἵ ἴδ εἰσ Ῥγῖοδὲ (μον. χχί. 
10 54.) 8 ἢοῦ ποίϊςοα, 88 48 ὕμπογθ 18 πὸ ποίϊοθ 
οἵ {πὸ πἰρῇ ῥγοϑὶ ἰπ ἴ.6 στ 016 Ὀοοῖς. Δεν. 26 18, 
δοοοτάϊηρ ἴο [οἱ], [80 οοιημημδπὰ ἴο Ῥυγνῦ ἴτομι 
ὉΠΟΙΘΔΏ 688 ὈΥ̓ {π6 ἀεδὰ βιιδγρθηθά, ἱπαβη ἢ 88 
86 Ὀ6] ον 68 Ἐ]16 ϑασθὴ ἀδύβ ἃγὸ δρροϊπίθα ον ον δὰ 
δῦονε [9 βρϑοδ οὗ βε θη ἀδύϑ ργοβου θα ὈΥ [6 ἸΔῈ 
(ΝΠπι. χίχ. 11 84.), δηὰ ἢπά5 {18 ἱπαϊοαίβα ἷπ 
ΠΏ, ἰπ συ ἱοὶν 6 Ὁ ΏΚΒ [.6 8668 ἃ ΘΟΙΠΡΟΠΒΑΙΟΙ 

ἴον 1.6 ῬΓΟν ΟΌΒΙΥ ροττηϊὑοὰ οοταΐηρ οὗ [86 ὈγἹοϑὶβ 
ἴο [16 ἐὰν αἰ ἢ ἰὴ τὴ6 ἰατν μαὰ Ὀθοι Το Ὀ] ἄθῃ 

ἴο 186 ἡ Ἢ ὐθον ανθὰ ἰῃ ἴδ 6480 οὗ [δύο οΥ 
τηοΐμοσ, Βαῖποῦ ᾿Ἄϑρς ὉΠ16 ΠΌΤ ὉΘΓ ΒΕ ΘῊ ΒΙΤΩΡΪΥ͂ 
Ροἰϊπὲβ ἔπ:6 πιοτὸ βίγοη Δ Υ ἴο ΒΟ] Π688 δῃὰ 836} 001}- 
ἐδιΐοη. ΗδθηρπίοπθογΩ, οα ἴΠ6 ΟἾΠΟΣ μαπὰ, ἰμ81819 
οὐ ἴδιο ἀϊδιϊποῦου Ὀαῦνγθαη: δανίηρ Ὀδθη οἰοδηϑοά, 
διὰ : ““ οοδηβίηρ, " ὙΒϊοἢ, Βα 8408, Ὀδζαῃ ΜΠ [Π0 
δορὶ πηΐηρς οὗ [6 βούθη ἀδύβ (ΝΌπι. χὶχ.), 86:61) 
ἄαγβ Ὀεΐπρ {86 Ἰοῃρεϑῦ ροτίοα ΜϊοΝ, ΔῺΥ ἀποθδῃ- 
Π688 αϑῖ8. ΑὖὨ 8]}} ουθηΐβ ἰξ σδῃῃοῦ Ὀ6 ἀδηϊοα [Πα 
γετ. 27 5:11} ἀθπιδηὰβ [ἢ6 ὉΠΌΠᾺΚΟΙ 8 51}- ΟΠ ἢ 
Μ θη τῆι ῥγἱοδὺ Θηῦο ΓΒ ἀραὶ ΟἿ 18 Τῇ] Β ΤΥ. 

Αἴδον [86 ἀπ|ῖθ8 ΘΟπι6 ΠΟῪ [πὸ ρτίν ]ομε8 οὗ [86 
Ὀγοδίβ, τυ μαῦ ἰβ ἴο δοοσθ ἴο (βοτὰ [ῸΓ με ῖγ 8εγ- 
νἱςθ.---Ἰη ον. 28 ψὸ δαγνο, ἤγϑί οἵ 41}, τὰ ς6 ἔπη- 

Βεΐπα ΒΟΥ τὰ τοίογοποο ἕο ΤΠ 6 ΠΟΙ πη 688 οἵ 76 80- ἀατηθηΐαὶ] οοπα οι Κποσῃ ἔγοπι {116 ΔῊ ((ΟΠΊΡ, 

γῇ. [Τῆς Ζεν δι Ταϊπιαάϊς τίου 1ἰπιϊῖ8 [86 χοὶ Νιιαι. χνὶϊ. 20; Ὀδαῖ. χ. 9, χνίϊ!. 1), Ἔχργοββεὰ 

ἴο ἱ ἱ τϑιαπάϊησς 15: Βγϑὲ γμοβιἐἰνεῖγ, ὑπθ πη ποραινε! Υ, απ ΗΠ] ὁποε 

ἘΠ Ὁ ἘΠΕΊ ΒΕΔ: ΒΗΡΕΕ ΘΝΟΕ ἴπρ πα τὰ ἸΏΟΓα ῬΡοβίτἰνοὶν ; ψ οι [16 τα ο] 106 ᾿ΥίεΑΌΎ ὁ0η- 

186 σἴδιον υτίοσέβ : “Ὑεἱ [86 πίάον νι} ἷ8 (τ64110)  βοϊοιιδιιοδθ γθοοῖνϑὰ ἀπὰ τοίαίμϑιὶ ἱπ ἰνίης διὰ ἐν 

ἃ ὙΟΠΙΔῚ θα ΑΥΤΑΥ͂ ὈΥ̓͂ ΒοΙ ΒαΒΡαη, οὗ σοῦτβο 1 
ΤἝΆΒΟΙ, Ὀροδιι86 οὗ συ ἢ ΟἿ οΥ̓͂ (Π15 Κὶπά 18 οἈ858]- 
διὰ 88 « ἰαοιἰτἰουΒ νίὰον τ] [080 ὙΠῸ ΔΓῸ 
ΤΕΔΠγ τίάονα. ΤῊ Ῥογιηϊβδίοι ἴο ἴα 8 ῥρτίϑδί 8 
ὙΠΟ, ἰοττηδ ἃ ραπάδηϊ ἴο 86 ῥιάρτησηῦ Ρῥτὸ- 
Ὡοππορὰ ὁπ δα ἀδυρμῦον οὗ ἃ ῥτίοδῦ ἴῃ ἴον. χχὶ. 
9. Ἐον ἴδε τεβί, 16 νοῦβο σοϊδίοϑ ἴο 88 μ᾿ γίθϑίβ᾽ 
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ἀγίηφ. ἘῸΓ, βίῃοθ [η8 ρῥγίθείϑ οὗ 1ϑγ86] δὲ ὯῸ 
οτοίμτιοσθ, πὸ ἀοτηϊηδηῦ σαοα, θαῦ οὗ 5γδθ], 16 
4}}1 ἰποὶρ Ὀτοίθσθ, ὃ στοιἹὰ ὈῸ παΐισαὶ,  Ώ θη 

Οδμδδὴ ΜῸ8 Ῥτγοπιϊϑοὰ ὃ αοἀ 88 ΠΌΓΣ ἴο ἴῃ6 

ῬΘΌΡΪΕ ἰο ψΒοπὶ {πο  Ὀο]οπροᾶ, {παῖ ἴο [6 πὶ 8180 
ἔπ Γ δῃου]ὰ Ὀ6 ἃ ἀοβηϊΐα {γῖ 08} ὑθυτὶ ΤΟΥ ἴον ἰῃ- 
ΒΟΥ ἴΔΠ09 δη ροδβϑοδδίομ (Π}ΠΠἼΠξξ, δοιηθι ἰηρ Ὑ 10] 

τὸς -ς 

0.6 δηαὰ γί δ). Βαϊ ΠΟΥ͂ τοργοϑοιῖ 
Ἰϑιδαοΐ ποῦ 88 ἴο [86 βοὴ Ὀπΐὶ 88 ἴο [6 δρὶ γἰῦ, 88 
ἴο 886 ἰάοα νοὶ ἔτοτι [86 ουΐδοῦ τηλ 68 οὗ {18 
Ῥθορὶθ αοά᾽ Β ῬϑοΌ ἷν ροβϑθϑϑίοι, δηὰ ὑΒοσ  Υ αοά 
ΠΕΣ ῬΘΟΌΪΙΔΓ Ῥοϑβθβϑίο : ““ΜΥγ" Ῥθορὶ]βθ, δῃὰ 1 
δὴ Φεῦγα, “ΤΥ αοἀ." Νοῦν, 88 ἴπ6 1οτὰ 
ΔΙγοδαυ (6 δῃ. χν. 1) 88 γ8 ἴο ΑὈγδαμαπι, ἴμι6 ἴδομοῦ 
οἵ 411 Ὀδ] ον τ: 1 τὴ [ΠΥ ΨΕΡΥ͂ ἢ ΤΟΤΑΓ, 80 
[μὲ8 18 ἴο 186 ῥχοδὶϑ ἴὉΣ δὴ ἐπμθσίΐδηοθ, {Ππαῦ 1 δ πὶ 

ἐβοὲν ἱπβοτίίδιιοϑ (Π07|})), 88 δββονδῃ βαγβ, ΤΈΘΥ 

816 ΓΒΘΙΘΌΥ͂ ἱπ ΒΌ0 ἢ} ἃ Ῥοδίζϊου ὑπαὶ πο Ιμρ ΤΌΤ 

ἷβ ἴο Ὁ6 χίνεῃ. ἴο ὑπ 6 πὶ (πὸ ὉΠ ΠΝ), αἱ Ἰεαδὶ 

ὌΥ ἰοὶν ἔθ! οὐ εσΟὈΤΥΤΘῺ, ἴο ΒΟΣὰ οἡ [ἢ 6 σοῃ- 
ἔΓΑΙΎ ΠΟῪ μίνθ 8ῃ δασῃοϑὺ οἵ ἴῃ ἰάθα ΤΥ οὗἁὨ ἘΠ ΟΙ͂Ρ 
πδίϊο Δ] τγ, οὗ [86 Θὕθτ.8] ἐμ μοῦ ἴδῃς, οὗ [86 μΡοΒ- 
βοβϑϑίοη οὗ Οδπδδῃ ἴῃ συ, πὶ {Πα ΠΟΥ 88 τηδύϊου 
οἵ δεῖ ἰοδοὴ 8186] 118 Ὀοίζοῦ 86], 118 ὕττιθ δδρίγα- 
τίου, 118. οἴδσῃδὶ [πϊαγο. ΕΣ. 28 ἀοε8 ποῖ, 89 
Καὶ] δΌΡΡοβοβ, ἰγοαὺ οὗ ο101608 ἰο ἀν 76}} ἴῃ, Ὑἱτἢ 
[πὸ οι 868 δῃὰ το τοῦ δ με ρίηρ ὑποΓοῖο, 
ΠΟ ἢ ἴῃ 0Π6 Μοβαὶς ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ΘΠ ον δβδίζτιβ ἴο 
[06 [μονἱῖε8 δὰ ῥγίοϑδίβ ἔγοτη ΗἾβ ΟὟ ῬΘΟΌΪ ΔΤ 
Ῥοβϑδβϑίοῃ ἴῃ Ἰδπα ; σοτρ. οἷ. χὶν.] 

γον. 29. Οηἡ [ἢ σΟΠΊΤΆΓΥ, ὉΠΟΥ͂ Ἦαγα ἐπ οἱτν Εἶν 6}}- 
ποοὰ ἔἤοτὰ ἔπ οἴδετίησθ, μὰ ἴῃ δὸ [ὯΓ Ἰΐνθ ἔτότη 
Φομονα 8 μβαπὰ. Οπ ἴΠ6 τηϑαῖ, 8, δπὰ ψι]ῦ- 
οἴἴοτίπαβ ΠΟΤῈ στηθηἰοηεᾶ, σομρ. πῃ 1116 ἴανν [μον. 
ἱϊ. 1-10.,} Οὐον. ἦχ. 18. -- ἽΠ (““ ϑεραγα ας ᾽) 

8 ταῦ 186 ἀενοίθα ἴο Φϑβονδὴ τὶζῃου ῬΟΒΕΙ ὉΠ 
οἵ τοἀοιαρίοη ; [ὉΓ {π18 σοῃρ. [ον. χχυΐ. 21, 
28.---- Ἄν. 80. ὨΣΞ3 818 186 γβι-ἴγυϊὶδ οὗ ἴτθθ- 

τις δῃὰ οὗ οοσῃ ([τῸΠὶ ἽἼ23, ““ἴο Ὀτοακ ἔοσίὶ ᾽᾽. 

ἘΖΕΚΤΕΙ, 

Οορ. ἔχ. χχίϊϊ. 19, χχχίν. 26; Νιυμ. χν]ὶ. 
18; Βουῖ. ΧΥΙΙ, 4.--- ΠΌΥΓΙ 18. 8614 οἵ γματγίβ οἱ 

186 οἤετίπρβ τ ἢ τοΐετεποθ ἰο [Π 6 σοτεπιοηΐαὶ οἵ 
Ι ποανίηρ δὰ μναυΐηρ, πο ΚΟ 86 
σοῃβδογαίίοη ἴο δοῆοναῃ. ΤῊ ἘΔΌΡῚΠ8 ΟΧΡΪ δἰὰ τἢο 
ψογὰ οὗἩ [86 κἹἸ ““βοραγαῖθα " ἴοσ {πὸ [οσὰ ; ἴογ 
ἴππ5 1 ἴοοῖκ ρμΐαοο τῖτὰ 411 186 τος ἔστι 8, Βα ν ἐδ 
83 6}} 88 Ἰοᾶγοδ. Αἴ 8]} ουθηίΐβ, 9 Ὠοδνϑ- οὔδο- 
ἴηρ' ἰβ ἰῃ ΠΘΠΘΙΑΙ ἘΠ δίρΥοσ '8 δοοογάϊηρ ἴο Ῥτϑοαρῖ 
ΟΥ οἵ ἴτεθ ᾿1}} Πρ ἊΡ ἴογυ δοβονδὴ 88 ἃ δοιθο- 
ογαϊοα οἷ ἴο [86 Βαποίθαγυ, ἱπάϊσος γ ἴἰο 15 
Ἰηϊηϊδίοιβ (ἔχ, χχν. 2 8α., Χχχχ. 18 84.;: ΝΌτη. 
χν. 19 8ᾳ., χυ] ]ἱ. 27 βα.). Οομαρ. οἰ. χχ. 40..--- 
ΠΟ. αϑεα ΟΠ]Υ ἴῃ {16 ΡὈΪΏΓΑΙ, 18 Βρροβϑὰ ἴο ὃ 

““ στοαῖβ,᾽" ΟΥ ““Ῥδοϊοα σταίη " (ΟἜΒΕΝΙ 5), 1} 
ὙΒΙΟΩ ΠΟ ἀοε8 ποῦ Μ6}} Βδιτηοηΐζθ ; ματος 

Μεΐοῦ ΒΌΡΡΟβοϑβ ρταὶῃ-οσ. ΟὐμρΡ. Να. χν. 90 
94. Βνεϊγ ὐδίπα πιεπεϊοποὰ ἴῃ γεῦ. 29 θη ἴο 
ΒΔ ΠΟ ΠολΌος ; [π6 Ποδνὶηρ δηα αν ς ἴῃ μΡαττὶ- 
ΟΌΪΔΓ ἱηνοϊνοα {86 ᾿πουρσῃῖ, ὑμαῖ ἰπ σοπβοαῦθηςα 
οὗ βυοῖ μχἰβ ἴο 186 υτίθϑῦ [Π6 ὉΠ 55] ην οὗ δοὰ 9 
Ὀτοῦσαῦ ἀονῃ οα {π6 ἱπάϊνί 8] Βοιι86. Ηδησ- 
βίθ ὈΘΓΡ ὙΤΘ 8] ὔθβ : ““δηὰ {πἰ ὑπο παν οδὶ λα ῖκΘ 
Ὀ]οββίπρ᾽ Γοβῦ ἱῃ (ΕΥ̓ Πουδο,᾿ δηὰ οἱΐοβ Δίαϊι. χυ. 
4,5. (οτρ. Μαὶ. 111. 10.-ῦεν. 81 Ὀτίηρσβ ἴο 8 
αἾοβα ἢ δῦ Τοίοτβ ὕο {πὸ βυβίθπδηοο οὗ πὸ ὑγίοβὶβ, 
τηδηἰοπίηρ ἴπ6 {πΐπρ8 ἴο Ὀ6 ἐχοϊαἀοὰ ἱπογοΐσγομ. 

Πθ29, ἃ ἀρδὰ Ὀοάγ, τμδὺ 11ε5 δἰσοϊο βοὰ ουἱϊ οἵ 

6 Δηὰ Ὀοαδίβ, οαάανεν. ΠΕ, “᾿ϑοπι ΕΒ 

ἴοσῃ ΟἿ" ἴοτῃ ὈΥ ν|]ὰ Ὀροαδίϑβ. Ο(οτρ. οἢ. ἴἷν. 
14; ἔχ. χχὶὶ. 80 [81]; ἴων. χχὶὶ. 8. [1μον. 
ΧΥΪ,. 16 τηλτῖκϑ 118 85 ἀδῆ] τη ἴοσ ΔΠΥ τη, Ποῦ 
ΤῊΊΘΝ ΣΟΙΘ 80 ἴοτ [9 ῥγοβϑίβ οἵ ψεβμονδὰ ; 80 τδδὶ 
ὈγΥ (ἷ8 ἴ6 ᾿ἰάφοα οὗ δοἸϊηθ85 18 Ἔχε ρ] ρα. 
“ἜΟἾΪΥ νι ρδὺ Φομονδὴ ραἶνοβ ἴο ἴδθπὶ δὰ Ηἰ9 
ΒΔΠΟΓΌΔΤΥ ἴῃ Οἰεγίηρ δηὰ ἀυθ5, ΕΘ Ή, Ὠονσονοσ, 
Ταῦθὲ ὩΘΥΟΣ ὍΘ ὉΠΟΪ]όΔΏ, 8}8}} ἀοογῃς ἴο 1 θ:; δὰ 
τη 8 δὲ [Π6 88Ππ|6 ζἴπη6 ἴοσπ8 (6 Ὀεϑὲ ὑγαηβιξΐοῃ ἴο 
80 δ τι ὙΠΟ 9Ὸ]1οὸνν "ἢ (Εν 410). - 

ΟΗΑΡΤΕΚΒΝ ΧΙ. 

1 Απὰ ψΜἬΘῆ γϑ δ]]οὺ [4156] [16 Ιαπα 8ἃ8 ᾿ἱπβου βης6, γ8 8}}8}} τη Κ δὴ οδἶδ- 
(ἴοπ ἴο Φεπονδὴ, ἃ ΠΟ Π688 ἔτοσα ὑδ6 Ἰαπὰ ; ὑπ6 ἰδηρί ἔνθ δῃὰ ὕὑθῃῦυ ὕμοιῖ- 
βδαῃα δῃὰ [86 Ὀγοδάῦ ὕθῃ ὑπουβδηᾷ ; ΒΟ] 658 [2] 1Ὁ 1ῃ 8}} 118. ὈΟΓΑΘΓ σχουπά 

2 δρουΐ. ΟΥ̓ 1818 8}18}} 6 [οσπιο, Ὀεῖουα] ὕο ὕΠ 6 βδῃούυδυΥ ἔνο Βυπάγοα ὈΥ͂ ἣνϑ 
Πυμπαγοά, ἃ Βαυδῖθ σουμὰ δρουῦ; δη ΗΡῪ οΟΙ 08 οΟὗἨ ΘΗΥΓΟΙΒ ἴῸΓ 1ὺ τουπᾷ 

8 δϑουῦ. Απὰ ἴτοπι [δοοοτάϊπα 10] Ὁ}}18 ΤΑΘΑΒΌΣα Βῃδ)ὺ ὑΠΟ0 Ττηθᾶδυσο ἃ θη ρ οὗ 
ἤνο δηά ὑννθηΐυ ὑμουβαπα δηά ἃ Ὀγοδαϊῃ οὗ ὕϑῃ ὑμποιυβδηᾶ, δηα ἴῃ 1ῦ 5}4}} "6 

4 [156 βδῃοΐπδγῃ, ὑἢθ τηοϑῦ ΠΟΙΥῪ ρ]αοθ. Ἐ]π688 ἔγοσα ὑΠ6 Ἰαπά 18 ὑ815; ἴθ 186 
Ρτγιθϑίβ, 88 τη] ϑῦουβ οἵ ὑῃθ βαῃοῦύυδγυ 8}}8}} 1 6, 0 ἀΥΔῊ ΠΘᾺΡ ἴ0 ΤΩΣ ἰβίθυ 
ἴο Φοβονδ ; δπὰ 1Ὁ 18 ἴο ὑβόῖὰ ἃ ρίδοθ ἴῸὉΣ δοιιβθβ, πα 8ἃ ΠΟΙΥ ΗΪ]δοθ ἴον [ῃ 6 

ὅ βαῃοῖ Αμὰ νο διὰ ὑνθηςυ ὑμουβαμὰ ἰπ ἰοησίῃ δηὰ ὕθῃ ὑμουβαμα ἴπ 
Ῥτθδά!ἢ ἘΠΑ11 Ὁ [νεϊοηβ] ὕο ὅθ 1,ουϊῦοθϑ, ὑΠ}6 τη δύο οὗ ὕΠ6 ἤοσθθ, ὕο ὕΠϑτὰ 

6 [ὉΣ ἃ ροβββββίοῃ, ὑ η ΟΠ ΔΙ ΌΘΙΒ. Απῃὰά 88 8ἃ ρΡοββϑβϑίοῃ οἵ [86 οἱ γο 588} 
ἵνθ ἔνο ὑπουβαηά 1ῃ Ὀτοδά τ, ἀπά ἴῃ Ἰοησὶῃ ἥνθ δῃὰ ὑσθηΐν ὑπουβδηᾷ, Ὀοβὶ 6 
ταπηίπᾷ δίοαβ ͵  ὑῃ6 ΟὈ]Ϊ ΟῊ οὗ ΒΟ] 688 ; 10 5.}4}} Ὀ6 ῸΓΣ [6 016 λοιβ οὗὨ [ϑγδοὶ. 

7 Απα [Ὁγ [86 ῥγΐποθ : δα]οϊηϊηρ ὑπ ΟὈ]δύοη οὗ ΒΟ] 688 οἢ ὈΟΪ 81468 δῃηὰ {6 
ῬοΟΒΒθϑββίοῃ οὗ ὑῃ6 οἰἐγ, Ὀδοίοσο ὕπθ οὈ]δίϊοη οὗ ΒΟ] Π688 δηὰ Ὀϑίογθ ὕἢθ ροββϑθβϑίοῃ 
οὗ ὑμ6 οἰὐγ, οὐ ὑδ6 νυοϑὺ 8146 νγοϑύνγατὰ, δῃᾷ οὐ ὕὍ86 ϑαϑὺ δίἀο δαβδίνασα, δηῦ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ,Γ. 428 

186 Ἰοισίμ, Ὀθ5}46 [τυκπίοκ δἱοπαςἾ ὁπδ σῇ [86 μαι Ῥογυϊοη 5 ἔγοσῃ ὑἢθ τγεϑῦ ὈΟΤΟΥ 
8 ἴο [}6 οαϑῦ Ὀογάοσ, [0 58}48]] Ἰδαπὰ ἴἤο Ἀΐπὶ ἴῸΣ ἃ Ῥοββϑβϑίοῃ ἴῃ [8Γ86] ; δηὰ 
ΜΥ Ρῥγίποθβ 8Β8)4}} ΠῸ ἸηΟΤΘ ΟΡΡγϑββ ΜΥ Ῥθ00]6; 8παὰ [501] 16 Ἰδηα 8}}4}} ὑΠΟῪ 

9 γῖίνο ἴο ὍΠ6 Βοιι86 οὗ ἴβγ86] δοοουάϊηρς ὕο ὑΠ 6} ὑγρο8. Τῆι βδι ἢ ὑΠ6 Τοτὰ 
Θβουδα : Βηουρῇ [ῸΓ γοῦ, Ο Ῥγίῃοαβ οὗ 1ϑγϑθ] ; σϑπιουθ ναι «σαν] υ]οϊθποθ δηά 

ΓΑΡΙΏ6, ἀηὰ ἄο γπάρτηοηῦ δηὰ Ἰιβίϊοθ, ὑδκθ δΎΑΥ ὙΟῸΓ ΘΧρυ 8108 ἴοη ΜΥῪ 
10 ΡΘΟΡΪο,---δοηύθηοο οἵ ὕΠ6 [οτὰ Φομοναῖ. Ὑὁ 888}} ἤδνο ᾿π8ὺ ὈΔΙδΔηο68, ἃπὰ ἃ 
11 )πδύ Θρβιδῆ, δῃὰ ἃ 7ϑῦ Ὀα0!. Τῇ ϑρῃμδὴ δηὰ ὑΠ|6 ὈΔῈἢ 8}4}} Ὅ6 οἵὨ οῃ9 πηθᾶ- 

ΒΌΓΘ ; ὕὉπαῦ [Π6 Ὀαῦῃ ΤΩΔῪ ΘΟὨ ΔΙῚ [δπουπὶ (ὁ] [Π6 ὑθηΐῃ οὗὨ ὕΠ0 ΠοΙηθσ, δπὰ [86 
12 ΘρἢΔἢ ἃ ὑθῃῖῃ οἵ [ῃ6 ΠΟΙΏΘΥ ; ἐδ ΤηρΔ80ΓΘ 5}14]} Ὀ6 δι ὑπο Βοσῦθσ. Απαὰ [Π6 

86 Κ6] [κϑμὶ} 06] ὑνγθη ρΟΥΓΔἢΒ ; ὑθηῦν Βῃ 6 κοΪβ, ἄνο δῃὰ ὕπθηΐν βῆ Κ6]8, ἢ ἤθθῃ 
13. βῃ κο]β, 884}} Ὀ6 γοὺγ τηλῃθ. ΤῊϊ8Β 18 ὍὉΠ6 ΟὈΪΔΌΟη ὙΙΟΝ γὸ 8841} τρδῖο: 

ὑΠ6 δἰχίῃ οὗ 86 θρῇδῇῃ ἔγοτῃ 9 Ποῖον οὗἨ νγηοδῦ, πη γ8 8}}8}} βὶχ 006 δρῆδῃ 
14 ἴτουι ὑπ ἨΟΠΙΟΡ οὗ ὈΑΣΪΘγ. Απὰ ἴῃς ογάϊμδηοα οἵ [86 01] : ὕὉ86 Ὀαΐ οὗ ο1] 

νδδὲ [6 ἴο Ὁ οἴὔογεᾶ δ ὉΑ1Ὲ ἔγοπι [ἢ ΟἹ] δ[.4}} 06] (Π6 ὑθηΐῃ οὗ ὑἢ6 Ὀδίμ ουῦ οΥ̓ [86 ΟΟΥ, 
15. [ππλιον 9] ὕθῃ ὈΔΙΏ8, ἃ ΠΟΙΊΘΡ; [ὉΓ ὕθῃ Ὀδίδβ Δ1Θ ἃ ΠΟΙΊΘΙ. ΔΗ 006 866 

οζ κοι} ουῦὺ οἵ ὑΠ6 ἥοοϊ, ἔγοπιὶ ὕσγο δυηάγοα ἔγοτῃ [ἢ νγαύθσγβα [16:4] οὗἨ [βγϑοὶ, 
ὉΓΡ ὑἢθ τηθαί ΟἸοτίηρ, δπὰ ἴον ὑπ6. Ὀατηΐ οὔοτγίηρ, δηὰ ἴοῦ ροϑδοθ- οἴ είησβ, ἴο 

16 δῇοῃϑβ [ῸΓ [ἰο οονεγ] ὕμθτη,---βοηΐθησθ οὗ ὑπο [ογὰ ἽΠ τ: ΑἸ] τ06 Ρθορὶθ οὗ 
17 86 ἰαπά, ΠΥ 8}}4}} Ὀ6 [με]4] ὑο {18 οὈϊδίίοη ἴῸΣ [6 ῥσίποθ πὶ [886]. Απά 

ὉΡΟῚ ἴπ6 ῥγΐποθ 8}|4}} Ὀ6 ἴδ Ὀυγηῦ οἤοτγίηρδ, δηὰ 116 τηϑαῦ Οἴου, ἀπ [ἢ 6 
ἀγιηκ- οἴἶδεγην, οἡ [16 ἴδαβίβ, μὰ ὁ ἴῃ 6 ΠΘῪ ΤΩ00Ώ8, δΔηα οἢ {86 ΘεὈθαίἢ 8, ἴῃ 
811 {π6 ἔδβίδ] βθδβοῃβ οὗ {π6 ἤουδο οὗὨ [886] ; Π6 8}}4}} ρῬγδερᾶγο ἴΠ6 βἰη-οἵϊοσίηρ, 
δη4 {86 τηοϑὺ Οβθγίηρ, ἀπὰ {π6 Ὀυχηΐ Οἴθυῖηρ, δῃὰ [86 Ρ68ο6- Οθ ἘΠ ΡΒ, ὕ0 δίοῃθ 

18 [ῸΓ [τὸ οονθγ] ὕῃ6 ἤουδθ οὗ ἴβγαοὶ, ὙΤδιβ βδ ἢ 0Π6 ΤΠιοτὰ Φομονδῇ : [ἢ ἴδ ἢγϑῦ 
[πιοαρν], οἡ ἴδ βγϑὺ οὗ ὑὉῃ6 τπηοηΐῃ, ὑμοὰ βῃ8]0 ἴαῖκθ ἃ Ὀυ] ]οΟΚ, ἃ γουηρ᾽ βύθασ, 

19 σιῦουῦ ὈΪΟΠβῃ, δηα οἰθδῆβο ὑῃΠ6 βαηοίαιδιυ: Απὰ (86 ῥγίδβὺ ἰβκεβ οὗ {116 
Ὀ]οοὰ οὗἨ δθ 58ϊ1η-οἤἴθσίηρ, δηὰ ρυΐβ 1 ὉρΡροὴ ἴπ6 ροβίβ οὗἨἉ [πθ ἤοιβο, διυὰ 
ὌΡΟΩ [6 ΤῸΏΣ ΘΟΥΒΘΙΒ οὗ ὕπο ἰοάρθ οὐὁἨἩ 16 δα, διὰ Ὁροὰ ὑπὸ ροβίβ οὔ 

20 16 ψαῖθ οὗἩ {π6 ἵππὸσ οουτῦ. Απάᾶ 80 βμαὶ]ῦ ἔμοὰ ἀο οἢ [6 βϑνθῃΐῃ οὗ 
{86 τποηίῃ ἴῸΣ ὑΠ6 ΟΥΤΙΠΖ ΙΔ δηα [ὉΣ {16 ἴ0ο], Δηἃ γ6 δίοῃβ [ὉΣ [Π6 δοιι86. 

91 Ιῃ {86 ἢτβὺ [πιοπιν], ου (Ὧ6 Τουγύθοη  ἀδν οὗἨ {110 τηοηίῃ, 80.811 ἢ} ῬΆΒΒΟΥΘΡ 
Ὧθ ἴο γοῦ, ἃ ἰϑαϑῦ οἵ βϑύϑὴ ἄδυβ ; υῃ]οαυθηθὰ Ὀγοδα 8}14}} Ὀ6 βδύθῃ [": 8891} οδὲ 

22 πιασεο). Απάὰ {Π6 ὈΥΪΠῸΘ Ὀσίπρβ οἡ {18 ἀδὺ ἴὉΣ ἢ] Ππη86][ δηὰ ἴῸΣ ἴῃ 0 Ὑ0]6 
23 ρθορὶθ οὗ (6 Ἰδῃηὰ 84 Ὀ]]ΟΟΚ 88 ἃ βἰη-οἴἴϊοσίησ. Απὰ ὑπ βουϑὴ ἀδΥβ οὗ ἴΠ6 

ἴοαδί ἢ 8}}8}} Ὀγίηρ 88. ἃ Ὀυγηϊ οὔουίης ὑο Φομονδὴ βαύθῃ Ὀ.]]ΟΟ ΚΒ δηὰ βουθῃ 
ΤΆΓῚΒ ὙΠΠουΐ ὈΪΘΙΩ ΒΗ, ἀφ] [ῃ6 βουὴ ἀΔΥ8 ; δῃά 48 ἃ βὶ- οἴου ἃ Κιὰ οὗ [86 

24 ροδῦϑ ἴογ {ῃ6 ἀΔΥ [ἀκγ]. Απά ἃ8 ἃ τηθϑί-οβδσῖηρ Β6 8}8}} ΟἿΌΣ δὴ δρῇδὴ ἴὉΣ ἃ 
25 Ὀλ]]ΟΟΙς, δὰ δὴ Θρῃδἢ [ῸΓ 8 σᾶτῃ, δὰ οὗ οἱἱ δῇ ἴῃ ἴοσ [86 νὰ Ιη 186 

βουθηίῃ [πιοπερ], οἡ ὑπ Βνθθηί ἀδγ οὗὨἨ {Π6 τηοῃίῇῃ, ἱπ {Π6 ἴδδδῦ ἢθ 88}4}} Ὀσίηρ 
δῦ ϑίιολ [οδετίηρ.} βϑύθη ἀδυβ, 88 186 β' ῃη-οδσίηρ, 88 6 Ὀυγηῦ οβοσίηρ, Δ ἃ 88 
[86 τηοαί Οἰδθσίηρ, δῃὰ 88 (6 οἱ]. 

Μετ. 1. βερί.: . .. ἀσαῤχην... κ᾿ εὖρος εἰκόσι χιλιιδας--- (ΤῊ6 εξοοπὰ οὐ ἔδο ὅγε ὙΝ [6 οἴατ δᾶ ἔπ ἰδ νδτίουῦδ 

τροομυδοτίρί5.) 

ες. 3..... εἷς ἅγιασμα... διισφημα αὐτων-- ὙῸκΚ.: Σὲ ον ἐς οπιπί ραγίε ἐαπεί(εοαίμπι, . . ἐπ δωδωγδόπα 

νεν. ἃ... διαμετρησίως ... τὸ ἁγιαισμα τῶν ἁγίων. ῸΪ, :. .. ἐεπαρίωπι ἑαποίησωα δα ΝΟ ΟΜΝ. 
γον. 4... εἰς οἴκονε ἀφωρισμένους τω ἁγιπσμω αὐτων. 
ὙοΓ. δ... αὑτοΤς εἰς κατασχέσιν πολις τοῦ πατοίιπῶν. 
Μετ. 6... ὁν τρόοτον καὶ ἡ ἀσαιῤχη τῶν ἁγίων σαντι οἶκω ᾿Ἶσρ. ἰσονται. 
ὝαΓ. 7.... εἰς τας ἀσαρχας τ. ἀγόων, εἷς πατασχίσιν τ. τολίως, κατα πρόσωπον των ἀσαῤχων. .. τα προς θαλασσαν 

«. ἀπο τῶν προς θαλασσαν ταὶ σρος ἀνατολαξ' Ἀ, τὸ μηνος ὡς μια τῶν μεεῤιδων ἀπο τῶν ὁρίων τῶν σρος θάλασσαν, Ἀ. τὸ μομεος ἐπε 

σα ὁρίὰ τα τρος ἀνατολας (8.) τῆς γε. ΚΟ. ἴστω αὑτω . .. οὐκέτι οἱ ἀφηγευμένοι τοῦ ᾽σρι. .. κ΄ τὴν γὴν παιταπληῤρονομησουσὶν 

οἶπος ἿΦ.--- 1.1 . ... 6[ ποδ ἀερορωαδωπίων».-- (Αῃοῖδοῦ τούς : ΓΜ.) 

Μετ. 9. “πανουσθω μεν... κα. ταλαισωριαν. .. 5. ἰξαρατε καταδυναστιμοιν--- ὙΪα.: . .. 7ηἰᾳμίίαίεηι εἰ ταρίπαει 

. .«. ϑόραγαίε οοπκπέα σϑέγα ἃ ῬΟΡαΪο ημ0-- 

αν 10... κ᾿ μέτρον διπαιον κα. χοινιξ διπαμα ἰσται ὕμων τοῦ μέτρου. 
εν. 1... . Κι. ὁ χωοινιξ ὁμωως μώαι ἰσται τοῦ λαμβανειν, τὸ δεκατον τὸν γομορ ἡ χοινιξ, π. τὸ δικατον τοῦ γοβιδρ' τὸ 

μοτρον προ τὸ γομῶρ ἰστω 'σω. οϊα.: ... δϑαυσΐία εἰ υπέμα πιδν.. , . βογίεπι οὐ .. . μιξία τισοώγοντε οὐγέ οΥἱΐ 
ἄψυα ΝλνΟΝΟ ΘΟΡΏΝΙ. 
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γον, 12. Καὶ. τα σταθιμώα εἶκοσι ὀβολοι,, οἱ σεντε σίκλοι τέντε κ". οἱ δεπα σιπλοι δεπαι π. σιντηποντα σίκλοι ἡ μνα ἔσται ὑμῶν. 

Ψψαὶς.: 

Ψεν. 14. ϑορὲ : ...: 

«νον οδοῖοαι . .. ῬογΤῸ οἱρσίη! οοἷὰ εἰ... εἰ... παναπὶ 7αοέμπί. (ΑποΟΙδοΓ τϑδάϊης : Ὁ. 
ΜΝ τ, 185...... ἑκτον τοῦ μάτρου ... κ. τὸ ἧπτον τοῦ οἶφι-- Ναΐμ.: . .. Ῥγέπιἑω. 

. ἀἰοτυλὴν ἰλαιου ἀπο τῶν δίκαι κοτυλων, ὅτι οἱ δεπκα κοτυλοι εἰσὶν γομῶρ. Ὗαϊκ.: . .. δαίεε οἱεί, 
ἀροίγηα »αν οογὶ εεἰ; εἰ ἄξοσηι δαΐΐ τογῖίηι ζαξίιπί, φωία ἀφο δα ἱπιρ! δηἐ οογάμπ. 

γον. 1δ. Κ. σροβατον ἦν ἀπὸ τ. δικα προβατων ἀφαιρέμα ἰκ σασων των πατρίων τ. Ἶσρ--- Ὑακ.: Ζ| ανίφίεηι ποῖα ἀξ 
σνοσέ ἀμοεπίον μη, 66 δὲξ συ πιοέγίωπί Πεγαεὶ --- 

νον. 17. Κ. δια τοῦ ἀφηγουμένου ἶσται-- (ΟΥἾΌΘΣΥ τοδάϊηρ: ΠΟ» Π διὰ ἼἸΌ 53} 
ον. 18.... λγψεσϑε--- 

Ψον. 19. Αποῖπεοσ τοδάϊης: ΠῚ. 
γον. 20... ἐν τ᾿ μην; τῷ ἐβδομῶ" μὲπ τοῦ μῆνος ληψη σαρ' ἵκαστου ἀγνοουντος π, ὧσο νεσιου, ΝῸβ,: . .. σωΐ ἐρπον. 

αυὶΐ οἰ ἐΥΤΌΤ ἀεοερές5 64έ--- 

Μετ. 32... .. ὑπερ αὐτοῦ κ. ὑπτρ τ. οἷκου 5. ὑπερ παντος τ. λαοὺ τ. γι--- 
ἽΝ 6γ. 38... ἃ. θυσιαν. (21.) Κὶ. πέμμα τῷ μοσχα»-- 
αν. 34.  υ]κ.: Σἰ ξαον πείμπι ἐρλέ Ρ»ὲν οἰξείηι-- 

νον. 2δ. ... σοιησειῖς κατα τὰ αὗτα. .. κι καθως τὸ μαναιι--- ὙΨυΐα.: . ., φίομέ ξιρνα ἀέοία εωπῖ--- 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΚΕΜΑΆΈΚΙ, 

γεῖβ. 1-9, Τλε Οὐϊαίίοη οὗ Ηοϊϊηο88, ἰδλε ναπά οΥ 
ἐλε 1ουϊίεϑ, ἐλ6 Ῥοδεαρβϑίοη, 97) ἐμε Οἴψ, απὰ ἐλε 
Ῥογίϊον ο ἰδ Ῥγίησα. 

Τηδῦ Φομονδῇ 18. [86 ἱη μου ἴδ 6 δ ἃ ῬοΒββοβαί ἢ 
οὗ Η:5 ρῥυϊδβίβ (ἢ. χ]ὶν. 28) 8 ἃ σϑδ εν ΘΥ̓ΘῺ [ὉΓ 
1τ}5 νου], ἃ8 σοῦ] ηθ88 ἴῃ [{{ὸ ΤΩΔΠ ΘΓ μᾶ8 086 
Ῥχοσηΐθα “οὗ ἴῃ8 116 πᾶ ΠΟΥ 15. Ιἡ οτογ ἴο 
αῖνο ἴοστη ἴο {18 ὑσαῖῃ, Υοτ. 1 σοπποοῖθ ἡ αὐ [0]- 

Ἰοτβ τὶ εἶ [π6 Ῥτβοθάϊησ. --- δι Β} Ὁ, ἔτοτη ὑρ), ϑἰρηὶ- 

868: ““ἴο τηϑῖα ἴο [81], δηὰ 18 υϑοὰ ρϑου αγ}Υ οἵ 
18 Ἰοὺ (οἰ. χχὶν. 6); Ὀπΐ θη ποιδὶηρ δυραεβίβ 

ε1ῖ8, ἀπὰ Ὑμοη ὃ 8 ποῖ ρῥτοῆχϑα ἴο {86 ποτά, ἱΐ 

8 ἴο ὕῦ6 ἰδίκθῃ ἴῃ ἰΐϑ ρζἝΠΘΓΆΙ] 86η86, δηὰ ΠΌΓΞ, 

ὁμηῆι Ἃ οδδοπίϊ, 15 ἴο Ὀ6 ἀπάογβίοοα 88 τηθϑηίηρ : 
ξ 

ἴο ἀϊνίἀθ ἴῃ ρέπογαὶ. (οτῃρ. Ῥβ. χνΐ. 6, (ΤῈ6 
τοίοσομοο ἴο [Ὧ6 {1π|6 ἱτητη θα] ἴο  Υ αἴθνοσ [π6 Βαῦὺγ- 
Ἰοπίδη βου ααα, Εἰ Γμοσίο τὶ αἰαὶ θα ὉΥ Ηδηρ- 
βίο ῬοΤΩ, τηυϑῦ Ἰοῦν, 88 ΜῈ ΠΊΔΥ Μ6]] σοησοῖνα, 6 
δὈδιιἀοηῃοα ; δὰ 80 [6 ἢ τω 68 π6 ῥγορδοί 
ταν] ἴο ὕἱορία, 6[0.)--- ΠΟΎΣ ἸΌΣΕ (ΗΠ ΡῺ1] 

οὗ Ὡγ, τοίεστίηρσ ἴο νῃδῇ γα ἄοπϑ ἴῃ ἴδ οθβὲ οἵ 

[8 Ῥβδ68 ΟΓ πα} Κ- βου ηρβ ἢ [Π6 ΒΠου]οΓ οἵ 
ὑμα γὶοςἰπ|---ἰῃ6 πανΐης τι [δ6 ὈτΘα8[) [89 ὮΘΤῸ 
1:6 ΠΊΟΥΕ βΈΠΟΙΑΙ βρη Ποαίίοη, ΔἸ Που ἢ ποῖ (παῖ 
οὗ: ““ἴο Ῥιθβθηῦΐῦ 8 ργδβθηΐ," ΠΟΥ ἐμαὶ οὗ: ““ἴο 
ΟἿἾΥ δὴ οὔογίηρ, Ὀυΐ ὑπαὶ οὗ: ἴο δοπϑοοσζαίβ, 

το ΒΑΙΊο ἴο ὑπ6 μοτὰ (αἰ πὸ), ΒΊΟΝ, ὨΔΟΓΘΟΨΕΓ, 

83 δα τηϑϑηΐηρ οὗ 16 ΘΟΡΕΏΙΟΙΥ͂ οὗ ᾿δανίηρ᾽ ΟἹ 
Ἰυΐσῖι ἃ8 νΜ6}1 88 οἵ [6 ποανῖῃρ ὮΡ ἀροῃ [86 αἰΐασ. 
(ΤΏΡ. αἷ80 οἵἷἱ σἂ. χὶῖν. 806. ΕοΥ ἀεοἴα!]Β 8566 Οἢ 
οἰ. χΙν τ]. -- -ο 688 ἐτὈΠν προς ΠΕ ἴο Φο! ον 8}) 
ἤσουν (86 Ἰδπά, ἀπὰ ἴδιι8 βεραγαῖθα, “"ῬΑγΟΥ [ῸΥ 
βδογοα ἐπα ΡΑΓΕΥ αὖ Ἰοαϑὺ ἴον ὨΪσἤθτ, πλοῦ σοηο ταὶ 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ " (ΒυΟΝΒΕΝ); θα 866 {π6 ἱπίρῃἀοα 188 
ἴπ μας 00]]οὐ8.---ἼΠ6 τνοτὰ Ἰθηρί ἰβ σοροαῖοα, 
ῬΟΙΠΆΡΒ οὐ δοοουπὶ οὗ {Π6 βδἰρηϊ πολ ΓΑ ΌΘΥ 
πιρηϊϊοηθὰ ἴοσ ἴὴ6 ἤτβθι {Ππ6, ΟΥ Ὀδόλαβ6 [6 
πδίαΓΑ] Ἰοη στ! οὗἩἨ [Βο Ἰαπὰ 15 ποῖ ἴο ὈῸ τοραγάθα, 
Ὀπΐ Ὀγ ᾿ΙΘηχί τοίδευθησθ 18 τπηοδηῦ ἴο 6 π|8646 ἴο 
{πα ΠΊΟῚ ἰ6 [οὐ 1} δὸ σα] 6 ἵπ ἴΠ6 νἱ᾽βίοῃ, 
{πὸ οχίθηβίοῃ ἴτοτα θαϑὺ ἴο Μεβί, δῃὰ 80 1Π6 τερδϑ- 
Ὀζίοη 18. ποῖ ΘΧΘΟΙΥ θ]θοπαϑῦῖο,. ὙΠΘΙΠΘΓ τοὰβ 
ΟΒΉΟΌΜΕ, ΕΆΒΗΙ, Ηᾶν.) οὐ αὐδὶϊα (ΕΑΓ, 
ἩϊΊΖΙΟ, ΗΕΝΟΒΤ.) ἃῖὸ τηρδῃῦ, 18 ποῖ βαϊὰά. ΤῈ6 
ΒΡ ΒΟΓίΟΙΒ οἵ ὈΟΪᾺ ἱμ θγργεῖδ [008 Δρρθαὶ ἴο οἢ. 
Χ]1]. 10 84.; ΒΘΩ6Θ ΟΟΙΡΑΓῈ ἩΜΒαῦ 8 8614 [Π670.---- 

ΤΊ ΟΧΡΓΟ88 τηοπέΐοῃ, ἴοο, οὗἩ ουδἱῖ8 ἴῃ νοσ. 2 ἰ8 
Ὀγεβϑοὰ ἰηΐο ἴδ9 βογνίοο οἵ Ὀοὶῃ ρατγίϊεβ. ΤΈοϑα 
0 Πο]ὰ [ὉΥ τοὰβ βαὺ : Τὰ τοὰϑ δθ δἰ νγα 8 
τηθδηΐ ἴῃ δὶ ρο68 Ὀείογο, Ὀθοαῦβο μογὸ σα 8 ΔΙῸ 
Θχοορίοά ; ἴῃοϑα ψῃηο0 οοῃίοηῃαὰ ἔογ σα δἱΐβ ΤΟΡΙΥ : 
Τυβ ἴῃ ψηαὺ ρόθ8 Ὀδίογα, ὕοο, 885 δυετυ Βοτε ἴῃ 
ἴΠ6 6886 οὗ 4}}] [8:6 ἸΑΥρῈ Ἰῃ ΘΑ ΒΌΓΟΙΙΘΙ 5, οἸἾ [8 816 
ἴο 06 υπάογβίοοά, οἰμεγυσίθα τοὰβ υσγουἹά πθοὰ ἰο 
6 ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ παιηθὰ, ὙΤμαῖ ουὐὶΐβ Γὸ τηθποηῃοα 
ἤγϑ ἴῃ νοῦ. 2, Ἡθησβίεη θογρ Ἔχρδῖτβ ἔγοτῃ “16 
ὈΠΟΧΡΘΟΙΘΩΪΥ δΒῃ81} Τηδάβασε ὕποτο, 80 ὑμαΐ οπὸ 
τη σὗ ΘΑΒῚΥ͂ ΤΠ ηἰς οὗἩὨ ἃ ἸΑΥἕΟΥ βοα]α.᾿" Βοιΐοδοτῦ, 
ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, δἰάϊοοβ ἀραϊηδὺ {116 τηδαβυσγοιηθηΐ ὈΥ͂ 
τοά ψβῖο ἢ [6 σα]οι]αΐο5 πουπὶ ργίνο 40 Οοτγπιδῃ 
[ἀδουῦ 900 ΕΗρἸ18}}} βαιιαγθ ταῖ]68 (7), ἐ. 6. αἰταοβὲ 
ἴηι Τδηΐὰ οἵ ὑμὸ ψ}0]6 ἰδηή, {16 ΟἹ] 8541 ἀΐβργο- 
Ρογίϊοι ἴο {π|6 δίδίθπηθπίβ ΘΙ βοΠ ΓΟ, Θϑρθοΐ Δ} } } 88 
ἴο 16 [δ ρ]6, ἡ αἰ οὮ τηδάβασοβ ΟὨΪΥ δ00 οὐ 8 
Αἰ ερλῳ Κ 681], οὰ ἐμ οἴδιοῦ Ὡδῃᾷ, πιδι ἢ ἰαΐ5 {παῖ (ἢ. 
χὶν!. τ τ} 118. ᾿σορογίοη8 οοΥτοβρομβ γοῦρι- 
οὔ ἰο {Π|6 τερενος οὗ 25,000 τοάβ ἔπι Ἰδηρί απὰ 
10,000 τοάβ ἱπ Ὀτοδάΐῃ. ὕομρ. {μπογεΐοσο οἷ. 
ΧΙ νἹ]].---ΤῊΘ Ὀχϑδαίῃ ὑτοη δ ἔγοιῃ ποσί ἴο βδουτὰ 

(οἈ. χἰνί!, 10).--- Καὶ] βπὰβ εδὲς ΤΟ ἴοτ 10,000 

ΒΌΓΡΥ βίη, ἴου πο ἢ, π6. ΟΌΒΕΓνοΒ, ΟΒΟΝς [1.2 

8 ΘΟΙΒΙΔΏΓΥ ὑβοᾶ ἴῃ νοσβ. 8, ὅ, δῃηὰ πῃ οἷ. χ]ν]. 
Ηδϑ τμογοεΐοτα ρτοίθιβ ὕΠ6.20,000 οὔἴ6 ϑορῖ., ρί νης 
88 8 ΓΟ 4] ΓΟΆΒΟΠΒ ἴον (8, [δὶ [06 Ῥατῦ πιϑῆ- 
[ἰοηρά ἴῃ νον. 8 18 ὕο Ὀδ ΤηρδηιΓοα ΟΥ̓ ἔτουῃ τυ μδὶ 
ἯΑ8 Τηραϑυτοα ἴῃ ὙΟΥ. 1: αἶϑο ἰμδὲ 16 1ον]ῖο8. οἱ 
γ ΘΓ. ὅ ΔΓ ἴο Ὀ6 δομδίἀογθά, ἡ 086 ΘῈ 18 {1 π- 
Ὑγ 188 ““ ΤΟΓΌΤΩΔΙ. οὗ ΠΟ] Π688 (οἰ. Υἱ Δ. 14. 54.}, 
48 18. Ϊαΐη ἔτγοιῃ ΟἴΠΟΥ Ῥάβϑθασοβ οὗ ΟἿΪΓ ΟΠδρίογ: 
ΨΘΓ. 1 σΟΙΏΡΤΟΠΟΙἀΒ ἔπε Ἰαηά οὗἨ {8 ᾿χοϑίβ δηά οὗ 
[86 [μενἱΐε8 [25,000 ἀπά 20,000], νι αἰς ἢ νουβ. 3 δπὰ 
9 ἀἰνίἀα ἰηῖο ἔννο αἰδιγι οὐ. --- ΕΠ ΠΥ, τῃ6 σδαγαο- 
ἴοτ οὗὁἨ {π6 ΟὨϊδίίοι, Ὀδεδιβα ἰο θυ ον δ, ἰα δσαΐῃ 
ἰπϑ8ϊεύθα οη, απὰ μαΐ ἴῃ γτοβροοὶ οὗ 811 115 Ῥοσάοσ 
χουπά ΔὈοΟ ὗ. 

γεν. 2, δἴνοσς [818 βθῃοτΑὶ δἰαίετηθηῖ, τρατ8 ΟἹ 
ἴγοσα ἐμ δθονθ-τηθηϊομοα (72) [6 ΒΒΣΙΟΓΏΔΙΥ 

ἀΔοβου θοὰ δηᾷ τηραβυσοα ἴῃ οἢ. χὶ]ὶ., ὑπαὶ 18, [86 
δ00 οὐυδὶϊ8 ϑαῦαγο ἰοσττηΐηρ πα ἴθι ]Ὲ δα! ῆςο, ΟΥ, 
88 Καὶϊ, ἴῃ δοοοσάδποο πιϊ ἷδ υἱοῦ οὗ σἢ. ΧΙ. 
15 84ᾳ.: 86 δ00 δαυδσε τοὰβ ρογίβί πῖηρ ἴο 186 
ποτα ΒΘΠΟ]ΟΒΌΓΕΒ οὗ [86 ἴδ }ρ}]θ. Βιΐ 88 Ὠδ δη48: 
“ΕΠ 67Ὲ ἰ8 8111 ἰο Ὀ6 δτουπὰ [ἢ ΐ5 ὁποϊοδασν, τ ἰο ἢ 
ΒΟρασαῖθβ θδΐνθθῃ [216 βαοσεὰ δῃὰ (ἢδ δοτσηοῃ, 8 
ἔτεα 8ρ866 οὗ ΒΙ͂Υ ΘὨΡ [8 οἢ δας βίάς ἴὸ Κϑὲρ 186 
ΡΙϊοβίβ' ἀπε] ημ ἴσοῃ Ῥοΐῃρ Ὀαλ ὕοο πεῶσ ἴο 
ἴῃ βδαογοὰ βϑαῦδγο οὗ [86 ἴδια ρ]ο ὈυΣ]άϊησβ," μον, 



ΟἸἾΑΡ, ΧΙ. 8-6. 

τὰ δαὶ, ἀσεβ 86 Ἰθᾶγθ (μ18 Ἰαςῦϑυ ΘΕ ΤΟΥ ουξ οἵ 
ΒΟΟΟΘΌΩΙ 1 ̓ -- ὉΠ}, ΘΌΤΩΡ. οἢ οἷ". χχν]. 28. ““Α 

ἔτοε 8 οὗ δ0 δυὐἱὶβ ἴο ἃ δαῃοϊιδεΥ οἵ 500 τοὰβ 
ἙΞΟῸ]ὰ δα ΤΩ ἢ ὕοο 5π|8}}. [ὁ ψδ8 ον  ἀθ} Π)}} ἰῃ- 
᾿θηἀοὰ ἴο Ὀ6 δὴ ἰπΐο Ὀοΐνψορη ὑπ6 ἢουθο οὗ 
Οὐοὐ δηὰ (δ) μουδϑ68 οἵἉ ἴδ6 ρυίεβίβ᾿ (ΗΠ ΕΝΟΒ1.).--- 
Ψ εν. ὃ. ΓυΩΠ ΠΤ ]Ό ἶα ποῦ {86 8816 48 Σ ἴπ 

ΨΟΥ. 2 ; [οΥ ἰἦ 80, (8 ἀϊδίϊηοῦ δηὰ ἀἰβοσοης τηρᾶθ 
οἵ ὀχρχοββίου ψοῦ]ὰ ποῖ ἤαγο δὴ οἤόθθα, Μοὶ, 
85 1ζ Γοΐδγθ ὕο {π6 τηθαβυσίηρ οὗ [6 ΒΘ;ΟΙΏΔΙΥ, 80 
ἴϊ ἀρείχηδῦεβ δα [ἴΠ6 βαποίιδγΥ [Π|0 ἴδ 016 Ὀυϊ]άϊην, 
διὰ ποῖ [Π6 ““ δαογοὰ 6ῃοϊοθυσθ οἵ ἴμ6 ζειρ]6."" 
αὶ) ποοὰφ 10,000 τυὰβ τηοτθ ἰῇ γ6γ. 1, Ὀθόδιβο 
ἣδ τηᾶῖκοθ ΤΙΝΙ ὭΡΑ 6 ται “" ἐπ χηραϑυγοά 

Ῥίεοο οἵ Ἰδιὰ." “Ὁ, 88 πηοάϊβεὰ ὈΥ ΣΉ], ὙΠΟ 

ΒῚ5 πδὰ δἴνγαγβ δἰ Ποσίο ἴο Ὅ6 ἐγδῃϑ]αϊοα ““ τηθὰ- 
δατγε,᾽" ἀφηοΐεβ ἰμαῦ ἔτοτῃ σι ἶσον πὸ ῥσορῃοῦ [88 
ἴο ἰδἶζκε 6 πιθαβῃσο, δπὰ 15 ὉΒμδγοίογε δηϊσιβιθα 
ὙΠῸ ἐδ “ὁ ἸηοΑβαυηρ " (ΠΠ. 88 ἰδ 18 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ 

φαϊὰ) ; ἰξ δὰ, ἰηάοθα, Ὀθθη τηϑαδυτοὰ Ὀδίοτο Ὠΐτη 
ἐπ εἰ. χὶ. ΤῈ6 τθιηρ1]6 θυ ]άϊην, 91 τοΐεγγοα ἴὸ 
ἦπ Τοῦ. 2 85 [7Π9 Ῥυγϊῃοῖραὶ ραγί, 18 ὨΟΥΠΊΑ] ἴοσ [88 
ν᾽ 80]. ΟὈϊδιίοι, πῃ ΐοἢ 68 δι σἢ ἰβ ἀραΐη τοίοσγοα ὕο 
νι ὕ ον. 8, σι’ Γὸ 8180 [29 σοί ΓΑ ΠΥ οὗ ἴπ6 ΓΘ: ]6, 
ΔΙτοδαν ἱπάϊοαίοι Ὀγ ἔμ Ῥῆγαβο: δηῃὰ ἐπ ἀϊ 
ὃΘ 180 ΒΑΒΟΓΏΔΥΥ, 18 αἰ ποῦν ἀδηοίθὰ ὈΥ [860 
ἐρίϊμεῖ : τοοδὲ ΒΟΙν, ρμοϊαϊίης ἴο οἷ. χὶ δὶ. 12. 
Αἴτεν [μαὲ [6 ΒΟΙΐμθαδ, [10 ϑερασγαϊίου ὕγοιὰ ἐδ 
ἰασχιὰ ἴον πὸ ΒΟΙῪ ραγροθο (ἴον Φϑιοόνδῃ, ἴον ΗΒ 
ΒΆΠΟΓΌΔΙΥ) οὗ [Π6 ἰαπὰ οὗ ΨὨΣΟΣ [86 ΟὈΙδύλοΣ" σοη- 
αἰοσῖθ (28), τὶ (τοῦ. 8) 006 βαῃοίθασυ ἴῃ 1 (1η- 
εἴυεῖνε οἵ [86 σοιτῦ5), μα9 Ὀδοη ἀραίη ἰμδἰϑὲθα ὁ. 
ες. 4 ἰτραῖϑ πον οὗ τῇς ἃτοθὰ πῃ αἰιοϑίϊοη ἴῃ ἰΐ8 
ΚΕΙΛΑ ἴοη ἴο 186 μτιεϑίβ, ψ}ο, 48 ἰτπογίο (οἢ. χὶ]. 
46, χ] δ, 18, χ]ῖν. 15)--- γα, Βοσονοσ, 1 ἃ νίον 
ἴο ἴ6 δαποίιδιυ δὶ 18. σοοηίγαὶ 1010}--- 86 
ἀοβογῖ θά, Ὀοΐ}ι 88 τεβρεοὶϑ ἐμεῖγ οἱο]αὶ ἔα ποῦ οἢ 8 
διὰ ὑπο} ἀν. ]]ηρσ- ρίλοο8. ϑ΄ποθ ΤΠῸῪ ἂγθ δι οὶ, 
βἴποο 18 8 861} οἰ οἷα] ΠΑ] ]πρ, 10 18. Ὀαδιίης 
ἴο αϑϑὶΐσῃ ἰο ἴμὸπ Ὧ8 6 ΠΟΙ θδθ ἔστομι {Π6 ἰδ 88 8 
Ῥἱδοθ (οσ βουϑθα, οχρ]αἰποὰ ἴπ {6 οἰδῖιβα {0]]0υ7- 
ἔπ ἴο ὍΘ : ἃ ΒΟΙΥ͂ ΡΙΔ09 ἴον ἔπ ΒΘΠΟΙΏΔΙΥ, 60 ὑπαὶ 
118 Ἰαΐίοσ ἀδβῆποθ {πὸ ῥχίεβίβ᾽ μοιι868 ἴο ὈΘ6 8 ἀθ- 
ῬδουάθμοΥ οὗἉὨ {μ6 βαμοίιαγν, 730 88. 5111] τὴν ἴῃ 
«ἢ. χ δ. 12 16 Ψἢ.0]6 νγὰβ αυϑῃ οδ θὰ πηοϑὺ ΒΟΥ 
(νεῖ. ὃ Βοτο)ὴ. Τη6 Ἰαϑί οἰδυϑε οὗἩ ἰΐῆσ γοῦβο ἰβ 
ΘΟΙΩΉΒΟΏΪΥ ἴακοη 88 ἱπ ἰοῦ ἃ δοοοηά 96 [ὉΓ 
με δὰ οἵ [88 ΟὨϊαίζοσι, ΠΑΠΔΟἾΥ, ἴοῦ 16 ἐδιιρὶο, 
ἃ συρογἥσποιυ τοροιτίοη. ΤῊΘ πηϑπίϊοη οἵ Βουι868 18 
ΟΝ ΟἿΥ͂ Τἱ [86 ἰανν, ἰῃ σὰ {Π6 (ἰτγίοθοη 
οἸ[|68 ἴογ [86 μτίεϑίβ (Υοϑὶι. χχὶ.) 11 Κοιἶϑθ Θοπη6 
πο σοΠβι ἀογ ΓΟ Β ΡΥ 848 τορασὰβ [ἢ 6 ΒΟΌΒ68 
ἴῃ ἴποπι. Ετοπι {πᾶ ΏΙΘΝ ἰ5 Ηϊΐ8 οὐ Τμτουρἢ 
{86 ΟὈϊοϊίοη Πεοναῖ ρσίνοα ἴο ἐπ6 ρῥχίοϑίβ 88 Ηΐβ 
τα ΠΙβύογα, δ ἃ ἃ8 ταἱηἰβύοτϑ οὗ {Π6 βαῃοίδΓΥ ἱπ [86 
Ὡεϊρ ρου οοά, {86 ϑρθθθ ἩΘΟ βΒΑΤΥ͂ [ὉΓ ἀν ]]Π ηρῈ 
{1πιδί δὲ 'π οἷ. χὶῖν, Ἐῃ6 πϑοοββαγίββ οὗ 11[6)]ὲ. ΤῊ8 
ἴδ ΔΏ διτδηροπ)οπΐ ΜΠ Ϊο ἀουθ 1688 ἰβ ὕο Ὀ6 ἔΑ]κοῃ 
ἐΏ σοπηθοϊοη ἩΣΓῈ [86 οηξίγο αἰ βίοι οὗἩ ἴῃ 6 ἰαπά, 
Ὀπέ ἀϊετα ἤγοσαι {πα Ἰαϊὰ ἀοῃ ἰπ ΝΌΠι. χχχυ., 
80 ὑμαῖ ἐξ ν1}}} πάτα ἴο 6 ἀπάοτγβέοοά ἔγομι [ῃ6 
ἑάεη τηοαπί ἴο δε 1]]πϑἰγαίθα (Ποοῖ. Βδῆθα. 19). 

5.11] πιοῖ βυγρσίϑίηρς ἰδ (π6 ΠΟΘ διτδηροπιθηΐ 
ἴῃ ας. δ, γ,ΒδΓῈ δὴ ὅζοα 6408] ἰο ἰμδΐ οοουρὶοα 
ὈΓΥ {πὸ βαποίμιαγυ δοὰ τίει δ᾽ μοιιβθ8 18 δϑεϊρηδά 
ἴο ἴδε ον ἱρϑ 68 τὰ ἱ ἰδίου οὗ (86 Βοτιθθ (οἢ. χ]ὶν. 
11 8δη.), νἱϊῆουῦ ἀπ ἰαγίμον ἀοβογὶριΐοη, ν᾿ 116 
[6 ρμείοσίδ 'τεσὸ ἀοφογί θὰ (γοΣ. 4) 88 τὶ ηἰβίοσο οὗ 
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{Π|8 βδῃςῦθα ΤΥ, Ἰηακίης [8 ἃ τἸηατκοα ἀϊβθγθμ 
Ὀοῦνοοι Πρ ; δὰ {πΠ5 ἀἰδυϊησθοη οὗ [6 [ον ἴο8 
8 4180 πιατκϑὰ ὈΥν {118 ρίιγαβα : ἴ0 ἔθ 70. ἃ Ροδ- 
βοδαίουι : ἴου ἐΐὸ Ὡοχὶ ὑθῖ86 ροθθ8 ΟἹ ἴο ΒρΘαὶς 
ΠΚον 86 οἵ ἃ Ῥοοβθββίοσι οὗ [86 οἱΐυ, δ᾽ πουρὶ (1115 
Ἰαῖῖογ 18. “"χίνϑῃ "᾿ (ΟΡ. ΟὨ [Π6 οἶμεσ μαπᾶ Ἀ, 

χὶῖν, 28, ὉΓΠΤ ΝΟ), δα 068 ποῖ 5.1] ὈΘ]ΟῺ 

(Π»), δηὰ γπνῦ ὨΠῸ βίδπαβ ον] ορροβοὰ 

ἴο [}6 ηΡὩΡ ὉΠΡῸΝ οἵ νοσ. 4. Βαῦ [8ῖ5 ἄγθβ 

Ψ111 Ὀ6 ΑἸ τοὶ ἔτοπὶ [86 ὁπ ἀοιηδηαοά 'ἰπ ρΘ6}6- 
ΤᾺ] ἴῃ ΨΥ. 1, ΑἸ μου ρα [6 [μον ῦθ8 ἴοο Ὀ6]οης ἴο {80 
τηἰῃ ἰδίου οὗ [86 ],οτὰ, δῃὰ [ἢ ὕπνον σΠΔΙ ὈΘΓΒ 
ΘΟΥΤΒΡΟΠα ΥὙΕΥΥῪ 11{|]6 ἴο ἃ τὐδ τ Ἰαηἀοά 8- 
5ἴοη οἵ [80 Ἔχίδηϊ Τηθῃ Ὁ] 0 Καὶ] Ἰαίιαδος 16 
ἰληὰ οὗἉ τ [,ονἱΐζο8 ἴῃ νοῦ. 1 ; Ὀιιϊΐ ἱηάοοά 0} 8 
20,000 τοάβ ἴῃ Ὀγοδά τ ἴδεγο, οὗ νοι 10,000 
[α}} ἴο {16 ῥγοϑῖβ δπαὰ [26 βα ποῦ ΤΥ, ἢ6 68 8{}}} ἃ 
Ῥχοδα τ οὗ 10,000 τοάϑ Ἰοἵϊ ἴον {πὸ ονζε8. Ηδηρβί, 
ΟὨ ὑπ6 οἴδμου δηπὰ 8608: “Αἰοὴρ νι {86 ῥγοβῖ 
186 1,μον1ῖ68 γεσοῖνο αὶ ρογίϊοῃ οὗ ἰαπὰ οὗ ᾿ἶϊκο οχτοηϊ; 
(θη [Ὁ]]ονν8 [ἢ αἰἱδίσϊος οἵ {Π6 ΒΟΙΥ ΟἿ νἢ [89 
βῶη6 ἰοηρσίη, δπὰ ἃ Ὀγθϑ (ἢ οἵ δ000 σπθὶΐβ; 80 
ἰμδῦ [6 ψ80]6 μοτο τηϑτκοὰ οὔ ἴῃ δάνδῃοθ ἴου 
Ε Ἰμον ἴθ, δῃὰ ΟἿ ἰ8 ἴῃ ὑτοδάϊἢ 88 ἴῃ 
ὀησ 25,000 “πὲ 08.""---] πϑοίοδὰ οὗ ΠΝ", [86 Φετὶ 

ΤΟΔαΒ: ΓΝ. -ο ὁ ψογὰβ ἽΡΙΣ ὈΣν ζοιτηϑὰ 8 

ἀΣΠ ΘΟ ἴο ὅπ ΧΧ,, τ }Ὸ ρθι]αρ8 ἰτηαρίποὰ [9 

ἰαχὺ ἴο Ὁθ ΠΡ ΝΣ ὩΣ». ΤῊΘ ΟἸΔΙΩΌΘΙΒ, ἰπϑίραα 

οὗ (λ6 {π᾿ τ γεῦνε 1,δον [164] οἰ0168 οὗ Μἴοβεβ ἢ Ρδ8- 
[ΓαἕΘ, ἔοτι, ἃ8 Τοβαγὰ8 ὑΠ6 δα γθϑείοῃ, π0 ΑἸΠΊ- 
οαἱν ; ΓΠΘΥ͂ δ΄Θ ΨΘῚῪ δ 4 016 αἸταϊυἶνε8. οἵ [ες 
““Βοῦδ68 "᾿ οὗ {Ππ|2 ῥχἱεβίβ. ΤῺ ῥσίθϑίβ ιἰανὸ Βοιιδεα, 
1.6 [μον 1ῦ85 88 ᾿ θυ ΟΥΒ ΟὨΪΚ ΟΒδιλθοσα, τ ἢ Ἰο ἢ ρο8- 
8' ΟἿ. ΣΩΔΥ͂ ΤΘ8 ἢ ΤΠ Ὲ8 οὗ 661}58 (ΕΟΒΕΝ Μ.} ΟΥ οοιγίδ, 
ἢ οη6- ιν θη. 6} οἵ [86 ραβίαγαμο [Ὁ θδοῃ. Κα], 
ὙΠῸ σαπηοῖ πιϊογηίαηὶ ἰμ6 Μαβογοίίο ἰαχὲ, δπὰ 

Βοϊ 8 ΡΨ ὕο 6 ἃ ὀοττυρύίοη οὗ ὨνμΝ᾽, τοϑὰβ : 

γονῇ, ὉΥ νι ΐοι, Ὠοτχονοῦ, δ οὈίδὶδ ΟὨ]Υ͂ 

“Ἅ χαΐοβ ([ [) 88. ἀπ δ] ρβ᾽᾽ ἴον μ6 [ον εδ, Ἀπ ογ- 
βιαπάϊης ἱπάοοὰ [116 ““ ψαῦθ8᾽" ἃ8 Θαᾳυϊνα]οηΐ ἴῃ 
τλοδηΐης ἴο οἱἴδο9. Ηδημϑῦ. 68118 ὕπο 089 ὈΔΓ- 
ΤΆΟΚΆ οἱ {86 1] ον]ΐο8β.; ὑΐ6 ἀοραγίοσθ ἔγοιῃ [86 
οΥαΐπαμοθ οὗ Μοβοβ, δοοουάϊης ἴο πῶϊολ [89 
Τονὶῦοβ ἀνγοὶῦ βοαϊίογοα ζὩτουρῃ {116 ν 0]6 ἰδπά, 
18. 80 πλ]Οἢ {Π 6 ΙΏΟΓΒ ΒΓΡΥ δίῃ ρ. 

γεσ. 6. Τὴ6 Ἰδπά οὗ [6 1νὶΐθβ οου]ὰ ὉθΘ Ρῥτο- 
Ῥεεὶν οἰνδίδοῃῃ οπὶγ 1ἴ ἐξ ογὸ [8:6 881ὴ0 Ῥογίϊοῃ 
οἵ Ἰαπὰ 88 ὑπαῦ οὗ {π6 μγοϑίβ δῃὰ ὑῃθ βϑαποίυδγυ, 
ΟΥἩ 1Υ {Π6 τοδαΐϊης ἴῃ γοσ. 1 Ὅ6ὲ 20,000 τοάβ ἴῃ 
Ὀγτοδάϊῃ. Ηρδποο Ηοηρῦ, Ἰὲπιῖῖ8 ὑΠ6 οΟὈ]δίοη ἴο 
[86 δαῃοΠΔ ΤΥ δηὰ μὲ ῥγίοϑίβ᾽ ρογίοη. Οῃηὶ 
“ἴῃ ἴδ9 ΜΊΔΟΥ 86 η80᾿᾿ ἀο68 ὮΘ Τα ἰΐ ᾿ποῖπάθ 
αἶβο [88 ρμοτίζοῃ οὗ {μ6 1,ονἰϊοβ δπὰ {πῃ οἰτουϊῇ οὗ 
[86 ΟἿΤΥ ; ἐδ ΤΩΔΥ ἱμοϊαθ ονθὴ {Π8 ρογίίοη οἵ [ἢ9 
ΡΓΐηΘο (16 8805), ““ϑίποθ 8:6 ὑγίῃσθ δοΐβ 88 [89 
Τα δῦον οὗ αοἀ." Τθὸ δἰσυοίοτα οὗἩ ὑπ οἰδθδε ἴῃ 
ΥΟΥ. ὅ ΒΡΟΔΪΚΒ ἰῃ [Δ νΟῸΓ οὗ α βροοία] τϑὰ οὗ 10,000 
ἴῃ Ὀτοδατῃ δ [ον ἴο8᾽ Ἰαηὰ : δπὰ 80 ἀοοβ [86 σοῃ- 
δἰἀογαϊίοη ὑπαὶ ΟΥ̓ Βῃἢ 8. Ῥοββθββϑίοῃ ἴῃ ]Ἰδπὰ 
[86 80 τῇ ὁ ἢ} ρτοαῖου ὩΣ ΟΥ οἵ οἱὐδῖ68 [8 οὗ 
ὈΓΙοβῦβ᾽ οἰτίοβ, ΒΟ δοοογάϊης ἴο ἴδ9 οταάϊηδῃο6 
οὗ λἴοβεβ Ὀοΐοῃ ἴο ἔδθῃι, 18 Ῥεγῆδρε φίνεη 
οχργεβϑίου ἴο6. ΟὈΤΩΡ. Ὀεδίάθβ οἢ οἰ. χὶν. 20. 
Βιυΐ Ὠονανοῦ τσ {πΠ6 ἀοβηϊοη ἴῃ γογ. δ: 
ἴο ἘΒΘΣΩ [ῸΣ ἃ Ῥοβδοβαίοῃ, ἱπαάϊοδίοβ ἃ βρϑοΐαὶ ροσ- 
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τίου οὗ [,ονἱϊθ8᾽ ἰαηὰ ουϊδίάς οἵ ἴΠ6 7 γμπιαλ 
(΄“ οδ]αϊίοη ᾽") ἀοιηαμπ θὰ ἴῃ σψογ. 1, γεῖ ἴπ6 Ῥοθ- 
δοβαίοῃ οὗ [δ οὐδ ᾿ἰθ8. 8.}}} [γε οὐὐδιὰθ, 88 
1 Ἰκονν 86. Ἐ)ΠΕΙΓῚ 8668 ἴο βερασζαῖδ 1 δύθὴ ἴγου [88 

Ἰαπὰ οὗ {π6 1ονἱΐϊοθ. ὙΤΠα ΟἿ 18. 18:6 σαρὶ δ] οὗ 
ὑπὸ Ια. [118 ᾶτθὰ μᾶβ {86 884π|0 ἸΘΠρῚἢ ἃ5 δμαΐ 
ἈὨΠοτῖο αίνοη (25,000), Ὀυὺ αἰ ἴογ8 ἴῃ Ὀτοδά τ, 
ΜΉΘ. Τιογοίογο 18 ᾿ηθηὐοηορὰ ἢτβθῇ; γὸ δανὸ Ἰὴ 
{18 τεϑροοῖ 10,000 -[- 10,000 -- 6000 ΞΞ 26,000. 
ΤΊια ροβϑοββίοη οὗ {πὸ Οἱ ΕΥ̓͂ “18 ἴο Ὀ6 ἀἰϑιϊηισυϊθοά 
ἔτοτα 186 οἱτγ 156}, ΕἸ ἢ (οἢ. χ]ν"}. 16) 18 Βα ΓΟ, 
{}}6 Ἰοηρί Ῥεοΐηρ Θ4118] ἴο {π6 Ὀτοδα τ᾽ (ΗΠ ΈΝΟΒΤ.). 
ΤΙ Ἰοηρσίῃ οἵ ἤν Ῥοϑδθβϑίοῃ ΤΌ Π8 δοης ἴδ ΟὉ]8- 
Ὠοιῃ οἵ δοϊξηθαθ, ὈΥ ΒΟ} ἀοδὶ σπαίϊοη 18 τιθδηῖ 
ΒΡΘοἶ ΠΥ [86 Ἰδηὰ οἵ {116 ῥτίεβῖϑ δῃὰ [ἢ 6 ΒΑ ΟΓΙΑΣΥ. 
15 ἀοϑιίποα Ῥυγροβα, 10. 89 Ὑ8010 μοῦδθ οὗ 
15τ86], Ἑονβ ὑπαὶ Ὁ 18 [0 ὈΘΙοΩρ ὕο ΠΟ δίῃρ]θ 
ΤΙ 06 ἸΏΘΓΟΪΥ. ΟὐμΡ. 6. χΧΙΥ 1. 

ΤῊ ἰγαπϑί τίου ἴο ΟΡ) ἐπ Ὑετ. 7 ' τηοάϊατοὰ 
Ὦν 186 Ὑ801]9 Βοτρο οὗὁὨ Βγδ9] ἴῃ γϑγ. 6, οὗ ψ μοι 
16 ᾿Σΐποθ 15 [86 οἷν] δα δῃ ἃ γερυθδθηαῦννο.-- 
ΕΠῚῸΡ ἃ κἰηὰὰ οἵ ρῥγοΐδϑβίβ ἴο οὶ 7ε.. 8 [ΌΥΤῚ8 
ἴμιε Δροάοϑβίϑ, ΟἹ Ὑγ6 ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ: “γε 88|4}} ρῖνε," 
ἴτομι νϑῃ. 6. -- ΠῪΩΣ ΠῚ ΞΞ ου ὈΟΓῈ 81468, 80 ὑμδῖ 

ἴῃ. οΟἸἸΔ οι. οὗ ΠΟ] τΘ66, τ Ὦ10}λ ΟΟΥΓΔΙΠ]Ὺ ΤᾺΔΥ ἈΘΓῸ 
ἐποϊαάο [ἢ Ἰαπὰ οὗ [9 1,ονἱἴο8, δηἃ [ἢ Ῥοβϑβοβϑὶοι) 
οἵ ἴ1π6 οἱτγ 116 Ὀδΐνγοθιι, τη πίηρ, Ὀοίογο ὕδ 686 ἴΓΟΠὶ 
ΜΟΓΙΒ ἴο ϑβουίῃ, 8ὸ {παὺ βθθὴ ἴστοπι {Π6 νοϑὶ 8146 
νι θαῦ 8 γοβίασαὰ 88 (αν 85 ἐπ 6 ΝΜ δα ἑΓοστα θδὴ 868, 
8660 ἵσοιῃ 9 οαϑ΄ δά ναὶ [1.8 οαϑί 88 [8 Ὁ ἂα ἴῃ 6 
Φοτάδῃ ἰ8 ὕο Ὀοϊοηρ ἴο 1Π6 ῥγίποθ ; 8 88 ἢ δὲ) 

ὀχρίδῖηδ ἐ}ιδὶ ἃ5 ἴὸ {πο Ἰοηρίῃ, μδὺ 18 ἔσγοη) νγϑδὶ 
ἴο εαϑὺ, [Π6 ἐοΙΤΊ ΟΓΥ͂ 8118}} τὰ [86 8δπι6 Ἰθηρσίῃ 
ἢ ΟἿΘ, ἐ.6. ΔΗΥ͂ 006 οὗ ἴῃ8 ΡοΟΙΟῺη5 οὗ {6 
{1 068, 5841} ποῖῖΒο᾽ ρσὸ Ὀογομὰ Ὡοῦ [4]}} δῃῃοτὶ οἵ 
ΔΥ 51 5}6 {ὺῖθα] μογοῃ. ΦΨθγοπλα ΓΟΠΊΔΣ 8 ὑπαὶ 
[1ὸ ῬΓΠσ6 τϑοοῖνθα [οΥ ᾿ιϊπη86} 7 ἃ π|ρ0}]6 ὑγὶθαὶ 
Ῥοτίίοη, νὶτἢ [86 ἐχοϊ βίοι, μόνενοσ, οἵ [Π6 Ἰδπὰ 
οὗ ἴΠ6 βαποΐυθτγ, ὑπ6 ῥγίοβίβ, ἴ6 [ον ΐδ8, δὰ [86 
οἰἵγ ; δαῖ ἰηῃ τοΐατῃ }16 ἢδ88 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 116 ἀυ{Υ͂ οὗ 
ἀλαλυονο ὕπ6 βαυαῦθ ἴῃ απθϑίϊοη, ὈῺϊ 4180 ἴθ 
ΟΠΟΌΓ οὗ Ῥοϑβθββιηρ ΟἹ 8 ἰοΙτΊ ΓΟΥΥ ἩΔΒΔΊΘΥΟΥ 18 

ΔΟΙΥ Ῥετίαϊηΐης ἴο ἴδε μδίϊοῃ.--- οΣ. 8. γι, 

10 ΣῈ ἜΧΘΟῚΪΥ ἀοβηθά ὈΥ͂ γε : [8616 πὰ ἀδϑουὶ δοὰ 
τὸς σε π 

ἱῃ γοσ, 7 588}1 Ὀ6 186 Ἰαηιεὶ δβϑὶρτιοὰ ἴο ἶπι ἴοτ ἃ 
Ῥοδβοβαίοῃ! ἱπ 1εγῶ9]1. ΤῈ Χϑϑβοὴ [Ὁ {18 81- 

τη βοτηθπξ [Ο]]οττΒ : 'Νδ. ΤΏ ἴοσταοσ δἰδίο οἵ 

τῆΐηρβ, ἰὼ τ ΐοἢ πο ἰδηἀοὰ ροϑϑοϑβίου,, ἢ0 γόνα 
ἐϑίαϊθ, ψὰ8 δ]οίίθα ἴο ἴ8θπ) μα ῥτίποεα, Βαὰ 
Ἰοτηρῖοα ὕΠ|6πὶ ἴο τοΐϑιιβο οὗ ὑμοὶσ Ῥουγθσ, ἴο δοαι γα 
ἴον ὑποιηθε γ68 μοββοββίοῃβ --- ΜῪ ΘΟΣΤΟ- 
ΒΡΟπβ ἴο ΜΙ ῬΘΟρΙΘ; Βοῆσοθ ἔποβθ ψὯῸ Ὑ|1]11 ἴῃ 
αῦατο μανθ ὈΓΙΠΟΟΪΥ ρόνγεῦ ονὸν [Π6 ρθορ]θ. ΤῊ ἷθ 
ΜῪΥ δρρ]!εὰ ἴο Ὀοΐα Ῥαγίζοθ οοῃ δίηβ δἴ [6 88Ππ|θ 
[ἴπ16 1ἴη8 αἰνηθ βθηΐθποθ ου [Π6 ΤΌΤΤΩΘΓ ὑγΐποθδ, 
ὝΠΟ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΟΠ δἰ ἀογεὰ ῬΘΙΒΟῺΒ 88 11{|16 οομδσίουϑ 
οὗ ὑποῖν μἰρσἢ δῃὰ ταβροηβί}]6 ροβίτίο α5 οὔ 89 
δἰ σηἤολμοθ οὗ Ἰβγαεὶ. ἴηβίθδὰ οὐ ἰακίηρ ἴοὸ 
ΤὨθτηβοῖνεβ, ΓΠΟῪ δγΘ σαῖθοῦ ἴὸ αἶνο ἴο ἐῃθ Βοιιβ6 
οὗ ἴϑγδ}], ὑπδὲ 18, ἴο Ἰθᾶνβ ἴῃ ροβϑβθββϑίοῃ, δὰ αἶδβο, 
δ ποοὰ Ὅς, ἰο Γοϑΐογθ. Τὴ ῬὮγαβο ; δοοοχάϊηρ 
ἴο ἱμοὶσς ἐσΐθθβ, ϑιογβ ψμαΐ Ἰαπὰ 8 χηρδηΐ. 
[ΕΑΙΒΒΑΙΕΝ : ““Κηδὲ 1.6 ψΠ016 ρτουπᾶ ἴον {πὸ 
Ῥυϊεβυ!οοά, {86 ῥχίποθ, δπὰ ἴδ6 ῥθορ]ο οἵ {Ὲ6 οἱΐγ 
88 ὕὅο ἔοστη [ορδῦι ον ἃ βάθδγο, Ὀοϊοϊκομοθὰ {6 μεζ- 

ἘΕΖΕΚΤΕΙ.. 

οοϊ ΠΔΙΤΩΟΕΥ͂ δα δστοοηθηΐ ὙΒΙΟΝ μου] φ0Ὁ- 
δἰϑί Ὀθοΐψοοι [Π686 Αἰ ογοηΐ οἰ48868, 88 νγ6}} 89 186 
βϑο.{16ὰ ΟΥΘΓ δῃὰ βίδὈ ΠΥ ΠΟ ἢ μοι ]ὰ εἰ1ϑιϊη- 
ΕΠ 5 8116 Βδογθα σοϊῃτη ΘΔ] ἢ, ἧπ ὙΒΙΘἢ [ΠΟΥ͂ 
6]ὰ {86 ἷρ)ιοβὲ ρ'δοθ. Τμδῦ ἴῃ ὑοδ τοοὰ τοτα 

ἴο ΟΟΘΟΡΥ͂ μὲ ὍΔ ΘΙ Δἰ Δ ΠΥ ΠΟΙ στουῃά, 
ΜᾺΒ ἃ ΒΥΤΩΌΟΙ οἵ [86 5 ΠρΌΪΔΡ ἀορτοθ οὗ Ὠο]ΐ 688 
ΠΟ ΒΒομ]ὰ οδμασδοίοσζθ ἔμοϑὲ ὴο δίἱοοά ἴα 
ἐμοὶ οοἶα)] Ροβοαμ ἰμ6 πραγεβὶ ἴο [26 1. 
Απὰ παῖ [86 ῥγίποθ ᾿γὰ8 ἴο δδνδ ἃ ϑοραγϑῦδβ ρΡοβδ- 
8Βθϑϑῖοῃῃ! αδϑὶρηδὶ ᾿ιἰτη γγὰ8 ἴο ουΐ οὔ 4} οσοδβίοῃ 
ἴυγ Αἷ8. 1 ΤΥ] ΘΒ ἰπἰογίϑιπρ ἢ ἢ 6 ρυββθϑϑῖοπβ 
οὗ 1Π6 ῬΘΟΡΪ6, δῃὰ ἴο ὀχ οὶῦ ἴΠ6 ἔγίθη αν ὈΘΆΠῺΣ 
δηὰ ὉρΡΓΣἢΣ δάση ἰδίγα 0 ἢ 16ἢ ͵ὰ8 ἴο ὈῈ ἐχ- 
Ροοὶοά οὗ δῖτῃ (γοσ. 8). Απάὰ Ὡοῦ ΟΠἹΪΥ τηπϑβῖ ἢς 

ΤΒΟΏΔΙΠΥ ΔὈδίδίη ἔγοπλ 81} ΕΣ ὈΘΏΔΥΊΟΙΤ, 
τἰὖ 88 ἴΠ6 αἰ ἸΟῪ δοπδεϊ τανε, οδὰ οὗ ἃ γΙϊοοῦβ 
δΟΙΏΤΔΟΠ ΘΑ ΤΉ, π6 Τηϊϑὺ ἴα οἴἴδοῖῦ νδ ΠῚ ΘΑΒΊΓΟΒ 
ῸΓ 658. Δ] 18 ϊηρ }υδιϊος δηὰ λυιάρστηφειῦ ἱπγοῦσμουϊ 
[80 ΨΠΟ]6. ῬΑΓΟΙΟΌΪΑΓ ἜΧΘΙΏΡΪ68 δῖὸ ρίνοη οὗ [15 
ἴῃ τερατά, ἴο 186 δίῃ οὗ 78ὺ τνεῖὶρῃῖθ ἀπα πηϑὰ- 
ΒΌΓΘΒ ἴῃ {86 Τα Π3Δ 0 10}8 οὗ ὈθΒ[Π688 (γοΓ8. 9--]2). "ἢ 
--Ὑ. ἘΞ - ον. 9 οοποϊυὰοβ τ μβαΐ 5ρθο Ὁ Γα- 

ἀβ [86 ῥγίμοοδβ, Ὁ Ὑοϑα οοπάμοϊ ἴῃ ροοὰά διά 
1ὴ δὰ ἃ ΠΪΓΡΓῸΓ δηὰ δχϑι}]θ 8 μο]ὰ ὯΡ ἴο ἰδ6 

ΡΪο, 8116 δὺ 86 δβάτηθ {ἰπι6 ἐδ ΒΟΪΟΤΩΗΪΥ ἰδἴτο- 
ἴ1668 ὉΠ ΤΏΟΤΘ ΦἝΏΘΣΔΙ τορΌ] δ 9.8 τ οἢ ἕο] ον 

ἴῃ Τοραγὰὶ ἴο Ἰυάρτηοηΐξ δῃᾶὰ υβεϊοσε ἰὼ ἴγϑάς δὰ 
ΘΟΙΏΤΩΘΓΙΟΘΒ.---Τ16 βυ )οοῖ ἴῃ οἷ. χὶὶν. 8 νγὰϑ ἐμ 
ΡΘοΡ]6 αν} τεΐθσθηοθ ἴο {π 6 ΠΕ ΠΡ ὮόΓο Σὲ ἰ9 
[Π6 ῬΓΏΘΘ ἰῃ τοΐοσθηοα ἴο ἴῃ Ῥθορὶθ ; 85 ἔδοτα 
ΒοΙ 688 δηα ϑαηοις βοδο, 30 ΔΘ Γὸ ἔ δὰ 
ἡδῦίοθ. (Φογοτθο ἱμίεγργοῖθ ᾽5.: ἰοζ {π18 ἴτλδ6- 

11,κ6 Ῥοββοβϑβϑίοῃ δῃβῆοα γοῦ ) ὙΒαΐ ἢΔ85 αἰτοδὰν 
ἴδ Κη θ])806 [ὉΓΣ ἴοο οὔϊθιι 18. ποῦν 80 ΠΛ ἢ 16 ΣΟ 
61) 0Ό 9), 88 411 παῦῃΓᾺ] ἰοτηρίδ θυ ἢδ8 ὈΘεη ἴδ κοῃ 
ΔΥΑΥ ὉΥ ἴἢ6 888 πὶ οἵὗὁἨ ἀοιδαί (γεγ. 7. 34.).---- 
ν (ΠἼΦ)) 15 νἱ τυ! [86 δδπὴῈ 88 ὉΓ,, ἃ νἱοϊθηϊ 

τηοὰς οἵἁ ΔοΙ, τΐδι88 οἵ ῬΟΎΤΕΥ, ΟἾΪΥ ΒΙΓΟΏΡΟΥ, 
Ὀροδῆϑα ὕΠ6 ΘΟΠΘΡΑ]ΏΘΠΟΘ {δΒογθοῦ: ““ ἀονδϑίδιϊοῃ," 
8. ἱπ|}]16ἃ ἰπ ἴΠ8 ψογὰ, 88 ἴῃ [Π6 σΟΓΓΟΘΡΟΠΟΣκζ 
7αθιίοθ 1Π6 δχοσοίβα οἵ πιάρτοθηςξ 8 Ἱπαηϊ[οδίοά. 
Ηθηρϑίθη ον; ΓΠΙΉΚΟ : {Π6 αἰτευΐ δά άσθϑθ βῆον 8 
πᾶὺ χοργεβοηϊαϊίνεβ ΟΥ ἀθϑοθῃηάδηῖξδβ οὐ 1116 
ῬὈΓΐποοβ πο δὰ ΓΟΥΠΊΘΓΙΥ οοτηπ θὰ ἐπ) δῖος 
ὝΟΙΟ 8180 ἴῃ ΕΧ]]6. --- 7) 15 ὀχρυϊδῖοδ οὗ ἰδ ς 

τεοςΝς 

Ἰα 1] Ῥοββοβϑοῦ ἴσοϊῃ Ϊ8 ῬΓΟΡΟΣΌΥ, 85 ἷῃ 1 Κίηρ 
ΧΧΙ.--ηὸ Ὀυτάοῃ ψὩΐοῆ 118 ταϑ ἰο [6 σοχὼ- 
τ ηἰζγ, [86 Ῥγδώθασο ἡ ἰο ὑπο ὈΥ παβ ἰαβ᾽εϊοὰ 

ΟΠ ἴδσϑεὶ, 18 ἀδρίοϊοὰ ἱπ [86 πογὰβ : ἀρὸ ὙΠ. 

“ὙἼΒ6 Ῥο] 108] Ῥαγίῖεϑ οβρϑεΐδι!γ," οὔθεγνοθ θης- 
ΒΘ ὈΘΤΩ, “ἐρανὸ οοοαδίοη ἴοσ ἴῃ σου βϑοδεϊοῃ 8. ̓" 
ομΡ. Ὀεβίάθβ, 1 ὅδπι. υἱῖϊ. 14. 

Υόογβ. 10-12. υωδίδοε ἐπ ΟΟτηπιοΝ, ΖΑ. 

ΤΏ ἱτδιδί οη Ποῖ ἰ8 τωδὰθ Ὁγ γεν. 10 ϑῆον α 
Ὑαῦ 8 ΘΧϑΙΏρ]6 ἔοτ [86 δου πΥ ἢδδ οοπᾶαςς 
οὗ 186 γεΐμοθ ραν δά ἴῃ 6Υ}] δπὰ ομσὴέ ἰο δὲ φοοὰ. 
--ἰ(Ῥυίβοοβ ἢδνϑ ἱῃ 8}} ὥτηθϑ δεϊειηρίεὰ ἰο ἔδ Κα 
δἀνδηΐαρε οὗἁ ἰμεῖν βυθ)εοῖθ ὈΥ αἱ εγαϊίοη οἵ εοὐσι- 
δᾷ9 διὰ νεἰρ)ΐδ,᾿᾿ ῬΗΓΓΙΡΡΒΟΝ.) -- πῶ, ἀ.Δ], 

ἀδηοῖεβ ἴ86 πὸ 8068 οἵ ἐδθ δαΐδποο, ἔτοτῃ ἴτεξ. 

“10 ΤΏΔΚ6 τεβάυ," “"ἴο ἢχ ;᾽ ἴῃ τεΐεσεπο ἴὸ ἐδδ 
ὙΑΥ (Πΐθ ΘΔ Ὅδ6 ἀ0π6, “ἴο νγεῖρῃ," ἴο ἀοσίεττα τα 
186 νεῖ, --- ΠΕ (ΠΒ88), δοςοοσάϊηρ ἴο δοθορ τον" 

διοίοϊηοιὺ ἰῃ αστεαῖκ, ἃ πγθδῦσο δϑομὶ ἐδο ϑιέῶθ δ 



(ἬΔΡ, ΧΙ. 11--16, 

8 θε]π Ὀυ5}6] [ἀδουῦ Ἰὰς ὈΏ586]8 Ἐπ] ]8}}} ; 566 
Οεδεν. ζξαίοον. ἴῃ [8 88π|0 ΨΑΥ͂ 88 [6 ἼΠ5Ὲ 
ἴον ἀτν βοοάβ, [86 Π3 γὰϑ υϑοὶ ἴοσ Ἰἰᾳ αἱ άβ, 88 

Ῥε Ἰζϑοιν οὔθογνοβ οὰ 188. ν. 10. ΤῊΪ8 τηϑάδυτε 
ΟὐοΌΓΒ ἥγεῖ ἴπ ὕΠ6 ἄδγβ οἵὗἨ [πὸ Κίηρβ, δῃὰ ἔτοπὶ 
δοθεραδ᾽ οΔ]οι]αὐίοι δ πιϊρσαῦ ὁοη ἴδῃ βομηθν μα 
πῖογε ἰβδη 88 Βευ]η αυατίϑ [αροαὺ 7 ᾳ6}}0η8 ἔπρ- 
᾿18}}} -- ογ. 11 ποῦν Βερίμθ ἴο ἀϊδοιβα ψμαΐ 18 
Πφὶνξ 88. ἴο Τηθαϑαγα (Ὡ ἘΠ, Ῥέπδιν, ἔχ. ν. 18), 

ἐμαὶ π 16} [6 ἜΡΒΔΒ δηὰ θα δῇ ἰο γϑργεβθηΐ, 
ἴῃ ΟΥΩΕΙ ΟἸΘΑΙΥ ἰο ϑοῖ ἴοσί δχδοίπαβα ἴῃ ἴσας 
δηι ΘΟΙΙΏΘΓΟΘ 88 {πα ἀϊνίηθ οπαγζαοίογίϑιϊς οὗὨἨ [6 
Ῥθορίθ, 88 ἐμοῖς ΠΟ] η 688 ἴῃ ογάπατγ ᾿ἰἴ6. ὙΈγ. 
10 16 ἐχρουμάρα απμὰ {1} πβἰγαύο ἃ ὈΥ Θχϑιη]68. --- 

πα ΒΑΘΩΪ ἐχρ δίηβ Ὁ ΠΡΌ, “ἴο ὈραΡ᾿᾽ Ξξ 

ἴο οὶ, ἐο οοηΐαίη, ΤῊῈΘ ἽΦΠ (6 Βϑὰρ οοἰ]θοῦοά 

ἀκ μετ) 8081} ὍΘ {Π}8 Τηραϑῦγα, ἴΠ6 ΠοΥΙπι, ἴογ 
Θρἤὰν δηὰ Ὀαίῃ, 48 1ῃ6 ψτοαϊεδὲ ἀτγν 8 Ὠϊθᾶ- 
ΒΌΓΣΕ, ΘΟΙΙΤΟΏΪΥ 64]16 ἃ ὁ" ΟΟΥ "Ὁ ἤγοτῃ (δα {{π|6 οὗ 
ἴδε. Κίηχθ, δπὰ (ἔγοῦλ Φοβορμι8) οεἰἰπιαϊοὰ αἱ δ 
{{{||19 πιοτε ἴμδῃ 15 Βου]π Ῥθοκβ [ἀδοαΐ 600 Βπρ- 
᾿ἰδὰ ̓ πὺ πλιὰ 12 ῥγούδοὰβ ἴο βροδκ οἵ [δὲ 
Βἴβῃ ῸΣ ΤΩΟΠΘΥ͂, ὅΠηΠ6 δΒῆοκοι. Αἢ ΘΧΑΟΙΥ 
το οα ἀπ Ποπος ἀοβηϊία (81}4}}} ρου οὔ έν οι, 
ΟΑἸΪρὰ ὃν ἴῃ6 ΚΑ Ὀὐπ8 “' σοοῖς " ἴῃ ἀἰπεληοτίοη ἔγοιῃ 
ἴδε βεγβ, το} ἘΏΘΥ οα]]οὰ “}1 {16 βίοῃθ,᾽" ἰβ 
(δ οἰάεβι ὈΓΌ]16α] δἰαπήατα οἵἨ ναϊμθ, οτίρί μα}}γ, 
πῃ Ὀαγίδσ ἃ ψεῖρηΐ, δἰζοσσδαγὰβ ἃ οοΐῃ, {κὸ τῇ 
ἀγαολπια ἀιθοὴρ ἴμ6 τόθ αῃὰ 1ῃΠ6 αϑ διηοῃᾷ 
(Δ6 ἢοπιδῆβ. Ὑ6 γαΐὰῃθ ἀοιθέ]εβ8 διπχοὰ ὉῪ 
ΘΟΙΏΙηΟη δρτεοτηδηΐ οὗ [86 ἀθ8]6γ8 ἴο [6 τά μαγν 
αἰ οὶ Ὀοίοτα 1π6 εἶπια οὗ Μίοθοβ σδῃη μοὶ ΠΟῪ ὈὉΘ 
Ἰεϊατι!ποά ; Βαϊ οτρπαιίηρ ργοθδὈ]Υ ἰπ Βαθγ οι, 
«πὰ ἐΡΡ ΒΕ. Γιτοὰβ ἴῃ Ῥιηωπίςοΐαμβ, [06 ψοτὰ 
ποθ Ὁ8 ἷῃ αἴθε (σικλο,, σιγλορ). ---- 7} 18 

πμιαὶ 8 “τηλᾶδ διηα])," ΠΘΠΟ6 ρταΐπ 88 ἃ 51}4]] 
ολρ ἴκ6 ““ρταίῃ" (ἃ πεῖρμῦ), ἔτοια σγαπάπι; 
ΕΒΘΠΪῸ8 ΒΌΡροΘΟβΒ ἰ ἴο ἔπε ΘατΟῦ Ὀσδη 

(περα τιν), πο ἐμ6 Οτοεῖα, Βοιηδηβ, διὰ 
ΑΤΔΌΪαπΒ πϑοὰ 88 ἔπ βιηβδὶ]οϑὺ σνοὶβηῖ, ἴῃ [86 
ΒΔΙΏ6 ὍΑΥ͂ 80 ὈΔΙΙΟΥ ἀπά ΕΉΙΣΕ ΤΟΤΕ Βαγα Ὀδθη 
80 υ864᾽,---[ἢ6 514]}6βὲ ὈΪΌ]Π1σαἱ οἱϊνοῦ. οοίη. --- 
Αἴγοῦ ἴμ6 ναϊὰθ οἵ ὑπ βμδῖκζϑὶ ἴδ θθθῃ ἱπὺ8β 
ἀεβπεὰ ἤτοπι {{πμπ ρμαγίβ ἰΐ οοπίαίῃβ (φοιηρ. Ἐχ. 
Χχχ, 18: [ον. χχνϊϊ. 25: Νιπ. ἰϊϊ, 47), {6 τὸ 
ὨΙΔΥ͂ τὐσί 88 (ὐσοοία8 δηὰ 2, Ὁ. Μίομδ6118 
ἐπέ ηκκ, ὃ6 ἕπτεο ἀἰοτοπὶ Κίπάδ οὗὨ 5} 6ἶκβὶ αἰνοῃ, ἃ 
ἵδρο, δὴ ἰηϊοστωδάϊδιβ, διὰ ἃ βιη8}}6σ. Ηδηρ- 
δε Βετρς Ὀαιζον : “086 ΤηΔΏΘὮ, ΡΥΟΡΑΟῚΥ οὗ ἔοτείρτι 
ΟΠρΊΏ, Ἡ ἢ ]ΟὮ Ἔχ αἴ ἢΒ ἐϊ8 τὰσο δια Ἰαΐθ ΘΟ, ΤΟ ΘΟ, 
15 βίαιοι δἱ ἃ ὑῃγθαίοϊ ἃ να]θθ," δοοογάϊηρ ἴο 1ΐ5 
ἀϊεγοηΐ ποτ ἴῃ {826 βανθγαὶ οοιπίτίθβ ἔτγοστη 
ΜἜΙΘΣ ἰζ σαπ6. ΤῊ ΠΟΤΙΙΩΔ] ταδηθὶ τες 20 βἢ οἶκθὶϑ, 
ἐΟΙΤεδρομάϊπρ' ἴο 1Π6 20 ρόγαμα, βίδπάβ ἢταείϊ.-- 
5 (1 Κίῃρ χ. 17; Ἐζτνὰ ἰΐ, 69 - Νεῖ. νἱϊ. 71, 

72., ἴτοτα ἃ δοταρατίϑοη οὗ ἐμ ἢἤτγει ραββαρθ-- ἰῇ 
Ὑ]ΟῈ Ηδηρείθηθογα, ἱπάθθὰ, ρῥγοίοιβ ἰο τοδὰ 
ΓΑ ἱπούθαα οὗ ὮΝ -- τὴ 2 (Ἄτοη. ἰχ. 16, ἰὶ 

ἈΡΡΘΑΣΒ ἰπαΐ ἃ ἸΏ ἢ 18 θη] ἴο 100 5}6}κ6}8, ἃ 
ΤῪΈΒΌΪΕ Ππ ΠΥ γθοοηο]οὰ πίῶι ΟἿΤ ὉΥ̓͂ 8} 
ἱῃρ ἐμαὺ εἶν] βμμοίκἰβ, ἐμαξ ἱα, Μοβαὶς μοί δα ήκοῖν, 
γε Ἰηἰοπαρα ἴο 6 τηραηύ ἴῃ 2 ΟἼΓΟΙ. ἰχ., βῖποθ 
(Ὡς »Ὸ3 ἷπ {6 σοΌγθ6. οὗὨ [{{τπη6 ὈδΟδΏιϊΘ 88 586 1.6] 

(6 τἰάοοὶ σρτεβά Ἰδῦρζθ δ! σοῦ ρίϑοθ. Βαξ 8ι}}} 
100 δ. } ἐμδλμοῖα, ΟΣ δ0 Μίοδαλο ΟὨδ8, ὈὉΥ πΙΟΣ 

1 

ΕΖΟΙΚ161 στθοίουβ, ψοι]ὰ ποὺ Ὀ6 20 -Ἐ 25 -Ἐ 1δὅ, ἐδ 
ΠΌΤ ὈΘΙΒ ρίνϑη ΠΟΓΟ, δα ἰοα ᾿οροῦθοῦ Ξε 60 386|κ6]8 : 
δὰ Ὀεβί 68, [86 ἴπγϑα αἱν 8 008 δῃὰ {16 ρυζτίης οἱ 
16 20 γβὲ τοπγχαΐῃ Ὁποχρίαϊηθα ἢ δμοο 6] ἰη- 
ἴεγβ ἃ ὙΘΥΥ͂ δῃοθηῦ οοτταρίίοη οὗὨ ἴπ6 ἴοχῖ, Ἡ ἰἰχὶσ, 
ἈΓΡΕΙΣΙΕΕ |κὸ Ηδηρβύθη ΘΓ ΓὨΓΘΘ ΘΠ 6.5, {Π6 ΟὨΪΥ͂ 
ΓΟΑΒΟΙΔΌΪΘ ἰμ ογργεΐϊδτϊοι οἵ ἴῃ 6 ργθϑοηὺ ἴδχὺ, 8ι}- 
ῬΟβ865 σοιῃρυϊδίιοη ἰῃ ρο0]α, δἱϊνοσ, απ σορρϑγ ; 
τηαῇ 18, ἃ ρο]ὰ, ἃ Βῖ! νοῦ, δηὰ ἃ σοῦΡΟΣ 8 π6 ἢ. 'Γ]Ὶ6 
ΟΒα]άθϑ Ῥἰχαδὺ, οἢ ἴἢ6 οἴΠΟΣ πδηῃά, ἰοοὶς ἔπε 
60 βἰιδκ εἷβ 88 ἴδ Ἔχ γδου ὑ ΠΑΡῸ σαὶ οὗ [116 ὨΆΡΡΥ͂ 

Μεβδίδηϊο δζὸ (3 ᾽ ΜΡ 2 Ὁ). ΤῊΘ 
ἰπίογργοίαϊίοῃ οὗ 86 ΧΧ,, ΡΥ ΣΡΑΝ ΌΥ Βοβοκὴ 
(Αειγοί. (ὺπέενβ.) δὰ Βεογίμοαι (Οεδολ, ἀν 167.}, 
ἵνϑβ 188 ζ0]]οηα ΥΘΤΓῪ ἱμϑ σἰΠοδηῦ Ῥτοροκὶ [ἰοὴ: 
᾽6 δ-8ῃοϊκεὶ πτεϊρῦ 884}} Ὀ6 ἴο γοι δ 8} Κ6]8, 

διὰ ἐδ 10-86.κ6} ψεϊρσιῦ 10, διὰ δ0 88}16{{6]5 8}4}} 
Ὀ6 8 Ἰη8ῃ6ἢ. 

γεῖβ. 183-17. Τὴε Οδϊαϊίον 9 ἐδλε Ῥεορῖε. 

ΔΒ ἴοτιηοΥ ὃ 88 ἴγτοσα ἴδ ῥγίποθ ἤο 1ὴθ 
ΡΘΟΡ]θ, 80 ΠΟῪ ἰΐ 8 τ Βαὺ ἴῃ Ῥδορὶθ ἢν ἴο 
ΤΌΠΟΥ ἴο ἐδ Ῥτίμποθ. 86 ἔοτοροὶηρς ἥχίηρ οὗ 
ΤΠΘΑΒΊΧΘΒΘ ἔοττηδ ἴΠ6 ὈΥΔΗΒΙΓἴΟη, δπὰ [Π6 ἀφοϊχηᾶ- 
του ΠΟΥ ΠΣ ἰῃὰ ον. 18, ἰδ η ἔτοπὶ Υ6Γ. 1 8α., ἰβ 

480 δὴ ἰῃ ουτηοαϊδίδ εἰς. ΤῊ ΟὈἸδίος ἰ8 οἴεσοὰ 
ἴο Φεϊιονα 48 Ὀεΐῃς δοὺ ἀραγί [ὉΓ ῬΌΓΡΟΒἝΒ οὗ 
ἡ ΟΓΒΙἦρ. [Ὁ 18 ἴο Ὀ6 1.6 δἰχίλοία ρματὶ οὗ νῃδαῖ 
αηὰ Ὀαιογ. ν᾽, ἴο ἀϊνίάε ἰηἴο 5ἷΧ ραγίβ, Ἀθ1106 

Βεγο : ἴο ἰακθ οἱ 186 εἰχιδβ ρματί. -- οΣ. 14. 

ΘΠ ΡΠ ἴδ [86 ογάϊπαῃοθ οὗ ἴπ οἱ], τιμαὶ [6 , 

Ἰαῖν οὗἨ {6 ΟὈΙΔ ΐοΩ ἰ8 ἴο 6 ἰῃ τοϑρθοῖ ἴο 186 οἱ] ; 
ΠΑΙΔΟΪΥ, 88 ὀχρίαϊηθά ὉΥ 86 δρροβίοῃ : Π3Π 

ἸΌπ, τ δῖοι Ἠεπρβύθι θετρ πιὰ κο8 ἃ Ῥαγθη ἢ οΒ,8, 

δηὰ Ὦγαϑοθ ἐδ: “πὸ Ὀδδ ἰ8 {16 ἸηΘΑΒΌ ΓΘ 
ἴον ἴδε οἱἱ,"---ἰὮ6 ἀα δ ΕΥ̓ ἰδκθῃ ἴσοι ἴΠπ6 Ὀδίὰ οὗ 
οἱ] 68.411 Ὀ6 {86 Τδη τ ρατί οὗ ἰξ. ΤῊΘ ὁοΥ (1 Κζΐπρ8 
ν. 2 [ἰν. 22]; ᾿ ΘΗΓΝ: ἱϊ, 9 [10], χχυῖϊ. 5), ἴὸῸ Γ 
ἀγγ μοοάβ δηὰ Ἰἰαυϊάβ, ἃ «Μοϑδὶσ παῖδ οὗ αὶ 
πὸ τὸ : 88 μϑῆτς 1ῖ 18 ᾿ἀρυττα δάάοα ἐμεῦ [ὴ6 
6ΟΓΡ ἰβ8 ὕϑρῃ Ὀδίῃβ, Ὀπὶ 6180 πδὲ Σὺ 18 [8 ΒΕΙὴη6 ἃ8 
[06 ΒΟΠΙΟΓ, ἴον ἴδῃ Ὀδῖἢθ (ν6 1. 11} τῇδε ἃ ΠΟΙΊΟΣ. 
[ΗΈΝΟΒΤ. : δΒοιηοῦ ψιϊουῦΐ ἀουδὲ ἰῃ6 παείϊνο 
ΠΆΣΊΘ ; (ΟΓ ἱπίτοἀιορα ἔγοτη ἴἢ6 Αταϊηδὶς ἀυτγίηρσ 
ΟΥ δίνουν {86 6χ]]6.1] ΤῊ υΒ [86 θη} οὗ 86 Ὀδί ἰδ 
88 ΤΟρΆΓΒ {86 01] [ηΠ6 Βαπάγοαϊ ρατὶ οἵ [Π8 }1Δ7- 
γψοβί. -ἩἾὙ π6 (Ἐρεο Β.8}}} ἔογ 116 ἀτίη]ς-οἤεγὶ ἢ) 
ἷἰθ ποῖ τηθηξομοά : 81518}} οαἰ]θ ΒΟΎΟΥΟΙ 4το--- 
γεν. 15---((Π6 ““ οὈϊδύοη ᾿ ἐ ΓΠΕῚΤ 6886 ἷᾳ ἴο Ὀ6 ΟὯ6 
ουῦδ οὗ ἔνο πυηάτγοά, δηὰ ἐμαὶ ὁη6 ἴο οοχηα ἔγοτῃ 
αὐ ραβίυτοβ, ἴο ὯὈθ Μ6]} δα), θὰΐ ποῖ οχϑῇῆ. Τῇθ 
ΘΗΌΠΊΟΤΑ θη, βαγ8 Κ6]], ἰ8 ποῖ σοτηρ]οΐθ, Ὀὰξ σοἢ- 
ἰδίῃ ΟὨΪΥ {Π6 ποῖτὴ ἴοσ ἰουγίηρ ὑπ 6 σοη τί θυϊίομ; 
88 ΗδηρϑρηΟΓΩ ΟΧΌΓΟΒΘΟΒ ΠΙΤΏΘΕ]Γ : ἴο βΒαῦνθ 88 
Ρτοοῦ {παὺ ἴ86 τορι τοῃ8 ποτ ““ ἀο ποῦ δα ἴΠ6 
Ομδσβοῖεσ οὗ δὴ δοίιδὶ ἱαχ,᾽ θα 8 ΥῸ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ΨΥ 
οὗ ϑχϑρ]ο δῃὰ οὐ]ϊπθ. ἘΣ ΡΡβου ΤΟΙ ΔΥΚΒ : 
“718 ἱπηροδὶ ΤᾺ μϑνὰς ἰηἰοπαθα ἴο βεσῦθ 88 διὉ- 
βἰϊζαῦο ἴοσ [η6 {ἢ 68 ῬΓΟΒοΙ θοα Ὀγ Μοβοβ, νη] ἃ 

.] ἅγὲ ποῦ τη οπϑα Πογο."᾿--- ΠΡΟ 16. “ἃ πδίοσοα 

ἀϊδιτίοι,᾿ κὸ ὅβϑη. χὶϑ!. 10 ; ἃ βίη ϊδποβηῖ 4] βίοι: 
1εγ86] δἴγον ὑμποῖν γοῦθγῃ ἴο ὑμοῖγ οὐσῃ Ἰαπὰ Ψ1}} ὈΘ 
8.8 ΤΟΔΙΥ ὈΪΘ886α 88 ἜΥῸΡ [86 ν4}16} οὗ δογάδῃ ψαὰβ 
Ὀοίογο 18 ἀοναβίβιϊοη. 

γεγ. 16 φομδῖζη8 ὑμία ΟὈ]δίλοι ἴο [86 ὈΓΙΠΟΘΒ. --- 



428 ἘΖΈΚΙΕΙ,. 

ς κς Ὁ Ὧν, ἸΠΘΥ 61 ἴο 866 ἴο ἰδ ὑπαὶ [Β6Υ το ᾶογ ἴδ. 

ΤῊΘ ῥγΐποβ ἰ8 ΠΘΓΘΟΥ ΟἹ ἴθ ὁπ6 Βδπὰ θηδ θα ἴο 
ΤΟΥ 6 ἴῸΓ [ἢ ϑοσνΐοα οἵ ψουβΡ, 88 οἢ {π6 οἴ Β6Τ 
ἐμ τεργοϑοηϊδϊίοη οὗἉ ἴῃ ῬΡ6Ορ]6 18 τη86 τη 1681. 
Ηοηρβίοηθοτς Βο]48 ἴπὸ διλοπηΐ οἵ ἐμπὶ8β οὈ]αίοη 
ἴο ὉΘ ἴοο χτοδῦ, δηὰ ὈΔΙΪΟΥ͂ ΠΊΟΓΘΟΥΟΙ Ῥ85 ποΐ υιϑ6ἀ 
ἱῃ ΨΟΥΒΕΪΡ, ὉΠ1688 χὰ ἀηἀοτγδίδῃηα ὑπαὶ “1[}6 οἴδιοΥ 
ΟΧΡΘΙΒ6Β [Ὁ ἴδ σθλοταὶ ροοα " ΜΕ ἴο Ὀ6 ἴῃ- 

οἸαάοὰ. --- τ. 17. ᾿πϑιοδα οὗ υκς ΓΝ, ὙΒΙΘΒ ἀρ- 

Ὁ 68 ἴο 811 86 ΡΘΟΡ]6, ψὸ βανὸ ΠΟῪ ὃν ΛΠ, δαὶ 

ΨἜΙΟΙ ΘΟΠΟΟΓΙδ8 {86 ὈΤΙΠΟΘ ΟὨΪΥ ; οἱ ἷπὴ ἰΐ 5}8}} 
Ὀ6 ἱποπηλ απ. ΕἸἾγϑί, ἴπὸ ΓΠπίηρϑ ἸΟΌ ΠῚ θοῦ ὩΡΟῺ 
λεῖπι ὅτ ὁ ]ηθταῖοα, δηὰ (ἤθη 18 δι ἰοὰ τ αὶ ἢδ 
μὲ8 ἴο ἀο (Πυλ 3Π)., ΠΔΠΊΘΙΥ, 88 ἰδ οὐνυϊοιβ 

ἴγοτα ᾿ΐβ σϑιῪ ροβίϊίοη, {Π|λιῖ 6 5}.4}} ἀεοἔγαυ {86 
τηδίθσία] ΘΧΡΘΏΒ6Β οὗ ΨΟΓΒΠΙΡ, δηὰ ἴῃ 80 [ὯΓ ῬΡ61- 
ἴοστη 1. Ηδ ἰβ ἱπάεςοα ““βόονόγηοῦ οὗ ἴδε [εαϑὲ,᾿᾿ 
υΐ ποῖ ““οἰίοϊαϊοῦ ἴῃ Ἰηε μον πο δἱοπὶηρ 
Βδοῦῖβοθ οὐ {6 ἴδαϑνξ ἀαγα," ΨΠῈ 8. ὈΥΘΒΟΪΥ 
ἀϊχηϊῖν, βοἢῃ 88 ὕπηρτοῖς αἰγὶ αϊ65 ἴο ἢΐπ). 
ΓΙῸ ΤΟΑΥ͂ ΒΩΡΙΥ 6 : σαῦϑ86 ὕο δ6 ἀοπο (6. ΧΙΥ͂Ϊ. 

2). Ἡδνογηΐοὶς ἀραῖϊη ΨΜΜ62]1 οὔδοσνοβ : “"ΤῊυ8 
μοῦ αὐῖϑοϑ 8 Ὀθδος Ὁ] οοηΐγαθς ἴο δΠΠ6 ΓΌΣΙΩΟΓ 
βἴαϊε οὗ τηαΐζοιβ. [πϑἰρδᾷ οἵ υἱοϊοηῦ δχϑοίὶοηβ, 
ΒδΥβἢ ορργοβδίοῃ, ἰδ που ΕΥ̓ΤΑΠΏΥ͂, δηὰ τηυζιδὶ 
ἐπ]αδβεῖοα απὰ ἀἰ8] ΟΥΑΙ ΟΥ͂, ΦΟΠΊ68 ἃ 8ε0{Ἰοὰ ΟΥ̓ΔΕΙ οὗ 
ΤῊ ΪΏρ8, σοηδβοϊθηζοιβ σ᾽ [8 οὗ [ἢ ῬΘΟΡ]Ὲ ΒΟ ἢ ἃΓὰ 
δον ἰδ. ΤΊθ ῬγΓΐησα ἈρΡΡθαΥΒ 88. [6 ΤΠπδοογαῖὶς 
μοδὰ, 0 {ΠῚ οαγα8 ἴῸΓ ἴπ6 μὲ 8] δηκὶ βαίοίυ οἵ 
16γαοὶ, ψῆοῸ Βαρρογῖβ ἴῃ ἴπ6 ᾿ϊν6] 18 Δα ἀοηηδηαβ 
ἦπ [6 5ἰτοηρμοϑὲ ΠΆΠΠΟΥ [Π6 6]086 σΟΙΙ ΠῚ ΟῚ οἵ 
πὸ Ρθορ]6 νὰ Πιοὲς αοα ; ποῖ ΟΠΙΥ δαπι ἰβίογ- 
ἵηρ 7υδιϊοο, θυ α͵8θὸ οασίηρ ἴον ἔθὸ τηοβῖ βδογοὰ 
ἑῃ οτοβδὶϑ οὗ {16 Ῥεορῖὶο,᾽ οἷο. 

γέετῖβ. 18-.20. ΤῪε δὶπ-οενίηρ πὰ ἰδὲ Ε δὲ 
ΜῈοηίλι. 

Α βοϊοιὴῃ ἐπίτοἀυοϊίου: ἸΤππδ βδί(ἢ, οἰο.--- 
(““ Τακίηρ οοοαδίοη ἴγουιλ πο ἱπουραῦ ἴῃ σοσ. 17, 
πὸ ὑγορμεῦ ΠΟῪ ῬΟΥΓΓΓΑΥΒ, 88 ἃ ὨΘΥ͂,, ΒΟ }} ΟγοΪς 
οὗ ἔξαβίβ Ὀθρίἢ8 ἴῃ 157 6], Ὑδαΐ 4180 ἰμ6 ῥσορἢοίβ 
οἰβον οσθ ΒΠΟΌΏσυ τορϑγαϊηρ [6 βαοτοα [οβὲϊ γα 8 
ἦῃ ἴἰδθ Μροεβίδηϊς Ῥοσίοὰ, 6.9. ἴδα. ᾿ἰχγὶ. 28 ; 
Ζεοοῆ. χίν. 16,᾽ ῆΗλν.) Τῆς 016 πιοάθ οὗ ὁχ- 
Ῥτοβδίοη ἴῃ ὙῸΓ. 18, 88 ὙὈῚᾺῚῚ 45 [Π16 σοι ρατϑοι οὗ 
οἷν. χἹ, 18 84. (οἵ {π6 αἰ όγοηοα Ὀεΐνθθῃ ἐπα 
διὰ 1}}}8), δὰ [816 ΘΟ ΘΟ ὕ 0 ὙΠ ὙΠ μδὲ Ὁ] ]οντβ, 
--8}} [18 σου 68 8 ἴο τοὐϑοῖ [ῃ6 ν ον ἰνθ ὉΥ 
ἩδηρδύθηθοσΩ, ὑπαξ ΘΟΥΓΕΒΡΟ ἰῷ ἴο [6 ΘΟΠδοοτα- 
τίου οὗ [86 αἰΐασ οἵ Ὀυτγηϊ- οἴοτιηρδ, τ δυο ἴο 
ΤΕ [1η6 οοηϑοοταίίοη οὗ ἴπθ ϑδῃΟΙΠΔΓΥ 88 ἃ 
ΒΟΪΟΙΔΠΙΥ ΟΟΟΌΤΤΙ ΩΣ ΟΠἾΥ ὁΠ06. Ηθηρθίθ θοῦ 
ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ {Π8 ΒΕΥΕΠ ἀλΥβ᾽ ΒΟΪΕΙΠΏΪΥ ἱπ ἐπ6 Ο886 
οἵ ϑοϊοπιοπ᾿ Β ἴθι ρ]ο (2 ΟὭτοη. τἱ!]. 8), διὰ {πὸ 
ἔγθϑ ἢ ὀοηϑθοσα οι οὗ [6 θ1Ὼ}0}]6 ὉΠάΟΣ ΗθΖοκίδῃ 
(2 Οἴγοῃ. χχίχ. 18 84.}, Ὀᾳΐ δϑρϑοίδ}]ν 086 σομδο- 
ογδίϊου οὗ πο Δ ΌΘ 8016 οἢ {δε ἤτϑῦ ἀδγ οὗ ἔδ6 
ἢτβῇ τροητἢ ἴῃ Εχ. χὶ, Βοβίἀθβ σθδὶ γ͵ὸ ΠδΥΘ 
δαϊὰ αἰγοδάυγ, ἴῃ [0] οί οοπβίἀοσγαϊ δου {6115 

ἰπϑῦὺ τῃη8 νἱοσ. ϑϑυι σοὶ ΜΘ ἸΙΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ 8 
ΑἸ ΈΓΟ ΠΟΘ Ὀδενθθῃ ἔΠΠ686 Βα ποι σῖοΘ 611} ΟΥ̓ ΤΊ 6Ή, 
Ἰἰκὸ 186 αἰΐαν οἵ Ὀυχηι-οἰουῖηβ (ΓΦ ΨΠ Ὠ4)3). 

δὴ ἢ ὑμ6 ἀἰνὶπο ἐμ υα ὈΘΠ614 Ὁγ ἘΖαϊκῖ οὶ, τ δῃ 
ἐϊε ΣΟπϑθογαίοῃ ἰπ ἐπ18 ϑθηϑο ᾿ιδὰ δ᾽ γοδαῦυ ἰδ κθῃ 
ἘΝῚ ὈΥ [δς οοπιΐησ ἴῃ οὔ [8 ἀϊνίπο ρΊΟΥΥ (οἷ. χ]ὶ, 

8η.). ΤΠ βοϊθιμμἱ  Βοτο ογάδί πθὰ οὰ ἰμὸ ἢχγδί 

δηὰ βουνοί ἀδν8 οἵ [86 πιοητὴ (ΝΊβδη, γον, 21} μ 
ἃ ὙΘΑΙΙΥ τοὺ ΓΗΪΠΩ ΟἿΘ, 88 18 ΒΟ 8150 ὉΥ͂ ἴδε 
τοίϑγοῃοθ ἰὴ νου. 20 ἴο οομίϊη δ] τοοῦστοηοθ. ΝΏΠι. 
χχνὴδι. 11] 84. ΒηονγΒ μδ΄ 6 Ὀερίπηϊῃς οἵ ἘΥΕΓΥ 
ἀφ ἢ ἷθ ἴο Ὅ6 ϑοϊοιηηζοὰ, δὰ Ναπι. χχὶσχ, [δαὶ 
ποτ ἰ8 ἴο Ὀ6 δἰ Ὁ] 0 Π8}}} ἃ Βρθοἶδ] 530] πη οη 
τὴ6 βτβῦ ἀδὺ οὗἩ ἰδ βονθηῖῃ πποηῖμβ. Οἱ {15 
οοπιρ. ἔζοϊς. χἰνὶ.---ἼἼ}Ὲ οἰοδηϑίηρ οἵ [δε βαποῖπ- 
ΔΓῪ 18 οἤοϊοά ποτὰ ὑβγοῦῃ ἃ γόοπηρ ὈΠ]]οΟΚ, ἰη- 
βῖθαά οἵ ἴδ ροαὺ γγοϑοσι υοϑ ΟΥ̓ Νέοδοδ ἴον ἴδε ποὸπ 
ΤΏΟΟΝ,---Θῃ διιρτηοηϊδίίοη οὗ ἴδ 5 Οἴου 88 ἴ0 
0π6 νἱοϊίηι, πι8ὺ 88 ἰῃ ὕεγ. 19 [σγουρὰ ἴ6 ῥτὸ- 
6688 ἡ» ΒἸ οὗ, ΔΟΟΟΙΏΡ 8868 186 ο]οδηδίηρ. Τῇ γοδὶα 
οὗὁἩ [1816 ἈοτιΒ0 (οἰ. χ]ὶ. 21) τοῖετ ἴο ἴῃ ΒΩΒΟΙΌΔΙΥ 
(νον. 18), υἱΠ]Ποὰΐ ἀἰβΌ πο ΕἾ οῈ ἴῃ τοβρϑοῖ ἴο 118 ἵν Ὸ 
αἀἰν᾿ βἴοηβ, {Πι6 αἰΐαγ οἵ Ὀυτηϊ- οἴδεσίρϑ δηὰ ἴδε σεῖο 
(ἀομ)}}6859 οο] οοϊῖνο ἴῸΓ 4}} [86 ΤΏ ΓΟΟ μεῖεξ, ἴου τί 
ΟἿΪΥ ἴμ6 οαϑὶ ρῃαίθ ΜΌΤΕῈ τδϑδῃΐ, ἴδ ς τροπτίοι 
οὗ 1 που] ὨΔΡΑΪΥ 6 οὐ 64) οὗὨ ὕδ6 ἴῃ πεγ σοστί. 
-- εν. 20, ὨοΟΝΘΥΟΣ, οχρίϑίηβ ἴῃ αἰγθοῖ φριτϑ 
ἐμαὶ [μἷ8 οἰδαιβίηρ οὗ 6 ΒΘ ΓΌΠΔΣΎ οὐ ἴδιο ἢτβὶ 
δηθὰ βαυϑθηίῃ ἀδγβ οὗ {διὸ ἦσαι τοῃ εἶ ἰαῖκεδ μἰδὸθ 
ἴτοτα [}6 στουπὰ (7), ἴδια σάτα ψςἢ, ἴπ Υἱὸν 

οὗ [8 Βο]ἑπο88 οἵ ἴη6 Ὠοι)86, ΤΑΥ͂ ὕὉθ ἰουμὰ ἴῃ 
ΓΛ υδιδ, ἰδαῦ ἴδ: ἐμ9 δγγίηρ, ἔγαὶ! τθδῃ, δὰ 

ἼΒ, οἰἴμον : Γ0]}1Υ, ον, αδϑέγ. ῬΥῸ οοπογείο : ἴδε [οοὶ 

(ΡτοροΥΪγ, ἔΠπὸ τη ΔῊ ΟΡΘῈ ἴο ΟΥ̓́ΟΤΥ͂ ᾿πη ρτοϑϑίοῃ, οαϑὶ Ὁ 
Ἰοεὰ δβίγηγ).. Τὴ6 ὅτο ἀοβίρηδι 8 ἀγὲ αἰβίίη- 
οϊϑῃοα 8 αοὖμδ ἀπὰ ροέξεπία, {Ππ|ὸ ΘΟΟΑΒΙΟῊΔ] δεῖ 
δὰ {πὰ παῖθτα] αἰθροβίηο ; Ὀχϊ ᾿ξ Πα5 Ὀδδῃ 
ΤΊ ΡΥ τοτηαγκοὰ [μδὲ Ὀοΐῃ ἀεηοῦα 5᾽π8 οἵ πεαϊς- 
Ὧ683, [ΚοῚ] ΝΤΟΏΡΙΥ ἰπίετργεῖβ [2 : ““ ἔγοτι, 

ΔΌΓΑΥ ἔγοπι," 86 ὉΠ Ὠΐτὴ ἔτος ἔγοση ἢ δ ἰὴ ; [οἱ 
1818 πο} ἀρτθο58 ὙΠ ἐδ ἐητη οὐ αιεν [οἸ]ον.- 
ἱπηῷ ὨΞΠ ΠΝ ὉΓΙΒΞ), ΠΟΥ οδὴ δξ θὲ Ἰουπὰ ἱπ ἴδε δ ΟΣ τ τὰ 

ΠΌΡΕ 15). ΜΠ ΠΟΩ τοίοτβ ΒΔ οῖς ἴο ΟΣ. 19.) ““Τν8 
ἘΣ ΠΡῸΣ 

841} {110 ΥθΆΣ, ὩΘΝῚΥ͂ οοηϑοοσαιθα ὈΥ͂ δας ἃ ΒῈ- 
ἱπἸῺς, τηοδὲ ΤΓΌΪΥ ργόϑοὴξ [020 ΔΡΡδαγϑῶοθ οἵ ἃ 
ΟΙΥ γοᾶῦ. Αἱ [86 βαιθ [της {λιῖὶκ ᾽5 ἘΠ Ῥγεραγα- 

(ἴοι ἴον ἴμ6 ἔραϑῃ οὗ [Ὧ8 Ῥαβϑοῦεσ ἴθ νοῦ. 2] " 
(Ηχν.). ϑδ'ησε [80 στοαὶ ἀδγ οὗ δἱοποιπδεὶ (ἰόν. 
χνϊ. 16 54.) βαὰ [86 88π|0 δὰ ἴῃ υἱοῦ 88 [16 ΤΟΙΥ 
Οχργοβδϑίνε δῃὰ δυρτηθηιεα δ] Υ7 ογαάδίπεὰ 
ὮΘΓΘ οπ ἴδε ἢγοὶ ἀδύ οἵ ἔθ τηοηῖῃ, ἴδ βἱηρὶἊ 
ΥΘΑΣῚΥ͂ ἀΔΥ οὗἁ δἰοῃοσηδηςὶ 18 οἴ βεσν δ αὐἱδὸ 
ΟΥ̓Υ, δῃά {πὺ8 θοῦ ἷ8 ἃ ἴον ἴμο ορίηπίου 
[δὲ {}ν6 80] ὩἾ Υ ἤὸΓΘ 18 τηοϑηΐ ἴο Ἔχρτθαβ ἴῃ 6 
ἰάρα οὗἠἨ [86 ἀκΥ οἵ αἰοποιπθηξ ἴοσ ἴδιο πογϑδὶρ οἵ 
189 [αἴαχο. 

ει. 231-956. Τλε Ῥαδοοῦεῦ απα ἰδε Ῥδαδ ο 
Ταδογηπαείεδ. 

γον. 21. ΤΈς ομτοῖ διπαἀδιασδηΐαὶ ἔρδσὲ οἵἁ [δἀεδεΐ, 
[86 θεχιμηΐης οἵ [ἢ6 [δαβὲ-Ογ616, 85 δποσυσαγὰβ 18 
6]ο86, 80 {παῖ πὶϊ [6 Ῥαββουοῦ δινὰ ἐπα [δαὶ οἵ 
ΔΌΘΓΏΔΟΪ] 68 [ἢ 6 σχῇ οἷ οἶτο]6 οὗ θα δὲϑ ἐν δ 6 ΠΑΙΤΟΤΟΓ 
Β6Ὴ86 ἰ8 Οἰἴπ6 Υ Ἔπι Ὀγασοὰ (ΗΧΥ.), οΥ ἀεογζερα 65 ἴδε 
ΔΏΠΠ4] [εδϑίϑ οἵ 16 Ταΐυτε (ΚΕΙ.). Οὐ. ἴδε 
οΥἱ σία] ἱῃβϑοϊυὐίοη οὗἨ 186 ἴδαβὶ οὗ 06 βββϑόουεσ ἱῃ 
Ἐχ. χίϊ. --- να Π, ἴο ν ἱςμ ἰ5 οσὲ δάάδὰ 

Ὁ", ἰδ: ζδδδὲ οἵ Βουδη ἀδγα, ὈθοδΏδϑο ἰδ δΊν 85 

Ἰαπίοά βενθῃ ἀΔΥ8 {0 Ρ: ΝΏΠπι. χχυϊῖ. 17), δὸ 
08δι [6 ““οοηὐ παου8 ἰοαδὲ 18 ἀδῃοϊρα, θεὲ ποῖ, 
ἃ8 ΗΕΝΟΒΤ.: “ἴῃ οοπίταδὶ ἴο [Π6 ἴοαδπ᾽ αἴ ΘΟὨ36- 
οτγαϊοι," Ὀπὲ ταῖμοῦ ἐπ ρὶ γί ἴμαὶ ἰὼ Ἐἷ6 οὐ 
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μρυδίοη τοουττί ηρ ζδαϑίβ ΔΘ βροόκθῃ οἵ. Γδ οἱὰ 
{πλῃϑ]δ 0}}8 ΓΟΠΔΟΣ ἴπ6 ἀρϑίρηδίίοη ΒΙΠΊΡΙΥ : “8 
ίορδι οὗ δεύθὴ ἀδυβ᾽᾿ ; ἴδε δ οη : ΝΟ, Ν1}} δἱ 

ἰεδϑὲ ἀϊδυϊηριυ θη ἰδ 88 βευθῃ-ἀαγοὰ ἔτοτῃ ἴπ8 
“{ε8 οὗ 665 "(ΠΝ ὦ 2}}ν» ΟοἸεθταιβα ἰαἴοσ αἱ 

1λ6 ε]086 οἵ μαγνοϑὲ. ΚΙ] οί, οἡ 86 οὐδοσ μαιὰ, 
δΌΡΡοϑες {Ὁ ἴη Γαϊαγο 86 ράβϑονοσ {11} Ὀ6 Βοϊὰ 
88 ἃ οαδὶ οἴ Βανθὴ Ὕ66Κ8, Ὑ ΙΘἢ 4508 βόνθη 668: 
διὰ 80 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ 6 βδαευὸῃ ἀδΥβ οὗ υπ]οανθηθιὶ 
ὑχεβα, θὰξ [16 Ψ80]6 βενύθὴ ψ δ Ὑ01}} Ὁ6 Ρᾶ888- 
ογεγ--ἰῃς δαδί οἵ χε κβ 8}4}} Ὀ6 οπὸ υἱτ [86 
Ῥδδϑόῦοσ, Τὴ ογάϊηδηοθ σορδσαϊηρ ὑ9 ΠΊΧΌ 

τεϊδίοβ (6 0145) ἕο [86 ψ,ο0]6 βουὴ 66 Κ8 ἊΡ ἴο 
(86 εαϑί οἵ βγβί-γαϊϊ8. 8.66. {πὸ τεζαϊαϊξίοη οἵ 
της 'π οὶ] ὑπ [ἢθ ΤῊΘ βονοῃ ἀδγ8 οὗ 
ἔδιε (δαϑῇ ἰη σεῦ. 28 4180 16]}1} συ τῪ ΩΝ Πα 18 
ἱπδδηῖ. (Ομρ. οα Βεπὲ. χνὶ.---ἰῖετ. 22 Ἔχ ί δ ΐο 
δε ῥυμοῦ ἰὰ ἴμο ομδυβθ ἱπιροθδδὰ προ  ΐπὶ 
(Πρν Π, μετ ΠΦ0)). -- ΝΆ ΠῚ ὈἿ3 ἰ8 186 
δῦογθο - Ἰηοηϊίοηοὰ ἤουτίοε ἢ ἀδΥ οὗἨ ἁ {δε ἢτγδϊ 
τοοηΐῃ, 186 ἔδαδί-ἀδὺ ῬΓΟΡΟΓ (Π987). οὨ τδ6 

εὐεπΐηρ οἵ ψ Ἐς ἢ} {ὸ ραϑο ἢ] Ἰδτη Ὁ 188 5] δπὰ 
«δἴεῃ. --- Τὴ βἰη-οἴθσυίϊηρ Ῥγθοθάοϑ, ὙΠΌσθαθ ἴῃ 
Ναμι. χχνϊϊ. ἰδ 9[0]]ον 8 αἴδοσ. [Ι͂ἢ τη 18 ταῦ ἴἢ6 
ἰάεα οἵ 1:6 ἀδὺ οὗὁὨ αἰοποηθμὲ ρεγνϑδάθβ αἰδὸ [86 
ῬΑΒΒΟΥ͂ΡΥ οὗ ἴῃς διΐογο ([ῸΥ ΕΥΤΑΘΟΙΥ πα ΖὉΣ (89 
ἯΠ016 ῬΘΟρὶΘ οὗ πο Ἰαπἃ). ΤῊ νἱοϊίπι, ἴοο, οἵ 
{πὸ δίῃ-οἤϊετίηρ᾽ οἡ ἔπε ἢγϑὲ ἤοδδι- ἀδὺ ὈΓΟρΟῚ 8 ποῖ 
ἃ βοΐ, Ὀαΐ ἃ ὈᾺ]]ΟΟΚ! ΕΣ τὸ ϑανοῃ [0] οσίης 
ἀδλγ5 οἵ {86 τηϑΖΖοῦϊμ ἰῃθῖο ἃγὸ ογάἀδιὶμπθά---- ὁγ. 28 
-οῦϑ ἃ θυτηῖ- ΟὐἼὔογίην, ᾿Ἰηδἰρδα οὗ {86 ἔννο Ὀ0]]οοΙκ5 
οἵ Μοβοβ, ϑόνθὴ ὈΏ]]Ος 8, ἀη ἃ ἰηϑίοδά οὗ ἔπ6 ὁπ 
ΓΑ ἰη ἰῃ Ἰαν, ὨΕΙῸ δϑῦϑηῃ γϑηιϑ, 841} του 

Ὁ 5, οἱᾧ, “[ῸΓ ἴδ6 ἀδγ," δδοἢ οὗὨ [ἢ βόυθῃ 

ἀλγβ; δῃη ΟὨΥ {Π|6 ὁπ6 μοαΐ 88 ἀδἷ]ν αἰῃ -αἴδοχίηα, 
ἷδ τοτυϊ θὰ το 186 αν οἵ Μοβοβι ΤΠΐβ δμ δι ο- 
τῃοηΐ οἵ (ῃς [δα8-οἴοσγίηρα, 49 ὈΆ]]ΟΟΙς δὰ 49 
ΤᾺΔ}8 ἃ5. Ὀυ τη -ΟἸ ΓΙ, 18 Δα αἰ ΠἸο}.] Ῥτγοοῦ οὗ δῃ 
εἰεβεηξ νοὶ 48 ΔΙΓΟΔΟΥ τοροδίθα]υ βδονῃ 
ἰϊ861, το ψἱῦ, Ι6γΔ6}᾽8 βἰδίβ οὗ ρτασὸ ἴοῦ [π6 ζαΐωγο. 
ἴπ τείεγθηοβ ἴο 1π6 ραβϑονθῦ Ηδηρβίθηθογω οὉ- 
ΒΕΙΡΟΒ : “ ΤΉδ. ὈΓΘΟΐΒΕΙΥ ἴῃ 6 ριδοθ οὗ γτοἀδηιρίΐοη 
δε] Ὁγ 118 ἰθϑιῖναὶ 88 [0 τοοοῖνο 80 τί οἢ δὴ 
ἀὐσεαβίοι ὈΥ̓͂ {π6 ἀνθ ηῖβ οἵ [Π6 [αἴὰγο." Τ16 Βούθῃ 
ἰλπιθβ οἵ ἴῃ6 βτβῦ γϑᾶῦ ογάαϊπρὰ ἴῃ ἰδ ἸδῪ 816 
οἸαἰΠἰοὰ Ὁ ἘΖΕακΙο] ; ψὸ πιϊῃῦ 88ύ, Ὀθοδῦβα {88 
[δῦ οἵ αοὰ, ψῆο 8 ὑπ6 Δ] πηοηΐ οἵ τ ΐ8 [ραβί, 
ὙΠ} νὰ 5υΠήιοϊοῦ ἴῃ ἰὴ6 Μοβϑίδηὶς ἐἶἰπιθ8. Βαυΐῖ, 
85 ΟἿΪγ Ὀεῆὶδ ἴῃ6 δυπιθο] ζοά ἰάδθα τηοδηΐ ἴο Ὀδ 
ἀμδ]ε μγοιη θέ, ἴμ6 τοδί -οἴοσίμς--- γον. 24--- 
δου ΠΙρΘηΥηρ ὕπ6 ὈυΓη - ΟΥ̓ Πρ ΒΌΓΡΑΒΒΟΒ. οὐ Θἢ 
{Ππ| πῃράϑιγο οὗ ἴηι Ἰαϊζεσ, ἴῃ ἴδπ6 ἰανν [ΏοΓΘ δἴὸ 
ἴο ἐλ. ἢ ὈΆ]]ΟΟΚΚ ΟἹ]Ὺ ἈΠ γθο- θη} οὗἩ δῇ ὀρῇδῇ οἵ 
ἤσουν τηϊηρὶοά π ἢ οἷ], ὕνο- θη τ8 ἴο Τῃ6 τῆ), 
δινὶ οὨ]Υ ομθ- δ ἴο 6δοὶ οἵ {})6 ϑϑύδῃ ἰδτμβ ; 
ἔτεα 8 Ψ 016 Θρἤδ ἢ, ὨΘΙΊΘΙΥ οὗἉ ἥοατ, ἰ8 ἀρροϊπίοὰ 
ον ἐδο Ὀυ]]οςὶς δηὰ 666]. στάση, βῃ4}}} οἵ οἱ] ΟἿ ΘΒ 
Ἴ (εἰ. ἱν. 11). 

ὕει. 25 ἀιβοτὶ Ὅ68 [86 ἴραϑί οὗ ἰδθΌθγῃδοϊοβ, ἐΠ6 
[εδδῖ (13) [Α]]ΠἸρ οα (86 1δ᾽}) ἀδγ οἵ 186 71} 

του ἰῇ, 80 ἀοδίτιαῦθα Ὀδοδῦβα ποῖ Ὄχργθβϑοὰ ὮΥ 
Ὠοῖμθ. οὶ] δπὰ ΕἸ ἴοι ἢ δββίμψη ἃ8 ὕμ6 σϑᾶϑοὴ 
ἴον 15 ποῖ Ὀοΐῃρ πατιηρά : ““ψἰτπουϊ ἀουδὲ Ὀδοαι86 
ἴπε ἀπο} } ὴρς ἐπ Δ ΌΘΓΠΔ6]68 11} ἴον [6 Γαΐατο Ὀ6 
ἀϊδοοηἱπποὰ." Ὑμδῖ τπὸ ῥσίποθ πα ἴο ρϑσΐοστω 
ἴῃ [85 ἔεδδι 18, δϑ ἴο ἤσωθ (βουθῃ ἀδΥϑὶ δηὰ ἰκὶη 8 

οὗ οἴδεγίηρ, τὴ} 88 π|6 85 ἱπ [86 Ῥδβϑβονοσ. Ηθηρ- 
ϑἴΘὨ ὈΟΤΩ ΘΧΟΘΡΙβ ΠῸΠ} [18 ΜΠ] ]ΑΥΥ 186 ὨΆΤΩ ΘΓ 
οὗ νἹ]οττ8. (ὀρ. ΝΠ). χχὶχ. 18 5ᾳ. Βιυιῖ [16 
ἀεβπϊτίοι : 88 ταθϑι- Οὔὔοστηβ, Ἰοανὲβ 8 ἴ0 ΒΌΡΡΟΘΘ 
ἴου 186 τοϑῦ 8180 ποιϊμίπῳ Ὀὺΐ ἃ πηαῦζον γοϊαῖινα ἴο 
ΒΌΠΑΌΘΙ δηἀ ΤΘΩΒΌΓΟ, πὶ ΗθΏρβίθη ὈΟΙρ᾿Β 80]]16ἱ- 
πὰς αὐουῦδ ἴΠ6 Ῥᾶββονθσ 88 “[Π6 τοοΐ οὗ 84]] 
[οαβίβ,᾿ 566 Π|8 ἢ ἴΠ6 6886 οὗἩ ἁ ΒΟ ἢ ἃ σΟΙΏΡΑΙ ΒΟ. 
88 8 ΤἸηλὰθ ἤδθγθ ἰο ονδγηοοὶς 1ὴ9 δεῖ τμδὺ [}}0 
ΠΌΤΩΌΕΓ οὗἉ νἱ οἰ πη8, ψ ὨΐΟ ἱπα θα ἀδηῪ ἀδοιραϑοα, 
89 [ΔΓ ΠΊΟΓΘ 5|5.}}8] δῃὴ στθδῖοσ ἴῃ ἴθ Μοβαὶς 
[οαϑῦ οὗ ἴδ ΌΘΓΠ80165 ; ΤΩΟΤΌΟΥΘΓ, 1:6 οἰ ΣΤ ἀΔΥ͂, 88 
Θοποϊάῖηρ ἴδαϑὲ τ ἢ 118 Βροοΐαὶ οἰεσίηρβ, 18, 88 
611 οὔβογγε, τη ϊτὶηρ ἤθγο. Ηδνογηὶοκ ἔαγίθοΣ 
Οὔϑεγνοβ: “Ἴμ6 Βδοῦρὰ ΠΌΣΟΥ βόύ θη ἀομλὶῃμδῖθβ 
ἤθτθ Ὀοΐδ ἴῃ Π|6 Ῥάββϑονεῦ δηὰ ἰῃ {Π6 οἰϊετίηγβ οἵ 
186 ἔδαϑί οὗ ἵωθθγηδο].8. Τὴ6 πεθραι ἀφογθαβθ 
οἵ [Π6 ΌΤΙ ΘΓ οὗἁ νἱ οἴ] 18 ἴῃ {πὸ ἰαϊίοσ, ὀχρ]αϊηθα 
ὉΥ ΒΒῊΓ 88 ἃ ρτϑάτ4] ἀδογοδβο οὗ {πὸ ἴθϑῖαὶ σἤμγϑο- 
ἴον οὗ [86 δενϑὴ ἴδϑαϑί-ἀδύϑβ, τϑοοΐνεβ ἃ ἔγδϑβδὶι Θοῃ ἢγ- 
πιδίϊοῃ. Ηδθιθ, ὩΔΏΔΕΪν, 8} θ4118] ΠΌΤΟΥ οὗ γἱο- 
Εἰ πὶ8 ἰ8 Δρροϊηϊοα [ὉΣ ἐΥΘΥῪ ἄαγ. Τὴθ αἰδιϊποίϊοιι 
Ὀοΐνθοῃ [6 ἔδαϑιβ {ποηλβοῖγοδβ {ΠΟΙΘῸΥ ἀἰτηοϑὺ ἀ18- 
ΔΡΡόδΙβ. Εδοἢ ἀδ  ΘΟΙ}68 ἔογίἢ ἴῃ [8 ῬΤΟΡΕΙ δὰ 
Βγτητηθ το) Βο]η688. ΤῊ βδοσοὰ ὨΌΠΙ ΘΓ βονθῃ 
Ῥθγνδά 68 [ἢ 6 ὙΠ0]6 ογοὶο οὗἉ ἔδαβίϑβευ Τῇ ἀοἴδος νο 
Δηα Ππηρογίθοϊ σμαγβοῖον οὗ [86 δῃοίθηΐϊ Ἰη046 μῖναοϑ 
ΡΪδοα ἰο ἃ πὐσιοῦ δηὰα Τηοτθ ροσγίθος ἔοστα." 

ΑὈΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΧΟΤΕ ΟΝ ΥΈΕΠΒ, 18.--25, 

[4Α8 11 νγγα8 πλΟΣῈ ΘΘΡΘΟΙΔΙ}Υ ἱη σοηηροίίοη ψἰᾺ 
[Ὠς δἰαιθά δῃὰ γϑδϑιὶγ [δϑιϊναβ {πὶ [6 ῥσίησα 
Βιδὰ ἔο γερσθβϑϑθηῖΐ ἴῃ86 Ῥθουρὶδ ἰῃ ἐμ Ῥῃ]1ς βοσνίοθ 
οὗ ἀο(, 8ο 16 Ῥγορμῃοῖ ἴδ|κ68 8 σαρὶ ἃ ρίδπος οἵ 
[Π|686, αῃὰ χοίογβ Ῥασ ϊο] Υ]ν ἴο τἴ86 ἢγβὶ δηὰ {πὸ 
Ιαϑῖ, Βιυΐ ἢδ ἢγβῦ τῇ. ]0}}8 ἃ ΘΟΙΒΘΟΥΔΌΪΟΙ Β6Γ- 
νίοθ ψιἢ ὙΠΟ Ν ἴὴ6 ΥΘᾺΣ ΜᾺΒ ΑἸ αγ8 ἴ0 Ὀορίῃ, 
δηὰ οὗ ΜΕΙΟΒ μ0 πηδηζίοη τναΐονοῦ 88 τἸη866 ἴῃ 
[86 ἰαν (γετβ. 18-.20). Οἱ ἴΠ6 ἢγβῖ 8πη4 αρϑῖῃ οὴ 
[86 ϑευδηΐῃ ἀδγ οἵ [Π6 ἢγβὶ τηομ τ, [ῃ 6 βαποίμαγν 
ὍᾺΒ ΑΙ ΑΥΒ ἴο Ὀ6 Οοἰδαηδεα, ὑμαῦ [18 Υϑδγ χηϊριῦ 
ὍὈ6 σοτμπιοπορα 1 ββοσθ ἢ 688, ἀπ ἴμαΐ 4]} τηϊρὶι 
Ὅδ ἴπ ργορδγδίίοη ἴοσ {Π6 [οαϑὺ οἵ 1.6 ῬΆΞΒΟΥυεσ οὴ 
186 οιιγίδθη ἢ ἀΔΥ οὗὨἨ {δ ᾿οητ. Α8 1ῃ6 ῥ͵ο- 
Ῥμοῦ 88 ἰαίγοάυοθα ἃ ΠΟῪ ΒΟ] Σ Ὀοίωτα {}10 
ῬΆΒΒΟΡΕΥ, 80 ἴογ [868 ΥῸΥ 8617 ἢ6 Δρροϊῃῖβ 
αἱῦο ΑἸ δτοηΐ βου ῆοθβ ἴγοϊῃ ἴμοϑο παπηθα ὃν 
Ο868 ; ἰηδίοδά οὗ οὔ Γϑ δῃἀ βούθῃ [Δπ|08 [ὉΓ 

[86 ἀΔΙΥ Ὀαυτηϊ-οἴογίηρ, 6 ᾿ᾶ8 ϑόνθῃ ὑ0]}] 0. 8 
Δηἃ ΒοΥθῃ ΤᾺΠῚΒ; δηὰ πθ0 χηθαῖ- Οἴου 8180 
ΨΥ. Αμπὰ ΨἘ]16 ἴθγεὲ τ γα ααΐῦο ῥΘΟΌ] τα Σ ΟΥ̓ Γ- 
ἰῃρ8 Ῥγθϑου 64 ἰῃ ὑπὸ ἰὰνν Ὁ {Π6 θα5ὲ οἵ δὍου- 
Π80168, ΘΟ ΒΓΔΠΟΝΥ αἰ πἰβηΐηρσ 88 ἴη6 ἀδγ8 οἵ 1} 
[εδϑΐ Ῥγοσθθαθα : ἤθγε, οὐ ἴδ οἴου παηὰ, ἴπ6 
ῬΙΟΡ οὶ ἀρροϊῃΐβ ἴῃ6 581)6 8ἃ8 ἰῇ [6 6886 οὗ (Π6 

γοΓ. Τ|ν8 ϑῃ!ονβ Ὠονν ἴγοθ ἃ 0.86 τχἷ1ὟήΕϑ Ττηδὰθ 
Υ [16 ῥσοόορβεῖ οὗ ἴπε ΟἹα Τοβίαπηθιν τἰΐθᾳ], δηὰ 

μον ἰὸ ΟὨἷΥ εἰμ ]ογεοα 1Ὁ 85 ἃ ΠΟΥ ΟΣ [ὉΓ 16 στοαί 
Βρ᾽ 14] ὑσατηβ ἢ6 βουρῆΐ ἴο πηΐοϊά. ΤΉΘΥ σα 
ποῦ ῬοΓΙ ΔΉ ΘΉΥ ἤχρα δὰ ἱτητηυΐθ]6 ἐ᾽ημ8, ἢ 
ψ ΓΔ ΙΥ 8614, ἐμ ο56 δχίοσμδὶ βουνὶσοβ οἵ δ πἀᾺ15Π|, 
ἃ8 1 ὙΠῸ} δὰ δὴ 53 80116 δῃά ἱπαδροπάθηϊ να]ιὸ 
οἵ μεΐγ ονσῃ,, 8ὸ ἐμαὶ ργθοΐβοὶν ἴῃ ο86 απὰ πὸ οὐ Γ 
Βῃου]ὰ Β6 ὑἱπουρδῦ οὗ ; {ΠῸΥ̓ ΓΘΓΟ 8}} βν μιν 0} 16] οὗ 
{86 δρὶ τυ δὶ ἀπά δἴογηδὶ γαῖ οἵ ἀοιϊ᾽» Κ᾽ ράοηι, 
δηἀ ΧΙηΔΥ ὉΘ νΙΊΟ ΒΥ δ δῦθα, 88 18. ποῦν οπο, ἰῃ 
ΟΙΔΘΣ ἴο τᾶ Κὲ [μθη ΤΏΟΤΟ ἘΝ ΘΧΡΓΘΕΒΙν 6 
οὗ ἴΠ6 στοαῖον ἄορτοο οὐ Βο] τ 85. δηὰ ΡΌΓΥ {δαῖ 
ἷα ἴῃ δαΐατο {ἰπ|68 ἴο ἀἰδίϊη στιδῃι τῆ ὁ ροορ] δῃά 96ῖ- 
νἱοθ οὗ ἀοιὲ ονοῦ 8}1 ὑμαῦ ἢ8 θέθη ἴπ ἐπα ρμϑδῖ,᾿"-- 
ἙΑΙΕΒΑΙΒΝ᾿ Β Αἰχεξιεί, ΡΗ. 488, 480.---ὟΝ Ε.1 



480 ἘΖΕΚΙΕΙ, 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΙΗ͂Υ͂Ι,. 

1 ΤῊυ5 βαιῦ ὑμο Τιοτὰ Φοῃονδὴ : ΤῊΘ ραίθ οὗ (6 ἱπηογ οουτὺ ὑμαὺ Ἰοοίκοί!ι 
ἰοναγαὰ (6 δαϑὺ 8}8}} θ6 βῃιῦ ὑΠ6 βὶχ σογκιηρ ἀΔΥΒ ; δῃα οὐ ὑμ6 ϑβὈραιῃ ἀδΥ͂ 

2 1ὖ 888}} Ὀ6 ορθῃθά, δῃᾷ οἡ 6 ΑΔΥ͂ οὗ {86 πον τρόοοῃ 1ὖ 8514}} θ6 ορθῃοά. ἀπά 
[86 Ῥγΐποθ οοτηθῦν 86 ΨΑΥ οὗἨ [0] ὕπ6 ρογοὰλ οὗ 9 σαΐδα ἔγοτῃ τἱυπουῦῦ, δηὰ 
Ὑ71}1 δἰδπα δὖ ὑπ9 ροβῦ οὗ ὑπ6 ραῦδ; δηὰ εἰ Ῥυϊοδίβ ΟὔἿΌΓ ὉΡ δὶ Ὀυτηϊ οὔοσιη 
δηὰ ἢ18 Ῥοδοθ- ΟΣ ΠρΡΒ ; δὰ 6 ῬΟΣΒΏΙΡΒ δὖὺ ὑπ 6 {ῃγοβϑῃο]α οὗ [6 ρϑΐο, 8ῃ 
1 ρὸ ουῦ; δῃὰ {86 ρϑῦθ 8}}8}} ποῦ Ὀ6 δῃαῦ 0π0}} ὑπ6 δνθπῖηρ. ἀπά [6 
ΡΘΟΡΙΪΘ οὗ ἴδ ἰαῃὰ ψουβαϊρ αὖ ὕμ6 ἄοον οὗἨ [18 γαΐθ 1η [80 ϑαθδῦ!β δηα Ἰὴ 
[9 ΠΟῪ ΤΙΏ00}8 Ὀθίοτο “ γαῖ Απά [86 Ὀυτηΐ οἰδογίηρ, ψΏ]Ο} (86 ῥτποθ 
8}}8}} ΟΥ̓Γ ὕο Φοβονδὴ οἱ ὑΠ 8 βΘ'αῦδι ἢ ἀΔΥῪ 18 δἷχ ἰδ β νγιυμουῦ ὈΪΘΙΩϊδἢ, δηὰ 
8 Τάτ Μη οαὺ ὈΪΘΙ8η. Απᾶ ὑπ ποῦ οοστίηρ [ἐμαὶ δ Δ ΘΡΒδὶὶ ἴῸ ἴδὸ 
τΆτω, δηἀ [0Σ μα ᾿ἰδιῃῦβ ὑ86 τηδαί οθσίρ' [μμεὶ] νὸῸ] τ μδὺ Ὠϊθ8. Παηὰ ρίνοβ, δηὰ 
ΟἿ] ἃ ἴῃ ὕἤο ὑδθ δρῃδῇ. Απά οἢ ἴμ6 ἀδὺ οὗ ὑῃ9 πον τωοόοϑη ψπουῦ Ὀ]ομ 8} 
8. Ὀυ]]οοἷς---ἃ γουηρ βύθοσ, δῃὰ δἷχ Ἰδῖὴῦβ δῃὰ ἃ σϑῖι; ψιθοαῦ ὈΪΘΥΙΒἢ 8}}8}} 
ὑΠ0Υ "06. Αμπὰ δὴ δρῇδῇ [ὉΣ ὕὉΆ86 Ὀυ]]οοῖς δηαὰ δὲ δρ ΔῈ ἴοὸσ [86 γάτα 8}}8}} ἢ 
ἸΏ 6 ἴΠ6 τηθαὐ-οἴἶθυίηρ, Δπα ἴῸΓ [16 ΙΆπλῸΒ 80 τηυοἷ) 88 ἢ18 ἤδη Μ1]} αὐϊδίῃ 
ἴο, Διά 01} ἃ Ὠΐπ ἴο 86 ορβδῃ. πὰ ψγβθῃ ὑπ Ῥσίποθ οοτηϑίῃ 6 8}}8}} σὺ πὸ 
(ῃ6 ὙΔΥ οὗἩ 0 ρΡοσοὶ οἵ π0 ραΐθ, δῃὰ ὈΥ {10 βδτηθ ὙΔΥ͂ 8..8}} 86 σὸ οἱ. 
Αμά πῆθῃ ὑπθ ΡΘΟρ]6 οὗ Π6 ἰαπά δοῖὴθ Ὀδθίοσθ Φεῃμονδῇ ἴῃ ὉΠ6 βαῦ {1π|68, ἢΘ 
{πᾶῦὺ οοτρϑῦμ ὅπ ΨΑΥ οὗἨ Γπ86 δου ραῦθ ὕο ὙΤΟΓΒὮΙΡ 88}}8}} σοὸ ουῦ 6 ψΑΥ οὗ 
{Π6 βουὴ ραῦθ, δηὰ ἢθ ὑμαῦ οοχαθῦμ ὑῃ8 σΥ οὗ ἴ[8}6 δουΐϊῃ σαῦθ 5})4}} ρὸ ουῦ 
086 ὙΑΥ οἵ {π6 ον ραὺθ ; ἢθ 888}} ποῦ τοῦπσῃ ὑῃ6 ψὺ οὗἨ 006 σαῖο ὈΥ στ Ποῖ 

10 6 οϑζηθ, θαῦ ὉΠΟΥ͂ 81.811} ρῸὸ ουῦ Θϑοὴ βίγαιρῦ Ὀοΐογο τη. Αηὰ {86 ῥγίηθθ 
Β}.411 ΘΟΙῺΘ ἴῃ ὑΠ6} τηϊἀ δῦ ; ΏΘη ὉΠΟΥ͂ οΘοτὴθ δῃὰ σγῇθηῃ ΠΟΥ ρῸὸ ουὖ, {86} 5}18}} 

11 ρὸ ουῦ [ἰοφεῖιογ, Απάὰ 1η δ6 ἔδϑϑίβ δπὰ ἴἰπ ὑῆθ βεῦ ὕτηθ8 ὑῃθ τηϑδί-οθγηρ 
88}8}} Ὀ6 8η δρῃδὴ [ὉΓ ὕπο ὈᾺ]]ΟΟΚ ἃμα δὴ ϑρηδὴ ἴῸΣ (Π6 τϑῖη, Ἀπὰ ἴογ {Π6 

12 ἸΑτὴ 8 ̓ηδῦὺ ἢ18 Πδηὰ ρίνϑβ, δῃὰ οἱἱ ἃ δίῃ ὕἤο ὑπθ ϑρβδῃ. ἀπαὰ σψθθῃ [80 
ῬΓΪΠΟΘ 5}}8}} ΟΣ ἃ ἔγϑ }}} οβοσυίηρ, Ὀυγη ΟΣ ΠΡ, ΟΥ Ῥ6δΟ6- ΟἸΘΙΠρ, 88 ἃ 
ἴγϑθι ν}}} οὔογίησ ἴο Φεοθονδῇ, ὕ8}6ὴ οπϑ Τρϑῆβ ὑὸ ἢϊμὶ [86 ρψαὺθ ὑπδαῦ Ἰοοκείῃ 
ἰονγαγὰ ἢ Θοαβῦ, δηα [6 ΟΥ̓ΓΒ 818 Ὀυτηῦ οἴἶδσιηρ δηα ἢ18 ρϑδοθ- Οἴδυιηρ, 85 ἢ6 
Ὑ11 ἀο οὐ ὕϊο Θαθθαῦῃ ἀδΥ ; δῃὰ 6 ροϑίβ ουῦ, δα ὁη6 5μαΐβ ὑἢ 8 ἀΟοΥ δἰϊεγ 

18 δῖὶ8 ροΐηρ ουὖὐ. Απά ἃ Ἰαηῦ ἃ γδδ οἱὰ σιπουῦ ὈΪΘΙΩἾ8ὴ Βμα}]ὺ ὑποὰ ΟΔΠΥ͂ 
14 οἹῸΓ 88 ἃ Ὀυτηῦ ΟΠουηρ ἴο Φομονδῇ ; ΘΝΟΤΥ ΤΟΣ ἱηρ Β]ὺ ὕμου οΥἶοσ ἢ. Απά 

ἃ τηοδί-οἴϊουϊηρ 584]ῦ ὕὑῃοα ΟΠῈΣ τ] 1Ὁ ΘΥΘΥΥ͂ ταογίηρ, ὕΠ6 δΒἰχθῃ οἵ δὴ ΘρῃΔ}, 
δηὰ οἷ] ὉΠ6 ἔπ τὰ οὗ ἃ δίῃ, ἴο τηοϊβύθῃ [86 ὅπ ἤουγ,--- ἃ τπϑαϊ οδείηρ ἴὸ 

16 Φοβονδῃ, ογάϊπδηοοδ ρογροῦμδὶ, οομϊηθαὶ. Απα ὑπο γ οὔθ ὉΠ 6 ἰδ δηὰ [}9 
τηθϑ οἴοσίηρ δηὰ (ῃ9 01] ΟΥΘΤΥ ΓΔΟΓΏΪΠΡ, 88 ἃ ΘΟΠ Δ] Ὀυτγη ΟΒΌΓΙηρ. 

16 Τῆυβ βαιῦἢ ὑπ Τιογὰ δομονδὰ: θη 06 ῬΣΊΠΟΘ 5}}8]}] σὶνθ ἃ ριεῦ ἴο οπ6 οἵ 
ἢἷβ8. 80η8, ἰῦ [16] ΒΒ ᾿πμουγ ύδῃοθ, ὕο Ὦ18 ΒΟΏΒ 8881] 1Ὁ ὯΘ [Ὀϑθοπι}), [61 ροβϑθεβϑίοῃ 

17 838 δὴ ᾿ῃπουϊίδηοο, Απᾶ Ψψῇθη ἢ6 8}|8}} ρὶνο 8 μ᾽ ἴγοσῃ ἢ18 ἸπΠοσ ΔΠ66 ὕ0 ΟΠΘ 
οὗ ῖ8 βοσυδῃηίβ, ὑβθῃ 1ὖ 18 Ὠ]8 ἈΠῸ] [ἢθ γὙϑᾶσγ οἵ ἔγϑϑάοχω, ὙΏΘῺ 1ὖ τοίασπβ ἴο 

18 {6 ὈΓΠΟΘ; ΟὨΪΥ ὨΪΒ ἐμ ογϊδηποθ οὗ 18 δοῃδ 8}}8}}] Ὀϑϊοὴρ ὕο ἴθ. Ἀπὰ {86 
ῬΓΪΏΘΘ 588}4}} ποῦ ἴδ κθ οὗ [Π 6 Ῥθορὶθ᾿β ᾿πμοσιίΐβηοθ ἴο ὑχιιδὺ ὑἤδτα ουἱὐν οἵ {ΠΟΙ 
ῬΟΒΒΟΒΒΊΟΙ ; ἔγοσα ἢΪΒ ΟὟ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟἢ ἮἢΘ ΤΩΔῪΥ͂ ΘΠΘΟΥ ἢ18 ΒΟΏΒ, ὑμδῦ ΜΥ ῬθΟρ]θ 

19 Ὀθ ποῦ βολίϊογϑα ΘΥΘΣῪ τη ἔγοσῃ ἢ18 ροββοδβίοῃ. Απᾶ ἢθ Ὀσουρῃῦ τη6, 1π {}6 
ΘΏΥΣΥ ὙὨῚΟἢ τγ8 δὖ ὕΠ6 8140 οὗ ἴΠ6 ραίδ, ὑο ὑπ Ομ ΔΙ ὈΘῚΒ οὗἨ ΒΟ] 688, ὑὸ {19 
ραν, ὑπδῦὺ ΙοοΟΚ ἰοναγὰ ὑῃ6 που ; πὰ, Ὀ6Π0]4, 6 τὸ τγὰ8 8 ρ͵δοθ οἢ ὑδθ 

20 ΠΙΉΘΘΓΙ 5᾽46 νγεβύνγασά. Αμῃὰ ἢθ β81]α ἴο τηθ, ΤῊ]Β 18 086 οἷδοθ μοσθ [ἢ 
ῬΓΙοβίβ 808} 01] Ὁῃ6 ρῃ} οβθτιηρ δηα 086 δἰη-οὔἴθσιηρ, ΠΘΓΘ ΠΟΥ 5841} Ὀδκὸ 
1}. ταθδύ Οἤοσηρ, 80 838 ποῦ ἴο Ὀτηρ ᾽ὖ ἔοσῦ ὕο 86 οΟυῦοσ οουχΐ, ἴο ΒΔΠΟΙΗΥ͂ 

21 {π6 Ρθορ]θ. Απᾶ δθ Ὀσχουρῃῦ τὴ6 Του ̓  ἴο ὕΠ6 οὔἴοῦ οουτύ, δῃα τΙη846 τη μ858 
ΟἿ ἴο [86 ἴὉῸΓΣ ΘΟΥΠΘΓΒ οὗ {Π6 οουγύ, δῃά, Ὀ6Πο]ά, ἱπ Θδο ἢ ΘΟΥΏΟΙ οὗ ἴ86 οουχί 

22 ψ88 ἃ οουσί. [Ι͂ὴ 086 [ὉὉΓ ΘΟΥΏΘΓΒ οὗ ὑμ0 οσουγὺ ὍΘΓΘ βιμοκίηρ οουτγῖδ, ΓΟ 
[σαλ!2] Ἰομρ' δῃα ὑμιγΥ [οαν}.} Ὀγοδὰ ; ΟὯΘ ᾿πθαβϑυσθ Ῥ͵γβ ὕ0 ἴθτη ἴο [86 ἴΟῸ 

,“οεΠὁέγἼιΊ Ὁ “Ὁ ὦ δὲ Ὁ ὧϑΝ 
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38 ΘΟΓΏΘΓΤΟΟΙΏΒ. Ατ ἃ γϑῆρθ γ͵ὲδὲ τουπά δϑουῦ ἴῃ μοι, του δοοαῦ [86 ἴΟῸΓ 
24 οἵ ἴλοπι, δῃὰ σοοκίηρ- ]Δ6 68 ΣΟΙΘ τη846 ὙΠῸ 6 ἴΠ6 Τϑηρθδ σουπα ἀρουῦ. πὰ 

Β6 8814 ἴο τὸ : ΤΉ 686 ᾶτὸ [ῃ6 Ὦοιι86 οὐ 816 Θοο 8, ὙΏΘΣΟ [86 τιϊηϊδύοσβ οὗ ὑδθ 
ΠΟΙ86 588}4}} ὈΟ1] [ῃ 8] η-οἸοσίηρ οὗἩ [86 Ῥ60ρ]9 

γε. 3. ϑορὲ: . .. τῆς τυλης τῆς ἰζωθεν.. 
γεν, 8... παταὶ τα φροθυρα--- 
γες. 4, Κι. τὸ ὁλοχκαυτωμει προσοισμ --- 

ες. 6. Δυοίδεν γεδάϊπα  Ἵ8 ΓΡῚ ἐπὰ ὉΤΌΣ ̓  411} 6 ο]8 Ἰσδπδιδεομα τοδὰ βιπσΌϊδν 85 [16 Ἰδέζου, 

. σι τα προθυρω--- ὙΜαϊᾷ.: . . . διαὐίέ ἐπ ἐέπείπε--- 

γον. 9... ἀλλ’ ἡ κατ᾽ εὧθν αὐτης ἱξιλευσίιτω. Ὑυϊᾳ.: . .. δεά 4 γερίοπα ἐϊίως ἐργααοίωγ. (ΑΠΟΙΠΟΥ Υοδά!ηβι 

ΑΝ, 1.0 γεσ. 10.) 
γεν. 10.... φελιυσίτα μετ᾽ αὑτῶν, κ. ἶν τω . .. ἱἐξελιυσιτα, μετ᾽ αὑτων. 
γος. 11...... σωὸ ἐν ταῖς πτανηγυρέσιν--- 
γε.12.... αν ὁλοκαντωμα σωτηρίου τω πυβίω κ. ἀνφιξει--- 

γεῖ. 18,..... σοῆσω. .. πωνσι-- (ΔποΐΠΟΥ τοδάϊης: ΠΩ", δἷθο τοσ, 14.) 
γεν. 14. βερὶ.: . .. σροσταγμαι αἰώνιον διασαντος (1δ.) σοιησετε τὸν ἀμνον' π. . .-. ποιησιτε--- ὙΌΪΩ.: .. . οαἰα ἸΝΩΗ6 

Φ.. δαογίβοίωτα ἀοπιέπο ἱεσίέπεωπα, ἡμρεὲ αἰσμε ΡενΡεοίμμτ. 

Ψεν. 15. διαοίος. . . οαἰα πιαπε πιαπ6-- (066: Ὦ})0 

εν. 16... υΐων αὐτοῦ τοῦ ἐκ τ. κληρονοβώαις αὗτου, τοντο--- 
γε, 17. 0. κ-. ἀπσοδωσω. .. πλὴν τ. κληρονομίας τ᾿ υἱων αὐτου-- ὙΌΪΖ.:.. λαγεάξίαε αὐ ο΄ ΑΝ οἷμε ἐγέ. 

γεν, 18. ΨΪς.: . . . }ὲν υἱοἱοπέέααιε εἰ ἄε Ροδϑοεδίονε (ΟΥ̓ ὯΝ, 
γεν. 19... κε τοσος πεχωρισμένος. 

Γ εν. 20. ... ἐσι τα τίσσαραι μέρη τ αὐληρ. .. αὖλη πατα ται πλιτη τ αὐλης, αὐλη κατα τὸ πλιτος, εὖλη (22.) ἐσ! τω 

φίσσ. κλίτη τ. αὐλης, αὐλὴ μίπρα μηκους--- ὙῸ]4.: . .. ἐπ ἀϑρωΐϊο αἰγίέ͵ αἰτίοία εἰπσοία ΡὲΡ ἀπρωίοῦ αἰγτέ. 
γεν. 33. υὶς : -.. αἰνίοία αἰξροειία--- 

Φαοιδίεπ: συαίωον αἰγίοία ... 

ἘΧΒΟΕΤΙΟΑῚ, ἈΒΜΑΒΚΕΒ. 

εις. 1-12. Τὴε Ῥτίποε απὰ Ῥεορίε αἱ ϑαοτγίβοε. 

ΟΝ. χ]ν. 1 84. ἐγοαϊοά οἵ 186 ουὔον δδϑδὺ ρμαῦδ, 
ΜὮ116 Ποτο [ἢ6 ἴΏ ΠΟΙ οαϑὺ μαῦθ σοτλθ8 ἱπίο οΟ 81" 
ἀεταϊίοη, Τῆθτο [ῃ6 ῥυΐησα ΔΡΌΘΔΙΒ 88 δἰ υἰϊηρ 
ἰοαπσ Ὅροι [Π6 οἴἴοσίηρα;; δῖ ἢθ 18 σίεννοα 88 
διδπάϊηρ, ἴῃ δοσογάβδῃσοα ἩΠῈ ἢ18 ἀατγ οὗ οἰογίηρ. 
ρος Ἔν: ΠΑΡΝΝ ἡ αν Ῥτοσοθάσιος οὗ {16 
Ῥεορίθ. ἴῃ Κοὶϊ᾿ε νἱον [86 το Ῥαββαρθβδ 8ΒΡΡ]6- 
Ἰηδηΐ ἐδ ἢ ΟἾΒΒΓ ἴῃ [815 ΤΑΥ͂, ὑμδὶ γὸ Ὦδτθ ἸΑΑΛῚΝ 
ἐχοορίϊοηβ ἴο ὑμ6 Γ]Θ ἴποτο. Βυΐ οἷ. χ]ῖν. Ρ6Γ- 
τη [5 πὸ ὀχοορίίϊοῃ ἴῃ ἴο ἴ86 βυϊίηρ οὗ ὑμ8 
ΕΒ" (οοαρ. οἡ οἷ. χ)Ἱΐ, δ, 4180 χ]νἱΐ. 2); δὰ 

ἰάοβ, 1 ἰδ {80 ουἵοῦ ραῦθ ἐδαὺ 18. βροόκβϑῃ οἵ 
ἴδοτο, ἩΠοΓοᾶΒ ΠΟΙῸ 1ξ 18 ἴθ ἱπηοσ, [1 Οὴθ6 18 ἴο 
61]} ᾿ξ ἃ 6886 οὗ ἀρ ἢ οὐταβ ϑομ τ ὮΘ ΟΔΏ ΒΑΥ͂ : ἩΠΘΓΙΘΔΒ 
εἰ, χ]ῖν. ϑυΐα ἴῃ σΌΟΡ δαϑῦ ραΐύθ αἰαγβ, [86 
ἴΏΠΟΙ οαϑί ρμαΐθ 8180, δοοοσαΐῃηρ ἴο ΟἿΓ : 
Βῃο ἃ 88 6 τῦ]6 Ὀ6 βῃυῖ; [86 ΘΑΌΡΑΙΝ ἀδγ διὰ ἕο 
πγο 186 ΠΟῪ ΤΏΟΟΠ δγὰὲ ἴο ἕοττῃ [Π6 ὀχοθρ (018. 
--ες. 3. ΄ε ἧτο ἰο]ὰ ἰπ οἷ. χ]ῖν. ον [86 Ῥτΐηοα 
δἰτῖνοβ δὖ ὑπὸ ουΐευ ζαῦθ, ΠδιἾγ, ὈΥ͂ ὑπ6 ὝΔΥ οὗ 
ἴδ Ροτεὶ οἵ {μ6 ψαῖο (ΤΊΠ); δαὶ ϑατθθ ὙὙΔΥ, 

ΟὨΪΥ ἴῃ τοβροοῖ ἴο [π6 ἴπποῦ ϑαβὺ μαῖθ,--- τ ΒΊ6ἢ, 
Βοονοῦ, 85 6 πανα 860 Οἡ οἷ. χὶ. 81, 86 18 
Ῥοότγοὶι Ἰἰκοπῖδο ταγηθα ἴο ἴ6 οὐΐέξ οουτσί,---ἴἢθ 
ῬΠΠΟΘ ΘΟπιεβ ΠΘΙῸ 4180, 80 ὑπαὶ ὙΠῸ Ταθ8 8 18 

ἴδο 5δῖπὸ 848 ἸῸ ἴπ ὙΥΠῸ (ἐλ. χ]ῖν. 8) : ἤγοτῃ 186 

οαΐον οουτέ, ἱπΐο τ Ὠΐοἢ ἢθ6 Θηὐοτοὰ ΌὉΥ͂ [86 που 
οΥ δου  ραῖθ. ἸΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ Ταακοβ [86 ρεύε ἴῃ- 

βπάδα, πὶ ποΐξ ὌΧΡΓΕΒΒΙΥ πδηθα πῃ γΟΓ. 2, ΤΏΟΓΘ 
ἰδίῃ 88 16 ἱΠΏΘΥ μαῦρ, ἴη0 ψαῖθ ἐμδῖ 1οδἀ48 ἰηἴο 
16 ἵπηοῦ οουγῖ. ἥπτνήρις ἰδ καβ 1 δ8: “νυ ]ἢ- 
σας," ““Βεγοπᾶ "; ἢθ6 τηϑῖζοβ [86 Ῥχΐπμοθ ρῥγοοθϑᾶ 
τδγοῦρὴ {πὸ οροποᾶ ἀοονῦ οἵ [6 ἴ ΠΟΥ δαϑί γαΐθ 88 
ἴὰν 88 1ΐ8 ὑμγεαμοϊὰ διὰ μοδὲ ; ποῖ 0688 {πγου σα 
διε Ῥόσοῖ, Ὀσὶ τοσωδὲῃ δίδπάΐϊηρ οἡ {Π|18 αἰἀ6 οἵ 1, 

“. μαγέιρεαι γέγονοτοι ὑσόπατω τῶν ἐξοδρων-- ὙΠ. : ΖἘ Ῥανίεε Ἀν οἰγομέδοα 

Ὀεγοπᾶ [86 ραίο- ορθηΐηρ, Ὀπϊ 61096 ὈΥ͂ 1ΐ, οἢ [0 
ἘΠ γοϑμο]ὰ Ὀοΐνγθθα [86 χαο- οροηΐης δηα [86 ΡΟΓΟΒ. 

Κεὶ], αραΐπ, πα οσϑίαμαβ ΚΓ 88 τηθδιΐηρ ἔτγοτλ 

οαἰδίάθ οὗἉ ἔπ ἔδτηρ]θ ᾿γουσὰ [6 οαὔθοι θαβὲ ραῖθ. 
Εγα]ὰ τραῖκοθ 88 οογγθοτίοῃ ἴῃ ν τ. 1 ἴΠ6 ραΐθ οἵ 
186 ““ουὔογ᾽ οουτί.] ΤῈ πιδηςοῦ ἀραίη οἵ [}6 
ϑαϑὺ μεῖθ σοροδΐβ, ἰπ σϑίθσομοθ ἴὸ ἴπ6 ῥγίῃςθ, [80 
αἰβιποϊίοῃ. δοηξοιτοά ἘΡΟῸα ἷπι ἴῃ οἂ. χν. [Ὁ 
18, Βούγονοσ, σαῦθοσ ἃ ἀϊβιηοϊοη ἔγομη [ἢ 6 ΤΡΌΕΙΣ 
ΟΥ ἃ ἀἰδιίλποϊίου οὗ 6 ρϑόμὶθ ἰῃ 18 Ῥϑύβοῃ, ἴδ) 
ἃ αἰδεϊηρκυ θη Δρργοχιμηδίίομ οὗ ἴη6 Ῥτΐῃςθ ἴο 
(λ6 ῥγοβίβι Οοιρατο νι ψμδὶ ἰδ Ὦθτγο βαϊα 
βοΪοϊηοῃ 8 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ΡῈ]ΡῚ0-}Κ Ὀγάζθι βολβο]ά, 
οὐ ΜὩϊσῆ ἢ6 Κη], δηὰ ψ οἢ ἴλ8 νπ͵ὰ8 δἰ υυδῖοα 
Ὀεΐοτο {110 ΑἸΙΐαγ οἵ ὈΠΠΟΕΘΠΘΣΕ ἐΝ 186 ἱπμοῦ οουτὶ 
(2 ΟἸισοι. νἱ. 18); ᾿ἰκονῖθο 2 Κἰηρβ χὶ. 14, χχὶὶὶ, 
8; 2 Ογοῃ. χχίίϊὶ. 18, χχχίν. 81. Ἀσοοογάαϊηρ 
ἴο 186 Ὀοΐοτο 18, μι ροϑίἰἰοῃ ονθη οὗ [86 
ῥτίῃμοθ Ἰμβ46 οὗ [8:6 Θαν ΓΟἢ8 οὗ (86 ἴβτῃ ρ]6 βι {8:8 
8 ποίθνοσίῃν τηοα Ποαϊίοη. ἃ ἀεδηϊΐο, ἤχϑα, 616- 
γαϊοὰ πἰδπάϊηρ ρ]δς6, 8 ϑασροιέιι8 ἴον [6 ῬΘΑΓοΣ οὗ 
ΡΓΠΟΟΙΥ ΡΟΝΟΡ δὲ ἴδ διηΐγαποθ ἰμΐο [08 ἴπποῦ 
ὁδουτί, 88 οοουρίοά βἰποθ βοϊοσηοῃ ὈΥ̓͂ [Π6 ΡΓΘ-6Χ 16 
Κίηρδ, 18 ΠῸ ἸΟΠΡῸΡ να τὰ οἵ, ΤῊ Κίηρ οἵ [Π8 
[υἴπτο ἰ8 [ἢ6 Μοδββίδῃ ; [Π6 Ῥγϊμοθάοπι ΒὮ1Π68 ἴῃ 
ΗΪ8 ἱἱμαι (θοοι. Βεβοο. 14), 1ὼ. ἴπ6 Ὀγρηῦηθ88 οὗ 
ἰὴ6 ροἴοτγ ὑπ οαΐεγοὰ ἱμσοῦρ ὑπ οαϑὺ ψαῦε, 
ΨΙοΝ ἴῃ νίονν ἐμοσγοοῖ 18 διαῦ [0 Ἔν ἤοναγὰ ὑμ6 
ουϊδίάα, δηὰ ἰδ (μϑη ον, ἴπ6 δαϑὲ ρωΐθ) 18 ἰθτῃ- 
ῬΟΓΑΓΙΥ͂ ορομθὰ ΟὨ]Κ ὑοναιὰ [86 ἰηθεχίογ, ὕο ὈΘ 
8 δραΐη δὖ θυσθῦ, Τῇ Μοββίαπίο ἰᾶθα ἀομιἰῃδῦεβ 
{π6 πιο βοδου οὗ [86 ρῥγοσορδίινε οὗ [Π6 Ῥοβϑεβ- 
βἷοῃ ἀουῖνοα ἔϊοπι 186 Ῥγθ-6Χ}}]6 Κίηράομῃ ἰδ ΐη 
16 διοἰϊρούοηϊο βϑυῃδο δὰ οὗ ἴθ [ΠΘΟΟΙΘΟΥ͂. 
Ηδηρϑί. 8678: “Ἦ παῖ 8. ὑτοδίϑὰ οὗ 68 18 ποῦ 
ἀξταῖ εὶ 8 ϑιιυθοτάϊηαίίου οὗ [26 ῥγίωος ἴο σοά; 
{86 γθ 18 Α150 88 Γεζαγ 8 ΨΟΣΒΕΪΡ 8 ΒΏΔΓΡ [1π ἀγα τα 
Ὀοῦτνοθι ρτίποο πὰ ρῥτίοος." Ἠδνογηΐοκ ΟΌΘΕΓΨΕΒ : 
“ΑΒ Οῃ ἴδ ὁη6 μαμὰ [88 ὈΣΐΠοΘ 18 ὉΠτεθοσυ αἰ 
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δοκπον]οαρεὰ ἴῃ [8 δρθοὶδ) Ὄχδὶ ἰαἰΐοη, 80 οἢ [88 
ΟἾΒ ΟΣ ἢἷ8 στρ 8 ἈΡΡΈδΔΓ ἴῃ ἀπ 1 πὶ} 8010, ἴῃ Τοίδτ- 
666 ἴο Θῃοτοδομιηθηΐ οὗ δὴγῪ αἰ πὰ ΟἹ ὑΠ6 ῬΓΙΘΒΕΪΥ͂ 
Ῥτεγορινοβ. ΜΠ Ταραγὰ ὅο [8 18, ἃ μοβιϊίοι 18 
δϑϑίσηδα ἴο Ἀἰτη δ {μ6 ροβὺ οὗ ἴμ6 μχαΐδ Ἰεδάϊηρ ἴο 
16 'ΠΠΟΥ σου, ΟἿ ἰδ Ἐτοθμοϊάς οἵ [86 ρεΐθ, 
Βόπο6 δ᾽ [Π6 ποδὰ οὗ [86 τ γαῖ ποῖ ἴῃ [6 
ΡΓϊοϑῖβ᾽ οουγέ Ῥτορογ." Ὁ 1116 ἢθ βίαπάβ, [6 
Ῥηθδῖβ ““ἀο᾽ ηδὺ {πΠ6 ῥγίησθ σδηποῖῦ ἀο, ὉὈαπὶ 
τησδῦ οαυ8ε ἴο 06 ἀοη6 ὉΥ͂ ἔβα. ΓΏΠΡΙΨΣἽ (ΤΠ), 

“ἴο Ὀον᾽}, Ηρ. τὶ ΠῚ α8. γε ρ]Ἰοαϊοη οὗ 
186 (Πϊτὰ ταάϊςδὶ, τοβοχῖνο.- -Απὰ ψὶ}} ρκοὸ ουὖ ὈΥῪ 
[86 νὰν ὑπαῦ Β6 οΑπι6 (οἢ. χὶῖν. 8. Α8 ὙἹιαῦ ἢ88 
θοδη 814 ἰηνεϑίβ [π6 ῥυίποθ πὶ ΡΥν 68 ΟὨΪΥ͂ 
δον {186 ῬΘΟΡ]6, ὕεΓ. ὃ ἤχϑϑ [ἢ 6 Ρθοῃ] θ᾽ 8 Ρ]δοθ 
αὖ ννοσβρ. ᾿"ΠὯΒ [ΒΈΝΟΒΤ.: “ορροβίϊα {δ 

οροηθα ἄοοσ, ἐπγου ἢ ἡ ΐοἢ ὑπον οαἴοὶ ἃ σἼ ΠΊΡ96 
οἵ ἐδιδ αἰΐδγ οἵ Ὀυτγηῖ-οἴοτίημ, δε δ τι [86 ῥγίησο--- 
{18 18 6 ΟἿΪΥ Αἰ γομοο (7 ἢ6 δηύθσβ ὑἢθ πη} Γ 
δαδί σαΐο, ΒΟ ΘΥν6Γ)---8668 ἔγοϊῃ ἃ ΠΘΆΤΕΓ ρΡοΐηῦ ᾽] 18, 
δοσουι Πρ ἴἰο Κ]οῖ., δαυϊναϊθηῦ ἴο: ἰμτουσὰ {πὰ 
ΘΡΟθΙΠΕ οἵ {Π6 ψαῦδ, ᾿παϑτη ἢ 848 [6 ῬΡ600]6 Ὀεΐογθ 

6 ΟὈΪΘΙ Θαϑί ραΐθ δαγα ἰο Ἰοοὶς δὲ 110 [ο }]6 
ἘΒΥοΙΡὮ ἰὔ, δηἀ 4180 [πσγουρὶ [86 ἰθπ6  ρχαΐδ (οΟ τ Ρ. 
γοΓ. 9)... ΤῊΘ διτγαηροιηθεΐ ἱπύϊτηδίοβ (Πδΐ ἔμ 
ῬΘΟΡΙΘ 8}}4}} ψυοσβὶρ οὐυϊδὶιἰα οἵ [85 ὑπ γοβῃο]ὰ οὗ 
[6 ἴππεν οδϑῦ ραΐθ, 88 μψαΐθ βροόίϑθῃ οὗ (3). 

Ῥβ. χον, 6. 
γεν. 4. Το ϑαθθδ ἢ -οἴδστίηρβ ἴο 6 Ὀγουρὰϊ 

διηὰ οἴϊετοὰ Ὦν 86 ῥγΐηοθ τὲ ἱπβίεδαὰ οἵ: ὕπνο 
Ἰδπ 8 οὗ ἐδα ἢγεῦ γον ψἱϊδοιΐῦ Ὀ]ΘΙϑἢ [ῸΣ ἃ 
Ὀυχηϊ-οἴετίη, δὰ ὑπο- ἢ (6418 οἵ ΠοΌΓ δηὰ 
Οἱ ἴογ ἃ πιθαί-οετ πρὶ δια ἀτὶηκ-οἴδυίηρ (ΝΠ. 
ΧΧνΣ. 9) ; ἴὰ ζαῦιγα : ΤΠΓῸ6 11 Π68 88 ἸΩΘΏΥ ἰδ Ὀ5 
8 Πα ἃ ΤΆΤ] Ὀ681468.---Ἶ ἐγ. 6. ΤΉ 8 ἔπογθαβα οὗ Οὔ Ὁ Υ- 
ἱηρ5 οχύθηβ 4180 ἴο {π6 τηβθαΐ- οἴου πη : δὴ ΘΡΏΔἢ 
[ῸὉΓ {116 τα (εἶν. χὶν. 24). ΤῊΪΒ πᾶν, δηῃὰ ἀουδῦ- 
1.58. ἀοεδ, ἱπ|}]. ἃ ῬγοροτγἝϊοηδία ἱποῦθαδβὸ Ψ ΠΝ Γα- 
Βρεοΐ ἴο {π6 ἸαπὶὉβ Ἡκοσίβε ; 1) ΠΡΌ, Βον ΥοΓ, 

ΓΌΟΝ ἀο68 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ Τῆθ8η ἴδ Β8ΠῚΘ 88 [ἢ 6 
ογιηαὶα ἴῃ ΤΌΤ. 7, ΟΧΡΓΕΒ568 ἔγϑα- ΜΠ1}ΏρΤι688 88 [ἢ 6 
οὔμοῦ οἰδηιθηῖ ἴῃ [86 ογάϊ πα ηοθ. Α Τὰ ΠρῸ οἵ [Γ66- 
ἄον αοης ἢ 6 ΟὈ] χαϊίοη, 88 Η ἘΝΟΞΤ., 15 ποῦ, 
ΒΟΥΘΨΟΥ, 80 τηοἢ [86 που ρηῦ Ὦθγο, 88, οἢ {ἢ 6 
ΟὯ6 Παηὰ, σγθαῖθν τ μη 685 δηὰ βρίϑπάουγ, τὶς ἢ 
ΟἹ {Π6 ΟΥΒΟΥ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ ᾿Σθογαὶ ἀπ πιυπὶ βοθηὶ 
ἀϊδροβι ἤοῃ ἴῃ [Π6 ᾿παϊνίἀυα]. “Το ἀϊδροβίου 
ἢ)88 ὈδοοπΘ οΠδηροὰ; ψι} [6 γ͵ΘΑῦΘΡ Ὁ] ΒΒ ΡΒ, 
ἀοδηα85 Πἰρῆογ ἴδῃ ἰ ΠΟ ῬὈσοϑοπξ {ΠΟΤ 86} γ 68. 
Βυΐ {Π τηογο {Π6 διπουπὶ ἴο ὈῈ βρδηῦ 18 Ἰοῦς ἴο [86 
ἤγϑο χἹ}} οὐἩἨ 186 ᾿παϊνι 4], {π6 ποτ οὗ 26] δπὰ 
[αἰ [11.688 18 ρΓοδι ρροθοὰ " (Ηλν.).---, ον. 6. ΤῊ 
ὨΘῊ-ΙΏΟῸἢ ΟἸΟΓΠσΒ, ἢ. πιὸ ΟΠ ΓΆΓΥ, ΒΠΟῪ ἃ ἀ6- 
ΟΓΟΆΒ6 ; ὨΔΠΊΘ]Υ, ἱπδίοαα οἵ : ὕνχο Ὀ1Π]]ΟΟἾΚ8, ΟἿ 6 ΓΑΠὶ, 
Βογ ἢ Δ} 08 (Ν ΤΩ. χχυῖ, 11 84.), γα ἤδγα ἈΘΓΘ 
ΟὨΪΥ͂ : ὁΠ6 Ὀ1]]ΟΟἶΚ, ΟἿ 6 ΓΏΙΩ, Στ ἐν, Ἠεηρβί., 
ἰπάθοα, ἀἰδρυῦθβ {Π}8.; [Ππ6 παταθετν οὗ Ὀυ]]ΟΟἶΚ8, ἢθ 
ΒΔΥ8, “18 1οΓὉ ἴοῸ [6 ἴγοθ ἡ ρτηθηῦ, ΟἿἹῪ ἐΐ ΠΊΔΥ 
ποῖ [Ὁ}] ϑιοτὶ οὗ ἴ86 ὕπο τοαυϊγοὰ ὈΥ͂ {π6 Ἰανν. "ἢ 
1 βυρροτί οὗ ἐἰιῖ5 νίοῖν ἢ6 τὰ ἽΒ 88 οΟ]] οὔ γο 

(απ ““1άθ8] ἀπῖγ.᾽), δηὰ Δρρϑα]β ἕο πὸ ρ] σαὶ 
Ὁ ΌΓΙ. ὙΒΙΟΙ. σΟΥ ΔΙ οδηποῖς Ὀ6 ἱπίογργοῦθα 

85 τοίοσγὶηρ ἴο {Π6 ἔγραποηῦ Γοοῦτστο πο οὗ {18 ἴραϑί. 
(Αδςεοτάϊηρ ἴο Καοὶ!, 1 18. ἃ. “" Ὁ] ΠΔΟΓ οὗ (6 ἔτϑη- 
ΒΟΙ͂ΌΘΣ ̓̓  ἰοῦ ὨῸΣ).) Νοῦ ΟὨΪΥ οὔ Ὀμ]]οοὶς δπὰ 

ΟἿ8 ΙΒΠῚ, ΠΟΙΘΥΟΤ, Ὀσΐ 4180 [88 ροδὶ [Ὁ ἰδ 
δ -οὔσίην (Ν πι. ΧχυΣ!, 1δ) ἰβ τη πα ΒΟΓΟ.--- 

γον. 7. ΤῊΘ ἱπόγθαϑα Ε{ππὲὴν ἴο 6 χοϊδίῃοα ΟἿ]Υ͂ 
τὨτοῦρ (86 τηρδί-οἴόγιηρ (οορ. εἰ. χὶν. 241), 
ἀπὰ ἴο ὈῈ εχργθβϑοὰ ΟΥ̓ ὑπ ἰοστηιὶα: 13 

δ Θ., ὙΒΙΟΝ ἰδ κοβ 88 τιθάδασε, Ὡοὶ το ἴσϑα 

Μ 1, Κα τον. δ, θὰ ΔὈ ΠΥ (ἴμεν. χὶν. 80). 
ἴῃ ογάδσ ἴο ρα88 ΟΥ̓ΘΓ ἔγοπη ϑΆΡΘἢ 5 δηὰ ὩΘῪ 

ΤΏΟΟΏΒ ἴο ΟἾΒΟΥ 86450}8 Οὗ ἩΟΓΒΕΪΡ, Υοτ. 8 ἅτεΐ Γεὲ- 
Ρδδΐβ ψ}ιαΐ ἢδ8 Ὀδοι βαϊαὰ 1 γΟΓ. 2. ἸΞΥΊΞΞΌΥ 

[86 538) Ψ8γ.--- ον. 9. Κεὶ! ποῖϊοοβ 88 ἃ ἀϊβιϊπο- 
[ΐοη ἔοῖὰ ψοῦ. 8, ὑπαὶ ἴμοσε 086 μέορ]θ τΕ͵Θ 
ΒΡΟΚ ὴ οἵ ““ΟὨΪΥ ἐποϊἀοηΐα!]γ "᾿ (““ργονϊἀθά ϑοιὴθ 
οὔ ὑπ ϑῖὴ σ81}6 ᾽᾽}), βίποθ ΠΟΥ ῬΕΙ͂ “ποῖ Ὀομπὰ ἴο 
ΘΟΙη6 οἢ ΘΔ ὈΌΔΙἢΒ πὰ ΠΕ Ἰμοοπβ." Ββ0Γ0Ἀ ἃ ἀ19- 
εἰποϊίου, Ὠούγονοσ, νουἹά γοαῦΐϊγα ἴο Ὀδ6 Ι,ΟΓᾺ 
ἀρβη [ΕἸ Ὺ ποῖεβά. [ἢ σε τυ, ΕΖΘΚΙ6] 88 ται δὺρ- 
ῬοΟθε8 {Π0 ρβορὶθ δοϊηΐῃρ ἴῃ γε Γ. 8 89 Βογθ, ἡ ΒΟ ΓΘ 
[λ6 δοταίπρ δηὰ ροΐηρ οὗ Ἰπα ἱν] ἀ]58 (3) 15 ἐχ- 

ῬΓΕΒΑΙΥ τηορἰίομοι,, ϑοιμο Βὲῃκς δὲ] ἴο οαξ. ΧΥΣ, 
16 18 ποὲ ὙΣ ΟΥ̓ ἘΕΡΠΈΡΟ Βογο. Τδδ πιοδὶ ἐδ 
ὅδ Ὁο δδὶα ἐβ, ἰμαὶ ὈΥΊΡΙΩΞ (18. ἱα ψ δὶ τδῖκοβ 

18ε ἀϊδεϊποίίοι ἤτοιη γε. 8)- μ]Ὁ (ν»") 186 βεῖ 

εἶπλο δῃὰ δββοι ὈΪΪὩρ οὐἠἨ ἁ Ἀ{Π86 ΘΟΙΙΤΩΠΏΪΥ ---- ΒΘ 
οοταΐηρ δηὰ ροΐηρ οὗὈ [Π6 φῬΟΟΡΪο, τϊσὶ παῖζε ΓΘ 
οὗ ἃ ἴσοι, 80 (Παΐ Ὠογὸ ἴμο τοϊαϊῖγε τϑὴκ οὗ 
ῬΘΟΡΪΙΘ δηὰ ρῥγίποο, ΘΧργεββθά ἴῃ νοῦ. 8, 18. ποΐ 30 
ΤΑῸΘὮ Τὸ οὰ, Ὀυΐ οᾶγο 8 ἤ Κοὴ [ὉΓ 116 ΟΥΓΩΔΘΥ 
ἦῃ [6 ὕθωρ]θ ; δὰ Ὑ8110 ἴῃ σϑῦβ. 2, 8 [6 ὑτΊη06 
ΜᾺ αἰβιϊ ηστυι θα τοῦ (πὸ Ῥεορ]θ, ποτε ἢς δηάᾶ 
ὈΠΘΥ͂ δ1θ ἐλευ ἰοροῖμου. [ΕἈΑΙΆΒΑΙΕΝ : “Αἴ [86 
τοδὶ [εδϑ να] 0} 6 ἔθέναι ΑΒ ἰο ἀορατί ἔγοτῃ Ἐπ 6 
βἰδῖδ οὗ 180] ὕ]ο Ἀ ΔΣΟΣ ἐς 8 ῬΓΌΟΡΟΙ ἴοῦγ πἷπὶ ἴο 
Οὔϑοτνο δἱ ΠΡ Π ΠΒΝΕ "πε αἱ " ἐὐδρεις οἵ 1.6 
Ρόορὶθ ᾿οίπ πὰ {διὸ ὁ Ἰὰτοὴρ οἵ ̓ ΟΥΒΒΙΡΡΟΣα 
ἐμαὶ ὍΟΓΘ ἴο Ρᾶ88 ἐπξιαι ὅμιο [6 016 οουχίδ ᾿ἀδὰκ 
ΟἿ6 δία ἴο δῃοΐποσ. [1 σϑιἱμ β ι8 οἵ αν, πο 
Ἅ {Πϊ8 γὰ8 ἀου 1655 [ἢ 6 ΘΧΘΙΡΪΔΓ ἴῃ ἴδ ογο οὗ 186 
ΡῬιορΒοῦ: “1 δά ροῃβ νὰ 88 πιυ] τ ό,1 ψοὴξ 
ὙΠ ποῖ ἴο ἴπ6 ουδὲ οὗ αἀοὐ, “ἢ 1Πὸ τοῖος οὗ 
ἦ0Υ διὰ ρτγαΐβο, Ἡ ΣΤῊ ἃ τ] τυ ὑμαῖ Κερὶ Πο0]Υ- 
ἀαγ.᾿ Α ὈοΔΙΠΓ] Ρἱοζατο οὗ ἃ τε] σίοιιβ ωρλῷ : 
[6 Ὠἰσἢοδὲ ἴῃ τϑηὶς ΓΙ ΘΙΥ ταϊηρ] ηρ να ἰῃς τλδϑα 
Οὗ ΟΓΒΕΙΡΡΟΥΒ, δὰ ἸηΒρ᾽ ἐσ ἱπεὶς ἀσνυοίομ 
ὈΥ [6 οἰεναίϊηρ ᾿ηδθθηοθ οὗ [ιἷ8 Ῥσόϑθῶοο ἁνὰ 6Χ- 
Δ11}]6."" ---Ἦ. Ε.}] (“ΤΙ τβαϑοὶ οἵ ἴπ χεραϊδο 
ἸῺ γὙ6.. 9 ὁδ ἢ ΟὨΪΥ Ὅδ ἃ Το] ορίοα] οπθ, παῖ δθδαὶὰ 
Ββου]ὰ γρὸ ουΐ οὗ ἐδ6 ΒαποςΌΔΓΥ ΒΟ ΠΟΥ τάδ ἴπ8} 
6 οᾶπιθ ἴῃ (ΡὨΠ]. 111,18); ἴο ἀνοϊά 8 [Βγοιν, 8}} 
τηιιϑὺ πανὰ Ὀ66Ὶ ΟὈ]σοὰ ἴο χὸ ἴῃ ΕΥ̓͂ ἴῃ: βατηθ χαῖθ, 
δηὰ ουαΐ ὈῪ {16 Ορροκιῖδ οῃβ. ᾿---Ἡ ΕΝοδτ.) Ηρηραῖ. 
Το μάθτβ ΟΣ ἽΜΗΩΞ, μετα: “ἴῃ Ὦϊο ἴσαβὲ Βθδϑ0}8 : 

ἷἱῃ νοῦ. 11: κοη ἴδε ἰδαδὶ ἀδΥ8;" ἴῃ ογάὰος ἴο 
ἈΒΒΌΧΣΟ Εἰτη 96} οὗ [0 ὁΘοπ ἄπυδῃοο οὗ ἴδ 6 στοδὶ ἀδγ οὗ 
δἰἱοῃομιοηῦ ; δηἀ Ὠ6Ώ6Θ ἢ) 0 Το άθΓ ΟὟΤΙΞ: “ὁ το 

ἦογοῦβ ἔδαβίβ." 61] τρβῖκεβ ὈΥΠΜ} σου ρτεβοπὰ 

“. ΒΑΌΌΑΙΒΒ, ὩΘῊ ἸΠΟΟΏΒ, δῃά ἴδὸ ἀλΥ οὗ δἴοῃθ- 
τηδηΐῦ, 411 [Π6 Βραϑοῃβ δηὰ ἀδγβϑ βδηῃοϊἢοα ἴο 189 
Ιογὰ." ὙΤὨῊΪΐθ ἱπ 1861 ολπηοῦ 6 ἀἰθρυϊοά, Ὀπὺὲ πῃ 
[86 ΘΟΠΏΘΟΙ ΘΙ Ὠ6ΙῸ ἴη ΕΖΕΚίο] ΤΥ Ὁ8 ὙΘΣΥῪ 4865- 
ἀλομδῦϊθ. Κοὶϊ δἱ 4}1 ὀνοπίβ ονογσίμσονβ Ὀν [ἢ ἷ8 
ἷ8 ον ἢ ἀἰβιοοῃ οὗ γογβ. 9 δῃὰ 10 ἴτοιῃ νεσ. 8, 
ΜΘ. Τοϑίϑ οὐ ἴθ ρτοιηὰ ἴδαΐ σοσβ. 9 δῃά 10 
ΒΡΘυΪ οὗ [6 }ι᾿ ἢ [εδ8ἴ8, αὖ με ἢὶ ἜΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΩ6 65 ἴὸ 
ΔΡΡέδσ, ὈΣΊΜΘΞ ἴῃ νοτ. 9 μοϊῃῦβ ταῖμετ ἴο [89 

ἔτννο ἄγ ΔὉ00 ηἴδ ἴ ἴον {Π8 ταί τηοπίῃ, οἷ. χῖν 18, 
20.---ϑἴποθ θη οη 8 τηδήθ οὗ ἔτγο ν'Υ9 οὗ συιείτις, 



ΟΗΑΡ. ΧΕΥ. Ιυ-λυ. 48ὺ 

[86 δίηριι]ατ Φασὶ ( νν) τηιδὲ 6 τοθοίεα..---Υ͂ ΟΣ. 

10, νεῦγ βυϊΌΥ ἴον ἴμ6 ἴνο ἀδγβ οὗ ὑμὸ ἢγεὶ 
τοηἴ, νἱονβ ἔπα Ῥγΐπος δηᾶὰ ρθορὶ]θ ὑορείδογ. 
Ἦεγο, ἴοο, ἴῃ Οογὶ ἰβ ἴο Ὀ6 το)εεϊεὰ ; ἌΝΕΜΟ ΔΙῸ 

ῬΠΏΟ6 δπᾷ μεορὶθ. ἩΗθΏρσβύθη θοῦ; τ ΠΎ δοπ)- 
ῬδιεῈ8 8. αἶη. ̓ ς [4].---τῦοΣ. 11 τισι 1ὴ9 
“6 [ρα818 ᾿" δ ΓΙ ΕῪ 80 ο4]]6ἀ (866 οἢ. χὶν. 2] δηὰ 25) 
ἴῃ δα αἰ τοη ἴο [1.6 “ βοῦ δο,90}8 " (οἷ. χῖν. 18, 20); 
δπΐ, 88 ἐπ δἰαϊεσηδπῦ οὗἨ 186 τηραὶ-Οἰουηρς Βθον8, 

1:6 ΟΥἹ) ἅγὲ σον τηοαμΐ, ἴοΣ 88 ἴο {6 ζοδδία 

ΘΟ. [86 τηραι-οἴἴϊοσίηρ ογάδ πο ἴῃ ἢ. χὶν. 24 
8η., Ὑ5}116 [8 ἸΩΣΩΌΘ ἀὸ δχρίαϊποα ἔγοτῃ νοῦ. 6 οἵὗἉ 
ΟὟΓ σἰαρίογ, ψἘοἢ [6}}8 οὗ [μοϑ6 ἴου 29 ἢθνν 
ἴὴοοι. Ηδποορ πῃαξ 18 [66 τηρη 1 οΠθιὶ ἴον ὈιΓη- 
οἴετίης τηυϑὲ ΒοΙ]ὰ ροοά 8180 ἰῃ Ἵοἢ. χ]ν. 18- 20, 
διὰ ᾿ἰκονσῖϑο [86 τηοαί-οοσησ Πότο, ἔοσ σοὶ 
ἙΠΟΙΏΡ. ΨΟΓ. 7 οἵ ΟΡ ΟὨδρίογ. 116 18:0 [Οτγιη]8 
ἘΒΕΓΕ ΠΘΑΘΌΓΟΒ βυθοῖο ΠΡ ἴο Δ01ΠῚγ, [06 ομθ Ὦ6Γα 
ΟΧΡΓΘ5568 αἶδο ὑπαῦ ΜΠ δἢ ςΟΥΓΕΒΡΟΙ 8 ἴο ἔγοο- Ψ1]}, 
δηά [8 1Π6 Ἰπογα δρργορτγίδίε!υ 88 ἴγεθ- 1] οὔοσ. 
ἴπρθ ἈΓῸ ἵτοαίρα οὗ 1 δὶ [0]]Ον8.----οΣ. 12. 
ΠΣ {Ρ5. σχ. 8), ἔτοτὰ Δ). 4“. ἴο ἱπΏΡ6],᾽"" ἐδ {Π0 

ῬΟΘΌΪΑΡ ᾿πυναγὰ ἱτηρἶδο, ὑπ ἸοΥ 1 τοδάπθ88 [ῸΣ 
βροά ΔΠι [ὉΓ 41] βδου ἤοθ8 νυ ΠΟ ἢ ΘΟοπθ8 ἤοτῃ [ἢ6 
Ρἰπΐ οὗ Οοα (Ρα. ἸΪ. 14 [12]. Τὴ ἐχργδυβίοσι 18 

υϑε, 88 οἵὗ 10:9 ἐηρι 196 οτἱρίη}}γ, 8ο οὗ ἐπδὲ ἴο 
ΜΒ]. οδὸ ἴ66]8 Ὠϊπη56} ἢ προ 16, οἵ ἴῃ σαί, 8πὰ 
ΟΡ οί] ν οὗ {116 βδογῆσρθ ἴο ᾿]1 ἢ 8 τηπ Μ͵68 
Ὀοπῃὰ ὈΥ̓͂ πο γοῦν ([μδν. χχὶὶ. 28). ΤῈ6 τοροῦ οι 
πῃ ΟἿΤ ΨΕΙΒῈ οὗ ὑμῖ4 6]οιηθηξ ΤηαΪκαβ ἐξ ἴδ }}γ 
Ῥτοτηϊπεηξ. [ΕἈΑΙΒΒΑΙῈΝ : “ΤῸ 50» ἰπαΐ ἢ]8 
ΤΟΙΒΏΪΡ 8 ποῦ ΠΊΘΙΟΪῪ οὗ ἃ Ρ0Ὀ]16 δπὰ οἰδεῖαὶ 
παΐυγο, (Παΐ ἰὉ Βῃου ἃ βρυίης ἴγομι 8 ἤδασὶ ὑτὰ] 
ΑἸῖγο ἴο αἀἰνίπο {πὶ ρ8, δὰ 1186} ἀο Πρ ἴῃ [οἷ- 
Ἰο ΒΡ τ αοα, [0 Ῥτορθ δῖ ρβαβθ68 ἴτῸΠπ| ἴπιο86 
ΒοΙ αν ϑοσνῖσοβ ἴο ἴῃ6 νο] δ ιῪ οὔοτίηρα δὰ 
πο ἀΔΙΎ τρογἷηρ βδοτίβοο, νυ ὺσ ἢ ὕπο ὈγΙποΘ τνὰ8 
αἶβὸ ἴο ὑγθδοῃῦ ἴο ἔπ 1οτὰ. ἴῃ ἃ ψογά, {1|6 ῥτοὸ- 
ῬΟῚ δ ιοδὰ οἵ ἃ το] ρίουβ βθο}]θ, δ6 88 ὕο ΒΈΓΡΒΒ8 
1ἴῃοπι 8]}, ἀηὰ Ὀ6 8ῃ ΘΧΒΙΏΡ]6 ἴο ΤΠ 61 411, ἴῃ 16 
τυ] ἰζτιά6 δηα σδγίοῖν οὗ ]}}18 δεῖβ οὗ μοϊηᾶρε δπὰ 
δοταου."--. Ε. Κεῖ] οὔβοσνοθ οῃ ἰἢ)6 τπηοάϊ- 
Βεὰ το ρη]αϊίου ἰῃ τορασὰ ἴο οροηΐῃρ δηὰ ϑμυςίηρ 
186 γαῦο, 8 σοχηραγοὰ υἱτἢ νὸσ. 2, ὑπαὶ (μ6 ἴγθϑ- 
ὙΠ}}} οἴετίης οουἹὰ Ὀ6 Ὀτουρϊ ΟἹ 8ῺῪ ἀδΥ οἵ {86 
τε: Ηδεηρβῖ. ροϊηῖβ ἰὸ 16 ἀϊδιϊη οοη ἐμαὶ “ἴῃ 
πὸ ἔγθο- 11} οὔὔεσίπο ἴλ6 Ῥγΐποθ Δρρϑδΐβ δ 8ῃ 
ἡπάϊγ 4], ἰῃ [86 ΒΑ ὈΡΑΙΝ. Οἤο πος Ἢ [06 ΓΟΡΙῸ- 
βεπίδίϊνο οὗ {π6 Ρ6ο0ρ]6.᾿ 

γε. 183-156. Τε δαὶϊν ϑαοτίβεε. 

ον. 18. Το δάἀάγοβε ὕο [86 ρθορὶθ (Π ΨΨ1)), 

ἬΒετε ΕἸ ΓΒοτΐο γ͵ὸ μανο ἢδὰ ἴο ἀο πῖτὰ ἔμ6 Ῥγίμορ, 
δηὰ {16 σοτηρατίδου οὗ Ἡμαὶ νγὰβ ἱτπροβϑθὰ οἱ ἢΐπὶ 
ἴῃ ἢ. χ]ν, 17, τῶδκα ἰδ ργορϑῦϊο ἐμαὶ ἴμ6 ἀδην 
ΒΔΟΤΙβΟΘ 18 0 Ὅ0 “8 δήδίσ οὔ [16 ΘοΟσωτητ 1γ," 
ΜΉ ἢ 126. ῥχίοϑίβ αν ἰὸ ρσονίάθ" (ΚΕ). 
Υοἵ, " οὔροσψ 8 Ηδηρβίθη εΓῷ, “κ1}16 ΘΟ ΠΟ] αβίοῃ 18 
ποῦ οογίδίῃ ; {110 ὑγαη δ᾽ ἰοη ἔγοπλ {116 ρσΐποο ὕο 1} 
ῬΘΟΡΪΘ ἰδ Δἢ ΘΑΒῪ ΟὯΘ, δβίῃοθ ἱπ 186 Τοταζοϊηρ μΆ8- 
86 4150 ἴ86 ἈΓΙΠΟΘ ΤΟργοβοηΐβ ἴθ ρθορίθ. ΟἿ. 
χὶν. 18--20 ΠΠἸκονγἶθα ΜΠ (6 Δ΄ άΓο88 ἴο {89 
ῬΕοΡΪθ, δῃὰ υὑηαου ον [826 οἸοϑθ 6ΓΘ ΘΟΓΓΘ- 
δροπιὶδ ἴο 1}.6 ἸΠΏΪΏΖ ἴμ6Γ; {16 ᾿σίποθ ἰ8 6ῃ- 
ΘΟΠΙρεικβοα οἱ ὈΟΪ ἢ δἰ 68 ὈΥ͂ {Π|ὸ ρϑογρΐθ."" Αοοοτά- 
Ἰη6' ἴο ΝΌΤΩ. ΧΧΥῚΪ. 8 84ᾳ., ὕΧ ΒΘΝ. ΔΤ Ὁ ἸΘΓΘ 
ἴο ὕε οἴετεά ΔΑΣῪ ἴοσς ἃ Ὀυζηϊ-Οἴοτίηρ, πδιμοὶσ, 

Ο.Θ ἴῃ ἴΠ6 ΤηοΓΐῃς πὰ [η6 ΟὔδοΓ ἴῃ ἴΠ6 δυθηΐηζ. 
ΤῊΘ τηογὰ ὀχϑοῖ βία οπιθιλῦ ΠΟΘ: ἽΡΞΞ ἽΡΞ3, μαΐ 

δ 3141} ὍὈ6 ἀοπο ΘΥΘΣΥ͂ τηοχπΐη, οἰ ον 0} 18} 68 
η6 δνθιΐηρ Ὀυγηΐ- ΟἹ οσίης (ΚῈΠ1), ΟΥ̓ 5.16 ΠῈ}} 
ΒΌΡΡΟΘΟΒ 1: (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.). 6 δ΄τη ἰδ, Θοτοβρομά- 
ἵπρ ἴο οἷν. χὶν. 18 84., 8 811η118} 88 ῃης Πα Ίοὴ οἴ 
{μ6 σοΙη μοι θηΐ οὗὁἨ [86 ἀδΔγΥ 88 οὔ ἰπαΐ οὗ 168 
ΤΟ ΤὮ δηἀ Ὑθαγ ; ἤσποα ἴπ6 βδησι βοβίΐοη οὗ 86 
ψ ἢ Ο]6 οὗ {1π|ὴ6ὸ ἰῃ 41} 118 αἰνίβίοηϑ, ἰῃ αἰδίϊηοτίοῃ, 
ΤΕΙΠΩΡΝ, ἔγοτῃ ἴπ6 βίρηϊβοδηοθ οὗ [πὸ Θνθηϊῃς [ῸΓ 
ὅτ 6] (ἔχ. χὶϊ. 6), 1 ἴλο δνθηϊῃρ Βδοῦῆοα 18 ἴο 

ὃ69 ἀϊϑοοιμτ θὰ, [86 ἱπότοαϑθ οὗ [88 τηεραϊ- οἤγίηρ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΤΟΣ ἴῃ ΥοτΓ. 14 (εοτηρατοὰ ἡ Ναμ). 
ΧΧΥ͂Ϊ. δ, οῃθ-ἰΘη1} οὗ δὴ δρμδὴ δηὰ ομθ-ουτίῃ 
οὗ ἃ πΐἢ} ΡδγμΔΡ8 δοιηδβ ἰπῦο οοπῃδϊἀογαίίοι [ῸΓ 189 
ἀοῇοξί. -- δ, ἴσο Ὁ, “ἴο τοηὰ," ἰο βοδίῖοσ, 

ἴο ΒΡΣΪΚΙ6. ΗΣΕΝΟΒΤ. δὰ Κ ͵ ῚΙΣ, : ἴο τηοΐδύδη. --- 

γρΌ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴσου δόρ (υπὶ οὗ ἀουυεζι] δἰ χηὶ- 

Βοκίίοῃ ; ΜΕΙΕΚ : ἴο βρ|1, ἴο ψίάθῃ ; ΟἜΒΕΝ. : 
ἴο 10 Ὁ}, ἴο οβο ]]αἴ6), 8 ἴη6 δποβὲ πῆθαῖ τηθα], 
86 Ῥ]Όταὶ ΠῚΡΙ Γοίθγβ ὈΟΓἢ ὕο 86 Ὀατηῦ- οἴἴετίηρ 

ἃ 

ἷἱῃ νοσ, 18, δπὰ {μὸ τιϑδί-οἤδυίηρ οτο. ΤῈ6 
δ᾽ στ ἤολησα οἵ β 0} ἃ 80] θη ν ΘΥΘΓΥ͂ ἹΠΟΓΕΪ ΠΣ; 
θ᾽ ΕἸΩΡ δδἰζοὰ ὉΥ̓ 116 ΣΙ β γε ρίμοπΐης [88 

ὈΡῚΨ, ἴοσ σι μίο, τ τὰ ἨΠϊισίρ, 0υον. χχί. 14, 21, 

81 8 ἴο 6 οοτμρδγοά.--- ες. 1δ. Καὶ] ἰαϊκοβ 

δὴ 88 ἰτηρογαϊίνο; ἰδ 8 ῥῬγείοσ 6 πῖῖ ψαν. 

ΤῊς Οοτῖ τοδὰβ [86 ἐὴρ φίοο πθ ς ἰπὶρ 186 δπη- 
ΡΒδῦο ΣΡ. (“Τβαῦ ΜΟΙ 18 ἴο Ὀ6 ἀοπ ἀδῚ]Ὺ 

ἴουτηβ 8 ὁοιίγαδὺ ἴο ἰμ6 ἔδυ ν [165 ; δ ἰ8 ἴο ὍΘ 
δον) οάσχοα δμὰ πομοιγοὰ ἴῃ ἀπθ αἰ ρη Υ ἀπά 
βίη ἤσδηοθ 88 8 ρεσροίι] Ὀισηῖ-οἴοσγίηρ," Πχν.) 
ΗΕ ΝοΟΣΤ.: “6 τον Π6ΥῸ ΘΕΌΓΟΙΥ ὁἢ. ἴ86 γδΑ] πὶ 
οὗ ΟἹὰ Τοσίατηοπῖ Ὑουβῃΐρ, δὰ {876 8 οΐ {}1}6 
Β σηὔοδῦ (7) ἱπάϊοβίίζοι ἰδ8ῖ, ὈΥ 16 βαυγίῆοθ οὗ 
Ὀ8118, Ἰατη δ, δὰ μοαίβ, οἴδοσ ἴυσσὴ8. οὗ ν᾽ ΥΒὨΪΡ 
ΔΓ6 ἤότο ἀοποίεά, Εγϑῃ ἴ{ 086 ἀδίδ1}8 ΓΘ ΟὨ]Υ͂ 
ΔΟΙΟΌΓΣΙΗρ δα 1] 68Π8 οὗ ΓΕΡΓΕΒΘη Δ ΠΟΏ, γεῖ 8ἢ 
ἰμ ἰδ οη. ἴῃ τομαγὰ ἴο ἴπ6 }016 Βῃου]ὰ ποῖ Ὀ8 
ΏΠΏρ " (πο ΓΠῸΥ ἷἰ8 Ὁ ψδλθρ, ἰδ 18 Ἰηδη δῦ 
ΤὨσουβδοῦΐ [86 ψ͵8016 δπὰ ἷ ΘΥΘΟΣΥ Ῥασί ") ““ 1 
ἐῆθ Δ ΠΟΙ ΠΟΘΙ θα Ψ6 70 ἴο ὀχίθῃᾳᾷ ἴο ἃ {ἴτὴ6 Ψ ΏΘΗ, 
ὉΥ [86 οἴδετοα βαογίῆοο οἵ ΟἸτὶϑῖ, ἃ ἰοΐδ] τονοὶυ- 
ἴοι ἴῃ 106 ψοΙΒΗΐΡ γα μυοἀυοοα. ΤῊΪ8 18. 66 Γ- 
ἰαίῪ οοιτοοῖ; αἰ μουρὴ [826 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ΓΟ ΈΣΒ 
ΡΥΪΠΙΑΣῚΥ ἴο (Π6 τεβιοτδίίοι οἵ ἴῃς ΟἹ Τεβίαπιθηϊ 
ΜΟΥΒὮΪΡ, διὰ ἰῃὰ {Π18 τοϑρθοὺ 888 ἸΟηρ αρὸ Ἰουπὰ 
"1 ἑαϊ ἰτοδης, ἘῊΝ ἱπαοοα ᾿ ΠΡΈΠΟΙ 1 ἢδ8 
Ἰοηρ ἀϊβαρρεαγοὰ δραίη,---ἢ6 αἰβαρρ δάσια 60. ἯἮ8Β 
Ῥιοοιαίπιεα Ἐν [Π6 ψοτὰ οὗ (Ἰιγῖϑί : Βοο]ὰ, γΟῸΓ 
Οἴδ6 8 ἰϑίδ πο γου ἀοβοϊδῖα :--τἰνοῦ δ [ἢ 9 58 1ὴ0 

[ἴτὴθ ἱξ σοη 6818 1η {Ππ|ὸ ἀοία! 5 ἢ 6. ΚΟΤΕ οὗ ἃ 
ΚΘΏΡΓΑ] ἔχ , --- 6 το ρο ἼΒΠ 8 ὉΠ οὗ [116 γγοσβὶρ 
1ὴ ἴῃ. σΟΙΩΙΩΏΣ Υ οὗ αοα οἡ δαγίἢ, ψὮΙΟΝ 18 
ἀοτηομβίταϊδιὶ διῃηοηρ ΟἾΝΟΣ ἐπίηρθ 4180 ὈΥ {{18, 
πῇ 68 1ῃ6 ὙΟΥΒὨΪΡ ΠόΓῸ ττοαϊοϊοά δα ἴο ῬδΓ5ἢ 
ὈΥ {86 Ἐοχηδῃ ἀεβίσιοςοη, 6 ὍΟΥΒΏΣΡ ἴῃ {1|8 
ΟἸ τ ϑιίδη ΟΠ ατοὶ. ΤΟθ9 ἀσαΐη α]ογουδὶγ. ΑὨΥ͂ 
πιϊϑαη ἀογβίδηα ηρ, 88 1 ἰὑΖαὶκῖ6] βϑῃου ὰ ἢδνθ ὑσθ- 
ἀϊεϊοιὶ 1.6 Ποτμδῃ οὐ ατθεὶς- (δῖ 0}16 ΨΟΓΒὨΡ, ΟΣ 
ἃ ΘΝ’ ΘΥΔΏΡΘ] 04] ΟΓΒὮΪΡ οὗ Κἰπάτρα ἔοττη, πιϊμῦ 
ἢᾶγα Ὀθο οὐν αἰοα ὈΥ ἴπ6 δοπβιἀογαϊίου, ἐπδὺ ἴῃ 
ΘΥΘΥΥ ΒΩ Πότ τοϊαϊῖνα ἴο ἴπΠ6 ϑεγυίος οἵὗἨ [86 
Το} ]6 οὗ ἴῃ ζπΐιτο, [86 οδἦοσὶ αἰπηρα αἵ ἱβ ἴο 
εἶνε ἴο [6 ἰάοβ Δ Ἐσρσζοβδίοι 88 αἰβίληος 88 Ροϑ- 



484 
ἀρυτανεπαεῖβονπεικε, 

51 0]6, ΔΙ ΓΟΙῸ ἢ ἴῃ ἕετταβ οὗ [6 ΟἹ Τεβίδτηθηῦ, 
διὰ 80 ἴῃ ἃ βΒυτ ΟΖ τόρ μϑιΐο ἔοόστη, ᾿6Γθ 

[ΔἸ] ἴο [6 ἰάδα, τἴῃδῇ ογοαβ ἢπ6 ΟὨυτοΣ 
Πα πΐ 8 ἃ ἰοδοβίηρ ομυγοῖ, ἢπ6 ΟἸυτο ἢ ΤΥϊπη- 

Ῥμδηΐ οὗ δἰεσῃ υ (ἼΌΡΙ ΣΙΝ») νὴ} οὐ [16 οοι- 

ἘΑΙΥ͂ Ὅ6 ἃ Ἰἰϊυγρὶα ΟΠΘ; 85. 6180 ἴδ8 80 Ἰῃη ἢ 
ἀοθαϊοά αὐοδίζοη οὗ οοπδιϊταϊοη 1} ὍΘ οτϑῦ- 
6016, ὑδόδι86 8ο]νοά. 

ΨοῖΒ. 16-24. Αγρεμάϊοοε :---  οτα. 16-18. 716 
ἵποὲ αδ γεέραταάδ ἰδλε Τα Ἀἀρορ 

αοτὸ- 
Αἰσὴε Γ᾽ ἐἰλε 
9 δὲθ Ῥγνορετίψ.---Ἴ τα. 19-24. 7᾽λ6 
“εῖαί Κιἰολεηδ. 

7υδβὺ 48 ΒΡ ]ΟΙΩΘΠΓΑΓΙΥ͂ τηδίϊοῦ ἴο [6 ἔβγα} ]8 
Βαϊ] άϊησ 18 ἀρροηιίοὶ ἴῃ οἷ. χ]ὶ. 1δ 84. ἴῃ ἴἢ6 
ἐνδηβιτἰοη ἴο ἴπ86 δβογνῖοθ οὗ [86 ἴδθιρὶθ, 80 νὴθ 
Βανα ᾿Ἰ6Γ6 ἃ ΒΡ ΘΠ ὨΥΔΥΥ͂ βία οπιοηῦ ἱπ ΓΘίΈΓΘη 6 
ἴο ἴ6 ργίησα διὰ [Π6 ῥγοβίβ, --- ἢ 6 ΓΟΤΤΩΘΓ 88. 116 
ῬΓΟΘΌΓΕΥ 8πι ἀοίγαγον οἵ [16 τηαίογίαὶ οὗ ψουβίρ, 
ἐπ Ἰαϊζον 88 [16 ῬΘΥΒΟῚ8 [οστη 8} } ν οἰ γα της ἰὖ, 
δἴγον [Π6 ογάθσς οἵ τ οσβῖρ ψγὰ8 Βηϊδηοὰ ἰπ [860 
[ογοροίηρ. 

Ψε τα. 16-18, 7ΤῪε Ῥγίποα απὰ ἀὲδ Ῥοδϑοδβδίοη. 

ογ. 16. "ΘΝ 9. ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ ἱπίγοάϊοεβ τ παῖ 

ἴο! ον 8 868 ἃ ἀϊνίηθ ογάϊηδηςσο, πὰ ποῖ [6 ἴαῃο 
οὗ ἴπ ῥγορμεοὶ ; δῃὰ μΐβ οοπηθοίβ [ἴδβε![ πὶ 
Ἐμὲ Μ᾿ Ὦ1ΟΝ γ88 αδαϊρτιϑα ἴο {πὸ Ῥσΐμοα ἴῃ οἢ. χΧ]ν. ὃ 
88 ᾿ἰϑ ““ ροβϑοββίοῃ 1 1586]. ΔΒ γὙγ7ὲ ΚΗ ἔΓΟΠὶ 
ἐπδὲ ῥαββαζο, γϑίδθγθῃοθ ἰδ τηϑδὰθ ἤϑῦο ἴοο ἴο [ῃ6 
ἴοττωηεν ἀδβροίίο τερίπηθ.0. μοα Ηδηρδίθηδετς 
ΒΔΥΒ (μαὺ “16 ῥγορῃϑί ἄοεβ ποῖ δεῖ ἈΙπι86 1 ὉΡ 
88 ἃ Ἰατυσίνοῦ, Ὀὰϊ ΟὨ]Ὺ 866}.8 ἴο χὶνθ ἃ ταργθϑθηΐα- 
τίου οἵ ἴπ6 ὑπουρὴν [μα ἔΠ6 ῥγίποθϑ οἵ 6 Πιΐζαγα 
Δῖ6 ἴο ὍὈ6 πὸ ἀεβροῖβ, ἀτὸ ἴο Ὀθῦγαγα οἵ {Π6 πηὐαϑῖ 
ΔΟϑο  αὐίθπι οὗ [86 Ῥγΐποθ8 οὗ ἔπ Ῥαβί, "10 18. ΟΘΆΤ, 
δῃά Ηδηρβίθ θοῦ σλππηοῦ ἀΘΩΥ͂ 1, ὑπαὶ δὴ ἰάθα] 
ζαϊατο 8 Κορὲ ἰῃ νἱον. Βυῖ {ῃ6 ἰἰ Δ} οὗ [88 
ψὨ οἷο “ἃ Τοϑίδιηδῃς 8 ἴδε ζαΐυτο οὗ {πὸ Μοβϑίδῃ. 
Ἠδησπίθη οτΩ, ἰηἀοοὰ, ΟΌσογνοβ αὐἱῦθ ΠΟΥΙΘΟΌΝΥ : 
“ΤῊ 6. ῥυγίποθ σδαηηοῦ ὃὈ6 ΟἾγεῖ. Ηδ ἰβ ομα ψῆο 
ΤΩΔΥ͂ ἤανΘ Βα γαὶ 8018 οὗ [πὶβ οι Ὀοὰγν ; ψ80 ἴῃ 
[86 Ῥτοθρεοὶ οὗ εἶδ ἀϑαΐῃ ἀἷβ οὗ 8 ῬΟΡΟΠΥ ὶ 
Μ1Ὸ0 ἀοεβ ποῦ δίδαπά Ὀογομὰ [86 τορίου οἱ δῖ, 6186 
86 βῃοι]ὰ ποῖ ποοὰ ἴο Ὁ6 Μασηθὰ δραϊηβῦ 10.᾽ 
ΤῊΘ οομορβϑίοι ἰῃ τοϑροοῖ οὗ οὁπὸ οὗ ἢ18 ΒΟΏΒ ῥΓθ- 
ΒΟΙΥΟΒ ἰῃ6 Ἄσμαγηοῖεῦ οὗ [8 ΡῬΓΙΠΟΘΙΥ͂ ΡΟΒΘΘΒΒΊΟΙ ; 
ἦς Ὀδοοταθβ δὴ ἐπμοσίίδηοο, Ὀπὶ ἐξ τεϊμδῖη8 ἴῃ ἴα 

ῬΙΏΟΘΙΥ͂ ἔδταῖϊγ. Ηδπρείθη Ὀογ ΘΟ μΘοἕβ ἀπῦῃ) 

ΝῊ τὐἰτ [6 ΡΥϊποὶραὶ οἷδθβθ, πα τηδῖοθ [86 

δα ἔχ τοῖοῦ ἴο ἔπθ Ῥυγΐωσα: ““ὉΠ18 8}4}} ὈθΟΟΠῚΘ 
ἷ8 ᾿μογὶ ἴλποο (δι ΓΟ ΙΎ : ἷθ 885ΐ ὁ, ΜὨΪΘἢ ἰὴ 
[μΐ6 οα86 86 Ὀεαυεδί 8) ὕ0 Π8 8018.᾽ [Ὁ 8 Ἰποῖο 

παίογαὶ ἴο οοῃῃοοῖ ἰξ τὶτὰ 155 ΎᾺ δΔῃβ ἴο τς Ἀπ 
τηδῖτο {]16 8 ΠΧ τοίου ἴο ἐπ6 γί ποθ᾿ 8 ΒΟοῊ ἰῇ ἡε8- 
τἰοῃ : ἴπ6 ἱποτ Δ ηο6 88}8}} Ὀ6 ἷ8, ὑυκαυοαϊμοα ἴο 
ἢ τ Ὁ .ἷ8. (δ οΣ (σόα. ΟἹ γοτ. 18) ; δῃὰ [ἢ 18 
ἷᾳ σοπθττηθιὶ ὃν {86 ἱπηιηθά δε } 7 [0] οὐνί ς οἰδῖιδ86, 
πο ἀοο8 ποῖ ρθη γα] Ζα, 80 ἴπδὶ, ἘΠῚ} Κο]], 

ἴδιο Β χ ἴῃ 2} ΒΗΘ] ἃ ΠΟῪ τσονοσὶ ἴο {μ6 ῃτίησα; 
τντς 

Ὀυὺ Ηἷδ ΟῚ δο ἰὴ8 β0ῃ8 οὗ {6 ᾿υδι-Ἰοη Ποηοά 

Ῥτΐ;οδ᾽Β 800, δῃὰ ἴμο ἰάθα οὗ [9 ἡπῦη θ᾽ ΟὨΪΥ͂ 

ἰασῖθον οαττίοαἃ ουξ : ἐξ 8.4}} ὍὈῸ τμοὶν ροβϑοβϑίοιι, 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

80 ἐμδὺ ἐξ ὅδ 6 Ὀοαπεδιμοὰ (ΠΌΠ)3) ἴο τμεὶν 
8018 8]50.---ον. 17. ΤΏ ἰάθα οὗ ““ἱῃῃου ἴλη 06 “ἢ 
ΤΟΙ ἢ8 {116 ἰζογ-Ὡοΐθ 88 ΤΟΣ ΟΓΙΥ, 80 ἰπαὶ [86 
Αγ 6 ΘΟὨΟοβϑίο ἱῃ τοβρεοῖ οὗ ἃ του ΟΥΟῸ8 ΟΥ̓ 
ἰανουτίία, βοσναηΐ οὗ ἴΠ6 ῥγίῃοθ ἀοδθβ ποὶ ἰηδεοὰ 
(ογἱὰ ἃ Ῥγεϑοηΐ ἴο ἐἶι6 βεγνδηῖ 'π Ἰδαηὰ ἔσο δαὶ 
ΜΓ Ὡ]Οἢ [16 ὈΓΪΠΟΘ ῬΟΒΒ6585868 88 ΠΟΓΘΟΣΤΑΓΥ ῬΓΟΡΟΓΊΥ, 
Ὀιὶ γοῖ ΑἸϊοημδίοη δηὰ 80 6βϑοηὶηρ οὗ τὸ ΘΟ 
οϑίδίαβ 18 ριιαγά ρα αἰζαϊηϑ ΟΥ̓ [π6 Ἰἰταϊ δου : πο} 
[0 γϑδῖ οὗ ἔγοοάοϊωη. ὙΠ] (το ὙΥ1), τ ΒΟ ἢ 

ἀθηοῖοβ το ουϊδοινίηρ (ἔχ. χχχ. 28), 18 ἔγεθ 
τ]ΟὕἿ ἢ 1π ΖΘ ΠΟΓΑΙ, ἔγοθάομ, 49 ἴπ:6 γεαγ οἵ 1166 
5. ΘΟΒΟαΌΘΏΓΥ παηηοὰ ἴῃ 1ον. χχν. 10,13... ΤῈ6 
ΤΟΨΘΓΒΙΟῺ ἰ5 ἢΠ16 88Π16 48 1 ἴΠ6 6686 οὗ δὴ 15ΓΔ6}} {8} 
ΠΟΥ 4016 Ἰαηἀοα ροβϑϑβϑίοη, δὴ 1ζ ρΆ8968 ὈΥ͂ 5816 
ἴο δ οἴ 6 Γ.---ΤῊδ πιθληίης οὗ [Π6 ΡὮΓΑ56 : ΟΕΪΥ͂ μὶἷΦ 
ἱῃμοσίίδηοο οὗἨὨ ἶἷδ ΒΟ, 18 οἷθδὺ ἔγοτῃ τ, 6 ἴογο- 
ποίπρ : οἷν ψλδὺ [Π6 ὑγίποθ ἢ88 Ῥγοθοηϊδα ἴο ἢ 
8008 ἔσοσῃ ἢὲβ ἱῃ Που ἴ8Π 06 8}}8]} τοιηδίῃ ἴο μθπι. 
ΚΕΙΙ,: ““ ΟἹΪΥ͂ ἷθ ἸποΥ ἴδ ῃ06 18 1ἰ (ἢ) ; 215 τορατὰ 
8 ΒΟΏ8, ἴο ὑδοπὶ ἱΐ 8}4}} Ὀδϊοηρ. "}-- ἐγ. 18. 

Τῆδῦ ΠΟ ἢ 8 ἴο Ὀ6 ργεϑοσνοὰ ἴῃ [86 οδϑὲ οἵ ἴΠ9 
τίησο, ἰ8 818ὺ ἴο Ὀ6 Ῥγοϑοσνοὰ ἴον ἴ6 Ῥδορῖὲε: 

ἴδῃοθ ἰῃ ὑμποὶνγ οα86 88 ἰῃ .ἷ8δι [)᾽, ““ἴο 

ΟΡΡΓΕΒΒ5,᾽" ἴῃ 9ΈΠΟΓΑΙ, ὮΘΠ6Θ: ἴἰο Θχογοῖθο νἱοϊθῃθθ, 
ἴο ὑτεαὺῦ οὔθ Ὑ}{}| ν]ο]θηοο (οἢ. χνίϊ!. 7 84., χ]ν. 8), 
Βθγ9 ΜΠ [.---Οἡ Υ38, ὁοτΡ. οἷν. χχχὶν. (] ϑατι. 

ΥἹἱ, 14, χχὶϊ, 7). 

γοιθ. 19-24. Τὴε ϑαογἡἤεὶαὶ Καὶ ολεηδ 79 Ῥτίθδίθ 
απα Ῥεορίε. 

Ἐνπα]ὰ ἰμϑογίβ {ἢ 86ο 00 αἴζοσ οἢ. χὶ. 18, 14, 
88 ὯΘ6 ἀοθ8 ἴῃ ᾿γεσράϊηρ οἷ. χὶν. ὑθίνοθη στ τβ. 8 
απὰ 9. Τὸ ῥγορμοῦ, γ}0 885 ποῖ ομαδησοὶ 5 
βίδη ἀρ -οἾδοθ βίηοθ οἢ. χὶῖν. 4 8ᾳ., 18 Ὀτουσιὺ ἴο 

[Π6 ΠΠΡΊΟΧΗ, ἀοϑβογ θὰ ἱῃ οἷ. Χ]ϊὶ. 1 8. (σ οἢ ἘΣ. 
60Π1Ρ.).--- ΟΝ δε 2193. θοπλρ. οἱ οἰ. χ]Ιϊὶ. 9.---Α.5 

[116 ΘΠ ΑΙ ὈΘΓΒ ἰῃ αποβίζοη 8 Γὰ {116 ῥὑτίθδίβ᾽, ΗἩθηρεὶ. 
ΘΧΡΪ δἰ ἢ [116 ἘΠΡΟ ΠΟΗΝ, ῬὮΈΓΑΒΘΘ : ἴο [86 ᾿χίοδίδ, 5 
ἴῃ Βοπιδῃ Οδυμο]ΐο σοι! ΓῚΘΒ ΟἿ]Θ ΠΙΔΥ͂ ΒΔΥ, ἴογ 6Χ- 
ΔΗ1}0]6: ““ἴο ἔμ ΟαΓιοἸ ἐῦο8,᾿ οἴο.--- Ὡς ἀοβογ ρου: 
ἐμοὶ Ἰοοῖς ἰοσαρὰ [Ὅ6 ποσὶν, τοίογβ οὗ οουγϑα ἴο 
ΟὨΘΙΙ ΘΙ. ΤῈῸ μαΐθ, δοοογάηρὶγ, 18 [6 ποῖ 
ἴΠῸ Ὁ ραῖθ ; δοοογάϊηρ ἴο Ηθηρϑθῖ., [86 οπίτΥ 1685 
“ὁ ζγοῖῃ ὅδ 116 οουγῇ ραΐθ οἡ [Π6 νοβῖ ἴο δι οαϑὶ 
Θηΐτδ 06 ραΐο οἵ ἴη9 ἴδῃοσ-ν }} οὐ [6 ὈΓΙΘΒΌΒ᾽ 0615." 
--καὐὖῦ, πεῖ: “ Αὐ [ἢ9 ς6}]8 οη ἴπο Ἔχίσοιης ἢϊῃ- 

δ ον 8149 τον αγὰ [ῃ6 ποβὶ :᾿ ΗΈΝΟΒΤ.: ““ΤΏυ8 [ἢ6 
καἰ ἢ 8 Δγὸ ἴῃ [8.9 66}1 ὈθΙ] αἴης, ποῖ ΌΥ δπά ουΐ- 
8146 οἵ ἰϊ.᾿᾿--Ἴ 6 Φετὶ μβὰθ ὉΠ9.3 (ΗΈΝΟΕΤ.: 

ΓΞ", ““οῃ {ποὶγ ποδῖ βίὰθ ;" “ἐ βἰῃρυαν, 88 ἴῃ 

6εη. χ]ὶχ. 18, {πὸ δ ἢχ τοΐογβ πη δος ἴο ἐδθ 
ΟΠ ΌΘΤΕ, ἴῃ ἴοτπι ἴο ἢ ῥτίθϑῖβθ, Σου Ὡς Ὁποῦ 
ἐποπὶ ὑῃθ ΘΠ ΔΗ ΌΘΓ8.). (ΟἸοϑθηΐυβ ἀογίνος πο ἀλλ) 
ἴτοπι 1}9 ὉΠ ΕἼΠΗΙ βίσηϊ δοιίίοη : ἸἰτηὉ..---Ἴ τ. 20. 
Ηετθ 16 μη ]- οἴετίπρ' οΘοτηο8 ἥγεῖ, τ θοτεδβ ἴῃ οἷ. 
Χ]. 39, χὶ!, 18, χ]ῖν, 99, 1 ΔἸ γα ΘΟΙΩ68 δου ἴμ6 
81 }.-ΟἸἴο  Πρ, 18. 10 ἀἰὰ ἰῃ ἴῃ Ἰδν δ͵ϑο, δη ἃ ἤθηθθ 
Δρροδιοὰ 88 ἃ βιιρογάϊπαῖ Κἰηα οὗ βἰῃ. οἴδοσίην, 
ογααϊηρᾷ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἴοΓ ΘοΥίΔΙ ἢ Ο8868 ; ἷ δΔοσογάδιοσο 
ψ ἢ [6 ἰοδάΐηρ ἱπβοῦρσς ὑπαὶ [6 δ'ῃποσ βῃου)ὰ 
ποὺ ΟΠΙΥ͂ ἀοδῖγθ αἰοποσμθηὺ οἵ ἢΪ8 δὴ Ὀοίοσο αοὰ 
ὉΥ͂ ἃ 5ἰη-οὔετίης, ὑὕαϊ ΠῚ κοσδο Ομ ἀσΑΟῺΣ 85 ἴδε 
88 ῬΟΒΒὈΪ6 ὕἤο ῬΑΥ͂ ταὶ νὰϑ οὐσία, ταδὶ χοοὰ 
1116 ἀδτηδρθ, τηδῖκθ τοδιξςπ οῃ [ὉΣ ἔμ ογίσοθ ΘΟΣ» 
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τηἰε οί, ---ουῦῃ, ““ἴ0586}} ; ἤδηοδ, παύΌΓΣΑΙ]Υ : “ἴο 

Τίροη ;᾿ ἀτεΙΠοϊαγ: “410 δοοῖκ (Ρ]6]). --  ϑΝ,, 

ῬΓΟΡΕΤΙΥ : ἴο ἄταν ἰοροί]ο γ, 18 : “ ἴο Ὀ4.Κ6.᾽ δον; 

ΠΌΤΟΥΣ, ΟὮ. Χ]]], 18.--οπ 20, ἴο Ὅ6 τἀπάσΓ- 

βίοοα 85 ἷἱπ οἢ. χ]ν, 19, ΠῚ ΘΟΙΏΡ. ; ἐδ, 

ὩΔΙΏΘΙΥ͂ : οὔὲ οὗ [86 Κἰ ΟΠ 6η.8, τ αἴσῃ τόΓο δἰ τπαιοὰ 
ἴῃ [ἢ σΟΥΏΘΓΒ οὗ [9 οαὔογ οουτγί, ἰκὸ [ο86 Ἡ ἢ Οἢ 
[οἰ ον, ψογο 106 Ὀγίθδίβ δὰ ἴο μ888 τῃσου ἢ {ῃ6 
ογονα ἴῃ ΟἸΘΓ ἴο μοῦ ἴο ᾿ΠΘῚΣ 66}18, Το [86 οὔθ σ 
οουγί, τιθηϊομθαὰ ἴο ὈγΟΡΑΓΟ ἴοῦ αὶ [Ὸ]]ΟὟ8, 
ἴοσπιβ ὅπ ὑγαῃβι τοι ὕο γον. 2]1.---Τ}6 τορου οι : 
ΨΥΡΌΞ ὝΝΓΙ, Γορϑδίβ ἐ) ποσὰ 8 τ μδὺ γ)188 τερεαίθα!Υ 

Β66ῃ : “8 οΘουχὶ ἴῃ ἰδ σογῃοῦ οὗ ἴδ6 οουτχέ, δηὰ 
ἷῃ ἃ οιιγὶ ἴῃ {Π8 ΘΟΥΏΟΣ οὗ τῇδ σουγί ᾿" (85 

ΕΝΟΒΤ.), 80 ἰδμαῦ νοῦ. 22 βυβὺ γσίνοβ ἴδ δχϑοῖ 
ΠΌΠΙ ΕΓ οἵἁ [ΟὉτ.--- 6 Ὀεΐηρ Ὀτουραὶ ἴοτί ἰο (89 
Οὐΐοσ οουσέ 18 εχρ] αἰ ηϑὰ ὈΥ 1.8 ἀϊβιιποίίοη ἔγοιι πὸ 
ἱπηοῦ, [ἢ6 Ῥγίοϑίδ᾽ οουγί, δραϊηϑῦὺ ἡ ἢο86 γ78}} [16 
(618 δηα ἰκεἸ ΓΟ 6 ἢ8 Ττεβίθα, 15 Ὀθ] οηρίηρ ἴο [86 8816- 
τυδτν. υὐναν ΨΟΥ. 19.--- ον. 22. ΤΏ 6860 Καὶ ὑσἢθ18 
ἴον {6 Ῥβορίθ δ αἀἱδύϊηρσυϊβηοά ὈΥ {1Π|0 ἀφἰαὶ]οα 
ἀεβοσ μοι ρίγθη ἴτοπι ὑϊ086 ΤΟΣΤΔΟΓΥ͂ πιθηἰϊοι θὰ 
ἴον 16 ῥγίεδίβιυ Ηρηρβὲ. δοηβίθσβ ὑποῖι: “88 
οὔἵ -τοοϊὴ8 οὗ {μ6 ομδιοβ οἵ {Π68 Ῥ6ΟΡ]6 ἴῃ 
[0.6 5.65 οἵ ἔπ σουζγί," διὰ {ταπβὶδῖοθβ ΠΣ ἽΥΠ 

ΓΤ ἸΌΡ: “βιιοκίηρ οουγίδβ," βαγίηρ ἰμᾶὺ {π6 
ἝΝ 

ἜΡΓΟ ΠΕ ΒΙΛΟΚα ͵8 ἴΠ6 οδαγδοϊογίβιεϊς τπαῦῖς οὗ 
6856 ““ ὉΠ ηρβ,᾽" δηὰ δβϑοτίϊηρ ὑπαὶ {Π|6 σϑῦῦ 
ἽΘΡ, ὙΠῈ 8}} 118 ἀεγιναϊνεβ, βίη] ῆε8 ἰῃ ἩθΌγον, 

ΟἾΪΥ : ἴο Ἔχ 8]ὸ, ἴο βιῃοῖα, οἷο. Οἰθϑθηϊ.8 Ἀ58Ό 1068 
ΔΒΟΐΒΕΓ τοοῖ, ἽΡ, “τὸ ὈΪπὰ," ““ἴο ο]οδε," δηὰ 

Ὡηἀογβίδηβ : οἱοβθὰ (ραγίΐϊεο. ρ»σδ8.)}) Μ᾽ 1 8118 
δηὰ ἀοοῖβ. ΤῊ 8 Ἰδτίον ἀθβουι ρ ϊοη ΟῸ] ἜΧΡΓΘΒ8 
85 [1016 8 6 ΟἾΠΘΓ τηρδπίηρβ, τ ἰοἢ 6] Τρ. 
Τοὐοοῖβ, δηὰ ψ]} ] ἢ Ππ|6 ΘΧΡΓΟΒδΙ ἢ οδηπηοῦ ἤᾶνο, 
ΒΌΘΝ 85. ““ Ὁποονεγεὰ " (Κ11ῈῈ.)}, “ ἤσιῃ " (Εζν.), 
“ἐ Ῥγεββεαὰ ονδγ΄ ̓  (ΗΙΤ1ΖΙα.), δὰ ἐμ ἰκο, ὙὍΤὴθ 
ἀοβοσί ρίίοη ἔτοτλ ἴὯ6 Βοκ μα8, ου [Π8 οΟἾΔΘΓ 
μαηά, βοηθοί πης Ρἱοεϊοτίαϊ! δηὰ δ Ὀ]οτηαῖϊο, ἴῃ 50 
ἴδτ 88 1ῦ ταϊσὶ ροϊηΐ ἴο (ἢ 8, ἐδαῦ ἴῃ [8686 Κὶ [Οἢ6η8 
ταθαῦ ἴο Θ00Κ 11 ΠΟΥΕΥ Ὧθ ἩΔΗΓΠρ. --- ἡ ΝΡ, 

Ρίατ. Ὦ"-- δὰ ἢ}---, 18: ΘΟΥΏΘΥ, ἔτοπι Ὁν, ἴο 

““σαΐ οἵἽ."---ΤῊ.ο δορί. δῃὰ υϊραῦδ ομαῖί ΠΥ ΟΠ, 
τοςΐςνΝ ς 

18 ἰδεῖ νοτγὰ οὗ [ὴ6 γϑτβθ, δπὰ 86 Μαβοσζεῖεθη, ὈΥ͂ 
ταδὶ ῬΙδοθα ΟΥ̓Σ ἰΐ, τῃϑηῖς ἰδ 88 βιυιϑρίείοιβ. 

οηρδὶ, ΠΟΙ] ἀ8 ἰξ ἴο 0Ὀ6 ““ὁ κὶῃά οὗὨ Ρῥγ ΒΕ} γμτο- 
ῬΕῚ πδῖπθ ἴοῦ ἴποϑθ τοοπιβ (Ηΐν. : ἃ Ῥδου τ 
ΤΟΟΒη 641 ἴδστῃ [0Γ : Ὀ]δοθὰ πῃ [6 σογῃογ), ἩΒΙΘᾺ 
ἘΖΟΚΙεῚ μοσθ Ὀγίηρβ ἴοσνναγὰ 88. ἃ [Ομ σϑηλἱηΐβ- 
ΘΟ: 66." [{ ἰδ ρατί. Ηδορ))α], δπὰ βίη ῆθβ : ““σΟΓ- 
πογοᾶ," ““ἃ ΘΟΥΓΏΘΣ ΣΌΟΙῺ,᾿ 88 Ἡδηρδίθι ΒΟΥ ΒΑΥ͂Β ; 
δοοογάϊηρ ἴο Καὶ] : ““ὀογπογοὰ οἱ," ““ουἱ οΟΥ̓͂ ἰῃ 

ΘΟΥΏΕΙΒ " (Δρροβί οι ἴο ἴπ6 50 λπ ἴῃ ὈΡΨΞ Ὁ). 

Ἠδγνοσηΐοκ οὔθεσνοβ ὑμπαῖ [6 πογὰ δ{}]}} ἀθροπὰβ 
ὌΡου ΠΙΥΠ.-- ὕες. 28, ἼἼ ἰ8. βοιβθί μη οὴ 

ΜΠΙΟΝ ὁη6 προ] κ8 τουπὰ. Καὶ! ἰσαπείαϊθβθ “8 
ΤΟῪ οὗ δίαπαϊηρ Ὀ]86θ8 ν88 ἴῃ ἰδ γτουπᾶ δροπῖ.᾽" 
[ΕΠΠῈΡ, : ““4 ἴγδταϑνουῖς 88 ἰη 11 τουπὰ δρουΐ.᾽} 

ἘνϊΔΕΠΕΙΥ [86 τβηρθ οἵ οοοκίπρ- Ιαθοδ (ΠΉΟ|Ρ5}0, 
Βίαταιγ: “πο οδαδο ἴο οοοῖκ," ματίΐο. Ρ16]), 

ταμηΐης Ὀ6]ο ἴπ6 οουγῦ-Μ4]}5 (ΤῊ) διὰ δ᾽οὴς 

ἰῆοθ, ἰ8 τηοδηΐ ἴο ὕὉ6 ἀεοδβοσίροα. [ἘΈῈΠῚ|: 8 Το 
οὗ ψγ»81}-τοῦκ δα 56ΥΌΧᾺ] βίη ρ]6 [16 γ8, ἈΠΟ π ἰοἢ 
16 οοοκίηρ- Πρ σῖἢ8 6τθ οοηῃϑίτιοίοάᾶ. Ηΐν. : 
Ἔ1ὴ)6 βϑυττουηαίηρ ὈΟΌΠΔΔΓΙΥ -ν8}} ΥἼ865 80 ἰσἢ 
δῦονο [6 Κἰ ἢ 6 Π8, [μαι ἴπ680ὸ αγὔὸ οοῃϑίτυοιϊοα 

Ὀοΐονν ἴπ6 νὑ|Ά}}. ᾽Ἔ-- εν. 24. πἾ ΣΊΡΗ, ΓΞ 8. ἰῃ 

ἴλοῖ : ἴῃ6. “ΚΙ ΓΟ ἢ -ἢοῦβο," Ὀυξ ἤΌττη41}Υ: {86 
Βουδ6 ΏΘΓΘ ὅδ 9 600 Κ8 ΘΟ0Κ.--- 9 τλἱηΐβίοσ οὗἁ 
[86 Ποῦ 89, 8ἃ8 [ὈΓΙΤΔΘΓΙΥ͂, ΓΘ ἴΠ6 ΤΊΘΓῈ [ον Ἱῦ68, ἴῃ 
σοῃύγϑ ἰϑι1ηοὔϊοι ἔγοσα [086 Ῥγὶοβίβ.---" Νοῦ σι ἢ- 
οὐ ΓΟΆΒΟΏ 18 ΟὨΪΥ ἴΠ|6 5181}- Οὔ Υ ἢρ τηθηὐϊοηοᾶ 
(16 πᾶῖὴθ Ὀθαγίηρ τοίδύθηθο ἴο [6 ΟΓΠῚ ; ΘΑΥΪΟΓΡ 
{6 πηι ἀδηοϊοά ἢ 6886η66: ϑλοϊαγηΐηι), ἴῃ ἀΪ8- 
εἰπούοη ἔγοσῃ ἴἢ8 81ὴ δηὰ μὰ] οἴ] ρὲ ἴο ὉΘ 
Ῥτοραγεὰ ἰω ἐμ Κι οθἢ8 οὗ ῃ6 Ὀγίοϑίβ. ΟἾ]Υ͂ 
ἢ [6 58]41} -οὐδσίησδ, δυο οὔθ σ8 88. ΔΓΘ 
δἰκίῃ ἴο σοιμιποὴ 818 ο τ πρ,, γγ88 ἃ ΘΟ ΠῚ Πΐ ΟΠ 
σοπηθοίεά, Το στοαῦον ραγὺ [611] ἴο ἴῃ6 οἴἴδγουβ, 
Πα 88 σοηϑυτησιὶ ἴῃ [6 Β80 1814] Τη6818, δῖ 
ἐἰ6 86 -οἴϑεϊησ 88 ποὺ δ᾽] ον ἴο Ὀ6 Ῥγοραγοὰ 
ΌὈΥ ἴ88 ΡΘΟΡΙΘ ὉΒ τ δον 8" (ΗΈΝΟΞΒΤ.). 

ΘΟΟΤΆΕΙΝΑΙ, ΒΕΒΕΙΒΟΤΙΟΝΒ ΟΝ ΟΝ. ΧΙ -ΧΥΥ͂Ι. 

1. Ἡδνοτηΐοῖκς τ ΒΟΥ δηἀβ “’0Π6 πονοῦβ δπὰ 
ἸΟΙΥ αὶ " ἰῃ [6 ῬΤΟΡ60168Β οὗ ΕΖΕ]κ16] ““τηδηϊ- 
[εϑιβὰ ἴῃ {1:18 κθούϊοη α͵8ο."ἠὀ “Το νἱβίοῃϑ οἵ 1ὴΦ 
ΡῬτορμοῦ πὰ ἤθτθ {Πι|6]ν ἴα γεδὺ οοΙηρ] οζοη ἀπὰ 
Ῥογίθοῦ τουπάϊην οἵδ, ΑἸΓΤΕΔΑΥῪ ἴδ 16 ἜΧΡοβ᾽ το 
(οἢ ΥΘΓ. 1 84.) [δα ΒΑΤΤΏΟΩΥ ΨὙῈ [86 ΓΟΓΠΊΕΓ μαγὶ 
οὗ ΕΖεϊκ 6} 5 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 88 ὈΘΘῺ ΓΟπιατκθά,. (Ἰ.. 
ΧΙ, 8. ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ΓΟΐΌΓΒ Ὀδοὶς ἰο ἢ. ἱ. δηά υἱῖῇἝ.. 
ΤῊΘ 7186 ΘΟΒΙΌΣΤΩΣΟΥ ἴῃ ΟΧΡΓΘβϑίοη Ὀδζννθθ ΟἿΓ 
ΟΒαρΡίοσβ δηὰ [9 Ψ0]6 ΟἸ ΒΩ Ῥογ αι ΖΈΠΟΓΑΙ]Υ, 
δα [Π6 ΘΑΥΙ ΕΣ Ομδρύθυβ, 88 Ὀθθὴ οἴΐζθῃ μτονθα 
(οορ. ῬΆΣΙΙΡΡϑοη, Ρ. 1294). Τὴ φῬγοοῖ 18 {ῃ6 
ΠΟΤῈ β γι κίηρ ὙΠΘῚ τὰ σΟΙΒΙΔΟΥ ἴθ σοὐλρ]θῖθ 
ἀϊδγοηοο οὗ [86 βυδήεοῖ, Τμδΐ τὸ ἢαγθ ἃ Υ]ἹϑΊ ἢ 
ἤὮρΙθ ἴοο ΒδΙΤΠΟἢΐΖΩΒ ποῦ ΟὨΪΥ ΜΠ οἷ. 1. δηὰ 
ψαΣ., Ὀαΐ 1 βθηθγαὶ 0} ἴθ Ῥπθ ον ΟΠΓΘΟΙΟΡ 
οὗ ἘΖεκὶ8ὶ, οἷ. υἱϊϊ., χν., χυϊ, 116 ῥτορμϑῦ μδ8 
Γοροαίθα]ν δἰηΐοα αὐ ὑδ18β οἷοϑθ οἵ 18 Ὀοοϊ. 
Τῆι οὗ. χὶ, 160, χχ. 40, χχχνὶ. 88, χχχυϊῇ. 26 8α. 
ΤῊΝ Ἰαϑὲ ρβαββδαρὲ ἴῃ Ῥαγύϊ Ὁ]Ὲ τηϊσιϊ Ὀ6 τερατά θα 
8ἃ8 ἴη6 ἰοχί ἴογ οἷ. χ]. β8Δβ. Τμδ εἰσί δηὰ [0]- 
Ἰονίπς οπαρύοτθ τοαυϊγοά ΟΥ̓ [6 πρϑορββὶτυ οὗ [89 
1άδα Οὐγ οοῃολαβίομ οὗ ἴπο ὈοΟΚ. 

2. ἴῃ τορασὰ ἴο δηδίορίοβ ἐπ 086 οἶον ΡΓΟΡΒΕΙ 
ἘΖΕΪκ618 ΘΟΙ ΘΙ ΡΟΓΑΓΙεΒ, ἃ8 6 ΙΏΔΥ Μ06}} 60Π- 
σοῖο, ἘΜ οΔΒΙΘΗ͂Υ οοηθ ἱπΐο δοῃϑδ ἀθσαίΐοῃ. 
Ηδρποο, ἀθονα 4]}, ὅθ κὶ 615 ζ6]] ον “Δ ΟΌΤΟΣΙ Φ6Γ6- 
ταῖδ. Φογθ 8} ΓΟΡΓΘΒΘη8. 86 ταβίογαϊίϊζοη δηὰ 
ΤΟΠΘΙΤΑΙ οὗ 18Γ86] 88 ἃ το Ὁ] ἀὴρ οὗ δ 6 τ56] τ, ἢ, 
ΧΧΧΙ. 88 84. (ἢ {π||8 σοταρ. ἰῃ ΟἿΣ ῥτορδεῖ, οἢ. 
ΧΙνὶ. 18 8α., σἢ. χ]ν ϊ.). Φ061. χχχὶϊ. 18 ἰδ 
ΒΓΑ ΑΓ ἰο Εζακ. χ]ὶν. 9 838. ας. 11. 7 86. 
ἴο]]οννΒ Θ γοὶγ πο ὑπβοῦρξ ΠΟΙΘ οὗ ἃ ΠΟῪ ἔθ Ρ]6, 
ἸΡΟΙΒΌΤΕ ΟἹ 118 ΦΊΟΥΥ ἴῃ Υἱοῦ οὗ ἃ. Τήθα στο Ῥγοϑθῃΐ, 
Βαΐ 8[1}} τηοτα δῃδιοβοῦβ ἅτ ἴδθ ηἰρῦ- ΥἹΒΊ 018 οὗ 
Ζεομασίδη (ςὰ. 11. ὅ [1] 84., οἢ. ἱν., ἢ. νἱ, 18 
84., οὗ. χὶν.). 

8. Το ραγ8}16] Ὀοΐτνθθη βαΐδῃ δηὰ ἘΖεκίεὶ, δϑ 
ἰδ βίδηἀβ ἴῃ σοϊδίζοῃ ἴο [88 νἱβίοῃ ἴῃ οἢ. 1. (Ρ. 41 
8 ἢοΐ οοἸηρ]οὗθα ὈΥ οἰηρς 188. ΙΧ. 88 οστ βρο α- 
ἱὴρ ἴο 86 οαἷοβα οὗ ΟΡ ὈΟΟΪ ; Ὀπὺ Μὲ 8}8}1} ἢαγθ 
ἴο βοαῖς {μ6 δου] παύηρ Ροΐπὶ οἵ 8816 }λ᾽8 ὑ͵Ὸ- 
ΡΆΘΟΥ ἴον [06 οἰ] τιϊηδιίοι οὗ ΕΖοϊκῖ 6} 8, ἐπ δοοοσὰ- 
πο ὙΠῚ [06 οῆςο οἵ {818 ᾿ληλύᾳνω ἴο Ὀ6 [Ἐ9 
γυσρμοῖ οὗ ομονα 8 Βο]ΐηθαβ ἴο οράπγαῖο [βγϑοὶ, 



4806 ΕΖΈΕΚΙΕΙ, 

--.αθὲ α5 ἴοΥ ἔιμο σοτχωσηθησετηθηΐ 88, νἱ. 18 οονογοα 
ὉΥ Εποκ. ἱ.--τῆοῦ 80 συ ἢ ἴῃ [886 οἸοΒδ 88 ἱῃ οἢ. 
1}. ΤΊ]Θ σογτοβροπάϊηρ ρμομάδῃΐ ἴο ΟἿΓ ΟἸοβίῃ 
οπδρίοτβ ἴ8 (η6 11{6-}}κ6 ἀδφβουμίίοη ρίνεῃ ἴῃ 6γὰ οὗ 
ἴμ6 Μεβϑίδἢ δα ἢ118 βδουῆοθ οὗ Η]ἸΠπ]861. [ὑ ἴδ 
1118. 861[-ϑ. πο. ϊβοδίϊοη οἵ Φοπονδ ἰπτουρσῇ Ηἱ8 
βουυαηῦ 5ΓΆ 61] Μ ΠΙΟΔ ἰὴ βαῖδἢ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 8 ἴο [Π6 
86]{-σ]ου Ποαϊίοη οὗἩ Φοβοναὴ ἴῃ ΕΖοκ οὶ (ἢ. Χ]. 
Β4ᾳ.} ΟΥ̓ Πηέ8 8 οὗ ἴ6 ΠΟ Βα ποι ΣῪ δηα [Π6 πον 
ΒΑΈΪΟΠΔΙΥ ; δηαὰ {}18, ϑβαῖπ, δαοσογὰβ ψὶϊι ἔΖο- 
ΚΙ61᾽8. οῖοα, ἴο 8}. ] ἃ ἐπ8 ρ]οῦΥ οἵ 7. ον δὴ ἴῃ 
{Π|6 ΤΩ ΊΒΟΤῪ οὗ {μ6 6Χῖ]6. 1 [818 τεβρθοὶ ΕΖϑΚΊοὶ 
δίδπαρ ἴο ᾿ϑαϊδῃ βοῃηον δὺ 8ἃ8 Εδϑίεν δῃὰ Ῥθηΐο- 
οοβὺ ἀο ἴ΄ο σοοι Ετίάαν. 

4. ΤΙ2ΔῈ αἰ εγθηῦ νίθνν8, Θβρϑοΐ] ]}ῦ ἀΐηρ ἴδ 
γί βίοη οὗἨ [8 ὕ6}λ}]6, πιδὺ Ὀ6 αἰ. ! ηρυ 8 η6α 56η6- 
ΤΆΪῪ 88 80] οὔϊνο δα ομ]δοίϊνο, Ἢ ΤῊ6 νἱονβ 
ΜΒ Ιοἢ. ἀοτῖνα [88 ἐχρ᾽απαίϊοη οἵὨ 6}. Χ]. 84. 50]6]Υ 
ΟΥ ΘΠ ΘΗ͂Υ ἔγοπι ἘΖΕΚ161᾽Β 80 Ὀ] ον ἐγ: (1) ΑἸτρδαν 
ὙΠ ραμὰυ}8 8840 ΘΥΟΥΥ ΠΟΤῈ ΠΟΘ ΟἾΪῪ ΤΟΙ. 1}1- 
Β6ΘΙ1068 ΟἵὁἨ ΒοΟ]ΟΙΏΟΙ 8 [ει ρ͵6 δηῆ οἵ ϑο] οι οπ᾿ 5 
6Γα, δὰ σΟΠΒΟΑΘΘΠΟΥ ἃ 51Π}}18Υ 1ἷἰπα οἵ ὑπουρῆΐ 
ἴο {παῦ ἰῃ Εζτα 111, 12, ᾽ τ] ΑΥῚῪ ατοῦιδ, ΟὨΪΥ 
ὑπαὶ ἢ6 τϑοοῃοϊοὰ [η6 αἰ οσρηοθθ Ῥούνθοη ἘΖΘ- 
Κθ} 8. ἴδῆιρ]6 δῃὰ {παΐ οἵ ϑοϊοπηοη ὉΥ͂ δβοσὶ ἷησ 
ὑπόπὶ το {Ππ6 ἴθι }]6 δ΄ [86 ἐπηδ οἵ 118 ἀεβιγαοίοη, 
Ἰιαδὺ 88 Βα ηβθη χοΐθιβ ἴῃ ὑμ8 σοηπεοίϊΐοῃ ἴο 2 

ἱπησ χνὶ. ΑσοΟΡΠ πρὶ ἴο ὈΟΤῈ [8686 ἜΧΡΟοβί[ΟΙ9, 
ἘΜΖΟΪΚῚ6Ὶ ἐγαοθὰ οὔ ἔτοπι ΧΟ Π ΒΟ Π668 8 μας ΤΏ 
ἴογ ὑῃ6 Γαΐατα ταβίοσατοη ΤΉ ὰ8, δοοοσαϊῃρ ἴο 
ἙἘπαϊὰ, ἘΖΟΙΚΙΘῚ Ῥδοοιη68. “ἃ ρσορμεῦς Ἰανρίνοτ, " 
“δι οἢ δὴ τπηἀουτακίηρσ, αὉΪ 6 ἀπ 84] ἴῃ τ 6 σΆ86 
οὗἨ ΘΑΣ]6Γ Ῥτορθἴβ," 18 Ἔχ ρ] αἰ ποὰ ἴγοπι {Π16 ““Ῥ͵ΓΘ- 
ἀοπηϊηδίϊηρ [Ππουρη ῖϑ δηα ἀϑρίσαίίουϑ οὗ [6 ὈδΓΟΥ 
αἶα88 οἵ {ποβθ ἄαγϑ ἴοῦ ἴῃ χοβϑήογαϊοη οὗ ἰδὲ 
διι Ὀνεγίθἁ Κίπράοτη." ““ ἘΖΟΚΙΕ] ῬγΟΌΔΌΙν τηράϊ- 
ταϊοὰ Ἰοπρ, ἸῺ ραβϑίοπαίο Ἰοηρίησ δὰ ᾿ἰνεὶν 
ΤΟΙΔΘΙΛΌΓΑ66, οἡ {86 1η5{Π{π|Ί]ο 5 οὐ {6 ἀδη)ο- 
1Ιβῃθα θη ρ]6, εἴς, ; Ὑηδῦ ἀρρϑαγρὰ ἴο Ἀΐπὴ στϑαΐ 
δηἀ ρ᾽οσίουβ ὈοΟΔΠΊ6 ἐπ ΠΓΟΒ8Β0α ἼΡΟΠ ἢ 8 τη ϊ Πα ἃ8 
8 Ραΐίογη, τὶ ΜΘ} 6 σοϊμηραγοᾶ (ἢ6 Μοββίδηϊο 
ἐχροοίαιϊουβ δῃηὰ ἀοιαηάβ, οἷς, πὶ} αὖ Ἰοηρίῃ 
[86 οὐ] η6 οὗ [Π9 ΠΟ] ἀγα σοτηθηῦ πο. ἢ 
66 πιὶΐοβ ἀονῃ Ρῥτοβϑοὰ ἰβο} 7 ἀροὸὰ Ὠΐτῃ} 
“ΓΑ ΌΟΥΘ 811, 6 βκοίοιβϑ ὕΠ:6 ΠΟΙΪΥ͂ οὈ͵εοῖβ, ζθτη]Ὲ 
Δῃ 4 ΑἸΐαγ, τὶ πὸ υπηοϑὺ δχδοίηθϑβ δηά υἱντά- 
Ὧ688, 88 ἰἴ δ ϑρ|ΧὉ ([) τ 06 116 ἷπι, ΠΟ ὙΠΘΗ 
ΠΟΥ͂ ογο ἀοβέτογοα, αὐ Ἰοαϑὺ ἴο οαἴσῃ ἀρ ΤΠοὶτ 
ἱπιᾶροὸ ἴῃ 8ἃ ἑαϊ τὰ] ὅπὰ τΟΥΩΥ ἴοστῃη ἰοσ {16 
τοἀοτηρίϊοη [Πα ν1}} οὴ6. ἀδὺ σογίδ᾽ Ἡ]Υ σοτὴθ ; 80 
πα 6 πηυδῦ Βανο αἰ] ΡΘΉΤΥ ἰηϑίγασίοα ἈΪΤΆΒ6]Γ 
πῃ ἴΠ|686 τηδύξοτϑ ἔσο {π6 Ὀοβὶ τσὶ θη δα οταὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ᾽" (ἢ. ““Τλαβ ἰῦ 18 ααϊΐα ἴῃ Κοορίηρ τί 
ἘΖΕΚΙ6] 5 τΥαΥ οὗὨ Ῥσορῃθουίηρ, ὑπαῦ ἢδ ἱπίτοάις68 
ον συ [Πϊηρ δ 1 " ̓ λὰ ἐς ὈΟΓΏΘ ἴῃ βρὶ γὶῦ Ἰηἴο 
11Π6 τεβίογο δῃὰ σοπλῃ]!εῖοα ἐ61}}]6, δοσοτηραηὶδά 
Τπτουρσποιινΐ ὈΥ 8 Βδανυ θην συϊάθ, δηά πὰ Ἰοατηθα 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἴγοπι Πίστη 411 86 βἰηρὶθ γμαγὶβ οὗ ὑ}18 
ππΐαιθ ΟΣ 848 ἴο {ποῖ παΐατο δπᾶ π86.᾿ 
ΤῊΘ Ῥδγαρταρῃ οἷ. χ]νὶ. 1-12 16, ἴῃ Εν] 4 8 
οΡἰῃΐοπ, ““ἤἸῸπὶ 18 στοαῦ, 811- ΙΔ ὈΓΑΟΪ ΠΡ 56186, 
αὐ δἀαρίοα ἴο Ὀτΐηρ ἴο ἃ οἰοβα ὈΓΙΘΗ͂Υ δηὰ 
ΡΙΓΠΠΥ 411} ὉΠ686 Ῥγθβοη ἰτηθηΐβ! " “εἴ θη 
ΤοΟΘ 8 ΤΊΟΓΘ ΤΏΟΓᾺ] 816 ἴο Ὀδ σίνθῃ, ΟΥ [ἢ 6 ΡΕΓ- 
οοἰθα Κίηράοτῃ ἢ88 ἴο 6 ἀοβουί θὰ ἴῃ 18 οχῖοηζ, 

τοδοπίης ὄν Ὀογοηὰ ἴη6 ἴδθιωρ]ο, [ἢ 58 δϑϑυτηθὰ 
ἴοστω ἡ ΘΆΒΙΠΥ͂ ῬΆ3868 ΟΥ̓́ΔΓ ἰπίο [16 5[1|}}6 ῬΓῸ- 
ἢοίϊο ἀἰβοοῦι88." (2) ὙΆΣ]6 {ἢ 6 Τογοροϊης Υἱον 
ΟοΟ}κ8 ἴο γϑδ] ζαίίοι, ΗἱΖίρ, ἴο ὀχ }]θ, Θη 116] 
Τοὐοοῖβ ἴΠ6 ἰάθα ἰπμαὺ ἘΕΖοϊκί61] ““ σοηϑιἀοτοὰ 588ς 
1Ὠΐηρβ (688 ΟἿΣ Παρ ύουβ σοη ἰδίῃ) ροβϑ Ὁ]6, ἔδαβὶ Ὁ]6, 
ΟΥ ΡῬΙΌΡΘΌ]Ε, δηὰ το] γ ]} σοτητηδπ δα βδηὰ ΡΓ10- 

Βου Ὀ6α {μ6πὶ. ““Οπο ἄοο8 ποῖ ΟΥ ἀϊὰ ποΐ τεβουξ 
{παῷ {η6 Ῥτορ μοῦ Β σΑ]]ῃρ Μὰ8Β ὅο Ὄχρτὸββ (9 
ἀοιηδηβ οὗ ἰῃ6 ἰάθα, ἱπαὶ ογεπὲ ἰῇ ἰῃ6 ἔτγοξ 
ἰμδίδῃησθ δῦοιυξ ἔπ 6}} ταδ)ζαϊου." Α]] 8 Ῥῦχο 
[Δ ΠΟΥ͂, ἃ ΤΟΙ ΟΔ5.16-1η -[Π6-ὲτ, ἃ Κὶπὰ οἵ εἶθ]ας 
τοηΐςο βίο, 88 Ἡθυάθὺ βαργϑδββθ8 ὨΪπ) δ] ἢ, ΤΠ 
801 {-οὐἹ Ποἴθτα οὗ (μὲ8 νἱοὸν οὗ ΟὟ ομαρίοτα σδῃ 
ΒΑΡΑΪΥ ὍΘ Τηογϑ δι Ὁ} ρσίνοῃ ἐμδη ἤθη ΗἰΖὶς 
ΘΟὨΤἸΠᾺ168: “[πδβιη οὶ 85 118 ΟΥ ἐμαΐ οσου]ὰ Ὀ6 
βοΐ ἴῃ ΟΥΘΡ οἰ μογν 86 [θ8ῃ ἢ6 ἱτηαρίηοβ, ἢ6 που] 
ποὺ 1) Τερατα ἴο 0]84η8 δηὰ ῬτΌρΟβδ]8 ὁδνε σὸ- 
βἰϑῖεθα οὐδ! παΐοὶγ, Ὀὰς πουἹὰ αν Κπονῃ μον ἴο 
αἰδυϊηρσυϊδη [ἢ 6 ὉΠοβδο 4] οὗ {πὸ Ἔχϑοῦείϊοη ἔγοῖι 
186 Θβϑϑῃ δ) οὗ {116 Τὴ 1861, Ηδ δκοίομεβ 186 
[αΐαχο ἰῇ [1η6 ἴοσγιῃ δα τηυβί 188} ἰδ ἴο ἴδκο, ἴπὶ 
ΒΊΟΣ 1 ΤΟΔΙῪ που] ἤανε ἴδ 6 αϊτοδὲ ἈρΡρϑαγβῃοο. 
ΠῚ 16 τϑα]ῖν [8118 δἱιοσῦ οὗ {π6 ἴτηᾶσο, [Βθη {]1ς 
Ἰάδϑδ ἰ8 ἀεἰεοάνεϊν Το] Ζρᾶὰ :- Ὀὰὺ 6 ἴ4υ]1 1165 ἴῃ 
1[Π)6 τρα]τῖγ, ποῖ τὼ ἰδο Ἰάθα, αηὰ Ἐζοκίοὶ ἰβ ἢοΐῖ 
ΤΡΒΡΟΙΒΙ ὉΪῈ ἴον ἰν." ΤΉΪΘ, ἸΛΟΓΘΟΥΘΣ, 18. ΤΩ ΟΤΟΙΪΥ͂ 
Πα ΔἸτοαυ Ποράοσ]εΐη ἀπᾶὰ οἴμοτβ πατὸ Βοϊὰ 
ὙΓΙΌ Τεβρθοῦ ἴο ὕπ6 ο]οβίπρ ρμογίϊοῃ οὗ ΟΣ Ἰνοοῖκ. 
ΘΙ ΠΆΠΑ Ὶν Ηδγᾶον : “Κ ΕΖοΙΚ16] 8 ΤΊΔΏΠΕΙ 15 ἴο μαϊπξ 
Δ}. ᾿ηᾶῈ ΘΠ ὮἾΓΕ δηὰᾶ δὖ Ἰθηρτῃ ; 8. πιοάδ οὗ σου- 
ΘΟΡΌΟΙ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο ἀθηημδηἃ στοβϑί ΥἹβΊ 0}8, ἤχιγοθ 
τὶ ἴδ ΟΥ̓ ΟἹ 4}} δ8ἰάθϑ, ουὐθῃ {ἰγθβοπια, αἰ - 
«10, δΥμ ὈΟ ο8] αοῖα, οὗὐἨ ὙΠΊΟΒ ἢΐ8 ψ ΠΟ. Ὀοοὶς 
ἷθ [1]}., 5Γ86] ἱῃ ἢ δῇ ἀοτῖηρ ὑρροη 86 που - 
ἰαἰη8 οἵ ἢ18 ἀἰβρεῦβδαὶ, διῃοηρ ΟἿΟΣ ἴοπρτθβ δηἃ 
ῬΘΟΡΪ68, μδὰ πορὰ οὗ ἃ ργορὶιεῦ βιιοἢ 88 {π19 ὁμΘ 
ΨΆ8, οἷς, 8500 8180 88 τοζαυβ Ὁ}}}58 ᾿θ1}0}}]6. Αποῖθεσ 
ΜΟΙ] μᾶγο βἰκουομϑα Ὁ ν Ἴ βοδτίηγρ ἤρτιγθα ἰπ ἸΟΙΤ 
Οὐοσαποθβ ; ἢθ ἀο68 50 ἰῃ ἀοἤηϊῖα σηοϑϑγοπηθιίβ. 
Απα ῃοῦ ΟΠ]ῪΥ ἴἢ6 ὕρῃγμ]ο, Ὀὰΐ 4180 ρρυνζοπδησθα, 
{1068, δα τη δίταϊοη, Ἰδη, οἵα. ἦτον ἴᾺ [88 
ἴβσαθὶ Αἰ ΑΥΒ, 80 ἴᾺΓ 88 ἀδροηᾶοά οὐ ἢΐβδ οὐσς 
οἤδοτίβ, τοιηαϊ πο Ὀ6]ΟὟ [6 σοΙπτηδηαβ, σου 568, 
Δη ὈΓΟΏΛ1568 οἱ Οοἀ 1 (8) ΒοότίοὮΕΓ ᾽188 διζοπιριοὰ 
ἴο σοι πὸ Ὀοΐἢ νἱθνβ, δπὰ αὔζοσ τη ῬΉΠΠΡῬοΙ, 
ὙΠῸ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β ὨΪΤη5861 ἴο {86 [0] οπὶπρς οἴδοςξ : 
““ ἘΖΟΚΙ6] 1π6 ῥσορῃοῖ, θη ἱπ ἈΪτη8617, ὈὉτοοάίη 
ΟΥ̓́ΣΣ τηδύζοτϑ ἰἢ ἐδ ἀϊκίδποσα απ πῃ Ξοϊϊτυάα, μεΐ 
ποῖ, 1Κ Φογοταϊδἢ, ὉΡοὰ όσα ἴπ6 ἱτητηράϊαῖα 
ΤΟΔΙ ΠΟΥ͂ ὈΓΕΒΘΘΩ͂, νἱονγοαὰ [Π6 ΟΟΟΌΓΓΘΏΘ68 ΒΙΤΩΘΪΥ 88 
ῬαΠΙΒηπηοηΐ οἵ ἀοἴροίίοη δπα ἀορθηθσδοῦ, πὶ ντδ5 
ΟΠ ΒΟΙΟὰ5 4190 οὗἉ ἰποῖγ ἱππτυαγὰ ἐἰππΙΠομίτοαι ΜΉΙΘΒ 
ΟΔΙΊ6 ἴο Ὠΐτῃ ἴῃ {6 ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΟ οἵ ἃ γίβίοῃ. Ηδποθ 
ἢδ τερσοβθηϊεα ἴθ ἀοδίτυοίοι οὗ [ἢ Τθρ]ς 88 8 
ΒΌΒΡΕΟὨϑῖ01) οὗἨ ἐς το]αϊϊοη οὗ γενοαιίου Ὀεΐποα 
ἀοά ἀπά ϑτλεὶ ; δῃὰ 80 τυ δἢ [6 ΤἸΔΟΓΟ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 
ΜᾺΒ ἰδ [0 τοργοϑοηῦ πὸ χοϑοσγαϊίοῃ οἵ (μδΐ δατὴθ 
το ]δίο) 88 πε σοΐυστι οὗ αοἀ ἱπῖο {Π6 τεϑίογοα 
βΒδῃσίυθΥ. ΝΟΥ͂, ἔἴσοτπη ἴῃ6 Ῥϑοῦλαν Ἑδδσδοῖοσ οὗ 
ἘΖοκκίο], [18 ὩΘΟΘΗΒΑΓΙν δὰ ἴο Δ59ΌΓΠΩ6 ἃ ἔοστη δὲ 
οΠ68 ἰά64] δηὰ Γ68], ----ἰἀ64] 1 118 ΘΛ ΕΙΤΘῸΥ 88 ΒΟΙη6- 
[Ὠϊηρ διΐυγα, ΤΘΑ] 48 πα Ἰν 1 108] δηἀ βρϑςοΐα], τηϑῦ- 
ἴου οὗ δοῦ ἴῃ 18 ἀρροδγαῆσα. ΑΒ ἴῃθ “᾿πάποὶϊ- 
ΔὉ]6 τποῦϊγα οὗὁἨ ἴπ8 ῥγορποῖ," π6 10]οπίπρ ἰδ 
ξίνϑη : ““ ἴο ΚΘ6Ρ αἰῖνα ἴῃ [6 6χὶ]θ8 ἴῃ [6 τηϊάξὲ 
οὗ ΒΑ υ]οπίδη ᾿οΟἸΔίτΥ 86 Ἰάθα οὗἨ 6 πὸ ἴθτῃ}]6, 
δηὰ [6 ὈΓΙΘΒΕΥ ἰηδοϊαϊα οοπβοοταῦοα ἴο 1ἰ, 858 6 
σοηΐτο οἵ {Π6 τοϊ σίου οὗ ἴδ ομϑ ἀοὰ ; ἀῃὰ δὲ {86 
τούτη ἰηΐο Ῥα]θβίϊηβ [0 σομῆττῃ ἰδ 1ϊ6 οὗὁὨ 1ὴ6 
ῬΘΟΡΙΟ ἱπ ἐπεὶ οδ]] ἕν, ὈΥ̓͂ [Π6 τοτῆοναὶ] οὗ 4]] 6]6- 
τη ἢ 8 οἵ Β 116, οὐ τὲ ΔΡΡσοχἑτηδιΐοη ἴο ἴπα λ΄ οδδῖς 
βίδίθ οἵ [ϊηρβ." ΗΘΩρΒΙΘΠΌΟΥ Β νἱονν ἰ5 τβ- 
ἸΩΡΊΥ ποᾶῦ ἴἢ6 δῦοψθ οὔθ; ἢ6 5808: “ἢ τ86 
ὀχοορίίου οἵ {πὸ Μοβϑίδηΐο ϑθοϊου ἴῃ ΟἈ. χ]ν]ὶ, 
1-12, ἴΠ6 [Ὁ] Β]τηοηΐ οὗἁ 411 (1) {Π τεϑὶ οὗ 86 Ῥτὸ- 
ῬΠΘΟΥ͂ Ὀαϊοησϑ ἴο 86 ἔἰπιο8 ἰταπιοά ἴον δὐζοσ ἔδ6 
τοϊυσῃ ἔγοτα 86 ΟἸ δ᾽ θη 6χ1]6. 8500 τηῦσδὺ ΘΥΘΙΥ͂ 
006 οἵ ἰΐα ἢγβί Ἀθατοτα δῃὰ στοθὶοσ δαγα ππάσε- 
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εἰοοὰ 11. ΦογοΙαΐδὴ, Ἡ]ιοπὶ ΕἰΖοϊκὶ 6] [ο]]ονν8 τὰτουρῃ- 
οαΐ, δια ΤΡ ιθις 1.6 τοβίοσαϊίοῃ οὐ [86 οἵ 
δὰ ἴδ ρίὶθ 70 γοαγβ αἰθοσ [6 Ὀδρίπηΐηῃρ οὗ [Π8 
(μαι άθδῃ βεσνίτααο, [4]][ἰϊπὴρ ἴῃ πε ἰοατγ[ἢ Ὑϑᾶγ οὗ 
δεμοίακίι. Τἰσίγ -ἴνο γόδτβ δα ΔἸσοδ 1 ποῖ 
ΕΟΤΕΥ ΥΘΑΙΒ δου 1116 ἀοναβίδίίοη οὗ Ερσγρί (οἰ. 
χχίχ. 18), [86 πδίύϊοτι νἹϑὶϊθαὰ ὈΥ ἴδ 6 ἃ ἀρθῇ 
8[.4}} σεΐῖ Ὀδοῖ ἴο Ἐμοῦ ΤΖΌΓΤΩΘΣ βῖαίθ. Αοοοσάϊηρ 
ἰο αἢ.. χὶ. 16, [π6 τοϑίογα 00 18 ἴο ἔο]]ον ἱπ ἃ Ὁτιοῦ 
Βρᾶοθ δίϊοσ 186 ἀοβίσιοίίοη οὐὗὨἨ ἁ ἔδ6 ἴθ ρ]6. 8 
ἰἰανα Ὀοίοτο 18 8. ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴοτ Ὑ Π]ΟῺ ἰδ 18. 6886}- 
[κα] (1) ἴο σῖνο ὑτυΐῃ δηᾶ ῬΡοθίτυ (! 1), Ὑ Βσο ἢ σοη- 
ἰαΐπ8 8 Κϑτηοὶ οὗὨ τϑὰ] ᾿δουμηΐθ, γοὺ ἀόε8 ποὺ ῥγε- 
ϑοπὶ ἐῃοτη πακοιὶ, Ὀαὺ οἸοι ῃοὰ υυττλ Β68} δηὰ Ὀϊοοᾶ, 
ἰδαϊ (ΠΟῪ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ἃ σου πῃ  ΓΡΟ 56 ἴο 06 58 ΤΕΔἢ Υ, 
βεοδαδθ ὑπον Η]] {πι6 ἔδμου, [μδὐ ἔγυ [Ὁ] ΟΣ ΚΒΠΟΡ 
οἵ ἀεθραίσ, τὶ τ Ὀτὶροϊ (1) πλαροβ, δὰ ἐπ 8 τῇδ ῖκθ 
ἴτ δὴ ΘΑΒΙΟΡ ἑαδὶς ἴο ᾿ἶνα ἰπ ἰῃ6 ψογὰ δ ἃ {{τὴ6 
πῇοη 4]1 τῇ 18 ν]810]6 οὐἱθϑ αἱουά, ὙΥΒ6ΤΘ 18 ΠΟῪ 
τἰγ Οοα ᾽ Τὸ πο: ΤΟΥ Ὀοΐνοοη [ἢ 6 ΡΓΟΡἨ ΘΕΟΥ͂ 
οἱ ἔζε κί ὶ δῃὰ ἴηι 6 βίδϊε οὗ ἐδ  ἢ ΑἰΤΟΓ ἴδ Οχί]ο, 
ΥΔἾΒ 68 δ ὁμοα ὉΥ͂ ἀἰβύϊ ρου ϑηϊηρ Ὀοίτνθαη τἢ6 
Ἰπου ἢ 19 δη ἃ ὑποῖτ ΟἹ ηρ, δμὰ ᾿ἦ να ἐδη τ ἩΕΥ 
ἤρατο ἴο Οὐτβοῖνεβ [86 οι Πα 5 ἴοΣ ΨὨΟἢ με ἤδαὶ. 
ἵηρ Ρἰαϑίοσ 8 ἤεσὸ ργοβοηΐθα, δηὰ δὲ [0 881Ὼ60 
(πὸ 186 τηρῃΐ8] νου] οὗ ἴΠ6 γτίεβί (ΕΖΕ6ΚΙ61), θὰ 
[86 τηδίοσι8}]8 σίσεμ ἴῃ [86 οἰγουπιϑίθηοοβ ΒῈΓ- 
τουπάϊηρ ἶτη, ἴοὼγ οἱοί ἷπρ 86 ἈἰρΟΣ νου 168 
πὩοἢ μ6 Ὠαὰ ἴο ἀπηοῦποα ἴο {Π6 ῬθΟΡΪ6." 11. 
Τίνα τίου β τ Ὡ]σἢ ἀΌονΘ 4]} ἸοοΚ ἴο δῃὰ Κεϑαρ Ποϊὰ 
οἵ {16 οὈ]οοἰ ν οἵ ἴμπθ αἀϊνίμα ᾿ἰῃϑρίγαϊίοῃ οὗ 
Ἐζοκ οὶ. ΟΝ Υ̓ΘΙΥ͂ Γοργὰ ᾿ΒΙΟὮ τηυβί, πῃ ΟὯΘ 
ΠῸΥ οὐ ΟἾμοσ, Ὀ6 γαϊά ἴο [86 οἰγου δίῃ 68 ἈΠάοΓ 
οἷ [6 ῬΘΟΡΪΘ ἴον βουὴ, δῃὰ 106 ΒΑὈΥ]οηΐδη 
ΕΧ]6 ἴῃ τ ΐοι, ΕΖΘΙΚ161] Ῥγοροϑιοα, οὈ]δούνἽΖθ8 ἴῃ 
ΒΟΙΠ6 ΤηΘΆ3ΈΓ 8 88 Ὁ] ΟΕ ὙἹῪ, 80 (ῃΠδΐ ποῖ 4}} {Πι6 
γίεν5 Εἰ ΓΠοτίο οἱϊοα οἵἱἠἨ ον σπαρῦοσβ δὰ {88 ὁπ68 
{δδὲ Τ[Ο]]ονν ἅτὸ ἰοὸ Ὀ6 ἀεβιρηαίοα 88 ῬΌΓΕΙΥ 80 760- 
ἔνε ; 1Π6 ῬτΟΡΟΙΥ οὔ͵οοῦνο, ποσνονοσ, ν51}1 6, 
(δαὶ “186 Ὠαῃὰ οἵ 6 βουδὴ νγὰ8 ἀροὴ ἰπα,᾿ ἐπαΐ 
διὸ 8 Ὀγοῦρμῦ “1η νἱβίοῃβ οἵ αοά " ἴο {πΠ8 Ἰαπὰ 
οἵ 5τδε]. ΘΓ. ἴῃ ἀἰβιᾳποιίοη 18 ἄσανσηι ΌΥ͂ 8 
ο δὰ Ὀοίψοοῃ [6 Ρτορμοῦ οὗἩ ϑγαοὶ δηὰ [86 
[Δηο1 [Ὁ] δα νυν 8 μγίεδ ; δηὰ ποῖ ΟὨ]Υ͂ {}}18, θα: [ἢ 6 
πανὶ Δ 16 δα ἱστθοοιοὶ ]]6 ἃ] θυ αϊν α ὈΓοβοηῦβ 
1961 : ΟἰΌΠ6Ὶ ΕΖοῖκῖθὶ 8 ἃ τηδὴ οἵ ἀοἀ, ΟΥ ἃ 
ἀφοείνοτ, ἴοσ ψοση {μ6 ἴαοὶ [παὺ πα μαα ἀδοεϊνοα 
Ὠϊπη56]Γ 4180 ψ0|Ὲ} αϑϑυταθα ἀϊνίπο ΟὈ)ΘΟ ΟΥ̓ ΘΓ 
ὯΟῸ οχοιϑο, θυὶ ψου]ὰ ΟὨ]ΥῪ Ὀ6 Ϊ8 86] [-οοῃἀθτηῃδ- 
ἤοη. Τὴ δα86 οὗ ΕΖεϊκίοὶ, Ὁ [86 βακα οἵ {τυτῃ, 
ἷφ ἴοο βοϊοηῃ ἔον μη κίηρ οὗἨ ““γοείίο οΙουΐηρ ᾽ 
ἴῃ [Π6 σα80 ὈΘΙΌΓΘ 18. 6 Βι0]οοἰγε ἕο ἴῃ6 
ἴογιη Ὀοίοτα 8, 8 ἴο Κϑὸρ ἴῃ πιϊηὰ ΨΠΘΠ ΠΟ Β146Γ- 
ἰηρ ἴδ ταῦ ὑμαΐϊ ἔοττη 18. 10 μ88 ρ]θδϑεὰ (οά ἴο 
δρϑαῖ ἴο ἃ5 ἐβγοῦσὴ θη. 1 νγὸ ἴαῖζο {11} δοοοππί 
οἵ [86 παῖ 4] ρΘΟ ΔΓ οὗἨ 8Γ86] ἴῃ ΚΘ ΏΒΓΑΙ ἀυγ- 
ἴῃς ἴα σ᾿ ο]6 οἱὰ σογεπαηΐ, δηὰ οὗ [186 θοῦ ΑΓ 
ῬοΓΞο Δ] 1 ἴῃ [6 6886 οὗἨ ΟἿΓ ν᾽ δῖοι ἤθτγο, ὑμαΐ ἰδ, 
(Δὲ ΕΖοϊς 16] ἰ5 16 Ρτἰεδί- τορδοῖ, [δαῖ Ἰ6 αρονὸ 
411 οἰ ΒΕ: τ Ρτορβοῖβ 18, 88 ὕὐ᾽πηη τοι βᾶυ8, ἃ ““ ὈΟΤΠ 
ΕΥτα ὈΟ 150 "ἢ (“ἴα 186 ἴθι ρ]9 ὙΠΟ. ἢθ ογθοῖβ ἢ6 
ὨΑΐκοΒ ΚΠΟΝΏ 18 ῥτοδίηοβθ 88 ἃ ΞΒΥΤΩΟ] δῖ, 88 
176} ὉΥ τ βαῦ ἢδ 8805 89 ὈΥ Ψμδὺ ἢ6 ῬΆ5568 ΟΥ̓́ΕΓ 
ἰῃ 51] 6ησο ἢ), ---ἰ ἢ τὸ οοπορᾶθ ἴο {πη τοὶζ [Π6 “΄ δ8ὰ:- 
βίην 5:.1}} 1π Ῥορυ]ασιζίηρ ἰποίσαοἰΐοπ " ΒΙΘἢ 
οὔϑεσν 8 ἴῃ ΖΕ ΚΙ], τὴθ 8881} ἢᾶνο ἴο δοοορῦ 88 

[π6 αἱεϊπιαῖθ στοιπαὰ ὙΒῪ 18Γ86] θγὰβ 088 Τα Ἰδοῦ 
οἵ ἴ6 νοὶ ̓ 8 βαϊναϊίζοη, ἀαπὰ ΕΖοκΚ16] νγὰ8 σῃοβθῃ 

ἴο ὈΡΗοΪά 186 ἴδιῃρ]6 οὗ ἴ.ε6 διΐαγο, ἀϊνίπο βάση 
δὰ ἰΐ ῬΌΤΡΟΒΘ ἴυτ ἴδ ποτ], ὑμαΐ 18, {πὸ οὈ766- 
ἔγο κατ΄ ἰξοχην δῦονο θυ ηρ δυρ]θοῦδνο. [ὴ 
δοοοσάδηοθ τὰ} {818 ῥγϊηςοΐρῖο, τὸ ἢᾶγο ἴο παρὸ 

οὗ “) [Ὡς υἱὸν ἘΠΊ ΓΑΥΊΣΡΟ ἴῃ [18 8686 οὗ 8 
τλοαο] ἴον [6 ΣοὈυ]ἀϊηρ οὗ [6 ἴδια ρ]β δἰΐζου [9 
τοϊΆΓη, ἔγοια (ἢ6 6χῖ]θ, (06 ΒΌρΡΡοτγίοΓβ οὗ ν" ΙΟἢ 
ΑΒΒΌΠΙΘ 8 ου ] ἀὴρ - οἰὰμ “ὁ ἰδϑαθὰ ἀηΐοῦ αἰν]η9 
δον ὑγ," αίναι ὉΥ ΔΦεΒοναὰ ὑπγουρὴ (ἢ 8 ῥγο- 
μοῦ, ΑἸ ουρὮ ὑπ0χ8 18 ἃ τθβουα υἷδησθ δοῦν η 
χ. χχν. 9, 40 ἀπὰ Εζοκ. χὶ]. 4, γοῦ ἱΐ 15. ποῦ βαϊἃ 

ἴο Εζοκίοὶ τοραγάϊηρ 5γαθὶ : ““ Δοσογάπ, ἴο 4}} 
1)δὲβ 1 5ΠΟΝ ἴδμδο, ἴθ ραϊΐζοσῃ οὗ [Π6 ἀνθ], 
οἴα., ἜΥ̓́ΘΏ 80 81)4}} γ8 τᾶκθ ἰΐ;" [86 Ῥγορμδῖ 18 
ΟὨΪΥ͂ ἴο ““ΟΟΏΥΘΥ, "ἢ ΔΩΠΟΌΠΟΘ (23) 411 [Παὺ 6 8068 

ἴο {86 δουβοὸ οὗ [5τ8ο]. Ἐχοτὰ (μΐβ οἱΓουτηβίαποο, 
δηα ποῦ ὑδοδῦβθ {Π6 τϑδ!ὐν [6}} βηοτί οἵ [6 ᾿Ἰάθα 
(Ηιτζιο, ἨΕΆΡΕΆ), οἵ, 88 ῬΈΠΙΡΡθοι δαάιιοθβ 
ογο, ““{Π|6 5 τ τ ἰαΐα οὗ 80 ΙΏΔΠΥ Μοβαϊο ῥτα- 
οορίβ," [16 ἴδοῖ 18 Ἔχρ]αϊποὰ {παῖ [6 ροδβί-6χὶὶθ 
Τϑι 0 Ϊ6 χὰ Ὀ1}} ψ] Ποὺ ΔΩΥ͂ Τεψαγὰ ὕο οὖσ ν]βίοη. 
ΟἾΙΥ {μ6 ἔιπάδιηθηϊδὶ τοΐοσθηςα ἴο ὅϑ 0] Ομ π᾽ 8 
ἸΏ 016, Ὑ ΐοἢ ἰῺ σΘΏΘΙΑΙ] ΟὈὐαΐΠ8 ἰπ ἘΖΟΚΙ6] 4150, 
πιοοῖβ 159 ἴῃ ΕΖτα ᾿ἰϊ. 12. ΤὨΪβ ἰδοῖ, [6 ΤΏΟΓΘ 
ΤΟΙ ΓΚΑῸ]6 σοπβίοτΐης ἴπ6 ΠΟΑΓΏ688 οἵ ὑ11|6, 
ΒΠον8 ἰδαΐ οἢ. Χ]. 4, ϑοοὴ δου ἰᾧ ψὰ9 Ὑγὶτῦθῃ, 
αηὰ πθθη ΠΥ ΚΠΟΜΙ, Μγὰ8 Ὡοΐ βἃ 88 ἃ 
ἀϊνίπο Ὀυϊ]άἀϊηρ-βροοϊβοαίίΊοη. ἦε ἀο ποῖ ποεά, 
Ὁπογοίοσθ, ἴο Ἵσρῦεββ, 88 Ηθηρϑί,, “86 οὈνίουβ 
ἱπη ΡΟΒ51 111 οὗἨ ογεοϊίπρ ἃ ὈυΠάϊηρ δοοοτγαϊπρ ἴο 
16 ϑρο οὶ οατῖο ἢ Ὠ6ΓῈ ρφίνθη, ἡ ΤῊ Οἰτουσμμβίαποθ 
{πὲ τ6 ὈυΣἀϊὴρ τηρίοτία}8 ἀστὸ ποῖ ρσίνθη ἢδ8 αὖ 
Ἰεαϑδῦ ἠοῖ Ἰλϑν τὰ διὰ 6. τθ}]6 οὗ Ἐζοκὶ6ὶ ἴτοτῃ 
δοίη, ὙΪΓ ἸΔΟΤῈ ΟΥ̓ 1655 διςοθ88, οοπϑίιςοἰβα ἀπὰ 
[αϑϊοηθὰ αἴξοσ ἢἷ8 βίαϊοιῃθηΐβ. ΒΌΠΒ6Ι) δα 8 ἰμδῦ 
“1η6 ἴδΙΡ]6 ΠΟΤῈ [ΌΤΤῚ8 ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΒΙΥ το 1Ζοα, 
σοηρτιουβ Π0]6, οὗ ΨΕΙΟῚ 8π ἐχδοῦ οὐ] 16 τὴ 
Ὅ6 τηϑάᾶ6, 848 8 ῬτοΟρΒεοΐ 4180 ἢ88 ουὐδά θυ) ἀοῃθ.᾿ἢ 
σπι τοὶζ, ἴοο, μοΐὰς {8158 Ἰατύον νον. Απὰ δ᾽ πουρἢ 
Μ6 ἴδνα ἴο ἀο ποῦ ὙΠ δὴ δτοίίθοῦ θα ὙΠ ἃ 
τορμοῖ, γεὺ ποι μίηρ βίαπαάβ ἴῃ ἴῃ6 ΨΥ οἵ ΟἿΣ 

[ονεγῖδ τη ἴπ6 8] ον Υ οὗ ΕΖΘΚ16] γα 8 τς 
ΘΙΆΣΘΏΓΥ αὐδ] ῆεα ἴογ [18 ν᾽βίομ, ἔγοπι [86 ἴδοῦ 
{πῇ ὯΘ Ῥοβδβοϑϑοὰ δι ἰθοξι γα] σα ρον "ἢ ([η τοί, 
8 7). (2) Τὴ6 βυιῃθο] 68] νίονγ. [1Ὁ σοττϑροηβ 
γράδων ἴο ἴδ σδαγαοῖεῦ οἵ Ηοὶν  τῖῦ. ((ΟἸΩΡ. 

ζο, Βεν. Ἰηϊτοά. Ὁ. 11.) [τὰ Ῥαγυουϊαγ 1ἢ 
ΡΑΥ͂5 ἀπ τοραγὰ ἴο 16 ἰαῖν οὗ Μοβεβ, ὕο ἴπ6 ραγὺ 
Οὗ 10 τοϊαϊίτηρ ὕο ᾿νοσβῃΐρ, [Π6 Βα 7 6οῦ θγθ. Ἐβρθ- 
οἶδ}γ θα ἴμ6 ψγ{0]6 τΟΥΒρ οὗ ἴβυδϑὶ ἰ8 60}- 
οομἰτγαϊοα ἴῃ [6 ἤει }]6, ἃ ΒΥΠΊΌΟ]1 64] ὙἹΕῊ Τὸ- 
αθΩ το ἃ Υἱβίοῃ ὑμαγθοῦ 11}} θὲ αυΐϊδα ἴῃ 0]866. 
ἨΘΓΘΌΥ ΟὨΪΥ 18 ἀπθ τἱρῃῦ 18 ρίνεῃ ἴο [818 οὔ- 

οοῦῶνα, ἴο 6 αἰνῖπθ ἡ ἴῃ [πὸ Β8α}6 ΒΟ Ὰ 
1 1188 ἀρονβ 81}1 δϑϑυτηθᾶ ἴῃ 1βγ86] 118} ἘΟΠΠΙΡ 
ΤῊΘ ϑυτω Ὀ0}1681 ΟΠαγδοῦθυ, ἸΔΟΤΘΟΥ͂ΘΙ, 18 Βρ661}}} 
ΔΡΡΓοργίδίθ ἴογῦ ἴπθὸ ῥτορμεοίϊς τὶ ηρθ. ΑΒ 
ἢ48 αἰτοδάν Ὀδθὴ οἴὔϑηῃ βαϊὰ δηᾶ ροὶϊπίβα οαΐ, 
186. Βυπι ο 684] Ριθἀοχηϊηδῦθϑ ἴῃ ΖΘ 6] ; 84 88 
ἴο δμο86 οοποϊυάϊησ ομαρίοτβ, Ηδνεσγηϊοκ δὰ- 
ἄποοβ, 88 ἱηἰσδίϊηρ ὑπ Σ σθΏΘΓΑΙ] οδασδοῖοσ, [86 
ἀοβοσίρύζοι οὗ {86 οἰγουϊζ οὗ ἴ6 πθνν ἴθι] ((Ἀ. 
ΧΙ. 1ὅ 84.}, [6 γοργοβοηἑδίϊοι οἵ [86 δηΐγαμςθ, 
αἴθ. οὗὁἨ μὲ αἰνίης σΊΟΣΥ (οἷ. χἸ δ, 1 84ᾳ.}, 168 
τῖνου (ἢ. ΧἸ]νΙ. 1 8ᾳ. οἷς.), δηὰ οὔβοσνεβ {Πδὺ 
“10 ἰθ δῦ ϑιο ἢ Ῥαβϑαρθβ ὑπαῖ ἴοστῃ ἴμ6 δοποὶα- 
βίοι ἴο [8:6 ργευοῦβ ἀθϑοσὶ ρὕϊοη, δηαἃ ἤθηο06 οαϑδὶ ἃ 
Ἰιχαῦ οα 1. ΟὐτρΡ. οἡ οἷ. χὶ. 10 βᾳᾷ. Βαυΐ 
ον συ Βηρ ἀτο ἰτοοϊοηΐο 18 Ποῦ ἃ ΒΥΤΊΟΙ, ἀἰΐμου ἢ 
ὀνοτυ τ ΐηρ οὗ ἰῃαὺ παΐυγο Μ111 ἱπάθοα ΠΠΕΝΥ͂ 
τεϊαῖθ ἴο [86 ὈυΠ]άϊηρ ἴο Ὅ6 δγθοϊεα, δπὰ ὑὶὶ 
ὙΠΟΓΘΌΥ αὖ [116 Βδᾶ1ὴ0 {1ΠῚ6 ἰὴ Βοῖῃθ ὙΔΥ 86 6 [ἢ 
ἰάοα οὗ 86 1016. ΤῊΪ8. ΠΆΘΟΣ ΘΟΠῚ68 Οιῦ 
οἰοαυῖν ἀσϑὴ ἴῃ ἰηάϊνίἀπ4)] ϑἰαϊθιθη δ οὗ ΠΌΠΙΌΘΣ, 
γαῖ 41} βθι ΤΠ ΑΒΌΓΟΠΙΘΙ 8 ἀΣΘ ποῦ ΒΟΤΟΙΟΤΘ ἴο Ὀ6 



408 ΕΖΡΕΚΙΕΙ, 

ἐἑπίοχργοίοα βγτη 0} 104}17. ΝΙΑΥ, 86 ἴδ Ἔχροβί ἰΐοῃ 
αὐβδι ἘΠΟΓΘ 81Θ δ ΠΌΓΙΩΌΟΣΕ, Σοβἰβιπρ 
ΟΥΟΙΥ͂ αἰϊοτηρῦ ἴο ἔγδοθ ἴοι ὈΔος ἴο 186 ἰάθδ. 
10 ἰϑ δυβεϊοδηῦ ἴῃ τοϑροοὺ ἴο [08 ΠυΠΌοΣΒ, ὑμαῖ 
(οοπιρ. Ὀπαγοΐΐ, Ρ. 269 84.) 4, 68 “" δἰ σιιδίῃγο ποῖ 
ΟὨΪΥ οἵ τορυ αν Ὀπὲ 8180 οὗ π6 τενεἸδίΐοη οὗ 
θοὲ ἱῃ 8ραςα," 6.0. ἴῃ [80 φυδάσδηρ]ο οἵ ἰ}9 
[θΏΡ]6 ; 8, ““186 εἰχπδίασο οὗ ἴμ6 ἀἰνίης,᾽ 6.9. ἴἢ 
86 8οῖ8 οἵ ἴπγθ9 ραΐββ ; 10, “" ροχίεούζομι οοτρ] εἴθ 
ἴπ ἰΐβ6 1," ὀσουτΤΩρ οἴνδη ; ΠΚουσίθο {86 ““ βαοσοὰ 
ΠΌΣΟΙ " 7; δηὰ [9 Πυτ ΟΣ 12 1ἢ [Π6 [Δ 0]68 ἴ0Τ 
τορδτίηρ ὑ86 ΟἸδτίηρβ (0. Χ].), Τοργεϑεπῦ βυτη- 

[οίμας. (Οπ δ βυταῦο ]85πὶ οὗ ὩθπιῦΌΈ ΓΒ, ΠΟΣΩΡ. 
[βαῦσο οὐ Βον. 1πἰτοά. ". 14.) ὕπιρτοὶν ΓΙ ΒΕΥ 
τηδίηἰαΐη5: ““1ὐ 18. 8 ΒΥ: Ὅ01108] ἔθ }]6, ποῖνἢ- 
βιδῃϊηρ [86 τὰ δηὰ σὺ ἀδβοσὶ ρύϊοη, ἴῃ τ] ]ο ἢ 
ΟὨΪΥ͂ ὀχαοῦ βροοϊ βοαίζομβ οὗἨ [86 ΠΌΙΩΌΟΥ οὗἨὨ ΟΣ 8 
δηὰ 1.8 ΔΡΡΑΓΘΏΌΙΥ τηοϑὲ ἱπδίρτιϊ βοβηΐ οΔ] Ὁ] αἴ: 0}}8 
δηὰ πηθδβυσὶ ηρ8 ΟΟΟΌΓΣ ; 88 ἮΘ Βαγ8, ““ααἰΐθ ἴῃ 
Κοορίηρ πὶ τὴ ῬΟΥΟΤΟ οὗ {6 ἱσωπηθαϊ δον 
ΒΌΘΟΘΟαΙ ΠΡ αρὸ δπὰ ἴδ αἱρην οὗὐ {Π0 τηοβῖ 
εἰστιϊβοδοῦ ἰηνατάπθδβ." (8) ΤΏ ΜεβδίδηϊοἪ 
γίον ((ῸΣ ψὩὶσἢ σορ. ἔϑηρθ οὐ Κίηρε, Ρ. 60 
84.) ἰδ ΟὨΪΥ͂ ἴπ ἰαϊκίηρ [11 δἀναπίαρο οἵ δηὰ 
ΔΡΟΪγΐης [ἢ 6 ΒΥΤΆὈ0]16 ὙἱΟῪ ἰπ ζΘΏΘΓαΙ. ΒΎτΩΡΟΙ 
κἰὸ Ἐγρθ, ϑῃ] τὰ δηὰ μαΐΐογη, τοῦδὺ τηυΐ}}}γ 
ἰηϊοσροπμοῖταϊδ ὁη6 δῃοῖθοῦ ἴῃ ἃ αν ἰκο ὑπαὶ οὗ 
Ιϑταοὶ. ὙΥ̓́δῖ βοραζγαῦθβδ [8:86] ἤγτοιῃη {πὸ μϑαίμθη 
ἷθ 118 ἰὰν; Ὑμαῦ α.4}1868 8186] ἴὉΓ ἴπ0 Ὑ8016 
ΜΟΥ] 18. 115 Ῥτοτηΐβο Βαϊ ὨΟΥ͂, Ὀθόδυδο οὗ δίῃ, 
[ἢ Ἰατν Ὧ48 ὁοοτηα ἴῃ Ὀθῦνθο; [ἢ 6 ῬΓΌΠἾ86 δηα {}16 
[] ΒΒ] πλοπὶ ; ἐπαῦ δίῃ Ὀδοοιηΐηρ ἴμ.6 ταογὸ ρον οσία] 
88 ἰΥδηΒρΤΟβϑ᾽ Ὁ. ΤΩΔΥ͂ ΤΠΑἾκ6 τηδη ἴἶοϑὲ ἴογ [41 0} [ἢ 6 
ἔτα 6 Δ ΟΝ ΔΙΟΏΘ6 18 5[1}} πηογα ΡΟ ἘΣία], δηὰ ἐδαΐ 
ΘΟὨΒΘΩΠΘΏΓΙΥ ἴΠ6 ΠΘΟΕΒΒΙ ΤΥ οὗ [ἢ8 Ῥ͵ΟΙΆΪ80 ΒΒου]ὰ 
Ὀ6 [0:8 ΙΏΟΙΘ Δρραγρῃηῦ ; ὑπαὶ 18, ἴπ6 ῬοΔαρΌΡΥ οὗ 
18 ἰατν (απ οϑρθοΐδ!ν οὗὁἨ 118 οἰ ο8] ρΡαγ) ἴο 
ΟἈγδι. Τῆυ8 ἴῃ Δ οὗ βγϑϑὶ ἰ8 [Π6 Γῃϑοοσδῖῖο 
αχργθδδίοη οὗ ἴβταϑὶ, [6 βδεσνδηΐ οἵ αοά, 88 ἢθ 
οὐρὰ ἴο "δ, δηὰ ἤθποθ Ῥγεῆραγεβ [6 βοσνδηΐ οὗ 
Φοδονδὴ Ὧο 18 [89 {Ἐ18]}Ππρ οἵ ἴ86 Ἰανν, 88. Ηδ ἷἰβ 
19 ΡοΓβοπ8] 0] Π]]Π[ππης οὗἨ [Ββγαθὶ, ᾿πδβτηυοἢ 88 ἴῃ 
Ηΐϊὰ νὴῸὺ ν88 ἀο]ἑνοτοὰ [ῸΓ ΟἿΣ ἴγϑῃδ ἸΟΏ8, 
διὰ ταϊβοά δραΐῃ [ὉΓ ΟἿΓ δικαίωσι,, ἴϑγδβὶ δον {110 
ϑρίτῦ 18 τορτοβοηϊδά ; 8ὸ [δὲ θτθ ου οὗὨ [86 ἸΔῪ 
εἰκάνε ἴο ΜΟΙΒΗΐΪΡ τίϑθ ὍΡ, 88 ὁῃ ἴῃ ομδ Ὠδῃηὰ 
8δουϊβοο δηὰ ἐῃθ ῥγιοδίμοοα, 8ὸ οῃ {6 οὔδμον ἰδ 
οοποοηίταϊϊοη οὗ (ῃ9 Ὑ0]6 οὗ ὙΟΤΒὮΡ ἱπ [δα 
ΤοῖΆ}]6, [18 μάγϑ]9 οὗ {πὸ ἰυἴυγε, Μ]ΓῺ ΓΕΙΈΓΘΠΟΘ 
ἰο ὙΠ Οἢ ΟἸ γῖβι, Φόοδῃ ἰδ., ρχίνοβ {16 σηριον : 10)6- 
ϑίτου (λυσατε) [18 ὑθ}]6, δηὰ ἴῃ ἰπγοθ ἄάγβ 1 
11 ταῖϑ 10 ρ (ἰγερω), τὐάῳ σθαι οὗ {86 Τεταρ]6 
οὗ Ηἰβ Ὀοάγν ; δ8 δ͵]8δὸ ἴΠ6 ἀ18601}}68 τοι ογοὰ 
ψ οὴ Ηο Μιὰ τίϑο ἔσο ἰ86 ἀρδὰ, διὰ δ 1ῃ6 
δοουδαίίοη ἀραϊπδὶ Ηΐτ τὰ (Μαϊ[. χχνὶ. 61). 
ἈΑδοογαϊη μὴ} ἐμ ἰαῦν, ἀμ ΘΒΡΘΟΙΆ}}Ὺ [ἢ 6 ἰδ ρ]6 
δηὰ 18 ΒΟΙΓΥΪΟΟ, 18 σχίαν ἔχων τῶν μιλλοντων ἴῃ6 
[αϊυγθ σωμα 18 σίνοη ἰὴ {Π6 σωρια σον Χριστου (σωμα 
δε κατηρτίσω μον, ΗοΌ, χ,). “ΤΪ8 τοίογομοα ἴο 
λ6 ἔα ζοχα, ἡ δᾶγ8 Ζίοϊο (πῃ ἢιἷ8 ἰΒουρὮ Ὁ] 1100]6 
ΜΟΥ ΟἹ ἰῃ6 ““ ἰδίυτίοα] ἀδνθὶορηιοπῦ οἵ ἀϊν!ηθ 
τονοϊδίίοι ᾿), ““18. 8:8 πηοϑῖ ἀὙμδιηΐο 8] διμοηρ 4]] 
189 τοίθσοποαϑ οἵ {Π6 ἴδτν ; 118 βίρτ ἤοδηοα [ῸΓ 118 
ΟὟ ὕὐπ|6 ἰ8 8ὸ γαῖ δηὰ υπὶτηροτγίδηϊ, ἰμαΐ 1 
δοοῖὴδ ἴο οχὶδί βο] 6)} 7 ἴοῦ 186 βακο οὗ [86 ΠιΏτΓο, 
ΑἸ ΓΔΟΌΡΉ 118 οὔἶος 18 186 Τρροϑὶϊε οἵ ἴδε οἴοε οἵ 
ὑπὸ Ν ον Τοβίδιηθηΐ, ΜΈΣΟΝ 18 Τογτηθᾶ δηα δοϊἀϊην 
ἷπ [16 ποαγὶβ οὔ σηθῃ (διαπονια τὴς δικαιοσυνης, σοῦ 
φνιυμα σε) ; 511] 1ῦ ἯΔΒ ἃ 86} 810]6 ἴγγρ6, ἃ ΒΙΓΟΏΡΙΥ 
Ἰραγκοὰ ἀπαὰ ἰδ ὩοΟΪ βίατηροὰ βῃδᾶον οἵ {}9 
σοχηΐης δ Ὀδίδηοοδ, δηὰ γαϑῖ, ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΟΙ, ἃ γ6 1} ψ Ὡ]Ο ἢ 
οομορδὶθὰ ἐς" ὙΒαὺ 888 ὍὈθεη βαϊὰ βῇονγε ἐδ 

τγρίςδ] εἰρτιβοαῦζοη οὗὁἨ πο νἱδίοῃ οἵ Ἐζεκίοὶ, ἴῃ 
ψ ἘΠ οἢ [16 για 0] 168] υἱὸν οὗ ἐξ 18 σοπιρ]εἰοά, δηὰ 
[6 ΡϑἀαρβΌΡΙΟ διὰ ρῥγουὶ θη αὶ ΠΘΟΘΒΑΙΥ οἵ ἰδὲ 
ἔοττα Ὀοτέονοα ἤγοτ [16 Ἰ6,8] ᾿οσβἢΡ ἴῃ ὙΠ ἢ ἰξ 
8 ΘΒ το, ΗδΓΘ ἰβ ἸΏΟΣΤα ἔμπδῃ Ὑδὶ (68 Ηρῃς- 
ϑύδ ὈΘΓΩ 08 880} “΄ δ 868 ἴ0 ΟἸΏΡΙΟΥ͂ [86 ἔδπογ." 
ον ὅδ δποίηϊθα ὁῃὴ6 18 σέλφε φὸν νόβῦν. Βαϊ Δ8 
1:ὸ Μοββίαηϊο υἱον οὗ ΟἿΣ ΟὨδρίοσθ 8 ἰδ ᾿υδὲϊ- 
Βοὰ ὈΥ {8Π6 δγτηθο]ὶο Υἱὸν, 6 Ἧ͵Ο ὮδΥα ἴα Κοὴ 
ἰηΐο δοοουπὶ ἴμ6 ἰανν, Ῥδυίου αν ἴμ6 ἴδ οἵ 
ὙΟΙΒΕΪΡ 1 15Γ86], 80 ᾿ἰ κου θο (8.0 ΔΙΣεδὰγ (Ποοῖ, 
Ἀοῆθο. 1) ποῖά οοῃπθοῦοῃ οἵ οἰ. χ]. 84. ν ἢ 186 
Ῥσονίουβ ἢ δρύοσβ, 14}}γ σπῖτι οἢ. χχχν]. 26 
84. (Ρ. 851), γ᾽6 148 [ἢ βαῖὴθ Τ}β}]Ὁ, ἃ8 α]ϑοὸ 186 
Ῥοβίοη αὐεῦ οἰ. χχχυῖϊ, δηὰ χχχῖχ. διὰ ἰδὸ 
το αοι ἴο [μὲ8 ῬΓΟΡΒΡΟΥ͂ 11 ἤᾶνα ἴο Ὀ6 ἰδκϑη 
ἰηΐο σδομβίογα[ίοῃ. δ ΠοΙ]άβ σοοὰ οἵ οἷ, 
χχχνυὶΐ. 26 84. 11} 4180 Ὀ6 ἃ ἰπὶ [ὉΓ ΟἿΣ οἰμδρίεσβ, 
Βαΐ οὐὸρ ἴπ0 Ταϊτηυ ἀἶδίϑ δβανγ ποι ϑα] γο8 ΟΟΙΏ- 
ῬΕ]]οὰ (ργί μοῖραν Ὀδοδυθο οὗ 86 ἰτοδίπηθης οὗ 
[80 ἰατ οὗ Μοβοβ, ἰο ὍΘ βροόοϑῃ οὗ ̓  ὑδρίαν ἴο 
ΔΟΚΏΟΥ] ““[λδΐ [86 ὀχροβϊοῃ οἱ [18 Ῥοπίΐου 
ΜΟΙ] ὍΘ ἢχϑὺ ραίνοῃ ἱπ Μοβδίδηῖϊς ΠΣ. 68,᾽ 88 [}9 
“θο8ὲ " (δοοογαΐϊηρσ ἴο ῬἈΣΡδΟΩ) {ον 78} οχ- 
Ῥοδί[οσβ σϑοορηϊθοα μαῖθ “186 ἴγρὸ οὗ ὁ ἐπὶ 
Το]. 016." ΤῈ βαγὶπρ οὗ δεδιβ ἰῃ ΦοΒη 1. 
Β᾽ Ὀ]Υ ΔΙΙυἀεὰ ἴο ἢ οχοχοῖῖοαὶ ὑγβα  οη οἵ ἴδ6 
ονβ. Ἡδνογηϊοῖκ δοοοιϊημηοάδίοβ 85 201] 08 : 
“1Π}|6ὸ ϑβῃδίίοτοα οἱά ἐπδοογαίίς ζοστηβ σαῖβοῦ 
(Δ ΠΕ ΟΠ68 ὙΕ6ΙῸ ΔΌΟΥΘ 4]1] οορῃδῖθ ἴο [89 
ὈΓΙΘΒΌΪΥ τηϊηα οὗ ἘΖο ΚΙ] ;"" δὸ “πὸ 8668 ποίδιηξ 
Ῥουδἢ οὗ ῃαὶ νὰ ϊο δ ΠΟ. Πονδἢ ᾿88 Τουηάεά ἴος 
ΟἴΘΙΒΙΓΥ ; ἔμοδα ἤόστη8 Ὀδδῖη Ὀείοτα ἢΐπ τευ νι βοιὶ, 
δηϊπιαίοεά ψΓῈ ἔγοϑῃ Ὀγοδίῃ, δπὰ 11 ρ ἰπ ἐδθ 
ΒΡΙΘημἀοαΓ οὗ ἔσθ ΟἸΟΥΥ͂ ; Ἀ6 Γδοορτιΐβοβ ὑποῖν [Ὁ] 
ΤΕ] ΖΑ ΤΟ. ΔΆ ΔΟΠΊΪηρ᾽ ᾽ῃ γβί ἴῃ ΝΜ οβϑίϑηις {Ἰπ|68.᾿ἢ 
ΑΒ ΟΥΤΌΓΕ ΓΘ 5{1}} σοτη πιϊ θα, 6.0. Ὁν ΞΟ τη οάοΥ, 
ἴῃ [6 ΒυτΩ ὈΟ]ἸΖιης οὗ ῬΑΓ ΓΙ Ό]Α ΓΒ, 80 ἴῃ Μοπβίδηὶο 
ΕΥ̓ΡΟΙΟΒῪ οὗ ἃ Οοοοοίιβ ἢ68 ἀδβοσνοά, δἰ μβουρῃ 
ΟὨΪΥ ἴῃ γαγῖ, Π|6 δηδίμθιημδ ομ “τα γϑίϊοαὶ 4}16- 
βου165,᾽ ΜὮΪΟΣ δῦονο 4]} τηοάοτη οὐ οἴη αἰΐοτβ; 
ἴῸΓ ΟΣ ἀοίεοϊ ἴῃ υπαογβίαπαϊηρ ἴῃ τοϑροοΐ οἵ 
ΤΩΔΩΥ͂ Ἡρον Ανὴ ἡνὴς ΔΙ Τα Β ἤανο ἴο Ὀ6 σοποοάοή, 
Τὸ Ομ βδηῃ 1ά68, Πονόνοῦ, ἴῃ. ΟἹὰ Τοβίαπιοηϊ 
ἐγρίοαὶ ϑυτῃ ο] ζίηρ οἵ πο νὰ ἤν Πότ ἴο 
Θχγροιηᾶ, 18 ποῖ ΟὨΪγ ἴπ 1άο4 οὗ ΟΠ τὶβὲ, πὲ 4190 
[ῃ)6 166 οὗ ἴπ6 ΟἸ τἰϑιϊαῃ Οδπτοῖ, 16 Κίησήοπι 
οἵ ἀοἀ πῃ ΟἸχίϑῃ. 1 {1:10 τοβυττοο θυ οὗ [86 
Αποϊηίθα Ομθ οοσηθ8 ἱπίο οομϑι ἀογα οι ἰῃ ἴἢ6 
ἤτβῖ σοβῃθοὺ, 80 ἱπ ἴθ Ἰαἴίοῦ ἀοο8 [ἢ 6 σΟὨ ΒΕ ΠῚ 8- 
ἰΐοῃ οὗ 1ῃ6 ᾿ἰηράοτῃ οὗ , 8[{0Ὶ 1ἰδ δεῖ 846Έ1.- 
ἰίο, ἰμἴο ὑμ6 Κιησάοπι ο ΕἾΟΥΣ ΠΟΙ». ἴον. χχὶ. 
22. ΤΏ ΟἿΘ 8 88 Θβο πδίοϊορίοβδὶ ἴῃ [6 πίάοσ, ἐμαὶ 
ἷ8, ΘΙ τ βίο ορίοδὶ ἴῃ ἰῃ6 ΠΔΙΤΟΟΙ Β6Ώ56, 85 [88 
ΟὗΠΟΥ ἰ8β ὀϑομδίοϊορίοϑὶ ἱπ {6 ΠΑΙΤΟΎΘΙ, ΟἹ ΟὨχὶδ- 
τοϊορίοδὶ ἰὴ [86 ΜΊΔΟΥ 8686. ΒΥ [86 ὑγβηβϊδζϊ 
οὗ οὔτ στον τὰ ἰηΐο ἴῃς Ηἶρῆοῦ ΚΟΥ οὗ “088 
ΑΡΟΟΔΙΎρ86, ἐπ6 σο]δίΐοῃ οὗ οἷ. χ]. δ84ᾳ. ἴο οἷ. 
ΧΧΧΥΛΙ. Χχχῖὶχ. πιῦδὺ ὍΘ 80 Ἰη06ἢ 1.6 Τηοχο ονἷ- 
ἀορηΐῖ. Οορ. Ὀοοῖ. Βεῆρο. οἢ χχχυ δ. δπὰ χχχῖχ. 
γο τοίοσ, ΠπΆ]]Υ, ἴο τ δῦ 88 Ὀδοη ϑαϊὰ ἴῃ ἐδο 
Ιπιτοἀυοίίοη, 8 7, ὑπδὺ Φο μονα 5 Ὀυϊ]ἀϊης ἰπ 
ἘΖΕΙΚΙ6] ἤθγθ (βΕ}}} τροσθ ἴῃ ἰΐβ ΔΙσοδὰν δεῖαδὶ 
ΓΟΔΙΥ ΤῸΣ [6 566 ῦ, 8Ὸ ὑἐπαῖ σμαΐ ΔΙ Γοδαγ οχί δια 
Βιδὰ ΟὨ]Ὺ ἴο 6 τηραϑηγθα ἴο Ὠΐπ) οττης τε ὅγοἢ ἷ- 
ἰϑοϊοπὶο δ 6818 ἴο ἴ86 ὈυΣ] ἰπρη οὗ Νερυςδαὰᾶ- 
ΠΕΖΖΓ. ΑΒ [86 τ6 οὗ ὅορ υἱἱἢ ΐθ ῬΘΟΡ]Θ 
ΤΩΔΥ ἢατο γε ϑη 11861{ ἴο οὔτ᾽ ῥργορῇβεὶ τ σουρὴ 
ΤΏΘΔη8 οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ (οΟΏΡ. Κοεῆες. οἱ οἷ. 
ΧΧΧΥΪΙΙ. χχχῖχ., ἢ. 815), 8Βο ἔγοτῃ ὑπαὶ βϑτὴθ “18Γ- 
ΤΣ ΤΩΔΥ͂ Βαῦθ ὈΘεὴ ἀατίγοὰ [86 τορτγοβοηϊδεϊοη 
εἰνει οἵ πο Κίηράοτα οὗ αοὰἂ ἰῃ ἐΐβ νυἱοϊοτγίοπε 
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ὀρροδιοη ἴο ἔμ6 πνουῦϊὰ. ἨἩ:ὐσὶρ, ἴοο (88 ψθ πον 
βδιδῖ ϑδὲ6ὰ ὙΠ ὑτοαιϊηρ οὗ (6 οἰοδίῃρ σὨδρίο18), 
ΒΡ ΟΒ68 ὑπαὶ ὕπο ΡΓΟΡΘΌΪΥ “ ἢϊύοα Ὀδίογα [}6 
8γ.ι8 οὗ {μ6 δαῖμον ἰ᾿ἰνὶπσ ἱπ ΟΠα]άθα, ψὮθῃ 
ἀεβοτ ἱηρ μἷὶ8β αυμάταη ρα, (86 οαρὶίαὶ οὗ [ῃ6 
ΘΟΌΏ ΤΥ ἀπὰ [26 ἴοῖωρ]θ οὗ Β6]14,-- 6. ἴοτταθσ, 
{ἶκ6 [86 Ἰαΐῦοῦ, ξοτταὶηρ ἃ 8βα 8 γ6, ὙΠ} δἰγθοῖβ ἰἢ- 
δτΡΗπΕ ΒΡ ΘΠΟΙΝΕΙ αὖ τρη δημ165." πιῦγοιϊζ 
δλγ8 οὗ 116 νἱ᾽ϑίου οὗ ἘΖοὶκ16] 88 ἃ ΨῈ80]6: “1 ἰμ 
ἐ ακτελὶ ἱπουρηῦ, Ἡ ΙΘῺ ργοβοπίβ 1861 ἀπράογηθα 
[0 ΟὟ ψίεῦν 1π ἴδ Ῥχορβοίϊοο- ΒΥ τη ΒΟ]16 ὕδωρ] : 
σοὰ Βοηοοίοττἢ ἀν εῖν ἴῃ ρεγίοον Ῥϑδοθ, γϑνθαϊ ἱηα 
Η]πι861{ ἴῃ ὑπ6 ἀπ οπηάθα ἔμ]η688 οἵ ΗΪ9 σΊοΣΥ, 
ἩΙΟΩ 8 τοὐαγηϊηρ ἴο Φοταβα θα), ἴῃ [6 Ραυγεβί 
διὰ πιοϑῖ Ὀ] 88] ὑῃΐίϑοη τ Ηἰἷἱθδ βαποίϊῆθα 
Ρϑορία, πιαικίησ Η 8617 κοντα ἴῃ {δ6 ᾿ἰνίης 
ποιὰ οὗ Ῥτγορτγεβδῖίγε, βαυίηῦ, δηὰ βδῃοι ν]ὴς 
τοὐεηρίΐοη. Εν ίηρ 8. ρἰδοθρὰ ὑροὰ ἰδ6 
διρὶο αἰτουϊ! οὔ [26 ἴθιηρ]θ, σἤοβθ δχιθηλθα 
οουτίβ τοοοῖνα 411 Ρθορ]6, δῃὰ ὑμτοῦρη 1080 λεἷσὶι 
δπὰ ρθη μαΐοθ8 ὑπο ἰηρ οἵ ΟἼ]ΟΥῪ ἰ8 ἴο Θιῦθυ 1 
(Ρ8. χχῖν. 7, 9), δπὰ {Ππὸη ὩΡρΟῺ 86 οτὰεγ διὰ 
αστηοηῦ οἵ ἴΠπ6 αἰνίπθ μαοϊδιίοη, [Π6 ψ 6] -Ῥγο- 
Ροτίοποα Ὀυϊ]άϊηρ (οἢ. χΧ]. 10); δπὰ [86 τονθ]δ- 
ὉοΠη58 οὗ (086 Πο]οαῦ δΓ6 βίογθα Ὁρ ἱπ [86 ΡχΘ, 
ἀθο» ψαΐος οἵ Ηἰβ ψογὰ, πο ἢ ἴῃ Ἰ δ. ρινίηρς 
δἰ θΔ 18 188} 68 ἔτοτ [{π|6 ἴθ πι0]6. ΤῈ6 ϑύοῃβ δ 68 
οὗ 6 ἸαῸ ἃγθ σοῃβαῃχοὰ (ἢ), δμὰ [86 ἔγοϑὴ δπὰ 
ἔτος ἰοαπ ἢ οὗὨ δἴεγῃδὶ υα} δίγοδπϑ ἰοΓ ἢ ἔγοιη 
{π6 ἐδ ρ]6 οὗ [80 ϑρίγὶζ, αυἱοκοπίημ δηὰ νἱν γ- 
ἱπρ ἴῃ δὰ δπὰ 868, δυακοηΐηρ ὈΥ ἰδ οτοδίϊνθ 
8η4 ἐγυο {γ]ηρ ῬΡΟΥΤΘΣ ἃ πον δῃὰ τι ν ταῦθ Οἢ 
δαὶ. Απαὰ ἴδ παδί που, Βιθοἢ τηϊϑ) υαροα γοῖ 
ἸΟ[ θοῦ, ἰῃ 86 πἀποοηϑοίουβ ἀσρίι οἵἨ ΓΠΥ͂ Τλγ9- 
ἰεποπεὶγ δονίηρ ἰδηρτιαρο, δεῦ Ρ ὉΡΟΩ {86 μηοδΐ, 
Ὁπαϊπιη συ ιἷηρ (οοαρ. ὅθγ. χχχὶ. 84), ν ]}- 
Ῥγοροπιοηδά, δηα Ὀθαα  }}γ οσοτηρδοῖοα Ὀυ]ἀϊην, 
8 ἴγρα οὗ {π6 βἰ τὴ 016 γοῖ ἸοΥ ἰδ] οὗ ΟἸγίδι, 
ἰτοῖὰ πα ]οἢ ἤοννβ ἴπ6 5ρ᾽ γι] ἐοαπηὐδίη οἵ 118 1 Ὁ 
τότ {9 Μεβϑίδηϊς νον οὗ {86 βϑοξίοῃ τσ ἢᾶνθ 
ἴο γεὐοοῦ (4) [ῃ9 6}}111α5ἰ16-1ἴοτΆ} νίονν, δοοογάϊηρ ἴο 
ὙἘἰοἢ ΕΖΟ 16) ἀθβοσίθοβ αὖ τηαῦ 6 04116α οἰ ΤΠ ΠῈΣ 
186 716 ἰδταρὶ οἵ {86 Γαΐαγο, οὐ [μ6 {6 νυ 188 
ζυΐατα οὗ [π6 ΟἸ γϑιίαη ΟὨΌγοῆ. ΙΕ ἰβ ἰη οτοϑίίης 
ἴο οὔθεῖνε ψηαί Κὶπὰ οἵ βδρίτῖῖβ τηϑθοῖ οροίθθῦ 
ΒοΓα ἰπ (Π6 ἤθβῃ ; 6.9. Βωππιραγίδη δπὰ Αὐδθοι]θη, 
Ἠοίππιπη δηᾷ Υ᾽ οἱοὶς (ψῆο δοῖβ 88 σῃμϑιηρίοη [ῸΣ 
᾿ΐπῦ, ἐπὰ τπδὲ ῬΑΓΟΥ τἰῦἢ δἰσικίης Ρόπον οἵ 
ἀοτιοηδίτιτίοπ ἀραΐηϑὶ Κι] ϊοίοι ἃ), δῦ σοι ϊπθὰ 
ἰμοτο ΟΠ]Υ ἰπ ζθΠΘΓΑΙ Ὀδοδιιβ6 ΓΠΘΥ τηα κα ὍΠ6 ΘΌχη- 
ΤΩΌΗΪ Υ οὗ αοιἱ δὖ οἂγ [τὰ 5 βαγοιμδία ἴο Ὀ6 «δῇ 
[δγδϑὶ το οὔθ. ΟΟἸαρ. τπόγϑονοσ, Ρ. 857 δῃὰ 8 10 
οἵ {19 ᾿πισοἀυοϊίοη. ΑἸΡοτίοη (απὶοὶ απὰ δε 
Κευεϊαίζοη, οὗἹ Ψολπ, Ὁ. 8348 84., ΟἸαγὶτ 5 ἔγ.) δχ- 
ῬΓΕΒ8ῈΕΒ [06 Δροσα  Υρίΐϊο Ῥῃδηΐδδθ 88 ἴο]]ον8 : 
“ἜἾοταοὶ Ὀτουραῦ θαοὶς ὑο ἰδ οσῃ Ἰαπὰ ὈθοΟΠ)68 
ἴδ Ῥθορ]ο οἵ αοὰ ἰῃ ἃ ἴασ μὲρῆθοσ πὰ πιοτα ἰῃ- 

Β6Ώ80 [ἤδη Ὀσίοτοθ, οἷς. ; ἃ ΠῚ Ῥογίοὶ οὗ 
Σενοϊαου Ὀοχίη8, 116 ϑρίτι οὗ αοἀ 18 τί οὨ]Υ 
Ῥουτοὰ ἰοσί, δῃα ἃ [11Π 6858 οἵ ργδοίουβ μἱ 8 18 
ὁοπίειτοά, βυοἢ 88 [19 δροβίο]ς Ομυσοι ροββοββθα 
Ῥάμίπ ̓ (). (Οπὸ 681} Βαγὰ]γν ρῸὸ ζαγ ΠΟΥ ἰὴ ἴΠ6 
ἀεϊιοίοη οὗἨ ““ἀδοροσ᾽" ἱπονθᾶρε οἵ ϑδογίμιιυγο 
ἴθδῃ ἰο τηᾶῖκα Ν ννὴδ δὰ οσἰίηαὶ ΟἸὨτί8- 
ΠΙΔΠΠῪ ἃ ἐγρθ οἵ Ψυϊαϊδα ) ““Βαΐ (μὲβ τίοἢ 
δρ ἢ -ἰπιραγίοά 116 πὰβ 1[8 σοταρ]οιοιὶ γορτεβοηΐα- 
[ΟΣ ἰπ ἃ ΡΥ ΘΒΕ]Υ͂ 88 Μἷ76}} 88 ἴῃ ἃ Εἰ ΠΡῚΥ ἸπΔΏ ΕΓ, 
Τιδὶ πῆ ἢ ἴῃ 86 οὗ ἴῃς Ο]ά Οονεπδηϊ 
οδίδίηοα οἢ]Υ ουϊναγα γ᾽ ἴῃ ἴΠ6 Ἰοίοῦ, δπὰ ὑπαὶ 
πο ΘΟΏγΕΓΒΕΪῪ ἴῃ ἴΠ6 ἀρ οἵ δ ΟἸ στο 1 10}- 
ἄτον Δϊβε1 ἱπῖο ᾿πιναγὰ, διάάθῃ βρὶ τ τυλ] ῦν, νν1}] 
ἔδε ἰῃ 4, Ῥῃθαπιβίίο (1) ΤΔΏΏΟΣ ΒΕΘΌΠΩΘ 8150 81 

οαὐϊνατα δρροδσᾶηοθ δηὰ ἔογσ᾽ι)η.ὐ Ϊἷῃ ἰδ ΟἹά 
Οογομαῃΐ ἴδ Ψ0]6 πδίϊοῃδὶ 1ἐθ9 οἵ βγϑ6ὶ ἴῃ 112 
Ψψασίουβ τρδηϊ δία 08 -- Βοι 56 η01]1ἃ δηὰ ϑὲαΐο, 
ἸδθοιΣ δπὰ ατί, ᾿ἰϊογαϊαγο δὰ ου]ίυγο-- 8 ἀ6- 
ἰογτηϊποα ὈΥ͂ το] σίου, Ὀὺΐ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ δὴ οχίθγῃδὶ 
Ἰε,8} τρδηηοῦ; πο ΟΠἸΏΓΟΝ, ἀραΐη, Ἠδ8 ἴο ἰμϑἰβῖ 
ΔΌΟΥΘ 811 Οἡ ἃ ΓΕΠΘΤΑΙ οὗ [Π6 Ὠοασί, δῃηὰ τχιδῖ 
Ἰορᾶν ἔμοβα ουὔινατα ἔοσιῃδ οὗ 11{6 ἴγθδ, δῃηὐοϊηϊηρ 
ἰ0 ὁ [Π6 σοὨΒοθη66 οὗ δβοὶι Ἰπάἀλγιἄυδὶ ἴο ρ]οΓ 
ΟἸγδὲ ἰπ ὑπι686 τοϊαἰϊοη 4180. Ὀπί ἱπ ἔδμο τ}116}- 
πἷΔ] Κίῃηράοτχῃ 4}1 [698 ΘρΏ6Γοβ οἵ 1{{8 νν}}} 06 ὑΤΌ]Ὺ 
ΟἸ σι βυδηϊζοα ἴσο ϊὶη ουϊναγαγ. ΤΆ 
Ἰοοϊκοά δ, ἰδ ψ}} ἢο ἸΟΘῸΡ Ὀ6 οἱΐδηβῖνο (1) ἴο 
ΒΑΥ ὑπαὶ ἰῃ6 Μοβϑαῖο δϑγθι 18] ᾿ΔῪ ΘΟΙΤΟΒΡΟΙ 8 
ἴο 1}8 ρῥγοβίμῃοοα οὗἁὨ [8γ88], δῃηὰ [86 εἶν!] αν ἴο 
118 Κὶηρϑιὶρ. Τὰ θη ]9 ΟὨυΓοὰ οου]ὰ δαορὶ 
ΟὨΪΥ͂ ὑπ: ΙΏΟΓᾺ] 807 ; 80 ΟΘΙΡΔΙὨΪΥ͂ [ἢ 8016 ΤηΘΔ 5 
οὗ Ἰηδθσηδα αϑοϊρηθα ἴο ΔῸΣ 18 [δὶ ν᾿ ΒΪΘἢ ΟΣ ΚΘ 
᾿ΠΎΆΓΩΙΥ, --- 6 Ρυθδοιίηρ οὗ [86 νοτὰ, ὅμ6 Θχϑσοΐβο 
οὗ {86 ῥτορμοιίο οβῆοθ." 
(Τὸ Βομίϑη Ομυγοῦ, ἀούονοῦ, 88 Κπονῃ ΠΟῪ 

ἴο δϑέτνα 186} Ποῖ δαξὶδ δυρεῦχιξ ἴο 1.9 6 8} 
ΘΟΓΘΙΏΟΙΪΔ] ἰανν ἢ) “ Βυΐ ΜΉΘ ὁπ 06 [16 ῥγὶοϑιμοοά 
δια [Π6 ΚἰηρϑῃΐΡ ἀγῖϑα δραῖη, {μ 0 8]80---ττἰϊπουΐ 
Ῥγαὐυάϊοο ἴο [Π6 ΡΥ] πο ]68 Ἰαϊὰ ἀονπ ἱη [μ6 ΕἸ Ρ18116 
ἴο ἴΠ6 ΗΌτονβ (1) --ἰλ9 σΘγϑιοῦ] δηὰ οἷν] ἰδὰνν 
οἵ Μοβοβ Μ1}} πηΐο]ὰ 118 δβρί γι π81 ἀδθρίῃβ ἴῃ ἐῃθ 
σαϊΐαβ ἂῃα {16 οοῃϑίλϊα οι οὗ [26 τι ]]θπηίδὶ 
ἰπηχάοπι (Μαϊ. ν. 17-19). ΤῊΘ Ῥγοβοπὶ ἰβ 81}}} 
[Π6 {{π|6 οὗ ῥγοδοβίηρ, θυ ὑμοπ ἴη6 ἰΐτηθ οὗ ἴπ8 
ΕΌΓΩΥ 884]} ὐϑα ΟΟ116, Ὁ7}}16}λ ὈΓΟΒΊΡΡΟΒ6β ἃ 60}- 
τοραϊίοη σοημβί βίη, 80]6ὶν οὗ οοῃηνογίθα ρεορ]ο,᾽᾿ 
εἷος. εἴο. θη Ἡθηρδίθη θεσ 64}19 τὰς! 1πῦοδγ- 
Ρτοϊδύϊοη “" δλίορθι μεσ ἈΠΏΔΡΡΥ, ἡ (μδὲ 18 16 16α8ὲ 
ἰΒαῦ οῃ6 ὁΔῃ 5ΔΥ δοιῇ 10 ; Ὀιϊ αγϑὴ ἰμδΐ σοι] ποὺ 
βανο ὈΘΟῚ 84 ἰἢ ἘΖΕΪκῖ 618 ἀδβογί ρίοηβ τϑα]]}γ 
Ἰεά [Π86 ““ Ὀορίδηῃ ομαγδούοσ ᾿ ψΒ 10} Ηθοηρβίθῃ- 
Ὀογς αὐἰτι θαῦθβ ἴο ἴθ. Ηδθ, Βονγονοσ, ᾿80]} δηλ ]ὴ- 
ϑάνοσίβ Ὁροὰ {80 ἐΠΡΟΒΈΤΟΝΥ οὗ οχρθοϊϊῃρς ἴδε 
τοϑίογα 0 οὐ {18 [ΘΏ 16, 1ῃ6 ΟἹὰ Τοβίδιηοπς 
[εθτῖνα δ, [Π1|6 ὈΪΟΟΑΥ͂ ΒΔ Γῇ 068 (! [), δηὰ [Π6 ῥγἱοδῦ- 
μιοοὰ οἵ 86 βοηβ οἵ Ζεάοῖκ, τ ΓΒ τπ6 Ὀουπάβ οἵ 
ὑπ0 Νὸπν Οονθηδηῦ. ΟὐΙΏΡ. Καὶ], Ρ. 600 8η., νῆο, 
Ὀοϊῇῃ ἴγομημ [6 Ῥγορῃρθίϊο μασγίβ οὗ [86 Ο]α Ταεβία- 
τηθηΐ δπὰ ίτοῃ ἴῃς ΝΕ, τοί [88 δ Ἰθηρσίῃ ἰὰθ 
ποίίοη οὗ ἃ ταῃβίοττηδίζοη οὗ Οδηδδη Ὀδίοσε [ἢ 9 
ἰαϑὲ ἡπαριηθηΐ, ἀμὰ ἃ Κἰηῃράομῃ οἵ φῇοῦν, δ Ψογυβα- 
Ἰοπὶ Ὀοίογο [6 δηὰ οὗ [6 ψουϊά, (ΑἸΡοΣ θη, τ᾿ ἢὸ 
Ἰοοκβ οὐ ἴπ6 “" ἢγβὶ σϑβυσγθοῦοη " 88 ὁ “" δοὰὶ 
οοταϊηρ ἑοτί ἃ οὗ ὑπ 016 ΘΟΤΩΤΩ ΠΥ οὗὨ Ὀ6] 1 ν ΟΥ5 
ἴγοῃ [Ποῖν δἰ ποσΐο ᾿ἰην θ᾽ ὉΠ Δ ἢ ΟἸτίβι ἰπ 
Ἀρανθη,᾿ ἡ Το 8 [ὴ6 ΠΟΥ ““ ἰταμβίοστιηθα Ομυσοὶ 
αζδὶη τοϊσῃ ΤΣ ΒΟΥ Π ΟἸτῖϑῦ, αμὰ [06 βαϊηΐδ 
τα Ϊ6 ἔγοόσω Ὦθάνθη ΟΥ̓ΟΣ [86 φαγὶ 3 δηα ἴτοτῃη ἐπὶ 
[6 σοποϊἀε8 {πΠαὺ “ὁ [6 ᾿πίογοοιυσθο Ὀούπθθῃ ἐἢ6 
ὙΟΓ]ὰ ἀθονϑ απὰ [Π6 νου] Ὀο]ονν Ν1}1 [6 Ὀ6 ΤΟΥΘ 
δοῦδνα δηα ἴἔγθα,᾽᾿ οἷο. ἩΗοίπηθηπ 8 ὑσαηβίογοηοο οὗ 
1τὴ8 εἰογβοὰ ΟΠ ἢ ἴο ρασῆ, δηὰ ἢΐ8 ἔσο Σ σ0ἢ- 
ὩΘΟΌΩρ ὑμορον ἢ [ῃ6 πδῦοῃδ] ΤΟρΘΠΘΥ οῃ οὗ 
[81:86], ΑὙδυϊθ ἀθοϊαγοθ ἴο ὍΘ “ ἸΠοοι δ. 109 
αὐτὰ 186 ψ80]6 οὗ ΟἹ] Τ οοἰατηθηῦ ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂, ἴο Β8Υ͂ 
ποϊπίης οὗ ᾿ΐδ ἱπίθσῃδὶ ἐα ρσοῦ δ 10γ.᾽} 

ΑΣΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ΟΝ ΟΝ. ΧΙ, -ΧΥΥ͂Ι. 

[Ὁ γ. Ἑαϊσ θα γ᾿ Β ο]αββὶ βοδίίοη οὗ {116 νίονεβ ψ ὩοὮ 
παν Ὀθοη Πο]ὰ οὗ ΕΖοκίε}᾽ 8 οἰοϑίπρ υἱβίοη βεπ8- 
ΓΆΪγ, δηὰ ἴῃ ῬΑΓΓΙΟΌ]Δ οὗἨ [1Π6 ἀῤδοτὶ ρίίοη οοη- 
ἰαἰποὰ ἴῃ 1 τοβροοίληςς ὕπ| ἤδιρῖθ, 15 88 [Ὁ]]0 8 : 
1. ΤῸσ λῥδέογίοο- ἰογαί νον, “ ΜΉΘ ἐδ 68 41] 88 
ἃ ῬΤοβαὶς ἀἰδβοσίρίζοῃ οὗ τιιᾶΐ μαὰ οχίβιθα ἰπ (86 
πη08 ἱπηταράϊδίο]Υ Ὀθσίοσθ 116 σΔΡΟΥΣΥ, ἴῃ ΘΟ. 
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᾿ππριαρονκαπιεκαςς, 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

ἀοοϊζου πὶ ἔδ6 ἴθι] Μ ΒΙΟΒ ἴδ ἀβΌα }]γ ο4]16ὰ 
ϑοϊοιμοι 5." 2. Το λἰπέογίοο-ἑφαΐ νἱον, ὑμπαῖ 
“46 ραϊίοτῃ ΟΧὨΪΟΣ θὰ ἴο ΕὑΖοκίθ] αἰἴεσεα τηδίθ- 
ταν ἴγοιη δον ὶηρ ὑμαῦ ργενϊουβὶν ὀχ δίθά, δηὰ 
Ῥτεϑθη θα ἔοι 86 ἢγβὺ [πὴ ψμαὺ δλομία λαῦὲ δεθη 
αἴθε [ἢ γοΐιγι ἴτοτῃ {Π 6 οδρ νιν, ὑπουρῃ,, ἔγουα 
{πὸ Του ΐββηο88 δηᾶ ἘΝ νὰ οἵ {ἰμ8 ρϑορῖϑθ, ἰῦ 
ὮΘΥΘΙ γ88 ὈΓΟΡΟΤΙΥ Γο8}1Ζ6.᾿ 8. ΤῊΒΘ υἱεισίδλ-60α 7- 
παΐ νον, 6 ὰ ὈΥ οοτίαϊηῃ Φον 8 ττίϊοτθ, στ 80 
αιαϊηἰαΐπ {πΠαὶ ΕΖΟΚὶ 6} 8 ἐἰβοσι ρίϊοη ψγ88 δοίι δ! ν 
[Ὁ] ονοά, ΑἸ πουρ ἱῃ ἃ ὨΘΟΟΒΒΑΓῚΪΥ͂ ἱπηρογίθοϊ ΤηϑΔη- 
ΠΟΥ, ὈΥ͂ (86 σὨΠ]άτοῃ οὗ ἔδ0 σαρῦϊνιῦν, δηὰ δἴϊογ- 
ΜατὰδΒ Ὁ Ηογοὰ ; Ὀαὶ [μδ1 ““1Ὁ να 8 ὕο Ὀ6 ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ 
ΔΟΟΟΙΏΡ ΙΒηθα ὈΥ͂ 16 Μεββίδῃ, ψῆο, ἤθη Ης δΔΡ- 
Ῥθδγβ, 83}14}} οαιδο [8 ἴϑιωρ]θ ἴο Ὅ6 τοατθὰ ῥργθ- 
Οοἴβθὶν δ8 ἤθτθ ἀββογ θα, δπῃὰ οδῦτὺ οἂὔδ 411 [Π6 
ΟἾΒΟΓ Βυ οΓαϊηδῖθ ΔΥτ ὨροΙ Θ ἢ ἴ8,᾿᾿ --- υἱον ΠΙο ἢ, 
ΒΓ ΘΘΙΥ ΘΠΟΌΘὮ, ἰ8 ἴῃ δυὈθδίδμοθ [6] 8]80 ὈΥ͂ 
οογίδὶ ἢ ματίϊοβ ἴῃ ἴμ6 ΟὨ Ἰϑύίδη ΟἸὨυτοῦ, πο ““6χ- 

οὗ ἴΠ6 νἱβίοπ ἴο τϑοδῖνα ἃ οοϊρ]οῖθ δηὰ Ἰϊἴοτα] 
Ὁ] Π] πηοπΐ αἴ ἴπ6 ρμεγῖοα οἵ ΟὨτἰβι᾽ 8 βεοοοῃὰ σοταΐηρ. 

4. Το Ολγἐρεϊαπ-δριγἑαὶ οὐ ὑγρίοα] νον, “' δ0- 
σογάϊηρ ἴο τ Θὰ [86 ψ}Π0]6 τ ργεβθη αι οη τγ88 
“οῦ ᾿ἰοηαρα ἴο Βπαὰ οἱ ἴΠ6Υ ἰπ εν Ἰ8ἢ οὐ ΟἸ τ βυϊδη 
68 8Π ΟΧΡΓΘΒ8 8ηα ἰοττηαὶ γϑα] ἰζαϊίοῃ, Ὀὰΐ γα 8 
εἰ ταπά, σοΙΡ]οαὐοα Βυτη 0] οὗ (Π9 ροοὰ αοἀ μδὰ 
ἰὮ ΤΕΒΕΓΘ ἴοῦ ΗἾ8 (ΠΌτοῖ, Θβρθο ἢ Πγγ ἀπά ογ [86 
ΠΟΙΏΪΩΩ ἰβρθηβαίίοη οἵ π6 ροβ8ρ0]. Ἐτοὰ {δ8 
ἘἙΔΒοΙ8 ἀονηναιβ {Π|8 Β68 Ὀδθὴ [Π6 Ῥγονδὶηρ 
σον ἰὴ ἴ6 ΟἸὨ τ ϑιίαη ΟἸσοῆ. ΤῈ ρστγοαῦοσ ματί 
ἢδνα δε] ἱΐζ, ὕο 88 Θχοϊυβίοη ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟἾΠΟΥ ; ἴῃ 
ῬΑ Ό]ΑΓ, δηοηρ ἴπ6 Ποίοστηοβ δῃά ὑπαὶ διιο- 
ΘΟ59078, [ἰποὸγ, ΟΑ] νη, ΟΡ ε]]08, Οοσσρίιι8, 
Ῥ[οι ἴον, [ΟΠ] οννοὰ ὈΥ 086 Τρ ΔΊΟΓΙΥ οὗἨ θνυδηρθὶ σαὶ 
αἰνίηθϑ οἵ ΟἿ οΟὟΠ σοι ΠΕΣΥ.᾿" 

Τὸ {115 (οΓῸἢ δηὰ 168 νίονν Ὦγ. Εδὶ τ αΐση Ἀἰτη- 
86} Βύγε ΠΟΌΘΙΥ Δ δτεβ, οχροιηάΐϊηρ, Π]δἰταῖην, 
δηά ἀοίομαϊηρ ἰῦ δ οΘοηϑίἀθγ Ὁ]6 Ἰθησίι, δηὰ Νἰα, 
ΤΑΔΙΪΚ οὶ ΔΌΣ δηὰ βαοοθθθ, 6 ρἷνα ἢ 18 σϑίῃδυκβ 
ἴῃ ἃ δοιη εν αῦ σΘοη ἀδηδοα [ΌΥΤᾺ. 

“41, ΕἸγϑῦ οὗ 41}, 18 18 ἴο ὯὈ6 ὈοΓΏ6 ἴῃ τηϊηὰ [δὲ 
[86 ἀεβοτιίρίίοῃ ρΡαΓρογίβ ἰο Ὀδ 8 νἱβίοῃ, ---α βο 6 18 
οἵ υ{πϊηρ8 ΘχῃἸ Ὀϊζοα ἴο [Π9 τηϑηΐδ] ογ9 οὗὨ [ἢ ὑτὸ- 
μος “1ῃ ἴ1|8 ν]βίοῃβ οἵ Οοά.᾿ Τ|}}8 δ'οπμθ πιᾶσκα 

1. ἴο ὍΘ οὗ 8ῃῃ ἰἀθα] σμδγϑοῖθυ, 88 δσοῃ τα βίϊη- 
δυϊϑοα ἔγοπι δυυτΐης μὲ ανὸῦ δὰ Ὀδθη, Οὗ 
ΟΥ̓́Θ 88 ἴο Ὀ6 [οηά ἴῃ δοίτι8] χ᾽ ϑύθησα δου {6 
Ῥτθοΐβα ἴοστῃ χίνοῃ ἴο 1ΐ ἴῃ 086 ἀοδοτίρέίοη. Βθ ἢ 
6 ἤάγα ὉΠΙΓΌΣΤΩ]Υ 866 10 Ὀ6 [Π6 ΟΠμαγδοΐοσ οὗ [80 
ΘΑΥ ΕΣ Υἱβίοιϑ ἱιηρατίθά ἴο 16 ὑτορμβοῖ, ΤῈΘ 
ταΐιρμ8 ἀοβουὶ θα 1π ομΡ. 1.--ἰἰϊ, ὅπαὰ νυἱϊδῖ. --χὶ., 
ψ ΒΟἢ τ ΓΘ 866 ὈΥ̓͂ Ηἰτῃ “ἴῃ ἴῃ νἱβίοῃβ οἵ αοά;᾿ 
ὍΘΤΘ 8]] οὗ [818 παΐυσθ. ΤΉΘΥ ργοβοηϊοα ἃ νυἱνιὰ 
Ρἰοίατο οὗ ψῇῃρλι οἰἴμον [ἤθη δούιδ!}] οχὶ σία ΟΥ 
88 ΒΟΟῚ ἴο ἴδ Κ6 ρίδοθ, Ὀπζ ἴῃ ἃ ἴοστη αχαϊίο αἰ 6- 
τεῦ ἴτοτῃ [6 ΘΧχύθγηδὶ τα] γ. Νοῦ 16 ΨΟΙῪ 
ἱπιασα ΟΥ̓ [8 [ὈΓΠΙΔ] ἀΡΡϑαγαηοθ οὔ ἰῃϊηρθ νγ88 
ξῖνοα, Ὀαΐ ΓΑΡΠΟΣ ἃ ΘΟΙΏΡΓΘΒΒοα ἀκ] θα θη οἵ 
ΠΟΙΣ ἱηναγὰ Ὀοΐηρ δηὰ πα θϑίαποθ. πὰ βυοῆ, 
ἴοο, γ1ὲβ Τουηὰ ἴο Ὀ6 [Π}6 6886 υγἱ ἢ ΟΥΒΘΥ Ῥοτ 0} 8, 
ὙΠΊΟΝ ἀγὰ οὗ δὴ ΘΗ ΓΟΙΥ͂ δἰ ταῦ πδίυσα, [που σῇ 
Ὡοΐ ΘΧΌΓΕΒΒΙΥ ἀοβὶηδίοα ν᾽ βίοῃβ ; δ. ἢ, ἴῸΓ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪ6, 48 οἷ. ἱν,, χίΐ., χχὶ., 8411 οοπίβδίηϊη 
ἀ6] Ἰποαξίουβ δημὰ ργεσορῖϑ, 88 1 βροακίηρ οὗἨ ψιδὶ 
ΜᾺΒ [0 ὍΘ ἀοῃθ δπὰ ἰγαηβϑαοίθα 1 τϑδὶ [16, ἀπά 
γοὺ 1Ὁ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο Ὁπηάογδίβη ἃ {ποῖ 88 1ά6δ] 
ΓΡΌΓΟΒΘΙ ΓΔΤΟΠ 8, ΘΧὮῺΣ Οἱ ἰπρ 018 ΟΠαγδοῖοσ, θυῦ ποὶ 
ὯΠ8 Ῥγεοΐβο ἔοττῃ απ 1 ποαπηθπίβ, οὐ 1:6 σογπηΐϊηρ 
ΓΔ ΒΔΟΓΟΗΒ, ,... ΝΈΟΥ αὖ ΔηΥ͂ Ῥοτοὰ οἵ ΗΪ8 
Ομ ατεῖι μ88 αοα ρίνθη Ἰατγϑ δα ογάϊβηοαβ ἴο ἴΐ 
δ ΡΙῪ ὉΥ Υἱδβίοῃ ; δηὰ πῆθῃ Μόοβθ8 788 δΟΙΏΠ1Ἶ8- 
δβιοποα ἴο σίγα 8008} ἱπ ἐμ6 τϊϊάοτηοδα, εἶδ δυΐδο- 

Ζ ὑπαὺ οουἹὰ Ὀτΐηρ 1Π6 οὁπ6 ἰηΐο ομ υυὰ τηοὺξ 
εΥ τδΐῃ 

ΤΥ ἴο ἀο 80 τῦ88 Γοστηα!] } Υ Ὀαδθὰ οἢ ἰΐ6 στουπά οἵ 
μιἷὶβ οὔϊοο θοΐηρς ἀϊοτοπὶ ἴγοπι [86 ΟΥαΣ ΠΑΥΥ ΡΤῸὸ- 
Ῥμοίϊοαὶ, δηὰ οἵ ᾿ἷβ ἱπϑίταοὔοπβ Ὀαὶμρ σοταταθ]- 
οαἰοὰ οἴποσσίϑα ἰΠδὴ ὉΥ νἱδίοη (Ν πι. χὶ!. 6). 80 
[παῖ ἴο Βροαὶῖς ὈΥ ὙΑΥ οἵ νἱ᾽ϑίοῃ, δῃὰ δὶ 186 β8η6 
(ἴπ26 ἴῃ 6 ἴοττῃ οὗ ργεοθρῦ, 88 ἰἢ δη͵οϊπίτσ ᾿αντϑ 
απὰ ογάϊπδηο68 πηϑίθγ }Π} 7 αἰ ογίησ ἔγοτα [λο86 οἵ 
λίοβοβ, 88 [8617 8 Ρᾳ] ρα Ὁ]6 αῃηὰ Ἱποοηϊου ΘΓ ἷθ 
Ῥτοοῦ οἵ 186 1ά64] σπαγδοίου οὗ 186 γεν δα! ου. [ἢ 
68 8 (ἐἰθυύϊποι [65Ὁ 1 Π]ΟΩΥ [αὶ ΕΖοΪςῖ6] τὰ 0 πεῖν 
Ἰανζίνοσ οοπιΐηρ ἴο πο ΕΥ̓͂ ΟΥ Βα ρρ]δηΐ ἈΠ αὶ δὰ 
Ὀδοὴ Ὑτίτίοη ὈΥ Ἀἷπὶ ὙΠ οπὶ 0 Βρακὸ ἴδεθ 
ἴο ἴδοθ ὉΡΟῚ [86 πηοιηΐ. 

“2, μαῖ [88 Ὀδθθη βαϊἃ τοβροοϊϊης [86 ἤογτη 
οὗἩ [86 Ῥτορμθῖ᾽ 8 σοτητοιιπἰοδίίοπ, 18 ΘΟ Βττηρὰ ὈΥ͂ 
[16 διϑίαπος οἵ ἰῦ---68 ἴΠΟΓῸ 8 0} ἰῃ 8 τπδῇ 
Β6ΟΙ8 ΟὈΥΪΟΏΒΙΥ ἀρδίρτιοα ὕο ἔοτο8 Ο 1Ὧ8 πε σοΏ- 
νἱοἰϊοη οὗ 18 ἰά64] ομαγαοῖοσ. ΤΉΘΓΘ δτὸ ΤΙ πρΒ ἴῃ 
[6 ἀοδογιρμιίοι νυ ἰοὮ, κοι ΠΠΘΣΑΠΥ͂, σα ἴῃ 186 
Βἰαποβὲ ἀομτοθο ἱταργοῦβὉ]6, δηὰ ονθη ἴῆνονα παῖῃ- 

ἐπ ροβϑ: Ὁ} }1{168. ΤΏυ8, ἴῸΓ Θχϑιθῃ}]θ, ““ δὸ- 
οογάϊηρ ἴο ἴΠ6 τηοϑὺ Ἔἐχαοῦ πηοᾶ68 οὗ Θοπι ΡῈ ἰδ 0 ΕΝ, 
[86 ΡῥΙΟΡ οἰ 8 ΤΩΘΑΘΌΓΟΙΠΘΠΐ8 ρῖνο (οῦ Ἐμ6 ΟὈΪΕΥ 
ψγᾺ}} οὐ ἰμ Τοιηρ]α ἃ βαῦσγο οἱ δὴ ΕὨΡ] ΘῊ τη ῖ]6 
απὰ αὔοιῖ ἃ βουθηϊῃ οἡ οδοῇ βίάδ, δα ἔοσν {πὸ 
ΜΉ οΪ6 ΟἰΤΥ [.6. ἱποϊπάϊησ [86 οδ]αϊίομ οὗ ΒΟΙΥ͂ 
στουηὰ ἴῸΓ ἐδ 6 ρῥτίποα, ἴῃ 6 ΡὈτίοϑίβ, δαηὰ [86 1,ου1}68) 
ἃ ἩμΩ οὔἩ Ὀούπνθῃ ἴΠγθθ δηὰ ἴουΣ Ἰμῃουβαη ἃ Β΄, π6 τὸ 
"11.685, Νον ὑΠοῖθ 8 ὯῸ ΤΟΔΘῸΝ ἴο0 ΒΌΡΡΟΒΕ [δδῖ 
16 Ὀουπηπάατοα οἵ [ἢ 8 αδποεϊθιΐ ΟΥ̓ ἐχοθοοὰ ἵπο 
τν}]68 δηὰ ἃ μα] ἰὴ οἱ ΓουΓΑ Ἔθος (9366 ΟΌΣΠΒΟΙ 8 
Ποασαγεΐνεδ, τοὶ. 1.}, ψ ἢ 116 Πετα [86 ΟἰΓΟΌΤΙΓΕΣ- 
6η68 οὗ ἴΠ6 ψ4]}] οὗ {116 ἴθι] 18 ὨΘΑΥΪ. Ὀντῖὶσα 88 
πθοἢ." Απὰ ἔδοη, ἱακΚίηρ ἴΠ6 Ἰαπὰ οὗ (π58} δὲ 
{Π6 Ἰαγροδϑί, δ8 ἱποϊυάϊηρ 4}} ἐμαὶ [8.86] Ἔνὸὺ μοβ- 
βοββο ου ὈοΪἢ βἰἀθ8 οἵ {πε Φοτάδῃη, 1 διηοθ το ΟὨΪΥ͂ 
ἴο ϑοιη  ΏΘΓΘ Ὀούνθθη ἴθῃ δηὰ οἰοσοη τ πουβεηὰ 
ΒΑΌΔΓΙΕ τη ]68, ΒΌΓΟΙΥ “86 Δ] ] οἰπηοηῦ οὗ ἃ νοτίοις 
ΠΘΑΡΪΥ 644] ἴο οη6- 4] οὗ ἴῃ Ψ 8016 ἴον ἴΠμε ῥτίῃσα, 
{ὴ6 τγίοϑιθ, δηὰ [ονἱῦοβ 18 ἃ τηϑηϊίεβὶ ῬὉχοοῖ οὗ 
{86 ἰά 64] σΠδγδοῦοσ οὗ [6 Τρ γθβοη ΔΊ ΟΙ ; 1.6 ΣΟΤῸ 
Θϑρϑοίβ! νυ, τ Ὦ θη »Ὸ ΘΟΠΒΙἀοΥ (πδῦ ἰδὲ ββοτθὰ ρου- 
[ἴοῃ ἰ8 Ἰα]ὰ οὔ ἱἢ ἃ ΣΟ ΌΪΑΓ βασδγε, τ ὶῖ [Π 6 ἰσταρμὶο 
οη Μουπὶ Ζίοη ἴῃ [Π9 σοηἴγθ.. .. Τὴ6 ΠιηθαβΌτζο- 
τηθηΐβ οἵ ἴ8:6 ῬιοΡμοῖ ΟΙΘ τηδὰς ἴο γοΪϊνο ἃ 
Ἰύοταὶ ἱποοηστι τ, 88 ἀϊὰ 4130 ἴΠ6 ᾿Σ6 ΤᾺ] οχῖτα- 
Υ̓δΟΔΏΘΟΒ οὗ ἴα νἱδίοῃ ἴῃ οἾδρ. χχχνὶϊ. χχχῖχ., 
{πᾶῦ τηθῃ τηϊρῃΐ Ρ6 [οτοϑὰ ἴο Ἰοοῖ ἴοὉσ βοιηθι ες 
6Ἶ86 [8 8 1164} δοσοτ ] 8μτηθπῦ. . .. 

“48, βοπιθ, ῬΟΥΏΔΡ8, ἸΠΔῪ ἢ ἀὐθροθθαὰ ἔο ἱτηδ- 
σἷπο ὑμαῦ, 88 1ΠΘΥ ἐπρ τ οοτίδι Ῥἢ γ51:68] σἤδηροθ 
ἴο ὃὉὈ6 οβοοϊεά ἀροη πο Ἰαπὰ Ὀδίογθ (88 Ῥσορῇῃ ες 
ὁ8ῃ Ὀ6 οδιτίοα 1ηἴο []Π]πιθηῦ, 686 σδῪ 6 ἐᾷ 
αϑιθα ἴῃ 80 ἢ ἃ ἸΏΔΏΠΟΥΙ 88 [0 δάπιῖϊῖ οὔ [6 Ῥγὸ- 
μου 8 σῃθϑϑιγθηγθηῖβ Ὀσίηρ ἢ ΘΤΑΙΥ͂ ἀρ] οά. 1ΪΝὲ 

15 ᾿τ ροββϑί]6, μόυγανεῦ, ἴο δα πηϊδ δ 6 ἢ ἃ σὰ ἷ- 
ἰίοη. ΕῸΓ ἴ86 Ὀομπάδτιοϑβ οὗ {πὸ ἰδηᾶ ἰἴϑ9ο}  δτὰ 
ἴνθῃ, ποῖ ΠΟῪ ΟΠ  ΔΓ68 οἵ ἴΠ6 ῬΤΟΡΉ οἴ 8 ονσει, 

ὅαι 186 οτ᾽ κί Π4}}Υ Ἰδϊὰ ἀονσῃ ὈῪ δίοβεβ. Απᾶ δ8 
{0 τιθαϑυΓοπιθηΐβ οὗ ἴπ6 [εἸ}}6 ἀπὰ οεἰΐζγ δτὸ οὐἽξ 
οὗ 4}} Ῥσορογίΐοῃ ἰο ἰδδθ, πὸ αἰξργατϊους σαὺὶ Ὀ6 
τηδὴθ ἢ. {π6 ῬΒΥϑ1081 σοῃάϊ το οὗἨ ἴῃ ΘΟ ΠΥ 

σὰ τ1ὴ6 οἶον. ΤΉ ὑπο γα ΔΙῸ ΠΝ 
16 ἀοδοσγι ριίοη, τίει, 1 οὐὴν ςου]ὰ ποῖ οὗ ἔδοση.- 
8668 80 (ΟΠΟΪ δῖ ΟῚ ῥγοόνο ἴδ 6 ἴση 111 οὕ ἃ 
ἸΣύαΣᾺ] 86η86 88 1Π6 ΘΟ ΒΙ ἀοτα 0... ΓΙ δῖ ν ἔγοτῃ [ἢ 9 
ΤΩΘΔΒΌΓΟΠΙοηΐΒ, Ἰοη ρτοδὺ ἴογος ἴο 118 σοῃϑίᾷοτζγεα- 
οη, δηῃ, ΟἹ. ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΞΌρΡροϑιϊίο ἔπδπ τῆοϊσ 
Ὀοΐηρ Ραγίβ οἵ δὴ ἰάθδὶ σοργθβεπίδ 0, τη 5Ὲ ττοασ 
8 ἱηρΡΓΟΌΔὉ]6 δηὰ ἰαποϊί] ἀαροοὶ. ΟΥ̓ (δὲς Κιησ 
8 6 ἀἰδισ αϊίου οὗ ἴπ6 τεπιαΐϊπ οὶ οὗ 186 δηὰ ἐπ 
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ΘΗ Δ] ρογί0}8 διποηρ 6 ὕνεῖνο {τὶ 68, ἰῃ 474 }]6] 
δα ιϊο 8, ΓᾺΡ σ τα ᾽ν ΐ ΔΟτΟΒ8 ἔτοσῃ θαβί ἴω χοῦ, 
ὙΠ ΓΠΟουΣ ΔῺΥ Γεδροοῦ ἴο [Π6 Ραγ ϊοα Δ Γ οἰ ΓΟ τ Π- 
«ἴλησοβ οὗὁἨ οδβδοῖ, οὐ ὑῃποὶν το δ εἶ Ὁ πυ θοτθ. Μοτο 
Ἐπρθοΐα ])γ, [}.6 αϑδὶρσηπηθηὺ οὗ ἅνο οὗ [Π656 ῬΑγΆ]]6] 
δεξίϊουβ ἴο ἴδ βοι ἢ οὗ ὑπ6 οἰ, τ ἢ, δου 
Τα Κίης Δ] οὕ 6 ἴοὸγ ἴδα βδογθα ρογζοῃ, που]ὰ 
Ἰοανο αἱ ὑπὸ ἰαγι ιοϑὶ ἃ Ὀτοδατῃ οὗἨ ΟὨ]Υ [ὮΓΣΘΘ ΟΤ 
ἔοτῦτ τηΐ]68 δ-ρίθοθ ἐ Οἵ {Π|0ὸ7 βιπιὸ Κἰηα α͵80 18 [6 
δυΡρροβοα ἴδ οχἰβίθῃοο οὗ [8 ὕπεϊνο ὑγὶ 68, 
ὙΓΠΊΘὮ ποῖσ, δὶ Ἰδαϑὶ, οδὴ ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀ6 τοχαγάθα 
οἴ εγπίθο ἤδη ἃ ὨδίΌΣΑΙ] ἱπη ροδΒ᾽ ὉΠ], δῖ πα ἰδ 18 
δι δδοογίδι πϑὰ ἴδοὶ ὑπιαῦ ΒΆΝ βοραγαῦθ {γ| Ὀθθ ἢ 08 ὯῸ 
ἸοΏροΣ οχίθὶ ; [8:6 σοιγεο οἵ Ῥχονίάθηςσθ ᾿ἰὰ8 ὈθθῚ 
οτγαοτγοα 90 88 ἴο ἀδβίγου (Βϑῖὴ ; δηαὰ οὔοο ἀοβίτογοα, 
ὍλοΥ οδηποῖ 10}]γ Ὧ6 τοργοἀυσοά,. .. ΟΥἉ ἐῃθ 
δατὴθ Κίπα, ἰϑσίθοσ, ἰ8 “ΤᾺ 6 νεσν ἰρῇ τηουῃίδίη᾽ 
οἱ σοι [86 νἱβίοη οὗὨ ἐ{π6 ὑδῃ}}}6 'νγ88 Ῥτοβϑηϊοα 
ἴο ἴΠ6 εγΘ οἵ [Π6 Ῥσορδοῖ ; ἴ0᾽ 85 {π|8 Ὁπαποϑίοη- 
Δ. Ὁ]Υ τείετβ ἴο {Π0 0] δβἰΐα οὗ {116 ἴθι }]6, [ἢ 110{]6 
ΘΙΒΊΠΘΠΟΟ Οἡ ΨὮ1ΟΝ 1 βίοοα οομ]ὰ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ἀοδὶρ- 
δ ἴοά ἐπ 8 ἴἢ ἃ ΤΏΟΓᾺ] οὐ 1άθ8], δὰ ποῖ ἰῃ ἃ ᾿ἰΐογαὶ 
δουι8θ. ΕἾπαϊυ, οὗ π6 βαπὶθ Κὶ πὰ ἰ8 6 δοοουπΐ 
αἴνοη οἵ [πο βἴγοαῃηῃ ἰββηϊηρ ἔγοπι [ἢ 6 Θαϑίθγῃ 
ἘΠ ΤΟΙ ἃ οὔ ἴπ6 (δ ρ016, δὰ ἢοντηρ ἰπῖο ἴδ6 
Ἰθοδὰ ὅε6, νὨΐ ἢ, Ὀοῖλ ἴον Π6 ταρὶἰ οἵ 118 ἰη- 
Οθαβ δληὰ [ὉΓ (ἢ}8 ι] ιν οὗ ἐΐ8 ψαΐετγβ, 18. Ὁ} 16 
δΌ νης ἰμαὶ νοῦ 88 Κπόνῃ ἰὴ δυάδα, ΟΥ ἢ ΔΏΥ 
οἴδΠΕΡ τορίοῃ οὗ ἴπθ ψοῦἹϊά. Ῥαϊιίηρ 411 ἰορείμογ, 
δ᾽ ΘΟΘΠΒ 85 ἰἴ [Π6 ῬγορΒοὶ Βα ἱβκθη ΟΥΟΣΥ͂ ΡΟΒ- 
δὲ Ὅ]ε ργοσδαϊοη, ὈΥ͂ [26 φΌΠΕΟΓΑΙ Οἰδγαοῦον οὗ [Π8 
αἀο]ϊηδαϊίοη, ὕο ἀδῦασ ἔδς ἀχροοίδιίοῃ οὗ 8 1ἱὕδγαὶ 
ἔξ] 6] τποπὲ ; δπὰ 1 δῃοῦ]ά ἀοδβραὶγ οὗἨ Ὀεΐηρ 40]6 ἴῃ 
ΔΩ 0886 ἴ0 ἄταν {Π6 ᾿ΐπ6 οὗ ἀδτηαγοβίίοη θα 66 
11π6 ἰάοα] δηὰ {πὸ ᾿ἰἴογαὶ, ἰἔ 16 οἰγουτηϑίθηοοθ ΠΟΥ 
τηδηοπραὰ αἰά ποὶ ψαιταηΐ τ86 ἱπ Ἰοοκίηρ [ὉΓ 
Βοπ οἱ πρ' οἶθο ἔα ἃ ἔθ] ἢ] πλοῦ δοοοταΐῃς ἴο {16 
Ἰοῖξεοσ οἵ ἴδ νἱδίοη. 

“44. Ὑεῖ ἴΠο6γ6 18 {Π6 ἔδστμοσ δοηβίἀογαϊίοῃ ἴο 
Ὅ6 τηδηἰοηορά, νἱζΖ. ὑμπαὺ ὑὴ6 ν᾽ βίοῃ οὗἨ {π6 Ῥγομῃηρῖ, 
88 ἰΐ τπιυξῖ, ἰΓ υηἀογβίοοα ᾿ἐζαΓα ]]γ, ἱΡῚῪ {Πὸ υ]ἷ- 
τοϑίο τοβίογα(ίοη οἵ [ἢ68 σογοιηοηἶα]8 οὗ πἀδίϑιῃη, 
80 ἴξ ᾿π νυ Δ Ὁ] Ὁ ᾿]Δ 665 106 ἀν τωρ ἴῃ αἀἰτβοῦ οοῃ- 
Ἰσασϊοοι ἰο 1.6 ψτίζοσβ οὗ ἴὴ6 Νοὸν Ταρίασηθηΐ. 
ΤΏ δηγο δπὰ ὑοϊαὶ οοβϑαϊίοῃ οὗ [86 Ρδου] τ [168 
οὗ Φεπίβ τοσϑηΐ 18 88 Ρ] δἰ ἰδυρις ὈΥ͂ ΟἿΓ 
Τοοτὰ δπὰ Ηἰβ ἀροβί]δβ 88 ἰδηριιαρθ οου]Ἱὰ ἀο 1, 
δια ὁ Κτουπάβ ΠΊΟΝ ἃτὸ οῦ οὗ ᾿ΘΙΏΡΟΣΆΓΥ, Ὀὰΐ 
οὗ Ῥοιτηδπθηΐ να} δηὰ ἰοσθ. Τὴ ποσὰ οὗ 
ΟΜ γίβὶ ἴο ἐπ ποιηδὴ οἵ ϑαϊμδγία : “  οῃγδῃ, Ὁδ- 
Ἰλονε τηα, ἴἢ6 ΠΟΌΓ σοιῃοὶ ΘῈ γ6 81.4}} ὨΘὲΠΟΡ 
ἴπ (ἢ18 τηουηΐαῖη, ΠΟΥ γοὺ δῇ “Ἐ.ΌΒΑΙ]ΟσΩ, Ἰνοτε Ὁ 
1.6 ΔΙ τ, ἡ ἰδ δἴοι!α δοπο]ιβίνα οἵ ἴπ6 τηαῦοσ ; 
ἔοτ ἰζ ἰξ τοϑδῃβ δηγυτῃΐηρ ΟΤΤΠΥ οὗ 80 30] θη 8} 
δϑδαδδνοσαϊίίοη, ἰὑ ἱπαϊοαῖοδ ἐμαὶ  ΟΥτιΒα] 6 πὶ 88 ὉΓΘ- 
ΒΟΏΤΙΥ ἴο 1056 (8 αἰδι᾿ ποξῖνο σπαγαοΐοσ, δηὰ 8 πος 
οἵ νογϑηΐρ ἴο Ὀ6 ἰπἰτοιϊαοοά οΑΡ80]6 οἵ Ῥεΐηρ, 646]6- 
Ὀταῖοα ἴῃ δὴν ΟἾΒΕΙ μἶδοθ 85 ἯἮ6Ὶ1 88 ἴποτθὸ.0 Βυΐ 
σ θη ψὸ ἤπά {Π6 ἀροβί]οβ δἴξεσνασάβ οοῃἰθῃάϊηρ 
ἔοτ ἴἰῃ6 σραδαϊΐοη οὗ ἴ.6 ον 8 τί], ὈδΟδΏδ86 
διιλίρα ΟὨ]Ὺ ἴο ἃ στο; “ἰπ Ὀομάαρα ἴο ἴδ 6]6- 
τοθηΐδ οἵ [86 ποι]ά,᾽ δὰ οοπϑίϑηρ οὗ νῆδῖ ᾿6͵Ὸ 
δοτηραγαίνοὶν Ὀπὶ “ πεαῖκ δηα ὈοαρΆΥΙΥ 6] οημ ηὐδ ;᾿ 
δα ποη, ἴῃ ἰδθ Ερί δι] ἤο ἴμ6 Ποῦτονβ, ψγ0 
βηὰ ἴδ ἀἰβαηη ]ἐηρ οὗ ἴ86 ΟἹὰ Οονομδηΐ, τ ἢ 18 
Ἀαγοηΐὶς ργθει ποοὰ δῃὰ σαγηδὶ οσαϊηδῆοοβ, ἀυρθοα 
δὲ Ἰεηξεῖ, δῃη Θβρϑοί ΠΥ “ Ὀοοδαδα οὗ ἴπ6 Ψ 68 Κ- 
Ὧ6 55. 8η4 ὈΠΡΓΟΝΙΔΌΪΘΠ 658 ἐποτοοῖ,᾿ (αὶ ἰᾳ, ἰἴ8 
ΟὟ ἱπμεγοηΐ ἱπηρογίοοϊ οη8, Μὰ τηῦδί ΘΟΤΔΊΏ]Υ 
ΒοΪὰ, εἰζμον τ΄ 10:6 ΒΗΔΑΟΥΥ Βοσν οεθ οὗ υἀαἴδηη 
ΣΟ ΠΠΔ]}} δηὰ ἴῸΓ οΥ̓ῸΓ 9ΌΠΕ, ΟΥ ἐμαὶ ἴῃ 686 ββογρὰ 
τυτὶζοσο ὙΘΤΥ͂ ἸπῸΟὮ Τηϊδγερσοθοηϊθὰ ἐπεὶ Μαϑίοτ 8 

ταϊπα τεραγήϊηρ μοι. ΝῸ ἱπί6]] !ροπὺ δηὰ βίῃοθτθ 
ΟἸ τ βυδη οδ δαορὺ ἰδ6 Ἰαΐίζεγ αἱτοττιδῖϊνε ἢ ἢ8 
οὐχηῦ, ὉἩπδτοίοτθ, ἴο γοϑὺ ἴῃ {Π6 ἔοττηθσ.0 Απὰ ]}} 
εσἱἐἑ ἀο 80, ἴῃ ἴΠ6 ταϊοηδὶ ρογβιιαβίοη, 1[ῃδὺ δ8 ἴῃ 
ὑπὸ τῖβο διἰτηϊἰβίγβοη οὗ Οαοὰ {μδγθ πλιδῦ ἐνὲῦ 
δ6 ἃ ΘΟΙΙΟΓΠΙΣΥ ἴῃ πὸ οοηαϊ(ίοι οὗἨ τηϑη ἴο τὴθ 
ἰᾶνγα Δῃη ἃ ΟΥ Δ ΉΟ68 ὑπ δ ΜΠ Ϊσ ἢ ὑπ 6 Υ ὅγὸ ρῥ]δοοὶ, 
80 [86 σᾶγη4] ἱπϑυλτατοηδ, ψ Ἐ}ο ἢ ψογὸ δἀαρίρα ἴὸ 
[86 ΟΠΌΓΟΒ᾿ Β ῬυΡΊΪαρθ, ὁΔ ΠΟΎΣ, ἰὴ [ἢ Πδ- 
ἴατθ οὗ ὑμΐηρθ, Ὀθ ἱπ ῬΓΌΡΟΥ οοττοϑροηάσποο Ψἱ 
ΠΥ δίαίθ οἵ τωδῃηῃοοά, μοσίδοεϊοη, πα ἢ}1}}] 6 14] 
αἴοτγ. Τὸ τοραγὰ ἴ80 Ῥτορμϑὺ Πθτὸ 88 ὀχ Εἰ ἰ(ἰη ς 
ἃ ᾿τοθρδοὶ ἰουπἀδά ὁἢ. 00 ἢ δῇ πππα[ΌΓΑΙ] σοἢ 1 6- 
[1οΠ, 18 ἴο Δϑου 6 ἴο ἷπὶ [86 0018}. ρατὶ οἵὨ δθοϊζ- 
ἱῃρ ἴο αν {9 πον ψίηθ οὗ {1|ὲ Κίπράοτῃ γυῖΐ 
Ὀδοκ ἱπίο {μ6 οὰ Ὀοϊι]68 αραῖη, δηὰ ψν}}}16 ὈΚΟΤΕΥ: 
πα Ὠἰπ 861} ψ ἢ [ἢ Ὠἰσμοδίὲ Ὠορεβ οὗ {πε Οδυτγοῖ, 
ττρδῖϊηρ ὮΘΥ ΟὨΪΥ ἴο ἃ ΒΠΟΊΨΥ Βρθοΐμο]6 οὗἁἨ οδυηαὶ 
ΒΌΆΡΟΓΒΟΙΑ]1168β.Ὀ. ΑΘ αν ἴὰσ ἴοο ἰσῇ ἰάθ6858 οὗ 
186 Θρ᾿ γπΆ] ἱπαῖρηῦ δηὰ σΑ]]ἜΔηρ οἵ δὴ ΟἹὰ Τοβίδ- 
ταθῃῦ Ῥγορδοῖ, ἴο Ὀο]ίονο ἰπαὺ 1 ψᾶ8 ῬΟ5810]6 [ῸΓ 
Βὲτη ἴο δοὺ 80 ᾿ὨΘΘΟΙΗΪΥ͂ 8 ματῦ, ΟΥ σΟὨΤΟΙρ]αΐθ 8 
ϑἰαϊο οὗὁἨ {πηρ8 80 τς ]Ὺ ΔῃοΙΏ8]ο08. Απὰ 6 
ΔΓΘ ῬΘΓΙΘΟΌΥ δ θα ὈΥ ἐδ Ἔχρ]ϊοὶς βίαιθσαθηὺ οὗ 
ϑογρίαγο ἴῃ βαγίηρ, {Ππὺ ὁ 4. ὑθηιρ16 ψ ΓὮ βδογὶ ἔσο 
ΠΟΥ Μοῦ ]ἀ 6 6 τηοϑὲ ἀατίπρ ἀδη 18] οὗἁὨ []16 4}}- 
δ ΠΟ θοΥ οἵ ἴΠ6 Ββδογῆςθ οὗ ΟἸγίδί, δπαὰ οὗ [86 
οἤσδοΥυ οὗ [ἢ Ὀ]οοὰ οἵ Ηἰ8 αἰοποηθῃῦ. Ηδ ψ80 
δδοσὶ ἤοθα Ὀδίοτο, σοη οββοα (ῃς Μοβοίδῃ ; ἢ6 ΠΟ 
δου ]ὰ βου ῆοθ ὩΟ, ΜΟΙ] τηοϑὺ 80] 6} ]Υ δὰ 
ΒΘ ΟΥ ]ορου 5] θην Η π.᾽} 

“δ. Ἠοϊάϊηρ [δς ἀδδοτί ρίΐοη, ἔμθη, ἴπ (ἢ 18 1Δ9᾽ 
νἱ θΐοι ἴο 6 σΟΠΟ] ΒΊΟΥ οὗ δῃ ἰά68] σΠαγδοΐθσγ, ν᾽ 6 
δάνδῃοα ἃ δίδρ ἰαγίθοῦ, δηὰ αἴτια {παῖ ἴθ ἰά64]- 
ἰβὴ ἤΘΙΘ 18 ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ οὗ [Π6 βαη6 ἰηαά 85 ἐπαῖ 
το ἢ Ἰλρωλθα ἱπ ΒΟΙῺΘ οἵἨ [Π6 ΘΑ ΪΘΥ νυ β' ΟῊ8, -- 
γΙΒ10η8 ὕπαΐ τηυδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓ]Υ͂ παν ΔΙΤΟΔΑΥ μαβδοά 
ἰηΐο [ἸΒΙτ θη, δηα πΠἱοῖ ὑποσοίοτθ ΤΥ }1161]γ 
6 ΓοχαΓ 6ἀ δὰ ἠλμευ να 8 ΚΟΥ͂ ἴο ἴδ τἱμῆξ ὑπάεγ- 
βίδπαϊηρ οὗ [86 ομδ Ὀθίοστθ '8. ΤῈ Ἰοδάϊηρ οΠὰ- 
τοϊογιβος οὐὗὁἩἨὨ ποθ δῦ] οῦ ν᾽ ϑίο8, ἩΙοἢ ΘΟ οἱ ἀθ 
ἴῃ πϑδίατο ἰὴ 018, τὸ παν ἴουπμὰ ἴο Ὀ6 (6 
᾿ιϊδίοτίοα] οδϑί οὗ ἐποὶγ ἰά θα] θα. 710 Το ρτεβθηϊα- 
ἰἴομ οὗ ΐηρβ ἴο ςοπ18 19 ᾿μτόσῃ ἱπίο [6 τηου]ὰ 
οὗ βοιῃθίΐηρ 5: ταΐϊασ ἴῃ ἰμ6 μΡαδί, δῃ!ὰ ργεβοηϊδὰ 
ΔΒ ΒΙΤΏΡῚΥ 8 Τοργοσυοίίοη οὗ [δα ο]ὰ, ΟΥ ἃ τοῦ ὩΓ}- 
ἱπρ ὈΔῸΚ ἀραὶῃ οὗ ψπμαΐ ἰβ μαδϑὲ, οὔἱγ ὙΠῸ δυο ἢ 
ἀὐνουϑι 68. 88 τοῖϊρης ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο δάἀαρί ἰΐ ἴο 
ἴμ6 αἰϊογοὰ οἰγουπιδίβηοοβ οοῃἰοιη ρ]αίθα ; Ὑ1]6 
811}} 106 ὑμὶηρ τηθδὶ ψα8, ποὺ [παὺ [86 ουϊνατα 
ἴοστῃ, Ὀαὺ [μαῦ {6 Θβϑθῃ 1] παΐασθ οἵ {π6 γμαβδὶ 
Βῃουϊα τονῖνοϑ.᾿" [ἡ ΤΠΐ8 οομποοίίϊοῃ, Ὦγ. ΕδΙΤ ὈΒΙΤῺ 
τοίδσβ ἴο {πθ υἱδίοῃ οἵ {86 1πἰ οὶ - ὈρΑτὶπς ἴῃ ἢ, 
ἦν, ; ἴο ὉΠ ϑο᾽οῦτη ἴπ {116 πΠ]Θ ΘΓ 688 Θροϊζοι οὗ ἴῃ 
οὮ, Χχ.; ἴο {διὸ 1168] τοργοβοπίδιοη ρίνθῃ οἵ [ἢ 
Κίηρ οὗ ΤΥτο ἱπ. οἢ. χχνδ, 11-19.; δπὰ ἴο [6 
τοδιεη δὴ οὗ Ἐργρῦβ Βυχαϊ]Π[ἜὨαϊίοη ἴῃ οὗ, χχῖχ. 
1-16. “Νον ἴῃ 4}1 {ῃθ86 σα868,᾽᾿ δ6 φόοθβ οἡ ἴο 
ΤΟΥ, “οὗ 8 Δρραγθηΐ, ὁ βῃοι]α θη γον ΟΙΤ 
1 τὸ Ἰοοκοᾶ [ὉΣ 8) δοίῃὶ τορεύ οη οὗ {πὸ ρμαϑῖ. 
Τὶ ἰδ ὑπ6 παΐξωγε οὗ ἴπ ᾿Υβηδδοῖϊ 8 ἀπ ονυθηίβ, 
ποῦ ἐποὶνρ Ῥγθοΐθο ἔοστῃ ΟΥ δχίϑτιιδὶ σοομπαϊ ] 0:8, 
τδαῖ ἰβ απ ο] θα ὕο ΟΣ νἱον. Το Τοργεϑοηζαί 
ἷ8 οὗ δῇ 468] Κἰπᾶ, δὰ {πὸ Ἰ)ἰϑίογυ οὗ [8:6 Ῥϑβῖ 
ΤΩΘΤΟΪΥ͂ ΒΌΡΡΙΪ68. ἐη6 τηουἹὰ ἰηῦο ΨΒΙΟὮ ἰΐ 18 οαβῖ, 
ΤῊ δρί γι [08] ἐγθ οἵ [86 ὑχτορῃοῦ ἀἰβοογηθὰ {86 οἷά, 
85 ἴο 118 Γ68] σμαγδοῖοσ, Ὀθοοτ δ Αγ δραΐη ἴῃ 
{16 ΠΘ. Ηθ Βα δ δίῃ 18}}γ7 {86 βϑτὴθ ὕτχὸ- 
οοἄάυτο [0]Ἠο θὰ δραΐη, δὰ ἰδ ὑμοπδηροθῸ ]θ 
Φομονδὴ τουδί αἰ βρΊαυ [ἢ6 ὉΠΙ ΟΣτ ΤΥ οἵ Η]8 οἢδ- 
ταοῖδυ δηὰ ἀθδὶ πη γ8 ὈΥ νἱδὶ πὴ νρ ἰὉ ν᾿ δ Ὀδ ΔῊ [18}}γ 

1. Ῥϑουσὶοε᾽ διίγωςέιν 97) Ῥνορᾶξου, ν. 11. 
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ἴπ6 β8:ὴ6 ἰτεδίπωθηῖ. [{, ποῦν, ψὰ Ὀγΐηρ {6 Ἰὲσαὺ 
(τη ϑη θα ΌΥ ἴἤοϑα θαυ! οΣ τονο  δίϊοηϑ οἵ [πες Ῥτο- 
Ῥεῖ, ἴῃ τοϑρθοῖ ἴὸ ἡ ἢ τ 8 ΘΟΙΊΡΑΓΟ [ἰθ 
Ῥιεάϊεϊϊουυ ΨΠ (86 ἐν] ]πιθηϊ, 80. 88 ἴο τεδὰ ὉΥ 
15 ΘΙ Βὲ Δα δοοογάϊης ἴο ἰΐ9 ἰπϑίχυςίίο, [16 
Υἱβίοι ὑείοτθ 8, Ὑ6. 8}18}} ΟὨ]Υ Ὀ6 ραἰνίηρ ἴ6 ῥγο- 
Ρμοῦ [86 Ὀεμοῆϊΐξ οὗ [6 οοϊμπλοι Τ]6, οἵ ἰηΐογ- 
»γοϊίίη ἃ ΓΙΟΓ ὈΥ̓͂ ἃ ΒρΘοίΆ] γεϑρεοὺ ἴο ἢΪ8 ΟἾὟἢ 
ΕΝ πιεῖ ποά, δηὰ ἐξ ὑαυ να: [6 ποτα ΟὈὐΘΟΌΓΟ 

[0 τλοτα ἱπ|6}] σι Ὁ16 Ῥατίβ οἵ Ηἷ5 Ἡγηρθ. [ἢ 
Ι {π|ὸ ΟἾΘΥ ὁ8868 γϑίοττοαὰ ὕο, μθῖο ὶ8 ΤΕΡΓΟ- 

δοηϊαιϊοη ἴδ]κο8 [6 ἴοστη οὗ 8 τονῖνα) οὗ [ἢ ραβῖ, 
ἍῈ 8668 ἰζ 8 {Π|6 Βρϊ τι δηὰ ποῖ {6 Ἰοίίεγ οἵ [ἢ9 
Σοργοϑοηϊδιίίοῃ ὑπαῖ 18 ΠΑ ΠΥ ἴο Ὀ6 τοχαγάθά ; δηὰ 
ἽΝ βου Ἱὰ τὸ ὄχροοΐ ἰξ ἴο "ὲὲ οἰἴδιογννῖβο ἤθῖθῖ 
1 1} 18. τσ Κ80}]6 νἰδίοη 6 να ἴΠ6 οἷά ρῥιὸ- 
ἀυοοα ἀραὶη, ἱπ τοϑρθοῦ ἴο Ὑμδῖ νγὰ8 τηοδὲ 6χοα]- 
Ἰθηΐ δπὰ ρ]οτίουβ ἰῃ 8γ01 8 ραβϑὺῦ οοπαϊτίοῃ, ---ἰ 8 
[6 Ρ]6, 1) ΘΥΘΥΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΔΟΟΟΙΩΡΑὨἑηοηΐ οὗ 
ΒΔΟΓΘΙΏ658 δα αἰἰγδοῖϊοιι --- [πΠ6 ϑγπῦοὶ οἵ [6 
ἀϊνίπθ Ῥγθβθῆςθ ἈΠΟ ἰη --- [ἢ 6. τη} ]βίγα 08 δηά 
ΟΥ̓ 8 η668 ργοσθθαϊηρ ἰῃ ἀπο ογάον νυ ἱιδποιιῦ---ἰἢ6 
ῬΓηο6 δηα [μ6 ῥτοβιῃοοῦ--- ΘΥθευ ἱης, ἰῃ Βμοσῖ, 
τοαυϊτοὰ ἰο σοηϑύϊυϊο [ἢ6 Ὀδδυ-1468] οὗ ἃ β8δογοὴ 
σΟΙΩΤΩΟΏ ΘΑ ἢ δοοογιϊηρς ἴο [8.6 δῃποΐοπῦ ρδίθ ΓΒ 
οἵ (ἷηρθ. Βαῖ, δ {Π6 88Ππ|6 {1π|6, ὕΠ 676 8Γ6 ϑ0 ἢ 
ΟἸΔΏρΡΕΒ δηὰ δ] τογα [1018 βαρογ πάπα ἀμροὴ ἢ 6 
ΟΪἃ 88 80 οἰ ΟΥ ἱπάϊοαϊε μας ϑοπιοί ὶηρ [ἈΓ 
διοθαῖοσ δῃαὰ Ὀοίίοῦ ὑμδῃ {π6 μαϑὶ ψ͵ὰδ οοπορα]οὰ 
μον [18 δπιϊαυαϊοα ἕο. Νοὶ {πὸ οοηΐπα 
ΤΟΣ] 165, ἴα 1Π6ῖγ ἀχδοῖ ἡδίυσο δα σ]οιϊοῦβ [κ]- 
Ὧ088--Πποῦ ΘΟΥΘῚ ὑπ ΨΕΙΥῪ ἰϊηᾶρο οὗ ἴποθο {Π}}η98, 
Ἑςου]ὰ 6 ῥτορ ιοῦ 848 γοῦ ἀἰβ. 0 Ἐ}} ἀηο18Δ.  ΆΙς 
ἴῃ ο]α ἀἰδβροηβαίίοη Ἰδϑίθά, ΓΠΘΥῪ τηϑῖ Ὀθ ἘΠ γοιγ ἢ 
ληΐο 1.6 ΠΑΙΤΟΥ δηὰ ἱπηρογίοος 8ἢ.6]] οἵ 108 ὀαΥἢ 
τοϊα οη8. Βιιΐ {086 ψηο Ἰἰνοὰ ὑμάονῦ ὑπαὶ ἀἰδ8- 
Ῥοηϑαυϊοα τ χοῦ {6 Ἰἰνγοϊεϑὲ ἰὰθα ΠΟΥ Μ6ΓῈ 
8016 ἴο οὐίδἰη οἵ [πὸ Ὀσχι κίον ἔαϊαγθ, ὈΥ. ΒΡ] 
Ἰεϊπρ; {Π6 }γ ταΐπ 8 τοϑῦ οἱ {Π6 ρμαϑῖ, 88. ἴδ γθ Ὠ)041- 
βοὰ ἀπὰ 5ῃμαρϑὰ δῆϑν ΟΥ̓ [89 ῥτγορβιοῦ ; 78 ἃ8 ΠΟΥ͂, 
1π9 Ὠἰρίοϑὶ ποι οη8 1τῦ6 ὁδ ἢ ἴογῃι ἴο ΟἸγβ ον 8 οὗ 
ἴΠι6 δἰαῖο οὗ “ΊΟΥΥ 18 ὈΥ Θοποοινίης ἴΠ6 Ὀδϑὲ οὗἩ [10 
ΟἸ το’ 5. ργθδοηΐ σον οη τοβηθὰ δπὰ οἰοναίοά 
ἴο ΒΘΑΥΘΏΪΥ μΡογίροιίϊοθ, Εχ ϊ οἱ ο αὖ τῃ6 ἰἰτὴθ 
ἴπ6 ν βίο 88, δὰ σοῃϑίτιοῖδα 88 1ΐ 18, ὁη6 Βιουϊὰ 
ὯΟῸ Ὠ)ΟΓΘ Θχροοί ἴο 860 8 Υ]51 010 ἔθ }]6 τσεα)ζΖίηρ 
[6 οοπαϊτοῃ8, δῃὰ ἃ σθοοοιμίοα Οὐπδδηῃ, αἰ 
ἴμ:68 ΓΟΔΌΪΑΓ δι θα ΓῈ8 δηά ματα]  Ἰοβταιθ οὗ ἔδς 
Ῥιορμοῖ, [88ὴ ἰῃ 116 ὁ886 οὗ Τγτὸ ἴο ἢμᾶ ἢ6Υ 
ΤΩΟΠΔΓΟΣ Ἰἰύεγα ἢν ἀν 6]}]1ρ πη θη, δηὰ, 88 ἃ 
ὁπεσαῦ, οοουργίηρ [86 ἱπητηεαϊαῦθ ργθβθηοα οὗ Θοὰ, 
ΟΥ ἴο ὈΘΠΟ]α ἰ8Γ88] ϑδεηῦ ὕβοὶς δϑϑη ἴο ππαῖκθ ὑτ1α] 
οὗ ργρίίδῃ Ὀοπάκλψα δηὰ [6 ἰγοιῦ}θ8 οἵ [6 
ἀεβοσῖ. Ὁ μβαῦθυαν τηϊρηῦ 6 πγαηῦθα ἴῃ Ῥχτουΐ- 
ἄἀῤποθ οὗ δὴ ουὐνναγα σΟΠΌΤΪ Υ ἴο {π6 Ρΐδῃ οὗ 
ἴδ νἱβίοῃ, 10 ΒΒου]ὰ οὨΪγ ὃὉθ τεραγάθα 88 ἃ ρ]εὰρθ 
οὗ [Π6 ἴδ᾽ ρτοαῦδν βοοά Γ68]}}Υ ὁοῃτετηρ]αῖοα, ἀπά ἃ 
Β6ῚΡ ἴο ἔαἱ τ ἴῃ τναϊ της ἴον 118 ῬΓΟΡΘῚ δοσοι ] σὴ - 
τι ηὔ. 

“46. Βυϊ 5611}, Ἰοοκίηρ ἰο 186 πιδηϊοϊὰ δηὰ 
τηϊηπῦο ραγ Ἰσ] ΔΓ σίνϑη ἴῃ 1[ῃ6 ἀοβουίρίοῃ, Βοπι8 
ἸΩΔΥ͂ Ὀ6 αἰδροθοὰ ἴο ἰδ ϊπὶς 10 Δ ΠΉΪΥ ᾿παρτουαῦϊο 
τιδὶ δγιΐηρ βιιοτὶ οἵ δὴ δχδοῖ ἀπά ᾿ἰΐογαὶ [0]8]- 
τηθηῦ βου ἤδνα Ὀθθὴ ἱπίοηἀοα, Ηδὰ ἰξ Ὀθοῃ 
ΟἿΪΥ ἃ ᾿χβτῆρι ϑἰκοίοῃ οἵ ἃ οἱζγ δῃὰ ἐθιρ]ὸ, 88 ἔῃ 
ὅλο ΘΟ(ἢ οπαρῖεν οἵ βαΐδἢ, δπὰ οὔμδσ ροτγίλομβ οὗ 
ῬΙΤΟΡΏΘΟΥ͂, ἘΠΘΥ͂ Θου] ἃ τοῦθ ΘαΒ Υ οηὗοῦ ἰηΐο {Π6 
Ἰάθαῤ Ομδγδοίθῦ οἵ τη6 ἀδβογί ρίίοη, δηὰ ππἀοτβίδπὰ 
δον ᾿ξ ταϊρὶξ ΟΕ ΕΒ ρμοὶπὶ ἴο ἴπ|6 Ὀεΐτογ ΤὨΐηρΒ οὗ 
[86 ρό5ρ6] ἀἰδροηδδαῖϊίοη. Βιυιῖΐ ν 1 80 ἸὩΔΗΥ οχϑοῖ 
ΤηΘΑΒΟΓΘΙΉΘ ἴδ Ὀοίοσθ ἔθη, αῃὰ ϑθο ἢ δὴ ᾿πῆηϊϊο 
ΥΑΙΊΕΙΥ οὗἁἨ ῬΑΥ ΟΌ]ΑΙα οὗ 4}1} ϑοσίϑ, μ6 Ὺ σαπποΐῖ 

οοῃμοοῖνε ον ὑθοῦο Δ 6 ἃ ῬΓΌΡΟΙ [] ἰπμδηῖ 
ψ του Θογτοθρομπαϊῃρ ΟὈ]οοῖινο το 168. 10 18 ῃσϑ- 
οβοὶγ Πόσο, βονόνεῦ, τπαὶ 6 ἃσγὸ πηοῖ ὈΥ͂ ΔΏΟΪΠΕΓ 
ΥὙΟΙΥ τηλτκοα οἰ αν δοϊεγβιϊο οὗἩ ΟΌΥ ῬΡΝν Αὔοτο 
811 86 ὑγορῃθίϊοαὶ συυιΐασβ, μ6 15 ἀϊδι!δῃσαϊδιηοά, 85 
ΝῈ ἤν 966Π, [ἴὉΓ ἰἷβ ὨΌΠΙ ΘΙ 658 δυο Δ ϑΠλδ. 
μας δϑαὲδ ἀορὶοίϑ ἴῃ 8 7 ν ὈΟΜ απὰ βταρδὶς 
ΒΟΚΟΒ, δῷ 'ῃ ἴῃ ολ96 οὗ ΤΎΤΕ, ὉΣ δχδιηρῖίο, ᾿α 
ΚΙ6ὶ βργοαὰβ ΟΥ̓ΘΣ ἃ βογίεβ οἵ οῃδρίθυβ, δ᾿] Πρ ἘΡ 
186 νἱοΐαγο 0} 411 τῆϑηοῦ οὗ ἀεῖα1]5, -- ποῦ ΟὨΪΥ 
ΚΟ] ηρ 18 οὗὁἨ ΠΟΥ δἰ ὨΡΌΪΑΣ στοαΐποβδα, Ὀπὲ 8150 οὗ 
ΘΥΕΤΥ οἰθπηρηῦ, ἴᾺΣ απιΐ Ὡδᾶγ, ὑπαῖ σοπισὶ θα ϊοὰ ἴο 
τοάμπος 1ϊ, δὰ ῃοῦ ΟὨΪῪ ῥτγεάϊοϊηρ ΔῈ ἀονῃΐα]}, 
αὐ οουρ!ίηρς Ὁ τι ἜΥΟΣΥ σοπουδῖνβ] οἰγομηλ- 

οἴδησε ἴδαῦ ταϊρῆΐ δαἀά ἴο 118 τηοτιϊβοιῖῖο δηὰ 
ΘΟΙὨΡ]θἴθ 688. ὁ αν βθθὴ ἴμ9 88Π}|6 ζ68Ε:} 105 
ϑισι κ σῚ Υ ΘΧ θὰ ἴῃ 1ῃ8 ΤΡΟΡΊΜΥ οὐ Ἐσγρμῖ, 
ἰπ Ὧι ἀεϑοτγίρθίου. οἵ Φεγυβαι θην 5 ΘΟ 101 πὰ 
Ραμ ϑπιθὴξ ἀμὰοσ ἰὰ6 ἰχηαρσοθ οὗ ἴθ ὈΟλ τς 
σαϊάγοηῃ (οἰ. χχὶν.) δῃὰ ἔ}ι6ὰ Ἔχμροθεὰ ἱπίαπὶ (Ὁ ἢ. 
χνὶ.), ἴῃ [89 νἱδίοῃ οὗ ἴδ6 ἰδίαν ν- Ὀεατίς (ς ἢ. 
ἷν.), ἢ [86 ὑγρίοαὶ σϑργεϑθηϊδθοη οἵ σοὶῃρ ἱπῖο 
οχὶὶθ (οἢ. ΧΙΣ.), δῃὰ ἱπμάθοα ἴῃ 41} Ε[:86 τζοτθ ἱσὴ- 
Ροτγίδηϊ ἀδἰἑμθαιϊουβ οὗ {π0 ργορθῖ, ψ 16}, ἐν ἢ 
ΜΉΘ ἀοβοτὶ μλνο οἵ ἰάἀθαὶ ϑ06 68, ΔΙῸ οἰιατβοίο ζοιὰ 
ΟΥ̓ Β6 ἢ τηϊμυΐο δηὰ ναὶ ἀθῖδ}}8 ἃ5 ἴο ρὶνε {6 .} 
[6 Δρρδδιᾶποο οὗ 8 τωοϑὲ ἀθβῃϊογ βμαροὰ δὰ 
16 }1|.6 σϑα! τἴγ. 
κοφς ΟΟΠϑιομης ἢ15 ΡΘΟΙ ΔΓ ΠἸΙΔΏΏΘΓ, ἰδ 85 

ὯΟ ΠΟΤῈ ὑπδὼ τυϊχῦ ᾶνὸ Ὀδο εχρεοοϊθα, δαὶ 
ΨΊΘῺ μοὶπρ ἴο ῥγεϑοηΐ ἃ ζταπὶ οὐϊ πο οὗ 18ῃ68 

ἰῃ ϑίοσθ ἴοσ ἀοάβ Ομ υτο ἢ δθὰ μ]α, ἴμ6 
ἰοῖασο δοιὰ Ὀ6 ἀγανη ψῚ} ἐπα [Ὁ]]65ῖ οἴ}. 
ἴ .6 [ὰ8 ἀθῃὸ 80 ΟἹ δἰῃγλϊαι ὈὰΓ 1655 ἰτωρογίδξ 

οὐραβίοηβ, 6 οοιἹὰ ποῖ ἴα}} ἴο ἀο 1 ἢεγο, ΒΘ Ὲ 
τἰδίηρ ἴο [86 ΥΟΣΥ ἴον διά οἰϊῃιαχ οὗ 8}} ..18 τον ]δ- 
[ἴομβ. ΕῸΣ ἰδ 18 ῬΓΘ- ΘΙΪΘΏΥ ΟΥ̓ πλ68Π.5 οὗ 1}}0 
το μ6 ἢ 638. πα σΟΙΡ] ἴθ ε88 οἵ ἢ1]8 ἀθβοσι μου 
μὲ Π6 866 Κ8 ἴο ἵπιρτθθθ ΟἿ Ὠλπὰϑ ὙΠ ἃ Τεθ λον 
οὗ πο αἰνίπο οογίδιμεν οὗ ἴπ6 ἰτυϊῃ ἀϊδοϊοφρὰ ἰὴ 
[6 πη), δπὰ ἴο ρσῖνο, 88 1ἃ ϑοτε, Με λὰ Ὀοὰγ 
ἴο ΟὟΤ ΔΡΡΤΟΙ ΘΙ ΒΊΟΙΆ. 

“ἡ, 1ὴ ἴἀγμοΓ δυρροτὶ οὗ [86 νον πὸ μανο 
ίνεμ, ἰδ ἸΏΔΥ 8180 ὈῈ δϑὶιχθὰ, σ]θῦμεῦ ἴθ Γθολῖης 
ἀσαϊηβί ἃ ϑρι τυ] υπάογδίαπήλι οὗ ἴθ νλβίοῃ, 
81 8 ἀειημδηὰ [ῸΣ ουϊναζὰ βοθηθ8 δῃηὰ οὈ᾽θοῖθ 
ἸΠΘΓΆΙΙΥ͂ Ἀλλὰ το ρυνοδὴν: ἴο ἱϊ, ἀοεξ οὶ Βυσίης, ἴο 
ἃ ἰάτῷθ ὀχύθηξ, [τοτὰ ἴ8]99 ποῖ ῃ8 τεραγαάϊλης ἴπ 
δησίοηῦ ὑθιηρ]6 πὰ 1ΐ8 τηϊπὶβίγαϊλομβ δῃὰ ογϊῃ 
ΔΏΘΟΒ οὗ ψΟΓΒΏΪΡ, 88 ἰζἢ 18.686 μοβϑεϑηρὰ ὃ ἐπὲὶδ 
Ῥοηάθμῦ ναῖὰθ ἂρασὶ ἴσοπι ὑπὸ ϑρισι μὰ} σαι 
ΠΟΥ͂ ΒΥΠΙΟἸΘΆΠΥ ΟΧργεβδοὰ ἢ Ομ ἴδε οομπέγαγυ 
[8 ἔδιλρ]6, ἢ 4}} ἰμδαϊ Ὀεϊοηχοά ἴο 1ξ, νὰ ἂν 
οἴη δοάϊοά τοργοβοιίδίοη οἵ ἀΐν]ηθ το το. [Ι᾿ 
Ῥγοβϑηΐθα ἴο [)8 οὐ οἱ {89 ΨΟΥΒΒΙ ΡΡΟΙΒ ἃ τηϑμὶ 
ἴο]ὰ δὰ νὰγιϑὰ ᾿ηϑίγιοιϊοη τεβροοίλημ {8.6 τὶ 
οὗ αοά᾽β Κίπῃράοιι. Απὰ ἰξ νὰβ ὈὉΥ δὲ 1]κὲν 
86} Ομ) Ὀοαἱοὰ ἴῃ ἴΠοδὲ νἹ810]6 ἰοττηϑ δὰ οχτοτγιὶ 
ὈΥΒΏΒΔΟΓ ΘΒ ὑπαὶ {86 ῬθΟρ]Ὲ ογΘ ἰο Ἰδαᾶσιὶ ἢ 
{ΠΥ Βῃοιυ]ὰ ἰπΐηϊ οἵ αοἀ, διὰ δεῖ τουασιὶ Η τὰ ἰὰ 
[16 Αἰ γεηΐ τοϊαϊίοϑ δῃὰ ϑέθῃθδ οὗ Ἰ1ῖ6--- ΤΠ οὰ 
ΤΏΘΥ ΨΟ͵ΙῈ δϑθοηΐ ἴγοτῃ 86 ἴδρ}θ, 88 γ76}} δδ 
ΘῈ ὑΠΟΥ͂ ΟΙΘ ὩΘᾺΡ δηὰ διουπὰ 0 [1 νσᾶϑ δὰ 
ἰτηα δ δηὰ δι ίσια οὗ μὲ Κίησάοιι οὗ Οοά ἐἰϑαῖ, 
ἩΠΟΙΠΟΥ υἱοσοὰ ἰὴ τοβροοῦ ἰο [Π6 ἰδ ρόσωτυ ἀΐα- 
Ῥεῃβδαίίοῃ ὕΠθῺ Ῥχεϑεηΐ, Οὐ ἴο ἴπ6 σταπᾶθν ἀθυθ]ορ- 
τηθηῦ ΟΥ̓ΟΓΥ ΒΡ 88 ἴο ΤΟΟΕΩ͂Υα δὲ ἴπῸ δανοπξ οὗ 
Ομ θὲ, Αμπὰ 1ξ 8 οὔκ οἵ {πὸ οδρὶΐδὶ ὄστοῖε οὗ 
(δε ὅϑννβ, π᾿ 41} ρετίοὰβ οὗ ὑμοὶγ ᾿ϊϑίοτυ, ἕο βαὰγ 
ἴοο ΘΧΟ] υδῖνα ἃ γοβρατὰ ἴο ἰλ 6 Ἰρεγε Ὄχίοσγῃεἶθ οὗ δα 
[ΕἸ 0190 δηὰ 1ΐβ ψογϑῃῖρ, ψιτδοαϊ ἀϊθοετγΐηρς τ[μ6 
ΒΡ τ [118] ἐσα 8 ἀνὰ ῥτιπεΐρ]65 ἔδὶ Ἰὼγ οοωςεοϊοὺ 
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ποτ πο. δα 510} Ὀδλ χα τε οα86, [16 πθοθδ- 
δἰτυ ἴοτ δὴ οαϊναγὰ αἷὶ ᾿ἰῦογ] γοδ]ϊζαῖίοιι οἵ ΕΖο- 
Ἰκὶ6]}᾽ ας ρίδῃ οὈν 8} (4118 ἴο τὲ γστουηὰ. Εὸτ 
41} δοπποοίεά νἰτἢ τ τῦᾶϑ ογ]ογοιὶ απιὶ δτταηροὰ 
ἙΘἈΪΕΗ͂Υ ἴον ᾿δβ β.ΊΏ 0 0}10 4] σα]π αἱ δὴν ταΐθ, ΧὮΥ 
ταϊαιι ποῖ [6 ἀοϑοτί ριου ἰΐ86} Ὀ6 σίνοη ἰοτί [ῸΥ 
[μος εὐϊοαίίοη δηιὶ σοτηΐογί οὗ τὴς ΟΠυτοῆ, οὴ 
δεοουης οὗ π|δί ἰἴ ποπίαϊποὰά οὗ δυτθο] πα] ἰη- 
αἰτυοσιίοη  ἔνοη ἰ [86 ΡΪδη παι ὕθοι ἤιιοα ἀπά 
ἀδεϊμηοα ἔογ Βολι δοΐαδ! ν γοάϊοοὰ ἴο ῥγαοζίος, 
ἔξ ποαυϊ]ὰ 511}} αν Ὀθόπ Ὀσίποῖρα }}Ὺ υυἱ ἢ ἃ νον 
ἴο 118 Ἰνοίῃ 8 ΤᾺΪΓΤΟΓ ἰὼ Ὑ1ΟῈ ἴο 860 γτοβοςζοὰ [6 
ταϊπὰ δηὰ μάτγροβοα οὗ ἀοὰ. Βυῖ ἰἔ 80, ἢν πιϊρῃς 
Ὡοῖ [86 ἀε]ϊηοδιίίοη ἴθ! 6 τηαάθ ἴο βογνε [Ὁ 
ΒΓ ἢ ἃ Τηὴἰττοῦ ἢ [ἢ ΟἿΠΟΡ νογάβ, ΨΥ πιϊρῃς ποῖ 
Ὅσοι} ἰδνὸ βροκϑῃ ἴο ΗἾ5 ΟΒΌΓΟΝ οἵ ροοὰ {πίη 8 ἴο 
οι ὉΥ ἴδ πῖϑθο δαοὐπδίτηθπὶς οἵ ἃ βυπο 168] 
Ρἰδη τ... [δῇ [88 βΆτωθ τιι]68 Ὀ6 Δρῃ]1ὰ ὕο {116 
ἐπ τογρτοίδιου οἵ ἔζεκις}᾽ 8 νἱξί οΑΥΥ θα] 6 ΝΠ] ΟὮ, 
οἵ 1:6 Ἔχργοββ δετδηῦ οὗ βου ρίγο, τὸ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 
ΘΟ]οποπ᾿ Β ̓ἰΐεταὶ ομ6, δηὰ ἰξ ν}}} δα ἱτηροββὶ υ]6 ἴο 
ΠΟΥ ΠὮΥ, 50 ἴδ 85 ἴῃ οπάβ οὔ ἱπϑίτιοϊ οι; ΓΘ 
Θοποοτηε, (6 581}6 ὁ ῬΌΓΡΟΒΟΒ αὶ ποῦ Ὁδ 
ϑετγυοὶ Ὁγ 1Π οἰπηρὶα ἀε) ποίου οἵ {πὸ οἢ6, 85 ὈΥῪ 
Ἐ}ν6 δοΐπδ] οοῃδίσιοζίου οἵ [6 οὐδοῦ. ἢ 

“41ξ ἰ8 αἰ8ο ποῖ ἤο Ὀ6 ονεγϊοοϊκοιὶ, ἱπ δυρροτὶ οἵ 
Ἢ [πὸ οὗ τοδβοοξίου, ἐπὶ ἴῃ ΟἿδοΥ δηᾷὰ θαυ ὶοσ 
“όοτοι πη] δέου ἘΖεκΚ16] πηλκοβ τηποΐ δοοουπί οἵ 
ΔῊ 6 ἀγη θο  οαὶ σμδγασῖεῦ οἵ (86 ἴδηιρ]6 δῃὰ ἰῃ6 
πα Ὀοϊοηρίπρ ἴἰο Ὁ. [Ὁ ἰ8 88 αὶ ργιθδὶ ἢε ρῖνοθ 
Ὧ5 ἴἰο υπἀοτείαμά δ [6 οαΐδεϊ, ἀπ ἴον [πε ρΡατ- 
Ῥοβὸ οὗ ἀοΐπρ' ῥτίεϑι - ἢ Κ6 βογνίοθ ἴογ ἐδὸ οονθ- 
ΑΒΕ ΡΟΟΤ ταῦ ἢ τϑοοϊνϑὰ ᾿εἷβ ὑγορβοιϊςαὶ) ς8}}- 
ἔτ, δηὰ πδὰ νἱβίοπδ οὗ Θοἀ ἀΐδρ᾽αγοα ἴο δἶπι (966 
οἵ οἷ. ἱ, 1-8). Ιὰ ἴΠ6 θ6Γ168 οἵ γ᾽ βίοῃβ οοηϊεἰηοά 
ἔπ οἷι. 11]. -χὶ,, ἐδ μα} οὗὨἨὨἁ {Π 6 Ῥ60}]6 νγὰ8 ΤΟΡΓΟ- 
φοηΐοὰ 88 Θοῃοοη τας ἰΐβοϊέ ἐπογθ, δηὰ ἀθρίοι- 
τολοϊπρ Οοἀ᾿ Β ργοοοάστο ἱπ τορατὰ ἴο ἰῖ, Βγ ἰῆς 
Αἰνῖπε οἸΟΤΥ θεϊπηρ' ϑϑθη ἰο ἰϑᾶνθ {πὸ ὑθῃι}]6 τῦαβ 
ᾶ4γ τη ὈΟ] σοὶ ἰπ6 νἱἰϊῃάτασίης οὗ Οοἀ᾽Β ρτγαοίουβ 
ῬτΤεβοποα ἔτους δογαβδίθη ; ἀηὰ ὉγΥ Ηΐδ ῥγοπιΐβἰης 
ἴο ὈΘοοηΘ ἴογ ἃ ᾿Σ11]6 ἃ βιῃοΐαδτΥ ἴο {86 ρμίουβ 
ἐοτιπαηΐ ἱπ ΟΒαϊάθα, 1 τα 8 Ὑἰτευδιν 8814 1Ππδὲ [ἢ 8 
ἔδτῃρῖθ, 85 ὕο ἐΐβ ρίζα] τ δ}, τν88 μοΐηρ ἴο Ὀ6 
ἐγαηείειτοὰ δλΐπογ. ΤῊ ΐθ ΟἸοδίηρ νἰβίοη ΘΟΥΊ6Β 
ΩΟΥ͂ 46 186 ΒΑΡΡΥ͂ οοππίογρατὶ οὗ (Π088 ΘΑΥΙΪΕΣ 
81:68, ρί νἱπρ' ὈΓΟΠλἾθ6 οὗ ἃ (Ομ οὺθ τεσ δ οι οὗ 

ἵπσ 6Υ1}5 δπὰ ἀϊβογάοια. [{ δεϑασεὰ {6 
ὍΤΟΝ ἰδαΐ 4}} διου)ὰ γοῦ δ δεῖ τίρῃϊ δσαίῃ ; 

ὭΔΥ, ἰδεῖ ρτοδίεν δῃὰ Ὀοῦϊου τῆ ΐηρθ βῃουϊὰ Ὁ6 
ἐνρὸς ἷπ {86 Αἰ παραὶ (πα Πδὰ ἐπ Ὀόθδῃ Κηόνῃ ἴῃ 

ὁ μραϑβέ,--- ἘΠ] ηρ ἴσο0 ρτοδὶ δὴ ἴο ὈΘ ῬΓ͵Γ6- 
φοηϊοὰ ΤΕ ΤΊ Εμεῦ 186 οἱ δυτὰο]1ς 8] τίς, 
ἡ ϑῶ ΝΗ ΠΡΟ πρὸ ἢ τὰ μά αι ΔΘ ἴο 

νύ ἔμοπι ὕο 126 Βίρῃον οὐ᾽οσὶβ ἴῃ ῥγοδροοῖ. 
ΝΟΥ ἰ8 ἔσεκίεὶ δὲ 41} δἰ ρθ ]αγ ἴῃ τἢ,ϊ8. ἣν οἵἴμοτ 
ρτορδοῖβ πἴ τῆς οοπηΐηρ ΔιΓΌΓα ψ ἃ γοΐοτ- 
ΦΏΘΘ ἴο {ΠπῸ δυτηθο ςα] Ρ]λοθα δηὰ οὐ ἱπβποοα οὗ 
ἘΠς ρακί, δα)υκίηρ δηὰ τηοά  γίηρ {Π686 ἴο δυὶῖ 
Ἐμοῖτν ἱπεπιϑάϊαΐε ἀεδῖρηι. ΤῊ δοΓοπ Δ παγ8, ἱἢ 
«Ἦ. χχχὶ, 38-40: “ Βεδιοϊά, τπῸ ἀδγβ δοπιθ, βαὶ τὴ 
ἐπε Ἰονά, ὑμαῖ [16 οἱτν 6}}4}} Ὀ6 Ὀ81} ἴο 116 1οτὰ 
ἔτοιη {πὸ ραΐδ οἵ Ηδπαπθοὶ ἴο [86 σΟσΠ ΟΣ ρηΐο. 
Απὰ δε πιραδυσίπρ' ᾿ἴπθ 58}8}} ροὸ (ογί ἃ ορροθὶδο ἴο 
ἶϊ 5:1}1 ἐασίμεν Ἴνοῦ ἴπὸ 81}} σαγεῦ ((86 Ἀ}}] οὗἩἉ Τὴ 
᾿εργοῦ5), δηὰ 5}18}} οόυῃ δδουΐ ἴο αοαίῃ (86 
ΡἾ8256 οἵ Ἔοχδοι τοῦ). Απαὰ {6 ὙΠ0]6 ψΆ]]οῪ οὗ (ἢ 
ἀεδὰ Ὀοάΐες, δηὰ οὗ (6 δδοῇφββ, δῃὰ 4}} {η6 6] 8 

Δ ὅρο ἴδε Τγροίονν οΥἹ ϑργίρίκνγα, νοϊ. 1. οι. 1. ἀπὰ ἢ, ἴον 
186 τοἰδυ]  πδηΐ οἱ [πὸ ἘΠῚ. ιοἱρ]θς χοίογγοα ἴῸ τοκαγάϊηκ 
τ: 6 ἐδθογι δοῖθ: δινα τοί. 8. μασι ,21., 10. (8.6 δρρὶιεδίδοῃ οἵ 
6. 6 ματίίςυλοι ματίδ. 

το τίια Ὀτοοῖς Καάγοῃ, ηἴο [6 σΟΥΠΘΥ οὗ [86 ἢοΙΒ6- 
[6 τον ατὰὶ [6 οαϑί, 5818}} Ὀ6 ΠΟΙΪΥ ἴο ἴδ [ωοἱἱ.᾿ 
δῦ ἰ8, ὑπο γθ 8}4}} Ὀ6 ἃ τοῦ! τ ΦοΓΌ Βα] οῖ [ἢ 

ἴοΚοῃ οὗ τῆ τονΐναὶ οὗ αοὐἶβ οδυβϑο, ἱῃ ΟΠ δ6- 
ἀθης00 οὗἉ νι} ἢ ὄνόῖὶ [Π6 Ἀΐδαο 65 ΤΟΓΙΠΕΓΙΥ͂ ἈΠΟ]θδ 

ἦνΑ}]} Ὀδοοπηδ ΠΟ] 688 ἴο 186 [οτιὶ : ποῖ ΟἿΪῪ 8}18}} 
[6 1088 ὍΘ ΓΤοσονογοά, Ὀυδ 418ὸ 106 ουὐἱὶ ἱππογοπὲ 
ἴῃ {πὸ μαϑί ρυγαοά ουΐ, δῃὰ {ἢ οδιδο οὗἉ τ σι ύδοι3- 
1685 πιδάὰα σομ ] οἴ Ὺ ὑὐϊυπιρμαπί. ΤῊΘ 800} 1Π|0 
Ῥαβθασθ ἴῃ ἴδα. ἰχ, ἷβ. ΘΠ ΤΙ ΓΟΪΥ Ῥ47181161] δ ἴο ἰΐ8 
ΘΠΘΓΗΪ προσ, Απὰ ἴῃ [0)6 ἔνψο ἰαβύ σμαρίοτβ οὗ 

Ἰρουεικ θη ΜῸ Πᾶν ἃ αυἱῦο αἰ ταῖν νἱδίοη ὕο [89 
0Π6 Ὀεΐοιθ τ8, ΘΠ! ρ]ογοα ἴο βοῦ (ογίλι [16 Ὁ] Εἰ πιδῖθ 
ὁοπαϊτίου οὗ ἴ6 γράἀοοπιοά ΟἸασοῦ. ὙΠΘΓΘ ἀγθ 
αἰ βδγθηοθθ ἴ) {Π6 Ο186 88 ΘΟΠ] νὶὰ [08 
οὔμοῦ, Ῥγθοίβο Υ δ ἱπ [86 νἱβίοη οἵ Ἐζεϊκίθὶ ὕμθγθ 
8.6. ΟἰΠδγθηοθθ 88 οοπιραγοὰ τὴν} δηγίηϊορ ὑΠπαῖ 
ἐχὶ βίο πὑηάονῦ ἴη6 ΟἹ]ὰ ονοηδηῦ. ἴῃ ῬαΓΈΘΙΪΑΓ, 
Μ6116 [Π6 Τϑιηρ δ [ΌΓΠ8 ὑπ 6 ΘΙ Ποατΐ δηα ὁθηῖτθ 
οἵ Ἐζοϊκὶ.}᾽ 8 μίδῃ, ἱπ δοδιΒ πὸ ει} }]6 τ δῖθνοῦ 
89 0 Ὀ6 Β66η. Βυῦ ἴῃ ἴπ6 ὕνο ἀοβογι ρου [ἢ 9 
38}6 ἸΣΌΓὮ 18 ΘΥΙὈΟ]ΖΟΩ͂, ΤΠΟΝΕῚ ἴῃ [6 Ἰα9ῖ ἰδ 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἷπ ἃ δίαϊθ οὗ τοῦθ ροσίφοὺ ἀνθ ορπιοηΐ 
ἯΕ ἴῃ ὕ}6ὸ οἴμοσ. ΤἼ}6 ἵθπιρ]θ ἰη Εζεκίεὶ, νὰ 
6048 φἴονν τοϊυγηθα ὕο ἴζ, ἴα ΟοαΒ Ῥγθβοῃοθ 
διηθοηρ Ηἰβ Ρθομ])θ ἴο 5βαῃς Ὁ δὰ Ὁ]688 ἴῃθηι ; 
1:6 πο-ἴο 0 ]6 ἴῃ Φολη ἰηάϊοαῖοα ὑμπαῦ 8116}} ἃ βοϊθοῖ 
Βροῖ ΝᾺ 0 ἸΟΠΡΟΓ ποράρα, [μδ΄ ὕΠ6 στδοίουβ ΡῥΓγθ- 
8666 οὗ Οοἀ νν88 ΘνοΥΎ ΠΤ Β06 ἢ ἀπὰ [6]1. [{ 18 
186 δα πιὸ ὑτυῖὰ ἰῃ Ὀοΐῃ, οἷν ἐμὰ [Π6 Ἰαϊῦο᾽ ΤΟρΡτο- 
βοῃἰοά, ἴῃ δοοοθίδηοα ἢ [6 φεηὰ8 οὗ [Π6 ΠΕῪ 
ἀἰϑροηϑδίίοῃ, 85 1685 οοῃηῃοοῖθα 10} 86 οἰΓΟΌΉι- 
δἰδη 45 οἵἩ μἷδοο δῃΐ }[ῸΟΓΠ}. 

“48. 1Ὁ ΟὨΪΥ͂ ΤΟΙ ΠΒ ἴο Ὀ6 5Βἰαιοά, ὑπαὶ ἴῃ [ἢ 8 
ἰπιογργθίδίίοῃ οὗ (}:6 νἱϑίοῃι νγα πηιβί Κθ6}} ΘΑΤΘ[ὉΠ]Υ͂ 
πῃ ταὶ ὑπὸ οἰσουϊηβίδ 668 ἴῃ τ ΪΟὮ ἰδ ν88 ρίνεη, 
δῃἀ ἸοοΚ αἵ ἰῦ, ηοῦ 65 ο ἃ Νεν, Ὀπῖ 88 ἴτοῖῃ δ 
ΟΙἹά Τεοδβίδιιθηϊ ροϊπί οὗ νἱεν. δ ὁ τηυβὲ (Ὦτον 
Οοὐγϑοῖνοβ Ὀδαὶς 88 (Ὡγ ἃ8 ροβϑὶ 016 ἰηΐο ἴπ ροβί(ἰοη 
οὗ ἴ6 ρτορμεῖ πἰτηθεῖί, ͵ὸ τυσδὺ ἐμ ηκ οἵ Βῖτη 
88 αν ηρ ᾿υδῦ Θ66ὴ ἴΠ6 αἰνίπο ἰδ Ὀτὶς τ Πΐοἢ Παὰ 
Ὀθδ6η τϑαγθὶ ἴῃ {80 βαογθὰ δῃηὰ οἷν!] οομβεϊ υὔοη οἱ 
ἴ8γ86 1] ἀδβμδὰ ἴῃ ρίθοθβθ, δῃᾷ ἀρραγθῃῦ!  ὈδΟΟΙῚΘ 
ἃ Ὠορδὶθθθ ψγοοῖ, Βαΐ ἰῃ δίστοηρ ἴδ: ἴῃ Δεἢο- 
ν 8 ψοτὰ, δπὰ ψ ἢ ἀἰν]ηθ ᾿ηδίρἐ ἰηἴο ΗΒ το ΓΘ 
μὰ 6 8668 ὑπαῦ [μδὺ ΠΟΥ͂ ὁΔῈ ῬοΥΒἢ ΜΒ οἢ 
ΟΑΥΤΊΘΒ ἐπ 8 Ὀοδοπὶ ἴμ6 οἱεπιοηῦ οἵ Οοά ΒΒ ὑἢ- 
ΟὨΘΗρΟΘὈ Θμ 688 ; ἑμαῖ 086 Ὠδηά οὗ ἔπε ϑρίγί: ν}}} 
ΔΒΒΌΓΘΑΪΥ 6 ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ταῖϑθ ὯΡ ἴμ6 ο]α δῃον ; 
δῃὰ ποῦ ΟὨΪΥ ᾿πῶΐ, Ὀὰχὲ 4190 ὑμπδῦ 1ζ 8.)4}} Ὀ6 1η- 
Βρίγοαὰ {ἢ} ἰτοϑὶὶ 116 δηα νἱρουσ, θη Ὀ]ηρ ἰδ ἴο 
Ὀυγϑῦ [86 ἔοστηοῦ ᾿ἰτηΐ δ, δηὰ γίϑα ἰῃΐο 8 στϑαῖη 685 
δηα ρμογίδοϊοῃ δπα τηδ᾽θϑὶῦ πον Γ ΚΉΟΤΙ ΟΥ̓ Π0Π- 
οεἰνορὰ οἵὗἨ ἱπ ἴδε γμαδοῖ. Ηδ βρϑᾶκβ, ὑΠογοίοσο, 
οὨοΗ͂Υ οὗ Ἰ υἱπηοα, Ὀϊϊς 88 οὴθ 8[}}} ἀν ηρ 
ἀπάον [ἢ 6 θη διὰ υὐτογίηρ {π6 ἰδηρτιασο οὗ Ἰορεὶ 
{1π|68. Απά οὗ {8 βυϊδίδηοο οὗ Π15 ΘΟ πιηΐο8- 
τίου, ΟΠ δὲ ἤο 18 ρεποσαὶ σουτοβροπάθηοθ Ὑ] ἢ 
8 ρμαδῖ αμιὶ ἰ(8 αἰ Πδγθημθθ ἴῃ ῬΑΓΓΓΌΪΑΣ Ρατίβ, 16 
δ πιϊῖ [Ππ6 [0] οὐ Πρ ΒΌΤΩΙΠΑΓΥ, 85 σίγοη ὉῪ Ηᾶνοῦ- 
πἰοὶς "-ππόὶ. [πὶ [6 ρΌθροὶ {ἰπηθ8 τῆθγα ἰ8 ἴο ὈῸ6 οἢ 
{πὸ ρατί οἵ ομονδὴ ἃ βοϊθπιη ΟΟΟΌΡΘΟΟΙ δηδν οὗ 
ΗΪΐδ βδιιοὕθπαγυ, ἴἢ ἡ ΐ ἢ [Π6 ΘὨΕγο Ὁ] Π 688 οἵ 186 
αἰνῖηα σΊΟΓΥ 4}}4}} ἀντ }} δπὰ πιδηϊζοβὶ ἰδ], Αἵ 
ἴη6 Ἰαδὶ ἴπετθ ἰβ ἰο σίβθ ἃ ΠΟῪ ἴθ ρ]6, ἀΐνογβθ 
ἴγοιῃ ἴΠ6 οΪ]ά, ἴο Ὀ6 ΤΙηδὰθ ΘΥΘΙΥ͂ ὙΑΥ͂ δα [4 Ὁ]6 ἴο 
ἐμ ρταπὰ δηὰ ἸοάΥ ἱπιθητοη, πὰ π τ οἵ [Ὁ ; 
ἴῃ ῬΑΓΟΟΒΪαγ, οἵ ναδὲὶ ΘΟΠΊΡΑ85 [ὉΓ [6 ὩΘῪ 60}1}- 
ΤᾺ, δηὰ ἢ ἃ ΠΟΙ  Π685 δίγο οἰ ηρ οὐοῦ [ἢ}9 
ΘμΕἶγα οχύθηϊξ οὗὁἨ ἴα ὕθπηρ]6, δὸ {μαὺ ἴῃ {18 τὸ- 
Βροεῖ ἵδεσγθ βῃου) ἃ πὸ Ἰοηροῦ 6 8:1}Ὁ αἰδιϊ ποι οἢ 
Ὀοΐποοα μ6 αἰδδγοηξ ρασίβ. Ταγουρῃοῦΐ, ἐνοῦυ- 



444 ἘΖΕΚΤΕΙ, 

την 18 βιι)οοῦρα ὕο ἴδ τηοϑῦ οχαοῦ δῃηὰ μαγίϊου- [χηδῦθ δἰτὴ οἵ 4]}} Φϑῃονδὶὴ β τονεϊδίίοη ἴῃ ᾿ϑγαοὶ, τὸ 
1ὰγ ἀρροϊμ πιθηΐϑ ; πα ϊν] ἀα] ραγίβ, δὰ ΘΕΈ ρ6.18}}Ὁ 
ΒΌΆΘΝ ἃ8 Ὠδ( [ΟἸΤΩΘΓΙΥ τοὶ ποα ἱπαυϊοστηϊηδῦθ, ΟὉ- 
ἰδ ΠΟ δὴ ἱπιιηραϊδῖα ἀἰνῖπθ βαηοίοη ; 80 ἰῃαῖ 
ΘΥΕΓῪ ἰάδα οἵ ΔΗΥ͂ Κιῃὰ οὗὁὨ διθἐ ΓΑ 688 τηυϑῦ Ὀὸ 
δ᾽ Λοροῖμοῦ οχοϊαάθα ἰγοῖὴ (ἢ 18 ἴθ π}}016. Αδοογα- 
ἱηρσὶγ, [818 βα ποῦ Δ ΓΥ 18. ὍΠ6 ὉΠΟΤΟΌΡὮΙΥ βυποϊεηῖ, 

τίοοῦ Ἰηδηϊθϑζαϊίοη οὗ αοα ἴογ [δ 8ι]ναίζοη οὗ 
ἷ8. ῬΘΟΡΙῈ (οἰ. ΧΙ]. --χ], 12). 2. Το [18 

ΒΑΠΟΙΠΑΓΥ, 88 ἴγοση ὑπὸ ΠΟῪ, σΘηΐΤΘ οἱ 8]] το] ρου 
116, ΤΏ6ΓΟ σίιθῆ68 ἔοσί ἃ 8ὴ ὉΠΡου θα []11685 οὗ 
Ὀ]οβϑίηρθ ΠἼΡΟῚ [86 Ῥθόρὶθ, ἍἼηΟ ἴῃ σΟὨΒΘ]ΆΘΏΟΘ 
αἰϊδῖ ἴο ἃ ΠΟῪ οοῃάττίοη. ΤΆΘΙΕ ΘΟΙῺΘ 8480 ἰηΐο 
Ὀοϊηρ ἃ ΠΟΥ ρ]οτίουβ ψΟΥΒΒΙΡ, ἃ {γ}Ὺ δοοορί Ὁ]6 
Ῥυϊοϑυμῃοοὰ μές ἘΠΘΟΟΣΔΌσΑΙ σα], ἀπαὰ Θαυλν δηὰ 
τὶ ὐΘΟυΒΠ 688 ΓΕΙΡῺ ΔΙΔΟῺΚ, ὑθ ΘΟἾἶγΘ ΘΟΠΙΙΩΠΪΤΌΥ, 
χο, Ὀθοὶησ ΡυΓΙ 64 ἔΤΌΤα 81] βίβ: η8, τῖϑα ᾿παθεὰ ἴο 
Ῥόκϑ088. ὑμ6 118 (Βδὲ 18 ἴῃ αοἀ (οἢ. χἸ}. 18--χ]ν]]. 
12). 8. Το 6 Ῥθορ]ὸ γῆο ἤανο ὈΘΟΟΙη6 Το πενγοα ὈΥ 
δι οἢ ὈΪ βϑΐησβ, [πὸ [υοτὰ σῖνοϑβ ὕΠ6 ἸΔηὰ οὗ ὈΓΟΙΏΪΒ86 ; 
Οληδδη ἷἰβ ἃ βοοοῃὰ [πιὸ ἀϊνϊἀοα διλοηρ ὕμοτω, 
ψΠΟΓΟ, ἴῃ Ῥογίοδος ΒΔΥΤΔΟΩΥ͂ δ Ὀ]οβϑθα [6] ον ἢ ἱρ, 
ἘΠΟΥ βαῦνὸ [η6 ἡνὶηρ αοἀ, ψο 1468 δη ἃ Τηδῃ [6818 
Ἡ Ἰπ]86}{ δῃλοηρ ἔθτῃ ἢ (οἢ. χ]νὶὶ. 18--χ} γ11}.).᾽" - 
ΒΑΙΆΒΑΙΗΝ᾽ Β ζοζιίοί, ᾿ρ. 486--450.---ἾΝ. Ἐ.] 

δ. ἴῃ οοπηροϊίζοη σῇ ἴἢ6 ψ8}} ψ ἢ ὙΠ] οἢ τ} 6 
ἀοϑογιρίϊοη α ἴπὸν τηθη το 18 ΤΟΥ τηδάθ 
(ἢ. χὶ]ὶ, δ) οἵ δ ““ Βουδβ6.᾽ ΤΊ, ΤΔΊΚ65. ΟἾΘΑΥ ἴῃ 
ἴδε. ουϊδεῖ δῇ 5 [πὸ Ῥγλμοἶρα] Ὀυ]άϊηρ, ἴο ὙΠΙΟΘῺ 
81} οἶ86 8 δυ υογαϊπαῦθ, δἰ πουρὶι [ἢ 8 ΜῊ}} 18. οδ]]ο 
δ ““Ῥυϊ]άϊηρ." Ἡονονοῦ Ἰαγρε, ἔθη, ἐμδῦ ἩΠΙΟἢ 
[86 Μ'8}} ΘΟΠΊ ΓΘ ΘΒ ΤΑΥ͂ ΔΡΡΘΑΤ ἴο Ὁ6,. -η( 11 18 
βαϊὰ 1 νοῦ. 2 ἴο Ὀ6 “8 οἰἵἴγ-}}κὸ Ὀυ]άϊηρ;,᾽"---ἰὴθ 
“ὁ Που86᾽ 18 5[1]} [86 Κ6γπ6]. ΟΟΤΏΡ. ὑπ6 Τρ ΒΤ ν 
ἤϊοῦι 1 ἴῃ το σ. 7 βᾳᾷ. Ηδηοα 6 βυτ 0] }Ζοὰ 1ά68 
15. τΤ86 ἀνε] ]ηρ οἵὁἨ ΦοΠονυ ἢ 88 ἃ ρογηδηθῃΐ 016, 
ΘΑΡΘ ΟἾΔ ν Πθὴ ΜΘ ΘΟΙΏΡΑΙῈ οἢ. ΧΥΧΥΪΙ. 26 πα. 
Α5 ἴγρο, [πὸ τοδ! ]ζαίϊζοη οἵ [Π6 1ἄθα 18 ἴο Ὀ6 ἰουπὰ 
μι ἔμ οτὰ Ὀθουϊηθ 868}} (Το 1, 14), 88 4190 ἴ.6 
καὶ νυν ἰστιν (Το ὃν. 29) ἰαγίμοῦ βῆονγθ [δὲ [ἢ6 
ῬΌΓΒΙΪΡ ἰῃ ΒΡΙΓΙ ἢ δὰ ἴῃ ὑπιῦῃ, δηὰ ΤΠΘΥΘΌΥ ἐπ6 
Δ ΒΙΠΠηρ οὗ 186 νόου δ Φογαβα τη, Ὦ88 ΘΟ 6 
ψ 1} ΟὨτὶβι. δαὶ νδίζοη (ἡ σωτηρία) ἰδ οὗ ἴη6 δεν, 
ΔΆ ΟἿΙΓ ΥἱΒΊΟῺ 4]80 8639 ἔοσί αὶ ἴῃ δὴ δι ιϊθοϊοηΐο 
ἕοττῃ ; ΤῈ ψοΥβηΐΪρ Ἡμαὶ ἴμον Κῆον. Βυΐ 88 
ἴθ ἰανν 88 σίνθῃ ὉΥ̓͂ ΜΟΒ68, 80 ὅτδοθ δῃὰ ἔτι ἢ 
σα ΟΥ̓ δοδὺΒϑ Ομ τ, 16 οτἱκῖπαὶ ἱπδὰ- 
666 οἵὁἨ ἁ [8 ΒαῃούμασΥ ΟΠ ὑπὸ ἔσθ οοῃϑιταϊηρ 
οἵ ἴβγϑϑὶ ἃ8 ἃ Ῥθορὶθ {πγουμσῇ [86 τιακίηρ οὗ ἃ 
ἀϊνίπα σονθηδηϊ ἴ8 8011} μ6]ὰ ὉΥ ἴῃ οἷ. χχχνυ]. 26 
8αᾳ. (68, 18Γ86] 18 Φϑῃονδἢ 8 (δι Υ, Ηΐ8 Ὠοιδο, 
εἰς σα ἰδια ἦλϑθι, Φοθῃ 1. 1] ; Φοῃονδὴ Β οονυθηδηΐ 
ΨῚ ἰϑγαθὶ 18 8. τρϑιτδρθ ονοπδηΐ, ΕΖΟῖς. χνυἱ.) 
ΤῊ νἱβὶ ὈΠ]1τὴ  οὗὁἨὨἁ Φεδοναἢ᾽ 8 ἀτ } ]ηρ, ονθῃ ἴῃ [ἢ 8 
Υἱβίοη ᾿δΓο, δ᾽ μου ἢ δρὶ τ ΌΑ], τοις 6 Ἰοοκοά 
ΟΠ 88 ἃ Ὀ]θᾶρο οὗ ἴΠ6 ΘΓ το]δίΐοῃ οὗ οῆονδῃ 
ἴο βγβδὶ, δῃηῃὰ οϑρθοίδ!ῦ οὗὁἨ (δ Ῥτγομ δ οἵ [Π6 
Μοβϑίιῆ, Τῆΐδ 18. [Π6 ββογδιηθηΐαὶ οΠδγδοῖοσ οἵ 
ἘΖΟΚΙ61᾿ 8 σἱϑίοη οἵ ἴμ6 ἴδια }]6 ϑρθοΐδ!υ ᾿ῃβἰβῦρα 
οἷν "Υ̓͂ ΗἩφηρβίθηοσσ. Βιιῖΐ {π6 ἴθῃιρ]θ 88 [868 
δὺοαο οἵ Φοῃονδῇῃ 18 ἃ ρίδοθ οὗ ἔδγί μοῦ τενοἸδίίοη, 
ἴοΥ δεονδὴ 18 ὑῃ9 836} -τϑνυθαϊϊης Οη6. ΤΒδ ν ΥῪ 
Ὠᾶμλὰ Φεῃοναῖ οοὨἑδὶηΒ ἃ Ρ]ΘΙΖ6 ἰοῦ 6 Ψ}0]6 
ἤαῦισα οὗ ἴθ Κιηράοτῃ οὗἠἨ Οοά, {πὸ ΟΠυτοὴ οὗ 
{Π0 Γπἴυτο. ΝΟΥ͂ {π||8 ΠΆΤΏΘ6, 88 8 Ἧ6}} Κη, 
σου 168. Ὡοβί Θβθο Δ} ἀπὰ ἐπ τη δύο πὰ 
{1.9 ἀοϑυϊπαιϊίοι οὗ 8 ὁ“ μου." ΕΖοκὶοὶ τὸ- 
ῬοαΐθαἸΥ ΘΠ ΡὨ881Ζ68 {πὸ ἰδοῦ ὑμαῦ 10 18 1η6 πάτημα [] 
οἵ Ηἰκ ΒοΙ]η688, ᾿πι8ὲ 85. ἴῃ δομ οὕ ἔΠΟΓΘ ἢ 
ἴϊππ6 Βδηο  βοαίίοι) οὗ ἁ [8.86] 8 ασϑὶ) δηι δραεὶῃ 
ΟΧΡΓθθθο.. Νοῦν, 88 [18 Ἔχ Ίθβϑϑεδ 8180 (16 Ὁ}1}- 

1 Ἡξνοτγηίοῖς, Οὐτηηι. Ρ. 633, 

τηυβῦ αν σοῦ ὈΘίΌΓΟ υ8 ἴῃ ἴΠ6 Βα ποίθμ ΤΥ ἴῃ 6 Ρ6Γ- 
βυθοῖνε ἴο ἴῃς οῃά οἵ αοἀ᾽ 8 ΜΟΥ͂ σ [ἢ [8γαο] ππὰ 
ΤΏΔῊ ΚΙ Πα ἱῃ σθηρΓαὶ, [06 ν]ἱβίοῃ οἵ [3186] {1 8} Π1Ἰπρ' 
1ἴ8 ἀοβΌ ηΥ οὗ Ὀεοΐὰς οὐ Β ἰδ ὈθΓ86016 Ὑ 11} τμοΠ, 
δια [.)6 ΘΟὨΒΌ ΠΝ Δ ,ΟΙ οὗ [Π6 νου] 1π ρίοτγ, ἤδν. 
χχὶ. χχὶὶ. Βυὶ {πθ6 Βοϊληηθ85 οἵ Φαῆονδι, ἴἰ9 
ΒΔ ΠΟ βοδίοη οὗἨ ἴβγμοὶ, 15. βίη οὰ ἔοσλι νι ὉΥ 
ἴλ6 ν»8]}} ““τουπά δοὺξ 86 Ποι886.᾿" 

6. Τα βἰρπιἤἔσδηςο οὗ ἴῃ. Ψ4]1, ΒΟΎΤΘΥΟΙ, ΟΟπΊ68 
ἢγβί ἰηὔο σοηϑι ἀθγα 00. ἴῃ τοϑροοῖ ἴο [Π6 οοιγὶ οἵ 
186 ΡΘΟΡ]ὸ, δὸ [διδὺ ἰῃ Βρϑοΐδὶ [8:6 βαποιιβοδίΐοη οἵ 
18Γ86] 88 [86 δῃπὰ διὰ οδ]εοὶ οὗ μον 8 ἀν Πρ 
ἴῃ ὉΠ 6 Ὁ τα ἀβὺ 18 ὈοΙΌΓα 4}} ἔἢγι8 βυσω ΒΟ ΘΑ ΠΥ ὁχ- 
Ῥτοβυθὰ, [1 009 ““δοῦβο᾽ 8 [πὸ σοῃῖσα! μοϊηΐ οὗ 
1:8 1016, 811}} ἔῃ οουχί σοτηρ]οῖοα [86 1ά6Ά οἵ [16 
ὨοΟΏ86 ; 88 6 Ὦδγο (6 ὕδΏ 0 8 ἴῃ ἰδ ΘὨ ΤΟΥ, ἃ8 
ἰδ ᾿Ὧ8 τηθϑαΐ ἰὼ Ὀ6, ΟἿΪΥ ψΏθα ἰζ 88 6 ὑπὸ 
οουχίβ οοη)οϊηοα τὶ 11. ΤᾺΘ τοΐοσεποο ἴο ἐῃ9 
Οἰἵγ, δῃὰ ἔασον ἴο πὸ ψ ΠΟ0]6 Ἰαπὰ, πῇ]ο ὑῃ- 
ἀου θύρα] γ νγὰ8 αἰσσαγβ οοπίαϊποα ἴῃ ἔ.6 ἱάοα οἵ [Π6 
οουχί, ἷδ ΠΔΟΓΕΟΥ͂ΘΓ ΘΧΌΓΕΒΒΙΥ͂ σῖγα ΘΠΘΡ6 ἴο ἴῃ 
ἘΖοΪκῖ 6] (ΘοταΡ. οι. χἸν.), ὍΘ ΘοΌΓΙ ΠΟΙΘ ΓΕΡΓο- 
δοηΐβ ἴΠη6 5γΆ6] ἱπ 6 νιοὶ οχίθῦ ἐμαὶ εν τὰς 
Ῥοίογο Φεῃονυδῃ, 88 Σὲ ᾿ἴνοβ ἴῃ ἰδ ᾿ἰσιῖ οἱ Ηἰς 
οουμπίθηδηοθ δηὰ οὗ ἱπίοσοουσθο αὶ Ἡΐμ ; ἐμαὶ 
ἷ8 ἴο 84Υ, ἰΐ Τοίοτβ ἴο ἴθ Ἰάδθα Ῥ͵ΤΟΡΟΥ οὗ ἃ ΒΟΙΪΥ͂ 
Ῥθορ]θ. θη, δοοοσάϊηὶγ, 116 ὙἹἱβίομδγΥ -Ῥτο- 
Ῥμοῖίο ἀοβοσίρίίοη ἴῃ ἘΖΕΚΙ6Ι ὌΧ 118 ἃ ἘΠΊ 
αἰ ἴδυθηοθ ἔτοτῃ 6 Ὀσον τ, ᾿ποοχα] ἔθ 688, 8ἢ 
μα πη ὕθηο88 οὗ ἴπ6 Ὠιἰδβίογίοδὶ δοοουηΐ ἴῃ [δ6 
ὈοοκΒ οὗ Εἰηρβ απὰ ΟἸτσοηίοϊοβ, {Πη18 ἐπα Ἰσαῖοβ, 88 
Τ [8 ἴπ6 1468, ΘῃοίοΣ ἴϑταοὶ {πὴ [Π6 ΟΡ 
δὰ εἰ ποσέο θη. Ηδυοσηοῖκ ΓΟ κ8 οἢ “180 
Ὕἀὁ ΘΟΙΏΡΑΒ5, ἱῃὰ ΟΥΘΡ ἴο οοῃ δίῃ ἐὯ6 ΠΘῪ (01Π)- 
ΙΔ Υ,᾿ δὰ ““ [Π6 ΒΔΠΟΓΒΔΓΣΥ οχίοηαλνρ 1196} ὁἢ 
8}1 581168 οὗ {16 ὕδιηιρ]ὸ ᾿πα βουσὶ παῖοὶ ν, "᾿ ““τῃδὲ 
ΠΟ ἢ νὰ 8 ΤΟΓΙΉΘΥΥ πάοἢηρα 15 μοΟν,᾿ 8.8 δὲ 88 
““ 10 ΤΌΟΟΪΥα ἃ Ὠἰσθοῦ, ἃ αἰνίηθ βαποίου."" Βδϑῆγσ, 
Βρθδκίῃρ οὗ ϑοϊοπηοη β ἰθιῦρ]6, ϑδδὺ8 δαὶ {6 
“ὁ δἰχβοδὲ ἰοΐαὶ ἰῃπαοβηϊΐοηθαθ᾽ οἵ ἱΐϊβ οουγχί 18 
ΟὟΩρ ἴο 18. ““ Βυχϊηδη σὨαγδοῖοῦ " 1 σοηϊΓαβὲ ἴο 
ἴδε ἰάθα δὰ ἢ οἵ {6 ἤοῦβο, δῃὰ {δὲ ϑυϑη 
186 οουτί οὗἨ (8 ἵΑΌογπδο]ο, δ᾽ ΒΟ ἢ τηραβογοὰ 
δῃὰ ἀοβηθά τηογο Ἔχδοῦὶγ ἐἤδη ἐπὶ οὗ [116 ἤδη ῖο, 
ΒΙΟΥΒ ΠΌΙΊΌΘΙΒ δα ΤηΘΑΒΌΤΟΤηΘἢ8 Ψ ΏΙΟΝ 1η6]- 
οαΐθ ““᾿πηρογίοοου δηα ἱποοιαρ]οΐθηοαβ" } Τΐδ 
Ἰαΐῦον ϑδἰαϊθιγθηΐ τοϊραῦ ΒΟΘΘΙΡΙΥ ἶἰνα ἃ Ὠϊηΐ 85 ἴο 
ἘΖΟΚΙ6]᾽ 8 ἀθβοσι μίϊοῃ οὗ ἴς δουγίβ οὗ {86 τοτηρίω, 
ὙΠ ἢ 18, Ο 16 ΘΟΒΊΤΑΤΥ, 80 ἐχδοῖ δπὰ ἀοιαἰ δ 
δηὰ που] αὖ Ἰεαβῦ Ὀ6 ρ]δίῃμον ἔμ8π ῃδὲ ΒΕΓ 8 
οὗ ἐδ ΤΑΙ 88 “ ποὺ αἰνίηο,᾽ οἴο., ψ1]6 γοῖ δἰ 
Ἰηπϑὲ οοποθαθ ἴο ἴπ6 ὁουγέ ἃ τηραϊαῖα αἰγὶ ΠΟ Ώ 658. 
βγδαϑὶ ἴῃ [6 ὙΠΠῚάΘΓΏ688 ταὶσἢΐ, 88 δε πον 5 Ποεῖ, 
88 ἴΠ8 ῬΘΟΡ]Θ ὉΠΔῈΣ Ἠΐβ πιοϑὶ ϑρθοὶδὶ συϊάδησο, 
8[}}} 1 ΒΟΙῚΘ ΙΩΘΑΒΈΓΘ ΠΡ τι ῖβ. τοὶ αἴῖοι οα ἴδ 
ὁουτί οὗὁἩ [π6 ἔϑῦθτη8616. 1 ϑοϊοσηομ ΒΒ ἴδθσῃρ]ο, 
ΟἹ ἴθ ΘΟΠΙΓΑΤΥ, [Π6 86}{-ἀεγο ορτηθηξ, Ἰοἴξ το σθ 
ἴο ὑπα ἰτϑοάοσηῃ οὗ ἔπ ῬθΌ}]θ, θαι ρϑο δ! ]ν δ5 ΤὴῈῪ 
ὩΟῪ δὰ ἰκῖηρβ 6 οἵου πδίϊομβ, πὰ θα ἐποὶν 
ἰϑμσειον ὈΠῸΘΥ ϑϑοϊοσηοῃ ΜὰΔ 80 ᾿πβοσπίϊαὶ, που]ὰ 

ΟΧΡΓΟββοῦ ἴῃ ἴ}6 ομδγαοίογιβιῖο Ἰπο δ λίδιοϑϑ 
οὗ ἴΠ6 ῬΟΟΡΙΘ᾿Β Ῥαγὶ ἴπ [86 βαπεΐυδσγ. Βαΐ {πὰ 
ἴ5τ88] οὗ ὑπὸ ἔπΐυσε, Εζο 16} ἴπ ὅπ νου]ὰ δας, 
111 Ὅ6 ΘΧΘΟΏΥ δηὰ αἰβυϊ ποῖ] Φοθ ον 5 
81:05. Ηδνογηΐοῖκ (δηὰ Βόῃγν ἴοο) οἰΐδβ ἴῸσ 106 
οΟἸοστηδίοι οὗ {ἢ οουγῦ, ““5ηαρίτι 156} δοοοτὰ- 
ἵπᾷ ἴο [80 προορᾷ οἵ [6 ἜΡΙΣ δῃὰ [86 ἐἴπηφα, " 1ΐδ 
ψ 6 }1-Κπόνη αἰν βϑῖοιι Ὁ ϑοϊοσηοη πο το σουχίβ. 
ΛΙΕΡ τοΐοιτίηρ ἴο 2 ΟἸ του. χχ. δ, απᾶ {ῃ6 νδτ οὐδ 
απηξαοδ, ἴῃ 66115, δηὰ ἰδ ἰγραπρηὶ ἀοα οτος οὗ 
1818 ἸοοδΙὺν (2 Είηρ χχὶῖῖ. 11, 132), 6 οοκιοϊαοδ 
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ἴδιο : ““ΤῊο ἐγεδαϊηρ οὗ [1:6 οουτίδ (188. ἱ, 12) 
δ25 ὨΟῪ ΟΟΙῺὴ6 ἴο 8 οηἀ ; [π6 τορϑηΐδηῦ ρϑυρὶ)θ 
δῖὸ δδοηιπιοὶ οὗ ἐμοὶς 8.118, δη ὰ ἀἰσγαν πθᾶν ἴο {ποὶγ 
Οοὰ ἰὼ ἃ πὸν ϑρὶτϊϊ, ΕζΖοὶς. χὶ, 10. Τα πον 
οοπ πίοι οὗ ἴΠ6 οουγίδβ 8 8 ἤψιιγα, δ ὀχργθβϑίοῃ 
οὗ 111|ὸ πον σοῃα  οη οἵ Π 8 σοτατλ 1 γγ. ((ὈΠΩΡ. 
ζδο. 111. 7 ; ἴον. χὶ. 2.) ΤὴπΒ ἴῃ ἔχο κί 6} 8 βγτὴ- 
ΟΪλδα τ πον 18 ρ οἵ [πὸ ὁουγῖδ σΟμλ68 ἴο 
Υἱενν 85 ἴδε αυϊοϊκοηϊηρ πον, ὑ}16 βἰοτίουϑ Τοϑίογα- 
ἔσῃ οἵ {Π6 ὁομμσυἰΥ οἱ [δγααὶ." [(ὐὩΡ. δαάϊ- 
Ὀοπαδὶ ποῖος οὔ ἢ. 888.---ἾΥ Ε.] 

7. Βαῖ ἴθ ἀδβοσρΌοη ἰῃ ΟἿΓ Υἱδβίοη ὈοωὶΠ8 
ὙΠ ἢ ἴδε ζαῦεβ, ἀνε! ἢ ρ᾽ ΒΡΘΟ ΑΥ̓͂ ου ἴδ 6 οδϑί χαῦα. 
ον ἴδ οορίουδβηοεββ υἱέϊ ὙΔσἢ [86 ζαΐθβ δ.ὰ 
ἀοϑογ θα, ἑὀορ. οἷ. χ)ϑ. 11, χΙν!, 8] 
Ἡδνογηΐϊοῖϊ, ἀραϊποὶ Βόϊίοθοι, ἀν8}}8 οἢ {161 8ὶῷ- 
ὨΪ ἤσδποο (Ρ. 64] 54.) ; πι|6 68 ποτὰ βίῃ οθ δ] ΟΟ ἢ 
δανα δοαι γα πρἀδγ [ι18 Βα ΘΒ5ΟΣΒ ἴἢθ “" αἰδβίαΓΌ- 
ἱπρ σδδυβοῖεσ οἵ [Π6 ἱποϊ θη] :᾽᾿ τϑιηαγ 8 [μαι [86 
ἴανν ϑαγε ποὶ ἱηρ ἀο Β αὐ 6 }} τοχαγά πρὶ 6. ; Ροϊη 8 
οαξ [88 ῥΡγοίδῃθ 86 ἴο ΜΔ ΪΟὮ ΠΑΥ͂ οτΘ ρμὰΐ ({6Γ. 
Χχ. 2); διὰ τραἱη αὶ [Πδΐ, οἡ 116 ΘΟΠΊΤΑΓΥ, “ [ἢ 
ῬΡΟΡἢοΥ αβϑίμτιβ ἴο ὑμθπὶ ἃ ἀοἤηϊὶθ χο]δίοη ἴο [ἢ 6 
“1.016 οἵ ἴπ Ὀϊ]άΐηρ, 8ο ἐπαῦ ὉΠΟῪ Δ’Θ ̓ βογουρλν 
ἰὰ: ΟΟΝΙΟΥΙΩΣΥ ψιῶλ [86 ἰάθα οἵ {μὲ Ὀυϊ]αϊπρ.᾿ ἢ 
Βαϊ ἴ86 οοπίχταδὶ ἴο οὗ. νἱϊ. ἀπὰ ἴμοβο ὑμαΐῖ [0]- 
Ἰονν 8 ἴο ὉὈ6 γγὴ ΒΡΘΟΪΔΙΙΥ οὐϑοσνθὰ. ““ Βγοιρσῶϊῖ 
ἴο πὸ ρεῖεβ οὗ ἴδ ἰδ μ]θ, (6 Ῥγορμδῖ δα Ὀθθη 
γι [688 οὗ [ῃ6 1(0]- ΤΟΓΒΒΙΡ ρεθνα]θηῖ ἴμθτθ. Απὰ 
᾿8 δὰ δϑοὴ ἴμ6 ϑηθοπίηδηῃ ἀδραγίάησ ουΐ οἵ {δὸ 
ἐδδὶ γαεῖο.0 Τὸ (818 πὸ Ὦδνο ΠΟΥ͂ 8 Ὀθαυ {1 δηὰ 
οοτηρὶεῖο ςοηΐταβί. Ηρηροίοτγι Φομονδὴ υν}}} πὸ 
ἸοιθῈ 866 [6 ΠΟΙΪΥ͂ ΡΑΒβαρῸΒ ἴῃ πὰ ουΐ 80 6οῃ- 
ἱεσωρί ΠΟ] Υ ἀδβοογεϊθα μὰ ἀθῆ]οά (οἢ. χ , 7 
8η.}; Οἡ {δ ΘΟΒΊΓΑΤΣΥ, [86 ΠΟΙΥ Ὀαπιὶδ ἴμαὶ ΚοθΡ 
πα ἰδδδὶ διὰ οἱὔενι βου ἤθθ 8}}4}} μὸ ἰὴ δὰ ουἱ 
ὙΠ} ἴ86 Ῥτΐποο οὗ ἔπι ῥῬθορ]θ ἱπ {ποὶγ πηϊάδῇ (οι. 
Χ]νΐ. 8 84.; ὁορ. Βον. χχὶ. 26 84ᾳ.)0 Βυΐ αἀνόονθ 
411, ἴον ὅπ οἵ φεθονδι 8}18}} δηῦοῦ ἵπ ὈΥ̓ 0110 Θαδὶ 
ξαῖο (οἷν. ΧΙ]. 1 8ᾳ.)0 Ηδιιοθ 118 ραῦθ ἰβ ὑπὸ 
Ἰνιζΐθτῃ ἴογ 41} [86 οἰ ΒΕγβ,"" οἴο. 

8. Ετοπι ἴδ} τοϊδίίοῃ οὰ 186 οἷα ἴο {Π|6 ἔθη} ]6 
οἵ ϑοίομπιομ, Βιυηθθη ἰλ 8 ὑμδὺ “ὁ ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ [116 
οἷὰ ἴδ μρ]6 8 188 τε] :᾿" ΟἾΪΥ, οα 86 0.6 
δδηα, ἴῃ αἀἰδροβίιίοι οἵ [{ὸ βαγίβ ᾺΒ “" βἰ τ 0 ]6 
δη( ᾿εῶ8 δῆ," διὰ ου ἴδ οἵδε, “" δὴ οοτγὶ νγῶβ 
τ ἱρὰ ὕἤο αἰΐαὶῃ [0 ΒΥΙΩΠΛΘΙΤΎ ἴῃ ὑδ6 Ῥτγοροῦ- 
ἰυὨ8 δηὰ χορ Δ Υ Υ ἴῃ χθόνα]. ὙΥ 116 ἧἧιο εκ 
διὰ οἴδοῖβ σειηδσὶς ΟἹ. “ὁ [16 ΟΟ]Ο08881 8126 ᾿᾿ ἴῃ αἰΐ- 
ἰεγθὴϊ τεϑρθοῖθ, 88 ταν ύλθης τ 186 Ρῥγθιθσρ 6 68 
οὔ πο [ἴγο δοιητηυπὶΐγ, Ηθηρβίθη θος δηἀ8 
{πτουρδουΐ “αἰ σαγ8 ΥΟΣΥ τηοάδγαῖο αἰ ηϑίοη8. “ 
{{πη}|8 Ὁ Κα 0]ν ἴΠοΓα 18 8 χοίοσεπμοο ζμτουρπουΐ ἴο 
{Πα νειηρὶθ τ ΒΟ. ἘΖο κ 6} ποιὰ βθοῃ τὶ} ἢΪ8 οὐ 
ΕΥ̓́ΘΒ ; 1ἷ8 ΟΧΡΙΔἰη8 [Ὧ6 ὈτΟΥ δηα ἱῃοοϊῃρ]δῦθ- 
1688 μα γι}]} γ αἰϊδοβίηρ ἴο ἴπιὸ ἀοϑου μου, ΑἸ Ποῦσἢ 
ἴ) Γαδ ἴο {86 ΒΠΟ[ΠΙΔΓΥ ΡΓΟΡΕΥ 1}18 ΡΘΟῸ ΔΓ ΤΥ 
οἵ εἰ, ψ8ο 18 οἰ μου Τ186 80 ρἱεἰογίδὶ, ἀθιηδῃ 5 
ΒΟΠΙῚΘ ἴαγΠῸΣ μη δ πηποραιν Τηδὶ [86 Κπον]θρα 
οὔ 186 ἰδ ρ]6, ἤσμονοσ ἱΐ σου] ὈΘ6 ΞάρΡΟΡοΣ, [ΤΙ 
Ἔπρρυσς 1π ΟἿΥ νἱβίοῃ (ΘΟ ρ. οἢ οἷ. Χ]!.), ΕΒρ6- 
οἶδ! γ ἤθη δὶ γ͵Ὃ8 866} Ῥγοϑθηΐθα 156], 85 ἱΐ 
ὙΤΟΙῸ, ἰῃ 5 )ογ- αηὰ ἴο ἐπ6 ΒΒ ον 8 ΟὨΪΥ͂ ψΒαΐ 
ὑπὸ 80:11 ὨδίΓΑΙΥ ὀχροοῖ, ΒΒ 1 60 παρὰ 
δἰἶϑο ἰο {πὸ ΓΥ̓ΡΟ]ΟΡΎῪ οἵ ϑοϊοιηοι δηὰ {πὸ ψὶοσγίουβ 

οἵ δοϊοιηοῃ, τ ΠΊΘ} δα Θηΐεγδὰ 80 ἀΘΟΡΙΥ ἰηῦο 
ἴπθ σοΟΠΒΟΪ ΟΌΒΠη658 οὗ [6.86], αῃὰ ἯᾺΔΒ 80 ῬΟΡΟΪΑΓ, 
στ δη ΒοΙΟΠΊΟ π᾿ 5 ὕδτη ]6 ἔοσπιβ [1.0 οἱ] [ῸὉΣ 10:9 8{}}} 
[πίατα γονοϊδίίοῃ οὗ βΊΟΤΥ ἀπ [Π6 ἴοστω ἰΐ ΑββΌΣηΘΒ. 
ἘΖΟ ΚΙ 618 Υἱβίοη. ῬΣΟΒΌΡΡΟΒΟΒ, ἰηἀθεά, τπδὲ σψ οἢ 
ἐξ Ῥβδββοῦ ΟΥΕΣ ἴῃ δίἰθποθ, Ὀὰᾳΐ σογίδ! Ω]Υ ποῖ δἰ ναγϑ 
[μδΓ ὙΠΟ ἢ 10 ΒΌΡΡΓοϑββϑβ, 88 βαυίῃρ ἴο ὈΘ ΒΌΡΡΙ] θὰ 

ἔτοτῃ [}0 ἀδΥβ οἵ ϑοϊοηοῃ. Α ἘΠ] ΠΕ ΤΟΣ οἱ 116 
ἰωηα 18 Ἰοαδὺ οἵ 4}1} μϑγιηββὶ Ὁ]6 ἴοσ [Π6 πιϑί}}1ο ογμα- 
Ἰηο 5, οὗ ὙΠ ἢ ποιιὶη Ὑ]αῦονοῦ 15 βαὶὰ ἴῃ 
Βθ.68. ἦι ἈΒΪΘΏ, οα {110 ΘΟΠΓΓΑΓΥ͂, 4.9. ΟἈ. ΧΙ. 22, 
μαὺ ἰδ δή ““οἵ ψοοα᾿ 18 Ραγ ΟΣ Π)6Π- 
ἰἱοηθά, οΥ ψ’θθ1ι ΘΧρ]  μδίϊο:Β 86 τηϑά 8, βυὴ, ἴον 
ΘΕΧΒΏΊΡΪΟ, 88: “118 ἰ8 ὉΠ6 180]6 Ὑ]Οἢ 5 ὈεΙΌΓΘ 
δοθονα." ΤῈ οἱὰ 18 μγοθιρροβοά, διὰ α]50 
ΒΟΙΘ Νηρ πον δπὰ Αἰ Πογθηΐ 18 1ιϑογῖοα ἴῃ {})6 ο]ἀ 
ἉΠΘη ποὺ μι ἴῃ ἐΐϊβ ρμἷαθοθ.Ό. Ῥμδὺ Ηδνεγηΐοκ 
ΟὌΌΘΟΓΝΘ5 ΨΌΠΟΓΑΙΙΥ ΓΟρΆΓΣαΪρ ἘΠΘ Ὧ586 τδι]6 οἵ {6 
ΒΆΟΓΟΟ ΒΎ1}0018 οὗ ἴ86 ΟΙα Τεβίδιηθῦ δηὰ 1}6 
8]]υδβίοπϑ ἴο ἴμ8 ἸΑῪ ὈΥ ΟἿἿΡ Ῥγορθῖ, τη  Ὀ6 80- 
Ρ] θὰ ἴο 86 ΨΑΥ͂ ἴῃ ψ1ΟΣ τοΐθγθημοο ἰδ πλ8616 ἴο 

84. [ βοϊοσμοι᾿ 8 ὕθιῃρίθ ἂπὰ (86 Κηον]θάρσε οἵ [Ὁ διὶ 
: “46 ]1γ68 [Ππογοίη ὐϊὰ 8. Μ.}0]6 80 

αὖ ὉΥ 1.6 ϑρίγϊ οἵ ἀοἀ }ι9 ἰβ Ἰεὰ Ὀογοπὰ [89 
ΤΏΘΓΘΙΥ Ἰ6ρα) σΟΠΒΟΪΟΌΒη688, ἢ6 Τἕϑθ8 Θρουοῦ ἴο 
ἴμ6 ἰεβα] ϑυτῃθο βια, "ἡ οἴσ. ἴῃ 186 ῥγορμβίϊο 
ἀοβοσί ρου 1ὰ [6 σμαρύοσβ Ὀθίοσθ 18, γ78 ὁ81) Ῥ6Γ- 
οαἰνα ἃ βίχυμρὶο 88 οἵ ἃ ἀδινηὶηρ ἀδΥ Ὑ10}} Ὧϊ0 
οἸουάβ οὗ πιοχζῃίηρ ; δηὰ 1 ϑοτηθυμτηρ ἰδβυλ 68 ὕο 
[86 ἀογγαυίοῃ οἵ ΟΌΓ νἱβϑίοιι ἔγοιὰ ἃ ΠΙΜΙΙΟΙ ΒΟΌΓΟΘ 
1η8ὴ 8 ΤἈΣΟΥ͂, ΠΟΤ ΘΥΟΣ Ρἱουβ, ψου]ἀἁ 6, ὃ ΠΙΔΥ͂ 
ἴακο ἔπαῖ βοιῃοῖηβ ἴο Ὀθ [Π6 δυάάρη δάνθρηΐ οὗ 

Α]16Ὁ πὰ αυϊῦθ ἀποχροοιοα ᾿ἐρ 8, ν ἴοι μὰν 
10 ἔθ ὴὰ δῇ Ἰυδβῦ ϑοιῃθίιηρ βίσβημθ δὰ ϑυΓρτί βίηρ, 
ἴῃ 0Ὁ16 ὁ486 οἵ ΕΖοΪκῖ6], ῆΟ 88 ποῦ ΟἾ]Υ [Δ 21} 18 Ὁ 
ἰ0}} ἀποθϑίγα] ἴθμοίβϑ δηὰ Ῥγθδου ὑτδαϊοι, θαϊ 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ δἰζδοποὰὶ ἰο Ὀοῖ, ΟἿὯΘ6 τ ἱρὶλῖ Βοπλθῦ  π)68 
ΒΆΥ ἃ ἰθ68 ὑμ8ῃ ϑο]οσηοῃ 8 Π6το (Μαϊι. χὶὶ. 42), 
διῃὰ γοῖ ἠοῦ "6 βε ἰ8Π6ἀ υῦῖτἢ ΗΘΏρΒίΘ ἢ ὈΟΓΩ 8 γοίο - 
600 ἴυ ἴη6 ἰγουυ]οιι8 (1168 ἴῃ ψ οἢ ἴθι} ]9 ἀμϑὰ 
Οἱ νι γα ἴο Ὁ6 ΤΟΝ], Ὀὰΐ (48 παι ΌΓοαῖς Ὀδαι Ὁ} [}}Ὁ 
88 08) Μ|1] ἴοβ] οομοίταληεα ὕο ἔαϊκο 8[}}} τπηῆοτγε ἰηΐο 
ὀοῃϑἰἀδγαϊίοι ἴμ0 ““ νοῦ οὗ [86 τηοδί δἰσψηϊβοδηῖ 
ἱῃ ΘΓ 658 τὸ ““ 016 ΡονΕΣῸΥ οὗ ἴδ ἐμὴ Ἶ ἴ6} Ὁ 
Β ΟΘοαἾ πα {ἰιη 68," ἴῃ ΥἹΘῊ οὗ “ [16 ΠΟῪ ὕθιμ ρ]ο [ῸΓ 
186 Π6Ὺ σογοηδηξ ,᾿᾿ 80 ἰμδΐῖ ψηδίθνο οἵ “" οὐ νεῖ 
ΤΟΒΟΥ τηθάμτο ΒΩ ΡΒ] Οἱ ΕΥ̓ ἡ αὐΐδοῃθβ ὕο ΟἿΓ ἴθ }0]6- 
Υἱβί οι ΤΥ ἤλνα ἴο Ὀ6 του δοοογϊηᾷ ἴο ἴμ0 ΤῸΪΘ6 
αἰνϑ ἰμ Μας. νἱ. 2θ.ἁὡ ταῦ τοὶϊ ΔΡΌΥ 8805 : “ἴῃ 
186 ἰηΐογίοι οὗ [289 δοάθ οὗ ἴδ9 ΗΟ] Οπα οἵ 
[βγϑϑὶ, αυἱῦθ ἃ εἰ Πόσο ἈρΡΡοδγϑμοο πάθοι 18 ΡΓ6- 
βαηϊοα ἴσοπι [δῇ ἴῃ ΒΟΪ]ΟΙΠΟΠ 8 ἴθι} 016, δὰ [86 
ΒΡΙΠάΟυΣ οὗ ρο]ὰ πὰ ὈγΠ])δηῦ 68 18. ἴῃ ναΐῃ 
ΒΟΌΖὮΣ [ἴῸΓ ὑμεγοΐῃ ἢ Π0 5ρθ0ῖ4] τωϑῃϊίοῃ 18 τηδὰθ 
οὗ {6 βδογθὰ νθ886]85, δαῃὰ ΟὨ]Υ͂ ἴπ6 δ᾽ ἴᾺγ οὗ ἱποθῦβο 
8 σὨδηροά ἰηΐο ἃ 140]6 οὗ ὑπο [μοτὰ, ψὨΐοἢ, ᾿Ἰηβίοδα 
οὗ 84}1 ΟΥΘΓ ΒΥΤΑΌΟΪΒΕ, ἘΠΡΒΣ βυρμεοβῖθ ἴῃ 6 ῥυτγεὶ 
βρίτταα] ἱτηραγίδζοῃ οὗ ὑπ6 ἀΐνληο Ἷ6. ΤῊΘ ἃγ 
οἵ ἴπ0 οονοηδῃΐ 88 ἀφϑίσογεα ὈΥ ἴδ ἢγο οἵ ἀοὰ, 
διηὰ ΟἿὟΓ μγορϑὺ πὸ πόσο ἴδῃ “ογθαιΐδῖ οαγοὰ [0 
Ἰκηον δυουΐ ἃ ἢδνν ΟὯ6 Ὀδὶηρ πιδᾶθ, 88 ε]80, ἱπάρεα, 
ἱξ γγὰ8 δου! νυ νη ηρ ἴῃ [Π6 80-6 116 βοοομὰ 
ἴθ 016. [ἢ 8 ἀπουρῃ τἴμαὶ [89 ΘΠΘΓΌΡΙ τ. Γοδιιπλὸ 
ΘΓ ΡΪδοθ ἴῃ [116 βϑδμῃοΐιδζγ, δηιὶ, θηΐοσίης ἈἩΠΥΟΌΡὮ 
186 ΟΡΘἢ ἀοογβ, ΠΟΥ͂ 81} [89 Ψ Π8Ο]6 ΘΙΩΡΙΥ ΒΟιι86, 
ἴῃ ΜΏΙΟΒ [ἢὲ αἰδεμο 08 οὗἨ ὅπο οἱὰ ἴοιρ]θ στὸ 
ΨΕΙῪ δίση πολ Ἰοῖξ οὐ ; [ὉΓ 2 ΠΟ ἸΟΙβῈΓ 866 
Ὁ ἐκεῖν διὰ [ἴΠ6 Ὑ016 ἴθι ]θ ἢδ88 Ὀθοοιηθ ἃ 
ΠΟΙΥ οἵ διοιῖεδ. [Ιη [6 βδιηθ βίγαϊηῃ Ηδνεγηϊοκ 
8ᾶγ8: “1 ϑοπουδὴ π}18 ἴο ἀνν6}} διμοὴρ αὶ ΠΟῪ 

Ρ]6, Ηο τηυδῖ 40 80 ἰῃ ἃ ΠΟῪ Τ᾿ ΠΠΘΓ, ἃἰ ὑΒοιιρ}ὶ 
ἸῺ ΟὯΘ ΔΔΙοροῦδ ἴο {88 ἴοττηου. [1ὑ 18 {})6 8816 
ΘΙ} ]6, Ὀαΐ 118 ρΓΘΟΙΠοἴ8 ἢανο Ὀϑοοπιο αἰ διθῦ, [ἢ 
ΟἸΪΘΓ ἴο σομίδὶπ 8 ὩλῈ]0 ἢ ΙΏΟΓΘ ΠΌ]ΠΘΓΟΙ5. ῬΕΟ}]ὸ ; 
δη( 4]1 {116 ΔΓΓα βοιηΘ ἢ 85 Διὶ δι] δῦ τη 6 )}85 ΠΟΓΘ 
Το. ΕΥ̓ ὕο 086 [Δ1{1|11}1688 ἀπιὶ Ζέα! 10} ν ἈΙοἢ {}16 
μοτὰ 18 βουρσίιῦ δη βεσνοὰ, με ψ]ο]. βιοσοὰ 
ἴΘΙΩΡ]6 ἃτθᾶ π88 ὈΘΟΟΠῈ6 ἃ ΠΟΙΥ οἵ ΠοὶΪθΒ : ἧι {118 
θη]. ὉΠ|619 ἰ8 ὯῸ Ῥίδοθ ἴογ {πὸ ατὶς οἱ ἴμε οονθ- 
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πδηΐ (96 Γ. ἰΐ1. 16), ἰηϑίοαἀ οἵ ψηΪΟἢ σοχποϑ [86 
[}} τον] αίϊου οὐ 86 ΒῃΘΟΒίμδἢ.᾽" Οἱ 16 ὁη6 
δαπᾶ, {Π|6 Ἰ6ρᾺ] ογῃ οὗἨ Ἰγουβΐἷρ 18 τοί ηθα ἴῃ 
ΘΥΡΙῪ ἰοα, ΟΥ̓ ΤΔΟΙΕἸΥ δαρροβοὰ ; οα [86 οἴμεσ, ἃ 
ὩΘῪ 6] πηθηΐ, 88 Μ10}) οὗ. χἸὶ, 92. Δ] Ιηοδὲ ΘΧχϑδοῦν 
ὙΠιδὺ ΟἸιγῖβι μά οτη 68115 “1η6 [οτὰ Β ἴ40]6,᾽ 8648 
105 σὴ ον ον συ πς ῬΓΟΥ]ΟΌΒΙΥ͂ οχ δῦ η.. Οἡ 
186 οὴθ9 Βαμάᾶ, [6 πυτηῦοτβ δηά Ῥγορογίοη8 δχ- 
ῬΓ688 ἃ. Ἰηλρηϊπιὰθ πὰ ὈοΔαϊΥ, ἃ ΤΆ) 6816 118 Γ- 
ΤΩΟΠΥ͂, 810,5 ὈοΐΪὰ {86 “ ἰθηζ" δηὰ [δὲ 
“Το }16 " (ἢ. χἰΐ. 1); οἡ ἴδπθ οὔποσ, ἔθοῦθ 81Ὸ 
ἘΠ ΤΉ ΒΔ ΚΘΔῸΪΘ πα ἸδΑὈΟΉ8, 88 τοϑρϑοῖϑ [06 μορφῷη 
ϑιου, ἴῃ 086 Β᾽ ΤᾺ] ΟἿ ΕΥ̓ Δ Ρ] αἰ ΠΏ 688 οἵ {π0 ψγ80}6 
διὰ [Π6 ματγίβ, οἵ 8ῃ ἐν ὁμοιωρεα τ, ἀνόρωσων γινομένος, 
ἃ χινωσις, Ἀπ ταπείνωσις, Βα ΠΟΙΘ δῃηὰ ἴΠογΘ ουθῃ 
8 ἰηῦ 8 Ρογοαρυ  Ὁ]6 οὗ μ6 οαϊνγατὰ ρου τυ οἵ 
τὸ ΟΒυτοὴ ἴῃ [9 Ἰαδὶ ἘΠΔῸΒ. ΜΌΓΘΟΥΟΣ, 88 1.9 
ὕοη 16 οὗ ΕΖΟΙΚ1 61 ΘΟΠΒΟΙΣ ΡΥ Ὀγοϑοηϊθα ἴο [Ποϑα 
ὙΠῸ τοϊασιοα ἔτοπλ ὕμ6 ΘΧίΐθ, Δρργοδο  ἑπρ [80 
ΟΡ Θ]ΟΘΕΙΥ ἴο {Π6Π} 88 Τοβρϑοίδ 198 δ μΔὴ οἢδ- 
τασίον, 18 ἀἰν!ἰΥ ἀπά δρὶ τὶ δ! ΣΥ ἴῃ 0]χ6ἷν ἤθη} ]6 
Οὐ] ησ, 80 ἀραΐπ Ὁ οοπίαϊηρα ἃ βαογοὰ οὔ [ἰοἴβιη 
“ἢ πα δ μοπα α εἀϊῆοο ογθοϊοα Ὀγ Ηοχοιϊ δ00 γο8γ8 
μαἴοῦ (οὗ ἴπ6ὸ ἐπιπισηδα ορωϊοηπίδα οἵ ψΏΪΟΝ {16 Εο- 
Ὧδη Ταοὶζι8 808Κ8),---α οΥ ὉΠ] οἴθτη ὙΠΟ Η9 ῃῸ 
γα] Καὰ ἰπ {818 Ἰαϑὶ θη ρ} οὗἨ [8786], πὰ σῆο νγδβ 
ΤΠ τ 56} [86 [Ὁ]Ά]]Π[}πρ οὗὨ [Π8 ἴδιαρ]θ, οοπιριοἰοὰ 
“ἀπ αὶ αν σβεαι, δΔῃη4ἀ 85 Ἀρισίις, Ἀριβέοι. 

9. Το ὑτοδιιηθπῦ οὗ [Π6 δἰ46- Ὀ0}]άἀϊηρ᾽ (Οἢ.. Χ]Σ. 
ὅδ 86η.}, ΟΒρθοΐ]νγ ἴῃ ἰἴ5 σοηῃπροϊϊοη ἢ} [ἢ 6 
ὑοπ}}6-ἤουδα, δηὰ [89 ἀοία!]οαὰ ἀοϑοσὶ ρίίοη, Κορῖ 
ΠΟῪ ἤγβὺ ἴῃ ἀπ οογτοβροσθ  ἄθηοο ἢ ἴῃ6 βαποῖα- 
ΔΙΥ, οὗ {Π6 Ὀυϊἀΐηρ οἢ ἴθ σίγα; (οἰ. χ]ὶ, 12. 54.), 
ΔΙῸ ὙΟΓΓΗΥ οἵ οὈδεγναϊίοη, δου ἢ οὶ δὸ 1π- 
Ῥοτίδηϊ 845 Ηδνογηὶοῖ τηακοβ μοι. ὙΥῚ ἃ ἰου ἢ 
οὗ πυμηδη πδίτιγο, ἩΘηρδύθηθετγρ; οὐπηθοῦθ {Π8 5[49- 
ΘΒ πῚ 65 τ ἢ ΕΖα κὶ6} 8 ἀδαγοβί γουϊα Ὁ] τη ηὶ- 
ΒΟΘΠΟΘΒ, ΣΌΤΩΠἰπρ Ὁ8 δὖ [116 8απ|6 [ἰπ)6 οὗ ϑδιμμοὶ, 
0, ἃ5 νν6}} 88 Ε}1, δ ονθῃ 8 Ὀδάγοοῃμι ἴῃ διοἢ 
ἃ δ᾽ ἀἐ-ΟΠδιι Ὀ6Γ οὗ ἴ86 Αὕτη αο]6, Αοοονάϊηρ ἴο 
Ἡνοσηῖοκ, Ἐζοκίθ]᾽ 8 ἀθβουι ρίϊοῃ 'β τηθδηῦ ἴο ἔθ Ὁ 
ἴη6. ἀπηδῶς ἴῃ [αϊτοϑὺ ῥγομρογίίοῃ ἴο {8 βαῃποῦθαγν 
1186], οἷς. ; 10 18 Π6 ρογίθοϊ θα] ἴῃ, ᾿ἰπϑίθαὰ οὔ [86 
511}}} ἀοίδοϊςίνα δηὰ Ἰτηρογίδοϊς ομο ἀδδβοτὶ υοὰ ἴῃ 1 
Κινμϑ νΊ. Τῇ τ ΒΥΘΙΩΕ διὰ τὴ6 ρίζγαἢ δγὰ 
ΕΥ̓ ΠΕῪ ἀἰδυ χυ δη θά ἴῃ τοϊαἴλοη ἴο [Π 6 ὑθιηρ]6 85 
Μια! οη δηὰ ἐοπῦγταδί. ΤῊΘ ἀδεογι ριίοῃ, ἴοο, σίνθῃ 
οἵ ὑυοΐῃ, βιιχρεβῖβ ἃ 85{1}1 ἔδτίθεῦ γα] ζαϊίοη οἵ ἴἢ8 
ὑδτη}}}6-Ἰάθ8, 818 Γεραγὰβ ὈΓΙΟΒΏΥ βογνίος δηὰ οὔ τ 
1065 οὗ Βδηονίηρ τονθσθηοε ἰο αοἀ, δῃὰ αἷδβο οὗ 
ἊΝ ““1ὴ βρίγὶϊ διὰ ἴῃ ὑτατ " ἴον [185 ζαϊαῦε οΥ- 
ΜΡ. 

ΤΌ. ΑΒ ἴο πὸ ἴθῖηρ]6 οὗ ἘΖΟΙΚ161᾽8. ν]δίοῃηῃ 60ῃ- 
νἀ ἀογοα φϑυ πιοῦσα! γ, ΒΒΗτΒ ὉΠοῸρ ἢ] απ] γεὶΐβ 
ι0εν 8αἰ. Τεπιρεῖ, ῬΡ. Ἴ 584., 269 94.) ἰδ 80 τη ἢ 
6. ΤΠΟΤΘ ΔΡΡΙ]ΙΟΑὮΪΟ, 88. [818 ν᾽ βί ΟΠΑΥῪ ἰ6 ΠῚ} ]6 18 
4Ὁ}}} τηοτθ δηϊτηδίθα δηὰ ἀοχϊπαιῖοά Ὁγ [Π9 το ]]- 
ὑὸς ἰάοα οἵὗὁὨ Ιδβγδ6], Ὡ]Οἢ 1 1ἴ8 Γυ ΓΙ 8. ΤΠ 6 

Θβϑίβῃἶο ἰάθα. ΤῺΘ δ 0}6 Ὀδίοσα 18 8 πῃ [Ὼ6 
ἰρσίοθῖ βοπ899 οὐ {πθ ποιὰ τυβὶο οἵ {86 ἔπἴατο, 
Αἰτδου ἢ ΟὨΪΥ ἃ γατγίδεϊοῃ οἵ αἢ οἱὰ ἰοη8. ΤῈΘ 
ἐἱτηροτγῖ οἵ {πὶ ο]Ϊὰ (Ποπιο, ϑοϊοσαοπ᾿β ἰθιη}]6 ἀπά 
186 οτί πα] τΑΌθσπδοὶο, ψ}}} ταὶ ὅπὰ [Ὁ}} ἐχργοδ- 
βίου ἴῃ ἘΖε κί} 8 ὑθιαρὶθ, τ μϑίβμοῦ ἴδ ΤΘΑΒΌΓΕΒ 
Δα ὨΌΤΩΡΟΙΒ ἃτα {Π6 ο]ἀ ΟΠ68 οΥ ἀϊετεπὶ. 76 
Ἰηυϑὺ ποῖ ΟἸΩΡΙΟΥ͂ οτὲ (ἢ ο]455164] οΥγτεγίοῃ οἵ 
ἴπ6 Ὀοδα 1] ; ϑοηϑυοῦα ὈΘΔΌΪΥ οἵ ἴοττῃ 18 ποῖ ἴο 
Ὅο [ουπὰ Βοτθ. ΤΠ δἀοτηχαθῃΐ οἵ ἴπο εἀΐβοο ἴα 
Ἰἰπιϊξοὰ ἴο ὁ τα δὲτα δᾶ ῥα]πιθ, οἰ ἴποσ τοροίμοῦ 
ΟΥ ΒαρΡηγαΐβ ; ἃπᾶὰ οὗ [6 οδογαίπι ἰδ παιδί Ὀδ 
σταηϊθα ἐμαῖ, φϑυ μου! Δ }}}Ὺ οοηϑίἀοτοά, {ΠΟΥ͂ ΤῸ 
πραγοβ [πὲ σαϑοσβα οὗ Ὀοαυ Ὁ]. Αι πηροῖ, μον- 

ἘΕΖΕΚΊΕΙ,. 

ΚΣ, ὙΠ ποίπιΐηρ ἰδηῦο 688 ΟΥ τερυ ]δῖνο, Κὸ τὰ 
ἀορ οὗ ἀλο ῶρνν Ὠυπιδὴ ὑδὲν {δε Ὦ δυὰ 
Ὀ]ὰ6 ἔδοθβ οὗ τἢῃ9 Ὠδλῃ 8, Οὗ ὨΙΔΙΥ- 
ἀγπιοα ἰάοἷ8 οἵ τλτν μή χὸ συ] υα. Βαΐ γαῖ ἃ 
αἰ οσθηθθ 18 ἔμ εγθ Ὀοίπσοθῃ [86 ἴθ 0]6 οἵ Εχεϊκῖο  'ὃ 
νἱἰβίου δηὰ [89 (ΆΠΟΥ οἀϊβοθ, [Ὁ Ὄχϑρὶθ, ἴπ6 
ἀεβογίρύΐοπ οἵ νϊοῖ ἰ8 ἴο Ὀθ ἰουμπὰ ἰῃ [86 
ΥΟΌ ρον Τίϊαγεὶ (πσἰτορὶια 8311 -41ὅ, οἀϊοὰ Ὁγ Ηδ}ιπ; 
σοῖηρ. ϑὉ]0. Βοίκϑογθες. οὐ ἴμ6 ἀδϑοσι ριίοη οὗ [ῃ6 
τοι ρὶς οἵ ἔπ ΗοΥ Οταὶ!, Μαυμίοι 1824), ---ἰλε 
ΜΟΒ ΓΟΙῸ βαποξιιαυν οἡ Μοιυΐ ϑαϊναρο, πὰ ἢ ἢ 
ἴπο ἰά68]1 Οδγιῆαη δγοιϊθοΐαγθ οομϑοογαῖεθ [8 
Ροοίὶς οχργοβϑίοη ὑπάδν {86 ἰηβθποηοος οὗ ταιηϊηϊ- 
βοθοε8 οὗ ον. χχὶ. 11 8α.1 (Τ1}6 σμδρὸὶ οὗ [δς 
ΗοΪγ Οτοεβ δὖ Οββι]6 Ἰζανϊδίοϊμ, πθὰσ Ῥσγαριθ, ὑγο- 
80:8 ἴο (Πϊ8 ἀΑΥ͂ 8 ραγίΐ8] ἱπιὶ δυου, νὰ οὰ ἃ 
τοἀπορα 80αὶο, οὐ 176 ἴθι ρ]Ὲ οἵ πὸ Οται}.)} Αἃ 
ἴαγζο οτίγοϑβ τι τῆ ψ6}}8 πὰ ἱπ ὈΤΏΘΤΘ Ὁ]6 ἴοννοσβ 
ΒιΣΓΟ "ἀ5 [86 [ΘΠ 0]6 οὗ πὲ Οταὶ], ἴκὸ δῷ οὄχίοθῃ- 
εν δῃὰ ἄδῃβο ἰοσοδί οὗ ΘΌΟΣΥ ἴσγθθϑ, ΟΥ ΓΟ Θ568, 
δηὰ οοἄδτβ. ]ηδἰορα οἵ ἴδ 6 συδγα-τοομηδ ((ἢ. χ].}) 
δηὰ {Π6 Ἔχργοδθ σβατμε οὗ [ῃἢς Βοιδε (οἰ. χ]ῖτ.} οὗ 
ΕΖοκΙοΙ, ἃσγὸ [ἢ ᾿βιρηβμέπου διηα Ρῥτοϊθοϊοιβ οἵ ἴδ6 
Οταὶ], ---ἴθο τοπιρίατθ, ἃ Ὀδῃὰ οὗ 8βρί σι τὰ] Ἰκ αἰσ 3 
οὔ {Π|6 πον] οϑῖ πα, Δα. Ὁ]6, ρυζο, [αὐτῆι], ομαςῖα 
ΙΏ6ῃ. Αμπὰ νμδίονοσ οὗ ῬγΘΟΙΟῺΒ βίοῃεβ, ἱ ΤΎ, 
8014, δῃὰ γμϑαυὶβ [86 Ῥοθίίο ἰβ ποῦ νὰ 80]6 ἴο 
Ἰῃαμίηο, 8. οοἸ]οο δα ἀσουπὰ 6 8. γί οἵ ἴδια 
Ηοὶν Οταὶ.. [ἴῃ {πὰ }ιοδίμθῃ ἴθρὶς, νυ ἰΐ5 
αὐξοιαρίβ ἴο τορσγοϑοηῦ ἴμ6 ἀΐϊνίηθ, δηὰ Ἔβρθαῖδ}}ν 
ἴῃ ἐδ ατγθοὶς ὕδιρὶθ, ΘΟ ΟΣΙΠΔΌΪΥ ἴο {πὲ ἐππαῖε 
αὐἰϊβι]ς ἰδΔδίθ οὗ ὑμ6 Ογθοῖκθ, τὶ δυο ὈδαθΏϊζαὶ 
ΠδίυΓΗΙ ΒΟΘΏΘΙΎ ΟΠΟΓΙΒς απὰ ἀεπιδ Ὡς τ} 5 
ἰαϑῖα, ὙΠ ΟΤΘ ΒΥ, θαυ, δῃηὰ δὸ8 Ὁ ἜΥΘΟΤΥ κβἰὰθ 
Βυκαοδβῦ [6 ἀἰϊνίπο 88 δἷδο 8:6 Ὀοθδαῦαλ}, τ}λ6 αχο- 
ὁπ ου,, ἔογπι, δῃὰ βδρε, ἀἰδβίγὶ θυ ο. δὰ ἀγταησο- 
τηθηῖ οὗἩ [86 γαγίβ, 88 Ὑ76}} 28. 4}} 118 ἀδεοταίί οῃκ, 
ὁοτγοϑροηαὰ ἴὸ [86 ἀεδιπαπὰβ οὗ φϑίποῖὶοβ. ὑ]ῖ 
ΔΙΣοΒὰν ἴῃ ϑβοϊοση ἢ 5 ἴθ 016 ἴλ6 Θἴ8168]- το] σίου 
Ἀγ ποΐρ ο οἵ [6 οονεηδηΐ, δὰ δοπβοαῦοῃ ΕἸΥ͂ οἵ 8 
ὉΠδοσΓαῦο ργθβθῆοθ οὗ δε λονδὴ διηοιρ Η 18 ῬΘομο, 
Ῥοῃοίγαϊοβ κῃ ρογνδήθθ Ἵὐογγιηΐησ οἷθθ. Τὰ 
[6 {Δ ΌΘΓδ.]6, δηὰ 4190 16 016 ἰδ μα Ὀμπὶϊὰ- 
ἴων, ουϊπιϊηαῦοϑ ἰῃ [8 ΠΟΙΥ οὗ Πο]168, νυ Σ ἢ τΘοπ- 
ἴδ] 16 ατῖκ οὗ πα οονοηδηΐ τὰ ἴ6 1465 οὗ 
{πὸ ἰανν, δπὰ ἴῃ ψῃὶςοῇ [86 αἰοποιῃθηΐ »α. 7 διχεοίἐςηςο 
8 οΘοτηρ! εἰθὰ. Α γοϊδιίοη ᾿ἰκθ 818, (6, 18 βοστ εὴ 
ὉΥ ΘΔΙΗΥ͂ ἔοττῃ Ποῖ ταῦθ (118 115 οἷος τῃδη 
δἰτίνοβ δα ἀγιϊδιϊς σοηβρυγαίίοη, δηαὰ δα ἔοστω 
88 δηβυογοὰ 15 Ἀμμ γον θὰ ἰδ ΟὨΪΥ ἰ8 ἃ 
το] σίου Α]Υ δἰσηϊβοδμῖ ἴοστη. ““ ϑοϊοτημοπ᾽ 5 Τοση γε," 
Βᾶγ8 Βδδτ, ““σδηηοῖ δίληα 88 ἃ τεαῖ νου οὗ δυί 
Ὀοίοτο [86 ἴογαπι οὗ [πὸ οϑἰμεῖϊο.  Ηδτηδῃ ἀτὶ ἴῃ 

61Ὰ] ζοε8 δοηρ Ψ ἘΠῚ παίασθ, θη 15 τα  ὨΪΥ͂ 
ἀπκίο ἢ ἰϊ8 οοδβιῃϊο (κόσμος, “ ἀδοοταϊίοι ᾽) 
Ομαγδοῖοσ, Φοῃοναῆ, οὐ [86 σΟΠίΣασυ, ἰὰ ὯοΪϊ- 
688, 8ηἀ ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΙΥ οἵ ὨδίαΓο οὗ δὲν Κὶ πη, τῸ 
ὨΔΌΣΟΠΔΙΣΥ 88. δι ἢ, πο ἀοἰβοδίίΐου οὗ παῖῃσχο, τὸ 
τηδσὶς σοηβοοσαίϊοι Ὀϊη δ Ἡΐτῃ ἴο ἴϑγαθὶ, Ὀυϊ ἐδθ 
ἴγεοβῦ οονθῃδηΐ ΜΙ ὨΪΟῺ. 48 88 ἰϊ5 αἷγὰ ἐδοὸ 
βαῃ οι δοδίίοη οὗ 1ϑ:8οὶ 885 Ηΐδ Ρ]ὸ, ψ Ἵ ἃ νἱον 
ἴο 411} τπλαπκὶπὰ. Τηδὺ Ρησρἐσίδῃ τὶ ϊσῖβ ὀχοοτι δα 
186 Ὀυπ]άϊπρ οὗ ϑοϊοτμοπ᾿ 8 ἴδ ρ]θ (οοπιμν. ἔον τμὲν 
[9 Θχιαπδβῦνο οἰ απο οἵ Βόδν 1η ἴδ ποτὶς ητπιοϊοὰ 
δῦονθ, Ρ. 260 84.)---ἐπουρ (Κπαῦβε, αἷς ἀτεὶ 
ἀϊοοίεη Καιπδίων, ἢ ἄἀεν ηυοϊιαυτον -γωκζον.-. 
δολαί, ὈὉτοβάθῃ 1819) ἔγϑεϊηὰ τηλῖσο8 σταυἃ 
Ἰηδδίοιβ δἰΐεσ ϑοϊοσιοη, Μ}ιῸὸ 18 μ6]ὰ ἴο σερσοϑεηῖ 
ἀμ ἘδίθοΣ (οτηπὶροΐδῃςθ), ΕἾΔΕ Ηταμ 864 ϑοη 
(πνἰβάοσω), δὰ Ηΐσατη ΑἸ 88 ϑρὶ τι (μαστοῦ, 
ὈδΔῸΥ)--- ΟΠΒΟΘΓΏΒ ΘΟ ΘΙ͂Υ ἴδ6 [δος 8] νγοσ ἱ ἐπε ᾿τ 
ποοά δηὰ τιοΐϑ]. [1{ 180 διίἰδῆῆς Ἄχεουϊέος, τυ 



ΟΗΑΡ. ΧΣΙ,---Χ Ί Υ]. 

ἰτηϊλίοὰ, οἵ {πὸ ἴδ ρ]6 ἀδοογαῖίοι Ὀοτο οὐ ἰξ ἃ 
ῬΒαρπἰοίλῃ Ἄμαγαοῖογ, δπὰ (ἢ6 θα ρὶογτπθηὶ οὗ 
ἘΔ Ὁ]6 ποῦ οοαϊοα ψΊ ἢ δἰϊνοῦ δον ϑ8ἰζχηϑ οἵ 
ἩΝΈΒΟΓ Αβία ἴῃ μϑῆοταὶ, γοῖ [86 Ῥῃοηϊοίδη 6}6- 
τωθηῖ, ἐΠ}8 τηυσπάδης ορῃθριταϊίοη, σου] ὰ τοί 
διηουηῖ ἴο ΠΟ Πλογὸ ἔθη Μηδὲ [86 ατοεῖκ Ἰδη- 
υδρε 88, ἰπ πῃ ἢ ἢ ρΌΒρεὶ οὗ [ῃ6 Νὸνν Οογο- 
απ, 85 νῈ]] δ8 ἰῃαΐ οὗ ἐδ ΟἹ], οσαπλὸ Ὀδίογο [ἢ 6 
ΟΣ]. Βαϊ ἃ δροοῖ βολ!Υ ΟἸ γἰβίϊδι ε]δπιθηΐ, 0ῃ 8 
ΤΟΔ}Ϊν ἰᾳπαδτηεη αὶ οἰοτιεῃῦ ἴῃ ἴΠ6 τεῦ ἀπὰ οἹοθὲ 
ΟὨ τ βιδη οματο ἢ ἀτο ιἰδοίαγο, ΠΑπΊο Υ, ἐμαὶ τυ μαῖ 
ἦα 4150 (8]]6ι} (1ζ 18 τ} ““ Οοἀ᾽Β ἤοι86᾿" 8 δ ΤΩΡΙΥ͂ 
ΔῺ ΘΠΟ] γα οὗ (Π6 σοπρτοχαϊίοη (οἰκο; ἐππλησίας, 
φων ἰκκλησίων οἶκος, ἀοπιι8 δοοίἐδία), 18 τι ΒρΡτοχὶ- 
τηδέϊοῃ ἴο ἴπ6 οχίοηϑίου οὗ [9 οὔΐεσ οουγί ἴῃ 
ἘΖΟΚΙοΙ, τ οἢ οχύθπβίοι 18 ααἰΐδ ᾿ὼ ππίβοη τ Ὴ 
τ Ὁ ΑΓ ΒΡ ΘΕΙ͂ΝΑΙ ἀρίῶε οὗ ΟὟ ΡΌΡΗΘΟ τὰ 
ἴθ ΡΘΟΌΪ ΑΓ Ἰοραγὰ Ὧ6 Ῥαγ8 ἴο [86 6 οὗ [88 
Μοκδίδ (Ἰηἰτοά. 8 9).} Ὅοπι -. Ὅσον νἱὶ. 16: 
ΕΡΆ. 1ἰ, 20 8ᾳ.; 1 Ρεῦ, ἰἱ. 4. 6 ΟἸιγ  βύϊδῃ οοηι- 
ΤΣΩΌΠΙΥ ἔοστηϑ ἴῃ ἔαζαστα η6 ουδα οὗ αοά, ἐπε 
ὕθῖωρὶο ; 68 αἷἶϑο ἐΐβ ἀφνϑὶορυηχοηΐ, Ἔχ ἘΓΏ δηὰ 
ἐΘΤΏΔΙΪΥ, 15 ἰὴ ἰη6 Νοιν Τεδίδτηοηΐ οδ]] θὰ οἀϊῆ- 
οδόϊου, Ὀυ ἀπ. ὙΜοϊξαΐγο ἢ88 ἀροϊαγοὰ ὑπαὶ ἢδ 
ΘΟΙ]ἀ γε ΘΙ 6Γ ἴῃ 411 δη τ ΕΥ̓͂ πο ρα ὈΪϊς Ὀυ1]ά- 
ἱῃμ2, ΠῸ πίοι δὶ ὑδῃι0]6, 80 81Π|18}} ἃ8 ϑβοϊοιηοῃ δ : 
8Δη6 . Ὁ. Μ|ολ66118 [οἷα [παὶ ἷβ ᾿οῦδο ἴῃ Οδ- 
ΠΕΡῚ 88 ἱροῦ ; Τ᾿ οσοαΒ ΗΘ Ὠ ρβίδη ὈΘΤΡ βου 68 
ἴο Βο]οπηομ᾿Β ὕδωρ α, ““ ἱμοϊαδῖνο οὗ [6 οουγίβ, 8} 
ἔπ ροβίῃρ 5'Ζ6." ΓῊΘ Ῥγοπ 6006 ρίνθη ἰῃ ἘΖοϊκίοὶ 
ἴο ἴδ εαϑὶ ρμαΐθ οἵ {Π6 ὩΘ ἔθη ρ]6, ἈΠ ΒουρΡὮ 188 
ἸΟΙΪΥῪ οὗ Πο]168 6111} 1168 ἑονασαὰβ [ἢ6 τνδϑί, τδῪ 
Σοσηϊηὰ 8 οὗἉ [86 Ῥγο͵θοιϊης οαβίναχα οὗ ΟἸΥ δ δ 
[} Τυτνο ἡ ὈΠάΐπρϑ ἔτοπλ ἴδ6 οαγ]λοδὲ αρθ, δῃ!ὰ 68} 6- 
οἷς }}ν οὗ ἴ:6 (Ὀμοδα οἱοβίησ ὑμοπι οἡ ἴδῃ εαϑί. 
Α8 ἔπε ρίοσυ οὗ ἴ:6 αοἀ οἵ ἰϑγαθὶ σοπιθβ ἔτοσ (8 
δαδὶ (ἢ. χ δ .), 8οὸ ἴῃ ἐδ δδλὺ 8 {6 Παυβρυὶπρ 
ἔγοτα οὐ ἰσὶν (πἴκο ἱ. 78; [86 ϑυη οἵ Εἰρμύθουϑ- 
1.685, Μ4]. 1}1. 20 [ἰν. 27), [16 Τλρὰΐ οἵὁ [6 ποι]ὰ 
(Φοδη γῇ. 12 ; 158. 1χ.), πιο ᾽68 ὑὉτουρῃΐ ἃ 
πον ἀν, [86 Ῥγθοῦγδοῦ δηὰ ρ)] οὗ ἴπ6 {16 
ἨΘῪΓ ΠηΟΣπΐ!ρ᾽ δηὰ ἀν οἵ οἴογηδὶ ρίουυ (Βοαι. χὶϊὶ. 
12; 2 Τίπι. ἱν. 8). [{ἀπ86 Ἰἰρἢ ὑ-σοποθαϊίτρ᾽ διαϊποὰ 
τυϊηάον οὗ ἴΠ6 ΜιἋα19 Αρο8 δσὸ ποῦ ἴο ὃο τασρὰ 
Ὀδοκ ἰο {Π6 γαγὶβ βμῃ!αΐ αρ διὰ οονενεὰ ἰῃ ΕΖ κίε] Β 
ἴετη ρ]6, 3111} πὸ ρονογία ἑομάθμου ὕο οἰδνδίίοῃ 
ΡΜ ΑΙίκ, 80 ΔρΡΡρτοργίαίο ἕο (86 σοῖο δἴγ]6, μδ8 
δἷ Ἰολδὶ φΌπι|6 ΒΌρροσί ἴῃ ἴδ Ὀΐ]]ατβ (οἢ. χὶ. 14), 
δυιὰ ἐνεῃ δυρροοῖβ δὴ ἄνω σον νοῦν (Ῥ}}]. 11). 20 ; 
ΟΟἱὶ. ἰἰϊ. 1 8ᾳ.). 

11. ἴὰο ἀραίκπαϊίοη οὗ ἴΠ6 ἤδιιρ]ο ἰπ οἷ. ΧΙ. 
8ὲὸ ἴδο γἷδοα οἵ ψοβουδὴ 8 {πγτομθ, οἷο., τοὶ ῃὶ 
Ὡ 8 6 08 ΒΈΡΡΟΒΘ [16 οχίβίθηςθ οἵ [6 ασῖκ οὗ 186 
σογθηδηῦ, 0.16 88 8 οἰρτιίβοδπμοθ 68 (10 ὈΟΙΓΟῚ 
ΒΝ γ᾿ 5 πουὰθ) ““ σοηΐτο, ἤρατί, τοοῖ, δηκὶ δοὺ] οἵ 
1 σ Πο10 οὐ ἔσο ὨΘΟΘΘΒΆΤΙν ἀοιμδηάοα δῃ 6χ- 

τηδηἰίοη, τα, [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡΙ6, Ἧ͵ ἢανθ ἰῃ 
ΚΙ6] ᾿Ἰποϑὺ οχδοΐ δοοουηΐβ οἵ ἴπ δ] ἴα ΓΒ; ΘΟΠΡ 

ΟΆἹ οι. χ]!, 22. οϊ]οπγοη  Β ἴδ ρ]οθ (1 Κίηρϑ νἱἱ.) 
Ὥτοϊ Ὀδοβτηθ μδὺ ἰὑ 88 τηοϑηΐ ἴο Ὀ6 ἴγοιῃ [86 
ἔαοῦ [δὲ [6 αγῖκ οὗ [ῃ6 οονοῃδῃΐ οᾶπι ἱπῖο ἰδ. Βαϊ 
τς ὙΠ: ἴδ} ]6 Πα δὴ ΘΙΏΡΙΥ ΠΟΙΥ οὗὨ Βο] 68, 
45 Ταοϊζυ8 (75. ν. 9) τοϊαΐοβ οἵ ῬοΆΡΟΥ, {παῖ 
“49 ΌΥ͂ Ηἷβ τί ρηὐ 48 ΘΟ ΌΘΓΟΡ θηϊοσοα [ἢ6 ἴδηι ρ]6, 
ἔτοτα πηϊοῖ (πη 1 πρπας Ἰχοόνῃ (δαὶ τὰ αὐϑκδ: 
ἡπλαρο ΤῸ8 ἰπ ἐδ, Ὀπὺ ΟὨ]Υ ὧΠ ΘΙΏΡΙΥ͂ αὐοάθ, ἃη 
Ὅλπδῖ ὑποτο να 8 ΠΟΠΠΗΝ ἃ 86 πιχαιετν οὗ {ῃ9 
ον." ((οπρ. Φοβερῆυβ, Βοῖ. “μά. ν. ὅδ. δ.) 
ΤΉ πιορὲ ῬγοΌΘΌΪα θαρροδι ΐοη ἰβ, {Ππῶῖ [Π6 ατὶς οὗ 
Εἶμ οονεπαηΐ ἀἶβαρ αὖ ἴδε ἀεδίσυοσίίοη οὗ 
ϑοϊοσμοη 5 ὑδιρῖο, ἰμαὺ 1 'ψὰ8 οοπϑυτηθὰ ὈγΥ Κγο. 
τσ ἰδ6 ἰτοσϊίίοῃδ οὗ τμδὲ Ὀδοϑίμθ οὗ 1ὲ Ὁ,Θ Ιω6ΓῸ 
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ΤῊΥἢΒ ; 4.9. ἴῃ 2 Μαος. ἱϊ., {πιῇ 7 ΘΓοσηΐδἢ, διιοης 
οὔπεῦ ὑμῶν τ ὉΥ͂ αἰνίπο οοταμηδληά δά {Π6 δτῖκ ἴῃ 
ἃ σαν ἰῃ Μουπξ Νδδο, αὶ θη πον πο Ὠδὰ 
βομθ ν11} ἶτὰ ΘΟ] ποὶ ΔΕ} δηα {Π6 ΡΙαοθ, Ὠθ 
τορυκοὰ [Πθπ|, δηὰ ρῬοϊηϊοα ἴο {π6 Γαὔαγο, Τ᾿ ΏΘῺ 
πὸ ογτὰ νου Ἱὰ ἀραΐη Ὀ6 ρταοίουα ἴο Ηΐβ Ρθορ]θ 
δ γονθαὶ ἱ ἴο Ὦ6πι, Ὧηι1 6 ρίοτῖν οἵ [16 [,οτὰ 
δὰ ({|6 ο]Ἱουά που]ὰ ΔΡΡΘΑΥ 88 ἔοστπουυ. [ΤῊ 
ΜΊΒπηα τηαῖκο8 ἰς Ὁ Ἐπὰ ἐπ 8 σαν ἸΠῸΘΤ {}16 
ὑθηρΪο, ἃ βία ϊοιμθηῦ τ ΙΘἢ 0Π6 ΒΔΌΙ 5 Θπἀοαγ Οο Γ 
ἴο οσοηῆγιη ἴτοπι 2 Οἤτγοῃ. χχχν. 8. ΟἝγρζον 
811 [ῃ6 ἀΥὶκ ἱποϊυάοα ἴῃ 2 Οἤτοη. χχχυί. 10, 
διὰ [1018 δαΐ 1Ὁ νχαὰβ γοϑίογοὰ Ὀγ Ουτιιβ, Εἔζτγα ἱ. 7; 
8 βία οιχθΐ ΜΈ] ἢ ΠΟΥ τσ οδηποῦ πα ἰὴ 
ἐμαὶ »ν ὑαῦ γαῖ ῦ (6 ΧΕΤΟΓΒΟ . ἩὮ1]16 δὖ {86 
84 16 ὕϊτη6 ἢ 18 ὯΠ80]8 ἴο ἀστοὸ σὴ ἢ ΗἸζὶ, ψἢ0 
σοῃοὶϊάθ8 ἔτοτα ὅ96γ. δἰ}, 16 ὑπαὶ τὴ 8 αὐὶς οὗ (ἢ6 
ςονθηδηῦ ᾺΒ Π0 ἰΟΏΡΟΓ ἴῃ δχίβύσησθ θνθῃ ἴῃ ἢ6 
ἀαγ8 οὗ [8 ῥτορμοῖ. Αδοοναϊηρ ἴο ὑπ6 ΜΊβηηα 
(Φομμᾶ ν. 2), ἴμποτθ δᾶ Ὀύθῃ μὰΐ ἴῃ ἰ(8 μαθθ δὰ 
ΔΙ [ΔΓ-δίοηθ γἰδίηρ ἴθ γοο βηρΌΓΒ Δρονο ἴΠ6 στουηά, 
οὐ ΠΟ 080 ἰρσῃ ῥυίοδὶ οἡ ὑπ ῥτοδῦ ἀΥ οἵ 
διοῃοηθηῦ βοῦ 106 οθῆδοσ,] Τδαὶ ὑπ βυτηδο- 
Ἰοα] ἀδϑυϊχηδίΐοη οὗ 6 ἰθῖρ]Ὲ δχργοβϑβθὰ ἴῃ 
᾿ὑζοκὶθὶ ἢ τοίργοποο ἴο ἴη6 δὐὶκ οἵ [86 οονθ- 
πϑηΐ 18 ΕΙΒΠΝΥ ἃ Ἰεσσαὶ ὑβοληΐςαὶ ὕθιτη ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 [Ὧ6 
ἸΏΟΤΘ ΓΟΔΟΠΥ Ὀεϊονοα, 88 ἴῃ οαγίαϊ ῃ τοϑρϑοῖβ ἴῃ 
οομ ταδί ὑπογοῖο, αἱ ἰθαϑὺ ἰῃ ἀἰδυ ποίίομ ΠΟ γοίγοτα 
(ΔΙ Ππουρσ ὑπ 18. 18. δίγα Ρ ΪΎ ἀοηϊοὰ Ὀγ Ηθησβι.), 
1.86 τ ο]6 Ῥγθοϊῃοῖβ οἵ [86 ὕθΙ. }]6, ἴπ ΘΟΏΒΕ ΌΘη6Θ 
οὗ [πο το-οηἴσϑηοσο οὗ [6 σίοτΥ οὗ δεποναῖ, Ὀοοδιηθ 
ἃ ὨΟΪΥ οἵ Π0]168 ἴῃ δοοοσγάδῃοθ τὴ τ 6 ἰαν οὗ 
{818 ὨοτΒ6 ; σορ. Οἢ οἷ. χ᾿Ιἶ!. 12. ἯἜ. Νουμπιβηῃ 
ἐχρουμάβ Ψ6γ. 111. 16 οὗ [86 πεῖν Ὀἰγίῃ οἵ [βγϑοὶ, 
θη ΖΘ θονα Μ111] 6 φ]ουβοά πῃ {16 τηϊβί οὗ 
Ηἱΐδ8 βαϊηΐθ, ἰμαὺ [Π686 83}}4}} 0 ἸοΏροῦ σοϊθὈταῖθ 
πὸ αὐὶκ οὗ {π6 οονθμδηῦ. Ἦδ τε]θοῖβ ἴὴθ ορίηΐοῃ 
οὗ Αϑοπάδμα, το, ἔγοτηῃ γ9 1. 17 οὗ [88 βαπγ6 σα Ρ- 
ἴδτ, ἰηΐοιτοά τὺ [ἢ6 ψ 016 οὗ Φογϑαϊοϊη ἰ8 ἴο 6 ἃ 
ΒΟΙΥ ἀνα] ρσ- Ρ]αοθ, δηα πο] ἴο Βλβἢ 15 νἱον, 
ἰῃαῦ πο δ ΕἶΓΘ σοΟΙ Δ ΠΣ ΤΥ Μ111} Ὅ6 ΠοΙγ, ἀπά {πὲ 
Φόρον Μ111 ἀνγ6}} ἴῃ 8 τη δῇ δ8 1 10 Ἰγογο [6 
ΔΚ οὗ [}6 οογθηδηῖ, “ ΕῸΓ ἴΠ6 ἀγῖκς οἵ {86 οονθ- 
Ὡδηΐ 858 Βι1Ο ἢ 18 ἃ ΒΥΤΩ ὈΟ]104] γ65861. Α'8 1ζ οοῃ- 
ἰαΐη8 ὙΠΗΪΐ 1 (86 ἴα, τ ΠῚΘὴ ὑδϑιϊῆοβ ἰὸ τπ6 
οονγουδηΐ (Ποῖ, ἵν. 18, χχνὶ. 17 54.), 80 [86 
σΟΥΘΩΔΏ -ῬΘΟΓ]Θ δ’θ τοργροβοηϊοα ἴῃ ἱΐ, ἴΠ6 ὈσοΆγοτθ 
οὗ 88 Ἰανγ Τγοῦρη ἡ ουα]γ 118, ὑπ] [86 τ δ 
ΨΠθη ἰἴ 8}8}} Ὀ6 Ὑτίτῦθηῃ οἡ [86 Ὠοαγίβ οἵ [ἢ6 
βαὶηἷδ (δεν. Χχχὶ. 81 84.).0{ ΤΏ ΟΔρρογεῖ τβρτϑ- 
Βοηΐθ (ἢ ὑσαηβίοστηδίϊοη οἵ ἴμ6 οὐδαΐαγο γΒἢΒ- 
[οστηθὰ ὈΥ [βγϑ0}᾿8 ρογίδοοη ἱπ ὑπὸ [ογὰ (), 189 
ΠΟ ΠΟΑΥΘῺἢ8 δηὰ {Π6 ΠΟῪ δαυὶ ὙΠδγροΐη ἀν] 1. 
τσ θουδηοβη, 188. ἰχνὶ. 22, 28. [1 18 18. [89 
τῃουρηῦ ΟΣ 1168 αὖ [86 τοοῖ οὗὨἨὨ [Π6 5υτη 0] 8ῃ], 
16 η ΨΏδη {π6 αὐῖκ οὗ [Ὧ6 σονοηδηῦ 18. ΠῸ ἰΟΠΡῸΓ 
Κορὲ ἱῃ σοτητηοιηοσαίίοη, [π6 βῆδαονβ οἵ ἴῃ Ο]ά 
Οονεοπδδΐ πᾶνθ Ῥϑβδοὰ αιΎΔΥ, 811] 88 ὈΘΟΟΠΊΘ ὩΘΎ, 
εηὰ 6 γτοἀοοιηδα δΓΘ ἴπ6 ΠΟΙΥ͂ 8064 (188. Υἱ. 18), ἴο 
ἡ οπὶ δε ονδ ἢ 5 ΔῊ ἢ88 Ὀδοοῖηθ {Π6 .1δτὴ΄'ο οἵ ὑΠ6]Σ 
11{6.᾽ Τα οἰοχυδηῦ δ᾽] θηοθ ἴῃ ΟἿΤ Ρῥγορμοῖ τϑ- 

τάϊηρ ἴΠ6 εὶς οὗ 7.6 οονοπδῃῖ Μ111, ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΕΓ, 
δ σηδοτοίσοι ἷπ τοβροοὺ ἴο {86 ΙηΔὴ 0 Βρθᾶκβ 
45 Φόβόνδὴ (οοτηρ. οἡ οἈ. ΧΙ]. 7), ὕὉ8αὐ ἰ8, ἴῃ ἃ 
Μαβείδηΐο - σῃ τ βίο ουἶο8] δ6ῆ86, ποὺ {Πα πάη 
1Πὴ ἘΖοϊκ1 618 ΟἈγίϑίοϊομυ ([πἰτοὰ. 8 9) Παὰ5 1ῃ9 
Μεββίδηϊς Ῥθο}]6 ὑσὶ ΠΟ ΡΑΠ]Ὺ ἰὴ νίον. 

12. ΕΖε κὶ61 8 σίβϑίομ τοϑὶϑ ἱῃπτοιρμοῦῦ ὁ [ἢ 6 
Ιανο οὗ Μοθοβ. εγο ἰ[ἴ οὐδοῦ ῖδο ἔῃ ΟὟ σἰαρίδσβ, 
ἘΖοκΙ6] οου]ὰ ἤδνο ὈΘΘῺ ΠΟ Ῥτορῃοῖ οἵ βγαϑὶ, ὩΟΣ 
1π6 Μοξαϊο Ἰὰνν [16 αν οὗ ΤῊ Ϊ8 Ἰορα] 6}18- 
τδοῖδσ 88, Δ ΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, {06}} δἀαρ θα ἴο ΡαΪ ἂῃ ἀττοδὶ 
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ΟἿ ἃ ΠΙΘΙΘ ΤΔΠΟΥ͂ ροΓΓχαϊζΌΓα, 1 ποῦ ἴο τραῖζο 1 
ΔΙτοροῖθοΣ ᾿πη ροββὶ]6. ΑΒ ἴο 88 ἀορδιύασο ἔτοσμλ 
186 αν οὗ Μοβοβ, νηοῦ, μονθνοῦ, ἢ6 υδὺ σοη- 
οοάο, ῬΒΠΡΡΒΟΙ πιδὶ δῖ 8 {Ππαὺ 1 18. “ποῖ στοαῖ,᾽" 
ἀρὰ “15 πιο ἴο 06 πυχὉοΣ οὗ υἱοιἑ 8 " ( 1). 
Ἡθηρβίοροῦ ἀθδηΐθβ ΔῺῪ αἰ ΌΓΕποο, οδ]] ἔς 1ἰ 
ΤΩΘΓΟΙΥ “ὁ Δ]]οροὰ. Ομ [6 οἴδεσ μδηῃὰ, Ηᾶνοσ- 
ΒΙοΚ, 1 ἸνΠΟἢῚ ΙΏΒΗΥ͂ ἈρΓΘΘ, Βρ6 8 18 οἵ ἘΖο ΚΙ] 8 
ἐ ΏΔΗΥ αἰ γοσ68 δὰ ἀθἤπἰ[οη8 μοΐησ Ὀεγοπὰ 
16 Ἰὰνν οὗ τὴ ΟἹ]α Οονοηδαῖ, Ώ116 αἱ [δ Βατὴ6 
ἀπ|6 μ6 τοὐθοῖβ ὅ1ὸ Ἰάθα ἴπδὶ ἴῃ6 Ἀγορμοῖ [ὉΓΊῺ8 
1:6 ὑγϑηβι 10 ἴο [6 αγίμοῦ ἱπηργονθὰ βδυβίθιη οἵ 
{πὸ Ρεμίαϊθας ( ΑΥ̓ΚΕ), δηὰ δθῆτι8 δραϊηϑὶ 7. Ὁ. 
Μιοδμο]β [6 ΠΟΙ ΔΏρΡΘΔὉ]6 ΟΠ ΓΘΟῦΟΣ οἵ {πὸ ἴανν 
οὔ Μοβεβ. ΒΝ ΟΓΏΪΟΚ ΒΆΥ8: “ΤἬΏ 686 αἰἸΒΟΓΟΡΘΠΟΙοΒ 
ΣΔΊΠΟΥ δῆον νἱ ἢ 80 τη οἢ (86 το βἰτίρεμῦ 
ΠΘΟΘΒΒΙΌΥ, ὑπ ἃ ΠΟῪ σοπαϊοη οὗὨ ὑπίηρβ 18 ΒρΡοκθ ἢ 
οἵ ἴηι {πε γγιορΒεοῖ, ἴῃ ψΟἢ (86 ο]ὰ Ἰἰανν Μ11}] οου- 
ἰἰηὰθ ἴῃ ρ]ογίοιιβ ὑγαηβίοισηδίίζοη, ἢοΐ δοσομαίοα, 
δαὺ ΓΔ] Β]|1οὦ ἀπὰ ἴο ΡῈ [Ὁ] 116, δοτηϊηρσ ἰηῖο [}} 
τυ ἢ δηα σοι] γ." Βα βρη Βρϑαϊίβ ἴο 118 οἰϊθοῖ : 
““Ἐ2Ε Κι} 5 ἀοδῖση 88 ἤο τα [Π6 Υἱδα8] ΤΏΟΤΘ 
Βρὶ γἰϊπ4], ἀμ ἴο Ὀγοδὶς [06 ΤΥ̓ΤΔΏῺΥ οὗἁ [16 Βἰρἢ- 
ΓΙοβίμῃοοά. ἘΕῸΣ Ιμθηὕο 18 ὩΟΝΏΘΓΘ Τη8646 οὗ ἃ 
ἰσἢ γιυϊοβῦ, ψΏθγεαθ ἃ δἰρη-ῬΓΪΟΒΌΥ ΟὈΠ  χαϊο, 

ΑἸ ΤΠ μου χΝ 8] 15} το]αχεά, 18 Ἰαϊὰ προ {Π6 ῥγίοδίβ 
(ει. χὶῖν. 22). Τ}ὸ δὲν δνθηΐπρ βδουῆοθ [4}]8 
ΔΌΘΥ, ἈΠ ΔΙΠΟῺΡ {6 ὙΘΑΙΙΥ ἔοαβὶϑ 16 τηΐβα Ῥοηΐο- 
οοϑῦ διαὶ 1||86 ατοδῖ ΠΑΥ οὗ Αἰοποηγοηΐ, 4}} ἡ ΔΙΘ ἢ 
ΒΟΟΟΙᾺΒ ν 1} [86 ΑῦΒθῃ090 οἵ [86 δἷρῃ γῥχὶθδὺ δὰ 
[06 τῖκ οὗ [86 σονοπδηΐ ; ἰηϑιοδα οἵὁἨ {686 ΘΟΠ]68 
80 Δα] οι!) θαβὺ οὗ δἰοποιηθηῦ αὐ [86 ὈσρΙπηΐηρ 
ΟΥ̓ {}|86 γϑᾶσ (οἷ. χὶν. 18 84ᾳ.}, 8ηὰ [6 διηουπΐ οὗ 
{06 ΤΩ ΟΓΪΩ ΡΣ ΒΟ 6 δα [ἢ6 [684] βδοσί ἤοθβ 18 
δ δησοα, ΤΏΘΓΙΘ 18, ἱῃηάθοα, τυ ἢ σοίογσοποθ ἴὸ 
ἴπ6 οτίρίμδ] ἰὰν ἐβσουρμουΐ, ἀπὰ 1 18 ΔΠ6 Ὸ 8οὺ 
ἴογῖ ψ]ἢ τοβροοΐ ἤο ὑγδηϑρτοββίοῃ 8 8ηἃ Δ ΌΌ5868Β 
1μαΐ Πιδὰ ογερῖ πῃ, βρθοΐδὶ πεϊρηῦ θεὶς Ἰαϊὰ οὩ 
ἴι6. ῬΓδοθρίβ ΘΟ ΘΓ ΠΡ Οἰθδῃ δηαὰ ἀποΐδδη (οὮ. 
Χ]ῖν. 17 δα. ; Θ0Ρ. ΟὮ. χχὶ, 26) : Ὀὰΐϊ 8.111 ΙηοΤ8 
ἄἀοε8 ΕΖΕ1Κ16] χὸ Ὀθγοια 16 1ανν, δῃὰ σίνοϑ δαάϊ- 
οη8) ἴογοθ ἴο ἐΐ8 Ῥγθοθρίβ.᾽᾿ ὲ τιυϑὺ 0411 ἴο 
τηϊπὰ [6 Ῥοβι[ο0. ΖΘΠΘΓΑΙΥ͂ οὗ ῬΙΟΡΠΘΟΥ ἰοὸ {}6 
αν οὗ Μοβθϑ. 45 ΠΡΌΟΓΊΡΕΥ ἷ Ῥγονϊἀθαὰ [ὉΣ ἴῃ 
ἴῃ Ἰατν ἴῃ {16 ῬΤΟΡΘΥ ὈΪδαα (οοὰρ. ΟἿΣ Οοτητηθδὶ 
ου Ὠοιξ. Ρ. 184), ΠΑΙΏΊΟΙΥ, 6 ὴ διοροδ' {- ΤΘ 
πΑε μον τ ἰϊ, 8οὸ 1ἴ8 ἰουηάδιϊοη 5 ὑγασρὰ Ὀδοῖ ἢ 
θουῖ. χν δ, 16 54. ἴο β΄παὶ, δηὰ [808 1ῦ 18 {Π6ῃ66- 
[ουττἢ ΘοΙργομοπάοα βου ΠΥ ἴῃ ἴὴ6 16ρ]8]6- 
ἤοη. Βιιϊ ΔΙ᾿ πουσῇ ἀν ὑΠπ8 βίδ 8 ἀπα [8118 νυ} 
ἴδιο Ἰαν, ανίης ὈΥ͂ 115. ΟὟ δοοουῃῖ, 11 411 {86 
δ. Ὁ 01}8 οὗ ΠΩ: ἐΐβ πόστ ἷπ [86 ]ανν, γα ἰδ 
ΤΟ ]οΐ 68 ἴῃ 1ζ8 ΘΧΊΓΒΟΓΑ ΔΤ [6] ΟΤΒ 1} 1} αοά, 
118 ἀϊνιης ἐμάονιτλοηῦ δηὰ ᾿Ἰηβρίσαϊίου. Ἀπ 1}}18 
ποῦ ἴῃ ογάοθγ, {πκ ὑπὸ γγοβύποοι, ἴο ἤθαοὴ δἵϊον 
{86 ἸοτίοΣ, δα ἴο βοῦν ἢ [Π6 σΟΥΘ ἢ ΟἢΪδ] : Ὀυΐ [6 
ΤΟΥ Ἰδῖου Τηδᾶθ δηὰ Τδμαῦρὲ σίγοη δἰγοδαῦ Οἢ 
ουπΐ Θ΄Ιηδὶ, 88 ΤΠΘΥ τη κθ [ἢδ οἹοΐα] ἀαΐγ οὗ 

ῬΓΟΡΆΘΟΥ͂ ὕο Ὀ6 [88 τεργεβθυίδίίοη οἵ ἀοα᾿Β ΒΟΙΥ 
Μ111 ἀραϊηδὺ ΟΥΟΙΎ ΟἾΒΟΥ Ψ1]], 8ὸ (ΠΟΥ ψίνο ἴο 1 
16 σμαγδοῖοῦ οὗ ἃ ἸορῚ ἰτηδῦθ 88 Ὑ611} δ9 Ἰερὶ τηδ- 
ἰϊχεὰ οἰἶδοία! Υ, ΜΈ ΟΝ, κ Μόοϑβοβ, μ88 ἴο βοῦνθ 
ΔΒ [8 ΟἸΟΒΘΏ τηθ8ῃ8Β οὗὁὨ ᾿ηοιτο Δ] 0) ἴῃ ΤεΪδ- 
ἴου ἴο ἴμθ Μ1}} οὗ 706 Μοβὶ Ηϊρ [[νρῖνοῦ 
ΤΟΥ ]ηρ 1ἴβε] ; 116 οΔ4]}Ἐ}ῃρ 18 οσάδὶ πϑα ἴῃ ἴβγαβὶ 
ἔογ 6 ΠΟ ΠΌΣΥ οὗ ἴλ6 ἀϊνίης Ἰορδἰαϊίοι. ΤὨΪ5 
Ἰαύζοῦ πη] δοδίίοη οὗὁἨ {π6 ῥγορμοίβ οἵ Φθβοντδῇ ἰὴ 
ἴϑγβθὶ ἰογάθα 4 [ουπάδίίοη ἴοσ ΠῈΣ ἀθορθηΐῃ 
οὗ 16 Ἰερα]ὶ ΨΟΓΒΗΪΡ, 88 ὁρροβοὰ ἴο ΒΥ ΒΟΟΣ ΒΥ 8} 
Τογρ ἃ ἔοΓ 4] 1ἴν, [ῸΓ ἐπεῖν βρί γί [8] 10 ΤΟΣργοϊδ οῃ 
οὗ [88 ΘΟΓΘΙΠΟῺΪ8] ; 88, ἴῃ Υἱοῦ οἵ ὑμεὶγ ροβί ἴοι 
ἰοναγὰβ {Π|6 Τα ΌΓΕ, ἃ Θομβι ἀοσαίοη οὗ ἰδμὸ 6βοο]68ὶ- 

Δ511081 δῃηὰ οἷνὶ! ἰδ ἰῃ {μὲ} Ὀορασῖπσ οὐ [86 
Γαΐαγα ἴο]]ον θα 88 ἃ τῃδίου οἵ οοῦσβθ. Τδε ἰάθᾶ 
ΜΌΝ ἴοτ {818 δ) ἀοπλμαῖοβ ΕΖΕΚΙ61᾿ 8. οἰοδίῃα 
γ]βίοη 15 [86 Βο] 688 οὗ Φομονυδὴ, δμὰ ἴ1ὸ οοΙτο- 
ΒΡΟΒαΙ ἢ βδηου Ποδίίοι οὗὁἨ ἴβγδοὶ, ὑπο βεραγαϊί οι 
ἴο Φοθονδὴ 88 8 ροββϑοδϑίοῃ. [ἶ{ 18 {π6 τυοῖ ἰάθβ 
ΨἸΟἢ [Π6 ΔῊ ΟΧΡγοββθ8 8η41 5Υ1Ὶ00}1ΖΕ8 ἴῃ 81] 1.8 
ἴοιτηβϑ, ΒΘΌΒΟΓ οἵ τηογα! γ, που ρ, οὐ ΡΟΣ ἰγ. 
Αμὰ δ8 ἰΐ 18 βαϊὰ δἰγοδὰυν ἴῃ Εχ. χὶχ.: “"Ὑἴξ 5}18}} 
Ὅ6 πο τη9 ἃ Κἰηράοῃι οὗ ργίεβίβ,"" 8ὸ 1ζ 15 8180 βαϊὰ 
ἴῃ 1 Ῥεῖ. ἰ). οἵ 186 ΟΒγιβυδη ΠΟΙ ΣΎ, ἴππδὲ 
ΠΟΥ ὙΠῸ ἃσγὸ ᾿ΙΝΘΙΥῪ βϑίοῃθϑ ἃ Ὀθ81}0 ἊΡ 8. βρὶτὶ- 
ἀμ: Βουδρ, ἃ ΟΙΥῪ ἜΑ ΣΔΗΣ ἴο ΟΥ̓Γ ἢ} δρί σι ταδὶ 
ΒΔΟΙΊΒΟ65, Δοοορίδἷο ἰο αοα ἐμιουρῇ Φεπαβ ΟἸγῖδὶ 
(ςοτηρ. γον. 9). Ῥεῖοσ {818 1Ἰηδ κὲβ ἃ Ν ον Τορῖδ- 
τηδηῦ 086 οὗ [ἢ6 8821η6 Ιηο οὗ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΟῺ τοραγά- 
ἴῃ Δ ΌΙΒΙΡ, Ὑ σὮ, οαγτὶοα ουὐὖ ἴῃ Ὁ] Τοδίδμμῃς 
ἴοστῃ, 18. Ε'Ζβ}ς18}᾽ 8 γε ρυ βθῃ ἰδίου οὗἨ ϑϑῆονδἢ 8 δοῦ- 
Υἱσὸ οὗ 16 ἔαΐϊυγο, θη Φοβονδὴ 85}.4}} αν 6}} ἴοσ 
ΕΥ̓ῸΓ ἴῃ Η18 ρθορὶθ. (ὐτωρ. οἢ. χχ. 40θ. ἘΖοκΙε} 8 
Ῥοβίζίοη, ὑμεοσοίοτο, ἴο ἴῃς Ἰὰν οἵ Μοβεβ 18 ποῖ 
1μαὺ οὗἨ ἔγθοάοσω ἔγοτῃ 16ρὰ] τϑβίγα  ηἴ8,----ἃ Ῥοϑὶ- 
τίου τ ἸσΘἢ ταϊσηῦ 6 δ] οοἴνα δηὰ ΔΌΣ ΤΑΣΥ,--- 
Ῥυΐ νηοῦ Π6 ΔρΡΡ]165 ἴτοτὴ ἴ86 αν [ὉΓ ἴ6 11] υϑῖτϑ- 
(ἴοῃ οὗ 186 [ΓΕ, δὰ 1ἴῃ6 ΨΔῪ πὰ ἩΒΙΟΙ Βὸ ἀοεξϑ 
80, ῬΑδδβίηρ ΌΥ δΟΙὴ6 μῚΠρΡΒ, ΤἸΏΟΓῈ ΒΙΓΟΏΡΊῚΥ 6Πι- 
ΒΊΒΕΙΣΙτς ΟἴΒοΓΒ, ΟΥἹ Ῥαϊθηρ [Π6πὰ ἰηἴο πον Εμδρεδβ, 
ογῖνοϑ 18 Ἰερα] 70. δοαίίοι ἤότω ἴΠ6 Ἰάφα οἵ [16 
Ια 85 ἰὖ 8η4}} Ὀ6 τρα]σοὰ ἐπ ἃ ἔστι ἴδγδοὶ, Ἐδπδὶ ἴδ, 
ἴὴ)6 Μοβδίδηϊο ϑτ86ε]1. Τμαΐ [86 Μθββίδ, ὑμὸ 
8808 ἴῃ Φοῇη χυ]ὶ.: “Αμὰ ἴον μοὶ ] ΒΆΠΟΙΙΥ 
ΤΩΥ̓Β61, ὑμαῦ [Π6Υ 8180 ΤΔῪ Ὀ6 ΒΑποδοὰ ἴῃ ἔτ," 
ΤΕΙΏΔΙΠΗ 88 8 ῬΟΙΒΟῺ ἴῃ ἴθ ὈΔοΟκΚρτουηᾶ, 15. αυϊῦο 
1 ΘΟΥΤΕΒΡΟΠἄθπο8 τ] ἘΖΟΙκΙ6} 8 ΟἸτιϊοίοσυ ([Ὡ- 
χοᾶ, ὃ 9), ΝΟ, 88 ΔἸσεδαν βαϊ, ομαγαοῖογῖζοῦ 
1116 Ε1π|68 ἀπὰ [ἢ Βαϊ γαϊΐοι οὗ [8 Νοϑϑίδῃ ἰμτουσἢ 
186 Μοββίϑῃϊο ρθορ]8. 

18. ““ἼΒδ ῬΓΌΡΕΙ δἰ μι βοδηοθ οὗ [86 ποτ ζεΏ 10 
1165 1ῃ ὑπ6 [1}} τοναϊδίιοη οὗ Φϑῃονδῇ ἴῃ Ηἶ5β βδπὸ- 
ἴσάσγ, ἴῃ ἴη6 πον δηῃᾶ ᾿ἰνίη ἐαρννοθς ὃ πο ἡ Ἐ]ΟὮ 
ἀοά ομΐοτβ ψ] Η 8 μεορίθ ὈΥ 1Π]18 ΗῚ8 ἀν }]} τη 
Ὁτηοτς; ἔθοτα " (Η λν.). ΑΒ Ὀεϊης ἃ τοΐασιι, νι ἷς 
10 ἰ8 10 τοϊδίῶοι ἴοὸ οἷ, χὶ., 186 οῃηΐσβησο οἵ 1.6 
ἼΟΓΥ οὗ ὅπ6 Εὔθγηδὶ 88, δ μου χα} ἃ Ναὸν 
οβίδιηθῃϊ δρρὶοδίζομ, οοστεβροπαΐηρς ἴο ἴδ : ἐγῳ 

μεθ᾽ ὑμῶν πασας «τας ἡμιρας ἰως φης συνεέλιιας τὸν 
αἰωνος (Μαῖϊ. χχνὶ!. 20), εἷβδο 115 ἃ γρίϊο 
5 σηΐϊβόδηοο, 88 ΦΟἢ 88 γ8 Ὀοίοσγε [ῃ6 οἶοϑε οἵ δἷ5 
Ἐνθ]αὔϊοῃ (οἢ. χχὶϊ.): ναὶ ἔρχου, Κυρε ᾽Ἴησον. 

14. 1{1ΠῸ Ἰάθ8 οἵ [6 οοιιχῦ 18 ἈΠα ΘΒ ΔΟ ΔΌΪ ἱμδὶ 
οὗ [89 Ρ6ΟΡ]6, ἡ )088 ΝΜ οβαίαῃὶο ροσίθοϊ οι 88 [8τϑδὶ 
ἘΖοκΚίοὶ 18 ἴο ὈΘ.ο]ἃ, [6 πῃ, δίποθ δνεσυ τ λις ΟΆἹ 
186 τηουπίδίη οὗἩ (6 νἱβίοῃῃ Ἰδσὲ 18 “" τηοβῖ ΠοΙν "ἢ 
(εἰ. χἹ "ἢ, 12), ἴλ6 ἱπυμιθαϊαἴοὶν Το] οτίηρ ἀειαϊϊοὰ 
ἀεϑοσιρίϊοη οὗ [86 Α]ΐδγ οἵ Ὀυγηΐ-οἰἴοσιηρ δηὰ 118 
ΘΟΏΒΘΟΙΆΓΟΩ ΘΔ ΟὨ]Ὺ Ῥοϊπΐ ἴο ὑπ6 διιξοχε τηδχῖ- 
[οβϑίδίοη οἵ Φδθμονδ 8 ΠΟ] 6858 δηα [Π6 Βαποίῆοδ- 
(ἴοη οἵ ΗΪδΒ Ῥθοῦ δ. ΡΘΟῸΡ}]6 (1 Ῥεῖ, ἰδ. θὲ. ““ὙὙμᾶῖ 
0145 ρφοοὰ οὗ ἴ6 αἰἴδσ τίσ 4180 ἴο ἰὴ ψ 016 
οουχΐ ; {86 ὈΪ]οβδίηρ οὗ [88 Αἰΐαγ ἱπο]πθβ ἴῃ 1 ἰδὲ 
οἵ [6 δομ πη Υ. ΒΥ τηθ8}}8 οὗ ὑπ6 αχρίδιίου οὗ 
8 Δἰἴαγ, [116 ῬΌΣΡΟΒΘ οὗ 186 αἀϊνῖηθ ]ονα, ἴο 8εὲ ἃ 
ΠΟΙΥ͂ ΡΘΟΡ]Β 85βθ:ῃ ]6ὰ, 18 εεοϊοά. Τδα ἢγβὶ δεῖ, 
ΘΟΙΒΘΑΠΘΏΝΥ, ἐπ ΙΘ. [86 δἰσηϊδεοδπος οἵ [86 
ὨΘῪ ΒΑΠΟΙΌΘΔΥΥ 18 ΟΧΡΙοββοα, 8 Ἐ86 οοτηρϊεῖε ὁχ- 
Ρἰαίοῃ οὗ {16 Ρϑορίθ, δῃὰ 118 εἰδοδου ἰῃ ἐ}ι8 
Γεβρθοῦ [ὯΣ 8 ἴῃ ἐχίδην δῃᾶὰ φήοσν δαὶ οὗ 
[86 ο]4 ϑαποίιδιγ " (Ηλν.). Ασοοσαϊηργν, ἐΓ ΓΠΩΥ͂ 
ὍῈ)Ο δτὸ βδῃοιΠοὰ στὸ Ῥογίδοϊθα εἰς τὸ δέηνεπες ὈΥ 
1.6 σροσῴορα μια (ἩφὉ. χ. 14), [6 [}} δπὰ σοπι- 
Ῥ]οὺθ οἴεσηρς οἡ αοἸμχοῖμα, ἤθη 186 ἰάοδ δ]5ὸ οὗ 
Ὁ18 αἰΐασ οἵ Ῥαγας-οἰϊεσίησ ὉΡΟῺ [86 γ ΣῪ δἰσὰ 
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ΧΙΟΌΏ ΑΙ πιυδὲ Ὀ6 1611. Βαΐ 68 [Π6 οβογίηρ 
ὙΠ ς ἢ [1618 185 [Π6 τηοδβῦ Ρϑγβοαὶ Ὀσὶ δ ν οἵους 
ὅτ, 80 [6 δδποιβοδιΐοη οὗ [6 ΡθοΡ]ὸ ἴῃ Εζοκίβὶ 8 
ἘΤΡΙΟΔΙ] [οι ρ]9 ἴδ Κο8 ρ]δοθ οὐ ἴδ ἈΪΠ8Ὶ οὗ Ὀυχηί- 
οἴοτγίης ἰῃ [π6 ῥγίθδῦϑ᾽ οουτί, ψὨϊσοἢ πογοΐοσο 811}} 
ΤΈΣΒΙ ΤΠ. βοραγαΐβα ἔγομῃ ἴπ6 σουτγί οὗ [86 ΡΘΟΡ]Θ, 63 
ἦτ ΘΟΪΟΠΊΟὮ 5 [δπιΡ]6, ὙὮΟΓΟΔΒ ἴῃ ἴπ6 {ἈὈΘΓΏΔΟΪο 
Πότ 8 ΟἹΪΚ ΟὯ6 Ὁουγί, ΤΠ ΒΥ͵ΊΌΟΪ 68] ΓΟΡΓΕ- 
Θεηῃταίίοη οὗ ἴΠ6 ἀοτηϊπαηῦ ἰάθα οὗ 1.160 βαῃοῦΠοδ- 
τίου οὗ 1118 ῥΡϑορὶδ ψγα8, ἔγοτῃ ἔπϑὶσ Ὀοὶπρ' τοργοδοηϊοα 
ὀδδνου ῬΓεβῖδ, ΠΡ ΒΟΥ ἸοοΔ}}Ζοα πῃ ἃ ῥὈγθϑῖβ᾽ οουγῦ, 
ὙγὩ ἢ ρινοβ 10 ἀθ6 ΤΟΙΣ ΠΘΠ66 ὮδΤΘ, ΨΨΏΘΓΘ ΟΥ̓ΘΓΥ- 
τοῖϊης ἰημοβ Οἢ ἸΟΟΔΙΥ͂ ἀπ δταηροιηθηῖ. ΤῊυ8Β 
ΑἸΞΟ, 88 ΠΥ ΟΌΒΟΓΨΘΒ, ἴῃ [Π6 σα οἵ [βγδθὶ ὑπθ 
ῬτΊεϑον (τ ]ν 1. 1[8 ΤΟῸΓ τη] ὈΣΆΠΟἢ 658 ΘΠΟΆΙΏ 
οἸοβα ζουμὶ {πὸ Βα ΤΎ ΟἹ 118 ΟῸΓ 51.168. 
[(οτρ. νἱῖὰ ἐπ ϊ8 βδοοϊΐου ὅμ6 Αἀαϊίίομδὶ Νοῖθ οὰ 
“ἢ. ΧΙ, 18-27, Ρ. 410.-,ἡΥ. Ε.} 

16. Α8 ἴῃ βιυ την οἵἨ [μὲ οαϑὲ ψαίο (εἶ .. χ]ν.) 
οι τὸ [υἴὰγο Ραΐβ {86 ΚΟΥ οὗ ΕΖΕΚΙ61᾽ 8 ἴθι ρ]θ 
Σηΐο ἴῃς Παπὰ οἵ Ηΐτὴ ψιο, δοοογάϊηρ ἴο ἴδ ἴγρο- 
ἸΟΩΥ οἴ {Ππ|| Ἰανν ἀπά ἴῃ ρῥγοαϊοϊίοη οὗ {116 Ῥτορβείβ, 
15 πὸ (πιο Ομ οὗἁ [8γδ6], 80 [88 ῥυΐπμοθ Β 8101 Πρ’ 
δυκὶ οδίϊηρ ἴῃ [Π6 ὁαϑὺ σαΐδ πιυϑῖ Ὠ6 [Δ ΚΘῊ 88 
τὨτονης ᾿ἰσῦ οἢ ἴη6 Μοββίδῃϊο ἔαΐυγο οἵ {ἢ6 

ΡΪὲ οἵ [Π6 Ῥγοπηῖϑθ. [ᾧ 18 ὙϑῪ ουἹάθηΐ παῖ 
Υ͂ ἴΠ6 “ΡΙΠΟΘ᾽ 18 ποῖ ἴο Ὀε πηἀογοξοοα ἴπ6 Εἰ σἢ 

Ῥγεβὶ οὗ ἴβγαεὶ. ΤῊΪΒ αι ογργοϊδιοη, ὙυὩ10}} ττὰ8 
4. Μδοζαροδῃ πὴ ,5ἰ8, ἢ88 ΠΟ Ὀθθι ΔΟδηἀοποί. 
Ε]Ιοίοίη, Καὶ, απὰ Ηἰϊζὶς πιβῈ] αἀἰδβριιΐθ [6 ἰῃ- 
ἀοδηϊΐΐε δοη86 νοι Ηνθσηϊοκ ρίνο8 ὕο [86 νον), 

γε ΠΟΥ ἀο ποῖ 5:86 6 1}}γ αἰϊοπα ἰο δῦ ΤὨΑΥ͂ 
βεϊὶ ἴῃ ἀεΐδποο οὗ Ηδνογηΐοῖ 8. ἰημ ἀ 6 Βη 6} 688, 

δηιϊ πΊ ἢ οογία! Π]Ὺ [6118 ἀραϊηδὶ ἔπ 086 ΜΏΟ τηᾶκὸ 
Ἐμὲ {εΐιγε ᾿Ποοογαίάς Τοῦ ἴο 6 οτἱθ ὙΠῸ ἴδ 
Κίηρ Βανία οἵ ὁ), χχχὶν, δῃὰ χχχυῇδ, ὈθοδΌ56 
Βα ἴοο 18 (8116 δξδ 5), 88 ἱπάθϑὰ δ6 8 4180 ὑδ)]οὰ 

αν ΤΉΘΥ τηυϑῖ ὄστη, ἨΟΎΤΕΥ͂ΕΙ, {μὲ {πο γ 8 ἃ 

ἀϊ ἥδγεποο θοΐπθθῃ : “ΜΥ βογγδηξ θαυ ἃ 5}|41] Ὀς 
Ἰεὶ» οὐ 1Ποχη,᾿" Ὀεΐνθοη (ἢ 6 “016 Βῃθρμοτὰ " 
ΠΟ 18 “ῬΓΊΏΟΘΘ [ῸΓ ΟΥΟΥ," δηὰ {116 ΣΙ ἢδγο, ν Ὧο 

ΦΟΣΏ69 ἰηἴο οοῃβί ἀογαίίοη σά 38). Νον 17 [18 

τη δὺ Ὀ6 ρταηϊοά, ἴῃ θη 1 8. ΟὨΥ͂ 1 ἡπδίϊοο ἐμαὶ 
Ἡδνεγπΐοῖκς οὔδβεγνοβ ἰδαῦ {Π6 (ἰοδί σηιδύϊοι κε) δοῖβ 

θεΐίοτ 8 106 ΟΥ̓ Π4], ΟΥ, 88 ἢθ 64}}]8 1, “116 
ῬΌΓΣΕΙΥ πδίαγαὶ οομδίϊϊαϊίοη οὗ [8λ6 18γϑο  ἱΐο8 " 
(Εχ. χχίϊ. 27 [28]}, δι "βουρσῃ ποῖ 8ὸ ταυδὰ 6- 
“856 ““1ῃ6 {ΐπ|6 οὗ [6 οχὶϊο παᾶὰ δραΐη Ἰἰταϊ θὰ 
[16 Ρθο0]6 ἐο {μ18 οΥἱρίηαὶ οοπῃϑεϊιιτοη, οὐ 16 
ἘΠΕῚ ΟἿΪῪ 8. ῬΟΟΓ ΤΟΙ ΔΙ ΠΟΥ οἵ ἱξ,᾿᾽ 88 ὈΘΟΘΊΒΘ, 
Ἰοο κί, 88 ἱῃ ΟἿΤ ν᾽βίοη γγ6 δἰ νγαγβ βου] ἀο, αἱ 
[.ε Μεβϑίδιι δῃὰ Ηἰ5 {ἴτηθβ, [6 αἰβογορθηοῦ Ὀ6- 
ἔπεθ ᾿ΠΘΟΟΣΔΟΥ δηὰ ΚΙΉΡΊΥ ρόνοσ, ψ 10} δμονοα 
Ἐρβεῖν 1η6 π- οὔ {ῃ6 ἼΠΟΣ ππρεν ϑδιηθοὶ, 8 ἴο ὉΘ 

Ἰπβο ου ἔπ 6 οΥἱαίπαὶ ατουπά οἵ ἴΠ6 ῬΘΟυ] ΡΤ 
οἵ ἴδει, ΤῊ εὖ: 19 ἴι0 ῥγῖποθ οὗ ἔμδ τῖῦ6, 

86 186 {τὶ 04] οοῃδεϊ πιξίοη οὗὨ 18γ86] ραὰΐ ἐπθ νἀ ϊ- 
68] μόνον δηὰ ἰδ ὀχϑοι εῖνο ἱπίο τῆ 6 ἢαπάδβ οἵ {16 
ὨδίΏΓΑΙ ΒΌΡΟΥΙΟΓΒ, [ἢ 6 μοδὰβ οὗἉ ἔδυ 68 δηὰ {τ 068. 
ΑἈπὰ ὄνϑὴ ὙΒ6ὴ ἰὴ {{π|0 οὗ προοὰ, 848 πῃ ἔπε ἀδγβ οὗ 
ἴθ υάρμεβ, ἃ ἀϊοίαϊογθμίρ, [86 Ῥον Υ οἵὗἠἨ ὁη6 ΟΥ̓ΕΣ 
4}} οἴπιογβ, 18 ῃδὰ γδοουγβο ἴο, 1 5 ροίδϑίαϑ ἀεϊεσαία, 
δ 18 Οοἡ ὈΟΓἢ 981465 οοηδίἀογθὰ 88 ποίῃίηρ 6586. 
ὙΠ ὁ ἔγῖραὶ Ἴοοπεθταϊ, οη δυο δ ὑΠπ|ὸ πδίταὶ 
σοπβιίξίυςτοη οὗἉὨ [9Γ86] να, [ὴ6 νι δηΐ οὗἩ 8 αμέτνατὰ 
οεηέγωτη, ὠπίἑαίὶα ταὶ εν ἴῃ {80}} 886 γαϊη .}}Υ ἐεὶὶ, 
δῃα 16 ᾿πϑυϊταἰἰπᾷ οὗἨ ομθ Ὀ6 Ἰουκοα οῃ 88 ἃ ρΡο]]- 
ὍΔ] ποοοββὶ (Υ ; Ὀαὺ ταὶ [ΟΣ [δ8τ6] δ.0 Ὡθοθβϑὶ ον 

οὗ 186 {ἰπ16 85 Βιι6 ἢ 8ῃου]ὰ Ὦανα ἀδθιηδηαθα ἃ ΡῈ ;- 
πχδηθηῦ πα ϊτα τοι οὗ ἴδε Κὶπηὰ, ἰδ Β ΓΙ ΚΙ ΡῚΥ τογε δὰ 
ὉΚ ἢ)16 ἀδγβ οὗὐἨ 186 Ἰπάροβ, ἴῸ Ὁ Ὁ. ργεβοηῦ δἱὰ οἱ 
δοιονδὴ δηβιγογοα ἰὸ [10 ΠηΟΤΠΘΠΊΆΓΥ αἰβίΓ685, δηὰ 
ταϊϑοὰ Ρ ἴδ οοιηροίθην ΒΙΡΟΓ ἴγοσῃ ουΐ οὗ [ἢθ 
{πθε8 οὗ [βγδε],--- ὁ θη Π δὴ (ΠΟῪ οηἰγοδίθα δηὰ 
ψερῖ, [86 [Δὲ] 688 οἵ αἀοα ποὶμθά ἔπθι, δὰ 
ΒΟΟΠΘΥ 8} {Π6Υ ΒΡ οϑβεοά 81] ἀἰβίτοβϑβϑ ὑγὰ8. οὐϑὺ," 
-- [δὲ δ8 ἴη9 “ὈΤΊΠΟΣ ΘΧΑτ ρἾ68 οὗ Μοβεβ δηὰ 9 οδῆιϊιδ 
βῃονοιὰ [μδὲ ἱπ ὕπο [Βγα6 1 118 ἩΠΘΟΟΤΔΟΥ͂ [86 τὶρδῖ 
ἸΏ 6 ΘΙ οὶ δηλ ηρς αἱ [86 τὶριῦ ππθ. Φ6Πο- 
νδΐ δ]οῦθ, 88 Οἢ δῃοΐποῦ δἰὰθ 6 ἐιπαἀδιησηΐβὶ 
ἝΆΠ0Ὲ οὗ ἴΠ6 ῥγἹοδυμοοα 8011} Β6]ὰ Ὡρ Ὀδίογε [868 
ῬθΟΡ]6, οἰαἰπιθὰ δβ Ηΐ8 ἀπθ ἴο Ὅ6 ϑγδθ} 8 Κίπᾷ 
1 ἔν αὶ τοβρεοῖϑ α]180ὸθ. ΟΥ̓ μΊΠΔΠΥ ἔμοτο οοὰ] 
δὲ Ὀερίὰθ Ηἰπὶ πὸ οΟἴῈ ρο] 1681 ϑονογοὶση, θὰ 
ἸΏΘΓΟΙΥ [6 ἐηδυιϊταςτίοη, ἰπ Βα υογα παϊζοῃ ἴο Η μη, 
οὗ 6 γείποοβ οὗ [86 ἰσίθε8, δηὰ ἃ δβογὶ οἵ πορθ- 
ἸἹΠΟΩΥ͂ οὗ ἃ βίῃρὶθ ἰτῖρῦ6. ΤῈΘ υπὶτγ οἵ [6 τε]}- 
ϑίουβ βοηυπιοηΐῖ, ΜΠ λο}ῖ τηδάθ ὕμο ὕνεϊνθ οχίργ- 
ὩΔΙ]Υ ϑαραγαῖο ὑΥ 068 1 ΘΓΏΔΙ]Υ͂ ΟΠ ΘΟΤΩΙΔΌΪΥ, 
Βαὰ ἰῃ Θαυ τοῦ ὑὐτη68 τηδθ ἋΡ ἴὸγ ἴπ6 νϑμῦ οὗ δῇ 
δχίοσηδὶ σδηέγσι μπέξαζὶα, Δ ἃ ἴπ6 ἴγοο διυῖμοῦὶ 
οἵ οοταΐη ἱπαϊνἑ 4] τοργοϑοι δυϊνοβ οὗἩ [8 Β6η}- 
τλθηῦ 88 ΑὈἦΘ ἷπ ΒΔΙΤΩΟΩΥ͂ ὑπουθ ἢ. ΗΘμῸΘ 
Φοβονδὴ Βαγ8 ἱπ 1 ὅδ). υἱῖϊ. : “ΤΏΘΥ Πάν ποῖ 
τεὐοοίθαὰ ἴπ66, θυῦ ΤΟΥ͂ παν γεὐοθοϊα Μο, {μ4 1 
ΒΠο}] ποῖ τοὶ ΟΥ̓ΘΣ 6 πη. ̓̓ 8 ἴη6 ἀδπιαπὰ 
οὗ {16 Ρ6Ορ]6 τϑαπδβῦϊηρ ἃ Κἰηρ ταυβί, μανῷ ΓΘ- 
ϑατὰ ἴο βαιιθθὶ, 0 οοοαρίοα 11 18γαθὶ ἃ Ῥοβιτὶοῃ 
ΒΙ ΤᾺ 118 ἴο {πδΐ οὗ Μοβοβ, 6 Ἰοοϊκθα ὁ. 88 ἃ ΒΥ1Ὶ0- 
ἴοπι οὗ ἀΐβοαβϑθ, δ᾽ ὉΠπουρὴ [110 ἀἶβοαβο τν88 ομα οὗ 
ἀονθϊορημθηῖ. Υο ΒΙΔΥ δοῃοϑὰθ ἴο ἴδ6 δ άδσβ οἵ 
Ιϑγβοὶ ψὴο οοὴθ Ὀδίοσθ ϑδῖηῖθὶ, ϑδιῃθο] 8 
ΜΙ ΙΟΝ ΠΟΥ υτρβθ ; ἀπά 5811}} Ἰηογα, 88 16 ΟΘΟΆΒΙΟΠ 
οὗ τ} 6 1} ἀδιπδηὰ, π6 ονἱ ψ4}Κ οὗ Ἀἷβ δοῦβ. 9 
ὁδΔ ρμοΐηξ ἴο ἔδπ8 ρμἱοΐατο ὀχ ἰεα ἱπ 186 Ἰαῖθι 
Ρευϊοὰ οὗ πο ᾿ιάροθ, σἤθη μλττωι ΟΥ̓ΘῺ ἴδ 
[ΟΙΩΡΟΓΑΤΎ 81114η06 οὗἩ ἁἠἱπαϊνάπαὶ ἔχ 68, ΔΡΡΘΑΓΒ 
ο Ὅθ ἰῃ ἃ 5ἰαΐβ οἵ ἀϊββοϊαϊζουι ; Ψὸ οδῃ δ᾽ οὴ 
{που ν ἴα Κα ἰηἴο δοοουπῦ [λ6 ῥγἱὰδ οὗἩ ΕΡσαΐμ, 
ἰῃ ΜΏΟΒ6 τηϊ δὲ [ἢ6 Βαῃο[ΌΔΓΥ βἰοοά, δηὰ ἴο ΨὮΟΘΘ 
οἸαἱ πΒ οὔ δ ρου ον", θυθη οΥυϑῦ διιά ἢ, 411 [16 ὑγ] 068 
ΜΈΓΘ ΙΏΟΙΪΘ ΟΥ 1688. ΟΟἸΩΡΟΙἰοἀ ἴο Ὀον. ΝαΥ͂, Ἔὐθἢ 
ἴῃ [86 αν (ευϊ. χνἱϊ. 14 84.}, Ὑ ΈΘΓΘ 1ὺ ΤΘΙΘ ΓΒ ἴο 
186 ἔαζαχο ἰακίης ἷου) οὗ Οδιδδῃ, [86 Γαξα ΓΘ 
ἀφνϑὶορμλοηῦ οὗ δὴ ᾿βγβϑὶ ἰδὲ Κίπράοτῃ 18. ὕδικθῃ 
ἰπῖο γον Ὁγ Φοδονδὰ ΗΣπθ6}, δηὰ [86 ΥΟΙῪ ἴοσπι 
ἴογϑβϑθθῃ ἴῃ πο {16 ἀδηιδηὰ σαῖηθ ἰο β61ΩῈ8} : 
“Ἰ ν»1}} κοῦ ἃ Κίηρ οὐδὺ τὴ, {|πὸ 8}} ἔϊΘ πδίϊοηδβ 
ἐδαῖ ἃ δρουὰϊ τηθ. Βΐ δἰ δουρὶ [18 ῬΟΒ81016 
ἀοδῖτο οὗ 186 Ῥθῦρὶο θοοδῦβο ἰοϊογαῖθα, 18 ποΐ 6χ- 
ὈΓΟΒΒΙΥ Ὀ]απιοα, γοῦ ποδὶ 6 Γ [ἢ9 861 {-ἀοτί γε τοβο]ὰ- 
ἀΐοῃ [Π61Ὲ : “το ἴποὺ πΎρεν: 1 σι]]}," οἱα., 
ΠΟΥ {86 ραϊζοσεη : “11 Κ6 41} [06 παίΐομϑ ὑπαὶ δΘ 
δθουΐ τὴθ," ἰδ Βροίζθῃ οἵἠἨ δρργουϊ ΡΥ ; ΠΟΙ οδᾺ 
ἴλογο Ὀ6 ὈΘἢἰηα ἐπ6 ΘΙ ΡΠ δἴ16 οοτατηδῃά : “ ἴδοα 
ΒῃΔ]Ὁ ἰῃ ΔΗΥ͂ ψίβε βοῦ πἴτῃη ἴο Ὀ6 Κίῃρ ΟΡ ἴδπθθ 
ψοτὰ Φοηονδῃ ὑὮγ αοὰ 5884}1 οἰουθθ, ᾿ δηγίῖην 
Ῥιιϊ ἃ ῥὑγδϑρροβοὰ οομῆϊοϊ τ τ 16 ΚΙΉΡΙΥ δυῖῃο- 
τὶν οἵ Φόμονα, αραϊηϑὲ ἡ ΙΟἢ Ῥγον ϑίοη τηυβύ ὉΘ 
πιδάθ ἰῃ ἴῃ ὙΘΥῪ ουΐθϑοῖ. Αδοογάϊηογ, ΏΘη 
Φομονδὴ Ηἰπη861{ ἰδκο ἰπΐο Υἱὸν ἴδ6 ΦΑΣΙ] 
καἰ ϑὶρ ἴου [8γαθὶ], Ηθ ἀοε8 80 ἱῃ ἃ ὙΑΥ Ὡοῦ ΥΘΓΥ͂ 
αἰ ἴδσοπὶ ἔγοη ψμαὶ ΟἾγίϑι δαὺ8 πὰ Μαῖι. χίχ. 
τοραγάϊηρ ἴη6 Μοβαῖο ροσιηϊββίοῃ οἵ ἀΐνογοθ Ὧθ» 
ο8 88 οὗὨ [βγα6}᾽8 παγά -δαγίθάῃηθβϑ: ἀσ᾽ ἀρχιης δὲ οὗ 
γέγονεν οὗτω. Βυΐ ΦεΠοῦδ 18 89 Ῥγδιοίδῃ οὗ 
ἴϑγδο], γὴὸ (Νὰ. χχὶ.) πιαάθ Μοβββ δεῖ [μ6 ὈΓΆΖΘῃ 
ΒοΓΡδηΐ 0ἢ 8 Ρ0]6, 88 8 ΓΕΙΠΘΩΥ͂ ἀραίϊηδῦ [86 Ὀὲῖο οὗ 
1ῃ6 ΒΕΓΥ͂ ΒεΓρεπίβ. Τῆσϊ ΨΒΙΟΝ ΘΧΡΓΘ5868 ἴ0 [890 
.}1 ἐμ ϑοητθμὶ οὗὨ {110 ῬΘΟΡ]Θ ὉΠάδσ ϑδιηῦθὶ ἰδ 
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Αδὸ 86 υπαϊεριυϊίδβοαὰ : “116 4}} 16 πδῦοηΒβ ; 
τὶ} 1}}18 ΓΒ εἰσ γδαιιοϑῦ Ὀδίογο βϑηλι61 6] 0568 ΘΙ Ὁ 8- 
ΟἸΟΘΔΙΥ 88 18 οὐ πρ Ροϊηῦ. Ππολαίνη οὶ ἴο 
ϑδιλ8ὶ {π6 ἰπϊηρ τμαἴ ροΙΒΌΠΑΙΥ σοποογποὰ Ὠἷτὰ: 
““1πᾶΐ Π6 ΤῊΔῪ Ἰμ6 ὰ8,᾽ πο [ΠΥ ραν 5 ἐπ  ῖῦ 
ΟὈ͵]θοῖ πὰ ἐπ σ886 οἵ ὑπὸ Κίηρ ἴο δ δρροϊηϊοά, 
88 Αἱθρ] δβίηρ, νγὰ8 ἴῃ Ἡΐδ ογοβ ἴπ6 Ῥαὰ ο]θπιθηΐ 
ἴῃ [6 τραιοϑῖ, Φοβονδὴ ἢγθὺ ϑοῦ [86 τρδίοῦ Β6- 
ἴοτϑ ἶσα πῃ ὅπ Ἰἱσῦ ἰμαὺ ἴῃ ΗΒ ογεβ [ῃ:8 γϑατιοϑί 

ἴον [6 ““Κίης " (δὉ) τγἃ8 ταῦθ Σ ἃ χοὐθοίζοῃ οὗ 

Ηἰ8 τεϊρηΐηρ ονὸῦ ἴποιη, δηὰ οχρίαϊποὰ ἴο Ἠΐπὴ 
ἴπθ ; “Ἶ1Κὸ 81} ἴπ6 πδίϊοῃβ,"" ἴῃ ἴ86 τηουτὴ οὗὨ ὑ86 
6] άογβ οἵ [886 Ῥθορῖθ, ΕΥ̓͂ ἐμεῖγ μογθαϊαυΥ ἀϊβροϑὶ- 
(ἴοι : ““ΤΏΘΥ [ΟΥΒΟΟΚ ΤᾺ Δα βογνοᾶ οὔπογ ροάβ.᾽ 
ΚΙΉΡΙΥ ῬΟΥΤΟΙ, ΒΌΈ ἢ 48 {116 Πδαῖμοῃ παίϊοηϑ ἢδνα 
ἴγοπι ἘΔΙΪΥ͂ {1Π168, 18 8 ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ 86]{-ἀοίοηοα οὗἁ 
ψρ νος ἀσαϊηϑῦ ἰ(8 οὐπι αἀἰν θῖνα ἀπ ὰ ἐς 7]- 
δ] οἰθιηοηῖβ ἴῃ [86 τϑαϊπὶ οὗἁὨ μοὶ τἴς8 ; 10 18. ἃ 

ΒΟΟΪΔ]15016 αἰἰοπιρέ ἴο δγιδηρο ἃ 116 ἴῃ ΘΟΙητηα- 
ὨΠΥ͂, ἀπ (Πδτ ἰ8 ἴο απῦθ, ὈΟΤΗ ἴο τμαῖκα {{6 ἱπέεγ- 
8] ἈΠΙ(Υ ὅπ ΟΥΩΘΙ βίσοης αῃα μον τ} Ἔχίογηδ ]ν, 

ὑπὰ ἴο Κοορ ἰμοῖὰ 8οθ. ΕῸΓ προ, ἔτοτα ΡΟ, Ϊθ 

“ἰοτίνοα ἔτοτη : “ }πάρίηρ, "" 88 81}}} δἰαβίθὰ Ὁ. ἐδ6 
δγτίδη δὶ σηἸ βοατΊοη : “ ἴο οἀνίδο," δηὰ 4180 ὈΥ ἴῃ 6 
ἴδοῦ 8αῦ 1Π6 ΚίΙΩΡΙΥ ρον ῦ ἰπ ἴοταθὶ δύοθα ἔΓΌΠῚ 
Πα οὗ ἰῃ6 ἡπάσεβ: τὴ ΤΌΪΟΣ ἰ8 ἢ6 ψΠῸ βίδηἀβ 
ΟΥΘΓ [86 Ορροβίῃηρ' ρδγίΐθβ, ονδὺ [86 δ γῖθ, ἢ τ ἘῸ 

ἀπίδαθ ; ΥΘΙΥ͂ ἀἰβετεμὶ ἔγοπι πβιοτα ἴα δρῆρ, ἴδ 

ὑγτδηῖ, γὴῚ}».» ὅλο ὀομλΐπρ ὕο Ῥόνασ ὉΥ [86 τίσαεὶ 

οὗ 186 βίτοῃ ΤῊ ΚΙΉΡΙΥ ῬΟΥΤΟΥ ἰδ ἔτοπι ἐπ 
βυδὶ πὰ ὙΒΑῚ ἐπηεσνω υλνι Ὀοσδῦβο {πα 
δουπάκεν Ὀεύνεοι ὑπ ὨυτηΔῃ ἀπά ἴδ αἀἰνίηθ 15 ἴὸ 
πο Ποδίθεῃ ΘΟ, ΒΟ ΟΌΒΠ 688 ἃ Πποϊυδίίηρ, οπ6, Ἰεϊηρ- 
Βῃΐμ, Θβροςΐδ!]ν ἱῃ σοπηθοίίο 1} [Π8 ἰἀο]αἴτοιιβ 
ὙΟΤΒἢἷρ ἱπογθοῦ ψ Β] ἢ στον ὉΡ διποηρ {π6 Ὠδαῖἤθη 
ὨΔΊΪΟΠΒ, σοχηθ8 ἰὸ Ὀ6 Τα οα 48 ὑπ οοῃίταβ 
ἴο {ῃ6 Τβοοογαῖο Το] οἢ8 οὗἨἁ Δ(ἢθ6 τηοποιδοϊβεϊο 
ῬΘΟΡΪΘ οὗὨ 1886]. Αδοογάϊηρ!γ, τ θη {π6 ῬθΟρ]ο 
οὗ δεθονδὴ ἀκ ἃ Κίπρ δϑιιοὴ 88. 41} (Π6 ῃδίϊοη8 
Ἦδνο (οοΙηρΡ. 1 ϑδιῃ. νἱ]]. 20), {18 ἰπάϊοιϊο (Πα 
189 {πδοογαῖς ΘΟ ΒΟ ΟἸΒΏ688 8 ἀατκοποα δηὰ πθ 8 - 
ἐπρὰ ἴῃ [με ; δῃὰ ἰπ8 8 νἱβὶ Ὁ}6 Κίηρ ΔΡΡΘΑΥΒ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο δβοτη, Ὀδοαῦδο [06 ἰην δι ἢ] 6 ΠΌ]ΟΣ 
888, 88 1 γεγο, ἀἰθϑαρροαγοὰ ἔγοτῃ [ῃοἷγ γί. [Ι͂ὴ 
ἴτη68 οἵ το] σίου! Δ Πα ΤηΟΓᾺ] ἰπ86η 5: ὈΠῚΤΥ, ἱπαυΐτίθβ 
8ΓῸ ΑΙ ΕΥγ8 αἰγθοίθα ἴο [ἢ Ρο] 1168] σοηϑεϊτατίοη ; 
ηοῦ ἴο ἔδιο δίαἴα οὗ βοσίοἰγ, Ὀαὺ ἴο [86 οεἷν!] ΔΙΤΔΉρΟ- 
[θηΐἴ8. Απᾶ ΜΈΘη 18Γδ0], ἔογροῦπρ [π6 ἀϊνίηθ 
ὨΔΊΪΟΠ Δ] Ῥγατοραῖνο ΤΠ6Ὺ ᾿δαὰ ΘΠ)ΟΥ6α εἶποα ᾿θᾶν- 
ἱπρ Εσγρῖ, ῥ]αοοὰ {πϑιηβϑεῖνθθ οἢ ἃ ἰδθνοὶ τὶ (ἢ 6 
Βεδίμθη, τἤ6 ΠΟΥ͂ ταυϑὲ ανὸ Ἰοοκοὰ οὐ ἢ 6ῃ)- 
Βοῖνοβ ὙΠῸ ΟΥ̓68. {πὸ 1086 οὔ (μ6 Βοδίῃοῃ - ἴἃ 
φΟὨ]ὰ ποῖ Ὀαΐ ΤοσσοοΣ ἴο ἔῃόση, ἐμαῦ ἴῃ σΟΙΏΡΑΓΒΟ 
κἰ ἢ Πρ ΠΘἢ ΤΩΟΠΑΙΟΝΥ͂ ΤΏΘΥ ὙΌΓΟ, 88 ΣΥΝ 
ΒΆΥ͂Β, ““ 8 ῬΘΟΡ]Θ προ δὰ τ ΕΑΚΙΥ ογραηϊζοά, 
ὙΊΒ1 ΟἹΥ͂ ΟἸ]Υ͂ ΤΘΡῸ ἈΠ σλη, αηὰ ὑπο Ο γα ΘαϑῪ ἴο Ὀ6 
ΟΥ̓ΘΙΟΟΙΩ6 ὈΥ͂ ἔπ6 Ὠραῖ θη, ᾿ἤΟβ6 ΡΟΨΘΙ Ῥ)7Χἃ8 6ΟὩ- 
οοπἰγαίοά ἴῃ Τηοπασοῦυ." ΤΈυ8 [5Γ86}᾽8 ἀἴβϑαβθ 
ἴῃ ἀοΒΙ ΓΙ ΠΡ ἃ ΤΠΟΠΔΙΟΒΥ “11Κ6 ΤΠ παίίοηβ " νγ88, 
ἴμαὺ ὑπ Βαὰ Ὀδθοοπιθ ἱπίροίοα Ὁγ (88 ρο  ἰοαὶ 
τηϊδβτηα οἵἉ 186 ΡοἸ γ οἰ βίϊο δρίτί εξ οἵ [ῃς ἀρθ. ΕῸΓ 
ΜὮ116 [Π6 ἢγθὶ Κιηρ οἵ ἰβτβθὶ, 8], ὙΘΥΥ 800} 
επίογϑὰ οα [86 ραΐῃ οὔ [π6 Βοαι θη, [8:6 ἸΠΟΠΑΓΟὮΥ 
ὙΓΕΙΟΝ ἰβ ἴῃ δοοοτάδησα τ ἢ (86 Ἰατν οὗ [βγ86] Ασεΐ 
ΔΒΒΌΤΩΘΒ Βίιδρ6 ψὶτ Πανὶ, απὰ [Πθη ΟΠ ΘΗ͂Υ ἰῃ- 
ΟΓΠΔΙ]Υ, ἀπ π1} βοϊοσωου, δηὰ τἤθη αἰτηοβὲ 
ΘΗΌΓΕΙΥ ἐχίθζηα!γ. ΤΆ 8, ὕοο, βαρ] αἷπμα ἐμ6 58ἰᾳ- 
ὨΙΒοΔΠΟΒ οὗ [8688 ἔπ ἐγγρεδ οἵ Κίηρυ ἴον ἴῃς Μ68- 

βἰδηὶς ἰάοα. ΖίθρἼεγ 64}18 Πανὶά : “106 εἰ ης ἀπο 
Κίηρθ." “Ηδ6. οομμρτεμοῃάοα {ποσγουρῆγ το 
οἴἶδὲέθ οὗ ἃ Κίηρ ἴῃ ἃ ᾿μθουγαοΥ ; ἢ νὰϑ 1ῃ.6 δεξὶ 
τηϑαϊαῖοῦ Ὀούψοθῃ {πὸ ῬΟΟμ}]0 δηὰ ΖΦεῆονδῃ. Β6- 
σϑῦδο ἢ86 88 [26 βοσνδηΐ οἵ Φϑῃονδαῆ, 6 τὯϑ δἷϑὸ 
[86 Ἰανίι}] Κίησ. ἸΤΒΡΟΌΔὮ Ὠΐπν τὸ Κίησάοιι 
Ὀοοδπιθ [ἢ 8 ΨΘΓΡΥ͂ Ὀαδβῖ Τηθ8ῃ85 ἴοῦ δῇξαϊ πίπς ἴο 106 
αἰνῖηθ ΡΌΓΡοΟΒυΒ." (ΟΡ. Ὠοοῖ, Βεῆδος. 14, εἴς. οὴ 
οἢ. χχχὶν., δῃὰ δοοῖ. Ἐοῆθο. 2] οἢ οἷν. χχχυΐϊ, 
Βαυΐ Δἰτοδαῦ τ ἢ αν! ά---8ο [μδὺ ϑΘο]ο ΟΠ 8 βἰηκ. 
ἱηρ ἄονῃ ἴγοτῃ {116 στοαίεδσῦ Ἔχίογιαὶ ΚίηρΙν ρἰουῦ 
ἰηΐο ἴπ6 δβυττοιυπάϊηρ Ῥοϊγυῃοΐδη), απ ἴῃ δἴνοῖ- 
αἰἱνίβίομ οἵ [886 ΓΟΥᾺ] ΟΕ ΤΠΤΟυΡὮ [15 Ὀεϊηζ 
ὈτΌΚΘὴ ἰηῖο ἵψο Κίηρσάοτηβ, οη]ν ΓΠΓΏ ΒΕ. 6 [01] ἴὸ 
ἰ-ὴῖορϑ τοῦ δπὰ Ηἰχῆοσ Διΐαγο οἵ [ἰσταοὶ πα 
[ουπα δα ἴῃ βρ  γὶϊ, ΠΒΙΊΘΙΥ͂, 88 {Π18 Τηΐατο βδῃουϊὰ 
ὍΘ τα] ἰζοὶ ἴῃ ἰμθ Μεββιδῃ. ΑσοἊοογαάϊηρ ἴο ἴδε 
ἤ68}, 116 Οοπιΐπρ Οπο οὗ 8186] 18 τῆς βοὴ οἵ Πανὶά ; 
δοοογαΐηρ ἴο ἴπ6 βρίγιξ οὗὁἨὨἁ Μοβείδηϊα ῬγοΡΘΟΥ, 
]Ἰ)ανϊὰ 5 {Π6 Ηἰδίογίου- ῬΟγβορα] Ὀαβὶβ, 1ξ8 ρμογβοῃαὶ 
[ουπϊαἰίοη, 8 Ἰπογου ὮΥ Ρῥτορμϑὶϊς Ῥουβοπα τ ; 
88 Ζ᾽ορἾΘΡ ΒΑΥ5 : “ ῬΑΓΕΥ ἱΠΑΒΙ ΓΟ ἢ 85 ἢθ ἰβ τηδηὶ- 
[ὈΒΌΥ ἃ τόσος τὸν βειλλόντος ἸῺ ἸΠΛΠΥ͂ Ὀἢ 8565 οἵ ἢΐ8 
ΟΒαιδοῖθν δηά 116, Ἔουθὴ ἴῃ 1} 6 τηΐπαΐα ραγεοπ]ασα, 
--οἰδαῖ, {1 ΟὨ τι, ἢ Ὀοσδῃ ᾿ιΐ8 ΟΠ οἶα] οΆΤΘΟΥ ἰὴ 
8 ΓΙ ΓΕ οἱ ἢ γὙ 6 Σ, ἀπά {πὲ ἢ νϑηΐξ πϑερίηρ ΟΥῸΓ 
[Π6 Καάτοηῃ, δῃηὰ δϑοοπάθαὰ [89 Μοιιπὶ οἵ ΟἸ]νεα 
ΜΠ σονοτοὰ Ἠθδᾶ ; Ὀυϊ 4130 ΠΑΓΕΥ Ὀδοδυβο ἴῃ Ἠΐδ 
Ῥβ84]πῈ8 Ἦδ 18} {6818 ἢ ΐπ|80}} ἃ μσορμεῖ ἱπ ἴδ Ὠλτ- 
ΤΟΥ͂ΘΓ Β0η86 οἵ ἴΠ6 ΟΡΩ, ἃ Ῥτορποῖ ψῆο ὉΥ δῖ 
Ἀ58]1ὴ8 ΤΟΘΙΪΥ δ ἀἀ8. ΠΟῪ οἰ οπηθηΐβ οὗ Τονοϊδιίοι ἴὸ 
{16 οἱ], ἷβ ῥσορῃθοῖθϑθ οηϊογίηρ ἰπῖο ἐμὸ τιοεῖ 
τηΐητἴα ἀθίι1}5, αἴ8 βομ 18 ὅλ ϑρίγιῦ οἵ Ἀἷβ ροθ ΤΥ. 
1{ [86 ΡΘΟΡ]Ὲ 6 σθ τα τἐμεσάωὰ ἴῃ Δίοδεβ ἂς 186 
κεραλη 88 ἴ0 πὸ ἰᾶνν, γγὙὸ ΠΙΔΥ͂ ΒΑΥ͂ οὗ ᾿Ὠανίὰ [μαὶ 
[Β6Υ 816 μαι μῃογοὰ τοχοίμοῦ ἰπ Ηἶπὶ 88 ἴο 186 1δοο- 
ογαῦϊο Κίπράοαι, " Ἡδπος {8686 ἀχὸ [ἀΓ- ϑοοίπρ ἀϊνί πα 
{που ΐβ, δηὰ Ὀρατίηρ δρϑοῖδὶ τεΐεγθηοθ ἴὸ 188 
Μεββιδηΐς δα να ]οη Ἡ ΒΙΟΝ ἴῃ 1 βδτη. νἱϊὶ. Φεμονδὴ 
ΓΟΡΘΒΙΘΑΪΥ ἀτρεοὰ Ὡροὴ ϑδηηποὶ, νἱζ. ἴο Ἰἰδίθῃ ἴὸ 
[86 νοΐοα οἵ ἴδ ρϑορὶθ, δ που 16 ῥϑογ]ο πὶ} 
ποῦ αὖ 41} ]ἰϑίθη ἴο ϑαπιθ θ᾿ 8 νοῖοο Νοῖ ἱμπδὶ 
Ιϑγδθὶ ᾿δᾶὰ, δἂ8 Ζίορ!εσ βιιρροϑεβ, ἴο θ6 βοῖ ὉΥ ἴδ 
ΤΩΟΠΔΙΟΝΥ͂ Οἢ ἃ ἰεγοὶ πὶϊὰ ἢ6 του] ἴῃ ογάοσ ἴο 
6 Ὀγοβοσυϑὰ ἴῃ {86 που]ὰ,---ἶοσ ἰδ τ ἠυδὲ ἔδο 
ΤΩΟΠΆΓΟΙΥ {Παΐ ἀοϑίτογοα ΐϊ8 παιίομαὶ εἐχ᾿βίθμοςα, 
ὉΥ͂ ἀτασίηρ ἴὉ ἱπίο ἴῃ ΡΟ] ἰς8 οἵὗἩ 1.6 σγεαὶ που], 
πρεν (αηα {πὲ8 ἰδ ἱε 8016 ὉΡΙΘῦ ἷπῃ τ ἴῃ 186 
ΔῊ τοραγαΐηρ πο Κίηρσ ἴῃ Ὠοῦῖ. χνὶϊ.) τ.)}6. ῬΡοδ- 
510]6 Ἐμοῦ ΨΥ δΙ ἐβοταν ΤΟΥ͂Δ] ἀοτηληΐοι Ἔα 
ἴϑγϑδοὶ τδϑ ριιαγάοα ἀραίϊηϑί ὈΥ̓͂ {{ιΐ8, ἔμπδὶ ἰπ 186 
ϑγαθὶ "ΕἸΒ ἢ} τ) ΟΠΑΥΟὮΥ, Θϑροοΐδ} Ὁ 88 σοργεθθηϊεὰ ὉΥ͂ 
θαυ ἃ Ῥεγθοη ΠΥ ἀπὰ ὈΥ βοϊοϊηοῃ τεμα]}γ, 96 80- 
Υ ἢ τη846 ΗἰἾ8 ““ Αποίηϊεα " ἴογ δἰ  Υ δεβίσωθ 
ἃ ὈΓΟΡΑΓΑΓΟΤΎ Βῆδρε, (δαὶ 18, 811οὦ 16 ᾿ραξλϑῃ- 
ῬΟΙ σα] ἴοττα οὗ ρσονγογηιαθηῖ, πο ταΐϊσῃς Ὁθ 
δια 5.1}} πιοτὰ τοῖρς Ὀθοοτῶθ δυο ἢ ἃ σοπίζαβὶ ἴο 
186 ἵἔτιια, 186 {πϑοογαῦϊς [δγα6], πιὶ ἐμαὶ νυ ἰὴ ἰδ 
116 ὅπαὶ ρύσγροθα οἵ αοὰ 8 ἀοπιϊῃίΐοῃ οὐοσ [αγϑοὶ 
(8 δ8 ΑΙγεβαὺ ἴο {86 Ἀδύυδγομβ Κίηρβ τ τὰ ὑτὸ- 
Ἰηϊθοά δ {861 ἀοβοοηάδηῖ8). Ασοογάϊηα! ἰὼ 
ΠΟ ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ 8180, 88 ἴμ6 [βγϑβὶ τἶϑὴ Κἰηρθδὶρ 
Τἶδ68 ἊΡ 88 0 1ῃε ἰοπῃἀαϊίοι οὗ {π6 ᾿νε ΐρ, βο, 
ῬΆΤΑ]161 ΠΟΥ ἢ, δά ἴπ οοπποοίϊΐοη σὴ ἢ [9 
ΡΥΘΒΌν οἶσθ, ἴΠ6 Ῥσορμοίΐο οδοθ σίβϑοϑ βδλνα ΠῚ 
σοηΠἰπυδθοι οὗὨἨ [86 τουδ]αίϊοι ὃν Μοϑεβ (3 ὉΣ 

2, ουῖ, χνῇ.), ᾿π Ὑσβόοσι, δοοογάξηρ ἴο Ῥεῦογ, 

ὍᾺΒ8 ἴῃ6 σνευμ στον. Απὰ ποῖ 1658 ἰᾶ- 
ΘΔΏΓΥ ἀοο8 “1 ΩΝ ἷὰ Εχοκῖοὶ εἰξ δηὰ οδῖ 
ἴῃ [16 μαῖα, Τῃτουρἢ  ὨΟἢ {π6 ρΊΟΣΥ οἵ 76Ππονδἢ 
βοὰ εὐ ὐθβος δὰ ΜΆΘΟΙ 1ξ 68 Μοβδίδυοδ}}ν βομο- 
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Πβδεὰά. ὙΠ Αὐτὰ ΙΒΓΔΘῚ ΔΡΡΌΘΔΓΆ ἀραΐὶῃ δ8 δὶ 1ὑ 
νᾺ3, [150 ἃ5 [6 61 4675 οὗ 18Γ86] δδὶζοιὶ ἔσο βαζηῦοὶ 
ἃ ἰἥπν ἴα [86 παξίοπβ, ἴο Ὀ6 ΟὨϊοΥ σοργοϑομζαινα 
οἵ ᾿6διθὶ δοοουι τηρ ἴο. 118. {Ὑ 4] σοηδτυϊοη : ἢ 
μ]0 Δ ὍΘ 8.γ]6 ἀἸΤΘΟΌΥ δ 9, ἢ ψ}1}} Ὀθ 80 ἴῃ 

ΜοββίΔηἶς σΟΙΒΟΟσα ζοῃ δη ἃ βαποϊδβοδίίοῃ, 80 (μα 
Ὁ ηβιϊαῃ ΚἰηρϑὨῃ ταϊρη δ ὍΘ βγτη Ὀο]Ζοὰ. ὕπηθτοὶξ 
ΟὔΒΕΓΡΘ8: “ Ὑ μοῖδαι αἱ ἢγβί οΥ̓ΓΥ ρατίϊοι δῖ ὑσὶ 
διαὶ [15 Ν᾽ αδὲ, ἸΠΟΥ͂ ποῦν ἅτ 8}} χοηϊοὰ Ὁμπὰ6Ρ ἃ 
δἰῃρῖο ὁπ6. ΤῊΒ δὴ οἱ ἃ ἤδῖηθ, δπὰ γοῖ δσαϊῃ πον 
ἴῃ 118 δἰ στ! οαϊίοη. ἡ ΕἾΟΩ {819 τη Ταὶς 1ηἔο ΓΒ 
Ῥγΐποθ “ οΪἸοΒοὰ ψῖτ στοαὺ βρ]οπάουν (3), |1|κ6 
Δηοῖ ΒῈΓ ΜΟΙ ΟΠ ΖοάοΚ, ὙῈΟ ΤΥ σοΟΙΛὈΐΪπα Μ6}} 86 
τοῖα οἵ ἴῃ δίαϊο διὰ οἵ [λ116 ΟΠ ΌτοΝ ἱἢ ἢ 6 βρί τίς," 
οἰ(, οἴο, Ὑ εἴ δγοΙν Ηδνοτηΐὶοκ 18 τρμΐ ἴῃ ππαίηρ 
Ἱπάϊοαϊοα Πετὸ [πὸ ὁ“ ἴτὰθ δῃηὰ σοτηρίθῖθ ΠΑΓΙΔΟΩΥ͂ 
οὗ οἶν}} δηὰ δος] οβίαβίλοαὶ ογάθυ ἰὰ ἴπ6 ἀαγ8 οἵ 
16 Μεοββίδῃ." Ἢ" ΟἸγίδὲ ἢ88.)0 νυ σαῦ ; ἴὸ ΠῸ ΟὯΘ 
δα: ΗΪπι8617 8411 ὑμ6 Κίῃράοπιβ οὗ ἴδε που]ὰ Ὀ6- 
Ἰοησ; δπξ ἰο ῥΐουβ Ὀγίμοθθ (ἴ0 ῬΣΙΏΘΕΒ 88 ἐπ6Ὺ 
οὐρηὺ ἰο Ὀ6), ἴο ἰαννία] τηδρίδίταῖεβ ἀπ Ἰοτά8, Ρ6Γ- 
ἰδ ἃ ργοτοσδίνθ ΟΥ̓́ΘῚ ὕδο [δ  Γμ], 16}. ἀραΐη 
δ ἃ ἀπ δπὰ ἃ βογυΐοθ" (Οοσο.). Οὐμρ. ψἢδὲ ἰδ 
διὰ οη (18 μοϊῃξ ἴῃ [86 ὀχροβίοῃ οὗ οἷ, χ]νὶ. 2. 
ἴδε αἰδο Αἀαϊτοπαὶ Νοῖθ οἢ Ρ. 417. 

16. [ ἰο [86 ῥγοϑϑὶϑ οἵ Ἐζϑ 16] 5 [61}}}16, 
Ηρηρϑίοηθογς ἐμὴ κ8 [6 ῥτορμοῖ “ ψίβηθ8 ἴὸ 
ὄγαπ Ασα [00 Ὑἱ 6 ἔγοιῃ [Π6 ἀγοΆΓΥ Ὀγοθθηΐ, --- ἢ 6 
Ῥτεϑὶβ ψτλπουῦ ῥτοδβρϑοῦ οἵ οἵἴδοο, [μ6 στυΐῃϑ οὗἩ 186 
ῬΠεβμοοά,---ὴὰ, οἡ [πὸ σΟΠΌΓΑΓΥ, Ῥγθβοιΐβ ἴὸ 
[8 ογα Ῥγίοϑίβ ἦτ Ο͵θ6 δῃἃὰ Βοποῦγ, ἰῃ ψ Βοτα ἐμ 6 
Μοβαῖς ογάϊπαμιοθβ τὸ αραΐῃ ἰπ [Ὁ}} ὀχϑροῖβο δηὰ 
ΔΌΪΠΟΓ Υ͂ ; δηὰ ποχὶ ἢ6 1ΒΙ86 ἰο ΔΌΟΌΓ ἴοτ [Π6 
τερεπογαί Ιου οὗ ἴμπ6 ῥυἹοβίβοοά. [11 8 ΟὨ]Υ Β8ΌΓ- 
Ῥπδίησ, ψ ἤθη ἰπ δοοογάδηοθ 11} ΗΘ σϑίθη Ὀο τ 8 
ἔδῃεσαὶ υἱοῦ οὗ ΟἿΥ ΟΠΔΡίοΥΒ [06 ἴΆΠΟΥ͂ ἱβ σουκοα 
Οἢ ἤέτὸ ἴοο ὈΥ ἰάθαβ οἱ Μοβαίο ῥγίβαδιβ, {πὲ 188 
ἰάρα οὗ {86 ἈἱΔῊ ῥρτίεϑὲ 8 πσδπίϊηρ, (μας [}15 τηοϑὶ 
ῬΟΜ ΕΓ ΠῚ ΡΓΘΘΒΊΟῺ ἰδ Γ ὐασέονα, οἢ Βαΐ 88 τὸ- 
βατὰϑ 1η6 τόπον] οὗ ὑμ6 ἀορταάαιο οὗὨ [88 ῥγθ- 
ἐΧ]]9 Ῥυϊοδιοοά, {8 τπβδῃπεϊοη οὗ Ζϑάοϊκ βοῖβ οσίἢ 
ἴ00 ῬΓΟΠΙΙΠΟΒΕΥ͂ ἴον [δ ἐπὰ ͵υδὺ [6 ἀρθ οὗ Πανϊὰ 
δηδ βοϊοιηοῃ. Ἐνζο κί 6] 8 ὑσίεβδίβ δοσίβ᾽ Ὡ]Υ ἃτθ Μο- 
βαὶς ῥτθβίβ, Ὀαϊ {89 Μ͵οβαὶς τ δὰ ἃ Ῥ600]ὁ6 ἴο 
Τερτοβοηΐ οὗ τ ῇοπὶ ἴἰ 18 861α ἱῃ ἔχ. χὶχ. 6 : “ὙΥ8 
8.4}} θῈ ὑπίο Μθ ἃ Κίηράοτα οἵ ῥτίοβϑίβ, δῃὰ 8ῃ 
ΒΟΥ παίίοῃ "" (αἱ 188 ΟῚ 86 ὙΠ0]6 Ϊο 
δορὰ 885. Ὀγ65[8) ; 80 ἰδαῦ ἰὺ 8 οοτίθι ]γ Μοβαδῖο, 
ΑΙ ΓΠουρ δοοοτάϊησ ἴο ἐμ6 ἱππιοδὲ ἰάδα οὔ {δ} 
Μορεὶς ἰατν, τ μδη ἔμθ ῬΡΘΟΡ]6 οἵ [86 ζαΐατθ ἀγα ἴῃ 
Ἔχε εὶ πρθοῖδ!]ν σεργεβεη θὰ Ὀγ ἐμ6 ῥγίθβίβι Βαΐ 
ΤῈ 15 φαϊΐθ ροουϊίατ ἴο ΕΖοΚΙοΙ, (ῃδξ, ἴῃ ογάοσ 40] 
ἴο βοΐ ἰοστῖπ [86 βαποιβοδίίομ οὗ ἴ86 ρϑορὶθ ὈῪ 
ἴδε ἸΟΙῪ ΒΟ] πθ58 οἵ ἐποὶν ῥτίεϑίβ, ἰμ8 ὈΙΡῊ Ρχοθὶ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἐπ ΘΟγίδἢ Τοθροοῖβ δρβϑογροὰ ἰηΐο {86 
Ῥποείβ, δηθὰ {8686 8. τϑργεβϑοηϊεα ἴῃ ἃ ἢΐρὶ- 
ῬΠΕΒΙΥ δόροσῖ, Α8 μὰ τι μὰ μὴ 86 ἀραὶὶ τι ἴῃ 
δἈ. χ]ῖν. ὁ 84. ἴοσ 86 τἰοϑίβ δῦ ἴο Κϑὸρ {86 
εἶδτρο οὗ πππβοτεμα ΒΟΙΥ ἰἰίηρθ (νερ. 8), 50 {6 
ἐσε  Ποαιίο οὗ ἔπ. ἰηδίτιαίοη οὗ 18 

ἰε᾽ σίνθῃ ἴπ γοτ. 28 ἰβ ταὶ οἵ 18}6 ὕστιθ ῥτγοδίβ᾽ 
μδο δ ᾶ ἴο ἀΐβοεσηι δπ6 αἱ ἴογεβοθ δεύνθο ὑπο 
ΔΟΙΥ «πὰ {86 ῥχοίδηθ, [9 ἀποίθδη δηὰ ἐῃ9 οἱδδῃ: 

ΤῚΣ ψἱΠο ὁδοὶ εἴπη ὯΘ ἃ ΠΟΥ ἀσδηϊΐα Ῥοσβοη, ναξ (ἢ δὶ 
ἄρε ποῖ ἀοίεττηῖπο πο ἢ ΠῚ Ὀ6: ΟἿἸῪ 1018 Ῥογπδρο ἰδ {π|- 
Ῥοά, τπας ἐδοῦ πδίϊοι; ΤΏΔῪ τοι δῖ παι 16 Ὡδίυσαὶ ἰὸ ἐξ, 
Νδεὶ δεοοτάδ τ] ἢ 9 δροείδὶ Ἑπασγαςίεσ δη ἃ .}-τοτῖς ἀεγοῖορ- 
επί, ΤΏ ΒΙ1016 ιΠοἱδῖθα ποῖτποῦ ἃ σπυτοὺ σου ἐπ 0 ἢ 
ὯΟΤ ἃ δδίθ Θοπ δ᾽ τ 105: Ὀπ᾽ ἰπ ΕΖΟΚΙοΙ ΤΠΟΓΟ 15 δΥτη 0] χοὰ 
ὙΒδὲ [η ἜΥοΥ οοπδίδι ἢ , ἴῃ 1ἴθε 1} ἢ πτηδη, ουρσῇέ ἕο θ6 186 
δὐδπηρ, 16 δΙσδοῦ: [56 ΒΌΠΙΔΏΥ πιρῃεϑὲ οπο (δὲ 723) “9}} 
δὲὶδ ἐπα οδίδ ἴἢ ἐδ οδδὲ μαίο οἵ 129 Ηἰκχμοδί, οἵ Φοδονδῶ, 

186 ΕἸΡΉ-ὈΓΙΕΒΕΥ βδηου  ῦ οὗὨ [δὲ ᾿ΥἹοϑὶβ 19 ὕο βοῦτε 
[Ὁ 8 ἱβ ΡΓΙΘΒΕΥ Βα  βοδίϊοῃ οὗ [Π6 Ρθόμ]ὸ ; 
16 ΒΙ ἢ ΡΥ ΒΕ ἰάθα 18 ἴο Ὀδοοὴθ ἃ παίτοπαδὶ 
ΤΟΙΣ, δὲ 45. 16 ἂ΄ [6 οὗ [8680 ΟἹ]ὰ Τεβίδ- 
ταοηῦ Ἰ᾿οίξοτβ ([ῸΓ Ὑ σΟτηΡ. ΖὌοδ. νἱ.) 18. 186 
1 8]}Π1ρ ποσὰ οὗἩ [ῃ69 ““Ῥοὰγ οὗ (ἸἩἈγῖβε " 88. 186 
ΟλῦσοΒ. Εοῦρ ἴπ0 ἤρυτε οὗ Ζαάοκ, ἔπ ἐγγρὶςαὶ 
ὐμἢ ῥγίοδί, δκθῃ ἴγοσῃ {6 ὙΘΥΥ͂ ϑρο6ῖ8}}}ν Με8- 
Β᾽ 4108} γ- ΤΥ Ρ1 0.41] ἀρ οἵ Ῥανιὰ διὰ ϑδοϊοιηοῃ, 
οΟΥΤΘΘΡροιἀβ ἴο ΟΠΪΥ͂ 800} ἃ Μοβαίδηϊο ργοϑροοῖ, 
ΖδάοἸκ᾿ 8 Β0}η8 8:0 ο04116 [80 ἴσια ῥυίθϑίβ οἵ [ἢθ 
ῬΘΟΒΪα, δὲ α5 {86 τα ΝΡ ἡφρὰς οὗ 186 Ϊθ 
(6Β. ΧΧΧΊΥ. δῃηὰ ΧχΧχυϊ].) 18 ἃ ἀοδοθηἀδβηΐ οὗ αν, 
Δηὰ ποθ Ἧθ δῦ ἃ ῬΔΓ8116] ὌΧδΟΌΪΥ δ, σ ]Α. ἴο 
{Πδὺ οὗ 6 Γ. χχχΙλὶὶ.,  ἤθγο ἴ.6 σοητππδποα οὔ ἰδ6 
1 υ 168] ῥυοθιμοοά 18 συδγαηίθοα ἴῃ 11 ΤΊΔΠΠΟΣ 
88 ἴῃ9 ΟΠ Πδησ6 οὗ ἴῃ6 γχαοο οἵ Πεανϊὰ, δηὰ 
ΒΙΤΩΪΙΑΥΙΥ 88 ἴοὸ ἴῃ ἱπόγθαβϑθ οἵ Ὀοίῃ,---ἰη τ βοὴ 
Τεβρεοὺῦ {610 8}}4]}, δοοογάϊΐηρ ἴο 188. ᾿ἰχνὶ., Ὀθ 
ἴδ κϑῃ οὗ [6 Οδῃ 1168 ῸΓ ῥσίοβίϑ διὰ ἴοσ [ον ΐθβ ; 
Δα 80 ἰῃ [}}}18 ΔΥ [6 Ῥοβί ζοη οὗ ρῥτγίθδίβ διηοην, 
πὸ ΟΘῃ (1168, Ὀγομπιὶϑαα ἕο 18γδο] ἰῃ 18. Ιχὶ., [Ὁ]86]8 
ἰἴϑοι ἢ δ ἃ ὑῃῖγοῦθ8} ὈΓΙΘΘΏΥ ροκίοη, Ηδνονῦ- 
Ὠΐοὶς ΤΊ Κ68 8 ““ ἐρύξιν᾿ "" δ] οδδίης ἴον ἴΠπ6 ῥυ]οϑῦ- 
Βοοὰ Ὀδ6 οοππθοίθα ψἱτϊ ἴΠ6 ““ζόποτα] ὈΪΘβϑι σ᾽ 
οὗ [86 ΤὨΘΟΟΤΘΟΥ, " ἐπβδσητο ἢ 88. “ποῖ 118 ΕΥΓΠοτίΟ 
ἸΏθαζτα (7) ἴοστη,᾽ Ὀὰπΐ [86 ὈΓΘΒΟΪΥ οἷἶοο, “88 8 
αὶ ἘΠ} ἃ] Ἔχ τ βδδίοη οὗ ἰδ9 1468 ᾿Ἰηπογοηΐ ἴῃ ἰϊ, ψ1}} 
Ὀ6 οἰ ΟΠ δμοὰ ἴῃ ῬΘΙΡΘΙΌΪΥ ;" δῃὰ 9 ΘΟΠΙΡΑΙΘΒ 
Μα]. 111. 8: “Α πο ῥγεϑίοοά, τηδάθ δῆϑν ὈΥ͂ 
{86 ὑο τον οὗ [Π0 Ἰμογὰ, δ.ῖ8θ8 οἢ {8 ϑ0]] οὗ 18 
ΟΙὰ Τοβίδιηθηΐ Ῥτϊεδιμοοά ἱπ ἴη6 ΠΕ ὉΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 1᾿ 
υϑῖ 88 ΕΖοκ1 6} 8 πηδὶἢ ΟΟΠΟΘΤΙ ἰ8 ““ [Π6 ῬΓΘΒΕΥ 
Οὔϊοθ ἴῃ 96:6 ΓᾺ),᾽" 80 8180 {86 ἰάθα “ οὗἁ 8. Σθα}} 7 
ΒρΪτ [18] ῥυθϑι μοοα ᾿᾿ σοτηθβ ἰο Ἰἰραῦ ἱπ Ὠἷδ8 υτὶῦ- 
ἵπρβ, οἴο. Βθὼ Ηθηρβύθι θθτ ΘΟΙαραγοβ Ββ. 
ΧΧΊΥ. ἴον [86 τεΐοττηδίίομ οὗ [086 μγιοδί ποοᾶ, νγ9 
Οὔβοσνο ὑπαὶ [26 “ἀδιηδηβ οη Ηΐϊ8 ἐρρ ενς 
ΒΡΟΚθῃ οὗ ὕΠΠοσθ ““ ἔτοτη ἐδ οοπηΐηρ οὗ ἴδο 1 οτὰ 
οὗ ρἸοΥΥ, "81 ΠΟ ΒΡΘΟΪΔΙ]Υ͂ ΡΤ ΘΘΌΥ ἀετηδπάδ, Ὀὰὶ 
ΔΙῸ δι ἀγοβδοὰ ἴο [6 ψο͵6 Ὠου56 οὗὨ ϑγαθὶ : δῃὰ 
[6 Β80ι16 15 το] Ϊγ [(ῃ9 ἐα8θὸ τὶ ἢ 188. χ]., ψ  ]σ ἢ ἢθΘ 
αἶδο οἱΐθβϑ. Τὴ Μεβϑίδηϊς σοίθι θμο68 οὗ ἴῃ μγ]οδὺ- 
Ὠοοᾶ οὗ {89 δοῃβ οὗ Ζδάοῖκ, ᾿ΒΘΥΘΌΥ͂ (πο ΠΟΥ ὉΥ͂ 
ΖΔαΟΙΚ ῬδΥΒΟΔ ]γ, ΠΟΥ ΟΥ̓ ϑατηθ6}) ὑπ6 Ῥτορμοῖῖα 
τοτὰ δρόϊχοῃ ἰο ΕἸΣ (1 ὅδπι. 11. 27 84.} 18 [Ὁ]Η]16ὰ, 
β ποῦ ΟὨΪΥ τηδίηἰαὶ πὰ ΌΥ ἴῃς Δί εγΒ, Ὀυΐ 4180 
ὈΥ οὶ] ; ' σοτρ. 0 1 ὅδῃι. 11. 8δ98αᾳ. ΤῈ Βεη]6- 
Ὀυγα ΒΙΌ]6 ΟὔΌΘΕΥΨοΒ : “5 Α8 ἴῃ ἴ6 Ῥϑσϑοῦ οὗ 8010- 
τοῦ ἴπο ϑρίσίϊ οἵὗἁἨ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ Ῥοϊηϊοα ἴο [86 ὑττιθ 
δηἃ δηοϊηϊοὰ ϑοϊοτηοπ, 80 ἴῃ 18 Ῥγίδδί ἱξ 

ἰπΐ8 ἴο ἔμο ρατεδὶ Ηἰρῃ Ρυίοδι, 2968δὺ8 ΟἸγῖϑι." 
δηρξῦ. τοι δ ἢ “ αυἱΐθ οἢ [ἢΘ ΟΥΪΠΒΤΥ ΡΥ ΕΒΟΪν 

διουπὰ ; [80 Ῥτοβρϑοῖ ἱπίο 89 ΝῪν Τεδίδπιοαϊ 
Το ϊΟΠ.8 ΓΘ. 81η58 οΟΙΉΡ]οἴΕΙΥ ο]οβοά." Αοοοτάϊηρ 
ἴο Ὠἷπι, [86 Ῥτορμϑῖ ἢδλ8 ἴο (ὁ ΟὨΪΥ͂ ἰ ταὶ 
Ϊἷ8 ““ἴο Ὀ6 δΔεοοιῃ  8ῃη6α αἴϊον Ὀτγίοῖ ἀ6]αν, "ἡ οἷο. 
ΟΥ ἴ86 οἴΟΥ Ὠδηὰ, {π γοὶὺ ΒΑΥ8 : ““ ΤῊΘ γγίοδί- 
Βοοά ἰ8 αυΐϊΐθ ᾿π δϑοοσάδῃοα πὐτ [06 ἰγδηϑίοστηδ- 
ἤου οὗ ἴ)9 Ὠοῦθο οὗ ἀοά. Τῇ οἱὰ οἷδβ8β οὗ 
τηοα αἴοτβ Ὀθίνθθῃ Φ μονὴ δηὰ Η15 Ῥ60}]6, ὁ0}- 
ϑοοσαίθα ὈΥ ἀδβοθηΐ, ἢ88 ἀἰϑαρρθαγεά, δῃαὰ γγὸ πὸ 
ΤΏΟΤΟ δηα τἢ6 ὧν Ῥτγίοδὶ ἔμδη τὸ πηι [86 ατκ οἔὗ 
ἴηα σογοηδηΐ. ἰπβίραα οὗ {πὸ 1 ,ονϊΐοβ, ψἘ0, ἕο- 
ΕἾΠαΣ Μὴ 186 βηϑΡῖ9, ἢδγθ ἴο ὈΘΔΓ ἴπο ρΈ ] οὗ 
186 Ῥτοίδῃηδδοι οἱ ἴδ 6 σοουθῃδηΐ, ποτα ἢᾶνθ οΟΤὴΘ 
ὨΟΥ͂Σ ΟὨΪΥ {86 ἔπ ΑΓ ]Υ τοσίμΥ, [Π6 8008 οὗ Ζαάοίς, 
10 5Βου]ὰ [ὉΠ] ΓΠΟῚΣ δἰ σι ἤσδηῦ πδτὴθ ὈΥ͂ τηαΐ ἢ" 

Το ΤΉ δη8] 1016] πθη} σοοτηθ5 ΠῚ ΟΠ τί ὃ δά Η1}85 Κρ. 
ἄστη : δοοουα ΠΥ, ὕΠπΠ6 ἴτ᾽ δ Αποίηϊοα. ποίοτο νῶοτο [116 
δρυτουοὰ Ῥγεδὲ 8ἢ8}} ΑἸ δ παῖ, 16 ποῖ ϑοϊοϊηοπ, Ὀπὲὶ δγά 
διὰ αν 8 ϑοη, πβοσθ Κἰηράοτι 6}8}} ἐπἀῦγο ΤΟΣ ΟΥον Κ 
(ἔξ). 
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ἰδίῃ Βα ΟῚ ἱπ μα ἰά6 81 βθηβὲ: δηὰ [ἢ6 
ΒΌΡΓΟΙΙΘ ΘΠ δησοα Ϊδιν οἵὁἨ [ῃ6 ποῦν Ῥγιεβί ποοά 18 
δ τηαϊηἰαϊἰηρ οἵ ἴπνται ἃ ΡΌΓΙΓΥ ἔγοίη ον ΕΣ οαῦ- 
ὙΓΑΙ ἰδίῃ, εἴς. ΤΉΘΙΓ ουϊναγα ΒΌΡΡοΙΤΕ 185 [Π6 
ΠΟΙΥ αἰ οὗ Φαποόναῖ, 8ὸ [παΐ (Π6Υ͂ 8 δδὺ 1} 
[16 ΡΌΘΙΥ τὴ ἰῃ δ. χνἱ.: “Δεῃονδὴ 18 ΤῺ Ῥοῦγ- 
Ὠοῃ πὰ ΤῊΥ ΟΡ ; ΤΩΥ͂ ἰοῦ [88 [4116 ἴο τὴθ ἴῃ 
ἀντι ΡΙδοαβ᾽ (νϑγ, ὃ 84.).᾿ [Οορ. Δάάϊίϊοηδὶ 

οἷα αὖ ῃρ. 419, 420. 
17. Τδὸ ἴθπιρ]9 θυ} ἀπ, τ ἢ 1.8 βαοσοὰ ἀν ἢ]- 

ἰοοῖϊαγα οὨ {Π|6 6518 οἵ ἥ ἤγβιὶ δ ΌΘΓΠδο]6, 88 
ΒΟΪΟΙΠΟἢ 8. [6 Π10]6 πιοϑὺ ΤΙ ΘΠΪΥ͂ ἀἰδρίαγβ ἰΐ, ϑυτὰ- 
ὈΟ]1Ζ68 Θβϑοη τ αἰ ν 1110 ϑάτηθ 88 παΐ ΜΘ Ὦ ἴῃ 16 
τί εϑίῃΠοοα οἵὨ [8 ἔρτῃ] οὗ ἘζΖθκὶθ} 8 υἱβίοῃῃ 8 

ἸΠυδίταϊοα ᾿ΣΓΠΡΊΘΔΠΥ͂ ΟΥ̓ 186 τοὐπὶ βύγα 08 ἴῃ 
118. ἐδ }]6. ΕῸγ ἴπ δυσοιρ] δηθὰ ἀν 6] τς οὗἉ 
186 ΗΟΙΪΥ Οπα ἱπ ἰ8γ86] ργοοϊδίτωβ Ηΐβ ρββορὶθ ἴο 
Ὅ6 ἃ ϑϑποιβοα, δηὰ ὑδογοίοσα ἃ ΠΟΪΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ. 
ΤΊΉ686 ἀγὰὲ ἴδ. ῬΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ ὑπαῦ ἔπ ΕΔΊΒοΥ ἀθΒῖγο8 
(ϑομπ 1ν.}, 6 Κίηράοτι οἵ ῥγίθδβίβ, οὐ ἃ τ υΑ] 
ῬΙ δι ῃοοά (1 Ῥοῖ. 11.); 7 8ὺ 85 1Π6 ““ ῥτίποα," τὸ- 
ἀρ μαννα {Π6 ῬΘΟΡΪ6 οἰ} }ΠὉ δηὰ ΡΟ] 1 016 4}}γ, (1818 
ἰ8 Ἰάεα ἴῃ Κιίηρ- Μοββίδῃ ; 116 τπ6 ᾿υοβίβ, [86 

“6 8009 οἵ ΖΔ6ΔΟΪΚ,᾽ ΓΕρτγοβοηΐ [Πθση ὁοο οβ᾽ αβ0168}}} 
δα βρ γι ἴυ4}} 7. ΤῊ] 18. [86 ῬΌΓΡΟΒΟ δπα οοπϑι}- 
ταϊΐοη οὗ Ι8γβ6}, ἔπ6 Ῥϑορὶα οἵ αοά. αὶ ἰδὲ 
[ΘΙ] ἰθ. “ἴῃ βρὶτὶ τ," (86 τορτοϑοπίδίοη ὈΥ̓͂ ἐπ 6 
Ῥεϊεβίμοοὰ οὗὨἨ [88 πον ἰδ ρ]θ χίνοθ “"ἴὰ γαΐῃι,᾿᾽" 
{δὲ 16, 1 [αἰ 7] 688 δηα {το ηθ89 οὗ 6. [Ιῃ 
[ἢ ἔογτηθσ, δυο ἰης 18 πχοδβῦ ΒΟΙΥ͂ ; ἰὴ ἴΠ6 ἰαϊὕοτ, 
811 ἃτὸ ΠΙρῃ-Ῥτίοϑογ. Βαϊ ἴπ ΟἾγίδὶ {π6 ἰάθα ἴο 
ὈῈ Τοργοβϑοη θα 18 το] χοὰ ἴῃ 80 ταῦοῇ [ἢ6 ἸΏΟΓΟ 
ῬΓΙΘΒΟΥ ἃ ΤΏΔΏΠΘΙ, ὈΘΟΔΌ86 0 ΠΑΥΘ ὨΘΙΘ ὕδ6 ΘΟΙΏ- 
την οὗ [η6 ον, [6 πυρίιακον, ὙΏΘΓΟ, ἴῃ [ἢ6 
6886 οἱ ἴδγδ 6], ψχαὰ8 6 σοπστοραίίοη οἵἉ [8:6 Ρ6ΟΡΪδ, 

{9 ΓΝ) τὴ9 ὑῃρ. Ἧη 86 ταΐὶρὶιῖ, τηοόγθοόνοσ, ἢμὰ 

δοὴθ αἱ ΠΟ] ΤΥ ἴῃ Τϑοοπο οὶ ηρ [ἢ 6. Ομ ββίοηβ, ἀπ 
αἶδο ἴΠπ6 ΟΟΟΔΒΙ0η4] 80 Ῥγορῃδηὶ δά αἰ τοη8 πὰ 
δ᾽τιοῦοῦ ἀρ δη Στ 0η5 ἴδκοη ἴσο ἴπο ἰάθα οὐ [86 
αν, πῃ 116 οτάϊπϑποο5 ἱὴρ 180 Ῥγιθδίῃοοά, 
αἰ δῖ Ηρηρβῖ. τηδϊηΐαΐη8, πδιηοὶγ, ἐμαὶ 
[16 αἷτῃ ἰ8, “ὉΥ ἃ ἴον ὑὸ]]-Ὁῃόδο 9ἴγοϊοθ, ἴο 
ὑτίηρς οαὐ μα ὑπουρηὶ οὗ [})}0 τοβίοσγαϊίοῃ οἵ [6 
Μοκαῖο Ῥγίθδι ποοὰ ἰῃ ἀΐ8 ουδίοπηϑ δηὰ ἰΐβ σὶρ ῖβ," 
ΜὮ116 Ὁ ὯδΔ58 ὈΘΘῺ 80 ΘΑΒΥ͂ [ΟΓ [6 ἀχροαϊ(ἴοη (1 ἢ 
ΟΠ ΠῚ ἴο βῆονν [6 ῬτΤοϊαΐηθηοθ ρίνοῃ ἱπτουρπουϊ 
ἴο ἰῃ6 ΡῬυ]Ἱοβ. ] 688 δπιὶ βαῃ οι εΥ οὗ ὑη0 ῥγοϑίσ᾽ 
οἴἕοο δηὰ [86 ῬΣ ΘΒ} Ὁ ογᾶὰοῦ ἢ τοΐογθησα ἴο {Π6 
ῬΘΟΡΪΘ ἴο 6 χΕργοϑοηΐθα, Αβϑ, Ἱποθούθσ, [ῃ6 
ῬΓΪΠΟΘ 8, ἰῃ ΟἿ. χ]ῖν., δἀνδηοθᾶ ἴο ἃ Ὀγὶν]οροὰ 
τοϊάιίοη ἴο [6 βαποίθδτυ (οοπιρ. οἷ. χὶν. 18 56.}, 
80 ΔΙοηΣ πὶΐῃ ἰθδοβίης, ἱπβίσαοίίοι, Ἔβρθοίδ 

ἴῃ ΒΟΙ ποθ8 ὧγρ ὉῚΡ 3) δηὰ βαποι{οαϊίοῃ 

Οἰπορ ΝΘ }3,ν οἷν. χιῖν. 28), 186 βου ]οσηθηῦ 

οὗ ἀϊδρυῖοβ ὉΥ 186 ἱπαρτηοπὶ οὗ αοά, ἴ{ὸ οδβίδ- 
ὉΠ ΒΕ ς οὗ τὴ ρ ἢ ΟΠ 688 (88 ἱΦ ῬΕΓ 805 ᾿πάϊοαϊοα 
ἴῃ ἴὴ6 πδῖλθ ““ ΖΔᾶο κ᾽), 18 Βροοϊδοὰ ἴπ σεῦ. 24 
διηοηρ ἴπ6 οὔδοϊα] ἀπίϊεβ οὗ ἴπ6 Ῥγίϑδείβυ ΤῈ6 
Ῥγίΐῃοθ οαΐϑ ἰῇ ἴδθ θαϑὲ ραΐθ ἴῃ [ἢ6 Θη]ουταθηΐ 
οὗ ῥϑδοθ; [86 ῥγίοδίβ δῦ αἰγαγβ ἴο σοδίογθ 

66. 
18. Α8, οἡ [09 οπὸ παηᾶ, ἴῃ Ὀυγηΐϊ- οεσίηρ 8 

1δο πο τις ποῖθ ἴῃ {18 ἰδ }]6-ϑυβίθμλ οὗ 
1πι6 ἰὈϊΌΓΟ, 80, οὰ [ὴ8 οἴποσ, ἰῃ οἢ. χ]ὶν. ““ οΟὈ]Δ- 
τἰοη "᾿ 18 βαϊὰ ἴῃ σοίδυθῃοο ἴο ἴΠ8 Ψ}0]6 ἰἸαηᾶὰ. [1 
ὧἦθ 1Π6 βάτηδ ἰάδα οὗ ἀονοίίοῃ ἴο Φεμονδὴ ἩΆΙΟΝ 18 
ΘΧργοβϑοα ὈΥ͂ Ὀοΐἢ,---ἴ 6 Ὡδυοη 8] 11{6 σοηϑοοσγαϊρα 
ἴο [80 [ογὰ ἴῃ [6] τὶ Ηΐπὶ (οομΡ. [6 
ΒΔΟΙΠοἿ4] [οαδϑίβ, ἰῃ ἴΠ6 οδδὲ ψμαΐθ, οὗ [6 Ὀσΐῃ 06 

ἘΖΈΚΙΕΙ.. 

οὗ τμΐϊ8. Ρ60ρ]6), [6186}8 βἰαΐο οὗ σταοθ. ΤῈ ἀϊΐ2- 
4 8110 οἡ 6 οὈϊαίου οἵ ΠΟ] 658, οὔδ., ῥσοὶὶ- 
ΤΑΪΏΔΙΥ ἴο σἂ. ΧΙ. δῃὰ χ]νη!., δηα ἴον ψ 1 ἢ οἰ. 
ΧΙΠν. 28 84. [ὈΓΠ 8.68 [Π|6 Οοσαβίοῃ, 8 βρη! σαὶ 
ἔγοτηῃ {Π|6 ΤΥ ἴδοϊ οὗἩ Ὀοΐηρ [Δ οοσαδοηοά. ΕῸΣ 
ὙΏΟΓΘ ῥυἹοϑίβ πὰ 1 νυ ε8 8. ἴδκϑῃ δοσοιηΐ οὗ 
ΟΧΡΤΟΒΕΙΥ δοοογάϊην ἴο 1Π6ῚΓ πη} 5 ΥὙ ἴῃ ΤΟΙ Οἢ 
ἴο Φοῃονδὰ (εἰν. χὶν.), ἴῆοσα [86 ψ 0]. ἤοῦβα οὗὨ 
ἴϑτ861] (γεγῦ. 6), δῃηὰ ἴῃ Ὀσίποα ἰῃ Ῥαγίϊ σα, Ψ ἢ 
ἐποῖν Ῥοσγίϊομβ οἵ ᾿δῃα, ἀρρθαῦ ἴῃ ἴπ6 σὰ οἵ 
ΒΔΟΤΟα ῬΙΟΡΟγΥ τε γν ἴο οδονδῆ, δὰ 4190 859 
Ηἱδ βεσνδηΐβ, σῆο, πο ΗΒ ὭΟΤῈ ῬΘΟΌΪ ΓΤ 8ὲ1- 
ναηΐϑ, 86 ὑτοβίβ, τὸ ἴο 866 ἴο ΠΟ] Π685 δῃηὰ 58η6- 
Ἐβοαϊίοη, ἤᾶνα ἴο Θά ΟῸΣ αὔἴζεσ ᾿πάρτηοηΐς απὰ 
τ ὐὔδοιιϑηθθθ. [Ι͂ἢ 15 ΨΑΥ ἴη6 ὩΘῪ ὩΔΌΟΠΑΙ τ 
ἀοαϊοαῖοὶ ἴο 186 Ιοτὰ (ἙοΠοΗ͂Υ ὈΥ {56 Ὀυτηΐ- 
οἴοσίηρ, δπὰ βυτῃο] χοὰ ὈΥ͂ ἴῃ 6 ““ ΟὈ] αἰ οη ̓ ) ἢ 85 
ἴο Θχ1νϊῖ 1056} ἴῃ αἷν]], ϑοοΐαὶ, δὰ βοοῦ]αγ 116. 
16 18. δοίιδ}}}7 ἃ ΠΟῪ ὨΑΙΡΪΟΠΑΙΠΥ͂ ἰῃ τοϊαι οι ἴο 
Ἰαπὰ δηῃὰ Ῥϑορὶο ; Ὀαΐ, οΘοῃ δι εγρα ἘΥ͂ 156], πὰ 
εὐτὼ ἔγοτη οἷ. χ]ἕῖν. 28 8ᾳ., ἰΐ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο πηθϑῃ 
ἴ80 αἰνίβίοη οὗ [86 ΙΔη4, δῃηὰ δβϑρϑοῖα!]ν [Π6 
““ ὁ] α(οη." ϑβργίηρς ἢδΔ8 ἐόπιθ, γα, ἴΠπ6 δο)άϑ 
ἈΤῸ ΠΟῪ ΔΙΤΟΔΑΥ ν}ἶῖ6 ἴογ {Πὸ παγνοϑὲ (πη ἷν.). 
ΤῊ ““οὈ]αοη οἵ ΠΟ] 658" ΒΗΠΟΏΠΟΣΒ 1056] 45 
[0:6 σοτητηθησοπηθηΐ Οὔ {Π6 [ΓΕ μαγνοδῖ. ΕΑΓ : 
““ΤΊ.6. ΒΟΙΪΥ ρογίίοῃ, πο ἢ ἰ8 Ῥγου οὶ Υ ἴδοι 
ἔτοπῃι ἴδ τοβὶ οἵ {πε Ἰαπὰ (Κα 106 ἘΠῚ Π 68 ἔγοτῃ ἢ} 9 
ἔπα8 οὗ {πὸ 614), ἀπά 860 Δρδγί ἴοσ (8 οἵντι 8βρὲ- 
οἷαὶ ῬΌΓΡΟΒΟ, ἰβ ΒθΓΘ ὙΕΤΣΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΤΟΥ πιδηἰοηοὰ 
ἰη [ἢ6 ουϊϑεῖ, αὶ ψΊ ἢ Ττηδπὶοβὶ γοίοσοησο ἰο ἴδ6 
ΠΟῪ ΠΟΙ] οἴοα ἀσβοσί μὕΐοι οὗ [86 ἴδ} }]6 (νοσ. 2 ; 
(ΟΠ). οἷ. χ]ὶ. 20) : ψ᾿Ὦ116 186 Ῥτορμοῖ ον θη }Υ 
Ἠαδβύδῃϑ ΠΊΟΓΟ ΑὍΪΟΚΙΥ οὐοῦ [6 ΡοΟΥΓΟΏΒ σοπμηροϊρα 
{Ππογον τ οὗ 1ῃ 6 Θοπηπιοι [μου ζεβ πα {Π|6 οὐτγ οὗ 
Φογ 8416 Ππι, ἱπ ογάθῦ ἴο σοτηθ ἴο ἴθ ρογίίου δπὰ 
ἀυὐο8 οὗ {Π6 Ῥτίπορ,᾽" εἴσ. 

19. Ηδνογη τοῖς 8808 οἢ Οἷ. Χ͵γ.: “ΑἸ ἢ 6 
ἀεβογίρίοη οἵ ἃ 80 ΠΟῪΪΥ τευ νη οτάο τ οὗ ἱπΐηρα 
ἴῃ ΘΠ ΏΤΟΝ τηδίοτβ, 11 ΘΡΡΘΆΓΒ ἃ8 ἃ Τηλτϊοῦ οὗ σου Βα 
[μαῖ {π6 Ἰαπὰ [8617 τητπιϑὶ Ὀ6 τοδί θα 48 ἃ ποῦν Ἰδηὰ, 
δῃᾶ δἰδηὰ ἴῃ ἡδϑα οὗ 8 ΠΕ βρϑοίᾳϊὶ αἀἰνίβίοπ. ΤῊ 
αἰνδοη δίδηιβ ἰῃ ἃ ΘΟΏΨΘΟΓΙΒΕ ΤΟΙ͂Ο ἴο παῖ 
ὍΠΟΥ Φοθθυα, 116 δῇ ἴηδὶ πηθ [86 Ῥδορ]θ 
Βεοτα 8}1, θδ ἢ ῬΑΓ  ΟΌ]ΔΓ {τῖθ6, τϑοεῖγο [ΏΘῚΓ ρῸΓ- 
τίου, δπὰ ποῖ ἘΠῚ] αἴογνατ 8 πτὰ8 ἃ ἥχοὴ βοαῖ ἢ 
[6 Ἰαπὰ αβδίσηθὰ ἴο δεμονδῆ, ἤθτα Φϑονδῇ ἢγεϊ 
οὗ 41} τϑοεῖνϑβ 8 "ΟΥ̓ εἰ, τ ΠΟ 8 ῥγοϑεηῖϊρα ἴο 
Ηἷμα. Α ρογίίοῃ οὗ ἰδπά 18 βερδγαϊθα ἴὸσ 186 58)6- 
ΤΌΔΤΥ δηὰ 106 ᾿γίθδίβ, δῃ ἃ 916 οἵὨ 6418] βἰχθ ἴοτ [ἢ 6 
Ἰμνἱϊοβ. ΤῈΘ ΠΟΥ [6 ΠΡ]Θ 8 ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΕΤ ἱκερῖ Βορα- 
ταῖα ὉΥ ἃ κὶπὰ οἵ βυ υτΌ, πῃ οΥοΓ ἴο ροὶπὲ οὐυἢὲ ἐξ 
το αὶ ΒΟΙΣΉ 688." 

20. ΤᾺς ἀεδίστι οὗ ἴῃ Μοβαῖὶο τορυ]ϊαϊίου, δο- 
οογηρ ἴο ἩΒΙΘΙ ῥτοϑὶβ δηὰ 1,οντῖο8, Θϑρθο αν 
[86 Ἰαϊΐον, στοῦθ ἴο ἀν 6}} ἀἰβροτβοὰ διηοηρ 41} [86 
ὐϊ 68, ἩΒΕΓΘΌΥ {Π6 σΌΣΒα ΤΟΣ ΟΤΙῪ υἰξοτοὰ τ τὰ 
Τεβρθοῦ ἴο [εὺἱ ΌΥ Φδοοῦὺ ἰὴ Ὠὲβ Ὁ] δείηρ οὗ 186 
ῬδΊΓΙ ΑΓ ἢ Β (θη. χἰὶχ.) Ὀδοδσηο [Ὁ]8]]οὰ 845 ἃ Ὁ]686- 
ΠΩ [ὉΓ 1ονὶ δηὰ [ὉΣ 8}} ἴβ8γβ6], γὰβ ἴο βοῖϊ 6 186 
ὑτγὶ Ὀ6 Ἀτηοηρ' [5786] ἰπ δοοσογάδηοα Ὑ] ἐἢ 105 ΘΔ] ἔς. 
ΒΆΒΓΥ ΒΑΥ8: “ΤΠ λ 6 1ονϊῦοβ ΤΈΤΟ ἴο 18 Ἰαν 
δηὰ σογὰ οἵ 6οἀ, πὰ {μεσ  Ὺ βόδωρ, τοὶ οΌΒ Κπουν- 
Ἰοάρθ, Ῥχοτηοῦθ τ] ρίουβ 1186, Ῥγοποῦποα ἠπα ἴοΐαὶ 
ἀαοΟΙΒὲ 008 ἢ) δοσογάδῃοο ἘΝότε ΝἸζΗ, οἴς., ἴΠ6ῃ ἐξ τλϑ 
Ὡοΐ ΟΠΪΥ 51 180]6, Ὀὰΐ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, ἐπαὶ ΠΟΥ βῃου)ὰ 
ποῦ 41} ἀχ6}} 1 ὁ06 ΡΪ466, ἴῃ ομο ἀϊδβίτίει. ΤΟΙ 
ἀν] προ ἀἰθρογβοὰ τοιηϊπά θὰ ἔμόσῃ ἴο τ8ο 
Ἰσμῦ οὗἉ 186 ἔοδγ οὗ αοἀ δηὰ ῥἱοῦν διηοηρ ἴδ ἢ ο]6 
ῬΘΟΡΙΟ, ἴο σὶνο Ῥγοίδσεποα ὅο πο ἰγίδε, δηὰ ἴο 
πορίοοῦ πομθ.᾿" ΟἿ [19 π͵ὸΟ οὔθεσνυο, δαὶ ἱξ ἰδ 
ΘΕΟΣ ΔΙΏΪΥ ποὺ ἴο Ὧ6 Ἰοοκοὰ ὁ δ 8 αὐοϊ!ΐοε οὗ 
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6 λίοκαϊο ον ΐδηοα παὶ ἴῃ ἘΖΟΙΚΙ6] ῥτίεβίβ αηά 
ἴρονϊῦοβ δῖὸ 4}} οσοῃοδπίγαϊθα ἴῃ ὁπ6 Ὀ]806,---ἴἢ8 
πορατίοι οἵ {π6 [ΟΥΤΩΟΙ ΤΟ] ἃ π ΘΟΟΒ5Α ΓΙ ]Υ ἤανο ἴο ὉΘ 
ἔονυτωδ!ν απποιηορά,--- αὶ {πὸ [Ὁ] Π] τη τ Ὁ βἰτρὶ] 
ΘΟτη 698 ἴῃ ἰνψῶς οὔ τὸ [ΟΥΤΟΥ ΔΡΓΔ ἢ σατηθηΐ, ἡβπύεα το 
δα ἴδε ΘῃἋ Ῥχοροθδα ὈΥ͂ [δῇ ΔΙΤΑροτηθηΐ δηὰ τοχι- 
Ἰδιΐοῃ 8 ὑγοϑεηὶ τὶ δὰ ἰπ ἴῃ6 Γαΐαγο ΟΠ πτοῆ. 
Ἡδηκι. (ἴῃ κ8 π6 Γοϊδίΐοι οὗἨ ἴπ6 Ῥγίοβϑῖϑ δηΐ 
μεν ϊεβ ἴο [0:8 ΒδησίυδυΥ 18 τηοληῦ ἴο ὈΘ τηδάδ 
Ο͵θαν ΕΥ̓͂ ὑπαὶγ οοποθηϊγαίίοη ἰῃ 8 ποεῖρῃ ὈοστΒοοὰ. 
Βαΐζ δἰγοϑα  Ὀοίογο {ῖ8 [Π6 οἰϊί65. οἵ [π6 ῥγθβὲβ 
αἱ Ἰεαπὶ ψογὸ ἴο Ὀ6 ἔοαπᾶὰ ἴῃ ἴμοϑο {τὶ 4] ἀϊδ τοἴβ 
ὙΓΠΙΟἢ ἸΔῪ Ὠραγοϑὲ ἴο ἴῃ ρ0Ϊ466 οἵὗἠἨ ποτβΐρ. ΤῈ6 
ἴλθβ ἔγοπι ἩὙπίοη ἴμ6 στουρίηρ οὗ ἴπ6 ῥτοδίβ πὰ 
᾿μευϊῖοβ δτουπὰ [Πὸ ϑαπΟΓΌΔΙΥ 88 ἴο Ὁ ὉΠ46Γ- 
Βἰοοὰ ἰ5 ΓΑΙΠΟΥ ψ δῦ δ ἐγοτΔἢ ρῥτγοαϊοῖϑ : [Παΐ Π6Ὺ 
8}}4}} ΠΟ ΤΊΟΓΟ ἰδδοὶϊ ΘΥΟΙΓῪ ΠΔΠ ἢΐβ ὈτοΐδοΓ, οἵα., 
τΠιδϊ ἔγουῃ ἰῃο Ἰοαδί ἴο ὑπ6 ρστοαύρδ᾽ ΠΟΥ 41] 5}}4}} 
κὸν Φομονδὴ (οἰ. χχχὶ. 84). ΤῈ δἷπὶ οὗ αἰνὶά- 
ἴῃ [δνὶ διιοτρ 81} 86 ἐγ! 068, ΥἱΖ. ἴο σδτὸ ἴῸΓ, 
Ῥτόϑεῖνθ, δὰ βδρτγοδὰ δοτγοϑιὶ δνεσΥ ἤ ΤῸ ἴῃ ἰδὲ 
δηὰ [Π6 ἰδϑ. ΠΠΟΏΥ, ἰδ ὉΠῈ}8 αἰϊαϊποά, 716 ῬΘΟ0]6 
οὗ 186 αἴυγο τ1}} θ6 βθσιῃ ὑπαὶ ἰμοὶν ᾿ἰτυγρ 4] 
ΣΟΡΓΟΘΘὨ ΠΟ δηὰ ἴῃ9 ἀν ίηρ οὗ ἐποὶγ ῥγϊοϑῖβ 
διηὰ [ον ΐθ8 ἴῃ ἴΠ6 πεὶσῃ Ὀουτῃοοά οὗὨ [Π6 ἴδια} ]θ 
δαίῆος ̓  δηὰ δαβίιϊοβ, 118 ᾿βοδην Ὀγίηρβ οαἱ 
1ἢ ΠΙΡΜΕΗΕ τμαὶ τ ΤΣ 8 ἀὐτῶν ΤΝΙ τὴν ἐΠΙΑῚ 
Ῥεορΐο, 15. 8 “"Ῥθορ]6 ὸ ἴῃ {Ππ6 ΡΘΟΡ]6 ὁ ᾿ 
(ΒΧΗΒ). ἔοτ, ψ δῖ νγὰβ ἀδεϊρηθα ὈΥ͂ ἴΠ6 ἀρροϊηίοα 
οἰ τῖεϑ, ἴῃ ὙΠΙΘἢ τὴῖῶα ΔΙΤΟΔΟῪ 866 ὕΠ6Πη ο6ο]]οοῦθιϊ ΜΜῈ1]6 
ΠΟΥ͂ ΜΟΙ αἰθρογϑοὰ δεηοηρ 41} [86 ὑπ] 068, 18 [Ὁ1} 
Δοσοπιρ δηθὰ ἴπ {86 Ἰαπά οὗἩὨ [ἢ8 Ρῥτίοβίβ δὰ ἰδ 
1ονὶϊεβ (οἢ. χῖγ.) ; δῃὰ ἰἢ ΒΆ τ᾽ Β ἰπϊογργοϊα οη 
οὗ 16 ΠΉΠΙΌΟΓ οὗ [Π|6 48 οἰϊο8 οὗ [0 ὑγηοϑίβ δπὰ 
1,ουϊίεϑ 88 τοίευσηρσ ἴο 16 βΔῃς (ϑυπιὸ. ἀ. 
φιοῦ. Χυΐ. τὰ, νῬ. δ1) ποοράθιὶ οοπῆσιηδίίοη, ἰΐ 
τοῖο ἤάνα ἰδ Βογο, τ οσο ἢδὲ [Πὶ8 ᾿η ογρτοῖα- 
ΚΟ τηΑΪκοΒ οὗ [ον 8 ἀν ]Π ὴσ ἴῃ [86 πιϊ ἀδὺ οὗ [8γα6] 
18 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ βἰαϊοα οἵ ἴπο ἀνθ] ηρ- οΪδοα οὗ ἴῃ 6 
ῬΓΙΕΒΌΥ [ουϊΐοα : “8 ΒΟΙΪΥ͂ ρἷδοθ ἴοσ {86 βαποῖυ- 
τ (νετ. 4). Ασοογαάϊηρὴν ἰἴ ἰΒ τὶ τὰ [ἢι15 αἰ νΟΓΒΤΟΥ 
85 τοδβρϑοῖδ ἴΠ6 Μοβαίς Ἰανσ, τ οἢ. ῬΉ  Ρ βοὴ 6481}8 
“4 {Π6 Γ641᾽ ἀὐνογαὶ , ΘΧΒΟΌΥ 868 ΟἾγῖϑὺ βαῦ8 ἴῃ 
Μαῖῖ. ν.: “1 δπὶ ὁοπιθ ποὺ ἴο ἀοδίτου (καταλυσαὶ), 
πὶ ἰο 016], ἀπὰ {παὶ : ““ ποὶ οη6 Ἰοῦ οΥ οη6 {ἰ{{16 
6.4} ρα 88 ἤζοτη ἴΠ6 ἰδὺν {111 41} 6 {1816 ἡ." 

21. ΤῊΘ δβαῃοίθλσυ, [86 Ἰδηὰ οὗὨ [ἢ ῥγίοβίβ δῃηὰ 
1,εΥϊῖοα, δηὰ [86 ῥσΐηοθ᾽ 5 ροτγίίοῃ, ἴοττη αἰπιοδὶ [6 
Οϑμίτο οὗ ἴπΠ6 δῆ. ΤῊΘ οΟἱΓΥ ἄοθβ ποῖ ἱποϊυάθ 
{16 βαποίῃδσυ, Ὀπὶ ἰ8 δἰϊτυδίοα ᾿δβϑίάἀθ ἱξ, α͵80 ἴῃ 
{86 πχϊάδὺ οἵὨ ἴΠ6 Ἰαπὰ, ““Νο ᾿6ΔἸοῦ9Υ δὐουὶ [ἢ 
Ῥοδδοβϑίοῃ οὗὨ [Πϑτὴ δὴ ΔΗΥ͂ ἸΟΠΡῸΓ Βοραγαῦθ [}16 
ἘΥῚΙΌ65᾽" (Ηζν.). ““ΤῊΪ8 πΠ0]6 ἀϊδίτίεῖ,᾽ βαγϑ Βαπ- 
861}, ““ἷ5 ποῦ ἴο 116 ἴῃ ὅμ6 ΤΟΥΤῚ ΟΤΥ οἵ 8 βἴηρίο {1}, 
γε Β]Οἷ τηῖρηῦ ΓΠΒΟΓΕΌΥ δρρϑᾶσ ῥγίνποροα, Ὀαΐ, 88 
δοσογὰβ ΜΙ {8 ΒΔ ΟΕ, ἰδ ϑορασγαίθα ἔγοσῃ [ἢ 
{τὶ ὕα] ἰοττι οτῖοβ.Ό [Ἃπ ΟΥΟΥ πογάβ, 186. πὑπηΐοη- 
ΔΌΪΠΟΣΙΥ οὗ [8:9 Θοῃ δα ΆΟΥ ἰβ [0 ἴδγθ ἃ ϑρθϑοΐδὶ 
δεδί [οΥΣ τηδηϊζοαϊίπν 118 δοϊϊνγ. ΝῸ ΜΊΘῸΣ 
Ῥο] σαὶ ἰάθα οουἹὰ θὲ ἀονίβεὰᾶ. Ηδθποθ Δετγὰ- 
ΘΑ] οτη 5.}1}} τουδὶ ἢ 9 γιβαίθη, Ὀπὲ ἰδ πὸ ἸΟΏΘΕΓ 
ὈΘΙοΩρΒ ἴο Βοη)ασΐη. Τὴθ σοῃΐτα] ϑαποῖπα 
" 1δδὶ ̓ μρεΣ ΑΝ τέρμα βαρ ἴη8 {τἰθεβ οὗὐἨ Ιϑγβϑϑ 
δ 65 ἴῃ ῥτὶ ΤΟΥ Υ, δηὰ ΡαὈ]16 Ῥτὸ 
ΜΡουροα δτουπά ἰζ ρσῖνο ἴοςα] Ἀν ὑϑάτηνς ΩΣ 
ὌΣΣΕ δηὰ ΘὨΘΏ 685 οἵ ἴδ σῃο]6. [π58ἴοδι] οὗ {6 
“ γί οἸθηοε - ἰμδ͵οτίηρ δηὰ ἩΘΑΎΘΩ - Αϑβαὶ ἰηρ ὕονγοῦ 
οὔ Βα 6] " (ΝΈΤΕΙ ΕΒ), “186 ΤΔΒΟΣΏΔΟΙ6 οὗ βἤθτῃ " 
8.28 ὈΘΟΟΙΊ6 “8 ἀἰνίπο βαποίθαγΥ," τ ἈΙΟΝ ΤΉ Θἢ πὸ 
Ἰοημοῦ δυτηδ0} 268 80] 6] 7 Φ μονα ἢ 5 ἀπο] ηρ ἴῃ 
1δτδοὶ, Ὀπΐ ἰ8 δὲ [ἢ9 δβαπιθ {ΐτηθ ἃ ἴου 8δἢ- 
Ἰὶ πὰ ἐπ μαπογαὶ οἵ Ηἰς Ἰαθσγηδο]9 τ ἱτ τσ (ον. 

χχὶ. 8), δηά οὗ (μοῖν Ὀεΐηρ πηΐϊο ἴο ἀπὰ ὑπάοὶ 
Ηἰπι. Οοιαρ. [πο )οοῖ. Βρῆδα. οπ οἈ.. χὶνὶϊ., ΧΙ. 

22. ΟἸ ΠΑ 81|---αὴᾶὰ ἰιἰ9 18 οοησείνθ Ὁ] οἵ [ἢ 8 
δον ΟἸΠ]Π δῖ, ὙΠ ΘΓΘΑΒ. δ Οἢ ἃ ἤπὰ] {Δι 81 
οδηηοῦ Ὀὰΐ Ῥτονα ἱπ)] του Β ἴο τηοίίογῃ ΟἿ τ ΒΓ 18} 
ΟἸ]αβτ (ΟΝ. δἰ, 8) -- ἰογρεῖβ, τ Ἐ116 βιαἀσἱης 
{{|686 οἰοθίπρς οαρύετβ οὗ Οὐ Ῥγορμοῖ, [Π6 Ὀορ]ι- 
Εἰ οὗ ἢΐ8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, [86 σοβιμῖο Ομαγαοίοῦ οὗ οἢ. 
'., Μ Ἰοἢ το δῦθβ ὕ0 σσθδ ΓΙ. ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ, ἀπὰ οα Ὠ]Οἢ 
ἴη0 ΨΏΟ]9 Ὀοοὶς 8 Ὀαδοὰ. Βαϊ ἱπάοροα ἰΐ σας 
Ἰσραηλ ἴῃ Βοτῃ. Χὶ. ἰ8 [ἢ 6 ῥθορίδι ὃ. 6. 15τ86] αἴτος 
ἴμ6 ἤεδβῃ, ἴπθπ δ 18. ΟὨΪΥ͂ ἸΟρΊΘΔΙ]Υ οοπαίδιθπῦ ἴο 
ἱπίθγργοϊς ὑπθ σϑαυοκθηϊηρ τὰ ΟὮ. ΧχΧΥΙΐΪ. 88 8 
ὈΟάΣ]Υ τοϑυττϑοίίοη οὗ 411] ἀσβὰ 9εἐν8, ΤΏοβα Ψ ῈῸ 
ΔΙῸ Ταϊθοὰ ὈθΟοτηΘ ὉΥ͂ (ιΐ8 ποῖ, ΟΥ 88 αἴ ὁη6 ΒίΤΟΚΘ, 
σοηνογίοα ἴο ΟἸγίβϑῃ , ἰθοθο ψῆῖο δἴο δἰ} γ6 ΓΘ 
Ομ γί βυίδηβ δἰ σοδᾶυν, ΟΥὁἨ Ψ1}}] ὈδοομΊΘ 80 ἱῃ ΘΟ0η86- 
ΠΘη66 οὗ 118; δηὰ (818 ὙῈ0]6 8.86] σοί 8 [0 
δ]οδίϊηα, δῃὰ ἔοσπβ ἱπ ἃ ἰγαηβίοσιηθα βίδίθ, 88 

10 18 ΔΙγθδαγ τηδγκοα οαἱ ἴον Ὀεΐῃρ' ἀξῶς ΔΎ ΔΚΘΗ- 
ἴῃ, ἴμο ἔοσιιβ οὗ [86 “τα ΠσΠ 181 Κίηράοτῃ ᾿᾿ [ῸΓ 
ἔγοϑῇ βαϊναϊίου ἴο 4}} παϊΐομβθ. [ὑ 18 1]ορίς 8] ἴο 
ΜΙ8ὴ ἴο Ηΐοὶς ουὖῦ οη6 ρίϑοθ ἤθσθ, δῃηὰ ἴο ὑπ άογ- 
δίδῃ ἃ δηοῦθοῦ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ δρί τ 1}}ὺ; Ὀαὺ ἢθ ΨΠΟ 
ὮΘΙΘ 8878 Α τησδὺ 4150 ΒΑ Ὺ Β. Βοῖθ6Ρ 6 σοῃ- 
γοτίοα Ψ6 78 ἈΓΘ ἴο ᾿ὖνο ἴῃ τποῖν οὐσῃ ἰλη ἃ, “ὈΠῸΣ 
κίηρβ οὗ [Π6 ποῦβο οὗ δατὶά, 85 8 Ῥϑορὶθ 80 8Γ6 
ἴο Ὀ6 ῥγοϑοσνοὰ δηὰ ἤηΑ]Υ 4180 οοηνογίοα,᾽" 88 
ΚΊϊο οὐ 4} ]|οὐγ8 ἤο Ὀθ6 {16 ἀοοίτίηθ οὗἨ ϑβοτριΓΟ, ΟΣ 
ψΒοῖθον Κίηρ αν ψ}} ὑπο τοϊασῃ δηὰ τὰ] 
ΟΥ̓́ΣΣ ἴϑγδθὶ ἴῃ ΦΊΟΤΥ, 18 Ταῦ ΠΕΡ δῇ δηϊτα υδτίλῃ ὑπ δ 
8 [Πθο]ορίοδ) ᾳποϑοη. ϑογίρίιγο ἤἴεδοθ8β ποπθ οὗ 
ἴμι080 ἰδῃοῖθδ; ΠΟΥ 4068 1ΐ ΒρθδΚ οἵ ἃ κίπράοτῃ οὗ 
ἸΟΥΥ ἴῃ [Ππ6 ΘΑΓΙΒΥ͂ ΦοΓΌΒΑ]Θτη, ἴῃ ὙΒΙΟΩ [86 
Π0116 ΟΠΌΤΟΝ ἰ ἴο Ὀ6 Ἰοὶποά ἴο [8ταϑὶ ὑπᾶθν [89 

ἀοτηϊηΐοη οὗ [6 θη τεδρροαγοὰ ΟἸιγβὲ- ΜΙ βϑίδ 
(48 Βᾶ τίθῃ), Ασδοονϊης ἴο ἴ86 ϑετὶρίαγοα 
οὗ 186 ΟἸΪὰ δῃὰ Νον Τοδίδιηθηῖδβ, 10 ἢ88 ὈθΘη τ86 
ἀεβεϊπαίίοῃ οἵ γδθὶ, 88 [ἢ Ῥθορ]θ βοραγαϊϑα ἔγοϊῃ 
8}1 παίϊοηβ ἔγοπι [ἢ (ἴπ|6 οὗ ἐμοῖὶν γι ἔα γβ, ἴο 
ὍΘ 8 Ὀ]ΟΒβίης ἴο τιδηκὶπὰ, Απᾶ {Π|ὲ6ὸ τηοτθ 1ΐ8 
ὨΔΌΪΟΏΔΙ ἐῃΘΟΟΤΆΟΥ͂ οχραηαοᾶ ἰἰβοὶ ἢ ὕο Ὡπίνοτβαὶ 
ΟἸ γι ϑίοοσθου, Ὑ ΐϊοῆ σοταρτο μοι ἀδα 8180 ἔδ:6 6ῃ- 
[1108 ὉΠάΟΡ {86 Ὀ]οβϑίηρ οἵ [6 Μεββίδῃ, [6 τηοτθ 
οΥἀΘὉῪ ἴὮοτο ὈθοοΙη68 ΘΧ δἰ οὰ ἱπ βγαοὶ, νΊ 
1ΐ5 οοοἸοβἰαβιῖοα) απὰ ΡΟ] 0164] ἔογτη8, {816 Ῥτοίουτηδ- 
τοι οὗὨ δι) [8868] ΨΠΟἢ ΠΟΙΟΥ͂ 18 σαὶ [5786] 
ΟΧΒ Οἱ [8 ΟΠΙΥ ἴῃ ἴγγε,---ἃ Ρ600]6 οὗ ἀοὐ {Ππΐ σοπα- 
το Βοῃ ἀ8 ὑπὸ τοἀθοχηρα, [86 δΒδ1η[5 οὗ 411 τηδῃκΚίηά : 

πῃ ΜΈ ΘὮ ΒΟΟΟΓΟΙΠΡΙΥ, 88 ἴο 8 τΟΥΒἷρ, δῃηά 88 ἴο 
ἰϊ8 παύομαι ἡ ἴῃ Ἐ οθοθήος: τταςοὰ ἴο ἰΐϑ 
οὐ μα] ἰάθα, δπὰ νἱοννοὰ ΜΠ τεϑρθοῖ ἴο 118 
Γαΐαγα τϑα] ζαϊίου, {86 ΝὮΟ]6 δηὰ (τ δῇ 15 Ἷ4}} 
ΘΙ ἢ 481Ζ6) ουὺὸ ΑΙΤαΥ 5 ΘΧὨ Οἱ [8 ΠΟΙ ηθ88 
ἐπεὶ ἐλησ  ἰσαιίος, τς ϑυτῆς οὗ ἴπ6 Βοῖὶγ αοὰ 
ἴῃ ϑρ᾽ γί δηὰ ἴῃ ἐσαϊῃ (Ῥ8. χχίὶ. 28 [27] 8β4., χὶν!!. 
10 [9} οἱ, 16 [16] 84.; [88. χχύϊ. 2, Ἰὶ., Ἰχ.; 
[ΚΟ]. 17; ομι. ἰχ, 24 8α.; 2 ΟοΥ. τνἱ. 16; ΤΊ, 
ἰ;. 14; 1 Ῥοῖ, 1. δ 84., 9, 10, οἴς.). Ναίίοη δῃὰ 
Δύο] Υ̓͂ ἀγα ἰδίοτ αὶ] δηὰ ἤθηοθ ΡῬΘΥΒΠ 8016 
οοἸουτίπρβ οὗ {π6 ἰάθα οἵ πιδηκίμα, τ ἢ οἢ ΠαΥθ 
Θη ἰ γον ἰδάοαὰ βῖποθ ἴΠ6 οὔδγη 8] ἰάοᾶ οἵ [βγϑϑὶ ἢδ8 
Ὀοοὴ [Ὁ18]10ἀ ἴῃ ΟὨτίβῦ, ἰὴ τ οτῃ ἴΠ6ΓΘ 18 πο ΟΣ 
δον ΟΣ Οτθοῖκ (64], 111.), θα τηδῃ, ὕΠ.6 ΠΟῪ τηδῃ 
ἐν ἢ. 11.) ἐν δικαιοσυνὴ παι ὁσιοτήητι τὴς ἀληθειας, 
γβαὶ οουϊὰ Ὀ6 [Ὁ]8]]οἃ δοοογάϊηρ ἴο [28 ]οὐ 6 --- 
νι οι, Βόνονοῦ, 15. 086 ΟΧΡΓΟββίου ὈΟΙΠΘ ὈΥ̓͂ [δ 9 
ερὶστι οἵ [0] Β] πγοιί---85 Ῥθθη [Ὁ] ΠΙ]Θὶ ἰπ 186 
ΒΘΟΡΪ6 οὗἩ βγϑθὶ ὉΥ ὑποὶγ τίβῖ πρὶ δηα σουΐναὶ ἔγοτῃ 
1η6 στανοδ οἵ ὕπ6 οχὶἹθ, Ὀγ πεῖς τοίπση [6 1}06- 
ἔοσῦ ἢ! ἴο Οδμαδὴ πάθον ὁπ δὴ 88 “96 18,᾿" ΌΥ͂ ἴ89 
Ῥοιοὰ οἵ ἴδμο Μαοοδῦϑοβδ, σου δί Υ ἴῃ ἰδίοσί δ] 



4δέ ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. 

Ῥγοὶυᾶο ΟὨἸΥ ἴο {πὸ ἰά64), {86 δηεῖτο, ἴτα {0]8]- 
τλρπῦ οὗἩ [Π6 Βρ᾽ γἱ [-Ἰο ὍΣ ἴῃ {116 Κιηράοπι οἵ νὰ 
τῆτοῦρἢ ΟἸτὶβὲ ; δοοογαἱῃς ἴο τ πο ἢ] Β] ποθὴ {Π6 
οἰθοῖ Ῥθορ]θ ἃγὸ [Ώ8 Ῥθ00]6 οὗ 186 ο]θοἴ ἔτοπι 8}} 
ΣΩΔΏΚΙπὰ, δὰ [0 ᾿λὰ Κὰ ΟΡΪθ ΠΟΥ πος θοΓὉ 
οχίϑί 85 8 Ῥθορὶθ, ΠΟΥ Πδᾶνθ ἃ [τ ϑιο ἢ 88 Κ]16- 
ἴοι ἢ σου]ὰ δαί ἴο ἴθι, ΠΔΠ16]Υ͂, ἴο ὍΘ ““ ΙΟΪΥῪ 
ἴῃ [}.6 βᾶπη6 ΜΕΥ [Βαΐ ΕΥ̓ΘῪ ΟἸ γϑυ1Δη1Ζοα παύου ([) 
ΠΟῊ 15," [ΟΥΎ ἐφέασε ἰσ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ τἷς σελος 
(1 Τοββ. 1. 16). ΕῸΡ 186 Οδυτοῖ οὗ Οοα ἰῃ 
ΟὨγβῖ, 80 [ὯΣ 88 ἰδ ὈΘ]οπρΒ ἴο ἰδ18 σοῦ, [86 
ἐδργεβοη ζετο οὗ 118 Βρ᾽ γί [ι4] 116 ἴῃ ἃ βοσνίοθ οἵ 
δίοηΐπρ Βδογ ἤσ68 δηἃ οἸ θη βίη ,8, ἃ8 ὮΟΓΟ ἴῃ ΕΖΟ- 
Κ16}, σὰ ὍΘ ΠΟ δ {6818 : [ὉΓ 8[]], ἘρΟΟ ΤΌ Κ ἴο 
Ἡοῦ. χὶϊ., [16 εὐσιρισταφος ἁμαρτία Ὧδ8 ἴο Ὀὰ ἰαϊὰ 
δϑίαθ, δῃὰ (Ψ81268 111, 2) σολλα σταίομὲν ἀσαντιε; 
(ἙςοπρΡ. Κζεϊς. χὶν. 20). Βιυὲ ἴο Εζοκὶθὶ πὸ οὐ οσ 
τοργοβοηίαἰίοη οὗἨ [86 ἔαΐαγθ σου ὰ Ὀ6 ρίνεη Π88 
ἴῃ ἴγ}68 οὗ [})6 ϑαογϑα ρμαϑὶ οὗ 18Γ86] ---Β οὗ 118 αν, 
80 οἵ [8ὲὸ Πενιάϊο ΓΟΥΔΙΟΥ δηα οἵ Οβπαδη 88 186 
Ἰαηὰ οὗ φῬγοτηΐϑθ. “Βυῦ Πονόνοῦ Ῥγομπιϊηοηϊ," 
Οὔβογνοα {61}, “18 ἴῃ6 ΟἹὰ Τεδβίατηοηϊ οἸούδῖπς οὗἉ 
16 ΜΘ ϑβίδ}] 6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἱπ ἘΖαἰϊκί6], γος ϑνυθῃ ἷἰπ 
19 χυΐθα 1 ποαηθΐθ ἃῖὸ ἰουπὰ ὉΥ ὙΠὶοΝ τὸ 
τοοορηΐθθ ὑπαὶ [Π6 8τλ6}}018],-Γ Πδοογαῖδο ρου ΐθο 18 
ΟὨΪΥ {Π6 ἀΓΑΡΘΓΙΥ͂ ἴῃ ΜΝ ΙΘΙ 8 σοηοοϑα]οά εἶ Νεον 
Τεδίατηθηΐ ἰοτγιῃ οὗ ἴπ6 Κίπράοιῃ οὗ αοὐ ;᾿ δηὰ δ 
ΨΟΙΥ ἤΠ8ΌΥ ΤΟΙοΓΒ 0 1 οί. ἱ. 10 84., ψὮ16 6 
(ἈΓΊΓΟΙ ΒΕΑΥΒ: “ Ενϑῃ δ᾽ που [86 Ῥτορμοίδβ, 1 
[86] απὐπερίτοα τηραϊ δίίοηθ οἡ δῖ ΏΠΘΥ δὰ 
ῬΙΟΡΒοϑίθὶ 88 τηονϑὰ ὈΥ̓͂ ἰι6 ΗΟΙΪΥ Ομδοβῖ, ΤηδΥ 
ποῦ αν Κηοῦσῃ [1.86 ἰΥΌΪ04] οἰ σι ὶ βοαϊίου οὗ μον 
ΟὟ αἰδοσπηοδδ, γοῖ 6 ὙΠῸ ἰνὰ ἰῃ ἰδ6 Ὠχηεβ οὗ 
ΓΒ] πηοπί, δηθὰ Κπον ποῖ ΟὨΪΥ ἴμ6 Ὀορίπηΐης ἴῃ 
[86 Δρροασίηρ οὗ οἷν [οτὰ, οἴο., Ὀὰΐ ἃ σοῃδί 6 γα Ὁ]6 
ΘΟΌΓΒΟ οὗ {86 [8] πιοηΐ ἴοο 1 ὑπ6 οἰριιΐθοη ἢυη- 
ἀτθὰ γρασϑ᾽ βργεδά οἵ {π6 ἰκϊηράοτα οἵ μϑαυθῃ Οἢ 
Θαγίἢ, μανθ ποῖ 80 0 ἢ ἴο ἱπαυΐτθ δον τ πδῇ 1116 
ΟἹα Τοδίδιμδηϊ ῥσορηθὶβ ᾿πουρὴΐξ ἴῃ ΤΠ βθαγοἢ- 
ἵπρ Ἰπἴο {86 Ῥτορἢθοῖθθ  Β  ΔΙΟἢ ὑΠΘΥ͂ το γα ἴῃ- 
ἡ δὐπὰ ὉΥ {π6 Ηο]γ Οδοοῖ,---ἰΓ 0.680 ΤπουρὨ β οὗ 
ὑποῖσβ οου]ὰ 6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ͂ ἀϑοθχίαὶ ποά,---ουῦ ΜῈ 
Ἦδνθ ἴο ἰηαυΐτο, ἰῃ [86 ἸΙσῃὶ οὗ 186 ῥγοβϑῃξ τχθᾶ- 
διιτο οἵ [Ὁ] ]τηεπῦ (οοτῃρ. 2 Ῥεῖ. ὁ. 19), τὶ 16 
ϑρίττ οἵ Ομ τίβι, πίοι ϑπδ]θὰ [16 ῥγορμοίβ ἴο 
Ὀ680]4 δηὰ ΤΡΠΟΙΥ ἴμ6 ζυαΐατο οὗ Η18 Κἰηράοσχῃ 
πῃ ἤρττοβ οἵ ἰῃς ΟἹὰ Τοβίαϊηθης Κίηράοιῃ οἵ 
αοά, 48 ἀπυουποθα δηά τονθδ]οὰ ἴὸ 8 ὉΥ͂ [{686 

8.᾽ Αραγῖ ἔγοτῃ [86 οσολβίοηδὶ σοί 68 οὗ 
ἘΖΕ Κ16}᾿ 8 τοργοβοη δος ἴο ραγδάΐθο, ἰο 186 ἔσεαι 
ΟΥΘα 0 (ΟΟΙΏΡ. ΟἹ οἷ, Χχχνὶ. 85, χνΐ. ὅ8), ἴο 
πΒΙΘΟὮ ΤΠΘΓΟ 18 ἃ ΓΟΓΙΓΙ ἴῃ ΟἸὨτῖδί ἃ ἢ αοὐ᾽ δ 
ὩΘΥ ογοαίίοη, [6 σ016 ΒΔ η ] ηρ οὗ [86 Μοβαὶς 
Ἰδὴν 'ῃ Εζακίοὶ, οὗ 108 ἔογῃϑ οἵ ψογθἢΐΡ 85. Ὠίθσο- 
ΕΙΡῊς οὗ {86 διΐυγο ἴο Ὀ6 Ῥτορῃδδί θα οἵ [ῃ6 {τ 

ΤαΘ], σδ Ὀ6 υπάογϑίοοα ΟΠΙΥ͂ ἔγοση ἴῃο γροϊηπξ οὗ 
γἱον οὗ ἃ ἱγαῃδίπυϊδιίοι οὗ [86 ἰατν ἱπῖο 118 .}1Ἀ]- 
τηθηΐ, 

ἨΟΜΙΠΚΤΙΟ ἩΤΝΤΒ 

θη ΟἿ. χὶ]. 

ὙεΣ. 1 8ᾳ. Φεγοιηθ, ἀοδραϊσίηρ οὗ 186 10 ]- 
ἸΣγ, δηα οϑρβϑοΐία!]γ οὗ Ηἷβ ουσῃ δΌἐγ, ἴο ἀχρουπὰ 
1.680 οπδρίοτβ οὗ ἔζοκίοὶ, τυϊβῃθὰ ἴο Ὀσεαὶς οὔ δπὰ 
βηὶϑἢ 18. ΘΟΙΩΙΏΘῊ Βεσθ. ΟἿ]Υ ἴπὸ ὈΓΡΌΠΟΥ 
διὰ πὸ πλήν οὗ τοηϑ αὐϑτά δὶπι ἰο ὁοῃ- 
ὥμπυθ; Ὀπΐ ΘΨΕΙῪ ἱπρίδηϊ Π6 δοϊζηοπ]θάροθ Ηἷθ ἰη- 
ΔΌ1ἰγ, οἷο. --- 6 ΤῊΘ ΘΟΙΩΣ Θποθιθηΐ δηὰ οἷοϑο, 
[6 σπου πὶ ἀπὰ [ηὴ6 ΠΟῪ ἰδηιρ]θ, 816 ἩΠΜαὶ 
ΟΥΟΣΥ͂ ΟΠ6 ἢγβι {ΠῚ} Κ8 οὗ πῆθι ΕΖοὶκἾ61᾽ 8 ἤδπηθ ͵δ 
τη τἱοηθα "ἡ (ἨΈΝΟΒΤ.). --- Τὴ υἱδίοπ οἵ τὴθ 
[ΕΙΏΡ]6, 88 τεβαγά (16 ἀδίθ ρίνει, ἃ ὑἸΠΠἹῸΘῪ οἵ 

του ῖβ : ἔτοια ἡ στηθηῦ ἴο ΤΩΘΤΟΥ͂, ΤΌΤ. ὈΓΙΒΟΏ 
ἴο ἔγθοάοχῃ, ἴσοιῃ ἴῃς πουῦ]ὰ ἴο ΟἾἸτὶβὺ δῃᾷ ἰηΐο {86 
ΟΠ ΒἾ ΤΥ οἵἩ Οοά. ---“ πος 1Π6 ταδύθσ 4] ῥτο- 
τΐϑο8 οἵ αοα τὰ σοῃορδὶεὰ δρὶτὶτ4] ΟΠΕΒ ; ἴδκθ 
ἰπαὶ ἴο δοδσὶ ἴῃ (686 οπαρίετα ἴοο, ἰδμοσγοΐίογε, 
δΏγ δμτη, οογα ̓ (ΘΤΑΒΟΚ). --- Οοα ταίθοβ ἂρ ἰδ 
ΟΥ̓ ἴῃ ὑπΠ6ῚΓ ΤΩΊΒΟΓΥ ΟΥ̓ ΗΪ8 οοτηίοσί, δῃὰ ϑορδ 
Πότ του [6 ΠΟΡΘ οὗὨ [ἰη 8 ἴο σοτὴς ἴῃ αἱ 
δηὰ ρμαίϊΐθηοθ. ὙΒΘΩ {Π|6 76 18 ΠΟ Ῥγοβρϑοεῖ οὗ ἀ6- 
Ἰῖνογβηθθ, ΤΠ 6 ΠΟ ΒΕΙΡ, πὸ τεΐῃισε δρρδᾶγβ, π6Ὼ 
πὸ [γα 15 ῥσγοϑοπὶ ἢ Ηἱἷδ8 οοτηΐοτι" (ΗΠ ΑΡΈΝ- 
ΒΕΡΡΈΒ). --- “ ΔΩ ἐΐ θθοση8 ὑπαὶ 411} ν}} Ὀς ονεῖ 
ὙΠ (86 ΟΒΌΓΟΣ οὗ Οοά, βοὴ οὐ {δ᾽ η 8 οἵ 118 
τηδὶηΐθηδηςθ δηὰ ΔἸ ]ογαίίοη "᾿ (ΘΤΑΒΚΕ).--- “Τὸ 
Βυϊηδῃ ΟΥδ68 ΟΠΔΒΠ ὙὙ88 ἰοϑί ἴῸγ [βτϑοὶ, ἰὸ υσηδη 
ΟΥ̓́ΘΒ Φο ΙΓ 8816Πὶ ἸΑΥ͂ πῃ [86 ἀυϑθϑὶ ; Ὀαξ {πὸ ῥτορβμοὶ 
8668 ἱΐ ἘΠ [ᾺΣ τῦοτα μίοτίοιιθ. ὅ0 60} βοοί πα 
ααὶῃ ἰδ, ΠΟΥΘΥΟΙ, ἐγ} ραἴνοη ΟΥ̓ αοά ἴῃ {δ 
ς ΠΣ Ιδπά ἀπὰ οἰ Π1Π: ΤΟΣ ]Ὲ δὰ Ὀθοη Ἰοβὲ 
ὉΠτου 1Π6 5η8 οὗἨ [86 Ῥ6ΟΡ]8 ; γεῖ [δ8γἈ6] τημδῖ 
Τοπηδί δὰ [0]8] ἐΐα εἴοτηαὶ ῬυγΡοϑα ἴογ {116 φ]ΟΥ͂ 
οὗ ἀοά, Οοἀ πιδῖκθα ἰῦ ὀσθῃ αἰγοϑν ἰπ {Π18 ῬΣσο- 
Ῥμοῦ δῇῃα ἱπ 4]1 11Ἰκ6- τη παρα Ὀ]οοτὴ ἔοσθ ἢ ΟὨΪΥ ἐπα 
ΙΔΟΤΘ ΙΟΓΙΟΌΒΙΥ, 80 ὑμαΐῖ ποῖ μοῦ ἴπ6 δῖ 5 οἵ [89 
ἔϑορις ΠῸΡ {Π6 ῬΟΙ͂ΨΟΙ οὗἁ 118 Θῃοτηΐοβ ὁδὴ Ρῃϊΐ δὲ 
οηὰ ἴο [βγδβὶ, ἴδια δῃηὰ Ἰοίτἴο᾽ Φ Γϑα]διη δηὰ 
ἴθ ρὶο τηῦδί θΘ 51}}} ἰῃ βίο ἴὺῸ [158τἈ6], ἢ ἢ 
186 ῬτοΡοῖ τοργοϑοοΐδ ϑῃ γον ὈΥ ἤκιτγεβ ἴα 
ἔγοιι ὑῃθ οΪὰ Ἰαπὰ, {0 οἱὰ τογαὶ ϑεδῖ, δῃὰ ἴἰς 
οἰὰ ἴδρ]8. οὶ ἢθ ἀοδϑ ποῖ τῃοΓΕΪΎ τί [ἢ9 
ο]ὰ ὃὉ6 τοπουθὰ ; δυεσυτΐηρ Ὀδοοτη68 4υΐΐε αἰΐ- 
[ογθηῦ, ἢ ΟΥΔΘΣ ἴο ἱπάϊοαῖθ τα 186 Κίηράομῃ οὗ 
αοὰ νὶ}}, ἴῃ 15 σοτηρ] οἴου, Ῥγοβοῦ 8 ηαὶῦθ 
ἀἰεγοΐ ἤρυγθ᾽᾽ (ὈΙΕΡΒΙΘΗ).--- “ΤῊ ποτά οἵ 
αοά, ἴοο, οουηῖβ [86 γϑασβ δῃηὰ τῃορδβ δηᾶ 
ἀδγβδ οὗ ΟΌΓ ἀἰδβίγαββ, 0 τῆδκο Ὁ8 υπετβίδμα ἱμδὶ 
ἰδ ἰ8 ποὺ ἀπκποόσῃ ἰο Οοὰ ΠΟῪ Ἰοηρ Θ ΒΑ 
Ὀοτ ἴπο γόῖκο οὗ ὉΠ ογοβδ μὰ ἴῃς οργρτοβδβίοῃ οὗ 
ὑγτδηίβ ᾿᾿ (ΒΤΑΞΟΚ).--- “ ἘΖΕΟϊκῖ ΟῚ 88 {ὐβρια ἢνϑ 
δηὰ ὑΘΕΥ ΥΘΑΓΒ ἰἢ ἃ ἰοσοΐση Ἰαπά. ψὰὲ χυυδῖ Ὀ6 
βῆ νθῖς δηὰ ρΡυτβοὰ ἰπ ἸΩΘΩΥ͂ ψὰγ8 ὈΥ οὐ 8 
Ῥἰγις Ὀθίοσθ ψὸ σδῃ τα ΠΥ υπἀογβίαπα ἴΠ6 ὁ08- 

8ο]αἰίοῃδβ οἵ Οοὰ ; δῃὰ ομδ στόν 'ἰῃ αοἀ πΏεῆ 
ΟὯΘ ἰΘΆΓΏΒ, ὉΠΘΡ Ῥγθδοηΐ 50 τὶ ἴο 5866 ΙΠΟΥΘ 
δῃὰ τηοζὰ οὗ [18 οἴΕΓΏΔ] οοτηΐοτι " (Ὠ᾽1ΒΡΒΙΟΗ). - 
“410 18 τηδηϊίοδι τπδὺ [818 νἱβίοῃῃ;) οὌσῃς ἴο ᾿δΥο 
οοιηΐοσίοα (η0 5γϑοὶ ῦθα,---ἰπδῦὺ ΠΟΥ ὯῸ ΘΙ ΕΠ οΣ 
δὰ ὯΟΓ ΒΑῪ 8 ὕδιη θ ΈΣῸ τη δ ην Β1]6 ἴο ὈΌΒΥ 
ἐβοτοβϑοῖνεβ ΜΠ σοηῃβί ἀοτίηρ [μ18 ἴδπι ρ]6, δῃὰ ἰο 
ΠΥ ν] αῦ ΒΌΟἢι ἃ Υἱβίοι τὺ οποία ᾿᾿ (Οο00.). 
--ἰἿὰ [}9 βοϊίβαπιθ ἀδὺ 6 παπᾶ οἵ 76 ῃονδῈ 
Ἅ88 ὉΡΟῺ ΤῺΘ : ἰῃ {Π18 18 νεγ θὰ δῆθν [6 ΠΑΠῚΘ 
οἵ [80 Ῥτορμοῦ. ὟΟὐοὰά ἱδ δίτοῃς ; ἴοσ ἴῃ ΗΣπ 88 ἴῃ 
8}} οἴμεῖβ θ6δῈ δὰ Ὀ]οοὰ στῪ οἂΐ : αὯπ6 ἐξ βΌῃς, 
Ἰοϑῖ 18 Ἰοβί " (ΗΕ ἘΝΟΒΤ.). ᾿ 

γογ. 2. “"Οἷνγθ τῶρ οΥ68 ἴο βδὲ0 ἔδο ρ]οτίουδ 
ἄταοθ οὗ ΤῊΥ Κίηράοχι ; ρίνθ τοῦθ δίγθοηρι ἢ [ο 
80 ουϑῃ ἰῃΐο [Π6 ΒΑποΙΠΔΓΥ 1" (ΤΑΜΡΕ.)--- “ΤῈ 
ῬΓΙΟΡ οὐ 5 νἱβίοῃβ ἃστὸ ποὶ ἀδοορενε ἄγεδπιδ, δαὶ 
ἴτυσ, ἀἰνίηθ ἱμϑρ γα οηβ, 761. χχυϊ. 12" (6 5.).- 
“Τ})8Ὲ Ἰαπὰ οὗὨ [δ8γ86] ἰδ [86 ΠΙΡΟΕΥΡΝ οὗ {86 ἰπ- 
διογέϊδηοθ ψ  οἢ αοἀὰ Ὑ}} ρσῖνο ἴο Ηἰς ρεορ]ο ἔτοπι 
[5.86 ὙΠ0]0 νοὶ, τὶ 1ὰ οομίχαϑδὶ τδοσζοῖο 18 
ς8]1εἃ {})6 568 ΟΥ ἰδ6 τάΘΣΠ 688 " (Οο0ο.).---“ ΤῈ 
ΟΒυτΟὴ οἵ Οοὰ ἰδ ἐδ6 αν υρὸν ὭΡΟΣ Δ ἢ1]}, Μαεί. 
γ. 14" (Τῦβ. ΒΙ8.).- - ον αἰογοπλ πλδ ἰΐ ἴα 
Μαῖῖ. ἷν., τ ἤθῃ 186 ἰδιηρίοσ ἴοοῖς 9665 ἴο δὴ εχ- 
σοοάϊηρ ἰρἢ ππουπίαϊη, δηὰ βοπεὰ Ηΐπι 4]} [86 
ΑἹ καρ οὗ ἴη6 ψοτ]ὰ δηὰ ἴ86 βίου οἵ ἔδθηι 1--- 
᾿ σὰ ΟἸτδὶ τὸ σοὴθ οὐ ἤόῖὰ ἴῃ 189 
Κἰηχάοπι οὗ ρσταοθ ἴο ἰδ6 πηουνῖ οἵ αοά, ἴο δθ 
ἈΘΑΥΘΩΪΥ Φοχυθαίειω, ὈὰΣ ἔδθ {7π|9 ὁ ἴτοῦςες κ{}}} 



ΟΗΑΡ. ΧΙ, 

δυσαὶ τδ ἱῃ ἰδ Κἰησάοιῃ οὗ Εἰοτγ, ΗδΦΌὉ. χὶ!, 22" 
(ΒΤΑΚΚΕ).---ἰπ [0 πον], δα γοῖ ἰρσῇ ἀῦονο τἢ6 
ποι]ὰ : γεοθ, ἴπε ἰσράοτη οἵ {π6 Αποϊηϊοὰ Οπ6 ἰ8 
ποὺ οὗ {18 ποῦ], δηὰ οἷσ ΤΠ ΕΠ 86 ἴῃ 
Ἀεανοϑῃ (ΡΒ). 111. 20) ; ἀηὰ πὸ ψἘ[Πὸ Ἰ᾿ἶνα δγ ἔδίιἢ 
οὗ ἴδ ὅοῃ οἵ αἀοἀ δοεὶς ἔπ ἰπηρΒ ἰμδὶ ἀγὸ δῦονθ 
((ο]. 11.) ΤΏ γΟΥΥ σῇ τηουπίδίη μοΐηΐα ἴο 
[δς ὲρἢοος Βεϊμμὶ.-- Οὐ Μουηΐ Ζίου βϑίδηάϑ (Εθν. 
ΧΙΥ.) ἰῃ6 δῦ, τὶ Ηἰβ Ὠυπατγοα διὰ οστίν δὰ 
ἔοτιν Ἐπουβδηὰ.--- “ΤΏ δἰρσἢ τηουηϊδίη 8 Οεἶϑῖ, 
οὔ Μοῦ ἴῃ6 ΟΠΌΓΣΟΝ ἰδ ἰουπάοὰ " (ΟΠ ΚΕΚΟΟΒΥ). --- 
“ Τῆς γεῦν Βίρῇἢ τηουπίαϊη ἰ8 Μουῃὶ Ζίοη ; ποῖ, 
ἨΟΤΕΨΟΙ, ἴῃ 118 Ῥγοβοηῖ ἔοστη, ἴμ βίδϊο οἵ μαηιΐ- 
Ἰδτίοη, Ὀαϊ ἴῃ βἰοτίουβ δχαϊἰδίίουῃ. Τῇ ΐρῇ 
Πΐδοο αἰγεδὰν οχίβίθα ἱπ [86 ἄδυβ Ὀϑίογε {86 Ὧ6- 
δισαςσξοη οὗ [88 ἴδια 16, ΡΒ. χὶν !. 8 [2]. Ιχυἱἱ!. 17 
[16] Ιζ ποῖ τοΐυγμβ. ΤῊΘ ἠδ ὀχαϊ δυο ὕοο 
1:5 ὈΘΡΊΠΗΪΙΩ πῃ ἴδ τοίαση ἔγομι ἴΠ6 οχίϊο, δηθὰ 
ἔοπμα 1ΐβ σΟπΙρ]οἴϊοπ ἴῃ [86 οοτηΐπρ οἵἁ (Ἰιγίβι 
(ςἢ. χνὶ!. 22, 283)" (Ηνοϑτ..). -- -ΤῊϊβ 15 ἱπάθοὰ ἃ 
Ῥ]δοθ ἴο κἰζ ἀοτῃ ἰῃ απμὰ τηοαϊίαίθ. Ψεγαβαϊθιη ἴῃ 
ἦο ΟἹ]ἀ Οογεπαπὶ, [86 Ψογυβδιοὰ Ὑ ΐο 8. {16 
ΟἸσ βιίδη ΟΠυσ ἢ, δπὰ πῃ Φογυβα]οπλ δρονθο, --- 
Ἡαΐ ἃ {Π6π|6 [ὉΓ οοπίοπιρ]αίίοη ᾿μτουρῃοιι Εἰ πηθ 
δια οἰεγηϊν !--- ΤῊ τόροϑα ἰπ {86 σοῃτοτηρ]αίίοι 
οὗ πυπιδῃ πὰ ἀἰνίπο πίη. --- ΓΒΑ] θη ἃ Β4Ὁ- 
Ὀδεὶς οΪδοθ ἴῃ {86 τογκίηρ ἀδγα οἵ [86 ποῦ δ 
Ἠ δίουγ.---ος. 8. ““ΟἸ τὲ ἰ5 ἰηἀοοὰ 189 Τουπά ἰίοη 
δη ἃ ςογηοσ-δἴομο οἵ Ηἰβ Ομυγοῇ ; θυ Ηδ ἰ8 α͵30 
186 Βυϊάοσ, ψῆὴοὸ 48 Ἰαϊά 1ΠηΠ6 ουππάααϊΐουη δπὰ 
Ὀσίηρο τῃ6 Ὀυ Πα ΐπρ ὀτοοϊθα ΓΠΘγθοι ΘΙ ΑΥΒ ΤΠΟΓῸ 
δὴ ἃ τηοτε ἴο ροσίεοςίοη, Μαϊξ. χνὶ. 18 ᾿" (ΒΤΑΚΚΕ). 
- “Τδο Ὀγαδδ βἰσηβθοβ ΠΟ] Π688 πὰ ῬΌΓΙΥ, 8150 
11 δηὰ ροσιθδηθηΐ δίγοηρίι" (Οοοο.).----“ Ηδ 
ἵγοα ἴΠΠ6 ΠΟ]Υ δῃὰ δίϑγῃδὶ ἴθ ]ο, ἰῃ ψ ΐοῃ ψ01}} 

ΠΠΟΠΔΏρΡΟΔΌΪ6 ἡ γεν " (ας ἀκ δ κυ Ό8).- 
““ Ἡοὶξ ἔπι βίτοῃρ 8πά 1ηνἱ ποῖ ]6 Ηθτο " (5ΤΑΒΟΚ). 
“τ ὝἼὍἷΙΟ δεῦρο ἰπῃ 186 Ἡ]]άθγμθ88, ἴοο, νγ 88 
ΌΣΆΣΖΘΩ ; δη ΟἸ ἰδὲ ἰ8 {116 8416 γοβέθσαδυ, ἰο- αν, 
δὰ ἴογ δυο (ἸὐΤΗ ΕΠ). --- η΄ [6 ΟΒυτῖς 
δυοσυ πα πηυϑῦ Ὀ6 ογάἀογοὰ δὰ ὶ ἀροὰ ὈΥ {Π6 
στ] οὗ {6 ἀἰνίπο ποτὰ, Αοἰδβ χυἱϊὶ. 11 " (ΒΤ ΚΕ). 
-- Ια. ΒΑΤΙΠΟΩΥ οὗ ἰῃς Κίηρσαοιῃ οἵ Οοά. ---“ [ἡ 
86 ΟΠ ΌΓΟΙ Θνογγ τ ηρ δου ϊὰ Ὅδ6 ἄοπα ἀθοθβγ 
διὰ ἴῃ ΟΥΩΟΡ (1 Οογ. χίν. 40) ; ἴῃ ἰξ τότ 189 ἴο 
ὯΘ πὸ οοηδιβοά ἰοβο ἰηρβ ΟΥ ἀϊββοϊαΐο 1{{8 
(ϑ'΄ΤΑΒΟΚ).--- 1,61 ΘΥΘΓΥ͂ Τη8Π Ἔχδιηΐῃθ Ἐἰπιϑ6] ὈΥ͂ 
ἘΠ δ τηεδϑοτ ρ- το, πον (Ὁ ἢ6 [ὰ8 δἀναπορα " 
(Ο ΚΕΟΟΕΥ).--- στο δρρ] ΐο8 ψἢδὲ Ρ]αἴο τυγοῖθ οἢ 
Ἦν 15 860800] : [δ᾽ ΠΟ Ο1η6 ΘῈ ΜἘῸΟ ἰδ ἱρπογδῃΐ οἵ 
Βϑοιηοῖσυ" (ΗΑΕΕΝΕΕΡΡΕΝ).---" ΕΡΟΤΥ ΘΙ ΙΟ ΛΓ 
οὐρῶὶ Ὁ ΤΩΘΆΒΤΙΓΟ 8 ἐβϑβῦῳ οὗ σι δὰ ᾿ῷ 

ἰϊπάθ, ἴονγοτβ δὴ 8068, δηὰ ἀἰΞκιϊηρσι 5 
π ἔσω ἰμδὶ νυ ϊςΐ ἰ8 ἡοὐ Οοα᾿ 5 Ὠουϑοε, Ἀβ. χ]νὶϊὶ. 
13, 14 [12, 13] ((οοο.).---“ ΕἸϑον ἤογΘ 8180 
ΟἸ τίδὶ κίαπὰβ δὲ {πῃ ἀοὸνῦ δπὰ ο8118, ἰηνὶΐε8 ἰῃ, 
δον ἴῃ ὙΔΥ, δῃὰ Ορθηϑ ἴΠ6 Θπίγαηο6 ἴο ἴ}6 
πων δηὰ ἰηΐο {π6 ἸΠΠΘΡ βδῃοίθδτΥ ᾿ ([ΕΚῚ.. 

1Β5.). 
γατ. 4. ““ΟἸσίδε Ὁ Ηἰβ8 βρίτι βρϑαῖκβ πιῖ 8 

88 ΤῊΔὴ ὙΓ τηδη " ((000.).----““ ΤΉΘΓΟ 88 Ὀθθὴ ἃ 
ἀτδγθηοθ οὗ ορίῃΐοη δηηοηρ ὑθδοῆο β σοραγ ἰῃ 
τς δἰρηϊβοδιίου οὗ {8 Το 16, αἱ ἴαυ, οἱ, μπὶ 
(οἸτίϊοτγ. Βαυὶ ἴδ) ορὶ πίοι! ἴο Ὀθ τοὐοοίοα δθονθ 
41} ἰα {παΐ οἵ (86 26.718 δῃὰ τῶϑη ᾿ἶκὸ ἔποῖη, τΠῸ 
ἘὨΐηκ ὑμαῖ ἰὸ ἰ5 ἴο 6 186 ἐμἱτὰ ἴοτηρῖο, ψΐοὶ 
τηῦδῖ 6 δ] ὉΥ ἐΠοὶν σοτηΐπρα Μοβϑίαῃ, ἀπ ἰπ 
Ἐδεῖγ ναΐῃ ἂπαὰ ἴοο ἰδ ΠΟΡΘ τηῦοἢ οἵ ἱἐΐ8 
ατεαὶ ΠἸΟΥΥ, δηὰ ἀο ποὶ 866, Ὀϊϊπἀοὰ δπὰ ἀ]] 
Ῥοορὶς δεῖ [ΠΟΥ͂ ἀγο, ὑμαὲ {86 ἴαχί ψ1}} οὶ θδατ 
δυοῦ ἀγοϑῖηβ 88 (μοῖτβ. Ἰδογείοτο ἐΐβ Ὀν]] ἀπ 
οἱ ἘΖΕΚΙ61 5 ἱβ ποῖ ἴο ὃ6 υπάοιδίοοά οὗ ἃ πε 

Ἦ 1 (86 ποι]ά. 

4δῦ 

τηαίο γα] ὈθΣ]ἀΐηρ, Ὀπὺΐ, Κὸ ἰδ8 ομδιίοι αἵ 1ῃ9 
ὈεαρΙππΕΩρ, δηὰ αἰϑὸ [6 Ὀυ]α της αὖ {Π6 πὰ, ἰδ 
ποΙΗΐης οἾ86 βδὴ ὑπ Κίπράοτμῃη οὗ ΟὨγβί, {86 
ΒΟΥ Οπυχοὶ οὗ (τ βίθηάοσῃη ἤθσα οἡ. δασίἢ ὀνθῃ 
ἴο {1|6 Ἰαϑὺ ἀαγΥ. Βαΐ δοῦν 411 [Π6 Ῥαγίβ ἅγὸ ἴο ὈῸ 
ἩΡΟΡΟΙΥ ἱπίοσργοίδα δηὰ ρμἰδοοὰ, ἰδὲ ψὸ ν]}} 
οἵδ Ὁ} ὑπαὶ 16 ἴῃ Ἡ ΙΟΝ γὍὸ 8|14}} 866 16 

γ΄ ΒΟ]Ὲ Ὀυϊ]άϊηρ Ῥγορασθαὰ δηὰ τοῦ. Νον, π ἢ ]}]6 
ἐν 5. 5}}}} τ γον οὗ Ὀυϊ]άΐηρ, δῃἃ πιο ἢ δύοηθ 
δηα ποοὰ Ὀε]οηρσίηρ Γογοῖο ἀτὸ ῃοὶ γοὶ Ὀοτῃ, ποῖ 
ἴο Ρρϑδκ οὗ (μοὶγ Ὀεὶης βαυδσγοά, νγὰ σδηῃοῖ 866 ἷξ 
8}} ; 1 18 Θῃου ἢ [ῸΓ 18 ἰ0 Κηον ἰδῇ ἱΐ 18 αοα᾿Β 
Ὠοῦδα δηα Ηἰΐβ ονῃ Ὀυϊἀΐηρ ΒΘΓΘΙ τὸ 8}1] τὸ ᾿" 
({ὺΥ1ΗΕἈ}.-τἸ (πΐηρ 18 ὕο 860 δῃὰ ἤθδῚ ΘΧδΟΙΥ 
δηὰ ]ΔΥ ἴο μοασῦ γμαὺὶ ΒΕΡΥΟΒ ἴῸΓ ΟἿΣ μθδοθ ; δηὰ 
[Π18 [8Γ861 ἢ88 ποῖ ἀοῃμὸ ([λι|κὸ χίχ. 42).--- “ Βυῖ 
811 [5186] τηῦδῖ ΠΟῪ ἰΐ8 δίθγῃδὶ οδ᾽]ης ; δηὰ 1 
Οοά μίνοβ βρϑοΐϑὶ χευθ δυο ἴο Ῥασγίϊ οι] ῥτὸ- 
ῬΒεοῖβ, ὑπδὺ τον ϑδίίοη τηυδῦ δοῦσῃθ ἴο [86 ροοὰ οὗ 
811" (ὈΙΕΡΕΙΟΘΗ).---ΑἸΒου ἢ ἰὉ ὦ ἃ ΤΠ ΉΤΟ Τ 
οὐρὮν ἠοῖ ἴο γδηλαὶη 8 ΤἸὨΥΒΊΟΙΥ.--- Βυῖ παῖ [δγδοὶ 
ΜΒ ΟΟΠ ΟΠ ]αίδὰ ἴῃ {8 ΟΥΑΙ ΠΥ ποῖ τηδὲ 
ΨΠσἢ ἰ8. σ8|164 ἴδτα6ὶ αἴζον 186 ἤρβῃ, Ὀὰϊ [}6 

ἰγί πιὰ], ἴγτο 8τ6]. Τὴ (ὈΤΤΩΘΙ Ὀ1}}} ποῖ αΟΓ 
[πο γαϊΐοτῃ ; [86 ᾿ἰαιζου δ.1}} σοῃίληιιοβ ἴο Ὀι114 
118511 ἴῃ 818 [θ1Ώ}]9. 

γεγ. δ. ““Τὸ ἰθᾶστ ἴο υπαογβίδηἀ [6 ΔΥΤΔ ρ6- 
ταορηΐ, {π6 ΠΟΙ Ὀυ]άϊηρσ, Ὀορίη τὰ ἔδα ποδὶ 
ἀἰδίδηϊ πϊηρσθ. ὸ τηϊδὺ ποῖ ἀοβρῖβθ ούϑθῃ ὕοϑ9 
ὙΠῸ δίδηἀ οπιρ]ογοα δὲ πε ὑπτοβηο] ἃ. Τῆο ν}}], 
ποῦ [86 ΔΌΪ ΠΥ, 8 ῃ]οαδίηρ ἰο ἀοὰ, Βοναγο, 
ΓΠογοΐοσο, οὗ ἀοορίαιησ ἴο86 ἯἘΠῸ δΓὰ 8.1}} 6ῃ- 
φιροὰ ἷπ Ἰαγίῃρ ἴθ Ἰουῃ ἀδὕϊ 8, δηὶ ρῖνο ΟὨ]Υ͂ 
ἰϑίδηξ ἤορ οἵ [11{6,᾿ εἴα. ((Εοοι,) --- ““ ΤῊΘ 

ὉουΠαΑῚΥ οὗ [Ὧ6 ν͵}} μαὰ ἃ ὑποίο ἃ εἰρηὶβοδίίοηῃ. 
Τὸ [Π6 ΘΟΙΩΙΠΌΒΙΥ ἰδ 8 8 ΜΑΓΠΪηρ ποῖ ἴο ἂΡ- 
ῬΙΟΔΟΪ {8.6 Βαποί Δ ΓΥ ὙΠ ἢ πηστοπον θα ἢοατίϑ (ἘΒ. 
χυ.). ὙΥΠῈῺ γεβρϑοῖ ἴο αοά, 10 νν88 ἃ ρ]εάρε {141 
Ης ψου]Ἱὰ ϑνθηϊ]} Ὁ μ᾽ πὰρ Ηἱδ ΟἸυγο ἤγοτη 

Βεσδῖιβο ὑπ Ῥθορὶο οὗ Οοἂὰ δαὰ 
πορΙ οοἴοα [δ6 διϊπχοηἑίῖοη σοηϊαϊπεά ἴῃ 86 Ὀοπηά- 
ΔΙῪ, ἴα ὈΟΘΠΔΑΙΥ Μὰ8 858 8 τἱρῃΐθουβ Ρα ΠἰΒἢ- 
τηθηὐ ἀεβίτογοα 4180 ἱῃ [86 Ἰαιο γοβροοῖ, [686- 
ΟΥΑΙ 88 ῬυΠΙϑητηθηΐ ἴο]ουγοὰ ἀθϑθογαϊζομ ἃ8 
δυὶϊτ. ἴῃ ἴπ6 Ὁτοϊκκοῃη-ἀόσσὴ ψΜ8}} οὗ ἴδ. δι) το 
ΟἿ νγὰβ ὑγρί βθὰ [ἢ 6 δρδηδοηΐηρ οἵ [86 τὰν οἵ 
οι ἴο ἴΠ6 ψου]ὰ, ΤΒαῖΐ {18 τοϊδίϊοι νν}}} ἱῃ [ἢ 
[υἴὰγο ἴδ δῃοίθοῦ δῆδρε, παῖ αοα ν«}}} δραϊῃ 
Γαΐδθ ὉΡ Ηἰδ8 τσοϊζοσιηδὰ ΡΪ9 ἴο Ὀ6 δη ἰπάθ- 
Ῥοηάθηξ ῬΟΨΟΣ, ἰ8 ὑΥρίοὰ ὈΥ ἰ6 ΘΥθοοη οὗ [86 
Ὧθνν ψΜΜὼ}}, τ ΒΣΟἢ 18 ἴῃ 818 τοϑρϑοῦ δὴ δ οὐ ϊτηθῃς 
οἵ (οὐ ῥγοϊθοϊίοῃ δηὰ ρστδσδθ, ἐμαὶ ἀγὸ ὕο Ὀ6 πὶ" 

ἴο 1:6 σονοηδηῦ. ΘΟ] τοηονγοὰ ἰὴ βρί γὶϊ " 
ΗΕ ΝΟΒΤ.).--- ΤῊΣ ΟΒυγοῦ ἢ88 ἃ ἰγὶρ]6 νι]] : 
σά 48 ῥγοίθοϊζοι, ὑἢ8 δῆρε]β 88 ΑΕ τὰ ΠρθῖΝ δηά 
Ὀο]ΐονοτβ, ἱπ ΟἿΟΣ ψογᾶὰβ ἰμϑὶγς Ὀγάγυτβ᾽ (λ 
ΓΑΡΙΡΕ).-- Οοἀὰ ἢδ5 ἱπάοοα Ὀσγοΐοηῦ ἀν Ὁ 
1η6 ἀραίἢ οὗ ΟἸἾγτίβί 6 ν}} οὗ βορασζαϊϊοῃ ψὶς 
ΑΒ ἰῃ [8:6 ΟἹα Τοδβίδιηθηϊ Ὀοΐνοοῃ 9600 δηά 
αφμτῖ]6, γοεῖ Ηθδ τηλῖκοθ ἱῃ ὑπδ0 Νὸνη Τοβίδιηοπὲ 
8 ἱπναυ Δ Ὁ]Ϊ6 ἀϊδιϊηοίίοη Ὀοίτγθθη Ὀ6] ον 15 δηὰ 
ἘπΠΌ6] ἴονοτβ, ΕΡΏ. ἰΐ. 14 (ΘΤΑΚΚΕ). - “Ὁ ΤἾ ὄνθῃ 
ΔΙΠΟΠ ΤῊ6 } [6 ΚΙΉρ᾿Β ΠηΘΑΒΌΓΟ 15 ἸΔΓρῈΓ [Π 8 [89 
ΟΥ̓ ΠΑΤῪ Οἢ6, ποῦ 80 τρῦοἷ ὈΘΟΘΆ586 ΚΊΉρΒ τοααὶ 
ἃ ΤΟΙ δοθυπάδηϊξ ΙηΘΑΒΌΓΟ, 88 Ὀδοδι86 ΚΙη 
Βῃοι ἃ ΤΟΡ οἶδ ὑΠοὶγ δα ̓ ]εοῖδ τ ἢ 4}} τα ηϊῆ- 
ρηςα, ὙὮΥ βμοι]ὰ ποῖ Οοα ̓  ΤηΘΑΘΏΣΤΟ ΟΥΟΓΠΙΟΥ 
ἢ ρτασθ, ἰσγυῖῃ, δῃα βρόντο" ((Ὁο0.)-- 9 
Ἰαῦροτ ἸηραΒΌΓο οὗ [86 Βα ΠΟἴΌΏΔΓΙΥ : (1) ἴγοπι ὑπο Ἰονο 
σ᾽ βογον ἢ αοἀ ]Ἰονοβ τ8 ; (2) προ τθα ἴο [86 
Ἰονθ ὙΠΟ ἢ ψὸ οὐρῆῦ ἴῃ τοΐυση ἰο ἴογο Οοὰ 
ἱῃ ἴδ6 ὈΓοίῃσθῃ. --- ἡ ΟὯθ βου ]ὰ Ὀς τόσα ᾿ἰθοσαὶ 



4δ6 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ἴοσ πὸ δἀνδποοηθηΐ οὗ Οοά᾿Β βοσνίοθ δ [ὉΓ 
ΟἴΒΟΥ δπὰ νον] άϊν ἰἰηρβ, 64]. νἱ. θ᾽ (0.). -- ““ΤΊ6 
Ὀσοβα τ οἵ ἴα ΟΠ ΌσΤΟῊ Ροϊηΐβ ἴο Ἰονο, [Ὁ ποϊῃἰηρ 
ἐβ Ὀτοδᾶογ ; ὑπ6 μοὶσϊ ἀπιθγασεβ {86 σοῃ δ Ρ]ἃ- 
ἐΐοη δηὰ Κπου]εάσο, τ Ἐ]ΟὮ ΑἸ ΑΥ δβοθηά ἸσΏεΣ 
(ΟΕ αΟΚΥ). 

γόον. 6. “Ηον Ῥοδα ]]Υ 18 ἀν τυ ἐμ ἱὩρ᾽ Τη68- 
βυτοὰ δηὰ δτταηροὰ ἴῃ [6 ΘΟΙΠΊΙΗΠ ΠΥ οὗἨ ἁ ὡ[68 
Ιμογὰ ὈΥ 16 οἴδγῃδὶ οουπϑοὶ οὔ αοὰ ἢ ΤΙ 8 18 
ἄοπο ὈΥ ἴπ πίβάοιῃ οἵ {Π0 σατεδὶ ΕὈΌΠαΟΥ δηὰ 
Μαβίου- Ὀθ]Πάον (ΕρΡΒ. 111. 10, 11, ἱν. 12); πο ἢ 
ῬΓΘΡΑΙῸΒ ὈΥ ἴδ τηϑαϑυγίηρ-τοα οἵ ἴΠ6 ροβρεὶ (6 4]. 
νἱ. 16; ΡὨ]], 11ϊ,. 16) Ἰἱνίης ϑἴομοθ [Ὁ 186 Ὀι14- 
ἱῃρ οὗ [86 ΟΠΌΓΟΙ, ὑπαῦ ἰῦ ΤΑΥ͂ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ Βα ϊα- 
ἰΐοη οὗ αοἂ ἱπ τλ6 ϑρίγις (1 Ῥεῖ, 11. δ)᾽" (ΤΊ. 
Β18.).---“ὙΒδη Ὁ] ανοῖβ Θηΐοσ, ὑΏ6Υ ἤανοὸ (1) ἃ 
Οαυϊάθ τι ἴπθπὶ ἰηΐο 411 σα : (2) πιϊδουῦὶ 
Ηϊ ὑπ6Ὺ σα ἀο ποίδίηρ ; (8) ἢ "18. τηϑίὶα 
ἵοναγα [11] Ἰππον]οάρο οἵ αοἀ δηὰ ΟἸτίβι,᾽᾿ οἷο. 
((00.)---Ὑ͵[΄ὸ οὐρῆΐῦ ἴο ἰποόσοαθο δηὰ ζτόοῦγ, 88 
ἴῃ ἀρῷο, 80 πῃ σϑάοιῃ δὰ ρτάςθ, [ΚῸ6 1. 52 
(ὅταποκ). τ Ογίβὺ ἴ8 6 ἀαγϑρπης οτὰ ΟἹ 
Ηίχιι, σψὰοὸ ἴοσ τ 888 οροπθὰ (Π6 ΝΥ [ὉΣ [8 
τίβιηρ οὗ πὸ Ἰρῃϊ" (ΟΚΕΟΟΚΥ).-- Το οαδὶ σαῖς 
88 1066] δηὰ ρμαΐζοσῃ ραύβ ἴῃ 8 ΒοΟΙΙ 66 δυσηὶ- 
ΟΔΠΟΘ ; ΘΥΟΣΥ͂ ΒΟΙΤΟΩ ΟἿΡΩϊ ἴο Ἰοδὰ ἴο (ῃ9 
ἙΑλογ ΤΒγουρἢ ΟἸτΊβι.--ὐ΄ 1ὰ ογᾶθν ἴο οάἀποαδίβ 
Ὁ8 ΌὉγ Ηἰ5 βριγὲῖ, ΟὨσίϑι ἀπάοτγίοοκ ἔγθοὶ Υ ἱπ ΟἿΣ 
ΠΆΤΠ6 [818 ἸΔΌΟΌΓ ὮΟΙΟ, ἴῃ [δῦ Ηθ ὈΘΟΔΠΊΘ ΤδΔἢ 
0 8, δη(1 δδοοπάθὰ ἴο ἴπ6 Εδῦδμοῦ ἱΠτου ἢ 50 ἘΕ{-ὖῸ τ- 
ἷἱησ. ΤΠοΒβδ 4180 δβοθηὰ ἴδοϑθα δύδρβ τῖδο ψ1}1} ποῦ, 
δἰδυίηρ οὐ ϑίἀ6, σῖγα ὉΠ δον δ ὉΡ ἴο Ἰυδῖ8, Ὀαϊ, 
ΒΟῸΣ ΤΠΔη ἴΠ6 ἰοο] 5} τυ] ἐτπά6, αἰδοῖ ἘΠ Ιη- 
86 γε ἴο Οοι᾽5 ρϑορ]θ᾽" (([001,}).--- ““Οπθ τηυϑὲ 
ποῖ 80 Ὁποῦ Ὁ] 6 55}} ἱπηαρίηθ τπαὶ ΟΠ]Υ Φ βίη ρ]6 
θὰ} 18 τοαυϊγοὰ ἴο δοιηθ ἱπῖο Βδϑαύθη, Ὀὰΐ 60η- 
δίδη! ἀϑοθηῦ 18 ΤΟ] Ϊ δ [6 ἀπ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἷἱπ ΟΥΩΘΤ ἴο 
Β66Κ ΑἴΓΕΣ {Π6 ἐπιηρβ ὑπαὶ ἅτ δῦονθ, ΟὉ]. 111." 
(Βεκ. ΒΙΒ.).-- ον. 7. “1ὰ [86 [οὐ δ μοῦδο 
ΔΙῸ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΏ δ᾽Ο13, ΔΟσοΙαϊηρ ἴο ἴπ0 αἀἰδθ πο οῃ 
οὗὐἠἨ οἰῆοεβ δπὰ γμἱβ; δαοἢ Τρ δη βίοι, ὨΟΎΘΥΘΙ, 
ΒΟΙΥΕΒ ἴο ΟΥ̓ΠΑΠΙΘη ἐδ6 Ὠουδο, Φοδη χὶν. 2 
(ΤῦΒ. Β18.).--- “ ΒΙηοο {Π6ΤΘ Δ΄ ΤΩΒΗΥ͂ ΤΠ ΔΏΒΙΟΙΒ 
ἰπ [86 1, οὐ δ ἔθ ρ]6, ὕμ γα 18 στ  Ὡ]Ὺ 5.1}} ΤοΌτὰ 
ἴμοτο. 1,οὲ Ὡὸ οὔθ ΜΔΏΙΟΏΪΥ οχοϊπάθ Ὠἑτηβο] ἢ 
ἐπ ογοΐγοτη, Αοἰβ χὶϊὶ, 46 ᾽᾽" (ΒΤΑΚΚΕ).--- ΤῊ τοδηΐ- 
[ο]ὰ ἀρ όϑία δηά στη βίτα 008, δη ἃ ἤθηοθ [ἢ 6 
ἸΔῈ [018 οσσ. ρ Ομ 5 ἴῃ [6 Κίηράοιῃ οὗ ΟΘοά. --- 
““Τ},6 [τε ῃο 48 588ῆ0.7 α΄ Θπέταποα δηὰ οχὶϊ ἅτε 
ΑἸΪΚο; δ8 ἴη6 Ὀορίπηΐηρ, 8ὸ ἴπ6 οπὰ: δ ψῈ0 
ἐν οι Ψ06}1 881} δῃά πὰ ν6]}}" (ΒΤ ΟΚ). 
--- ἐγ. 8 8η. Βοδο]ὰ, 8 μὰ}} τουμὰ δϑουΐ : [ποὺ 
884} ποῖ ἄγϑδτηῃ οὗ ονοτ δαρίηρ 1, ΟΥ δδβίθοτηῃ ἐδ 85 
ποῃ-οχίβίθηϊξ ; {πο86 τ Βοτη Οαοα οἴοδε ἕο Η τα βο] 
ποηῦ ουἵ ἴτοτη ὕπ6 νοῦ, δηᾶὰ δὰ ποῖ οὐ ἰῃ6 
ποῖ], ΤΘΡΟ 816 8180 ρσαΐδβ ἐῃγουρὴ Ὑ ΒΟ ψ6 
αν ἴο δηΐοῦ ἴῃ; Ὀὰΐ ἴπ6 ὙΑΥ [ῸΓ τηδηκίηα ἴο 
Οοάἂ ἴἰ5 ἤεῖθς δὲ ὍΠπ6 οη6 ἄἀοοτ, ΠΟΙ ἰδ δηα 60}- 
ἀἶἰπποβ ἴο 6 (Ἡγτίϑῦ,. ΕἾΜΑΙ, [η6 Θμασρο οἵ {16 
ὨΟΊ86 [ὉΤ ζοΐηρβ ἰῃ δηᾶ ουῖ ἰ5 σοτηχηἰἰοὰ ἴο ἔπ 6 
ϑρίσίἱ οὐ Τυυΐῃ. ΝῸ ομθ 8848}} δπίεσ ἰῃ ΤἈτουρἢ 
{68 δὰ πἰϊμοῦῖ ζαῖδ ΌὉΥ Ἰγίηρ δπὰ ἢ ΤίϑΥ, 
[.ι8 864] οὗἩ {86 ϑρίτί: ΠΟ ὑπὸ μμδῖ 8ο ουΐ οἵ [86 
ΒΔΠΟΙΠΑΤΥ ἰηῖο [6 ὙΟΙ]Δ ΟΥ Ρ6855 ΟΥ̓ΟΣ ἴο οὐδιη ἑν. 
-τῦνο ἢτβι δϑοοπὰ {μ6 πιουπίαϊπ οἡ Ὑ ΐοἢ [ἢθ 
ΒΆΠΟΙΠΆΓΥ 5 βἰ παῖρα ; ποχῦ 6 τηυϑὲ ρὸ ἋΡ ἰΠτουρ]ι 
{86 ραΐξ ; ἀηὰ {ῃδ ψὲ ανθ Ὀείογα 18 {δ τηοδὲ 
ΒΟΙΥ ΡὈΪδοθ, παπιεῖν, [88 ΤηδῊ [6 5}]} τονοδὶοὰ Πϑασὶ 
οὔ [6 Εδίδον, σττὰ 118 Ὀ]οββθὰ ὑμουρἢ δ οὗ Ῥϑβοθ. 
στὰ ῃ6 ΝΟ 0 ἸΟΏΡΟΙ τοιηδίηβ ὙΠ Ποῦ 18 
διιο][οτοὰ ἔτοτη [ἢ6 δίοτιηβ τ οἢ ταρθ ὑπο τθ, 80 
[86 ΟἈγίαἰϊδι ἰ8 τοὶ ἀτίνεη δουὶ ὉΥ͂ ΔΩῪ τὶπὰ, 

ΤῊΘ ῬΟΤΟῺ τοι τ οὗἨ 88 ρϑδο8 δηὰ γξροβθϑ 
οοπησοῖθα 10} 186 σοπβοϊουβηθβδ οὗἨ 6 ῥτϑοο οἱ 
αοὰ " ((οοἱ..).---““ ΤτΌΪΥ, ΓΠΟΥ Ὑ}Ὸ ἃτθ Ῥτορα πα 
ἴοῦ 1.6 ὨΟΙΪΥ͂ οἶος οὗ 1.6 Το ὨἰΒΙΤῪ ἃ. τηρϑϑυτοα 
ἢ ΤΏΔΏΥ ὙΆΥ5, Δ ΠΟΥ Βῃου]ά 81}}1 {δγίμιογ τοδί 
ἀδοιπηβοῖνοβ ὈΥ̓ 1Π6 Ἰηραϑαγο οὗ [Π0 δ8ῃ ὡ 
(ΘΤΑΚΟΚ).-- Ὁ 800], ὙΠΟ 80 ΤΔῸΥ ἀερὶ 
Ὀσοδάϊῃβ, δμὰ μοὶρηίβ οὗ Κυον)εᾶρο οοτηθ Ὀδίοτο 
[Π66 ΐἱπ ἴ86 οομμῃμηθῃοθηθηῦ οὗ {ΠΥ ΟΠ κδῃ 
σΟΌΓΘΘ, ἰοξ ποῖ {μαὺ αἰβοουταρθ 866} (Ἰτὶδὶ 
ἶνοβ ἴἢθ6 ἐμ ΗΟΙΪΥ Κρίτγιξ, γὴοῸ 111 ὉΥ ἀορτθοθ 
ἴθδοι {π66 8}} ἐπίηρα, Φοδη χὶν. 26 (ΘΤΑ ἘΚ ΚΕ) - 
γεν. 12, Μιηΐθίοτ οὗ ἴ6ὲ ΟἸὨυσΟ ἢ δδου]ὰ Ὀδ γὑτὸ- 
ἰεοίθι ἀραϊποὶ Ὀδΐης ἴοο πιθο ἢ Ῥγοβϑοαὰ ὈΡΟΏ, 
ἴοΣῦ {86 Ὁ ἃγὸ 8.}}} Ὀὰΐ τϑθῃ, ΤΏθτε ὧδ, ΒΟΜΘΥΟΙ, 
ἃ ῬΓΟΐοδβδαΪΥ μΐουβ ἱπηρογίίϊποποθ, Ὑ]ιοῖ δὰ- 
ἄγοβϑοθ ἴπθηι δ8 ἰἢ ποῖ ὈΟΠΟΒ 6ΤῸ ἴγσοῦ δηὰ 
ὈΓΆΒΒ; 6.σ.,ο, “Το Ἰοτὰ ἷ8 8010 ἴο δβίγεηρίμο 
γου,᾽" διὰ ἴδο Κὸ. ΤῈ 1ογὰ 68 ἱπ Εζεϊκὶοὶ βοῖ 
ἃ ἴσποθ διουπὰ [Π6 Πα ΡοσΒ οὗ [86 Κοοροτῖβ οἵ 
16 ψείο. --- ““ Ὗο οὐρὶῦ ἴο ἀγοϊὰ ἃ Ὀγοίμοσ πῦ0 
ψΑἸΚα ἀἰβογά ον!" (ΒΤΑ ΚΟΚ). -- ἐσ. 18 8η. “Τα 
[Ππο80 ΨΟ δῖο ἴῃ (μϊ8 ὙΔΥ δῖ Ὑῶ]]6ὰ ασουπα, 
δονογοᾷ, δῃηὰ γυτγοἰδοϊοαἃ οὐ 4}}] δ81468; δὸ δαὶ 
ΒοΙΒἰηρ οδπ Ὀ618}} ἐποῖὰ ἰπ Ηΐπὶ ῆο ἰδ [Ὡς Τοῦ 
δηὰ 186 αν, Ὀιιὺ ονογγιμίηρ Ἰοδὰδ ἰογπατὰ ἰο 
[16 ϑαῃοίμδυυ τ μδη τὸ Μὰὶκ ἰπ ΟἸΓδὶ 6888" 
(Οοοο.).---Ἴ ον, 16. “ [πὰ 186 Ομυτοὶ οὗ Οοἀ ἀεκ- 
688 85 ΠῸ ῥΐδοθ, δυΐ {π6 Ἰρῃΐ οὗ {τ δηὰ 
ἔα ἢ Βῃυἷπθ8 ΘΥΟΓΥΉΒΟΙΕ; γθα, θο] ονοτβ ἰδποτη- 
Β61 γ68 ὅσ ἃ ᾿ἱρῃΐϊ 1ὼ. ἴη6 [μοτὰ, ΠΟ86 ΟΥΪΚΒ δ. 1:6 
Ὀεοΐοτα τῇθη, Μαῖξ, ν." (ϑταβοκ.). ---" Τθδο οΣ8 
δηὰ ῬγοδΟ 618 οὐραῦ ἴο Βανὰ ἃ [116 Γ ποπ]οάρο 
οὗ {πΠ6 ἀϊνίπο τηγδίοσίοβ ἔπη οἴμοτβ, 1 ΤΊτη. 111. 9" 
(Ο0.).----““ΤΉΘΥ γιὸ τὰκ ἴῃὰ 186 σψᾶγ οὗ (δος [γὰ 
Βαγο ἐπθ ἔτῦθ, σμθοτίυ!, δα οἸθασ Ἰἰρσηῦ ; Μ᾿ Ἀ1]6 
ἴΠ|6 πα ΓΑ] 800} 18 ἃ ραίοΑΥ ὙΠ Ποῦ πϊπάονβ᾽" 
(ΒΤΑΒΟΕ).---“ Ὑαΐ 15 βἰριιβοὰ Ὁγ 186 Ἷθ 
αἰτοδὰγ δ] Π]1οὰ ἰὰ [86 δβϑοῃ δ] πδΐαγο οἵ Ὀθ- 
Ἰΐίονοσβ, δὰ μι} Ὀ6 80 ἴῃ Ῥαγί οι τ πῃ ΟἸτῖδι δ 
ἰοτίουϑ Κίπράαοτα (8. χοὶϊ. 18 [12] 54.), Ὑβοη 
[ΠΟΥ Δ}}4}} δίῃρ οἵ Υυἱούοτυυ π [86 ΦδΌΘΓΩδο]οδβ οὗ 
{86 στρ ΐοουδ (Ῥ8. οχυ]].), τ } Ῥα]τὴβ ἴῃ {πεν 
μιδηὰβ, ον. νἱὶ. 9 (ΒΕΒΙ,. ΒΙ18.). 

γεν. 17 8ᾳ. “1η ἴ86 ΟὨυγοῖ οὗ Οοα Ῥτου βίου 
8 ΑἾ8δ0 τηϑὰθ ἴὉΓ βαϊϑέγίηρ 16 Ὡρεὰ οἵ βρι τ πι8] 
[ΘΠ] Ρ οὐ ἴπ6 ρΡαγὶ οἵ ἴμοϑθ ἘῸ δῖ |ἴκὸ- 
τηϊηἀοα, δηὰ πο ΟὯ6 ὭὌΓΓΟΒ ἴο ΤῊϊδ Τϑϑϑοι ἴο 
ὙΔΏΘΔΕΙ δθοῦῦ ουΐδίἀθ ἰῃ6 »Ὑ}} ἱπ τηἷκ οὐ ἰδδὶ 
ϑοοῖ, Βο]6- 6 - ΘΟΓΏΘΙ ΘΟΙΥΘΠ 616, ΟΣ Βοσίοῖῦ [ῸΣ 
ΔΩΥ οὐ͵οοῖ Ἡμαΐενεσ. Νοίϊοο ἴῃ86 “ ἀραγίχωθηϊδ᾽ 
ἢοτο, διὰ πον ΟἾγδὶ ἢ ]Π}οὸν ἴθ (Μαϊ,. 
ΧΥΪ. 20), δὰ δομρ. Ζοοΐ. 11ϊ. 10 (Οοσο.).--- 
““ΤΏοΒβα ὍΏΟ δῖὸ δι ογοᾶ ἰῃ αοα᾽ 8 Ὠοῦδε οὐρῆὶ 
[ο Κορ ὄυϑῃ [ῃεὶν ἴϑοὶ οἱθᾶη, ἴὉΣ ἢ] θ85 ἰδ 
ἴπε ΤΥΏδΙηοηΐ οἵ Ηἰβ Βουδθ᾽ (ΒΤΑΒΟΚ).---αε:. 
20 “4. “ΒΥ ἐπ αἰγνογαὶ οὗ [0.6 ρμαῖεβ γοῦ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΘΟΟρ ἶδὲ ἴΠπ6 αἰ γοσβί γ οὗ ἴΠο56 πσῇο οηνοσ" 
((ΕσοιΙ,.).----““ἘΠ6 ΜΨΑΥ͂ ἴο [86 βδηοίῃδγν ἢδ8 ὉΘΕΒ 
οροποὰ ἴο ἴπ παίξοῃϑ οἵ [Ὡς ποτί α18ο ἢ (ΘΤ ἘΚ ). 
-- "ΑΒ ἴῃ ΟἿΓ ΘΑ Πα ΓᾺ]8 ΟΥ̓ΕΓΡΥ͂ Ραγί 16}]5 δοσηϑὶὶ 
ἴο [6 ἀθορϑγ. δϑοῖῃρ ΘΟΠΠΟΐΒΒΘΤΣ, 80 115 ἴδ σἱὲ 
ΤΏΟΓΟ [Π|6 6898 ἴῃ ΕΖΕΚΙ61᾽ 8 Το Ρ] 6 "᾿ (ἘΙΘΗΤΕΒ).-- 
““ Ἐνοτυ [ἘΠ ΠΟΓΘ 18 1ῃ ΒΑΙΤΩΟΏΥ δῃ)α χαυτιΑ] οαΓ- 
Τοϑροπάθῃοθ, κ ἴη6 Ο]Ἱὰ διὰ ἴ6 Νενε Τοεῖδ- 
τηθηΐβ, Μοθεβ δῃὰ Ὁ γῖϑίὶ, 1π6 ῬτορΒοΣ διὰ ἰδὸ 
δροβί]εβ " (ΒΤΑΚΟΚ). --- εν. 28 βαά. “" ΤῊΘ οουχίβ 
Δ’ 86 ἴοσ 16 οονοπδῃηΐ οἵ ἜΣΘ δση ἐς ὁπ 
ἐλΐησ, ἐπ6 οογοπδηὶ οὗ Μοδϑοβ δποΐμοσ, δηὰ ἐμ9 
οονοδηῦ οὗ ΟἸ τϑὶ 51}}} δηοίμεσ. Ὑεῖ ἐΒΟΥ ΟἿΪΥ 
ΤΑ ΓΌΔΙ]Υ͂ ΘΟΠΗ͂ΤΤΩ Οη6 δηοΐπεοτ. ΕῸΓ ἃγὸ ποῖ ἐδ6 
οοπίοπίδ οὗ [6 οονομδηΐ ἰΠ6 ῥγοσωΐδεθ οὗ Οοά, 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ὙΠῸ ῥ,ΔΟΪΟΌΒΙΥ ἴογμίνοθ βἷη ἢ Ομ οουγί, ἢον- 
ΟΥ̓́ΕΣ, 18 ὭΘΆΤΟΣ (8 ΔΠΟΐΟΥ [0 [ἴῃ 6 Β6ΠΟΙΌΔΣΥ. 
ΜΑΙ κΚεδὶ τποῦ Ὁπηϊηάδοτοά ἰπ [86 οουτὶ οἵ [86 
ὑηοοίδ, Ὀυδίοὰ {0} δρί τ .41 βδοτὶ ἤδοβ; ἤθη 
[δῆς [Π6 1οτὰ απὰ οχίθηαἀ συθδ 116 ἐῃη6 Ππαπὰ 
ἴο οἴδοιβ, τμδὲ ΟΥ̓ ΤΠῪ δυρροτῖ 1Π6Υ͂ ΤΩΒΥ͂ ονοῖ- 
οὐπιθ αἰ ου (16π᾿᾿ ((ἤοο1,).---“ΤῊΘ ἰηπαγὰ αηὰ 
[6 οαὐναταὰ ΤαΘΑΒΘΌΓα τησδὺ σΟΓΓΕΒροπὰ ρου ΕΣ 
ἵπ ΟἸνἰϑεδηβ᾽᾽᾿ (ΒΤΑΚΚΕ).--- ον. 831. “ Ἢ 2 Ῥοῖ. 
ὶ. δ-7 δπυτηοταῦθθ οἱρηῦ νἱγίθεβ" (ΒΕΒΙ,. ΒΙ8.).--- 
γεν. 88 84ᾳ. ““ΤῺΪ8 δἰ ψηΐβοθ ἐμαΐ ΟὟ ᾿δασῖ ΤΩΔΥῪ 
τοηδΐη ὉΠΟ]64Π, ονθὴ ὙΠ ΘῈ Μ͵ὸ ρὶνθ ΟὟ Ὀοάΐοθ ἴο 
Ὅς Ὀυγποα (οῸΥ 1.6 αΙΟΥῪ οὗ ΤῊ οοῃϑίδηΐ 
τιοσιϊποδίζοη οὗ [16 8.8} τουδὶ στουπὰ ἰΐβο! ἢ οἢ 
Ομ γδὲ, οὐδμοσυγίϑα τὸ Μ11]1 Ιοϑ6 ὁοῦταρο," εἴο. 
((Ώοοἱ.) --- “ΤῊ ΘΙ ον πρ φοῦ] ῥγεβοηΐϊ 1ζ9 
δμεωσί, 85. Ὅ16 βαεΐβ 6 ἰΔὉ]6, οὐ ὙἙϊσὴ ΟἸ τὶ δῦ δ 
ΒΔΟΙΘ6 18 Ὀ6614, ἴον αἱ ἢ ἰαγβ Βο]ὰ οὗ {818 
δἰυμο" (ΞΤΑᾺΟΚ).--- γεν. 44 βᾳ. “ἃ ρ]δ6θ ἱῃ 186 
ιιοῦθο οὗ αοὰ ἴδ ᾿ὈΒΕῪ ἀπο ἰο [Πθτὰ σὴ βἷηρ [ῃς 
Ῥταΐϑο οὗ αοἀ ἴῃ δριγί [πὸ δηἃ ὨΘΑΥΘΗΪΥ 800 
ΠΟ οοπ σί αΐδ 80 Ῥουγο Ὁ]}}Υ ἴο δρίτίζααὶ εν 
δεδίου ᾿᾿ (ΤὕΒ. Β18.).--- “ΤΉ δρίτίξιια] δοηρδ οἵ 
ἴποπὶ Ὅ}Ὸ τοὐοΐοο ἰῃ ἐπ 1οτά, Ὀδδαῦϑο ὉΠΟΥ͂ πανθ 
θη ΘΏΘΌΪΡα ἴο δοπῆο ἴο ἴῃ δἰΐαῦ διὰ δἰδπὰ Ὀ6- 
ἔοτε αοά, ἴοττω ρμαγί οὗ 1Ππ6 βρίγίξιιαὶ 3βογὶ ἔσθ᾿" 
((Εοοι.].----““Ἰὴ ἔπ6ϑα οοστρξ τιῦδβίο 15 πϑοὰ 
ΠΊΟΓΕ ἴοΣ βίῃ δηἶ νϑῃ τ {Π8ὴ ἴον [86 ῥγαΐδϑ οἵ αοά, 
ὝΒεη Ψ1}} 1Ὁ 86 ἔτεα ἔγοτη {818 βούῦυ]οθ ἴο νϑη τ 
Ῥβα, οχνἹ]. 1; 188. χὶϊ, 1" (ΘΤΑΒΚΕ). --- ““Ηδ νὰο 
ἄγαν ΠδΔΥ ἴ0 οα βἴηρ ἰο Ηἰπὶ 4180 ἱῃ ἷβ Ὠοατσῖ: 
μον, ΒΟΎΘΥΘΙ, βίη ὃ ὨὮΟ ἰῃ ἴἢ6 τηϊάφὶ οἵ 
(ΤΟ Ό]68 τὸ [Ὁ]} οἵ ἶογ. ΤΏΘΥ ἰηοίΐο οὔμοτθ ἴο 
εἶπρν εἴα. (Οο0ο0.}.--ἤοτ. 46. ““βίποθ “5018 οἵ 

Δ ο Κ᾿ ἷβ ἰῃ οἂν ἰδησυαρο δαυίϊνα]οπῦ ἴο : Β0η8 οὗ 
τὶρ δου ΒΏ 665, ΓΒ 1πη 1168 ταῦ ΟὨ]Ὺ πόθο ἀ]}Υ 
Κοορ ἴ86 οὗ ἯΟ τὲ Ἰυϑιἰῆεὰ Ὦγ ἔαῖι ἀπά 
ὕοτη οὗ ἀοὰ, Ὑθοτῃ 96δσὰ5 ΟὨτὶδῦ 68 Ὀαροιίδη δηὰ 
ἜΡΡΟΩΕ Ὁγ (6 ποτὰ οὗ Ηἰ5 ρονοσ" ((σο1,). --- 

ΘΓ. 47 δὴ. ““Ἴμὸ ὕτιιο ΠΡΙΝ 5 ἴὴ6 Ὀοὰγ οὗ 
ΘΟ σίσῦ δα Ηρ ἰοοὶς 10 ουϊ οὗ ἴ86 στὰνθ ου [}6 
Ἐϊτὰ ἀν, ἴον ἱϊ 4}} ἄσυτεβ δηὰ 18 ρῈΓΘ 
"6. Τῆι ῥτορβοῖ βεσθ ῥσορμεβίε οὗ ἰῦ ; θα Ἦ6 
ἀο68 80 ἴπι ΠΡΡΙΑ ΠΎΛΗΝ δια [0 {86 δαῖχα οὗ 8 
οοπΐοτη 1.5 ἢῖ98 ὉΠαογοϊδηἀϊηρ οὗὁἨ ΟἸἾγτίδί ἴῃ 
[Πε86 Θπαρύογθ, ἩΪΘΓΟ ἢ6 Βρϑαῖχα οἵ ΟἾ τί αι’ Κίηρ- 
ἄσπι δηὰ βδποίτπασγῃ, ἰ8 δὲ}, ὧϑ ἰἴ ̓ ογο, ἰῃ σπαὰ- 
ἀἰΐερ οδλοί με " (ὈΙΣΒΕΙΟΗ). 

οα ΟΝ. αἱ 
οι. 1 δ6η. “Ἢ οὐρῆϊ ἴο ρῸ ἰογγασὰ ππὰθτ 

Οοά᾿ 5 χυξάμποθ ἱπ ἴδ τπαγα οἵ 116 1οτὰ ἔτοτῃ 
δἴοτγ ἴο σίοτυ, Ὀπΐ ποῖ ἴο 80 Ἰ»βοκν σὰ οὐ δίδπα 
8[}}}] οχοορῖὶ ἰὼ χηραϊδίίοη " (ΘΤΑΒΟΚ). --- ““ ΤῊΘ 
ζειηρὶα ἃ ἔρσητο οὗ [86 ΟὨυχΟΣ οὗ ΟἸ γὶδξ : δβ ὑ86 
ἔοττηεσ τσῶϑ βουνοῦ Ὀπὲ]}, 80 αἰθϑο [πὸ σρίσίξαδ] 
ἰοττὰ οὗ ἔμ6 (τοῦ οὗ ΟΠ χδὺ ἐδ ρ]οτίου, δ. χὶν. 
14(18]" (Τῦ. Β18.).--- “ΤῊ ϑρετιῦ 1οδὰ8 
θη ἰο ἐμπε Ομύσοι, ἰμστθ ἴἰο ᾿ἰϑίδῃ ἀονοόσ!ν ἴο 
δ νοσὰ οὗ Οοὰ : ἴδιο ον] αρίὶτὶ Κκοαρϑ ἔβθτω Ὀδοὶς 
ἔτοια ἰδ, 1 ὅοδη ἰν. 6" (ϑΤΑΚΚΕ).---Τπδὲ ἰμαὐ ὁδη 
Ὧο ομ δ ]1ο 8 ραϊδοο τοὶ ἷἰβ δὲ ἐδ8 δ8πὶ6 Εΐτὴ9 

8 ἐδθοτῃδο]θ, δον μον [86 Εἰηρ μοὰ 
τοϑοϊνοὰ ἤο ὈθΟΟπΙΘ ἃ Ὁ στίτι, ἰδ δα Ηδ Ὑ8Ο 15 
δηδεοιθα σι ἔδ)6 ϑαποίθατΥ οὐ ἰρὴ τα] Κα πὰ 
Ρ᾿Ἰχείσαδ, θα ἰδ δὲ βόμιθ ἴω {Π|6 ῬΑ θοεδο}οα οἵ ἴπ0θ0 
ἯΠῸ δσὸ τη ΌΪ]6 δὰ σοπενϊο ἴῃ Βοατὶ.--- ὕογ. 4 96. 
““ΚὯΠο ταοσῦ ΒΟΙΥ ΗΪἷδοθ ἴβ βαῦ Ὀεΐοσθ τπ8 88 [δ6 308. 
δηὰἃ νὸ πηπἀοσδίδηα ΓΠΟΙΘΌΥ ἃ ον ην δἰδίθ Οἢ 
εασ ἢ, πασο ον, [πὸ ΟΠ ΓΟ οἵ [δ6 Νοὸνν Τδοϊασηθηΐ. 
ΑοεοσάλρΊΥ, ἴῃ οἷλ. χ] 1, [86 ἀμ το εἰσουϊι οὗ ἐδ6 
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ΤΩ ΟΌ ἢ ἐδὶπ 8 ο4]]ο ἃ τηοϑῖ ὨΟΙΥ, ἕτοσῃ τρΐσδ 1 ἐδ 
ονίἀοπῦ ἐμῇ πῸ ὁ6 ἰξ ὑπ] ἰηϑ146 οὗἁ [Πι18 ὕθταρ]6, 
ΟΥ Θνθῃ ἴῃ ἰϊ8 οουτίδ, το 16 ἀογοὶϊά οὗ ὑπο Νὲνν 165- 
τατηθηΐ μοτίθοϊίοη," οἷο. ((Ὅσ6.}---ΘΑΥΘΗΪΥ σΊΟΙΥ 
ΟΥ Οἴδσπαὶ 188 ἱΒ μἢὸ ἀοα δῖ ἴθ ΟὨΪΥ ΘοΙΡ]θῖθ 
ΠΟΙΥ οὗ ΒοΙΐθα ; γοῦ 6 Ὅῆὸ 88 6ὴ 186 Κίησ- 
ἀοπι οὗ βταοα 88 σοϊηδ ἴο 8 σἴογυ ὙΒ1Οἢ ΕΥΘ Βδὶ 
ποῦ 806}, ΠΟΥ ΘΓ Βοαγά, ποῖ 6 Ὁ δῦ δητογοὰ ἰηΐο 
πο Ὠοασί οὗ ΔΗΥ͂ τπδι, ὕο Ῥγαΐβθ δηὰ Εἰοτιῖν ἀοὰ 
[Ὁ 6 ψγέσ..----"" ὙὕΒδη ΜΝ ταθοῦ ἰορείμον, αοἄ 18 ῥγθ- 
86ηὖ ἴῃ 1ῃ6 ἰοιρὶο (Μαι. χΥἹἹ.}) ; ΤῸΓ ΟΌΓ ᾿ιοαγΐ 
8 [η6 ἀττο ] ]ρ-» οὗ ἴπ6 δῖος δπὰ [πὸ ϑ08 
ἴῃ ἴῃ. ΗοΙΪΥ ΟἸιοδὶ " (ΘΤΑΚΟΚ).--- 6 Ὁ. ὅ 58ᾳ. Τ μὲ 
16 ΘΒ ΔΙ ΌΘΓΒ τ οοπηδοίοα ἀδῃοῦοβ ἴ86 ὈΓΟΙΠΘΣΪΥ 
Γοϊαϊίοι ἴῃ [ἢ6 βαποίπασῃ, 8. οὀχχχιϊ, ἢ 1 Φοδ 
11..1 84.---,θῷὀυὰ ῥγονϊθβ ἴον Ηϊβ βεγνδηΐβ οονοχῖ 
δηἋ βῃοϊίασ ἴῃ [815 ποι]ὰ.---Τ)ο ΒΘ ὈΘΤΒ ατὸ ποῖ 
81} οὗ 16 δᾶπιθ εἶζθ, ας ἰμ 6 ἃσγὸ 811} οοπηροϊοα 
ὙΠῚῸ [16 ΒΘ ΠΟΙ ΠΟΤΥ ; 8:6 Β8π|6 18 {ἢ} 6886 ΠῚ [116 
ῬΙΌρτοδβ δὰ στον ἢ οὗὨ [ἢ ΤΠ ΠῚ Ὀ618 οἵ ἴπ6 Ὀοὰγ 
οὔ ψηΐοῃ ΟἸτῖϑὶ 5 6 Ηρδὰ.-- ΤῈ6 βαϊηβ οὗ Οοὰ 
ΔΓΘ 8120 τηθαδιγοὰ τουπὰ ἀπά σουηᾶ : Π0 ὨΘΑΥΪΟΓ 
88}. ἰβ Ἰαϊὰ μα Τμδῦ), πὸ ψτϑδῦοσ ἰθιαρ β 0. 
Βοῖα}}5 ἔΠδτη, ἐπ δη ὙΠ δὶ ἰ8 861. ΕΔΙΠΟΙ 8 Μ1]].--- 
Ιπάἀοβηΐίομθαβ ἰῃ δρί γι τι] Θῃ ἀοα νΟΌΓΒ ἰ8 ἃ [ΟΚΘῊ 
οὗ ἀΐθοαβο, α ψαπῦ οἵ βου ἿΥ αηά οὐδαϊθποθ οἵ 
[αἰν}..--- τ. 6. 1,οδπΐης ρου Οοά, Ὁρμοϊὰ ἘΥ͂ 
Ηΐπι, Ὀαὶ ποῖ πιϊχοά ἢρ τι τη Ηΐτη ἴῃ ΟἿΓ δαὶ γα. -- 
ΟΥ οὔγϑεῖνοα γα σδῃηοΐ Βἰδηᾶ ἃ εἰηρ͵θ τἸηοτηθηΐ.--- 
γον. 7. “1ὰ Οοα᾽ δ Βοῦϑο γὲ τηυϑῦὺ ρὺῸ Ὀρτνδγὰ ὉΓ 
στοτίι πῃ ταῦ {Π6 πιϊπαὰ ΤΥ Ὀ6 ΔΙ ΨΤΑΥΒ 
ἴῃ Τηοῖϑ Ἰγ αἰνοοϊοά Βοανθηναγὰ" (ΒΕΒΙ, 
ΒΙ18.).--- Τὴ). Ὀτοδάτη ἰῃ 186 ἴον Ῥαγῦ.---- ΟἸσὶ8- 
ἐδῃ5 οὐρὰξ ποῖ ἴο οοπίτδοϊ, Ὀαΐ ἴο ΘΧΡΘἢΠα 88 ὑπ 6} 
ὅτονν οἱἀογ" (ΘΤΑΒΟΚ).--ΗἸ Ποῦ ρτᾶοο ρίνοϑ 6Χ- 
Ῥϑηδίοη ἱπ πιὰ διὰ ἢ. Ὑδθ ΠΑΙΤΟΝΘΥ 

ἰπί8 οἵ νἱονν ψῖθ πο ἢ τὸ δϑοθηὰ ργλάυ! 
ἱ ΓΤ ΠΣ Ὀγοδᾶθ πόδε θὲ ὕπο δοὶσῃΐ οἵ 

1.1 ὃ τίβδη 116 ἐπ ἘΒΘΟΣΥ͂ ἀπ ῬΙδΟΙ166.--- γε 
ΔῊ δϑοϑηάίπρ δἰδὶν.--- Βαΐ Ἰοῖ 18 ἠοΐ ἴογρεοὶ παῖ 
ΜΌΘΟΝ 1168 ἴῃ 180 τηϊἀα]6: [π [86 τηϊάάϊο ἰδ 1ῃ9 
Ἰοθδηδ, [069 ΨΥ οἵ τηραϊαὐίοι. --- 71. 8. ΤῊΘ 
βϑοσοΐ οἵ 186 μοὶρῃξβ ἀορεπὰβ οἢ {86 Του ἀΔ[0}.--- 
γοῦ. 12 βδᾳ. ΤῊῺΘ Ὠἰἰδίοση οὗ ἀόρτηδβ ͵β ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ 
Τοδρεοῖβ ἴπο οδ-»ἷδοοθ ἰῃ ΕΖο ΚΙ 61᾽8 ἤθη ]6. --- 6 Γ. 
1δ 64. Θοὰ Κπονγα ἀπὰ ἀδἰοττηΐ 68 [86 ταασηΐ 40 
οἵ 16 ΟΠ ΌΓΟὮ Ομ Θασίὶ.----Ἴ ον, 17. ““ἘΒΠρ ἴδη- 
ταομὲ ἰδ ἤγοτῃ δΌΟνΘ ; ΟἿΪΥ͂ 188 ἀο το οὈϊδϊη ἃ 
δοποορέΐου οὗ Βραν ΘῈ} ἐίηρ8" (ΒΤΑΚΚΕ).---Εαἰ ἢ 
ἷβ 6 πϊπάον, δηα, 88 σοιηρατοᾶ 1 Υἱδίου, 8 ΠδΡ- 
ΤΟ 018. ---΄ ΤΉΤΟΟΖΙ Ηΐ8 πουπαβ Μὰ 560 ἱπίο [86 
Βοατ οὗ Ο τίθί 5 ἱβτουρῆ ἃ σἱπάον᾽ (λ ΑΡΙ}Σ). 
--νον. 18 858ᾳ. “ΤῊΘ ονοσ- Πουσ ϑἱπρ Ῥαὶπὶ 8 ὑ8 

Ἠ θΟΌΒ 006 ΜΉ [88 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΩΘ δΐῃ δῃά ἰδ ἰῃ [ἢ 
οὔδσδὶ Ὠδοϊδθομθ. Αηᾶ Βὸ δ'8δο ΝΘ δΓῸ ζθῃη Ὁ Ἷ η0 
τηθῃ, ἴῃ Οοὐ δ σἰτοηρσί, σι ὅ.6 Ὠθατί οὗ 6 Ἰΐοι ᾿ 
(Ηξιμ- ον .).---- Το Ῥα]τ ἃ βῖρτι οὗ νἱοΐοτγ, οἵ 
Ἰϊ6, οὗ οἴογηδὶ ρἸοΙγ.---ἼΠὸ νἱονν οὗ [6 ρα]πὶ ψ ΐοὰ 
ὧδ Ῥχοταϊδοὰ ὕἤο ἐμὸ υἱσοίοσ. ----"" Τθϑοθ ΓΒ ουρθῦ ἰο 
6 ΙΠ6Ώ, 4}}γ ἴο υτη δ] δοπϑαΐθῃοοθθ, Ὀὰΐ 
αἶθο ἰο ὃ Ἰἰοη8 αραΐηδὶ δποιηΐθ"᾽ (0.}.---ἩἼοσ. 21. 
Το Νὸν Τοδίδιηθης Ῥτεϑεπίθ ὯΟ ΟΥδοΣ νἱονν [ἢδχ 
86 Ο]ὰ. ---Σ. 22. “Τα αἰΐαγ ἰβ αὖ [Π6 8610 
Εἶπιθ ἃ ἴ8 016, ἃ9 ΟἸτὶδί ἰ5 ἕο ΟἿΣ δοῦ]8 ἱῃ {π᾿ ἨΟΙΥ͂ 
ΒΌΡρον᾿ (ϑτακοκ).-- -ἡἹοοα : [86 ΒυτρδηΣ τ, ὕοο, 
οὗἨ Ψ688 νδϑ 1κ6 18 ἰῃ 41} ἔμῖπρϑ Ἵχοθρῖ δἰῃ.--- 
ΨοΣ. 238 μα. Ποοῖβ οἷ ἰῃ δηά βῃαὶ ουῖ ; 80 4190 
ἄοοβ ἔμθ ΟἸΌτΓΟΝ. ---ΟΥμδιμοπῦ 18 Πθτθ οοπὴ ἐηθὰ 
τὶς 8ο]θτηπηοῦθ. ο πανὸ ποῖ Ποτὲ {π9 ᾿ΟΥ̓ΟΌΒ 
ΜΟΤΙΙΥ ὈσδυΥ οὗ ὕτθοος, Ὀπὺ Ὡοὶ 6 μῶν Μ6 
18:6 Θο]οἴη 688 ἀδιὶς δα ἀθαΐ, δὲ ἴῃ {. ΤΊΘ 
πουὶὰ ορδῶδ ἐΐ8 ἀοοτα 86] ἴο ἔγί νον δηα ΜΔ] ὑὸ 



458 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ἀΟΒΡΟΠΔΘΠΟΥ͂. ---“" ΤῊ Βα ποι οὗ (6 Ἠθατί 4180 
ταυϑὺ Ὀ6 βδαι, απὶὰ ποῖ ἢ οὴ6 ἀοοῦ οἷν. ΟἿΓ 
ἀγοαϑυγο 18. ἱΠΟΟΙΙΡΑΓΔΌΪΕ, δηὰ οὐρὴ δ ἴο 6 ΡἈτὸ- 
ϑοτγοὰ τ] τυ Μαο 1658 δηαὰ βίγοης οχ- 
Βογίαϊίοη " (ΗΕΙΜ-ΟΕΕ.).---““ ΤΏΘΓΟ 18 Ὧ0 ΤΩΘῃ- 
ἰΐοηῃ οὗ 8 γεὶ] Ὀοίοστθ [Π6 ΒΟΙΪΥ͂ οὗ μο]ΐθϑ, Ὀθοϑῦ88 
τ 88 τοὴΐ δ ἴη6 ἀρδιῃ οὗ Ογιϑῖ, δηὰ τηπϑῦ ποῖ 
ΤΟΆΡΡΘδσ. ΤΗηΐθ ὑμδ6 [ογὰ Κπον, 0 βῃονρα 
Ἐσοκοὶ Θνοτυ ἶηρ, δηὶ ΗΣ 86] ταπίὶ [06 γεὶ]. 
Ομ γῖϑὺ 18 τη [018] τπθηϊ δηὰ δι δ ϊτιῦα [ὉΓ ΘΥΟΙΥ- 
Ἑαϊηρ ἴῃ 106 ἔουτηοῦ ὕθτ }]6 ὑμαΐ 8 ΔΗΠῚΡ ἴῃ [86 
Ἰαϊίον " (ΒΙΟΗΤΕᾺΒ). --- ἔργα οἡ δασίῃ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 8ΓῸ 
ΟὨΪΥ τὶ πάονϑ ; ἔδθα ἴο δοθ Ὑ1}1 Ὀ6 ἢτϑί ἴῃ Ἀθδύθῃ. 

ον, 1 δα. : 'Αδ6 018 ἴθι} ]6 Μὰ8 σου! ἀϑὰ 
Π0ῸᾺ ΤΩΔΗΥ͂ Ἐ ΗΝ ἐμέ Ῥαΐ 680} δα 1ΐ8 ο ῬὺΓ- 
ΡΟΒ6, 80 Ὀθ᾿ ον ΟἸἩ τ ϑέϊδη8 τηυϑῦ 6 8δηο θα 
ΟΠ ΔΤΩ ὈΘΙΒ [Ὁ ὅπ σΊΟΤΥ οἵ Οοά, --Ὅ.6 [07 [18 186 
διιὰ δῃοῦθοσ ἴοσ ἐπα, 2 Τίπι. ἱϊ. 21 ᾿" (ΞΤΑΠΚΕ).-- 
ες. δ 8βα. 116 ἱπ {(Π6 ῥγονίοιιβ ομαρίοῦ [86 
Ὀγοδά τ ἱποσοδϑοὰ τἱτ {ἰ6 οἰοναῖοη, Ὁ ἤδΓΟ ὉΘ- 
ΘΟΙΏ6Β ΠΑΙΤΟΘΣΙ. ΤῊΘ ἈὈΓΟρΤΘΒϑὶνθ στον ἢ ἴῃ 5180 
ἐδ ἃ ψΪάΟΥ σοηβοϊοιιβηθ88 οὗ ΟἩτδι, Ὀυῦ ἃ 6οη- 
ΒΙΔΏΥ Ὡδιτον ηρ 86] -ΟΟΠθο! ΟΌ8ΒΠ659 (1 ΟΟΥ. ΧΥ. 
9). --ϑο ἰ8 [8 βονὶσο ἴῃ [6 ρΌ8Ρ6], μη σι 
ἐπογθδηϊηρ᾽ ΥΟΘΙΓΒ ΟἿΣ ΥἹΟῊ ἰηΐο οὔθ γΩΣ  ΘΧΡΑΠΔ8, 
διηὰ ΒΤ] ΡΥ σοηὐγαοῖβ ἱἢ δι ΡΟΓᾺΪ πη υϊογβ ; [86 
ἜΘΟΓΟΡ [6 ἀδγΥ οἵ ΤΕ οηΐ ἢ ρ 18, ΟἿἿΤ ΓΕΒΡΟΠΒ1 ὉΠ 
Ῥδοοῖηθ689 ἢ ΟἸΘΑΓΟΣ ἴο 18, δηα ἔπ6 ΠΟΤῈ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ 
ἂο Μὲ 866 ΟἿΥ ἸΩΔΗΥ͂ Γηϊδία κοϑ απ 8] γα 168. --- 
“: ΤΉΘΓΙΟ 4.6 ἴὮΤοΘ ὌΡΟΥΣ 1 : γοιτἢ, τηὰπῃοοά, 
δηὰ οΪὰ ἀρθ, δῃηὰ (6 5 [6 παττονοβῦ οὗ 8]] " 
(ΒΤ ΑΒΟΚῚ). -- εῦ. 7 8βᾳ. αοἀ ἰδ δἷδ ἴο βοὺῦ "8}}8 
διουπα [ἢ0586 ὙΠΟ ἀοϑῖγθ ὅο κϑθρ {ποι βο γ68 ῬΌΓΟ 
ἔτοτῃ ἴδ βίδὶῃβ οὗ (ἴ Ποβἢ, δηὰ ἴο φγοϊθοὶ ἔπϑιη 
ἰὴ 180 ΠΟῸΣ οὗἨ {1|4] απ ἰοτῃ δ Ί0ῃ.----““ ΤΤῸΘ 
ὈΘΙΙΟν ΓΒ ΤῸ Ῥτοϊεοίοα, ΠῸ ΟἿ6 088 ἱπυτο {Π 6 πὶ, 
Φοη χ. 27 8βαᾳ.᾿ (Βτα ἘΚὶ.)--- Τὴδ ῥγοϊβοϊίοιῃ ψὶοα 
ἷθ. ἴῃ ΔῊ τγαλεν τὸ απο σίτου οἴ οἶα] δῃὰ 
Ῥτίοβεν αἰ στ γ. --- “1 σα Β βογναῃῖβ ἢ γα Ὧ0 Ὁ]8 66 
ὉΠάδΓ ἤοαγθη, γοΐ ΠΘΥ μαννα οὔθ ἴπ ἈΘΆγΘη "ἢ 
(ΒΤ ΑΒΟΚῚ). .----ΒῪ [686 Ὀυϊ ἀἰπρδ οοπποοίρα ἢ 
ἴδιο ὑδιιρῖθ, δῃἃ ρογίδιπῖηρ ἴο 18 ουϊπναγά θ00- 
ΠΟΙΩΥ͂, 6 Βῃου ἃ Ὀ6 τοιηϊπάρα ἰπαὺ (86 ,οτγὰ 
Ὀοδίονβ ὉΡΟῚ ὑπ6 μἷουβ {86 ΟἾΠΟΡ ὨΘΟΘΒΒΔΙΪ6Β 
οὔ δ αἷἰδου ἴπ Πίπὶ ἐμὸν πα {ποὶγ θη ΓΟ. 
βαϊϊδίδοϊοπ ; Ὀπὶ ΤΟΥ 086 ἴἰοοα, ἀσπὶς, 1ηΐδΓ- 
ΘΟΌΓΘΘ ΜΓ θη, δὰ {8 ψ 1016 του], 88 ἱΐ 
πον ἀϊὰ ποῖ 80 8}} [18. ΤὮσΒ, ἴο ὑπ ῬΌΣΘ 
811 Φϊηρπ δῖὸ Ῥῦγο ὑπαὶ ὑπ0Ὺ ἀο ὙΠῈ Ῥῦτο δηὰ 
ὈΡτΙρὮῦ οασῖ. ΤΏ πογὰ οὗ (ὑοα Τη6]}κ68 08 Βίσοηρ; 
ἰδ λψις ἰξς ἰδ πὶ τ, πὰ Ὁ]685685 α͵]380 οὐυϊνατὰ 
ἐδίηρβ. ανιὰ ΠΟΘ δΑῊ ἃ Τρ; ἴθοῖιϑ Τὴ [ὉΓ- 
Βα κϑὴ (Ῥ8. χχχυἹἹ.). 8.0 8150 Ὧδ8 1ῃ0 [,ογὰ οτάδϊ πὰ 
εἰαῦ ΠΟΥ τ ὴΟ βεβὴρὶ αὶ [2.0 βο8ρ6] Βῃου ὰ Ἰ᾿ῖγο οὗ 
ἴη9 ρΌ8Ρ6), 1 Οογ. ἰχ. 18,14 ((Β001..).----“ ΟἹ, 
ἢοῦν βυθοῦ 1Ὁ ἰδ ἴο οἸἴηρ ἴο [π8 ὑοτηρ ]6 {1Κ ΑὩπΑ ! 
10Κ6 ἰἰ, 87 (ΒΤΑΒΟΚῚ).--- εσ. 18 84. “1 τὸ 
Βαγθ ἴο ππάειβίαπά ΟΥ̓ {π8 Ἀγίοϑίβ [6 ΘΑΣΥ 
Ομ τ ϑδδη8, οσς ἴμοβο Ὀσοῖιχῆηδ τ} ἴστοσα οὨΣ] ἀποοά 
ἐμ 16 αὶ} οὗ ΟἸὨ τὲ δηα ναϊκὶησ ἴῃ (ἢ]18 ψαΥ, 
ἴθθα ἴῃ ὕμοδβθ ὑϑσβε8 8 ἢρυτοὰ {Π6Ὶ} [6] ΒΠῚΡ 
ὙΠ Γ οη6 δηοῦθοΣ ἴῃ Ῥι  ]ΑΥ, μοῖγ πηϊίοὰ ἰη- 
αυΐτΥ ἰπΐο ἴπ6 ποτὰ δπά τηϑϊαῦοη ΓΒ υθος δπὰ 
ΟἹ ἴδ6 τη ϑίοτΥ οὗ ΟἸτὶδὲ ἴοὸῦ στόν ἢ οὗ Κπον]θᾶρο 
δηἃ ἰπόγοδβθ οἵ ἸΟΥ̓͂, 80 ὑπεΐ ΠΟΥ͂ 81ὸ Ῥγοραγοὰ 
ΔηἋ κάογῃθα ἱῃ ὁΠ6 δηἀ [86 βδτὴ6 ζδὶ ἢ, ΑἸ ΨΑΥ ἴο 
Τοῖαση ἴὸ δηὰ ΨΟΣΘΙΡ δ ἴδ δἰΐδ, σῇ ϊο ἢ 18 
ΟἸγῖ80" (Ο06ο.).----““ ἴῃ ψοτὰ, ἴῃ ΜΌΣΚ, ἐπ ονοτγ- 
ἀαΐημ, Ὅ6 Φεδὰ8 τοδὰ, δηὰ Ηθ δἱοῃδϑ᾽ (ΤῈΒ8- 

ΤΕΕΟΕΝ).---ΟἸΟΥ δηὰ ἢο] π659 ἴῃ Ἐποῖγ ΘΟΠΠΘΟ- 
ἴοι ; ΠΟΥ 818 σοῃπηθοίοῃ 18 δἰαμπηρεᾶ οἡ {πω 
ΠΡ Ὲ Δα 108 ΔΥΤΒΏρΡΘΙΠΕπΙΒ ἃπὰ Ρ ΕΥ̓́ΘΏ 
ἴο [Π6 ταοβὲ πϊηαΐθ ρα γθϊ 1115. --- ΗΒ Οἷα ΒΟΟΌΓΕΣ 
Θη]ουτηθηῦ, ἴοο, ἴο {8 τηϊηϊϑίοτ οὗ {Π|6 σοκρεὶ, 
Ὀαὶ ΘὨ]οΥτηοπῦ ἔγοπλ ἔπ ΒΟΙΥ ; ἴπ6 1οτὰ νη}}}8 ἴὸ 
Ὅδ6 δῃϊογιηθηΐ ἰο Ηϊ8 οὔσι.--- ῬΓοΐδῃθ ΣῊ Ὠ δοΓ 
[π᾿ [Π6 ΒΕΠΟΓΌΔΥΥ.---ΤἼΠ656 ὕνο ΨΟΥΒΟΒ ἴοττη 8 
τὺ πρὶ εχ ἴὸ ἱπίγοἀποίίοι πὰ οὐ μα ΟΠ. 86ῖ- 

ἸΩΟΏΒ. --ΤΊ δῦ ὙΥ ΒΟ 18 ΒΟΘΙΩΪΥ͂ ἔῸ Ὁ ουθὺν ΟἸ τ βἤδη 
18, ΒΟΥΘΥΘΙ, 8.»6614] ἀπ ἴοσ [86 ῥχιοδίβ. Οπὸ 
Βῃου]ὰ Ὀ6 4ΔὉ]6 ἴο ἀἰθϑοονθσ ἴῃ ἃ Ῥγθβοθοῦ οἵ ἴδε 
βοθροῖ, ΡΟΥΘ 411 οἶβθ, δῦουβ 81] ϑοΐθποθ, ΚΠΟΥ- 
εαμο, ου]ζαγα, οἷο., ἴμαὶ ἢ6 8 ἴῃ [886 Θμ]ΟΥτηθηὶ 
οὗ ἢ Ββοτίῆςθ οὗ 6888 ΟἸ τ] [Ὁ [ἢ 5188 οἵἉ ἰδδ 
ὙΌΣ]Α. -- “30. 8180 στὸ οὐρῇ ποῖ ὕο δρργοδοῖ ἴῃε 
ΒΟΙΥ 4016 οὗ [Ὡ6 μοστὰ πΊ}" ποτ] }γ, ᾿προηϊϊριϊ 
ποατγίβ᾽᾽ (ΟΑ100.).--- ΕΤΟΠῚ γῸΓ. 14 τὴ ἢ Ῥαβίοσαὶ 
ὙΓΙΒάοτ ΙΏΔΥ Ὀ6 ΙΘΑΓΠΘΑ. ---΄ Βαϊ ἴὴ6 Ἰο65500 ἰδ 
ποῖ ΤΠαὖὺ ἃ Ῥαϑίοῦ ΤΩΔῪ [ὉΓ 8 {ἰπι 18 αϑἰὰθ Ἡϊς 
ΟΪοτῖ 4] ΤΟΌΘΒ ΟΥ ΔῺΡ πο πὶ ΟὮ ἃ 41] ἴο τι 
ΤΩΘΙΤῪ ΠΕ ἴη6 ποῦ] " (ΒΕΒΙ. ΒΙ8.).---Α ὔὑτπιὸ 
ΤῊ  ἶβίου οὗ ἴῃ ροϑρδὶ ἀρθβ ποῖ ψδηΐ ἴο Ὀὰ οΔ]]εἃ 
ἃ ΟΙΟΓΎΤΩΔΏ ἴῃ αἸϑ  ποῆου ἔτοτῃ 186 [Δ 1Υ,---ἃ 
ῬΒαγίβαϊο 1116, ψὩ]Οἢ [80 ΘΒΏτΟΝ, τορι]. 0η8 οἵ 
ΟἿΣ [αΐῃοτβ ἀο ποῦ Κηῆον, δὰ ὙΒΙΘὮ τηοάροτη 
δίαίο ὈΠΙΓΘΒΌΏΟΤΔΟΥ οὐρῆΐ ἴο ΔΡΟ]]5},----Ὀυπ 85 Βο ἰ5 
80 ἷπ {Π6 δρί τ οὗ [86 ροδροὶ ἱπ σοπῖταβι τὸ τὰς 
σοῦ, ὅν ἴο 6 80-“8]16ὰ ποῖ] οὗὨ συ]ίητο.--- 
ΤῊΣ ντοηρ δηὰ ἀδηρογοιιβ βοοί ὉΠΠῈν οὗ 8 ταὶ πἰ βίον 
οὗΤΏ6 ποτὰ. ΤῈ οἰθτίοαὶ σοδΐ ἀοδθβ ποῖ τηβκοὸ 
[ἢ ΟἸοταγτηδη, γεὺ ἰδ 186 ἃ ἀδίδῃοθ δι! 8ὴ δά τηο- 
πἰλίΊοη. Τὴθ Ῥοϑὶ οἱοσῖ 81] σαττηθηΐ, δῃὰ οπα 
ΠΟ ἢ Ὑ6 ΤΑΥ͂ πὐλη ἐς Ῥυλ ὁ δηᾶ ὙΘΑΥ ΟΨΟΙΥ- 
νΏΟΓΟ, 18. ΟἿΣ βαῃοῦ οδοη ἰῃ ΟἸγἰσέ.----ἰἴ 8. 88 
στοαῖ ἃ τηΐϊϑίδκο ἴο δθοτις [6 Ο]οτίοδὶ σοδὲ 
ΟΥ̓ΟΓΥΤΓΏΘΓΟ, ἰκθ ἃ ΤΩΟΏΝ, 88 ἴο ἰθαψὸ ἰΐ δ ὨοτΩδ 
ἔγτοτη ὉΠΟ]οσΐς 4] ἔν ο ΕΥ̓͂ οΥ ὑοῦ} γ- τὴν δά π6ββ. 
--Ῥδὰ] Ὀθοδτηθ 8}} Τρ ἴο 4}} τηοη (1 Ὅον. ἰχ. 
19, 22), Ὀὰ ποῖ δὲ [86 Ὄσρθηβε οἵ ᾿ιἷβ στη ΐη 5υδτ]δὶ 
οἔο6. ---“ ὙΠΟ Ὑ. ΒΙΠΏΕΙΕ ΘΟΙ16 ἱῃ οοηἴποῖ ΜΊᾺ 
Ομ τῖϑε ὉΥ δἰ, γὰ δ.ὸ τηϑᾶάθ οἰθῶη, δὰ Ὀδοοτηθ 
ἃ ΒΟΙΪΥ͂, ΤἝΙΒΟΠΔΌ]86 βδουὶῆσθ, δοοορίβ]6 ἴο Οοά. 
Βυϊ θη ΟἿ66 ψῪ 816 ὀοῃδοοζαϊοα ἰο Οοΐ, πὸ 
Βᾶνθ ἴο Ὀ6 ΟἹ ΟἿΡ ψυδΙὰ {πὶ ΜῈ ΘΟ Ὧο Οσοδβῖοα 
ἀ6616 οὕγδοΙ γα 8" 1.).-ῖῦοεν. 1δὅ 54. “" σοὰ 
ξαΐμοτβ Ηἰβ ΟΒΌΓΟἢ ἔσοτη 4}} (86 ἴὉὉΣ απαγίοσα οἵ 
186 νοῦ], 886. χὶῖχ. 12 (ΘΤΑΚΚΕ).--- “850 πίάς 
δΔηὰ 5ρδοῖοῦϑ Μ1}} [6 Νενν Τοδέδιηθηΐ (ΠΌΤ Ὅσο, 
ἰη αἰϑυϊποίϊΐοη ἔτοπη 86 ΟἹ Τεβίασηθ ΟΠ το. 
Α ρτοαΐδσ ἐθδη ϑοϊοτμοῃ ἴῃ 411] 8 Ῥοτὰρ δηδ 
ΕἰουΥ 8 ὮΘ6ΤῸ ; ἴῸ7 9 6δι18 8 ἴῃ6 [ἡρῃϊ οὗ ὧδ] ὨΒΈΣΟΠΒ 
88. χἸἱΐ. 6, χ]ῖχ. 6; τᾶ ἰϊ. 32 (ΘτΑκΟκ).----“ ΑἹ 
ὈΘΙ αν οΥΒ ἰῃ ἢ 9 ΝὮ0]6 που] ὈοΙοης ἴο ἐπιὶβ το πυρίο. 
ΤΊ ἵστα ΟΠ ΓΟ 18 ἴα οοἸ]οοἴοι οὗἩἨἁ [6 ϑοβίζεγο 
ὈΟΙΙΟνΟσΒ ὑμαῦ διὸ ἱπ ἴπ6 τοῦ] " (ϑτΑβοκ).-- 
“4 ΟΌΘΟΙΥΘ, ΟΠ]Υ͂ ΑἴΘΡ 6 Ἠδὰ ᾿ἰδασηθὰ Ὄχδοῦν ἐπι 
ἰπύδτη δ] τηαρηυᾶο ἀϊὰ [π6 Ῥτορῃοῖ Ἰδϑασὴ (δε. 
Ἔχύθγηδὶ. [1 18 ἸΔΘΟΌΣ ἴῃ γαΐῃ ἴο ἰδ ΟῺΓ ἴῃ ἴπνοϑ- 
ραῦύηρ πδίασγο ὉΠῚ}] γχὸ ἤδνο ἄγβὶ Ἰαϊὰ ἃ ροοὰ 
ἰουηἀδίοη ἴῃ φοα] ποθ. ὙΠ Βοαὶ ΤΗΐϊβ σὰ Θ0Π- 
ἤππο ἴοο ΤΩ} ἀσογοίοα ἴο {86 οοῃξοτημίδείου οἵ 
γἱθ10}0 τη σα, ἀπ τααῖκα ποτ οὐσγ᾽ ἰάο]α5, 80 ἰδὲ 
ΤΑΥ͂ ὈΘΟΟΙῺ6 8 5᾽ΌΙΩὈ] Ὠρ.ΌΙ]ΟΟΚ δὰ ἃ βῆδτθ ἴὸ 
Οὐγβεἶνοδ δὰ οὔμεν ἱποσχρουϊθιυοθὰ ροσϑοῦβ. Βυϊ 
ὙΠ που ᾿αϑί ΘΟσὴθ6 ἴο Κποὺν [86 ἔτ Π ΘΓ ΤΘΘ ΙΗ π᾽ 
οὗ βρί τίϊυαὶ ὉΠΏΡΕ; δηῃὰ παϑὲ ἰδϑοίρα ἐδο ἀὐῤνλρο 
μοὶ χϊ, δηὰ ἀερίδ οὗ [89 Ἰογο οὗ αοὰ, ἐμοπ ἕπου 
τιδυοδὲ ὈΌΒΥ {πγβ86}7 ἢ 4}} γνἱβὶ]. τὨΐησε. 
Τηοα τ] ἜΥΘΥΥ ΘΛ Ῥ8π86, δῃα, σου ὑδτυ  ]διϊηρ 
Γηρα {0} ἐῃ6 ΒΡ ΓΙ 8] Θγα, βὰν : Ο 1 οτὰ οὔτ 
αοά, μον Ἔχοα]οηῦ 18 ΤῊΥ ἤδῖηδ ἱῃ 8}1 ἴῃς φασί ' 
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Τιοῦ το Ὠαβὲ τπδάθ {π6 μοανοῃβ, ἀθοϊαγο ΤῊΥ 
αἰοΥῦ, οἴ. ῸΓ ὉΥ͂ [16 οοῃ οπ ]δίζοη οὗ ουὐναγα 
ὐΐηρβ ἴθοὰ τ] 1 6. ὈΟΓΙΘ δ]ἱοὺρ ἴο 16 ρὑγαΐϊβε οἵ 
{16 αἰνίηο σἸΟΥΥ͂ δὰ [86 ΟΥ̓ ΡΠΟΝ ΒΕ Ιονδ οὗ τὴ 
ΒΡΑΨΘΩΪΥ απο ῦ Ἰονγαγὰ ΗΒ ῬΘΟΡΪΘ, ἴοῦ ὙΟΒ6 88 |κ6 
Ηδ ΒδΔ8 ᾿η846 8180 [18 1016 ἀγα 8010 8}]ν -οοτηραοίοα 
ἔταπιοννοῦὶς οὔ σν]5810]6 (Ὠΐηρβ᾽ (ΗΕΙΜ- ῈῈ.).--- 
“ΠῊς φιορῇῃοῖ Βὰ8 ΠΟ ἀσρίοίοά νου ησ 50 
(ἸγΥ δῃὰ οἸ ΑΕ, ἰῃ ΟΥΓΘΡ ἴο ῥγοδοῖ ἴο ἢ Ϊδ 601}- 
ζει ρογασίοϑ, ἃ8 ὑαῦθδβ ἴῃ Ὁπαογβίδιαϊηρ, ἴῃ ἃ Υ 
ἐμές Πρ ]6 ἰο ἔμθ, [86 σοῃβοϊησ ἱτγυϊῃ {μδὲ 
ἀοα ΒΒ ΟΒυτον 18 δἴδγῃδὶ ἐπσοιρσὴ Ηἰβ σταθθ, δπὰ 
ἐπαὺ Ηδ ψ1}} αἰτσαγβ γο }]ὰ Ηἰἶβ Ἰοῦβα ὩΠΊΟῊ Κ᾽ 118, 
τουϊάρα τῦθ ΟἿΪΥ͂ ἀδαῖσο ἴο Ὀ6 Ηἰ8. Ὑ Βαΐονοϑν ἰ8 
οδὲ τηιιϑὺ {τη Υ ὉΘ τοϑίύοτϑα τηοτὸ ρ]οσίοιβ [Δ ἜΘΟΥ 
ἴο ἴδοῖη πὸ ἴον αοὰ : δῃὰ νῆθσο Οοάβ πογὰ 
ἢηάδΊυνεβ, Ηἰδβ κἰηράοτη, ἴοο, ᾿ΠΟΥΘΑΒῚ ΠΡῚΥ ἈΒΒΌΓΤΩΘΒ 
Δθαρ6. Βαϊ ἱπ ΟἾἸγτδὶ 411 ἢὰ8 δβδαηθὰ βοῇ 8 
Βῆδρε, δαῖ ἱμβγουρὴ Ηΐπ {110 ΞΑΠΟΓΌΔΤΥ ΠΟ 
δία 5 ΘΟ 68 ὈΥΟΒοηΐ ἴῃ ὨΕΤΩΔΗΣΕΥ ; δῃηἃ [ῃ6 
ἔσγιιο δ᾽ ἴδ οὗ Ὀυτης-οἤοτίηρ, αοἱχοῖδα, 18 δἰνναυ8 
δείοσα ἴη6 δγεβ οὗ {π90 Μοβὺῦ ΗοὶΥ Εδίποτ, 1ῃ 
ΟΥ̓ΟΣ, ἔοῦ ὑπ βαῖ οἵ ἴδ βαουβοο ἔπούθου οδοτοά, 
ἴο ἰονβ, βαποῖ ν, αι ῥγχούθοϊ ὰ8 811. )ωΣ ὑπδὴκ 
ἔποο, Ο τηοϑὺ ὡτδοίοιιϑ οἴδυῃδὶ σοὰ δηὰ δίδου, 
“0 Βεαδὶ βοὺ ἊΡ 8): θἴθγῃδ) βαποίπατγυ ἴοσυ 18 β'ῃ- 
Ὠδιδ, ὭΘΥΟΓ ἴο ἀσραχί ἔσοτῃ 8, απὰ μαδῦ βαποιῇοὰ 
Ὁ5 ὈΥ {πὸ Ὁ]οοά οὗ ΤῊΥ ὅοπ, δῃὰ ον ρἰνοσῦ πηΐο 
Ὧ5 ἴῃ ἔουγῦ 6η48 οὗἨ [86 δαγίἢ ἴο δι Όγαοα ὉΥ ΤῊΥ 
ἔ08Ρε} ; ὁ πηΐο 8 ἴο τοιηδῖῃ ἔα 1] 1 Θ0η- 
τοι ρἱδῦοη οὗ Τ.Θ6, δηὰ, νοῦ {16 δηὰ {116 οὗ 
ΤῊΣ ϑρίσις, ἴο Ῥγαηΐϑο ΤἼθθ ἱῃγοῦρη 268: ΟἸγιδί. 
Ατοθη " (ὨΙΕΡΕΙΟΕ). 

θὰ 6. χῖθν, 

γεν. 1. ““Ζογύβαϊθηι, μον ρἸδαγ τοῦ] ΟἿΓ 
Κοοὐ βἰδπὰ ἴῃ ἰῃγ ραῦοβ 1" (58. οχχὶὶ.)--- " ΟΡθῃ ἴο 
βῺ6 ἴῃ6 Ρ6Δ1] καῖε, ΤῊοι. ῆο αγὸ [86 Οτπδιηθηΐ 
οὗ ΒΡΑΥΘῺ 8 οἰὐγ, Γἰχηΐῦ ἴσο Πὐἰσηξ, Οἤοβοη 88 [ῃ6 
{ὰρσπὺὶ Ὀοΐοτε ἴπ6 νοι] Ὀοραη,᾽᾿ εἴας. (Ὠ ΕΒ81.ΕΒ). -- 
Το σοχιθ ἴο ΟἸτῖϑῦ ἰ8 το} ἴο δηά ουξ ἴπ6 Ὀ6ΔΓ- 
ρ5 οὗ [Πϊ8 σοῦ]. ---“ ΤῺΘ Θηίσαηοα ἰοοὶς ῥἷδος 
τον (86 ταραβυτίην οὗ [6 [6 Π}0]6 δη ἃ Θοῃϑἰ ἀετα ΠΟ 
οἵὗὈ ἰΐβ δἀογῃσταθηΐ. 800. αἰὰ ΟἸγῖβὺ δον Η8 ἀΪ8- 
δἰ Ρ168, σερτεϑεῃ θα ἱπ [86 Ῥϑιβοῃ οἵ [86 Ῥγορἢεῖ, 
(86 ψ οἷο Ἀρανθην οἀΐβοθ ΌΥ ψοσὰ δηὰ ποῖκ 
(9 οἢπ χνυἱϊ. 6) ; δῃηαὰ ονοσυίληρ Ῥοσγίδιπίηρ ἴο 18 
δυϊαΐηρ οὗὨ 8:18 ϑρ  γὐἴπι] ἤδταρ]θ 88 βηΐβηθαὰ ὁ 
ἐδ οσοβϑβ. Τὸ δῃΐγαποθ οὗ [6 ζἸΟΥΥ͂ ἔτοτα 186 
εαδὶ ἴογ σῦς [86 ἔδιηρ]θ ὕοοϊκ ρ]δοθ ἤθη 186 
δροδίϊθα, οἡ ἴπ6 ἀδὺ οὗ Ῥεηίδοοβί, τ γ6 οπαπρά 
ψ ἢ ΡΟΤΟΙ ἔγτοτῃ οἱ ῃἱρὶ,᾿" οἵα. ((ἔ001,.}.--“ δὴ 
᾿Ζεθὰβ οοσηθβ ἴδετε 18 Πρὴϊ , ἀαγκτ 688 τσὶ ἀΐϑαῃ- 
ῬΘΕΓ, 86 4]1] 8 ῬΌΤΟ ἸοΟΥ δηὰ οοτηίοτί, 5. χου]ὶ. 
11" (6 .).-τῦεν. 2 8ᾳ. ““ ΤῊΘ ρτβοίοιβ δάἀγθηὶ οὗ 
Φοδβόναὰ ἱηάϊσαίοβ ἴ.6 νἱβὶἰαἴίοη οὗὨ σταοο ἴῃ ἴῃ 6 
ἰοτχαίνεμοδβ οὗ 411 β᾽ 8, ἴῃ Ἰὶγθνξ, βαϊναϊζίοη, δηὰ 
δ]Ιοββοά μθϑβ᾽" (ΒΘ) ἸΤΑΚΟΚῚ.--- “ΤΟ γοΐοθ 8 ἐμαὶ οὗ 
Ῥβ. χὶχ,, ἴπ6 νοΐθο οὗ 186 ᾷ ], ὙὨΙΟΝ τοβουηἂβ 
ἑβτουμ 6 Ψ1016 νοῦ] " (ΒΤΑΚΟΚ).---  ΠΟΓΟ 
ἐ86 ροδρδὶ 19 Ῥγθδοιβά, {ῃ6 ταΐεγβ οἵ Ἰἰ ἴδ τηακα ἃ 
ποίδο ποῖ ΟΠΪΥ οὗ {πθηιβεῖνοβ, Ὀὰὲ 4͵8ο ἔτοπι 16 
δἴοποθ ΨὮΪΟΩΏ πιο Οαϑὶ ἴῃ, δηᾶ ἔγοσῃ ἴῃ τος ΚΥ͂ 
ὕδηξκε οὗ νυ ϊγ Ὠοατίβ Ἡ ΠΊΟΝΙ τηαῖκο τοβίβίβηο : 
Ῥυΐ {π6 ρΓοτΎ οὗ ΕΕΠΡΙ͂ ΒΗ ΪΏ68 ὌΡΟΙ δδγίῃ.-- 
“Ἔ Τῆς Ἰοπα ποῖδο οἵ ἴῃς ρσἼΟΥΥ 18 (ἢ 6 νοΐδθ οἵ ἔθοτὰ 
0 Ῥγαΐῖβα ἔπ 1οτὰ ΨΥ ὁπ6 Ὠραγί ἀῃὰ ὁ.6 γοΐοο, 
Ποῖ ΟἹ δδσγίἑ 6 ἴδοιτο ἱπ βεάνθη, ἔδν. χὶν, 1) 
(Έειμ - ΗΟΣῈ.).--- τε Βαγθ Πότ 86 Ἀγτηῃ οὗ 
ΡΓαίϑο δὰ {886 ὑτϊυτηρηδηῦ ἸΟΥ͂ ΟΥἩ [6 βαϊηΐβ 88 
ἔδοΥ ΟἾΘΟΓ δῃὰ δῃοοῦζαβθ Οη6 ποῖον ; [86 ο0π- 

ἰσϑαϊούϊΐοη, σομἤιταίίοη, δηὰ ὈΪΆΒΡΠΘΙΙΥ οὗὁἨ {]18 
ψ]ο ΚΟ αὖ (6 ΘΟ Γ6Ξ910Π8 οὗ ὈΘ]  ν τ ; {1Π|6 ΟΥΙ08 
οὗ 1Ππὸ δροοϊδίοιβ εχργαδβίῃρ ἘΠ ἷσ να] οὰ8 ΟΡ ΠΙΟΠ8, 
δΔηα ἴδ Βοηβ8 οἵ ἴμθ τ ὶζποδβοβ ὑπο Ὀ]οοὰ αἵ [ἢ6 
βίδκε ; ̓υδβὺῦ 88 ἴῃ 8 {τυ πη ρ 8] ργοοθϑείοη [16 
νἱοῦοΙβ βδῃουῦ υἱτὰ ἸοΥ, ἴη6 νδησυ δηθὰ δον]. 
ΤΏΘΤΕ 15 ΠῸ ΠΊΟΓΘ ρ)οτίουϑ υἹοίοῦῦ [ἤδη {αὐ οὗ 
[1 "᾿ (Οοο0.).--“ ἤμο ογοαϊαγα ἢδ85 118 νοΐδο ΟὨ]Υ͂ 
ἔτοτῃ [86 ΟΥραῖου ; δῃὰ Ὁῃογοίοσο Ηἰβ νοΐθα τηυϑὲ 
βουπὰ Ἰουάεν μδη ἰΐ8, ονονορ ἰουὰ ἰξ ἴδ, Ῥβ. 
χοΟὶ;. 8, 4 (θη. χ. 6; μον. ἱ. 15. Ἦο Ὑῇποϑβαϊὰ: 
“[,οὐ ἴἤογο δο ᾿ἰσαι,᾽ ἩΣξτηΒ6] 5 1η68 ζοτίῃ αἱ Ηἰ5 
ΔΡΡΘΑσηρ ἴῃ ἴΠ6 οἰθαγοδὶ ᾿ἰρΐ, 868 Ηδ ψἢ0 
ἀν] 1 ἢ ἴῃ ᾿σῃῦ ἐμαΐ 18 ᾿πδοοοβοῖ Ὁ], 1 ΤΊπλ. νἱ. 
16; Φαπιοβ ὶ. 17 [ὈῬ8.]. 2; οαῦ. χχχὶϊ!. 2; ον. 
χΥΣ. 1] (ΗΠ ΕΝΟΒΤ.). ---ὐ  ΤῺΘ 7801. 6 ἀπ ὰ τϊβάοτη 
οἵ Οοὐ, Κερῦ ϑϑογεῖΐ βίηοθ ἴθ ψου]ὰ Ὀορθη, δΓῸ βοΐ 
Ὀθίοσα {πὸ ουοβ οὗ 4]. ΤΏΘΓΟ 8 ΠῸ ΘΟΓΠΘΥΙ ἴῃ 
ὙὩΙΟἢ (0 ὑταῖϊῃ 88 ποῦ μοατὰ, ὙΠοίΠοΥ ἰδ τποὶ 
ἈΠῸ ΔΡΡΓΟΥΑΙ ΟΥ οοπίγϑαϊοϊίου. ΤῊσΒ ὯῸ ΟΠΘ 
Τα ὍΠ]688 ἢ6 8 Δὴ ΘΠΘΙΏΥ͂ ἴοὸ ἴδο ᾿ἰρῃϊ. 
τὶϑῦ 18. αἰΐαν, ὑγοδῦ, δηὰ βδοσίῆοθ; ἤθη [ΠΟΥ͂ 

Ὑ)Ὸ ΔΘ ὭΘΑΣ ὕΠ6 Δ] ἴα οδηποῦ Ὀιὺ ἢδγο 8 ϑἱρῃϊ οὗ 
Ηἰβ ρον ((060.).-- μοῦ 8 Ῥγὰν αοα ἴο οἰ- 
πύθῃ ἴπ6 ἀδΥκ οαυτ οὗ ον δοατὶ σιτ μὲ 
ον Ἰσδῦ οὗ Ηἱΐβ ρίοτγ 1" ((Εοοι,)---τ ͵ οσ. 8. ΤῊΘ 
ἴουτοῦ οὗ [6 Ῥγορθοῦ οἡ δοοουπΐ οὗ ἴδ Ῥαβί δηὰ 
ἴπ {Π6 ὅμόη Μηδὶ Μ11} Ὀ6 [86 (ΓΟ ΤΟΙΤΟΥΙΒ οὗ 
[6 ψίοκΚοα !--- “7 ἸΒουρπῦ οὗ [86 φορά το οὗ 
1} Ἰοδῦ ΔἸνγαΥΒ ΟΔ 568 μα δηα ἰδστὴ ἴο {Π6 {ττ|6 
ῬΙῸΡΒοΙΒ᾽᾿ (ΘΤΑΚΟΚ).--- ΤΏ Κπον]οᾶρο οὗἩ ἀοὰ 
ΠΟΥ͂ΟΙ ΟΔΌΒΟΒ ὑΓ146, Ὀπὶ ΒυΙΑΣ Υ, Ὀδοδῦδ8θ ἰΐ εὖ 
10 8δτὴ8 ἰὐτηθ αἰϑοονθῖβ ἴπ6 σοττυρίίοι οὗ τὴθ 
Βοατῖ. ΤῈδ τηοτο τηοράοϑι ἃ τη ἰδ, δηὰ {6 1658 
ἢ γυδίϑ ἴο ΠἸχΏ861, ἴΠ6 τ ογ6 8 ἢΘ δηἀοχεοὰ ψ ἢ 
ἴὴθ9 Κηον]οᾶρο οὗ Θοά. ΤῸ Ὀονοὰ ἀονῃ δγρ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ, σουινρὰ ὈΥ͂ 186 Ιογὰ δπὰ ]Ἰοὰ ὮΥ {110 
ϑρίσιδ ἴο ὑ8μ6 ρἴδοθ ψΏδγο [6 τηδ᾽οδὶγν οὗ 6 Οοά 
οἱ οἸΟΥΥ Ββῃϊηεβ᾽" (ΗΕΙΜ- ΗΟΕΕ.).--- εν. 4 5 
οΙῖα ἰδ ἘΝ ̓88 πὰ αὐ; ἴπ6 ϑρίτιδ Γαΐ869 
ὌΡ ἀρΆΪΏ.--- 8. 185 1116 ἱπ ἀγίηρ, τἱβίηρ ἂρ ἴῃ 
ΠΗ πρν ας 88, ἴΠ}8 8}4}} αο( 8 ὑδτηρ]6 ης [Ὁ]] οὗ 
αἰνίηδ βρὶτῖξ δπὰ Ἰ18 ; Ὀὺδ ὑπ ἰΐ τησδὺ σοπδίὶϑὲ οὗ 
οὗδοσ τιδύοτίδ]8 ἐμ8ὴ Ὀτίοἷς ΟΥ βίοῃηθ᾽᾽ (ὨΙΕΡΠΙΟΗ). 
- Ὑμδῦ ἰπάοτβ (818 ΕΟ ἔτοτῃ ΕἸ ηρ 4180 ΤὮΥ 
δοατῖ, ΔΑ 0 18 ποῦ [Ὁ]] οἵ οὔοῦ [ΐηρδ, ἐπα 
ὨΘο48 ἤχβέ ἴο ὈθΟΟπΙΘ ΘΙΩΡΙΥ͂, ὑμᾶῦ ΠΥ ΠΌΏΡΈΓ δηὰ 
ἀββϑίσθο Τ,ΘΥ͂ ὈΥ͂ 1} 6 ἘΜΑΡῈ οὗ ἰῃ9 βϑρίτιῦ βθὸῖκ δηὰ 
βηα βα  βίβοϊοῃ ἰῃ 118 ἤλ}688 ἢ" (ΒΕΒΙ,.. ΒΙΒ.) 

γεν. 6 84. ““αοἀ ἀοε8 ποῖ τε]ἱπαυΐθη πιδῃ- 
Κὶπὰ ; Ηδ οοπίϊη4}}}Υ σσθαῖθβ ΠΟῪ Η8 [886] [οΥ 
Η] 1861 (ὈΙΕΡΕΙΟΗ).--- Τα 726808 δἱπιοὰ δὲ 
ἴΠ6 Ῥγεβογυδίϊο οὐἨ ἴ6 ἔθη ]6 8 βΒῆοσῃ ὈΥ Ηἰ8 
οἸοαπβίηρ οὗ ὑ.6 ἴδιηρ]6 δὖ [86 σοτητηθησοτηοηΐ οὗ 
ΗΒ τὰ] βίτΥ, ἩΒΟΓΘΌΥ Ηθ ἰηὐϊτηαϊοά Ηἰ5 ᾿ἰηἴοη- 
Ὁ ἴο εἴθοις ἃ ΨῇΟ]δβοῖηθ τοϊοστηδίΐοη. Νοῖ 
ΠΕ] αἴξον {Π|8 τοξοστηδίϊοηῃ ψγὰ8 ἀθο βίο  Γο- 
)εοἰεα ἀϊὰ Ηοσ, αὖ [8 οἷοβε οὗ Η! 8 ΠΙΠΈΕΥ, εἴοος 
186 βοοοῃα οἰδαῃδίηρ οὗ ἔπ ἴβιῃρ]6, ψ Ὡ]οἢ 18. 1Π 6 
ΒΥτη ὈΟ] σαὶ δηπουποριηθηϊ οὗ 118 ἀοπίταοίίοη : Υὸ 
νοῦ Ἱἃ ποῖ αν χοϊογττηδθοη, Ὁπογοΐοσα γὸ τητϑῖ 
ἢδνο σονοϊαϊου. ΤΏΘ βοηΐθῃοο : “ Βοδοϊὰ, ΥΟῸΡ 
Ἰούδα ἰβ Ἰοἱδ πηΐοόο γοὺ ἀρβοϊαῖθ᾽᾽ (Μαῖΐί. χχη]!.), 
ἱτητηθϊδίοὶν ἴο]ονθ ἐπθ βαγίηρσ: “ΗΟΥ οἴϊεηῃ 
ΜΟΊ 1 μᾶνο ραϊμοτοὰ [ΠΥ ὀμΠάγοη, οἷς. Ηβὰα 
ἼΟΥ Ἰοὺ ὑδϑιηβοῖνγοθ Ὅ6 ρεϊμοτοᾶ, μεοὶσγ Ὠου86 
ποῦ]Ἱὰ ποὺ ἤᾶγα Ὀθθη ἀοδίτογοα : 1 στουἹὰ ἤανθ 
ὈΘΟΟΙΩΘ “8 Ὠοθδα οὗ ΤΑΥΕΓ [ὉΓ 4}1 ρϑορ]θ᾽ (188. 
Ἰνὶ. 7). Φδεοβθὰβ ἐρϑαῖβ ἢγθι ἴῃ νἱον οἵ Η]53 μ69- 
Βἷοπ ἰῃ Μαῖϊ. χχὶν. 2, θη {Π6 59{{Π|πηροϊκοᾷ 
ΟὈΔΌΓΑΟΥ οἵἁὨ ἴΠ6 Ρδορὶα δὰ Ὀδθθὴ ΘΟΙΡ]ΟἴΟΙΥ Τ6- 
γεῦϊοά, δὰ {μ6 7608 1ἰδιοποα ἴο Ηΐπ, Πδα ἔδογ 



μ΄ π- 

4600 ἘΖΕΚΊΒΙ,. 

Ὡοΐ ᾿ΠΩΡΟΒΘΩ͂ 5:16 η00 οὐ ΗΙ8 ἀἶβεὶρ]65, {6 βίοπβδβ 
οὗ 6 ἴδρ]6 που]ὰ ποὺ δνα οτἱϑὰ ουοἱὐἱ (Κα 
αἰχ, 40 ; οοἴλρ. ΗδΌ. 11. 11. Νοῖῦ τυ] Π6Υ 
μιδὰ βίορροα ἾΝ 186 τπιουτ8 οὗ 1.6 ἔστιαα τ] 6 8968 
ἀϊὰ {μὸ Ῥγθδοβίηρ οὗ [86 ϑβίοηϑθϑθ ϑβουπὰ ζοσίῃ. 
Βαυῖ ψ Ἐ116 (ἢ9 Δοο το οὗ ἴμ6 ἔοσιη νδβ Ὀγσουρες 
ΟὨ ὈΥ̓͂ Ὧϊ0 τη888 οὗ ὑπ Ῥθορὶθ, γὴ0 Οὔ 66 ΣΊΟΓΟ, 
δηὰ ἴῃ ἴδθ τηοϑὺ σα] ΡΔ 10 ἸΘΘΒΏΘΓ, ἐπγυδβί δΤαΥ͂ 
γοτλ ἔδιθσὰ ἐμοὶ Ογθδΐοσ, δπὰ 1 Δ ΕΥ οϑειοοπιοαᾶ 
ἔπ6 Βοοϊς οὗ ὑπο ὶγ βαϊναϊίοῃ (Ὠθαΐ. χχχὶϊ. 18), 
πο εἰοοιίοη, [Δ ἔγοτῃ Ὀαὶηρ ἀδρτγίνοα οἵ [86 Ὁ]688- 
ἱπρ' ρεγιαϊπίηρ ἴο ἔμπα, ἰουπὰ δ ρἸογίουΒ Θομ ρθΏ- 
δα Ίοη [ῸΓ {6 1088 οὗἨ [Πο ὕδιῃ]6 ἴῃ [9 ΟΠ ΌΣΟᾺ οὗ 
Ομ γιοῦ, [λ6 Ἰορ᾽  πηδῦο οομ υδίίοη οὗὨ ἐδ Τδιηρ]6, 
δόμα ἰὶ. 19 (ΗΠΈΝΟΒ1.). --- 1 18 τῆδὴ ἰπ ΠΟΤ, 
88 ἴῃ ἃ ἰθΙΏ 016 Ομοθθῃ ἴῸΓ Ηΐτηβο]ΐ, Ηθ βϑεΐβ [89 
ΤΏγομο οὗ ΗἸ5 αἴοῖγ. Ταὶβ ἷἰα ἃ Νὸνν Τοϑίατηθηϊξ 
ὙΟΓᾺ οὗ Ῥχοχιῖβο ; ἴοσς μα 6160 ἀοθβ 1ξ ἱΩΡΙΥ͂ 
ἴθδη ὑμδὲ βἰῃϑ ἃ7Ὸ ἰουρίγσθῃ, ΟἿΣ βοατὶ σϑπενοὰ, 
οομτιηδα, δηἀ τηδάθ οὐοάϊθης ἴο ἐδμθ ἰγυϊὰ 1" 
(ΗΕιΜ- ον Ἐ.)-- “ (1) Τηΐβ ἔθπιρ]α 5841} θῸ ἔδε 
ἔγιιθ ἔθη Ρ]6 ; (2) [8 ἴθ] 8 ἀϊθδγοηΐ ἴγοιη [86 
ΓΟΥΤΔΟΡ ἴθ ρ]θ. ἱπίο 1ξ πδίϊουϑ δὰ Κίηρθ Ὀσίμν 
ἰμάἀοοά (λοὲν φίοτγ, Ὀαὺ [86 Κίῃρβ δῃὰ ρθορὶθ οὗ 
18γ861] πῸ ἸοΏροῦ ΤΠ ϑὶγ Δθοπι πο. (Ὁ 00.).--- 
Ἐα]86 ἀοοίτίπθ ὈτΏρα ὑμ6 ἐπ γοϑηο]ὰ οἵ αοὰἂ δηὰ 
6 ἐμγεϑμοϊὰ οὗ τὴϑῃ ο]0θΘ ἴο δδοῖ οἴθϑυ.-- 
“Ὕ Βεγο [86 ρογνοσῃτηθηῖ οὗ 10 ΟἾΌΓΟΝ ἴδ σο0η- 
ἀυποϊοα ὈΥ δῃὰ δοοογαϊηρ 0 {6 βρὲγιὺ οἵ {π6 
διαί" (ΒΕΒ}. ΒΙ8.).--ἰὴ (18 ψὰῦ ἴμ6 αϊνίηδ 
ὈΔΟΟΙΏ68Β ΙΔ, δηά. ἴ86 δυμλδῃ ]Ἰοοἶκα 88 ἴΐ 
ἀἰϊνίῃο ; δῃηὰ {ῃϊθ 18 ἔπ ἀδν}}} 8 ππϊοη Ἰσοσῖς. ---- 
ΤΒοτγοίουθ [016 ϑαμοίθιασυ οἵ {89 Κίηρ ἰδ οἱὶ}] ποῖ 
Φεδονδ 8 Βα πΟοΙΌ Δ ΓΥ.--- ἃ ἴΔὈ]9 δ οποθ ἐδ8 
᾿μογὰ ̓β δβᾶὰ [86 ἀδθνὶ} 8, αὶ} μδ8 οχρε]Ἱοὰ ἔγοιη 
[6 ΟΠΌΣΟΙ ᾽" (ΒΤΑΒΟΚ).--- γον. 9. “" Οοἀὰ πον ἣτϑὶ 
Γοϊαγηϑ ἰο [86 δροδβίδίθθ ; Ὀυΐ ΗΒ στδοθ ἰβ ἀ6- 
εἰσηθὰ ἰὸ ΟΣ τορϑηΐδηοο, διὰ μὴ Ηθ ψ}] 
ὭΘΨΟΙ ΙηΟ19 ἀδ ἴτοτῃ ἴδϑτῃ "᾿ (ὨΙΒΡΕΙΟΗ). -- 
ον. 10 8ᾳ. ““ Βοϊοσιυοπ᾿ 8 ἐθρ]ο ἸεῖΣ ἴῃ 6 Ῥθορὶθ 
ἔῃ ὉΒοῖν ἀϊθονοάϊΐθμοθ ἀπά πουβὶρ οὗ ἰάο]5 ; Ὀυϊ 
[818 ἤουδθ ὈΘΙΟΠρΡΆ ἴο 6 ὲρσθοῦ ογὰάοσ. Ηδ ψῆο 
1αγβ 10 ἴο Ἀραγὲ 6880 5: ῃπίηρ, δηὰ ἀυ}Υ 6χϑ- 
ταὶης ὑπο ἴθσ}]Ὲ δηὰ ἐΐβ πλοδδυσοιηθηΐβ, ΕὉΓ [8.6 
τηθαϑυτίηρ οὗ ἴμ0 ἴθ ρ]ε, Ὑ ἜΘ ἰ8 ποῖ τ δὶ Ὁ] 

ΟῬγεβοηΐ, ηϊυδῦ ὈῸ6 ἀοῃθ ἴῃ πὸ ϑρὶγίς, “ ψὶς 
ΘΙ} 16, ΠΟΥΘΥΘΙ, δῖ γα (1 Οογ. ἢ). Αἀβὰ 
ἘΒογοίοσθ ϑϑοβ οὔθ Βῃο;] ἃ δχατηΐηθ Ὑ}ΓΠῸ δΌαΒβο- 
χηθῦ ἢἷδ8 μοατὲ δηὰ οομϑοΐθηςθ, δὰ δα ἀϊδρ᾽οαθοὰ 
πὶ Ηἰτθ6} 7 Ὀδοδῦβο ἢ9 ἢ885 νοὰ 8ὸ ἴον ἴῃ 
ἑηρσταίπὰθ ἰοχατὰ Οἀοά," οἷο. ((ἔ0ο1.}-- ΤῈ6 
ΒΙΔΙ.Θ οὗ [0 ῬΟῸΣ δίπηος βδπᾶὰβ ἴῃ ἐδ ἔθιθρ]6, 
ὙΠῚ0Β ἰ6 ΟἸγίδί, ὀχδοῖὶγ ἴμε τίχξ Τηραθοτο.---- 
Τὴ πα ογείδηάϊης οἵ ἘΖΟΙκ161᾽8 Τοχη Ὁ ]6- ΥἹδίο ἢ 
ἤο 186 ΜΓ κποπίραξο οὗ 6 Ποαζί. -- ΤῈ ΤΌ Γη- 
ἱηρ ἴο τορθηΐδῃοθ ὑπσοῦρι [δ0 Ῥγοτηΐθοθ οἵ ἰδ 
Εὐρ}  " ΤῊΘ οοηϊοτηρίδῶοι οἱ ἴπὸ ροοάποδβδ 
διηὰ ὑμ6 ποῖκδ οὗ Θοὰ ουρδῦ ὕο Ὀτίπρ' βδιθ ἰπῦο 
ΟἿΓ ποαγίϑ᾽᾽ (ΒΤΑΒΟΚ). -- ΤῊΘ ἔοστη οὗ 186 ἀἰνίπο 
ΦΟΟΠΟΙΩΥ οὗ δ, πῃ οἰ] ΐηθ, ἤόγὸ ἀοδοσὶ ροὰ ᾽"" 
(ΒΕΕΙ,. Β15.).-- στ. 11 84. ““ὙΒΟΥ τὸ τορϑηΐ 
οἵ {Ππεῖν β'ῃ}8 δ΄ σαρδθϊε οὗ Κπονίῃρ ἔμι6 Το} }6 
διὰ ἐΐβ δυτδηροτηθηΐα, ψ 116 ἰμοϑο γῆ Δ ΠΓΟΠ]Υ 
Ῥύσϑιο ΒοΘΉΪΥ ἀοδῖγοθ τϑοοῖγο ποῖ {86 ϑρίγιὶ οἵ 
ψ]θάογῃ, δῃα δ.Θ ἱπόδραῦ]ο οἵ Ἰζηοτὶπρ [86 Ἰδνν οὗ 
189 Ἰυοτὰ (2 Τίτῃ. 11, 19; 1 ΦοΒα ἰδ. 8). Εον 186 
ἰανν οὗ [86 Ποιιϑε 18 Θοὰ᾿Β Ἰανν, [παΐ ὀνοσγιηρ ὈΘ 
τχοσί Βοὶγ" (Η κιμ- 05 :}.).--- Τδῦ {86 ἰειρ]0 
δ᾽οοιϊ οῃ {μ6 ἴορ οὗ [86 τηοπηΐαὶη Ἰοὲβ ἐμ6 ψ 8016 
Ἰαπὰ μανθ ἐξ δομε Ό}}Ὺ7 Ὀδίοτο ἐΐβ Ἔγεβ ἰπ 1ξ8 
τοϊά δῖ, αηἃ ποῖ ΠΟῪ δηὰ ἔπ ΟὨΪΥ ΟἹ Οσοβδίομδὶ 
Υἱα (8 (ὨΙΕΒΕΙΟΒ). 

εν. 18 84ᾳ. ““ΟἸγῖβὲ ἰ8β 86 σι δία (Η ὃ. 
ΧΙ, 10); ἴος Ηθ ἰδ 188 ρῥεορί(ἰδίίοη [ῸΓ ΟἿΓ 51:9 
(1 Φόοδὰ 1ἱ. ἃ; Βοτα. 111. 26), αηὰ Ηδ 888 βδῃοῦ- 
βοὰ Ηἰπη861}7 ἴῸΓ υ8, 7 οδῃ χυϊὶ. 19᾽ (0 Β.).- Νὸ 
059 σου]ὰ ρὸ ἱπίο 86 (οι ρ]Ὲ ψίουΐ ρμαβϑίηρ ὈΥ͂ 
189 αἸΐαν, δῃἃ 80 ἢῸ 06 οδπ ρῸ ἰπΐο Βεάνθη ἩΠ|Ώ- 
ουῦ {Π6 Βοογϊῆοα οἵ 89 ἀφαῖϊι οὗ (χίβὶ, Αςῖδ ἵν. 
12" (βϑ:κοκ).---Αοἱροίμα [86 ἔστι δ᾽ ἴὰσ οὗ θαγηῖ- 
οἴἶετίησ : “θγθ δηρθ ἴῃ9 δηιίγρο οἵ 41} 186 
ΒΔ ΟΣ 065 (ὑΑμΜΡῈὲ).-τ᾿ σον. 18 5. “" ΤΣ Οοὰ 
ΠΟμλ68 βγοὶ δηἃ σίνθθ 1808; Η185 σὅτδθθ τλδῖτεβ 
δϑθδιχθὰ, οἰιβδίϊθοθ, βαηῃοιθθ, ΓΘΟΌΠΟΙ]68, δηὰ 
Ῥγτοάσοοβ ἰπυτηδίο οἴθγαὶ [6] Ρ. ΤΒ18 ἰ5 
Ἰαγ5 Οοα᾽ 5 ΑΥ τ ἢ 18 τθῃ, ῥσουϊα θὰ ΟὨ]Υ τ 
ΓΟσορηἶθο ἰΐ αὐἱρὴῦ ἴῃ [686 ἀδγδ οὗ οὔθ, τ με ὰ 
ΠΟΥ ἴδ 18 δοῦ ἱῃ [86 τοοβὺ σἹογιουδ ἤρδὶ ; ΟἾτίβὲ 
διηἃ [Π6 Δροβῖϊθβ αν γίνη δἀάϊ.ομδὶ ΟἸ δ 655 
ἴο Εζοκίοὶ " (ὈΙΒΟΒΙΟΗ). --- [πὰ 106 Νὸν Τ δ δα- 
τηϑηΐ 0 ΠῸ ἸΟΠΡῸΙ ΟΣ τηδίεσίδὶ, Ὀπΐ δρὶ τι Δ] 
ΒΑ ΟΥἤ 68 ΤΒΓΟΌΘὮ δοϑὰβ ΟἸγίδι, οἴο., 1 Ῥεῖ. 11. δ᾽" 
(ΤῦΒ. ΒΙ8.).--- δ πο που]ὰ Ὀγΐηρ δὴ οἴδετιησ 
Ἰοδδίηρ ἴο αοἀ τηυδῖ Ὀ6 οἵ {}:0 τες οὗ Ζαάοῖς, 
88. ἱ. 1δ 54." (ΘΤΑΚΚΕ).--- ΤΠ) ῬΑ οὗ ὁ 

τὶ θοῦ 8 ῃ δνα ]ο ἢ τη ἢ, Ὀθόδαθα ἰ 185 Ἔἴἶδο- 
ἴα], ὅα8. ν΄. 16. .----““ Α}} ἴσιο Ὀ6] αν 5 ΤῈ Ὀτὶοϑὶβ 
ὙὯΟ σῇ ἀγα ΠΘΆΓΡ ἰο Οοά, [ῸΓ δοοδϑδδ ο ἔ)οὸ ΤΣΟῚ Θ 
οἵ ρσταοθ ᾿)δ8 Ὀθ6 ορϑῃθὰ ἴο Ὧ8 τοῦ ρὮ ΟὨ τσὶ" 
(ΤΑ ΒΟΚ).--- ΤῈ ποϊηἰβίογδ οὗ ἃ Κίῃρ ἃτο αἰοσί ουδ ; 
ΒΟ ΤΟ ΤΩΟΓΘ 80 816 [ΠΟΥ͂ ὙΠῸ τοϊηΐδῖοσ Ὀοίοσο 
[Π0 Κίηρ οὗὨ 4}1 κἴπρε !---ἼΓγ, 21. Οορ. Ηεδ. 
ΧΙΪΙ. 11 8α.---΄΄ 411 [818 ΟὨ]Υ 1] υδἴταϊοβ ΟΣ οἰ θα σὶΥ 
{116 βδοσῆοθ οἵ ΟἸ τ᾽" (ΕΙΟΗΤΕΒ).--- εν. 22. 
Οοϊροίδα {89 ΡΪδοθ οὗ ρυτιβοδίϊοι οἵ “41} δ] ἴδσα. -- 
γε τ. 28 84. “"Α τῇδ ὁδῇ οὔ Π1 8617 ἃ5 ἃ ὈΏΤΏ.- 
Βϑοῦῖῆσα ἴο ὕ86 [μογὰ, ΒΘ Ὼ μ8 [ἈΠ]Υ, δ γεν, πὰ 
ὈΠΤΟΒΕΣΥΘΟΪΥ ἀσνοῦεβ Ὠἰτηϑο] ἴο ΗἸπὶ ἴῃ δὶ ἢ δπά 
Ιοσγο. ΤΏ οῃά οὗ οὔΐ οτοδίίου, τϑἀδηιρεΐου, δπὰ 
βδ Πο δοδ ϊο, ἱνόϊγοθ ἐΐθ" (ΒΕΕΙ,. ΒΙΒ.).---- τ.Ψ 
26 Ἧς Ομ τοὶ δη 8068 Ηΐ8 ψοσκ πὶ Ηἷδ Ρ6Ο}]6 ἴοο. 
--τοἴς ἴ8. ποὺ δῃοῦρ ἴο Ὀαρὶῃ Μὸὲ}} ἴπ αὶ ἰδ 
οοὰ ; τὝο Τηιιϑὲ αἷδὸ βίδῃηὰα ἴδϑδὶ ἰπ ἴπ0 1,οτὰ, διὰ 
οοητϊηυθθ δἰοαΐαδιὶ πο [80 δῃὰ, 2 ΤΉ οθο. 11}. 18 - 
Ηδ6Ὁ. 11}. 14; Βον. Σ, 10, 111. 11" (Ὁ π.).---““Βπὲὶ 
ἴμοθο ὙΠΟ δῖὸ βαῃουβοα ἴοὸ ἐο 1ονὰ ὉΥ δα δδοτὶ- 
866 οὗ (σῖϑὲ ουρῃΐ ἴο Ῥγαϊδο Οοά 8 Ὀεποῆϊξβ, δυιὰ 
Θϑρϑοΐδ!]ν ὕο ΓΟ ΘΙ ΌΟΥ ὕμοῖα δὲ ἔῃ ΗΌΪΥῪ ΞΒΌρρετσ, 
δοοοιραϊηρ ἴο ἔπ βαγίηρ : ΤΉ 8 ἀ0 ἱἢ ΤΟΌΙΘΙΌΓΒΣΟΘ 
οὗ Μο, δῃὰ : ὅδον ἴΠο [ογὰ δ ἀοφαξῃ Ε}}} Η ὁ οοσο "' 
(ΗΞι»- ΗΟ;Ὲ.).---γὸν. 272. ““ὙΠΟΥ πὴ ποτὸ 'ἰπ 
ΟἸσίϑυ Ὀεοίοσθ οἴδβοιβ οὐρῇ ἴῃ ὑπῖ8 ἴοὸ βοῦν δ 
Ῥυϊοβῖβ ὕο [6 γὙΟΌΠΡῈΡ δ ἑονοῦθ" (ΒΒΕῚ,.. Β185.}. 

Ου ΟἿ. χῖῖν. : 

γον. 1 δα. “" Β]οβϑοὰ ἃσθ ΠΟΥ πὸ τΔΙκ πσκοΣ 
αοα᾿Β συίάδηοο, βοτὰ Ηδ Ὀγΐπρβ ὑδοὶς 85 μθσὸ ἴὸ 
[16 γυϊποὶραὶ μαῖο ἰοναγὰ ἰῃ6 ο8οξ᾽ (ϑΤΑΒοκὶ). 
--- Οοἀ δ Β οοππροίίοη τὐτ Τα χοζαδῖῃϑ ἃ 
βοοσοῖ " (ὈΙΕΌΕΒΙΟΗ) --- ΤΊ βοΐ ραῖδ ἰδ ἐμ ὈοΟ 
868 ]ϑὰ πιτὴ βονθῖ 868]8, Ὑ ἰοἢ ΟἿἹῪ τ. νἱοϊοείοια 
Ιἄοπ οὗ 186 ἐτὶδο οὗ 7 πάδἢ οροηβ, δροαδ ἢο οὔἱδ 
Βηπ8 (Εν. γν. ὅδ. θη τὸ ἄγαν ποῶσ ἴο Ἠ τὰ 
ψὴο ἰδ ἴΠ6 ΠοοΣ οὗ ἔδο βδοορίο]α, Η6, Ὀθοδσιδο Ηδ 
8 [80 ΟὨ]γ-Ὀοροϊίοη οὗ [ὴ6 Κδίθοσ, π'!ἔ 1] ὀρϑὴ τιωῖο 
ὋΒ δηὰ ΒΟΥ 18 {πΠ6 Κδίμον " ((θοοι,.).---- “4 ΟἾχῖος 
πθϑὰθ ΠΟ ΒΌΘΟΟΒΘΟΡ ἴο 88 Ηἴ8 υἱοῶν ἴῃ ἐὴ9 
ΟΒύτοΙ ᾿" (ΒΕΆΒΙ,. Β1Ν.).--- “ Βαϊ ΘΟΓΈΔΙΕΪΥ ἴῃ πῆ δὲ 
[0] ον ἃ Ῥτογορδίίνο 8 ἱπαϊοαϊθα ἩΒΊΟΒ γὴοῦ5 
ῬΓΐΏοΘ6Β, πηδρίβίταΐοβ, δηα Ἰογαβ οδΥ αν ᾽ (Οὐσδο.}). 
-““ΟὟἿἍΣ διατί, ἴοο, βΒῃου]ὰ Ὅ6 δ!θπὲὶ ὕἢο ἔπε πογ]ὰ 
8 ἴμ6 ἀ6ν]}, ψΒθη οὔοο ἐδ Ἠοὶν Οοὰ 88 
δμξοχοὶ ἱπΐο ἱϊ, ἀπὰ Ηἰ8β ΣΊΟΣΥ δ85 διν}]ονσοὰ τρ 
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δὲ δὰ Τρ ΐβοῦγ 1 05 ᾿ (ΒΤΑΚΚΕ). -- ́  ΑΪΔ48, 1 {86 
ἄσσον οὗ Ἀοανεη διιουϊὰ Ὀ6 5διῖ}} (ΒΤΑΒΟΚ.)--- 
γεν. ὃ. ΤΊο ρμοεϊ [ἴοι οὗ ἴ86 ῥτΐποθ ἰῃ [ἢ Βα ποίΌ Δ ΥΥ 
οὗ ἴδ 1,ον.-- ἔνθα 186 διρμοδὶ οἷν] ΡΟΣ [188 
ποϊδίης ἴο σοι ρ]οῖθ πόγο, Ὀπῦ ΟἿΪ]Υ ΘΕ.) ΟΥ̓ ἴὴ6 
ἔγαϊϊδ οὗ ἴῃ οοπιρ]εἰδά, ρεγίροϊ βδουῆοο οἵ (Ἠτἰϑί. 
--- Ππποράοιῃ πα ΡΟΣ ἴῃ {πὸ Ἰὲρηΐ οἵ [86 σίοῦν 
οὗ ΟἸσίϑι.--- 8 ΟἸγίβ ἤδη ΤΌΪΟΓ δηὰ {μ6 τυΐϊοὸ οὗ 
ΟὨγίξι.--- Ρσὶ νἸΠ]οοδ ἀηὰ [ἢ Θοστεβροῃαΐῃρ Τεβροη- 
δι ὈΣ ῖγ.--- ““ ΤῊΘ ὨΘΑΡΟΙ ΜῈ Δ΄Ι6 ἴο ἐΐιθ βϑῃοίθιατΥ, 
με πῆοσθ ΒΟΪΥ͂ διὰ ροὰ]Υ οὐρηῖς τὸ ἴο 6 
(τα πο κ).- -Τ 6 ΟὨγδίδη ΤυΪον οὐρδΐ ἴο Ὀ6 ἐδ6 
Ομ δἕδι μαϊζεσῃ ἴο Ἀϊ8β Ρ6Ο}]6.---Π6 ἰδ ποὶ ἴο 

ἢ, 7υδὲ δ ἰἴ ἰδ ποῖ ἢἷδ8 οΒοα ἴο οΥ̓ἘΓ βδοσίῆσςο ; 
πὶ δὲ ἰ8 [0 Ὠουτίβῃ δηὰ ρῥγούδοϊ [86 ΟΒΌΣΟΣ δπὰ 

ΔΥΟῊ [ἰζ5 ἰαἰτῃ. ---““ (τοῦ 18 [86 ψαῖο, {πὸ ΟἿΪΥῪ 
ξαίο ; Ἰὰσουρῇ Ηἰπι ἴδ ρβΊοΥΥ οὗ ἀοὰ ἢδ5 οῃΐοτθα 

ἴο ἴ)6 Ομυτοῖ. [ἐ 6190 Ὀεϊοηρδ ἴο Ηΐτ δἱοῃθ 
ἴο 5ροδὶς {86 νογὰ οἵ αοά. Ηδπδθ Ἔἐνθῃ 86 Ὀγΐη 66 
ἦ8 ποῖ αἰϊονοὰ ἴο ϑηΐοῦ ἴδ ΟΠ ΟΓΟΝ ἰοῦ [Π6 ρὺτ- 
Ὥρμν οἵ πηακίης δἰδ οὐστὶ ἀἰδοοῦτβαθ Ὀ6 ϑαγὰ ἔΠ6Γ6. 

ΟΣ ἴῃ ἐπα (ἸΒυΓοΐ 8 ἴη6 Ττοηο οὗ ΟἸ σίβι 81]016, 
διμὶ οἵ πο οὴς 686ὲ. Ἦ δαὶ ἰβ βαϊὰ οἵ ἔθ ὑσίι69 
ἐδ ταῖδος {Πὲ8, (μδὲ μ οὐρῃ!ξ ἴο αν ἃ ἘΣ ὁ0Πῃ- 
ϑεΐδηςε δηὰ ΟΥ̓ Ὀεΐοσα ὕπο [οτὰ Ὀθοδιθε οὗ [18 
ῬυϊπΟΟΙΥ οἶοο, ψ}}16}} ἀο068 ἠοῦ ΤΏΘΓΕΙΥ οομποὶϑὲ ἴῃ 
Ταῖς, ἰμδὺ τὸ ᾿ἶνθ πῃ ρόδοθ δῃὰ αυϊθὲ ΠΟΘΙ ἢϊ8 
ϑοορίγο, Ὀυϊ 4180 ἐπαὶ [ἢ 6 ξϑορίο ἸΩΑΥ͂ ΠΟΔΣ {86 
ψτοτὰ οὗ Οοά, δἀπὰ τἱἱϊποῦϊ ἴοδυ οὔ Σ ἴο Ηΐτ {86 
βαογίῆοοα οὗ ἐπεὶ πογϑὶρ " ((οοῦ.). (Ἰπΐογρτοῖ- 
ἱπς ἴ6 ῥγΐποα 88 [6 Μιοβδίδὴ : “" ΝῸ οὔο πον θίῃ 
6 Εδῖδον Ὀὰΐ [86 ὅοῃ, τ ἢ ἰ8 ἔγοπι Οοά, Ὀδοδιι86 
ΗἩδ 5818: Μγ τηεδῖ ᾽8 ἰο ἀο {δε ν}}} οὗ Ηΐτη {δαὶ 
ἀρ δι} 1088 ἷν. ὅν μὐνλ τα, πεν εν ἩΕΗ " " 

οὐ Πογθ δρδΐῃ ἴο ἴῃ στουῃ ὉΓΘ [88 
Βἰο οὗ μ6 [οτὰ, μαναὰ τνὸ ποῖ ᾿ιὉΤΩΌΪΥ ἴο δοϊζηον- 
εὐρμθ δπὰ οομίοβα ΟἿΣ ἔγαὶ! Ὑ δηὰ τα ϊζηθ88 ἰὴ 
Ῥτόδεμοο οἵ {π6 ἀϊνὶπθ σηγηίογίοθ Σ ΝῸ ρἱθμητηοὶ 
οὔἩ ἴδ6 υμπάογαίδηάίπρ δοιὰ ἴδ6 ΘΌγ88. οἵ {6 
τογϑίετίοβ οὗ αοα. [,ἵ 8 Ὀ6Ὲ οοπίοηΐ νἱτ τ μα 
ΚΟΥ ]ἰίοη ργοδοηῖβ ἴο υ8᾽ (αἴ ΕΕΟΜΕ).--- “αοἀ 
τευ αὶβ Ηἰ5 ρἸΟΣΥ ἴο Ηἰδ βεγνυδηΐβ, δβρϑοίδ!ν 6 ἢ 
Ἡς ς6}1]6 οῃυ ἴδϑση ἴο τηδῖζο ποῦ Ἧΐο, 11 ἴο 186 
Ῥθορῖο, Ἀοῖρ αν ϊ!, 9, χχίϊὶ, 11 (Τῦβ. Βι18.).--- 

“ (οπδίάοσ, Ο Ομ γβίίδη, τδοῖμον ποῦ ατὶ νδὶ 
ΤΒοὺ δαί ςδἹἹοᾶ  Ὑβοῖμοῦ μου δαδὶ ἀοά οὗ ϑοϊηθ 
ΟἿε εἶδ ἀν} ] ηρ ἰῃ ΤΥ Ποαγί ; τ μοίμοσ ἔμποὰ αὶ 
[Ὰ]}] οἵ φΊΟΥΤΥ οὐ οὗ μου] ]πιθδβ, 96 η804} γ, δηὰ 
στ ν 1᾿ (ΒΤΑΕΚΕ..).-- γεν. ὅ 84. Ὠἰνίπο [Ὠΐη 
δῖο ποῖ [0 Ὧ6 ἀζγΟΝΒΙΙΥ ἰἰδίθηθά ὕο, οὐ ἀγοννιῖγ 
ϑηραροά ἴπ.---Ἰ νοι Βίης; [Π6γθ τηυδέ 6 Ἀραγὶ 
---ὴ βεεΐῃρ, ἰῃ ποασίησ, ἐπ ἀοίης.--- Βεοίωϑ ἐλέο- 
ἔοσυτα 7}αςἰξ, ποῖ Ῥαΐῃοθ.---ΤῊ ροΐπρα ἱπ δηὰ οὔϊ 
οὗ ἴδι6 δαποΐπαγυ, 8 δοϊ δ η ΘΟ Θ᾽ ΟΣ. ΟῊ [0Γ ΘΥΘΙΥ͂ 
οἵδ, ὑυῖ ἐδρϑοΐα! ν ἴοσ ἰῃοδ6 ΒΟ εὐ [86 σδτῶθ 
οὗ τὸ ἐδῃ , Ῥ ὮδίονοΥ ἰμοὶν τη ἱῃ ἘΠ 861- 
νἱοε.-- ὙΠῸ δ.ὴ ἜΘΟΣ 5.11} δά μογοθ ἴο Ὀδλ ΘΟ ΓΒ 
τηλΐοα ὑβοῖι οἴζοῃ ἰπαῦίθ νο πὶ 18:6 τηοϑὲὺ δι 68- 
ΘΑΙῪ ἰμίηρο; Πθηοθ ΠΟῪ ποθ ΔΩ ἃ Βἀττίπρ 
ὩΡ δηὰὲ μυϊπρ ἰῃ ΤΕ ΙΔ ΤΔμοΘ, 2 Ροῖ. 1, 18 
(ΤΑ ΚΚΕ). -- ογ. 6. ΑἸ ΠΠΟΓΒ τα Ἰίαϊς οἵ ὑμοὶσ 
«ἀοἷπρβ; αὶ (οὐ δυάάθη)Υ 88 γ8 : Επουμη.--“ Ηδ 
ΨΓΠ0 8ρεἶζβ ἰο 6 βαυθὰ ουΐ οὗ {}18 Ἰοϑί που] ὰ πηυδὲ 
ΟἿδδ ἴον 1] αν ἐπουρὰ οὗ ἱδ᾽ (βϑταμβοκ).--- 6 
ΓΟ] ρ οὗ ἤπαὶ] δυτγίοϊς οὗ ἔλθ νου τησδὲ, πον- 
«νος, ἱποϊυάθ ανογβίοῃ ; [ὉΣ τορεῃίδῃοθ 8 ΘΟΏΨΕΙ- 
δίοῃ, ποῖ 80 ῬῬΘΆΓΏ6Α8 οὗ (6 τνουν]ά, ἀἱ 212. 
{πὸ ψοῦϊά, οὐ δυο ὶ Ιἐἶκο. --- ποτ ἴθ ἃ αἰ ΒβόγοοΘ 
Ὀεΐποοη [Π6 16186] δἴτοσ [6 δεβ δὰ [86 [αοτγωοὶ 
αἴτες (ἢς ϑρίτίι.---Ἄ ον. 7. “Το ἴα]96 [δτβοὶ χίνϑδ 
41:6 ϑβδογδιηδθηῖβ ἴὸ ἴΠ6 ΒεΔίΠΘῃ, δἀπὰ ο]οοῖδ ΠοΓοῖϊο 5 
ἴο οἵδοο᾿ (1 ΚΡΕΙΟΗ).---ἰ Χπονν ΤῈΥ ποσῖχα, δαῖτα 

186 1μοτά, Ἀπ οΥ̓ (δ γ [Αἰ {Ὁ] 688 1 Κῆονν πδαν 
Ουἱΐο ἐῃοισἢ ἴο σορονθ ἴδ 6 ΤΑ Πα] ἐβῈ οἰ, ΔἸ τηοι 
ὈΦΡ᾿ΖΙΏΜ, ἸΠΑΥΤΥρ, δπαὰ αἰδροηβίηρ ἴ86 1,ογ 8 
ἀκ ΓΤ 8111] ρὸ οη.--- ΤΏ 8ο- 8] } 6 116 γᾺ] ΟἸΕΓΩΥ. 
-ἔἂλὲ νοΐςε οἵ [ἢ ρεορ]ε, [Π6 Ἕῃοΐοθ οὗ [88 ρΘορΐο, 
8. ποῦ" Οοαἀ᾽ Β νοΐοε, αοά δ οἽμοίοθ, Ὀαὺ ἔγο ΘὨΠΥ͂ 
αοα δ Ἱπάρτηοηξ ἴο 16 ἢ1}]. --- ϑίταηρο ἀοοίτηθ 
ἱπαϊοσαῖθβ 83ᾷὃὴ πποϊτουσιοἰδοα Ποατ απ ὰ ἤότο [δαὶ 
ἷδ, ἴ βρίἴο οἵ ογαπδίϊοη δηὰ οοπβίβίογίβὶ σοῃ ἤτταδ- 
οι, δηὰ πδίονο 680 ρεσίδὶ ῃ8 ἴο οἰσουτη 5ίοη, 
ἴθ γο 8 πού ιΐηρ Ὀὰὺ ὑπ6 ἐογραικί οὗ ἃ πἰτο ηρ, ἃ 
τι ϊοῖ, δὰ ἃ πηυγάεσον οἵ [}}6 666}. ---΄ " 56} -οθοβθη 
αἰνίῃθ βεύνίοθ ἰβ δὴ δοοπιηϊπαίΐοπ ἴο ἔπ6 [γιὰ ἢ 
(βτΤαΑ Καὶ. --- 0 τοβροηδὶ ὉΠ τὴ Υ ἰῃ [86 οἰ οοίίοι οὗ 
ἃ Ῥαϑίον.---Τ8ὲ ουἱναγὰ αἰβοῆαγχο οὗἨ ὑδ6 πιϊηΐ- 
δίδσία] οἱῆοο, ὨοΘ ΟΡ οχϑοὶ, ἀοθα ἠοῖ τη8κ6 ἃ 
ΤΩΣ ἰβδιυ ΒΌΘὮ 88 6 δου ]ά ὃὉθ δοοογάϊησ ἴο Οοὐ᾽ Β5 
ψοσὰ.--- αὶ Ὦ Ὀαρτζοα ἴῃ ἄτι ΌΤΙ ΠΙΔΥῪ γοῖ 
Ὀ6 πὸ (Ἰγτιδίίδη δἱύογ [9 ϑρίγιι.--- ον, 8. ἢ 
ἴαϊδο ὕδδομοιβ, ὙῆῸ μίθαϑο ἴῃ δρί γί οἵ 86 αβθ 
δια αν 1} δρρίδυβο οἵ [8:6 που]. --- Πα π6ῃ6- 
ΤΑΙ ΟΔῺ ΘΠΙΡΙΟΥ͂ 8 8016 0 ἰβ δνογυ  πρ 686, 
Ὀυΐ πο 80] 1ογ Σ Απὰ [Π6 ρΘΠΟΓΑΙ δα ροτ πἰοπάθηΐν 
[Ὀΐθμορθ, ργεβογίοσί 8) δ μια ΥΕΘΑΓ ὈΥ̓͂ ΥΟΔΓ ΠΙΘῚ 
ὙὯῸ ἢδνα ροΐ Ὁρὰ ὑπιοῖγ ἜΧΘΓΑΣ ΠΑ [ΠΟῺΒ ἀπ ΔΣΘ 
οὗ Ἄσδῃοῃΐοδὶ δυῖ ῈΟ σὲ δζϊοσς ἴοσυ δηυτΐης 
6Ἶ26 ἴδῃ Ὁ δοΐηρ Ῥαδίουβ.--- ογ. 9. “1 18 80- 
ΘΟΡΑΙ ΠΥ ἃ ἰοῖκοῃ οὗ [π6 ρτοδίοδε ἀβοϊΐη οὗ 186 
ΟΒυγοῖ σι βθη [6 ν]οκοα δηα τηδηϊοθὶ Πγροοσί θα 
ΔΘ ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὠοΐ ἐΧρε]]ε, Ὀαΐ ρῸ ἔτοοὶΥ ἰη δηὰ 
ουΐ, δηὰ ἀνθ ἤᾶνθ ἴΠ6 τυ]ϊηρ όσον" (ΒΈΒΙ, 
ΒΙ18.).-- Το ΟἸυΓοὴ οὗ ὑλι9 ἔυΐατο οἵ Φο88 ΟἸ τὶ δῖ, 
ἃ Ῥῦυγὸ ἙΠΌΓΟΝ. -- ον. 10 θᾳ. Τὸ Ἰυαάριηοηξ οἢ 
[6 γτίοϑὶϑ οὔ ἴδ βδῃσίιδσυ, δἰγεδαν ὑορυη ἰῃ- 
ἬΔΓΑΙΪΥ, 18 ἘΠ6ἱγ ον] οοηδοίθμοο, ὑπαὶ ΟΥ̓ ΡΡ]68 8]}] 
ΘΏΘΙΩΥ ἱπ ῬὈΙΈϑοποα οὗ {π6 μοῦ], δηὰ ἀορταᾶθδ 
ἼΒότὰ ἴο 186 ἘΘΙΠΟΣ οὗ ρῥδία ἀοπιρϑίϊοβ ; δῃὰ ουὔϊ- 
ΜΘΡΑΙ]Υ ἴοο, ἴοῦ ΟΥ̓θ τηθῃ οὗ 89 που]ὰ ἢανθ πὸ 
τοδρθοῖ ἴοσγ ἔθ, δἰἱπουρῃ ΠΟΥ ἀο ποῖ ΤΟΥ ]6 
ὉΒΟΤΏ 88 ἴδῃ δίς. --- Τ 9 ἴα᾽δα σὶ ἢ ὕδουδηθβα, ΒΙΟᾺ 
8 ποῖ οὐ β γἱρἢ ϑοῦυβηθδα, 18 αἰϑὸ ἃ ἀδέοϑίβῃ]θ 
40], ὈοΒὲμά ΨΈΙΟΝ ΒΟ ἸΠΔΩΥ͂ ὈΓΟΒΟΒΟΥΒ σοχημπῖΐ 
Δ] ὕοΙγ. --- “  Ποτο [Πογο ὅ1ὸ Υ ὑθαοθογ8 
ἴβεγε δ ΠῸ ψϑηΐ οὗἨ ὩΠΡΌΑΙ]Υ ἈΘΆΓΕΓΒ, 767. ν. 81] " 
(ΒΤΑΚΚΕ).---ΤῊ 6 ἸΟΎΤΟΙ ΘΟΓΥῸ6 ἴῃ [Π6 ΒΩΠΟΙΌΔΕΥ 
ἃ αυορδίίοῃ οὗ σοηϑοίθῃοα σοὶ" ἰπῖο ΤΩΔΗΥ͂ ἃ 
Ῥαβίοτ᾽ 8 11{6.---Περτοοα ῥγίοδίϑ ἃ ΤΑΪΤΤΟΣ [ῸΓ Ρ88- 
ἴΟΓΒ.--- Ἴογ. 11. Βιιῖ ἀνθ ἱπ ἴΠ6 Ῥεγίοττηδηοα οὗ 
ΒΆοταϊηδῖο ϑοσνυϊοα,  ὮΘΤΘ Ομ6 ΟΥ̓ βὶΠ4}}Υ διοοὰ 
ἱσιοσ, 186 οὗ ἀοα ΤΏΔΥ Ὅ6 ὙΠ 8, ᾿ΓῸ- 

νἱαοὰ τὸ ἰοὺ ἀοἄ᾿ δ ΒαΣὈ]ἰηρ οὗ 1.8 ἰδειθ ἴῃ Θ0Π- 
γΟΥΒ ΟΣ οὗ ᾿ιδαγί, δὰ ἰοοῖς ροὰ ἐδ6 Ῥυπίβῇ- 
τηθηξ 88 ἃ τί ρ  θου 8 ΓΘΟΟΙΩ . [Ὁ||8 ποῖ δἱ 4]} 
ὨΘΟΘΘΘΑΙΣῪ [δαὶ νὰ δῃου]ά, δὰ [8 τγου]ὰ 641}8 ἱξ, 
ΤΩΔΪΚΘ ἃ ΒΌΘΟΘΒΘΙὮ] ΟΔΙΘΟΡ ἴῃ [86 616 Υ1ς8] ῥγοξδεδίοῃ, 
--Ι ἰϑ ποῦ παίυταὶ αἱα, αὶ οἷ ἰοίγ, 
ὙὮΟΙ ἀδοίά68 88 ἤο [6 ὑεβδετηοηΐα!8 τ ϊοῆ [ἢθ 
[τὰ αταῃῖϑ, δὰ δϑ ὕο σδρϑοὶ εν ἴοὸσ οὔῖοθ ἴῃ Ηΐδ8 
ΘΥΎ68.---ἼοΥ, 12. 1,εδδὶ οὗ 411] βῃου)ὰ ἃ Ῥσγθβϑοῖ δῦ ὃ9 
ἃ 5[πη} Πρ. Ὀ]ΟΟΚ μὰ οδῦθο οἵ ἀδδίπιοϊώοη ἴοὸ 
οἴδμοιβι Ὑδῖ ἴμθ τας οὗ Θοὰ ν}}} 5111} ταἶβϑθ ὮΡ 
ἴτοα ὑπαὶσ [411 ουθπ ἔποθθ ὙΠῸ σαυβοὰ οὐοῖβ ἴὸ 
41}. Οτδοθ δῃὰ δ΄ γαῦϑ μὲ ὰ8 ποῦ ἀοβμίϑ8 
86 οὔδεν, Ἰδοῦ 18 ποῖ περίϑοῖ [0 ἀΔΥ οἵ ρτδοῦ. --- 
Βαϊ [μετὰ ἰβ ἢο ρστδθα ψιϊπουΐ 586]{-ἰυἀρπιεπὶ δηθὰ 
861{-οοΠπἀθτη Δ 08.--- ΤῈ δἰῃβ οἵ ἴῃ6 μιόδοῦοῦ ἴῃ 
ΤΠΘΙΣ ΘΟὨΒΘΠ ΘΏΟ6Β 85 ἴδε 16 οἵ 1Π6 δοτῃ- 
ΤΑΌΠΙ Υ.--- “Α ταϊηϊεῖον οἵ πὸ ΟΠ γ ἢ οαρ]ι ἴο 6 
ἃ Ραϊΐετι ἰο ὑπ ἤοοϊς ἐῃ ἀοοίτγίο κπὰ Π 6, 1 Τίπι, 
ἷν. 12; 2 Τίπι. ἱ. 183; Τίς, ἢ. 1 (ϑταποκ).- 
ΤῊ βοσυδηΐ νὴ Κποννβ Ὠἷμκ ον 8. 1} ἀπ ἀοδ8 
ἐδ ποῦ 8}}8}} τϑοεῖνθ ἃ ἀουὶθ δυουπῦ οἵ βύσρθδ. --- 
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γοῖβ. 18, 14. ΤῊΘ ἱρῃοιηὶπῦ οὗὨ ἴδί] τα ἱπ ταϊηΐ- | ἃ δ᾽ 6ο ἴον τοβϑούϊοη --- ὅτ. 25 3ι.. ΤΉΟΥ 0 81Ὲ 
δβἴοτὶα] 118 : ῬΘΥΒΟΏΔΙ δόοαθϑ8 ἴο Οοἀ 18 Ηἰπάοτγϑα, 
διὰ (6 οἰἶοθ Ὀδοομθ8 ἃ ἰογῃθηΐ.---οὐς ΝΥ ΒΟΙΘΙ ἢ 
δ (ΠΟΥ ΜἨΠῸ πᾶν σδηδθ ἴο Ὀ6 Δϑῃδτηθὰ Ὀδθίογο 
ΟὔΠΕΙΒ οἵ ὑπεὶγ ἔοσιλοῦ ἀοίηρθ, ἀπὰ ἤδαν ρίγθῃ 
ΤΌ0}} Οἴἶθπο6 ἴο ΟἴΒΓΒ, οομῃηρίδἰη οὗ ἀοα [μδΐ [ἢ 6 
ὥγϑθὺ ἴᾶνὸ Ὀθοοΐὴθ ἰαβί, σῆθη Οαοἀ 5811}} ΒΠΑ]}}Υ7 
τυσοῖνοϑ δῃὰ ἰακο8 Βο] οἵ ἔδπϑσα, δ ἐπουρὰ ΤΠΘΥ 
ἀο ποῖ αἰίαϊη ἴο δ10 ἢ) ἃ ἰρσ ἢ Ῥοδέϊοη 88 οὔδμογ- 
τνἶΐ86 ΠΟΥ τιϊχϊ πᾶν δἰίαϊηθὶ ἴο, δηὰ τῆ ἢ 
ΟὔΒοΓΒ ᾶγθ αἰζαϊηοϑὰ ἰοῦ ϑμουϊὰ ΤὭΘΥ ποῖ γϑίθοῦ 
ἐχίοὶ οὐ δβχοβοάϊηρ' στοαῦ πὰ ὑπ ἀοϑοσνϑα ΤΩΘΓΟΥ͂ 
ἴο ἴοι ἢ (ΒΕΒῖ. Β18.) 

γεῖβ. 18, 16. ΤῊΘ 80ὴ8 οὗ Ζδάοϊς ἂγθ ἔοβϑθ ψῇῆο 
ανο ποὶζῆον τϑοοϊ γε 186 τηατῖς οὗὐἠἨ ἴῃθ Ὀδαβὺ ἴῃ 
ποεῖν δηὰ ΟΣ ἰῃ {μοὶγ ἰοσομβοδὰ (Εν. χὶΐ.).---- 
““ ΑΙ Ὰ] θοσνδηΐβ οὐἨ αοἀ δῖ ἰρῃϊν οϑίθοιηοα 
ἰη Ηἰβ εἰρῃῖ, β. ον. 1δ᾽" (6 .).--ἷῖ εὐ, 16 94. 
ΒΙ6886ἃ αὔὸ {Π6 ῬΌΓΕ ἰῃ δαγύ, [Ὁ {ΠΟΥ͂ 8}}8}1 866 
Ἰοιὶ (Μεῖί. ν.).---  ΒΠθορ ΡΥ οὐρῇ ἴο δὲ, Ὀυϊ 
ΠΟΙ ΠῸΡ ἰο Κορ 109 ΒΈΘΟΡ [ὉΓ ἰδ βαίκο οἵ [Π6 
ἤροοθ, ΠΟΡ ἴο ΘηΐοΡ ἰῃ ἴῃ βἢθθρ᾽8 οἱοϊῃίηρ " 
“ΒΕΒΙ.. ΒΙ8.).--- μοῦ Βΐτὴ ὙΠῸ ἀδβῖγοβ ἴο Ὀ6 [ου πὰ 
αὐ ἰαϑὺ διγοπρ ἔμοπὶ ὑπαὶ τὸ οἱοϊμβοὰ ἴῃ Ὑϊΐα 
ΤΟΌΘΒ, Ὀ6 αἰ ροηῦ ἴο ἢανθ ἃ σοπβοΐθπμοο νοϊὰ οὗ 
υἴεμοο, Αοἴϑ χχῖν. 15 84." (ΘΤΑΚΚΕ).--- 0 Ῥτθ- 
οορί8 δοοογυάϊηρ ἴο ἐ9 αν βῃου)ά τοταϊῃᾶ τ8 {πᾶῇ 
ῬΥΘΔΟΉΘΓΒ ΡΑΙΓΙΟΌΪΑΓΙΥ τὰ νη 1918, 48 Ραὺ] 
ψτίίοβ οὗ ἔπ6 ΟὨγϑιίληθ. ὙΥ̓Βαὶ 15 δυηρ [ῸΣ 8. 
Ο16 6]86 Τ]ΔῪ γαῖ ὈΘ ἔᾺΓΣ ἔγοϊῃ ΒΘΕΙΆ]Υ͂ ἰῃ ἃ ῬγΘΔΟΒΟΥ. 
--Βὰῦ 10 18 7.80 [Πο80 τἼο ἰδ Κα δὶ ταὶ 

τηοϑῦ οΟὗἨ ὑποὶν βόγγο τοὶ] Ἀπὸ ὅν ἴπε ἈττΥ 
ἸΑΌοαΓ ὉΠΟΥ͂ παν ἴο ἀῃάετρο. --- γ, 19 8βαὰ. ““[μοἱ 
βοτὰ τηϑηϊξοϑί ὑμοἷν πη τηδῦο [6] ον Βΐρ τι αοὰ 
δά ὑΠ6 φ]ογίουβ ρυν ]οραθ οὐοσ ΨΙοἢ Ὁμοῖν 800] 
ΤΟ͵ΟΙΟ68 1ῃ 8. ὈΘοοΙηΐηω ΜΑ]Κ ἀπά σοῃνογβαίοη. 
ΤΏΘΥ ὅτ ποῖ ἴἰο οομήοχτη ἴἰο ἐη6 που], Ὀαΐ ἴο 
ΒΪΠ9 88 ᾿ἸρῊ 5 Θηοπρ ταθ (ῬᾺ]]. 11. 16) ; τ Ὦ1]6 
αἱ 1:86 ΒΆΙῚὴΘ ἸΠγ6 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ποΐ ἴο Ἰπᾶῖζο 8 8[ονν 
οὗ {πεῖν ἱπναγὰ 1{8, 1θυῦ ἐπι Ῥ60ρ0]6 ἔγοπη ἈΥΡρο- 
ΟΥΑΥ Βῃου]ὰ ἰταϊναῦο ὑμαῦ ἴο ψΒΙοὮ {861 ταϊπὰ 
18 ἃ ΒΙΓΒΏ ΡΥ " ᾿ ἘΠ Ε ΠΟΡΙ ἐπ ΤΉΘΥ σογίαἸ Ἡ]Υ 
ϑθου]ὰ μὸ ἀπιοὴρ ἴΐπ8 φϑορίθ, Ὀαὺ ποῖ 866 Κ ἴο 
Ἔχ] ὑποιηβαὶνοβ ΟΥῈΣ ἴδ ΡΘΟρ]6 Ὀδοδιβα οὐ {ῃοὶσ 
ταλεονλ νύν Ὀαυὺ ἴο Βοϊ]ὰ σοηγοσγβα τις ΤΏΘΙΩ 88 
τοίδγοι ψ ἢ Ὀτοίῆγοα " (Οοσσ.). (Οομαρ. οη οἷ. 

ΧΙ. 14.,)---ΟΗὸ ΨῸ ταϊηϊἰϑύθσβ δὲ [Π6 ββηο οί ΓΥ 
Ἰηυϑῦ ΠΘΥ͂ΘΡ ΒΘΟΙῺ ὨΓΤΟΐΔΠΘ, ΠΟΙ 8 [ὉΡ ἴῃ Ϊβ αὐτο, 
ΠΟΥ ΟΟΠ.ΪΟ 1 Ὠΐβ8 ΒΡΘΘΟὮ, ΠΟΙ 8 τῇδῃ οὗ ἴῃ ψοτ]ὰ 
ῃ 18 ὑσαηβδοιϊομθ, Ηἴθ τηδῪ βϑοῖὰ τὶ ἀϊσυϊοῦα ἴο 
[6 σου], ΟὨ]Υ͂ ΠΟΤΘΓ οομῃέοττηοα ἴο {ἢ ποτ]ά.-- 
Βαΐ {86 γτγϑοίθηδϑαά βαποι βοαιοη τπγουρὴ ΠΟΪΥ͂ 
ὈΥίοϑῦϑ 18 6180 οὗ [Π|6ὸ ἄδν]], ἕοτ οὗ αοα ΟΒ τγίδβὺ 18 ταϑὰθ 
ἴο υ8 βδηοι βοδάοῃ, οἵο,, δῃηἃ ΤΠΟΓῈ 18 πὸ ΟΒΟΓ 
ταθαϊαΐον μὴ Ηο, ἴΠ6 ΟὨ]Υ Μεάϊαϊον Ὀοῦνοθη αοα 
Δη( τηθῃ.--- Ἴ ογ. 20 8βαᾳ. ββδοιηϊυ, Ὀὰὺ ποῖ τεζηδιῖ- 
ΔῸΪΘ ΕἰΓΠΟΓ ἰῃ ἀθἔδοϊ ΟΣ ΘΧΟΘ88.--- θη οὗἨἁ δχύγθῃθϑ 
816 ὈΠΗΐ ἴοτ {86 ΒΟΙΥ τοηϊηἱβίσυ.----- “ΤῊ 8ρί τὴ οὗ 
ὈΟ]ΐονοτΒ ἰβ ἃ βρίγίῦ οἵ Ῥοῦοσ, δηὰ οὗ Ἰουθ, δηὰ 
οὗ ἃ βουμπὰ τηϊηα, 2 Τίηι. 1. 7) (ΒΕΚΝΙ. ΒΙ18.).--- 
εγ. 22. Μ|Ιηἰβίοσβ᾽ σίάονγβ δῇ ὉΧοθρ[οη ΒΙΏΟΙΡ 
νὑίάονβ. --- Βαΐ {8 πο ΠΟΥ ὈΪά48 ᾿λ  ΠἸΒΈΘΙΒ ΤΩΔΥΤΥ͂, 
ποὺ ἔουἱἀβ ὑΠ6 1 Σϑπδὶ πἰησ ὉΠΙαιτίθ, ΟὨἿΥ [ἢ 
ΤΑΔΙΤΊΒσΘ οἱἱρῃϊ ἴο Ὀθ ἃ Ἀγ] ΘΒΕΥ͂ ΟΠ6.--- 6 δρ᾽ τ τι16] 
Δὰο οὗ 186 τηδγτοα δἰαῦο. ----Ἄ ον. 28. Α5. 1ῃοῖγ 16, 
80 ΔΌΟΥ͂Θ 811} {πεῖν ὑθδορίηρ οὐραῦ ὕο Ῥγθβοῦνθ {Ππὸ 
Τδυρίο ἔτοτα ἀβ]θηγεηῦ, μα ἴταῖπ ἔβοτῃ ἴο ΡΟΣ. 
πτ ον, 24. αοά᾽Β ποσὰ ἰβ αοά᾽β ῥυάρτηρηΐ, [86 
εἰρὶιΐδουβ δπάρο, τρα Ἰανν πὰ ἀρτίσηῦ ἡ πἀρταθῃΐ. 
-ΤῊο βεσυδηῦ οὗ Οοἀ 88 Ὀπλρίγ τη ἀἰβρυΐοβ. Ηδ 
Ταῦϑὶ ἢοΐ 6 ἃ ῬΑΓΙΥ͂ χη, Ὀυΐ Ββίδη 8 ΟΥ̓ΟΣ [ἢ8 
Ῥδγ(ί68.---Τ 6 ΒΑ ΌΡΑΙΣ ἴῃ ἰῃ6 Ῥαδύοσ᾽ Β Ββοιιβθ 8180 

[86 τη βθθῃρόΓθ, Π6ΓΆ}.15, ἀηὰ τοργοϑϑηΐϊαυ νοὶ οὗ δὴ 
Θίθγηδὶ 116 8}}4}1 ποῖ πο Ὁ αν ὑπ ὶγ ΘΟΓΘΏΠΥ ἀἶδ- 
τατυοα ὉΥ ὑπ6 ἀθαῖ οὗ Ὀ6] αν σθ, τ ΒΙΟΝ 18. πὸ 
ἀδαῖἢ, ποῦ ὑμδῖρ ρυγο γα] ἀεῆϊοα ΟΥ̓ 89 11{6 οἱ 
106 80 γι 8}}}7 ἀοδὰ, σὰ ο ἢ 18. Ὧο 11ἴ8.--- “ Ηδνθ 
Ὧ0 [Θ]οπβὶρ τὴ ΤΠοβ6 ηῸ Ἰονὸ ἀοδὰ ψοτκβ 
Ὀυΐῦ μεῖς [86 11{ὸ οἵ αουὐ ᾿" (ΒΕΒι, ΒΙ8.).--ῸἸο΄ο ἴοο 
816 Δ]ονγοὰ ἴο τὶρθ ΟἿΡ ΕΥ̓́68, 88 Οσα ψ|ρ68 ΔΥΑΥ͂ 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ὕδαι τόσα 0}8 6γ68 οἵ ΗΪδβ βαϊῃίβ.---ἀαί 6 ο- 
γ8}}}8 δἰ ἴδ 8 ρεδ6θ δηὰ ἸΟΥ 'π ἴπ0 ΗοΪΥ ἀμοεὶ 
(Ρ58. οχχχίϊ. 9, 16).---ὕ32 νυ. 28. ““ὙΥᾺΥ ἀοϑί ἰδοῦ, 
Ο ἴδϑοδοσ, βίσίνα ἴῸΓ ἃ ἰάγοῦ ϑροηα δῃὰ [6 
ἱποοιιθῖ Κπηονοϑὶ ἴδου ποῖ (δδύ {πὸ Ἰμογὰ Ηϊπι- 
8361} ψν1}} Ὅ6 [πὸ ἱπμογίΐδποα δπὰ (ΠΥ βρόντο 

ὁ τουχαγῖ, ΟΥ τυ ϊϑῃθϑὲ μου ποῖ ταὶ Ηδ 8ῃοὺ] 
801" (Τῦβ. Β18.)--- 41} ψῆο δυὸ ἔγϑοϊ [88 

Κίηράοπι οἵ Οοἀ ἴον {ποὶτ μοβββεββίοι, ἅγὰ 4130 ὑπ} }Ὁ 
γοϑίβ. Οαοὐ ἔδθαβ ἔμοπὶ ὙΒΟΙΥ͂ ἡ παῖ 15 δι8]- 
οὐγθα, δπὰ ἢ ψῆο {|| } δανα ἃ Ὀ]θβδίηρ ἴῃ Δὶ8 
Βοῦβο πιαβὶ οὐίμοθ ἰόντα ἴο ὕμοιῃ " (ὈΙΕΡΚΙΟΗΒ).-- 
Ὑ μαὺ στοαί ἱπμογϊίϑησο σδῃ ὕμοτο Ὀ6 ἔμδῃ Οοὰ, 
[Π6 [τὰ οἔ 4]} ; ἀπὰ νιμδῖ ρστοδῦοσ ροβϑθββίοῃ [Β8ὴ 
Ηὸ ψο τοδάβθ, ψῆο 80.8ἴ818, ἀπὰ σῸΪ68 Ὠδᾶνθῃ 
δὰ φδγιῇ ---- “ 5. ΟὨ τ βυϊδη8ϑ οὐχηῦ ποῖ ὅο ἐπάθα- 
ΝΟΌΓ ἴδον ΑἸΔΩΥ ἰθογα ; Π6Ὺ τὸ ποῦ ἴο πᾶνε {πον 

τϊοη ἰῃ ἐηἷ8 ποιϊά, Ὀυῖ ἴο αν μοὶ Βότηθ ἴῃ 
δανθη" ((ἴοοι,).--- ον. 81. “1 Οὐ 8 ϑογν]οδ 

ἔδβογο 8 ἢῸ ΔΙΩΥ ἰυοτο. ΤΟ [οτὰ ΡυγΒ685 ἀνεσΥ- 
ταϊηρ ἴον [θὰ ψἢο οαῦ ᾿λῸὰ Ηἰπι᾿ (ὨΓΕΡΕΙΟΗ). 

Ου ΟἿ. χὶν. 

ῶῦ. 1 βᾳ. ““δργα ἴῃ ρμαγίϊζουδγ ἵ δοῖπον- 
Ἰοάχο [8.6 Ὑν ΑΙ 688 οὗὁἨ ΤΥ Κηον]οᾶσο. [58:16 
Γοσοσο [86 χηγϑίοιθβ οὗὨ (18 Νεθιες 
Ὑ11} ΔΏΥ τηογία] δχρ]δὶπ {86 πὶ σΟΙΩΡ]οὗθΙ Υ, δθ- 
οϑ.86 ὑπαῦ ἈΠΟ} αοα 88 ργθραγθὰ ἴογ ὑβθπὶ ἐμαὶ 
Ιογο Ηΐτη ἀοὺβ ποῖ οοΐὴηθ 1πΐο (Π6 Ὠρατζὲ οὗ Ὠδλῃ. 
ΤἘλῖβ ἱηάοοα 1 866, ὑμαῦ ἢθΘ ΒρΘδ 8 οὗ [8:6 Ῥοββεδ- 
βίου οὗ 86 ἰαπὰ οἵ [δ8 ᾿ἰνίηρ, 88 4150 ἴ8ι6 ἔενο- 
Ἰαϊίοῃ οὗ Φοῦπ 88 θοττοιγοὰ τ οἢ ἔγοτα {18 μᾶ8- 
βᾶσ8." Τῆυβ (βῳραπιρβάϊῃβ ὀσργθβϑβοα Ἀἰπιϑοὶί. 
-- ἀοἂ Ῥγομῖβοβ Ὀ6᾽ ον σΒ 8 ἸΠογ δηοα, Ἀδὰ 
Ψ011 4180 ρῖνα Ὁ [πὰ ἴῃ ἀπο ἴχηα, Ὀὰΐ ἐμδῖ ἰ5 ἴῃ 
βοᾶν ᾿᾿ (ΘΤΑΒΟΚ).---“ αοα ἴΠ6 1,οτὰ πδεάδ ἰπ- 
ἀδρὰ ῃο Ἰδηὰ ἴον Η:π186], γοῦ ἰὐ 18 ἴον Ηΐ8 Ὠοποῦ 
ΨὮΘΙ Χ68] οϑίδίθϑ δῖὸ Ὀδαιιοαίμοα ἴο ΘΠΌΓΟΒ 65 δὰ 
Β6Π 0015, ὑμαΐ [0856 ὙΏῸ ἸΑΌΟΌΣ πὶ ἔβοτη ΠΙΑΥ͂ Γθ- 
οοἶγα ὑμοὶσ βιιρροσὶ ἤγοτη ἔβα, θη. χὶνῖὶ. 32" 
(ΘΤΑΒΚΕ). --- ΤΟΥ σγ0 ᾿ἶνα ἔγοιι Οὐ 8 Βαπὰ ἃτθ 
σοηΐοηῦ τὸ Ηἰἴ8 τηθαϑιτο, οὐ ἩΏΘ6Ὼ ἰΐ [ΌΓιθ 
ουξ 81Ἀ}} δῃὰ τηοάοϑι ᾽ (ΒΤΑΚΟΚ).----“1ἴ ουρὶιὶ Ὁ 
ὯΘ ΟἿΓ ἸΟΥ̓͂ζΟ 6 ποδγ Οο(, ἴο Ὀ6 ἀϑβοοὶαίοα πιὰ 
Ηΐμῃ " (ΘΤΑΒΟΚῚ).--- οσ. 2. “ΤΏΟΓα ἰβ ποίην 
ὑνιϑύρα δηά ογοοκοὰ σι τἢ αοἀὰ ; χῖῦὰ Ηἰπὶ ὀνοῖγ- 
ταϊηρ ϑδύσα ἢ" (ΘΤΑΚΟΚῚ).--- Ἴ ΒΘ μα 8 τὸ οἴῃ 
ογτοοκοα δηὰ γοῖ βιζαϊχιῦ οα οὶ ΠΟ τηαϊκοβξ 
ΤῊΥ ΟὨΠ]άγθη οὐ ἴο ΤΏ66," οἷο. (ΑἘΝΟΙ.}-- 
γεν. 8. Τ6 δβαποΐυλεγυ ννὰ8 αἰϊαδιοεα ἴῃ ἰδ 
οοηίτθ οὗ 8}} ; 80 ουρῃῦ το] σίου ἴο θὰ ἔδ6 οεῃ Ὁ] 
Ῥοϊῃῇ οὗἁ 4}1} 116, δπὰ Ομ σιδὺ ὅπ οϑησο οἵἉ {τὰ 
Το] ρίοῃ. --- ΘΗ σίου, ἰδ, ΟἸ τ βιβη Υ οὐρλὶ 
ποῖ, οὐἴποῦ ἱῃ ἴπο6 [19 οἵ παξίοηβ οὗ οὗ ἱπαάϊνὶ- 
ἄἀπλ}8, ἴο θ6 ὑπο ἷμ ἃ ΘΟΓΏΘΙ ΠΊΘΙΟΙΥ 88 ἃ ἰ0]6- 
ταϊθα ρῥίθοθ οἵ δῃ αν. --- Ἴ σ, 4. “1 ἰθοϑε ὙΠῸ 
ἸΔΌΟῸΣ ἰπ 16 στοῦ δηὰ ἰὴ 86 8οοὶ δαγθ Ὧν 
οοἶα] Βοῦμβοβ, 81}]} ΤΟΥ τοῦβῦ πᾶνε Ποῦθα5 ἴο 
ἀν 6}} ἰθ. ἸΤΒογοίοτγο ἐδ 15 δίαπ ἔπαὶ πὸ οΟπὶ- 
τοῦηἱῦν Βμουϊὰ θυ11ἃ σι ἢ, δηὰ ϑοὸρ ἔποῖ ἰὼ 8 
ΜΑΒἐ δυο οομάϊ δου ᾿᾿ (ΒΤΑΚΚΕ).---  Τ Βοὴ τηϊπὶ- 
βύοχϑ᾽ ἤοῦϑοῦ ΔΙῸ ὩΘΔΓ ὑδθ σΠΏΤΟΝ, ἸΏΘΥ͂ οδα ἔδι8 
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κοῦ αἰϊοηα ἴο ἐποὶν οβῆοθ, 1 ΟἜτοι. ἰχ. 27" (Ο.). 
πὴ Τὰ μοτά 8 [αΠ0{ι}1 ᾿τιοβίβ 8118}1 ἀνγ6}} Ὀθβὶἀθ 
ἤϊη, δὰ 6 ψιτἢ ΟὨτιδί, [ῸΣ το γοϑῃτηθηῦ δὰ 
πεγίνα] ἔγοτῃ ἴῃ βίσι ἴα ἀπ αἰϑαιτοῦ οὗ Ἰηθῃ ἀπιοηνς 
προπὶ [ΠΘΥ͂ ΘΓ 8οαίίεγοα " ((000.).--- τ, ὅ᾽ 8α. 
“ΜΙΒουΡὮ ἃ 6586 Βαγνῖοθ ἴῃ 186 ΟΠΌΓΟΙΒ ἀρΡΡρθαῖΒ 
ἰο ὕῈ ἱπουσ θη οἢ. ΘΠ ΣΟΙ ΟΙΟΘΥΒ δηὰ κὰ ἡ σὴς 
Ἰηϑϑίοτβ, γοῦ σατο τηδὺ Ὀ6 ἴδκοη ἴο ρῥχονϊἀβ ὑμεότη 
πιὰ ἰοοὰ δηά Ἰοαρίηρ,᾽" οἷο. (ΒΤ ΚΟΚ.)--- “" δπορ 
οἴἕδοεβ δῃ ΤῺ ΚΒ ὙΙΟΒ 816 ποὶ τηϊτ8}}γῪ ἀοβίσαο- 
ἔτο ουραῦ ἴο σομ ϊπῈ6 ; ΟὨ]Υ ἰδὲ Θ86 ἢ ἴῃ ᾿ΐ8 ρ͵δοθ 
Ὀοϊοης ἴο [86 1ογά "(1 Ό584 Ν1).---“ ΤΊ βαποί Υ 
ἰδ ποὶ ἱποϊυἀοα ἱπ ὅθ ΠΥ ΟΥ δίαϊθ 88 [ΟΤΤΩΘΙΙΥ͂, 
ίον ἀοἀ “111 ποῖ Ῥεστηϊῦ ΗἿ8 Κίπσαοια ἕο Ὀδ6 ὁοοπ- 
ἰουπὰοὰ σης 6 ἔδιροταὶ ῬΟΙΟΣ; {π18, Πον- 
ΘΥ̓́ΘΡ, ἀ068 ποῖ Τ768}}) ὑπαὶ ἀοαἂ σαῃηοῦ τῈ]6 ἱῃ [6 
δίδία, μὰ ΟΠΪΥ ὑμδὺ ἀοα᾽Β ἰπρσάοτη δηὰ μυϊηδη 
Ἀϊηρσάοτῃϑ ἃτὰ αἰ δσεηῖ. Εονῦ Ἀστηδῃ δα ΠΟΥ͂ ἰ8 
δοῖ ἴο ἱπίογίογθ ἴω {86 Κίηράομι οὗ αοά, Ραὺ [8 
ἀἰϊνίπο δ ΠΟΥ  ἀο68 ἰηὐοσίοσα ἐπ ἴη6 Κἰπράοτῃηβ 
οὗ πιορῦ, δῃὰ αοὰ πιβκαβ 8 ]θοῖ8 ΟὟΘΥ {ποῦ 
ῬΠΠΟΘΒ, ΒΟ δὴ δ {6 ὲΓ τη βίοσβ, δηα οὨ] ἄγ ἐμ τ 
Ῥδτθηδ ; 8πα 4}} ορθάΐθῃοο, 1 οὗ [86 τίρμὶ Κίηὰ, 
18 μαϊὰ ἰο Ηΐτ) 88 {μ6 ]ογὰ, δηὰ ἴο ΤΏΘη 88 
Ὀγοϊογοη δηὰ [6] ον -βοσνδηΐβ Ώοτα ἢ 8 σΟΙΙΔΟὴ 
Ιογὰ ἢδ8 μἰδορὰ ἴῃ δ ΠΟΥ ἴον ὑπὸ [ΟΣ 8 Βαα. 
Βυ τὰ ἀο ποῖ οΟΌΘΥ αοἀ ἴογ 16 β8Κθ οὗ ἃ πιδῃ, 
ΠΟΙ͂ (8 ΔΠΥ͂ ΤὩ6η ὈΥ͂ ΗΪΒ8 ΡΟΥΤΟΙ τΔ 6 8 οὐοάϊθηΐ 
ἴο ἀοἀ," εἴς. (Οο0ο.)---“ Ηδῃοο ψ θη (8 ῥτο- 
ῬὮΘΟΥ ὈΪδοοβ 6 βαῃοίυδγῃυ οι ϑ4θ οὗ [86 ΟἸΓΥ, 
διὰ γεῖ ΔΏΏΘΧΘΘ [Π0 ΒΒΠΟΙΠΔΤΥ ἰο (86 οἰΐγ, [διδΐ 
Ἰμαϊελίεβ ἐμαῦ ἴῃ 86 αὐδὸ ἡρύθα οὗ Ογίβὺ βἰαῦθβ 
Διὰ φΟΥΟΤΩποἢΐθ ΜΠ] Ὀοίοηρ ἴο [86 Ῥϑορὶθ οἵ 
Θοὰ; ἰπ πιο, Ὠόονθνοσ, {86 Κίῃρσάοτῃ οἵ αοἀ 
ὙΠῚῚ ποὐ Ὀ6 δὺβογυθα ποῖ οοπβηρι " (Οο0ο.).--- 
κΤῊΘ Ἰηλρίθιο 18] ομῖοα ἰβ μον, δηὰ [88 8180 
ῬΑΙῚ ἰπ [86 ὨοΪγ, ΝΌαι. Υἱῖ, 1 8ᾳ.᾽ (0 π.)----“" ΕῸΥ 
ῬΓΙΠΘΟΒ ἴ0 δα ὑΠΟΙΣ ἀΟΙΔΔΙΠΒ 18 ποῖ ἀπ]ιδῖ, Ὀυΐ 
ΠΟΥ δοιὰ ἢοΐ δϑεὶς ἐο ἀσαΐ δνθιγιμίηρ ἰηΐο 
ἴδοδο ἀοπηίη8,᾽ οἷο. (ΒΘ ΤΑ ἘΚΕ.)--- ον. 8 δα. “Τὸ 
Ῥτοίθοῦ, δαὺ ποῖ ἐο 6606. ---““ ἀονετητηθηΐβ ουραὶ 
ἴο ρὶνθ φοοὰ Βοορὰ ἴο μεὶρμΐθ, πιθαϑυγοθ, δηὰ 
ΟΟΙπᾶσο, ἀηὰ 8]] 0 ΠῸ ἱπ641|8}1168 ἴο ΟΥΘΘΡ ἴῃ "᾽ 
(Τῦβ. ΒΙ8.).--““ ΟΝ γι βυίδμβ ουρσης ἴο 6 ἀρτίρας 
1 ἰΠοὶν ἀρδ]ησβ, 1 ΤΏ 688. ἱν. 6" (0.).--““Κπον- 
ἸΩΡῚΥ ἴο Ρα88 Βρυτίουβ οοΐῃ 8 ἱπύθπιομδὶ ἀθοεϊξ, 
διὰ 30 8 ἰῃ6 ΟἸρρίπρ οἵ οοἷπβ ἴῃ ογάθν ἴο Ἰθββθῃ 
δεῖν ψεῖ ιν" (ΘΤΑΒΚΕ). --“ σπ͵)ασῦ γαΐῃ ἀο68 
ποὶ Ἰϑο ἴ86 [Πϊτὰ μχοημοσαϊΐοη. 1ἰα ΠΥ οομηθ, 

ΜΕΥ σοπο" (ΗΑΞΕΝΕΕΒΕΕΕᾺ).--- ὅτ. 18 586. 
““ἕνεα ὑδ6 8118}} σὶἣϊβ οὗ 186 Ῥόοοῦ, ψΒθη ρίνοπ 
ἴῃ ὑππ|6 Ἰοῦϑ, ἃΓθ 8η δοοδρίβ}]6 οἴδοσίησ, ΗθὉ. χΙὶὶ, 
16᾽" (Ὁ000.).----ὐ“ Τὸ 18 τοδϑοῃδῦϊα ἐπαὺ ἃ τἤδῃ βοῦ 
ἽΓῚ 8 ΠΟ ΦΔΘΓΑΌΪΘ ρΡοσγίοῃ οὗ ἢΐ8 ἱποοπὶθ ἴοσς [86 
ΕΟ οἵ ἀοἂ δηὰ 1} βυρροτί οὗ [ἢ ὑτιι6 ὙνοΓΒ ΒΡ, 

πὶ. χν. 16 (Τῦ. Β18.).---“ ΤῈ6 τουθηὰς ΓᾺ 
ἘΡΉΠΗΙ οδή᾽οοίϑβ ἱβ τηοσὶ ἀοίγαπα οι ̓ ᾽ (ΘΤΑἈΚΕ). -- 

ΘΙΘ ΔΓ 1 6ΓΔ18 δῃὰ 11 ΌΘΓΑΙΒ., [86 1 ΌΘΓΑ]8 οὗ 
ἴοττηοτ ἀδγβ Ὀυ} ΘΠ ατοῖ δ, ἔμπα 1106 ΓᾺ}8 οὗ ὑο- αν 
ποῦ] ἰκ ἴο θα ποῖ ἄοτπ ; ἴο (ἢ6 ΤΌΤΙΏΘΓ, 
συγοῦ ὁπἀοτιαρθηῖ 88 8 δἷπι, ἴο ἴδια Ἰαιζοῦ δὴ 
ἐγεδοτε.---“΄ ΑἸΤηθρίνΙηρ ἴῃ Ρτϊγαῖθ ἴθ ἃ ἔγαϊ οὗ 
ἴδι ἢ ; Ὀαΐ ποῦ 1688 80 18 ΠΌΘΙΑΙ ΣΕΥ͂ 'π Θμἀον θη ἴθ 
[ΟΥ ΟΠ ΠΥ ἢ 68 δ 5Βοῃ 0018 ((000.).---Τ}6 Ο τ ϑυϊδη 
τη βόθηοθ οὗὨἨ ΟἿΓ ἴδιοι 88 8 ΨΘΙῪΎ αἰ δτθηΐ 
Ὠΐηρ ἔσομαι [86 ἀπὲγ οἵ 5 Ὀϑογ οἱπρ' ἴο ἀββοοίδεοηδ 
πὸ βέπιε ΟἹ ἐδοὶν οἰ] άγοη, δηθὰ ἴσοι δ νῖιοΐθ 

ΑἸΠΑΓΣΥ͂ ῤοα τ: οὗ “ο]] ΟΠ ς 88 ἰὑ 18 οαστί θα οῃ ὕἴο 
ΓΑΐΒ6 ΒΌΡ 168. ἔοῦ {π6 Κίπράοτῃ οἵἉὨ 604. ---Υ̓ ἐς, 1. 
“7Βο δητ γε οὗ ἔδο ἸΔπ|808, ἴπ6 δὴ Ὁ Παὲ ὈΟΤΘ 
ἴδιο βίη οὗ ἐμ νου]ὰ ̓̓  (5ΘΤΑΒΟΕ).--- Το βδοτὶ ἤσο8 
Οθη8.16τ6} ἐμ ΟἸὨχδῖ.---ΟὨτίβδιι βδοσ ἤοθθ ΔΙῸ 

ΒΡ τ [4] βδο τ 068. --- ΤῈ} Ὁ] Β]Π1 Πρ οἵ ἴΠ6 β8ου  ῆοοθβ 
ἴῃ ἴμ6 ϑρὶτγὶξ οὗ ΟἈτίβυ.---ὟοΣ, 17. “Ἴδη ΟἸτδὺ 
οἱ {πὸ οἴοβ8 οοῃβθογαῖθα [86 ΠΟῪ ἴθι} ]6, Η16 ὁ8Π- 
(6116 ΟἿΣ 818" (ΗΕΙΜμ- ΗΟΕῈ.).--- ογ. 18 8ᾳ. ΤῊ 
ΠΟῪ ΥΘΑΓ οὗ ζγδοθ, --- Αὐ 86 νερίπηῖηρ οἵ [80 ΠΟῪ 
Υ̓ΘΑΥ οὗ ζταοθ, δηὰ ἩΣῸ [86 μουν σἱβίηρ ᾿ρμῦ, 110 
ἴδπιρ 16 ΨὙ88 ἀραὶτι ταϊθϑὰ ἀρ οὐ ορεπθά, δηὰ ὕπο ἔτιιθ 
Ἰυδυιβοοίίοη πὰ βαποι βοαίίοι Ττγοιρὶ [6 858 γ]- 
ἔἤςε οὗὨ Ομ τὶϑὺ τϑοομηϊβοὰ δηα ῥτοο]αἰτηοὰ "᾿ (ΒΕΒΙ. 
ΒΙ8.).--ιιμουϊ οἸοδηδίηρ [Π6ΤΘ 18 ΠΟ Βα πΟΟΔΓΥ 
ἴοσ. Ἰ28}, ΠΟΙ͂ βΒδμο οδίϊοη οὗ Πὶμ : “ 1,οὖ ἢ1πΠ 
ὙΠῸ ἀθϑῖγοϑ ἰο Ὀ6 Ο᾽θδῃ ΟἸθθ 86 ἈΪΠ)8617 ἴῃ [ἢ0 
Ὀ]οοά οἵ Ομ γϑί, 1 Φοδῃ ἱ. 7 (ΒΤΑΒΟΚ). -ἰὐ ον. 20. 
Β᾽ἢ 88 ΘΙΤῸΣ δῃὰ βεαἀμποίΐζου, δηἃ ΕἸΤῸΣ δηῃά βοάυο- 
ὑΐοη 88 81}.--" 7 οὐρΐ ἴο αἰύδηα αἰνῖπο βοσνίοθ 
ἔγοταῃ Ὀοωπηΐπρ ἴο 6πὰ " (6 .).--- ον. 21 8ᾳ. ΤῊΘ 
δνοῦ - Το θα χοηθι γαῆοθ οὗ χγϑάἀδιηρίϊοη ἰἢ 
ΘΥΟΙῪ μαγίϊοἰραΐίουῃ οὗ ἰμ6 1 ,ογὰ᾽ 8 Βαρρεῦ, δῃὰ 
αἶδο ἴῃ δμθ6 Θχρθιΐθποθ οὗ Ὀ6] 16 ΨΘΙΒ.--- ΕΥΕΤῪ 80- 
Ἰοιηπίζαϊΐοη οἵὐ ἰμ9 [οὐδ ΒΌΡΡΟΥ ἃ [1110 
ῬΆΒΟΙΔ] ΒΟ] ΘΙ ΙΕΥ.--- Βαῦ ΟἿΣ ῬΆΒΘΟΥΟΣ 18. ΟἸγὶθῦ, 
1 Οον. νυ.--- ον ϑαυίβοσηθ ἃΓ6 ΟΠ ΓΟ ἰδϑίλνα]β ἴο 
186 τηθῃ οὗ ΟἿ ὕξηηο |--- “΄ ΤΊ]8 Ῥχορβθῦϊο τορτγο- 
86 ῃ ἰδίζοι» ΘΟ Αἰ η8 ἃ ὈοΔῸ {Ὁ ΡδύζοΓῺ, [ῸΓ ἹΠΔΗΥ͂ 8 
Ιδπὰ ; γοῖ [86 τηδίῃ τη ον 15 τη ΐ8, ὑπαῦ 186 ΗΟΪΥ͂ 
ΟΠμοβί ὕδδομϑβ 8 ἤθσθ ΠΟΥ͂ ΠΤΙΩΪ διὰ ἤχϑαϊγ 
αοάἀ νἱϊὰ Ηἰδα σταοθ [88 βεϊ 1 ἀονη διροηρ ἃ8 
ἸΏ6, 8δη4 ΠοΥ͂ ῥγ οδίμοοά δηὰ τουδὶ γ ἀγὸ Ὁρμοὶὰ 
πῃ ΟὨγιϑίθπαοιῃη ἤοα Ηἴ8 ἔμ]ηθ8β8. Βυΐ {π0γ 
τηυϑῦ Κοορ αἰοβα ἴο [86 βαποίθασυ, δηα {116 τηδρὶ8- 
ἸΓΔΟΥ͂ τησϑῦ ῥτοϊοθοῦ ἴλι6 οοῃἔδββοτβ οὗ ἴθ ὑσα ἢ οα 
ἴδο τριῦ δὰ οα ἴδ Ἰοεἶζ. ΤῊ6 ἀδορεδὶ ὑτουπά, 
ΒΟΎΘΥΟΙ, 18. [ἷ8: ΟἸ ται 8 ἀϊβοῖρ 68. τὸ 4}} οἵ 
ἸΠΘὰ Ῥυίοδίθ, δηὰ {π6 ὺ ὑδβοιάβονο8 8.ΓΘ 8180 {86 
ΤΟΥΔΙΟΥ ; {Π6Υ ΓΒΘΏΒΕ͵νο8 ΟΣ 5δουῇοθ δῃὰ αἶϑὸ 
Ργυΐοοῦ ὑμοιηβοινοβ, ἕος αοά Ηϊπιβθὶ ἢ 18 {μοῖν, 
βίτοησίς ὑπσουρῃ ΟἸγίδι. Ηδ Ἧ8Ὸ ἢ88 {πὸ ϑρίγιξ 
οὗ Ομ τῖβὲ 111 ΘΆΒΠΥ ἀπάοτβίδηα [86 ψΠ0]6 οὗ ἐμὲ 
ἤραχο,᾽ εἰς. (ὈΙΕΡΒΙΟΒ).-- " 10 ῬΘ πον ε8 υ8 ἴο 66]6- 
Ὀχαΐθ ἐμ ἔδαϑὲ οὗἨ βγη δ] 68 ἴῃ βρίγὶϊ δὰ 1π 
{Γὰ} 8ὺ ται ἢ πλοτθ ἴμ8π ὑπ6 ον [ὮΘ ὨΘΑΤΟΡ 
ὟΘ ΔΡΡΙΌΘΒΟΝ οἴθσηϊγ. ΕῸΡ [88 ΠΘΔΓΟΓ ΝΘ ΟΟΤΩΘ 
τμοχοῖο, [δ6 1688 ουὐσϊ ψὸ ἴο Ὠο]ὰ ὉΥ μὶ8 ψου]ὰ, 
θαϊ οὐ ἐμ ΘομίγασΥ οὐ ἴο ᾿ΠΒΟΙΑῊ ΟἿΓ 
ἐπουρση θ ἔγουῃ ἐμ6 θαγί, ἔγοτῃ Ὠουδβοϑ, οἰζλεβ, 
δὰ ἰαπὰβ, δῃ ἃ 8]]0}7 Βοδγο οὶ Υ ἃ ὑμπουρσαΐ ἴο δγΐθ9 
ἵπ 8 (παῖ νγ 8.}}} ἢδνθ ἃ ρογίίζοῃ οἢ θδυί δῃ!ὰ ἴῃ 
16 τογ]ὰ ; Ὀαΐ, αἰποθ ψὸ ΟὨΪΥ͂ ἀν 6}} ἱπ ὑλῦ.Γ- 
Π86168, ἰοῦ 18 Βᾶνϑο ΟἿΣ Ἰοΐῃβ ρίγα θα, 88 ἴὩοβθ ψῃΠῸ 
ΓΘ ΤΟΔΟῪ ἰο ἀδρατί, ὑἱμαῦ ὉΠΟΥ͂ ΤΊΔΥ Ὀ6 νὰ [89 
1,οτὰ" (ΒΕΒῚ. 818.).--- ΟἿΟΣ Βοιηθ ͵β δρουθ, ἴὸ 
ΕΟ τὸ ΟΥ̓ ΠΘΆΤΟΣ ΘΥΘΙῪ Τηοϊηθηΐ ᾿" (ΗΠ ΕΙΜ- 
ΗΟΨΡῈ.). --- ΤἈΌΘΓΏΔΟ01]68 οὐραῦ ἴο Ὀ6 88 ῬΑΒΒΟΥΘΥ ; 
{πὲ ἰ8, χὸ ουραύ ἴο Ῥυγϑιιθ οἂγ Ρἰ στίτηθρθ οἢ ἴδ 
στουπά οὗ οἴοτμδὶ τοἀοιαρίίομ. 

0π ΟΚ. χὶνὶ. 

εν. 1, ““ΤΏΘΙΘ ἰβ ἃ ἐϊπ|0 ῸΓ ὈΓΑΥ͂ΟΥ δπὰ ἃ 
{1τπὴ8 ἔον του. ΟἹ πο κ- ἀαΥ8 ὁ 6.0 ηοΐ ἴο τοϑῦ, 
48 οὐ 6 ϑαῦνδαίῃ. Ηθτῆο 4068 ποῦ ποτκ οὐρὴῦ 
ποὺ ἴο οδέ, τ μδύονον ἷ8 ργούθῃοαβ 86. Τὴ ἀοῸΓ 
ἰο ἴ)6 αίμον, ὑμὸ βϑοιχοε οἵ 81}} » ὍΡΘΠ8 [586] 
ἰο ὰ8 ΜΆΘΩ (86 ρταοίουθ ᾿ρῃὶ οἵ [6 Ἰογθ οἵ ἀοὰ 
ἀραὶῃ ΒΕΐποβ ἴογίδ, 88 ἰδ οἴὔζθῃ ἀοϑβ αἴνδν στϑαῖ 
ἀαγκηθθθ. ΤῊΘ ΨΥ ἴο 186 Εδίμοτ, οἡ ΜΘ Ὰ 
ΟἸσίβὺ ρῥγβοθᾶοα τ8 σβοη Ηθ ῥγαυϑα [ῸΓ 18, ΠΟῪ 
δϑἰδηὰβ δἰναυβ Ορθπ ἴο 18, ἔογ {9 ϑαθθαὶ ἰδ 
δἴοσμαὶ, δὰ στ 860 ἴπ6 ἀοογ ἴο ἰδ8 286} 88Π6- 
ΤΟΔΙΥ͂ οἵ [π8 ὑθτΩΡ]6 : ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ἤριτγο Φπτουρῇ 8 
ξιμ9 ἀο ψὸ 866 186 βἴουυ οὗ {6 1οτὰ "ἢ (ΗΕι»- 

ΟΖΕ.).---ΑὉ [86 ἄοοσ, Ὀπὺ ποὺ αὖ (δ: αἰΐαγ.--- 



46έ ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ΤἼ6 ἰοΙ ρΟΓΆ] ῬΟΥΘΓ, ἹπΟΤόουοσ, οὐρἢϊ, ἴῃ ΤΟΥ͂ΟΓ- 
606 ἴον μδ΄ 15 βαογϑὰ, τ Ὦ 10} 18 πα οὔρῃῦ ἴο 
τομαὶ βδογοὰ ἰοὸ 118 β 0]6οΐδβ,---οῦ ἤο ονθυβίθρ 
[89 γΥΥ]οροα μοβὶ θη αϑϑὶρηδα ἴο 1, ποὺ ὕο Θ01}- 
τηδηὰ ΟΥ [ουἃὰ θη 1ὲ π88 ΠῸ0 ΔΌΪΒΟΓΙ ΤΥ ἴῸΣ 186 
ΟΠ6 ΟΣ ἴδπ6 οἶπαγ.--- “" Ῥσίποοθ δηᾶ Ἰογ8 8δβοι)α 
ΔΌΪά6 ἴῃ {μοῖὶγ ον ((Κ.).---  Βυΐ ἴὴ6 ἴδτ- 
ῬΟΙΓᾺΙ ῬΟΨΟΙ πὰ ἰθδοθοσβ δὰ ῥγΈδοΠοΒ οὐσὰῖ 
8Ϊἰδὸ ἴο ᾿ἶγθ ἢ ΠΒΣΙΠΟΗΥ͂ ὙΠῚῈ ΟἿΘ Δηοῖμοσ, δηά ἴο 
8.3818ὺ 06 δποίπον ἰῃ ΤΥ Ποτὴς [Π6 ρἴοτγ οἵ αοά, 
2 ΟἬτοη. χῖχ. 11" (.). --, οΣ. 8 84. ῬΓΑΥ͂ΟΣ δηα 
αἰ σοῦ αἰὐϊδηάϑησθ οἡ αὐγὶῃθ ΒΕΓ ΪΟ6 8’α ὈΘΟΟΙΩ- 
ἱὴρ᾽ 411 ἴοσ βξορὶδ δῃὰ γψσίῃοθ. ---ἰ ἢ [86 ΟἹα (ονο- 
πδηΐ ἰδ βαϊα : Ὀδΐοσ ἴΠ6 ]οχὰ : ἴῃ ἴ86 Ν νν Οονο- 
Ὠδηΐ : ἴῃ {μ6 Ἰ,ογὰ,---  οΣ, 8 84ᾳ. ΕὙΘΓΥ ΟΠ6 88 
018. ϑβϑίρτιϑά ραΐ ὑπ ον Οοα᾽Β ριίάδηςσο, δηἀ οἢ 
ἰξ ἢ6 βῃου]ὰ δ ϊάθ. ---" Οοα᾽Β συϊάδῃοο ἀοιηδη 8 
υϊεῖ ; ψεγο ἴπ6 ἴοος 8617 τη Κο8 ἃ ποΐβθ, [88 
ὙΠ} οἵ ἴΠ6 δἴξγηδὶ ΕΑΙΒΕΣ ἰ8 Θχοβδηρθα [ὉΓ ΟΥΓ 
ΟΥ̓ ὁδοῖο " (ΖΙΝΖΕΝΘΟΒΕ). ---- ἡ Βαϊ ΙΏΔῊΥ 8}|4}} 
ΘΟΙΩ6 ἔγοϊῃ [86 ποτίῃ δῃὰ ἔγοτῃ ἴθ βουϊῃ ἴο ΜΟΙ- 
81 ἰη [86 1οτά 8 μουδο, Μαῦξ, νἱϊ!. 11 ̓ (ΒΤΑΚΚΕ). 
-- Τὸ ἱμῆϊιοποθ οὗ Ἰἰονθ 888}} δοχίοηὰ ἰηΐο {868 
σι ο016 νοῦ] ἴσοι [86 βουϊ ἴο πο ποχίἢ, 80 παῖ 
ὍΠΟΥ ἴτοτῃη {π6 πού δηὰ {ΠΟΥ ἴτοπλ (86 βου τῇ 
μα ἢ ἴο ἴο τηρϑῦ 6 ΒῃΟΙΠΘΙ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ ἴο Τεοοὶτθ 
δ δι ῦταᾶσθ ΟΩ6 δῃοίθοῦ 68 Ὀσοίδσθη᾽᾿ (ΒΕΒΙ, 
Β18.).--“ Ηδ ἴηι ν}}1 βοῦν σα πιυϑῦ ΠΟΤῈΣ βῸ 
Ὀοϊςναχα, Ὀὰΐ Αἰ ΑΥ8 [ΟΝ ατὰ, στον ἴῃ ζταοθ, 
ῶ Ῥεῖ, Ηἰϊ. 18. (ϑΤΑΒΟΚ).--- Νὼὸ ομϑ βῃουἹὰ ρὸ 
ουὖὖῦ οἵ [ὴ6 σὨυΓΟΙ 88 ἢὯ6 σαπιο ἰηΐο ἰδ ; ἢθ 5δοιυϊὰ 
ΔΙΑ 8 ἰα Κα Ὠοηθ 1 πὶ δοιωθίιῃρ, [ῸΓ Ϊδ 
οἀϊβοιίοη, Εθο]68. ἱν. 17 [ν. 1]; Αοἷβ χυὶΐὶ. 14" 
(ΘΤΑ ΚΕ). -- ΤῊ 6 ῬΓΠοΘ 88 ἴο 50 ἴῃ ἴδ τηϊἀδὺ οὗ 
8 ΡΘΟΡ]θ, {πῶ Ὦ18 Ῥτεσοραίίνο Ὀ6 ποῦ ρεγνεσγίθα 
ἰηῦο 1π)υ 8166 ; [07 [16 ῬΘΟΡΪδ ἀο ποῖ εχὶβί ἴοσ [868 
886 οἵ [ῃ6 Ργΐποορ, Ὀαϊ ἔπ6 Ῥυησα [0Υ πὸ βαῖο οἵ 
[ῃ9 ΡΘΟΡΪΘο. ----““ ὙὙ ΒΘἢ τηαρὶδίταίοβ δηὰ δι μοσὶ [168 
εἶν ἃ βοοὰ ὀἜΧΔΡ]6 ἴο βυιδ᾽δοίβ ἀηὰ βυ οταηαἴ68, 
18 ἰΒ 8 ἘΠΟΠΕΟ ΠΡΗΤΣ Τμδὴ ἸΏ 0ἢ ᾿δΘθολΐπρ δηὰ 
οχβοτγίδίίοι, 2 οΥἹἱ, 1δ᾽ (ΒΤΑΚΚΕ).---Ὗ ογ, 11 5ᾳ. 
ΟτΥἴδσθ τᾶ κοβ ὑμα Ὠρασγὶ ἴγθο, δῃᾷ 80 αἷ8δο πὶ }} ἔην. 
ὙοΟΪ ΔΓ 688 18 ἃ ΤὨΘΑΒΌΓ͵Ο οὗ 6, 88 λτοί εῖ. 
ὯΘΒΒ 18 ἃ βῖχτι [δῇ 6 ΟἸΓΘΟΙγ68 8881} οὈαἑ ἢ ΤΏΘΓΙΟΥ. 
-- “ὸ χὸποὸ σοη 68 ὨΪ8 ὈΓΑΥΘΙΒ δπὰ ἀογνοίϊοηδ ἴο 
δυπήδγβ δη(ὶ [ορῦνα}]8 ἀο68 ποΐ γοΐ Κηον νῆα 11 
8 ἴο Βεῖνο (οα, νμδὺ 1ξ 18. ΔΙ ΑΥΒ ἴο ῬΓΑΥ (ῈΚ8 
ΧΥἹ.. 1) απ ἴο ΟΥΒΕΪΡ Οοα ἰπ βρίτῦ διὰ 1π ΣΆ. 
θαΣῖγ οὐρὰ ᾿͵ὸ ἴο ὀχβοσῖ διὰ δγοιθϑθ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 
ἰδαῦ νὸ 14}1 ποῖ ἀραὶπ ἰη0 δὶῃ ; ἀδΕγ οὔρλΐ [6 
Ῥιαΐθθ οὗ αοά ἴο Ὀ6 Βεαγὰ ἔτοτῃ οὺσ τηου, ΗΘΌ. 
ἘΣ. 18." (ΘΤΑΒΚΕ).---[ἢ ΘΥΟΙῪ οἰ αοα Ἰοοκα ὁΒ 
189 ρίνου Β Βεασί: ἘΝ ἐπάε: εἶνα τὴ9 (Βἷπο Βοαγί. --- 
Α ῬΘΟρ]Θ ὑδαὺ 88}}8]} Ὀ6 ῬΏΓΟ ΠῚ Π  στιθ88, 186 »τὸ- 
βροού ἢ6]α οι ἴῃ ῬΒ. αΧ.---αα ἀοά 8 . ἸΘῪ 
ΘΥ̓ΘΓΥ ΤΠΟΓΏΪΙ ΚΡ, 80 8150 οὐρῆΐ οὖσ ἀονοίζη ἰο Ηΐτὴ 

ἴο ὉΘ τομοτθα ΘΥΘΟΣΥ͂ ΤΟΥ ΏΡ, --- ΤῊ τ ἢ916 [16 οὗ 
Δ Οὐσῆϊ ἴο Ὀ6 ἃ 16 οοῃϑεοσγαϊοά ἴο Οοά, 
“ΟἿ ψ110]6 1 δου] Ὀδ6 8. Βδουιῆσο, ἔγσγοτα ΠΠΟΤ- 
ἱῃρ ἴο πἰραῦ, ἀπά ποχὺ τροτπΐηρ, ἴη " (ΒΕ. 
ΒΙ18Β.).--- Τὴο σοππβοογαίίοη οὗ [{π|6. --- βίηοο ΟἸ γί β0 5 
ΔΡΡΟΆΓΔΙΟΘ ὅη6 πἰμῃῦ [85 αἰϑαρρεοδιθά, δὰ ἴμ6 
ΑΥ̓͂ Ὧ88 ΘΟΠη6 ; Π6͵Θ ΔΙῸ ΠΟΥ ΟὨΪΥ͂ ΤΩΟΤΉΪΏΡ 580 τί- 
ἤο68.----Ν αἴοπιδη, ν Βαΐ οὗ ἴδ πῖρδὶ ̓  τγ88 ἃ 41|65- 
τίου οἵ ῥγθ- ΟὨ τ βδη Ἰοηρίηρ, [8 [6γ6 ποῖ γεῖ 
ἱσὶ ἰοναγάβ Ἡθθτου ἢ νγὰ8 ἔπθ ἀδῖν απαβίοι 

οἵ ἴμ8 ρῥγίοβι ἐπ [86 ο]ὰ ἰθιηρ]ὁ.---" ΤῊᾺΘ ΨἘ0]6 
βϑοϊοη 15 οὗ {86 ἀδαροϑὺ ἱπιροσγίδποθ ἴῸΓ 18, 1.88- 
ΤΌΠΟΝ 48 ἰὑ ἱπϑίττιοβ Ὁ8 ἴο ἰἷνα ἴῃ [6 νογὰ, Ὑ ΒΘ 
αοα᾿β 6 ἄοθβ ῃοὶ σᾶ κο 1[86}{ Κποση ἴο 88 ἷὰ 
186 γ]810}6" (ΗΈΧΝΟΞΤ.).---Ἴ τ. 16 54. ἢ [6 ῥσχίποο 
5 ἀπἀογϑίοοά ἴο θὲ {Π6 Μοαδα, ἕμδη ΔΟΘΟΡΙησ 
ἴο ἐμῇ νἱοϑῦν ΟἸ τὶ 30᾽5 αἰἴ8 ἤθτα ἴο [86 ΟΕ ἸάτοῺ Δ ’Θ 
αἰ βοτοηῖ ἴσοι ὑμοθθ ἴο ϑογνυδηΐβ, ὙΒοἢ ἀτὸ ΟἿΪΥ 
ΤΘΩΙΡΟΓΙΒΓΥ, δηὰ ἰδκϑὴ ἴσγοσῃ πότ ἀρδίῃ '--- ΤΠ6 
Υοαῦ οὗ ἔγθϑάοῃ) 88}4}} "6 “{π6 ἀδΥ οὗ τοναϊδίϊοη οὗ 
τσ ύοοιβ Ἰυαρτιηοηῦ,, ἩΔΙΟΝ 18 ΔΙΤοδαγ ὀχογοϊθοά 
ἰ βοοσοῖ. Τὴ Βγροοσγίίοδ, ὙΏῸ δῖὲ οοηδομχηρὰ 
ὈΥ [Π0 8:16 πὶ Ἰυάρστηεηΐ οὗ {με ῖν ποαγῖ, 8388}} οἕα 
ἀδὺ Ὅδ6 τηδηϊίοβῦ 180 ἴο 16 που] ᾿" (ΗΕΙΜ- ΗΟΡΈ.). 
-  ΒΌΪ6ΓΒ οὐυραύσοϊ ἴο ἰηνδάς [λ6 τρί οἵ ᾿δεὶς 
Βα) θοἴθ, 1 Εἴηρβ χχὶ. 2 54." (ΤῦΒ. Β18.}).--““ Ηὁ 
ἯΟ ἰ8 Ῥγοΐῃϑθ 1η εἰνῖπρ 18. (64 581}γ} οομ ρε]]θὰ ἴο 
ΔΚ πὶ Οὔ ΥΒ ψἢδῦ Ὀ6ΙοημΒ ἴο Τόσα " (ἨΈΝΟΕΤΥ.). 
-- ΤΙ Κιηράοπι οὗ ΟἸ τὺ 18 σεσὺ αἰετοῦ ἴστοτα 
ΔῊ ΘΑΓΓΠΙΥ Ο)0, ἴῸΓ Ηθ βιρροτίβ Η]58 βϑυ]εοΐδ, ποῖ 
ΗΪ8 Ἡλολθρι Ηΐπι, Φοδῃ χ. 11 "ἢ (ὅΤΑΚΟΚ).---ἰ ἢ 
ΟἸὨγῖδι 5 Κἰῃράοτα ἰη]υβίϊοο 888 0 ἴογταἶδ, ἝἰΕΠῸΓ 
ΒΟΟΪΔΙΥ͂ ΟΣ 7016 14}}0. ---““ Βρ᾽ ταδὶ ἰΐησε οὐρδξ 
ἴο Ὀθ [οἵ ἱῃ 186 βρ᾽ 8] οτάοτ, αημα ἰειροταὶ ἢ 
10 ᾿θροσα] ; οομἔπείοη ἱπ {818 Ῥατιϊου δῦ ΘΟὨ- 
ἔμϑε8 [ἢ Ῥοβίτοη οὗ ἴδ ξ00 ἴῃ ΟἾΠΟΙ μαγεςυ- 
ΙαῚ8 αἰδο᾽ (ΗἙῚΜ- ΗΟΕΕ.). -- τ. 19 84. [π 1}0 
κίησάομῃ οὗ ἀοἀ, 88 ἴῃ ἴπθ Κίηῃσαοχι οὗ παΐαξε, 
δηὰ ἴῃ [86 [1] θ6η86 οὗ [Π 8 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏ, ΟΥ̓ΟΣΥ (Βἰτῖ 
88 118 ΟΥ̓Ώ ἀσμι ΟἾ]Υ ἴδ τΐηρδ οὗ τηθἢ ΔΙῸ 
ἴῃ ἀἰβογάοσ, Ὀθοδυϑο ὉΠΟΥ͂ ΔΥῸ 5᾽ ΠΠΙΘΓΒ, δηἃ δὲ 18 
ἀἰβόυά ον ἱῃ ΟΥ̓ΘΣῪ Γοβρθοῖ. ---ϑϑγγαηίδ οἵ ἴδ6 ΟΠΌΤΟΝ 
8ῃοῦ ]ὰ μαγθ [86 ρι οὗ ἀἰϑ. συ βῖησ πιὸ5. δᾶ 
ἴδρεδ, δῃ!ὰ ΒΌΟΥΘ 4]], οἵ ἀἰβοογπὶπρ' [88 Βρ τ 8. --- 
᾿ηϑίἀογαῦοη Ὁ ἴΠ0 ῬΘΟΡ]α, 8ῃ πηροτίδηϊ μαζὶ 

οὗἁ Ῥαϑῦογαὶ ῥγιάθῃοο.--- ΤῸ σΘΟΟΙΚ ἰδ ἴο Ὀγίηρ ἴο ἃ 
ὈΓΟΡΘῚ δοηῃάλίου, 80 μὲ ἴμο ἔοοα ἰαβῦο8 ν"8}} δπὰ 
18 ΔΩΤΘΘΔΌΪΘ ; 80 ΟὈΡὮὨΪ 4180 [86 τι ἢ ἰο Ὀ6 Ἀγο- 
ΡαΓθα.---ἰα πο Βοχαὶ Ἰοἴ168 ἃ Κὶη ἃ οὗ βαογϑα σοοϊκοτΥ 
-- “ὙΈΆΘΩ ἔθδοβοῦβ μᾶγνθ ΣΉ ΟΥ ὀχροσί ποθ π  οἷδ- 
ΒΟΙῺΘ συ 8 ἱῃ ἐμοὶ μοατὶ, (6 ΤΠΘΥ͂ ἀπἀεοιείδπα 
8180 ἤον ἴο βοῦ ὑπο ΤΟΥ Ὀεΐογο οἔθοτβ, Μαῖς 
ΧΙ, δ2᾽" (ΒΤΑΚΚΕ).--- ΤΊ δαπο Κἰηά οὗ ἰοοὰ 
ἀοοθ8 ποῖ ἀο ἔον {86 δ΄} }0]6 δηᾶ ΟΠ] άσεη δπα ἴοσ ἡ 
τόν τγ6 ἢ " (ΒΕΒΙ. ΒΙ5.). 

(.) Τῆι Ηοὶν Ταπὰ απὰ ἰδὲ Ηοῖν Οἵ (οἱ. χἰνὶι,, χἰν .). 

ΘΗ. χύνῃ. 1. Αμπᾶ 86 Ὀγουρηῦ τὴθ Ἀδοὶς ἰο ἐδ οροπίηρ οὗ 80 ἈουΒο6, δηᾶ, Ὀθμοϊὰ, 
ὙγΔίοτΘ ἰβϑδυθα ἔγοση ὈΘΙΟΥ ὑῃθ ὑμγοββοὶὰ οὗ ἴῃ9 ποῦβο ϑδβύνασζα: ἔοῦ {86 
ἔγοῃῦ [πὸ δι.06}] οὗ (Π6 Ὠοῦυβθ 18 ὑονγαγὰ ὑμθ ϑδβὺ, δῃαὰ ἴδ νγαΐθσβ ὀϑσηθ ἀν 

2 ἴτγοτη Ὁῃ 86 ., ἔτοσλ ὑ86 τὶρῃῦ 5146 οὗ ὕπθ ἤουβο, βουΐῃ οὗ [0 δἰΐίδ᾽. Απὰ δ 
Ῥσουρῃῦ τὴο ἔοσ ὑῃ6 ἯὯΥ οὗ ὑπθ ποτ χαῦθ, δῃᾷα τηϑάθ τὴ9 ρῸ τουπα (6 νγᾷ 
ψιθουῦ ὕο [9 οὐδοῦ ραΐθ, ὑμ6 ταῦ οὗ {Π6 ϑαβϑῦναγα-] ΘΟ Κρ [και6] ; δηά, Ὀ6 80] 

8. ψγδύουβ σᾶ ΡυΣ] ηρ ουαὖ ἔτοτῃ ἴΠ6 τὶρῦ 8146. Ὕοα ὑδ6 τδὴ νοηὺ ἔοσ ἢ ἴο 
[86 οαϑῦ, ὑΠ 6 Ὑ6 τῦᾶ8 ἃ ΤΩ ΒΟ ΣΊΏρ- π6 1 ἢϊ8 παπᾶ, Απα 6 τηθαβυγοά ἃ ὑμου- 
Βδῃ ἃ ΟἸὈΙ[8, Δα ΙηΔ46 τὴ0 Ρ888 ὑβζουσ ἰῃ 086 νγαύθι----γαῦθγϑ ὕο [0 Δη 168. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΗΥ͂ΙΙ. 46δ 

Απὰ ἢθ τηθαϑυτοά ἃ ὑμουβδηα, δηα πι846 26 ΡΆ88 ὑμγουρῇ ἴῃ Ὁ}. τγαῦθγ----γῦθτϑ 
ἴο ὕδπθ ἸΚῆθ68 [λὲν τοδοδοὰ)]. Απα ἢθ τηθαβυγοα 8 ὑμποιβδηά, δηὰ τηδάθ π6 ρ888 
ὈΒγου ἢ ---τγαῦοσθ ὕο ὕῃθ ]οἶπβ.0. Απὰ ἢθ τηϑδϑυγϑα ἃ ὑμουβδηά---ἃ ΤΙΝΘΙ [πνπκϑ τὲ 
1860} ΒΟ. 1 οοὐἹὰ πού ρδββ ὑβγουμῖ, Ὀθοδυϑο ὕῃθ νγδῦθσθ ΤΌΒ6 ὉΡ, Ψψδύθυβ οὗ 
ΒΥΓΙΙΏΤΩΣΠ ο΄, ἃ ΤΊΝΟΣ ὑπαῦ οοὐ]ὰ ἡοῦὺ Ὀ6 ψϑἀθα. Αμπὰ ἢθ βδια υὑπῦο τη0, Ηδϑὺ 
ἴδοι 866, 80η οὗ ᾿2Ὡ8η8 Απαὰ ἢ Ἰρα 1η6, ἀηαὰ ὈΓΟυρὮῦ τη6 ὉΔ0Κ ἴο 116 Ὀδηὶς 
οὔ [86 τίνοσ. ΒΩ 1 σοϊυσηοά, Ὀ6 80], οα ἢῃ6 Ὀδηὶς οὗ 06 ΓΊΝΟΥ ὙΘΓΥ ΤΩΔΗΥ͂ 
ὮΓΘΘΒ, ΟἹ {}}18 846 δῃὰ οὐ ἐμδύ. Απὰ ἢθ βδϊα ὑηΐο 1ὴθ, Τ 686 τνδίθυβ, βζΌ ἢ 
Ουὖ 88 ΠΟΥ ἀο ἴο (6 οδϑὺ Ὀουπάδτυυ, ὑθθη ἤον ἀον ΟΥ̓ΣΡ [ὉἢΠ6 δἰθρρθ, 8Δῃ 
ΘΟΙΘ ὕο [86 868, ὈΓουρῦ ἐΟΓΌΝ [{πῸγ οομβ6}] ὕο (ἢ 6 868, 8η6 ὑΠ16 Ὑγδίθιβ ἃγθ ἢιθϑ]ϑά. 
Αμὰά [Ὁ οοτμϑίῃ ἴο ρ885 ὑμαῦ ΘνΘῪ ᾿ἰνίηρ Τηρ ψ 1Οἢ 8}.4}} οσθορ, ἢ ΘΓθο- 
ΟΥΟΡ 10 ἀου Ὁ]6 δγθδιῃ 8}}8}} οομιθ, “μαῇ ̓ῖνθ ; δ8πα ΨΘΥῪ ΤΩΔΗΥ͂ ἢδ᾽ι ἃγὸ ὕπο, 
ἴΟΓ ὕμοβθ ὑγδύθυβ οοΐὴθ ὑμὴῦΠ6 7, δηὰ (ΠΟΥ 8}}8}} Ὀ6 ᾿ιθδ]θα ; δα ϑνδσγίμϊη 

10 Ἰἰνοῃ ἴο μοῖρ 0ῃ6 Υῖνοῦ οοιηοῖῃ. Απάὰ 1Ὁ Θοχῃθίῃ ὕο ρᾶ88 ὑμδῦ β8}:678 ΚΠ 
βίδῃα οἱ 1 [ἐλ)2}} ρίδοο ἐπιοπιβδῖνθε ονον 4], ἔγοῖω Βη-ρϑαὶ θυθὴ ὑπο ΕΠ-Θρ]δῖτη ὑΠ|6 10 
58}}84}} ὍΘ ἃ Βργθδαϊηρ- Ρ]Ά66 ΓῸΓ ῃΘίβ; 88 ἤο ὑῃοὶγ Κὶπά, ὑμῖν ἤβῆδβ 8.})8}} Ὀθ 88 

11 (ῃθ 58:68 οὗ ὑῃ9 ρστγοδὺῦ 868, ΥΘΙῪ ΙΔ Υ. [[8 ΤῊΪΤΘ [18 ἐπαπερ6] δηα 118 Ρ00]85 [Μο]66] 
12. {Π|686 5}4}} ποῦ Ὀ6 Ὠθα]θά , {Π6} δῖὸ ρίνϑῃ ἴο 84], Αμὰ [γει}] οῃ ὕΠ6 ΓΊΥΘΥ ὕΠ0 ΓΘ 

8[18}} Τ]86 ὮΡ, ΟἹ 108 ὈΔηΪκς, οἢ {818 8146 δῃὰ οἡ {δπδί, ούϑσγ Κἰπα οἵ ἴχθθ [ὉΓ 
ἴοοά ; 1.8 Ἰοδῖ [με] 5}}8}} ποῦ ἴλα6, ΠΟΥ 108 ἔγιιϊῦ οΘθᾶ86 ; δοοογαϊηρ ἴο 108 ΤΩ ΟΠ 8 
10 ὈΘΑΓΒ ἢγϑὺ γι 8, [ΟΣ 108 τγαΐοσθ ον ἴοσί ἔγοσῃ ὑ}}6 δδῃοίυδγΥ ; δῃὰ 108 ἔγυϊῦ 

13. ἰδ ἴου ἴοοὰ δηὰ 118 Ἰϑαῖ [(ἱδᾳ6} [Ὁ μϑδησ. Τῆυδ βαῖῦ 086 Τοτὰ Φεμονδῃ: 
ΤῊΘ ὑργτΙ ΟΓΥ [086], 016 ἰδηὰ Ὑ]Οἢ γ8 88}}8}} ἴδ ὕο γοὺ [ὉΣ Δ ἱπῃ ΓΔ 06, 

14 [ἐμὲ 00] ἴὉΓ ἴ86 ὕγγοϊνο ὑγῦε8 οὐ 5186] ; [ὉΓ Ψοβδρῇ [τνὁ] ροχύίοηβ. Απὰ γϑ 
ἸΏ ογῦ 1ῦ, ΘΥΘΓΥ ΟἿΘ 88 δὶ8δ Ὀγοίδιον, μοῦ 1 θὰ ὉρΡ ΜΥ μαῃὰ ἴο ρῖνϑ ἴο 

15 γοὺγ δῦμογβ᾽ δηὰ [ώ0] 0818 ἰαπὰ [8]]ο.ἢ ἴο γοὺ [ὉΣ ᾿ῃ ουϊἴδποθ. Απά {}]8 18 
06 ὈΟΓάοΓ οὗ μ0 ἰαπὰ οἡ ὕπο ποσί εἰάθ, ἔτουῃ δ6 στοῦ 868 οἡ ὑ}:6 ὙΥΑΥ͂ ἴὸ 

16 Ἠϑοίδίοη, ἴο οοχῃθ ο Ζοάδα : Ηιηαίῃ, Βογούῃδι, ΘΙ χαίτη, τυ ἢ1οἢ 15 Ὀθίνγθθῃ 
ὕ6 ὈΟΓΑΟΣ οὗ Πϑδηδβοιβ δηὰ 86 ὈοΤάοΣ οὗ Ηδιμδίῃ ; ΗδΖλγ ὑπὸ τυ] ἀ]9, ψ 1 ἢ 

17 ἰβ οῃ ἴδ βοσάοθσν οἵ Ηδυσϑῃ. Αμά [6 Ὀοσάδγ ἔσοτη ὑδθ βθ8 18 ἔγοτω ΗδΖϑΆΓ- 
που, ἔΠ6 Ὀογάον οὗ ᾿Πδιηδβουβ, δα [1 186] ποσί πογίμνγαγαά ὑῃογθ 18 ὕ})6 ὉΟΣ- 

18 ἀον οὗ Ηδιηδίῃ ; δηὰ [ε2] 88 6 Ὠσυἢ 846. Απὰ 8δ8 ο [6 ϑϑβὺ 8146, ἔγοσαᾳ 
θούνοοη Ηδυγαῃ, δηὰ Ἰρδιιᾶβουβ, δηὰ ΟἹ]οδ, διὰ [16 ἰδηα οὗ 1δβγδ6], 18 
ὕπο Φογάδῃ ; ἔγοιη ὑΠθ Ὀογὰδσ γ 8}18}} τωϑαϑῦσο ἴο ἢ} ϑδβῦ 868 ; δηὰ [16] ἃ8 

19 ὑδμ6 ϑαϑύ βἰάθυ Απὰ 88 ἴο ὑδθ βουτῃ βἰάθ, ἴο 6 τἱραῦ; ἤτοι ΤΆΤΩΔΓ ἴο ὕ}6 
γγαΐοτϑ οὗ Μουῖθοῦ- δά θβὴ ἰ8 ὑῃ 9 πο Δ 66 [0 τδο τίνογ] ὕο ὉΠ. ὑτοϑῦ 568 ; διὰ 

20 [ι81.] ἃ8 Π9 8146 ἴο [Π9 τἱρηῦ βου γατά. Απηὰ 10} τοβρθοῦ ἴο ὑπο νγϑϑῦ 8149, 
[86 σταδῦ 868 ἴγουῃ (88 ὈΟΓΘΙ ἴο ΟΥ̓́Θ δρϑιηδὺ ὑῃ6 ὙΑΥ ἴἤο Ηδιηδίῃ ; 0818 18 [9 

21 νοβῦ 8:16θ. Αμπὰ γο ἀϊν!ἀθ [186 Ιδπὰ [ὉΣ γου δοοογαϊηρ ἰο 86 ὑγῖ068 οὗὨ [8γδ6]. 
22. Απα Σὺ δοπηθί ὕο ρᾷ88 ὑπδῦ γὰ 8}8}} 8]1]οὐ ἐπ}. 10 88 Δ} Ἱπηθ 866 ἴο γοι 

δηα ἴο [ἢ 5 Υδηρ 5 ΒΟ) ΟυΓΠίπρ᾽ ἱῃ ὙΟῸΓ τηϊαβῦ, σσο ἤδνθ Ὀομούίζθῃ ΟΠ] άτϑῃ ἴῃ 
ΟΣ τηϊαβὺ ; δηὰ {ΠΟΥ ἃΓο ὕο γοὺ 88 [ἢ Βδύνθ διποηρ ὕπο οὨ]άσθη οὗ [βγϑεὶ ; 

28 νυ} γοῦ 88}8}} (ΠΘΥ βδτθ 'π [86 ᾿πῃοσίέδηθθ διῃοηρ [6 ὑὙ1068 οὗὨ 1δγ89].. Απὰ 
10 οοπιοῦῃ ὕο ῥ888, ὑπαὺ ἴῃ ἐδ ὑγῖρθ τὴ τ ϊο ἢ ὕΠ6 ΒΓΔΏΡΘΓΙ ΒΟΪΟΌΤΏΒ, ὕθ6 ΓΘ 
588}8}} γο ρῖνϑ δῖτη ἢΐ8 ἱπμοσίίδμοθ ϑηΐθηοο οὗ [89 Πμογὰ ϑϑμονδῇ. 

Ψοτ. 1. δορὶ.: Κ. εἐἰσηγαγεν μιὰ ἐσι τα σροθυρα .. . ἀσο τὸν πλιτοὺς τοῦ διξιον ὧσο νονοῦ ἐσι το θυσιαιστηριον. 
Μοτ. Σ...... «ὸο ὑδωρ πατιφερετο-- νο,.: . . . ἀσυϑ γοαυΟ"160--- 
αν. ἃ. «πως ἱξοδος ἀνδρος ἐξιναστιας. Ἰζ, μητρον .. . κ᾿ διηλθεν ἦν... ὑδωρ ἀφίσιως. Νυ.: . .. αἱ ἐραθωμπχίέξ νη6 

ἀφωαο,-- 
νον. 4.. .. κα. διηλῆν. .. ὑδωρ ὧδις τῶν μιρὼν . . . ἕως ὀφῴνας-- Η 
Μεῖ. ὅ.... χωμαῤῥους, π. οὖκ ὀδυνατο... ἐξνβριζεν. .. ὑδωρ ὡς ῥοιζος χωμαῤῥου ὁ οὐ διιβησοντα,. ΑἸΟΙΠοΥ τοδβάδηφ: 

ΙΝ νεθ, γε. Ασαδϑ) ᾿ 

νας. 6. βορέ.:. .. ἰον σὸ χωλος τὸν ποταμίου (7.) ἐν σ. ἐσιστροφη μον. 
Ὑοτ. 8... .. εἰς τὴν Γαλιλαίαν τὴν σρος ἀνασολας. .. ἐσ! τὴν ᾿Αραβιαν.. .. θαλασσαν ἦσι τὸ ὕδωρ τῆς ἰπβολης--- 

Ψαϊκα.: ... σε ἐργείωμίμν αὐ ἰωπμλιον δραδωϊέ ογίομμαϊίδ . .. αὦ ρίοπα ἀμονίέ, ἐμέν αδυπὲ 'ηανο εἰ οΣίδμη--- (ΑΒΟΙΒΟΡ 

τοούϊις: ΠΡΌ), βγτ., Ομδ!ὰ., ἀτδῦδ., ἐς λεζορίίε Ονέρενϑι.) 
ει. 9.... πασα ζνχη τῶν ζωων τῶν ἰκζιοντων. .. ὁ αοταμός. .. ὑγιοισε; κ“. ζησεται! σαν. .. κω ζήσεται;. 
Ψεν 10..,... ψνγμοὸς σαγήρων ἔσται, παισ᾽ αὐτὴν ἰστων κ. ὡς ο;- Ὑυκ,: . .. ρων ϑροοίοε ἐγωπέ ρίϑοίια, Ψμδ, 

οὐοιέ---- (ΛποίδοΣ τοράϊος: ὨΝ)}.} 

ας 6 σ᾽ 

ώ 



406 ἘΖΈΚΤΕΤΙ, 

Ψ ον. 11... ἐν τὴ διεκβολη αὐτοῦ κ. ἶν τ. ἰσιστροφη αὐτοῦ κ. ἐν τ. ὑσεέραρσι αὐτιυ-- ὙΌ1Ε.: [κ Ἡξονύδωι αὐΐϑαι. .. 

ἐπ δαἰϊπαει ἀαδιέων. (ΑΠΟΙΠΟΥ τοδάϊης : γ.}5.}}. εἰ ἐπ γε ίδωε σφιυΐε. ϑερῖ,, 85γτ.) 
ορ.12.... σαν ξυλον βρωσιμῶν οὗ μ΄’ σαλαιωθη ἱπ’ αὗτου, οὐδε μὴ ἰκλιπὴ ὁ παραος αὐτὸν τῆς παινοτητος αὖ τοῦ 

σφρωτοβολήσω . .. π. ἦ ἀνωβασὶς αὑτων εἷς ὑγειαν. ΜΝ ϊκ. :. .. αδεγεῖ ρνγιίηιέίψα--- 
να γ. 18... Ταυτα τὰ ὁρια πατικληρονομησῖτε τῆς γῆς, ταῖς δωδέίκω. .. προσϑισις σχωνίισιατος. ὙΌΪΣ.: Ηἰε δεὶ 

ἐφ πεΐπιι ἐπ συο Ῥοεοί οὐϊεία ἐεγ απ ἐπ... φωΐία “οφορᾺ ἀωρίίοεπι γεπίοιδανι λαδεί. (Αποίδοῦ τοδάϊης: [Ἵν δὲν.) 
ον. 16... της μέγαλης τ. καταβαινουσῆς κ. σιρισχιζουσης, τὴς σόδου ᾿ Ἡμαθελδαμ, 
νοσ. 16. Μαωσθηρας, 'Ἔφραμηλμαμι, ἀνα μέσον τ. ὁρίων Ἢμαϑ... Δαμασκου, Εὐναν κ. τοῦ Ενων, αἱ εἶσιν ἱπανω»- 

ψυϊᾳ.: . .. εἰ εὐ βηΐμπ, διηαίδ, ἀοπεμα Τίολοη σι ἐεἰ-- 

γοτ, 17... .. ἀπὸ τ. αὐλης τοῦ Αἶναν. (Αποίποτ τοδάϊηκ: ΠΝ ΠΝ.) 
γοτ. 18... .. ἀνα μέσον τῆς ̓ Ωρπνιτιδος. .. ὁ ἴορδανης διοριζει, πε τ. θαλασσαν τ. σρος ἀνατολας Φοινικῶνος -- Ἅ]. 

“ον ἃὧἐ πιρΟΐο Αμγαπ... Φογααηΐξ αἰδονηηαπε αὐ πιαγε ογίεηίαίε; πιεξίοταέπέ εἰΐαηι ρμίαρανι--- (ΑἸΟΙ͂ΔΟΣ τεδάϊης : 

ὈΝΠΠ ἭΝ; ΝΒ ΠΝ, εαπι, νον. 19.) 
νοι. 19.... 

ὅγτ.. ΟΠ δ]Ἱά.) 

φρος νότον κ᾿ λιβα ἀσο Θαιμαν κ. Φοινίπωνος ἰως ὕδατος Μαριμωθ Καδης, σαρέπτῶνον ἰαι:--- Ὅς: ῬΊαρα 

Φυίεα συϑίν αἱ πιαγίαίανα . . . ἀσια8 οοπέν αὐξοίέονίε Οααει, εὐ ἐοΥγῈΝ 8 Μέσ --- (Αποῖδμος τοδάϊηρ: ΠΞΤ, νοις, 

νες. 20. Τουτο σὸ μέρος νότος κα. λεῷψ, τοῦτό τὸ μέρος τῆς θαλασσης τ. μέγαλης διορίζει, ἕως κατίναντι τῆς εἶσοδου "Ἢ μεχϑθ, 

ἕως εἰσοδου αὐτου;--- ΜῸ]α.: . .. α ςοηβπῖο »ὲν' ἀἰνεοίμπι, ἀοηφο νεπία9--- (Αποῖμος τοδάϊηρ: ΟΥΤΙΝΌ ΤΣ δ).) 
νεῖ. 22. δερὲ : Βαλωτε αὐτὴν ἐν κλήρω .. 

οι ἀἰοίάεηΐ Ροεεεξείοηοπι-- 

να. 38... .. 

ἘΧΈΟΣΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ. 

ΑΒ ἰῃθ Θηΐτζϑηςθ οὗ [ἢ ρΊΟΥΥ οὗ ἴῃ Οοἄ οὗἉ 8Γ86] 
(οἢ. ΧΙ. δηὰ χ]ῖν.) ἴοσιβ [86 οομἴτα ἴον [ἢ 6 ἤγδι 
δβεοϊΐοη οὗ {818 ο]οδβίμηρ νἱβίοῃ οὗἉ {ῃ6 ρίοτυ οἵ 6 δο- 
ὙΔῈ 8 ΚΙΏρἋΟΙΩ, ΠΘΣΠΘΙΥ, ἴοῦ 86 ἰθιωρὶα δὰ ἰΐδ 
ΒΟΥτ 66, 80 ὕπ0 νδίϑτϑ οὗ 116 ἔγοτῃ {π6 ζϑίῃρὶδ ρὶνθ 
189 Καογ-Ὠοΐα ἴοτ [86 βοοοῃμὰ ββοίίοῃ,---ἴ 6 ΒΟΙΥ 
Ἰαηὰ δῃὰ (86 ΒΟΙΥ͂ οἰΥ,---ηὰ δὲ 18:6 βαῖηθ {{π|8 
[ὈχηΐΒᾺ [86 Ἰηογργείαου οὗἁ [{π δϑοοῃὰ δῃὰ ὑμοσθ- 
ὉΥ οὗ {δ6 Βγτβῖ δβδοοϊοῃ. 

γεῖβ. 1-12, 72: Ἡαίετε οὶ 1 {ε.} 

ΑΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ. 

[5 1Ὁ 18. ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴο ἴα κο [Π0 ἢχϑι ρατγὶ οἵ [15 
Ομαρίοσ ἀρασζί ἔσοστῃ {ἢ βοοοῃά, ΜΒ ]οἢ τοϊαῦθβ ἴο ἃ 
ἀἰβογοηῦ βυδ᾽οοῖ, [Ὧ6 πον αἰνίβίοη οἵ ἰδ Ἰαπὰ, 
δυὰ ποῖ οὐρῃῦ ἴἤο πᾶσ ἴοσττηθὰ ρατὶ οἵ οἈ. 
ΧΙ ν ϊ. ΤὨΘ νἱβίοῃ οοηῃἰαϊποὰ μὰ [6 ἢγχβι ὕτοϊγθ 
ΨΘΓΒ68 οὗἉ {1:18 Ομαρίογ 18 ἃ (Εἷηρ ὉΥ [πο] , ΑἸ Βου ἢ 
1 βἰδηἀδβ ἰῃ οἷοβα οοπηθοίίοη νἱτῃ νμδῇ μγοοθάθδ, 
δῃἃ ΒΡΥΪΏΡΒ ὨΔύΌΓΑ]]Υ οὐ οἵ ἱ. ΤΏ ῥγορῃεί ἢδ8 
Ῥθθῃ ΘΧΒΙΟΙ Πρ, ὈΥ̓͂ ΤΏΟΔὴ8 οὗ ἃα γατιοῖῦ οὗ ἀ6- 
4116 ἃ ΤΟΌΓΟΒΘΙ ΔΓ ΟΠ8, [6 ὈΪοαβοὰ σϑϑυ 8 ἴο [ἢ 
1ογὰ 8 Ῥθορὶθ οἵ Η]β το-οσουργίηρ ΗΒ ἴδῃ ρ]6. 
ΤῊ ὙΑΆΥ͂ ΠΟῪ δίδηἀβ ὀρθὴ ἴο {μ6πὴ [ὉΓ 8 ἴγθς δηὰ 
οἰοναϊίζηρ, οοτητηῃΐϊοη ἩΪΔὰ (6 [οτά : δηὰ {Π6 
ὙΟΤΚ Ῥτοσθϑιὶθ, ἢ ὑπο ὶγ ραγί, ὈΥ͂ 10:6 τορῦ]δγ 6η)- 
Ἰογταθηΐ οὗ 8}] βρί γί [6] ρτί ν!]ορεβ δηὰ [μι [ΤΑῚ [ἢ- 
πὶ ἀἰβοδαγχο οὗ ΠΟΙΥ τηϊηϊδίγαςτοη8. Οοὰ ἰ8 ἀυ}γ 
εἰογ δορὰ π᾿ Ηΐβ Ρθορ]θ, δπὰ Ηϊΐδβ Ῥθορὶε ἃγὲ ̓ ]εββά 
1ὴ ἴπ6 Θηϊογιηθηΐ οὗ ΗἾβΒ σιδοίουβ ργοβθοθ δηὰ 
16 Ὀομοδὶ οἵ Ηἰδβ δι ΥῪ δἀτηϊηἰδίτεϊίοη. Βαὶ 
ὙΠαΐ ἰδ ἴο Ὀ6 [6 παίυτο οὗ [δ 6 Κίῃράοιη ἰη ()ΐ5 
ΠΟΥ͂, [ΌΤΤη, ἴῃ τοδρϑοῖ ἴο [86 που]ὰ υἱϊμουῖ ἢ [8 11 
ἴο Ὀ6 οἵ ἃ ΤΕΒΕ ΟΝ ΟΥ ΘΧΡΔΏβὶνο ομαγβοίευ ἢ 18 
[6 ψοοά ἐξ ἀἰθοϊοθαβ δηὰ ρῥσονίἀθβ [ὉΓ ἃ σοβθῃθ- 
ταὐθα ῬΘΟ0]6 ὕο Ὀ6 σοῃβπηαά, 88 οὗἉ ο]4, ἴο ἃ βεϊθοῖ 
δροῖ, οὐ 18 1Ὁ ὕο βργοβὶ ἔοσί ῃ δῃὰ οομπηπιιηϊοδῦθ 
1186} δϑγοδβα ἴογ ἔθ βαϊναϊίοῃ οἵ ἴδ που] δἱ 
Ἰασσοῖ [ἢ 8 ΘΑΓΙΪΘΓ ῬΤΟΡΏΘΟΥ (ςἢ. χτϊὶ.), ψ ἤ ἢ 
τ ανττν οὗ [6 ἔατιτο Ἡοδὰ οἵ 186 ἀϊνίηο Κίπρ- 
ΟἿΉ ὑπο [ἢ ἱπιᾶρα οὗ ἃ 110016 ὑπὶμ, ῥ᾽ υοκοὰ 

ἴτοτα [86 ἴορ οὗ 8 Ἕϑδσ ἱπ 1,οθδπου, δπμὰ ρῥ]δηϊοα 

ἸΥ ΝεύχΑΝΝ : 7λι Ῥαίενε 97) 1. Απ Ἐχορεῖίοδὶ Ὀ16- 
ααϊοίτῖοῃ ὁπ Εχοκι6] χὶν!, 1-192. Βοτη, 1848. βου δὲ 
Ἰραγ 0} }.α], Ὀαὶ τι ττο πη ἩΠ ἢ ἰπΙ ΘΙ σοπὲ πὰ Ποδσὲν δρριθ- 
οἰδιέοῃ, [ἢ [06 δρί τς οὗ ἔμ6 Ἰδηρῦδρο δηὰ ἔδει οὐ 10 Ῥτγο- 
ῬδοῖΣ οὗ [6γδε]. 

. προσηλυτοῖς . .. μεθ᾽ ὑμῶν φαγόντα ἱἰν κληροιομια--- ὙΌΪ,ς.: . .. φοδίε- 

ἐν φυλη προσηλντων ἱν» τοῖς σροσηλυτοῖς ματ᾽ αὐτων. Ἔχε δωσιτε. .. αὗτοις.--- 

ὌΡΟΣ 8 ΟἿ τηοπηΐδίη ἰῃ [5γδο], τπθ ὑχορδοῖ μδοὰ 
τοργοθοηῦθα [818 ποῦ ΟὨΪΥ͂ 88 ὑτοσίην πα ἰδικίηρ 
τοοῦ ἴδμεγο, Ὀὰῦ 88 νἱπηϊηρ (Π6 οὗ 411 τ8}6 
ἴτθ68 οὗ [6 ἤ6]ἀ, ἀπὰ ραιπογπρ ππάογ 1ζ8 απ ]6 
[ο]ίαρθ Ὀθαϑὶβ οὗ δνθτῪ Κη δηὰ Ὀϊγὰβ οἵ δυεσγ 
νηρ. Το Κίπσαοιῃ οἵ Οοά, 848 ἐμ8 χε ἰ ἱτοὰ, 
ΒΘ ἃ [0 ΟΑΙΤΥ ἃ Ὀδηΐση δπὰ αἰ ππτιιδῖνο 
τονατὰ [86 ὁπτο νοῦ, Απὰ βδοι)ὰ ἴδ νὰ οἴδιοσ- 
ἶΒ6 ποῦν, ῬΏ ΘΠ ῥΓεβθη ρα ἀπ ογ 86 ἀϊθγεπε Ὀὰὲ 
ἸΏΟΓΘ ἀθίαἰ]οὰ δπὰ ναγίοραύδα ἴοστα οὗ ἃ αρίὶγίτυαὶ 
οῦδβο, τὶ 6 ᾿ἡνίησ ΗἩλμμδο]ῇ ἴοσ ἴδε μὶο- 
τὶοιβ [πΠΔὈϊαπξ, ἀπὰ ἃ τογὰὶ ῥυϊοδί βοοὰ ἴοσ 1.8 
ΤῊΣ ἢ βίους βεσνδηΐβῖ Νο ; ἰξ 18 [οΓ Βα ΔΗ, 
ΤΩΔΠΚΙ Πα 8λ8 8 ὙὨοΪα, μοὶ αοὰὐ 89 ἐῆυπ θϑθ 
ἀπο! ἶπρς σὶϊὰ τηθῃ ; ἀπὰ βου ἐνογγιΐηρ ῥτο- 
βρη 18 ἰϊ86]ζ, δοοοτάϊηρ ἴο 86 τοϊδιοῃϑ 1 θὴ οχὶοῖ- 
ἴῃ), 88 οομηθοίοθα ΜΠ ἃ Ἰοσαὶ δαρὶϊαιΐου δπὰ 
αἰγουιηβοῦὶ 64 Ὀοιπάβ, γεῖ ἰδθ ρμοοὰ ἔῃ βδἴογεο ντϑξ 
ἴο Ὀ6 οοπῇποα ΣΟ Ὧο Βασι Ὥδιτον 1 τ - ἱξ 
ὙΔ8 ἴὉ ον ἴοσί ἢ σὶτῃ ΠΟΑΙΓΠΓᾺ] δηὰ τοβίογδεινα 
ἘΠΕΓΩΥ͂, Θὕδῃ Ὁροὺ ἴδμ6 ψαδίθ δῃὰ ἀεαὰ μίδοθα οἵ 
[86 δαγίῃ, δπὰ ᾿ἱηνοδὶ ἔμοῖὴ υ ἢ [86 ἔτεβῆπεδο οἵ 
16 ἀπὰ Ὀεδαυΐγ. 
“ΤῊ ὅπο ἰάθα ἰ8 ῥτϑϑϑηιοὰ Ὗ 1}6 Ῥγορδοὶ 

ὉΠΩΘΓΡ 8 0] ΘΑ ΠΩ πδίογα] ᾿τηασο. Ἧς ἰ5 ΉΣ 
Ὀροὶς ὈῪ ἴ86 δηρδοὶ ἴγοπὶ {16 οὔεσ οουγί, το σὸ Ὧδ 
85 βίδηἀϊηρ, ἴο {86 ἀοογῦ οὗ {1:0 δι ρ}]6 ου τἢ 
ὀαδβῦ ; δηῃὰ ἴπογθ ἢ6.8668 ἃ Βἴτοδιῃ οἵ ναῖδυ Ὶ 
ἴγοιῃ Ῥϑηθαῖι [ἢ6 {πτοβῃοὶὰ, δηὰ ΤᾺΣ Ων ἴῃ τ86 
αἀϊγϑοίίοη οὗ ϑου ἢ ι-οδδβί, 80 ἃ8 ἴο Ρ888 {Ππ6 δἰΐβσ οἱ 
{86 ϑουῖϊδ, Ηδθ ἰ8 ἴδθη Ὀγορης ουϊδίαα ὈῪ ἐδ 
ποσί μαΐθ, δηὰ οδιτίοὰ τουπὰ ἴο ψθοσο ἐμ 
δύο γΒ Δρρϑαγθὰ Ὀδθυοηὰ 86 θη ρ]6-5τουηἶδ, (παξ 
ἢθ τηΐραν τ ὶῦπθ88. (ἢ ΤηθΑΒΌΤοΙ θη 8 ὑπαὶ ΤῸ ΥΘ ἕο 
Ὧδ πλδ66 οὗ ἴπθπι, δηὰ ἴἢ6 ρεηΐδ) Ἵεἤεοὶβ ἸΠΟῪ ῥτο- 
ἘῚ ἡρνμνε κὸὴ κελιει, Ῥῃ. 489--49] --. 

ΤῊο ὑτίηρίηρ Ῥδοὶς οἵ [6 Ῥγορδοῖ ἱπ ον. 1 δα 
οχρ αἰποὰ ἴγοπῃη 189 οἰτουτηδίδμοθ ὑἐμπαὲ 6 Βιδὰ 
ἰδυτίὶ θα (οἢ. χὶνὶ. 21) πῃ 16 ουἵεοῦ οουτ : Ἰδιΐοσῖν, 
δῦ [86 Ββουῦβοίδὶ Ἰκἰοἤθὴ8 [ῸΓ [ἢ ρϑορ]ὶς. Ἐδὸο 
ορθιΐηρ οὗ [86 ΒΟῦδΘ 8 18:6 ἴδ ρ]6 ραῖδ, τ ΒΈσο 
[86 δηΐταῃοθ ἰμίο ἴδιο ΒΟΙΥ Ρ]Δοθ οὗ ἔπ ἑδιιρὶ 
ΟΡΘΙΒ.---ΠἼ ΠΡ δίδπαβ ἤγϑὺ ὉΥ 1861, Ὀοΐὰ εἴχαος 

ῬΔΓΔ116] ὕο ὁδο ἢ οἴμοσ, ὕο ἀεβουῖθα ἴῃ σεν ἄγας 
ἸΏ ΡΤΟβϑῖ 00, ὨΘΙΊΘΙΥ, πὲ Τρ ναΐοτϑ (Ηζν. : ““ ΣῺ 
Ραγ σαϊαν, ᾿ἰνὶησ ἐὰν" πΔίΟΙ 18 οἴἴθῃ ἰὴ ϑεσὶ 
ἴυ19 8 ὈΟῸ] οὗ ἴδ6 αἰνίμπθ Ὀ]οδαίηρβ, ἴδω. χ 
17 δβᾳ., χἰϊν. ὃ ̓ ) οδιὴθ ἔοσίδι ἔγοσα μεῖον, δχιὶ δὼ 
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ἀϊὰ ποῦ ροὺγ ἀοττῃ ἔγοιῃ ἴῃ 6 βθάυθηβ, Ὀαὺ ᾿ἰβϑποα 
(τοῦ ἴμ6 ἀορίῃ οὗ [89 βδογοὰ [ουπάἀδίϊοη ἸΡΟῚ 
6 πωουηΐαίῃ ; δηὰ [18 18 ψίϊπουῦ ἀουδὲ ἴο Ὀ6 
ποι σῃῦ οὗ ἴῃ οοπηθοίζοη τὴ ἴ86 Β]]ηρ οἵ [868 
μοῦϑεὲ τὰ ἴμ6 ρἸΟΥΥ οὗ ΦοΒονδὴ (οἷι. ΧΙ] ]., 
χν.). παῖ Τδοϊξιβ οὔϑοινοβ (ΜΠ 8. ν. 12) 
δῦουϊ “4 πονογ- ἀτγίηρ οπηΐδὶη, ᾿᾿1016 τηου [818 
μο]ονοὰ ουὐ ὈδΙονν 108 δυγίασθ, απὰ ροηαὰβ δὰ 
οἰβίογηϑ ἴου Κοορίησ [8 ταῖῃ ψῖθγ ;᾿ ΟΥ ὙΨΏΘΗ 
Κοδίπϑομ ἀοοβ ποῖ ἀουδῦ ἐμαῦ [μ6Γο ἰβ ἱῃ [ἢ τοοῖς 
“ΔῈ ΓΟ ΠΟΪΔΙ 611 αὖ 8 ἀθρίῃῃ: οὗ βοιηθ 80 ἔεοϊ 
θεῖον 86 Ηδγϑῃι,)---4}} {818 ΒΟΙΥΟΒ [ῸΓ ὉΠᾺΘΙ- 
εἰδηδίηρ [9 ῬΓΟρΡδ᾽ ΟΠ]Υ Ὁ’ ΨΑΥ οὗ οοῃίταδῦ ;-- 
ἰδ πη68}5 ταν ἱπίθμάβ ἴο ἀδβουῦῖῦθ ποίδίης οὗ {86 
κιβὰ, [ὉἾᾧὦΞ Κναῖν (Τοροσταρλὶο πυοὐ «ογ ϑαϊεηι) 
[Ἀπ κ8 δαὶ 1:6 Ῥχορμοῖίς οοπύγαϑὺ σϑίοσβ ἴο [ἢ 6 
δρτίησ Καονσῃ ΟἾΪΥ ἴο [ἢ6 ῬγἹθβὶβ 88 δἰ ἀιἰοη, δπὰ 
Ή086 τ ́ ΟΓ βογυθα ΟὨ]Υ͂ ἴογ [6 ουὐναγὰ οἸΘ πὶ πα 
οἵ [86 ρθορ6.}--Τὴθ ὨΛΔΠ ἸὩΒῸ ὑμαὶ 10]1ον78 

Βῃ δ] οἷ [868 τηοτο ὄχϑδοὶ ἀθβηϊζίοη οὗ (6 ἤγβι 
ΠΠΠΌ, ὅ8: θοϊο [ὴ)6 ἐπγοϑῃο ἃ οὗ ὑπ6 ἄοογ οἵ 

ἔδο ὑεῖηρ]6, ΠΠΕΙΟ πϊεμοπὶ ἃ Ὁ, 80 ἐμδὲ τγχὸ Βανθ 

ἴο 8661 [πα [ουηϊαὶη- Βοριᾶ ποὶ αὐ {818 {Ἀγ βο]ὰ, 
δῦ (ἀγί μον ἰπ ἰῃ (89 ΠοιΒ6. --- ΤΠ9 ΓΘΆΒΟῚ [ῸΓ 88γ- 
ἴπρ θαϑέτασγὰ 195 (ῃ}6 ““ Θαβίθσιι "" ροβί(ἰοῃ οὐ ἐπ 
ἤδη ρΪθ τοηξ : [Π6 ταίθυβ ὙἘ1Οὴ ἰδϑαθα ἔγοιι θεῖον 
ἴδ6 ἤοιϑε ἥονοι ὑοναγὰ [86 ρΡ͵Δ60 ΉΤΟ 86 ρΊΟΤΥ 
οἵ ἴηΠ6 ΕἴΘΓΏΔΙ] δὰ δηίοτοά ἐδ Ποιιβ6. ΥΘ 
Ηἰισὶ 8 ἀϊοΐαπι, π ΠΟ ταδῖκοβ ΠΟΣῚ ἴο τῆθδῃ : 

κ΄ ἴα [Π6 Θδϑὶ,᾿" ἀοθ8 ποῦ ἀδβίτγου ἐἢ6 ὙΕΓΥ͂ ΘΧΡΓΕ8- 
ΒΙΥ6 ΟΑΠ 84] ΠΟΧῸΒ οὗ [6 ὕνο βεοίϊοῃβ οὗ ἔμοββα 
φΟΠο]υἀἰτηρ οδαρύογα οἵ ἘΕΖοκκῖοὶ ; θαὶ Ὗ. Νεὺ- 
ἸΩΆΠἢ ΔΟΏΌΪΟΙΥ ΟΌΒΟΤΥ͂ΘΒ : ““ΤῊΘ ΟἰΤΟυΤηδίδηοο ἐδαὶ 
(6 ψαῖοὺ ἥονγβς οαϑῦ ΔρΡῬθαΙΒ 5ἰριιϊβοδηΐ ἴο ἐπ6 
Β6ῈΣ, δηἃ γοῦ ἀρσαῖη, Οἢ ὅδ Οἴου ἢδηἀ, ἠδίμγαὶ : 
ἴογ, βαγ8 Π6, {π6 ἔγοπῦ οὗ {ῃπ6 ἤου86 8 ἐοναγὰ 1ῃ9 
ἐιδῖ. Ασοογάΐηρ ἴο γϑσ. 12, [16 βρυίπρ ἰ8 188 
ὈΘΆΤΕΤ ΟΥ̓ [η6 τα γδύθτίοβ οὗ ὑπ βαῃοίϊθδσυ, δηὰ οοη- 

ΠΟΏΛΥ [80 τηθδη8 οἵ Ὀθατὶηρ δ᾽οὴρ 118 ἰά64] 
δυδδίδῃσθ ; δά ἴο ἐιὶ8 [8:6 ὮΝ) [ῬΓΟΡΘΙ͂Υ : “186 

ΟΠϑΙ8Η ΠΥ ΟὨΔΉΡΤΠρ, ΤῊ ἐἰ ἥοσττη δϑροοῖβ οὐ τηδηϊ- 
[ἐδ ΟΠ οἵ [ἢ 8 80Π] ἐῃτουσὶὴι [π6 οχίδγίον, ἐῃ 8 
ΘΟΏΡΪοχ ΠΗΪΕΥ͂ οὗ ὙΒ1Ο ἢ ψγθ 0811 [6 δοπηΐθηδμοο,᾽ 
ΒΤΙΒᾺ) Θοιτοβροπὰβ; Ὀθοδῦβθ {6 80] οἵ ἰμθ 
[6016 ἸΟΟΚΒ ὕἤο ἐμ δαϑὶ, [ῃ6 σιβηΐηρ ϑύγθαπὶ 
ἤν ἴῃ (ἢ β8π|6 ἀἰγθοϊίοη.᾽"--- ΤῊ18. δγθδὰγ ἰηὰὶ- 
οδίθβ Π6 (Αγ 6 ΘΟΌΓΒΘ οὗ [Π6 Μδίαου 88 ἴο 1[8 
ἀϊγεοϊίοι ἱπητηθαϊδίθιΥ αὔνου [8 ριθεΐπα ἕοττὰ 
ππάοῦ {Π|0 ἐπγεββοὶϊὰ οὐ [86 ἄσοῦ οἵ ἐπα θιηρ]θ. 
Βαϊ Ὀοίογο ἐγοαϊξίηρ οὗ ἐπ18 ἀἰϊτοοίίοη, τπθπίίοη ἰβ 
ἘΠΕῚ Ἰγλ8 6 οὗὨ [18 80 Οἤδγδούδυβῦϊς συ ΐηρ ἰοτέῃ. 

8, ΒΟΥΤΕΥ͂ΘΤ, ΔΘ {16 ἔτει ΠΠ, ἴο δυοϊάᾷ 

τεροδίίησ [86 Ὁ ὈΘίΟΓΟ ΕΒ, ἴδ 18. ΤΑΘΓΕΙΥ ϑαϊὰ : 

Τ3Π ΠΒΌ ΤΠΣΙΌ, {πιθτα ποῦν [0] οῦγβ αἴδοσ ὑπ 

βοσοηὰ ΠΠΡΙῸ ΤΠ) ΤΩΟΓ0 ἐχϑοῖ βίδιθηχθηΐ : ΞΟ 

Ν3Π, ἔγοτα [89 ““βῃοι ἀν᾽" οὗἨἁ [6 Ποῦθϑο, δε. 

ἴλο τρις οπθ. ΠΡΟ τλθδηθ ἤθγὸ πο τμογ : ἴῃ 

ἴδο βουία --Ξ Ὀθηθδίῃ (ψυᾶρ. υἱΐ, 8), μοι ἰβ 
δ οἰ ἐΠΕΥ ὀχργεδθοὰ ὉΥ͂ 2579, ΠΟΥ : ἀοτηναγὰβ 
(Βιτσια), τμΐο 18 βοδιο ΠΕ οσρτθβθρά ὌΥ 
ΤΙ. Ὑμαῖ ἰβ τηεδηΐ ἴο ὃθ ἀοβοσιρθὰ 18 8 
δἴσεδια οἵ παΐοσ δοπίηρ ἴτοτη ἔμ ἴοθσηρ]θ, ποὲ ὁῃ6 
ρπθοϊοα ἱπίο 89 ἔδιωρϊο; βεποθ ἐδ ὕχοοῖκ 

Ετῆδτη σδῃποῦ Ὀ6 Βαρροθαδά, ἔγοτη ψΐοἢ Τἰρσαιίοοῖ 
ὈγίηρΒ [Π|6 νυ ῦοσ ὈΥ͂ ΓΏ6ΔΏ8 οἵ ΒὈ ΘΙΤΆ 68 ἢ ΟΠΔΏΠΕΪ8 
[Ὁ ψ θην [Π6 νἹοῖλπιβ ἀπὰ οἰθαηβίησ ἴΠπ6 Πουδε. 
(Οοπιρ. αἰϑοὸ ἔπ οοτη πίοι οὗ δυάδα 1μ60 ἴῃ 
Ἰλυπαϊυ8, ἄς αἰέδη 7). Περί.) ΟΓΟΒΟΣ ἱπίδτϑ 
ἴτοιη ΤΊ δ, ὑμαῖ [16 Τοπηΐαϊη “16}} ἱπΐο {89 

 Σ 

οασὶ οὐ ἴπθ βου 840 οὗ ἴμθ αἱΐασ οὗ Ὀυτγῃηΐ- 
οἴϊετίηρ ἴῃ 1.6 οουτί οὗ {16 Ῥγοβίβ, δὰ ἤονγοα οἢ 
ὉΠ ΘΓ αὖ Ἀη}}} Σΐ τοορροοσοά ουἰδἀ 6 οὗ [μ6 σουγίδ 
οἵ {ἢ} δια ρ]6." ὙΠ 18 Θρ]ογοα ἴο δοοοτὰ Ὀοϊὰ 

ὙἱὉἢ γον. 8; δῃηὰ 4180 'π σἜῬΠΘΙΆΙ πὶ [06 ΥἹΘῪ 
οαττεοηῦ ἴῃ [8γ86], δοσογάϊηρ ἴο ψὭηΐϊοη ἐμαὶ τ Ὠ]Οἢ 
τοπὰϑ ἴονατὰβ [Π0 δὈοαθ οἱ ἴπ6 Ηἰρμοδὶ αβοθηᾶβ, 
δηθὰ μοηοθ ἑμαὶ ψὨΪΟΩ ὁομεβ ουΐ ἔσοτα ἰὺ Μ}]}} 
ἀοβοοπά. Κατι, : ““ Ὀδοδιδ8 {86 ἴθΙη 010 ἸΔῪ ΠἰσθοΣ 
[88 δδ 'ΠΠ6Γ οοαγῦ, ᾿-- ΓΔ. Αἴδοῦ ὕμ6 χὸ- 

Ροδίθα]Υ σατο οαβϑίοσῃ αἰγθοϊίοη, ἔμ6 ΓΘ οδῃ ὉΘ 
Ὧ0 ἀουαδὶ ψῃϊοῖ τὶρην 8146 18 τηοδηῦ ; 8 ῬΘΙΒ0Ὲ 
Ἰοοκίηρ ἴο [8 οαϑὺ [48 86 Βοι ἢ ΟἹ ΐ8 τἰρεῖ, 83 
ΑΙΒῸ 27 ὈΙΔΙΏΪΥ ἱπαϊοαῦθβ. ΤᾺ 8. 5,»8}Ὁ 114 

ἱρηϊβοδίϊοη. ἴῃ τοίδσθποθ ἴο ἐμ αἰτα οἵ Ὀυτηΐ- 
οἴεγίος, ὙὮΙΟΒ βίοοα Ὀοίοσο 086 ῬΡοτοῇ οὗ ἰἢ9 

[6ΙΏΡ]6 (οἰ. ΧΙ], 47): ΠΞΠΡ0, 6 τίς (βου) 

8146 οὗ {ῃ8 Ὠουδβ6, ὑ:6 βου μαγί οἵ (86 οαϑὲ 86. 
ΤῊ ἴδοῦ ὑμαῦ ἴπὸ Ψψαΐοσ ἰϑϑαθὰ ““ ἔγοτῃ [116 βου δὰ 
θμῃά οὗὨ {π6 {πγο8ῃο]α,"" Ἡδηρεβῦ. ΟΧΡ] Αἰ ἢ8 ἔγοτα 16 
οἰγοιτηδίβησα ὑπαὶ “[Π6 δ]ἴδγ οἵ Ὀυτηϊ-οἴεσίης 
ἸΑΥ͂ ἱτπησ θα! Ὀδίοτο [16 δαϑὺ ἀοοῦ οὗ ἴ:6 88η6- 
ὕματΥ; (Π6 ψναῖθσ τηυϑὶ ὑῃμογοΐογθ 18δ6 ποὺ ἔγοτῃ 
16 τλὰ 16 οὗ [6 ἐπ γοβῃο]ά, ἰἢ ἰ τψα8 ηοΐ ἴο τηδοὶ 
ὙΠ δὴ. ἱπιτηραϊαῖο Ὠἰπάγβηοθ ; 1ἴ τηυβί γϑὺ σοτὴθ 
ἔοι ΒΒ ψθογο ὑμ6 αἰὯΓ ὯἼῸ ἸΟΏΡΟΣ βίοοὰ ἴῃ [6 
ΜΩΥ." ΤῊΪ8 ἴθ φυϊΐα παΐασαὶ. ΝΘΌΤΩΔ ἢ ΒρΘ Δ ΚΒ 
οἵ ““ [86 Ῥγουΐποηοα σίνθη ἴὸ [89 τίρῃϊ 8βἰἀθ ἃ8 
6 8116 οἵ φοοιὶ [ογτΐαπο δηὰ ροῦγοσ." Ἦπδ βι08: 
“Ἢ ὀνθὴ ἴῃ ἴδ ἴδαϑίβ οὗἨ ἐϊθ οὐ ἢ8 ἰῃ6 σὰρ- 
ὈΘΆΓΟΓ πιυϑὺ μαμὰ [Π6 ΟἿΡ ἴο ἴΠ6 ἀση ΚΟΥ ἴτγοῖῃ 
186 τίραῦ, ἴο Ῥγδνθηΐ οοπιρμδἰηΐ οὗ παηῦ οἵ χὸ- 
βρθοῖ, ον οουἱὰ (μαῇ ὙΠῸ 88 Π6ΓΘ οοτητηδηἀοα 
ὈΥ͂ ἃ ΒΟΔΥΘΗΪΥ͂ ἢδηα ἴον ΠΘΑ]πρ (Υ 6 Γ. 8) ΘΟ. ἔτομλ 
ΔΠΟΙΒΘΡ αὐαγίον 1 [ΚΊ1ΕΕ. : “Βα [86 ἴδιῃρ]9 
Βαὰ ὑνο ἐμγθβιιο] 8, οη6 Ὀοΐοτθ [86 Βίρης οὗ βίθρϑ 
ἂἴ ἴΠ6 ἀοοΣ οὗ [89 ἴΟΓΘ- ῬΡΟΣΟΙ, δῃἃ ὁη6 δὲ 86 τγοδὺ 
οῃὰ οὗ [6 Ῥοσθῖ, Ῥδίοτ ἐΐπθ ἰθσαρὶθ ραΐθ. Ιἰ 
[Π6ῃ, ΤΟΥ, 1 Βρ6δΚ8 ἴῃ ὑμ6 ουὐδεοὺ οὗἨἉ 6 ἄοον οἔ 
1ῃ9 ἔθη ]6, ὑππαὺ ΒΗ ον8 19 ὑῃαῦ τχὸ ἤδγα ἴο Ἀπ ἀθ60- 
ϑίδῃηα [Π9 ἰδίίον [Πγοβῃο]ὰ, 1 [ῃ6 ἴεταρ]6 18. ἴδ 
ὈΟΑΥ͂, δηὰ 118 ἴοτθ- Ρογοῖ [Π6 Ὠδδά, [θη 118 τίρῃΣ 
ΒΏΟΌ]ΔΘΙ 8. ἴῃ 186 δηρ]6 πο ἢ [Πα βου ἢ ̓ν41] οἵ 
[86 ὕθιη}]6 Ῥοτγοὶ ἴογπηβ ] ἢ ὅη6 οαβϑὺ ψ8}} οὗ {ποι 
ὑθρ]θ. ΤῊ {ΠγΈβΠο]α οὗὨ {86 ἀοον οὗ {86 ἴθι ρ]α 
δουϊίξοὰ τι 18 δου θη οὐ [8 ΘΟΥΏΟΣ, δηά. 
ἴπθῆοο ὑπάον {Π6 ἐτεβῃοἹα ἐμὲ Τουπίαϊη ρσυϑηῃοά 
ουἷξ ἀηὰ τὰ ἀονῃ πο [ἢ 6 ἵπηοῦ δου. ““ ΤῊΘ 
ταῦοσ, "88 γ8 Ηᾶν., ““ ΘΟΙΏ6Β ἔγοσῃ ἴ}:6 ΒΘ ΠΟΙΌΔΤΥ ;᾽" 
[μὲ 18 ἴο ΒΥ, ““1 15 [Π6 [Ὁ] Ππ688 οὗ Ὀ]6ββίηρ ΘΟ Ὦ 
8 ρουτοὰ ουὔξ͵ ΟΥ̓ΘΡ [ἢ σοηπηιηΐν ἴγοπὶ ἢ 6 ὩΘῪ 
τηλη οϑίδιίοη οὗ αοά. ὙὙιΙιουὶ ἐπιἰ8 σοίηρ Ὀοίοτα, 
[6 ῬΘΟΡ]Θ οσδηηοῦ βοῦν ἴδπθ [τὰ ἴῃ [86 ΠΟΥ͂ 
ΤΏΔΉΠΟΓ ; δηὰ [Π6 ΒΕΓ 09 οὗἩ αοά, ἀραῖη, 18 186} 8 
ὅτδοθ δηὰ ἃ γἹ ἴτοτῃα Ηΐπι. [17 [Π6 Του αΐπ δ 
σϑραϊηρ ἔοι αοὰ 18 δἰ ΤΩΡΙΥ 8 ὑββυϊ πη οῃ  ἴο Η 8 
τον] οη οὗ Ηϊτηβ6}7, πο ἰδ σδηηοῖ Ὀ6 ἃ Π16 
Ττηδίο ΓΔ] ουπίδὶη. ᾿ 

γεν. 2. ἴῃ [86 οουτί, δυττοπηοα τὶ Ὁ] τρο 
δα νγ8}]8, ἘΖΟΚΊ16] οαπηοῦ ἀ6 ΒΟΥ {Π6 ΥΓΠΟΓ σΟΌΓΒΘ 
οὗ ἴ:6 ναΐθιϑ. ΕῸΣ (8 ἢ6 18 Ὀχοῦρδί Του 
τὰσουρσὰ [160 ποτὲ καῦθ, [ὉΣ [86 ουΐογ οαϑὶ χαὺθ 19 
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ΔἸΙνανγΒ Βαϊ, δηα ἴο 8. οαΐ {πτουσὴ 86 δουτῃ 
ἴ6 [Π6 Ῥτορῃεῖ χου]Ἱὰ 6 ΟὈ]χοα ἴο ογοβ8 ΟΥ̓ῸΡ 

ἔμ ναΐοτβ. [ΝΟΌΣΩΔΠ ἰηΐαγϑ, ἔγοπι ΘΟ ΡΑΥης 
οἷ. χΧ]. 8δ, χὶὶν. 4, πδ΄ ἴμ6 ρσυΐὰς δὰ ἃ Ῥγοΐοι- 
606 ἴῸΓ [86 ποτὶ χαῖθ (Ὀυϊ 860 οὮ. χὶνὶ. 9), δυὰ 
Β66 κ8 [Ὧ6 ΓΡΆΒΟῚ ἰπ [Π6 βἰρτίβοδποο οὗἨ ἴῃ πο ἢ 
ἐπ [86 ΡὈτορἤιεοΐθ8β.7] Ηδ ῥγοοϑθάβ ου ἴπο ουϊδίἀ 6 
δου ὑδ6 νν8}} οὗἩ ἰδ οαὔογ οουτῖ, [86 τᾶν ὕο [86 
Θαϑΐ ξο 88 ἴῃ ΟὐΟΣ χϑὺθ 18 ΤΏΟΓῈ ΘΧΘΟΌΥ ἀοδβὶρ- 

[ ΘΌΤΩΔΠΠ ΘΙΤΟΠΘΟΌΒΙΥ, Ὀδοαυβε δρϑὶϊηϑὶ 
186 ῥτορδ δ Β ὉΠ οστη τηοὰθ οἵ ἜΧΡΥο βίο, σοΐοσβ 
188 ξρί μοὶ οδδιπασα-] οοἰκίτιρ ἴο ἐδ ΜΔΥγ.}] ΤῈΘ 
μγ106 τερεαύοἁ Ἡγη [8 ΘΙ: ἢ δβίζοα πὰ ἀδρίοίβ 

106. οἰτουϊδ τΒ σὴ ἘΖοϊκὶ6] Ὠδὰ ἴο ἴδκο, Ὀθοδῦϑο 
16 δἰπὶ οὗἩ ἴμα ῥσορ μοὶ 8 ροϊηῃρ---[Βὲ τεραϊηΐηρ 8 
σψίονν οὗ 86 νγαῦογβ ---ἶβ [ἢ 6 τηδῖη τα ῖῖοσ. Ἦ ΒΘΌΠΕΟΡ 
1η6 γαΐοτβ ἤονοὰ ἔουιπ οὐϑῦ οὐ ὠπάδτ' ἰὯ6 οουτγὶϑ 
ἦθδ ποῖ ΦΥΡΓΈΒΘΙΥ βίδα ; δὖ 8}} ονϑῃΐβδ ΠΙΥ͂ ΤᾺΣ 
ΠΟΘΙ [6 ϑυϊτουπάϊηρ Μ͵41186, ἂμ ἀουδίϊεββ 
ὉΠ οΥ δα ϑδἴοῃθ ρανθιηθηΐ οὗ ἴδ οὐἵοῦ οουτί. --- 
ὉΤΘ Π9ΓΠῚ ΤΟΒΌΣΩΘΒ ψογῦα ]γ, τ 6η ἴ᾽806 νδίρσδ ἐράξιν ἐλ, 

ὝΘΓΕ Β06 ἢ δρδίη, ἰ}0 Ὁ ΓΙ) οἵ νὲσ. 1, 90 ταὶ 

86 Ὁ πὶϊπουϊ τὴ6 δγίΐο1]0 οσσδβίοηβ πὸ ἀἰἰϊἘ- 

ΘΠ ἩδΒδίονοσ ; η0 οὔδοῦ ψαύεσβ ἜσΔὴ ὃθ ἱἰτηασί ποὰ 
ἔμδῃ [8868 νοὶ [μ6 ῥγορμεῖ μδα βθεῃ Ὀθίογα..-- 
ὈΞΒΡ (ΡΙ6] γναγθορ. ο 98) ΟἾΪΥ 'π [πὶ 

Ῥδῆδαρθ, ὑπ ἃ πηΐαυθ δηὰ ποῖ 1688 ρἱεϊοτί] 6χ" 
Ῥγθϑδίοῃ. ΟἘΒ.: ““ἴο {το κ]ο;" διὰ ὕπαγοϊς 
δἀάμοεβ 18 ΠΥ πὶ ΠἼ53., 80 ἰδὲ 6 ρείβ 

““ γοορίηρ᾽ νγαῦοσβ, ὙΠ οἢ του ]ὰ Ῥου ΤΥ δυο ἢ δὴ 
“ Ἰηβὶ σηϊποδηῦ σΘοτητηθποοιηθηὶ οὗ [Π9 ἰβ5βΌ6᾽᾽᾽ 88 
ἄοθ8 ποῦ ΒαγΠΙΟἢἾΖθ τ τοῦ. 1. Ηον οδῃ ὑπαὶ 
[.: ΣΉΠΕῊΣ οΥ 88 ὑτἹ οΚ]ηρ 619 Μ ἰοἢ 88 ΔΙΤΟΔΩΥ 
δοποὰ ΡῈ [86 οουγί8 8 ΤῊ6 ΔἰππἰτΥ οἵ [Π0 
ΘΧΡΓΕβϑο ὙΠ. 03, “0 ῬΟᾺΡ ου," ἐκ ονσῖθθ 

οὐϑοσνοὰ ὉΥ Οοϑοπίυβ, που]Ἱὰ Ἰοαὰ ἴο ἃ αἰρτιϊβοδ- 
ὭσὨ 806 ἢ 88 : ἴο ΒυδῈ ουἱ, ΗἸἰϊΣίΩ ξοοθ Ὀδοκ ἰοὸ 
Ἴ3Β, 8 νογὰ τψϑῖοῖ ἀοο8 ποῦ οχίδῦ ; δηα ΜοΙ6ν ἴο 

Ἴ33. ““ἴο Ὀυτεὶ ἐοτίμ" (ἢ. ἨἩδηρπί. {πη κΚ8 οἵ 

ἯΒ. “6 Ὀοί016,᾽" διὰ βαρροθϑδ δ “" ριγρ] ηρ," 116 

186 ““βϑουπὰ ΜΕΪΘΙ ἴδ οτρίγίπα ὈΟΓΌ]6 τη δ," 
Ποῦ, Ὠοτανοσ, ἀο068 ποῦ οΟΙΤοβροηὰ ἴο ἰὴ6 
“Ἅμα γβοίεν οὗ 688 δηὰ ᾿ἰνίηρτεδβ᾽ ὙΈΙΘΝ, 
Βοοοσἱηρ ἴο Ἀἶτη, {π6 τγαΐογϑ ἐπ ἘΠΟΣΉΒΟΪΙ 68 τητϑὺ 
Ὦδνο ; ἢθ ἰγδηβ αἴθ, ἱπμάθοά : “"ρμυβῃοὰ ουἱ.᾽ 
ΝΟΌΣΙΔΙ ΘΑΒΌΙΩΘΒ ἃ τα οὶ δἰ κοι Ποδοη : “ ἴο 
Ῥγϑδὶς ρ,᾿ “ἴο 8εὺ ἦτθϑθ ;  θῆοθ: Π28), “ἴο Ὀγοδκ 

ἴοτί," ΤῸ ἱταμϑίαϊο ἰὁ τὶ 61]: “ἴο μη], 
ὙΘΓῪ ΡῬΤΟΌΔΌΙΪΥ ΘΟΙΏ68 πδαχοδί ἔδ6 ἤρυχε.---Γ 3 Ὁ 

ΠΝ ; ΗΙΤΣΖΙα : ““ποῖ (86 βοθτ αἱάθ οἵ ἴπ6 

ψ 016 ἰοταρ]6-οἰγοῦϊί, δαὶ : [ἢὯ9 δουςῃοσι ΒΔ] οἵ 
[6 οαϑὺ ἔγοπί ;᾿ ΝΈΥΜ. : ““οὁἢ ἐδ ὈΘΠΟ] ἀοτ᾽ 8 τ ρας 
Βαηὰ, σῆθη ἢ6 ᾿ἰὰ8 σοηθ οὐδ 66 ἴτοϊη ἐδ 
ποσί ;᾿ ἩΈΝΟΒΤ. : “9 τὶρῃΐ δἰὰθ 18 Ὦδ6ΓΘ δἷϑο 
ἴδ βου ἢ -οαϑί, {86 δου! δἰὰα οἵ ἴῃς οδδὲ γαΐο, 
ΜΏΟΤΟ [Π6 ΜΘΙΟΓ ΟΟΙΏ68 ΤΟΤΕ ΟὨΪΥ͂ Ὀδοθῦθα ἰΐ δ88 
ἴδ κῃ 118 σῖδθ οἢ [ἢ 8Β00}}}}-Θαϑὲ δβίάἀ6 οὔ ἴῃ 6 ἔβα ρ]δ :᾿" 
ΚΊΠῈΡ. : “186 δηρὶθ ΟΝ [ἢ 6 οαβἴθσηι οαεσ ρμαῖθ 
ἰοττωοὰ ψῖτἢ [Π6 Μ)4}} οὗ [16 οὔατος οουχέ 18 τηραπί.᾽" 
Αἱ 8}} Ἔνθηΐδ [8 8 τπϑδξ ἴο Ὀ6 Ὄχργοβθοά, ἐμαὶ 
[ἢ6 ναΐοσβ ψ Πῖο ἢ ΕΖοϊκὶ 6] ΠΘΥΘ ΒΑ δρδίῃ πόσο [0 
αὔοΣΒ Ἡ ΠΪΟὮ ΟΔΙῚΘ ἔγοσῃ ἴδ 6 ΒΑΠΟ[ΌΔΙΥ. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

γάεγ. 8. Ἡδεηρδίθηοτς ἰγαηβϑ]αΐοθ : “θη Ὧιο 
ΤῈ ψρηΐ (ΟΥ ἢ ἴο [80 οδϑὶ 1} [86 τοδαϑυσίηρ- 
Ἰΐμοὸ ἰῃ ἢἷ8β δδαηῃᾶ, ὯἮ6 τηθϑϑισοὰ ἃ ἰῃουδαπὰ 
οὐ 8," εἴς. ἘΖΟΚΙ61 8 χυϊάθ ἰδ, ἰπ ἀϊεμησῦῶου 
ἴτοιῃ γϑυ. 2 (δεν ν.})), πόνν οοπείθεγοὰ ὈΥ͂ ἰπηδο1 

(ἈΠ ΤΣ 23). Εδ Βαᾶ 0 (εν, χ], 8: ΦΠ8)--- 

ἔροτα ΠΡ, δοοογάϊηρ ἴο οθομίαβ: “1. πίε 1" 

δοοογαϊηρ ἴο Μεῖοσ : ““ἴο Ὀὑτὶης ἰοροῖ ον" -αἰξ ἷδ 
ἢδπᾶὰ, ἢ ἢ 8 τοιπαυκοὰ Ὀθοδυθα οὗ Ὑμδῖ ἴοϊ: 
Ἰονβ, ὮΘΓΘ ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ (89 Αγ 6 Γ σουγθα οὗ 186 
Μαΐοσθ, Ὀὰΐ 80}}} τηοτὸ {μὲν Ῥδου τὶ ς6 ἀπείπῃ ς 
186 ΘΟΌΓΒΘ, 816 δοῖ ἕοσί 8, ἘΕὉ]]οΝ ρ 16 νδίεῖβ 
ἴῃ δὴ οδδίογῃ αἰσοοϊΐου, ἰδ τρδ τοραδυχοὰ ἃ 
τθουδαηὰ οπὈϊϊ.--- δ ὮὋ εἷναβ [16 ἐχρεσὶ- 

Θη09 οὗ [86 ῥτορδεῖ, τ βοπὶ ὕπο ΤῸ πιαῖζεβ ἴο 
866 ἱπ [06 ὙΔΙΟΥ ἴγοιῃ ομα ΘΚ ἴο ἴδ)6 ΟἾΒΟΓ : 
βΘΏ68 1 18 ποῦ δρροαί τομαὶ ἰο ὨΤΣΞ, Ὀαϊ δὴ ἴη- 

ἀορεπάθηξ οαῦβα, {Π6 τηρδηΐηρ οἵ ὙΔ1ΟΪ ΤΑΔΗΥ͂ 
δἰοηρίδ ἤᾶτο Ὀ66Ὴ τηϑὰθ ἴο ἀἰδϑίοτί, ψμθὴ γοὶ ᾿ὲ 
τηυδί οΟμ δἰ 8 δἰδίθῃθηῦ ΘΟΙΤΌΘΡΟΙ ἀΐηρ ἴο τΠ68 
[Ὁ] ον Ὡς ἱποσοιηθηΐίβ. ΕΚίμ)ομί, τηακῖοσ τ86 οὗ 
ὅθη. χὶνῖϊ. 1δ, ἱπίεγρτοὶβ ἴδ : “ πδῖοῦ οἵ νυδηΣβἢ- 
ἱηρ "Ξ 116 ναΐοσ. ὍΔ ἀμ] ἴοστῃ : ὩΝΌΒδὲ, οεσ- 

ΤΔΙΏΪΥ ἄοοϑ ποῖ ΤοΙδ ἴο δὴ δραϊσαοϊΐοη, Ὀπΐ, 88 
ὉΠ ΠΌΤΤΩ]Υ, ἀθηοῦοβ ἢ] ἱ ὨΒΙΟΌΤΑΙΥ οΥ 
ΔΙΌ ΠοἾΔ}}ν ; ἰῃ ἴἢ 6 σομποοίίοη ἤοτο, σ᾿ τπουὺϊ ἀουὈ, 
8 ξοτρογεαὶ ἀπ} }γ, Ὀπὲ ποῖ, 85 Οεποαίυ : “Ϊ1οοἵ- 
801.8᾽ (“5,8 ]ον παῖοσ ὙΠΟ ΟὨΪΥ ποῖ 186 
80168.)); ἀζαϊηδῦ π Ϊοἢ ΗΣΖίς ΒΕ οὔϑεγνοβ τμδὲ 
6 ναῦς στϑδορθὰ ἴο {86 ἰοοὶ-80108 ἴπ ἴΠ6 ΥΕΤΥ͂ 
Ὀορίπηΐηρ. ὈΒΝΣ 18. ποὺ Θχδοιν [6 δατὴθ 88 ΌΒ, 

της ἰ8, “ Ἔχ δηϑίοῃ," ἢαϊ οὗἨ [6 Βαηᾶ, δῃηὰ ἤδποο 
ΑἾθο Παὺ οὗ 186 ἰοοῦ, ἑοοΐ-8016, υϊ ὈΌΒὲξ ταῖμβεσ 

Βυρσροαῖδ ὮΏΒ ΤΏΡ, ἃ βατιηοπὲ εχιεπἀεὰ 90 88 

ἴο τϑδοῖ ἴο 86 ΔΏΚΪΘ68. ΙΝ ΘΌΤΩΔΙ ἐκ α {μὲ 
““ πρΐοτθ οὗ [}6 [οοὐ-80168᾽ ῬΓΟΌΔΌΪΥ χοτὸ ναῖοτο 
οὗ ΟὨΪῪ ἰδμ6 ἀερίἢ οὗ [86 βαπάδ]β, τ ἢ [86 ῥτὸ- 
ΡΒοῖ μδὰ γμυΐ οὔ (1) ἰῃ ἴδμ6 οουτὶ οὗ 16 γεΐοαϊα, 
δηὰ Ἔα τος ΟΣ ; δῃὰ {πδὲ, ἴῃ σου ότι τυ σαὶ τὰ 
ἐ|6 ἢ ἼΣ ὍΒΕΝ, γγὸ δᾶνὸ ἴο της οὗ [116 

ὕπο θῃηᾶβ, [π6 ὕνγο ἸΟΤαΣ αχίτσοτο [θα οὗ ἐπε Ὀοὰγ, 
1μδῦ 8, [ὴ6 [6ο ; πταΐοτβ οὗ [Π6 Ἔχίχτοτα 65 “ΤῈΣ 
ὙγαΐοΒ ἩΓΕ ΘἾ. ΒΟΔΙΌΘΙΥ οογογεὰ ἐμ ζδοί, }--- ΘΕ, 

ΤΩΘΑΒΏΓΕα ΟΥ̓ [Π6 ἸηΘΑΞΌΓΤΟ, ὙἙΝΙΘΝ παρὸ ἃ οὐδὲ - 
ΤΩΘΆΒΈΤΓΟ, 

εν. 4. ΑΥδοσ [86 δεοοῃὰ τηεϑϑτισίηρ οὗα τπουδαπὰ 
ΘΟ 8, ἐ. 6. οὗ ἀἰδίαποο δος ἐἢ6 δΟΌΓΣΘΕ Οὔ. 6 τυδίοσα, 
[86 του] οἵ {πὸ πνδίοτβ ἱΠ6 ΑἸ 5 ἄϑεροσ 
Ἷ8 53 Ὁ ; 8π ὈΠρτατητηδίϊοδὶ ἔοόστη, 80 του οὮ 

ΔΘ ΤΏοτο εἰσι Κίηρ, 88. γ͵ὸ αν [1.6 δέπέ. οομδίγ. 
Ὃ Ῥαΐοτθ δῃᾶὰ δἷνσ. 866 Ηϊσί ̓5 ὀσρ᾽ δπδῖίοσ, 

ΨὮΪΘΙ, ΠΟΎΤΟΨΟΥ, 18 Δ ΤΏ6ΙΘ ΔΟΠ͵ ΘΟ ΓΕ, ΜἘΠῸ ἐδ6 
ΒΌΡΡοΒβι οῃ οὗ ἃ βορασαΐδ οἰαῦβο {(πτϑίϑσϑ, ἰοὸ τ 
ποθ ΤΏΘΥ ΤΘΒΟΪ) 18 δδϑδίοσ, δῃηὰ δ ἴῃ δδιὴθ 
χηθ ἸΟσΘ ΘΙ ρΡῃδίο. ΑΙΟΣ ἃ (μἱτὰ τηδαδυσίηςς, 
Μὸ Ὦαγο ὙΘΙΘΙΒ ἰο ἰδο Ἰοΐθῆα, Βυὲ αἴξ ἰδ 
[ουτί ταρϑδυτί σ᾽ οὗ δῃοῖδοσ ἐμπουδδηὰ οὐδὶϊα, ἑ. 6. 
ἀπ 4]}, δἱ ὁ ἀἰδίδηδο οὗ ἴουσ ἰδπουβαηὰ οὐ Ὀἱῖα, ἰδ ἴ5 
-- ἴον. ὅδ--- σῖτος ] ΑΝ Ἰοοῖκα Εἰ δὴ Ἵχοΐαπι- 

Ἑΐοῃ οὗἨ ἘΖοῖτ61᾽5 ΒΌΓΡτΙΒ6. οἷν ϑοοΐηρς τι δὲ τοηΐπ 5 
ἰϑτη οὗ 116 ἱτηροίμποιιβ συ οὗ δ χησυπίδίη ἔον- 
τορῖ. Τθὸ ροίπηρ ἰὨτουρῖ,, ἈἰΕΒοτῦο γμοϑδῖθ]ο, ἐω 



ΟΗΑΡ, ΧΙΥ͂ΠΙ. 6, 1. 469 

Ὧ09 ἸΟΏΡῸΓ δο, ἴογ {86 ταΐθιϑ 3,2), “"δ'νε]16ἀ," 

“πε ἰῃ μοῖρ ι" (000 νἱῖϊδ. 11, χ, 16 ; δουῃΡ. 
εἰο ἔχ. χν. 1) ἴο γΠγ"Ὁ, ἰῃ ΙΟὮ αν ητ ἱην; 

88 ῬΟΒΘΙΌ]6, γθα, ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ, ἢ ΟἿΘ ὝΟΙΘ ἴο Ο͵ῸΒ8 
ἔτοταῃ θη Κ ἴο ὈΘΏῈ---ἰο 8 σὐνοῦ ΜΓ ΪσὮ οδπηοΐ Ὁδ 
ποϊεὰ. ΤῈ Ῥγορῇῃοῖ ἀθβουῖθε8 ἴμ6 ἱπογοδδίην 
γοϊσθθ οὗ σδίοσ ΟΥ̓ ἴῃ ὕνψο Ρδ4γ8]16] οἸδί868 : 
“παίοτβ οὗ δ ἸΩτ ἢ (, ὁ “8 Τἶνοσ μδ΄ οου]ὰ ποὶ 
06 νοὰεά.᾽" 
ΤΊ αφυοδέϊλη ἴῃ Ὑογ. 6 ἱπάϊοαῦοθ ὑπ μα! ηρ- 

Ῥαοβ ἰ [16 νἱβίοη, Ἡ᾿ΒΘΥΘΌΥ͂ τ μδὺ Δα ὈΘΘῺ ἃ Υ 
866ῃ, ὑπαὶ 8, {π0 οιἱ- ον δηὰ οη- ον οὗ [86 
ΜΔίΟΙΒ ἴῃ τυ 6 }}}7 ἱπογθαϑίηρ βγη ρΊ]}, 18, 1π 
Ῥαδβίηρ ονὐοῦ ἴο δὶ 10]]Οτγα, τυκοα ΟἹ 88 8 

ἴῃ ἀραγτί ὉΥ̓͂ 196], Ὑοῖ 10 18 δρϑοΐα!]ν ἴα 
ΘΟΠΙΏΠΟΌΒ ἱποόζθαϑο οὗἩ [06 Ὑδίοιβ ἴὸ Ὑ ῃ]οἢ [ἢ 6 
ἰαρλδάυν αἰϊοηζίοῃ 8 ο411.64. ΚΡΙΣΙ, : “Α παίιγαὶ 
τοοῦῖς ὁδῃποῖ ἰπ 8ὺ δῃῃοτί ἀὐδίδῃοαβ δ 79 ἱποθδϑοα 

80 τη ΠΥ, ὉΠ]688 ὈτΤΟΟΚΒ [611 ἰηΐο 10 οὨ 8]] 
δἰάοα, ν ἰοὴ τ1αϑ ποὺ (ἢ 886 Ὠοτα." ἨΗΈΝΟΕΤ.: 
“Τῆς Μοββίδηϊο βαϊνδίζοῃ ογοόϑοὶϊξ σμιπᾶάο, ὙὮ1]6 
{Π6 δἔτοδπιβ οὗ ΟΣ] ΔἸΥ ΘὨ οΙΡΓίβθ ΟΥ̓ ὌΡ δἴεσ ἃ 
Ὠτίοἴ σΟΌΓΒ6---Θ͵ΓῈ βίτο8Π)8 ὮΟΘα ᾿ψαΐοιβ 116 ([88. 
Ἰνη. 11; Φοῦ νἱ. 16 84ᾳ.).Ύ Οὐοπμῖρ. [86 ΠΌΡΕΝ 
τηθηΐ τοῦ [6 Ῥδίβοη οἵ [ἢ6 Νραϊαΐον οἵ 88]- 
ὙΔίΪοη ἴῃ ἔσοϊκ. χυϊἱ, 22, 28; δηὰ ἴῃ [86 ΝῸἪΥ 
ἸΤεοϊδιηοπΐ, [86 ῬατΔὉΪ68 οὗ {86 τηυδίαγὰ βορὰ δπὰ 
ἴμ6 Ἰεασεῦ, ΤΏ6 βϑῖωῶθ ρῖορτοθδ Ὑίοἢ ἰ8 ΘΧ Ϊ- 
ὈΙοὰ ἴῃ 118 ΕἸ οΔΟΥ διμοης {86 Ὡδύοηβ ΒΒ ΟΥΤΒ 
186} αἷβὸ ἴῃ ἐμ 116 οὗ ἱπάλνι 418, Ὠλαἰκῖησ ᾿ΒΘΙΩ 
Ὀδοοτηε ρτοδὲ ουΐ οὗ 581|4]], ΤΠ Σ8 ἴῃ Οοά ουΐ οἵ 
ομΣάτοη." Νϑυμμ. 64118 δἰϊϑηϊίοι ἴο 89 Μεβ- 
εἰδῃὶς οἰοιηδηῦ ἴῃ ἰἢ6 ἀοδίσηδίίϊοη : βοπ οὗὨ τρϑῃ, 
διά Οὔθοσνοβ ἐμαὶ “ [86 ΘΘΟΣ γ7868 {ΠΘΣΘΌΥ τοταϊπαοὰ ] ΘΙ 
ἴδια Ηΐδ νἱβίοῃῃ νγᾶβ Ὁ τηδηκίπα, ὑπαὶ 0818 5.)}8}}- 
ἵπρ δἴτοδιη βογϑα οἡ ἴο [ἢ ἀ4Υ8 οὗ [6 ΘΟ ΡΙ ΘΟ. 

οἵ ἴδε Βαπιδῃ τδϑϑ." ΤῊΘ 21 ἰδία ὉΥ ἰΐθοὶ 

ΤΩΔΥ͂ Ὁ ἃ ΤΟ ΤΟΟΟΓΪ δ ΠΕΙῸ οὗ ν]ιαὶ δα ἰδίκοῃ 
Ῥίδοο Ὀεΐοτβ,----"" αὶ σδάϊηρ ἰῃ ἴο 128 προκ " (188. 
ΤῊ]. 8), 85 Η ΘΧΡΓΕΒΒ6Β ἰΐ,---ἰὴ ΟΥΟΣ ἴο σεῖ 
ἴδε Κπον]οάσε ᾿ἱπαϊοαϊθα ἴῃ τοῦ. ὅ ; ΟΓ, δοοοσάϊῃ 

᾿ς [0 οἴδβετβ, Ὁ 8 ἴο Ὀ6 Δ Κοὰ ἰῃ οοπ᾽α ποίου τῖΐ 
ΛΞ ΟΝ, 88 ἀοδηΐηρ 1ῦ τοῦθ ἜΧΘΟΙΪΥ : 86 Ὀτοῦρῦ 9 

ἴδε Ὀροὶς ἰ0 ΘΟΙΔΘ ὋΡ αρδὶπ ουὲΐ οὗ [Π6 τναῦεσ.--- 

Πρῦσον, ἰο ἔλο Ῥαδὶκ (αρ ἴο ἴμε Ὀδῃκ), οἷο. 

Νευαδηη, ΚΕἸ εἴοί, απὰ Καὶ] υπάἀοτοϊαηᾷ 1 ἐμ : 
ΑἸ ἢ τηϑ6 Ι6 μῸ, ΠΑΙΏΘΙΥ, ΔἸΤΑΥ͂ ἔγομῃ ἴΠ6 ἰαϑὲ- 
τοσπξοπεά Ρ͵δοθ, δηά ὈὉσουρῆΐ τὴὸ ὑδοῖκ ἴο ὑδ6 
απ οἵ [86 τίγοι (Εἰννα]ά, ἴοο, πῃ Ὠΐ8 ἰαδὲ δαἀϊθοῃ : 
““ δῃὰ τηδὰθ τη 6 9Ὸ δηὰ Τοϊγῃ ὁπ ἴδ 6 ὈΔΠηΚ οἵ [ἢ 
δίχσοδπ "). Ασοογάϊηρ ἴο ὑϑῳ 88 Ῥτορῃοῖ νγὰ8 
Ἰοὰ οὐ ἰδ Ῥδηκ, ἴῃ ογάοσ ἴο ἰθαγῃ ἔϊο ἄορ οἵ 1 
ἴδιο παὔεγβ,---ὐαὶ 86 τνὯ8 ταῦμον 16 ΓσοῸρἢ ἴὮτοο 
Ὀτηοβ, δὰ ἤθῆ66 ἰδ 6 ἔουτί τηθ ῬΣΟΌΔΌΪΥ υ8ὲ ἰῃ 
διὰ οὔὖἱ δραΐη 1---δηα Ὀγουρῆς Ὀ6οκ ἴο εἰς Ῥϑηϊς, 
ἴο 866 ἐμαὶ ἰὃ τδϑ οονοσοὰ τἱνὰ ἴσϑοθ. [{ ΒΘ Ώ8, 
ΔΟοΨΟΙ, ἴο ἀρτοθ Ὀοϊίοσ πὶ ἴ6 πὰ ἰπὐοπάοα, 

ἰο υπάοτείαπὰ δν 88 βιδϊίπρ 186 ῬΌΓΡΟΒΘ ; ἴογ, 

24 Ἠσηρβί. 5δδγβ, 1} αὐδη οι 18 ποῦν ἴο Ῥὰ ξιτηοὰ 
[0 {86 Ὀππΐς, ἕο οὔδοῦνο ἱξ, δῃὰ Ὡοὺ 88 Ηἰξῃμογίο 
ἔϊο νναΐοτβ ἱπ ἐμοὶν θεὰ. [Ηἰσίς τοῖο [86 φυλὰς 
ἹΒΟΔΕΌΓΟ δὲ ἃ ἀϊδίδῃιοο τοι [6 ψαῦοσ, δῃὰ ἴθ 

ἰισί, ΔΗ͂ΟΣ 15 ]δδίὶ Ἀνθ τορος τὴς ΘΌΙΩΘ ζο ὑδ6 
ΩΣ ἩΠΟΣΘΌΡΟΣ δ ἸαοΣ Ραΐ 18 αποδβίλοῃ ἴο 

: ἜΡΡΕΙ δηᾶ τεϊατηοα 1} Ὠἷπη ἴὸ 11:0 ὈΔῈΚ 
οἱ ἴδε τίνοσ, απὰ ἀυτίηρ ὑλ0 ὕσηο ἰδεῖ ἘΣεϊκί6}᾽ 8 

Ὁ8οῖς ψὰϑ ἐπτθὰ ἴο {δπ6 τίνοσ, 18 Ὀδηκ ὈΘΟΔΤΩΘ 
δὐοτπθὶ πὶ ἰτοοθ. Ηλγν.: ““ἤοπὶ {δε οπὰ, 
ἤτοὰ [86 Ῥοϊπῦ ΘγΘ (6 ΤΟΣ ον 8 ἱπίο ὑμ8 
1)εδὰ 868 (1), {86 Ρτορμϑὶ τοϊυσηθα οὔοθ Ἰποῦγὰ ἴο 
ἰἴι5 θα. "Ἔ--εν. 7. )92}73. ΠἸὕΘΓΑΙ]Υ : “ἜΘ Ὼ 

Ι τυγηθὰ τ Ῥαςεῖ." Ηἱϊσὶς ἀἰϑραῖεδ ὑπ ὑτδηβὶ- 
ἔνα αἰρηϊβοδίίου οἵ ἴμ6 νοτῦ, Ὀὰΐ ἱπα βρη Δ] ν 
[8.6 οδ]οοϊίνο βυβῆχ "» ἰ8 διίδομϑθὰ ἴο [16 1ηΠ1}1- 

ἔνθ ; τ ογοθβ Ηἰ σὶρ ἴα κοϑ ἐῃ6 βυχ 88 ψϑηϊίνε 
οἵ ροβϑοβϑίοῃ : “ἤθη ἢθ οδπλθ ὈθΟΙς ΜΣΓΠ τη9.᾿ 
Οπ [86 τεΐυσῃ οἵ [86 ῥγορμοὺ ("3339 βθέτηβ ἰς 

ΘΟΙΙΡΡ βαμὰ [86 "93 ΟΊ ὴ οἵ γεσ. 6)--- Ἐς 

ποῦ ἃ ῬΥΟΡΘΌΪν μανο [0] ονγοὰ ἰῃ 6 οοῦτβο οὗ {πε 
ΜδΙΟΡ 5:11} [τί μογ μδὰ ἰδ ἀοροπάθα οἡ ΐπι, Ὀαΐ 
8 Οὐ] ροὰ ἴο τεΐαστη ἴο [86 οὖρο οὗ 1ῃ ὈΔΠΚ, 70δί 
Ὀδοδοθ6 ἢὸ ᾽88 ἴο ποίΐϊοθ 9 ὕδῃξκ οὗ ἴῃ9 ΤἾΡΘΓ, 
δὰ ἐμαξ (48 γϑῦ. 8 880,8) 88 [ἋΓ Ὀδοὶκς 88 {}}0 
βαῃι οὶ 817---ἰμδὺ ἰθ τα] σοὰ πο 88 ἰπίοπαοα 
πὶῖ ἃ ΠΣ), 88 ἰπ γϑσβ. 1 δηὰ 2 ; 1 8 1ῃ6 τὰ 

ϑίαρο ἰῃὰ [6 τνἱδίοῃ. Ηοῦ τπθοῦ [9 τηλίϊον 
ἰτοαίοα οὗὨ χοίοτβ ἴο {π6 ὈγΣῸΚ οἵ (δ9 χίνοσ, [ῃ6 
τοροδ θὰ τηοηϊίοη οὗ ἰδ δβονα. Βαϊ [80 ἰδοῦ ὑπαᾶξ 
“480 Ἰοπᾷ 88 [86 ὈΘΒΟΪΟΣ ἴο]]οννθὰ 86 ὨΘΑΒΌΓΟΥ, 
Ἦ6 88} ποίην οὗἨὨ [9 ἔγϑοθ οῃ [ἢ Ὁ8ῈΚ,᾽ Δγΐ368 
ἴτοτη ἔδθ παΐυσο οὐ {π8 Ῥγόοεβθ ἴῃ με νἱβίοῃ. 
ΤῊΣ Ἰοοκίπρ ἔογναγὰ ραν ἘΖζεκίοὶ {π0 Κπον]θαμα 
οὔ 86 }Ὁ ἦτο [Ὧ] 688 δῃὰ ἀερίὰ οἵ 6 ψαῖοσβ ; 
ποῦ 0801] ἕ Ἰοοῖκβ Ὀθοὶς ἄοοβ ἢθ 6Θ0ῃ16 ἴο ΚΙΟΥ͂ --- 
ψ ἢ ἃ νἱον ἴο τῆδῦ [0]]ονγ8---ἰἢ 6 [ΘΓΕΠ]ἸΖίη , Θἢ- 
᾿ἰνοηΐηρ οὔἶεοὶ οἵ [688 τγαΐθσβ. Ῥ),, 88 {16 σγουῆβ : 

ΣΩΔΏΥ͂, 880, 8 οΟ]]οονο (661. ἱ. 11 84., 11. 
9), δῃὰ ἴῃ δοοογάδῃοθ ὙΠ γοσ, 12 18 ἴο Ὀ0 αηᾶθγ- 
βἰοοά οἵ ἔτγυϊ"- Ὀεατίης ἴτεθβ. (11:6 ῬὮχαδα : Οἢ 
[06 Ὀχίηκ οὗὨ (δ9 χένοσ, ἱπαϊοδίοβ ἴμ6 οαῦβο. [{ 

᾿ι88 Ὀδθη βαϊά ἐμαὶ ἘΖεκί6] ἱῃ [οομ Πρ 68 δ διὰ 

ὃς; Βαϊ ψ ἤθη ὑπὸ Ὀτϊηρίηρ οὗἨ [6 ῥτορδμοῦ οἂΐ οὗ 

186 ψαῖοσ αηὰ οὐ ἴο ἰδ ὈΔῈὴΚ γγὰ8 τοϊοιτοὰ ἴο, ὃν 

88 ΠΡ Ίοσοα ἴῃ γὸσ, 6 : ἤοτο, ὮΘΤΟ [6 ΓΟΐΘΓΘΠ6Θ 
ἴο ἰδ9 ἰτϑὸβ στους ΟἹ δῃηὰ οὐδ΄ 

189 ῬδΏΚ, ΜΝ Βαγθ βίτυρὶῦ δὲς.) Βαυΐ ἴδ οοπἔαθεα 

[6 τηθδηΐηρ οὗ ἴπ Μαῖοσβ στο ΗἩδηρβί. παᾶϑ 
Ὦ6ΓῸ “ἴθ ποοὰ οἵ βαϊγαϊϊοη ἀθηοΐθαὰ ὈΥ̓͂ ΒΌρΕΣ- 
ἱπρ' 48 ΜῈ] 88 ὉῪ (μίτβείηρ " Νοιμδηρ μὰ8 Ῥθθῃ 
βαϊὰ οὗ [δ ϊ8 ἴῃ οοπμηδοίίου τ ἢ [Π6 ψαΐοσθ. [0 18 
ποὺ [ὴ6 6456 {πᾶὶὺ “118 ΟΥ Βα] νδ΄ ἰ8 ΠΟΙΘ ΤΟΡΤΙΘ- 
βϑοηϊρα ἴῃ ἴδ6 Β8}6 οὗ {πὸ ἔγαΐ-ἴσθο, 88 Ῥεΐοσε ὈΥ͂ 
186 παύου " (ἴοσ ψ οι Ηρθηρβῇ. ΘΟ ΡΑΓΘΒ 88. ἵν. 

86.).---τἰῦ οδπποῖ τι διτοΐηθ88 Ὀς 884 ἰδὲ 
““{ὴ9 [7608 ἢδνο Π6͵Ὸ Π0 ἱπαορεπάθηῦ ἱτηρογί, Ὀαΐ 
ΘΟΙΩῺΘ ἱπΐο δοοσουμὶ ΟὨΪΥ ἴον ὑμῖν ἔγαϊν," ἴογ ὑπο γ 
ἷ ποῦ [86 8] σιἴοδί τηθηϊίοι ἤδΤο οὗ {Ποὶγ ἔγαϊῦ. 
Ιἰ πουἹὰ Ρ6 Ὀοΐίεσ, ψιλὰ Ηἰ ζίὶᾳ, ἴο 6411 ἴο τηϊηὰ 
οἧ. ΧΧΧΥ͂Σ. 8ὅ, ἀῃὰ ἴο ἐπτηὶς οὗὁἨ [86 τοβίοσαίίοῃ, 
ουἸ ναϊίου, δηὰ ἔδυ ]ζαϊίοι οὗ [ἢ Ἰαπὰ ἴῃ 291Π6- 
ΤᾺ], 88 ἃ Ὀϊοδϑοὰ ἀν] } ησ- Ῥ]οθθ [Ὁ ἴβσϑεὶ. ΤὨΘ 
ἘΓΘΟΞ 816 ποῦ ΨΟΙῪ ““ρτεαὶ," Ὀπὶ ὙΕΙ͂ ““ΤΊΔΏΥ,"-- 
Ὠοΐ Οη6 1060, 88 ἴῃ οἷ. ΧΥΪ. 22 5 ; θ δ. ἰν. 7 
[10] 8η6. ““Τμαῖ [18 δἴτοδτα δῖ ἀθρθηβ οἢ ἴδ 
ΟἿΓΡ δίγθθηβθ ᾿αίθυϊης 116 γαγάθῃ οἵ Κάσῃ (66. 

11.), πὰ {18 ἴογοβδί οὰ 16 ἴτϑθ οἵ 116, 18 ἃ ζτὰ- 
ζυϊΐουβ αβϑοσίΐοῃ. ΜΝ οι μἰπρ 18 βαϊὰ οὗ [ἢ ἱτητηογ- 
[ΑἸ 1ἰγ-αἰνίησ μόνος οὗ ἴῃς ἴγθεβ, ἀπὰ {π6 πδίεσε 
ΠΟ ΙΏΟΓῸ ὈΘΆΓ ἤ8ἢ οἵ ραγαΐβε οἡ {μεν νγανο8 (8.80 
ἀο ἰδ τίγοτβ ἰῃ Ῥβ. 1. 8 (Νευμ.). 
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γον, 8. Οοττοβροπάϊηρ ἴο ὕΠπ6 ὑνοίο!ὰ ἀἰἱγθοϊίοῃ 
οὔ [86 Ῥτορεῖ Β οὐβογσναϊίοῃ, {π6 ἱπύουργοίδ 0, 
ΜὮΟἢ ΠΟΥ ὈΘΡΊΠ8, [6118 08 ΤΕρΆΓαΙης [ἢ 6 ΘΟΙΙΓΒΘ 
οὗ ἰὴ τυαΐῖθιβ πὰ [η6 οϑἴοοῖθ {Π6ΥῪ 8}}8}} Ῥγοάᾳςβ. 
Ηδὰ πὸ ρῥιορῃοῦ ἀθδιγοὰ ἴο 0ῺῸὉ]]ὸνν (ῃ6 ᾿νδίδσ 
ἴατίμον, Ὁ18 ἀοβῖγο του] μαναὰ Ὀ6Θη τηεΐῖ ὈΥ 868 
ΒΑΥΪηρ : “686 ψψαΐθτϑ ρῸ ουΐ ;᾿" ἴῃ ΟΡ πΟΓΑΒ, 
88 ἰΠΕΥ οοηθ οὔΐ ἔτοσῃ ἢ ΒΑ ΠΟΓΌΔΥΥ͂, γ6 18. 1, 2 
(δεν, τεσ. 1), ἐ.6. ἴδ ὑμεῖγ ἀδρασίατα ὑμθποθ, 

80 ἐμοῖσ ῬΓΌΘΤΟΒΒ 18 ἀϊγεοίοα οαἱ ““ἰοναγὰ," ““ἴο᾿" 

ὦ), εἴο.-ΟἾἼ 6 δἰαἰοιιθηΐ : ΓΟ ΟἽΡΠ προ), 8 

ΠΟ 50} ““ βΈΠΟΓΑΙ " ἀοξοτταϊπαῦϊοι οὗ [Π6 τορίοῃ ἴῃ 
ὙΠΟ ἴδ6 ν αἴουβ ἀγο ἴο ῬΓΟΥ͂Θ [ΠΏ ΘΙΊ861Υ65 οἴἴροϊῃδὶ) 
88 Ηοπρβίθη θετΩ ΒΌΡΡοΒοβ. Αἷὗ ΔῺΥ ταῖβ, ψμδὺ 18 
ἘΠΟΓΘΌΥ ἀοδίρηαῖοα ἰ8 ηοΐ--ϑ {πὸ Ἔχορθϑϑὶϑ οὗ [}6 
Ἑαύμογ5, [Ο] οί ἴπ6 Βορί., ἀο! ἐσ ἢ θα ἴο ταδἰ ἰδίῃ, 

ἴῃ νίονν οἵ 76βι8β᾽ τοβίἀθῃοθ τμιαγο--- ιρτη οἵ οβἢ. 

χχ, 7; ἴμο ὈΝ)γ δῶ} οὗ [88. νῇ!1. 28 [1χ. 1]; [δε 

ποιΐμοτη ἀἰδίτίος ἰπ ἐπ ἐτῖδο οἵ ΝΑΡΒΙΑ]ΐ, ο6]]οἃ 

προΟ2 ἴῃ 2 Κίηρε χγ. 29---ἰμιο Ἰαΐον Θ6}166. Οα 
ἔδο ἐολ συνῇ, ΓΟ ΟῚ ΡΩ͂ ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ ἀἰδιϊη ρου βῆ 68 1 

ἤοτα ἐμαὶ Θα!ἴο6, ΤῊ γΘΙΥ ποσὰ Πρνζα, 186 δηιῖ- 
πἰπα ξοιτηδίοη ἔγοτι Οὐϑν, ονἱἀ ΠΕ Υ ἀδηοῖεβ στ Ὲὰ 

1}.6 ἀτίϊο16 ἃ ἀοβηϊίο αἀἰδίτίοϊ ; ὕΠ6ΙΘ ὝΘΓΟ ΒΟνΘ ΓΑ] 

"λού,, σοθῖ. χἰν, 2. (7061 ἐν. 4 [{|. 9}), χχί. 
105ᾳ. Ῥογίνθα 88 1 8 ἔστοτα οὗ, “ἐἴο Ῥγοδκ ΟΥ̓," 

“0 Τ0]] οἵ," ἃ ““ βοοϊΐοη,"᾿ ϑοτηούῖηρ ““ Ὀουπάοὰ 
οἵ," 18 ἴο ὍὈ6 ππάογβίοοα ; ἀαηα Ὀδοδιι86 1 18 ΠΟΤ 
ἴῃ {δο δαϑῦ, [π6 Ὀοτάοτ- δὰ ἔῆθτα, Ἰγίης Ορροβὶΐα 
106 σοῃίτο οἵ [89 Ἰαπὰ, που]ὰ Ὀδ6 πιοδηΐ, 88 Ἃἃ18- 
ἰηρσυ ϊδηθα ἔτγοτῃ ΘΥ̓ΟΥῪ οὗμοῦ Ὀογάοῦ αἰϑύτγὶοί.--- 

Αἴἴἵοσ [.6 βἰαϊζοτηθηξ οὗἩἨἉ ὠἰμ6 ἀϊσϑοῦοη Οὐδ ΝΜ ν9), 

ἔδοτα [ΟἸ]ογα ἰῃ6 δοοουηΐ οὗ {86 οοῦγβο οὗ ἴπ6 
ΜΔΙΟΙΘ, 88 4190 ἰὑ ἰβ βαϊὰ ἴῃ [ἢθ6 ουϊδοΐῖ ἱῃ γογ. 1 
(5 17,") δὲ [16 τνδΐθσϑ, πδιηοὶῦ, δαπὶθ ἀοντῃ 

(ΤῊ), ““βοπνοῦ ἄονη," ὃν, ὑμαὺ 18, ΟΥ̓ΟΣ, ---- 

ΠΩ, ἀεοβηοα Ὁγ {86 ἀτίϊοϊο, 15 ὕο ὍΘ ἱηἐεγρτγο θα 

Ὁγ ὕπὸ οομίοχι, Ετοτα [86 ἱπίγαμϑι ἴνο 5}, ἴο 

06. ““οοῃίταοίοα,᾽" ἤθησο ἴο 6 ““ τά," ““ἀτγ,᾽" 
Βοαῖ, σ  ] ότι 88, βῦορρθ 18 τηθϑῃῦ. ἘΡτ ρος ἢϊ- 
ο4}1γ, [86 Ατὐδθδἢ 18 ἴη6 τΟ]6 γ]]ῈΥ οὗ {π6 90Γ- 
ἀδη, οχίθπαϊηρ ἐν ὈῬεγοηά ἴπε Ποδὰ ὅ88 ; ΘΟΙΏΡ. 
οὐτ Οοτμχηθηῦ. οἡ ΠὨοαῦ. ἱ. , Ὀπῦ ἴῃ δοοοτάδῃοα τ ἢ 
[89 Ῥχονίοιιβ ἀδβηϊ οη, τὸ ἤηὰ ΟΌΓΒΟΙνΕΒ ἴῃ [μα 
Ῥατὶ οὗ 86 Οἴοσ πο 1168 ἀῦονο {με Ποδα 868. 
-οΑἰἴὸῦ πεν δηὰ ην, γὸ Βαῦθ ον δ 3, ὑδ6 

ἀμφῆην Ἔτη 109 5081, ΗΟΥ τηποἢ δίγοβϑ 18 Ἰαϊὰ 
ὍΡΟΣ {8 08], 48 [ῃαὺ ψὩΪΟὮ ἷ8 ἴο Ὀ6 ἀοβποά ἴῃ 
Τεϑροοῦ ἴο {ἢ ΘΟΌΓΒΘ οὗ [ἢ ψαΐεδσβ, 18 βῆονῃ ὉΥ͂ 

[8.6 τερεϊ οη οὗ πον ς ΔΙ͂ΟΣ ΠΌΔΠ. Α58 {16 

Βεβὰ 368 18 οδἹ]θὰ ἱῃὰ δαὶ, 11. 17, ἱν. 49, Ὧν 

ΠΩ ΜΠ, 80 ἴῃ γὰγ. 18 οὗ ΟἿΣ οἰαρίδν ἰὰ 18 ἀδεὶσ- 

πιαίδα [Π9 ““ οδδῦ 868. ᾿" δῃ!α δ π8 τὸ οδηποῦ πὶ ὶἢ 
ΟἶΠΟΣ Θχροϑίζοσβ πη ἀογϑίδη ἃ ἤθγο ἴΠ6 ποϑίογῃ, [86 
Μρα  οσταπθδὴ 83.604, π ΐομ, τπογθόνοσ, ἰ8 αἰδιϊη- 
Ευϊδποὰ ἴῃ γϑῦ. 10 88. “"ἰὰς ρτοαῖ 868." [17 [86 

Αὐδῦδῃ, 1Π6 μιγα σιδιον οὗ Ψοβορῆαθ, ἡ ϊοῖ ἢῸ 
ΠΆΠΠ6Β ἐρηριαν, 18 85 ὈΠ.ΘΑΙΓΩΥ μ] απ “ [0}] οἵ 
88}0 ΟἸαγ,᾿᾿ ΤΠδ {18 18 ΟὨΪῪ ὑπο δε ηρ ἱπίτοάπο- 
τίοη ἴο ἴη6 Ποδαὰ ὅθα, πίῖ ἰΐ8 6 }}- Κπσνῖη ρος] 1. 

Ατΐ γ.--- ὈΝ ΎΉΘΓῚ (φαγί οῖρ. Ηορ!".) ΠΡ ΠΓΟΝς μια, 
[ΟἸ]ονηρ ἴῃς Βορῦ., ὈΘΘῺ ὑγδη δ] θα : “ ᾿πῖο [Π6 868 
οὔ ἴῆ6 του 8," ἱμαϑτηυσἢ 85 τΠ 6 Φοτάδῃ [4]}]5 ἱπίο 
ΐ, ἀπα, δοοογάϊηρ ἴο αδάον (ἰπ 186 οωγπαὶ οἵ 
ἐλε Οεγηιαη ΟΥἱομίαί Θοοίείψ, 1848, ἰἱ. ν. 61), 
ἔουπηβ “ἃ δ᾽ Υ ἀε]ία." [ΕἸ ΤΑΙ : “ ἰπΐο ἐδ 
868, ἱπίο ὑπ 8βθὲ οὗὨ 6 τηυ αν τνα θυ ;᾿" Ό, 

““τηυλαγ,᾽" ““Γ081᾽11 Το σοτηραχίβου οἵ Ζδοῖ. 
χῖν, 8 δῃηὰ ἴδε ἀυ4] ἔοτγτη ἰῃ γοῦ. ὃ ἤανα 1οα οἴμοι 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἀἰϊνίἀϊηρ οἵ [16 ψαΐογβ, 8ὸ ὑμαὶ Ὁ» 

τοῖο οὴ6 {ἶπλ6 ἴο {86 οδδί, θὰ αὔϊοσασὰβ αἷἶβο ἰὸ 
ἔδο ποδί, “"ΤῈ6 Ὑπρα ον ΒΔ 8 ὕπηῦχοιϊ, “ 5εἰϑ 
ουΐδ γί δηἃ βρϑοΐδ!!ν ἴγτοτι (6 Πεαὰ ὅα ; ἢθ 
ἄοοβ ποῖ, ΠΟ ΟΣ, Ομ ἤηθ ἈΪΠΊΒ6ΙΓ ἴο 1, Ὀαΐ 
ΠλΆΪ68. ἴΠ6 Ῥψαΐοτβ ον 4180 ἰηΐο 1Π6 στοαῖ ποβὶ 
δηὰ ποῦ]ὰ 868. ΕὟΓΣ [πὸ 868 οὗ {86 νυ] Γθ88 
ἈΡΡΟΔΓΒ, ἰημἀδοᾶ, 88 ἔη6 ταοϑὲ Αὔηρ γι Ὁο0] οἵ [6 
ἄραι οὗ 55 (΄ ἴλ6 1οτὰ μα ἢ ΠΟ Ρ]ΑβΌσα ἰπ {86 
ἀοαίῃ οἵ [Π6 βδίπηθν, Ὀὰὺ τῆδὲ 6 βῃου]α ἔχη δπὰ 
Ἰῖνα᾽) ; θαὺ ἈΠῸ] πον 6. 18 Ὧ0 ταῖεῦ δ] οροῦμοῦ 
ΒοαΙ ἢν, δηαὰ ἴον ὑμιΐ8 ὙΟΤΎῪ ΤΟΆΒΟῚ ἴΠ|6ΓΘ 8 ἃ ἥου- 
ἱπῷ [ογὰ οὗ [86 ἐουῃίαίη οὗ 11{6 5.11} Γέθ οσ ἱπίο 
1πὸ που] ὰ οὗ δίη δῃὰ οὗ ἀθδίῃ. "" [Αοοοτγάϊηρ ἴο [ἢ 
ΜΙάταβηΐτα, 6 Το αἰνὰ 68. 1561 ἱπῖο ὑποῖνθ' 
γγαΐοιθ, ἩΠΪΟΝ ον ἴο [86 ἐποῖνο {γῦ68 - ἰξ 18 
Ἔύθῃ 8814 ἴο βοῦν 0. 80 [ἊΣ 88 ἴο (δ᾽ δΌτῖβ δηὰ ἰπίο 
ΒΑτΌΑτΥ.} [Ὁ ΟὨΪΥ ΓΟΠΙΔΙΠΒ ὑμαΐ, ἰὴ δβοοομιίδηδα 
ΜῊ [ἢ6 8 1685 11 ΡΟ [86 ϑϑυηρ [οτ ἢ οἵ 180 
Μδίοσβ ἴῃ αυεδβίίοῃ ἴῃ γοῦϑ. 1 δηὰ 2, δῃὰ δραΐῃ ἴῃ 
σοῦ, 12, 6 υηάοεχβίδηἃ ἴδ 6 ΘΧΡΤΟΒΒΊου : ὈτοῦρὩςἠ 
ἔοσῖδ, πιϑοὰ οἵ [86 ναΐοσβ οἷὴ ὉΠ6ῚΣ ΑΥ ἴο ἐδ: 668, 
83 δὴ ΘΙ ἢ Δ5ἰΖίηρ αραῖῃ οὗ {π0 αεὶ [δὲ ΠΟΥ͂ ὕτο- 
σαΘα64 ἔτοπι ὑπ ἴθ ρ]θ, δηὰ [Πδΐ (}}}8 185. ἀπο 7υδὲ 
ὮδγΘ ἴῃ ΟἹ οΣ ἴο οἢ ἴο {86 Ῥύτροθο οβεοίδὰ 
γ το ψΏδη μοῦ μάνα τοδομθὰ ἐποὶτσ ᾿ητι 
Εν ἡδε έν: τοίοσθηοα “ ἴο 80 πἰρθοῦ Βαηα, π  ΙΟἢ 
δχθουΐοβ, δοοογάϊηρ ἴο 4611 Ὀ6ταῖθ σοῦ 56], [Π6 Ρ]Δἢ 
οὗ βαϊναϊοη." ΝΕΥΜ.: “ναΐογβ (Παὺ νι }} ἴοτι 
ἴγοιῃ [86 {πτοϑῃο]ὰ οὗ ἴπ6 ἔδιρ]ο, μας σοοπια ἴο 
[η6 Πεδὰ ὅ.8. Νοῖῦ ΟὨΪΥ͂ ὑμαῖ, Ὀαΐ, πηογθονεζ, 
Πανΐης ατγῖνϑα δ᾽ [μ6 Ποδα 868, ὉΠΟΥ͂ ἃτὸ ὈὉσοῦρδὶ 
ἔοτί ; ἴητ8 [86 ΒαποίΌ ΤΥ οὗ ἐπ6 ὈΪϊοββὶπρ 6 Χ- 
ῬΙΈΒΒΙΥ οοπηθροίβ 1.1861[ ψ ὶ ἢ [86 ἀοοπιοὰ ἀοχιδῖν 
οὔ ἴμ6 οσυγβ6.᾽)-- 6 σψαῦοτβ οὐ π ΒΊΟΣ 1ὲ 15 βϑϊὰ 
{πῇ ὍΠΟΥ ΔΙῸ οαὶθὰ δγὸ 861{- οὐ] ΠΥ (2 Κίηρο 
ἱϊ. 22) [06 ταίϑσβ οὗ ἴῃ Ποδᾶ Ξδθβ, 65 185 Βῆονπ 
4180 ὉΥ σι ηαῦ [0] Ονγ8. ΤῈ ϑρί γιΐτι8] δἰ στ βοδίϊοη 
οἵ ἴδ ναΐοτϑ 18 ποὺ το] ἃ ἴο ἰδ ῥσορβοῖ : ΠΡΑΊΕΝ 
οὗ ἴμ6 ἀραᾷ, ψ ῈΣΟΝ δοοογΡῚΥ Τηθ 8 ΟὨΪΥ 5ὶς 
ππίο ἀραῖῃ, 8 ἐὴθ δἷπὶ οὗ {πεῖν Ὀεοΐῃρ Ὀτουρῶξ 
ἴοστ ἢ ἔγομι [6 βαποΐυδτν ἴο ἴ:6 Ὠεδὰ ἴο ἐδ 
οδϑὶ ὈΟΌΠΑΑΙΥ ; ἰμαὺ 8, γα σηϊΐ 840, ἔγοτῃ [51δε] 
ἰηΐο [88 ποῦ], ΒΙΟΝ ͵ἰ8 ἘΒΟΓΘΌΥ ΔυβΡ  ΟἱΟΟΒΙΥ͂ 
ΒΥ Ο]Ζοὰ 858 1 [Π|0 οαδὲ, ΘΟΠΒΟΑΌΡΠΓΥ τ} ἃ 
τ ίδγθῃοθ ἴο ὑπὸ τἰβῖηρ οὗ [6 ϑὅυπ οὗ ΕἸΡὮ ἸΘΟΌΒη 655 
(}4]. 11:1. 20 [ἡν. 27}. [τοῦδ Ἔχρ δῖτιβ 5. 

ἴπ {π18 ναΥ, ἰῃαῇ [86 ναῦοτβ ἤοπίηρ ἧπ Θ0ῃ- 
τἴππ6 ΒΟ οβοσιθ, ποι] Πδίδπϊηρς τπεὶσ δοπίησ 
ὑπτουσῃ.] Τη6 ομαγδοῦοσ οἵ ὑπὸ σαΐοσ οἵ 186 
Βεδὰ 868 8 δἰ γεδαῦ ὈΘΟῺ ΟΟΙΤΟΒΡΟΒΙ ΡΥ ἀ6- 
βουϊοὰ ὈΥ͂ Πἱοάοτγαβ : ἐχε διασίπρον καὶ παδ' ὑκερ- 
βοληνδυσωδις. ΟὈἸΩΡ. Ταοίξηδ, ᾿Πδέ. ν. 6. ψεσοῖας 
681185 ἰδ πιαγὸ απιαγἐθδόηιιτα, Οτακςε λιμνη 
ἀσῴφαλσου, ἰ ἐδί, δίαρπι δίυπιπὶδ υοσαξαῦ. 
Οομαρ. στοὰ ϑομαδοτὶ (εἶδε ἐπ ἃ. Αοτγρεηὶ. Ὧλ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂Ι]. 9. 

Ῥ. 86), »͵ῆο τϑτρλαῦκβ οἢ 86 ἀδοορῖίνο 80 
ἴον {Π}ἸΓΆΕΥ ῬΟΥΒΟῚΒ οὗἉ ἴΠ1|0 ““ΟἾ6ΔΥ ἀπὰ ΡΌΓΘ᾽ ὙΔΙΕΙ, 
μέρ Ἐ ιν μνλμολ μεν; γοη Βδυμηογ᾽ 8 βαϊαϑίϊηα, Ὁ. 
8η.; ΒΟ βοη 8 βλψείοαὶ Οεοργαρὴν ῳ ἐδα 

δὰ Ἔσο δὰ ἤτομ ΗΪ8 Κίηρίίοπι, ΡΒ. ονἱΐ, δ. [ἴῃ 
ἦε], [γ 6 νΑ]]ΟΥ οὗὨἨ [86 δοδοῖδϑ, [Π6 ἔτεθ οὗ ἐμ νν]]- 
ἀεττιθββ, φοστεθρομὰβ ἴο ἐμ6 Ασα ἢ ἤθτθ.Ό ΟΟΤΩΡ. 
8180 ἴβα. χχχν. 6, ΑΒ 8 δύτηῦο] οὗἩ ἰὴθ Ἄοοτταρί 
γγΟΣ]α Ἰγτηρ ἴῃ τ] οἰκο ποβη (1 Φόμὴ τ. 19), 86 Πεδὰ 
8ει 15 ἴῃ ΠΊΟΤΘ Βρρτορτίβῦθ, 88 ΐ οτγθϑ ἐΐθ οτὶ ίῃ 
ἴο 8 ἱπάρστηοπί οὐ ἐὴ9 οοττρὶ σοῦ], ἀπὰ [ἢ 

ἰσί[π8] ογα ἀἴβοθτηβ ὉΠάΕΡ 1ΐξβ τανθβ ἴπ6 ἤρθτε 
οἵ ϑοάοπι δῃηὰ Θοτηοστδὴ (ἢ. χυἱ.).᾽"} 

ΤῊΘ ἵγβ δι 00. 18 πον τηρὰδ ἴο ἰμ6 εἴἴδοίβ οὔ 1ῃ8 
ὙΔΊΟΓΒ ἤονίηρ ἴο ἴῃ Πεορὰ 3.8, ὙΕΙ͂ ἱπηργεβ- 
δἰ ον Ἄν. 9 Ὀορίπα ἢτβί οὗ 411 τ ττὰ 186 Ῥτορδείϊο 
ΓΤ) (ΝΕυμ.: ““1ὸ ᾽Δ8 ἐλδη Θοπη8 ἴο ρ888, ἐπι θἢ 

86 ἔδοϊ }165 ὀρϑῆ ἴο οὐβογυδίίοη " : ψιῆδὲ τηδηΐ- 
ἴεϑί πα Σἴ8ε6} Γ ἴπ σομβδηθθῃ 6 οὗἩ [ἢ6 Περὶ πρὶ οἵ {πα 
ὙΔΙΘΙ, ἰὴ ΓΘίθγθ πο ἴο [6 ψαῖοσ ἰΐβο], 688 8ὴ οὔδοι 
οὗ 1}: ΒδΑ]πρ᾽ γγαῖογϑ οὗ [8:6 δαῃηοίτιδτγ.---Βυῦ ταὶ 
οἵ 5 Π ΡΟΝ 18 ἴποτο, ΓΒ 6η, δὴν ἐνέης ἰΐπρ 

ἴπ 1Π6 Πεδὰ βοα ῖῦ ὙΤΏΉΘΓΟ ἰβ ποί, Δ᾽ που σὴ ΡΥΪΏΟΘ 
ῬΌΘΚΙΟΙ δββογίβ ἐμαὶ "6 δῖε ἰμοτθ ἤβῆθβ ἔδζθῃ 
νης ἴτοσῃ ἴῃς Περὰ 8εαὰ. ΤΏ Φοτάδῃ οαστίοβ ἴῃ 
ΒΟΙΏΘ, ΟΥ “ΠΟΥ͂ ΤΟΙ ΠΤ ΔΓΙ]Υ͂ ΒΟΘΟΙΊΡΔῊΥ 118 γα Υ68᾽» 
(ΤΟΝ ϑΟΗΒΕΕΤ), θαϊ “ἘΠΘΥ τη ϑ᾽ ΒΟΟῺ ΡΑΥ͂ ΜῊ 
ἐπεὶν 116 ἴον {Π8ὶγ Ιογα οὗἉ ἴγαψϑὶ, Ὀθοδῦβα ΠΥ αἶα 
ῃ [0:6 8810 ὈΓΙΠ6, οὐ Ὀδοδῦδο [8 Ὀτὶπὸ ξῃτυιϑίβ οὐ 
(Δεῖν Ἰἰρμὺ Ὀοάΐεθ ὕο [μ8 βῃοτβ" Α β8ῃ βϑϑῃ ὉΥ 
Βοθίμβοη, δὰ βαϊὰ ἐὸ βᾶνθ Ὀδθθῃ σδυρῃξ ἴῃ {88 
Ἰ)εδα 868, νγὰβ ἴοῃπᾶ πραγ ἰδ6 τηουΐῃ οἵ τὴ 
δογάδῃ, δπὰ αὐΐῃςς ἴῃ ἃ ϑίαϊο οἵ Ὄχμαιβίίοῃ. 
Αἰ ΝΟΙΓΒΕΓ ἤβηεβ ΠΟΥ 8Π81}8 ᾿ἦνθ ἱπ 018 ΨΟΥῪ 861} 
ἴα" (ΟΝ β50ηῦΒΕΕΤ). “βοῖηθ Βοτομβ," Οδάον 
τεϊδῦθα, “"βου ρῃξ τς 11{116 8:68 νναϑῃοὰ ἰηΐο ἐμ6 
8εΆ, {παὶ ἀἰεα Ἰηβία ΝΥ ἰπ [Π6 ΒἢΔΙΡ γα; 1 τη δεῖ 
οὈβεσυϑὰ ϑοῖηθ τοδί τὶ ἀραίῃ. Ξβεα ἤθμι6θ 
ὙΠ ἢ ΜάγΒη4] Ματτηους δὲ ΑἸοχαηάτία οὐδὲ ἰηΐο 
ὙΑΐοΥ ἰδκοη ἴτοιη {πὸ Περὰ ὅθι, ἀἰθὰ πῃ ἔνγο οὕ 
ἴδτεθα σηϊμυὐθδ." ΤῊῺΒ “ὁ Ἰἱνίηρ Τί ηρβ ̓" ὁΘ8Π ΟἾΪΥ͂ 
νὰ δρόκοῃ οὗἉ ἴῃ τοβρϑοῖ ἰο 186 δειὰ 68 88 {ΠῚ 08 
ἐμδὶ σγετὸ αἰΐνα δῃὰ ἔπθῃ ἀΐθα {πῃ οσθ, οὐ ἐπαΐ ᾿ἶνο 
Ῥαΐ πγυκί ἀΐθ ψΏΘη (ΠΥ σοτηθ {ἰοσ, Βαϊ {πὸ 
ταοᾶς οὗ ΘΧΡΓαββίοη, ΘΙΏΡΙ ΟΥ̓Θα 15 Τα ΠΟΤ ἃ Ῥγορμοίίο 
ΔΓ οΙΡα οι, μἱοϊατίηρ 88 ᾽ξ ἀοδθβ ἱπ 186 Προα]ὶοᾶ 
ΜΑΙΕΣ, ἴῃ σΟὨ Ταϑὺ ἴο ἴὴ6 ἀραὶ ἢ ἀοχηϊπαίίηρ ἰΐ, 8 
ΔΙΓΟΔΑΥ ῥγοβοσνεα, ---Ἰἶε, ἴοο, ψ ἱοἢ, τῃτουρῃ ΣΝ 

Ῥ, εἰμι βοα ΕὙ 6] 68 ἠο θη. υἱΐ. 21, υἱῇ!. 

17 (ἀδαί δῃὰ ῥτθβογναίίο), δῃὰ θη, ἱ. 21 (ογθᾶ- 
θη). Οὐἱῦο 85 σθϑ]γ οου]ὰ ἃ οοπίγαβε ἴο ἐπα 
Φοτάδῃ οδττυΐηρ {86 ᾿ἰνίηρ᾽ ὕο ἀδαίι ἴῃ ἴπ6 Ὠοδὰ 
ὅφα δὲ ἤουπά 1 [86 [ΟἸοπίησ πογὰβ : ΘΥΘΙΥ- 
πα ἩΒΙΗθχθοθνοΣ ἐμθ ἀοι Ὁ]6 δέσϑδσῃ δἢ8]] 
ΟΟΣΏΘ 8814}} νθ. ἨΗΙΤΖΙΟ : “ΝΜ ΆΪΘῊ σΥΘΘ ΡΒ ἴῃ ΘΨΘΓΥ͂ 
Ῥίδςς ἴο τῇ ΐο ἢ σίνοσθ (οὗγ), Ροϊηέθα 88 μ}]8}) 

ἐοτηρ." (ΕΨΑΙΌ: Ὠδη).) ΚΑΙ: “ πΉΪΣΘΝ 8ΌΤΑΙΤη8 
τι" 

ἘΠΟΤΟΥΟΙ ἴδ6 ὉΙΌΟΙ ΘΟΠΊ68,""--- ὨΔΌΓΣ. Ὕμαΐ 18 

ἴδε ταραηίηρ οὗ 6 ἀπ], ποτα ὨΪ οτῖο τὸ μανθ 
ΔἸ τα 8 μδὰ δγ)7 Καί] {πίπῖϑ (μ0 Ὀεδὲ βοϊαϊίοιι 
ἰδ [μα οἵ Ἡδηρβίσηδοτρ, τῆ, τοὔεττίης ἴο σεν. 1, 
21, ἐχρ]δῖῃδ “" ὉΤΟ Τί τ ογο " )8 εαυΐνα]θηὶ ἴο δίσοη ας 

ΤᾺΏΟΘ 

οἷν 
ζαπά, Ρ. 20954. [ΠΞΈΚΝαΒτ.: “ἼΒὸ ᾿ Δ ΘΓ 688 18 
ἰη δεηρῖατα ἃ ἤσυτο οἵ ὉπρΟὰ] 688 (7), ἀπ 80 
8 πέιηρ ϑιΏ ]ετὰ οὗ {ἢ που]ὰ οϑίγαηροα ἔτοσαη αοα 

471] 

ΤΊΝΟΣ, ΤΕΤΑΔΤ ΚΙ ΠΡ, 18 [80 ἀομθ]οὰ οὔϊοη 9'απᾶ; 
ἴου [186 ἀϊδιρυϑηεα (900 χὶ, 6 ; 188. 1χί. 7). Ηδο 
τὶς μὰν Κηον ὑπαὺ ΔἸτοδαν πη τοῖς ἰταῃ8- 
Ἰαῦεβ 11 : ““ἔνο τίνοσα," δῃὰ ἱπ ἀοίπρ 80 γοίϑυβ ἴο 
“19 [Ὁ] π688 οὗἨ [6 ψαΐοτ." Τῆδ αμαϊία εἰπρλα- 
ἔοι, ἴοο, οὗ ϑ5116Υ (Σελτγσοῦ. Ῥ. 218) σοτηο8 ἴο [86 
ΒΆΤΩΘ [ὨΪΠΡ, 88 Ἦ6 4190 οἰΐεβ ἴοσ ἰξ ζ6γ. 1. ΤῺῊΘ 
οὐ ρῖμ8] "" ψαῦοτδ᾽ (Ὁ) Βανϑ ζτύόνῃ ἴῃ νοῦ. ὅ ἴο ἃ 

ὃ; ΤΩΔΥ͂ (ΠΟΥ͂ ποῦ ΠΟΥ, ΒΘ ΠΟΥ Βανο τηϊχοὰ 

ΜΠ [16 ψαΐοτβ οὗ {π6 Ὠοδὰ 868, στ ἤδη ὉΠ 

ΠΟ ἢ δπὰ ἐπα Ὠραϊοὰ ὉΠ Βανθ ὈΘΟΠ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 

ΠδΙηΘα 8149 ὉΥ͂ δἰά6 ἴῃ γϑῖ. 8, 6 ΨΕΣῪ δρρτορτγίδίθὶγ 
(ποῦ ἱπαθρα 88 Μδγος : Ὀϑεδαβα οἵ ἔπ βἰ πα ΠΑ 
ὮΝ) ΘΧργεββθὰ βυοοίποῦν ὈῪ 816 ἀπ] ἔοττα 

ὈΝὉΠ), ἀπὰ ὈΥ͂ ὈΝΌΓ) ἱπάοβηίτοῖγ, δθοδῦβο οὔ ἐμεὶν 
ΤΌΒΗΪ Πρ, ΒΊΓΘΔΙΠ]Β ΒΟ Ρἱηρ ΑΑΥ ἀραὶ δηὰ οΡεῃ- 
ἴῃ ὋΡ ἴπ6 ΨΥ ἴο 16} ΤΉυ8, 85 Νϑυῃ.; “ἴὙ78 
8868 ἴζ δἴ οῃ06, [6 ΤαΒᾺ] 1 οὗἩ [π8 Βονίηρ ἴῃ 18 τηδι- 
[ἐϑὺ 1π [Π8 868 1086] ; [86 ΤΙνΘΥ 8 ποῖ Ἰοβὲ ἴῃ ἰΐ, 
Ὀυΐϊ ποΙΊΠ6 Ὁ ἀοε8 [Π6 ΥἾΥΘΓ ϑύγα]] ΟἿ ΠΡ [ἢ 868 ; 1 
ἱπηρομοίγαϊοϑ ἰδ ψὶ ἢ 118 ̓ ἐνίπρ ρον, πὰ ὙΠ ΘΓΟΤΟΣ 
[1ὴ6 ΘΥ6 1Ὁ]]ογβ [686 αηϊῦοα βίγθαιηβ, 10 ὈΘΒοΪ ἢ 
[80 Βυναττηΐηρ ΠΟΎ]Υ ρῥγοαπορὰ 116," οἷο. ΚΊΠΕΡ.: 
“ὙΠ 6 [Π6 παΐθιβϑ οὐ [Π6 Υὐνοσ 8}}8}} σοιηθ ἰηΐο 
186 ψγαῦθιϑ οὗ {Π6 868, 86} ψ1]} ἀϊνίἀὁ ἐπ πλβοῖνοδ, " 
εἴο.--- ΠΝ, ἴο τοΐδίῃ 1118 δῃὰ ἴο δ ]ου ᾿ἰ6, ἴῃ 

Ῥγερηδηῦ οοῃγαϑῦ ἴο {Π6 ἀγίηρ οὗἩ τ οἢ {818 868 ἰδ 
88} ἷγθ. ΚΈΙΠῚ,: ““ἴο τουῖνο, ἴο σοι ἴο ἰδ." 
[Ηἰἰσὶς, ἴοο, τεπιατῖκβ οἡ 6 Ἰη8ΒΟῸ] 6 ΘΟηϑίγιο- 
ὕἷοι οὗ ΦῸ) (ΠΝ δηὰ 255), 80. {παῖ ΡΠ δρ- 

ῬΘΑΓΙΒ 88 8 δτι Ὀϑίδηςγ ἴῃ ἴ86 ροηΐοῆῖνο ἀδροηἀθηὶ 
οἷ ὅῬὉ9. Νευμ.: “Τδὺβ ὀνογγίῃΐησ, ἐμαΐ ἰη 

νΥ̓ 

189 ῬΟνΕΓ οὗ 118 ὈΘΑΓΒ ἴῃ ἰἴϑο! [86 ρόττῃ οἵὨ 1{ΐδ, 
8181} Ὁπίο]ὰ (Π18 ρόττη ; ἴ.6 γίονγ τ Ὡ1Ο. ποτ] ΐε8 
6. ποῖ ὑπαὶ οὗὨ {πὸ ἔδυ "]η6, οὗἩ ὙΠδξ ἰ5 Ὡρμο]ὰ Ὁ 
ὅδ ϑρι τὴ, θαΐξ οὗ ν βαρ Ὀτσθαῦθο8 ἱπάθροπαοη]γ. "ἢ 
-- ΤᾺ ἀεβογρεϊου οὗ [818 116 δοοοσὰβ ψ τὰ 189 
παίατο οὗ [89 μαΐου, ἴΠ6 Βα τὶ] ρον οὗ 
ΜΘ Β. θη 8 Θχργοβϑίοη ἴῃ 5 [1] 688 δηὰ ἴΠ6 τη]- 
υἱδιὰς οἵ 118 868. Βυΐ γγὸ αν ἢχϑὲ “" δυοσυ τη 
μαῦ σγθαρβ ἀπὰ τῆογοβ 4υ ΚΙ], γ᾽, βαϊὰ ὁ 

ἝΟΥ̓ΘΤῪ ἰπαὰ οὗἉ δῃηΐτηα] τ] 0111 γ" (ΝΈυΜ.), ἰῃ οὐάθε 
ΓΑΙ ἴο ψῖνθ ρἱοϊοσγίαὶ Ὄχργοβδϑίοῃ ἰὸ 118 ἰὼ 
ΘΏΘΙᾺΙ ἰῃ ἴδε 4]]- 8 ἀφοἀ τηδηϊο]ὰ δάση. ΤῈΩ 
ΟἸ]ονίπς οααβθ δά ἀβ [ἢ 6 τη γθ ͵4] : δῃὰ [ΠΣ 
ΔΙῸ ὙΘΙΥ͂ ΤΔΏΥ [1.1 (8 οο0]]δοἴῖνο, Ἔχ Ρυ ββί:ηρ δὲ 

ὑππ|6 ΒΑΤῚΘ ἀΐτηθ ἴῃ τηοβῖ αἰβογοηξ ἰκἰ 8), ἃ ἔοχηὶ 
ἷῃ6 ἴογιη οὗ χ, ψΔΙΟὮ, ἔσοπι Π23, ““ἴο ὈΘΟΘΟΙΩν: 

ἐμ τοῖκ,᾽ ἀοηοίοα ἢγαϊ οἵ 4]1, 88 ἤδτὸ ἴοο ἴῃ δοοοχάὰ- 
Δὴ00 ΨῚΓ {π6 σοπίεχί, [ἢ ΒίΤοῚρ Ἰαῦρα 58ο8- ἤβῃ, 
δηὰ 16 ἤβῃ ἴῃ ρθθοσαὶ. (ὈΜΒΕ.: “ἴο ᾿ῖνο δὰ 
ΤῊ ΠΟΥ τηοβῖ δουηαδηνγ."})-- Τὸ σαυϑε οὗ (ἢ ΐ5, 
ὙΠΙΘΙ 88 ΤΟΓΙΔΘΙΙΥ͂ ᾿ποογροχαῖθα ἱπ π6 ζοποσαὶ 
ἀοβου ΡΌοι, ἰ8 ΠΟῪ [δίκῃ Αἱ 1861, ἴῃ ογάοσ ἴο 
ΟΧ δίῃ {116 Βρ9.181] 6856 οὗ ἰῆ6 ἤ8})68 : ΤῸ 18:669 
ὙΔΙΘΙΒ ΟΟΣΔΘ ΤΟΣ ΠΟΥ δηὰἃ ἐπΟΥῪ ΔΏ4}} ὈΘ 
ἐ,.6., 88 {818 ΣΕΡΟ 0 ΤΟΣ ΥΕΓ. 8 ΟἸΘΑΤῚΥ͂ 8] )οῦνθ, 
{86 ψαίοιβ οἵ ἴη6 Πεδὰ 866, ἴο πΐοἢ ΠΡ Αἶϑο 

Ροϊηΐβ. --- αὶ ἐμ 6 ἀοβοτὶ ρζΐοη σθϑοο8 1 []}} μοῖσῃς 
οὗ Ἔχ τ βϑίρῃ οὗ Πἴ ψ1Π} ἴΠ6 οἸδιϑ6 : δΔῃ ἃ ΘΥΘΙΥ- 
της νϑίι, οεἴο. ΕἸγβί, ονοσγίμέτρ, οεἴο. : (ἤθη, ἢ]ν6 
ἸΩΔΗΥ͂ ἤΒΠ68 οὗ Υ ΣΟ ἰκη 45 ἰῃ ρασοαΪΔι --- ἢ οἵ 6. 



472 ΕΖΕΚΊΙΕΊΙ,. 

πογάβ, (ὴ9 Περᾶ ὅ'δα ἴῃ ἰΐβ ῥἰβοῖπο 119; ΒηΆ]]}ν, 
ἴδε ΠΟ] Πεδα θα 88 ϑιιοῦ. Ηΐθηῃοθ ζουυη τὶν 
ὈΡῪ, ὙΠθγθαβ ὑπ6 ὕτγο [Ὁ] ον ηρ υἰπλο8 ΠΟ); 88 

80 [89 Ἀγθοθάϊπρ' ἘΞ) (ἱπιροτέ, ΝΊρ})81) ἴ8 

Ππϑὐταϊοα ὮΥῪ 5 ὙΠ), δηὦ ὑμογθίουθ 4180 ὸ ἤδΥ6 

ὉΠ5Π, ἔγοσῃ ὙϑΓ. ὅ 54.ν ἴῃ δηῃ 0518 ἴο [86 ὑταΐδτβ 

οὗ ἴ!6 Τοδὰ ὅθα. “Τδὸ Ποδᾶά 868. ἢ88 Ὀθοοτὴθ 8 
δϑὰ οὗ ᾿1{6᾽ (ΝΕυΜ.). [ΕἸΨΑῚΤῸ : ΘΥΨΕΣΥ͂ ὁη6 1Ὁ8αΐ 
ἀγδανβ αῖοῦ ουὖ οὗ ἢ. ΟΑἸΜΕῈΤ : ἜΥΘΙΥ ἰαπὰ, ἢσν- 
ΟΥ̓ΘΣ ἘΠΙΡΟΣΓ], Ῥσον θα ΟΠ]Υ 86 Τοῦ τγαῖοσβ 1, 
88)8}} Ὀ6 δὖ ὁπ68 τηδάδ τηοβϑῦ {γαϊϊ]. ὈΒΒΕΒΕΚΕ: 
“4811 ἴῃ τοσίοῃβ οὗ 86 Ποδὰ 868, ἴο ψ Ὡῖοἢ [ἢ 6 
ΜΘίΟΓ ροηθίγα οΒ, 8Π4}} ϑύγαστῃ πὶ ἢ ἤ8ῃ.᾽"} 

γογ. 10. ΠΝ) δραίη, [““Οὐΐοἵ ἀθαῖ ἐμ γθ ἀγΐβ68, 

ὈΥ {μ6 οπιηΐρούθῃοο δπὰ ρτδοθ οὗ Οαοἄ, 4 σἱοὰ 
16. ΤᾺΘ ΠΟῪ ΘΟΙΩΤ ΠΥ 18 ΠὈΠΩΘΤΟΌΒ, ἱΠΠ ὉΠΊ6Ι- 
8019 48 [6 85η69 οὗ {Π8 8606,᾽ Ηλγν.)] Βαοδυβ6 
ποῦ ΟὨΪΥ ἴῃ 116 οὗἩ ἴδ 806, Ὀαΐ πε (66) 868 
1ἰβοῖζ 88 αἰΐνθ 18 δχϑιῃρ] βθοα ἴῃ [6 δου πάδηοθ οὗ 
8, (8 δθυπάδῃσο 18 ἀοθοσ θὰ ῬΑΙΓΕΥ 88 ἰοὶ Ἐὰ 
18 δἸηρ]ουπχοηῦ ἐδ οσσαβίοη8, δηὰ ῬΑΓΕΥ 88. ἴο [86 
ὨΜΠΔΘΓΟΙΒ Κιηὰβ οὗ 8. [1ῃ {Π6 ἴοττο Σ τοβρθοῦ, 
γν ὙΠῸ" (θοτΐ : ΥἹῸΝ, “ἸΘῪ Βαγο ῥἱδοϑά 

ἘΠΘΠΊΒ6  γ68,᾿ ΟἿ6 8668 ὕμοιη δβίδπαϊηρσ), “" βδῇθγβ 
Ἶαοε ὑδμοιηβοῖνγοβ οὐὰσ δ᾽ ([Ὡ6 τῖνεσ, ποῖ (ῃ6 
8 8568, Ὀαῦ 4180 ποῖ ἴμ6 016 ἰοησίῃ οὗ {πὸ 

ΤΊνΟΓ οἡ [8 ὈΔΏΪΚ8, Ὀαΐ ΤΏ ΘΓο ἴδ6 Ποδά ὅθ8 ἑοῦ 68 
ἰξ, Ὀδοδαβθο ἴπ6 ΔΙ] οὗ 1 τῦῖὰ 85}.-6 19 16 
Β Ὀ]οοῦ ἰῃ Ὠαῃά). 18 {Π18 ἀρτθθβ 4180 ἴδ6 
ϑίδίθμηθη ἃ8 ἴο ἸΟΟΔ ΠΥ ρίνοῃ : ἡ. σ Ὁ.) ΠΡ 

ὨΩΝ, ὙΉΙΟΩ 48 ρίνοη Οὐσδϑίοη 0 80 ΙΩΔΗΥ͂ ἀϊ8- 

αυϊβ ἴοπα5. ἸΤθ686 ταιδὲ θὰ ὕνσχο Ῥοΐηΐβ ᾿Υἱ᾽ηρ ΠΘῸΓ 
ΘΔ ἢ. ΟὔΒΘΓ, 88 ὕΠ:6 86Π10 Θχργθβαΐοῃ : "3 δῃὰ "ῳ, 

δηᾶ ποὺ 1688 π6 αἰ ἜΤΘΠΟΘ, το 18 ΒΙ ΤΩ ΡῚΥ ἰδαΐὶ 
Ὀοΐνθοη α "“Ἰϊὰ ᾿ δηὰ “ὕπο σαῖνοδ,᾽" Β661Ὼ8 ἀθ- 
δἰσηοὶ ἰο βῇῆονυ. Ηθηρϑὶ. [Ὠἰη8 παῦ ρου δ 08 

Ὧν 8 ἃ ἀυα), δῃο 88 ἰμδὶ ἰὴ συϑγ. 9 : “"1ὰ9 

ἀοι Ὁ]6 ο4}} ἴῃ Ῥδγα]] 6] δὰ πὶ 86 Κα," Ἡς 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ““1Π6 ἰουηΐαϊηθϑ δῖα πδιηρὰ δὐΐοσ (ἢ 6 
βηήογϑ,᾿᾿ δ {Π6 οΔ] μαᾶὰ ἀδιϊηρυ  ξηοα 86} Ὁ 
[86 ἀἰΒΟΟΥΘΓΣῪ ᾿᾿ (!). ϑββογίουβγ, ἤόονονοσ, Εἰπορθαὶ 
(““ Κιαά᾿ 5 Τοπη δίῃ," ὙΠΪΟΒ τοτηϊηὰβ βθρρ οὗ {δ6 
ἴθεχ, βοίἀάοῃθῃ ρυγβυῃρὰ Ποῖα ὉΥ͂ ἃ υηἴου) 18 
“Αἰη- ὨΙΑΣ,᾽" οὐ [86 ψοϑδῦ Ὀδηῖκ οὗ [86 Ὠεδὰ 86α, 
[δ:6 βου ππιοϑῦ ροΐηῦ ἱπμδὈἰ θὰ ὈΥ (86 ΙΒγδβ]Ἰἴθβ, 
ψ ἢ δὴ Εσγρίδη οἸ πιο ἀπά Ἐεγριΐαη Ῥτοαποῖϑ ; 
δηα τοραγάϊηρ ἔπ -Θρ]αίτη (“ὑπο- αἰ γοβ᾽ Τοπίαϊη᾽)), 
ΦοΓΟΠῚΘ Βαγα ὑμαῦ ᾿ὺ 18 βἰζιδίβὰ δὖ [ῃ6 Ὀθρίπηΐϊησ 
οὗ ἴῃ ορά 8568, ψ ῃοσο ἴη6 Φοτάδη ον 1π, ἰμδῖ 
8, πογίιαγα, βἴηοθ [86 ἀφαΐῃ οὗ ᾿ἰνὶπηρ ὑπίπρδ 
ΟΟΟῸΓΒ δὖ {η6 δαΐγδμοο ηἴο ἔμ 6 ̓Ποδὰ 868, νγὸ ἴθ6] 
φογίαϊπ ὑμαὺ {118 8 {π6 τίρῃῦ ρμἷασο. Ηρθηρβί. 
Βα 8 ““ ΕὩ-βεαὶ ΟὈ]ΦΌΘΙΥ ΟΥΣ ἀραϊπησϑὶ [86 Ερ]αΐτα 
το Ποπρα ἰη 88. ΧΥ͂. 8 ;᾽ ἴ0Γ, “88 ΟὈΥἹΟΌΒΙΥ [6 
ὙΠ0]6 ΘΟΙΏΡΑΒ8 οὗ [0 8608 18 ἰπίοπαεᾶ, Επ-ορ]αῖτα 
θ ἴο Ὀ6 Ἰοοκοα ἔὺΣ οὐ {86 φοαδὶ βἰὰθ." Ενγαν : 
“419 ΨῈΟΪΘ Ῥγϑβοπ βίσθίοἢ δἱοης ἴμ6 Ὠοδὰ 868.᾿ 
Νοῦπι. αἰβγοραγὰβ ΔΠΥ βΘορταρΐο8] Ῥαδίβ: “ΤῸ 
ἰοαπίαϊπβ ("}}) ἴονγ ποῦν ἰηἴο 116 Ποβὰ 866, Ὀοΐἢ 
οὗ ἴΠ6πὲ Ἰἰνίηρ δηὰ [}]} οἵ 8, ἱπῖο (86 ἀδτὶ 
ἀορτῇ οἵ ἀραίῃ ; Ὀπ ἴῃ ἔποθα ἀδΥ8 οὗἁἉ βα᾽ σδτοη, ἃ 
γίνου οὗ 11ἴὸ 8Π4]1 ἤσουν ἔγοταῃ. ἴδε ὁη6 ἴο ἴῃ οὐδοῦ. 
Νο ἸΟΠΡῈΓ 88.4}} ὑμ6 γα ὍΘ ΟὨ]ΪΥ͂ 5128}} δῃηὰ αυΐο ]γ- 
ἁγίην ἤβῆδθβ τηονίῃρ μεῖο δηὰ ἔμβοσο Ὀοίοτο ἢ 

τοῦίἣβ οὗἩ [πὸ ἔοπηύδιηβ ; ἴῃ6 ὙΠ0]6 ᾿ηἰογνθηΐπ 
ναΐου, ΠΟῪ ψαϑίθ δηὰ ἀδδὰ, 58}}4]1] Ὁ} δὴ ὈδΟΟΠῚΘ 
αἰΐνα, δηὰ “σάστὰ τι ἴμ6 85:65 οὗ ἐπ6 ἡδρ: 868." 
--πΠ Ὁ ΓΕ ΤΑΙ : ““8 σαϑθηρ-Ἶδοθ ἴον πεῖ 

ἷβ ἀϊδεϊπιροϊεμοᾶ ὉΥ Νουπηδην ἔτοπι ΓΘ ἰα εἰ, 

χχνὶ. ὅ, 14. Οαδοηΐυβ Ποϊὰβ Ὀοΐὰ ἴοσπηβ ἴο ἢδγε 
[6 βδῖὴηθ βἰσηϊβοαίϊοῃ : ρίδοθ οὗ βδργεδαϊηρ οι. 
ἴῃ ογάδσ, Βο Υοσ, ἴο θαρροβο [ὴ6 δοΐ οἵ βρτεδά- 
ἱῃρ ουΐ, ψγχ6 ταυϑὶ τὶ τ ΝΟΌδπ πη ἴδιο ἴδιο ἤβμιεῖϑ 
8 ἃ Βρτοδάϊηρ ουαὖ οὗἨ [6 ποῖ; {Π60 0 γ711} Ὀ6 απ 
ΔΌΒοσροα ἴῃ ὑμπαῖ οοσαραίίου, ψ|}}} Ὁθ μοῦμίαξ 
6Ἶ8ο ; δηᾷὰ ἐῃϊ8 8 ποῖ 80 ἱπδαά μη β51 0]0 885 ΚΕἸ Ϊοο 
ΒΌΡΡοΒβεβ ; ΜῈΪ6 Ἐοβϑημλ 16 γ᾽ 8 ἰπἰοτρτοιαδθίοιι οἵ 
086 γν1», 89 σϑίεστίηρ ὕο {πὸ ρΊδοθβ, ὑμαῦ ὑΠ6Ὺ 8881} 

86 ῬΙΔΘΩ8 ἴοτ 8 τοδἀϊησ οαὖὐ ἴΠ6 πεΐβ, οδὴ ααϊίο 
γ6}1 Ὀ6 οχίγδοϊθα οὐἱὲ οὗ [86 ρῆγαϑο : ὕγοσα Ἐπιροὰϊ 
ΘΥΘῺ ππῖο, οἷς., ΔΙ ΓΒουρῺ ἴδ ἰ8. ποῖ 830 ΟὈΥΪΟΙδ.--- 

Ὁ Πῦ, ἩΠΟΙΒΟΥ [Ὁ ἰπ6 ἰδϊκθ, οὕ, αὔδψον ἔμ ἴδε, 

ἴοτ ἀσγίηρσ, ΒΊΟΝ, μόνανοσ, 18 ἀοτ 6 88 ἔγοβῇ ὑγθ- 
ΤΑ ΌΟΣ [0 Γ ΠΟῪ ἰΔΟΌΓ, [ὉΓ ἃ ΠΟῪ ἴαϊζο. [ΠΗ ΈΝΟΕΤ.: 

“ΤῈ αποϑίϊοη 8 ποὺ οὗ ἤϑῆοτβ 110 Μ1}1] διταπρθ 
δἴτον Ὁπεἷν Κίπὰ (86 8 οαυρὶῦ, ὈὰΓ ΟἹ]Ὺ οὗ ἴμοϑ8 
ἢ ο οαΙΟ ἢ Κ8}} οἵ ἀἰοτεπί Κιπά8.᾽} ΒΥ [86 ποῖβ 
18 ομαγαοξεσιζοὰ ποῦ ΟἿ 16 [1] η658, Ὀτεῖ 4150 ἴδε 
τηδη  ] ἀπο88, ἐμ ναγίουϑ Κἰη45 οἵ 583}ι68 ἰμαὶ 

ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ΟΥ 8ΓΘ οΔΌρΕί. --- ΝΟ, “6 85 ἴο [80 Ἰσπὰ ἢ" 

(οοἸ]οολνο), ἰῃὕδη ΟΠ ΔΠ]Ὺ (88 ηὔβν 8ῃον) τ» 
ουῦ Μαρρίᾳ, ταθ8}8 αἱ Ὀοϊίοτα [6 8Β8Π16 88 τ] τ 
Ἢ : “μὰ τοβροοὶ ἴο μος Κἰηα ;᾿ σάτα 15 4) 08 
ἰδ κθη ἴο ἜἘχργθϑβ {Π6 ψδγι ΟΥ̓ οὗ Κὶπάβ οοττεβροῃά- 
ἱπρ ἴο ἴ8 Π.η θτΘ δὰ ἴῃ τόσ. 9. “1406 18 ἀε- 

»ἱοιθα τι ΤᾺΣ τοῦθ βρη ἤοδηοθ ποῖ ΕΥ̓ τη] - 
ἐπάὰο8 δἴοπθ, Ὀὰῦ ὈΥ ἴδιο ναγοραιϊδὰ πϊχίατο οὗ [86 
πιοδβί ἀἰθοτοπῦ Κιηα8, πο ἢ ἀγα οοχηταϊηρ]οὰ ἰο- 
ἀοῖμον" (ΝΕυΜ.).---“ ΑἸ]αβῖοπ ὕο [86 δοοουῃὶ οὗ 
ογϑαίζοῃ (σου. 8180 γϑυῦ. 9) : 8.68 ΠΟῪ σΟΙΩΠΛ ΠΥ, 
ἃ δἰ ῖϊδὺ ογοδύοῃ οὗ Οοά 8" (Ηζν.).---ὉΠ,υ1. ποῖ: 

οἵ ἐπε μεαϊϑὰ ὮΝ οὗἨ ἐμ 888, ποῖ οἵ ἔμ Ὁ ΤΩ 
οἵ νοῦ. 9, ποῦ οἵ [6 ῬΘΏΚΒ Ὀοΐγθοι Ἐη-ροὰϊ ἀπὰ 
Ἐπ-ορϊαΐτη, δαΐ οὗἨ [86 ἤβμοσβ, οσ πὸ ποῖβ.---ΤῊθ 
οοτηραγίβοηυ ἱ τι 180 Άδμοθ οὗ [80 στοαί βοϑ, βαϊὰ 
ἴο 6 ΥΘΙΥ͂ ΤΊΔΏΥ, 8 οΘοπηθοίεα, 88 Ηἰἰσὶρσ οὔθεγνεβ, 

ψῖῶι 16 ΓΟ: ἐμοῦ 81.141} Ἰὲγϑ πὶ 1ξ [6 ΤὨΔΗΥ͂ 

Κίημᾶβ οὗ Η8}} οὗ ἐδ στοδαΐ βθ6ᾶ, δῃ Δ ῊΥ͂ οὔϑδοὶ Κίπά, 
--8δδ (Πο 8.5.65, 5Βα., 18 ῬΓΟΥΟΓΌΪΑΙ ἴοσ ἰἢι15---δηά ποῖ 
ΤΊΘΓΟΪΥ ἐμ6 ἔδιν Κη 8 οὗὨ 514}} ἔγοβϑ-τσαύετ ἤβῃ, 
ΤῊ8 8} οἵ 16 ΜΙοα τοσταῆθδῃ {Π18 ΘΟπιραγοά ΤῸ, 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ςοποεϊγοα οὗἁ 88 Εἰ ην, 80 ἰδπαΐ {118 ἴ00 
88 ἴπαῦ ἴπ6 Μεάϊϊοστδηθδ οδηηοῖ να Ὀ66Ώ 
ΒΡοΐκθῃ οὗ ΓΙΡΥΊΡΙΡΥ. [ΗΈΝαδτ. : “ ΤΊιο 868 ἰ8 8 
ΒΥΊΩὈοΪ οὗὨ [86 ψοτ]ὰ ; ΔΟΟΟΓαΪΏΡΙΥ Τῇ η ἀρρθαῦ ἃ8 

9 Ἰἰνίηρ ογοδίυγοβ 1 [10 868, 48 ἐδθ ἤ5}:68 (ΒΟΥ. 
ψἱ]. 9). Ηἰμοσίο Τμοτθ τ θ ΟὨΪΥ͂ ἀεδὰ ἤδβῃεβ, 
ΟὨΥ υπϑρί τὶ ζπαὶ, ἀπβανοὰ το. ΤΠ ὰ8 [86 Ιμ6Δ8- 
πῃ οἵ [80 ββιοῖβθ οαῃποῖ Ὀ6 ἀοπθθίδι : ὅλ6 88865 
ΔΙῸ [6 πη ἢο παᾶνο αἰϊαϊποὰ ἰο ᾿ἠΐ6 ἰΒτουρῃ 
{π6 Μοϑβίδηϊο βαϊνδϊίοι ; [16 ἤβῆοσβ ἀγὸ ἔῃ τη68- 
ΒΟΏΡΟΙΒ οὗ {{18 βαϊναίίου, σῆο ραῖμος ὕμοβα 80 
816 αυϊοκοποὰ ἱπΐο ὑπὸ κίηρσμοπι οἵ ἀοὰ, ἱπῦσο- 
ἄποθ {ποτὶ ἰπΐο {πὸ ζ6]οβΐρ οἵ ἐΔ6 ΟἸΌτοδ, 
[μικὸ γν. 11 ; Μαῖῃ, χίῖῖ, 47, οἴ0.} 

ον. 11. ὨΝΧΞ (φοχΐ : ΠΝ) 9 δἰηρτϊασ ; [86 

ΡΙαταὶ οἵ {πο Οοτὶ δρρεδσβ ἴο δ6 ραΐ ὕϑοδυθο οὗ 



ΟΗΔΑΡ. ΧΙ]. 19. 

(86 [0]ον ἱηρ Ρ] ταὶ, 2). Οἰἐβθηΐῃβ : ἸΏΝΧΘ, 

ἱποούσθο ιν τί ἔθ ΖῸΓ ἩΡΙΧΞ. ἼΧΞ, ἰθ ἃ πηοίδί 
Ῥίδου. ΒΆβΗΙ : πιαργαΐδ (τχᾶτθ ἢ). ΟἿΘ αἱρεΐ ροῖ- 

ΠδΡ8 ΔΚ (86 αἰδεϊποίίοη ἰο Ὅ6 “Βαϊ 8 ἑαγηρᾶ 
Ἰπΐο βσαηιρ Υ͂ {86 Ὠδίυσαὶ γαϑοθβαίομ οἵ 1ὴ6 δϑὰ 
ἤοτα ἰδθ θδηκ, διὰ [86 ΔΥ ἢ 0141}γ ὁοπδίτγαοίοα 
8410-ρἐΐ8 (ΖΕρ, 11. 9. ὙΠδδ6 ἔοστα Ἐπ6 ὀχοοροῃ ἴτοπι ὑμο τὶ οὗ μρα]ίηρ δῃὰ φυϊοϊκοηΐης ; [860 δὲ ἴπε μίαδο ἰῃ ψηἱο (δ6 μιοα]ΐηρ νναΐθγβ ῥχο- ἀπε ἢῸ εἰἴδοξ, ““ 78 Βαγϑ }υδὺ οὔδεσνθαὰ {Π6 ἤβμετθ μἱλοίαιρ ἐβοιηθεῖνοβ ἔγοϊῃ ομθ ἰοαπέαίη ἰδ ἴδε οἰδου, ὑλδὲ [86 "ἴθ οἵ τῶϑ 8ρα ΤΩΔΥ ὈΘΟΘΠΊΘ 
οοπβρισιουβ ἰμγοῦρἢ (Ὠ δῖ : διιὲ ἢθτθ ἐῃ 186 ῬΟΟΪ8 ΠῚ ἀραιὰ" (Νεῦυμ.). “Τμο παΐοσα δὐοὰ ψἈϊο 
6 τήνοῦ Ὀτουσῦ ἐο ἔμθαι,᾽" ἐπ κθ Ηϊσὶρ, “ ποῦα Ῥδοϑοίωθ δοττυρί, ἐΐ Ἰεῖξ δίδπαϊηρ δἷοη 
ὙΠ} 000 τ}Ο]6 τηδθ8 οἱ πδῖοσ πίςμους ΔΏΥ ἴ 
ἱηῆον." 7. Ὦ, ΜΙΟΘΗΛΈΙΙΒ: “ Ῥαϊ]οδιϊηθ πσουἹὰ ἴοβθ τω οἢ σατο ἐξ ἕο 1088 ἑδὲβ δαϊὶ, ροΐ υἱπουὶ Ἰαθοῦι, ἀπά πλοῖα ἐμη6 Πεδὰ 3.66 ἐο βϑοοῖῃμδ 4υϊΐα ἔγοβῖι ; βθῆσθ ἐπιὴβ ἰῇ οὗ παίασθ ἱβ ἐο τοχηβίῃ." Ἠϊεὶκ 8 νίουν ἀπά χεάδοῦα, δυϑῃ ἱΐ δαϊλοίδοίοσυ 
ον ἐδε ἜΠ δέ, ΔΙῸ ΘΟΥΔΙΏΪΥ πο 80 ἴῸΓ ἐδ 

ἌΡ) γδοῦ; ἩΔΙΟΣ 6᾽δτιθθ, τβόγεοψασ, 18 πο ὑο ὃ6 

«χρ]αἰποὰ οἡ ἐμθ ρτοιηὰ οἵ πἰλ} ἐγ (46 ἐθ ἄομα Ὁ 
Πομθεῖον, 10 ἰ8 186 περηκαίου οἱ 8 ἦι τὰ 
“ΤΉο86 ἀἸβ8 τσ οὗθ,"δᾶγβ Ηἀνθγῖοῖκ, “ ἐπ π ϊοἢ [86 
δι} ὑ-ἀοροεῖ 5 ῬτορΡοΣ 
4]δὺ Ὠεποοίοσι ἢ! ὃ δύο τυϑβῖθ Ῥίδσεδβ. ΤῊΘ 
ἐδοῦρης ἰδ τἈΐθ : ΟὨ]Υ (ἢσθ6 80 δ᾽ ἐποτηθοῖνοβ 
δραϊηδσὶ ὑδ6 σταοίοι:β βδίτϑδαιὴ οὗ αἱνὶπθ Ἶονθ, διὰ 
816 ὉΠ] Ηρ ἴο τοραΐη ἢ δα], ἀασὸ Βοηοθίου ἢ ἴο 
δ σίνε ἬΥῈΣ ἴο ἐδὶθ σΌΓΒΟ, οΟη Σηυΐηρ ἴο οχϑὲ 88 
πιοπυπηθηΐθ ἱποσεοῦ (Ζοοῆ. χὶγ. 17)." Ατουμῃὰ 
ἔμ δεᾷ οὗ ἀδαξὰ ἵθοτα ΠροΙα οἢ 6 ἀοαίῃ πἈΪ ἢ 
δὐϊάδα : {πὲπ ἱβ ἐμ ϑεοοῃὰ ἀδαίΐῃ, 106. ἀοαὶη ηο 
ἀκα. Ναὶ ἰ8 ψίνϑῃ ἐο βαοὶὲ ἱξ ΘΕ ΓΟΙΥ ἔογ- 
ἐεϊϊϑὰ ἴο ἀδδίῃ. ΕΚΊΙΕΡ, : “ ΤΉΘΥ 51.411 6 χχδὰθ 
ἱπίο 5α]ῖ.᾿ ἩΈΝΟΘΤ. : “ΤΏ 58} δοϊηδα ἰηΐο οοπεὶ. 
ἀετδοη μοτθ ποῦ 88 βεδδοηΐηρ,, 88 ἰτοαποηῶγ, Ὀαΐ 
85 ἴΠ6 ἔοα οἵ ἐογ! ]γ, 116, πὰ ῬΓΟΒΡΟΙΥ (ΦοὉ 
Χχχῖτ, 6), Α οϑηίΐταθί ἰο ἀοἰίγοζασοθ ἔγοπὶ ἐδ 
φοἰτοδῖνς ϑοῖσεσ οὗ [Ἃἢ8 δ8]:, “προ πουἹ]ὰ 86 
εἰοοίοά ὈΥ [86 ταΐϑτβ ἔτοτη ἐδ ΒΔΩΘΓΌΔΓΥ ὍΘΙ 
ϑοίθβδ αῇοτγάοα ὑο ἔμϑιη ; {86 γ τοτηδίπ ρίσθη ονὸῦ 
ἴο 5αἱδ: μ ἐμδὺ Ὀδ] ον ἢ ποὶ τὴ6 ϑοῃ οἵ σοά 
8}14}} ποῦ 866 1176, δἷο,, Φοΐλπ 1. 36.""--ἰὰ ΨοΣ. 12, 
ἐδδί οὗ σι μόςῖ {Π6 βθ6σ οὐἑδὶποά ΤΏΘΓΙΘΪΙΥ ἃ. ῷΘΠΘΓΙ 
ὙΕΙ͂Σ [Ὼ ψες. 7 28 ΠΟΙ͂Τ ΣΔΟΓΘ ΘΧΘΟΙΥ ραγιου]ατί θα 
Ὧο Ηἶπ), 86 ἰδ οοποξυβίοη οὗ ἐδ οῃξέτο βδδοϊΐοῃ, 
Αἴασ [6 δοπέτασί (γα σ. 11) ἴο ἐδ Βοα] ες οὔἴδοι 
οὗ ἰδθ παῖϑεσβ οὗ ἐδ ΘΑΠΟΓΌΒΤΥ (γατ. 8), {πόσο 
ϑοτηεδ ἱπ πνδδὺ [0110078 ϑοιηθ τι δη Εἰ μα ίοαὶ, πὰ 
ἐβεγεῖουθ ραγδὶ]εὶ ἴο υεϑσ. 9 δα. : ἰδ6 αϊοκοηΐησ 
«ΠροὶΣ δα 
ὍΔΟΚ ὦ 1Πι6 θοῦγοο οὗ 188 ΨαἾΟΣΕ, 
ἴο ἔδο φῃϊοϊκκοοὶ οἴοοῦβ 88 σοβατὰβ ἔῃ ρθα], ἴῃ 
τεϊδ θη ἕο ὴ6 8ὅ.α. ἴῃ ἔπε, νἱοιγοᾶ ἴου- 
ΔΙᾺ οΥγ δαρκχηγατά, ΒΟΥ δσὸ (86 'πχαίδιϑ οὗ ᾿ξ ; 
88 ΟὉ ἴδ οχιθ μδηὰ {πὲ} βυείαίῃ 116, 80 οὦ 1ῃ6 
οἴδεσ ὕμον ρῥεοάτιοο ἔταϊε. --δργη, δῷ (80 νι αὔοιβ 
εἰποδ νεε. ὅ, οὐ ἰδεῖς τὰν ἰο ἐῃ6 Ποδά 568, δὰ 
Φοηδϊ εγοὰ ἱπ οοπίσαδί ἐμβοτοΐο (νοῦ. 9), ἕν ὈΘθῃ 
ἀεεί πδίοα, 8ο ἐμαὶ [8 σοζοσθῃοθ 18 ὑο ἐπιδὶς φοῦγϑο ἔτοτη ἐμοὲγ οοσαῖπρ οαὖ οἵ ἐμ6 [ΕτΏ 0]6 φρ8118. --- Τ ἢ Δοφετίριίου : ὁπ ἔδιο σένοσ, ἰβ ΔΙΩΡ]Ιβοἀ ὑμῈ8 : ““οη τς δυις ο δοῦδι δἰάεβ." Το “ τἱβίησ ἊΡ" ἴοστὴβ 

ἴοστω ἃ Ῥδγβ]]εὶ 

ἌΘΙΓΘ ἔοττηοῦν ἰοπηά, 58.411} 

ὅδο θη] οἵ ἐδθ σίνοσ, δηὰ βο᾽ [89 
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8150, ο ἀοαδί, δὴ δηξἐ]ιοῦϊοα] ροπάδης ἰο [ἢθ 
ἴοτιμ εν ἀθαροηΐηρσ ἀπὰ ἀδεροηίηρ ἀπὰ ἀοϑοθησὶηρ 
οὔ ἐδ ψαὔρυβ. --ὔϑμρ, ““ψδΐ 18 οἀ 1016 ᾿(ΗΕΝΟΒΤ. : 

“4 4}} {τυ]Ὁ- Βεασίηρ ἔγθοϑ ; ΗἼΤΖΙΟ : “Ἔν σΥ ἔτθο οἱ 
οἀ10]6 ἔγαΐξ “). δ εῖεν : ΚΙ ἼΠΕΥ 884}} Ὀρὰσ δάΐθ]θ 
ται οὗἨ 411 βογίβ.᾽ Τμοὶς ἀεβογί δὰ φυδὶτν, 
Βού ΕΨΕΓ, 8 ποῖ ἐπ ΐϑ δοπο, ἐμαὶ ὑπϑν ατθ ἔγϑϑβ οὗ 
ἴοοά, ἀπιὰ Ποηοα γἱθ]ὰ ἔοοά--- ποῖ ψῇὰ, δοϊὰ, αγὰ 
ἴγαϊξ ; θα δὴ δοϊάϊηρ ἤτεβποββ οἵ 116 δῃά τἱβοὺς 
αἀἰδε ρυΐθηοα (8 στοινντἢ οἵ ἴτϑοβ (πο ἢ 18 6156- 
ὝΕΤΘ οχρτεβθθὰ ὉΥ ον ἥονίησ, πονον- ἈΠ 
ΜδίεΓ8), ῬΟΤᾺ 28 ὅο ἐμ ἰϑαῦ (03), Ρβ. ἱ, 8, ““ἴο 
[ϑἂθ,᾿" ““ἴο 181} οὔ οορτιαΐο τὶ τἢ 60») δὰ {ἢ6 

ἔγδϊ (82})). [πὶ τοϑρθοῦ ἕο ἔπι Ἰαδξύεσ ἐξ ἰβ βαϊά : 

δοοοσάϊηρ' ἰο ἐξβ τοοπίδια, ἐμαὶ ἰδ, δ5. ἘΠ:686 [ἘΠ 
(ΒιτΖιο : ἀϊοιτιυΐένε  γ), ἽΞ2), βαϊὰ οὔ ἐμο ““ ἤγβῦ 

ΘΟΤΩΙΔΘΠΟΘΙ θη, "᾿ οὗ {6 “ἢτεί οὗἨὨ ἃ ἐδίηρ ;" 
ΠΘΏΟΘ ὉΓΉΞΩ, [δο ἄγεί- γα β, δἰ ση γ, δοοοσγάϊη 
ἴο Ηἰσίρ, (παῖ [06 ἔσθὸβ ργοάποθ ἐγεβῆ ζτγυϊξ 
ΘΥΕΤῪ τηορζῇ ; ἀπ {μΐθ, δοοοταΐηρ ἴο Ηδεηραί., 
““Ἱπαϊδαῦοβ [Π6 πηϊη οιττιρίοα δ Ϊογτηθπὲ οὗ βα]- 
ΨΔΙΊΟΙ ;᾽ ΟΥ 186 ἔγυϊῦ 18 88 δα βοΓ ἀρδίγεὰ ἀπὰ 
Βαλ]οὰ τ] δ6 τη ἢ ἸΟΥ͂ 84. ΘΑΓΙΥ͂ Βγοι-ἔτυϊΐδ, ος 
ΘΕ ΠΘΙΆΠΥ 85 ΒΌ ΡΟΥΟΓ ἔπεῖξ, ὙΠΟ σΔῺ οἸαίτη, 88 ἰὲ 
ΜΈ γ6, ἴΠ6 σίρε οὗ [Π6 ἢγβίςθοτη (Πδαξ. χχίὶ. 16). 
Οὐτρ. Βον. χχίΐ, 2. Νευμ. : “Το Ἰπουρῆϊ ἴῃ 
ἔαεξ 18 : τῇ ὑποὰ ἴο δ] ἰσῃΐ [86 Βδαγῦ ΘΥΘΥΥ γ6ΆΓ, 
111 ΒΟ οοζοσ Ὅ6 ζασπίβηθ ΚΟΥ τηοηΐῃ. Αο- 
οογαὩρ ὕο Ἠογθρο]]ο, [86 μα]πὶ ῥτιῖδ ἕοσί ἢ ἃ πϑὶῪ 
ὈΤΆΠΟΝ ἩΣῈΠῚ ΘΥΘΕΙΥ ΠΟ Ἰηοοη, ΤῊΘ τηοητὴ ἰδ 
Ἰοοκοα οἱ 88 Ὧπθ Ῥχορθγ οἵ ἐδ ἔχθϑβ, Ὀθοπιβα 
ὑπὸ σμδηρθ οὗ {86 τζοσῃ ΔΙ ΤΑΥΒ 6η4]68 ἔμθιη ἴο 
Ρΐ ἔοσι πῃ βἰ πλ1]δὺ Θμδηρο ἴμ6 1116 τ] ης ἀρ 
ἴῃ ἐμοπλ." 76 δὲ ποῖ ἴο ὀοπρασθ βδγθ ἐδ 6ῃ- 
ομαπίθά μασγάθηβ οὔ Αἰοίϊπουβ (Οὐνψεδ. νἱὶ. 114 
846.). ΤῊΘ τϑᾶβοιι αϑδίρηθ, ὕοο, ψ ὨΪΟἢ τηακοα ἐπ 
Ἰοδάϊηρ ἐδουσηξ [86 ἀοίάνα ρεϊποῖρ]δ οὗ ἴπ6 ἐξοοία, 
δδοοσὰβ τ 8.6 ΟΙοδίηρ σμαγβοῖοσ οἵ [86 νϑυβδ : 
[δ (μοῦ : [80 δἰγεδῖη β, 8 Νοασωδηη, Ὀαΐ: ἐμ6 
ἰγεδβ᾽, (8 Τογϑϑι 8) ψαῦθσα, πδχηθὶγ, [ἢ τναΐρσβ 
Δ Ῥγοσθθαϊηρ ἔγοιη [Π6 βαποίῃδσυ." ΗτΖζιο: 
““ἰτοῖῃ [6 ἀνθ] ρ-δο οὗ Ηἰΐτη ΠΟ ἰ5 [ὴ8 
Απῖδος οὗ 81] ̓ ἱξβ δὰ [ϑτε }1γ."" ΝΕΈυμΜ. : “ἃ ἀδο 
ἀἰβοϊοβατθ τορδγάϊηρ τιμαὶ (86 ἐθσαρ]θ οὗ Ηἷβ 60 
ἍΩ8 ἴο ἴδ Ῥχσορβοῖ. ὙΠῸ Ηΐμ ἰβ τμ6 οπηϊαίπ 
οὗ [χΧῖ6, ἀπὰ ἰῃ Ηΐβ μη 6 866 Ἰέρῃξ, Ρρ. χχχνὶ, 
10[9}) Βαΐ ἐδῖ8 ἰβ 7αδβὲ [}8 δαποίθατῃ ; θοοδΌδο 
18 ΒΟΌΣΟΘ 8 ΠΟΥ, ὑμογοΐοτο 186 δοοὰ οὗ ἐἢ6 Υἶνον 
Ῥγοάᾳορα ἔγου υ Ὁ] ρεττωϑ, Απὰ Ὁ Ρ 8 ποῖ τηογαὰὶ 

ῬαΣΥ, ναΐ δα] ἐπα, ἐγαωθοομάθας ρατίγ, τ βίο 
[68 ἰΐω ΘὨ]ρ ὐθηΐηρ Ὀθδτη8 οὐδοῦ 41} ἴδ ἀατὶς 
Ῥίδϑοβ οὗ {δ οαυίῃ. Ηδποϑ ἐμ ἸΟΙΕΥ͂ ῥγαΐϑα οἵ 

ΔΕΙΆΡΕἾ, ἴῃ 88. νἱ. 8."---Αϑ ἔουπηθιγ [ἢ 6 
βφῆι68 619 ἔοσ ὑμ6 ποῖβ οἵ [09 βββοσα, 80 ποὺν (δ 
ἔτυϊν οὗ (λ6 ὕμεοβ ἰβ ἔοσ 2οοά, οἵο. 5) (φοτὶ : 

Ὸ, τ ἐδ ἹΞΩΣΙΘΟΘΩΘΑΣΥ), [ῸΓ δ ἽΒ ἰβ ποῦ πϑουβ- 

ΒΑΤΊΥ 86 ἔτααϊ! οὗἨ Θὁδ0ἢ δπὰ δυο τυ ἰτοθ, Βαξ οδὼ 
Ὅ6 ἴδκϑα ΦΟ]]θο νε]Ὺ ἰδ (86 ρ]ατα. Α5 τ 
μᾶνθ ΘΓΘ ἃ Χοίδιθποθ ἴὸ ραγαάΐβο δηὰ ἴδ ἢχϑὶ 
οτοδοη (θη, ἰδ, 9), 8ὸ ἯὙΘ ματα αἶθὸ ἕω τβάθιῃρ- 
τίου, 86 ἔχξατο βαϊναϊίου, ἴῃ ἐδο ῬὮΓΑΒΟ : δηὰ ἐδ 
(086 ἔοπεβε 8) 1987, ΠΕ ἽΠΟ-- Πττζια : “ἴον πιοὰϊ- 
οἶηθ;" οἡ ΨΕΪΟΘΝ ἣθ τοΙηΑ κα : “ἀουὈ 1688 ΤῸΓ οχίο- 
28] Δρρ ἱοδέίοη, βίῃοο [89 1οαῇ ἐς Ἰαϊἃ προῦ πουπᾶς 
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88 8ο[{ δῃᾷὰ οοο]πρ, ἀραὶ ὕτοτῃ 18 βρβϑοὶδὶ μδα] της 
τἰγίιθ; ΠΌΛΙ 5. ἀογίνοα ἔγοι ξὲΒ).γ. [ἡ 818, 

ἴοο, ἴπ6 ἐμβουρηῖ οἵ τρϑηάϊηρ δηὰ οὗ ἤρα] ηρ 18 
πηϊϊοα δηὰ οοπ]οϊηϑα 'π [18 ο]οβίπρ οἰδιι86, 80 
ὑμαὺ ἴῃ {πὶ8 5686. “τη ἰοἴηθ "18 ΟΥ̓͂ ΠῸ ΠΊΘΔῺ8 
“ἃ ΨΟΥΥ͂ ὉΠΒΌΪ 4 0]6 αἰ ΒΠΔΥΓΙΠΟΩΥ 1π ἴμ686 ἤρ!Γθ8 
οὗ ρογίβοιοη,᾽"" 88 Ν᾽ υ πιλπὴ ΒΑγ8, 0868 ἸΒΟΌ ΗΒ 
ΤΌΣ οὐ “6 ὈΪ]ΟΒΒο βα] να ῦοη ΘΠ] νθῃθα ὈΥ̓͂ ἃ 
δνοοὶ ᾿ἰἶ οὗ ταρίυγο," δῃὰ οὐ ““δἀογηΐηρ 116 
ΜῈ ἔγαστδηῦ οὨδρ]εἰ8." Τῆΐθ 1αϑῦ νπουϊά 88 
ΤΏΘΤΘ ΟΥ̓διηθηῦ Ὀ6 αἰζοροίμον οὔΐ οὗὨ ΡὈ͵Ϊδοθ ἢ 676. 
ἬΕΝΟΒΤ. : “ ϑαϊναίίοη τηϑὺ ριθϑοηῦ 1561} ἔοτ [ἢ 6 
ΤΟΥΤῚ ὈΪΥ δἰοῖς ποδίμοη ποῦ], δῦονθ 411, ἴῃ [Π6 
ἴοτπι οὗ βαυϊη ρταθθ. Βοβὶθβ ἔμ 6 πουγιβῃ 
{τυλΐ, ἘΒΟΓΟίοσα, 10 παιηθὰ α͵180 ὑῃῆ6 Πϑα]ΐη 
Ἰοᾶνο5.᾽" Ηἴν. : ““ΤΏῊΘ ἔγϑϑβ δὰ ἔγϑοϑ οἵ 116, τεὶῖῦ 
ΔΠυδίοη αἱ ἢ 8816 {ἶτηθ ἴο 58. ἱ. ; [10 βψτιγο οὗ 
6 8065 τρίουβ ἴο ἴα οχίθηΐ, ἰἢθ ἴΠ658 οὗ 
Π|0 ΘΟ ; δα [μἷ8 ἥσττο οὗὁἨ ἴΠ6 ὕγθεϑ ἴοὸ 
8 πδίατο, ἰἢ 80 ἴδ 88 ἴδ ἀϊνὶ πο στασα {ΓΔ ΏΒΙΟΥΤΩΒ 
ἐν ἰηἴο ἔτι ᾿ἰνίηρ τοι οσθ, ΨΜὴῸ0 ΠΘΠΊΘΟΪΥ 68 
Ῥδαγ τὶ σὴ ἔταϊξ, δηα ὑΠΟΓΘΌΥ͂ ὈΘΟΟΤῚ6 ἃ Τη6Δ}8 οὗ 
Ἰἴ6 δηὰ ΥΘΟΟΥΘΤΥ ἴο οἰ 6.8 4180." [ῬὨΠ ρρβου 
ΒΑΥ͂Β οὗ 786 ΘὨΓΓΟ βοοίΐοῃ : “"ΤὭΪΐ8 (ἰοβογι ρθη 
ΔΏΒΥΟΙΒ ἴο 20 ἰοπηΐδὶη δοί4}} 7 οχἱβεϊηρ ἴῃ 01" 
Β4]6 1), δηὰ οοηΐδίῃ8ϑ ϑῸΡΡρΟβι [1 0η8 ΜΏΪΟΝ ΠΟ 80- 
ΌΔ]}Υ7 ὀχ βύϊησ ἰουηϊαίη οοι]ὰ [18]. Ἡδποσ ὲ 
ῬΟΙ]ΟΠ 8 ἴο {}λ6 Τοϑ]τὰ οὗἩἨἁ ὕποβο ργορῃδίϊ ἐπί] 0ἢ5 
οὗ 186 ἔπΐατο Ἰδηά, ἴῃ ψ ΐοι [818 Ἰαμα Δρρδαγοί, 
αἰϊοσοὰ ἰη 118 ἡδίπτο, δηἀονοὰ ὙΠῸ ἴπ6 πηοβὲ 
βάν, (ογ ΟΠ δηὰ σποπάοε] νἱγίιθβ. Ὑἶὲ 
476 [0 ΘΟ, ϑ: 6 {8.18 βοοίοη 48 ἃ ροοίϊοαϊὶ γοϑιϊῃρ- 

Ῥοϊηΐ οὗἨ ἔδα ῥτορμῃοῦ, ἱπ ψϊοῖ, θδυνθοη ἀΥῪ ὨδΓ- 
ΤΑΙΟΙ πα τοργθϑοη αϊίοη, 086 Ῥγορμθῦ ΒΒ ΘΏΓΑΡ- 

δ αυγοὰ 50} οχραϊαἰδὰ οὐ ἴπε Ῥγοβρθοῖίϑ οὗ 18 
ῬεορΙθ." Αοοοτγαΐηρ ἴο [Πΐα, {π6 πορθ οὔ [86 9678 
οὗ [ῆ9 Ῥτοβϑοηῦ βιιοι α θη 4}}7 Ὀ6 εὐϑἐμϑεϊοβ. 

γοι8. 183-28, 7ΤῪλε Σἰ αὶηρ " ἰλε Βοιπααγίδδ ἔπ 
ἐς Ηοῖν Γαπά. 

Ἡδοηρθίοπ ΕΓ, ἴῃ δοοογάδηοα τὴ ἢΪ8 γἱεῖν οὗ 
[86 οοποϊυαάίηρ ροτύζοη οὗἉ ἘΖοὶκῖ 6], γα ῖκθα (88 Ῥτο- 
Ῥδοῦ τούτη ἰγοπλ ἴΠ6 ἀϊϑίδηλ Μοββίδηϊο {ὰῸΓΘ, 
106 Ῥτοβρθοῖ ἰηΐο ψὨΘἢ, δοοογαΐῃρ ἴο εἶπ), βαὰ- 
ἀΘΗΪΥ οροπθὰ ἴῃ γοΓ8. 1--12, ἴο {110 ἸοΟΥΤοῦ δ να ἴοι, 
16 ἤδ}]Ὲ δηὰ οἱ οὗ ἴμ6 διΐιγο, τ] οἢ ἰογτηθα 
Π|6 ῥγοϑαρροβίοι οἵ ὑμ6 ἰρθθν βαϊνδιΐοη. ἊΑο- 
οοτάϊηρσ ἴο ΗἱΖζιρ, ““ἴ6 ῥτδνίοιιϑ ϑθοο ἢ ΌΤΙΩΒ 
[6 ἰταδῃβίζἰοη ἴο {{ιὶ8, ἱμβαβιη ἢ 89 ἴῃ ἰδδὺ 860- 
τίοι ἘΖοϊκῖο] ἤτθι οὗ 811, [Ὁ] οννηρ ὉΠ ΘΟΌΓΒΟ οὗ 
ἐμ6 τίνοσ, [ΓΒ ὨΪΠ)56] ΑΎΤΑΥ ἔγοτα [86 ἴθ 06 δηὰ 
πὸ ἰάθα οὗ πὸ ΤΟΓΟΤΏ ΔΕ : ἰῃ ΟΠΟΥ πψοτάβ, 1 8.1}} 
ΤΟΙηδίἢ8 ἴο ὕτοαῦ οὗἩ {π6 Ἰαπὰ [861 ἤτοτῃ ὙΒΙΟΣ 
1πᾶὲ ΤοΥΤΔ ἢ Μαϑ βοϊθοίθα. "ἡ 1 ψουῦἹὰ θὲ δῇ 
ΘὨἰτα ὈΓΟΒΚ ἴῃ {π686 οἸοθίη οὨδρύοσβ, τ ϊοἢ 
Ἰιδην 80 6] 0561 Τοχοϑῖμοῦ, γγογθ ΤΟ͵Β. 1--12 8 [Π867- 
ἰίοῃ οὗὁὨ δββϑηὐ}}ν αἰ Πογθηῦ Το αγδοῦογ, τηθδηΐηρ, 
δηὰ εἰρη δορίώοη ἔγσοπι ὑμπαΐ τ ὨΪ] ἢ ργθοθᾶθϑ ἔθθιη, 
δηδ τμὰὲ ΜΈΣΟΝ [0] ον ἴμθη. Βαΐ 1 γϑῖ8. 1-}2 
δῖ ἀθοί 6] ϑγτ Ὀ0]104], ἀπὰ ἐπμοὶγ οοπύδηΐθ 806- 
οἶδ}} Μαβϑϑίδηϊο, ἤθη ψγ͵ὸ αν ἰπ ὕπο [ἢ 6 ΚΟΥ͂ 
ἴος νου ὶπρ ἴῃ ἴΠ686 ομαρύοσβ, Ὀοΐἢ δῦ ῬΓο- 
οοοβ δῃηὰ ψῃαῦ [Ὁ] ον, ποὺ τη ΓΟΙΥ “ἴδ. 6 ἰγϑῃβὶ- 
ἀἰοη ἐο ψῇῃδὺ [Ὁ]]ογ8. ἸΤΏΘη [86 ὕθτῃρ]8 8 ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗ {88 ποῖν τογοϊαϊδίοη οἵ Ὁ θα διλοηρ [586] 
ῃὰ {Ποῦ οὐ ἰδπὰ ; [6 {Π|6 ῬΑΓΟΥ ἱπαϊοαϊοὰ, 
ΡΑΤΕΥ ᾿Ἰπβυϊτα θα ὙγουΒ ἢ 88 ἴο δοῖβ, ῬΈγβοῃβ, πὰ 
Ὁϊπι68, ΒΥτη Ὁ011Ζ68 86 Γαϊατο νου ΡΡΙ Πρ πῃ Βρ τς 
δηά ἴῃ ὑτυτὰ ; ὕπθη ἔα Ὀ]οϑβίησ, τ ΒΊΟΝ Δ ΌΟ ἢ 15}.65 
ΘΥθη ἴδ0 Πεδά 8568. ἴῃ ἐΐβ σμδγδοῖοῦ οἵ ουγβα, οδἢ- 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

ποὺ Ἰεαγσὸ ὕῃ6 Ηο]Υ Ιαπὰ απηϊοιομιοῦ, Ὀαϊ οἱἱν 
αὶ ἐμ6 ἤχίπρ οὗὨ 18 Ὀουπάαγίοβ δα [86 αἰνίδβίοη 
οὗ ἴὸ ϑῃοϊοδβοὰ ἰθγυ ΟΣ διηοης ὕδ6 (Ὑ0ε8 (εἰ. 
χ]ν 1.) ψ.}} 1.6 ὉΠΘΟΟΓΣΔΟΥ͂ οὗ ἴὴ6 ζαΐιγα Ὀ6 ΟΟτι" 
Ρἰοῖθ. ηο οδημῃοῦ βΒαῦ, πὶ Ετα]ά, [μὲ “τὰ 
γγΠ01]6 ὈΟΟΪΚς ταΐσῦ αν ὈΟΘη ῬΟΓίθουγ ΜῈ] 00. 
οἸΪυαδοὰ στῇ [Π6 Ἰαϑὲ ρστοαῦ ἤξιτγα ἴῃ οἷ. χἰνίὶ, 
1-12." Επαὶὰ ἰπαθοῖ ἐα ΘΟ ρΘ]]οὰ ἴοὸ δάπηΐξ 
ἴμαῖ ““1ΓΠ6 ροβίτοη οἵ {πὸ βαποῖαλΓΥ δηα 115 1π)- 
Ἰηϑαϊαΐθ ΘηνΓΟΩΒ ἴῃ οὗ. χ]ν]. 1-38 18 ποῖ γὙοῖ 
ΧΡ] αἰ ποὰ ψ{} δα ῆοίοηῦ ΟἸΘΑΓ 688." Ὀυὶ ταὶ 
8111 10]}οὁνγβ βηἀ8 18 Ἔχ ΡΙ ΑΠ ΔΈΟΙ, 1655 ὈΥ̓͂ ΓεΐρΓΕΏ6Θ 
ἴο ὑ8189, ἴλη ΟΥ̓ {86 δος μαῦ ἱῃ οἈ. χ]ν. 1 τἢ8 
αἰν βίου οὔ ὕΠ Ἰαηαᾶ ὈΥ͂ ἱπμογίίδησο 8 ἀλφύν μμρὸς, 
αἰ ποῦΐ οἵν Βανὶπρ ἋΡ ἴο {1:18 ρΡοϊῃΐ ἢ Δ} - 
της ΓΙ 1, ἐχοορί ἔπ ῥτορῇθου οὔ τὰς 
γοίαγη οἵ 5186] ἱπίο {Π|εῖγΓ ἀραῖπ τουϊνηης ἰδηά 
(οἢ. χχχῖν. 26 8βα., χχχυὶ. 8 84., χχχυῖὶ. 21 54.). 
ΟἾΪΥ ΟΥ̓ ψμαΐ [Γ0]}10νγ78 ἔγτοταῃ τοῦ. 18 ἴο {86 οπά οἵ 
ἴΠπ6 ὈοΟΪΐ ἀο ὑπὸ Ρθοῃ]ε οἵ αοἀἂ αἰΐαῖπ ἴο τοδί, 89 
[86 φΊΟΤΥ͂ οὗ αοα οαπη6 ἴο 18 τοδὶ Ὁγ 118 γϑ- θη ἴΤΆ 68 
ἰηΐο 1[ἢ8 βδποῦπατΥ (Οἢ. Σ᾿ ϊ.). [πὸ [ἢ βδῆϑὲ οἵ 
ΒΆΘΙ 8 ΘΟΠΘΟζΐοΙ, ΟΟΡ. ἔδν. χχὶ. ὃ: καὶ σπκη- 
νωσεϑ μετ᾽ αὐσων, καὶ αὖὗτοι λαοι αὐτον ἔσονται; ἴδ 
ΒΘΠΟΓΙΔΓΥ τ 18 ΘΏΨΊΓΟΙΒ 5111} ΘΟ ΓΙ Π.65 ἰὴ οἢ. 
ΧΙ]. [)6 τηδΐπ φΡοΐηΐ οὗ νον, Νοῖ πλ ΤΟΥ, ἃ8 
Ηᾶν. βαγ8, “" ἀο68 ἴῃ 1016 ΤΟρσοβοη τα οὴ ἴμκὸ 
118 ἀθραγίαγο ἔγοσῃ [μι Βδ ΒΟ ΠΔΤΥ, δη ἃ 80 ὩΑΤΌΓΑΙΙΥ 
8180 τοΐατηβ ἐπιιπον,᾿" Ὀσπὺ {86 οἸοθα οὗ ἘνΖοκὶοὶ 8 
ὈΟΟΪΚς 8 ἱπίοπάοα ἰο ἀδρίοξ ἔα μίοσυ οὗ ἀοὰ ὉΥ͂ 
[86 φίοτγ οἵ Ηἰς τρίτα (Ἰηὐτοά. 8 5). ΤΙΣ 
ΠΟΙ ΓΠ6Γ ἴπ6 ποθ 81 Ῥγοδαρροβί τοι οὗ [ῃ6 ἀἰν]- 
ϑίοη οὗ ἔμ6 Ἰαπὰ Ὁγ ἱπδουίβησο, ποῦ [ἢ 6 οὐ] ὕὔοῃ 
ἴο Ὀ6 ϑθ6ῖ δραγὲ 88 ἀθβηρά ἴῃ οἷν. χ]ν., ἤοσ, ἴῃ μ8ῖ- 
οι ασ, [86 οἱ --- Ποῖ, 1 ἰθ ὑτασ, 15 ὅἦο ὈοΙοΩ, 
ἴο 5:86] 845 8 ὑ016 (εἰ. χὶν. 6)---Θδὴ βυδῆῖςοο : Ὀὰξ 
8}1 8γδ6} τηυϑῦ ἐπ (μὲ ὑσ1068 οΟ]οηἶζα [86 ᾿δηά, 
ἷῃ οΥδΓ, αἰ ϑυθυυ τη μ88 Ὀθο Ὀουηάοα οἱ 
ΘΧΊΘΙΏΔΙΥ δῃὰ ἱμίθγη }]Υ, ἤο 866 ἴὴ6 σ]οΥΎ οἵ 
φοθονδὰ 1η ἴπ6 Βα ΓΔ ΓΥ, 85 ἴῃ 6 Τουηἀδίτοη οἵ ἰἰ6 
βἰοτυ οὗ ἰδτγαθὶ μὰ ἐμοῖς οὐσπὶ Ἰαηά, Ὀτουῆν ἴο [Ὁ]]} 
ΘΧΡΓΘβϑοη. ““Ηδησο," 88 Ἡδνοσηΐὶοῖκ ΟὌΘΕΓΥΕΘ, 
“Ε 0818 ΣρΡΓΟ8865 4180 Πρὸ ἴἢθ τΠ0]6 Ἰαπμὰ ἃ ΠΟῪ 
88 8 Ἰη018 φἰογιβοα οοηίοστηδί οι. ̓  

ΘΙ, 18. 4 80] θη ἰηἰτοἀπ ο0η Τρλσῖκα οἱ [86 
[ο]]οννίης ϑοοϊίου (οοτρ. οὗ. χὶνΐ, 1, 16). 13, 

ΟἜΒΕΝΙυΒ : “Πα πΘΒΕΟΠΔΌΪ ὁ. [4186 τοαϊηρ [ῸΓ 
ΠῚ (48 νεῦ, 15). 80 σχϑδὰ ἐμ9 ϑερῖ,, σα ϊῳ.. 

ΟΒιδ]α,, δπὰᾶ ἴουισίδοῃ τηδηυβουρίβ.᾽" ΤΉΏΪ8 18 ΘΆΞΥ 
ὕο ΒΑΥ͂, 8160 ΘΑΘΥ͂ ἴ0 ἱπιαρῖπο, Ὀαὺ [88 ΘΠΔΙΟΡΎ οἵ 23 

ἴοσ 73, αἴζογ ον. χχυ. 7 (ν Ἀ 16 ἢ 86), σαηποὲ Ὀ6 δρ- 

Ἰϊοὰ μϑτθ.0 ΑἸ ΒΟΌΡΕ Μ σδῃ ΒΑΓΑΪΥ͂ βὰν, ψ ῖ1}. 
Θηρϑθη ῬοτΩ, [μαὲ 10 ““που]ὰ δἰταοδῖ ϑϑϑσα δ 1ΐ 

ΕΣΖΟΙκΙΟΙ τἰβμϑα ἴο ἔθαβθ βου 068 δῃαὰ οτ ὅοβ, διὰ ἴο 
Ρυΐ ἴπθιλ ἕο ἐδ6 ἔοδι" (1! ἢ), 811}, [6 ριορασα- 
Του οὗ ϑ00 ἢ} ἃ ΟἰΟΥΟΔ4] ΟΥΤῸΓ 85 2 [ὉΓ 51) ἰῃ ψΟΓ. 

18 15 80 τη ποῦ [ὴ6 τηοχο ἀϊδήίου]έ ἰο ηαρίπο, 85 τ. 6 
τηδιῦοσ 18 ΤΘ8}}Υ αἰ οτθηξ πὶ τοῦ. 1δ, οσα πὸ 
ΒαΥα ΠῚ, ἴγοτη δὲ 10 ἴα οσθο. Ηθηρεῖ. Γααὶζοϑ “3 

ἴο Ἐ6 οἵἁ εἰτηῖϊαν ἱπιροτὲ στε ΓἼΠ}. ἴα Ῥγον. χυΐζ. 

22, ψ ἘΟΝ πογὰ, Τσσυστίηρ, ΟὨΪΥ ἴῆοτο, δι σηΐβοα, 
δοοουρ ἴο Ὠΐπη, “186 ἱπνγαγὰθ" Ηδ ἔγβηβ- 
Ἰαῖοβ ἴῃυδ : ““ ((ἢΐ5 158) [86 ἰπ8ϊἀ6 οὗ [86 Ὀογάοτ," 
δι ΟΌΒΟΓΥ ΕΒ ΟἿ ἰΐ : “ΤΏ ϑὕθπι 15 ΠΠΠ} οὐ ΣΤ ; ὁοοζ- 

ποῖθ ͵β 13, τηϊάα]6 (ἴῃ ΟΠα]ὰ, 38}), δ 3» ὙΔΙΘΥ, 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂ΙΙ. 14-16. 

85 [ἢ ἰπύοοῦ θη ]οϑοά ὈΥ͂ τηουπίδίη8.᾿ 41] {πὶ8 
ταϊσας Ὁ Δ] οτγοὰ ; δα (μας "45, ““ῬΘΟΡΪΘ,᾿ 8. “ἐδ 
ἰπίουίοῦ, [Π6 σοηΐγο, ἴῃ δηλοῖ τὸ ἱπάϊνί ἀ0.4}85 
85 ἴ6 ΡΕΓΙΡΏΟΤΥ, 18 80 [ΔΓ ἴτοιῃ οοττεοῖ, (μδῦ ἴῃ 6 
ὑτεοῖ ορροβὶϊε ψου Ἱὰ 6 ρᾶτοῦ ἴθ τπαῦῖ. Τὴδ 
δἰθπι δ᾽ ΧὨ1ΠΕ[β: ἴο ἀΤΔῊῪ ἰοροίποῦ; δηὰ ἤθῆοθ "δὴ 
(Ῥ60}16) πὰ 1) (ὈοαΥ) τοῖϑν ἤο “" οοῃποοίίου," Α 

εἰσυϊδολίάοῃ δι οἢ 85: Ὀοάν, 5818 ἔμ 6 3 οὗ Ῥτον. 

χΡΙὶ, 22 πῃ 108. Ῥ6γα]] ο] δε ὑμοτθ Ἁ Γ Ὠ 3, δα ἃ 

δἰ ΤΉ ΑΥ δἰση δοδίοη πουἹὰ Ὅ6 ΤΠ6 δα Ὁ]6 οὁΠ6 
᾿οτὰ ἴῃ ΕΖοκῖο], ἘΕοτ 1Π6 αυρδῦϊοη ἴῃ γε γ. 13. ἰβ 
ποῦ ΘΟΠΟΟΣΏΪ ἴῃ {Π6 86η86 οὗἉ ““ὈογάοΓ," 88 

ἴη ψεΓ. 15, θυξ δοποογηΐηρ ἰδ ἰουτί ΠΟΥ ἰἰβο 1 , 
πἼοθ6 ὈΟΙΩΘΙΒ δ ἔγεὶ ἀοβηρὰ ἰῃ νοτ. 15 βῆ. 
οτβ. 18 δῃὰ 14, ἱπίιτοἀποίοτυ ἴο ἴμ6 χίηρ οἵ [ῃ6 
δουπάδεϊο3, δηἃ ψϑγβ. 22 δηὰ 23, πῇΐο νυ σοποίαάα 
τι, γῖνο Ὧ8 ἴο ἀπά οχϑίαπὰ (μαΐ ἰδ ἀἰνίβίοη οὗἩ {Π6 
ἰδιὰ διωοὴρ (86 ὕμναϊνο ἰγίδε8 οὐἨ Ιβγϑθὶ ἰ8 1ῃ68 
ἀοιηϊπαῖίπο ἀοαίσῃ ; ΟὨΪΥ͂ ΨΤῸ τγοίδσοποθ ἴο {ἢ 18, 
μα ἰ8 ὕο ΕΑΥ͂, ὈΓΕρΑγαί νον, δ’ [ῃ6 Ὀοππάεσίοβ 
οἵ 186 Ἰαηά ἴο δὲ ἐγοαίδὰ οἱ. - ΤΣ ΤΣ ΘΧΡΙδίμθ 

5) ΓᾺ 5 ΒΈΟΙΕΠΕΥ ; ἽΝ ἰδ δοσυκαίϊνα. --- Ὁ 

ἱα, ἱπσ ἴο Ηϊέσίρ, ἀϊδίτ Ὀαϊνο, δὰ ἀδποῖοβ 
18ε ροϊηΐ οἵ νον τ πϊοῖ ἴα ἰο οὈϊαίΐη ἴῃ ὅμ6 ἀϊν- 
βίοη οἵ ἔπ ᾿δηᾶ, βίποθ 41} 13γ86], ἴῃ6 το- υηϊτοά 
Ῥεορίς οὗ αοά, 8}}8}} τοϊασῃ ἴο ὑμεῖς ἰαπὰ (οἷ. 
ΣΧΧΤΊ.}) ; ἔτοσα τ ἰ ἢ ροϊηΐ οὗἉ νον, αἷϑο, [6 οὐγὶ 
ὉΔῚ Ὁ ΟἿ" τες ΦόθαρῈ 81,411 τϑοδῖνϑ οὔ ἱξ (ρ] ἅγα]) 

“ἸΒΒοτ ἰδ ῃοα8 " (πχεαδυσοὰ οὔ μογίίομβ οἵ Ἰδῃὰ), 
ἰδ ἀἰΣοΟ οχρ δίηϑα, πὶϊμοῦῦ ΟἿΣ πρράϊηρ, νὰ 

Βπαὶὰ, ὑο Ῥαλοίϊπαῦο ἀμ] ὈὐΏΠ), δἰ μουρῃ ἔπο 
βθοτΌ ΟΠ ΔΙῸ τηθϑηέ, ἰῃ βοοοσγάδηοθ ψ ἢ ἰὴ δηοϊοηΐ 
ρτορμϑῖῦϊο ἱπ᾽πῃοίίοη οὗἩ Φ8οοῦ, [6 ραΐτί αγοὴ οὗ [ἢ 
ὉΠ 068 (θη. χὶντ!. δ). ΤῊΘ ΙηοΓΘ οχϑοὶ (ἰοίογ- 
ΟἸΠΔΙ͂ΟΙ 18 80 Ι01|6}} 16 ΤΟΤΕ ὈΓΟΘΙ ροΘθαὰ 88 
κπἀεγδυοοα ; “88 1δνὶ 18 ἴο ἢδνθ 0 Οὔδδσ ρογίΐοῃ 
οἵ Ἰαηὰ οχοορύ ἰδὲ ἴῃ ὑπο βαοσθὰ ΤΟΥ, [86 
πἴθεϑ ὁ8ἢ ΟἿΪΥ 86 υἱϑὰο ὕπεϊνο ἴπ ΠΌΤ ΘΙ ὙΉΘη 
(88 αἱ ναγ8) {Π6 ἰσῖθα οὗ Ψοβαρῃ 8 οουῃίοα δπὰ 
ἱπεδῦθα 88 ὕτο, Ερῃγαῖπι ἀπ ΜΙ μββθοὶ᾽ (Κ1ΕῈ.). 
(σον. δοδῃ. χνὶΐ. 149ᾳ. [Τῇ6 ϑερῖ. ἐτδῃδ]αΐθ τῃ 6 
ποηὶ. Ὦγ. Ὠ ".} ΑἸγεδὰν Εαβθθίαβ μδβ οὐυθεσνϑὰ 

ἴπ ἴι6 Ῥγῶρ. εὖ., ταὶ Ρ]αῖο, ἴοο, ἀϊνίἀ65 ἰδ ἰά648] 
δἰδῖδ ἰηΐο ἘΜ ΘΙγ α ραγίβ, δὰ {86 σαρ [4] 1 ΠἸκονίβ6. 

ΔΑἴϊεσ (86 ἀοίεοττηϊῃδίίοη οοποογηΐηρ ἰμ6 νοΐπὶ 
οἵ νἱεν οὗ [86 πυῦιθον ὕνοὶνο ἔοσ 16 ἀἰϊνίδίοη οἵ 
Ὧδε ἰαπα, δὲ ἰζῦ 8 Ὀδθοῃ ἴῃ γυοσ. 18 ἤχει οἰαϊοα 
᾿γριδέμονς, δὰ ΤΠ 6 ἢ δρβο δ] ζεὰ ἰῃ ΦΟΒΕΡΆ, ΥαΣ. 14 
γ8 ἄονι ἰδ ϑέοομὶ Ῥγί πον ]α ἔος [86 ἀϊγίδίοη οὗἉ 

ἴδιο Ἰδιιὰ : ἰπῦο 6404] ματί8β. Ἦ δῇ νγ88 βαϊ ἃ τορασᾶ- 
ἰῶρ δοθορὰ 8 ποῖ ἴῃ οοπίτβάϊ σοι τ Ὁ} 18 ῥτῖη- 
αἶρῖθ, ἃ8. Ηϊχὶρ πιαϊηἰαίμβ, ἴοσ, δ8 Καὶ! ἰὉ50Ὁ 
ΤΕΡΗ͂εα, ἰδ νοσὰδ : ψγὸ ἑῃμοχίς ἰΐ, ὙΠῸ διε. 

ΟἿΪΥ αἰὔττη ἰμαξ οὗὐἨ [6 ἔψοῖνο ἐσὶ Ὅ68 ΜΒΙΘΝ [δτδεὶ 
ΒΌΤΩΌΟΙΒ ἴῃ Το] οι ἴο ἃ Π), [Π6 ὁ56 9}}8]} τροοῖνϑ 

88 ἸηΌ ἢ ΔΑ [8:6 οὗποσ, Οὐ. δα ορροεῖΐο ρῥσίῃ- 
εἰρ!ὶς ἰῃὰ ΝΌΠΙι. χχυὶ. δ4, χχχὶϊ, δά ; πὰ ΘΟΙΏΡ. 
Ἐσεκ. χὶν", 1 θΘᾳ. ΤΆΘΓΟ ἰ8 ΠῸ ΤϑββΟῺὴ [ὉΓ 8ῈΡ- 
Ῥοδίης (δαὶ ὙΝ δἰ σηΐβοδ: “’ ᾿Ὠδδτη πο. 88, ΟΥ: 

““ Βροδῦβα"᾿ Οὐ. οἷ. χχ. 28, 42.--- Τὸ δγιὰ- 
ὈΟ]Ϊς4] ομαγασῖον οἵ [ῃο86 ἰπίτοάδαςσίοτν Ἰαϊοηδ, 
ὙΠΠΙΟὮ [86 ὙΕΤῪ πότ οὗ [δ6 ΑΨ Ν ξθὸν ὑγτρίναῳ 
ἔνεϊνε ἰοᾶνει βοσ Εἶ Υ αμοβίζου δ Ὁ]6, ταυδὲ ὍΘ ὉΘ- 

478 

γοηὰ 4}] ἀυοβίΐοι, ἀπ|688 86 ῬΥΐποῖΡ]6 οἵ 6408} 
1η ἀἰνίδίου ἢδγὸ Ἰαϊα ἀούγῃ βῆ} μὸ οἢ {86 βίγδιρθ 
δυμρροδὶζίουῃ ὑμαῦ Θδοὰ ὑτ]ὺ6 ψου]ά σομῃργθμθμὰ 
6 βᾶιηὴ6 ΠΌΠΟΙ οἱ ἱπαϊνἀ χα] ἸΠΘΙΣΌΘΙΒ, ΟΥ, ἴῃ 
ὁοηῃῖγηβί ἴο ὕμα ἢγβὶ ἀἰν βίου οἵ {6 Ἰαπὰ, [86 ον 
αἰν βίοι, ψῖ τ} 8}} 108 Δρρθδτδῃοθ οἵ ̓ υβ[ϊεθ, βῃου]ά 
γοῦ ἱπ δος δῃηὰ τσϑϑ] ὐ 6 ῥγϑοῦοδ!ν τἀη]υβῦ, 
ὨΔΙΏΟΙΥ͂, Ὀροδυδβ6 ὑτεδίϊησ ὑπ 6 τηοτο Ροριι]ουβ ὑπ Ὁ6 
ΟΧΘΟΏΥ 88 116 ψεάκαῦ. ΤῆΐθΒ ΡΒ ΡΒΟΙ 8180 δαὰ- 
Ελἰῖα, Ψ ΘΏ ἢδ Γοιαυκα ““ὑΠππῖ πΠὶ8 νου] Ὀδ ΠοΙΘ 
οομ γα οἴοσΥ ἴο ὅλα Μοβαὶς ἰὰνν [μδῃ 41} (6 οἵδ ῦ 
αἀονίαῦοη8 οἵ ἐπ ὑσορμοῖ ἰαἰζθῃ ᾿ομϑῦμογ :᾿ Ὀαπΐ ἢ6 
δεῖβ ονὰσ ὅπ αἰ ΠΟΙΟΥ͂ ὈΥ βαυϊηρ' ὑπαὲ ΟὨΪΥ [80 
5811 6 ἱτθοζίοι [ΤΟΙ δαδὲ ἴο νοϑὺ 18 ρθη [0ΓΣ [ἢ 
{τ 048] μοτίοη8, ἀπὰ {πεῦ [ἢ Θαμαὶ αἰνίδίοηῃ διπλοῦς 
{Ππ6 ἰμαϊνί Δ] ΙΘγαΘ] ΐο8β 18 βρόκεθη οἵ. Βυπῃβθῃ, 
ΟὨ [8 ΘΟΜΓΑΓΥ, Τα 815 “086 4681] παίιγο οὗ 
186 Ρ]άη." 1714 πιιηιδοῦ ἐιροῖνε 9" ἐλά ἐγὶδε8 φῇ 
786γαεἰ ἐαρνεδδεο ἐδ ιολιοίε φῇ ἐλε »εορῖςο, δωέ ἐξ ἀοεδ 
80 αἀσοογαΐπῳ 0 ἐλεὶγ' ἰώεα, απα ἰλι ἕπ α δρὶ για 
ἨΙΑΉΠΕΥ ; ὑμέ δἰδ δὲ τοῦ ἄἀοοβ ἰδ ἐχυαὶ φἦατε 
εαεὖ, ἐγῖδε ἐπ ἐδε οοπιποη ἱπλογίαποο τπιαῖε ἐδε ἰαπὰ 
ΟΥ̓ »τΤοηιῖδε δεύοτης α δγηιδοὶ οΥ ϑοτιοίδἐηρ εἶδε ἐλαπ 
ἐδλε εαγίλίν Οαπααη. (Οομρ. 2 Ροῖ, ἱ. 1; Ἀπ. 
χΧχχν]!. 11, 29.) Τλιδ βορὰ ον ἢ88 σοηθ ἴο ΠΟΙᾺ 
186 Ἰαπὰ ννᾶ8 ῥγομηϊβεὰ ὈΥ Φθβονδὰ (ὅθϑα. χἰϊ. 7, 
ΧΥΊΪ. 8; ΟΔ]. ἐϊ]. 1, 16). 

γον. 16. ἶὙο Βᾶνϑ ἤοῖθ [16 ἤχίης οὗ [πΠ6 Ὀουῃά- 
ΔΙΓΪο8, ὙΙοἢ (485 ἰὰ Ναιη. χχχὶν., Φοβῃ. χν.}) ἰ8 
ἀοπα ΜῈ τοΐδγθημοθ ἤο [86 ΟΣ οαγαΐμ] ῥοΐπὲβ ; 
Ὀυΐ ποτα, ἐμδίοωα οὗ βου ΐῃ, νοβῖ, ποσί, δῃᾺὰ δαβῖ, 
106 ΟΓΘΓ 18 ποσί, θαδβί, δου, ψϑϑί, ϑὺ 88 8150 
ἴη σἂ, χΙν , [86 βονθγαὶ {τ 68. (οἸ]ον ἴγοῖὶ που ἢ 
ἴο βου. Ηομρδί. οχρ]δὴῃβ [ἢ6 αἰ έτθηοθ “" ΤΤΟτὶ 
[}}18 οἰγουχσηϑίδῃοθ, {πδὺ ἰῃ δποϊθην ἔτλθϑ [8.86] 
Θαπ16 ἔγοϊη ἴμ6 βου ἢ ἰηΐο ἴΠ6 Ἰδῃὰ : ᾿ΘΓΘ, οα [88 
ΘΟὨΤΤΣΑΓΥ, [86 τεϊαΓῃ 15 ἔσο [86 Ἰαπὰ οὗ [με ποτίλ."᾿ 
ΚΙΙΕΡ.: “ἶὟὸ τῃηυϑῦ 80 υπάοιβίδηιν {1.115 ἀονία οι 
[80 186 Ηοῖν [1δηὰἀ ν}}} ἰπ Γμαὺ Γιΐατο Ὀ6 ἱπάθεα 
[86 Β81ὴ6 ἃ8 ἴῃ οΪὰ ΗοΪΥ͂ 1,δηὰ, Ὀμὰΐ γοῦ [ἢ ἃ οογ- 
ἰδ 86η88 Ορροδοὰ ἴο ἴδθ οἱ], [6 οουπίεοτρατιί οὗ 
[}ὴ9 οΪὰ Ο(ἰδῃδϑδῃ."--Αὔδοσ [δαὶ 2 68 ῥσγθοββά 

ψΠ ἢ νοῖβ. 18 δηὰ 14, 1 68) ΠΟῪ ὃ6 βαϊὰ νι Ἱ οἵ 

ἴδ Ὀουπῃάδσίοβ ῬΓΌΡΟΓ: ἴχοϑ "ἢ. -- Το. ποῖ 

ὈΟΌΠΟΔΙΥ ὈορμίηΒ ἔτγοσῃ {86 Μοάϊνοτταπδδη ὅϑα (48 
ἰη Νυμλ. χχχῖν. 7 84.}, ἤδῆοθ ἴῃ 186 ψεδβὶ, δῃὰ 
Ῥτοοθοὰβ ομ [89 ΨᾺῪΥ ἴἰο Ἠθϑίμϊ]ομ, ἰο οοσθ ἴο 

Ζοὰμὰ (μή, οὔτμιο ἀϊτοσξίοι τ μεσ). ϑίηοϑ ΤῚΣ 

ΟΓ᾽ ΤῊΝ ὙἹἢ ἢ ἰοοαῖε Ἠ6]}08 4180 ἴο ἀεϊεσιηΐηθ [86 

ὈΟΌΠΔΔΙῪ ἱὰ Νυμ. χχχὶν, 8, ἀου ὈΥ 1688 οἡ [ἢθ 
ΠΟΙ. -οαδί, 88 ἴ:6 δ 688. ἰο ἐπ6 μοϊηΐ οὗ ἀ6- 
Ρασίτο οὐ [88 Μοὶ ΡΝ ὥσὶ ἐὰρ, ὐρλνν 80 66Γ- 
[ΔΊ ΠΥ πο οἵ ον Ζϑαθὰ ἰδ ἴο Ὀ6 ᾿δουσιῖ οὗἕ ἘΟΡΙἢ- 
ΒΟ Πο] 5 ἰξ ἴο Ὀ6 ϑυάιυὰ, ἴοΌΓ ὨΟΌΤΒ ἔγοιὰ Ἠβίδ, 
ου ἴδ νοῦ οηΐγαῃοο οὗ [86 Ἡ]]|ᾺΘΥΤ 685, οαϑδὲ οὗ [ἢ 6 
τοαὰ νῖοῃ Ἰοαὰϑ ἴτομη Παπιαβοὰβ ἴο Επηθ688 : 61] 46- 
οἸατϑβ Ὠἰτη861 ἀραϊηϑῇ [ἢ18, ΒΘΙΏΪΟΣ 18 ἀπόντι. 
ὐϑϑϑῃΐῃ8 Ρ]8ς 685 10 1 ϑ'γτίδ οὗἩ δι) Βοῦ8.--- Ἴ ἐγ. 16, 
Α τροΐθ ἀδοίαιϊεὰ δοοουηΐ, ὈΨΥ͂ Ἰηθ8ῃ8 οἵ ϑεγογαὶ 
ΟἾΒΟΣ ρῥίαοθδβ, οὗ π6 ποῖ! ὈΟῸΠ ἀΑΓῪ 88 οοπιρατοά 
αἰϊῃ τῃ00. οἵου ὈΟΌ ἢ ἀΔ1168.---Πδιηδίῃ, οὗ νῃϊο ἢ 
Καὶ] βαγ8 : ποῦ [16 Οἱ Υ̓ ου ἴηθ Οτομπῦδθ, Ὀαΐ 186 
Κίηράοτη ψΠ086 βου} ὈΟΓΩΘΙ ἰοτη8 ἴῃ6 ποίῃ 
Ὀογάον οὗ Οδηδδη : ὙΔ116 Οθβϑηἶπ8 ἰδῖκοβ ἐΐ [ῸΓ {ἢ 18 
ἱτηρογίδηΐ βϑγτίδη οἱΐγ (ΕΡ᾿})δη18), δῃμἃ ΟΠ ΡΆΤο8 
Νχη. ΧΙ. 21, χχχῖὶν. 8. ΗΣΖὶβ ἀδηΐοβ ἰμδὶ 
Ἀ616 εὖ [0.9 Ὀερίημΐηρ ἴλ6 Ἰαπὰ οὗἨ 186 Οἱ ΤΥ οου]ὰ 
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ῬὈῈ τηθδῃῖ, δὰ {δοτοΐοσο, δρρϑδ]ίηρ ἴο [86 ϑορέ., 
διὸ ἴΔΚε8 1ἴ 88 ἃ 1088 (ἾΓοτὰ αν, ΧΙ, 1) ἴο Ζοάρὰ, 
1η6 ποτὰ Ὀοίοτα δ, 8 18, δοοοσάϊηρ ἴο (6- 

ΒΕ ΪῸ8 Ξ-Ξ- "3 (2 ϑαγὰ. υἱῇ. 8), ἃ οἷν ἴῃ ἰὴθ 

Κιηρσάντῃ οὗ Αταιῃ- ΖΟθΑΒ ; 8. ἰῦ ῬΕΙΏΔΡ5 ἴῃ6 868- 
Ῥογί οἵ Βεοιγίῃβ ἴῃ Ῥμοηϊοῖα ᾿---Ὡν3 (ἰἀεπ 64] 

μι ἼΡ) ἴῃ Ναπι, χχχίν. 9) 15 ἔασῖμον ἀοῆποᾶ 
ὉΥ τε οἶδυδο: ὙἈΐοδ ἰβ Ὀοέσοθσι, οἷο., σὶτποαυΐ 
ΤΆΘΓΘΌΥ ὈδοοΟΙΆΪ ἢ ΟἸΘΑΓΘΓ, --- ΤῊΘ ΟΙοθοῦ ἀεβηΐϊ- 
τίου : ψίολ ἐβ οὨ, οὗ : ““Τοναγὰ " ἐδο Ὀοξάοσ οὗ 
ἩἨδύτδη (5). Ὀσίηρδ [80 τιϊάά]6 ΗδΖεῦ (ἽΥΠ 

ΠΣ ΤΣ, “ταὶ 416 οουτὶ"}) ἱῃΐο χοϊαδξίου ψττ ἐδ 
ἐγδη δ) ογάδηΐϊς Αὐγϑη εἶδ, πιϊπουΐ, ονονον, ἀοδη- 
ἧπρ ἴῃ Ἰαῦνεῦ ΤογΘ ὈΧΘΟΊΪΥ. ---Ψ τ. 17 “ βἰαίδβ [868 
ὩΟΣΓὮ ὈΟΓΩΟΣ ἔοσ [ἢ6 τἈἰγὰ πο," βαγβ ΚΙιοῖ. (στ ἢ- 
οαΐ, Βονόνογ, ῥεῖ 8016 ἴο βοῖνθ 1ὴ9 αἰ ΘΟ] οὗ 
τη6 ἀου Ὁ]. Ηαμμαἰῃ ἴῃ τογ. 16), “" Ὀυΐ 8ο ἐδαῖ ἰΐ, 
ΓΕ π 16 ἐπ ἀράς ἢ 1ὴ6 ἐμβώ δε οὗ [βσδ} 18} 

ΘΓ Ρίδοϑϑ, ἀθῆῃεβ ἴμ6 ὈοΌη ὈΟΡΩΘΣ Ρ αοο8 
ουὔδιάο οὗ [8τ86]. ΗἿἰδ5 νἱονν ΠΝ “. ΑΙ 880}8 
δα Ἡδηλδὶἢ δτὸ [Ὧ6 θοσἀατί65 οἱ ἰμ6 ποτ, ἴῃ 
18 ψΑΥ, ἐπδὲ [Π6 ποι -ϑαϑὲ Παπιάϑοθθ ὈΟΓΔΘΓ 
Ῥίδοθ ορροβὶζθ [86 πογί!ς-ϑαϑὲ 1βγαϑὶ ἶβ ὈΟγάοΥ 
ΡΪᾶςα, Ζεαδά, ἐβ Ηδζασ- ἔθη, τ Ἢ 116 οἱ ὅ86 ποτ 
δ'ὰ6 116 Ἰαπὰ οὗ Ηδινδὶ οχίθη δ ἰἰ9617.""--- Τὴ 
Ροΐϊηῦ οὗ ἀοραγίυτο του 86 Μοάϊξοστδῆθαα 8.68 
18 ΟἿΟΘ ΤΏΟΓΘ Τεροβίθα ; ἤθῆσοο 15 τηῦδπὶ Ὀ6 ἴῃ0 
Τηοϑὺ ἩΘϑίαΣΏ μοΐηῦ οὗ ἐπθ ποῦ ὈΟΓΩΟΥ. --ἼΥΣ 

Πρ νν (»}), ““ ξουηίαίῃ οουτί " (ΝΌΠι. χχχίν. 9), 

Καὶ) 8018 ἀἄονγῃ 88 “"ἴὴ0 ἰουηίαΐη οἵ Το Ὀποἢ ἐῃ 
186 Βεοα, ου 19 νϑίογϑῃθα Ὀδΐνγοοη ἴῃ 6 Οτοηΐοϑ 
διιὶ 1 δοηΐθ8. ΤΠ οδ]]Πηρ οὗἨ ἩδΖαγ- πο Ἐΐ6 
βοσᾶθσ ἔγοσα [δ βοῶ, ἱπαϊοαΐθβ ὑπαὶ τ ἔόστηβ [ἢ 
τηοϑὺ ΘΑϑίθΓ ὈΟΠΠΑτγ-Ροΐηΐ ἴοΣ ἐμ ότι ὈοτΓ- 
ἀοῦ ἀγα ἴτοπη [ῃ6 8θὰ, αϑ ἰξ ἱβ δὐάοά : ἐδθ 
Ὀοχᾶοσ οὗ Ῥδιμδθοῦβ, ὑμαῦ 8: [88 Βογάον ρἷδοθ 
ἴτοπη ᾿απηδδβοιβ, ΟΥ: “0 ἰδ Ὀογάογ,᾽ οἷα. 
(ΗΠΈΝΟΒΤ.), οΥ : ἰονγασ [829 Ὀογάογ, οἷς. --- 
ΣΟΥ ΠῈΣ Βοοογάϊηρ ἴο Ηϊδησοῖ,, ““ ἀοποῖοβ 

τοὺ [86 ποῖ Βογάδρ, ἴο τ ΒΙ ἢ 4}} ἔῶο ῥἴδοθβ 
ΒΔΊΏΘα ΥΡΟ Ν δηὰ π6Ὲ “ὁ που γὰ " ρῖνοϑ ἴῃ 
“Βρθοΐβδὶ ἴῃ 109 βΘΏΘΓΑΙ 2 ἴοΣ “6 πογξδ ὈΟΙΩΟΓ 
ὙΔ5 ΠΟ βίγαϊγῃςβ 11η6, θὰ δὰ 1ἴ8 ΤΏοΤΘ πογί ΤΠ 
δηα 1688 Ὠογίδοτι ροϊηΐβ ; [Π6 τηοϑὲ πογίμοσι τα 
Ἡδτιδί,." Ηΐᾶν.: ““ΤῈΘ τεροιϊ οι δ τοι σιῆθηβ 
μ6 οοπορρίίοι : ποι νναστὰ δηὰ ποι υγαγα." 
ΝΒ Ποῖ, ἀοιθί]688 88 δοσυβαῖίνο, τ τα : ἸΟΟῖΒ 

ἴο, ΟΥ : ΙηραϑΌϊοϑ οὐ, ὈὨηδοϊϑίοοῦ. ἩΗδνοχηϊοῖ 
δηὰβ “{π6 Βουπάδγυ- πὸ ἄταν μθτὸ ὙΠ ῸῺ 881} 

ΕΣ θχϑοΐῃοβθθ θᾶ πῃ ΝΏΠ). ΧΧΧΙΥ., ῬΔΓΟΥ 
ἴο ᾿πάϊοαῖϊς 9 81}} Δ τοῦθ ἀσθηϊθ 
χίηρ οὗ [6 Ἰἰτηϊΐβ οὗἩ [886 6 Οδηδδὴ ἰμδῃ οὗ 
180 οἷα, ἀπά ΡΑΤΕΥ ἴῸ ὀχρτοδϑδ δθτο ἴοο ἴμ6 Ἰμβουσμῖ 
Ἐιᾶὺ [89 ὨΘΥ͂ ΘΟΙΩΤΩ ΣΤΥ 8}4}} οὐίαίπ 186 δ ἶοδὶ 
Ῥοβ51 Ὁ16 ροθβεδϑίου οὗ ἔμ ῥτοηγβοὰά ἰδηὰ." Ηον- 
ΕΥΟΓ ὈΠΚΠΟνΏ [10 ὙΑΓΙΟῸΒ Ρ]Δο08 Ὠδιηθὰ τηδΥ ὉΘ, 
[Πππ8 τηυοἢ ϑϑθτλθ οογίδίη, ἔμδὲ [Ὧ6 ΟὨΪΥ͂ ἀδεϊμῃ οὗ 
ἴΠ6 ΤΩΔΗΥ͂ ΠΘΙῚ68 8 [0 ἀγα [89 ὈΟΘΠάΔΣΥ ΣῈ 
[.}} 5 ποίθηογ. 

γεγ. 18 ἀοβῃθα δ ἐπ εαδὲ Ῥογάοσ Ὀσθεν ἰδ 
δοτάδη, ἀρτϑοΐηρ ἱπ {818 πῆ ΝΌ. χχχίν. 10 
84., ΟΠΙΥ͂ πιὰ αἰ δγοηξ Ἰοοδὶ οοϊουτίπρ. Ἠδα- 
ΤᾺ, ᾿ὈΔΙΏΔΘΟΙ8, δηὰ Οἰ]ορὰ ἀγὲ μας οὰ ἐδ οδβί, 
ΔΩ {86 ἸΔηὰ οὗἨ ἁ Ιδτ86] οὐ ἴπ6 μοδὶ δἰάθ. Κοὶϊ 
Ὡ)Κ68 [ἢ ΓΘΙΏΔΕΚΘΌΪΟ Βοαῦθηο8 : Ηδύτδῃ, Πδιη88- 
ου8, ΟΠ]θοα, ἴο Βᾶγθ δείϑομ ἐμπτοῦρη τοραγὰ ἴο [16 

ἘΖΕΚΙΕΙ, 

οτάδῃ, τ ἰοὶ ἀοε8 ποῖ τϑϑοῖι 80 [ΔΓ 88 [ασηββοῦδ; 
1 τὸ μα, [16 ϑΘαΊΘη06 ταῦδὲ να Ὀ6ΘῺ [δ πιλθοῦδ, 
Ηδύγαι, ΟἰἸοδὰ. Δ Ά116 ΚΙΙοῖ. ᾿Ἰηβίϑὶβ οὐ Εἰΐδ, 
[μαὶ Ναὶ. χχχίν. μίνεϑ ἴῃ δά ἀϊιίίου ἔμ ἀϊδιτεί 
οαϑὲ οὗ 6 Φογάδῃ οοποοιοὰ ἴο [886 ἐγδηβογδηὶς 
ὑὐῖθοβ, τ᾿ Πεσοδβ, δοοογάϊωρ ἴο (86 5ἰαἰοιμοϊ ἢοΓο, 
{πὸ ΗοὶΥ 1,Δηὰ οἵ [6 [αϊατο 5}4}} ἢ0 ρα διδγδ 
ΔΩΥ͂ Ῥογίίΐου ποὺ [ὉΠῪ ἴῃς ἰοὰ ; Πεηρεῖ. 
οὨ ἴδο ἑοηΐγατυ, ταδὶ πίαμθ ἴπ6 οομεϊπθλῃοε οἱ 
[86 τοιοῦ Ἰαπὶ, τοίοττίηρς [οΣ 19 ἴο Ἀβ. ἰχ.; 
Μὶςο. νἱῖ. 14; δον. 1. 19; Ζεοίδ. χ, 10: αἶϑὸ ἰη 
Νυμι. χχχὶϊ. 80, χχχῖϊ. δι; δοβῖν, χχὶϊ, 9, ἴΠ6 
Ἰαπὰ οὗ δῃδδι ᾿γίῃρ νγεϑὲ οἵ Φογάδῃ 18 ῃ ἴδ 
ΒΔΙΏ6 ὙΔΥ͂ δεῖ ΟΥ̓́ΣΥ δραίηϑέ, ε.0., ΟἸ]ολὰ.---Τίιο 
ΒΟΣάΟΣ το ψηΐο ἘΠΘΥ 819 ἴο τῃραϑῦτε ἰ8 [9 
δρονε-ἀοῆποὰ πογῖμ Ὀογάος. Τμα ϑϑδδέ δοδ ἰδ ἴΠ6 
᾿οαὰ 868, ἰῃ ἰϑιλποιίίοι ἔτοσα ἴμὸ ψεοῦ, (δε Μεάϊ- 
τουσϑῆθδῃ 68. 

ας. 19. Το δϑουϊ Ὀογάεσ. ΤΏ Ὥδασος ἀοβηΐ- 
ἤοιῃ οὗ ἴ6 ἀϊτοοϊίου ὉΥ͂ ΘΠ τιδεῖχϑ ΟἿ 80 

ἡπαμδί οι ἰο ἐμ ρἷαοθ στῆϑτο ἴδ ἀοἰοστ ΠΑ ἢ 
οὗ ἴλ6 ϑοιτμοση ὈΟΌΠΟΔΥΥ 1η8. ΤΆΠΙΔΥ, ΒΑΥΒ 
Ηροηρῖ., “ ἀοοβ ποὺ ὁοσατ οἰβενσσθοτο πῃ Ἐμο ΟἹ 7ε8- 
ταιπθηῦ ;᾿ ἰξ 18, δοεοογάϊηρ ἴο κἷπι, ἴο θὲ 5Βοῦρδι [οΓ 
“1η ἴ.6 εχίσοπιο ϑου 1} -6ϑβί, αἱ ἴλ6 ουνὰ οἵ ἴῃ ᾿εδὰ . 
868.᾽ ΒΟ ΠΒΟῺ 8 ΘΟΠ ΘΟ ΓΘ ἴῃ ἕν οῦΓ οὗ ΤΉ ΔΠιαγα, 
{πδῖ ἰ6, Κατποῦ, 1168 Ορϑῃ ἴο πη οὈἠοοϊουδ. Οἱ 
ἐδ οἵμοσ μαηά, ἔδι9 ὙΆΣΘσΣα οὗ Με ο.Β. Καδαν, 
ἀπαῦ ἰα, [ῃ6 τγαῦοτβ οἵ δἰσδθ, ἀτὸ ἐβοβθ ἵποπη οἱ 
οἷά, Ηθηρβί. οὔϑοσνοθ:: “"ΟἾΪΥ ἰηϑίοδα οἵ ἴδο 
βίπσοαΐαγ ἰὰ Ναπι. χχνΐϊ. 14, [16 Ρ] ταὶ Μεσθοῖ 
ἐδ ναΐ, ἴο ρΡοΐπὲξ ἴο ἐλιΐδ, (πδὲ {πὸ δἰγίο ἔδοτο ἴη- 
γοῖνοβ ἰ 10 8 016 1] 088 οἵ το 6] οΌδΏΕΕ8,-- 
Βοϊϑηῃ ποέα δοηῆς ἴον ἴοϑ86 ὙΠΟ, || ὉΠ Ὶν ΓΔ ΕΠΙ6Γ5, 
ΟΣ 881}} ἴο [86 Ῥτοροπΐ ἀδῪ ἃ μοῦδθ6 οἵἉ ΓΕ Ό6ΠΠ1065- 
Π688." ΤΉΘΒ6 ψαΐοῖβ οἵ Καάθβα (ΝΌμι. χα.) ἰὼ ἴδ 
ΜῚ] ΟΣτι688 οὗ ΖΙΠ γοτΘ ἤρα Καλοβὴ Βαάγηθα (ΝαΩ. 

ΧΧΧΙΥ. 4).-- ΠΌ Π, δοοοηοα 848. “" Ἰωμοσίξασιος," ἱδ 

τοϊαϊποὰ ὉΥ Ηοη πίθοις : “86 ἐπδοσί[δηοθ 
(γΘ 86 }}68) ἰο Ἐπ ρτοαί δοα," τῆ οἷδοβ ἴοσ ἰδ18 1 
οἰἀοδὲ τ παφόνας ἜΡΕν δ ἡ λιν πὲν διὰ ἴκῃ 
ϑγτίδο. 6 Ῥοεϑαοδδῖου Ὦότα (δοσογάϊηρ ἴο ὶ 
ΘΟΙΤΈΒΡΟ ὧδ ἴο [0 ὈοΓάοΡ οὗ ἴπ6 Ἰαπὰ ἴῃ ἔμ οδδὸ 
οἵ [16 τβι ὑπὸ βίο δ. ΟἹ 19 Οἴδιοσ μπᾶ, αἸἰτεδὰν 
Ηνογηΐοκ (Ὑ]ρ.} ὕμίη κα οὔ [89 “τίνοσ οἵ ἔσυρ, 
1π6 Υεὰγ 6] ΑτἸδἢ, πὶ ἢ ἀρΡθασθ Τπσοῦρμουϊ ἢ 
ἢ! ΟἸὰ Τεδίατηοηϊ 88 τὴ οχίσζθιηθ 80 :}1}}- ἩΕΒΙΕΤ 
ΒΟυΠάΑΙΥ οὗ Ρα]εβίδηδ; 6180 ΝΏΙΩ. χχχίγ. ὅ 18 (Ἰὼ 
.ἷϑ ν]6ν) ἀδοίβῖτο [0 Σ 1818 δοοερ᾽δἝοσι, πὰ οοηϑ6- 

ἀυ ΠΥ ἴον ἃ ὁμαμρθ οὗ [16 ρυποϊαδίοπ ἐπῖο ὝΡΑΣ 
4 

ΟομΡ. δοθῆ. χν. 4ὅ. ΗΊΤΖΙΟ : “ἴῃ 186 ἀϊτοσξῖου οἵ 
ἴδιο ΤΙΥῸΡ ἴο 86 γστοαῖ 868 :᾿ δῃὰ 07 [}}}5 ἢ ἩΡΡῸΘ 1 
δἀάτίοη [δὲ Ῥινα κοροῦρα 8 8180 68} πὲ ρ}} Νεελ, 

τηδὶ ἐδ, ὃ, αὶ ἢ [86 οτηΐβείοι οὗἨ [86 ζϑρ 76. --- 

Το Μοάϊ ειταμοδὴ 866 ἦδ αγοη δ Ὀοππγοροὶβὲ 
ὁ ἴδιο δου ἢ -τοδὲ. 

γεν. 30. ΤΌΘ τοδὲ Ὀογάοσ, τελὶ ποῖ (86 ΑχίῃςΣ 
οἵ ἔδια θουπάκτοβ οδηοϊυ θα. Α 1ξ ἰβ ἑοετοοὰ ὉΥ͂ 
ἐδ Μοαιϊοσσδθαι 868, ΟΣἹΥῪ ἔνα ἐευτιϊμδίϊηρ 
Ῥοΐῃ!β ϑου τ δμὰ πουΐπ ἤν ἰο 6 ποίδοοί. ἴπ 

ἴδ ΓΟΥΤΩΘΣ τοδροοὶ δίδηὰβ ΩΣ, Ἐπὶ 16, ἔγοσω 

ἔδο βουΐὰ Ὀογᾶοσ ἀοδηοὰ ἴῃ νεσ. 19; ἴῃ ἴδε ἰδέξεσ, 
ΠΌΠῚ ΜΉ20 ΓΙΒΟ ἼΡ, ἔπε ἰδ, ἴο Ὄνος οραίβοὲ ἔμιο 
Ἶδοθ ἩἙΘΙΘ ΟὯΘ ΟΟΙ68 ἱπίο ἰδ ἰατίν οὗ 
διηδί, ψΒοἢ 8 βοὺ ἀοντα ἴῃ το. 17 δὲ ὅδ 

ΠΟΣᾺ ὈΟΧΠάΔΣΥ ; οορ. Ναπῃ. χχχὶν. 6. ΕΚ] οί. 
ΓΟΣΕΠοΣ Οὔθοσνοθ : “ΤῸ ῬἈΔἰβεῖμο οοδοὶ ἀἰδέσλαὶ 
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ἷο ἸΟΙΟ, 88 ψι 8 Μοβοθ, ἱποϊυάρα ἴῃ π6 ΗΟΙΪΥ 
Ἰδηὰ ; ἴδ δος ὑμαῦ ἰδ τβ ποΐ δοῃαπογοὰ ὈΥ͂ 
1} ΙϑγΔο} 1.5 Ὠδρρϑις 1 ἀραὶπϑὺ ὑΠ6 ὑκὴ οὗ (οἀ : 
(16 ΗΟΙΥ 1,δηὰ οἵ {μ6 διζαγθ 584}} Ὅ6 186 χΌΔ], 
δπᾶγο, }} ΗΟΙῪ ψδηά." ὟΣ. 21. Α δοπο]υάϊηρ 
αἰαιδε γεΐοστίησ θδοὶς ἴο σϑὰ. 18, 88 γ0}}} 88 ῥτθ- 
ῬΑΠῺῸΡ ἴοσυ νοῦ, 22 56. 

γεν. 22. 11 δ οοάϊοὶ ἰο ἃ νἱ}}; ΕΧΑΙΌ: 
“Διὰ ψ ἢ [86 ροπυΐῃθ ῥγορδοίϊς ἱππονδίοῃ, 
(μὲ 186 ἀν δ τον πὰ Βῃου Δ ἤάγθ αυλῖθ 88 ΤΩΔΗΥ͂ 
Πρ 8 248 ὑῃ6 δησίθῃῦ βοὴβ οὗ ἴ86 801]. 557), 

ΘΟΏΡ. γογβ. 9, 10. --- Ηλν.: ““Τὴ6 Ῥγορ ἢ οἶ᾽ 5 Ῥ6Σ- 
δροσῖνγε οχίθηβ ἰἴθ0] 7 Ὀογοηὰ (δ Ὀογάοτβ οὗ 
ἴδγαβὶ ἴο ἕμοβθθ οἵ [6 αθῃθ]α παίίουβ. [8τ86] 
αιτὶνοὰ δ {Π6 ρΌΔ] οἵ" 119 ἀονγθοριηδηΐ ἔοττηβ δ 
Ὧδι6 ΒΔ1ὴ6 ἔὴ1η6 8 ἔγοϑῃ! μοϊπὺ οὗ οοῃῃδοϊοι ἴοσ [Π6 
Ἐαα ο οὶ ξυμ τη ρὸν νυ ἢ τμ6 

6, ἐσ ΟΒΌΣΟΙ, δηΐοτ 8 [88 884Π16 ὈΓΪΥῚ 
διὰ θὴγποηβο 88 ἴδ6τ86] [86], Τμαῖ ἸΠΔΗ Ὥ: 
ΟἸὰ Τερίατηθπὲ οοϑαῖπβ ἰῃ [86 Μγοαὶς ἴγ}6 ἴῃ Τα]8- 
Πἴο. ἴο ΒΑ ΠΚΟΥΒ θα 8868 ὮδῈ ἰηΐο δουῃρ]εῖα [0] Η]- 
τηεηΐ," ΗΣΤΖΙΟ: Τὴ Ῥγορμοῦ ἀσανβ Βογθ [86 
Ἰπίεσι σα ἤτοι ἴμεν. χίχ. 84  ἴΠο0 Ἰμαϊτοη δηὰ 
ἘΣΟΘΡΏΟ ἴῃ Ὠοαΐ, χχὶϊ!, 8, 4 ἰβ ὭδΓΘ οτηἱ ἰοα. 
ἔογ 118 ΒΒ ρῖνϑβϑ 88 Γββ80}8 : ἱῃϑτ ἢ 88. “ Γοϑὶ- 
ἄθῆσα ἰπ ἃ βίσδηρο ἰδηὰ σου] ὄυθὴ τθϑὶςθῃ 8} 
ὀχοϊαβῖνα ἀἰβροβὶ [0 Ὶ,,᾿᾿ δηὰ “" [6 Ἰοϑβθηΐηρ οἵ 189 
ΒΡΌΛΠΟΝΙ οὗ 6Γ86] τωδᾶὰθ ποτ ὙΠ8Ὰ ἴὸσ δπᾶ 
γΟΣ {16 βοσοβϑίοῃ οὗ βίτδη ροιβ" Ηοηρβί., οἢ 

ἴμ6. σοπίγατΥ, μ0]48 [μᾶὶ τιμαὶ ἰ8β ᾿θγο βα]ἃ (068 
ὨΟΐ ὈΓΣΠΑΙΪΥ τοίου ἴο ““ ΒΙΤΔΗΡΟΙΒ ἴῃ φΘΏΘΓΑΪ, "ἢ 
δαὶ ἴο ἴοθε ἍΒῸ Βᾶνθ Ὀδροίθι οὨΣ] ἄσϑη ἰῃ γΟΌΣ 
τοϊάδὲ, ἢδποα ἐο 086 “πο ᾶνθ Ὀδθὴ πεαϊυγαὶ ζοα 
ἴῃ 886] ἰῃ ἰ|6 ὔτηοβ οὗ δῃλὶουϊοι," 88 βγη ] τ] 
ΑὈατθαποὶ, Ηδηρβῖ. τγρθϑ ἀραϊηδί “086 Ἰοδί8 οὗ 
ὅδε ΠορΊΒ η," “ἰδ Ὀουηάαγοβ οὗἩ [Π6 Ἰαπᾷ οοῃ- 
βπεὰ μοΐνθθη [86 δοτάδῃ δηὰ 86 ΝΜ οἀ τουταποδῃ. " 
(ἰριῖ πὸ ποὺ ἱτηασίηθ νῷ ροτοοϊνοά ἤθσθ [86 
ταϊοηπαί,ετηαδ υυἱραγὶ8 ἢ ΤΤὰ6 αυρϑοῃ, ἴοο 
κ᾿ ΘΟΒΟΘΓΠΒ ΟἸΪΥ͂ [6 ΒΙΓΔΏΡΘΙΒ Αἰ ποδὴν πδίυαὶ! 
ἴῃ 1ϑτμο]." Ηο βαυβ: {86 οχοορίίουῃ πο [Π6 
Ατωτπιοιίίοθ δηἃ Μοδὲΐοβ τηᾶκοὸ (θαξ. χΧὶϊ!.} ἴῃ 
τορατὰ ἰο 106 τοϑοορίϊοῃ οὐὗἨ Ὀοστὶ μϑαῖβοθ ἰηΐο [ἢ 6 
ΘΟ Υ οὗ αοἀ βοσνθθ ΟἿΪΥ ἴο οομβττη ἔλι|8 
Ττὰ]θ. ““ΑἸγοδάυ, ἴὼ ἴδ βίδα ἰῇ ΜΈΟὴ Μοθοβ 
ἰοπιπὰ [86 Ῥθορὶθ, ἔπ 6 788 ἃ ΟΠ βὶ ἀθγβὉ]8, ΌΓαὶ 
εἰεσηοηξ, [6 Ὑ0]6 ροσίογ γ οὗ [6 βεσνδῃΐβ ὙΠῸ 
ὙΘηΐ ἀονῃ ἴο ἐ ΨΠῈ Φδοοῦ, Α ἔγεϑῃ δοοβδ- 
810} ἴοοῖκ Ρ]δο6 ἴῃ αὖ [89 ἔπιε οὗ ἴθ ὁχοὰῃθ 
(ἔχ. χίῖ. 88; ΝΠ. χὶ. 4. ἴῃ 1 Οἤγου. 3], 
84, 8δ ὸ Βανθ 8 Θχδῃρὶθ ἰπδὺ 1686 ἘΕΥΡΗΩΕ 
Β᾽ΓΔΩρΡΟΓΒ ΤΟΓΘ ΘΟΙΒ1α. ἦπ [86 ρῬαγίϊοη οἵἱἨ [86 
Ἰαηά, δὰ, ἱπάδοα, ἴῃ [}8 οττίϊοτΥ οἵ ἴμ6 {τἰῦθ ἴο 
ΜὮΪΟΝ [ΠΟῪ δά εἰἰδομβοά {λιοσηϑεῖγεβ. ἘΌΣΓΒΟΣ, 
ρεοϑ κίνεθ ἰπ ΝΌπι, χ. 29 8ᾳ. [86 ἔτεα] Υ ἴῃ- 

ΟΗΑΡ. 

νἱ αϊίοη ἴο ἢἷ8 ΜΙάϊ Δα ἰδ. Ὀγοΐμον- ἢ -ἰανν ὕ0 ΘΠΆΤΘ 
τ} ἷ8 ἐγίθο ἰδ6 Ἰοΐ οὗ 8:80]... ἩΗοῦδρ, βᾶγ9 
ΚΠΟΌΕΙ, 5}181}} δοοοιάϊηνῖγ ἤν ἃ δβῃᾶτθ ἴῃ ἰῇ 
ἰἸαπά. ἩΗοῦδὺ οοηϑοηϊοῦ, δηἃ ψὸ δηᾶ Η18 Τταὺθ 
αἴουπασαὰ ἰὼ 86 Ηθῦσχον ἰδ, Οομρ. υάρ. 1. 
16, ἷν. 11; 76. χχχυ. ΟἾ]Υ ΔΡΡΑγΘΉΟΪΥ αἵ ναιῖ- 
806 ΜΠ} ΕΖΟΚΙ6] 18 {π6 οοπάποϊ οὗ ΕΖτα ἰοπασὰ 
{π6 ὨραΙΒοη νῖνοβ (ἔζτα ἰχ. 10), απὰ ἰμαΐ οἵ Νε- 
ΒοΤΣΔῺ (οἢ. χὶΐ!.) ἑονψαιὶ [6 Ὠραί 6 16 ᾿νῆ0 
δὰ βου[]δὰ διποις ἴλ6 18γα6}1168.. ΕΖΘΪΚ16] Βροδ (8 
οἵ ἴΒοδβο ψ8ο δὰ αἰΐδομοϑα ὑβοτηβεῖνοα ἰο βγδοὶ ὉΥ͂ 
ἱηνασγαὰ ἱποϊϊπαίίοη δῇ ἃ ὕτὴη6 θη 10 δὰ Π0 ἴΌΥΤΩ 
ΠΟΓ ΘΟΠ6]1Π688, δηὰ ψΏ δὴ ἔπε τθ γὰ8 μοί ϊηρ ἴῃ ἰδ 
ἴω ἀθδῖτο Ὀὺπὲ [86 ἔσο Οοἂ ; ἔζστα δπὰ Νεπουλ ἢ 
ΔΙῸ ΣΟΔΙΟῸΒ ἀραϊηδὺ [πε αἰϊετηρὶ ἴο σῖνα Ὠθδ 6 η- 
ἄἀοτῃ 6408] τἰρῖβ ἱπ [86 χτηϊάἀϑὺ οὗ ἴβγαβὶ, δὰ ἴο 
Ὀγθακ ἄοτη πε ραγυ ] 0. - Μ8}1 80 ΠΟΟΘΕΒΑΤΥῪ ἰῃ [26 
το- Ομ τϑώδη ποθ. Βοΐδ ἐμ6 αὐίγδοίζου. τ Πρ ἢ 
6Ἶς 161 δοτησηθημάβ, δηἀ [86 Τρ ϊδίοη ἴῸ τ ΒΙΟἢ 

ΕζΖτα δῃὰ Νεβοιλῖδῇ 876 ζϑα]οιδ, δτῖβὸ ταῦ Π 6 ἔΤΟΙη 
[29 βᾶτηθ ῥυίποὶρὶθ ; ἴὉ 18 [6 ὑτο αοἀ ψὴο ἮδΓΘ 
Ὀ1ηἀ 5 δπὰ {610 86 ύ σβ." --- ἩΤΕΖῚΩΣ ΓΟΙΛΑΣ 8 οἢ [86 
οἰαῦδο: ὙΠῸ Βαῦο Ὀθροϊίθῃ ΟὨΣ] ἄσϑῃ, οἵο., ὑπ 
ἴον ὑποὶσ δά κα [86 δύ μβοσα χεσεῖνοα ἃ Ἰδληἀοα Ροβ- 
Βϑϑδδίοι, Ὀα} [Π6 ΠἈ1]41688 Ῥσοθοϊγίβ ἀἰὰ ποῖ. [Κεὶ] 
ὑπαοχβίδηβ ἰ οὗ ρῬοστωδποηΐ βεϊ ]οτηθηΐ ἴῃ 19Γ86], 
ἰῃ οοῃΐχαθὶ ἴο ΤΟΙΏΡΟΓΑΤΥ ΟΥ (ΥΔΏΒΙ ΟΣ τοι 6 ΠῸ0 
ἴογθ. ““Ηδρτζο ἴοο ἴπογα 8, δπαϊοροῖ ἰο ἴ88. ἱνΐ. 
8 δη., αἰἰδοιοα ἴο ἴδ Ῥχοιηἶθθ ἃ δσοῃαϊτοη, [6 
ἰάοα οὗ τ ἢ 15 δἰτοδαν ἱπυοϊνοὰ ἴῃ Ὠροαΐῦ. χχὶϊ!. 
7, 8 ([δαϊ Εάοχηῖῖοβ διὰ Εωγρἐϊδηϑ 8118}} ομ]ν ἴῃ 
[86 [Ὠϊτὰ ροποσγδίϊοῃ οηΐοῦ Ἰαΐο [8.8 σοηρτομαῦ! 
οἵ [88 [οι ΤῊΪΒ ἱηγοϊνοβ [ἢ6 60]ο86, ἔστη, δπὰ 
[αὐ τ Π] αὐϊδοδίηρ οὗὨἨ ομοδε]Υ ἴο [86 ΘΟ τορδίοῃ, 
ὙΒΘΙΘΌΥ Οη6 [845 ἴὸ ἴμθ υἱμηοϑῖ τοτηουοὰ πὰ 
οχοϊποά ἰτηβοὶ ἴγοσῃ [86 πδιλομαὶ σοσωτη τ ηΐ 0 
οἵ Ὠεαίμθμθ. ΟΌΣΩΡ. δ]8δο 1ν. χχν. 46. (δγ- 
ἰδίῃ] ποὺ ὑρδεγηρ ἴο Δ ΔΙΓΕΒΑΥῪ ΨΘΓΥ Ὀγεν δια 
συβίοτῃ, δὰ ἰῃ 8 Ῥιορ μι δἴϊος τηοάς οὗὨ Ἐχρσθβρίοῃ, 
γεοΣ. 28 δὰ άβ αραΐϊη ἃ ἢ"). ΤΩΘ ΤΟ φΚΘΠΘΓΑΙ 

8686 οὗ 1}η8 5ροοία] Ζίηρ Ηνογηΐο Κι ΟΧΡΓΘ8568 ἴο 
τὴ [0] ονίηρ οἰδεῖ : ““ ΗΙδαύμῃθῃοτη ἴου 8 ΔῸ ὨΘ 
ΘΠ ΌΓΟΝ δ᾽ἱοηρβίάε οἵ 15γδϑὶ, Ὡ0 Ῥσορϑὺ ὑπῦ6 δἰοηρς- 
8ἰ46 οἵ [88 ὕνεϊ νϑ ἴδι)1}168 οὗἩ [6γ86]. [Ὁ 18 αυβογρεα 
ἰηΐο 5:80] 88 αοά'β ΒΟΥ οτάϊπαμποθ, ψ μΐ ἢ οοη- 
ὑϊπαθ8 Ὁ ὨΔ] ΘΓΔΌΪ6, 88 δπι Θηβίρῃ ἴον ῃ6 Οδη.1168, 
ἰπίο [86 οπα στρ ΟὨυτοῦ, τ ΒΊΟΝ Ἦδ8 οχὶβίθα ἔἸΌΤΩ 
186 Ὀορίπηϊηρ δπὰ 8}}4}} οχίϑί [0Γ δνϑσ." ὙΟΥΥ 
Εἰ ΌΥ ἀο68 Κμβαίοι Ῥοϊπῦ ουὐ ἴμ6 οοππδοίϊίοῃ οὗ 
ΟἿΓ ΡΓορμϑεΐς ραββαρὸ 10 [6 ῥγοάϊοϊίοι ἴῃ οἷ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 86, χχχν]ΐ, 9, 28 ; ΟΠΥ 6 ὙΤΟΙΡῚΥ δἀάϊι668 
οἈ. χ]ῖν. 9, ψ Ἀἰσἢ σοτηρατθ. “ΤἜΘΤΘ 888}} Ἠθ1106- 
[οτῖ Ὅ6 πὸ αἰδυλποϊξίοι Ὀδύνγοθῃ [8}0 ΤΘΙΏΌΘΣΒ οὗ 
Οοά᾽ 5 Ῥ60Ρ]96 Ὀοχα οὗ ἴδο δβεϑὰ οἵ ΑὈγαδδιὴ δῃὰ 
[8οδϑα ὈΟΣΏ οὗ {86 ΟΘῃ 1168. 

ΧΙΥ͂ΠΙ. 

1 Απὰ ἴδο6θ6 810 16 πϑιηθ8 οὗ [86 ὑΥ1068 : ἤγοτη ὑδθ που δπα ὈΥ͂ {10 ὙΑΥ οὗ 
ἰονατὰ) ΗθΟΒ]ΟΙ, 88 Οη6 οοτηοῦμ ἰο Ηδιηδίμ, Ηδζαγ- ποι, ὑῃ6 Ῥοσγάθσ οἵ 

8 που  μνσὰ ἴο ὑμ6 θοσγάοσ οὗ Ηϑδιμδίῃ, δηα (ἸΘῪ ΔΓΘ ὕο δΐτα ὕμθ δαϑῦ 
2 146, [89 868 : Δ} 0Π6. Απά οὐ [89 Ῥοζγάοσς οὗ ἤδη, ἴγοτα {6 ϑαϑῦ 5146 ἴο 
8 ἰῃ0 τοδίνγατά βἰάθ: Αβῇδ οὔθ. Αμπᾶ οχ {μθ Ὀοσάοσ οἵ Αβῇϑγ, ἔγοχῃ {110 δαβύ- 
4 ψαῖὰ ε]4άθ ἴἰο ἰὴ ψοβϑυνδια 8166: ΝΑρΒῦΑΙΣ οθθ. Απα οἡ {πθ Ὀογάδγ οὗ 

ΝΑρΡ ἰδ], ἴτοτα (η6 δαβϑύνασά βἰἄάθ ο ᾧμ9 νγϑδύνγασα β146: Μίδηβββθῃ Οἤθ. 
ὅ Απὰᾶ οπ {86 Ὀοτάος οὗ Νίδῃηδβϑβϑῃ, ἔτοτα {ῃ6 δαβίνασα διάδ ἴο ὑμ6 νγνοβίναγα 

6 εβἰὰθ: ἘΡμταΐμι οπθ. Απὰ οχ {μὸ Ῥοσάϑσ οὗ Ερῃγαίπι, ἔγοτη [Π6 ϑδδῦ βία δά 



4Υ8 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

7 ἰο ὑῃ6 τγοϑύνασα δἰ: Βθυῦθη οθθΘ. ἀμπα οἢ 86 Ὀθογάᾶογ οὗ Εδυῦθη, ἔγτοπα {ΠπῸ6 
8 οαϑὺ β:49 ο ὑμ6 νοβϑυναγα βι4θ: Φυάδῃ οὔθ. ἀπά οἢ μθ Ὀογάον οἵ δυάδῃ, 

ἴγοτα ὑδθ θαϑῦ 8146 ἴο [ῃ 6 νγοβύνγαγα 8146, 818}} θ6 ὑῃ6 οὈ]αύϊοη ἡ οἢ γ8 8}8]} 
ον, ἥνο πὰ ὑνγϑηΐυ ὑμουβδηὰ ἴῃ Ὀγοδαί, δηά (6 Ἰθπρίῃ 88 οη6 οὗἉ (86 ὑχ1δ6- 
ΡΟΣ 08 ἔγουῃ ἢ} Θαβύνγατα 8146 ὕο 160 τγοϑύνγαγα βἰάθ; δῃὰ [6 βδῃουλαγΥ 15 

9 1η δ τηϊάβὺ οἵ 1. Τὴ οὐϊδύϊοῃ τ ϊοἢ γὸ 8}8}} οὔδσ ὑο Ψϑῆουδ 18 ἰπ Ἰθῃρίῃ 
10 ἥνο δῃά ὑνθηΐν τὉπουβδηα, δπὰ ἴῃ Ὀσγοδαῃ ἔθη ὑμουβαηά. Αμπά ἴο 86, ἴο 

[0 ῥτγθδίβ, 888}} 6 οὈ]αύϊοῃ οἵ ἨΟ 688 Ὁ; πουίνγασα ἔνθ δά ὑΘΉὈ 
ὑπουβδηά, δηα βοανγατα ἴῃ Ὀτοϑα ἢ ὕθη ὑμοιιβδηά, δηα βουϊανγαγα ἴῃ Ἰθησίῃ ἔνθ 
Δα ὕὑπϑηίγ ὑπουβαηὰ : δῃα 86 βδποίυδγΥ οὗ Φϑῃονδῃ 18 ἴῃ 6 τηϊαϑὺ οὗὨ 1ῦ. 

11 Τὸ {Π6 ρῥγιϑβίβ ἴβ ὑῃθ δ᾽] ονγθα ροχύϊομ, [0 ἔδιοβο ἀι βοεπάϊηᾳ.]} ἔγοσα 6 δοὴβ οὗ 
ΖδάοΚ, σγο Κορὺ ΜῪ οἤδγῦρο, γῆο γϑηῦ ποῦ Δβίγαυ θη ὑἢ0 Βοηβ οὗ ἴβγδϑὶ 

12 νψϑηῦὺ δδίγαυ, δβ ὑμ6 1μον]ῦθβ ψϑηῦ Δϑίσαυ. ἀπά ὑμοσθ 'ἴβ ἴο ὑμοιὰ ἃ ἤθανθροσ- 
ὕοη ἴσοιῃ ὅθ οὈϊ]αύΐϊοι οὗ ὑμὸ ἰαμὰ τιοβὺ ΠΟΙΥ, ὈΥ ὑ8Π6 ὈΟΓάοΥ [ϑοτγάεν ἀϊειτῖςε ]} οὗ 

18 τἈ8}6 1Ιμονιΐθ8. Απᾶ {δ6 1μοντῦ68 [τερεῖνθ], ΟΥ̓ΘΣ ϑδρδίηϑῦ ὑῃ6 ὈΟΓΩΘΓ οὗἉ ἴΠ6 ῥγιθβία, 
ἔἤνο δῃὰ ὑπνθηΐυ ὑπουβδηά ἰῃ Ἰοηρίῃ, δηὰ ἴῃ Ὀσοδαίῃ ὕθη ὑμπουβαπὰ : ὑπΠ6 016 

14 Ἰοηρί ἔνθ μὔα, ΘΗ ὑπουβδηά, ἃπα {Π6 Ὀγοδαῃ ἤθη ὑπουβαθά. ἀπά {Ποῦ 
Β}.4}] ποῦ 586}1 οὗ 10, ΠΟΥ ΘΧΟΠΔηρΘ, ΠΟΥ 88}8]}} ὑῃ6 ἤγαὺ γα οὗ 6 απ μδββ 

16 ΟΥ̓ΘΙ [Ππῖο ἀποίμοσ μαπὰ] ; [07 [Πὲ 8] 0] 1688 0 Φθῇονδῃ. Αμπὰ ἔνθ ὑμουβδηᾶ ἱμαῦ 
ΔΙῸ ον ἴῃ Ὀγθϑανῃ Ὀδίοτο ἰῃ6 ἄνθ δπὰ ὑγθαῦν ὑπουβαηα (μδῦ 18 ῥτοΐδῃο, ἴὸ σ 

16 {Π6 οἱζγ, ἴοῦ ἀνγο]ηρ, δ ἃ ῸΣ Ορθῃ βρδοθ ; δα [Π6 ΟἹΌΥ ἰδ ἴῃ 118 τηϊάβῦ. Απά 
0686 846 Ιΐβ ΙῃΘΑΒΌΓΟΒ: ἴῃ ποῦίῃ 8:46 ἔου ὑποιβαηὰ δηὰ ἔνθ Ὠυματοῶ, 
δηα (86 δουΐ 8149 ἔουγ ὑπουβδπᾶ δηαὰ ἔνθ δυπάχοα, δηᾷ οἱ {86 "οαϑὺῦ 81.109 Ὁ 
ὑπουδᾶπα δηὰ ἔνγο υπάτρα, δια 086 νγοβύνγαγα βίἀθ Ὁ} ᾿πουδαπα δηὰ ἔνθ 

17 Βυπάγοά. Απὰ ὑῃδγθ 18 δὴ Ορϑῃ 8ρ806 [ὉΣ ὑῃθ Οἰΐγ, πού μνασγὰ ὕνο Ὠυπατοᾶ 
δηᾶ δέγ, δῃὰ βουϊηναγαὰ ὕψο πυπάτοα δηὰ ἢἰΥ, δηὰ δαβυνατα ὕνο μυπατοάᾶ 

18 διὰ ΠΥ, δπὰ ψοϑύναγα ὑτγο Ὠυπαγοα δηὰ Αἰγ. Απαὰ {μ6 τοβϑί ἀπ 1ῃ Ἰθηρίῃ, 
ΟΥ̓́ΣΡ Ἀρδιπϑύ 0ῃ6 ΟὈ]δίΐοη οὗὨ ΠΟ] Π 688, ἔθ ὑμουβαηα οδδύνασα δπα ἔθη ὑπουδαπαᾶ 
τγοδύναγα ; πα 10 18 ΟΥΘΡ ρδϊηϑδῦ 8 οὈϊδύϊοῃ οὗ Βο]μθ88, δηά ὑ86 ργοάποα 

19 ὑμογθοῖ 15 ἴοσ ἴοοὰ ἴοῦ ὑπ Ἰδθουσουβ οὗ [9 οἱἵγ. Απά 88 ἴο ῃ0 ἰδθουγοσβ οὗ 
20 [06 οἰὑγ, ὕΠΘΥ 8}}8]1 Ἰδοὺ 1ὁ ουαὖ οὗ 8}1] 6 ὑγῖῦο5 οὗ 15:80]. ΤῈ σψ0]6 οὐΪδ- 

(ἴοη 18 ἔνθ δῃὰ ὑσθηῦγ ὑμουβαπα ὉΥ ἥνο δηὰ ὕὑνθηςυ ὑπουδδῃᾶ : ἃ Τουσ ἢ-ρασὺ 
21 58}}8]}} γο ΟΥ̓ ΘΓ 1. οὐ]δίύζομ οὗ ΠΟΙ 688, Ὁ ἃ Ῥοββθββίοῃ οὗ (89 οἱγ. Αμπὰ [9 

ΤΟΒΙ 16 [ὑεϊοπᾳ8] 0 ὑπθ Ῥχσίποθ, οἡ (18 δ49 δῃὰ οἢ ὑμδῦ οὗ [86 οδ]δίϊοῃ οὗ 
ΒΟ] Π688, πα οὗ ὑῃ6 ροββϑββίοῃ οὗ [Π6 οἰῦγ, Ὀθίοτο [ῃ6 ἔνθ δῃηὰ ὕνθηυ ὑμουβαπα 
οὗ 0Ὁ}6 ΟὈ]αὐϊοη πηΐο ὑῃὴ6 ὈΟΓάΘΙ δαϑύνψαγα, δπα νοβύνασα Ὀσδίοτο ὑη6 ἥνο δπὰ 
ὑπϑηΐν ὑμουβδηα ἰονγασα [16 νγεδύψαγα ὈΟΥάοΣ, ΟΥ̓Σ ἀραϊηδὺ ὑ86 ὑγ1 0 6- ΡΟ ΟΠ, 
τ Βεϊομρ9} ὕο ὑδ ὈΥΪΠΟΘ ; δηα ὑμ6 ΟὈΪαύίοη οὗ ΠΟ] Π688 δηὰ ὑῃθ βδῃοίυδγυΥ οὗ [86 

32 Ὠοιιδθ 8ΓΘ ἴῃ 108 τη]ἀδῦ. Απά [πεπιοὶγ] ἔγοτη ὕἢ 6 ροββοββίοῃ οὗ [86 [ον 68, ἔγοσῃ 
[86 Ροββθββίοῃ οὗ ὑῃ6 Οὐδζγ [τοῖα τμαι] 1 086 το! 8ὺ, 81}8}} Ὀ6 6 ῥΥ]Π θ᾽ 8, θοῦ ἢ 
06 ὈογάοΥ οὗ Φυάδῃ δηὰ Ὀοϑύνθθῃ ἰῃ6 Ὀοτᾶοῦ οὗἨὨ Βϑη)δι, η---ἢ 6 ῬὈΓΙΠΟΘ᾽Β 1 

28 5884}} Ῥ6θ. Απᾶ ἴδο τοβὺ οὗ [86 ὑὙ1068 : ἔτοτα ὑπ οαβύνγατα 8140 ὑο [86 νεοϑδύψασα 
24 5149 : ΒΘΠ]) ΔΙ οη6. ἀπά οἢ [Π0 Ὀοτάον οὗ Βοπῃ)ϑηΐη, ἔγοπι [6 δαδυπνγαγαὰ 
Ὁ 546 ἴο ὑμ9 τοβύμαγα βἀα : ϑιτηθο οὔθ. ἀπά οχ {δ Ὀογάοσ οὗ Βἰσάθοι, ἔΤΌΤα 
26 {ἢ δαϑύνασζα 8146 ὕο 86 φγοβυναγα 8146 : θοῦ ὁπ6. Απᾶ οἢ ῃθ ὈΟΓΟΘΣ 
27 οἵ ββδοθδῦ, ἴσοτῃ ὑμ6 οαβύναγα βἰἀθ ὕο ὕῆ 6 νγοβυμνασα 8146 : Ζοθυ]ου οθΘ. ἀμπὰ 

ΟΠ 86 ὈοΙάδΣ οὗ Ζοῦθυΐου, ἔἴστοσα ὑμ6 οαδβύναχζα βίάθ ο ὑπ 6 ψοϑῦνασα 8146: δα 
28 οὔθ. Αἀπὰ οἢ δμ6 Ὀοσάοῦ οὗ αΔδά, ἰοιγαγὰ 6 βου 8146, ἴο ὕμο τὶρῃῦ 18. (86 

ὈΟΓΑΘΥ: ἔτγοτμη ΤΔΙΏΔΙ ὅο [86 δ γι ο- υσαύοσβ οὗ Κδάθβῇῃ 18 ὕ6 1 υ δη 66 [αἰοος 
29. ἐμ ὕτοοκ] 0 ὑῃθ στοδῦ δοᾶᾷ:. ΤῊΒ ἴ8 [86 ἰδηα ὙἘ1ΟΝ γ6 8}}8}} αἰν!ἀθ οἵ [9 

᾿πΠου ἴδηοθ ὅο ὑμ9 ὑσῖθο8 οὗ [βτγβ6], δῃᾷ ὑΐθ8θ ἈγῸ ὑδ61Ὁ ῬΟΥΓΟΠ8 : Ββοηΐθμοθ οὗ 
80 {86 Πογὰ Φόβον. Απά δθ88 δγὸ ὑῃθ ουΐροίηρβ οὗ {6 ΟἿ : οἡ ἴπ 86 Βοιίἢ 
8] 5,46, ἴουγ ὑποιβαπὰ δηὰ ἔγϑ μυηᾶτθα ὈΥ͂ τηθᾶβασο. Απά {86 ραίεβ οὗ {πο οἷἵν 

ΔέΌΟΥ ὕ86 παπη68 οὔ [ῃ6 ὑγ1ῦ68 οὗὨ Ι5Γ86] : ἑἴγθο ρδΐθβ που πχαγὰ ; 86 ραΐο οὗ 
82 ἈθυθΘη οπ6, ὑ86 ραία οὗ δυάδῃ οῃο, {Π6 ραίο οὗ [ϑνὶ ὁθθ. πὰ οὐ (86 οϑδεῦ- 

ὝΔΙΑ δἰ 46 ἔουσ ὑβουβαηα δπὰ ἔὅγϑο Ὠυπασθα : δηὰ ῥῆγοα γψαῦθβ ; 186 ψαΐθ οὗ 
98 ΨΦοβερῇ οπϑ, [Π6 ραὺθ οὗ Βϑη)αμαλῖτι ὁΠ6, ὑμ6 σαΐθ οὗὁ Ὀδη οη6. ἀμὰ 88 ἰοὸ {16 

Βου  ἢπαγὰ 8146, ἸοὰΣ ὑπουβδηά δρᾶ ἔνθ δυιπηαγθα ὉΥ πηθαβυγθ : δπα ἴῃΠτθο βδίθδ ; 



ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂ΙΠΙ. 1-7. ᾿ 
σον ὧν ἀππο . ἀπαονανοπιοκαντενακηκπακανρ εν του αητιαμμμκασεντησος σμμμκαακτκτατατας τοσαν ἀπμκα.- στασπομπμμας ταν 

{86 σαὺθ οὗ ϑίιημθοῃ οπθ, ὑπο σαΐθ οὗ 15βϑδομδὺ οὔθ, [ἢ9 σαῖθ οὗ Ζθθι]οη ΟὨΘ. 
84 Α5 ἴο [6 σοβυνασγα 546, ἴουσ ὑμουβδηα δὰ ἔνα Ὠυπάγρά : 105 σαύθϑ ὕγθὸ ; 
85 [6 ραΐο οὗ ΘΟ δά ομθ, {Π6 ραύα οὔ Αβῇοσ οἱϑ, (δ ραύθ οὗ Ναρῃία!: οηθ. Βουπὰ 

δρουῦ οἱρηύθθῃ ὑπουδβδηά : δηὰ {8} πϑιηθ οὗ [6 ΟἸΕΥ ἔγοτα ὑμαῦ ἀΑΥ : “Φομονδῇ 
{818 ον " (Φομονδῃ ΘΒμδιτη8}). 

γ ες. Ἰ. ϑορίι: . .. ἀσο τ. ἀρχῆς... πατα τὸ μέρος τῆς πκειταβασίως τοῦ τιρισχίζοντος σι τὴν εἶσοδον της Ἣμαθ αὐλης 
φῦ Αιναν, ... Ἢ μαιϑ αὐλης' κι ἔσται αὑτοῖς τοὶ προς ἀνκτολας ως προς θαλασσαν--- Υα]ᾳ.: . .. Ζυχία υἱαπὶ .. . Ῥογσεπεέδμϑ 
ἔριαίλ αἰτίωμπι Εἔπαπ--- ᾿ 

γεῖ. 8... ἡ ἀσαρχη τοῦ ἀφορισμου--- Ὑυϊς.: . .. »γέπεί αι, σιας δεραναυύ(ἐ6--- 
γεῖ. 9..... ἦν ἀφοριουσιν-- 
γεν. 10, Τόντων ἰσται ... τως ἱερέυσιν .. 

δϑαρεγ ἡονηι.-- 

. Κ. τὸ ὅρος τῶν ἀγιων--- ὙῸ]Ζ. : ΗΝ αὐδεηὶ ἐτωκέ Ἀευἐπιξίαε ϑαπείυαγέ 

γοτ. 11... 0. φως ἡγιασμένοις υἱοις--- Ψαϊζ.: ϑαοιγἀοέϊδια δαπείμαγίωπε τίς ὡς ΜΙῤέδ--- (Αποΐίδογ τοδάϊης: 22 
ὉΓΙΡΌΣ: 8ερὲ. Ασδῦβ.) 

γεν. 13...... ἡ ἀταρχη διδοιένη ἱπ τ. ἀσαρχων τ. γης--- (ΛηοῖθοΓ γοδάϊης: ΠΙΊΘ ΓΠ ; ὉΣΓΤΡΙ͂ »γοὸ ΝΠ.) 
γογ. 14. Οὐ πραθησεται ιξ αὐτοῦ οὐδὲ παταμετρηθησέται, οὐδὲ ἀφαιρεθησιται τα τρωτογιννηματα τ. γης--- 
γατι. 1δ.. .. προτωχίσμα ἱσται τὴ σολε;--- 

Υ τ. 17. Αποι μον τοδάϊπρ: ΓΕΒ) ἰπστοκά οἱ ὮΝ ΠΡΕΒΙΟ᾽, απὰ ΠΕ ΘΙΟῚ Ἰοδιεδὰ οἱ ΠΩ ΤΊ ΕΒ]. 
εν. 18... .. 4. ἐσόνται αἱ ἀφαρχαι τ. ἀγιφυ, κ. ἑσται.. 

ἐπ ἑαπείμαγίέ .. . 7γωρεβ ἐπ ράπεὲε ἐξ γεὶΐ ἐεγοίμης οἰοίίαί. 
γεν, 20. δερῆ.: . .. ἀφοριωτε αὐτοῦ τὴν ἀσαρχην. .. ἀπο τὴς πατισχίσίως σ. σολίως. 

. τοῖς ἱργαζομέῖνοις τὴν σολιν, ΟἹ: . . . ἐγωπί εἰουξ »γίδιἑ. 

Ψυϊχ.: Οπινέδ ρῥνυίηϊία . .. 

ἐπ φυσύτωπι͵ ξοραγαδωπέμ ἐπ Ῥτγίπι αι ραποίμανίέ εἰ ἰη, Ῥοδεεροίοπεπι οἰσιἑαίΐε. 
γον. 31. . .. ἐπ τουτου, π. ἰκ τουτοῦ ἀσο τ. ἀσαρῤχων. .. 4. εἷς τς. κατασχίσιν. .. κατα προσωτον. .. χιλιαδως 

ραν ἕως τῶν ὁρίων τ΄ σρος θαλασσαν, π. ἔχομέναι τῶν μέριλων τ. ἀφηγουμένου' (Ληοίδπος τεδάϊος: 212 ὧν ἰυδίεδὰ οὗ 

.) τὸ 

γε τ. 33... .. ἐν μέσω των ἀφηγουμμνων . .. τῶν ἀφηγουμάνων ἧστα!. 
οι. 28... .. κ. ἕως τῶν σρος λιβα, κ᾿ ἰσται ὅρια αὐτου ἀπο Θαιμαν κ. ὕδατος Βαριμωθ Καδης, πληρόνομώα, ως θιλασση--- 

(Δποῖδος τοδάϊης : ΠΕ ὑγὸ ΠΝ ὅδ; ὮὋ ἽΡ; Ὁ Ἵν.) 
γεν. 29. Αποΐδοῦ τοδάϊης : ΠΡΠ53. 

ες. 34, ΑΒοῖθοῦ σοδάϊηρ : Ὁ). 
οι. 8δ. ἕνπλωμα.. .. Κ. σ. ὄνομα τ. κολεωρ, ὧφ' ἧς ἀν ἡμέρας γένηται" Ἰυριος ἵκει ἔσται τ. ὄνομα αὐτης. 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ἘΚΜΑΒΕΒ, 

γα. 1-29.-- Τα Πιυϊδίοη ψ' ἐδε Ταπά αγχοπσ 
ἐδε Τγίδεδ, υἱῇ ἐλε ϑεραταίδοπ 7 ἐδ Ῥατὲ 
ἐο δε δοραγαίεά. 

ὕεια. 1-.--- Το ϑευεη Ὅρρεν Ττίδο-ρογίἑοηϑ. 

ΤΊ ἀϊν δῖοι οὗ 86 Ἰαπά, 11|κ6 [0 ἄχίηρ οὗ [88 
Ῥουπάσίοβ (οἷν. χΙνὶ, 15 84.), ὈορίῃΒ ἴῃ [ἢ 6 πογίῃ, 
ἐμο!ηΐηρ [6 πο ἴο [ἢ9 βοαῖΐῃ!. ἩΗἱἰζὶρ ἀθηῖ68 [86 
εἰχιίϊβοδησο οὗ [0:8 ὨΌΠΌΟΓ δεένθῃ ἢΟΣΘ: “548 ἴὴ6 
δοσίϊοη [5617 τεραγάϊηρ [Π6 ΤΟτυ ΔῈ ἰ8 ρα ἴῃ [ἢ 6 
τη 416, 80 ἢ15 οὈ͵οοΐ ἰδ ἴο τῆονο ἴπ6 σοηὐγαὶ 88}0- 
ΤΌΔΤΥ, Ὑ ΠΙΟῊ τηθδῦ }16 Ὀούτοοη 9 πάδῃ δηὰ Β6η]8- 
ΙἸαἷη, Ὀπὺ ἰΒΙΟΥΙΟΔΙΥ͂ ἸΑΥ [ΔΓ ΘΑ ἴθ ϑ8οιτἢ 
Ὀοτάον ἴθδπ [6 ΟΣ, 85 ὩΘΑΡ ἱπἀοοά 88 1016 
ἴο ἴμο σρῃῖτο, γοῖ αἶδὸ ἰονσαγὰ {Π6 ϑου ἢ." Ἡδηρεῖ., 
ἢ ἐἢθ ΘΟΠΊΓΑΙΎ, ἀγστιο8 ἴγοπι ὕπθ αἰν βίοι οὗ 186 
πυπιῦοῦ ὕνεϊγο ἰηΐο θουθῃ δηὰ ἄνο,---α αἰνίϑίοι 
ψὮ 0 ἢ ΟΥ̓ ΟΟΟΌΪΒ 8150 ἱπ ἴ6 στουρίηρ οὗ [ἢ6 
ῬρΑ]πιδ, ΠΟΤ “{π6 βδοσοὶ ὩΌΣΤΩΟΙ βουθ ἰδ 
αἰναγβ 86 ΟὨϊοΥ ὨυΤΩΡΟΙ, πὰ ἔνθ Ἀρρθδὺβ ΟὨΪΥ͂ 
86 ἰϊδ ΞιρΡἰετμοηῖ. ἡ ““Ενθῃ ὍΡΟΙ [86 ἸΔηα,᾿ Βα γ58 
Ηᾶν., “15 [0.6 οΠαγαοίεον οὗ Ρ]θαβίης ἴο αοὰ ἴο 
εἰδιαρεὰ ἱβτουρμουϊ," 
{“Τμδ ὑοστιίοῦγ ἴο Ὀ06 αἰϊνίἀοὰ Ὀεΐπρ ὑδ8π8 

ΟὈν]ΟΟΒΙΥ νἱονοα ἴῃ δη ἰάσαὶ 11σ}υῦ, [86 αἰν βίοι 
1186} 5 οοπα ποϊοα ἴῃ [8.6 ΒΆΠῚΘ ΙΔΏΠΘΓ, --- ποῦ 88 ἰὲ 
Ἔγεῦ οουὰ Πανθ ἐδκθῃ 0]800 ἴῃ (16 τοδὶ γ, υὰΐ 
δίγεν ΤῈ δῃ ἃ ΤυΘΑΒΌΓΕ, ἴῃ οχδοὺ δηα σΤορ]ΑΓ ΡΟΓ- 
ὥἤοπβ, ττιπηΐπρ Δ]ομρπὶάθ οὗἨ οδοῖὶ οἵου ἴΠ 6 τ ΠΗ 16 
Ὀγοδ ἢ ἔγοπι νοῦ [0 οαϑῖ, δῃὰ δἰδπάϊηρ ἴῃ 8 
ΘΟΙΏΏΟ. τοϊαιίου ἴο [86 ἴοιμ]6 ἴῃ ἴδο οϑῃίγο. 
βόνθῃ οὗἩ ὑπὸ ὑὔῦε8 παν {Π6]Γ Ῥογξϊοηβ οἡ ἐδ 
Βοῖί, ὁ δοοουμὺ οὗ [{9 στοαίοσ βίγοίοῃ οὗ ἐδ 

Ἰαπὰ ἴῃ ὑμαῖ αἰτοοϊίοη τὴ ἢ τοϑροοῖ ἴο [86 δοΐυδὶ 
Ψαγιιβα] τη, απὰ ἴῃ ἴη6 [Ὁ] ΟΙΩΡ ΟΓΟΘΓΡ :--- Πδῃ, 
Αβ8ορ, Ναρδία)ἑ, Μαπαβδθη, Ἐρῆῃγαίη, θυ ρθη, 
Φυάδῃ ; {πὸ Ἰαϊίον ανὶπρ ἰἴ8 ῥίδοθ οἷοϑθ ὈΥ̓ [ἢ 6 
ὁΘΩΓΆΙ ροτγίϊο οα ἴΠ6 ποΙΐ]ι, ἃ8 Βϑη πῃ δά 
ΟΠ 18 δου. ΤῊΐ8 ΠΟΠΟῸΓ ΔΡΡΘαΓΒ ἰ0 αν Ὀβθῃ 
αἴνϑῃ ἴο [1680 ἵνο ὑγὶ Ὀ68 1 οομβι ἀογαίίοῃ οὗ {6} 
ΤοΪδίλνα Ὠἰδύοτί 68] βιρογίοσίγ, μαυΐῃρ 50 Ἰοηρ δά- 
Βογρὰ ἰο [88 ἴθ:Ὼ}]6 δῃὰ οὔ ϊηδηςοβ οἵ αοά, σῃθα 
[δθ οἴ ΓΒ ἀοβογίθα ἔθπι. δῊ, ου ἴΠπ8 σΟΠΥΓΑΤΥ, 
88 μ]αοοὰ δ ἴπ6 οχίγοιηθ πουῦῃ, οα δοοοιηΐ οἵ 
186 Ιοῖν το! χίουβ Ἑμαγδοίοῦ οὗ [Π6 τ, ᾿ΓΘΟ 186] 
88 90ἢπ, ἴῃ Σοργοϑοη ληρ (μ6 ψΠ0]ς6 οἰεοῦ ΟΠΒΌΓΟ 
Ὁν ὕποὶνο {μουβαηὰ ἔγυτα 0:8 βϑνϑγαὰὶ {γ1 008 οἵ 
Ιδβγδεὶ, Ἰορανος ἤδη οἂὐ αἰϊορεῖμον (ον. νἱ].). Α8 
θοῦ Ψ6ΓΙΘ δοίΌ ΠΥ τ στίθοῃ {τὶ 08, 6 ἢηάβ ἰδ 
ἵποῖγο {πηε8 ὑσοῖνθ ὈΥ̓͂ ΟΥἰζπς 1), ὙΟ8Θ 
ἰαο]αίτουβ δῃὰ ϑβϑοιιὶ- βοαῖμθη Ομαγοῖοῦ τηδαθ ἐξ 
ὈΟΡΔΟΣ ἸΩΟΓΆΙ]Υ, 88 1 αἰὰ ]064}}γ0, οὰ [πὸ 6 η 1168, 
Ηδστο [86 ὕνο ὑγὍο8 οὗ Φοβδρὴ γῇ ἤτον ἱπἴο 
Οη6, ἴο δάτηὶδ οὗ Π 8η 8 ΛΣΤ ἃ δου, Ὀὰῖ 11 ἰδ 
8511}} [ἢ6 Ἰονοβῦ ρΐδοθ ἴῃ 86 ΑΙ τουτΊ ΟΥ̓ οὗ ἃ 
Ὀ]εβ8δθα πογϊ]ά. ἢ 0.686 δχοορίϊοηβ, 6 ὁδῃ 
ἀἰβοοσῃ ὯῸ βῃροῖθο στουπὰβ ἴῸ ἴῃ86 μαγί σα] 
Ρδοο8 αϑαϊρηῃθαὰ ἰο ἔα ὑτὶδ68 σϑϑρθονοΥ. ΤῈθ 
ΟΥΘΥ οἡ ἴδθ βδουΐϊὰ 8146 ψαβ, Βϑῃ͵δτηΐη, Θ᾽ ΤΘΟΗ, 
Ιββδοῆασ, Ζοθυΐοη, αΟαὰ. Βυυῦ {μ6 οἱΐγ, [}6 
Το ]6, {πὸ φυίησα, δπὰ ρῥτθβίμῃοοά, χὶϊὰ ὑπ οὶγ 
Τοϑρθοῖίνα ρογίίοῃβ, Ὀεΐῃρ δἰ ζαδῖθά ῥγθο βου ἴῃ 
ἀπὸ πιά ]6, δῃὰ ποῖ τ ὶϊΐ {1ὸ ὈΟοὰΠ ΑΥ165 οὗ 
ΔΗΥ͂ οἵἩ ἴη0 {υῖθ68, ψα8 ἱπίοπάϑιὶ τὸ ἰηυἱτηαῖο ὑμαξ 
811 ψ 76 πον ἴὸ Ὀ6 τοχαγἀθαὰ 88 πανὶ ἃ ΟΟΙΏΤΏΟΙ 
ἰπϊοτοδῦ ἴῃ ποῖ ; δηὰ ταὶ (π6 τη θογ Ὁ] 6 δηὰ 
τα βοίθνουβ οδ]ουβῖθβ ψΐοῃ Δἀ οἵ ο]ὰ ὀχογοῖθθά 
80 ἀἰδαβίγσουβ δὴ ἰηβυεποθ, οθρθοὶδ!ν ὈΘΟΘΘΏ 
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Φυάδῃ απὰ ΕρἈγαΐτα, 8ῃοι]ὰ ΒηΔΠΥ ἃπὰ [ῸΣ ΟΥΟΣ 
φ6Ά86. Α} ον 8Βῃου]α βίαπα τοἸαϊθα 88 ἃ υπϊϊοὰ 
δηὰ οοτηραοῖ Ὀτοῦ ποσοῦ ἴο [Π6 βδῃοίιαΓΥ οὗ [116 
Τιοτὰ, ἴγοπμ ΜῈ ἢ, 88 8. σοηῦγαὶ ἰοιηϊαῖ πθδα οἵ 
186 δηὰ Ὀ]οββίηρ, [ΠΏ 6 γ0 Βῃο]ὰ ΟΠ ΕἸ Δ]1Υ δίσθδῃ) 
Του τηδηὶ οί 95 οὗ σζτασα ἴο 81] Ἐπ Ῥθῦ ]6."--- 
ἙΑΙΒΒΑΙΆΝ᾿Β  ἰεξίεϊ, ΡΡ. 498, 499 .---, Ε.} 

γον. 1. Τὴ βίδγπηρ- ροϊηῦ: {89 ποσῖ ομᾶ, 
οἰ. χ νυ, 18.---ΤῊ6 οοὐγδὸ ἴτοτα ϑϑῖ ἴο 
οαϑὺ  Βθημοθ “ΘΙΒ]οη ᾿᾿ ἀπα “ Ηδυγδίη,᾽" δπὰ 
“(Ἡ8281- πο ᾿᾿ 88 ἴη6 οαβίτηοδί ροΐηΐ, ΗΈΝΟΘΤ.: 
““ ἔγοτῃ ΗδζΖαγ, οἷο., ἴο {π6 Ὀογάθν,᾽" οἷο., 8ὸ δὲ 
[π6 ποτιιῃτηοβὺ ροϊηῦ 185 Ηδιηδίς, οἷ. χ]ν]!. 17. 
--- ῆῖιο νογάβ : δηὰ ΤΠΘΥῪ 81Ὸ (ροσίδὶ ἢ) ὑο πὶ, γον 
ἴο 186 ὑτῖδ6 Σπηπιρα δ οὶ] Υ ἠδπιοα, Ώ8Ώ. -- ΡΠ Ό 

ὉΠ. ΚΕιι;: ἀϑυπάςίοι τα {86 ϑαδὺ 849 δῃηᾷ [9 νγεϑί, 

ἴδιο ἰγδοῖ ἰοπναρὰ Ὀοΐδ δἰάθβ. ἩΗΊΤΖΙΟ: “116 ϑαϑὲ 
δἷάα οὗ {110 864,᾿ ὑμαῦ 18, μαὺ 1165 οαϑὺ ἴγοτα {86 
868, ὨΔΙΏΘΙΥ͂, ἔτοτη ἴΠ6 ΠΟΣᾺ θη οὗἉ {18 δαϑὶ βί ἀ9, 
ἔτοτῃ Ηδζαυ- μου. ΗΈΝΟΒΤ.: “6 οαϑὺ δ[ἀ6, [9 
γγοϑὺ 668. Βυῦ ἢθ ἰΔ]κ68 ““ Ηἷπὶ ᾿" 88 ὕΠ6 168] ἈΠΙΤΥ͂ 
οὗ [6 ὑγ 068 88 ἃ 016, δἰ ὑπουρὴ Πδη (}6 8805) 
88 ΒΡΘΟΪΔΙΥ ἴῃ [86 ῬΓΟΡΒΘΙ ΒΒ τηϊπα. Αὐ ἐδθ 
αἀλνϑίοι οὗ {π6 Ἰδῃηὰ ὉΠΘΟΥ οϑῆυα, δ Ὠδά, νγοβὺ 
οἵ Βοπ)]δτηΐη, ἴδκο Ῥοββθβϑίοῃ οὗὨ ΟὨ]ῪΥ͂ ἃ ραγΐ οἵ 
[68 Δ ᾽8 Ὀτοδάτῃ ; θα ἴῃ {Π|6 ἀγδ οὗ {π6 δυᾶάρθ8, 
Ῥδπὶΐοβ ἢ ργοββοα που γαγὰ, δη ἃ δά πατηϑὰ [ἢ 6 
σοῃαυοτοάὰ [,μαἰ8ἢ Ὦάδη, 80 ἐμαὶ Ὠδη ἀοποίοα 1ἢ6 
πογίῃ Ὀογάθσ, Ἡθηρβῦ. ΤΑ }κ68 006 οὗ [6 ρτορῃθί᾽ 
Ῥοϊπὶβ οἵ νίϑν ἴο Ὀ6 ἴο ΒΟΥ [ἢ 9 ΘΑΠΔΙΥ͂ οὗ 4]} 
1.6 ὑΥ]068 88 ““ ΤΩΘΙΩ ὈΘ6ΙΒ οὗ Θ4 8] ΤῺ Κ ἰπ ἴμ6 ΒοΟάγΥ͂ 
οὗ [8 Ῥ6ορ]ο οὗ αοἄ." Τὺ ἴῃ [886 6486 οὗὨ ἐδ 
{ῖῦ6 δἰ]οἰσηθηΐθ, δηα αἰζογισαγβ ἴῃ 86 6480 οὗ 
[6 ραύθθ, "“ [16 8οηβ οὗ [Π6 μαῃαπηδὶἀβ ἀπ οὗ [6 
Ἡϊνοβ, δηα ἴμοδο οὗ π0 Ἰατῖοσ αραὶῃ ΘΙ ΟΡ ΟἿΘ 
ΔΠΟΙΟΥ, ΜΟΥ ΘΓ ΟΠΔΙΙΥ ἀπᾶὰ 8.ΚἸ]}}} Ἰηὔθγ- 
τηϊχοά (Βδν. υἱὶ. δ-8), δηὰ δὴ ἰδθ 80η οἵ [ὴ9 
Βαπαιϊηαϊὰ δβἰδηὰβ δ᾽ ἴη6 ᾿οβά, Ὀδοδῦ8θ ἔμοσο ἰδ 
νὰ Ασα πὸ τεβροοῦ οὗἨ ῬΘΊβΟΩΒ: βδγϑοὶ ἷβ ἃ 
ὈΓΟΙΏΘΣΙΥ ῬΘΟρΡΙΘ, ἰπ ἩΒΙΟἢ ὯΟ ΙΩΘΙΏΡΘΤ ΤΏΔΥ ΓΑΪ86 
ἐϊ8617 δθονυϑ δηοῖδοσ," .---Ἴἰ ΠΝ ΥΊ Ἰμεβῃβ: ἰδαὺ ΠΔῃ 

88}}8]}] γτοσοῖγθ ΔῈ ἱπμοτίϊδηθθ, 48 Καὶ! ΒΌΡΡΙ 68 ὕ9Π, 

ἔγοτη οἢ.. χ]νἹἹ. 183, ΚΙΠΕΕ.: “ὁ [86 δ'πσ]θ ΘΑ Ὁ Δ] 
Βουϊΐασθ [ὉΓ 680} ἰὑγδα Ὀοὶπρ οομδίοτθα ἃ8 ἃ 
τηοηδα. Κ᾽] ΔΕ ἴῃ τ μαΐ [Ο]]ονθ ; πα ΔἸ ΨΑΥΒ, 
ἴῃ ἀϊδάπποιίοη. ἴτοτλ [16 (ΌΣΤΩΘΙ ΟΥΘΓ οὗ [Ἐ] 
τα κίηρ ἴῃ [6 016 Ὀγοδά τ οὗ ὕβηδϑη, “ἴγοτα [6 
θδϑΐ β146 ἴο [16 βοαινναγαὰ 8146.".--- εν. 2. ΑΒΒΘΣ.--- 
Ψον. ὃ. ΝΑΡὨ ΔΙ .--- ον. 4. ΔΗ ΕΒΘΉ, ---Ἴον. ὅ. 
ἘΡΒ χαίτη. --- ογ. 6. Βϑαῦθα.--- γ͵ὲὸῖ. 7. Φυσδῃ, 
ΜΟ ἰ8 ὑῃ.8 Ῥτοοοθα ὈΥ͂ ἴγεθ Ρδὶγ οὗ {Π1068, [ῃ6 
Ἰδοῦ οἵ [6 βεύθῃ ὌΡΡΕΣ ἴτ|068 οἸοδίπηρς τὶ} ἷτω, 
}αδῦ 88 ἔγομι εἶτ ἢ. 8 ψ0]6 ῬΘΟΡ]6 τϑοοϊνθα ὀνθῃ 
πεῖν ἤάτηλθ. οἱ] ΟΌΒΕΓΨΘΘ: “Α886Ὶ ἀπὰ Νρ αὶ, 
ἍΟ [ΟΣΙΠΕΙΙΥ οοδυρίοα [86 τηοδὶ Ππουίθοσῃ ἀϊδίσίοῦ, 
ΓΘ ΓΒ Ὀδ81.6 δῃ ; [ΠΏ 6} ζ0]] ον ΜΙ ΔΉΘΒΈΘ,, 
δ ηοο ἢ Δ} [- ΜΔ; ΔΕΒΘὮ [στη ΣῪ ἀποὶς ἴο {}}6 δαδὶ οὗ 
ΝΡ ΔΙ: ; δηα ΕΡἈγδΐτη ἰβ ταηροὰ Ὀθβὶα 6 Μδμβββθι, 
88 ΓΟΓΙΏΘΙῪ Ὀδδὰθ {16 ᾿ψοδίρσῃ Πα] - ΜΔΏΔΒΒΘΉ. 
ΤἬΘΤΙΘΆΒΟΩ ἴογ ὈΓΙρσίηρ ἰῃ ἘΘΌΡΘη Ὀοῦνθθη ΕΡΒταΐτη 
δηά ὅπ Δ} ΒΘΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἰδὲ ΒΘΟΌΘΩ ψγ͵ὰ8 ἴῃ γϑί- 
Ὀοσπ οὗ 54 6Ο0Ὁ᾽ 5 8008." 

ψειβ. 8-.22. 7.λε Ἔριδος, ΑΥΕΜΗ οι οἵ᾽ ὕτοπι ἐὴλε 
απά. 

γον. 8 ΔΉ ΤΏΟΓΘΟΥΟΓ, ἐμθ ΤΟΥ Δ ΟὨ [89 
Ῥογάον οὗ δυάαῃ. ““ ΤῊΘ ποστηαὶ οοπάϊτίοη οἵ 
18γδ8] 8 τοϑο θα, δοοογάϊηρ ἴο ὙΒ1ΟῺ 411 {86 1{{8 
οὗ 106 1016 Ἰαημὰ βίγθαιηβ ἕοσί ἢ ἔσο 118 {γῸ]}Ὁ 
δρ τ τπ41 οουῦγο, δῃὰ [86 ὉΒῚ οὗ [9 Ὑ80]Θ ΘΟΙΩ" 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 

ΤΩΏΪΟΥ Γοδῦβ ΘὨΙΓΘΙΥ ΡΟ ἴδπα [οτὰὶ Η  πη56} δπὰ 
Ηΐ8 5861 -τονοϊαίοη ἱπ (06 τηϊάδϑι οὗὨ {16 ἶδ. 
Ι͂π {πὶ8 ΨᾺΥ [6 ἔδοϊ αἷβὸ ἰς ὀχρ] αἰ ηδὰ ἀλλ Ταθαὴ 
ἀν 6118 ποαγεοϑδὲ δ βαποίπασγ, Ὑ8116 Βεη͵διὶη 
ΟΟΟΌΡΙ68 ἃ ΟΟΙΤΕΒΡΟΠΟΙ ΩΡ Ῥοβί του οἡ {πὸ βου 
βἰάς οὗ (9 ἴθιηρὶθ. Τ}θ στϑϑβο οὗ (Ἐιΐβ 15 μοί 80 
ΤΟἢ π6 ΑΥ1Κ6 ομαγαοῖογ οἵ {8686 ἔνο {π 068, 
88 ἴποῖγ δἰἰδοῃσηθηΐ ἴο ἴπ ἴδια! ὲ ἡγῆδὰ ὑἰις ἴδῃ 
{ΠῚ 68 ΤΟ] θα τοι 1.0 Βοῦϊμ {τ]ῦ658 σϑργοϑοηῖ 
ΒΌΘ. ὁ αἰβροβί ου, δῃὰ ἴπθ6 ῥγορὶ οὶ 8 ̓ιἰρῖνεῦ 
Βρὶ γ [} Ροϊηῦ οὗ νἱϑν τωδηΐοβίβ 10856}7 ἴῃ 0818 

νἱϑίοη οἵ ἴΠ6 ὑγ 68, 48 αἰ ουὶηρ Ἔβθθ [1811 τοῖο 
[168 ο]α αἰνίβίομ, ἱπαβιλι ἢ 848 {118 Ἰδοῦ 88 ἀὸ 
ἰοττηΐϊηθα ῬΥΙ ΠΟΙ ΡΑΙΠΥ͂ Ὁ οαὐνατὰ πεορὰ ἀπά οχίε- 
Ὧ8] το] αἰ οη 8 (Ηλν.). Ασοοογάΐϊης ἴο Βιιηϑει, 
δυάδῃ ἸΑΥ 80 ἘΠ οἰ 1] ποδὺ [06 σομῖσα ἱπ ογάοῦ, 
ψ ἢ ἘΡΉΓΤαΐπι, “ ἴο ἔοστα ἐμ ]σσιὶ οὗἨ ἀοίεηοε." 
ΤῊ Τογιηδῆ, Ἡ ἘΪΘἢ Γαίοσβ 8 ὉδΔοΚ ἴο Οἢ. χὶν. 1 
84., 18 ὁτηρἰογοά, ΔΟοΟΓρ ἴο Ἠδθηρβί., δεηδὰ 
ἰαζονὶ, ἱποϊαϊηρ 4180 ἴμ6 ρογίίοῃ οἵ τῇς Ῥγῖποε ; 
ἴν σαῖμοσ ἀρρθατβ, βονενοσ, ὑο Ὀ6 ἀςποτηϊηδίεα ἃ 
»Ῥαγίε ροίϊογ, ἃ5 1ῦ 18 ΘΧΌΓΟΒΒΙΥ βαϊὰ : δῃᾷ [86 δ650- 
ΌΔΙΥ ἰδ ἰπ {86 πιϊάδὶ οἱ ἱ, ΑἸ υμουρῃ το νθ διὰ 
ἔσϑηίν ἱμβουβαηᾷ ἐπ Ὀτθϑάτ νπΠ11}} οοΙα το Βεα 4]], 
ἐ{ [86 οἴαυδβα: βπὰ [86 Ἰοηχίμβ 85 ὍΘ (ἈΠΥ ΟὨθ) 
οὗ [80 ἰσίρο ροσίζομδ ἔσχοχῃ [89 οαδιτασζαὰ εἰὰθ ἰὸ 
1.9 τυοεϊννασὰ (βοάν) αἱᾶὰθ, 18 ἴο Ὀθ τη οτϑῖοοα 
Ϊἴῃ δοοοώβδῃοα ] ἢ οἢ. χὶν. 7. ΤΉΘη, ΠΟΨΘΥ͂ΘΓ, 
γεσ. 9, [86 ΟὈϊδύζουι,, 85 ἰΐ 18 αἰβιϊηοςνἸῪ ο8}]8ὰ, 
ὙΈΪΟΣ γὁ 60|4}} οὔ Σ ἰο 70 μονα, νν1}} ποῖ, Κὸ 
.μαῦ : ψ ΕΟ γὸ 588] ΟἿΘΙ, ἰῃ ν γ᾿ 8, Ὀ6 ὑπὸ Τοτι- 
ΤΩ ἢ ἴῃ [86 εἰ ἰρενον 8686. Τδθ ““βαῃοίθλγΥ ἴῃ 
Υ͂ΘΓ. 8 ΤΟΥΤῚ8 ἴΠ6 ἰγαηδ το ὕο [18 5Βρθο δ] Ζί ην. --- 
ΤῊΒ 4180 1ὑ σαπποῦ 6 τηϊϑυπαεοτβίοοὰ πἢΘ ἰὼ 
γετῖ. 10 ἐπ οὐϊδίάοι οὗ Βοϊέτνθθθ (ΘοπρΡ. οἢ οἷ. 
Χ]Υ.) 19 δαὐιπαάσεα ἴο ἴῃ ῥχθαία, ἴου 186 βαποίῃ 
110θ8 ἴῃ {Π6 1} ροχγίίοῃ.---ΤῊ 6 οἴαυθο: ποῖ 
οἴδ., Τ8 Κ68 8: ὌΡΡΕΣ ὈΟυΠΑΙΥ οἵ [818 τηαΐπ αἰνὶ- 
βίοῃ οὗ ἴῃ ψ0]6 [86 βαιιθ (25,000) ἴῃ 
ὑπδῦὺ 18, ἔσοση ϑαϑί ἰο ψοδβί, 8 ἐπο ἰδβϑὺ- πηθᾶς 
ὈΟΤΒΟΑΙΎ βου ψασά. εβινατὰ πα οαβίναγι, 
ΜΒΘΙΘΌΥ [86 ὈγΘΘΩΐ 8 σίνοη, ὑμδὺ 18, ἱπ [86 
ἀἰγθοῦοι ἔσουη που ἴο βουΐδ, {δ 6 τηϑαϑαγοιηθὴῖ 
γἱ6148 [Π9 βδὴθ γϑβ δ 1π ἐδ οδϑο, 10,000.--- 
ἸΘῚΠ3 ἔν) Ἄχοϑ ἢ ΒΟΣῺΘ ΣΤ θϑϑΌΤῈ ἸΏΟΤΘ ΘΧΔΟΙΤΥ 

[86 9,3 οὗἁἨ νϑγ. 8, γῇοβο βυ χ Ἐ 61] τη ῖκ δα τοίεῦ 

αὐ 8εηδιπὶ ἴο ῬΌΠ, ἰηϑοδὰ οὗἩ ἴο ΠΡ ἽΠ!.-. Αἱ 4} 

δνοηΐβ, ἡ 3 ἰῃογθ ἰδ ποῦ ΞξΞ- ““ὉΒοσοῖν " (Η ΓτΖιο). 
3 

ΤῊΘ ΘΧΡΥΘθδίοη : “ ἰπ ἰδ τηϊάδί,᾽" Τεῖοτβ, πονέθυοῦ, 
Ποῖ οΥ ἴο ὁπ οἵ ὅη6 ἐγ! 06- ῬΟΓΕΟΩΒ ΠΟΙ ἴο [6 
““ οδ]διίοη," Ὀπὺ ἴο ἔπθ ρυοδίβθ᾽ ρογοη, πὰ ῖο 8 
ἴ}6 οὈ]αῖοι ὈΟΘ 48 ΟΗ͂Γ ἢ. 811] δἰάθΒβ. 1 ΟἿΌΣ ψεῦθθ 
1ῃ9 Β ΠΧ τϑίογα τθοτο ἀοβηϊίο!ν ἰο 16 οἰϊδέΐοσι οὗ 
ΒΟΙληΘαΒ ἴῃ ἰξ8 Ἰοηρστη δὰ Ὀσγοδαῖ, πο ἢ δῖ 
ξἶνθη 88 ἴο 1ὴ9 ἴουσ 81468.---ἴ ον. 11. ΕΚ] οίοίἃ 
Τοπάογ5 ΠΡΟ, “016 Βα] οποθὰ ρΡοσάοη,᾽" ἴο Ὦ9 

Ρτἧδβὲβ ἐξ 8.41} Ῥθϊοῃη. 8.0 6150 Εδδῃὶ. ῬῺΔ) ρβ885., 
85 ἰδ 5, ὁ8} ἤθτΘ ἀθιποΐθ ΠΟΙ ἢ ΙΏΟΤΘ 50} 8 0]Υ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 88 [86 βῃ χ ἱπ [16 ργουΐϊουβ 15} }3 18 

ἘΠΕΓΘΌΥ τηοδὲ δαϑὶγ θα ]δῖποὰ. Μοϑὲ ὀχροαίζοτβ, 
ΤΟ] οτης [86 ο]4 ὑγδηβαἰΐίοηβ, πὰ ἰηδασποοὰ ὈΥ͂ 
188. χὶϊ!. 8, Το ὰοΣ 1 ἴῃ ἃ Ὀ] ΤᾺ 86η86; Δα 5] π]- 
ἸΑΥΪΥ Κιπηοηΐ ἰαΚο8 ἰὲ ἀἰδιτ θα γε] Ὺ : “ΜῈ τλο δ 
ΠΔ]]ονθὰ οὗ [86 80ὴη8 οὗ Ζαοῖκ." ΤὮΘ ῬΡαγί!]ορ}6 

οοΣ δἰ Π]Υ 1168 ἐμοο! ΘΠ ΘΠ ΕΥ θοῦ οῃ ὈΣΓΙΒ διὰ 

'"Σ., θὰ [86 Ῥ] ταὶ ἵπ 2 ΟἼτομ. χαυΐ. 18 οδῃ- 

ποῖ ἀθοάθ ἰῃ ἕαυουγ οὗἨ ἐδ δἰ πρῦϊαν ΒεΓθ, ἴοσ [Ὁ9 
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τριήητ Ποτοὸ σοῦ], 85 Ηδηρὶ ηἴβ, ἀθηοῖθ 
“1{6 Βα] ]οτσοὰ ρασὶ 85 ἀϊβίπος ἔγοσὴ [Π6 ὉποΟηΒβ6- 
εταίεὰ ρατγί,"--- ἃ τοδιυ οἴ] ὙΨΒΙΘἢ ΘΔ ΠΟ ἸΟΩΘῸΥ 6 
ἰπϊτοἀπορι ἴῃ [ἢπ6 6886 οὗὨ {ἢ} 80}8 οὗ ΖαάΟΪς (ΘΟΙῺ 
ΧΙ ν. 15 84ᾳ.), δἰθν ὑπ Υ βᾶῦθ Ὀθ6Π χοροί ΑΙ Υ 
Τορτεδοηϊοαὰ 88 [6 Βδ)])ονοὰ Ῥτ ΒΟΥ ρεγδοηεῖζε. 

ἴ ἀοο5 [,͵ΐ8 βαγίηρ οὗ Ηοηρϑύθη ΘΓ 8 ΤΏΘΒΗ : 
(δὲ ΠΟΥ δῖα βαποιϊ ϑὰ “" ὉΥ τποὴν δΠαο]ἴγ, ὉΥ͂ 
πὶ ἢ ΤΠΟΥ͂ πιδὰς ὑποὶς οἰθοώοη βυσο" "ἢ [Ι{ οὐρθῖ 
τοῖο. ἴο "α βαϊὰ ὑμαῖ {86 ρασὶ οὗ [86 Τοτυτηδὰ 
ΜῈ] Οἢ 8 Βρθοΐα}]}γ ἴ.6 Τοταπιδὶι---ὐ 6 “΄ ΟὈ]Δἰοη οὗἉ 
ΠΟΙ π 658" (48 ἷἱπ υὙδγ. 10), Οὗ πη ρΌΠ, 88 18 βδϊὰ 

δΒιοΓ6--- Ὀ6 ]ο κ8 ἴο ἴποδο ὙῈῸ δῖ [16 Ῥχίοβίβ οὐ [86 
[ΐατα, ὩΆΙΩΘ]Υ, ἰο [86 ῥγίοδίϑ ψὴὸ δῖθ ἰβδκθῃ 
ὕσοσα ἔλθ δοῦδ οὗ Ζδάοϊκ, στὸ Κορέ, οἴο. (τοίοτ- 
τηρ ἴο [Π6 ““ 8018 οὗ Ζα(οἸκ᾽᾽) ; οοιῃῷ. οἰ. χ]ῖν. 1ὅ. 
ΤῊΣ Ὁ ἀδηοῦθθ π0 86] θο 0) ΟΥἩ ΤΟΘΙ ΓΟ ΟῚ ΘΙΠΟΙΡ 

ἴδ ϑὸῃ8 οὗ Ζδάοκ, Ὀπὺ βἰ ΠΡ ὑμεῖν ἀοβοθηΐ, 
πἬΘη66 ἴμι686 ῥγίοδίδ ἃγθ, ΣῈ 8 σοΐίδγθηοα Ὀ6ΟΪς ἴῸ 
Πδὲ 15 οοῃ δ ηοα οἢ [πα΄ δι γοοῦ ᾿η [8.8 ῬτΤον]Ο 8 
ἐδαρίετα. [6118 οὈ͵εοίίου ἰῃ γσοϑρθοὶ ἴο πΡῸΠ 

(6118, ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΟΙ, δσαϊηϑὺ βθοὮ ἃ ὙἱἹΟῊ 88 [ἢ 18.: ““ ἴο 
ἴδιο υχίοβὶβ 1 8 σοηϑοογαίρα,"---ἃ υἱὸν Ἡοἢ ἱπἀοοὰ 
ποῦ] οοτχοθροπαὰ Ὡοὶτμοῦ ἴο {16 ἔοστα οὗἩ [πο ἰοχΐὶ 
ὯΟΡ ἴδο ἔδοΐβ οὔ ἴῃ9 ς886.1] ΤῊ τοοηθίοῃ οὗ {πῸ 
Βοίπξ ΔΒΊΓΑΥ οὗ ἴδ ον θα, κὸ σμότὴ [86 ΘἈ]]- 
Το ΟΥ̓ [8186] ΘΩΐ ΔδίσαΥ, βῆ, μαὺ ΒΓ οτίο 

δ τηδηϊεδὶ ἐπγουρθοαυῦ, πδι, ΕἸ Υ, ὑμδῖ {116 ὑσῖθ6 οὗ 
[ϑνΐ, ποῖ 188 ἈΡΓΟΥ͂ ΤἈΤΔΣΪῪ οὗ Αδγοῦ, τγ88 1η- 
ἰεηἀεοᾶ ; ὙΠ οΓοδδ Ηδηρϑῖ., ἰῃ ΟΥΔΟΡ ἴο μανθ [86 
ΠΟΟΘΙΒΑΤΎ ἀἰδεϊπ σοι δηὰ σου ταςί, {δῖ πΚ8 οὗ Ἰμο86 
ΠΟ ὙἜΓΘ “88 ἃ ΡΠ Ὠτηθηΐ ἀεβοογαιθα (7), ἀ6- 
σταάοὰ, δηὰ τοἀυοσοὰ ἴο τρθτὸ 1μοΥἹο8." ΤῈΘ 
Ἰπεβδηΐηρ, ΟἹ [6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 18 ΒΤ ΡΥ [ΐπ : [6 
δοὴ8 οὗ Ζδάοῖς δἱοοὰ ἥἤἥττη σῇ θη [ἢ τοδὶ οὗ 1,οΥἱ 
βἰατ ]οἃ, δηὰ δἱοὴρ ψὶ} 1 μονὶ, [ϑτῶ6]. Τπδξ δοιὴθ 
οἵ [86 80η8 οὗ ΖαάοΚκ αἶϑο δὰ ζῸΠ6 δϑίγδυ, δηὰ ἴῃ 
οοπέγαδι ἕο ἔμοῖα ἴλ6 ἀοβου 0. ΠΘΓΘ ἷ8 αίγϑη, 18 

ποὲ {86 6886.----6γ. 12. ὈΠὺ ΠΡΟΤῚ, ΔΙ Ππουφσὴ μῸ 

ἰοτταδὶ δροάοβὶβ ἴο συγ. 11, τροϑὺῦ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 60η- 
ἅττα {6 σίου ἴδ κϑὴ οἵ νϑσ. 1]..--- ΠΝ ἽΓΙ, 88 86 

[]ονηρ [Ὁ 1Πκ ντ]189 βονσβ, 18 1688 ἃ μαγὶ (Κμκν.) 

οὗ ἴππ6 οὈϊδίίου, [πη δὴ δρεϊσδσϊ οι ὑπο ΠΌΤ ; 
ΒοΠσΘ ἴῃ 8 βρ γί 18] ταεϑρθοῦ ΒΟΙΏΘΗΟΥ ἴῃ τοϊδιΐοι 
ἴο (ἢ οΟὈΪαἰίοη, Ἡμαΐ ἰ8 τηοθὺ ΒΟΙΥ ἴῃ τοϊδύϊοῃ ἴο [86 
ΒΑΠΟΓΏΘΤΥ ; ΚΕΤΙ, ΘΟΙΤΘΟΌΪ : “ἴῃ οἴτίηρ ἴτοτῃ [Π6 
οὈ]αϊίοη." Βαὲ [}}18 ““ΤΟΓΌΤΑ δὴ " ἔσοτῃ ἴδ ““Τεγα- 
ΤΏ ἢ" 18 ἀοδίρηδίοα στλοδὲ ΒΟΙῪ Ὀθόβαθο ἰζ 18 18 ἴῃ 
τεϊδιίοτι τὸ [6 ρατί ΤΟ} ὈΘΙοΩρ8 ἴο [Π9 [,ϑνϊῦοδ. 
Οὔθοσνο πον [86 οΪἀ οτάϊηδη 68 88 τορδτὰβ Ρ]80 68 
Δ16 σοῃγογίρα ἱπύο οὐ πδῆο68 ἴῃ ΓΕΐΌΓΘ 66 ἴ0 Ῥ6Σ- 
ΒΟΠ8, Θη ἃ ΓΠΟΓΘΌΥ ΨΘ ΒΟΥ ἢ 8 στ] δἰ ΘΟΠλ68 Οὐζ 68 
ἃ τοϊαϊτίοη ΔΡΡοδυηρ ἴῃ τηθη. [ΗἘΝΟΒΤ.: “86 
Βοδυο- ροσίίοη οὶ [6]} [ἢ ἐδ ῥγίοδίβ 18 ἀ6- 
εἰσιδϊθα πιοδὺ ΠΟΙΥ, Ὀθοδῦβθ ἰξὲ ἢ88 οὐ Β 88η6- 
ΓΏΔΣΥ ἰπ {86 τηϊάϑὶ οὗ 1, ἀῃιὰ Ὀο]οηρ8 ἴο ΗΪ8 τηοϑὶ 
οτηΐϊμθηῦ τη ϑύθσβ, ἴῃ ἀἰβυ ποϊΐοι ἔσοτῃ ἴΠ6 ρματὺ οὗ 
δο 1,ονἱΐοα, τ 6} Β848 ΟὨ]Υ [Π6 δοοοπὰ ἄσβτοθ οἵ 
Βο] 688, δῃα ἴσοι ἰδ οὗ 1:16 οἱ ἵγ, τ 16} 888 ΟὨ]Ὺ 

δι6 ὐὐτὰ " ().} ΤΈῊΘ οἱοδίηρ ἀοβηϊείοι : "δγλντῦνς,. 
ποῖ ΤΩΕΤΓΕΪΥ͂ ἔοττηβ [86 γδηλί ἴοι ἴο πδὲ [0]]Ογ8, 
Ὀπὶ αἷ8ο 1ηἀἰοαῖεβ ὑπαὶ τὸ ἤανθ ἴο ἱπηδρίηθ ἴδ6 
Ῥηϊοδίθ᾽ ροσζίϊοῃ 88 δ )]οϊηΐπρ ἐμ6 δου τῇ οὐ [ἢ ποτ 
δἰάθ οὗ ἴμ6 [,ον]ῦθδ᾽ Ῥογίζοη. ---ἰἢ Ὑογ. 18, δοοοτὰ- 
ἸΏΦ]Υ, [8 Ἰαΐθοῦ ἰἱ8 Ἔχργεβδοὰ, 88 ἰξ δὰ ἴο Ὀ6 
ἐχργεβϑϑο ἰπ γεϑρθοῖ οὗ ἴῃ [μον  θ8, ὨΔΙΏΘΪΥ͂ : ὑπαὶ 

[ᾺΘΥ ἅτ ἴο Βδνὸ ἐμεὶγ δρροϊιὐθα ροτίϊομ οἷοϑθ ἴσ 
0 θοσᾶθς οὗ ἔδμο γτίθβις (η}0). ΗΕΝοδτ.: 
“51 {86 ἀοδοσί ριΐοη οὗ {π6 οὈ]αιίοι, {86 Ῥτορ μοῦ, 
ἴοτ ΠΩΣ ὁ ες ΓΟΆΘΟΏΒ, γανὴ ἴη6 τ} α]6 
Ῥογίϊου, [Π6 ῥγίθϑίβ᾽ ρμαγί ; 10 8 [86 ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ 
ἴο συατὰ ΒΗ Ηρα ἴ8ο Τπουσῃῖ [δὴ [80 1,ον ύοϑ᾽ 
Ῥὰ 88 βαρδζαϊθα ὈΥ [16 ΟἸΤΥ͂, ΟΥ 086 ΟἰΤΥ͂ ὉΥ [86 

γ᾽ θθ᾽ Ῥαγί, ἴγοτη ὑπ 6 βαηοίυη. Τὴ βογῦνδῃ 
οὗ [89 Βοιι86, δηὰ κου ἷ80 ἢθ ἱΠ ΔΌΣ Αηΐδ8 οὗ [ἢ 
ΟἿ, δϑ οοῃβο αῦηρ [ῃ6 ΠΟΙΪΥ͂ ΔΒΒΘΙΌΪΥ αὖ 186 
αἰγὶ πθ βουνίοθβ, Ὀθῃονοα ὕἴο βανο ἴδ0 Βα πο ΠΔΣῪ 88 
ὮΘΆΣ 88 1016. ΟὐὨΡ. ἴογ ἐμμὸ ἀοιοτταϊ πδίξοῃ 
οἵ 16 οἰτοπμῃηΐογοηοο, οἢ. χὶν. δ. Α8 ἰο ἴῃ τὸ- 
᾿Αὐρβνν οἰοβίῃβ, οἰδαβο: [89 8016 Ἰϑαχίν, [( ψ1}} 
οΟϑο ἰΐβ ΘΌΡΘΆΓΘΔΠΟΘ οὗ ἰδιυ !οϊονῦν ἰΐ γ͵1ἶο ΔΒΒΌΙΩΘ 
νὰ ΚΙΙοοῦ ἢ ἐπα ἰὺ ἰ8Β πγηδδηΐ ἴο δχργεδθ ὈΥΘΗ͂Υ 
106 το ᾿θησίηδβ (που δηὰ βουΐ}}) δῃιὰ ἰδμο ἵἔνο 
Ὀγοδάτ 8 (θδϑ δηὰ 680), ἰπϑίθαα οὗ σοΐῃρ Γγουρἢ 
[6 σαγάϊπαὶ] ρμοὶπίβ ὁΠ6 ὈΥ̓͂ ΟΏ6, 88 ἴῃ ΥΟΓ. 10.--α 
ψεῖ. 14. Οορ. ἴον. χχυ. 84. ““1ἰ 18 τοχαγάϑά 
88 ἴδιο αἰ οἵ Ὠγχϑι-ἔγαϊῖβ ὕο Φοθόονδῃ, ἴο ψ Ὠ]0 ἢ [86 
[μογτὰ ἢδ8 [886 80]6 ΠΕ ῚΡ διὰ ΜΪΘῊ [18 ΤΩΑΥ͂ 
ὭΘΨΟΡ ΘΟΙΩΘ ἰηΐο {86 ἀκ οὗ δῃηοῖμογ᾽" (Ηζν.). 
““ΠῊὴ.5 ΤΥ δ ΠοΘ ΠΠ5 ὨΔΟΏΓΑΙΙΥ α8ὸ ἴο [ἢ9 
τὶ οϑίβ᾽ ἰδηὰ, οὐόφος πον 8 ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ σἰνθη ΟὨ]Υ͂ 
ΟΥ 180 [ον ἴοδ᾽ ραγῖ, 586 ἰἴ8 ΠΟΙ͂ Π688 18 1685, 80 
{μδῖ [89 1πουρδῦ οὗ 118 Ὀοίῃρ' 88108Ὁ]6 ταὶ ΕΓ ΤΟΤΘ 
ΤΟΘ ΠΥ δγίϑο" (Η ΕΝΟΒΤ.).--- 2} (Θετί : Ὑ2})); 

186 ΚΑΙ ἰὁ αυἱΐθ διὴῆοϊοηϊ, ΠΕΙῸ 8 π0 πρρὰ οὗ ἃ 
Η]ΡᾺ]] ἔοττα. --- δὶ ΜΘ ἢ ἰδδοζηον]ούμοα 885 ὅταῖ- 

8 οὗ ἐμὸ ἰδοὰ ἰβ ΠΟΥ ἴο Φϑῆονδβ. “"Τιδῖῆο 
ὶ8 ἀχοϊπαἀοαὰ ψ6γῸ αοά 8 6 Ἰαπάοντηοῦ δηὰ (9 
[μονἰἴθ8 ΟὨΪΥ υδαϊγποϊυδτγίοδ᾽" (ΗΠ ἘΝΟΒΤ.). “ΤΗηΐδ 
Ἰαπὰ 8 δὰ οἰεγίηρ ; [86 ραν Ωρ ἰδ Οη6 ΤΌΤΤΩ ἴῸΣ 
ἰδ, αηὰ {ῃ9 μι οὗ ἤγευ-ἔγυϊ 5 (6 οἴμον᾿" (Κ11ΕΕ.). 

ΑΒ ἷπ οἢ. χὶν. 6, 80 ΠΟῪ ἴῃ 6 Υ. 1δ, [6 Ρο5568- 
δἷοῃ οἵ [ἢ6 Οἱ ΘΟΙ68 αἴνον (86 Ἰδηὰ οἵ ἐπ ῥγοβίθ 
δηὰὶ 1 ,ονἱῖεβ. ΚΙ οίοι ἢ οὔϑογνϑθ, τοίοστίηρ ἴο οὗ, 
χ]. 2 (ἢ), ὑμαῦ ἴθ ργορῃοῖ δ} μοὶὰ 86 οἰτγ ἴο [6 
ΒοΌ ἢ ; Ἀ6ΠΟΘ ἰὔ ἰΑΥ͂ δου οὗ [86 μγίθδίβ᾽ ρογίοι 
δηὰ [πὸ ϑαῃοίῃδγυ, δῃὰ 8δὸ ἴδ6 [ον ῦοβ᾽ μου ἢ 
1ΔΥ πορίὰ οἵ παῖ οὗ [ἢ9 ῥγοϑίβ. ἘΖϑὶκί 6), ἢ ζοϑβ 
ΟὨ ἴο ΒΑΥ͂, δος πῃ οαὖ 88 ἢ6 ἀοθ8 ἔγοπι ἴδ τη] ἀ]9 
οἵ 86 Τογυμηδὴ, ἀο68 ποῖ, 88 ἰπ {ἢ ἀϊνγί βίου οὗ ἰδ 6 
Ἰαπὰ διροηρ ὕμ6 {π|068, [Ὁ] [86 αἰἱγοοίϊοη, ἔγοσῃ 
ποτὶ ἴο βουΐδ, Ὀπὺξ ἕακοβ ὅσβὶ [6 ΙῇΟΥΘ σϑῃίγαὶ 

168, Ρογίου (γοσϑ. 9--12) ; Ὀαΐ ἴ.0 ἔδοϊ μαΐ ἢθ 
θη (γοσϑ. 18, 14) ἀοβουὶ 68 [Π6 1,ονἱῦθ8᾽ ρογίίοι, 
᾿Ιγίῃρ πογί οἵ ἰδ, ἀμ ἐΒΘτθ ΕΣ [ΑΚ 69 ἊΡ [6 οἰἐγ- 

ἴοῃ, ᾿γίῃρ ϑου [ἢ οὗ {86 ᾿γεβίβ᾽ ρογίζοη, ἢ 88 
118 στουηὰ ἰὴ [}18, [μα [86 ρΡογίίοη οὗ ηθ 1,ονἽῦθβ ἴϑ 
8150 ΠΟΥ͂; Ὑ ΠΟΓΟΘᾺΒ ἴδ ρμογοῃ οὗ [6 ΟΌΥ 18 ῬΤΟΙΆΠΘ, 
Τὺ 18 8011} βία ρ θοῦ ἴο ἴδ Κα 88 τη οῦνα [ῸΓ τδο ΟΓΟΣ 
οὈϑοσνοᾶὰ, Ὀεθιὰθϑ [6 χοΐοσθηοο ἴο οἷ. χὶν., [ἢ 6 
σομπθοίίοι οἵ ῥγίοϑίβ δῃὰὶ 1, ονἱῦθ8 τ {86 οομίγαΐ 
ΒδῃοίαΥΥ. [Ι͂ἢ ὉΠὶ8 ΜΑΥ [86 ον ῦδβ ὨΘΟΘΒ5ΑΓΙ] 
Ῥγεοθάθιὶ ἴ86 οἷϊγ. Τὴ6 ἔνθ τμπουβαηὰ ἃγὸ 16 
ΜΈΘΩ Ὅὸ Βυ Ὀὐταοὺ ἔν οθ ἴδῃ [Πουδαπὰ ἱῃ Ὀγοράτ 
(γογβ. 9 δῃὰ 18) ἴγοπῃ ἅγο ἐπὰ ὑνθηνν ὑπουβαηὰ ἴῃ 
Ὀγοϑι ἢ, πα ἷΒ, ἔτοσα ποιῖῃ ἴο δου τ (Υ6Γ. 8).-- 
ἽΠΙ3Π 8. πουΐον, δοοογάϊηρ ἴο Ηἰϊζί; ἰδ 18 1Ὲ9 

Ρατίίοῖρ. ΝΊΡΆ, οἵ Ἵν. Ὁ}, Ὀοΐογθ 86 ἰὰθ 
ἴῃ ἀπθη ον ὨΔΕΊΘΙΥ, ἔἸΌΤΩ δαβὶ ἴο τγεϑὲ  [ΐ8 σίνεθ 
ἃ [ῖγὰ οὈ]οηρ, ψ ΐο, ΒΟΎΘΥΟΓ, 18. ΟἿΪΥ͂ 19 

Ὀτοδάϊῃ οἵ ἴδ ὕπο ἕοττηδσ,--- 1 ἰβ Ῥγοίδῃοδ, ἴῃ 
οοπέγαδῦ ἴο [}9 ΤΌΥΤΩΘΥ ““ πηοβὲ ΒΟΙΥ " διὰ “" ΒΟΥ" 
οὗ [86 γνοτίοη οὗ [6 ῥγίεβδίβ δῃὰ 1ουϊΐθβ. ῬΗ1- 
ΠΙΡΡΒΟΝ : ὁ ΤΠΘΥ͂ ΔΓ ΘΟΙΏΙΏΟΣ ἰδη 70. [86 ΟἰἰγΥ, 
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ἴοῦΣ ἀν! ]ἶηρβ, δηὰ [ῸΣ δασ ΓΟ." Ὑηοβο ἔνθ 
ἰπουβαπὰ δῖα βοΐ αραῦὺ βοη ΓΑ Υ [ῸΓ [86 ΟΥ̓ 
ον), διηἃ βρθοΐα! ]γ ἴοὸσ ἀνθ! χε δ 88 Ῥγθ- 

οἱποῖβ ἴου ἴγθϑθ ..86, Ῥαϑίῃσο, ΔΥδΔ Ὁ]6 ἰδηᾶᾷ, οἴσ.0 Αβ 
[6 ΟΥΤΥ 8 ἴ.6 1160 ἴον {8ὲ8 Ῥογθοη οὗ ἰΔη, 80 {8:6 
ὙΟΣΒΘ ΘΟΠΟΙ 668 ὉΥ͂ δἰαιϊηρ ἐμαὶ [86 ΟΥΤΥ 8 ΠΒΊ ΓΞ. 

ὃ 

Ηδηρβῖ. τιδῖζοθ [6 δι πη βυχ τοῖο ἴο (89 

οἰ ἐγ ἴῃ 180 πίον βόηθα (0), τὶ ἐΐπ παὶοι ἐμ 

ΟἿ ἴῃ [86 ΠΑΙΤΟΥΟΡ 8686 1.8. ΚΙ] οί ἢ ἐγϑῃδ- 
Ἰαῦδθβ : ““1π [86 τηϊὰα]6 ἴῃ τ. δίποθ [86 οὐ 1168 
ἴῃ 186 πιϊδβὲ οὗἩ ἴδε οἰτγ-ἀἰϑίτίοῦ, 118 Τα ῖκ 68 1ΐ, 88 
ΚΊΙοΣ, οὔδαγνεβ, 19 τίρῃτ ορροβίϊθ ἀπὸ βδῃοῦπδυν 
ἴῃ [16 δου. 

γον. 16 βυβὺ βυ)]οΐπ [86 τηογα δχϑοῖ βίδίθιηθηΐ 
ἷπ τορασὰ ἴο ἴῃ6 Ιρηρίῃ ἔγοσῃη δαϑὲ ἴο. τοδί, ὉΓῸ- 

ΥἹΟΙΒΙΥ ΟΠΪΥ ἱπάϊοαίοὰ ΒΥ͂ ))8Β ὅψ. ΤᾺ οὈ]αἰίου 

ΔΓ 8 1ΐ ἃ ἴγοηΐ οὗ ἥνο δπὰ ὑπο πὲ ἐπουβαηὰ ; 1ΐ8 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ, ὨΟΨΘΥΘΙ, 18 ΒΟ ἢ 88 ἴο τηδῖζα ἃ Βα 087 οὗ 
ἴουγ ὑπουβαπὰ ἦνο Ὠπηἀτοα οη. δδοὴ δἰάθ, ἕο ὙΠ10} 
8 διάδὰ ἰῃ γεν. 17 δὰ ὀρϑι βρ6οθ οὗ ἔψο Βυπάτοα 

πῃὰ ΗΓ ΟὨ 680} οὗὨ [86 ἴου εἰάθ8. Τὸ ΦΌΠ 
ἰουπὰ ἰῃ {Π6 ἰεχὶ, δπὰ 1οἷν ὈΥ 1π6 Μαβοσγίἴθβ Ὡῃ- 
Ῥυποίυδίοα, 18 δἰτηοϑῦ ὉΠ ΘΥΒΑΙΙΥ οοπδίἀογοὰ δῃ 
ΦΙΤῸΓ οὗ ἰΓαηϑοτ ρου ; Ηρηρβῖ,, ΟΝ. [88 ΘΟΠΙΓΟΣΥ, 
ΑΥΒ: “10 γμοΐϊπῖβ ὅο {μι 8, [δῦ [Π6 ϑοι τὴ βἰὰ8 
ἐφιιαϊΐν ππὶτῃ [6 ποτίῃ βἰἀθ 48 4600 σου ; ἔνθ 
Βίβα 8 [ῸὉΓ : ΟἹ ἴδ ἔνα, ΟΥ: ἴο (86 γε," οἴο. ΤῊ ς 
Ἰοησί οὗ ἐδ6 οἰ ἐγ -αἰβίτιοἴ (πα τιον, οἱ δηὰ ἔγεα 
8086), ἔτοτη ϑαϑῦ ἴο νγοϑί, διλουπίβ ἰο 4800 - 260 
“ 280 Ξξ δ000, δηῃά ἰο {86 δαγοὸ πῃ Ὁγοδα τ ἔτομὰ 
ΒΟΣΓὮ ἴο βου, 80 ἐμαῦ [6 ϑαυδτθ ἰπ [Πι18 τοϑρθοῖ 
οσουρίθ8 ὕΠ6 ΘηΠΓο Ὀγοδάτῃ οὗ {πῸ οἰϊγ-αἰδιτοῦ, 
Ὑ 116 ἰδ ΟὨΪΥ σοχλθβ ἴο ἃ δ οἵ ἔπε 26,000 ἰῃ 
Ἰοι ἢ ΠῸπι οαϑ ἴο ψεβῖ, [““ ΤῺ 581λ8}1 σοι ρϑ88 
οὗ ἴΠ6 οἰ ἀϊδύσιος " (σα 8 1), οὔδβοτνοβ Ηδηρδῖ., 
“ὙΠΟΙΥ οχοϊαθθ 186 ἐπ ὈΙ Δηῖ8 ἔγοτα αἀρτῖςα].- 
ἴα γο.᾽᾽}--ογ. 18 ἀΐβροβοβ οὗ νυβδῖ τοτηδὶῃθ οἵ [6 
Ἰρησίῃ (ΚΎΤΕΡ.: “ἴῃ [86 ἸΘΠρΡΤΩ ᾽᾽ δίοηρ ἰμ6 ΠοΙῪ 
οὐΪαἰίου, [16 ϑϑοίΐοῃ οαδίνψαγὰ δὰ {16 βϑοίζοῃ 
Βοδαγὰ, 10,000 οδοὸβ. “18 ἰβ ἴο τοιμεΐῃ ΟΥ̓ΟΣ 
δ ΠῚ 180 ΒοΙγ Το πηγαὶ, ὑμαΐ 18, 88 ἃ ραγὲ οἵ ἰΐ, 
Ἐμουρἢ ἰΐ 18 δϑβίσιθα πρὶ Ποῦ ἴο ἴπ6 ῥχίϑβϑίβ, ΠΟΥ 

ἴη09 [μενϊῦθϑ, ΠΟΥ [86 Οἱ (ΚΙ11Ε:.). 
ἜΣΥΡΕ [86 ῬὮΓΑΒΟ: “ΟΥΕΡ αραϊπεὶ 6 ΠΟΙΪΥ 
ΟὈϊαἰίου,᾽"" 88 ᾿παἰοαίηρ 1 αὺ ψὸ δῖὸ ποῖ ἴο 
ἱπηασίηθ ἰῃαὺ [Π6 ον σα] Ραγὶ ἰ8β βῃονθὰ ἴῃ 
θεοῦ, ἩΒΘΓΘΌΥ ἐπθ ΠΟΙΥ͂ οὈϊδϊΐουῃ του]ὰ Ὅ6 
βοραγαίθα ἴτοσῃ 18 ψηδγά απ." ΤῊ φ»γουεηξοα, 
.ὴϑ ΠΕΘΔΡΙ οὗ 1Π8 31, Ὑμαὺ οὗἨ ἤἔγυϊδ 116 80]] 

οὗ ἴμεβο ἔνο ἀἰβίτίοἰβ γι6].8, ἴα ἀθδιπϑὰ ἴοὸσ ΒΌΡ- 
ροσὶ (οπὸῦ) ἴοῦ {μὲ ἸΔΌΟΌΣΟΙΒ οὗ δ9 οἱΐγ. 

ΤΉΘΥ δγὸ ἔσο ἀθβου δαὶ ἱπ Ὑογ, 19, τ ἤοτο ἰΐ ἰδ 
βαϊὰ οὗ ἴῃοσα: ὙΠΥ2ν.. (1) Ηὰν.: “ΒΥ [880 ἃΓ6 

Ἡδηρεί. 

ποΐ τηθδηΐ 8΄ανεβ, ποῦ («8 ΚΙΜΟΗΙ) δυο 88 ο]1]- 
ναῦθ βαγά6}8 δη 6148 (αραΐηδί π᾿] ἢ ἘΠ6ΓῸ ἰ8 [86 
Ὑ}Π) Ὀαΐ, 48 ἀθβϑῃΐ8 ρυΐβ ἱΐ: [8086 γᾶ Ρδῖ- 

ἔοττῃ βουυΐοβ ἴῃ ὈθΣ]ἀϊηρ [86 οἰἴΥ, ΣΟῚ [ἢ6 ῥτο- 
ΡΒοδῦ σβργεβθῃΐδ 88 8ἢ ΠΟΠΟΌΓΘὮ]Θ οΠοΘ. ΤῊΘ ΠΟΙῪ 
ἐΠΥ 88 Ὑ76}1 85 1Ππ6 ἔθη) 0}6 ὈΘ]ΟΩΚ8 πον ὕἴο ὯΟ βίῃ ρ]θ 
ἐσθ, Ὀὰΐ ἴο 811 [8Γδ6], 80 4}1 [Ὧθ {τ βο8 ἴδκοὸ ραγὶ 
ἴῃ ὉΠ] ὴρ δὰ πιαϊηἰαϊπίηρ ἱΐ, ὈΥ̓͂ ΤΟΓΚΙΏΘΏ 
ΟΒοθθη [0 [8 ΡΌΤΡΟΒο, ψ}Ὸ τοοεῖνο ἐποῖν δαρροτί 
ἴτοπὶ ἰαπὰ αβδίχηοα ἴο {μοῦ βἰτυασίοα ἴῃ [ἢ6 ἔτη- 
τηραάϊαῖθ υἱο ν οὗὁἨ [86 ΒΟΙΪΥ͂ οι ]ο- ἀἰδιτί οἱ." 

ἘΖΕΚΊΕΙ,.. 

Ἡνοση οἷς τηαῖτο8 ὙΠ Ἴ2}) τοῖεσ ἤο ἽΓ)Π, δὰ [δ6 

ἰαβὺ ᾿πουρμ οἵ γεν. 18 ὕο Ὀθ : ““[86 τεβίάιο οὗ ἴδ 
οὐτγ-αἰδίτιοῦ 8114}} ϑαῦνθ [ὉΓ 8ῈΡ ἴο ἴδε ποῖῖκ- 
τηΘῺ, δηιὰ (ΠΟῪ 88}}4}} σου ναίε 1, ἴοσ ἩΠΊΟΙ ὉΠΟΥ͂ 
9Π4}} ὍὈ6 Ὀουηὰ ἴο [86 δογνίοθ οὗ {δ οἱἵγ." (23) 
ΗΒ ΝΟΒΊ. ἰγδηδιαΐθβ ἔπ8 : “ΜἨΏΟ δοῦν ἴδ ΟἿΥ ;" 
Δα “ὍΔ ΟἾΪΥ Ὁπάογδίδηα Ὁγ [δ 8 ἃ π}}}Ἐπ18 (!}) 
ὑπδῦ ἴαἸκο [6 ΟἿ ἰπ 186 πιϊάδῖ, --- Τὰ ΠΣ ΓΑΓΥ 86 160 
ἷα [6 ΟΠΪῪ ῬΟΒ881016 θοσνΐοθ ΟἹ ἃ Ἰδῦρὸ 808]6 [0 ἃ 
Οἱ Υ,-- τα, 858 8 850 ΘΙ ΒΔ ΙΪΟΔΙῪ βἰδίρι, ἃγὸ 6ῃ- 
ὀδιηρθαὰ 88 ἃ ζυατὰ Ὀοβίὰα 116 ΠΟΙγ οὈϊδιίίοι 118 
[86 ἴθιηρ]6." “ΟὨ [86 ποτ βἰὰβ οὗ ἴ}ι6 ΒΟΙΥ͂ 
ΟὈ]αύοη ἀχὸ {6 1,ονὴῦεβ 48 [δ τεῤέδέα δαοτα (Ναμπι. 
ἷν. 23, νἱϊ!. 24) ; οῃ ἴδ 8ο0}}} βίἀθ [86 πιϊηϊβίοτβ 
οἵ 186 ΒΕΟΌΪΑΓ στὰ, Ὑ ΒΐοΒ [88 ἴο γχγοίΐδβεϊ [10 
ΟΒαγο." “ Αἀϊοϊπίπρς 116 Ῥχγονίβίοῃ τη [ὁ τ 
[1686 ϑεσυδῃΐβ οὴ ὈΟΪᾺ δ᾽ 468 18 [)κ ἀοπιδίῃ οἵ [86 
Ρμοθ (Π}), ῆο ἰ8 ἴο Ὀ6 σοῃεοϊάογοαά [116 οοπ)- 
ΤΆΔΏ(ΟΣ οὗ [8686 ρυιαγάβ.᾿Ὁ ΕῸΓ ἽΣ. ἰῃ 186 8688 

οὗ “ΧΩ ΠΠ ΑΓΥ͂ βου οθ,᾽" Ηδηρβέ. τείετ ἴο οἢ. χχὶχ, 
20. Βυΐ ἱἰΐ ἜΥΟΣ δὴ δχροβιθίοῃ ἢ85 1 ϊββοὰ 1}0 
ταλτὶς, 1 18 ἢ6γο. Ὑ8 Ὦθδγ ἴπ6 πιουπίληρ οἱ κυδτὰ 
γη ἴδε ΒεΡ]η Ὁ πἰνογειν Ρ]αῖΣ, διὰ Ἠδεηρβῖ. πιυδὶ 
4180 ΤΠ ΘὨ 0 Ὁ 88 8 ΘΧΑΠ0]6 “οὗ δυο ἢ 
ΤΑΣ] ] οΟΪομοβ ὁ ἀοποὰ ὙῈ Ἰαμὰ ;᾿ ἢθ οοπὶ- 
ἴοτίβ ιπηβοὶ ἢ 1 πὸ ὑπουρηῦ {μαῦ (δ18 πὴ 
“415 ποὶ ἴο Ὀ6 μαϊμογοὰ ουΐ οὗ [6 ἰαπὰβ οὗ ΟΥΒΕΣ 
Ἰοτάβ, 88 ἴοστμοῦὶν ἐ6 ΟΒ το ἰἴ68 δα Ῥοὶο  Πἰΐα8, 
Ὀπὺ ἰ8 ἴο οοπϑίβί οὗ βῦοι 88 τὸ ν᾿} ηρς 8180 ἴὸ 
ΒΟΥνΘ ὑμποὶγ [ογὰ ἱἰπ ἰμῖ8 ἰονοῦ (}) ΒΡΒΕΓο. (3) 
ΚΙΙΕΕ.: “ΒΟ πουκιηθη οὗ ἴμ6 ΟὟ ὅτε (86 
ἸΑουΓρ οἷδθβ ἀπε] ἢ ἰδ; ἢ {π|8 ΟἿ 
ὍΠΟΥ δῖθ ποῖ ἴο Ὀ6 ἰοϑίὰἴ6 οἵ ροδβϑεββίοιι, δ 8 
804] 1 [86 οὐζί68 ΟΥ̓ πιο, ὑμουϑίογε σοῃϑι ἀοΓΑ ὉΪθ 
Ροσίϊοῃβ οἵ Ἰδηὰ δΓῸ εϑϑϊσιιϑὰ ἴο ἵμότω [ῸΣ ΒΌρΡροΙ; 
θὰ ἴο ἐχρὶαΐὶῃ ἰἢΐβ νεῦ. 19 δβιι ῃ)οΐηβ, ἔδπαὶ ἴγοτα 
81} 186 {Σ1068 οἵ 1βγα6] (Δ), (σαπεϊ ἄν εν ν τ (86 

8008.) ΠΟΥ͂ 416 ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἴμ656 ἴπ ἸΔΟΟΌΓ; 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ΠΟΘ ΒΟΥ ΘΟΠ6 ἔγομι 8]} Ἂπ οὗ [86 
Ἰαπὰ ἴο [88 ΠΟΙΥ͂ οἱ ἴἤο 1Π6 ζδαβίβ, απ Ὀδοβῦϑο [86 
ἰδ πὶ [88 οδρ [6] ρῖνοϑ δα ρ]ουταθπῦ ἴο ἸΔΟΌγεΓβ, " 
εἰς. (4) Ηἰύσις ἰδῖκεβ Ἵν 88 οοίεγε ἰοσιτη, οἵ συ]- 

ναϊίπρ Ἰμτουρὴ τοβίάθηοθ τε ἰο ἱπλιαδίς: Ἀθμοθ, 
“4 ἴογ ἴπ9 ἐπΒαθιϊαηῖδ οὗ [86 οεἰζγ ;᾿ γϑγ. 19 : "ἀπά 
88 ἴο [86 ἱπμδθϊδηΐβ οὗ [Π6 οἱ, Ῥϑορὶο ἤγοπι 8}} 
186 ἐτῖρο8 οὗ [886] β.4}} ἱῃδαθιὶ τι" - ἼΔ.7, 

81 ΠρΊ ΑΓ, δίδη 8 85 οο]]οοῖδγα, ““ Ὀαὶ ἴῃς 5Πἶῆ λ ἴῃ 
ἩΓΠΥ 2} ἄοο8 ποΐ Τοΐοτ ἴο ἱΐ, απὰ ἴο σηδῖζ ἰΐ τεῖεσ 

ἴο ἽΡΙ35 νουἹὰ γί.] ἃ ἢο δβυὐῦ80]6 βθσδθ.; ἤδποθ 

ἯΘ ΔῈ ἴο γοϑδὰ : ΠΥ}, δὰ [Π6 τοίετθμποθ ἴο ὝΨ, 

ΜΒ ΟὮ ἷβ σοΥίδΙ ὩΪΥ ποὺ οὗἨὨ [86 ΘΟΙΏΙΏΟῺ σΘΠΕΟΓ, ἰ8 
ἴο Ὀ6 δοοορίοα." ΑΒ ἴῃ γ6ῦ. 18 ἴπε τηββ6}}}Π6 
ϑυ Πχ ἴῃ ΠΣ ΣΙ τείεγβ ὑο ἍΠ 13), 80 αἰβϑο ἀθεβ [89 

ΒΌβχ ἰῃ Ὑὺ})ν. Ενα]ὰ ὑταπβ]αῖθβ {ππ8 : “" Απὰ 
ΘΥΘΙΥ͂ ἸΔΌΟΌΓΟΙ οὗ {πΠ6 ΟἿ ΜΠῚ οα]τίναίο ἰξἢ 
ΝΕΤΕΓΕΚΒ: ““δηὰὶ 68 ἴο [8 οσκιηλῃ οὗ {πε ΟἰΥ͂, 
οὔο ΜΠ1ὲ1 ἴακα Ὠἷτὰ ἔου ττουκτηδῃ οαΐ οἵ, οἴο.---- ἐγ. 
20 818 ὯΡ ἰδ6 ὙΟ]Θ, ὨΔΙΏΟΙΥ, οὗὁἨ ἴΠ6 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ 
ἀοβουϊ υοα οὈϊαϊίοΏ, 88 ἃ βαῦασε οὗ 25,000, ὃ. 4. ἴῃ- 
οἸαδῖνο οὗἨ {86 φῬοββϑεϑϑίοῃ οὗ Ἀ ἔδὲ οἷς ; δῃὰ {86 
ἀοβουῖ Ὀ65 186 ᾿ξωμολανμν οὗ {πὸ ΟΥ̓ 88 ἃ ἰουσ- 
Ῥατὶ οἵ {π6 ““ΟὈ]δίίοΣ οὗ ΒΟ] Π 688," δ8 1:6 ῬουΠΠΟῺ5 
οὔ 186 »τίοσίβ δηὰ 1ουΐϊῦθβ ἴῃ ἴΠ6 ΠΑΥΤΟΥ͂ΤΟΙ δ6ῃδε 
ΔΙῸ «αἶοά, ψἢϊοἢ ἤδνὸ ἃ Ὀγοδα τ οὗ 20,000, οἵ 
Ὑ1ΟΝ [16 δ000 οἵἉ [88 ροεβοβδβίοῃ οἵ ἴδ οἱἐγ 819 8 
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ἴουτὶ ἢ. ῬὮΠΡῬΘοΝ, οἢ ἐμ6 οἶμον μαηά, ὑγϑῃβ]αθϑ 
ἴδ : “1 βαϊιᾶγο [Όττὴ 5118}} γ8 Οὔ ἐσ (86 ΒΟ]Υ οὐἹα- 
Ὅσα, ΤοροῦΠοΓ 1} [6 ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ οὗ 1} ΟἸΤΥ͂ ;᾿᾿ 88 
δ᾽ ΠΥ Ενταϊά. Απὰ αἰγεδὰνγ ΗἩδνυδγηϊοὶς ἴοοκΚ 

ἰκ 88: “ἴῃ δα αάϊτίου ἴο ἴδ Ῥοβϑοβϑβδίοῃ οὗ ἰδθ 

εἰϊγ." 
ἸᾺΝ 21 ; ΘοτηΡ. ὁἈ. χῖν. ὕ. Τὸ ρογίϊοῃ οὗἉ {88 

Ῥγίποθ οἢ Ὀοϊἢ βιά468, θαϑὺ δηὰ νεϑύ, οἵ ὑπ 6 “" ο0]8- 
Ὅοη " ἀοϑβοσ θεὰ ἱπ τοῦ. 8 (25,000 ἔγοτῃ ϑαϑί ἴο 

ποσί). ὩΒΓΟΝ, ἰγδῃϑ᾽αιθὰ ὉῚ Εχα]ά : “ οἸοβαῖο ; "ἢ 

Ὁγ Ηδηρσϑῖ. : ““ΟΥ̓ΟΣ ἀραϊπβι; ΟΥ̓́ΟΥΠΕΓΒ: ““Δ]οηρ," 
ΜΠ τοΐίογθηςθ [0 886 οδϑὶ δηὰ τοδὶ βκίτὶ οἵ ἴῃ8 
Τεπιαἢ, σι οἢ 8 ΟἿΪΥ 2δὅ,000 ἴοηρ. ΤῈΘ 
Ῥοϑίοη ἰ8 ἀοϑου θα ἤγοϊ δαβίναγά, δπὰ {πθπ, 

ὙΠ 8016 γαγίδί 085 (ἰπϑἰοδα οὗ ὃς, ΠΟΥ͂ ὃν, σὴ ἢ 

οτηϊδβϑίοη οὗ ἴἈ86 ““ ΟὈ]αίίοι ; ̓᾽ Ἰηϑίοδά οὗ Ὀγ23 ἼΨ, 

ΠΟῪ ον), ποϑίπναγαὰ ᾿ἰΚονγίβα ; τ 116 ἐπ ΟΠ ]ὰ- 

δίοη ὕθποσο 8 δά ἀδὰ : οἷοθθ 0 ἔπ ἐσ ο- ροσίξομδ. 
10 18 9ΘΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΒΘΑΓΎ 0 ΓΟΙΏΑΤΙς ἰῃ ΘΧΡΙΔὨΔΙΟΙ, 
[α΄ 1π6 ῥσίῃμοθ᾽ 5 ΡΟΓΏΟΙ. δουΐδβ οα [Π6 ποι (Κα 
ἐμ [ον τῖθϑ᾽ ροσίϊοη) οἱ 116 ρογίΐοῃ οὗ π4ἢ, ΟὨ 
ἴδε βου ἢ αἶζο [816 ΡοΒθοβϑίοη οὗ {]16 Οἱ) ΟὨ {116 
Ῥογίίΐοῃ οὗ Βοηϊαμλῖη. ΤὨδῖ ψὮϊο} 1168 ϑαϑύναγα 
διά ποϑίνατὰ Ὀοΐτχοοη ΨΦπἀὰ ἢ δηὰ Βοη͵δηϊίῃ 
ὈΘΙοΙ.5 ἴο [86 ῥτΐμδθ, ἴο τ ο80 ἀοιηδῖη ἴΠ6 Β ΠΧ 

ἷπ ΠΞΙΠΞ ΤΟΙοτΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ, ἴο ἽΓ31. -- ον. 22 

ἀοβουῖ 65 ὑΠ 6 βᾶσὴδ Οὐ͵θοῖ, ΟὨΪΥ ᾿ἰηϑ θδα οἵ οαβίπατα 
δηὰ τνεϑιπαγά, Ὁ 18 ΠΟῪ γοσὰ πογίῃ ἴο δουΐῃ ; 
Πδησο, βοιἰΐηρ ουοἵ ἔχοσα [Π ροββοβαίοῃ οὗὔὁἨ [89 
᾿ουϊθα, Πδι] Υ, ἴῃ [6 Ὠοττῃ, δηὰ ἔγοσῃ [86 Ροβ- 
βοβείου οὗ [89 οἱἐγ.-- Τὸ ἀεί σηπαίίοη ΠΞ ἄοο5 

δοῖ ὈΘΙοης ἴο ὙΠ (Κειι), Ὀὰυΐ 58ἴδη48 88 88} 

δεγῃηάἀοΐοῃ, κα: Ῥοαδοδαίοῃ οὐ ἰὴ Τωονϊΐθα, απὰ: 
Ῥοθϑοβαίου οὗὨ ἐμ Οἱ Υ ; δηὰ δουηΐβ ἃ8 86 {μϊγὰ 
ἴμ6 σΟΏΪΓΑΙ ραγί, ὩΔΠ..]γ, [Π6 ρογίίοῃ οἵ 186 
Ῥηεβίβ, τ [9 ]Ἰαἰο]γ-τη δ οηϑθὰ ὑθιῃρ16-88Π6- 
ΤΌΔΙΥ, ἴδεν τηθηϊίο Ὧ88 ὈδΟῺ τηδὰθ οὗ [Π6 ἔτο 
Οὔΐοῦ ρᾶγίβ. ΤΠ π8, νμαΐ ἰ8 ἴο Ὀ6 [Π8 ῥγίῃοθ᾽ 
ἀοπηαΐῃ εχίθπμὰβ ἴγοτῃ πού ἴο δου ἢ, ΠΔΙΛΟΙΥ, 
ΟἹ ὈΟΪῺ 514.68 (ν6γ. 21): δηὰ ψῇθα ἰΐ ἰ8 ἀοβου θοὰ 
88 ἴῃ [86 ἀἰγβοίΐοη οἵ ποτίῃ ἴο βουϊῃ, ἰδ 8 γβργθ- 
ϑοηϊοα 45 [γἱηρ Ὀθένθοθῃ ἐμ9 Ὀοχὰθσ οὗ πάδῃ δπὰ 
Ὀοΐσοθα Ὀογάοσ οὗ Βοη͵δυλίν. ΤΠ αὐοδίίοῃ, 
ΤΏΟΓΘΟΨΟΙ, οὗ δἷ, χὶν. ἰθ γοημοινοαὰ ἤθγθ: τοάβῖ ΟΥ 
συδ 53] Κα δηὰ ΚΙ] οίοι ἢ σθοκοι ΌΥ͂ τοάβ, Ὀ6- 
ὁΔ86, τοοΚοπθὰ ὉΥ οὔ ϊθ, ““ 16 ὈΓΠ66᾽ 8 ἰδηὰ 
ποῦϊὰ 6 ΙΠΟΓ (ἤδη δἷὶχ ὑΠπ|68 88 ἰαῦρο 88 [86 
πῇιοἷο ΤΟΓΌΤΩΔΕ "ἢ ὙΠΟΓΟΔ5, τηρ ϑτίπρ ὈΥ̓͂ τοί, 
6 δοΐτιαὶ βίζο οὐἩ (6 Ἰαπὰ 8 π᾿ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ ἄθῃοθ. 
Ηεηρπῖ. δάσο ἐΠ6 ΒΥ εἰδαϊα οἵ Ἡδϑοδίϑαβ ἴῃ 
Ῥτοοί οἵ {λ6 18,000 ουδὶϊδ οὗ ΘΓ βδὶριλ. 

εῖβ. 28--99.---7}λὸ Εΐυε ΓΙΟσοΥ Ττὶδε- ΡοΥ ἱΟΉ8. 

γον, 23.--- 1} τοδί οὗ 116 ἐσ θε8 [Ὁ] ον βου τῃ- 
παῦὶ: ἢγαϊ, Βοιη͵δηηΐη, Μοὶ ὑὙῦθ ΟΡΘῺΒ {ῃ6 
ϑοτίοϑ οἡ 1815 ἰά6, 48 πἀ4}} οἰοδβοὰ ἱΐ οὨ ἦμο οἴ ΘΓ, 
ΤΏγχοο ραΐγβ Ῥγοοθάθ δπάδῃ, δπὰ ὕπῸ ραΐγβ [0]1ΟἿῪ 
Βεη]δσηΐῃ : ἔπε, γον. 24, δίηηθου : {ἢ ΟΓΟ ΘΓ, 
γε, 25, ἸδΘΘΟΒΔΣ  ἴπθη, Ὑοῖ. 26, Ζο ΟΣ ; ἀπά, 
ἤπΑ]]γ, γε τ. 27, Οδά. ---ΕΟΥ ον. 28 οοταρ. ὁπ ἢ, 
χὶνί!, 19. ---- 71 ἐτ. 29, ἃ ο]οδίηρ ἴοστηια. ἨΈΝΟΒΤ.: 
4116 βαϊὰ οΥ̓͂ [ῃ9 ᾿ἱπμογϊίδηοο, Ὀδοδῖ8θ ἃ οἵ 
ἰδο τΠΟ]6 γτὴῖῶὴῖβ ποῖ ἴο δα ἀϊδίτ δαϊεα, θαΐ ἴο Ὀ6 
ΡτενοΌΔΙΥ δεῖ δραγὶ δὲ ΒΟΥ στουπά.᾽" 

[“ΤΒΘ ἀδβῖτο οὗ ρσἰνίηρ ἀπὸ Ὀγουλίηθηοθ ἴο [}}0 
βδογοὰ Ῥουοηβ ἴῃ [16 ΟΟΠίΓΟ, ἰοΔ48 ἴμ6 ῥγορδοῖ 
Δ η ὕο ΘΪΟΡ ἰηΐο 806 δβίδίθιηθηϊβ ΓΟΡΆΓΟΪΩ 
76 Του δὮ, οὐ ΟὈ]αἰΐοη, δηὰ ἰΐ8 βυυ ἐν ]81 018. 
Νοιϊμίηρ οὗ ἱπιροτίδῃος ἰ8 δ ἀθὰ ἴο δὶ νγὰ8 βαϊὰ 
Ὀοΐοτθ, ὀχοδρί ἐδαΐ [86 6000 Γοάβ Δρροτγίἱοπθὰ ουΐ 
οὗ 80 26,000 ϑαῦαγθ ἴο ὑμ6 ΟἱΤΥ 18 μοῦ ἰαϊὰ οἱἕ 
ἴῃ ἃ δβαῦαγα οὗ 4600, ψὶτ {μ6 260 4]}] τουμὰ [ὉΓ 
ΒΌυΓ 8. ΤὨΐβ Θρ8οθ ἴογ (8.8 ΟΥ̓ 8 ποῖ β σ Ο] 
ΠΟΙΥ ᾳτιουπά, ἰπ ἴ6 δβδέῆϑθ ἰμδὺ [Πθ βδοογάοίδὶ 
Ρογζομε ἤοῦο, δηἃδ ἤδηοθ ἰΐ ἰ8 041164 Ῥτγοίδῃβ ΟΥ̓ 
οοισηοῃ. Βαῖὶ Ὀοϊηρ [818 ἰτπη πιο αἴθ 1 Υ Θοπηθοίδα 
πὶ Όἢ 0Π|6 δδογεὰ ῬΟΥ 08, Πα βίδπάϊηρ ἀρατί ἴγοιη 
[δε ἱπαϊνίπ4] ἐγ 068, [Ὧ6 ΟἿ Ὁ] οὨ 10 ἰοτταθὰ 
ἃ δῖ δῃὰ ΡΓΟΡῸΓ οοηῖγο ἴο [9 ἯΠο]Θ ἸΔη4---ἰη [8 
Ῥοδίζίοῃ δηὰ ἰΐβ βίγυαοίυσο ὑπ Ὀθδι-1 464] οὗ ἃ 
ὑμοοοσγαιὶς σδρὶΐα], δῃοοηραιβοὰ ΟΥ̓ 1160 τηοβξ 
Βα! ]ονοα ἱμθαθηςθβ, δηὶ βιιδα ἴο ὀχοτῖ ἃ πὶ της 
δὶ οι] 1} οἴἴδοῦ ἀροὸὰ ἴΠ6 Θη ΓΘ σΟὨ ΤΣ Υ. 
Ηδποδ ἴδ Ῥσορμοὺ ο]οβο8 ἴΠ6 ἀοβουριίοι ὉΥ [89 
Ταθ;Γο. οὗ ϑοιλθ ὑμηρ8 τοραγάϊηρ {116 ΟἸΤΥ͂ τ ΙΘᾺ 
ΤΥ ΒΕΥνΘ ΤΟΤΘ ΟἀΘΘΡΙΥ ἴο ἱπλῃ Γ6858 [Π9 [6] ἰηςς 
οὗ 118 Ὀδίηρ [6 Βαϊ 16 τοργοβοηίαι να δη ἃ ΟΟΙΏ- 
ΙΏΟΠ Θοηΐγα οὗ ὑῃ6 ΘΟΙΩΙΩΠΏΙΥ. [{56] Θοσαργίηρ 
ἃ θηϊγαὶ ροδι(ἰοη, δπὰ ἱτηλθἀ Δ 6} Ὁ ἴῃ ἰσγοηΐ ὁ 
109 Ὠοῦδβε οἵ αοἀ, ἰδ ντᾶβ αἷϑὸ ἴο ἤᾶνθ ὑνεὶνθ 
δαῖθβ, ἸῺ [ῃ6 Ὠδηλ68 οὗ ἴη6 ὕψεϊνο {1068 οὗ 
[80 οἰἑΙάτοη οἵ βγδοὶ; ἰῃ ἰόκθῃ ἰμαὺ 41} [86 
ἴα] οὗ [ΑἸ ἢ μδὰ ἐμοὶ σοργοδεοη ἰδίου ἴῃ ἰΐ, 
δηὰ, 85 ἰ 6} ΕΙΘ δαί} }}} τοϑἰ πὶ ἴῃ 1, βίοοά 
Ὀοίοτθ ἴ86 μογὰ ἴον 186 δη)ογταθηὺ οὗ ΗΪ8 ἴαυον 
ἀπα Ὀ]εβϑίησ. Ηδ βρϑοϊῆοβ, ἀραὶπ, ἴῃ ΘὨ ΓΘ οἷγ- 
ΘΠ ΌΤΘΠΟΘ οὗ 1μ6 οἷζγ, 18,000 τοὰβ (Ὀοῦνθθῃ 
ΤΏ δηὰ {1 ΓΓΥ τη 1168), 88 ἃ β τη ῦο] οὗἁ [ὴ0 
ἱπηΘ 80 ΠΌΤ ΌΘΙ5 οὗ [16 ΓΟΥ ΕΒ ἘΟΟΤΙΡ ὍΠΟΕΣ 
[8 ὨΘῪ δἀηὰ Ὀοίοῦ αἰβροηβαίΐοι οἱ [116 ΓπξιΓθ, 
ΠῚ ΘΑΒΌΓΘΌΪΥ ὑσδηβοοπ πη ῆδὺ δὰ εοχἰούθα 
ὍΠΟΘΡ ἴπ0 οἷά. Απᾶ ἴο δχ λυ {1186 ΟΠΑΓΔΟΙΘΓ 
οὗ {Π6 οἰζν ἰ[86} 88 γθργεβθηύδιϊνο οἵ {16 ΘΟμλ- 
ἘΠ Υ͂ δἰ ἰαγρο, δηᾶ ἱπάϊοδεϊγο οἵ 158 οὐντι Το αἰλνθ 
Ῥοβιζίου, Ὁ ν88 ἴο ὉΘΔΡ ἴτοιῃ ὑμαῦ ΔΎ, ΠΘΙΊΘΙΥ, 
ἔτοπι ἴθ ροτοὰ οἵ [9 ΜΕ ΟΒΕ οὗ {π|8 πεν δὰ 
ὈεϊζοΡ οὐδ οἵ τΐησβ, ἐἢ6 ὨοποιταὉΪ6 Ὡδιηδ οὗ 
“7 πον - ΒΗ δΙΩτηΔἢ ΄--- ποῖ, 88 88 ὈΘΘῚ 8ΙΓΕΔΟΥ͂ 
ϑἰαίθά, ΨΦομονθῃ- το, Ὀνυΐ Φομονδὴ- ΠῚ ΓΠΟΣ, ΟΥ 
Ἰβοσοῦροη. ΕῸΡ ἰῦ 8 ἴῃ {1186 ὑθ:1}0]6, ΓΑΙΒΘΣ 
ἴδῃ ἴῃ [6 οΟἱτΥ, ὑμαῦ 1Π6 [ογὰ ψ8 σεργοβθηΐθα 
88 δανὶπρ ΗἾ8 Ρϑοῦ αν ἀπ ]] ησ-ὈῬ]Δ6θ. Βαΐ Η8 
ΘΥ͂ΕΒ ὝΕΓΘ ἴ0 Ὀ6 ΘΥΘΤ ἴτοιῃ {1160 ὕθπιρ]6 ἰουσαγὰ [6 
ΟἿ, διὰ δραΐῃ ἔγοτη ὑπο Οὐζγ ἰονψαγὰ ἴμ6 ψο0]6 
ἰαπὰ, μὲ πηδηϊ οβίδιομβ οἵ Η]8 ἰονθ δὰ - 
Ὠέ88 ὙΈΓΘ ἴο σϑ ϊαΐο ἔγοπι [6 οἤοθθη δβοϑΐ οἵ [89 
κΚίηράοτα ΤὨτουρη 41} [18 Ὀογάοτβ ; Ηθ ἱπ 4]}, ἂἀμὰ 
8}1 υπὶΐοὰ δηάὰ ὑ]οβϑοὶ ἴῃ Ηἰΐπι. 80. ἐμαὶ [Π6 
σΟΠΒΌΙΤΩτηΔἰίοη οὗ [18 ν᾽ϑίοῃ δα Ὀδίδη 181} ΘΟΥΤΟ- 
ΒΡΟη 8 ὙΠ (ἢ6 οὈ͵]θοῦ ῥταγεὰ ἴον ὉΥ͂ ΟὟ [οτὰ, 
ΨΏοη Ηδλ βουρδῦ τοϑροοηρ Ηἰδβ Ῥθορ]6 ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ 
τηὶσῦ Ὀ6 τ ογ Ηθ γαβ, ἀπὰ {πεῖ ὑΠ6Υ ταῦ ΡῈ 
411 οῃθ, 88 δ δηὰ ἴθ ΕΔ ΠΟΥ δῖ οὔθ; δ ἴῃ 
1Β6πι, δηὰ ὑπ6 0 ἴῃ Ηΐπι, ὑπδὺ [ΠΘΥ πιΐσῃΐ Ὅς ταδὰθ 
Ῥογίοοϊ ἴῃ οπ6.᾽"-- ΕΑΙΚΒΑΙΆΝ᾽ Β ἤχεκιοῖ, Ὁ. 499, 
δ00.---ὟΝ). Ε.] 

οτδ. 80-8ὅ.--- Τ.ε ΟἸέῃ αϑ ἰο ίεπέ, Οαΐσε, 
απὰα Ναπιε. 

Ϊῃ οσοπιϊπυδίίϊου οὗ 8γ. 1δ 8α., τὸ ἴᾶΥθ ΠΟΥ ἴῃ 
γον. 80 ἔδο9 ουὔδ- οίῃρδ οὗ [89 αἰνν, ἐιαῖ 8, [86 ουΐϊ» 
Ἰεἰβ, ψι ονάθηῦ τοίθσθμοθ ἴο [6 μαῦΐθβ ; [Ὁ “ἴδε 
Ὀουπάδτγο μ68 πιατκοα ουϊ ὑν γγ 8118 (Η ΕΝΟ87.), 
“1ῃ6 οχ σοι 68 ἱπΐο ποῖ ἃ οἰ ταηϑ ουΐ᾿ 
(ΚξΞι), ὅτ ΟἿΪΥ δθοὶ ἰῃ γἰσίυο οἵ 186 μαΐεβ. Τλε 



484 ἘΖΕΚΤΕΙ. 

ΤΩΘΑΞΌΓΟ ΠΕΙῸ ΟἹ ΘϑΟἢ οΥὗὁἉ [86 [ΟῸΪ 868 18 4500 -: 
ΘΟΙΏΡ. τοῦ. 16.---ΤΠ6 ἀοία! δα δοοουπὶ Ὀερίηβ, 88 
πῃ ἴμ6 αἰνίἀϊπς οὗ ἴ8.6 Ἰαηά, δῃηὰ 80 ψ ἢ ονϊάθης 
τοίοσοηοο ἐπογόΐϊο, ἔγοτῃ ἰπ6 πογίδ.--- ον. 81. ΤῊΘ 
Καΐθϑ8 δΓῸ ἐν ἀπως αἴνον [Π6 ὨδΙη68 οὗ (ἢ6 {1068 
οὗ 5886]. ΤθαΙα 810 ἰῆχοο σαίοβ ἴο Θβο ἢ 8146, 
Βοποο ὕοῖγο ἱῃ 8]}; σορ. ον. χχὶ. 12. ΤῈΘ 
πδιηΐης ἀο68 ποῖ [0]]ονν {Π6 Ῥοδι ϊοη οὗ [86 {π|06- 
αἰκιτὶοῖ, δηὰ ὑππ8 [86 οταἰτῦθα ὑγ106 οὗ 1,6] ΔΡΌΘΑΙΒ 
Β6ΓΘ ἴῃ [6 ποίη, Ὠοπουγοα ὈΥ̓͂ ἃ σαὺθ πδιῃηθα δέευ 
ἴϊ. ΤῊ ΤῆγοΘ βομε οὗ 1.68} (88 ᾿ϑουῖ. ΧΧΧΙΣ,.} δτὉ 
Ἀτδὲ τηθηϊοηθα : 88 οἱ] ΟΌΒΟΙΨΟΒ: “06 ἢχβὺ- ὈΟΤΉ 
δ 6, ἴῃ βγϑιῖ-Ὀοσῃ ἴῃ νἱτίθθ οὗἩ [6 ῬαίγΓ ΓΟ Δ] 
Ὀἰοββιηρ, δῃά {6 οὰα σβοόβεῃ οὗ Φεμονδὰ ἴογ Η18 
ΒΟΙΥΪΟ6 ἰπϑίοαα οὗἩ [16 ἢγϑί- Ὅτ οὗ 18γ86]. [Ιἢ 
γεν. 82 10 {᾿ Γεθ εδϑδὶ ραΐθβ, ΜΉΘΓΘ ΦΟΘΘΡὮ ἰ8 
Ὡδιηθα ποχί αἰοσ [ονἱ, δηαἃ ΘΟ ΡΓΘ ΒΒ ἰῃ ὮΪ8 
ΠΔΠ6 ἰδ Χο 8005, ἘρἨταὶπὶ δῃηὰ Μδηδββθῇ 
“ΒΔΟΒ 61 8 80η8 δῃὰ ἴΠ6 8οῃ: οὗ ΠῸΣ Ὠδηατχηαὶὰ,᾽" 
ἘΠῚ. ἴπ Ὑογ. 88 (μ6 ἴπτθο βου μαῦΐθθ ὈΘΆΣ 

[8:6 παιηδ8 οὗ [η6 οἴοτ ἴτοο 8018 οὗ [,οδὴ ; διῃά, 
Ἰαβίγ, 1 εν. 84 ἴδ6 τοδί ραύθβ ἃγθ ρίνεῃ, δέν 
ἴδ παιηθ8 οἵ [6 οὔδοὺ ἴἰῆσοθ ϑοη8 οὗ 86 διδηά- 
Τηδί 5, 85 Κ αἱ] ΟΌΒΕΣΥ 8. 

γεν. 36. ΤΏ ἢ ἰοϊ ονγϑ [86 οἷοθα οὗ {1|0 Ὀοοΐς ; 10 
οἴοβαβ ὶῦ ἃ πϑῖηθ, τὶ [8.6 Βγτα 0] 6] πάπα οὗ 
{6 οἰΐγ, ν οδὸ τ 016 ΘΟΙΆΡΑΒ8---ἀ Ὁ 1688 οΔ]οῦ- 
Ἰαϊοὰ 1 Κουσίβο ἰῃ ἃ Ββυτη Ὀο 1168] Ροὶηὺ οἵ νἱον---ἶϑ 
Εἰνθῃ 48: 4Χ 4600-- 18,000. Ἰἱοΐοι ἃ ΤΟΣ Δ ΚΒ 
ΟἹ [818 ΠΌΣΩΌΘΡ, ὑπαὶ Σἰ ἰδ: Ξ12 χ 1500 : ἤδῃοο, 8 
Ρτοάποῦ οἵ 12 ὈΥ͂ 8 του] ἶρΡ]6 οὗ]0. ““ΤῊΘ ΟἹ οὗ 
[88 ΡΘΟΡΪο οὗ αοἄ,᾽" δα γ8 ἢθ, “88 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠΊ6 [ἢ 6 
σαΡ᾽ 14] οὗ ἴπ6 πον ποιὰ. Νεῦοθίον σοῃηοοὶβ 1 ἢ 
ἐξ 106 τ] πηΐα] Κἰπσάοτχῃ, βαυίηρ : “Α ἐδβοπεδηὰ 
ΥΟΔΙΒ ἃΓ6 ὙΠ Οοα 88 ογθ ἀδύ, δῃὰ ομβθ (ΑΥῪ 88 8 
τῃουβαπαὰ γο 878; ὮΘπΟΘ {6 ΟΥΤΥ 18 68116 ἃ [Π6 τὴ}]- 
Ἰοπηΐα] Κίπράοτῃ" ({).---ἼἽ 6. πδτὴθ οὗ [86 ΤΥ β 
ΔΏΠΟΧΟΑ ἴο 118 016 ΟἰΓΟΌΤΩΑΪΘΓΘΙΏΘΘ, }ιι8ὺ 865 Ὀδίοτα 
1 ψαῦδϑ παῃγθα ἔΟ]1ον [6 βίδ διωθηΐ οἵ [86 οχύθῃϊ. 
ΤῊτ8 ἰδ ΔΡΡΟΑΥΒ ὑπαὺ 1.6 Ὥδιηθ οὗ ἴ}6 οἱ ἐἰδ8ο} 
ΠΟῪ ΘΧΡΓΟΒΒ68 ἐδ 6 Β61ὴ6 ΓΟΪδίοη ἴο ΖΘ ον δὴ τ] ἢ 
ἘΠ6 ΠΑΙ68 οὗ [6 ραῖο8β ἀϊὰ ἴο {8:8 ΡΘΟρ]6 οὗ {6 
σονοηδηῖ. Ηἰἰζὶρ ὑταηϑ]αῦθβ : ““ἼΤἢ6 Ὠδτη6 οὗ {Π|6 
οἷτν ἴθ ἴγοτη ὑμαῖ ἀδν : Φϑβόυδῃ ἴμογα," δῃὰ πῇ- 
ἀεοτγβίαπαϑ {ἷ8 ὕο Τηθδῃ : ἔγοτῃ ὑπὸ ἀΔΥ οὗἉ ἰΐβ ὈεΪ ΠΩ 
Ὀυ1. Ηνογηῖοῖς τη ῖκοϑ {86 [0] οὶ πῦ Θχοο]]οηΐ 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ Οἢ ἴἢ6 Τ8016 σοηηθοίίοι : ““ ΑἸσαδὶν ἴῃ 
[86 ἔογοροίηρ ᾽Ἀ86 ὑπουρῃϊ γγχὰβ τηϑὰθ Ῥγοϊηϊηθηΐ, 
ἐμαῖ Φογαβδ οι βδῃοπιὰ Ὀ6 [6 δοΙ ΤΊ 0. ΕΙΡγ σι οὗ 
81} [00 ἐτὈε8. ΟΥ̓́ΣΓ δραϊπεὺ ἴΠ6 ἴθι} ]6, {Π6 οἴμοι 
οὗ 1.6 ἀϊνίπο τονϑ δίῃ 8 76 τιβα] σα, ἴπ6 (ΓΟ 
οἵ σοά, ἐνίηρ Ὀοΐοῦθ δηθὰ ἴῃ Ηΐπ. Α'8 δῇ, ἰΐ 
ἔοττηϑ ἃ ΟἸοβοὶν Κηϊὶ τοροίδον, 1πα 1880} 0]6 τ ;Ο]6, 
8 δἰδίο Υ ὉΠΙΤ τοοῦην [861 ἰῃ αΟοά. [πῃ ογάοσ 
ἀυ)]γ ἴο δ8εὺ ἴοσίιι τὶν ὑπουρῆξ, ἴπ6Γα 18 δῃηοχοα 
ἴο ἴῃ αἰν βίοη οὗἨ 16 ἰαηὰ διβοηρ ἴπ6 ἱπάϊνίά τυ] 
Εὐῖθοβ ἃ οοῃμδίοσα οῃ οὗ ἴππ6 δἰ 1ἴ861[. ΕὟΡ ἰδδῖ 
ἐν βίοῃ 18 ποϊῃϊηρ 1688 [8 δὴ ἰδοῦ ΟΥ αἷδ- 
βογοτίηρ οὗ ἴη6 ᾿παϊν! 8] ἰτἰῦθοθ; ὕπὶ ἰογί 
[6 Εἰρθοῦ ὉΠΙΥ οὗ [89 ΕΟΡΊΡονς ἰδ αὶ ἤθη, αραὶ 
ἀπὸ σήν δηα ἰκηΣηρ 411 ΠΣΙΩΪΥ ἱοροῦμοτ, Ῥσοὸ- 
δοιΐβ ἴδε ῖ, ΤῊΘ ΘΟΙΩΠΙΒΙΥ '8β ὁμ6 δοοθ οὗ 
Οοὰ δπὰ Βαϊ]ονοὰ ἴο Ηΐπὶ ; ϑἰδπαϊηρ ἰἴ861 ἴῃ [86 
ῬΓΈΒοΏΟΘ οὗ ἀοἀ, ἱΐ ἔοττηϑ ἴΠ6 οῃ6 {τπ6 βίδιη οὗ [86 
ΠΟ ΟΒΌΓΟΙ, δηὰ ἢδ8 ὑμοΓ ΟΥ̓ τοδομβοὰ ἐΐβ ζ}} 
ἀεκιϊπαιϊοα. Ι͂ἢ {86 Βγβὺ Ῥ]δοβ, 86 ρτοδαίῃθββ οὗ 
{16 ΘΟΤΩΣΊΠΠΙΤΥ͂ ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ [8617 ο 10:0 ῥτορβοῖ ἴῃ 
(16 σοτηρα88 οἵ [86 ΟἰΥ͂ ; διὰ ἴδῃ ἰπ ἰΐβ ὨΔΙΊ6, 
ἐϊ ἐθον ἐ ἐϊθ ΒοΙ 688. “τόσα {παῖ ἀΑΥ,᾿ ἰμαΐ 
ἦθ : Ὠοησοοίοσ τ [ῸΣ ΟΥΟΣ, 88. ΧΙ. 18. ΤῊΘ Ὡδτη6 
ἐϊθοὶ 15: “Φόβον τὶ σ,᾿ ποῖ : δον 88}}8}} 
ἀν 6}} (μογθ. Εοσ ἘΖοκῖοὶ ἀἰϊδίλη ρου 65 Ὀεΐνοθῃ 

ΠΡΡΤΙΣ δα οΟἱἵγ : οθονδῇ ἀοθ8 ἢοΐ ῬΟΡΕΗΥ ἀνε} 
πῃ οριβαίθα, Ὀαΐ, ἱπ [η6 ῬΓΟΡΟΓ δῃὰ ἢϊρμεβῖ 
86η86, ΟἿΪΥ ἴῃ Ηἱδβ βαποίθδυΥ. Ὡμοηοο Ηδ ἰοοὶκϑ 
τοτατὰ Φογιβα]6π), 5 τυγηοὰ ΤΕΣΤΒΟΙ τὰ [86 [Ὁ]- 
Ὧ688 οἵ Ηἰβ ἴογο δῃὰ ρτδοὺ. Ἦμαῖ ΠΟ τρδῖζοβ 
Φογαβα θη ἃ ἔσθ οἱ οἵ ἀοἄ 18 [Π6 Ιονα δῃς γεν 
ταγποᾶ τοναγὰ ἰδ, (16 χοοά ρ]θαάδοσο οὗ αοἀὰ τοδί 
ὌΡΟΣ ἱ{,7 εἴό. ΗΈΝΟΒΤ. : ὨἿΡῸ ΤΟΘΔῺΒ : ἔγοτλ 

ἐπ ἀΑΥ δα Ὑλδὺ 18 ἀοδοσι υθὰ {11 θὰ δ8ὸ; δὲ 
ἀοοβ ποῦ δῃὰ οδπηοῦ ἸΏΘ8Π : “ΔΙΑ δ," δηὰ }ι58 
88 {110 σδὴ 1ΐ τρθδῃ : “ἴσοι ἰο- ἀδυ." πῸ 15 

ποῖ: “{δογο," δυῖΐ, 28 αἰαυβ: “δι ποτ." Βαϊ 
ΑΌΕΤΓΥ͂ Οἢ. ΧχΙ, ὃ ἴῃ ἘΖεϊκι6] Ἀἱπιθ6}6, 1 ποῖ οἷ. 
ΧΧΧΙΙ, 29 84. Ἠδ οχρ δὶῃβ [86 Ὡδηηθ ἴγοιη Ὠεῦξ. 
χὶ. 12. ““ΤΗθ “ομονδὰ ὑμιῦμογ᾽ τηδηϊξεαϊοα 
ἴβ6 1} ἴῃ [06 τοαοϑὺ ρ᾽οΟΥ ΟἿΒ ΤΊΔΉΠΟΥ ἷἱπ [6 δΡ 
ἴῃς οἵ ΘΟ γβὲ, ἰὴ ἔλθ σδὴΥ αἰϊοιηρῖβ Ηδ τηδὰ 6 ἴο 
ξαῖμοῦ ἴμ6 ΟὨΙ]άσθη οὗ Ψογιδβαίεῖα, ἰη Ηἰἷβ ἴεδτϑ 
ΟΥ̓ΟΣ Φεγ βα]. ΘΠ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ΗΪ8 τι ποῦ 
ποΐ σϑοοῖνο Ηϊΐη,, ἴθ 189 “Φομονδὰ {ΠΣ Πότ," 
ΜΒΙΟΝ δὰ ἀνα] ἴοΣ 106 τεϑίοσθα οἱΐν ἔνε πυπ- 
ἀτγεοὰ γϑᾶσβ, ραβϑϑὰ ΟΥ̓θσ ἴο 86 6 Ῥθορὶς οὗ Οοὰ, 
{86 Ἰορττηδῖα σου ἰδ οι οὗἁἨ [5Γ86] ἀηα 6 ΓΌΒΔ]οστι 
(Μίαϊι. χχὶ. 48), ἴο το Ψ68π8 δὰ ῥτοπιϊβοαὰ ἴο 
Ὀ6 τὶ ὑπότὴ ὑπο ἴΠ6 οηὰ οὗ ἔμε ποτ]ὰ."--- Ε]16- 
ἴοῖἢ τὴ ἢ στρ Ὁ ἜΧΡΤΟΒθ68. ὮὨΪΠ861{ ἀραϊηδὲ 8 δἰ - 
αἰΐου οὗ [86 ρυποϊααίζοη (ΠΣ) ἰηἴο ΠΌ, “τὰ 

186 πᾶσηθ οἵ [86 οΟἰτγ 18 Βοποοίοστ : δε πονυδ ἰδ τα 
Ὡ8116᾽}, δηὰ 4]350 δραϊπδ 86 ἰάοα ἴπαϊ ΟΣ 

σΔἢ Τη68} δηυ ΐηρ 6186 ὑπδῃ : “ΓΙ ΓΠ ον." “Βαξ 
86 ὰ {1|ὸ πδηδ ᾿ὐρε ννως τὲ Φεβονδὰ ν1}} ταὶθθ 
Η τ δο] ἢ ὉΡ ὑπὶῖπον, ἰοψαγὰ ἴ}6 Οἱ, δηὰ ν1}} ἀο 
80 ἔγοΣ ἴΠ6 ἀδΥ, {ππδ} 18, ἔγοτα ἰο-ἀδγ, ἰμμδἱ {118 εν 
δηὰ ψῆδῦ ἀορθη 8 ὍΡΟΙ 1 ΤΩΔΥ͂ Π0Π16 Ἰμἴο οὶ. ἢ 

ἴῃ γἱ᾽οῖν οἱ [6 οΐᾳ] χαΐη οἵ [86 ῬΕΟΡ]Ὸ οἵ ἀοὰ, 
[09 Μ͵016 οοτηΐοτῖ οὗἨ {Π6 ῥγορβοῖ᾽ 8 ῥγεάϊς οι, 
{πὸ 1}} δἰ ἢ οπητο οὗ Ηϊ5 Ἢ ὁτήδι 15 γεῖ Ὅμο 8 
ΤΏΟΤΟ ΘΟΙΊΡ οὐ} ν᾽ Βα χηθαὰ ὉΡ ἴῃ {πὸ 1Δδὲ ποπὶς οὗ 
ἢΪ8 τιϊπὶ κεῖσ. ϑοΒτ θα 6 Γ 58 Υ8 : “ Νοἰτπιιπείδληάϊη 
ἐῃοῖὶ ατὶγ οἵ ἴπϑ παίυγαὶ! Ὀθουπάδτίοα, Ἐσοκιεῖ 
υἱονθ ἴῃ6 ΗΟΙΪΥ [πὰ 88 ἃ γοοϊδηρσυϊασ, ΟὈ]ΟΩΩ 
4 ἰἸαύοταὶ, οἷο. Τὴ σθηΐγο [8119 ὄὀχδοῦν δὲ 
ὙΟΒΑΙ, ΜΈΘΥ Φ96808 ϑροδκβ ἴο ἴῃ6 τοϊδη οὗ 

βαχηιαγία (Φο ἢ ἦν.). Μουηΐ (σε σζίτῃ 18 ἴῃ βἰἴα οἴ 
[8:6 ΠΟῪ ἴθ 016, Ὀπὺ 6 ΗΟΙΪΥ ΟἿ ἰ8 αἵ ἃ ἀἰβίδποθ 
οὗ δϑουΐ ἔνθ τι θα οἱ ; [8:6 ὕΪδοα ἴῃ τ ΏΙΟΝ ἰδ 8 
δἰτυδίοα 18 “(6 0]6.6 οὗ ΒοΙἢ 6]. ὙὍΠὲ τονεϊδίοσ 
οὗ Φομη οοῃ δὶπβ ἴῃ 1[8 ο]οδίηρ οπδρίεγβ οοζπδῦθ 
νίονβ, ἩΠΙΘὮῚ ὈΓΟΒῸΡ δηὰ ΒύΓΡαββ, Ὀὰϊ ἀο ποξ 
ΘΧΔΟΙΥ ἱπδογρτοῖ ἷ6]." 

ΑΡΘΙΤΊΟΝΑΣΙ, ΝΌΤΕ. 

[“ΤῊυ8 οπα8 [86 Τηλτν ]]οῦ5 Υἱδίοῃ οὗὨ [86 Ῥτοὸ- 
ἢοῦ- -- 1 κ6 τρδυυθ]οῦβ τ μϑ ΠΣ τὸ Ἰοοὶς ἰο [δ0 
ΟΥἿΥ Ῥαϊζογπ (ἴτ6 πὰ {Π6 δρὶ τὶ, ἐπουσῃ υπανοϊά- 
ΔΌΪΥ τοδσίηρ [Π6 ρμαγὺ οἵ ἱπιρετίεσς ἴοττηδ δηὰ 
ΒΕ ΔΔΟὟΥ το] 018) ἡ ΙΘἢ ἴδ ομ θοαϊοὰ οὗ ὈοιοΣ 
ΤὨϊηρβ ἴο οοσὰθ ἴῃ οὐ 8 Κίπράοτῃ, οΥ ἴο 186 Εἶτὴθ 
ΟΠΟΒΘῺ [ὉΓ Ῥσεϑοι ϊηρ [8 ἴο [6 ΟἸ ΤΟΙ οἵ Θοὰ, 
ΤῊ οδῦδθ οὗ Ηθδυθῃ 88 ἴΠ 6 δὲ ἰΐξ Ἰονσεεῖ ΘὈ Ὁ. 
ΤῊ ἴδ} ]θ ἴδαὲ μὰ Ὀεθη, ἰορϑῖμοῦ τὶ [88 
Ἰπησάοτηῃ 10 για 0}}Ζοὰ δηὰ τοργοϑοηΐθά, πσετα Ἰδὶὰ 
ἴῃ ΤΌΪΏΔ; [ΠΟΥ ΜΕ͵Θ ὕο ὈΘ 866 ΟἾ]Υ ἴῃ ὈΤΌΚΟη 
ἔγαρταθηῖβ δη ἸηοῦΓη ἢ] ἀρ ἀδίϊοηΒ, δ ἱΓ δι. 
ἴθῃ τι [86 Ρον ΟΣ Ὁ} οὔαγϑο οὗ δὴ ἱγγοοονογδ 

ταϊοῃ. Ὑοῖ ἔγοπι ἴδ τηϊ δὲ οὗὨ {ῃ656 ΒοπΊίης 
6βοἸἰδίίοηϑ, 88 ἔσγοϊη [᾽θ ὙΕΥΥ͂ “ΒΌΌΣΙΒ οὗ ἢ6)], 

186 ῥσορμῃϑὺ δϑοβηάβ, νι ἢ ἀβϑυσθ ϑΐθρ, ἴῃ} πιουπῖ 
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οὗ νἱδίοη, δηἃὰ ἢ85 ἴποτο χη! θὰ ἴο ἢ 8 νἱον, 
Βοΐ, ἱπάθοὰ, [86 ΨΟΥΥ͂ ᾿ππαρὸ οὗ Ὀεϊῦον ζηΐηρσθ ἴο 
ἐο6, Ὀπὺ δ ἰάθαϊ ραϊζεσῃ δ τ πο} {86 
0]οβϑοὰ δηὰ ρσίοτίουβ ἔπ πισο γγὰ8 ἴο Ὀ6 ἰδϑῃἱοηθά, 
Ἧς δὐδῆ 8668 1 88 ΔΙΤΟΔΟΥ͂ Ργαβοηΐ ; δηᾶ, τἱτἢ 
Β00 ἢ} ἱπιροτίδοϊς τηδίθτί]8 οἵ ἱπουρηῦ δὰ πἴίογ- 
806 68 ἴΠ6ῃ αὖ ἢἷβ8 σοῃητηδηά, ἢ6 ρίνοβ 1 
ἕο ἴο 106 ΟἾΟΝ δηὰ [86 ποῦ] δὲ ἃ {πϊην 
ποίο Βὲβ ΟὟ 6γ68 δὰ Ὀδῃοὶὰ, βῃοσίηρ ΟΝ 
Οοά που]ὰ οοτίδιὶ]ν ἀπ 6}} τ ἰτ} ΗΠἾ85 ῬΘΟρΪΘ ἱῃ ἃ 
ΤΏΔΠΠΟΡ Ηθ δὰ ΠΘΥΟΓ ἀοπο ὈοΐοΓ6---ΠοἿ Ηθ που]ὰ 
δὲ ΟΠ06 ἐϊηΤΩΘΑΒΌΓΔΌΪΥ οχίοπα [ἢ 6 βρθῇθγο οὗ Ηΐ 
Κιηράοπι, δὰ στοαὶ οἸοναῖθ ὑπ σοπάϊ οη οὗὨ 
ἴδοθο σἘο ὈοἸοηρεά ἴο ἱὑ---πὰ Ἰιοτν, [Ὠγοσρῖι [86 
οορίουβ ειιβίοη8 οὗ ΗἰἾ8 |ἰ6-ρἰνίηρ ϑρῖγιῖ, [Π6 
[οσῈΓ ᾿η ροτΘ ]Οἢ5 8ῃου] ἃ 6 ἄοῃθ δΤαΥ, [16 
Τοῦ σοϊηοΐθ στο ρίου8 οὗ [86 ἀἰνπα ΤοΙτΊ ΟΥΥ Β4]- 
Ἰονοὰ δῃὰ ὈΪϊοββοᾶ, δῃᾷ ἐσθ ἴ86 ΡοΟυ] ΑΥ Βδυπῖβ 
οἵ οατβίησ δπὰ ἀεβοϊδιίοηυ τηϑὰθ ἴο χσεὐοὶοθ δῃὰ 
δ]οδβοταὰ 116 86 Σο86. 

"0 δόθῆϑβ δυγρδδοη κ [8Δ0]6. δῃᾶ γοῖ ἐσαοὶ 
βοθη 9 οὗ Δοοοιρ πο Ὁ1148} ἩἙΝΙΟὮ, ΠΟ 6ΔῈ 866, 
ΤΠΟΌΡΕ Ὀασϊ ἴῃ ἀἰδίδην Ῥχοπροςῖ, δηὰ ποῖ [ἐ6] 
ἯΪδ δου] ταίγοδιϑᾶ ψτἢ Ζοτοίμεῖο οὗ ἰδ ἸΟῪ 

“ΤΠηδῇ βιοι Βόθῃεβ Βῃου]ὰ δανο Ὀδοη ἀοϑοσ θεὰ 
ἩἘΠῚ δυο ἢ δβϑυχοὰ σοηδάσποο, δηᾷ δ ἃ {1π|0 80 
ἀρρρὶ ονογβργεδὰ πὶ ρίοοτῃη, ψγὰ8 ἱπάθοα δὴ 
ΘΩΠΟΌ] σ᾽ ὑσὶ απ] ἢ οὗἁ ἴα: [ἢ ονοῦ δίρηῖ. [Ὁ μὰν ἃ 
τηοϑὲ 1] ϑἰτίουβ ῥτοοῦ οὗ [Π6 Βεῖχην ἴῃ ϑρ᾽γ τυ 4] 
ἀἰδοογιηθηΐ, δηὰ ἴγ- τοδοβίηρ ἰηβίσηῦ ἰηΐο ἐμ 

865 οὗ Ηρανοῃ, ὙἈΙΟὮ ἰΒ Βου)θ.  Π65 ἱτῃ 
Ἰηὴ ἰδ ΠΟῺῸΓ οἵ ρστοαίθϑδὶς Ὡθθά, Ὄβρθοΐδ! νυ ἴο {86 
ΤΏΟΓΟ 86]θοὲ ᾿ηβιγιπιθηΐβ οὗ {π6 β'Ρ1Γ1 08 τ οσκίησ. 
Αηὰ σοὶ Υ 186 οὨἰ]άγθη οἵ ἴδ Κίηράοτῃ πον 
τηυϑί Ὀ6 σΠΔΥβΘ80]6 πὶ ἢ πορ᾽οοῦπηρ δὴ ᾿πηροτίδηξ 
Ῥυν Πα, 1 ἜΣ [411 ἴο Ῥγτοῦϊ ὈΥ͂ 80 1ηβρ τ ἰπν 
Δῃ Θχδτηρὶθ. Ηδγο ἴδε Ὠοατὶ οἵ [αἰ τ 18 ἰδυρῃΐ 
ὭΟΡΟΓ ἴο ἱγ---ποῦ ουθῃ ἴῃ ἴ86 ἀκ οϑῦ ΒΘΆΒΟΏΒ. 
Αηὰ πῇθη 1Ὁ 18 δθθὴ ΠΟΥ͂ τηποῦ οὗ [6 ΒΟὨθΙΩ6 
ἀεἸἸηραϊθὰ ἴῃ ὑπὸ Ριορμοῖίο υἱβίοῃ δ88. δ γθδαν 
Ὀδοη ΔΟσΟΙ}] 886, δου] ἃ ποὺ θεν γβ ἤθ6] 6η- 
ὀουτασεα ἴο ἴοοῖς πὰ δἰτῖν ἴοὸσῦ 1(8 οοτωρϊοῖο 
ΤΟ] ΖΔ ΠΟ, δϑβηγοά ἰμαὺ αοά ἰ8 Το ἴο ΘᾺΓ 
Τμοῖγ ΟΥΎ, δηά ἴο βοοοπὰ πὶῖ [86 αἱὰ οὗ ΗἱΪδβ8 
ϑρίτις 006 οἴογίβ ὑπαὺ ἃτὸ τηδὰθ ἴο ἀΐβροββθβϑβθ δπὰ 
ἀγῖνο οτἍῖἱ [μ8 Βοβὶϊϊθ ρόοσοῖβ [μαΐ οοηευθ ἴο 
ἸἴηχΟΥ ἴῃ ΗΙ8 Κίπραοια ἢ 10 ͵8 {μοῖσβ, 17 [Ὦ6Υ [66] 
ἴπ8, ποΐ ΟἿΪΥ ἴο οοηϊδηα ἴῃ [Π6 Ὀοδὺ οἵ οδ11868, 
δα δἷδοὸ σὴ [86 βυχοδῦ ἢ οὗ οὗἨ δυοοαβδ; [ὉΓΣ 
(Π6 Τιοτὰ ΗΣπΙ86]Γ 18 ὌΡρομ ὑποὶτ 81άθ, δῃὰ Ηΐβ 
ποχὰ οὗ Ῥ͵ΤΟσηἾδ6 τηπδὺ Ὀθ 658} 18866, 

ὁ ΤΉ5 ποδυοππδγὰ 8} εἰ πρ ἰοπᾶ. ῬῬῸΥ 81} ΟΣΘ 0Π686 
Ῥεγίοςς, δηὰ 4}} τοτιδὲ Ὁ6 δὲ ἸΘΩΘΤὮ τοδοτϑα, 
80 Οσοά Ἰι88 ατοδῦν ρυτροοϑθὰ: σψῆο του] 6͵60 
1π Ἠΐς ἀϊδηῃοῃουγεά νοὶ «5 Η]πλ" 6] οηδθτο 
ὈϊΦΠποηοῦτγ, δπᾶ ὃ6 Ὑτοπ χοᾶ νοι γαάγοϑαῖ 
«- Οοπιο, 1 η. δηὰ βἀεὰ ἰο ΤῊΥ̓͂ ΠΙΔΏΥ ἙΤΟΥΤΒ, 
Ἐσοεῖνο γοῖ 0Π6 δὲ γδάϊδηϊ 85 τ τοκί, 
Ὅπθ ἴο ΤῊΥ 16. »"ἀά πιοδὲ οἴὔοῖ δ] ὑψοῖ, 
ΤΌΥ ποτά [υἱδ͵Ιοᾶ, [πὸ σοπαπεβὲ οἵ α ποτ] ὰ." " 

--ΕΑἸΆΒΑΙΕΝ᾿Β δχοζὶοῖ, ῬΡ. 5601, δ02.---. Ε.] 

ὉΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΚΕΡῚ ΞΟΤΙΟΝΒ, 

Ὶ. ΟἿ. χ].--χ]νΐ. δῇ ον [86 ἴδΙὴ}}]6 δῃὰ ἐξ 867. 
γίοο : οὗ. χὶνὶΐ. δῃᾶὰ χὶνἹ,, [06 Ἰαπὰ απὰ ἴῃ6 
εἰγ. [Ὁ ΤῊΔῪ Ὀδ βαϊὰ ὑπαὶ ἴῃ ἔπ 686 ἔνο ῬΔΓΔ]16]8 
ζει }]6 απ βοσνὶςο ϑἰϑηα τοϊαἰθα ἴο ϑβοὴ οὔθ, 88 
ἀο Ἰδιὰ ἀπά οἰ. ΤΉδ ὕθτη}]6 Θοπλθ8 ἴο ΘΧΡΤΘ8- 
βίο ἴῃ 118 ΒΕΓΨΊΟΘ, 85 86 Ἰαηά δη48 118 τηοθῖ 6Χ- 
ΤΟΥ ὩΒΤῊΘ ἴῃ [ἢ6 ΟΝ, οἢ. χ]͵νἱ. 86. Βαϊ 186 
ἃ κεῖα βαποῦ βοδίομ, Βθδ] ηρ, πὰ αὐἱοκοπίηρς; 

ἴτοτα ἕο [0 ]6 ; 850 [δὲ [Π6 ὙΔΌΘΙΒ ἩΒΙΘᾺ βίσθασω 

[οὐ ἢ ἴγοτῃ ὅπ ἴδθηρ]θ πῃ δοππϑοϊίου ὙΠῚῈ [80 
δηΐγαποο οὗ [86 σοῦ οὗ δοθονδῃ ἰπΐο {110 88Π0- 
ΤΌΔΤΥ, δηὰ Ἰσαηδη δῦ ἴῃ 6 Ὀ]οβϑῖηρ οὗ [π6 ἰδ} ]6 ἴο 
ἴῃ: Ἰαπά, ὅτ [ἢ ΚΟΙΠΕΙ, 85 [ΠΟῪ 8.6 [8.6 ΘΟ οἴ ηρ' 
᾿ἴη}ς Ὀούνγθθῃ [86 ὕπῦὸ ο]οβίπρ Β6 οἴ. 0}8 οἵ ΟἿΓ Ῥ͵Ὸ- 
Ρδοῖϊα ὈοΟΚ. 

2. Ηδνογηΐοῖς δῦτηβ Ρ τμαΐ [88 φῬγϑοοάθᾶ ἴῃ 
πὸ Ἔχρτεβϑίου (ἔδυ. χχιὶ, 8): “"Απᾶ [Π6 {ΠῚῸΠ6 
οὗ 6οά, οἷδ., 8Π4}} Ὁ6 ἱῃ ἰἴ, αηα ΗΙ8 βοτυδῃ β 5}}4}} 
βοῦν Η πὶ." ΟἿ. Χ].--Χ]}}, ὑτοαῖ οἵ “186 πὸ διὰ 
αἰοτίοιιβ ἱπά πε Πρ οὗ [06 Ἰρογτὰ ἴῃ 1βγδε] ;᾽" Ἑἢ. 
Χ]ῖν. --αὶνὶ, “Ἢ οὗ [8.8 ΠΘῪ βοσυΐοθ οἵ 86 1,ογὰ τ οὶ 
8[18}} [0]]ονγ οὐ {86 στουπά οὗὨ ὑδμαῖ οοτηρ]οὔϊοπ οἵ 
81}} ὑπο ἀϊνίπο τοδηϊδδίδιϊομβ οὗἨ ὑτϑδθ ;᾿ ΠΟΥ͂, 
ΒονΟΥ͂ΟΡ, δοοογάϊηρ ἴο Ὠΐπὰ, Δ“ [86 τίσ Ὀ]Οβϑῖηρ οὗ 
σοὰ ὙΒ1ΟΒ σοΙη68 ὉΡΟῚ [δ6 ὩΘῊ ΘΟΙΠΙΠΌ ΠΥ ἔΓΟΤᾺ 
6 πον ἐπάν ] ης οὗ Οοα᾽ ͵ἰ8 ἀοβοσί θοά, ΤῊ 8 
ἸΔΟῪ βου 0) σδηηοὺ ὈΘ ὉΡΒ6]ἃ ἰπ {πΠ6 ἴμεε οὗ 
Οἢ. χΙνἹ. ; δὲ Ἰοδαϑί, συϑῦβ. 1-12 οἵ [μδ΄ ομαρῦοσ, 
Κοορίηρ, 88 ΤἈΕΥ ἀο, πη ΟἝμδΔΠ, ΔΡΡΟΑΓ ἴο 
ΘΧὨΙΟΪ. ἸΏ 8 ΨΕΤΥ͂ ΟΠΔΓΔΟ ΘΓ ΒΟ ΤΉΔΠΠΘΣ ἴῆ6 Ρ6Γ- 
ζοοτίοη οὗὨ ἴβγ8 6], γαίον [8 ἴο οοηΐδῖῃ 8 δοοουηξ 
οὔ δῖ δοοσθϑ ἴο [06 ὩΘῊῪ ΟΟΤΏΤΩΠΣΥ οὗ {6 
1οτὰ ἴῃ ἴ8ὴ0 ΔΥ οὗ ἃ τοι ὈΪοβϑίηρ οἵ Οοὰ, ΤῊΘ 
ΘΟΙΠΤΩΌΏΪΥ οὗἨ [Π6 ἔαζατα, τ ἢ} (86 ϑογνῖοθ ΒΟ 
οὐαί 5 ἦῃ 18 [οτ 6, 18 ἀθβοσὶ θὰ 848 Ὀδὶπρ γαῖ 
ἴν βῃοι ἃ Ὀθ6. ΕῸΣ δ8 Φεβονδὴ (οἢ. χχχνὶ. 27) 
ῬΡαυΐδ Ηἱἰ8 ϑρίτιὶ στ 8Γ86], 8ο Ηδ Τηλ 68 [θὰ 
Μ41Κ ἴῃ ΗΙ8 βίαϊυϊο8, μα Κοαρ δηὰ ἀο ΗΪ8 ἱπὰρ- 
τηθηίβ. Βαϊ (18 βΒαποῦ βοδίϊοῃ οὗ 5186] σοποβ 
(ςἢ. χχχνὶϊ. 28) τῦὶτ ὑΠ6 ΒαπΟΓΌΔΣΥ ἴῃ [ῃ6 τηϊάβὲ 
οὗ βοῶ. Ηδποθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ {πὸ ΒΡΘΟΙΪΆΙΠΥ ΡΥ ΙΘΒΌΥ 
16 }}}}6-βοσυῖοθ (εἰ. χ]ν.), Ὀαὶ 1ΠἸΚουνῖβα [ἢ 6 ΤΟΡΓΘ- 
56 Δ ὕϊοπ ᾿πογεὶῃ οὗ [86 ῬΘΟΡ]6 ὈΥ {Π6 ῥγίποο, γϑᾶ, 
[86 ῬΘΟΡΙΘ ἐμοτηβεῖνοβ (οἢ. χ]νὶ. 8, 9), δπὰ {πδῖ, 
8ἃ8 Οὗ, χὶν. Βῆονγβ, 88 ἴο Ἰπαρτηοηΐ δηὰ ᾿πδίϊοα 
(σοι. οἷ. χ]ῖν. 24) ἴῃ 81} ὉΠ 6} αὔαϊτβ (οἢ. χῖν. 
9 54.}, ΘΌΡΘΆΣ ἱπ ΘΟ πθοςοη Ἡ1ΠΡῈ 086 ΒαποίθδΥγΥ. 
θη ΚΙΘῚ ρογίταυβ ἴΠ6 ΠΘῊ ΘΟΙΩΙΩΠΏΣΟΥ 88 
οοηΐοττηοά ἴὸ ἴῃπθ ἰὰνν ἱπ {πεῖῦ ποσβμΐρ, ὑδΐ8 
ΒΡΘΟἾ4Π1Υ τηδη 688 ἴῃη6 οΘοπμηθοίίου οὗ {Π6 βαῃοίὶ- 
βοδίίου οὗὨ [8786] τ [16 βαποίθπασυ οἵ Φοῃονδῇ 
(ἴῃ δοοογάβδπορ τὶ τ οἢ. χχχυῖϊ. 23) ; ἴῃ βΌΣΘΓΙΑΙ, 
Βού νον, [Π6 ΡγορΡμ δῦ ΘΟΥΙ68 ἴῃ 18 ΑΥ ΟἸ]Υ ἴο 
{πᾶὸ ὙΠΟ. ἢθ ἢΔ5 δἰ Τα Β ὑπτουρῃμοῦὶ ἢΐ8 ὈΟΟΚ 
τορμοβίϑὰ 858 [86 ἔοττη οὗ [86 βαποῦ Ποδίϊοη δηὰ 
ΟἸ1Π688 οὗἩ Ιβταοὶ. Οη]ν {86 ἀονίδ 08 ΠΟΙΘ δᾶ 

ΤΠ6γῸ ἔστοτῃ ἴηθ Μοββδῖο Ἷν ἴῃ 16 Βοῦνσο οὗ [89 
ἔαΐατο ἀοβηρα ὃν [ἢ6 [ετηΡΪς, δΠἀ ἴῃ σοποταὶ, (06 
ἔγοθάοτα ὑ ἷο]} ῬταΥδΪβ 1 {18 τοβροοῦ ἴῃ [ἢ6 
ΟΥ̓Δ ΠΟΟΒ. (116 ΕΖΓΔ᾿ Β ΒΟΓΌΡΌΪΟΙΕΙΥ οχαοὶ δὰ- 
ΒΘΤΘΠΟΘ ἴο [86 ἸαΑῊ βῆονγβ [6 αἴτγθοῖ ορροδίϊε), 
ῬΓΟΒῸΡ 80 ΨΕΓΤΥ͂ δ᾽ χη ἰ ΠοΑ Ὧν ἴῸΣ τ ἷ8 πιΐατο οὗ 
ΨΏἾΟἢ ἘΖοΚίο] ΓΡΠΘΙΝ 186 {Ὁ]8]Π1ὴρ; οὗ ἐΠι6 ἸαῸ 
ἱῃ 106 ΡορΡῃ]δΡ 16. ΤῊΣ Ἰοίζοεσ οὗἩ [86 1δτν ἰβ, ἃ5 
ἴο ἐδ ὑυθς Ἰοαγηθὰ ἱπ [86 ϑρ᾽γιῦ τ] ἢ Φοῃονδῃ 
Ραυΐ τ] τη [5.86] (ΟΡ. α͵]ϑὺ οἢ. χχχίχ. 29), ἴῃ 
ἰδαὺ Ὁ 18 ᾿ἱνοὰ, ἱὰ ὑμαὺ ἴπο ἰάθα οὗ 186 ἰδ ἢδ85 
Ῥοοοτηα [86 116 οὗ ἴ86 Ῥϑορῖο. ΤῊπϑ ἰδοτο 15 δῇ 
πὰ ἴο [π6 ῬαἀαΑρΡΌΘΥ οὗ ἴμ6 αν. ΤῊΘ ΠῚ] Π]1οἃ 
Ἰάθα οὗ {πὸ ἰατν, 88 ϑχειηρ! θὰ ὉΥ͂ ΟἿΓ Ῥτγορμοῦ, 
ΤΟΆ]1Ζο8 [86] ἰὴ ἃ ὩΘΎΤΙ685 οὗ 116, Βαΐ Πα [18 
ἩΘΥ688 48 5111] 18 ΘΧΡΤΘΗΒΙΟΙ ἰῃ 8 Ἰορα] ἴοττω, ἴῃ 
πο ἔοττῃηϑ οὗ 106 Μοβαῖὶο ΜΟΥ ΐἷρ, 889 1110 ἃΪ5- 
Ῥαγαξοῦ 18:6 ΠΟΥ ΤΟ ] ΠΥ οὗ 186 ἔα γα, 88 ὙΠ Θὴ ἴῃ 
ἔη6 Νεν Τοβίδιηθη [86 βδοσι οὶ βογνῖὶσθ [Ὡ- 
πΐ8}:68 σοι ἷπρ ἴῸΣ [6 Τπουρῃΐβ οὗ 1Π6 ΟἸ τ βιΐδη 
16. 1 ἴ8, Ὠοναν τ, ἃ Ῥγοοῦ ποῖ οηἷύ οὗ τῃ6 
Ῥτίοβογ, Ὀπῖ οὔ {πὸ ἰβιίοτ 8] βιαπαάροϊηῦ βόποτα]]} 
οἵ ἘΖεἰκῖ 618 ῬΓΟΒΠΘΟΥ͂ ; ἰδ 18 16 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 8}6]} 
ψΠΣΟἢ δά οτοϑ ἰποτοῖο. Οὐ. Ὀεβϑί 468 ἴμο Ποοσῖ, 
Βεδθο. οἢ οἷ. Χ].--Χ]ν. 



480 ἘΖΈΚΙΕΙ,. 

8. Τα νναΐοσϑ ἔγοπι 86 δβδῃοίιαγν---ο ἩΠΙσἢ 
ΠΟΥ ἀῇὸ ἤἥμε}]ν τα Ὅ8Δ6 Κ ἀραΐη ἴπ νὰγ, 12, δπὰ 
ΘΟΙΒΟ4 ΌΘΗ ΤΥ ΔΓΘ ΓΟ ΓΟβοη ο 88 Ὀ6]οη σης Ὁπογοῖο 
--ἰο ἀουδὲ Γαΐβα ὮΡ {τ -Ὀρατίηρ, ὕγθοβ οἢ {μοῦ 
ὍΔΏΚΕ; Ὀὰὺ ἴη8 Ββὶρηϊβοαπος οἵ [Πΐ8 18. ποῖ [86 
δι} Ποαἰίοη, 6.0. οὗἨ οἈ. χχχὶν. 26 βα., [μδΐ 8, 
ἴπ6 Ὠυϊ 1] 688 οὗ {πὸ ἰαηὰ (ἢ. χχχνὶ. 8 84., 29 
84.}; [ἴὉΓ 88 [86 δἰτὰ οὗ 118 ταΐοσ 18. [π6 Πεα]ὶπρ οἵ 
16 Τϑεδὰ ὅ8α (οἢ. χὶνὶ, 8 84.}, 80 ᾿Π κου 86. [ἢ6 
ζοϊίαρα οὗ [686 ἔγυϊῦ- 668 ΒΟΥν 98 0. Ποα]ίηρ (6. 
χὶνὶ. 12). ο ΠΙΔΥ͂ ΒΥ: ΑΒ ἴπ6 δαἷἰπὶ οὗ [86 
ἴθ }]6- ΒΔ ΟἸΌΔΤΥ 18 βαποίι οαίίοη, 80 [Πδὺ οὗ 186 
ῬΘίΟΙΒ ἴγοιὴ ἴδ 6 ΒδποίυιΥ 8 Πολ]ΐηω, 850 [Ὠαΐ 
δ ηοὐ Ποδύοη ᾿ δηὰ ποδϊΐηρ 816 ἴΠ6 ἴνο Ἰοδάϊηρ 
Τδοο]ορίοαὶ ὑπουμ 8 ἀοτηϊηδίϊρ [ἢ 6 ψΠΟ]6 ο]οβίην 
Ῥαγὶ οἱ ἔΖοκίοὶ, Βαΐῦ νι ἐπ6 ᾿μουρσηῦ οὗ μο] ην 
ἴμ σοπρ] οἴου οὗ [8Γ86] 18 ΔΙτοαῪ αἰϊπἀρὰ ἰο. 

4. (Ὠ. χνὶ. δ8 Ῥγορῃοδιοἂ {ῃ 6 οἱ ἶοαὶ τοβύοσα- 
Ὥση οἵ δοίάοχω, απ {Π6 βάτηθ ῃποιρἢ τ το ὈΤΏ5 ΠΟΙ 
σὰ 1Π6 Βοδ]ηρ οὗ [9 ψαΐοτα οὗ {Π6 Ὠοδὰ 868. 
δ΄ησα ἴμ6 Ποεδὰ 368, ἶκο βοάοτῃη δηαὰ Οοιηουτδῆ, 
δῖδη ἦβ ἰτουμηουξ [Π6 Ὑ0]6 οὗὨ ϑ'οΥΡΓ ΤΕ 08 ἃ {Υ}06 
οὗ ἡυἀρσπιοηῖ, {86 ἡ ρτηθπῖ 18, ᾿π ἴχ6 ΟΠάτγβοίον οὗ 
ΤὨγοαϊθηϊηρ, Ὀγ 108 ΠοΔΙ ΠΩ ΒΥτη θο 108 }}}[ τοτηονϑᾶ 
ἔγοϊῃ {πε βρη οὗ [56τ8 6]. ἴβγϑθϑὶ ὈΥ 118 βδης 1 βοαίοη 
8 Θχϑῃιρίθα ἔγομλ ἡπάρτηθηΐ, ἢ48 πὸ [τί μοΣ Μιὰσ- 
τοῦηῦ ἴο ἴδδὺ (οἢ. χχχῖχ. 290). Το Βοαϊΐηρ οὗ [09 
Βοδὰ ὅθ ἱπ 1ἴ8 Ἰαπά, ἡ Ε1ΟῺ ἱτητηθαϊ αἴ] Υ Ῥτθοθθβ 
{Π|0 βου ηρ οὗ [Π6 θουπάδγίοβ δηά {116 αἰ ν᾽ δῖοι οὗ 
[86 Ἰαπαν (ο}.. χ]ν. 18 84.}, 18. ἴ.0 οΠαγαοίογβιϊς 
ΒΥ Πιῦ0] οὗ {86 σομῃρ]θίΐοῃ οἵ ἴ5Γ86}, {π6 σοσητητ- 
ΒΟΥ οἵ αοα. ΟἾΪΥ ἴδ 8β4]0 ροοὺ]β δῃὰ ρ8 οὗ οἢ. 
ΧΙΝΙΣ, 11 5111} τοτηαΐη, Ὀὰὺ Ἰῃ [16 5ΆΠῚ6 ΨΑΥ͂ Δ8 
ΒΘ η ἴῃ π6 οἰοβίηρ σοῦβο οὗὨ ἰβαΐϊδὴ (οἢ. ἰχνὶ. 24) 
ΤΟΥ 5ὸ οὐἱἷῦ δηὰ ἸοῸκΚ ὑροὸμ ἰμ6 οδγοδβθβ οὗ [ἢ 8 
δροβίαϊοβ, οδθ ᾿στὴ αἰθῖ}} ἢοὺ, οἴς., δῃὰ ψἢο 
ΔΙῸ 81 ΔΙ ΒΟττίης; απο 411 68}. 

δ. Ετοιῃ (θη 6818 οη να, ἡ ὮΙ Οἢ 4180 τοὶδίθϑ [ἢ6 
οποβὶβ οὗ [8Γ86] ἃ8 [ἴῃ 6 Ρ60}]6 οὗ ὅοά, {Π6γα σι ἢ5 
Φησοῦσῃ ΗΟ ϑογίρίυτο ἃ ὑνοῦο]ὰ τϑίργοῃοο, 
ΠΑΙΙΘΙΥ͂, ἴο [6 Ῥδορ]θ οὗ ἔπ6 Ῥγοζηἶβο, δπὰ ἴο ἴδ 
Ῥχοιηϊβοα [Δ πὰ. 18 ὑσσο Ὁ]. τϑίργομοθ τηϑοῖβ Ὁ8 
Ποῖ αἰβὸ ἴῃ [Π|686 οΟἰοβὶῃ, ἐκύει Βυΐ 48 νὸ 
Βανο σορθδίθα]Υ δθθῃ, [ἢ 6 ΡΘῸΡ ε οἷ 9τα0] ἀγὸ ἴο 
μῈ ἴδῃ ἴπ ἴΠΘΙ͂Ρ Ῥγορμοιίοδλὶ ομαγαοΐοσ οὐ [868 
δυϊογο 88 σοίοσσίηρ ἴο τηδηκὶηά, δηιὶ 0Π6 Ἰδηά οἵ 
1ηγαθὶ 18 ἴο Ὀ6 ἔδίκοῃ 83 τοίοστίησ ἴο ἴπ6 θαυ. 
Νον ἰῃ ἘΖοϊκ16), ρϑορὶθ δῃηὰ Ἰαπὰ Ὀδοοτηθ τιηϊοά 
ἷῃ ἴΠ6 δντη0 0] οὗ ἴμ6 βαῃοίιαγυ, οὗ {Π6 ἴθιηρ]6 1π 
16 τηϊ δῇ οἵ [6 ἔνγοῖνα ὑπ] 008 δηὰ ἘΠ 6 ῬΟΓ Οἢ8 
οἵ Ἰαπὰ, 828 ἱηάεεὰ {86 Ῥσορμοῖ δοοεπίιαϊοβ [8 
σοηΐτο, ΨΠΙΟὮ ὑπῸ8 ἀηϊΐθ8 41} {Π0 ραγίβ ἰηἴΐο ἃ 
ὙΠ016. ΒΥ {18 ὴ6 ἰάοα ἰ8 ϑγιη 0] Ζοὰ ΜΘ 
.ια8 το] ]Ζοὰ [86] [ ἴῃ [Π6 ὅοῃ οὗ Ὡδᾶπ, χὴοῸ πη ϊΐΐοβ 
τοδὶ πὰ ἰὴ Ηἰπηβο] ἢ ; ψ]ο 85 1η6 βοοοῃά Αἄδιῃ 18 
[6 σοπίγο ἴον [η6 016 ϑαγίϊ ; 0 Ο8} δῦ : ΤῸ 
Με 15 ψίνϑη 4}} βονοῦ ἴῃ Ὠράνθῃ δηα ΟἹ Θαυ ἢ, ρῸ 
γὸ ὉΠοΓΘΙΌΓΤΘ δηιΐ τμ8 Κα αἰδοῖ ρ 168 οὗ 4}} πα], δηὰ 
τόδ ἢ [Π6 } ἴἢ΄ο [16 ψβοῖὶα ογθδίίοπ  ,6 
να {6 γ6 ἴδ ΒΑΠΟΓΌΔΤΥ [ὉΓ βαποιϊ βοδίζοῃ, δά 

Ποῖα ἴπ6 αν οο [ῸΣ ἈΡΑΊ ΒΕ ῬΓΕΡαγαίϊίοη δηὰ 
[Ὁ] ]σλοηῦ, Ῥερὶ πηὶπρ' πὰ Θἢ 

6. Βϑ'06Γ οὐ δοδη Υἱὶ. 88 τἰ ΒΕ ἱη οσργοὶδ [6 
ψοτὰ οἵ δου ρίαγα ἴο ΜΉ ΪΟὮ ΟἿΤ ΠΟΤ ΔΡ {ποτ 
88 τοίθυτίηρ ἴο ΟἸγῖβι Η τ 86}{ ( ογδ ο ἐδε 1,ογὰ 
οκιιδ, νοὶ. Υ. Ὁ. 282 8α.; (Ἰαυκ᾿Β ΤῊ). ὙΠΘα 
οτ ἰη ἘΖοκίοὶ [ῃ δ Ποδ]ίηρ, 11{6- αἰ νίης τ αἴοσϑ ον 
ἔτοτῃ ἴῃ ἴδ ]ο, ἔθη, δὺ ἰδαϑὺ δοοοσαϊηρ ἴο σβδῖ 
ϑουιρίισο Πδγ6 8408 (Ὁ σΟΙΩΡ. 4180 ὅοοϊ ἰν. [11].] 
18, ἀπὰ δἰρσνασαθ ΖθΟῖ, χὶν. 8), πο ι] ΕἸ πιοηΐ 
σαῃηοῖ ΡΟΒΒΙ ΕΪΥ 6 δουρς ἴ0Γ ἴῃ Ὠΐπὶ )0 ὈΘ] ον 8 
ἐπ ΟἸτίδι, (ὁ σιστενων εἰς με ΘΟΙΤΟΒΡΟΠδβ ἴο 186 

ἐρχισθω προς με (γ6Γ. 87), πδ΄ 85. ἰπ Ζοδη νἱ. 8ὅ 
ὁ ἱρχοόμιενος προς με Δα ὁ σισεινων εἰς με Τὴ ΓΔ]Υ 
ὀοστεβροπὰ) ὙΤηὸ αὐτός, ουΐ οἵ ΜἢοδῈ. πριλια 
πόταρμοι ῥευσουσιν ὕδασος ζωντος, ΟΔῺ 8180 δοσογάϊης 
ἴο δο!! ΟὨΪΥ Ὀ6 Ηδ ἐφ᾽ ὃν ἰλιοὸ Βαριδί (9 1. 83 
ΒΔῊ τὸ πνιυβμα καταβαινον καὶ μενον ἐπ᾽ αὐτὸν, δὴ 
Ὑ 1 Δ] ] βίου ἴο τ ὨοΤὴ 6 8808 ἰῇ ρΌΠΟΙΑΙ (ο ἢ π 
1, 84): οὐ γαρ ἰκ μέτρον διδωσιν ὁ διος τ πνινμα, 
ΤῊϊ8 Ομδ ψὩῸ ἰ8 ἴπΠ6 Αποϊηϊοὰ κατ᾽ ἐξοχὴν ΟΧ] δὶ η 8 
ἴο 9 Δεν (Φοἢπ 13.) 186 ἰθι0]6 οὗ Ἠΐδ ὑοᾶγ, 
Οοπβοαπθηῦν Ης ποῖ οὨἱγ οου], Ὀυΐ τλυδὲ Βᾶνθ 
υπαογϑιοοά οἵ Ηπη561 ναὶ [ὴ6 βου ρίΓα βαγ8 οὗ 
[86 ““τίνοιβ οἵ ᾿ἱνίηρ ταῖοῦ Βονηρ οὐ, 48. Ηδ 
αἶδο Ὀαρᾶῃ ὈΥ͂ βαυΐϊηρ: [{ΔΗΥ͂ πϑδη [Πϊγβί, 1Ἰοῖ Ὠϊτὰ 
ΘΟΠ)0 ὑπῖο δῖ6; δηὰ {}}18 αὐ1}6 ἀραὶ ἔγοπι ἴῃ εἰγ- 
σπϊηϑίδηςο [πα΄, 88 {116 ἔξαβὶ βυσροβί θα οὐΟΥ βῖηςθ 
186 τῃϑτοὶ ἐπγου [ῃ6 Ἡ]Π]Πάθγη 88, “ ἴΠπ6 βρίττυαΊ 
τοοῖκ ὑμαὺ [0] ον οα " πα, ἃ8 ΡϑῸ] ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ δον 8 
1ῃ. 1 (ογ. χ. 4, ἴ:6 Αποὶηϊο Ομ. ἢ. χιῖ, 10 
ΑἾδο να 8 ΟΓΥ Οἰρατὶν υὐτογοά ἢ {118 τοίογοησο, 
ἃ8 Φ0508, ἴοο, ἰῃ δομῃ υἱΐ. 89 βροῖε οὗ [6 δι θἱσιῦ, 
ποί {Ππαὺ 5Βῃου]ὰ ον οὐ ἴγτομὶ πἴπι ὑπαὶ Ὀ6] οτος 
οη Ἡΐ, Ὀαΐ “ταῦ {ΠΟΥ Βῃου]ὰ τεοοῖγα (λαριβανεν} 
ὙΠῸ Ὀο]ονα οη Ηἰπὶ; ἴογῦ σνευμα ἁγων (ἴῃ [6 5696 
οὗ [6 ουἱρουτίπρ οὗ Ζεοῆ. χὶϊ. 10) 88 ποὶ γεῖ, 
Ὀδοδῖι86 }68115 8 οὗ γοῦ ρ]οτβοα, ἡ Οοπρ. Φομ πὰ 
χχ. 225, ΤὨυ8 ΟἸτίθὶ ἢ88 ἰπίογργοῖοὰ ἘζΖοκίοὶ 
ΧΙ. 1--12 5 τοίοστίπρ ἴο ἴ.6 ϑρὶ σι οὗ Ρεηϊδοοβῖ. 
ΛΥΏοη ϑΈ1ογ, ἴῃ δοσογάδηοθ ὙΠ] ἢἷδ Δροσα γρες 
ΤῊ 811Οἴβτη, τυ 68 ἔπ Τοῦ δ Ἱποϊαάεὰ Πετο οὗ 
δε ΦῬῃ6 ΘΟΙΩΙΩ ΠΥ οὗ ἴλ6 1ογὰ, ματι] ΤΏ 18 
δἰἱοτίουβ ἤμα] μογίδοϊίου, ὈὰὉ ΟΥ̓ [ἢ σΟΙ Ὠλ ΠΥ͂ 
ἃ35 ἃ ἍἜἼΟΪ]Ϊ6, ἴῃ 80 ἴᾺΓ 88 [6 [,οτὰ Ἡ᾿Ϊπ)5361 ἢοπϑ 
Του ἀπὰ ἢ]18 1, βοπὰ8 ἰογίἢῃ ἴτοια ἰξ Ηἰ8 
8.ΓΕΔΠῚ5 Οὗ Ὀ]οβϑίηρ, "΄----ἰΒαῦ ροο8 Ὀαγοπα {ἢ} ἰεξίογ, 
ὌΡΟΠ ν ΠΟ Ὴ ΒΘ ΘΓ 1 8518 80 ΤῸ Πἢ, δη Ὀογοπὰ {88 
86η86 Δηἀ 50 ͵ Σΐ οἱ [16 Ἰεξξον ἱπ Φόῆη ; διὰ, ΠΟ Γὸ - 
ΟΥΟΡ, {86 ΜΟΙὰ οὗ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἰῃ ΕΖοκῖοὶ ἄἀοο5 ποῖ 
Ροϊπξ ἰο βιοἢ 8 μεγίθοϊοη. δ, α ΤΩΔΥ͂ αἵ 41} ενδοηῦς 
880 Μ 10} ΕΟ Δοκ (δν. Ψῳολαππηὶδ, ἱ. Ῥ. 802 8ὴ.}: 
“Ἶῃ ἴπε ἀεγίνθα βοῆβο [6 ΒαυΪῸ ς πιδὺ Πο]ὰ 
οὗ ὈΘΙΙΟΤΘΙΒ; [ΟΣ ὕποῖνο Ο4]1] 6) δ μοσηοη δηά 
ῬΌ] 8 π8 ργοάποοά ὑπαὶ βρί γπ4] ταονοτηθμξ ἴὰ 
ἴΠ6 ψονἹὰ, 106 5'ν.6}}] οὗ τ οβ6 πανοβ δ[1}} δὲ (ῃ 6 
Ῥγοβοηΐ ΠΠΠ|Ὸ ῬΡΈΒ868 οηματα ἴο [6 τοηιοῖοϑ᾽ πὰ 5 
οὗ 1Π6 φαγί. “Ἰηϊοτργοῖρα ἃ8 τγοίοστίηρ ἴο "6- 
Ἰΐονοσβ ΠΟ ΠΟΙ ΠΥ," ΟΌΒΕΥγοΒ ΒΟΙΔΟΚ, “τὸ οου]ᾶ 
Ὡοῦ Ὀπΐ ἸΠΟΙΪΥ͂ τι β]οδά ἘΠοΟΌΒΑ Πα 5 τερδτάϊηρ {μεῖγ 
οὐ ἴα! ἢ ἀπὰ {πᾶὶ οἵ ᾿ποὶν Ὀτοΐῆγοη. ἢ 

7. Ἡδηρδίθη ου 86Υ8 ἴῃ ἰδ ΘΟΙΏΤΩΘΗΤΩΤΥ͂ ΟἋ 
ΟἿ Ῥτορ]ιοῖ: ““ 6 8}}8}} βαῦθ ἴο τοραγὰ ὧδ {89 
Μαεάϊαῖον οἵ {Π|8 8] ναϊοη ἴῸΓ Τὴ 6 ψΒοΪο που]ὰ ἢ 9 
Ἵχαϊεὰ Θεβοοπαδπὶ οὗ ])ανϊὰ, ψἢο, δοσοσ  ηρς ἴω 
6ἢ. χυΐϊ. 28, ὕτόοῦβ ὮΡ ἔγοϊω ἃ δε} ]θ βαρὶϊηρ ἴο ὦ 
ΕΌΠΟΙΣ σϑασ, πάρουν ψὨηίοῆ 41] [0.]8 ἀπε]: ἴο ἴῃ0 
0058 οὗ ΘΛ ΘΓῪ πὶηρ ὕπο γα, Θοστεβροη ἃ ἤογὸ ἴπ6 ἤ8Ὲ 
οὗ ἜΡΘΙῪ Κιμά ἴῃ νοσ. 10. 1 ΠΔΙΙΏΠΟΠΥ͂ πΊ ΟἿΤ 
ΟΡ ΉΘΟΥ, 1116 δα] γα οη Πογο δηῃουπορα ἰοοκ ἰϊ5 

σιηπίηρ ἴῃ ἴῃ 6 {π|6 οὗ ἐπ ϑθοοηὰ ἴδιο, δπὰ 
ἌΡΗΝ 0961 οτί ἔτοσα 86 0]δοθ πποτὸ Δεκαβ 
τὰ [86 οἰ οἴ βοδὶ οὗ Η]18 δοι!νὶ εγ οὐ {π6 παϊοηδ 

οὗ 16 οασίῃ "᾿ (οοταρ. οἢ δοδῃ νυἱΐ. 8, 4). [ἢ 1Π 9 
Οἠγιβιοίοσῃ, 2ἃ οἀ., 6 ΟΌΒΟΙΨΘΒ ἴῃ ΡαΓ ΪΓΌΪΑΣ : 
“Ἶὴ ἘΖοκ 6] 1Π|0 τοῖο ἰβϑιθβ ἔοσέ τπιηάοσ 86 
ΓΠγοΒΠο] ἃ οἵ (86 ποιϑα ἰονγαγαὰ [86 οὐδὲ ; δοσογάϊηρ 
ἴο ἴ8 Α Υ086, 88 δίγοδτω οὗ νδίογ μγοοουὰ8 
ἴγτοπι ἴΠ6 ὑῇτοπθ οὗ αοὰ δπὰ οἵ {π6 1. ΦΖοΒ ἢ 
[88 οΘοτηρ]εῖοα Εζοϊ, χὶν. 1 ἔγοτῃ Θ᾿. χἹ. 7. ΤΉς 
ΤΈΔΒΟῚ ΠΥ [16 8[ΓΘΔΙΠ8 οὗ Βα] γαϊου πον Ὀτοοοιὰ 
ἔτοτη ἴδ Βα ποίθΑΓΥ, 18 (Παὶ ἴπ6 1 ,οὐὰ μὰ5 οηϊογεὰ 
ἰηΐο Ὁ ψὶ ἢ Η18 μἴοτγ. ΕἼοτὴ ὑπ ὑθηνρὶθ, ΠΟῪ 
Ἰγίηρ ἴῃ ταΐηδ, [Π6Υ οου]ὰ ποῖ ἰδβιθ, Ὀεδοαῦ56 μι 
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6016 ψβ ποῖ γοῦ {{Ὸ1Υ [86 Ὁ]806 οἵ Οοἀ Β 
ἰδτοπο. ΤὨἷβ [06 Βαποίθσσγ, [δαὶ ἴ8, [89 ΟΒΌΤΟΣ, 
θτες Ὀθόδτο ἰῃτοῦρἢ Ηΐπὶ ἱπ τ Βοσὰ ἀν 76118 [86 
[1] πο85 οὗ 186 ἀοαἀποαᾶ Ὀοαΐγ. δημοσίου ἰὐ 18 
οδ]]οὰ “ Φοονδὴ ἰδ οσο,᾿ 6ἢ. χὶνἹ. 85.Ὀ. Α8 {6 
ΔΙΠΟΠΠΟΘΙ ΘΗ οὗ ἴΠ9 ἱπάνε!]ἑηρ οἵὗἨ [Π6 ΦΊΟΥΥ οὗἉ 
ἔπ Ἰοστὰ ἰῃ οἷ. χ] δὶ, ἰουπὰ 118 18] τηθηΐ ἴῃ 
Ομγῖδῖ, 80 ὅόο η Ῥοὶπίβ ἴο {π8 ΤΏ ΘΏ Ἦθ6 ΘΡΘΆΪΒ οὗ 
[6 ἴὔτομο οἵ αἀοὰ απὰ οὗ ἐλε Ταηιδ." [πὶ ἷ8 
ΘΟΙΠΙΤΙΘΕΏΔΤΥ ΒΘ ΒΑΥΒ: ““ ΤῺΘ το] 8 οὗὨ [86 ΝΟ 
Τοδιίδιηθηΐ ἴο ΟἿΣ βοοϊίζοι (οἢ. χὶνἱ, 1-12) δ1ὸ 
ΥΘΡῪ ΓΟ δηα σϑη 0148, [Ιἢ τοίδγομοθ ἴο ἰΐ [86 
1ροτὰ, ἱπ Μαϊΐῦ. ἱν. 18, 19, αρθαῖκβ ἴἰο Ῥοΐοσ διὰ 
Απάτεν. Οχ ἰΐ χοδίϑ ἴῃ:ὸ ταϊταοῦ]οῦυδ ἀγαυρηὺ οὗὨ 
Β8Π68 ΟΥ̓ Ροΐογ δ ἔπ Ὀερίππίηρσ οὗ [86 Τηΐ ἰδ τΎ 
οἵ 76808 (υκο γ.), δῃὰ ἸΣκονσίδο ἐπθ ἀγαπρῆῦ αἴζος 
[πὸ τεβυϊτοσίίοη (Φο. χχὶ.). “0658 ψ1 ονϊάθης 
ἀραῖρτι τη οά68, δὖ [6 οοταητηθηοοηθηΐ δὰ [ἢ9 
6]089, [8:8 οοηΐοη!δ οὗ ΟἿἹἿΤ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ἃ βυτῃ 0} 16 
δοὶ. Νοῖί 1088 δ᾽] πδῖνα ἴο ΟἿ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 188 
ῬΑΙΔΌ]6 οὗ ἴλ6 ποῖ πο χαϊμοτοὰ οὗ ΘΥΘΙΥ [κεἰ πὰ 
(Μαῖι. χὶ. 47). ΕἾΠΑ, πὰ Εδν. χχὶϊ. 1, 2, ἐμ9 
δεξὶ δῃὰ τηοϑὺ ρίοτίοιιβ 1 Π]τ θην ἰ8β δππουποεά." 

8. ““ΟΥδον Ῥχγορ ιεῖβ, ἴοο, ἰανϑ ἴ}ῃ6 ΒΥΤΩ0] οὗ ἃ 
ὕδΙΩΡ]6 ἰοπηΐδίῃ (οοΣΡ. 906] ἐν. [1]. 18, δῃηὰ Ζεοδ. 
Χὶν. 8), Ὀὰΐ ΠΟ ΏΘΙΘ 18 1τ 866} 80 ὈΘΔΕΌ ΙΓ ]]Υ 
ἐκ ον δῦ 848 ἤοτο" ΜΈΡΕΣ Τῆθ ἔπηάα- 
δεν γτη ΟἹ δ᾽ ᾿θαϑὲ {1160 Οἱ δ σ Ῥαββαᾶρθ, 18 
406]. Ἢ 8 ποῦ ΠΟΟΘΒΒΑΤΎ, ὨΟΎΘΥΕΟΙ, ἴο σΟΙ 51 ἀ6Τ 
ἘΖΟΪκΙ6] δβ Ὀουτονίῃς ἔἴγοπι 06] ; [16 ᾿ῃουρῆῦ ἰθ 

᾿]οὰ 28 οὔ ρΊ ΠΑ]]Ὺ ἴῃ ὨΐΤὴ 88 ἴῃ 4061] οσ Ζθοδια- 
; 186 ΟΠ]Υ ὑπίπρ᾽ δοτηηοι ἴο ἐῃ6 ΤὮΓΘΘ 18 {86 

τδίοσ. Βηὺ ὈΠΤΙΩΪΒΙΔΚΟΘΌΪ θεῖτο 18 ἃ Θοπηθοίοῃ 
ὈῬοΐνοοῃ ἴδ. 6 ἴἢ 66 ἔφθης Τρδὶ ψ ΒἱΟἢ 
ἴπ6 πο ηρ οὗ [86 1 8 ὅθα, [8 σϑηοναὶ] οὗ ἃ 
Βρεοίδ016 οὗ ἱπάρτηθῃηξ 88 οἱὰἁ δϑ {π6 ἄδγβ οἵ 
ΑὈγδΒατη, βίριΐβοα 'π ΕΖΕΪκῚ6] 88 ἴο ἐδι6 [Ὁ] Ἰτηθεὶ 
οἴ ϑγβεὶ, ἰβ ἴῃ 506], 1ΠΠἸκ ον 86 88 ἴο Ιδγδοῖ, ὀχργοβϑοᾶ 
ἴπ 186 μέρ νῷ ΔῈ [89 να] οὗ δ ϊτἶτα, πο ἢ 
δΥΥὉΟ]1Ζ68 88 {1}8]1ὁὸὰ {πὸ τ] ΔΘΓΙ688-  ΟὝΣΏΘΥ οὗ 
15γδδὶ, [μον ῬΡεγὶοα οὗ Ῥγοραῦζοῃ ζθηθγα ΪΥ. π 
[86 οαϑ 868 Ζϑο ΙΔ ἴαῖτοβ ΠΡ ΕΖΟ κῚ6}᾽8 ὑπουρηιῖ οὗ 
ἡπιάρταοπῦ οἵ {πὸ Πεαὰ 868, θαΐ νεῖ [89 νϑϑῦ 868 ἢδ 
δ Ὁ]ΟἾ 8 ὑμογοῖο γοΐογοῃοθ ἴο π6 86] γαϊίουι οοτηΐῃ 
ἔγοτηα ἴ86 δον υπΐο ἴῃ Οδη11]658. ΤῊΘ [δγὰθ 
δοιηρ]οἴδα ἴῃ ἴῃ6 Μοαββίδῃ, ἱπ ΟἸγὶδὲ, [6 ἴδιῃ ]6, 
ἄγαν ναῖοσ τ] 1ΟΥ ἔγουλ [Π6 γν8}18 οὗ βαϊγδίϊοη 
([88. χὶΐ, 8. ΒΘ Φοθονδὴ οουπίθ δηὰ τσὶΐδδ 
Ρ Ηἴ8 Ῥθορῖα διμοηρ [80 πδίύϊομα (Ῥ8. ᾿χχχυΐ,.), 
811 Ηἰΐβ πρτίηρβ 816 1ηὴ Ζίοῃ. ““Ηο, ΟΥΟΤΥ͂ οπὲ 
18δὺ [Ὠἰτεύοιῃ, οοτὴ86 γα ἴο ἐδ ναΐθσϑ," ἰξ 18 βαϊὰ 
ἷπ 188. ἵν., (ὉΓ που 8 ἃ Σἶνοῦ ὙΠΟ96 δ ΓΟ Π18 
ἸΉΔΚ6 οἷαὰ [6 οἰἿγ οὗ αἀοἄ, [86 ἀνε! ]} ηρ-οἷδοα οὗ 
1:6 Μοϑὶ ΗΐψῈ (Βα. χ]νί.), σθτθαϑ άρτηθηΐ Ρ65868 
οὐοσ [ῃ6 ΜΟΙ ἴῃ [80 Τηοτηΐπρ οὗ [Π6 ἀδγ οὗ [86 
Γοτὰ. Ῥραοο ἴο Ηἰτπη ἰδμαὶ 18 ἴδ οἱ, δῃὰ ἴο Πίστη 
[δὲ 18 ΠΘΔΡ, δαὶ [80 [μοχὰ ; 1 μοδϊϑὰ 1ϊ, 1858. 
ἵν. 19. 

9. Βεΐογο τό ἔδῖζθ ὋΡ ἴῸΣ ΘΟΙΏῬασίβου [ἢ ΤΟΏΥΘ- 
Ββεπίδιοη νει ἴῃ [ἢ 6 Βονϑϊδίοη οὗ Φόοἢ, ἰοΐ ὑ8 
ἢγβὶ θην 106 ΟΥΔΘΡ ἴῃ ΟἿΤ Ῥγορβοὶ. ἸΤδδὶ 
ὙἘΙΟΒ 88 Ῥτορμοδίεὰ ἴο [5186] βρθοΐδ!ῦ ἴῃ ΟὮ. 
ΧΧΧΥΪΙ, 26 18 σαττὶθα ᾿πῆο οὔδει ἴῃ οἷι. χ].--χΧ]ν Ἰ., 
ἰπ ὙΒ]0} [86 Μεββίδηΐο βαϊγαϊοη 88 ἴο ἰαπὰ δά 
αἰ ἰβ συταο]}68}}} βεῖ ἔοσί πῃ [6 ὕδρ]ο, ἐΐ8 
ΒΟΥΥΪΟα, δὰ ἴδ ναῖοτθΌ ΤΏοβο ομαρίοσβ δΓῸ 
ὁδοδίοιορίοαὶ ἴπ 1Π6 βθῆβο ὑμαὺ ΟἸ τὶ δὰ [ἢ 
Ομνσείαῃ ΟὨυτοΒ ἀγὸ ἴθ οηᾶ, 1886 0] Β]τηοης οὗ 
Ϊδγϑθὶ. ΟἿ. χχχνῆ δ δηὰ χχχίχ., δραΐῃ, σοπίδὶῃ 
ΘΕΟΒΔΙΟΪΟΡΥ ἴῃ ΘΟ Β6π86, ἰμαὶ 185, [8:8 ΟἸγἧδβ- 
Ὅλη βθοῆηθ6; 866 Ὁ. 874 Βα. ΤΏοθο ΟΠδρύοσβ 816 ἃ 
ΒΡ Ο  ΠΟΔΠῪ ἀροσδιγρίδο ἐπβοίαυε ἴῃ ἘΣΟΚΙοΙ, Ἡ Ο86 

61089 (ἢ. χχχίῖχ, 21 βα.} ἔῃϑῃ ροϊῃὺβ Ὀδοῖ ἴο οἷ. 
ΧΧΧΥΪΊ., ὈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ ̓ ὐβα χα δπλο ἴον 1ῃ6 [0] Οἱ ΠΩ͂ 
σμδρίετθ, δη ἃ ἰο ἴοστη οοῃηθοῦΐουῃ τὴ ἢ ΤΏ θη). 
Τμὰα αορ ἀπὰ Μ δίτοῖο Ὀογοπα οἷ. ΧΙ]. - 
ΧΊΥἹ. 5'.1ποο, ἰθθη, [6 ϑολόπια οὗ {πο ἔα] Δ] πηοηΐ 
οὗ 1ϑ8τδεὶ, 88 βαῃο βοαίίοη ἴο Ὀ6 αοα 8 Ῥ6ορ]9 ἴῃ 
[86 πρὶ τὶς μᾶὺ ἰ8 ἴο Ὀ6 Ρουγοὰ ἐοτί----ἰἢ:8 1Η]- 
τηθηΐ ϑοῦ ἀονσι πδῦ 88 1ξ ὕοοῖκ ρ]δοθ [ῃγουρῃ (86 
Μοβδίδῃ, ὈΥ̓͂ ΤΏ68η8 οὗ ἴπΠ6 ΟἈτιϑίδη ΟΠ υτΟἢ---ἶδ 
ΒΟΙΩΙΊΔΙΙΥ ΟΧΡΓΙΟδοΘα ἴῃ οἢ. χχχνϊϊ. 26 84. δηὰ 
χχχίχ, 29, 1} Ἰαϑὺ σοπῆϊοὺ οὗἉ [18 [Ὁ]8]]6ἃ ἴβσβοὶ, 
[Πδὺ ἰ8, οὗ [80 ΟἸ τβῦδη ΟἸΌΣΟΝ, ἰ8. ΖΟΓοβθθ ἴῃ 
[816 Δροσαὶ γρῦϊο σμαρύοσυ χα χυ Ἕ[ὁ. δηὰ χχχίχ., 80 
ἴμδῖ [86 που] -Ῥτόρτοδα οὗἨἁ [86 ψζΌΒρο], δηὰ ἰδθ 
ἀονοϊορπηθπΐ οὗ ἴ6 ὨδΕ ΟΠ] 168 ἴῸΥ δηα δραΐηβὶ 
ΘΟ τῖδὶ δῃὰ Ηἴ8 σοτητη 1 γ, Μ11] 116 Ὀοῦνθθη ΟὮ, 
ΧΧΧΥΪ. 26 54., ΟἿ, Ὑ͵ω ΙΩΔΥ͂ 8ΔΥ, Ὀοΐνοοη οἢ. 
Χχχίχ, 21 8α., δὰ οἷ. ΧΧΧΥΪΙΪ.- χχχῖχ, 1--90. 
Αἴδοῦ ἴθ Ἰδρὰ] γραριρια, Ὑ 1 ὙΓΑΙΟΒ, ΔΙ ΓΠΟΌρΡῊ 
δοοογάίηρ ἴο 80 ἰγεϑάοσα οἵ {88 ἐρᾷ: οἵ [018]- 
τηϑαῖ, [δ6 σοτϊῃμίοίίοῃ οὗ 86 ΟἹά Τοβίδιηρηΐ 
ΟΠ ΌΟἢ ἰβ ἀοβοσι θα ἴῃ οὮ. Χ]. 8Βα., ἔθοτθ ΘΟΙΏΘΒ, 
88 ΘΑΥΪΥ 88 Οἢ, Χ]ΎΥ., Ὀὰ ΙΔ06}} ΤΏΟΓ6 ἴῃ οἷ. Χ]ΥἹ]. 
18 54., ἴπ6 ἰδίου] γραρμιμα οἵ [86 ἰδκίηρ ῬοΒθ- 
ϑαββίοῃ οὗ δπὰ ἀἰνιάϊηρ {Π|6 Ῥ͵ομ θεὰ 1,Δη ἃ. ΑΒ, 
ἷπ ΟΥΟΡ ἴο ππάοιδίδπα ἴῃ ὕθιηρὶθ, τὸ ταυδὺ ρῸ 
Ῥδοκ ἴο 18 ά68, ΘΒ ρεοὶδ ]}ν δἵζασ 186 δῃἴΤ8η66 οὗ 
[86 ρῇοτγν οὗ [μ6 [τὰ (οἈ. χ ἢ 11.}, ἀπὰ 88 ἷπ Θοη- 
ὩΘΟΌΏΟΩ {ποιονὶί (οἢ. χ]ν.) [ἢ6 βογνὶοθ οὗ ἐδ 
ΘΟΙΒΙΏ ΣΤΥ οὗὨ [18 Βα! οἴ ΠἸΔΤῪ 18 πη ἀεγϑιοοῦ οὗὨ {ἢ 6 
ΟΣ ἷρ οὗ ἴπ6 ΕΔΌΒΟΣ ΓΠΤΟΌΘἢ [86 ἥοπῃ ἴῃ [88 
ΗΟΙΥ Οδιοβῖ, 80 ἱπ Εἴ ΠιΔΏΠΘΣ [86 ΟὨΪΥ δβίσηΐ- ς 
βοδηὸθ ΜΠ οἢ [ἢ ἩΠΘΗΙΔΌΪΥ 5 τὴ ὈΟ]108] ἐθ1}}}6- 
ὙΑΌΟΡ δϑβίρτιβ ἴο [Π6 Ἰαπὰ διιὰ πὸ ὕπψεῖγο ἰτσὶ 
δηὰ ἴο [86 ΟἿΤΥ Ὑὑἢ 118 ραΐο8, 18. παὺ ἘΠ ΙΟἢ [89 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ Ιϑγδοὶ δβ, ἐῃτοῦρῃ [μ6 ΟἸ γἰϑιύδη ΟΒΌΓΟΒ, 
οὈίδί θὰ ἴον [09 φασί, “186 ἐεγγέογέμηι οἱ [9 
Κίηράοτα οὗ αοά " (ΚΕΙ1) ; ἴοτ, 'π [89 ΟΒΌΤΟΣΝ οὗἉ 
ΟἸγΙϑί, 15186] ἢδ8 Ὀθοοσὴθ Το ]οῦθ 68 ἴο ἴῃ9 
ΤΩΘΙΩΌΘΙ͂Β, π8ὲ 88 ἴῃ ΟἸτὶδί, [Π6 Μοββίδῃ οὗ 18Γ86], 
88 ἴο {6 μοδά, ΤῊ ΟἨἢ]Π]δϑίῖο ᾿ῃ ετργοίαϊοη οὗ 
ΟἿΓ σπδρίοτα, Θυθὴ 1 σοττοοῖ ἴῃ ΘΒΒΌΤΩΙΙρ (μαΐ [6 
Ἰουο Ὁ οἱ ἘΖΟΚΙ61᾿ 8 ῬτΟΡ ΒΒ οΥ---τ ἢ, ΒΟΎΤΕΥΘΥ, 18 
81 ΒΟ] ]08]----Το]αίοβ ἴο ἰ8γδοὶ] δηᾷὰ σδπδδη, ὑπαὺ 18, 

δὶ ὙΠ δ΄ 8 τηοσδῦ 18 8); ΘΓ ΒΪΥ, ἰδίου δὶ []Π]- 
τηδῃΐ, τηυδύ 50}}} Ὅ6 τορατά θὰ 88 δα νοςσδίηρ ἃ Το- 
δἰοταύίοη ἴο {Π6 ῥτἰβίηθ σοῃ  Ἴ0.), ἰττοβροοῦνο οὗἉ 
186 1] ποῦ οἵ [86 ΟἹὰ σονοηδῃῦ ἴῃ [86 Νον. 

10. 10 ΠαυτηοηΖθ8 τ] ἢ {Π6 ΘὨΤΟΠΟ]ΟρΙ68] ΟΥΘΣ 
αἴνοη ἰῃ ΕΖοκί91 ὑπαῦ ΨΦ0Ππ8 ΑΡΟΟΔΙΎΡθο ἴδ κο8 
ἋΡ ἱπ οἢ. χΧχ. 8 8. [δ6 Ρ ΡΏΘΟΥ οἱ ἘΖοκΙοὶ 
τὨγουρἢ αορ δηὰ Μαρὸρ (εἶ. χχχυ δ δ.), (Πμαῦ ἰδ, 
πὶ 1[8 αρ ο Π04}}Υ 8 Υγρύϊο ραββαβθ φ, 878), δπὰ 
{118 δέου Ῥγου] ΟΌΒΙΥ ἱπίσοάἀποίηρ 1 ἴον, χίχ. 17 
86. ἰδ ἢπαὶ] οομῆίοις ἀραϊπεὶ Ομ τίδ οὗἨ δη[- 
ΟὨγΙϑυδηΐβη δηᾶὰ φϑουάο- ΟΠ τ δι Δη 7, δηὰ [86 
Ἰυάρταοπῦ πὰ ονοΓὮΤΟΥΝ οὗἨ [δ Ἰδίϊετ 88 88 
ἐπείπβίης οὗ [86 οῃὰ ; γα δύο δθ6ῃ (Ρ. 877) ΜΕΥ 
{116 οοἸουτίης οὗ [86 ἀοβουρἑοη ἱπ {ἢ 9 ἈΡΡΕΕΎΡῸῸ 
8 Ὀοιτονγοὰ ἔτγομῃ ΕζΖαοὶς. χχχίχ. 17 88. Τηαὶ [ἢ 18 
διὰ ἴπ6 οἶμον ὅπ] οοπῆϊοῖ (6068) Ὀοΐἢ ὈΘΙοΩα 
ἰο 89 Ὠἰδίοτγ οὗἩ {π6 ΟἸ γβῦδη ΟὨυτΤΟΝ οὗὨ 15Γγ86], 
ἦβ βου α 8 ἱπαϊοαϊθα Ὀγ [μ6 ταθπ οι οἵ [π 8 χαραγμα 
φον θηριου, ὈΟΪΏ 88 ἴο ὕποβ6 ὙὯο ἢδνο ἰὑ (Εν. χίχ. 
20) δαηὰ ἴποβο ψῆο παγὸ ἰδ ποῦ (ΕΘ Υ. Χχ. 4), ἢ ἢ 
τοαὰβ 88 ῬδγΆΪ]6 1] ἴο οἷ. χ]ἕῦν. 1δ, δἰ πΠοῦρ [89 
ΟἸἹὰ Τοβίαπιεπί ἔγατιθνόοσκ οὗ ἴ86 ἀδβου ρου οὗ 
ἴθ 8018 οὗ Ζδάοῖκ ἢδ8 βοτῃθιίῃρ ΕΒ 18}}} αἱ - 
ρτοπὶ οὗ 8. οσσῃ (ποῖ γοῦ ονοσίγον, ὈθΓ ἄορτα- 
ἀαύϊοι ἰ8 ἱπδίοϊθα ἀροὴ ἴμοϑοὸ Ὑ1Ὸ δίθπιη ] 6, ἰἢ 
δοῃίχαβί ἴο ἐδ 50η8 οὗ Ζαάοκ). Βαυί {{ ἘΖΟΙκΙ6] ἴῃ 
οἷ. Χ].--“]ν 1. Ὀδο] ὰ8 ἰ5ταθὶ ρεσίοουθα οἢ ϑασίἢ 
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ἴῃ πὸ ἰθη!0}10 δηᾷ 18 ϑεγνίςο, απὰ μἱασοὰ ἰὴ 118 
ὕποῖνο ὑὐἰῦ68 τυ ἰὼ 86 Ὀοπηάδ οὗ (ἰΔμδδη, δὰ 
1 018 ΒΥ 0164] τοργοφοηϊαύζοῃ 18 ἃ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 
ΟἸγβὺ δῃὰ δϊο ΟἸ τι βίίδη Ομ σοι, [δ6 ἔτημάσει οἵ 
αοἀ ἱἰπ [δὲ συΐδβο οα ϑαγί, {8 86 ΑΡοοδΙγρβα 
οὗ Φοδῃ 1ηἰοτρσθῖβ [6 οογίδί ὩΥ δροσαϊγριὶς διπὶ 
πὶ ἴΠ080 οἰοβίῃρ ομαρίοτβ οὗ οἂν᾽ Ῥχορῇϑῦ ΘοῖΩθ 
αἴϊοῦ ἴπ6 δἰίδοκ, εἴο. οὗ ὅορ, δβά, πηλης ὉΥ͂ 
τρρ κί ΒΕΥ͂. χχ, 11 86. 89 6Θηὰ οὗ [19 που, [Π6 
Ἰαϑὺ γεφυττο 05) δηά (6 ἅπαὶ ᾿πάκταοις Ὠγθοθάθ 
αομ 8 αἰίδοκ ; ἤθη06 1Ὁ ᾿ῃ οτρτοὶβ ΟἿἿ οὗ, Σ].-- χ]ν ὶ!. 
δὰ τοίεσειηρσ ἴο ἴμο ρογίοοϊζαη οὗ 86 ΟἸ τϑίδη 
Οδυτοῖ, ἰδ Κίηράοτα οὗ φίοσυ (βδν. χχὶ, 1--χχὶ. 
4); διὰ ἤθγθ, οοστοϑροηάϊης ἴο ἘΖ6Ικ161᾽8. ΘαΣ ΒΥ 
ἀοϑοτίρίίοι (Οἀπαμη), [6 ΑΡούδίγρβα ἀθβοῦὶ Ὀθ8 ἃ 
ΠΟῪ ΘΑΣίἢ, δηα 4180 τοίη ἐῃγουρἤοις (δ 6 ΟἹὰ 
Τοβίδτλθαῦ οοἱουσίηρ οὗ οὐν ῥσορμοῖ. 18 ᾿π8ι}- 
βοεδίΐζοῃ οἵ ἰηϊεγργθεηρ Φοθ ΒΒ ΑΡοσδΙγΡθο σὴ 
ἐλῖθ ΔρΡ δ οΒ 18 ἰο Ὀ6 ἔοαπα ἴῃ ἔπ6 ῥγηςΐρ]9 
{πὲ ἴὴθ ρογίδοῦοι οὗ ἰλ6 ΟἈνιβοδα [κε ράοιῃ οὗ 
ἀοὰ αἵ ἴδ8 επὰ οἵ ἴδο ποτ] 8 ἰαϑὲ [86 [1}} ἢ] 
Ρεγίοοξίου οὗ 1δ6γ86] ἱπ ΟἸ γτῖϑί, 7υδὲ 88 [5186] αἰγου 
ἀπ ϑρίσὶῦ ἀπὰ [89 Οδ ΓΟ ὶ οὗἩἨ Οτίδί δὲθ ΟὨΪΥ ὁ.6 
οομύϊπυουβ {πἰπρ. Τ]δῦ ψ ]Οἢ 086 βΈΠΘΓΑΙ ἡπάρ- 
τηθηῦ ἴῃ Φοῃ δαχτῖθβ οὔ ἴῃ 18 γείδθηςθ ἰ8 ἰηἀ}- 
οοαἰοαὰ ὉΥ ἴδ69 κχἰνὶηρ ΟΥ̓ΘΡ ἴο 810 ἴῃ Ἐχζοῖς. χ)νυϊὶ. 
11, ΣῈ τεβρϑαξ ἴο [ἢ6 οοταρ]οίίοη οὗὨ [δγδοὶ : δῃὰ 
88 ἴδιο (1)644) ὅ68, ἴῃ σοῦ, 8 ἰῃογο, 5 οαϊοὰ ἰὸ 
Ἰϊἴδ, 80 ἱπ Βον. χχ. 18 {116 8θὰ σίναβθ ὮΡ 1.8 ἀοδά, 
πὰ ῃατθ 18 ΠΟ ΤΠΟἿ6 868 (οἰ, χχί. 1), αμὰ ὑδμοῖθ 
Β}.4}} ὍὈ6 Ὧ0 τοῦτο ἀρδίῃ (οἰ. χχὶ, 4. Τμαὶ [(6}} 
ΒΑΥ͂Β ἴοο τοῖο ΨΏΘΩ 116 86Υ8 : ““ΤῊ6 Ῥγορβδίίο 

᾿ΡῬιοΐατο ἱπ ΕΖεὶς. Χ].--χΊ]ν}, ἔνα ἃ αἰθαγ ἰίθα οὗ 
186 Κἰηνσάοτῃ οὗ αοἀ ογοοϊοα ὉΥ͂ ΟὨτίϑὺ ἴῃ 115 [Ὁ}} 
οοηβρυγαίίοη,᾽ 8 ΔΙΤοδαΥ ονϊἀθηΐ ἔσομ ἷ8 ΟἾὟΒ 
Ἰϊτιϊτϑιίοη οὗ {818 Ἀβϑουοη, ἴου ἢ6 ΒΌΡΡΟΒ68 τχ ΓΟ 
δ“ ΡαγθΔ] ΟἹα Τεβίαμπεθηῦ οὐ] η6 ἴο [ηἷ8 ΝῸα 
Τοβίδιηθηΐ ἱτηθ9θ οὗ [88 ἈΘΔΥΘΗΣΥ͂ ΤΥ βα]οη, Βδν. 
χχὶ. διὰ χχὶϊ." Βυΐ 511}1] τηογθ την κο]υ ἀο68 
1868 ΘΟ ΡαΤίϑ0η Οὗ [9 ΑΡΟΘΑΙΥ͂ΡΘΘ ργοβθῃξ βββθη δὶ 
ἀἰ όγθῆοθθ. ὙΆ1]16 χα 618 ὕΘΙῺΡ]6 18 αἰζυδτοά ἴῃ 
Οδπδδχι, 88 ΤΟρΡΟΘ Θα]Υ δἰδίθα ἰη οἢ. χὶν. δηὰ χ]νιὶὶ., 
[πὸ Νεῖν δογυβαίοτῃ (Εν. χχὶ, 2, 10) Θοὔγθβ ἀν 
ουΐξ οἵ Βοανθῃ ἤτοα αοα. ΤΒο ἀϊδυϊποῦίοη ᾽8 ποῖ 
18, ὑμαῦ ἴῃ ἘΖΘΙΚ16] ΟἿΥ διὰ ὑθιαρ]6 ἃγὸ βεραγαύθά, 
Ὀπΐ ὑμαΐ [86 Νοῦν Φεγιβαίθιῃ οἱ 89 ΑΡροοδίγρϑθε 
᾿ὰ8 πὸ ἰθ1Ώ}]6 Μῃδίθνοσ, αοα δηὰ {86 Ὁ δῖ 
ϊ8 ὕθιαρ]6 (οι. χχὶ, 22); δῃὰ {μῖβ διχ δῆθ8. [86 
ταοϑῦ δχρτοθβ οοπβγιηδίίοῃ οὗ ἴμπο δχσρ]δδδίϊοη 
ἴνθὰ οἵ ἘΖΕ]κ161᾽8 ἴθι }]6, 88 τοίουτίηρ ἴο ἐδ 
γ 6] ηρ οἵ αοα ἱπ Ομ τοῦ. ὙΆΣ16 ἱπ ἘΖοϊκί9] ἐμ 6 

δῃὐτο οἰγοῦλί οὗ [88 ἔθη ρ]0 18 τηοϑί ΒΟΙΥῪ (οἷ. 
ΧΙ. 12, χῖν. 8), ἰπ Φοῇπ [Πϊ8 πον 0143 οὗ {π6 
οἷἴγ. Το αἸοΥΎ οὗ ἀοἀ οηΐογίηρ ἰπἴο ἀπὰ Β]]Πἔης 
ἴδ 6 θὴρ] 1π Ἐζθ Κὶ6ὶ (οἢ. χἸ δ ., χ]ν.) Προ 8 
189 οἰζγ, οἷς,, ἴῃ δν. χχὶ. 28 ; ἰΐ8 γαΐθϑ, ὕοο, δ’Ὸ 
ποῦ ΒΒ ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ, ΟἹ [6 ΘΟΒΊΓΑΙΥ, ΕΖεὶς, χ]ῖν. 
Ἅ, ΧΙνῖ. 1 84. 800 δ|80 ἰΐ οὐὴῃ ὕδ βαϊα ἰμδὺ {868 
Ἰοἷγ οὐὐΥ οὗ [9 ΑΡοοδὶ ἷ8 64116α [89 ““ Ὀγὶάθ " 
(οι, χχὶ. 2, 9) οὗ ἴπ6 18, .8ὲ 8 Ηθ ἰβ δι ῖϊκθ 
ΠΟΙ ΤοΡΙ9 δηὰ μοῚ Βυγίάορτοοιη, ΤΒΘ οἱοβὶ 

τοϑθηΐδ θη οὗ δο} π᾿ 8 Βονοϊαϊζοη ἰδ όσα μα 
ΜΠ] 818 ΟἿ οἵἨ ὕπεϊνα μαΐθβ, δῃὰ 18 ΔΟΟΟΣΑΪΠΡῚΥ 
Ὀοττονθα ἔγοτὰ {86 1086 οἵ ἘΖαὶςῖ6), ἔτοτη [86 οἰ ἐγ 
““Ζοβονδὴ πιάση" (ο. χ]ν , 86), Αρατὶ 
ἄιοτα ῬΑΥΡΟΌ] Δ ΓΒ, [ἢ}6 ΔΙῚ}]9 τηδρτιίβοθηοθ οἵ ῥσθ- 
εἰοῖδ δίομϑθ δηὰ σο]ά, οἷο. ἐπ γα Χχὶ. 18 5ὰ. 
ἤοττὴ8 ἃ ποίου οομέζαϑί ἴο [88 Τηθᾶστο 3ϊτὴ- 
ῬΙΙΟΤΥ οὗ ἘΖοΙκ16}᾽8 ὑθιρ]θ (ρ. 446). Μοσθουου, 
ἴδιο οαδο ἴοττῃ (Βδν. χχὶ. 16), 11κ 16 τηοβὺ ΒΟΥ 
Ῥίδϑθ, ΘΟΠλ68 ὙΘΓΥ͂ ΒΡΘΟΪΔΙΠΥ Ἰηἴο οοπβίἀοτδίϊοι [ῸΣ 
189 Νοῖν δοχιβαίοη. Βαϊ ἱπ τοβρϑοῖ οἵ [9 σἷγασ 

οὗ ἴη6 παῖον οἵ 16 (βου. χχῖϊ. 1 84.), Ὁ μαβ ἴο Ὁθ 
ποίϊοθα ὑπαὶ ἰῃ [86 Αροοδῖυρθο Ὁ θονβ ἴῺ [ΒΘ 
τηϊάϑὲ οὗ [Δ βἐτοοὺ οὗ μι αἰἰγ, διὰ ἐμδὲ [πὸ Ἰθανοθ 
οὗ ἰδο ἔτϑο οὗ 116 οα εἰ δον αἰἱάθ σὲ ἀεεϊριοιδὰ ὃ 
εἰς θεραπείαν «ων ἰόνων, ἃ. 51}}} ΟἸΡΆΓΟΣ τεΐεσθ θα ἴο 
ἘΣΟΚΊ6] (ὁ, χ]νὶλ.), δηὰ, ἴτε αδεφεάδαιεθ τεῖτ ἔδα 

' οὐἱσῖηδὶ Ῥσοσαίϑο ὑπδὲ ἴὼ ΑὈΣΑΠ 8:8 βεοὰ 1} {π 

ἴον [9 ἀΘ Ὁ ]6 που]ὰ (88 δἰγθδΩν 
Βδεοηβ οὗ ἐπ6 φασ τ ββουϊὰ 6 ᾿ἰοβϑοά, τοι ους 

ἰπ Βον. χχὶ. 84) 
[86 δρρατϑηΐ ᾿ἱπνϊτδίΐοι ὃ0 [δτδοὶ οἵ Ἐ 26 |κ16}᾽ 8 ΡξῸ- 
ῬΒοίία ἀοβοχίριοη ; δ Νϑαπιδηῃ ἀχρζεβθοα ἴΐ: 
“Ἴ86 ὑγαπδίοστοδίίοη οὗ [8γϑ6] [0 ἃ Ὀ] ϑδϑϑὰ εὐθγΏΣἐΨ' 
8. ὅλο σοπεβοογαϊίοῃ οὗ [86 παίίρπβ, 188. 1χ. 8 84." 
Ηδηρϑι., πο ἴῃ ἰλο δὰ εοὐϊεέοπ οὗ μἴ8 ΟἈλγιδέ- 
οἷον ταδῖκοβ [86 βυτοθο] 108] γεν οὗ ΟἿΓ ΕἸ δίῃ ν 
ομαρίστβ Ὀ6 οοηδτιτηοὰ Ὀεγομὰ απθείοη ὈΥ 1116 
ΑΡΟΘΔΙΎρΘθ, μδῖ 48 ἢ δἰ (σραῦδβ “ὕο πὸ ἐῃεῖγθ 
ἀοβουέρθοι οἵ [88 ὨΘῪΓ [611 ρ]6, ἰπ 15 πλδέπ Ρμοϊπ δ, 
8 Μοδϑίδηΐο οσμαγδοίου "᾿ (““ δηὰ οὗ σις ἢ ἃ εἰπὰ ἰδας 
ππάον ἰῃ6 Νοὸν Τοβοισαοηΐ ἐδ [Ὁ] Δ] ταθηΐ 5 ππορτ δὲ 
δοίης θη, ὙἘ}]16ὸ [86 οοταριοομ Ὀ6] ΟΠ .45 ἴὸ 
ἐρλολθ. 818 ἀδυβον υνττὰ Οἢ ΦΛΕ ΕΝ σαπποῖ 
66Ρ πὸ ΑΡΟσΑΙΎΡΘΟ Ῥτορβοῖ Θποιῖ. 
τ ὐρκής ΒΡ], ἱπάθοὰ, σα [86 ατουπὰ [μαξ “1η 

616] ὀνοσυτλης ἴδ πιυπάδηο, ὑμοτα ονοσγίηρ 
8 Βιργταιωσηάδῃηρ :᾿ ποίΐμον οὗ ὙΒῚΟἢ 18 (9 6Ά56, 
ποῖ ἀνθ ἰῃ [88 ἔοττη οὗ ἀχργοδϑίομ, δα 4180 ποῖ 
80 ἴῃ ἴἢ}.:8 ΒΟ536 ΟΧ Δὲ 41] ενοπίβ, Ηθηρ- 
ϑιΘὨΌΘΡ; βηΔΙΥ οομοράθ8 ἱπ Βὲθ οοτηταοηίατυ [δδὲ 
“486 ἔδοῦ σδῃποῦ θ6 Βκἰδίδικοη, ἔμπας ἴῃ 6 οεγίδίη (Ὁ) 
ΒΘΏΘΟ ὑ8μ6 Θηξίτο ἀθβοσὶ ρυοη οὗ [86 βοῦν δι ρ]θ 
ὈθδΓ8 ἃ Μοβηίδηΐο σμδγϑοῖον," οἷο. 

11. Τὴο Μοβαὶο Ἰαὺν ΤΑΥ͂, ἰῃ τεϑροοὶ ὕο ΤΟΣΒΕΪΡ, 
6 βαϊὰ ἴο ου]πιϊπαῖο ἴῃ [86 ἴσπηρὶο, ᾿πιδὶ 88 18 
ὅοαὶ διὰ ἐπαῦ οἵ [6 ἐθιηρ]6 8 6 ἀποϊπῦϑα τ, 
88 ἴ.6 Γ]Π] τς; οἵ {μ6 ἰᾶνν ἴῃ ρεπογαὶ ; δπὰ 80 ἐδθ 
ϑρί γι οἵ [86 αν, δὲ ψ6}} 85. ἔπ ϑρίστιῦ οἵ Ομτδί, 
ΤΙΔΥ ὉΘ οοαπβίἀοτοα 88 ὑμ6 ψδῖεν βοντηρ ἴσομι [89 
το} ]θ. ΒΟ πιοὶ Γορϑῦδοῦ αἱ πὸ ἢσϑὶ Ῥεηνοοοβς 
οὗ ἴμ6 ΟἸτίβίδη ΟΒυγοῖ, ἀπὰ τοογεοόυοσ, ἴδ οδα οὗ 
18γ8 6} οὰ ποῖ ἴδ ϑρὶτὶς μν88 ρουτοὰ ἕογίι νεῖ 
ἈΒΒΟΙΩ]οἃ ἴῃ ἐπ ὑοηρὶθ; διὰ {16 Ῥσεβοβίως οὗ 
Ῥοῖον 88 1|κ ἃ ἄγβὺ Ὀπγβηρ ἔοσί οὗ ἴμιοϑα ψαύει 
ἔτοιη [16 ὕϑτῃρ]6. 

12. “ΤΏς ᾿οδὰ θα. δὲ ἰΐβ ῃ]δοθ ἴῃ πουβδΐρ 
αἶδο. 1.6 Ταϊταπὰ Δέεπασλοίλ, Ῥγεβουῖθοβ [μα [89 
8610 ὑδοὰ ἱπ βδουϊῆσο βμουϊα 6 88} οὗ ϑοάοεῃ. 
ΕΥΘΥΥ͂ Βδουὶῆοα σϑοαῖνεϑ 1 ἐδ 861} [6 ἀθαίῃ- οῃ- 
βοοσαίίοῃ, δηὰ σοηβοα ΠΟΥ ἰδ 16 Ἰπδί {18 80 
ΜΈΪΟΝ ΟΧΒ]αηβ ΨΥ ἴδθ πίοι οὗ 16 ον ἰῃΐο 
[868 868 οἵ ἀοεῖμ., ΑΒ 411 ἐμὸ Βθδ} ἐδ δῃὰ Ὀ]οβϑδοά- 
1688 οὗ ἃ φ]οτὶ βοὰ ἔυΐητο νν  ]] ἰοσί ἢ ἰπ (δ 6 ἔσστζηοσ, 
80 ἴῃ 186 ἰαῦ!ου ΒΌΓΩΘΘ ὑδ6 ἰοττηθηὺ οὗ ἴ[Π ΘΌΓΘΒΕ, 
411} [6 νοϑ οὗ ἔμ αἰνὶπο ᾿υάρτηοπὺδ τὶ ἢ οὉ}- 
τηϊηαίο ἴῃ ἀδαλ᾽" (ΝΕυΜ.). 

18. ΤῊΟ ββῆοτβ ἱπ ἐμ νἱ᾽βϑίοπ (οἷ. χὶνῇ. 1--2} 
ΓΘ Ὠοῖ Ιῃ618Ὲ ὅρῃγεον ἴῃ [86 ᾿δῇ Βονονος 
{7 4.1:} " ξεν ἴογ [86 Εαϑὶ πϑῦτο ΠΡ ΕΥΤΑ ἷδ 

ὈΓΟΘαΊ6 ἴῃ 8 Ὑ611- τὰ ΓοριοΣ. 
ΠΣ Ἐροποὶ ἐγτοαίβ οἵ 8 ποῖ 80 τῃθοἢ ἰδ9 
δουπάδηοο οὗ ψαῖοσ δ [86 δουπάδπορ οἱ ἀϊίο, οὗ 
Ἰἰνίπρ βδιθβ. απ δο, ἴοο, ϑαπιδῃι ἢ 88 πὸ τῖρμξ 
ἴο Ὁτιὴ ἴῃ {Π0 ἤδἢιθ5 88 ρμαϊαίβ]ο ἰοοὰ (ΝΤΙΣΩ. χὶ, 
δ; ΝΞβἢ. χῆϊ, 16), δβ΄ [6 ὑδινὰ Κὶπα οὗ βϑανθαῖι 
ἴοοὰ ἀπχοὰρ ἴδ ὅονγδ, ἴῃ οσάθν ἴο “δὴ ἰηνὶε- 
ἱπαᾳ αἰἰγδοϊίοι,᾽" τ ἘΙΘΒ 18 αἰ οροῖθεν ἰογοῖστι 0 
ΟἿΣ νἱβίοῃ. Τύτο ἰΐ 18, ΒΟΥ ΘΥΕΣ, δῃὰ ποοάϊηρ ᾿πΟ 
Τοίεγαποβ ἴὸ [8 ϑῃροπὰβ Ὀοδίἀθ [π6 ἴθι ρὶοα οὗ 
ῬᾳρΒοβ δῃὰ Ηΐοσρο]α, απὰ ἴῃ ἤδβιι ἰάοἷε ᾿ϑοτοθϑῦα, 
Οϑηο8, ἐπα ἢ, ἰδας “ἰὴ {πὸ τη] πο οὗ 
ΒΒᾺ ἰβ ταἱγγογοὰ [ἢ τηοϑὺ οχτίθεσαπὶ ([) δπὰ χε μοσὲ 
ἔμ]ποδβ οὗ 1186. Νουχδηη ΟΌΘΟΣΥΘΒ, ΤΩΟΣΘΌΤΟΣ, 
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“186 Ἰνοῖν τπονοταθηΐ ἴῃ ἐδ 6]οταθμῖ οὗ 4}} Ρα τί ἐγ, 
ἴὰ οὐδ ἴο οοῃἰερ]αΐθ ἰὰ {}}}8 ἢ 1π9 τηοβὲ 
Ὀϊεβεοα οχὶδίθῃοο οὗ ὑδῃ8 81}1688.᾿ ἴῃ 189 Ταϊυὰ 
ἴδε Μοββίδῃ, ὕοο, ἰ8. οδἱἹεὰ “" ββῃ)," διῃ δοοογάϊησ 
ἰο ΑὐαγΌΔ 6] ἔμ οομδίο!]δίίοη Ῥίδοθθ Δ ΒΟΌΣΙΟΘ8 
Ηὶβ νἰνίῃ. ἸΤδὸ ϑνδυιηίης ἶο οὗ ἴδε 8068 ἰῃ 
νοῦ. 9 84. ἰδ ἀτασηδίΖζθα ὈΥ͂ πιθδὴϑ οὗ ἴλ9 β8}ι:ε8. 
ΝΘΌΒΠΏ ΔΔΥΒ οἢ. {18 οσοαδίοι ; “" ΤῸ ΤΏ νγἃ8 
ἥτε Ἐπ ἀοχηϊηΐοη 6130 οὐοῦ [86 88} οὗ [86 868, 

ἷ,. 28; Ῥ5. ν]}]. 9[8) ΗΠ 89 ποὺ φιδδβρδὰ 
[86 βοορῖτθ. ΟὐΏρ. 84. χίχ. ὅ, 8. Τλ στοαῦ- 
2688 οὗἉ {}0 ΑΔ] οἴου ὑμογὸ ἰθϑ 68 ἴο {ἢ ρτοαξῃθϑβ 
οὗ [6 ὈΪοβαίηρ, θγθ. [ἢ ὅδογ. χυΐ. 16 00 δ] ο6γ8 
ΔΓῸ {1:6 ΘΧεουΟΤΒ οὗ [86 ἡπιἀρτηθηΐ ; ἴῃ ΕΣοκ, χχυὶϊ. 
8 ΠΟΥ 16 Βυγοίϊοθ ἴοσ ἴῃ δι} Π}16ἃ Ἱπαρποηῦ. 
Υεῖ 679 8 1) εδὰ δαα Ὀδοᾶτηθ αἰΐνο, θγὸ {116 
ἤβϑῃογβ ἴῃ ἐδοὶσ ὁ043616985 τηογοϊηθηϊ, ἐπ [86 ΔΓΔΟῸΓ 
οὗ ὑμεὶν δοϊνιῦν, ὑδϑι ιν ὑμαῦ Βογο ἰδθ ΟἾ͵8Β6 18 
ομδηρθα ἰηΐο 8 Ὁ] βδίηρ." 

14. ΤΊιΘ ρδ]πι9 οὗ Εηρεαὶ δοπ ληπϑᾶ ἴο Ὀ6 ΚΠ ΟΕ 
[0 8 ἰαΐβ ρογίοι, δπὰ δ᾽ βουσὶ ἔπθ νἱπογαχὰ οὗ 
Ομδηΐ, ἱ. 14 Βαανα αἰβαρροαγοά, 8.1}} ἔῃ τθ δὰ Πθῖθ 
ἃ Ηδοθ οὗ 18 ποὲ ἴδ᾽ ἔγοιμ {μ6 δβδοδὲ οὗ ἀθαίῃ. 
Αγ ποῖ (45Κ8 ΝΕ ΤΏ Π}) [δ οὔδοῦ ἰουπίδίη (ΕἸ οῶ- 
αὶ) αν Ὀθθῃ ἰᾷ ΘαΌΔΙΪΥ Ὀεδυ Ἢ] παίυγαὶ 
ΒΕΘΙΘΙΥ ἢ 10 ἘΨΟ ΟΔ865 οὉ 7ῃ8 ὈοΓάθοΓ οὗ ἔ6 ΠὨοδὰ 
5.4. “᾿Αμὰ [8 Β81η68 οιχπίαϊη [ὉΓ ΟΧΘῚ δπὰ 
[ουμπ δὶπ ἴου ρζοδίβ ΘΌΓΟΙΥ 1] αῦθ ραϑίιτο ζτο 68. 
Τυβ ἴδε ἔουπίαίηθ ψου]ἀ δῃοοσα Εκὸ ἃ Βῖ 1 Ὸ 
ἔταιηθ [86 ἐρυς ἰμαῦ νγᾶ8 ἴο 6 Ἰταηβίογεηϑάα, δὰ 
ἴτοτα ἐμποὶν ὈΓΛΠ]Πΐδηον ἐδ ἤρτσο 1[861{ του ]ὰ Ὀ6- 
δομη9 ᾿σδῖ," 

15. 10 ἰδ ΠῚ πη δοδοτάδηοο ἘΠῚ ἰὯθ δρθοὶ- 
ἤσαν [Θτ δ Π8 ἢ ὕθῃον οὗ ΕΖΘΚ161᾽ 5 ῬΓΟΡΉΘΟΥ, Ῥδγ- 
ἘἰσΌ ΑΥν πὶ [.ϊ8 ο]οβίπρ βοοϊίοι, ἰδῇ ἴῃ οἢ. ἐμὴ 
22 [868 Τείοσθμο ἴο [η9 ἀφ {1108 ΚοΘρϑ 1096} ψὶτΐη 
ἰδτδοὶ ; Θῃοῦυρσἢ ἢ65 Ὀδοὴ Βαϊ ἴῃ [ἢ6 ΘΑΥ ΟΡ ΟὨΔΡ- 
ἴεσα ἴὸ Ὁ ΒΡ ἘΓΊΘΒΗΣΕ δηα ὀχρ]αἰηϊησ, Ηοϊηδηῃ 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ 88. χίν. 1 84.; οὐ ὙΪΟΝ 126] Ζ86} ΟὉ- 
ϑεῦνο8 ἰπαὺ “180 Ἰοίΐες οὗ ἴθ Ῥχοσηΐβε δὖ 8]} 
σνοηίβ ἰ8 ποΐ ἴῃ ἃ εν Τοβίδιαλθης ἴοσιη, Ὀθοαυϑρ 
(80 σοτηχηδηΐν (ἐοοίδδὶα) ἮδΔ8 πὸ Οἵ οΣ πιοὰδ οἵ 
ΤαΔ ἢ οϑἰδοι ἴοσς ΟἹὰ Τυδίαιηθης ἄδγϑ δῃηὰ ΟἹὰ 
Τοεδίδιηοηΐ ρΡοσοθρ οα ὑμδὴ [6 παίϊοῃαὶ ίοστη. ΤῊ 8 
ὨΔΌΟΠΑΙ] ἔοστα οἵ 886 ΘΟ. ΠΙΐΥ 15. ὈΤΟΐζΘ ἢ ὩΡ 1ἢ 
(ὃς Νὸν Τοϑίδιησπί, δρὰ Μ}}}} πονοὲ Ὀ6 γοϑίογοα, ᾿" 

16. “ὙὙΒΘΩ ζδ6 δῖ οαγ 18 ἀδαϊρηαῖθα 88 
Οδπδβῶ, δὰ ἐμ ὩΘ ὨΌΤΩΒΗΣΓΥ 48 ἴθ πδίϊοῃ 
οἵ [τὸ] Ὑἱΐὰ 19 ὑποῖνο ὑχίθοα, (18 18 ὈροΔΌΒ6 
ἐπαῦ 88 Δρρεοαγϑοὰ ἰῃ [Π6 ὩΘῊ ὨΌΤΩΔΏΣΥ δηὰ [Ὧθ 
ΒΟῪ δεῖν ΜἩἘ10}ὶ 8 αἰτηθὰ δ, Ὀδθρῦ, διδὰ θγὸ- 
δρυτεὰ ἴῃ βγεῖ ἀπὰ Οδμδαπ. ἴῃ Ῥτορογθοι, 
ΒΟΎΘΨΟΙ, 88 86 ἰεϊησάοτῃ οὗ ἀοἀ οχύθῃα8 1186] οἢ 
δασίη, δηὰ [ἢ βαϊνδίζοῃ οὗ ΟἸγδὶ Βπὰβ αὶ ἢ ἰπ 
τη ΘΏ, [06 Ρ6ΟΡ]6 οὗ (ρα ὈδοοΙμὸ ΟΟυ ΤΠ ἢ Ϊ08], χαΐῃ 
ΟΥ̓ ἴδ εατγί, δηᾶὰ οὐίδϊπ [Π6 πιλϑίου οἵ [86 
που; Ὁ} αἀοα ροἰθ ἰὑ ἴο 861 86 ἃ ΠΕῪ ψ Σ]α, 
Το Βενοϊδίϊοι οἱ δὅοδπ οὔἱίδ 41} ἔοαϊυτοβ τ ὩΣ ΘΟ ἢ 
τείον θδοὶς ὑϑ [8:6 ρὈγδνίοαβ ἀουθϊορτηθηῦ, ὈθΟδυ586 
ἐξ [8258 1. ἀο τὴ ἴΠ6 δοβοϊαϊθ ΘΟΠΒΌΠ 01. 
Θοἂ μΜῊΠ1ρἔ οὴδ ἀΔΥ τὰβκο {16 πον αἰΐαῦ; 116 ν1}} 
ἵνα Ποα ἢ ἴο {86 δορὰ οὗ δι η8Β; δ αϑὸ γγχὸ ᾶγθ 
ἔμ ΟΦΩΦΌΣΙΤΩΔΙΕΟΩ Ὀθίογα ΟἿΓ ἐγθ8. ΟἿἿ ἴθ} ]6- 
σἰβῖου ΙΏΔῪ ὍΘ ΟΟΙΙρΡαΤΟα ὧν Ῥαϊηὐηρδ" (Κ8}}- 
Μα6}1 8 ἔγοβοοθβϑλ, ““Ὑ 16 δἰὐοιηρί ὕο σορσχοϑοηῦ ἢ 18- 
Φοτῖοαὶ ἀθνὶορυβθηΐβ ΠΡῸΣ 056 διιθοῖ, διὰ τησδὺ Ὀ6 
ἐιξεγργοίδα δπὰ ὑυπάογϑίοοα 11Κὸ ἐπι686᾽" (Κ118}.). 

17. Τὴ οἱτγ ον ΒΠΔΙΤΩΔῊ [ΌΓΤῺὴΒ [86 δηΐὶ- 
τλορί9 ηοῦ ἴο ΒΑΌΥΣΟΣ δοῃθ, Ὀαΐ 4180 ἴο {86 οὐΐγ οἵ 
Θορ (οἷ. χχχίχ. 16)... Ῥογθδρβ, ἴοο, {π6 Ῥοστηδηθηςϊ 

γε οὗ Οορ (08. χχχῖχ. 11 84.} δῃὰ {86 δϑαϊϑᾶ 
868 δἰδπα ἴο 660} ΟἴΠΟΣ ἰῃ δι τὶ βοδηΐ οοπίχαϑῦ. 

18. Ηοΐῃιδῆῃ ὑπ “ὁ 118 Πορὸ ψδὶοἢ ντὰ8 
ΟΘΓ δῃὰ δῆοπ Ψ]ιἱβρογθά ἴο ἐῃ6 πδίξοηδὶ σΟΠΊΠ.1}" 
ΠΥ οὗ αοὰἂ πηᾶεοὶ 4]1 οἰγουτηβίδμοοϑ 18 ηοΐ Ἰοβὲ 
οἴτποσ ἴο [δ Θοτατ ΒΥ οὗ αοα τ ΒΙΟᾺ 68 οχὶϑιθα 
18 [86 ἴοττῃ οὗ α ῃδίϊοῃ, Οὐ ἠο ἰδ παίϊοι ᾿ ΠΟ Ὦ 
ὙᾺΒ ΟΑ]]6α 848 βυἢ ἴο Ὀ6 [86 σοΙ ΣΤΥ οὗ αοά ; 
δὰ [80 [18] πηοπὲ ΜΨ0111 ΘΟΣΓοβροπὰ ἰῃ Ὀοΐὰ τοϑρθοὶα 
ἴο 1.9 ῬΤΟΡΏΘΟΥ.᾽ 

ἩΟΜΊΙΕΤΙΟ ΗΙΝΤΒ 

οι ΟἈ. χὶν!!. 
γον, 1 84. ““ Βοΐογο Ηἷβ ν᾽ 9 ϑίδῃθ ἃ μαγϑᾶϊθθ 

οὗ ἰδ9 παίοῃ σϑζυγμθὰ ἰοὸ Οοά, ἴτχοιη σ]χοσὴ ἰδ6 
ἰουπίαϊῃ οὗ 16 ἤοννβ ἔοσῖ ἢ ἴῃ χἱομοϑί οἰυδίος, 
ΒΙληρ [09 Ἰαπὰ δηᾷ 4}} νναύδεβ τ μοὶ] ηρ νἰγίιιθ8, 
---Ὀθ 0] ἴῃ (9 [16 νοτὰ οὗ αοἀ ἰῃ 118 νἱροὺγ οὗ 
ἈΘΑΥΨΘΩΪΥ Ἰ1ἴε, ἀοϑίτογίηρ ἀΐδθαβο δηὰ ἀθαῖῃ ! "(Ὁ κΜ- 
ΒΒΕῚΤ.)---““ Ετοτα [6 τοβίογει [θῃ}0]6 ἰββϑιιεβ ΒἢΔ]]Υ͂ 
βαϊναϊϊοῃ ἔοσ ἴῃ 9 Ὑ80]6 ποῦ] ̓" (ΗΕΝΩΒΤ.).---΄ ΕῸΣ 
[818 18 δ0 πιοϑὺ Ἰηϊτιμϑὶο οδασαοίογίβιοο οὗ [Π680 
ὙΔύΟΣΒ, ὑθαὺ ΠΟῪ δργοϑὰ ἐπτοῦσα ἴμ6 σου] [ἢ9 
οοῃϑθοσαύϊοι οὗ [ἢ τηοβῇ ΠΟΙΥ Ρΐδοο " (Ν ἘυΜ.).-- 
ΤῺῈ ψαύει οὗ 116 ἴῃ μοῦ βιρηϊβοδηοθ, ὮΘΏΟΘ 
(ΠΟΥ͂ οοπιθ, δπὰ ψΒΙΓμον ὑΠοΥ ἢον, --- “ Ὑ δἴοτ, 
ΨῈΟὮ τρακοθ [δ 6 υπηΐτγυϊ ἃ} ἰαηὰ ἔτι}, ἀπὰ 
ΔΌΣ τοσοδ ἱηρ ἀτίηκ ἴο [86 [τϑίγ, 18 ἰὰ βου ρ- 
ἴατο 8 βρογο οὗ ἴδ Ὀ]οββίηρσ ἀπὰ βαϊ νδ08Ὰ. ΒΟ ἢ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 1 ῬΑΓΘΪδ6 ΓΘ στ ρυθϑϑηΐθα 88 ἃ ψαϊουϊηρ 
οὗ [0 ρτουπὰ (δῃ. ΧΙ. 10). Οὐοτρ. ἰπ ἴ88. χὶϊ. 
8 6 γ6}}9 οὗ βαϊναϊίοῃ, δῃὰ ἰἱῃ 188. χ]ῖν. 8 [}6 
ϑρ τ Ὁ 88. [89 ἀγα τὶ ἴογῦ {πὸ τοοῦ οἵ ἄϊβϑοββθ 18 
ἰὴ ̓̓  (ΗΕΈΝΟΒΤ.).--- ἴῃ {86 ΟἸυτοΙ οὗ ἴι6 Νὰ 
Οονθηϑαῦ ποῖ ἰ8β ἃ ΓΟ οἵ ̓ ἰνίηρ ψαΐοσ, [Π6 Υἱ ἢ 
δ πὸ οὗ [06 Ηοὶγ Οδοβῖ, ψ μοὶ ἤον ουὖ ἰηΐο 10. 

Ἰγ γὸ τηυδῦ οοτθ δηα ἰδϑίθ ὑΠ18 ψαΐοσ, ὑμαῦ τ 
ἸΩΔΥ͂ ὉΘ ΙηΔ46 ὙὙ)}0160, οι υἱὶ. 87 δα." (Τ ὑΒ. ΒΙΒ.) 
--ἼΒο ναΐοτίηρ οὗ (ἀπδϑὴ 1 0}168 ἃ στοαῦ 8βρὶ- 
τὶ] ἔπι] 688" (ΠΑΜΡΕ).---ο ΤῊΘ φΌΒΡΘΙ ἰ8 
πο ἰηγθϑιίοη οὗ τη, Ὀσὺ 8η ουϊῆῇονν ἔσοιη αοά 
ἴῃ ΟἸγίδὺ ᾿ (ΒΤΑΒΟΚ). - Το Εαβίοση δὰ {6 
Ὑ ὐἴοσῃ ΟΒύΓΟΙ,.--- ΤῊ παῦοσ 18 [16 [ΠΕΡ 
Κἰπάποδββ δῃᾶὰ οοτϊηραϑβίοῃ οὗ αοα, ουοὖ οὗ ψ 1080 
ἰΥΘΑΒΌΓΣΥ ἱπηυτηθγα Ὁ] 6 Ὀαποῆΐθ ον ἴο υ5. Τὴθ 
ψαῖοῦ ΤΌΓΏ5 αὖ Οἤδ6 ἴο ὑΠ6 ἰδ οἵ ΟἸ γδϑί, Ὀδοδιβθ 
ψὁὸ ὈΘΠο]ὰ ἴῃ ΟἸγῖϑὺ {π6 Ἰονο οὗ αοά, διὰ ΠῸΠπι 
Ηἰἷπι ἤον ἀροι τηδπκίηἀ {}6 βρί τ 4] ϑύγθατῃβ οὗ 
ὈΙΟβϑίησ τ ΘΟ} ἅΓ6 ἴο αὐ κοη πὰ σῖγα ὨΘΑΊ ΤῊ ἴο 
[86 ψοῦ]ά, Φοδη χιϊὶ. 10, ἰν. 10" (ΗΕΙΜ-Η0ῈΕῈ..). 
πτ ΒΥ [18 ναΐθσ 8 δἰχηῖϊβοὰ {π6 Ῥγοδοιὶηρ οὗ 
[86 ρζοφΡ6ὶ, οὶ ΟΒ ΓΒ ἴο τι ρτδθθ δῃαὰ {16 ἴὺγ- 
δἴνθῃθδβ οὗ 818 ἴῃ Ομ γθύ. ὙΥ̓ δἴοσ οἰθδῃϑθ8, 80 ἀο 
(οὐδ ψοτὰ δὰ (ΦόοΒ χὶϊὶ.), οὗ νι ἰοἢ Ὀὰ 
Ὁ1Βπὶ ἰδ [68 δγταῦοὶ. ΑἾδο ὑπ 6 ΘΟΌΓΪΕΘ οὗ [86 ΖΟΒΡρεΙ, 
88 [89 ὁΘοΌΓΒΕ οὗ [Π6860 ψψαΐθσβ, ἨῸ Ὁὴ6 σϑῇ βίον " 
(να τ ἘᾺ).--- 1 ἰ8 Ὧ6 ναίοσ οὗ 116, ψ ΠΟ 
ΟτΥϑηΐαὶ τηγβίϊοίθτα ἴῃ γαΐῃ δϑοῖςϑ ἴοσ 'ἴῃ οὐ Ὁ 
Ιδο659" (ὈΜΒΕΕΙΤ).--- ον. 2. “ΤῈ ΕἸΠΒΟΝΝ οἵ 
ἃ οοτμοῖἢ τοὶ ψιλὰ ουαὐναγὰ 8ῃὸν (ἶκο χυ]]. 

20); εὖ ἢτβὲ ἰδ 88 οὐθὴ δὴ ἰηβισηὶ βοδηΐ δΡ- 
Ῥδδτθησα, Ὀπδ δΒοὺ ἰδ ςτοόοῦβ δηὰ ἱπόγθαβοβ 
ταλσγ (ας, ΧΙ]. 81, 82)" (Ν.).--  ὙΠαῦ [89 
ΜΑΐΕΓΒ δ ἢγεὶ ἥονν οαῦ 80 βΘΠΟΥ 8 τηθαηῦ ὕο 
ἱπυπηδῖο ὨΟῪ ΘΕΌ ΓΕΪΥ αἰβογθηῦ 18 6 ῬΓΟΟΘ88 
ἴῃ [86 ἰκηρσάομῃ οὗ στδοθ ἔγοιῃ [Πδὲ π᾿ [16 ΘΟῦγ80 
οὗ ψΟΓΙΥ ἰπίησθ. ΕῸΣΓ πβδίονεσ ρ]οσίουϑ ΟΥ 
ατοαὶ {πίη ἰαῖκεβ μ͵δδο ἴῃ ἴμ6 ἰκϊηρἄοπιδ οὗ 
ἴῃ6 που]ὰ οτοραΐθϑ ρτοδ ΠΌΠΟΟΣ δηὰ ΒΌΣΡΓΙΘΘ 
ἷπ ἐΐ8 ΥΟΤΥ͂ ὈΘΩΙΠΗΐης ; δα ἴλ6 Κίηράοιῃη οὗ αοά 
οοιμοίῃ ποῖ 80 (11 χνὶϊ. 20). ἴὰ ἴῆ6 Κιηράουμαλ 
οἵ σοἄ, ἐΐηρθ ῥγοσθθα ἔτοιῃ 11{{16 ἰο γστοαῦ ; ἴῃ 
ἴλ6 Κίηράοχῃδ οἵ 056 ποῦ], οἵνθῃ ἔγοπι χροΐ ἴα 



400 ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

ἘΣ 0Π16 ; ϑαΐδη, 8ἃ8 1 ΠΟΥ βαγα, Ὀδσῖπβ ἢἷ8 ἘΏϊ 
ΨΠῈ ἸΟῪ ἱπιροίαοβίγ, Ὀὰϊ βηΑ]}}} πον απ ἴῃ 
ποϊπΐϊην, δπὰ ἀντ: ΟΟΙΉ68 ἴο ἀΐβαταρθ᾿" 
(ΗΑΕΕΝΒΕΕΕΕΒ).--- “Αἱ ἤτϑυ ἰδ δΡ 8} ἰῃ- 
βἰσπὶ οδηῦ ποσκ, τὶ ἃ ἔδν ἀἰβοῖρ]ο8 ἴῃ δαάθᾶ ; 
[Π6η 1 8 Ὀγοδοβοᾶ ἴῃ ϑ'διγδυία, πὰ 8000 δου 
ἷῃ ἴῃς σψ8ο]6 σου] ὰ " (ΠΑ ΑΤΕΒ). --- ογ. 8. δα. 
“ἘΔ ἢδ88 ΔΙαγΒ ἴ0 ἀο ὙΠῈ [π6 Μαῖα ΒΟΓΟ, 
ΠΔΙΏΘΙΥ͂, ὈΘΟΔΌΒΟ 10 18 ΘΟΠΒΙΔΏΪΥ οοουρὶοα ψι} 
οοπδίἀογαϊϊοι οὗ 16 ποσὰ οἵ αοά" (ΘΤΑΚΟΚ).-- 
“ΝΟ οὁῃ6 [85 ᾿ἰρασῃρᾶ 80 τῃποῆ, ἐμαὶ ἔῃ 6 18 ποῖ 
ΤΏΟΓΘ ἴο ἸΘΑΤῊ 511}, ΟἸ γι ϑυϊδὐν 18 Ῥγοβριυγεὶ ἴῃ 
[0 Μαΐοῦ ἱπγουσῃ ΒΟ. ἘΖοκΙοὶ τγὰ9 ὑτουρῦ. 
Ἐχρεγίθῃοθ ἴβαβοθαεβ ἰμδὺ ἐπ9 ΙΟΏρΡΘΥ ΟἾΤΙβΠδ:)8 
Θχθγοΐβα ὑποσηβϑοῖ γῈ8 1 ροά] 688, ἴδ 1688 νδ]ὰθ 
ΠΟΥ δεῖ οἢ ὑδμιθτηβοῖνοβ; ΤμῸῪ οομηΐοδα ΠΏΔ]]Υ 
πδῖ ΠΟῪ σδηποῦ τοῦ ἴδ Ὀοϊΐοτῃ ; [ΠΟΥ͂ 680 
ἐν δ ὌΡΟΣ πούπιης ὑπαῦ 18 ὑποῖτθ, Ὀὰΐ τηυϑῖὲ 
ΒᾺ ὈΤΩ1Ὁ ΠΟ ΠΊΒΟΙΥΘΒ ΒΙΤΊΡΙΥ δη ἃ 8016 }} ἴο [6 ρταοθ 
Πα ἸΟΟΙΟΥ οὗ Οαοά᾿᾽ (ϑ0ΕΙνΗ).--- Τὸ πἰπὰ ταὶ 
ΒΔΓ 88.411 Ὀ6 ρίνϑῃ, [δῦ ἢ6 πᾶν ἢδυϑ δου πάδῃοθ. 
- ΤῊ τηγβίοτίοβ οὗ (6 Ἰ αἰ ᾿κὸ ἃ ἀθδρ 
ΤΙΎΟΥ, ὙΠΟ ΠΑΙ͂ ὈΘΟΟΠΊοΒ 8ὸ ἄθορ ὑπδΐϊ ὁὴ6 
οϑηηοὶ βουπα ἰΐ, ἔρῃ. 111. 18 (ΤῦΒ. Β18.).-- 
“ὙΠ ΏΘἢ ΤΈΔΒΟῚ οδηποῦ ἔδίμοτη ἰδ6 ΑἰγΊΠπ6 ἼηΥγ8- 
[67168 Ὀοόδηβ οὗ ἐπεὶς ἀορίῃ, ἴπ6 ἔα τΒΙΘᾺ 
ἰταβίβ ἴο ἴῃ6 {τ} αηὰ νιίβϑάοτῃ οὗ Οοά, δ8 ἴΐ 
ΨΟΓΟ, ΒΒ ΘΟΙΟΒ8, [0|Κὸ ἱ. 84 5α.᾿᾿ (ΘΤΑΚΟΚ).--- 
"Ὗς πὰ ἢδθῖοὸ ἃ ὑνοίοϊ ἃ ἢραγο ; [πΠ6 ομδ ἰβ ἴῃ6 
ἴσιιν τῃοΑϑτοΙηθηΐθ οὗ ἃ ἐπουθδηᾶἃ οὔ 8 ΘΔΟΝ, 
ἴῃ οἴμοΥ 8 ὍΠ6 ΟΣ ἀορίμδ οὗ ὑπ6 ναΐοσβ. 6 
ΟΠ6 Τοίοτβ ἴο [0 Θχοθοϊην Ὁ οχύεϑῖο οὗ 
[86 Κίηράοτῃ οἵ ΟἾ γτῖβὺ ᾿ονγαΓα 411 [μ6 ΤΟῸΓ ααδτγίοτβ 
οὗ ἴθ σίονε ; [Π6 οἴμεσ ἴο [86 ἀϊβογθηῦ ἀορτθοβ 
ἰῃ [88 Τηθϑβυσο οὗ [Π6 β'ρὶτὶῦ ἤο ννΒ]οἢ [ἢ 6 πδίϊοῃβ 
οΔ]]οὰ ἴο 186 Κίπράομῃμ οἵ ΟἸ γϑὲ 5841} στα 8 }}γ 
αἰϊδίη," εἴς. (ΜΕΥΕᾺ.)---““Ἴὴ6 ἔοι νου] ά-Κίπρ- 
ἀοτηβ πῃ 8161] αΑὺὸ ἴκὸ ἃ βῃδήον οὐ {πὸ ἴοιιτ 
δτοδῖ ΘΡΟΟΘΠΆ ἱἢ 5Ρ806 δΔηα {ἴτη6, ἰπτουρἢ τ] οὮ 1ῃ 8 
Μαῦρο οὗ 116 αἰ 86 {Ποὶν [Ὁ] 688 οὐὸσ {π6 του] ά, 
δτδά τ !}}ν ΓΔ ΒΟΥ ἱτρς ἰδ ἈΠῚ}] 18 Ῥόδ06 8Π8}}] Ὀ6- 
ΘΟΙῚΒ 88 ἃ ΓΥΘΣ, δηὰ 118 γἰ σὐθουβη 688 88 {Π6 γαυοδ 
οὗ [1:6 868 (184. χ]ν , 18) ; προ} [0.6 ΘαΥ ἢ 8}}4}} 
ὈΘ [Ὁ]] οὗ [η6 Κπον]οάρα οὗ Φοῃον δὴ δ [86 ψψαῖουβ 
ΟΟΥΟΣ 186 868,᾿ 188. χί. 9 (ΝΈΥΜ.).-- “50. [86 
ῬοοΚβ, ἴοο, οὗ [6 ΗΟΙΪΥ͂ βετίρίαγοδ 816, 85 ἴο 
τηοὶν σοπίοηΐβ, {πὸ {8686 ψαΐρσρ, οὗ ἀϊδαί τ] αν 
ἀορίῃ. ϑϑοιηθ Θοϊηθ ΟὨ]Υ ἴο 16 δ Κ]68, οὔμουβ ἴο 
106 Κηδθα, ΟΥ ουδὴ ἴο {πο ]Ἰοΐηδβ, δῃἃὰ ϑοόΐὴθ ἃ. 
δἰζοροῖ!ο Ὁπίδ  ΠΟΙΩΑΌ]6, Κ [ἢθ86 ᾿ἰαϑὲ πίῃ 
ΟΠδρίεογβ οὗ οὖν Ῥγορμοῖ" (ῬΕΕΙΕΡΕΒ). ---- “ Αἱ ἢγχϑί 
16 ψοχὰ οὗ Οοἀα βρϑῖηβ ἴω Ἐ8 1Κ σιαῦδσ ὙΒΙΘἢ 
ΤΟΔΟΪ 658 ΟὨ]Υ ἴο [6 ΔΏΚΙ6Β; οπθ {πη 8 Σὺ 18 ποῖ 
80 ἄξδορ, ὁη68 Μ}1}] ΘΒ. νγαάὰθ ἐῃγουρῃ. Βαϊ ἤθη 
ἃ πῆδῃ Τοοοὶβ αἰ ΚΟ ΠΕΥ τὶ ΒοΑγ ο] Ὁ ῬΓΑΥ͂ΟΣ, 
[πο ἢ18 ὉΠ ΘΓ ἸῺ 18 ΤΏΟΤΘ δ ἃ τηοτα οροποά 
ἰπ ἴπ6 ἀἰνὶπο 1] τ ΟΣ ; ἔμ 6 ἰδ ΔΙ σΟΘ Δ ΤΟΔΟΒ 68 
ἢΐ8 π668--θ ΔοαἷΓ68 8 [ΔΓ ΠΊΘΟΥΣ οδίθοῃ ἴον ἴΐ 
(Ρ8. οχίχ. 129. θα ἢ6 δάνδῃοοϑ δυο, ἢ 

[8 ΑΙ νγαγβ θοροῦ ἱπίο ἴπ6 ἰἀάθῃ νπϊβάοτῃ, δπὰὶ 
ΟΙΥ τιῦ ἰθ ἴο Ὠἶτῃ ἃ ταῦρον τ ΠΙΟὮ ΘΟΙη685 ἴο ἢΐ8 

Ἰοΐῃϑ; Β6 8 80 οἂμρίἱναϊοὰ ὑποτον τ, παῖ ἢ 
ἤιάβ ἱπ ἰδ μἷ8 ἰμηοβὶ βαϊ βίβοιίίοη, δπᾶὰ ἰουχοῖβ 
οΥ̓ον ἰΐ ἀνοσυ  ΐηρ' οἶδα ἰὰ [η6 τοῦ]. ΕἼΠΔΙΪΥ, ἴὲ 
ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ ΜΑΙΟΓ ΟΥ̓ΘΡ ΜἘΪϊο δ6 τη βυγίτῃ: ἢ6 
οϑπποῦ [αἴδοτα [ἢ τηγδίου 68" (ΟΙ,Α88108).-- “ΤΏΘ 
ΤΙΤΟΙ οὗ 1186, ψ Ὡ]ΟὮ ἰ8 αὐ γδί 5124}}, δἰ γα γ8 σζΤΟΥ͂ΣΒ 
ἷπ νοϊμηθ, Ὀθοδῦδο ὑπ6 σὅτᾶσθ δῃὰ Κπονϊθᾶσε οὗ 
Οτῖβι βῃουἹὰ αἰ αγβ ἱποσοαβο ἱπ π8; δῃὰ ἴΠ6 
ἀἰνῖπθ ἰοτο ἀπ ΤΩΘΓΟΥ ΒΠ0Ὲ] ἃ ΔΡΡΘΔΣ ἴο 08 ΔΙ ΑΥΒ 
διοαῦοτ, ΤΌΤ ρ]ουίουΒ, 8η Δ ΙΏΟΓΟ ΜΟΓΙΗΥ οὗ δ(- 
Ταϊτα τοι, [86 ΙΏΟΓΘ δύο ΕΘ] Υ 6 οΟμβῖάοῦ ΒΘ Ιη, 

ΕῸΓ ὙΠῸ ο8ῃ ΘΟΙΏΡτΟΠοηᾷ {ποῖν Ποῖρσῃί δπὰ ἀρ 
Ὕο ἴϑ8 8ὸο νοϊὰ οἵ ππάογβίδπαϊηρ 48 ποῖ ἴο Ὀ6 
δδίοῃ δηθὰ, ἤθη ἢθ σοπβίἀοσα ὑπαὶ {πὸ Οοὰ οὗ 
ἐπητηοτ δ! τ ἰηὐοτοδίβ ΗἑτηΒ6 1 ἴῃ τ τοοσίδὶ 
ΤΏ8Π,. γ68, ἴῃ [86 ΒΙΠΉΘΙ, ΜΏῸ 80 οΟἴγδθη σίϑοθ ὮΡ 

ἰπδὺ ΗΪπὶ ἀπὰ Ὀγθακβ Ηἰβ ψογὰ, ἱτηραγίθ ἴο 
Ἀγ ΠΟΔΥΘΗΪΥ ΓΥΘΆΒΌΓΟΘΒ, ΤῊ Ἶκ68 Πΐτὴ ᾿τητηοτίδὶ δηὰ 
ἃ ῬΑΥΓΑΚΟΥ οἵ [Π6 αἰνίπο παίυσο ἢ ΟἵἨ [}18 δρὶγιῖπαὶ 
ὈΪΟΘΒΙ ΠΡ ἸΔΟΙΘ δηἃ ΙΏΟΓΘ 18 δἰ ΤαΥ8 ἱτηρατίθα ἴο 
Ὀ6]ΙονοΒ. Ηθῖθ Ἧὸ αῦθ βῃγ ΚΙ ηρσ, οἰοδηπὶηρσ, 
[πο ἰακίης ἀμμὲ οὗ [86 Ὠοαγὺ οὗ δβίοπο, δῃὰ [ῃ 

ΐ ἵτη λοι οὗἉ {Π86 ΠΟῪ Ἠδαγί, δῃὰ [Π6 δῃοίῃ ΕἾΤ Σ 
τ 16 Ηοὶγ ΟΠοθῖ. [τ βοῆς τηραβῦτο ἀοοβ ἢ 6 
ρου οὗ 11{6 ἰπόγθα80 "(ΗΕΙΜ- ΗΟΕΕ.). --- Ἐπ οα5 
οὗἨ πιΐββίοῃβ Ὀθμο]ά μοῦ ἃ βίου ουβ δ} Ὀ]ετὰ οὗ 
ΤῊ ΒΒ: ΟΉΒ, ἸΘΌΪΑΥΥ οὗ [86 πηοϑὺ Ὀ]οβϑθὰ σηΐἷθ- 
ΒΙΟΠΔΙῪ δου ᾽ν ργοσθθάϊηρ ΠΤΌΓΩ [8.86] ᾿(ΕἸΙΟΗΤΕΒ) 
--ΟΥες. 6. “1 τ ῖ8 ἢ 6 τὸ 5606 ἀδιΚ}Υ δπὰ [τουρὮ 
ΤΏΘΒΔΠΒ οὗἩ [6 ψοτά, ὨΟΓΘΑΙΟΣ ἴδοα ἴο ἴδοο, 1 (ὐγ. 
ΧΙ, 12." (ΒΤΑΆΟΚ).--- Ἴ ον. 7. ΤῊΘ. ρΌΒ061] τρᾶῖκοβ 
{ταὶ {Ὁ} ἔγθοβ οἢ 411] 81ἀ68.---“ ον νυ ΠΟ] θόϊηθ, 
δον ἔταλ {Ὁ} 8 ἰδ Εἰνίηρ ταῦον οἵ ἰἢ8 
δηᾷ οὗ {δ ρμἰ 8. οὗἩ [0 ϑρ᾽γῖῦ πίοι Ὁ ρίνεβ ὰ8 3 
ΤΏΘΥ τοβίοσα μθα , ΠΟῪ τη (στ ἔτι 15 οὗ 
Ὀ]οβϑοάμοθβ ΜὩΪΟΩ οπάστο ἀπίο οἰογϊγ, Φοθπ 
ἷν. 14᾽ (ΤῦΒ. ΒΙ18.).--- ΒΙεββοὰ 5. ἴη6 τηδὴ (Παξ 
ὑππιδίοι ἴῃ ὕπο [οτὰ (ὅτ. χυ]ἱ. 7 54.).--- “" Β6- 
ἸΙΘνΟΙΒ ΔΘ ἴγθοϑ μ]δηνθα ὉΥ [6 ΤΊνΕΙΒ οἱ ψϑίοτ 
(Ρβ8. 1.) ; ἴον ἤουτίϑη ἴο [86 ρ]οτῦ οἵ Οαοἀά (158. 
Ἰχὶ.), δῃὰ Ῥγοάμοο ΤΟ δηᾶ τῖρο ἔτ (8. χοϊξ. 
18 8η.}" (ΘΤΑΚΚΕ). -- Ἴ ον. 8. ΕἸχϑῦ γί, απὰ {6 
οὐδὲ, Ἀ0]ἀ8 ροοὰ οὗ ἴΠ6 Μοεβίδῃ.---ϑαϊ ναϊοη 15 οὗ 
{ῃὴ6 δον, Ὀὰπὶ 10 18. ἃ Βα] γδύοη [ῸΓ ὑῃ8 ὙΟΙ]ὰ. -- 
““Ὁονοτοὰ σι Ἰοοβο ῬΘΌΌ]68 δηὰ π]ὰ στοὰ 
ΤΌΘΚΒ, πστονοά ὈΥ ΟΥΥ͂ ζοστοηῖ- Ὀ648, Θπο]οθοᾶ δηᾶ 
Οὐβουτοα δ {Π6 8465 ὈΥ ἸΟΙΥ οἰαἰἢ8 οὗ ποῦ" 
ἰδῖη8, [06 ΑσΑΌΔῈ ΘΧὮΣ 8 ΟἸΪΥ͂ Ὠδγο δῃὰ δΟΓΘ 
ἴγάθοβ οἵ {ΟΣ} ΠΥ ἴῃ {116 πὶ οὗἨ ποῖ δηὰ 
ἀπολο ὙΠ 6ΓΟ Του ηἴΑ 8 δηα βἰγοϑῖη8 ἥον ἀστῃ 
τοίη ἐδ ΤηΟῸ ὨἾΔΙῺ8Β ; Ὁ 8 [86 ἌΘΩ Ὼρ ρἴοοτῃ οὗ 
[86 ὙΠ] γ θ88- πἰμηῦ, [Π6 Ἰαπὰ ἰῃ Ἡ ΒΙΟΒ ἰ8 189 
ἀδυκηθεβ οὗ ουθηϊηρ (1884. χχίν. 11]; δῦ. 11. 6). 
ΤῊ βίερρβ 8 νοῦ] 1ὴ {π6 Ὀοπάβ οἵ ἀδαῖῃ, ὙΏΘΓΘ 
[86 ΤΥ̓ΒΙΟΓΥ το ἀ6 18 ὈοΪοῦν ἱπ 51:16 η00, ἀηὰ Βῃοοῖβ 
ἊΡ ἰῇ ΓΟΒ68 οὗ [88 στανα " (ΝΈυΜ.).--- Οοα᾽ 8 βδῃσ- 
ΤΌΔΙΥ 8 ΤΡ ΉΠΙΚ οἵ Ἰὲθ ἴον 186 Πεοδὰ ἥδθβ οὗ 
ἴΠ6 νψοτϊὰ (8. ἰχχχνὶ! 7).--- Τὸ Ἰ)οδὰ ὅ68 ἴῃ [86 
ἀδΥἶκηθ88 οὗ πδΐιτο, ἱπ [Π6 ᾿ραὺ οὗἨ [πε Ῥγοϊηῖδβο.--- 
οὐ Β ὑβουρῖϑ οὗ Ῥδϑοθ οὐδθσ [0:8 ΔΌΥ88ε5 οἵ 16 
ὍΣ] Δ᾽ 8 ὙτούσΠΘἢ689.---Πἀρστηοηῦ δηἃ γστδοα. ---- 
ΤῊΘ σψου]ὰ 8 ὁ ἀδϑοῦῖ δπὰ ἃ )6δὰ 808.---- ““ΟἈ ἰὴ 
τοίη 88 οἵ [86 6 οὗ αοὐ, νοοῖ ἀοϑῖτοα ηοξς 
10 ἀθαῖ οὗ [πὰ βἷπποσ, Ὀπὶ ἢ18 ὨοΑΙηρ! ἢ 
(ϑΤΑΒΟΚ.}.--ΒῪ ΘΟ ΓΒ ἯΠΛ 0886 ΟἿΤ ἴοστοοῦ 
880.---]ὴ ΟΥΠΘΙ 808 ἃ ΟᾺΓ πὰ ὑπ ποϊοϑοῖηθ 
δίτθδτη, ὙΔΪΟΒ ἥονγβ ἱπῦο ἃ του ἋΥ δπᾶ ρυϊὰ 
Ἰαἶκα ᾿ἶἶκο 1818, Ὀθοοπιθβ οεττυρὺ ; Ὁ 8 οὐ ΒοΓτῖϑΘ 
ΜΠ [86 ροβρεὶ, το Ὀτηρβ Τοῦ δᾶ 
ρα Δ ἴο [Π|6 εαγυ}]Υ-τοϊη θα ποτὶ " (ΘΤΑΚΚΕ).--- 
““ΤῈΘ πἸκναὺ 8 ἃ νοτὰ οἵ 116 ἰο ἴθ πὶ πὸ Ὀε]ΐονο 
ἴῃ Σἴ (ὐοδη τὶ. 68) ; δῃὰ 18 Βρί ΓΑ] σῖγοῦβ ὉΤῸ 
᾿ἰνίης ναΐογα ἴο ποῖ ἯΠῸ ἀσιηκ ἱπογοοῦ (Ψοἢ 
ἦν. 10)" (Τῦβ. Β18.).---- “ΤῸ 18 ἃ ῬΟΊΤΕΓ οὗ Οοά, Ὀπὶ 
τὴδη ὙΠῚΠ ποὶ 1οῖ 1086 ῬόοΟΡ ποΥκ, Ηρ. ἴν. 2᾽᾿ 
(ΘΤΑΚΚΈ). --- ον. 9. “ΤῊ 868, [Π6 τοθῚ ἘΒ5}} 5176]}}- 
ἱπᾷ ἀορίδι, 8ὴ δι ϊοση οἵ ἀϊδηυϊοῖ (188. ᾿ν1]. 20), 
ἀητοῦ] (188. χχῖ!. 8), ὈΟΪ πρσ Ρ 1 νἱοϊοηξ 
ἱτηροιποϑι  (Φοῦ νἱἱ. 12 ; 8. χὶνὶ. 4 [8}}, ονδὰ 
ἷπ 18 τηοϑὺ ρσίοτίοῦβ ἃ ΟὨΪΥ ἀασκ]ησ ἡἰρδῖ, 
ΕἾ κ6 ΡΒοθρῃοσοϑοθΐ ρήθδσηθ δἃουπα ἃ οστιτιρξ 
ἴτθθ, δυνδιθηΐην ἃ ῬΑΙΠΙῸ] ἀοπῖτα δὰ Ἰουρὶνἤ 
ἴοτ Ἰδυπο ΐηρ ἰοσῦδ οὐ ἀϊδίδπξ νόογᾶρεβ (εαϊ. 
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Χχχ, 18), δηὰ ἀονῃ ον ἴο [δ8 ΒηΔΟῪ ΔΌΥ88) [8186] (ΝΕΥΜ.).---Ηο ὙΠῸ ψ{1 ποῖ ἢανο ΟἸγτὶδὲ 
(1Δι. ἰὶ. 18), ππέδοιηδθὶθ δηὰ ἀαγὶς, ἔπ6 τηοδῦ | ν1}18 ἴο ἢδγα δἴθτῃαὶ ἀεαίῃ.--- ΝΟ βαϊναϊοη ουΐ οἵ 
πδίοταὶ ὀχργοβαίου οὗ (86 ἀδὲκ δηὰ ἀοβίτυοξνοε [ ΟἸ γί δι. --- ““ὙἼἸΒὸ Ἔγ68 οὗ αοὐ τεραγὰ Εἷτῃ ΝΟ ΟΡ 
ὍΣ οἵ ἀεδῖ (δος. 11, 42 ; Μ|ίο. υἱῖ. 19), ἰΐϑ} ΟἸ τίϑι 85 8 τηόοζδβϑδ, Ὀθοϑῖϑο ἢ6 Ὀσοϑΐδγβ ἰδ ἥδε, 

Π668 ᾿ἱποζοαϑοὰ ὈΥ͂ (9 βοοὰ δυρεγθαϊυγαϊδα [688 οὗ δὶῃ) ἴο δίθγῃδὶ βαϊγαϊζοη, Φοΐη 11, 19." 
ὙΠῸ 8811,᾽" οἷο. (Ν Εὺμ.).---  Ἰὴ [ἢ ς 868 οἴ] (ΞΤΑΒΟΚ).---“Ηδ πο, ἴῃ ὁ886 οὗ δσοηνογβίοι, 8.1} 
[6 ποι]ὰ ἐμοῖο διίϑοβ δὲ δυο ἢ}! 84 ῥ᾽ βοπι Ϊ βοοῖζβ ἰο γεϊδίῃ Ὀυραῦ8 δηὰ Ὀόϑοπὶ δἷηβ, 15 ποῖ 
δπδτῃ οὗ ἰθοθθ ΏΟ ἤδῦθ ὈΘΟΟΠΙΘ Ρδγίαβ Κοῖβ οὗ ἀρηκα Ὀοίοτο ἀοα. Ὀἰνίάοα Δ]]ομίδῃοο 18 οὗ πὸ 
εἴ ὥομῃ αοά, 848 ΖΌσΣΤ ΟΣ οὗ ΓΑ ΏΔΙΎ ἢδ[ι68 ἴῃ ] διδὶϊ βοῦο, Μαῖϊ(. νἱ, 24" (ϑΤΑΚΚΕ).--  ΤῊΘ πη- 
1806 παίΐυ γα] 868 δῇ 6 ογεδίίοιι, Τ}6 δβαϊ ναϊίοι ἷβ βοῦν, 0 ἀεδβρίδϑο αοά᾿Β ψοσγὰ, οὐ ἀο ποῦ βϑίβθυθγθ 
ἴοῦ 411, σἱ!ουαὺ ἀϊδιϊποῖοι οἵὗἡὁἨ παίΐοῃ, σϑῆκ, οὐ] 10 [29 μα οἵ 118, ΤοΙλαΐῃ ἀτῪ δηὰ πη τγυϊία]. 
ἐβ6" (Ηξνοϑτ.). --- “ Ετοῦλ ἀδαίῃ ἰπίο 116, ΠΌΠπι [ Β]οββοά, οπ [6 ΘΟ ΏΣΆΓΥ, 8 {1:6 κοα ]γ Ἰηδῃ πὮΟ 

ὁ ΒΟΙΪΟ6 οὗ δὶ ἐπύο ἐμθ φ]οσί ουβ ἸὲθοΣΟΥ οὗἨ ἐμ | πιοάϊίαῖθβ οὐ {δ ἰὰνν οὗ ἴπὸ [σὰ ἀδ  δπὰ πίσῃὶ 
οὨ] άγοη οὗ αοά, οομθ το δῃα ῬΟΟΣ, γουηρ δηά  (Ρ8. 1.) Ηθ 18 αἰ ψαγβ δουγίβηϊηρ, αἰναυ8 6; 
ο]4, Ὀοῃὰ δυὰ ἔτοο, δον δῃὰ γθοῖζα, ὯῸ σϑοοῖνο ἰ ἢ Ὑ͵8 118 ἐμ 186 ᾿8γ8 οἵ [Π6 ,οτὰ, πὰ οαἀϊῆ68 ἀπά 
ἱπῖο ἴδοι [6 [αἣν οὗ {86 ϑρίτὶὶ οὗ 6. ΕὸΣ τπο-  οἰοναῖοθθ οἴδμογ" (ΠΞΙΜ- ΗΟΨΕ.).--- ον. 12. ΤῊΘ 
ΒΟΟΥΟΣ 68}18 ὩΡΟῚ [ἢ πδῖὴθ οὗ ἴδο [μογὰ 8..4}} Ὀὲ | ὈΪοδϑϑὰ στον 61080 ΟΥ̓ [86 χῖνογ οὗ Ἰ16. --- Ενοῦ- 
βανεὰ " (ΗΠ ΕΙΜ- Η058.).--- “ΤΊ ἤ8ῃδε ἴῃ [Π6 ψαῦον Ὦ Ἰεᾶνεβ, γοῖ ποῦ ἰδανϑῶ ΣΩΘΙΟΪΥ, Ὀὰΐ 4150 ἔγυϊῃ! 
διὰ [86 ἀγορϑ ἴῃ 8 σῖνϑὺ 816 ἱὩΠΌΤΩΘΓΑΒΪΟ ; 80 δἷβδο] 1 μῈ8 1 ἰ8 νὴϊῃ 116 ἔγοῃῃ Οὐ ΒΒ βαποίθατγ. -- 
τς του ἴπαο οὗ Ὀε]ΐοσ στα 8.8}} Ὀ6 διηαζίηρ, [88.} Η ΤΙΒΥ δῃὰ ἰσὰθ ῥἱοϑίγ.--- “ΤῺ πονο- ἰΔἀϊὴρ οὗ 
Ἰχ, 7" (ϑΤΑΒΚΕ).---“ἼΠ6 ὕπο σίνεσ δῖὸ (86 ὕπνο | [86 Ἰεβιν68 ἐπα ρ] 168 [6 Ῥδυϑουθγδησα οὗ δ᾿ θν τ ἴῃ 
Τεδίδιηθηΐβ, [80 ὕψο βδοσζασηθηΐδβ᾽" (ΒΤΑΒΟΚ).--- ἰ ὑθια ρίδΕ 018, 1π Ῥογβθου 008, ἴῃ ἀοαῖἢ" (ΒΤΑΠΟΚ). 
γα. 10. “ΤῈ χαϊηὐβύουβ οὗ ἴδ ΟἸ ΌΣΟὮ ἀ.θ οοχη- | --- “ ΤῺΘ ΟΥΚΒ οἵἉ Ὀδ]ἑονοσβ, ἡ ΙΟἢ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟΥ τϑβρδοΐβ 
Ῥατοὰ ἴο ββηογβ, Ὀδθοδῦβδ οὗ ἔμο οοπίεσιρὶ πὶϊὰ ΔΓ ἀ0}6 ονδῖ ΟΥ̓ ᾿ 6] ον τα, δΓῸ ἔγασταηΐ οὗ [αἰ ἢ 
ἢ ΠΟΥ δγὸ τερασχά δα ὈΥ [86 τί οἢ ἀπὰ ρονσοτγίῃ] ᾿ δὰ Ἰονθ, δῃ ἃ ἀγὸ ἱδμοζοίοσο ἢἰῖθα ἴοσς οομνοσίὶ 
οἵ {μὶ8 ψοτ]ά ; Ὀεδόδιιδο οἵ 16 ὲν ἸΔΌΟΩΣ ΌΥ ἀδῪ διὰ | [86 πρωί μοη " (ΒΕΒΙ, ΒΙ8.).--- “ ουϊὰ μπὶ αἵ 
ὉΥ πἰρηῦ, ἰῃ Βοαῦ δῃά ἴῃ οο]ὰ ; Ὀθοδυδο οὗ [ἢ6]} ἸΏΘἢ ΚΗΘΥ ΠΟΥ͂ ν76}} ἰδ 158 τ ΐὰ πο 8 ἰῃ- 
ἔγυ ]οββηθθ5 οὗ ὑπο ῖν ἸΔΌΟΌΓ δὖ πιο, τ θη 18 6γ | οἰπά θά ἴῃ [86 πα οῦ οὗ ΟἸγδἝδηβ, οὗ ὑγῈ}6 Πη61)- 
ΒΑ. Ὑἰιὰ Ρεΐοσ, Ὗ 6 δᾶνο οδυρῶην ποιμίηρ ; ὃδ6- [ ὈΕΙΒ οὗ δεδῦβ' ΤΈΏΘΩ ΟἿΘ ΑΙΑΥΒ ζῸ68 ον αι 
σδῦδο, ἴοο, οὗ ἴπ8 ἀδῆροτβ ΤΟΥ ἱποὺγ ἰπ βίοσττων (6 μα πονον ὕβοκ νδγὰ) ἴῃ 8 ΒΑΡ Ώ688 ; ἮΘ 18 ἰῃ 
ἩΟΔΊΒΕΓ; ὈδοδῦδΒ6 οὗ {Ποῖ δοπῆδθηῃοο, ψΐοἢ, 85} [86 μαΐϊὰ οὗ 116, δπαὰ δἰ ναυδ ΣΘΟοοῖγε8 1800 [ὉΓ 
ἧι ἴδ οδ80 οὗ ἴδ9 Βιυβρδηάτηδη, τηυδὺ τοϑὲ οἱ | ζτ8οθ " (ΠΟΤΗΕ).---Η ΑἸ ηρ δῃα ϑαηοὶ βοδιΊοΗ. -- 
αοὰ ; Ὀδοδυθο οὗ {πὸ γαγίουβ κἰηἀβ οὗ ἱμμ]6-.  ““Α μ]εαδβδηΐ ἢ οὗ 019 ὈΪοδοΐπ ἱτὴ ΄ο 
τοδηῖβ ἩΠσ ἢ ΠΟΥ 86, ποΐβ, ΒΟΟΚ8, οἷς., Ῥγδϑοὶ- 1 Πλϑηκἰ πὰ ἔτγουα ἴῃ 6 ἀν Πρ ἀτηορ τι οἵ {86 Οοἀ- 
ἴησ, ἰαν τη, ϑαϊῃηοη βηΐησ, οἷο. Απμὰ [Π6γΥ] πίᾶῃ. Ηἱΐβ ψοσὰ ἥονβ ἰογί ἢ ἔγοση Ηἰπι, βννϑ] ]} 
ΤΟΒΟΌΘ 8008 ἴτοϊα δ ΔΌΥΞΒΒ᾽ (ΚΤΑΚΟΚ).---Ν οί [ [ΤΟ 8}} ἰαπὰβ ἢ ὉΥΕΓ ΠΡΙΡΑΕΙΙΝ ἽΕΙ, 8ἢ 
διὰ ἤβῆδσβθ δυοσΥ ΠΟ γῸ, {8 18 186 8 66 δἰνγαγα ΤΠΟΓῈ δῃ ἃ ΤΠΟΓῸ ἀἰδβοϊοβίηρ' 118 [Ὁ] πε86. Ηθ 
ψθϊο ἢ (86 ποῦ] ἴῃ ΟἸγτὶδῦ ργεδβομίϑ. --- Τὸ νου] ΒΟ Πο] 48 ὕο ἰξ δῃὰ ἰβ τοοϊρὰ πῃ ἰδ Ὀσίηρβ ἔου ἢ 
δ 186 δε8, ἔπ ἤβδι:68 δῖὸ ἴῃ πη6ῃ ; 80 ἰοῃρβ' 88 {Π6 Ἶ ἔγυϊῦ σοΟμ Εἰ Π8}}γ, ἀπὰ 1 ἢδ88 ΡΟΜΟΙ ἴο αὐΐοκοῃ 
8.8}168 δτί τη ἔγθοὶΥ ΕΥΌΒΟΣ δπα ΠΟΥ δ ὑπο ὶσ οννῃ 1 ουθη δὶ ἢδ8 Ἰοηρ Ὀθθῃ 11{6]688, ἀπά ἴο ἔσῃ [ἢ 9 
ὙΠ, ἸΔΟῪ τὴν ὯῸ ὁπ6, Ὀπὺ ΒΘ οδυρηὺ [Π6Υ 1 ΟΌΓ80 ἰηΐο ἃ 0] οβδίησ, [ἢ Ομ σδὶ 6 ἤδνθ 818 88 
810 ΡΟ ίδὈ]6. [Ι͂ἢ [86 Βᾶ1η6 ὙΔΥ, 80 ἸΟΩρ 88 Τηθῇ 1 ἃ Ἰτηδίζου οὗ ἀδὲ]Υ Θχρουίθῃςθ ; ΕΖο 161 ἴῃ υἱδβίοῃ 

δοοογάϊης ἴο ὑμοὶς οὐσῃ ᾿υδῖ8 δηὰ Ρ]δαϑγοθ, [ δανν ἰὑ ἴῃ {ἢ Γαΐυχ ; Πὲβ ῬΓΟΡἢΘο68 ἤδγο γοϑροοῖ 
ἘΏΘΥ 816 οὗ ΠΟ [08] 86 οἰΐμοῦ ἰο ἀοἀ οΥ {μοῖν } ἴο Ὁ8" (ὈΙΕΡΒΙΟΗ).--- ἐσ, 18 βᾳ. ““1π [8:6 σο1λ- 
πο ΟΌΣ ; Ὀὰΐ ΨΏΘΩ ΠΟΥ δ:ὰ οδυρηξ ΟΥ 6οῃ- [ἸΔΌΠΙΥ οἵ ἀοὰ ΘΥΘΓΥ ΟὯ6 1.88 Ὦ18 Ρ]αοα δηὰ ΐβ 
ψετίοα ὈΥ [}6 ροδρεαὶ πϑὲ, [ἢ 6} ΤΏΘΥ 816 ργοθίδθ]θ  ϑλδγθ δοοογάϊηρ ἰο ἢν18 8, 1 Οοσγ. χίΐ. 28 ᾿" (ΤῦΒ, 
ἴο Οοα δηᾷ Γμ6ὲν μοὶ μὨ ὈοΌΣ, ΡὨΔ]οτω. 11 "᾿(ὅΤΑ ΚΑ). [ ΒΙΒ.).--- ὙἽἌἽἷδῸ ὁδῃ ἀεοῆπο 6 θοππάδτγίοβ οὗ ἰὴ9 
“-εν. 11. “1ὴ τδς εδὰ 8εὰ οὗ [86 πογ]ὰ [86 [ ΟὨΌΓΟΙ, Θβρεοΐα}]}ν 1η [16 ἰαδῦ ἀαγβῖ Βιιΐ 85 ἢθχθ 
ΞΩΔΙΏΘ δη ΒΊΆΙΩΙΒ ΔΙῸ ΟΥ ΔΙ ΠΔΠΥ οἵ [6 βαπι6} [89 Ὀουπάατίοβ οἵ Οὐμδδῃ ἀγὸ ἀοβηρᾶ, 8ὸ (ἢθ 
Ὠδΐπιγο 88 {88 ηιδίῃ 868 ; ἐδ ΟἿΪΥ αἰ ἴδγοποθ ἰ8, ἰ Ὀουπάδγὶοβ οὗ ἴῃ 6 ΟΠ υγο ἢ δΓὰ ἴδ ἢ δηὰ Ἰἰἴθ ἴῃ [ἢ 9 
Ἐδαῖ [ΠΩ δαὶ {ποτηβοῖνοβ ο᾽ ἔγοπι ἐμ μδα]ΐηρ [ ϑοσ ρίαγοβ οἵ ἴϊ:9 δροϑίϊεβ διὰ ῥγορμεῖβ, ψοἢ 
τταΐετα, ὙΔ1Ο ἢ ΠΟΥ ἴγομῃ {10 κε ραν μὴ ΟομΡ. | ΔΟΘΟΥΟΣΠΘΙΥ ΠῸ 916 18 ἴο ονθ δα. νἱ. 16 
[16 βαγίηρ : Ἧο ψόουῦ]ὰ ποῖ, δηὰ ἴδμο ἀσασίης οἵ (ΒΤΑΚΚΕ).---ΤῊς (ΒΆΤΟΣ οὗ αοἀ Ἀδ45 Ὦθγ Ὀοπηάαγίοϑ 
ἔδο ΕΔΙΠΟΙ (δοδη νἱ. 44), στο ἢ σομηθ8 ἴο τηθοί [ πὶ πη δπὰ πὶϊουῦ, ΤῈ ἸΠΒοσ ἴϑῃσο οὗἩ [86 δεῖ πίβ 
Ἐ8ὲ Ἰοηρίης οὗ [Π0 δο}. [Ὁ 8, Βονονοσ, δ Ποἰθηὶ ᾿ ἴῃ Ἰσηῦ (1 ΦοΒα ἰδ. 1 54.).--- αοά ρῖνεδβ ἴο Ηἰς 
Ῥυπίβτηθπῦ [ῸὉΓ ἴλ6 ποι] [Πδὲ Ἰο ἢ 1π οἰκο 688 ] ΟΣ ]αΤΘῚ ὙΕΙῪ αἰ ἜΓΕΒΌΥ ; ἔγοτη αἴπὰ ἴ0 Ὑ ΒΟ ἃ 
μας ἰξ οοῃίϊπυεβ δ ἐδ ἱ8᾽ (ΗΕΝΟΒΤ.).--- ΤῊ | ἀΟΌὈ]6 ροτίΐοῃ ᾿ὰ8 ὕθθῃ μίνθη, ἃ ἐρΥτεΡΡΟυΙηβ 
ταυά-ρυ 6165 ῬΓΟΌΘΔΌΪΙΥ ἱπάϊοαῦϊο βοραγαι 8ῖ, 86]- τε ἢ 18 τϑαυϊτοα "᾿ (ΒΤΑΚΟΚ). --- “1 τὴ6 Νον 
φοηϊδιηοδὰ μαγίϊοβ, ὙΠΟ ἀο ποῖ χοοοῖν ἴδποϑο  Οονομδηΐ ἴπ6 δαθ ὕζτϑοθ 8 οἴογοα ἴο 8}} τηβῃ. 
αἰσεδῖηδ οὗ βαϊναϊίοιι, δὰ ΘΟ ΘΟ] ΘΠ ΕΥ οδπηοῦ Ὁθ ἀοἀ ἰβ8 ποῦ ἃ Γεβρϑοίδγ οὗ Ῥεζϑοῦβδ. [ὑ 18 ὁΠ6 διὰ 
μοαϊοὰ, Τὸ ἔμοβ Ὀδϊοὴρσ Οομ᾿ 8 δἀπογοηΐβ, οἷ. [6 88πι6 Ομ γίβί, οὔ ϑ'Ῥ 11 ἴοσ 4]}}, 66]. 111. 26" 
ΧΧΧΥ Σ᾿ (ΕἸΟΗΤΕΒ.).-- Βθαο, ἴοο, ἀτὸ ἴοϑο ψὴο | (ΚΞ ΤΑΒΟΚ).---ἴογ, 22 84. ““Οἢ Ὑἱ|ιδὺ οοτηίογέ ἱξ 
ΘΕΈ ΠΟ ἢ ὑΠποσηβοῖγεβ δοδίηβῦ ἔπ 6 συ ἢ ἀπα στα ]ν 18 [με τῆ 6 ΘΠ 11108 ΔΓΘ ὯΟ ἸΟΠΡῸΡ ἴο Ὀ6 ΒίΤΒΠρΟΙΒ 
“στεϑὶ 1:6 βοσγίρίυχοβ ἱβγουρδουϊ ; ΡΘΟΡ]6 οὗ [18 δῃὰ ἴοσείηεῖβ ἔσο ὑπὸ ῥτομιῖβο, θὰ οἰ 1 ΖΘΏ8, 
Κιπὰ σὲ ποῖ θδδβὶ]γ Ὀσγουσΐ ἴο [09 Κπον]οῦρο οὗ] δηὰ οὗ ἴπο Βουδομοϊὰ οἵ αΟοἀ! Ερμ. 11. 19." 
8)ιὸ ἐστ "᾿ (ΒΚΕΙ. ΒΙ8Β.).---“Ονὰνρ ἴδθ ἤρσυτοβ οὔ] (ΒΤΑΒΚΙΡ).----1ὖ ἰδ ἠοῦ Ὀἱγί, Ὀαΐ 186 πον ὈΙΤΤᾺ, 
Ἰέσδε [86 ΓῈ Θοσλθδ ΟὨΘ6 ΙΏΟΤΘ ἃ ἀδτκ δβμῃδάον. Υϑα, [ ὑμδὺ πηδίκοα ταθῃ οἰ] άγθι οὗ Οοά᾽" (β΄ΤΑΚΟΚ).-- 
οι ίηρ᾽ οδ ἢ Γοδοῦθ ἴσζοπιὶ ἀθαῖὰ ἰπδὶ ΜΔ Οἢ ἰδ ἢ18] ““Ηδγα, Ὁπᾶθσ θδυί]Ὺ ἤρσυγοβ, [86 Ψογυβα θη ἰμδζ 
οτη (186. χχνΐ. 14). Α1] ὑγαῃβίοστηδ οῃ ἰδ ΟὨ]Υ | ἰ8 αῦονο, τι μος Ομ] άτθῃ, ἰ8 ἰγγμῆθ4, δπὰ τι 
ἔπ ἔτπυϊῦ οὗ δ σροηΐηρ, ἀυγίηρ ἩΒΙΟΙ ὕμασθ 18 ] σα] ἕηρ' οἵ [86 Οθη 1168 ἔγοπι οαδί δὰ ψοϑὶ δπὰ 186 
δοιδίαπί ποορὰ οὗ θείης ρΐ ἴῃ τηϊπὰ οἵ [η6 ἀδγ  υἱπιοβὲ θοι 8 οὗ {16 Θασι ἢ ἰ8 ἀσϑουὶ θα ; ἴῸΓ ἜΔΕΥ 
οἵ νιαϊδ, ἩΒΊοΙ οοτμθδ ΟὨ [86 Θδσί, 8ἃ8 ΒΘΣΘ ΟἹ | 8}18}} οοτιο ἴσοσῃ ἴδ 6 οαδί δηῃὰ ἔγοῃι ἴλι6 τνοϑβί, 
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Βὶὶ ἄοτσι ἴο οοὲ τ ΑΚ μ, [88486, ἀπὰ ὕδοοῦὺ 
ἔπ 186 Κίηράοτῃ οἵ αοά, ΡΒ. χ]νῖϊ. 10 [9] (Ηπιν- 
ἩἨΟΡΈ.).--- “αοἀ ΒοΓῈ ΟρΟΠΒ ἴο 4}} [8ὸ ὨΟΙΥ μαῦδϑ οὗ 
Ἠΐ ΟΠΌΤΟΝ, δηὰ Ῥυθϑοῖδοθ ἴο ἴπ8 ΟΠ ΌΓΟΝ ΒΟΙ- 
8017 ὑπὸ ὀομητηδηπθηῖ οὗ ΤῊ ΘΟ Π688, ἰοΥο, δα 
Ὁγοΐμουν Κ᾽ πάπιο88" (ΗΠ ΑΤΕΝΈΞΕΡΕΒ).--- " ΤΏΟΒΕ 
ὍΠῸ ΟΣΟ ΤΟΥΤΩΘΤΙΥ͂ ΒΙΓΒΏρΡΟΙΒ 8}}8}} ἴθ Ὧδ ἨΘῚΤΒ 
οἵ ἐΐθ σψ8ο]6 πουϊά, [ἴπ ΟΜτδῖ, ἴῃ ἔλα, ἐπ {86 
Νον Οογοηδηΐ, [6 4]16 ἀΐϑαρρθαῖθβ. ΤΏοθο 80 
Ὕ6ΓΘ 8116}8 ἔτοτα ἴΠ6 ΘΟΣΩΤ ΘΟ ΘΔ ΠΤᾺ οὗ ἰδγδοῖ, δὰ 
ἴαν οἱ, δηα ὉΠΟΥ͂ ὙΟ δ΄θ πἰρῆ, δ1Θ τηδὰθ ο16; 
[80 ὕπνο δῖ9 τηδαθ 0ῃ86 ΠΟῪ τπδη, ΕΡΉ. ', 12. ον 
δ νῆο ἰ8 ἰπ ΟὨτιϑῦ ἰδ ἐπτοῦρἢ ἰδ ἢ ΑὈΥΑΒΑΤΙ 8 
δοοὰ, δὰ δὴ Ποὺ δηὰ τ οὗ Ηἷβ ῬΤΟΙΗΪΒΟ, 
4]. 1. 28, 29. Το Ἱποογρογαίίοη οἵ Ὀε] ον ΓΒ 
ἐπῦο ΟἸ σὺ Τα ῖκοθ ἃ δου ]δϑῦδ ὉΠΙΤΥ, δα ἃ ΠΟῪ 
δρίτι τ] Ὀοάγ, οοπϑίατπρσ οὗὨ 411 {16 τη ΤΉ ΌΘΥΒ 
«ἰιποῦὺ αἰσυποϊοη, [Ὁ ἴῃ 1.86 ΠΟῪ οσοδοῃ 8}]} 
ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ὈΓΌΒΡΟΡ ΑἸἶκὸ Ὀοίοσο Θοιὶ, οἵο." (ΒΕΒι:. 
ΒΙΒ.}-- ΕἸἰρὰν δπὰ 016 1η ἴδ9 ἔλί[, 

0ὰ Ὁ Ἡ. χὶνι, 

ον. 1 8α. “.Α6 {80 ὑσῖνο οὗ απ δθλπαε δὲ [δ 6 
ὈΘΩΙ Πρ, 80 ἱπ [86 εἰ πηράοτῃ οὗ οὐ ἴϊ Ἰαδὶ αϑ 
δυδὶ, Μαειῖ. χίχ. 80᾽ (ϑΤΑΚΟΚ).--- ΒΟ] ον θτΒ ατὸ 4]] 
Ἰδσαοὶ, απ ἃΓθ 80 ἰὴ ἱτυΐι, Ὀδοδυδο δοοογάϊηρ ἴο 
186 ϑρίτὶς οὗἨ δβαποίἐ βοδίίοῃ.-- - Ἴοσ, 8 586. δ Ἢ 
Ὠοαγὲ 18 ἱπ ΤΥ τηϊάϑὺ; ἴακο ποοὰ ἴο βοτὰ ἰΐ 
ΒΟΙοΩμ : 8 10 8 ἔθτα }]9 οὗ ἀοἀ ἴῃ πϊοὰ Ηΐβ ϑρέτις 
ἅν ο}}8, 1 ΟΟΥ. 111, ἘΞΘΟΣ ἰδ 1ῦ ἃ Βα δι Ὁ οι οὗ πη- 
οἰθδῃ δρὶ γα, ἔλιϊκο σχὶ. 26 1" (βταβκε.)--ἀο 8 
8 οὔδσῃδ) τἰχοῦ ἴο {116 ΘσηἴΤ οὗ τῶ ; ἤθποθ Ηδθ 
ΒΑΥ͂Β ἴο ἸΏΔῺ : Οἷνγο Μὸ ἰδὶηθ ποατὶ ; αοὰ ͵8 [Π6 
ΟΣ 0 οἵ [86 δρὶξ που]ὰ, δηὰ ἴῃ Ηΐπὶ ὀνοσυ τίη 
1ῖν88 δ:μὰ σΏονΘΒ. --- “" ὁ οἰ τϑο σα ουρεῦ ὕο Ὀ6 οὐ 8 
οὐϊαιίοη " (ΚΒΤΑΒΟΚ).--- ον. 11 8ᾳ. ““ΤοΔΟΊΟΤΕ, 
ΔΌΟΤΟ 61} θη, οὐρὶῦ ὕο Κορ αοα᾽ 5 Θοπητηδηθ απ 
ἀο δαὶ τ Ὡ]ο ἢ ὕΠαΥ. ἴθαο ἢ οἴμοτβ. ΤΕΥ οὐρλΐ ἴο 
δἰΐδοι ΓΠοσΆβο γ95 ΘΒ ΘΕ ἴο [16 δαποίπιατΥ οὗ 188 
μοτὰ, δγτουπὰ νδΐοῆ μον ἀν 6}}" (ΒΤΑΚΚΕ).-- 
Ὁοὰ ἰδ πθὰν ἴο ἴοπι ΏΟῸ ΒΠΟῪ ὑδίηβο γοθ ὅο Ὅδ 
ἨΪβΒ τχγίεσὶβ δὰ πιῤιιϊδίδσα ἰῃ (δὲ8 ᾿ου].---“ ΤῸ 
οὐτ πιΐὰ [0 ΟΥΤΙΠΩ ΟΧΟ 865 Ω0 ΟΒΘ; 8 ΝΔΥ ἰδ 
Ὁτοσὰ, ποὺ 70Γ υϑ ἴο ΑΙΚ οἡ ἱΐ, Ὀπΐ ὅο 04]] αἰΐδῃ- 
οι ἴο [86 ὩΔΙΤΟῪ ῬΔᾺ} οὗ 116 ᾿ (ΒΤΑΒΟΚ). ---ὕ ον. 
14. ἀε θεούς τ 8 εὐτε ως αὐ Ὀ0Υ [86 ῬόΟνΣ οἵ 
ἐσηραγίδηρ ὑπὸ ϑριτῦ; θα (μαΐ ἰδ Ὠοῦ [αι πηι 
δα ὠῶτι μ ] ἤρου πὸ Τ,ον 8 ΔΝ 
ΜἘΙΟΝ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀ6 "ουρΕΣ οΥ 8014 " (Πβηε- ΠΟΕΕ.). 
--ὐ 1 ἴῃς αὐτηϊηἱδίταϊου οἵὁὨ οδυχοῖ,-οαιδῦθθ πο- 
της οὐ ἴο Ὅ6 Δρρί θὰ ὕο ομδ᾿Ὶ δ οὔγῃῃ 1860 
(ΘΤΑΒΚΕ). --- ον. 1 8ᾳῳ. ἜΒΟΓΟΝΟΥ δ θνογα 
ἄπο}, Ὁποῖρ οἱτγ 8 Αἰ ΎΑγ8 ΟἿ δηὰ ἴῃι6 Βδπιθ. --- 
““ΤΏ6 οΟἿΌΥ γοτγίδἱηβ ἴο ἔδθ ἸΟΙΥ, δὸ γοδβρεοῖϑ (9 
οἴοσηδὶ ἀοϑιϊμαϊξοη οὗἉ 118 ᾿ ΒΔ Ὀἑ απ ὺθ, ἴου [}}0 τη 6 1- 
ΒῈῚΒ οὗ ἴπ6 ΟἸΒΌΓΟΙ ΔΓ σα ] θὰ Ἡ (ἢ ἃ ΠΟΙ͂Ὺ οΑ]Π ἔην; 
ἷξ 6 ἴῃ ΥΟΤῪ ἱστοῦ ἴδ [6] ον βηΐρ οὗ κΆ δα η ἴδ, 
οὗ ἴπ6 ὑπ} δποίϊπίοά, ἴον ΟἾἸ τῖδί, ἴπ6 ρ]ογίοιβ 
Ἡδεδα, ἰδ ἰζ5 Τϑρ]θ δηὰ ϑαποίΐπασΥ. Βυξ ἰῃ [86 
δοῖιι] δἰαὺθ ἱπ το 6 ΟΠΝΌΓΟΝ ΔΡΡΘδΓΘ ἰη (Νΐ8 
ψοὐ]α, ἴ86 τἱρμύους δὰ ἐδ ἢ ἐΐ68 αἴ ἱπύοσ- 
Ταϊχοα, δα {Π|6 8 δ1Θ ΤΟΔΩΥ͂ ποιηΐηαὶ ΟἸγβιϊα ἢ 9 
ὩὮο σουηξ 88 ἀοεάᾶ, δαὶ ἰδ, ἰῃ ἐπΠδ ἀθδίῃ -"ἰϑὶ οὗ 
τὴ8 ΟἸΝΆτΟΙ, ἐπ ΝΒϊοὮ 1161, ἱπάοοά, τῆ ο86 νἣο Βανα 
ἀἰοιὶ ἐπ [86 1 οΓὰ δῖὸ ποῖ ἰηϑογίοὰ ; δαϊ ἔγοτῃ ξῃ6 
ΔΡΌΘΕΔΓΒΠΟΘ ὙΓΠΪ ἢ 5.8 Ὀγεϑθηΐδ Πδσθ, [86 ΟὨΌΤΟΝ 
ὨΠΙΨΘΓΡΑΙ ΟἹ ΘιΙΣ τηυδὲ α͵8ὸ Ὁθ τορανάθα 88 4 
τοΐδι. ΟΒΌΓΟΙ " (Δἴ ο᾽ ΒΤΑΒΟΚῚ. --- Οἡ 8}1} {Π8 
ὮΣ 5168. ΜῈ 6 Ὀουπᾶὰ [6 ποῦ], δηὰ αἰναγϑ 
τπουδαηά8. ΤΉυ8 {π6 ΟΠ ΤΟΝ Ἠδ8 βργϑδὰ ἔγοσῃ 
[Ϊπθ88 οὗ [86 ἀοὐδπολὰ. ΤΙ ΐβ ΒΓ ἔα]86 ἔγίϑμ β 

ἴοτροῖ θη ΠΟΥ͂ Ὀο] ον ἘΆΘΥ τηῦδῖ ΘΌγῖ ἢ ΠΟΥ; 
Ὀαυΐῦ ποὺ 1668 80 ὮΘΡ ΘΘΠ 168 δῃὰ Ῥεγϑεσαίοτθ, Ἡΐϑ δ 
ΤΠΘΥ͂ ἱπμαρίπο ὑΒ ΕΥ̓͂ προάθα ΟὨΪΥ ὕὍο ΣΌΒΕ ὌρΡΟπ ΠΣ 
αὖ [Ὁ]} βροοά, ὑμ᾽ πη ἰκηρ᾽ ὮΘΓ Βτη]} ἀπά δοπιθτηρίεα, 
απὰ [παῖ 56 αηὰ οὐ απὰ ὁὀοῃϑοΐθποσ, οἷο., 8ΙΘ 
ποίίηρς Ὀαὺὶ γα ἱτηδρίπαιϊΐομβ ἱπῃοτι θὰ ἤῸΡΑ 
ΟἿΣ ΒΠΟΟΒΙΟΓΒ.--- Ὑ, 18 88. ““ ΒΕΒοΪὰ Βοῖθ 186 

ἴ ροοάποδβ οὗ ο, Ὑὰο {ΠῚΠΚῈ οὗ ον ἴδ 8 
ΑΡΟΌΤΟΥΒ ἷπ ἴδ6 ΟΥ̓ πὰ σΑσο8 [0Ὸ. ἴδθπι, 788. 

ν. 4 (ΒΤΑΚΟΚ).---Βϊ ΘνΟΙΥ͂ ΟΝ Υεδη οὐραῖς ἴο 
Ὀ6 δῃ ἌΡΓΡῊΣ ἸΔΟΌΓΟΥ, 88 ΘΥΟΓΣΥ͂ Βίοῃθ, ΨΏΘΓΟΥΟΣ 
ἰδ ἰΒ Ῥ]δοοᾶ, ὈΘ]οηρΒ 0 8ὸ ὈμΠάϊηρ πὰ οὐ" 
{τϊοαΐοβ Ὅο 1ΐβ ἘΓΘΟ ΟΣ. ----ὕὙ, 21] Βα. 6 ῬΥΪΏΟΘ 

ἰοοῖβ [Π 6 ΠΟΙΥ Ῥογοι, [86 οεβῖτα οὗ [6 τῆ οἷο 
δηᾶ, “08 ἰδ οἂβδὶ δβῃὰ οὐ ἴδο νεϑῖ;" ὉΥ σψἘΪ Β 
ΤΏΔΥ 6 Βἰσηΐδεῖ, (Παΐ 8 δἰαϊθ ψἘΪΟΒ 88 ΘΟ ΡΓΘ- 
ποηδοὰ (86 παΐοτο δηὰ εἰρη δοαϊου οὗ ἔλθ ΟΝ ΌΓΟΝ,, 
Ὀοΐἢ ἱῃ ΒΟΥ δδϑύθσῃ δῇ ἃ νγοϑίθγῃ ΘΟΌΤΒΟ, 5841} δἰδη ἃ 
δἰοηρεὶὰθ οἵ Βοῖ.---Ἴεγ. 28 βα. “1, ΟΥΕΙΥ͂ ΤΩΒ τ 

ποτ λσα εχξ τ: ὙΠ ]ΟΣ ΒΘ ὉΥ ὑἢ6 ΓῚ ἱοποὰ ἱξῳ 
Μαῖϊ. χχ. 14᾽" (Τῦβ. Βι8.).--- γεν. 239. “ὍΤΈοτι 
τοϊοίσεδε ἤθη ἴθου οὈϊδὶ δεῖ δα δα ΕἸῪ ὑπ ῃμοτῖ- 
806, ἩΒΙΟῺ ὕποῦ οἵὔθη σδηϑὲ Ῥοῦδϑβὲβ ΟὨΪΥ ἃ ὙἘ 
Θ]ιοΓΈ ἀἰπιο : δύσίνο ταῖμοῦ ἴοσ 86 ΒΘΘΥΘΏΪΥ ἰἢ- 
Βουίδποθ, [ὉΣ {π6 ἱπδουίαμοο παῖ ἰδάοὶ ποῖ 
ΔΔΥ, ΒΟ ἰ8 τοϑογνοὰ ἱπ ἤθασοη [ῸΓ [89 6081]- 
ἄγϑη οἵ αοὐ, 1 Ῥεΐξ. ;. 47 (ΒΤΑΚΚῊ).--- Υος. 80 θα. 
ΤΟ ροϊηρα-ουΐ οἵ {86 ΟἹ οὗ αοἀ ἅτὸ ἱοναγὰ τ᾿ 6 
[ΟΣ αὐδτηίοσα οὗ ἴῃ:9 πογ]ὶὰ ; 15 Ῥούοσ, Ππ|κὸ 1ξπ 
τηϊϑϑίοη, οχύδηβ ἴο 8}} Ὁ]8098; γϑδϑ, ΟἿΣ δὶ 18 
ἀῃ6 Υἱούοσυ ψῃΐοἢ ον γοοσ ἢ {86 ψῸΓ]].--- Τὴ) 6 
ΠδῖΏ68 οὗἩ [ἴῆε ραΐοβ ΔΘ 1:6 ΠΑΙΉ68 οἵ ἴπ6 ὑγῖ 68 ; 
[πο πυϊηε8 οὗ [6 {τ 068 αΥϑ 7:0 ΠΑΙΩΘΒ οὗ 18:8 8015 
οὗ ᾿βγδθ] ; [μ8 [6 ραΐοβ ἸΔΚΘῊ 6Γ 816 ἴδ 
ΜὯ016 οὗ ἴ6γαο]---Πδὲ 18, πονρνοῦ, ἴδ. 6} ἴῃ δρέγιξ 
δηὰ ἱπ {τυ ἢ, -- “6 [ἢ Ἐἢ]18 ΒΟΙΥ οἰΥ, Ἡ ΠΙΟΝ ΤΟρΓΘ- 
Βοηΐβ ἴδ ὈΠυγΟὮ οἵ ΟἈτδὲ, {ἢ 1 ογὰ ἱβ αἴ ψαγα 
Βὐδοϊου ΒΥ Ὀγοβοηῦ, Ἡ ἢ 88 8: Ἡ ΒΕΓ ἔνο ΟΥ ὮΓΘΕ, 
οἷς, (Μαίξ. χυἱδ. 230), δὰ : 1 δαὶ πὶ γοῦ 
ΔΙΎΔΥ, οἷο. (Μαϊί. χχνῖ!. 20). ΟὈΠΩΡ. 6150 5085 
χίν, 2338. ΗΔΡΡΥ δῖ τὸ ΏΘη ΨῈ σϑοοῖνο ΒΌΟΝ 8 
8516 [δὲ ἐξ οαἢ ὃδθ βαἰὰ οὗ 8, Τὴ9 [,οτὰ ἴ8 ἔποτο! 
ΔΈ εη 86 [οἱ ἄν }15 ἴῃ 8, Τπ0η ΟἿΓ ΒΟρὸ 
δδοοπβ ἠο 86 Νοῖν Φογυδαίθη, πδῖΟΝ σοπποῖα 
ἄοσῃ ἔἴτοηῃ Βοανθη, οἷο, ἔδυ. χχὶ." (ΗΠ ΠῚ - 
ΗΟΨΡῈ.)--- ΤῊ ἄγοαπι οὗ [88 Ῥαϊσ᾽ τοὶ ὅθοοῦ Ἀπ8 
Ὀθθὴ Δι} ΠΗ]1οἃ : Οοά Β45 ἃ ΟἿἿΥ ὉΡΟῸῚ φασι, ἐπ 
ΜΈ ΪΘΝ 611 ΠπΑΌΟΏΒ 816 ἴο δβαῖεοἬ. ἴμηο  ογὰ νϑϑ 
τοδὰθ ἤοβῆ, δαπὰ ἀνοῖς αὐαοηρ υ8, ἀπηἃ τὸ θεδεϊὰ 
Ηἰΐδβ ρσίοτγ, οἴο. Βϑῖμ6] 88 ὉΥ 18 οὐϊδί πο 18 
[] το ονοη ἴο ἴπ6 βαῦθὸ. 188, ἔθη, Οοὰ 
Ἠ τ 861{ Β68 δοῦ ἴῃ ὑτορῃοὺ ὅθε ἔγοτῃη δεγύβα) πὶ, 
δὰ {86 ο] ὕδιρ]6, δῇ {6 οἱά οτάϊπδποσδ, δὰ 
ϑῃον Πἶπη 8 ΒΊΡΊΟΡ ἤοππα οὗ [6 Κίῃράοτῃη οὗ 
αοά, Ἐσοκίθ] Ῥσονοβ ἐμπδῖὶ ἢ6 ΔΑΒ 8 ἱτΟ᾽ι ὑτορδοὶ 
οἵ ἀοἂ Ὀγ ἴδιο ἴδοῦ ἴμαῦ Ἀ6 πιδιάγον Ηὲβ παίΐοι 
ἔτοτη [ἴδ9 βοσυΐο οὗ {πὸ δεβῆ, βδῃὰ σψὶϊ μ]αὶῃ 
ΜΟΤὰΒ, δηὰ δ]90 ἵπ ΠρΌΓΘΕ, [οὶ ἴοῦ 
ΟἸτϑυ," οἷο. (ὈΙΒΡΒΙΟΘΗ.}).--" πδῖηθ οὗ {0 
Ῥιορ μοῦ ἀθῃοῦθβ οὴδ ἴῃ τεϊδίϊου ἴο πόση αοὰ 15 
ΒΕΓΟΩΡ̓, Ὑ00Ὸ ΒΡΘΘΪΚ8 ποὺ τότ δἷβ οὐτὰὰ Βοαγί, ὈὺῸῈ 
ἷδ ἱπῃρο]]οὰ δηὰ συϊαθα ὉΥ͂ 8 ΒΌΡΓΒ- τη ἀΔῃ9 

ὍΟΓ. ἣο Βᾶνο ὕπο γου βοδοη οὗ [8 πδιηθ 
ἴῃ [86 ΡΟΝ Ὀοίοτθ υ8. Τμδὶ Ποϊάβ οἵ 
ἔπ οῖι ΤὨτουρῃοῦς ΜΠ [8 Ἰοτὰ βαϊὰ ἴο Ῥεῖεῦ : 
ΕἸΘΔἢ απὰ Ὀἰοοὰ Παίῃ ποῖ τουδαϊθὰ ἐξ πη ἐδθθ, 
Ὀυῦ ΜΥ δίδ ον πο ἢ 18 ἱπ πθανυθῃ. Νοὲ ὁπὲ οἵ 
Ηἱ8 νοτὰθ δ ἴ81]16π ἴο ἴη6 στουπὰ. Τῆδ ποἷ8 
ΘΟΌΓΒΟ οὗ Ὠἱαίοῖυ ἢα8 γοτίβοα Ηΐ8 βαγΐηρ ἱπ δ. 
χχχὶϊ!, 88 : ΤΉΘΥ 5881} Κηον (παΐ ἃ Ῥχορδιεῖ αὶ 
ὈΘΘῺ διροῦρ ἴλμοτῃ ἢ (ΗΕΝΟΒΤ.). 



ΤῊΝ ΒΟΟΚ 

ΟΡ ΤῊΞ 

ΡΒΟΡΗΒΊ ΑΝ! 

ΤΗΕΞΚΟΙΟΘΙΟΑΙΙῪ ΑΝῸ ΒΟΜΠΕΤΙΟΑΙῪῚ ἘΧΡΟΥΝ 

κε. ΟΥΤΟ ΖΟΟΚΙΕΕ, 
ῬΒΟΣΤΕΒΘΒΟΒ ΟΥ ἘΒΕΟΣΟΘΥ ΣῈ ῈΞ ὈΕΚΙΥΈΒΕΙΤΥ ΟΡ ΘΕΞΙΕΒΉΛΙΣ, ῬΒΒΕΙΔ. 

ΤΕΑΝΘΒΙΑΤΕΡ, ἘΧΣΑΒΘΗ͂Ρ, ΑΝΚ 82.:1ΤᾺ} 

ΒΥ 

ΦΑΜῈΝ ΞΤΒΟΝΟ, 5.ΤΙ. 

ῬἘῬΒΟΥΈΒΘΟΒ ΟΥ ἘΧΕΟΣΤΊΟΔΙ, ΤΗΞΟΣΟΟΣ ΙΒ ὉΞΧῊῪ ΤΗΣΟΣΟΟΊΟΑΣ, ΒΕΜΤΗΔΕΥ, ἘΔΌΙΒΟΝ, 

ἽΝΕΥ ὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕΒ ΒΟΝΒ, 
δυοσκεθομδ ΤῸ 

ΒΟΒΙΒΝΗΒ, ΑΒΜΒΤΒΟΝΕ ἂ ΟΟ. 



ἘΒαϊεεοὰ δοοοεάϊΐης ἰο Αοὶ οὗ Οὐμρτοεα, ἴῃ ἐδ γοδσ 1818, ὃ 

ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ΑΒΜΒΎΥΎΒΟΝΟ ἃ 060. 

Τὼ ἰδο Οὔῖοο οὗ ἐδο ΙΓ τασίδη οὗ σοῦστοοι δὖ Ἡδελίιχῦοει, 



ΑὙΤΗΟΒΒ ΡΒ ΑΟΒ. 

ἵν (86 ἔο]ονίηρ θχροϑιξϊοη οὗ {Π6 ΒοοΙς οὗ Πδηῖοὶ, (6 υπᾶοτεϊμτοα [85 οοουρίεᾶ δὴ 6ΧΟ 
κοῖς] δηα οὐ [108] ροϑίζλοη, [110 ρου Αγ γ οὗὨ τ ΒΙΟὮ γ}1}1 ΡΥΓΟΌΒΌΪΥ ποῦ Ὀ6 οὐδ] οο θα, οἢ ἃ σΆ ΓΘ. 
] οοπιραγίβοη τὶ τ (86 γίονγβ δα ποῖ μοᾶδ οὗ οἵου γοοθηῖ οχροβίΐοτβ. 1116 Ὧθ 88 μο]ἃ ἔαδί ἴο 

θ16 δυς οι 1 ο1 Υ̓ οὗ {πθ Ὀοοὶς 88 8. ψ]ιο 16, ΔΙ Βουσὶι 1 νχα8 ἀἸΠΠ ου] Ὁ ἔον ἷπὶ ὕο σΠδηρ6 [νἷ8 ἔογΏΟΥ 
ορίπίοι σεϑροσίηρ, [6 οοτηροαίίίοι οὗ πο ὈοΟΚ, {πα 16 οτ σἰπαίοα ἀυτίηρ [6 ΜδοσδΌδῃ ρα, 1 
δηᾶ ἴο οομήογαι ἴδ ὅο [16 ταβυ 8 οὗ (Π0 ᾿πογουσῖ ἱμνοδυ χαίϊουβ οὗ Μ. νυ. ΝΊΘθυμγ, Ῥυβου, Ζύῃ- 
με: ᾿φὐπα, κελῳν οΙοΚ, ἘᾺ]]16γ, δᾶ οὔμοῖβ, τ]ιΐο ἀθηλοπείγαιοα 108 οοτηροαϊζΐοι ἀυσίπρ [110 

εἰνεγ, μ6 ͵8 5111 οὐ]σοᾶ ἴο τοϊαϊῃ μἷβ ἔοτιλοῦ ἀσαδί9 τῖτἢ ταϑρϑοῖ ἴο ἐμ στϑδίδν ροσίίοη οὗ 
. ΧΙ. (ρδυοΌ] ΥΙῪ γα. ὅ--89)ς.. ΤΏΘ χοϑβοὴβ νοι ἀαίογιηἷπο ἢἷπὶ ἴο [18 ΘομΟ] υϑίοῃ, Δ ΓΘ ) 

ἐυν ἐπὲ οὗ δῃ ἐπίογῃ δ] ςἰλγδοΐου οὔἱγ. ΤΉΘΥ τοβα]ῦ ἴῃ (Π6 οοηνίοίίοι ἰδῇ 8. ῥραγιου γΖίην 
ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂, ΘΙ Ὀγδοΐηρ [ἢ6 ὨἰΒΕΟΤΥ ΟἹὨ σομίιγίο8, 88 ἐΐ 16 ἐουπᾶ ἴπ (μαΐ 5εο ΟΠ, ΤΟΓΙῚΒ 80 τηαγκοᾶ ἃ 
τοηίγαϑὲ ἴο δυο ίησ ἴῃ (Π6 11πὸ οὗ βροοία! ἰζίπρ ρτοαϊούίοη {πᾶΐῤ ΟΟΟΌΓΒ ΘΙΘΟΉΎ ΠΘΓΟ ἴῃ [16 ρτο- 
ρμϑξϊο Ἰἰογαΐαγο οὗ ἔμ6 ΟἹ Τοβίαπιοηΐῦ, {1π8ῖ ΟὨἹΥῪ (Π|6 ΓΠΘΟΥΥ ΟΥ̓ 8 ἱπίογροϊαίίεηρ τουϊβίοη οἵ 18 

Ριορμοῖϊς οομέθηϊβ, ἱπηροδοϑᾶ οἡ ἃ ἀυγίηρ (Π6 ρμεογϊοᾶ οὗ [16 Βοϊθποὶἃ Ῥογβοοιίοβ, ΟΥ ΒΟΟὴ 
Δίζογ Γα, θθθῖβ ἰο δῇοτα ἃ γθδ]}Ὺ 88 018 Δ οὐ ο ἡ ΟΧρ] δ δέοι οὗ 18 ρδγίϊου]ασθ. Οτδηϊΐθα, [μδὲ 

ἰὰ {{ὸ ἔδοο οὗ [Π6 ππδηΐ πλοῦ ὑθβι πιο οὗ 8}} {Π6 Θχύβθγῃμϑὶ τὶ πθαβθ8 ἴἰο [Π9 ἱπίορτιΥ οὗ [Π6 ῥγο- 
Ῥλοῦβ τοχῖ, [86 Βι δ᾽δοξΐνθ πδίατϑ οὗ ἃ οὔ ἰοῖβπι, βι οι 88 ἴβ ἱπυοϊγθᾶ ἴῃ (μΐβ Θοπο  υϑίομ, πλδῦ Ὀ6 
θοηδατοᾶ ; ρταηϊοα, (μαὶ ἱξ ΤΑΔΥῪ 0 ἰοστηοᾶ ἱποοπθϑαποθαηξ, ὑπδὺ ἔπ6 ᾿πιϊπηαύθ ὉΠ οὗ [Π|0 γγ6}}- 
Ρἰδηποᾷ, εἰ -δἀδρίεᾶ, δηἃ γγ6}}-διγαηρϑᾶ σγουῖς 8 (μτ|ι8 Ὀγοκθῃ Ὠτουρῖι δὲ δαΐ ὁ βἰηρὶεο ροΐπξ: 
γοῖ ἔπ απαϊοσία οἱδίοπΐα Ῥγορλοίίοα, ποῖ ξυγηΐβμοθ ἔπ πηοῖῖγα ὅοσ οὐσ ἀϑοίβίοῃ, δρρθδγβ ἴο 8 
ἴο Ὀ6 ΒΟ 1688 8 οογίδἰη, οὈ͵θοίγ } Ὁ δα πἶβ61 016, δπᾶ ποδί το γ οτἰϊοσίοι ἴῃ οὶ [68] αυοδίϊομβ 
{{ πὸ (π6 ῥγοβοηΐ, ἴμδὴ 18 (86 ἀπαζορία Πάσὶ ἴῃ (86 ἀοτηδὶῃ οὗ ϑογὶρίαγαὶ ἀορτηδίϊοβ. ΝῸΌΓ τγ88 
[6 δοϊυἴοι οὗ γ- ΤΆΔΗΥ αἰ Ποῦ 168 (αὐ τσϑγθ ἐποουηίογοα, 88 10 γεβυ θα ἔτοπι [1:6 ἀββυμρίοι 
οὗ δὴ 62 Ἰδϊΐου δὲ ἃ βίῃρίθ ροΐϊπξ, ρογτι θα ἴο τεϑίσαΐῃ ὉΒ ἔγομι βα αι ἐσ {16 ῥτο- 

ἰοβεῖγο Γ βα 8 τ ΟἿΓ Ἰηγαοβυϊδίϊοι ἰο ἔπ 6 οδγοία] ἱποροοίίοι οἵὗὨ Β'Ὁ}16 41 βοβοϊαγε βοϊοηρίηρ ἴω 
ΜΊΔΟΥ οἶγο 168, 80 Υδὺ 88 [1:6 ρίδη δηἃ ἀδδίχη οὗ [86 {60 ]ορίοδ] δηᾶ Βου]οῖῖοαὶ] Β10]6- τοῦ 
Ροττηϊ θα δυο ἃ οοῦγβθ. [7ΤἘ|16 ΑἸ ΘΥ 8 ΤΟΥΒΟΣ δ88 ἰδκϑη ἴΐ6 ΠΙΡΟΥΥ οὗὨ οομπηθαίίηρ (᾿6 δὺ- 
[ΠΟΥ 8 νἱθνν 88 ἴο {86 ἰῃ ογροϊδίίοι οὗ [6 ραϑβαζο ἰῃ απθαίξοῃ.] 

ἴῃ [9 τεδίπηοπέ οὗ ἃ ργορμοῖϊο ῬοΟΙς 11 [86 ὁῃ6 ὈΘἤοΟσΘ 8, ἴξ 18 ἐὐϊάθαι [δὲ 86 Βοτηϊ]οῖὶς 
οἰοπλθις πχυδὺ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ΥΟΙῪ ΒΌογα ϊ παΐο ρ]860θ. Νον οου]ᾷ [1{ ὈΘ6 ἃ ῥυΐποῖραὶ δἷπὶ ἔῸΓ δὴ ὀχοροῖθ 
ἴο οδίδίῃ ἀορτηδίῖο γοβυϊῖδ δημἃ πιοᾶάοθβ οὗ ρῥγοδϑηίρ ὑμθηι, ἔγου) ΒΌΘΝΒ 8 Ῥγορι)ιοῦ 88 Ὠδηῖεὶ, 
Ἐν {118 γθδβοῦ γ1͵Ἃὁὸ ὮΑΥΘ ῥγοξοιτοα ἴο ἕο Ἰονν {Π0 ΘΧϑαρ]θ οὗ οπα οὗ Οὔσγ ϑβϑίθοηιθα ο0-ἸΔΌΌΓΟΓΒ 

(ῦγν. Βδδγ, ἴῃ .ι15 ὀοχροκί οι οὗ [86 Βοοῖκβ οὗ Κίηρβ), δῃᾶ δοοογάϊ ον γα πανὸ μίγη {μα {1{]6 
οὗ “ Χιλίοο- π ἀδηλοηία] Ὀσΐπο ]68 γοἰαίεα ἰο λα λἱφίογῳ 7 ραϊοσίίοη,," ἴο ἴμ6 βοοσϊζομ. ογά πα τ Ὁ 
ἀεγνοίοα ἴο (μδὲ οὐ͵οςοΐξ, δὰ ἱῃ ἐμ βᾶπιὸ σομηθοίΐου γχὸ ᾶγο ποίῤοοα πο βρο]οχοίίς φυσβίϊομ 
ἴπδὲ ῥγεβοη θα [Πδηβοῖγοβ, δηἃ 180 ἤδγϑ ᾿μαϊοαϊθα Ἡμδὲ 88 βυ [8 Ὁ]6 Του ργδοῖΐοδὶ δηα Ὠομχὶ- 
[εἶσ] ἰγοδιμπιθηΐ, ἱῃ δἀἀϊξοι ἴο ἴπ6 ζοδίπγοβ ἀοεϊηδίθα ὈΥ (μαὲ μοδαΐηρ, 
76 αγὸ ἀονοίθα δῃ οβρϑοΐδ!}]γ οδγούα δἰοηίζοι, 88 ἴῃ ἴΠ6 6886 οὗ ΟἿΓ ΖΌΓΤΩΘΡ Θχροβί [ἴοι οὗ 

[μ6 βοηρς οὗἁ βοϊομιου, ἴο ἔθ λέσίογῳ απὰ ἰξϊσταΐωγ6 977 ἐδ6 δυροδὶζίοπ οὗ μῖ8 ῥγορμοῖ, Ὀοΐἢ 88 δ 
ἯΠ|016 δῃὰ Ὑῖἢ τοΐθγοποα ἴο 1(8 ῥυϊποῖραὶ ρϑγίβ βούθσβ]γ. Ἐβροοΐδ!!ῦ μ88 [ἢ Ὠἰΐβίοσυ οὗ [06 
ὀσχροκίου οὗ {16 αἰ βου] δᾶ ἱπιροτίδης υἱβίου οὐ [πὸ 70 Ὑγθ ΚΒ οὗὨ γϑδσβ, (οἢδρ. ἰχ., 294--27,) 

βδθῃ δἰκοίς ῃοᾶ ὈΥ͂ τ8 88 ὑἱπογου ἜΥ 88 τῶω88 Ῥοββὶ Ὁ]6, πῇ οτθ ἐβοσου γ, τὸ Ὀα]ῖογο, ἔμδῃ ἰῃ Δ 
οὗ (ἢς τϑοσξ διὰ ᾿Ἰδίθαϊ δοτημμθηΐαγίθθ ου Πδῃΐοὶ, 



ΑΥΤΉΗΟΒΒ ῬΡΒΕΕΆΑΟΕ. 

ΟΥ [π6 πιοβὲ στϑοοηῦ δχοροδοαὶ δηαᾶ οὐἱτϊ 8] Ἰἰξογαίυγθ οἱ (8 ῥσορμιοῖ, ἰδ νγαὰβ ἀμ ξογίθπδίε!) 
᾿πη 8810]6 ἴο ποίΐοθ ἔτγο του (μδὺ Δρροαγθᾶ ψ 6 (ἷβ ὈΟΟΪΚ τγὰβ ἴῃ ὈΓΘΒΒ : [Ππ|6 ΘΟΙΠΙΘΠΐΔΙΥ 
οὗ Καὶ] (ἴῃ Κο1] δμᾶ 1)611{Ζ8.}}}8 ιδἰδ-ιοογὰ οὐ ἴ.6 Ο. Τ.), δπα (6 πηομορταρὴ ὈΥ͂ Ῥ. Ομδθραὴ, 
2.» Ηἰηζιλγρισρ ἵπ ἄα8 Βιυοὴ Ἰαπῖοὶ (Ἰ,οἰρϑὶς, δον ἴηρς υπα ΕὙΔΩΏΚ). 
ΜΑΥ Οὐχ αἰϊειαρὶ ἰο αὐ ἃ ΚΟΓΓΒΕΓ Ποῖν δα ἰπδοραικίοης δου οι ἴο [6 ὀχορχοίίοαδὶ Ἰ1ε- 

Ὁ π- ταϊαγό οἱ ἴδ τηρϑῦ τηγβίθγϊουβ πᾶ αἰ ΒΊ ου]ξ οὗ 4}} [Π6 ρτορἢοῖβ, ΠΣ ΟὮ μ88 ΤΟΟΘΔΕΥ ὈΘοη δηηομοὶ 
ὈΥ ΒΟΙΘΎ δ ΠΌΠΛΘΓΟΊΒ, δια 1 ΒΟΠΔ6 τοϑρθοίβ πού αἱ ροτγίδηϊξ ὑγοδίΐβοθ, πα μπαΐ ΤΟ] οΓαπί τοοορ- 

[ἴοῃ, δὖ Ἰθαδῇ οὐ (Π6 ρῥϑιΐ οὐ Β1}}16 βία δδηΐβ ὙΠΟ ΒΠΔΓΘ ΟἿΣ ὙἱονγΒ ἴῃ δι βίδῃοθ, ΒΊΟΒ ἰδ Δ} 
ΔΡΡΓΙΟΡΓΙΒΙΘΙΥ ο]αΐτη, ἰῃ Ὑἱθὺ ΟΥὨ [86 ἁπυδβυλὶ αἰ ΒΠΟΟ Υ αἰξομαϊηρ [μ6 ὀχοουίλοι οὗὨ ἱΐλ ΟὈ]εοί, 

Ὧκ. ΖΟύΚΙΒΒ, 

Θνοϊουαϊά, 4»»01, 1869, 



ΤΉΞΠ; ῬΒΟΡΗΕΙῚ ΘΑ ΝΤΕῚ,. 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΊΟΝ. 

ξ 1. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ον" ΠΑΝΙΞΙ, ΟὈΝΕΙΡΕΒΕΡ ΑΒ ἃ ῬΒΟΤΟΤΥΡΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΝΟΧΙΟΑΙ, ΑΡΟΟΑΣΥ͂ΡΒΕ. 

ΤΕ Ῥϑοῦ Δυ[168 οὗ [Π6 ὈοοΪς οὗ Ὁδηΐοὶ, τυ ϊοῖ χρη, οα (πὸ οὁπ6 ὨΒΔΗΩ͂, 1.8 ροπίεΐοι ἴῃ (9 
δον ΒὮ σΘΏΟ ΔΙλοπρ (86 Ὠἱαϊοτίοα] Ηδσίορσταρἢδ, δηᾶ, Ὀη ἴπ6 οἴμοσ, 118 οὶ οἸΔβϑθα ἴῃ [86 
ϑερίυλσίηῖ, υ]αῖο, δᾶ Τιϊπον, ἢ [6 τε  ἴπσθ οὗ (Π6 στοδίεσ ὑγοριηοίβ, 1δαΐϑῖι, σ᾿ ΓΘ ΪΔΕ, 

διὰ ἘΖοκκίοὶ, τὸ ὈΟΓΝ Ἰηΐογ δ] δηᾶ οχύθι δ], ΤΏΘΥ διΐῖβο οἱ ἔγοιη ἴθ οἱγοπυχθΐληοο [Π8 
ἴ6 τυτϊζον ᾿νε δπᾶ στουριὶ ἐπ Βαδγϊοπΐα, ποῖ Δ8 8 τι λθοῦ οὗ {Π|6 δοιμπλαἱ Υ̓͂ Οὗ οχἑἸοα 76,8, 
Ὀπΐ 88 8 παίιγα !ζοὰ ΒΑ Υ]οηδη δὖ ἐπ6 οουτί οὗ ΝΟΡΟ Δ ΖΖΔΓ Βπα ὮΪ8 Βυ Ο088018---οί, 1ὑκ6 τ 
ἘΖεϊεοὶ, αἰβομαυσίηρ ὈΥΙΟΒΈΥ ΤΌ ΠΟΌΟΙ 8 δγοηρ }}18 ρθορ͵θ, Ὀυΐ Ρογίογιλίηςν ΔἀΟΕΥ͂ 88 8 ΟΠΟΟΣ οὗ 
(6 βίδίαε δῃὰ οἰϊεΐ οἵ (ὸ Μαρὶ. Ηδ τῦῶβϑ (ἢ. ὈΟΙΒΟΒΒΘα ΟΥ̓ ΒΟΠΟΙΒ δηα ΘΟ] υπιοηΐβ δΚίη ἕο 
ἴἢ086 οὗ Ζοβορὶι, ν18 Ῥαίγίδγοαὶ ργούοςγρο, δὖ {86 σουτί οὗ [16 Ἐσγρίίδηῃ Ῥμδγδοῦ : Ὀυΐ ἢϊ8 
ΤΟΠΊΟΥ ΑΙ, δῇ ἃ ἰαίογ ἀδύβ, ἔγομι ἷβ ρσχουηϊηθηῦ ροδίζίου, δηα εἷβ ἀδαί, ποῖ Ἰοηρ αἴξ 88 ουθῦ- 
ἴὭτοΟν οὗ {πὸ ΟΠ] ἄξθαη ΑΥ̓ΠΑΘΟΥ ὈΥ͂ (6 Ῥοιβίδηϑ, ὑτουοηίθα ἢ18 οχογίΐηρ ἃ ἀθοίϊδί γο ἱηδποηοθ ΟἹ 
{πὸ το] ατο οὐἁὨ ἢ18 Ῥ60}]6. 
ΤῊ ὈοΟΚ οἵ Π8}16}᾽ 8 ργορ]ιοοἶθβ οὐο8 118 οτ ἴῃ ἴο ἃ ρογὶ οα οὗ ἔπ ἄδαρεβθῦ ὩὨδίϊο 8] ὨλΒΟΤΥ οὗἉ 

τΠ6 ρεορὶς οἔ 6οᾶ--- εἴπιο οὗ ἐδο Ῥχοζουπηᾶεβε ἀερταάδεϊοι δπα οοπξυδίοπ, τ ιἰοἢ. Βη 8 ἐξ ΟὨΪΥ 
ῬάγΑ 6] ἰπ [86 ὀοπάϊξοι οὗ Ιϑγβϑοὶ, τυ θη, ΠΟΙΥ͂ δαραγαύθα ἔγοιη ἰΐ5 πϑίλγο 801], ἴξ Ἰδησυϊβθηρᾷ 
ἴῃ Ἐσγρῖ, [π6 ἱπσηονϊηΐουβ “ πουβο οὗ Ὀοπᾶδσο᾽" δηἃ Τὁρργοββῖνο “ ἴσο ἔυγηδοθ᾽" (σαί. ν. δ: 
τ. 20: 1 Κίηρβ υἱΐϊ. δὶ ; ΖΦ6γΓ. χὶ, 4); Ὀαΐ {Π|ὶ8 δου] ον ρογοα Ὧ88 ἐΐ8 οουπξογραγίὶ ΠΟΓΟ, ποῦ ΟὨΪΥ 
τεϊΓοΒρο  ΥΟΙΥ 88 ΤΟΣΑΓβ {Π|6 ΒΟ ΟΣ οὗἁ [6 υὰδρτησηΐ δηἃ Βυνα ]]αίοπ, αἱ 4180 Ῥγοβρθοῦ ον 
85 Γεδροοίδ ἴπ0 Δι ἄδηοθ ΟὗἁὨ ρτδοϊουβ υἱδβι[αϊοη, δῃᾶ (Π6 οπ6γΓ0} αἰβραγα οὗ ἔπὸ Ὀϊνίηθ 

ὙγοΓ, Ιουθ, ἀπὸ ἐαιπευΐποεθ. Βοιὰ {π6 πυπιπαιίοα ἀπα ἐμ ρΊΟΥΥ ῥγθδοπξ ἴῃ 86 ματι]  αἰϊοη 
8Γ6 ΓΟΥΘΔ]6α 1 [686 ὑτορηοοΐθα. ΤΏ 5,γ8ὲ ΟΥ ἰδίοτὶ 4] αἰνϊ βίοι οὗ [6 Ὀοοὶς γϑθοογὰβ οἰ ον [16 
ταῖΓΆΟἾ65 ὈΥ ὙΠΟ (0 ὕταοθ οὗ Οοῦ τῦᾶβ τηδρτιὶ βεα ἴῃ [Πο86 ὙΠῸ γουλαϊ ηϑᾶ 1410} 8] ἀυτίην 

ΥΟΔΓΒ Οὗ δροβίαββυ, β ἤοσῖηρ, δα ὈΔΒησηθηῖ. ὙΠ6 σοι οτί]688 σοπα ἰοη δηᾶ αὐΐογ ἀρ ΟΠΟΓΔΟΥ ὃ χ 
οὗ ([Π6 Ὠδοη ΔΙῸ 806 ὈΓΠΟΙΡΑΙΪΥ ἸῺ {πὸ δόοσηα ρϑτί, [6 ν᾽ βϑίοηβ δηα ργορῃ δῦ 81 ῥἱσίαγοβ οὗ 
πῃ ϊο ἀοβοῦῖθο {πὸ ῥσοβοηῖ δηᾶ ᾿πημηοάϊαία ζυΐυγο δ8. ἃ ρμοσϊοα οὗ βούβσα ορργεβδῖοι, ἈΠ  τβδὶ 
ΔΠΟΒΙΔΕΥ, δηαἃ Ὁ αυοϑι 6 ΒΌΡΓΘΏΙΔΟΥ οὗὨ ἴΠ6 Ὑγοῦ] ᾶ-ΡΟυοΓΒ Δ ΓΑ γα δραϊηεὶ αοἄ, δὲ ἴΠ6 61050 
οὗ σψΐοῖ ρογϊοᾶ ἴθ Μοβαίδηΐο τα οὐ βαϊ δου ἰ8 β}8}}Υ ἰηἰγοάποοά. Αοοοτγάϊηρ ἴο (18 
αἰ νϊβίου ἔ!6 ὙΠιο]6 οομεῖβίβ οὗ πο ῬοΟἝκΒ---ομδ οὗ παγγαΐζίοθθ (ΟἢΔΡ. ἷ.--].), δηὰ {π6 οἴϊιον οὗ 
τἰδίοπϑ (ΟἾΔ. ΥἹΊ. παῖ, .)- τα ἰ οἢ ἀγ6 δουῦ 6488] ἴῃ Ἰοπρίι. ΤῊΪΒ οἰγοιπιδβίαημοθ ἔοτπηι8 8 τηδτὶκοᾶ 
ῬΟΘΌΝ, ΔΙ οὗ βηϊοῖ, 88 οοπιρατοᾶ σπὶθν ἴπ6 οὐδοῦ ῥτορμοῦϊοαὶ Ῥοοῖβ οὗ ἔπ Ο]Ἱἃ Τοβίδυποπὶ, ] 
ΜΒ οἷν βου ΕἼ Γ.68 ἰπίογυγοδ να [Π6 Ὠΐδίοσ! 94] οἱ ουγοηΐ Ὁ [6 ῬΓΟΡΠΘΙΪΟΑΙ (6.9.. ΑΠΊΟΒ, 158., ὅ6., 
εἴς.), δηᾶ δἱ οἴδιοσγβ, οἰ τοᾶποθ [Π|6 Ζόστβοῦ ἴο ΠΔΓΓΟῪ 1 π})}18 (4.9., 061, ΜΊοΟΔΗ, ΖΘΟ ΓΔΒ, 

ρίο.), δύ Ὀγίης Ὁ ἱπίο βύο Ῥγοπιΐηθηοθ 88 ἴο Θχοϊαᾶο ἔπ6 οὔἶοθ οὗ {116 βϑὸὺ (70 π88). Τῆϊβ Ὀλ]- 

Δη06 οἴ γΘοη, ΠΑΣΤΘ γ6 δηἃ ὈΓΟΡΙΘΟΥ͂, ἩΒΙΟΝ οχίβϑίβ ΟὨ]Ὺ ἴῃ Ὀδπΐοὶ, [88 118 Ἔχρ᾽δῃδῦίοι ἴπ Εἶθ 



᾿, 

ῶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΡΒΟΡΗῈΕΤ ὈΑΝΤΕΙ, 

οτἱαῖη οὗ (86 ὈΟΟΙΚ ἴῃ 8 βίσϑησο Ἰδπᾶ δπᾶ ἴῃ ἃ {ἰπ|6 οὗ εχἱ]6----οὐτουτηϑίϑῃοοϑ ἩὙΒΙ οἷ ἔογθδαάς δὴ 
ΔΓ ζοιλθηῦ ἰὴ αἰτοοῖ δπα ρογέοοῦ μδγγλον τ [Ὧ6 ἔοτη Οὗ Ῥγοροῦϊο8)] 11 ογδίαγο ᾿π σοποταὶ. 
ΤΉοΒ6 Οἰγουδίβηοοδ 8180 ΒΟΥ ἰοὸ δοοοιηΐ ῸΓ Ἐοσα ἰθεῖθιεο ἴοι ἐαπρώορα οὐ Εἰ δρο ἴον 1[8 

οοπχροβίξἑομ, ἴο ὕΠ6 οχίδηξ οὗ δρουῦ ομ6- 8] ἴῃ Ηθῦγον, δια (Π6 γουλαίπαθσ (οὮΔΡ. 1]. 4 ἢ..--ΟἸ!8ρ. 
Ὑ]1.) ἴῃ {π6 ΑΤΔΙλθδη ΟΥἩ ΟΠ8] 499 14 ́οπ), ΒΟ) στ ὉΔ]]Υ, ἀπ 88 ἃ Θομβοαῦθηοθ οὗ ἴπ6 ΒΑΡΥΪΟ- 

Ὠἶδῃ ΟΔΡΌΥΙΥ δπὰ οὗὨ [6 Ῥογβίϑιι ϑα ργθιλϑου, Ὀθοδῖαθ [86 Ἰαπσιδρθ Οὗ (δ6 Ῥα]οβϑίϊηϊδη 7608, ἷ8 
συ βΒοί οἱ ἴο 18 οτἱίη, ποῦ ΟὨ]ΥῪ ἴῃ 8 {ἰπη6 οὗ οχίϊθ, θαῦ ἀλόης [Π6 Βοθῆ68 ΟἿ [18 6Χ1]6, δπὰ δἱ 

([μ6 οουτὲ οὗ [μ6 θΔύαγουβ οοπαυθτοσβ ΤῈΘ 1ιἰβίογὶ οὶ! θοοῖς οὗ ΕΖγδ, ἡ ῖοἷν ΘΡ)}Θδγθα ἱπηπηθα!- 
Δίο!Υ δὲ ἔμ ο1οβα οὗ [6 Ἂχΐ]θ, 18 [π ΟΠΙΥ͂ ομο οὗ με ΟἸ- Τοβίδιηιοηϊ ϑογι ρίυγοθ τυ 10 }} 5ΠΑγοϑ 

(ῖ8 Ῥϑου γεν οὗὨ Ἰαπσύαρε, 116 [86 ργορ μοῦ 4] ὑοοὶτβ (6.9., δογθπιΐδη, τυ] ἢ ογ σ᾽ παρα δὲ 
[π6 ὑἴπιθ ΟἿ [Π6 6χὶ]6 δῃα θα 18 ΔΌΪΠΟΣ γγαὰ8 ἴῃ οοπϑίϑηξ ἰπύθγσοουγβο 1} [6 ΒΑΡΥ]ΟΠΐΔΠ8), 

ΤΛΘΓΟΙΥ οοηίδίη ἰδοϊα θα Ασαιλθθλη Τογὰβ ΟΥ ῬΔΓΘΟΓΆΡἢΒ (866 ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ Φογ. χ. 11). 
Τῇ ρου δγ ΠἰοΓΑΓΥ ἔγαὶβ πα [60] ο8] οοηοῃ ϑ ΟΥ̓ {118 ὈΟΟΚΚ, Θβρβοΐβ!] 1ῃ 1ϊ8 δοοοπα ΟΥ̓ 

ῬτοΡὨΘἴ68] Ῥαγί, 1 Κουγίβ Βηᾶ {πεῖν οχρ᾽δηδοι ἰπ ᾿ΐϑ οὐἱ ϑῖη δθγομρ {116 ΒΟΘΠ68 ΟὗὨ ἰδ6 6Δρ- 
εἰν! γ. ΤῊ ῥγορ]ιεοῖοβ οὗ Ὁ δῃΐθὶ, οουνουθα ρθθθγα ΠΥ ἴῃ [Π6 ἔογιῃ οὗὁὨἨ ἄγθδιῃβ δα υἹβίομβ, δὰ 
ΒΟΎΒΟΓΕΟ Θηἤογοθαᾶ ὈΥ͂ ἱπβρίγοᾶ δᾶᾶγοββθ ογ δχβογίδιζοηϑ, δα οοποογηΐηρ [ΠΘΙΏΒ6] γ 68 ΟΠ ΒΥ, ἡ 
ποί Θχοϊυβίνοὶν, τ] ἢ (Π6 ἔαΐο οὗἉ [86 41}}- οοπέγο! ΐηρ του] -ΡοῦΤοσ, οα [ἢ6 ὁπ6 μδηᾶ, δηα, ου ἰδ 

οἴμογ, τ (ἢ 8 ἤπ8] ὑγ απὰρἢ οὗἩ ὑπ Μοββί απῖς Κιηράᾶομι οὐ αοᾷ(, δΓδ6 ἔδυ8 ἀἰβειηρτιϊβηθα ἔτουα ἔπε 
««-----. τὼν -- 

ΘΆΓΙΘΡ ῬΓΟΡΉΘΕΟΑΙ τε θἰπρϑ ΟΥ̓ ΡΘου Ἰδτ [165 τί οι πιδτὶς (μ6 ὈΟΟΙς 88 [80 ρϑξύδθγη ἔογ {6 βο- 
ἐι: Ἐἰ ἘΓΟΎΤ ς πτορηστιν Ιῃ ογα ΠΆΤΥ Ῥτορῃθοῖοβ [86 Ρ6Ορ]6 οὗ αοα 84 04} οὐοὺ 
[86 ἔοτορτουμα οὗ νυἱβίοῃ, τσ ἢ116 [86 του] ᾶ- ρόουγοῖβ ΕΥ̓͂  ἰοἢ ΤΟΥ πσθῦο {μγθδίθηθα, ὑγΈγῈ ΟἹ] 
ποι οοα ἱποἰἀεομπία!)ν, δηᾶ τηδᾶθ [μ6 οὈ͵θοΐβ οὗὨἨ ““θυγᾶθηβ᾽" ΟΥ {ΓΟ Θμ ΠΩ ῬΓΟΡΘοΐοβ, 88 18ο- 
Ἰαϊθα σαργοϑοηἰαεϊνοθ οὗ (π6 βρὶ γι [πδὺ ορροβοβ Θοᾶ. ἢ δῃΐ6ὶ, οὰ [116 Θομέγαγυ, [δ]κε8. ἷ8 ροδὶ- 
οι ἴῃ (86 ποτὶ οὗ ὑπαὶ του] -Ῥονγοῦ, τυ μῖ0}} πδα ουοσίγονσῃι δπᾶ βαρ] υρζαϊοα 411 {μὲ πδέουϑ 
οὗ [06 Εἰαβί, δῃᾶ δπιοὴς ὑμθῖλ [Ὧ6 Ομοβθῃ γσᾶοθ. ΕἾΟΙΩ (Πἰ8 ροϊπξ οὗ υἱδβίοῃ 6 ἔογϑίβὶ]β [86 σῖϑα 

οὗ ἃ πον που] ᾶ- Κη σάοιι, τίσ ἢ 88}} ἀδβίγου [μ6 ργεβοηῦ θαιρῖγο, ἴο ἨὈ6 1ο]]ονοᾶ, ἰπ ἴαπι, ὈΥ͂ 
ΔΏΟΙΠΟΣ 8πα 801}} στοδίδθν Ῥοῦσεσ, δα 80 οἱ ἰο {86 θη, το α δη δἴθγηδὶ Κίπράοτα οὗ ἱγαῖ] καθά 

Ἂ || τἱηϊδουβη 688 8ῃ4]}1 6 βϑίδ Ὁ] }8ῃ 6 οἡ ἐμοῖσ γαΐῃβ, ὈΥ (86 ἀἰϊγοοῦ ἱπίοσέογαποο οὗ [86 Οοα οὗ μοδνεῃ. 

ΤΏ γϑβα]ῦ Οὗ 811 δα γί] Υ ἀθυθϊορπιθηΐ, δπαᾶ [86 Ξιιοσοββίοι οὗ λυ ᾶρτασπίθ νἰβἰ ὑθα οἱ (16 Θμθπλίος οὗ 

6048 ΡΘορ]6, οἱοβίπρ τὶ ὅπ Μοβδίδηϊο ΟΓ βἜΠΘΓΆΙ Ἰυᾶρτηοηΐ, ἔοστῃ (16 Βυθ͵θοὺ οὗ [Π}6 μτὸ- 

ΡΒΘΟΥ͂; δπᾶὰ (860 σιαπᾶθυν οὗ ἐΐ8 δοϊα οὗ νἱβίοπ, οοπιραβϑίης 411 ᾿ιἰδίοσυ διὰ θαι ργϑοίηρ [86 
σου], ἰορούμον τυ ἢ {Ππ νἱβίομδὶ οἱ οἱ είς οΥὨ ἰΐ8 ὑοδομίπς δπᾶ [26 ρσοξουπα ΒγηλΡο]Ἴβαι οὗ 18 

, Θδοαίοϊ ορίοα] ἀδβογι ρίομβ, οοπδίεαϊα [Π6 ἔδαίαγοβ τυ οἷ βίδιῃρ δ 88 8} ΔΡΟΟΔΙΥ͂ΡΘΒο, ἰπ ἀἰΒΕπο- 

᾿θοα ἔγοπι 811 ϑδυ]λοῦ ΡΙΌΡμΘου. ὙΠ [86 ΟἹὰ Τοβίαμιοηῦ, [π|8 ἔογαι οὗ ὑγορμοῦοδὶ πτης 

8 ΔΡργοδοῃοᾶ ὈΥ (86 οἱοϑίηρ ομδρίοιβ οὗ Εζοϊίοὶ (χὶ.-- χ]ν 1.), Ὀαΐ ἱξ 18 αἰ ΓΘΟΙΥ τορτεϑεπίοα 

,. Ὁ ἴπ [Π6 ἔοσπμθν 881 οἵ Ζθομαγίδῃ (οπδρ. ἷ.--Ὑ111.), σῖθσθ ὅ|16 πιοᾶ δ] ξουπᾶ ἰπ ΤΠ δῃῖ6} νὴδ8 
᾿Ξ [ῬΤΟΡΔΡΙΥ οορὶοἃ. Ιἠ {86 Νουν Ταβίδιωθηϊ ἰξ ἰβ Σουπᾶ, 1 τγθ οχοθρῦ οογίαίπ Ὀγῖδξ βθοίϊομβ ἴῃ [86 

Θοβρεῖβ ἀμ Ῥδυ]ὶπο ορ βι168 ([Π6 Ἔβομαίο! οίοδὶ αἰβοοῦγβα ἱπὰ Μαδιξ. χχὶν., χχυ., δῃα ρϑγδ}18ὶ ρδδ- 

Βδρε8, δῃᾷ 3 ΤΉΘΒδ. 11.), ΟὨΪΥ ἴῃ ἰβς. Βονοϊδίϊοι οὗ 88. δομη, ΜΟΙ 18 8 ἀϊγθεΐ ΘΟΡῪ δηᾷ ὁπ 
υἱπυδίίοι οὗὨἨ {Π6 ῥσορμθοὶθβ οὗ Πδῃ 16]. 

--ἰἨ 

ὅβ6 ῥΘου Αγ 168, 88 ΠΌΠΊΘΤΟΙΒ 88 (ΠΟΥ͂ ΔΓ Δρραγϑηΐ δῃᾷ βἰριϊδβοδηξ, Ἔχρ] δἷπ ὮΥ {μ6 Ὀοοὶς 
ΟΥ̓ Πδηΐθ] νν88 βερδαγαίβα [ἴπ (π6 ἩθΌτσου Β10]6] ἔγομλ [Ὧ6 οἶβοὺ ὑγορῃμοὶ δῃᾶ ρ]δορὰ διβουρ 
1.6 Ηδοϊορσταρθδ, θη (ἢ6 ΟἹ α- Τοβίαπλθαῦ σᾶποη γἃ8 ἔοσιηθᾶ. [8 ἱπίθγῃδὶ ἔδδίιγοβ, σοπβὶδὺ- 
ἴῃρ᾽ ἴῃ 8 ΘΙΏΡΓΔΟΘ οἐ 8]] ΠἰΒύΟΓΥ 0} ἃἢ Θβοπαίο]ορίοδὶ απ), Ἰοϊποᾶ ἴο 8. νυἱβίοσιδὶ δὰ βυτωρο]- 
8] ἄγοϑββ, πὶ οἷ δἴδυρ 10 88 [Π6 πιοᾶδ] οὗἉ 811 ΒΙ Ὁ]1681] (πᾶ οχῖγα- Β1}110Ά] ΟΥ ΔΡΟΟΣΥΡἢΔ1) ἃροο- 
ΔΙ͂Υρβθ, ου]ᾶ ποὺ οὗἉὨ {πΠϑπιβοῖνοβ ἤν σοι ρ6]16α Βαοῖι ἃ Βαρδγδίϊου  βῖποθ συ ϑηΥ οὗ [Π6 Ἰδἴογ 
Ρτορῃοῦο8] τε πρδ αἰβριαν ΟἸθαν ὑγϑπϑὶ [ἰομβ ἴῃ πλδίΐον αθᾶα ἔοστα ἰο [Π6 Βε)ἃ οἵ δρόσδίυρθο, 
δα ροττοΐν [Π6 αἰβιϊποίίοι Ὀούνγοθῃ {μΐβ στἱροδὲ ἔγαϊὶ οὐ βογίρίαγαι ῥγορμθῖῖοαὶ ἀδνε] ορπνοοξ 
Δ ΡΓΟΡΆΘΟΥ ἴπ {Π 6 ἩΔΓΓΟΥ͂ΣΟΓ Β6ΠΒ6, [0 ΔΡΡΘΆΓ 85 [86 ΓΕΒΌΪΌ οὗ ἴΠ6 σταᾶυδ) στον. Τῆι ἀϑοϊβόυθ 

χ 1 τοϑβοι ἔοσ [88 αἰβροθι οι ταϑᾶθ οὗ {}}}8 ὈΟΟΚ, τηυδὲ ὈῈ ἔουῃᾶ ἴῃ ἰ[8 ῥϑου δ αἰ νἱβίομ ἱπίο 
ει Ἀἰϑθου 81 δηα Ῥγορμοῦϊοαὶ μαγίβ, δὰ ἴῃ ἰ(8 σομιροβί οι ἰὰ Ηδργονν δθα Ασδτημαῖσ. ὙΠι18 

ΒΡΡΘΆΓΒ ὙΠ} ἸΓΓΘ γα 8 Ὁ]6 οογίδ ΠΟῪ Ττγοπὶ 118 δβϑι σητηθηΐ ἴο ὦ »ίαοο ἱπιπιοιαϊοίν φοτο ἔνα, ἴδ 6 

ΟὨΪΥ ΟὔΠο Γ᾽ ὈΟΟΚ ἴῃ {116 ὁδῃοι Ἡν ΠΙΟἢ ΤΥΆΙΔΘΒ ἰὼ ΟΠ 4] 66 ἃ δοοζοῃ οὗὨ οοῃβί ἄργδ Ὁ] οσίθηῦ Ὀθένγθε 

ἔλο ΗἩΘΌΓΟΥ ρογίλοῃβ οὗ ἰΐβ ἰοχί, 



ΘΑΝΊΕΙ, ΑΒ. Α ΡΒΕΟΤΟΤΥΡΕ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΤΥΡΒΕ,. 3 

Αη δα! Ἴο 8] οἰτουτηβίδποο, οἷ. ΤΥ ἤᾶνο σοπ τὶ θαἰθα ἴο Ρῥ]δοίηρσ [860 ῬὈτοβοηΐ θΟΟΪΚ ἈΠΟ χα γή Η 
ἔνο ΗδρΊοσταρ 8, τγὰβ [πὸ [ργοϑαπι6α} γοοϊδίοη, οὗ 108 ῬγορΒοῖῖοϑὶ ρογίϊοη, ΒΡΡΑΓΘΒΕΥ ὈΥ̓͂ ἃ μου» ζ' ᾿ 
β66 οὗ ΜοοΆθεθδη {1 Π168, 0 δουρ} ἴο οβἰ8 0118} ἃ8 Ἔχϑοῦ ἃ γϑ δύο ἃ8 τν8ϑ ῥοββϑὶ Ὁ16 θθένγθου μ.- 
[86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ δηα 1[8 Ὠϊδίοτ[ 08] {018]]πηοηῦ, 88 ορβογσυβα ὈΥ͂ ἷῃη. ΤᾺ 8 ἰδύθυ σου βίο, Υ ον μη 

δίξοσίοα οϑρθοΐδ!]ν ὑκὸ οομίθηΐβ οὗ οὔδρίθτβ Χ..-- χίϊ., 11} Ὀ6 σομδίἀογοα Ὀδ]ον,, ἰὰ σοηπεοίϊο “ἢ { 
πἰϊὰ Π6 ᾳποϑίομ οὗ ρεπυϊηθηοθ88 δηὰ ἱπίορ τ. 18: , ᾿ 

΄ τὰ 
Ὰ 

ΝΌΤΕ 1.--- ΠῚ τοξογομοο ἴο {Π|6 οἱγοιηϑύέαπιοοϑ ΟΥ ἐδ {ἴπι68---80 ἀΘΡΙΟΓΔὮΌ]6 ἴῃ ὑπο ῖτ σοηάϊ οι 
Διὰ γεῦ 80 1}} ΟΥ̓ ἀἰ501αγβ οὗ Ὀὶνὶπθ κγᾶθο δηαἃ οπἀοΓα] ργον  ἀθῃοθθ---ἰο Ἡ Β]ΟΒ. [Ὧ6 ὈΟΟΙΚ Οὗ 
Ῥδηΐθὶ οὐγθβ 118 οὐἱρίη, Ηνθυμῖοῖ, ἴῃ {Π6 ᾿πίγοαυοίζοῃ ἴο Ὠΐ8 ΘΟΙΠΙΘΏΓΘΔΓΥ (ρᾶρα 16 οἷ 586αᾳ.), 18 

ἰ4}Υ ᾿βογοῦυρσῆ δηα ᾿πβίγυοςίνο. Ηδ 7050} αϊδβρυΐοα ἴΠ6 ορίπίομ οὗ ὙΊΏοΓγ, ἀο ΥΥ εἴθ, 1,60 
ὐπάμολα ΟἸεεολιίολῥδ, Ρ. 188), δῃ!ᾷ οἴδμιοῖβ, δοοογάϊηρ ἴο ψν ῃΐοἢ [86 δἰ ἰαδίλοι ΟΥὗὨ [Π6 σαρξνε 7678 
γ͵Ὰ8 ποῦ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΘΒρ6οῖ41 Παγαβηϊρ. “ΤΏ Βῃδπια {Π|6Γ6 ἸΠϊοϊΘα οτ 1ΒΓ86] τῦδϑ ποῦ ὌΧ δοῖΥ 1πϑὶς- 
εἰδοληΐ, τ ἤθη ἰδ οου]ᾶ ᾿πβρῖτα οἱ ουΒ δηα ἔφ] }}] τηθῃ τ] ἃ ΠΟΙΥ τονθηῦο, δηα Ἰοδα μοι ἴο 
ἴηγόκο [6 Ὀϊνίμθ ἱπαϊρσυιδίϊοη οἡ (μοὶν ἰογιηοηΐοιβ [ ΘΙ ΡΟ ἴθ6 1870} ῬΒΔ1πὶ δηᾶ {116 
διά δοῖοιϑ ἀδβοογαίίοη οὗ [6 ΤΠ. ρ01]6 νθ88618 Ὁ. ΒΒ βίναζΖζϑυ, 88 Ὀδῃ. ν. τϑοουᾶβ, υυῃϊ οἢ Ἰοδᾶ ἴο (86 
οοποϊϑΐοη {1|{ Βα 0ἢ οΘομα ποῦ τὴῶ8 οὗ ἔγοαποηῦ ΟΟΟΌΓΓΟΠσΘ. Ενθη Ἰηϑιῦγτα [0 ὑπὸ ἰγυΐῃ, σΠ66Γ- 
{1 δπὰ ὑπαϊβιιαγοᾶ ἢ 116 ὑθβο ἔγίηρ (Ππαῦ ΦοΠου ἢ δίομθ 18 Θοα δηα ποὸπθ Ὀοϑβῖὰθ Ηΐμῃ, 8Γ6 
τε δ οα ἴπ [116 ΠἰΒίΟΥΥ οὗ Ὠδηΐθὶ δηᾶ ᾿ηἷβ ἐγ θηᾶβ (Π δῃ. 111. δηᾶ συἱ.) ; ἴο τ] ἢ ονοηΐ [πὸ Οὔ56Γ- 
γαϊοη Δηἃ δχρογίθμοθ οὗ {60 Ὑ7186 ῬΥΘΒΟΠΟΥ ΡΟΥΓΏΔΡΒ ΤΈου, ΘΠ 6 ΓΕΙΛΔΙΒ [μδ΄ ὁ ἴΠ6ΓΘ 8 8 
πὶ δῃ τῇ ρου Β (ἢ ἴῃ ἢν18 Γρ ὐδουβηοββ᾽ (Εςα. Υἱῖ. 16). ὙΠΘΩ ὁ σου ϑι6Υ [86 ᾿ηΓοΓΠ] 
δἰαίβ οὐ π6 πδίΐοῃ ἴῃ [18 ροσίοα, τ ἤμα ἔυγποῦ δρυπαάδηΐ ΓοΆΒΟῚ ζῸΓ ΟΟΙΡ]αἰπέ, θοῦ οὗ 
[στ }} 8 δα δῃα ταΐβουυ. ΕΖΟΚΊ6Ὶ δἀαγθββοα [Π6 Ῥ6ΟΡ]6 τ10}} δαγηδβδῦ Ὁθηθογα, Ὀθοϑι86. [ΠΟΥ͂ 
᾿ἰσιοπρα ἴο Ἠΐ5 ττογᾶβ, θα τοξυβοα ἴο οὔοΥ ἔποπα, θη ἢ6 οοπάρσιηποα {Ποῖγ τγαγ8 (ΕΖ. χα αι. 
δῦ, 54.), ἴῃ 1 ἢ ΠΟΥ αἰδμοηπογοᾶ Θοα δηγοὴρ ἴΠ6 ΠοδίΒοη, δπᾶ οοπίϊηυοα ἴο τηυγᾶσογ, του Κ 
δυο ηδίίομ, πᾶ νἱο]αῦθ ΟΠ ΔΒΟΥ, ἀπῈ}} τηθη δακοᾶ, το ἔθοβο [ῃ6 Ῥθορὶδ οὗ ἴπ6 1οτά, ἰμαΐ 
86 95ὋΠ6 ἔοτίμ ουΐ οὗ Ηἰἶβ Ἰαπα ἴ᾽ (χΧΧὶ. 96. χχχυϊ. 20, 21: οὗ, οἴδρ. χχχῖν.). ὙΜ]ΙΟΙῈ, 
ἱπαορα, οου ἃ φτϑδῖοσ ορροσθἾΥ Ὀ6 ἔουπᾶ ον ἱπαυ]σθηοο ἴῃ Ὠοδίμθη συβίοτηβ Υ [16 [Βγ86]- 
ϊο8, τῸ Ὑγογα δὖ 8}1 {π|6ὲ8 δχοεββίγνοὶυ δααϊοϊοα ἴο 1ἀο]δίσυ, ἴπδπ ἴῃ ΒΘΌΥ]ΟΩ, πο ἢ τ α8 
ποίοσίουβ 858 [6 ΒΟΠ)6 Οὗ ἸΌΧΟΤΣΥ δηᾶ ἸΔο]αίτΥ ἢ Ηδποο, τὸ τ᾿ηπ5ὲ ἀΘΡ]ΟΓα [86 ᾿ΓοΟΐου Πα 56 η86 
οὗ εἴη, δὰ οὗ δίῃ ρ ἔόγβδίκεαα ὈΥ αοά, τυιῆιϊοι ἰβ 80 ΟἸΘΑΓΙΥ τονθα]θαᾶ, πού ΟΠΙΥ͂ ἰπ [ἢ 6 ἀεβίγας- 
Ὠ0η Οὗ [Π6 ἴθΠ10]6, δπα [Ὧ6 ΘΧρΡΑΐοη ΟΥὨ ἴβγδοὶ ἔγομι ἴῃ6 ὨΟΙΪΥ Ἰδπῆ, υΐ 4180 'π 6 Ἰδοῖς οὗ 
ῬΙΟΡΉΘΟΥ (ςε. βδι. 11. 9. δ. ἰχχῖν. 9); δηᾶ τη ἢ πα8 1[8 ἡλοδβὲ β τι Κη ρ᾽ Οχργοδβϑίομ πῃ ἴΠ8 
ΡΓΆΥΟΓ ΟΥ ΠὨδηΐαὶ, αὐζογεα Ὀοξογο (η6 μοτὰ ἴῃ {π6 Ὡδη16 οὗ {86 ΡΘΟΡΙΘ, ἰονγαγᾶ ἴπ6 οπᾶ οὗ [}6 
ΟΡ νγ. Αἀὐεγοηΐ οἶα88, 80 ρτοξοττοα [ῃ6 σομᾶϊ τοι ΟΥ ὑπ6 δχὶϊθ ἴο {μ6 δὶ υΥ ραγπιθης 
σύ 6 Ῥγορμοῖ δπᾷ [Π6 στἱρογοιβ βουυΐοθ οὗ “ϑῃονδῇ, του] ἀουθ.]688 θαΐοΥ {μον δἰζπδῦοη. [ἕ 
ἴδογθ ἼΤΟΓΘ ΠΟ ΟΠΘΥ Ῥγοοῖ οὗἉ (ἢΐ8, 10 του] Δρρϑαῦ ἔτοπι 86 ἔδοῦ (Πδὲ ἸΏΔΗΥ͂ ὈΓΘἔθγγθα [0 γοιηδΐῃ 
Ιὰ ΒΑΡΎ] δὖ {πὸ οἷοβα οὗ ὑπ οχὶϊθβ. Βυΐῦ [Π6 ἔδία ΟΕ [Π6868 δροβίαϊο βοι]5, ψῃο, ΟΥ̓ [πὸ ΠΙνΊ 6 

ΓΘ δὺ [8 οχδοῦ Ἰυποίαγα βαραγαίθα δηᾶ οαϑὲ ουὔῦ 48 αἀγθρβ ἔγομι ἴῃ ΠΟΔΊ ΓΠΥ δηαᾶ 
Ῥίοιβ ροτγίοι οὗἩ {Π6 πδίϊομ, τῦδϑ ποῃβ ἰδ 1688 ἀρρ]οΟγ  Ὁ]6 οἱ ὑπαὶ δοοουπί." . . . ἘΕἜΓΙΠΟΥ, 
ῬδρῈ 20: “Βαυΐ [16 τ΄.ιοίοῃοα δηα ουϊοαδῦ ΠΑΤΟΣ τυῦᾶ8, δια 50}}1 οοηυπυθα ἴο 6, πὸ ρευρίς οὗ 
Ἦϊε ὠυσηαπέ, διά, ᾿μογοοτγθ, ἀθδρίΐο {ποὶγ Ἰοῖν δβίατα, ὑπ οἱδοῦ δῃᾶ ἑδνογὶ ἴθ πδίϊοη οὗ ἴμὸ Ποτγά. 
ΤΏΘΥ όγα ποῦ ΤΏΘΓΘΙΥ ἴο σου 6. ἀΠ}}} [Π6 ἄδγβ οὗ Ὁποῦ στοαῖ ἀθβίην τ γα ὅ018]]6α, Ραΐ, ἔοτ 
δοβονδ 8 86 Κα, ΠΟῪ “σεῖο ἴο Ὀ6 ρ]ου θα δηγχοηρ ἰπ6 ποαΐῆθη. 4.58, ὑποθέοσο, Ηθ πδα δἰνναγ8 
δογἀ θα {ποῖ τη ΓΘΟΌΪΟΙΒ αἱ ἃ ἰῃ βοββοηϑ οὗ στοδῦ {θυϊαίΐοη, 80 Ἔχ ὑΔογα  ΠΆΤῪ Β'ρ 8 8πα δυθηΐβ, 
ἰδαξ ἐγ ηβοοη θα [ἢ ΟΓΩΙΠΑΓΥ ΘΟΌΓΘ6 ΟΥἨὨ πηΐαγθ, ΠΟῪ Οσουχτοα δηα βοουτοᾶ [Π6 ρμοοᾷ οὗὨ Ιεγϑεὶ 
ὙΠ116 (Π6Ὺ δ͵αττηρα {Π6 ΟομΠ1168 ; Ὀὰΐ δ {Π|| βαῖηδ τηθ ἴῃ 686 ροϊπίοα ἔογυγαγά, σ᾿] οὰΐ ὀχ οορίος, 
ἴο [86 ξαΐυτο γοδ] ζαίίοη οὗ ἴΠ6 στοδῦ ρ]δῃ οὗ βαϊ ναϊζοῃ, τ ο86 δηᾶ 18 [1160 το ἀδϑιιρίϊοῃ οὗ βίη ἐὉ] 
ἸΔΠ. .. ῬγορΒοοΐ68 8ηα το ἄθγβ τνοῦα [6 ρστδοΐουβ 688 ὙΠ τ ΒΊΟΒ Φοῃονδῃ οὐ ΠΟ] πιοᾶ 
Ι5γ8 6} δηα οομρο]]6α 10 ἴο δοϊάθ ὈΥ Ηἰπι, θὰΣ πτουρσὰ ποι, 4180, {16 ἀοξοττηϊποᾶ ἀροβίδίοδ 
ὍἘηΟ που]ᾶ ποὺ ἴαγη ἴο αοἄ, γαγο ἤπα}}ν οὐ ουΐ, Βο [δὲ ἃ ρυτγ ρα ρῥθορ]ο, 1 οἢ ϑρτοορα ἴῃ 
οσπθβϑβί πρ [Βγ86}᾽8 6οα δἷ Ἰοαβῖ 'π ουννατα ἔοττῃ, οου]α γούασῃ ἴο [86 ἸΔπα ΟΥ̓ 118 ἔα (ἢ 6 ΓΒ," οἵο.---ΤΊ} 8 
Υἱεν οὗ [6 {{πι6 οὗ Ὠδηΐθὶ δηα 118 βίση ἤσδποο, ἡ Οἢ 18 μο] ἃ Ὀγ οτμοᾶοχ δχορϑίοβθ, νυ ΘΟ Ὺ 
ΧΟΡ ΟΣ" 5 (866 Ῥδγ σα] ΑὙΌοΙΊοη, 226» Ῥγορῆσί. Παηπὶσϊ, οἷς., ἃ οα., Ρ. 96 εἴ 864.) 18 το)]οοἰοαᾶ 

8. [ΓΤ σκ6 δγμυτθηῖ οὗ ἩνογΏοΚ, Ὠουγονοσ, δ ποὺ ἴῃ ροϊηῃῦ ἤο βου" [86 χΘΏΘΓαΙ Ορργοβϑαίοῃ οἵ ἔπ ὕοσε τπ [06 ΘΕΌΣ 

Ρογέοη οὗ ἐπε ΒαΌν])οηΐδη οχθ, ἘῸ6 ἰτοαισησπῦ οὗ [86 ἰὮτοο ΗΘΌΓΟΥ οΠΙ]άσοι, δηᾶ δὖ ἐἶπιθθ οὗ Ἰγαη δὶ ἈΪπΊμοἸ ὗ, ΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ 

οοοβαίοειδι δηᾶ χορ: 8) ἱπαδίδηοον οἵ Οτθηαὶ ἀοδροὶἑθτα, θη δτουδϑὰ ΌὈΥ͂ ορροαί (ἴοι ὕο Δ ΑΣΌΪΓΑΣΥ δὰ ππίγνετγβαὶ οἀϊοῖ, Ὰ 

δὲ ἴδε Ἰτωσωτι γ ἀπ οΥσῖ Ποποσα ζο]οπίηρ ουΐθοθ. ὙΠῸ Ὀοοῖς οὗ Ἐδύθοσ σοί δὴ δρῦ ΘΟΤΩΤΩΘΏΓΑΤΥ οἡ ὕποδθ ΟΔΡΣΙΟἸΟΌΗ 

νἱαϊσπίετδεα. ΤῊ ξοέΈτεθοο τὸ τὸν Ῥοσρεβο ἐῃ Ἑροῖοϑ, ἰν ῬΑΓΙσΙΕΤΙΣ ἱπδρροαίῦθ, δ5 τὲ θοοκ ὈΟΙοπρπ ἴο ὅπ ϑοϊοπποηὶς ἀρ] 
{ (ΟὩ ἴδ ΟΟΠΣΒΥΥ δ ΘΡΡΕδΣΕ ὅῆθ ἙὨδδεβοσιθηῖ οὐ 1-τδϑὶ ὈΥ ἐδ οδρείν!τΥ, Ὀθοδτηθ, 85. ἰδ να ἰπίθη θὰ τὸ ὕα. πη Δ 

αἴἰοςξα καὶ σατο οἵ οαενγακὰ [ἀοϊαῖτγ, ΤΏΘ νον εἰσηὺ οὔ 6 δοογηίπδοπδ ὑχγαοιίβοὰ Ὁγ ἐμοὶ σ᾽ Ὠθδίμοη σαρῦοσβ, κΟΟΠΊΒ, ΔΒ ἰῃ [Πα .- 

εἴδε οἷ αἰτοῦ οἷοσο οοπέδος τὶ ροϊγιῃοΐδαι ἴπ Εσγρὶ, Ὅο δυο ὉΠΟΣΟΌΡὮΪΥ ἀϊδρτιαιοὰ δορὰ νατηθὰ ὑδοτη ἔγοπὶ δὶ] βποῦ ἴδη- 

ἀσηςίοα,. ὙΠῸ ὑσαυοσ οὗ Ὀδηίεῖ, απᾶοα ἴο Ὁ ἴΠπ6 δϊποΥ, 18 ΟὨἹΥ͂ 8 ρεποσγαὶ οοῃἰοκείοη οὗ ἴπ6 μέ 5105 οὐ [ἢ9 πδέοηῃ, ἴοσς 

νἴάκῃ ἐλ ο οσίϊα, ποῦν ἀσαυσπς ποᾶΣ ἐϊ8 οἷοδα, ἰ8 γϑοοχτι ζοα 88 [9 δῦ ρϑῃδιῖγ. ΤῺΘ Ῥϑββαβοϑ ἰη Εζοκίθὶ ἤδνο 8 τη οἢ ΘΟ τ] ς 

ἀαὶ6,} 



Χ 

4 ἹΝΤΕΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΉΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ὈΑΝΊΕΊ,. 

ΕΥ̓͂ τα ΟὨ 1188, ᾿ΠμΑβτ  ἢ, 88 Π88Β ΔΓΕ ὈΘΘῺ ΤΟΙ ΔΡ ΚΟΩ͂, {ΠΟΥ ὧἂο ποῖ δαί {πὶ 16γα 6} οοῃ- 
αἰζίοη ἀυγίπρ [Π6 ΟΔΡΟΪΙΟΥ τῦϑϑ ΘΒρθοῖδ!} } } ἀορΡΙΟΓΆΡ]Ο δηα ἔ8}16, ΠΟΣ δοκῃονοαρο ἴλ6 Ὠϊδιοσὶ- 
68] οὨδγδοῦθυ οὗ [6 ὨδΥΓΑΟγ 68 γοβροοίϊηρ [16 οπαᾶογξα] αἰ 8016 γ8β οὗ Ὀ᾽νὴθ ΡΟΥΤΟΣ δηα στᾶσα, 
ὙΪ6}} ΔΓ6 ΤοοοΟΓαΘα ἴῃ (Ὠΐ8 θοοῖΚ. Απα γοῖ δῇ οῦηο Ὁ ΟΟἸ]οοὕοη οὗὨ Ὀγορἢθοῖθθ, τυ Βοϑα οτἱρῖη ἴῃ 
(06 πιθ οὗ [Π6 οχὶϊο δῃᾶ δ ΒαΌΎ]ΟΣ 18 οοπίἀογοα ΟΥ̓ ΓΑΙΙΟΙ ΔΙ]. οὐ οβ ἴο Ὀ6 8ῃ ἱποοπίσο- 
γ ΓΕ Ρ]6 ἔδοῖ, βυθϑίδη Πδἴ65 [Π6 νἱ  Ὺ ἴῃ αὐοβίϊου Θοποογϊηρ ἴΠ6 οοπαϊζομβ οὗὁὨ (μ6 τη ὙΔΙΟὮ 
ὉΠ 6Γ116 ΟΣ ὈΟΟΚ, ἴῃ 81] 118 θοδγίηρβ, πα ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ γεβρϑοῖβ, θυ ἰὴ 118 5:18]1ρεῖ ἀοἴα1]8. ΤῈθ 
ΒΟΟΟηα ρματΐ οὗ [16 ῥγορῃμοῖ 1β614})---- Ποῖ ΠῈΓ τυ ἴΠπ6 Ἰποάσγῃ ΟΥ̓ 68, τσ σοηϑί ον 1 88 18 
“ Ῥβουᾶο-]βδ ἴδῃ) ΟΥ “16 ΟΧΙ δὴ [53818}, οὐ διαπιὶϊΐ ἰΐβ σοηυϊμθηθθβ δηα Ὁμοσο ἢ [18 
ΤΠοΟΤΟυΡΥ ρῥτορ]ιοῖλο οἰαγδοῖδι----ἀθϑοσῖροβ [Π6 ΘΟ ἀΙοἢ οἵ τἴῃ6 Θχ]]οα πδίΐος 'π ΒΑΡΎ ]ΟΝ, 89 
Ὑ6]] 88 [86  ΗΚΙΩα οοπίταδι θοΐνγθοῃ ὑμῖν γολισίουθ δηα πδίϊομδὶ τυ δηα τ] Κοάμποββ, πα ἴῃ} 6 
ΤΩΐΓΘ 0168 ΟΥ̓ ὙΙΟῺ [Ὧ6 στδοο οὗ αοα νγχᾺ8 τοδρηῆ[ρα ἰμ ΤΠ 6 πῃ, 1 ΡγΘοΐβο] Υ [Π6 886 ΘΟ] ΟΓΒ 88 068 
6 Ροοΐς οὗ Δ}16), δηλα {πογοοσο ΒΟΥΥΘ8. ἴο οἰ 0} 18} [Ὧ6 δυο ἸΟΣ Ὁ οΥὗὨἨ (6 σοηΐοδηῖβ οὗ (18 
Ὀοοῖΐς πῃ 8} ἱπηργοδδῖγθ βη μοῦ, [8618}}} Ἰωπθης οηΒ Ὀθοδυβα οὗ (Π6 ἰυτηΐης οὗ ΤΆδΩγ ἴο ἰᾷ ο]4- 
ὮΥ (οὨΔΡ. χὶν!. 6, οἷς. ; 1Υἱῖ. ὅ, οἷς. ; Ιχ. 8, αἴ΄.); εσδαδο οὗ ὑσὶ σι δουβηθβδ, υϑ οι ΓΟΎΟΙΣΥ, 
8πα υὙἱυ]θηοθ (ομδΔρ. ἱνὶ, 11; 1011}. 2, οἵα.  1ἶχ, 8, οἴ6); Ὀθοδῦβθ οὗ ἴῃ6 αἰθοουγασοιμεπί δοιὰ 
Ιδοῖ οὗ δι ἢ διμοης ούθῃ [6 Ὀεδί οὗ [116 6χἱ]68 (ρ. 1χ. 27: χ]ΐχ. 234; 11. 12, οἵα. ; χ]ν. 9, 
οἷς.) δἀπα οἡ δοοουμῃῦ οὗ [86 το ]]ἔουβ αἰβροδίζλοι πα ᾿μϑοϊθηΐ βία Ὁ ΟΙΤΙΘ8Β ΟὗἁὨ {{}|6 Ὧγ8568685 (ΧΙ. 
4, 8, 10; ᾿χὶ]]. 17: ᾿χὶν. 7, οἵο.)---ἃ}}. [Π6860 ΤΆΓΟΥ γοοδρὶ ]δίθ ἰῃ ἀοἴΔ}} τυνλδὲ 18 ὈΣΙΟΒῪ οοσα- 
τοβοηοα ἴῃ Τ.8}16}}8 ΓΙ ΘΕ] ΟΟὨ ἔοββίοη δα ροηϊ θηἴαὶ ΡΓΆΥΟΓ ἰὼ (Π6 ΑἸδοὩρ Ἰδηρύάρο οὗ 
ἰὸν Ἰατηθηϊδίίοη."͵ ΕΣ ΠοττηοΓο, [16 τλᾶμποῦ ἴῃ τ 1 ἢ [Ὧ6 ἀσυΐογο- β΄ δῇ γοΐοσβ ἴο ἴα τηδε- 

ψΟ]]ΟὺΒ ΡΟΥΘ δα πιδ]εβΥ οὗ 6 ΟΥ̓Δ, 88 τθυθα] θα ἴῃ ΟΠ ΘΓΓῺ] βίρτιβ ΟἿ ΘΥΘΓΥ͂ Βοτέ (οΒδρ. χ]ῖν. 
6; χ͵ν. 11), ἰὰ τυ ἂθδ οὗ ργορὨθοϊοβ δα Ργουλΐβοβ ὑπαὶ ἤανα ὈΘΘῊ ΓΘ 8]1Ζοα (σἤΔΡ. Χ]]. 21 οἱ 
86. ; ΧΙ. 9 οὗ 8δ6ρα. ; χὶϊν. 7 οἵ 8βθα. ; χῖὶν. 19, 21. χ]νΐ. 10: χ]ῖχ. 8 εἴ 864.), 8πα ἴη ἴπ6 ὨΌΣΩ1]}}- 
δζοη δηᾷ ἀεβίσυοίίζοηῃ οὗὨἉ Ὠδδίμθη 1ἀ.018 δα (Ποὶσ ΤΟΣ ΡΡΟΓΒ, ὑοῦ 68. ΟἸΟΒΟΙΥ Ὡροῦ 16 οοττος- 
ΡοΟμα πη ἀἰοβοῦ μὉ]ΟῺΒ ἴῃ θοΐἢ ραγίϑ οὐ Ὁδηΐοὶ, [86 ᾿ιϊβίου δὶ 88 γγ16}} δ [6 ὑγορβοῖοδ) δπᾷ 
ΒΓ Ο]10Ά1] (806 ΘΒρΘοΐ Δ} ]}Ὺ οἰδρ. 1ϊ, 47; 1.1. 28 : ἧν. 81 οἱ 86αᾳ. ; ΥἹἱ. 27 οἵ 864. : Υἱῖ. 18 οἱ 866. ; 
ἰχ. 34 οἵ 864ᾳ.).0 ΤΊ16 το ϊδίζουῃβ οὗ 6οα Β ρεορῖὶο ἰο {ποῖὶγ Ἠοδίμθ ΟΡΡΓΘΕΒΟΙΒ δηα {πεῖν χζοῦβ, οἱ 
[86 οη8 Παπᾶ, δῃηᾶ ἴο ἱμποὶσς οονοῃδηΐ ΘΟοα, Φομονδῖ, δηᾶ Ηἰρ αἰβρ]δγβ οὗ ζγϑοθ 8ῃηα Ῥγοιηῖδεοθ 
οὗ ἀο]ΐνογαηοθ, οὐ ἴθ οἴμοι, δὰ ἀδδβογ "οα ΟΥ̓ ὈοϊΏ ρτγορμοῖβ υὐτἢ Βυ είΔ18}}}7 [16 Βδπι6 τὸ - 
81 : δηα [Ώ6Γ6 ΤΟΙ. ΔΙΏΒ ΟὨ]Υ͂ [18 αἰ ογθηοσ, {παῦ [Π6 τηοᾶδ οὗἙὨ οἰδίθπιοπί οι ρ] ογοα ὈΥ βαΐδῃ, 
δΔοοογαΒ Ὑἱ ἢ [Ὧ6 ΟἸΔ ΘΓ ὑδαρὸ ΟΥἨ Βροκϑὴ δηᾶ νυ ἴδῃ ῥγοροίϊοαὶ ἰαησυδρο, τ Ὦ116 Ὁ δ8}161 11} 8- 
ἰταΐθβ [Π6 ἔδίθ οὗ Κἰπρᾷοπιμβ ἴῃ [16 ρσγοβοηΐῦ δηα ζυΐυγα ἔσο 8 ἀθοϊ θα] δροοδιγρο ρμοϊπὶ οὗ 
νίονγυ. ΤΊ ο]ονίῃρ ποΐδ ἰγθαῖβ ϑρθοὶ βοδ}}ν οὗἉ {818 ᾿πηρογίδηϊ αἰ ἔογοηοα θοῦ θα ΟΣ ργορμοῖς 
Δηα 18 ΘΔ ΓΠΘΓ ρῥγοθοθββουα. 
ΝΟΤΕ 2.--- ΤΊ τοϊδου οὗ Ὠ.8η16], 88 [Π6 οὐ 5188] γοργοβοηίδενο οὐ βου ρτΌΓΔ4] ΔΡΟΟΔΙγΡθο, ἴο 

[6 ΘΆΓΙΙΟΣ ῥτορδοῖβθ, 18 οοῃδί ἀογοα ἴῃ 8} ΘΒΡΘΟΙΔ]1Υ ἱπείγυοῦνθ ΤΏΔΏΠΟΥΙ ΟΥ̓ ΑΥδοῦϊοη (2: ἢ 
Ργορὴεΐ ]αρῖοί, οἴο., Ρ. 23 84.): “Τμδ ρῥγοριηοίβ ζϑηθγα ν ΟΟΟΟΡΥ͂ 8η ἰμέγο- βγ δ ϑἰδπᾶ- 
Ῥοϊηΐ, ἔγοτῃ ἡ Ποηο6 6 Υ νον {Π6 ξυαΐυγο οὗ αοα᾽Β Κἰίῃξάοη. Τῇ οοπρτομαίίοη οὗ Ηἷβ ρϑορὶἊ 
ΟΟΠΒΙΔΏΓΥ οσουρΐοβ ἴ6 ἔοσορτουμα τὰ ἴπθηλ, δηα 6 νου] α- ρου ῦθ δον [οἷς γτϑηρσο οὗ 
Υἰβίοῃ ΟὨ]Υ͂ 88 ΠΟΥ Ἰπίογέογα ἰῃ {Π6 ῥτοβοηῦ ΟΥ ᾿τησηθα [8 Ταΐατο οὗ ΘΟοα 8 ρΡθορῖθ. . . . ΤῈ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΠΟ]48 ὙΠῸ δηῖ61, ἨἩ]ΪΠ]8617 βορασγαίθα ἔγομι 6 ΠΟΙΥ͂ Ἰαπα δηὰ πδίοῃ, δᾶ Ἰἡνλησ 
δηα αἰΒο δγρίηρ ἀν 88 ἃ πρὶ ΟβΒῆςἾ4] δἱ (6 Βαρυ]οπίδη δηα Ῥεγβίδῃ οουγίβ, ΒΘ ργοθοῃὶβ [86 
ἀονοϊορτηθοηΐ οὗ ἴ[Π6 τνου]ᾶ- ρον δ [Π6 οὐδοῦ 88 ἴπ6 ομΐοῦ ομήθος οὗ 8 ργορῃβϑοῖεβ, πὰ [86 
Κἰησάοῃι οὗ αοᾶ ἴ8 τοϊοχαίοα δἰ ρη οδαν ἴο (6 Ὀδοκωτουπᾶ. 11 [6 οἴοῦ ργορμοῖβ ζίϑῃοε 
ΟΘΟΑΒΙΟΠΆΪΙ]Υ ἔγοπὶ ὑπο ὶγ ροβῦ πὰ Ζίοη ἴο 1η6 βουΐῃ, ἴΠ6 ποσίῃ, οὐ {16 δϑβί, 88 Ο.)6 ΟΥ ΔΠοῖδοΣ 
γγοῦ]α- ΚΙηράοτωμ 18 ργαϑοηϊθα ἴο {μποῖν νἱβίομ, Ὀδῃ 16], ἔγοῖχ (86 μοδιΐ οἵ 1Π6 νου] -ρόνσοσ, οναν- 
ἸοΟ Κκ5 118 ϑῃ εἶτα ἀθνοὶοριιθῃῖ, αηα ποῖ 1861] 18 σδηοθ 1.88 ραποίγαϊθα ὑμγοι ἢ 4}1 18 ο δα σιν 
Ἑοττηβ ἀοεβ ἢδ χεϑὺ ἰῃ Ζίοῃ, του ζίηρ μ6Γ δϑ]οιϊου δηᾶ ρῥυηἰδῃτηοπῦ, Ὀὰΐ 4180 Ποῦ {παρὰ 
δηα οχαϊίδίίοη. ΤῸΘ ργορδοοῖθθ οὗ Πδηῖθὶ πὸ ἸΟΏρΡΟΓ σο]αΐθ σρογοὶν ἴο βἰηρὶο δπα σομίοετηρογα- 
Προὺϑ Ὑγ τ]α- εἰμ σάοπιβ οὗ σγοδῖοσ ΟΥ 1688 ἱτωρογίδησα Ὀυϊΐϊ ΓαίΠ6Γ {πὸ ρουϊοᾶ ΟΥὨ ἸΠΐ ΘΓΒΆ] τροα- 
ΓΟ 68 ἢλ58 ὈαρΌΠ, ὙΠ] ΟἿ Γ86 ἴῃ ΒΟϑβδίοη ἴο ὈΠΙνΘΙΒΑ] οοηαστιεβῖ, δπα ἴῃ τ οβο ἀοδροτίποηξ 
86 σου] ]Υ ῥυϊποῖὶρ]8 ὑἐμπαῦ ορροβοβ [π6 γοΐμῃ οὐ Θοα ἷβ γουοδὶοᾶ ἴῃ βίθβα αἰ] γ-πογοδαίηρ ροῖσασ 
ΔΠα ΠΟ] γ. [Ιμὐδέοὶ Ὁ οΘοπηθοίοα τἱ (8 18 [Π6 ἔυγίθοσ ῬΘΟΌΪ ΔΙ οὗὁἨ Πδηΐοὶ, ἔνα αἷθδ 
Ρτορμθοῖοθβ οοηέδϊῃ ἃ τυ 0ἢ στοαΐοῦ θα] ἢ οὗὨ Ὠἰδύου οΔ] δπᾶ ρο] ] ῖς 8] ἀοίδ:] [μδὰ ἴθ οβα οὗ 4}} 
ΟΥΠΟΓ Ῥγορῃοῖθ, ὙΨΏ116 ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ ραηογα]ν, ν᾽; [6 ΠΘΩῚ δηᾷ {πὸ αἰδίδηϊ ἰπ μογερεςσῦτο, ἴδ 
δοουδίοτηρα ἴο τοραγά ἴπ6 οπτα ξαΐαγο ἔγοπι 80) ὀβο;δίοϊορί δὶ ροϊηΐ οὗ υἱενς 85 ἴῃ οοχηΐῃρ ΟἹ 
ἴη6 Κίησάαοτῃ οὗ Θοά, Παηΐοὶ, οἡ [8 σΟΠΊΓΔΓΥ, 8668 βργεδᾶ Ὀοϑΐοσα Ἀἷπι Βα ει 411ὉΥ ἴΠ 6 ΣαϊΌΓγο 
ἘΠ ΒΓΟΤΎ οὗ ἴῃ6 νου] ἩΏΟἢ τηυδῦ ἰγαηβρῖγα θοέοσα {Π|ὸ δάνοηϊξ οὗ ἰπ6 Κίησάοτη, Ηδποο σοβυϊῖδ 
186 Βρ6οῖ1) ἔογῃλ Οὗ ργορῃθοῦ ἩΒΙΟἢ 18 ῬΘΟΌΪΑΣ ἴο πη δίοῃμθ. [1{ {818 ἬΣΕΓΘ ἰῃ ΠΥ οδδ6 ἃ ιἷθ-. 
ἴΟΓΣΥ οὗὉὨ [86 ἕυΐαγο, ἴ νουϊᾶ κλῴώνο 80 Ὦ1π|.᾽ Το 168, [δὲ [86 ποίΐοσ πῃ ἀοἰΔ}} οὗ (ἢ βανόγαὶ 

“4 [Το ναδκαχος οὗ δαί μοσο οἱΐδὰ ἀσρίοϊ ἰπ νασζὺ {6 ἰΔοϊαίτ οὗ 89 Βοδίδθῃ, πὶ ὨΙΟΝ [516 οἤοβοιι ἡπξδου, ΔΖ οοει- 
τχαδιρα, δηὰ ἰπ ραχὺ ἴδ ἀορθθποσϑου οὗ [86 ργορμ οὶ δ ὁπ ΣΎΠΘῺ πῃ Ὠΐβ οὐγῃ ἀδΥ, ἔοσ ψΕὶς ἢ ἴπ0 οαρν!ν πτδα κ.. ὈΘ ἃ μαμίδῃ 

σοῦ, Εον, [ἢ ΔῺΥ οἵὗὨ [δθηιϊ, ΠΘΟΘΑΒΑΣΙΪΥ ἰτ ΡῚ δαγυλίσις οσο ὑπδη αὶ ἀϊδοουγαροπισηῖ, ἩΙΟΣ. ἃ ἰἸοὰς ἀεῖδγ οἱ ἰλιο ῃυξοσοιοοὰ 

ἀοἰίνογαδμοο του πδίηγα! δα χομπᾶοσ.) 



ΘΑΝΙΒῚ, ΑΒ Α ῬΡΒΟΤΟΤΥΡΕ ΟΡ' ΤῊ ΑΡΟΟΘΑΙΎΥΡΒΕ. ὅ 

ἐεδίαγοθ οὗ ὑΓΌΡΤΘΘΒ ἰ8 ἴπ ζυΐατο ἀενοϊοριηοηΐ οὗὨἨ (Π6 ψοῦᾶ- ΡΟΤΟΣ δηᾶ 18 τοϊδέλομς ἰο Θοᾶ᾽ 8 
ΡΘΟΡΪΘ, 8 ἃ πη 4] οἰχλϊθε ρϑου αυν οὗ Ὠδη 16} 8 ὑσορῃθοὶθδβ, ἰβ Ὀδβοᾶ ργ ποῖ ρ4}}} οἡ 6 δοηίοηίδ 
οὗ οἰδρ. χὶ., το Αὐδοσῖδῃ τοχαγβ δ8 τί ἤδη ἐπγουρσποῦῦ ὈΥ Ὠδβηΐθὶ δηα βοοὺῃ δίξζοσ [Π6 
οδρνγ. ὙὯδο θα]έανγθ Ουγβοῖγοβ ψδισδηΐϊοα ἰὼ ΠΟ] ἀϊηρ 4 αἰἤἔογοης υἱθ τοβροοϊδηρ ἰδ ΐθ 
ομδρίος, ψ Ὠΐοὰ ἰ6 ὁ οἰϊοέ δυρροτὶ ἴον [86 δδειπιρίίου οὗ ἃ οοπίϊπυσα 8ογσίθβ οὗ [86 τηοβὶ 
Βρεοὶδὶ ρῥγοαϊοϊουβ, διὰ ἐμογεΐοτο ργοΐοσ ἴο δοοορί 8 σϑυϊβίοῃυ ἴῃ’ (16 (ἰπι6 οὗ Ἀπ ΟΟδ.Β 
Ἐρίρβδδδβ, ὈΥ ἃ ρίοιβ δροοδι γρἕα ἱηγοθίίραίοσ. Ηθῆσθο γὸ ΟἸδΥρΘ Ἐπ6 ὑβογουρῆ ἀοοοτίρείοι 
οὗ ἴδο Κίπραοπιβ οὗ (πε βοϊοιοίαεθ ἀονγὰ ἴο ἰἰιαΐ ἐγτηπί, ο 126 δοοοὰπὶ οὗ ἴδ6 ᾿ηοαϊἔγίης 
ΔΩΘΏΟΥ ΟἵὨ {π|8 ἱπίθγροϊδίου. 76 ἃγθ ποὺ 16θα ἴο (18 νίϑνν, οἰ ΒῈ γ ὈΥ͂ 8 ργϑοοῃοαοϊγοα ορἰηΐοι 
(δαὶ (86 ϑρίτίϊ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰ8 ἱπόδρϑ 1] οὐὁἨ ἁ ργοαυσίηρ, βαοῃ βρθοΐδὶ ργθαϊοἴϊοηβ, οὐ ΕΥ͂ 8 οπθ- 
εἰ ἀθα γϑέογθμοθ [0 [Π|0 ΒΏΔΙΟΩῪ οὗὨ [16 τϑιηδιηΐπα ῥγορῃθίάοαὶ Ὀοοῖζα οὗ (π6 ΟἹ] Τοδίδγηθηΐ, 
ὙΠῖοΝ οομΐαὶ ΠῸ δυο ἀείδ:]64 ἀεβογιρίϊοηβ οἱὐὁἨἩὁ ἁἴμε ἔαΐατα; δὰ [ῃ6 ἀοοϊϑῖνα οἰγοιπηβίδῃοθ 
προ ΔΙΟΌ868 ΟἿΣ βυϑρίοϊοη ἐἰνᾳθβάνα [Π6 δϑβατηρίΐζΉοῃ ἐπαῦ Ὅδη. χὶ. 18 ἱπγουσῃουῦ δῃᾶ 
ἴῃ 81} ἐ(5 ἀοἴδὶ ἢ ἃ ὑγοροῦ ργεαϊοϊίζοῃ, διὰ το υθῃ αἰγθ ο]Υ ζογρὶβ ἰΐ, ἰ8 ἐπ6 ἔδοι ἐπαὲ {1|0 
Ἐογνοϊδίλοη οὗ δῖ, “οι, θεβί 68 οἷν θοοὶς (8) ΟὨ]Υ ̓ πἀοροηᾶοηϊξ δα ΤΟΙ σομιργοῃθηβῖνο ρσοᾶ ι0- 
ἴοι οὗ ἴδο σδῃομὶοα] ὩΡΟΟΔΙΥ͂ΡΘΘ, θοσγψιολεγα ργεδσηΐς οηἷψ ἰάεαΐ ρἐοξμγε8 97 ἐδ ζμξωγε. Ὑ78 
δ υλὶέ μὲ 6 ὑγχγορμοῖ, θοσθ Ὀγ ἴΠ6 βρὶγι: οὗ ῥγορῆθου, νου]ὰ, δὲ 0ὴ6 ροϊπί ἰπ αᾳυοδίϊο 
ΤΟΟΘΙΥ͂Θ ΙΏΔΩΥ͂ ΒΟΓΡΙ ΒΟΥ οχϑοῦ αἰβΟ] ΟΘΌΓΕ5 τοϑρϑούίηρ [16 Σαἴαγο ἱδίοσυ οὗ {Π6 Θο ορροεβοά 
του] ῬΟΥ͂Σ δᾶ 18 ΒΟΘΌ] ἐγ ἰονγαγαβ [Π6 Ρθορ]6 οὗ οά, Ὀθοδῦ80 6 τοχασγὰ Πϑηΐοὶ, [ἢ ““ Υἱν 
ἀερἰ ἀογ]οσμι "7 (ΟΒΔΡ. Χ. 11), 88 ργϑ- υυϊποηΐ ἴῃ Ζθα]ὶ δηα βυυοοςββῖι] οξοτί, ἀθλοηρ [π6 ΟἹ α-Τορῖδ- 
τηρηῦ Ῥγορμοίβ το, δοοοσαΐϊηρ ἴο 1 Ῥοί. ἱ, 11, ϑοασοιβοὰ “τ δῦ, ΟΣ πδῦ ΤΏΒΠΏΘΣ ΟΥ ἔἶπηθ [86 
ϑριξ οὗὨ ΟἸγῖβί 10}, 88 ἰὼ ἰζοτὰ αἰ εἰρη γ.") Βαΐ ρῥγθούβειυ Ὀθοδδο ἢ Ὅ͵Ὑὲ28 ΟἿΪΥ ἃ 
δοαγοὐόν οὗ [6 ζυΐυγο δηαᾶ οουἹᾶ 6 πο τοτο ᾧ {Π18, 1ἷὌ6. 86 ἘΝ Ἀλητὸ ἴο τοϑῖθοῦ ϑνθγυίιὶ 
[μδῖ ἰγδηβέοσγῃλ μἷ8 ργορ θοῦ Ττοπὶ ἃ ὨΙΥΙΠΟΙΥ ἱμβρίτοα ρίσίωγε οὗ ἴμο ζυΐαγα ἰηΐο 8 αοίἴαὶ] 
δηα μα Υ}}Υ οχϑδοῖ λέδέογψ οὗ ἴα ἔπΐατο, δηᾶὰ νγὸ ἐμογοΐοτο οὔδγρο 0}ι15 ρμοτίζοπ ὅο ἐμο δεοουμξ 
οὗ 116 ΓοΥΪβοσ, δη1δὶ 18 δηᾶ χοηλδίηβ 70 08 ἃ “ργορμοίῖο ᾿ς ἔος (6 ὕδπμοβ ἀδονοϊὰ οὗ 
τον ἰδέϊοη, ἀυτηρ τ ΠΪΟΔ [δτ06] τγα8 ζίνϑῃ ἰῃΐο [26 Βαχᾶβ οὗ [86 ἰιοδίδιοη,᾽" ἃ “Ἰὶσῃῦ ἰλδὲ 88 
ἀεβὶκπρα ἔο 1] ηλὶ 1 ἀδι6 πἰρθς οἱ, ἄγου πυπότοῦ γοδτβ ἔτουῃ [6 Οδρο ν ΣΥ ἰΩ Οἶῖτι απὰ ἴπο 
ἀΞΕ Θσπῖοα ο Τοτὰ ἘΠῚ ΒΥ ἐπθ Ποιηδηβ, ΤῸ ἐδ ὑπᾶἀογβέδῃ ἀϊηρ ΟμοΒ ἰμ Ἰϑγϑϑὶ " (ΑΟθο ΐξῃ, 
Ρ- δῦ): ΠΕ Τα ὁδηποῦ δαββῦ πα ἰδαὺ (Π6 οἶθαῦ ργορπδῦς Ἰρὰς ΗΘ φηλδηδ οδλ Ὠϊηὶ Ὑγ8 8, 
πο 64 ἴο ρεπείχαϊο ἴο [6 Βῃ18}16β8ὕ σΟΥΠΘΙΒ δηα πχοβῦ ζ]ΟΟΙΑΥ͂ ΓΘΟΘΒΒ68 οὗ {Π10 ἰδίου οὗ αοα᾽ 8 
ΡΘΟΡ]6 νυ ἱοἷλ τῦϑβ, ἔοὸῪ εἶτα, γοῦ ξαΐατο." Βαΐ 1 χὰ σδὴ βϑοηῦ ἴο ΑΘΓ] ΘΒ ἀϑβοσί ρἝοι οὗ 
[Π6 σΔῃΟὨἶ 8] ΔΡΟΘΆΙΥΡΘΟΒ 88 ὑγορ μοί 81 αἰβοϊοβαγοβ, ᾿πίθμα ρα ἴο ““βοῦγο [6 οοηρτορδίοη οὗ 
αοα᾽Β Ρ60ρ]6 88 Ἰρξιἴ8 ἀυγίπρ (Π6 {{π|68 οὗἩἨ [πὸ αδημ]65 (μΚ6 χχὶ. 34) ἰπ σμΐ οἷν [Π6Γ6 18 πὸ 
του ἰδ! ΟἹ, ΟἾΪΥ͂ ο [86 οομαϊίου (δῦ γγχα οοποοῖνο ὑμοῖν ρας ἴῃ 8 168] βθῃβο, δῃη 88 οουτθ- 
βρδιαϊηρ ἴο μα ἔυμῃἀϑηλοπίαὶ ἰδ ἰη [6 Ὠἱνίηθ τουρ δου οὗ χγαᾶ αὶ) δηὰ τηοαϊαία ἀἰβοϊοβαυγα, 
ἮΘ ΔΓ ΠΟΘ [6 688 ΘΟΠΙρ6]]6αἃ ομ [δθ6 οἴμογ παηᾶ ἴο το͵θοὶ (θοϊ ἀθα]ν ἃ βρβοΐδὶ ἐδαίαγα, 
δα ρα ὈΥ͂ [,ἅοἸκο, ΗΠ ρθη 6], δηἃ οἴοσβ, ἱμίο ὑποῖὶσ οοποερίίοη οὗ [116 168. ΟΥὨ ΔΡΟΟΒΙΥ͂ΡΒΟ, 
ἃ ΠοΠοοροα ὙΠΟ ΟἴΠΟΓΥΤΙΒΘ ΘΟΙΟΥΤΏΒ ΔΡΡτοχί πδίθὶΥ ἴο (Πα οὗ Αὐθοῦ]68, 6 τοῖον ἰο [89 
ἰάε8 οὗ ρεσαἀοηψηιίν, οΘοποοτηῖηρ πίοι 1,ὕοϊκο ( ηϊοίζωησ ἐπ ἀϊε Οοηδαγμησ “Χολαπηὶ πὰ 
ἀΐα δοροπατπηΐδ αροζαϊμροίφοΐδ 7, ξδγαΐμν, δἃ οἂ., ». 47 84.) ἀβϑογίβ [πα ἰἴ 18 ὩΘΟΘΒΒΑ ΣΤ Υ σοηῃῃοοϊοα 
ΜΠῺ ἐΔ6 ΟἾΒΟΙ ἔνο αἰο συ βμϊηρ ζοαίΓο8 οὗ ΔροοδΙ ΥρΕϊο ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 18 ἐϑο λδίο] ορίοδ), δῃὰ ἰΐα 
ΘΟΙΡΙΘ ΘΒ ΒΙΥΘ ομδυδοίοσ ἰλαΐ ΘΟΥΘΕΒ 81] 1 ἸΒίΟΓΥ, β πο 6 ΟὨ]Υ͂ Ἰαύθυ τ 615 0 ΘΒ ΩΪΥ ταϊδιθα 
(6 ΡΓΟΡὮΘΟΙῖ6Β ἴο {8μ6 ρμαϑί δηᾷ ἰῃνοηϊρα δα [1 00}8 ὕο [6 ΟἹ 6Γ Ῥγορμιδίβ, ὑσεγσα οδρϑῇ]θ οὗ βυοῃ 
811-ΟἸ γδοΐ νἱδίοη. ΤῈ6 ομϑ- δἰ ἀο 688 Δη ἃ ΓΒΠΏ688 οὗ [818 δβϑβογίλοῃ 1 ΚΟΎΤ86 ΔΡΡΘΔΣ ἔγοτλ 
[86 τηοῦθ ΟΥ̓ οτἱρίη δᾶ {π6 πὸ ὐεδι ΡΘου Αγ 68 οὗ ἴπ6 Βδνοϊδίΐοη ὈΥ͂ 50. Φοδη, (8 πιοβὲ 
πηροτίδηξς δηα βισυϊβοδηὶ ΟἿ Δροσδίγρθοθ, δρίπβί Ὑΐο πῸ πιοτὸ υμὐαβὺ οΥΙ [ οἶβηλ οδῃ 00 
οἰδετοα (δὴ πδί ΟΥἩὨ 8 ῥΡϑοπαοηγιηῖος οΥἸρπ ; Δπα ποὺ 1688 ἤτοιῃ [886 ποίογίουβ δυϊ πος οἱ εν Οὗ 
{86 ἔοττηοσ 8811 οὗ [6 ὕοοὶς οὗ εοιεν δὴν (πα, 1.-ν}}.), [16 Τοπλδὶ μη ρ ΔΡΟΟΔΙγρΡΕΟ οομπλροκὶ- 
ὥοῃ {πδ΄ 48 θθθὴ δαυλι6α ἴο 16 ΟἹα-Τοβίαπηθηῦ οδποη, δηᾶ ΒΟ ἢ ΤΔΔΥ 6 τοραγαοα 88 16 
ΘΑΓ 1οϑὲ ᾿τϊταίου οὗ Πδηΐοὶ, ὙὯ͵ε]ι᾽ οδῃ γἱ6] ἃ ΟΌΓ δβϑοηΐ ἴο ἴΠ6 οι γρὸ ΟΥὨ ξΟΓΡΌΙΥ 88 γοραγαβ {118 
ἔοστη οὗ ττϊτἰηρ,, τ 80 ξδ΄ ΟὨ]Ὺ 88 1ζὑ Δρρ]16β ὑο {{|ὸ ΔρΟΟΤΥΡΒΔ] ΔρΟΟΔΙΎΡΒΕΒ, 8Πἃ 86 ΤΠΟΓΟ οτΘ 
ἷῃ δοοογὰ νι ἨΠ]ρΘΙ 6] ἃ (2916 ἡμάϊοολε “Αροζαϊγρυϊξ τα Ἰλγον σοϑολίολίίίολει, Ηἰπιέιοϊουίμηρ, 1857, 
Ῥ. δ 84.)---Ὑο86 γίον ἀἰψογρθβ βοπλουπδῦ ἔγομι {πα οὗ 1, οἶκ6---οὸ ἔατίον [δ 88 ἢθ θχοδρίθ 
16 ΦΟΠΔΏΠΟΔΩ ΔΡΟΟΔΙΥΡΒΟ ἔγομ {Ππ6 οδῆοῃ ΟΥ̓ 1, ἴοϊκο, συ ΐοἢ Ββίδιη ρ8 ἘΠΟΟΟΥΒΙΥ 88 ἴῃ6 
ἱΥΔΓΙ80]6 τπιϑῦῖς οὗ δροσαϊγρίϊο ᾿ἸΙογαΐατο; Ὀὰῦ ἴο {πἰ8 ἐἀχοορζοῃ ψὸ δἀα (Π6 ἔγχο ΔροσδΊ Υ 568 
οὗ [Π6 σβδηῃοηΐοαὶ οἷά Τοσίδηιοηΐ, { ΕΓ [Π6 πῆοότὸ Βρθοΐ] οοηϑι ἀγα οὗὁὨ {[1|6 τ] αὐ] 008 ΟΕ 

4 [Τὸ ἐδιοδο ἔὰσ σϑῃιουθά ἔσζουα δὶ] ἰπδηθοοθ οὗ 86 ργονδϊϑηὺ σα ομα) στη οὗ Θοσιηδα οτεἰαἰδπι, ἐδλο ἐπαϊάϊουκ τἰποΐασο οὗ 

ψὈ] οῦ, πολυ ϊεδπειλιαρ ἴἰ86 ἀπέδμοε᾽β ἀἰϑοϊδίτλον, ἰ8 ονϊἀθοῦ ἰὼ 8 σοῃοϊπ βίου οἡ (δ 5 ροϊηῦ, 19 ἀδοσίρίοῃ οὗ Δ ροτοῃ 

οἵ [6 ὈοῸΚ οὗ δδΐοὶ ὅο ἃ ᾿ἰδίοσ Ὡδσηοῖθδα ἩχὶΣ οὐ δυο Ὀυτοῖν δα θοῖῖνο χγουπ δ, ταῦδῦ ΔΡΡΟΔΥ δἰξοροίθοσ ρταϊε στα, 

Το ὑυκίποσδε οὗ ἰδ ἰμίογρτοῦοσ ἰα, ποῦ ἰο ρτοθοσῖθο ταὶ Οοά ψὰϑ ᾿ἰκοῖν ἴο οαῦδθ ἃ χοροῦ ἴο ῃσγοάϊσῖ, Ὀπὺ 0 δοοορύ δηὰ 

δχροιμᾶ δοοοσάϊησὶν ταῦ ὨΗἰδίοτί σαὶ δηὰ δι θδίδ 4] ὑσε ΟἿΥ ἢδΔ86 ἀρ! γοτοὰ ὕο τ δα [86 οοἴμο! ψογὰβ οἵ ὈΣΟΡΏΘΟΥ. 

Τθετο 5 πο οὗ α Ῥδαίοὶ ἔῆδη οὗ 8 Ὶ 1 

οὐαί ίδηοῦ οὗ ἴδο διυϊῃοτβ ρϑαϊεοη ἤδτΘ 18 ρα] ραῦῖο, [ἡ νὸ ΟΟΥ̓ΤΘΟΟΪ δρρυθῃοηα δία βοτηουσμδὺ ἱηγοϊνϑα εἰδῦθ. 

αιϑος οὗ ἰξ, ὙΒο Βενοϊδεου οὗ 8:, Φοδη, 1ἦ ποῦ τῖι6 αροβὶϊο᾽β, 18 οὗὨἨ ΘΟΌΣΒΘ ὑπᾶοῦ ἃ δου ου5 πδηι6, διὰ [π6 1118 ομαρῦθε 

αὶ Ὁαδπϑοῖ, Ἐ ὑοῦ ἐἰμδὲ Ῥεορῃοαῖε, 15 ΘΟ ΌΔΙΥ Ῥϑουοηγτηΐοδῖ, ἩΠΟΘΎΟΣ ΤΥ ὉΘ οοῃοεϊγοῦ 86 ἴ)ο ἰηἰοτροϊδύοσ, Ἐ8Ὸ ἀϊφοίποιδοι 

πι ἐδ6 τεσροοὶ Ὀοῦποσ ἃ 016 νοεῖς δα ἃ ναζί ΟὨΪΥῪ 16 Ὧοο πἰοο ὃ ὁβοῦρα ἰδ οὐΐπιῃ οὗ 8 "᾿νοῦ ἔγδαιὰ. ἢ 

αν, 



6 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΡΒΤ ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

8816] ἰο [88 ΔρΟΟΙΎΡὮΔΙ δηᾶ ρβουδορὶσταρῖοαὶ ΔΡΟΟΔΊΥΡΒΟΒ, Ἡ ΒΙΟἢ ὝΤΟΣΘ ΤΑΙ ΠΥ ἔγδιηθὰ οὴ 
109 τηοῦᾶθ], βθ6 θϑῖονν, ὃ 11." 

ΝΟΤΈ 3.---Ὑ 1} τοβροοῦ ἴο {πο ΟΠα]ᾶδὶς ἰᾶϊομλ ἰπ Όδῃ. 11.--νἱΐ,, ΠΣ ΟὮ τγθ τοργοδοη θα δὔοτὰ 
88 8 ὈΥΠΟΙ͂ΡΔ] σϑάβοι ἔοῦ Ἰοδαϊηρ [Π6 ἔγδιθγβ ΟΥὗὁὨἨ [86 σϑοη ἴο δδβδῖρη ἴο Παπίοὶ 8 ρ]δοα 
1μ6 Ηδρίοσταρμδ, δηᾶ ἐπ [Π6 ἱπητηθα!ϊαίο ποῖ ροτμοοα οὗ ΕΖγα. γγχα σϑιμαῦκ ἰῃ ΠΘΠΟΓΙΑΙ, (1.}) (δαὶ 
1118 αἸδ]θοῖ, το} στ δ}}Υ θδοδηλθ {86 οσυγτοηΐ Ἰδησυαρο οὗ [6 Ῥδ] δι Δ 678, 788 ἴδ 

τας ἢ ὁδδίθγῃ- Αὐδηλεθαιι ΟΥ ΒΔΡΥ]ΟΙἾΔη, ἃ ῬΌΓΟΙΥ βθμῖς Ἰαϊοπι, τ] οἢ, δ6. (6 ρορμΐαν τοηρτο οἱ 
ἴμο ΒΔΌΥ]ΟπίδμΒ, τησδῦ 06 ΘΔΓΘΙΌ]1Υ ἃ 80] ρου ϊδηοᾶ ἔγομι ἐπ0 ὉΛΤΌΣ ὙἸΣ 9, τηθῃΠοποᾶ ἴῃ Τ)8ῃ, 1, 
4, [Π6 Ἰαΐίον Ὀδΐηρ [π6 σσωγέ Ἰδησυδρα οὐ ΝερυσμδᾶποΖΖζαῦ δηᾶ ὑπ 6 ΟΠ] ἄδοδῃ αἀγπδβίυ, δηὰ 
ΘΟΙΆΡΓΘΒΟΙαἰπρ' ΠΟΊΘΓΟΊΒ ΑΥΥΔῚ ΟΥ Τυγδηΐδη αἰοτηθηίβ. ΤῊΪ8 {011 ονν8 ἔσο Ῥδη. 1]. 4 : [88. 
ΧΧΧΥΪ. 11: δηὰ ΕΖγὰ ἷν. 7, οτο ἀοουπιθηΐθ δηαἃ ΒρΡΘΘΟ 68 ἴῃ (18 αἰ] θοῦ ἃγὸ ἀοϑὶ συιαἰοὰ ὃ 
ΒΌΟΒ ὈΥ [86 ἴδστῃ ὩΠΘἋ (ΤΠ Π6Ρ [8πα ἘΠ ]}15}} γ γβὶ 08}: “ ϑ'γγῖδο," σαί μον ἀγαπιαΐο), 116 ἴδ 

“ὁ ζρηρτθ οὗ [86 ΟἸ 8] ἄθβιυβ᾽" (Ὁ Ὑ 129. 3) ππιεμεϊοποᾶ ἴῃ Ὁ δῃ. 1. 4 ἰβ ποῖ δραΐῃ τοζεγγθᾷ ἴο, πὰ 
6 Ο]ΘΑΥ]ν αἰβε συ βη θα Τγομη [116 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ΑΤΑΤΙΘδΠ ᾿ΔΏΡΌΔρΡΘ 88 8 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἃ! 4] οί, οὐττειὶ 

Χ} δι ςΣ [Π|}6 ὙΓΔΙΤΊΟΥ Δηα ὈΓΙΟΒΌΪΥ οαβίο {Π6ῃ ἀοτηϊπαηῦ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟῚ (ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἰἀομ [104] τὶ ἢ (Π0θὸ 
Ῥοτροίυδίοα ἴῃ ἐπ Αβευτῖο- ΒΑ] Ἶθ οὐ οἰ ἔοσηλ ἱμΒΟΥ ΡΌ10Π8) ΟΥ̓ [6 ΤΊΔΏΠΟΙ ἴπ τυ] Οἢ [ἰδ 
ὕΠογο ἱηϊτοαπορᾶ ; ἔογ δηΐοὶ δπα 1118 οοτηρδῃίουβ του] ᾶ Ππαγᾶϊγ πατο θθθη ΟὈ] σα ἴο υπᾶ 
ἃ ΤΟΡΌΪΔΓ ΘΟΌΓΒΘ οΟὗὨ ᾿πβίγ οἴου ᾽ν 16 ΘΟΤΏ 0. ΑΙΥΑΤΏΘΔῚ ΟΥ ΒΑΡΥ]ΟΙΐ Δ ᾿δηρίδρο, 85 10 βου 
Ὅδ6 οΔ]16ἅ, ἱποίολα οὗ ΟἾΔ] θα, στ ]οἢ 18 1698 οχαοῖ. ΟὈΤΏΡΆΓΘ Ῥοϊονν, οὐ ομαρίοσ '. 4. (8) 
ΤῊ Ατὐδιγϑῃ Οὗ ΟΠΔΡίρουβ 1}.-- Δ. πο] υ 68 πυση του Β ΗΘΌΓΑΙΒΤΏ8, 88 ἴπ6 ἩΌτονν ΟἿ {86 τοτηδίη- 
ἱηρ Ομδρύθτθ ΟἹ] ἀδ᾽Ζ6 8 ἸΔΗ͂ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ: ἃ Οἰγουτηδίαποο ὑπαῦὺ δὴ ΒΆΓΑαΙγ 6 Θχρ]δϊπεῖ, 
δχοορῦ οἡ ἴπ6 Βυρροβί 10 ΟΕ 80 ᾿πίθγῃ ρ]ηρ οὗὁ ὈοΤ αἰ] οβ ἴῃ [86 ΡΟΡΌΪΑΓ Ἰδηστδρο, τ οὶ 
ΤΩΔΥ πᾶν δορὰ δὲ ἴπ {ἴπ|6 Οὗ {Π6 ἔγθαποηΐ Αβϑυτίδῃ ᾿ηγαβίοβ, δ ἤγβί διροηρ ἴπ6 ἴσῃ ἐγ, 
δι)α Ἰαῦον ρυϑδάυδι]ν οχίθη ρα 4180 ἴο Φυᾶδῃ, διὰ (ὁ ψὮΪΟΝ [Π6 Βίγο ΡΥ ΑΥδι δἰ ζίηρ ΗοῦτΕΝ 
οὗὨ [26 Ῥγορμοὶ ΕΖβθκὶθὶ, τηοϑύ :η πηδίθὶν τοῖο ἴο [86 Ηρρτονν οὗ ΤΠ δηΐθὶ, Ῥθδὺβ ἰδ! 0 Ὲγ. 
(8.) ΤΏΘ οο-οχίβίομοο οὗ [Π6 ΗἩΘΌΓΟΥΥ δη ἃ ΑΥ̓ΒΠΊ 68}, 88 ἀἸ8] οοίβ Βρόκϑη δῃᾷ υπάογβίοοα ἈΥ [80 
ῬΘΟΡΙΘ, 1Β βΒυϊθαϊδηςαἰοα ἔαγ μοῦ ὈΥ {Π6 οἰγουπιβίδησα [δὲ ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΓ σου] σοῃξαγο ἴο ὌΧργοβὶ 
χτηοϑῦ Οὗ ἢἷ8 ὨΔΥΓΑΟΟΒ ἀηα ργθαϊ] οἴ 0η8 1π [6 Ἰαιο ΤΟηρΘ; 8 ἔοδίαγο ὑπᾶΐ 18 το ροαϊθα ΟἹΪΥ ἰῃ 
1π6 ὈοΟΪ οὗ ΕΖγα, τ Ἡ]Οἢ 788 τυγ 6) ἃ σρηζΑΙΥ͂ Ἰδἴογ, ὙΠ116 Ἰβαῖδῃ (ΠΘΑΥΥ ἴτῦο Ἡπ πη ἀγοα γοδ15 
Ὀοέοτθ Ὁ δηῖ6}) δᾶπηϊϊ8β ἢῸ Ατϑτηϑῖς δχργθββίοῃϑ Ἰηἴο Ὠΐβ ἰοχύ ἴῃ ἃ ραββαρα τ] οἢ τγου]Ἱὰ ἢᾶτε 
ΔοταΘα ἃ βυϊ80]6 Ορρογίθηϊγ (οαρ. χχχνΐ. 11: οἵ. 3 Κῖηρβ χυἹ[. 236), ἀπα ουθὴ Ψογοσηϊδὶ 
σορϊθηΐβ ἈΪΠ861 τυ ἢ ΘΙΏΡΙΟΥπρ; 8 Ν Αὐδιαδῖς βοηΐίθῃσο (6 Γ. Χχ. 11; σοιηρασο ἴπ|6 86 οὗ 
5] ρ16 τογβ ἴῃ Ατϑτῃ. ἴῃ ΘΑΙΪΟΓ ὈΟΟΪΚΒ, 6.9., θη. χχχὶ. 47. 23 Κίηρβ συ. 12). (4.) ΤῈ 
Ατδτηδῖο ἰάϊοπὶ οὗὨ Ὠδηΐ6] ΘΟΓΓΕΒΡΟΙ ΑΒ ΟἸΟΒΕΙΥ ἴο {πα΄ οὗ {π6 ὈΟΟΙΚ οὗ ΕΖγὰ δῃηᾷᾶ οἱ δεγ. χ. 11, 
ὈοΐΒ ἴῃ 18 ζτδταπηδίϊ 8] δηᾷ 18 Ἰαχίοϑ] ξοδίυγεθ. [8 θα] ἢ οὗὨ οἹᾶογ πποσάᾶβ (ἐ.9., ΠΊΒΊΕΘ 

ἰηϑιεδα οὗὨ [86 Ἰαίον “Βτῦ, ὙΠΟ ἤον [π6 Ἰαΐεγ ἼῬ ὉΣ, ὙΠΊΌΓΙΩ ἔοσ 6 Ἰδαῖον ΠΣ 3, ὉΣῸ ὉῸ 

ἔοτ ἴΠ8 Ἰαΐον ὙΡΒ, ὙΠ ΞΡ 22, ἔον {86 Ἰαΐρ ἽΦ 9 Ἴ2Α, “912 ον ΠΕΡΌΡΏ, οἷς.) δῃᾷ 18 ρεπεταῖ 
ΘτΑΠλΠΙΔ [08] ΡΘΟΙ] τ ἐ68 (ὙΠ6ΓΘ (86 ἕοττηβ, ἹΠ9, Ἴ39, ἱπδίθδὰ ΟὐἁὨἨ {Π|6 ΔΡρδγθ: ]Υ τπογα δηοίεπί 

ὉΠ5, Ὀ29, ὙΠΙΟΩ ἀγὼ ουπᾶ ἰπ ἘΖτια, ἤοστλ ἐμ8 ΟὨΪΥ͂ ΘΧΟΘΡΈΟΙΒ) ογεδαΐα [.6 ἱτηργοββίου οὔ 8 
ὨΙΌΟΝ ΠΡΌΣ ΔΓ ἰπδῃ 18 τοργοβοηϊοα Ὀγ [Ππ6 οἰμουνἶβ Ο] ΟΒΕΙῪ τοϊαϊθᾷ Ομ δ]άθα οὗ ἴδε 
Ταγράτμηθ, ΟΝ γε γΘ οοιηροβοᾶ ἃρουΐ ἴμ6 ὑδρὶπηίηρ οὗὨ μα ΟἸ ΓΙ ϑοΔη θτὰ. (δ.) Οὗ [ἱέ 

ἰ 6 πΟΙΟΙΟΙΒ ῬΔΥΒΘΟΐβΙη8, ΟΥ ἀογϊνοα ἔγομι ἔπ Ῥοσβίδῃ, ὙΒΙΟὮ ὅτ ἰουπᾶ ἱπ ἴδε 

ΑΝ αταῖς Ῥο ΟΝ σους Ἐσοὶ, ΟὨΪΥ ἈΠἼΤΌΣ ΟΟΟΙΪΒ ἴῃ [86 ΤΑΓρΡΌΤΗΒ, γΓΠ116 Ὁ ΠΔ8 ὕτσο οἴμεγβ (Ὁ3Γ 8 

δηα ὉΛ3 28) ἴῃ σοτάσηοι Υἱ ἢ (π6 ΟΠ] ἀαἰζίηρ ἩθΌγον οὗ [86 ὈΟΟΚ οὗ Ἐξίμεν δᾶ ἔμ Ομβδιεσ 

οὗ ΕΖτα, δῃα 8 ἔουυτἢ (ὍΞ13) ΟΟΟΌΓΪΒ δἱ ᾿ϑδϑί ἰῃ Π6 ΟΠ]. ΕΖζτα.0 ὙΤΏΘΓΟ 'ἰ8 [π8 ἴῃ [18 τοϑρθοῖ 

8.150 ἃ ΙΏΟΓΘ ΓΟΛΑΓΚΔΌ]6 ΠἸΏρτιΑ] το]. οΠΒμΐρΡ θοΐνγθθῃ Πδ8η16] δηᾶ ΕΖγα, ΤΠ 8 Ὀούτθθῃ ΤΠ οπ δμά 
{86 ΟἸια]ᾶθε ΤΑγρύτηβ, ἀπα [86 ροβί(ἴοη δββιρτιθα ἴο οὐῦγ ῬΟΟΚ Ὀοΐνγεθῃ ἘβέθοΓ δμα ΕΖγα ὁπ ἴ8ὸ 

Χχ Σοτταΐῃς Οὗ ἴπε6 σΆηοῃ, 18 {}}Υ 7υ51866α ΠΥ (8 σοπϑίἀογαίου. Ὑ7Γὑ 8881} δπᾶθαψογ ἴο βῃουν, 15 
ΘΟ ΘΟΟ. Ὑγ] 0} {π6 ᾳυοϑίϊοῃ ΟΥὨ ροπαϊποηθ88, ἔπμδὶ (π6 τνεῖσμξ οὗ [686 Ἰΐῃρθλὶ ροου] ΑΓ (165, 
ΨΉΙΟΙ ροϊπῦ 80 ἀἸθο βί γον ἴο [86 σοτηροβίοι οὗἙὨ [8 ὈοΟΚ ἀυτίηρ ἴδ ρογοα ἱτηπλοα  Αἴο }] Υ ῥΓῈ- 
οραϊπρ δῃᾶ ἔο]]ονσίηρ ὑΠπἸ6 σΑρυϊν ἐγ, 1Β ἴὰ Ὧο τνΐβο αἰτα  ἰβῃθα ΟΥ̓ (λ6 Οσουστθηςθ ἰπ [18 Ομ ἄθα 
ἰεχύ οὗ Βθυ 8] ρῇγαβοβ οὐ ἀθπίν ἀοεϊ γοα ἔγουλ [Π6 Θτθοῖ. Ὑῦὃα ὑγοσα ΟὨΪΥ σοποογηοᾶ ἴῃ {818 
οοπηθοίίοῃ, ἴο βον μ8[ (86 Ἰΐπσυδὶ ΡΘΟυ Αγ 68. οὗ [μ6 Ὀοοὶς ξοτταθᾶ ἃ ργϊποῖραὶ πιοῖϊνε οῦ 
118 φοἸ]οοδίίΐο τ ἢ [16 ΗδρΊορτΆρ 8, ̓πβίοαἃ οὗὨ [18 Ἰ»εἷηρ ρῥ]δορᾶ ἴπ ἴΠπ6 βουΐεβ οἵ ργορμθῖςαὶ 
ὈοΟΚ8. Οομιρατα ΗΠ ρΒ ΠΟΥ, 296 Αὐϊλαηξία 466 Ταπίοῖ, εἴα., Ῥ. 307 8ᾳ.; Ηβνογηοκ, Ε:π- 
ἰοϊζισ ἵπ8 4. Τ', ΤΙ. ὃ, 482. εὖ 8οα.; Ζίπαο!, Κρ ἐξίδοδα ὑπ ενδισλιησοι δον α16 Αὐγαεειπσεξσιί 

4 ΓΑΠοσίδῃ ( απέεὶ πὰ Ἡδυοϊαΐιοη, ΟἸΑΥκο᾽ 5 οἃ,, ἡ. ΤΊ 5ᾳ.} ἠοϊΐοϑα ϑούθσαὶ οἴου “" ταδιοσ  δἐπεῖο ἀ ὔοσομοοβ Ὀσένγοαι (Ὧε 

ἈΡούδΙγΥρϑβ οὗ ἐδα ΟἹά δπὰ οἵ ὅο Νίουνν Τοείδιηγδηῦ," στοσίηρ πιοσο ΟΣ 168 αἰτοῦ οὐἱὐ οὗ 86 ἀϊδοτεις ροεϊοι οοσυρἐορα ὉΥ 
[86 ΡΘΟρ]δ οὗ σοἄ αὖ ἐμοῖς σοκρϑοῦνθ εἴπποα. ὙΏοΘΘ ὑσῦο Ὠανο ἱπηδίθα τμας ἐῃ6 Απεϊοῃτίδυ οὗὨἨ ἰῃ 6 πα [5 ποοσδβασγ [8 Ἢ 

Αμθοισίες οὗ ἔμ οἴλασ, αν ἐποτοΐοσθ ἰηξοχρχείβα [0 ἀττηῦροὶθ δα μανίης ῥγοοθοῖυ [09 βδζῃβ εἰχηίδοαποι, δα ὩΣ 
σναχιοοκοὰ ἴδοθο ἀἰδογοδοοῦ ἴω ἐδ διδαπάροίης δηὰ ἀθείρι οὗ ὑλο ἔπτὸ ὑσορδοία,) 



ῬΕΈΒΒΟΝΑΙ, ΒΕΙΑΤΊΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ, Ἷ 

ὅθε Βιυοῖδδα Ζ)αηπῖοὶ, Ὁ. 339 οἵ βοᾳ. Οὐποογπΐηρ 18 ΡΪδοθ δὐίοσ Ἐδύμοῦ δηᾶ Ὀθῖοτα ΕἾΖγΆ, ΘΟ ΡΒ ΓΘ 
ἰπ δα αἰτίου, Ὠ)6]1Ζβοῖι, Ατῇ. “ΠΤ .δηῖ6],᾽ ἢ. Ηογζορ᾽Β ᾿ὐδαϊ- ηοχοῖ,, ΠΠ|. 272: “ΤῊ ὈΟΟΙ οὗ 8.16] 
βἰἈπα8 Ὀδῦνγθθη Εβίμοῦ δια ΕΖγα, θδθοδῦβο Ἐβίμοσ, ΖῸ. ἃ βυϊήοϊοηϊ γϑάβοη, 18 [ῃ6 148. οὗ [η6 ἢνβ 
ΜΟρΊ ΠΟΙ (ξεβῦϊνὶ σγο]υπιθ8), αθα Ῥθοδυβο ἐλ6 ργϊποῖραΐϊ οοπίσπΐβ 97 Παρῖοὶ δοίοηρ ἴο ἐλ δἶπιδ 
δείονα ἴεγα απᾶ Νολοηιίαλ." ἈσοοταΙΠΡΊΥ, {18 ὈΟΟΙΚ τγ88 τεραγᾶθα ἃ8. βεοηρίηρ διμοηρ' [1.6 
᾿μπδίοτῖ.81 ἩἨδρσίορταρμα (8 νἱονν οὗ 18 ΓΕΔ]1Υ ἰδίου! 641 σμαγδοῖου ΓΠπγοιρουΐ (ἢ6 ἤγβί }}8}), 
Δηα 1ὑ γγϑβ Ὀ]βορα δ [86 μβοδα οὗ πθβε Ὀοοῖχβ, θθοδῦβα οὗ 118 14] γϑ] αὐ ο8}}} τι ἢ ΕΖΓΑ, 
8 4180 ὈδοϑΏ86 ΟΥὨ 118 ὑΓ6-ΟἸΩΪ ΠΘΏΓΥ ΠΟΙΥ δηᾶ ἱπβρὶγθα ομδγδοῖοσ, ΤῊ ΐβ δγδημοηθηΐ 18 ποῖ 
ΘΠ ΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙ, ἱπαθοᾶ, ἔογ ἴῃ (πῖ8 τοβροοΐ ἴπ6 ΟἸγοῃΐοϊοθ βῃουϊα ργθοθᾶρθ, δηᾶ Ὠδηΐοὶ, ΕΖγα, 
ΝΟ, δηᾶ ΕΠ Ρ ἔ ]]ονν ἴῃ ὑποῖγ οσᾶοσ. Βιυΐ σομϑιἀογαιϊοηβ οὗ ἃ αἰ ἴογοηΐ παίυτθ ῥτὸ- 
ΥΑ]οα, οἡ ἴΠ6 ψὮΟ]6, ἴῃ [ἢ6 σοἸ]οοδίϊοη ΟΥὗὨ {Π|686 ἢ] σοπβοπρης8 Οὗ [86 ΟἹ]α-Τοβίδπιθπῦ σϑῃοη. 
ΤΌΘ Ζ0]] ουταρ βοοίΐου 0111 1] υϑίταϊθ ὁπ οὗ [πΠ6 Ἰεδαϊηρ Οομβι ἀδγαϊίουβ ὙΠΟ ΘΩΔΌΪ6 Ὁ8 
ἀοβητον ἕο υπαοτγβίδηα [116 Παβρι ον οὗ [18 ῬοΟΚ, ἱῃ οοπηθούΐοη ἩΣΓῈ 118 το 8 ΟἹ 86 08]} 
οὗ δηΐοὶ ἴο [86 ργορμοῖϊδ οὔῆοο. 

8 2. ΤῊΞ ῬΕΉΒΟΝΑΙ, ΒΕΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΕΟΡΒΕΤ. 

ΤῊ δῖα Ζαρὶσὶ ( ἘΜ ΩΞ, ΟἾΔΡ. 1. 6 ; 4150 ἀοξοοϊνα, 513 ἴῃ ΕΖΟΚ. χὶν. 14, 20: χχυἹ]. 8), 

ψ ΠΟ δ᾽ 168 “ ᾿υᾶρο οὗ Οαοᾶ, ᾿υᾶρα τὸ ῥγοῃοῦηοθϑ Ἰυαρτηοηΐ ἴῃ (Π6 πᾶιηο οὗ αοά;," " 
ΒΟΪοηρβ ἴο ἔτγο ῬΘΙΒΟῚΒ Ὀ681163 ΟΣ Ῥσορδοῖ ἴῃ ΟἹα-Τοβίδιηοηϊ Ὠἰβίογυ, οὗ ἬΠΟΙῚ ὉΠ6 ͵88 ἃ ΒΟἢ 
οὗ θενὰ (1 ΟἼγοη. 11]. 1), δηα {Π6 οὔμοῦ ἃ 1ωουϊΐθ οὗ ἴπ6 ἤουβ6 οὗ ΤΠ μϑδγ. ΤΏΘ Ἰδίῦοῦ ΗΟΌΓ 
Ἰθῃ6α Ὀυΐ 11{{]6 Ἰαΐδν [8 ΟἿΌΓ Ῥσορῃοῖ, δοοοσαϊης ἴο ΕΖτα νυ}. 2; Νὴ. χ. 7, δῃηὰ [δ8, οὐ ἐμδῖ 
δοοουπί, Ὀ6Θῃ ἸΔομΒ6α τὶ Εἶμ ὈΥ ἴΠ6 Ξορίυδρίηξ ἴῃ [Π6 ΔΡΟΟΙΥΡὮΔΙ δα αἸ 1008 ἴο ΤΠ 8 ὈΟΟΚ 
οἵ Τδηΐοὶ, 88 ὙἼ]761] 88 ὈΥ͂ Β6υ6γᾺ] σοοθηῦ οὐἹ]ο8. ὙΤΠ6 αἰ ἔογοηοθ ἴῃ {ἰπι6 ἷβ, ΠΟΎΤΟΥΘΣ, ἴοο 6Ο0ῃ- 

βἰ ἀογ  Ὁ]6 ἴο δατηΐδ οὗ {π|8 ορ' πίοι ; δηᾶ [86 ἕδοϊ [πὶ διυοηρ [16 σοῃ οι ρογαγίο8 οἱ [ἢ6 ργ]εβῦ 
Πδῖοὶ τπποτο ἔουμᾶ 8 Μ|183η46] (ΝΘ. νυ}, 4), Ηδπμδηΐδῃ, δηαἃ Αζατῖλῃ (ΝΟ. χ. 8, 34), πχυδβῦ ὉΘ 

ΤερΑΓοα 85 8 ΠΟΤῈ δοοϊαθηΐ, ἔγομπι ὙΒΙ ΟΝ, ἰῃ νἱονν ΟΥἨὨ ἔἶ6 ποίοτϊουΒ ἔγθαῦθῃοῦυ οὗἁὨ {Π|686 Ὠ8ΠΊΘΒ, 

(Π6 σοπο]υβίοι οδηποῖ 6 ἄγανσι, [πδὺ ἴῃ6 Πδηΐθ] οὗ οὐγ Ὀοοϊ,, ἰοσοῖμον 1 ὨΪ8. [Ὦγοο ῥ᾽ οῦΒ 

δδβοοίδίοϑ, 8γα ἴ.6 ογθδίαγοβ Οὗ ἃ οί ἰουβ οΟἸ]οσαίου δα ῥὑγο- ἀδθηρ ΟΥἨ ἔο86 ῬΟΓΒΟΏΒ, Ο 
Ἰἱνοαᾶ αδἰπηοδϑὲ ἃ σθῃςΌΓΥ ἰαίοῦ (ΟΊ ρδΓ6 {Π6 δυρσυϊηοηΐβ ἀρδὶηβὲ Β] ΘΟ ἴῃ ποῖσ 1). 

ἈΑοοογαϊηρ; ἴο σμδΡίεγ 1. 8, ΠΔ11Ε] βεθῖηβ (0 ᾿ᾶγ Ὀθοη ΟὗὨ ΤΟΥ͂Δ] ἀδβοοηΐ, δηα ἐπεγθξοτγο ῬΟχη 
β δὲ Φογαβδλοτη. ΤΏΘ ρμᾶβϑαρθ ἰῃ ΟὨδρίου ἰχ. 34, πουγουοῦ, ΜΠ ΠΑΤΩ͂ΪΥ Βοεῖνθ ἴῃ Ργοοῦ οἵ [}}18 

(Βδγθηρεγρ δμα ΟἴΠΟΥ Ἔχροβὶϊο 8), βίποο Φοιβα θὰ τιὶσῦ ἤᾶγο 660. ἰοστηοα {Π6 “ ΠΟΙΥ ΟἿ 
ὈΥ Τδηΐοὶ, οσθὴ ᾿ξ 6 Ὀο]οηροα ἴο0 8ΠΥ ΟΙἾΟΓ ΟἾΤΥ οὐ {γα ΟΥὨ [Π6 ΠΟΙΥ Ἰαπᾶ. { Ηδ νγ88, αὖ ΔΏΥ͂ 

β Ταῖθ, οὗ ἰῇ ΟΠ, δηᾶ, ἰορεῦμοσ τὴ ἴὮγοΘ οἵα ΠΟΌ]6 Φ6 τ Βἢ γουίῃβ, τγὰ8 ἴῃ ΘΑΓΙΥ͂ Ὥ 
“ {γδηϑρογίθα ἴο ΒβΌΥΪΟΩ πῃ {Π6 τϑί ἀδροτγίδίϊου ὑπᾶοσ 726 ο δα Κίμ, ἰῃ οτᾶθυ ἴο Ὀδοοιῃα ἃ 

δ ἴπο6 ΟΠ} Δ] ἄξεδδῃῃ οουγί. ᾧ Ηρθτθ {Ποῦ ΗΘΌΓΘΥ ὨϑΠλ6Β ὙὙ6ΓῸ Οηδηροα ῸΓ ΟἾΠΟΙΒ οὗ ΟΠ δ] δῃ οὐ] βρη, 

δια ΗἩδηδηϊμἢ τοοοϊνοα ἴῃ6 πδηια οὗ Βηδάγδαοι, ΜΊΒΗΔΟΙ [ηδὲ οὐ ΜοϑΒδοῦ, δη4 ΑΖαυϊδῃ ἐπα οὗ 
ῤ Ανεάπερο, ψ}116 Παηΐθ] τγὰ8 πον 88 ΜΒεϊἐσδλαεξαν (ΟἸΞΒΙΘῺ2). ΤῊΪΒ παιηθ, 1ξ Θχρ]αἰποᾶ 
' 8016 δοοοτᾶϊπρ ἴο [π6 ΒΒοιηϊξῖς ΔΗΔΙΟΡΎ, Βθοὴ8 ἕο Ὀ6 ΒΥμΟηΥτηοῦβ Ὑ]Ὦ “ΒΕ: ὈΓΪΠΟΘΡΒ,᾽" ΟΥ ᾿ 

“Ρσΐῃοορβ, οσαἱ ΒΕ]. ἕανοῖ "(ΞΒ53), δα ἰμογοΐοτο Πκοττῖ86 ἱπᾶαϊοαΐθϑ [Π|6 ὈΤΙΠΟΘΙΥ͂ ΤΔῸΚ Οὗ 

Ῥαμῖοὶ. Ταῦ Ὧ6 Ῥοτθ ἱπ αἀάϊτοα ἴπ6 ῬΓΟΡΔΌΪΥ Ῥογβίδῃ πᾶπὶὸ ΟΥ̓ δλδοῤῥαξξαν, ὉΥ ΨΠΙΟΝ 
ΖετΌ ΡΑθ6ὶ νγὰ8 Κπόνη δὲ {1|ὸ οουτί οὗ Ουτυ8 (ΕΖτγα ἱ. 8), τοϑῖβ οῃ; 8 Ὀπβυρροτίοα ΒΔΌΡΙ πῖ08] 

ἰγβδα τοι, τ 810} 18 ἐουπα ἴῃ ΒΔ3Π1 δῃα ΒΟΥΟΓΆ] Ἰαῦοσ τυτίζοτβ, δηαἃ ΠῚ Οἢ 86 θτηβ [0 ἤδυα ζτοῦγα 
οὔΐϊ οὗ 8 ἔ8186 οὐγυῃοϊοσίοαὶ ἰηἰογργοίδυ ο ΟὗὐἨ ἼΣΩΣ 89 τῷ “ὙΠῸ τῦ88 ἴῃ δἰχ- το] ἃ {τρα- 

ἱ; Ἰδϊου.᾽" 

β ΤΊ ἱποίστπιοιοη ἴῃ ἴῃ6 τυϊβάοιῃ οὗὨ (Π6 ΟΠ δ] θα τοϑρίδηβ δηᾶ ἴῃ [ὯΘ ΤΩΔΏΠΟΙΒ οὗ {π6 οουτί, 
τ] ἢ Ὁ δΔῃ16] τοσεϊνοα ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΩ ὑπᾶον [Π6 8::ρογυ βίου οὐ 86 ομΐθε ϑαμυοι, Αβῃρομδζ, ἀϊ ἃ 

4. [ο Θεεοηἷμα δηὰ Ὀϊούσίοι, ἴῃ ἰδο Ηαπαιοῦγίαγ οὶ, ὀἀχρ᾽δίη, ἴῃ οοημοσζοη τ ΤΔΏΥ ΟἿΟΣ οχροαϊΐζοτα, τ ἢ 116 Εὔτεὶὺ 

ἰποσμτεῖς τῃ6 πϑίὴθ ὈΥ “πὰρ ἐλγομσὴ αοα," μὰ ἃ τη] ΟΣ ὦ σϑηᾶσν 1ὺ "" Οοά ἰα τὴν 50" (6... Ηδνοτηίοῖ, υἱ ἢ τοῖοσ- 

606 ἴο Θεῃ. χχχ. δ), οΥ δἰδο, “"" σοὰ ἐδ ἡπιᾶρθ " (4.0.. Ἐοΐηκο, 26 τηδϑδίαπέδολοηι Ἡοίδοασιεισοη, εἴας, ἵν. 1. 167). 

ΤΎΒΟ σεν δα σα! οπ ἰουπὰ πὰ Ῥβευάο- ΕΡ Ρμδηΐμα, δὲ οἱξ, Ῥγορλεί., ς, 10, τυ οἢ Ἰοσαῦδα [6 Ὀἰϊτιῃ-ΡΊδοθ οὗ Ἡδῃϊοῖ 

ἂν Βοεθεβόρῳ τῇ ἀνωτέρᾳ πλησίον Ἱερουσαλήμ, ΟΥ, ΌΥ δηοίδοῦ γοϑήϊηρ (ργοΐεττοὰ Ὁ Βοϊδηὰ, Ῥαϊαδοὶ., Ὁ. 694), ἐν 

Ββεϑέρων τῇ ἀνωτέρᾳ, ἰδ οὗ πο Ὠἰδιοτίςαὶ να]Ὲ6, δηἃ Ρογῆδρα οσί χἱ παύθα ἴῃ ἴΠ)6 ἀϑαῖσο ἴο ρίδοο [2:6 Ὀϊσὶ οὗ {56 ὑγορμοῖ, το, 

οἵ πο δαυϊδουυ οὗ στα, υἱἱ}. 2. ';τῶϑ μο]ὰ ἴο Ὀ6 ἃ [ονίϊο, ἰπ ἃ Του! σα! ΟἿΕΥ̓ (806 Φοβῇ. χχὶ. 33). 

[5 ΤῊΘ Ὠἰδύοτν οὗὨ τῃδὲ ρμοσίοᾶ, ἴῃ Κίηρη δθὰ ΟἸτομίοϊθα, βοοιιβ ἴο ψασγηῦ {πὸ καρροδίείοι ἐδαῦ 86 σεν θα Ἰδᾶὰπ ἰπ ατι66- δι 
πο ὝΤΟΣΟ λορφίαρεσα, ΜὯΟ ᾿τοτὸ ἀγανγ ἰγοῖ ἴη6 ὌΡΡΟΥ οἴδδβεοα οἵ βοοίοίυ δὲ 9οσαβη]θζη, ἴῃ σον ἴο δοοῦσο 89 αὐἰοὶ δὰ αν] τῶν 

ταλοκῖου οἵ ἴΠ6 Ζογίει Κίηρ δορὰ μία ὨΟΌΪΘ5 ᾿π ὑπ οὶγ ἐσ τι οοπαϊοη.᾽--- ϑέμαγε. 
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8 ἹΝΤΕΟΘΌΟΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΡΒΟΡΉΞΒΊΤ ὈΑΝΤΕΙ͂, 

πού ργουθηΐ Ὠΐτη ἔτγοπλ οὔὐβεγνυϊπρ [Π6 ἱπ᾽πποίίοῃβ οὗ (μ6 Μοβαϊο 1δὺγ ἴῃ τερατᾷ ἰο ἔοοᾷ ἀπλ τ ἀοοή ἐμῆ 

αγίηκ, πὶ τἢ σΟΠβοϊθρ ου8 οἝΓΟ, 8πα ΤἸΌΤῚ ἀβιΟὨΙΒΒΪΡ; {μι6 ΟἹ οἴ αἰβ τ μο μα Πΐτη ἴῃ ΟἸΔΙρΡΟ ὈΥῪ [86 
ἰαιν,.., προ 

ΑἸπιοβῦ τοϊ Γβου]Ου5 ΟΥξοοία Ρτοαυςεᾷ ἴῃ ὨΪ8 ἀρρδαγαησα [ΓΟ ΡῈ {118 δβοθίῖς οοῦγβα, πὶ τ Βῖο ἢ ἷβ 
ἴγοο ἐγ ομ8 μασι οὶ ραίοα (οἰ δρ. ;. 8-.10)ς. Βυΐ τῃηλΙκοα 88 τοτὲ ἴῃ 686 εξδοίβ οἵ 18 ῥ᾽ εἴν, λἱ8 
ἔδυλθ τΥδ8 ἱπογοαβϑοα 8}}} ἔασον ὮΥ [Π6 ΟΧΙΣΒΟΣΑΣΠΑΓΥ ΡγοοΥβ Οὐ Ἠΐ5 ῥγηάθῃοο, ᾿ν]βάοιῃ, δα 
Ἰϑαγῃΐηρ, υ ἢ 6 τηδηϊξοδίοα δι 8 ΘΑΓΙῪ ροτοα; ΘΒρϑοὶδ]]γ ἴῃ (6 ἰηϊογργοίδιίϊοσ οὐ ἄγθδῃιβ, 

Υ]ἸβίοῃΒ, θἴο. Τηΐβ οχίεπαρα ΐβ τεραίδίίοῃ, Ῥεγοπᾶ [Π6 βου βῖϑ οὗ ΒΑΡ Ιοπ Ὀοΐοτε Βα δὰ 
πνττι. τα ναι. κα παρα 

Ιδάϑε, ἃ «ἰδαϊρτιαίίηρ. 8 λέγ ταὶ οὗ πυιϊβάομι. "'. ΟὨΪΥ͂ [8 ΘΔ 6 Θχρ δίῃ [Π6 ζδοί (παῖ ἘΖαϊτῖο], 
118 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΆΓΤΥ, ΔἸ ΓΠΟυ ἢ σΟΙΒῚ ΔΟΓΔΌΪΥ ΟἹΟΓ ἱῃ ὙΘΆΓΒ, ΓΟέεβ ἴο Ὠδῃΐ6] ἴῃ ΞΕΥ͂ΘΓΆ] ὈΘΕδΑΡῈ9 
Οὗ Βῖβ ρσορῃθοῖοβ (ἡ ἱοἢ σοσὸ Ὀσουρὶξ ἴο 8. οἷοβα πῃ Β. Ο. δ72, [δὲ 18, ἀρουΐ [86 τα] 44]. οὗ ἢ})6 

ΟΔΡΟΥΣΥ), 88 ἃ πλο 6] οὗ ρἱουϑ τυϊβάοτη, δῃᾶ ἴπ ἔνγο ᾿πδίϑῃοοβ ο]48868 Ὠΐτα 11 ΝΝΟΔἢ δηᾶ 90}, 

[πο στγοϑὶ γῖβα σχθῃ οὗ δ] αυϊί (ΕΠ ΖΕ. χίν. 14, 28; χχυ] δ. 8; ΘΟΙΡΑΓΟ ποῖο 2). 

ΤΙ δῖ Πδη 6] τγαϑ ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ (ταϊποα ππᾶϑὺ [86 ονογεὶ σὐ οὗὨ [116 ΟὨΪ6 ΓΕ δυπυ ἢ, ΟΥ ομϊο Ρδῖδοα 
ΟΠ ΟἿΑ] ( ῬΠΏΟΘ Οὗ [Π6 δ ο8)}) οὗ ΝοΡας δ Ὠ6ΖΖΑΓ, θαΐ Α18ο Πἰτηβ6} Ὀροβηθ 8 ΘΠ ἢ ἴῃ 
[86 ῬΓΟΡΟΙ Β6ΠΒ6, Δα Ὑγ88 ἰγαϊ πο ἴῃ [Πδὺ σαρδοῖίυ, 8 ἍΠ δποϊοδξ σον βῃ ἐγλα ΤΠ ση, τ ΕΒ 
Οὔτοι τσ ταν οα ἃ σοι πίοι οὗ Ὦδῃ. 1. ὃ οὗ βοθᾳ. τὴ [86 ΡΤΟΡΉΘΟΥ οὗὨ 18618}} ἰο ἩθΖο δ Ὲ 

([β8. χχχίχ. 7, ΠΟΤ ὉΠ Ὁ Ὁ ἼΟ ἴγα8 Β61]α ο ἀοϑίρστιαῖα δοίι8] θυ μ 0}}8). Ιύ 18. ΒΟΎΤΘΥΘΣ, Ξ ροσοι 

ΔΩΥ Ὠἰδβίογ δὶ βυρροτί, οἰΠ6. πῃ {Π6 ΡῸ Τδμΐ6] 1861}, οὗ 'π οἶμον ΟἹ] - Τεβίδυμεμπί : 

δηα ἘΖΟΚ. χὶν. 20 βϑϑὴβ θύθῃ ἴο αἰγθο ΠΥ οοπ γα] οἵ (ἴδ γα: θη, βίηοθ 10 ἀϑοσὶ 68 8018 ὑπεῖ 
ἀδυρὨΐογβ ἴο Ὠΐτη, 88 δ ἃοθβ 4180 ἰο Νοδὴ δυᾶ 490. Βαΐ 1ξ οου]Ἱα ποῖ Ὀ6 ΟἸογυσῖβα ἔμδῃ νΥ6]- 
Οομ16 ἴο [Π6 ΔΒΟΘΌΟΔΙΠΥ αἰβροβοᾶ 96 γ8 οὗ Ἰδαίου ΕἸ πλ68, 88 γ76}} 88 ὅο ΤΏΔΗΥ ΟΠ ΌΓΟἢ ζδίμοτβ δηᾶ 

Ἐοπιδῃ Οδίμο]ὶς οχροβίζοσβ, ἴο ἀϊβοουο ἴῃ Θδηΐθὶ ἃ θαμθος, οὐ ἱπουρἧι δὴ ᾿μΠ Ο] ΠΠΊΒΓΥ ΟἹΘ, 

δηἃ Δ ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ ροτροΐυδϊὶ υἱγρίῖγ. Ηδηοο ἴη6 ΤΑΓρΡΌΙΩΒ ταροτγί {1118 ὑγα λοπ (οὰ ἘΒΙΒΟΣ 
ἦν. ὅ, ἴῃ οοῃποοίΐζοη τὴ [ῃ6 τηριίΐοη οὗ Ηδίδος, [6 Ῥογβῖίδη ουμυο ἢ 0 γ1͵1ὲδϑ δρροϊπίοα ἴο 

ΒΟΙγ6 ΕΒΙΠ6Υ), ἃ8 Ὧο οΟἴΠΟΓΒ οΟὗὁὨ [1 τλοσα δηολοηΐ σα ὈΪη8 (Ρβουᾶο- ΡΊ ΡΒ δηΐπβ, Ῥέίω Ῥγορᾶεῖ., α. 

10, ἦν ἀνὴρ σώφρων ὥστε δοκεῖν τοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι σπάδοντα). ΟΥ̓ Ἰαῖογ τΑΌΡἾ 8, Φ.0.,) ΗΔΒΙΪ δὰ 

δι. ἱ. 21 (Ὁυῦ ποῖ Ὀ0η- Εἶτα, δα Ὅδῃ. 1. 8): οὗὨἨ σἔυτοῖ ἔδίμοιβ, Οὐσο (οηι. ἵν. ἐπ Ἀξεολ.), 
δογοπιο (Δἄυ. Ψουΐη. 1. 1; Οὐπιηι. π 28. χχχὶχ. 7: ἴὰ Ὅδῃ. ἱ. 8), δο]η Ῥδπλάβοθμιβ (226 3α6 

ογίλοά, ἵν. 35); οΥ̓ Ἰαῦοῦ Ποιγδῃ Οδἔ]ο}1ςΒ, ΟὈγποὶΐυβ ἃ [ρϊᾶθ, ΗποίλαΒ, δηᾶ οἴδογβ, μο]ᾶ ἴο 

{μ18 τγτδαϊ οη, [10 8 8180 βίγο:ρῚ οομβττηοα ΌΥ͂ [πὸ ὙὑὙ06}}- Κπόνσῃ ἀβᾶροθ οὗ Οτθηΐαὶ οουτγίδ, ἴῃ 
ὙΠΟ Ὦ ΘυπυΟἢ8 8τα δαπι ρα ἴο μεν! θροβ δ] οτνθα ἴο ποηθ ΟἴΠΟΙΒ, Ἐϑρ6Οῖ41}1γ ἴῃ ῬΘΓΒΟΙ Δ] ΟΗΟΕ5 
ΠΘΑΓ {86 Κίηρσ. Βδιηδη, ἱπᾶαθοᾶ, τγὰ8 ποῖ ΟΕ {Π18 1888 ἴῃ {6 ὈοΟΚ οὗ ΕζΖτγα, υΐ ΝΈΟΥ 8} ΤᾺ 8 

-- { ἀΟΌΡΓ]6858 Βα ἢ ἴῃ [16 Ῥεγβίδῃ οουγί. [π ἴπ6 Ἰρὰῦ οὗὁὨ [18 οἰγουχμαβίδῃοθ, ὯὩΕ Θἰθίοεῖν τορίρασαι 
Ἰπηροβϑᾶ Ὁροὴ Ὁ δη161 Ἀπαᾶ ἷ8 (ὮΓΘΘ ΘΟμρδπΐοῺ8 ΠΑ 8 ΒΔΏΣΓΆΓΥ Τα8ο, 8δηα {πεῖν νου ΆΣΥ͂ 

ἐεια ρος ΤΩΔΥ δοίι8}} 77 βᾶγϑ ῃδᾶ ἃ ζο0 δοῦ ἀυσγίπρ ὑμποὶς ρεγοα οὗ σοῃν δ] βοθη 8 δἴΐοσ 
ἊΨ 

νὰ ωἷς [86 ορεγδύζοῃ. ΤΈῊΘ γεΐθγθμοθ ἰοὸ Πδηΐθὶ ἱπ ἘΖΟΚὶοὶ ἀοθ8 ποῖ 80 Θχρ] Ὁ δ] υἂθ ἴο ΟΕ] τοῃ 88 
͵ 

νας ο ἱπναϊ! αἴθ [8 οοποϊ βίοι, Ὀοὶῃς τι ΘΓ 8} ἱτωρ]!οδίίοη οὗ Κὶϑᾶγοα.] 

Αἴοῦ ἴὮγοα γϑᾶγϑ οὗ σαὶ πίηρ δηα ἱπβίγαοιοῃ, ἴῃ  ΟὮ ΘΑΙΥ ρογοα [Π6 ΔΡΟΟΤΥΡΔΙ πδιτδῖῖγο 
ἴῃ [06 ἰπἰογροϊαίοα Ὠδπΐθὶ οὗἩ 6 βορίυαρίπί ρῥἴδοθβ μ6 οὐϊθγαϊθα ἀθοϊβίοῃ ἴῃ ἔανοσ οἵ 
ΒυΒΔΏΠ ΔΉ, ΠΟ τῦϑϑ ὉΠ᾿ υβ Υ σοπαοτηηοα ἴο ἀοδίι, 88 δὴ ᾿πβίδῃοα οὗ ἴΠ6 δα γβου ΠΔΥῪ τ Ἰϑάοτι 

οὗ πὸ γουξ] ρῥτορδοῖ, Πδῃΐ6 1] δηᾷᾶ εἷβ ἰὮγθθ σομιρδηΐομβ οηΐεγϑα οἡ {πεῖν ἀπ[168 δὲ {Ππ6 οουτέ 
οὗ Νερυομαάποζζασ, { ΤὨγουρΡ [Π6 ταϊγδου]ουβ δ ἃ οὗ {πμ6 δα] ρ ὐοηΐπρ ὅτδοο οὗ αοα, ΒΘ νγ88 

8. [Τ᾽ γοδιῖου ψΠ[Π ΣΘ08]} βοῖη9 Ροϊη 8 οὗ οἷοδα ΔΠΔΙΟΡΎ Ὀθενθοη Ὀαπίοὶ δᾶ δοβορῃ. ἘΒοὶἢ ᾿οστ οδρὶϊνον ; οδοὺ σοδο ἴα 

ἃ Τοτεΐίχῃ Κίηρδοτχα ἴο [δ ΒΆχη ΣΔῺΚ οὗ Ῥσίτωθ πη θίου, ὈΥ [86 8ϑ8ιο Ὁ 8} :165 οὗἠἨ Ραγθό! 1] οἰγβοῦοσ.--- δου ᾿πυρΟΥ ΤΥ, 

ΤΏΙ ΠΑ ἀσνοίίοι ἴο ἐμ οἷν ψοσκ, στοδὶ Ὀπκίπιδαβ οαρδοῖξν, δια πα αι υοσίηρ [1 ἰῃ Θοὰ. Ἑδο Ὀδοδεηα, ππᾶσσ Θοά, ἃ ραῖσοΣ 

δι γγοὐύθοϊου ἰὸ ὃ βου ῬοΟρ]θ. ΤῸ ὁδοῦ ταϑ σίγοῃ οὗ αοα οχίγβοσα ΠΑΤῪ ῬτορδΒοιίο ρόνοσα, ἩΒΙΟᾺΝ ϑαγυϑὰ ἰο ταΐθο 

Ὠΐπι ἴο ΘΟ Ώ6ΤΔΙ ποξίοθ διὸ σσπιπάδησο, δὰ τα δὶ ᾿π ἐδὸ οδαα οὐ Ὀδηοῖ, κεσυθὰ ἰὸ ἐχδὶὺ ἔδο σοὰ οὗ ἐμα Ἠοῦτον τὸν 
ΒΙΡΔΉΪΣ ἴῃ ἐδ οορνἝοείουηκ οὗ [6 τηοπϑύοῦδδ ὉΠ 6 Σ οτη Ὧ6 δεῖνοᾶ. Ἐδο τῶ 8016 ἴο ἀϊδύδῃοο δὰ οοῃζου δ}} 86 ὑγὸ 

τε ἦοτβ ὕο βιροσηδξυζαὶ Κηον)]οᾶρο, οὗ τότ ἐθοτο ΤΟΥα δὴν Ὀοϊὰ ἴῃ Ἐργρὺ δηὰ ΒαΌγΙοι."--- Οοιοϊοδ.) 

Τ [" ΤῊ σπεΐοτα οὗ ἑακίπρ' γοπηρ πηθη οὗἉ [6 Πππιοκὶ ρασίδ ἤγοσῃ ἃ οαιρείνθ οὐ κα ἦθοῖ γαοϑ ἴο 41} τϑεροτιαί δὴ μοκίξέοιμα δθοςη, 

ἴῃ Κἴῃρ δ88 ὑσουδι]θᾶ ἴῃ την ἀδεροῖίο βονοτηπιοηΐα, δρᾶ ἴα δβϑϑη δ}}ν [δ 6 πδᾶρο οὗ 109 ΤΌΣΚΙ ἢ εταρίτο ἐὸ να αν, [Ιἕ 

Δηὰβ 1186 τηονοα (1.}) ΤΙ [89 δεῖ [παῦ Βα οὮ πΙΟΠ ΔΥΌ 8 πδοᾶ σωϑη δϑοαῦ ἴδοτη οὗ ἐδ 6 γοτῪ ἄγεῦ δ  ἶοα ; (3.) Ιῃ 126 ἀ ΠΌΤ 
[ΠΟΥ του]ὰ οχροσίθηοο ἴῃ μουδτβ γος ταθη οὗἨ βο δ ΔΌΪΠΥ διαοης ὑμοὶς οὐσῃ Ῥϑορὶθ, δ ταϊμαῦ ποῖ, ὉΥ υἱεῦσο οἵ ἐμοὶ 
8οο δ] μοαϊτίοῃι οὐὁ οοῃῃμϑοίίοῃβ, Ὀθοοιὴθ ἀδηβοσοτιβ ὕο ὑπο ἐπ ΓΟ 6.""--- Οοτοϊα8.} 
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680] εα ἴο ἱπίογρτγοῦ 8 τοιηδυ Κα Ὁ]6 ἄσγοδια οὗ (88 Κίπρ, ἴῃ οομβοαυοηοθ οὗ ὙΠ οἢ Ἦδ τῖδ88 ῥτο- 
ταοϊδα ἴο [ΠῈ του] ΖΆΨΟΥ, 88 88 Φοθερὰ δἱ ἔπ οουτὲ οὗ Ῥηαγδοῖ,, 1861] 1.6 Ὀδοδμθ [ἢ τηοβῖ 
ἱπθυθηί181 ΟΠ 614] ἱ ἔμ6 ῥσονΐῃοθ οὗ Βδου]οπΐδ, δμὰ ομΐθε οὗ (110 σαβίθ οὗ πιαρσίϑηβ (ΟΠ Δρ. ἰἑ. 
48 οἴ 864ᾳ.). ΗθΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Βαγθ οσουρϊοα [818 ἱπχροτγίδηϊ ροπίτοι πη {}] [Π 8 61086 οὗ Νεθυομδᾶ- 
Ὠ6ΖΖΆΓ᾽Β Γοΐζῃ, δ πουρὴ [Π6 παιγαίν οὐ ἐῃ6 Ῥοιβεου οι οὐ ᾿ δηϊ0} 8 ἔγθη 8 δηᾶ ζ6]1ον- 
ὙΟΓΒΠΡΌΟΣΘ, οοπίδἰηοα ἴῃ οἤδρ. 11]., δηᾶ ἐμαὶ οΥἨἁ Ηἷβ ᾿πἰογργοίδίίοη οὐ ΝΟ Βα μ6ΖΖατΒ 
Βοοοα ἄγρδτη δῃᾷὰ οὗ ἴδ τηδμθθθ οὗ {1|ὺ κἰπο, ὙΒίοἢ 8 ἐουπᾶ ἴῃ οΠΔΡ. ἷν., τγασταηΐ [86 ] ξ φ 
ορἱπίοῃ ὑμδύ Ὠἷβ ΣἸΟΥΥ γα ποῦ σἱϊμουϊ δὴ ΟΟΟΔΒΊ 0.4) Ὀὰϊ ἰΥΔΠΒΙΓΟΥΥ͂ ΘΟ] 086 ἴῃ [Π6 ΘουΓΒ6 οὗ 
(μὲ ῥγοίγταοίοα ροτὶοᾶ. 

ὕμπαεοσ Β6]5})42ΖΆγ, [6 Βοῃ δηᾷἃ (ροββί Ὁ]. ποΐ ἱσητηθαᾶ ἷα ταύμον (σα οΥ ἔοι) βο 
οὗ πο ποζζας, Τδηϊΐοὶ τοχαϊποα ἴδο τογαὶ δυο δμᾶ ἱπῆποηξίαὶ᾽ Ῥοβιίοα οὗ ἩΒΙΟΘᾺ Πα μδᾷ 
ὈΕΘῺ ὑθΙΩΡΟΓΒΓΙΠΥ͂ ἀδρτὶνοᾶ. Αἴῇοσ μανίην Ὀδθῃ δίς γον ξοσροίίδη, ἢθ ϑυοοροάεᾶ ἴῃ ἰπίογρτοῦ- 
ἴῃρ ΔῺ ΘΧ(ΓΔΟΓΪΠΑΓΥΥ͂ ΔΡρδάγδηοθ ΒΙΟΝ πδὰ δ]δσιηθα {πὸ Κίηρ, Ὀαξ {Π|6 ῥχορῃβεϊς πιθδαΐης οὗ 
ὙΠΙΟΝ, τοϊδίηρ ἴο Ὠΐβ δρργοδομίῃρς οὐθσί ΤΟ ὈΥ [16 Ῥεγβίδῃῃ ΟΠ] - ρΟΎΤοσ, πόμθ οὗ [89 
Δ σἾΔ 8 ὙὝΕΙΘ 800]6 ἴο ΤΕΥ͂68]1. ΤΊΘ στοδί ὨΟΠΟσΒ τ ἢ ΟὮ Β6ΙΒΏΔΖΖΑΓΡ τονγαγαθα Ὠΐτη ᾿πηπλθ6- 
αἰδίεϊγ Ὀδέοτγο ἷβ 781} (θιγοθίηρς ἰπ ρυγρ]6, ρ]δοίηρ 8 ομδίη οὗ ροϊὰ δροιΐ 1γ18 πβοῖὶς, δπᾷ 
ΡΓΟΟΙ αἰ πιΐηρ οὶ 6 (γᾶ τυ]οῦ ἴῃ [86 Κίηραοιῃ) τοιμδϊηθα ἴο εἶπ πᾶσ ἴδ6 γε Μοᾶο- 
Ῥογβίδῃ τῦ]ον, θαγίυβ [6 Μοᾶδ (Οὐάχοσοβ). ΤὨΪΒ ΠΟΠΆΓΟΙ δρροϊηϊοα ἶσα ομ6 οὗ (Π6 ἔπ γθθ 
Ὀτΐμοοβ 0 Ὕ6ΓΘ Ρῥ]δοθα ΟΥ̓ΕΣ 8}1 [Π6 ὁη6 Βυηᾶτγοα δηᾷ ὑνγθηςν ζΟνΘΓΏΟΙΒ οὗ Ϊ8 Κἰπσάομ ; 
δηἃ δ6 δύδῃ ἐμουρῃῦ [0 Ρ]8406 Ηἷπὶ ΟΥ̓́ΘΓ ὮΪΒ Ὑ70]6 ΓΘΔ]Ππὶ (88 σαϊηϊβίο οὗ βίϑίβ οσ ζτδηᾶ-υ  Ζί οῦ) 
οδδρ. νἱ. 1-4. ἘῸΣ {λι18 σθᾶβοῃ, ἐμ οὐδοῦ Ὀγίποθϑ δηἃ βΟΥΘΓΏΟΙΒ, τπουϑα ὙΠ} ΘΉΥΥ, βουσὶ ἴο 

ἀορίγοΥυ Πδπΐοὶ ὈΥ̓ ὈΓΠρῖης ἷ8 βἰθδ δϑὲ δα ογομοα ἴο (Β6 ἔδὶτ ΟΥ̓ 1.18 ἔδύμοσβ ἰπΐο οομῆϊςος 
αὶ 066 ΘϑἰΔ 0} 5 οα το σίοῃ οὗ Ῥδγβίδ, ΟΥ σαί Σὰ δὴ Οχίγδογαϊ ΑΓ ἄθοτθο οὗ ἰΠ6 Κίηρ, 
ΜῊΟΙ βεοσηθοῦ ἐδεὺ ἀυπίμβ πο Ἔρος οἵ οτο ταρηΐι τὰς θοῦ ς οὗ Ὀϊνίμθ πουβῃὶρ βου] α Ὀθ 
τοπἀεγοᾶ ΟἿΪΥ ἴο ἰιΐπ, ἐΐι6 τυ εν οἱ ἐπ ππροτα. ΑΒ Ὁβμηϊοὶ ροιβιβέθα ἴῃ {μ6 το ρα ἃἰθομαγῶθ 
οὗ μἷβ τοὶ σίουβ ἀα(ίε8, δῃἃ, δοοοτάϊηρ ἴο ἐπα ουδέομι ΟΥὨ ρίουβ ὕθνγβ, οὔξογοᾶ Ῥσϑυοσ δ 80 Ορϑὰ 

νον, δὰ τ] ἷ8 ἔδοθ ζασμοα ἰοναγὰ ΨογΒ6] θη), ἴΠγ66 Εἰπ168 1 ΘΟ ἢ ΟΔΥ͂, Ὧ6 ὈΘΟΔΙΩΘ 

Β ]οοῖ ἴο (Π|0 ἔδασ] ὈΘΠΔΙΟΥ͂ ἱπροβοα ὈΥ {{ἱ| Κίηρ, οὗ Ῥεΐης ἀεονουτοα ὈΥ Ἰ᾿ίοη8. ΤΏΘ 
πομάγουβ οᾶγα οὗ ΘΟοα, ὨούονοΥ, ργοβοσυθα πἷμπὶ ὑπῃδιμηοα ἰὨγουρὶ {86 εἰσὶ ΟῚ 6 5ρεοηΐ 
ἰπ τοῖς ἄξῃ, 8δηᾶ, ἴῃ σομθθαῦθποθ, ἣθ ΤΟΒ6 δὲ}}} ΒΙΡΟΡ ἴῃ (86 ἔδυύοσ οὗ [86 Κίηρ, τ 8116 Ὠἷδ 

δοούβουβ ΟΓΟ τόν ἰηΐο {π6 ἄθῃ, δηἃ ρουϊϑμοα ΟΥ̓ (6 ἀδαί (ὮΘΥ δὰ ἀεοβίρηρᾷ ἔοὸσ Ὠΐη). 

ὝΤΒοΩ ΟΥτῦβ δεϑυπιοα ἴΠ 6 8010 σονογητηθηΐ οὐοσ ἴπ6 Μεᾶο-Ῥογαῖδῃ σουἹαᾶ-Κίησάαομι, δὐον [Π}6 
ἔτγο γοδιβ᾽ σαΐση οὗ θαγίυβ [86 Μεᾶο, ἴμ6 αἰρηϊξῖεβ δηἃ ΠΟΠΟΓΒ οὐ Ὀδηῖ6] σγογτο σοπεϊπυρα ἴο 
τω, Ἠδ ἐμπεγεΐοσε βυγνυϊγοα {π6 οχρίγαϊϊΐοη οὗ [6 ΒδΟΥ]ομΐδη ΟδρυΥἹ δᾶ ἐμθ Ὀορίπηΐης 
οὗἉ 16γ86}᾽8 τοΐασῃ ἴο {π6 ΠΟΙΥῪ Ἰδπᾶ (866 οἴδρ. ἱ. 291), τ ΙοΟἢ δηβυθα οὐ {86 δοοθβϑίοῃ οὗ {}ιαῦ 
Κίηρ, “186 δῃηοϊηἰοᾶ οὗ ἔπε Τιοτγᾷ ᾽" (188. χ]ν. 1); δηᾶὰ δίμβοιρῃ {π6 θοΟΚ ΟΥ̓ ἢΐ8 ῥγορμθοΐοϑ 
τοοογᾶδ ποίη οὗ ἈΪΒ ΔΟΘΠΟΥ͂ ἴῃ τοβίοτίηρ Π]8 Ρ6ΟΡ]6 ἴο {οὶ Ἰαπα, ἢ18 ἐπα  γϑοῦ ἰηἔποημοθ τγ88 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ποῦ υπϊπιρογίδηί, ἐς ΟἸοβίρ, ΒΟΓ68 οὗ 8 ΡτΟΡΠοοΙεβ (Ομ δρ. χ.--χἱ].), Χ ΒΓ α]801086 
(86 διΐστο ἰδίογυ οὐὁὨΘ 18τ86] ἀονγῃ ἴο (μο, δγοούϊοῃ οὐ ΜεββΙΒ ἢ Β κηράοηι͵ οἢ [Π6 ΓΌΪη8 οἵ 
186 ποῦ! -ῬΟΎΤΘΓΒ, ἐοϑ ἐν ἔμδὲ ἰῃ βρί δ, Ὧ6 ΘΟ βῃ δ ἃ τγϑυτα ΒΥ ρΡδιὮν ἔῸΓ [86 ῬὮγΒ168) δρᾶ 

ΞΩΟΓΑὶ τυ  ζάγο οὗ ᾿ἷ8 ρθορ]α. 
Ἧς αἱοα ΡῥγοθΑΌ]Υ βοοῖ δέξο σοοοϊνίηρ δηα τοοοτάϊηρ ὑπ680 8] σονθϊδῦϊοηβ, υοἢ ὯΘ 

δ Π)861 Ρ]δο68 ἴῃ [86 {πἰγὰ γθ8γ Οὗ ἐμ τοΐζτι οὗ Ουτυβ; Ὀαΐ ὙΠοπ, δῃα ἀῃον τ]ιδί οἰγσοῦπ- 
ὯΠ65, 818 ἃ οςουττοᾶ οἴσῃ. ΤῈ αὐδοιηρίβ ἴο βίϑίθ 1.18 οἰγουπηβίβῃοθ58 αἱ [6 ο1086 

οὗ ἸΙΐο, οροῖμοῦ τ] (86 (ἶπλ6 ἃηᾶ ΤΠ ηΟΥ οὗ Ὠΐ8 ἀραῖς, ΟΝ δ ἕουμα ἰπ 70 718}} ἀπᾶ 
ΑΓαἷο δαΐμοῦβ, ἃπα 4180 ἰὰ συγ Τί τ, ἅτ Ὀδϑοᾶ οἢ δηρίν ὑγβαϊδομβ τ Ἀοἢ ἀγὸ ΠΟΙ 
σὴ πουΐ Βρρομ, γ΄ο ο1488 διῃοηρ 6866 (0.6 δίαἰϊοτλοηΐ οὗἩ Φοβορῃυβ (4πέϑίῳ. μά. χ. 11, 7) [μα 
Ῥδηΐοὶ ἱτπτηοσίδ] 1Ζ6α ἩΪΠπ186}} 88 ΘΔΙῚῪ 88 [ἢ 6 τεῖχη οὐ Ὀδτῖυβ (86 Νοας ΟΥ̓ Ὀυ Πα ηρ ἃ 5ρ᾽οπαϊὰ 
ΤΟΥ͂Δ] σδϑι]θ οἵ πᾶ] δ ΕΟὈαΐδηδ, νυ Π ΟὮ τνδ8 6011] βἰδηαϊπρ' δα ἴῃ [6 ΟΔΓΩ6 οὗ ἃ δου δι ῥγοβὺ 
ἴῃ ἴΠ6 ἐἦγη6 οὗ δοβορ θυ; "' 4180 {π6 76 τῦ18}}- ΟΥΘΠΆ] Ἰοσοηα, ΡΟ ρ8 ἀοιϊνγοᾶ ἔτοτα Ώδη. 1. 21, 
δα ΕΖγα Υἱ1]. 2, σομοοττιίηρ 18 τοϊγη ἴο ῬΑ᾽οβίπμθ διροὴς ἴδ Ηγβί 6χ 68 ὑπο Ζογυ Αροῖ 
(ΟἩεεθοϊοί, 8ι2᾽, Ογσηΐξ,, ν. 388) ; ζατγίποτν, {86 πΒἰαϊδιιοηξ οὗ Ῥβουο- ΕΡ:ρῃδηΐῖυβ, (Ὠδὺ 6 ἀἱοα 

Φ Οἵἁ, Ζαζοιδα, Οοημπηπέ. ἐπ ΤαΝ. Υἱῖϊ, 3, τ Παχο (δ οσοοίου οὗ [815 μαϊδοῦὺ 16 Φιτοθοιεῖγ ἰσαηδίεεεοά ὑὸ β.68. 
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αὖ ΒΑΌΥ]ΟΙ ἀπ τνᾶ8 Ὀυνοα ἴῃ [Π6 ΤΟΥ 8] ἰοπὶῦ  (Π6 βἰδίθιμἷδηϊ, ροῆδρβ, οὗ ἰδίθυ ογσίῃ, θαξ 

Τλοσα τ οἷν οἰγου]αϊοα {1.4 [Π6 ΟΠ6 αβῖ τηοῃςἰοποα, ΒΟ Ω 18 μο]ᾶ Ὀγ Αραυ]-ἔδγα] δῃὰ Βο:}}. 

οὗ Τυᾶο]λ, παῖ μα ἀϊοα ἴῃ 5:0 8]18}----ἃ γα 0. ὩρΟῺ τ ΙΟἢ τοδίβ [6 6[}}} ργδοβοα δα ογδίζος 
οὗ [86 τοραϊοα ἴοχ} οὗὨ [π6 ῥγορ]ιοῖ 'ἱπ ἰμαΐ οἰῦγ, ἴῃ τ ΠΟΙ 9679 πα ΟἸ ΓΙ ΒΏΔΠΒ ἃΓῈ 881]6α ἴο ρ8.σ. 
εἰοϊραία, 88 τῦ]}}] 88 Μοβ]οιπϑ (β66 Απδίαπα, 1858, ». 960) ; δῃᾷ ΠηΆ1}Ὺ (Πη6 ΠοιΒῃ ὑΓβα θα, 

ψΒΙΟὮ 18 ἴο [86 οἸξοοῦ [δῇ Τ.4}161 αἀϊοα 88 ἃ ΤΑΥ͂Τ, δηα τυ 1 Οἢ. σΟΙΔοογαοβ Εἴτη οἱ [86 2158 
οὗ δυὶϊν (οΥ,. Βίδα]ον δῃὰ Ηδσΐη, γοϊδί. ᾿εὶσεη- Σεσίζοη, νο]. ὶ., Ρ. 7322 88.}. 

ΤΊΏΘ δῦογυα Ὠἰἰδίουϊοδὶ ποίζοθβ σοποογηΐηρ Πδῃΐθὶ βιιονν, {μὲ ΟΥ̓ ΤΟΔΒΟῚ ΟἿ ἢ18 ΓΘ] Δ 005 ἴο ἴ80 
ΒΑὈΌΥ]οπΐδῃ, δηα ᾿δίον ἰο ἴπ6 ΝΜίοαο- ογβίδη ἀγῃηδβίϊθβ, 88 Ὑ00}} ἃ5 οἡ δεοουηΐ οὗ 18 στον ἴο 

ΤΔΓΙ ΟΥ̓ ἀηα οομ πυερα αἀνγε]] πρὶ Δα ἸΔΡΟΓΒ ἴῃ ἃ ξοσοῖρῃ ἰδ, 6 ΘΟ ΕΒ δ ΘΠ ΏΓΟῚΥ ΘχοοΡ- 

ἘΙΟΠ41] μοϑὶ (οι δηιοὴρ μὲ ΟἹ ἀ-Τοβίδιμθηῦ ῥγορμοίθ---ᾶ ροδιτου ὑμδῦ τ Κ68 ἰδ 5θθιλ ΓΟΒΙΪΥ͂ 
ἀουρεζα] τοῖον [Π6 Ῥγορῃοῖς οἶοθ γγὰβ 1118 ῬΓΟΡΟΓ δῃᾶ ομϊοῦ γοσδϊΐοῃ. [Ι͂ἢ ΔΗΥ͂ σλθε, ΒΘ 
ΔΡῬΘΔΙΒ 88 .00ἢ} ἃ ΟΠ] ἀ58 ἢ υν]86 τῇ 8 88 80 5γ86 118} Ῥσορμοῖ, δηα [Ππ8 ᾿ῃζοσυ  μ68 Ὀοΐνγθθσι 
ἴμ6 ΟἹ]α-Τεοβίαδμηθαξ Ῥγορποίζϑιη δηα ἔΠ6 ρμοδί(ἴοη οὗ [πὸ ΟΥΥΪΏΘΙΥ ΘΠ θη 860 .8 διηοηρ [86 
πα! [δ Ὀοτάογοα οἢ 15Γ8 6], τυ ὙΓΟΓΘ ΒΌΡΟΓΠ ΓΑΙ ΟἸοβθὴ ἴο )6Ὲ ἴΠ6 ὈΘΆΓΕΙ͂Β ΟΥὁὨ Μοβϑίβῃϊο 
ῬΓΟΡΒΘΟΙ͂ΘΒ, 88 ἴῃ ἐῃ6 886 ΟΥἨ Βδδδῃι ἴῃ πα {1π|6 οὗ Μοβοβ, δὰ ἴπ Ἐδβίθτη ΤλΔΡῚ οὐ {86 
[Πγοβο]α οὗ Νον- Ἴβϑίδιηθηΐ π|68. ΕῸΓΣ {118 σοϑεοῦ ΟὨΪΘΗ͂Υ, 0 ΤΟΙ δοοη), ἢὨ6 88 τοσζαγαοᾶ 
ὈΥ {86 ἔγδιμδσβ οὗ [86 σϑῇοῃ 88 ποῦ Ὀο]οηρίηρ ἴο ἴΠ6 01888 ΟΥ̓ ῥγορ]ιεοῖβ ἴῃ ἴΠ6 ὨΔΥΓΟΥΤΕΣ Β6Ώ6, 
Ῥυΐ 88 τηοῦο αἱγθοῖ]γ ἱποϊυᾶοα διηοὴρ ἴΠ6 Ὑγι το ΓΒ ΟΥἩὨ [6 ΗδρΊΟρΤΘΡἢδ (ςομράγο ποῖβ 8). 

ΝΟΤΕ 1.---ΒΊΘοΚ, ἴπ Αϊπϊσίίμησ ἵπ8 44. Ταϑί., δὰ 6ἃ., Ρ. 610, τοιηαῦκβ ἢ τοΐθσθηοθ ἴο [86 
ΘΙΒΟΙΒ ΤΟ ΟΠΘα ἰῃ ἘΖΙᾺ ΥἹ[ι. 2, ἀηὰ Νεῆ. υἱϊῖ. 4; χ' ὃ, 7, 234, ποῦ ἴ)6 δᾶ πι68 οὗ θδῃϊοὶ, 
1561, ΗἨδηῃδηΐα}, δηα ΑΖΑΙ 80: “ΤῊΐΪΒ οοἰποίϊάδρηοο οὗ Ὡᾶπ|68 Ψ]ΓῸ ἰμοβα οὗ ἴπ6 πογοῖς 

ὈΟΙΘΥΘΙΒ γοργοβθηίθα ἴῃ Οὐ ὈΟΟΪΚ Τὺ Ὀ6 δοοϊἀοπίβὶ, θα που [6}058 18 ΓΟΙΊΔΓΚΆ09]6, δἰηος ἢ 
οχὶβίβ τὶ σϑέογθποα ἴο [6 δητγα ἔουγ, πὰ 6 πδηγ)68 Δ η 16] πα ΜΊ8Β.86] οσσὰγ Ὀπΐ ΤΑΓΕῚῪ 
ΘἸϑοογθ. Το ὕπηθ, ἱπαορᾶ, ἴῃ τυ] οἢ [86 ΖΟῸΓ ΘΟΠ ΟΙΩΡΟΙΆΓΙ 68 οὗ ΕΖγὰ δῃὰ ΝΕΒο 88 δοῦτ- 
158]16ἃ 159 Ἰαίογ (δὴ (ῃδὺ οὗ Τδηΐοὶ δᾶ ἢἷ8 ἔγοπᾶβ, 88 δρουῦΐ 160 γοϑιβ οἰδρϑοα ᾿ϑοΐισθο ἴ}16 
Οὐγὰ γοῦν οὗἉ βοΐ κὶμὶ δηα [Π6 γοδαϊηρ οὐ [86 Ῥοοὶς οὗ 1186 ἰδΔῈῸῪ ΟΥ̓ ΕΖγὰ; Ὀαΐ 511}, 10 18. ποξ 
ὈΠΓΘΆΒΟΏΔΌ]Θ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμπαῦ [Π6 ΘΟ ΡΟΒΟΙ οὗ {818 ὈΟΟΚ (ΠΟ, δοοοταϊηρ ἴο ΒΙΘΟΚ, ᾿ἰνοὰ δηὰ 
τ τοῦθ ἴῃ [6 [26 οΟὗἩὨ ἴῃ6 Μδοοβθθοβ, δρουΐ Β. Ο. 167) θοιτοοᾶ [6 πϑπιοθ οὗ 18 δἰ ἔὰ] 
ΒΟΓΟΘΒ ἔγοσα ἴποβα ἔθου θη. 76 οδηποί 16]1] ὙΠΟΙΠΕΓ ἃ πιοῖὸ ἱπΌΠ τηδίθ δοαιδί πίδ Π606 ὙὙ11}} {ΠΟἿΓ 
Ὠἰϑίογυ δῃα Ὄχροσΐθηοα ἴῃ Βαθνίοῃ Ἰοᾶ ἢ ἴο βοϊϑοὶ {πο γΓ παπιθβ." (διὶπ] αν 10) Ν εἴξο, 
Εἰπιοίζωης ἐπ 4. Τ., ν. 800 οἵ 8.64.) ΤῸ υ8 ἴμ6 βυρροβί(οη οὗ ΒΙΘΟΙ βθϑπιδ δρουΐ 885 γαζῃς ἃ 
σομ Ὀἱπαίλου 88 ἴΠ6 ζδιη: }[ἜὃΓ δἰίοηρίβ οὗ βίγαιββ ἴο πᾶ ἴῃ [6 Π8Ώ)68 οὗ 608ρε} Πϊδίογυ, Φδοοῦ;, 
δοβορῃ, Μίατυ, δᾶ ἘΠ1ΖΘ οί, ταυτί ἶοδ] στοργοαποῖοηβ οὐὗὁἨ (Π6 ΟΟΥΤΕΒρΟΠ Πρ ὨΒΠῚ68 ἴῃ [6 
ῬΠΕΛῸΥΕ δογιρίαγα Ὠἱβίογυ, οὐ ἴο πᾶ (πὸ οτἱρίηῃ οὗ {116 ιἰβίου 8] 1,ἈΖΘΓῸΒ ἰπ ἴπ6 ΘΒρ6] οὗ ὅϊ. 
Οδη, 'π [ἢ6 ὈΌΓΕΙΥ τΔΙ Ἶ ΠΑΓΡΥ ΡΟΓΒΟῚ οὗὨ {8 Ππδιηθ ἴῃ ἴΠ6 Ρδγα 0} 04] παιταῖνε Τουπα ἴῃ Γακ6 

ΧΥΪ. 19 οὖ 804. (1ϑύδη ὕόδι, εἴς., 1864, ». 477 οἴ 864.).{ ΤΊ ἱπιροββι ὈΣ]Υ οὗ 1ἀθητ ἔσῃ [86 
ΤΟΣ σοὨ ΘΙΡΟΓΑΓΙΕΒ οὗ ΕΖΓᾺ ὙΠ οὐγ ὑγορμδὲ δηα 8 ἔγΘηἄβ ἈΡΡΘΔΓΒ ἥγοτῃ (1) [Π6 1δςεῖ (ἢδῖ, 
δοοογαϊηρ ἴο δῃ. ἷ. 21, τ Ἐ]Οἢ ράββαρα σου] ποῖ Ροββί Ὁ. πᾶνθ θθη Κποῦσῃ ἴο ἴ86 την 108] 
Ὑτ]οΣ, δ η 16] ᾿ἰγοα ΟὨ]Υ ἴο πὸ θερίπηΐηρ οὗ [116 τεῖσηι οὗ Ογττιβ; (2) 1πὰΐ {ΠῸ ἤδπηο 8 ΑΖΑΆΓΙ ΔΝ, 
ῬΔἾ6], δηα Ηδηδηΐδη, ἡ ἢ ΔΓ οπαμηογαίθα ἴῃ Νοῆ. χ. 3- 238, διηομς ἰμ6 ργεαῦ πυσαῦογ οὗ 

. ὭΔΙη68 Οὗ Ἰοδογβ, ργθδίβ, δηᾶ 1,6υ]θβ, 0 οησαροα ὕο ΟΌΒΟΓΥΘ ἴΠ|6 ἸΔὙΓ, ὈΘΟΔΣΩΘ 80 ὉΠΙΡΟΙ- 
ἰδηῖ δηα δῚΘ 80 Ὑ]ΟΘΙΥ βορδγαίθα (ῃδὺ ΟὨΪῪ [1.6 τηοβὲ το Κ] 688. δ ΓΑΙ ΏΟΒΒ ΟΥ οἤδηςο οου]ὰ 
δβϑοοίαίθ (μθπὶ ῬΓΘΟΪΒΕΙΥ 88 ᾿πΕΪηδίο σοι ρδηΐοηβ, πὸ 8]1οἃ ἃ ἀἰδβιεϊηρυϊθῃοα ροδιτ το; δὲ τῃ6 
ΤΟΥ͂Δ] οουτί οὗ ΒΑΌΥ]ΟΝ 88 86 ΤΏΘῚ 86 ΘΟἢ ἔρβϑοΓβ (8) [πδ΄ [Π6 πᾶπιο ΜΊΒηδοὶ (ΝΌΒ. τ ἢΠ[ 4), 
ἦπ [6 1181 οὗ [Πο86 ψὩφ βίοοᾶ οχ {πε Ἰεῖξ δῃᾶ οἵ ἘΖτα νυν ἱϊα μ6 τοδᾶ ἴῃ6 ἰᾶτν, οσσυρῖοβ ἃ πὸ 
1688 Ἰβοϊδίβα ροβί(ΐοῃ : (4) [μδῖ [Π6 1ἀθμ ΠΥ οὗ Πδηΐεὶ, οὐ [π6 βοὴβ οὗ ΠΟ ΔιΏΔΓ, ᾿ν ΠΟ ἷ5 τῃεῃ- 
Ποηρα ἴῃ ΕΖ ὙἹ]}. 2, τὶ} [6 ῥτίοβί οὐ 1,ουϊῖθ Οὐ (6 βδηθ πϑῃι6, 0 18 Ὠο[ζορα ἴῃ Νεῖ. χ. 
7, 8, αὖ ΔΩΥ Γαΐβ, δχίγειη θυ ἀουθία], βἴποο ΤΠ οἷν Βασγουπα! 58 ΔΓῸ ὙΠΟΙ]Ὺ αἰββί δῦ; (6) ἴΠδὲ 
Ὑδὲ ἷἰβ τεοογᾶρα ἴῃ ΘὮδρβ. ἱ. δπᾶ 11}., ρδυιϊου Δ Υ]Ὺ (6 τοροχί οοποογπΐηρσ ἴμ6 ΒΑ γ]οπίδῃ 
ὨΔΠ26Β ΘΟΠἔογγθα ὁ ἴῃοτλ (ΟΠ δρ. 1. 7) θοδΔτβ ἴοο ἱπογουὮν ἴπ6 εἴδιρ οὗὨ βίο 8] σοι! ηἶβ8- 
ο6π06 ἴο δαπηΐ οὗ [Π6 Πυροίμοβίϑ οὗ 8 Ἰδίεν ἱπυθηθοη, ΤῸΣ (ἢ6 ρυγροβο οὗ δχδι ηρς ἴῃ οβο 
ΟὈΒΟΌΓΘ ΠΘΣΏΊΘΘ, ὙΥΒΙΟὮ ὙΤΟΓΘ Δ]πιοϑί ογροϊζθῃ δμοης ἰ06 ὨΌΠΑΡΟΓ ΟΥἨ ΠΑΠΊ6Β ἷπ 6 ὈοοΪς οὗ 
ΝοΒου Δ, 

ΝΟΤΒ 2.--- ΤΠ [Ὡγθθ- 014 γεΐθσοηοθ οὗ Ἐ)Ζοϊικῖοθὶ ἕο Ὁ δῃΐθὶ 88 θὰ τορεγάθα ΌΥ͂ ΤηΔῊΥ τηοάογῃ 
ΟΥ̓ΤΟΒ 88 Ἰγτθοοπο1180}]6 τι τἢ [16 ΠἸϑίοτῖ 8] οχϊβύομποθ οὗ ἃ πηδρίαη δηα ῥὑσγορμοῖ οὗ {8 ἤδη, 
δ' 106 ἴῃ ἔνχο ᾿πβίϑῃοεθ (ομδρ. χῖγν. 14, 30) ἘΖεκί6Ι ρ]δοοβ Ῥβηΐθὶ Ἰνεΐτσθοη ΝΌΔΉ δᾶ 200, διὰ 
ποθ ἢ6 ΟἸΘΑΓΙΥ Βθοη8 ἴο ἰγθαῦ ἶπλ 88 8 Ῥδιβοῆϑρο Ὀοϊοηρσίηρ ἰο ἴμ6 φαγὶ ϊοβὲ δπίαυϊν ἐπ 
ἴΠΟ86 Ῥαββδρο8 88 Ὑ76}} 88 ἴῃ οἴδρ. χχυἱ!. 8. Οἱ (8 δοοουῃΐ, [ΠΟΥ ἤανο οἰ χυσειϊοποα [6 
θυ ϊμοηθθθ οὗ {686 ρϑββαρθβθ ἴῃ ἘΖαϊζῖ6] (6... Βεγηβίεϊπ, ἰπὰ ὙΖΒΟ ΙΓ ΓΒ Απαϊεζίξη, ἱ. 8, Ρ. 
10), ΟΥ ΣἴΤΘ ὉΡ [1180 Ὠἰδίογ 681 ΟΠΑΓΘΟΙΟΓ ΟΥὨἨ ἴμ6 οχ!] δα Τϑδηΐοὶ, δα οομδί ἀοσοα μΐπὶ ἃ 
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ΡΌΓΕΪΥ ροείϊς ἱπνομοη ᾿ἱκ 900, ΟΓΥἩἨ ἃ τῖδα τδῃ Ὀεϊοηρσίηρ ἴο 6 μδίγ ΓΟ 8] ΟΥ ἈὈΥἱΠ)}- 
το ρεογϊοᾶ οὐ [Ιβγββ 8) Ὠἰἰβίουυ. ὙΤῃδ Ἰδογ Ὠγρούπεβίβ Ἔβρϑοΐδὶν Ὧδ88 Ῥδοῃ χοοοϊνοα 
ὙΠῸ ἔανοῦ, δῃὰ [88 Ὀθθὴ Ὑδυϊουδν ἀσνοὶοροᾷ Ὀγ ΒΙοΟΚ, Ηρ, Ενα]α, δμαὰ Βυηβοῃ, 
Αοοογάϊησ ἴο ΒΙΘΟΚ (ἴῃ βομ]εοΐθστα. τι. 1, Κοβ 71 }λοοϊοσίϑοθ αν" Ζεοϊἐϑελ» γί, 111. 1822, Ρ. 288 οἵ 
866ᾳ., ἃμα ἴῃ Αὔϊηὶ. ἐπ Δ, 17., ἡ. 608 οἱ 564.), νγἷάόα δῖ6 ποΐ ]6ᾶ ὈΥ͂ [Π6 ΤΩΔΏΠΟΓ ἴῃ ὙΥΠΙΟᾺ 
6 ἰ8 τροπεοηοα ἴο ἐΠιη}ς ΟΥἨ 8. Ρϑῖβοῃ ΨΏΟ βδμδγοά ἰη (6 ΒαΟΥ]ομΐδῃ σαμεν! τ ττ 
ἘΖΕκΙοὶ, θαῦ τηοἢ ΓΑΙΠΘΓ, ἴο Θοποοῖγο οὗ 8. Ἰοῃρ- ἈΠ} 1} Ῥοτβοθᾶσα Οὗ ρμλ να {1|168, 
ὙΠῸ τγᾶϑ [βίου Ο8}}γ οοπηροϊοα τ] ονθηΐβ ἴῃ ἴπ6 Θχρϑγίθῃοθ Οὗ [8.80], οσ, ΨΏΪΟΏ 1β ΠΟΥ 8 
ῬΓΟΌΔΌ]ς, Βίῃοθ 176 ΚΠΟῊ ΠῸ το οομοογηΐηρ Ὠΐπ), 0 τῦαν ἰΚὸ {0}, 8. τηρχὸ Ὁτούυοι ΟΕ 
ἴδε ρορξς ἔδπου. ΕἾΟΙΣ [ἢ6 Ἰηϑηποῦ πῃ ΜΟΙ ἘΖΟΚΙΟΙ ΤΟΙΟΒ ἰὼ Βίπ), ἰὉ 18 ὈΒΙΟΪΥ (ο- 
οὐἴγάδτε ὙΠΗῚ Π6 βῃουϊἃὰ ἴδᾶνὸ ὕδοῃ, 88 ἴμ6 Πδηΐοὶ οὐ οὖἦ Ὀοοὶς ἰβ τοργεβθηΐρα, 8 ψονβἢ 
οχῖϊα ἃπα ΘΟ ΘΙΡΟΓΑΓΥ͂ 10} ἘΖΟΚΙ6],) δ εῖις (Εἰμὶ, ἐη8 4. 1... Ὁ. 861) δῃὰ νοι 
Σροσογκα (9 ὰ9 Βωολ Ταπῖοϊ ατισοῖ., Ρ. χοὶ!!, οἱ 864ᾳ.) ἰκοιυνῖβο ᾿μϊῦ (Ὧ6 σμοΐοΘ ἴο οἰ Ὁ 8 
“Δ ὈΘ]ΟΠΟΊΩρ᾽ ἴο [Π6 Σ,,ἼΔΥ δη 7 ΟΥ ἴο ἃ ΡΟΙΟΙΥ ἱΠΠΔΡΊΏΔΓΥ ΡΟΓΒομδῦο. ΗΖ, οα [ἘΘ 
οἴμοῦ Ὠδη, ΓοΑΓαΒ ἴῃς 1γΔηῖ6 1 οὐ ΕΖοϊ. χῖν. 85 ποῖ, ἱπάςοά, ογοαῖϊθα ὈΥ͂ [86 τυγίζοσ, 1|κὸ ΖΟΌ, 
δυῖ 8111] 85 [πὸ “ Ο]] ἃ οὗ ἰγδαϊτίοη " Κὸ ΝΟ δηα Μο] οἱ Ζοᾶοκ, δηα βηαβ δὴ ἰπεϊτηδία οοσ- 
ΓΕΒΡΟΠάΘΏΟΘ, δ ἰἰηρ᾽ Δ] οβὴ ἴο ἰΔοπΕΥ, οὗ οὐῦ ΠδΔηΐ6 1 τὴ {Π6 ταγβύογ Οὰ8. στο 8] δηάᾶ 

“0 

ὈΓΘΒΕΥ μοιβοῦδμα οὗὨ ἴῃ6 Ἰαἰίοῦ, ψ8ο ἰ ἘΠΊ ἴο 6 ΠΟΥ σΟὨΘΠΛΡΟΓΣΆΓΥ Οὗ ΝΟοΔἢ--- .Ὁ 
Γοϊδυϊοη Ὑ1ολ ΘΧ βίϑ Ἐβροοΐδ}} ἴῃ τοβρϑοῦ οὗ ἢΪ8 ΒΆΠ)6 {δ 5:, “ἀνα υαρέ; ΠΟΑΓΙῚΥ͂ ΒΥ̓ΠΟΙΥ- οοἱ 
Π]ΟῸΒ ΜΕ] ΟἽἼΣ Ὁ Ὁ, ἢ κρς ΟΥ̓ τἱιὐθουβηθεββ," Ἀγ τυεῖ. ἐσεσοί. Ἠαπαδιοὶ σὰ Παπῖεῖ, Ρ. ν}}}.). 
Ἐν Δ], δζαΐη (ὲ6 γορλείσπ ἀδυ Αἰΐϊσπ Βωπάᾶδε, γο]. 11., Αρρομᾶϊχ, ν. ὅδ02 οἷ 864), ΘΟμ 81:6 Γ8 
ἴῃ6. Ὀδηΐ6] τιοποηρα ὉὈΥ ΚΖΕΚΙ6] ἃ8 Ὡδνυΐηρ Ὀδοη ἀεβοι παρα ἔτγουμα ομδ οὗ ἔΠπ6 ὕθῃ {Π]}068, δῃηᾶ 
88 Ὠδν]ην ᾿ἰγοά ἀηα ῥχομμεοβιὶ θα δἵ [6 ϑαύμθη οουτὶ οὗ Νίμονε, 4 νυ παγοα γ68Γ8 οΐογα [116 
ΒΑ] δ Οδρε νιν. ΤῸ (18 ραιτοἱραίοῦ ἴὰ [Π6 Αβδυσίδῃ σδρΌΥΥ ὑπ το δἰ θυϊοα ῥγο- 
ΡΒ θῈς ΟΥ̓ΔΟ168 ΓΕΒρ οί Πρ [6 ψοῦ]α- Κἰηρσἀομ)δ, ΟΥ̓ Δ ὉΒΚΠπονη 6 }}}5}} ΔυϊΠΟΣ Οὗ [86 {1π108 οὗ 
ΑἸΕΧΘ ΠΟΥ π6 Οτγοδῦ οὐ [6 οαγ ἱοβί βεϊθιοίας, νυ] οἢ γα τῃοα!βεᾶ ὮΥ ἃ ᾿δίον ὑσὶ ζου, ἱῃ [116 
ἔϊπηα οὗ Απθ σου ΕρῚΡἤδηθ8β, ἔγοια τ οτ ὕΠΟΥ τοοοϊγοα {Π6ῚΓ μγεϑοηΐ ἔοστη. Βυηβθη (Οὐοὐΐ ἐπ 
εἶεν Οφολϊολέο, 1. δ14 οἵ 864.) ἀρύδϑεβ ἰμ Ἃ16 τη τὶν (86 ἢγϑθὶ μᾶτῦ οὗὨ {{||8 ὨΠγΥροῖμθβὶβ. ΤῊΘ 
ἰδίου οδὶ Πϑηΐδὶ 1 νοὰ δὺ [6 το δ] σουγὺ ἴῃ ΝΊΠΘν ἢ βοοη δὐῦοσ [6 ἀαρογίδιίοῃ οὗ (μο [5Γ89]- 
ἐζε5 ΟΥ̓ ΘΔ] λΔηΘ6Β6 Γ᾽ ; [ἢ6 ἔπίιβίλο γοργοϑθηϊδίξλοῃβ οὐ δῃΐπ)8}8 οὐ [06 ρϑ]δοοβ οὗ Νιιγαά δπα 
ἈΠοιβαρδά, το πᾶν θοοοιηθ Κατα ἴ0 8 {πτουρ ἢ [86 τοβθαυομοβ οὗ Βοῖϊβ δῃὰ 1ιαυϑτγα, 
βεισεὰ 848 τη0646]8 ἔῸΓ ΠὶβΒ νἱβίοῃδὶ ἀθβοσί ρύϊοπβ οὗ ἴλ6 ποσὶ α- Κἰησάοτηβ πᾶν [Π6 ἔοτγῃὶ οὗ 
ΥἉΓΙΟΊΒ ᾿ΠΛΘΟ  ΠΔΓΥ͂ 81}}18]5, 1ῃ. ΟΠδρίουβ νἱϊ. δηα ΥἹἱ]]. ; δηα (Π6 οτἱρίηδίον οὗ ἴῃ ργεβεηΐ ὑυοοὶς 
ἐγδηδίοσιηθα (Π6 ῥσορμοὶ οὗὐ ΝΊηονθῖι ὈΥ͂ πιϊβία κα ἰμΐο ἃ Βαρυ]Ἱοηΐδη. Οομραγα ρο]ονν, ὃ 4, 
ποῖίὶδ 1. Ὑγὸ ΘΔΓΠΟΓ ΟΡΡρομθηΐβ οὗ ἴπο ρσϑῃηιίηθηθβθ ΟΥὨ {1}18 ὈοοΙς, Βουίμβοϊαῦ δὰ Κίγι"ββ, 
ἐπάογβα ἴδ6 ορίηΐοι οὗἩ Εν] δηᾶ Βυηβοι, ὑμαΐ Ὀιιηΐο] τν88 ἃ ΓῸ 8] Ῥϑύβοῃ οὗ Ὠϊβίογ 981 ὕ11}168 : 
Ὀυΐ ἰμεοδα οὗἉὨ δϑεὶ συιΐπρ [18 τῦῖβα πϊδη, τυ οι ΕΖΟΙΚ16] οο] εγαῦοβ, 0 Δ ΘΑ ΓΙ] ῈΓ ἀρ, ΠΟΥ ΠλΚΘ 
δὴπι {86 σΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ Οὗ ὑμδὺ μγορ)ιοῦ, ἱνίης δὖ 6 οουτ οὗ Βαῦγίοη. Τὴδ δαῖμον Οὗ (ἢΪ8 
ὑὈοοῖς, 0 ὈΘ]οηροα ἴο 8. πυο ἢ ἰαῦθν μοιϊοᾶ, Δπὰ ἀογϊνοᾶ 1}18 δπίλγθ Κηον]οᾶρο οὗἩ Ὠδμῃΐοὶ 
ἔτοηι Ε)ΖΕ]κ161, πο Ὁ οἰ οα Ἀπὶ ἴῃ ἃ τγίἶο8ὶ εἶγοβθ, οἷς, (Βοσίμο]αϊ, Φαπίοϊ, οἴς., 1. ᾿. 7; 
Ἀἰηϊσίς. ἐπ Α. Τ', ν. 1δ06; Κίτγηχθθ, Οὐπιπθεζωζίο ἀἱοιογοο- οὐ ἐΐοα ἐαλέδόπβ ἀεϑογίρδιοησηι εἴ 
οπδγαπι γόσσηζίογωπι (6 ]αποὶ ἐϊδγο ορίπίοπμπι, θη. 1828, Ρ. ὅ9 οἵ 86α.); 1π 11 τη }6Σ 
8150 ΠΙΠΟΣ ἴῃ {Π|0 ᾿ὐδαζεοδγίογδ., Ατῖ. “Ὁ δηῖε] " (1., Ρ. 347). ' 
ΤΙ πλογα γοοοηῦ ἀοἴρῃαο15 οὗ [Π6 ζοπαϊποηοββ οὐ Πδηΐθ] 8 ῬΓΟΡ ΘΟἾ68 ἃΓΘ ἴῃ ἱτητηθα  δίθ σΟΓ- 

ΓΕΒΡΟΠάθηο66 υυῖ}} [Ὧ6 ΔΡσΌ ΤΠ ΟΠ8 γαϊβεα ΟΥ̓ [Π686 Ἰδίῦον ΟΥΕΟΒ. ἴῃ Βυρροτί οὗ Π6 ροββ Οἱ}1Υ οὗ 
[4161 8 σοπίθΡΟΓΆΓΥ οχίβίομοθ τ Σ ἢ ἘΖΕΚΊ6Ι, ἀδδρί6 [Ὧ6 ῬΘΟΌΪΔΓ Ἰηϑ μην ἴῃ ἩΥΒΊΟἢ. ΒΘ 18 Ἰη6ἢ- 
[ἰοηθα ἱπ ἘΖΕΙΚ. χίν. δπᾶ χχυὶ δ. Ηδηρβίθη ΓΦ ΘΒρ οί Α}}Υ (216 Απλεηιϊο ἀ68 Παηπὶδὶ, Ρ. 0 οἱ 
ὃ64.) ΒΏΟὟΒ ἴπ ἃ τηορϑί Οἰβοοσηΐην ΜΑΥ ὑμαΐ ἴμ6 σΠγομο]ορῖοα] ΑἸ ΟΟ]Υ 18. Οὗ πὸ ἱπιρογίδῃοορ, 
εἰποε θαηπῖοὶ πιιδὲ λαῦδ ὅδοη, ἰἠὶγίψ ψδαγα οἷά Ὑμοι ἘΖΟκΚΙοὶ χὶν. νγὰϑ Θοιμηροβοά, δηᾶ κ5ἷποθ [ἢ68 
ΓΟΑΓΒ 8 ἃ ΠΟΠΟΥΒ ΘΟΠξοΓτΘα οἢ μῖπὶ ΟΥ̓ ΝΠ Ο δ μ6ΖΖΆΓ ηιιδὲ ἤαῦα ὕδόη, τϑοσὶοϑώ αἱ ἰεωϑὲ ἱε)ν 
ψέατα ὑφ} ἐδαΐ ρογὶοά ; ἀπὰ Ταγίμοι, (μα [6 ὈοΟΪΚ οὗ 8816) 1186} (8 Β οἢ. ῬαβΒαρ 65 ἃ8. Οὔ. 
ἰ. 17, 20; 11. 47: ἵν. δ. γ΄ 11) ἰαβιϊ θβ ἴο 1.6 οχίγϑογα [ΠΆΤΥῪ δηα οαυ]γ- ἀονοϊοροα τ]βάομῃ, ὈΥ̓͂ 
ὙΒΙΟΣ {{Π|8 υἱοῦ γου ἢ 88 αἰβιϊη νυ ϊβῃοα, δηα τὺ ἢ τοΐθσοποθ ἴο ἢ] ἢ ἘΖΟΚΙ6] τγᾶ8 ΔΙ γοδ Ων 
δὨΔΟ]ςα ἴο ροϊπΐ [6 πίοι Ο Γατν ἰεκς οὗ Ὑγγὸ ἴο Ηἷπὶ 88 ἃ πηοᾶο] οὗ ἐχδ] θα τ ]ἱβάοιῃ δα 
Ὀὶνίμο 11} απλϊπδίίου (ομΔρ. χχν δ. 8). ὙΠ} μοδιοι. αβϑϊηθα ἴο Ὠϑπὶθὶ Ρεύνθο ΝΌΔΙ πὰ 
ΦοὉ ἴῃ οὨδΡΙΟΣ χὶν. 14 δηᾷ 20, ῥγονθβ ποίην τυμαΐθνοσ οομοογρ; ἷ8. Ρδίγγο ἃ] ἄρα; 
ταί γ, Φοῦ 18 μἰδορᾶ δ {110 θῃα οἵ [Π6 βουΐθβ. Ὀθοδαβο 86 τῦῶ8 8 1688 8018 0]6 ΘΧΒΠῚΡ]6 ἔοσ [Π6 
πωτηοα δῦθ ριΓρΡΟΒΟ οὗ ΕΖΕΟκΚΙ6ὶ, (μπὲ ΝΌΔΗ δα Ὀδῃΐοὶ, [μ6 ῥγθδοὶοτβ οὐ σὶρ βου Β.)688 ἴπ [16 
ηϊἀθὺ οὗ 8 σοῦ εθβ8 νου, [πῃ σοηογαὶ ἀργοοηθηΐ Ὁ τ 18 υἱοῦ οὗ Ηρῃ Ῥεγωῶ 8Γ6, 
Ἠδνεγηῖοκ (ορεπι. σὰ Πἰεδολίοϊ, ἡ. 306 οἱ 86ᾳ.; δίεια ζγιογδιολιπρσοη, δον Τατϊεί, Ὁ. 28 εἴ 864. ; 
Ἐδιὶ, ἐπα 4. Τ., ἴϊ. ὃ, 465), Κ)ϊοΐοίἢ (9 α89 βιωοσὴ ᾿γοολίοία Ὡδογδοίσε ὠπὰ ον ἰῶτέ, ἡ. 177 οἵ 86α. ; 
δια 2α4 Βιιοῖῦ απῖδίϑ, Ὁ. 81 οἵ 86ᾳ.), Π 6} 10Ζ8ο 8 (1π Ηογζος Β ἐὐραϊ- Επουνλῖ,, 8. ν. απίοί), ελᾶ 
Ζύπαεϊ (ΚΚρὶς. υηϊογδιοδιπρεπ, οἴο., νυ. 268 οἵ 864ᾳ.). ΤΠθΒ6 Ἰδῦδν δροϊοριβίθ, ΠΟΎΤΘΥ͂ΘΣ, 051} 
ἄβοϊατο Ηθη βίο ΟΡ 8 Ἔχρ]δπβίΐοη οὗ {π6 οἰγοιπιβίδηος παῦ Πδηΐθ] 18 ρ]δοοᾶ ᾿εΐνγθοῃ ΝΟΔᾺ 
δηᾷ 900 ἴο Ὀ6 ἱπδαἀδαυδίο, ἀηᾶ ἐμογοΐοσο οηᾶθανος ἴο πᾶ 8 ΙΏΟΓΟ Δρργορτίαῖα οσρ] δπδίΐοη οὗ 
(8 ἔδού, τ μὰ δῦ {86 ἢτβί Ὁ] 8. Βθθῃιβ 80 βίγδῃψθ. Ηδνογηΐοὶς δηα ΕΚ] ΘΟ ἢ ΒΒ. Π16 ἃ ΟΠ ΙΧ : 
“ ΝΟΔῺ βαγοα ΒὨ286} δηα 18 ἔδιλῖ!γ , δῖε νγ88 53.111 80]6 ἴο ῥγον! 8 ἔοσ 8 ἔγίοπαβ, ομδρ. 
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ἱϊ. 17,18; 20}, ἀεβρὶΐα μἷβ ὑρτὶ σ᾽ 688, οου]ἃ ποῖ ουθ βᾶυο ἷβ οὐ] σου," 6] 1250 8 οχρ]αΐμα 
[116 Υγδηροιμθηῦ οὗ Π8}168 ὈΥ̓͂ ΑΒΘ ΠΛ; (Πδὺ ΕΖΕΚΊΘΙ “ Π]ΘΩΠ]108 ἢΓδί ἃ στρ] ὔθουΒ πλδὴ 6] ΟΊ ΠΩΣ 
ἴο [86 διῃοϊοπί ᾿νοῦ], ποχῖ, ἃ πἱρηῃ δου τ ᾿ΘΙΟ σίηρ ἴο ἴΠ6 ῥγεβοηΐ τοῦ], δθᾶ γ,8 
Τὶ δου δὴ ΠΟ ὈΘΙΟΏ;Β ἴο {6 ἰᾷ68] νυου]ᾶ : "ἢ 0 Φ0Ὀ 18 “ῥγοϑϑηΐοα ἴο (86 6γ68 οὗ 15Γ86] 
85 ἃ ΓΙ ΘΟΥΒ τ8ῃ ΟὨ]Υ ἴῃ [26 ὈΟΟΚ οὗ 20}, ν εἰς, δ που ποὺ ἩΣ Πουΐ 8. Ὠϊδίογι αὶ Ὀβεῖβ, 18 
ἡοῦ Ὠϊδίοτγιοαὶ, Ὀαΐ ταῦ ρῥοθίϊοδὶ δῃα αἱάδοιο." ΕἼΠΔΙ]γ, ΖύπαοΙ] β6 0 Κ8 ἴο ὄχρ]αΐῃ 1}ι18 
ΔΤ ΠρΡοΙηΘηὗ ΟἿ ὨΔΙΏ68Β ΟΥ̓ [Π6 οὐδογναϊίοι, ἴΠμδὲ Ὀδηΐοὶ οοουρὶοα 8 “ὉΠΟΓΟΌΡὮΙΥ δηδ]οσοὺβ 
ΘΟηἴΓΆ] ΔΠΩ͂ ὉρίγοΓΒαὶ ρυβι (100. ΔΙΠΟΏΩ [ιἷ8 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΆΓΙ6Β,᾽" 80 ἴ0 ΒΡΘΔΚ, 88 ἃ τηοαϊαίοῦ υεϊθε 
ἀοᾶ δηᾶ Ηἰβ ρμθορ]θ, ΟΥ̓ νίτῖαο ΟΥἨ ὙΠ ΟὮ, 88. ἔουτλογν αἀἰᾶ Νοδὴ δπᾶ Φ0}0, μ6 ργοβθηίθα [8 
Ὁ} 688 Δα Ρἱεῦν θοΐοσο αοά, ἴῃ ἃ τϑοοῃοἝἶηρ δᾶ δἰοηϊηρ ΔΥ, ΠΕΠ ΗΒ ΔΩΡῸΓ Ὑγ88 
ΔΓΟυΒΟΩ͂ Ὀροδαδα ΟὗὨ [868 δῖῃ8 οὗὨ Η]8 μΡ600]6. ΝοΠΘ οἵ {1686 δἰζοιλρίβ δὖ Ἐχρ]πδίϊοη ΔΓ ΘὨΓΓΟΙΥ͂ 
Βα ΒΒ δοῦοτυ ἴο ἃ: πὲ (δὲ οὗὨ Π.6}1}2Β0}} ΒΘ }8 ἴο Ὀ6 [86 πιοδὲ δα δαυδίθ δηᾷ ρ]δυβι0]6, θθοδυβα 
[ΠΟ πγοδῖ 831110]6 δπα ὑποομβίγαϊηοα. Βαΐ ΔΥ ποῦ σὑρΡΠομΐο οοπβι ἀθγαίίομβ μανα οοπίτιυυϊρᾶ 
ἴο [16 ἀγΓδηροιγθηΐῦ ΟΥὗὁἨ ἴη [ὮΓΘΘ ὨΒΙΠ6Β γ15, ὃ 5 86] γ7ν» ἴῃ ΠΚῸ6 ΤΒΏΏΘΙ 88 Β80}} ΟΟὨΒΙ α6Γ8- 
ΓΙΟΏΒ ΔΡΡΘΆΓ ἴο ἢᾶγνα Ὀγου θα 1 ΟἾΠΘΓ ΘΛΌΤΑΘΓΑΙΪΟΩΒ ΟὗὨ ΡΓΟΡΟΓΙ ΠΔΏ168 ἢ 6. 9., οὗ [6 ἴδγοθ Βο.5 
οὗ Νοαῦὶ (αδμι. νυ]. 9; ἰχ. 18, δἴο.), διῆοης ψοὴ Ηδηι, ΔΙ μουσὶι [116 γουῃρεβῖ οὗ [86 ἴγοο, 18 
ΔΙ ΔΥ8 Ρ]δοοα Ὀεξοσο Φαρμοῖ ; οὗ (86 ἴἢγθο ἀδυρῃΐεῖβ οὗ ὅο (0 χ! δῖ, 14), οἴο. ΑΒ Ἔχδῆρ 165 
οὗ ἴη6 πορ]θοῦ οὗ σῃγοποϊορῖοδὶ ογᾶργ ἴῃ (6 ὁπμυμπιθγϑίζοη ΟΥὗὁὨ ΠδΙ68, ΘΟΙΏΡΔΓΟ, ἱῃ δααϊζλοι, 
ἘΟ168., ομαρ. χὶχ., οτο ΦΨοβίδη, Φογθλῖθη, ἘΖΟΚΙοὶ, ΖογαρΡΑθΕὶ, Φοθῆυδ, δημα Νολοθλ8 
(ν8. 16-20) δῖα ρ]δορᾶ- μϑέοτεα Ἑμποοῖ, Φοβορῃ, ϑδοῖῃ, βμθαι, δηα Αἄδη; 8150 Ηθρ. χὶ. 832 
αἱάροῃ, Βασγαὶς, βδιηβοη, Φορῃίμδῃ, ὈανἹᾶ, βαμλ6}): δυᾶο γ. 9 οἱ βεᾳ. (Δοβοβ, δίῃ, Βα δβσω, 
οΓΆΙ, ἘπΟΟ})}; Μαϊί. χυ]. 14 (Φοῦ {16 Βαρίδι, ἘΠ1784Ώ, Φογαδῖ}). Τα Ἰδβὲ οὗ [656 

ΘΧΘΙΏΡΙΕΒ 18 ΘΒΡΘΟΪΔΙΠΥ ᾿πδίσγιαοίνο, εἴθμοο 1 ΒΏον8 {πδ΄ Εἰν]ηρ ῬΟΙΒΟΩΒ ταὶ ζΐ Ὀ6 οἰδββοα τι 
ΟΥ̓ΒΟῺΒ Οὗ Β᾽ Πλ11 ΔΓ ΟὨΔΓΒΟΐΟΣ ὈΘΙοη σης ἴὸ 1116 οα ]οδὺ δα Ιου δὴν τοραγὰ ἴο σμσοπο- 
ομἕθδὶ βοαῦθμοθ. [ΤῊ] ἔδοΐ {113ὲ 816] 18 {ΠλπῸ8 ἀκού οϊαιϑα ὈΥ ΕΖΟΚΚΙ6], 8. ὨΘΑΓΙΥ͂ ΟΠ ΟΙΠΡΟΓΆΓΥ͂ 

ὙΓ1ΐοΣ, τ ἢ 8 υπἀου ΘΑ ]Υ Ὠ]ϑίοΓγ 041 ρογβοηᾶρθ, ΝΌΘὮ, [)88 δ᾿ ΔΥ8. Ὀοο Π6]α ἴο "6 8 βίγοῃσ 
Ριοοῦ οὗ ὨΪΒ δοίυ] οχϊβίθηοθ. ΤΊ.δ 8816 0115 ἔσθ οὗὨἩ ΦοὈ, 88 πιηιοηϊοπϑα ἴῃ [6 β86 σομῃθο- 
ἤθη. ΟὈΙΏΡΑΓΟ ὅδιμεβ ν. 11. Ιπᾶορᾶ, {π6 ἰαἰτοαποίίζοη οὗ 8 ΡΌΓΕΙΥ φιψίλιοαξ Ὥδηλα ἴῃ βυ ἢ 8 
τηλίξογ-ΟΥ-ἰδοῖ οοηηθοίίοῃ νου]α 6 ἱστοὶ οανυδηΐ δα πυρπίογυ.] 

ΝΟΤΕ 8.---Οπ [Π6 ΡΘΟ ΑΓ οὗ [6 ργορῃθῦο ομαγδοῖοῦ οὗ Ὠδηϊοὶ, 88 οοηβιϊ απ ν 8 ῥγὶπςὶ ρα] 
ΤΘΆΒΟΙ ΤῸΓ ΤΟ ουσίηρ [18 ὈΟΟΚ διλοὴρ {Π|ὲὸ Ηδρίορταρηδ, 866 6] }2Ζβοἢ, Ρ. 272: “ΤῈ θΟΟΚ οὗ 
Ῥαπὶθὶ τγ8θ ρ]δοθᾶ διμοὴρ [Π6 Ἡδρίορταρμδ, θοοϑῦδα 116 88 πηοὲ 4 »γορὴσέ ὃν οἱγέιε 97 δὶ οὔδέοα 
αγιὦ εαἰϊέπρ, ΔΙ Ππουρῖ, ΠπΚὸ Τλαντὰ δηα Βο]οσλοι, π6 ροββοββοᾶ [86 μὶ δῦ ΟΥὨ Ῥγτοόρῃοου. Οπροὰ 
ΤΟΠΊΉΣΚΚΒ ΟΟΥΤΘΟΙ͂Υ : “ΝΌΟΝ δὶ αὐ ργορμοίδί, ἰἄ6ο ργορμοῖίδ εδῖ, Α΄ ρτγοξεοῖο βὶ αυΐϊδ ὑγορ)ιεῖδ 
αϑί, 18 αὐἱάδπι λὰν ψεθηκς 86ἃ γογοὸ αυὲδ͵ ῥτορδοῖδί, βοῃ σορίϊπυο οἴἶϑηλ οδῦ ρσορμοῖδ." ΤΠ 
ΕΓ ἘΠΡΠΕΩ οὗ ἴῃ. ὈΟΟΚ ἰβ ὑποσοέογ ποῦ σοι ρτοι 864 ὈΥ͂ 118 ροβι 0 διηοηρ [86 ΗΔΡΊΟΡΤΑΡ] δ. ̓  
ΟἸΏΡΆΓΘ 8180 ΑἸ τ θη, Ζαπίοί, υ. 80 οἵ 86α. : “"Ἧἴἷ͵ἃῸ ΠηΔῪ 8.80 σθίοσ ἴο ΠῚΒ ἰπβίγυ ἢ ἦπ ἴῃ 6 

γι Ἰβάο αι ΟΕ ἴΠ6 ΟΠ  ἄθθϑη Μαρὶ ; ἔον 6 Ηοὶγ βδογὶ μίγοβ ΒΒΟῪ [δῖ [86 τηγβίοπ!ουβ Κηον)εᾶρα 
δτίβ οὗ [6 Ἀθδίμθη ΤΟ ΓΒ ποὺ 80 ΘἸΠΡΕΥ οδβῖ, ὁ. φ.. ἴῃ ἴπθ ολ86 οἱ ἴδ6 ΕΥΎΡΟΔΩ ΒΟΓΟΟΤΌΓΒ 

ΜΠ|Ὸ ορροβοᾶ Μοόβοβ, 786 186 θη ͵Ὸ Ὑ66 164 ὈΥ͂ {π6 βίασ ἴο βο}ῖς δέζογ (86 πεν- θογὰ Κίηςσ 
οὗ [86 ἐῦλε ὙΟΓΘ 8800}. ΟΠ Δ] 66 Μαρίδηβ, ΒΟ Β ΟἸΘΑΓΙΥ δἰιοννβ [δὶ (ΠΟῪ ΜΓ ἢοὲ ἀορτγνοα οὗ 
8}} (τὰ ἢ, δηα ἐπ οοπποοίίοη, ιοἰζἦ, τολιοὶ 106 πιαν δοση ἱπφωΐγα τολοί λον α ἱρακίζίοπ πιαν ποῖ λαῦθ 
δοεῆ, ἰγατιδηκλίίζοα ἀπιοηρ ἑλόηι «οὐϊολ, λαα ὁπιαπαίοά ὕγογα, αρίοϊ, ἐλεεῖν ολῖοῦ, ΝΟ δα χεοοϊνοά 
δ ἢ ΓΘΙΠΊΑΓΚΘΌ]6 (80 ΟΒΌΓΕΒ σοποογηΐηρ {118 Κίηρ οΟὗὨ ἴμ6 768, γοδο ΐηρ οσοὰ ἴο ἴ6 ζΐπιεέ ΟΥ̓ 
ἢ]8 ἀρροαγίηρ ἢ ΤΠ οἰγουιηβίδηοο, ἰΠπαῦ ἴῃ ὨΪ8 γουΐῃ [16 νγ88 ᾿μβίγυοίοα ἀυγίπρ [Ὦγ6 6 γοΆΓΒ ἴὰ 
{118 υυϊβάουῃ οὗ [16 Ο] δ] ἀβοάπβ, ἀου .] 685 δα [89 οἴξεοϊ οὐ [06 ῥχορὶιοῖ ᾿ιΐλ8617, το ἀςνεὶορ 
ὯἸ6 Ῥτορμοῦϊο Τθῃ Δ ΠΟΥ͂ Ὑ ἢ 10) 188 πδαγαὶ ὕο Ηἷπι, Δῃα ἴο τηδὶζθ πἰπὶ δ μοῖμθ ἴῃ [λ686 Ὠλγϑίοτ- 
ΟἿΒ ΓΟΖΊΟΣΒ (οὮΔΡ. ἱ. 4, ὅ, 17). [Ιἴ πιυδί πᾶνο δϑξογα θα πἷπι δὴ δαἀποδίζοι 51 1] Ὶ ἴο ἔΠαῖ ὙΒΙ ἢ 
Μοβοβ ἀογνθα ἔγομ ἢΪ8 ὑγαϊηϊηρ δὖ ἴῃ Ἐσγρῦδει οουγΐ, ΟΓ ἰδδὲΆὲ ἄγανῃ ὈΥ ἴμ τηοᾶδιι 1Π60]ο- 
Δ ἔγοτι 1116 βίαν οὗ ῥ] ]ΟΒΟΡΉΥ. ἘΔ.ρ. ἰελγηρα, ζο τέο νοῦ, ποίμλμρ οὗ ἱωροτίδῃοα ἔγοω ἴῃ 6 
Δ] ἄξοδηβ, υὰῦ ταῖθοῦ βοῦῃ οχοθ]]οα (ποτ 8}} ἰοη-ἴο Ὁ ἴῃ ὙΠΆΘΟΙΝ. ὉΓΓΠΟΓ, ΘΟ ρδγα (ἰδ 

ΒΆΛΘ, Ῥπο 84 οἴ 88ᾳ., ψ]ΘΓΟ, σΟΒ οι ἴο πα ΠΡΌ] η8, ΚΘ 180 Ροβίϊοι οὗ Ὁ δῃΐοὶ, {Π6 
δροοΔΙ γρυϊδί, δηοπρ ἴΠ6 οἴμον ΟἸἹα- Τοβίδιηθας ὑγορῃοίδβ, 18 Ἔχ ρ]δϊποᾶ δηᾶ ᾿ἱῃἰεγργοϊεα ἴο πολ 
(μα ΜὮ1]16 9 αἰά ποὺ μοββθβὲβ (80 ΓΙᾺ Ἵ32 ΓΙ ΟΥ̓ ῬΓΌΡΟΣ ῥχορμοίίς ϑρίτὶῖ, 6 πϑυθγίμθ]θββ 

Ῥδσγίοοϊκ οὗ πὸ Ὁ ΠΡΙ ΤΠ ΟΣ “ΗοΪγΥ ϑδρίτὶ!,") τ ἱοῖ 88 8ηγθᾶ 8180 ὈΥ 106 Γεϊηδἷην Ἡτὶύοσ 

οὗ 16 Ηδρίορταρδμα, ἔοῦ πο ἢ ΣΘΆΒΟῚ ἢ18 ΡΤΌΡΟΥ ρἾδοθ ͵ἷδ8 ΔΙ ΩΡ; 1118 618488, δη ἃ ποὺ Δ ΩΣ 
ἔα ῥγορμθίβ. Οὐιμηρᾶγο 4180 ἴμ6 ἀοπηἰτίοηβ τ ΐοῖ ἀγα φυοϊοαᾶ ἴῃ (παῦ οοππιοοϊάοι ἔγοιι Νἦ "δῖα 
(Ὁ 8816] γγᾶβ οηἀονγοα ΣῊ [6 οἱ ΟΥ̓ ϑ ΡΙΌΡΒΟΟΥ ἱπᾶοοά, θυΐ ποῦ τὴν [Π86 Ῥγορδξῖὶς οΟΒῆΤε) ; 
ἔγοχῃ Βϑηροὶ (Πδηῖοὶ τνὰβ “ ἴΠ6 001 1 Π οἴδη, ΟὨΓΟΠΟ]οροσ, δηα Ὠϊβίοτδη διηοηρ [ἢ 6 ἘΟΡΗΟΙΕ τς 
δηα ἔγομι Μ. Βδιυιπιρσαγίθη (Π 8816] νγ88 “" [6 ΟἸΒΟἷ8] Β66. οὗὁἨ Φεβόουδὴ ἴῃ ἔμ6 ψονα- Κἰησάοιι ᾽)). 
---866 Ἰηξγα, ὃ 6, ποῖς 1. 

“ ΚιῬοίοίῃ (αε Βιιοὶλ Ταλέδίο, Ὁ. 48) δβδοηΐδ ἴο ἐδ4, διὰ οὔδοῦνοϑα, ἰμδὶ ἰῃ οἀδάϊείοι ἴο ἐδο ἔβοὶ ἐμαῖς, “"" δοοογάϊβα ὃν Βὲδ 
οἴου Ὀδηίο] νγδ8 Ὡοΐ ἃ Ῥσορῃοῖ, Ὀπΐ δὴ οἴἶιοοσ οὗ [86 δίδιβ," “ ἰ8 ὈοοΚ οοπτδίηϑὰ ργορβμλθοῖοθα οοποοζηιϊησ ἴδ6 ἸἩτοσῖ-Ῥονροσ ἢ 

δηὰ {ὰτῖμος, ἐμδῦ, “ ἰὰ νίον οὗ (5 Ὠἰδιογίοδὶ ιδιίζον, μίβ Ὀοοὶς 18 8 ἰπίογίοδι ἀοσυχιθηῦ ζοὸσ ἐδ νεσίοῦ ἀπ σίης ποῖ 1δεδδ 

ἰληχυϊομοα ππᾶοσ (Π6 ποτϊά- μόνος οὗ ΒδΌτΙοΩ δὰ Μοὰϊΐδ." 
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ἢ ἃ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧΡ ΕΌΕΒΜ ΟΕ ΘΑΝΙΕΙ, Β ῬΕΟΡΉΞΒΟΙΕΒ. 

ΤῊ γε οὐ λίοίογίοαϊ αἰγίβὶοι (οἸΔΡ. ἱ.--νἱ.) οὐ [86 ὕττο πο σοϊαροϑα ΟἿΌΣ ῬΟΟΚ δοοογαϊῃρ 
ἰοξ 1, Η. 1, 88 δΙγοδαυ, 80 ὅδ 88 1(5 ὑσϊμοἶρ8] ἔοδίυγοθ δῦὸ Θοποογηρᾶ, Ὀ66} 8Π8]ΥΖΟΑ ἴῃ [29 
ΡΓΘΟ αἶηρ ΡΑγΆ ΤΆρΙ, ἩΥΒΙΟἢ Ὡδιταΐθϑ [ἢ 6 Ἰοδαϊπρ᾽ ονυθηΐβ ΟὐὗὁὨ {Ππ6 ργορμοίβ 11:8 ἰῃ δχϑοῦ σμγομο- 
Ἰοχίςδ] ογᾷθσ. Τῇ δοοοηά οὐ ργορλοίίοαξ αἰνὶβίοαθ (οἴ. 80. υἱ!.--Χ 1.) οομίδῖπθ {Π6 ῥγορπηδὶς 
Θἰοπιυηΐβ ΟΥὨ [6 ὈοοΪς, Ὀὰδ ποῦ 80 Ἔχ ΙΒ ΥΟ]Υ 88 ποῦ ἴο ἱηΐδγνγοανθ οσοδϑίοῃαὶ ἰδίου 8] δῃᾶ 
ὈΪΟΣτΑΡ 041 πούοοϑ τυ] ἰ(8 ργοαϊ οἴ ομβ (866. Θβρθο}]}Υ [μ6 πιομοι οὗ Ὠδη16}᾽}8 111 π688, ΟὮΔΡ. 
ΥΊ1). 37; ΟΥ̓ Β18 ξαβϑίϊηρ, πιουγηΐπρ', Δπα ΡΥΘΥΘΓ, ΟμΔΡ. ἰχ. 1 οἷ 864. ; Χ. 2 δ βοᾳ. ; οὗ 18 ὙἹβί 8 
08 {86 ὈΔΏΚΒ Οὗ [8Π6 ΤΊ ΣτΙΒ, Ομδρ. χ. 4 οὖ βεᾳ.; χὶϊ. ὅ). ΝΟΥ δῖθ ῬΙΌρΡμϑοῖθβ ΘΕΌ ΓΟΙΥ Ὑγδη ς᾽ 

ἰῃ (Π6 ἰδέοτ 8] αὐνίβίοη ; 0 Ποβι ἀθβ {86 ἱπιογργοίδίζοη οὗ {πὸ ἄγεδπ) τοὶ αϊηρ ἴο [Π8 ᾿γοδῃ- 
(ὭΤΟΡΥ οὗ ΝΕΡΟ Βμ62ΖΆΣ (1 ΟμΔρ. ἵν. 16--234), το 18Β οαυγ]οηΐ ἴο δ δοίυ 8] ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ ΟΥ 

δροοἶ8] ργορ ιοίϊοδὶ ρμτγοαϊοίζοῃ, δπμα 4180 θεβϑὶθβ πὸ ἰῃμίογργοίδζίίοι οὗ {6 τη γβύβυ!ουβ Υϊ ρ᾽ 
οα ἴπ6 γγ8}} οὗ Β6]β6ΖΖ8 γ᾽ 8 θδῃηααοῦ- 811, τυ Βΐ οι ΠΣ κου δα ὑοβυῆθβ ἕο Πδῃΐ61}8 ργορμοίϊο ὁπάου- 

"λδηΐ5 (ΟΠ ΔΡ. Υ. 17-28), [6 Ἰελάϊπρ ἐεδίατοβ οὗ {86 πδιταῦγθ ἴῃ ΟΠλρίογ Ἷϊ., τεϊδεηρ ἴο [86 

᾿πϊοτρτοϊδεου οὗ Ν θυ μΔ ἀπ 62ΖΑΓΒ ἢγθὶ ἀγθαϊὰ Ὁ Πδη16], ἔοστη ἃ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ Οὗ [86 Βρ661Ες41}ν 
δροσαϊγρεῖς ΚΙ πᾷ λῃ {πι6]γ γείεγθποθ ἴο ἔπ6 Πδίοτυ οὗ Κἰῃμίοηβ δηᾶ οὗὨ [86 ΟΠ, ΤΠο ρτοαῖ 
ΠΔΡῸ ΘΟΙΩΡΟΒΟα οὗ ρο]α, Β.] γοσ, ὈΓΆ85, 'σοπ, δηα οἷν, [ἢθ 80. 0816 ἃ Ὑπαρο 67 ἐδό γιοπατολίεξ, 

ἰοροίμοῦ τ ἰμ6 βίομο (μδύ ἀοβίγουβ ἰΐ,  Β]οὮ σοῦ δοοὰ ὈΥ ΝΕ ΒδΔαΠ622ΖΆ} ἴῃ Πἷ8 ἀγοδηι, 
δα αὐουτναγα ΟΥ̓ ἴπ6 ὑγορποῖ, ἴῃ ἃ αἰχαΐ υἱβίοῃ, σόγ ἰπίογργοίθα ὈΥ Πδῃΐ}] ὈΥ νἱγίυθ οἵ 
Ὀλνίπο ἐμβρὶγοη, ἴο βἰ στ ΕΥ̓ ἃ βυοοοβϑίου οὗ σου] α- Κἰ ροτηβ ὑπ8ὲ Βῃου]ᾶ ῥγθορᾶβ ἴΠο Κίησ- 
ἄοπι οὗ Μίεββ Δ οὐ οὗ Οοα, σοιηπηοποίησ τὶ [16 τεῖρῃ οὗ ΝΕ Ο Δ Π6ΖΖΑΣ Ὠΐτηβ6] 1. ΤῊΘ 
ξοϊάοπ μοδᾶ οὗ {πὸ ἰτηδρο Γορσοβοηϊοα [86 οχίβύϊηρ Κηράοτα οὗὁὨ ΝΕ Δα ΖΖᾶσ ὙΠῸ 18 
οχα] θα μόνον δπὰ ρσγοδίηθδβ. Ὅροι ἰΐ βου] ξο]]οΟΥ 8 βοοοῃα δηᾶ ᾿πέξοσϊοσ Κἰησάομι, δῃμᾶ ἃ 
{ἰνὰ, [μδὲ βΒῃου]α Ὀ6ΆῚ ΤῸ] ΟΥ̓ΘΡ 411 [π6 δῦ 1} [86 ΡΟΥΤΟΓ 8η 4 Πδυμ688 ΟΥἩὨἨ ὈγΆ588 ; δέϊογ- 

πΑΓβ ἃ τουτί, βίου 88 ἴσο, ὙΔ1Οἢ Βῃου ἃ ογαβ δηα ἀοθίγου 411 {πΐπρϑ: δηα η4)}}} ἃ 
ἀἰνἀοα Κίπσάομ, ῬΑΙΓΟΥ οὗὨ ἴτο δηᾶ ὈΑΡΌΥ οὗἁὨ οἶδ, ἱ. 6., ῬΑΓΓΠῪ βίσοηρ; δῃα ῬδγῸΥ Ὀσὶ]6, 
ἩΔ ἢ, ΠΟ ΡὮἢ ϑθο κίης; ἴο σου Ὀἷπ 18 ΒΕ ΓᾺ] ῥδτίβ, Βῃου]ᾶ γοῖ 1811 ἴο ἄθνβιορ ἰμΐο ἃ υπϊἱοαᾶ 
ἭΠΟ]6. [πη [86 ἔμμα οὗ {πϊ8 αἰνίἀοα κΚίηράομι, αοα ΕΗ] π18618 τυου]α οβίβ } 15} ἃ Κη σάοιῃ οἱ 
[δς δαγίὶι, σοι, Κα [6 ἀοδβίγουίης βίομο, βἰιου ἃ ουθγία τη δα ογυβὴ 81} {86 νοῦ] α- Κηρσάοῃιβ 
ἴῃ γον ἴο Βουῦγ βἢ οἡ {ΠΟΘΙ τυ ΐηβ ἔΌΤΟΥΘΓ (οἴ δρ. 1. 87-45)." 

8 [Κοὶ! (οπεπιδπέανν ΟἹ Ῥαπίοὶ, ΟἸΑΥ ΚΟ Β ἴχ.,) Ρ. 84) ἱπϑηϊουδὶν ἔσβοϑα ἴδ Ἰορίοδὶ ρμοαϊξίοῃ οὗ 88 οπδρύοσβ ἰπ (δῖα 

Ἀ(ονέοαί ρογίίον ἀκ Τοϊονσο. Ηδ τορχασὰβ σμδρα. 1ϊ.- 1}, 88 σοτηρτίαἰηρ, αὐτο ἴδ Ἰῃἰτοδπούοσυ σΒδρ. |., 86 ,γϑὲ Ῥαγέ οὗ [89 

Βοοῖ, οοηίδίίης δ (δο ἀονοϊοριηθηὲ οὗ 6 ψοεϊᾶ-Ῥονον," ἀπὰ τοσηδεῖκα παν " (6 Ῥαγὺ οομεδὶπδβ ἴῃ αἰχ ομδρίοσα 84 ΠΊΔΗΥ 

ξοροτί τοραχάϊηκ [86 δασοσαεκῖνο ἔοσιδ διὰ ὑπ 6 βδὲεῦγαὶ ομδγδοίονς οὗ ἰὴ νου] -ροσεσα 1ὐ Ὀοχίηθ (σΒ6Ρ. ἰ.) αῃ!ὰ δηὰβ (Ομ δΡ. 

Υἱἱ.) τὶ ἃ τονοϊδ ἴοι ἤσοτῃ Θοα χοχαγάϊηρ [6 Εἰδυοσίοδβὶ ὑπ ζοϊάϊος ἰῃ ἤουσ στοδὶ νου] -κἰ πρχάογηκ ζο]]ονσίης δ ο οἴδοσ, πὰ 

Ἐχεὶν ὅηΔ] ονυεσί σον ὉΥ͂ ἐδπο κίπραουι οὗὁἨ Θοᾶ, ἩΔΙΟΝ 8881} οὐ ἴῸΣ ουοσ. Βοίνοθο ἴποδο ομδρῖοτ (1, δπὰ νἱϊ.) [ΠΟ ΤῸ 

δε ἰωδοχίος ἔοττ ἀνοηῖδ Ὀοϊοησίηα ἰο 186 ἐΐπηθ6 οὗ τ  βγαεὺ δηὰ δοοοῃὰ νον -Κίσάοχῃδ, ΠΟ Ὦ ῬΑΙΏΥ ζουθαὶ 86 αἰξδιηρὲδ 

αἴ [ὁ τϊοτα οὐ τι6 ττοχὶ ἃ ὕο οοπλροὶ 16 ἸἩψοΓΑΒίρρετο οὗὐ ἴῃ6 ἔστι αοὰ ἴἢο ὕΤᾺ ἴο ἰδοῖν ἰάοϊα δηὰ ὑμὶν κοάπ, ἱοροῖθαγ ὑεϊ 

ἴδιο ἔδπυτο οὗ ἐπ ἰ|5 δἰἰοπιρὺ (οἴδρα. 1{{. δῃὰ νἱ.}, δι ὰ ραγεν [9 παπιϊδιίοπα οὗ ὕμ 9 χυ]οσα οὗ [μ6 ποσὶ, νὯΟ ογο Ὀοαεδίζα)] οὗ 
(δαῖτ ροπεσγ, ππᾶσν ἔπ ἡπάφστησηία οὗ ἀοἃ (ομαρα. ἰν. δπᾶ ν.), ἀπὰ Ὀσίης ὑπᾶϑσ ουσ οοπείδοσδιίοη ἐδ 6 τοϊαϊίου οὗ (π6 χαϊοσα οὗ 

(δῖα νον ἴο 86 Αἰταϊσοῖγ Οοὲ οὐ δον δὰ οατίδ δηὰ ἰοὸ ἴδ ἔσθ ἤδσδγοσε οὗ ΗἸδ ἤδη. ΤΏ6 παζτδενα οὗ π6860 οΌΣ 

νοῦ ἰοίονν ὁδοῖς οὐδαξ ἔῃ ΟὨγοθοϊοσίοδὶ οσᾶοσ, Ὀφοδῦδο ΠΟΥ ἃἵο ἐπ δοῖυαὶ) τοϊδείο Ὀουῃᾶ ἰοφοῖδοῦ, δὰ ὑδογοΐοσο αἷδὸ ἐδ 9 

ΟΟΟΌΣΤΕΩΟΘδ (ΠΑΡ. Υ( δηὰ νἱ.) ψὩΟῺ ὈδΙοτρ ἴο 86 εἶτωθ δυὐυδοαῦσειῦ ἤἢ0 ὑπθ νυἱδίου ἰπ ομδρ. υἱΐ. δ μἱβοοὰ Ὀοΐοτο 16 

γίείοω, δὸ ἐμαί [29 πο σουϑ δ οηδ τορασγάϊηρ ἴδ 6 ἀονοϊορπιθὴῦ οὗ [86 νον -ῬΟΊΤΟΣ ἔοσχιη ἐδο ἤσγωσοθ τἰτΐῃ τ Πίοἃ [8 οὐξ- 

ἰαϊηοὰ (λ6 Ὠἰκίογ 681 δοουου Ἡ ΒΙΟὮ ἀρδοσῖθοδ ἴπ6 οἰδγαοΐος οὗ ἴδ του] ᾶ- ρόνσεσ." ΤῈ6 δεοοηε Ῥαγὲ οὗ ἴ6 ΘΠ ΕἾσα ὍΟΟΚ, δ 
ἀἰαιτίυυἱοὰ Ὁγ Κοἢ (οἰαρα. ΥῊ.-χί!.), ἴα ἀοαϊσιιαῖοᾶ ὮΥ Ηἷτα δα ὁ" 16 ἀσνοϊορταθηῖ οὗ [86 κἰηρόοπι οὗ Θοἀ "--ἰἢπα ὁ0Ὲ- 

δοϊοὰ πὶ ἢ 6 τοΤῊΣ ΡΟος οὗ ὑῃ6 ΤΌΣΤΩΟΣ δοοϊοη. ΤῊ 18 ἰδύΐος ρδγὺ Ἐοὶὶ δῆ γσοα 85 ζόϊ ουσε “ΤΉ ρασὺ οοηἰσιίη [ὮΣΘΘ 

τονοϊδείομα ὙΠΟ Ὁ δ.16] τοοοϊνϑα ἀπσίπρ ὑπθ ταΐχπη οὐ Βο᾽δμαζζαν, ατίαβ ὑμ6 Μοᾶθ, δὰ Ογγιθ ἴμ6 Ῥογείδη, γορασάϊηκ 

[1ο ἀσνοϊορηιοηῦ οὗ ἴδε κἰηρσάομι οὗ αοἃ. Αὐον ἀδδβοσί τς ἰπ ἴ[6 Αγχαὶ ρατὺ 186 ἀδνοϊοριηθηῦ οὗ δ6 νοσγὶ -ρονοσ δηὰ ἃ 

τοϊοιίοσι ἢ ἴδ 6 Ῥοορὶθ δὴ κίηράοηι οὗ ἀοἃ ἥτοιῃ [ὴ)0 ἄαγα οὗ ΝΟΌΠΟ Δ θασξασ, [18 ζοπηᾶσν, ἀἄονττῃ 0 ἰΠ0 ὕτηο οὗ ἰΐϊα ὅπο 

ἀεοϊσοξίου ὉΥΓ ἐμο ρογίθοϊοϑα κἰρόοτ οὗ Θοά, πὶ {μπΐ8 δοοομᾶὰ ταητὺ ἐξ ἰα τουθαϊϑὰ ἴο [89 ῃεορῃϑὲ δοῦν ἴδ κίηράοτα οἵ Θοὰ 

δοϊοτοά δραϊ δὶ [86 ρονγοτ δῃιὰ δῃταὶ εν οὗ [89 τυϊοχα οὗ [μ9 νοσὶὰ, δπιὰ δηγδὰ βουϑσο ὀρργοδαίοηδ, 15 οαστὶοὰ Τοσυγασὰ ἴο ἅπδὶ 
Υἱοΐοξυ, δὰ ἰα ροσίοοςθράᾶ. πὸ ἤγεϊς νἱκίοῃ, οὔδρ. υἱῖι., τορζοϑοηΐϊδ ταὶ ἘΠ ὨΔΡροὴ ἴο ἴπ6 φϑορὶθ οἵ αἀοἂ ἁἀπχίπα {6 

δονοϊορελοπές οἱ ἰδὴ6 δοοοῃά βοᾷ (Ηἰγτὰ πο] - κἰηράοτγη: ὅδ 6 δοοοη ἃ γουοϊδίοδ, οὔ δ. ἴχ. αἰνοϑ ἴο 86 Ῥγορδοὶ, ἱἢ ΔΏΚΙΟΥ ἴο 

815 Ῥομβίίοπείαὶ ὑσχαγοῦ ἴοσ [06 τοαϊοτδιίοῃ οὗ [δ 6 στοὰ ΠΟΙ͂ Οἱἐγ διὰ ἰὴ ἀφακοϊδιδὰ δδηοίμδγυ, ἀϊδοιοθογοα σορανγάΐης ἐδ 

ψΒοῖο ἀσνοϊορπιθηὺ οὗ δο κίηρἄοι οὗ αοᾶ, ἤτοιῃ (86 οἷοδα οὐ 89 Βανυ)οιίδη οχὶϊθ ἴο [δ ὅπ} δοοοπιρ βητηθηῦ οὗ αοα᾽ Ὁ 

Ῥίδη οἵ καϊγαϊϊου, [10 ἴηο ἰαπὶ υἱδκίοῃ, ἴῃ [0 ὑλίτὰ γϑῶγ οὗ ΟΥ̓ δ, σὮΔΡ. Χ.--χ]!., Ὧ6 τοοοϊγοαὰ γοῦ ζυγοῦ δῃὰ συ δροοίδὶ 

τογεϊαείοιια τορστ (ὦ δ6 ϑόύοτο Ῥογβοου [008 τ ὨΙοΩ δναῖδ (Π6 Ῥϑορὶο οὗ Θοὰ ἴον ἐδαὶν μυτίδοαξίοι, ἰπ ὑὮδ ΠΟΔΙῸΣ ζαϊγθ 

υοῦεν Αποοδυδ ΕΡρίρῃδηοδ, δὰ ἰη [6 ἐέτηο οὗ ἐδ αμβὰ υπογ ἴΠ9 ἰαδὺ ἔοθ, [9 Απῳδοιχκὺ " (ρ. 388} 



14 ΓΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΡΒΟΡΗΕΤ ῬΑΝΤΙΕΙ͂, 

ΤῊ8 ῬΓΟΡΊΘΟΥ, ἩΙΟῺ ἰβ ᾿ηΐοσσόύθη γι [Π6 ἔτϑὺ οἵ ἰβίοσι δὶ ρμᾶγί, 18 ΟἹ οβϑὶυ γοϊαίβα ἴο [16 
"ῇγδί Ῥτβαϊοοι οὗ ἴΠπ6 ῥσγορ!θίϊοαὶ ρατί (ομδρ. υ]1.), διὰ ἰηδοορᾶ ἴβ 18 1ᾷοητοα! (ἢ 10 1 ΡυΓροσί. 

ΤΕΠΕἸαῖτον ρτόρμοογ 'θ 8180 ἃ ἄγεδῃ)-Ὑ βου ὙΠ ἃ βυσοοοάϊης ἢ Ὀλνίμο]γ. αἰβοϊοβαα ᾿πίογργοῖδ- 
οη, υυΐ τον θα ΟΥ̓ ΊΠΔΙ1Υ πᾶ 5Β016}γ ἴο Ῥδηΐθὶ. ΤὨΘ βυ]οοββίου οὗ [86 ἔοι πον] ᾶ- Κη ρσ ἀομηϑ 

ΒΟ θορδὴ ἢ μα Οὗ ΝΕΡΙΟ ΒΔ ΘΖΖΑΓ, 18 ἰῃ [18 Ἰῃβίδηοθ σοργοβθηΐθα ὈΥ ἔουγ Ὀεοαβίδ 
ΨΠΙΟΝ σἶδθ 1 δ σΟΟΒΒΊ ἢ. ἔγοχῃ {Π6 868: ἃ ᾿ἴοῃ τὶ 68.168 ὙΠΩΚΒ δηᾶ ἴπ6 προατί οὗ 8 πδῃ, 8 
ὍθΑΣ τ Γ ἴῃγθα σἱρ ἴῃ 18 ΤΑυθ ΟΙ8 7δυνβ, 8 Ἰοοραγαὰ ὙΓῺ ἔουΣ τῖηρθ δηα ἕο Ποδαβ, δῃᾶ 8 
ξουγί ἰογσῖ Ὁ]6 τηομβίοσ Ἡ1ΓῈ ἴσο ΓΘ ΔΩ ἴδῃ ὨΟΣΏΒ, ἴγθα οὗ ΒΟ χοσο ῥ]ποἰκοα ἂρ ὈΥ [86 

τοοίβ, δηᾶ χορ] δοθὰ ΕΥ̓ “ Δηοΐθοῦ 11{{16 Ἠοτ᾽) ὙΠῸ υτηδη ΟΥ68 δῃᾶ ἃ του (1]8Ὁ ΒροΟΚ6 ῥὑγο- 

ΒῃηρίαουΒ ὈΪΔΒΡΏ ΘΙ 68 (ΟΒδρ. νἱϊ. ῶ--8). Τμδ Του ΟΥἨὨ ἐ}16β6ὸ Κίῃηρσαομηβ 18 ποῦν ἀεβοσιρϑα 

Βοιῃο δι ΟΙΘΥΘΗΌΏΥ, Δηα ΤΟΥ͂Θ ῬΑΙΓΟΌΪΔΙΙΥ, 88 8 ἔδαγι] χεῖτι ΟΥὨ ὑγγδηηῦ, τ] 0ἢ ἀοεγουτοῦ 

[6 φαγί ἀπ ἀεβίσογεα δηᾶ συϊπθα 811 {πη ρ8, δπα ἔγοι Ὑ ΒΘ. Βῃμου]α ῥσοοθοᾶ ἴῃ βιυοοθξεῖοι 2 
ἴδῃ Κίηρθ, ὙΠῸ δὰ Βυτ ΖΘ α Ὁγ [π6 ἴθῃ μογθβ. ΤΈΓΟΘΘ Οὗ {8686 Κίπρβ ἃ ἴο Ὁθ βαροχεδ αὶ 
Ὀγ [86 58] ἸΠΟΏΆΓΟΙ, ΠΟ 8 τοργοβοηϊθα ΟΥ̓ {πὸ “1016 Ὠοτη,᾽"" δρᾶ ΏΟΒ6 Ἰηϑάμο88 πα 0]85- 

ῬΒΘμλοῖΒ ργοϑυϊηρίζοι Θχοθοα [δ᾽ οὗ 411 ἼΟ Ὦδγο ῥγοοθᾶρα ιΐπλ, 80 [Π8ὺ 6 ΒρΡΘΆΚΒ Ὀ]ΔΒΡΒΟΓΩΥ͂ 

δραϊηβὺ {μ6 Ηἱρσ]οβί, πλ8 Κ68 8. ὍΡΟΣ [ἢ6 8α]π8 οὗ αοᾶ, δἀπᾶ δἰπβ ἴο βοΐ 8516 [Π6 1δτὴ δῃα ἔμ6 
ΒΟΙΪΥ͂ ΒΟΆΒοῦβ. ΤΏ βυ τ ρΒ ΟΥὨ ἴῃ6 μθορ}]6 οὗ αοᾶ δ ἴμ6 μδῃα5 οὗὨ [ΐ8 ὑγταπί ἅγὸ 1ἰπαϊ οα ἴο 

9 τ ἴῆγθα δῃᾶ α μδ] Ὑ6 88, δὖ {16 δῃηα οὗ το Ὀῖγλθ υαρηιοηΐδβ 8881} θ6 υἱβιϊοα ου τα ἰπγου ἢ 
πο ΠΟ (π6 βοὴ οὗ τῆϑῃ, ἯἼΟ οομλοβ τὶς (μ6 οἱουᾶβ οΥἹὨ μϑαγϑῃ, δμᾶ ἴο ψβοτα ἰα οοταμ ρα 
8 ον] δβίϊηρ ἀοι τη οη. ΟΥ̓́ΘΓ 811 ὨΔΈΣΟΙΒ. 

ΤῊΘ δεοοπά ῬτΤΟΡΘΟΥ οὗ (Π6 βεοομα ρᾶσὺ (Ἕμδρ. υὙ}}1.) 4180 βίδπαβ οοππθοθα ἴῃ 118 βυθοῦ 
δι Ραγροτς ὙΠ ἐμ ἵμμῆζο οἱ οὗ {π6 τηοπΑγοΐεθ, ἩΒΟΒ6 πα! 416 ἀπὰ ἸΟνΤοΣ ρατίβ 1Ὁ ἀογεῖορβ ἀπ 
{ΠαΒεραζεβ ἢ τλοσα ἔ0}}γ. Ὅπαᾶογ ἴπ6 ἤριτθ οὗ ἃ οομίοδὲ δϑύνγθθῃ 8 Γϑτὰ δα ἃ μθ΄. ποδὲ, ἴξ ἀσβοσ θα 
ἔμ6 οΥ̓ΘΓΓΏτοΥ ΟΥἨ ἐπθ {μϊγὰ ΟΥ̓ [π6 ξουτία ποιϊᾶ- Κίπρᾶοιι, ἐορϑίμοῦ ἩΪ ὮΝ βαοοορθαϊπρ ουοπέβ 
ἄονῃ ἰο [86 Μεοβϑίδηϊο υᾶρτηθηΐ, Α σα ἢ ὑχο ΠΟΓΏΒ, Οὗ ὙΒΪΟΣ ἴμ6 [4116 ἀρρεοαγρᾶ Ἰαξδῖ, 
ῬΌΒΠ6Β ἤθγοοὶν ἰοννγαβ ἴΠ6 ἔθου αυδγίοτβ ΟΥ̓ ἁ π6 οαγίϊι, Ἀπ|}} ἃ Π6- σοδὺ τ ἃ ποΐδ)}}6 ΒοΤΩ, 

οομλίηρ ἔγοιὰ [86 τγοβί, βιηλιΐθβ ἷμλ [0 ἴμ6 στουηῃά, δια ὈΙΟΔΚΒ 118 ὕννο Βοσ8. Νοεχί, [6 στοδὲ 
Βοση ΟΣ {π0 υἱοϊοσγίουβ ροδὺ 19 Ὀσοΐίκθῃ, δηα σορδοθα ὈΥ͂ ἔουῦ οἴμοῦ πο Ὁ]6 ΟὨΘ68, ἰοννεχα {86 
ἔουγ τυὶπαβ οὗ βοάσθῃ. Οαΐ οὗ οηθ οὗ [686 σομλ68 ἔογί 8 11{{16 Βοτη, τΥΙῚ ΟὮ ̓ μογθα8685 ΠΣ ΒΕΠΥ͂ 
ον [6 βουΐ), (86 οαβί, δῃὰ Φυᾶεδ, στοῦθ οὐθὴ (0 (06 μοβί οὗ Ἰθᾶνθῃ δπα 18 ὑχῖποε, 

ἀοβοογδίοβ ἔθ βΒδῃμοί Δ ΓΥ, 8)ἃ Ἰπίοσταρίβ (μ6 Οὔ σηρ ΟΥἨἩ ἴη6 411} βδουθοθ ἀυτίηρ 8 ρογοᾶ οἱ 
2,800 Θνθῃϊη»Β ΔΠα ΤΔΟΓΠΪΏΡ8 ΩΤ, 160 ΑΥ͂Β, ΟΥ ΤὮΓΕΘ 8ΠΩ͂ ἃ ΠΔ}} Ὑ6ΆΓΒ), γεγβ. 8-14. ΤΒὸ 
Δη661 αδΌΓ6] ᾿πίογργοίβ {}}18 πους τὶ ἐξ τσπξοῖ πᾶ ΡΡΙ 68 ἴ ἰο 6 Μοᾶο- Ῥεσβίϑῃ ὀσηρῖτε, 
ΠΟ βου] Ὀ6 ογουίγονσῃ ΒΥ (μ8 ἐουτίῃ ποι ᾶ-ροστον, ἐουμπᾶοα ὈΥ [86 Κίπρ οὗ Οτεεία 
(ΑἸΟΧΘΠα ΟῚ [1ὸ ατθαί), δπα 4180 ἴο [ἢ6 ἔΟῸΓ ΠΟΥ ἱτηροτίδης Κἰησᾶοχῃηδ οὗ ἴη6 ὨΔαοοἸ;, τ Β]οΣ 
διου]α αγῖβο ουὖῦ οὗ ἴῃ ατοοῖκ νγουἹα-ΤἸ ΟΠΔΓΟΆΥ, οα ἐδ6 ΘΑΓῪ ἀοαί οὗ 1(8 ἐουπᾶογ. Οπο οὗ 

(8.686 Ἰαιεν Κἰπράοχῃϑ ((Πδὺ οὗὁὨ [6 βο]θυ οὶ 20) βΒῃου]α ὈΘΟΟΠΊ6 ΘΒρθοῖ ΠΥ τί] ἴο πὸ ρϑορὶδ 
οὗ ἀοάἄ κπηᾶ ΗΒ βδῃοίθδγυ, [γου Σ ἢ 18:6 ογαεξ δηα δυσδοὶ ΟΥὁὨ οπδ οὗὨ 118 ΓΌΪΟΓΒ, ἘΠῚ} 18}}7 
1})6 Ὀγοδκιηρ οὗ {118 ΟΥ̓ ΠΟΡ “ στ πουῦ Ὠδη,᾽ ὦ. 6., ΕΥ ἴπο ᾿πίογοσομοθ ΟἿ ἃ ΒΌΡΟΓΪΟΥ ῬΟΤΕΣ 
Βῃου ἃ σομλ6 ἴο ρ8488. [ΕΌΓ ἃ ΘΟΙΔρΑΓαίγ {8016 ΟΥ 811 [Π686 ῬΓΟΡὮΘΟΙΟΒ 866 ὃ 10, Νοῖο 8: διὰ 
ον 8 τοίυὐδίζοῃ ΟὐὁὨἁ {Π6 “Ὑθδτ- αδῪ 5 ΒΥροίΠοβῖβ οα το [86 Δρρ]ἱοδίΐοι οὗ {86 ξουτί Κῖπρς 
ἄοπι ὉΧΟΓαΞΙν ΟἿΣ ἕο ῬΆΡΑΙ Ἔλοπιδ γοβίβ. β66 ὃ 10, Νοίο 4.} πῶ 
Α ἐλὶγὦ γιβίοῃ (ἢ Δρ. 1χ.) 8 "γομο ιβαξοα ἔο [86 ΡῬΙΟΡ] ποῦ ἴῃ οοπηροίΐου ἢ ἈΪ8 τα: δεϊηρ οα 

{π6 πιολπΐηρ ΟΥἩὨ 6 βαουδῃΐυ γοϑγθ, ὙΒΊΟἢ 6 γοιλϊδἢ δ αὰ Ρῥτγοαϊοίοα βῃουϊα εἰδρϑθ Ὀδΐογθ ἔλι 

του] αηρ οὗ ΨΦογιιβα]ομ. ὙΠ116 δα ἀγοββίηρ Φεμουδῃ ἴῃ ἔογυθηΐ ροηὶ θη 18] ὈΥΔΥΘΓ, ἢ ΟΟΗ- 

ποοίΐοῃ ὙΠ Ὠ18 τη α) ΔΈ ΟΠ5, δα ᾿οβοθορίησ Ηΐμ ἴο ἔογμίὶνθ [6 8.8 οὗ ΗΙβ ρθορ]ο, δηὰ ἕο 
ὑπγΠ ΔΎΔΥ Ηἰἷβ ΖΌΓΣΥ ἔγοϊῃ 6 ΓΒΔ] ἐσ (γογΒ. 8ὃ-19), [6 δῆρ61 Οὐδ ὈΓ16] 801 0868 ἴο ἶστὰ [Π6 τη68}- 
ἴῃ οὗ Φογθη8}}}Β ΡΤΌΡΙΘΟΥ. ΤΊΘ βου ν ὙΘΔΓΒ ΓΘ [ο ων υπαοσθίοοα 85 ΒΟΥ ΗΓΥ ὙγΘΘΙΚΒ οἵ 

- 

.Ὁ " 
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οὗ ἔπ ρθορ]θ, δπᾷ ἴο τϑαποῖῃὐ ἔβα Μοβὲ σο!γ οἱ Ηΐβ [δ Ρ]6. ΤΏ γϑὶ Β6σῈῃ οὗὨ ἐδ ΒΟΥΘΩΤΥ͂ 
ἈΘΘΚΒ Οὗ γο818 ΘΓ ἴο ἱποϊυαδ 6 ρμογὶοα Ὀούνγθοῃ [86 υἱέογαποθ οὗ Ζθγοση Δ 5 ῬΓΟΡΠ ΘΕΟΥ͂ δᾶ 
{86 ““ἀηοϊηΐοα ρῥσυῖηςθ᾽) (ΟΥ̓ΓᾺΒ) ; ἴῃ ἴμ6 σοῦτβα οὗ ἴΠ6 εἰχίγ-ἴνγο ἼΟΘΚΒ Οὗ γΟΔΓΒ ἐμεῖ 5ῃοῦ]ᾶ 
Ζο]]ονν, [Π6 οἰἐγ (δογα 8816) σγὰ8 ἴο Ὀ6 ΓΟ 1], Ὀυΐ ἴῃ ὑοῦ Ὀ]ΟυΒ ἔλθ. Τα 1δϑ, ΟΥ δου ΠΘἐἢ, 

τοοῖς οὗἁἨ γοδγβ βου] Ὀοσῖμ ἢ [16 “ ουὐδπρ; ΟΝ οὗ δὴ διηοϊηϊθα ομθ,᾽ δύϊοσ ὙΠΟ 6 ΡΘΟρΡ]ς 
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ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝῸ ΕΟΌΒΜ ΟΕ ῬΑΝΙΕΙ, Ξ ῬΒΟΡΗΕΟΙΒΕΞ. 1ὅ 

διηὰ ὑποῖσ Βα ΠΟΙΌΔΙΥ Ο͵ΤΘ ἴο 06 ἀογαβίδίθα ὈΥ (16 Δ͵ΤΏ168 οὗ ἃ ὑγγδηΐ, δηα ἴΠ6 ουβίοιηδιΥ ΟΥ̓ΘΥ- 

ἵησ οὗ [π6 Βρογθα βδουῆοεβ δῃὰ οὐ]δίϊομβ ἴο Ὀ6 ἱπιογγαρίοα ἀυτγίπρ' [Π6 41} οὗ ἃ ψθ}κ (ΘΥ] ἀΘ ΠΥ 
ἀν οὐδ Ἰδδῖοε 841} οὗἩ [μῖ8 614] θοκΚ οὗὨ γ68 5), πιῇ], ἴῃ 0.6 δηᾶ, ταΐῃ βῃου]ᾶ ογογίδκο [8 

ΟΥ̓́ΣΣ " (νγ 618. 21--27). 
ΤΊ παῖ γἱβίοι (ΟΔ08. Χ.--Χ 11.) οομερίηϑ ἴδ0 πηοϑὺ [Ποσου ἢ πα ἀοίβ!]οα ἀεβουρίΐοι οὗ (86 

ἀονθοριηθηΐθ οὗ ἐμο ζαΐατο. ΑΥΟΥ ἔὮγθα γθο κβ ΟΥἨ Ταδίίηρ δι τηουΓηΐηρ, 88 δηραὶ, πο 88 
οοἰμηρ Δα ἀρρδδγδμοθ Ὑγ6Γ6 Ὁγοη ἀουᾺ] (οἰδρ. χ. ὅ-11), ἀρρεδιθᾶ ἰο ἴμ6 ργορμοῦ οὐ [8 

ὕὈδη ΚΒ οὗ [86 Τίρτίβ, ἀηὰ σάν Ὠΐ δὴ δοοουηΐ οὗ ἴπὸ οοῃῦοβίβ τ] 0 ἢ Π6 88 ΘΟ ΡρΒ]]θα ἴο 
δπΐογ ᾿πίο τ τ Εἰλ6 “ ΡΥΪΏ 6685, ΟΥ 6]1 τοίθοίοιβ οὗ Ῥογβίβ δῃά ἀγοῖδ, δῃὰ ἰῃ πο ἢ ΠΘ 

ψ88 δἰἀθα ΟὨ]ΥῪ ὈΥ ΜΊΟΒΔΟΙ, [μ6 δηραὶ οὗ ἀοα 8 ρϑορῖο (οΠαΡ. χὶ 19 ΧΓ 1). ὯῸ {μΐ8 δοοουπῖ ὨΘ 
δι ἀεα ἃ γοργοβθηϊδίζοη, 1.11 οὗ 11ΐ6 δῃᾷ υηἱπαΐς ἀοἰαὶ!, οὗὨ {Π6 ᾿τηπηοᾶϊδῦθ ξαΐαγο, δα οχίθμαϊηρ 
ἴὸ (6 πη οὗ π6 ΕΥ̓ΓΆΠΗΪΟΔΙ ΟΡΡΙΌΒΘΟΓ Οὗ ΑἰοαἾ ΒΒ Ρ6ΟΡ]6, το ᾿δ8 δ᾽γοδαυ ἴσθθῃ ἔγθαυθ ΠΥ 

ἀεβου υοᾶ, [Ιπ (118 οΘοπηθοίίΐοηῃ 6 ανγ611]8 δβρθοὶδ!ν ὑροη ἴθ οομῆϊιοὶβ οὗ ἴθ Κίηρβ οὗ ἃ 
βουίΐποτπι Κἰησᾶοια (ΕΩΣΥΡΌ δπᾶ ἃ πογίμοσγῃ Κίπράοιῃ (βγγίδ), τ] Οἢ 66 ἴο οοπδίϊαῦο [ἢ 

ῬΠΙΟΙΡΆ] βέβίοθβ {}λᾶῖ β[ιου]α διῖβα ἔγοσῃ [86 σΌΪΠ5 ΟΥἩὨ 6 Τουτίῃ (ατγοοὶν οὐ ΜΝίδοοαοπἶδη) τνου]ᾶ- 
Ρονασ (οἢδρ. χὶ. 323-20), ἀμαᾶ τόσο {δὴ 4]1, ὁ πμ6 ᾿πβοϊοηΐ, δυἀδοΐουβ, πα ὈΪ]ΔβρὨῃθιηουθ 
ἀεροτίπιοπι Οὗ [16 Ἰαβὶ Κίηρ οὗ [86 πογίμογῃ στθδ] τὰ, πὸ βΒῃου]α υἱ ἀμ δίο! Υ οοπλθ ἰο ἃ (δι Ὁ]6 
δῃα, Δέζοσ ᾿πῆϊοςηρ [16 πχοδῦ ΠοΥΤ]]6 δου ἑ παι οὴ5 οα [86 ΠΟΪΥ πδίζου, {Π6}Ὁ βαογρᾶ οἱΐυ, δῃὰ 

ἴΐβ δα ποία (ομδρ. χὶ. 231-456). ΑἸΟΥΓ ὉΠΡΔΓΑ1]6116α ὑγἱὶ υ]δίίοη δηᾶ δ] οίΐοη, ἀ 6] σου 6 

δα δα] γϑαίΐοῃ βΒῃου]ᾶ οοῖμθ ἴο Ὠ)δπΐθ] 8 παίϊοῃ, ἴῃ οοπηθοίΐζοῃ 1} ἐδ τοβυγγοοίΐοη οὗ ἴπὸ ἀοϑᾶ, 

ὙΠ} Βηου]α Ἰοδα ἴο [86 οχαϊζδίϊοη οὗ {6 τἱρηίΐδουβ, ὰΐ οομβίχη [Π6 ὑῃροα!γ ἴο Ἔνθ ]δϑίϊηνς 

ΡαΠΙΒπηοηῦ (ΟὮΔΡ. ΧΙϊ. 1-8). 7 ΑΕΟΓ (6 Δ 6] μὰ8 αἰτγοοίρα (16 ργορμδῖ ἴο 868] [Π6 ΡῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ 

ἰο με τηθ οὗ [Π6 οῃᾶ (γοτ. 4), ἢ6 ΒΌρρ)θπηθηίβ ἰδ ὈΥ ἃ 8η8] γουθιδίϊοῃ ἰῃ τοραγ ἴο {πὸ ἄμγα- 

ἐΐοπι οἵ ἴμ6 Ῥεγοα οὗ βεύϑσγε δ) οϊΐοη Ὀεΐοτο [6 ᾿ἰτοαυοίου οὗ Νίεββ δ} 8 τις βάστα, ΔΊ ΟΝ 18 
βχοὰ δῇ 1,290, οἵ, οομά! ]ΟΠΆ1]γ, δ 1,886 ἄδυϑ (γβ8. 7-12). 106 016 ο]οβοβ τυ} (86 

ΘΟ. 86] οὗ {86 ΒηρἘ} ἰο [Π6 ῥγορμοῖ, ἴο τγαῖϊ δ ΘΠ Υ̓ ὑπ0}} [26 οηα οὗ 8}]1 (πΐῃρβ, μα ὑπ0}] 
.εΐβ γοβαγγθοϊζοῃ ἴο δἴθγηδὶ 116. 
ΤΌΘ διτδηροιηθηΐ οὗἉ [Π6 ΤΟ ΡΓΟρΏΘοΙοθ οὗ (δ βεσοπα ραγί ͵8 βίο] σὨγοπο] ορίοδ], 8ο (μδὲ 

(86 ογοσ οὗ ὑποὶγ βιιοοθββίοη 18 ρ8Γ8}161 τ ἢ ὑπαὶ ΟΥἨ [ῃ6 δοίυ8] ονεηΐβ 'ἱπ Ὁ 8}16}}8 1176, 8ἃ8 

τεοογοα ἴῃ [Π6 ἢγβί ραστί. Τῇ ἢγβί ν]βίοῃ. δρρεαγθᾶ ἴο πὶ “ἴῃ ἴμ6 Ηγβῦ γϑὰγ οὗ Β.] 5 2ΖΆΓ 
με Κίηρ, ἴῃ 116 ἔογπι οὗ 8 ἄγθϑῃ), υὩ]οἢ ἢ6 δῇ ὁποθ σεοογᾶρα ἴῃ της (οαρ. Υἱϊ. 1): (86 

Βοοοῃα, ἴῃ {1Π|6 {Πἰγα γοδγ οὗὨ [86 88ηι16 τγοΐζτι, “ἴῃ ἴῃ6 ρδῖδοθ οὗ Βῃιβῆδη, ἱῃ {Π6 ῥγουΐποθ οὗ 
Ε]δπι, ὈΥ [86 τὴγοῦ οὗ ὕ]4ὶ,""---  ογα {116 ῥσγορ]θῖ ἴῃ Ὠἷ8 Θχα]δίϊοῃ δὖ 1οαϑὺ θ6] 1] ον θα ὨΪη86]} ἴο 

Ὀδ6 (Πρ. νἱϊ}. 1, 2); (6 {πἰγᾶ, ἴῃ {Π|6 ἢγβέ γοδῦ οὗ 1Ππ6 σεῖγῃι οὗ Ῥδγίυβ [μ6 Μεᾶδ, Βθῆος Β00} 

δίϊεγ [6 ογουίγονν οὗ ΒΘΙΒΒΆΖΖΑΓ (ΟὮδρ. ΙΧ. 1, 2; «οἷ, ν. 80; νἱ, 1); δπὰ ἴῃ Τουγίῃ, “ἴῃ [86 

(τὰ γοδγ οὗ Ογτγῦβ, Κίῃ οἵὗἁ Ῥογβὶδ," οἢ [86 24{ἢ ἄδλγ οὗ [π6 ἔσβίὶ τλοπίῃ, τυ 1116 [86 ργορμοῦ τῦδβ 
οῃ 6 ὕΔηΚΒ οὗ 186 ΤΊ ΓΒ, δέου οοτηρ]ούϊηρ μ8 ἔαβί οὗ [Ὦγθθ σγθοκβ (ΟΠ8Ρ. χ. 1-4 ; οἵ. χῖϊ ὅ, 
ὅ). ΤΠ ἢγβῃ υἱβίοι 18 ἱπο] υἀοα ἴῃ (6 Ατδιηδῖὶς ρογίΐοῃ οὗ ἴπ6 ὈοοΚ ; {1 ἴῃγθα οἴ ΓΒ, 116 

ΟἰΔρ. ἱ. δῃᾷ {Π6 ΟρΘηϊηρ γΘΓΒ68 οὗὁὨ σἤδρ. 11. (Τ 618. 1--48), ἅτ6 τϑοογαρα ἴῃ Ηοῦγον. 
ἴῃ ἃ ἔόγιδὶ ροϊηί οὗ νΐονν, [Π6 πηδτκοᾶ αἱ ἔογοηοθ θδύνγθοη [86 ῥὑσοόρμοοῖεβ ΟἿ {}16 ΒΕοοηα μᾶτί 

δη6 (1Ἰο86 οὗὨ [86 ἤγβί ἱβ ἴο Ὀ6 ποὐϊοοα,, Ὠδηλογ, ὑπμδΡ ἴῃ {π6 Ἰαίζον ἐπβίδησα {π6 ἱπίογρτοίδίζοι οὗ 
(δ6. ποηδογίυ] δηαᾶ ῥγορῃοίΐο ΔΡρϑάγδηοθ οὗ {Π6 ν᾽ βίο ἴῃ ΝΟ 8 Π62ΖΖΑΓ 8 ἄγοδμι (ΟὮΔρΡ. 11.), 
δΔῃα οὗ [6 ιγβίοσουβ τὶν, Μοηο, ΔΙθηα, ΤΟῖκο], οἴς,, δ [π6 Ῥαπααποὶ οὗ Βο]5. 8 ΖΖδῚ (οἶδ ρΡ. Υ.), 

ἯΔ8 Ππηρατγίοα ἴο [16 ρτοροῦ ᾿πητ α ἸΔίοΥ Γμτουρσῆ {πὸ Ὀἱνίπο ϑρίγὶς, δμᾶ τ Πποὺῦ [Π6 ΔΘ ΟΠΟΥ͂ 
οὗ Δηγε]8β: ὙἘ116 ἴῃ ΘΔ 0ἢ οὗ {116 ἕο ῥτορ]ιοοΐθβ οὗ {πΠ6 βοοοῃαᾶ ρδγῇ Δῃρ6]8 8.6 διῃρ]ογοϑᾶ, οἰἴμοΣ 
ἴο ΓΕΥΘΔ] {1|6 ρΡυγροτγί οὗὁὨ [16 Υἱδβίοῃβ βοὴ ΟΥ̓ Πϑδηΐἶοὶ ὙΥ}}116 ασΑ Κα ΟΣ αἀγοδυλίηρ (88 ἰῃ ἴΠ6 6486 οἵ 

ἴδε ὅγεῖ ὕπνο, οὔδρ. υἱὶ. δῃᾷὰ υἱ11.), ΟΥ̓ ἴὸ σον Υ αϊγθοῦ αἰβοϊοβαγοβ γοιϊηρ ἰο [6 Τυΐατζο, 
σπου ΒΩ ῬτΘυ ]ΟῸ 8 ΒΥΠῚΌΟ]16Ά] νἰβίοη (48 τ ἢ (Π6 8Π8] Ῥγορῃθοΐθβ, ομδρ. 'χ. δῃᾷ χ.--χἹ].). 

Το ργορμοῖ, μουγ Υ ΟΡ, 18 [Π 6 ΟΠὨ]Υ͂ Παυγαΐου, αυύθὴ ἤθη 6 τοοδρίς]αῦοθβ (88 18. [Π 6 ΘΆ86 ββρθοΐ δ] 
ἰδ οὔαρ. χ. 20-Χὶϊ. 4) [πὸ οχίθηἀοα σοιηδγκθ οὗ ἴμ6 δηρεὶ, ἷ8. ο6] βία] ἰθδομθῖβ δηᾶ ἰηΐοῦ- 
Ῥτεΐοτβ, ὙΠ ΟΡ ἰβύο  ΔΥῪ ἔοττα οὗἁ πδιταίΐου τ 116) Οσοὰγβ ομοα ἴῃ [6 ἢγδβί ρατί, οἶδρ. 11]. 81--ἶν. 

4 Τῷὸ καρροτῇ οὗ {δε αἰδιοτηθπὶ οὗ [Π9 οοῃίθηϊ οὗ σμδρ. ἴχ. 33.397, πὰ ϑκροοΐδ! οὗὁ [80 γὙαῦβθ Ἰδδὺ τηθηϊοηθά, ΟΟΙΡΩΣΦ 
[δο ὁχοφείοξδὶ τοῦ σα οὐ ἰπδὺ μδδαιζε, [ἘῸτ ὁὀουπηῦον δυσυπιδηΐα, 8660 ὕπο δὰ ἰείο!δ ὑμοχοίο.͵ 

7 [8οε6, πονονοσ, {86 Θχορβοι ὁ] ταῖσδ σκθ Οὐ {δ|6 ἰδαὶ μασιίοιϊδσ.) 

[αἱ 

σ“΄, 



16 ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ὈΑΧΊΕΙ,. 

84 (Ὀυὐ ὙγΠ1ΟῺ ἰΒ ποῦ στρ] Υ δα μογοα ἴο ἰῃ μα΄ σοηῃηθοῦου, βίθοο ΝΟ ΡΒ ΖΖΑΓ, [π6 τεῖος 

ΟΥ̓ 186 Ἰούῦο" ὉΠᾶΟΣ ΟἿΓ πΟΙ͂(Ο, 8 τοζοιτοᾶ (ο ἴῃ [86 ἰμϊτα ρϑγβου, 'ἱπ οἤδρ. ἱν. 36δ--80), 18 ποῖ 

Σουμα ἴῃ [86 ΒΕοΟΠα μαγί. 

ΝΟΤΕ.---Ἰὰ Τορροβίου ἕο {π0 αἰνίβίοη οὗ (86 οοηΐθηίβ οὐ {18 ὈΟΟΙς ἱπύο ἰβίοσι αἱ δυιὰ 
τοροίϊοο- ] 808] ραγίβ, Β1Ὸ ἢ γ͵ὸ αν δαἀορίοα, Αὐυθοιοη (ρ. 88), ἀῃα ἴθ σοῃποοῦοη τὴ 
ἴηι ΚοῚ] (ἰπῖ. ἐπε 4. Τ', ϑᾷ οἃ., Ρ. 889 οὖ βοᾳ.), δῃᾶ ἃ ΤΔΏΣΟΒΤ6]α (2 α8 Βιοῖ απῖεϊ, ν. Ὧ 

οἴ 564.), οραιωλᾷο [Πα οδρ. υἱῖ. βιιου]ἃ 6 ᾿μοϊυαρᾷ ἰῃ ἰδ0 Βγεῖς μᾶτί. ΤΊ γβαβοῦβ δα πυοοᾶ 
ὉΥ ἴ6 Ἰαβῦ πιο Πομοᾶ ἐξόβεῖο, ἘΞ τ τοαίοι τα 1 οοηΐγαβὶ ὙΠ ΟἾΤΒ 88 ΤΘΓΟΙΥ͂ “ ΖΟΥΙῚ8], 8Γ6, 
Βγβί, ὑπ Ῥγορῃοοο-ν βίο] ο] θη (β τ 0} ΘΏΓΟΓ 8180 ἰηΐο 116 γί ρασί, δῃα ρδγίϊου] ν ̓ πο 
ΟἾδΡ. 1ϊ., Ἀπ] ββοομα]ν, ὑμ6 ἰἀΘΩΌΓΥ οὗ Ἰδηχυᾶρσε ἴῃ ΟἸΔρ. Υἱὶ. ἢ ΟΠδρίθιβ 1].--ν., ΒΟ Ὰ 
Του] α8 ἃ τ] Ὁ Βορδγδῦοη Ὀθίνθθι σμδρίθιβ Υἱ. δηᾷ Υἱῖ. 88 σΟὨΊΓΆΓΥ ἴο {Π6 ᾿ἰπίοηίοη οὗ ἴ88 
δυΐμογ. Βαΐ [86 γ]βίομα) σοπῃβί υδηΐβ οὗ {Π6 γϑὺῦ ραγί δἃγ6 δχύγο πὶ Υ Ὠλθᾶστο ὙΠ6η σοϊηρδαγεᾶ 
στ ἴη6 ἐλΓ στοδίοσ Ῥσορογίΐοῃ οὗ ἴΠ6 παιταίίνο οἱθιηθηΐβ ἴῃ {18 αἰ γίϑιοι ; δη6 186 οἤγοηδ- 

Ὑζιοεῖοιὶ αἰ ἔογομοθ Ὀοΐνγθοῃ ομδρίοβ υἱ. δηα νἱ]ΐ. 18 ἀϑοϊ θα] ΤΟΥ Ἰτηρογίδηξ ἐδ η [Ππ ΑΠΤηὶ [68 
οὗ Ἰαησυαρο Ὀθίνγθθῃ οὔἤδρ. Υἱὶ. δῃᾶ (6 ὅνθ Ἵομδαρίοσβ [μαῦ ργθοθὰβ 1, Τμὸ ἄγοδπι-ν βίοι 
Τοοοσαβα 1 ΟΠΔΡίαυ γἱ]. ἀδῦθβ ὕ80ὶς ἰο [Π6 τοῖρῃᾳῃἨῈ οὗ Β6]5})82Ζδγ, [1|6 ἰαδί (ΟΓ ομδ οὗ ἴδ 1881) οἔ 
ἴ86 ΒΑΡΥ]ομΐδἢ Ἴΐη 8, 8116 [6 ἰδίογί 8] οοπίθηΐβ οὗ {6 ρῥγθοθαϊηρ ομδρίδγ ὑεϊοῦρ ἴο {16 
Μ6αο-ῬοΓβίδῃ ροῦϊοα : ἤθηοο 186 πη οὗ ομδρίου νἱϊ. δῃαὰ 4180 οὗ οἶιδρ. Υἱ]. σογγεβρομαβ ἴο 
ἴηδΐὶ οὗὨ οπμδρίογ γν., ὙΠ116Ὸ ομδρύου σὲ. 18 ΟΠ ΘΩΙΡΟΣΑΓΥ ἩΪΓ ΟΠΑΡίου 1χ. ποθ 116 σθῃοσαὶ 
ΔΙΓΔΏροιηθηΐ, οί οὗὨ [16 ῬΓΘ- ΟΠ ΠΘΠΕΥ Ὠδίοτ! 8] ομδρύίοθσβ οὗ [πὸ Βγϑύ ραγί, δῃὰ οὗ [16 οὶ Η͂γ 
γἱβίομδὶ οοηὐοηΐϑ οὗ [Π|6 ΒΘΟΟΠΩ͂, 18 ΒΓ ΟΥ̓ ΟὨΓΟΠΟ]ΟρΊΟΔΙ, π6 αἰδιγ θαϊοη οὗ [86 δμγο "οοὶς 
Ἰηΐο [86 ολίοροῦἑοΒ ΟΥ̓ ΠἸΒΙΟΣΥ ΔΠα ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Β661}8 0 βᾶύθ Ὀθθῃ [86 ὙΒ6 ΩΝ ἰᾶρθα ὈΥ̓͂ ἘΠ Οἢ 118 
ΘαἸοΥ (γ]ιοπὶ γὸ γοραγᾶ 88 ἰἀθῃ 081 τ] [ἢ 1[8 Δαΐ 0) νγᾶβ σονεγπθᾶ, ν}116 {μ6 1ΔἀθηΓΠΥ ΟΥ̓ 
ΙἸδησυδρθ 'π ΟΠ ΔΡΙΟΓ Υἱῖ. δα {Π6 Ῥγθοθαϊηρ ομδρίουβ β'π ΚΒ ἰηΐο ἃ τ γον δοοίἀοηῖ8] ΤοδίωΓα. 
ΤΩ Ζο] ον ὶπρ Βοοίοη ΠΔῪ ΒΟΙΥΘ [0 ΒΠΟῪ [16 τηοβὲ ργΌ 8 01]6 Θχρδηδίζοη οὗ (8 ἔθαῖΐαγθο. ΕῸΣ 
[86 ῥγοβοηΐ, γἴ8 ΓΘ ΟΠ]Υ ΘΟΠΟΘΓΏΘΑ ἴ0 ΒΏΟΥ ἴπδὺ 6 διγδηροιηθηῦ δαορίθρα ὈΥ̓ 08, Θνοῃ 11 
ὝΘ͵Θ ὈΔΒΘα ΙΏΟΓΘ ΟἿ ἃ ἔογηΑ] (ἢδι} ἃ τηϑύογ 8] Ῥυῖποῖρ]6, Θομ οστωβ ἔ0}1Ὁ ὑο πα ἰά68 δηα ἀοδῖσσῃ 
ΓΕ [6 τιον, δηᾶ 18 Τόσο οσθ τ ἢ ϑῖλοο χτοϊδὶ ποα ΟΥ̓ ἃ τη 8] ΟΥ̓ οὗ πιο χη οχροδίΐζοσβ.- -ούθη 
Ὀγ Ζυπᾶαβὶ (φ. 89 οὐ 564ᾳ.), Εουβοὶ (πὶ. ἔπ 4. Τ', 8ὰ οἅ., Ρ». 109), ἀπᾶ οἴο1β. 

ὃ 4. ὕΚΙΤῪ ΟΡ" ΤῊΒ ΒΟΟΚ 05 ΠΑΝΙΕΙ͂, 

ΤῊΘ ἱπίορτι οὗ Τπῖ8. ῬοΟΚ ΤΑΔΥ͂ θ6 ΠΟΠΟΙ ΘΙ γΟΙῪ Βῃονση, ἀοβρὶΐθ Π6 Οσοββίομδὶ δεϊοπιρίβ 
Θδϑϑυοα ΟΥ̓ ταοοηΐ ΟΥΤ08 0 ΓΟργοϑοηῦ ἐν 89 8 ΘΟΠΙΟΙΔΙΟΠ ΟΣ ΒΘΥΘΙΆΙ Ὠἰδίοτί δ] δπα ρτορμοίϊο 
ἔταρσταθηΐβ οὗ γαγίουϑ οὐἱ βίῃ; ΤΟΥ, 88 π88 θθθὴ βῃοτνῃ ἴῃ ὃ 8, ἴ[Π6 οοηξοηΐθ Οὗ {π6 ἔνγο ρῥγπεῖραὶ 

αἰνβίοηβ ἔοόστῃ ἃ Βδυτηοῃΐουϑ δηα Ο] Βα] γ-οοηπδοίοἃ πγ101]6, τ ΪΟἢ. τηυδβί ὮΔΥΘ οιιδηδίθα ἔγοϊῃ 8 
Βῃρ]6 δυύμπου. ΤὨ18 δυο 18 ἔγθαθΠΕΠΥ ἀοβὶ στδίθα ἃ8 ομ6 δῃᾶ 16 5816 ρΟΓΒΟη---88 ΠΔη]6]--- 

Ῥδυ ΟΟ]ΑΥΙΥ͂ ἴῃ ΟἾΔΡ. ΥἹ]. 1 ; ΧΙ], 1; ἰχ. 3: χ. 1; χὶΐ. 4; δῃᾷ ἢδ ͵ἴβ τηθηϊ οπμθα οἰΐ μοῦ ἴῃ (Π6 
(ἱτᾶ Ρϑγβοι (οἤδρ. υἱὶ. 1 ; χ. 1) οὐ ἱπ ἴμο ἢγϑθὲ (οἤδρ. υἱΐ. 2 οὖ 86α. ; χ. 3 εἷ 8ε6α.). ΤἘΘ Βϑτὴθ 
Ἰπ ΓΟ ΠΘηρ6 Οὗ [Π6 ἢγβί δηᾶ {ῃϊγα ῬΟΓΒΟῚΒ 18 ἐου πα ΟἸΒονν Π6.Θ ἴῃ τυτὶ πρΒ οὗ [ῃ6 ΟἹ Τοβίδιηοπὶ 
(δῦ ἴδνο οπιδηδίοα γον ἃ βίησὶθ δυΐμου, 6.9., 158. Υἱΐ. ; χχχνυ!.--χχχῖχ., οἷο. ΤΏδ ἕδος πδὲ 

Ῥδῃΐ6] 18 τηθαἰοηθα ΘΧΟΙ υΒΊΎ ]Υ ἴῃ ἰὯ6 πἰγὰ Ῥογβοη ἱπσγουρδουΐ {πῸ6 ὅτοϊ εἶχ σμδρίοθσβ 18 βῃ Ε- 
Οἱ ΠΕΠῪ Θχρ] αἰ πϑᾶ ὈΥ {86 Ὠἰϑίοτϊ 8] δηα ἀθβοτὶ ρύϊνο οΠδγϑοίοσ οὐ (018 εγβί τηδίη αἰνιδίου, τ] οἷ 
ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΤΟΡΟΥΐΒ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔ] ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΩΒ ὈΥ Πδῃΐοὶ, ΟὗὨ σΤοδίοΓ ΟΥἩ 1688 οχίδηΐ (6.9.) ΟὮδρ. 1ἰ. 156, 20, 

28, 860: ἴν. 16 οἵ 8βοα.; ν΄. 17 οἱ 86α. ; ΥἹἱ. 22 οὔ 864.), θὰ ΠΟΠΟΙΔΙΠῪ ΓΟΡΓΟΒΘΩΒ οὐδέν ῬΟΙΒΟῺΒ 88 
Βροδκίηρ δηᾶ δοϊϊῃηρ, ΤΏ δβοῃοθ ἔχοι (ἷϊ8 ρᾶτῦ οὗ ἔπ ἔοιτηυ]α, “1, ΤΣ η16), δα νυ," οὐ “1, 

Ῥδηΐοὶ, 861ἃ,᾽ σου] ΟὨἹΥ ΠΟ] 848 δὴ δγρυμιθηῦ δραϊηβῦ {16 ὉΠΙΓΥ οὗ ἴθ ὈΟΟΚ, ἴῃ οαθ6 οἴδεσ 

αἰβογθρδῃοίθβ δηᾶ οοπίγδαϊοίίοηΒ οὗ ἱπιρογίδηοθ οχϑίθα βούνγθθῃ [86 οοπίθηϊβ οὗ ἴ[π6 ἔττο ραγίβ. 

ΒΌΘΙ. ΟΟὨ ΓΔ] Οὔ 0Π8, ἩΟΎΤΘΥΟΓ, ἄο ἡσὺ οΟσαΓ. [Ὁ ἰβ ποὺ ἱπηροββὶ]6 (0 ΤΟΟΟΙ 6116 οἸμαμῦογ 1. 31 
ὙΠῸ ΠΔΡΌΟΓ Χ. 1, ΟΥ Ομαρύον Υἱ. 1 τῖτἢ ΟΠΔΡΈΘΓΒ ἰχ. 1 δπᾶ χὶ. 1, δἔο., 88 (Ὧ6 Ὄβχροβιζίου οὗἩ ἴποϑα 
ῬΆΒΒΑΡῸΒ Ὑ71}} 5ΏΟΥ ἴῃ ἀοίαῖ]. Τῇ Ὠἰβίοσί δ] ραγὶ 8 σαῖς οοπποοίοα τ] [6 ὑΧΟΡΒΟΙΟΔΙ ἴῃ 

ΤΩΔῊ 110] το] Δ ΟΉ8, 8πα (Βοῖγ ΟὨΓΟΠΟ]ορ ο8] ΡΔΓ8]16]5π|8 ΘΒρθο οί ΠΥ θοδγ [Π|6 ΤηΔγκ5 ΟἿ ἀοβῖροι 
ΟΠ {86 ρατί οὗ [Π6 ΘΟΙΏΡΟΒΟσ, ΤΏ Βουῖ68 ΟΥἨὨ ΤΟΙ ΑΥΚΘΌ]6 οὐθηΐβ ἴῃ 18 11ξ6, τ Β]Οἢ τὲ ταξ 

τορογοα, 18 ἀοδίρσηῃοα 88 ἃ ἢἰβίογί δὶ ἰηἰγοαποίΐοῃ, ΟΥ βοή ο] ἀϊηρ, ἔογ [6 ῥγορμοῦς Υἱβῖουβ 
ΒΙΟΒ 201]. Βαυΐ τἱζΐα [86 ϊβίοτί 581 ραγὺ 1861, ομαρίογ ἱ. 18 ᾿π|ϊπιδίο! Υ σοῃποοίοη, 85 88 

ἰηἰτοα ποίου, ΣῈ 116 γα ομαρίοτβ {Ππῶ0 701]. δμΐ61}5 ρσορμοίΐο ρόνγοῦ δηᾷ 58.11}1 ἴῃ ἰπίου- 
ῬΓούϊρ᾽ ἀγθδιηβ, 8.6 γοιηδηϊκοα ἴῃ ΟΠΔΡ. ἱ. 17,20, ον ον ὙΠ τοΐογθησο ἴο [Ώ6 ἰδβῖδ ἴο πρϊοὶ 

(ΠΟΥ πγοτα ἰο Ὀ6 Ἔχροβϑᾶ, οβδρ. 1ϊ. 4, ὅδ. ΤΊ τηϑηΐοη οὗὨ δμδ ἔπγϑο ἔτθμᾶβ πὶ ομδρ. 1. δ εξ 86ᾳ. 
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Ῥδνυεβ [1:6 ὙΓΑΥ͂ 7ογ (8:0 πατταινο τοβρεοιϊηρ ὑμῖν ΟΝ 4] βίου δηα ΟΟὨ  ΘΕΘΟσΒΡ (ΟΠ 80. 11. 
49. 111,1 οὐ 864ᾳ.). ΤΆ βιδίθιμθης ἐμὲ ΝεΡαΟμδάμποζζασ τοιηουθᾶ (ῃ6 βδογοᾶ σψϑββεὶβ οὗὨ {89 
ἰαπ]ρ16 ἔτομλ δου β οὶ 15 ἃ ῬΓΘΡΑΓΑΪΟ. ῸΣ ἴδ9 ἰδίοσυ οὗ {ποῦ ἀοβοογδίξοῃ ΟΥ̓ ΒΘΙΒΏΆΖΖΑΓ 
(ἐδδρ. ἰΐ. ὅ οἵ 864.) 
ΝῸΥ ἀοο8 μα αἱ νουβι υ οὗ Ἰδησυδρο, 85 Ὀούνθοῃ (ἢ ΟΠδ]ἄθε οὗ ομαρύβθυβ 11].-- υ}. δῃα (89 

ΗΘΡΓΟ οὗ {Π6 Γομλαὶ ἰηρ᾽ ΟΠδρίογβ, ἱγ οὶ ν ἃ τ] ΡΠ] ΟΙΟ ΟΥὨ δυίο 8; ΌΥ, δϑ]αθ ἔγοσῃ [86 ἔδοῦ 
[8δἱ 8 ἸἰΥΓΒΏΒΙ ΠΙΟῺ ἔσομαι ἴΠ6 Ηδυγονν ἴο [6 Ομα] θθ, ΘΧΘΟΙΥ δἰ μλ1]αν ἰο {μπὲ ἴῃ ΠΏ δη. ἱϊ. 4, οὐου 8 
ἴῃ ΕΖΓα ἵν. 7, [Π6 Ιᾶ δᾶ οὗἩ ἃ ὙΔΙΙΘΙΥ ΟΥἨ ΔυΐοΥβ ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἱΠΡΟΒΒΙ Ὁ]6 ἴῃ ὙἹΘῸ Οὗ [Π6 ᾿πύϊπιαῦθ 
τοϊδοη Οὗ [π6 ἩΘΌΓΘΥ Ομδρίογ ἱ. ἴο {Π6 ϑυσοροᾶϊΐπρ Ατϑιλαΐο βϑοίζομβ, τ οἢ [885 78 ὈΘΘΠ. 

ποἰϊοεᾶ. ΤὨΘΒ ]48[ (οἴδρ. υἱἱ.) οὗ 16 Ατδιηδῖς ρογίζομβ, αρϑῖῃ, ΪΒ 80 οἰ βαὶυ οοηποοίοα ἴῃ 19 
Ἰοδαϊηρ ξεδυγοβ τ (Π6 ἩδΌτονν βθοῦοηϑ (μδὲ {0110 νγ---ὴῃοα ΘΒρθοῖδ}} ΓῺ ΟΠδΔΡύαου ὙἹ]].  Β1 0 ἢ 
8 ἱηϊγοἀσοα ὈΥ [6 Ἰπα]οαύϊοι ΟΕ {Ππ|6, ἴπ 8. ΤΏΔΆΠΘΓ ΘΕ ΓΙΓΘΙΥ͂ ΔΠΔΙΟΘΌΙΒ ἴο ΟμΔΡ. ΥἹῖ. 1---ἰ δῦ 

[6 ἀἰΒοτορ ΠΟΥ οὗ Ἰαησυδρο ἱπ {Π18 4860 8190 ΔΡΡΘδΓΒ ΟΥΪΘΏΩΥ 88 ἃ 16αἰο ΓΘ ΟΥἩὨ ΒΘΟΟΙ ΔΓ 

᾿πιροτίδηςθ. Τηδ οοπίγαβί Ὀοΐνγοοα [μΠ6 ὑ80 ΟΥὨ [6 ΗΘΡΌΓΘῪ ἴῃ {π86 ἱπ γοατποίοῦΥ δᾶ [Π6 Ηνθ 
οἰοβίπρ οἰιαρίοτβ, δπᾶ οὗ [μ6 Ο8166 ἴῃ ομδρίθιβ ἢ3.-- 11. οδ ΔΡΡΟΔΓ 88 οὔμογ [8 δοοϊἀ θη], 
ΟὨΪΥ͂ 88 [86 Δ 6 Ὁ ΘϑοίζοηΒ βϑοῖὰ ἴο μαῦα ὕδοῃ γεαμποθα ἴο Ὑτὶυπρ' δῦ 85. ΘΑΥΠ ον ρογ]οα (μδ8η [89 
ἴοπηοσ. ΤΉΘΥ ὑογῸ ργΟῦΔΌΪΥ τοοοταοα ἀυτίηρς [6 ΟΠ 8] ἄδοδῃ ΒΟΡΓΟΙΏΔΟΥ͂ ΟΥ τ αἰ ἴΘΙΥ δείοῦ- 

πλγᾶ, τ ΏΟΓΟδΒ ἴπ6 ΗθΌτγονν βοοίΐοηβ (μαῦ ΘΏΟ] 086 ὑποτλ ΓΘ ὈΓΟΌΘΔΟΌΪΥ δα θα δ΄ ἃ ΘΟ: β᾽ ἀΘΓΒΌΪΥ͂ 

Ἰδίον ἀδίβ, δῃᾷ ἴῃ (86 ἐἶπηθ οὗ ἴμ6 Ῥογβίδῃ στὰ]ϊθ., ΤὮΪΒ ΒΥροίεβὶβ (γβῇ δββυτηθα ὈΥ Κυδηϊοἢ- 
Γε]8ἃ) οὗ ἃ χτδάυδ) οοτρ]οθίΐοι οὗ [Π6 ὈΟΟΙ, ογ οὗ [6 ἔγδυχλίηρ οὗἩ [86 ΟἸδ᾽ ἀββϑῃ βϑοίϊοῃβ, 1 ἢ 
οτἱο δίθα ἀυτγίηρ [86 Θχὶ[θ ῬσΟρΡ ον, θδΐνγθοῃ [π ΗΘΌΓΤΘΥ ρογλΟΏ8, ΟΠ 805. 1. 1--1, 4 ἀπα ΥὙ]}}.--Χ]!,, 
ἐδαὶ ἀδία ἴῃ (ἢ6 Ῥοσβίδῃ ροσ]οά, 'β ἑδνογοᾶ Ὀγ [6 ῃοΐθ ῃ οἤΔΡ. ἱ. 21, τνβί Οἢ ἱγχ ρ]}165 186 Ἰδοῦ 

οοτηροδίτοι οὗ 86 ἱπίγοἀποίϊίοη, θα ΤΔΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΟΥ̓ [Π6 οἰγουχηβίαποθ ὑπαῦ (μ6 ΟΠ 8] 68 

ἑταρτηθηῖθ, πίβουῦ ἐχοθρίϊοῃ, ΘΟΠΥΘΥ͂ [86 ἱπαργαββίοη ὑπαὶ ΠΟΥ σατο σϑοοσᾶθα ἴῃ [88 β[}]6 ΟΥ 

οὨγοηΐο168, ἱταν δα ἴον δία [Π6 ουθηΐϑ ἰγαηϑρίγοα ἰο ψ ΒΟ. [Π6Υ το]αῦθ. ΤΆΘΥ δἰ80 βθϑῖὰ ἴο 

ἱπαϊοδία {π8ῖ [Ὧ6 δΓΠΟΓ Θιρ] ογοϑᾶ {118 Ἰδηριαρο ΚῸΓ ΒΘ ΟὮ ἸΟΌΓΠΔ]]ΒΌϊο τ] ηυ68, 88 ὈΘἱΏρ᾽ ΠΟΤ 
[δια] αν, ἴῃ ΥἹΘῊῪ οὗἁὨ ἷβ ου]ΐαγο (σοΙρΑΓα. ὃ 3), 116 μ6 δαόρίοα ἐμ Ηρυγονν δ ἃ Ἰδίδ 
Ῥοτοα, ρογμ8ρΡ8 Ὀθοδυβο ἢ ἢδΔα ἴῃ [16 πηδδη 6 δοαυϊτοα ἃ βυβίοϊοηΐ τοϑ 688 ἴῃ 18. 86, ΟΥ 

Ὀοοδῦβο [ἢ6 Αογοαΐ οἰγουχηδίδμοοθ οὗἨ [6 Ε]π|68 βιρθθαιθηΐ ἕο [ἢ 6 ΘΔΡΌΥΥ ταὶ σὺ 1686 ἷπὶ 
ἴο τοραγᾷ [86 βδογϑᾶ Ἰδῃσιδοθ οὗ [ῃ0 Δ δπα [ἢ ΘΆΓΘΥ ῬΤΟΡΟΒ 88 ἸΏΟΤΘ ΔρΡΡΓΟρΓαΐθ ΤῸΓ ΗΪ8' 
Ρύτροβα οὗ ἰηβίγυοιίησ δᾶ οαἰξγίηρ ἢἷ8. (ποοοσγαίίο οοιηραίτ οἵα. Ὑ7ζε [Βογθέοτα δβϑοῖῦ [Π 90 
ἜΠΕΕΘΙΥ ΟΣ ΕΞ ἘῸΝ νΓᾺ ΤΘἔθσοηο6 ἴο 81 8 Ἰοδᾶϊπρ αἰν δίομβ, πα 48. Βοΐηρ' ἐπ6 ΨΟΥΚ οἵδ 

εἷηρὶο παΐδβοῦ; ὑυὖ ἴῃ [86 οΓοδίηρ᾽ βοούξοη οὗ ἴῃ βεοομᾶ ῥϑξξ, ἴὰ ἐμ6 ββρϑοΐβ)ν ἀοίβ!]6α ργορμθ- 
ΟΥ ΟὨΔΡίαοΙΒ Χ.--χΊϊ., τγ ἀοίδοῦ (Π6 μαπᾶ οὗ δ ᾿ἰδΐενὺ ἱπίθυρο] δίτρ, ΤΟΥΪΒΟΓ οὗὨἨ [6 (116 οὗ 

Αὐ οςο 5 ΕἸΡῚ ΡΏΔΠΟΒ, ἔῸΓ ΓΟΔΘΟῚΒ ὙὙΠΊΟΩ ἤδγὸ ὈΘΘῚ Κ,ΘΠΘΓΆ]1Υ Σῃαϊοοίοα (δ 1, ποῖδ 2), θυΐ [86 
οτα ἃἀοί8116α οἰδθογδίϊοη οὐ σοῦ τηυϑὺ Ὀ8 Γοβουυθα ἔοσῦ [06 δχροβιίϊοι (866 δβρθοὶδ]}ν οἡ 
σἾΔρΡ. χὶ, νβ. ὅ δῃὰ 40, οίο.). ϑιοὴ Ἰ οΓροϊὕϊουβ ἃΓΘ δρρδγθῃῦ τλοσθ ρασγυϊου Δ ΥῪ ἴῃ ΟΠΔΡΙΟΓ 
χὶ, ὅ-89 (6.0., νβ8. ὅ, 6, 8, 14, 17, 18, 2ὅ, 27, 80-89). 

ΝΌΟΤΕ 1.--. Ὁ. ΜΊΙΟΒΔ6118, Βουεμο]ᾶξ, απ ἘΠΟΒοτῃ (αὐ οαϑὲ ἴῃ (ἢ6 δδυ] ον οἰ οη5. οὗ Ηἷδ 
Εἰπιείζμπισ), δυλοηρ [Πο86 0 το]θοῦ ἴδ ἱπίορ τ Υ οὗἁὨ (18 ῬοΟΚ, μα ἃ Θοῃβι ἄθγ8 ]60 Βα ΡῈ Γ οὗ 
ἱπδοροηαοηῦ σΟΙΡΟΒΙ 105 οοπίαϊποα ἴῃ ἰΐ, τ ὨΪΟὮ τὸ βαϊᾷ ἴο ἤδγθ Ὀθθὴ τγϊζοῃ δὲ αἰ έογοηὶ 
Ὁ π]65 ὉΠ ΟΥ̓ γΑΓΙΟΙΒ δι] οσβ. ΟΥ̓ βυοῖι οοϊηροβίἐοηβ ΜΙΟὮ 6118 δπυταθγαῖοβ οἷρΐ, ἘΙΟΒΏΟΓΕ 
ἴδῃ (ἴῃ τοὶ. ΠΙ. οἵ ἱβϑ ᾿οδγἃϊδοῆθ Ῥγηορλοίση, ν. 428 οὐ 86α., δῦ 1ϑαβϑί ἔνθ), δῃᾶ Βουίβοϊαϊ ηἰπθ. 
ΤῊ Ἰαίΐοῦ γοΐθτβ [ῃ6 ὅγϑι (οἤδρ. 1.) οὗ [686 ““ δῃΐο δη8,᾽" 8388 ἢ 08118 (Ὦθηι, ἰο {86 ἐπα οὗ 
Ατίδχογχοβ ΟΠ ΡΊ 8.18: (6 Βαοοπα (ΟΠ ΔΡ. 11.) ἴο {Πδῖ οὗ ῬιοΟ]ΟΙΥ͂ ΡΒ] Δα ΘΙ ρα: [116 (Ὠϊτὰ 
(οΒδρ. 111. 1--80) ἴο ἃ βοιμονν δῦ δίς ἀδίο; [116 ἔουτίῃ (11. 81--ἶν, 84) ἴο [η9 ἀσὸ ΟἿ τῆ 80 
᾿Αϑιβοῃεθδῃ8 ; (ἢ6 ΗΒ Γ(Ὦ, β᾽χί, δῃα βϑυθηί (οἾ 808. ν.--Ὑ}1.) ἕο [Π6 βαηθ ρογὶοα, ὑπο Απίὶοοῃυϑ 
ἘΊΡΒδη68; [86 οἰσητ (οἤδΡ. ΪΧ.) ΌΥ̓͂ ἃ ρυἱοβί δ Φογυβδθηι, ἰο ἃ δία θαΐ 1116 Ἰαΐοῦ : δηᾶ [ῃ6 
πἰηῃ (Ομ ΔΡ. Χ.--Χ]1.} ἴο ἃ 8{}}1} Ἰαύον ὑὐπηθ. ΤΟ ΘΟΙΏΡΟΒΟΙΒ οὗὨ (Π6 Ἰαῦδσ βϑούϊζοηβ ἅττα βαϊ ἃ βρθπογ- 
ΔΙ ἴο μᾶγο ΚΟ [6 ΘΑΥ ΘΓ τὶ ὕο 8, δηα [0 ἤδγνα οσοπϊηυθα {ποὶγ τους, ἴῃ π ὨϊΘΝ οὔοσ [ΠΟΥ 
οὐαὶ ἰπγιαὐοα ὑπο ῖγ ῬγΘἀθοθββθοῦβ ἴῃ ἴῃ6 086 οὗ Β'ηρ16 τγογβ δῃηᾷᾶ ρῆγαϑθοβ. Βυΐ ἀοβρὶῦα ὑπ6ὶν 
ΘΆΓΘ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ ΘΟ ΓΔ ΟἴἸ0η8 οτορί ἰηΐο [6 βαραγαΐθ ρϑγίβ, 80 {Παΐ, ἔοσ ἰπβίβῃηοοθ, οΠ8}». 1. 21 18 
ΟΡΡοβοᾶ ἴο χ. 1; οἴδρ. :. 1, ὅ ἰο 1. 1; οὨδρ. ἱϊ. 48, 49 ἰο ν. 11--14, εἴς. (Βεγμοϊάϊ, 2αρίοϊ 1, 
88 οἱ βΒοᾳ.). ΤΠ ᾿ιργορτίοίυ οὗ βυ 0 ἢ ἃ τη] διΐοη οὗ Ββογὶρίαγθ τγᾶ8 βοοὰ ὑηδογβίοοα, δπα γα 
Ῥοϊπίδα ου, »ῖτἢ σοηνἹ ποτ ΘΓρῸ ΘΒ, ΘΒ ΟἾΔ} ΟΥ̓ ΒΊΘΟΙΚς (1π βοΒ] οἰ ουτηδομογΒ Τλθοῖ. Ζοὶδ- 
φολγίϊ, 1822, Νο. ὃ, Ρ. 941 οἱ 86ᾳ.: ΟοΙραο Πἷβ ᾿ἰἰπιισίξωησ ἐπε 4. Τ', νυ. ὅ85ὅ οἱ 864.), 
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18 ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ῬΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΕΙ, 

Ἡδνογηῖοῖκ (Εϊηῖ. 11. 2, ». 448 οἱ 86α.), Δῃᾶ Ὠδθ οίίε (ΕἸπἰοιίωπρ ἵπ ἀα8 4. Τ', ἃ 256).. Ἡδποδ 
ἘΠΟΏΠ ΤΩ, ἴῃ [6 (μἰγᾶ δηᾶ ἔουσί δα οηβ οὗ ἢϊβ Εἰἰπίφιζωπρ, σοηϊοη θα Ὠϊπ861 τυ {86 
ΔΒΒΌΙΩΡΟΟΙ ΟΥ̓ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ὕγγο δυΐμοτθ, Οὗ τοδὶ [Π6. ΟὯΘ ΘΟΠΙΡΟΒΟααῖ ΟΡ. ἱϊ. 4--υἱ. 29, δὰ (6 
ΟἴΠοΓ, ομδρ. υἱὶ--χὶϊ., ἐοχοῦμου τ [6 ΗΘΌΓΟΥ ἱπἰγοαποίίοη, οὨΔρ. ἱ. 1.--ἰϊ, 8, ἴῃ 686} σ880 
Ἰοῃρ δῦ (16 οἀρανιγ. Τῇ ὕπγο-018 δυΐῃοτγθῖρ 18 8180 δβϑβογίθβα ΟΥ̓ βδοῖς (Ολρκίφε. 
«ἀροϊοροίί, 1829), Ηοτρϑὶ (Εἰ δίον.-ἐγὶϊ, Εϊπῖ., ρα Ὀ] βιι6α -ὈΥ Ὑ͵εΙία, 1840 ἀμα ]Ἰαδΐδσ, ᾿ἷ. 2, 8 84), 
Ἐς, 5061] (Ζεν ολιλοὶξ Ὧ686.8. Ταπὶοῖ, ἴὰ ἴἰ6 7Τδ. Τλεοὶ. Θπανγίαϊ- Βολ»  , 1868, Ρ. 194). Ἀδυβοι 
(Εϊπί,, ἡ. 110), ἀμᾶα βονϑσαὶ οὔδβοσβ, ἱπαβιη οἷ 88 ὑΠΕ6ΥῪ τορασγα [Π6 ΥἹΒΊΟΠΔΙ μϑιὲ οὗ ἴδ ὈΟΟΚ, 
Ὀθαϊῃηΐπρ } ΟἾΔΡ. Υἱὶ., 88 σεμαΐηο, Ὀυὖ οἰαῖτα ὑπ [86 πδγγαῦλνο οὐ Δ η161}8 1116 δηᾶ οἵἩ [86 
αἰγοιμπβίδ 68 ΟἿ ἢΪ8 ὕλη6, σοηϊαὶ ποᾶ ἴῃ ΟἾΔΡ. 1.--Υῇ., 88 δα θα ὈΥ͂ ἃ Ἰδῖοσγ παπᾶ, δῃα ᾿δβοᾶ 
ὌΡΟΩ 8 ΓΟΥ ΒΟ. οΟὗὨ οογίδϊ ἢ ζοηαΐῃ ΤΟΙ Ο  8ηα8, ΜΟΙ. γογο Ἰοῦύ Ὁγ (η6 Ρῥτορβδεῖ δ .νἷ8 ἀθδί, 
Ήδηοο, ἯγὙ6 8γ6 ἴο αἰβηρ ῃ θοΐσγθο ρομοΐηθ ΟΥἹΘΊΏΔ]8, τυγὴ θη ὈΥ {Π6 Ῥσορμοῖ Ηἰπη86}, δᾶ δ 
"δον σοτρὶ]αἰΐοη υΒ]οἢ ὈΘ᾽οπρΒ ἴο ἰη6 ΜδοοΑΡθδ: ρογοα οΥ ἴο [6 ἀ,θ ᾿τητηοαϊ δίε!Υ ρῥγεοράϊης, 
δη( ἴῃ Ὑ ὩΪΟΝ [86 ΔυΐΠΟΥ ῬΟΒΒΘΕβϑα ἴμ6 811}} ἴο Ἰτηϊίαίθ [16 Ῥγορ θοῦ 8 τηοᾶς οὗ ἱπουνῆῃΐ δηᾶ 
Θχργοββίοῃ, ἴμυ8 ρτοαποίηρ [86 ἱπηργοβδίοῃ οὗ ἃ υῃϊίοα δροοδὶυρῖϊο 8016. βΟἢ δὴ οτἱρίῃ οἔ 
[86 ὈοΟΙΚ οδηηοῖ ᾿ ὈΥδπ ρα 88 ὙΠΟ]ΪῪ ᾿τῃροβ81 016: Ὀυΐ (Π6 ἱπηργοβϑίοι οὗ οἰ οϑοὶν οομποοίοα, 
βυϑίθηγαϊίς, δα ἀρβι σηθα ὑ}} νυ 1 ἢ 10 ὨΔΑΪΚ68, ἴῃ τοϑροοῦ ἴο Ῥο(ἢ 1[8 ἔοττῃ δηᾶ τηλίίοσ, ρροδτβ 
ἴο ἔδυου {16 νἱοῖν βίδίβα δον, Ὁ. ψ ῃ ἢ [ἢ6 γεί δῃα βοοομα θαϊτοῦ σοηῃβίϊταΐο ἃ Β' 0 ]6 Ρουβοῦ- 
δα, Ια ομ ο 81] τὶ ἢ ἰἢ6 ργορμοὶ Ὠδηῖ6], δηα ὉΥ͂ πο 1Π6 ΟΪ]6 ΡΡΟΘΆΓΒ 858 ἴΠ6 ΟΣ οὗ ὁπ 
Ταϊηα, ἀοβρῖζο 18 σταᾶυδὶ ργοαποίζοι ἴῃ {86 ρεογοα ᾿τητηθα δύο! Ὀδἤοσθ δηα δίΐοσ [Πς Ἅ]οβα οὗ 
186 6Χ1]6 (Θοιρϑζθ {16 70]]ουνηρ πούθ). 
ΤΏ γοο δα αἰ 058) Ὠγροίμοβεβ σοῃοογηΐης ἴπΠ6 οτἱρχὶη οὗὁὨἨ [868 Ὀοοὶς ἄσβεγνο δἰθη οι, τ ΔΙ ἢ 

ἘΠ Κουσ 86 ργοοθϑα ὁπ {Π6 αββυυρίζοῃ οὗ ἃ ὑνο-ο]8ἃ δυϊΒ ΥΒΏΡ, ΟΥ Οὗ 8 αἰδιϊηοίίοη μαΐνγθοη 8 
πομλυΐηθ οὐδ] δηα 8 Ἰαδίθγ ἱη οροϊδίδηρ γουϊδίομ, Ὀὰΐ τ᾿ ΒΪΟΣ ΑἰΟΥ ΚΤ Δ ῸΥ διηοηρ {Βοσηβοῖνοα, 
ἈΑοοοταϊῃρ ἴο ἴΠ6 οαϊΐον [1.8Πρ6] οὗ [118 .Βἰδί6-ιοογῖῦ; (Εἰπὶ, ἴῃ ἀα8 4. 1... ἴὰ ἴῈ16 ΤΟΙ Δ ΓΪκΒ. ᾿ γα  ᾿πειὶ- 
ὨΔΙῪ ἴο ἴπ6 Ἔχροβίοη οὗ Θ6 6818, νοὶ]. 1., Ρ. 88 [οὗ [86 ΑἸ. 6α.}), [6 ὈοΟΙκ, τ ΒΙΟἢ ΟΥΒΟΥινβ6 
οΥρΙπαϊοα θρθγοΥ ἱἢ ἴΠ6 οαρθλνα ρῥσορμοὶ Π8}16], γεοοϊνοα ἴνγο Ἵχίθηβῖνο δα] ΠΠΟῺΒ ἴῃ 118 
ΒΔ] β8θοίϊοῃβ, δὐ [6 Ὠδη8 οὗ δὴ δροοδ)γρίδβι οὗ [π6 Νίδοοα θϑθδῃ ρεγὶοα, το 88 θα ἴο τηδῖκα 
[8686 ᾿ῃογ ΡΟ  δίζοῃβ ἴῃ σον οὗὨ [Π6 ΒΟΥ ΓΘ {Γ18]8 οὗ [6 ἔη6. ΤΊιοβθ δ αἰ] Ο.Β ΘΟΠΊΡΓΙΒ6 ομδρ. 
Χ. 1. χί. 44, δῃὰ χὶϊ. δ-18 ; βδποο ἴΠ6 ῥγθαϊοῦϊομβ ἩΠΊΟΔ το]αΐθ βρθοΐδ!ν ἰο Απδοομαβ ΕΡΊ ΡΒ δ 65 
8πα ἷδ [1π|6, δηα τ ὨϊΟἢ ὈΘΑΓ ΡΓΘ- ΘΙ ΠΟΒΕΥ [16 δίδιηρ οἱ οαἰϊεϊπία ἐς ἐὐεπέῃ. ΤὮΘ ῥΓγοϊοββοα 
ἸηΓθγΡο] δίϊοῃ οὗ 2 Ῥεξ, 1, 230-Ἰἢ]. 8 ἔγοιῃ [86 δορί βί]α οὗ Φυᾶθ, νο ἢ ἴπ6 δαϊοῦ Π88 πα θδνογοᾶ 
ἴο αβϑἴ 0115}, 1 γο]. 1. οὗὁὨ ἷ8. Οἐϑολολίς ἀὯ68 αροδίοϊἑδολοη, Ζοϊζαϊϊ6᾽)8 (Ρ. 162 εἴ 864.), Τηοτο ἴδοτ- 
ΟΟΡὮΪν (Π8η {118 δββοσίθα δα οη ἴο Ὠδηῖ6], 18 δα ἀυπορα 88 δὴ δηῃδιοροὺβ ἰηβΐίδῃσε : πα Σὲ 
οοδβ ποῦ 866} ἴο Ρ6 βυ δὴ] οἰ θη ΕἸΥ ἀοπγχοπδίγαϊθα, ἀοβρὶΐα [86 τηδηϊο]ἃ δανδηΐαροδ 1 νοῦ] δβοτα 
ἴο [88 Δρο]οχῖδί. 76 ἃγὸ οὐ]ροᾶ ἴο ργϑέον [Π6 ὙἹΘῪ ΟΥ̓ 8 ἸΏ6ΓΣ6 ἐμίθγρο δε ηρ ΤΟΥ ΒΊΟἢ ΟΥ̓ ΟΠδρ- 

“ ἴοἴ8 Χ.- ΧΙ, ὈΥ͂ ἃ Ρἷουιβ δροοδ) γρίϊβι οὗ [μ6 Αβπχοῃδδῃ ροοά, δῃᾶ ἴο πο] ἴο ἴπ6 ρΡΓΟΌ8Ρ16 ἔηβογ- 
« "Ξ ὕοη οὗ βονοῖαὶ ὈΥΙΘΕ ρβΒΒαρΈ5, το οδπποί ἴῃ Οὐγ δγ νὰ οἰ ΘΕ Υ͂Υ ἀἸΒαρ ΕΠΡΩ, ἱπδίοδα ΟΥ̓ 

ΟΘΟΡΈΠΕ ἔμ “πε σά ΜΕ ΟΣ ΟΣ [86 ΘΠΡΤΗΥ ΒΘ ΠΟ, ΠΑΡ. χ. Γ-χὶ. 44, ἐοροῖθοῦ ΚΠ (Πδὲ πῃ ΟΠ 8Ρ. 
ΧὶΪ. ὅ-18. Α Ἰαΐογ ᾿πυθηΐοῦ οὗ (Ὧ6 ΘΠ ΓΟ ΡΓΟΡΘΙΙΟ ἸΠΔΡΈΓΥ οὗ ΟΠδρίοιΒ Χχ. δῃᾶ χὶ. του] αἷθ- 
ΡΙΑΥ͂ Δ ἱπογρα!0]6 ἰδ] ομῦ 1π ὨΪ8 ἑηλ δ οη8 ΟΥὨ 6 ῬΓΟΡ ΘΓ Β ΠΠΡΘΓΆΓΥ Β.γ71]16. ΜΟΙΘΟΥΘΙ, [6 Ἡτῖοῦ 
οὗ Ἐσο]οδβί δδίίουβ (ἀθουΐ Β. Ο. 180) βοροῖχβ ἴο δυο στο σορηΖοα ρᾶΒβαρο8 Κὸ οὔλρ. χ. 18. 30, 88 
οΥἱρῖη8] τὴ ἢ Ὁδη16], ἀμ ἴο Πᾶνα ᾿μιϊ αἰοα ὑμοπλ 88 ΒΌΟΘΙ ; αδἷ8ὸ {π6 ϑορίυδρίπί. 8.666 θε]ον 
δ 6, ποία 23, Δα ΘΟΙΏΡΑΓΕ [116 ΟΧΟρ 6818 οὗ [6 σμαρύθιβ ἴῃ αυοβίϊοη."͵. ΤῊΘ υἱὸν οὗ Εγδ]α (2 ἐδ 
Ῥγορλοίδη 468 4. Βά8., 18. οα., ΤΙ δθ2 οὐ 864.) 18 Ῥοου Αγ. Αοοοτγαϊηρ ἴο δία, πὸ μὑγορδοῖ 
ΤΔη16] ᾿ἱνοα δῇ [86 Ὠδαΐμοη οουτ οὗ ΝΊμονο, 88 ΘΑΓΥ͂ 88 [6 Αβδβυτδῃ ΤδρΟΥ γ, δρουΐ Β. Ὁ. 
700. Α 7618} ΘΟὨ ΘΙΒΡΟΓΆΓΥ Οὗ ΑἸοχδμᾶον ἴΠ6 ατγοαὶ Ἰπυθηΐϊθα ρχομμθοῖθθ σε αἰηρ ἴο τὴ 
ψο 1] -ΚὶηρομΒ, δηᾶ δαὶ υϊοα {Π6Ππὶ ο {818 τνΐϑθ δη ΟΥὨ [Π6 Αβδβυτίδη ροσ οα, 116 δηοῖδβοσ 
ὕειν, νίηρ ἴῃ [26 6 οὗ (86 Μδοολῦοοθ, δα ἀοα ΤυγίοΓ δι 6] }18ῃτηοπίβ ἴο {π 6 ὈΟΟΪ 85 Β6 
ἔουμπα 1. ϑβομλον αὶ πλοῖο ἀοβηϊΐζα δηα (που ρΓὉ] 18 Βυαπβοη (Οοὲὲ ἐπ ἀοΡ' Οσϑολίδῆία, 1. δι4 εἰ 
8Β64ᾳ.).. ΤΊ|ι6 Ὁδηῖΐθὶ οὗ Αββυγίδῃ ἰἰπιθβ, το ᾿ϊνοα δὖ Νίμουθ ἢ πο Ῥὰὺ] δπα βδγροι, δθουέ 6 
114 4]6 οὗ {πὸ 8{}) σοηίαγΥ Β, Ο,,, Ἰοξ θομϊ πα πλ Ερατγαίνα ργορῃθοῖθβ σοῃοογηὶηρς; ἴμ6 ἀοβίγαο- 
(10) ΟΥὨ Αββῆμγ ([Π6 ψἱηροαᾶ 1105) ὈΥ ἴὯ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠἾ Δ ΘΏΡΙΓΕ (ἃ ἀονουσίπρ ΘΓ; οὗ. Πρ. Υἱὶ. 
2 οἵ 364.) ; 056 διηοίθῃῦ ΟΥ̓ Ο168, ἑορο μον τυ] ἸΟΡΘΠἀΔΙΎ ΤΟΟΟΓΩΒ ΘΟΠΟΘΓΏΪΙΩ [6 ΡΟΙΒΟ;Α] ἴοτ- 
ἴππο8 οὗ ΠΔῃ16], δηα ρμαυυϊου αΥΥ ἢἷβ ἀο] γόσγαποο ἔγομι {Π|6 ἄθη οὗ ἸΟΠ 8, ΤΟΓΘ ὑγδηβγ 6. οἰ ΟΣ 
γΟΥΔ]1Υ ΟΥ ἴῃ τη ρ, 01π0}} ἃ τυτῖῦοσ οὐ [16 Μδοσαθεδη ρογοα μζᾳᾷνο ἴμοῖ {ΠποΙΡ ῥσγθϑοιῖ ἔοττω, 
ἴῃ σοπηροίΐοῃ ὙΣῸ ἩὨ]ΟὮ τγοῦκκ, Βουσονογ, Ὠ6 οοτημϊ 6 86 στάγθ Ὠἰβίοσί 681] ΟΥΓΟΥ ΟΥὨ ἰγβιβῖου- 
τίηρ; [Π6 ργορμῃϑῦ ἴο [Π6 ροτγοα οὗὨ {π6 ΒΑΡΥ]οπδη οΑρΟΥ ἰΥ, δα οὗ Βυ δι ταὔηρ (86 ΒΑ ]οπΐδη 
ΤΑΟΠΔΙΟΒΥ ἴογ [6 Αββϑυτίδῃ, δηᾶ [Π6 Μοαο- Ῥουβίδῃ ἔον [6 οΥἹρΡΊΠΔ1 ΒΑΡΥ]οηΐδῃ (οἷ. ΔΡονο, ὃ 3, 
ποίρ 9). ΝΟΙΈΠ6Ι Εν] ἃ ΠΟΓ ΒΌΏΒΘη ἃγο 8016 (0 ἔπτη 8 ΔῺΥ ροβὶνϑ ὑγοοῖ τί οὗ ἴ6ξ6 

Ἃ βιγαϊπεᾷ, ἀν ΠΟΙΕΙ͂, αππᾶ ξαπίετίο τ εῦγα ὙΠῸ αββουξϊοπ ἐμαὺ Ἐπ6 Ἰαξος 7ΘΑΘΝ τεεῖεδις ἘΟΠΞΈΚΈΣΓΕ 
Βυ υϑπεαοα ΒΕΌΨΙΟΣ ΤῸΣ ΑΒΘΒΌΓ 18 ΘΕ ΓΟΙΥ͂ ΒΓΌΪΓΓΑΙΥ δη ἱΠΟΔΡΒΌ16 οὗ ρῥτοοῦῖ: δπᾶ ἴδ τοιμονυαὶ 
οἵἩ Δ ηΐ8] ἴο “[Π6 στοδαῖῦ σῖγα πο 18 ΗΙ οἸκοὶ " ὁ8η πῸ πλοῦ Ὀ6 οομβίογϑαᾶ 8, τλθσε βοῆο οὗ 
6 ΠἰβίογΥ οὗ Πδῃῖ6] ἴῃ ΝΊΠΘυθ, πὲ [86 ἱπηΔΡΊΠΔΥΥ τϊπροα ογοαίιγεβ γ] ἢ Πα αη τ ἰβαροϑ 

“ [9 β.8}} ἔμοσο δῃιάθανος ἴο βιοῦν ὑπαὶ 41} (μδθα δυρροδίἰίουιδ οὗ Δ ἱπὐοτροϊδίοσι σμδῦσνασ στὸ σταξα 08 διὰ πηκα;- 
Ῥαϊεὰ.) 

Γὀ Ἢ 



ὉΝΙΤΥ ΟΚ'Ἐ ΤῊΕΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΤΕΙ,. 19 

ὁ8η 6 ΤΕρ ΓΘ 88 απ κ 841} 9008 ἴο (6 60]08841 δίδίποβ οὐ {Π6 Ρ818668 οὗ ΝΙσι ἃ. [π ΟἿΣ 
ἐχροβίἶοσι οὗ [ἢ τοϊδίθα ρϑββαρθθ τγχὸ Ὑ}11}1] αἷτη ἴο ΒΏΟΥ [πὶ ὈοΐΏ ἔπ68θ ζϑδῦιγοβ ΤΥ 6 
δαεαυδίε!Υ Θχρί αἰ ποα οἱ [Π6 δβϑδυσηρίϊΐοῃ οὗ ἃ ΒδΌΥ]Ο ἶΔἢ ΟΑΓΘΟΣ ἴῃ ἴΠ6 6Ά86 Οὗ [Π6 ὈγΟρΡὮΘί. 
ΒίΠΒθη, ΠΟΎΨΘΥ͂ΘΓ, ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο ΠΑΥ͂Θ ΒΕ ΡΘΘΑΌΘΗΝΥ ρσίνο ὉΡ ὨΪ8 ΔΙΡΙΓΓΑΙΥ υἱοῦ, ἴῃ ἔδυοῦ οὗ [6 
δεθογα] ρϑουο- Δ η16] ἰομ ἀθῃοΥ-ὨΥρΡΟΙοβ18 (866 [6 ῥχοΐβοοβ 1η γο], 1. οὗ ἢἰβ Βίδοϊιοονῖ, Ὁ. 1ἷν.) ; 
1116 [Π6 νον οὗ Εν] ἃ ἈΡΡΟΔΙΒ ὑπομδηροᾶ ἴῃ (Π6 τοοοπὶ 94 οαἀϊίίοπ οὗ Ηἷ8 Τηορλσίεη ἀ68 
Αἴΐση Βυπάδε (γο]. ΠΠ]. Ρ. 812 οἵ β6α.). 
ΝΟΤΕ 2.---ἰπ βυρροτῦ οἵἉ [})6 ορίπῖοι Ἰαἰα ἄονσῃ ἴῃ {Ππ|8 βοθοϊίομ, [Πδὺ [Π6 ῬΟΟΪ τγᾶβ οοπὶ 

δὶ αἰ ογοπΐ ἐΐπλθ8 ΟΥ̓ Πδῃ 161 ἈὨ]Ππ|86]ἔ, οοραγο Κυδηϊοῃ  ο]ᾶ, 9.4 Βιυοῦ,  αηπίεϊ (Εἰπὶ,, Ρ. 4): 
“ ἘῸΓ (Π6 τού, ἴΠ6 ΟΠ) δ] ἄθο ἔγαρτηθηΐβ ἴῃ ΓΠΘῚΣ Ῥχοβοηΐ βίδίθ, τ πουΐ 8 ἸποοΙροτγαιθα ἰπἰγοᾶπο- 
ἤοῃ δηα σοποϊυβίοῃ, οδμηοί ἴῃ {που βοῖγοβ ἤδνο Τογιηθα 8 βοραγαίθ σοῦ, ΤΈΘΙΓ ΤΟγΠ14] δηᾶ 
Δογαρί Ομασδοίου ὑγοα 068 ΓΑΙΠΘΓ [Π6 ἱπηρτοβδίοι οὗ 85} Οσοδβίο 81 ΘΟ ΡΟ ἴοι ἰῃ [6 ΠΊΔΏΠΘΥ 
οὗ ἃ αἰδῦῦ, 0) 8 ὑπαογίακοη δἱ αἰ ἤογοηῦ ὑἰτηθθ, Δη ἃ ῬΟΓΠΔ 08 πῃ σοπηθούϊζου τ Σ ἢ ΟΟΥΓΘ- 
δροπάϊπρ᾽ ογδσίβ οὗ (ῃ6 οχῖϊθ ἴπ [86 ΟΠ] ἄθθδῃ ρογϊοα, ψ ἢ}1}16 ἴπ οοποορίϊου οὗ {πὸ ΗΘΌΓΟΥ 
ἰηϊγοαποζ οη. ΠΥ ὮΔΥ͂Θ {4116}, ΔΟΓΘΟΔΌΪΥ ἰο [86 τϑιηδυῖ ἴῃ ΟἾΔΡ. ἱ. 21, 'π (86 Εἰπι6 οὗ {86 Ῥογβίδῃ 
ΒΌΡΓΟΠΔΟΥ. Ῥχοϑυμηρ [6 σΟΠΌΪΠΘΏΘΒΒ οὗὁὨ [Π6 Ῥοοὶς, ἴῃ ονογίμσγου οὐ Ὀοίῃ [πὸ ΟΠ δ] ἄξββδῃ δπᾶ 
{86 Ῥογβῖδῃ ἀγηῃδδίΐθβ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΣ σου] {ΠΟΓΌοσα Ὦδνα οσουττοᾶ Ὀούσχοοῃ ἴΠ6 σομηροβίζζοη Οὗ 
[}6 ΒΕΓ] ΟΠ) θθ ἔγαρτηθηΐβ δῃα [μδΐ οὐ ἴῃ ἩδΌΓΟ βοοίίοη, οὮδρ. ἱ. 1--ἰ|1. 4: δῃηὰᾶ 8 ὙϑυῪ 
αἰ ογοηῦ σομα] Ἴοη οὗ 4 δῖγβ, ἩΔΎ ηρ δὴ 6Βρ6018] δἰ συ! ἤσδηοα ἔοῦ ἰϑγαθὶ, σου] ἃ τ Δ 116 ἤδΥΘ 
θδεῃ ἰηἰτοαποοᾶ. ΤἸΪ8 του]α 4180 6 βυβιοϊθηξ ἴο δοοουπῦ ἔογ ἴπ6 ομοῖοα οὗ [6 Ἠδῦτγοτν ἄγαβθ 
οὗ ομδρίογβ υἱ]].--χὶϊ,, δηᾶ, ἴῃ ΘΓΆΙ, ἴο 68.818} {μοῦ ϑυθθοααδηῦ οοϊῃροδίζ οη, οι 18 ΠΟῪ 
ἸΏΟΓΟ [Δ ΘΥ̓ΘΥ 8 αποδίϊοῃ οὗ Ἰπίογοι."" ΟὈΣΡΑΓΟ [86 88η160 τυγίζοῦ, ". δ8 οἱ 866. : “ ΤῊΘ οοΙ- 
Ροκϊὔοῃ οὗὁὨ {π6 ΟΠ] ἄθθ ἔγαρτηθηΐβ δοσογαϊ ηρΥ ὈοΙοηροα ἴο ἃ πη6 ἴῃ Ὑπὶοἢ {Π6 ὨρΑΙΠ 6 ἢ 
ΟΡΡΓΌΒΒΘΟΓΒ 88 δυσῖ, δηα [Π6 τη ΑΒΌΓοΒ οὗ ἴΠ6 ΠΟΒΟΠΘΉ ΕΥΓΒΏΠΥ, ὙγΟΓῈ ΘΥΘΓΥ ΘΓ ὑσοχϊηθηῦ; δηᾶ 
ἰξ 15 πα ΓΑΙ ὑμδῦ 8 ὑπϑοογαίο8] ττὶΐοῦ Οὗ (818 ρογϊοᾶ βῃουϊὰ εχ ἷ8 χ826 οἱ ἔμοβθ ξοδίαγεβ, δηᾶ 
οἰοίμο ἷ8 πδτγδῦνα ἴῃ ἃ ἔογιῃ 11ΚΟ6]Υ ἴο [6 οξδσίζίίνθ διηοὴς ἴπΠ6 ΟὨδ  ἄδοδῃ ρορυ]δίΐοη, δηα 86Γ- 
ΥἱΟ680]6 ἴο ΟΡΡΟΒΘ6 πεῖν Ὠοβίῖ]6 δῃηαῖ 180] ηΐ ΤΘΑΒΌΓΟΒ, 88 1611 85 [δ Π6 Βῃου]α δἰζοιηρΐ {118 
ἴῃ 1π6 ΟἾΔ] ἄδβδβδῃ Ἰδηρτιαρο, 10} γ788 Οαγτθιξ Διο πρ᾽ ἴΠ6 ΟΡΡΓΘΒΘΟΓΕ, ἡ' ὙΠ (Π6 6108. οὗὨ (86 
6ΧΙ]Ὲ ἃ ΠΟῪ ΤΓΕΠρῸ ΟἵὨ Υἱβίοῃ ορθηθα Ὀοίοσο [8.6 1ῃδοοσϑῖ. 10 ΟΡΡΓΟΒΒΙΥΘ ΕΥΓΒΏΠΥ Ὑ ΏΪΟΙ) τΥ 88 
Ὀεΐοτο μῖ8 Ἰϑδαϊηρ ὑπουρμῦ, 18 ΩῸ ἸΟΠΡῸΓ Ῥτοιμϊποηῦ ἴῃ ὑπαὶ ομδγδοῦοσ; [16 ὨΣΓμογῖο ῬΆβδῖγθ 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ {Π|6 ΤΏΘΟΟΓΔΟΥ 18 ΠΟῪ ΓΙΓοΟυδβοᾶ ἴο 8 ΙΏΟΤΟ δοίγθ ΘΟΠΟΘΙΏ ΤῸΣ 118 παίζοῃδ] ἰπιογοβίβ. 
ἈΡρτγοργίδίθ 88 γγ788 {Π6 ΟΠ δ] ἄθο ἰοῆρυθ Ὀοΐοτγο (86 ἀδυγπίηρ ΟὗὨ [π6 πϑὺν ρεσῖοά, [6 Ἰδηστδαρθ 
οὗ Ὠἷβ ρϑορῖο δῃᾶ οὗ ἴα ἐδίμογ, τ ΠΙΟῊ [ἢ 6 ὙστΊ [ΘΓ ΘΠ ΡΊ]ΟΥ͂Β, ᾿ῃ οοτησαοι Ἡ10}} [6 ᾿ΤΟΡμοΐβ ΔΥΓΟΥ 
ἴδ οχὶϊθ, ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ὨΪ8 ΒΡ. ΪΘιμ θη 8] δα δαὶ 0}81] τηδἰίοῦ, 18. ἢ 1688 δρρτγορτίδίθ δῇζογ [ἢδί 
ΡεπΠοα Βα8 θερᾷῃ. ὙΠ 18 δἰὐθπίίου ἄχθα προμ ἷβ Ρθορ]θ, [86 ῥγορβιδῖ ΠΟΥ ρᾷγνε 118 8] 
δηᾶ υπϊ οᾶ ζοττῃ ἴο [18 ὈΟΟΙ, ἀυσίπρ [Π6 Ηγβὲ δῶσ οὗ 18:6 8016 τοΐχηι οὗ ΟΥΤΌΒ, 88 ἢ88 Ὀθθῇ 
ποϊοοα δῦονγο. ΤῈΘ Οδ]θθ ροσγίίομβ, πο ἢ 6 γα οοπιροβοᾶ ἀυγίηρ ἴ[Π6 σΔΡ.ΪΥΥ, δα ἢ Ο89 
ἔοττη γγχὰδ ἀπ ἴο (μδ΄ οἰγουταβίδποσ, γοοοϊγοα {Ποῖ Ρ]δοα 'π ἴΠ6 ὈΟΟΙ ἰπ οομηθοίοη ΜΠ11} [18 
ἢπα] του ϊβίοι : δῃᾷᾶ ΠΟ. τῦδ8 ΠΟ Υθδ8Ὸ) ΜὮΥ ἴΠ6 οχίβεϊρ, ΟΠ Δ] ἀθ6 τηδῦθ 18] βῃου]α Ὀ6 τεηογεᾶ 
ἱηίο ΗοΡγον ἔοσν ἴδ ὈοηοΗ͂ἑ οὗ 8 οοτηραίγοίβ, 0 ὙὙΟΓΘ ἔἈΠλ 18 ἩῚῊ (16 Ἰδηρτᾶρο οὗ ΒΔΌΥ- 
Ιοῃ, ἜΒρϑοὶδ ΠΥ 885 [9 ΟΠ δ] ἄθε ἄσϑδ 1186]8 οοῃηιθυϊοαᾶ ποῦ ὁ 11{{16 ἴο ἐμ νἱνἹα γτοργεβοηία οι οἱ 
[6 οἰγοιιηγδίδηοοβ ἀοθοσ 66." 
Ἧε δοοερῖ, 1π 411 18 Θβϑοι 4] ἔδαΐῃγεβ, (πΐ8 Ὠγροίοβἷβ γοβρϑοῦϊηρ [86 ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΟΣ ΟΥ̓ ΟἿ 

ΒΟΟΙ 88 Ὀοϊπρ ΒἰρσὮΥ ρσΟΌ80]6 πᾶ δἰίγασζινο Ὁ θὰ ᾿πϑίοδα οὗ δηαϊηρ ἴῃ ἃ ἀδβιρστιοᾶ ΓΟ Όγθ 9 
ἴο {πὸ Ο8] ἄδβαδῃῃ ὀρργϑββουβ [6 τηοῦνο π ὶςοἢ ἱπαπςοᾶ ἴΠ6 ρτορἢοὶ ἴο σοπιροΒο ἴῃ Ασγϑιηδῖο {Π|6 
Ρογίϊομβ (ολδρ. 11.--Υ1}.) Ὀο]οηρίηρ ἴο ἴΠ6 6χῖ]θ, γ ψουἹᾶ δορί [86 ποτα δ᾽ πιρ]6 πα πδίῃγα] 
γίονν, ἰδ ἀυτίηρ [Πδΐ ροτὶοα Ὦδ νγᾶ8 δοουβίοιηθα ἴο δΙΏΡΙΟΥ [86 Ομ] θα ἑοησαθ, πὶ π ΒΙΟἢ 
Ἦ6 ὙΠ5:8 ΟὨΘΗ͂Υ ΔΙ} 18; δηᾶ (Πα, ἴῃ 8 πττίἴοπ ργοι οἴ 0:8 Θβρθοΐδ]]γ, ἢὮ6 δυϑ1]6α μΠ18611 ΟΣ 
1 πιδο, ἴο ἴΠ6 ΘΧχο]υδίοι οὗἩ 411 οἴμοσβ. ΤὨΪδ ἄοεβ ποΐ ἵῆγοϊγο (6 δι ἰβϑίοι (πὲ ἢΘ ΠΙΔΥ͂ ποῖ 
ΔΙΓΟΘΑΥ͂ δἱ {Πδ. {τὴ6 Ὦανο βοαυϊτεα, ὈΥ τηοδη5 οὗ γοάίηρ απᾶ δἰμᾶν, ἰμαῇ τηϑγκοα ἔδυ ΠἸΔΥΥ͂ 
ὙΠ [μὸ βαογοᾶ Ἰδηρῦδρο δηᾶ ᾿ἰϊογαίαγο οὐ ἢΐβ ρϑορὶθ, νυ] ἢ ΟἾΔρΡ. ἱ. 17, 20 (οἴ. τὶ 1. 4) 
δ6θλ ἴο ἱτρ]ῦ. [π [Πΐβ Θοῃηθοίΐοῃ τγχὰ του ]ἃ 4180 νϑηΐαγο [ἢ 6 βυρμροβίζου τῖτἢ τοβρθοί ἴο {110 
“ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙ 1ο ΓΑΙ Ζίηρ᾽ ποῦεβ ᾽" ΟΕ δυοηΐβ Ὀο]οηρίηρ ἴο [86 ΟΠΔ] ἄδεαῃ (6πὰ Μοᾶϊδη) μοτϊοᾶ, 
85 Τοπηᾷ ἴῃ οἤδρ. ἰ].--νὴϊ., (δὲ Ὁ δηΐο] οι ρ] οὐθᾶ τ ἀοβίση (6 σὨγΟΙ ΟἸ πρὶ 8{0}]6 οὗ [Π6 ο]ἀοΥ 

4 (Οἱ τΠὸ ΘΟὨ ΓΒΕ, δυο ἃ πἰδῦῖο οὗ ορργοδαίοῃ, {7 ἰὺ αχἰπιθὰ οὖ ἔθ πιο (οὗ Ἡειἰοἢ [ὮΘΣΘ 18 πὸ ονυἱἄθῃςθ), σπουϊἃ μΑΥΘ τϑη- 

λατοὰ [8 Τοτεῖμη ἰοηρστια οἄΐουκ, απὰ ἐμπογεΐοσο Ὀθοη [6 βἰσοησοσὸ Ῥοβεὶ Ὁ1]10 σοϑδο ἴοσς αὐοίἀΐηρ ἴθ. Βα ἢ Ῥ͵δ8 οοτ δ Ὡ}Υ [86 

εἴδεςξ δὲ ἃ Ἰαῖοσ ἀδῦβ, Ἡβδ Απεοοῖτα δοῦρε το ἱπίσοάποθ ἔμ Οατϑοῖς Ἰαηστιαρθ δηᾶ οὐδίομπια. [1᾿ ἢ Βοτολα Ῥοτίοα, ὕοο, 

“ὸ πον [μὲ ἴῃ ΘΟ ρασδὶ νον τη ]ὰ σὰ] οὗ [9 ΘΟΠΑΠΘΣΌΣΞ ταϑᾶθ ἴΠ6 96 1::8 ΟἿΪΣ Οἷἴπρα 9 Τοσο ὑθηδοίου δὶ ὕο “ [86 δδοτοὰ 

ἔοηρτιο," δὲ ἰσαδὺ ἴοσ 8}} ὑδιεὶν στο] σίου τοῦῖα.) ' 
{1 [ὲ μας Ιοαυο, Ὠοπθνοσ, ἴο ἀἰδοοπὶ δἱπιοαῖ θη σον ἤσοτι Κτυδη ἢ 6145 υἱόν οα (8158 Ὠοδᾶ, Α ἴδ. πῆοτο Ὡδίτισαὶ δῃὰ 

δυδλοίεηϊ τορδοῦ ἔοσ ἴδ ἱποοτιου οὗ ἐδ ο ΟἸα] ἄθο ρογεοπβ οὗἨ ἐδθ Ὀοοῖς 16 Τουηὰ ἴῃ ἴδ 7φοῖ͵, αἰδιδὰ οΥ ἐπι ΡΠ 6 ἰΏ {οἷν τεθρθο- 

ἔνα οοπρηία, ἐπδὲ 86 τοῖο οχίσϑοία, ἴα κοη νοσοδιϊτα δηᾶ 85 διιοὶ ὕγοηι ἐλ6 Βαδνιοπέαη δίας γοοογάδ. ΤῸ δαρροκβίοι 

δαὶ 186 Ὑἢο]ο Ὀοοκ ντῶδ οὐχ ἢ Δ}}} τ τί τσῃ ἴῃ ΟΠ α] θα, απὰ ἰπθδὸ ρασία οἱομθ Ἰοἷϊς πηϊζαπαϊαϊοὰ, ἴα ἀοειἑαϊο οὗ ἃ ρασγῖοῖο οὗ 

οοπῇτπιδοῃ, οὐὐμοσ ἴπ ἐμθ παιγανυο, [ἰ8Ὸ δίγ]α οὗ ἐδ οοτηροαίτίοι, οὐ ἔμ πεαρὸ οὗ ἐδ ὀοπθι ΡΟΣ “ον δ Ὑτίίοτα. 

Ἐκρδοίδ!γ 186 ἱπαϊηυδιίοι (αὶ Τγδηΐοὶ τ δοὸ ἰαπογδηὶ οὗ δὲ τωοΐμοτ ἑοηρτια, ἐμπαῦ Ὧ6 ν)88 ΟὈἸχοὰ ὕο ἰσαγη ἰδ ἴῃ τοδίσσα 1109 

ὉΣ ἃ εἷονν κῃὰ ἱπηροσῖθοϊ ῬσΌοαδα, δῖδ δυο Σ ἃ ΤΟ δοπΐδμοοδ ζΌσΙ ΟΣ ΟἿ ῬΙΡΑΌΓΩΘΑ, 16 ΘΟὨΊΣΔΙΥ ἴο 41} [9 ῬσοΌΔΌΪΙ 68 ἴῃ 
4:6 «ς68δε.} 
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Ῥτορῃοίβ, τ Β1ΟΒ Τοραγαθα 8]} {πΠ6 ἔδοίβ ἴο 6 τοϊα ρα ἔγοσῃ ἃ βίγ! ΟἿ ὑΠποοοσδς 8] ροϊηὶ οὗὨ Υἱοῖνν, 
8ηα ὈΥ ὙΠΟ ΓΠΘῚΓ 8 ρΡΟΓΠΔΓΌΣΑΙ ἔοι ΓΟΒ Ἰσ σα σϑίμοῦ ᾿πύθβ᾽ ἤθα δηᾷ 1Δ64}1Ζ64, (Ὡδη 5 ρ}1βοᾶ 
δα γοαπορα ἰο ΒΟΡΟΓ ουθηΐβ οὗ σοι Ὁ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ. ΟὈΙΏΡΘΓΟ ὃ 9, Νοίο 1. 

ἢ ὅ, ΑΥ̓ΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΟΚ. 

8ἃ. Ἰἰδοΐδιο ΟἹ 1λ6 Αἰίαοζδ οπ, απᾶ ζίδποα οἵ, ἐΐ8 Οδηεΐπδη688. 

ΤΏο τηοδὺ δηοῖθηῦ δββαὶ ]απὶ οὐ {Ππ6 ρου ϊηθηθ88 οὗὁἨ Ὁ 8:16] 8 Ῥτορἢθοΐθβ οὗ ὙΠ ΟΠ το ΠΆγΘ 8 
οοτίαϊα Ἐπονϊοῖρο, Ὑ8Ε ἴπ6 ΝΕΟῬΙΒΟΠίο ῬΟΙΡΉΥΙΣ (ἀϊοᾶ Α. Ὁ. 804). ἴῃ πίθ ἤῤίοειι ῬοΟκΒ 
εἴαραῖηβξ ἐπ ΟἸ ΓΒΕ Ιαπ5,᾽ Ψ ΒΊΟΝ ἄγ κπονγῃ ἰ0 [8 ΟΠΙΥ͂ ΤΠΤΟΌΒΗ 9 ΘΓΟΙΏ6 80 ΔΓ 88 (Π6γ οοπίαϊῃ 
δίζας ΚΒ οῃ [18 ὈοΟΪς, ἢΘ σοπίθῃβ ἔὸγ 108 σοιηροϑίοη πῃ ΜΔΟΟΔΌΡΘΔΙ [ἰπλ68, πᾶ ἔογ (16 ἐοτροᾶ 
ΘΠδγδοίοσ οὗ 18 ὑσορ βθοΐθ8 88 σηθσο οαζίσίπα δος σοσηζι."" Τὶ 18 Ὁποοσίδὶη ΠΟΙ ΟΡ 7018} ΓΑΒ 

ὙΟ ΟρΡροβοαᾶ ΟἹ ΓΒ ΠΏΣ ὙΤΟΓΘ ὮΪΒ Ὀγοἀθοσββοὺβ Δη( ἱπιβίΓ  ΟὕΟΙΒ ἴῃ [18 Δβϑοσ 0Ώ, ΟΥ ποῖ. Α 

ῬάΞΘΑρῸ ἴπ (6 Ταϊτηυαᾶ, τυ ἢ δὐσι θα 68 (Π6 ““ τοοογάϊη " οὗ βούδγδὶ ὈΟΟΚΒ οὗ [6 ΟἹα Τοβίδ- 
ταθηΐ, δα διμοηρ ἴμ6πὶ Ζαπῖοὶ, ἕο [Π6 τ ΘΙ Β6 ΓΒ οὗ ἴ1|ὸ ατοδὶ ϑγηάρορτο θα πηΐηρ τ] ἢ ΕΖγα, ἷ 
ΔΙΟΓΒ μῸ Βυρροσί ἴο [86 ορίπίοῃ {πδ [6 δυς μοπίϊοϊγ οΟΥἩἨ [6 θΟΟΪ νγαβ ἀδηϊθα ἴῃ ργο ΟἸσ οἹ 8 
μοΒ ἴῃ ον ἢ οἾΓῸ}65, δἴποθ (Πδὲ “ τοοοσάϊηρ , 18. ἀου Ὀ11685 ποῦ ἰο ΡῈ υπᾶοταϊοοα πὶ ἴΠ6 Β6:86 
Ὁ δὴ οὐἱρίῃδ) οοταροβίζίοη, Ὀαΐ γαῖμα νυ 88 8 στϑηθυγεᾶ γϑοογαϊπρ οα ἐπ δαί μου! οὗ δῃ ἽἼχϑςῖ 
γα 101, ΟΥ σδῦβοῦ, οὗ ἃ ποῦν ᾿ἰηϑρὶγαοη. Τα οιίγο βίδιθιηθηϊ 18, ἐγ ἔΟΣΘ, ΣΔΘΓΟΙΥ͂ 8 ΘΙΩΡΙΥ͂ 

Ἰερομᾶ οὗ {Π|0 βου τ ὩΙΟῊ ἷβ τοργοβοηίθα ὈΥ [6 δον Βῃ (8168 ΘΟΠΟΟΓΏΩρ 1.16 ΤΩΔΙΥΘΙ]ΟῸΒ τΤορτο- 
ἀυοίίοι οὗἉ {6 Ῥοηίδίοθοῃ ΕΥ̓ Εἶτα, [6 οΥτἱμὶπ οὗ [6 Βερίπαρίηΐ, εἴα. ΤΏ Βίδϊοϊηοπί οἵὗἉ [δ ἀοτο 
οὗἉ β6ν1116 (ἀϊοα Α. Ὁ. 686) ἐμαὶ “ἘΖοϊκΙ6] δηᾶ ἢ δηΐοὶ γα βαϊα ἰο δυο Ὀθοὴ τυτὶ (ἴθ ὈΥ͂ ΘΟΣ ΔΙ 

ΜἾ86 τη6η ᾽  Ροϊπίβ Ῥδοῖὶς ἴο [86 ββπλθ τυ αν 96 15}}- τα Ὁ  πἴ6 8] βοῦσοθ. ΤῊΘ “ πῖβθ σωθῃ ᾽" ἴπ 
118 ὁ886 Ο8Π ΒΟΔΓΟΘΙΥ 6 ΟἾΒΟΓ [μ8} [826 τηθη οὗ {ῃ6 ατοδῖ βυυπαροσιο, δηα (ποεῖν “ την ᾽) οὗ 

186 θΟΟΙ5 οὗ ἘΖεοκίοὶ ἀπᾶ Ὁδηΐθὶ οδππού ἀοϑί στιδῦθ ἃ ΟΓΡΌΓΥ 1πὶ ΔΏΥ 56η86, Ὀπῦ ταδί Ὀ6 ἐχρ] αἰποᾶ 
88 ἴῃ [86 Ταϊγυᾶΐς ἰγραϊἴοη τοξοιτοα ἴο. ἴῃ βῃογί, [86 οἱἄδσ ρογίοα Ὄχῇῃοῖ 8 πὸ ἀομὶῦθ 
ἰπβίδηοα οὗ {Π6 γο͵θοξίοῃ οὗὨ {16 δι θα οὐ οὗὨἨ ἐπὶ5 ρτορποῖῖο θοΟΚ Ὀογοπᾷ [86 801] ΔΥΥ ὁπ6 οὗ 
ῬΟΓΡὮΏΥΓΥ ; 8Π ἃ ΟὨ]Υ {Π6 ἰηχηποᾶίαίθ Ορροποηίΐίβ οὗ 1.18 Ὑτιΐοῦ, 88 Με ποαΐυβ, Ἐυϑουῖπβ οὗ 

Οαβαγοα, Αρο  ]!πατὶβ οὗ 1,λοάΐορδ, οὐ σμυσοῖ ἔα γ8 οὐ [Π6 δρὸ ποχί 701] ΟΡ, 66 ἐησαροα ἴῃ 
ἴΠς ἀοήοηβα οὗ {Π6 ζοπαϊ 6 658 Οὗ [Π6 ὈΟΟΚ, ΜἘ116 το απ ρ' ἢΪ8 ΟΡ ΘΟ 018. 
Ιπ [86 171} ὁρῃΐατΥ ἴῃ6 Ορροπθηίβ οὗ 18 ρθη ΘΠ 688 ὈΘΟΆΠλ6 ἀνα Σ πΡΟῈΣ ΤΈΤεονΣ, τας 

πεῖν οἱ] οοἰομΒ ἡτσοτα δὲ ἦγβέ τὶ πουΐ 81 Υ βοϊοη ἔς γαῖαθ. βρίποζα ( Τραείαβ. (λεοῖ.-»οΐττ,, π. 1 
ὅδ 864.) μοὶ, ἐπαῦ ομ]ν οὗδρ. νἱ!!.-- αὶ. τόσα ζοπαΐπθ; οὔδρ. 1.--ὙἹὶ, ταῖρης οὐ σίπϑ πᾶτὸ 
ἐοττηεᾶ σομπηροποηῦ ρϑγίβ οὗ (π6 8η}818 οὗ [86 ΟΠ] ἄδθασ τοὶ ρηΒ, τ οἢ,, ἑορσοίμοσ τυῖτἢ τΠ 6 5π8] 
ἢγϑ οΠδΌΟΓΒ, ΥΘΓΘ ῬΤΟΌΔΌΙΥ οΟἸ]Θοἰοᾶ δᾶ ρυ] μοα ὮΥ 8 Ἰαΐοσ βαῃᾶ, ΗοῦΡαβ (Ζεοίαίλατσι, ςε. 

88) ἀουδίοα ὙΒΘΙΒΟΣΡ Ὠδηΐοὶ Ὠΐπη861 ΟΥ 6 βιυ ρβοαυοηῦ ττὶίοῦ δα τϑοογαρα διἷ8 ὑσορῃθοῖοβ. 8:1. 
ἴϑαδο Νοσίοῃ (Οὐδογοαζίοπδ ρον ἐδ ργορλοοὶοα 97 Τοαηπῖοὶ απὰ ἐδ 4 ροοραῖψρδε οὗ δὲ. “ολη, 1. Ῥ. 

10), ὮοΒα ΥἹϑῦγ τῦᾶ8 [0]]οὐγοά, ἴῃ [Π6 τηδὶῃ, ΟΥ̓ ΒΟΔΌΒΟΡΓΟ (ΠΣ δημαῦ υιδδ 80} ἴ6 Ν. Τεεΐ., 1. Ὁ. 70), 
[βουρπὺ (Πα ““ [ἢ Ἰδβὲ 5ἷχ σῃδρίοθσβ οοῃίδὶ πθα ῥσορ θοΐοβ ΘΟ ΡοΟΒοα δὲ γϑυϊοῦβ ἔἴτη685 ὃν Πδηΐοὶ 
ὨΪΤΩΒ6Ι , 116 {Π6 βὶχ ΤΟΤΤΏΘΥ ΟἿ6Β ὝΕ6ΙῈ ἃ οΟἸ]δοξίοη οὗὁὨ ϊβίογἝ 8] οββαᾶυβ ΟΥ̓ ΟἴΠΟΥ ΔΌΪΠΟΙΒ 

ΒΥ {}}18, Πονουοσ, ἢ ἀϊὰ πού ἱηϊοηα ἴο δἰίδοῖκ (π6 ΤΥ  ὈΣῪ ΟΥ [Ὧ6 Ἰπβρίγθα ομαγβοῖον οὗ [86 

ὈοΟΙΪΚ ; οἡ [ἢ6 σοΟΠίτασυ, δα ἀθοϊαγοὰ βοϊθυηἶν (ῃδ “ ΒΟΟΥΟΣ Ττοὐθοίϑ [86 ρῥΓΟΡὨΘοΐ658 οὗ Ὠβῃϊεὶ, 

ἄο68 838 Τη]Οἢ 88 1 ΒΒ πηδοιταϊηοα {86 ΟἾ τ ϑιϊδη τοὶ σίοη, τ] Οἢ, 80 [0 βρϑβϑῖκ, 18 ἐοπηᾶεα οα 
ΤΔ}16}}8 Ργορἤθοὶοβ οὗ ΟΠ γβί." 1 Βα τερεασγᾶοα πο ἢγβὶ βῖχ σμαρύογβ 88 ποὺ πὸ σοσκ οὗ Ὠ δῃηΐοὶ, 
ἦν τγγᾶβϑ ποῖ θθοϑυ8ο Ὠ6 οὐ͵οοίοα ἴο ἔα ττοπᾶθσβ χοοοσάορα ἴῃ ἴμοιη, 88 Ζ πα 6] ηΚ8 (Κ  ἐξέϑελε 

ὕηίογϑιοδιπσεη, οἴο., Ρ. 3), θαΐ Ὀδοδυβο 6 Ὀο]ονοᾶ ἐπαὺ ἘΠοῖγ ποθ Οὗ ργοβοῃϊδοη ἱπαϊολιοα 

ΟΠ6 ΟΥ Β6ΨΘΟΓᾺΪ] διιξποῦβ οἵαν ἤδη Ὠδπηΐθὶ. 10 πὰ αἰ οσοηΐ, Πουσ νον, τ ΟΟ]]1π5, τἴὴ6 ἀεἰοὶὶ- 

ἐπδονίρίιδ δὲ ποηιίπε, 6886 οοτηροείξζινη, δ α σμοάστα, σμέ ἰσπιρογίδυδ Απεέίοολέ ἘΡίρλαπίδ ΓμοΡῚΣ ἐπ όσα ; εἰ ποῖ ἰατα 

Ῥαηίοϊεηι θοπέωρα ἀἰχένδα,͵ σματη Ἰπι παγαλϑα ῥγαίονία. Ῥεπίχια σι ορμέα δον αὐ ΑπΗοολετη ἀἰπαγίέ, θόγατη Ἀἰδίοτγίατι, 

οοππ γε, δὲ σμία αἀπέξτη γα ορίπαξι8 69.. σία γα πόεοίον δ, 6486 πιοηπείξει. 

1 δαδα Βαίλγα, ἵ. 1δ: " Ῥερί δυγπασοσα πιαρπαὶ δογίροογμη Τί. ΔΝ. Ὁ. ΘΟ... συίδιπς Μιορία δίρπ ϊοππεων πὸτγί Ἐοολ εἶδ, 

ἀιιοάεςσίπι ρῬγορλοίαγωμπι τπέπογηπι, δαπίειί8 εἰ Ἐδίλεγαι." 

ὦ [Ιεἰάοτα, Ογίσσ.. υἱ. ἃ: "  οοολίοϊ ὁὲ Ταηίοὶ α οἰγίε σιεδιιϑάαηι, ϑαρίθη ἐἔδιιδ δογέρεί 6866 ῬογἈΓΡΕΜΕΝΥ. ΟἿ. Ἠδπ σαι θασῈς, 

Ῥί6 Αὠμιλοηίίθ 465 Ταπίεῖ, αὔο.., Ὁ. 8, ἘΏΟΙΘ ἴδ ορίηἰσῃ οὗ Βοτίποϊᾶν (Σ η!, ἐπα. 4. Τ᾿. ἵν. 1608), οὶ αὶ ἀουδὲ οὗ [δε σεμυΐπο- 
Ὧ666 οὗ Παπίο] ἱκ Βότοὸ ἐτιρ θὰ, ἰα τεὐοοῦοα, διῃᾷ οϑσίδίὩ]ν ὙΣῚΔ }αδιοα. 
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68] σομ οΙΡΟΓΣΆΓΥ οὗ Νουνίου, δηᾶ πὶ (86 Βοτιαρνδί ΟἹ] δ Σ Φ 6 8} αἰ μοἱβὲ Ὁγ161] Αοοϑίδ (ρου 
ἃ, Ὁ. 1680), ψο ἀδαϊοα [86 ογοα ὈΣ]1γ οὗ {μ6 θοΟΚ ἰοροίμος τι 18 σθη 6 η 688, θαΐ 1 8 

Ὀαηρ]ηρ οἰ ϊοἶθηα ἐμδέ 18 ὙΠΟΙ]Υ ἱπυοϊγϑα ἰπ [Π6 Ργο)υαΐοθ8 οὗ δία γα! ]βίϊο ἀορτηδίβιῃ. κ 

Αταδομρ [86 σορσγοδοηϊδθνοθ οὐ αοστήδῃ σαὶ! ἢ] Ἶβηη, ϑ6 16 οοπίρηἰοα. ὨΪΤΩ8611 τ] ἃ ὙΘΥΙΥ 

ΒΟΏΘΓΑΙ ἀδηΐα] Οὗ [86 ᾿μϑρίγδυοη οὗ ἔμ6 ὈοοΙς οὗ Π.8η16], ἔοσ {86 Τϑᾶβοι [μαΐ ἨΘ “"οου]ὰ αἴβοονοῦ 
ΠΟ 500} Ὀοπαῆΐ ἴῃ 10 85 Θοα ΔΙΎΤΑΥΒ ἀοδίζηθ ἴο βοοῦσθ ἴο πλϑὴ ἘΘΏ ἮθΘ ΘΏΔΡΙΟΥ͂Β ὙΘΓῪ ΡΘΟΌΪΙ ΑΓ 
ἸΏ6ΔΠΒ [0 (μαῦ ομα ᾽) (7 σία ὕηζονδμοδηρ ἀ66 απο, ΠῚ. δ0ὅ). ΜΠΟΠ46]18 δα ἘΠΟΒΒ ΤΙ, ΜΝ 110 
οοπίρβεηρ [6 ᾿πίο τι Υ οὗὨ [8.6 ῬΟΟΙ (866 ΔΡΟΥ͂Θ ὃ 4, ποίθ 1), ἐἀμπἀθαυοσθα ἴο ββίβϑ Ὀ]18}} {86 σοηυ- 
ἴπθῆ688 Οὗ δἰ Ἰοδδί {μ6 1αβῦ ομαρίθιβ. ἘΠΟΉἤοσῃ αἰα ποῖ γοπίσχο ἰο αβϑοτὺ [Π6 Μδοοαθώϑῃ οτἱρίῃ 
οὗ [86 Ὑ0]6 Ροοῖς (π ἴμ6 8ἃ δηᾶ 48 οᾶ. οὗ μἷβ ᾿ϊηπἰσίξιη 5), Δ ΘΟΙΒΟΘαΌΘΠΟΥ 118 ἐοτροᾶ 
ΟὨδγδοΐοσ, ἀπ] Οοιτοαϊ μδα ἀοροϊαγρᾶ ἰξ ἴο Ὀ6 ὙΠΟΙΙΥ͂ [Π6 ὙΟΥΚ οὗ δὴ ἱπηροβίου οὗ [86 ταα6Β οὗ 

ΑΔΠοοδ 8 ΕἸ ΡΏΔΗΘ85, ὦ ἰῃ μἷ8 ροὶπν δήροη, Ῥογθιοΐδη, δον υσγφολιοάδης ἐπ Τλοοϊοσὶα υπὰ δὲδὶ, 
ρις οἰπιϑοδμασσηάο αἰ οροπείαπιθ. ΒοτιμοΙ ἂῦ πον 10]]ουσοᾶ ὙΠ} [18 ΒΌΡΘΓ- ρθη ουβ του 1] δὺ- 
ἴπρ μυροίποβὶβ, τυ ἢ τγὰβ ἩΓΟΥ͂ Ὀδβοᾶ οπ {16 δβϑαταρίίζοῃ οὗ ἔοσζογυ (ΟἿ βαρτα), δῃᾶ ]αΐθγ, 

παῖ κατ πε ηϊαν Ὧο Ὑγοΐίο, Είγηλββ, Ηπϑἀροηπίπρ, ὕ ου Πυθα οσῖκο, πο], Ηἰἐζίρ;, Βεδ μ 6] τ, 
ΠΠΙ οΙ 614, 8δηᾶ οὐποῖβ 1: ὙῈΘ ρτοδίεθὺ δβοϊθη ῆο ΔΌΣ 1 δα ἱπαρηπιοηΐ ἴῃ οοηίοϑίησ (ἢ 9 
δΔυϊου οὐ Οὗ 18 ὈοοΟΪΚ,, Ὀαξ, αὖ [Ὧ6 Βϑιὴηθ ἔθ, ἱπ Ὀγοδκίηρ [Π6 ἔοζοθ οὗ [16 δβ88}8. οἱ 108 
ἰηϊορτίγ, τη866 ὈΥ Βοείμοϊαΐ δᾶ ἘΠΟΠΠΟση, τγα8 αἰἱβριγθὰ ὈΥ ΒΙΘοΚ. ὃ ΤὮΘ τόσα τγϑοθηῦ 

ἀφηΐεσβ οὗ (Π6 ρει μθ 688 οὗ [ΠΠ 6 θΟΟΚ, πιὶτ Ὀαΐ ἔονν οχοθρίΐζθμβ, δοτθθ νεῖ Ὠΐπὶ πὶ σΊ Υἱπρ᾽ ΠΡ 
1.8 μἰϑίογ 031 σμαγαοίεγ ἴο ἃ ρτύϑδίδν οὐ 1688 οχίβηῦ, δῃᾷὶ ἴῃ δϑβϑϊσιΐηρ 1 ἴο {16 Μδοοδθεδῃ ρογϊο, 
δα τεραγαϊπηρ 18 ῬγΟρ θοεβ 88 θαύίοίπία δ δοσηζι---ὨθΏ 06, ἴῃ ΒΟ] ἀἰπρ Θβθθη 1411} [Π6 Β8Π16 
οὐ εἰς] ροβίεοι ΥἈ1ΟΝ τγδ8 Ἐπ τ στ ΟΥ̓ ῬοΓΡΉΥΤΥ. ΤὴΘ στουμᾶθ οἢ ὙΟΒ Ὁμ6ῖ τ ἈβΒΟΓΕ ΟΙΒ 
᾿ΆΓΘ ΔΙῸ ὈΔΙΕΥ ᾿πύθγῃ 8] δα Υ οχίθγηδϊὶ ἴῃ {πεῖς παΐατθ ΤΏΘΥ ἃ16 ἄγδνσι ἴῃ ρατ ἔχοι 
[π μἷδοο οὗ [86 ὈοοΪς πὶ ἔπ οδθος δηα ἐΐ8 σοϊδίΐοι ἴο [16 Ἰαΐδυ ὅθ δῖ ΔΡΟΟΓΥΡΒΑΙ 1 ΘγαςΓΘ, 
Δη ἴῃ ρατί ἔγοιῃ 18 ῬΘΟΌΪ ΑΙ [168 οὗ Ἰδηρσύαρθ, [Π6 δβϑογίοα τυγίμῖ081 οἰ δγϑοίοσ οὗ 118 Ὠϊβίογ! 8] 
Ῥατγί, (λ6 σὨγομο]ορίοδὶ αἰ Ποῦ 168 ἩΒ1Οἢ 10 18 βαϊαἃ ἴο ῥγοϑθηΐ, δῃα [ῃ9 δροοδ)υρί081 ομαγδοίον 
οὗ 18 ργορβθοῖεβ. ἴη ἴδπο ἔο ]οσὶπα βοοίζοῃ γγὸ 85Π8}} οσαρο ἰῃ ἃ ὩΔ0ὙὉ ἀοἰαὶ]οα Θχδιλ δι] οι 
οὗ ἔδο86 δγωζυμθηῖβ, 8Δηα ἴῃ (μδὺ οοηποοίίΐοῃ πα ΟΡΡοΟΥ ΒΥ ἴο Ὀθοοσμθ δοαυδϊηίοα τ} [86 
δ ρβίβη 18] δπᾶ θαυ ηρ Βογυ ο68 ΟΥὨ [06 ΠΟΓΘ Γοοθυΐ ἀοἔθμαοτβ οὗ [86 χε 6.688 Οὗ {16 ὈΟΟΚ. 
Απιοηρ ὕδοῖ Ὀδ]οηρ, οὗ Ῥγοίοβίδηίβ, ὕαογναα, διᾶυα]η, ΒΘΟΚΏδυΒ, Ἡοη ρθη ρεγο, Ηᾶγνοτ- 
πῖοκ, Καὶ!, ΑὙδουίθ, Θο Σύζβοι, Ζάμασὶ), ΌΟ]ΟΚ, Κτδηο 6]α, ῬύΒβου, ἘᾺ]1ΟῈΣ, ἐμαὶ ΟἾΒΘΙΒ: οὗὅ 

Βοιηδη Οδίμο] ς5, 54 ππ, Ηὰρ, Ἠογρϑί, 86}101Ζ, 5061}, Εθβοι, δῃᾶ οἴμοτβ. 

« ΟἹὨ ἡ οΙ , Διδῖ. Ἡοδταίοα, 11.. ».- 161; Βοσιμοϊάξ, δ οἰδρᾶ ἃθονθ : δϑὰ θαρϑοὶδν 88 αἴὔοσίίης ΝουσύοιΒ ροκίου οὐ [89 
ᾳαπεσοιυ οὗ ᾿γαηΐοϊ, [86 ἱπειγυσῦνο αγίζοϊο "15, Νουυΐοι Ἶ Υ Β...... ῖς ἰ Μίιοβδυδὰ Βιοσγαρλία μπίθογϑοϊϊα, ἴοτα. ΧΧΧ., ν. 
4091 εε. 

Φ ΟἿ, οἷσο Βεϊεμολέμησ ἀν Οϑϑολίολέα ἀεε Καποη, 1. ἴδ οὐ δοᾳ. δυπὰ Φιγϑοδ Οὀοολίολίο 446 ΟἈΙίαδηιμδ, 1, 347 οἱ π5οᾳ.. 

ΟΥ̓ ἴδ δαπιὸ δΐδος. 

2 ατοδέηισον, ἴδια Οεφολέολιθ ὅθν' Αὐοᾶίδα ἐπὶ Βωολ, Ὁαμέεῖ, 1813: αοδεηΐθε, ἀσόηι. Σιδραξν οί, 1816, Νοα. δΥ 

δηᾶ 80: ἢ) 6 Μ εἴϊο, Ζὲπίοίδαηρ ἐπα. Α. Τ᾿, ᾷ, 956 οὐ Βεᾳ. ; Είνγτηβε, σοπιρηθπέαξζξίο Λέδέογίοο-.οΥ σα, Ἔπλίδοη.8 ἀδεονρείογιότη, δὲ 

οὐπδηγανι γοοεη μτὴ 46 αηπίονία ῦγο ορίπίοπωμι, ὅσαι, 1850: Βοδοροηπίηρ, Τλεοὶ, δεάίθη πὰ Κγτλον, 1833, ». 831 οἱ 

δεα, : 1835. ». 168 οὗ δοα. ; οι Ιϑηροῖῖκο, θα Βωςος, Ῥαπίοι, 1888. Ἰπιοῦοὶ, Ῥγορλαοζέφγη δ ἀν Ἡοδν ὅσ», 11. 389 οἱ δοα. : 

Ἡμεῖς, πιιγερα. ἐπερεὶ. Ἠαπαδωοὶ πὰ Ῥαπίεὶ, 1860 ; ΒιΔΒοΙη, ϑρετέε!α ΕἸ ποίη ἐπ αἰ6 καποΉ. ΒΒ, ἀδ5 Α. Τεοί,, 1862 " 

Ἡλι ροηίεᾶ, 2 ία 7 αίεολε Αροχαϊνρεέίκ, 1851. Οοτιρασο αἷδὸ ὈΪΠἸπιδηη, ὕ6δ 6)" ἀἰ6 Βιϊάμησ ἀδν' δαημπίωσσ λείησον δολγ θη 

Α.. Τερέδ.. ἰὼ ἴ)0 ἡαλγοῶοδλον 7 ἀσιδολα ΤΑδοϊοσία, 1858, ». 468 οἱ 664. : Καπηΐα͵ Σιέλαν, δ ορηκαία, Τ΄ ἡ. 309 οὐ κοα. ; ΤΉ. 

Νυϊάεῖκα, δ ίᾳ αἰμοοίαηιθηῖ,. 146Γαξ ἐπὶ εἶπα» Ἐείλθ ϑοπ Αεβἄξοεπ ἀαγρέεείαϊϊἐ (Ἰ,οἰραῖα, 1868), ν. 916 οἱ δοα. : ΗΕ. Βαχιυδῃη, 

ὕσδον ἄα8 Β. Ῥαπέρι, διμαίαη ὑμκὰ Ἀρίαν, 1568, Ὁ. 463 οὐ εθᾳ. (οραίπεὶ ΖΆυ 61) ; δηὰ Ὁανί δου, ζεέγοα, ἐο ἐλ Οἱά Τοϑί,, 
νοΐ. 111... ». 300 κα. 

ἃ σεῦον ῬΈΓ 7} 826 μα ΖιοδΟΣ ἀ68 Β. Ῥαρίοῖ, ἴῃ ἴο ΤἈεοῖ. Ζαιἐδολγάε οὗ ΒΟΏ]οἰοσταδομοσ, 6 Ὑοίζα, πὰ Σύ, 1899, 11], 
171 οἵ εκοα. Ἐαχίποτ, 216 Αἰδοοίαπέθολεη, Ἡροίϑδασιπροι ἐπὶ Βαλα Ῥαπίοὶ (Βουΐονν οὗ Αὐὐοεϊθ; 5 ποτ) ἰῃ δ αλγὸῆολον 

78 ἀειΐδολα ΤἈεοϊοσία, 1800, 1. : αοὰ δέηπΐ, ἐκ 8 Α. Τ', αὶ 354 εὖ ποᾳ. 
1 Ἰρλλοντδᾶ, δία δέος ογδίαπ Καρίέοὶ Ῥαπίοῖς παοὴὶ λέδιογδολθΆ), Ον πάθη σορν Ὧι, Ἠοϊτοιιδᾶι, 1787 (ἀραίπει ἘΟΏΒοσει, 

1εὲ οἀ.); διάπά! πη, Ῥγζησιρ εἰκ σον Αἴοίηπροπ δε ἀδπ Ὀγργιηρ ὅδ8 Β. Παπίοϊ, ἐπ ἀδπ, Νενον Βείς ἄσεηπ εν Ἐνίώμεαν. 
μηρ ἀον' Ῥγορλείδη, αὐιχου, 1791 (δρϑαΐδην αροίπεὺ Οοττοά!) ; Βοοκμαῦα, 6 Ζηιξοργίεδὲ ὅδ Ῥγορλειείϑολδη, ϑολγίζδη, ν, 
219 οἱ βεαᾳ. : ΗοηροίδηὈε ς;, Βϑιν, κὰ Εἰμὶ. 1,1 Βι6 Ατελεηδία 465 Ῥαπίαὶ πὰ αἴ Γκέοσν ἐς ἀεο ϑαολαγῆα, Βοτιῖο, 1831: 
Ἡνετηίο, Χο ΘΝ ΩΡ δεν ἃ. Βιοῖ δ απίει͵ 1883. Νσιο χρίξ. σπιίογδιολισσ δον ἅ. Βωολ Ταπίδι, 1838; δεπὶαίέεισ ἐΏ8 
Α. Τ.. ΤΙ. 3, ». 4Ώ4 εἰ κοα. ; Κοῖϊ, Ξιϑὶ. ἐ 185 οἱ δρᾳ. : Απϑοτίθη, 26» Ῥγορλεξς Ῥαπίοϊ πὰ ἀἴ4 Οεπδαγησ “ολακπίη, Βαεῖς͵ 

1551: 34 οὐ. 1857. Ε΄ ὨεῚ ὑζϑοῦ, ἰῺ οσσορ᾽ δ ΠΑ] -Ἐπογοκίορ., Ασὶ. δαηπίεϊ (111. 371 οἱ δ.α.); Ἧ. γοϊοῖκ, μπαίοία απέσιοσι, 

οεταῖ, 1866: αν Ζαηδοϊ, Αγέλολε σιμμεγομολιπρ δον αἴ6 Αὐ͵αφειηρητοῖςξ 68 Βιςλθ8 απίοϊ, Βαδ]ο, 1861 : Κτδηοῖ.- 

ἔοι, δὲν Ῥνεορλεί ϑαμίοϊ, Βετη, 1868, Ρ. 6 οὐ φοαᾳ. ; 15. Β. Ῥυϑου, ᾿απέοὶ λα Ῥγορλεῖ, Οχίοσὰα, 1864: 7, Μ. ΕΙΣ, 45 φρθαν 

. 

ῳ 



2. ἹΝΤΕΟΡΌΟσΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗ͂ΕΞ ΡΒΕΟΡΗΕΊ ὈΑΝΤΕΙ͂, 

δ θ6, ΑΥ̓ΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΟΚ (Οὐπ παρα). 

Ὁ. 'χαπιϊπαζίοι Οὗ ἐδ6 ἘΧΤΈΒΝΑΙ, γεαϑο δ ἀαρσαϊΐϊηδϑὲ ἐΐδ6 σοπιΐηδηδδα 9 Παπὶοῖ. 

Ατοπηρ ἔα οχίογῃδ] στουπβ ὁ ΟΝ ΟρΡρομθηΐβ δ.τῸ δοουβίοτηθᾶ- ἴο οοηίοδβὺ {116 οΥρῖπ οἵ 
(86 ὈοΟΚ ὙΠ Ῥαπίεὶ, 118 ροβί ΐοπ διηοηρ ἴηΠ6 ΗΔρΊοΟστΑρΙΔ, ἴῃ {16 {πϊγὰ δπὰ 168ὲ ρατί 98 [Π9 
ἩδΌΓονΥ ΟΆΠΟΙ, Κ,ΘΠΟΙΆΪΠΥ ἔοττιβ {Ποῖγ οἰ τε] ϑηοθ. Τ]δῦ (818 ἕδος, 80 βυβρίοἱουβ αἱ ἢγβί βῖρεις 
ἰβ ὉΥ͂ Πὺ ΤΠ ΒΒ ἐοΧΡΗ σαῖς, Ραὶ ΤΕΙΕΕΓ Ἐς ΤΙ κᾶς: αδίθ οχρδηδίϊοῃ ἴῃ ἔπ6 Ρθου 8. Ἠοίΐο 
ΟἸὨδγδοίοσ οὗ Πδηΐοὶ δπὰ Ἠΐβ ὙΤῚ Εἰ 8, 88. γγ6}} 88 ἴπ [6 σοΙηροβί(ἷΐοῃ οὗὨ {86 ὍΟΟΚ, ΡΑΙΕΙ͂Υ ἴῃ 

ἩΔΡΓΘΥ δηα ΡΥ ἴθ ΟΠ Δ] 66, μ88 δ γθδα  θθθη βῆοστῃ (ἢ 1, ρα ΟΟ]ΔΡΙΥ ποίθ8 23 δπᾶ 8, δηᾶ 
δἴρο Ἐπ’ ποῖς 8)΄. 76 ΟΝΠΕΣ ΞΌΙβεΙ τοι ἴῃ 1}18 ΡΊδοθ ἴο ἔα βυρροβῦοι (ἢδὺ ΡΟΒΒ:0]Υ [ἢς ὉἸΠΙ6Β 
οὗ βουϑῦα ὑγί8] δῃᾷ οἷ οοπῆϊοῦ τι ἢ δας! - ΟἸ τ βυϊδη ρόνγοσβ, ΣΟ [86 ῥτορμοῦ οὗ ἴΠ6 6χ]]6 ξοσο- 

(ο]ἃ ἴο ὨΐΪ8 Ῥ6ΟΡ]6, ταϊρ;ὐ βθοῖλ ἴο [Π6 βογῖθοβ οὗ (6 οϑῃΐυγίοθ βασοθοαϊηρ ἴπ6 ΟΘΔΡΕΌΥΪΟ ἴο ῥὑτθ- 
Βοῃῦὺ ἴοο στοαὶ ἃ οοηΐγαϑθί [0 {86 βιι᾽]οοίΒ οὗ ἴπθ οἴπος ὑσορῃοίβ, ο ἄναξ οὨΕΒῪ οἱ [860 
ῬΓΟβρθοίβ οὗ" ἀβ] νοσαποο ἐπ δι Βῃου]ᾶ οομλα ἴο [6 Ρ60}]6 οὗ Θοᾶ : διηᾷᾶ ἰδαΐ, σοῃβοα ΜΕΥ, ΠΟΥ͂ 

᾿μεβιἰδθᾶ ἴο δοκπον)]θᾶρθ 6 711] Ὁδῃοηΐ 8] γαῖα οὗἉ [μΐ8 ΒΟΟΚ, --ἶῇ ΕἸΚ6 ἸΔΔΠΠΘΓΙ 88 ΠΟΥ αΌ69- 
Ὁ]ΟΠΘα [8 ΘΔ ΟὨΪ 64] ΔΌ ΠΟΥ οὗἉὨ ΕΟ] δ᾽ αβίθϑ ἀυτηρ᾽ Δη Θχιοηαοᾶ ροτϊοα, [ΠΓΟῸρΡἢ [Π6 ᾿ΠΠΌΘΠΟΘ 
οὗ [Π6 Ὁ ορ(ϊμ δέ]. ΒΟΡΘ8 ἔογ [Π6 διιΐϊαγα (οοταρδτα ποίθ 1). Τὴ ὈΟΟΚ, ΠΟΘ ΟΓ, 18 οἸαϑβοα τ 
[86 οΟἴ6Γ ἴπγθθ ῥτθδίου Ῥτορ]ιοῖβ ἱπ {Π6 ϑεορίαδρτηῦ ; δυὲ ἔπδ᾽ δοποϊαβίου μὲ ΤῈ στ σία ἶν 

οοσυρϊεοα {18 ροβίξλοη ἴῃ ἴΠ6 ΗΘΌτον ΒῚ}}]6 88 τ70.}} (60 Ἠογρϑέ, βρ6ὶ}, δῃᾷ οἴμοσβ οομίθμ) 068 
ποῦ ΠΘΟΘΒΘΆΓΙΠΥ 10]]0γ. Ἐδίπογ, ἔπ 6 ἔγϑυλοΒ οὗ (06 ΗΘΌΓΘΥ ΟδΏοι Βοο ἴο Ὦδγο δἰἰδομοᾶ 

Βτοδίον ἱπῃρογίϑηοα ἴο ἴπ6 ΠΡΟΓΆΤΥ δηᾶ ᾿ἰηραΔ] ρϑου τ [168 ΟΥὁἨ [ἢ6 ΠΟΘΙ [ἤδη ἴο ΔΗ ΠΣ 686, 
δηα, ἴον [}18 γοᾶβοῃ, ἴο ᾶυα σορδγᾶθα 118 βορδγδίϊοῃ ἔγοια ἴμ6 Ῥγορῃθίο8)] ᾿ἰξογαίαγα ἴῃ [86 

ὨΒΙΓΟΎΤΟΥ Β6η86, 88 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ, ΠΟΊΨΟΥ͂ΘΙ ΤΌΠΟΝ (ΠΟΥ τηϊρῃῦ γοοοροΐζο ἴῃ ἰ [Π6 ρσοηυΐηθ ΤΟΥΚ οὗ 8 

Ῥτορποῖ ΠἸνίπρ ὑπ 6 Ὁ [16 6Χ1]6." 
Τηδῦ [Π6 ὈοοΟΪς γγ88 ἴῃ ἤδοῖ 80 σθοορηζοα ΔΡΡΟΔΙΒ ΠΙΡΪΥ ῬΓΟΡΔΌ]6, ἴῃ υἱον οὗ 6 τηδηϊο]ἃ 

ΓΟΐθγ θη 68 ἴο 18 ἀρο]αγαιϊ οηβ ἰὴ ἔπ6 δία Ῥσορῃθες τι ρβ δηα ἴῃ ΒΟΥΘΓΑ] οὗ ἰἢς ΟἹ ἀ-Τεσίδ- 
το ξ ΔΡΟΟΙΥΡμΔ. Αὐποιρ ἴπ6 ῥσορμοίβ δέζογ [6 ΟΡ ΟΥἹΓΥ, ᾿ΒΟ86 στο ἤοσοησα ἴο Ὁ Δη16] 18 Ὁ ΡΕΓΙΥ͂ 
ἀοπϊοα γ ΒΊΘοΚ, Ζεοοπαγδῃ δὲ ἰθαϑὲ βθο8 ἴο ὈΘΙΥΑΥ͂ 8η δοσαπαϊηἴϑηοο τυ {1 Ρσορδοοῖοδ οἵ 

ῬδηΪο], ἢἷ8. Δροσαὶ γρίϊς τηοαο] δηα ῥγθάθοθδϑοσ, ραγ ΟΙ] ΔΙ ἴῃὰ [86 Ὑ]5 0 οὗ {Π6 Τουγ ΒΟΓΏΒ 
(οὨΔΡ. 11. 1), δρᾶ ἴῃ ἐπαῦ οὗ ἴθ ἔουγ ομαγὶοίβ (οδρ. Υἱ. 1), Βοἢ 8.6 τοξοστοὰ ΟΥ̓ βουύγαὶ 

Θχροβίζουβ ἴο ἴπ6 ἕουγ σοι] ᾶ- κἰηρσᾶἄοτηθ οὗἨ 8η16]; Φυγίμον, ἢ οἤΔΡ. χὶ. 8, Ἰοτο ἴπ6 ἔπ τθθ 
Χ [ βῃμορμογᾶβ, σο βῃου]ᾶ 6 οαὐ ΟΕ πὶ ὁΠ6 τη ομ ἢ ὈΥ (δα Τ,ΟΤΩ͂, ΔΓΘ ΡΟΒΒΙΟ]Υ ἃ βυπι οἰ Ζίηρ οὗἉ [86 

ἢγβι ἴἤγοο του] α-Κἰησάοιῃβ οὗ Πδηΐοὶ, δᾶ οὗ ἐποὶσ ΟΥ̓ΘΓΓΏΓΟῪ ἷἢ Γαρὶ ἃ δβαοοοβδίοι (ςοΟΙΡΘΓΘ 

ἢ λὲ αλοπείοίεἐν ΟΥ ἐδλ6 ὅοοῖ ΟἹ Τανέοὶ, Οδτο τ με, 1864. 7. σαθη, ΖΡι]. ἐπ 4. Τϑε., ΤΙ. 694 οἵ Βοᾳ. : 1, Ἠρ, Ζείδοδνς 

“Ἐν ἀα Ἐγ:εδιδίληεηι Ἐγείδεγσ, Υ1. 1δ0: ἩδοτΌθι, ΣΊΠΣ, πὲ Ζιωδαίς ὉΥ Ὑοϊΐο, ΓΙ. 3, Ρ. 80 οἔ 866. ; βοῇ, Ζ:5]. 1Π1. 488 οἱ 

βοη. ; 8ροῖ], δ6 ὸγὶ Ῥαπέε 4 αμέλοπέία, ΟΡΌΟΪ, 1800, ἀπὰ Ζω» Ἐολίλείξ ἀδ86 8. Ῥαπέεϊ, ἴα ἴλθ ΤὭδ. ΤΆδοΙ. ματα ἈΡ ΟἿΣ, 

1863, μυ. 101 οὗ δοη. ; Ἐδιιοοῦ, ΖΦ ηϊ., 8ὰ οᾶ.. Ὁ. 111 οἱ 6δα. 

Φ Γἐ ΤΩΔῪ ΓΤΟΤΏΔΤΕ Πότ, ΟὔοΘ ΤῸΥ 811, ἐπαὶ ἃ βἰση ]οΓ ΤΟΏΒΟΝ ΤῸ ἐπ6 ψοδίηοα οὗ Ῥαμΐοὶ διησῃρ [6 Ἠδρίοσταρδα ταῖν 

ὕδν ΉΟΡΕ τὸ Ῥτορῃοῦα, βθθπηῦ 0 ὍΘ ἔη6 ἴβοῦ ἱμαῦ ἴπ6 δυῖπον 8 ποὺ Ῥτορμοὶ ἐπ 186 κεσί οὐ! Ὁ ἘΘΟΒΆΙΟΔΙ βετιϑε οἵ 88 

ἰξττὰτ {.48.. κ6 ΦοΉη ἴπο Βαριἰ8ξ ἴϑόδη χ. 41), ἢ στουρμὶ πὸ τηίγαοίδα, αηὰ ᾿ὶδ Ῥγοαίοέίοηπδ ετο ποῖ αἰἰτοσεῖν ἱαδρίγοὰ, Ὀπὶ 

οὐἷν αἰνοη τπιϑαϊαῦθὶν ἐὨγου μι δηροῖδ οὐ ἀτγϑδτηδ, Κα ἔμοδο οὗ οβερῃ (6εῃ. χὶΐ, 1δ, 16). Κα] ἐπ ὄχργθακοθ ἰδ: " ΤΏΘ 
{ Ῥίδος οοσυρίοα Ὁγ ὑδ)ΐ4 Ὀοοῖκ ἴπ ἴῃ ἘΓΘΌΣΘΥΥ ΘΒ ΟΠ γοΤΤΟ ΟΥ̓ ΘΟΥΤοδροη ὧδ ὙΠῸ [6 Ρίδοα οὗ Ὁδηὶοὶ ἰπ ἐδ ἐμϑοῦσθου. Ῥβπϊοὶ 

᾿ ἀ!ὰ ποῦ ἸαΌΟΥ, 48 ἴδ χοδβὲ οὗ [π9 ὑσχορῃοίδ ἀϊἰᾶἃ στ ἤοδο τσὶ πισε ζοττὴ τὴ ο68ε οὗἩἨ ἐδο ἡοδένη, ἃδ ἃ Ῥτορβοξ δπιουρ δἷκ ρΡοομῆθ 

; ἴὰ ἴδ σοῃρτοραίίοη οὗἉ Τεταοῖ, Ὀπὺ Ὧ6 τα ἃ το πἰδίον οὗ ἰαϊϑ πᾶν ἐδ ΟΠα]άδδη δηᾶ Μοᾶο- Ῥοσείδῃ ποσὶ ᾶ- γυοσα, ΑἸΒΟΌΘΒ, 
ΓἯΚο δν ὰ δπὰ Βοϊοσμοσι, 86 Ῥοβθοδδοὰ ἴῃ κἱξρ οὗ ὑῬσορῆθου, δηὰ ὑπογοοτθ τταδ οα θὰ προφήτης (Θορῦ. σοδορδπα, Ν. 1.}. γεξ Ὁ 

! τσα ποῖ δ ἘΝ ΛΩΣ, 4,6... δι Ὁτορθοϊ ἴῃ 16 οἤδοία)] Ῥοαϊξίου απὰ δἰαπάϊησ. ὙΠογαοΐοσο μἷβ Ὀοοῖς, ἐπ ἐπ ὁσπῃέδαϊκ δὰ ἴοστα, ἰβ αἰ 76 Ὁ- 

Ι ϑηῦ ἔγοπι {86 τι εἰμ οὗ ἴθ λ᾽εδέψῆπ. ἨΐῈ Ῥσορῇοσίθα ἃτὸ Ὡοΐ ὑσορῃοῖςοαὶ ἀἰβοοῦζεϑοα δἀ ἀγοαδοὰ ἰὸ Τεσϑοὶ οσ ἔπ πδέσμα, αὶ 
 υἱδίομα, ἴῃ τ ἈΙΟἢ [Π6 ἀονοϊορπιοπὶ οὗ ἰδ ο ποτὶ α-Ἰπρσάοπιβ Θηα ἐμοῖς σχοϊδϊίου ἴο [86 κίπράοτῃ οὗ Θοα ἀζὸ πτοθοὰ, δορὰ 186 

, Ὠἰαύον! 41 ματὺ οὗ πἴα Ὀοοκ ἀοδβοσίθοα ουοηΐα οὐ ἔπ {Ππὴ86 ψΒΘΏ [Βγδοὸ] τουῦ ἰηῦο ἙΔΡΌΥΣΥ διλοτς ἔθ μοατθοη. Ῥος ἰβοδδ 

ΤΟΆΒΟΏΒ δἷβ ὈοΟῖ ἰ8 ποῖ μἱδοθὰ ἴῃ ἔῃ οἸα88 οὗ ἔπ Νιεδέψἑπ, πτΒΙΟΏ ταδοθοβ ἤγοτα Ζοβῆτα ἴο ΜΑΙ ΟΆ!, --- ας ἔμοβα, δοουτάϊηςς ὃο 
ἴδε νἱονν οὗ Βἷπὶ ΠΟ ἀὐτδηροᾶ [Π6 ΟΔΏΟΠ, τὰ ὙΠΟΙΥ ἐμ τὶ τιρβ οὗ καο ὧ5 μοϊᾶ ὑπο Ῥγορδοῖίο οδῖοο, ἐ.6.. [89 οἶοο τοσττ.. 

πᾳ [Πότ ΟΠΘΏΪγ, ὈΥ̓͂ τον οὗἉ τηοὰτἢ δηᾶ ὉΥ πτιτίησ, ἴο ἀπποῦηοο ἢ ποτὰ οὗ Οοά,---Ὀυΐϊ ἴῃ 186 οἶδδα οἵ [8 ΨΖ εἰ μδέπ, ππ ἢ 

ἱ ΘΟ ΡΓΘΠΟΘΙ 5 δαστοὰ τυ σίεΐηρπ οἵ ἀϊδετοπὶ κίπᾶβ, τυῆοδθ οοσηπιοῃ οὁμασδβοῖοσ οοῃ ἰδέα ἰὼ ἐπἴδ, ἐμδὺ ἐοῖν δαΐδοτ ἀἰὰ ἠοἱ 6}} 6 
Ῥτορπείίς οἥῖοο, δα, 6... Φοπδὰ ἔπ [86 ἐΘΟΟΤΘΟΥ͂ ; ψὨΐοΝ 18 οομῆστιηοα Ὁγ (86 Τασὺ ὑπαὶ ἐδ Τασπθηϊδέοηβ οὗ Ψογεπιίδῃ τῳ 

ον  δοηἀρα ἰπ (ὨΪ5 οἷαβα, βἴποο Φογογηίδῃ αὐΐατοὰ τῆο56 Γδιαοηςδίϊ οΩΒ ουὐοῦ ἐμ ἀραϊσοίίοη οὗ ΦαγΌΒΘΙ ΘᾺ δοϊΐ συδδῃ ποσὰ 

85 ἃ Ῥγορδοὺ Ὀπὲ δ δ τροσαραῦ οὗ ἔπαὲ πα υ!]ο. τυ οἢ τῶ ομδαϊδηοά Ὁ ἐδ Ιοχὰ " (Οοηιμσαγν ὁπ Ῥαν., Ἰπιχοὰ.. Ρ. 39, 88, 
ἙὰϊηΡ. οἂ,}.] 
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ὩὨοία 3). ΑἸροπρ ἰμ6 Ἀροοιγρβδ--δϑὶᾶθ ἔγοτα ὑποοιίδίῃ δπδϊορίοθ, βαος 88 οχίβϑὺ Ὀδύνγθομ 

ὙΥ1ρα. γ. 17 δηὰ ΠΤ δη, υἱΐ. 18, 37; Ὑ δᾶ, χὶν. 16 δῃᾷ Ὁ δῃ. 11].----δὶ ἰοδϑί 1 Μδβος. ;, δ7 (“" ΑΌοι- 

ἰῃδοη οὐὗἩ ἀεβοϊδίζου," οὗ. Ὅλη. ἱχ. 237) δπᾶ ἱΐ. δὺ οἱ βοᾳ. ((π6 ἀοϊγογαθοθ οὐ Ηδῃδηΐδῃ, 
ΜΠ1ΒὮΔ6), δη ἃ ΑΖ ἔγοτῃ [Π6 ΒοΣῪ ἔυγηδΟοΘ, δηα Οὗ Τ)8Δ}16] ἔγοπὶ ἐδ 110}}8 ἄδῃ: οὗ. δῃ. 11}, 

16 οἵ 86ᾳ. ; Υἱ. 21 οἷ 864ᾳ.), δηΩ 5[}}} πλοΓΘ ἐμ ὈΟΟΚ οὗ Βασιο, τΔΥ Ὀ0 Τοραγαᾶθα 88 υπασποβίϊου- 
8.Ὁ]9 υϊζμθδϑοδ [0 [6 ΟΔῃΟΏ08] αἰ Υ οὗ ΟΣ ὈΟΟΪΚ ἰῃ ὑσϑ- Μδοοδθθϑῃ [τηθβ. ΤῊΘ Δπδ]ορίθ8 
ἴο ἴΠ|6 ῥΓάγοσ οὗ Ὁδηΐεὶ (θη. 'χ.),  ] οἢ [86 Ἰαύοῦ ῬΟΟΙς Ῥγεβθηΐβ ἴῃ ομδρ. Σὶ. (αΒρϑοΐδ!]ν υβ. 6, 
11, 1δ, 19), δηᾷ 18 το ίδγθποθβ ἴο ΝΡ ΟὨΔαπμοΖΖΑΙ Δηα ἴο “ Β6ΙΒΏ422Δ, ἨΐΒ βου, ἱπ οἸδρ. ἱ. 11, 

12, Δ16 ἴῃ ὕλοσο ἱτηροτγίδηΐ δηαἃ πα υεβίϊ 019 88 Ῥσγοοῦ, θδϑοδυβθ ἴ:6 ἩΘΌΓΟΥΥ οΥΙ σἾηΔ], αὐ δ Χχ 
Ὅγ6 ΔΙῸ ΟΟΙΏΡΕ]]6α ἴο τεοοῖνο, ἱπαϊοδῦθβ 101 (Ο]ΘΓΆ 16 οαγίαϊ ὺῦ (86 οΥἱκίῃ οὗ [μἷ8 ὈΟΟΚ ἴῃ Ρ͵θ- 
ΜΓΔΟΟΔΌδοδα [τη68, Δ ἃ ΡΤΟΌΔΌΙΪΥ 88 ΘΔΥ]Υ 88 [86 ζουτίῃ οοηΐτγΥ Β. Ο. Ὁπαον [Π686 ΟἰΓΟΠ ΒΔ 668, 

186 ἔδοῖ δὶ ΕἸοΟ]οβἰδβίουβ, τ βοθα ΗΘΌΓΘΥ ΟΥ̓ Κ͵ΊΏ8] ΠΙΚουνίβθ ἱημαϊοδίθθ 118 οοπιροκί οι θἔοτθ 
6 ρεγοὰᾶ οὗ ἴμ6 Μδοοβ)668, οομίδηβ ἢ0 ἀοβηϊθ 8]] 8108 ἴο Ῥδμῖοὶ, δᾶ ΘΒρ6οἾ4}1γ ἰμαὶ 8 
ὩΒΙΩΘ ἰδ ποῦ πιϑῃ ]οποα ἰῃ 118 ΘλὨοΓ 0. (ΟΠ ΔΡ. Χ]Χ.) οὗὨ Ι8Γγ86}}5 στϑαΐ γϑ οὔ ὨΘΓΟΘΒ,  ΠΣΟᾺ 
ὑπο αο8 Φογομΐδη, ΕΖΟΚΙοὶ, δηα [116 ὕτγεϊ γ6 τα ΠΟΥ ῥτοροίβ, ἱ8 οὗὨἨ π0 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΒΌ]6 ᾿πῃρογίΠοο. 
ΤῊ Το ἰΌΓΟ ΤΏΔΥ Ὧθ Τοραγᾶοα 848 ΡΌΓΟΙΥ δοοϊἀθηΐαὶ, δα ([ἢ6 ΤΑΙ ΠΟΥ, 88 [Ὧ6 ἱταιηοαϊαίο οοηΐοχέ 

(ον. χ]ῖχ. 18 οἱ 564.) πηδπίϊοηβ Ζογα 806), Φοβῆυδ, δηα ΝΘ Βο δ ἢ διμοηρ [86 χτοδΐ τηθ οὗ 
πὸ ὕὔτησ ἱτηπιρα ἰδίϑ! υ δῦ (Π6 ἀχὶ]α, θα δ οτολΐβ ἴ[Π6 ἤδπλὸ οὗ ΕΖ; 88 ΤΏΔΩΥ οὗ ἴ.6 ῥτγομλϊηθηΐ 
σΟὨδρἼοἢ8 οὗ 5γ86] δύο ποί ἱποϊυᾶθα ἴῃ ἴπ0 ΣΘΙ ΔΓ ΚΑΌ]6 1180 θορΙπηΐηρ τ ἢ οὨδρ. χὶν., 6.9... 
“οβορῖι, αἸάεοι, βαζηβοη, σε ποδμδρμδΐῖ, οἷο. ; δηα 181], 88 {116 β]θηοθ οὗ Ἐ οὶ α8. ἴῃ τοραγα ἴο 

Τδ16] ““ 18 Ὡλοσο ἔθη Ὀδ]αποοραᾶ ὮὈΥ .ιῖ8 τηοπίοι ἴῃ ΕΖΕΙΚ. χῖν. δηα χχυἹἹ].᾽" (ΠἸουβος, Ρ. 112 ; ο, 
ΒΌΡΓΔ, ὃ 2, ποίβ 2). Μοτϑουοσ, ἴῃ6 οσβ ἑκάστῳ ἔϑνει κατέστησεν ἡγούμενον ἴῃ ἘΟΟΪΒ. χυ]!. 17 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ οοπίδίῃ 81 δ᾽] υδΐοῃ ἴο [86 ΒΡ ΘΙ]ΟΙΟΣΥ οὗ Ὁ δηῖ6ὶ, δηα δα [ο "6 οσρ]αϊποαᾶ ἴῃ δοοοσά- 
ΔΏΟΘ ὙΠ Ὅλη. χ. 18, 20; χίὶϊ. 1 (Ηὔνογηῖοκ, πὶ, ΤΠ, 3, ρ. 461). Ουποογηΐηρ ἴΠ6 ϑγδέϊίιὲπδ» 

Ογαοΐδα 88 8 ΘΒΡΟΟΙΔ}1Υ ἱπηροτγίδηξ Βοῦσοθ οὗὨ Ῥσγοοΐβ Ζὸὺ ἴῃ δυϊῃοηυ οι οὗὁἨ Τ.δπηῖθὶ, 866 

τοῖο 8. 

ΤῊ6 ῥϑϑεαρὸ ἱῃ ἰδμ6 υειοίδὴ Απίγυϊξὶθε οὗ Φοβορθῦβ, Βοοὶς ΧΙ, ΟμδρΡ. 8, νοι το] δίθβ {π8ὲ, 
διροῦρ οἴμοι, ἴπ6 ριορδθοῖοβ οὗ Τ.Δη161] ΓΘ βου ὈΥ [Π6 ον 8} ῥχοδίβ ἴο ΑἸοχδηᾶοσ (Π6 
Οτοδί, ου [8 οσσδδίοι οὗ μἰβ υἱβὶὶ ἴο οσυβαϊοσ, ἀπᾶ (μὲ ἢ6 γγ88 ζτ δ Ρ] αβοα ΒΥ {Π6 ΟΓΒΟ]Θ 
Γεβροοίϊίηρ [6 ΟΥ̓ΟΓΙΏΓΟΥ ΟΥ̓ [86 Ῥεγβίϑῃ ἀὐηδδῖυ, ὙΠΙΟΝ 80 ΟἸΘΑΣΙ͂Υ γοζεγτθα ἴο μὲσ, ταϊ ζὶνῦ οοη- 
δἰϊϊαϊο 8ῃ ἱπιρογίδιις ὑδβιϊ Δ ΟΥ̓ ζῸΓ ἴ26 ρΈΠΟΪΠΘΏ6Β8 οὗ (18 ὈοΟΪΚ, ΟΥ 20 118 ογἱ βίη ἀυτίηρ (86 ]} 
Ἔχὶϊο. Ὀυΐ ΤῊΔΗΥ͂ ΘΙ 061} 18 χηθηΐβ δα ᾿πύθσγηδ] ΣΡΤΟ ΔΌΣ 168. βϑϑῖλ ἴο Ἰοῦσοῦ (Π6 γσα]υς οὗ [ἢΐ8 
ἐγβάϊἴου 0 ἃ ἄορτοο (πδ΄ Του 8 [86 ἀοβηΐϊίθ οοποϊαβίοῃ {πα [86 δία διλθηῦ σοῃοοσηΐῃς [6 
ὍΟΟΚ οἵ Π).8η1Ὲ] 18 ἴο Ὀ6 ἱποϊυαοᾷ 1η [86 δεηυΐῃο Ἠϊβίοσῖ δὶ Ἰκοσπθὶ ΟἿ 1818 ἱποϊδεπξ, {16 δββοηεῖαὶ 
ἔσυῖῃ οὗ ποῖ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, 18 ἱπαϊοδίθα ὈΥ νδγίουβ οοπδὶ ἀγα οῃβ (6.9. [8 ποίου δηᾷ οοτ- 
ἔδί]γ Ὠἰβέοσί δ] δἰδίεμηοπί [μδΐ, δὲ {16 τοαυοβί οὗ [9 εἰρη -Ὀυἱοϑῦ, ΑἸΟΧδηοΓ στδηίθα ἱπη πη} Υ 
ἔτοτῃ ἰδχαίΐοι ἴο ἴῃς 76νγ8 ἀυτίπρ' ΘΥΘΓΥ βου θη ἢ ΟΥ ζ8]10ν γο8γ). 800 τυ οἢ [16 ΤΏΟΓΟ δοἰβὶνθ 
ἦα (1:6 ἰοϑ! πΟΩΥ οὗὨ {πὸ ΝΥ Τοβίδιηθηΐ ἴῃ βυρροτγῖ οὗὁὨ (86 ἱπβρὶγοᾶ ομαγαοίος οὗ [86 Ὀοοΐϊς δυᾶ 
οὗ [86 ῥτορμοῦς αμην οὗ ἰἰ8 Δ ΒοΣ, τυ] οἷ. ΟΟΟΌΤΒ πῃ 106 ζΔ}}}}18ν γοΐθγομοθ οὗ Ουγ "οτὰ ἴο 
Τδηΐοὶ ἰχ. 27, ἴῃ ἷβ στοδὶ θβοϊδίο] ορῖοδὶ ἀἰβοοῦτβο (Δ[αἰ,. χχὶγν. 1ὅ : ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα 
τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηϑὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτον ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ --- ἀναγινώσκων 
νοείτω, οἴα.), δῃᾷ τ ΪΟἢ 8 Ρ6ΓΔ]16]οἃ ὈΥ ΟἾΒΟΓ ὉΠΗλ ΒΔ ΚΑΡ]6 Δ᾽] βΐοῃβ ὕο 1)8}16}᾽}8 Ἔχ ργοββϑίοῃθ 

ἦμι 116 ἀϊδβοοῦγδοβ οὗ ΟΌΥ Ἰοσᾷ. Ατροης ἰθ86 γ͵Ὺὸ ΤΘΟοΣ (ἢ6 σΘΟμδίδ ΠΥ χοροδίθα ἀἀοδὶ μτιαίλοι 
οὗἙ Βίτη8617 88 “" [Π6 ϑοῃ οὗ Μδπ," (86 δἀορίξοῃ οὗ ΜΙ Οἢ Ρθγαθο ἔγοῃι Π δ. Υἱὲ, 18 ἰδ Ορθῃ ἴο π0 
βοτίουβ οὈ͵ϑοϊίοι, ψ 1116 115 ἰἀομ ΕἸ 10} Δ }16}}8 ΡΝ" ἷβ ὈΒΙΑ ΒΔ ΚΑΡΙΥ γουθϑ] θα, Θβρϑοΐδ}]}ῦ 
ἦτ Ῥτορῃοῦϊς ἀοΒβουΡομα, Β οἢ 88 Ναϊί. χὶχ. 238; χχὶν. 80: χχυϊ. θά, ΤῊ ῬΧΟΡΏΘΟΥ ΘΟ, ΟΟΓΏ- 

ἕπρ ἴΠ6 τεβυστθοίίοι οὗ ἴμ6 σοοα ἃπα {Π6 ΕΥ]], Φόοδῃ ν. 28, 29, 1ΣἸκονγ186, 16 ΟΙΘΑΥῪ Ὀαϑοαᾶ ὁἢ 

ΟἾὮΔΡ. χὶϊ. 2, 8, οὗ (ΐθ ὈοοΪς. ΑἸλοπ [6 ΠΌΠΙΘΓΟῸΒ Δ]] δ᾽ ἢ ἴο ΟΣ ργορῃοῖ Ὑϊοῖ τὸ Τουπᾶ 
ἦσι ἰὴ6 τη, οὗ [Π6 ΑΡοβίϊθβ, τγγθ ἰῃβίϑῃοθ ΠΌΡΟΥ 23 ΤὭΏΕΘΒΒ. 1]. 8 οὖ 86αᾳ. ; 1 Ῥοΐ, ἱ. 10-12 (οὗ 
Ὅλη. 1. δῃὰ υ].), δῃᾷὰ 186 Αρόσδίγρϑε, ὙΠΟ Ἰαύϊου ῬΟΟΚ 18 θαϑεᾶ “Ῥαβεᾶ ἱβγουρθιους ΟὨ {116 ὕΓΟΡ6- 
οἷεβ οὗ ἤδηϊοὶ, δῃα ὑῃοσοίοσθ ΥΟΌΟΙ6Β, τ [6 δμεῖγο οοῃθηΐβ, ἴον {80 ῬΙΥΪΏΘΙΥ Ἰπερίτοα δὰ 

σδμοπίοδὶ ομδγδοίεσ. ΟΣ ἐμ {μἷ8 ὍσοΚκ, 

ΝΌΤΕ 1.---Ετσδη] 6], Ρ. 8 οἵ 60α., ΟΧρΙ δίῃ ἴῃ ἃ 8{ὙἸ Ἐἰ Ὡρ᾽ ΤΟΣ ἰο Ἡμδὺ οχύθης [Π6 ροΟΌΪ ΑΓ 



94 ἹΝΤΒΟΌΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΊ' ὈΑΝΊΕΙ, 

{ΠΘΟ]ορῖςδ], ΟΥὁἩ τί γ ὀβομδίοϊορὶοδὶ, ομαγαοῖογ οὗ Ὀδηΐθ} Β ῬΓΟΡὨΘΟΥΘΒ ΤΑΥ͂ μαναὰ Ὀθδθη ᾿πῆποηξίαὶ 
πη τον γαΐπρ (Ποῦ Δα Ἰββίοῃ ἰπΐο ἴπ6 σπου αἀυτηρ, ἴ[.6 ῥγο- ἈΙ δο 58} ρετ]οῦ : “ΤῊΘ ῥγορἢ- 
οςἷ68 οὗ ᾿δηΐοὶ, ἴῃ οοηΐγαβί νι [Π6 ΟΥΔΟ]68. ΟΥὨ ΘΑΓΠΘΓ Ῥγορῃοῖβ, ογοίο]]} 8 10 οὗὨ δβούεσα 
{ΠῚ υ] ἴοι 1 ἴπ6 Ταΐαγο, τυ ]οὴ [6 ΒΟΥ ηρ5 ΟἿ [6 6Χ]]6 Ἦδγα ποῖ τνδγαθα οἱξ; δῃᾷ [ΠΟῪ ῥγτὸ- 
αἸϊοῦ {Π|8 ἔὰγ τοῦτα ΘΟΠΒΙΔΠΕΙΥ, ρΡοΒι γ ]Υ, ἀπ α αἰτοςῖ]Υ ἴΔη ἄοαβ ἴη6 ὕοΟΪΚ οὗ ΖΘΟΟ ΔΓ ἢ, ΟΥ ΔῊΥ͂ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (πὸ μεγοα ϑυςοοραϊηρ [Π6 οσαρυ ν᾽ γ, [Π6 δἴτη οὗ (Π6 Ἰδίζον Ὀαΐηρ' ΟὨϊΘΗ͂Υ ἴο οοτηΐοτξ 
δια ὁποοιτγᾶσο 6 τοἰαγηοα αχὶϊθὸ8 πὰ {π6}Ὶ αἰδοουγαρσίης οἰγουτηδίδηοοβι ὙΠΟ γἃ8 1Π08 8 
ΒΌ ΠΟΙ ΓΘΆΒΟΠ, ἴῃ ἴΠ6 ΟΠ δγδοίοῦ ΟΥὁὨ [86 ὈΟΟΚ 8618, ἴο τνδισδηΐ 118 θοΐηῃρ τοοοϊνοᾶ τὶ οδυοι 
ὮΥ {6 ασὸ βυσορραϊηρ {116 αχῖ]ο, αμᾶ οσυθῃ ἴο 7051 } [86 ΘὨΙΡΟΓΆΓΥ ἱρηοτίπρ ΟὗἉ 118 ο] 41 Ππ|5 : ΙΓ, 
οὨ {16 ὁπὸ Ὠδῃηᾷ, 10 οσοπίγλαϊοίοα [6 βοηθπηοιῦ οὗ [πδὲ αρο, ψ ]ς ἰηαυ]ροᾶ 1π χα] θᾶ Ὠοροϑ 
οὗ ἀεἸ Γνούβῆςα 806 οἡ [6 Ο] 6 Γ ὈΓΟΡΒΟεΐ6Β, δᾶ, οἢ [68 οΟἴμοσ, ἰὃ δα οἸηδηδίοα ἔτοτῃ πα 80 
Ὑ85 ηοῦ ἀν βῃ ἃ ριΌρΠ Ποὺ ὈΥ͂ ἃ ϑροοϊῆδα 941}}. Α δἰ ῃλ 1] 4} ἐγθδίτηθπὶ ΔΡΡΟΆΓΒ ἴο να ὕϑδθῃ δοοογάθα 
ἴο ἴπὸ ὕὴΟΟΚ οὗ Ἐποοϊοβ᾽ βίο ἀυσίηρ 8 οχίθηαρα ρμοσὶοα, τ ὨΪΟἢ ΕΚ νν 86 τευ] θα ἔγοσῃ ἀί8 οοη- 
ἰθηΐβ, Δ (πΠουρἢ αἸοσρ Οχ γομλοὶν ἔγοια ἴμοεξο οὗ 8016]. [1π {6 Αβιλοηϑοδῃ ρογοα, ΒΟύγΘΥοΓ, 
(Π6 ᾿πιρτοββίου ῃσγοάποεοα ὈῪ Πο τοὶ! σἱουβ πα ΡΟ] 104] ονθηΐβ τυ] ἢ 11] υβἰγαῖρα 118 ρσορμθοῖοδ, 
βοουγοα {ῃ6 ὈΟΟΚ 8 ΤΟΥ τοοορίοι ᾿μΐο ἴΠ6 σΆΠΟΩ, ΔΙ που ἢ Ὁ τν88 ὁχοϊυαοα ἔγοιῃ ἴῃ ξοσοπᾶ 
Ρδγΐ οἵ (Π6 ββογθα τ ΡΒ, τ 1 οἢ. 86 ΡΓΟΡΔΌΙΥ ὈΘοπ Ο]οβοα ΤῸΓ ΘΟ: ΓΏΓΙ6Β, ΔΩ τνῶ8 1 πιϊοᾶ ὈΥ͂ 
{γα 0] 01}.8] ὑβᾶσο. ΤΊ Ἶ8 βἰπιρ]. Ἔχ] Δ. ΟΏ, ἩΥ Οἢ Γοπιουοβ ΘΥΘΙΎ αἰ ΒΙ Ό]Υ ἴῃ στο δϊοῃ ἴο [89 
[εν οὗ [η6 ῬοΟΚ ἴῃ ἴΠ6 σΆποῃ, 18 ποΐ σομίγϑαϊ οἰοα ΟΥ̓ [16 τοῦς οὗ Φοβορμιβ (Οὐπέγα Αίοη, 

. 8) Θομοοτὴς [Π6 ΟΙοβίηρ ΟΥ (η6 σποῃ ἴῃ ἴπ6 [1η16 Οὗ ΑΤίΆΧΟΓΧΟΒ, ΠΟ 18, ἰπ [Π6 πιαΐῃ, 
οοἴτοοῖ, Τμαί βιδίοιηθηῦ, 88 οὶ] δουγθοῖΥ οὔβοτνοβ (Εἴη. δ 164), το οσβ ἴο [Π6 {ἴπλ6 οἵ ||6 

, οοπιροδι οη οὗ [6 Βδογθα υυστηηρδ, ἴῃ ΠΔΙΤΩΟΠΥ͂ τ] (Π6 ἔδοῦ μαῦ πε Πο ἘΣ Ο] 651 Δβίϊ ΒΒ ΠΟΣ 
1 ΜΑΟΟΔθ 6658 (ἸΥΒΙΟΙ ῸΓΘ ΘΟΙΏρΟΒΟα ΟὨ]Υ ἴνγο ορηΐυσο8 Ὀθέοσο ΟἸγβῦ) ἐουμᾶ ἃ ρμ]δοο ἰη ἐμ 
σΆΒΟῺ ; Ὀαΐ 10 ἄοεΒ ποῖ ρχβοϊυᾶς {Π|Δ βαυσβοασθηῦ σοπο] βίοι οὗὨ [116 οοἰδοζίπρ διὰ τσοὶ νης ἰπίο 
ἴπὸ {πϊγα βοοϊϊοη οὗ [6 σϑποὴ ΟὗὨ ΟἹ ΟΓ βδογοᾶ ὙΠ ηρ8." ΒΙΓΩΪ ΑΓ ὙἹεττ8 ἅγ δαναποοᾷ, 50 [8 
88 (11ὸὼ Ἰαϑὺ αυοβίϊοη 18 σοῃοογηοά, ὈΥ̓͂ ΗΘ ρΒίοηΡοΥ, Βεὶζν. 1. 28 οἱ βθα., δῃᾶ Ζῆμηαοὶ, τί. 
σηιίεγσμολιιησέπ, Ὁ. 196 οἷ β6ᾳ., 314 οἴ βεοᾳβ. Α]80 δομῃρδᾶγα βεϊον, ὃ 10. 
ΝΟΤΕ 2.--- ΑἸηοὴρ Ο]ΟΓ ΘΧροβίΐογβ, Φθσοσλθ, ΑΡΑγΡΔΏ6], Εἰ μοὶ, δὴ Ὠσχτιβῖπβ, τοῖοσ Ζϑολμδτὶ- 

ΔΒ ΥἹβίοῃβ οὗ (1180 Το Γ ΠΟΓΏΒ ([]. 1), οἷς., ἀπᾶ οὗὨ πο ἔοῸΓ ομδγιοίβ (Υἱ. 1 οὔ 564ᾳ.), ἴο ἴῃ ποηα- 
Κίπράοπῃβ οὗ Πδῃΐοὶ, 48 ἅἄο Βαυμηραιίΐει (Δ᾽αολίρεδιολία ἀθη Βαολαγ)α), ΖΦ πᾶ6] (γί ἐδοΐς {ὐπιῖον- 
διισλατσοπ, 349), Ῥυβου (απίοϊ, ν. 857), ἘΠ] ον, ΚΊ: ἔοι, δα Ὑ7.  οΙοΚ (γ͵παϊοῖϊα Ζαπέοϊϊοα, 

Χ . ὃ οἵ 866.), ΔΙΟΙΡ᾽ ΤΟ ΘΓΏΒ., τυ} }]6 Κι] ον (Λαολευϊϊ ϑοὴα ορλδίφη, ἰὶ. 1) δῃηἃ ἃ. τη) Υ οὗ 
δίῖδσ. ΘΧρΟβΙ[ΟΥΒ θην {δ ἔβοῦ οὗ βθο ἃ τοϊδίΐοη. ΚδΏ]ογ, μούνου, (ἰδίά., Π. Ρ. 188) δστϑοβ 
ψ1Δ γὸου Ἡοἴμηδημ, ΕΡταγα, ΚΙοξοί, Ζάπαο!, ἀπᾷ Ὑο]οῖ (ὦ. ο., Ρ. 26) ἴῃ γοξοστίηρ [6 “1Ὦγθα 
ΒῃΘΡογ8,᾽)) Ζοοἢ. χὶ, 8, ἴο {πὸ Εγβέ ἴὮγεα τυου] - Κἰηρἄοπηβ, δπα δϑϑυμγοβ, ἰῃ δα αϊ ἴοι, ἃ γοϊδίίοῃ 
οὗἩἉ ἴῃς ῬΤΟΡ ΠΟΥ͂ ἀραϊηδέ δανδη, ΖεἝςἢ. ἰχ. 18, ἰο Ὅδη. νὴ]. 8 οὔ 86.α, Βαϊ {π6 σογγοβροπάᾶοῃσο οὗ 
[Π686 Ἰφ [6 Γ ρΑΘΒΑΡΌΒ, 1 ἰδ 18 ἴο Β6 δοςορίοα αἱ 41], 18 ΟΥ̓ ΤῊ ΠΟΥ ἱπηρογίδηοδ, θοοδαβο ἔμπα σμαρίοτβ 

7 -- [[ Ζοςδ. ἰχ.- χὶ. ροββί]γ οτἠμὶ παίθα πε ἃ ργορμοῖ Ζϑομαγία, τ᾿ 8Ὸ δουτίβμοα Ὀεΐογε {Ὲ6 εχῖϊο, 
ΔΗ {ΠΘΓΟΟΓΘ ΤΠΔΥ 6 οἸᾶον μδη [Π6 Πδηΐθὶ οὗ [Π6 σαρο 17. ΟὈἸΆρδγο, πόνγουοσ, [ἢ6 δγρα- 
τηρη 8 Δα ἀποοα ἴο (6 σΟΠΊΓΑΓΥ ΟΥ̓ ΗΠ ρΒίθη οΥς, ΜΒοὶέγ. 1. 806 οὐ Β6ᾳ. ; 81580 ΕΥ̓͂ (6 εοαϊῖον οἵ 
{18 Β10]6- τύοσκ, ἴῃ νο]. 1. οὗ ἴμο ΟἹ Τορβῖ,, Ρ. 44 [Ατὰ. οἄ.1. 

ΝΟΤΕῈ 8.---Ἰὴ τοδί ἴο [ἢ6 ΤΟ ΟΓΟΠΟ68 ἴῃ ἘΠοοΙ οβἰ αϑέϊουβ ἰὼ Ὁδηῖοὶ, βο6 Ζάπαοὶ, ἢ. 188 : διηὰ 
[16 ΒΆη10, Ρ. 191 οὖ 86α., Θοποογηΐηρ (Π6 πιο ΟΙΘΒΓΟΥ Δηα ΙηΟΓῸ ἱτηροτγίδης γοίογοῃςο8 ἴῃ [86 
θοοκ οἵ Βαγιοῖ, τυθοσγο ἴμο ορἱπίοη οὗὁὨ ὨΙΠ]πηδηπ, 88 βίαια ἴῃ 8 ΘΑΒΑΥ͂ Οἢ ἴΠ6 ξοτι ΔΈ ΟΣ οὗ ἴ86 
ΟἸα-Τοεῦ. σβποη (“αλ»δῦ. ΓΚ ἀδιίδολο ΤἼδοὶ., 1858, ρΡ. 480), 18 αυοϊεα: “Τὴ ῬΟΟΚ οὗ Βαγποὶ, 
ὉΥ͂ ΠΟ ΠΊΟΛΠΒ ἃ ΘΟΠΓΘΠΙΡΕ]6 δἴξοτ- ρίοοα οὗ ρσγορμοίϊοδὶ Ἰἱζογαξαγα, ΤΑΥ͂ δα Ῥθο ἰπ οἰσουϊδίϊοι 
ἴῃ 1ῖ8 ΗοΡγονν ΤΟΥ Ὁ8 ΘΔΙΥ͂ 88 πὸ ξουτγίἢ οοπίατν Β. ΟΟ. :" δηᾷ ΠΟΓΟ, αἴ [Ππ6 βθῆιθ {π)ο, ἵξ 8 
Βῆοννι ᾿ηο8ὲ ΟἸΘΑΤΙΥ μαὺ ἴΠ6 ρβουᾶο- ΒΑΓΌΟ. νγ88 Ὁπἀοη 8 Ὸ}] δοαπδὶηἰθα τ] [6 ῬΟΟΚ οὗ 
Ῥδηΐοὶ, δηὰ ᾿ϊξαϊοα τηδηΥ͂ οὗὨ 118 ἔδαΐιγοθ, μαγοΌ ]αὙἹὉ {Π6 Ῥσορμοῖ  Β ̓γδυοσ, θ 8. 'χ. ἨἩρῃρ- 
ΒίΘὨ ΠΟΙ, Ρ. 288 οἱ βοᾳ., Ηξγογηίοκ, ᾿ϊηὶ, ΤΠ. 2, 469 οἱ 86ᾳ., δῃᾶ ῬύθοΥ, ἴῃ ἷ8 ΟΟΙΣ ΘΠΊΆΓΥ, Ρ. 
870, Βῆονν πδ΄ [Π6 ϑοῇορϑβ οὐἅἩ {18 ὕοοΚ ἔουπα ἴῃ 1 Μδοοαρθοβ (πολ ΔΓ 80 οἷθδγ 8βηα ὉΠΠ)ἷ8- 
ἴα Κ80]6, {Παῦ Βοο] Αγ 1 Κ6 Β]ΘῸΚ, θὲ εῖϊα, απᾶ ατΐμηπι [οα 1 Μδοο. ἱ. 67] αν δοκπιον)οαρεοῆ 
{18 ΟΟΟΌΓΓΘΙ166) ΔΓ Θη 6, ἀδδρὶϊο [η6 σοτηροδίοη οὗ [Π6 Ὀοοὶς ἰοναγα ἔμο ο]οβε οὗ ἴπ6 
ΒΕΟΟΒΑ͂ ΟΟηζΌΓΥ Β. Ο΄, ἴο Τὶς 88 ἰπαϊγοοῖ ἐθβυϊπιοηΐθθ τὸν {π6 οτἱρίῃ οὗ Ὁδηῖθὶ Ῥχίοσ ἴο 1} 
᾿ϑιποπθδῃ ρογοα, Οοποργηίηρς ἘσρΟΪα5. πα 18 ομἰββίοῃ οὐ δηΐοὶ ἔγοτῃ {η6 ὑμνὸς πατέρων, 
ΟἸΔΡΟΓΒ Χ]ῖν.--]., βο6 Ηβνογηΐοκ, ρ. 451 οἱ βεᾳ. ; Ηδεγθϑί, Χ πὶ. Π. 2, 88; Κεῖ, Ξἰπὶ., Ρ. 465: 
Ἠρηρβίθηθεγρ, Ρ. 21 βαᾳ.; Κιδῃϊο μι ]ᾶ, Ρ. 10, εἴα. βόπιθ οὗ ἴποβο τυϊΐογβ, Ὠοτσουοῦ (ς.7., 
Ηϊνοταῖοῖ, ἘΚ 61}, Ἠδησβίοη! ον, τορσοίμον ΠῚ Βτοιθο μοί ον δῃᾷ οὔ ]6Γ8), ρῸ ἴοο ΤᾺΣ τ θὴ ἴδ οΥ 
ΓοΪοοῦ ὕΠ6 ρϑββαρο, οὔδρ. χὶῖχ. 12, 88 ποῦ μεπαΐπθ, δα {Ππ|ι8 Θχο δ 8}} πιοπίΐοιι ΟΕ πα ἔτνεϊτνο 
ΠΟΙ ῬΓΟΡ]οΐβ 88. τῦῦ}} : ἴῸΓ {Πότε ἰ8 20 βυ ηοϊοηΐ γραβου ἴο βαθρδοὺ ἰῃδὲ γϑγβ ον οὐ ἢ δὶ 
σΤΟΌΠ(Β (οἴ, ΒΊΘεκκ, “δ πὶ., Ρ. 589). 10 ᾽88 ὕῬθθῃ ροϊπίρα ουξ, Θπρθοίβ!!γ ΟΥ̓ Ηδνοσγηΐοῖι ( νι. 
Ἰ. οος, Ρ. 457 οὗ 304.) απᾶ Ζίπαοὶ (ρ. 178 οἔ βΒοᾳ. οὗ. ῥ. 140 οἵ 564.), (μαῖ ἔῃ ΑἸοχδητῖδῃ τοὺ- 
βίου οἵ [Π6 ΟἹα Τορβίδιμοηϊ 'π ροποσαὶ, πᾶ οὗ Ῥδμπῖοὶ ἴῃ ρα ου]αν (οἷ, ἱπέγα, δ 11), τ Ἡϊ οὶ 
ΡΓΟΡ ΔΌΙν οὐἹστδίοά ἴῃ [πὸ βοσοπᾶ σοηϊαγΥ Β. Ο,, ΓΟΥΟΆ]8 ΠΛΔΠΥ͂ ἴγϑοοβ οὗ [Π6 οχίβίοσοο ΟΥὨ ΟἿΓ 
ῬΓΟΡΒΟΙΪΟ41 ΟΟΚ ῥσῖοῦ ἴο 6 Μδοοδῦφδῃ χα; ἰδ, ἔοτ ἱπβίδησο, 118 τομοτίης οὗ εξ. χχχῆ. 
8, ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔϑνη͵ ἔστησεν ὅρια ἐϑνῶν κατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ, ϑροτηβ 0 τοδὲ οὔ Ὦδβῃ. 
Χ, 18. 20, {|κ6 (8 ραββαᾶρο, Εςοὶυβ, χυϊϊ. 17, ΒΟ ἰβ οἱϊοὰ δρονθ; δηᾶ ἐμαί οἰϊδομβ ἔγοιι ᾿ς 

Γὀ Ἢ 



ΑὙΤΉΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤῊ ΒΟΟΚ ΟἿ ὈΑΝΊΕΙ,. »)}) 

γοιβίου οὗ Ὠδηΐοὶ οσοὺγ ἴῃ [86 βἤγεί Ῥοοὺῖκ οὗ Μϑοολθθθβ (ἰ. ὅ7), 88. Ὑ761}} 828. ἴπ {π6 ΒΙΌΥ]1ηΘ 
ΟΓΔΟ]65 (111. 896, 618, οἴς.) ; ἔδοίβ μδῦ ἀγζαθ τὴ στοδὺ ἕοσοθ ἴπ6 οτἱρίη οὗ {18 Οαγθοκκ γουβίοι 
'π [6 Αϑιδοηφϑῃ ροτϊοά, δηᾶ ὑμογοξογθ, δὖ [Π6 ὙΘΥΥ πὴ ἴο το [86 πορδῦνο οὐ 1 ΟἾΒηλ 
δβϑίστιβ [6 ΟΥ̓ΡῚΠπ8] ΠΔη16] ᾿ἰβο1 ἢ. ΤῊΘ ὑθβ πη ΟἢἾ68 ἀγάσνη ἔγοπὶ 6 ΑΡΟΟΤΥΡΙΙἃ ἃτγο, νυ ἢ ΓΆΓΘ 
οχοορίάοῃβ, ΒΌΓρδββοα ἴῃ ᾿προγίδποθ δηα οὐ θης4] ἔοσγοθ ὈΥ {π6 δρτθοηθηΐ οὗ ἴμ6 ΒΙΡΥ]]1 68 
πῶ Ὀδηΐο], βίμοθ [6 ὉΠΔΗΪΤηΟυΒ σοηδοηῦ οὗ οοταροΐοηξ ΒΟΠΟΪΆΓΒ, Β00}} ἃ8 ΒΙΘοκ, 1 ἴοἶκο, Εὐϊοα- 
ἴον, δηα οὐ] Β, δϑοσῖ 68 [6 σοιῃροβίοη οὗ (86 ρογίίοι οὗ ἴμ6 Ογασμία δἰὀγιζέπα ἵτι αποβίϊοι 
(10. ΠΙ., ν. 8δ--746) ἴο δὴ ΑἸοχδηστγίδη Φ6ν, δηἃ αδίθα ἰὉ ἴῃ ἰὴ6 βγϑί μ4]1 οἵ [Π6 βοοοῃᾷ Π6ῃ- 
ἰΓΥ, ΟΥ, ΠΟΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪ,, δρουῦ 160 Β, 56. Τῃθ ΘΟΥΓοϑροπάθῃοα οὗ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ {Π686 ὙΘΓΒΘΒ [0 
ῬΑΒΒΆΡΘΒ ἴῃ ΟἿΓ ΡΓΟΡΒΘΙ68] ὈΟΟΙ, ΟΥ ΓαΐΟΓ 1 1ΐ8 ΑἸοχαδατίδη γογβίοῃ, οδηηοῖ θ6 αὐοβιϊοησα ; 
δηα [Π6 Βυρ ροβί(ἴοῃ γοηξυγοα ὈΥ Β] θεοῖς, (αὶ Ὀοΐὴ (ρβουᾶο- 4516] δηα [ἢ6 ρβουᾶο- 1 Ὀγ1}}1Π68) 
ΒΡΙΔΏΡ ἔΓΟΙᾺ 8 ΘΟΙΏΙΏΟῺ ΒΟΏΓΟΘ Οὗ 8ἃ ΤΟΥ͂Θ δποίοηΐ {1πΠ16, 18 ΤΏΘΤΟΙΥ 8 ΔΡΌΙΓΓΑΣΥ ουδϑίοῃ ἴὸ Β140 
ἢ18 οι θα ΥΤββδεηθηΐ, ΟὈὐμλρατο ϑιδγῖὶ,, 10. Π|]., ν. 896 88. : 'Ῥίζαν ἴαν γε διδούς, ἣν καὶ κόψει βροτο- 
λοίγος. ᾿Ἐκ δέκα δὴ κεράτων: παρὰ δὴ φυτὸν ἄλλο φυτεύσει... . ..... καὶ τότε δὴ παραφνόμενον κέρας 
ἄρξει, αὶ [Π6 δερῦ, δἱ Πδῃ. υἱ]. 7, 8, 11, 20 ; --α]8δὸ ϑίὀγυϊ)., 1Π.. 618 : πάντα δὲ συγκόψει καὶ πάντα 
κακῶν ἀναπλήσει, «τι Βερῖ., Ὁ Δη. νἱ]. 38, 234. 
ΝΟΤΕ 4.---Ηοπρβίθηθογς (Ρ. 258 οἵ 56α., 277 οὐ 864.) 18 ΘΒ ρ6οῖ4}}ν [πογτουρἢ δηᾶ ργοξουπᾶ ἴῃ Ηὶβ 

ἐχδιίηδίϊοῃ οὗὨ {86 ὑδβί ΠΟΥ͂ οὗ ΟἸὨγδὶ δηᾶ {1 Δροβίθβ, δῃα οὗ Φοβορῆυβ 'π “4{πέ., ΧΙ. 8,ὅ. Ηθ 
ἸΠΔΥ͂ δἰ οτηρῦ ὕοο πιο ἢ 1 Βοοϊκίρ ἴο 6βί8 8}. [16 Ὠϊβύου 68] ΟΠ ΓβοίοΓ οὗ 84]1 (Π6 ἀεί8118 οοπηθοίρᾷ 
τὶ ἢ 116 ΡΟΓΏΔΡΒ Βοῃιθν δῦ ἸΘρ ΘΠ ΔΙΥ ΠΑΙτα γο τοβροοϊηρ πο ἱποϊδοηΐ ΟΥ̓ ἩΠῖοΣ ΑἸΟΧΘΑΠ ΘΓ 

26 δοαυδίηϊοα Ὑἱ0}) Π8η161}8 ὑσορῃοοῖοβ;; Ὀσὺ Ἶβ8 βίδιοι)θηΐβ ΘΟΏΟΥ͂ ἴπ6 ἀροϊα ρα ἱπλρΓο5- 
βίου [δι [Π6 παργαῖνο ἴῃ αὐοβύϊοῃ 18 ποῦ ἃ ρυγο ἰπυθηΐοη ἩλΠουῦ δὴν Τουπαδίϊοη ἴῃ ἔδοί, 
Ηθ αυοΐῦεβ, οῃ Ρϑᾶρ6 288, ἴΠ6 δὶ σπιὶ οδηΐ Ἰυαστηοηὶ οὗ Η. [,60 τοβρϑοίπρ [86 οτρα  Π1 ην οὗὁὨ (8 
δοοοῦυῃῦ (845 ΘΧΡΓΙΟΒβοα ἴῃ ἢΪ8 Ῥογίοθπσση, δον ἀἷ6 Οἰδϑολολίο ὅ66 )Δαἀ͵ϑοΐδη, Ῥοῖζϑ, Ὁ. 300, νΒίοῖ,, 
858 185. τῦ6}}] ἱζποννι, ὈγΘΑΊ!6 δησίμηρ ΓΑΙΠΟΓ (Δ ἃ ὈΘ]Ἰονηρ ΒΡῚΓΙ) : “ΤΏΘ ΘηΟΓῸ ΠΑΥΓΑΌΥΘ 
οοπΐδ 8 ποίῃϊπηρ' [δῦ 18 Γ04117 ΠρΡΓΟθ40]6.Ύ ΑἸ Δγιηθα τοϑἰβίδηοθ οἢ {Π6 ρᾶγί οὗ ἴμο ὨΙσἢ- τ]οϑὲ 
του] πανο ὈΘΘῺ 8658: Π6 ΤΊΔΥῪ ὑΠΟΓΘΟΓΘ ΠᾶΥ6 σὍΠΘ Ουΐ ἴοΟ πλοοῦ ΑἸοχδηᾶοῦ ἵπ ροδοθ. [{ 18 
4150 γγ}} Κηόνσῃ (μαὺ ΑἸΟΣΧΔΠΘΓ Βουρ ῦ ἴο ᾿τρτοβ8 ἴἢ6 Αβίϑίϊο νου] α τ ἢ ἴῃς Ὀ6]161 (μδ΄ 6 γγ88 
ἴῃ ἰΙρασυθ υτἱτἢ {16 σοἂβ οὗὨ {16 πδίϊοηβ στ ποπὶ 86 δα οοπαυοτΙρᾶ. [Ὁ 88 Ὀθοῃ οομπδβίἀετοᾶ 
᾿ργο 8016 [Πδὺ ΑἸΟΧΘΠΩ͂ΘΡ βῃου]α ποῦ ἤδγο μαϑίοηοα ἔγοιῃ αἀΖᾷ αἰτοῦ Υ ἰο Εργρί ; "αΐ ἴο ρῸ 
ἔγοια 64Ζὰ ἴο Εἰσγρὺ Ὁ ὝΔΥ Οὗ Ζογυβδ]θλ ᾿ηνοϊγοα δὲ πιοδῦ 8ὴ δ αἱ [1008] ἸΟυΓΠΟΥ οἵὗἉ ἃ ἔθ 
ἄσλγβ, δῃᾶ Φυᾶεα τὴῦβ ποῦ ἃ ροϊπῦ ἴο θ6 αἰβτεραγαϑαᾶ 'ῃ δὴ Ἴχροαϊξίοῃ ἰο Ερσγρί. [ὑ νου]ᾶ ὈΘ6 
ὈΠΥΤΙΒῈ ἴο Ιοανο (018 πιοι τα] τορσΐοη ἴῃ [Π6 ταῦ, ἰῃ [6 Ροββοββίοῃ οὗ 8 Θῃ ΠΥ." 9.66 8180 
Ζίμπαοϊὶ, Ρ. 238 οἷ 8β64., τογα (Π6 ὨΥΡΟΓΟΥ 164] οὈ]οοϊοη οὗ ΗἰϊΖίς, “ΤῊΘ ὈΟΟΚ τα8 ποῦ ὑτγο- 
ἀυοοά, δηᾶ 1 1 Δα οχΙϑιεα δὖ [πὸ ἴτησ, 1 τγου]ὰ σογί ΠΥ Ὦϑγα Ὀθθη βῃοννη᾽" (Πο ἀοἰ δον 56} 
“ψαλτῦ,, 1882, Π., ». 285), 18 ᾿801γ τεραγα θα 88 δη ἱπαϊγθοῦ ὑθβοϊ ΔΟΠΥ͂ ΤῸ {86 ὑΓυβίν ΟΣ 685 ΟΥ̓ 
186 ἀσοουῃηῦ ὈΥ̓͂ Φοβορῃυβ. 

ἢ 7. ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΎῪ ΟΥ̓ ΤῊΕ ΒΟΟΚ (Οοπίϊπασα). 

ς. ᾿χανεὶπαζίοη, 90 (δά ἹΝΤΕΆΝΑΙ, γόαϑοηδ ἀραϊηδὲ ἐξ σοπιηδηδδθ, απ πιογὸ ραγίἰσωϊαγῖν ο7 
ἐδλοιο ἀδγοσά 7γοηι ρῬοοιζίαγὶίῖθο φ ἰαπσιαρε απά ϑἐγία. 

ΤΊ 68 δ γθδαν Ὀθθὴ σοροαίθα!γ ββόσῃ ἱπαΐ {Π6 Ἰἰη ρα] δἰτυαοίυγα οὗ {18 Ὀοο]----ἰἢ 6 ὈΓΔΏΒΙΓΟᾺ 
ἱπῖΐο ΟΠα]ᾶθο, οἄδρ. ἰἱ. 4, {πὸ 886} 181 ΔΘΠΌΥ ΟΥἩὨ {Πΐ8 ἰαΐοπι τ (Π6 ΟΠ Δ] 66 οὗὨ ΕΖτ͵α, {116 

ΗδΌγα ἰδ δηα ῬΑγβθοΐϑηΒ σοηίαϊηοα ἴῃ ἰΐ, Δῃα 8Π4}}γ, [86 τηληϊκοᾶ ΟΠ] ἀδἰζίηρ ἰδ ομοῦ οὗ 
(6 ἩΘΌΓΘΥ ΡΟΓΕΟΏΒ, δ᾽ π}1}8ν ἰο ἴἶἰ6 61 γ1]6 ΟΥἩἨ ἘΖ6Κ16]---[δὺ 4}1 {}18 σοτγοβρομαᾶβ ΕᾺ]]Υ τὶ [Π6 
ἈΒΘΌΤΩ ΓΙ ΟῺ ΟὗὨ 8ῃ δυΐ μοῦ τὸ δου Βοα δὲ {86 ΟΠ Δ] ἀδθδῃ οουτί οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηᾶ Ἴὸ γ88 οὗ 
ον 158 ἴσῃ, υἱὲ οαἀποκίοα ἰπ {Π6 ουβίομῃδβ δηὰ τυϊβάοια οὗ [6 ΟΠ] ἄξβϑ:β (866 ὃ 1, ποίβ 8, δπᾶ 

ἢ 4, ποῖ 2). [Ὁ 18 ΟὨ]Υ͂ ΠΘΟΟΒΘΑΤΥ͂, ἴῃ {18 οΘομηροίλου, ἴο γοῖογ ἴο {6 αγθοὶς Ἔχ ρυοββίοηβ, νυ] οἢ 

πᾶν θδθὴ τερθγαρα 848 Ῥτουίηρ [μα Ἰαίοσ οτἱρίη οὗὨ {πὸ υγοτὶς 'π 8ὴ 6806 018}}γΥ7 ἀδοϊβί γα Ὑ78γ. 
Βεγιο]ας τγ88 5{}}] 8016 ἐο οηαμηθγαίθ ὕθῃ βυοἢ) Ἔχργαββί οβ, θυ (Π6 ποσὰ τεοομῦ Ορρομπεπίβ οὗ 
ἐδ Κομαίΐμθηθββ οὗἉ ἔϊ6 Ῥοοῖ πᾶ {π6 παπιθογ τεἀοιί ἕο ἔτεα οὐ ἔουτ, 88 ἐπ6 γοβι]ξ Οὗ ἃ οϑτθὶ 
01 ττοτα-οτ ἰοἴβῃ, Α1}} οὗ ἔδι6βθ ΔΓ6ὶ πϑπιοβ οὗ τη δῖοι] ᾿μϑ γπιθηΐ8, ΒΌΟΝ 85 τ σ᾽ Θαϑὶ]γ ΠΑΥ͂Θ 
ὅδε Ἰοϊγοϊυςοα αἰ ΒΑΡΥ]Οπ ΒΥ ΘΟΠμΓλοΓοΐ4] ἱπίογοοῦγβο, Θυθὰ ῬΥΐοΟΓ (0 {π6 6χῖ]0, ὙΤΏΟΥ οοπὶ- 
ΡΓῖΘα 6116 ἔδττηβ 7. ἼΠ2ΟΘ --- ψαλτήριον, ΤΠ: ΒΡ ἼΌ --συμφωνία͵ ὉἿ ΠΣ Ξε κίϑαρις, ἀμ ἈΞΞΌ -- σαμβύκη, 
4}1 οὗ υϑίοἢ οὐσαΣ ἰπ ἔθ Ηἰβίοιυ οὐ Πδη161᾽8 ἔτη 48 δηᾶ ἔΠ|6 δοτῪ ζαγπδοο (οΒδρ. ἰἰϊ. δ, 7, 10, 
156). Βαΐ ογδϑῃ διβοὴρ {π686 86 ὑμἰγα 18 ροϑϑῖθ]γ οὐ Ογίομί8] οὐρίη, πᾶ [ἢ6 Ἰαβὲ δ]γηοβὲ οϑγ- 
ἐΑῚΏΪΥ 80. 6 σαμ᾽ ὑκη ΟΥ̓ ζαμβύκη (4180 ἰαμ:ὑκη) ΟΥ̓ [6 ΘΟΥ̓ΘΟΙΚ τγὰ8, δοοοσγαϊπρ ἴο ΑἸΠομυΒ 

(.ϑεϊρποεορῆ. ἵν. 182; χὶν. 684), ἃ βϑιγτίδιι ἱπνοπίίζοι, δπα ἴπ6 ΘΠουλῖτς Ἀ9Ξ9. (Τε]αίοα ἴο 39, 

“ ἴο ᾿πίογτοαν ᾽,)) ΒΘΟΏ18 {πογθέοσο ἴο »6Ὲ [86 ῥχἱιΐτνο ἔοττα, ἔτομι πΐο ἢ [μ6 ΟΥ̓ οἰΖεα ασ μύκη 

ἴα ἀετίνεα. ΟἿΣ ἸλΔῪ ῬΟΒΘΙΌΙΥ 6 ἐπ0 Ῥειβίδῃ ϑι-ἑαγοῖ, “ βἰχ-βίσϊ προ,» ἃπᾶ τλδῪ βίαπα 



96 ἹΝΤΕΟΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕΞ ῬΕΟΡΗΕΤ' ὈΑΝΊΕΙ, 

τοϊαίοα ἴο κίϑαρις, ΜΟΙ 18 ἴο Ὀ6 ἀογίγοα ἔγοτμια [Π6 8816 ΒΟΌΓΟΘ, 88 ἃ δβίεσ γδίθοῦ (ὯΔ 88 ὃ 

τοῦθ. Ῥάδγθαῖ, Ηθηρβίθηθοτγρ, Ηδνογηῖοκ, Ηδπορογρ, δπα οἴμοσβ, ἴᾶνθ ουθῃ δἰ(οπιρίοᾷ ἰὸ 
ἴγδοθ {π6 ἔπγο ΓΟιλΔΙ ΠΏ ὕδσπϑ [0 ἃ ΚΑ ΠΟΙ 016 ΒΟΌΤΟΟΘ, 8Π4 ὮᾶΥΘ ϑοοογ ΡΥ ἀογί γοα ΣΟ 
ἔτομλ Ὦ ἼΌ, “ἃ τορᾶ, δῃᾶ ὙΠΩΣΌΘ ἔγοτῃ ὉΒ, “ἃ Ὠδῃᾶ," δῃα “23, “"ἴο 1680 ᾽) ([Βογδΐογο, “ βίτίηρβ 

[μδ΄ 8Γ6 ρ]αγοαᾶ ὈΥ͂ Παῃα ᾽). Βαΐ Ἄχοοβδῖνο αἱ ΠΟ] 168 βίη ἴῃ (16 ΤΑΥ͂ ΟὗὁὨ ΒΝ ΔῊ ΟΙΥΤΩΟΪΟΙΥ͂, 
ῬΑυθου Δ Ὺ ἴΠ6 αγθοῖς βοαπᾶ ἴῃ [6 θη ηρΒ ΟΥὨ (86 ὕτο σογᾶβ (ἽὙἼΓΘῸ ΒΘΘΣΩΒ ἴο0 Ἠδ Εἰ ηρΌΪδΓ 
ΓΑ ΠΟΥ ΓΔ Ὁ] 0ΓΆ]), δα [Π6 οἰγουτηδίδηοος {Π8[ συμφωνία, 1 ποῖ ψαλτήριον, ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [86 ΟἰΔβοῖοβ 

88 ἴΠ6 Π8Π16 Οὗ 8} 15 ΓὈἸΠΊΟΘηΐ, 88 ΤΩΔΥῪ 6 Β66Ώ ἴῃ ἴΠ6 ραββαρὲ ῬοὶυΡ. ἔγαρπι., 81, ἴ, 4, δηᾶ 88 

ΤΩΔΥ Ὀ6 οοποϊυοα ἕτοιμη [86 1Δ]18 ἀοδὶρπιδίίοι οὗ {Π6 Ὀδρρῖρϑ, εαπιζοσπα οὐ ϑαπίροσπα, ἩΝοἢ 

8 ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἀογὶ γοᾶ ἔγοιῃ (μδ΄ βουσοθ ΟἹ [}6 οὔ Ὠδηᾶ, [Π6 δϑϑυτηρίίοη {πδὺ {116 ἐπείγαμπιοπίθ 
οὗ [6 Ογθοῖκβ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ 186 Βηιοηρ ἴ[Ππ6 ΟἾΔ] ἀϑο8ῃ 8 ΘΑΓΙΥῪ ἴῃ [86 5Ι χϊῃ ΘΘὨΤΌΓΣΥ Β. Ο΄, οΥ Ἔυθῇ ἴῃ [ἢ 6 
βου ἢ δηᾶ οἱρηίῃ, συ νοβ πὸ αἰ ΠΟΥ τυηδίονοσ, 1 νου] βθοτὰ βίγαῃρο, σαί που, 1 πὸ ἔτϑοθθ 
ΟΥ̓ σοΙΠΔΘΓΟΪΔ] ἱπίοΓΟΟΌΓΒΘ Ὑ] 6 ΟὝΘΟΚΒ δὲ δρουΐ (ἢ μια ἅ]6 οὗ (Π6 βἰχίῃ οδθηξογΥ Β. (΄. ̓ τεῖα 

ἐουπᾶ πῃ ΒΑΡΎ οΙ, [Π6 ῥσἰυἱενα “ ΟἹ ΟΥἨὨ τρογοῆδηϊβ ,, (ΕΖΕΙκ. χυϊὶ. 4, 12 : οἵ. Ζοβῇ, τῇ, 31), 
δίποθ [826 Αββυγίδηῃ Κίηρβ Εδβδι- ἤαάδοη, βδυροη, δηα βοηηδομοῦῖ Ὑγοτο ἱηνοϊγοα ἴπ οἰ [ΠΥ 

ἘΓΙΘΠΑΙΥ οὐ ΒΟΒ[116 το] δ Οἢ8 ὙΥ] 0} [ἢ ΟὙΘ ΚΒ οὗ Αβϑἷϑ ΜΊΠΟΣ, 88 ΘΆΥΙῪ 858 ἴΠ6 οἱρητ σοηίατ Β Ὁ. 
ἘΘτγίμογ, “ Φανδϑη ν᾽ 18 τμθα ]οηθα ἴπ {Π6 ΟὈΠΟΙ ἔογπὰ ᾿μβου ρύζοηβ οὐὗὁἨ βδγβοι διηοηρ ἴ[Πμ6 πδίϊοῃϑ 
ὙὯΟ ΓΘ {ΠΟ ΪΔΙΎ ἴο Αββυγία ; δοοοσαϊΐῃρ ἴἰο Βίγαο, χὶΐἹ, 8, 3, ἃ ατθοκ, [6 Ὀτγοΐδον οὗ ἴ6 

Ῥοοὲ ΑἸοβθῦβ, βοσυϑᾶ ἱπ [6 Δγηκΐ68 οὗ ΝΟΟΟ ΟΠ Δ ΘΖΖΑΣ 8.8 ἃ ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ, ΟΥ̓́, ΤΟΤΕ ὈΓΟΌΒΔΗΪΥ, 88 (19 
Ἰοδᾶθν οὗ ἃ ραπᾶ οὗ Οὕθεῖκ τη θγοθῃΑσίοβ ἢ ἐπ6 Ιοηΐδπ ῬΒΙ]ΠΟΒΟΡΠΘΣ, Απαχίτηδηᾶογ, ἃ ἰβρΊ ΑΥ8 οοη- 
β' ἄθγα}}]9 Καον]εᾶρθ οὗ [86 ΟΥθηῦ ἰπ 8 τλλρ οὗ ἴπ6 τυουῦ]ᾶ, το τῦϑ8 ῥγοραχοα ἴῃ [6 858Π|6 
Ῥοτοᾶ : δηᾶ μα] Υ, σοιημηλογοὶβὶ γϑ] δι οη8 ΟὗὁὨ οοηβί ἄθγα Ὁ]6 ἱπιροτγίδῃοθ Ὑ6ΓΘ στηδί ἰδ πο Ἀο- 
ἔπθθη [6 ἸΔηα8 οὗ [6 ΕΠΡΗτγαίοβ δηα (6 ἀστοὶ σο]οηΐθ8 οὗ Αβἷδ Μίπον, οοτίδὶ ΒῚῪ ἴῃ 86 οἰρἕιι 

σομΓΥ Β. Ο,, δῃᾷ Ῥοββίθ]γ, [γουρῖ ῬΠΟπἱοΐδη ΟὨΒΠΠ6]8, 88 ΘΑΣΥ͂ 88 ἴΠ6 ἄδγβ οὐ ΗομΊΟΥ (ϑοὲ 
οΐε8 1 δῃηᾶ 3). 

ΤῸ ἌΡΡΘδΊβ, ὑμ γοῖοσγθ, [δῦ ΠΟ ὈΠΔΕΆΒΎΤΟΓΔΌ]6 ΟὈ͵θοίζου δραϊηϑί (80 οΥἱ ἴῃ οὗὨ (16 ῬΟΟΚ ἀυτίης 
[6 ροτγοἃ οὗ {{Π|0 ΘΔΡΕΙΥΙΥ οδη Ὀδ 65:8 }}15Π6α οπ {86 στουπᾶ οὗὨ 18 ροου !υ 168 οὗ Ἰδηρυδρο; 

ὯΟΓ ἄο {88 γεηιαϊηῖπρ ἰἑΐόγαγν ρῬοουϊίαγ 68, Βαοῖ 858 [86 τηοϊῃοᾶ ἴῃ τ ὨΣΟὮ [6 ῬΥΟΡΒοῖ Γοΐετβ ἴο 
Ἀΐπι8615 δηᾶ ΗΪβ Ῥϑύβοῃδὶ σοϊδίϊοηβ, δξογα [16 δ] ἱσ ὔθϑε γοάϑοι ἕο ἄουαθί 1ΐ8 σοπιροβίοι ὈΥ͂ 
Ὁ δηῖ61, ““ΤΏΘ ΒΟΠΟΓΔΌ]6 ΓΘδγοπμοθβ ἴο Ὠδηΐοὶ (οἴδρ. ἱ. 17,19; γ. 11 οἵ θα. ; νυἱ. 4; ἰχ. 98. 

Χ. 61) ΔΓΘ ΒΏΔΙΟΖΟΙΒ ἴο0 ΤἸΔΩΥ͂ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏ8 δἰ] ογοᾶ ἈΥ͂ [26 ΑΡροβί]θ Ῥδαϊ σοῃοδγηΐπς Εἰτηβρ] ἢ, 
6.9.. 1 ΟοΥ. χνυ. 10: 2. Οοσ, χὶ. ὅ οἱ 8θα. : χἱϊ. 3 οἵ 86α.; δηᾶ ΠΟΥ ΓΘ ΠΟΟΘΟΒΒΆΓΥ, ΟἰΤΏΟΓ ὕ0 Θ0Π|- 

Ρ]οίθ ἴπ6 Ηἰδθίογί 58] τεργοβοηϊδίϊοῃ, ἃ8 ἰῃ [88 οδβθ οὗ {86 ργεᾶϊοαίθ " ζτθδίυ Ὀα]ονθᾶ,᾽ δρρ!οὰ 
ἴο Ηἷπι ΕΥ̓͂ {Π6 δῆροὶ ἴῃ Οἤδρ. ἰΧ. 38 ; Χ. 11, οὐ ἴῃ [Π6 ὨΟΠΟΥΘΌΪ6 τηθηίίου οὗὨ 8 πᾶπιθ ἴο ΒεΪ- 

Β)822Ζ8 Ὁ ὈΥ͂ {π6 απθοῃ, ΟἾδρ. τ. 11, 19; οὗ 1ΠΕΥ͂ ΒοἸοπρα ἴο Ῥδββαισοϑ ΒΟ δἷπὶ ἴο Βόποτ Θοὰ, 
τ1ι0 δᾶ οηδονοα [8 βοσυδηΐῖ τὶ τ τα γαουϊουβ τυϊϑᾶάοιῃ (ἰ. 17 οἵ δα. ; Υἱ, 4). Οὐ θοαθεί τ, 
ΠΟΥ οοπίδὶῃ ὯΟ ἴγᾶοθ οὗ Ῥεϊδρίδῃ 56}{-ἰδυ δαίζου πίοι οου]α τα] δῖ ἀραὶπδὲ ἔμπα ορἱπίου ἰμλῖ 
86 ὈΟΟΙΚ ΜΟΙ ὈΘΔΙΒ ἢΪ8 ΠΆΠ.Θ ὙγὙ88 ΘΟ ροβοᾶ ΟΥ̓ Ϊπ18617᾽ (61, Εἰπϊ,, Ρ. 452 54.).--ἶΝοτῦ 

ἄοοβ [6 ΤΟΙ] ΟΥΒΙΥ ΤΔΟΤᾺ] ἀοδρογίαηοηῦ οΥὨ [Π6 ῥγορδοῖ, 88 1Ὁ ἰβ ἀσοβογ θὰ ὈΥ͂ Ηἰταβοὶ ἴῃ {{Π8 

Ῥοοϊκ, δϑογᾷᾶ ἃ ὑσοοῖ ἴῃ δὴγ οἴδμεσ αἰγθοίΐοῃ αραΐηβϑί [8 οοτηροβί ἴοι ἴῃ [89 ρεγϊοα οὗἉ ἴπε 6χ]]ο. 

ΗΪ8 συβίομι Οὗ οὐϑογυίηρ ὑπ γ66 8Β6Ά80}8 ΟΥἨὨ (ΔΙ ὈΓΑΥ͂ΘΙ, 88 τηθηοηθᾶ ἰῃ ΟὔΔΡ. Υἱ. 11, ἷ8 ἴτδ: 

ηαρηΐ ἔαδίϑ (ΟΒΔρ. ἰχ. 8 ; χ, 8, 12), δηα 186 βἰγϊοῖ δϑίϊῃθηοθ ἔγομι ὑσοΐδῃθ ζοοᾶ οὗ Ἐϊπη56}7 δηὰ 
͵ἷ8 γουξμέα] ἔτϊομβ (ΟΡ. 1. 8 οἵ 864ᾳ.), ἄο ποῖ πΘοΘββασΊΥ ἱπαϊοδῖθ 8 ροτὶοα βυρϑοαθοπί ἴο ἴδε 
Ἔχἱϊθ, δᾶ ουθῃ 88 ᾿δίθ 88 (πδὺ οὗ {116 Αβιλοῦθοδη8, 88 18 ΒΟ ἀμ ἶν βθονγα ὈΥ ραδβασοδ ἶκὸ 
δᾶ. ἵν. 18; ΕΖγᾶ ΥἹ]ϊ. 21 οἱ βδα:; ἰσχ. 8 οἱ β6αᾳ.:; Νεῆ. ἱ, 4; ἰχ. 1; Ζδεοῖ, υἱὶ. 8; υἱἱδ. 19; Ποβ 
ἶχ. ὃ, 4; ἘΖΕΚ. χχὶΐ. 28. χ]ΐν. 28: χχχὶϊὶ. 25, οἴου Ηΐ8 ἀοσνιαζίδ Ῥοδίζίοη. ὯῸ ΤΟΥ ΤΟΟ ΪΓΟΒ δὰ 
ΧΡ] δηδίϊου Ῥαβοᾶ οα 86 οομᾶϊ ἴοι οΥὁἨ Θχρογίθποοβ οὗ Θοᾶ᾽ Β Ρ60ρ]6 δέϊοτ [π6 6χἕ]α, [δ διοῦ 

αδοοϊΐς Δ ΌΪ 8, οὐ π6 ὀχαϊ θᾶ σϑ]αθ, τ ΐ ἢ, δοοοτγάϊμρ ἴο οἰδρ. 1ἱ, 18; ἰχ. 8; χ, 3 οὲ 864. ἢδ 
ἰδοῦ 68 ἴο ὈΓΑΥ͂ΘΙ δπα ἱηὐογοοθβίοη, ΟὈ]σζθ υ8 [0 τεραγὰ Ὠΐπὶ 85 ἱῃνοϊ γᾶ ἴῃ (π6 πδιτον-ἰπαοᾶ 
1644] δᾶ νοῦκ- τ σῃίοθουβ οοποορίΐοηβ οὗἩ {π6 Ἰαίοσ Φυδαῖθηι. Ηΐβ ἀοβογὶ ρου οὗ ἔδο Μεββδῃ 

δηᾶ ἶβ Κη ρσαοτη---ἰἢ οοπίγαδῦ τ Γἢ (Π6 ΔΡΟΟΙΥΡΏὮΔΙ Ἰἰλογαΐαγα οἱἁὨ (π6 ρογοα δον ἴΠ6 ὀρ Υ ΤΥ, 
ἔγοτλ πο Μοββίδηϊο ἰᾶθαϑ δα ΠΟΡ6Β ἃσ6 δ]τηοθϑῦ ΘΕΟΥ͂ της ρ---ἶθ ᾿πΟπιαῦϑ! γ τεϊδίοα ἴο 
[86 ρῥγεάϊοίίζομβ οὗ [8 ο]ἄδγ ῥγορῇῃθίβ, δηἃ θβρϑοΐδ!ν οὗ 1βαΐδὶὶι (εξ, 188. 'χ. 4 οἵ δεᾳ. τὰ 1) 8ῃ. 
ΥἹ]. 18 86ᾳ.). ΤῊ τοϊαϊΐοῃ Ὀεύνθοῃ ἴΠπ6 Ἔχροοϊοα ἐουμᾶϊηρς οὗ Μϑεϑὶδμ Κίῃράομι δηᾶ [86 ζεῃ- 
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Οἶδοτ ῥγορμοίίο ἀθβοσ ρ ]οη8 ἱῃ 188. χχὶγν. ; ᾿ἰχνἱ. 232-24. ἘΖεϊς. χχυχυΐϊ., Ὀπῦ ΗΠ65 ΠΟ ΔΏΔΙΟΡῪ ἰδ 
ἴμ6 Ἰαΐοῦ Θροοσυρ Δ] ̓ἰτογαξαγθ, ἈΠ1688 γγ6 δχοορὺ 2 Μϑος, Υἱΐ, 9 δὲ δοᾳ, ὙΠΟ ἢ ράββαζο, ΒΟΎΤΟΥΟΙ, 
δ ΡΙΟΌΔΌΙΥ Ὀαβοα οὐ Ὦδῃ. Χὶϊ. 88 1ΐϊ8 πιοῦβθὶ. ΝΟΣ ἀοοβ [6 ΔηΡΘΙΟΙΟΟῪ οὗ [πὸ Ὀοοὶς ῥχγοβοηΐ 
ΔΗΥ͂ βϑροοϊῆς ἔδαίαγα Ἡ]Οἢ ροϊηΐβ ἴο ἃ ροσϊοα Ἰαίογ [δὴ (86 6χὶ]ο: πλυοἢ 1688 6068 ἰἰ ἱπαᾶ ̓ οαΐο 

ἴμδῇ 118 ὑοϑολῖ σΒ ΓΟΒ]Ὁ0 ἔγομλ [16 ᾿Ἰηβαθηοθ οὗ [6 το] ρίουβ ἱπουρῖ οὗ Ῥογβὶδ οἡ Ψυαΐβηι. 
Ἐδίβογ, ΤΟΥ δῦ οἱ οβοὶν τϑὶ αἰθαᾶ, ο [ἢ6 οὔδ μδπᾶ, ἴο {Π6 ΔΗΡΘΙΟΙΟΘΎ οὗὁὨ ΕΖ6Κ16] πα ΖΘΟΒΔΓΊ4]} 

(ςξ,, 6.ς., ἘΖΟΙς, ἰχ, 10: 4180 1. 20, δῃᾶ Ζ60]). 1.--υ].), πᾶ, οὐ (6 οὐδοῦ, (Π6Υ͂ ἀγὸ σοοΐδα ἱῃ (ῃς 

τυ οἷ ΟἿΟΣ νίθυγβ δηα ΘΧρου θη 68 ΟὗὨ [π6 {ἶπ6 Ὀδίοσθ [6 δχὶ]θ; 6.9., (Ὡ6 1468 οὗ ῥτγοϊοοϊίης 
. ΒΡΙΠῚΒ οὗὨ βίῃρ]ο βίδίθβθ 18 ἐουπαοα ἴῃ [886. χχὶῖν. 231 ; (μὲ οοποοζηΐηρ ῬΣΠΟοΒ οὗ [86 δῃῆρδὶθ 
(οἰαρ. χ. 18, 20 ; ΣΧΙΪ. 1), ἀου 1688 ἴῃ [86 ἔβιη δῦ δοοουπί ἴῃ (Π6 ὈΟΟΙς οὗἉ Φοθιπυδ τεβροοϊίῃν 
(86 “᾿οδρίδίη οΟὗὨ [86 1,ογδβ μοβὲ "" (Φοβῃ. 14). Τδογεΐογο, ἰῃ {}}18 αἰ γθοίίου 8180, 16 ΠἸΓΘΓΑΣΥ͂ 
Ἑμδγδοίοσ οὗ ἐμ ὈΟΟΪς ΤΕΥ68]8 ποίησ (δὶ ἰπαϊσαίθβ δὴ δηϊ- 816] ΟΣ ἃ ρϑουο- ζδηΐοὶ (οἵ, 
μοί 8). 

οτδὶ τοϑυσσθσώοῃ οὐ [Π6 ἀοδα, τ ΏϊΟὴ Ὠ6 ᾿παϊοαῖοβ ἴῃ ΟἾΔΡ. χὶϊ. 3 οὗ 86ᾳ., ΘΟΥΓΕΒρΡΟμ 8 ἴο 186 ἶ 

ΝΟΤΕ 1.--- 6] 1280 ἢ ΟΌΘΟΙΨ6Β, Ρ. 274, οἢ [86 τοΪ Δ οΒ 10 οὗ {6 ΗἩΘΌΓΟΥ οὗ Πδη161 ἰο (πδὲ οὗ 
ἘΔΙΩ͂ΕΙ, ἐμαῦ “6 ΗΘΌΓΘΥ ΟΥ̓ {μ18 ΒΟΟΚ 18 Ο]ΟΒΟΙΥ το]αίθα Θβρϑοΐβ} }γ ἴο ἰμδὲ οὗ ΕΖΟΚ16Ι, τ ο86 
ὈΟΟΚ ΤΑΥ͂ 6, δῃᾶ ἀου 688 18, ἱπο] υἀοα διγοην {6 Ὦ 5 πι|5Ὸ ἴῃ ΟἾΔΡ. ἰχ. 3: δηᾷᾶ 10 19 ἃ βυγρτῖβ- 
ἰηρ δοοϊἀδθῃΐ (ῃδὲ Ὁ ΘΟ ΟΥΝΒ Βοιμονδί ἰο ΗΔ ΚΚυΙ α]8δο, ποῦ γα 0 δβϑοοϊδίθβ 1 
Ὁδῃ161." ὙἼΒ6 20] οί; χρυ θββί ουβ ἀγὸ δα ἀπορᾶ ἴῃ Ββαρροτῖ οὗὨ [Π6 ἔοΓΙΏΟΣ ΘΟττοβροημάθησθ, ὈΥ 
Ἠδνογηῖοῖκ (Ν)' ἔν. Ὀπέονεθ., Ρ. 97 οἱ 864.) διὰ 61} (ὐαῖ,, Ρ. 446): [η6 νοσρξῖνθ ὉΠ ἽΣ, οδρ. 

Υ, 17: “ΠῚ, τὶ σμΐηεβε, χὶϊ, 8, ἢ. ἘΖοϊ. Υἱἱ. 3; ΜΠ [0 το ογ 118016 ἴο ρμϑηδ]έυ, ἱ. 10, δμᾶ 

δἵπ, ἀρνί, ἘΖΟΚ. συ]. 7; 30} ἴον ἽΒΌ, χ. 21, οἵ, ΕΖδκ. χἱϊ, 9. ὉΛΠ3 129, χ, ὅ, οἴ, ἘΖοΙς. ἰχ. 

ὃ, ὃ; 235), τοῦδ] 1οοᾶ, ἱ. ὅ, διὰ 23, ἐοοᾶ, ἘΖΕΚ. χχν. 27; 3599, ρο!!βμεᾶ, χ, 6, οἵ, ἘΖεΚ. 1. 7, 
εἴς. ὙΠ τοΐογομοο ἴο [ἢ6 τοϊδίϊοη οὗ {Π6 Ατδιηδῖὶς οὐ 816] ἰο (δὶ οὗ ΕΖγα, δηᾶ ἴο (86 
Ομ] ἄθο οὗ [6 ΤΑγρυ 8 ΟΥ̓ ἃ Ἰδίες δρθ, οοηβυὶῦ Ἡδνθγηΐοῖς δᾶ Καὶ], Δ8 δΡουο, δηα οἷ. βυρτγα, 

ΘΟΠΊΓΛΘΏΑΓΥ, [16 Εἰσἢ ΔΗ ΌΪΥ Οὗ ἴΠ6 ΟΠ] ἀαἰϑηλ οὗ Ὁ 8016], ἰῃ σοι ραυίβοη τυῖτ {πὲ οὗ (Π6 
δ 1, ποία 8. [10 18 [6 ρΘΟΌΪ ΑΙ ποῦ οὗ ῬυβοΥ ἴο ϑύθ οβίβ Ὁ] 18Πη6α, πὰ ΗΘ ΓΟ ΟυΠΑΙΥ ᾿οαιποᾶ ᾿ ἃ 

ΤαγρΌμπλβ δηα [6 γα Ὁ η8, ὈΥ [ιῖ8 δχϑιιϊηδίϊοῃ οὗ πυμλθγουβ ἱπαϊν 8] ἔοΥ 8, δπα οβρϑοΐα]]}ῦ 
οὗ [Π6 ΤΔ}Υ͂ δεβογίεα ΗδΌΓΑ Βῃ}8 ΟἿ (18 ὈΟΟΚ. 
ΝΟΤΕ 2.--- Οὐ [Π6 αὐοϑίϊοη μού ΠῈΥ ὑΠ6 τυ 8108] ἱπδίγυπιοηΐδ οὗ {Π6 ΟὝθο ΚΒ τῇδ Ὦδγα ὕδοη 

ονσαι ἴο [86 ΒΑΥ]οηΐδηβ, δηἃ ἀνθ ἴο {π6 Αβϑυσίδῃβ, σομβαϊῦ Π 6! 1ΖΒΟ}, Ρ. 2374 ; Αὐοιϊθῃ, 
Ῥ. 12 οἱ βεα. ; Εγδῃ!ο  6]α, Ρ. 48 οἱ 864., δα (Π6 μαββαρο οἰζοα ὈΥ [6 ὕττο ἔοτγτηϑγ ἔγομι Φ0}. 
Βτγδηαῖβ, 086} ἄδη ἢὶδίον. ὁμοίη αι ἀὅο" πη εὶ γτρ ἀδὴ' ἀϑονγϊδολοη, Ἰπδολ γσπ, 1856, Ρ. 1 
εἴ 8.04., ΘΓΘ [πὸ ΟὈΒΟγυ [0 Β τηδ6, ἴῃ ΓΟ] ἢ [0 [116 σομλογοῖ] Ἰ ΘΓΟΟΌΓΣΒΘ Οὗ ἴΠ6 δῃοϊθηΐ 
Ογθοῖζα, {παῷ "ς [86 Ἔχίθηαθα οομγηθγοῦ οὗ (6 ατϑοῖς ΘΟ]οηἶθ8 του] ἔγοα θη} 6 {Ποΐτ τ 6 Γ- 
ομδηΐθ [0 Αββυσγίδη οουμπίγἽθβ, βίη θ ἔΠ6Υ ραποίγαϊθα ὄυθῃ ἴο ἴμ6 1πΠοΒρὶ 8 Ὁ]6 βίαρρϑβ οὐ {6 
Βμῖοροσ δηα ἴΠ6 ])οη. ΤΏΘΙΓ τηοϑῦ ᾿πηρογίδης δῃ οΓρ 865 ογΘ ὈΓΟΌΔΌΙΪΥ οοηῃποοῖρα τὴ [ῃ6 
ΑΒΒΥΣΊ Δ ΡΓΟΥΠΟΟΒ οὗ Αδ8ὰ ΜΊηοσ, δηα δου 81} ἢ [Π6 ΘΟΙΠΌΓΙΕΒ Οἢ ἴΠ6 οοδβῖβ οὗ Ῥομίῃβ 
δΔηα δ] υπρ {μ6 Μοαϊ οσταποδῃ 8568, ἀου {1658 ἱπο]υαϊηρ Τ,.γΥΧα δα 4180, ἡ] οσο [Ππ6 Αβϑυσίϑῃ ΒΌΡΓΟΙα- 
ΔΟΥ͂ Β66 18 ἴ0 ΔΘ ὈΘΘῊ τλδἰ δὶ οα ἀυτίηρ τηοτ ἴ8η γα Ὠυπᾶγοα γοδῖβ, δηα δ]τηοδὲ ἴο [}6 
αἴοβθ οὗ ἴμ οἰ σοπίαγν Β. Ὁ. ΤΏ ε86 ΠϑΟΪΟἢΒ πιυβὺ 4130 ἤᾶγα πιοῦ ἱῃ ΟΥ̓ΡΓΊΙΒ, τ οτα (86 
Οτθοῖκβ ἐσαθα δὖ δὴ ΘΑΓΙΥ μογϊοα, δα βοτὰ [Π6 Αβϑυγίϑηϑ δα Πγτη]ν οαίβ Ὁ]]Βῃ6α {πμπΘΠΊ86} ν 68. 
Ὗ 6 δῖ οθ)ροϑᾶ ἴο Ὀ6 οοῃΐοῃῦ ὑγ]{} ἃ Βαρρμοϑίξϊοη 1πδΐ Ογθοκβ οϑηθ 88 ἔδυ 85. Αβϑυσίϑ ὈΓΟΡΘΊσ, ἴῃ 
(86 σΔΡδΟΙΓΥ͂ οὗ τηθγομδηΐβ; Ὀυύ Ογθαὶς βο] ἀϊθτβ οουίαΐη ὩΣ ΡΟΣ α Ἐβδι- βδαάοῃ, ἴΠ6 ἤγβι Ἰγ δος 
8 [Π6 ΑΑβυγίϑη ΓΌ]ΘΓΒ ὕο ἔογπὶ 8 ΠΟΓΡΒ ΟΝ Τρογοοματίοβ Αγ ἀοπβ ἴῃ Ευ86Ρ., δήγοπ. Αττήδη., 
εα, ΤΣ ἘΤΡ. 687, ὁ. ΠΞ ΤΠΆΤΟΠ 65 ἐΠΓΟΌΣΗ ΛΒ. Ὗ δε: Οὐοιηραζα 8180 ἔμ6 ἱπίογεβίδηρ υγοῦὶς 
Όγ Βτγαπάᾶϊβ, δα Μῶηζ-, ἴα88- τι Οὐδιοϊολιἐδιοοδοη, ἐπ γογἀδγασίσπ δὲ8 αὐ Αἰαχαπᾶδν ἄ. Ον., 1867. 
Ἐεδβροοίπρ ἴμ6 ατοοβ 858 ἴΠ|6 Τιυβ᾽ οἴΔἢ8 κατ᾽ ἐξηχήν ἵπ {πὸ ψου]αᾶ, 866 ΑὙδου θη, 88 Δρουθ: 
“Αδδη ΓΟ.) ΤΑΥ͂ 8180 Ὀ6 αἰγεοίοα ἴο {π6 ἔδοί {πὶ [Π6 Οθθβ, 88 {Ππ6 ραίσζοῃβ οὗ ατί, οοου- 
Ῥἱεοα «4 ρμοκίζἴοῃ ἴῃ Π6 δηοίϊεηΐ τγοῦ]Ἱᾶ βἰτλ ᾶῦ ἴο πα΄ οοποράρα ἴο {Π6 1{8]͵8η8 ἴπ [Π6 Ἰηοάοτῃ : 
ΔΠἃ ΠΟῪ ΤΩΔΩΥ͂ 86 [6 Τη018108] ἴογπ8 τυ ]Οἢ γγὸ ΟΟΥμΔη8 γα δἀορίοα ἔτοτα {16 [{8]18η8] 
ῬοΘίσυ δα τηυ81. ουτβῃρθα αἱ ἔγχεϊ ΡΘΕ διηοηρ ἴἢ6 Οσθο ΚΒ οὗ Αβὶα ΜΊΠΟΣ, δηα ὑΥΐογ ἴο 
18 π]η{}} σοηζτΓΥ Β. Ο., αρουῦ [Π6 τηϊα 416 οὗ νἱνίοῖι Ηόυλοῦ Ἰἱνεᾶ [Πογο, δοοογαϊηρ ἴο (Π6 ποΐ 
ἱπιρΓΟΌΔΌ]6 βίβαίθιηθηῦ οὗ Ηετγοάοίυβ (Π. δ8). Οτεοκ δυῦϊϑίβ σόα οωρ]ογοᾶ ὉΥ ἔπ Τγαΐδιι8, 
ΒΙΠΟῺΡ ὙΒΟΠῚ Πηυ810 τῦ88 Εἰ Κουβα οὐ] ναἰοα, 80 {πῶ {π6 ασοοκβ δαορίοα 1Π6 Ι,Υἀϊδη ΚΟΥ ἤτοι 
ἔβοτη. Βαυΐ γαῖα τγγᾶ8 πού ΤΊΘΓΟΙΥ ἀθροπαάθηΐ οἢ Αβδυγία ἴο ἃ ψιγοδίευ οὐ 1688 δχίδβηξϊ, ἀοντη ἴο 
ἔδι6 ΟΪοβο οὗ [6 οἱρβί οοηςΌΓΥ, πὲ αὐζοστνδγα πλδὶ ἰδ πο ἱπεϊηγαῖθ το] θη ἢ ΒΑΌΥ]ΟΣ,᾽" εἰα. 
Οοποογηΐην {6 ἀῶ τὰν οΥ δυφαπζογῖῃ, ὀοτρᾶτγο, ἴῃ δα αϊζοι, {116 τομαῖς οὗ Ευδηϊο } ]ᾶ : “1 
ΤΑΥ͂ ὕο ΟὈΒοχνοά, ἴῃ το] δίϊοη ἴο ἴΠ6 οὈ͵οοίζοι {πδ΄ [ἴΠ6 ψαλτήριον 18 Ἰῃηρη!οηθα ΟὨ]Υ ὈΥ Ἰδἴει 
τοι [εΓ5 ΔΙΊ ΟΠ ἴμ6 αἴτεε, {πᾶ [86 ἀγγιρησηζμηι δας δἰ ϊσηζέο γαϊβοα, οἱ {Ππὺ στουπᾶ, ἀραϊηβὺ [ἢ 6 
ΒΑΓ]16Γ Θχίβίθηοθ οὗ {μα ᾿παίτυταθηΐ, 18 ΒΌ ΒΒ ΟἸΘΩΓΥ͂ τηϑῦ ΟΥ̓ [86 μγοῦδ}}]6 γϑργεβθηίδιοῃ οὗ ἃ 

3. 
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ψαλτήριον ου (88 Ἰλοπυτηθηΐβ ΟὗὨ βομηδο μοῖρ, ςἢ, Ταγατγᾶ, Δ δυσὶ, απᾶ Βαδυΐοπ, ο. 30, Ρ. 454. 
μοι ΤῊΣ ῬΕΙΒΟΠΒ ἜΒοΓΟ τνοϊσοιηθ ἴη6. 88 Ἰοδᾷοτβ ἢ ἄδηοοδ, ΒΟηΡ8, δη ἃ μ]8 γ8, ΔΓῸ ῥὑγθ- 

» ὁ ἃ οραοα Ὀγ ἢγθσ τηυβὶοἴΔ 8, ἴῃ τοα οὗὨ ὙΠΟΠῚ ΟΑΥΤΥ͂ ΠΒΓΡΒ τὶ ἢ) ΤΑΥ͂ ΒΕΓ ΠΡ, 8 ἐουγί ἢ88 8 ἀο0]8 
τ )8δαΐο, δηᾷ 1μ6 ΔΕ 8 ἔπτη Βῃοα Ὑν10}} 8 ἰπϑισυιπηοπῦ ὙΠΟ Ταγαγα σομλρᾶγοβ ἴο (Π6 δαπίορ οὗ 

Ἐρνυρί ΞΞ Ἰλτου (Θεβοηΐαβ, 7Τ.68., Ρ. 1116). 10 οομβίβίβ οὗ 8 πυμαο. Οὗ βίσηρβ σ}]οὮ ἅΓῸ 
δἰτοίοῃοα οἢ ἃ γοβοῃϑδηΐ ἔγϑιηθ, ἈΠ ΘΟΓΓΟΒΡΟΙ δ ἴο ἴΠ6 ἀοδβου ρου οὗὨ 186 ρμβαϊέοσγίυμι ξυχτιξεμπεα 
ὈΥ Αὐσυδβῦηδ (οη Ῥβᾶ. χχχίϊ.).᾽" 

ΝΟΤΕ 8.--- ἢ σϑξθγοποο (ο ἔΠ6 θδβ᾽ ὈΠ]Π1Υ ΟΥ̓ τϑοομο] πρὶ [86 ΓΟ] σου. [168] τοργοβοιδοῃ8 
οὗ {[π18 ῬοΟΚ τ] [Π6 ΠΥΡΟΙΠ 6818 οὗ 118 οὐἱρῖη ἀυγίηρ 6 οἀρεν!ν, 866 Ἡ μη ρβίθηοΥρ, Ρ. 187 
εἰ 86εᾳ. ; Ηδνογηῖοῖκ, λίσιο ἔγὶξ. Ὀηιΐογ88., Ρ. 8 οὖ 864. δῃᾷὰ ΟδὮ]οῦ ἴῃ ΤΟΙ υοΚ᾽8 Ζέζογατίδολον 
«Απεοῖρον, 1848, Νοβ. 49 δηϑ δ0, δῃα ῬδγΠ Ο]ΔΥῪ Ρ. 888 οἱ βοα. Τῇ ἀορεπάθῃοε οὗ Ἀδηΐς} 8 
ΒΏΡΟΙΟΙΟΩΣῪ οα {πεῖ οὗ Ζογοδβίον. Ὧδ8 Βθθὴ ἔγοαπ ΕΠ} δϑβοιίρα, βῖποθ 1 τᾶ Βτϑὶ ϑβίδιθᾶ ὮΥ - 
Οοβοηϊυ5, ΒουΠο]αϊ, Ὑ͵Ίη6Σ, δα οἴθοσα, Ὀυΐ Μαγη Ἡδυρ, οὗ ΒοιλραΥ, ἀοοΙ ἄρα δαγοσδῦθβ 
(6 ορϊπίοῃ, ἴῃ 8 ᾿δϑαψϑ ὁπ 1λ.6 ϑαογεά Παησιασο, Ἡγγιίησε, απα οἰ σίοη, οὗ ἐδ6 αν δοθβ (Βοιι- 
Ἀγ, 1862), {παῖ {Π6 τοϊὶρίουβ ἀονυθὶορπιεηΐ οὗ πα .818Ππ| τῦδ8 ᾿μἀοροπαθηΐ οἵ (Πδὲ οὗὨ Ῥαγβθαίβση, 
νι ουΐ, οα (Πδὺ δοοουηΐ, αἰζοιρπρ ἰο ἄσηγ ἴο [Ποπ ἃ σΟΙΏΤΔΟΙ ΒΟΌΓΟΘ, 88 8}. ἘΣΡΙ ΔΒ οἵ 
ἘΠΘΙ͂Ρ Δ 1 01 ΔΑ] ορίθβ (σοιηραγο Απμαίαπα, 1862, Ρ. 9837: 1865, ρΡ. 1079 εἰ 864ᾳ.)}. ΤὨΘ β':ρ}86 
οἰτοαϊηδίδηος [δῦ ἃ ΒΟΠΟΪΔΓ 80 ὉΠΟΣΟῸ ΡΥ δοαιαϊηϊοα τ] ἴΠ6 Ζοηα το] ρίοη δηα Ἰἱτογαΐαγε, 
Βῃου]ᾶ Πποϊ]ᾶ ἰο {18 ΟΡ ὨΐΟΙ, ΤΑΥ͂ 866 88 ἃ ΑΙ ηρ ἴ0 τοοοῖγο τὴ οδυϊ οι δυο νον οὗ 
[οἷν το δῇ! 8 88 8ΓΘ. ἉΠΟΥ͂ τοϊοιτοα ἴθ. ΤΏΘ ορίπίου οὗ Μὰχ ΜΈ]]ΟΣ, 88 εχργοββοᾶ ἴῃ [8 
ῬὮΪ]ΟΒΟΡἾ681 πχοαϊ δίοηβ οὐ το ρίοη (Οἠὲρβ ὕγονι α Οογηιαπ Ἡογάϑλορ, Ἰωοπᾶοη, 1867), 
ΔΡΎΘΟΒ ἔ0}}γ τὶς τμδὶ οὗ Ηδυρ ; ὙὮ116 Ἐ. Ἐδπαῃ (26 ἢ Ονρίπε ἀὼ Ταπριαρα, Ρ. 380. δ ὧδ 
«όδωα, Ὁ. 1δὅ 8.) δῃᾶ ΕἾ. βρΊοροὶ (Θδησεὶς πᾶ Αὐδοία, ἰὰ Αὐδίαπά, 1868, Νο. 12 οἵ 564.) δβϑοτί 8 
ἀϊγοοῖ δἀορίϊοῃ ἔγοτῃ [86 το] ρίοιιβ τ ηρβ οὗ {μ6 δποϊθηῦ Ῥογβίϑῃβ οὐ την {ΠΘΟ]ορίο8) δηᾶ 
ΒΠΡΌΪΟΪΟΙ 681 ΘΟ ΘΟΡΈΟΠΒ ὈΥ̓͂ {Π6 Ἰαίαῦ τυ δάΐραι Δέον [6 [πὴ οὗ [86 ΑΟΠ θα ςθ. ΗΠ] ρου- 
ἔο]ὰ αἶθϑο (23.α8 μαδηίλιιπι ἐπι ρογδίϑοδεη Ζεϊίαϊζον ἴῃ [μ6 Ζεὶζδολ τ ΓΤ ιοϊδδοπϑολαζεὶ. ΤΆλδοίορίε, 
1866, Νο. 4, Ρ. 898 ο 864.) δα ΑἸοχ. Κοδυΐ, ὕοδον ἀὲθ ἡ) δοῦλα «Αηροϊοίοσὶδ Τοᾶπιοποϊοσιδ 
ἐπ ἰλτον Αὐλάηρίσζοϊξ οοηι Ῥανϑίδηγιια ([ΑἸκοη ἔγοτῃ {16 Ζοιἐδολτ ἀδνΡ ἀσωμίφον-πιογρεπί, Οεϑεϊεελ., 
ΥΟΙΪ. ΤΥ͂., Νο. 8) 1,οἱρβὶς, 1866, δαγοοσδίδε [πη6 βαηθ νίον. Βυΐ [86 ΒΟΌΣ ἱῃνοβί ρδῦϊοσβ οἱ τη 68 
᾿οΥ [6 τηοϑῦ αΐνογβο ἱοπᾶοηοἶοβ ἄρτοα ἴῃ το οΠηρ Βα Ὀδίδη [18}10 [06 ΒΆΓΠ.6 ΣΟΞῸ]ζ, ΠΘΙΊ6]Υ,, ὑτουῃς 

Ξ {Πιαΐ αὖ τηοϑὺ ἃ ἔδτ᾽ ΠϑΙ 65 Οὗ Δῃ0618 ΓΕΠΊΔΙΠ ἴο ἃ ΡῬΓΟΪΟΌΠΑΕΣ Πα Τηοτα ὈΒΡτο)υα] 6 αὶ οὐ οἶδπι, 
ΣΤ, 7 88 ΟΙοΙΘἢ 8 Οὗ {Π6 Φ6 τ ]8 ΔΙΡΌΙΟΙΟΡῪ ΒΟ ἢ 8ΓῸ ΓΘΆΪΥ ἀογγοα ἔοσῃ Ῥαγβθοΐβηη, 86 {μα ἐυθῃ 

͵ [ΠΠ686 ὨΔΙΠΘΒ ΔΓ6 ηοὗ ΟὨΪΟΗ͂Υ οὗ Ατγϑῃ, αΐ οὗὨ βῃρθτης δπᾶ ὄνθῃ σϑηυ πο} ΗΘΌτγον οτἹρίῃ---ὃ8 
"τος »νῦ 8. ΘΒ ΟΙΆΠ1Υ {τὰ6 οΥ̓ πόδα ἔουῃᾶ πὶ Ὠδηῖο] (Δ ΟΠ 861] δηᾶ Οαδογ6}])}.. Οὐμραγο Εδαββ (δέοίγέ 

Ὧ6 ἴα ἰλέοϊοσί6 Οὐγόῥέθππα αὐ ϑΘέδοῖα ἀροείοϊέφιο, 1., 92 οἱ 864.), ὨΠ μΩ (ὐαλγδὺ. Σὰν ἀδιιδοὶε 
ὰ Τλεοϊοσίο, 1858, Ρ. 419 οἱ 86α.), ΗἩξνογηΐοκ (ον. δον» ἀἰ6 Τλεοϊορσίε ἀ66 Α. Τι., 9ἃ οἃ., μυὺ- 

᾿ἰδῃοᾶ ὈΥ Η. Βοδυ]ῦζ, Ρ. 92 οἵ 8β6ᾳ. ; 118 οἱ β64ᾳ.) ; Ηοξμηδηη (δολνὺ δειοοῖδ, Ἰ. 281, 291 οἱ 504.); 
Α. Κδμ]ον (Λ)αολαυὶϊθοῪο Ῥγορλοίθη, 11. 38 οἱ 86ᾳ.); Ηδηοθοῦς (ἴῃ Εδυβοι, Τῆδοϊ. 7 ἐξεγαξευτθὶ,, 
1867, Νο. 8, Ρ. 72). 8.66 88 οχοροίϊοδὶ ποΐθβε οἢ οἤδ0. Υἱϊ1. 10, 1δ, ἀπ σοηλρδΓα (Ὡς Σηρίχῃοεχο 
ἰγοδίϊβο οὐ Ετο Ηδυρί, σοδον αἀὐ6 Βεγωλγμπρόη 686 Α. ΤΆ. τιϊξ ἀονΡ εϊ σίου Ζαγαϊλυδίνα ὃ 
Οτερξονν ὁπ. ἐμὲ ΕΠΙΠο, 1867), τ Β’Οἷ. ἀγρθδ ΡΟΕΙΠΥΘΙΥ δραῖποι ἐδ ο Θαορου ἔγοτὰ ῬΆσΒθοῖθια οὗ 
ΔΗΩΥ͂ ΓΕ]]ΡΊΟΙΒ ΘΟΠΟΘΡΙΟΙΒ Ὁ ὨαύΘΥΟΓ ΤΠ ἘΠ6 ΟΒΏΟΙΪ04] ΡΟΓΟΙΒ ΟΣ {86 Ὁ. Τ΄ 

πππ-ουσ τι ρροΠ΄ρορππρπ-. Ὁ“... ..... “παρ 

ἢ 8. ΑΥ̓ΤΗΚΝΤΙΟΙΤῪ ΟΡ' ΤΉΒ ΒΟΟΚ (Οοπεϊπυοα). 

ἃ. χαπιϊπαίοη οΥ᾽Ἱ ἰδὲ ἑηπίογηαὶ ουϊάσηοοα ἀραΐπμδϑὲ ἐΐ σοπμΐπσηθδι, δαϑοά ΟἹ ἩΤΒΤΟΒΙΟΛΙ, 
ὉΓΕΕΊΟΌΙΤΊΙΕΒ. 

ΤΊ6 ΟΠΔΓΡ6Β ΓΑ βοα δραϊηδὺ (Π6 ὈΟΟΚ οὗ Ὠδηΐαὶ, οα ἐ}|6. 

816. ἜΙΤΗΟΙ Εἰδιοιοὐ-βοοίδϊ Τὰ ἘΠΕΙ͂. παΐαγο, οὐ ρο ΠΡ δ: Πιδίοτίοαὶ, ΤΉΘΥ τοϊδίθ οἰτμογ ἴὸ ἰδς 

μαῃᾶ, δηᾶ τονγαγα Ὀδηΐοὶ οἱ ἔμπα ΟἾΠΘΡ (011808. 1. δηᾶ γ.) ; ξυγίδοσγ, ἔγομι {Ππ6 σο] οββϑὶ 5ῖΖῈ δπὰ 
ὑρ]]η658 οἵ [Π6 Ἰπηδᾶρο ΕΟ τγὰ8 ἴο Ὀ6 ᾿ψογβῖρρθα, δῃα ἔτομι [8 ΟΥΌΘ]Υ ΟΥὨ [86 ΡῈ πἰϑμπιοηΐ 
ἱπηροβοᾶ οἱ ἴδε ἔγίθηαβ οὗ 8ῃ161, θθοδῦβα Οὗ {πρὶν σϑῖη88] ὕο ΟΡΘΥ [88 ἄθογθθ νυ] ἢ χοαυϊτοᾶ 
ΒΌΟὮ ὑγοσβἢρ (ΟὮΔΡ. 111.) ; ἔγοτῃ [86 ᾿γοδη ΠΤΟΡΥ οὗ ΝΕΡΌ Δ Π62ΖΑΓ, 88 ποῖ βυραίδηϊτίοα ὈΥῪ 
οχίγα- Ὁ1011081 Ὠϊδίοτ 88 (ΟΠ 80. 17.) ; ἔγοτῃ [86 8]]ορϑᾷᾶ ἱπογθα Ὀ}} 1 γ ΟἿ 186 εἰαϊοπχοπῦ ἰῃδὶ Κὶῃρ 
Ὀαγῖυβ Ιβδυθα 8 ἄθοῦεθ οὐαί ηἷπρ ἰαΐ αἰνπθ ὨΟΠΟΓΒ βμου]α θα ραϊᾶ ΘΧΟΙ δῖ Οἱ Υ ὃο Βἷτπῃ - δηᾶ 
ἔγοπι [ἢ8 Δβ8πι6α ἔπ Π}}6]- 1} ΒΏΔρο ΟἿ 16 Ἰ1οη 8 ἅδῃ ἰηΐο 10} Ὀδῃ16] τνα8 [χουν (ΟΠ δΡ. Υἱ.). 
ΑἹ] οὗ ἴμ6βο ς Αἰ Ιου 168. ΓΘ ΠΔΘΓΟΙΥ 800) ἴῃ Δρροᾶγϑησθ, ἂΔπ ΟΌΒΟΓΥΘΥ γπ0 ἀπαἀογβἔδη ἂβ [ῃ6 
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επί οὗ (86 ἀποίοηξ 88 τ76}} 85 [16 τηοᾶοττι Οτἰθηΐδ] ἀθβροίίθπι (ΟΕ τυ οῖ [δ 6 οα86 οὗ ΤἼθοᾶογα 
οὗ Αὐγεβίπῖα, υ] 1} 18. τ ἱη)8 δμᾶ βυοίυδίςς Υἱθον 8, ΤΩΔῪ ΒΕΓΥΘ 86 ἃ ἰδίθ δχϑῖηρ]6), δῃα δβϑρθ. 
ΟἴαΠγ τηο δὲ [Π6 βϑῃ)θ ὕϊπλθ γοιθθλ θοἿ8 (216 ἐβῃ ΠΟΥ οὗ [Π6 ΒΑυΥ]ομΐδη δηᾶ Μοᾶο. Ῥογβίδη 
ΤΌΪΕΓΒ ἴο βυπογεάβες δε ἐγαγῖπθεθ δη ἃ τἱηρ] ηρ οὗὨ το ρίουβ, 5111 ποὺ ἄθϑιι ἰδ βίγτδησθ [δὲ 
ΝΟΡΌΟΙΔΏΘΖΖΑΣ βμου]ὰ δἀάγοεβ ἕο Ηἷβ παρ οΐδηβ [6 ὉΏΓΟΔΒΟΏΔΌΪ]6 ἀοιμαπηαᾶ, ποῖ πηογοῖν ἴο 
ἰμὐογργοὶ ἷ8 ἄγοδῃ, θα ουθῃ ἴο γ6081} 118 οοπίοηίβ, τυ ἱοῖ στο ξοτροίίοη ὈΥ Βΐπι, δᾶ ἐπαὲ ΒΘ 
δου ἃ οοπάσημῃ ἐποπλ 0 ἀοδί Ἡ μβθα (ΠΥ ζα]]6ἃ ἴο 88:51} ἷ8 ἀουλδηαᾶβ, τ 1116 ἢθ τοσασὰ θᾶ 
Ὀδμΐθὶ, τγβο δοοοπιρ) 86 [Π6 ἴδϑ8, 1111 [6 ἰρμοδῦ Βοποσβ δη ἃ θπιο] τηθηΐβι ὅϑυοἢ δὴ οὔβοῦ- 
ΟΣ Ὑ11 ποῖ θ6 βυγργίβεα ἴο βηᾶὰ (Π0 Κίηρ, ἱπ ομάρ. 111., ἀἰγθοϊίηςς ἃ τηοπῃβίγουθ ἱ(ο]αίσουβ 
ἀεπιομβίγα 0. ἀραίμδι (86 αοα οὗ Ῥδηΐοὶ δἀπᾶ 8 ἔτη θ, δρᾷ οοπβι χηΐηρ {π6 Ἰαιίογ ἴο 80 
πἰογίουϑ 8 Ἰηδγυγάοσα; ΟΣ ἴο δ ο]ᾶ, ἰῃ οἰδρ. γν., [88 βυυκίηρ οοηίγαδὶ δέννθθῃ [Π6 Ὁ]48- 
ῬΒΘΙΔΟῺΒ ἰπ80}18 Δη ἃ ΘΧΟΟΒθ68 οἵ ΒΘ ΒΏΆΖΖΑΣ αὖ [6 ἢγβί, δηἃ {π6 ἔδυοῦ δέογισαγα ϑϑϑίονυγθα ὮὉΥ͂ 
δὰ ου Πδηῖ6] ; ποῦ γοῦ, ἴῃ οἴδρ. Υἱ., [86 δἰ πιῖ]αν σμδηρο ἱπ {86 αἰθροβί(ΐοῃ οὗ Παγῖιβ 88 
ΤΕΥ Δ] οα ἴῃ ἢ ἷ8 κολάθος: Τρδῖ, ὈΥ Ὀἰτίπο το ΓΙ θμίΐοι, (Π6 ἈΓΡΙ ΕΓΑΤΥ͂ δη ἃ ῥϑβϑι οηδίο ἴθιαροῦ οὗ 
ΝεθυοΒδαμοζζαν βῃου ἃ ἄθνοὶορ ἰῃΐο μηδ Π686, δᾶ τόρ Ὁ ἰὰ τὸ ἰμΠϊ]οίΐομ, ἀυγίηρ ΒΟνΘΓΑῚ 
ΣΘΘΙΆ, Οὗ 8 πηθηΐα] ἀἰϊβογθν οὗ [π6 πιοβὲ ἐογε] 0 ]6 ῃδίαζο, ἴ8 ὯΩ ΤΏΟΓΘ ΒΌΓΡΓ ΒΩ ἴδῃ 8ΓΘ ΒΥ Οὗ 
[πὸ γΑΙΊΟυΒ οαβος ΟΥ̓ ἸγΟΔΠΕΉΤΟΡΥ. τεοογθα ἢ πη ἐῃ6 δππΑ}8 ὁΐ ΡΒγοΙϊαῖγγ, δπιοηρ ᾿]ἶοἢ (Πδὲ οὗὨ 
186 Αττηθπίαῃ εἴην, ΤΊ ἀαῦα8 ΠΙ- ἴβ- ἘΠῸ Ἰποβῦ ἔα η΄ δηᾶ᾽ Ἰϊβέογί 4} ἱπιροτίδπί. Τγδροβ οὗ 
(μῖ8 ἀν τα] ορίβοᾶθ ἴῃ ἔβα τοῖμῃ οὗ ΝουυομδάῃοΖΖαγ, δἰ μου ρἢ ποΐ Τουπα ἴῃ οἴδποῦ ἰβέοτίδηβ οὗ 
δησίοηΐ ὨΠΊΘ6Β, ΤΠΔῪ γεῦ Ὀ6 Βῃοτγῃ τυλίῃ δϑυβιοϊθηϊ ΟΙἸΘΆΓμΟΒ8 πη (μ6 ΒΑΡΥ]ομΐδα Βεγοβυβ δηᾶ ἴῃ 
Αὐγάσμιμβ (866 ῃοΐε 1). ὙΠ τοραγὰ ἴο ἴπὸ 1688 ἱπηρογίδηϊς ἀο8118 τ 1Οἢ Βανο οχοϊ ρα οτἰ(- 
οἶβῃμ, 88 θοΐῃρ Ἰαροη Δ ΓΥ ΟΥ δἱ Ἰοαβϑῦ βυβρίοίουβ, Ὁ ΠΔΥ 6 οὐϑογνυοᾶ μδέ {116 ἀδβοσί ρίίοῃ οὗ ἴ{6 
40] ἴῃ (Π6 ρ] αἷμ οὗ θυτα (οἢΔρ. 111. 1 οἵ 864.),  ἈΣΟΘΒ τοδομοᾶ ἃ μος οὗἩὨ εἰ χίυ οὐ 8, οοτ- 
τοβροῃαβ δι αι 1 8}}γ τυ [86 ἀοβουϊ μομβ ὑγϑηβιηϊτοα [Ὠχοῦ ΟΥΠΟΣ οἰδμ6]8 οὗ ὑποουϊῃ 
ΘΟ] ΟΒ881 ᾿πηΆ ΘᾺ, ΒΌΘΙ, 848 [6 ΟΟΔΓΒΘ δηα ΘΧΟΘΒΒΙ Ὁ] Υ ἐδηοὶα] γί οὗ δηοϊθηῦ ΟΥδπί] μϑαϊ μη ἄοια 
ὙΔ5 δοουβίομμοα (ο αγϑοξ ἴο 186 ἤομοΣ οὗ 118 γοᾶβ, ΤῊΘ ὩΟΠ-ΔρΡΡΘάγαποο οὗ Βδηΐθὶ δηᾶ (Π6 

οἴμαῦ τηϑρίδηθ Ὀοέοτα 6] 8ῃ8Ζζαῦ (οἴδρ. γ. 7) ἰβ βι Π ΟἹ ΘΕΠῪ Ἔχρ] αἰ ποα ὈΥ [86 Οτδη ἴα] ουβίομι 
οὗ τοιπουϊην ἴΠ6 ργίοβίβ ἔγοηι οἱἶοθ τ ἢ ΟΥΘΙῪ οἴδημα ΟΥ ΣΌ]6γ8, ΤΏ ἄθογεα οὗ Βδσγίυϑ, 11πλϊῦ- 

ἰὴ [86 δϑογ ρου οΟΥἨ ἀϊνίπο ὨόπογΒ αὐτί 8ῃ ΘΠΓΓΘ τη ἴο Ὠἱ)η861 (οΠΔρ. ΥἹἱ, 8 οἷ 864.) 
Δύτοοβ 0}}}7 ΠῚ} [6 δίδίοτηθηΐβ οὗ Ἡογοάοίυβ, Χοπορἤοη, δηα Ρ]υΐαγοῖ, γοϑρθοίηρ {Π|ὸ ἀ οἰ γ- 

ἴῃς οὗ Κίηρβ διηοηρ' {πΠ6 δηοϊθηΐ Μοᾶοβ δηᾶ Ῥογβίδῃβ. Απῃὰ Βη4]1Υ, [Π6 ἀοδὶηδίίοι ΟΥ̓ [})6 1108 
ἄδῃ ΟΥ̓ Δ Ἶ2 ΟΥ Ἀ33 (ΟΠ Δρ. νἱ. 8, 18) ἀοο8 ποῦ πϑοθβδί[δίο {86 υἱϑνν {Ππ|0 10 τγὰ8 ““8 ἔυῃηθ]-επαροαᾶ 
ΟΔΥΘΓΏ ΟΥ̓ Οἰδίεο Γι, ἢ βἴποδ [86 ὕδστι ἦμ αυρϑέξοι 8 Δρρ)1δοα ἴῃ ἴμο βυγίδο, ποῖ ὨΊΘΓΘΙΥ ἴο ἀπ οοη8, 
δυΐ Δἰθοθεβρθοί!ν ἴο ἴὴ6 ἄθῃηβ οὐ οδροβ οὗ νὰ Ὀαδδϑί (οἷ. [1:0 ὀχοζοίϊοδὶ γϑιρδσκβ οὰ 80 
ΒΕΥΘΓΆΪ ὈΒΒΑΡῸΒ οἰϊοα ἴπ {118 σομῃΘΟ 101). 

2. ΤΊο 70] οί αἰβῆου 168 δηἃ Δ]] χοᾶ σοπίγδαϊ οὔ 08 ΟΥ ΔΗΔΟΙΓΟΙἾΒΠ.8 Ὀϑ]οηρ ἴο [Π6 
ἀοιηδίη οὗ »οϊ[ῥϊοαὶ λἱδίογῳ απὰ οὐγοποίορῳ : 

(1.) Αςοογαϊΐηρ ἴο ἴδ βίαιος ἰπ ΟἤδρΡ. 1. 1, [δὲ “Τὰ [86 [πϊγὰ γοαγ οὗ Φϑηοϊα πὶ σϑπλθ 
(2) ΝεποπαάποζΖζαγ, Κίηρ οὗ ΒΘΌΥ]ΟΙ, ππῦο 96 Γ0|8816πι δηᾶ Ὀαδίεχοα 1{,᾽) οὔτ ὈΟΟΙΚ βθθπιβ ἴο 
Ὀἶδος ἴπ6 ὅτβί βίορο πᾶ οἀρίατο οὗ Φογαβα θη ΕΥ̓ ΝΕΡΌ ΟΠ Δ Π62ΖΑΓ α8 ἐατῖὶν αε ἰλό ἰλίγά ψεα ΟΥ̓ 
.ολοίαξίη. ΤΙνΐΒ οοηίταάϊοίβ 26Γ. χχυ. 1, 9 (οἴ. χὶνὶ. 2; χχχυΐϊ 9), ΠοτΘ [Ὧ6 Διαγαὶ οὗ 

ΝΕ ΔΉ ΖΖῈ Ὁ ̓οΐογο Φο τι Β6 16 ΔΡΌΘΒΙΒ ἴο Ὀ6 ρ]δορᾶ ἴῃ [πὸ ἔουτί! ΟΥ Θυϑῃ {π6 Β.1{}} γϑᾶγ οὗ 
Φοῃ οἶδ εἰ πλ8 γοῖρτι ; δηᾶ ἰὉ α͵80 οοῃῆὶοίθ 1 Δ πῃ. 11. 1, Βογο [Π6 δσοοηπά γοαῦ οὗ Νοθυοῃδα- 
ὨΘΖΖΑΓ 8 σἴγοῃ 88 106 τη ἴῃ ὙΜΙοΩ Πδηΐοὶ ἰηίογργοίθα [Π6 Ἰλοηδγο 8 ἄγοδιῃ, δηᾶ [πυ8 
διέδϊποα ἴο ρτοδί αἰβεϊποιῦίοη, ΒΘ ΓΘΔ8 πο οοπασοθὶ οὗ Τυδ δηᾶ [Π6 ἱγαμαροσγίδι οι οὗ Ὁ δη]ϊοὶ 
δηᾷ 8 ἔγίθη8, ἰοροῖθμο. τ ΟἿ ΠΟΥ ῥγίβοηοσβ, ἴοὸ ΒΘΌΨ]οΣ, δπᾶ [6 ἱποίγυοίοη οὗ [16 ἩΘΌΓΘΥΥ 

γοῦ ἢ (δοοοταϊηρ, ἰο ομδρ. ἱ. ὅ, 18) ἀυτίηρσ [Ὦχος γθαγ8 ἱπ [Π6 νίβάοτῃ οὗ [6 ΟΠ] ἀξθαπβ, 8}} 
δϑρί το βούογαὶ γοᾶγβ Ὀθέοσθ ΤΏΘ ΟὨΪΥ δἀοαυδῖο βοϊυὔϊοι οὗ (8 ὑτψο-ο]ἃ αἰ ΒΙου]Υ ἰθ 
ουππᾷ ἰπ ἴΠ6 Ὠγροίαβίβ, ἐπαὶ δ. ἱ. 1 ἄοοϑβ ποῖ τοϊδίβ [16 αγγίραὶ οὐ ΝΟ ΟΠ Δα Π6ΖΖΑΓ ὈΘἔοσο 
Φογυβδ] θα, θὰ ἸΔΟΓΟΙ ἢἾ8 ἀδραγίωγ 6 ἔον ἴμαῦ Ὀ͵δοο, οΥ 1ἢ6 Ὀεορσὶπηΐηρ οὗὨ ἢΐἷ8. τ ΓΟ ἢ (15 88 ἰἢ 

Ζοη. ἷ. 8: οἵ, ασδπῃ, χὶν. ὅ χὶν. 7: Ῥδῃ. χὶ. 18, 17, 38); διὰ αἷδο [δὲ (πὸ ἀοβι σπδίΐοι οὗ 

ΝΟΌΠΟΠ Δ 6ΖΖΑΡ 48 Κίηρ, ἴῃ ΟἾΔρ. ἱ. 1, 8, ὅ, 18 ἴο Ὀ6 τορδγαθα 88 ὑγοϊορίϊ δὶ, δἷβ ροβί τοι δὲ 

πδὲ ἔπι Βοΐης ἐμδὲ οὗ ἃ τι Πἰΐατν Ἰοδᾶοσ δπᾶ στοργοβοηίδενο οὗ 18 ἔδίθμοῦ ΝΑΌΟΡΟΪΔββαγ, τ ]]16., 
[εῖ9 δοοοβδβίοῃ ἴο ἴπ6 ἔπσοηθ γγὁ8 ἀοϊαγοᾶὰ δθοιΐ ἔτγο γοϑῖβ ἰδῖοσ. ΕἼομὶ {118 ΒΥΡρΟΙ 6518 γοβι}}8 



80 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΡΕΟΡΗ͂ΕΤ ὈΑΝΊΕΙ,. 

8} ᾿πίοσυαὶ οὗ Ἰηοτο ἔπδῃ ἴπγθθ γᾶ Ὀοίνγθθῃ 86 τοηοναὶ οὗ Πδηῖοὶ ἰο ΒΔΌΥΪΟΣ, δᾶ δἷ 
οἰονδίίοη ἴο {Π6 168 15}}[0 οὗ 186 τηδρίδη οαδία (806 ἢοΐδ 3). 

(3.) Αοοογαϊηρ ἴο ΟΠΆΡ. Υ., ΒΘΙΒΏΆΖΖΑΥ ΒΘΟΠΒ ὕο ὯὈΘ [8:6 ΒΌΘΟΘΒΒΟΣ, ΟΥ, δὖ ἰϑαϑί, ὁπθ οὗ ἴ[ἴ}6 

ΒΌΘΟΟΒΒΟΙΒ, ΟὗὨ ἢΐ8 ἔβίμοσς ΝΟ ὨΔάΠΘΖΖΔΓ οἡ [86 ἴἤγομα οὗ Βδθυ]ο, Ἡ 116 γογ. 80 Γορσοβοηί 
Ὠΐπλ 88 [6 Ἰαδῦ ΓΌΪΟΓ Ὀαΐοτο ἴπ6 Ἰηἰοαδυ οι οὗ [μ6 Μοᾶο-Ῥογαίδη ἀγπδδίγ. ΤΏΘ οχίγα- Ὁ1011.4] 

δι ου 168, ΒΟΎΟΥΘΓ, τηθη το) ἕουγ Κίηῃρβ ΟΥὁὨ Π18 ἔδυ] 0 Βυοοοοαοα ΝΕΟΌυσμδάποζζασ (Ἐν]]}- 
ἸΔΘΓΟάδβοι, ΝΕ ββαν, ᾿δογαβουδγο δα, απα Ναυοηϊ 8), ποθ οὗ τ βοτὰ Ὀδδῖβ 6 πδιὴβ οὗ 

Β6]5})Ζζαύ. ΟἱὨ [16 ἔττο τοί μῃοαβ ροββὶ Ὁ]6 ζογ ἔϊια βο! υἱϊοη οὗ (μΐβ αἱ δ] συ] ἐγ, [89 πο ἰἀοπεῖδοβ 
ΒΘΙΒΠ Δ ΖΖΆΓ ὙΠΕΕ. ΕΥ1]-τηογοάδοι, ἀπὰ (π6 οἴμο τι Ναροηϊᾶυβ. Τ6 ΦΌΤΊΩΟΣ 18 186 τοῖο 

ῬΓΟΡΔΌΪ]6 οὔθ, Ὀθοϑαβθ [Π6 τοϊδίίοη οὗ οἰδρ. Υἱ. 1, ἴο ν. 80 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΘΔΠΒ Γοαυΐγοβ (μδὲ [6 δ- 

͵οοοη οὗ Βαγοι ἴο ἴ[Π6 Μοᾶο-Ῥουβίϑῃηβ βῃου]α ἤδγο ἐηιπιδαϊαίοῖν 1οἸ]ονγοα οἱ 186 ἀεί οὗ 
ΒΘ ΒΠ4ΖΖΑΓ, δηᾷ ἔυγίμοσ, Ὀθθολυδα ΝΟ ΘΠ Δ ΠΘΖΖΆΣ ἰ8 Ἰηϑη οη θα 85 ἴ.6 ζδίμον οὗ ΒΟΙΒΏΔ.ΖΆΣ ἴῃ 

οδάρ. νυἱΐ., 116 [86 Ῥγοΐϑηθ ΒΟΌΓΟΘΘ 68}} Εν1]-ἸὩοΓοδ ἢ ἃ βοὴ οὗ Νερθομδάμποζζασ, Ὀὰΐ ποῖ 
Ναδοπίαμπβ, ἔπ 148ὲ ΟΠ] ἄδοδη Κίηρ (ϑ66 ποίβ 8). Μογϑονογ, {6 ἔτσχο γϑϑῖβ οὗ ἴπθ χεΐχῃ οἱ 

Ἐν1]-πιογοαδοϊ, τηοη ]οπθα ἴῃ Φ6γ. 111. 81, ταύ ὈΘ ΘΑϑ 17 γοοοῃοὶ]οα τὶ [Π6 δίαϊοιμοηξ πὶ Π 81. 

1]. 1, ὑμᾶῦ 8 Ὑἱβίοῃ νγὴβ βθοὴ ὈΥ͂ ᾿δηΐθὶ “ἷπ πο (πἰγὰ γᾶ οὗ Βθ βμαζζαγ; " ἔογν 1ξ τηΐρηὶ Ὀ6 
βαϊα (Πδὺ Β6]βΒῃΖζαγ- Εν1]- λθγολ ἢ σοὶ ζηθᾶ ὕνγο γϑᾶγβ θυθ 1 μ6 ᾿νγοᾶ ὑπ] δρουΐ ἴδ το α]9 
οὗ μἷβ ““Γϊγα γοδι." " 

(8.) 10 8 βαϊᾶ (δῦ οἾδρ. νἱ. 1 ἱπ}0}168 ἰπδὺ ὑἢ6 ΤΟΠΑΓΟΝ 0 ΟΥ̓ΓΕΠΓΘῪ ἴδ 6 ΟΠ Δ] σθδη 
αγῃδϑίυ, δηᾶ οβίβ Ὁ] 8ῃηθα ἴ[πΠ6 Μοᾶαο- Ῥεγβίδῃ στὰ] ἰῃ ΒΔΌΥ]ΟΙ, γγχ88 ποὺ Ονγιδ, θαΐ “ Πατγῖαβ (δα 

Μοεᾶο." Βαΐ εἷποο, δοοογάϊπρ' ἴο ΟἾΔρΡ. νυἱ. 239 (οἴ. 1. 231), [6 διϊ μοῦ δὰ Κποπϊοᾶρο οὗ ΟΥπιδ 
88 6 ΒΘΟΟΒΒΟΥ οΟὗὨ [Πἷ8 ΠΑΣΙΌΒ, [Π6ΓΘ οδὴ Ὀ6 η0 ἀουδί (δὶ ὈΥ (86 Ἰδῦο ἤδιὴθ 6 ἀ οαϊρτιαῦθϑ 
ἴπ6 Ογάχογαβ Π. οὗ Χοπορθου, 0 τνγ8Ὃ8 [0.6 βοὴ οὗ Αβίγδροβθ δπαἃ ὑπο]6 οὐ ΟΥγυβ, δ) σΟΏ96- 

αὈΘΩΌΥ ἰῃ6 Βουθγεῖση ΟΒ6 γοΐρση, δοοοσαϊησ ἴο βοῦν] 8, ΧομορΏοη, Αργάἄάθπυβ, δηα “066. 
ΡΒ, ἱπίογυ ΠΕ Ὀαΐτγεθη {π6 1Δδὲ Μοάΐδη Κίηρ Αβέγαρο δμᾶ ἴμε ἐουῃάᾶϊηρ οὗ [Π6 Ῥογβίδῃ 
Ασμιηθηϊθδη ἀνπηδβέν ὈΥ Οὐταβ. [0 Ζ0]]Ογβ, ὑμδἴ [ῃ6 παιτδῖῖνο οὐ Ηογοαοΐαβ, τυ οὮ χοϊαῦθα 

[Πδὺ Ογτιβ ἀοξεδίοα Ηἷ8 Μοαΐδη στδηα αι ΠοΣ Αδίγαοϑ ποδῦ Ῥδβαγραγᾶς, δηα Ὀδοδῃλα ἨΪ5 ᾿ἰσηγηθ- 
αἰαΐθ βιισοθββοσ, 88 [8 ΒΟΌΓΟΘ ἰῃ δὴ ἱποχϑοῦ Οὐ Ἱποοιῃρ]οῖα ἐγ ἴοι, ἔσο ὙΠ ΘΠοα 1.6 Ζδίδμοι οὗ 

Ἰἱοίοσυ ἀογὶ γοᾶ ἢ18 ἔδοίβ ἴῃ σοϊ οι ἴο {μ6 Ῥογβίδῃ 88 τὴ}}} 88 {86 Βα ]οηΐδη Κἰρᾶομι (860 
Ὡοΐδ 4). 

ΝΌΟΤΕ 1.---ὙΓΠῚ τοΐογομποθ ἴο {16 τηοηύΐοῃ οὗ αἀΐϑθαβϑοβ δηα (6 δοΐι 1:8] ΟσΟΌΓΤΕΠΟΘ οὗὁὨ ᾿γοβῃ- 
ΤΏΓΟΡΨΥ, σΟΙΏΡΑΙΘ σΘΠΘΡΆΙΥ ΒΑΓ ΠΟ] μπ8, 226 φιογδὶ8 δεδίἑοῖδ, ο. 18; ἘΙΟΙ. Μίοδα, Δδαΐδα δαετα, 
ς. 7; “. ἢ. ΜΆΠοΓν, 2 δε. 46 Νεδιιολαάησεαγὶδ μεταμορφώσει δὰ Ὅβα., ο. ἶν., 11μ08., 1747 -ς Ἐτεϊπὰ, 
Ηἰείονία φιδάΐο., Ὁ. 880 (τ ογο {Π6 ᾿τηροτίδηϊ οβι ΠΟΥ οὗὨ ΟΥ δ: 08, ΠΝ ἴο [6 ΘΙΡΟΓΟΣ 
δ} 181, 18 σίγα, βου ηρ ἴΠ6 ΟσοΌΓγοΠοα οὗ {818 αἴβοδθθ ἰῃ 8 {}π|6) ; ΕὈΓοβίαβ, εὐῤοχἠῥιρν μόρον 

4 [ἡ Ὀοίίος δοϊπείοῃ οἵ πα αἱ ΠΟΌΪΟΥ ἰα ὑῬγοροδεᾶ ὉΓ Βδυ)ϊηδου (ΠἸεγοάοέι, ἰ. 424, Ατὰ. οἄ.), δὸ Ὀαΐησ κυρσοδιοὰ ὃὑγ 6 

ΤΟΟΘΠΙΥ ἀϊδοονοζοὰ ἱποατίρίομβ ου ἔνθ ΒαΌΥΙομίδη τπιοπυτθηϊθ. ὁ Αοοουνδηρ ἢ Βοεοσαα, Ναθοηδάϊιδ ννδα ποῖ ἴω Βαυγίου, 
Ὁυὶ δὲ Βογεῖρρα, δὲ ἰδ πιὸ θη ΒΘΌΥ ΟΣ γϑ ἵακϑῖ, μανίπα Ποὰ ἰο ὑμποῦ οοπιραγαϊυοῖυ ποϊπιροσίαμν οἱἱγ τ σεὶ Βἷα ΔΙΣΌΥ 

νδὯϑ ἀοζεαϊοα ἴῃ ἰδο δοϊὰ (αρυἃ σοδορῃ.. Οοπέγα Αρίοη, ἰ, 31). Ἠῶ βοοϑῖηξ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἴὸ ἤδνο Ἰοἵζξ ἰη ΒΑΌΤΙΟΣ ἃ ΣΕΡΓΟβοηΔ- 

εἶν ἴῃ ἴπο Ροσβοῃ οὗ μἷβ ϑ0Ώ, ὑ᾿Ομλ ἃ 6 Ὁ ΥΘΑΥΒ ὈΓΘΥΪΟΠΕΙ͂Υ Ὠ6 ᾿ϑἃ δδοοοοίαϊθα πὶ ἢ Ὠΐτὰ ἰὼ ὕπο ψονογωσησεις, ΤΉΪδ γμεΐωος, 

ἙὮΟδΟ ΠΩΙΏΘ ἰδ τορὰ δα δι.-δλαγ.- σι, ἀμ ἃ ἩΠῸ ταν Ὅο ἰδἀοηδοῆ δὲ 868 ΒοΙδἤδεξαν οὗ Ὁ δυΐοὶ, Δρρϑᾶσ ἴο δαγῳ ἑδχοῦ ἴδ 

οοζωμηδηᾶ ἰπ [6 Οἱ ὙΠ δα Ναθοπδάϊΐυα ἐπγουν Ἀ1τ)56} ἴον ϑοῖὴθ πηθχρϊαί θὰ γϑυδοι πο Βοσπῖρρα, ἩΒΙΟῺ πῶ που ον 

ἃ Βἰσοὴρ ογίσοδε, δη ἃ 88 δ'ϑὸ οσιο οὗ {π6 οἰἰίοῦ ϑοδύν οὗ Ομπδϊθρϑὴ Ἰοδστίπα, Ὀχς τ Ὡϊοἢ ϑεδοσοα! Υ οου]Ἱᾶ ποῖ οοσρατα, οὐϊδος 

ἴοτ τη δοθῆ ΟΥ ἴον εἰσοησίῃ, υἱ τ ΒΑΌΥΊΟΣ, δηὰ ΒΟ ΔΖΖΩΥ, ἩὯΟ Ἠ88 ῬΣΟΌΘΟΪ ἃ πῆοτοὸ γουτῃ, Ἰοΐξ ἴο ΘΠ) ἢδο δαρεοσοθ 

ρόοπεσ πίϊῃουῦν οἸθοῖς ΟΣ οσμίσοϊ, περ]εοϊοὰ ἴπ6 ἀπὶν οὗ τυριομίπρ, ἘΠ6 ΘΏΦΙΩΥ, βιὰ χῶνο Ὠΐτηδαὶἦ προ οεἰογτηθει." “ἢ ΤΝΟ 

ἀϊδηιουϊεῖοα εἰδηᾶ ἰῃ ἐδ 9 ὙΔΥ οἵ (μϊ6 ἰοπ δοοοι, ἩὩ]10} (7 δοοορῦθα) δοίγθ οὔϑ οὗ ἐδ τροδῦ ἰεἰσίοδςθ ὑσουλεειιδ οὗ διλοίδης 

ἰδίου. ΤΏ ἢσεὶ [6 ἐδ τοϊδ! οΔπΐρ ἴῃ τὶ οἢ ὑπὸ ΒΟ δδσσανς οὗ βοσίρίαγο ευλῃμ ἰο ΝΟ ΟΔὭΟΣΣΔΡ, Ἡϊο; 15 ἐπ σουρδους 

χεργοδοῃίοα δα πὲ οὗ δοῃ (νοῦβθα 2, 11, 18, 18, οἴο.) ; ἴπ6 δοοοῃὰ [8 [6 δοοοβείοῃ ἰδιπιθ δἰοὶν οὗ "Θασίυς ἴδ 4θε." ὙἘῈ 

Τοδροοῦ ἴο (Π6 ἤγχεαϊ οὗ ὑΠι656, 10 ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοϊπαγκοὰ ἐπαὺ αἰ ποῦ Ναυοπδάϊυβ τῶ Ὡοὶ ἃ ἀσδοεηάδπὲ, οἵ ἱπάδοιϊ ΒΩῪ κολοὶΐνο οὗ 

ΝΟΌυοΠδάμοσζαν, ΒΟΉ ΡΑΡ ΤΑΥ͂ ἢδνο ὈΘΟΠ,͵ πὰ ΝΟΤῪ ῬΓΟΌΘΟΌΙ νοῦ Ναῦυ-πδιὶῦ, οἱ βοϊκίπα ὑ86 δαρζοτηθ ρόνγοσς, σου 

ἘΒΙΏΣΔΙΥ δϑοὶς ἴο αἰσοατισίμου ᾿ΐα Ῥοαϊ οι ΟΥ̓ τολστίδσο ἘΠ ὁ ἀδυρηίος οὗ ἔλα στοδῦ Κρ, ἸἩτΐιοθα βϑοῦ, βοῃ-ἰηἡ-ἰδυς, δ μ σταπᾶ- 

Βοῃ Ὠδὰ δυοοραείγον Ὠο]ὰ ἴπ6 [ὨΣΟΩΘ. Ηδθ ΤΏΔΥ παν ἰδίῃ ἴο ᾿νἱ 6 Νου αἸβκατβ σἱάονν, ΟΥ ὯΘ την δδνο τηδυτίθα θόσο οὐ ΟΣ 

ἀοαυκδίον οὗ ΝΟ μδάσοσζασ, ΒΟ ΙΒΉΑΣΖΩΣ τὴν ἰπυ6 ἤδνθ ὈΘ6η στηάδοῃ οὗ ΝΟΌΠΟ δάποσσασ οὁΝ ἐλὲ ηποέλεγδ κὰδ. Ιϊ ἰδ 

βοῖηθ ουῃβιτηδέίοη οὗὨ πόθο ῥστοῦΘὈΠ Ἶ68 ΟΣ ροδαϊ ὉΠ δα ἕο ὅπᾶ ἐμαὶ τ86 πδίωῶο οὗ Νοθυσδδάμοκζασς 8 δε δὲ ἃ ὕδιθῦν 
δῖ ὉΥ ΝΟ. ΠΔΒΠ, Ηδ τοπαὶ οοσίδί] γ Βαυθ᾽ δά δ δοὴ ἰὸ νὮοπι Ὧ6 χανυὸ ὑπδῦ ρροϊϊδιίοῃ, οσ ἰῖ πουϊὰ ποὲ αν ὕθοα, 

δαεκυτοθ ὉΥ ὑνὸ ρῥγοϊθῃάοση ἴῃ διοοοδαίοῃ, το δοῦν ἢ ρμοσβοηδαῦδ [86 Ἰαρ!πιδῦθ μοῖρ ἐο 186 Βαννοπίδει σου." ΤῸΦ 

βοοοῃὰ οὐ͵οοϊίουι, τοαροούϊης ἔπ ἰσητασάΐαϊο δαοοοδαίοῃ οὗ "" Παγίυ (86 Μοᾶάδθ," [6 ΘΙΘΘΎ ΒΟΣΘ σομκίδτοᾶ, διὰ δρρεῖθα οἱ ὕαε- 

εἰσαίατ! ἴο ὑπ ἰἀοπιϊδοδείοι.) 
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ππρᾶϊε., Χ. 1δ: ὙΥΟΙΟΚον, Αἤροηι. Ζεὐδολγ ὁ Κ Ἐνυολίαῤγία, γ0]. ΤΧ., Νο. 1. Ὑτύδοι, ϑέξέση, 
σεὐγάμολοα, πιὰ Κραπζλοίίδη, ἀ67᾽ αἰίδη, Ἡοδγᾶον, 18δδ:; Ηοὶ], λωρϑοοάίση ὥδον ἰδ Απισσηάιη 
ἀον ρενελιδολση Κιγπισίλοῦδ αἰ Οσἰϑίοεζοντ ἀὐίωπρσεν, ὉΡ. 396, 886 οἱ 8δ0ᾳ. ΤΊι6 Ἰδδῦ ὑσουκ Θοῃ- 
(ΔΒ ΤΩΔΏΥ ᾿πίογοθπρ' ΘΧΘΙΏΡ]68 ΟΥ̓ ᾿βδη  Υ, ἱῃ ΜΒ Οἢ [16 ῥδίθηϊθ δ] να μοηλβοὶ 88 ὑγ88- 
οττιεα ᾿μΐο ἄορβ, ὑσοϊνοβ, Ὀ6δΓΒ, οδῖβ, οἴο., δ8ηα ὑγασθ 8016 ἴο ἐμ αίθ [86 .81}18 Οὗ [086 8Δη1π18}8 
Ὑὐτ Βυγργίοῖηρς οχϑοίμοββαυ Πηροχίϑην βίου 081] οχϑιλρ]68 οὐ [Π18 σμδσβοῖοσ 816: ΠΥΘΔΟΙ 
(Ρδιβδῃ., ΥἼΠ|. ὃ: Ονἱὰ, δίαηι., 1. 216); Κίηρ ΤΙγ ἀδίοβ ΠΠ, οὗὁἨ Αττηθηΐα, ὑπ ρεγβθουΐζου οἱ 
ὉτορΌΤΥ [86 ἘΠ]Πυταϊμδαΐου δρουΐ Α. Ὁ. 800 (Μοθθβ οὗ Οδόσθηθ, δύ. Αγηιεπίασα, 1. 1Π., οἄ. 
ὙΠπδΐοι, Ρ». 3δ6 οἵ 8εᾳ. ; Μ, βϑιηθ)Ἴδη, Βεζελγμηρ Αγηιδηΐθη8 ἀωνοῦ, ΟΥ̓ρον. Χἰϊωπιπαΐον», παοῖ, 
παϊϊοπαϊ- λδἰοτίϑολση, Ομοϊϊδη, δεανῦ., Υἰομηδ, 1844 ; 5. Ο, Μαϊδη, 7Ὺ6 7127. απὰ Τίπιϑϑ οΥ 8. Ονορ- 
ον ἰλα 1 ωηιέπαίον, ἐλ Εοισιάδν απὰ Ῥαύροη, ϑαϊ)ὲ Ὁ ἢ 6 Αγπισπίαπ Ολωνοῖ, Ἰγαπδίαίδα ἤγοηι ἰλ6 
Αγηιδηίαπ, Ἰυοπᾶάοῃ, 1868 :---οὐἱ [}λ6 Β4816 Τἐδϑῖοη8- Μίαρσαείη, 1882, Ρ. δ80); [μα ὑγοΟΠΙΔΏ.18, ἃ ρ6γ- 
βοουΐον οὗ ΟἸγἸβυϊδη5 πὰ [86 {ἰτη0 οὗὁ Ὠ)᾽οοΙ δα, 10 τγ͵88 ἴθι ρΟΓΑΥΪΥ Ὀοδί1α]1Ζοα θθοϑιβο οὗ ὨΪ8 
ΘΙ ΕΥ̓͂ (666 {86 δοίβ οὗ [16 τηδγίυτ, 8. γν., Ερϊοίδθίῃβ δα Αβίοῃ, ἰῃ μ6 Αεέα ϑαποί., 5]., Τ΄ ΤΙ, 
Ρ. ὅ88) ; ϑίτηοιι οὗ ΤΟΌΙΙΔΥ, δὴ Ατ]βίοίθ πη ΡὨΙ]ΟΒΟρΡΙΘΥ 'π Ῥατῖβ δρουΐ Α. Ὁ. 1900 (τῦο 18 
βαϊὰ ἰὼ Ὦᾶνο τϑοοϊγρα ἃ Γοδυπρ γΟ]06 ᾿ἴκὸ ἃ πῃ Ῥυπίὶβῃιηθηῦ Οὗ ἃ Ὀ]ΔΒΡΠΘΙΩΥ ΡῈὈ]1ΟΙΥῪ 
αἰξεγρα ερεϊηϑὺ ΟἸγδί, Μόβθβ, δῃαὰ Μομδηγπ θᾶ; 566 Θομγὄοκη, Αἱγρολεπροδοῖ., τοὶ. ΧΧΥ͂Ι., Ρ. 
880) : Βδ'πηοῃ Βιόνη, 8 ΕἸ] Βἢ αἰββοηςϊηρ ταἰπἰβίον, 1788 (το, τ ἢ116 ἴῃ ἃ. τ ἸΏ ΠΟΥ βἰαῦθ 
οὗ χη, ὈοΙἸονοα Ση8617, ἥ ατῖη 8 ΟΟὨΒΙ ΑΘΥ8016 ρογὶοα, ἴο Ὀ6 οδηροαά ἱπίο ἃ Ὀϑδβί, δ μου ρσ ἢ 
ἴῃ οἴου τεβρϑοὶβ ἢ6 νγ88 σϑ: 0 η8] δηᾶὰ ἴῃ [Π6 ροββεβϑίοῃ. οἵ Ὠἰξ δου εἶθ; βο Βίδυ] ἢ δηᾶ 
ΤΖΒΟδίγηογ, 4 γολίο, οἴο., νο]. 1Π., ». δὅ62 οἵ 86αᾳ.).: 8 ὑυΐποο οὗ Οοπᾶόδ, γῆο δἱ ἐἰμλθθ μοϊϊενοᾶ 
᾿ἰπι861} ἰγδηβξοσιηϑα ἰηἴο ἃ ἄορ (ϑομυθογί, ϑυηιδοῖίξ Τγαύπιϑ, ϑὰ οθα., Ρ. 166) ; δῇ Ἐπ] 588} 
ὈΟΥ αὐ Νογσίοι, δρουὺ Α. Ὁ. 1608, ττοθο αἴβθαϑο δϑβυμηθα {Π0 ἔοστη οὗ ᾿γοδη ΓΟΡΥ (ΒοἰίΖ, 
Ἡμίογὲα ἀ65 ἩΤοἀογροδογόηση, ΤΠ. δ6 οὐ 864.)δ. ΟὈΟΙΡΑΓΟ 4180 (Π6 ξβυ]ουβ δοσουηΐβ ΟΥἩὨ Ὑγογθ- 
ὝΟΪΥγΕΒ, ἐ.6., ΡΘΙΒΟῺΒ 0 ΓαρῸ Ὑ10}1 Ὑ70] 8): ΟΥ̓ΌΆΘΙ ΤΥ Δ Πα ΓΒΡΘΟΙΟΥ ἀραῖηϑὶ {πον 6110 τηοη, ἴῃ 
Οὔττεβ, δὲς Ολγίειϊ. Ἡνοίῖζ, νοὶ. ΤΥ. 3, Ρ. 472. οὖ 86. ; 8180 Ὑ αἱΐχ, 4 πίλγοροϊοσὶα ἀο5 Ναΐων- 
οὔἶζον, νοὶ. Π., Ρ. 180, σοποοσηΐηρ ὑμ6 Ὀ6]16Ὲ Οὗ 186 ΑΥτγίσδῃ παίοηβ ἴἢ (86 ἀΐβοαβο τηαγαπίπαξ, 
ἐσ, ἸγοδηίγορΥ. δΑοΩς [Π6 ὈΓΟΥΔΏ6 ὑδϑυϊ 168 [0 [16 ᾿γοΔΕ ΠΓΟΡΥ͂ οὗ ΝΕΡΟ Πα πΟΖΖΑΓ, 
[μι οὗὉὨ [Π6 ᾿ῃβογι ρύϊομβ οη [16 ΒΑΡΎ ]Ο ἢ ποηΠπηοπίβ (ΣΟ Ὦ, 80 Κλ. 88 {ΠΥ ἀδίθ Ὀδοὶς ἴο ἕμδῖ 
Ἰηρ, ᾿πᾶϊοδί ἴΠ6 ἱηνογταρύξοῃ οὗ ἷ8 σγεδῖ θυ] απ οἰ Υρσῖβοϑ ἀυτίρ᾽ ἃ σομβὶ θυ Ὁ]6 ροτ]οᾶ ; 
866 διν δου, Βαπερίος Ζυοοΐμναβ, Υ., Ρ. 166 δῃὰ ρῥ. 440, ᾿. 239), 8 ποῖ βυ Ποἰ ΘΔ ΠῪ ροβίγο δοά 
οἶοαγ. ΤΟ βίαἰθιιθηῦ οὗ Βοιοβὰβ (ἴῃ Φόθαρμυβ, Οὐπένα Αρίοπ. 1. 20): Ναωβουχοδονύσορος μὲν οὖν 
μετὰ τὸ ἄρξασϑαι τοῦ προειρημένου τείχους, ἐμπεσὼν εἰς ἀῤῥωστίαν, μετηλλάξατο τὸν βίον, 
βεβασιλευκὼς ἔτη τεσσεράκοντα τρία, 18 ἸἸΚΟΥΤΙΒ6 ὙΘΙῪ ἰμα ΘΒηϊ6, ἀπαὰ Ἰοανοβ γοοπλ ἔοΓ {86 ορί πίοι 
ὉΠπ0 10 τοΐθσβ ἴο ἃ ἀἴβοαϑα ποῖ δὖ 81} απυβυδὶ ἴῃ ἰΐ8 Ἑμαγϑοῖοσ, ΒΟ ἢ Ἰπητη α 806] ργοοραοα [86 
ἄσδιι οὗἩ ΝΕ αςμδάποζζαν (Δ μουσὰ ἴ6 τηϑηΐίοι οὗ [6 ἀῤῥωστία ΜΜΪΟ; ρῥτοοραθα 1}ῖ8 ἀοαῖη οδῃ 
ὮΔΙΟΪΥ 6 δοοϊἀθηίβ) δπᾶ υἱίμουΐ βἰρηϊθοῦποθ τ] ΒΘΓΟΒΌΒ, ΠΟΒ6 ΔΙΌ ἱῃ ΟΥΒΘΓ ο8865 ͵8 
ΔΙΤΑΥΒ 88 ΘΟΠΟἾΒ6 88 ρΟβ810]6. ΟΥ̓, Ἐυδῃϊ 6] ὁ ΚῊΝ ἑμεια αν Ρ. 204 οὐ 8ε6ᾳ.), ΤῊ Οδα]άφοδῃ 
τρβἸτἴοι σοποογηΐηρ [Π6 πομᾶεογει οἷοβο οὗ Νερι οἰ δ πο 2ΖΑ ΓΒ 116, 88 τοροτίθα Ὁγ ΑὈγάᾶθπιβ 
(ὰ Ευ8ον., ναρα». Εοαηρ., ΙΧ. 41. οἵ. Οἴγοη. Ανηιση., 1., Ὁ. ὅ9), οσοπίδίῃβ, οα ἔῃ6 οἰ ποῦ μδηᾶ, 
8 Ροβι γα ΔΙ ΓΠΟῸρΡ ἢ ἔγθα ΘὨΠΥ οἰουᾶοα δηα αἰδβίοτγίβα ὑσβυϊ ΠΠΟΩΥ͂ ἴο ὑμδὲ ἔδοῖ. [1ύ βίδίζοβ ὑμδῦ 
ΝΕΟΙΟΒ Δα 6ΖΖΑΓ, 8. 6 Γ σοπο]υαϊηρ᾽ ἷβ να γΒ οὗ οοῃμαυοθϑῖ, “ δδοθηδοα (0 [6 βυτημὶς οὗὨ ἢΪ8 ΓΟ γα] 
Ῥδ]δοθ, ΒΟΣΘ Ἦ6 τγ88 861Ζθα ὈΥ̓͂ ὁη86 Οὗ (Π6 ρσοαβ᾿᾽" (ὡς, ἀναβὰς ἐπὶ τὰ βασιλήϊα, κατασχηϑείη ϑεῷ 
ὅτεῳ δή). ““ὙὙΠΠ 6 Ἰουᾶ νοΐοθ μ6 βαϊᾶ, “1, Νουυ δα 6 ΖΖαῦ, ἔογοί6}} γοῦν ῃλϊβέογίαπθ, τὶς 
ὩΟΙ ΠΟΥ Β6], ΤΑΥ͂ ΔΟΟδίου, ΠΟΥ {Π6 ἀυθοη Β6]{18, ὁ8 ἢ) ὈΥΘΥΔῚ] οἡ [6 ξαΐδβ ἴο νοὶ ' ΤῊ Ῥργρϑδίαπ 
φηἷ6 88.8}} σοτηθ, Ὀοὶπρ᾽ ἴῃ Ἰοαιζαθ ὙὙ γΟῸΣ οὐ σΟαΒ, 8πα 88}}8}} υχτἱηρ γοῦ ἱπίο Ὀοηᾶδρα : [6 
Μοάο, 1πΠ6 ρῥγᾶθ οὗ [6 Αββυγίδῃβ, 84}} Ὧθ 118 Ὠο]ροῦὶ Ὑγου]ὰ ἰμδὺ ἃ ν ΐγ]ρο0] οὐ ἃ βοοά 
(χάρυβδίν τινα ἣ θάλασσαν) ταϊσΐ ΒΤΘΘΡ Ὠἷπὶ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ΔΎΤΑΥ δηὰ υἱίουγ ἀρδίγου σα  ΟΥ 
(δῖ, δ ΔΩΥ͂ ταῦθ, ἢ6 πηϊσῃΐ θ6 ἀτίγθῃ ὈΥ͂ ΟἿΟΣ 8 8 ΓΠΓΟΌΡἪ ἴΠ6 αἀοδβογῖ, τυ 6 Γ6 ΤΠ ΘΓΘ 8.6 ΠΟΙ ΠΟΥ 
οἰο8 ποῦ υπηδὴ ρδίδμδ, θαΐ ΠΘΥΘ ΟἿἹΥ τ11ἃ Ὀδθαβίϑ δηα Ὀἷγαὰβ σοϑ δρουΐ---ᾶῦ πο ταϊρης 
ὍΓΒΠ4ΟΓ ἴῃ ΒΟ] 10 Διηοηρ ΓΟΟΙΚΒ δηᾶ ρῥγϑοὶρίοεδὶ ἀπ που]ᾶ (μαὺ 1 μά τηδὶ ἃ "οϊίογ οπᾶ 
Ὀοΐοτο τη Κηουν]οᾶρο τγ88 ἱτηρασίθα ἴο τὴ Αἴον {18 ὈΓΟΡὮΘΟΥ Ὧ6 ἱτητηθαϊαίο! Υ ὈΘΟΘΙΏΘ 
ζω γ151016 ᾽" (Ὁ μὲν ϑεσπίσας παραχρῆμιι ἠφάνιστο). 76 ἈᾶνΘ ΠΟΓΘ, ΟἸΘΑΙΥ͂, 8 Βρθο β΄. Ά}}γ ΟΠ α]- 
ἄξδῃ νογβίοῃ οὗ [πὸ βαπλα ὑγβα 1 0η, ὮΟΒ6 οτἱ μα] ἔοσπλ ΔρΡρθαγΒ ἴῃ δῃ. ἧν. ΤῊΘ ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ 
Τοβροοίίηρ [Π6 ΡΟ μα ϊηρ ΟΥ̓ΘΓΓΏΓΟΥ οὗ ἴπ6 ΟΠ] ἄϑθαῃ Κἰπραοηι Ρρ ΑΓΒ ἴο ἤδνθ 66 δ θη 
ἔτοιῃ ἴπ6 πιοῦτὰ οὗ [Π6 ΗΘΌΣΘΥ ΡΙΟρΡἢΘῦ, δπα δβοσῖθοα ἴο [6 στοδί Κὶηρ Ὠληη861}, 48 Ὀθίηρ βυᾶ- 
θην ονοσ "  ]τηοα ὈΥ ἴΠ6 ρχοαβ (88 ἃ ΣΞΘῺ, οὗ, 261. χχῖχ. 26: 2 Κίηρβ ἰχ, 11) ΤῊΘ ὑδῃΐβῃ- 
τηοηΐ οὗ [86 ἽΠΕ Μ 1110 οοπ το] ]οᾶ ὉΥ̓͂ ἃ ὈοΒ 1 1Ζηρ πχδηΐα 18 τοργοϑοπίθα 88 8 πιγβίογίοιϑ (15- 
ΒΡΡΘΆΓΣΔΠΟΘ : 8η6 ἴΠ6 ρορυΐδγ ἰγδα οι Βθο κ8 ἴο οβοᾶρο [110 {Υ̓ὦᾧΡ108] 41]} δῖοι ἴο [Π6 Ὠαπλ]αἴοη 
δηα ρυπ]5ῃηγθηΐ οὗ [6 ρῥγουα ΟΠ 8] ἄφδῃῃ Κπράοπι, Ὑ ]Οἢ 18 σουγογοα ᾿π {181 ᾿ὨΒΔῊ1γ---ἶη [Πα 
αἰδρταςοξ], (που σὰ ἰΘΠ ΡΟΓΆΓΥ, ἀορστδαδεοη οὗ ἰΐβ τυ] γ, ΕΥ̓ ἱπυοκίῃς (Π6 ἔαΐθ τνϊοῦ δοΐυ!} Υ 
ΟΆΠ|6 Προ ΝΟΡΌΘΒ Δα 6ΖΖΑΓ, οα ἴη6 μοδᾶ οὗ {16 Μοαο-Ρεγβίδῃ, [6 ΤΑῚ παίϊοηδὶ ἴ06. ΤῊΘ 
ῬΟΡΟΩΣ τὶς οὗ {Π6 δηοϊθηΐ Οὐ θη 815, νΒ] ἢ ἀοΙ  σῃοα ἰο τ αϊο]α Οὐτὰβ 88 [Π6 Πέρσης ἡμίονος 
(εί. Ἠεγοδοῖᾳβ Ι. δ5, 91), ΙΔΥ̓ πάνθ Ὀθθὴ ποῖ δ]ϊοσοίθον που ἱπῆἤπθποῦ ἴπ ὐἱηρσίηρ ἀρουΐ 
ΓΠΐβ ῬΘΟΙ ΔΓ ῬΟΓν ΓΒ ΟΏ, ΟΥ̓ ΓΑΌΠΘΓ ΤΟΎΘΙΒΑΙ, οὗὨ [Π6 οΥἱρῖμδ] ὈΓΟΡΊΘΟΥ, 88 15 βυχροβίθα ΟΥ̓ ἃ σομλ- 
Ῥαγίβοῃ οὐ Αὐγάθηιβ, ἃ8 αυοίοα δῆονο, ἢ Ὅδῃ. Υ. 21 (ΤΣ, “86 Ὑ]1ἃ 888). Οὐοιλραγθ 
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Ἡοηρβίθῃρ., Ὁ. 107 οὐ 8εᾳ. ; Ἡδνογηῖοκ, ὅἴσιιο ἔγὶξ, ὑὐηίογϑϑ., Ρ. δῷ οἴ 86ᾳ. ; ἘΥΒΠΙΟὮ 614, ρρ. 908- 
209 : ῬαβοΥ, Ρ. 394 οἷ 866. 

ΝΌΟΤΕ 23.--- ΤΠ16 γηοβὲ 81}10}]6 βΒοϊ α οη οὗ (Πα Ὠϊβίοτ! 81 αἰ ΒΟ] ἔῃ οἴ ΔρΡ. 1. 1, πα πὲ ψὩϊο ἢ 
ἢδ8 [86 ψιραίοβί Ἄαχορϑίϊοαὶ βυρροτί, ἢ88 Ὀθϑη ἱπᾶϊοδίθα δῦουθ. [ΐ τοῦ 6 ἐουπᾶ ἴῃ ῬεγΖοπῖθα, 
Ογισίπευ ΦἈρυρίϊασω εἰ Βαὀψίοπίσα, Π., Ρ. 480, δηᾶἃ τῆογθ γθο θη ἴῃ ΗρηρβίθηροΓρ, ᾿. δ4 ε 
86ᾳ. ; Πε] 1 ΖΒ0 ἢ, Ρ. 27; ΚΟ], Αὐὐιῖ,, 188, Ρ». 440: δπᾶ βιιρβίδης 84}1γ, ἴῃ ΚτδηΪΟἢ 61]α, γ. 16 εὲ 
864. (θαΐ οὗ. Ἰηέγα, ΝΟ. 3). [ΙΕ ΓΟΡΆΓΑΒ [6 γ ΓῸ “13 88 ποῖ ἀοϑὶ ρῃδῦπρ [Π6 ἀγγῖνδὶ οὐ ΝεΡυς ἢ δῇ- 
ὨΘΖΖΆΣ ὈΘΓΟΓΘ 96,88] Ογη, Ὀὰὖ 88 ΤΛΘΓΟΙΥ Ἱπα] ΔΌΣ; ὨΪ8 ἀοραγίυγθ ἔσομχ ΒΟΥ ΟΣ (ἔῸΓ [ἢ ἔοϑαὶ- 
ὈΣΠῪ ΟΥ̓ [818 ἰηϊογργοίδιοι οἷ. [Π6 ῥτοοΐ-[οχίβ οἰϊοα δθουϑ, ἴο το ἢ ΤΩΔΥ ΡῈ δάθα Νύῃι. 
Χχχὶϊ, 6 ; Ιβ8. ΥἹ], 94: χχ]ϊ. 1δ, Δῃα ΤΏΔΗΥ ΟἴΠΘΓΒ: 866 Οεϑοηΐὰβ δηα Ὀ᾿θ Οἢ ὉΠ6ΘΓ δ 13, Νο. 
8). ΕὙτίΠΟΥ Ἰποϊθηβ ἴῃ (Π6 οδηιραῖση, τ οθ6 ὈΘρΊηΐηρ 1ἴ8 (μι πα ᾿ςαἰθα ΔΓΘ: ἴΠ6 ὙἹοΐοῦΥ οὗ 
ΝοΡυ Δα ΠΟΖΖΆΡ ΟΥ̓ΘῚ ῬΏΔΓΔΟΙ- ΝΘΟΒΟ ὩΘΑΡ ΟΔΓΟ ΘΠ 8}, οὐ ΟἸ γοοβίπτα, οα ἴΠ6 ΕἸΡΉγαῦοβ (8 ουδῃὶ 
ψΠ]οἢ,, δοοογαϊηρ, ἴο 76Γ. χ]νὶ. ὃ, ὑγδηβρίγοα ἴῃ [Π6 οοῦτδο οὗἉ ἐδ6 7ζονγἕλ γεαν 9 σελοϊαξίτη) . [86 
Ῥυτγβυϊ οὗ (η6 ἀοξοαϊοα Εσγρίϊαῃδ ὈΥ (π6 ΟΠ] ἀξ Δ} 8 ἴῃ 8 βοι ΠΥ] αἰτθσξίοη (}6Γ. ΧΙΥ. ὅ οἵ βοαᾳ.) ; 

. [868 ἈΓΓΙ͂ΝΑΙ οὗ [6 ν]οΐογ ὈΘΙΌΓΟ ΦοΥΌΒΔΙ τη, δηα [Π6 ἰδ κίηρ οὗ [116 οἰἔγ, τ ΉΟΒ 101] Οοα βοοὴ δὐου- 
Ὑ8Γ(8 (2 Κίηρδ χχὶν. 1 οἵ 886α. : 2 ΟἸροη. Χχχυῖ. 6 οἱ 864.), Δηα ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ΠΘΆΓ [116 61086 ΟΥ̓́Τ Τοῦτ 
ΥΘΓ ΟΥ̓ Το ῃοϊακιιη, τ] ἢ τ] Οἢ τγὰβ σοηποοϊαα {116 γβὲ ἀδροτγίϑιϊοι οὗ οδρῦνο δον, πα οὗἉ 8 ροὺ- 
Ὁ] οὗὨ ἴΠ6 ν6886}8 οὗ [Π6 ἴθ ρ]6, ἴο Βα γ]οη. [Ιῃ [86 70] οὐἱῃρ᾽ γθᾶσ, δπα βοπλο τηθ αὐῖογ [ἢ6 
ἀδρδγίαγε οὗ ἴη6 ΟἾΔ] 398}, (ἢ6 788 τγ8ϑ ὑγοο]Ἱδὶ πηρᾶ, οΟΥἩἨὨἁ πὩϊΟΙ ΦοΓΟΙ ΔῈ ΤΟ Δ ΓΚ5 (Χχχυῖΐ. 9) 
[δὲ 1Ὁ γχ88 ορβογυϑα 1π [86 εἰ ἤϊῃ πο Οὗ (Π6 ΠΥ γοὰγ οὗ ΨΦομβοίδκίιη. [1 τλδὺ Ὁπογοΐοσο, ἴῃ 
ΔΏΔΙΟΡῪ Ὑ1ΓῈ ΖΘΟἢ, ΥἹἱ]}. 19, θ6 Ταρασγαθα 85 δ ΔΙ ΟΓΒΑΓῪ ΟΥὨ ΤὩΟΌΓΗΪΏΡ, ΟΟΙΏΙΘΙΠΟΓΒΙ γα οὗ 
[86 [Ἀ}] οὗ [Π6 ΟΕ 1π [Π6 ργοοοαϊηρ γον, ἰῃβίοδα οὗ Ὀοΐῃρ Θομβὶ ἀοΓθα ἃ ργορῃυ)]δοξῖς, μοπὶΐοῃ- 
[18] ἔδβέ, ἀδείρπθα ἴο βοοῦσα δ] γαγαηοο ἔγοτῃ 6 ἱπιροημαϊΐηρ ἀδηροῦ οὗὐ ΝοθΌΟΒΒα ΠΟΖΖΑΓ 
ΔΓΓΙ͂ΤΆΙ], Δηα [118 88 Β᾽ 1118 Γ ἴο ([Πο86 ἀοβουὶ θα ἴῃ 906] 1. 14: 23 ΟἼγχΟΩ. χχ. 8, 4, εἴς. (88 ΗἸ ΖΡ, 
Βομιμοθι 16 ., δπα οἴ 6ΓΒ, 1014). ΤῊΪΒ β᾽ρ16 8ηα παίαγαὶ σοι ἰπαίζοῃ Οὗ ουθηΐβ 8 οοηϊγααϊοε 

χκκί ὈΥ πὸ δβἰαϊομηθηῦ Ἡμαΐδυοι, ἴῃ το] δίῃ ἴο [Π6 Ὠἰδίοτγ οὗ Φοῃοϊ δ ἦτ δηα ἢ18 [πιθ, μοῦ γ ἔουπᾶ 
ἴῃ 018 ΟΥ ΒΗΥ͂ ΟἾΘΙ ῬΤΟΡ ΘΙΪ68] ΟΥ Ὠϊβίοσ δ] Ὀοοῖ. ΤῊΘ ῥδββαᾶροβθ δῃ ἱ. 3 δῃᾷ 2. Οἤγοπ. 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. θ (Ηε)ν. ἴοχὉ) ἀο ποΐ βοίυδ)]Υ βίαϊο {πα Φοιοΐα Κὶ πὶ 7188 οδιτοα ἴοὸ ῬΔΌγ] ΟΣ Ἀγ Νορθυ- 
Ομ μοζΖαν 8 ζογ ἢ]8 οδρέυγο οὗ Φυᾶθα; Ὀαΐ 16 {}}18 Ὅγοῦο [Π6 σ886, [Π6ῚΓ βίαι οιηθηΐβ τνοῦ]α ΟΥ̓ πῸ 
ΤΏΘΔἢ8 ΘΟΠΗ͂ϊοί τ] [η6 δοοουπΐ ἴῃ 2 Είηρβ χχὶν. 1, δοοογαϊηρ ἴο νυ] ςο}}) Το οἾ ἴση ῬΟΟΔΣΠῚΘ 
186 {ὑγἱθαΐαγΎ οὗ ΝΕ μδαηοΖΖαγ ἀυτηρ, [ΠΓΘΘ γοδγΒ δέος ἢ18 βγβί βυ δ] υρσδύοι, δηα αὔζογτδγαθ 
του] οα ἔγοιῃ πὶ μα. ΝΕ ΙΠοΡ 16. Ὀτὶοῖ βἰκοίο ἴῃ ΟἸΓΣΟΙἾ 6168, ΠΟΥ ἔπ βυ ͵οεῖ ΟΥ̓ )Δπηΐοὶ, 
ὙΠΟ 18 ποῦ Βρ06618}1γΥ σοποογηθα υν11}} (Π6 ξογίιπο8 οὗ [Πδὲ Κῖηρ, οῦ]α σοαῦῖγο ἴΠ6 τηοητίοη οὗ 
[86 τεΐαγῃ οὗ 6} οἱ κί: ἴο ὨΐΒ οδρί αὶ βοοῖὶ δον ἢΐ8 γϑηΒρο Δ ΠΟ. (868 ΟΝ. ΟὨΔΡ. ἱ. 23) ; Ἀπᾶ ἴῃ 
νον οὗ μἷ8 υπαροϊαρα ΤΠ γδοΐου, Ὠ18 τον οἱ, δέ ἴῆγθθ Υ6818 ΟΥὨ ΥΒΒΒΑΪΆΟΘ, ΤΑΥ͂ δ ΤΟΔΟΠΥ͂ 
δοοορίεα, ἀοϑθρὶίθ [ἢ6 ἕφοί {Π|δῖ Π6 δα 1610 (86 ῥτουᾷ ΟΠ Δ] ἀϑθα Β ρόνγοῦ Ὀσϊ ἃ ἔδν γϑᾶγα Ὀθίοσε. 
ΝῸΓ Ψ1}1 10 6 βυγρτβίπρ ἐπαῦ 3 Κίπιρβ χχῖν. 11 οἵ 86αᾳ. γοϊδίββ δῃοίμοῦ (δκὶηρ οὗ ΘΓ ΒΑ] θη δᾶ 
ἀδροτγίαι]οη ΟΥ̓ ΤΠ ΔΗΥ͂ ψ6 }8 Β0 ΒΟΟὴ 8 εἴν ἴΠ6 γβ 85 8 γοΐ μη Οὗ κἰηρ Το μο δο ἢ ΟΥἩ ΦθΟΟΒΆ}), ΠΕ πὸ 
τορδτα (ἢἷβ βοοοπᾶ ἀορογίδιίου (6--7 γοΆγΒ Ἰδοῦ (Π8η [86 ἢγϑύ; οὖ. ὃ ΚΊηρβ χχ!. 86, ΠΓΠ χχῖν. 8) 
88 [0 ρθη ΒΟ. ΝΘ ΟΠ Δα ΠΘΖΖΑΓ νγὰ8 σοτῃρο)]]6 (ο ἱπῆϊοὐ οἡ {116 δε τνβ, θθοδ 59 ΟΥ̓ ὁ Ποῖ- 
δ Κ᾽ τονο]ῦ, μὰϊ το τγ88 ποῖ ἐχϑουϊοᾶ Ὁη}] βοῖὴθ (ἰτὴ6 δέου 1Ὁ τῦδβ Πθοϊα θα οἱ, δηᾶ ἴπ08 
δἰ ξδοίοα (Π6 ΒΟ) δῃᾷ Βυσοσββοσ, θθἔοσα μ6 Ὠδᾷ αἰίδι η64 ὨΪΒ τ Δ) ΣΎ, ᾿πϑίοϑα οὗὨ ογυβῃϊης [})6 {8 ΊΒῈΓ 
(εξ, 2 Οἤγοι. χχχνὶ. 8-10). ΕἸ ΠΔ]]γ, ἐμ 6 ἀοδισηδίϊοη οὗ ΝΟ ΟΠ Δ Π62ΖΔΆΓ 88 ζΐπο 1116 συ σαροα ἴῃ 
᾿λΐβ οδιη ρδῖσηι δρϑαϊηδὺ ΝΘΟΒΟ δηᾶ πε 4]}[ὁἅ Φοδοϊακίτη (Πδῃ. 1. 1),-- 8116 [6 ΒΌσΟΘΒο α] τη ἴοΓ- 
Ῥτγοίδιίοη οὗ [Π6 ἄγθδμ ΕΥ̓ Π 6 ῃ16), ν Σο ἢ ἰγβηβρὶγοα, δοσοογαϊηρ ἴο οἴδρ. 1, 1, πὰ [Π6 δοοοηα 
γοδῚ οὗ [δύ ΠΟΠΑΓΟΒΒ γοὶζη---ἰησδὶ αἀδίο δ ἰθδδί {ἢ γ860 γ6ΆΓ8 ἰϑίδγ, ἱβύ  γ68 ἢ ΘΟ ΓΟ ΠΟΙ 
ὙΠιδύθνου, 1 νθ τοχαγᾶ ἴθ {16 ἴῃ [πὸ ἢγϑῦ ᾿μβίϑησο 88 ργοίορείοαι. ΤΏθγα σου Ὀ6 ΠΟ ἔτωρτο- 
ῬΓΙΟΙΥ ἴῃ ΔΡΡΙνΙη ἰδ ἤο Ὠΐπὶ 85 Ἰοϊῃῦ ΓΟ ἩΠΠ Ηἷ8 ἔδῖπεῦ δηᾶ Ἰοδαᾶθγ οὗ ἢΐ8 δ΄ τηϊεθβ, εὐθα 
ἀυΐηρ ἴΠ6 116 οὗ ΝΑΘΒΟΡΟΪΑΒΒΆΓ, ---- ΘΘρΘΟΙΔΠΥ 11 τγ7ὁ ΤΟΙ ΘΙΏΡΕΓ (Πδ8ὺ ΒοΓοΒὰΒ (ἴῃ Φοβαρ 8, 
οὐπίνα Αρίοκ., 1. 19) τλδῖκοβ ΝΟ Δα 6ΖΖΆΓ ἴο δομίονα 8 σχγοδί υἱοίοσἝθβ ΟΥ̓́ΘΓ {6 “ΒΑΐΤΑΡΒ᾽" 
οὗ Ἐργυρῖ, Οὐ]6-ϑγιῖα, δηᾶ Ῥῃηωπίοῖα, Ὀοέοσγο ἔθ ἀδδί οὗ ἴπ6 ἀροὰ ΝΑ ΟΡΟΙΒΒΆΓ, δα ἴο ἢ88- 
ἴθῃ ἴ0 ΒΑΡΎ ΟΣ ὕο δΕβΌ 6 [Π6 8016 σονογῃηθηξ, ΟὨΪΥῪ ΔέῦοΣ σϑοοϊνηρ [86 ΟΠ αἴπσΒ ΟὗὨ μῖ8 ἔδῖἢο γ᾽ 
ἀεαί (Β. Ο. 606 οτ 604, δηᾶ βοοῃ δὐξίοῦ [ῃ6 ἢτγβὲέ οαρίατο οὗ Ζ6γ8816η}). Φ6Γ. ΧΧΥ. 1, 4]50, ἴῃ 
ΠΔΙΙΟΠΥ͂ ἢ δ. ἰ. 1, ΒΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ͂ υηδογβίοοα, γεργϑεοηΐβ 110 Τοῦτ γοᾶσ οὗ “6 Ποία πῃ 
85 ἴΠπ Πγβί οὗ ΝΡ Ο8Π6ΖΖΑΓΒ ταῖρι, ᾿πδϑη ΠΟἢ 88 6 Το ΓΒ [Π6 Ἰεδᾶον οὗ ἴ8μ6 ΟΠ] ἀ 688 85 
[Π6 Κίηρ οὗ ΒΑΡΨ]ΟΙ δον 18 υὙἱοίουυ ονοῦ ΝΘΟΠΟ, ΒΘ 6Γ ἢ6 πραῦ ὈῈ ΖῸΥ ἴπ6 ἴμιθ [86 οοτὰ- 
ΤΆ Πα οΥ- ᾿π- ΟὨΐοῦ δῃα οο-τοροπῦ, δηα 4180 ὕπ6 ῬΓΟΒρΘΟΙῦνΘ βΟΟΕΒΘΟΣ [0 ἔδα ζῃχοηθ, οὐ ποῖ. Βῖ 
ἃ ΘΟ ΡΑΙ ΒΟ οὗ Φ6Γ, 111. 81 τ 2 Κίηρβ χχν. 237 βῆονβ οἰ θα ΠΥ ὑμδῦ [818 ὑσορμβθῖ νὰ 8 ὉΥ͂ 80 
ΤΊΘΔΠ5 ἀπδλοαπαϊηϊοα τΥ1}}Δ [πΠ6 οοττοοῖ ΟΠΓΟΠΟΙΟΡΘῪ οὗ ΝΟΡΟΘἢ 8 62ΖΑΓ8 τεῖρῃ (Ὀορὶ πη σ 1 
{Π6 ἀθδ}} Οὗ ΝΆΡΟΡο] ββαγ). ΤΉΪΒ πιο ῃοα οὗ τϑοομοϊης Πδῃ. 1. 1, 1} 4}} (ἢ6 ΤΟ .ΔΙ ΠΗ 
αδίδ δἰοοϊίπρ {116 ΟἸΠΓΟΠΟΙΟΡΎ, 18 80 8818 δοίοσυ ἴῃ 81} τοβροοίβ, ἐπαῦ τὸ ἃῖὸ 1θα ἴο το]θοῖ δνεῦῦ 
οἴμογ σοι παι 88 ἀθοϊἀθα] Υ Ἀ8 ψ ἅο {πὸ σουγβα οὗ {π6 πορϑίναθ οΥ Ἰ οἰβλ τε οὶ πα 45 189 
βἰδίθιθηῖβ οὗὨ {1}}8 ὈΟΟΚ ἴῃ σθθθιαὶ ἴο οοημϑδῖοῦ 1 Ὠἰβίογυ, ἀπ ψϊς, ἰμαγοΐοσο, ἀθβραῖσο 
Ἔθρ601}}}ν αἴ θοΐηρ 8016 ἤο γϑοοῃοῖ]ο ὑΠ6 ρᾶββαᾶρα οἶδ}. 1, 1 τυ [16 βίαίθτηθηξβ ἴῃ Φουα 8}, 
Κίηρπ, δηα ΟΠγο 0165 (Βογιπο]ᾶϊ, Κίτιηϑα, ΒΙοοῖς, 6 ὙΝ οἴΐα, ΗἰΖὶρ, εἴς). Αὐποῖς (8 ποῖ ποῦῖβ 
οὗ αὐγαπισοιηθηῦ τυ ὨΙΟἢ αἱ ΟΡ ἔσομλ ΟἿΓΒ νγ6 ΓροκΚοη : 

(1.) Τμὸ δοοουμῦ οὗ Φοβθρηὺβ (4πέ., Χ. 6, 1), ΐοι, ἱὰ Υἱο οὗὐ 2 Εἰπρβ χχὶῖγ. 1 οἱ βεα., 
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δάτηϊτ5 Ἰηἀοοα (μα ΝΟ ΘΔ 6 ΖΖΑΥ ροββοββοᾶ 411 [8.6 ΓοΥΤΊΟΥΥ τναβὺ οὗ [86 Ἡγαίθϑ ΑὐΟ Ὠ18 
ΥἹοϊΟΥ οὐ ΝΘΟῆοΟ, Ραΐ Ηῆχοβ {πΠ6 σοπαποεΐ οὗ 7εθ8 Ε0}}}7 ἸὮΓΟΘ ΟΥ̓ ΤΟῸΓ γΟΔΙΒ ἰδίου (1 ἴΠπ6 8.8 
γοδτ οὗὁἨ Φομοϊα τη) ; 8 Ῥδυνογβίοῃ οὗ ἰδίου [δὲ τοβυ θα ΡὈΥΟΡΔΌΟΪΙΥ͂ ἔγομι 8 τ Ἰβυμαογβίηϊηρ; 
οἵ δον. χχὶϊ. 18, 19, πε δρδαϊηϑῦ τ μοὴ Ἐ 611 δηα ΤὨδηΪα8 (οη 3. ΕΊΏΡΒ 1 ἸΏΔΏΥ Ρ]8068), ΗΖ, 
θταῖ, ἤδββο (22ε ργίπια Νεδιιολαάπαζαγδ αἄν. Ηἱοροδοὶ, δοροαϊίλοτσ, Βομπθ, 1856), ἀπα οὔιθτβ 
ἴδνο Γ501γ ἀΘοΟ]ατοα {6 186] γ68. 

(2.) ΤὮΘ νίεν οἵ Κγδπὶο!} ]ᾶ, το ἀοοβ πού ἄδίθ [86 οϑρίυγο οὗ ΦογυβαἝθλ ἔΠ|Γ66. ΟΥ̓ ἔουΓ 
Υ̓ΟΔΥΞ ΔΊΟΥ ΝΟΌΌΟΒΔαΠ6ΖΖΔΆΙΒ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΠΘᾺΓ ΟΑγΟὨΘΤἱΒἢ, θὰ 511}} ΟἿ ΥΟΔΡ ἸΔΊΟΙΣ, ΟΥ “ Ὡοΐ ΘΓ] ΘΓ 
ἴὕδα 86 αἰ (ἢ τπηοητῇ ΟΥ̓ [ἢ6 ΒΕ γοαγ οὗ Φομοῖδκῖπι,,, θδοδυβο [μδ΄ῦ δαῖμον Ὀσ]ΐονθ8 Πλ86] 
οοΙ!ΡΕ]]6α ἴο τοζαγα [Π6 ἔαβῦ τροπ ]οηθα ἴῃ 76Γ. χχχυΐ. 9, 88 μανίπρ ῥὑγθοράθα [86 ξ4]] οὐ 116 
ΟΕ ; 8 Ὠγρούοβὶϑ  ὩΙΟὮ 18 δρροβϑα ὈΥ̓͂ {π6 ἔδοῖ (Πδὲ 10 ἤχοθ {Ππ6 ᾿γαπϑρογίδθοῃ οὗ Ὠδ8ῃ16] δηᾶ 
οἶδοῦ {ον ῖ8ῃ γουΐῃ8 ἴο ΒΑΡΥΎ]οΙ, δπα ἴῃ6 Ὀοσίπηΐπρ ΟΥἩἨ [Ποῖὶτγ [ὮΓΘΘ ὙΘΑΓΒ᾽ σουΓ86 ΟΥὨ ᾿πβίγι 0 
ἴη ἴ.6 τυιβϑᾶάοῃι οὗ π6 ΟἸ Δ] ἀϑοδῃ8, Ὀθέογθ [6 οαρίαγο οὗ Ψ6Γ088]6})---Π 8 ἐμ οἸ ΥΣηρ 8Π ᾿πῃογοπῦ 
ΠΡ Δ οοπμῆϊοηρ αἰγοοῦν τὶς δα. 1. 2 οἱ β6α. (οὗ. [16 ὀχορθῦοαὶ τϑηλδγ 8 Οἢ 
ταί 0]866}. 

(8.) ΤΏ δβϑδαπιρίϊοη οὗ Κ]οϊποτί (1ὰ ἔα Φογραΐον ἑλοοῖορσ. Βεϊἐγᾶσσπ, Τ|. 128 οἵ 564.) ; ΗΟΥ͂Ν- 
δηη (2 6 70 ψαλγὸ 468 ογεηιία πὰ ἀϊ6 70 σαλγιοοοΐλδη, Παρὶοῖδ, ΝΓΟΙ Δ οΓρ, 1886, ρ᾿. 16 οὐ 866. : 
Ἰγεϊδεαγιη πὰ νζαϊζωσ, Ἰ. 297 οἵ 856α.), Ηδνογηῖοὶς (δι ἐγ. Ὀπιέενϑ8., ἡ. 6 οἱ 864ᾳ.}, ΟΘὮ]ΘΥ 
(ἢ ΤΟΙ υοΚ᾽8 Ζέθνα». “Αηξεΐίσον, 1849, ». 89ὅ οἱ 856α.), δᾶ Ζύπαεϊ (Ρ. 20 οἷ 864.), [π΄ 6 Γ188] ΘᾺ 
Ὑ88 ἰδ κοη ὈΥ̓͂ ΝΘΟΙΙΟΒΔΠΘΖΖΔΓ 8. γοϑγ Ὀδίοσα ἔπ Ὀαί]θ οὗ Οδγοβοιϊβη. δῖ 61] 88 
τοιδγκοᾶ (Κ πὶ., ὃ 188, ». 440) ν1}} βυΠῆορ ἴο τοξαΐθ {818 σίου : "" ΤῊ ΪΒ σοι ἱηδίϊοη 18 υηΐθῃ- 
8016, θοσᾶ86 1 οδπηοῖ 6 ΓοοοηΟΙ]οα 1 76Γ. Χχνυ. [πὶ (Πδὺ ρᾶββαρθ {Π8 ἔουγἢ γοὰγ οὗ 
Φομοϊα Κὶπὶ 15 τηοπιϊοηρα, Ὀογοπα [16 ρΡοβϑὶ ὈΙ ΠΥ οὗ Ὀεΐπρα τιϊβίδ θη, 88 τη δγκὶπρ 8 ΡΟ Ὶ ἔογ 
ἴα ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 8ἃ ἴοτ 41} [86 παῖζοπβ οὐ οεβίοσῃι Αβὶδ, ἱπ 81 οἢ {πΠ0 Τωογὰ πουϊα την 
ΝοΡυσμδαπδΖΖζαν δηᾶ 41} ἴδ ὑγὴρο8 ΟΥ ἐπα ποσί δρδϊηβί 96 γΌΒδ] τη, {παῦῷ {Π6 ἰαπᾶ οὗ δυᾶεθδ 
ταὶῃΐ ασοῖηθ ἃ Ὑ]] ΘΓ 685 δηα 18 ἐπ Δ ἰδ ηῖβ, ἐοραῖμοῦ ὙΠ} 811 ποῖ οσῖπρ πδισὮΒ, Ὀ6 Β0- 
βεἰορα ἴο ΒΑΌΥ]ΟΩ ἀυγίπρ' ΒΟΥΘΏΓΥ 6878 (ΟΠ ΔΡ. χχΥ. 9--11). 830. δ ρμαῦίο ἃ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἴῃ [0 
τοῦΐ ΟΥ ΦΔογθιηΐδῃ τουϊὰ Ὅ6 Οὐδ Υ]Υ ἱΠΟΟΤΆΡΓΟΒΘΠ51016, 1Ὲ “Το πβαιθα δα ᾿»6θη ἴβδζθη ΠΥ 
ΝΕΡΟΟΒ Δα 6ΖΖΆΓ δηᾶ ΘΠ οἰ δἰκῖπι ὈθΘὴ τηϑθ ὑσὶ ΡυΪΔΓΥ ἃ ΥὙΟΔΓ ὈΓΘΥ ΟΌΒΙΥ, ἩΠ116 ἴῃ (πο Τουγίλ 
γοδγ οὗ Ζϑοϊαϊχίπι, τ ϊοῦ [Π6 ῥτορῃϑὲ 80 ϑ.ΓΟΏΡΙΥ ΘΕΙΡΏΔ51ΖΟΒ (χχν. 8 οἷ 864.), οι ΐηρ οὗ 
τηοπλοηΐῦ ΠΔΑ ΤΓΔΏΒΡ θα, δηα αὐ Ἰδοῦ ἴῃ ἴη6 τεῖρτι Οὗ Φοηοϊακίπη ποίμίηρ δα οοσουττοᾶ 
Βογοπα ἷδβ σουο]ί ἔγοσγῃ {116 (}14] ἄβθ8 8 ΒΟΠ16 γθδτΒ δύζοσυσαγά, ὈΥ ΒΟ. Π6 Ὀδοδηλθ Ἰπγοϊνοα ἴῃ 
Βοβίλ {168 τὶ θη α8 οὗ ΟΠ] ἄϑβϑηϑ, βιγγίδηβ, ΜοδΌΪ68, δηᾶ Αὐλπηοηϊίοβ (2 Κίηρθ χχὶγ. 3). 
Βυΐ [Π18 ν᾽ Ὁ Ὀδοομ68 ΨΠΟ]]Υ πύθῃ }}]6 ἔγοτη ἴπ6 οομβ ἀογαύου {λιᾶῦ, αὖ ἃ {ἰΠππ6 τ] θη (ἢ Θ | , 
Ἐρσγρύσῃ Κίηρ, ὙῸ δᾶ δανδπηορᾶ ἰονδγὰβ Οδγο βουβὴ δ ἴΔ6 Ὀερὶμηΐηρ οὗ “6 1ο δ Κὶτ 8 
ΤΟΙρΉ, 18 ἀου Ὀζ1688 1 ροβϑβοββίοῃ οὗ [ῃαὺ ξογίγεββ, ΝΟ Δα 6 ΖΖΑΓ σου] ποῦ ΡΟΒΒΙΌ]Υ Ρ888 ὈΥ͂ 
(18 ὨΟΒ6116 ἔογοθ δηα ργοοοοᾶ ἴο {υ 868, 116 Θχροπίηρ ΒΑΡΎ] οἶα [0 80 ρον οΓᾺ] ἃ ἴοο. Βυΐ 
Δα [158 ὈΘΘα ΡΟΒΒΙΌ]6, δηᾶ, ἱπογθαῖ)]6 88 16 ͵β, ἢδα 10 δοΐι}}}7 οοουτστοα, ᾿ξ 8 οογίδϊη (δῇ 
ῬΠΑΓΔΟΒ- ΝΘΟΠΟ σου] ποῦ μᾶνὸ ρογιηϊ θα Ὠΐπι αὐἱοῦΥ ἴο οροτγαΐθ ᾿π [Π6 ΤοδΓ Οὗἁ 18 ἉΓΙΩΥ δηᾶ 
ΟΥ̓ΘΓοοπ6 ΘΒ οἱἰκίηι Ϊ8 γ8858] : ΠΟΥ του ἃ ΝΟ ΟΠ Δα ΠΟΖΖΆΓ, δου σομασπουπρ; ΦοΟΥΌΒΔΙ] α, πᾶνΘ 
τοϊαγιοα ἴο οαρίατο ΟἝγο ἢ μλ8} δᾶ ἀοΐοας ἢἷ8 ὑσὶ ποῖρ8] ΘΏθιν, ᾿μδίθδα οὗ ρὑγοσοθαϊηρ ἴο 
Ἐργρί, δηα τλβκίηνρ δὴ ΘΑΒΥ Θομαθοδϑί οὗ 186 οουπίτγγ, ΜψὨϊοὴ γ8 ἀοργίνοα οὗ 118 ἀβἔθμαοβ. 
Βυϊ κβδῖἀθ ἔγομιν [ἷ8, [Π6 τηϑι πο ὑπο γ σοπρδί ἀθγαῦοῃ 18 ἸΣΡΘΟΟΠΟἾ]80]6 τ ἢ (Π6 οχίγδοίβ ἔτομλ 
Βογοβαβ ἔα γΒη6α ὈΥ͂ Φοδερῃυ8 (44πὲ. Χ. 11, 1; οοπέγα Α44}., 1.19). ὙίθονγΒ ΘΧΘΔΟΌΥ 811} 118 ΔΓΘ 
εχργοββαῦ Ὀγ ΗἱΖζίρ, Ρ. 8. δηὰ Κταπί ἢ ο], Ρ. 17 οἱ 8βθα. 
ΝΟΤΕ 8ἃ.---ἰβ [86 ΒΟΙ9ΠΔΖΖΑΆΓ οΟὗἩὨ ομδΔρ. ν, [6 βϑθ 88 ΕὙ1]- τη γο δος, [Π6 Βοὴὶ δηα ἱπηπλθαϊαῦθ 

ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΟὗἨ ΝΕ ΟΠ ἄπμθΖΖαγ, ΟΥ 18. 6 1ἀσηςῖς41 τσὶ Ναθομπίαυβ, (ῃ6 ἰα8ὲ Βαρυ]οπίδη Κὶησ 
Ρῦον ἴο {π6 Ῥογβϑίδῃ ἱπυδβίοη ἢ ΤὍΏΒ Ἰδίον δἰ ζοσπδίϊνθ, ΜΒ ΟὮ 1βΒ δανοοαϊοα ὈΥ Φογοιηθ (Οὐηιηι. 
ἐπ ἤαλ., Ὗ. 1) δῃ ἃ πλοτθ ΓΟ ΒΟΥ ὈΥ͂ Ηδηρϑίοηθος;, Η νοητοῖς (ἴὰ ἷ8 ΟΟμπιθηΐαγυ), ΑΟογ] α, 
ΚΟΙ], δᾶ ἱπ βυθβίδηοθ 4180 ὈΥ ῬυβοΥ (στ ἔπ ἀἰδιϊποϊζοη, Πόύγονοσ, [μᾶῦὺ ἢ6 ΘΟμβ ἀθ5 
Β6ΙΒ4ΖΖΑΓΡ 88 0 ϑοὴ δηᾶ οο-ταρθηῦ οὗ Ναροηίᾶιβ), 8 βαρροτγίοαᾶ (1) ὈΥ ἰῃθ ἔδοι (μδ δοοοτᾶ- 
ἱπρ ἴο Ηοτοάοΐαβ, ἴ. 191, δηὰ Χϑηόρμοι, Ονγορ., ὙΠ. δ, 1δ οἔ 864ᾳ., ΒΑΡΎ ΟῺ τγᾶβ ἔα θη ὈΥ͂ [80 
Ῥογϑίδηβ νυ }}1}]6 ἃ Ἰαχυτγίουβ Ὀδηαυθυ τ7χ88 ἴῃ Ῥγόρταββ, δπᾶ (2) ὈΥ [.6 οἰγουπηδίδποθ ἐμὲ Ηθγοᾶο- 
ἴω, 1. 188, 8115 Παργποῖιϑ (-- ΝΑομπ 0.8) ἃ βοη οὗ ΝΟ ΟΠ δάποζΖζαγ, στ αἱ ἢ [6 ἰαἰγοᾶ 0- 
τοη οὗὨἉ [η6 αΌΘΘΏ- ΠΟΥ ΘΓ ἴῃ Οἢδρ. γ. 10 (ροβῖΥ {π6 ΝΊΓοοΣῖΒ οὗ Ηδγοάοίαβ, οὐ ἴπ6 Αὐλυ θεν 
οὗ ΑἸοχαηᾶογ Ῥοϊγ ]βίου), δπα [0 Ἔχ ργθββ τηϑηθοι Οὗ ΝΕΡΌ ΟΠ ΔΘΏΘΖΖΑΙ 88 ἴπ6 ζαίθον οὗ Β6]- 
ΒΠ.8ΖΖΆΓ ἴπ ΟΡ. ν. 11, σου] βοϑηὶ ἴο οοστεβροηᾷ. Βαΐύ [6 70]]οννΐης; Θοπβὶ ἀθγαῦοηβ τα ἢ αῦθ 
δραϊπϑῦ [18 σίονν, δηα ἕανοῦ ἴΠ6 αἱ οσηδίλνθ τ ΐοι ἰάθη 868 ΒοΙΒηαΖζαν ἢ ΕἸΥ1]-Σ] ΓΟΘΔΟἢ : 
(1) Βοῖιι 1ὸ Βαρυ]οπίδη ἰἰβίοτίδηβ, Βοσοϑὰβ (ἢ Φοβαρῃυβ, Α4{π|., Χ. 11, 1, ἀπ οοπύγα ΑΡίοη.) 
Ι, 30) αᾶ Αὐγχγάδπυβ (ἢ Ει56ὺ., Ῥραραν. Ηἶο.. ΤΧ. 41, ἀιὰ Οἦγομπ. Αγηι., Ὁ. 38, οα, Μα1) 5τθθ, 
ἰη- σοηῖγαβῦ νι Ἡογοάοίαβ, ἰῃ Γοργοβοηίησ Ναθοπίαιι, (λ6 1Δϑὲ ΒΑΌΥ]οπΐδη ἰηρ᾽, 88 ἃ ὈΒΌΓΡΕΓ 
Δα ἰΠτοηθ- ΓΟΌΌΕΓ ΟΥ̓ ΠΟΠ-ΤΟΥᾺ] (ἀἰοβοοηΐ, 0 οομϑρίγοα Ὑ ἢ ἃ παραγ οὗ οἴθοῖβ ἴο ἀοργῖνθ 
ΓΔΌοτα3οδγομδα, [86 γουμ ει] σταπᾶάϑομ οὗ Νουομλᾶποζζαν, οὗ ἢιΐἷβ ἔμγομα δηᾶ 116, δπα ψ}0 
αἴζογνταγα 611 ἰπἴο {π6 Πδηα8 οὗ ἴπ6 Ῥογβίδῃβ, ποῖ δἱ [86 ἐδ κίηρ οὗ ΒδΌΥ ΟΣ ὈΥ ΟΥτυβ ἀυτίηρ ἃ 
του αὶ Ῥαπααοῖ, θαΐ βοπιθ [πη δέξου [π6 σϑρίαγο οὗὨ Ηἷβ οδρὶϊαϊ. ὙΟΥ͂ γοϊδία ἰμδύ, βανίῃρ' ῬΘΘῃ 
ἀοξοαιοα πὶ ἐμ6 ορβϑῃ ἢ6]4, 6 Το ἈΪΠΔ561 ἰπΐο [6 ξογίγοββ οὗ Βοσζεῖρρβ, ὑγβθγα μῈ σδρὶτυ]αιοα 
ἴου γτὰδ ἘΠῚ [Π6 1411 οὗ ΒδΌγ]οη, ὈΥ μοὶ ἢθ γγἃ8 δχὶ]θᾶ ἴο Οδγημλδμία (Ὁ, 85 Αργαθπυ 



δ4 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΡΕΟΡΗΈΤ' ὈΑΝΤΕῚ,. 

βἰδίοϑ, ἢθ Ὑγ88 Ἰηϑ 88 βρΌΨΘΓΠΟΣ ΟΥ (πδὲ ῥσχονίποθ). Τμδὺ ἔπ6θο ἐγ! 08 οὗὨ Βογοβῃ δῃᾶ Αγ. 
ἀεπυβ ὈΥ͂ ΠΟ Ἰη 688 ΟὟΘ ὑπο ὴγ ὉΠΕῚΣ ἴο ἃ θΟΔΒΓΖῈ] ἐ ΒΔ ΘΠΟΥ͂, ΓΟρΓο βαρ [86 Ομ] δη δέ οηδὶ 
Ἰηΐογοβίβ 1 ἃ ΟἹ" 6-Βἰἀ6αἃ ΤἸΏΒΠΠΘΓ, Ὀὰὺ 88 ΟΟΓΓΑΪΏΪΥ σΟΙΏΡΓΘΠΘΩα ἃ ρϑτξ οὗ ἐμ6 ἐταϊ, 88 ἂο ἴῃ6 
δοοοῦπίβ οὗ ΗἩθγοαοίιβ δηαἃ Χοπορμοη, ἢ88 θθοῃ βῃονγῃ ὈΥ̓͂ ΚΥΔηΪ1Ο} 16], 85 οἱϊοα ἅῦογο, ἴῃ Ἐὴ 6 
οἰδαγεϑῦ δηα ργοξοιηοβὺ τπδηῆμοσ.""͵. ΤῊΘ ἰάθη οὗ Τδῃΐ61}8 ΒΒ μδζζαν τἱ 1 ἘΠῚ1]1-τιογοάδοι 
15 ΟΘΟΒΗΓΠΘΩ͂ (2) ὈΥ [16 τερϑαίβα ταθηζίοι οὗ ΝΟ Δ ΠΘΖΖΩγ 8ἃ8 Ϊ8 ΤΑ ΠΟΥ (38, οἴδρ. ν. 11, 18, 
18, 232), ὙὩ1Ο σου], ἴῃ ΘΥ̓ΘΣΥ οα86, Ὀ6 Δρρ]16α ἴο ἃ τηοσὸ ἀἰϑέβῃϊ γο]δ  ἱΟΠΒΕ]Ρ, 6. ρ.. στδη αι μος 
ΔΗ »ΤΑΠβοη, Ο]Ὺ ὈΥ̓͂ ἃ ἐοτορᾶ ἱμίογρτοιβ οι ; { ἀπ ξυχίμοσ (8) ὈΥ {π6 οἰτοππιδίδηοθ [(δδί, 
ΔΟΟΟΓΑΪΩρ ἰο Βογοβὰβ (]οβθρῆαβ, 88 ΡΟΥ6), ΕἾν1]- τ Γοᾶδοϊ 4180 αἰβᾶ 8 νἱοϊθηὶ ἀθαί, πανΐησ 
Ὀθθὴ πλυγογοα ὈΥ͂ ἷβ Ὀγοίμογ-Ἶη-Ἰατν ΝΟΥ, βδδῦ (οζ. Ῥδπη. ν. 80). Νὸ δεχυϊηδηΐβ ἀραϊπδβί ἐλ} 
Ἰαοα  βοδίϊομ οδπ 6 ἄγανσῃ (α) ἴγοτῃ ἴπ6 σοϊδίϊομ οὐ δι. ν. 80 ἴο υἱ. 1---ίῃοθ ἔι686 ὑβδββαρεβ 
ΔΙ ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠ]Υ οοπηθοίοθα (866 οΧοροῖ, ΤΟΠΊΔΙΪΚ8) ; ὩΟΣ (ὁ) τοι Ὦδῃ. Υἱἱῖ. 1, Ὑ ΠΟΤ ἃ “ ταἰτᾶ 
ΥΘΔΙ οὗ Β6]8Π82ΖΖΆ 18 τιϑηθομθᾶ, τ 116 Βογοβὺβ δῃαᾶ [86 Ρίοϊουλδῖς οδῆοῃ Ἰἰμὶῖ [Π6 τεῖσῃ οὗ 
ἘνῚ]-τηθγοᾶθο ὅο ἔνγο γϑδγβ---ϑίησθ (Π686 Ἰαΐίοσ δυϊποτυ (68 πιδὺ μᾶυα 8] 1 ἢ} ροθίἀαιοα (πο 
688 ΟὗὨἨ {πδὺ Γαΐρτι, ἐ.6., ΤΏΔΥ αν ἱποϊα ἀοα {π6 ἢγβῦ γϑᾶγ, 88 θοΐπρ ἱποομιρ]οῖο, ἴῃ (Π6 τοΐμῃ οἵ 
ΝοΡυοβδάμοζζαγ δηὰ ἴῃ ἔδοῦ ἐμ Ἵβῆομ οὗ ΒΒ. Π 6611 08 ΒΡΡΘΆΓΒ ἴο δβαίζῃ ἴὮΓΘΘ γϑαγβ ἴο [86 χοΐζῃ 
οὗ Εν}]-ΠπΠΘΓΟάΔΟΓἢ ; ΒοΙ' (6) ἔγοτῃ (Π6 ῥσορμοίϊο ἀδβογίρἝομβ ἱπ 188. χχὶ. ὅ, δῃᾶ Ζ6γ. 11. 89, τυ βίοι 
Ῥγοαϊοι {πᾶῦ ΒΑΌΥ]ΟΙ Βῃου]ᾶ ζ4]1 ἴῃ 118 ἃ ἰβδ ραίζοι, Ὀυΐ ὈΥ ὯΟ τλθϑβ δεϑοσέ [πδὲ 1ξ Βῃο. ]α τηθοὶ 
Ηἷβ ἔδίθ Ὑ 8116 ἃ Ὀδπαιδῦ ΟΥ ΘΑΓΟΙ581] γᾺ8 ἱῃ ὈΓΟΩΤΟΒΘ: ΠΟΙ ἤΠΑ]}Υ (4) ἔτοτα 76γ. 11}. 81, δπὰ 9 
Κῖηρθ χχυ. 27, ΠΟΘ [86 ἱπητηοᾶϊαῦθ βιοοοββου Οὗ ΝΟΌΌΟΠΔΠΘΖΖΑΓ 18 οΔ]]οἃ ΕΥ1]- ποτοῦ δῖ, 88 ἴῃ 
Ῥχοΐδηο δ ΠΟΥΙΓΘ6Β ;----ῸΓ [86 ΔΠΟΙΏΒΙ]ΟΥΒ Πδ 126 ἴῃ Ὠδη. Υ. ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΓΟΔΑ Υ οχρ]δϊ πο οἡ ἴΠ6 στουπᾶ 
ΟΥ̓ {Π6 ὙῪΕΙΥ͂ ζθηθγαὶ ουβίομμ οὗ Ογίθηϊ8] βουθγοίζηβ ἴο Ὁδθδὺ βθύβυδὶ πδῖμεβ (οὗ Μ. ν. ΝΊΘΟΟΝΓ 
Οεεοῖ. Α85ιγ8 πὰ Βαδεῖδ, Ὁ. 30 οἴ 56α., ὙΒΕΓΘ Γοέθγομοθ 18 τηϑᾷθ ἴο βαγρΌἢ Ξα ΒΒ ΔΙ ΘΉΘΒΟΥ, ὦ 
᾿Αβθμυγἀδηΐρα)] Ξ- ΕἸποΙ δδη, δα ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥ6Γ8), δὰ ποίμληρ 8 πλογα ργοθ8}0}]6 ἔπδῃ μα Ἐν1]- 
ΤΑΘΓΟΘΔΟΒ ὈοΓα, ἴῃ δ Πο ἴο μιΐβ ὑγοροῦ δα, ἃ {{{16 οοπίαϊπέηρ (Ὦρ βᾶτηα οὗ με σζοᾶ Βοὶ, 
ὙΒΙοΙκ {{{10 Ὑγ85. δἰ παῖ]ασ ἴο {Π6 Δρρϑι]δῖνθ ὑπαὶ Τδηΐ6] Ὠϊπη861Ε, δοοογάϊπρ ἴο οἰδρ. 1. ὅ, τὴ88 
ΘοΟΙΩρΕΙ]]οα ἴο δββϑῦηθ. ἀπ 1ΐ ἰβ ργό 8016 ἐμδὲ [86 ῥγορμοί ἀδβίσῃθα)ν δυο θα [88 ΓΘ 8] ὭΔΙῚΘ 
οὗ [16 Κίηρ, πο τ ηρ οὗὨ Εν1]-τηογοάδοϊ, οἱ δοοουηΐ οὗ [δὲ ΠΟΙΙΟΏΥΤΩΥ (866 οπ οΒρ. τ. 1 
δηᾷ 123). γοπᾷ [Π18, [6 ἔδοί (μα ἔπ ἤδῆλθ ΒΒ, βῃδΖζανῦ ὁσοῦγβ 88 Ὀϑ]οηρίηρ ἰο ΟἸὨ δ] ἄββδῃ 
ἸΠρΒ 18 Β0 Βίδη 18}}0 οβί 186 ἃ Ὀγ [ὴ6 ποῖοθ ἀβοϊρμογθᾶ οὐ ἴΠ6 ουὐἹπᾶοσθ οὐ Μυρ]ιοῖν ὉΥ 
Ορρετῦ δῃᾶ Βδν] Ἕηβοι, Ὑοἢ γϑίθσθ ἴο 8 “" ΒΘ ΒΑ συ ΒΒ, ΒΟ0ὴ ΟΥἨ Ναροϊΐὶ οσΣ Νραηιέαϊς ᾽" (866 
Ζοϊ(ϑολ» ἀ6Ρ ἀδιιίϑοδ- “πονροηῖ, ΟἸοφοἰϊϑοῖ., Υἱλὶ, 98 : Δίδοηαιηι, 1864, Ρ. 841): Δ Βουσ ἢ 186 
ἸΔΘΠΠΤΥ οἵ {Π|8 ΒΟΙβαγιβθαν τ 1} (Π6 ΒΘΙΒΠΔΖΖΑΡ οὗ Ὀαπίοὶ, τυ οι ἴθ δβϑοσίοᾶ ὈΥ ἘΔ πθοη πὰ 
ῬύθβοΥ (Ταηήοϊ ἐλα Ῥνορῆσί, ». 402), Δρροδῖβ ἴο Ὀ6 Πρ ὮΪΥ ἱπαρτορα}}6, βίο (μ18 βοὴ οὗ ΝΑ νοῃ]- 
ἄυβ οϑηποῦ Ὀ6 βῆονγῃ ἰο ἢδγο ὈθῸΠ οἰ ΟΣ Οὗ τογα] ΓῺ ΠΟΙ ἀοβοοη θα ἔγοιι Νευομδα ΠΟ ΣΖϑγ. 
ΤῊἷθ πηοίμοᾶ, ν ΒΟ ἰἀομ θα Β6]8))αζζαν πὶ Εν1]- πιοτοάδοῖϊι, 186 βυρροτίοἃ ὈΥ Μδγεθδαι 
(αποη εἤγοη., Ῥ. 596 εἰ 864ᾳ.), Ηοξτηδπη (2 ὲ6 70 ψαὴγδ 68 “ογοηιία, οἴς., Ὁ. 44 εἴ 86ᾳ.), Ηᾶνει- 
ὨΪοῖς (ἴσια ἔγίξ. Ὀπιέογϑϑ., Ὁ. Τὶ οἵ β64ᾳ.}, Οὐ] (ἢ ΤὨΟ] οἰ 8 Αἀπροῖσον, 88. δῦονθ, Ρ. 898), 
ἨΗυρξοεϊὰ ( αονοίξαι. Ἡδγοάοί., βρθο. ΠΠ., Εϊμίοὶ, 1848, ρ. 46), βοια]Σο (Ονγ ἀδν Ογοδϑδ, ἴῃ ἴΏ6 
Θιύμά, εἰ. ΚΥϊί,, 1858, Χο. 8), Μ. γν. Νουα (Οεϑολίολίε Α8δγ8 πὰ Βαδοῖς, Βοτϊῖη, 1857), 
Ἐδοκογαίι (Βιδὶ. Οἠτοποϊορία, Μυμπδίοτ, 1865, Ρ. 128). Ζιιπᾶοὶ (Κρὶέ. ὕσπίονϑα,, Ρ. 89 οἵ βοᾳ.), 
Καδῃ ομ 6] 4 (Ρ. 94 οἱ 86α.), ΕἾ]1ογ (260 Ῥγορλοὶ 1λαπὶοὶ, ν. 12), Δ. Βοβδϑαοιζος (4 Ὶ 
Ῥονϑοΐμπσοη, ἴὰ Ἠεὶ ἀοη μοὶ ΒΒ γ ον ἐο)αδγοδολ Ἷ, οἴο., οὶ. ΙΥ., Νο. 1), ΚΙϊοέοι (ρ. 146 εἰ 
Β64.), δηαᾷ οἴ ΘΙΒ. ὃ 

4 'ο6 δαρθοίδ!ν ἢ. 836 οἱ βοᾳ. : "" ΤῊΘ Σου 9 ἱποίἀειϊ οὗ ἰδ6 ταγβίουίουβ τσ πηρ (οἴ δ. ν, ὅ αἱ 5οα.}, το ταϊοοᾶ 

Ῥαῃἶοὶ ἴο ὈΘ 16 (ἰτα τ]οῦ οὐοὸσ ἴδ κίησάομμ, δᾶ τ Ὡοἢ οἵ {ἐδοὶζ τγοῦ]ᾶἃ μανο δζγουδοὰ δἰξοπεου δᾶ ἀχοϊϊοὰ τεσωδσῖς, ἐδ9 

ἰπϊογργοίδεοη υ]οἢ οοπποοίθα ἔσο ουϑτΐδβ 85 ΘΟ ΘΙ ΡΟΣΆΧΣΥ, δηὰ πο ἔδοῦ (Ὠδὺ δοτὴθ οὗἩ [86 ονδηῖδ ζοτοίοϊὰ ἴῃ 186 τυγειογίουδ 

Ὑτϊηρ οί ΠΥ οδίηθ ὕο Ρ658 086 δοτηδ εἰσῆ: !---4}} (ἢ 656 [ΑΧΘῊ ὑοχεῖποῦ ταϊσμῖ, ἴῃ ὑ16 οοΌΣθο οὗ πιο, αῖνο τΐδο, ὄυοσι τοῦδ 

ἴδιο Ὡδνοε, ἴο 18 Ἰοχοηὰ δῦ [ἢ 6 χοπιαηίηρ ζαοσία οοπιαϊηθᾷ ἰὰ ἴλ9 της δηὰ [8 Ἰεοτργει οι ἱπιπερίγοα [πὶ ἔπδξ πἰσηϊ δα 

Ὑ{6}1: δηᾷ ὑμΐα τα χη ΟΟΟΌΣ 681} τλοσο δα διν δυλοης ζοτοϊ τ οζα, ἰὰ νἱοῖν οὗ [86 οἰοαἀϑὰ ἕοττῃ νοὶ ἴδ ἐσαάϊεέοι του] τπιδῦο γα! 
ΒδΑΌΠῚΘ ΒΙΩΔΟΏΡ ὕδοιῃ, δα, 6.0... 1 ἴδηο οαϑ6 οὗ [Ὧ0 Ῥαχαίδηβ, ὙΠ οίδοΣ [δ6 τοοο] ] δοῦοι οὗ [86 της αηὰ ἱπῥοτρχοίδεξου πτοτὸ 

Ῥτεδοσυϑὰ οὐ ποῖ που]ὰ ὈχΟΏΔΟΪΥ ποὺ ταοά ἐν ἐδ Ἰοσοηᾶἃ, [ΙΔ τ ῖβ ΤΔΥ ἰλὸ Ῥογπίδη οπὰ Ἀοαΐδῃ ὑσοἀϊτίοι ταῖν οααῖῖγ ὁοῦ- 

οοἶνο οὗ 089 παίυγαὶ δοι οὗ ΝΟ ΟΠ ΏΟΣΣΔΥ, ΤΏΟ ΤᾺ πιυχάογοὰ ἴῃ ἔδαὶ ἰδ, 86 Ὀοΐηρ δἷμὸ ἴδ 1δδὶ Ομ  ἄροδη κῖηρ, διιὰ 

οου]ὰ [ποτοίοσϑ ἀϑαϊσιηδῦο Ὠΐπὶ Ὁ᾽ [Π6 Ὡδπι6 Δαβύνητος, Ἡ ΪΟὮ [5 ἐοπὰ ἴο οογτεδροπὰ τ ἢ [6 πΔηηθ οὗ [890 1δΔεὲ Κὶτπσ ἔπ ΒΟΤΟσῸδ 

«-ναβόννηδος. Τὴ οὐάϊθδοη ἴο 6 Ὠδὴα ὙΒΟῺ Ἡοσγοᾶδοῖςμβ μἶνοδ ἴο ἰδ 6 κίπρ 'ῃὰ αὐοπίίοῃ ἰῃ ἀργοοιησεὶ τὶ Βοτοδῦα, σους ἃ 

οουδηικίου οὗ ὕτχο ἀϊοιησὺ ἰδοὶδ ὈΥ ὕπο ἐγδάϊ οι ἰ5 ΘΟ ἥττησα ὉΥ ἴ86 οἰγουπηκίβηοο ἐπαῦ π666 Δὐΐδοχα, ἱἢ οομέγαδὲ τὶ Χεβο- 

ῬΏΟΏ, δΡΟΑΚ οὗ ἃ Ὀας16 ψὨΪΟὮ ὑγοοθαοα [6 ὑδικίησ οὗ ΒδΌνΙου, ἀπὰ ἐαγίδον, ἰδαὐ Ἠοτοάοῦιβ ἄοδα ἠοὲ αἰ πο ἴο 8:6 ὑχγόδδοιοθ 

οὗ Ναθοηίάιδ, δὸς ἴο Εἰκ ἀδαΐῃ, ου ἐπ οοοαδίοῃ οὗἉ {86 [8}} οὗἉ ἔλθ οἱἐν---(Ὠ8 ἀρτοοίηρ πὶ Βοτγόδιθ, πιὸ τοϊδίρα ἰἢδὲ δαὶ Κῖτις 

Ὠιλὰ χοϊγεοαϊοα ἰοναγᾶξ Βογοῖρρα. ΤὮπΒ [86 ἦδοίβ ἴῃ τοϊδίοῃ ἴο ὸ [811 οὗ ἔπο Ομ α᾽ ἄδοδλῃ ἀγυηβϑὶγ, δα ΠΟΥ ἃ΄ἵΌ ΡῬτοδαστεοὶῶ ἴα 

ΒΘΥοβαβ, ἡ γῸ σόν ὑοχοῖδοΣ δηὰ οοτημ προ τ ἢ ἐδ διαλοσηθηὶδ οὗ Ὁβηΐοῖ, οΘοποοζηίηρ ἰη6 πτοηάοείαὶ τις (ἶσι τ οἱ 

ἐπ δηᾶ οὗ {π6 Κίηρ κηὰ οὗ Ὠἰβ οταρίσθ οζο οο- οσάϊπαϊοα) " δῃά [5 οἰουᾶν ἰσαάϊοη ἐπ Ὀδίοσο ὑὰ ἐπ ἔπ δοοουπῖδ οὗ Ἡτοάο- 

τ αηἃ ΧοΟΠοΡΠΟΙ, τγ} 116 [6 οοττϑοὺ δοοοπηῖ, 88 Ὁ ἰ8 σίνοι ἴῃ 8}. ν΄... ζοστὴβ ἴδ ἰσδηδίοῃ ἔγοσα ἐδ αἰκοϊοῖῦ ἔπ Βοζοσυα, 

ἴο ἰὴ ἔοττη ψὨΙΟΝ 1Ὁ ἀασυτησοάᾶ ἴῃ Ἡοτοάοὶπβ βαᾶ ΧΘΏΟΡΏΟΏ. 

Ὑ [χοῦ (16 πδαρὸ οὗ Ὡδὲ ἴον "ὈγΑ͂λεΡ 15 6 ὙΘΥῪ ΘΟμι Ὁ ΟΠΘ, 85 ΔῺῪ Ηδῦτον Ταχίοου ἘΜὉ01}} εβ ον. ] 

Φ [Τὴ οπποίέοστα ἱπδοσιριίοπα βμονν ἰδὺ βατροῖ τδ8 ΒΒ δΙτλδηθϑοχ ΒΟῺ δῃἃ σθοΟΘΘΒΟΣ.) 
ᾷ [1ὸ ἰα Ὀεοοί, Βοίγουοσ, τἱυ ἸΩΔΕΥ ἰμξιρθσϑῦ]ο ἃ Π᾿συλεῖθα, (μα οἰίοῦ οὗὨ ὙΈ]ΟῺ ἀχὸ οἰδοὰ δορὰ Ὀσπὲ ἰαιρατίοοι γ᾽ τηοὶ ἴα 16 



ΑΥ̓ΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥῪ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὉΑΝΊΤΕΤ,. 8ὅ 

Τογσοῖμοσ πάῃ [0 Ὠγροί 658 οὗ ῬυΒβοΥ, δἰτοδαν σοϊοστοᾶ ἴο, ὅγθ δῖα οοχωηρο]]οᾶ ἰο γοϊθοί ἐμδῖ 
Ἰπαϊοαιθα ΌΥ Ηοξδηι (2216 70 “αΐγό, οἴο., Ρ. 44) αῃὰ δαοριοᾶ Ὀγ Πε] ΐζβοι! (Ρ. 278) δπᾶ ὈΥ̓͂ 
ΕὈγαγα (26 Ογοπῦ. ὕολ., ἡ. ὅδ), νι εἰσι ΙΔ ομ 68 ΒΘ6]ΒΏ42ΖΑΓ τι ΓΔΡΟΥϑοδγο δᾶ, [Π8 ΠΘΡΠΘῪ 
οὗ Εν ]- τη ϑγοσδοῖι δηα βοη οὗ ΝΙογὶ  θθαν (πα ὉΥ ἀσβορηΐ ἔγοσζη ᾿ἡἷπ, ΟΣ ΓαΌΒΟΣ ἔτοτα 8 σομῃβοσί, 
6 σταμάβοι οὗ Νουα 6 2ΖΖΑγ). ΤὨ]8 Υἱ Ὁ ὈΘΟΟΙΠ.68 ἀΠΐΘΏ8016, ὈΘΟΔΌΒΘ 1ζ 8 Ορροβϑᾶ ὈΥ [ἢ6 
Θχργαβδίος, “ ΝΌΘΟΙ Δ Πμ6ΖΖΑΓ, (ΒΥ Ταιμογ᾽" (713), ἴῃ σμδρ. νυ. 11, ὉΥ [16 Ὀγὶθε χσοῖστι ΟἿ [86 
Ομ] ΓΔ Ὀογδϑοδγο δα, οχίθηϊηρ, δοοογαϊηρ ἴο ΒΘΓΟΒΌΒ, ΟὨ]Υ͂ ΟΥ̓́ΘΥ πΐπθ ΤΟ 8 (οΥ. τὶίι [818 
θη, νἱϊ!. 1), δηα ΗμΔΠΥ, ὈΥ [} ᾿πηροββι Ὁ1}1γ Οὗ ϑυθϑολυϊηρ ΝΟ ΌΟ-ΒΔάγδο ἔογ ΤΑ ΟγβΒοαγ- 
οἰδα, δα Β6]- Βηδάγαοβ ἔοτ (μδῇ; ἴῸὉΓ, δοοογάϊηςς ἴο [88. χὶνὶ. 1, Β61] δηὰ Νερο δῖ ποΐ (86 
δϑῖηθ, Ὀυὺ αἰ δοτοηΐ αἰν!η 168. 
ΝΟΤΕ 4.---ΤῊο ἰὰοπΕ Υ οὗ ϑαγίμδ δε Μδαδ (ΟΒΔΡ. ΥἹἱ. 1) τ (6 ΟΥ̓ΔΧΑΓΕΒ Οὗ ΧοΠΟΡΠΟΙ, [Π6 

ΒΟη οὗ Αβίγαχοβ διὰ ἔδίθγ- ἢ -]ανν οὗ ΟΥ̓ΤΌΒ, 48 γ76}} 85 ἢἷ8 οο-γορδῃΐ 70 ἃ Ε)6, ΏΔΥ 6 511}} 
ΤΏΟΓΕ ΡΟΒ Ον ΟΙΥ 65 8 0}18Πη6α [8η ἰπαῦ οὗ Β6]ΒΠ4ΖΖΑΓ (ΟὮδρ. γ. 1) σὴ Εν 1]1-ταογοάδο). Ενθα 
ἴΠ6 ΟΥΑΙ] Ορροπθηΐβ οὐ {μ18 ὈΟΟΪς σΘΠΘΓΘΙΥ δοκηον]θαμο [86 τοῖχη οὗ 500} 8 ΟὙΑΧΆΓΕΒ, 88 
ἱηϊογσυθηΐηρ Ὀοῦσοοῃ ἴμ6 Μοαΐδη Αβέγαροβθ δῃηα [Π6 Ῥογβίδη Ουὐσυβ, δῃ ἃ {ΠΟΓΘΌΥ͂ τϑοοσηΐζα [86 
{πὶ οἱὐἤὁἨ ΧΟΠΟΡΒΟΙ 8 δοοουηΐ, ἀοβρίΐ 118 Ὀεΐηρ ἔουπα ἴῃ {π0 Ονγοραάία---8, ΤΟΥ τ ΒΙΟἢ 50 
ἸΔΡΩΘΙΥ͂ 68 ΓΒ [6 Θδαγδοίθυ οὗ ἃ σολδῃοα (ΒευΠοϊας, Θαεβοηΐυβ,  οὴ 1ΘΏσοΓ ΚΘ, δα ουϑῃ ΗϊΖὶρ ; 
8150 Ηο] Ζηλδηη, ἰπ {86 Φομίδϑοδ- πον ροηὶ. Ζοϊ(δοῖν., ὙΠ]. 8, δ47, οἴ6.)07 ΤΈΘ οχἰβίθησοθ οὐ (18 
Β6ΟΟΠα ΟΥ̓ΑΧΆΓΕΘ, 88 [Π|6 ἱπητηρα αἴθ ΡΓΘάΘΟΘΒϑΟΣ οὗ ΟὙΤΊΒ, 8 αὐ οδίρα, ποῦ ΣΩΘΓΟΙΪΥ͂ ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘΤΟΙΒ 
διδίουηθηῖϊβ ἴῃ ἴ6 Ονγοραάία (1. 4, 7; ὅ, 2, δ; ΠΙ. ὃ, 30. ΥἹΠ. δ, 19: 7, 1), Ὀὰξ 4130 ὉΥ͂ 
ΖΕΔΟΒΥαΑ ἴῃ ἷβ Πέρσαι, γ. 762-θὅ : Μῆδος γὰρ ἦν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ (Αδἴγαρο8), ΓΑλλος 
δ᾽ ἐκείνου παῖς (ΟΥ̓́ΑΧΔΓΟΒ) τὸδ᾽ ἔργον ἤνυσε . . . .. Τρίτος δ᾽ ἀπ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ, οἴα., δηᾷ 
ὈΥ ΑὈγάσημβ, ἴῃ Επ56ῦ., Ῥγωρ. νοαηρ., ΓΧ, 14, ΒΘΓΘ [16 Ῥγορ ΘΟΥ οὗ ΝΟ ΟΠ Δ 62ΖΔΓ ΘΟΠΟΘΓῚ- 
ἵηρ (86 411 οὗ ΒΑΌΥΙΟΙ 88 αὐυοίθα Δροτο (Νοῖθ 1), ἄθοϊαγοϑ τ γθέογομοθ ἴο Ογγυβ, {ΠᾶὉ “ [Ὠθ 
Μίοαο, [86 ῥτγίαϑ οὗ [6 Αββυγίδηβ, βῃου α Ὀ6 ἢΪ8 ἢ ρου ᾽) (οὗ δὴ συναίτιος ἔσται Μήδης, τὸ ᾿Ασσυρίων 
αὔχημα), δπᾷ ἴῃ δ ἀϊξίοπ, ΕΥ̓͂ Φοϑοερυβ (4{ππ||., Χ. 11,4), Ὑιο βίδίθβ [μαΐ [π6 ΟΘΘ ΚΒ ζάῦθ “ ΔΒΟΓΠΟΓ 
ἘΆΠ16 ᾽᾽ ἴο 0 Β0η Οὗ Αδβίγαρο8---ἰ 6 ΠΑΓ8 οὗ Πδῃ]6]--- Ὡ]ΟῊ τγχὰ8 ἀου 1688 Κυαξάρης, 88 [Ὑ8}8- 
ταϊτῖοα ὈΥ̓͂ ΧΟΠοΟρΡο, ΝΙοΥ οδῃ [ἢ οἰγτουτδέδηοο [μδ΄ Ἡογοαοίυβ ἀο68 ποῖ τηϑῃίίζοῃ [18 ΟὙάΧαγοβ, 
Δ ΓΆΪΚ6Β ΟΥΤῸΒ [Π6 ἱπηπχοα ἴθ ΒΟ ΟΘΒΘΟΓ Οὗ ἷβ γα ἴϑίμον Αβίγαροβ, γοβϑοῦ ἀουῇ οὐ [116 οχἰβῦ- 
ΘΏ66 ΟΥ̓ [Π18 Ἰηϊοσυθηίΐης Κίηρ, βίηοθ [ῃ6 γοιηδυῖς οὗ Οαοδβοηΐπβ (7 όθαι"., ἡ. 860) Βο]8 ρσοοᾶ οἔἔ 
Ἠοτγοᾶοῖῃβ 88 8 ἩγΓἰοΓ οὗ [0 δι] 6 Ὁ Αϑϑγγῖο- ΒΑΟΥ]οηΐδ δα Μα6αο-Ῥογβίδῃ ὨἸΒΌΟΥΥ : ““ Θοΐδγδ 
Ἡδνοάοίωη, ργαϊογτηΐδδὶδ πιοάϊοογίδιιδ ἡοηυίίδιιδ θὲ ἴοπσα γόγωπι δορὶ ποπηὶδὶ ὠππηι αἰζθγπιῦδ 
1 δηογατ το φωΐδ δηνπδηδίοῦ δα, οὐ αἴΐωπ6 οοηϑίας θὲ ἴροα Βανγίοϑ λϊδίογία ἀοοσί, αὖ χα 
μπΐ ΝΙοογίδ τοσίη πισρξίοπϑηι ἐπ )έοϊξ, γοϊίφιοθ γέρθθ ὠδφθ αὐ Γαὐψησίωηι, π6 Νοδιιολμ ἀπ 62α Ὁ 
φιΐάσηι ἀγοορίο, δἰϊσηζίο ἐγαπδὶ..) 'ΤὮΘ ΟἸ]Υ το] αἱ ΠΟΥ σοπηροίοα τ 8 ἴπ6 ἸΔορ  ἥοδίοι οὗ 
16 Μοαΐδη Κρ ἴῃ ΟἾΔΡ. Υἱ. δῃᾶ (Π6 Ογάχαγοβ. οὐ [86 Ογγοραάία οομβὶβίβ ἴῃ [Π6 ὩδΔη16 δ ΙΓῸ8 
ΟΟΥΣΥ) εἶτοι ὕο [86 ἔοττηθγ. 10 18 ἴο θ6 ο᾿βεγγϑᾶ, μούγεύδσ, ἱπ σεϊύϊοῃ ἴο {18 οἰγοιτηβέδῃοθ : 

1.) ἴῃ ζἴοδῃοχαὶ,, ἴμ6 Ὀθαγίπρ' οὗ ὕνγχ2Ὴοὸ ὨδΠη68 ἰβ ΠῸ ΙΔΟΓΘ ΓΘΙΏΔΓΚΘΌ]6 διηοηρ' [6 Αποΐοιξ Μοα Δ 
8δη6 Ῥεογβίδῃ Κίηρβ, ὑδη δλοις ἴΠ6 Αβϑυτίο- ΒΑ Υ]Ἱοηΐδη ; ΤῸΓ [116 ὑτχο- ζ0]α Ἰδηρσταρο δηᾶ Ἰ1ΐογα- 
ἴαγο ὑνο 41} (686 ὩΔΌΪΟΏΒ Θιλρ] ογοα ῥγοιηοίθα [8 υϑ8 οὗ γψϑγίουβ Ὡδπιθθ (0 αοβίρηδίθ οἵθ 
δηα [Π6 8816 ὈΘΙΒΟΙ, 88 ἀἰα 4]80 11}0ὸ ουβίοιῃ Οἵ σοπηθοῦϊρ ὨΟΠΟΓΘΔΌΪΘ ΔρΡΡαΙ]δγεβ τὶ (ἢ6 
ῬΤΟΡΘΟΙ ΠΆΠ168 οὗ Κίπρβ δηᾶ οἴμιδγ δῃλϊημθηΐ ΡΘΊΒΟΏΒ ; οἷ. ποίθ ὃ. 

(2.) ἘΠ6 πδ81Π}65 ὉΔῚ Ξ- οἰᾶ Ῥεγβὶο 2άγ)αιριιδ, δῃα Κυαξάρης -- ἔα ῬοΙΒ. οὐ Μοᾶ. σοαζεδα-. 

ἔαγα, ΔΡΌΘΒΓ ἴο Ὀθ τοϊαίθα ἴῃ ΟΠ 8656, ἱμϑϑι ἢ 88 [Π6 ΖΟΓΙΊΘΓ ΒΘΘΙ.Β 0 ὈΘ ΒΥΠΟΙΥΙΔΟῸΒ ὙΠ 
““Πο]ἄθγ, ΟΣ ζΟΥΘΓΏΟΥ ᾽, (έρξειης, ϑοορίγμηι ἵδ6η.6..8), Δ [6 Ἰδοῦ 1 “ ἀϊγοοῦ,"" οὐ “ δοῖυδὶ 
ΓΌΪΟΣ,᾽"" δῃᾷ ἴθ οὔθ ἴο Ὀ6 οὗ Ῥογβίδῃ ογἱρίη, [6 οἴμοῦ οὗ ΜΙοαΐδη (Π 6] 1128, ἢ. 278). 

(8.) Βοίδι πδιιθβ, 8η6 Θβρθοΐδ!]Υ {1Π6 Ἰαϊίοτ, ΔΡΡΘΑΥ ἴο ἤᾶνα Ὀθθῃ βίθγθοίυρθα σου] ΒΟΠΟΓΆΓΥ͂ 
Ὠ8168, δῃηα, δοοογαϊην, ἴο ἢν ὈΘΘῺ ΘΟΠξοΓΓΘα ΟἹ ΑΓΒ ΡΟΘΙΒΟΙΒ : ΤῸΓ 

(α.) Ογαχᾶγοθ ἴ., [Π6 ἔδί μον οὗ ἀβίγαρε δηᾶ 84}}1γ οὗ ΝΌΟΡΟΙ ββαῦ δ ΘΟΠΟΌΘΙΟΣΙ Οὗ ΝΊ ΠΟΥ ἢ 
(689.--604), Ῥογα [Π18 Ὡ 816. 

(6ὁ.) Οομβθα θην ἰῦ τησδὲ μβαᾶνὸ ἀθβοθηαρα ἰο Αβίγαροθ ὮΪΠ|861Ὲ : Το, δοοοσαϊΐηρ ἴο Ὅδῃ. ἱχ 
1, ἔϊιο ἐβέμιοσ οὗ θατίυβ (6 Μοᾶθ νγᾶβ πδιηϑθᾶ ΑἸ βαβύθγιβ, [μ6 Ηθῦγθνν ἔοστα οὗ τμίοῖι, ΤΟ  ὝΥΤΤΙΝ., 
158 ΔΠΔΙΟΩΟῦΒ ἴῃ βουπᾶ τ [Π6 Ῥογείδη οαλθλαίαγα, δια 8180 τ (.6 ατοοῖς Κυαξάρης. Βαϊ 
{γί Π6 Γ 

(6.) Ογγαβ Ὠΐ πλ861 ΔΡΌΘΔΓΒ ΟΟΟΑΒΙ ΘΔ] ἴο ὮδγνΘ ὈΟΓΏΘ [Ὧ6 Ὠδῖηθ οὗ ΟὙΑΧΑΓΟΒ ΟΥ να κϑῃδίδγα 
88 Δ ΠΟΟΓΆΓΥ [1116 : ἔοι, δοοοτάϊηρ ἴο Ηο]Ζζιηδηη (δ ζϑοἢ-πιογρσηῖ, Ζοὶ(δολ»  , 88 Ἀθονθ), 8Ὰ 
οἰᾶ Ῥεγβίδῃ οὐποίξογτῃα Ἰῃβουὶρ ου ΘΟΠΪΔΙῺΒ ἴ᾽0 ὨΔΙ.68 ΟΥΤῸΒ (7.4) δηα νδθηδίδγα ἴῃ 
ἡταπιοαϊαῖα οΘοηβοου οι: “ἴσο ὄγγνιδ Ογαχαῦδ8,.) ὙΤΌΪΟΝ. ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒΥΠΟ τοῦ Β ὙΠ “ ἴσο νη 
ἐπιρεγαίον" (οἷ. ΝΙΘΡα,ν, Οόδολ. 4466. πὰ Βαδ., »΄ 314, ποθ 4), Ὀὰῦ Οο8) ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀ6 τοπᾶογοα 
ὈγΥ “ἴρο Ονγ Ογαχοροδ, 86. δι," ἃ8 Ἠο] ἱΖιηλ πη βυρσεδίβι ἘΠΏΔ]1Υ, 

(ἅ.) Το ἤϑδηῆϊιθ ΟΥ̓ΑΧΑΙΌΒ ΟΟΥΓΟΘΡΟΙΒ 180 ἴο ΧΟΥΧΘΟΘ, 88 'β ἱπαϊοαίθα ὈΥ ἴπ6 ῬΦΙΒ. ἔΌΣΠΙ 
ἸΚολ)άγολα οὐ ἸΙολ)άγεδλα, δὴ ΔΟΡγονιδίϊου οΥ οοπίτδοϊίοη οὗ Ὀσνακϑηδίαγα ; 8180 ὈΥ [86 ΗἩΘΌΓΘΥ 

ἰοτοσοίπρ ἀἰλοιπαίο;. Τα Ὠγροίηοαῖα ὯΔ8 δας Ἰοπα ἴο σϑοοϊηϊαθηᾶ ἰζ [ὨδΔη ἐδ ἰἀοη ἐδοκείου οὗ Βοϊοδδασον τίς Ναδοιδάϊαρ᾽ ε 

βοῃ---Βαϊδαγυκιν οὗ ἐδ ἱποοσίριπουβ, 8.60 ἔοοί-Ὠοϊθ δῦ [80 οπὰ οὗ Νο. 3 δϑογΥο.) 
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᾿ 

86 ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΘΑΝΊΤΕΙ. 

ὩΥΎΣΤΙΝ ; δηα Βῖποθ ἃ Ῥοσβίδηῃ Κὶπρ' 18 ἀεδβι σηδίοα, ἰπ ἘΖγα ἴν. 6, ὈΥ [16 δέξο Ὥϑῖηθ, 0 6ΔῺ 

ΒδΥ]γ Ὀ6 ΔΗΥ͂ ΟΥΒΕΓ (Π8ὴ ΟΔΠΌΥΒΟΒ, ἴῃ υἱον οὗ [6 ΟΠΓΟΠΟΙΟΜΎ ; δπᾶ ἔυγίῃθγ, βῖπος [86 Αἤδϑὺ- 
6ΓῸ8 ΟΥ [Π6 ῬΟΟΙ Οὗ ἘΒΌΠΟΥ 18 ἴΠ6 βᾶπι6 88 Αὐίδχοσχοβ 1. ΠΟΩσΙ] θη (πβίοδα οὗ Χογχεβ, 85 
τηοϑύ το 6 ΓΠ}8 Β'π66 80 Ά] 0 .ῈΓ ΠΟ] α), δοοοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ορίηΐοι ὙΥὨΪΟἢ ᾿τΟν 8118 1 [86 ἘΡΓΒΕΙΩΣ 
Φύβορμ8, δῃᾶ [ἢ6 ΔΠο η8 σὍΏΘΓΑ]Υ, δηᾶ πο 85 πού Ὀδοη γοξαυϊοα," 7 ΤῊΔΥ Γορδγα [6 
ὨΒ8Π16 ΟΥ̓ΑΧΆΓΟΘ- ΧΟΥ͂ΧΘΒ 88 ὈΘΙΏ ἴῃ ἔδοῖ ἃ βίδῃϊῃ: 0{{16, τ Π1ΟᾺ ἀδβοθη θα ἔγοτῃ ἴΠ6 1Δβ Με ϊδῃ 
Κίῃρβ ἴο 811 (86 Ασμεμθηΐδη8, βιγΑ]αυγ, [6 οανν Μοαΐδῃ Κιπρθ βοθῖλ ΖΘΠΟΓΑΙΥ ἴο αν6 
θόγηθ [6 πδ8ι1η6 445.) αλαζα οΥ Αϑδλάαλαΐ (ἷ.6., ἀγαρο") βῖπος Ὀοΐίῃ Ῥαίοοθβ, τὸ ξουπαθῶᾶ 
ἘοΡαΐδηδ δρουΐ 700 (Ηδτγοά. 1. 109), ἀπ ΟΥ̓́ΑΧΑΓΟΒ ἴ., 0, δοοοτάϊηρ ἴο Βετοβὺβ δῃα ΑὈγάθμαβ, 
Ὑ788 130 0Δ]1664 Αϑίγαρεβ (2.6., Α8}.18}}8}), δηἃ 4180 Αβίγαρο, {π6 ἔδίπογ οὗ ΟΥ̓Χ γα ΠΠ., Ὁ ΓΘ 
ἀεριχηδίθδα ὈΥ̓͂ {8 116. ὙΠῸ ἀδβοοηῦ οὐ πϑῖηθϑ ἴο οΟἴἕασβ 8180 βη88 18 ρ878}16] διηοπρ 1π6 
ΧΌΪΟΙΒ. ΟἿ ΟἾΟΡ δηοϊθηΐ Οὐθηΐαὶ Κίηρᾷοηηβ, 6.9.. οὗ Αὐτηθπὶα, Οδρρδᾶοοΐδ, Ροπῖυβ, δηαὰ Ἔνθ 
ΔΙΠΟΩ Σ ἴμ6 ΕΥΡΌΏΔΗΒ Δέογ ῬίοΟ]ΘῚΥ (οἷ. ΝΙΘΡΌΝΓ, 88 δον, ρῃ. 82, 44, οἰς.). [Ὁ πιρῃῦ ρμοθεδὲ- 
ΠΥ "6 βῆονῃ [ηδὺ [ἢ ἤϑῖηθ Πδγῖυ8 (αγλαιοι8) ὈΘΙΟΏΡᾺ ἴο [818 018488 οὗ βίδπαϊηρ γοόυδὶ [1{}65 
ΔΙ ΟΩρ; [Π6 ῬΘΙΒΊΔΏΒ, ἔγοτα [16 ἀδδίσιιδίϊοι οὗἩ {πμ6 ροϊάθῃ οοΐῃβ οὗ {παὺ Κίπμψάοτιῃ Δ8 ϑατῖδα. 
ΤΙῖ8 ἀοϑιρηδίοη αἀδίθϑ ὑ80Κ, ἱπάοντο ἴο Ὠαγίυβ Ηγβίδϑρίβ, δοοογαϊης ἰο ΗἩδγοδοῖμβ, ΙΥ͂. 166, θὰὲ 
δοοογαϊηρ ἴο βυϊᾶδθ, Παγροοτγαίζου, δηαἃ ἔῃ βομ οὶ δβί οα Αὐ᾽βίορμϑηοδ᾽ ᾿ὐοοίοκίας., ἰῇ ἴτϑοϑβ 118 
οὐρίη “ἴο 8π Οᾶον Κἰηὴρ οὗἉ πδῦ πδιὴθ ""--- Χο, ΠοΎΤουογ, 18 μοῦ ὩΘΟΡΒΒΑΓ]Υ [Π6 8816 88 816} 8 
Ῥδγυβ- ΟΥ̓ΧΆΓΘΒ (85 8180 [Π|6 ΓΘ ἔθσοηοθ πὶ ἔμ6 Οἦγοπ. Αγπιθη. οὐ ἘΠΒΘΌΪαΒ, ᾿. ὅ8: “2 αγέιδ τὰς 
ἀ6 τερίογιθ ἀφρεῖίξ αἰἰφμαπεμζωτη,," ἀοοᾶ ποῖ "6 δρρ!]:οᾶ ἴο ἴπ6 Παγίυβ οὗ [818 "οοκΚ). Βυΐ ἴπ δὴ γ 
6486, ἰῦ 18. ΟΙΘδΣ ἔγοσα δῦ 85 Ὀ66η βΒἰδίρα, [Πδὺ ἴΠ6 αἰ ἔογομοο Ὀαῦνγθοῃ [Π6 ΠΆΤΩΘΒ ΟΥ̓́ΆΧΕΓΟΒ ἃπα 
ῬαγῖΒ 4068 ποῦ ΘΟΙΏΡ6] 8 ἴο Ἀ8βΌ 16 8. αἰ ἔογομοα οῦνθοῃ [Π6 ΡΘΓΒΟῚΒ 0 8.6 {8 ἀεδιρηιδίοα 
ΟΥὉΥἙ ῆ Χοπορθοη ἃπα Ὠδη16ὶ, δηὰ ὑμαῦ 4}} οὔμποῦ γίθτνβ Ὀθοοσβ ΒΌροτυουβ ἴῃ Ργορογίίοι. 88 [86 
ἸΑΘΠΟΥ οὗ {16 ὕνγο Ὀθοοηγθθ ὑσοθ4}}]6.Ύ ΟΥ̓ ΒβυοΒ χα ππθηίῖοη {μδαὺ οὗ Μ. ν. ΝΊΘυγ (ΡΡ. 91, 
228), ἩΏΪΟΙ Δα φημ 68 Πατῖυβ, θη νἱ. 1 εἴ 86ᾳ., υἱ τ [Π6 ἰαϑὲ Μοαϊδη Κὶηρ Αβίγαρθ, 0 18 
βαϊ ἃ ἴο μᾶνθ βυν)ιραῖθα ΒΑΌΥ]ΟΣ δου ἴη6 ἀθαῦῃ οὗ Β6]Β}82Ζδὺ οὐ ΕΥ1]- πποτοῦδο}), δῃα ὕο αν 
Ὀδοη ἀορτὶ νοᾶ οὗ 18 Μοάΐδῃ Κίηρσᾷομι ἱπ [Π6 Ζ0]] ΟὝΣ γοδγ ΟΥ̓ ΟΥΤΌΒ, 8ο [πδι ΒΑΌΥ]ΟΙ ρδῖα 
Ὀοοδη16 ἱπαδροηδοηΐ; [μδ΄ οὗ ΚΙοϊποτί (1 {πὸ 220». ΜΒοϊίγᾶρδ), τ ἈΪΟἢ δββυτηθβ α΄ Παγίυθ τ. 6 
Μοᾶθ νγὰβϑ ἃ παίιγαὶ βοὴ οὗ ΟΥ̓́ΔΧΑΙΟΒ ἴ., 8)πα γουηροῦ Ὀγοΐμοῦ ἰο Αβίγδαρο, ψ 116 ΟΥαχᾶσοβ ΠῚ. 
Ἅ88 ΠΐβΒ ὨΘΡΗΘῪ πα β.δγρᾶ ἴῃ 1118 ψογοσῃτηθηΐῦ : δια {Π80 οὗ βομυ]Ζα (Ονγ ἀδν Οτγοδδο, ἴῃ [1.6 
ϑεμά. ω. ἔγὶξ.,) 88. ὅΌονε, Ρ. θ8δ), τυ ]οἢ 18 δἷδο αυογθᾶ ὈΥ Ζιιπᾶθὶ (ρ. 86 οἱ β6ᾳ.), ὈΥ͂ ὙΠ] ΟΒ 
ΟΥ̓ΆΧχαΓοΒ 11., Ὸ 8 πο] ἴο Ὀ6 ἰάθη ῖο8] τὶ ἢ αγίυβ {μ6 Μοα6, τγᾶβ ποΐ [Π6 βου, θαΐ 8 ΟΠ ΤΟΣ 
Ὀτοΐδοῦ οὗ Αβϑέίγαρεβ, δηᾶ [πο γοσα 8. Βοὴ οὗ ΟΥ̓ΑΧΑΓΟΒ Ι. (ΑΠδϑυοσυβ, θδη. ἰχ. 1), μοὶ Χοπο- 
ῬὮΏΟΙ ΘΓΓΟΙΘΟΙΒΙΥ͂ ἰγϑῃβξοσηλοα ἔγουτ ἃ ΟΥ̓ΑΧΑΓΙ 68 ̓ηὔο δὰ Αβίγαρίαεθβ, ὈῪ Ἡ Β] ΟΝ ΘἸτῸΣ ἴδ6 στοδί- 
ὍΠΟ]6 οὗ ΟΥτυβ 8 οοῃνογίθα ἰῃΐο δΪβ τιπ0]6.0 ΤΘ σοϊγθοῖ ὙἹΟῪ 18 δαγοολίθα ὈΥ Φοβερῆυϑ 
(Βαργ8), Φογοῦλθ οῃ Πδῃ. νἱ. 1, δῃᾷ διγσοης τῃοάδγῃβ, ΟΥοσμδὺ8 (ϑρίοίϊεσία δ ἐδίον.-εὐτοποίορ., Ἰ1Ό. 
ΠΙ., αἴτοι., 1759, Ρ. 265 88.), ἀϑγίηρ (Β δἰϊοίλοζα Βγοηιθηδὶβ, ὙΠ]. ὅ80 88.), Θοβεηΐυβ (Τλέϑατιν., 
1, 849 οἵ 86ᾳ.), πον (δαζιο., 1. 2350), Ἡδαρβίθηρογρ (ρ. 48 οὐ 964.), Ηδνογωῖοκ (Οὐπιπι., Ρ. 308 
οἱ 8β6ᾳ. ; ἴδια ἔγὶδ. Ὀπίθρ88., Ρ. 74 οἵ 86α.), Καὶ] (ρ. 467), Πε] ύσϑοῖ (Ρ. 278), Κγδῃϊ θὰ (Ὁ. 839 
οὗ 864.), ΑΟΡου] θα Φ. 10, 212), ἘᾺ]]6ν (ρ. 141); ἀπ ΚΘ οί  (ρ. 160 εἱ 86ᾳ.).1 [Ιπ τοϊδίϊοη ἴο 
[Π6 ραββᾶρβ, σῇδρ. νἹ. ὃ ([π6 120 βαίγαρβ οὗ Πδγῖυ8), τ ἢ ΔΡΡΑΓΟΒΕΥ σΟΙΒ͵ οἵδ Ὑ]ΓῈ 106 ΥἹΟΥ͂ 
δαγοοδίεα ΡΟΥΘ, 866 [86 Ἔχθρθίϊοαὶ ΓΟΠΊΔΙΚΒ. οπ [δὲ ὈΪδοο, ὙΠΘΓΘ 4180 ἴμ6 οὔξοτί ΟΥ ΕἸ γαγὰ 
(δὲς Οβεηῦ. Ψολαπηόδ ον ἰὰγί, Ὁ. δδ οἱ 864.), Δπα ΒΟΥ 8] οὐογβ, ἴο ἰΔΘΩΠΕΥ γί π {Π 9 
Ναβρομίαιιβ οὗ ΒΕΓΟΒΌΒ 10}}1 Ὀ6 βυ ] οἰ γ οοηῃβι ἀογοᾶ. 

ὃ 9. ΑΥΤΗΕΝΤΊΟΙΤΥ 0Ε' ΤῊΒ Βοοκ (Οοῃο]υᾶοᾶ). 

6. ἰναπι παύου ΟΥ̓Ἱ ἐδό ΥὙΝΤΒΉΝΑΙ, γεαϑοθϑ αἀραΐπϑὲ ἐδ σοπιΐπδηδδδ, τοὐίολ, ἂγὸ δαφοᾶ οἡ ἰδ 

ἩΠΒΆΟΘΙΕΒ απ ῬΕΟΡΗΒΟΙΕΒ. 

ΤῊ πδττϑίῖοι οὗὅ πΊΐΓ8 0168 Δηα τόρ ηθοΐθθ ὈῪ Ὠδη16] 18 10 ΠλΟΤῈ ἱστθοθπ 6118 0Ὁ]6 ἢ [6 ὙἹΘῪ 
[8αὺ [6 ὈΟΟΚ οἧ σ᾽ παίοα τ εἶτα [ἤδη δγὰ 6 Ηἰβίοσ σο- Ὠτοπο]ορὶςαὶ αἱ ΠΟ] [165 ὙΥὨ Οἢ 816 
δδϑογίβα ἴο 6 1ῃΒΌΡΟΓΘΡΪΘ,; ΦῸΓ 

(4.) Τῆδ τηΐγϑο]68 τθοοσαοϑα ἴῃ ἴπ6 δτεὶ ρδγί, δηἃ ρδυ ου] ΣῪ [6 ργοϑογυαίΐοη οὗ (Π6 [ὮΓο6 

τωθῃ ἴῃ ἴΠ6 4169 οὗ {Π|6 ΟΓΥ ἔσγηδοθ (οὮδρ. 111.), [86 ΔρΡδάγδῃοθ οὗ [Πθ τηγδίοσϊ ουβ Πδ:α ὉΡΟῚ 
[6 γ“ν4}} (οἢδρ. ν. δ), δηᾷ (16 ἀο᾽ νόσαηοο οὗ Πδηϊοὶ ἔτομῃ ἴμ6 ἄθδῃ οὗ Ἰΐοηβ (ομδρ. υἱ.), ὑσγοβοδὶ 

ὯΟ Τοδίαγοβ λίθου ΠΟ. τυ ἀδιη (4}1Υ αἰδίϊ ρα 8.) ἐμοὶ ἔγοτα ΟΥΠΟΣ τλΐγδ 6165 οὗ ἴπ6 Ο]Ἱᾶ- 
Τεβίδηιοηῦ βίαο Οὗ Του] οΠ, ΟΥἨ Ἡ ΒΙΟὮ Τλδεῖς ΓΠ 61} 848 (86 ἱπνθηίοη οὗ 8 Ἰδῖοῦ ροτϊοᾶ. ΟἹ 

“ [Βυὺ μία ἰἀοποδοκίίοη οἵ πὸ Αμπδδυοσα οὗ Ἐπίπον τἱτἢ Ατίδχοσχοα Τουρίδησ ἱἰπευοδὰ οὗ ΧΟΓΧΘΒ 18 Ὀοϑες τὶ δ 50 

ΤΥ ΑἸ Πσα]τ 65 ἔπαί ἰδ ἰδ ἤονν αἰπλοσῦ συ] ΝΟ ΥΒΑΠΥ το)οοὐδὰ.] : 

 [0α ἴδο ρτοπῃὰ οὗὨ ἐπο παροτίος δαιμοσίυ, μονονοσ, οὐ [86 οἶδας αγοοῖς Ὠἰδιοτίδηια ονοῦ ὑπο πἰηρῖο ὑδιμλοτ οὗ ἴδ9 
ΤΟΙΏΔΏΟΘ οὗ ΧΟΠΌΡΒΟΙ, (δία ἰΔοπ δορξίοι οὗἩ "" Ἡασίῃβ ἰμ6 Μοὰθ᾽" ψΠῸ ΟΥΑΧΟΤΟΒ [1., οὐ ουϑὰ ἐδ οχίεύθηοθ οὗ ἔδ ἱδέξεσ, ἐδ 
5Ὲ}}} δ ΓΟΌΘΊΥ οου δαιοὰ ὈΥ̓ ΤΏΔΩΥ ττίζοζα οἡ οἷαδαῖςδὶ Ὠἰδίοσυ, ἩὮΟ ἀο ποῦ δόδιι ἴο αἷϊοιν ἴδ) ραδβδαζθ ἰὰ ὈὨδηλοὶ δαδιοίαπὲ 
νοῖσεὶ ἴῃ [86 ἀἰπουκδίοῃ.] 
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ἴμ6 σοπίγασυ, {8π6 ῥτὶποῖραὶ ρογοᾶβ οὗὁ ΟἹᾶ- Τοβίδιμοῃηΐ ἀθνοϊορπιθηΐ ἴῃ 1ΐ8 ΘΔ 16 βίαροβ, ἀπά 
ἐϑροοῖ8 1 ἴΠ6 Μοβαῖς ροτο δηᾶ [μδὺ οὗ ἘΠ178Δ ἢ δηα ἘΠ] 188, 0μαὺ 18 ἴο βαῦ, [86 ῥγίταϊ εἶν ϑίβροθ 
οἵ ἴμ6 Ἰεσδὶ δηᾶ ρῥγορῃοίὶο ρουϊοᾶβ, Δρουπᾶ υὶτἢ ἱποϊδομία οὗὨ 8 8}}}} Τῇοτα Ὄσιγδογα ΠΑ ΓΥ οἶλαῦ- 
ΔΟΙδΓ ; 6.0., [6 ῬαΒΘΑρῸ5 ἱβγοῦρη [86 Ηρα δε δῃηα ἴμ6 Ζογᾶδῃ : [Π6 ἢὲ]]ὰν οὗ οἱουᾶ δηᾶ οὗ 
ἤγο; [86 τυτϊτπιρ οὗ [Π6 ΔῸΥ οἡ [80168 ὈΥ [6 Βαηᾷ οὗ Θοᾶ (Εχ. χχχὶ. 18: χχχὶϊ. 16): {116ὲ σοῃ- 

δυτηΐηρ οὗ Ναᾶδῃ δηᾶ Αρίδυ ὈΥ γα ἴγοτῃ ἴΠ6 Τιοτὰ (1μον. χ. 1) ; πο ἐοοϊπρ οὗἩ Ε]]78ἢ} δ [Π6 
τοῖς ΟἼΟΥ ὮΝ ὈΥ̓͂ ΓΑ ἢ (1 Κίηρ χυΐ!. 4); [86 ἀεοαίγασίίοι οὗ ΑἸΑΖΙ ἢ 8 οσδρίδϊπ δηα 18 ΗΤΟΥ 

ἴπ ἴΠ6 ὑγθβθῆοα οὗ ΕἸ 178} (3 Κίηρθ 1. 10 εὖ 864ᾳ.); ἘΠῚ Π 84 8 γαϊδίηρ οὗ [6 ἀεδᾷ δηᾶἃ ριονϊαΐϊης 
οὗ ἐοοα ; ἔπο Βοαίίπρ' ἴσοι πὶ ἐπ Φοσάδῃ, εἰς. 1ῇ 6 Ὀἰνηθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ τουοϊδίΐοη τοαυϊγοα 
δΌ(ἷ τη ΐτ 0165 ἴογ ἴῃ ζουπαϊΐπρ οὗὨ {86 ἐΠπΟΟΟΓΘΟΥ, ἴῸΓ (Π6 αἰοδίδιϊοη οὗ 18 ῥτὶποῖ ρα] ὈΘΆΓΟΙΒ 

δα Ξυρροσίοσβ, δῃα ἴον [06 ἱπδυριγαίοη οὗ [86 ῥτορῃοίϊος ἱηβ αὐΐοη, ΜΕΥ Βμου]α 10 ποῖ 
τοααΐτο ἔθτα δὲ {Π18 Ἰυποίαγο, θα [Π6 σοητἰπυδίζοη οὗὨ [Π6 ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ Ὑ͵188 θη ἀδηροχοά ΟΥ̓ 8 
Ορρτεβαῖνο ποδί ποπάοιῃ, ὙΠ] ΟὮ τγᾶβ ἴο Ὀθ6 ἤραγοᾶ (116 τῆογθ, Ὀδόδῦβα οὗ 1 βοηβῦλὶ, Ἰυχυτὶ ΟΌΒ, 
δα Βυῃογοι βεῖο Ομαγϑοίοῦ, δα ὙΠΟ ἃ ἸαΥρο ρογίΐου οὐὗὁὨ Π6 Ῥ6Ο0ρ]6 ᾿ιδᾶ γΥ]6] 6α [0 {1Π|656 6ὁΥ]1] 
ἱπβυσποοβ ἴο δὴ οχίοπί Τμαὐ (Ὠτοδίθηοα [86 υὐΐοῦ δοδουρίίοη οὗ [6 τογβ οὗἩ 9. που δῇ ὈΥ [16 
σου ρ]οπιογδῖθ γα] σίουβ οὗ ΒΑΌΥ]ο 8 ἀπα Μοαο- Ῥοσεῖα ἢ Το οὐ [04] Θροοῖ δὖ [Π|6 ο]οβθο οὗ [86 

ΘΔΡ(ΥἹΥ τοαυϊγοᾶ---Ὑ ἢ 81. ὌΓΡΘΏΟΥ δἰ ποδὶ δα 08] ἴο {πὲ τἩΠΙΟὮ οχ βία ἰῃ [86 οροηΐπρ ροτοαᾶ 
οἵ [η6 ΟἹᾶ σογεῃδηΐ---ἰΠπαὺ ον δὴ Βῃου]ᾶ αἰβρΊαΥ Ἠΐ8 ῬΟΥΤΟΓ ἴῃ ἴΠ6 ἔδοο οὗ (ἢ6 ῥγουᾶ ποι]α- 

κίηρἄομπῃβ δηα ὑποῖγ ΒΟΟΣ ΤῸ] τυ στα, 0 Ἰαϊἃ οἸαΐίτα ἴο ὨΙν ὴΘ ΒΟΠΟΙΒ 8πα ουβὴ [0 ἀοἰ βοδί οι, 
δια (ἢ Ηδ Βῃου]α ἔππ8 δὲ οὔοθ οομῆτστα {μ6 (οἰζεσης ἔδὶτ οὗ Ηΐβ Το] ]ΟΥΤΟῚΒ ΟΥ̓ ΔΡ ΘΑ ΠΩ 88 
[Π6 β8116 ἐδ 1] δα ᾿ἰνίηρ αοα οὗ [6 οογομδηΐ, δηα οὐδ} [6 1ηΒο] σηΐ ἀατίπρ' δμα 811} 
δ ροτβ ἤθη οὗἉὨ [Πο86 ὑγγαηΐβ, ΟΥ̓ ἀθπιοπδίγαίπρ ΗΒ τὶ ρἢὐ 0 ΓΔΠΚ 88 (06 Είηρ᾽ οὗ 84}} Κίηρβ, δπὰ 
85 [6 Τιοτᾶ οὗὁἁ ποϑύθῃ δῃᾶ θαγί. Ὑ͵ΟπμοΒ οὗ δ βἱ τα] ὺ οἰαγαοίοσ, Αἰ ΠΟΙ Ρἢ ηοῦ 80 5 κίηρ 
δ οΧ ΓΒΟΓΑΙΔΙῪ 88 [086 ἴῃ Ὠδηΐο], δα Ὀθοη Ὑτοῦυρσΐ ὈΥ [6 ΤΙ ποὶρ 8] γερτοβϑοηϊδίιγο οὗ [ἢ6 
Ῥιορμοῦῖο ΟἸΪΟΘ, 88 ΘΑΓΙῪ 88 [86 ἀρ οὗ Ιβαΐῖδ δηἃ Ηρθζοκίδη, ἢ 116 ΒΗ ΔΙ ΤΉ ΠΟΒΘΓ δα βοηῃδοῦ- 
δτὶ Ὁ σσοσα Ὀσϊησίηρ ΠΚ6 ὈρΡΡργοβδίου πα ἰθιηρίδίοηβ (Ὁ ὈΘΔΡ ΟἹ {π6 ΖΑ Ὶ Π π] ΟΠ6Β διηοηρ ἔπ 6 
Ῥεοορῖς οὗ αοἂ (6.9.. [π6 τοϊγορτοβδίου οὗ [Π6 ΒΔ ο οα (μ6 ἅϊ8] οὗὐἨ ΑἾδΖ ; [Π|ὸ Ποβ]πρ οὗ 
Ἡδεζοκίδη, οἴς.). Τονασα (ἢ 6 οἷοβο οὗ [Π6 οχὶϊθ διο Ὀινΐπο 86] -αἰἐοβίδ 08 ΓΟ τορεδίρα, 
πὶ ἴῃ ἱποζοϑβαᾶ τη ἈΒΌΓ  δηᾶ ἔπ6 δρϑηΐ γγβ δραὶπ [Π6 Ἰοδαΐηρσ ὑγορμοῖ οὗὨ ἔΠ6 {π|6, τ ἢο λυ 
Ὀεοδπιο [6 ΒΗΔΙΟΡΌΘ δηα ΒΌσΟΟΒΒΟΥ οὗὨ Ιβαϊδῃ. ΤΈθθο ὕδοῖβ 17}}} Ὀ6 6 1688 ΒΌΓΡΓΙ δ ρ᾽ ἩΠΙΘΏ Ὑῦὧθ 
τοβοςῖ {πὲ 1Ὲ τγαβ ΠΟῪ ἱτηρογίδηϊ ἴο ΤΆ Κ6 ἃ ργοξουμπα ἱτ ρτεβαίσῃ, ποὺ ΟὨ]Υ͂ ΟἹ [06 ΤΠ] 6Π}]}"6 18 οὗ 
[6 ΓΠΘΟΟΓΘΟΥ͂, Ὀυὺ Κατ ἶβα Ομ (οἷν ΟΡ ΤΘΘΘΟΙΒ, (Ππ6 Ποδί θη. ΤΌ]ΘΙΒ; 8 ἐπι ργοββὶο Β060}} 8ἃ8 [Π9 
τηΐγδοὶοβ οὗ Μοβοβ Τοῦ ἀεδὶηοᾶ ἴο ργοᾶτποο οὐ ῬΒΔΙΘΟΝ, δηᾶ βοῖ 848 δοίι 1} τγα8 ὑγοαπορα 
ἦπ ἴδ οα86 οὗ ἴπ6 ΟΠ δ᾽ ἄδδη δηὰ Μεᾶο- Ῥουβίδῃ δης γροβ οὗ ῬΠΑΓΘΟΝ ---ὈΠ] 688, ἱπαἀοοᾶ, [ἢ6 
δἰαϊοτησπίβ το δῦπρ ἴο τοροδίθα δοίβ οὗ ποιίδρο τοηἀογοᾶ ἴο Ῥδπΐῖθ] 8 αοα Ὀγ ΝορυσῃδαπδΖο- 
ΣΆΓ δῃηἃ Ὀδυίυβ (Ό Δ. 11. 46 οἱ 86α. : 111. 38 εὐ 86α. ; ἰν. 81 οἵ βοα. ; υἱ. 39 οἱ 864.), 8π4 8180 
ἴπδί σοποογαΐῃς ἴπ6 ΡῈΌ]Ϊο τοοοροϊξίοι οὗὨ 6 ΒΌρτγοιαηθ αἰνίηϊν οὗ 18γ861}}8 αοα ὈΥ Ογτῦβ ἴῃ 
[ἢ οαϊοΐ οὗ ἸΙ ογαίΐου (ἶΖγα ἱ. 1--4), ὙΒΙ ἢ 15 βυρροτγίοα ὈΥ͂ οἴδιον ἰδίου 8] δας οΥ 168; ΔΓ ἰο 
Ὀδ τοιηδηραᾶ ἴο ἴππ6 Σολ]πὶ ΟΥ τηγί!β δηᾶ 1{8068---ἃ ΘΟΠΟΙ 10 ἩΥΒ] ΘΒ, ἴῃ [ἢ6 ἸΔΕΘΥ ᾿ἰπβίβῃποα, 
ΟἿΪΥ [86 ταοκί γϑ 081 Ὦγροῦ- οὐ Εἰ σΐβι)Β οου]Ἱ ἃ το. ΤῊΪΒ σοι ραγίβοι ὙΠ (Π6 Μοβαὶς ρου] οα 
δξογαβ [Π6 ΟὨἿΥ γ]1ἃ [6818 οὨ ὙΠ  οὮ ἴο ΤΌΤΤΩ ἃ ῬΓΟΡΟΥ οβετηδίο οὗ (ἢ6 ἀρὰ οὗ ἢ 8}16}, 1} 118 
Ῥοου δῦ πδίϊομδὶ σομαϊ ομβ δηᾷ 18 τα ΐγδοϊοθβ, βἴποο ἴΠ6 β ΠΡ 8 δηα {{1818 οὗὨ {Ππ|λὲ μοτγϊοῦ, 
ὙΓΠΙΟῺ 855851166 [6 41 οὐ αοα᾽ 8 ΟὨ] το ἀπᾶ ἐπγοδίοηθα (Π6 ἐυτίμοῦ σχίϑίθηοο οὗ ἴπ6 {π60- 
ογδῦϊς σοι ΠΠἾΥ, Ὑγοο τηοί, 1116 {Πο86 Οὗ [ἢ 6 ΟΒρΟΪΥΙΥ, οα 7ογσίση, δοἱΐ, ἴὰ ἴῃ. Ὠοῦδο οὗ Ῥοπᾶ- 

δὲ δηᾶ [16 Ἰδπα οὗ πιΐβοτγ. ΤῈ βυ  ουῖηρβ, ὑοῦ ἢ [6 ἱπα ποοιηθη 8 ἴο 1Δο] ΤΥ, οὗ [ἢ 
πιο οὗἩ [86 δπᾶρεθ, τοῦθ ὀχρογϊ ηοοα ΌΥ Ἰαγδοὶ οἡ 8 οὐσῃ ἀοπιοϑίϊο 8301} ; {π6 Δ οὐ ἢ8 οὗ [ἢ 6 
Ῥεοα ϑυρβοαυδσηῦ ἴο [86 οχὶ]6, 6.9., ἴῃ [Ὧ6 (ἰπ165 οΥὨ ΕΖτα δπα οὗ [6 ἩΓΔΟΟΔΌΘΘΒ, ΠΚοντῖ86 106 761} 
Θο᾽θ ρβορὶβ νῃΐἷο ἅτε! προ ἴῃ ἴμ6 Ἰδηᾷ οὗ {Ποῖν ἔδίμοσα, δηα Τὸν [Πδὲ ὙΘΤΙΥ͂ ΓΕΆΒΘΟῚ ἬΓΕΓΟ 1658 
ἀλησοτοῦϑ ἰο {πεῖν τε! σίουβ δ ἃ πδέϊοηδ) 116, [80 σοῦ (86 Βα ΠογπρΒ ἀυτίηρ οἰ οὗ (Π086 
ΘεδδΟῚΒ οὗὨ {Γδυ]ατίου δηα μογβοοπεϊοι, ΐοῖ ἬΤΕΓΘ ὉπᾶσΓρΌΠΘ ἴῃ “8 βίγαῃρθ ἰδηᾶ ᾽" (Ρβ8. 
σχχχυΐ!. 4). Το ἴ8, ἐπογοέογο, ἀθοϊ ἀοαϊγ ἐπ ρογθποηξ δα πη ]ϑἰοσὶοα] ἴ0 4116 06, 848 ἄο [π6 ορρο- 
τιοπίβ οὗἉ {Π6 ρεπυΐ 6 Π 688 οὗ (ἢΐ8 ὈΟΟΚ, (μαὶ χὉ ΟΥ68 χΐ8 οΥ̓ρἾΏ ΒΟ]ΟΙΥ ἴ0 8 ΒΌΡΡρΟΒΟα ΔΠΔΙΟΩΥ͂ 

Ῥεΐνορῃ ἴπ6 ρογοαβ οὗ [6 οδρυ Ὑ δηα οὗ Π6 Αϑυγοῃθθηβ, δηᾶ ἴο δβοσῖρε ἴο {Π|8 ἱηνεηίοα 
δοΐθὶ (μ6 ἀρεῖρτι οὗ Ἔχ οἱ θἷηρ ἴπ6 απ] δέῖοηβ ἐχρογ θοροῦ Ὀγ ΝΟΡυομδάμποζζαν δηα δια 



88 ΙΝΥΒΟΡΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΡΒΟΡΗΕΤ ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

᾿Μεᾶυβ, ἰπ οομβδαῦθποθ οὗἉ {π8 Τὐνίηθ τηΐγβοὶθθ δπὰ οὐ ἴμ6 στδοίουβ βίγεῃρίῃ δοᾶ ὉΠ οΔΐηρ 
ἤγιλη 688 οὗ [Π6 ὑΠποοοτϑῦς τυϊζμεββεβ ἴο [6 ἔσυῖϊῃ, 88 ἃ Ὑυδγηΐηρ ἴο ΑΠΈΟΟΝ 8 ΕΡῚΡ Δ ποβ, (Π6 
ἡαϊδίου Οὗ [Π6 τοὶ ΟΌΒ ΕΥ̓ΓΑΠΗΥ͂ ΟΥἩὨ ἔΐοβθ ἸΏΟΠΑΓΟΠΒ. Α οογίδϊῃ {Υ̓ΡΙΟ81] ΔΠΔΙΟΡΎ Ὀοίνθοῦ 
ΝοΡυΘΠΔΠΘΖΖΆΓ δη ἃ ΑΠΕΟΟΒῺΒ ΤΑΥ͂ ΓΟΔΑΣΪΥ Ὀ6 ρτϑηίοα ; Ὀυὺ [π6 ἔπηᾶἀδμηχοηίαὶ αἱ ἤογομοο, Οὗ 
ΓΑΙΠΟΥ οοηίγαβί, θοίθοῃ ἴμ686 ὕπνο ρα ]οαβ οὗ ρογβοουδίου, ὑμαὺ [6γ86] β ογοα αἀυτηρ [Π6 0Π8 

116 ἱπ ΟΔΡΟ ΠΥ, πὰ ἀυτίηρ ἴμΠ6 οἴμοῦ πνἢ1]0 ἀοπϊοὶ]οὰ ὁπ Σί8 παὶῖνθ 801], 18 Ομ ἴδ ἴθ 
ΔΡΡρασρηῦ, ΤῊΘ ἱπΑΌ} }Υ ΟΥὦὨ ΙΒγ86] ἴο τοβϑὶϑδῇ {Π6 ΟΡΡΓΌΒΒΟΙΒ ὙΣΓῈ διτηθα ἤογοο, 8:4 8180 ἰδ 
ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ͂ Τὸν αοἄ ἴο ἱπέογἔογο ἢ ὨΪ8 τομᾶογ- σογκίηρ μόνον, τοϑυϊ θα ἐπ ο ϊ δὔο! Υ ἔσο [6 
οοΟμαϊ ἤομβ οὗἩ [86 ΖΟΥΤΩΘΓ ᾿πϑίϑηοο; Ὑ116 ἴῃ [86 Ἰδαίου 886 ἴ86 παίΐοῃ οου]Ἱᾶ 5ϑἰγυρρὶςο ἴογ 118 

ΠΟὔέΤΥ, 18 βδῃοίυδυ, δηᾷ 108 ζαὶ ἢ, δηἃ ἘΠΟΥΘἔογο τϑα το ὯῸ ΟἿΟΣ ταΐγαοΐοθ ἔμδη ἴδοβο οὗ 
ὙΓΆΓΙΚΟ δα Υρσΐβα δηᾶ οὗ ἀογοίθα οοῦγαρο ὑμδῦ οὐδ οουτίοα τηλτίγγαου, ΒΟ 858 τὸ ἀεβοῦθοὰ 

ἴῃ [16 Μδοοαθθδη ὈΟΟΚΒ (566 ποῖ 1). 
(2.) Νογ οδὰ ἐδ »γορλδοῖδϑ οοπίδί μα ἴῃ {πΐ8 θΟΟΚ Ὀ6 τηδᾶθ ὕο Β6ῚΎΘ 88 τ 1[ΏΘΕ868 δἰ μδί 118 
ΒΙΘΒ ΟΣ ΠΘΙΘΒΒ : ΤΥ, ἀοϑρὶΐο [οἷν νἱβίομ δὶ ἔοττα [γουρμοῦῖ (τ ἱοὮ, πούσονοσ, [ΠΟῪ ὈΘΆΓ ἴῃ Ο0Π)- 
τοι ὙΠ [6 ΦΟΥΤΔΘΥ Π4]7 οὐ Ζοϑομαγίδι, τυ πυταθγοῦβ ροσίομβ οὗ ΕΖεϊκῖοὶ, απ ούθῃ νὴ 
οχίοθη ρα βοοίζομβ οὗ οἱ ἂδσ ὑσορμοίζς Ὀοοΐκβ, 6.9...) ΑἸηο8, 18618}}, οἴα.), ἔΠ6Ὺ ΘΧΉΣΟἾΌ [Π6 ρεποιαὶ 
ομαγβούογβεϊο ξεδίυγοβ οὐὁἁ ΟἹ ἃ- Τοβίδπιθηῦ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ΘΥΘΓΥΒΟΓΟ, βίποθ (ΠΟΥ σοϊδῦ ἴο (86 οοηάϊ- 
οηβ δπᾶ σοαυϊγοπχθμίβ οὗ ἐπθ {{π|6, τὸ βίβδαγ ροββοοοοᾶ τὶ (ἢ 168 οἵὨ {16 {τ πὰρ οὗ 
Οαοα8 Κίπραοιῃ ἱπ 1ΐ8 οοπῆϊοί τὰ [6 στο] ᾶ- ΡΟΎΘΙΒ, δηᾶ ἀσυθῖορ [Π18 σομϑὶοῦ ἴῃ ΠΔΙΤΩΟΙΥ͂ 
ὙΓ 18 στοσίηρ Ἰμ ομβὶ ἐν ἄονσι ἴο [86 τηθ οΟΥὨἨ [86 8.4] Μοβαϊδηΐο {τ υτηρ ἢ δηα Ἰυαᾶρτηοπί, ἴῃ 
ἀοϑοσί ρθϊομβ [δῦ ὈΘΟΟΙῚΘ ΣΔΟΙΘ δηα Ἰηογ0 ταΐη αὖθ 88 ΠΘΥ ργοόρτοβα. ΤῊΘ ὈΟΟΚ ἀοβοσῖθεβ (18 
Μεβδίδηϊο ρου οα ἀστίηρ Βΐοι ἐπα ΤΟΙ ἐγ ΘΓῸῚ 8 ὅ0 ΔΡΡΘΆΓ, 88 ἱπιτιοᾶ ἴον οοπποοίοα τ 1} (86 
Τοβυσγοοοι οὗ ἴπ0 7π8ῦ δῃᾶ ἴπ6 πρ͵υδί ἴο {πον 858] Ἰυσ στηοηΐ (οδΔρ. χὶϊ. 1-8); δῃὰ ἱξ 8βϑῖρῃϑ 
[Ππδί ουοηί ἴο 8 {ΐτηθ {πῇ 701] ΟΥΥ8 ΟἸΟΒΟΙΥ οὐ ἐπ ἄθδί οὗ ἃ σταρίηρ πο τῖβὶ, συ ο86 ἀοβοΠρ- 
ἴοι Β6θ 8 ὕο 6 Ἰδυρ ον πλοῦ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ (γαϑ θαϊοπρίηρ ἴο Απίϊοοαϑ ΕΡῚΡΏΔΠΟΒ (866 ΟἾΔΡ. Χί, 

21-.45). Βαϊ 1 ἄοοϑ ποῦ ΦΟ]]ΟὟ ἤτοσα [Πΐ8 {1|8ὺ 18 δαΐθοΥ τγαὰβ ἃ ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΙΥ ΟΥ̓ ἰΠδὺ Εἰῃρ, 

Ὑ}0 ἀοβου θοᾶ {Π6 ἰδίοτίοδὶ ουθηΐβ ἔγοτῃ ἴΠ6 ΘΑΡΟΥῪ ἴο ἷ8 Εἶτα ἐμ (Π6 δ[γ]68 οὗἁ Ρτορὶιεγ; 

βίῃοθ [18 ἔοαίαγα 18 ΤΊΘΓΟΙΥ δηοίμοῦ 1] υδέγαϊίου οὗ [Π6 ζϑῃογαὶ ΔῊ οὗ ρσορμθῖςο υἱβίοηδι μθ- 

βροοῖδνο. Αὐ [86 ἔαυιμεϑέ, οοτίδίῃ οὗ [86 τόσο ἀοιβὶ]θα ργοαϊοίϊοῃβ οὗ ἔμ βϑοϊΐοῃ (οΒδρ. σ. διὰ 

χὶ.) τοϊδηρ ἰο 6 ἀονθϊορηιθηὶ οὗ [86 του] ἃ-ρόνγοῖβ δἵθον (86 781} οὗ {πὸ Ῥεγείδῃ Κίῃράομι, 

ταϊ σι, 88 88 διγοδᾶγ θθϑῃ οὐβοσυβᾶ (ξ 1, ποΐβ 3, δῃᾷ ἢ 9), θ6 τοραγᾶθα 88 ἴδ 6 Ἰδίογ δα αἰ Ποὴ 

οὗ δΔῃ Δροοδὶ γρίϊδβὺ ᾿ἰνὶπρ ἴῃ [π6 Εἶπιθ οὗ Απϑοομυβ, το βουμες ἴο σἶνθ 8 τλογο ἀοβηῖϊο ἔοττῃ 

ο ἔπ ΡτορἤθοΥ οὗ Παμΐοὶ. Αβὶἀθ ἔγουη ἔπ)686 δχίβγῃδὶ δπᾷἃ ὈΠΘΒΒΘΩΓΑ] δἰ πρῸ] ΓΙ Ἶεβ, ἴμεγὸ 13 

ἱποϊυᾶοᾶ ἴῃ [πθ ργορμιοῖίο οοπίοπίβ οὐ [89 ὈῬοοῖς ποίδίηρ, οοπποοίεα ὙΠ [86 ἀενοϊορπιειὶ οἱ 

[86 τοῦ]ᾶ- Κἰπρᾷοπιβ ἀπ|}} [πὸ δάνοηξ οὗ ἰδ Μοβείδῃ, ἐμδὺ ταῖσεξ ποῦ μανθ Ῥθθη ἔογεβθεῦ διά 

ρῥιοᾶϊοϊοα ὈΥ 4 Ὀἰνἱ 6] γ- ΘΠ Πρ ὐσποᾶ βοοῦ ἴα ἐπθ οἱοβίηρ ρειοᾶ οὗ [π6 σαρθνιγ. ΑἸΙΒουρΝ 

ΒΟ ἢ ἃ Β6ῸΣ μδΔἃ πῖξποββοᾶ (6 ΒαρρΙαπίϊηρ οὗ Ῥὰξ οπ6 στοαὶ σου] ᾶ- Κίηρᾷοπι ὈΥ δποίμετ, δηὰ 

δἰἐβουρὴ ἐπ οχίθηδϑὰ τϑηρο οὗ οὐβοσυδίϊοῃ Ὑμοἢ μ6 επ͵ογοᾶ τηϊρὶῦ γευθαὶ ἴῃ [86 τπιοτα αἷδ- 

ἰδηῦ ροϊ  Εῖο41 Πογίζοῃ μὰξ ἃ βίπρὶθ δὰ ἃιθουδὶ ρόῦγοῦ ἴῃ ἰμ6 Ῥσόρτοββ οὗ ἀενεϊορπιοηῖ: 58}}} 
ΒΟΙΠΐηρ ἰβ Θβϑῖοῦ (0 οοποοῖνα ὑμδπ Τμδὲ, ΕΥ̓͂ (86 ΘΠ] ὐοπὶπρ ἱπῆποηοθ οὗ ἴμ6 ΗΟΪΥ ϑρί ξ, 8 
Ἰοπρ βυσοοβϑίου οὗὨ του] ᾶ-τποπδτοῖθβ, ρσουίουθ ἰοὸ Μοββίδῃ 8 Κίηράοπι, βου] ορεπ ἰο δἰ8 

γἱβίου, δηᾶ ἰπδὲ ἢΘ Βῃου]ἃ βυμθ 116 8}1}}7 τοργαϑοηΐ (18 βυσοοβδίου οὐὗἁὨ ῬΟΎΤΟΙΒ ὈΥ οεγίδίη ἤρτιγεβ 

ἐδίκοῃ ὕγοτῃ [86 ργοαυοίβ οὗ ΒΑΡΥ]οπίδη δπᾶ Μοᾶο-Ῥοσγαῖδῃ οὐ]ΐατο δηᾶ δγξ, 88 ἰπ ἐμα υἱβίομϑ οὗ 

οἾδρ. νυἱῖ.-σ. ΝῸΓ ἂο ἐμ8 δἰϊοιηρίβ ἰο τϑδοῖ) ἃ τηοσα ὄδχϑδοῖ ομγοποϊορίοϑὶ ἐχροεϊοι οὗ {0 

ἀονεϊορτηθηΐ Τοργοβοηίοα ὈΥ {Ππ6 βυσοοεβίοῃ οὗ ποθ Εἰ ροτηβ, ΠΟ ἃγὸ Σου πα ἸΔΟΓΘ Βροο δι ν 

ἰπ 6 1486 ἔουγ οἰαρίοσβ οἵ (πο ὈοΟΚ,, ἱπνοῖνθ ΔΠΥ͂ Ζεδΐασο ἐμαὶ ἄοεβ ποῦ εβτιμροδί ἃ ρδγεὶ, 

οἢ ἴδ ὁπ6 ΒΔΠα ἴῃ {Π6 ΘΔ1116. ῥγορμοίβ (6.9., 188. νἱϊ. 8; χχὶϊὶ. 16: 76. χχυ. 11 εἴ βοα. ; Χχίσ. 

10), ἀῃᾶᾷ οπ [6 οἴδιογ, ἰπ [Π6 ταδί οιηδίῖοαὶ ϑἰπᾶϊοβ οὐ ΒΟΥ ]ο δι δδίγοποιηογα, δηᾶ ἴδ 

δἰξοιιρίεα Δρρ]ϊοδίΐοη οὐὗἨ [Π680 ἕο (αϑίγοϊορίοα]) οδ]ουϊδίζομβ οὗ ἔπ6 ξαΐϊυτο. ὙῈδ ἱπάεβηϊιθ 

ομδγδοίοσ ΒΙΟὮ ΡΓΟΌΔΟΙΥ δείδομοαᾶ ἰο (Π686 Βγταθο] 1 60- ΟὨγο πο] οί .8] ἀοβοσίριξζομδ οὗ ἴμ6 ἔπξαγο 

ἴῃ ἐμοῖς ογ ρί πὶ ἔοττα, ἃϊἃ ποέ οοττεβροπᾷ ο ἐμ ϊβίοσίοϑὶ βαοθδβίομ οὗ ουθπὶβ 88 δυοῖν, δοὰ 
ΤΩΔῪ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῚ ΠΟῪ δηᾷ {Π6Ὼ τοϊηογϑα ὮὈΥ͂ [π6 μπᾶ οὗὨ [Π6 Ἰαίδν γαυΐβαῦ ἱῃὰ ογᾶο ἴο σῖγα ΡἾ8Δ0θ 
ἴο ξοδίαγοθ Βασι  ἶ Ζί Πρ ΤΊΟΤΟ ΘΧΔΟΙΙΥ πὶ (86 ζδοίΒ. Βαΐ, ἀροι ἔμ Ὑο]6, οσοῃ ἴμοβο οπδρ- 
ἴοτβ οοπίϑίἢ ΖΔΓ ἸΛΟΪΘ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ δῷ 1464117 ἀεβογίρεῖνο ομδγαοίαν ἔμδσι οἱ ἀείβἰ]βὰ ἰυδίουοαὶ 
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Ῥτοαϊςοη, Τσα]ουϊαιοα ἰο οχοῖΐα [Π6 βυθρίοίοι οὗ ἃ οοτηροαίςοη βυρδεαπδηΐ ἴο ἐπ6 ονεπί: δηᾶ 
(6 Ἀοοκ, {πογθΐογθ, ὈθδυΒ [8:6 ΟΠ Δγδοίου οὗ δ ὑοῦκ ἢ ο86 οὐ χη ἀυγίης [ἢ}8 ΟΒΡΌΙΥ, δα τοθε 
ἐπδρὶ τε ργορμοίϊο πδίαγο δσὸ ἀθοϊ ἀθα]} τῆογο ρσο8}0]6 ἔπδὰ 18 ξογροαᾶ δηὰ εἰγηυ]αϊθᾶ οοταρο- 
εἰος ἴῃ ἴμ6 Μαοοδθεδῃ δ. Ἐβρϑοΐδὶ]ν 18 {86 τηθηϊίοη ὉΥ Ῥεοΐος οὗ δῃ δηχίουβ Ἰοοϊκίηρ ἔὸγ 
[6 ρεγοα ἴῃ ψΒΣΟΒ [Π6 Μοββιδἢ βου] ἀρρϑδγ (1 Ῥαῖ. 1. 10-12), 88. ἃ οἰιαγδοίογίβες οὗ [8 
ἐπορὶγοᾶ ργορδοίβ οὗ ἔπ ΟἹ Οογυθηδηΐ, ποτ αἰ σοῦ! Υ ΔρΡΡ] 168 0]6 ἕο (18 τγοσῖκ ἰἤδῃ ἴο 8}γ 
οἴδιοῦ ργορμβίίοαὶ ὈΟΟΚ ἴῃ [πὸ ΘΔ ΠΟΣ (866 ποίοβ 3 δηὰ 8). 

ΝΟΤΕ 1.---ἰὰ τοϊδιϊοη ἴο {6 τηΐγαοῖθβ οὐ {πὸ ἐἶπηθ οὗ Ὠδηΐοὶ, 88 ἀθιηδηδοᾶ Ὦγ [δ6 ορργεββοᾶ 
δοπαϊτίου οὗ ἴβγϑϑὶ (8660 ἢ 1, ποίθ 1). δῃα δβρϑοΐβ}ν [Π6 τϑιηδσκβ οὗ Ηδυογηϊοῖς Πότ ααοίοί, 
δορδτο ἔυτίμαν, Ηδνογηῖοκ, δἴσωθ ἔγίδ. ὕύιίονδδ., Ρ. 8δ: “Ὑ1ΒΟουΣ δυο 8 τουθ] δου οὗ 
“Ζεδοναῖι, [116 ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ που πᾶν ὈδΘη ἱπνοϊγοᾶ ἴῃ ποδί βοηᾶοιϊῃ, ογ δοβογυοα ὈΥ ἰδ. Φ68ο- 
ὙΔῈ8 δἰ ,18 δηἃ ΨΟΠΩΘΙΒ Βῃουθα, ἀοθρὶΐζα 16 ργθβθποθ οὗ {86 ρονγογα] που] α- Κηρ ἀοτηϑ, {11 
Ἧς 511} τγαβ [6 Κίηρ οὗἉ Κίη δ, δηαἃ (πτοῦσῃ ἰμοῖὰ [Π6 αυοδίΐοι οὗ ἴμ6 σοπίϊηυθα οχ᾽βίθηοο οὗ 
Ἐ}6 {ΠΟΙΟΥ͂ γΛ͵7148 τ68}}γ ἀθοϊ Θα.᾽) 8,66 ἐδέα,, Ρ. 87, ἴον ἴμ6 ἔδοϊ [πδὲ ἐμ6 Αβηϊοπέθδὴ ρου, ὁ 
Πα ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ὙᾺΒ ΟΠ ΑΓΒΟ ΟΣ σα ὈΥ͂ 8ῃ αδόδηοδ ΟΥὨ γλΐγτϑο}68: ““ἴπὶ (6 Μϑοσαθθθδ ρογοα [Π6 ἔοτ- 
Θεκίηρ οὗ (μ6 παίίοη ΟΥ̓ αΟα νγ88 τηδηϊοβίοα ῥγδοΐβοὶ Υ ἴθ ἃ ΤΏΔΏΠΘΥ παῖ ΘΧΟ]υἀ6α πλΐγδο] 68. 
Τυὺς ἀοδα ἔογῃ γοπιαϊποα (0 {86 ρβϑορ]θ ἴῃ μοι βοα ἐγααϊἴομβ, Ὀμύὺ [πὸ ἔγοβῆ ποθ δηὰ 116 οὗ 
16 οἹὰ ἐποοογαῖϊο δηᾶ ρὑγορμοῖῖίο βριτῖξ τγδ8 υδηςτίηρ. Τῆνΐ8 σΟμΒοϊ ουβη 688 (ὑπαὶ 6 δποῖοπξ 
Ῥτορβούβιῃ τῖῦ [8 τα ΓΟ ]Ου}8 ΡΟΥΘ τησϑῦ ἢγθὲ Ὀ6 γουνοα) δπἃ59 Ἔοχργοβδίοῃ ἴῃ [Π6 Ἰηοῃυ πη ηΐς 
οἵ ἰμαἱ {1π|6 τι δυβιοϊοηῦ ΟἸθαγμοθθ.Ό ΤῺ6 τοῦ ὈΟΟΚ οὗ Μδοοῦθοοβ ἢ88 ποῖ ἃ βίῃρίε γοίθγθῃοθ 
Ὧο τλΐγϑοὶοβ ; [6 ἀἰδῃθεγίοποα 6 οδηηοΐ ὄυθῃ οχροοῖ {Πθηι,᾽" οἷς, 866, ζυγίος, Κτδηϊο ἴε]ά, 
ΨΙΪΟ ΟὔΘΟΓΥΟΒ, 1 ΟΟΙΤΟΒροπάθηῃοθ ὙΠ (119 ΡΔΓ8]]6}18π) ΔΡονα οβίδὈ δ οα Ὀοίνγθθη [Π6 Τηΐγ8 0168 

Ὗ 

οἵ θδῃΐ6ὶ δηὰ ἴμοβο οὗ Μοβοβ δηᾶ ΕἸΔ78}, “" Ῥγβοίβοὶ υ [88 ρϑγοᾶβ οὐ ἂπ ββρβοΐδ]} Υ ΠΟρ6 1688 ΘΟῊ- ἢ 
Ἁἀἰὔοι οὗ [86 {ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἀγα ἐουπᾶ ἴο ῥγεβοηῦ βυϊΐ Ὁ]6 οοπα  τἰοηβ ἔον {86 ἱπίογυθηίΐοη οὗ [160 
ὅϑογί ρίαΓΑΙ ταΐγβο]6, ἀοδὶσηοά, 88 ἰΐ 8, ἴο βέγθη σίμοη ἔμθ ἐμοοογαίΐο οοηβοϊουϑηοβ8.") ΤΈΘ 8580Γ- 
εἴου οὗ ΗἸἰΖίρ, [Πδὲ ἃ διιϑοορ δ ἐψ οἵὗὨ ἴπ6 ἢσϊηδη ταϊμα δηᾶ αἰϑροβί ἴοι ΤῸ {Π6 1808] ᾿ΠΠ 6 ΠοΘ 
οἵ εβρϑοΐδ!ν νομαογα] ογθηίθ, ἐ.6., ἃ ἔα 10} ἴῃ ἴθ, οου]α ποῦ μπᾶνο Ὀθθη ἀθγοϊοροα ἀυτίης 
1.6 “᾿ηἰρῃϊΐ οὗ ἴη6 6χὲ]6,᾽" 186 τι πουδ οὐ ν ἰϑύοσ! 641 ΟΥ ρμβυοπῃοϊορίοδὶ ἜΡΩΣ ΤῈ [Π6ΓῸ σγᾶ8 
ὍυοΣ ἃ πἰσῃί οὗ αἰθοουγαροιηθηῦ ΤῸΓ [Ιβγϑ], ἱξ γγαβ ἴῃ {Ππ6 οἰτουτϊηδίδηςοθ οὗ ἴπ6 Εσυρίϊδι ρογοᾷ, 
8.5 ἀοϑδογὶ ἴῃ Εχοᾶ, νἱ. 9, 12. γοῖ (δὲ ροτ]οα οοῃίαϊῃοα {16 ζοττῃ οὗ 8 ΤΑ ΣΈΒΟ ΠΣ, ΟΧΔΙΑ- 
τίου οὗἩ ἔδ (ἢ δηα {γιδῖ, δ 88 18 ἔγθαυοπγ ἐουπα ἰμ ̓ ἱπεϊτηδῖθ οοπηθοῖοῃ ὙΗΔ ΓΟΒΊ ΤΆ 
5 ἘΌΟΙΕΣ ΒΕΠ86 ὉΣ ππτ, οὐ ἀπᾶ ΒΡ ῦἃ] ΟΡΡτοββίοῃ. Το 1571ἢ Ῥβδϊηι, δῷ δὴ Ὁ ΦΎ01})0: 
ΟΥ̓́ΤΕ βοΐ] συ γτ ας ΟἿ ἐποόσρ το που, ΤΑΥ͂ βαγνα [0 ἱπᾶϊοδῦο, (μα ἃυτγίηρσ [86 “ ηἰρῃηϊ οὗ 
ἘΠ 6Χ]]6 ᾽ 88 γ76]}, σοι ρ] δἰ ηΐβ δῃα ἴθδγβ τοσοῦ σομβὶδί τυ [ἢ δη. ᾿πίογηδὶ ργοξουπα δηᾶ σ]ονὶης 
Θχοϊίδιίου ὙΠ Οἢ ἸΟΩΡΒ ἔοὸσ ἴῃ6 ὨὈἰνίπο Ποϊνογοσ. 10 88 δΙγοδαῦ Ὀθθῃ γοιηδικοα ἰῃδί 16 
εβογρ[ομβ τε]δίϊηρ᾽ 0 [Π6 οἰγουμηδίλῃηοοβ οὗ (ῃ6 σδρευ ἐγ, ἴῃ [Π6 βεοοηῃᾶ μετ Οὗ ᾿βαὶδ᾽Β ῥτο- 
Ῥδοοΐοβ, τοργοϑαιΐ δὴ ΔΡΡΆΓΘΠΓΥ͂ ΒΟρα]688 ἀδιογα Ζδίίοι οὗ (Π6 τοὶ χἱουβ πα Ὡδίϊ0}8] βρ  γιῦ 88 
οοοσχίβίθί ψἹἢ [86 δίγορ  Ποηΐηρ δα δον οη οὗ {πΠ6 ποοογαιΐο σοηβοϊουβηθ88 ΟΥ̓ Π]68Δ}8 οὗ 
κηΐγϑοὶεδ. Το χίθπί ἴο οἷ [86 ὑτορμιοῖῖο οβῖῆοθ οὗ ἘΖεκίεὶ---ἰ 6 ῥγορμεῖ οὗἨ [ς ορθπίῃρ 
Ῥετίοα οἵὗἉ [16 σϑραν γ.--- οοττοβροπᾶκ, ἴῃ υἱο οὗ (Π6 οομα! ο:8β οὐ [Π6 ἐἴταθ, δη οὗἉ Ὠΐ8 ροῖ- 
ΘΟΏΔΙ ἰγαί 8, ἢ [μδὲ οὗ Ὀδηΐοὶ, [Π6 ῥσορμοῖ οὗ 86 οἱοδβίπῃρ ρογϊοᾶ, δηᾶ αἷδὸ [π᾿ βρη ῆοδοΐ 

. φοπίγαϑί Ὀοΐτοοι ἰἤθῃι, 816 Γι υκοαὰ Ὁγ Ηδνυοσγηίοῖ, 88 οἰϊοθα δον: “116 ἴη6 ἀυτ οὗ ᾿π8υ- 
δηοΐπρ [Π|6 σϑρᾶνγοβ ἀστγίηρ, {Ππ᾿ 6χὶ]α ἐλρουσὴ ἐλό τοογ 18 ἄδγο] γϑᾶ πγαΐῃ]γ οη ΕΖεΪκῖ6], ον οσυιϊης; 
ὅπ [Π6 ροβίοΆ οὗ Π8η16] ὑπο] 8 ἃ αἰ ἕογοης Η6]α οὗἉ δεϊντγ, νἱΖ. : το ἀοἔθηᾶ ὅδε τἰρθιία οἱ {δ 

ἱπ (Ποΐν χοϊδάοῃβδ ἰο {π6 Πποαίποεπ. ΤὨϊθ ροουϊίαγ ἀαςΥ σοπδι αρα ἃ ἡπαη ΟΥ̓ 
δοίΐοη (Ἰκ6 Μοθοβ, ΕἸ174}ν, οἵς.), στῆ ΟΡΡ 6 ΒΌρογῖοῦ Ὀἰνίηθ τίϑάοτῃη ἴο {πὸ οσοηξυδοα 
νυ ϊράομι οὗ τηθῃ, δηὰ Ὀγουρὶί ἐἢ0 ἀθοβ οὗ νἱοϊογίουβ Κίῃρβ ἱπίο σοῃῦγαδῃ 0} [8.6 ΤΊΟΓΘ ΡΟΥ- 
ἜγἔῸ] Θπογοῦ οὗ αοα. Ηΐ8 γοϊδίΐοῃ ἰο ΕΖοικί οὶ ͵β ὑμογθέογα οοτρ] μλοπίαγυ, δηα [πυ8 ὈΘΟΟΙΊΟΝ 
8 ἴγυ]ν ρ]ουγοῦϑ ΓΟΒΕ ΠΟΠΥ (0 [6 στᾶοθ οὗ Θοἄ;,᾽" εἴθ. Ἐ οἷ], ὑρ. 459, 461, βϑῆλονγβ ἔπ ᾿π͵ υδίϊοα 
οὗ ἴΠ6 οἰαγρθ ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙΠΥ͂ γαϊθοὰ ἀραὶ μδέ [Π6 δαΐθοῦ (6.9., ὈΥ ἡ οη [ρῶροτκοα, ϑαπ., Ρ. 1Χ11.), 
“παῖ μὲ 18 συ οΟὗὨ δ “" ἀϑοῖοδθ δχρϑηϊξατο ᾽ οὐ ὁ πο ]688 δου] ΓΟ Ὴ ̓) ΟΥ̓ Τηΐγ8 6168. ΑΔ 
16 ΓΟΒΙΪΥ ΤΙ ΓΒΟΊΪΟΌΒ 18 ΘΟ πΘα (0 δ ἴῆγοΘ ΟΠ ἄογβ ταοηϊὶ οποα ἴῃ ΟὨδρίοσβ 1ἰ)., ν., δηᾶ νἱ., 
Ποτο σδῃ Ὀ6 ΠΟ ΓΟΆΒΟῊ Ζ0Γ {Π6 δϑβογίίοη οὗ βιιοϊι 8Δἢ δοσυ λυ αϊίοη οὗ ττομογβ ΟΥ Γαῶ6 ΓῸΓ Ὠγῖγα- 
4168 οἢ ἴδε ρατί οὗἁἉ ὑπὸ δ οΥ, Θβρϑοΐ! ]ν τ μθ Θομηραγεᾶ ὙΠ [16 ἐδ Ὶ στοδίογ ΠΡΟ. οὗ (Π6 
ΤηΐΓδ0]68 οὗ Μοβεβ οὐ ΕἸ 8Β8κ. Βαΐ 1ξ [848 δἰ γοδαυ ὕθϑὴ οὐθογυοᾶ ᾿η ὃ 4, μοῖθ 2, 88 ἃ ο" δγδοῖεσ- 
ἔβτἠ ΡΟΟΌ ΑΓ οὗ 8816} 8 τηοϊ ποᾶ οΥὗὨ πατιταϊίοι, ἰπδὲ 6 ἄοοβ ποῖ δνοϊα {π6 γοοορῃῖοι οὗ [6 
Τὐνΐμο ρόνγοῦ δηᾶ 88 αἰβρ᾽αγοᾶ ἴῃ πχΐγϑοὶθθ, θαΐ γαῖ Πο Γ ἀυν81}]8 ὨἱΠ18618 οΟΥὨ ΘΥΕΓΥ ΟρΡροΙ- 
ἐπ Υ δογαοα ΟΥ̓ ἷβ Ἔἀχρογίθηςο ἔο 68]1] δἰξοπίΐοι ἔο {6 παπᾶ οὗὨ Ῥτγουϊάθποθ, δῃᾶ ἴο ρἷβδοθ (68 
ευθηίθ οὗ μἷβ (π|6 ἰπ (86 ᾿ἰωὶῦ οὗ ἃ οἸ}] 1 κα δ] ον δπα ᾿ΠμΘοσγϑοῦ 081 ργαρταϑῦβη. [ὑ πγαϑὲ 
6 τοβογυϑᾶ ἴοσ [86 ἀείαηοά ὀχροβίοῃ οὗἉ ἴΠ6 ϊβίογϊοδ' ρατί ἴο 111 υδίγαϊβ πλογΘ βρϑο ἤσ ΠΥ (818 
ῬΘου ΔΓ ἐγ, ἴῃ τοι [πὸ ΡΟΟΚΒ οὗ Ἐδίμοῦ δπᾶ οὗ ΟἸγοηΐοῖοβ 1 Ἰκουνΐβα ραγεοὶ ραῖο, δπᾶ πῃ ΐοἢ 
Ἧὸ σου]ὰ οἰδιδούθσί 6 88 [Π6 ἐῤοσογαζίο οὐγοηπίοϊέτισ 8.716 οὗ 1μ6 οαρεγΥ δηα 0Π6 Βασοοοαϊπς 
Ῥετὶοα (866 (Π6 οὐϑογυδίϊοῃβ ὁ οὮδρ. 111,). 

ΝΟΤΕΒ 2.---ἰὴ ὁρρορίοῃ ἴο ἔ6 δβϑογίέοῃ οὗ 1,ὕοκο, ἐμὲ ἐμ6 δροοδὶ γρζο ομδγδοίοσ οὗ οἂζ 

᾿ 
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ῬΟΟΪΚ 88 8 ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ἱΠγ Οϊ γ68 118 ρβουδοιγτην, 866 ἈΡΟΥΘ, ὃ 1, ποΐο 2. [0 18 ἵτροσ- 
[δηΐ, ἴῃ νἱονν οὗ [110 δββϑουϊου ὈΥ ΒΊθοῖκ (ΚΞ πὶ. ὃ. 259), [μδὺ “186 δϑρθοῖδ!ν ἀοβηϊία ομδγδοῖορ 
οὗ {86 ῥγϑαϊοῦ ] 008 οχίθηβ ρὑγθοβοὶ Υ ἴο {16 τὴθ οὗ Απἤοσμυ8 ΕΡῚΡΏϑΠ68, ἀπα πο ζδγίμοσ,᾽" ἴο 
οὔβεγνο [Π6 ΤΒΗΥ͂ ΟΌΒουΓΘ, ᾿πἀοβπίϊο, δηα διαί ζαουβ ἔοαίαγοθ ἩΓΒ]ΟΝ ἀγα ξουπᾶ ἴπ (Π6 ρτορδθ- 
Οἶ68 πῃ {86 βοοοῃᾷ ρμᾶγΐ οὗ (πῃ Ὀοοκ, δῃα ΒΊΟΣ ἱπαϊοδίθ 1} βυϊοϊοηῦ Ὁ] ΘΑΓΘΒ5 ἦμοι 1..:} 
Ῥοβιοη οὗἉ [Π6 ττὶοῦ ττ88 [Πδὶ οὗὁὨ ἃ ΒΘ6Ὶ ἮἯΠῸ ΙΟΟΚΒ ζογινασά, δῃα Ώοθο σιοβοσ ρ ]οαβ ἃγα (Ποσο- 
ΖΟΥῸ ΟἿΪΥ ἰᾶ 64], ᾿πβίοδα οὗ παῦ οὗ ἃ ρσορμῃοίξο βίου ΔΒ Ὑγ -Γ608118 Π6 ραβδί. Οοιραγε Κγδη- 
ἸοΒ 6] ἃ, Ρ. ὅ8: “ὙΠΟ Ρτορμθοΐοβ οὗ {Π6 οοὶς οὗ Ὠδηΐοὶ, ἴῃ (ποὲν ἀθβοσ ρ 018, ΓΘ ΠΟΤ ΟΣ ἱπᾶο- 
Ῥεμπάθηΐ οὗ (6 οουγβο οὗ Ὠἰβίοσυ 88 διιοῖ, δῃἃ ὩὨΟΏΘΙΘ ὕΘΑΓ [Π6 ΟΠΑΓΔΟΟΣ ΟΥ̓ αδεοζιΐα, 
ὉΠΟΟΒΑΙ ΠομΘᾶ, δᾶ ἐλό᾽ 6076 ταϊτδουϊουβ ργϑαϊοίίομβ. ΤΈΘΥ ἂο ποῖ σοηΐδὶη 8 β'ῃρῖο βΡϑγΆΤΔΡΗ 
() τυ ἢ, θη γἱονγοα ΘΠ γον αἀραγῦ ἔγοτλ 18 δ] δ] ιοηΐ, ταϊρς ποΐ Ὅ6 ΘΟΙΞΙ “6ΓΘα 88 ΤΏ ΘΟ ΓΟ] 
16 ἱπάδροηᾶοηΐ ἀονο)οριηοῃΐ οὗ ἃ ὑμποοογδ 081 ὑΠπουρ ἢ, ΟΥ ΘΟΤΩΡΙΟΧΊΓΥ ΟὟ ΤΠπΟῸρ 8, ξουπᾶοα 
ΟἹ ϊβίοσί δ] ἔδοίβ. ἘῸΓ {Π|8 σθᾶβοὴ ἀοϊδιεἃ ἀοβου ρ οη8 ΟΥ̓ [6 σοῦΓΒο οὗ ἔπξιτο ουσηΐδ τ 
ταεῖ ὙΠ ὨΪΟὮ ἄο ποῦ Ε]1} σοττεϑροπαᾶ ἴο [86 δεοῖτι8] ὨΪΒΙΟΙΥ ; δηα [Π18 18 88 τοδαά ΠΥ οοποεῖν- 
8016 88 ἰύ ἰβ ῃδίτιγαὶ, ΤὮΘ οτἰτο8 να πὸ αἰΒΙΟΪΥ δθουϊ Ἐχρ δ ΐηρ' αΥΔΥ ΒΌΟΘΙ αἰδέοσ- 
ΘΏΟΘΒ, ὙΠΟ ὈΘΟΟΙΏΘ ΘΒΡΘΟΪΆΙ]Υ Ῥτγουηϊπαπΐὶ ἢ ἃ σΟΙΏΡΔΓ βου ΟὗὨ ὑῃ6 (ἀἰοβογ ροῃ οὗ ἴ6 ἐαδὲ 
᾿πϑδίμθῃ Κἰησάοιῃ δηα 1[8 Ξ.4] σοῃξοττηδίίοι ἴῃ ὕμὸ Ὁτηο8 οὗ [Π6 βο] 8. δηα 16 Μαςοβῦοο5 
(οὮΔρΡ. χΧ. δηᾶ χὶἱ.); δπᾷ (8 ργοᾶποῖ οὗ βΒ ἢ ΔΙ᾿ ΓΓΆΓΥ͂ ἱπίογργοίδίϊομ 18 γαηροαᾶ τ] τἰ6 τοπιδ ἢ- 
ἱπρ᾽ ΟΘΟΒΒΙΟΠΔΪ ΟΟΥΓΟΒΡΟΙ ἄθΠ068 οὗὨ [Π:186 ΡΥΟΡὮΏΘΟΥ ὙΠ] ἰἢ6 ΘΟΌΓΒΕ οὗὨ ᾿ιἰβίοτγ, τς ἢ ΔΓ παζεγαξ, 

“σ(. Ὀδόδαβα {ΠΟΥ͂ μαγὸ ἐποὶγ Ὀ8515 ἴῃ τοὶ σίουβ δηᾶ δἰ 108] ὑγαϊῃ. ὙΠ γοβυϊδηϊ οαγ οαίηστε οὗὨ βοιὶρ- 
[ΓΔ] ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 5:}}118Γ ἴο ἰδῇ ῥγοβϑοηϊθα ἴῃ [86 Ἰδίον βΒο- 8116 δρόσδῖγρϑεα οὗ Φυάδίδιη, ἴμ 

ἐν Φον 58} Β1 Ογ18, {πὸ θοοὶς οὗ Ἐποςῆ, {16 4 ὍΟΟΚ οὗ Ἐβᾶγαδδβ, [{π08, τὰ {86 ἐπα, Ὀδοοπηοδ 8 οοτίδἱ 
Ν ῬΥ126.) ὙΤΒα ορϊῃῆΐος ΠοΓῸ Θχργοββϑᾶ 18 δοστοσῖ ἴῃ 8}1] 118 Ἔβϑθ 181 ζοδίυγοβ, δηα τν}}} ΕΔΓ ταοᾶϊ- 
Ὺ ἔγϊηρ᾽ ΟΠΪΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 β'ῃ 16 βίδίουηθηῦ τοἸαιϊηρ ἴο ἴπθ 8]}ερεᾶ ἐὐϑ νη κο θδι θεω 1468] ομδαγδοῖεσ οἔἴἔ 

ΔΨ {Π6 ἀερογὶρμίϊοηβ οὗ ὑπ6 ξαΐατο, σοηἰδϊ ποᾶ ἴῃ ΟἸδρύοσβ χ, δηᾷ χὶ. 6 Γοργὰ 1 88 Θχοθο ὩρῚγ 
᾿ ῬτΟῦΌΔΌ]6 (Πμδῦ ἴῃ (ἢ18 σοῃποϑοϊίομ, Ὀὰΐ ΟὨ]Υ ΘΓ, ΟΟΟΔΒΊ 028] οαζίοϊπέα δΣ δυδη ύμ ΤΟΥ͂Θ ἸῃΤΟΓΡΟ]αϊοα 

ῚΣ ὉΥ ἃ Ἰαΐογς ῃδηάᾶ, δηᾷἃ ἀουθί]688 ὈΥ ἃ ἰῃμϑοογαῖ οὗ ἴπ6 ὕπηθ οὗ Αποομαυβ ΕΡΊΡΠΔΠ6Β; ἔον [19 
φ ΘΟΙΡΤΌΪΥ Ὀαίνγθθη [6 ΡΥΟΡΉΘΟΥ δηᾶ {Ππ6 ἴδλοϊβ ὈΥ ψἘΙΟὮ ἰδ 18 {}8]]ο(,, 18 Ττθα πο ΠΥ τῆστα 
ες Ῥ δρρδγθηῦ ἵδη [6 Ταηαδιμομία) Ἰατν οὗ ΟἹ - Τοδίδπιθηῦ ὈΓΟΡΏΘΟΥ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο τγαγδηΐ (οὗ. 1, 

. - οῖβ 2). Νόομο οὗ {Π|6Ὲ δροεΐβὶ ρῥγοάϊοίϊουβ τ] ἢ 816 ὉΒΌΔΙΥ οἰϊθα 88 "εΐηρ' ΒΔ) οροῦξ ἕο Ἀ δι. 
δώ Χ., Χ].---Ὑ Π Ό ΠΟΥ 158. ΥἹ]. 8 (ρ ΟΒΒῚ Ὀ]Υ δὴ ἱπίογμο]διοᾶ ), 188. χὶ]. 1-14; χχὶ. 1-10 - 56:. 
Ὁ ΧΧΥ͂. 1] οἵ 86α. ; χχίχ, 10. οΥΕἾΖΘ τ᾿ ΧΧΙΥ͂, 25--297, --ἀο, ἴῃ ἔδοῖ, σοπιρᾶσο τὶ ἢ δη. χὶ. ἴῃ 

Ῥοϊηῦ οὗὨ Γϑι υκ4 0]6 δηᾶ οἵΐδη αἰγθοῦ Υ ρδγ σα] σ ζίηρ σογγοδροπάθμοθ Ὀδένγθοῃ ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
δια 0] Β)]πιομξ; οὗ, ΑὙδογίοη, Ρ. 71 οἵ 86α. : ΤΙΡΩΡΈ ΘΕ ΜΟΓΕῚῸ, 178 οἵ θοᾳ." Τρ ἀροϊαοα]γ 
οϑοῃδίοϊορί δὶ ομδγαοίοσ οὗ σἤδρ. χῖϊ. 1 οὲ 86α.,) ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ᾿πβἰϑίθα ΟἿ, 88 ἃ βρβθοΐδὶ εξ 
ϑραϊηδί ἴἢ6 δβδβογίΐοη (πὰ [86 ὈΟΟΙΚ τῦδϑ τυ ἴθ ἔσο (ἢς ροϊηῦ οὗ Υἱοῦ ἩΒΪΟῺ Ργον δ ]οα 1π 1Π6 
Μδοοδυθϑη ἃροθ, ἀπ (Πδἴ, ἸΏΟΥ0 ραγιϊ Ό]ΑΥγ, 18 18] ΟΠ δρύθτθ ΤΟΓΘ ΘΟΙΏ ρΟΒΟα ““ Στ α ΔΌΡΥ 
δέ [6 ἄἀξδαίἢ οὗ Απιίϊοοδυβ ΕΡΊΡΏΔμ68 Ὀδοδηθ Κπόνγῃ ,) (ΒΙ66Κ). ΤΊδῦ ρδϑβᾶρα ἀσϑθβϑ ποῖ 
ΤΔΘΓΟΙΥ͂ ἀβδίση [6 Ὀορίπηΐηρ; οὗ {π6 ξυΐαγο οκβίϑηϊο ρογὶοα ἴο ἴΠ6 Ὅλα ἱτησηθα 6] Υ 01] ονεπας 
[πθ ἀοδίι οὐ Απιομγιβὲ (χὶ. 45), θὰΐ 4͵]8ο 118 ο10θθ, δῃᾷὰ τρδὺ ὑπθγθίογθ μανθ οὐἹρὶ παρα Ἡν 1 ἃ 
Ῥτγορῃοῦ ὈΘ]οηρίπρ ὕο 81 ΘΑΥΙΪΟΥ ἀσθ, ΤΟ ΒΔῪ [6 Δ 01- ΟὨ τ βυϊδη ὕυσαπὶ 88 8 υἱβίοι ΟἿ ἴδε ἀϊδ- 
ἰληΐ ξαΐαγο (οἷ. Β΄ Πλ118Γ ρογβρθοῦυβ ἀοβουϊ ρζομβ οὗ [μ6 ἑυΐυγο, 0] ον ηρ ὑρὸι σ]ΟΟΙΏΥ ῬσορΒο- 
Οἷθ8 Οὗ ουἹὶ, ἰπ Απιοβ ἰχ. 11 οἱ β6ᾳ.; Μ|ο. υἱῖ. 12. οἱ βοα.; β8. χὶ. 1 οἵ 5864., οῖς.), αὶ Ἵδ 
ΠΔΙΟΩῚΪΥ Πᾶγθ οτηδηδίοα ἔγοιῃ ἃ ἀθβί σπιΐηρ ἔογροῦ ΟἿ [6 ὑγου ]οα ϊππεβ οἵὗἠἨ ἴΠ6 Αβιῃηοῃδθᾶηβ. ΤῸ 
ΘΠΙΡΙΟΥ͂ {Π19 ρΆββαρα 88 ἃ ὑΧγοοῦ οἱ ἴϊι οτἱρὶῃ οὗ ἔα θΟΟΙ υπᾶον ΕΡῚΡδμδβ, ΟΥ ἴο ροδίροσια ἴδ 
Πομῃροβί οῃ οὗ [6 οἹοκίῃηρ οἰδρίοιβ, χ.-- χῖϊ.,. ἘΠῚ ουθῃ αὔίου [Π6 ἀθδίῃ οὐ {πδΐ ἰγτϑῃῖ, ἴδ ἴὸ 
ἸΩΔΗΪ οβὺ ἃ ρΓΌΒ8 ταἰβαρρσθθηβίοπ ΟΓ [ῃ6 παίαγο ΔηΪΟ ὈΓΟΡΆΘΟΥ---ἰ [5 ΟΟΔΌ]ΟΣ δηὰ 
ΔρΟΙΘ] ϑηγϑίϊο ΟΠΔΓΑΟΙΟΓ, 18 ὩΟΟΟΒΒΑΙΎ Ο0- ΟΥ̓ ΠΠΒΕΉΣ ΟΥὗἨ [116 ΠΟΔΓ τὶ ἀτοίεοι ἑυηῖν ἴα Ρέτεδου, 
ἾΥ 6 ν]βίου [οζ, 10] Ζϑ ἢ, Ρ. 86). ἀν πεταετεν 0 οἶδρ. υἱὶ. 8; ἴχ. σᾷ οἱ βοῇ. 820] 568 
ἔπ χορ 108] γοπιδιῖκβ ἴῃ ρΌΠΟΓΑΙ, ΜΕ οἷλ ἸΉΔῪ Βοῦνοὸ ἴο οχρ δίῃ ἴῃ ἀοῖδι} μον αΙ ο]0 1ὲ 18 ἴο 
δαάδρί [(}}8 ὈΟΟΚ ἴο {πὸ Μδοοδθεθδη ροτὶοα, ἴῃ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΟΣ οὗ 8 ὑῬβοιἀο- ργορ θεῖο] τγοσῖς. 
ΝΌΤΕ 8.---Ὑ 10}. τούογοπμοθ ἴο {16 αἰ ΒΊσυ], θαΐ, ἴον [19 ΘΧχθμοβὶβ οὐ (ῃΐ8 ὈΟΟΚ, ὀχοθθαϊρὶν 

Ἰπιρογίδηϊ αυοϑίΐοῃ, “ ὙΓΪΟᾺ ποτ] ἃ- Κἰπσάοπιϑ οὗ ἴ.6 1αϑὺ ᾿το- ΟΠ γι βιϊαῃ [τὴ6 ΘοΥτοβροῃᾷᾶ ἴο ἴμ8 
ἔοῸ οπαγδοίοσιβῃς ἄραγος οὗ Πδηῖ61᾽ 8 ΠλΟΠΆΓΟὮ 68 (ΟὮΔΡ. 1. 81 οὐ 8β6α. ; ΥἹῖ. 2 οἵ 866.) 7) πὸ 
ΟΥ̓ΟΡ [6 ῬΓΟΙ ΠΛ ΠΑΓῪ τολδτῖς, [μα (Π6 ἱπίογργοίϊδιϊοι ΟΥ̓ τ ἢ [πὸ Τοῦτ) Κίπρᾷοπι τορτοδομΐδ 
ἴο ΕΟΙΏΔΠ ΒΌΡΓΟΠΊΒΟΥ---8ῃ ἰηϊογργοίδίϊοη υ οἢ γ88 δοοορίοα ὈΥ̓ Φοθορ! 8 8πα 8 ΠΑ] ΟΣ οὗ 
[πο συτοῖ ξαΐμοτβ, δῃὰ τ οἢ μ88 Ὀθοοῦλο ἰτδα! το }}8] δηα 18 ἴῃ δἰτηοδὲ ὈΠΊνΟΤΒΑΙ ἕδνοι---οδα 

4 [Χο ποοᾶ Βαγάϊν ροϊπὲ οαὲ ἴο ἰδ δἰαἀοως ΒΟ ρΌγο οορ θοΐαγαὶ δπὰ δα θοϊῖνο ἰδ ἐδ} κι ρροαϊείου οὗ δα Ταϊεεροῖο- 

Γ ἴσῃ οὗὨ οετίδίῃ ραγὶδ οὗ ἰῆϑρο ττουοστι ὑσορῃθοίοδ, μοΥ ΠΟῪ ἔμίδὶ ὑο ἴπ6 φεπυίποησδα οἵ ἐδὸ ὈΟΟΧ ἃς αὶ τ ΒοὶΘ 16 συοὰ ΔΆ 
διἰμλϊμδίοη, ΖΦ  ἐῃ πο, [αἰδιὲ8 {ἢ οπιπέδδ. ῬΜΏΌΟ ἰδ ἴο ἄγαν ἴδο ᾿ΐμο οὗ αἰπιϊησάοῃ Ὀοΐγϑου ἔμο δεΐδβοριίο αϑὰ [8 

ἃς ἰ δρυσίουβ ρασίδὺ ΝΌΩΘ ἰδ Δρρασϑῃῦ ἴῃ ἐπ0 ἰοχί, διὰ 1 ἐπίογργϑῦοσε ἅγὸ δ] οοὰ ἢὸ Ρἱοκ δηᾶ σμοόοοβο ἴον ἐπουιθοῖνοα δὲ ἐπε 

, οποοῖνο [ὑ ἐκεῖν ἴμαὐ αοα τουὰ Ὠανο σονϑαϊοᾶ, δὰ πῆδὲ ΤΏΘΥ ΤΑΥ͂ 6 ἴχεο ἴο διξγίυῦε ἴο ἰαῖοσ δπᾶδ, ἔδο τ οδο στοατά 

ἦβ νἰγίπδ!ν οοποράοα ἴο Ἡδεοπαδ) στη. ΤΏ ἱἰστυα ἐχρ᾽ δηδίϊοι οὗ ἐπ τοϊπ αὔϑηθϑε οὗ ἔθ ῃχορηοοίθα ἢ ομδρ. χὶ. οὗ Τϑασιϊεὶ ἔδδδ 

ὃ ἴῃ τμαΐν ἱπείτηαῦο οοπηδοϊΐοη τὶς [86 πδανγον ζαΐττο οὗ (86 οοθοη ροορ]ο, δὰ ὑλ9 ὑδοὺ ὑπαὶ Αποομυδ Ἐρίρδιασιδα, Ὀδίης τ. 

Ἀχεῦ Γογοίρη Ῥατεοουῦῖον οἵ πο ον; τεϊϊαίου δα δυο, ἰδ βοὺ ἔοτί δδ ἴδ ὑγρὸ οἱ 411 οογταίηᾳ Απϑοδτίοι δ.) 
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Ὡοΐ ἴο τ.98 Β66:ὴ (0 τηθοῖ {Π|0 Β6Ώ56 Οὗ [Π6 Ῥγορ)οῖ."",͵. ΝΟΣ οδὴ νο, τὶ ἢ ἘΡΏγσϑδοιη Βγγιδβ, ΗΣΖζίρ, 
Ευδ]α, ΤΠ] ΣἴΖβοῦ, δα οὐμοσβ, δὅπα ἴπ [818 ἔουσί ἢ Κίησαοιῃ ἴΠ6 Μδοραοῃδῃ οΟΥ ΟὙΘΟΐΔἢ ΘΙ ἷγε 
οὗ ΑἸοχϑηᾶογ ἔπ Οτοδὺ, ἐορείδοῦ ιοἱζὴ ἐὴ6 δίπράοηιδ 7 ἰλ6 Τέασοολὲ, ὙΜΪΟΙ Βρτδὴρ ἔγοιι ἰῇ ναὶ 
ἰηϑἰεδά, [86 αἰνἀρα παίαγο οὗ [86 ἔουτί Κίηραοπι (ΟΠΔρ. 11. 41) ΔρΡδδῖβ ἴο δ ἴο ΒΥΠ100}1ΖΕ 
οπῖψ [λ6 σμρῖγθ οὗ [Π6 ατϑοὶς δα οὶ δἔζορ ΑἸοχαηᾶογ,  ἢ116 (6 Κησάοιη οὗ ΑἸοχαηᾶθγ ἢϊπ- 
8611 πχυδέ 6 ΠΟΠΒΙ ἀοΓΘα 88 [86 1πϊγτᾶ. 8366 δῦουο, δὶ 8 [4180 ὃ 10, Νοίεβ 8 δῃὰ 4]: δῃηα σουραγθ 
[8.6 ἐχϑρθβὶβ οὗ οἤδρ. 1]. 40 οὐ βεα. ὅ.60 10]4, ἴῃ τοϊδ οι ἴο {Π6 ΠΤ ΟΓ γον δηα 118 ΒΥ Ο] 168] 
ἸΩΘΑΠΪηρ 88 ΔρΡ] ἃ ἴο (π6 νου] ᾶ- Κπρἄοτηβ. Μοαην 116 σοιρᾶτο Κτϑῃὶ ΟΝ 6], Ρ. δ7: “Τὸ 8 
8 πα ΘΕ 0086 ῬΘΟΌ ΓΟ ΟἿ Π 816] (Παῦ 6 δἰξθαρὶβ ἴο οονοῦ {π|8 ρογὶοα ὉΥ Του οὗ βυ οἢ 
Κιίηράομῃβ ; Ῥυΐ [86 ζϑῃΘΙΆΙ Δρρ]οδοι Ὀγ [6 Ἠδῦγονγβ οὗ [ῃ6 πυροῦ ἔουγ ἴο οχίθηβί οηβ οὗ 
ἘΠῚ ΟΥ̓ Βρ808 1β Θαυ8}}Υ ππαπορβοποα (οἷ. 6 ἔουγ τίμαᾶβ, θη. Υἱΐ, 2; υἱ]. 8: (Π6 ἔοῸΓ αὐϑη- 
ἵριβ οὗ [πὸ βθδυθΏ 8, ἕο ὁὖν οὗ 186 το], ἔου Ῥυπαὶρ8] τηθίδ]β, οεἴο.). [1 τὸ ὑπ γθοσο Θοι- 
Β 6 Γ ὑΐμ:6 δοιάροθβοῦ οὗ {π6 ὈοΟΚ ἴο πᾶν Ῥθθὴ 8 Ῥϑύβοῃ ὙΠ0 οϑίϊπιαίθα [6 ΡΟ] 1164] οοπα! [0 
οὗ ἢἷ8 Εἶθ δη(4 18 ΘΟΠΒΟα ΘΏΟ68 ὑπ ἀοΓβίδἸὨΡῚΥ δηα ᾿δίΌΓΑΙΪΥ, δηἃ δὲ (86 βϑτλθ {1π|6 ο] πη 
ἀροϊ ΘΠ] δηᾷ ᾿ἸΠλΠΊΟΥ̓ΔΟΪΥ ἴο ἷα 10} ἴῃ (6 τρϑ] Ζαίϊοη οὐ {16 Μοβϑίδηϊο ΒΟ ρο8 το ἀφεὴς 
ΟἿ ῬγΓΘυ]ΟὰΒ ΡΓΟρΡ ΘΟΙσ6β, ἰῦ τ }} θ6 ον ἄθηϊ (πδ΄ [6 Μοββίδηϊο ρογίοα σψου]Ἱᾶ ρῥγοβοηΐ [861 ἴο 1118 
τη ἃ8 σοπποοίρα τυῖζ {π6 Τοῦτ, ἐ.6., ασχίσθηια ἀθυαιοριηθαΐ οὗ Ὠοδίμθη ΒΌΡΣΘΠΔΟΥ, 10 
Ὑ88 850 ΒΙ σε οδπί ἴο [Π6 τοβθοίϊ 8 Οὗ 8 βοιοϊαῦ 88 βυοὶ. δῃαᾶ (Πἷ8β οοποορίζοῃ τουϊᾶ θα ἃ8 
ὨδίΌΓΔΪ 88 {πδὲ, ἔοτ ἱπδίδηοο, οὐ 1βα ἢ δηᾶ Ψοσοσι δῆ, ἴῃ τ Βομλ ὕΠ6 ὈΓΘαΔΟΙΏΊΠΔΠΟΘ οὗ το] ρου 
δΔηα {ποοογδίῖς ἐπουρπΐ, ἐορ οί 10} (Π6 Θογγοβρομᾶϊηρ βυρογαϊπδύοη οὗ ρο] 168] ᾿ηἰο θβίβ 88 
ΒΌΟὮ, ργοαπορα 8η δϑβοοϊδιίοῃ οὗ {Π6 Μοββίδηϊο ρουϊοα τ [.6 14}1 Οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ,᾽" ος, 866 {116 
8816 Δ οτ, Ρ. ὅ8, ἴῃ τοϊδέϊοη ἰο [6 ῥρϑου δῦ ἀαἤηϊίο σΒαγδοίοσ οὗ ἴΠ6 οὐγοηποίοσίοαϊ ῥτοᾶϊο- 
ἤοπβ οὗ Π8η16) : ““ΤΉΘΓΘ 18 ποΐ 8 βὲῃ σα ῥχοαϊοίίου τοίη ἰο ἃ ἀδβηϊΐα ροϊπί οὗἉ ἐἴπγ6, ἴῃ [ἢ 
ΡΓΙΟΡὮΘοῖ68 οὗ Ὀδῃῖοὶ, τυ] οἢ 18 ποΐ [Π6 Ἔχργοββίοι οὗ δὴ 168 μδΐ τγουϊὰ Ὀ6 ρογέθοςγ ἰπ.6}}} 1016 
ἴο ἃ ὑβοοογαῦῖς σομ [ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ Οὗ {116 τυγιοσ. ΤῊΘ ἡπαπη δῦ ἴῃ ὨΪΟὮ 6 ἀθίθγηΐηθ8 8 ροϊηί ΟΕ 
πιο τηϊρσῦ, Ἰηἀ 664, Βο6πλ ἴο Ὀ6 Βοιλο ὙΠ δῦ ρΘΟΟ]ΪαΓ : Ὀπὺ {ἢ}18 Θοηϑβίβθ ὨΔΘΓΟΙῪ ἴῃ [ἢ 6 δϑίγομποτηϊ- 
ΘΑΠΥ Δυ ἘΠ] 6 [108] γηδαδιτσηισηξ ΟἿ ἃ. Ουτγοηὶ οοποορίϊοη, Ὁ} ἐΐηχθ, νγ ὨΪΟ ἢ το π48 18 οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 
[6 σγ8 4186 ΟἿ ἀϑίγοῃ ου 8] 88 τ76}} 88 βίο οχίοδὶ ἀθβη  οη8, δα ὩΪΟὮ, ὈΥ 118 απίοῃ 10} (6 
Τβογοῦρ!ν ΒΑΌΥ]ομΐδη ἔοαΐαγο ρῥγοθοηίθα ἴῃ ὑπ 86 Οὗ δΔηΐπη141 βύτη 015, δΔηα 10 [Π6 σ»το- 
ΡΙΘΟΥ ΠΕ ΓΠΡΗΥΕ Βγ]6 οὗὨ (86 παιτδξϊγθ ἴῃ ζθΠΘσΑὶ, Βδστηοηΐζοθ τ ἱτ (86 ΒΑΡΥ]οΠΐδη ΟἹ ΡΊῈ 
ΟἹ [6 00 : 

8 10. ΘΈΒΙΟΝ ΟΣ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ὨΑΝΙΕῚ, 

Ἀδοοτάϊηρ ἴο (6 Ορροποπῖβ οὗ π6 ζϑῃυΐθηθ88 οὗὨ [8 ὈοοΪς, ΠΟ δββίψη Ὁ (ὁ [Π6 Μίδοοα- 
Ὀφδη Ρογὶοά, 18 δΔυῖποῦ δ] πη τηογοὶγ ἴο δχμογῖ δηᾶ οοϊηξοτγί, δῃᾶ δυύθη ἱηυθηϊθα (6 σοπίοηίβ 
οὗ [π6 γϑε οὐ Ηἰϑύογ 8] ρασγί ἔοσ [:18 ρᾷγροβθ. Βοίδ (6 Πδυσδίγεβ στο ἰϊηρ ἴο [6 ογοΐο ἔα τἢ 
δηά δἰοδα ἔαβίηθββ οὗ Π δη16] δηᾶ 18 ἔγίοπβ, θὰ ὀχροβοᾶ ἴο {πὸ ἐπγοδίθῃϊηρΒ δα Ῥογβθοῦ- 

4 [ἢστ. ῬΌκον, ἴδ Ἰαίδας βομβοϊασῖγ δανοοδὺθ οὗ ὑδ6 χγοΐοτοιοο οὗ ἔμ Του ἢ κίηράοπι ὑο ΒοπιΘ (Ραδὰ ταῖδοῦ [πδῃ Ρ6ΡΔ6])}, 

οὔσσχε (86 7010 δρϑοΐδὶ οομηϊἀοχαϊοηα ἴῃ ἰΐζν ἤτον (Ρ. 68 δὲ 5οᾳ.): 1. “Ενθῆ δὴ ορρομουὺ (Ὧ6 Ῥεϊξο, ἰπὰ ἔπ 27αἐϊ. 

Ἐπουκὶ. α. ν΄. Ἰυαῖ 61} μα βαϊᾶ, “Τὶ ἐξ ἴῃ ἤδνοῦ οὗἨ ὑδῖ5 ἰμϊοσργοίδ οι [οἵ ἴπὸ 41 οὐρῖσθ 88 ΠΟΘ) ἱμπαῦ ἴπ6 ὑνο 76οὲ 

οἵ ἴσο! δὰ ὕ6 τοζεστοὶ ἴο [9 οδαίοσῃ δη ἃ νϑϑίθση δ ρόσογα, 5 Βαϊ 50 ἰδ ἐῆθ ϑἃ οτηρίτο ἀοδοσί θὰ ὉΥ͂ ὕπο Ῥμμαὶ "" Ὀξοωκὶ 

ΟῚ ΤΠ) τὰ αττβ,"" τ Ποεο ἴ)9 Μοάο-Ροσείδη οοα εου αὔόοσάβ Ὀσὶ α ζαΐμὶ ρασβοὶ. 8. “ὙΠΟ ὑδῃ ΒΟΣΏΒ δἴο αχρ δίποᾶ 

ἴἢο Ὀ6 κίηρα οἵ Κίπράδοταα ἩΒΙΟῺ Ἐπ ου]ὰ ἰδατθ οἱ 07 ἐξ. "Απὰ ἴδ ὕϑῃ Βοσπα ουὐ οἵ ({.6., σοίπα ἑοτίι ἤχου) ἕμΐα χίηράουα 
ΔΙῸ ἴδηι κίησ ἰδιδῷ κἢΔ]}} δτίϑο." ΤὨσουρδοιῦ ἴ(δ666 ΡΕΟρΡὨΘοΐοΒ ὑπὸ Ἰεἰηρ τορζοδοηΐδ ἐμ6 κίηχάοια, δηᾶ ἐπ κΚίημαάοι ἰδ σΟῺ- 

οοπίχαιρα ἴῃ 115 κίπα. ηο Κίηρα, ἴδπιθη, οὐ κἰπσάομμβ, τ ηΐο ἢ δῃου]ὰ ἀσίβο οαὐ οὗἨ ἐπ|8 κίηράοπι πχυδῦ, ἔσοσλ χθ ζογοθ οὗ 

ο ἴοστ 865 Ὧο}} δα ἴσοι ἴῃ οοπίοχῶ, Ὀ6 κίπρα ΟΣ κίησἀοπὶδ ΒΟ Βῃουϊᾶ αὐίϑο οὲ βοτὴθ ἰαΐοσ κίδρο οὗ ἰἴὰ Ἔχίδίθηοα, ποῦ 

ἴοδα τας Κίηρε τὶ ποὺῦ τ οΣ Ὁ οουἹᾶ Ὡοῦ ὃὉΘ 6 Κίηρᾶοπι δῇ 64}. ἘΤῆδ ἴογοο οὗ (Ὠΐα χοδϑοηΐηρ 15 δοιιονῃαὶ αἰ ΠΠ συ 

Ὦ νατξοαῖνα, δὰ 15 τ θοΐο νυ 18 ἀοπίσζογοὰ γ᾽ ἔπ 6 Μαδοχοῦδο δοοσῃῖα οὗ [ἢ ἰοχῦ αποίοᾶ, πνῆηϊστ Βῃου]ᾶ ὍΘ ἰταμεαϊαὐρα 

ἴα : "ὁ ΤῊΘ ἴθ ΒοσῆΒ [616] ἐδ κίωράδοτῃ ἴποποδ, [παπ|6}7] ἴδῃ κίησα [παι] 5181} αὐίβϑ." 8, ΤΉ θ86 ἔθη ΠΟΣῺΒ οΥ κίηρ- 

ἀοϊηδ δῖἵο δὶϑο ἴο θ οοπίθροσθηροοσβ, ΤΉΘΥ ΔΙῸ 81} ὑτίοσ ἰὼ ἶπι6 ἤο ἔμθ 1101|6ὸ Ὠσσῆὶ ΒΟ (8 ἴο αγίϑο οαῦ οὗ {πο . 

“ΑΠΟΙΔΟΣ ΘΔΠ δὐίθο αὐΐδι ἴῆοπι, ἀπ 5 αἴνοσμο γομι ὑπ6 χοεὶ," Ὑοῦ 86 ἐδ ΠΟΣῚΒ ΟΣ Κιἰηπρσάοχηδ δῖθὸ ἴο οὐπδηυθ ΟὉ 

ἐοχοῖποχ πϑΩΣ ὑπο οἰενοι ἢ 6.61} Ὠδγο σίδοῃι ρ ; ἴον [Ὁ ἰδ ἰο γίϑο ἂρ ἀριόπρ ἰθηὶ ἀηὰ ἀΘΕῸΥ ἔπ γοο οὗ ὑμλοπι." ΤΏΔ ἱποου- 

οἰπσίτοτεσα οἱ ἐχῖ6 οταυτηθηὺ ἴ6 ρα] ροῦϊα. Ἀπ οθολΒ ΟΟΣΙΑΙΏΙΥ γὰ8 Ἰδίοσ ἴδῃ ᾿ΐθ ὑσγοάοοθδθοσα, Ὀμὶ οὗ ἐδ βαπῖὸ 116, 

δυκὰ 6 ΠἸἰπρίδοο [γθὰ οὗ ὕμομι. ᾿"ΤᾺ6 Οογοθροηάθηοθ ἰ8 85 ρογίοοι 88 οουἹᾶὰ Ὀ6 ἀραϊχοα ; ἴδσ Ἰχοτο 5ὸ ἔπϑη οἵ ΒΥ οἴδος 

ϑοῆσαιο. 4. “ ἘΠ6Ὸ γροτὶοα δἴτον ἴλο ἀοαιγαοσίίου οὗ δαῖ ροναῦ [86 οἱονδης ἢ ὨΟΤΏ], δηὰ οὐ [8.6 ψἘ0]16 Τουχίῃ κἰηρᾶοπι πο Ὦ 

ἰο ἴο νασίε τε Ὠἰπι͵ [6 ἰπἀϊοαϊοῦ ὈὉγ ἔπθδθ νογάδ: " Απᾶ (86 τεδῦ οὗ ἐδο Ὀδαδία (86 οὔμος Κίηράομιβ), ἱμοὶς ἀοπιΐπίοι τοῦ 

ἤδίκοῦι ΔΤΑΥ, γοὺ ἴδον ἶνοθ ΤΕ Ὸ υχοϊουρθα οπ᾽ 1ἴὸ [86 ἔτη αρροϊηϊοᾶ ὉΥ͂ Θο. ΤῈ ξοπίθῃσθ δθο8Β τηοδὺ παΌΣΑΙΥ ἴὸ 

τοῖδῖο ἴο 86 ὕτηθ αὐΐοσς [6 ἀδειταοος οὗ ἐδ 6 4 Ὦ ΘἸΏΡΙΤΟ; ἴοσ ἴὸ σοπεῖθ5 ἴὯ6 ἀσεοτί νου." ΤὨΪΐ8 τῶ ὀχδοῦν ἴσο οὗ 6 

Μδοοοῦροοι ἀοἰ νόσϑῆοο, ἩΠΙΘὮ ἴογσ ὑπὸ ἥγεῦ ὑτπη6 αἴδοοϊοα ἴΠ6 ἰπἀοροπάσῃοο οὗ ἐῆο9 968 ἴσχοτὰα ΑἸεϊοο5, πὸ πῶπ Ὀθὺ [9 

δοησπεὶ ἀπὰ οἸἴτιοχ οὗ [Π6 Ἰοηρ παρα. οὮ ΘΥῸΣ δἴτπιοϑ ἴπ6 οαρον ̓ν. 1 τὴ6 ἐΠΘΟΥΥ ἰπ αποβδίοῃ πῶν πὸ Ὀδίδασ βυρροχῦ ἔμπα 

τῆοδα δυρτιτοθμίθ, 1ὖ [6 ται ἱπάθοά, 1Ιὺβ στοδίῃ ὑτοῦ, δὴ ἴο ρασαπ Ἀοπιθ, ἱα ὑπ ΒΌΡΟΥἤΟΙΔῚ ΤΟΒΘΘΏΔΌΪΔΏΟΘ ἴῃ [ἢ 9 οχύθηῦ δῃᾶ 

φῬογοσ οὗ ἐδ ἰαίξοτ---ἩΒΙΟΣ ἰδ δὲ οπϑο ἀϊποῖραϊοα τ πθη [Δ ῬΤΟΡΉΘΟΥ δ νἱεσοὶ ἔσοσα ἴῃ 9 βίαπα-ροίπῦ οὗ ὕπο σον δῇ τη τίστ : 

αηἃ δοίο ραραὶ ἜἌρταο, ἰζα στοαοῦ Ὀυὶνασὶς (6 [6 ΥΘΆΓΣ- ΤῸ. δ΄ ἀδν ἰη οΥΡΤούδ ΟΠ, τ [86 ΟΥΕΣΙΏΣΟΥ οὗ νιοὶ ἐδ αὐνδεὶγ 

πὰ. ὙΠ δυῦ͵οοσξ ἰδ ἀυρυσᾶ δὲ Ἰδηρτη Ὁ. τσ. Οονοα, Οοημποπέανν οπ Ῥαπέεϊ, Ὁ. 8δ4 οἱ δο0.]. 



42 ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣΞ ῬΒΟΡΗΕῚ' ῬΑΝΤΕΙ,. 

(108 οὗ [6 ΒΑ Υ]οηΐδη ἔγτδηΐβ, δηἃ [Π6 Δροσδ  γρέϊο υ᾽ϑίοηβ οὐ {116 Βοσομα ρατί, σογὸ ἀεὶ τοῦ 
ἴο δαπιοιῖβ᾽) [86 σοτηρδίσγιοίβ ἀπα οοπίθιμρογανῖοβ οὗ [Π6 τὶ τοῦ ἴο “ δι ]δίθ ἔΠπ686 πιθῃ ἴῃ {Ποῖὶ 

ὉΠΟΟΠΑΌΘΓΑΡΙΘ ΖΑ 1}, ἃ8 ΒΒ υγῃ ἴπ [61 ΡᾺ}}1Ο δηα αἰβ᾽ πἰογοβίρα οοπθαβδίοη οὗ {π6 αοα οὗ {ΠῚ Γ 
ΤΑΓΏΟΓΒ, δηα ἴο τουιὶηα ἤθη [Πδὺ (818 ΟὨΪΥ τὰ αοἄ που]ᾶ, δ [86 ῬΓΟΡΟΣ ἔπη6, Κπον ΠΟῪ ἴσο 

Ὠυ]]6 Δηα ἀοβίγου ἐμ οβα πο, 1Κὸ Απῦοομυβ ΕἸΡΊΡΒΔΠ 68, Βῃου]ἃ οχα]ῦ {πο πΊβοῖγοβ αζαΐπβε 
Ηΐπι πὶ [μοῖν γθ 1685 μεθ, δηα Βῃου]ᾶ βϑοὶῖς ἰο οδυβο Ηΐβ Ῥθορὶδ ἴο σζοῦμορ Ηΐβ ΒΟΥΎΪΟΟ, 88 
Ὑ6}} 88 ΠΟῪ ἴο ΒοοῦΓα (ἢ6 14] υἱοίοτυυ ἴο Ἡ18 ζβὶ {ΠῈπ] δηα βἰοδᾶαδί δα Πογοηίβ ᾽) (ΒΊΟΘΚ, ΖΚ ρεῖξ., 
Ρ. 602). Τῇ θΟΟΚ,, 17 ΤΕΔΠΥ οομαροβοᾶ ἴῃ ἐπ6 ἔΐηθ οὗ Απέϊοομυβ ΕΡΙΡΏδμοβ, πτου]ὰ οὐαί] Υ 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΒᾶ ἴο 8 ἀοβίρῃ Ὀαῦ ἱπιρονγέθοιγ. ΤΊ6 ποτίδ να δηα ὑγρὶοδὶ Ὀδδσηρ᾽ Οὗ ἸΠΔΗΥ οὗ 18 
ΤΩΔΙΨΘΙΟΌΒ Πδιταιγοβ ὈΡΟῚ [6 80 ΟΠ ρβ, ἰομρίδίϊοσΒ, δημα γο]ρίουβ ἀυς168 οὗἁὨ 8γ86] ἴῃ 8 Ἰδίοσ 
356, ου]α ποῖ ἤαγα δὴ δ 4]} υπάοταίοοᾶ. ΝΕ πδάποζζαν, Β6] 5, ΖΖαγ, δηἃ Ὀδγίθβ τνου]ᾶ 

ΒΑΙΑῖΙΥ Βᾶγα ὈΘ6ἢ Γοσορ ΪΖοα 88 {Υγρ68 οὗ ἐπαῦ βοϊϑυοϊ ἀἴδη ὑγτδηΐ, βίποθ {μοῖγ το]δίζομβ ἕο (8 6 
ΓΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΤΘΓΘ Ὑ80]1Υ ΕἸ ογθῦ ἔγοια ἢἷ8ι ΤῊΘ Ἰδαίου αἰτηοα δὖ (6 σομιρ]οῖα ὀχ τραιΐοη δᾶ 
ΔΠΗΪ ΒΜ] οη οὗ [Π6 τγοσβῃὶρ οὗ Φοβουδῆ, δῃᾷ σου] Ὡθνοῦ μᾶνα οοηβοηϊοα 0 ΘΥΘῚ ἃ ἐΘΠΙΡΟΓΆΓΥ͂ 
ΓΟΟΟΘΉ ΟΣ ΟΥ̓ [Π|6 ΒΌΡΓΘΏΘ ΤΟΥ͂ΤΟΙ 8η4 τι͵] δ οὗ 16 Οονεηδηὺ Θοα οὗὨ {Π6 ΟἹ]α Ὠϊεροπβαίίου, 
800] 8ἃ8 ν788 Βασι Γοα ἔγοηλ ΘΑ Οἢ ΟἿ [Π086 τυ ]6 18; δηα {ἢ6 σοτα 8] το] Δ Οἢ8 1 Οἢ Πδηΐ6] τηδἷπ- 
ἰαἰποᾶ Γιγουρμουῦ {Π6 6χὶ]α ἑοτσαγάβ [μ6 ΟΠ] ἄξβδῃ δηὰ Μοᾶαο- Ρεγείδῃ μοδί βοπομι, 88 ομοῖ οὗ 
16 Μαρίδῃ οδδβίθ, δῃᾷ 88 8ῃ ἱῃβυσηι81} ΡΟ] 108] ΟΠΟΘΙ δηᾶ σομβαθης14] δανίβες οὗ ἰπεὶσ 
Βοδίἤθη ΤΌ]ΘγΒ, σου] οογίδὶ ΠΥ ἤᾶνο οχουίθα ἃ ογρί ἀαϊηρ ᾿μῆπθηοα ὁπ ἴΠ6 παιτον- το, 
1ΠΠΊΌ ΓΑ], δηᾶ ἔδηδί! 8 }}γ-Ἰηο] ποᾶ 716 τ)7Ὲ Οὗ Μδοοαθδη [1Π168, ᾿πβίθαα ΟΥὨ ἐποουγαρίπρ ἴΏθα), 

αυϊοκεομίηρ, [Ποῖγ αἱ ἢ, ἀπᾶ ἱπβρίτίπρ ἔποῖὰ τὰ [Π6 Ζ68] οὗἁ τηδγίγτβ, ὙΠ [86 ὁχοορίϊου οἵ 
[ὮΓ66 πιθῃ ἴῃ [6 ἤΟΓΥ ἔπγηδοα, ποΐ ἃ βίη] 6 Γ68}}γ βῈ40]6 ΘΧΔΏ}Ρ]6 που ]α ἤδγθ θθθη ρῥγοβϑοπϊρα 

(0 [6 ἸΏΔΙΓΥΙΒ ΟΥὨ [18 ρου ]οα ἔον {16 δῃησουγαοιηθηΐ δηα οομηοτί, ὙἘ116, αὖ [Π6 ΒΆτηδ {1πι6, 
{Π6 ῬΓΟΡΒΘΙΙΟ ρογέομβ οὗ (π6 ὈοΟΙΚ του] Πᾶνα θθθὴ Ὀυτγαοδποα τ] τη οἢ δ΄ γγ788 ΒυροΓγῆποιια, 

ΟἴϑουΓΟ, δΔηα ἱποοτργο ΘΒ 016, δηα ὑποιθέοσο τ] ἢ ταῦ {Πᾶΐ οοπίτααϊ]οἰοα 18 ἀεδίρσῃ (οἷ. ἴῃς 

Ὡοῖο 1 Ὀ6]ον). 

Οἱ {π6 οἴμον μδῃηᾷ, ϑυθγυ ηρ ΓΕΥΘΔ]8 ἃ ἀθβηϊΐο ρ]8π, δᾶ ἴβ δἀδρίθα ἐο 8 ῬχβοίοΆ) οπᾶ, 
ὙΠ] οἷν 18 ΘΔΒῚ]Υ ἈρΡρτθμοηᾶθα πῆθα ἴδ ἸΒ δχϑιιϊπηθᾶ Ἴτοπι Ἐπ 6 Ρ Ροβιοη ΟΥ [Π6 πδίΐοῃ ἀυσηρ ἴδε 
6Χ1]8 δῃᾷ ἱτητηλθ οὶ Υ αὐοσσασα, ΤΉ ΟΠ 8] 66 ἔχαρτηοηΐβ, ΟΠ ΔΡ. 1}.--Υ]., τ ΒΊΟΝ Τ6Γ Γοοοταοα 

βτϑῦ, ΔΘ Β66} ἴῃ (μΐβ ᾿ἰσῦ ἴο Ὀ6 8 οοἸϊοοίϊίΐοη οὗὨ ῬΔΙΥ͂ παΙγαυῦνο δηα ῬΑΓΠῪ ῥγορμοῖίο ἐδβεξ- 
ΤΟ ἶ68 ἴο ΦοΠοΥδ ἢ, 88 [6 ΟὨ]Ὺ ἐγὰθ αοῦ, ἴῃ οομίγαβί τι ἴἢ6 νδΐῃ σοᾶϑ οὗ ἔμ6 ΒΑΡΥ]ο;  8}8. 
ΤΊι686 ἔγαρτηθηΐβ ΤΟ γα ἀοδίσηοα ἰο βἰγορσίμοι ἰμ6 181} Οὗ [886 οδρίΐγεβ, διὰ {ῃ18 ἀδβί σῃ ἴα 

ἱπαϊ!ςαίοα ὈΥ [86 ὈΠΥυΑΥΥΪΩΡ ΤΔΠΠΟΡ ἴῃ ΜΏ1ΟὮ 60 ἢ). ΒΘΟΙΟΠ Ο]ΟΒ68, ΥἱΖ. : ΟΥ̓ ΔῺ δδοσι ρίοη οὗ 
ὑταῖβα ἴο Φομόυύδῃ, το} ΖΘΏΘΓΑΙ]Υ͂ ζ4118 ἔστι {Π6 1108 Οὗ ομβ οὗἉ [μ6 Πποδίμθῃ βονογοῖρηιβ ἈΪτηβο 1 
(866 σἴΡ. 1ΐ. 47; 11. 28 οἵ 8βθα. ; ἧν. 84 : τ. 239. Υἱ. 26 εἴ 86ᾳ. ; Υἱὶ. 37). ἘΠ6 ΗΘΌγον ἴοχὶ ντῈ8 
ΘΟΠΙΡΟΒΘα βου δὺ Ἰαὔογ, δπἃ τγ88 ἀεεὶρηοᾶ αἰΓΘΟΙΥ δηα Β0]6}} ἔοΓ ἴβτ86], ὙἘΒ1ΟὮ ΔΡΌΘΔΓΕ, ποί 
ΟἸ]Υ ἔγοτλ [86 ΔΌΒΘο6 ΟὗἨ ἀοχο]ορίοβ Ἔχργεβδῖνθ οὗ 86 ὑσίυσωρἢ οὗ ἴπ6 ἔαὶ ἢ ἴῃ Ζο ον δ οτϑὲ 
[6 ᾿ουβῃΐρ οὗ 140]8, αὖ ἴμ6 σπᾷ οὗ ἔδ6 βενυθγβὶ Ῥδιαρταρβ, θυ 8190 ἤτοι {8Π6 ζαοῖ [Πδΐ, αδἰ ἂς 
ἔγομχ [6 μἰβίοτγ δὶ] ̓ πιγοάδαυοσίίοη ἕο ἐμ6 ὈΟΟΙ 88 8 ὙΠ0]6 (οὮΔΡ. ἱ. 1--. 4), 186 σοηίδίωβ οπῖς 

ΡΓΟΡΘΟΙΘβ, τυ ἴοι ΔΓΘ, ἸΏΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΙ, ΘΧΟΙ αἱ ῦ οὗ 8 οὐπιΐογίΐηρ πδῖασο. ΤΉΘΥ γα ἀρεϊ στοὰ “τὸ 

ἐσοπιξοτί 6 ἩΘΌΓΘΥ Ῥ6Ορ]6 ἴπ ἴπ6 ἰγγίηρ ΡΟ] [108] οἰγοιπηϑίθῃοθθ ὑῃθγ Ἡ ΒΙΟὮ ΠΟΥ δΓα εἶτ πον 
ὙΠΟΠΥ οηραρεᾶ ἴῃ διτδηρίησ ὑπαὶτ ΔΡαῖτβ ἰὴ ῬΑ] δίῃ, ΟΥ ΔΓΘ 5861}1 Ἰδῃρτ Βῃΐη ας ἴῃ ἴπ6 Ἰδηᾷ οὗ 
[86 6ὁχΧ]6. [πῃ Υἱὸν ΟἽ [Π6 ξαοῦ [πδ΄ ἴο ἴπ6 Ἰασηδη Ὁ δοτβίδηϊηρ' (Π6 ἀυγαοη οὗ [Πΐ8 ἰγγίησ 
οοπαϊθίοη 8 ὑπ κυ ονη, [ΠΟΥ ῥγοβοῦ [Π6 ΔΕβΌγαμοο [ῃδὺ (16 οοπὐϊπυοα δπᾶ ἱπογοδδίηρσ (τ 0]8- 
τίοηβ, τ] Οἢ τησδῦ Κοαρ ρ8οθ τἱ} [6 ΤΟΥΔῚ] οοττυρίϊΐοι ΟΥ̓ ᾶ μορίμομάοχῃ, αγ ἀδϑοίσηοα ὃν Οοὐ 
7ο» ἴδο ρωτίγγίηρ φΥ λό Και γωῖ (εξ. οἰ. χὶ. 86; χῇῇ. 10), ἀπᾶ σαπηοῖ ὃ6 ἐπεροϑσᾶ α εἰπιρῖα ἀαν 
δογοπᾷ τιολαΐ 6 δα ἀσίογπιϊηοα " (ΚτδηϊοὨ 614, Ρ. 60); δηᾶ Ὑ 8 Υἱϑθὺν ἴο δξογα ἃ 8.}}} Τῇοσα 

᾿ οἰξεοΐῃ δ) οοταξοτγί πᾶ ἐποουγαρομγθηῦ, {Π6Υ σοη δίῃ τοροα θα τοθσαποθβ ἴο ἴ86 Ξ᾽οοδίαπξο Ῥετίοά 
: 497 δαϊοαϊίέοπ ((ἾΔΡ. ἰχ. 35 οὖ 864. : χὶϊ. 1 οἵ β6α. ; οὗ, τἱϊ. 18 οἵ β6ᾳ.), ἐμδὺ Ἰοπρ' ῥγοαϊοἰρα ρ᾽οτγίουα 
Ὶ Ἶ ϑοποϊυιβίοι δῦ 10 [6 ἰβίοτΥ οὗ αοα ̓ ΒΒ Ρ600]6 τηυβὲ διτῖνο δέζου ρϑββίηρ' {ΠΓΟΌΡΉ ΤΩΔΗΥ͂ Ργο- 
σίου ο]Ἱουβ δηα βῃδα ον, δηα τολίολ οοπίαϊπδ ἴπ απ Ὁ ἐἰφ6}}} ἰὴδ ἀεϑυγαποο ἰλαΐ Ζεγαο ἐλαϊὶ δε 

" ϑατοί οἱ ΥΓ δοεγν αὐ᾿ίσίίοη, Λοιροῦον σγϑαΐ, 
Ετοτὴ Ποῖ σοπηθοῦϊοι ὙΥὴ ἢ ΓΠ686 σουλξοσίϊρ Ρτορμοοἶεβ, (ἢθ ο] ἄρ γϑοογαβ στο δίϊηρ ἕο ἔὴ8 

ΤΩΔΙΎΘ]ΟυΒ αἴβρ] 4 γ8 οὗ ὈΪΥΠ6 ΡΟΥΘ δηἃ στδοθ 88 ὙΓ.ΠΊΘβΘΘα ὈΥ Ὠδηΐθὶ δηᾶ ἷβ οοτραηίοῃως, 



ῬΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΛΝΊΕΙ, 48 

(οεῖνο δῷ δα] ΠΟ} 8] βρη ἤοδηοθ, 88 ΘΧϑ 168 ἰθηαϊηρ 0 Θῃσοῦγαρο, οοηξοτί, δηα αὐ κῃ 

86 ἔδῖτ οἵὗὁὨ Ιβϑγϑθ] 'ῃ βιιοοθθαϊηρ ἄρ68, 8Π 4 ΒΟΥΎΪΏ ΡΣ, Θβρθοΐδ!}ὺ ἴῃ {16 τηογα 884 δηᾷᾶ ἰγουθ]ουϑ 
ΒΟΔΘΟΏΒ, 88 ΒΕ} ΐ πο ὙΔΥ-ἸΏΔΓΚΒ ἀπᾶ ρσυϊαΐηρ βίατβ ἐπτουρἢ (μ6 ἀδτς πἰρ]β οὗ 8 οοπάϊθίου ἰὼ 
ΜΘ αοα Πδᾶ ΔΡΡΘΑΙΘΠΕΥ ἔογβα Κα. {ΠἸ 6}, ΔΙ ΠΟῸρὮ ὉΠΟῪ Ἰγογα οὐ 411} τοοογᾶρα ἴον ἃ αϊ- 

ογοηῦ δἰ ὑπδῖῖοη. ΤὨῺΪ8 σοπηξοσίϊηρ ἐδ ἀρ ΠΟΥ οἵ [86 ὈοΟΪ, μούγονοσ, αἰ ἃ ἡοῦ ΓΕΥΘ6Ὰ] 18611 ἔ]}ν, 

ἈΠΕ], 88 88 Ὀ6θῃ βονσαῃ ΘΟ Ύ 6 ΓΘ (κ 6, ποία 1), δ᾽ πηοβῖ ἴμγοο Βυπάγρα δηᾶ ΠΕΥ γΟΔΓΒ 8 ἴδ υ ἐμ 

οσδρ νιν, (86 το] ρίουβ ὑυγάπην οὗ {πὸ βεοϊουοΐεδε. Ὀγουρῶῦ [116 6}}1 Τηραβογο Οὗ (Π6 80 ἤου 08 

ργεαϊοιοα Ὀγ Τδπῖ61 ἴο ὈΘΆΓ ὉΡΟῺ Ιβγϑοῖ, [πῃ ΘΟΠΒΘαΈΌΘΏΟΘ, [1.18 ργΓΟρΡ θἴ108] ὈοΟΙ,, τ] οἷ ἂρ ἴο 
(μα Εἶπλ δα ΡΟΝ ΔΡ8 ὈΘ6Ὶ ρΑΓΟΔ]]Υ͂ τη βοοηοεϊγοᾶ, ΟΥ δύ Ἰθαβί τηϊβυ η ογβίοοα δηᾷ ὑπαογνα)υοᾶ, 
δἰζαϊπεᾶ 18 Τρ ἔα} ροβίϊοη ἴῃ ἔπ 6 Ῥ}}110 ταϊπα : ἔῸΓ [πὸ δυο ηρθ ΟΥὨ [116 ὑἶτηα γονϑα]οᾶ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ [6 χιμδγκοα ΘΟ ΠΏ 688 Οὗ νυἱβίοῃ αἰβρὶαυοαὰ ὈΥ 106 Ὀὶνὶπο} γ- ΘΟ] μα ποα βθοσ, θα 4180 [Π6 

ζ]1] 688 ΟΥὨ δΟΠ ΒΟ] Πρ ΡΟΥΤΘΓ οομίαϊΠοα ἴῃ 8 το ἀΥ7}} πδιταῦγεθ δηα υἱβίομβ. ΤΏ6 Μδοοὰ- 
Ὀε8} ρογὶοα βεγυϑα, ὑπογοέογο, ἴο 11} ἀοιμλομδίταϊ [Π6 ῥγϑοῖϊοαὶ ἀοδίσει οὗὨἨ ἴπ6 Ὀοοϊ,, ἀπ 
ἈΒΟΓΘΌΥ͂ ἕο 8ο1γ6 118 ὑσορβθίοδὶ τ ἀα]6β, ἴο Ὀσίηρ ἴο νον [86 ἀδρίμδ οὗ νϊβᾶάοιμ ἡ] 0 ἢ πα 6Υ}16 
[6 πιοαἰ αἰζομβ ου [ἢ 6 το]δίίομβ οὗ {Π6 ὑοῦ] ἀ- ρόντοιβ ἰο ἐπ6 Κίηρσᾷομι οὗ αοᾷ, δηᾶ ἴο βϑοῦσθ 
ῬΘΙΣΩΔΗΘΏΤΙΥ ἴο 18 ΔΌΪΠΟΥ [86 ΒΟΒΟΓΔΌ]6 ΤΆΩΚ οὗ [π6 ἔουσίἢ διλοπρ {Π6 στοδίοῦ ρσορῃοίβ. 

ΝοΤΕ 1.---Ηδνογηΐοϊς, ᾿ἑηϊ., Π. 488, βῆονγ ἴῃ ἃ βέγι Κίησ ϑηηοσ, [Ὧ6 πύθῃ 816 ΟΠδγδοΐου οὗ 
6 δεδυτιρίου (μδὺ [Π6 ὈΟΟΙΚ 8 ἃ δοίΐοῃ οὗ [6 Μδοολθεδη ἄρα, ᾿μνθηϊοα ἴο Β6ΙΥΘ6 ἃ ρῦΓρΟΕΟ, 
ἜΒΡ6Ο14}}γ ἴῃ νίϑνν οὗ [86 ῃῃηδηκοα αἱ βέογομοο Ὀθίτγθθη ἴμ6 τοὶ σίουβ 8πηα Ρο]} 1684] οἰτοπΠ)δίδη ο8 
οὗ (μδῖ π|6 δηα [Π086 ὈΓΟΥ ΔΙ] ἴῃ 6 σαρο νυν: “ΗΟῪ τιϑυκοα 18 ἴὴ6 αἰδυ ποίου, ᾿οίτγθθη 
ἢὮ6 Βοδίῃοη Κίηρβ οὗ (ἷ8 θοΟΙς δηᾶὰ Απθοοϊυβ ΕΡῚΡΏδμΘα 1 ΟΟἸ]]Ἰβῖουβ τ] ἢ} Φυααίδιῃ ὀσοατ, 
ιῃδορά, Ὀυΐ μον αἰ ογοηΐ 18 [ἢ οοῃᾶυοί οὗ ΝΟ Ο Δ μοΖΖϑυ, ΒΟ βιΖζαῦ, δα Ὀαγίυβ [86 ᾿ 
νἴοαο, ἰῃ το] δ οη ἰο (Π6 γτθοορπϊίοη οὗ Τυδεΐδῃ δηᾶ 115 αΘοα  ὙΥ̓ΏΟΓΟ 18 [Π6 οὐ] άθηοθ ἴῃ {118 Ἂ 
:Ά86 Οὗ 8 ἀοϑῖτο ἰο ὀχ γραίε δ ἀ418Π}, ΟΥ ἴο ᾿ηδυρογαϊο ἃ ἔΟΓΙΏΔ] ρογβθουϊί οι οὗ ἴΠ6 Ψ6ν78, Β ἢ Ἃ “ 
85 οηἰοχοα ἰῃΐο {Π6 ἀοδίζηβ οὗ ΑπίοοῆυβΒ. ΤΏΟΓΟ δὴ ὨΔΙΑΙΥ ὕ6 ὕνγο ὉΠΙΠΡΒ ΠΔΟΓΘ αἰἰβδὶ Πλ1}} Ν » 
881} ἃ. ἴ6 ἀθροτίπηοηξ οὗ 8 ΒΟΙΒΙΑΖΖΆΓ οσ ῬΑγὰΒ δηᾶ ὑ}δὺ οὐὁ [16 Βο᾽ϑαοϊ ἴδῃ Κίπρ." Οὐοῃι- 
ρθᾶΓ8 Ρᾶρθ 487: “ Τηδὺ Πδηΐοὶ, ἰοροῦμοῦ 10} Πΐ8 ΘΟΙΡΘΠΒΙΟΙΒ, τοοοῖνοθ Ἰηβίγαοίοη ἴῃ [Π6 ]8}- 
Φαλε δηα τὰίβάοιῃ οὗ ΟΠ 6] 88, ὑΠδὺ Ὧ6 οὐθῇ ἄρρθδγβ 88 ἴπ6 Βοδᾷᾶ οὗ ἴῃς Μαρίδη οδδβίθ, δηὰ 
688 8 Βοδίῃροῃ Ὡδ1η6, Η]18 ρο]1{168] μοβ᾽ οη8 δ μϑδίποη σουγίβ, τη δἰ ΠΑ 1 5 ΓΟ] Δ Π]ΠΟῊΒ ΟΥ̓ 1η{1Ππγδῖθ 
ἐγ ἢ τ ἢ ΠοΔΙ ΒΘ ὈΥΏΟ6Β, Δηα ουθὴ Ἰη 8} 1688 [86 ἡγαγιηοϑῦ ᾿ηὐθι δὲ ἴῃ ΓΠ6ι (οἴ. ν. 16).---- 
Μ}1 [1656 ἃγα ἰγαὶϊΐβ ἰὴ ὑἱβογοῦρἢ ΠΑΙΤΩΘΩΥ ἰ ἢ (Π6 Ὠἰβίουυ, δα ΠΟΥ ΟΒροπαϊησ ἰο 6 αἰγου!η- 
κίϑῃ 68 ΓΕΒΌΆΪἸηρ' ἔγοτῃ ὅπ οδρον!Υ, θὰ ποῦ δοοογάϊηρ τ ἢ [Π6 σὶρ! ἜΧΟΙ υβίγθηθεβ οὐὨ [116 
ἸΜδοοδῦεθϑη ρογοα,᾽" εοό. Οὗ Ἠεγρεί, ᾿ ἰποῖξ,, Π, 3, 98: Ζάπαοϊ, Ρ. 60 οἱ βεᾳ. ; ῬΌΒΕΥ, Ρ. 874 
ψί 86α. 

[ΝΌΤΕ 3.---Ὗ6 ἱπίγοάποθ ὮΘΓΟ, 88 δὴ βρργορτίδίθ σοπῃθοίίοῃ, ΒΟΠ16 γ8]}8}}6 ΓΘΙΊΔΓΚΒ ἔγοηὶ 
(1 611}8 Οοτηπιδηζαγῳ οἡ απὲεί (ΟἸ Δυκ 8 οα., Ιηἰτοᾶ., 8 1δ., Ρ. ὅ οὖ 86α.), οη 2) απο 8 ρίαοο ἱπ ἰλθ 
ἡξίοτῳ οΥ ἐλ Εἱπράοηι Υ̓́ Οοἷ, 80 ἴδ 88 [ἴθ86 σϑὶδίθ ἴο {6 σἤΌβοη μ60ρ]6 οὗἉ Ιϑγϑ6]. “ΤῊ 
Ἰεσιγασῦου οὗἉ [))6 Κίησαοτῃ οὗ υᾶι}} ἀπα {16 ἀεροτγίαιϊοι οὗὨ [6 δοννβ ἱπῖο ΒδΌΥ]Ο ΐδη οΔρ- 
ντγ, ποῦ ΟὨΪΥ Ραΐ δὴ οπᾶ ἴο [μ6 ἱπᾶοροπμᾶάδθῃοθ οὗ πὸ σουθηδηΐ ρθορ]6, θὰΐ 4180 ἴο ἴῃ σοῃ- 
Πηυδησο οὗ [Πδΐ σοπδίϊυϊίοη οΥὗὨἨ {π6 Κίηρσάοιῃη οὗ αοα τ ϊοἢ τνγᾶβ ἐουηδοᾷ δὖ Βὶπαὶ; δηὰ (δὲ 
οοὗ ΟΠ]Υ͂ ἐοΔρΡΟΓΑΓΪΥ Ὀὰΐ Ότονοσ, ἔου ἴῃ 118 ἱμίοοΥ Υ 1 τγᾶ8 ΠΟΤῚ Τοβίοσοα.Ό. . . . . Τῆθ 
δοΙἄοπ οὗὨ [6 Ιβγϑο} 8} Ὁ ΒΠΘΟΟΥΘΟΥ͂, ἐπγουρ ἢ [ἢ 6 ἀεδίταοίΐοη οὗ [86 Κίησάομι οὗ υδῃ δηᾶ 
ἴη6 ΟΔΥΥΥΪΏΣΣ ΔΎΤΑΥ Οὗ ἴΠ6 Ρ6Ο00]6 ἰῃΐο οχίϊθ ΟΥ̓ [6 ΟΠ] ἄξβϑῃβ, πὰ σοηβθαῦθηοθ οὗ {ΠΕ ]Γ 6Ο0Ὴ- 
ἰπυθα ΠΥ 1 Γ 1] 688 δηα [Ὧ6 ἰγαηϑρτοβϑίου οὗ {Π6 ἰδτγα οὗ [6 σονοηδηΐ οὐ [86 ρϑτῦ οὗ [ΒΓΕ], 
5 ἔογΌβ6 ἢ ἴῃ [Π6 σγδοίΐουβ σου 8618 οὗ αοᾶ ; δπᾶ {Π6 ρεγρεΐυβὶ ἀυταύίοι φέ {πὸ οΘογοηδηΐ οὗ 
στδοθ, 88 ΒΌΘΝ, γγδβ ποΐ ἃ ββοϊ υϑᾶ, θαΐ ΟὨΪΥ͂ ἴπ [Π6η οχίβίμς σομαϊθοη οὗ [86 Κίησαοιῃ οὗ 
δοᾶ νγὰβ ομδηρθᾶ, ἱπ ΟΥΟΓ ἴο ὙΪΒΠΟΥ μδί Ῥοσύογβα ρθΟρ]ο, ψῆο, πον θη α]ηρ 411 [6 
οδδδυϊβοι)οηΐβ (Ππδὲ ὨΔα ΗἰΓΠοτίο {4116 ἀροὴ ὑμοη, ἢ8Δα ποὺ 1π Θϑιτιοϑὲ [ΓΗ Θα ΔΥΥΘΥ͂ ἔγοτλ {Π6ῚΓ 
ἰΔοϊδίγυ, ὈΥ [Ἰδὲ [6 βαγϑγεϑί οὗ 8411 (π6 Ἰυασρτηοηΐβ {πδὶ μαδα Ὀδθῃ ὑῃγοαϊεηρα ἤθη; [0 δχίου- 
τηϊηδίθ ὈΥ̓͂ [86 βιυοτά, ὮὈΥ ξατηΐηθ, ΕΥ̓͂ [Π6 μίαρτιθ, δη4 ὈΥ ΟΥΠΟΓΡ ΟΔΙΔΙΣ 168, {Π|6 ἸΠΟΟΥΣΤΊ 16 Τηᾶ88 
οὗ 6 ΡΘΟΡ]6: δῃᾶ ἴο ρσϑραγδ ἴῃ Ὀϑίϊζευ ρογοι οὗ [Βθη, (π6 τουληϑηῦ το ταϊρὐ τοροηΐ, ἃ8 ἃ 
ΠΟ]Υ βορρᾶ ἴο τ ΟΠὶ βοῦ τηΐϊσεί {1}}} Ηΐβ οονθηδηῦ Ῥγοιηΐβοβ. Ασοοσαϊηρὶῦ [6 ΘΧῚ]6 ἔουτηΒ ἃ 

{ τατηΐηρ-ροΐπῦ ἴῃ ἴη6 ἀονοϊορτηθηΐ οὗ (6 Κίπρδομλ οὗ αοα νοι Ηδ δα ἐοπηαεᾶ ἴῃ 
ὙΥΓῸ ἐπαῦ ὀνοηΐ [86 ἔοττῃ 68 [86 ΤΠΘΟΟΙΒΟΥ οβίδ Ὁ} 864 δ΄ ΞΞ1π8] Θουηθ8 ἴο 8 θη, δυᾶ 

πο θοχίηβ (Π6 ροσοα οὗ [6 ὑγδηβι[οη ἔο ἃ ἤθτν ἔοστῃ, ὙΥ10}} γγ88 ἴο [6 οϑίδ]} }ϑηθα ὈΥ ΟἸ γ]εΐ, 
δηᾶ ᾿89 δοί!8}}γ Ὀθθη οί Ὁ] 5 ῃοα Ὁ Ηἶω. . . . . Τῇ τοβίογαίίοῃ οὗ [Π6 7ϑ νυ" ]Βὴ βίαῦθ 
Δίίδγ (Π6 οχὶ]θ τγῶᾶϑ ποὺ 8 γϑ- βδίδ Ὁ] δ ηθοῦ οὗ {πὸ ΟἹ - Τοβίδιηοην κίπράοιη Οὗ Θοα, ὙΆΡη 
Ογτῦβ αγδηΐοα 1 ογν ἴο (86 768 ἴο τοΐασῃ ἴο [ποῦ οὐχ Ἰδηᾶ, δα σοϊηπηδηαοα μοι ἴο του] ὰ [ 
{ποΐριαρ]ο οὗ ᾿εονδ ἰπ 7 6Υ8816Π1, ΟὨ]Υ͂ ἃ ὙΘΓΥ͂ 5118}} Ὀαπα οὗ οδρύλγε8 τοϊαγηθα; ; {16 στοδίοσ ματγὲ 
τειηδὶ πϑα βοδιογοα διηοηρ [6 ποαλίμοη. ἄνθη ἴπο86 Ὑ71|10 τγθηΐ ὨΟπ10 ἔγοτ ΒΌν Ομ 0 ΟδηΆδῃ ᾿ 
ὍΘ, ηοΐ βοὺ ἔγβθ ἔγοτῃ βυ δ]θοϊίοῃ ἴο ἔμ Ἀρδίμθα στοῦ] - ρόνγογ, θα τεπιδϊ μϑα, ̓ π [86 Ἰδηα ὙΒ10 8 



τ᾿ ΒΜΑΒΜΟΧΝΥΎ ΟΕ ὈΑΝΙΕΙΒ ΡΒΟΡΗΕΟΙΕῈΒ ΟΕ ΤῊΣ 

΄πλν. 1. βαρ. 11. ΟἸὩΔΡ. ΥἿΙ. 
ἩΊΒΤΟΝΥ. 21 Του, Ὁ Ὑὶ Ἧἴ Ἴλου, Ὁ κί ἔσεαι 4 Ὅρα δρακφ ̓ ὐν τὰν 

1, Βαδυϊοπίαη Ἐπιερῖγε. μριαὐφεὶ ἱπιορ. Τμίο βοαυοα δὶ κἴνση ἴδοθ ἃ αν ἴοΐψι Ἧ ὩΣ 

ΤΉ ἴο ἀορίοὐρα οὐ ἰΐδ ἀϑιθ θη δον ΝΟΌ ΠΟ ΘΔΠΟΆΞΑΥ, τῖο δὲ- ἀπε τ λεῤσνκον ἐπτοκο ἐμ ίστ. κα ὑειδν ὑνενσ μετῦνε γα δ 
ἐδἰπϑᾶ 1π6 πηΐναγθα! ϑον γί ΚΠ} οἱ ὙΝ ὁϑίθτη Αδὶβ απὰ ἘνΥριῖ. οοἰϊαηι, οἱοοὰ δ6. 88 ἀπά 
Οὐ δηο οὐ πίη χοὰ ἸίοΣθ δὸ ἃ ϑοϊζοΣ δ δὲ6 πὶ οἢ ἐμ6 ΑΑϑΥΥ- ἰο9 

(ονεἶδ οὗ 
γοῦ ἰοἴο 

821 Τιΐο πιδάθ 
φῶ οἵ Δ σῖῃ ΑἸ]. 

κοὶά, Βοδά οἵ 

ἔδῃ βου ρέσξοα, ΤΊΘ ΘΙ ΡὲΓΘ δ Ὀοϑα ΘΏ ἀορδηοΣαιθά, δϑὰ, 
δῖ (86 δϑτ)6 {{Ππ|6. ὈτΟΔΙΏΟ ΤΏΟΓΟ οἰ] χϑά. 

Π. Ῥενδίαη Ενηρίτε. 
ΤΠ οὐὐχίῖπαὶ οἰοεοοῦς γ 86 Μοάΐα. ΠΟΤΟ Ὀθδῖθ οι. ῬΟΙδίδ[δἷν Ὁτοαδὲ δβδὰ Νἰο] 39 Αβά 

ψᾶδϑ [6 Ηἰχῦθν ΠΟΙ δὰ ποσὰ οἰοναιοα οἰάθ. "86 ᾿γθο τα] δειοδ οἵ οἰϊνογ, διΐδο ππὰῦ 
ΔΙῸ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΠΥ Απαγτῖα, δὰ ΒΗ Ὀγ]οηΐα., ΔΙῸ νογο διιο- 
ΘΟΘΗ ΨΟΙΥ͂ ΔΌοτδοά Ὦγ ογτῦδ. 119 νὴ νἱοιοσίουϑ ἢ ΘΝΟΙῪ ἐΐ- 
τϑοιϊΐοῃ ὠχοθρὶ θαδεναρὰ, ΤΏ Κίηρϑθ [ΟΠ] ον ίηρ Ὠΐπλ τόΓΟ: 1. 
(δηλ ῦγδοι: Ἃ ϑιθοτάϊ: 8. θα Ηγεθμδρίε: 4, Χαγχοδ, ἢ 0 
ἄτϑι ὀχογιϑὰ 8}} ἢ] γϑϑοΌΓΟΘΘ αρλίμεὶ τγϑθορ. 

1Π. Ἡυοοάοπίι Ἀι έγο. ; 
ΟὈΡΡΕΥ ἀδιοῦοδ δΠ)Θ ΠΘΓΟΘΏΔΥΥ Οτγϑοῖσα ΤῊΘ Ἰϑορηγὰ ΚΘΡΓΘ- [9 Ὁ6ῚῪ δοὰ ᾿μο᾽ εηὰ αὐοίδαε ἐδινὰ πἰπιρύσιο 

δ 015 ἐπ οἷν δἰ γηθθα δηὰ ρογιπαοῖςγ. ΤῊΘ ἔσην ίημα διὸ ἰηἀἰς- Δί! οἱ ὑταιο, 
διΐνο οὗἩὨ ἀοπθϊρ νοϊοοϊῖγ. ΑἸοχδη ον τοδτο;ῦθα τὶ ὉΠΟΧδΙ)- 
»ιοὰ ταρίάϊιγ. Ἐΐο πδι 111 δοῖθ συ ΐοσ οἵ εἶν ἀγωδεῖγ. Ηΐϊε ἀο- 

τοϊοΐοδκ τσ ἀν] δὰ, ΒΟΥ δίδουν 8 ἀραῖν, Ὀ6- 
ἱσοοη, 1. Ῥειοίθτῃγ. ἰ ΕΕγρὶ δηὰ ἐἰο Μ ρα ξοσταηδαι οοδδὲ : 3, 
δεϊθυσυ, ἰὰ Αβἰα : 8. 1 γϊταδοιῃβ, ἢ ΤΏΣαοο ; 4, (ΑδῪεβπιάοσ, ἴῃ 
Οτεθοο. 

ΙΝ. ϑιυνγίαη, Μοπαγοδψ. 
ΤῊ τῶν οὗ ἃ ἸΟΏΒΤΟΙ οδαγασέοτῦ, ὑπο πδιῖνο ΟΥδηῖδὶ 616. 23 ΗἸδΊἸορο οἴ του, 

ταΞῸς οογτοαροπάϊηρ [0 τδυ οἷεγ, δηᾶ 1Π0 Τογοίρη ατϑοῖ ἴο ἐπ δὶ6 γὶ ψύ ἸΡΟΒ[684}} δῸ 
ἴτοῶ. ΤΉΘδ6 γγογο οοσῃ οἱ μοὰ ἐε 4]} φογίο οἵ αδηδοα, Τ2ο ἴδῃ “5 Ρεεῖ οἵ 
ἰοθ8 ΤΩΛΥ͂ Υ̓ΤΏΒΟΙΙΣΘ ΓΘ ὨΛΠΊΘΓΟΙΙΝ βατγαρίοε ν᾿ ἢἰοὶν [611 ἕο 1090 
ΒΉΔΙΘ οἱ βοϊθιοιθ. ΤῊΐΦ ἀΥ̓ΏΒΕΙΥῪ 16 ἀδρίοϊθα δα ἤοζγοο, ἔγτοστὰ 
οοηΐσαν ἢ ἢ (Π6 θη οπὲ μονθγητωθηΐα Ῥγοορύϊηρ, δὰ ϑορϑοῖδὲ.- 

τολαίοι. 17 ἔγοσα 115 Ἰηλολόζαῦοο ἰονψδσὰδ ἴδ Φον δὰ 

1. ϑεϊφισιιβ ΜίραίΟΥ τι οὐκ ΠὙ ῬΊΟΙ ΘΙ ὃ βΟΏΟΤΑΊ 
Βα γίο;, Ὀθὲ δ000 πιδδϑδδοὰ ἰ0 ρου γο ποῖ ΟὨΥῪ δῃ6 ΘὈεἶγο δεῖ, 
Ῥὺξ αἷμο ἴΠ6 ργονίποο οὔ γτία (ποϊπ ἀϊηρβ Ῥαϊοδιῖηθ). 93. Α τ ΐ- 
οὐοδιια ΒΟΙΦΥ Ἠ88 ΘᾺ σἱἢἢ δαράπίης ἐπ λυ. 8. 45» 

ΤΥ Βοχιηίοδα, ἷθ ἀδιι ΚὮΘΓ: Ὀϊὲ ΚΟΟῺ ἰδιοη πον [8 ἰανοσ] 
οὗ Ἰμδοήίσο, πἷα ἤούτπον ες ψΠὸ τονθηροὰ ΠΒοΓϑοὶ ὉΥ Ροϊϑοπίηρ, 
ἱπ διὰ Κι]! ηρ μοῦ Υἷναὶ ἱ τ μος δηΐδηϊ. 

; ἘΒΟΥΘΏ 665 ὈτοΙ ΠΟΥ, 
ῬΙΟΙΘΙΕΥ Ἐπονγβοῖθο, ἃ Ἰιοῦ ἀθ81} Ὁ) ̓ ηνδάϊη ρ ϑγτῖα, οδι. 
ΤΣ ΔΤΔΥ ΠΩϊΏΘΩδ ὃ 

4, β»ἴδωμῃ ΟαΠένσια 

ΤῊ τοπρϑῖ ῬΙΟΪΘΙΩΥ 
ῬΆΠΙΟρπίοτ, τὴ δρδοπ) δὰ δὴ ΔΓΤΉΥ, τ πε ἢ 6 ΦΟΙΑΙΥ τουΐ- 
φὰ Αμεοοδυο δὲ δσο: πὶ πο ἔμδη οοποϊμάρα ἃ ἐσιιόθ τ 

Ἐουτίοσα γοδῖΒ δου Τασάδ, Απεοοῦυ τοηγηρᾶ τὶ ἢ 6 
ΒρΟΪ 8 οὗ εἷ6 Ἐδδίθσῃ οδπιρδίσην ἴο σοῶϑν ἰδ ἀδείρῃο χαϊηοὶ 
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46 ἨΛΒΜΟΝΥ ΟΕ ὈΑΝΊΕΙ 5 ΡΕΟΡΗΕΒΟΙΕΒ ΟΕ ΤῊΣ 
πος ς-ςἷς ςΞ  -Ποἂῖἕ τ τς ὕὁΠ τ τ τ συ Ἐξ εις τος ἐὺ τεῦξε 

σβαρ. Π. σβαρ. 11. (μλΡ. ΥΠ. σπΔΡ. Υ͂ἹΙ. 

(τὸ Εργριίδα ργονίμβοθα, δᾶ, τὶλ} 186 δοοίβίδιιοθ οὔϑ ῬΑΓΙΥ͂ οἔ 

ἐπ δοινα, 6 ἀοίδεδιοὰ ἐπ6 ἘΘΥΡθδΩ σΟΆΘΤΑΙ δὲ 100 ΒΟΌΓΟΘΘ 

186 Φογάδῃ, Ὀθεἰοσθὰ δηὰ σαριυγοά (πὸ Γϑιλαίη ἀοΣ οὗ 1π0 ΚκΥΡ- 

εἰδὴ ἔοτοο ἰπ Ζιάυη, διὰ μοὶ {01} ρμοφ-:θηδίου οὗ Ῥα] ΒΕ Ώ6. Ἧα 

πον οοῃοϊαοά 8 Ποῖον αἰ δποθ πί εἰ Ριοϊθιιν Ερὶρίνιμθε, μὶν- 

ἰηᾳ πἰπι πἰο ἀαπμχῆίες ΟἸθορδῖσα, ψ 1} 1}6 Ῥη]οϑυϊηΐν ῬΓΟΥΊΠΟΒ8 

88 ἃ ἀοντΥ, μομίηρς ἔπδὲ μιὰ ποιὰ ἔινοῦ ἰλἷΐ5 ρα γροεθβ, ΒΠ ὁχ- 

Ῥοοϊδιίου ἴα πϑῖοὰ ΒΘ νὰϑ υἱ ΕἸ πα ον ἀϊεαρνυϊαϊοθὰ, 116 ιθ8 

ταγηθϑὰ ἢΐ9 ΔΙΠ5 ἀραϊπαὶ ἐἰ)9 αΓοοῖς οοἹοπἑθδ οἵ Δ δῖα ΜΙΏΟΣ δὰ 

[Π6 Αι ρθη 01} ομοοϊκοά Ὁγ 1Π0 Βοπηβῃβ ᾿ΠΔῸΣ ϑαρίο, 0 σοΙὰ- 

φοϊ!οὰ Πἰπι ἴο 9118 ὯὉ0Ὑ ῬΘβοΘ ΟἹ {10 ταοϑῖ πα τ} }]Αἰἱὴ 6 [ΟΓτΏΒ, Ηε 

ὅρξι πγ λύτο Ρ ψ' ι6 ον 
τύέαρῳ νι σοι νὰν τή μον ρων εδὰ 

πογίηρ εἴθ οἰδίπην οὗ πἷο πορίονα Ποιηδίγι ιν δηὰ ΕᾺΘΙΟΤΩΣῚ 
(Ὀδο οὶ δι γ165 Ὠἰπὶ " γ116.," ἰὰ οοηῦγαβι πΐτ ΠΪΔ ΒΌΓΏΔΙΩΘ "ἢ ; 

Ἰυαἰτίουδ," δῃὰ ποῖδβ ἐμ6 ΗδΙοπ  ξί ρ ΘΟΓΓΌΡΕΟῺΔ οὗ ἰδ γαῖρτι τοήρ δθ βου, οἶλοτο μοῖ πραιέσετε κε λμη 

ἴῃ δυάδα, Δ8 ἀοἰδι θὰ Ὀθῖον.) Ἐμὸ ρυλγάϊαμδ οὗ ἔμ ἰΔι 0 Ὁ ἤτοι τὰ Ῥἰ ελιοὰ ταῖς ταὶ 
Ό ι 

εἴβολος ἀγομ, 
διὰ δ του! ἢ ἀροαὶ- 
ἴα ταδὶ Πιίη σι, 

Ῥγΐωοο τοϑϑηςξίηρ {πἰ6. Δ διΓυρβῖθ σπϑτιοᾶ, ἴῃ τ] οὮ ΑἸ ΟΟμΠ8 
ἐπίς ἀοίοκεοα ἔπο Ἐσγριεΐδηβ ἰῃ ἃ μἰτοοὰ ὈΔΕ{16 οα ΤμεὶΓ ΟΥ̓ 

νογάοτε. ΗΕ16 τπδη Ῥγοϊεμάθὰ ἴὸ πιηκὸ ἃ ἰγῶο τ [ἢ τΠοτὰ, Ρὰΐ 

ΟἿ ὑπο [Ὁ )δϑ ἃ σονον ον ϑυϊογίπρ ΕσΥρὶ νῖν ἢ 8 κΙῺ8}} ἕοσσοθ, 

διά βοϊξίης φυϊοῖν ἀροῦ ἔλθ σαρ [81 διμὶ οἴδοσ ροϊῃϊβ, ΟἹ δὲθ 

ΤοϊΌΓΩ ἔγοτῃ ἢ ἐβ βοοοπᾶ σδιυραίμη ἰηΐο Εργρί. 6 δηἀολνογοῖ ἴῸ 
ΘΆΤΤΥ ουὧἱ [Π6 ΒΟ 6 πη: οὗἩ ἱπετοδιοίηρ ατοοῖς ουβίύοσηβ διυοὴρ ἐὯΘ 
ὅονβ. ἴῃ 8 ἱγὰ οδιυρυΐχα μ6 οοητίατιοὰ Π8 Βιοοθθθοβ, δηὰ ἴῃ 
ἃ Τουγε πα ψαδ ΠΚΟΙ͂Υ ἰο σαρίατο Αἰοχαπάτία δηὰ τγοᾶϊοθ ἐπ 6 
ψἤο]ο Εσγρείδη ῬογοΣ, τ ΘῺ ἢ6 ΜῬαδ ῬογθριΟΥΥ ογάοσθὰ ἴὸ 
ἀοεῖοε ὮΥ 1Ἀ.:86 οιηδῆθ. ΟὨ ἐδ ἩΔῪ ὨοῃλΘ 6 νϑηϊθὰ ἢΐδ 0118. 

κτῖη πὲ ἐπ|6 ἰη οτίε τσ ὑροπ ἐδ ὩΏΒΘΡΡΥ 96πε, ἴῃ ΔΘ 
4ΙΆΓΓΟΙ6 π6 πιο ἀ]οᾶ, ἀθροοΐηρ ἐπα ὨΐρὮ-ὈΓὶθϑί, δρο νης (ἢ 
βαοτὶ δοῖδὶ οδογίηρα, ἰοἰογ οιϊἑησ γὉΠ6 γίϊυΑ], δὰ ὈΪΓΟΣῚΥ ροτεθ- 
σπτίησ δὲ} τνμὸ τοξιδι ἃ τὸ αροβίδεῖ2Ζ6 ὅν ρα; θη), ΤΊι6 Τϑηρὶθ 
χοη δὶ ποὰ οἱοιοᾶ το 411 θυὲ ποδί Θ νἱοιπλδ ῸΓ ἰὮΓΘΟ γθασθ πη 34 Του δανοο 46 Αδβά ἴω ἔδο᾽ 9 1 Ῥαδνο!ὰ ε11}1} ἐ2.6}1 ὑοδοϊὰ ἐνοα ΕΠ] 
᾿ δα (1990 ΠΕΥΝΝ Ὡς ΤΑῚ ΤΙΟΡΗΣ αὐογν γᾶ ἀρὶ Ὡρωμλερς οὨ [1Π] ἐὐδὶ ᾿ νόῳ ἄλγε ἡὐναγοιεναν, ἐπέρων τον. ἡ τα ὅτα νόστου 

γ6ς. 95. Π. (Ὁ. Τό (αιαΚίηρ 1825 ἀ4γ5), κἱχ δῃᾷ α πιδι γϑαῖβ (2300. 788 ἐπὶ σαΐ ψ|ι}- οἵ Ἰάονγπ, βῃ π-διὰ δία ὑῶν 
ἀπ υ8) ἔτοπι ἴῃ βγεὲ δοὲ οἵ ργοίδαβιου ἴῃ 16 Γθῖμον ΑἹ οὔεπο 16. ὁαὲ λαράδ, ΒΡῈ ἀἠμεμδίςς δ εἶς "εἶσαι οἵ ἄδγο ἀἰὰ οιτογο, κοὰ ΕΣ 
ρκἰπηλῖθ ροπιϊ ΑὨμοο Ν᾽ 8 ἀἰδτοσαγὰ [0Γ θνθη [ἢ 8 Ὠδίν Θ᾽ ρου δἰ ἐϑοὶ ΕΣ πμαῇ! πονοῦ ῬῸ ἀδ- τῶν δ 18 66 βΏον,  ἤππια. 
ἀοἰεἶο5 6 αν ἀδηξ ἔσοπι ᾿εἶς ΓΟΘΥΑΙ οὗἁ κἷ9 δ᾽ ΠΟΤ᾽ 5 δἰϊοιιρὶ ἴο Ἡρο δεον  ὐπσενοι  α χς δὸς ἀρευλαὶς δ ἀπ πν εν 
Ρἰπηᾶον ἐμ ἔοι] οὗ (πο ϑυγίλη θηυθ. Υοῖ πα τηρλᾶθ ἴδε 
τοοβὶ νἱοϊοιὶ οἴἴοτία ἴο ἰπιτοάμοθ ἴδ τονδὶ οὗ δ υρίξοσ (ὑδρὶ- 
κοϊου. 

Ρ»Γ αὶ πο 

ΤῈ τοσηδίηδοσ οἵ π[κ5 τοῖρῃ ἐβ οὈδοῦτο, οπίηρ ἰὸ [Ὦε 
ὩΘΆΓΙΥ τοίΔ] 1068 οὗ ἔπ δηοίοπὲ Γοοογβ οοπῃσογπίη ἢ 6 πῖνε 
ἘΠοτοΐοτο δυϊ δἰ ἢ ᾿πετηδεῖοπδ οὔ ἔμ6 ὅπ] ὀχροά ἴοι δἰκαΐϊῃ δ 
Ἐργρὶ, οἵα.. τοίογσοα [0 Ὁ Ὠβηῖοὶ δ Ὀοϊηρ᾽ δ0 κισοθοδία, 1 
ἴδ σου Δ 1. ΠΟΤΤΕΡΟΣ, ἔδδὲ [Π6 1δδὲ δοὶ οἵ ᾿ν18 σοῖρῃη 86 6 σϑυη. 
Ῥδίρη ἴῃ [56 Ὡοτ ἢ -οδείουῃι ρὑτγονίποθα, πὰ ἐδαϊς ἴθ Ρογίβ θὰ 
ΤΩΪΒΟΓΔΌΪ (006 ΔΟΓΟΌΩΣ ΒΆγ5 85 δ γανὶηρ τηληΐλα) ἈΒ Π6 τγϑὲ 
Ἰαδίδηίης ἴο {Π6 βαρρογὲῆ οὔ ἢἶ8 σοῃογαῖν, τ πο δὰ Ὀροη ἀαίοδερά 
ὉΥ ἴΠ0 ονσίδιι μαίτίοις δηὰ ξϑαϊοῖα, 'ΓΠ6 Μδοσλθοθι Παὰ σπϊβοά 
ἐῆο εἰαπάδλτγα οἵ ον] απὰ τοὶ σίου ΠΟΤΕ ἢ δι ὅθ. δᾶ, πἶνϑι 
6 Ἰοὴς πὰ βονϑῦθ εἰτηιρρῖο, ἴπ6 ὅθι βροιγοὰ ἐποὶγ ἱπήθροηά- 
ΘΌς6, Τῆΐα ἐποΥ τοϊαἰηϑα (ῸΓ ἃ ὁδηςαγΥ, αὶ ρογὶοα οὗ κτοαὶ Το. 
ἸΠΟΑῚ οηὰ κερί τί τι] ργοσροτῖ ον ἴῃ κοῦθγαὶ, της ἢ Ὠκηΐθὶ δῃά 
186 ΘἾοΓ ὨγρΠϑῖα κπϑακ οὔ ἴῃ δυο ῖ μἱοπίηρ ὑοτπηα δ 5 Ὀοΐηρ ἰπ. 
ἐτοϊησίοτυ ἴο 1Ππ6 Μομδίδηϊο [ἰτ66, 16 Οοδροὶ " Κἰηράἄοολ οὗ 
Ἡδδυθῃ," πΘΥοΓ ἰο θη, 

(“. φίίισῃ 
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ΟΗΔΡ. ΧΙΙ. ον». ΣΙ, 

ΏΔΩΥ οἰδηδ ὉΡ 
"9 το οὔ ἰδ 
δ 1ωδν ε).6 νἱοίοι ; 

τ, δβη: ἃ οδδὲ ὉΡ Δ 
κς διά {80 σι οὗ 
, δία Ἅεβοθφῆ 
᾿ ἴο γέ ίψφῦσε: 

Ι Ὀαΐοεο δῖπι: δὰ 
"δεν Ὁγ δίο 

πῖξ ε5ο οἱ 
οδϑ υἱτὰ δΐπι; 

δῖαν ἔθ ἀδυρδίοῦ 
41} μοὲ οἰδῃὰ ον 

λῃΐο ἰἢφ ἰοῖΦ6, δη ἃ 
Ι ΟΤΏ ῬΦδ 4} δ) 4}} 
069 ἩΠΠοαΙ δἰ 

δίτω. 

νὰ (86 ἰοτὶ οἵ πο 
ἃ (Α]], δυὰ βοὶ ὃθ 

8 8 τοῖον οἵ ἰδχϑθ 
δῖ ἔονν ἄδαγο δ 
Βογ '; ναιε}ο. 

ἢ δ Ὧν ἔϊοκόοτο: 
δέΔ 15 189 κίπφάοιι 

84}} εἶνογ θο ονοῦ- 
[ει νοι 

δἴπε δΦ δ) 4}} ποῖ 
διοὰ 8841} ὑὕδοῦιθ 

[ΟῚ 
ἀδλαι πῖον δίο 
, Λιεδοτο: Βὸ 
δβροὶ!, αὰ τεδθο 
δικαῖοοὶ (80 οἰσοοξ 

᾿ 555 ΒΡ εουταβο 
Κιοαὶ ούτηγ ; δῷ 
᾿ δρ ἴὸ βαιϊο, 
μαὶ ἘΦ 8οῖ 
ι δικαϊοὶ δ. 
Β οἵ δία πιοαὶ 
ΜΜ|ῷῶοΥ : διϑά ΣΊΔΣΥ 

[δε ἴο ἄο πιϊδολ οί, 

εἶπιο κα 
"ἃ υῖἢ κτϑαὶ τ ἢ» 
Ι9 ΠοΙ͂Υ οονφηδπῖ ! 
Ὁ δο οἴἾσῃ ἰδηὰ, 
γοίυτγη, δϑὰ ᾿ς 

8 80 ἰδο οστοοε, ΟΥ 

δον] ποὲ δἷπι: 
πα νι δανο [Ὡ- 
ι: 8δὺ δ5.4}} Βο ἄο 
ἸΙκοῦοο νἱῖτδ ἐἰμβοτα 

δηᾶ δογ 6.41} 
Ἴ Ἷ ΚΦ ΜΟΥ 
ἰδοῦ ἴ8ο δϑοσιῖῃδ- 

10 εονδβαῃὶ οἷ} 
τὰν τδδι ἀο Ἀπὸ 

͵ε(8., 

τος κεῆμπε, τὰ πμμι υννε. Ια Τα κα ΡΥ πκῖῖὶ δεν ἸΠΦΙΓΏΚΙ ἸΠΔΩΥ : γοῖ ΘΥῪ 5881: ΜΙ ὧν [δ 8 ; 
τὔεν οἱ 16 εαἰπίε 19 Απὰά ὁ δοοῖ νβὸ Βοὶ βατοο, ὈῪ ἙαΡΗ νΠγ, δηα ὮΥ νροῖϊ, φιασην ἄδγο. οἱ 9 Μοιι “Ὁ : οὗ Δ] ὠκοορ ἦε Ν ον, ΘΒδα μον. ἀμα}] ΕΠ τρον να ὃς ἢ 
πλζων το ελαδαν τὸ ἀκῖγ ΟΝ ΡῦΝΝ, ΤΡ σΘΘ ᾿τουρὴ .“.« ΟΥ̓ ΟΝ . κα ἐ "4 -.“.- «4. οἷρφῃ 

πιο ““ 4. ἰοῖνο : [Ὺ Τοϑδοῦ 10 ΜΩῺΥ ε}161} νο 
βεγὰ  β περ Ὅο μτορεΐοη, δ νυτίδοὰ, λοὰ πιδάθ 
κἰνοι ἰδίο δἰα βου ον ἐ νΣΐϊθ, δοὰ ἰτὶοᾶ 
πϑιὶϊ 64 ἐπι διὰ ἐδ) 6 κτοῦῶς νυ δον ει οά ἐμαὶ 
πιο ὧδνά ἰδὸ ἐϊ-Ῥεβδει!ϑά ε ἀἂο πὴὶεκοάὶγ : δᾶ 
νἱέϊες οἵ ἐἶποο. Ῥοτοὰ. 8οῦο οἵ 86 πὶεκοᾶ 

12 Του 8881} υπάσνοίδπά : 
49 ὕβ8:! ἐδο Δα [σδο οαἶηι ε 1 ΔΒά 1 Ββολγά ἔδο δυιϊ [80 νῖρο 6Ἀ 41} 
εἷαδ! οἵ ἄαγο εασηο, δὰ διοι ὃ π εἰ Ἡδοὰ ἴῃ "|π. υηἀοτοϊαηά, 
αδὰ Ἰυάμπιοπὶ νγϑϑ οδἱ ἁ πηΐο κει, τ δἰεἢ σδδ ρου 11 Αβά ἵτοπι ἐδο 
Εἶναι ἰο ἐδο οαἰοίο. ἰοἷπ ὁδὸν ὁ τοῖοι οἵ 16 {ἰπιο ἐλα! τ5.9 ἀΔ|Π} 
οἴ ι)9 Ἀοοὶ ΠΡΌ : Ἧς ἡνον, δε Βο Βοϊὰ ὁαεγίεν 6ἢ}} ὃ 
βιὰ ἰνο εἶπιο ἐαειο δαὶ δο ἐἱ Ρ δἷ6 τῖδι μεπά ἰακσῃ ΔΎΥ, διὰ 
ἴδιοι 10 οοἴηἴο ἰοσποορμίηρ μιὰ δθ ἴοδ μβαπὰ 19 δϑοιηϊβαιοα 
βαμοοὰ ἐδ κί πριοιν. 1 ὁδοί ἴδε πο διαδνθῖ, διὰ ἐμαὶ πιδκοῖ ἀδοο- 
46 Βαι ΠΡ γα οὐνεγέαο ΠσαΤΟ ὮΥ δἴπι ἐδδὶ Ἰδίθ δεῖ ὑρ, ἐδσνο 

τιϑαλ 6ἢ)4}} οἱέ,, απ ἀοοοϊαιίου, νφῖδι ἔογονεσ, ἐδοὶ ἐλα]] δε ἃ ἰδουροπᾶ 
(ον) εδοῖ! 'χδο νοὶ [8ο ἡ ἐλ ῦ" δε ἴοτα εἶἰπιο. ἴσο δυπάτοα δὰ 
ΔΎΨΕΥ δίο ἀοτυ πἰου, κοὰ ἐδο δι ἤπια, δὰ ὁ δεῖ; ἈΠΕΙ͂Σ ἄδχε. 

ἘΣΤΟΝ ΤῊΣ ἘΣ, Ὁ δ. ΣΤ ΠΝ ΨΦ Ἄ ᾽ 
αιά. ἵ Ιο δον ἐδ - ΔΝ το ἐδο ἴδου- 

βυκάτοά ἀν ΣΝ ἀπ ζεῆερο χρὰ ὅν ακὰ Δἰτν Ὁ 
ὁδ.α}} δ α ἡμὴ] δ ἜΦΕΡΡ̓ 

Ἶ Ἷ 
ἐπε 
ἢ ἔ ζ ᾿ ̓  

ΓΙ εξ εἰ ἔξ ἱξ Ἰ 
1 Εἶν ἯΙ ἔπε} 

ἄγε. 



48 ΙΓΝΤΕΒΟΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘΑΝΤΕΙ͂, 

[86 Γιοτᾶ Βεᾷ ρίνϑη ἴο μοὶν δ 6.8, βασυδηίβ ἴο δ, ὙΒΟΌΡὮ ΠΟῪ δρζϑῖα (86 τυϊηοα γ7Ὰ}18 οὗ εγα- 
8816} 8ηα [86 οἰ[ἴ68 οὗ ΦυἋδ τγεγα γοϑίογθα, δηᾶ [6 [θῶ ρ]6 8180 τῦδβ γερυΐ, δα ἐμ οὔξοσίηρ 
ὌΡ οὗ βδουύῖῆσα ὑϑηθυνοᾶ, γερ [6 ρίοιυ οὗ [πὸ 1ογὰ αἰἱά ποῖ ἀρδὶπ οπίοσ ἰπῖο [6 πον ἑθιηρὶα, 
ὙΓΙΟΝ τγ88 8180 τ ἱτπουΐξ [86 ΚΟΥ ἐδὸ σου ΒΥ ἀπα ἴπ6 τη Γου-βοδξ, 80 88 ἸΟἜΒΠΕΝ ΤΕ δα ἐμὲ 
ΤΙπος οὗ ΗἸΚ ργδοϊουβ ρτθβθποθ διοηρ Ηἶβ ροορῖθ. ΤῈ ἐς τῈ ΜΟΤΗ͂Ν 0 ΔΙΟΠρΡ᾽ [16 «618 8 
τμ6 ΘΔΡ ΑΥ̓ΤΟ ψα8 ΜΠ ΙΠΙΟΣΣ Τί βου], [06 Τ68] ῥσϑβοῆοθ ΟΥ̓ [86 ΠμοΓα 1ὴ Π6 ΒΑ ΟΪΠΑΤΥ; ἱ ΠῚ 
ῬΓ δῦ σου] ἢ0 ἸΟΏΚΘΓ ρῸ Ὀ6 δἵ8 ὭΟΔΈ ἕπτοδο Οὗ ρίϑοθ 1 [Π6 ΠΙΟΙΥ͂ οὗ ΠΟ]168 τ Ὁ, ΠηλῚς 1.6 
δἰοηΐηρ Ὀϊ]οοᾶ οὗ ββοι1ῆςο ἰουγαγᾶ (Π6 δὶς οὐ [πὸ οογθηδηΐ, δηα ἴο ΒΟσουλ } } } 80 [6 ΣΘΟΟΙΟ1118- 
ἄοη οὗ [6 σοπρτορδίίϊοι τὶ {Πεὶρ αΟοἄ, δηᾶ οου]ᾶ πο Ἰοηρον δπᾶ ουὖ, ΟΥ̓ τηο8π8 αὖ ἔπε ὕτῖμα 
δηᾶ ΤὨσυπλΐμα, [86 "111 ΟΥ ἴΠ6 ᾿ογᾶ. ὙΜΒΘ ΝΟΒοαδὴ θα ΠηΪΒΗΘΩ͂ (6. τοβίογβίϊου οὗ {86 τ 8114 
οὗ ΦοΓ 8816), ΡΓΟΡΏΘΟΥ Θοϑβοά, [Π6 τανϑ]δίϊουβ οὗ [8ε ΟἹ Οογομδηΐ σδμλα ἴο ἃ πα] θη, δᾶ 
{8)6 ροτγ]οα οὗ ἀχρθοοϊδίϊου (ἀστὴρ τυ Βίο ἢ. ΠΟ ΡΓΟΡΉΘΟΥ γγ88 χίνθῃ) οὗ ἴπ ῥτοχηϊβθα 1] γοσοσ, οἱἔ 
{16 βορᾷ οὗ θαυ, θεῦϑῃ. . . . . [816 ῥγορβοῖβ θοΐοσζα [6 δ ΟΣ Υ, ὉΠΘΣ  ΌσῈ, σομπθοξ 
{16 ἀρ] νοσῆηοα οὗ Ι5Γ86] ἔγοι ΒΑΘΎ ΟΙ, δα ἐμοῦ σοΐαγῃ ἴο Οδμδϑη, πη θα ἰδίου Ὑεὶ ἢ [16 βοῦ- 

ω" πα ὉΡ οὗὨ {πὸ κίπρᾷομ οὗ αοἄ ἰπ 18 ρΊοτγ, νἱϊμουΐ εἰνέηα ΔΏΥ Ἰηαἰσδίίοι [μδὺ Ὀεΐτγοθῃ {6 
ὡς ἢ οπᾶ οἔ ἴμ6 ΒΕΑΡΥ]ΟΠΐδπ οχίϊο δηᾶ (86 Δρρβδγβῃοθ οὗ ἴμ6 Μοββίδῃ 8 Ἰοηρ ρογοα σου]ᾶ ἱπίεσ- 

δ Ν Ὑ νϑῃθ, [18 υπῖτηρ ἱοροίμοῦ οὗἩ ἴῃ ὕπο δυϑῃΐβ.ἷβ ποῖ ἴο 6 δχῃ])αὶπθᾶ ΟὨῪΥ͂ ἔτοσι [86 ρϑιβρεοῦνυβ 
δηαἃ Δροϊδ βηγδῦο Ομγϑοίοσ οὗ [Ὧ6 ργορῇδου, θυ 88 15 ζουπ ἀδίοι ἴῃ [16 ὙΟΥῪ πδίατο οὗ {π6 
Φηΐηρ; 1[8615, ΤῊ ῥσορμοῦο ροιβρβεοῦγο, ὈΥ νἐστίπο οὗἩ τ Β1οἢ {Π6 ἱμτδγὰ ογο οὗ [8.6 566. Ὀ6Βο] θ 
ΟἾΪΥ 86 οἱοναίοθα βυτημὲί οὗ ὨἸδίογιοδὶ ουθηΐβ 88 [ΠΟΥ πο] ἃ [μδϑιηβαῖϊγοθ, δια ποῖ [Π|6 ν 8116 να 
ΟΥ [86 σοπιοῃ ἱποἰαοηΐβ οὗ Ὠἰἰβίοσυ ΒΟ 116 Βαῦνγοθ ἔμεβθ μοῖρ ΐβ, 15 ἱπᾶθοα ῥϑοῦ]ῖαγ ἴο 
ῬΙΟΡΆΘΟΥ ἴῃ ζθπογαὶ, δὰ δοσοῦῃίβ 0 Π6 οἰγομχηβίδποθ ἤπδὺ δ Ῥσορ 6 Οἷ68 88 8 στΌΪΘ σῖγα πῸ 
ἤχοα ἀαἴοβ, δπᾶα δροβίβιθθσαδί δ! ν Ὀἱπᾷ ἑοροίμον ἔμ6 ροϊηΐβ οὐ Ὠϊβύοσυ ΟΝ ΟΡΘΏ [Π6 ὝΑΥ ἴο 
[Π6 ομα ψἢ [Π6 6πᾶ 1861. Βυΐ [18 ἔοστη8] ῬΘΟΌ ΓΙ ΟΥ Ῥτορμθῦο σοῃοσηρ]δίζοι Ὑγ6 τλτιδὲ 
ποῦ οχίθηα ἐο [Π6 ρτχοὐυᾶϊοα οὗἁὨ {πΠ6 δοίιδὶ γαῖα οὗὁἨ ἔπθ Ῥσορμϑοῖθβ. Τδθ ἔδοϊ οὗ [πὸ ππὶπν 
(οσοίμοῦ οὗἩ [6 ξυαΐατα ροῦν οὗ [μ6 Κίηράοια οὗ Θοᾶ ὑπᾶοῦ [16 Μοββδίδῃ τ τ [86 6] ἵν γβμοθ 
οὗ βγδθὶ ἔγοιη δχἱ]θ, 88 ρογέοοξ ἰϊβίουσ αὶ σογϑοϊςγ. ΤΏ Ὀδηἰβῃμπηθηῦ οὗὨ {πὸ σονθηδῃΐ ρθορὶ]θ 

Χ ἔγοια ἴδ Ἰαηᾶ οὗ ἴπ6 Ποτα, δᾶ {ποῖγ βυθ᾽θοίζοι ἴο [16 μοαΐμοθη, νγ88 πού ΟἹ]Ὺ [6 Ἰαβὶ οὗ [ῃοϑα 
ἡυαρταοηίβ πϊοὶ αοα {πγοαίομοα ἀραϊηϑὲ Ηἰβ ἀδροποσγαῖθ Ρθορ]θ, Ὀαΐ 1Ὁ 8180 ςοῃέϊηποβ {111 (Π 68 
ῬΟΓΨΘΓΒΘ Ὑ6 0618 816 δχίοτηϊηδίεα, δῃα (86 ρϑηϊίθηΐϊβ ἀγὸ ὑγηθα ΠΏ βίποογα μοδγίϑ ἴο αοα {36 
Ἰμοτᾷ δμᾶ δἵὸ βανϑᾶ (Ὠγοῦσῃ ΟἾγῖθθ. ΟΟΒΒΘαΌΘΒΕΥ [80 6Χὶ]6 Ὑγ88 ἔργ ἴβγδθὶ [ἢ6 ἰαβϑῦ βρϑοβ ἔογ 
σαρθηΐδποθ τυ] ἢ Θοα ἰπ Ἠϊ8 ζαΣ δ] μθ88 ἴο Ηΐβ οογδηδῃΐ σταπίθα ἴο ἵπποι. ὙΤΒΟΘΥΘΓ 18 ποῖ 
Ὀγουρῃξ ΕΥ̓͂ {π18 Βούθγα ομδβεβοιηθηξ ἕο σορϑηΐδηοα δηᾶ σοξογιηδίϊζοη, θαΐ γϑιηδίη 8 ορροϑβϑεὰ ἴο 
[86 ρστβοίΐουϑ 11} οὗ Θοὐ, ου Ὠΐπὶ 18}15 [6 71 οηὐ οὗ ἀοδί : δῃηα ομ]γν [ΠΟΥ ᾿ἡΟ ἔστη [Ποτ- 
ΒΟ 65 ἴο ἴῃ Ιωοχᾶ, {πεῖν σα διηᾶ βιδυϊοῦν, γν1}} ὈῸ βαυεᾶ, ρα μογοᾶ ἔγομι διῃοηρ᾽ ἔμπα ΠΟΙ ΠΘΏ, 
Ῥγουρσμέ ἴῃ τίη [μ6 Βομπᾶβ οὗ ἔμθ οονθῃμδῃδ οὗ ζσγδοθ [πγουρἢ ΟἸτὶϑῦ, δ ἃ Ὀθοοτῖαα ρδίδκοσα 
ΟΥ̓ [86 ὑτοῃμβθα το 68 οὗ σταοθ 1 Ηϊβ Κη ραομ. 

[ΝΟΤῈ 8.--- 58. 8 οομϑροοίαβ οὗ Πλδῃ16}}8 ΘμΕἶγο ΒΟ σῖοΒ ΟὗὨἩ ῬγορἘ θοῦοβ ἘΡΡΟΕΠΣΕ 186 τοῦ]α-κίηρ- 
ἄοτῃβ, βιονηρς ὉΠ} ΘΟ  ϑῦθ ΒΩΣΤΔΟΙΥ͂ δα ταί] 1]]υδίτα τι, 88 Ὑγ6}} 858 {πεῖν εσϑοῖ αὐλης ἢ 
806 ὙΠ ἢ ἰσΌΟΓΥ, τγὸ ἰμδοσῖ (Ομ ρᾶροβ 44--47) ἃ ἴ800]0 οὗὨἨ 411 ἴδ ῥδββδρθβθ, ἰδοῃ ἵγομι ΜΓ ΟΙλη- 
ἴοοΚΚ δᾶ βέγοηρ᾽β Ογοϊοραάΐα, 8. ν. Ὠδῃ16].1 

[ΝΟΤΕ 4.---γ. σον 68, πῃ ἷ8. Οοηιπισνίαγῳ θη Ῥαηίοί ΑΝ. Ὑ. 1871), ἀογοῖεβ δὰ Ἐπ θσθτδ 
᾿ Γ᾿ ΟΡ. 469 54.) ἰο [86 οοηβίοταίζοι οὗ ἐμὲ ἔμ ΟΣΥ, ζΘΏΘΣΔΙ]Υ ο4}16ἃ [6 ““γοδ- ἴοτ-δ'΄ ἀδὺ) υἱοῦ, 

Ὁ ψΠΪΟΔ του 8 ἰὰ ΔΡΡΙγΐμρ (μ6 Ῥγορῇθου οὗ 8 ἔουτί Κίηράοιι ὁξ Ἔοτιθ, ἀπ οβρθοῖδ!ν [π6 
Φ)᾽ ας Ῥάρϑογ. ΗἱΐβΒ ΔρυμηθηἿΒ ΔΓ Ῥδγίθο] οοποϊυβῖνθ ο οδηια πὶ ΑΒ (80 ΟΥΚ 18 ΘΑΒΙΥ͂ 
λ δΟΟΕΑΒ10]6 Ὑ6 ΓΟΙΡΘΔΓ ἴ0 ΑἸΟΘ ΟΥ ΔΌΓΙαΡἝΘ Ὦ]1Β ΓΟΙΏΆΓ ἔ οσοζοθῖξοδὶ Ἤρθοσυδίοοθ 

ἢ [86 Ρδββδᾶρεθ ψΠΘΓῸ {86 ἀδίοθ 816 ζίνϑι.) 

ἢ 11, ΤῊΒ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΑΝ ὙΕΈΒΒΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΡ ὈΑΝΊΕΙ, ΝῺ ΤΙΒ ΑΡΟΟΒΥΡΉΑΙ ΑΡΌ- 

ΤΊΟΧΒ. 

ΤῊ ΑἸοχδηατίδῃ ἐταπβ]ίΐοη οὗἉὨ ἐπΐβ ὈΟΟΚ γγαβ, ἀυτὶπρ᾽ 8 Ἰοπρ ἐἶταο, Βαρροθβθᾶ ἴο θ6 ΠΟ πιΟΒ 
ἧῃ οχ᾿ϑίθμοθ, Ὀθοϑῦβα [6 ΟΠ ΓΟ, 88 ἔν Ὀϑδοὶς 88 {16 ἐἶπηθ οὗ ΕἸ πυβουΐυδ οὗ Οοϑᾶγθα δηαὰ ῬδιηρὮγ- 

᾿ΐυα, μα δἀορίοα (86 γογβίοι οὗ 6 76 8} Ῥγοβοϊγί Τποοαοξδη, ΒΟ Ὰ5 ΟΠ ΘΙ ΔΟΓΔΌΪΥ͂ 

ΤΆΟΓΒ οχϑοὺ δῃηᾷ ἔγϑο ἔγομι θϑίτοσβ" ΤῊ ροπαΐπο βοριθπαρίης ἰοχὲ οὗ Ῥδηῖ6ὶ 88 ποῖ ρυθ)ομεᾶ 
ΠΕ] 1772, το Βίπηοπ ἂἃθ Μαρίβισβ, α Εοταΐϊβ ῥγίοϑὲ οὐ (86 Τγδίοσῃ, ρα] Βμοα Σὲ ἔγοτι 8 
Οοᾶοχ ΟἸὨ ϊβίαπυβ. ΤῈ6 οαϊομβ Ὀγ 4. Ὁ. Μ|ΊΟἢ86115 (1778--4) δᾶ βερδαγ (1775) ϑογνϑὰ ἴο 
ἔατίμον ἱπίγοα!οθ δηα τυ] Ρ]ν Ἐπ18 νοσβίοη. Η. Α. δῆ ΒΠ4}}}7 ΡΌ] δ μοα 8 {πῸ]Υ οΥἹ [168] 
εἀϊου (1845), ἔοτ ΟΝ μθ δᾶ δναὶ]οα Εἰτηβ6} οὗ ἃ β'υτίδο- οχδρ]δσίδη γϑυβίοι ΡῈ] δηθὰ 
ἴπ 1788 ὈΥ Οαλείδῃ Βαραῖϊ, ἔγοῃ α Οοᾶοχσχ Ατηρσοβίδηθβ. Τοΐβ ΒΟΧδρ]Α ΟοΓβΒ ἃ ϑορίπαρϊπὶ 

4 Οἵ, οότοῖηα, Οὐημη. ἐπ ὕαπ. ἵν., 16. 5“ ϑερέμαρίνία Ἀώο οπππία πϑδοίο σμα Ραξίοτια ργοδεγίόγωπε. ὕπαα "νά ζοίο νιαρίθ- 

ἐγογωπι Ἐντοϊεφία φαζέο δογεσα ἴπ λος θοϊμτίπα γερμαίαέα 6εὲ 6δὲ ΤἈΑδοάδοξοπί ϑμῖσυ ἰεφέξωῦ, σαὶ αὐ ἴον αἱ οὐὐδεγὴξ 

ἐραπείμογίδιδ οοπΟΥ μές." 
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ἰεχὶ οοττοοξοα δύξος Τποοαοὔίδῃ, δὲ Οὐ ζος δα ὑγοραγοᾶ ἰΐ ἔοσ ἷβ ᾿δεορία, νεὶ 119 (86 ἰοχί οαἰτοα 
αὔϊτοσ πὸ Οοα. ΟΠ δέδηυβ σοργοβοῖβ [Π6 σομαΐηθ δα πποᾶυ]οταίοα ᾿ἰδηρσηαρθ οὗ ἔμπα ΑἸοχδη- 

ἀτγίδι νεσβίοῃ, δ 1 Βδα εἰοοᾶ ἴῃ ΟτΥμχοη δ 7Τε αρία Ὀθαὶὰθ [Ὠ6 ὑποπδηροα ἰαχί οὗ ΤὨδοαοιδη 
(ςξ, Το. Ζβοῖ, Ρ. 280). 

ΤΌΘ ΑἸοχδμάσδῃ νϑγοίοη οὗ {818 ῬΟΟΙΚ ῬγΟΌΔΟΙΥ οτἰ φί παιοα Βεξοσθ, οὐ δ ΔΠΥ τοῖο αδοιιῦ, [80 
τ Ϊ4α]ς οὗἨ [18 ϑεςομα σθηἴΌΣΥ ὈΘΕΟΤΘ κὸ τὰ διηα {ΠπΟΓΘἕΟΓΘ δὲ [ἢ6 ὕπιθ ἴπ τ μΐο ἢ [Β6 Ορροβίηρ 
ϊεϊςϊδια ἤπαάθ ἐμ6 ἩθῦΌτθν οτἱμίπαὶ ἐο πᾶν Ὀθθῃ πτϊξέθη (οζ. καὶ ὁ, ποία 8). Ὑπὸ πικηθγουδ 

τίυγοβ ἔγοῖα ἴῃ οτἴμαὶ ὙυΒῖ ΒΒ (μΐ8 γογϑίο ρῥτγοβοιία, δῃα υγΐοῖν οοπδὶδί ἴα ἐμ6 ομδερο οὗ 
Μογὰδ δηα ῬὮγαθοΒ (6.0. 1. 8, 11, 16. Π. 8,11, 238. ὙΠ. 6, 8, οὐἰα.), ἰὰ Ῥᾶσγὺ οὗ δοργουϊδύξοῃϑβ 

διηα οτηΐβαΐοιβ (45. ΠΙ. 81 οἵ 5οα.: ΙΥ. 3-δ. Υ. 17-2δ., 26.--28), δια ὅ4}}γ, 8150 ἰῃ οχίθηβίουδ 
οὗ ἰδς ἰοχὶ (4.0. ΙΥ-. 84: ΥἹ. 20, 329-29), ἀτὸ ΌΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥΟΒ ἰσγϑοοα ἴο 86 Ηοθγον οὐ ΟΠ] 66 
Ὀχὶ αἴνοσθο ἔσομαι 16 οὔἱρίμδὶ, προ Ὑΐο (8 νογαΐοι ἱ8 Ὀαδοᾶ (6.0. ἈΠ. )86}15, Βοσ Πο]αϊ, 
ΕἸΟΒΒοσΩ). Βαϊ (ΠΟΥ οὟγθ [Ποΐὶγ οχισίδῃοθ, Οσα ῬΣΟΌΘΟΪΥ, ἔο [86 Δ οτβ οὗ [6 ἰγαπεϊδίου, βἴ ποθ ᾿ ὰ 
ΠΟΥ͂ ΔΓ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ᾿πίοΓΡΓΟ ΔΕ ΟΏΒ ΟΥ̓ ΡΔΙΒΡὮΏΓΑΘΟΒ, ἀοβίρηθα ἴο οἷδδαν ὉΡ ὑδμ6 ἰοχΐ, ἴο ἱπαϊοδἕο τὴ 
ΘΟ ΘΟ ΟΏ, ΟΥἩἨ ΤΟ Β᾽ ΠΡ] 7 ΟΥἨ ἸΠΙΘΙΒΊ ΤΥ ΤΠ6 ἩγΟΘ ΘΓ] (οὗ, Ηκνογηΐοῖκ, οημησηζαν, Ρ. χὶνὶὶ οἵ 
860ᾳ. ; 86 ἴα, ΤΑ ὐἰπὶ,, ἃ 268 ; ΚοΙ], καὶ 187). 
Νογ ἀο [86 ΙΟρῸΣ ἱμπίθγρο δ] οηβ ἰῃβογίοα Ἰηΐο {π6 ῬΟΟΚ οὗ θδηῖοὶ, ᾿ἴπ Ὀοΐὰ [Π6 ΑἸοχδηᾶτίδπ 

δια ΤΊ οἴ 8 ὙΘΓΒΊΟΏΒ, 84 Φ,ΘΏΘΓΑΙΠΥ Ὀοδεΐηρ [116 πδιὴθ οὗ αροογυρλαΐ αὐάαέζίοη ἰο δαπῖοῖ, 
οοπίδῖη ΔΩΥ͂ ξοδίαγο ὑμαὺ οου]ᾶ σοιαρ6ὶ [ῃ6 δββυμρίϊοη οὗ ἃ ἩΘΌΣΧΘΥ οὐ ΟΠ Δ] 66 οτἱ σῖπμδ] οα 
ΜΟΙ [ΠΟΥ δ. Ὀαβεᾶ, ΤΠ Ἰΐησηαιὶ ζοδίυγοβ ἐθϑ ΤΥ σαί ον ἴο 85 οὐ] οοταροδίτίου ἴὰ (16 
Οτοοὶς (ρα ου]αΥ [86 ῬΑΓΟΠΟΙΉ Δ 6185 ΟΥἩ Ὀ]αγα οἢ Οτϑοῖ Ἰτοσαᾶβ, τ ΠΙΟἢ Ἰσοσὸ τοι κο ὈΥ Ῥοῖ- 
ΡὮΥΤΥ,---δαοῖ 88 σχένος, σχισειμπρὲῖνος, πρίσεν, ὙΪΟὮ 68 ΒΟΔΓΟΟΙΥ Ὀ6 {τϑορα Ὀδοὶς ἴο Ηοῦτον ρᾶγο- 
ὩΟΙ.8.5148 [μδ΄ ΟΙΟ οορὶοα ὈΥ͂ [86 ἰγδῃβιαῖον 5), Ὑ ΐ ἢ 18 {ΠΘΓΘΟΓΘ δοοορίθα ὈΥ ΜΠΊΟἢ86]18, Ὠ8 

Ὑγοείίο, ΒΊοεκκ, Ηδνοσηΐςοκ, οἷς., 116 οἰ μο. οὐ ἦο8 οοπίονα (πδὺ (686 ἔγαρτηθηΐβ ΤΟ ΏΟΙ]]Υ, 

ΟΓ ἷπ ρῥϑτιί, ὑγϑηβἰδίθα ἔσο ἃ ΗἸΘΟΣΘῪ ΟΥἮἨ ΑΥδιμδῖς οὐρα], (ΤῸ Ἰδίΐου ᾿ποῖυθ ποῖ τλΘΓΟΪΥ͂ 
Ἐοταδη Οδίο ᾿ 8, 88 Π γοβοσ, 6116, Ηδηθρογω, δῦδβο, πὶ 4160 Ῥτγοίοβίαπίβ, διηοσρ ὙΠΟ Π δ ΓΘ 

ΒοΒο] ας, ἘΟΒΠοση, Ὁ δ] 280} [226 Ἡαδαοσιοὶ ργορὴλσία οἱία αἰφιι6 σίαΐο, 1844, Ρ. δ2 οἵ 86α.], 
ΕὐϊίΖβοθο [Εἴ τερεῖ, Ἠαπαδιοῦ, τὰ ἄδη, Αροϊγυνρῆση, 1. 111 οἵ 86ᾳ.], Ζύπα 6), οἰ5.) ΤὨΐ8 Πγροίμοαὶβ 

οὗ 8 Βμοιαο ογἱ ρα) ἸΏΔΥ ὈΜ6 υβΒοᾶ, αὖ ταιοθί, ὙΠ} τεραγὰ ἰο ἔνψο οὗ ἐμεδβ6 δα! Ὁ 0Π8 ((118 
Ρτϑυοῦ οὗ Αζαγίδῃ, δῃᾶ (Π6 βοῃρ οὗ [π6 ἴἢγοο ΟὨΣ]ατθη), θα ποῖ τ τϑἕθγοποθ ἴο ἴΠ6 ὑνὸ {πα 
τοηδΐη, ΤΠ686 Ἰα το ἔγαρταθπίθ (ἔμ 6 Ὠϊδβίοτυ οὗ ““ Βυβδιηδ διὰ Πδηΐοὶ," δηα {πὲ οὗ ““Β6] δῃὰ : 
[16 ἄτασοῃ ) ὈΘΔΣ ἃ ἀϑοϊοα]ν ἸορομΔΥΥ οδαγδοίογ, θοΐηρ ἀεαϊ στρα ἰο οἸΟΥΣ Ὗ δηΐοὶ, δὰ 
ἱπυοἸ Υἱηρ᾽ ΤΊΔΕΥ ἱπηρτΟὈΔΌΣ 1 [168, ἀμ ΘΥΘῺ ἱπαροβαὶ Ὁ] 1166. ΤΆΘΥ ἀγὸ ὑδοεγοΐογα τοραγαβα, δηὰ δ. 
τ} Ταειϊοο, 48 Ὀεΐηρ οὗ 5ὲ}}} Ἰαΐον οὐἱρὶπ (δη [Π6 οἴποῦ οοτηροποπὶ ρασίϑ οὗ {πὸ Θγθεῖ [δ }16]. 
Ϊπ ἴμ6 ΑἸοχδηᾶγίδη νοσβίοῃ [ΠΟΥ͂ ΘΟηλρΟθ6 ἴΠ6 Ο]οβίηρ, βοοίϊομβ οὗ ἴ86 ῬοοκΚ (οπδρύίοσθ χὶ τ. δηᾶ 
χίν., ὈΥ (η6 τηοᾶογῃ διτδηροιηθηΐ Οὗ ΟὨδρίοιβ), θαὺ ἃγὸ ἱπίτοαυορα τὶ ἔοστη]δ8 (6.9. οἾΔρΡ. 
χὶν., οὐ Βοὶ δπᾶ ἴδ ἄγταροι, πὰ ἐμ6 ρυζδιλπρ δ ροτβοῦ ρὔοη : ἐκ τῆς προφητείας ᾿Αμβθακοὺμ υἱοῦ 
Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λεύζ), [86 ῬΘΟΌΪΔΙΣΕΥ οὗἁἨ τ ΈΪΟ 8 οὗὨ 1861} δυβῆοϊοπὲ ἴο ἱπαϊοδῦο {πεῖν οὐ χη 
ΒῸ ΘΟ ΘΘΏΠΥ ἴο {π6 (ἴπη6 οὗ Ὠδηΐοὶ, τ ἘΘΕΠΟΣ δὴ οὐπουυσθθ ἈΠ Κπονσι ὑγορἢῃθὺ ρβουο- ἨΔΡΑΚΚΌΚ 
δὲ ταχαγοα 88 {Πεῖγ δυΐμογ, οὐ ὑποῖν οτἱ σίη "6 δδουϊ βοᾶ ἴο Ο06 ΟΥ Βα ετα] 968 οὐ Ἠδ]]οηϊβεῖς 
Ὑτϊίοτα. [ἴπ ΤὨοοαοΙδη 8 ἰγδηβί ἴδοι (Πο86 δ αἰ 08 τὸ ΟΥ̓ ΆΠΙΟΔ}1Υ ἱποογρογαίθα πὶ [Π0 
Βοοκ οὗ Τϑδηϊοῖ, βαβαηηδ Ὀαΐῃρ Ρ]ασοᾶ Ὀοΐοσα ΟἾδρ. 1, 28 Ὀοϊοηρίηρ ἴο [6 Ὠθίοσυ οὗὁἨ [0 
Ῥτορ μοῦ 8 γουΐ!---ἰ10. “ῬΤΑΥΟΡ οὐ ΑΖΑγδἢ ᾽" δηα {6 ““βοηρ οὗἩ [Π0 ἰδγθθ οἰ] ἄσθη ᾿ οΐπηρ 
ἱπεβοσίϑα ούποοη γο. 38 πὰ 24 οὗ οὔδρ. ἱϊ, (β 1] ὺ ἴο ἐμοῖς ροκϊθοι ἴῃ ἐμ6 Βορῖ.), τυ 116 ΟὨΪΥ͂ 
“Β6] δᾶ ἴπο ἄγδζοι ᾽" ἰδ οοπβί ρα ἔο {π6 εηᾷ οὗ (δ ὈοοΪκ δἴθου οὔδρ. χὶϊΐ, 

ΤΊο αὐυοοίίου τοϊδεϊηρ [0 [86 (τη 8δπα ὑ]806 ἱπ τε Β1ο ἢ {Πι6566 ΔΡΟΟΙΎΡΙΔΙ ἔγαρτωθηῖβ ΜΟΙ ΘΟΠ- 
Ῥοθοά οδηποῖ Ὀ6 βοϊνθᾶ, μη γχ8 ὁδϑῇ ΟὨΪΥ σϑηίαγα [Π6 βυρροβίτζίοι ὑπαὶ [1:10 ἔοΌΓ θπιδπδίθα ἵγοηι 
αἰ εγθηϊς δυΐποτα ΤῊ ΔΡΡΟΔΙΒ πῃ {Π6 6888 οὗ [16 δ΄ ΡΓΑΥΘΓ οὗ ΑΖαγ δῇ ̓  δηᾶ [ῃ6 “"βοηρ οὗἁ 
[6 ἴγοο οὨ] ἄγθη " (οἤδρ. ΠῚ. 94-46 δηᾶ δ1--90), ἔγοτῃ {86 οἱγοπηηδίδηοο, ὑπαὲ ἴῃ [Π6 ΤΟΥΤΤΏΊΟΥ 
(γ. 88) {πὸ ἴδ ρ]6 '5 γορτγεβοι θα δ8 ἀδείζογοα δηὰ 18 βουυΐοοθ 88 βαυΐηρ οοΑϑθα, ὙἘ}16 ἐπ 6 οἴ Σ᾽ 

ϑερε, ἑἀείνγου Πἤπες ἀρραγογα οὐ οίμηι, πϑὸ λωδονγέ αρυὰ οδγαον, δορά Θγασέ δογηποπ δ 6829 οὐ ππαπέμης : σιία ἐπ ϑώδαν. 

καὶ 7} δια οοπδίκοαδων, ἀἰοοπέθ απ ίδϊα αὖ ργεδογίογοδ, ἀπὸ τοῦ σχίνου σχίσαι, καὶ ἀπὸ τοῦ πρίνον πρίσαι, συατε δέγμηοὶθ-. 

σίαπι τηασία Ογώσο δογτηοηΐ οοηυδηέο σμάηι Ἡφδναο, ομὲ δὲ Ἐπδοδίωδ δὲ Α»οϊπανγίδ Ῥαρί ϑδο θη ζία γϑΕρΟπ δΥ ΝΕ; 

ϑδνοαηπα Βεοίσιο, 44 γναοοπίς Τα δαῦ ΟΝ ΟΟΉΗΝΟΥΈ ὁ. Τἴοδγαίοο, 866 Ῥαγέοπι 6896 Ῥγορλοίίαι ἤαδασιο ΠΗ οδι,"" οζο, 



δ0 . ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΙῚ' ΘΑΝΤΙΕΙ͂,. 

ἔταρτοθηῦ ὈΓΘΘΌΤ.ΘΒ {86 Θχίβίθποα οὗ Ὀοΐὰ {πό86 ἰηβυίυϊουβ (ν8. δά, 84 εἴ 864ᾳ.). ΟΥ̓́ {Π6 ἔνγο 

Τοιιδ ἷηρ Δἀαϊομβ, ὑμαῦ Γο]δίΐηρ [ο βυβδηηδ (ροκββὶ ΟΪΥ σοηῃίδιηΐηρ 8 σταὶῃ ΟΣ Ἰιἰβύογ! 68] ἰσα δι 
ὈοΙοησίηρ ἴο [π6 ἃ, οὗ (86 οδῃοηΐοθὶ Ὀοοῖς οὗ Π.8ηΐ61) βϑθῖὴβ ἴο ᾶνθ ὑθθι οοϊαροβοᾶ δἰ δῇ 
ΘΕΓΙΥ δ, δηα τ] που ΔΩ ΓΘογσθηοο ἴο [86 οδῃοηΐολὶ Ὠδηΐθὶ ; Ὑ 116 ““Β6] δπᾶ ἴπ6 ἀγαροι,Ἶ 
ΟΥ [16 ““ ῬΥΟΡΏΘΟΥ οὗ ΗΔΌΔΚΚυΚ, [16 βοὴ οὗ 7936808, Οὗ ἔΠ6 ἐγὶδ6 οὗ Τμονὶ,᾽) ΔρΡρϑδῖβ ἴο ᾶῦϑ Ὀ66Ὲ 

τίσ, τυῖίἢ Βρθοΐδὶ γθέθγομοθ ἴο 8}, Υἱὶ., ὈΥ͂ ἃ Ῥδ᾽ ββϊ πἴδηῃ δυῦθοῦ οὗ ἃ τυ ἰδοῦ [η6. ΑἸ] 
οὗ [686 ΒΡΟΟΥΥ͂ΡΒΔΙ Δρρομᾶδροβ ἕο {π6 αὐοϑίϊοηβ το] δίϊηρ ο Π8η16] {υΓ 5) 8 ὙΘΙῪ ἱταροτίαης 
(ΕΒΕΪ ΔΊΟΥ ἰπ αἰὐοδίαιου οὗ (86 δαρογίοσ ἰβίογί αὶ τϑηὶς δᾶ ρσεπυΐπα ργορμοίδοδὶ ομδγαοίοσγ οὗ 

[86 ὀδῃποιΐοαὶ Ὠδηΐθὶ, ἱπαβιη οι 88 ὑποὶν ἀν Βοῖ8] βίδιιρ δηᾶ ἰθρομάΓΥ [006 ᾿Γοβοπΐ ἃ οομίγϑδξ 
(ο [πὸ ἴδ. πλοσὸ ΒΟ ῦ δηῃᾶ ογϑᾶϊῦ]6 οοπίθηίβ οὗ ἐμαὶ ὈοοΪς, πα] ορσουβ ἴο {Π6 ἔδῃ}1}118 Γ᾽ σομέγαδξς 
Ὀούιψοθῃ {116 ΒΡΟΟΙΥΡΔ] δηα [10ὸ οδῃοηΐο81 Οαοβροῖὶβ, ὙΠΟ ΒΟΓΨΘΒ 80 ΒίΓΟΙΡΊΥ ἴο Θηάογβο [ἢ6 
οΥΘα ΠΥ οὗ {μ6 ἸαίίοΓ. ΤΏΘΒΘ ΤΟΙΔΔΓΪΚΒ γν}}} 8180 ΔΡΡΙῚῪ ἴο ἴΠ6 οοπίγαβί θοίνγοθη Ὠδῃῖθ] δα 
[06 ῥϑθυἀομυμπουβ ΔΡΟΟΔΙΎΡΒΟΒ οὗ ἴπ6 Ἰαδῖ Φον ]ΒΏ, ΟΥ ὑγϑ- ΟὨ τ βδη ἄρα, 6.5. 16 ““ δ᾽} 106 

ΟΥ̓δ0168,᾽) ΕπΟΟΙ, δπα ἴμ6 ““ Εουτίῃ Βοοῖς οὗ Ἐϑαᾶγβδβ,"" ἤοβα ραγιΐ8] ἀθροηάθμοθ οα οὺγ Ὀοοὶς 
Ἠ88 ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 66 ῃ ΘΟὨΒΙ ἀογθα (δ 6, ΘΒρΘΟΙΔΠΥ ποθ 8), ἐπα Ἡ1 ΟἿ ἀγΘ πα θβί ΟὨΔΌΙΥ͂ [η6 ΘΑΓΙ1ΟΣ 
ΟΥ ἰδίεν ργοάᾳοίβ οὗ 8 δροοδ) υμῦϊο δπᾶ ϑἰτηυ]αϊοα δου ογβῖρ, 111κ6 ἐμαῦ οὗ [6 ὑβΚποπα οτὶρσὶ- 

ϑίοιβ οὗ ἴμ6 δα ἀἸ ομβ (0 ουγ ὈΟΟΚ. 

ΝΟΤΕ..---ἰὴ τοϊδέοη ὅο π6 δρο]οροίΐο ἱπηροτγίδηοθ οὗ [86 ΔΡΟΟΓΥ͂ΡΠΔΙ ΒΌΡ] πιοηῖβ ἴο ΟΒδΡ. 
δ]. 18 δῃαὰ 14 ἴῃ (Π6 ατγϑοῖς Πϑηΐοὶ, οορδσο Π6 1 Ζβοῖ, Ρ. 186: “Ηονν ἔάνογαθ]θ ᾽8 ἴπ6 ἴεβεϊ- 
ἸΩΟΠΥ͂ ἕο (Π6 Ὠϊβίου 4] δπα ῥσορμθῦῖοδὶ οπδγδοῖοσ οὐ [Π6 οδποπΐοβϑὶ ὈΟΟΚ, Ἡ]110}} γεβ} 18 ἔτοτα 
ἰϊα οοπίγαϑι 1 {1680 ΔΡΟΟΙΎΡὮΔΙ Ἰοροηαᾶβ 1 "---ηᾶ 4150 Ζάμηαοϊ, Ρ. 187: "" Το586 ΔρΡΟΟΓΥΡΒΑ] 
δα αἰ Ποπ8 ἰο Πδηῖοὶ ὑπογοΐοσο, ἀϊαἃ πού 4}1 οτἱρὶ παῖ ἂὲ [16 βδίηβ ἴμλθ, οὐ ἴῃ [86 88}}6 μυἷδοας: 
Ὀαΐ ὁΠ6 Δρροδγθὰ οὰ ατγθοΐδῃ, ([) 801}, δ οῦπο οἢ Ῥα]οβε πίδη, δπᾶ ἃ {γᾶ ρογμαρ8 ου Βδθυ]ο- 
Πἷδη, ὙΠΘΥ Ὑγ6 6 ἰγϑηβ] αἰθᾶ Ὀϑέοσο [ΠΟῪ ὙΤ6ΓΘ τϑοοϊγοαᾶ ὈΥ͂ ἴΠ6 Βορίυδρίηὐ (τ πουΐ ἐσχοερξοι ὃ 
-- 866 ΒΠΟΥΘ) ; δπα Ῥχίογ ἴο (μεῖὶτγ σϑοορίζου, Π6Ὺ δα Ῥδοη ρδγε8}}} σαί πεγοᾶ, δηᾶ Ἀρυ νιἪ ἴο 
ἃ Βρυϊουϑ ΗΔΌΔΚΚυΚ. . .. 1 ΤῬδηΐθὶ, μου  οσο, ν88 ποῖ σοϊηροβοᾶ ὉπῸ}] Β. Ο. 168, ον 
σου] (Π6 ὑγαμῃβιδίϊοι ἰῃ αυοϑίΐοῃ, ἑοχοῖμοῦ τ ἢ [686 δἀἀίζίομβ, μᾶγο Ἵχβῦθα 88 δδγΥ 88 Β. (΄. 
1801 Ἐνθη {πουρ δὴ ὈΠΙΒΌΔΙΥ γταρὶ ἃ ἐογταδίΐου οὗ Ἰαροηᾶβ Ὀ6 δεβϑαιηθα, ἔγοστη ἔπ οἱ οβῖ, 
τοὶ ηρ᾽ ἴο βαββημθ, ἴο [6 Ἰαἰαβῦ αἴνεσις τῶν τριὼν παίδων, ΠΟῪ 1Β ἐξ ρΟΒΒΙ0]6 ἴο σοποεῖνο ἴπ6 σοι- 
ἰγαϑῦ ᾿ϑύνσθθῃ [Π6 οὐ βίη] τοῦς δηα [πὸ οἹἀοβὲ ΤΟΓΘΟΙΥ, 88 ἀθνοϊοροᾶ νη [ἢ 1 η}118 οὗ 8 
β'ηρ͵]θ σοηεγαίίοη ἢ Απά ἔγοχῃ ἔπε θαυ! Ἰοβὺ ΤΟΥ ΘΥΥ δρπαΐη, ἄοννῃ ἴο ἴδ Ἰαϊοβί, σου]ᾶ ποῖ 8 οου- 
βί ΘΓ 0]6 οοπίγαϑί ᾿ϑνθ ΔΥΪΒθῃ ὨΘΓΟ, 6.5. Ὀοίγθο ἴΠ6 προσευχή Ἀπ {8Π6 αἴνεσις ἢ... Απᾶ 
Ῥογομᾶ ἰη18, {ποῖ Ὀοΐπρ ἰγαῃβαίοα δηα οο]]Ἱοοίθα  Α11 (Ποθ6 οομῃϑιί ἀογαίίομβ οοσροὶ τ8 ἴο 
ΔΒΒΌ116 ὦ γα, οουογ πη πιαὴν φοπογαϊξίοηδ, δείιοόση, ἐδ 6 ογὶσίπ ΟΥ̓ ἐλδ δοοῖ φῇ δαπῖεϊ απὰ ἐδ 
Αἰεταπάνίαῃ, οϑγδίοη.""---ϑ66 ἐδΊῇτα., ». 184 οἵ 864., δ! οβροοΐβ}}Υ Ρ. 187, οὐ 16 γοϊδίϊοῃ οἵ [86 
“΄οιοϊδὴ, αροσαΐψρϑε8 οὗ ἴμ6 ρῥγο- Ὁ υδιΐϊδη ροτϊοα ἴἰο Ὠδηΐοὶ: “Α ῥγϑ- Ομ γἰβύϊδη, οσ, ρου ἴῃ9 
Ὑ1016, 8 Ὀχορτεββίνο ἀϑυθϊοριηθηῦ, οδημοὺ Ὀ6 δϑβοιίθα ἴῃ οοππθοίζοῃ ἩΠῚ {Π|666 ΔΡΟΟΔΙΥΡΘΟΘ : 
ἔογ, ἢ [6 ὀχοδρεοη οὗ ἐδο ΚΑΙ ΡΥ} 168, ποπθ οὗὨ {μη τῦ88 β ΠΠ]ο ΘΕ]Υ ἱπιροτίδηῦ ἴο ρῖνα γῖθα 
ἴο ἱπϊαϊϊοηβ. ΤΉΘΥ αἰᾷ ποῖ βρυίπρ ἔτοτη δδοῖὶ οἴμοσ, θα} τὸ οο- ογαϊμαΐθ, πᾶ ἐπ ΟὨ]Υ͂ συῃ- 
ἘΘΟΙΟΙ. ΒΙΏΟΠ᾽ ὑΠΘΙΏΒΘΙ] γ68 ΟΟὨΒΙβίβ ἴῃ ἐποῖν ᾿τη δ] ηρ᾽ [16 ΘΑ ΓΠ16Γ ρτορποίβ. δηᾶ 1} ἐμοῖσ “ΕΘ ΠΟΥ͂ 
ἴο ἀεβοῦῖρβ [πὸ ἔδοίβ οὐ Ηϊβίοσγυ ἴῃ δὴ Θροοδὶ! γρίϊο τλϑῆμοσ. Βαΐ οκ ἴ}6 οἴμεγ πδπᾶ, πεαγὶν αἷὶ οὗ 
ἑῆσηι, οοπζαϊη ἐπυϊίαϊίοη οΥ Θαπὶοῖ, ΤῊΘ ““ ΒΟΟΚ οὗ ΕΠΟΟΝ " ὑτοαίβ οὗ (ἢ6 Ἰηϊογργοία οι οὗ 18 
ΠΌΠΟΙ ΒΟΥΟΠΤΥ͂ 1 ΐ8 ΒΟΥΘΗΓΥ ΓΟ ΘΒ ; Εἰϑ ΓΆΒ᾽Β 6616 ψυ τἢ Πρ 8ηἃ ἔδδί Πογβ 18 Ἔν! ἄθηο]ν [Ὠ6 
ξουγί [1 ῆγβι} ᾿δαβδὲ οὗ Ὠδηίΐθὶ ; δηᾷὰ ἴΠ6 ρθύβοη ὙῸ ἱποθββδηῦ ᾿παυΐτεβ ΨΥ ἴμ6 σοναπδηξ 
ῬΘΟΡΪ6 5 δι οίθα, 18 ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ ΟΟΡΥ͂ οἵ Τδηΐθ] τ 116 τηουτηΐπρ Ὀθοδιδα οὗ (πὸ 6] ΑΥ̓͂ ἴῃ 186 ἔιϊ- 
ΒΙμοπί οὗ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ (ΟΡ. ἰχ. δῃᾶ χ). ΤΏ πυροῦ ΟΥ Ῥδῃΐθὶ ἰπ οἤδρ. ΥἹἱ]. ΓΘ δ᾽ πηοβῦ σοπ- 
ΡΕΙΡΥ πΞΟΡα ἰῃ (16 “49οθηδὲο “δα)ῶ, σπἸιο ἢ 4150 ραϊηΐβ [6 οοπλῖπρ Οὗ ἴ.6 Τοτὰ τ ἱ δ η16 18 
ΘΟΙΟΙΒ,᾽) οἷο. 

ΤῊΘ Δροσυρῇδὶ δα! ομβ ἰο Πϑδηΐθ] δΓο ζουπαᾶ 4180 ἴῃ (16 δποὶοπέ Οορίϊς νογβίοῃ, τοὶ ἷβ 
πο νἱπουΐ Ἰπιρογίδησα ΤοῪ ἰοχίυ) ογἰ(ἰοΐβῃ. ΤΏΘΥ μᾶγὸ Ὀδθ ρυ] Βμοα ὈΥ ΗδησΥ Ταϊδῃ, 
ἷπ το]. Π., Ρ. 2370 98. οὗ ἷἱβ Ῥρορλσίῳ πιαλογὸθ ἐπ ἱΐπρυα Φσνρέίαοω ἀϊαϊδείο Ἀἰεηιρλιξλοα κα. 
Οορίϊοα (Οχοη, 1852). 

ξ 12. ΤΉΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΗΌΜΙΈΤΙΟΑΙ, {ἹΤΈΕΒΑΤΟΕΕ ΟΝ ὈΑΝΎΕΙ,, 

1, Απεὶσηξ Ῥονοά.---Ἰ, Οὐ ρίδίίαη δυροϑίζογθ. (1.) ΟἸυΓΟΝ ξαΐμοσβ: ΗἸρΡροὶ γε Οοηιπισηΐαν. 
ἐπ απὶοϊτδ εἰ Νιοδιιοδασησζξωγὶδ οἱδίοπηι δοϊμζίοτιδδ (οΆΡ. 7--12), οαϊΐπβ 6 οοαᾶ. ΟὨἰδίδηο ἴπ Πδ:- 
1θῖθτλ Βοος. ΤΙΧΧ,, ἱπίογργοΐοθ, Ἐομλθ, 1772. (Β66 8180 πὸ ἔγαριβοηξ ἴῃ Οὐαὶ οὗ ἃ δου θ ΑΤΥ ΟἹ 
Βδηΐοὶ ἴπ [ἢ Ο»». Η!;»ροϊψεϊ, οα. 7. Α. ἘΔΟτοῖυΒ, Ηδιη., 1716). ἘΡΏγταΣ ϑϑυγὶ Οὐτινησηζαν. 
ἑη Ῥαη., ἴῃ ἷδβ ΟΡ». Θ». οἱ ϑψν», οἃ. ᾿Αββοιηδηὶ, Εουι., 1740 οἵ βοᾳ., ἴοτω. Π., ῥ. 308 οἵ εξοᾳ.: Ηϊοο- 



ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΣΙΤΕΒΑΥΤΤΕΕ ΟΕ ῬΑΝΤΕΙ͂,. δ1 

γι Ηἰχρίαπαίίο ἐπ Ῥαπίοϊοηι ργορλοίαηι, ἴῃ Ὠἷ8 ΟΡ». οἃ ὙΑ116γβ., γαποί,, 1768, ἴοπι. ν., Ὁ. Π. 
ΤὨοοαογοῦϊ Οὐοπυπιδηΐων. ἵπ οἱδίοηθε Παρίοϊία ργορὴησίωα (Ὑπόμνημα εἰς τὰς ὁράσεις τοὺ πίροφήτον 
Δανιήλ), ἴπ εἷβΒ Ο»»Ὀ. 6α. βοῃα]Ζο, Ηδ]., 1768 οἱ 8β6ᾳ., ὑ. Π,, Ρ. Π., Ρ». 1068 εἴ δοᾳ." ῬῬΟΪγΟΠΓΟΙΪΐ (8 

Ὀγοΐίποσ οὗ Τποοάογο οὐὁἩἨ Μορβιιοϑ[18) Οοπιπισπζαγίμδ ἐπ δαηπίδίδηι, ἴῃ Α. Μαὶ, δοοα Οοἰϊεοί, 1. Β, 

Ρ. 1566. [ΟὨἩγγϑοβίουηϊ 7ηξογργοίαζίο ἐπ  απίδίδηι, ἰπὰ Ἡΐἷ8 ΟΡ. νἱ. 328 οἵ βοα.}] (2.) Ῥασηρ [Π6 
το ἀ]6 ἀρο8: Φοδοῃὶην ἰ ροοίίο π αηῖοϊ., ομοῖ., 1510. ΤΠοΤηΔ8 Ααυΐηδ8, Οὐηηπι. ἕπ ϑαη- ἢ 

ἑοῖ., Βορᾶγ. οᾶ. Ῥαγίβ, 1640θ. [Βυρογίαβ Τυϊΐ οῃδβῖβ, 7,0. ϑαπίοϊοηι, ἸἸΌΘΓ 1. (1ἴπ ἷ8. Ορρ. 1ἱ., δὅ20 οἱ 

86ᾳ.)ὴ)} ΑἹΡογίυβ Μαρτυβ, Οσηιηιδηΐ. ἐπ απίοίϑηι (1. ἷβ ΟΡΡὈ., Ῥ. ὃ οἵ 864.}} 2. ὕδιοϊδὴ, στροείίον δ 

(ΒΑΡ 15): ΒΕ. βαδαΐϊδ Ἠδρ- θδοὴ ({ 924), ἴὰ ἴ6 αδῥίπ. Βἰδῖδα Ὀγ Βοιίθογῃ (γεποῖ., 1526 οἱ 

Βεα.) δῃᾶ Βυχίοτέ (Β481], 1618). Ἐδβὶ (ὲ.6. Ἐὶ. ΒὨΘΙοτ ἢ Ὀοη-ἸἼΖοῦΔΚ, { 1105), ἐδίά., δπα 4180 

ἴπ . Ε᾿. Βιοιιαυρ 8 Οοπμησδηζ,. ἈΠ. 8. σαγολὲ ἴα γορλλ., “σοῦ, οἱ Τπαΐηηοε ἑη 7.αἵ. υογῖ,, ἀο1}., 

1718. Τρη- ρα ({ 1167), ἴὰ [86 ᾿αδδέὲῃ. ΒιδίοΉ. ΑΔΥΌδηοΙ ({ 1508), ΠῚ 5 ἽΠΣ (1.6. ““ν6}}8 
οὗ βαϊνδίϊοη,,, [88. χὶϊ, 8), Νϑδαρ., 1497: δ'8οὸ Αγωηβίοσγά,, 1617,4. Ἐ. Φοβορὴ Τοϊΐζαοκ (δροῦΐ 

1600), Ὁ ἼΠΌ ὉΓῚ5 (ραμβ δβοουἑτα8, Ῥτον. ἰχ. 17---ἃ φοπιπιθηίαγυ οὰ Ὠδηΐο] ἀπᾶ (με ὅ Μερ]]- 
ἰο(Β), γεποῖ., 1608, 4. Β. ΜοΒΒΘΒ ΑἸ θοΝ (ροιΐ 1660), ὙΠ ὈΘΨΖΞΠ (Οδηι. Π., 1), Ζαρμδῦ, 

1568: γαεπεῖ,, 1592. Ἐ. Βμαπιυοὶ ".- 56}. Ὑ α]οτὶ (1 60ὰ οομί.), ἽΦ 9. ὙἹΠῚ (νἰδῖο τοιηροτίβ βίδῦα!), 
Ῥγεποῖ,, 1586. ἘΔ. Φοβορὴ Ὀθῃ-}). Ὠδνα Ὀθη-ὖ. Φδοιῖπι (υϑυ8}}Ὺ 9Δοο  δᾶοβ, ᾧ 1659), Ραγαρλζα, 
εἰ8 ἐπ απ. »γορῆ., ΗΘΌ. οἱ 1.δϊ., οα σοπδβίὲ, 1 ΕἸΆΡΟΓΘΌΓΡ, Ατμβίεὶ., 1688, ἀϊο ; [μὲν οα., ὈΥ ῬὨ1ΠΡΡ- 

ὁοῃ, Ποβαδυ, 1808, ἀϊο δῃα ὅνγο. Δυᾶ, 1,ὅνν Φεϊ(06165, 8 ΗΘ. ΟΟΥ ΘΠ ΔΓΥ οα Πδη., ΕΖΓα δηᾶ 

ΝΘἢ., γίοπηδ, 1885, 8νο.] 

Π. Ἀοάφγη ρογίοά. 1, Ῥγοίεδέαπέ ἀξροοθίίογδ. (4) ἴῃ [π6 16) ὁσῃίυτΥ : Γυΐμοσ, 226. Ῥγορλαξ 

Ῥαπὲοὶ ἀοιέϑο, ὙΥΙΘΏΡ., 1680, 4 (ἀοαϊολίεα ἰο ἄυκο Φοδη Ἐτοᾶ.); γογγδάδ δον ἀδη, Ῥγχορῆ, 
Ῥαηὶοῖ, ποῦδὲ Αὐυδίοσωπρ ἀπε ΧΙ. πᾶ ΧΙΙ. Καρ., το ΆΌ., 1646, 4. ὲἱδριζαξίοπ δον ἄδη. Ογὲ 
Ῥαπ. ἵν. 94 .---ἰὩ6 ἴπγθθ στοῦ κα οοἸ]οοίοα ὑμᾶσ [86 {1116 Αποίσσωηρ ἀ66 Ῥγορῆ. Ἰαπιοϊ, ἴῃ Ὑ0]. 
ψΊ. Οὗ Ὑ7Α 1. ἢ οα. Μοϊδηοίμου, Οὐοηιπισηξ. ἐπ αηὶοϊ. ργορῆ., ιϊονλΌ., 1648, 8 (1 μἷ8 Ο»ρ., ἴοτῃ. 
Π., Ρ». 410); [Ζεροεϊδίοη 9} Θαηπίοι, σαι μογοᾶ ουοἱ οὗ Ρ. Μοϊδποίμος, Ὀγ α. 5ογ, Θοῆσνα, 1δ4δ, 
ἴθηο, [,.οπᾶ,, 1δδ0, 8νο]: ἴῃ αοτγηδη, ὈΥ̓ Φυδέ, Φομδδ, 1646. 20}. ὈΓΔΟΟΙΣΠΒ Οὐπιπιόπέ, ἴῃ 

Ῥαηῖοί. οὲ Εὐγωο οεγδπι, οὐπὶ ογαίΐζοπς πη αηιοίθηι, ΜΑΥΌυγρ, 1δ44, 8. Ὑ]οίοτίη. ϑίγιροὶ, 

Ῥαρὶοϊῖϑ »γορλσίω οοπεῖο, αὐ ἰὐγναΐοσαπι εἰ Ολαϊζααΐοαπι οογίζαΐοηι γδοορηίία σέ ἀγριπιοηϊ8 αἰφιθ 

φολοϊζ ἐἰϊδιδίγαίΐα, Τᾶρα., 1665, 1671. 20}. Ὑ᾽ρ;αμᾷ, ᾿,αυρίοαϑίο ὑγουΐδ ἱπι Παπίσίεηι, ὅ6ῃ., 1571. 

ΝΙς, βοίμοκίκοσ, Ψργχὶ. 468 Ῥνορῆ. Ταρπίεϊ πὰ ἀοΡ Οἠηδαγίησ Φολδαππὶ, ὅοα,, 1667, 1603. Ῥμὶ]. 
ΒΕΣΙΡΓΌΏμοσ, Ζαπιοϊἑδ ργορῆ. οαἰϊεϊμία ἐπ ἴοοος σοτηημίπδε ἑλοοϊοσίοοϑ αἀἰσοδία εἰ φγωσεοίἑοηΐδυϑ 
πιοίλοάίοα ἐϊϊιφίγαία, Τιαυΐηρ., 16δ87. 1. (ΠοοἸδιηρδαϊυθ, 1 απίοϊοηι ἰἶ, ΓΊ., οπιπίρσηα εἰ αδείγαι- 

φίογο οὐαὶ γαογμπν μη Οτσοογώι δογρίογωηι ἀοοίγῖπα γεζονΐ, Βδβϑὶὶ., 1680, 1648, δᾶ οὔίεη. 

}. Οαἰ νη, Ῥραϊοοξίοπδε ἱπ Παηπέδίόηη, ἃ 508. Βυᾶτξοο οἵ δῦ. Φοῃυ ]θοο ςοἸ]οοία, ὅοῃον., 1668, 

1670, δηᾶ οὔζοῃ (8180 ἱπ μἷβ Ορ»., ἴοπι. γ., Αὐμηβῖαὶ., 1667 [Οοημησπίαγῳ οὐ απίοϊ, ἴἰγτ. ὉΥ Τ. 
Μγτοβ, Μ.Α., Ἑαϊηρ., 18δ2, 2 γοἱβ. 8νο.7.. ΕἾ. Τυηίυβ, Εἰ τροορίζο ργορῆ. Ταηπιοϊίδ, ἃ ὅο. ατὰ- 
ίεσγο ὀχοθρίδβ, Ηεῖ46]0., 1698 : σηον., 1694. Εοϊν. ΒΟ]]οΟΙκ, Οὐπιηι. ἴῃ, ἰἶδν. Τώλι. ργορλεία, 
ἙΑΙῺΡ., 1691 ; Βαβὶὶ, 16θ4; αδη., 1598... Ἠυρὶ Βτγουρλίοῃ, αηπίοϊίθ οἱδίοπσε Ολαϊἀαϊΐοω εἰ 
ξύνγας, δα ογίσίπαϊξ ὑγαπδίαία οἱ ἐϊζυδίγαία, Ἰοπᾶου, 1696 (Εηρ]. δα. [6180 ἰπ ῬΡογζδ, Ρ. 164 
οἱ 5864.}), Β48)}., 1699 (1,Δ(. οἃ. 1. Βοτθ6]). Α Ῥοϊδῃυβ ἃ Ῥοϊδηβάοτῇ, 75 Παπίοϊεηι ργορ)οίαῃι, 
οἱἰδίοπηι απιρι απο ἀἐβἐοὐϊἼήηνηι, οαἰζίεϊπέογῶώηι πιαλοδίαΐδ απριιδέἐδείηνωπι, οὐπιπισηίαγίιδ, ἐπ φυο 
ἰοσίοα απαϊψοὶ εἰ ἰλοοϊοσίοα ἐκδέσει, ἐγαάίία η ρεδὶἐοὶα ργαϊεοϊὶοτἶδὶδ ἵπ, οαἰειδία Βαδὶϊδεηδὲ αοραᾶό- 
“πΐα, ἰοϊίιι8 ζἰδγῖ, αὐ ἦοο σοιηι οαἰαηιοδωπι δαϊωδαγγίηνδ, σοπεΐπιιϑ ϑόηδϑιιδ οἱ πε ὶρίθα τἰιδιιδ οδίδη- 
ἀΐων, Βαβὶϊ., 1699, 1608. 

(Ὁ). ἴπ (6 171 σδηζαυ: Κ. Οεβηοσ, Φαπίοὶ ργορλοία ἀϊορωζαξίοπίδια ΧΙ͂Ι,, σέ ργφίαἴίοηδ 
εὐγοηποϊορίδα ὀγδοΐζδν' αχρίϊοαξι8, Ὑ ἰζοτα οτῳ., 1601, 1607, δα οὔθη. Ῥόοῖγο. 1ογβοσ, Οσηιπιδηζα- 
γί ἴῃ απ. οαρ. 1.-- ῬΙΊ., Ἐταποοῖῦ. οἵ Τ)αττηβί., 1609 οἱ βοᾳ. ἡ 2. Ο. Βμυμγοϊΐυβ, 1182» απίονἧ 
φαγαρλταδὶ γεοσηϑίζιϑ, ἸΝοτῖταΡ., 1616. Ματγί. οἷον, Ῥυσαϊεοίίοηδε αοαὐδηιϊοας ἐπ Παπῖοῖοηι ργορῆ., 

Φ ΤῊ ἤγαστηθηίβ οὗ ΒΟΥΘΙᾺΙ οἵπον Ῥαυσι κιϊσαὶ ὀχροπίζοτα οὗ Ὠαδηίοὶ, 4.5. Απιηοηίΐικ, Ῥοϊγο;τοηΐτπα, Α ΡΟ Πατβ, Ἐπιἀοχίτια, 

ΌΔΥ Ὁ6 ἰοπηὰᾶ ἴπ ὑπὸ οοτηϊηθηίατυ οἵ Ἡ, Βγουρδίου, πιϑοποᾶ Ὀοῖον ( αρέοἑίδ οἰδίοτδ8 Ολαϊα. εἰ Βεῦν., Βακὶϊ., 1699), [Ὡ 

δοτιοοοϊίου τυ {π6 οχροαϊξίομ οὗ ΗἸΡνοϊγία οπᾶ οἰδογε. 

{ ΤῊ!δ ποῖκ οὗ ΓουβοτΒ δα ὈΘΘῚ ΡῈ] 56 [ἢ εἷχ Ῥατία πον νδγίου {{π|66: (1) βϑολοίία Βαῤνιοπίοα, ἢ. 6. φοοἰδοίαδείοα 

ςοπωποπεαδοποο ἐπ σα. Γ. Ῥανίδέία, Ῥτατιοοί., 1609 ; (3) Οσοϊοοδια Βαδνϊοπίσιδ σμαΐμον πιεῖ πιοπαγολίας τεΡ ϑεπδ, 
8. ἐςοὶ. ἀχροεέμο οαΡ. 1. Ταμίοὶία, Ἰγαττασς,, 1609 ; (8) Σογ"αςΣ Βαυὺν!ονιίοα, δίποονα γο σίοπέε οο  δϑογαν Ῥγοδαῆα, 8. ὁδοὶ. 



. 592 ΤΝΤΕΒΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΕΤ ὈΑΝΤΕΣ, 

1λΔ08., 1667 δηᾶ οἵη. ΑὈΌσδὮ. Οα]ον, ἀπποίαΐα «Απἰ- Ογοξίαηα ἐπ ϑογοηιίαηι εἰ δαηπίοϊοπι ργορὰ., 
ψιθηΡ., 1664. Α. γατγοιΐυβ, Οοἰζοσοωώηπι οαποπίσιι φμαΐιον πουὶδοϊπιογω Ῥ. ΤΊ, τ»γορλείατιωτ, 
αρὲοίδθ, Ἠαρσαὶ, Ζαολαγία, Μαϊαοσλέα, Ἑλοδίοολὶ!, 1667. Ο. Μοΐβαηον, 2.5 Ῥγορὴσί Ὀαηδοὶ, 
ϑοιοολὶ σοδοδελδηο Πέτρο ὠνιϑηδάση, αἷ6 Ε  Ὀἶρε ιροϊδδαροηά, ἀμγοῦ, κε ΑΉἸΔΟΥ μη σοη ον ἀωξεν ; 

ὙΠῚ} ἃ Ῥγοΐδοο Ὀγ 7. ΕἾ. Μαγου, Ἠδιρυγρ, 1696, 12. 2. Ἡ. ΑἸεοίεα, 7γνὑγοἴξωσι ρνορλαίξίσετα, 
ἦ.6, Οαπί. Οαπίζοον. ϑαΐοτη., φγορλοίία απίοϊίδ, Α»οοαϊψροίξ οαπηΐδ, δῖ. δουρί οαπίμγ, τοῦ δφογ δα 

ἑδχΐμ8 σὲ ἰσπιρογΐδ τγορλοίιοὶ, 6 γορίοπθ φοοίζα, ἴωμδθηι πιοηύἑ οἱ σοπϑοίαξίοησηι οογαὲ ἱησαγαπξ, Ηοε- 
Ῥοση, 1640.Ὁ. Οοπβίδη ἐπ 1, ἘΤΩΡΟΓΘῸΣ (Ρτοΐεββοσ οοπίγονογβίδτυστα Φαδαϊσαγυσα αἱ 1 γάςσει, 
{ 1648), Ραεγαρὴγαδὶδ 202. σαολίασῶ ἐπὶ Ταπίοῖσπι ουπὶ υϑγδίοηθ δὲ απηποίαϊιοπίδιιδ, Αταβίοὶ., 1688 

(866 Βρτα 1., 3). ΤΏοσα. Ῥαγκον, Εωροδίἑἐο οἱδίοπεγι σύ ργορλοίίαγμτα απ οῖδα, Ἰοπὰ., 1646, 

“. Οοοσοοΐυβ, Οὐηιπισπῖ. ἐπ Ἰαπιοῖοηι, Ταρὰ. Βαῖ., 1066. Β. Ὑιπροπάογέ, Ῥυορλοίξία Ἰατεΐοξᾷν 

»ραγαρὴτγαδὶ γοδάϊία οἱ ουπι »Ῥγείαηα ἠἑδίογία πιοηιισδηδεδ οοϊαΐα, Τρ. Βαί,, 1674. 2. Η. υπρ- 
τῆδηνι, βηορλσία απίοι ποῦο ἡπηοάο αἱ λαείσπιι ἱπαμαΐζο τοβογαζιδ, οἷο., οἴο., Ομ βθοὶβ, 1681. 

ΒΔ]. ΒΟΚΊΚοσ, υιεεσσίηρο οαη, ἄδη Ῥγορλοῖ Ἰαπὶοί, Ατοβίοτγα., 1688, 1698. 

(ο). ἴῃ [86 18ϑι8}}. οομίαγυ : Φ. Μαβουμβ, ϑολοίω ργηορλείίοα οοπίϊπμαία, δῷ Ῥταϊεδοϊοη δια ἐπ 
φγορλεοίαϑ απίοῖδηι, Αίολαπι, δὲ “οοΐοηι οοἰϊοοία, οἃ. ὅ. Ἐ. ἀο βου θηρογα, Θυσά]ϊηΡ., 1719. 

Ομ γ. Βεποᾶ. ΜΊΟΠ8ο]8, Αἀηποξαϊζίοηδε ρλίοϊορὶοο-ἐὐεσοίέσα ἔπ Ταπίεΐδηι, ἨΔ]., 1720 (α18ο ἴῃ Χο]. 
ΠΙ. οὗ [πΠ6 «πηοίαϊξ. εἰδογίογϑδ πὶ Ἠαρίορ».). ἅ. Ὑ. Ῥοΐογβοι, ϑέμη 468 Οἰδἰδέθϑ ἕπῃ ἄθηι Ῥγορλείση 

Ῥαρίεῖ, ἘτδακΚίοτί ἃ. Μ., 1720. 4. Κοοῖ, ᾿ηἰοϊοροϊίεν αηπῖοί, ἃ. ὃ. γἱολέϊρε Αὐβδεηρ ἀδν δᾶπιπιξ- 
ζίολόη, Ἡεϊδδαριπρεη, Παηπίοίϑ, παοῦ, ἴλγόηι τοαΐγόη, Ζιλαῖϊέ, ὠπεορλίγοπηῖϊ,. Ῥεγδίπαάωπσ, εοἰπλεϊέσεπ 
«Αὐδὶολέ, υπὰ ροπαιδη, δοσαν απ Φαΐγο μπᾶ Ταρε πὲ ἀν Οὐγοποϊορὶα φυυϊγεδοπάση Ζοϊἐγεολππετῦ 

αῃ ἀδη Μοϑρδίαηι, Τίοτασο, 1740. Μ΄ ΕἾ, Ἔοοβ, Αμϑίθρμηρ ἀονΡ Ἡοϊδδαρμπρόη, Ἰαγιοῖβ, ἀΐ6 ἔπ 
αἷς Ζοῖξ 468 Νιειόη Τοδίαηιοπίβ πιπδὶηγοὶολθη, ποῦοί ἕδγον Ῥογοίοσίολυηπρ πεῖς ὧἀδΡ ΟΥ̓ δηδ. Ψοἢ. παεΐ 

ἄορ Βοηροῖ δοῆση, Ἡγζιῶγιπρ ἀδγϑοίδεη, 1,εἷρθ., 1771 [πὰ Ἐπρ 8, ὉῪ α. Ἡσδπάογβου, ἘΔΙΏΡ., 
1811, 8νγο.]. ΖΦ. ΟἾγ. Ἡδγοροσω, «Αι κιίῶγωηρ ὅθε Βυολδε απὶοϊ αὐτῷ ἀδΡ Οτισιδεργαεῖσ, ἀδν 
Οεϑολιολίς πα ὥδγνέροπ γδολίοη, ΗΠ) δπυϊε οῖπ, σώπα τἱολίίσοπ Ῥενδίαπα ἀν ϑᾶϊασ, σιν Βεοδίέσετι 
ον Ῥγαλγλεῖξ, πὰ τιν ρδαυπσ ἀωγοῖ, ἀΐ6 ᾿οϊρίογι, Β] ΔΙ Ρυτς δηᾶ Οὐδ] ριγρ, 1778, 2 

Ῥϑιΐβ. ΟἾγ. 53. Βομ]. Ζοΐβο, ὕοδογϑοίζεπο πὰ Ἡἰγλιάγωησ ἀε8 Βυωοδλόε Ὀαπὶοῖ, Ὁταοβάᾶρῃ, 1777. 
Φ. Ὁ. Τἄογνγα!ᾶ, 2)ὲ6 δοοδδ ογοίοη Καρί(οῖ Ταηπὶοῖδ, παοὴ ᾿ιδιογίϑολεη. Οτῶώπάσπ σέρνω ὑπὰ 
δογίολεϊσί, ἩἨεϊνηβίδας, 1787. 2. Ὁ. γο] ον, Φαρπῖοῖ απ8 δι αἰ ἄθπὶ Ἡδεδγὰ δ᾽ Ολαϊα ϑολέπ 

ὡδογϑοίχί, πᾶ ηνὶὲ Σιγζθη, ΑΉπιδΥ υησόη, Κῶ πϑύυια γῖδ 1686. πὰ Νιολίῥίδοοίορεηπ δερίεὶζσξ, Ηματι- 

ΟΥ̓́ΘΙ, 1788.(. Ο, α. ΤΈΟΡο, 2.8 Βιιοῦ, ἀες Τγορλεαίθπη Παρίοῖ, ποι ὠδογϑείχέ πὰ ἐν ἰᾶτί, ΒΟΉΝ Του η 

δᾶ ὙΥ διααν, 1797. ὙὍγια. Τιοσίι, Οοπιπισηίατῳ ᾿ρο ἐδ ργορῆδον οΥΓ, Ταπὶδὶ απᾶ ἴδ ἱιοεῖθε 
πον ργορλοίϑ, Ἰοπᾶ,, 1726, 2 γο]8. ἴβαδο Νεσχίοι, Οὐδογθαΐίοπϑ προη (δ γγορὴδοὶδε 77 θαπὲοὶ 
απὰ ἰδ 4 ροοαῖψρϑθο οΥ᾽ Θ(. “οΐπ, Ἰιοπᾶ., 1788, 3 νο]8. (α ροβιπτμηουβ οῦκ, ρα ]5η0α εἶχ γοδσα 

δον ἔΠ6 ἀολίδ οὗἩ [Ππ6 δ ΠΟΥ ; δὐοσνγαγαβ ρα] 18]6ἃ ἴῃ Γ[,Δὔη γ Ὗ. βα ἀουμδπη, Ατηβίεὶ., 1787, 
δηᾶ ἴῃ Οοπηδη, Ὑ] ἢ οίο8Β, ὈΥ Ο. Εἰ, ατοββιηδῃῃ, 1μεἷρ8., 1765.---Οἷν, βαρταῖ δ.). Ἡ. ὙδΏομια, 
Τί δεογ πὐλοτιοα αα οαὐϊοϊπία Ἰαπίοἑδ οπιδίοηιαϊξίοα, οαρ. 11., ῬΊ]. οἱ ῬΊΓ]Ι. Ὧ6 φιαζιον ογίδη ἴδ τεσπῖξ, 

ΟΥ̓ ἀΐηδ δἰδὲ διιοοσδδιγῖδ δὲ σιυϊπίο Μοδδί; ἵπ φμίδυιδ εἶα πουσᾶ οἱά (ἀσπιοπδίγαπτεν εἰ ἐϊιείγαπίαν, 
αἰΐίοχιιο ργορλοίϊ8 ἰμς αδιυπαϊέων, Ἰδοναγᾶ., 1745. ΤῊ βατλθ, Οὐπιπιδπῖ. ἐπ απ. ταΡ. ΧΙ. 4. ΣΤ]. 
8, ἰν1α,, 1762. Β. Απληθῦ, 4 δεδαν ἑοιοαγ δ ἀπ πίον» Υοίαϊέοτι 9Υ ἐλ6 ργορλεδοὶδδ ἡ Φαρπῖεῖ, Τιουᾶ., 
1776. 4180 ἰπ αδθγηδη, Ῥδ,δμοῦ δεν αἷό δᾶπιπιϊζιοῪδη, Ἡεϊδοαριπσόη Ἰαγιΐοῖδ, ποῦδὲ Απιπιονχατσαδι 

δον ἀΐδ δογυ δηιοοίση Ηἰγχἰϊᾶγον ἀσγδοϊδσῃ, σου ἈΪΟΉ. Ατήποῦ, ΗΔ116, 1770. Τ. ὙΠΟ,  αηπίεῖ, 

«ΑπἩ ἐπιργουοᾶ οογδίοη, αἰϊδηρίοα, ιοἱίδ, α Ῥγοϊπέπαγυ αἰδδογίαϊζίοη απ ποίδ8, ογἰξιοαΐ, Αἰδίογίεαϊ, απᾶ 

οῳρίαπαΐογῳ, Ἰωοπᾶ., 1792. ; 

(ἀ). Ιῃ [06 19} οοπίατγ : δο. Βογίο]ᾶξ, Φαπίοὶ αἰ ἄδηι Ἡοδνϊδῆ- Αταπιάδολδη πξα 
ὠδεογδοίσί πὰ ογκιαγί, τρί οἶπον οοἰδίἀπαϊροη Εϊηϊοίίπσ πὰ οἰπίσοῃ ᾿ἰδίογ ϑοῆδη, τι. Ἔσεσαξίθολαπ 
αζυνόση, ὃ. ρατίβ, Ἐγίδηρσοη, 1806, 1808. ΟΕ. Εἰ, ατοδίηρον, ἤει Απδίολέ ἀδν Αιρϑαξεε ἐτὰ Βεοὶ 
απῖιοῖ, διαξίς. διὰ Τὐρίηροη, 1816. Ἐ, Ἐ', Ο. Ἐοδβεθηγμα]]ον Ζαηποῖδηι ζαὐ. τον ϊξ δὲ ἀπποίαζίοηα 
»εγρείμα ἐϊιιδίγαοίέ (ρατὶ Χ. οὗ [86 Θολοῖέα ἐπὶ Υ. Τ.), 1ἅρ8., 1882. Ἡ. Α. ΟἈ. Ἡδνεγηίῖοκ, 
ἸΚονηπισηΐαῦ δον ἄα6 Βιοὴ Ῥαρίοι, Ἠδιῦ., 1882. Οἴδθ. ν. ᾿ϑησοῦῖο, 269 Βιοὶ Παπὲοϊ, Ἐδη- 

6 Ὁ. ον. 17. Ῥαη., Ἑταποοῖ,, 1610 ; (4) Οφάννιδ Βαὐνψιοπίοα, Ῥοέοπέδε ἄοοῦ Ἀξαέθης αἱ ἀδίθρέσμμα δυροροίανι, δ. οοοξ. 

Ὁ. οαρ. 1». Ῥαπ., Ἑταποοῖ., 1610 : (5) Εριάπηι Βαδυϊοηέσωηι, ἐπ συο οαἴδα; ἐπέογ έν ππρονρίογ νι α ΓΟΥ͂Ν ἐρεσιαηάσο 

οὗ οσμῖοϑ ργοροηι τ, 8. δοοὶ, 62}. οαρ. Ρ΄. Ῥαῆ,, αχιααϊ., 1610; (6) μία Ῥεγοίοα, οοἰοπάδν δ Ρέοίαιονι αὖ ἐπείοδα ἀμϑοιδ 

ργοηι, δοὰ ποσιιασιανη Ορρυ μι, ὁ. θοοὶ. ὀαρ. οαρ. ῬΊ, Ῥαι., Ἰθαττηὶ.. 1610. 



ΤΗΒΟΙΓΟΘΊΟΑΙ, ἈΝῸ ΒΟΝΙΈΤΤΟΑΙ, ΤΙ ΤΈΒΑΤΟΌΞΒΕ ΟΕ ῬΑΝΤΕΙ͂, δὅ8 

ἰσθῦ., 1885. Ἐ᾿ 7. Υ. Ὁ. Μίδατον, Οοπιισηζαν. ργάπιηι. ογὶζ. ἵπ Ῥ Τ',, νοὶ. ΠῚ, ἔδβο. 1 (ΕΖθοὶ. 
οἱ Πδη.), 1886. Ἐ'. ΗΣἰζὶρ;, Κωγερεζαθδίδε οφερεί. Ἠαπαδιιοῦ, εὰπὶ Α. Τ΄ , 1ΟῈ ρῥδιαρμ]οῖ, 2 ας. 

Βυεῖ, Τλαητοῖ, 1,οἶρδ., 18606{. Ο. Α. Αὐδοτ]οι, 26» Ῥνυορὴσέ ᾿απῖοῖ ὡπὰ ἀϊε Οὐ σηδαγιηρ σολαπηΐδ, 
ἐπ ἱάγοηι σοροηδοὶξέρση ον ἢ ἰδ ηἶ88 δοϊγαολέσί ὡπὦ ἐπ ἑδγεπ Ἡαιρίείοϊδη ογαιμίογί, ΒΔ816, 1854, 

1857 [πὶ ΕΠΡΉΡΗ, ὈῚ ον. Α. ϑδομ)ῖν, ἙάΐηΌ., 18δ6, ϑγο.]. 2. Μ. Οἴτίηον,  χιάγωησ (68 
Ῥγορλοίοη Ῥαπδεῖ πὰ ἀοΡ Οὐ δηδαγηρ σολαπηΐδ, δοιοΐα (6Ρ Ἡοίδδαρσωτρ υοη ΜΙ δεολ αι 5 Οουρ, ἐπ 

θεπαιδν ὕεδογσὶπδοθνιηρ πὶ ἀση, Ἡαιρίονϑοϊσίπμηροι, ἀδν Ἡγοῖζ- ὡὧπᾶ Κὶγολδηροεολίοϊιία δοἰὲ ἀδΡ 
θγυπαάυηρ ἀ66 δαδγιίομἠφολθη ἩΡογοίοῖς, 606 ο. Οἦν., δὲ απ ὑπδόγο Ζοϊέ πὰ δὲδ φὰν ἩΤίδ δ᾽ νι 
Οὐνοἶὲ ὡπὶ ἀα6 Ἰἴπᾶδ ὠπϑορόθ Φαδγημπάογία ; 6 τπσιθογθ, Βιίιαξίχατί, 1868 οἱ ρα. Ἐπᾶ. Κτδῃ- 
ἰο 6]ἃ, 22..6 Βιοῖ, αρῖοϊ ον ας, Βοτὶ., 1868. ΚΊϊο οί, 6 Βιυοὶ Ταπίοῖς ὑδογοσίχί ὠπα ογχἰϊάγί, 
Βομινοη, 1868ι1ι Αἄ. Καιαρμδύπθη, ἱπ ΒΌΠΒΘἢ 8 Θ᾽δοϊεοονῖ, 6 ΒΔ] γοΐδβ., 150 6}, 1,εἶρβ., 1867. 

Η. Ἐπαὶά, 26 Τγορλαίδη ὅ(66 ΑἸΐδη, Βυπάφι, ϑἃ οα,, γο]. 8, αδιξ,, 1868 ((πΠ6 ἔγβιὶ οᾶ. δου- 

ἰδἰποαᾶ ΤΘΓΟΙΥ ἃ ΠΟΠΟΡΤΆΡΙ ΘΧΡοδ 0 οὗὨ σἤδαρ. ἰχ. 294--37---δὸθ 1πτα). Ἐ,. Β. Ῥύδου, ζϑοιρο8 
οπ Ῥαηπίοϊ ἐλο Ῥγορῆδὶ, Οχίοτα, 1864. [ΕὙΠΕν, ὥν χανε ὅδ ὶ Ταηπίαϊ, 6516, 1868.] 

(2) ποπιαη- Οαἰλοϊδο ὀεροϑίζογα δἷποι (δὲ εγογηπαζίοη. Αὐτἶδθ Μορίδπυβ, Οσηνπισηΐ. πη αη., 
Απΐτετρ, 1662, ΗροΐοΥ Ῥἰπίαβ, Οοηιπισηζαρὶξ ἐπ Ῥαπὶοίοηι, Ταπιδηζαύϊοηεε σογοηγδα εἰ Δαΐμηι, 

ἀἰϊοῖποε υαΐδε, Οοἰταῦτα, 1682: γοποῖ,, 1688 ; ΟοΙοι., 1687, Βαποα, Ῥογοσ8, Οὐηιπιδηίαρίογιρης 

ἕμβ απίοϊοηι ργορῆ., 1. Και, Βοῦ)., 1686: Ἔνι; 1688: Απίν., 16δθ4.{. Οδερ. ᾿βαποίζυυβ, Οοηι- 
τιδηΐ. ἱπ, απ. ργορῆ., Ταρᾷ., 16123,1619. Φοῖ. Μαεϊάοπεῖυε, Οοημηδηΐ. ἔπ ὥσγϑηι., Ἑτοοὶ., αη., 
Ικγὰ., 1611; Ῥαγ., 1648. Φδοοῦ γοϊαΐαβ, Οσοημηδηΐζ. ἐπ αη. ργορῆ. σινα, ΟἈγοποϊορία αὐ ἱπίο» 
ἤἐροπα “εγεηῖα, Ἐεοοῖ., σὲ αη. οαἰϊοίπΐα, Απίγν., 1602. ΕΔ Ὀτιουβ Ῥδυ τυ, Οὐπιηι. ἔπ Θαη., 

Ἐοαι., 1625. Γἄον. 80 ΑἸοΑΖαγ, Οὐηιηι. ἔπ θαγίοβ ἴοοῦς ἰ. ἤαη., Ἰαρᾷ., 1681. ΟὐΥΠο 8 8 
ΙΔρίᾶθ, Αὐρπβί. Οδ)πιοῖ, δῃᾶ ΤΠ γοβοῦ- β01}1012 ἐπ πο Ὁ ΘΟΙΡΓΟΒΘΏϑΙνο Β10]6- σοσκβ. ΟὙ. Καὶ. 
Ἰαγος (Ρτοΐ. δὲ Βαιιρογρ), 22:6 πισοδίατιέϑολοη, Ῥγορλοξίδη, ὧδε Ταηπίοὶ, ὙΊοππδ, 1806. 
ὙΜΟΝΟΘΒΑΡΗΒ.---ΕΥ (0 ογέζέσαί δηαᾶ αροϊορεϊέοαϊ ζϊογαύμνδ, οὐ [6 ῬΥΪΠΟΡ8] πιο ΟΩΤΑΡὮΒ 

δἰσεΐηρ τὸ δίίδοϊς οὐ ἀοξοπα {Π6 σϑῃῦΐμοπδδ οὗ {16 θΟΟΚ (ΒΙοΟΚ, κίττηβα, Ηκνογηΐοῖ, Ηδηρβίθῃ- 
βοῦς, Ζάπαοϊὶ, ἘΠ ]1ον, οΙ]οἰκ, οἴο.), 566 ΒΌΡΓΆ, ὃ ὅ. 

Ἀτορείοαΐ πιοποργαρὴδ.: Ἡ. Ὑοηθηια, δορί αἰοηθ8 (866 Βιρτδ, ΠῚ. 1 ο). ΤΒοπδ8 Νοσίοῃ, 
Αὐλαπαϊωεπρεη, δον ἀὲδ Ἡοὶδρασωηπρδη, τοοϊαδα πιογξιογἀΐρ οὐδ εἰπα υπὰ ποοὴ δὶς αὐ} ἀδη 
λούει, Τὰρ ἐπ νγωϊωηρ σόλόη ; ἴτοτα ἴπ6 ἘΠ ρ] Βἢ, 1,οἱρβ., 1767 (οοπίδίηϊηρ, οὨ Ρ. 804 οἵ 
Β66., 8Π ΔΡΟΪοροί 81 αἰβουββίου οὗ {86 ν᾽ βίομβ οοποοτηΐηρ [18 ψοΙ]α- ΚἸηρσάοπδ, ομδρ. Π. δπᾶ 
ΥγΠ., τ ΐοι 8 ἀϊτοοίοαἃ δραίηδί ΟΟἸ]ΐη8, ατοί 8, δᾶ οἵμοτα). ΖΦ. α. βομαγέθηθονς, ϑρϑοϊπιδη, 
ασηϊπιαοογδίοηποσπι, φμΐδιιδ ἴοοὶ ποηπεϊ Ταρέοίἑδ σὲ υσίζ. οὐδ ἐπίογργσίιηι, ργϑογεΐηι ΟΥ̓ ΘΟΟΥ ΤΆ, 

ἐπιείσαπίων οἱ οηισηἀαπξι», 1ἀρ8., 1774, 85. ΤῊ. Υωαϊ!α, Ομγαγώηι ἐπ ἀϊδίογίαηι ἐδυίι8 δαηπήοϊδ 
φροοῖηι. ἴ-, Τάρβ., 1788. ΟὐμρΡατα ἐπ ΘΕΒΑΥ͂ ὈΥ {Π|ὸ ΒΑΙῺΘ: ὕϑδῦσν' ἀἐδ αγαδίδοδο ἰὐοδογδσίσπς (68 
Ῥαηπίοϊ ἐπ ἄση Ῥοϊνσιοίίση, ἴὰ ἘΠΟΒ ΠΟ 8 Ζσρονέ. ΚῺΡ δίδὶ. «ἰ. πιογρσηὶ. 1πϊοναΐων, ρατὶ ΧΙΥ. 
[εἷρα., 1784. Ιδυγ. Βοίηκο, 2.6 τιδϑδίατι. Ἡοδοασμηρσοπ ὃσὶ ἄδη, ργοοϑση πὰ ζἰδίπδη, Ῥγορἠσίδη, 

δε Α. Τ',, νοὶ. ἵν. 1, Ρ. 167 οἱ 864. (( ΘΗ 8π ἐσχροδί το οὗ οἴδρ. ἰχ. 294--297), Οἴοββοη, 1862. 

Η. Επνα]ά, Φὲο Ῥγορδσοίδη 68 Αἴΐοη Βιηᾶδδ, 16 οἃ., Βιαϊιρματί, 1841, γο]. Π., δρροηᾶϊχ (Κα υνἶθθ 
σοπποαᾶ ἰο {π6 οχροβι(ομ οὗὨ οΠδΔρ. 'Χ. 234 οἱ 8δοαᾳ.) 4. ΟἸυν. Ἠοΐπιδημ, Ῥροίδοαρυπρ μπᾶ Εγζῶ 

ἱεπρ ἐπι 4. πὰ Ν. Τ᾿, 1... ». 376 οἵ δεεαᾳ., Νὅτα., 1841. ΤῈ δϑιλθ, 26 70 αΐγο ϑογοηιία ἐπα (δ 

70 ϑαλνωοολόη, 66 Παηπίοῖ, ΓΟ οΓΣ, 1886. Κι. Ὑ] 1οβο]ον, 2 6 70 Ἡγοοΐδη πη ἀϊ6 68 “Φαλγιοοολδη, 

δε Ῥγορλείεη, Ταπὶοί, Θδιίίησ., 1889θ. ΤΟ τηοαὺ ΘοΟμΡ]οἴο τεροτά οὗὨ ἴπΠ6 οἷ 6 ὀχομοῖῖς) 1ἰΐογα- 
ἰπτο οὐ Τδῃ. ἶχ. 234-37, ΟΥ ΟὨ [6 70 ὝΤΟΙΒ ΟἿ ΥΘΆΓΗ, ΤΑΥ͂ 0 ἔουηα ἱπ ΑὈτδἢ. Ο]ον 8 Βιδὶ. 

ἐπιεῖν., ἴοτη. 1., Ὁ. 119 οὐ 564., Δηᾶ ἴῃ ᾿ΐ8 ΤΟΠΟΙΤΆΡΙ, 26 1,.Χ Χ. δορεϊηναπὶδ πιψείσγέμπι, Ὑ ἸοτηΌ., 
1668. Οὐτρδσο δ]δὸ Βορίῃο]αί, δαπίοϊ, οἴο., γο]. Π., Ρ. δ68 οἱ βεα. ; δηκο, Ηοίονίαᾳ γϑοοΐα» 

ἐἰοπὲε αἀἱοίϊπῶ Νουὶ Τοείαπιοηξέ, Ὁ. Ἰχχὶϊ. οἱ 56α. ; ἘδΠΚΟ, 88 δῦουο, ἢ. 311 οἱ 86αᾳ., δῃἃ 8180 
ἩδύδοΙ, 726 ραῤνισἰἰδοῦσπ Βογοοδημηροόη, ἀδνΡ 70 “αλγιοοοΐδη Ταπῖσίδ, ἴὰ (πΠ6 Ταδίπρον Τλοοῖ, 
ρκαγίαἰδοςγῦ, 1868, Νο. ΙΥ΄., ». ὅ8δ οἴ β6ᾳ. [8660 4190 {Π6 ΤἸηοΟΩΤΆΡ ΙΒ οἰθα Ὀγ Ώδη2Ζ, Ἡρδγἴ67.- 
δυεῖ, 5. ν. ; πᾷ Ται] ηρ, Ογοϊουσαᾶΐα, δὰ 1ο6.] 

ΠΙΠ. Αἀάιέϊοπαϊ δεοσσίίοαϊ τοογῖδ οἡ, θαρῖοϊ ἐπ ἐδ πρί δῆ ἰαπριασα. 1. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ οἡ 

ἐδα οπέϊγα δοοῖ : Α. Ποῦ, 4 ϑὲ:-7οἷά Οσηιπισηίαγ οὐ Ταπίὶοϊ, εἴς., Τιοπᾶ., 1610, 0]. Ἐ. 
Ἡαΐὶ, Τ΄.6 υλοῖξς ργορλδοὶδε 97 Ταηὶοϊ εὐρίαὶϊπο, οἴο., Ἰιοπᾶ., 1648, 4ῖο. Τ'. Ῥαγκον, 7.6 Ῥιεοη 

απᾶ ργορλεοῖοδ Ὁ Ῥαπίοϊ ἐπροιπαοα, οἵο., Ἰιοπᾶ., 1646, 41ζο. Ἡ. Μοτο, ᾿ἰτροοίἑίοη, ΟΥ̓ 1λ6 Ῥγορὴσέ 
Ῥαπῖίοϊ, Ἰωομᾶ., 1081, 4ἴο ; [16 Βαῖιθ, 4ηδιυόγα ἰο Ποηιαγῖδ, Ἰυϊᾷ,. 1084, 4ϊο ; ἴΠ6 Βᾶπλο, ϑψ;Ρῖθ- 



54 ᾿ς ἹΝΤΒΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΒ ΡΕΟΡΗΕΤ ὈΑΝΤΕΗ͂Τ,. 

πιϑηΐ απ εΐοηοοδ, Ἰυϊὰ., 1685, 4ΐϊο ; {Π6 5βδῃι6, Δούεδ οα δαπὶοὶ απὰ δα 4»οοσαΐψρεο, ἰὈϊᾶ., 168δ, 

4ϊο. Αποῃ., 7ΤῪ6 οἱδίοηδ απᾶὶ ργορὴφοϊθ8 Ὁ Ἰραπίοϊ αχρίαϊποά, οἴο., Ἰιοπᾶ., 1700, 192πιο. Ἐ;. 

᾿, 6115, Τὴς Βοοΐ φΥ᾽ ]αηῖοῖ φυρίαϊπδά, οἴς., Ἰωοπᾶ., 1716, ἀἴο. ἘΔ. Ατλποσ, 45 ἤϑαῦ ἰοιοαγδ ἐλδ 
ἐπίεγργσίαζίοη 9} Θαπίοὶ, εἴο., Ἰοπᾶ., 1770, ϑνο. 7. Η. ΕἾΟΓΟ, 4 οοπιδίποα οἷσιο ΟΥ᾽ ἐδδ Ῥγορλδοὶδϑ 
ΟΥΓ Φαρίεῖ, Εδάγαϑ, απὰᾶ ϑί. “οΐπ, οἴο., Τ,οπᾶ., 1816, ϑνο. ὙΥ. Οἰναϊ]οβίομβ, Οὐδογοαΐξέοπδ ὁπ ἐλϑ 

οἱδίολδ 97 Παηῖοῖ, εἴο., Οχῇ,, 1820, ϑὃνο. 7. Ὑ βου,  δδογζαϊζίοηδ οἡ δ δοοῖ ο7᾽ Ὠαπέεῖ, Οὐηᾶ]ο, 

1824, ϑνο. Ἐ᾿. Α. ὐχο, Ουέξέποε Ὁ ἰδοίωγ 98 ὁπ, Ἰαηϊοϊ, ἃ οα., Τιοπᾶ., 1884, 12ο. ὙΤ. ὙΥΣΠ.]16, 

πὶ ἐπιργουοά Ῥονδίοπ οὗ ϑαπὶοϊ, «οὐἱὴ, ΝΙοΐδε, Τιοπᾶ., 188θ6, ϑγο. 1. αδϑύδθοῃ, ζδοξιγδε οπ ἐλά 

Βοοΐ οὶ Ἰαπῖοῖ, Τιουνα,, 1840, 12τθο. Ο.. Ρ. Μ|1|68, ζιοοίωγοα οἡ, Παπίεϊ, Τιοπα., 1840-41, 3 νο]8., 

12γηο. Β. Ηδιτίβοι, δηορλοίές Οὐ ζέη68 οΥ τὴ: Οἠγιδιίαπ, Ολωγοῖ, οἵα. ( αὐ θατίοι 1,βΘοΐα 68), οπᾷ., 
1849, ϑνο. Μ. Βιυδτί, 4, Οονινιδηίανν οἡ ἐδ Βοοῖ Ὁ Ταπὶοῖ, Απάογοσγ, 1860, ϑνο. Δ. Βδγπο, δοέε 

οἡ Ῥαρίοῖ͵ Ν. Ὑ., 18δ0, 12... 4. Ουμληΐπρ, ζϑοΐζων δ οἡ (δ6 Βοοῖς 97 Ἰθαπίοϊ, Ἰιοπᾶ.., 1850, ϑνο. 

ὟΥ. Πδιηβδυ, Εχροεὶέοη, Ὁ ἐδό6 δοοῖ ὁ αρίοϊ͵ Τιοπᾷ., 1868, 1310. 2. ΒΘ] ΤΥ, ει Τγαηπδῖα- 
ἑΐοη ὁ ἐλ δοοῖ οὗ απῖεϊ, οἴο., Ἰωοπᾶ., 1868, 40. ὙΥ. ΒΕΓΟΥΒΌΌΤΥ, οί ὁπ ἰδλ6 ὑοοῖ Ὁ Ῥαπίεῖ, 
ἘδίΏΡ., 1866, ϑνο. Ῥ. 8, ῬρΒΡΓΟΖ, 7λ6 ΔΑ ροσαῖΐψρϑε οΥ᾽ (6 Οἱά Τοι., Τιοπᾷ,, 1866, ϑγο. Η. 

Οον 68, Τἰϑοζὶοὶ απᾶ Ταρῖοῖ, οοἱξἧ, Νοίεε, Ν. Ὕ.., 1867, 1910. ὙΥ. Η. Βα]ο, Ηϊδίογίοαὶ Εἰχροείξίοη, 

οὔ ίλο Βοοῖ φ Τοαηῖοϊ, Ἰιοπᾶ., 1869, ϑνο. (Αἀορίδβ [ἢ6 γοδγ- δ Υ [ΏΘΟΙΥ, δηἃ δρρ]ῖθ8 [16 1{{Π|6 ΠΟΣᾺ 
ἴο [16 Ρᾶρ8.γ7). ὙἯ. ΚΟΥ, Δ Νοίθε οὐ ἰδ6 Βοοῖ ς᾽ Τυαπέοϊ, ἙὰΐΏΡ., 1870, 12τ0. Ο. Ε' ΚΟΙΙ, Τ.α 

Βοοῖ φ 1λ:6 ρ»νορλσί Ῥαηίοϊ (Ὀοΐπρ ρατί οὗ Κα 6] δηἃ Ὁ] 0780}λ᾽8 Οοπμησπίαγῳ οι ἰλ6 Οἱά Ταεία- 
τη), ἘΔΙΗΡ., 1872, ὅγο., ἔσο [16 Θϑσιηλῃ. [,. Βίγοῃρ, ζυοοξωγοϑ ὁπ ἰδ6 Βοοῖ οΥ απῖεὶ, Τοπᾷ,, 

1872, ὅγο. Ῥτγοῦ. αδύβϑου, 7λ6 Ῥγορλοθὶδδ οΥἡΓ απῖοὶ χρίαϊηθά, ἰταμβὶ αἰθα ὈΥ Β]δοϊκκδίομπο, 

1οπᾶ., 1878, ϑὅνο (ΔἸκ68 ἴπ6 ξουτγίι Κίησᾶοιμι ΒΟΠ16). 
2. ΜΟΝΟΘΆΒΑΡΒΕ.---Τ. Βεϊρῃίηιδη, Αἰ χροοίζίοη, 9 ἰδ6 ἰαδὲ ραγί 97 Φαπίοϊ, Τιοπᾶ., 1644, 4ἴο. ΑὩ- 

ΟὩΥΙΏΟΌΒ, 45, ἴοϑαν οη ϑογρέωγο Ῥγορῆθον, 8.1. [ΡγοΟΌΘΟΪΥ 1,.οπᾶ.]}, 1724 (18 Κ68 (Ὧ6 ἐουτ Βοδδὲ 
Ἐομλο). Ζ. ΟτοΥ, ᾿ αηιϊπαζξίοη 9 Θὲν 1εαας Νοιοΐοη" 8 Οὐδογοαζίοηϑ ὑροπ Ζαρε, οἴο. (Γο818 ΟὨ]Ὺ οὗ 
[86 5ροοΐδ) ροϊῃηΐβ πδηγϑᾶ ἴῃ {6 {1{}6), Τοηάᾶ,, 1786, ϑνο. α. Βυτίοι, “4π όϑαν οἡ ἰδλ6 Δεπιδογα οὗ 

απὶοϊ απᾶ ϑὲ, “οΐη, Νονυσὶοῖ, 176θ--68, 32 γοϊα., ϑνο. Αποη., βϑῦδη, ργορλεοίίοαΐ ρμογὶοάδ, οἴο., 

Τουᾶ., 1790, 4ἴο. 6. Κι. Εαον, 2 ϑοογίαὐοη, οη, απο 10 Ἡζοοῖδ (Πλδ ῖκοβ [δ οχίθη ἃ ἔσΌσα 

ἔπο 170} οὗὁἨ ΑὐΐΆχουχοθ ἴο ἔμ6 1δίῃ οὗ ΤΊ Ροτ 8), ᾿οπᾶ., 1811, ϑγο. 8.66 8180 18 ϑαογοά (ἰαἴδη.- 

ἄαν 9. Ῥγορῆεοψ, Ἰωομᾶ., 1828, 8 γο]β. ὅνο., ἴῃ Ὑΐοὶ 6 ΔΓΡΌΘΒ δ ἸθηρῈ Τὸν [16 γϑδσγ- δ Ὺ 
. ἴΠοοῖΥ. Εἰ, γυϊης, Βαδυίοη, απ ]ηΠάοϊν 7ογοἀοοπιοά, εἴς. (αἀορίβ (86 γεατ- δ  ΤΠΘΟΥΥ τὶ 

8 Θοῃβοα 6668), ΟἸΔθροΟν, 1826, 2 νο]8. ϑυο. : ̓ρὶᾶ, 1828, ϑγο. 4. Ἴγϑβο, 4 οἱειοαξίφη, εἰς, 

δῃλουῖπρ ἱλαΐ ἐδ6 βεοοεηῦν Ἡΐοοῖε λαῦε ποί ψεῖ ἰαΐεη, ρίασο, Τιοπᾶ., 1888, ϑνο. 4. ΕἈΓαΌΒΆσθοι, 
1ἰιδίγαξίοτ οΥ απο ἰαϑὲ οἰδίοη, απ Ῥγορῆδον, Ἰιουπᾶ., 1888, ϑγο. Ν. 83. ΕΌ]βοπι, 7ηἰονΡτεῖα- 

- δίοη οὗ ἰδλ6 »γορλδοὶσε ς᾽ Ῥαπὶοί (ἀροϊπθὺ ΜΊ])]οτΐθηι, δηα οὗ οοῦγβο γοὐθοί ([Ἀ6 τϑἔδγθποα οὗ [86 
ἔουστ Κιηρσάοιῃ ἴο Βοτηθ6), Βοβίοῃ, 1842, 12πο. 1. Τ. Ηϊπίοι, Ῥορλϑοῖδε 97) απὶεϊ ἀπᾶ “οῖπ 

(ΔΡΡ]168 {16 {πϊγα ομηρῖτο ἐο 1:6 ΤΌΤΕ, ἀπ {Π6 ἔουτγίι ἰο ΒοτΩ6), 50. Τ᾿ουΐδβ, 1848, 1ὅπιο. 1. 
Ο.ιαβθ, ᾿δηιαγζϑοη ἰδ6 Βοοῖ 9 Τραποῖ (ΔΡὈ] 168 [86 ““ 11{{16 ΠΟΓῚ ᾽) Ἔχ ] δῖ 6} Υ τὸ πος υΒ ΕρῚΡΒ- 

868), Βοβίοῃ, 1844, 120. Ε΄. Ζυπὶκῖη, 76 7 ἡ ἴ6 Θίοπα 9 ὅλ6 Ογεαὶ Ἰπμαρό (Ἰατογργοῖθ ἴπ6 

“110{|6 Βοσῃ " οὗ [6 ῬαρδΟΥ), ΡὮἢ118., 1844, ϑγο. Τ. Η. ΒίγΚα, 71:6 ἔιτοο ἰαίδν οἰδίοπ οὗἩἨἩ απο 

(Ὠλ Κ69 [6 ἔουτί Κίηρσαομι Βοπ,6), ᾿οπᾷ., 1846, 19... 8. 1,6ες6, οσηΐδ απά Τίπιοε οΥ ἐδ6 Ῥείη δ 
97) Ταπὶεῖ απᾶ ϑὲ, ϑοΐλη, (ΠΑ κοβ [Π6 “11{|16 ΒΟΥ ") ὁχο  υϑῖγοὶν δαξδση Βομλ6), ᾿οπάοῃ, 1851, δνο. 

Α. Μ. Οβρου, αρπίεῖ οογίοά ἐπ Ηϊδίονν, οἵσ. (πλαῖκοθ (86 ἐουτίῃ Κἰηρᾶοιῃ Ἐομιο), Ν. Υ., 
1866, 12τηο. 7. Οδνδ]ᾶ, 776 ζίπσάοηι τολίοὺ ὁδλαϊ, ποὶ ὃ6 ἀοοίγοψοά, εἴα. (τλαῖκοΒ [μ6 ξουτίῃ Κίην- 

ἄοτῃ Ἐοτηθ), ΡΠ Ἶ18., 1866, 12... ΚΑ. βρδικοβ, 4 Ἡϊδίογίοαϊ Οογενηδηίατῳ ὁπ Παπιεὶ αἰ. (Δἀορὲδ 

[86 γοδγ- δ  ΤΠΘΟΓΥ, ΔΠα ΔΡΡΙ168 {Π|ὸ 7016 σμδρίοσ ὕο τηοἄοσῃη {11168), Βὶ πρῃδηιίοῃ, 1858, 8το. 

Ἧ. Β.Α. Βογῖο, Τ΄6 7ηιϑρὶγαζίοη, 97 ἰδ6 Βοοῖ 9. Ταπίοί (ἈΡ0]168 186 ζουγί Κἰμάομῃ ἴο (ἢ 8 
Ἐοτλδῃ Ἐπρτγθ), ᾿οπᾶ,, 1868, ϑνο. ΒΚ. Ρ. Ττορο]]οα, Ἰδηνανὶδ οἡ ἰδ6 Ῥιϑίοηδ 9 Ἰραπίοϊ, εἰς. 
(το᾽θοίβ [πὸ γϑαι- αΔῪ ΓΠΘΟΙΎ ὙΠ ἐΐ8 σομο] 8108), Τοπᾶ., ΒΕ οἂ., 1864, 1θτο. Ἐ. ῬὮΙ]ΠΠρ6, 

Οη Ταρῖον 4 Νιυριδονδ, Ἰιουᾶ., 1864, 12ηο. [..ὄ Α. βαννγοσ, δαηὶϊοῖ εοὐἱέλ, ἐξα αροογυρλαὶ αὐάιξἑοπα 
(8 ποῦν ἰγβῃβ δ οη), Βοβί., 1864, 192ο. Ἐ. Α. Ὑαϊκίπβοη, Τὴσ Τὔπὰ αδ Κοτείοία ἐκ αηὲαξ, 

οἷς. (Αἀορίβϑ ὑπ6 γοδγ.ᾶδυ {Π6ο1γ), Ν. ΥὙ., 1865, 12τηο. Εἰ, . Βοβαπασῦοῖ, Φίοεειαΐ, ἰδδ Ῥγίπδα, 
Πμοπᾶ,, 1866, ϑνο. Η. ΥΥ. ΤΑγίον, 7λ6 Τίηιεδ 97 ϑαπίοϊ (Δἀορίβ (6 γοδι- ἀΑΥ Β6οτυ), Ν᾽. Ὑ., 

1871, 12γηο. Η,, Ἰωοοχηΐθ, 7.6 Οτοαΐ Οοη ποῖ (ἸΛΑἸκο8 [πὸ 111{16 Βοσὰ [89 Ῥάρδουλ, Ν. Ὑ,., 1874. 
12τη0.] 



ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ ῥῬΕΟΡΗΕῚ ὈΑΝΙΕῚ. 

ΕἸΒΒΤ (ΕἸΒΤΟΒΙΟΑΙ) ΡΑΗΤ. 
ΟΠΑΡΤΕΒΒ 1.-Υ 

1. 7ηπιγοαιοίίοη. 7ΤῪλ6 αγῖν Ἡϊδίονν ὁ Ταηιΐοῖ απὰ 8 Τ΄γδθ “Αδδοοίαξο8. 

Ι. 1-21. 

1 [ΙἋ}ὼ ἐλ {πϊ|τὰ γοᾶγ οὗἉ ἐδά τοῖρῃ οὗ 6 ιοίακίτα Κιὴρ οὗ πᾶάδῃ οδῆχο Νοθαοϊιδᾶ- 
2 Π6ΖΖΆΥ ΤΩΝ οὗ ΒΑ υ]οη ὠπέο Φογυβα 6 πὶ δηα Ὀοβιθσϑα 10.} Απά ἐλθ Τ,οτᾶ σανθ 

Φοποϊδκῖπι Κίησ οὔ πᾶδἢ ἰπῦο 818 Ἀδηά, νη [8η8] {π οὔ ἐδα ν 6836]8 οὔέλθ Ὠοιι86 οὗ 
αοά, νοῦ [4πη4]} 6 οδυσιθα [ὉΠ61Ὰ] ἑπέο ἐδ ἰἸδλπα οἵ ΚΘ ᾽πδσ, ο ἐΐλδ ἤοιΒ6 οὗ δΪΒ ρσοᾶ .5 
δηᾶὰ ἢ6 ὈιουσΖἢῦ [Π6 ν6886}8 ὑπίο ἐλδ ἰγθαβαγο- ποῦβοὺ οὗὨ Ὠ18 σοᾶ.ἦ 

8 Απα [86 Κιηρ᾽ Βρᾶϊκο' απίο Αβῆρθηδζ ἴΠ6 τηδδίογ" οὗ Ὠ1Β ΘΠ οἢ8, ὉΠ δὺ ἢ6 Βῃου]ὰ 
Ὀτίηρ [Ὁἢο Ὀτίπυ] οογίαΐη οὗ ἐδ6 ΟὨΙ] ἄτοη οΟὔἼΒγΔ6], πᾶ οὗ 0ὉΠ6 Κη σ᾽ Β βοϑᾶ," δπᾶ οἵ [ῃ9 

4 ῥυΐμποαββ -Ἶ σμ] θη" 1 ἡ Βοτὰ τσαϑ ὯῸ ὈΪΘμἰ8}, θαὺ [4η4] νυ 6}]-ξνουγοᾶ," δηα ΒΚ} ΛΟ. 
1η 8}1 ψ]βάοτῃ, δηα οαπηίὶηρ ᾿ ἴῃ Κπον]θάρο, πα ἀπαογβίδηϊηρ "Ἶ Βοίθηοθ, δηα Βα σἢ ΄ 
83 δα Δ0}}}0γ νὴ ἴῃ {Ππ6πὶ [1 ὙὙΒΟΙΏ τσαϑ 80}Π0}γ} ἴο βίδηα ἴῃ 0Ὁῃ6 Κὶπρ᾿Β ρ8]806, δὰ 
ΨὨοῖὰ ἐλ πυϊρἧξ [ΘΔ ἐδ Ἰδατηϊην ᾿ἢ δηα τἢ6 τοησαθ οὗἉ ἐδλ6 ΟΠ Δ] 988. 

δ Απᾶ 186 Κίησ δρροϊηίρα ὕΠθηὶ 8 ἀ81]}Υ ρτον:βϑίοη ̓ " οὐ {ῃ6 Κιηρ᾿Β τηϑδί,"ἷ απάὰ οὗἁ 
ἔλα πὶπο «οὐῖολ, Ἧι ἡ ἀπε: 80 ποιυγβῃϊηρ' [, 8π4 ἴο πχλίκο στον] ὕμθπὶ [766 Ὑ68 8, 
μαὺ [; 8πἃ]7 δὖ ὑπ6 οῃηᾶ ὉΠ Θγθοῦ ὉΠΘΥ πιϊσῃῦ [πο Δ! βίδῃα Ὀοίοτθ [86 κίπσ. 

6 Νον [Δ4πᾳα] διηοηρ [8686 [ὉΠ6π|] σγογ οὗ [η6 οπ!ἄτρι οὗ Τπἄδῃ, .4η16], Η8πηἃ- 
7 πἴδιῖι [Οῃδηϑδηνδῃ], Μ βμδοὶ, δηα Αζανδῃ ; πηΐῦο ποῦ [84ἃ ἴο ὉΠ 6}}]} ἐλ6 ρυῖποθ 

οὔ 1Π6 ΘΠ 6ἢ8 σάν [88] σ 64] ΠΆΠΊ6Β : ἔοτ 6 σᾶνϑ [8η4 ἢ δβϑίσῃϑα]) απο 1) Δη]6], 
ἰδο παρ 97 Βο᾽ ΟΒΠΆΖΖΑΓ: δηᾶ ἴο Ηδϑηδηϊδῇ, ΟΣ" Θδάγδοῃ; δηᾶὰ ἴῖο Μ|βῆδοὶ, οὗ 
Μοβμδοὴ ; δηᾶ ἴο Αζδιυϊδῃ, ο75 Αθϑά-πορο. 

8 Βιαυῦύ([Αλπα] δῃϊ6ὶ ρῃγροβοα 1π᾿" Π18 μδατγῦ ὑπαῦ ἢθ που] ποὺ ἀ68]6 ὨϊΠη861} τιν ἢ 
ἴδια ροτέΐοη, ὁ Ὁλ6 ΚΠ Β πιθδῦ,"" ποῦ [8η4} τ] ἐἦδ χης τολίον ἢ6 ἄτδῃκ : ἴῃ θτα- 
ἴοτο ἐμα ἐς τοαποβίρα οὗἩἨ [Π6 ΡῬΥπ66 οἵ {πΠ6 δι οἢΒ [δῦ Π6 τιϊρῦ ποῦ ἀ66]6 

9 ᾿ἰπιβο. Νοὸν [πα] αοἂ λαά Ὀτουρῃῦ [σᾶν6] 816] ᾿Ἰηΐο ἄνουν δηᾷ ὑθῃᾶθυ 
10 Ιονο "Ὁ στὰ [Ὀοΐοτο)] [ῃ6 ῥτίποο. οὗ Ὁῃ6 διαησοῦβ, ἀηῃᾶ [Π6 ρῥγίμοθ οὗ [ἢ6 

ΘΌΠΌΟἢΒ Β81ἃ αηΐο Ῥδηϊοὶ, Τ Ποτὲ ΤΥ ἰοτὰ τπ6 Κίησ, γῆ. παῖἢ δρροϊηϊοα γοὰγ 
ταοϑῦ [[004] δηὰ γουτγ ἀτίηϊς : ἢ ἴον ΠΥ βῃουᾶα ἢ6 βγοῦν Δ668 ΜΟΥΒ6 [ἰἰκῖησ 
[τλοτΘ ὌΡΕΙ ΤΕΣ 1886 οι το" ΜὨΙΟἢ αγὸ οὗ γουγ βογῦ δ᾽" ΛΏ6η 8}18]} [, δηὰ 
Βῃου] 4} γ6 πᾶ κθ η6 ΘΠ ΔΉΠΟΥ ΠΥ Βοδᾶ ἴο 16 Κιπσ ὃ 

11 Τποη [Ἀπά] βαϊὰ 1) Δηϊοὶ ἴο ἢ] ΜοϊζΖανγ, σἤοτα {Π6 ῥγίηοα οὗἁὨἩἨ ἴῃ8 δα πΠ0ἢ8 
12 δᾶ βοὺῦ ονϑῦ [)δηϊοὶ, Ηδηδηΐϊδῇ, δῆ 8βῆδοὶ, δηὰ Ασαυδῃ: γον ΠΥ βογνδηΐβ, 1 

ὈδΒΘΘΟΙ ἴῃ 66, θη ἀΔΥΒ; Δπᾶ Ἰ᾿Ἰοῦ ὑῃθπὶ γῖνθ ἃ8 ρ} 156 ἴο οδὺ,᾽ ἢ" δηὰ ψγαῦου ἴο ἀστίῃκΚ. 
18 Τῆρη [Ἀπ4}] Ἰοῦ Οὔτ οΘουπύθηθη668 Ὀ6 ἸοοΚοα ἀροη Ὀδῖοι 6 ἴῆ66, δηα ἴΠ 6 οοπηΐθ- 

ὨΆΠΟΘ ΟΥ̓ [6 ΘΒ] άτοῃ " τΠδὺ οδῦ οὗ ὉΠ6 ρογίίοη οὗὨ [Π6 ΚΙπρ 5 τηϑαῦ ,ἷ δηᾶ 88 ἴπου 
14 βοοδὺ [810 866], ἀθδὶ [40] ψιῦ ΠΥ βογνδηίβ ὅ0. δ6 οοηβοηϊρᾶ [πᾶ ἢθ 
16 Ὠραυϊκοπθὰ] ἴο ὑΠ6πὶ ἴῃ [88 [0] 0818 πηδῦϊον, ἀπᾶ ργονϑᾶ Ἂἤθπὶ ἴθ ἄλγϑ. Απᾶ δ 

ἴΠ6 ἐπᾶ οὗ ἴθῃ ἄδυβ {116}. σοηθηδποθβ δρρθᾶγοα [σοιιπῦθηϑηοθ Μ͵ὙᾺ8 ΒΘ ἐο ὅδ 
βοοα] ἔδιτον δηᾶ [[Π 6} τψ6γ6] ἔδύυϊογ ἴῃ [01] 6βῇῃ {μ8ὴ 81} 086 ΟΣ] ἀτθη" σοὶ αἰὰ 



0 ΤῊΞΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΒΑΝΊΕΙ,. 

10 οαὺ ἐδ ρονέϊοπι οΥ 1.6 Κὶ πρϑ πηοδὶ.7 ἘὩΤμυβ [πᾶ {Π6] ΜοῖΖζαῦ ἴοοῖς ΑΎΔΥ ἐδ 
»ογέϊοπ ΟΥ ὉΠ 61 τηρϑί,ἦ δηὰ ἐδ ψῖὶπο ἐζωΐ [ΠΟΥ δλοιμα ἀτῖηκ δηᾶ σάν ἴθ ρυ]86.Ἶἢ 

17 [Ἀπᾶ] 444 ον {1656 ἴοαν οὨ!Π]ἄγοη," αοα σανο ὑμθὰ Κηον]οᾶσο δηα 8Κ}}} ἴῃ 3}} 
Ιεδγπΐηρ ᾿" δηᾶ πνίβάοια : δηᾶ 8Δη16] δα ὑπᾶογβύδηδιηρ ἴπ 811 υἱβίουβ [ΘΟ ΥΥ͂ 
ν]Βίοη]} δῃᾶ ἀγθϑηη8. 

18 Νον, [ἀπάᾶ] δὖὺ {ϊπ ϑηᾶ οὗἁἉ {πὸ ἄδυβ μδῦὺ 86 Κίηρ Πδᾷᾶ βδϊὰ ὁ ἢ ββου]Ἱᾶ [10] 
Ὀτίηρ ὕῃ6πὶ ἐπ, (6 ῃ ὉΠ 6 ρυΐη66 οὗ [Π6 Θιιοῖβ Ὀγοασιηῦ ΓΠθῖὰ ἐπ Ὀοίοτο Νϑυυοδδᾶ- 

190 ἤθζζᾶσ. Αμα {Π6 Κίῃρ, ὀοπιπλυηρα [ΒρᾶΚ6] σὰ ἴμοπὶ: δηᾶ διμοηρ ἴΒ6ῃ 8]} 
8 ἰουηα ποῦθ |1Κκὸ δηΐοὶ, Ηδηδηΐϊδ, Μίβηβ8θὶ, δηᾶὰ Αζαυίδῃ: {βογοίοσο 

20 [8π4] βίοοα {Π6Υ Ὀϑθίοτγο 6 Κίησ. Απηὰ ἴῃ 8}} πιδιΐθτβ [ΘΥ̓ΘΥῪ πλδίζου] οὗ ψβάομι 
απὰ υπαοτβίϑηιην, {παὺ Ὁπ6 Κίηρσ ἱπαυϊνεα οΥ̓́ΆΏΘαι, [868] Π6 ἑουπᾶὰ ἴδοιμι ἴδῃ 
ΕἾΠΕΕ Ὀούΐον ὕμδη ᾿ἢ 41} 016 πηϑρΊοΙ 118 ̓" απὰ ΔΒύγοΪ Ορ ΓΒ ̓᾿" ὑΠαῦ τοῦγα ἴῃ 8}1 Ὠ18 
ΓΘΔἰπ.. 

21] Αμπὰ 22 8η16] οομ ϊπυθα ᾿᾽ δυσὶ απο ἐδέ ἄγβῦ γϑᾶγ οὗ Κίηρ ΟὙταβ. 

ΟΒΑΜΜΔΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΓΤΕΧΊΙΟΑΙ, ΝΟΤΈΒ. 

[! ΠΩΣ “ΣΝ, απὰ Ῥγοδδοὰ ὩΡΟΉ {4, τιλτηοῖγ, τι π [20 Ὁδ08] σαἰ ΠΑ ΥῪ ΔρΡ᾽δποδα.--3 ὙΠ 88, δὲ σοάμβ, του ὉΣ 

ταϊοντίπα ὑο [80 Βαυγ]οιίδη Ῥοϊγεμοίετα, ἐπ οστιίσαϑὺ πίε 86 ἔτιο Οοὰ αὐονα, Ὁ ἜΣ ΘΕΓῚ, --- 5 ἽΣ Ὁ Ὁ 2), δέοτϑ. στθα, 

ΒΟΙΏΘ ΤΌΟσὰ οοπποοϊρα στὰ ἰδ ἴδμιρῖο οὐ Βοῖπαε.---" πριν ἀπά βαίά, ἴὰ ἔλϊο Ομαϊἀαϊκίης ϑθῶδα οἵ οοηπαπάδά.--- 

ὁ 3.» οδφ, Ῥεϊμιοίραὶ οὐ. ββνὰ πῆρε, -- ΓΞ ΣΟῚ Ὁ) φοδϑά ΑΓ ἐλ6 Ἀἰπιράοπι, παχαοὶγ, οἱ δαᾶα,--Ἴ ὈΣΌΡἼΒΓῚ» ἐλ4 
ποδῖδα, αὶ Ῥεσεῖο πογὰ ἄειιοπᾳ ἐλ6 αγίφοογαον.--Ὁ ὉΝ 55, γοιελθ, οὐ Ἰαᾶα, Ὀσζνγθοῦ ἐπιίαηου ἀπά βο!εβοεηοα.- -9 ἽΞ Ὁ 

ΓΕ 72, σοοά « ἀρρϑαγαποϑ, {.6., Λαπιάϑοηνδ.---ὶϑ ΠΣΣΥΣΙ ἐπεειέροπε, {,4., οἱ ηυίοκ πρέποι μασία,---} Ἵν χποιρέπρ, 

4.6., Ὁ δοηυἱνοᾶ ἰῃζοχταδίίο.---ἰ 5 23 Ὁ, οοπδίάφεαἱθ, {.6.. οὗ αἰδοπείνο ὨδΌἱ α.---ἰ ΓἼ2})» γέρον, ἐ.6..) ῬΌγπϊοΔΙ αἰσοο σία, 

δοιὰ ῬΟσὮΔΡΒ ἰο᾽τάϊηρ᾽ ΤΩΘηἰΑϊ ΦΌΘΣΑΥ. --:Ὁ ὈΤΘ99» αηα ἰο ἐφοολ ἐλοηι, ἐ.6.. ὁδδοὸ ἔβοῖ ἐὸ Ὀ6 ἰππέστιοῦϑα. ΤΉ οὖδειδο 

[8 Ὅο Ὁ6 οοπιπεοῦθά ἔῃ οοπδιχιοίοι τ] Ὲμ 186 Ὀγοοοάϊηρ ΒΕ ΞΓΙ3» τατ, 8.--ὸ ΡΌ, δοοῖ, {.6.,) ἔδ)ο Τοχτασασίθα οσ. πεεϊίξεις 

τλγείοτίοβ. --- δ ἽΔῚΞ Ὁ" 22 α ιτοογά (οχΣ πιαζίεν) ῳ' α ἀαν ἐπ (18 ἄαν, ἃ τοχαϊαν ταῦθ ἕγοτῃ ἀδγ ἰὸ ἀδγ.---Ἴ7 ἌΏΣΒ» 

ἀδιίοαον, 6 Ῥοσυίδῃ ποτὰ ἀσποίπα ἐεαιγίομ φίαπάϑ. --- 18 ὮΨ Ὁ). ἀπείρτιϑα ὡρον, {.6., ἱπιροδοὰ 1λ)18 ΔΒ Δ ϑοειθοίαεν- 

εἴουια ἀπιγ.---ϑ ὈΟΥ7, πιογοίσα, ἐ.6., ΚΙπά οοειείδαταιίοι οἵ δῖε βογαρίοα.---᾽9 Ὁ) 757), 16 τερασᾶοᾶ Ὁ7 ἐδιο Θταξα- 

ΤΟΣ Πα 86 δῇ ἰῃδίδιιοο οὗ δὴ οραεηϊμοῦϊο Ἢ ἰπ ἢ δέπσ.,) ΟΥ ῬοΙΏΔΡα δῇ οἷον ἔοστα οὗ [1:8 οοπαιΣ ΕΟ. ἴῃ ἩΒΙΟᾺ 116 ὅσια) ΣῚ 

884 σίνοῃ ρἷδοὸ ἴο ἃ οομιιδὶθ Ἰοΐζοσ,--3} ὉΞ59.25» αοοογαίηθ ἐο ψοιρ οἰφοῖα, {.4., ἴχ Ῥοϊπὶ οὗ δἀρὸ δινὰ σαν. ὙΈοτο ἴα, 

ὨονοΥΘΥ, ῬΟΒΗΪΌΪΥ δὴ δ! παΐοη ἴο ὑῃοὶν διηδβου]δίοα σου! είοιι. ἙπΏΌΟἢ6 ἈΣΘ ΟΟὨΔΊΔΒΟΙΥ τορτεδοπὲθα οἱ ᾽δλ 6 Αδυγτίδῃ τθοθδῦ- 

τηδηϊξ δ Ὀοίηα οὗ [Ὁ]16Σ πδυϊξ ἐπδη ΟἾΟΥ τα ΘΏ.---3 ΓΡΘΜΟἽ ὉΠ Γ 5 Ψ' ιλ6 δΘοοά ἔγαῖτι, αἀπιὰ 106 το] “ωγοῖν φαέ, 

4.6., Θχοϊ είν νοροιδΌ]ο ἀϊοῖ.---᾽9 ὮΡ ὨῚΣ “Ὁ, επ λαπάς (Ραγί8) αδοῦά, ἰδι- ο]ὰ δαροτίος ἴο.---"9 ὉΠ ΟΣ - 

ΒβΟΠΟΙΆΪΥ οχρίοί ποθ ὉΥ πὸ Ἰοχὶ οορταρῃοτε 88 ἀογίνϑα ΥΤΌΣΛ ὉΠ, α δἰψῖε, Ἰθποδ δογέδέβ, ἴ6 Μαρίδη ἱερογραμματεῖς. 

Ῥογζθδρα ἰδ εἰσείδεβ λογοθοορίϑζ.---38 ὈΡΘΌΝ, ἴτοτα δ, ἴο νμΐσρος ἱποαπυ οι, Βοῦοῦ ασὸ πιασίοίαπδ ἰὴ ἐδο Ὀεοδᾶ 

Β6ΏΟΕ.---Ἧὸ ἽΓΠ Ἴ) 1σαϑ αἰΐνε δῃᾶ ᾿πϑασηίίδὶ ἴῃ ἐμοῦ οἤτοίαὶ οδρϑοὶ ἐγ.) 

6ὁγ5 (οὗ 3 χχίνυ. 1: χχυ. 1; Ἐξεσζὰ δὶ. 1: 
ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΒΕΜΑΒΕΒ. γ. 12, οἷο). Φοζθιδῃ (χχυ. 1; χχχῖσ. 1, 1]: 

ὍογβοΒ 1.3. 726 ἐγαπδρογίαϊίοη ἴο Βαδρίοη, ὃν 
Νοδιολδαάηπεεεαν.--ἰὰ ἴλο ταϊνὰ γϑᾶσ οἔ ἰδ 
γοίχη οὗ Φομοαϊκίη. Ὦο βδνθ δισοδὰν ΒΏΟΎΙ, 
ἷπ 86 [Ιπὑτοά., ὃ 8, ποῦθ 2, ὑμαὺ (μϊα ἄοφθ8 Βοὺῦ 
σομῆϊοῦ πὶ {06Σ:. χχν. 1, 9.--- Δηλ9 Ν᾽ Ρυομβδά- 
ὩΘΖΖΑΣ, τίη οὗ ΒαΡνΊ οι, πὰῖο ϑοχιπαϊθτι, δπᾶ 
Ὀοαϊοκχοᾶ 1, ἱ. 6., 86 ἀοραγίθα ἔοὸσ ΨοσΌ δα τη, ἴῃ 
ΟΥΟΣ ὅἤο Ὀοδίορο Ὁ; 86 δέσαπ ἰδ οχροάϊτοιι. 
δρϑαϊηθϑὺ ΦΘ6ΓΏΆΒΑΙοση, ΒΟ ἢ τοδυϊῦοα ἱπ ὑ86 βίορϑ 
οὗ ὑμδὺ αἰγ. ΕὟΌΣ [6 Υἱὸν ὑμδὺ »ς Ἷ 18 6 τὸ ἴο 
ὍΘ ἔδικθη ἐπ ὑπ6 8686 οὗ "" ἀοραγίϊηρ,᾽" βοὸ [86 

1πὐτοᾶ. ἢ 8, 2, ἃ.---1πϑυοδὰ οὗ 39 ἽΣΙ, ἐο δίγαϊίση, 
Ὀδβίοζθ, ἴγἷἴ8 ΦΘΏΘΙΑΙΙ πᾶ οἰβονοσο ἽἼΧΟ 18 
[86 ἀαιΐνο, 6. χ., θοαῦ, χχαυϊι, ὅ2., 1 Κίηρ Υἱϊὶ. 
87.---Ἴμὸ ἔοστα οὗὐἨ [88 Ὥδιθ ἽΞΆ) 1332 16 ἐδ 

οὯ6 ἴῃ ζΘΏΘΙΆΙ 186 διωοῃρ 86 ἰδῦοσ ΗΘΌΣΟΥ ττὶὺ- 

ΓΡ Ἢ 

ΧἸΠΣ. 10) δοὰ Ἐσοκίο] (χχὶχ. 18) βανὸ ἽΣ ἸΞἾΣΣ, 

ὙΔΙΟΩ ΟΟΥΓΟΒΡΟΣ ΔΒ ΤΔΟΥΘ ΘΧΔΟΩΥ ἴο ἔδο οἱᾶαοσ 
τοπαοσίησ διαδιιχι εν ἰδ, ἂκ ἰοαπᾶὰ ἐπ ἰδ6 
ΒΔΌΥ]οΐδη σπποίοστα ἐπβοσι ρυΐοσδ, δηᾶ δ]θὸ ἴἰο 
1.86 ὩΘΑΙΪΥ ἰᾷοιίδοα] Ῥοχδίδαῃ ἔοστο δαδεκλαὰ. 
φαζαγα, ὙΙΟΝ ΟΟσΌΣΒ δῦ Βϑ ἰδύσμ (800 
Φοιγη. Αδιαί., 1851. Ρ. 416: Σερέσϊι!ι 65, λέ. 
ἑαπιῖε, ἰΐ. 257 5Β8.).. ΤῊΘ πδῖὴθ ΟΟΣΌΔΙΣΥ Θοτηρτο- 
Ἠοηᾶδ, 88 ἰὼ δτβὺ οἱθιβθῃῦ, ἰδ9 ὭΔΙΩΘ οὗἨ {δ6 

Ομαϊάθδη μκοὰἂὰ δ)οδο, -Ξ- ΜΟΙΟΌΙΥ (133, Ἶκα. χὶνὶ. 

1), διὰ ἐδ ΒΘΟΣῺΒ 8.150Ὸ ἴο ἱποϊπαᾶρ 86 ὕδττηδ ζασν, 

ἐς χῃίρῃῦ," δηᾶὰ ταῦ -- Ὦ, "᾿ ῬΧΙΐΏΟΘ ̓ἢ (ΘΟΙΏΡΑΤΙΘ 

Θοεβοπίαβ, 7 λάδι. Ὁ. 890. Ορροτῦ, 1. αλ ΤἘἘ6 
ὩΒΙῺΘ ἰβ σϑοῃοζοᾶ τιῦῃ οἰ ου 5 ΟΥ γσὶ  τοοκ 
Δαΐμο. ζοσ ΨὮ116 Θέσαρο (15, ἱ. 6) ττῖῦοβ Να- 
βοκοδρόσορος,͵ ΒΘΤΟΒῸΒ (ἰῃ ΦΌΒΘΡΒΙΒ οοπέγ. ΑΡ., ἃ 
20, 231) με Ναβουχοδορόσορος͵ Ὡὡιιὰ ἴδ Βαρὲ. 



ΟΗΑΡ. 1. 1-921. δ7 

Ναβουχοδονόσορ. Ἰπεοδἃ οὗ ὝΞΆΝἼΞ555, Βονν- 
ΟΥΘΥ, ΟἿΣ Ὀοοῖὶς 6ΙΒΟΎΠΘΣΘ 88 ὉΠΙ ΟΣτΑΪΥ 2" 

οταλ σ [86 Θαυρμοηΐο κα: οὗ. ἡ", οὔδρ. {1}. 26» 
γἱ 1δ, ἱπείοδα οὗ »" 13. αμδρ. ἰἰϊ, 6, 11, ϑῦο. ; ἱν. 7. 

[Δοοογχάϊξηρ ἰο Β οίοταν"Β ΟὨγοδοϊορίοαὶ δαηΟῊ, 
οὗ {μ6 χοΐχιιβ οὗ ἰὰ9 Βαθυ)οιίδηῃ Κίηρθ, Νοῦυ- 
ΟὈΔΠΘΣΖΘΥ Ὀθοδιλθ προ ΠΘΑΣ 86 οἷοδο οὗ Β.06. 
605, τ᾿ ΘΥΘδδ ἰδ οχρϑάϊοοι ἴῃ αποβίίΐου, ἔξ ηρ' 
ἷπ 86 ὑδἰτὰ γοῦν οὗ Φϑιμοίδκῖμι, οοουτγχοα ᾿δΐθ ἴῃ 
Β.Ο. 607. διὰ ἐμ οδρίῃσο οὗ ὑδ}ο οἱΐζγ, ἰῃ Φ6ῃοὶδ- 
ἰχ τ Τουχίι γϑδσ, ἦ6}} δοουῦ ἐ})6 τα] οὗ Β.6Ο. 
606. [ὑ δρρϑδᾶσχβ, Ποῦ (θοθορθυβ “πέΐρ. 
Σ. 11, 1), ὑμαὺ Ηἷ8 ζαΐμον, Ναθοροίδδβασ, ἀυσίηρ 
δἷ8 οὕσῃῃ ᾿ἰδούϊηθ, δηἃ θᾶ ὑδμθ οἷοθὸ οὗὁ δὶβ 
τοΐρτι, μοᾷὰ βοῃὺ πἷτῃ ὕο σϑρϑὶ ῬΒΔσδΟΙ- ΝΘοδο αὖ 
Οδεοδβοχζηίβῃ, δᾶ ὁπ ἷβ ὝΔΥ Ὀδοῖ, Νουυομδα- 
ὭΘΣΖΖΑΓ σαρ χοῦ Ζοτύδβαίοτι, 88 σοϊαυθα Ὀγ θδ}16]. 
16 6 ψῶῸ8 οηραρϑα ἱπ (μι ΐ8 ὑδ πσοόη δΐβ8 
ἔαῖμοσ ἀϊοᾶ, δηὰ 6 ᾿δεύθηϑαᾶ Ὀδοῖκ ὕἴο ΒΑΌΥΪΟΙ ἰὰ 
οσγᾶοχ ἴο δδβῆγσηθ [Π6 τοὶπδ οὗ ζονθσζυσηθηῦ. Βγ ἐῃ9 
Φονα, ὑμοτζοζοσθ, δἰβ σοῖο ἰβ πδίασα! ! σθοκομπθᾶ 
ἤτοτα ὑμ9 ἅδύθ οὗ ὑμἐβ δσοπαποσίηρ οχροαϊ(ίοι, 
δι πουρἢ μ6 ἀἰὰ ποὺ δοίτπβν Ὀθοοόσαθ {8}} κίπηρ 
δῦ ΒΘΌΤΥΙΟΣ Ὁ1}1 δ γϑᾶσ ΟΣ ΤΏΟΤΘ Ἰδύθυ.) 

ὕοιβο 2. Απὰ ἴῈ9 Ζιοχὰ ρμανθ. .. ἰπῖο δία 
Βδιηὰ, ἐς. ἰῃΐο Βΐβ ροχοσ. Οοιρασο θη. ἰχ. 23, 
20; Ἐχ. ἵν. 21: ὃ ββδιηι. χυὶϊὶ. 2 ; αἰβὸ Ῥβ. χονυ. 7, 
οἷο. Το ἀραεϊγηδίίου οὗ Φϑβονδ ΒΙΤΡΙΥ 88 

"ὁ Τιοτὰ " (Δ) 16. ποῦ οοῃϑδηθᾶ ἰο Ἰαύΐθσ υυυίοσα, 
4. 9... Ἐιξτα χ. 8: ΝΟΆ. ἱ. 11, Ὀυὺ ΟΟΟΌΣΒ 88 ΘΑΙΙΥ 
88 ἀδῃ. χΥ]δ!. 27. Φυᾶροι χἱϊὶ. 8. Ῥμδ. χνΐ. ὃ; 
χχχυ. 28, οἷο.--- ϑιμολαϊκίτα, κίηρ οὐ Φυάδᾷ. 
Φο οὐδ είτε σοϊμχτιϑαὰ οἰθνυθῃ γϑδσϑ, δοοοιαϊηρ ἴο 2 

ὶ χχίϊὶ, δό: 2 ΟἜσοι. χχχυΐ. ὅ, ψ 19 ὑμ6 
οοπαυθεὺ ὈΥ ΝΟΌΌΠΟΒδάπθαζαν Ἀθσ σοΐοστοα ἴο 
ΟΠ ΠΑΙΑΪΥ δδνθ ἴδοι ρ͵δοθ ᾿ἰδίοσ ἰθδῃ ἴδ 
ἔοασίδ γοδὺ οὗ ὑμῖ8 τοῖστι (866 Τηἰτζοᾶ. ὃ 8, Νοῦθ 
2, δοὰ ραγίϊουϊασὶνγ τ μδὺ ἰδ {ΠπΠ6 76 τοιρδυκθα ἴῃ 
ορροδί οι ἴο Κυδηλολ6] 4). ἩθῃοΘ ἰὺ 8 ἱτπηροδεῖ- 
Ὁ]6 ὧο οομδίαοσ [8.6 Ῥαβϑδρθ Ὀθίοσο 18 δὲ ἀθβοχὺ- 
ἐπ 86 οομαυοβὺ ψὨΐοι ρυὺ δὴ θὰ ἴο [86 τ]6 οὗ 
Φοβοιδιση, Ὀαὺ Σαῦμοσ δῷ ϑυθηῦ ὙΓΒΙΟΣ τοδυ]υοᾶ 
ἧχι ἷδ Ὀθοοσαίης ὑδθ γ8ι88] οὗ ΝΟ ΘΒΔμΌΖΧΑΣ ; 
ΟΣ, Ἰποχϑ Οοσζϑοῦγυ, οὗ ΝΌΟΡΟΙ δαδσ, 0 ν͵88 
γοῦῖ ᾿νίῃρ. παν, ττθδὺ ζ0]] Βα ἄοεβ ποῦ 
δεβοσὺ δῇ δοίυδὶ ἰβγηθηῦ οὗ Φομοίεκίτα, Ὀαῦ 
ΣΆΘΣΘΙΥ ἷδ ἐθι ΡΟΣΑΣΥ͂ Σοιηοναὶ ἰο ΒδΌν]οΩ, δηᾶ 
ῬΘΙΒΔΡΒ ποῦ Θυθὰ ἰλλία.----ΑἸὰ ἃ Ρασί οἱ ἴῃ νθ8- 
8018 οὗ ἰδο πουδο οὗ αἰοα, ἐ4., οὗ ὕλο δβοσοᾶ 
ψοδϑοὶδ οὐ [16 ὑθίῶρὶθ, σοὶ δῖθ δρδαὶῃ τ }- 

ἐἱομοθᾶ ἐπ ΟἾδΔΡ. ν. 2 οὖ βθᾳ."--Σ 9, Ἰμαυθαα οὗ 

ὙΓΒΙΟΙ θονθχαὶ τη πβοσίρίθ μανο ὉΣ 93 (οἷ, ΤΆΘο- 

ἀοϊίοπ᾽Β ἀπὸ μέρους͵ 8 οοτωροππᾶοαᾶ οὗὐ ΣΡ 

“ δηᾶ,," διὰ (89 ρῥχοροαί(ἶουι Ὑ3, δηὰᾶ, ὑμοσοΐοσο, 
ἷξα ᾿ἰῦοταὶ στωϑδηΐηρ ἱβ "" ἿἾσοσα ὕμο πᾶ, ὁ οὩ θχ- 
»ἱἰσαίϊάοιυ,," ἰῃ: τ λοι 90.290 ἰδ ΟΟΟΌΣΒ ἱῃ Υϑ. ὅ, 1δ, 
δα 18 οὗ ὑμὲα ομιαρίθσ. [Ἃπ ἐμΐβ ρϊδοθ, ΒΘ σ ἰὺ 
ϑοῖνϑδ ὑο ἀθείστιαίο ἃ αὐυδούν ἱπούθοᾶ οὗ ἀθμοῦ- 
ἐπ πιο, ἰδ ον ον 0 ἰἀθ8 οὗ δὰ 
ἐπύορχαὶ ραγῦ, ἃ ΘΟμδί 6.8 Ὁ]6 νασῦ, {|κὸ ἐπο 68 4)- 

ἂθο ΣΡ ἽΞ3 ἴῃ οἴδρ. ἰΐ. 42, δοὰ {κὸ ΣΡ 

4 [" Ὁδηϊίεϊ ἰπ ὀολσοίαϊ ἴο βδγ (1 Ὠϊαϊοτοδὶ δοσιγβογ) 
ἐμλδὶ δι [86 [ἰπ09 ἴπὸ κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ ὕἤοοῖὶκς ΔΤΑΥ ΟὨΪΥ ἃ ματί 
οὗ τῆο νϑοϑοΐδ οὗ ἢ 9 ϑετὸ ἐτὺ ΜΔΩΥ πιοτὸ ογο ὕλ κῃ ἀπ γίπηα 
χα κῃογὲ σοί οὗἩ Φοοοπίδῃη (606 3 ΚΊηχε χχίν. 13), δπὰ γοῖ 
δοῖ;Β οτ Ἰαὗζ Ὀοδίη ἃ ονοῃ (Ὠδη, (0 ὈΘ Δ κοι δὲ [86 ἤηδὶ ἀθ- 
σἱἰευοϊίου οὗ ἴδπ6 ΟΙΕΥ ἰὰ ἔδο τείχη οὗ Ζοὰοιείαι! (96 κγ. χχυὶ!, 
19.22)."..-ὄ Οοιοίφ.) 

ἴὰ ΝΟὮ, υἱΐ. 70. [ἡ οχρ δίηϊηρσ ᾿δΐβ ταϑδυΐηρ ἰῦ 
ἷδ Ὡοῦ ὨΘΟΘΕΒΑΣῪ ὅο δάδθσηθ (τὶ ΗὑΣὶ,) ὑμαῦ 

ὈΣῸ ΤΩΔῪ Βασθ Ὀ6 θαυϊναϊοαῦ ὕο “8 Ῥαγὺ," [0Γ 

ἐῃ6 νοχᾷ ὈΘΔΙΒ ὑλ18 ΘΘΏΒ6 ἱῃ ΠῸ ΟὗΥὮΟΣ ἐπδίθμοθ. 
ΤῺθ νοχά, σαύμοσ, ἱμαϊοδύθθ ὑμδὺ (86 βύοσϑ ἱῃ 
αποδύΐου, 7γ7οπι ἐπα ἴο ὁπά, ἈδΔ8 οοπίσ θυ εἃ 8, 
Βῆδγο, δηᾶ ὑμβσουρσῃουὺ ἰΐα οχύθηὐ βοῖλθ Ῥοσχίϊοι 
888 ὍΘΘ; ὑβκθὴ σαν. Ηθηοθ “ἡ ἔγοτα 86 Θὰ οὗ 
89 νϑϑδβθὶβ οὗ (δ ὑὕθιιρ]ο᾽" αἰμη ῆθ8 ἸΏ ΥΘῚῪ 8 
Ῥοσοι οὗ 8]} 115 γϑαϑοὶβ. Οὗ Κυδῃϊοῃζο]α οἷν ὑμΐ8 

Ῥϑδδδρὸ:; ἀοδβοι.- Ὠθίχίου 5. νυν. ὭΣ. [Ἐπ χϑῦ, 
ΒονοΥοΣ (οὃ. 7,δῳ. α. ν.), δάορία ὑδο δἰτωρ]θ θχ- 

Ῥἰδιιδύίοι ὑπαὺ ΧΙ 18. Ἰη ΣΟΎ δη δἰυθσιδῦνθ 

ἔοττα οὗ ὨΣΌ, διὰ ὑμΐ8 1θ οοσύδί]Υ οοστοροσαΐθα 

ὉΥ [86 ἔοστα ΣΙ 95, ομδρ. ἱ. 18, σῃθσθ ἔτο ῥτθ- 
Ῥοβί ἑοηβ σδησιοῦ Ὀ6 ὑοϊοτα θα. ΤῊ Υἱθὺν ἰβ 4180 
ΘΒβϑη ὑ Δ} Θϑίδ Ὁ] βῃοα ὉΥ 2. ΟἾσοΙ. χΧχχυΐ. 7: 

5229 ΣΆ 322 ΒἼΣΠ ΠΉΤῚ ΠῚ ἼΩΞῺΣΝ-- 
ὍΣΟΣ 6 οδετίοα ἑπίο ἰμὸ Ἰδηπᾶ οὗ Βιίηδν 
ταΐδοσ, ὁ" πᾶ ἢθ οδυϑοα ὕδϑια ὑο Ὀ6 Ὀτουρὺ ὕο 
89 ἰαπὰ οὗ ΒΗΐηδτ,"---ἴο Βα] οΐα, ΐοἢ Ῥχο- 
νίμοθ ἰβ Ὦθσ οδὶ]θᾶ ὈΥ͂ ὑμθ0 διυοϊοηῦ ἤϑῖὴθ ὑδαὺ 
ΟΟΟΌΧΣΒ οΟὔΐδίάο οὗ ασποδὶ (θ66 θη. χ. 10 : χὶ. 
Ὁ: χίν, 1), ΟἿἹΥῪ ἱπ 86 οἰοναύθὰ οὗ 6 
Ῥχτορῃοίβ, 6.0... ἰῃ 1β8. χί. 11: Ζϑοϊμ. νυ. 11,-- 9 

ΒΟ χ ἰπ ΒΦ ὁ πα 6 οδυβοᾶ ὑδότη ὕὅο ὈΘ 

ἔδικθα ΔἾΨΤΑΥ,,) οδῃ Βασχάϊγ Ὀ6 δ κοι (88 ἂο ΗἩδνοσε. 
διὰ οὐμθγβ) 8δϑ σοΐοσυτηρ δχο δίνουν ἤο ὑδθ 
ΒΒΟΥΘα γ088618, ὑδθ τηδηὐίοι οΟὗὨἨ ὑΐοἢ ἱτασαθαϊ- 
θῖν Ῥγθοθᾶθβ ὑμΐβ βουύΐθμοθ,; ἤοὸσ 86 ζο] ον 
ὙΟΙΩ͂Β τοῦθ ὕο ὑμ6πὶ δραΐη, διὰ ὑδυβ αἰδύϊηροὶ 
ὑβϑιη 88 ἃ δύ σ0]ΔΓ οὗἩἨ ἰμ6 οοἸ]θοῦνο οὈ͵θοῦ οὗ 
Ὅ86 ΟΣ κι Ἴ535." 6 816 ποῦ ΟὈϊργεᾶ, ΒούΤΟΥΟΣ, 
ἴο ἱποϊυᾶδο 86 Κίηρ Το Βοίακίτα διμοαρ ὕμοθο 80 
ἍΟΙΘ ΟΔΙΤΙ ἃ ΔὙΥΑΥ τὶ 86 Ββδοσϑᾶ υὐὔθῃβ118. ἔῸὺΣ 
Ὑ8116 ὑμ6 Ὡδῖσαῦγθ ἴπ ἰΐβ ὈΓΟΡΊΘΕΒΒ Ροδὕι]αὐθθ ἴ86. 
ῬΣΘΒΘΩΟΘ ἱπ ΒΔΌΥΪ]ΟΣ οὗ Φον 8} γουῦβ ὈΘ]οὴρ- 
ἵπρ ὕο 089 ΤΟΥΔῚ] δὰ ὕο ΒΟὈΌ]Θ ζδιμ)θ8, ἰῦ ΠΘΥΘΥ 
ἱσω ρ  θβ 0.6 ῥσθβθῆοθ οὗ ὑμ6 Κὶπρ' Ηἰτηβ8617 (οἵ. νβ. 
8, θ. αἰδο ν. 18): διὰ ψμ1]6 ἰῦ 1ἰβ σοϊαϊθα ἴῃ 9 
ΟἜτο. χχχυὶ. 6, ὑμαὺ ΝΘΌΘΟμδάμθζζα Ὀουπᾷᾶ 
Φομοίδκῖτα “ 1ὰ ζούθοτε, ὕο ΘΑΣΤῪ Εἴτη ἴο ΒΔΌνΪοΣ,᾽" 
ῦ 18 ποῦ ΘΧΡΥΘΕΒΙΥ δἰδὺθα ὑμαὺ μὯ6 οχοσυϊθα ὑμαῦ 
ῬΌΤΡοβοΘ. Τμ6 βορὺύ. (καὶ ἔύησεν αὑτὸν ἐν χαλκαὶς 
πέδαι; καὶ ἀνήγαγεν αὑτὸν εἰς Βαβυλῶνα) τδὲ ἱπηροβοᾷ 
6818 ΘΘΏ80 ΟἹ ἐπ Ῥαββᾶρθ, ὈΘοΟδΌθ6 ὑμ 60 ζ6]ῦ σοχα- 
Ῥαδ]]οὰ ἴο δϑδευτηθ 8ῃ δοΐυδὶ ἀδροσίδἝοιυ οὗ 968ο]- 
δἰκίτη, ἔοϊ ]) ονοαὰ ὈΥ̓͂ δία χούυχηι ἴο ΦοτΌΒδ θὰ δἱ 
8 Ἰαῦοσ ροχίοᾶ---8ὴ Ορί πίοι ΟΝ τα βῃδυοα ὈΥ 
ὑμ6 νυυῦτὶζοσ οὗ ὑδο 8ὰ Βοοῖς οὗ Εβάτδα δῃὰ πα 
γαϊραῦο, δὰ ΟΥ̓ ΒΟΥ ΓΆ] ΧΑ ΐηδ οὗ 086 Μι|ιΧἋα]6 
Αχζεβ, 4.9.,) ΤὈ}-ἔσεοα, ὙΉΪ6 ὅθ Ῥαβϑᾶρθ Ὀδθζοσθ 
Ὧς ἀο68 ποὺ αἰ ΘΟΩΥ σού ταάϊλοῦ ἐπὶ δαβαχηρύϊου, 
ψοἢ Τορσοβοηΐβ [86 ἔαίεα οὗ Φο Ποία κῖτα 88 ΥΘΙ͂ 
Βἰ πλ11ν ὑο ὑμαὺ οὗ ΜΔ ΑΒΘ (2 ΟἾτοι. χχχιὶϊ!, 18). 
ἰῦ ἄοοθβ ποῦ ὨΘοθββαΣΥ σοΙαρ6ὶ] ἱΐ8 δἀορίίοι. 

4 [Βίυδτι, οἢ [π6 ΟΘΟΠΈΣΑΣΥ, ἐπαίσία ἰδ [πὸ ζο]οσσίης οἰδαδθ 

οοῦρ6]8 )6 ἴο πηδαχείδηδ ἴδ0 βδιῖο οὐ]οοσί οὗ δὲ ὩΣ ἰπ ὈοΐᾺ 

Οοδοθ: Ὀπὲ Ὠ6 ονοτεϊχαίηα ἐπ γαγιίοο δὲ ὉΥ (86 σϑη- 

ἀογίηρ ὁ ἐλὸ δατθ. Τῆο Βηρι ἢ Αἰ, γετείοη ἰηἰδερσχοὶα 
ἴῃ ἃ αἰ ασ δμοῦ. Βυϊ [9 Ἰαίίοσ οἶδῦδα ΘοΣί δ [Ὡ}ν ἱπιΡ}166 
ἃ ἀἰκιἱπολίου Ὀοΐσοεη πο οὈ͵εσὺδ οαγτί θα διναν. βοὴ οὗ π᾿ Ἤ]Οἢ 
ὙΓ61Ὸ ἀοροαϊί δὰ ἴῃ ἃ ῬαγΌσΑσ ἀροῦ. Ὑπὸ κιιίποσ ἰδ, ὑπο τὸ- 
ἔογϑ, οοττοοῦ ἰῃ πηδοτειδηάίηρσ ἢ σεϑροίαέδα οὗ 1ἴΠ6 κίηρ ἴο 
Ὧδ ἱποϊπ δα ΘΌΠΟΓΘΙΥ ὑπο ἴπ πιοπύζοῃ οὗ πὲκ πιδιηθ, Ὁ 
ποῦ Ηἰπηπ6} 7 ρμαγιϊσῃ]ΑΥΙΥ : ἢ [δ ἰηοοηπίπεοηῦ, πονονοῖ, α 1116 
ζασῖμοῦ οἢ, 85 Ὑ76 584]} 566, ἐπ ἀθείου δ᾽ ὑἐπθ ΨΏ0]Φ ἐοπ ἀδ- 
Ὥσοη οὗ 15 ἀϊεεἐποϊίοι, ἰὼ ἴδΦ ἰπιογργοιδι δου οὗ [86 ἰδεὶ 
οἶδιϑο οὗ ἴδ0 γοχβϑ. 



58, ΤῊΞΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ὈΑΝΊΕΙ,. 

Φεβοίδικίτη ταϑὺ 6 ἱποϊαδθα δσποῦρ ὑμθ ὑσαπβ- [ δοὺῦ ἔμβδῃ [86 ὁμὸ Ὀθέοσθ 18; [οχ σδίβοσ, ὑβϑσβδρθ, 

Ῥοτίθα ϑϑνγβ ΨῈΟ τὸ ἀθβίρηδίθα ὈΥ ὕμ6 Ρ]ΌΓΘΙ ἰ 55 Π ἴβ ἐμόῃ ὑβϑὰ ἱπὶ 18 ἔγβαιθηῦ βἰχηϊβοβίλοι οὗ 
ΒΟΒΙΧχ ἴθ ὈΝἽΞ1; Ραῦ, οα Ὅ88 οὔμεν Βμαπά, ὑμθ ἐσπιρίδ, 88. 811 (86 οἷάθτ γϑυβίοῃβ σϑπᾶθσ, δὰ 89 
ΒΌΗ͂Χ γγδγυ, ἰὰ δἀδϊοη ὕο ὑμιὁ ὕδτῃρ]θ- υ6586]18 Σὸν 2 ; : : 

ΒΙΥΩΡΥ͂ ἀδεϊστιαίθ ἃ Ὀαπὰ οὗ Ὡ00]6 Ψονν, τοι ῥαητεὶ λΐ Ὁ ἀεβίρτιαῦθβ 1 88 ἐβμδὺ οὗ μί5 ἔδυοσῖθθ 

ὍὯΒ6. ΘΟΠΘΌΘΤΙΟΣ οδχτίοα ΔΥΤΆΥ 88 μοβίδρεβ, 8} ἢ . 
σ Ιοα ἐμ γουία σϑίθσγθα ἰὸ ἴῃ Υ. 8 δὺ δθᾳ. Ὁ6- } γον ΡΟ ἢ" ἼΣ Ὶ ΠΡῊΣ ΟΣ 
Ἰοπροᾶ---ἄθηποθ ὕμβοβο ὉΠ ΠΛ, ΒΟΒΘ. ῬΣΘΒΘΏΟΘ | 19 Ἰκἰπᾷ' Βραῖσθ ππῖο (οοτησηδυ θὰ) Αδρϑυδς, 
ΤΩΔΥ ὉΘ ρμαϊδοτοα ἔτσομι [86 οο)]θοῦννθ βἰ Πρ ΌΪΑΣ [ [9 σωδβῖοσ οὗ Ὡὲβ. ϑυμυοδβα. ὮΒΦ ΙΝ, 8 ὩΆΙΩΘ, 

ππηπη, το ΜΒΙΟ τοζεγθαθοθ μ88 δισθδὰν ὈΘΘῺ  πῃοβθ ζοχιμδίϊου ἰδ ὙΘΙΥ βίπιασ ἴο ἐμδῦ οὗ 
ταδᾶς (Κυδηϊογοϊᾶ. οἵ. ΙὈ}-Ἐσταὰ, Μαϊἀομδῦ, ὭΦΟΣ, 6εῃ. χ. 8, Ῥαὺ ποὺ το Ὀ6 ἰἀοπ δοᾶ νῖϊὰ 
οἷος, δηᾶὰ οὔμοσβ: δἷϑο Βοχύμοδυ ἴθ ζζιγζρε- ]. 'ΦΕ6Σ δ 

αϑαΐο8 ἐαορ. Ἡαπαδειοῖ, σιν ΟἸγοπίϊ, Ῥ. 427).-τ- 1ῦ οπι ὑμαῦ τὐλλμο μῶν ἐύρὲ ΗϊυΣὶρ βυρρεβί8) στ ιβουῦ 
δὰ [Π6 Βοῦδθ οὗ μὲκ χοἀ---ταῖμοσ ὁ" ὕο ὑμ6 ἄνγο]- ΠΤΡΊΣΣ ΡΠ θα ἃ ΕΡΡΟΟΣΙ Ὁ Ρ6 οὗ ΠΟ εξ 

"ηρ-Ῥίδοο οὗ Βἰβ βοᾶκ." ὙὙΤΘΒ ΤΟῪΣ ἰδ ῬΣΟΒΔΌΙΥ  ρουᾶεά οὗὨ ἐμ ΒαπρογίΌ ἀγϑα, Βοσβθ," δου 
ἐσ Ὀ6 τορατᾶθᾶ 88 ἱῃπ ορροκίδίοη σὶρ ΥᾺ 1 Π6δα, ὁ ῃοθ6.᾽) [1ὖ ἰδ, ὑμβοσοΐοσθ, δβαυλγυδιθηὺ ἴο 

. οἰ τ " Ὦ"ΠΌ 1" - 
ὙΣΙΏ, ἔοχ [86 βδοχϑᾶ ψϑβ8618 οὗ ὑμι6 ὕθυα }]θ δὖ Το ν δε ἐν Ἡβοαὶ ἜΣ γῃΡ 

᾽ ᾽ ὍΡοΟδε 

Τογάβαιθτα, 88 Βα8 Ὀθθῃ ββονγα, βοστωθᾶ ΟὨ]Ὺ 8} 4 φμῃμολογαιπι), δαὶ ἱταροτίαηῦ διὰ ἱπβαοπείαὶ 
Ῥατὺ οὗἨ ὑμ6 οὐὐθοῦ ἴῃ Ὀδ 31, δηῖ, Ὀθβίᾷθβ, ἰξ 1 οἤοου οὗ ὑπ ραϊδοθ δὖὺ Οὐἱδῃῦβδὶ οὐαδα ΔΒ ΤΩΔΥ ὉΘ 
ὉΠ Λα . σι ᾿ ΒΒονῃ ἔσοτα [86 γροβίϊοη οὗ (δὲ δίαγ- ἄρα δὲ 

ἰϑλ τ; ὧδ, πόθευς εραύνμοΝ Ἰμίοηαθα δε ρων ἐμ6 ΤΌΣ ΚΒ οουχύ ἴῃ οὐσ ἄδυ. Ηοντοσ, ποῖ Σὲ 
υδθ ὑμθ ὕβιαρὶθ οὗ Νϑυπομδάμθζζατβ ρβοὰ (ΟΣ ἢ} Ὧοσ δῖβ βυδοτγαϊμαίθε 816 ὅο Ὁ6 τοψασθὰ δῷ 

ξο8), ὑβαρθὸ πουἹὰ τϑααῖτο {86 Ῥαγίϊοϊθ 9δὲ ᾿ δβοῦπδὶ ϑαπαοθβ, Ὀὰὺ ταί οΣ 88 ὁσάἸΠΑΥΥ ΟμδτοΌΘτ- 
ἴπ ογᾶοσ ἴο τηδηΐδοδὲ ἐμθ οὐ]θοὺ ἑοτγαγὰβ πΐοι ["1δἷπβ (Ἰλιῦμοσ : "" οδόνϑίϑ᾽ ἄπιθι εγΡ."). (οτα- 
(86 ταιούΐοι ἰβ ἀἰϊτθοίθᾶ (866 Θ θη. χχχί. 4: 188. 1 ὕβᾶσθο ὅθ. χχχυϊ. 86; χχχίχ. 1, 7, ψθθσθ 
χχχυὶϊ 98. Ζβϑοῖ, χὶ. 18. ΤῈ6 οογχθοῦ νἱονν ἰβ ΦΟΒΕΡᾺ Β πιϑδίεσ δὖ {86 οουτὺ οὗ ῬΏΔΙΔΟΒ 
εἰαἰοὰ ὃν ἡπιαὶς Απᾶ Κτρωηϊομοϊᾶ. τΒο τοζοσ ὑο 18. οα!οᾶ Ὁ. 5, ΑἸ μουρα 86 τα τααττίθᾶ ; 

οΒ. Υἱἱ. 1, ἰχ. 15; Εχ. χχῖχ. 45; ΝΌπι, χχχυ. τἰ. 15: 1 Κίηρε χχίϊ. 9: ᾿ 
8, οὔο., πὰ Βαρροτῦ οὗἨ μο ὑχορίοδὶ βἰχυϊβοδύίοι, 5.ΕὉ : ΘΒΕΙΣΎΗΣ τῦ; : μέρα 9: μΑν τ τ 
ΜΒΐΘΝ ἑδίκθβ 255 ἴῃ ὑ86 8686 οὗὨ “" 14Πα οἱ ἄνγ6]- 906.» ἦπι 8}} οὗὨἨ νοι ἐμ σϑρδοσίηρ οὗ ἿΣ [ Υ 
᾿πρ-ὈΙδοα." [Καοὶϊ, βονγονοσ, βμοντβ ὑμθ ἱπδοσα- ᾿ ὉΥ͂ “᾿Οδια θυ δίῃ "ἢ ΟΣ οοαγύ- ΟἿ οἷα] 15 δἀφαθδῦε. 
ΤΟΥ Οὗ ὑμπίβ οὐ θοίητη, οἱ ρτδιωτηδύϊοαὶ στουμᾶβ, Βονονθσ, ὑμ8 βαθογάϊπαίεβ οὐ Αβῆρθηδζ, πιθῃ- 
Μοχθονοσ, ἴῃ ὑμῖ8β ΤᾺ ὑδ6 ἀϊδιάποίίοι δυϊἀθαῦγ | ἱοποᾶ ἰπ ὑμ6 Ῥαββαρθ Ὁμᾶθσ οομβί ἀθσϑίζοσ,, τη 
ἑηνοπᾶθα Ὀϑύτνγθϑα ἰδ6 ἀἰδασθηῦ ο]αββθδ οὗ οὐ᾽θοῦβ [ Ὀ6 Τορασαθαᾶ 88 δοῦυϑὶ ΘΠ ΌΟΙΒ (88 8120 ἴβοβε ἴῃ 
ὑπαμβροχίϑα, ἰβ ΏΟΙΥ ὑβδκθι ΔΥΓΩΥ ; [86 ρεγϑοηδ Ἐβίμ. 1. 10, 12, 1δ; 11. ὃ, 14; ἰγ. δ), ψδοὰῦ 
ὙΘΙΘ ΤΠΘΙΘΙΥ τϑιηογοὰ ὑο ΒΘΌΥ]οα, Ῥαὺ [86 παὐοι- [ Ἀθοσβαί ὑδίξηρ' [86 οοποϊιβίουι ἐμπδὺ Π 8:16] απὰ δῖα 

κίας ὍΟΙῸ Ἰοάρεᾶ ἴῃ ἃ Ὠδδίμβθη ὕβιαρὶθ, 88 ὑπο γ 1 ϑβόοίδίθβ δἰβὸ Ὀθοασλθ ΘΌμ Ομ β, οα ἐμεῖς Ὀθτως 
Ὀοΐοσθ μβδὰ Ὀοϊοηροὰ ὕο Φϑβουδῃβ. ΤῊΘ ῬᾷσαἹ]δὶ | οἰδοθᾶ ὑπᾶθσ ᾿ἰβ βυρεσν θοῦ. ΟἿΪΥ 8 Κ το αν 
διἰβίοσυ, ὃ ΟἸτου. χχχνί. 6, 7, βίδῦββ 811 ὑμιὶβ  οδστδὶ οοποθρίϊοι οὗ ὕμ6 ἔδοΐβ παγγαῦθα ἴπι ἐμῖβ 
ΘΧρ ἰαἰγ. Ῥδηΐθὶ ἈΘΓΘ ἸαΘΣΘΙΥ͂ ΤΘΏΘΑΣΒΟΒ μο | ομδρύοσ, δῃὰ οὗἨὨ [βδῖδ᾽Β Ῥχορβουῦ, 188. χχχῖχ. 
ξασίβ 'π 8 βθΠΘσαὶ ὙΆΥ, Ὀαὺ 18 ὨΘυθσ ἢ 6 1688 οατθ- 7 (ὙΏΘΣΘ Ὁ“ {ΠΚΘΥΤΙΒΘ ΤΩΘΒῺΒ [ΟΥ̓ΤΑΒΥ͂ ΤΩΘΔ] 
8] ἐο χαδῃξίοι ἐμ ἀΐβροβδὶ, Ὀοΐὰ οὗ (16 οαρὑΐναβ, ) 88 οδῆοἱδὶ ζΘμΘΣ]Υ) οου]ὰ Ἰοδᾶ (0 ὑμ18 ορίῃῖουι. 
οὗ ψοπι Ὧ6 ΜᾺ8 ὨΪΠΙΒ6}7 οὯ6 (ομδρ. ἰδ, 25), ΒΟ 18 δαὐογίδίῃθα ΟΥ̓ 8 ΠΌΣΙΟΣ οὗὨ ὕϑπῖδα διὰ 
δὰ [86 σϑββθὶβ, ὙΒΙΘᾺ αὔύθυνγασαμ Ὀθθοϑῖηθ βὸ) οἰἄθσ Ὁ σίβιδῃ οοτασηθηΐδύοσβ, ἐ. 7..) “οϑαρθυβ, 
ἱιηροχίαπὺ ἐπ Ὠἷβ παυγαύϊνθ (ομδρ. ν. 3, 28).1} ἀπέϊσωϊέ,, χ. 11. ἴὉλ6 Τάγρυχη, οα Ἐδῦμοσ ἵν. ὃ ; 
ὙΓΒεῦμοσ ἐμ ροηϊεῖνο ὙΠ 98 Ὀ6 ὑχδμβὶδυθα ““ οὗ δβιὶ, οῃ Ῥδῃ. ἱ, 21; Οὐίψϑη Εἰσπμ. ἵν. οὐ ἘΣεκ. : 

ἢ τ Ὁ. ἢ Φοζοτηθ, αὐῦ. “ουΐῃ. 1. 1. απὰ Φοῖ. Πατηδβοθπβ, 
Αἷβ φοᾶβ᾽" (οἵ. δ. ἰϊ, 47. 1. 29 ; ἰν. δ, 1δ) οσ | 7) Μαο᾿ ογιμοὰ, ἵν. 25." Ιὸ ἰΒ ποῦ ϑυέσι ροββί Ὁ] 4 
ΟἿ Βῖθ ροᾶ,," ἴ6 ππϊτηροτίαπῦ. [π ὑμθ6 Ἰαὺ- 10 ΔΙσῸΘ ἤτοσα ἰδ σο]αίϊοηβ οὗ θϑδπΐθὶ ἴο ἴδ8 
[6 . ΟδΒθ, ἴμ8 σϑέθγθμοθ ἷἰβ ὑο 6], ἐμ οϑϊθξ  τηγραίθν οὗ μ8 ΘΌΠΌΘΒΒ, 88 ἱπαϊσαύθα ἐπὶ ἐδὴβ ραϑ- 
αἰνίελὺγ οὗ ὑπ Βδυγ]οηΐδμ ; οὗ. 1β8. χὶνϊ. 1: βαρ6, ὑμδῦ ἐδ ὑσορμοὺῦ δῖνγδυβ τϑιπδίῃθαἃ πι- 
ὅογ. 1. 2; 11. 44.--,ΑΟ:αὰ Ἀ6 Ῥχουραῦ [89 νθ8- | τηδυγὶϑᾶ (88 Ῥεουᾶο- ΕΡ᾿ ρμδηΐῃβ 229 οἱὲ. Ῥτορλεί., 

5618 ἰηΐο ἴδ9 ἔχϑαβυσθιβουδθ οἕ ἱβ βοὰβ (ΟΣ ᾿ς 10. Οογμαὶυβ ἃ Πϑρὶᾶβ, Ηποίϊαβ, δμὰ οἴμοσα, 
(Ἢ γοᾶ,᾽" Υἱζ.: Β61). Οἱ ἽΧΊΝ ὨΔΞ, ὕχθδβατο- [ἰ βιυσρεβῦ). ὅ.66 ὑπο Ιηὐτοᾶ., ὃ 2.--Τ δῖ ΒΘ δου)ὰ 

ΒοῦΒ6 γαζοφυλάκιον, οΘοπιρατα Μία]. {Π. 10; ΝΟᾺ. | Ῥχΐπρ' οοχίαίη οὗ [88 ΟΠ] άτϑα οὗ 18 γδο]--ἐ 6., [0 
χὶϊ!, ὅ, 12, 18, ΤΒΘΤΘ [86 ὑχθαβΌ οὗ ἐμ βοοουὰ [ Ομοοθθ οὗ [δμ8 οἰ] άγθη οὗ ἴϑσϑεὶ, υἱζ.: οὗὁἨ μὰ 
ὑδυηρὶθ 18 [86 δυιδήθοῦ οὗ τϑοτοδσκ, ΤΆΘΙΘ ἱβ πὸ 7608, γγ)0 μδὰ ὈΘ6ὴ οαστίϑᾶ ὕο ΒΌΣ]ΟΣ δα μοδ- 
οοπύγαἰσέΐοι Ὀδένγθθῃ ὑδὲβ ραββαρβθ δπᾶ ομδρ. νυ. ἃ ὕδῶεβ, οἵ. υ. 2. ὙΈΘ ποτ ΘΟΤΆ ΤΟ ΘΗΒΙ͂ν ΡΏΣϑβα, 
2. δ 5θαᾳ. ΨΏ6ΣΘ ἐδ6 βδοχσϑᾶ ψϑββ6]8β δ΄ ὑσοξδαῃηϑᾶ ἡ " ὕ868 ΟὨ ἄγοι οὗὨ [Εγ86].} 18 Ἰυβιβεα Ὀγ {86 ἔδεῖ 
ὌΥ Βεϊββασζαν, δἀπὰ ὑδὰβ ἈρΡρβᾶσ ἴο δανθ ὕθϑῃ ὑμβδῦ 86 ὑμθοοσδίϊο βίδῦθ ὑπᾶθσ Ψεμοἰδἰκίτη ἰπ- 
βἰοχδὰ ἰῃ Ἠὶβ ρϑῖδοθ Βθιβδσσαν τγδϑ ποὺ Νϑῦυ- ) οἰπἀθα 81} οὗὨ {86 ὑσῖθθβ οὗ Βϑῃ)αιαῖπ ασιὰ 1,ονϊ, ᾿ὶ ἃ 
Ομδάποσζαν, δπὰ ἰῦ ἰβ οΘοποθίνδθ]θ ὑπδὺ ἐμθ βοὴ ] 8μἃ δὺ ᾿ϑαδὺ ἔγαρτωθηΐβ οἵ βδυεσαὶ οἴμδσ ὑσῖθεβ, 
οου]ὰ ἐχϑιωρ]θ ἐπ ἐμ στοῖτα τ μδὺ ἰβ ζαύβοσ απὰ 1 ϑϑρϑοῖϑι]ν οὗὨἨ βίτηβοιν (2 ΟἜγοῃ. χυ. 9), ἴῃ δάάϊ- 
δες δυο μδᾷ νδ]υθὰ δηὰ σϑβοσυϑα (οἵ. Ερῆσ. , ἢ [Βπεπετ 8 εἰχἰσἐὶν ἡίκαταὶ ἐδ βθου βμρ πα τς 1ε6. χχλῖχ, Τὶ 

Υ͂Σ. ου. ὑμΐβ Ῥϑβββρθ). ΝΟΣ ἰθ ὕμϑσθ ἃ οοηἰσδαϊο- [ὙΕ}} 858} [λ6 ῬγουαὈ 10165 ΔῊ Ὁ ΒΩΑΙΟβΊΘΘΟΥ Τὰ οαδρ, ΓΡΑΌΪΙ ἐς 
ἐΐοι οὗ 2 ΟἌἼτομ. χχχυΐ. 7; Ὁ86 βὑαὐθταθπῦ ἴῃ ὑμδὺ ἘΣ ἀροῦν πλβις οὐ δϑῥὺν ἤσγῳ ἐλ ψαίρν δα ὑμ ψουτηννὶ 
Ῥδδβασθ: “᾿Αμπᾷ 6 ρὰὰῦ ἰδθιὰ ἰἱῃ ᾿ΐβ Ῥ81806 ᾽ | συν, ἴον απ οὴ8 οὗ ὨΙσἢ σϑὴκ ἃσὸ οὔζοῃ πιδετῖθὰ (ςἷ. Ἐσοιαε, 
τ ᾿ ᾿ χχ. 4: χχυ. 3290); ἱπάροὰ [86 κυρροκὶἐΐοιι οὗ Ὠΐα ἱτωροΐστοθ 
ἀροατν ; ΑΟΥ͂, ““Το:}]0), 18 ΤΑΘΧΘΙΥ 1688 6Χ- εχ ὰ βοτοὸ ῤιυδτὸ λα!» αἷδ νυν θ᾽ ε ϑοϊοίτπεῖου οὗ Φοοογὰ.} 



ΟΗΑΡ. 1. 1-21. 

ἔοι ἕο ὑδο Ἰοαδίηρ' ὑσὶ οὗ “πιάδῃ, ---ΑὩὰ οὗ 89 
κυ σ᾽ 5οϑὰ, δηἃ οἱ [8.9 ῥσχίῃοθϑβ--- σαῦμον, “" οὗ 
ἐΐ9 ΤΟΥΔῚ βοϑᾶ, δ8 γ06}} 8δβ οὗ 86 ΠΣ ΌΟΥ οὗ 
ΠΟΌ] 65." [πδιεδὰ οὗἉ ἐμΐβ οοχτϑιαὐῦϊνο νον οὗ ὑμθ 

ὕπο "᾽5---ἰμο ΟὨἹῪ οοττοοῦ Υἱον---Ὑ 10} ἷ8 ἑουπᾶ 

ἰπ οι ΤϑΏροσκο, δὰ ἴῃ Ηἰυσὶβ, δᾶ οὐδ οσα, 
Βοεχιδο]ϊᾶϊ, τυ ὶυμοιῦ σϑϑϑοῖ, δαορίβ ὑμο ἀθείρηδ- 
εἶνε (οἐξλδγ ---οὐ), ΜὮ116 ἃ στ δ) οσϊυ, ἱποϊπαΐηρ, 

Ἡδνοσειίοκ, ἰακο ὕμ9 ἢχεῦ Ἴ (Ὀθΐοσο 5, τ ΒΊΘΆ, 

Βονονου, 8 ϑηῦηρ ἴῃ βουοσαὶ οὗ Κομῃηϊοοῦ 
διὰ 6 ΒΟεδβί᾽Β τοϑηβοσι ρὺβ,---θαῦ ὑμ6 δαΐμθα- 
Ὁ οὗ Ὑνβίοἢ 18 πού, οὐ ὑμδὺ δοοουῃῦ, ὕο ὈΘ 
αυοβίϊοηθα) ἴῃ 6 βθὴ8θ οὗ “δμπᾶ ἱπᾶθοὰ, " 
δ ΒΔΣΆΘΙΪΥ, ᾿᾿-- 0 ΠῸ6. 88 τηδυκίηρ 86 τ86 οὗ δὴ 

| ορδμαύϊο δρροβιου, Οἱ νίονν [8 δΒαρροχύοα ὈΥ͂ 
ῬΆΙΆ1161] Ῥδβδβασ δ, ΒΌΟΘΝ 88 σθδρ. νυἱὶ. 20: νυἱῖ, 18, 

οἴο.--- 9 ὕθστα ὩΠΞΒΠ, ἐεπομίοα, ἐἐ τηδρ- 

β Ὠδὺθβ,᾽" ὙΓ ΠΟ ΟσοΌχΒ ΟΣ ἜΝΙ διηὰ ἱπ Ἐβίῃ. ἱ, 
᾿ 8: νυἱ. 9. δθϑσῃβ ὕο Ὀ6 Ὀογτοιγοα ἔγουα ὑμ6 Ῥοχείδῃ, 

«ἃ ὅο ὃ6 Θαυϊναϊοπὺ ἴο ὑπὸ Ῥϑηϊονὶ ραγάορι, 
δ 6 ἄγαι,,) “086 ΠΟΌ]6." οὗ. ὑμὸ ϑαμβοχὶῦ 
Ῥγαίλαηγε, Ζοιὰ ἐλεπια, Θτθοκ πρῶτος, [118 
ἀογίναξίου ἔγοσι ὑδ86 ατθοὶς πρότιμοι, βββδυϑὰ ὈΥ͂ 
Βεχύμοϊαῦ, 88 Ὑ76}1} δ8 6 ορίῃηΐοι ψΒΙΟΒ Ῥχθ- 
σαὐ]οα διρλοηρ' οἷο Υ Ἔχροβίξοσβ, ὑμαῦ ὑ86 ποσὰ ἴβ 
οὗ Ἠοῦχον οτἰρίη, δα ῬΘΙΏΔΡΒ χοϊδ θα ἴο Ὁ) 
ἐποαξιιῖί, ἀτὸ ἴο Ὀ6 ἀθοΐδίγϑὶυ το]ϑοϊθἃ. Τδ οου- 

ΦΟΒΡΟΒα τ ρ᾽ ὕοσιι ἱπ ΗΘ Όσον ἷβ ὩΠ9 ον, 1586 βίγσουκν; 

ΟΓ ῬΟ ΟΙΪῺ] ομδα: Ἐχ. χυ. 1δ. Εζεὶκ. χυϊϊ. 18) 
3. Κίηρβ χχίν. 1ὅ.--οσβοὸ 4. ΟΜ χγϑη ἱἰὰ 
ὩδΒοΣΩ τῦδδ ὩΟ ὈΪΘεἑβἢι, ἑ. 6... Ω0 ΡῬὮΥΒΙ08) 786 υ]ῦ ; 
ἄθηοο, οὗ ἔδυυ]θδβ ὈΘδΌΥ ; ΘΟΙΏΡΑΙΘ 2 ϑδζω. 
εἰν. 25. (Οὗ ὑδὸ ἔοσσῃα ὉΠ ἴὰ ὑμο Κούδὶ ἰὰ 
δῃΐα Ϊ]Ϊδοθ ἢ ΖοὉ χχχὶ. 7.) Οοσροσθδὶ βουμᾶ- 
[ Ὧ685 856 8 ΒΑΠάδβοτηΘ ἕοσιη ὍὝΘΙΘ σομδίἀοχοα ἰπ- 
ἘἸΙΒΡΘΗΒΙ 16 διυοηρ ὑμ6 δῃοϊθὺ Οσϊθηΐδὶβ (οἕ. 
ὐυτάξτιδ, υἱὲ, δ. 29), ἔοσ ὕοβθ ψοῸ ψοσὸ ἀδδυϊπμοα 
ἤογ οοὐχὺ πουνυΐοθ,---ἃ Υἱὸν ὙΒΙΟΩ ἰδ δι}}} βῃασϑα 
ὮΥ ὑμ6 ΤΌΣΚΕ: βο Βἰοδυὺ Οεσέπιοᾶγί. Ζιδίαπὰ 

εἶδε (ἄγας, ἸἈείολαα, ἱ, 18.-- μθ ἰπἀοδηίύο Ὁ 19. 
ἶοοβ ποῦ δαλιϊῦ οὗ ἃ ἀοδη δ οομοϊυδίου τοϑρϑοῦς- 
Μηδ 086 06 οὗὨ [86 γουίμβ, απὰ ραγύξουδυ]υ οὗ 
Ὁδμΐοὶ. Τὰ σουλδυκ ἰῃ Ρ]αῦο, “ἰσίδ. ἱ. ἃ 87, 
ΒοΎΘΥΟσ, ϑοοοσαϊηρ ὕο ἩΒΙΘἢ 188 ὑσδ ἱην ὁξ ἐμὸ 
ἸΡοσγείδσι γουναῃ ὉΥ ὑδο παιόαγωγοὶ βασιλεῖοι ὈΘζ8Ὲ 
ἘΠῸ ἐμ 140} γϑδσ, 88 ἃ οϑσύδίῃ ἱπιροσίϑῃοθ ἔὺσ 

β “ὈΘΟΌΪαὐΐο5 ΟἹ ὑδὶβ απθδβύϊου, ὙΒΊΘὮᾺ ἰΒ Θ μδηοοᾶ 
Ὗ ΔΌΣ [86 δἰαιθσμεηὺ οὗ Χοπόρβοη, Οὐορ. ἱ. 2, ὑμαῦ 

ὍΟτ6 οὗὁἩ [86 ἐφη,δοι τηὶσμ!ῦ ϑηῦοσ ὑδθ ΒΟσυ 06 οὗ 
[86 Κίηρ Ὀοΐοσο ὑμογ αὐἰἰαϊποᾶ ὑμοὶς 171} γϑϑσ. 
ἵπμαὺ ἰβ δοϊὰ ἰπ ν. ὅ σοῃοθσηΐηρ ἃ ροχοᾶ οὗ 
(χθ6 γϑδχβ ἀυγίηρ Μ16} Πδῃΐ6] γ88 ἐπ ὑχαϊηΐηρ, 
ἸΟΣΤΟΒΡΟΙ δ ΣΟΙΏΔΥΚΘΌΪ τὶ ὕμο8ο δὐδύθιηθμῃίβ. 
---Βικι} 0} ἐπ 41} τυἱβάοῃυ. ὙΤῈ6 ἱἰπὐο!]θοῦπδὶ 

| αυδιβοοίίοηβ ἃσζὸ ἱτητηθαΐαίοὶυ οοππδοὺθα τὴ 
ἐὰὸ ῬὈγβίοω), ἩΗδνοσηίοι, Ηἰΐζὶρ, δπᾶ οἰδμοσα, 

δΔΙΘ οοτχτοοῦ ἴῃ ἐδϊκίηρ ὈΠΡ ΞΘ πῃ ἐδθ βθυβα οὗ 

“( ἃ οογηίηρ, υπάογβίδπάϊηρ,, " Τα ὕδδη 
ἐἰ νογηθᾶ, ΟΣ Θχροϑσϊθῃοθα,"-- ὃβ ἀδηούρ δρίΐ- 
δυαὰο ταῦ σ ἴὔδο Βδοὶηβ. ὁ ΠΣ Γ,, 88 ὃ ΙΔ ά]- 
οοαΐεβ, ἰβ ὕδο οὈ͵θοίίνθ νγίβάοιῃ, ὙΒῖοΒ ἷἰβ ἀϊβ- 
ρἰαγοὰ ἰῃ ὅδ νᾶχίουβ 86] 5 οὗἉ Κπον]θάρθ. δηᾶ, 
δοοογαϊηρ ἴο ν. 17, ἴθ οοπίδποὰ ἴπ ὈΟΟΚΒ᾿᾽" 
(Εἰ: υχ].}).--- μι ο9 βοϊ δι βο, 88 αἰδβιυϊηρι  βηθα ἔτουα 
[86 ΡυτΘΟ}Υ Ῥσγδούοαὶ νίβάοση, τ᾽ 1 ΟὮ ΘἸθΘΎ ΒΘΟΣΘ 18 
ΞΘΏΘΣΔΙΪΥ τοζοσζοὰ ἴο.--Ο ἐπ που]θάζο, 
διὰ υπᾶδοχοιϊαπάϊηρ; ᾿ἰΐοσα ]ν "ὁ Κηονίπρ Κηον- 

Ἰοάχο" (ΩΣῚ ΣΤ) δηὰ “ ππἀοτείδμάϊηρ 

ὅ9 

τπουρμῦ" (ΣΡ 3). Οα 23 “Ὁδουρμυ"" 
(Θἰβθνῃοσθ “" Κπου]θᾶμο "), οοιάραγθ Ἐροὶθβ. χ. 
20, δὰ οὐ ὈοΐΒ ῬὮΧΑΒΘΒ ΟΟΙΏΆΡΔΑΙΘ ΟἾΔΡ. ἰΐ. 21 ; 
ΝΘΆ, χ. 39.---Απὰ βῃοὶ δ Βδὰ ΔΌΣ ἐν ἴὰ ἔποτὰ 
ἴο δἰδπὰ ἐπ [86 Ἰκἰπβ᾽8Β Ῥ8]809, [ἰὐΘΥΆ]]Υ “80 

Βδᾶὰ ρόῦγοσ (7732, Β6σθ [βου}8Ρ8) αδέϊέέίψ, ἰαϊοηΐ , 
ΟΟΠΆΡΑΓΘ ὙΠ. 7; χὶ, 15) ὕο βἰδπὰ ἴῃ ὑμ6 Κίηρ᾽β 
Ρδῖδοθ᾽" (ἼΞ2Π ᾿Ξ ΠΣ ἼΩΣΞ, -τῆοσ υλίομ ἼὩΣ9 
πὸ 186. ποὺ ἕο ὉθΘ βαδαθ να οά). “Ὁ ἼῸ βἰδηα ἰἢ 
[86 Κὶπρ᾽θ "15. [86 ΒΑΙῊΘ 88 “ὁ 0 Βίῥδηᾶ Ὀ6- 
Τοτὰ ὑ86 Κίηρ᾽" (οἷ. ὅθῃ. χυἹἱ. 8 : χὶὶ. 46 ; Ὠραῦ. 
ὦ, 88, οἴο.), ἵ.4., ἴο δυγαὶδ Ηἰβ δοσωϊωδηάβ, [0 ΒΘΣΥΘ 
Βὲπι. 866 Ὀϑιονν, νυν. 17, δῃ!ὰ ΘΟΣΆΡΑΣΘ 186 δΌβοϊαὐθ 

ὉΣΊΩΣ, ἐλδ ϑογοαηΐϑ, ἰὰ Ζϑοῖ, 11}. 7; δ]θὸ ἘδιΒ, 

νυ. 2. ̓ - Αμὰ ΏΟΣΩ ΠΝ ταϊσδῖ ἐϑδοὰ ἴδιο Ἰθᾶσω- 
ἱπρ δῃὰ μ9 ἴομβιθ οἱ ἴ89 Ομδι ἄβϑδῃβ; ἸἸ06Ι- 
Δ}|γ, “᾿δῃηὰ ὕἤο ὕθδορβ: ὑδϑιὰ 86 Ἰοδττίηρ,, " ρἴο. 

Ὁ1595 Ἵ ἀορθμᾶβ οὰ ὑμθ Ὑϑυῦ ἽΝ ΗΝ ν, 8, διὰ 

δ οο-ογάϊπαίθ ΔῊ ἈΠΩΠῸ ἷπ [8:6 ΒΔΙῺΘ ΥΘΣΕΘ, 8.8 

(86 ῥτοοοάϊηρ αἰλπάοδλ ἱπαϊοαῦθαβ.--- Ἴ Ὁ, “τὶ ῦ- 
ἱπρ,᾽,) ἄοεβ ποῦ ἱπ ἐπιΐβ ρ]δοθ ἅθῃοῦθ Ἐδ6 δτῦ 
οὗ υτἰυϊηρ, Ὀὰὺ {89 Ἰοαγχηΐηρ οὗ ὑμθ ΟἸ δ᾽ ϑϑ8ῃ8 : 

ΘοΙΏρασθ ἽΕΌ-29 νυ. 17, τ ἰσα σδπ ΟὨ]Υ 6 Θααΐ- 
γδ]θηὺ ὑο αὐ ἐξαγηἕπρ, “ 811 ὔθγασυ Κπον]θᾶρθ.᾽" 

Ευτίδον, Ὁ1Ὸ2 ΥΣΡ δὴ Βαγάϊγ βἰρτιίἐγ {π6 
Ασϑιωβοδῃ ἰᾶΐϊοτα ψϊοῖ ὈθρίηΒ τ ἢ οΒΔρ. 1]. 4, 
Ὀυὺ ἀφδὶρτιαῦοβ [86 οτὶρίμδὶ ΟὨ δ᾽ θθ, λο ἢ τῦδ8 
οὗ Φαρμείξς οτριῃ, οὐ ὑυϊἱπούαγοα νυ ἢ Φαρμϑίϊο 
δ]θσωθῃἐβ---ὃ8 ΜΊΟΒ 6118, Βοσύμοϊῦ,  ποσ, ΗἨδ- 
νογμοῖς, ΤΘΏροσκο, ΗθαραύῦθηθοσΩ, δηᾶ οὐ οι, 
Βο)]ἃ." Ταῦ δ ὩΟΌ]6 926. 18} γουῦμα βῃουϊὰ 
ὍΘ ΘΟΙΩΡΘΙ θα ὅο ᾿θασῃ ὕμθ Ασϑιωζφθη αἰδ)βοῦ, 
νὨΟἢ, δόοο ἴο ὃ Κίηρβ χυὶ!. 9306 οὐ 8βθα. 
(188. χχχνυὶ. 11). τσδϑ ὑδο οὔἶῖοΐδὶ ἰδῃστιαρα Ὀοΐὴ δὖ 
Ὅ86 Αϑϑυχίλπ δηἃ 18 6 ΒΔΌΥ]ΟΙἾ Δ} ΟΟΌΤΙΒ, δα τη 15, 
ἰπᾶθϑᾶ, οὗὨ δὰ ϑδδὺ ὀχριδιηδύϊοι ; δίποθ 86 ὅϑν8 
οὗ ὑμαὺῦ ὑΐχαθ σσοσθ Ὀιὺ ΒΟΥ δοαυδίηὐθα τ ἢ 
ὑμαὺ αἰα]θοῦ (οὗ. 2 Κίηρπ, ἴπ [89 δΌουο τηϑηὐοηθα 
Ρ]806), διηὰ βίσιοθ σου οδρθοΐδι!υ, οὗ ψθαΐουοσ 
Ταὶς, σου] ποῦ δνθ Ὀθοη ἱπδισυουθα ἰὰ ἐμ ῖ8 
Ἰδησυᾶρθ, ψἘΪΟᾺ ψ͵δ8 ἱῃᾶθοᾶ σχοϊαϊθὰ ἴο ὑδθ 
Ἠδῦχον, Ὀυὺ νγ8 πϑυοσύ 1988 ἃ ἰοχοῖψτι ὑοηρσαθ. 
ΤΟ νἱοὸν σοὶ Ἰἀοα 685 ὑπὸ “" οηγχαδ οὗ [896 
Ομ δι ἀβρδῃβ᾽" υἱῦὴ [186 οΟΠαΙΑ] ΑΤΑτπδθδη οὗ ὑδ9 
οουχῦ, ἰδ Ἀπ ΘΏΔΌ]6 ὈΘΟδῦβ6 οὗ 86 οἰχοιτηβύθηοθ 
ἐμαὺ {86 ἰαὐῦοσ ἰβ ᾿ὐτοἀπορᾶ ἴῃ ΟΒΔΡ. 11. 4 ὉΥ 789 

ἴοστη ΓΘ (οὗ, ἴεᾶ. χχχυὶΐ. 11; στα ἰν. 7), 
διὰ ἰβ ὑπ ΟἸΘΑΥΙΥ ἀκ ϊπρτιϊα θα ἔτοσα ὑπο ογάϊ-. 

ἈΒΙΥ͂ Ιδηριαρο οὗ {80 ὉΠ, (866 πούθβ ὁὰ 
ὑμδὺ Ῥδδβᾶρθ., δηὰ Θοσαρασθ Ἰαὐσοὰ. 8 1, ποῖβ 8.) 

γοσθο ὅ. 7λ6 ργουΐδίοτ, Κζ0᾽ ἐδλ6 ϑοἰθοίοα γοιιζὶ, 
απά ἰλεῖὶγ" ἰγαϊπῖησ. ΔΔνὰ ἴδο ἰκαἰηρ ἀρροϊληϊϑὰ 
ἔμϑσῃ ἃ ἀδίν, οἴοὄ. “ΤΉ θα," ὦ 6., ὕμοβ 80 
Βῃου]ᾶ Ὁ6 βο]θούβᾶ, Ὀπὺ ΒοΣὶ ὑλθ Κίηρ αἰᾶ ποῦ 

γοῦ Κῆον. ΓΟ, ἐο ογαΐῃι, ἀρροϊπῦ, ἀδϑίσπαγε, 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ τ. 10.--- Ὁ ἽΞἼ, ΠΌΘΓΔΙΙΣ, 
ἐς χηαύίοσ οὗ [86 ΟΔΥ ἰπ ἰῤα ἄδαν,᾽" ἰ.6., α ἀαὶϊν 
διρρίψ, οὐ ταϊϊου. Οοσαρασθ {ὁ6σΣ. 111, 84, ψβθχθ 
ὑμθ βϑ1ὴη6 δχρυθββϑίου ἰ8 βθἃ ψἱῦ γοΐθσθῃοθ ἴὸ 
.δο ἀδὶ]γ ἐοοὰ οὗ [86 οαρίϊνο ΦοΒοϊδοδίῃ ; αἷβδὸ 
Ἐκ, ν. 18, 19: Του. χχίϊὶ. 7. οὗο.---ΟΥἩ ἐμθ Κίπρ᾽β 
ταϑαῖ,-- οὗ ΜΡ ἘΙΟΒ, δοοοχάϊΐπρ' ὑο ΟΥδηῦαὶ συδβίοιη, 

4Φ[ΟΥδοτα, ποσθνοσ, τι ηὐαΐῃ μα 1 ττὴ8 οὗ Ἡαπιὶιίο αἴἥη, 

ἰγ. ὙΠι6 δαθ)θοῦ οἵ ἐμ οτἱρίπ οὗ 89 ὉΠ ᾧ 16 νεῖ αἰἢ 
σας, Β866 ἰ86 ποὶδ ἴῃ Καὶ! δὰ Ἰοο. 
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ποῦ ΟὨΪΥ ΠΟΪ]6 ρτιοδῖδ (οὗ. ὅ6Σ. 88 οἱὐθᾶ δῦουϑθ), Ὀπὺ 
8.180 81} τ βοχσυδῃῦβ δῃᾶ οὔ οἶδ]8 τόσο δοουδίοταθα 
ἴο ρμαγίδκθ, σοσρασε 1 Κίηρβ νυ. 2, 8 : διιὰ 601}- 
οοχΐηρ ὅμα ουξίοτῃ ἰἢ αἸΘΒΌ 0 αὖ εἶθ Ῥογεῖδῃ 
οουχὺ, 866 Αὐδμϑηρθαβ, ἰνγ. 10, Ρ. 69: Ῥ]υϊετοὶ, 

μῬνοδὶ, νἱ. 4.---Ξ 8 “ ταθδί," σϑᾶ!Πγ ἀοἰἐοαοΐοϑ, 
Ἰαχυχίους ἔοοᾶ, ἰδ οὗ Ῥογβίδηι ΟΥΡΊΙ.--- 8 ΘΟμ- 
Ῥοβίΐθ σοτζὰ ἔοστηϑα ουῦ οὗ δας, “ἐ Ἡθοΐθ "ἢ (οἵ, 
δεαιβουίῦ ὄλαρσα, "" ΔΙ]ΙοΟ δ ο, ἢ “ ταῦϊοι Ἶ, δῃᾶ 
189 ῥὑχϑροακίου ραΐϊξέ, “ Λοδσαβ, ὑο,᾽" ( ΞΞ βδῃβ- 
οὐ ργαϊξί, ασϑϑὶς προτί, πρόςγ--ϑιιἃὰ θῆοθ ἰδ 
δαυΐνδιθηῖ ὑο “ δρροχύϊοπϑα ζοοᾶ,᾽" ὙΒῚΟῺ ΒΘΏ80 
ἷβ 8180 οχρζοδαδοὰ ὈΥ ὑπὸ βαῃδογὶὺ ργαδίόλαρα, 
ΨΒΙΘῚ ἀραὶρηδῦοδ [Π6 Δὲ ὑχοροσίίζοι οὗ ἔτυϊὺα, 
βονοσβ. οἷο... ταῦτα ὮΥ ὑπὸ σα 8} ἴῃ ἷ8 Ὠουδ6- 
Βοϊὰ, ΟΣ Οἰαθιλοίδῦοσ ἴῃ 86 Ζοίδολ  ΓᾺΤ 
ΚΚυαπᾶθ ὅδ Μογροηϊαπάεδ, ἵν. 314. ---Απὰ οὗ ἴδ9 
τυΐρϑ σέο; Ὧ6 ἀχδθῖς, ΧΟΡΟΣ “οὗ 86 ψ 186 

οὗ δΐθ ἀσί πἸκίηρ,᾽" δἰ5 θαπαποὺ. ὙΠ ἰδ ἴο Ὀ6 
ἕλκοι ἰπ [.θ Εἰ ηστιὶαν ἴῃ ἰδ ἷβ Ρ]Δοθ, 88 γῦ8}} 88 ἴῃ 
γε. 8 διὰ 10.---850 πουγί είς ἱ όσα ἴπγθθ ὙΘΑΧΕ, 
σού, "" δηᾶἃ (οοσασηδη θα) ἕο ἱπδίσυιοι ὑμθσα 
ὯΠΥΘΘ γΘ 878 "--ΓΟΡΟ ΣΙ “' Θἀπμσδύο,᾽" ὁ" Ὀσὶησ ὉΡ ἢ 
[Ὀυὖ ΠΙὕΘΣΑΙΠγ, “ ὕο τλδῖζο χτοδὺ ᾿""᾿---Ῥ ΟΣ Δ 08 χοΐοσ- 
ΣΙΏΩ ῬΓΪΣΩΔΙΙΥ ἴο ὑδοὶσ ῬΡθγεῖσλὶ οαἹασ0)]. ΤὨΘ 

ἰηβηΐείνθ ὉΦἼ291 τῖδ δ Θοραϊδίάνθ Ἵ οϑσύβίη! υ 
ἄοδϑ ποὺ ἀδροπᾶ οα ὍΔΕ ἈῚ ἴῃ τ. ὃ; Ὀαὺ ταῦθ Σ 

δ ἴο ὯΘ τεραγᾶϑθἃ δὲ βζογοχιιθὰ ὈΥ Ὑ31, ἔτοτω 
ὝΟΒΘ πίρυίϊδολίύίουῃ ὑμ6 ἰᾶθα οὗ οοηιπαπαζη9, 
ογάδαϊπίπρ, 18 τουσηλαι δ! ἀοτίνοα. ΟὐΙΏρΡΑΤΟ 

ΓΙΩΣᾺ ἴὰ ν. 11; δἷϑο ϑοόοῃδῃ 1, 1.--- δὶ αἱ ἴδ 
θηὰ ἰμογοοίῦ ἴδον πρὶ δἰδη ἃ Ὀϑίοσχο ἴο Ἰχίῃ να. 
ἑ.4.., ΔΕΟΣ [06 ἴδτοθ γϑδσε δὰ Ὄχρίτοᾶ. “Τὸ 
βίδαπα Ὀοΐογο ὑδ6 Κίπρ ̓" 18. “" [0 βοσυϑ πΐπι,," οὗ νυ. 
8. ["᾿ ϑιαπαϊδῦ νγὰβ ὑμο Ῥοαϊξίοι οὗ ναϊγϑσβ ἰῃ 
τοϑάϊΐϊηοβα ο ἃο ἐδποῖγ ταδοῦοσ᾽β ν}}}."---Αὐμαγί.} 

οχβοα θ, 7. 7Ὺλ6 παηιθϑ ὁΓ Παρίοὶ απᾶ δ 
αϑϑοοίαΐεα, απαᾶὶ ἰδεῖ" ολαπρίη0.--- ΠΟῪΣ ἈμλΟΌΡ 
ἴο80 τόσο οὗ ἴ86 οἰἱ]άγϑῃ οὗ δυδῃ, Βϑποο, 
ὈΟΙοηρσίηρ ὃ (86 πηοδὺ Ῥχοταΐϊῃμθηὺ ὑσίῦο, αὐῦοσ 
ΘᾺ [8.6 ΘΕΙΓΘ ὩΔΌΪΟΙ ὙὙῈΔ ὈΒΌΒΙΥ οΔ]]6 ἃ, οΥ ἢ 
δὺ ὑμδῦ ΘΑΥΥ ροσοᾶ. ΤῈ ΤΟΌΣ γουΐῃβ δῖ ὮΘΣΘ 

βθονγῃ ὕο Ὀ6 ὕονίβῃ ὩΣ Θ ΒΒ (ν. 8); Ὀπὺ ἰὺ ἄο68 
ποὺ 0] ον ἔσοσα ὑμὶπ ρϑδβδδρθ ἱμαῦ 8}} οὗ ἔδοσω, 
δᾶ Πδηΐοὶ ἴὰ ραγύϊουϊασ, ΤΟ σο, ἱὰ δααϊθου, οὗ 

ΤΟΥΑΙ ἑαταὶϊγ (ΤΣ ἸΦΌΓ ΠΩ, τ. 8)." Ὑ6 σογαὶ 
ἀοβοθηὺ οὗ ΠδΔη161 οδὴ ΟΣἹΪΥ Ὀ6 οοπ]οοϊαχτοᾶ; ὑμδῦ 
ΖοαοἸκΔ γα ἷβ ζδίθμοσ, Δ8 ἱδ βίδίθα ὮΥ 9086- 
Ῥδαα, ͵δ ἃ ΙΏΘΣΘ ΒΌρροαϊ τίου, Οοιάρδσο Ἰπὐσοὰ. ὃ 

. ὝΒΘΟΣΘ [δ ὩΔ168 Ὀδηΐοὶ, Ηδηδηΐβδη, ΜΊΒῃ δε), 
δηᾶ Αζασίδῃ πᾶν Ὀθοπ Β0 ΠΟΙ ΘΕΟΥ͂ οοπδίἀ ογοᾶ 
(οἷ. αἶδο ποῖβ 1 ὕο ὑἐβαὺ 8). Ἴοσθο 7. θεῖο τεβοσα 
ἴδιο ῥχίῃοθ οὗ 86 δυο δ μανθ (Οὐ 61) ὨδΙΏΘΒ, 
ΤδύΒοσ, ὁ" δπὰ ἴπ6 ὑχίηοθ. . . γϑνο ὑβϑιω." Τ86 
ΟΠΔΏρΡΊηρ οὗ ΠΑΙΏΘΟ 85 8 ἷρτιι οὗ δηΐγζασοο ἰηΐο 

Χ } ἴ1ῃ6 οομάϊδοι οὗ πα υἱθοϊίοι "“ἴο ἃ. ΤΠ]ΟΥ, ἱδ ἃ ἦτο- 
απθηῦϊγ αὐὐοεθα ουδίοτα οὗ Οτίθηὶδὶ διὰ οἱ δββί δὶ 
ΔΑΌαΟΣΥ. Οοτμρασο θη, χὶὶ. 45 (9086 08): 2 
Κίηρβ χχὶϊ. 84 (ΕἸ αἰκί νυ): 2 Κίηρβ χχῖν. 17 
(Μαύμδηΐδἢ -Ξ Ζοα Κίδ"): ὑδ6 σΘ- πδιηϊηρ' οὗ ρΡῈΌΡ118 

ΦΙΜΌΟΝ 1οδ8 ἄσθα 18 [ο]]ονν " ἰδὲ τιιο οἴδες γουίδα οὗ ποὺ 
ἀδροσηξ, γῆο δᾶ Ὀσδῃ σδττὶθὰ ΘΌΔΥ αἰοπα τὰ ἰδϑσω, Ὀ6- 
Ἰοηρθή ἴο οἶδας ἔσῖσθβ" (Κοὶ] δὰ 100.}, ἴος (8 8 [Π:} δϑῖγθ οϑτι- 
ΓΛΘΏΙΔΙΟΥ ἐπηπιοάϊδιοῖν δὰ ἀβ), “" 106 παπηοδ οὗ Ὠβῃΐεὶ δβηὰ δἰ 
ἴὮγοο ΘΟ ρΘηΐοΠ 8 ΟὨΪΥ ΔΙῸ τηοη οηθά, Ὀθοθῦρα ἐμοὲτ ὨἐδΌΟΤΥ 
δοίίοο ἢ ἴῃ τἰἈἱ6 ὈοΟκ Ὀγΐηχε (6 πὶ Βρϑοΐδ!ν ὑπὰοσ ΟἿΣ 
Ὠοοα. 

ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΒΤῚ ΒΑΝΊΕΙ,. 

ὈΥ ὑμοῖν Ῥχϑοθρύοσβ, ἐ.7.. 3 βδιω, χὶΐ, 35 (βοῖο- 
ΙΩΟῈ Ξ Φοαοάΐδῃγ Νδτῖ ἐπ, 16 (Βίταοι -Ξ- Ῥοζοσ) : 
δη ἱ δ ουδύΐοτι διθομς ἴδ ἀτσϑοῖκα 
διὰ Βοϊθδηβ, Τοοδοσθϑῦ, ΟὉὉ ΟΣ ρΡβδδαγο; ΟἿ γσΥ- 
βοβύοσῃ, . ν΄, 286, οἴο. [Βυὺ 116 ὕδ6 
Κίηρβ τοξοσσθα ὕο ΟἹΪὺ δὰ ὑμϑῦ μβαύθσιδὶ πδτηθϑ 
ομδηρθα Τοὸσ οἴμοσς 1βσδοὶ ἐὑΒἢ πδσοθα, πο ἢ ΤΟΣΘ 
αἵνϑῃ ὑβοιὴ ΟΥ̓ ἐμοῖσ ΘΟ ΘΤΌΣΒ, θδηῖ6] δὰ Πα 
ἔτίοπᾶβ τοοοϊνϑᾶ χοπυΐῃθ ΒολύμΘἢ ὩΔΙΏΘΆ ἐπ 6Χ- 
ΟΡδηρο ἔοσ ὑμποὶσ οὐσὰι δἰσυιϊβοδηῦ πδιλθδ, ΒῚΟὮ 
ΘΙῸ δεδοοϊδίθα τὰ ἰμδὺ οὗ πο ἴσιο Θοὐ."--- 
οὶ) Ἑοχ Ἀθ6 βανὸ πηῖο ἢϑδηΐοῖ ἴλ9 Ὡδῖὴθ οὗ 
ΒοΙθδασχοχ, οἷο. ; ΣαμοΣ, ““δηὰ Ὧ6 οδ] δὰ 
Ῥδηΐθὶ ΒοΙύθδβδσζαυ." Τ8ὸ 10ῈΣ ΠΟῪ Ὡδύθθα οὗ 
786 γουΐα ἀοποῦθδο οομίδίη, τίϊμουξ ὁχοθρ- 
ἤοι, ἃ σϑίθσαμοθ τὸ {86 ἀἰνίμῖ θα οὗὐἠ Βδῦγιοσι. 

ΤῊ ἰβ Δρρασθηῦ ἰπ ἔπθ ὩΔπῚΘ ἽΣΑΤΟΣΣ (ες. 
ομδρ. ἦν. δ), --}} τΔῖοδ (6 ΤΟΥΔῚ πᾶσὴθ 

ἽΞΆΣΩΣ [β Ῥσοῦδ ον ἰἀαπίϊοα!-- -πιμβοῖμοσ, δὲ ἃ 
ταδ᾽οτὶγ Βοϊὰ, τὸ διὰ ἐπ πδῆῖθ οἵ ἐδο σοὰ θὩ 
ἱπ ἴῦ, δὰ οχρὶδὶμ ἐΐδ οοστωροκίου Ῥοσθδρα ΤΥ 
Βεοῖξ ρμγίποθρδ (ϊοῦ ὑμθ οχρχϑβαίου οὗ Νοῦυ- 
ΟΕ σδδσ ἰτηθοὶ ἱπ οὔδρ. ὧν. ὃ βθϑῖὴρδ ἕο 
ΘῃΟΥΒΘ), ΟΣ Ῥγοΐοσ ΗΒ ΤΏΟΣΟ δείλβοίδὶ :π- 
ἰοχρσοίδζου -- Ῥάϊα ἐϑολάφαγα, ““πουχίαμος διὰ 
ἀονουγοσχ.᾽" 22 ἽΞΣ9 κονίδο (ἔοσς πῖον ἐδ6 

βοσίρυϊο ρίομδ, οἰδρ, 11. 29, ἰ8 δ 22 .3) ἰβ οοσ- 
ὑδίηϊγ οαπϊναϊθηῦ ὕο "“δάοσοι οὗ Νερο,," ὙὩΣΟΝ 
αὐ νι  γ 18 ΡΣΟΌΔΌΪΥ ποῦ [116 δβδθ δὲ Νϑῦο (βαδαΐαδα, 
ΗϊυΣ., Κυδηϊομῖ,, δηὰ οὐ 618), Ὀυῦ 8 χορϊα χοὰ, 
ΔΕ ῬΟΣΌΔΡΒ 86 ἔδιδαν ἄσαροι οὗ ὅλ 6 ΡΟΣ ΡΒΔΙ 
ὈοΟὶ Βεὶ απα ἐλ ναροη---ἰποῦ [6 οοτηραχίδου οὗ 
[786 ϑιαμποχίυύ πάρα, Βοχροηῦ, πὶ ἐπὶ πατηθ, 
ΨὮΪΟΙ το σὺ οακαγϑὰ ὮὉγΥ Βδάϊΐσοσ, αὔοχάβ δ 
ΤΆΟΣΘ ἰκ ὶν οοποθρύϊοῃ. ἔμδη ὑπὸ ἐσαπαιλυϊδξῖου 

οὗ α᾿ἴαΐο . Βαυῦ ἼΤΩ, ἩΒΙΟᾺ τΩΔῪ Ὀ6 ἰδεπεῖοαὶ 

ν 211 ἩΔΊΠ, ΖΘΟΔ. ἰχ. 1 (οὗ. ΚόμΙοσ, βαολατγία͵ ϑὰ 
Ῥῦ,, Ρ. 18) Δ185ὸ βϑϑιὴβδ ὕο ἀοδίριιδίε ἃ αἰνιπλῖγ, δὰ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ἐπὶ 0888 ἰῦ ἰδ Ὀθδϑὰ οσι ὕμ6 στοοῦ “ΓΙ ΟΣ 
1π, ὁ" ἴο ΤΔΟΥΘ ἰδ 8 αἰτοῖο," ὑμ9 διπ-ροᾶ. ὝΣ 

ΤΩΔΥ͂ ὍΘ ὑπ0 Βδῖὴθ 8ἃ8 ἴθ βιδιβοσὶῦ πιδδολαςλ, 
“ αἴαρ,,) δηὰ ὑβοσοΐοσο ἀθῃοῖθ ἃ σοὰ ᾿ἱκονν 156 
ὈΘΙοαρσίτρ ὑο ὑδ6 εἰἄοσίαὶ ἀοτηδῖη : Ἡμοῖδοσ [86 
Βα -οὰ Ὀ6 δρδοῖτι ἱπίοπαρᾶ, 85 ΗΙ σὶρ ΒΌΡΡοδοα, 
ταυδὺ σοιηδίῃ ἀουοὺξυ! (Ὀὐ 5606 Ηἰσὶς οὐ ἐλπὶκ 
ΡΪδο06). 

ἌοσθοΒ 8-10. 2 αηπΐοῖ8 γορμεδί, απαᾶ λα τολιιδοι 
δ᾽ 106 ἩΙσΗΤ, ΓΕ ειπιολδ ἰο ἐπίογίαΐη ἑξ. αὶ 

Οἱ ρυτροδοᾶ ἰῃ μί5 Ὠθαχῖ. 80 ἱδο Α-ὶΚνῦΥ͂ 
δᾶ ΣυῦδοΣ, Ἰἰύοτϑηγ, Ὀὰΐ 1688 ΔρτΘ δ ΌΪῈ ἰο ἐδ 6 

Β6π80 οὗ 29 2» ὈΦῚῚ ἔδδη “ἘΘ ΜᾺ οοῃ- 
οθσῃθᾶ,᾽" δδ Βοσυμοϊαῦ ῬΥΟΡΟΣΙ͂Υ τοπιᾶθσ ἢ. Τλδὲ 
ἈΘ τσου]ὰ (οὐ ΐοχ “Βιου]ὰ ἢ ποῖ ἀσ6819 ἰσηξοὶέ 
τὐίϊὰ ἴ[09 Κίη κ᾽ τοοαῖ. 9 ϑορῖῆ. ταοσιᾶοτα 
ὉΒ2Γ" δ ὍΣ ὉΥ ὅπως μὴ ἀλισγήϑη; οἷ. 
ἀλισγήματα, Αοἱδβ χν. 30θ. Τλὸ τϑδδοῦὶ ζὸοσ ἔδῈ 
ΣΟΥΌΒΑΙ οὗ [826 5.2}. ἐ.6., [89 ογάϊποτυ ἤοοὰ οὗ 
[86 Κίηρ, 88 Ὑ5]1] 88 οὗ 86 τῖμο ἔγοσζο Βἷδ ἐδ] 
(οὗ. ν. δὴ), ὮΥ Ῥδμΐοὶ διὰ ἰβ δδοϑοοίδῦθθ, δίοϑὸ 
ἀου Ὀὐ]ο885 ἤσοτῃ πο μοδυ μη βὮἢ σπδίοτστα οὗ οομβο- 
ογδύ τσ 680} τη68]. ὉΥ ΟἸΘΤΙΘ ἃ Ῥοσχίϊοι ὑὸ τ86 
ποὰβ." [Ιῃ ογάοσ ἴο ὑσουθηῦ ὑπο Ὀοὲτ σ᾽ ̓νοϊνοὰ 

ΦΙ[ΤΗΔς ἐδ δρθοίδὶ σϑδδϑὸῃ ζἴοσ (ποῖγ δὐδιϊθωοθ πῶδ πο 
ἰδο Ινἐἰςα] αἰδιίποιίοι οὗ “5 οἴδαῃ " δηᾶ “" πηοῖοδη “ 
Δηΐτηδὶα, ἰ6 ονϊὰοπὶ ἔγοστη ἐδμοῖν τοϊοοου οἷ ἔδο πῖτιο ἦχο. 
νῖδα, ὙΠ ΙΟΏ ἴδ Μοκαΐο ἰὰν δἱἱϊοπνεὰ. 1 δᾶϑάξπίοῃ ἰο 186 
Τοθδοῖὶ δδοείσιιϑα ὮΥ οὖσ δυῖδοσ, τγλΘθ δυδροοὺ δϑυζθθ σι ΣῪ 
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οἷα ἑὰοϊαύσνη ὉΥ Ρδιίδκίηρ οὗ ἐοοῦ το πδᾶ ὈΘΘΏ 
Ὧδυε ἀδαϊσαί να, ὕο ὑδα χοὰμβ (οὗ, 1 Οοσ. χ. 18-20), 
ἜΔΟΥ δνοϊἀϑὰ οβρϑοίδ! ν ὑμοδθ Κίηα οὗ ἔοοὰᾶ 
ὙΓΠΊΟΝ ΟΙΘ ΘΟΙΩΙΩΟΙΪ οὔἶοτοι ὑο [6 σοάδ, ὮΘΏΟΘ 
Ὅδοβο ργορασϑα ἔσγοτωῃ ἤθη, ττὶθ, ΟΣ ἤουσ. ΤῈ6 
ψοροίθὈ]65, δυο 88 ΡαΪ86, ΟΒΌΡασο, οίο., οὗ 
ΓΒ ΟΣ ΔΙΟΩΘ ΒΟΥ Μ6ΙΘ τ 1} ρ ἴο Ῥασίδκο, ΑΝ 
Σηἀϑοὰ 81ν0 ΜΕ  ἐὴα ρόμα ὉΥ ὅπ86 Βοδύμθη ΘΟΟΚΒ οὗ 
ὅδ Χχίνρ, ὙΟΙΘ ΟΥ̓ ἢ ὉΠΟΪ68Ὲ ἴῃ ὑδοσηβοῖγοα, 
Δ ὈΔΥΪΩΙ ὈΘΘῚ στόνσιι 0 ἈΘαύδθιη 801] (σὰ. νἱὶ. 
11. σε. ἷχ. ὃ, 4): Ὀυὺ, πἴποθ οὔοσίημε οὐ 1108- 
Ἔἰστδ τοσθ ΠΘΥ͂ΘΥ ἔδκθῃ ὕτζοιω ἔσω, ὕΠΟΥ͂ ὙΘΤΘ 
τιοὺ Βροοίδ!! βδοσχϑᾶὰ ὑο ὑμθ γχοᾶϑ, οὰ ἈΘΏΟΘ, 
Στ χοῦ ὈὉ6 υκοὰ ὌΥ Ῥἱουδ 608, 'σίιβουὶ ΒΩΥ͂ 
Φεδοιίϊδι ἀϑδ]ὀτηθεῦ οὗ σομφοῖθῃοθ. ΟΟΣΡΆΙΘ 
Ἡλδτογηὶοκ βηὰ Ηἰνκὶς οἱ ὑπ μαϑέδρο, διὰ 
δρολυδὺ Το ΠϑηρΟΣΚΘ Θδρϑοΐα!γ, τὰ. ὑμπουρμῦ 
ο βδηὰ Βοτο ὑμο χορτώδης τροφή, 3 Μϑοο. ν. 27; 
δηᾶ, ὑβοσθίοσθ, ἃ ρτοοῦ οὗ (δθ οοσαροβί δος οὗ 
ἘΠ ὈΟΟΚ ἴῃ ὕπο ὑΐμα οὗ ὑπο ΜβοοδῦΌθθϑβδ : 8660 
Ἡβνοτηΐοκ, Ν͵έεὼδ κγίξ. πίονα, . 41. [“"' Ὁδη- 
8618 τοδοϊὐίοη ἕο τϑἕσαίῃ ἕσοσω Βῃ 0} ἀποΐίϑδη δοοᾶ 
Ὥονοϊ ἔτοτα δ 6) γ ἴο [89 Ἰανν, δᾶ ἔγοτῃι εὐθδὰ- 
Ζαβίμλοδβα ὅο ἴἢ8:6 ἔδί ἢ) ὑδπαῦ ὁ τηδη νοὶ ποὺ ὈΥ 
Ὄγαδβα ΟὨ]Υ, Ὀαὺ ὉΥ ΟΥ̓ΟΙΥ ποσὰ ὑμαὺ ργοοθθαθί 
ουὐ οὗἉ ἐδ τησαῖα οὗ {86 Ποχὰ (Θουΐ. νἱϊῖ, 8)." 
--ΚΚο.)] ὍὝογεο 9. Νο ΟοὰΥ μαὰ ὑσχουδδὶ 
δῖοι ἰπῖο ίανοσ δοὰ ἰθηᾶοσ ᾿ονο ἢ [πὸ 
Ῥτίμοθ οὗ ἴ89 ϑυμυοῦθδ; 1106 ΣΑ}}Υ. “ δπὰ δοβα 
ἀεὶ ἑηΐο ἴδνου.. . . Ὀδΐοσο ὑμ6 Ῥυΐῃοθ," 
ἽςΤ ἽἼ.) ἱκ ΘΧΔΟΙΥ χε ἐδθ ατοοκ ἐδωχεν εἰς "" 
καὶ καὶ οἰίρμόν (τ θθοαοῦ.). Οἱ ὑπίδ βα Ὀ͵θοῦ ΘΟΣΩΡΘΙΘ 

1: δἷϑὸ Νὰ, ἱ. 11; 1 Κίηρα Υἱῖΐ δ0. 
- Δ τθο 10. 1 ἔϑασ ΣΩΥ ἰοχά. 1μὸ κίος, οἴο. ΤῈΘ 
Ῥτγίποο οὗ [86 θυ μΠΟ.8Β ἄοο8 ποῦ, ἰῃ ὑΐλο8θ τοσχάβ, 
Ῥοβίνον σοΐαθο ὑπὸ ἔδυοσ Ὑἡτΐοἢ Ῥδαΐοὶ Βοθῖκα, 
Ῥπὺ ἱπείτηδῦοθ ὑἐμαὺῦ ἰῃ ΟΥΘΣ ὑὸ δυοϊὰ 886 ΣΟΥΔ] 

“ἀἰἸορ]οαϑισο, ΠΒ6 τηυδὺ ΤΟΠΘΣ αὖ ᾿οαδῦ ἃ ζοσιηδὶ 
διιαὰ δρρασϑηῦ ορϑάΐθῃοθ ἴο ὅδ: 8 οοτησηδηἃ ὃ9 δᾶ 
Τοοοϊγοϑα : δαϊὰθ ἔσγοσῃ ὑἰι18, ἢ6 βῇΏΟΥΒ ἷβ σϑϑδάϊ- 
τϑδδ (0 Θχθχζοῖβθ ΘΥΘΙῪ ᾿Ῥοβαῖθ]6 ΤΟΥΌΘΆΑΓΔΙΟΘ 
ὑοννατὰδ Ηἰβ νασᾶβ. Τ6 ΤΟΙ Υΐκ 1 6186 9 ὑδμαῦ 
Θοὰῖ Βοὰ Ὀχουσὺ Ὠδηΐθὶ ἱπΐο (86 ἔδνοσς οὗ [89 
ῬΙΙΏΟΘ ἰβ, ὑμογοΐοτθ, ὈΥ̓͂ ὯῸ τὭΘΔΏΒ ἰὼ ΟΟΠΗΪοῦ 
Ὑγ τ ἐμ ὕαμοσ οὗ ὑμιία ΤΟΡΙΥ.---ΕῸΣ ὙΓΏΥ βου 
Ἠλ6 δο0, οἷο. Τὸ βδτὴθ [ΣΤ Δ5 ἱπ Οδηῦ. ἱ, 7, 

τόσο ἰδς6 ρμοθἕδοδὶ ΠΡ Βἰδ 8 ἴοσ ἼΦΕ 

ΓΙΞΌ, αὐ πῆθχθ, αἰτα ασὶγ, ὑμ6 ααθαίϊοι 6Χ- 
εβθδα {89 56:86 οὗ 85 ΘΑ ΡΒ δύο πογσδῦιυ (οὗ. 
Σ ΟὨτοη, χχχὶϊ, 4. Ἑστα υἱΐ. 28).-- -ζουν ἔδοθα 
τσοσο ᾿ἰκίην, δἰ. ὉΠΌΣΥ, ῬΓΙΟΡΟΙ͂Υ ὁ δαὰ, Ἰον- 

Θείης. οὗ ἃ ρϑουίβῃ δρρϑῶσδσιοθ᾽" (δι. χὶ. θ οἵ, 
ὮΠ5", χὶ, 7), θχῸ [ρύ γίδια ὐδάχαν ὠνᾶ ἀϑοι νοῦ 

ΦΡῬῬΘΒΓΔΏΟΘ, Οχϑοῦν 1κὸ [86 ατθοῖκ σκυϑρωπός, 

Μέαι!. νἱ. 16. [ΓἪὼ3Β ἴα ὑο Ὀ6 ἀπὰοσαύοοᾶ Ὀδζοτθ 
ὉΠΠῚ ὙΠ, δοοοσάϊπρ ὑο ὑπο οὐοπιραγαξίο ἀκουγίαία 
ζιϑαπϑηῦ Ζουμπὰ ἴῃ ΗΘΌΣΟΥ ; οὗ. Ῥεδ. ἱν. 8: 
πυῖϊ!. 84, οἷο." - Κοὶ]---ΤΒοα 5.411 γὸ :38]:0 
ΞᾺ Φ ΘΛ ΔΔΏΔΟΙ τῶν Ὠοδὰ ἴο ἴἰδο ἰκίτ ; ῬΧΟΡΘΙΙΥ, 

“ὁ Δηᾶ γθ 6}}8}} Θυιἀδηρον." ὈΓ3ΞΓΤΊ [σπὰ ψὸ σαιι86 
ἐο 7ογγοϊέ, ἃ ΟἸἈ Δ] αἰ σίης Ῥίοὶ χοτῃ Φ3Π1]7) 8. οο- 
οταζηδιοὰ τὶ ΠΙᾺ, δαᾶὰ 1κὸ ἰὺ ἀδρομᾶβ οἢ 

1τῸ ΣΆ; ὑμοχοΐοσθ:: “ΤῸ ὙἘΥ δβουϊὰ ὯΘ 
8.6... δηὰ γ8 ὁπάδῃ ΘηἀΔΏΡΟΥ ΤΥ δι6δ,᾽ οἴο. ΟἹ 

ἝΞΕΙΣ ΕΣ ΕΙΣ 
σρδε δουσχίολ) ἰσοδίσωσοι, 

Ζι,ν (τι κεσις { οί κτοὺ 

080 ῬὮταδΘ “0 ΘηάἀληροΣ ἐμ μθβᾶ," σοτῶρασε 
7Τιαἃ. ἵν, 162, ἀποτῖσαι σὺν κεφαλῇ, δρᾶ ὑμ6 ὅ6:- 
τάδ, “ὧδ ΚΟΆΓ οσγιοίγκδη. ̓  
“γῶν 11-16. Σαρέοῖ 8 αδείαπιουδηνό88, απ ἐϑ 
δοηϑόγιθηο. ἸΏΘη κπαϊὰ Τατῖοῖ] ἴὸ ΜοΙΣασ. 

ἽΣΡΠ, 8ὯΒ 86 γεοῦχοὰ ατίϊοϊο βῆονα, ἱβ ποὺ ἃ 
ῬΧΟΡΟΣ πϑχηθ, Ὀὰὺ δὰ δρρο]]δίδννθ, δῇ ἃ ῬΣΟΌΔΟΪΥ 
ἀορίσηδῦθα δὴ οδὶοΐδ]. [Τὺ οδ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
ΤΆΘΔΣ ἃ ὈΘαδροριθ ΟΥ ρῥγεαίἀθαῦ οὗ δ᾽ αυηηΐ, 88 
Ηἰυσ; Ββυρμοδῖθ, Ὀπὺ ταῦθοῦ ἃ ““Ὀαύογ " οΥ 
“ὁ βίον σα," ὃ8 ΔΡΡΘδγα ἤσοτῃ ὕπο ποϑιὶν Δ ϑηίοδὶ 
Ῥοσβίδῃ ηνοίδαν,, δε ΎΪΩΪ ὈΣΙΏΟΘΡΗ "ἢ (δοοοσάϊην ὕο 
Ἠδυς 8 οοταρουπᾶ ποσὰ ἤγοση ὑδθ Ζοηᾶ. παάλι 
Ξεμένυ, “ ἀσίπς," δοὰ ρατατεκάρα, “' Ἀθδᾶ ᾽) ; 
ΘΟΙΆΡΔΙΘ ἀρχιτρίκλινος, ἴζομα ἱ. 8, 9).,---ἰ[δ 

ΠΡΌ 3", 148. χχχυὶ. 2]. Ἄοχβο 12. Ῥσγονο ἴν 
βοσυδπῖε, 1 Ὀθεαθθοὶ ἴδθ6, ἴδῃ ἀᾶνγΒ. ΤῺ 
ὨΌΤΩΘΣ ὕ6η, τυ Βῖ ἢ γγ88 ΘΟΏΒΟΔΏΟΥ ΘΙρΡΙΟΥθα 88 
δ γομπαᾶ πωηιδοῦ (οὗ, γόσβο 20: Ζϑοῖς. νυἱϊ. 28: 
2 Κίηρβ χχ. 8, ϑὺ 8606.; διὰ ΚΘΔΘΡΑΙΙΥ͂ ΤΩ 7 λέο- 
ἰοσία Ναέξιγαίίε, ἱ. η18 οὐ 804ᾳ.), 88 86 ΠλΟΣΘ 
σαί δοϊ6 ἐπ ὑδίβ Οδ89. 88 ὺ 88 ““δυ Ποίθ Υ 
Ἰασγχο ἴο Ἰθᾶνο ὕσαοοβθ. οὗ (89 οὔδηρθ οὗ 1οοὰ ἰὼ 
{89 ΔΡΡΘΔΣΒΙΟΘ Οὗ [88 γουπρ' ταθῃ, γϑῦ ποὺ ἴοο 
στθαῦ ῸΣ 8 τῆθσο δϑχροσίυηθηῦ" (Ηὐσὶρ). ---αἰνὁ 
8 (ΟὨ]Υ) ΡΌΪ89 ἴο ϑαῦ. Οὐποοσζηΐῃρ ὈΠΡ τ, Ὁδγό- 

ἑαδίοδ, ῬΌΪΒ6, Β66 0) γΘ 7:86 8.---ογθο 18. Διπ ἃ δδ 
ἴδοι πΒϑϑδῖ, θα] ἢ τᾶν κοχνυδιῖδ; ἱ.6.. 80- 
οοσαϊηρ ὕο [86 τοβυ]ὶὺ οὗὐ Ὁ οὐβοσναίύίοῃβ. Οχ 
ΠΝ ἽἼ 1 ἐθδγ,͵ 800 Ἐν αἱ, Σολγδιοὶ, ἃ 3224. ο. 

- ψάχρο 1δ. Ε'δἰϊον ἕω βθ!}. ΤῊ γουῦίδ ὑμϑτὰ- 
βαῖνϑα, δηα ποῦ ΤΔΘΣΘΙΥ ὑμποὶνρ ἔδοϑθ, θτὸ 86 βῦ- 

ἡοοία οὗἨ ὑδίβ Ῥγϑάϊοαϊθ; [05 ποίϊμον ὉΠ 

ΔΟΣ πον Οδ ὯΘ χτορδσζαθα δ8 ῃ]υσγαῖβΌ ΤῈ6 

Ρίαταὶ ὈΑΛ ὁδὶ ΠΟΥΒΘΣΘ ΡῈ ροϊπ οα οαὐ, διὰ 
δυηᾶδ πὸ Βαρροτί ἷῃ Εσοο. χὶ. 9 (οὗ. ἐλ ὀχοροίϊοδὶ 
πούρ οὐ ὑμδὺ Ῥδβεᾶρθ, δηὰᾶ δἷβο Ηδυθσηΐοῖς οἢ 
Ῥδηΐοὶ, ἡ. 86).---ὕοσθο 1606, ΤΏμα ἸΜοΙΖαν ἴοοῖκ 
αὐ αΥ ἴδ 9 Ροσξοη οὗ ἰμοῖν σαϑαῖ, απὰ ἐῃ9 τῦὶθ 
ταὶ ἐμοῦ ἀσχαρῖϊο; Ὀούζοσ, " διὰἃ 86 αἰονδασὰ 
(Ὀϑηοοζοσι }) ὕοοϊς αιἸΤΑΥ ἐβοίσ δρροϊηὐθὰ ζΖοοᾶ 
δηᾶ σίῃϑ." ἍΠΠῚῚ ἐβ “ποὺ ἱπίχοἀποίοιγ, Ὀπὺ ἰπ 

οομηῃθούΐοη ΠΝ ὍὯὲ:6 γδσγίϊοίΐῃ]9 οὀχρζϑβδϑβ (ἢ 
ἀυσχεῦοι ᾽" (Ηἰεὶ χα). Τ86 οοπέϊηυδίϊοι οὗὨ ὑδμοίσ 
τιϑαϊχηθηῦ οὐ {818 ὙΤῖ86 ΟΥ̓ 860 εὐονγαγὰ ἱβ σὸ- 
ἸΩΔΙΚΟα ἰῃ ογᾶου ὑδδῦ ὑμ6 ἱταρσονθιηθηὺ ἰῃ {89 
οοπάϊθίοι. οὗ ἔλθ γουίῃ, δγοδὰγ στηϑῃξϊομθὰ 88 
δρραζθηῦ ἱπ νϑυβθ 1δ, ΣΏΔΥῪ ὈΘ ἸΟΣΘ δύσι κί σὴν 
Ὀχουρσμῦ ουὐ.--ΟἹ {δ αυθδύϊοη ὙΒούμοΣ ὕδι6 
ὨΒΙΤΥΘΟνΘ δἱπιβ ἴο σϑρσγοβοιῦ ὑκλῖδ ἔδοῦ 85. ηιγασιι- 
οι, 88 Ὑ76}} ἃΒ ΘΟΠοΟΣ τ ρ᾽ 18 οἰ Ἶο4] ἰσωροχίδῃοο, 
866 ἐδ ἀορτηδύίοο-οὐλῖσΆ1 οοπηίοσαϊίομβ [Ὀ6]0 7]. 

Ἄόοχθο 17. 7ΤῪο ργεαΐ σπαοιοηιδη 8 ΟΥ̓ Ταρίοῖ απ 
δία οοημραη0Ή8.---Αα ἴον 1.686 ἔοτν οἰ ἱ]άγχϑῃ, 
αοὰ φανο ἔδμοσῃ Ἰππονυϊθὰσο δορὰ εἶκὶ}}, οἷο. - 
ῬΧΟΡΟΙΪΥ, " Αμπὰ ἀοὰ χανγο. .. ἴο 696 ἔουΣ, ̓  
οίο. ζμυϊδοχ σϑπιδοχίῃρ,  Ἀπᾷ ἐδ Θοὰ οἵ 
λ.686 ΟΣ χᾶγθ ὑβϑια, ἐδ ἰποχδοῖ. Οἱ ἐδ Ρτο- 
οθάομοο οὗ 86 τϑιοῦθ οὐ͵θοῦ ἰῃ 089 πουιίπδῦϊνα, 
ξ0]]ονθα ὈΥ͂ 8 ῬΘΙΒΟΙΔΙ Ῥσομοπῃ ἴῃ ὑῃθ ἀδῦνθ 

(86 σθ 779), ΟΟΙΏΡΒΙΘ ἔδ6 Θχδιρ]658 δὰ ἀποοὰ ὈΥ 

Ἑπαϊὰ, ὶ 809, 6, Ὁ.---Ἰὰ 411 Ἰϑασζηΐνιρ διὰ υσὶν 
ἄοση.---ΘΌ, 88 ἴῃ Ὑ6 1860 4, “ ᾿ἰΐοσαυυ Κυον]θᾶμο, 

ἐδ δυοῖν ποὺ τὶ ὐοταύοσο, ον ϊυΐοι " (Τ θο- 
ἃοίζοςι, γραμματικήν. --Ἀμὰ Ῥαυίοὶ Βαδὰ υμᾶοχ- 
διδιϊης ἰῃ 411 νἱαίουδ διὰ ἀγϑδιρβ. 1ὺ τγϑὲ, 

εὐ ἐἰιαῦτνιυν ἀ γεράοι.": Ἶ ἀαίδέιμευς, 
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ἰδογοΐοσο, δῖβ δοαυδίηΐδηοθ τὶ οποίτοοσ 168 
ὑμδῦ ἀϊδυϊησυϊδηοᾶ Ηἷτη δΌουΘ ἷβ ΘΟ ΡΘΕΪΟΙΒ, 
0 πλυδὺ αἷἰδὸ ὉΘ σοζασζάθα 85 Ὑἷδ6 δτηια ΕἸΡΉΪΥ 
ουἱδζυγοά, Ὑμὶθ ᾿γ848 ΟἸΘΑΣΪΥ 8. τοϊγδουϊουβ αἱ ξὺ, 
ὙΣΟΩ τῦδϑ ἱπεϊπιδαύθὶ Υ οΘυπηθούθα τ} Ὠἷδ χάρισμα 
προφητικόν, Ὀὰὺ ταυδῦ ποῦ ὈΘ οοῃξοππᾶθα Ὑ]Ὰ 1; 
ου 86 51κ1}} ὕο ἰηὐοζρτϑοῦ ὕμ6 ἀσϑϑιὴβ δηὰ ν᾽ βί ἢ Β 

αξοὶ οἴ ουβ, ἰβ οδοχίβί!υ ἀἰδασοηῦ ἔτοια {88 αἰ οὗ 
Θἰπρ Ῥτορμοίλοδ) ἄσϑδσῃβ δ ἃ νἱβί ο.Β ἴῃ ῬΘΥΒΟΙ, 

5.111, δβ 86 βεοομᾶ Βα]ΐ οὗ ὑμ6 ὈΟΟΚ βᾷονβ, [89 
Ῥοββοβϑδίοῃ οὗ ἐλ Ἰαύῦθσ ἔθου νυ ΟΥ̓ ΟἿΣ Ρχορβοϑῦ 
Ῥστεβυιηθᾶ (86 οχίβύθηοθ οὗ [8 ΤΌσΤΩΘΥ ; Ἰτιδὺ 88 
ἦν ὕὍ6 Νον Τοδίασηθηῦ ὑῃθ αἰγὶ ηοὶγυ-Ὀοϑυονοα 
ῬΟΜΟΣ ἴο ἰηὐογρσγοῦ ὑοηρτιθθ δα ῬΓΟΥΘ 5ρ σὴ ΐθ 
068 Βαῃὰ ἱῃ μΒαπᾶ υἱδὰ ὑ86 ῬΟΥΤΟΣ ἰο Βρϑδὶς ἴῃ 
ὕοῃσαθβ δπᾶ ρσορίίθαυ, ἰπ ὑμ6 οδδθ οὗ ὑμο ὑγῸ}Υ 

αὖ ὈΘΆΓΟΙΒ Οὗ [86 Ὀϊνίηο ϑρίσὶῦ, 6... 80. Ῥααυὶ 
1. Οοσ. χίν. 6 οὐ 8δοᾳ.), δύ. Ῥοίδσς (Δοία νυ. δ; υἱὲ. 

20; χ. 10, ϑὕο.).---Ἴ 1 2938 ὙΠ 18 ἐμι9 βατὴθ 
οοπύχτιούϊοτι 88 ἴῃ γϑσθθ 4: ΠΏΞΓΙ 9.2 ὍΛΟ, 
ΘΟΙΡΑΙΟ Επνα]ᾶ, ὃ 217, 3, 55, Βονουοσ, ἄοθβ 
ποῦ ὈΘΙΟΠρ ΟὨΪΥ ὕο ὙΠ, Ὀὰδ αἷϑο ὑο ὨΊ22Γ 
ἔο]] ον. “ ΑἹ] νυἱδβίοῃϑ δῃὰ ἀσθϑηηβ᾽ δῖῸ κα} 
ῬΟδΒΙὉ]6 Ομ 68, οὗ ΘΥΘΣΥ͂ ἐπι ρίηδΌ]6 Κἰηᾶ, 

Ἄοτβοα 18-20. ᾽αυογαδί6 ἰδδιι6 90 ἰλοῖῦ 6- 
απιϊπαίίοπ ὃς {078 ἰδ κίπρ. ον αἵ ἴδ οϑμῃὰ οὗ 
ἴὴ9 ἄδαυβ. οι θη υκοΒ σϑηοχίηρ, “δὰ 
ὑοναγὰ [86 πᾶ οὗὨ ὅδ ὑΐχμθ,᾽" 1:8 ἱποοστθοῦ. --- 
ὈΔΞΠ, “0 Ὀχίηρ ὑμθῃι,᾽) νἱΖ.: ἰμῦο ὕμϑ ῥσϑδ- 

8809 οὗ [86 Κίῃρσ. Ηδποθ ποὺ {ἢ Βδτὴθ 88 “31 
ἴῃ γοσΒ6 ὃ.---Τ)9 ῥχίποθ..  ῬὈσοῦρδὶ ἴθ: ἐπ 
Ὀθϑέοχσο Νορυοβδάῃοσζασ. 7 }λθηι---΄λοῦ ταθσϑὴ 
[89 ἔουχ (γοχβθ 17), Ὀὰαΐ, 88 τὺ Ὀ6 ἰμξοχτϑα 
ἔτοτα συϑσ. 19, 811 ὑβοβθ 1βυϑϑὶ 1 |8}} γουβ, γΘσδθ 
18.--- Αὐὰ δικοὺς ἴοσα 811 τῦδα ποῦθ ἐουπηὰ 11|κ6 
ἸὉδμίοὶ, οὐο., ΟὐΥΟΣ ἢπ ῬὮΥΒΙΟΑΙ ὈδδαΐΥ, ΟΣ ἴῃ 
ΤΥ ΚΟα τϑηΐδὶ ΘΧΟΘ]]6 6168. ---Τ οχοίοσο βἰοοα 
ἴδον ῬὈοίοσχγθο ἴῃ 9 κίυκμ, {.6., 8 Ὺ Ὀθοϑηιθ 8 
δβοσυδηΐβ. “ὩΣ ἰΒ ἱποορνο: ὑμ 00 θεὐοχϑᾶ ὑμ9 
ΤΟΥ͂Δ] Βοενίοθ, δηἃ οοπύϊητοα ἴῃ ἰὺ αὐοσνγασαὰβ᾽" 
(Εἰ ὑσἷρ).- --χζοσβο 290. Απὰ ἰῃ 4}]1 σραϊίοσα οὗ 
ϊβάοσα δὰ υπάοχπίδμαϊηρ; 1ἰὔθυαγ, ὁ“ 089 

ἀἰβοθσῃτηθηὺ οὗ πϊβδάοιῃ " (2.3 ὈΞΞΓΊ, ρβοπλθ- 

ἐπίηρ ΚΘ ΒΘ ὨΡΓΙ, Ναπι. χαυΐ!, 11; οὗ, Ῥβᾶ. 

ἵν. 24). ΓΏΞΤΙ, ΒΟΤΘΥΘΣ, ἰβ ὮΘΣΘ, ἃ8 ἴῺ ὙΘΙΒΘ 4, 
δι ρουθᾶ ϑχοϊπδίνυϑι ἱπ ὑῃ9 βθΏ86 οὗὨ οδδοίζοθ 
τρίϑάσηι, ᾿ ἈΪΟὮ 18 ΘΒ 8 08. ΒΑΤΩΘ 88 ϑοί6η06 » 

ΜῈ116 ΤΣ ΛΞ 18. "" 88 βυι θ᾽ θούδνθ ἱπύθσίοσ οὗ (δῖβ 
νγίβάοση, [86 τοΐηὦ ΜΓ ΙΘᾺ Βμΐμθβ ἐβσοῦρα ἰ.᾽ 
ἽΔΞ 18 Βοσθ δαυϊγαϊθεῦ ἴο 8. Βρθοίδὶ ροἱπὺ, »παύξθ᾽, 
οὈ͵θοῦ; οὗ, Ῥεδ. χχχὶ. 9. ψυᾶρ. χίχ. 234: 926χ. 
χ]ῖν. 4, οο.---ΤΒαὶ ἴμο κίπρ ἱπαυπίγοὰ οὗ ἔμϑαι. 

ὭΡΑ, ποὺ ΡΞ", ΤῈ ρογέϑου σϑέθσβ Ὀδοὶς ἴο 
[89 δχαϊηϊῃμαιίΐοι ἱπβεϊα θα Ὁ [Ὡ6 Κκἰῃρ, σϑσϑθ 
19, ποῦ ἔογυνασαὰ ὑο Ἰδαύθσ αποβύϊουβ, σοῦ ὯΘ 
δἀάγοββοα ἴο ἐῃθ:.--- υυ ἃ θη ἴθ ἰἰγηθ8 
ὈρίῖοΣσ. Οὐοτηρασα ὅεῃ. σχχί. 7, 41 : Του. χχνυὶΐ. 
26; Ζοοδ. Υἱ}}. 28, Ἐπο. υἱΐ, 19.---Τ δι 411 189 
ταισίοίδην δὰ δεΐσοϊοκοσυβ ἰλαὶ τῦοσχο ἰῃ 41} ἰδ 
ΣΘΑΪχα ; σχαύμοσ, ὁ" ὑδη 81} ὑπ Ἰοαττιοᾶ (πὰ 11ύογα- 

ὑπ 6) ταδριοίδηβ ὑμαῦὺ νγϑσθ," οὔσ. ὩΠΘ ΌΤΙ, Ὀγ 

ΣΘΆΒΟΣ ΟὗἨὨ [6 ῬΤΟΌΔΌΙΘ ἀογί ναύϊοη οὗ 6 ποσὰ 
ἔτοτα ὉΠΓΙ, δίψίιϑ, τορχεβοηΐβ ὕμοθθ το δγθ 
ὙΟΣΒΘᾶ τη τγτὶλρθ, ΒΟΣΙΌΘΒ (ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬΘΙΒΟΙΒ ΥΏΟ 

ΔΙῸ αἷονοσ, ἀἰβοθσζηΐηρ, 88 Ηἱ σὶρ ὑχοΐοσβ, Ὀθοϑτθα 
οὗἨ ἐϊξθ δεβδυσχηθα ἀοχίναϊίΐου ἔγσγοσα ἰδοὸ Ζεηᾶ 

ζλγαΐζωπιαΐί, ἴ΄86 ΒΔΌ σαὶ Ὑ3Ό 0). ὙῈΘ 
Ἰθασιϑᾶ Ἐχγρύΐϊδαι ργίοδίβ σγοσθ ἀδβίχτιαίθα ὉΓΥ͂ 
ἐμῖβ ὕδστα (θη, χὶὶ, 8, 34: Εχ. υἱὲ. 11, 22, 
οἰα.), 8106 Ἡοχοδοΐαβ (ἴ. 86) 681185 ἔβθσα 
ἱερογραμματεῖς, δι ἴδο ϑορῦ. δβοταθίϊιθβ ἕθσσηδ 
ἔλθιι ἐξηγηταί (6ῃ. χὶἹ, 8, 24), δῃὰ αδἀρϑῖτι 
σοφισταί (Εχ. νἱΐ. 11). ὉμΙΚΟ ΟΒδρ. 1. 2, 27; ἰν. 
4, οία., στο ὑμ6 ΟἸμδγίυχαγαῖτη ΔχΘ ταθη οηδᾶ 

88 ἃ ΒΡΘοΙδὶ οἷδδβ Ὀοδίἀθ ὑμ9 ΑβμδρΡ τα ἡπᾶ οἴοχ 
Υγ86 τα 6}, ὑῃ6 τγοτὰ, ἐμβουσῃ ποῦ οοπποοῦοα τὴ 
89 ἔο]]ονίπρ, Βοσνθβ ἰῃ ὑδ18 Ῥ]Δ06 Τα ΤΕΥ ὕο 6σι- 

ἰαῦσο ἐμ οοποορύϊοαυ οὗ ἴδλ9 ῥχοάϊοδίθ, ὉΠ, ὑὴ6 

ΤΑΟΙΘ βΡϑοΐδὶ ὕθσσῃη ἀδαίμτιαὔῦθβ (1π υἱσῖαθ οὗ 88 
ππἀΘμΣΔῸ]Θ βϑιλθηιββ ἰῃ ΒΘΏΘΘ ΟὗἨ {8 τοοῦ ἢ 9 

νι ὩΣ 9 δὰ ἢ29) “Ὀτοδίδοσβ, ἩΕΣΒΡΟΓΙΟΤΕ, ἢ 

ὦ.6., ΟΟΠ ΟΥ͂Β, ὙᾺῸ τουσιηυγοὰ ὑμϑῖὶσ τπϑ δ 
ἔοσχωϊαθ ἰῃ δὰ δδρίταίθἃ ψδίδροσ. ἮΒοΐ ΟΣ 
ΏΘΥ 819 ὑο Ὀ6 Βρϑοίδ!ν σορασάθα 88 ὁ“ βῃδκο- 
ΟἸΔΙΤΥΆΘΙΒ ᾽, τηυδὺ τοιλδῖη ὑπαθοοϊαθᾶ, ἴὰ νἱον οὗ 
ἐμ6 ἔδοὺ ὑμβδὺ ὑμ6 γχοϊδίϊοι οὗ ὑμΐβ σψοσὰ ὑο ὅθ 
ἴἤσστω ἀσπίς ἰα ποῦ οπἰδὈἸ δ 6α, δπα 8 ῬΟΒβ ΌΪΥ Ὧο 
ΤΔΟΥΘ ὑδδη δὴ δοοίθιΐδὶ δἰ ]αυὶν ἴῃ ϑοσμῃᾶ. 
Οορασθ, οὐ ἔδμθ οὐδὸς μδηᾶ, 86 ΑτὑϑΌϊο 
παρλαΐλια, " ὕο Ὀτεδῖδμ 6 τα γβύθσ! ουϑΥ οὰ οοἰοᾶ 
Ἰταοὺβ " (Ἐτογίδρ, ζουῖΐο. Αταῦ. 8. υ.). 

ἌοΣβο 21. Ῥγοίϊηίαγν οοποἰιιδίοη, 9 ἐδ 6 ἔπέγο- 
ἀιιοίέο. Απὰ Ἰϑδρὶθὶ οοὐῖίῥηυσα (ὑμλπ5) ονθϑει 

τππῖο ἴδ δτεὶ γοᾶσ οὗ κίηρ ὥγχυμ. ΠῚ ΠῚ τ ΒΊΟΝ 

β ποίύδου ὕο Ὀ6 ἰδοπ δ δοᾶ νἱξα, ΠΟΥ δχομβδηρεᾶ 

ἔοχ ΠΟΤῚ (086 Ἰαύθον ἴβ δανοσδίθα ὉΥ Κίττηββ δαπὰ 

ἩΙὐσὶρ διαοὴρ οἴμοσα, γὸ δυροιαῦα ἽΤ1Ὶ ἔοσ 

ἍΠ 1), ἜΧΡσθαβοβ, ἴῃ οοππθϑοίϊοι τὰ ἜΣ, {86 

Β6ΏΒ6 οὗ αἰξαϊΐπίπρ ἴο, οΥ οὗ οχίβ ώπρ' ἈΠῸ] ἐμ ἴῃ- 
δυσυταϊίοι οὗ δῷ θυθεύ. Βαῦ "' ἴο ᾿ἶνϑ ππ1] ὑ89 
Βχβὺ γϑδσ οὗ ὑδ6 τοῖστι οὗ ΟΥσαΒ᾽, 18 ὈΥ ΠΟ στβϑδβ 
οαυϊναϊοιῦ ἴο ἅγίμῃρ ἱῃ ὑμαῦ γϑϑσ. [ἃ {μ18 σαδθ 
[86 μδδβᾶρθ Μουα οοπίχδαϊοῦ ἔμ δβιαϊοιθὺ 
Τουπᾷ ἱπ οἴδρῃ. χ. 1, διά, ὑμοσζϑΐοσθ, σου] ὈΘ 1ὰ 
ουἱᾶάθμοθ αραϊμπεῦ [86 οὐσία] Ἀπ οὗὨἨ ἐμ18 ὍΟΘΟΚ 
(οογαρασα ᾿πἰσοᾶ. ὃ 4). 10 ἰδ οἶθδσ ἐδαῦ δια μδε- 
ἐἶο1]θ Ἴ» ἰὰ ὑμῖβ ὑ'δοθ ἄοϑ ποὺ τοΐζοσ ὑο ὑπ: οἱοδθ 
οὗ {86 ρῥσορμϑὺ β πρὰνν δι: ΒΙΣΆΡΙΥ Τραῖα ἀρνεῖται 
ἰρσὮῊΥ ἱταροχίδεὺῦ ροχϊοᾶ οὗ ὑΐτηθ, ὮΡ ὕο ννἘ: ΠῚ 
"τρὰ δηὰ ἀρργουθᾶ αἰτηβοὶῦ 88 ὑ86 Ῥοβββββοσ οὗ 
{86 οχαϊ θὰ αχἱίβ οὗ νἱβάοχῃ, ρσόρββου, διῃᾶ ἱπ- 

(οτρσοίύϊηρς ἀγθδιὴβ (γϑσβθ 17). Τὴ βρβϑοῖαὶ 
τηθαϊίοι οὗὨἨ δ6 βγϑὺ γϑδᾶσγ οὗ ΟΥΥᾺβΒ 88 δΌΟΘΝ ἃ 
Ῥοχίοα, "888, οὐ ὑμθ οὔθ βδῃᾶ, ὑπὸ ονήθοϊνθ 
γϑάδου ὑμοῦ ἃ ΣΘΑΙ ΠΟῪ 8σᾶ, ἴὺσ ὑμαῈ 26 }5 
ΘΒρϑαοίδιν, δὰ οὔθ ὑο ψ ΐοὰ ὑμ τηοβῦ σοι υῖς- 
816 ῬχορΡῃθοίϑβ (188. χὶῖν. 38; χὶν. 1) σϑζοστεᾶ, 
Ῥορδη τὶ τα ; δηᾶ, οἱ ὅμο οἴδοσ, ὑμ86 βιθ7θο- 
νο σϑϑβοι, ἰμδὺ ὑμὶβ βδυρ βαρασαϊίου Ἰπὐο στοδῦ 

Ηἰδυοσίοδὶ ροχίοᾶβ 18 σθῆθσαὶ ᾿ὰ θδηΐοὶ, δμα, ἱπ 
οἀὐἀιϊάώοι, ὑμαὺ ἃ Ἰοησίπρ ἤογ ὑπὸ ἀθ) νθγβδηοθ οὗ 
ἰδ Ῥϑορὶθ χαπβὶ Ὀ6 τοραγαθα 88 ἃ σοι το Πρ ἀϊδ- 
Ῥοβίδίουῃ οὗ δὶβ πδίπισο " (ΗΠ ἄνθσῃϊοκ). ΟὐσΏΡΑσΘ 
Ἠδηρεύθαθους (Βοῖδν.,) ν. δ, 814 οὐ 56ᾳ.}), διὰ 

ΜδυσοΣ οα ἐδιὶβ ῥαββαρθ, 80 σορατὰβ ἽΣ ἍΠ, 
οὗο., οοσσθοῦν, 88 βΒἸΡΙΥ βμονσίηρ ὑμπαῦ Ὀδηῖοὶ 
᾿νοὰ ὑπσουρὰ ὑθ6 Ψ016 ροτίοα οὗ ἐμ δχἕἹθ 88 
8 ΕἸ οδίθοπιθᾶὰ τ 186 τηϑῃ δῦ ὑμ Ομ] ἄδϑδαι 
οουσί." Ὧνο ποοὰ ποῦ, ὨΟΤΘΥΟΥ, δβαορῦ Εὐνσα 8 

[5 ΟΟΙΏΡΑΥΘ ἴΠ 6 ΔΏΔΙΟΡΌΙΒ βία οσηϑηῦ, 06. ἱ. 3 οἵ βεα.. ἰδδὶ 
Φοιϑιαλίδῃ Ὀγορμοαίθα ἐμ [Π9 ἄδγε οὗ Φουίδαϊι δρᾶ δοδοϊοκίτα 

ἣν 



παι, 

Ρ σα 

ΟΗΑΡ. 1. 1-31. θ8 

Υἱονν, 80 δαϑατηοϑ ὑμαῦ 86 ψοχᾶδ ἼΘΙ ἽΣΘ9 

Ὦδνθ ὈΘΘΩ Ἰοεῦ δου ὃν); “ἼΒὰΒ Ὠδηΐοὶ ᾿ἰνοᾶ 
δὺ ἐΐθ σογϑὶ οουχὺ πηι1},᾽" οἷο., νὰ πο ΒΘ 
οομηθοῖβ ὑ86 νϑησθβοσηθ Ὠυρούοϑίβ ὑμαὺ Ὠδ8η- 
ἴ61] δῃἃὰ 8 δοϊωρδηΐοηβ ἀνοὶῦ ἷἰὰ 8. βϑραζαῦθ 
Ὀπϊάϊησ οὗὐὁἨ ὑδθ ρμαΐδοθ, ψοὰ 88 δρϑοὶδ!]ν 
ἰπναπᾶϑα ὕο ΒΟΙΎΘ 88 “" 86 ΤΟΥ] δοδάθσων (1).".- 

Τὸ ΗθΌγον ἔοστη οὗ ἐδ πᾶύὴθ Ὧ 2 ονϊᾶϑηπθν 
ΟΥ̓ δροιβ Ὀδϑύνοσ τὶ ἴη6 διηοϊθηῦ Ῥοσβίδῃ ἴῃ 
ἴδιο σαποίξοττη ἱμβοτὶ ὑΐοηβ (Θμγηῶ, Ομ 18), ἔμδα 
6 Οτϑοκ κῦρος. 18 ἱπύοσργοία οη ὈΥ̓͂ ὁ" δ," 
ὙΓΌΣΟῺ ἴα ζουμα 85 ΘΑΥΥ 88 Οὐθδίδθ (ως, Αγίας. 
ἱ, ν. 1012) δπὰ ἰὰ ὑμ0 ἰνηιοῖ. ΑἹΓΙ͂. (οἷ. 186 58"- 
βοτὶὑ δώγα, δ7)α; Ζελὰ ἀθαγθ, ταοᾶθστι Ῥεσεῖδῃ 
ἄλυτ), ἰβ ποῦ ΘΕ ΚΟΥ οοχίδίη. 8.668 ἐδμὸ Ζοίζθολν 
7» Κιμιάθ ἀφ Μογροπὶ, νἱ. 168 οἵ βοα.; ὃ ἥ 
εὐ 866. 

ἙΤΉΗΙΟΑΙ, ΘΕΌΟΤΙΟΝΒ ΟΟΝΝΕΟΤΕ. ὙΙΤΗ ΤῊΗΒ 

ΒΟΗΕΜΕ ΟΕ ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ, ΑΡΟΠΟΘΕΤΊΟΑΙ, 

ΒΕΜΑΒΙΕΒ, ΑΝ ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΗΙΝΤΒ. 

1. ΤῊ:ο ἀορτηδίίο δαα οὐ ΐσαὶ βἰσυίδοδποο οὗ 
ἐδ ΘΑΥΪῪ ἰδοῦ οὗ Πδη161] δὰ ἢΐ8 Θοχαρδηΐοιῃβ 
οομβὶδίβ ομϑῆν, δηᾶὰ 1Ὁ ΤΩΔΥ ουθὰ ὈΘ θεὰ 6χ- 
οἰπδίνοϊγ, ἰὰ ὑμο »χζοοΐῦ οὗ σχϑβοϊεῖο ζαϊνῃ δρᾶ 
οδοάϊοιῦ ἀονούίοη ὑο ἀοᾶ, νοι ὑμ 6 Υ ἀἰδρ᾽αγοα 
ΌΥ δροίδιηϊηρ ἔσοσῃ ὑδθ ΤΟΥΔῚ τον βίοι αὖ ὑμ6 
Βδυγ]οηΐδη οουχύ. ΟΥὖχ δἀπιϊσαύοη ἰβ ποῦ 6ῃ- 
᾿1ἰϑιθα 'π 6] οὗ ἴ}6 δοϑυύϊηθηῦ ἀϊδὺ, ἴθ ἔδβὺ- 
ἱπσ, Ὅ86 τιοχυϊδοδίίϊοη οὗὨ 861, οα ὑ86 ραχύ οὗ [8886 
γουΐδ, Ὀὰαὺ διηᾶθ βοιηθυίηρ' στη δῃ ἃ ΤΔΟΓΤΆΙ]Υ 
ἱτωροτίδηῦ ἴῃ ὑδ9 δοῦῦνο ὑγαβὺ ἰῃ αοα, διὰ [ῃ9 
ἔα} οὈὐϑάϊΐθηοθ ὕο Θοᾶ, ὑμαὺ τὸ ἀἰβρὶ γϑὰ ἱπ 
ἴδοβο β6]}-ἀθηΐδὶθ, ἘΒΟΥῪ ἀϊὰ ποῦ δὐδύδ ἔγοτῃ 
[86 τπι86 οὗ ὑῃ6 ἀο]ἰσδοίοθα οὗὁ [89 τογϑὶ ὑ80}]6, ἀὰτ- 
ἴῃς ἴ89 ΠΟ] ρεοσίοᾶ οὗ ὑμοὶγ ὑσζαϊῃί την, ἔτοια 8 
Βρίτὶῦ οὗ ἀθεβρθσζδαῦθ δδοϑύΐο Ὀγανδᾶο, ΟΥὐὁ Ὁθοϑῦβο οὗ 
8 ΒΌΡΟΙ.]ΟρΑΙ] ἀχοδᾶ οὗ ἀοὐ᾽β οστϑαύυσοβ, τ ὨΙΘΉ, 
ἴῃ ὑποηϑοῖνθβ, τὸ ποὺ ΟὈ͵]θοὐύίοη 809 (1 ΤΊτα. ἐν. 
4). ΟΣ γαῦ ὈΘΟΔΌΒ6, 110 Ὅ.6 Βυδά δῖ οὗ [πα ]8, 
ἐΆΘΥ ΒΟΣΌΡ]Θα ὑο ἀθβύζου δῃϊμ)δὶ 116 ἢ ΔῺΥ ἔσσῃ : 
Ῥαὺ ἔγοηι ὕπο ὕὑσχον σο]ρίουβ τηοῦϊνο οὗ τοιμδίῃ- 
ἧπρ᾽ ζαϊ μὰ] δὰ ἀονούθα ὑο ὑμοὶσ οονοπδηὺ αοᾶ 
Φοθουδὴ (866 δΌοΥΘ, 6 γϑο 8), δηά ἰο δυοϊὰ ὑδοὶγ 
Ὀοΐηρ ἱπιρ]οαῦθα, ὕο ΒΕ ἄορτοθ τυ βαύθυοσυ, ἱπ ὑῃ9 
1ἀΔοϊαύτουβ ῥσασίίοοβ οὗ ὑμοὶῦ Ὠϑδίδοιι χτηδδύθσα. 
ΤΠΟΙ͂Σ πὈπύθιο ΣΟ ΒΩΘΒΒ ἢ88, ὑμ ΟΥ̓  οσθ, ϑϑϑϑη δ} 
ἐδιὸ ββπιθ δὐμιῖοαὶ ν8]6 88 ὑμαῦ οὗ ὑμ6 ΒΘΟΒΔΌΪ 68, 
ψὃο τοϊιδοα ἰο ἀγίης τὶ μ6, ἔΤοΙ ταοξίνοβ οὗ σο]ΐ- 
Εἴουπ οροάϊΐοποο ἴο ἐμ νοῦν οὗ ὑπϑ 7 διοθαίοσ (91. 
ΧΧΥΥ.): ΟΥ, 88 ὑδ9 Θοπϑοϊθηῦί ου8 δοϊαΐηρ οὗΥἨ ὑμ8 
Ναξζασὶϊθ ΌὈΥ͂ ἷὶβ βϑδοζθᾶ υοῦγ, ψὩσἢ ἱτηροβοὰᾶ 
αἰγαῖαν θη 1}818 οὐ εἶτα, δηα το πιϊρῦ ΘΟΟΥΟΣ 
ἐδὸ 8016 ροτὶοᾶ οὗ 16 (βαιηβου, ϑομπ ὑπ Βδρ- 
ἐϊδῦ), ΟΥἿἮ 8 ἀοβηϊῦθ ὑἱπιθ ΟΥἨ ἸΟΏΡῸΙ ΟΥ ΒΒουΐοχ 
ἀπταίίοι (3. Ῥδα], Αοίβ χχί, 24 οὖ βθᾳ. ; Αααΐ]α, 
Αοἴα χυῖ!. 18). Α ΦΏΣΟΠΟΙ ΒΌΔΙΟΩΥ ἴο τῶθ Θὐιγβὸ 
οὗ τἴ686 γοῦνα ἴῃ Βαγοι Μ01}} Ὀ6 ἑουμὰ ἴπ ὑμ6 
6856 οὗ ὕδ6 ὁγ7ε δῦ Βοιηθ, σοῦ ΕΒἸανὶ 5 9086- 
Ῥδυβ ταϑηὐίοηβ ἴῃ ΟΠδΡ. 8 Οὗ δέ Δα ΟὈΙ ΡΥ ΘΡΗΥ. 
ΟἿὟχ ψομᾶθσ πα ϑιμυϊαύϊοι ἀχὸ ποὺ οχοϊ θὰ ἰῃ 
ΔΩΥ͂ οὗ ἴῆ656 ἱπβύδῃοθβ ὈΥ ὑ86 δανοϊαϊηρ οὗὨ οοτξαίῃ 
ἱπᾶδαυϊσοηοοθ, Ὀπὲ ταῦμοσ, ΟΥ̓ 086 ἀϊπροκίυϊου οὗἉ 
ξαϊθηΐα] βαταϊθαΐου ὕο [86 τοϊθβοσηθ αἰβοὶ } πη 6 
οὗ αοά, 118 ἰῦ ἰ8. ὑμλχαῦ τρδυῖτα ὑπο ῖσ ΘΟῦσΣϑΘ 88 
{186 οἴοοῦ οὗ ἃ δίζοῃρ, γαῦμοσ ὑ8δὴ τγϑδὶς ζαϊ νη, 

ἴο ἔπ δηᾶ οὗ ἴδιο δἰονθηῖῃ γοων οὗ Ζοὰοικίβη, δἰ βουὴ Ηἴα 
ΒοΟΧ σοπία π8 το δοῖοβ αἾθκὸ αὶ ἃ ἀδῦθ δυυυσδοηυθηῦ ἴο [ἢ 6 
ἔλκίος οἱ Φεγυμα οι." --ἰ εἰ.} 

ὙΓΪΘᾺ ὑδπ8 ὈΘΟΟΙΏΊΘΒ 8 ΘΧΔΙΏΏΪΘ ΖῸΣ ὑδ6 ΟἾχὶδ- 
Ὁ1Δ}8 οὗὨ 81}} αρϑβ. ὥβθυδσδὶ οὗ [89 οἱἂδσ οχροβίῦοσβ 
ΔΙΣΟΔΟΥ γϑοορηϊσϑα ὑμ18, ο ὑπ Ψ80]6, ΔΙ ΒουμὮ 
ὑδβεὶτ ὀχ σανδρϑδῃξ ϑδὑυϊταδὺθ οὗ {86 ναϊτ οὗ δδοοῦϊο 
801 -ἀθη αὶ] οὗ ΔῺΥ βδοτγὺ, ρχονθιυῦθα ὑβοστι ἕσοτῃ 
ΣΘΘΟδίπρ' ἃ ΣΘΔΙ]Υ ὈΠΡΙΣΟ) ἀϊοθᾶ πὰ ὑσχα]γ ουδῃ- 
56 )1οδὶ σομοϊπδίου ὌΡΟΩ δ ϑδαθίοοῦ. Οἱ ὑμὸ 
τοαᾳυθεὺ οὗ δηΐθὶ ὑο Μί6]Ζδυ, γϑσβθ 12, ὕο ὑσοῦθ 
τη δπὰ Ὠ18 ΘΟΥΩΡΠΪΟΣΩΒ ἀυσίηρ ὕθῃ ἄδγα τὺ ἢ 
ῬΌΪ86 δια νγαῦθσ, ΦθγοσηΘ ΚΘ ΑΥΚΕ, ὑμδῦ 1Ὁ 88 8 
βυσ κὶησ Ἑυϊάθῃοο οὗ Ἠΐβ ζαίδῃ : “ Ππογϑα δ δέϑ 
“Πάσὶ πιασπέζιιο ποπ δοίμπι δἐδὲ σογριἀδηύξατη 

δὼ, οἰδογίθ οἱδί, δα οἱ ζδημριι8 δίαζι 67 6, 
οπ, 68 δῦσο ἐσηχοττξαζὰν, δο Παεὶ, οὗ φιυάηι 
γόσίαϑ ἀαράδ οϑτ θη ρθόΤαΐ. " ΚΙΧΩΠΑΥΥ ΤΒΘο- 
ἄοχοῦ οἱ ὑμαῦ ρϑεβαβθ : Οὐδὲν τῆς" εἰς ϑεὸν πίστεως 
ἰσχυρότερον, καὶ δὴ τοῦτο πολλαχόϑεν καὶ ; ἀλλαχόϑεν 
ἐστὶ μαϑεῖν͵ οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἐκ τῶν τοῦ ϑεσπεσίου 
Δανιὴλ, ῥημάτων" τὸ γὰρ πιστεῦσαι τε καὶ ϑαῤῥῆσαι, 
ὡς τῆς ϑείας ῥοπῆς ἀπολαύσεται, καὶ μὴ ἐσϑίων 
-- --- εὑπρεπέστερος. καὶ περικαλλέστερος: φανήσεται 
καὶ μείζων" ποίην εὐσεβείας ὑπερβολὴν καταλείπει. --- 
Ασροιρ ἰαῦου τὶ ῦοσΒ, 866 Θδρϑοὶβ!}γ Μο]δηοίμοι, 
ὙΓΟ ΤΘΙΏΒΙΪΑ ΟΟΥΤΘΟΟΥ : “" 7) αηπ οί8 ἐδηιρογ οζίαπι 
"ιιδ886 οριιδ ΟΟῊ  ἐδβιοη δ, οἱ φιΐάθηι λαὸ αδϑίέ- 
πσηζίαηι ῬΥΘοδρίητη, Κιἴ886 ἰόρ6 1)6ὲ, ποη, λωπιαπΐβ 
ἐγααϊοεϊοηῖδιϑ. ὥγσρο αδείίποδαΐξ αηϊοὶ, μὲ ἐά48- 
ἑαγ οί" 86 πο, αδλίδογτε ἀοοίγίηαπι, ἦν για δοία 
ἐυδίαδαῤφ οογδιι 71) 6΄)] σὲ αδλοῦτογο αὖ αἶα- 
γῆι ρεηζιη ἐγαα θἰοπῖδιιδ ; ,"" 816ὸ Οαϊνίη, ψ8Ο 
ἸΘΙΏΔΚα οἢ ὑῃ6 Μοτὰβ οὗ, Ῥδϑηΐθὶ, νοσβο 11 οὗ 
Β6αᾳ. : “ὁ 1δποηάπηι 68. οἰΐαηι ἐπμα, 6 πος 
ἰδηιθῦθ, πέρι ῬΤΟΡΤΟ ηιοΐω Λαο αἀἰείδδό, 8 
ἐπϑέϊποίει ῥρέγίίι8 ϑαποίά. δ εΐδδοί θηῖπι ΠΟΉ, 
δοίογίζα, 864 ὑδηιογίίαϑ, δὲ Π)απῖοὶ δἰδὲ ζαδγιοαδδδὲ 
ἦοο στ ϑὲ ταίρι, δὲ ποῦ ζιΐδδού ΟΟΥΤΟΥ ὕαοίιι8 ὦ 
Τοπῖπο δ ψοιϊοὶ ὀοσηίε ον, ἐδὲ ἐρίξ" ἀπιδέμηι, 
γχωΐη ἦοο λαδιιοῦὶξ δῷ ἀγοαπα γουοίαζοη6, 7εϊιαϊ 6 
δέ δῷ τυοίο σόβϑιεγιηι, δὲ φογτηϊζογοεί ταϊη 8:67 

, δέ ϑοσὶοϑ οεϑοὶ ἱεριηιηέδιιϑ." Απᾶ ἔυτ- 
ὕμοΣ : “" βσίαπιμδ, ἦοσ 6886 ὉΘΤωΤι ΦΦΡΟΥ ἐπι δ 
͵ἡοιραϊίαξέβ 6 ἐσπιροτδηξία, δὲ ροδϑίηλιϑ ΘΒΏΤΊΤΘ, 
δὲ 22σιι8 πὸ8 αὖ ἱπορίαπι αἱ δρεϑέαεηι οογέδ 
ἑηῖηιο σέΐαηι δὲ δροηΐό γοδδιηι8 αὐ)ιδοῦο ἀἰοϊϊοϊαϑ, 
φ ποδἧϑ 68δ6η2 αα τιαηιι, δϑ γιοβίγο εϊίζο. 
Ναρι λΐο διιδϑίθίογο ἴπ ἰοριιηιβηέδιιϑ δὲ ἀφίια ἐδυδύ 
οαἰάδ ῥγίοοίωπι, σμία - πιαῦον ἐπίσγάμην ἴα 61}- 
Ῥογεηζία 86 ργοαέξ ἐπ᾿ ἱορωιέπίδιδ, σατη ἴὰ 
ορεϊηκῖϑ δὲ ἰαιι ϊεοϑὶηιδ οἵδίδ. Νοῦθ 
ἔατῦδου, ψμδὺ ΟὨγσ. Β. Μ|οθδοὶβ βᾶὺβ Ο0Ὲ- 
σοχπΐηρ ὑμ6 οοῃύγαδὺ, ἱπαϊοαύθα ἱῃπ σοσβθ 18, 
Ῥούνθϑῃ ὑδ ΣηΔ͵ΟΣ οὗ ἐδ χοῦ ἀρδαϊρτιθᾶ ἐὸ 
ὯΘ Ῥᾶρθβ ἴο ὑμο [κίησ, ψοὸ ρδγίοοικ πιδμϑείαῦ- 
ἱη οὗ ὑμὸ γρχϑβοχίυϑα ἔδσθ, δηἃ ὑπὸ εὑτίοῦ 
δοβέίμθσοθ οὗ θδηὶθὶ δὰ Βἷβ ὅῃτϑθ ἔγίθπαβ: “ ΤΣ 
δῆρο, ἄοοξ οὐ ὑρδὶ σι ὲ ὁβδοηΐ (ΛΘ 898 ὃ, 4, θ), 
ἑαγόπ, ἐπι οὐδογυαηάα ἰεσέ αἱοΐπα τι γαϊ ψίοαὶ 
“ωορυπί. Ταπίο ἰαυαϊδιμον ῥυὶ 1 απ οί ϑοοῖο- 
γιησιιθ 9) 8 ρέδίαϑ δὲ ἑπ φαΐγία γοϊρίοηθ σ00.- 
δίαηΐζα." 

2. ΤῊ οοὔχβο οὗ ἐδο β6]}- ἀδηγίπρ γουτ ν]]} 
8150 ΡΘΑΣ 88 8ὴη οἴὔδοοῦ οὗ ζαϊ τ, ἔσομῃι νυν δῦ ἱβ βαὶ ἃ 
ἴῃ νϑῦβθ 1ὅ γοαρϑούϊης ὑμι  ῖυ ΒΡ ΙΒ ΡΥ τοαϑῦ 
δηἃ Ὠδπάβοσηβ δρρϑδζϑῃῆῃοθ. Ῥ μούμοσ ὑδ 18 οοὩ- 
ΒΘαΈΘΩΟΘ οὗ ὑπο ὶγ νορούδ]6 ἰθὺ 18 ἴο Ὀ6 τοζασγαϑᾶ 
8.8 Βοιῃθ βίη ΤᾺ ΪΣΘΟΌΪΟΤΙΒ, ΟΥὨ 88 ἃ ῬΌΓΧΘΙΥ πδῦθγα] 
ΤΟδτι]ῦ, ΤΩΔΥῪ ὈὉΘ χφασδίϊοηϑά. ΤῊΘ ῬΒΠΘΠΟΙΏΘΠΟΣ 
οαπ ΒΑΓΑΙΥ ῬΔ88 ἴου δΌΒο] αὔθ] Υ ταϊ δου ]ουΒ; ἴὸὺῸΣ 
86 ὕχανϑὶοσς Ομδζάϊΐη, ἰῇ ἃ τηδπυβοσίρὺ τϑυρδυὶς 
οἱ ὑμαῦ γϑύβθ, ΟΌΘΘΥΥΘΗ, "Ἶ μδνα ποὐϊοοα ὑμαῦ [89 
ΘΟ ἢ (ὦ. 6., ΠΟΩ ΚΒ) μᾶγθ ὈΥ͂ ἔα ἃ ἔγεβδ μοῦ δῃηὰ 
τῦοχθ ἈΒΘΑΙ Ώ 7] ΘΟἱοσ ὑδιδῃ οὔλιοσβ, διὰ ὑμδὺ ὑμ9 Ατ- 

ἴων σὐριυῖν 

" 

Ἂ2 



θ4 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕῚ ῬΑΝΤΕΙ, 

ΤΊΘὨΪΆΠΒ Δηα Οτσϑοκβ, ὑπουρὴ πον ὑγθατιϑηὺν ζβδῦ, 
ΔΡΡΘΔΣ ὨΘΑΙΓΩΥ, Ἰΐνο!γ, δηὰ Βδηάβοσηθ᾽᾽, (οοσα- 
Ῥδᾶσγο Βυσᾶοσ, ἰῃ Βϑβθῃχα ]]ο τ 44} - τ. Νω- λέοΥ- 
σεπαπά, ἵν. 840: 8150 Ἠδστωθσ, Οδβεγοαΐοηϑ ἐπ 
ἐλε ασέ, ἱ. 857): ̓ δηὰ ἰδ ἷβ Θομδοίνδ]ο ὑμαὺ δὴ 
Ὀητοϑδίσαϊηθα Ἰπάυ]ρβθηοθ ἴῃ Ἰαχυτχίου ἔοοα ταῖρμὺ 
ΤδύθΟΥ ἀοἰζβοῦ ἔσοχη ἐμ 6 Ῥοδυὺν οὗ {86 τϑσρδιπΐηρ 
γοαΐδβ, ὕμδῃ θμβποθ 1, ΘΒρϑοίδ!Υ ἰζ Σῦ 6.9 
δοοοχῃρδηϊθα ὮὉΥ ὑδ6 ἀοὈθαομοσίθβ ἐπ κδα ΠῚ Π πγπ} 
ὙΪΟΩ δΔΙΘ 80 ΟΟΙΏΣΩΟΣ ΘΠΟΩρ ὑδ6 Ῥᾶροθδ αὖ 
Οσϊθηΐδὶ οουσγί5 (1, λάθοϊκ δὲδιπρ δὲ 
ὑῶγα, Ἠδίολδ, ἱ. δ2 οὖ δα. Ἡλνοταῖοῖ, ΚΚοπιπιθηϊ., 
Ῥ. 87). ΒΕ, ὑμογθ ἐβ βοτι δύ ηρ' οχἐσβογαμδσγ, 

(1 ἐπαϊοδεϊνο οὗ Ὀινίποὶν ΒΆΡΟΣ δύΤΑΙ οΟ-οροσϑίλουι, 
ἴῃ ὑδ9 ἔδοὺ ὑλδὺ αὖ μο δμὰ οὗ [χϑθ γϑδὺβ [86 δ- 
ῬΘΆΣΒΩΟΘ οὗ Ὠδηῖ6] δηᾶ δἰβ ΘΟ ΡΔΏΟΠΒ Θχοοὶϊοᾶ 
ὑμαῦ οὗ αἷἱξ ἴμ6 οὔδμοχ γουῦῃβ ἱπ ἔμ} }]ποϑ8 δηὰᾶ 
ὈΘδαΐΥ, δηα ποῦ 1688 ἴῃ ἐμλο δδάϊθομδ, ζαοὺ ὑμαῦ 
ΒΟΥ ΘΧοο]] θα 08.686 ἰαὐῦοσ ἴῃ Ροϊηὖ οὗ Σηὑ6]]ούμ) 
μαυδὶϊδθα δῃὰ βοίθῃηϊδο δου Σοσαθαΐθ ΟἿ. 
᾿Ηδνοσηίοῖς, “" Αὐ [86 βδιὴθ {ΐπ|θ, ἰῦ νγου]ὰ ὈΘ Ῥᾶγ- 
141] ὕο ἱσπιοῦθ ὕὑ8θ ὨΣἱνίηθ δβαίϊδίδῃοα ἰὑ δ αοὰ 
ΜὯΟ δηβ θὰ Ηὲβ βοσυδείδ ὑο διὰ ἔδνος τῖδα ὑμοὶσ 
ΟΥ̓́ΟΥΒΘΟΣ, ΨΠῸ σάνθ ὑμθηλ ὉΓ ἱπ Ὀϊνίηθ 
ννβᾶουι διὰ ππδοχβίδηϊηρ, δῃὰ πσμὸ αἰ] ποὺ 
ζοσβαίκο ἔβόση ἱπ ὑδμὶβ ἱμπδίδηοθ ΟἾἿΥ ὮΥ ὑδΐβ 
σϑίϑθυθῃοθ ὕο αοᾶ, τοι ἰβ8 οί ζουηᾷᾶ ἴῃ 
ΟἿΤ πδισταῦνο, οδῃ 88 ὈΘΙΘΥΘΣ ΘΟΣΩΡΙΘΒΘμα ἐΐα 
ἔσο Ὀϑασίμσ. Ηδποθ ἰῦ 'β Ὁ 166, δηα δ ΣΘ εὶς 
οὗ 6 ΤΆΘΙΘΙΥ ΟΑΤΉ Δ] ΘΧροβίϊοπ, ὑο Ὀθοόσαθ ἴῃπ- 
γοϊνϑα ἴπ ἔδσ- ϑιομϑὰ δῃὰ ρῃγβίο]ορίοαὶ ἐσ ρὶδηδ- 
ὕζοηβ δηα οδἹουϊαύϊοηβ, ΒΌΟἢ 88 δῖ6 ἔουμπὰ ἷῃ 
ΑΌΘΩ- Εἶτα, τὸ 1685 ὑθδη ἴο ἱζτποσο ὕπο ΗἷσθοΣ 
Ῥονγασ, ἔσοιαη τ ῖοἢ ΟΟΣΩΘ 811] χοοᾶ δηᾶ ρμοσΐϑοῦ 

Η γ1 

8. ΑΒ δὴ αροϊοροίτοαϊ αιοΒῦϊου οὗ Βοχὴθ 'σεροῦ- 
ἴδῃοο, Ὁ τυδὺ ὈΘ τϑιηδικοὰ ὑδαὺ νὨδὺ ἰ8 τοϊδίθὰ 
ἴῃ ὑμὶβ ομδρύοσ οομποοσηΐηρ δ 6 δρβώπθμοθ δοᾶ 
βὑσ οὗ οὔβοσνδῃοθ οὗ ὅθ ἰδν δὖῦ ὑ86 μϑαύμϑῃ οου σὺ 

᾿ ΟΥ̓ ὑδὲ ΟὨδΙ θ58} Κίηρ, ὈΥ Ἀδηΐοὶ δηα Βὶβ δϑβοοὶ- 
αἴοδ, 18 Ὀὰχὺ ΡΟΟΥΙΥ δἀδρύθδα ἴο βίδιηρ ὑδο πασγαύνϑ 
858 ἃ Βοϊϊοη οὗ Αβυοῦδϑδῃ Οἰἱγαθϑ, ἱπ ν᾿ ἰο [886 
ΔΌΒΟΣ Β60 ΚΒ ὕο Ὀδορχοϑῦ ὑστιδὺ ἰῃ αοἃ οἱ ἐδθ ρασὺ 
οὗ Ηἷβ τοδᾶάϑχβ (Ηϊὑσίρ), οὐ ὕο ᾶσ ὑμόῖὰ ἀρ αϊηδῦ 
Ῥασγίδικίηρ οὗ Ὁπόῖθδη ἑοοᾶ (Βογυβο]ᾶῦ, οι 1.6 ῃ- 
βοσοῖ, οἴο.). ἸΤμϑρίουβ 6008 οὗ [8 ΜδοολΌςοδα 
Ῥοχίοἃα ποῦ ΟἿΪΥ ΒΟΥΆΡΟΪΟΌΒΙΥ δυοϊαϑᾶ ὑῃθ6 Ηθβἢ 
ὙὨΟ ψγὯϑ βδογίβοθα ὕο ἰᾶ0]5 ὉΥ ὑδοὶσ μοαίμθῃ 
ΟΡΡΓΘΕΒΟΙΒ. Ὀπύ ονθσγύδίηρ ὑμαῦ διαδηδὺθα ἔγοσω 
ὕμοτα, ουθα ὕο ὑμὶν δγίβ δῃ!ᾷὰ βοΐθῃοθβ. δι 

2 Θὗο.. ΔΥ͂Θ. ΟΠ. ὑ86 ΟΟΠΌΓΒΙΥ, ΓΟΡΧΘΒΘῈ 
85 αἱ δὰ δάθρίδ ἴῃ 811 (ῃ νείθάοτω οὗ ἐὴθ 
ἘΣ πε βαρα Δρὰ αὖ ὑμὸ βδζὴθ ὑΐπηθ, 88 8]}[1περ 
ΟΠ α4] εὐδύζουιδ δ [89 οουχὺ οὗἩ ὑμ6 ΒΔΌν]ουδα 

Κίηρσ, ΟΥ ΘΥ̓Θἢ ὯΒ ΤΠΘΙΔΌΘΙΒ οὗ ἐδ6 ογᾶοσ οὗ {δ 
τηδρὶ (οὗ. ομδρ. 1ϊ, 18, 48 οὗ δο0.α.) Βυΐ νι 8116 
ὑμΐβ Ἰαῦῦοσ ἔϑαίοσο ΒΟΥ 8 ἱπρ ΤΟΒΟΙΣΩΌΪΆΠΟΘ 
Ὀούτσθοι ὅδ οχσροσίθῃοθ οὗ [6 Ιοδα πη ομδχδοῦον 
δηὰᾶ ὑδμδὺ οὗ Φοβορὰ ἱὰ Ἐρυρῦ; ψὮ116 δβρϑοΐδν 
Ὅ86 Ῥαύσοπδαρϑ οὗ (δ6 γουϊῃ Πδῃΐῖδθὶ ὉΥ ἴπ6 Ῥὑτίῃοθ 
οὗ ὕ86 ΘΌΠΌΟΝΒ, 88 ν76]] 88 δΐ8 ΕϊρῊ οηἀοντχωρε 88 
8} ᾿π ουρσοῦοσ οὗ ἄσϑϑσηβ, σοσηΐη δ Ὁ8 ΒΕΣΟΙΡῚΥ οὗ 
θοθορῃ; ὍΝ δζθ γοῦ οοτη οἰ θᾶ ἴο το͵]θοὺ ἰδ6 
ορίῃιΐου ὑμδὺ 7586 ὙΟΪΘ 18 ΣΔΟΣΘΙῪ δὴ δτίϊβοὶδ) 
ΟΟΡΥ͂ ΟὗὨἨ ὑμὸ ΘΑΥῪ ἰδύοσυ οὗ ὑμαὺ γμαύσγίδσομ, 
ὈΘΟΔΏΒΘ πούδίηρ ἰ8 σχθοοσαϑα, οὐΐμοσ οὗ δὴ δδοοίλο 
τοῖα δβαὶ οὗ ἔοοὰ ΟΣ σὴ κ οἱ ὅδο ρματὶ οὗ “οδορᾷ, 
ΠΟΥ γοῦ οὗ δῖα Ὀοίηρ' ἰγαϊπθα τ ἢ Θαρθοΐδὶ τοζοσ- 
ΘΏ06 ὕο Βθσνΐοθ δὖ ὕμθ οουσῦ οὗὁὨ ῬΒΔΣΘΟΣ, οἱ οὗ ἃ 
ΟΔΓΟΙῺ] ἱπδύσιισίϊου 1π ἔογοῖστι τυϊδάοσα δᾶ θα χ- 
ἴῃ. ΙΔ σχοδρϑοῦ ὕο ὑμο Ἰαϊίοσ γμοἱπῦ, ἰπἀοϑά, 
οδοβ, ταῦδμοσ ὑδδη Φόθαρ, τοῦ] βασνο δὲ δζι 
ΘΧΑΙΏΡΪΘ (806 Αοίβ νἱΐ. 22). Οὐσαρδτο δἰβὸ Ψϑσζοζὴθ 
(οῃ σοσβθ 8): " νι (ὧδ πιθῆϑα ἐδ υι οἱ ἀδ υἱπο 
»οίωμ8 4.8 ποῃ υτἶ η6 γοϊμιαξεν, 
υὐὐέγωο 8ὲ δοὺγ εὐ ὕρβαπι δωρίοη ἑηὶ ὑπ μη! ἐοοίγχίπαπε 
"Βαδνιοηεογισα, ἐ88ε ροσσαΐμηι, πεπριατηι ἀδρωΐ- 
ὁδοστοί αὐδοογό, φμο ποη ἐΐοοδαί. Τέδειυπὲ ααὑ- 
ἕοη πο, τὖ δορμαηΐιν, δοἃ μὐ ἡιαΐσοεμέ αἴρει 
οοποΐϊποαρζ. δὲ σιδρίαπι αὐοετγϑιδ 
φῃαίλοημείίοοϑ οοἶδέ, δογίδεγ ὁ ππηρεγίξια μαϑήματος, 
γίϑιιξ ραΐθαΐξ, δὲ σα θ δι .» 
δὲ ἰσπογεί αορηιαΐα λογιῆι. 
Ὧν» θαώ φιόηΐδ ἀοοίγίπαηι αἰαωογίμη, ποτε εἰ 
“5 οπηπθην ϑδορίθηϊαηλι πρνρέϊονωπι ἀξάς.- 

δόγαΐ 
4. Το Ἡοπιϊοίίδαϊ ἐχοδεταθαὶ ὙΓὮ], οὗὁἨ ὀὐΌσϑο, 

βοῖσθ οἱ ἐμ οἰίθῦ δπὰ ζαπαδιμειξδὶ ἐξ μΐοδὶ Ῥστῖπ- 
οἷρὶθ οὗ 89 βοοϊζοῃ, 88 ἱπάϊοδύθα δῦοντθ, ὑπιος 
1, συ ϊουΐ ἴο βΒυθοχάϊπαίθ ἀϑύδλϊβ. ὙΤπα, 
ῬΘΙΠΔΡΒ : ““ Νοῦ ἀδίπΐςν ζοοᾶ, Ὀπὺ ὑδο Ὀϊοδβείηρ οὗ 
Θοὰᾶ ἀθνυϑῖορβ Ὀθεδυῦν διὰ βύσθηρῃ. ΑΧ4Ἁ]] ν᾿ ϊ2- 
ἄοχι, ουύϑὴ ἱπ ΟΣ] Υ ΟΟὨΟΘΙΏΒ, ἰδ ἃ αἽ οὗ αοὰ, 
διιὰ ὑδμο ἔϑδασγ οὗ ὑμ6 [οχζὰ ἰδ (86 ἰνῶν ἐμνν ἢ οὗ ἐδ 16 
Ὑ]Βάοχη 8180 ᾽" (δίδεϊο, δον 86 δὲδέ. 1 ἀδέὲμρ.). 
--οἱἰ : “ἴδῃ β84}} ποὺ 11γ Ὁ Ὀσϑδᾶ δίομθ, θυδ 
ὉΥ͂ ΘΥΘΙῪ ψοτὰ ὑμαῦ ὑγοοθοάοίι ουὖῦ οὗ ἐπα χαοιΐῃ 
οὗ ἀοᾶ᾽"" (Ῥοπῦ. νυἱἕἽἍ. 8; Μαῦν. ἱν. 4).---Οοἵὐ : “1 18 
8 σοοᾶ ὑπήτρ ὑμαὺ [86 Ὠϑατὺ Ὅ6 οπἰδ Ὀ]Ἐποὰ τ] 
ὥτδοθ; ποῦ τῖδ τιοδίβ᾽ (ΗΘὉ. χίϊ!. 9), οἷο. 
Οοσρασο Ἀθη οίθοι : σηῃξοῖ πῆ αἰἰὰ Ἠξδ 
τηὐπὶδ τ60 ἔει, πιόὸ ἐποσοῦτῖθ τοϊερέαϊενα αὐ 
᾿μώῴρορῳ οἰοίιι8 δδί, ιὖ ἀεβοστεί α τὸῦὸ φομῖβα. 

απὸ οὐπδίαηπζίοηι ᾿ραιιοὶ ἐπιοηλίωσ, δοὰ φωΐ 
ἐηιαπύμν λαδοδιπΐ ἵπροηξία »γαπῆῖα οογρογαῖα 
εἰ δρίγυιαῖα, δου ἐπσμΐέ ἰαυίαα.: ΟἰοτὶβοαΉ δα 
4,6 σίογίοαδο, 66. (ἢ βδατα. ἰὰ. 90). 

2. ΤᾺ οἱδίοη 47 ἐλ6 ηὐρπαγολίεθ, ὁ" Νοδιιολαάηπεςξα δ ἄγθανη ἐν ἀϑομδαωι ἐδλὲ ον «οογια- κὐκραοιηξ, 
απᾶ {5 ἐπζογρτοζαζίο, ὃν δα 

Π. 1-49. 

1. Απᾷ ἴῃ [Π6 Βεοομᾷ ΥὙεδγ οὗ [86 τεῖσῃ οὗ ΝοΟυοῃδᾶηθσσαν, ΝΘΟΠΟΔάποσσαν 
ἀτοδιηρα ἄγθδῃ,8, Ὑ Βοτσ ἢ [4π4] 18. Βρ᾿τιῦ τγ88 ὑτουὈ]6," δηᾶ ὨἷΒ δ[6βρ Ὀγβαῖζα 

ῷ ἴγοῖαὰ ἢ1π.ἦ 
ΘΒΓΟΪ ΟΡ ΘΕ, δηἃ [ῃ6 ΒΟΙΌΘΓΟΙΒ, δηἃ [Π6 ΟΠ ΔΙ ἀΦ08Δ}8, ἴὉΓ ἴο ΒΏΘΥ 

8 ἢ18 ἀγθϑΙΏΒ, ὙΛΟΤΟΙ ΠΟΥ͂ οδπι16 8Δπα βἰοοῦ Ῥοΐογ [86 κίην. 
μᾶνο ἀγθαιηθᾶ 8 ἄγθδιῃ, δηἃ ΠΥ βρὶτῖῦ Ἧ8 ὑσου θα ἡ 0 ἔπος βδϊἃ υπῖο ἴδοι, 

6 ἀΓγοϑῃ), 

Τἤοθη [Ἀπὰ] {86 Κίπρ Θοπιηδπαθα " ἴο 041] 186 Ιη8 σ᾽ οἶδη8, δϑηαὰ τ. 6 
1611] 186 Κων 
ἃ {86 εἰ} 



ΟΗΑΡ. Π|. 1-49. θὅ 

4 Το Βρδκο [86 ΟΠ δ) ἀβοϑὴβ ἴο 0ῃ6 Κίπρ' ἴῃ ϑ'γτῖδο [Ατδηιδὶο], Ο Κίηρ, 1ἰνθ 
ἴου οΥ̓ΟΓ [611] ΤΥ βογσνδηΐβ (86 ἀγθϑῃ, δηἃ ψὸ Ὑ11}1 βῆθν 886 ᾿ῃἰογργοίδιϊοῃ. 

δ Τὸ Ἰἱπρ δηβνογοα δηᾶ βαϊα ἴο 116 Ομδι ἀβοδῃβ, ΤῊθ την [οτὰ] 18 σΟἢ8 
ἔγοῃλ Π16 : 1 γα ΜΠ] ποῦ τηδκο ἱζῆοσψῃ πηΐο πη6 {Π6 ἄγϑαπι, ψ]Ὸ} [8η4] ἐδ ἰηΐου- 
Ῥγοϊδυϊοη ὑῃπογθοῖ, γα 884}} Ὀ6 ουῦ ἰπ ρῥίθοοβ, 8 ὙΟΠΓ ἢουΒ6Β 888} 06 τηδὰθ 8 

6 ἀπηρσῃ!}} [581ηΚ]. Βαῖ [Απὰ] 1 γ6 βῆθον [6 ἀγθϑηι, δηὰ ἐΐδ Ἰηϊογρτγούδιϊοη 
Ὁπογοοῖ, γ6 8}4}} γϑοεῖνθ οὗ [ἴγομι Ὀθίογθ] πὴ6 σι ϑ δηα γον αβ [1ΔΥ0688], δηὰ 
δτοδῦ ΒΟΠΟΌΓΡ : ὉΒοΡοίουΘ Βη6  τὴὸ ἴῃ ἄγτθϑπὶ δηα ἐδ ἰηϊθγργοίδυϊοηῃ (ἤθγϑοξ, 

Ἴ ΤὙΠ6Υ δηβοσθα δρϑίη, δηὰ βαϊὰ, 1 06 Κίηρ 161} 818 βουνδηΐβ (6 ἄγθϑιῃ, 
8 δϑηὰ χα ΜΨ|1}] βῆθνν [86 ἰηϊογρτγοϊδίϊοη ὁ . ΤῺΘ Κιηρ δηβιήνγοτοα δπὰ βαὶα, 1 κῆπον 

οὗἉ οογίδιπῦν ἴμδὺ γ8 τοοιιά σαὶῃ [Π6 ὑἴπ|6, Ὀδόδαβ8 γ6 866 086 Γπίηρ [γον] ἷ8 
9 ζοῃθ ἔἴγοπι πιὸ. Βα [, ὉΠ40] 1 γ86 Ὑὑ11}}} ποῦ τηϑῖκθ Κηόσῃ ὑπο π6 [6 ἀγΘΆΠῚ, 

ἐλόγα ἰΒ διιδ ομ}6 ἄθοσθθ ἴον γοῦ; [ὉΓ [8Ππ4] γὸ ἢδνθ ργθραγθᾶ ᾿γίπρ δῃᾶ ϑογγαρί 
ὙοΓβ [8 116 δῃὰ 8 οογτγυρῦ ψοτα] ἴο Βρθαῖκ Ὀθέοσθ τὴρ {1}} (86 {1π|0 6 Θμδησθᾷ :" 
ὉΒΘΥΘΙΌΣΘ 0611} πι6 ὑμ6 ἄγθδιῃ, δηὰ 1 8}8}} Κῆον ὑπδῦ γα σϑὴ ΒΘ τὴ ἐΐθ 1ηΐ61- 
Ρτοίδιυίοη πογοοῖ 

10 Τὴ Οδα)αβοδηβ δῃηβνγογοᾶ Ὀθίογθ 086 Κίηρ, δηα βαϊὰ, 7'}λ676 18 ποῦ ἃ Τη8η ὌρΟΙ 
ὍΠ6 Θανῦ ἢ ὉΠδῦ ὁδη βῆθυν ὕΠ6 Κιπρβ τιϑύῦθυ : ὈΠΘΥΓΘΙΌΓΘ ἐλθγο ἐδ ὯἨῸ Κίηρ,, Ἰογὰ, Ὧοτ 
Τα ]ον, ἐλαέ 45ἰςϑα βιο}} [ἱπρΒ [8 πιδῦϊ8.] δῦ ΔΏΥ τηδρίοίδη, ΟΥ̓ δβίοϊ ρον, οὐ Οἢ8]- 

11 ἄφδῃ. Απᾶ {ἐξ ἐδ ἃ γτάγ Ὁ81ηρ' [Απᾶ 1}6 τηδί6}] ὑπδὺ [ῃ6 Κίηρσ τϑαυϊγθῦῃ [Δβκοῖῃ 
ἐδ ψεῖρηγ]; δηα ἐλόγδ 18 ποπθ οὔμϑῦ [δῦ δὴ β8ῃ 607 10 ὈΘΟΤΘ ὕΠ9 Κίηρ δχοθρί 
ἐδ σοάβ, ψοβα ἀνθ! ην 18 ποῦ ἢ 68}. : 

12 ΕΣ [18 οδυ8βθ ἴΠ6 ΚΙπο γἃ8 ΔΏΟΤΥ 8ηα νΘΥῪ ἔπτίουϑ, Δηα οΘομηδηᾶοα " ἴ0 
18 ἀρθβύγου 411 [86 στῖβθ πιϑηὶ οὐ ΒδΌυ]οη. Απαᾶ {Π6 ἄθογθο ψϑηΐ ἔουῦ ἢ} {πᾶ ϑοα! 

[16 τῖβθ σπηση Βῃου]ᾶὰ Ὀ6 βίη [νοῦ δου ὕο Ὀ6 .(11168] ; δῃᾶ 6 Υ βουσῃὺ δΔηῖθ 
δηα ϊ8 16 ]]|οὐγ8 ἴο Ὀ6 βἰαΐη. 

14 Τδθη 1.84Π16] δηβυγογθα 1] Ἶ ΘΟ. Π86] Δηα τ ὶβάομῃ ἰο Αὐἱοοὴ ἐδ οἀρίδὶη οΥ̓́Τη6 
15 κΚίηρ᾽β συδτα," σῇ οἢ τν88 [0 ἢ84] ξ0πὸ Του ἴο βδν {9 τνῖβθ πιϑηὶ οὗ ΒδΌυ]οη : 

ἢ Δηβιγογοα δηα βαϊα ἴο ΑὐἹοοῦ 106 Κιηρ ΒΒ οἀρίδιη, ὙΥΕΥ ἐθ [η6 ἄθοῦθθ 90 ἤδβΟΥ 
16 ἴτοπι ἴη9 Κίπσ ἢ ΤΏθη Αὐἱοοῦ τηδᾶθ ἴῃ9 ὑμΐηρ Κποσῃ το Δη16,.,., ΤΏοη [Απὰ 

Πδηΐθὶ τϑηῦ τ, δηα ἀρβίγθα οὐ 006 Κιηρ τὉῃδὺ 6 σου] ρῖνα εἷπλ {ϊπ|6, δὴ 
τὉπδ΄ῦ 6 ψου]ὰ βου [ον θη ἴ0 βῆον ] [86 Κιίπρ' [16 ἸηοΓργοίδιοη. 

1] ὍΒθη ΤΌ δΔη16] σψϑηῦ ἴο ἢὶβ Βουβθ, δπηᾶ τηδᾶρ Ὅἢ86 ὑπίησ Κηονπ ἴο ΗδηδηἸΔἢ, 
18 ΜΙβῆδο), δηᾶ Αζαγῖϑδῇ, ἢἷβ σου ρϑδῃΐϊοῃβ ; ὑππαῦ ὉΠΟΥ͂ ψου]ὰ ἀδδῖτο [ἀνθ ἴο ΕἸΠΈ. } 

ἸλΘΓΟῖ98 οὗ ἐδό αοα οἵἩἨἁ ποανϑὴ [016 ἤθᾶνθ}8] Θοπμοϑιηἰηρ [18 βϑογοῦ, ὑῃδὺ 128}16 
19 δηὰ ἢ8 [8 ]ονσβ βου] ποῦ ρϑυβὴ 1 ἐλ τϑϑῦ οὗ 0ῃ6 ψ|86 πισπὶ οὗ ΒδΌγ]οη. ΤΏθη 

ὙΓΔ8 ἴΠ16 Βοογϑῦ τονϑδὶ θα απο Ὀ8η16] ἴῃ ἃ ῃἱρῦ-νἸδϑίοη. ΤΏθη Ἰ)δηϊοὶ Ὀ]οββϑα ἐΐθ 
20 αοᾶ οὗ Ὠϑάᾶνθῃ [[6 Πδανθη8]. Ὀ8η16] δηβνγθσοα δηᾶ βϑια, Β] οββθᾶ Ὀ6 ἐδλδ π81}0 

οἵ ἀοα" ἴον θνϑὺ διὰ ονϑὺ [ἤοτη ϑνϑυϊδϑίϊησ δπα ἴο δνουϊδϑιίηρ]; [ὋΣ νυ ἰβάοιλ 
21 δηὰ τιϊσηῦ δΓο ἢϊ8,5 Απά 6 ᾽ ΘΠδηρθ 086 {1π168 Δηα [ἢ ΒΟΆΒΟΠΒ : λό γθιηουθίῃ 

Κίησβ, Δηἃ βούϊθι ἢ ᾧρ ἰκἰπρβ: δ γίνϑῦ ἢ ν]βάοηι πηΐο ἐδ6 νγῖδθ, δῃἃ Κπον]θᾶσα το 
22 Τἢθπὶ Τῃδὺ ΚΠΟῪ ὑπαοιβίδπαϊησ. ΗΘ" τονϑδί θοῦ {Π6 ἄθθρ δηᾶ βϑογοὺ ἐλίπφϑ λδ 
28 Κπονοῃ τ μδῦ ἐδ ἰῃ 109 ἀδγκηθβθ, δηα ἴμ6 Ἰρῃῦ ἀν ϑι]οι ἢ 1} δῖα. 1 {Π8ηΚ 

ἐδδ6, δ! ἃ ΡΥ4186 {π66, Ο ἐΐοιν ἀοα οὗ ΤΥ ΤἈΓΠΟΥΒ, 0 μϑϑῦ σίνϑῃ τὴϑ ψυἱβάοιῃ δηὰ 
τη, δηα τηδᾶθ Κηοῦ πηΐο Ππ|6 ΠΟΥ͂ “ἢ Μηδ τὸ ἀοβὶγοᾶ οὗ 1ῃη66: [Ὁ ἴῃοὰ 
᾿δϑῦ ποῖῦ τηϑὰθ Κηόψῃ πηΐο τ18 ὕΠ6 Κὶπρ' Β πιδῦϊου. 

24 ἘὙπογοΐοτο Πζ .8η16] τοῦ ὑπ πηίο"" Ατίοοῃ, ψολ {ῃ6 Κίησ δα ογᾶεδϊηοα 
ΕἸΡΡΟΙΟΙοΟῚ ίο ΡΡΤΟΥ 106 ψ186 ριϑῆ οἵ ΒΑΌΥΎ]ΟΩ : ἢ6 γοηΐ δηὰ βαϊα τῃπ8 πηῖο 
πη, ὨοβίΓΟΥ ποῦ "1Ππ6 τγῖϑθ πιϑπ οὗ ΒδΌγίοη : Ὀτίπο πη ὑπ Ὀθίοσγα {86 Κίηρ, 

2ὅ Δπηὰ 1 ν}} βῆθυν πηΐο ἴῃ8 Κη ὕὉΠ6 Ἰπίογρτγοίδίου Ἴδη Αὐϊοοῦ Ὀτγουσῃῦ ἐπ 
Ῥδηῖοὶ Ὀθίογο {Ππ6 Κίηρ ἴῃ Παβίβ, δηὰ βαϊα ὉΠ 8 πηῦο Ὠΐπη,.} 1 δᾶνα οπαηᾶ ἃ πιδη οὗ 
[Π6 σαρύϊνοβ [0}}}1ᾶ τη οὐ {Π6 ῥηδοδν ὑ μὰ υάδῃ ὑπδὺ [70] Ὑ11}}} ταδκο Κπόονη 

26 υπίο ἴμο Κίπρ, 1ἴῃη6 ᾿ηογργοίδιοη. 6 Κίπο ΔηΒΥΟΓΘαα. δηα βαϊὰ ἰο Ὁ Δῃ]6], 
ὙΠ ΠΟΒΘ Π8Π16 ισαϑ Θ᾽ ΟΒΏΔΖΖΑΥ, Ατῦ ἴῃοὰ ΔΌΪΘ 0 ΙΏΒΚΘ ΚΩΟΥΙ ἀηΐο Π|6 186 
ἄτγοδηι ψϊοἢ 1 ἢδνθ βθθη, δπα ἐδδ ᾿Ἰητογργοίδιυϊοη ὑΠογθοῦ ὃ 

491] Ἰρδηΐοὶ δηβναγθα πὶ ἐλθ ῬγΌΒΘηο6 οἵ [Ὀοΐογ] 86 Κίηρσ, δῃὰ βαϊᾷ, ΤῊ βϑογοῦ 
ψοἢ [ἢ 6 Κρ ἢδῦῃ ἀοιηδηαθα | 8864], οαηηοῦ Ὁ86 Ὑ]86 πῖθπ, [6 ΔΒ ΤΟ] ΓΒ, 06 
ἸηΔρΊ οἶδ Π8, ὕΠ6 ΒοΟΟΙΠΒΑΥΘΙΒ, ον [{Π|6 Ὑγ186 σιθη.... .σδηποῦ ΒΏον] πηῖο ἴΠ6 Κίηρ; 

28 ὃπι [γ60] ΕἸΣ ἷθ 8 αοἂ ἴῃ δοδνθῃ [086 Ὠδδυθη8] ὑπδὺ σου θδιθῦ ἢ} Βθογοῖβ, δηὰ 



66 ΤῊΒ ΡΕΒΟΡΗΕΊ ΘΑΝΊΕΙ,. 

ΤΑ κοῦ Κηονγῃ ἴο {Π6 Κίπρ ΝΟΌΌΟΠΘαΠοΖΖΑΥ ηδὺ 8}4}} 6 ἴῃ {86 Ἰαύμοῦ ἀδγβ 
[νυ αῦ ὦ ἐξ τὉΠδὺ Β0.4}1 6 ἴῃ ἐῪλ6 οπᾶ οὗἩ 1Π6 ἅ84γ8]. ΤῊΥ ἄγθδπι, δπὰ [ἢ υἱβίοῃβ 

29 οὗ Τὴν μοδᾶ ὑροη ΠΥ ὈθΘᾶ, 8.6 {Ππ686 [18 0[18] : (αὐ 7ογ ἴ866, Ο Κίπρ, τ[ῃγ τῃουσθῶ 
Οδ1ὴ6 ὑπο ἐὰν πιά ρου ΠΥ Ὀφα ψῃδὺ βΒῃου]α 6Ο0Π16 ἴο ΡᾶΆ88 [μοὶ ἐξ ἢ ἰδαὶ 
Β[.8}} 06] Ὠδογ δου ; δηα ἢθ ὑπαῦ τουθδ] ἢ βθογοῖβ τη κοῖ Κποόσνη ἴο ἴῃ 66 Ἡἢδὶ 

80 58}}8}} σοηθ ἴο ρ888 [ψῆδὺ ἐξ ἐθ {π8ὖ Β}8}1 Ὀ6]: Ὀυῦ [8π4] α8 7ὉΥ πι6, {185 βεεγοί 
18 ποῦ ταν δ] α ἴο τὴ [Ὁ απηψ ψίβάομι μδ΄ 1 Πᾶνθ [8 Ἰὴ 116] πιοτὸ ἴδῃ ΔΗΥ͂ 
᾿νίηρ, Ὀυῦ ἴον ἐῤλοὶγ βαῖθα ἰῃδὺ 8}}8}} τῶδκ Κῃόνη ὑπ ἱπίογρτοίδιίοη [ὑαἱ ἰη 
ογᾶον ὑμδὺ 0Π68 Ἰπίοτρυθίδιοη τὰδὺ Ὀ6 πιδᾶθ Κπον] ἴο 6 Κίησ, δπὰ ἰλαέ ἰδοῦ 
ὡς τὰ Κποῦ ἐλ6 ὉΠουσΐΒ οὗ ὕμγ Ὠθαιῦ :) 

81 οι, Ο Κίηρ, βαννοβῖ, δηᾶ, Ὀ6}}ῃο]ᾶ, ἃ ᾿" στγοδῦ ᾿Ἶ ᾿δρο. ΤῊΪϊΒ σγοϑῦ ἴπηλ0θ, 
ὙΠ Οβο ὈΥΡ.Ώ688 τσα8 ἜΧΟΘΙ]οηῦ, βιοοὰ [ἃ ρτοϑὺ ἰϊηδρθ---Ὦ}}8 ἰπδσα τρα8 Ἰᾶτοο, ἃπὰ 
118 ὈΓΙρ η688 θχοθεβῖνο--- δὶ] Ὀθέοτο 1866,." δηα [Π6 ἔοττῃ ὑμοσθοῦ ν᾽88 {θγγ 6, 

82 ΤῊΪΒ ᾿τηλο ̓ Β μοαᾶ [ΤῊ]8 τσαϑ τἢ6 ἰπιᾶσ : 108 Ἴθ86] «οαϑ οἵ ἤπο ᾽" σο]ὰ, ἢῖ8 Ὀγοδβί 
ἣὰ Ὀγθδδῖ8] δηὰ 18 [118]. ἈΓΤῚΒ οὗὨ βΒ] νον, 18 Ὀ611Υ [108 ΡῈ Ἰλερ, 18. {Π| σὴ 

88 [18 ᾿Ἡ81σἘ87 οΥ̓͂ Ὀγᾶβ8 [Ὅρ οτ,} δὶ8 ᾿ 68 οὗ ἴγοῃ, [8 [108] ἔδοῦ ρατῦ [οὔ ὙΠ6Π] 
94. οὗ Ἰγοὴ δπὰ ρϑτῦ [οἱ ἴῆθπι} οὐ οἷδὺ. Τῇοα βαυοβῦ 01}} (δ΄ ἃ βίοῃβ γ͵88 ουύ οαὐ 

νυ Πουῦ ὨΔη 48, το [πᾶ 107 βιηοῦῖο (6 ᾿πᾶσθ ἀροη ἢ8 [118] [δθῦ, ἰδαέ τρετε 
δ δ᾽ οὗ ἴγοὴ δηᾷ οἱδυ,ἾὮ δηᾶ Ὀγδκο ἵποτη ἴο ρίθοθα [ογυβμθα {μθιη]. Τηθη ψγ85 [ποτὲ 

086 ἴγοη, [86 οΟΙδΥ, [6 ὈΓΔΒΒ, [868 Β͵]γοΓ, δῃᾷ 86 σο]ᾷ, Ὀγοκ αι ἴο ρῥίβοοθϑ τοσοίμε 
δη4α Ὀδολιη6 {1Κ ἐλ Ομ δ᾽ οΥἁΎ [τοπὶ] ἐδ Βυπλπηον ὈὨνΘβϊησ- ἥοουβ ; ἀπὰ ἰἢς πὶπά 
οΔΥ]οα ὑπο αισαψ, ὑμδῦ [84] πὸ ρδοθ ψ8ἃ8 Ἰουμᾶ ἔοι ὕμδπὶ: δπὰ {{6 βίοῃθ 
ὑπᾶῦ βπλοῖθ {86 ἱτηϑρα Ὀθοδπ16 [Ὑ78ἃ8 [07] ἃ σγοδῦ ἱποτπιηΐϊδίη, δηα ἢ]]6ὰ {16 σ]ιοἷθ 

. [8}} 0Ὁ86] οδυῦῃ. 
86 Τηῖβ ἐφ ἴΠ6 ἄτθδηι: δῃᾶὰ σὸ ν}}} (611 ἐλ6 Ἰηϊογργοίδυϊου ὉΠογοοῦ [118 ἰμίογ: 

ΡΓείδιοη τγγ71ὸ Μ0}}} [611] Ὀθεΐοτθ 86 Κίηρ. 
8] Του, Ο Κίηρ, αγέ ἃ Κίηρ οὗ Κίπρβ [16 Κἰπρ8]7: ἔον ἐδ6 Θοα οΥ̓ Βοδυϑὴ [{8}6 Ποδν- 

68] δ σίνϑῃ [866 ἃ [086] Κίπραοτῃ, [086] ρονγϑι, ἀπᾷ [0.6] βίγθηρῃι, δηὰ [186] 
88 σίονγ.᾽" Απὰ ψΠογθβοόονοῦ [86 ΟὨ]άτθη ΟΣ πβεὴ ἄνχ6}} [ἴῃ ον θυ ρίαοσα τμλὺ (δ 

ΒΟΠΒ ΟὗἩ τηϑὴ αγὰ ἀνθ] ηρ], ἐδ6 Ὀδαβύβ [ΠἸνίπρ' {Π1}}} οὗ {116 6], δηὰ ἴδ [ου]8 
[0ἱ:ἃ] οὗ Ὁπ6 Βοανυϑθῃ [ἢθᾶνθη8], δύ! ἢθ6 φίνθηῃ ἱηΐο ἵν ΠΥ βιαπᾶ, πὰ μδ( 

89 τηλᾶθ ἴΠ66 στυ]οῦ [Τ]6] ον οσ {Π6πὶ 41}. Του αγέ τ18 [[Π6] μοδᾷ οἵ ροϊά. Διὰ 
ΔΕ [ἢ 66 5}}8}} ἃυίβθ δῃοῦμεσ Κίηράοχῃ ᾿ἱπέουϊοῦ ἴο [ρλυυῃ ναγά ΕΣ {π66, 3ηὰ 
δοῦπον τηρᾷ Κιηρσάομι [8 Κίπράοπι (ῃ6 τηϊγὰ 8ηποῦμθγ] οὐ Ὀταββ, ἢ ψ ον 6}8}} 

40 δοαν τ]6 ΟΥ̓ΘΡ 841}1 ἴῃ68 Θϑυΐῃ. πᾷ τὴ Τθατῖ Κιησάοαι [8 Κίησἄοπι τ86 ἴοαπὶ 
Β}.4}} 6 βίγοηρ' 88 'σθῃ : ΓΔΒ Οἢ ἃΒ ἰτοῦ ὈΥΘΔΚΟΙΒ ἐπ ρύδοοθ δα δὰ Ὀάπεῖ! 
ἐλίηιρο [ἴΠ6 Ῥ0]6] ; δηᾶ 88 ἴτοὴ ῃαῦ Ὀγοδ κοί ἢ 41} ὕὉΠ686, 5}8}} [Ὁ ὈγΘΔΚ ἦι ῬΊΟΝ 

41 δηα ὑχυῖβθ. Απᾶ ψβθγθὰθ που βανγοδῦ 1ῃ68 ἔδοῦ δῃᾷ [{}|6] ἴοθβ ρϑγί [οἵ ἰὐοπ] 
9} ρουνοτῖβ ΟἸΔ  δπᾶὰ ρατγῦ [οἱ 1Π6π|] 975 ἴσοι, ἐδδ Κίπσαοπι 8}8}} 06 αἱ τἱδεὰ [3 
ἀϊνιϊᾶοάα Κιηράοιι 10 ΒΠ411 Ὀ6] ; Ὀαῖ [4πᾺ] ἑΐόγθ 8}4}} 06 ἴῃ ἰῦ οὗ 18 βύσεηστα οἵ 0 

42 Ἰγοη, ζογϑβιθιο 85 ὕΠοὰ βανγοβῦ [Π6 ἴσοη ᾽" τηϊχοϑᾶ τυ ἢ} ΤΙ ΓΥ οἷαγ. Απὰ οι ἐδ 
[068 οὗ {86 ἴδεϊ τσογα ρϑτῦ [οὗ {8611} ο77 ἴτοὴ: δπᾶ ραγῦ [οἵ {Π61}] Υ̓ οἶδν ; οὔ 

48 Κἰηρσάοιῃ 58}8}} Ὀ6 ραν Ἶ" βίτοῃρ;,, δηα ΡΥ ΠΥ [ »αγὲ οὗ Ἰῦ 588}} 06] Ὀτοκοη. (ἀν 
ΠΟ 688 Που βανγαβῦ ἴσο τηϊχοα 10} ΤΩΪΓΥ οἶα, ὉΠΘῪ Εἢ811 ταΐπρ]6 [}6Πὶ με τεβ 
ψ 086. βοϑᾶ οὔ πιθὴ [τη8η] ; Ὀαὺ [8π8} ὕΠ6Υ 88}8}} ποῖ οἰθᾶνθ 96 10 διλθνεὶ 

4 [118 ψ 1} 0018}, ον θη 88 ἴτο ἐσ ηοῦ πιϊχοα ψἱῦἢ οἷδαγ. Απᾶ ἴῃ {86 [1610] ἀλ5 
ΟΥ̓ {π686 Κίηχβ 8}4}} ἐλ6 (Ποἂ οὗὨ μοᾶνϑῃ {- ὨΘΑνΟΠΒ] βοῦ Ἂρ 8 Κίηράοπι, να αὶ 
Β[81} πονϑὺ 06 ἀοϑίγογθαᾶ ; δπᾶ (86 Κἰπσάοπι Β84}} ποῖ Ὀ6 οἷν ἴο οἴμονγ [δποιβαὶ 
ῬΘΟΡρΪο, διιέ 1ῦ 8ὴ4}} Ὀτοδὶκς ἐπ ρύθοεβ δια ὀοηβιιπιθ 8}} ὉΠ 656 ΚΙ πσἀοπη8, 8πᾶ κ Ἶἢ 

46 Ββἴδῃηα [ὉΓ θνθὺῦ. ΕὈΓΔΒΙ ΠΟὮ 88 ἴῃοιι βαυγοβῦ ὑμϑαῦὺ 1ἢ6 ΔΝ βίοῃϑθ Ψ88 οαΐ ουῇ αἱ 
1Π6 τηουπίδίη ψ]Ποὰῦ [ἀροὸρ ποῦ ψ10}} ἢδηᾶ8, δπὰ 1ῦ ὈΓΆΚΘ ἐπὶ ρύδοδβ 
ἴγοη," 0Ὁ06 ὈΓΑΒ8,} 16 οἷα γ,Ἶ {6 Β᾽1ν 67, δῃηᾶὰ {6 ρο]ᾶ:Ἶ" ἐλα στοαῦ α 
Βα τηδᾶθ Κόνη ἴο ὕπ6 Κίηρ τ Πδΐ 8}}8}} ὁοπιθ 0 ΡΆ88 μϑυθδίϊου [Ὑγηδὺ ἐέ ἐδ (ἢ 
Β}.4}} 6 δον. 118]: διὰ 0ὉΠ6 ἄγθδτα ἐδ δουίδίῃ, δηὰ ἐδ ἱπίθγργοίδιίοηῃ ὑμθγοάί 
ΒΌΓΘ. 

46 Τποη {Π6 κίησ ΝΘΌΠΟδἄηο ΖΡ 611 προ ἢΪΐΒ 366, δηἃ πογβαϊρρθα Π2.8}16], Δη 
οοτηπηδηἀοᾷ ὑμαῦ {Π6Υ Βῃου]ᾶ ον [ἴο ΟΠ Γ] 8π οὈϊαύϊοη ἃπα ϑισοσέ οἀουγβ ὑπί 

4 Ὠΐη. ΤῊ Κίηρσ δηβνογοᾶ αηῖο Πδηῖϊοὶ, δηὰ βαϊὰᾷ, Οὗ ἃ ὑγατ ἐξ ἐδ ὉΠδὺ γοὺν αοά 
ἐν ̓  ἃ ἀοᾶ οὗ κοᾶβ, δπᾶ 8 Τιογτὰ οὗ κίησβ, δη8 8 σϑνυθᾶϊθσ οἵ βθογαίβ, βϑαϊηρ [1841] 
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48 ἴῃοὰ δου ]ᾶοβ τουθαὶ (ἷ8 βεοσοῖ, ΤΉΘη [86 Κῖπρ πιδᾶθ Ὠδηΐθ] ἃ στεδῦ πιαη ̓" δηᾶ 
δϑδνθ ἮΪπ) ΤὩΏΔΗΥ͂ σγθοϑὺ δ᾽ 
Ῥγονΐποα οὗ ΠΑΡ ΟΝ; ΔῊ 

490 γίοη. ΤΉ θη [Δηῃ 

δαΐ ἴῃ ἐδα μψαῖθ οὔθ Κίῃρσ, 

ἢνβ, δῃὰ τηδᾶθ Ὠΐτη ΤΌΪΟΓ ΟΥ̓ΘΡ 708 Μ|016 [8]] 16] 
ΟΠ ΟἽ οὗἨἩ ἐδλθ σου ΓΏΟΥΒ ΟΥ̓ΘΡ 8}1 ἐδ τγῖβο πιϑη οὗἩ Βδἢ- 

Ι Πδΐθὶ σοαυθϑίρα οὗ ῃ6 Κίηρ, δηα ἢθ βοῦ Θηδαγβος, Μϑβ βοῇ, 
Δηα ΑὈδάπορο, ΟΥ̓ΘΣ [ἢ 4 ]Ὑ8 οἵὗἉ ἐῪδ Ρτονίηοο οὗ Βδγϊίοη ; Ὀαῦ [ἃ] 1)Δη16ὶ 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΤΕΈΣΙΟΑΣΙ, ΝΚΟΌΤΕΒ. 

[ ΣΦ ΒΡ", δας ἐμοῦ ἐο ἀπά 70, ντῶῦ εϊναιοὰ ἩΪῈΣ οσῃδισείπα ἐμουριίβ απᾶ ξοοιηρε.---Ἶ ὙΠΟ 9 ΓΙῸ Ἵν τοῦ 

δέοοῦτης Ὡροη Ἀέπι, αὶ Ομδι ἀδίχίηρς βϑηδο οὗ ἐδο γοσὺ, {{κὸ ΟἿ οοἰἹοααίαὶ “’ 'τῊΔΒ 411 οὐὸσ υὶτι Εΐπι ".---Ὁ πρυλων ϑαίά, ἰὰ 

ἢδο Ομδι ἀθϑ βϑῖιδο. --- 4 ἩΠΣΌΣ ἽΝ ἼΠ δέξδ νὰ δλαὶξ δά τηαάδά, {.6.. " ΟοὨἈορροᾶ ἰηἴο ῃχλΐποθ ταϑδῦ: " ῬΓΟΌΘΔΟΌΪ ἃ Βαῦγ- 

Ἰοαίδο ἴοσσῃ οὐ νυμπίδητασηὶ κὸ “" ΧΠΗῸσ ὉΥ ἱποδθα.".-" ἈΔΟ ὃ6 ἔωγηθά, {.6.. Ῥαδα ὉΤΥ.---" ἈΠΌ ἐλ ἄγυν σγτουπά, 

8Π ΘἸΩΡΒδείο ὕϑσσα ζἴὸ: ὑὴ "νοσ]ᾶ..- 2 ἽἼὯΠ) γοῖωγηδά ἴῃ ΘΉΒΥΟΣ.---Ὁ Δ ἈΓΙΞΌ:» ἐλδ 6 δοοηγε, σοὮ Ὀσΐηρ ἰπ Οτδηΐδὶ 

δυυτίε δ΄ μαροσίκδε ρδνὲ οὐ ἐδδ τογῶ δοάγφυρά, Ὁ ἈΣΙΘ.; ιλ6 Θοά, ἶκο ἘΣ αν {.5.. ἴα ἅστια Θοά.---ὁ. Ὁ" 

ἈΠΠῚ) 70 Υ( βαγ) Ἀ4 ἐξ ἴα, {.4.,) ἐδο οὗ ἐμ9 Ῥχοοϑάϊηρ οὐδ 164.---}} δ ἽΠ, 16 αορμδέα, σπὰ πὸ. Τθ Ῥχσοροῦῃ ἰδ πηάον- 

διἰοοὰ πὶ ἐδο ζοΠονῖπα οἰΔΌ666.--᾿3 5753.) ἀπά ποιὸ; ἴδο ροαϊοῃ αἰδν ὁ προ δ εν διςν ᾳ. ἅ., αὐ ὁποῦ, ὑτοι ΡΟ Υ 

ἴδ (δἱκ οΥ ΚΘ ΠΟΥ .---18 ὌΨ, ὩΡοπι, ἐῤῥμιο ἡϑτό ἴο ἀδποῖθ ἴδ δυγυρίηοδα οὗ ἴδο Ἰἰοσυΐον, σ. ἅ.. οατθ Ἡρονὶ.---ἴ ἽΞΠΙ 58. 

180 ἀοργθοδίογυ ἔοσιω, πιαψοδί ἑλοι πο ἀδείγοψ [---ἰδ ΤΊο “ΥἼ Τοϊϊονίης 16 οχρίονο, {κὸ ὅτε Ὀοίοτο ἀϊσϑοῦ αποίδιίοῃε.--- 

18 Π ὁΉ6, {.6.. ἃ εἰπρὶο οπ6, δίδηάϊπρ δοῃθ δηὰ οοῃϑρίουου.---"7 Ὁ» Ἀπσδ οὐ οοἴοββαὶ : ἃ ἀἰδίδσοηξς δηὰ δ ΟΠ ῸΡ 

ἰσστα ἔματι ἐμ: Ὁ Ἢ ἱπαπιοά!α 6] γ 20 ]]Ἰονηίῃα.---ὶϑ “7530 .9. ἐπ᾿ πε 47 ἐλ66; ἃ βἰτοιβαν ὕεστη, 1Ππὸ (6 Η6Ό. 1.» ἔμδὴ Ὁ Ἵ2» 

50 ἔΘΑΠΘΠΕΥ πλδὰ ἕω ἰμ9 οσηίοχε,---)9 310) δορά, {.6., Ῥᾷτο.---9 ἈΒΌΠῚ Ἀγ. ἐλ6 ἰγοη ἀπαὰ (λ6 ΟἾΔΥ, {.6., ἴδ 

πιλιοτίαλα Ἰδὲ ἀσδοχίθοᾶ. ΤΟ αζί. ἰ6 ΘΙ ΡὨΔο, 68 'π [86 ζΟ] ον τα Ὑοσδο.--- ΓΡῚΤΊ 2) ΜΧ6 οπδ ἰθϊηρ, 81} δὲ ὁὔοθ; ἀδῃοὺ- 

δα εκυὰσῃποδδ δ5 ΨΜ6]] 88 βἰτηυ] ϑούκη684.---33 λιδλλυ ἴμοδϑθ ορίἐμοῖα οορδσο [8:6 αἰτοῦ δὺ ἴδττωδ ἴῃ [80 (πρυγίουβ οἵ Ἰαἴ6) 
ἀοχοϊοσυ αὖ ὑμ6 οἷοδβο οἵ [86 1,οτὰ 5 Ῥσαγοσ.-- 33 ἈΦ ἰα ταῦ μοῦ σορῬϑγ, [8.6 κἰταρ)θ ταϑίδὶ ; ἴοσ ξίῃηο, ψΒ]ΟἿὮ 18 α οομπιροποηῦ 

οἱ Ὦσαϑε, τρῶϑ δῃσι θα Εν ἀπ κηονσ.--- 6 δὲ Ὁ Ἴἢ. ὙὯ6 αγϑίοῖδ μότα, ἘΠΟΠΘῺ ρχοδοτῦ, 88 ἐπ δἰ ἐμ ὑσϑοθάϊηβ νϑσϑολ, δῃου)ὰ 

δοὶ Ὀ6 ἀχρσεεδοα ἰπ ἘΏρΙρὮ, .5 Ὁ τΙΘΓΟΙΥ Ἰπἀϊοαῦθα [89 πιαιοναὶ.---'ϑ ΠΧ - 3: ἐπὶ Ρατὲ (ἰδ ὕγοπι ἴλ6 604); 8 ἀϊδετεηϊ 

ἐχρεθαδίου ἤτοτη ἐδ9 Ῥωσιυθα ΟἰΘΟ ΒΟΙΘ υϑδόᾶ ἴῃ ὑπ]8 οοπῃῃθοίίοη.---36 ΤΏΘ Ἵ οοῃπθοξίνο 16 τδηῦ τς ἴῃ ἰδ ἰοχὶ, Ὀπὲ ᾿ 

Μ ξυρρι!οὰ ἴῃ ὑδνο Μίδρογθθο ταδσρίη.-- -ὐ ΤᾺο δ 1) ἐξ, ἰδ δῃρμδιίοςς ἐμθα{.--39 ΤΏΘ δὰ ἩΓῚ 18 δὰ διωρμδεο οοραϊας:λδ ἔῳ. 

-ϑ ϑ ΘΒ 9. δὲ, πιαρηρῆοά Ῥαπέεὶ, {.6., Ῥγοπιοῖδά Ὠϊτα. 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΑΒ, 

οσθοβ 1-8, λεδυιολαάηεξζαῦ ἀσηιαη δ απ ἴπ.- 
ἐογργείαζίοη, 9. δὲδ ἀγόαηι ὃν ἰδ Μαρσί. Απὰ 
ἐπ [89 αϑοουᾶ γϑδσ οὗ ἴδ χοΐξιι οὗ Νορυομαά- 
ὨΟΣΞΑΥ, ἐ.6., ἴπ δ βοοοῃᾷ γΥϑδσγ οὗ δἰβ 8016 
τοῖκ᾿ ὙΓΒΊΟΒ, αὐ τοιπκε τ Σ ἘΘ, ποῖ ὃ ὍΤ᾽ Τμς 

πούΐουι, τιῦδῦ δγ6 ΘΟΙαση μι οϑα ΒοΟτη6 ὑΐπηθ 
δέος 08 Ζουχί-- -Ῥοτμαρο ἴῃ {86 εἰχίη-- ὙΘΕΤ οὗ 

6 Τοῖχη Οὗ Φοδοίδκιι. ΤᾺ6 ὕὑλιηθ, ὑμοσοΐοσθ, 
ἱΒ ερουὺ ἔσατ ὝΘΒΧΒ δῶσ ὑμδὴ δ δὸ Το θα ἴῃ 

ΝΜ Ἰ. ἈΠῸ ΒΟΟΣ ἀἴΐονι ἐδαῦ ἀοβίρηπάϊοα ἴπ 
Ρ.- ἘΞ 18, ΤΈΘ ἔδχθο γϑδτβ οὗ (86 ὑζαϊηίηρ οὗ 

Ὅδηϊοὶ δηα Ηΐβ ΘΟ ΡΔΏΪ ΘΒ δὰ Θχρίτοαᾶ. ῬΘΥΒΒΡΒ 
ὈΥ͂ ΟἿΪΥῪ ἃ ἔονγ 06 ΚΒ ΟΥ τοοη δ, δα ὑμοὶτ σθοοἢ- 
ἴοι ἰμῦο ὑ.6 ὨΠΌΘΣ οὗ 86 τόγὰὶ ΟἹ σἷΔ18. 88 
Ὑ611] 85 διηοῃρ ἰδθ τηδρίοίδηβ, ἴῃ (πὸ Ὀγοθᾶθχ 
8686 οὗ ὑμθ ὕἤθττῃ, 88 οὗ σϑοϑηῦ ΟΘΟΌΣΤΟΘΣΟΘ, 
6 ὴ) [86 ΤΟΙΔΔΙΚΔΌΪΟ ουθηῦ ὑσχαμηρί χοᾶ ἡ ΒΪΟὮ ἰδ 
Βοζχο στοοοζάσα, δπα ψΒΙΟὮ ταϊδοᾶ ἐδθ ΖΟῸΣ “6νγ8 
ἴο ἃ ΤᾺΣ ΤΟΥ χα] ὑθὰ ρμοαπίύίομ ἰπ [86 ΤΟΥΔ] ἔδυου. 
ΤΈΘΣΟ ἰβ, ὑμθσγοίοσθ, πὸ οομῆϊου, οἰὐοσ υἱ τὰ 
ἴμοϑο οὗ βαρ. ἱ. μος σψἱὰ 6... χχυ. 1, 
ὙἜΟΣΟ "ὑδ6 Βγπῦ γ868γ οὗ ΝΕ ΟΠΔα ΘΟ ΖΖΑΣ,"" ἀο68 
πού ἀδεδίρηδῦθ 86 Βτεῦ γϑασ οὗ Ὠΐ8 β016 σοΐψζε, Ὀὰΐ 

ἱ οὗ πία γοϊπῦ τ]6. Οοἴάρασο Ηδηρδίθθοσρ, ν. 60 
εῦπεα.. ͵ίο ἰ8 οοχτϑοῖ, 1 ορροβίζἰοπ ὕο ὕμοβϑθ 
πΒΟ πα οσθ δββϑθη λιν 8. ΘὨΓΟΠΟΙ οί οα] ΘΙΤΟΣ 
(Βεσίξι., Βίϑεκ, Ηἱῦ2., οἵα.) ; διὰ αἷϑο, 88 όσα - 

Ῥασοᾶ τὶν ὑπὸ 1688 παΐΐ Ὁ1]6 τηοᾶθβ οὗἁ στϑοοῃοὶ!- 
ἰδ υϊο.Β δὐϊθιηρ θα ὈΥ̓͂ ΒΘΥΘΓΙΔΙ, 6. 9.. ΘΒ 16. (6 
10 Ἡνοοΐδη, οἵο.. Ῥ. 8 οὔ 8604ᾳ.), ψο ρἴδοοβαὲ: ἰδ6 
ϑνυθῃῦ Ὠδυγαὺθα ἴῃ 08 ομδρύον δέογ [6 οχρίτ- 
δίώοῃ οὗ ὑ86 ἔδτθθ γϑᾶσβ οὗ δ }16}᾽ 8 ὑγαϊ ΐηρ, δπᾶ 
ὑβογθοσθ δόογ 6 ΟἾΔΡ. ἱ. 18-20, ὑμαβ τορχασγάϊηρ 
ἰῦ 88 ἃ ΒΌΡΡΙΘτ  Θ ὗδ ΤΥ αὐὐοϑίδυϊοι δηα 1] πδύσα ἢ 
οὗ {86 εἰαϊθυπιθοὺ ἱῃ οὨΔΡ. ἱ. 90 (4180 ἘΔΠ]ΘΣ, Ρ. 
88 οὐ 864ᾳ.); Ηδνθγηΐοκ (Λῖδθ γί. ὕπίογϑ,., Ὁ. 
θ4), ῇο ρ]δοϑβ ἴδ ἔδοῖβ βίαῦθα ἱῃ οἾδΡ. ἱ. 1 δὲ 
ΒΘα. δ᾽ύοχοῦμβοσ δὖ ὑ86 Ὀδρίπηΐηρ οὗ πὸ ὑπϊνὰ 
Υ͂ΘΑΣ οὗἨ ΦοδΒοίαδικίχη, δῃἃ δβϑυπιθβ ἴῃ δαάἰςίοη, 
τιδὺ ΝΟΡ ΘΒ δἄμθζζασ Ὀθοϑταθ Κίηρ᾽ ἃ Ὲ.0]6 γϑᾶσ 
Ἰαῦοσ ; ἔτοσῃ ΜΔΪΟΣ ἰᾧ ἔο]ϊονσβ ὑμαὺ 88-39 τηοη δ 
ΤΩΔΥ δήθ δ]αρβοᾶ Ὀθύνθοῃ ὑῃ6 ἰακίηρ οὗ 26- 
ΤΌΒΔΙ]Θτα δηᾶ ὑῃ9 ὑσαπβροχύδυϊου οὗ ᾿δηΐ61 (Ομ Ρ. 
ἱ. 1 οὐ 8θαᾳ.), δῃὰᾶ ὑμ6 ὕΐτηθ οὗἩ ΝοΌπ δ πμεζζαχ 

ἄσοδιβ. Ἐνδιὰ β ορίπΐοηι ὑδαὺ ΠΛ 88 Ὀ6θιι 

Ἰοαὺ ἔγοσῃ αὖζοσ ὉΠ, ΒΟ του] κἰνο ἐδ 6 
ἐιοσ ἢ, ὑπαυοδὰ οὗ ἰδ ᾿βοοοῃὰ γϑᾶσ οὗ Νϑυομδᾶ- 
ὭΘΦΦΧΑΙ, ἴδ 1 κου 869 Βυ ροσ ἤποῦβ."---ΤΠ6 σορα]6 ἴῃ 

4 [Πν που] ὍΘ ὙΘΥΥ πδίῃγαὶ ἴον ἃ 7ον δ Ἡτίϊον, Ἰοοῖκ- ᾿ 
ἴῃς αὖ ονοπίδ ἤτοια ἴδ ῬαἹοαθΐδη μοΐϊηὐὺ οὗ νἱον, 
Φεγοτηίδῃ, ἴἤο ἀδίϑθ Τοσαγζοηοοβ δοοοιῖίπα ἴο ἴἢ6 δοίτιδὶ 
Διτίναὶ οὗ ΝοΟΌΌΘΠΔΟΏΘΣΖΩΥΣ ὯΔ δρρδαύθηῦ δονυοζοῖϊβη 1Ιἢ 
Βυτία, διυδπουμὴ ἴῃ τοϑ! ὐ ΟἿΥ 8 Υἱοθῖου ἰπ μΐδοθ οὗ 
ὯΪ6 ἔδύποῦ. Α Ῥυθοίβοῖγ ραγα]οῖϊ σϑοκοηϊ πα ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ 
ΖᾶΚο [{]Ὁ 1, τὰίχλ τοζοσοποθ [0 δα αϑεηοοίαία ἱπεϊοαἃ οὗ 
[ηὴ0 8016 τεοϊζῃ οὗ Τιραχίῃκ, 06 ΟὨΓΣΟΠΟΪΟΧΟΙΒ ΔΙῸ ὩΟΥ 

ἢ 
ὶ 



68 ΤῊ ΡΒΟΡΗΈΕΤ ὈΑΝΊΤΕΤ,. 

Ὃ ὈΣΣΞῚ ῥχοθδου ἱπάϊοαύοα ὑμαὺ σϑσβοβ 1-4α | 1) ϑοῦνθυβ ἃ βοιϑνμδὺ ἀϊθοσαπὶ ἰᾷοα. ὙὍ3. 
Ὅτ υυϊυύῦθη ἱτητηθαϊδύθ! Υ δέῦοσ οὔδρ. 1. δῃηᾶὰ ὁ" ΟΥ̓ΟΣ τα." ΟΥ ὁ" ΤῸΣ Εἷτ.᾽" ΟΧΡσθδδοα, 85 ἔτϑ- 
ἀοιθὺ]ο88 ἔοσ [86 ῬΌΓΡΟΒΘΘ οὗ οομῃπηεοίζηρ ὑμὶπ ἴπ- [ἰ φυ δοῦν πὶ οοποορύϊοσιβ οὗ ϑσηούίϊοδὶ δου, 
ἰσοάποίουυ βϑούΐζοῃ ἸΏΟσΘ οἱ δον τὶ ὑμ6 Ο4]- [ [86 βθῆβ8θ οὗ [89 ἀδέϊνο ἴῃ ἃ τόσο οἰσχουσαδίβχ δὶ 
ἃαὶς ἔγχαρτηθηῦ, οὨΔΌ. 1ΐ. 406-49, νοῦ, ὑοροίμοχ [ δηᾶ διαρμδίΐο τϑηποῦ; οἷ. ΟἾδρ. ἰν. 34: γἱ. 19: 
τὺ} 086 παυταινοβ ἴῃ ΟΠ δ] θα ἐμαὺ ζο]]ονν, ΤΩΔῪ | χ. 8, δβῃὰᾶ 566 (Ἰδβθμΐαθ Τλοραιτγιϑ, Ὁ. 1097, ὃ. 6. 
ὮδΔΥΘ ΔΙΣΟδῪ οχὶ βὑθα ἴῃ τη δηυβοσιρῦ ἔοστω. Οοαι-  Ἡδυοχιίοῖς ταπιᾶθυα 1 ἱΠΟΟΙΥΘΟΌΥ : " Ηΐδ8 εἷϑθορ 
Ῥϑσα 86 Ιηὐσν. ὃ 4.--Ν υοπαάμθζζασ ἀσχϑασηθὰ | οδτὴθ οὐ Εἶτ ΠΘΑΥΪΙΥ 1.) οσ ἰδ δίδίθιωθηῦ ἱδμδὲ 
ἄχϑαιῃβ. [“"1ῦ 88 ΒΕ 66 ῃ τοραγαθα 88 8 δβίρ- ] ὑδ6 Κίπρ νγδβ ρτβϑδυ ὑτου θὰ ἄἀο68 ποὺ δασαϊῦ οὗ 
πἰδοδηῦ ὑδίηρ, ἐμαὺ ἰῦ ψὰβ ΝΘΟυομδάμοσζζαν, ὑπ [ [η6 οἴμοσ, ὑμπδῦ ἃ ὮΘΑΥΥ βἰπση ὈῈΣ μδα βεϊσεὰ 0Ὁ 

Χ Ζουμᾶοε οὗ ὑμ6 του] -ῬΟΎΟΣ, 0 βγϑὺ βὰν ἱὰ 8 ] Εἷἶπη. Βδίμοσ γϑσθθ 8 δῇονβ οἸθδυὶν ἰδοὺ ἰδ6 
ἄγϑαιη ὑπ 8016 δαεΐατο ἀουθϊορτηθηὺ οὗ ἴδ ] ἀθείσθ ἕο ζ668]} Ηἷβ ἄσϑδιῃ, ἤΘΩΟΘ βτι ἢ 8 «δον 
ψγου-ῬΟΎΤΟΣ (ἀπ Θυθῃ 108 8πΔ] ονοσ σου)... ..  ὕο τοοοϊϑοὺῦ 89 σου ἃ ΠΘΟΘΕΒΆΣΙΥ ὈΔΏΪΕΗ 8166}, 
ΤῊΪ8 οἰχοτιηβύβηοθ 4180 18 ΟσΌΥ οὗ ποίϊοοϑ, | ξοσταϑθα ἐμ: Σϑα] οδυδθ οὗ δΐα αἀϊδίυ ΌΔΣιοΘ.---ΟἹ 
ὑμαὺ Νουα μϑάποσσαν αἰὰ ποὺ σα β6}] 7 ὑπᾶοσγ- ἰ 86 ῥβθποτωθποι ὑμαῦ ΝΟυπομδάποσξασς βμουϊὰ 
βίδῃᾶ [86 τον δύϊο τυ βίοι Ἀ6 χϑοοὶνοᾶ, Ὀαὺ ὅδ ] ανϑ ἃ ἄσϑδϑιαλ οὗ ρσχορμϑίΐο β'ζῃϊδοβηοθ, δᾶ ὑπο αὶ 
Ῥτορμοῦ θβϑῃΐθὶ, θη] σμύθαθα ὉΥ Οοῆ, ταυδὺ ἰῃ- [ ἐογρεὺ 1Ὁ (τι τοΐθγσθῃοθ ὕο την οὗ 115 ἀεἴδβαϊα, 

ἐθχρχοὺ 1Ὁ ἴο Βἴτη."".--- αὶ.) ἘὙῈῸ ρασαὶ ὨΊΣΠ ἐ "δον ἘΠ ΡΕ Σ) ροθεσς ἐλ τ τα ἡ δύο 
. . : . "} οοπδβίοσζαίίοηβ, Νο. 1.--- ἼὍγθα 2. Θ 
δ Ὀβοᾶ ἴῃ ἐμ ρἷδοθὸ πῖδῃ χϑἔθσθμοθ ὅο [89 ἰςοχηχηανάθϑα ἐο 811 ἔδ9 τολαὶοίαια, εἰο. ΤῊΪς βουθσα) οομὐθηίβ οὗ 086 ἄχθϑσηῃ, σοῖς, δοοοσάϊησ τ ᾿ : 

: : ἦθ ΘΧΘΔΟΌΪΥ δὲταῖασ ὑοὸ Θθ αι. χὶΐὶ. 8, ἴο μοὶ χοοοτὰ 
ἴο ΥΘΙΒΘ 81, ΟΟΙΏΡΙΙΒΘΒ 8 ὩΌΣΩΌΘΥ Οὗ ΒΟΘΏΘΒ : (1) τὰ ν ἀδε σ παν, 85 μανα ὁοηϊοτοθα 
ΤῊ εἰρμὲ οὗὨ [86 στοδὺ ἱγααμθ - (9) ἰδ ἀοειχασέίοι [49 ὙΤΙΥΟΣ ἜΣ δὲ 1 μ ] γὼ ὡρῆν ΚΑΙ Η 
δοᾶ (8) ὑδο ρστονίδ οὗ [86 βύοῃα ὙὩΪΟΩ οαυδοὰ | [Ὁ ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΙ. ΤΌΕΘΗΣ ᾿ Ε 
[ϊα ταίῃ, ἀπο] ἰδ Ὀδοδᾶπαθ ἃ ρίραπίϊο σταοαπίαία.  ἈΘΣΘ τοτηδασκοᾶ (3 ΦΓν σϑσβο 27), 89 Οβασίασα- 
ΤῊΘ ἄγϑδτω [λπ8 τηϑηὶ ἐοδύοα 18 οοπζαδβοα, ταγεβῦθ- Ϊ τηΐτη δι ἃ ΑμδΡὗτα μα νθ ΔΙ σοδαν Ὀθθη τηϑῃ δοκοῦ, 
τίοτιβ ομβασβούθσ, ὑμβωῦ ἀΐββοϊνθὰ ἱπίο ἱμάθβηϊίθ- ᾿ ομδρ. ἱ. 30 (866 οα ὑἐμαῦ ρ]δἊοϑ). ΤῊᾺΘ ΠΕ ΘῈ» 
Ὧθα8. ΤῈ Ρ]υχα) τΔΥ, ἱμποσοΐοσθ, τὺ ἃ οοσίδίπ πο ἐδυδᾶ μὰ ἐπ Ὁ εἰ ΔΘ ΟἸΘΑΣΙ͂Υ  ΘΠΟΒΔΏ- 
ῬΤΟΡΥΪΘΟΥ ὍΘ ὑδίκθῃ 88 8 Ὀ] σαὶ οὗ υ]}ἰχηϊ οα ππϊ- ν : , 

ΨΘΙΒΔΙΪΕΥ, ὙΓΒΙΟ ΒΟΙΨΘΒ ὅο ὈΥθρασθ [88 ὙὙΔῪ ΤῸ ὑπο ;) οὗ Φ9 (ΡΓΟΡΘΣΙΥ “00 τααῦδοσ νγοσὰβ οὗ 

ἐπ6 βίῃρτιασ ὑμαῦ ΖΟ]]ΟὟΒ πὶ ὙΘΣΒῸ 8, ἰπ 80 ΤΥ 88 | ἱποδηϊδίίοη .᾿" ϑβορί., φαρμακεύεσϑαι) 32. ΟἜτοΙ. 
ἰδ ἀθδίρτιαίθα [89 ψ}}019 οὗ {86 οοῃ ιδϑα διὰ οοχη-  χχχίϊ, θ, δα ἢ (φαρμακός) Ἐχ.Υἱϊ. 11 ; Τααὶ, 
Ῥὶοχ Ὡδύισο οὗ [86 ἄγϑϑτιω, διβοηρ ΏΟΒ6 ΥἱβίοῃΒ τὲ : ὲ 
ὑὴθ ἱπαᾶρθ οὗ (8) τροπδχομβίοθβ δᾶ ἰΐβ ἔδύθ, ΧΙ". 10. ὙΠῸ ἕοστα ἀθείρηδέθα, ἰ οοστοαρουᾶ.- 
Ὑ6ῚΘ Ῥχζοχηϊηθηὺ ἰῃ ἱτηροχίδμοθ δπᾷ ἴῃ ἐμ τα. 9595 νεῖ [186 Βασαμ ον Τοστηδίζουι, ἃ βίσοη ρος διιὰ 

μΑεθι" δὲ ὉΏΘΥ ἐν εελοῤς ἢ (οἴ. Ηδνοση, δδὰ Μδυν. [075 Ῥβββϑιοῃδῦθ τηοᾶοθ οὗ ἱποληϊδίϊου ὕμδα πὶ 
Αραδ σι : ἐε- ὖ δῃἃ ΟὈΒΟΣΥΔΌΪΘ Θποδδηίσηθηξ, 88 ΟΠ ἐδ ρϑββαβθ). ΤΈΘ σϑρὈϊηΐοδὶ ἱμξοσρσοίδίίοα, } ̓ς, Ὁ ἄΡΡϑσοι ᾿ ε 

ΜΟΙ χαζοτθ (δ Ρίασαὶ ὅο (86 ἄγθατηῃ δὰ 8] δἰ βιϊβευϊδμθᾶ ἔγοσι {86 ταόσθ Ὀσεδι ἰηρ' οὗ ταδρὶ- δχρ᾽ δηδύΐοῃ, 18 οοσίαϊπ!γ ὑο Ὀ6 τοἰθούθὰ (4. 9., οδ] ζοσιθἾδα. ΤῊ ἔασύδοσ τηϑηὐίοσι οὗ ἴ8 6 ὉΠΞΌΣ:» 

ὅο5. ϑδοομίδα.) ; διὰ 180 {89 ἀπδαϊμογίσοα ἰάθῃ- [ἰ Ὁ μα] ἄθοδπβ, ἱπ οοπηθούζυι τῖδὰ ἐμ Οβασξασα- 
υἱδοδίίοι οὗ ΟἾΣΟΓΙ πῖθὰ Ὁ ΟΠ (βορῦ., Ψαϊρ., , ταΐπι, οίο., δια ὑμβθσθίοσθ, 88 8 βρβϑοίδὶ οἷαμα οὗ 
Τιαΐμοσ, οἷο. ; δῃὰ αἷδο Ἡδνοσυίοις, το δπάθανοσβ ἴ139 τῦθι οοὔὄγάϊπαῦθ Μίδα ἐμ6 οὕβόσε, ἰωσοῖνοα ἢ - - - [ ὯῸ δΌ..8Θ ΟΥ ΘΙ] ΘΒΒΠ 688 Οὗ ΘΧρσεβαίοῃ, Ὀτιὺ σαί μου 
το ἄθθμθ υ518βᾳ8.8 ΤΙΜΡαΙ ὉΓ' ἐπεδηδίεν. Βαρβοσὺ δοΟτυθβρομᾶξ ΖῸΠ}Υ τὶ ὉΠ6 οἰδύθταθηῦ οὗ Ηοσο- 
ἰηρ δὲβ σίου ὉῚ 8 οοπιρασίβοτι μὴ ΤΊ ΘΞΣΙ, Ῥτον. ἰ ἀρέπ (1. 181), ὑμβαῦ 88 Οδαϊἄββαῃβ ψασβ ἐδ 
ὁ. 20; ἰχ. 1, τ ΒΙΟΣ 8 σοσύδι ΠΥ ποῦ Ῥ]Ό ΓΑΙ). --- [ἰ ῬὈχίοδὺβ οὗ Βοὶ, διὰ υθ ὑμαὺ οὗ Ὀιοδοσοα (Π1. 24), 
ὙΒοσουσ ἷα εαρίτίϊ ττῶβ ἰσου]θα, Ὅσο ᾿ ἐμαῦ ὑμ6 ΒαΌν]ονπίδμβ ὑδστοθᾶ ὑδποὶσ ῥχίοσία Χαλ- 
δ, δηὰ αἷβὸ ὅθῃ. χὶΐ. 8 (γβθσο ὑμ6 δινακίηρ οὗ [ δαῖοι, ὙΏοβο ἀθαϊρτιαὐθα ἰῃ ἐμῖβ ρδοθ δ8 Ἐπ πῚ 5 
ῬΒΑΓΘΔΟΣ ἔγοτῃ ἷβ ἄσϑϑια 8 ἀθβουῖ 064) ΘΙΏΡΙΟΥ ἐὐεραλοτο 68 κεκετοιλὶ πο πεν (Σ ΤΙκαν. 
ἐδ6 ΝΊρμΑΙ ὩΣΒΙΣῚ ἴω ἐ86. βαζωθ βάηβ ἐβαὺ ἐδ. ἀπε ΣΤ τα οτ Οσαας ἘΚ Θ οκμα ἋΣ Ρ ἀν ς Θ᾽ οἴ, 8. υ. Χα Ά Δ᾽ ξοδὴβ δῷ 
ΗΌΏΡΒΘΙ ἴῃ ὑμίβ Ρ]δοθ ὈΘΑΣΒ, υἱξ. : 88 ἱπάϊοαύϊπρ  ἀϊδεϊηρυβηθᾶ 88 8 γένος Μάγων), τΒο, ἰύ ἰδ ὑσο- 
[8:8 Δ΄αστὴ οὗ ὁπ 0 Ὧ88 Ὀθθὴ ἔσγιρίθηθα ὈῪ ἃ  Ὀ8016, ΘΙ Βρϑοί ΠΥ οοουρίοα τ δδέτοοσων, 

ἄγϑδια ; ΘΟσΡΑΣΟ Ῥβδ. ἰχχνυΐ. ὅ, ἼΠΏΞΘΣ “1 δὰ θα ἘΠ ΕἸΠΕ ̓ρίαμς ̓Ὴ 89 νρόβν εν αὐρίτοα ἐδ 

Βο ὑσου δα "" (ρσορϑυῖγ, “1 δὶ Ὀταϊβθα, Ὀθαίθη,") ΠΡΌΣΘΙΕΒ 886 Ὁὴ8 ΕἸΡΤΙΒ, ΏΟΒΘ ΣΟΌΠΟΘΣ 'τὰ8 
ἐσπέμπ 07). δρᾶ, Ἶδο ἐμ6 Οτθακ ταράγεσϑαι, βαΡΡΟΕΘὰ ὑο ἨΘ ἀνα τι Νὰ ἼΣΗΣ αἰνταΣςυ οὗ 186 
“ ΠῊ 6 Ηἰ Τὰ ρ86ὶ ἱπύθηβί θα [6 οοποϑρίίοι οὗ ἰῃῦοσ- ΟἸΒδἰάβοδμβ (ΠΥ, 1. πε τοθυς Βεἰιιδ---ἐπτεπ- 
τα] ἀἰαύατοδποθ οοπίαίπϑᾶ ἐπ ἐ86 ΝΊΡΒΑΙ, βο ἐμαὶ {7 δισγαξα 8οϊσπίϊ. 5). ΑΒ βαϊτοποσθεσα, ποῦ 
ἐδ ἐπηρ]ῖθ8 ὑμαὺ ἐξ οαενγατᾶ θχρτγοββίου οουϊὰ ποῖ τ τὸ ῬΤΟΡΔΌΙΣ οἰδεβθᾶ τὐδμ ἐμ αδῤγοΐορετα, ἴδ 
6 ταϊβύδκοα " (Κταηὶομῦ.).--- Απὰ Βὲπ βἴεορ) 713) ὙἘΠῸ 816 ταϑαϊοπθᾶ πὶ οοππθοξίοι στὰ 
Ὀσαῖσθ ἔγοσα ἰστη," ΟΣ "" δῃὰ 18 βῖθθρ 8 ΟΥ̓Ὸσ  ἐβϑχη πὶ οἴδρ. ἐν. 4: νυ. 7, 11, δῃᾳὰ ἱπείοδὰ οὗ 
ἴοσ ἴτη." 800. Ῥσόρου, ὑδ6 βορῦ., Ὑὰ]ρ., 1ᾳ- [ ἴἄθια ἐπ γοσεα 27 οὗὁἩ ὑμβΒ ομδρίθσ (Βεθ οὐ ἰδδὲ 
ὑμοσ, Βοσίμ., οῖο., δῃηᾶ, ἱ βΌΠΟσαὶ, 8 τ] ΟΣ ΟΥ̓ οὗ 1 ρϑϑβαρθ). Τ86 Ὡδυϊοπα ἐγ οὗ ἔδθβ ὉμαἸάβρανια 
δχροαίθοση. Οἱ ὅμ8 ΝΊΡΒαὶ ΓΙ» ἐπ (8.9 86186 οὗ ) 88 οὐ αὐ τ γορόνανς ἔσοσῃ στο οὗ τὰς πες 

: : Ἂ ΤΏΒΕΒ Ο 6 ΒαθνϊουΣδη ῬΟΡΏΪΔΟΟ: ἔοι ὙἘ116 
κϑυήρ: ἀϑα τν οὰν τα υτε Ἢ ὑὰ κὸν ἐπ πὸ τ᾿ τ Ξη ἴμ686, δ οσ χη] 1ἴΠ8] Σ᾿ Δ Όϊδηΐδ οὗ ΒΕΣΠΑΥ, τ ΟΣ 
βίθβθρ νγδπῦ ἔγοτη Βίτῃ" (σβδρ. νἱ. 19: Ἐδὶ. νἱ. ᾿ 6 ΤΘ ΒΒ οσαῖίεβ, ὕ89 ἔοττηοσ δὰ δἂορίθα σβδν 

᾿ ΑΤΎΔΕ Θ]θσαθηΐδβ ἰηῦο ὑμοὶσ Ἰδυρτιαρο ἀπὰ συδἴοσπει. 
᾿ΡΙΘΙΥ ψ αρτοϑᾶ. ̓ ῬΆΒΙΕΙ οῃ (δο οἴμοτ βαπά, Ἡτίπρ ΤΟ ΟΒαϊ ἄξοδιιβ, δύθοσ ᾿ ὔρ ΒΑΌν]ουΐα ον 
8 ο ο οου 6 δρρὶΐοθ ἴὴ9 β6η6 ἱ Ἴ ὶ ϊ 

᾿ 118 ᾧ Ἐν . Νουαοβαάηοκαι πθμιο χοῦ ἴων ἃ ἀδρα!γ, ἐς ἡλπύν εἰμ κεν α κὴ Ἀδιπὰς ὀὔρκιεα: πὸ δλρέαθτα 
ν ἢϊ56}4.] ᾿ αὐδυδ ἜΞΊΈΕ ΝΣ 16 588, ὙΒοσὰ ὨοἄοΣαβ, 236, ἀδείϊκιδῖθθ δα 

! 



ΟΉΑΡ, 1. 1-.49. 

ἐπισημότατον τῶν ἱερέων οὖς Βαβυλώνιοι καλοῦσι 
Χαλδαίους, ὮθποΘ ὑβγοῦρὮ 006 οὗ ὑπο ὶσ ΒΌΡΟΤΙΪΟΣ 
Ῥτϊθδὶβ (ἀδοαὺ Β. Ὁ. θ87). ὙΒΘΥ τοὐαἰπϑὰ ὑδίβ 
ῬΓΘ-οσαΐποηοθ τὴ} 186 οὗὐ ΒΑΌΥΟΣ ὉΥ 

, Ογταβ, βθῆοο, δρουῦ ἃ οδῃύυγΥ ; Ὀὰὲ ὑπΐδ ᾿ΧΟῸ- 
ὑΔΌΙ ἀϊὰ ποῦ ϑχοϊαᾶθ ἐμ6 Ῥεϊχί ὔνθ ΒΑ ]ου δ 
᾿μτιϑδιμοοᾶ ἔτοτωο ἰζβ ὑ]δοὸ Ὀϑδίἀθ {86 βδοοχάοζαὶ) 
, ο΄β8 οὐ 08 ἀοτιϊηδηῦ παύϊομδ! ὗν, οἰὑμοσ πὶ τὸ- 
ἐατὰ ἴο οῇοΘ, ΟΥ ὕο οοπδίἀθσγαύϊζοῃ. ὙΠῸΒ 16 ΙΏΔΥ͂ 
ὀχρίδῖὶη τ ὮΥ ἢδ6 ΟἾΔ] ἄξθδῃβ 8.6 ΟἿΪῪ οοὐ-οσϊηδὺθ 
τ δὰ ὑμὸ οὐ ο Σ οἶδϑβθβ οὗ το διίοδὴδ ἴῃ ὑλιῖ8. Ὀ]ΔΟΘ 
διὰ ἰῃ ὅδ ῬΘΕΒΑΡῸΒ οὗ ΟἾΒΡ. ἰν. δὰ νυ. ψ Ἐ]Ο ἢ 
Βδυνθ Ῥδϑῃ σωθηὐοηθα, δηἃ 8]5ὸ τιηδοσείδειἃ ὑδ9 
ἰδοῖς ὑμαῦ ὑμοὸ οἤίοὶδὶ ἰδηστιαρθὸ (δοοογάΐϊῃρ ἴο 
ΨΟΙΒῈ 4) ψγὸ8 ποῖ ἴπ6 Οδ]4 66, Ὀυὺ οοπὐϊπυθα ἴο 
ῦὑ6 89 ΑΥ̓ΔΙΩ85ΔῺ (ρχίὐονο ΒΘΌΥ]αηΐδ). ΤΏΘ 
Ομδιάρρδηβ, ΝΑ ΌΟΡΟΪ αβδΣ δὰ ΝΟΌΠ ΘΒ ΣΣΔΣ 
ἀϊὰ ποὺ, ὑβοσοζοσο, ουπὰ ἃ οῃμϑ- δἰ θα, ᾿π ο]θσϑηῦ, 
δϑοοταὰοῦδὶ ἀυμδδίν : (86 Υ δὰ σδίμοσυ, Βὸ ἔδσ 88 ὑιΐβ 
88 ῬΟΒΒΙ Ὁ]6, ὈΘοοΙη6 ὑβΟΣΟΌΡὮ ΒΑΟΥ]ΟΙἾ 818. ΟΥ, ἴὰ 
οὐοΥ ψοσάβ, Ασδιδϑδηβ. 186 Ομ δ᾽ ἄβοδῃηβ. μοῖχου- 
ΘΓ, ταυδῦ αν ἔοχτηϑὰ ὑδ ροζίοῦ Ῥαᾳα78 οὗ 86 τ Βο]α 
Ὀοᾶγ οὗ ὑπὸ χὶϑθο σθθη δὖὺ .ὴ6 οουχῦ, ἴο0Σ πὸ οἴδμος 
δΒυαρροπιίίοι τ }}} οχρ δίῃ ΨὮΥ (86 ΘΕΟΓΣΘ ΟΟΥΡΒ 819 

ἀρεϊσυιαυθα βοιηϑστηθδ 88 παν νΣ ἈᾺ διὰ δὺ οὐδοσβ 

85 533 Ὁ ΦΙΙ, ἴῃ [86 0] ονίπρ δοοοππὺ (γϑσβαα 
4͵ ὅ, Ο, οὗ, τόσβοβ 11, 12, οὔοι). ΒΡ ν ὑπὸ ΗΙΐΣς. 
«πὰ Κτδηίοιῦ, οἱ ὑμία ἃ 566 ἰηὗγβ, οἢ 
γοτϑα 4. --ΕΟΣ ἴο βῆοισ ἴδ 9 ως μὲα ἀχϑαζηβ. 
ΑΙ] οὗ [86 ἤουσ οἶδϑβοβ οὗ τἷβθ σϑῃ ᾿πδὺ ΤΩΘῊ- 
ομοᾶ ψο χὸ ὑμοχζοΐοσθο ὕο οο- οροζαῦθ ἰῃ ἰηὐοσρσχοῦ- 
ἵπσ [86 ἄγχϑϑια, “᾿ Ὀθοδῦβο ἰῃ {818 ἰσχηροτίδηῦ τηδῦ- 
[6 ὑμο ἔδοΐβ δῃηᾷ ορίΐουῦβ γοσο ὧο Ὀ6 δβοὺύϊ]οὰ 
ΌΥ ναγίουδβ χρϑιοῦξ, δη ἃ ῬΟΘΒΙΌΙΥ, ὕο Ὀ6 μἰδοθὰ 
οἱ χοοοσᾷ. Τὴθ δϑυϑσδὶ οὗ νῖ86 συθὴ 
ΒΌΡΡΙ πιο ὐθα 680} οΟὗΠΟΣ ΟἹ δ ἢ οοσδδίοῃβ, δὰ 
δεδϊδιο ἃ δϑόβ οἵδοσ τυ θ!ν ὉΥ ὑμὶν Ῥϑοῦϊίαν 
το μοάβ. Τθυδ. ὑδ6 ρῥχίοδίβ ταϊχηῦ ὑσγορ υδῦθ 
6 ροάα διὰ ἔπι ψοκο ἐμοῖσ δἰᾷ, ὮΥ βδοσίῆοϑδ: [89 
ΘΟΠ] ΤΟΤΕ Ὡλίσῦ οοπέσὶ αὖθ ἦο ἐδ6 ἰποσβϑαβθ οὗ 
Ῥγορβοῦ δΌ ἐν, 88 ταϊσῦ 8160 ἴἢ 9 ϑῃομδηύοσε, 
6.9.) Ὁ [886 ;80 οὗ ποχζοοΐίοβ, οο. [Ι͂ἢ ὑπ ὙΔΥ 
[6 Ἐσγρύϊδη ὙΒΘΊΊΩΘΙ ΟΥΘ ΟΟΠδύΒΕΟΥ οτΩ- 
Ῥἰογοὰ πὰ ἐπα ϊνἱἄπδὶ οα868 88 ἃ, σύστημα, ϑδοοοχά- 
ἱησ ἴο Ὠοᾶοτυκ, 11. 80.) (Κτδηίοδ. )}.--- ὁχοο 8. 
Ῥῆάῖν βρίτὶϊ τοῶδδ ἱἰχου  ]θα ἴο ποῦν ἴ9 ἄγσϑδῃι. 
Α οὐπδϑίγ. ργαρηαηδ, Μ ΪΟῺ αἰρτι ῆ 68, ὁ ΜΙ πρὶ τὶῦ 
..)28 Ὀθοοσαθ ὑσζου]οὰ (οἷ. ὁ. γϑσεο 1), διὰ ἀθδὶσ- 
οὐκ 0 ΚΗΟΥ {86 ἄγσθϑυμ.᾽ Τ86 Κίηρ οἱδατσὶ 

ἴο Βανθ μἷβ ἄσθδτω ΤΣ δετοϑῖ: τὴ πὸ, 
ἸΔΕΓΕΙ͂Υ ἕο Ἰῤᾶτῃ [8 τηδαπίηρ ἸῊΘ ὙΌΓαΒ 
ΒΊΣΤΥ Σὲ ΤΣ ΤΩΔΥ͂ ΘΟΣΤΔΙΏΙΥ ἐπα ρὶ [86 Ἰαύϑασ, 
Ὀπὺ Ὁ ΔΡΌΘΔΑΙΒ ἀοδηϊ ον ἕστο σοσθο8 ὅ οὖ 8θα., 9 
οἵ βοᾳ. 36, κβεὰ 86, ὑμαὺῦ ΒΘ 18 ἸῇοσΘ ἱτατη ἐδ θῖν 
οοποοσιθὰ ὕἤο ΤΘΟΟΥΟΣ ὕδ6 ἄσοατη ἰΐ8911, ΤῸ 
ΤΟΆΒΟῚ. ὙΥ848, τὶ δουῦ ἀουθύ, ὑμαῦ Ὠ6 δα γ08}}} 
ἡ λίρες ἰῦ, ΟΥ, 88 ἰα ὕγϑααθὨΕν 186 ὁ886 τῦϊ ἰπ- 
οδέθ ἄχσθδσηβ, ΤΏΔΩΥ οὗ ἰΐα μασχύϊουϊατβ διδὰ 

πἰεθενι" ΐ8. ΤΩΘΙΔΟΥΥ, δια ὯΘ τοὐδίῃμθα ΟΠΙΥ͂ 8 
ἔδθροσαὶ υπἀοβηρα ἱτοργϑδαίου οὗ δδυΐηρ βΘ6 ἢ 
βοιιϑυ έν ἔθασγέαὶ), τιοπδίτουβ, δᾶ δδυτηϊηρ, ἱπ 
μἱδ ἄσοαση, Αὐοίδὶ ζοσροθεϊης οὗ 186 ἄτοϑδπι 
ὁδυηοὺ ὯΘ δαρροδεᾶ ἴῃ ὑδι18 ὁ896, Βἷποθ Ὁ Μ᾿85 ποῦ 
ῬοδαΐὉ]6 ἦοσῦ ὅμο Κίτρ ἴο Ὀ6 80 ἈΜΌΧΟΝ ὑσοπ]οᾶ 
86 ἴο ἰοβο ἷβ βἰϑορ δρουῦ 8 ἄσϑδι ἩΔ1ΟὮ δ6 δὰ 
ἐογχούῦθη ΘΒ ΕἾΘ (νοτβο 1). ΝῸΣ Ξ5Π ἱῦ Ὀ6 

οα ἐμδῖ Ἠ6 ΤΟΔΠ1Υ τϑοο]]ϑοῦε τα; ἀρὰ 
Ἐπ σιν Σ οἰ σπατῇ ἐπεὶ πᾶς τὸ] τες ΣΘΙρΘχα- 
ὑατοὰ {β΄ {τε 0 ἴῃ ΤΡῸ-ἔζτα, ΗΘΕρΒ ΘΕΌΟΣΩ, 

γ ζΐ 6 Κ) , ἔοσ [88 ντίῦοσ πὐμα ΒΒΙΡΑΙΥ Βαγθ 

θ9 

ἰοξῦ πηποίϊοϑα 8 τορυϑδϑιϊδυίίϊου οἱὐὗἅὨἨ ὑδμπίβ πδύῃσθ, 
ὙΙΟΘῺ δἰτηθὰ ἴο ὑδϑῦ ὑπο τηδρίοἶδηδ: δηᾶ, ἰῃ δὰ" 
ἀϊδίου, [Δ6 τὰρθ οὗ 86 Κίπρ, 88 ἀθροτίρρὰ ἰῃ 
ΨΘΙΒΘ 12 οὐ 5604., ἱβ ὕοο ἔαγίουδ ὕο Ὀ6 ρῥγχούθμῃαοά. 
(ΟὩ ὑδ6 οὗδμοχ μδηᾶ, 61} ᾿πϑὺν οοηΐοπᾶὰβ {10} 
186 ΤΩΔΙ ΟΣ οὗ ἰηῤοσρσϑύθα) ὑμαὺ Ὧ6 Βδᾶ υοὶ 
Θδβϑα ἐγ ἐογχολίθῃ ἷβ ἄγϑδιι. “1ὺ ἰβ ῬΡῈΥ- 
ΟΒΟΙορίΟΔ}}Υ ἱπυρτόοῦθ}}]6 ἰδδὺ 80 ἱτηργθαδὶνγθ ἃ 
ἄτοδσῃ, τ ]οὮ, οα διυνακίηρ, δ6 δᾶ ξοσρούὕθα, 
Βῃοα]ἃ Βδνθ γοῦ ΒΟσϑῚὶῪ αἰδαυϊεοὐθα Ηἷα αρὶτίῦ ἀπτ- 
ἴα δἰδ Ὺ ΒΟΌΣ, ΤῺ6 ἀϊδαυϊοῦ νγδϑ 
ογθδύθα ἴῃ Εἷτη, 88 ἰῃ ῬΏΔσΘΟΣ (θα. χ]Ἱ.), ὉΥ γέν' 
ΒρΘοΐδΙ δυσὶ κίηρ ἱποίᾶθηύβ οὗ ὑμθ ἄσγθδχω, δη 
186 ἔθασίαϊ, δἰδσταῖηρ Δρρυϑϑαδίουβ τὶ τϑξοσ- 
6ποθ ὅο δἰβ ζαύπχο ῥαὺθ οοππθοίδα ὑμδσϑυί μ᾿ 
(Κσδῃ.). ὡἀοοοσαϊῃρ ὕο γϑσβο 9, ΝΟ Ομδάμοσζας 
τνίδμοα ἴο ποδσ 086 ἀσϑϑιὰ ἤγοτῃ ὅδ υνΐῖβθ 6} 
ὑμβαῦὺ δ9 τοϊσῦ πὰ δδΥθ ἃ χυδχζδηΐθο [ῸΣ ἰὴθ 
οοστϑοΐῃθδα οὗ ἐδθ ἱπύοχργούδίίουβ Ὑοὴ ὑπο ν 
ταϊσῦ ρσίνγθ. Ηδ οου]ὰ ποῦ {ππ8 δνθ βρόκϑὴ ἴο 
ἴδοχη 1 6 Βδὰ σον ογχούϊθει 06 ἄτοδῃι, διὰ 
δ ΟἿ]ΥῪ 8 ἀΑΙΪς ΔΡΡΣΘΒΘΠ ΟΣ ΥΘΤΏΒΙΏΣΩρ 1 ὨΪ8 
τηϊπᾶ ὑμαῦ Β6 δὰ ἀσοδιηθᾶ. [π ὑπαῦ οδβθ Ὧθ 
«ψοῦ]α ποῖον ᾶτὸ οἴεοσοα ἃ χτοδὺ σονδσγᾶ [ῸΣ 
1806 διηπουποθιηθηὺ οὗ ἴδ ἄσγϑβϑιῃ, ΠΟΥ ἢ8ύθ 
ἐδτϑδύθηϑα ΒΘΥΘΙΘ Ῥαπιἐβητηϑηῦ, ΘΥΘῺ ἀδαίδ, ζῸ 5 
ἔα] το ἰῃ δηπουποίηρ 6. ΕῸΣ ἴῃ ἘΘ πουἹὰ 
ΟὨΪΥ ἈδΥυθ σίνγοῃ ὑδο ΟΠ δ) ἄφοδῃβ ἐδ9 ΟΡΡΟΤΌΣ ΕΤῚ 
αὖὺ ὕπο οοδὺ οὗὨἨ ἐστι, οὗἨ ἀϑοϊασίπρ' ΔΩῪ ἄγϑδσῃ 
ὙΠῸ. δὰ ἱπιοσρσοίδ δου. Ἥ“ΤΘ Μαρὶ Ὀοβδίθαᾶ 
ὑδδὺ Ὁγ [86 ΒοΙρ οὗ ἴθ χοᾶβ [ΠΘΥ οου]ᾶὰ Σουθδ] 
ἄθον διηὰ ἰάθη ὑμίπρβ᾽ (Ηδηρηί.).᾽) ΤΙ 8 Ὑ 1 
ῬΧΟΌΔΌΪΘ, πουγουοσ, ἰμαὺ ψὮ116 ὑμ6 Κίηρ τοϊδὶ ποᾶ 
8 ᾿ἴυϑὶυ γϑοο]ϑούΐου οὗ 89 τηδΐῃ ἤϑαίΐασοθ οὐ ὑδθ 
ἄγοδιῃ, ἢ6 τηϊσῦ Βα ἤογχζούνθῃ βοϊὴθ οὗ [ἢ 
Ῥδυ  Ό]ασα, ἢ, 1 σοϑατθϑα δραΐμ, Βα που]ὰ 
ὈΘ 8016 ὕο τϑοορτῖσθ. Τΐβ ἡιδῦβθοβ ὑμο ψ80]9 
Ῥχοοδοάϊξηρ.) 

Ἄεχθο 4. 716 γορῖν οΥ̓ ἐλ πιαρίοίαἩ 8. 
ραΪϊσθ ἴὴ9 Ομαϊάεθδηβ ἴο ἐδο Ἰχίυκ ἐπ πος 

ὦ, .. Ατδταδῖο. ΓΛ, [9 Αζϑιηαΐο ἀϊδ]ϑοῦ οὗ 
ὑμ6 ΒΑΌΥ ΟΠ 8:8, τ ἰΟὮ νγ88 δὐΐ}} ὑσονδιθηῦ αὖ [6 
οουτῦ οὗ ἐδ9 ΟΒδ᾽άδοδῃ σπϊοσβ, ΝΘ θοροίδεβασ, Νο- 
Ὀπομδάμοζζαυ, οὔο., δηἃ σοὶ νγδδ ἀϊκυϊησαίδμοᾶ 
ἔτοση ἐμοὶ Ομ διᾶθθ Ἰάϊοτα, ἱποϊπαϊπρ' παταθσοῖβ 
ὩΟΏ- ΒΒ μα οἰθσυθηΐδβ, ὈΥ 108 ῬΌΓΤΟΙΥ ΒΒδταὶϊο 
ομδυδούοσ, δὰ Θαρϑοΐδ!!ῦ ὉΥ ἐΐδ ὭΘΑΣ σοί ΒΡ 
ἴο [Ὧ6 Ατϑιηδϑθδη οὗ ὑπο ϑ'γτίδιιβ. Ηθῃοθ, 089 ϑϑρῦ. 
διὰ Τμοοαούϊοηῃ ὑτδηδὶαῦθ Συριστί, 6 Ὑυ]ς. 
ϑνγίαδο, διὰ ΧοηόρδοΣ (νον. ΥΙΙ. ὅ, 81) οὐαῦθα 
ἀἰγϑοῦν ὑμαῦ 6 ΒΑΌΥ]ΟΙἑΔΠΒ Βροῖθ ϑυσίδο. ΤῊΘ 
ΤΘΆΒΟῺ ἴ0Γ 8101 8 Οχρσϑϑα βϑδυθπιθηῦ ὑμαὺ ὑδ9 
ΟΒαϊάξοασιβ δὰ ἀγθεθϑὰ (δ6 Κίηρ ἰῇ Ασαζηδίο (μοῦθ 

.δ9 νοῦ “2 Ἷ, οοστοαροιϊηρ ὕο [86 δανοχῦ ; οὗ, 

188. χχχνυΐ. 11) οομπβίβίβ βἰσωρὶν πῃ ὑδ6 ζδοῦ ὑμδῦ ὮΘ 
ἀοδίσοα ὕο 9811 [8ὸ δὐὐθιύίοη οὗ δἷβ ΗΘΌΓΣΘΥ 
ΥΟδοσε ὕο ὑπ οοηΐζαδὺ Ὀθύνοθῃ [86 παύϊοηδ! ὺν 

οὗ ὅμο ΤΩ, {ὑ.4.. 6 τλϑ] τ ν οὗ ὑπ6 νῖβθ 
ΤΩΘῊ ὙΠῸ Ὑγοτὸ βσασηοηθὰ ὈΘοσθ ὑπ6 Κίηρ, δηὰ 
[86 ῬΌΓΣΟΙΥ ΒΒ θταῖῦϊο Ἰαπρτιᾶρθ, ἡγΒοὮ ὑμΠ6Υ 6 1ΘῸ 
ΟὈ]ροἃ ὕο ΘἸΙΩΡΙΟΥ͂ (οἷ. Ομ. ΥΘΙΒΘ 2). [ὺ 18 ὙτοΩρ' 
ἴο Ἰοοῖὶς ἔοσΣ ῃ6 σϑϑδοι οὗ ὑποὶσ τ86 οὗ Ατδιηϑίο, 
ψὶ ῬαΙπ] δὰ, Ἡδνυοσιίοκ, δὰ οὐδοσα, ἰπ ὑδοὶσ 
ἀδϑεῖτο ἴο Ϊὰθ ὑμο οομέοβαίου οὗἨ ὑδμποὶσ ἱϑζτηιοσϑη 06 
ἔτοτῃ ἴδο ἑωγδα αὐδίαπέξωπι. ΤὨΪΒ ταὶ δῦ ταῦμοσ 
δυο Ὀθθσὶ ΒΟοοΙ ΡΠ Βα ὉΥ [86 υ)8ὸ οὗ ΟΠ] άθ6, 
ΜὮ116 [89 Ατδιιβοδη τγ88 ἔϑυλὶ αν ἴο 84]] Ῥγϑβθηὺ 
88 ὑῃ ἰδηρτιαρθ οὗ ἴ86 οουχῦ δᾶ πδύΐοη, Οολ- 
ῬΆΙΘ ΒΌΡΓΙΘ ΟἹ ΟἾΔΆΡ. ἱ, 4, δηὰ αἷδο ὑμ οοστϑοῖ 
τοιλδσὶς οὗ ἘΌΠ1ΟΣ (Ὁ. 87): “"" 116 [89 ἰδηρστδρ ΙΝ 
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10 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' ὉΑΝΤΕΙ͂, 

οὗ ὕμο Ομδϊδοδηβ τγαὰβ 86 ἐχηρίαρσε 07 8οῖδηοό, 
ὑμὶβ (85 Ασαια.) ψβ 86 ἐαπριαρσθ 9} ροριιίαν" 
ἐπ θγοοι 86." ---Ο κί ρ, νο ἔοσ ονοσ. ΤῊΪΒ νγ88 
8Ὴ ἱπίχοἀιούοσυ ζοστηῦϊα οὗ 86 δἀάσθιε ὑο ἔδπθ 
Κιίηρ (οἴ, οὔδρ. 111, 9; ν. 10; νἱ. 7, 22), δὐὐοδύθα 
δΒ ἃ ζΘΠΘΙΑΙ Οχίθηΐδὶ ζοτγτωνΐα οὗ ρτϑοϊσρ ὉΥ 1 
δια. χ. 294 (584}}):; 1 Είῃρϑὶ. 81 (θενὰ) ; ΝΘΆ. 
ἱϊ, 8 (Ασίδχοσχαϑβ) 2 1δη, Ρ. Ἡ-. 1. 81 (βασιλεῦ 
᾿Αρταξέρξη, δὶ αἰῶνος: βασιλεύοις) , Οὐχεϊκ, Δ, ΥἹ. 
δ (ΑΙοεχαπᾶοσ ἴα 61.): Ψπαϊν χὶϊ, 14 (ΗΠο]οξοσ- 
Ὠ6Ά).--Οὐ ὑδο Καοχὶ ἩΠ329, δια δἰτηΐ)δὺ Οχηΐδβ- 

βίοῃβ Οὗ Ἵ ἱπ ἐμ Κουίβ, σϑσβ 26. ἱν. 16: νυ. 
10, οἷς., 866 Ηἰϊχὶς δηᾶ Κυδηϊοδε, οἡ ὑ8 15. Ρ]806. 

Ὕοχβοθ δ, 6. Πεποιοεα αἀοπαπα ὃν ἐδ Χἕπῃ, 
οοπηφοϊοα ιοὐζ, ἃ δίογην πισθασθ. ΤῺ κυρ... 

καἰὰ ἰο ἰμ6 μαι ἀδϑδαῃβ, ἈλπῶΘΡ, ΤῊΘ Ὁθοοι- 
ἐτβούθᾶ ἔοστα δἰβδι ΤΌΣ, ἃ δίαϊ. σπιρλαί. Ὀζω». 

ἔτοια ὙΌΣ, 1105 δὲ (89 ἠουπδδξίου οὗὨ ὑμίβ 

ΚοὐμΙΌ, δ 761} 88 οὗ ὕμο Κοσὶ "δ ἸΏ, Θοταρατθ 
Ὑ ίμοσ, Οτγαηιπι. ἀἀ8 διίδί, ὠπὰ ἑαγσώπι. Ολαϊ- 
ἀαΐδηι., ὃ 82. Νο. 8.---ΤῊὴὁ9 τὨΐϊηρ 5 σου 9 ἔσοιλ 
τὴ6, ταῖμοσ, “86 ἄθοσαεθ 8 τηϑθ ΚηΟΎΤ ὮΥ͂ τη6. 
ὦ. 6... ἴθ ἰβ ΤΩΥ 86 Ῥύτροαο, 1 ΒΔΡ 1΄ὖ ΜΙ 64]} 
δια ρμδβίθ ΤῊ6 ποσὰβ ἈΠῈ 9 ἈΓΣῸ βμοαὰ 
ῬΤΟΌΒΌΪΥ Ὀ6 τομπᾶοτϑα ἱπ ἐμ ἷβ ΑΥ, 88 Ηϊΐζ. δηὰ 
Κυδηϊομέ. βυρροδβὺ; ἤοσ (1) ὑμῖβ νἱϑνν ΟἿὨΪΥ 18 Θ0Π- 
εἰδιθαῦ τιν ὑμθ τορουϊίου οὗ (δο δοχτηῦΐα ἱὰ 

, ὝΟΙΒΘ 8, 88 Ὑ6}1 δ τσ ἢ ἐμ6 Ῥασϑ]οὶ Ὁ 3 

ὉΣΌ, ομδρ. Σἱ, 29; ἱν. ὃ; (2) ἈΠ, τ ΒΙΟΒ. ἰβ 
Του ΟἿ ἈΘΣΘ δηᾶ ἴῃ σ 86 8, 8 τηοβὺ Σοδα 
ΧΡ] αἰ μθα ὉΥ οοταιρδσίβοι υὲῦ [86 Ῥοχβίδη αζαᾶ 
ΟΣ ἀζαπάᾶᾳκ, ΜΈΪΟΙ ἰδ ξουπᾶ ἴῃ ᾿πϑογίρίζομβ, διὰ 18 
ϑαυϊναϊθηὺ ὅο ρει οαϊοη, Βοΐίθποθ, ψῃδὺ ἰδ 
Κηόσαι : (8) [86 τϑηάθσίηρ' τυ] ἢ ΣΔΙΚ6 85. δὰ ἽΝ 

οοττοδρουᾶ ἰο ,͵ ἈΘΊΩ, “ὁ βἰδηάίπρ ζαβὺ"" 
(Ρ6βᾷ., Ὀ-σεα, ὑῃ6 ΤΑΌ πη 'ἱπ βαδᾶϊα, ΤΙΏΟΣ, 
Ἠρδηρβίθη.), γὶ οὮ ἰθ ΟἸΟΒΘΙΥ σαϊαύθα ἴο 1.8 0Π6 
ὉΠ ΘΙ σομδιἀϑσϑίϊοσι, 18 πηῦθη8 16 ἔσγοσα ὑμ6 ἔδοὺ 
ὑμαῦ 81 δεϑσχαμοθ οὗ 9 ἔχοα δηῃὰ ᾿σγθυοοβὺ]θ 
ΟΒδσδοίοσ οὗ ὕπο σουδὶ ἄθοσθο που] μ6σχθ 6 ουὐΐ 
οὗ ρ]δοθ, διὰ ὑμαῦ δὴ ἰἀ θη βοδύξοι οὗ ὑδθ τοοῦ ἼτΗ 
σὰ ὍὉη6 Αταρίο οαζαάα, " ἴο ὍΘ βστη,᾽" ΒΘΘιῺΒ 
ΤΆΪΒΟΥ ῬΥΘΟΒΣΊΟῺΒ ; (4) ὕῃ8 ἰἀοπὐ βορίίου οὗ ἼἴἼΝ 
αἰ ὃτν, αὐὲτέ (νοχβο8 17, 94. νἱ. 19, 20), ἔγοστι 
ὙΓΒΙΟῺ ἀΥῖβ6 8 ὑπ Β6:86, ὁ" ὑδ ψογὰ 88 ΟΠ οὐὔὖ 
ἔτοχγα τὴ ᾽) (ἄδβϑῃ., Ηδνοση., οι [ΓΙ ΘΉρΡΟΣΚΘ, 
οἵα.) 18. ορροβθᾶ ὈΥ [86 θχύγχζθιωῃθ ἱσῃρσο Δ Ὁ Ὁ 
ἀδδῦ {86 ὕνο ἤοστῃβ δῖὸ ἰάθηύίοαὶ ἱπ τηθδιΐῃρ, 
Βίῃοθ 8} ἱπύθιομϑηρθ οὗ Ὁ δπα "Ἢ ἷβ ΘχοΘ ΑΙ ΠΡῚΥ͂ 
ΤΆΤΘ, δη ἃ οβρϑοῖα! γ Ὀϑοδῦβθ δ μ 6] δἸννα 5 Θτὴ- 

; ῬΙΌΣΒ ὑ88 ἕοστι δὰ Ὁ ἴῃ οὗμασ ρῖδοββ: (ὃ) 
ἤπδ νυ, ὑῃθ νἱονσ, “Ὅ.6 ψοσζὰ 88 δδβοδρϑᾶ σὴ 
χοοο]] θοδίου," ΒΟ Ὦ τταϑ ΓΟΥτ ΘΥΪῪ Θοτητηοῃ, 8πὰ 
ὙΈΪΘΩ ἰβ ἔουμπᾶ 8Δ.5 ΘΑΥΥ 885 Τ᾽ ϑοἀούοι δῃᾶ 89 
ϑορῦ. (οοᾶ, Ολέβ.) (ὁ λόγος: ἀπ’ ἐμοῦ ἀπέστι), ὑᾺ6 
γυϊραῖΐο (ϑογ πιο γϑδοϑϑὶΐ α τ.6), Τιλαῦμοσ, ῬΘΥΘΒΘΥ, 
διὰ οὐἤοσβ, Ὀαὺ τ ΐοΝ Ἦθγο, δα τυ οἢ ΤΌΣΟ ἰῃ 
ΨΟΙΒΘΟ 8, οοηὐτδαϊοἴβ ὑμ6 ῃοΐὶθ οοπὐοχὺ, δηἃ 068 
ποὺ οομβίβὺ τὶ ἀμ ΟὨΪΥ δαπιββὶ 016 βθῆβο οὗ 
ΓΙΌΣ τ ποσὰ, οοστασηδηᾶ, ἰβ Ὑγ ΒΟΥ πηύθαδθ]θ ; 
ἦοσ [86 ὕβσυτω ὨΟΒΘΙΘ ἴῃ ὑῖ8 ομδρύθσ, ποῦ θυ 
ἴῃ γ ῖ86 23, βρη ῆροβ 86 ἄσχοδια οὗ ὑμ6 κἴηρ, Ὀπὺ 
ΔΙ ΔΥ5 ἷβΒ ἄθοσθθ, δὶβ ἀδθιηδῃᾶᾷ. [ΜΟΧΘΟΥΘΥ, 

86 ρυπούπδιίοι οὗ [86 ποσὰ ἈἈΤΤΝ ἴθ ἠοῦ δὖ 
411 ὑμαὺ οὗ ἃ νοσῦ, ΖῸΣ ἰῦ οδὴ ὩοὶῦμοΣ Ὀ6 ἃ ρατχίϊ- 
οΟἷρὶθ, πος ὕμο θὰ ΡθΣ:β. ὑχεϑῦ. ἔϑσω." (611), Ὀαὺ ιὖ ἰ8 

086 ἔδιμ. οὗ δὲ δὰ]. ἼἸΑ, οσ (88 Εδισεὺ ἐμίηκε), 

8) δνοιῖδ] ἤοστα οὗὐ ἐμ βαηθ. 7186 τηθδη- 
ἱπρ ἥγηται, Ἠοσουοσ, ΣΟ} [δ 6 δυΐμοῦ χο]εοῖα, 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ἼΒ ΣΏΟΙΤΘ δυΐΐδ]6 δυἃ Ὀοίδασ οοττο- 
Ὀογαθα 180 ΔῺΥ οὐδοχ.] -- ἦο 5Π.8}1 Ὅθ ουϊ 
ἦπ γμέϑοθϑε. ΘΓ ἸΣΡΌΝ, ἴο δόὸ πιασδ Ῥίδοο 
(βθρῇ, διαμερῖζε αι; αἵ, μέλη ποιεῖν͵ ἃ Μοο. ἱ. 
Θ, δῃὰ διχοτομεῖν͵ Μαϊῦ, χχῖν. δὅ1); 8. αζε] 

Ῥυμὶβσαθηῦ ἢ νορτιθ δ᾽ 81} [86 πδίύϊουβ οὗ 
δι αυΐγ, δη ἃ Θαροοΐ ΠΥ διυυοτρ ὑδ6 ΟΠ ΔΙ ϑσΝ 
(Εσο. χυΐ. 40: χχϑἱ, 47); ΘΟταρασθ οὔβδρ. 1. 29. 
--ΑαΑπὰὰ γοὺσ Ὠουβοκ 8518]} Ὀ6 τηδᾶο 8 ἃ 
ΒΙΣΑΣ]ΑΥὶγ ΟἾΔΡ. 111. 929, ἀπᾶ 4180 ἔστη Υἱὲ. 11. στ 

ἔδο ἔοττα Ἴ912 ἰβ αβοὰ ἱπεύθδὰᾶ οὗ Ὁδιι161᾽Β δ) 
ΤῊΐα ὕοστω, ἀοσί σϑὰ ἔγοτη ὑμ6 Ῥϑδὶ 932) -- 932, δῶ 
δοΐ, ἃ6816, ἰιάϊοαῦοβ 0} 6 δχύσζθιμου ἀϊθρυδοοΐυὶ 
πδίατο οὗ {86 ὑπχοδύθηθα ὈΘΗΔΙΟΥ ; 86 Ἠουδ88 
816 ἴο Ὀ6 οσμδηρσοα ἰπΐο ἀτιηρὮ1}18, Ὁ Ὀοΐπρ᾽ τασϑὰ 
ὑο ὑμ6 ρτουμἃ δῃᾶ οονοχοὰ σἱῦν δηΐπδὶ δηὰ 
Βυταδη οσάῃτο---Ἶ δὲ 88 ὅθ δα ὑπχοᾶ ὑμ6 ὕδιρὶθ 
οὗ Βδδὶ ἰπΐο ἃ δἷῃκ, 3 Κίπρῃ χσ. 37. ἔδθε ἰδ9 
Ῥτγοοΐβ οὗ ἰὴ ἤγοαπθηῦ 186 οὗ [ηϊ8 τπιοίβοὰ οὗ 
ἀΐδρταοθ διὰ Ῥαπίβησαθηῦ ἴῃ ἰδ Εδδὺ, δἀδυοοᾶ 
ὮΥ Ηδνοσηίοῖς--- χε 6. Ὧο 5841} χϑοαίνϑ οἵ 
ῺΘ διὰ χοισεγάδ, δηιἃ ργϑαΐ Βοθοσδὶ 
Ταῦμοσ, “᾿στοαὺ ἰσθαβυχεβ." ὙὩΠῸ βοοομᾷᾶ οὗ ἔδ8 
ὕθσταβ Βθ σα θα] ογϑᾶ, ΠΞΤ32, “ἐσονγασὰ " (σουαρασο 

[86 γῖυταὶ 7.313), “" ρα," οὔδρ. τ. 17, διὰ [80 
Ταγρ. Φοπαῖδ., 76τ. χὶ. ὅ; Ῥθαῦ. χχχῆ, 324) ἰϑ 
Βδϊβἐδούου υ οχρ) ἰημθᾶα ὈΥ 18 ἀογίναϊί οι ἔτοαι 

ἯηπἙν 8:4 πρθοΐδν ἥἤτοταω ἃ Ῥ8]06) ἔοττα ἴ373. 

Γποιιϊίαΐοα δυα8 σοπίοηιδιί, τγοαερσίζ. ἹΤῦ εἶθ ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ, ὑδοχοΐοσο, ἴο σχϑῖοσ σἱξὰ Βοσίδ., 
ΕΠΟΒΒ σα, οἷα., ὑο 86 ΟαἼΘΘΚ νόμισμα ἰδ 18 αἰποὶ- 
ἀαύϊομ, ποῦ ψίὺὰ δος (πὰ Ενγδ] ἃ 5 σαλτὸ. ἀ. 
διδὶ, Ἡιδοοηϑολαῦ, 1858, ». 160), αεβθα. -Ὀ᾽οία., 
οὗο., ὕο ἱπβεθαϊο 8 οοσηρδείβοῃ τυ ἐδ οἱά 
Ῥοσβίδη πὲ-δαρ- οὔ, “" ργοϑοιύβδεη," ΠΟΥ, ΒΌΟΥΘ 
81}, τὶ ὑδο ϑιδμβοχὶὺ παρηαϑ, “" Ῥχεδοῃ, γί " 
8.8 ΗΙ Σίρ αὐὐοταρίβ. Εντδ ἃ ργοΐεσβ 3132, διὰ 

186 ἐγδηβ᾽ ἴοι οὗὨἨ (18 ἤδστη ὮῪ οὔὲοίαί δἰαζοηϑ, 
ΟΥ̓ Ῥτοιιούϊρ ἰο οὔδοο ([ὉΣ ὙἘΪΟΒ ἢ χαΐοτα ὑὸ ἐδ 
οΪᾷᾶ Ῥοχείο δῃηὰ 8180 ὕο οδδρ. υ. 16)-- δὶς, 
ΒΟΎΤΘΥΟΙ, 8 ορροβϑᾶ ὕὅο ὑμθ δπενσο Ὀοὰγ οὗ 6σχϑ- 
σοιϊοαὶ ὑτγαάϊ θη. ---Γθχϑέίοσθ βδηΘ τὰθ [88 

ἄγχϑδιω, οὐο. ἽΠ9, ἐλδγδίοτε (οοτηροξοὰ οὗὨ ἐδ 

ἀοτηομδέγα ἐν δᾶνοσ ὙΠ δηᾶ ὑδ9 ὑζοροαεϊοι 

3), 18. Τουπὰ ἰπ ἐμίβ εἰρτιβοδύϊοι ἱτι τϑῖβ 9, 
διῃᾷᾶ οὔδΡ. ἱν. 34, διὰ ἴῃ ὑμὸ Ηθῦστον οὗ υΐα 1. 
18. Οἱ 86 οὐδοσ Βαπᾶ ἰὗ βίρτιϊβοβ "" δα τδί βου ἢ 
ἷπ γϑσθο 80, ἀαπᾶ " Ὀπὺ ᾽ ἴῃ Εστα νυ. 12. 

ψοΣβοβ ἡ-9. ερεαϊδα ταβυδαὶ οΥ᾽ ἐλε Ολαϊάσαπε, 
απαᾶ τοπευδὰ ἐλγοαίσπῖπρ ἀΐπῃρ. ΤΟΥ 

διατσοχϑα ἀχαίτ, Ὁ ἼΣ, δὰ δάνου ἤτοι Ὑ: ὧν 

ἐ 686 βθοοπᾶ οπθ,᾽) Θμδρ. Υἱῖ. δ.---απὰ τσ Ὑ1Π| 

βου ἴἰδ6 ἰπίοχρσοιδιίου, ΓΤ) ΠΕ", ὙΠ 

ἔοττα ΤΎΦΒ ἰδ ποῦ ὅο "6 ομδηρϑᾶ ἑηύο ΠΤ, δὲ 
ἘΠ σὶσ δβυρροδία, Ὀπὺ ταυβῦ τδῦμοσ Ὀ6 τερασϑα 
ΒΙΤΩΡΙΥ 828 ἃ Ἠυσαϊζοᾶ δέαΐ. σπιρλαξ. ἴογ κα 5. 7τιδὲξ 

88 (γθσβα δ) ΠῸΣ3 ἰΒ υϑοᾶ ἴον ἈΓ 9 (νετβθ 8, 

οἴ), οὐ ΠΒΌΦ (οἰδρ. υ. 7, 16) ἱπούοδὰ οἵ 

ἘΞ (Ἰϊ., γόσβθβ 8, 16, οὐα.). Ἡμείμβογ ὑπ 

Ἡδργαϊχίησς ΟΥΕΒΟΡΤΥΘΡΕΥ͂ δρρδζεηῦ ἴῃ (815 δχικαῖ 



ΟΕΑΡ, Π. 1-49. (6 

ΟΥΒΟΣ αἰ ταῦ ἱπϑύβηοοβ ἱβ ὕο Ὀ6 ρἰδοοᾶ ἴο [88 
δοοουπηῦ οὗ δηῖ6], δᾶ ὑο Ὀ6 οοῃδίδοχθᾶ 85 8 
ῬΘΟΌΝΔΥ ἔθαΐασο οὗ ὑμοὸ Ομδιἦθθ ἱῃ ἢΐβ ὔσωθ 
(Ρυδον, 2αηπῖοὶ, Ὁ. 46). οΥ νι βούδοχ ἰῦ οτἱσίπαὺοα 
{0} Ἰαὺθσ ὑγδηβουί οτα οὗ Ὠδῃ 6}᾽ 8 ὑοχὺ, οδῃποῦ 
ῦθ ἀοβηϊίον ἀοοϊάθὰ: οοταραγὸ Κυδηίοηῦ. οἱ 
ἐμΐβ Ῥϑδββῆρο.--ὕἴ σε 8. Σ Ἰσχηοῦν οὗ οσχίδἰηῖν. 

ΔΚ Ἵ3, οαυϊναϊοοῦ ὑο Ὁ 3, δο υογτίαΐδο, 
ΔΕΒΌΣΘΑΪΥ, τ Σ80 47.---Τ αὶ γ͵ὸ6ο τγου]Ἱὰ καΐῃ ἴδ 
χπηθ; ᾿ἰοταΠν, “ὁ ὑμλδὺ γο ριγολαδα ὦταρ " (βορῦ. 
δυὰ Τμοοάοίζίοι : καιρὸν ἐξαγοράζετε) - ΘΟΙΏΡΑΙΘ 
ἐξαγοράζεσϑαι τὸν καιρόν, Ἐξ ρἈ. ν. 16. ΟΟΪ]. ἱν, 1δ : 
δἰβὸ ἰδσηρωδ δηι6 76, Οἴοοσο, Κ6Ὺ. 1. 8. ΤῈΘ 
ἔχηθ, ἐ.6.. ὑδο ἔδνοσδθο ἱπποίοσθ, 86 ὀρροσ- 
ζαυἶΐαβ, τ Ιοἢ ὑδ ταδρίοίδηβ βδουρῦ ἴο Ὀυγ, ὧ6., 
ἴο ΠπΏΡΓΤΟΥ͂Θ, οομδὶβύθα ἱπ ἐδ ζδοῦ ὑμπαῦ 86 Κη 
λαὰ Ἰογροίξσπ δὲ ἀγόπηι,; ΟὮΘΥ δἷστα ὕο ἱπρσονυθ 
1818 οἰγουχηϑῦδηοθ ἱπ ΒΌΟΘΝ 8 ὙΑΥ͂ 88 δυ θη }}Υ ἴο 
δυοϊὰ ὑπ ἱπίοτργείδι οι δἰδοροίμοσ. "8. ΤΟΙΣ 
ἀραίηι ἰα ὑμοσϑίύοσθ ῬΧΟΡΘΥΪΥ “0 χαΐῃ ὑὐπιθ.᾽" 
ἴο Ῥοείΐρογιϑθ [86 ἀθοίβίοη. Τὰ Οθϑοῃ., ὃθ 
Ῥοῦτο, Ἴοαι ᾿θηρ., Ηδνοχηίοϊς, δ 8.11} δδυ]οσ, 
Παῦμοτ, τὸ οοττοοῦ: “Τμαὺ γὺ βϑοὶς ἀ6]δυ." 
Ἐπίχο!Υ ὕοο δζύϊδοὶδὶ ἰβ ὑμ6 νἱονν οὗ Ηἰσὶς δυὰ 
Κγδηϊομέ,, ὑμδῦ ὑπὸ ἔβνοσδῦ]ο οἰσουτηδύβηοσϑβ, οὗ 
ὙΠΠΟῺ ὕ86 τηδρίοΐδη8 μορϑα ἐο δυδὶὶ ὑβθυωβοῖνοβ, 
οομδίείθα ἐπ ὑῃ6 Κη ρ᾽ 8 ἀδεβῖίσο ὑο ᾿ϑᾶσιι ὑμ0 ᾿πΐϑσ- 
Ῥχεδίΐοῃ οὗ ὑπο ἄγθδιῃ : δηὰ ἐμπαὺ 6 Ὺ βρϑοῦ- 
Ἰαϊθα οὐ ὑξπιὶβ ἀθαῖγθ, ἰπ {89 Βορο ὑβδὺ ἰδ6 κίῃρ 
τοὶσς πἰοϊταδῦθὶΥ Ὀ6 Ῥοσθυδαθα ἰὸ ἀΐβοϊοθθ ὕο 
ἴδοι ὕμθ ἄγϑϑιω, οἷο. --Βθοδιβθ γὙὁ 566 ἰδμαὶ 
189 ᾿ς Πα5 ζὋ;:Θ ἔχοσῃ ΣΏΘ ; σδύδμοσ, “" ὑμαῦ ΤΩῦ 
ἄροσθθ ἰβ ΡῈ 1βη6α." ξ.6., Ὀθοδῦβθ γ8 οὔβθσυθ 
(080 1 διὰ ἴῃ ϑδτηοϑῦ δρουῦ ὕ8: Θοτησαδηᾷ ; δϑοχὰ- 

ῬΔΙῸ γοῦβο δ. “ἢ ὉΞΡ 29 ἄοοβ Ὡοῦ, ἴῃ ἐδ ὨΟΥ 

ΔῺΥ ΟΥΘΙ ΡΪ]δο06, ποῦ ΘΥΘῺ ἷῃῃ ΟἾΔΡ. γ. 22, δἰ ρη ν 
δ ἀρθρίύο ὑμαῦ,᾽) ὃδβ Ηἰχίρ βυρμροϑῖβ, Ὀαῦ " Ὀ6- 
Ο80.86,᾽) ῬΥΧΟΡΟΙΪΥ͂ " Ὀθοδῦδο ὑμαῦ, ργορίογοα 
σιοᾶ, ὟἯὨ6 Κίπρ' ον ὉΥ αἰπλα ἴο νοϊοῦ οὐὖὺ [86 
τλοῦνο ἔοχ ὑπὸ αὐ} ὑϑσυωροσίσί προ δηα 618 οὗ 
[86 τηδρίοξδηβ. ὩδιΊΘΙΥ, ἐδ6 ταθῦδοθ τ π δἰ ἢ 
δ6 δδ8 ἰεηὐἱτηϊδαῖθα δυὰ ἔτ ρ ὐθηθαὰ [Πθ1ι.---Ἴ ὁ τεθ 
9. Βυϊ 1 γὸ τῦῦ!] ποὶ στλαΐχο 'χποῦσει.. .. ἐδ 
ἄγϑασω. ὙΠ “ἡ, Ηθν. Ὅλ ΘΑ, γιοάδί. ὙΠῸ “Ἴ, 

ῬΤΟΡΟΣΪΥ ““ βἷποθ,᾿"" ὁ" ὑβοσϑίοσϑθ,," ὕδϊικοα Ὦρ {δ9 
δυθ]οοῦ οὗἨ ὑπο ρῥγθοθάϊῃρ οοπάϊτίομδὶ οἰδαβο, 
διὰ γϊδοοβ ἐὺ ἴῃ διαρδαῦίο οοστοϊδύζοη ἴο ὑμδὺ 
οἶδῦβο (σαπὶομέ).---ΤΘχΘ ἐδ Ὀὰ οὔθ ἄθοσϑο 
ἔογυ ψοιιςξ ἐ.6., ὁυ6 δηὰ ἐμ βατὴθ βϑῃΐθῃοο οὗ 
ΘΟὨἀοΤΏΔΌΪΟΣ 8811] οοσὴθ ΟἹ 8]} οὗ γοῖ (γα]ρ. 
ΘΟΥΤΘΟΌΪΝ, τα ἐδ (6 οοδἧα δαηἰδηζία ; οἷ. του, 
“40 αγροιιύ ἀ(π86 Ἰβοολέ ὥδεον σιολ Ἶ. ὉΠ, 186 
δοῃΐθῃοθ οὗ οοπάθτιημδίϊζοα ἱπ ὑμὶβ Ῥαδββαρθ, ἰβ 

ΟἰθδυῚῪ ὑ8ι6 βαταθ ἰπ δαθαίδῃοθ 88 δι ἴῃ σθσβθα 
δ δοὰ 8. {δ0 αὐ χ Ὀ]ΑΙΉΙΥ ἰμαἀϊοαύθθ (δ ΐ5 
ΟἼΞΞ Π, “ γοι δϑυῦθιοθ," ἐ 6., ὑμαῦ τ ΒΙΟΒ σοσαθθ 
ὍΡΟΙ γοῦ, ΣΟ ΘΟΠΟΘΙΏΒ γοὰ). ὝΟη θηρ. δὰ 
Ἡϊισὶς (ἰο]] ον ίηρ ΤὨϑοάδοῦοη) τὸ τοῖς: “Βαΐ 
56 ὑδίτρ ἔοσυτηδ γΟῸΣ οὐ͵θοὺ,᾽ γ8 οηὐοχίδίη Ὀπὺ 
0η6 ἀδδίμη; ἴοσ ὩὯ“ πόνθτ ἀθεϊρμπιαῦθθ 8 Βα Ὁ]60- 
νϑ Ῥθσβοθδὶ ΘρΙοΐοτι οἵ δἴτα, Ῥὰῦ ΣΔΈΡΘΙ δία Β 

Φ[Βαὲὶ ἰἐ ἴα ἀϊ πῆ στ! ἕο βοο μον {Π Βυρροδθὰ οἰγοππικίδη οθ 
τπδῖ τὴο κίπα λαά 3}ογσοίίεη ᾽ὴ6 ἄγοι οδῃ Ὠθτο 6 ΟὨ]Ἰοὰ 

“8 ὑμβυοιδῦϊο ἐέπεδ." δλ2 δὲ μοτὸ ἴθ ον  ΠΌῪ το ὉΘ ἴδκοι 
ἴ 1889 δοῆδο οὗ κω ΤΏΘ ἩΠΑΙ͂ΔΡΕ ΟΝ αυστόρλρα ἄν 

Ὧδβ ἴο ῬΡοσΐϊροηρ ἴῃ ΤΟΣ οδη 6}, ΘΡ ο 
αδά ἀνδῶν 186 εαἰδἰοιποηῦ οὗ 56 ἄτοϑιη ὈΥ 189 ΕΣ ΓΙ Ὁ} ἢ 
Ἡδπιοὲ 0567 Ῥτϑδι 6 σδηηοῦ ὈΘ ἀ02.6.] 

8δὴ οὈἱοούἑνο Ὥοστο, Ἡ ΒΙΟᾺ 8 Ὀἱηᾶίηρ οἱ {86 ἐπαϊ- 
.--ΠΞ Ὁ ἂν Ῥγορᾶσζδᾶ Ἰγηρ απ 

οοχσιιρὶ τνοχὰβ ἰο βρϑὰὶκ Ῥαΐοσγϑ τωϑ. 3 2, 

«ἰ ῥᾳ]δομῃοοᾶ,᾽" δὰ ποτῷ, ῬΓΟΡΘΟΙ͂Υ, ““ ΘΟΥΤΌΡ- 

(ἴοι,᾽ ““ ὈΒΒΘΙΘΕΒ,᾽) δΔ1Θ ἱπ δρροβίύίου υὶξὰ ΠΡ. 

ΤῈΘ οῃξίχο οὈ᾽θοῦ 18, ΒΟΎΤΟΥΟΣ, Ρ]δοοθᾶ Ὀθΐοσο {86 

ἐπδηϊάνθ ἽΝ 9 ὙΈΪΟΣ φΟνΘΧΩΒ 1, ΟὨ δοοουηῦ 

Οὗ ΘΣΔΡΙΔΒΙβΒ ; ΟΟΙΆΡΔΙΘ ὙΟΣῈ6 18: 1]. 16. ἐν. 1δ. 
--Το ῥσί μοῖραι νοσῦ ἰβ ὙΠΟ ΥΠ ἰὴ ὑπὸ ΚοΙΒΙΡ, 

ἴπο Αρδεὶ οὗ Ἴ21. ὙΤῊΐβ ἔοστα, τ ὶοῦ ἄοοβ ποῦ 
ΟΟΟΩΣ ἱπ ὑδ6 Ομ) ᾶθ9 ΟΣ ὥιγσίδο, Ὀὺ ἰ8 Ζζουμὰ ἰῃ 
δ βαιμασίδῃ, ἜΧΡΥΘΒΒ6Β ὑπ6 5686 ΟὗὨ ““ ΘΟ ΒΡ ΐτ- 
ἱῃρ" ψϑοὴ ἰδ ὮΘΙΘ τϑαυϊγθαᾶ, 88 Ὑ7}} δα 089 

1 ῆρβ8. ἽΡΟΘΤΤΠ Βα ὐουϊ θα ἔον ἰδ ἰὰ 86 Κοτὶ 

(οἴ. [86 συνέϑεσϑε οὗ Ἰμοοδούίζοη δηὰ {86 δοηι- 
Ῥοδιιογι δ οὗ ὕδο Ὑυ}ς.).---ΤΠΠΠ τἴὯ9 ὑἰἶῶθ Ὁθ 
ομδηρϑα, ἐ.6.. ἈΠῸ] ὉΥ [89 αἱᾶ οὗ βοτὴθ μοροὰ- 
ἤου οἱσουτηβίδηοθ γὃ δβοϑυύδὶῃ βοιλοῦδἑῃρ᾽ ΤΏΟτΘ 
ἀοδηϊῦθ σοῃοοχηίηρ ὅδθ βυδ᾽θοῦ οὗὨ ὑδ6 ἄσϑδϑῃὶ: 
ΟΣ, 8180. Ὁ 1} ΣῪ ΔΩΡῸΣ ΟΘΆ868, δηἃ 1 τὶ πᾶχανν 
086 ἀοτηδηᾶ εαἰζορούδοσ.--- Δα 1 5841} ζουν 
ἰδαῖ γ͵Ὺὸο οδὰ δῇου. . . [890 ἱἰπίοτρσχοίαδίζος 
ἴμοσοοῦύ. ΤῈ ἔαΐατο “22 ἼΓΙ οχργθαβεβ [89 
ἰᾶθα οὗἨ δ᾽ 7, ΟΟΥαΡΟύθ ΠΟΥ; σΟΙΏρΑσΘ ΤΙΠΟΙ, 
Οτγαπιηι.. ἃ 44, 8, ο. (. 107). 

Ὑάαγθαβ 10, 11. 7Τλό πιαρσίδεαη8 αἰέοηιρέ ἰο ἐβἰαὖ- 
ἰΐδλ ἰλεὶγ ἀδοίαγαζίοη, τεβροοξέπρ 16 ἱπιροδοϊδιιν 
42} σγαϊ νέης ἰλὲ κίηρ᾽ 8 ἀοδῖγο. ΤὨθχοϑίοσο πο χ9 
δ ὯΟ ᾿είηρ, Ἰοτὰ, πλοῦ χυϊοσ, μα δεϊχϑα υο ἢ 
ΚΪΏΒ 5; Ταύμοσ, “᾿δἴθοθ ὩῸ ρτοδῦὺ δῃα το Υ 
Κίηρ (ονθτὴ δεκϑᾶ," οἷο. “Ἵ ΞΡ 29 ἰ8 ἕο 6 
ὕδιθ ΠΟΙ, ΔΒ ἰῃ σΟτΒ6 8, ἴῃ ἰδ πἰδτι81 86 η80 οὗ 
δ βίησο,,") ποῦ 88 ΟΥΑΎ ΩΣ 8 ΘΟΠΟΙΪ Βίοη, ἰῃ ὑδ6 
ΆΘ.56 οὗ ““ τ ΒΟσοΐοσοθ, ΤῸ τ ΒΙΟΣ χοδβοι ᾽" (ἀοδβοῇ., 
οι [θη ᾳ.. θἴ0.). 1ὺ ἄοσθδβ ποῦ, ᾿ἰπἀοοᾶ, δά ποθ 
ἐμθ δοῖυδὶ σϑάδοι ἔοχ ὑμο δββουύζοῃ ὑμβαῦ ἢ οὔθ 
οου]ὰ Βα βίυ ὑπ ΣΟΥ Δ] ἀδιηδηᾷᾶ : Ὀπὺ 1 ΓΟΥοσβ ἴο 
189 βυδ᾽θοῦνο στουπῃὰᾶ ὑμδὺ ἴῃ 4] Βπτηδῃ ὀχροσί- 
ΘΏ6Θ, 50 Κίηρ, ΒΟΎΘΥΟΣ στοδῦ, μδὰ ἱτιροξοᾶ β ο ἢ 
8 ἀοτηδηᾶ. Οὐ ΡΑΙΘ ἴδ6 δἰ ταν ρ»γοδαϊΐο αὶ ἢο8- 
ἰδγιογί, οΥ ὦ σπογϑηιαίδ, ἴῃ 186 δια] ἶδσ Ῥαββασθ, 

Τα υἱΐ. 47.--- )ο ῥτϑάϊοαϊοα Ὁ 51 3 δτὸ ποῦ 
ΘΙαρὺν ὑὐὑ]68 αὐὔδοσ ὑὴ 6 ἸΩΆΠΒΟΣ οὗ ἴμο Οχίθιηῦ 
(Βοσίὰ., οι Τοης., Ηδν.), Ὀαὺ ἱτΡῚῪ ὑμαὺ νν 119 
ὑδο τηοβῦ θχύσζθιηθ ἀθιοδῃᾶβ χορ ὺ Ὀ6 οχρϑοίοα 
ἔσοσα Ῥυθϑοίβϑὶυ ὑ86 τηοϑὺ ρου Ὁ] Κίηρσβ, Πθνοχ- 
{8}. 61688, οὖο.--- οτβθ 11. Ἑϊχοορὶ ἰὴ μοάᾶβ, 
τοδο ἀτυο]]ης ἰδ ποῖ (ἴο Ὀ6 ουπα) τῦὲῖῃ 8.68}, 

οΓ δἰ τλθη." ἋΞ, Μορλ, ᾿ἰπαϊοδῦθα {216 ἔγα ΟΥ̓ 

οὗ ογϑαϊθα τοϑῃ, Θῃ οσωραεδοα ὮΥ δαυί)ν ᾿ἰχαϊία- 
ἰλοθβ, 8δδβ οοῃύγαβυθα τὐῦῇ δ πηοζοαϊθα δοὰᾶ 
αἰνίπθ, ψἱοἢ 18 ἢοῦ οομδηρα τι ὑμι686 Ῥδσ- 
ΒΔ Ὁ]6 ὈοπΔμ: ΟΟΙΔΡΔΙΘ ἴπη8. χχχί. 8: 961. 
ΧΥΪΪ. ὅ; ΖΘΟΔ. ἱν. 6; ΦοὉ τ. 4: 8180 ϑόβῃ ὶ. 141: 
1 Τίχω. ἰἰ. 1606, οἴοσ. Τὰ Ομ δι βϑοδῃβ ἱποϊπἂθ 
Ὁδϑιρβοῖγοβ ἰπ ὑμ6 ἴοσχτη ἥδδλ, ἰπ οΥἂθσ ἴο σϑῦθυ 
ΘΧΟΌΒΙ ΡΥ ἴο ὑπο ὶγ ἱτηροσίθουϊζοη δηᾶ {86 ᾿ἰπιὶΐδ- 
[ἴοι οὗ ὑδοῖνγ Κπον)]οᾶμθ, 88 ἱπ ὯΟ τῦῖδο ἀθϑοσυϊης 
οὗ οϑϑΌχο. --Ἴ6 ξαοῦ [μαὺ ὑλ8 ἅν! ]ηρ οὗ ὑμ6᾽ 
ξοὰβ ἱβ ποὺ 0} Ιη6, Ῥσχϑυθηΐβ βαο ἰπΐθχ- 
ΘΟΌΣΒΘ ΨΥ] ἴἤθπι, 88 ψου]α δατηϊῦ οὗ πηδῃ Β ἰἢ- 
Βίισυούϊοι ἴῃ ὑμϑὶσ δΌΡΟΣΙΟΥ πον]οᾶρθ. Π15 ἷ5 
οοσύδί]) ἃ ὑχὰ]γ Βα ηβῃ, Ὀὰὺ Ὡοὺ 8 βρεοϊῆ- 
68}}Υ7 ΒΑ] οηΐδη ὑβουρῦ (88 Βδυθσηϊοῖκ ΒῈΡ"» 
Ῥοβοῦ). σγοϊ ᾿ϑηρουϊκοβ βυρροβέϊίοῃ ὑμαῦ 189 
Κίηρ τουδὺ δἰγοδὰν δὖὺὴ΄ ὑμὶβ Ἰπποίασο ἤᾶνθ σθ- 



12 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΙΕΙ͂, 

τοδυκοᾶ ὑπο ὑσχορῃμ θῦῦσ σδὴκ οὗ Ὀδηΐοὶ (οὖ. Ἐκ. 
ὙΠ, 1δ) 18 ὕοο ἔαγ-ἰοῦομβοὰ. Οὐ {86 οὐδοῦ δδῃᾶᾷ, 
ὍΠ 6 ΒΌΡΘΩΑΙ οὗ ὑῃ6 ννῖβθ σζζϑῃ ἴο ὑπο χοᾶκ, Ὀδθοουαθθ 
δἰ συιϊβοδηῦ ἔῸΣΥ 86 Ῥσχόρτοθαὲ οὗ (89 Β66Ώ6, 88 1ῦ 
ταὶ ῦ βυρροδῦ ὕο ὑδ9 Κίπρ 086 οοπδίἀοχαύίομ, 80 
ἀδιλαρσίηρ ὑο ὑμϑιγβοὶυθβ, δαὺ 0η6 χοὰβ οου]ὰ 
ποῦ ΟΟΠΟΘΆ] ὑδϑὶν βιροσίοσ Κηον)οᾶρο οὗ ἐπαροῦ- 
ἰδαῦ βοοχοὺὶβ ἔσοση ὕδϑσῃ, οὗ 811} οἴβοσχα, γῇο ΨΟσΘ 
ῬτοΟθββι μΑ] ρυίθδῦθ, ἱπ ο886 ὑγ90Υ ΨΟ͵Θ ποῦ ῬΧ͵Θ- 
τοπᾶοα, Ὀυὺ τοᾶὶ ὑχίοδίβ οὗ ὅθ ρμοᾶβ. [πὶ οὐδοῦ 
ψΟταβ, 086 ΔΡὈδ4)] οὗ ὅπ τηδρτοΐδηιβ Ὠδαύθηβ ἐδ} 
ἀοπαποίαίίου οὗὨἨ ὑμ8 βοῃύῦθῃοθ τὺ το Β (ΠΟΥ 
Ἰδὰ Ὀδοη ἐδγοαύθποα, 

γογΒοα 12, 18. 7.6 ἄδογθθ 707 ἐΐδ δοδοιιζίοῃ ΟΥ 
{λό πο ρῬοπαΐν. Απὰ οοπιδη θὰ ἴο 
ἀοεῖχον 41} [116 τῦΐβο τθϑῃ οὗ ἘδΌΥυ]οΣ ; παίυτ- 
ΘΙΙΥ ΟἿ ὑθοβο Ὀοϊουρσίηρ ἴἤο ἴδ σδρὶΐαὶ οἰΐγ, 
ὙὯῸ δίοῃθ δὺὸ ἴο ὉθΘ τοχδζάθα 88 βυϊητηοηθᾶ 
Ὀθέογθ 86 Κίηρ (γοσβθ 3): ποῦ ὑμοβο οὗ ὑ86 ψῈ80]6 
ΤΘΔΙΊΩ, ΟΣ αυὐθὰ οὗ ὑδ6 ὑγονίηοθ οὗ ΒδΌΥ]ΟΣ 
(γϑσβθ 49 ; 11, 175, ΤΏΟΕΘ σϑιηδιηΐηρ' ὑδνα ἐρέται, 
ΟΣ νἾ86 ΤΙΘ, Ὑ8Ο οσα ποῦ ἱπδοϊ δηίβ οὗ Βδὺγ- 
ἴοι 1861, οτταϑᾶ, δοοοσαΐῃρ ὑο βίχαρθο χνί. 1: 
ΡΙαγ, ΑΕ ἮΝ. νἱ. 20, βορασαὺθ οοἹἹορθβ, 6.9., ἴῃ 
Βοχεῖρρα, ὕτομοθ, Ηρρδιθθῆυη. ΤΈΟΥ αὐδοτοϑᾶ 
ἐπ οογίδίπ ῥτὶηοῖρθβ δὰ οὐυδίοιμϑ ἔτοτα ἰδ 
ΒΑΡ ]ουΐδη 6Ο0]]1θρ6, 85 γΥ06}} 8δ8 ἤγοτῃη ϑδ 0} οὗ σ, 
διὰ δπογοΐοσθ, οουἹὰ ἢοῦ Ὀ6 Βοϊὶὰ ἀϊσϑοῦν σο- 
ΒΡΟΠΙΒΙΌΪΘ ΤῸΓ 8 ταϊβύδκθ ΟΣ 8 οσίσαϑ οοτησηϊ ὑθᾶ ὉῪ 
ὑμοῖσ οο]]θαρτιθδ ἰῃ [ἢ6 ΘΔ ἑδΔ]. ---ὕἴγβο 18. Δυὰ 

[ἴλ9 ἄθοσϑθθ νυϑηΐ ἔοχίῃ. ὨἿ, ἰδ6 ἄδοσγθθ ἰπ 

ῬΙΌΡΟΥ ἔοστα, ὑ86 ἥγηιαῃ (οὗ. δόγμα, Τιαῖκο ἰΐ. 1): 
ΘΟΙΏΡΆΧΣΘ Υγ6189 9.--- Ταῦ ἴῃ 9 τυῦᾶΐδθ ζωϑῃ κῃοι)]ὰ ὍΘ 
αἰαῖ, ὙΔΦΌΘΟ Ὁ ἈἈΟ ΘΓΙῚ ῬΣΟΌΘΌΪΥ ΘΧΡσθββθδ 
ὯΟ ΙΏΟΤΘ ὑμπδη (8: [86 ἤοστῃ οὗὁἨ ἐδ ἱταροσί, 
Ῥασίϊο. ὙΌΡῸ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 6 Ὠδοὰ 84 ἃ σοζθη- 

αἶνθ, “ΠΟΥ ὝΘΙΘ (ΡΘΥΒΟΣ 8) ὕο Ὧ6 δαὶη, ἀονοίοα 
ἴο ἀραὶ .᾽" οσ--οὗ νοῦ, ΒΟ ΘΥΘΥ, ὑΠ6ΧΘ ἰ8 ὯΟ 

ΟὗΒΟΥ Θχδιαρ]θ---ὐδο Ὁ σοπ ]οἃ τὶ ὑμ6 ραχιοίρ] 6, 

ΒΟΘΙῺΒ ΘΧΟΘΡ ζΟΏ 8}}} ὕο ΟΧΡΥΘΒΆ8 ὑδ6 Β61:86 οὗ ἀ6- 
δίρτι: “᾿δαρίϑηΐοβ αὖ ἰπὐοτβοσσομίοσ " (οὗ. Κτδ- 
Ἰοδέ, δα ΜδΌΓΣΟΣ ΟἹ [λι18 ρϑδβαμο, [86 016 οὗ ΒΟΥ, 
Ῥχϑέθυβ [}: 9 ἔοστωοὺ οχρὶ δηδίίου, δηὰ 88 οὔδοσ [86 
Ἰαϊΐοσ). ΤῈ6 Ὄχϑουῦοι οὗ [86 Βοηΐθμοθ ἱβ ποὺ ὕο 
ῬὈῸ τορασάβα 85 Βανὶηρ δούῃδ! Υ Ὀαρῦς, " 88 δΡ- 
ῬΘΑΥΒ ΒΆ ΠΟΙ ΘΏΤΓΙΥ ἔτοσα ψνμδὺ Ζ0]]ΟΥΒ, Θαρθοῖ δ} 
ἷπ γϑσβθβ 14 δηὰ 94 (οοηὐΐσα Ηἱἰσίρ, οἵο.).---Απὰ 
ἴον κουρῃῦ Τϑδηΐθὶ δυὰἃ ἷβ ἔθ οσε ἴο Ἀ6 
5] αἰ ; οὐ θη ὈΘΟδΏΒ86 ΠΟΥ ὝΟΙΘ τοραχὰθα 88 

ὈΘΙοπρίπς ἴο ὑδο ὙὩΦΙ οὐ ὯΣ22 ἱπ [86 
ὈΣΟΔΑΩ͂ΘΥ δθῆβο, ἩΔΙΟΩ οου]ᾶ ΟἿ 6 ἐδ8 σδβδὸ 
ΑἴΟΥ ὑπο ν Βαᾶ μαββοὰ [Ὡ6 οὀχδτηϊμαύϊζου Ὀθΐοσο 
[86 Κίηρ' τηθεὐϊοποὰ ἰῃ ΟὮδΡ. ἱ. 19---Ὦθποθ, δὔῦθχ 
οοτα ὑπ᾽ 086 ὕδτθο γϑϑσβ οὗ ὑμὶν ὑγαϊίησ, Τὺ 
ξ0]] οὐ ἔἴσοσα ὑμῖβ ὑμαὺ ὑδθ ουϑῃὺ Βοσο σϑοοοσά δὰ ἀϊὰ 
ποὺ ὑχδηβρῖσα ἀσίηρ ὑμδὺ ρΡοτίοα (οὗ. οα. γϑσβθ 1), 
88 ΥΈΒΘΙΟΣ μο]ᾶϑ. Αὖὐ ὑμ8 βϑιθ {πη ἐΠ6 δὐδίθ- 
τηϑηῦ Ὀσοίοτο 18 ἱπαϊοδύθβ ὑἐμαῦὺ Πδηΐθὶ ᾿τδϑ ποῦ 
ΘΏΤΓΟΙΥ ὩΠΚΉον ἴο ὑπο Κίηρ δὖὺὴ ὑμὶβ εἶχ, 89 
τηϊρῦ ΒΌΡΘΟΑΣ ἔγοσω συϑτβο 25 οὖ δια. Τμὸ ἔδοὺ 
ὑμλαῦ δη161 δηᾶ δ ΐἷβ ἔμσθο ἔθ] ον δα ποῦ δρ- 
Ῥοδιϑὰ ἱπὰ Ῥϑύβοῦ Ὀθΐοσο ὑπθ Κίηρ, Ὀὰὺ ψ6ΥΘ 
ΒΟ ὖ ΤΌΣ, ἰΒ ΘΑΒΙΥ οχρίαἰπθὰ ὈΥ ἐδ οοῃδίαοσα- 

“ [Καῖ], Ὡονονου, ἰποΐδία δῦ ΤΠ 16 τηπιρὶ Ὀ6 ἴΠ 6 τηοδηΐτς οἵ 
[Ὧν ραϑαίνο μαστοί ρ]6 Βότο, δὰ σοηᾶογα " 18ὸ τόσ οὗ γμυΐϊ- 
εἴης ἴο ἀθαὶῃ νὴ Ὀορτιη," ΤῊ 16 ἃ δι γα! Πρ οἵ [Πὸ 5οῆβο. 
Ὑδ6 ὀχϑου]οη Ὀοΐπ ας ογδσσγοα, δρᾶ μγορδζωιου σοΐπρ οὨ ἴος 
ἐς: ΠΡ τομαγάὰοα ὧδ Υἱγίτπια!γ, ὈὉπὲὶ ποῦ δοῖι1}} ἰὰ ὑτο- 
Ετοδε. 

οι ὑδαὺ ΝΟ ομδάμοσσα ἀἰᾷ ποῖ, ΌΥ͂ ΔῺΥ τοϑδηδ, 
δυτησαοι οἷ οοππθοὺθα τὶδ ὅδ6 οἷδδα οὐ στχρδρὶ- 
ΔῺΒ ἱπ 86 οδρὶΐαὶ Ὀοίοσθ εἶτα (οὖ. σοσβὸ 3, 
ὙΏΟΙΟ ΓΒ ΘΙΒ “' αἷξ πίδι- 3ἜΖΟΣΕ δια νγῖθθ ΤΩ ΘῺ ̓  
8 ἀθοϊαϑαϊν ἱποχϑοὺ), Ὀὰὺ ΔΑΒΌΣΘΟΙΥ ΟἿ ἐδ 
Ῥτοβί ἀθοὺ οὗ [ὴ6 δονϑόσαὶ οὨϊοῦ οἰδδβϑϑδ, ἐδ ποῖδ. 
ΌὉΪ68 διϑὰ σορσζοϑοηϊδονεβ οὗ [6 Ὑ 016 ὈΟΔΥ. -- 
ΟἹ 86 δροϊοροίίοδι αἱρτιίβοβηοθ οὗ ἴδ οαἰτεοῦτΩ- 
βύδῃσθ ὑμαὺ δ}161] δηα Ὠῖδ ΘΟ ρδηΐουδ ϑοϑῖι, πὰ 
[8 Ρ]δοθ, ἴο ὉΘ δὖὺὴ Ἰθοαδὺ οομπηθοίθα οσ 84Π}1ἰϑὰ 
Ὑὶτ ὑμ6 οχᾶου οὗ πιδρίδηβ, Ὁ πσί ΤΟΤΤΩΔ] τηϑτη- 
ὈΘΣΒ οὗ ἰδ (85 οι ΤΘΏροσκο, δου ΘΠ ν χοΐπρ ἴοο 
ἦδυ, δαρΡροβοᾶ) 866 δῦουο, ὥορπι.-αἰλ. οστιδἰάδτα- 
08 ΟἿ, ΟΒΔΡ. ἱ.., δῃᾷἃ δἷδϑο Κυδῃ οι, οὐ (δ ΐν 
ῬΘΕΒΆΡΘ. 

Ἄοιβοβ 14-16. 2αρίοί ργεοαΐ οπ λα λίπ ἴο 
αοίαν ἐδ ἐαφομίΐοπ οὗ ἐλδ δοπίσηοο. ΤΆδα πη» 
61 δηδισοχϑοὰ υὐἱὲεῦ οΟὔΣΒ6Ι] δὰ υυἱβάοσχη ἴο 

Ασχίοοϊ, οἰο. ΣΦ ΜΌΣ, οσμπδεῖ απα κούδάοηι, ἑ.6., 

νογὰβ οὗ σοῦηδ6ὶ (αὖ. ΠΩ» 188. χὶ. 3. ὅοθ:. χχχὶϊ, 
19, οἴο.) δὰ οὗ νυι͵βάοτω, Ὡδιηθὶυ, 88 ΟΠ ΟΟΣΏ- 
ἱπρ [89 ἀῆου]ῦ ροαϊάοι ᾿π τ ῖοΒ ἢ ψδδ ρἰδοεᾶ 
ὙῸᾺ ἐδο τοϑὺ οὗ ὑδ6 γυῖβα τῆρϑι, διὰ ἴῃ σορασὰ ἴῸ 
[86 ῬΓΟΡΘΣ ὙΆΥ ὕο χοϊίθνυο (86 ἀ 8 οα Υ (5359, 

γαύϊο, βἰγοῖϊατ [ο οὔδαρ. 1. 12). Οὐ 3. Π ὁ ἴ΄ο 

ΤΕΡΙν. ἢ ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΟΒδρ. ἰΐ. 16; Ἐστα νυ. 11. ὙἘῈ6 

οοππθϑούΐζοαι ὩΣῸ ΔΩ χουιϊπὰβ υ8 οὗ ὉΖῸ ἽΞ 

Ῥχονυ. χχνΐ. 16.--- ΤᾺΘ πδτλθ 7 ἢ ΘΟΟΌΣΒ 88 Θαυὶ 
88 θη. χίν. 1. 85 ὑπ Ὡδυὴθ οὗ 8 Κίηρ οὗ ΕΠΙδαν. 
Το Ἰοδαϊηρ δἱουηθαὺ ἰπὰ 1086 Θομι ροβί ἤοη Βθοσωδ 

ἴο Ὀ6 ΠΝ, δ -Ξ βδηβοσὺ αγγα, ““ Ἰοχᾶ,᾽" διὰ, 

ῬΟΒΔΙΌΪΥ, ἐῦ ΤΟΥ θνσῃ ὯΘ ἀἰγοοῦγ ἰἀσι λθοα τὶτὰ 
ὑμ6 βαηδοτὺ ἄγηαζα, " ὙΘΏΘΙΑΌΪ 8." ΤὨΐα Ῥοσ- 
ΒΟῺ Ὑ͵7ᾶὲ8, ὑμογοοσο, 8 ποῦΪθ, οὗ ἀθοίϊάρα]γ Ιπᾶο- 
αοχιηδηΐο σϑοϑ, Ατηρ δὰ ἱπιροσίδηῦ οὐοθ δὲ 
ΝΟΌυομδαμοσσξασ Β οοὐχί. Ηἰἴβ 6 ἈΠΌ ν 

ολίεῦ οΓ ἐλὲ διιαμρλίογοῦθ (ἴ.6., ὕὅἢμ9 δχϑουξίος- 
618), ἀὴ0 ΒΒοιαϊθίς ἀθαϊρτιδῦουμ οὐ ἰδ6 
βρθ οἶδοίδὶ ψἢῸ ψὙὃ8 ΠΣ πῃ ἴδε Βο- 
ἸΏΔη ΟἸΏΡΙΘ δἃ2ῷὶ ὑμθὸ γαϊδοζια σΖίοτι, 
διὰ ἱπ ΤΌΚΟΥ ὈδΘΑΣΒ ἐπα ἱ]6 οὗ Χαρίπελι-ραελα, 
Ὦ86)0Θ 8 οἰίοῦ οὗ [δος 1176 οὐ ὈοΩΥ στιαστᾶβ. Β6- 
Β'οβ. 88 Θοχϑοτιύϊζοῃ οὗὁὨ οβρὶἑδὶ Ῥυμίβητηθηΐδ, 
ὙΆΙΙΣΚ6 ΤΠ οὕ ΟΠ, ἊΡ ὕο ὕδοβθ οὗ 8 σοσωσωδηοσ- 
ἐπ- οὨἰοέ, ταΐϊσῦ οσσδβί Δ] Ὀ6 ἀθνοϊγοὰ οἱ τὶ 
ΟἸΊΘΘΥ, 88 ΒΡΡΘΒΘΙΒ ἔτοσῃ ὕὉ}6 ᾿πδύδηοο οὗ ΝΟ ΌτιΣασ- 
δάδῃ, 3 Κίηρβ χχυ. 8 εὖ βθοᾳ. ΤῈΘ οἵἶἕοθ οχιδίθα, 
ΒΟΤΘΥΘΣ, θύῃ δὖ ὑ86 οουτύ οὗ ὑπο Ἐφγρέΐδη 

ῬΒΑΤΑΘΒΒ (Βε6 ὉΠΓΙΞΏΌΣΪ Ὁ, Θαῃ. χχχυῖ, 86. 
Χχχίχ. 1: χὶ. 8 οὗ δ64ᾳ.). ΗἰἷδΒ οχίθηβῖνθ 1 ἤἔνθποθ 
αὖῦ η0 Οδμαδϊάφοδιε οουχὺ ἰδ ἱπαϊοδίεα οἰβον μοτθ 
ΠΔῺ ὮθΙθ (866 Θβρϑοΐδν 186 ὑτθάϊοδῖθ δ... 

Ῥονοσῖηὶ οη6 οὗἨ ἴδο κίηρ," ἈΞ2Ώ Ἢ ΒΌ9 
σοτβο 15), θὰ 23 ΚΕίηρβ υἱ. 10: Φοτ. χχχὶσ. 
9 οὐ 804ᾳ.: χὶ]. 1 οὐ φοᾳ.; χὶὶ 10; χὶῆϊ 6- 
ἘΙ. 139 οὗ κμοα.- -ὕοσθο 1. ΨΏΥ ἐπ ἴδο 
ἄθϑοσϑο δοὸ δεὶν ἔσοσῃ [89 Ἰείων 2---ταῖοσ, τ 
δία ζατίουβ ἄθοσθο οπ ἐδ γματὺ οὗ 86 Χίυν ἢ᾽" 
ΟΥ ᾿ἰΐοσαῖγ, “ὙὮγ ἰδ6 ἄδθοσοο 816 ζατίουδ 
ἔγοτη Ὀθέοσο 86 Κίηρ ὃ" ΠΈΣΓΙΟ» 86 γνασῦς- 

αἷρὶο οὗ ὮΣΤΙΑν πίον, δοοοσάϊηρ ἴο ἐμὸ Τδτα. 

Ῥχου. υἱ 138. χχίὶ. 39, ἰβ δαπϊναϊθῦ ἐο ἸΏ. 

“ς [ο ΣΑ56,᾽ ἰβ ὮΘΥΘ ἱπ ὑμο δέαξ. αὖϑοῖ. Ἰυπδιθαἃ οὗ 
ὀπιρλαΐ., ᾿αβὺ 88 86 ΗἩΘΌΣΘΥ Ρδχίῖοῖ}]ς τ ΒΘ ἐπ 
δρροαΐϊ οι ἰβ δοτηϑζηθα τυϊνδουῦ μα δεί ἑοῖο. 6.9... 



ΟΗ͂ΑΡ. ΤΙ. 1-49. 

Οαμπῦ. χὶΐ, δ; Απὰ, ἰχ. 12 : οι. ἱν. 17. ϑόυιο, 
8ἃ2Β ΗδγνοσΏΐοκ, δοὰ οἰβοσθ, ὈΧΟΙῸΣ ἴο ὑγαπαϊδῦθ 
"ὁ Βυγγθα,᾽" " Βδβίυ," ἰπ ΔΕΑΙΟΘΥῪ τὰ ΒΡ. 1. 

20, ὮΘΙΘ ΠΡΓΙΘ βοθηλδ ὕο ὈΘΑΣ ὑμιδῦ ΒΘ;Β9 (7) ; 

δῦ 80 διοϊθηὺ νϑγαΐοβ βαρροτὺ ὑῃ0 τοηῃᾶδοχίησ 
“ Ῥαγίουξ, χαρίηρ " (Βορὸ πικρῶς, Τοοάοῦ. ἀνα- 
ἰδῆς, Ὑαὶχ. ογιοἰδ), δᾶ (86 οιθσθ δἰ δααύϊοι 
δι Ὀϑύδηὐδῦθα ὑμ18 τη ϑδηΐηρ'--- Τὴ) τυΐδοσ, Βον- 
ΘΟΥΟΣ, ἃἀοθ8 ποῦ τηϑηύζοῃ δυοσυυίηρ ὑμδὺ δηΐοὶ 
ταῦσδὺ Βανο βαίαὰ [0 Αὐΐοοῖ οἱ ὶβ οοσδαίοι : Ὀπὺ 
ΤΑΒΟΣ οομύθηϊδ Ηἰτηβοὶ ψχἱ[ δι ἰμάϊοαύϊηρ᾽ 
ἐδπαῦ ΟἿΪἹῪ τ ΒΊΟΣ δοχυοᾶ ο χηδηΐϑοῦ ἷα Θου 56] 
δυὰ πνίϑάοῃΏ. ΤῈ ΒΌΠΟΣ ΘΙαρΙΟΥα δὴ δΌῦτσονί- 
αἰϑα δἰγ]θ, 85 τι οἕδρ, ἱ. 9, 10 (966 οἱ [86 Ρ]ΔΟ6): 
δ6 ἰδ ποῦ, ὑμοσοΐοσθ, ὕο Ὀθ ομαγροὰ σὶῦῃ ἰῃοου- 
πτυῖςγ (Ηἰϊεΐα), πον 'β ἐδ ροϊπὺ ἰῃ αποδδίοη ἕο 6 
δἰταὶ θα ὉΥ͂ 88} τὺ δοῖα! }ν ἱηύογροϊδυηρ ἐχοροαΐβ, 
δα Ῥδσβαρθ (τ Κυδηΐϊο.) ἴἰο Ὀ6 τοραζαϑὰ 88 
ΡΑΥΟΠΟΘΌΪΑΣΙΥ ΒΌΓΡΥΙαἰτιρ δ ὦ ΤΟΙΩΔΥΪΚΔΌ]Θ.---Ὑ ΘΟ .90 
16. Απὰ 1)δηΐοὶ τυϑαῖ ἐπ, παιροὶγ, ἴο ὑπο κίηρ 
ἴῃ [86 Ραϊδοθ (οὖ. 2 βδιω. χίχ. 6), παύῃσαν ποῦ 
ὉΠ] δημπουηοθᾶ ὈΥ̓͂ Ατίοομβ (αὖ. γοῖϑθ 235), ΤῸσ 
ὭΟΣΘ ὙὙΟΥΘ δατηϊζὑοὰ ὕο ὑπο Κίηρ οὗ 80 Εδδὺ 
νει πουῦ Βα ἢ δ που ποθιηθηβ, 806 Ἐδύμοσ ἷν. 11] - 
Ἠοτγοδοῦπκ, [., 99: 111... 110, 118. ΗδΏοΘθ, διοίμοσ 
Δυοντουϊαξίηρ δἰδίθιηθην ΌΥ ὑπ δῦ ΠΟΥ, 88 8180 ἰὩ 
Ὁ8δὲ ἑπισηθάϊαί ον ἔο]ϊονβ.--- παῖ Ὧθ τοουἹὰ 
Εἶνο εἶπ εἰπλθ, δὰ ἰμαὶ μὸ τσοιι]ᾶ δον ἴδ 
Ἰείηρ {0 ἰπϊογρσχοίατίοσ.--- ηᾶ παῦαχα!γ, δταῦ οὗ 
811, 9 οοπύδηϊΐε οὗ ὑπο ἄσγϑδτω ἰἰβοὶ δ, δ Ὠορϑδ 
(δὲ Θοὰ ν}} ἱγχωρδιῦ Ὀοΐὰ ὑο δἷτη, ἀυτίπρ ὑδ6 
τοϑρὶδθ ὑδμδὺ ἰ5 ἴο Ὁ0 χγδηὐθα. [πω ἴθ οοῃδίχτοξϊου 

ἈΦΘ5 ΓΡΊΓΙΣΙΟ ἈΛΘΒῚ 086 οορα]8 ἴ8 οχρ᾽ οδῦγο, 
“δηᾶ ἱπάροαᾶ, ἴο.᾽" οὕο., ΟΣ ὁ΄ πδιλθὶυ, ἴο, οἵο. 
ΤΏ6 σαηρο οὗ δοπδίσυοίίοι ΒΘ ἰ8 ΒπδΙ ορΟυΒ ὕο 
ὑμπαῦ ἰῃ ομδρ. ἱ. ὅ,. ψβοσο δ9 σοσὺ Ὑ3.} Βταὺ 
ΞΟΥΘΖΊΙΒ ἃ Εἶτα 0]6 δοουδδίϊνο οὗ οὐ]ϑοῦ, πὰ αὔὖύϑυ- 
ποτὰ ἃ (6110 ἱπδηϊείνθ οἴδιβο υείτῃ ἢ (ὈΞ Ἴ29). 

οσθοβ 17-ἰ19θ. Οὐοα γορεαῖΐϊν ἰδδ6 8δδογοί ἵρ 
απίο. ΤΏθα Ἰθαηΐοὶ τοὶ ἰὸ μιἰβ Ὠουδο--- 
ουἱἀθηὶΐν Ῥοοδῦδο 86 Κίηρ μαοδὰ ροτδπίθα ἰδ 

β ἀοοϊχοα χοαρὶῦθ, τυ ίοὮ τπιπδὺ 06 δβατιτηθᾶ ἰπ γ 6189 

5. 

16, ψιοὰῦ ζυτίθμοσ αποαϊΐοη. ΤῊ ἕανοσ 11} 
Ὡοῦ Β6Θ 1 βδίσδησθ, ΠΟΣ ἱποομβδοαποηὺ (ΗΠ.2.), 
ΒΘ Μψ͵ τοβοοῦ ὑμαὶ Ῥδηΐθὶ δὰ δΐβ [ἢ γ06 
ἔτίθηα δᾶ δβοουχοὰ {Π6 ἔδνοσ δπὰ ροοᾶ-}}} οὗ 
186 Κίπρ Ὀπὺ ΤΟΟΘΠΟΥ, ΘΟ ὑδ6 οσοδβίοι οὗ ὑμοὶσ 
ἤγδῦ ΔΡΡΘΌΣΔΩΟΘ ἢ ἰβ ῬΣΟΒΘΩΟΘ (ΟἤΔΡ. ἱ. 19 οὐ 
864.).. ΝΌΒΘ Ψψ6Χ6 Ὀούΐοσ δἀαρ θα ὕο βοοίμο ὑδ6 
ΔΗΘΤΥ Κὶπρ θα οὐὐδίη αὖ Ἰοαδῦ 6 Ῥοείροιθιθηῦ 
οὗ [86 ᾿τιροπᾶϊηρ Ρυπίδητησθηξ, δη ἔδο Ὠδπᾶ- 
ΒΟΙᾺΘ 8δῃηη Γἱ οὔ ονδονσοὰ ΗΘΌΡΟΥ γουπῃ, ΜψΏΟ 
Βα δ᾽τοδάυ τηδαδ 80 ζβ υοσϑ Ὁ] 8ῃ ἰπυ ΡΥ ΒβΊοη ΟἹ 
ἐδ ΤΟΠΔΙΟΏ, διὰ τ Ὸ ὑσο ΔΟΥ σου] ἃ ΠΑΥΘ 81- 
τοδίϑα [806 ρηθ]ϊοδὔσηῃ οὗ ὑμ6 ἄθοζϑο οὗὨ ρῥιἱβῃ- 
τηϑηῦ, δὰ ἢθ ὈΘΘᾺ ὕδοϑο πεαρίδηβ ὑπ δῦ ΘΣΘ 
δατηϊηοποᾶ Ῥεῖστο ἐμρ εἴδο, δοοοζάϊηρς ἴο Ὑ6 180 
ὥ . ΘΟΙΏΡΘΑΓΙΟ ΘῈ ΘΙ 18.--- Δ ηῖ6 15 ΠΟΌΒΘ ΤΩΔΥῪ 
ῬΙΟΌΔΌΪΙΥ ὃδθ οομπείδοσοἃ 88 δὴ ΟἹ οΪΔ] ΟΥ 
δούψϑηΐ δ ἀν ]Π]ἶΐησ, 86 τὸ} δὲ 0009 μοπβοθ οὗ 
40 ΟΥΟΣ γῖξθ πλϑ τοθηξίομϑὰ ἰῃ ὙΘ7ῈΘ ὅ, 
Δηὰ ΤηΟΥΘΌΥΟΥ, 85 (Ὧ6 οοηΐοχῦ δῇονγε, 85 ἃ 
τοδί ἄθηδο το ΒΘ βμασγοᾶ σι ζι Ὠἷδ οοπηραπίοῃμ, 
Ἡδβηδηίϊδη, οἴο.---ὕἴ όχδο 18. Τὸ ἀθαίσθ τοϑζοΐθα 
οἵ [9 Οοὰ οὗ οᾶνϑει ; τηοτα ΘΟΟΌΓΑΓΘΙΥ, “ ἀπάᾶ' 
ἑπαοοα ἴῃ οτἂθτ ἴο ἱταρίοτο σπϑσοῖθβ."" ΤῈ οἷδῦθο 
ἈΣΞΏΡ Ὑ ΓΤ ἀσρομᾶθ οα ἐπθ ἰαδὺ ργϑοοάϊηρ. 
γοσὺ Σ ΤΊ» ““Βὸ τωδᾶο [δ ὑμέπρ πον ὕο ἔθ τα."" | 

8 

δόδοο [89 οομπϑίστιοξίου ἱ8 δ 6 ΒδΙηΘ 88 ἐπ ὙΘΣθΘ 

16 ὁ. ἸῈΘ ἀδείψη οὗὁἨ ὑπο Σ᾽ ὙΠ τὰ ὕο ἱσωρσϑβθ 
ὑδο ΟΧΙ ΘΩΟΥ͂ ΟὉ πα ῬὈΓΒΥΘΥΖΆ] οοποδί ἀοσαύϊοη οὗ 
ἷα ἔγίθηβ, δπᾶ, ἰῃ ζδοῦ, ἃ αἰ θα ρσαγοσξαὶ οοΣ- 
Βἰἀϑγαύϊοηῃ ἱπ ψ οὶ δ η16] ἰπηθ6}6 ματιοἱραιοα 
(οὗ. νϑσβθὸ 2359. Τθδῦ ὑδμθ οχϑουϊίου οὗ ὑδθὸ 
ἀραῖστι ὑο ΡἈΓΑΥ͂ ἱ8 Ὡοῦ οχρυϑδαὶν τσταθοὐοηθα, 
διὰ ὑμαῦ ψγὸ δᾶῦῖθ σρθσοὶν ᾿θδηΐθ1} 8 οἴἶοσίηρ 
οὗ Ῥχγαΐδθ δέϊοσ 89 ϑϑοχγοὺῦ μδα Ὀθϑὰ Ὀἰν ον 
ἱπιραγίθα ὕο δῖγχω, ἰπείθοδᾶ οὐ ὅμθ βαρρὶὶ- 
οδἰίοῃ οὗ ἱἐμὸ ζτὶ ΔῚ0 δααϊίζουδὶ 11}υ8- 
ὑχαωύϊομα οὗὁὨἨ ὑμβὸ δονχονίδοπρ βίγὶθ σὰ ποι 
ΟἿΣ Οδρίοσ δυοῦμπαβ ἰοσὗ, σΟΥθ68 14 δᾶ 160). αὶ 
Νον- Ἐούδτωθεῦ ΡαγΆ}}6] ἴδ ἑοαπὰ ἰπὰ ὑπὸ Φομδη- 
ὭΘΔἢ πδΊγαύνθ οὗ ὑμ6 ταϊβίηρ οὗ δζαττβ, Φοθ ἢ 
χὶ. 40, 41 οὖ δϑᾳ., ὙὮοσθ {86 δβυρρ)]ϊοαύίζοηυ οὗ 
6818 8 1 Κουσίβο οσαϊ ὐθᾶ, δ ἃ ΟὨ]Ὺ ἷβ ἐμδηκκα- 
Εἰνίηα δέῦοσ 16 ὈΥΔΥΟΥ ἰα Ὠθδιὰ, ἰ8 χϑοοχάθα. --- 
ὙΤΒῸ ἀοκίρηρίίου. οὗ ϑοβόυδὰ δὲ ὕμο " αοὰ οὗἁ 
Ἀθδυθη,," ἩἘΪΟὮ Οοσῦχα 88 ΘΑΥΪῪ δὲ θη. χχίν. 7, 
ἷβ ὙΘΙΥ͂ θοαὶ] σπίτι ΟἹ - Τ᾿ οαίδιθθηῦ ντίοσα 
ΔΥύοΣ [86 οἀρολν! Υ, ΡΧΓΟΌΘΔΌΙΥ ἱὰ οομύτααίκύΐη συΐονι 
ἔτοτα ὑμθ ουβίοτῃ οὗ ἴθ Απίδιΐο Οχίϑηξαβ οἵ 
ἀοὐἔγηρ ὑδθ ΒΘυθ σαὶ δίδυβ ΟΥ ζοάΐδοδὶ στορίομβ ; 
οὗ. νϑσβθβ 19, 44. Νβϑῇ. ἱ. δ: ἰδ, 4: Εστα ἴ. 2 
νἱὶ. 10; νυἱῖ. 12, 21: αἷβδο ὑμβ9 σοϊδύθα ῬὮγαβο 
“ Κίῃρ᾽ οὗ Βοϑδνυϑη,," οδδρ. ἱν. 84 (Α. Ὑ. γοσϑὸ 87), 
δηἃ συνάστης οὐρανῶν, ἢ Μδοο. χν. 238. π᾿ ρόοποχαὶ 
866 Ηδνοσυίοϊ, 7λοοίορὶδ (08 ΑἸἰέοη, Τοδίαπιδηΐϑ, 
2ὰ οἅ.. ». 49.---ὕόσεο 19. ΤΏΘΩ τῦᾶβ ἴδ βοοχϑοῖ 
χονϑαϊοὰ υηῖο Ὅδηξοϊ πὰ α εἰκῃϊ νἱκίοῃ, 

ἈΠΟ ΑἽΔΕ Ἵν )Β Ὑ76}} δ ΠΡ 19 ὨἼ}}Π» Ζοῦὺ 
ἦν. 18, 18 ῬΣΧΟΌΔΌΪΥ ποὺ ἃ αγδαη υἱδίου, Ὀπὺ ἃ 
νἱβίοιι ΣΘΏΘΙΧΑΙΥ, δα ῬΣΟΡΘΣΙΥ 8 ΟὮ 8668} 
ὉΥ πἰρῃῦ. ΟἹ ἐδθ ἱἰμῆμθϑῃοο οὔ εἰχἢῦ ἔο Ῥχοσηοῦθ 
ἐμ6 Είσθμονῦ σϑηρὸ 8πηἃ ὑῬχσορμοῖϊο οἱοναύϊζοη οὗ 
᾿ρ τὶ 8] ταϑαϊ αὕζοσ, ΌΥ ἩΒΙΟῺ ἰῦ σοδα ]γ αχτίνϑα 
δὺ νἱδίουβ, οοβυ ΤΒΟΪποΙς, 226 Ῥγορλεζό)ι πὰ 
ἑλγὸ Ἡρεδοασυησόη, Ὁ. δῷ.---ΟΟἸΡσθ δ]8δὸ [86 
ἀορτηδὺ.-οὐἢ. ἀοαἀποίλοχιθ, ΝΟ. 2 [Ὀ6]ο 7]. 

γόοσβοα 390-28. ϑαρία᾽ε ῃγαΐδα απα ἰλαπκζεσῖο- 
ἕπρ. Ἠϊ σὶρ οὔϑοσυθβ οοσσϑοῦυ, “ΤῈ Ἰοδάϊηρ 
ὑβουρὺ νοῦ Πδηΐοὶ υίῖθμοθ ὅο δχρσϑᾶβ ἰδ 
Ρῥἰδοθᾶ ἤσχαὺ, νϑσβ 20 ὦ; ποχὺ 86 Θχοϊδυγδίϊοα 
8 Ἰυδυϊβοᾶ πὰ ὃ, ὈΥ͂ ὑ(ὴ9 αὐϊτί αῦθ8θ νϊοἢ Ὀδϊοὴρ 
ὕο ΘΟοᾶ, δηὰ ἰῃ νϑῦβοβ 21] δηὰ 22. ὉΥ [119 ΤΩΒΏΠΟΣ 
π το ΠΟΥ ὅσο αἰδρὶαγϑᾶ : ΔΙ, νοσβὸ 22 
ΒΒΟΒ ΨὮΥ Ὠδη]6) ζοϊῦ ἃ ἀδαίσο ὕο οὐδὸν ὑ86 85ρ6- 
οἶδο ὑδπβουρδὺ οὗ γοσβ 20 ὦ. Τδοθο αἰ θαῦεοβ 
ὑδουμδβοῖνθα, νοχὲθ 20 ὁ, χϑύυσῃ ἱῃ γ Σθ6 28 88 
ὈοΙοησίησ ὕο Ὠδηΐθὶ, οομἔοστθα οἡ Εἶτα ὈΥ͂ Θοᾶ: 
διὰ ὕδυβ ἰδ6 ῥσαάγυοσ ἱβ στουῃᾶρα ἰηΐο πη ἐγ. 
--[αμὶοὶ δηδιυοχοὰ διὰ μα, ““1ΤἨῈ6 πνοτσᾶ 

ΓΞ) χούαίηρ ἰδβ Ρσοροχ χωϑδηΐησ. Το γονοϊαύΐοῃ 
168. οὗ ὑλ6 ομδγδοίοσ οὗ δὴ δ σϑεθ ἤτοι Θοᾶ, 
νγοἢ Ὠδηΐθὶ δηδνγοσο τ ργαΐβο δὰ ὑμδηϊα ὕο 
σοὰ;."--- χοί!.1---Βιοαδοὰ 6 0 Ὡδιὴο οὗ  οά 

ἔοσ ονοχ δῃὰ σνοσ. ΤῈ6 ἤοστι ἐλ ἼΓ15, ἯΚο ὑ8ὸ 
τοϊαὐοᾶ ἽΓ2, ὙΠ, ἰδ ἕο Ὀ6 ϑχρίαἰηθά, οἰΐμος 
ὉΥ δαδσυατηΐτρ ὑμπδὺ (86 ρατίϊο]θ 9 υϑϑαἃ 88 8. Ο01:- 

ἡπποίίου (λα) 48 ὁχοϊυάοα {πὸ ὑσϑῆχσχ " (66- 
βουΐυβ, Αὐλαπωπρ εὡν λοῦν. Ογαημῆ..γ Ὁ. 180-- 
194). οὐ ἐμδὺ [89 ῥγοζοσιηδύϊννθ “ ῬΈΕΘΘΘ ΟΥ̓ΘΣ ἰπἴο 
Ὁ 88 ἴῃ ἐδ Ἰαῦοσ Ξιυχίδο ἰὖ ρα δ868 ἰηΐο : (ΒΘΟῚσ, 
Τηϑογρ ο δ εἰ ΤΟΣΥΤ' ται ϑενηξζοἱ, 1... 19 οὐ 8θᾳ.; 
δυτοσς, ΗἰῦΣ., Ἰοδ,, 6οἴ6.) ΤῊΘ Ἰαδίου 88- 
Βατηρύϊοι. ΒΘΘΣΩΒ δ: ΤΔΟΣΘ ὑστιαύνγοσίγ. ΟἹ 89 
ῬὮΓΣΑΒΘ, "ΤΟΣ ΘΥΟΣ διὰ δυο ᾿" (ἔσοταῃ οὐθσχηὶῦ ὕο 



74 ΤΗῊΗΕ ΡΒΟΡΕΕῚ ΘΑΝΊΕΙ.. 

Θὐθσηΐγ) ΘΟΙΏΡΘΙΘ ὑδθ βπἰτηΐδτ ἀοχοϊοσίοβ, Ῥβδ. 
ΧΙΣ, 14. οΥἹἱ. 48. ---ΕῸΣ τυϊβάοπι δῃὰ σαὶ ὐ ἃχΘ 
Ὠ5. Τηϊ8 18 δἰγαοβῦ ὙΘΥΌΔ]Υ μα βϑπῖθ 88 9Φ0Ὁ 

ὈΣΘῪ δι: οὗ, οἾδρ. ἱν. 81; υἱῖ, 16. Ὅλο Ηο.- 
ὌΣΘΟΥΥ, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΣ, 8180 ΘΙΏΡΙΟΥΒ ὌΡ ΟΟΟΔΑΪΟΒΔΙΥ ἰ8 

χὶὶ 13, ΤΊΘ Ἷ ἰὰ ὉΠ ΣΡ ΟΠ ἰβ δὴ δαρμαίϊο  ὑδὶβ βθθῆβθ, 6. 9.ν 2 βϑιη. χυ. 4.--- Εἰ υυϑηὶ δυὸ 

τορϑυϊου οὗ ἐδ ἤόσυλοσ οοπᾶϊ δου αὶ] “.--- Ὁ 789 

21. Ηῖδ οδβαδηρϑοίβ ἐμ εἰπιοα δορὰ πϑΆβοσβ. 
ἸΒοοάδούϊονπ δρᾷ ἐδ βαρύ. δουσθοῦ Υ ΤΟΠΟΣ 
καιρυὶς καὶ χρόνους, ἴογ ΜΈΪΟΒ Αοἰδὶ. 7; 1 ΤΊ688. 
Υ. 1, Βαυθ ὑ86 ἱγοσβο οσᾶθσ. 1} ͵θ ἐϊγγιδ ἴῃ ξϑη- 

ΘΣΔ]; 51, [86 ἀσίεγταΐπεα ὑἴταθ, ἐμ 9 δρροϊπίοᾶ 
Ῥθτίοᾷ οσ ροΐπῦ οὗ ὑΐπη8. Βοὺδῃ ὑβυτηβ ἃΣΘ 8180 
οοπηθροίθα 1 ΟΒΔΡ. νυἱὶ. 195. ὙΤῈῸ ὑμβουρμὺ ὑδαὺ 
αοα ἀοίοστηΐϊπμοβ δὰ οοπάϊξϊοηβ ὅμ9 οὔδηρθα οὗ 
ὕἴτα 68 σϑέθσβ, {1 86 ζο!]ονίηρ ("6 τοιού 
Κίπρβ, δῃὰ βούθι ἢ ἊΡ Κίηρβ᾽"), ὑο 88. ῥχορβοίϊο 
Βα ]εοὐ οὗ ΝΌΌΘΗ Δ ΘΖΖΑΣΒ ἀσϑδση-ν βίομ, το ἢ 
μδᾶ Ἰυδὺ Ὀδθῃ σϑυθαὶθὰ ὕο Ὠδηίοὶ.--- ἘΠ σίνοὶῃ 
τυϊδάοὰ ὑπῖο ἰμθ τυῦίβθ, δῃὰ Κυουυϊοᾶρο ἴο 
ἴμοια ἱμαὶ ποῦ υπάογεϊδηδέηρ. ΑἸ Βουρἢ 
Ῥδ.16] ἱμποϊαἂθβ Ὠἰτηβϑὶ διθοσς ὑπθ80 τῦῖδθ δῃὰᾶ 
Ὀπαογδίδη αἰ ἢρ' Οη68, δημἃ ΟΥΘ ας Ἦδ8 Βρϑοΐδὶ σϑῦου- 
Θὴ06 ὅο ἰπηβ6 1 τ 8110 τοθηὐοπίηρ ὕδοτα, 86 
αὐΐΟΙΒ ὯῸ ΟΥ̓ δηβῖγθ βαηζίσωθηῦ, Ὀὰὺ ΟΧΡΓΘΕΒΘΒ 
Θ5βθη  14}}γ 089 βδὴθ ἐδβουρδῦ 85 δύ. δὰ} στ βθα 
Ὧ9 ᾿Ἡτῖῦθϑ, “ΒΥ [86 ζτδοθ οὗ ἀοᾶἂ 1 δὴὶ ψῃδῦ 1 
διῺ 5 (1 Οοσ. χυ. 10) Ηδ ἔγϑδοεβ {86 πίβάοσῃ δηὰ 
Ὁπάοχβύδη ἀϊηρ τὶ τ ΣΟ Β Β6 δὰ ᾿αδῦ ὈΘ6η δἢ- 
ἀονοὰ Ὀδοὶς ἰο ἰΐα Ὀἰνγίηθ βοῦγοθ, δηὰ ρΐδοθβ 
ΒΙτΑΒ6] ἢ, 88 ὑδ:9 ὈΘΆΤΟΣ οὗ βιοῖ νγϊβάοτα χτϑοίοτιϑὶν 
Ὀεδιονγϑα Ὁγ αοᾶ, ἴῃ οοπύγαδῦ τὶ ὑμ6 Βϑαύμϑῃ 
ΤΛΆΡΙΔΏΒ, ἯὯῸ δῖ τίϊπουὺ ἰὑ.---ὕ ὁγθο 922. Ἐϊθ 
γον θα ϑίΒ η9 ἀθορ διὰ βοοσζοῖ ἰδίηβη, οἷα. 
Οὐτρασο 1 Ὅογχ. ἱΐ. 10 - ἱν. δ᾽; Ῥμβ, οχχχίχ, 12. 
--Απὰ [86 Ἡρῃὲ ἀνσο]ϊϑεμ υσί τ Ὠΐτ, μα ταδᾶθ 
18 δροῶθ τὶ Ὠΐτα, δα ἃ νἱδίεἰπρ Ῥϑγβοιιαρα οὗ 
Ο6]6βῦ 8] σϑοθ; σοαραγο [89 Φομδππθδῃ ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν οὗ ἴδ Τιοροθ, 88 ν76}] ἃ8 τυ βδὺ 8 βίαι δα ἰῃ 
Ῥτονυ. ΥἹἹ, 80, τοϑρεσῦπς ὑπ Ὀϊνίηθ υίβάοσω. 
δ Ὁ (ἕο τ ΐ οι, τ ἢ Ηϊυσὶρ, τ ἃσα ρϑιδδρβ ἴο 

τοδὰ ἈἼ) ἷβ οὔὗὔδϑιι υβϑᾶ ἰπ ὑμ6 ΤΑσρτισαβ ἱπδυθδὰ 

οὐ ΤΠ} οσὐ 9. Ιποίθδὰ οὗ ἐδ Κοιμίυ ἈΝ ἼΏ, 
ἡϊυριϊπαϊίο, ἱπὲθ]]θοῖαδὶ Πραῦ, ὅμθ Καοχὶ Ἠδ8 
ΤΠ, ΡΕΥΒΙσ8] ᾿ἰρῦ (οοταρασθ ροσβδρβ Ἐβδ. 
οἷν. 2. 1 Τίτα. νἱ. 10. Τὰ ΚοίδίΡ, Βονγθυοσ, 
ἱβ πυδίαἰ θα Ὁ ὑδθ οοστοθροηᾶϊηρ ϑυγχίδο ποχᾶ, 

Δα 4180 ὉΥ ἰδο ἴοσιη 2, σθδρ. συ. 14. --- 
Ὕογβο 23. αοἃἂ οὗ τον ἑαίοσβ. ᾿δηΐθὶ δ ἄσοββϑδ 
Φομονδὰ ἴῃ ὑμὶβ ΣΩΔΏΠΘΥ, ὈΘΟΔΌΒΟ ἔῃ οοηὐγαδῦ 
νὰ [86 14.018 οὗἨ ἢ. Βοϑαύμοῃ, ἢ 885 ἰπδὺ σθ- 
γϑδ]6α Βίτηβοὶ δραΐτ 88 6 Βδτὴθ ὕστιθ Θοᾶ, σ8ο 
γγᾺ8 Καπονγ ὕο ὑδο Ῥδύσχίδτομβ οὗ δἷ8 πιδιϊοη.--- 
Ἅο αδὶ μίνϑῃ τόν υυἱβάοση δῃὰ κηΐσῖ: 
ὩΒΙΏΘΙΥ, τούϑαογῃ ἷπι τοσατὰ ὅο 6 πηδοχείαπαϊηνσ 
οὗ ὑ86 Κίηρ᾽ 5 ἄγϑδχὰ δηὰἃ :ΐβ ᾿ῃηὐθερσχοίδίϊυ, δὰ 
δύγοπσίλ πὶ τοΐϑεθμοο ὅο ὑλ 6 ἀδρεσ οὗ ἱχηροπᾶ- 
ἱπρ ἀοδίμ, σοὶ Β6 ταβ ΘΔ] 6 ἃ Ὀο]ὰΪγ ἴο ἔδοσ. 
--ΑαΑπὰ αοῖ τδὰθ 'χθοῦσὰ Ὀδΐο 109 ζοῦν. 

1391, (9 Ομδιᾶθο ΠΩ ΣῚ, “' δπὰ πονν,᾽" οοπηθοὺδ 
[6 τϑαυΐδὶΐθ βρϑοΐδὶ ὑχοοῦ σὶζὰ ὑδ6 ψσϑῇθσαὶ 
διδίθιδθϊ .δὺ χηδᾶθ. Οἱ ἰδθ ΘΟἰΥΤΩΟΙΟΘΥ οὗ 
72. ΡΓΟΌΒΌΪΥ 8 οοπύγδοίίου οὗ ὙἼ) 2, ““ δὺ 86 
16.) 860 ΘἸΘΒΘΟὨΪΏΒ, 8. Υ. 

οτβοθ 234-926, 71Ὺλ6 απποιιποίπρ οΥ Ταρΐεὶ ἴο 
ἐλο ζίπρ. ΤδΒοχοίοσχο Ἰθδῃΐθὶ ττοοῖϊ ἐπ υπῖο 
Ατίοοῦ. ὉΦΣ ββονβ ὑμο ἀϊχοοξίοῃ, |1κ ἐμ Ηο- 

βΒοίὰ ἰυα υπῖο Βίτη. ΤΈῈΘ ὯΨ, “86 νγϑῃηῦ ἱπ,᾽" 
ΨΈΪΘΣ ἰβ σαΐ ΟἿ ὮΥ (86 ἐπϑοχίϊοη οὗ 8 Ἰοπρίμοποὰ 

οἶδιβθ, ἱβ σϑβιιηθᾶ ὈΥ οἿδὲ ἐπ 8 8ποο αἰ δὶς 
ν8γ.--  οτθὸ 35. ΤΏοσ Ασίοοι Ὀχουφεῖ ἴῃ Ῥαυ. 
61 Ῥθίοσθ ἐμὸ κίηφ ἐπ μδεῖβι ΠεΓΞΌΠΣ, 
“ὁ ἨΔΑΟΥ,,) ΡΣΟΡΘΙ͂Υ, “ἴῃ Βαδορ .᾽") οἷ. ΟὨΔΡ. 11}, 
24 δυὰ ἼΦΓΞΞ, στα ἷν. 238, τϑὶοῦ Ἠδ8 ἴδε 

ΒΆΙΉΘ ΤΩΘΒΏΪΠς,--- 6 ἤόοστα 2: ὙΠ ὨΪοδ ΟΟΟΌΣΕ 
8180 ἷπ ΟΒδΔΡ. ἵν. 4; γἱ. 19, πουϊταιίσοο (ἶκ8 
ΦΠᾺ, νόσβθ 9) ἴδ9 Βδυβῆμθβα οὗ 186 Ὀδρθοδὶ 

(τραυἱτοὰ ὈΥ [86 ογαϊκαίου οὗ δ σϑᾶϊοδ]) Ὁ. {88 
Ββυδο λ του οὗ δῇ δρομίβοίϊο"; οἷ. Ίμοσ, ἃ 19, 

1. [πὰ βοῆβθ ὉΣΣΓΙ ἄοθα ποὲ ἀΐθέοσ ἔτοσω “:π' 
ΥΘΙΕ09 24, Οοποοχζηΐηρ ΑΥΟΟὮ δ ἴδ εἰσαγγελείς 
οὗ Ῥδῃΐθὶ, βθθ οὐ Υδσθθ 16.---ἰ αν ἰουμὰ ἃ 
Σδ οὗ ὑὴ9 ΟΣ] γϑ οὗ ἴ86 οἀρε ν ςν οὗ Φυάλη 
(πιδυχίμ), ἢ.6., οὗ [6 ον δ σαρεῖνοα. Αὐἱοοὺ 
ὮΘΙΘ σοσίδὶ οὗ Τδῃ161] ἃ8 ΜΟΥ ὑ- 
Κπονγὰ ἕο 786 ἸὩρ, Ὀαὺ ἐδ ΐδ 18 βτ ἢ οἱ θ}} 6 Χ- 
Ρἰαϊηθᾶὰ ὉΥ ὑπ Ἄοοπορὶ εα ῥὑχίἂθ διὰ βουθγοῖρῃ 
οοπὐθτηρῦ, ΤΣ το Π6., ὅλο ἀϊκυιϊβεοὰ [Ιπδ0- 
αοσσπδηΐο (ΥΟΣ86 14) τηλτιδίοσ οὗ ροϊΐοϑ, Ὀδ)ονυϑὰ 
Ὠἱπλ 8617 ΘΟ Ρ6]]6 ἃ ὕἴο ἸΙοοκ ἄοσσ ὩΡΟῺ ἐδ ΡΟΣ 
ΒΒοσαἑο ᾿σίβουοσ, Το οἰϊαχποίίο οὗ ἴ0 Βδῦγ- 
Ἰοπίδῃ οουχύ, 80 ὕο ΔΡΘδΚ, δηὰ ρμδχυ(ϊο: τὶν οὗ ἰὼ 
ΤΩ ΔΥΎ ΟΣ ΡΟ] ΪοΘ ἀϊν βίοι, ἔοτθδὰθ με Ἰαδᾶοσ οὗ 
ἐμ Ὀοάγ- γα ἔτοσω σϑοορεϊσίπρ δι 6] 88 οη9 
Κηονγ [0 δ βονοσχοίσῃι. Τὴ ΟΟΣΩΡΙΘΥ ολΩ, 
ὑμοσοΐοσο, Ὁ ὯὩ0 τβϑϑῃβ Ὀ6 οδαυγεᾶ τὴ τηρα- 
ἱοπίηρ πὶ ὑπὶ8β Ῥ]Ϊδοθ ταῦ σοπίγα ἃ ἰοΐδβ 818 ἔοστηοσ 
Βἰαἰθιηθηΐβ. δηἃ δβρϑοίδ!]ν τὶ Πανυΐηρ δἰσεϑὰγ 
ἑογχούνθη δο ἤδοὺ σϑοοοσά θᾶ ἴῃ γσοσϑο 1θ (Ηἰΐκ, 
γόοι 9η6.). ΤῺΘ ΣΏΔΏΠΟΣ ἴῃ ΜΒ ΟὮ, ἔοσ ἐπδίδηοο, 
Θενὰ ἱβ ἱπίσοάποθα 88 8 βῃδρῃοχὰ ἰοΐδὶν ὑὩ- 
Κηον ἴο 580] δπᾶ ΑΌΠΘΥ, 1 ὅδε. χυ]ϊΐ 88. δ, 
ταῦ ἸλΘὮ ΤΔΟΣΘ ΣΟΒΟΣΥ Ἰοθδὰ ἴο {8 ἙΘΟπΟΙ μΑΙΟΒ 
ὑδδῦ [86 παζταύϊνο ὑθοσο ἀἰὰ ποῦ οχὶρὶ Δ} οὐα- 
Βἰδὺ τὶν ὑμδῦὺ τοοογἀοᾶ ἱπ 1 ὅδσῃ. χυϊ., ποῦ 
δὰ Ὀχουχμῦ Ῥαευϊὰ ἱπῦο Οἴοδοσ χϑϊδύϊουδ σῖΐὰ 
580} δὖ δὴ δύ οσ ροσὶοα (οἷ. ουδθὴ οὶ, οὐ ἢ 
ϑαπι., Ὁ. 129 οὗ β6α., γγο βάσηὶϊίβ ἴδ δίσδηροποϑα 
ΟΥ̓ ὑ8ῖ8 οομγααϊοϊου). Τδ6 στραχϊκοα αἰ ἔθυθμοθ 
Ὀθούνοθϑῃ ὅλ ἀἰΒΟσΟΡΆΠΟΥ ἱπ ὑμδὺ σα56 δηὰ {ΠΗ ἴδὲ 
ΠΣ ΟΣ ομ6 ἰὰ ὅδ Ῥβδββαρὸ πο. Θομαϊ σου, 
ΒΏΟΥΒ οὗ 1661} ΠΟῪ [0010 σϑάδοὰ ὑδοσο ἰδ ἰ0 
ΔΒΒΌΣΑΘ 8 ΤΩ] 0] ΟἿ οὗ ΟΘΟΣΩΡΊ]ΟΣΒ, οσ οὐθῦ ὃ 
δοὺ οὗ ΕΠ] οἱ 86 Ῥαχύ οὗ [68 580]6 δῖδοι.-- 
Ψοχθο 36. 17ὸ ἰκίηρ διυσυοχοὰ διηὰἃ βαδαὶὰ ἰὸ 
Ταμΐθὶ, ττῖθοσθ ὭδσΩΘ τγ885 ΒΘ] δ δεσαν. ΤΕ 
ΒΔΌΥ]ΟΙ δῆ πδῖηθ, ΜΒ ΐοδ ὅ89 Κη Ἀϊπ56}7 δά 
οδιβοᾶ. ὕο Ὀ6 οοπζοχτοα οὐ Ῥδηΐδὶ (Ομ δρ. ἱ. 7). 
νου] ἃὰ ὨδίΌΥΔΙΥ 6 18 ΟΣ οὔθ ἴο οἰδὶγῃ ἰδ6 
ποϊίοο οὗ ΝΕΡΌ ΟΒΔΏΦΑΣΑΣ --- [ὁ ΤῊ6 αποκίίου. 
Ασχὶ ἴμου 80]67 ἑὑ.4.. " Ηδεὺ ὕπου 8ΌΪΠΠ ἢ σε 
ποῦ ΟΧρσοδβ {86 Κίπρ᾽Β ἱστιόσβῆοο οὗ Ὁ δ 6} Ὲ ρδῖ- 
Β0Ώ, Ὀσὺ ΟἿΪΥ ΐα διηδσοιηθδῦ δὖ Ηἶα δΌΣΣΥ ἰὸ 
τ Κ6 Καόνγῃ ἐδ 6 ἄγοδσζη, ἴῃ ὅδ ΒΕ;δο, "Ασὸ 180 
ΤΟΔΙΪΥ 80} Ὁ᾽ ".--- Κεῖ. 

ψοσθοα 397-30. 7πἰγοσιοίογ 0 ἐλσ φίαϊσηεηί 
απα ἱπέογργείσζίοη, οΥ ἱλὰ ἀγέαπι. ΤΟ δοοσοί 
. .. οδυυοῖ ἴΠ6 τὸῦΐξδο σοϑυ, τ. δαϊσοϊοξοσς, 
ῖλ.ο τοδρίοξδσιϑ, [9 βοοίΐ αν οσβ, βῆονν πηῖο {86 

κίησ. (Οὰ ὙΡΌΝ δὰ ὙΠ, Α. Υ. “δείτοὶ- 
οὔζοΣΒ" δηᾶὰ “τοδρίοίδηδ,"" 860 οὐἱ οὔδρ. ἱ. 20.) 
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Οοποοσηΐηρ ὑμ6 713, ὁ αὕασ. βΆΣΘΣΒ," 0 ΔΥῸ 

ἴος ὑμο βυεὺῦ Ὀὄππηθ ΘΧΡΊΟΒΘΙῪ τοθηὐοηθᾶ ἴῃ ὑπ 18 
Ῥίδοθ, 806 ποίθβ ΟὉ ὑϑσβὸ 2. Τὴθ ποχὰ (ἔσοτῃ 

ἼΤ3, “" το οαῦ ἱπ." “ὁ ἰποῖβο :᾽ οὗ. ΠῚ], ΘὨδΡ. ἱν. 

14) ῥυϊυλαΥ ἀδηοῦύθθβ "' ἀθοϊᾶθσβ,᾽" νἱΖ. : ἀθοϊθυβ 
οὗ ἔαϊο, ἀϊαρθηβοιβ οὗ ἀδοϊβίνθ οσβοὶθθ σομ Οσ ἷηρ᾽ 
ἐδ ξοτίασοβ οὗ στάθη, μθῆοθ αδύγοΐζορεῦϑ. Οὐογη- 
Ῥᾶτθ οἤδρ. ἰν. 8; σ᾿ 7, 11 ; αἷβο 188. χὶνὶὶ. 18, 
ἔτοσὰ νυ ΒΘὮ ῥαββᾶρο ἰὉ ΔΡΌΘΑΣΒ ὑμαὺ ὑμ6 οΟἾἶο6 οὗ 
89 ΒΑΌΥ]οηΐδη δδίσοϊομοσθ 85 ἢοῦ οομβηθᾶ 
ΤΑΘΓΘΙΥ ἴο ΒΟχΟΒΟΟΡΥ, Ὀσπὺ οχίθμαρθὰ ἕο ΘΥΘΣΥ 
κὶ πᾶ οὗἩὨ ζοτίππο- ἰο]ηρ ἐουπᾶοαᾶ οα ὑμ6 βίαν οὗ 
ἐδ6 βίδασθ.0 ὙΠῸ Υυϊρ. λαγιϑδρίοσοϑ ἴα ἱποοσγθοῦ : ἔο 1 
[86 αἰφσιϊβοαίϊοα οὗ ὑμ6 Ἠθῦτγονν (8πἃ ΑΥΘΌΪ0) 
ἼΞ, 6 ἴ΄ο σαὖ ἱπ ρίθορα,,, ἰδ οσχοῖσοι ὑο ἐμ 6 Αχϑῃι. 

3, δρᾷ ΒΑΥΌΒΡΙΟΥ 85. ἃ βρθοϊ βοδ!)Υ Ῥυίθβον 

δαποίίοη ὙΟυ]ἃ βϑοῖὴ σαύδθοσ ὑὸ ὈΘΙοΩρ ὕο 89 
Ομ) φδῃ8.--- οχβο 28. Βαϊ ἰμοχὸ 15 ἃ αοὰ ἰὰ 
Βϑανϑῃ ἱὑμαὶ χϑνθδιοῖῃ βϑοσϑῖθ.Ό Τμαβο ντοσαβ 
ἔτ ΡἾῪ {86 ὑοὐδ] πα ΠΠἘὺν οὗ [86 Βοαύδμθη ροαβ 88 
Ἅ6}} 85 οἵ ὑμοῖν ῥχίϑδίβ δπὰ ντγῖβθ τθῃ, ὕο ΧΣϑύϑαὶ 
δεοτοὺ ὑμίησβ : ΘΟΙΏΡΑΙΘ [88. χὶΐ, 22 οὗ δ6ᾳ.; χ ἰϊὶ, 
8: χ νὴ. ὃ, οἵα. ; ΑἸ. ἱἰϊ. 7: Ηοβ. χἰϊ. 11 --- 
Απὰ τροϊιοὶ ἢ; ποῦσῃ ἴο ἰδ6 κίηρ Νορυοδδά- 
ΔΟΖΣαΣ--Βουρὰ ὑδαῦ ἸΠΟΔΥΟὮ 18 ἃ Ὠδαύμθῃ: 
ΦΟΙΏΡΑΥΟ ἐδο ἱπβίδποοα οὗ ῬΏΔΓΘΟΣ (6. χχ. ὃ οὐ 
μδα.; χὶὶ 16 οὐ 86ᾳ.), Βαϊδαπιὶ (Νατωα. χχὶϊ. οὐ 
804.). ὅμ6 Εδδίοσαι Μαρὶ (Νίαὐύϊν. 11. 1 οὐ 86α.). 

ὯὈο ἡ ἐπ 2 ὙΠ ἰδ ὀχρ) σαῦνθ οἱ μασι Ὁ] ΣΙ ζίηρ,, 
ἀξ βοῖνοβ ἴο ἱπίχοσποθ ἐδ6 ἰσδιβίυζοη ἔσγοσῃ 89 
ΚΘΟΏΘΙΑΙ ὑσχαϊῃ ἴο ὑ86 Βροοΐδὶ οὐδ ἰῇ αΌΘΒΙΪΟΣ --- 

Ὑμαῖ 5}}411 9 ἐπ ἴμθ [ἰαἴΐϊοσ ἄδαυβ. ἔπ ΠΝ ἢ 

ἈΞΞῚ -- Ηοῦ. ὩΠΩΠ ΟΤΙΝΣ, 158. ποίδμοσ, ἀἱ- 
ΤΟΟΌΥ δοᾶ ψἱϊμβουὺ χα! δοδύϊνου, "ἷὰ ὑμ6 Ἰδβὺ 
ἐΐπλο ᾿" (ΕἸ ὑΖί), ποὺ γοὺ “"ἷἰπ Ὁ. σοῦγΒ6 οὗ ὑἷτλα, 
ἀπ {86 ζαΐατο᾽, ,οΠΘΥΆΙΥ (Δίδασ., Ἠδν.). Ὀαὺ, δε 
6δν ΘΓῸ 1 {86 ῃχορδθίϊο 858 οὗ ὑπο ΟΪᾷ 

γ: 6 τγχίῦοσ αὖ ὑὴ6 οὔὖῦ- 
ποῦ οὗ ἰδ ρὑσορβοῦζ δβδῃπουποοιηθηὺ οδασϑούθσισθα, 
ὮΥ [86 υδ9 οὗ 505 ΤΠ 3. ὑ8 6 Ὑ8Ο]Θ ταδύῦοσ 
“8 ἴῃ τοϊδδίου ὑο πο Μοβείδηϊο ἀθδύϊηυ οὗ δὶ 
060Ρ16."---ΤῊΥ ἄγϑαδσα, διὰ ἵμθ νἱβίοῃεβ οὗ ἂν 

υθδὰ, 9. ἼΠΠΠΕ (οὐ ομάρ. ἱν. 3, 7, 10; νἱΐ. 

1) Βοτο ἀρεαϊχυδῦθ ὑδο ἀγϑδμλ- υἱβίοηβ οὗ ὑμ9 Κἰηρ, 
μοῦ ὈΘΟΔΏΒΘ ὑμ6Ὺ ψοτα Ὀορούζοιι ὈΥ ΐ8Β ὨΘδα ΟΓ 
δγδίῃ ἱπ 8 Ῥυσοϊὶν δα δ] οῦἷ να τδηποσ, Ὀαὺ ὈΘοΔΌ86 
θοᾶ μδᾶ οτχί πδίδα ὑβθῶι ἰῃ οοπηθούΐζοι Ὑτ ἢ ὑῃ9 
τιοαἰξαϊζομα οὗ δἰ8β οδᾷ. Τῃ6 ῬΈΓΣΑΒΘ ἰβ ΒΥ οὴΥ- 
τλΟὰΒ τὶ ὁ ἄγθδια,," δῃὰ σὶν ὑλ6 Ἰαύνεσ 
ἔοχτηδ ἃ μβοῃιὰἰδάγβ, ὈὉγ υἱσίθϑθ οὗ ὑπο ὶσ οοῃηηθούϊοι 
ὉΥ 1: ἴμο Ρίαγαὶ 18 υβοᾶ Ὀθόδαθθ ὑῃὴθ Κίηρ μδᾶ 
ΒΘΟΠ 8 ΤῸ] Ρ᾽ οἱ Οὗ ἄγϑδιλβ (οἷ. ὙΘΣΒΘΒ 1, 2), 

Ὀαὺ ἰθ εαϑοχάϊπαυοὰ ὑο (86 εἰπρτας 2 ὉΓῚ δ [89 
ἰοδάϊηρ ΘοοοΡοῃ, 8οὸ ὑμδὺ 86 ζο!]ονίηρ ΠΩ 

51:.18 ὁχο᾽ ΠΔΙ ΎΘΙΥ οοπζοστηθα ἴο (814: οὗ. ΠΟΥ, 
49, 0.--- οτδὸ 20. Α5 ἔος ἰμθ9, Ο Ἰεΐηρ, ἰἂν 

᾿μουρσμὲα οῶσλθ ἱπῖο ἐὩΥ σηϊπμα (τλατρ, “ὁ οδτὴθ 
ὮΡ Ἶ ὕροῦ ἴδν Ῥοά, ἐ.6., Ῥσοθοπίθα ὈΠθιηβϑὶγθυ, 
ὍΠΟΔΙ]οα ἤοτ 86 ἰῦ ὙΘΧΘ "--- ἃ Βύγ ΚΙ ΠΡῚΥ οχροχϑβεῖνα 

εἰδγίπρ Ρέγαθο. Οἱ ἔδι6 ἤοστη ἼΡΞΌ οοτι- 
Ῥατα ομδρ. {ΠῚ 8: νἱ. 18: Εσζταὰ ἷν. 12.- - 9 
Ὑ75., “ἐἀμουρ ὐδ," Δσθ ὈΥ ὯΟ ταθϑηδ ὕο ὉΘ6 ἀϊ- 

τοοῦϊυ ἰδοιυ βοα τὺ ὑλλ6 “' νἱβίομα οὗ ἐγ μϑδᾶ" 
ἴῃ [89 Ῥτϑοθάϊῃρ Ὑ6186 ; ὑμγ δχθ, σαύδιοσ, πῃ ΓΘ] 
ὑδθ Ῥβυοῃ θοαὶ βυ δίσαίατω οὗ ὑμοβα υἱβίοῃβ, ὑπ 
παϊμραΐ δοῖζ, χΒ 'ἴῦ οτο, ἔτσοτη ὑπο ὑμο Ὀἰνίῃθ 
Θοσατη αὨ] σα ύϊομ ΒΡΥΔῺρ ζοτί ἃἀστίηρ 6 ἀσχϑϑιη 
(οοσυθοῦυ Ερθσγαθω, Μδυσον,  οὰ ᾿ΘΏροσΚο, Κυδ- 

1082.). Τὴ6 329 ὍΣ. αὖ (86 οἱοβο οὗ ἐμο 
ἔο]]ονηρ νουβθ, δραῖῃ, ΔΥῸ ὈῬΓΟΡΘΌΪΥ βου ηρ 
ἀμ ογθηῦ ἤσουν ὈοΐΒ ὑδ6 .)}.5: Β6ΓΘ τηϑῃ πο, 
δηὰ ἤἔτομι ὑπ οβθ “ὁ νἱβίουβ οὗ [89 μοδᾶ." ΤΏΘΥ 
ΔΓΘ, τηοϑὺ ὑκοὶν, 88 ὕμθ οοηὐοχὺ ἱπαϊοδῦθα, [λ9 
αἱβαυϊοίίησ ὑμβουρηῖβ τ ΟΒ οοοαρίοα ἰμ6 Κίπρ 
δέζοσ δϊ8 ἄσϑαμι, δοοοσάϊηρ ὕο γϑσβθ 1 (οὗ. οὔδρ. 

γ. 6). ΤὨθ ρῥσχοβουῦῃ οὗ {86 βοοοπᾶ Ῥϑσβοῃ ΠΝ 

(ἔοσ σοὶ ὑμὸ Κοσὶ βυθεδαϊοβ ὑμ6 ἰδίοσ ἔοστω 
ὩΣ δ), ΜΓ ΒΙΟΒ ῬΣΘΟΘΑ͂ΘΒ ἴῃ ὅδ ποτοϊηδύννο δΌβοϊ αὖθ, 

8 ΣΤοροαὐύθα ὉΥ ὑδθ βυβῆὴχ ἱπ ἘΠ] ΣῊ, ἦπ ἃ ΣΩ81}- 
ὯΘΙ δἰχασασ ὑο ὑμαῦ ὈὉῚ ὙΒΙΟΒ 86 ἱπὐχοδποίουγ 

ΔΌΘΟΙαὐΘ ἴδ, 5’ δηὰ 1, 18 τοϑβιτηθᾶ ὈῪ ἋΣ, ἴῃ 

ὑλ9 ποχὺ Ὑ6 786 ; οἷ. 8 βδτῶθ οομπβύγαοίίου, ομδρΡ. 
:, 17.--Ἄ τε 80. Νοῖ ἕοσ δ τυ ϊβάοιω Ἰμαῖ ἃ 
Βανθ οχϑ (μπᾶ ΔὺΥ ᾿ἰνίηρ. ΤἈῖ8. ἀθηῖθβ 
ΘΥΘΣῪ Βυχηδη ΩΘΏΟΥ ἰῃ ὑδ6 ἡ ΟΣ δὺς 

ΥΟΣ ΚΠΟΜΊΘΩΚΘ προ χλτττ 
τη σϑῖθσβ ἴο ὑδο ἀθϑδίρῃ ψν ἈΙΟἢ ρογογηθα ἰύ, ΘΟῈ- 
οογλϊηρ ν᾽ ἰο ὑμθ Ἰαύοσ μ8} οὗὐ ὑμθ σϑσβο ἷἰ8 
ὩΔΟΓΘ ἀχρϊοὶῦ.---Βαϊ ἰοΣ ἰ.6 ἱπίϑαι ἰμαὶ [ἢ ἰμ- 
ἰοσρσχϑιδώου δῦ ὈΘ6 πιδὰθ Ἰσηοσσῃ ἴο [ῃ9 Ἰκίης 
(ΠΥ ἢ) ; ΡῬΧΌΡΟΣΙΥ, ὁ ὑδαῦ ὑμδγ βῃου]ὰ τρδκθ 
Κηόνα ἴο 86 Κίηρ." ΤῈθ ἰπάοῆπῖνο, ἱπη ΡΘΣΒΟΏΔΙ 

Ρίασαὶ Ὑ1Σ ΤΊΠ (πος, Ὲ ΖΌ, 8) ΚΞ ῬΤΟΡΔΌΙΥ 
πῆθὰ ΠΕ ἀρείρτι, ὑδιαὺ 86 Ῥϑσβοὰ οὗ ἢ δῃ16ὶ 
ταῖσδ 86 88 0016 οΘοπαρί σα 48 νγ88 Ῥοββί Ὁ]6, 
π᾿ δοοοσάβηοο ψ ἰδ ὑμθ ὑὉπουχαῦ ἴὰ [86 ΖΌΤΙΩΘΣ 
817 οὗ ὑῃ9 γθῖβθ.0 Οὐυρασθ 8180 οἄβρ. ἱν. 28. 

γοσβοβ 881-956, 716 διιδὶ)θο 9, ἔλα ἄγόαηι, 
ἀπά, τοῦς ἐηιηιεαϊαζεῖν, ἐλ6 σσηδῆαΐ ἀεδογρίίοι, 
ἴῃ Υ̓ΟΥΒῸ 81], οὗΓ ἐλ6 ἔρια οὐδογυδα ὃν ἰλ6 ζίηρ. 
ΤΏου͵ Ο ΚΕἴπρ, ατυϑεῖ, απὰ Ὀθμο] ἃ ἃ ρυϑαι ἐπχαζϑθ. 
Θὰ δῦ," --ἸΣύοχα γ, "ὁ γαδῦ βθοῖηρ,᾽) νγαϑῦ ἴῃ ὑμ8 
οομαϊ οι οὗ ομ9 ννῇο Ὀ6ΒΟ]ΔΒ ἃ νἱβίοῃ : οὗ. ΊΔΟΣ, 
8.47, 1.--- ἼΣδν. “' ῬΟΒΟΙα,᾽" ἰβ ἃ ταοἀ βοαίίου. οὗ 
ὙΠ (οδδρ. υἱΐ. δ, 6), τίσι, δοοοσάϊηρ, ὑο βοτῃθ, 
ΞΞ ὑδο ἱπιροσϑίνθ δ") ““ ὈΘΒΟο]ᾶ,᾽" Ὀυὺ Βθϑσλβ σὰ- 
ὕδοσ ἴο ὉΘ ἃ Ῥσχομποιαΐηαὶ ἔόστη ἔσοτῃ ὑ86 ἀϑυμδομβίσ. 
ἽΝ ΞΞ ὅδ} βοο Ηυρζοὰ ἰπ ὑμ6 Ζαίδοῦν. ΓᾺΡ 
ἈΚυπᾶδ (66 Μογροπὶ,, 11. 138,168. ΤῊ Ταϊτυὰἃ 
ΘΏΘΙΧΑΙΙΥ δυθαύϊαΐο8 ΠῚ ἴοχ οἱὐδοσ οὗ Ἄ ἰδθεθ 

ἔοττηλ. ---Τ)6 “Ἰτηδρο᾽ (Ὡ 9). 88 ὑδο οοῃύοχὲ 

ΒΏΟΥΒ, ἀϑαὶστιαῦθβ ἃ βδί!θ ἱπ ὑμθ Βυτηδη ἤοττῃ, 
8 ἀνόριας ; 8180, ἱπ ΟΡ. 11]. 1. οὗ, [68. χ])ΐν. 
18.---ΤὩϊα ρτιοαὶῖ ἱππαβο, ψῇοδο Ὀσχίχῃΐηθξα 
ΔΒ ΟΧΟΟΙΙθηῖ. [Ι͂Ὼ ὑπ6 ΟἸδ!ἄθθο ὑβθὸ νοσὰβ 
ΕΛ 818. ἱπιᾶρθ ργοϑὺ δῃὰ :ΐ8 Ὀσὶ ὔμμ θ88. σταδρη- 
οθϑηῦ ᾽᾽, 816 ᾿πβοχίθα δ8 ἃ ὑῬδυϑῃ θῃθβὶβ ἱπύο ὑδ6 8β6ῃ- 
ὕδῃσθ, “" δῃᾶ Ὀοδο]ᾶ ἃ σγϑαὺ ᾿τηδρὸ βίοοα Ὀθΐοσχϑθ 
ὑμ66." Το οχοθοάϊηρ Ὀσὶρύμθθθ οὗ ἐδθ δ θ 
ΣΟΒΌΪΕΒ ὨΔ ΌΓΑΙΙΥ ἔσοσα ὑδθ9 τοῦδ] τ ΙΟἢ. ΘΟΙΏΡΟΒΘ 
ἰῦ. -ἴμ9 ἔοστα (σαύμοσ "" δρρϑάσδῃοϑ )) ἔμποσϑοί 
Ὅσαβ ἰθυχίο]θ; ὑμδῖ8. οὐ δοοουηὴῦ οὗ ἰΐδ Ὀτ  ἴηθβα 
88 Ὑ76}} οὗ 15 γτοδύχζθεαβ  οοσῦρασο Οδηῦ. νἱ. 4. -- 
ψόογθο 82. ΤΉϊΪκ ἱπλαροκ ϑδὰ τῦδῆ οὗ 29 κο]ὰ. 
Τλύθσα!!γ, “ὑ8ΐ8 ἱπιαρο, 18 Ποδᾷ,." οὖο. ΤῈ 

Ῥοπ οι οὗ ἔμ δβοϊαΐθ ἈΣΞῸΣ ΕἼ δῷ [86 Ὀορία- 
αἴης οὗ [86 δϑῃύθῃοθ, ἱβ δἰγαΐϊασ ὑο σϑσβοβ 29, 90, 
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διὰ γϑσϑθβ 88 ὃ, 87, 42, οἵο.---ΤῈὁ δέαΐζ. οο ΔΕ. γὐμῷ πορᾶ Ὀθθη δεδ δ διοῦ 2172 ἀτὰ οὲ ῬΥΆΥΟΣ ἴος 
ἘΝῚ ἢ ] ἰοᾶ “Ἴ ὁ Ὀίνίπο αἱὰ ἱπ σϑοονοσίηρ δηᾶ οχρουσκάϊ 

ΠΡΡΡΕ ΕΎτΟΡΣ ἐν τὰ τῶ ΕΟ ΠΞΙΟΣῸ 1180 ἄτοατη. νοσβϑα 17, 18, 33. 
ὑδο βἷστι οὗ 86 σοηϊυϊνθ; οἷ. νυἱ]. 7, 19 ; δ'δο Ῥβϑ. ψότβεβ 87-45. Τ λέ ἐπίεγργδίαίέοη.--- Του, Ο 
χ]ὶν. 7; στὰ χ. 18, οὖσα. ---ὕόγθο 88. Ηΐ 1688 κίη ᾿ ἘΝῚ ἠμέλώσνς ΕἾΝ ἘΝ 

οὗ ἱγοβ. Ου ὙΦ» ὁ Βῃδηϊκβ,᾽" οοχρασο Οδῃηῦ. δ; ἃτί ἃ ἰκίηρ' οὗ κίηρμα. δΞ 35 95, ὑδὸ σοι- 

τι δ᾽ αν ἕο βατὶ οὔ του μαᾷ βαξι οῇ εἶα ἐεαὶ εἱρ οὐ Θήρα αοναπεῖεαν, αι. νοοονῖς 
᾿ύοσ]γ, “"οΥ ὕμϑυι οὗ ἴσοι, διὰ οὗ ὑβθῃι οὗ οἶδ." ᾿ϑδεμς (αἢ. Ἐξτα υἱ 19): ππνοΣ ΤῊΝ Ἐ μίος 

1 [16 Κοὐμὺ 086 ΤΑΛΘΟΌΪ 6 ΒΌΒΙΧ ἰε ἀρραπάφά  ίφηρ οἵὗὁἨ χποάδχῃ Αὐγββίπιδ (1]Η2ον.. δ188) - 
ἴο ὕδο ρδυίνο 13, ὙΠ » ΜΠ Κονγίδθ ἴῃ Ὑοσβθα ἢ βῃᾷ δβρθοΐδιν διυοηρ ἐδ ΒΌΥΪοπίδηδ- ΟΟΙα- 
41 απὰ 48. ΤᾺ6 Κοτῖ διωρίογε, ἰῃ ϑδοῖ οὗ ἔμιθβθ [ ρβᾶσθ Ἐζθῖ, χχυΐ. 7, σβθτθ, 88 Βθσθ, Νϑῦτ- 
σδϑθε, ἐ8 ἔοστα Ἴ032 τοι ἐμ 6 ὕϑτι. 52 ταῖσμὲ Ομ ΕΖΖΆΓ 18 ὑθσιηθᾶ 8 ἰπρ οὗ Κίηρε. ΕῸΣ [188 

εἰ ἱπο 
Ἰοδᾶ τ8 ὑο ὀχρϑοῦ, δαὺ νι Βίοἢ ταῦβὲ ῬσοῦδΌὶγ ὕὸ ΚΡ ὑΡὴ ὑοττι “ΤΡου, Ὁ Κίς" ἰδ δ κανθ ἐθὰ 
Τορασάθᾶ ἃ8 ΔῺ ϑαδίοσ σοδϊηρ ΤῊΘ τηδβου]ηο | β 3. Ὀθ ον, ἴῃ σόσβα 88 ὃ, Ὁν ΑΓ ΠΝ, ἤος 
δ χ ἰπ 133» πὸ ὙἹΌΤΙ ἴῃ γϑσθο 84, ἔοσ χ-  Ὑίοδ σϑᾶβοι δι ἸΘ Ὁ ἼΘ᾽ ἰδ ΤΘΔΠΥ ο ΒΕ τὸ- 
ΔΙΏΡΪΘ, διὰ ᾿ἴκο {86 βυι δἔχ "Ἴ ἰὰ ομδρ. υἱῖ. 8,  βασάϑα 88 ἐπι δρροαϊ ίοι, διὰ [89 ροσϊοὰ οχιβηοάϑᾶ 
19. ταιβῦ οἰ Σ Ὀ6 τερβσαθα 88 ἃ Θοσωϊηοη βεπᾶρτ ᾿ ἐο {μ6 οἷοδβθ οὗ σϑζξὸ 88: ἴον νεσβὸ 82 ὃ (.Ξ ἰο 
(Ηἰ αἱ). ΟΣ ὕβιοϑθὸ σρδβοῦσιθ ἔοστωβ τησδὺ ὯΘ 6Χ- - : 
Ριδίμθα ὮΥ ἃ ΤΟΣΘ βἜΠΘΙΆΙ οοποδρίίου οὗ {δ ἪΡ ΓΤ) 18. ΤΆΘΣΘΙΥ͂ ἃ χοϊδελυθ οἰδθβθ, δχμὰ υϑσβθ 
ἐοεσι ΟΣῚΥ 016 ΤρρσΊηοα ον τε Ὁ "Ὁ 88 α (ΟἼ93Ἴ ὅο Ὑ185 ἰβ ἃ ῥβασει λϑίοδὶ ξὰρ- 
Β6ΏΒΘ, --ἰη 886 ὈΥ͂ ὑγζασιαέοστίηρ ὑπο ἐποῸρ με πε Ἐπ δ Ῥ]οσαθιὺ ἴο 10. "--Τ)9 αοἃ οὗ Βοᾶνϑα Βα ἢ ἕτοτῃ ὅλο βρθγσο ἴο ἐμ ζαοῦ ὕο νγϑϊοῖ ἰδ τοὶ δέθβ, εἰνοι ἴμθ9 ἃ κίηκάοζω (ΟΣ ἀοταίμίου), ροῦσοσ, 
{4.4., 186 οοπορρύζοη ““}1οοὐ" ἴο ἐδ οὔδιοσ ἰάθα . ᾿ ᾽ οχα,ἢ ΜΙ Βΐ ΟΣ ἰ5 πγταρο σᾶ ἘΥ ἴδ (80 Κτδ- ταὶ βαρ, λει ἜΕΟΥ Ελὰ [3 ψάσοσο ει 

ΒΕΓ ἀοτάνο Ἐτλα; 1ολτγδ. τ. 184. 8ὶ 818,4). 1] ΟΣ ὕἤδθ Τὸ ἀανθῖ ἐΥΣ 9 ῬΣΟΒΟΌΣΝ 0 
πο 6ΧΒΘ δ4. δὶ ἃ βίου Μ͵ῸΔΜ ουἱ ουΐ. | ρρροῃμὰ ρϑσβοῃ ἢ, Θόσω 6... Ἐρα. χ. 16. Οἱ 

- ΝΑΡΌΧΑΙΥ ἃ βῦοῃιθ ὑμδὺ ἸδῪ οὰὰ ἐμ εἰάθ οἵ 8 ἐὑμθ 1ᾶὧθδ, ἐρθῦν, ἷῃ 19 πνπν, ἀτλ. Κορ 88. ΔΑπὰ του πἰαίπ, ἔχοι ὙΠΘΏΟΘ ἰδ το]]οᾶὰ. ΤἘϊΐβ βῦοῃϑθ 
θπύθσβ δυιὰ θαυ διὰ ππδηπουποθᾶ ἰἱπΐο ὅδ 6 ὑγ8η8- ὙΠ Βθγθβοθνοσ [86 ΟἸ] άτϑι οὗ ταϑσὶ ἄνσεὶ!, εἴο. 
δοϊίοη Ν 85 Οὔὔθῃ ΒΒΡΡΘΩΒ ἴῃ ἄσθϑιμἷ--- - 11}. 1 Οα ὙΠ 3", “ἐ δηὰ ἩΞΙΘΣΘΘΟΘΥΟΙ, ἢ ΘΟτΏΡδΡο ἐδ 
ουἱϊ πᾶ9, ὦ.4., σἰϊπουῦ υτδη, Ὀπὺ Βο] 6 }γ Θββθ ΠΥ ϑααϊγαϊθηῦ “δες, δυάς. ν. 37. Βυιὰ 
γὐδς τὲ Ὁ ψιυυμὸς αὶ υὐὰν ψυὴ Ῥἰνίμο ΔΕΘΠΟΥ͂ ; οοτατ [ ς 17. Το χχχίχ, 80. ΤΟ ἱμεοτιθὰ βδάνθιθίαὶ 
ῬατΘ δ. δ, Ὑτ ΘΡᾺΣ, ἷδο ψοὺῦ χαχίγ. 20: γρορσίμομα ἐμ ἰᾶθα οὗὨ ἐδ τοϊδεϊοσι, δβ ἴῃ 
ματα. ἵν. ὃ- ΗθΌ. ἰχ. 11.---Ἄοσβὸ 85.(Ὀ. θα τᾶ ᾿ἢ ν Ξ μ᾿ ΒΡ 
τ} 9 ἔσχοσι, ιὴο οἷαν, οὖο., Ὀχοῖκοῃ ἴο ρίϑοϑας ἴο- ἰ "Ἶ 3 22, μὰν Ἀπονυρεὰ ΟΓἽ ἼΑῚ ἀπε Πρ 
οἴδοσ. Ἢ5 3Ἴ" : οὗ ἀΞπ͵ οἷ, {890 ΗθὉ, 5,31, “ΤδΟΘ, ΠΘΠΘΓΑ- ε ΟἿ ἐμαί ὉΣ ΡΤ, ἔμ Ἰειξιλδαίαψ. ἀγατνος πλ Ττ ον τοο παν, ἐπε ν, Οἵ ὉἈ86 ρσχδοθᾶιπρ σόονθὶ οοτωρθηβαῦθβ ΤῸ. ἐδ : πἰνς β : 

Ιασ. 7ογίε. ΤῊΘ ἱταρϑύβοιδὶ βυθοῦ ἱὰ ὑμὸ] 82; τἱ. 936, ὙΠ Τ, σ ἈΙΟΒ ἔοστα 18. δ δὶ ἴω ἔμα 
Ῥίαταὶ (ΠΟΥ ὈΙΌΚΘ ἱπ ρίθοθβ," οὗ. σϑσβϑ 80) ᾿ Τδυσύτη---Βοδοῖα οὗ ἴμ9 Β6]1ἃ δσιὰ ἔονυ] οἵ [9 
ΣΘΥΘΥΒ ὕο ὑδ6 ἱπν δὶ Ὁ]6 Βα ροσιδύασαὶ ρόῦγοσβ. τῃὸ ᾿ ϑανϑη. ΤὨΐδ τησπϊΐου οὗὨ [86 διῃΐτοαὶβ δὲ 8150 
οἴοοίοα ὑλ9 ΔρῬβϑδσβδῃοο οὗ ὕδο βίοι {861} δηὰ | βιιδ]θοὺ ὅο ὑδο στοδῦ του ΟὮ, βοσναδ [0 δπΐοζοο 
[86 οοπβοααθεῦ ἀοεαἐϊμαιίοη. ΤΈΘ βϑυϑσδὶ οοταρο-  δῃᾷἃ βέσθηρίμθη ὑ88 ΟΟΙΤΟΒΡΟῚ ἄζηβ, απἰδύθσησυς 
πιοηῦ ῬΑΤΙΙΒ οὗ {6 ἱπλαρο, ἰτοπ, οἷδγ, οἴο., τὸ ἰπ ὑπ 15 1 τὶ ἢ τ ύογϑῃοθ ὕο συθῃ : δἰσηΐ αυ Φοτ. χχυϊ. ὃ: 
Ῥίδοθ χϑοϊὑθᾶ ἔσοσμῃη ὈΘ]ον Ὁρτγατά, Ὀθοδαδθ ἐδ | χχυ ]! 14--- ὙΠ] ἢ Ῥαδδασθα Ὀδηΐθὶ ῬτΟΌΘΟΌΙΥ μὰ 
ΒΌΟΠΘ Βπιοΐὶθ δῃηὰᾶ οσιβῃϑα δο ἔοοῦ δσϑῦ.--- απὰ Ὅ6- | ἴπ νἱον ; αδἷϑὸο Βασ. Ηϊ. 16: Φυδτο χὶ. 7, οἷο. --- 
ΟΆΣΩΘ 1|κὸ {π οἸ ΔΗ͂ οὗ ἰὴ9 βυϊητηοῦ τὨχοβὨϊηρ-  [“ΝΘΌΘΘὨ δά οσζαυβ ἀοσηϊπίοι ἀϊᾶ ποῦ. 1ὐ ἰδ ἕστιθ. 
Βοοτα; ΒΘΠ6Θ 6,6 ὑούδ ΠΥ ἀδιη Β θα, Δα 8118- [ οχύθπα ονὐοσ ὅῃ 8 ὙΠ0]6 ϑασίδ, πὶ ροσῆδρε ονες 
ρβλίαι Ἰοανΐπρ' ἃ νεβξῖψθ, οτηρᾶσθ ΗΕ. πὶ. [ 6 ψ}01]0 οἰνΠσοᾶ ποσὰ οὗὁὨ Απβίβ, ουὐξὲσ 41} 186 

; ΠΟ. ἵν. 18, Τεα, ΧΙ ΓΤΌ,16 . Ἰνὴ, 13, Ῥαδ. ἱ. 4:  Εἰβύοσίοδὶ πιδύϊουβ οὗ μ]5 ἐΐτηθ ; δηὰ 1π (δ 8 βϑῖιϑο 
Χχχγυ. ὅ; 205}. χχὶ, 18.---Απὰ ἰμθ βίοῃο...... 06. ἰδ 8 ἃ που] -κίηρδοτη, δηὰ 88 βΌΘΒ, "186 ῥὑχὸ 
ΟἄτηΘ ἃ βτθεαῖ τλουηϊαίη. “"Ό, γηομπίαΐη, ἷἰΒ [86 ] ὑοῦγρο διὰ ρδύξοσει, ὑ86 Ὀορίηπίηρ δηὰ ῥσγίπλατν 
ἨδΦΘΌ. Ἴηχ, τοοῖ. Οπ ὑδ9 ἈγΡοσθο ολὶ ῬὮχΑδΘ | σὸ ἰαὐϊνο οὗ 81} σοσϊ-ρονοσ᾽ (ΚΙ16ζ.).»- 
κ0τ0 811} ἔμη6 πῖ016 ϑδσίὰ " (ποὺ τ Ύ ον “(89 Κο. ““Ὑμδὲ [μΐ8 τιοϊμοᾶ οὗἨ ἀεβασίίηρ αχίθη- 
ὙγΠ016 Ἰδηᾶ,) 85 δι Ἐπδ, δῃ! ἃ οὐβουβ) Θοιηρᾶζο  βίγθ ἀοχηϊηΐου ττδδ οοϊθσηοι ἴο ὕδο βδοσωαΐξο ῖ 
ομη χχὶ, ὅδ, ἀπιἃ 1]8ο ἐ8:8 δροοτσυρῇδὶ Ῥ8γᾺ}1618 | ἀϊαϊϑοῖβ, ἰβ ουίᾶθπι ἔσοτα ὅ6ι. ἱ. 36; Ῥεᾶ. υὰ δ 
ἦπ Εδυτίο., Οσά. Αροον. Ν. Τ΄. 1., 891 δββεα. Ὑπὸ] θ6-8.; οοτωρ. Ηϑδ. ἰϊ. 7. 8." - Θὐμαγέ.)]--ΤποὉ ἀτὶ 

᾿ς { ἜΣΧΑρ σοσδ οι, Ὠονγθνοσ, ΠΟ] 8 γε 1} τερατχα ἰο [86 ] ἐπα οαὰ οὗ ξοϊὰ. [1π ΑἼΠῚ ΠΌΣΙΣ 180 ἘΠῚ ἰα 

: Πεῦτο “4 7, ποῦ ὕ0 {86 αγταθοϊεθᾶ σϑβιεγ, 806. ἢ ΘγηρΗδίϊο ϑορα]δ, 88 ἐπι σϑσϑὸ 47. “10 σασσῖθβ 
Σ ἢ . : ἃ κίπα οὗ ἀοχηοῃδίγαυθ:νο ἔόσοο τι ἰδ, ἶκὸ τὴδὲι 

ὕετβο 86. 7γαηδίζίοη, ἐο λ6 ἱπίογργοίαἰίοπ, ΟΥ̓] οὐ ἴὴο ατϑοὶκ οὗτος, διὰ ἰΒ Θαπίναϊοοξ ο ΤρΩ 
ἐλ ἄγεαῃ. Μ͵76 υεῖ!} 1611 πο ἐπιοχρχοϊδίξοσ ρὲ {Ὺλ6 ὉΘΤΨ οὐ ἰδαὶ φαηια."--βίμανγί. δι σῦγ, 
ἴμοσϑού ἴο ἱμὸ ἱκίπα. Ἐ82, ἴῃ 89 ῥ]υσγαὶ, ἐβ 
υδεᾶ Ὀθοδαδθ Ὠδη16] οἶδββθα Ἡΐτη86}5 δεδλοῦρ ἔμ} "[Κ6]] ἕακεθ [89 βάτο γίενγ οἵ ἐμ6 οομβεστισείσιι, (Ὅνοδτκαν- 
γΡΟΥΒΐρρθτβ οὗ ὕϑβουδῃ, 8}} οὗ πιβοπι, δα βυοα, ᾿ κσν, Ρ 104. ΤΟ ΟΣ βαρ νὴ ψάρανα ππρδιολαρ τ δος υνρηοα 
ὮδΥΘ δΔόοθδθ ὕο ὑδθ τωγδύθτίθθα οὗ“ Ὀὲνίπθ σϑυθ- ᾿ Θὰ οἵ πδαυθῃ μδῖῃ αἶναι ἰο λδο ἔλθ Κίπρίοαι, [89 Ῥονσεσ, 
ἰαϊίομ. 1Ιὐ ἰ8 ἐΒβοσ οσ δὰ θχρτοβδίου οὗ τηοάθϑίυ, , δθὰ 189 πεσοιρίμ, δὰ ἔπε φίοτυ ; δῃὰ ᾿σβόγενεσς [89 ϑοιιο οἵ 
Βμλλ]δν ὑο ὑμπαῦ οοπίαίποα ἴπ σοσβα 80, [Ὀδῃϊοὶ  τῦλῃ ἄνο!, [ῃ6 ἐρρι ὸ ἐδυτεϑ ἀτοθς τυρῷ τος, ψρμίοϑ ὰ τίτος, 
ΒΕΘΙΔΒ ΒΡΘΟΙΑΙΙΥ ἴο σϑῖοσ ὑο ἰδ [χΘ 6 ΘΟσ ρϑμ ΘΒ, ' χυλὸν ουὸσ ἐβοῖω 6]}}-- ἔθου δχὲ ἔ8ο μοδὰ οἵ φολά, 
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ΟΒΔΑΡ. 1. 1--49. γα 

2ι6 οἷαυδο υυϊσῦ ὈΘ6 του ἀοσοᾶ, ΑΕΌΚΕΝ | 
ἰοαᾷ οὗ γοϊά," διὰ ὑμπία που!ὰ γί Θ΄ ὀχδοῦ: 
ἴοσοο οὗ 86 ὀχρσχοδείου.) Βϑβὰ ΠΌΔ , [89 ἔοστω 

ἜΞΆΣ (οΣ ΕΣ, δὲ ΗΙἰσὶσ Ῥσϑζοχβ) βϑϑῖὰβ ἴο 

᾿ανθ ὈΘΘΩ ἐδίθῃ ἔγοσα ὑϑσβὸ 82. 5111, ΒΖ» 
ΓΟΣβο 20, ταϊχῦ ροσῆδρα Ὀ06 δά ἀποορᾶ ἰῃ διυρροσχῦ 
)Ὲ τυ ἷ8 τεβάϊης  δ00 Ηἰΐχ. οῃ [88 ῥϑδβαρϑ. -- ΤὴΘ 
ἴδδοὺ ΨἘῈγ δηΐοὶ ἀοδίσηδαῦθβ ΝΟ ΟΠΔάΏΘΣΣΑΓ 
αἰτηϑοὶ δ [86 χοϊάϑθῃ μθ84, ἱπεὺυβδα οὗ ἢΐδ κίῃρ- 
Ἄοτη, ᾿ὲθ5 βίη ῦ ἰῃ ὑπο ζδοῦ ὑμαῦ ὕΠ6 βγαὺ (Ἔνθ 
ουχὴ ὯΘ6 Ὑ͵Θ γοὺῦ οο-Σοροαῦ τἱῦ ἷ8 ζαύμοσ 
ΝΘ ΌΟΡΟΙΔαβδσ) ζαυα ὕο [86 ΟἸδ᾽ ἄθθδῃ δσωρίσο ἐΐδ 
ΤΊ ΟΥ̓ διηὰ που] ὰ- υνἱ]ᾶθ ζεϑαίσθ88 δηα ἱτηροσχύϑῃοθ ; 
Ὁ ὑμαὺ δ οομἹὰ ποὺ ΟὨΪΥ ὃδ6 οομῃαίἀογοὰ [ἢ6 
ἐουπὰοσ οὗἁ ὑμ18 ἄταεὺ ᾿νοσ]- το τον, Ὀαΐ ταϊρ ῦ 
4͵80. ἰῇ 8 ΤηΘΑΒΌΣΘΟ, Ὀ6 ἰἀριὐβοὰ τὶ ἃ Ἐδρο- 
ΟἾΔ ταϊσοῦ τμΐβ οοοσὺγ ἱπ (86 δάᾶγθαεβ οὗ ἃ 
ΦΆΟΣ, ὸ νου]Ἱὰ οχ-οοῖο Ὀ6 ὁοχ ἃ (0 

Εἶν Ἠΐδ δ Ἐξοδομο 8 8Β ἄντ ἀν 
Ἰηρσ᾽ ἴ ὈΘΥΟΏ, δα ἴῃ 06 ῬΓΘΘΘΠΟΘ οὗ Ὠἷδ οουτχύ. 

Ηονν ΘΕΑΒΙΪΥ ΟΣ δυΐθον οουἹὰ ἰάθη ΓὟ 8 σαὶ τὶ 

ΑἿΣ ΡὮ) αὶ 18. Βογογοὶη (799) ἷἱδ ΒΤ ὉΥ͂ 

5δΡ. νἱὶ. 17, στ γθ ὁ ἔΟΌΣ Κίη σα" 8 δἰγιοδῦ οχ- 
οὼγ ΟὨΥτοῦΒ ἘΠῚ “ἸΟΌΣ Κιηράογχῃδ.ἢ--- 
οσθθ δὺ. Αὐὰ δἴϊοσ ἴ:.009 5.141} αὐόδβϑ διηοῖΐϊδοχ 

κω σάοιι ἱπίϑτίοσ ἴὸ ἔφ. ἈΣᾺ Ῥχοῦθοὶυ ἀοοα 

αοὺ βἰρηὶδν "δι γασά, ὑονγασὰ [ἢ6 ϑδσί,᾽" 88 
ἷ8 ΖΘΠΟΓΆΪΥ ϑοδυϊωθᾶ;: ΠΟΥ ὅδ γὰ, ὙΪῚ (89 

Κ ουτί, οοῃβδίοσ 5. Ἑ 88 δὰ δάνοσυ. " Ιὑ ΤΥ ὉΘ 
ὕΔΕΘὴ ἱπρίοδά δ ἃ δαδιδ αὐυογδιαϊέδ ἔνοτω 
ΣὋΣ (Ξ Ηθ0. 9500), "ὁ Ἰοὺγ οδ᾽θοί,"--διδὶο- 

ζουδβ ἰο ἰμθ δἀνοσοίαὶ ἘΕὉΡ, “Ἢ δθουθ, ἀρνγασγὰ," 

ἤσοια 52, "" μοὶ χῃῦ," ομδρ. νἱ. 8; δῃὰ δ ἔδϑσθ 

ὙΠ ἈΦ εἰσηίβοα “ Βίσθου ὑμδα [ΔοΥ, δθουθ 

ὑμϑτα, 8ὸ Βοσ 3 ἈΦ ΤΩΔΥῪ τάθϑιὶ “ὁ Ὀ6ΙΟΥ͂, 
ἰμζοτίοσ ὑο 8660." ΤῈΘ οδδσδούοσζίηρ οὗ ἰδ9 
βϑοοηῃᾷ κίησαοιῃ δ5 ἰηδσίοσ ὅο 86 ἤγχευ, ψὩΐο ἢ 
ΝΟΌΠΟ Δ ΘΣΖΖΑΥ σοργοδβοηϊθαᾶ, ἀ068 ποῦ, ΠοΟΎΤΘΥΟΣ, 
Γοϊδαῖθ ὅο ἰζα οχύθσῃδαι ρβροῖοσ; [οσ ἰῦ ἱἷἰβ οϑσ- 
ΡΔΪΏΪΥ αἷδοὸ οοῃοοίγϑὰ οὗ 85 ἃ ὑοσὶ ἀ- οοηύσοὶ τσ 
Κίηράοτη, 8 ὨΠΙΎΘΙΒΆΙ ἸΩΟΏΔΙΟΏΥ, 88 ΔΡΡΘΑΣΒ 
ΒΌΠΠΔΔΏΌΥ ἔτοτα ομδρ. νἱ. 26, [18 ἱηθσί οΥν ἴο 
[89 ἔοτταοσς Κίηράονω σὴ ΟΠΪΥ͂ οοῃβίδῦ ἰῃ ἃ ἸΟΥΤΟΣ 
5ἰδηθαχα οὗἁἉ ΤΩΟΣΆΪΒ, 88 8180 ὑπ6 τὰ δηἃ ουσι 
Κιηνάοιηδ ΟΠ ΟἿΥ Ὀ6 τορασζά θα 88 Ὀ6]ΟΥν ὑμοὶγ 
ἰπιτηθα ἰδὺθ ρσθάθοθδθοσδ ἴῃ δι οὐδιΐ 8] δθηδο, Ὀυΐ 
δοῦ ΡὨΥΒΙΟΔΙΙῪ ΟΣ ΡοΟΪ ὕάοδ!γ. ΤἸΐβ 0] ον τὺ 
[πὸ υἱτηοαὺ ΟἸΘΑΣΏΘΘΒ ἔγζοσῃ ὑῃ9 ἀοβοθηᾶδίηρ ρκτδάδ- 
εἴοη οὗ μοϊ]ᾶ, δἰ νοσ, Ὀχαδο, δῃηα ἴσο, 88 οοσηραγοὰ 
αὐἰῖ ἐδ ἱποσζοδδίηρ τραρυίϊθθ οὗὐἨ (8:8 ΟΟΣΓΙΘ- 
5ροπάϊηρσ ρματγίδ, [89 Βορδᾶ, Ὀσχϑαδύ, Ὀ6ΠΥ, δὰ ᾿θρβ 
οὗ ἴ)9 ἱπλαρθ, ἃ ὑμβουμχοῦ παίοςδ [965 δὖ ὅδθ 
ουππάαξίοη οὗ [0 τ ο]6 ἀδβοσίρυΐου (οὗ. ΟἹ γϑσϑο 
40, δηἃ θδρϑοΐδ!!ν ορταδῦ. -οἷι. ἀσαποίίομ, 

Οοπείοσίηρ 8}1 ὑμΐα, ἰῦ βθϑσὴβ ἀϑοϊὰ θα] 
πυροτἤσπουξ δΔῃ ἱπδρρσζορσίδίο ἴο σοῖο ὅθ βοοομὰ ᾿ 
Κίηράομι ὑο ΒΟΙΒΏΔΣΖΑΣ, 88 ὅπ ΒΌΟΘΟΘΒΘΟΣ οὗ Νὀ- 
ὈΟσΘΏΔΟΠΟΖΖΑΓ, 88 ΤΟβοστθ ὑδ9 ὑμπίτὰ ἴοΣ Μοᾶο- 
Ῥοτεία (Ηἰεείᾳ, Ἠοίἀοίδονγ. “αλτὸ., 1882. ν. 181. 
Ω, δυὰ Βοδοροπηίησ, δῥρωά. ὑπὰ ρίξ,, 1888, ν.᾿ 

--" ---“-,..-. Ὁ ....-..-οοο9ϑ.΄΄’΄’..΄΄΄ὖἊΓ΄ὖ΄  .  -. .-...-.ςἘς.....--. 

δὖ 811 οοτηρϑὶ υ8 ἴο δδεῦτηθ ὑμδῦ ΟἹἿΥ ΝΟ ποδδᾶ- 
ὨΘΖΦΆΤ τοὶ ἰ8 ἀοαϊσηδίοα ὈΥ ὑμ6 χοϊάθῃ Ὠϑϑᾶ, 
δια ὑμδὺ ὑμοχοίοσο 86 Ὀχοδδὺ οὗ δἰ νοσ πυδῦ χο- 
ἴογ ἴο ἷ8 δυσοθδῆοσ ΟἹ δ9 ἴσου οὗ ΒΑΌΥ]ΟΝ. 

ἃ 
οθϑαΐουῃβ; οὗ ἰκίηχβ, δ ὙοΙϊ δ [06 ἐουγίδ (806 
γοσθοθ 483, 44) ; δηᾷ ὑμε ΘΟΌΓΣΟΘΑΥ δίταρν, ἡ ὉΪΟῊ 
806 ψῶβ οὐ]ίσοὰ ἴο οὔϑοσνθ ὑονασζὰ ὑμθ ρτοδῦ 
ΤᾺΟΒΔΤΟῚ ὙΠῸ ὙἃΒ ὈΘΥΒΟΏΔΙΪΙΥ ὈΘἤοΣΘ ΐτα, Ἰ᾿οὰ 
εἶπα, ἐὰ ὑδ15 δὰ δ ρχϑοθάίῃς σοσβοβ, ὑο σχαϑηθύΐοα 
ΝΟ ΒΔΠΘΣΣΑΣ ΟΣΥ͂ 88 ὑδ6 χορσχοδοηζαίνθ οὗ 
ὅδθ ἔχαύ Ἰκϊησάοτῃ (860 δουθ) ---Αμ ἃ δηοίμοσ, 
ταϊχὰ κἰηκάοσι οὗ Ὀζδεα, 1 5}.4}} Ὅθασ σιϊΐθ 
ΟΥ̓ΟΣ 811 [1 θασίμ, 7.6 οὐ ]οδ) ἐμ ξοτίο τεῦ ἴο 
ὈΟΘΒ 18 Ῥγθάθοθβϑοσβ ἰ8 Ἱπαϊοα Ὑ Ὅδ6 ΌΣΆΒΒ, 
ὙΓ16 86 Τοϊδίϊνθ οἶδλαδθ ἈΣΊΑΣ 2 ὈΞΘΩ “ἢ 

(οοτρασϑὰ υυἱῦ σθσβο 88 () βϑϑυὴβ ἕο ἱτρὶ)ν ὑμιδῦ 
ἐπ 0 ΕΣέοι δχίθηῦ οὗἨἁ ἁἰΐ8 ΡΟΥΘ Θμου]ὰ ὀνθη Θχοθϑα 

. ἰὺ ἸΔΔΥ ὯθΘ τΟιμδηκϑα, ἴῃ Ῥδδβείηρ, δον 
ΟἴΘΑΣΙΥ (μὲ ἱπάϊοδῦθα ὑῃ9 Μαοράοηίδη ποσὶ ὰ- 
ΤΔΟΏΔΙΟΒΥ. - ἤοτθο 40-48. 7 λ6 Ἰουνίλ ζέπσάοηι, 
οογτροπαϊηρ ἴο ἐλ6 Τοιιχίλι δδαϑέ, Ομ. υἱῖ. 7 οἱ 
Β0ᾳ.. απμάᾶ ἐἶκε ἐξ ὕνέησ ἰδλα αἱοϊάδα Οτοοκ 
κυ μμρος Ἐς ὡ ἐλό Ῥ 5. Ἰλά Τα. 

6 ἔουτῃ πἰη σή 5811 Ὀ96 καἰτου ῖ, ἘΓΊ ΤΟΣ. 
Οἱ [86 τοϊαύΐϊοι οὗὁἨ {δ ἔοστα ἈΠ ἴῃ ὑδ6 
Κοὐύμῖ, τ ΒΙοἢ ἰβ δῃδιοχζοῦδ ἕο ὑμ86 ὑβαρο οὗ ὑδ6 
ϑγτίδο, ὕο {86 Ρασοσ Ομ δ] ἄδίο Κοσὶ π 3 Ἢ (θτὸ 
δια ΟΒδρ. ἰἰ. 25; υἱΐ, 7, 238), 806 Ἐυδηΐοῃ 76] οὐ 
{86 ῬΡϑδδαρθὸ. Τ8μ6 ζο]ονίηρ οχρὶδὶπθ ἐμ 9 τη 68}- 
ἱπρ οὗ [δ γγχοάϊοδίθ “" βίσοῃιρ' δ5 ἴσοῃ.--- ΕὌΣΑδ- 
ΤῸ ΟὮ 85 ἴγορ ὈΣϑα κοι ἐῃ ρὲφοθε διὰ βυράυοὶῃ 
8411 ἰδίηρε; σαΐδοσ, ὁ ΟΣ (ἢ 4}} ὑμίηρβ." 
ἍἪ ΞΡ ΩΦ ἰβ ΟἸΘΑΥ͂Υ ποῦ ἴο Ὀ6 ἔβκοῃ ἰπ {ΐδ8 
ὉΒΌΔΙ εαἰστιϊβοαιίοι, "" βἰποθ," Ὀαῦ οοτηραγαίί νου, 
ἐς ἠιδϑῦ ἐ8 .᾽" ΟΘΟΙΏΡΒΑΙΘ ΟἾδρΡ. νἱ. 11. Τδὸ ορίπίοι 
ὑδαὺ ἰὑ βασι ἃβ ὮΘσΘ ἰὴ ἐΐβϑ ὩΩῸΔΙ 86 186 8ἃ8 -- δέ- 
αι (Ἐτδπίομέ,, οἵο.), ἰβ ορροβοὰ ὉΥ ὑδο 

Αἰδπδοῖῦ ὑπᾶθσ ὑμ9 ρχϑοϑάϊηρ Ἀ3ΓΊΕ, τ μοΒ 
ΒΏΟνΒ ὑμαὺ ““ ἤο ὈΧΘΑΚ ἴῃ ρίϑοθα δῃ! ἃ ΟΥ̓ ἢ νου - 
ὑΐηρ " 8 ποῦ ΤΩΘΓΙΟΙΥ͂ δἰδυθα ἰο ὈΘ ἃ Θοῃβίδῃξ ὕχο- 
ῬΟΙΩ͂ οὗ ἴσοι, Ὀπὺ Ὧ85 ἐΐθ δρρι)οδθύοη ἴο {86 
Ὡδίυχο οὗ ὑ89 ἔουγί Κίπράοτη. [οἱ] ἸΔΌΟΥΙα δἱ 
Ἰοιρίδ ὕἤο δυδύδὶη ὑἰδ ἡ αζίοθ ταῦμλοσ ὕπδα ἐζωδίγα- 
ἐἶσε ϑθτιβὸ οὐ ὙἽ 230 92, Ὀαὺ {86 διραταθπίβ οἱ 
ὈοΐῺ αἰᾶἂθβ δΔΊΘ ΥὙΘΙῪ ὑείνίδὶ, δὰ ὑμο αἰ οσθηοθ ἰδ 
ποὺ ἱπιροτίδηξ,]--Αα ἰχορ ἰμδξ ἜΣΘ. ἰὼ 

1.686, 6.181} ἰϊ Ὀγθαῖὶς ἰῃ Ρίϑοϑθε δηὰ 
ὑσυΐδο. Ὑπὸ Σ 5 Ἢ ἈΞΤΊΡΞῚ ἐδ ὕ0 ““ΟἿἾ6:- 

εἷνο δυὰ τορϑυ οι οὗὐ [86 οἰτοδὰν 
σοτηρ]ουθα οοταραγίθοη," Ὀσὰὺὺ ὙΠΟ Σ ϑοσνθα ἴο 
ῬΟΝΥΘΙΓΌΙΥ Θιαρμδϑίσθ {86 ἴσοι -κο ἀοεοίτιουνθ 
οδαγδοῖος οὗ [89 Του σὺ ἰείησάοτηα. Ὑὼὸ Βαγάμϑαδ 
διλᾷ ἄστησιθδα οὗ ἰχοῃ, βοιγϑυϑι, δῃιᾷ ΒΈΠΙΊΔΟΧΕ 18 
ΒΟΙΤΑΤΕΥ δῃα ἀσσϑὈ ΠΥ, δτὸ ποῦ ἱανοϊνοᾶ ἴὰ ἐδ 

δτίβοη, 80 ΤΑΔΕ 88 ἰΐ8 σὐδϑζγι οἰ ο6 ῬΟΊΟΘ, ΔΒ 
ἌΡΡΘΒΙΒ ἔγόσ ὑδθ ταῦ Εἰ ρ]οαἰίοι οὗἩ νοσῦα ἔδαξ 
ΟΧρσθδδ 86 ἰᾶθα οὗ ἀθείσογίης (9 1. 0 αἀὐοί(δ. 
ΌΤΙ, ἴο ογιμλ, 9 ὅο ὄγοακ ἴῃ Ῥίϑοϑδ. --ἰἢ 9 ἔτοξ 

ὙΠ ατὸ;. Ὁ 
Ι “.4}} 686," δὴ ἱπάϊν  ἀπδιϊσίτρ τοδυασωρῦδοι οἵ 
διὰ Ἰδοὺ οὗ νοῦ δῖ σοροδίϑἁ). 

868). Τμο πυβῆχ ἰπ 5.2 διὰ ἱπ 3} ἄοθϑα ποῦ 3 :ῃ)6 χηοσϑ ἄθῃ σαὶ Ἀὗῷ, ἄοθα ποὺ ὈδΙοηρ ἴο [86 
ἴΣαῦ 186 καίβοτ᾽β δχριαιβδζίου ὑθὶοῦν διβοθμ ἠο 818 χραὐίγϑ οἴδιϑθ ΣΣ ἽΩ ὙἼ ΚΘΤ ΒΞ" (Κιδηίομϑ), 

ἰηϊεγρτοιδείοῃ οὐ ἈΣΠΙᾺ, ἩΪΙΟΣ ἴα δυθαϊδηι δι} δἀορίοὰ 

ΌΥ Οοφοηῖδ απ ΒΕγοὶ δ [86 τοοδὲ Ὡδίυσοὶ δηὰ 
δρτουδῦϊο ἰο [26 ἔοετῃ οὗ [86 νοζχά. 

ναὶ ἠο Σ ΠῚ ὈῚ, το σεῖρβ πτου]ᾶ οἰμοσντίθϑ 
εἰδυιιὰ ἴοο ἀἰδοοσιοούθα αὐ ὑὴ οἱοδο οὗἉ ἐδ τόσβϑ. 
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18 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΘΑΝΤΕΙ͂, 

ΤΈΆΘΤΟ 18 πούδίηρ δυβρίοίουβ ἰὰ ὑμ6 ζαοῦ ἐμδῦ, ὉΥ ! ἴοϑα οὗ 19 ἔϑοῖ ὑσοσθ ματί οὗ ἴσοι, δβὰ μετ οἱ 
ὑδὶβ οοηδύτσιοὐϊΐοη 8 Ὀσθακίης ὕο ρίθοθβ οὗ ““8]} 
ὑποδβα,".--ἰ 6.., [86 τηδύθσ 18 δισγϑδὰγν τηθηὐοηθᾶ, 
κοϊὰ, βἴϊνοσ, δὗς, --ὌΥ ὑμο ἐουτίῃ Κίηράοτα, ἰΒ 
δἰδίβαᾶ., ἔοσ 1ὺ ἄο68 Ὡοῦ δββοχὺ ὑῃ6 ἀοδίσποίοι οὗ 
811 ον ΟΥ κὶπραοηπιδ αϑ διιοῆ, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ ὑδθ ἰῃ- 
οσϑαβίτρ ἀἰταϊυὕου δηᾶὰ βῃδύυοσϊπρ οὗὨ ὑμοὶσ Ρο]]- 
]οο-Οἰ ΒΠΟΙΪΌΡΙΟΔΙ τηϑίθσϊα, ὙΤ86 ρδββᾶρο ὑδ8 
ΤΆΘΙΘΙΥ ΧΟΡΙ͵ΤΟβοηΐβ, ἱπ σΘΏΘΓΑΙ, ὑ86 Βορασα στρ δθᾶ 
ἀοβύχυοῦ νο ̓ πῆἔμσπδθησο τ ΒΙΟΉ, πα ΌΣΑΙΥ ὑο 18 οὐ 
ὑΊΣ, οιιλδηδῦθβ ἔτογη ὑῃθ Τουσίδ Κίηραοτη. 
ΤῺΘ ΨᾺΥ ἰΒ ὑμ5 ρδγοὰ ἔοσυ ὑμθ ἀδδβουριοη τσ Ὦ 
ξο] ον 5, οὗ 89 ἀϊν βίου, ἱπύοση αὶ] οομζυδβίοι, δηὰ 
ὙΘΔΙΚΩΘΕΒ οὗ ὑμαῦ Εἰ πράοιῃ (γ 6 7868 41--48). ---Ἴ ΘΣαθ 
41. Απὰ τυλϑξϑδδ ἴδοι καυσοαὶ ἴμ9 ἔϑοὶ πὰ ἰοϑδ, 

Ῥαχὶ οὗ ροϊϊοχ᾽Β οἷδαν. ὙΠ) 88 ἰπ σϑσβο 88. 

ΤΒ6 δάαϊθέου οὗ ἍΠΡ Ἵ, “ὁ 6 ρμούίοσ," ἴο 

ΌΤΙ, ““οἷΑΥ," βέσοηρίμθηβ ὑμθ οοποθρύϊοῃ οὗ 

ΘΆΚΙΘΕΒ δῃα ᾿δὸκ οὗ ΟΣ τ ΟΝ 18 ἱταρ] θα ἴῃ 
ὑμαὺ θῶ. Τὴ βᾶσχῃθ ἰᾶθα σϑϑοϊίβ ἔσοση (δ 

σοηϊυῖνθ οοσαθἰ παύϊοῃ δὲ Ὁ ΟΠ, ἐΕ ΤΆΤ ΟΪΔΥ, 

Ῥούβῃοσαβ,," ΜΘ. ΟΟΟΌΣΒ δὖ {μ6 οῃὰ οὗ ἰδ 
γΟΥΒ6; ἰὑ ἀδβὶσηαῦῖοθ ὑπ δηϊβηθὰ σοσκ οὗ ἐδ6 
φούξαχ δεῖς. ῬΗΔῚ. ἌΕΙΟΕ, ἘΞ ΞΒΟΙΣ, ἼἜΒ σΑρΡΘΌΓρ 
οὗ Ὀθίηρ' ΘΆΒΙΙΥ ὈτΟΚΘΩ.--- 9 εἰ κοσῃ 58}8}} Ὅ6 
ἀϊντα οὐ; 1: δ, ἃ Κιπράοτα ἐμδὺ οοπίδίπβ ἰῃ 1861 
ἴῃ Ῥχίμποίρ!θ οὗ δὲ ἱποχϑδδίηρ αἰἱβυτιρύξοι δηᾶ 
βοι - αἰνϊβδῖίου. Τρ ἅτ] πυτῦοσ οὗ ὑδθ Ἰορα, 
ὙΓΕΪΟᾺ ταϊρῦ μανθ Ὀ66Ὶ τηδᾶθ ἴο ἱπάἀϊοαῖθ ΒΌΟΘΒ 
αν βίο (Θβρϑοΐδν ἰξ ἐμ οο]οβββ. ΟσΘ οοι- 
οοἰγοᾶ 88 βίδπαϊηρ τὶν τὶ ο]γ- οχίεμαϑᾶ 168), 
Ἷβ, ουϊἀθηῦ)γ, Ὡοῦ σορασᾶθα ΟΥ̓ ὑῃδ ΘΟΙΏΡΟΒΘΣ. 
Νοτπῖδε Ὀαὺ {δα ταϊχέασο οὗἨ ἸσῸὰ δηᾷ ΟἾΔ. ΖΟΓΙΩΒ 
ὑπ ΒΥΙΡΟ] οὗ αϊνίβίοῃ. ἴῃ ἷ8 νἱον ; διὰ ὑμὶβ 
ταϊχύυχθ, δοοοσάϊπρ ὑο Ὠἷπι, ρῬοσίδίπ οπῖῃ 1 1}6 
Ἑπτὰ ἄοεδβ ποὺ ὀχίθπα ἴο ὅπ Ἰδβῆ, ΤΕΣ, ὍΤΘ 
Σορσχοβοηΐθα ἴῃ υ σβο 88 ἃ, 88 Θοτη βοβϑα δ σ 
οὗ ἴτοῦ. Τμὶβ ἰηᾶίοαῦοθβ ὑμβαὺ ὑμα ἀϊνίβίοσι, 8]- 
Ἰπουρὰ ἰΐβ Ῥσίηοῖρ]θ νγὰβ ἱπηθγθηῦ ἴ ὅδ 6 ἸΧΟῚ- 
Κίῃράοτη (866 ΟἹ ὑδθ Ῥχϑοθᾶϊπρ' ὙΘΣΒ6), " βΒῃου]ὰ 
ΟὨΪΥ͂ ὈΘ ὑβοτοῦ Υ ταδηϊξοβυθα, δπαᾶ ἰΐα συϊηοῦβ 
ΟΟὨΒΘΑΌΘΏΟΘΕ ὈΘΟΟΙῺΘ Βρραζϑιῦ 1 ὑῃθ ΘΟΌΓΣΕΘ οὗ 
86 ἀθνοϊορυηθηῦ οὗ 818 Κίπράοχα: ἔδοίβ τ σὮ 
Γ τὰς ΨΟΙῪ {ΠΥ χϑαϊϊσθὰ πῃ ὑ86 Ὠἰβύοσυ οἵ ἴλ9 
᾿ Μαοοαομίδῃ θσαρίτο δὕζου ΑἸοχϑηᾶοσ, ν᾿ ὮΟΒΘ ΤΌΪΘΤΕ 
Θηἀραγογθαᾶ ἴο ταδὶ ἰδίη ὑ 6 ὉΔῚ οὗὁὨ ὑδθ σϑαΐσὰ 

42 τ ) ἄονῃ ὕο ὅδ6 Ὀαΐ]6 οὗ Ιρβὰδβ. ὐὐμβουρῃ δπραροᾶ 
. ἴῃ ΤΔΗΥ͂ οΟΠΗῆϊοίΒ δη!ἃ Ὀ]ΟΟΑ͂Υ ἀπ ΥΥΤ6}8 νυ ἢ ΘΟ ἢ 

ὶ οὗμοσ, δπᾶ τυ ἢ οὐἱγ, ἔσγοση ὑμὰ6 ροσχοᾶ οὗ ὑδαὺ 
, δνδηῦ, Ῥουτ ΔΘ Υ ἀἰββοϊνθᾶ ἱπῦο 8 ὩΌΤΩΌΟΣ οὗ 
« Κίπράοχωβ (ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΪΥ Τοατ, ἔγοα σοι, Βον- 
1 ΘΥ͂ΟΣ, ἃ ΟΟὨΒΙΔΏΙΥ ἱποσϑαβίηρ' ΠΌΤΟΙΣ ΟΥὨ ΒΙΏΔΙΪΟΣ 
. Ἱπαρρομπαθηῦ βύδῦοθ νγᾶβ ἄἀθνεϊορθᾶ). Οὐσωρασθ 

ἰηἶτα. ---Βαὶ ἴθγ0 54}} 9 ἐπ ἰΐ οὗ [8 βίσϑωχὶὰ 
οὗ ἰσοῃ. Ταΐθοσ σομᾶθσβ “ οὗἨ [86 ἰτοπ Β ρίωπί," 

ΟΣ βροπαϊηρ᾽ ὑο ἈΞ.Σ 2 ἴῃ 086 Ταιρύτιβ, διὰ ἴὸ 

ὑπ ὅ'υσ. πεζδείο (οἷ. αἰϑδὸ ΤἈθοᾶοῦ. ἀπὸ τῆς ῥίζης, 

δηᾷὰ Ὑυ]ρ.: ὧδ ρίαπίαγί δ). Βαὺ ἈΣΙΏΧ2 18 ῥχσο- 

ὈΔΌΪ ἀοείνοἃ ἔτοπι 3325 ἴηπ Ῥᾷ. ““ὅο ζογϊῆν, 
ΒΌΣΘΕ ΒΘ Ω," -- δᾶ ἰδβοσγοίοσο ὅἤο Ὀ6 σχϑηῃοχοᾶ 
γηνηέδδ, βὐτοηρσίι (οὗ, 32, ἄστα, οαγίδίῃ, νβ. 
ὃ διηᾶ 45 ; Α]80 οὔδρ. 1}, 24.. υἱ. 18, ϑὗο.), σαῦμοσν 
ὕδαπ ἔσο 352: ἐο ρίαηϊ.---Ἴ 6σθθ 42. Απὰ 88 ἰμ9 

--π “«- 

ἴε: 
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ω 

ὩΣ }}» ΔΙΎΤΑΥΒ ἰ) Ἡοῦτ., πὰ οὔὔδῃ ἰπ ΟΠ δ]ά,, αἰσοϊῆοβ 
ἐπ6 Ὀπϑαῦτγαὶ οσ υἱοϊοηῖ αἰ νἱκίοη ατίκίηρ ἔτγομι ἐππδν ἀἰ4λ4"- 
ΤΟ τν ΟΥ̓ ἀϊδοογὰ ; οἵ, (φη. χ. 36: δὰ. ἱν. 10: Ζ2οὉ χχχνυίϊὶ. 
25 πὰ θην. Ολαϊα, Ἰρογίαγο,, 8. ν."-- οί.) 

χήα αὐλῇ δές νυνὶ 
λανον. 6. αφεοελιίοῖοι ς- ἰμζον. αὐ 

οἷἶαν. ΤῈ ποσαϊμδεϊνθ ΒΟ. Ῥχθοθᾶθδ ἰβ Χϑ 
ἀἰδβοοππθοίθα (οὗ, σοσβθ 32), Ὀπῦ, δἴμοθ 1 18 ἴὼ 
ΘΟΙΏΡασίβοη Ὑἱῦ ὑπὸ Ἰαύεσ 84} οὗ ἴδὸ συϑΊβε, 
"ε 8.5, ΟΥ̓ δ᾽ Ἰυαδὺ 88, 1ὖ ΤΩΔῪ ῬΣΟΡΟΥΥ 6 ΒΡ») 1 6ἃ. 
ΤΏ οοτηροδί οη οὗ ουϑα ῥὲ!6 οθ8 ουὖ οὗ {16 ἔδίδὶ 
ταϊχίατζο οὗ ἱσοὴ δηὰ οἷδυ, ἱπαϊοαΐθβ ἴδ 6 τ οδκη δε 
ΟΥὗἩἨ 86 ἔδοοῦ ὑψοῦ δαρροτὺ ὅδ ρτϑδαὺ δΟ]ΟΒΑΏ8, 
ἀροδρίύθ ὑμο ἕδοῦ ὑμδῖ Ἰσοὰβ διῦθσβ ἰπΐο 108 σ0Ὡ- 
βιλυαοι ὑμβσουρμουῦ, 88 ἃ Ῥσυίποῖραὶ δἱθσηθπί. 
ΤΒδὺ Πδηΐοὶ, }1]6 χιθηἱοηΐης ὕδ6 ὕοσδβ, δἰσχοδν 
σοΐεσβ ἴὸ μα ἰδ Κίηρβ οὗ ὑμ6 βοϊθυοϊᾶςθ, νὰ 
ΔΙΘ τορσχοβοηΐθα Ἰδῦοσ (οδρ. υἱ. 7, 234) δβ 8 ἴδῃ 
ΒΟΙΏΒ οὗ ὑδ6 ἔουχίμ Ὀθαδῦ, ὶ ξαροι νει ϑοειρωις 8 Βον. Αὐ ΔῺΥ χαΐθ, ὯΘ ΖΌ] ον Β ὕΠ15 που αὐ ὯΟ ὶ 
σῖβοσ, 65 τ ἢ}} θ6 βϑϑῶ ἤσοτα ὑμ6 ἔδοῦ ἐμδὺ τ }}110 
Ἀ6 τιϑη Ὁ] 0.8 ὕπο ὕορβ, ὮΘ ἐρθα ποὺ Ῥεετοῖθο 867} γ 
70] ἃ ὨσΤΩΌΟΙ (οἴ. ἷζς οἢ Ῥδδδᾶρο, 

δξδ ΘηρβίοὉ., Ρ. 311. ΤῈ Ἰδύθοσ οἰ ΘΔ 
ἔογοθβ δ βγιαῦοὶ οὗ με ὕοββ ἴοο ζβ1).---9ὅ'.0 186 
κίηρσάᾶοτα 588}} ὍΘ ΡῬΑΣΟΥ δβίσοη, δῃδ ὑδυῖν 

Ὀχέ019 (τυρὶ Οοποεχιΐηρ ΤΣ Ὑ2, “ΘΒ ΘΗ͂Υ, 

ῬΔΙΌΥ,᾽,) Β66 οχ οΒδρ. ἱ. 23.--- ὁσβὲ 438. ΤΟΥ 582]} 
ταΐη 516 ἐμποιηδοῖν ε ὐλἢ [89 βοϑὰ οὗ σθ8 ; ἑ. 4.. 
15} 68 Βονϑσδαὶ ΚΙ ρΟΙΩΒ, ΟΥ ΣαύΒΟΥ ἐμ ΟἿΣ ΤΌΣΘΤΕ, ΗΝ 

ν ΒΘΘΙς ὕο δβίβ Ὁ] βἢ ΒΑΥΤΩΟΩΥ͂ ὉΥ͂ ΤΙ 6ΔῺ8Β οὗ ΣΛΔΥΥΪαρ 
διηὰ το] αμύδυυ το] ϊοπβΐρ (ὮΘΠμ66 ἴῃ ὑ8 185 ὙΔῪ οὗ 
ΒΟχυδὶ Ῥχορασχαύίοι). "' Οἱ ἐπ οχρχϑδδίοι. οοόσῃ- 
ῬΆΙΘ ζ0οχ. χχχί. 27: οπ ὅδο βαθ]θοῦ, ομδρ. χὶ. θ 
οὐ 8β64ᾳ. δηὰ 17, ψΘχα ὑδ6 Ῥχορμθῦ δαῦθυβ σΔΟσΘ 
ἔᾺἸΥ ἰπῦο ἐῃ9 βυν͵]οοῦ μοσθ χοξοσσεᾶ ἴο, οὗ {86 
δἀορίίζοῃ οὗ {86 τοδυτίδρ Ῥο]ου, δηθὰ οὐ [1ἴ8 
ΤΆ] χ6.---Βαῖ ἴὯο. 5.141} ποῖ οἰϑαᾶνθ οσιϑ ἷὸ δὲ: 
οἴδθσ, θνϑι 88 ἔχοι ἰδ ποὺ τηϊπϑὰ τυλῖδ ΟἹαΥ ; 
ῬΙΌΡΟΙΪΥ, "“ἄοοβ ἢοῦ ταΐηρ]6 1861} τὶὶθ οἷαν.᾽» 

ΤῺΘ χοβοχῖίνο Π{πρ88] οὗὐ 29 ἀρδδίσηιδίεβ [86 
Ῥ͵ΙΌΟΘΕΒ οὗ σαϊχίτρ ΟΣ Ὁπίζίηρ ἰὑδο 1, ψ 116 τ86 
Ῥδ6], ϑιηρὶ ογϑᾶ αὔονϑ ἱῃ γϑῖθ0 41 ὃ, ΘΧΡσθθΒ6Β ἃ 
Ῥαδβεῖγθ Ββθῃβθ. ΤἈίβ ἰνοϊνοα ὕμ6 ἰᾶθα ὑμδὺ 186 

ἱ ΘΙ]δτηθηΐβ οὗἨ ἴσο δια οἷδὺ ταϊρὺ Ὀ6 ΘΧΙΘΣΏΔΗΥ 
ταϊχοᾶ, Ῥαὺ οοπἹὰ ποὺ Ὀ6 ἱπύθτηδεν πηϊϊεὰ, 
Ὀδοδῦβθ ἐμοῖσ αἀπδ]!ἐθα ἂο ποῦ Ὀ]οπᾶ, ὦ 4., ὑπ 67 
οοπ σα ῦθ ποίδίηρ ὑβοσηβοῖνϑδ ἴο ὉΠΟΥ͂ ΘΟΒΘΣΘΏΟΘ 
δηἃ ρϑστηδηθηῦὺ ὉΠΙΟΏ. --- ὍΣ 868 44, 45. 7Ὺλε ΠΑ, 
Οὐ" Αἰερδίαπΐο κίπράο. Απὰ ἰὰ ἴθ9 ἄδλνα οὗ 
ἴλ989 ἰκίησβ; πϑῆσθ, ψ 8116 ὑμοθβθ Κίπρβ, ἐμὲ 
βεϊουοίᾶεο, Παρ 85, ἀπᾶ {86 οὗμοσ Ὀϊδάοσιὶ, δγΘ 
δ0}}} χοϊσεῖησ : δηᾶ ὑδποσοΐοσχο ποὺ υπό Ὀοέτις 
ἱῃνοϊνοα ἴῃ βὐσὶξα δᾶ οσομῆϊοὺ τὰ ἰδοτ : οἔ. 
ὃ, δ): οἴ. υἱῖ. 18, 25 οὐ δβϑα. ; τὰ. 10 οὐ ϑϑαᾳ. : 
Ἶχ. 24 οὐ 86ᾳ.---Εμαὶ! 189 αἰοα οὗ δανϑὴ δοὶ ὕὉ 
ἃ κίηράοα. Οὐ ““ Θοᾶ οὗ ᾿ιϑαυθῃ,,) οοτηρασεΐ. 
ΟἿ ΥΘΙΕΘΒ 18 δηὰ 87. ΤῈΘ Βὶρμοβῦ πᾶ ΟὨἹΥῪ ἔσο 
αοα ΔΡῬΘΔΙΒ ἴΠ6.Θ 85 ἴδ οΥἱρίπδῦοσ δὰ Βυρσετοθ 
Ἰοχὰ οὗ αἷ κ᾽ ηρᾷοτηβ (οὗ. νϑσθ 21) ; αὺ ὑμῖ8 ΕΥΕᾺ 
δᾶ Ἰαδὺ Κίηρσάδοτῃ 81016, 8, ἰπ [86 7.}} Βοῶβθ οὗ 
86 ποτὰ δηὰ τσὶ ἀπασδ!!βοα ὑσυΐῃ, ἃ Κἰπράοτα 
οὗ βρϑοϊβοδν αἰνίπθ δᾶ ὨΘΑΥΘΏΪΥ ομδγϑοίεοσ. 
ΤῊ ΐδβ ̓ σὰρ]168 108 τοὶ σα σου 5 Οσὶρσίῃ 88 νῦ8]}} δδ 1.8 
ὩΘΥΘΙ-οἀϊηρ ἀυταίίοη. --- 6 ,κίπτιρ ἄοτα (ταῖμθσ, 
ἐς Σ6 ἀοταϊπίου ἢ) 8881} ποῖ Ὀ69 ]οῆ ἴο οἴποσ 

ς [Κο]], βονυγχονοσ, οοηθηᾶα, ψ| ἘΊΙοῦ, ἔδαὶ ἴδ 6 τιέχέν 
8 ποῖ ΒΟ] 6} ΠῸΣ ὈΤΟΡΟΣΙΥ ὑπ ἴδο ρμδτὶ οὗἩ ἔδο Ἰσησθ, Ὀπὶ ἐθ 
ΟἾΪΥ ΒΡΌΟΚΟΘΩ οἵ ἴδ6 ν᾽ τίβ οὗ [6 ὨΘίΔΥΟΖΘΒΘΟΙΙΒ ΘΟ ΘΟ 8 
οὗ ἴμο Τουτῃ Κίπρβάοπι ἴο ΟοΔ]οδοα ὉΥ ἡπσιδροαίςίοι οσ Ἔυδεὶ 
ὈΥ ληνδσταδιχίασο διλοῦβ ᾿δοσηβοῖνοβ.Ό ΓΏ6 φΌΠΟΓΑΙ δας 

δοῖεν οὗ 3 Ἴ Γ9, δι ἃ ϑερϑοίδ!ν [86 ἔβοῦ 'μδὲ "ο διυδύρεξ 
ἴον 1 (8 οχρτοββρᾶ ἴὰ ἴδ6 ἰοχέ, ἔανον ἴδ ορἱπῖουῃ δὸ ὍΘΕ 
ταΐογοιιοθο ἃτα ἰμ θη ἀοᾶ, πδιροὶγ, τῦ ἴ8λ 6 ΓΌΪΟΓ 85 Ὅ6Ὶ} 86 

ῬΘΟΡΪ6.] 
{ {189 απἰποτίσοα τοράοσζίη ας, Βόνανοσ, ἰδ οοστϑοῖ, ἢ, τ δὲ 



τα εὺ  π εοεις ϑεεὴ μων ΠΣ 

γαῖ. ἀλκάν ἴδια. υὐ. αα- 
ΟΒΑΡ. ἹΠ͵ 1-.49. 

Ν᾿ ο,. (ἢ πο νυ "4ΜΔ4ὁᾺὺ ν’ ἢ 

ῬΘΟΡρΙ6θ. Τλΐ8 μδᾶ οοοσυχτοᾶ δὺ ὑδ9 οῃμαᾶ οὗ θϑοὴ 
οὗ [π6 ζοτταοσ κίπραοτηθ ; οοϊαρασθ ΕσροΪυβ. σ. 18. 
Τ86 ορδδϑαύίου οὗ βῦο ἢ ἐπεβοίοια οὐ ἀοταηϊμίοι οἷτ- 
ΘΌΤΩΒΟΣΊΡΘΒ 189 1ᾶθ8 Οὗ 6 ἀυΣΒΈ σα ἴῃ 8 ζ6- 

ἱ ταδηπος. Τὴδ ἰοπὰ ἼΞΕΞ ἱπ 5 ἘΟΣΡΕ 

ἐβ οὐ Ὁ ΠΟ ἸΟΉΡΟΣ πϑοᾶ ἴῃ [86 Βϑτὴθ ΒΘΣΙΒΘ 88 
Ὀοΐοτθ Ὀμπὺ πρνῆθθ “" ἀοτηϊπίου,," “ὁ ΟΥΘΤΙΤ- 
τοοπὶ." ἘΤῈΘ Βυ χ ἀ068 ποῦ τοῖον ἴο (86 αοἂ οὗ 
Βθαυθῃ 88 ἰδ86 ζουπᾶος οὗ (λ}θ0 Κίηῃσάοτῃ (Ἰ Βοοᾶο- 
ἐΐοι, ἡ βασιλεία αὑτοῦ), Ὀαὺ ἴο ὑδ6 ϊπσάοιη (6616. 
--1ὸΔὶ β50δ}1 Ὀγϑαὶς ἐμ υἱϑοθβα δῃὰ οοῃϑυσηθ ἃ}] 

ἴδουθ κίπράοταα. ὨΘΓἽ ἰδ] 1ὕθτα]γ, “΄ πὰ Ὀχίπρ 

ἴο Δῃ 6: "---η  ]]δϑ ἵμθω. Τ6 Ὀϊνίμῃθ Κίηρ- 
' ἄοχαῃ 8 πιοῦ ΤΏ ΘΥΘΙΥ ὑο ἀοβίσζου ὑμ6 ἔουσί ποσὶὰ- 

Ἰεϊηχἄοτη, Ὀὰὺ 4180 [δ ὕδσγθο ὑδδὲ ρσθοϑᾶϑαᾶ 10, 
ἱπδβση ἢ ἃ 5 811 δὰ Ὀ66Ὼ ἱποοχροσγαύθα νἱὺ ὑδ9 
ὉΣΊΩΘΥ ; ΨΏΪΟΝ 18 ἈΒον ὈΥ ὕπο ἔρυτο οὗ 086 

εἴοῃιϑ ἐβδὺ οσθβαθα ἐῃ9 Ἰορμβ οὗ {ῃ οοἸ]οβδβαβ, δηὰ 
ὉΠΟΙΘΌΥ ἀοβογβ ὕ6 Ὑ801]6 ἱτωδρθ. Α1]] ἔμθβθ 
Ἰτηρήοτηβ δ͵Ο [808 ἀοθου θα 88 ΔΙταυϑα ἰὴ Ὠοϑοϊθ 
ορροαϊάοι ὑο {86 ἀϊνίπο Κίηράοτα, δᾶ 86 οὐ͵θοΐβ 
οὗ 16 ἀοδίχιισείνο ἱπδυθηοθ, Ὀυὺ ὑδ]8 ἄοθβ ποῦ 
Ῥτονθηῦ ὑμθ δχἰβίθῃςθ οὗ οὀτἑδίῃ σταδαύϊομδ ἴῃ 
τοῖν Ὠοεαυ τὺ ἐο αοἂ δηὰ ἰὰ ὑμοὶν απὐμοοογαῦϊο 
ἰομάθηοίθβ: ΟΣ ὑμδῦ, ΤῸΥ ἰπδβύδηοθ, [86 ρο] θη 
μοδα (ΒΒΌΣΙοΣ) δηᾷ ἐμ Ὀχϑαδὺ οὗ ἕαβα ἅτε, δἀο- 
ῬΈΡΕΙΑ) ἘΠῸΤΥ στοαῦοσ ἔα “4. μὴ 8 
πῖον ἴδ ὍΘ 5 ρδορίθ, ὑπδὴ 
ΤΕΠΥ. οἷο. ὕοσωρασο βάβξα, οὗ σ 86 ϑῦ. 

,. Ἐ'ΟΥΔΕΙΔΌΟΣΙ 485 ἴδοι βαυυοκὶ ἱμδὶ ἐδθ. . 

τσοϑ οαἱ ουΐϊ οὗ ἴδ τιουπϊδίει, οὐο. ὙἽ ΦΞΡ 29 
δ. Θμρ]ογθᾶ ΠΘσΘ 88 ἴῃ υ. 40, ἴῃ κα ὁοχιρδσζαίίνθ 

β Β0η86, |κὸ ἽΝ 2, ““δοοοσα  πρ]ν," ΟΣ "“ ἔοχδϑβ- 
του ἢ. ἘΕὙΟΣΩ ὑδ 18 ἸΒΔρΡῸ ΤΟ Ϊ 8 8. ΟἸΟΒΘΙ ΟΟὩ- 
Ὠθοίξοι οὗ ἴδε ἔοστηοσ 6] οὗ ὑδὶβ νϑοσβθ (88 δ 88 

ἈΞ. ΤΊ) τ Ὁ} δῦ ργθοθᾶθϑ Ὁ. ΤῈΘ βοιηονδῦ 

ἰοοα αὶ οοπμθοῦβα δηᾶ δυσζαρὺ ροκί ἴοι συ μίοι ἐμ 6 

βεοοῃᾷ ροχίοᾶ, Ὀοχίπυληρ τι 5 ΣΕ ἷδ ὑμ8 
. τὴ ὕο ΟΟΟΌΡΥ, ποορᾶ ποὺ ἀοίοθυ 18 ἤτοστα ἐμἰβ 

οὐπδίσχιοιοη (ἀραίμδὺ Ηἰ σὶρ δυᾶ Κυβδηϊομῦ), 
ὙϊοΟ 88 οἰπρίογϑᾶὰ ὮΥ 4}} ὑμο οἱὰ ὑγδῃβίαύοσα 
(αὰ αἷδο ὉΥ αῦμοσ, θ σθθοσ, οι Πμϑηρ., Μδατν., 

)--οἱ ἐμθ βυδ]θοὺ σοπηραγο Μαίυ. χχὶ. 44: 
ΞὌκ« Ταῖς τα. τὸς Χχ. ὝδΕΙΟ άπ ΟΙΘΑΙΥ Ὑοΐοῖθ {δ 

ὅσο ΜΞ ααῖδτια ΤΕΟΡΕΘΟΥ Ῥϑοὸν Ἐρ στα τ δ ταξασιῖ. 
κ΄ -- ζέον ττὰ τὴν ἜΣ Εἴοαϊν “Ο᾽οα Βα ἱλᾶθ 
ἰούσῃ ἴο ἴῃ9 κ᾽ ρ, οἴα. ““Α ρτοδὺ 6οᾶ," 

οὶ 86 ἮΘ ᾿ἀδαίτοβ ἰο γϑῦοσ ὑο ὑδθ ἵν Ἰπῇ ΙΝ 
τοῦ οὗ {Πδὺ , ὮΩΟ 15 ποῦ ὁ 16 ἤο α18- 

ὙὍΧΤΟ, ΡΥ ΛΟΣ ΤΙ ̓ γοβρθούϊηρ 

| 

ἑαΐαχο ᾧ δἷδὸ ὕο ὈσΙῃ ΓΟΙΗΪ ὧξ ' ἘΣ ΤΡ ἘΪΕ ῬΤΟΙΠΊΕ Ῥάββ. 
ΕΘ ταοῦϑ ὁΓ ΘΧΡ ΘΉΒΙΟΝ [5 ποῦ ΘΥΒΟΝΙΥ ΡΟΘΟΪΟΒΊ, 

ὑτοχὶ- 
δ ὐχρίαι 

88 ΚΥδοἰομϑε]ά δὰ ΒΆΡΡΟηθθ, Ὀπῦ ροΠΟγα) ἰσίησ. Βαὺ 

Θοταρασο 13 ἈΣΊ5δι, τί τ ἐμ ἀτύϊοὶθ, Εστα ν. 8. 
(Θὰ ὑμθ σομύτδσυ, οὶ! τόσο ἸΌΒΟΥ ΣΘΙΔΑΓΚΒ, 
“Ταῦ 5 ΠΝ ΤΘΔΏΒ, ποῦ 8 (ππᾶοῆτηο4) στοαί 
θοὰᾶ;,᾽ Ὀαὺ ἐῃλ6 σγοαξ Θοΐ πῃ, ἀδαθάπ, νσοτα Ὠδϑηΐοὶ 
δα δἰσοβαν (νυοσθθ 28) διιπουποοθα ὑο ἐδ Κίηρ᾽ 88 
[6 ΓΟΥΘΔΙΟΣ οὗ θϑοχοίβ, ἱβ οονίουβ.᾽᾿ ΤῈ εἷρτι 

Ὡοῦὲ οὐϊτίοσξια οὗ ἐπα Μαδοοτοίίο ἰοχὶ, νὰ τοδὰ ΠΟΘ ΘἾ, Δϑ 

ἔδο ἐπιρλαξές ϑίαΐα αἴταρὶν : ὕὉπὺὶ 1 υἱιτὰ οἴδαξα, πὸ τοδὰ 

ΠπΌΠΡΌΌ ἢ, 8 ἴἰ06 διιδέχθά δϑίαίε, πὦ ταυαὶ ἰχαπεϊοὶθ ἐ28 

γσαΐτη οἵ ἀοπιίπίοπ. ὯΝΘ ΤΩΔΥ δάάποδ, δα αὶ οὐἠοοϊίου ἴο 

ἐ26 Ἰδιίοσ, δῖοι ἃ νδσίδιίοῃ ἴῃ ἔπ δοῃδθ οὗ ὨΘΡ ἴπ {86 

Βα νόζῆς, δὴ ὙῸΙ1] δα 6 ὈΠ|15182] δηἃ βοτηθνδιὶ ἰδυίο- 
Ἰοαΐοα] δρρ! σβέοη οὐ 16 Ὀγοπουλπδ) πιῇ χ ὕο 105 ΟΥΤΏ ΠΟΌΠ 
84 δῃ δηϊευεάεπῖ, ἐ.α.. ἐλα ἀἰπρώσην ὁ Χέηραοτα, 

οὗ ἀοδηΐξοηθδββ (85 8:6 σύ. ἰῃ ΗδθΌ.) ἰβ οταξ ὑθᾶ 
ΟἹ ὑδ6 ζΘΏΘΓΙΑΙ Ρσὶμοὶρ]θ ὑμδὺ 086 οομδίσαοίοη 
ὉΥ 8 ᾳυδιγίηρς δἀ͵]θοῦῶνο τοιᾶθσβ ὑ86 ὕδστα δι βὲ- 
οἰϑδῦν ἀοβπηϊὶῦθ, ἐπδβιη θοῦ 88 ἔμ σθ οουἹὰ Ὀ6 20 
ἀουδὺ νμδῦ ἀοῖἐν 8 τοξοσχϑᾶ ὑο.]---ὕ] δῖ 5.41} 

Οομθ ἴο Ρδϑβ ᾿Ἀθχϑαξιοσ. [2 ἽΠΕ, 

ὑπιΐβ, Ὠοσθαῦίοσ,," Χο ουβ ΒΡΘΟΐΔΙ]Υ ὕο ὑμ9 ὅὔτηβ οὗ 
ῬδῈ191] δπὰ ΝΟΌυΟΒΔμοσΖζαν (οὗ, ν. 39), δ ἃ ποὺ 
ΤΩΘΙΘΙΥ ἴο ὑδθ ἱποϊἀδηὺ πὶ ὑπ6 ἔΟΤΤΩΘΙ Δ] οὗ ὑδθ 
ΨΟΙΒΘ, 88 Ηἰυσίὶ ρ᾽ οΘοῃ θη 8, ἴῃ ΟΥΘΥ ὑο πη ΠΘ6ΣΘ 
Δ δα αϊύύΐοηδ) ὑγβοθ οὗ 86 οοτιηροκίίοι οὗ ἐμ 18 

ὉΟΟΚ ἴῃ ΜαδοΟδΌξδα {ἰπ|68.---Απα 189 ἄγχϑασα ἐδ 
οϑτίαίη, διὰ ἰδ6 ἐπίοτφυσοίαϊέοῃ ἱμποχϑοΐῦ δβιζθ. 
ΤῊ ἰ8 δὴ Θπιρῃαιϊο αἰ ττηδίύίοη αὖ ὕδο οἷὁ086 οὗ 
08 ὑγ}}7 Ῥσορϑύϊο οβδσζδοῦδσ οὗ 186 ἄσϑϑδηὶ δῃηὰ 
οὗ [86 ἱηὐογρχοίδυλου ὑμαὺ δᾶ Ὀδθὰ βαθχηϊ θᾶ. 

ΤῊΘ ῥσϑάϊοδίθ 2 ΣῚ τὶ ἈΘΌΓῚ ΒΑΤΑῚῪ γοΐοσα, 
85 Κυδηϊο" 6] ἃ ΒΌΡΡοβοδ, ὅο ὑδο ἔβοῦ ὑμεὺ ἐμ 
Κῖηρ᾽ δα ζοτροίύθῃ ὑπ ῥαχύϊσα]δτϑ οὗ δἷβ ἄσϑδῃι, 
δ ἃ ΠΟ τϑοονοχοά ὑδϑιὰ δοουσδαύθ!Υ δηᾶ Ῥθσ- 
ἔοοῦγ. 1ὺ ἰδ Ὀοδυδοσ ὑο μοϊ]ᾷ, ἱὰῃ ΒΒΥΤΟΩΥ 8 
Ὅ86 ργϑοθαϊηρ οοπύοχὺ, ὑμαὺ Ῥδηῖ6] δἷτοθ ὕο βοὺ 
ἔοσὺ ὑμὸ ὑχιυιβυνοσίίπθββ δηᾶ ρσορμούίο ἔοτοο οὗ 
ὑδο ἄτθδϑι, 88 δ6 αὐυθσιναχὰ οοσίϊβοβ [8:6 οοσγϑοῦ- 

ὯΘ488 οὗ 88 ἱπύθγρσχοιδίζοη ὉΥ͂ ὍΣ, “« αἰ 00], 

ὑσυβύννοχίδν .᾽" 
Ἄοτβοβ 4θ6-49. 76 ἐπἤιοόποῦ οΥἹ θαηίοῦ δ ἐπι ΐ6}- 

οχβο , »γεαζίοη. ΤΆΘΩ ἴ89 κίηρς ΝΡ οΖΖδσ ζ6]] 
ὌΡΟΣ ἷπ ἔδοο, δὰ υυοχβηὶρροα Τ)αμΐθὶ. Ἐνὶ- 

ἀελῦν 9 ἄοθβ ποῦ Βδθσθ βἰη 86 ἸΏΘΙΘ 
προσκύνησις, ΒΟ. 88 Ὑ͵Αᾷβ βοταθίύζηρ οἶδα ἴο 
γηδη (οἷ. ἄδῃ. χχχιῖ, 7; 2 ὅλῃ. χχν. 38: 1 Κῖηρδ 
ἱ. 16. Ἐδὺ. 11. 2), Ὀαὺ ᾿ταῖδοσ ὃ ῬΤΟΡΘΙΙΣ αἱνίηα 
δἀοτδιοη (λατρεία), 88 8 Βῆονγ ὈΥ [86 οΘοππθοίθα 
τοι σίου δοὶβ οὗ βδουίθοθ δῃἃὰ Ὀυσηΐης ἰπΟΘ 86. 
ΤῊΪΒ 6 οΟὔἶοσβ ὕὑο ἤδηϊθὶ 88 ἃ ργϑοδαῦὺ ρσορδῃοὺ οὗ 
086 ἰρηιοδὺ αοἂ (866 ν. 47), ἀπὰ Ὡοὺ Ὀδοδιιβα ἮΘ 
οοῃδίἀοχοα Βίΐχη 8 χοᾶ ἴῃ Βαπλαι ζοστη, δ8 086 ἰῃ- 
Βδυϊδηὺβ οὗ Γγείσγα τορασά θα δαὶ δηᾶ ΒΑΥΔΌΔ8 
(Λοσΐε χίν. 18 οὺ βοα.} Εοσ 0818 σϑϑβοιῃ ὕπο ΘΟΌΣΒΘ 
οὗ δηΐθὶ ἰβ ἈΠ}1κ6 ὑδμαὺ οὗ 86 δροβϑί]θβ οὰ ὑδθ 
Ἰαϊίοσ οοοδδίοῃ. Ηθ ὯΟ ΤΟΥ6 γϑ͵ϑοίβ ὕ8θ Ὠοσηδρθ 
οὗ ὑηθ6 Βϑαύβϑῃ Κίηρ, ὑμβδῃ ἀἰὰ ὑμ6 Εἰρηῃ-ρσὶθδῦ 
Φεαὐάάπβ, ἤθη ΑἸἰοχαπᾶοσ ὑὴθ στοδῦὺ Ὀονοᾶ Εἷτα- 
8617 ὑο 86 οαυὺμβ: Ὀδίοσο τα, ἴῃ ΟΥ͂ΘΣ ἤο ΒΟΏΟΣ 
{δο αοἂ οὗ ἴβγ86] (Ψόθορθιβ, Απέΐ. ΧΙ. 8, δ): δὖ 
ΔΩΥ ταῦθ, 6 888 ποὺ ἀδβηϊ θῖν τοοοσα θα ὑμδῦὺ 6 
Ῥγοὐύθαυθα δραϊπδῦ ἐὺ δᾶ ροϊη θα ἔσγουη Ἀἰτηβο)ΐ, 
(86 Βυϊηδῃ ἱἰηδίσγυτηθηῦ, ὑὸ ΐ8 Θοάἄ---Ψ 1] ἢ 
ταὶ, ΒουγονοΣ, Ὀ6 Θχρ] αἰ πϑαὰ οὐ ὑμ8ὸ »τουπᾶ οὗ 
᾿ἷβ δορτουίδύυϊηρ δὐν]6 (οὗ, οχ ν. 10 οὖ 86ᾳ.). 
[ὅἷ7 6 τυυδὺ ποῦ ἔογγοῖ [μαὺ Ὠδηΐθὶ δὰ δ γοδαν ὃ Χ- 
Ῥ᾽ ΟΣ ἀϊδοϊαί πο Ὀοίοσα 89 Κίπρ Ὁ: 6 Ροβδϑε- 
βίοι οὗ βΌ ροσῃδίυσαὶ ΚΕ ἀμαυθβάα 88 οὗ ὨϊπηΒ6]  (ν 89 
86), δπᾶ μιβὰ τϑρθαύθα!υ δβοτὶ ὑϑὰ ξοσγθικπ ον] θαρθ 
ἴο αοἂ δΔ]οῦθ (νϑσβο8 ὅρ, 45).] ΤΒδ6 ορϊῃίοῃ οὗ 
ΟΘοΐοσ, δον, δηᾶ ΟἰΆΘΣΒ, ὑμδὺ ΝΟ ΔΏΘΖΖΆΓΣ 
ΤΏΘΤΘΙΥ ποΣβηϊρροθᾶ ἐπ ἐλθ γγέϑόπος οὗ Ὀδηΐοὶ, 
πϊβουῦ αὐἀγοβαίηρ ΪΒ Ὠοσηδρο ἤὅο ὑμ6 ὑσχορμϑῦ 

(--δδ ἱὅ 3 ΔΘ “͵676 ΒΥ̓ΒΟΙγΤΛΟΙΙΒ τυ Ὁ Ὁ), 
τηυϑῦ ὈΘ τα͵]θούθα : δῃᾶ πὸ 1688 ὑδ6 δεβοτίζοῃ οὗ 
Ηἰύσὶς, ὑμαὺ ὑ89 ̓ οὈἠθοιένθ δἷτα οὗ ἴμ6 Μ͵δοσδθδῃ 
ΟΟΠΡΙΙΟΥ 8 δαὶ Ὀαοίσζαγοα ἴῃ ὑπι18 ᾿Ἰηδίδηοθ, ὈΥ 
6 “ἈΙΡΉΪΥ ἐἀρτουκεῖς Ῥοβανίοσ οὗ ὑδ8 
Κίῃ " ([ ἢ. "---Αρὰ οοτμμδη θὰ ἰπδὶ ἰμοΥ 

Ὁ ῬΟΓΡὮΏΣΤΥ ΘαΥΐν ἴοοῖς οὔοηοο δὲ ἐπὶκ μάκεαρσο, Ὀπὲ δ[η 
οὈ͵οσείοι πᾶ ῬτοροΥν ἀἰδκραϊοηθα ὈΥ Φογοπιο ἴῃ α ροϊηδᾶ 
ΤΩΘΔΏΞΘΣ : “ δμης ἰοσηι οαἰμηπαίμ" Ῥογρλυτίωδ, σνθὰ 

ες αἴϊοχ 

'ν ̓ 
ῺῸ,. 



ἑ 

ἋᾺ 

80 ΤΗΝ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' ῬΑΝΙΕΙ͂, 

Βῃουϊὰ οὔοχ δὴ οὐϊἹαϊίου δῃὰ βυσϑοὶ οἄοιυινγσπ 

Ὠπῖο πἰπν, 93, ἰὰ ὑμ9 Ῥ88ὶ “"ο ροῦὺσ ουὖ, 4668] 
οαὖ, ἐξδαγο᾽" (μοὺ ““ ὅο ἀοαϊσαὺθ, οὔἶξοσ," δ8 Η:ὑσίς, 
ὙΌΣ 8 ὈΏΣΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ ΤΟΐθσθθοθ ὕο ὅδ οοστθ- 
Βροπαϊηρ ΑΥΔΌΐϊο Ὑοσῦ, ΡὈΓΧΘΙΘΙΒ), ἱΒ Σοαρτηδίϊο ἴῃ 
ὑπίβ Ρ]δοθ, δηᾶ σοϊδῦθβ ποῦ ΟὨΪΥ ὕο ἐμθ Ὀτγηρίὶηνσ 

οὗ ἴδο ΠΣ, “Ὃ χῃοαὺ- Οὔοτίηρ,,᾽"" τ Βίοὰ ἱποϊυδοᾶ 

80. δοῦπα! ἐΐδαγε, Ὀὰΐ αἰδὸ ἐμ ΤἼΠΓΙ Ὁ, ἔ.6., δυσϑϑὺ- 
ΒΙΏΘ]]πρ ΒΑΨΟΙΒ, ΟἿ ΘΥΙΩρΒ οὐ ἱπόθῆθθ, το ἢ 
ὝΟΤΘ οοπηθούθα ψ|}}} 41} χηοδὺ-οοχίηρα. ΤῈΘ 
οἴξοσίηρ οὗ ἵβόθηβθ, ὑβοσϑίοσθ, τυ οἢ 788 ΣΘΔΠΥ 
ἱηρη οα ἴῃ ὑμ6 ΠΣ (Τόν. 1ϊ, 1, 1δ, εὔο.), δ 
δρϑίη ΘΧΡ] οὐ] πούϊοθᾶ, ἴῃ 110 ΑΒΗ ΘΣ 88 ἐμ9 

ὨΓῸΡ ἴδ βρϑοΐδι!γ τηϑηὐϊομοᾶ Ὀδδὶᾶθ ἐμ ἢμδν» διὰ 

{86 ΠΡ, ἴῃ Εἰχ. χχχ θ. Οἱ {86 ἕθστα ΓΊΡΙΣ 
(Σὔσσανγ “' βαϊοξδοιϊοη, Ὀ]Θδαβη 688 ᾽)), ὮΘΣΘ 

προ 6] σα! νὶἱϊουὺ ΤΙ, πο ἰδ ὁοΣ» 

δύδῦν Ἰοϊποὰ ἴο ἰ ἱπ {860 Ἠῦχον (οὗ. Εἶσχα νἱ. 
10, Ομαϊᾶθο ὑοχῦ), 8δ606 Θθβϑιῖμβ- Ὠοῦσ. ἴῃ ὅδ 
Ἡαπαιοδγίογδιιοῆ. ---- ΤῊ ὑχορίοαὶ οοποθρίϊοῃ οἵ 
ὑμο οὔδογίηρ οὗ βδοσ ὅοθ δῃὰ ἱῇοθῃδθ 88 8 Ῥχοὶ 
εἶνίο ὑθαύϊ τ 8] οὗ ἤόποΣ (Βοχύμο] αὐ) ἴδ ἃθ- 
οἰἀΘα ] ἱτΤΟΡΟΣ, δὰ 1θϑαβ ἴο ἃ σαύϊου δι σίηρ οὗ 
86 Ῥαββαρὸ Ὠοβί!]θ ὕο θοΐἢ ὑΠ6 Ἰδηρτιαρθ δηὰ 0.9 
οοηΐοχὺύ. ΟὐΟΥΡΑΙΘ ὑπὸ ψ6]1-Κπόνσαι Ῥοσβίδῃ 
ουδίοτῃ οὗ ΟΠ ΕΣ Ώρ' ΒΔΟΙΊ ΗΠ ΟΘ6Β ἴο ΚίτιρΒ 88 ὑ:6 Υορσο- 
βοιύδυϊνοβ οὗ Οσταυζα, τυ] οὮ ἰδ τη θα ἰ]ομ θα ̓ η ΟἼΥ- 
πα, 11]. ὅ, 6; ΥἹ. 6, 2. Αττίδη, ΥἹΙ. 27.---  .Σ56 
41. Οὐ ἃ ἰχυθ 1 ἰπ, ἴμαἱ γουν οἀἁ ἰβ ἃ αοἁ οὗ 

ξοᾶβ. Ου Ὁ 3 666 ΔΌΟΥΘ, οἢ Υ. 8 ; ΘΟΙΏΡΘΙΘ 

Ὀὐσρ, Ψυᾶρ. ἰχ. 1δ. εἷδο 761. χχὶΐ. 18.----" 
βίδ δ ΟΣ ρ ἢ δύ 8}}} Ὀσζοσο ἐμ ΤϑιλΘΥΚ, πίσαἑδγ 
ἴο ὅτι ἱπ ὑῃ ατθϑϑὶς, Ὀὰπὺ ἢ88 σγυθδῦοσ βἰβηεΐβοβποθ 
ὕμδῃ ὅθ Ἰαύίοσ, ““Θοᾷ οὗ βοῦβ " ἄσθδ πού, ἴῃ 
Ὅ88 τοῦτ οὗ {π6 μοαΐβεη) ΝΘΟΌΟΠΔΑΠΘΖΖΑΥ, 
ἀξία δῦθ ἘΠ ΟὨ]Ὺ ὑσαθ ἀοά (ὅσοι Πρ, μὲ ἔμ6 
τα ρὐ αν οὗ 4}1] ροᾶβ. ΤῊΘ ῬΏσαδΘ ὮΘῚΘ δχ- 
δτέδϑος Ἑ ΟΠ γθπξ 6 ἢ8ο ἔσομαι ομδρ. χὶ. 86 - Ῥβδ. 
Οχχχυΐ. ὃ; Ὠοαῦ. χ. 17.---Ἄοσβο 48. ΤΏ ἴ89 

Ἰείπς τιδᾶὰϑ Ὁ διΐθὶ ἃ ζυϑαὶ δ, “3 ὑῃο Ῥδοὶ 

οὗ ΠΞ", “"ὕὍο Ὀθοοσαθ ρστϑϑῦ" (ὁ Βδρ. ἵν. 8). βθῃοθ, 
“ὁ [ρ τδκο στοαῦ, δραζίωνο." [΄ 1ῦ ἴθ τῆοσθ 1} 
ἀοδηοθᾶ ὈγΥ ὑδο ξο]ον:ρ οἰδυβοε.".-- χοΐί.]--- Απὰ 
τλὰθ Ηἰτὰ ΣΌΪΟΣ ονοσ ἰὯ9 019 ὑχονέῃοοϑ οὗ 
ἘΔΌν]οΩ ; ποὺ 88 ὕου ΠΘΏρ. ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ΟΥ̓́ΟΣ [89 
Ὑ8016. Κίυράαοχα, Ὀὰὺ ΒἰσΩΡΙΥ οΥὐοΣ ὑμ6 Ῥσζουΐῃοο, 

ἌΣ, ὑΒοχοΐοσθ, 88 ἱπ ομδρ. ἱΠ. 2. Τλθ Ὀο- 
βύονγαὶ οὗ ἃ ἤοστηδὶ ζουθσποσβΐρ ΟΥ δδύσϑθοΥ ἰδ 
ποῦ πω ρ]1οἃ ἱπ 6 νου ΘΝ ΔΘ,Θ, ΟΥ ἱπ ν. 88. 
ὙΒαὺ σϑϑ!ν 88 ΘΟ ξοστϑὰ οἱ 0.6 ῥγορμοῦ, νγγὰβ 
ῬΤΟΡΔΌΪΥ ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ ἀθοϊβίσο ἱπῆπθηοθ ΟΥ̓ΟΣ [δ6 
δαχηϊπϊ δ χαύϊοι οὗ ὑὰ6 Ῥσζουΐποθ οὗ ΒδΌΣ]Οσι, 88 ἰ8 
"]υδυγαϊοα ὈὉΥ ν. 49. [801}} ἐμ18 οἷνὶϊ δρροϊπῦ- 
ταϑηῦ, ἴῃ αἰουϊπούϊοι ἔγομι ὑδθ ΠἰΘΣΆΣΥ ΟΥ Ρχοῦθβ- 
Βίοὁο:) 8] ὁῃ6 ἱπιτηθαϊλύο δα ρα, 88 ὑδηύδιλουηῦ 
ἴο 8η οἰδοῖδὶ ροβί οι 88 σϑοορηΖοᾶ υἱοθ- σορϑηῦ 
ΟΥ̓ΕΣ δ Ῥχγονίποθ ἰῇ ψΒΙΟῚ ὑμθ οδρίϊδ] νγαβ 
Βἰυδιοὰ.]---Απᾶ οὨΐοί οὗ [9 ΚονθχΏΟΥ ΟΥ̓ΘΣ 81] 
(9 τῦὶδβθ σωϑ οὗ Βδργυ]οῦ. Ὑ225 3 501} 

πεπισιανη Φωρογ δέϑοίτη8 γε οαρήοιη σἀοναθον : σναδί 
πον δὲ Ζυζαοη δ οὗ δίρστιογεηι τηαστέξμαίπει Ῥαμίο δὲ 
Βαγκαδα ποι ιιογίπέ λοϑέίαϑ ἑημηοίαγδ. ἘΕΥΡΟΥ 6Γρὸ Θόη- 
ξένη, αἰ οηληια αμυᾶ ϑωργταὰ 8ὲ ὁυὲ ὕδόυν ρμιίαπί, ϑογρ- 
ἔωτα πο ἀεὑεὲ ἐπιρώέαγα, αἴας δένρεοίον' γα ἐγὲ ὠπέθογθα 
σὲ γχέδία σεπί. 

ἀορϑμᾶβ ου ΠΟΘ ΣΓΙ, τ Βοα σοσὺ ἐμβοσαΐοσο σοὺς. 
ΤΑδΟΟΔΠΥ ἀοαϊσιδίοι, ταῦ δ οἱουδύζου ὕο ΡΟ ἢ: 
ΘΔ] ΡοΤΟσ, δᾶ ὑμϑη ὕο ὑδο ἀἰστγ οὗ οἰἱοῦ ῥγδαὶ, 

29 (χαἰαύθα ἴο 130, »ογίοξῥέαγί, ἑδπίατό, ἰὰ ἴδιο 

ἨΘΌ. οὐδ έίαὐέ 6286, οὔλοία τ»γαφδίαγο,; εἶ. 132. 
τηϊηἰδύθυ) ἷἰΒ Θαυϊγαϊθηῦ Ὅο ““ Ὀπδίῃθβθ- δηιδροῖ, 

Ῥχοβιἀϑῃξ, ΟΥ̓ΘΣΒΘΟΡ.." δ 92 3 ἱβ ἐβογαεΐοζο ἃ 

Βυροχίηὐδηἀοιηῦ ΟΥ οὨΐοξ ργΐδοῦ, πὰ [86 ““Εδὸ- 
Βιστιὶ ΟΥ̓́Σ 41} ὑμὸ νν 186 τῶϑῃ οὗ ΒΔΌΤΥΙΟΣ "ἢ δὸ- 
ΟΟΣΟΪΙΡΊΥ βοϑιβ ὕο μδγὸ ὈΘΘη ἰἀοπίοοὶ τὶ ὥΔο 

ἌΘΩ ΟΥ ““ΟΒἱοΥ πιδρίδα "ἢ τησδῃίϊομϑα πῃ Φε:. 

Χχχίχ, 8. ΟἹ [86 ῬΧΟΡΔΌΪΟ ἰδοηυἱν οὗ ὑπ6 ὕδστηϑ 

ὙΘΖΓῚ δὰ ὯΔ διᾶ {μὸ τσοϊδίύϊομ οὗ Ῥοὶδ ἴο 

ὈΠΌΣ, 8600 δῦουνθ ΟἿ ΥἹὔὌ1 3.---όσχθο 49. ΤΌΘ 

Τδιΐθ] χοαυοπιϑὰ οὗ [89 Κίηρ, δια 86 δοῖ, εἰσ. 
“ΣΔῚ Ῥσορ  υ, “ δηὰ (80) Β6 βοῦ ;᾽ Κοσχ Ἵ πιπδὺ Ὀθ 
Ἰοϊμοὰ ἴο [86 ἱχηροχέοοξ, ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΣ 0 ΟΧΡΊΘδα 8 
ΒΘΏ56 οὗ “ἐμαῦ᾽ (Ὑ͵ηοΣ, ὃ 44, 4. ἈΣ4 μεγαΐοτθ 
βἰστῖβοβ δὴ ἐεσξιαὶ δακῖηρ ἴῃ ὑὨ18 Ῥδβδδρθ, ὃ 
ῬΣΘυ δ Ὡρ πὶ (86 Κίηρσ,---Ονοσ ἴδ9 αἴξαίτο οἵ 

[89 Ῥχονίῃοθ οὗ Βδρυίου. ἈΣΙῚὩΦ, “’ἸΩΔῈ- 

δροταθαὺ οὗ Ὀπεΐῃθδα, δἀτοϊηϊοὑταίίοσι " (αἵ. Ὁ 

ἼΦΞΠ, 1 ΟἌτοι, χχνὶ. 80). Ὑῶ6 οἴοοὺ οὗ ἐδῖ8 
“ Β]ΔΟΙ:Σ ΟΥΟΣ ὅδο δάἀτζοϊηἰβιταύΐου οὐὗἨ ὑδθ ῥγὸ- 
γίμοθ οὗ ΒδΌγ]οΣ,᾽" ν88, ϑυϊδθιίγ, ὑο ἱποϊυᾶθ 180 

{δτθθ ἔτίοπᾶβ οὗ θδῃΐθὶ διμορ ὑμ6 “ΣΟ: Ὁ 92 

ἈΠ ἽΩ, ομδρ. ἢ. 2, πιβδύθυοσ τρϑ δᾶγὸ 

Ῥθθα ὑμοὶσ οβοῖα] 116. Βυὺῦ ἐμεὶσ οἱουδίοι ἰὸ 
ῖἴ.6 ταὶς οὗ ΒΕΙΠο τα ἴο ὑμ9 ἰκεἰπρν ἱπγοϊνοὰ μῸ 
τοοθάϊωρ οἱ ὑδα ρμασὺ οὗ θδῃηΐθὶ ἔσοτα {86 ροϊϊοδὶ 
ἀϊσυλῦγ οομζογγοᾶ οἱ ἶτη, δοοοσαϊηρ ἰὸ νυ. 48 
(Ροσράγευ. Βοσίμ., ΗϊῦΣ., οἰο.). Τὸ χϑύβμου βεσϑδϑ 

1) πίσαῦα [6 ρον ἐπ οποσ οὗ [06 πὲ Ὺ 
του] ἔδυοσθ διὰ οουποίϊοσ. Βυὸὺ 9.4 η16 1 Μνὼδιϑ 
ΟὨΪΥ͂ Ὡοὺ δὴ ΟὨῖοὗ βαίσϑρ οὗ Βδῦγ]ος, 
ἴο ψοσα ὑμ6 ὕζχοΟ ἔγίθμαβ χοῖσηῦ δνο Ὁ66Ὰ δυὺῦ- 
οτἀϊημαῦθ. 8.60 ν. 48, δια οοσορασθ ομδρ. ἰἰϊ. 12, 
ΜὮΪΟΩ ΟἸΘΑΥΥ ἱπάϊοδῖθα ὑμβαὺ δῃῖ6) αϊὰ ποῖ 
Ὀοίοπς ἰο ἐμὸ ἈΌΙΔΌΘΣ οὗ Ρτζοσαηϊηθηῦ Οἷτ]] 
ξαποὐϊομαχίοβ οὗὐ ἐμ Ῥχονυνΐμοο οὔ Βαρυΐοι. 
[Οα ἴ ΘΟ ΤΆΣΥ, [06 Ῥϑδαβασθ ΒΟΤῸ σοζοχτεὰ ἰὸ 
ΟὨΪΥ βονβ ὑμαὺ Πδηῖ61᾽ 8 ὕμσοθ ἔσίϑηᾶβ ΨψΈσε, 88 
ΒΟΣΘ ἰδ θα, (89 ῬΘσβοτβ αἰτοῦ ΣΟδρουβι Ὁ]9 ἴοῦ 
ἐδθ οὗν! δυπούϊουβ ἰἱῃ 8 οοσχίϑδιιι αἀϊδίχοῦ ; ου]- 
ἀΘΒΕΙ͂Υ 88 βυδοχαϊμδῦθα ἈΠΩ͂ΘΣ ΒΟΙΩΘ δἰ ρ]6 Ηἰρδμοσ 
Οἴἶοοσ, 0 ἰπ ἐμίβ ολδο οου ἃ Ὀ6 ὯὩ0 οὐδοσ ὕμδὴ 
Πδηΐθὶ Ὠἰπ561}---ἃ ὈΘΙΒΟΙΔΩΘ ὕοο Βἰρχἢ ἴοσ αἱ 
ἱτοροδοβτηθηῦ ὉΥ ὕδοβο οἰδοίουβ πηδουϊΐη σε ]-- 
Βυὶ Τρδμΐοὶ καὶ ἴῃ ἰΠ9 φαῖθ οὗ ἰδὸ Ικίυρ, ἐε. 
ΣΟ ὑμ6 Ὀουπᾶβ οὗ μὶβ ρδΐδοθ, δὲ Ηἷβ οουσ. 

Οομαρασθ ΠΏ ΣΦ ἘδῈ. 11. 1, 9, 21; 1. 3. οἱ 
ΒΘ4. : 8180 αἱ πυλαΐ (οὗ 8ο Μοδο- Ῥοσβίδε Ἵουγὶ), 
Οντοραάϊα, 111. 1, διὰ 6 ΤΌΣ ΚΙ δ “" Ῥοτίε," 
-διηᾶὰ σΘΏΘΥΔΙΥ, Βοδοατο ἅ]]ον, “4268 τ. Νουα 
ἈΔίογρομίαπα, 111. 899 ΒΕ. ἸπΟΟΥΤΘΟ Βοσιμοιαὶ 
διὰ (ἰϑβθηΐῃβ (εραίΐαδ, ἱ. 697), "“ Ηδ Ὀδοδπιὸ 1ἢ- 
Ἰομάδηϊ οὗ ἐδ σουδὶ οδδὺ]ο,᾽"---οῦ Ὑῖοὰ Ηδγυεσ- 
Ὡΐοῖκ ΤΘΥΏΑΣΚΒ, ἱὺ Ἰυδβῦοθ: “1ῦ ἴα ΒαΥΑῚΥ οοὩ- 
σοἰνϑῖθ ΒΟΥν δυο ἢ ΠΟΏΒΘΙΒΘ ΟΟὈΪἃ 6 ἱχωρου ρα ἰο 
ΟἿΣ ὈοΟΚ." [ΤῈῺΘ ομϊοῦ τ]ῸΣ οὗ 86 Ῥχουΐποθ 
ἨδΑ͂ ἃ σα. οὗ ὑπάρχοι, πα27.ΟἹΠἔέξεν, ἴὰ με 
ῬτοΟΥΐ ΠΟΘ ῸΣ ἐμ νϑυΐουβ ὕσϑθοδεβ οὗ ὑ8 6 ρογοπι- 
τηθηῦ. ΤῸ βυοὶ οῇῖοθϑ ὑμ6 κίηρ δρροϊηὐθα Ὠδῃ- 
1618 ὕμτθθ ἔτχίομὰβ δὺ ᾿εἷὶβ σϑαυσοϑῦ, δο ὑδὺ δ 



ΟΗΑΡ. 11. 1-49. 81 

τοὶ ὃς ἰτηβο}  Ὀ6 4Δ0}]9 85 οἰνλδῦ σὩ]οΣ ἴο γοϑϊἂθ 
οουὶ Δ} δὖὺ ἐμ οουχὺ οὗ ὑλο Κκίηρ.."---ΑΚοὐ.] 

ἘΤΗΙΟΟ-ΕὔΝΘΑΜΕΝΈΤΑΙ, ῬΕΙΝΟΙΡΙΒΒ ΒΕΚΑΤΕΘΌ 

ΤῸ ΤῊΒ ἩΗΙΒΤΟΝΥ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙ0Ο- 

ΟΕΤΊΟΑΙ, ἈΒΜΑΒΚΗ͂, ΑΝ ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, Βῦ6- 

ΟἘΒΤΙΟΝΞ, 

Ἧ8 δῇὸ οοσαροϊοᾶ, ἰῃ νἱὸνν οὗὨ τ. ρτοϑὺ ἱτω- 
Ῥοχίδῃοϑ οὗ ὑδθ ἱπιδρθ οὗ [8:9 ἸΩΟΏΔΙΟΒΪΘΒ [ὉΣ ἃ 
οοτχϑοῦ οϑυϊτυαῦθ οὗ (86 Μοβείδηϊο δα ρῥγδούϊΐοδὶ 
θοαχίηρ οὗ 411 ἐμδῦὺ ἕο! ονσβ, ὕο βορασζαὺθ ΟἿΣ ἄἀορ- 
τοδίΐσα! δηα οὐῃοδὶ οὐϑοσναύζουβ οἡ ὑδιΐ8 νἱβίοῃ 
ἑπΐο βούδσαὶ δβδοοίζοῃα. Ἀσοοοσαϊησυ, ψ)ὁὸ ὑτοαῦ 
Βχεὺ οὗ 18 ὕογηι ; ποχὺ οὗ 086 σ᾽ γομτηϑίαη 68 οΥ [ὰς 
ἔξπιεδ, ὙΏΪΟᾺ δθοσαθα βυϊῖβὈ]θ δῃδιορῖθα ἤοσ ἰΐθ 
Ῥσορβούίοο- εἰδίοσίοδὶ οοταροβί [ἴοι ; πὰ ὑδο ἰλὶχὰ 
Ῥΐδοϑ, οὗ ὑῃ68 ϑνηηδοίξδηι οὗ [86 ἱτηᾶρθ 88 ἃ Ψ})016 : 
ἰουσίδγ, οὗ 1}6 ἐπέφρργ οἱαίίοη, οὗ ἴμ6 ἔουσ ποσϊᾶ- 
Κιπχᾶοχβ, δμἃ Θβρϑοΐδν οὗὨ ὑδ6 βϑοοῃάᾶ, ὑμὶγα, 
δῦ ζουσίς ; δηᾶ 8η8}}Υ, οὗ ὑδο τοϊδϊζοῃ οὗ ἐδ 
Ῥτορμϑίδο νἱδίοι ἴο ὕῃ6 Ηἰβίύοσυ οὗ ὑμὸ ζουμᾶϊηρ 
δυιὰ ἀδονοϊοριαθοὺ οὗ ὑμ6 Μρεδίδηΐο κἰηρομι---Ὅ 80 
016 ὕἤο Ὧδ6 ζο]]ονοα ὮΥ Ῥτδούίϊοδὶ Ἠοτωαϊ]ϑίλοβὶ 
Σοταδσΐκα. 

1. Τὴδ6 ὕογηι οι(.(ὡ Νοδιιολαάποξεαγτ υἱδίοη ἰδ 
ἀἰδύϊηστι ΒΘ 6ἃ ἔγοτα ὑδπαὺ οὗ δἰχηοαῦ 84}} ὕὑ8ο οἴδοσ 
Ῥχσορβοῖϊο νἱβίοῃβ οὗ ἴ)6 ΟἹὰ ἸΤοϑβίδταθηϊ, ὈὉῪ ἔδ0 
Ῥοουϊασιγ, ὑμαὺ ἰὕ ἰδ ἃ ἀγέαηι-νϊπῖου, Ὁπάοσ 
ΨΙΘὮ τηγείοσί ουβ ἔοστα ἐδ Εἰ ]}γ ἰχηροχύδηῦ Ῥχο- 

(δο οοπύθηϊα ἃτο σουθαὶϑὰ ἅγθβὺ ὕο ἃ ρουγοσία] 
πὶ ἸΔΟΏΒΙΟΏ. ΤῸ ἄγθαιῃηβ οὗ οδσίδὶῃ 

δοδίσθη ῥσίποοδ οὗ Ῥδίσίγοα] ὑΐτηθδ, δ6.0.. οὗ 
ΑὈἱπαθιθοῖ, ζδῦδη, δηὰ ῬΒΑΧΘΟΝ (θη. χχ. ὃ; 
εὐξες 24. χὶὶ 1 οὐ 864ᾳ.), γχοβϑοῃῦ ἴῃ ΟὨΪΥ ΔῈ8]" 

ἴο ἐἐιΐβ ἕαοῦ, Βο ἔδσ δὲ ὑῃῈ ῦ σοσο αἰνί 6} 
ἐρλἀδον ραν δὰ δὰ 8 ἀϊγθοῦ σοὔϑσθῃοθ ὑο ἐδ 
ξογίπο8 οὗ Θοᾶε ῬΘΟΡΙθ. Βυῦ ὑμοῖν οοπύθηϊα 
Ἰαοὶκ ὕμ6 ΣΙ Ὰ, Ἰνοὶν ἀγβιμδὺΐο δπὰ βύταθο]16 ομδυ- 
δοῖοσ οὗ ὑμπὶβ υἱβίοῃ ; δῃηὴ ἰπ ὑμ 6 ἀοῦ 016 ἄσϑδιω οὗ 
ῬΒΔυΘΟΣ, ὑμθ βῖρ]ο Ἰἰπβίδῃοθ ΏΘΙΘ ἐδ ΔΡρζοχὶ- 
ταδύθ!Υ οχὶβί (ὕϑῃ. χὶὶ.), τγϑ χω ΐββ ἢ ἔδυ-σθδοὺ- 
ἱωρ νἱδίοι ὑμδὺ ΟΟΥ̓ΘΥΒ 8}} Εἰδύοσυ, δῃᾷ 86 γϑϑ! τῇ 
οὗ Μοεβίδηηϊο σχϑἔθσθῃοθβ, ὈΥ ὙΒΙΟΒ 186 ἄγϑδιω- 
Υἱδίου Ὡλᾶοσ σοί ἀοσζαύοη 18 Β0 ΓΘΙΛΔΥΚΘΌΪ αἷδ- 
Ὡρτιβηθᾶ. Τὰ οὐδογνυδίίου οὗ Ηδνοχηίοῖκ 
(Κοπεπι., Ῥ. 42 οὖ 804.) τοβρϑούίπρ' ὑμὸ ἄγϑδιμα οὗ 
μϑδίμθα: ῬΘΙΒΟΩΒ ἴῃ ὑῃθ ϑογίρυυτο Ὠἰἰδύοσυ, 8]- 
ἡπουχ ἱμοϊσυοσῦίνο δὰ ποσίν οὗ δρρσγονὰὶ) ἰῃ 
οὗδοσ τοϑρϑοῖβ. δδ5 ΟἿΪΥ ἃ ρωγίξαέ δρρ) οαύοι ἴῃ 
818 6886 : “Ἧ᾽ο οἶὔοῃῃ (Ὁ) τα ὑμ9 ορθοσυδίοῃ 
ἰῃ ὑὉὰ86 οσίρίωχοθ, ὑμαῦ ψΏΘΏΘΥΘΙ 1 ὈΘΟΒΙῚΘ 
ὩΘΟΘΒΆΔΙῪ ὑο ΤΑΔΘΤΥ ὑδθ ὑβθοοσϑοῦ δηᾶὰ [86 
κίησάαοτα οὗ ἀσοἂ οἱ θατγί}----“ 10} οου]ἃ ΟὨ]Υ͂ ὍΘ 
δά δα ἴο δοσοιρ 8 ἐΐθ 8518] ἀδδυϊῃυ ὈΥ̓͂ ΤΏΘΒΏ8 
οὗ τΐγβο1965,---ὴηὰ ἩΠΘΏΘΥΘΥ 86 τοϊΐδτο οὗ ὑῃ9 
ζαϊτ ἢ} τοαπὶτοα 8 βρϑοΐδὶ ἑμηθοσίήθσθηοθ, στουοὶδ- 
ὥδομα ΟΓ6 ἱτηραγίοα ἴο Ὠοδίμϑῃ δα ὉΠ ὈΘ]ἑΘΥ ΣΕ, 
διὰ ΧΟΏΘΥΘΙΥ ὈΥ̓͂ ΤΩΘ8Σ:8 οὗ ἄγϑδιηβ. ΟὈΣΩΡΘΥΘ 
ὅσῃ. χχ. 8 (ΟΣ 10 8 ΘΧΡΣΘΒΕΙΥ͂ εἰαὺθα, τὶ 
Τοζούθθοθ ὕο ΑὈϊτθίθοι, 1] Ὁ“ Πὲ ἰειο 
Χχχχὶ, 24. χὶὶ. ; Ψυᾶρ. υἱῖί, 18; 14 Αὐ [δ6 
ΒΆΙΩΘ ὕΐτηθ, ὑ. 9 Βοτίρύαταε δδεὶ σὴ 88. ὑδθ ΤΘΆΒΟῚ 
ἔοσ βισὰ σγονοϊδίύλουβ 6 διεδ)δοί 06 αἶτα, ὁ ὑο νῖῦὰ- 
ον ἀν ΤΑΒᾺ ἔτγοσηῃ δὶδ δηᾷ Ὠἰάθ ῥχίθ ἔσοτω 
τηϑη.,᾽ 9000 χχχὶϊὶ. 17. Τὰ Ὀἱνίμθ Ραγροθθ 88 
ἀἰτγθοῦν ζανοσϑᾶ ΌΥ͂ ὑμ6 βοϊϑηλῃ αὐ τ ΟΣ 
106 τραττλα νγουἹὰ σορασὰϑαὰ ἄγϑϑιβ (ὄνειροι ϑεῖοι͵ 
ὕεόπεμπτοι), 88 ἷβΒ Ῥτόυθῃ ὉΥ {80 οδδσβοίοσίβεϊο 
Δ ῬΧΟΌΘΌΪΥ Ῥγουθυθὶδὶ Ἔχρσϑββίοι οὗ Ἡοτοοσ: 
καὶ γὰρ τ᾽ ὄναρ ἐκ τῶ ἐστιν (181. 08); οὗ. ἐαχῦλος, ππστκα ταν ...........0..5-..5.Ὅὕττῖσττ-.......................ἍἝ...-.ὄ.-ἰ.. ....-ο-ὖΠΠ7ΠἠἘττ-1....-.- τ“ ;γὕγ τ ᾷῷτΈξῸοᾧᾳὦὌ ---, ΤτΤτἘτὈτὈτ--’πτττΤ 

ΤΙ. Τ1|. 236 οὗ 56αᾳ. : τῦνε Υ͂Ι. 18 οὐ δοα.: 
11, 12. Βοχοά. ΥἼΙ. . 810 ΚδΡΡ, ᾿ἀσήρια 
φαγία ἄγφ.. Ρ. ἰδ αν ν ἀυαια μοι Α. ὦ. (. 
πτὐρ φρὶ 1. 88 οὐ Βοη.: ζαμα, Θέτι ἕπδ Α. Τ᾽ 

1 δὲ 864." --ΑὩ ἱπδισασέϊνο δτέίοϊθ ἰῃ ἐδθ 
πο ς Δέἑδοίοηδ- αρσαεῖπ, 1868, Νο. 1, ν ΒϊοΒ 
ὙἯΓῸΒ Ἡχὶτϑα ὉΥ Οεπἰοτίδο, βιὰ πε θὰ 26» 
Τγαυπὶ υπὰ 86η6 ιν χοπρ ἐπ ἀδνΥΡ οι ἀσηιοοϊξ, 
ἰγοαΐία οὗ 0 ἱἐπιροχίδηῦ ρασὺ πΐοῃ ἀγθϑιηβ 
οομεἑμ 8}}γ ΟΪΑΥ ἰπ ἰδ6 τοϊϊρίου 1179 οὗ Βοδύμθη- 
ἄοτα, διὰ ζ οσο Θβρθοίθ!ν, γΠ6ῃ 1ὖ 18 ἀτουθοᾶ δπὰ 
ἰπδαθσηοθὰ ὈΥ ΟὨτίαίϊδη τηὶμαὶ οὔδοτίβ. ΟἹ. 
8.160 οὶ ύζϑομ, 21. Ῥογολοίορίθ, ἢ 14. ». 388 οἱ 
Β86α., 8πἃ Βρ δ ροσθοσ, ϑολίαγ ὦ Τρᾶ, πιεδοί ὁπ, 
ἀαηι τυδαπιπιεπλάηρεη ση᾿ Ἐτβολαϊπλιπρθη 68 
Θεείοηἰοδόη8 (Η4}16, 1866), Ρ. 144 οὐ βοα. ΤῈ 
ὕνο Ἰαύϊοσ αἀϊαύϊιρτιθδη ἸΏΟΣΘ σΔΓΟΪΌΥ ὑμ8η 
Ἡδνοσηΐοῖκ, ἱπὰ 806 δῦονθ Ῥαβαδρθ, ὑδὴϑθ ἀγϑϑιδ 
ἱπδρίγθὰ ΣΘΥΘΙῪ ὉΥ οομϑοίθηοθ δῃὰ ὑδμοβο οὗ ἃ 
αἰνίμ ον οαυδοὰ δημα ὑχοϑαρίηρ ομδσδοῦοσ, τ ΒΙΟΣ 
ὝΟΙΘ ΙΩΟ͵Ἷ0 ἴσχοαυσθοὺ πὶ] 88 ἀομιδίη οὗ 
Βοδίποηάοσω, ἔσοσα ὑμθ ἀγϑϑιὴβ οὗ χουθϊαύϊου ἰἱῃ 
080 ὈΓΟΡΘΣΥ 86,286, ἩἩΒΟΒΘ ΟΟΟΘΌΣΤΘΠΟΘ γὼ8 ΤΟ. 
1088 ΘΟΙΏΙΔΟΙ διηοῦς ΠΟΘ] 6 πδύϊουβ, Ὀδίηρ 26}- 
ΘΙΔΙΙΥ ἰἰτηϊθα 1 ὑμ6 ΟἹ]ὰ δᾶ Νον Τοεϊδιηθηΐβ 
ἴο ἴδ ΡΘθ0Ρ]6 οὗ ασοἅ. Ατροπρ 806 ΖΌΣΙΔΟΥ οἶδδα 
ὉΒΘΥ Τϑοΐκοι, 6.9... [86 ἀγθϑσωβ οὗ ῬΒΑΣΔΟΝ : δου 
ὑδο Ἰαύύοσ, ὑῃο ἄσγθδιωβ οὗ Νά θΣσδσ, ἰἱπ 
ΟἾδΡ. 11. δηὰ ἱν. οὗ ΟἿΣ Ῥσορῃϑθῦ. 
ΤῊ ἱταροχίδιηῦ οἰτσυχοδύδηοοθ πλαδὺ ὉΘ Ορθοσχυθά, 

ἴῃ δία σοοπηθοξίοα, ὑδαὺ ΝΟΌΠΟΒ δα πΘΣΖαυ 8 
ἄχϑϑυ-υἱδίοῃῃ το τρ ὅο [86 ἔοὺΣ Ὑοτ]ᾶ- κπρ- 
ἄοπηϑ ψὙὸῸ8 ΟΥἑἀΘὙ ἱτηραχίϑᾶα ὅο ὑμὶβ μϑδίῃθῃ 
ΤΩΟΣΔΣΟΒ Ὑ8116 ἰῃ 8 δἰδὺθ οὗ υἱοϊϑηῦ δηᾶ σὺ 
ὕοσσοσ, Ὀαΐ ἰῃ 8ο οοῃβξῃθβοᾶ δηᾶἃ ἱπάθβδηϊΐΐο ἃ ζουΊα 
88 ἴο ὀχοθϑᾶ δὶβ πηδοσβύδηαίηρ, δηἃ 88 θύθῃ ὕοὸ 
Ῥτγουθοῦ 8ἃ οἷϑδχ τορτοδυοίίοῃ οὗ ἰΐα παύασο ὉΥ 
ἐπα πηδὶἀοα οἴδοτία οὗ δῖ ΤΩΘΣΔΟΥΥ. [ἢ ὈΟΪῈ τὸ- 
Βροοΐβ. ἣθ νγδδ οογωροὶ]οᾶ ὑο βϑοὶ {86 δἰὰ οὗ δὰ 
1αγϑο 8 Ῥσορμϑῦ, 88 δὴ ἰμβεγυσηθηὺ οὗ 06 ΟΠΪΥ͂ 
ὑχὰοθ Θοά ἴο τηδῖκο πούγὰ 86 ρυχροχὺ οὗ ΗΪ8 
τονοϊδίώου (οὗ. ΒΌΡτα, οὐ υβ. 1 αμὰ 8). Τὶ 
ζοδύυσα ἷἰβ οοσ δι ΤΘΙΔΔΥΚΘΡΌΪΘ, Ῥαὺ ὉΣ ὯῸ 
ΤΆ ΘΘῺΒ ἱΠΟΟΤΩΡΥΘ,ΘΏΒΙΌΪ6. Τ6 μοδύμϑη ὀσχροσί- 
δποθὰ Ὀυῦ 8. βίπρὶο ἱγρυΐδο ἰὴ ὑμ6 ἀϊεοθοίίοι οὗ 
ῬΧΟΡΏΘΟΥ͂ ; 89 ΟἸΘΑΣΙΥ͂ οοπηθοὐύθα ἀοβοχίρίϊοιι διὰ 
διυδι γπὶβ οὗ ὑδ6 ἴωιδροὸ οὗ ὑμ6 ἔαϊασο νοῦ ὨΘ 
δᾶ βϑοῖὶ ὝΘΙ6 χοβοινϑὰ ἔοσ ἴδ 6 βρίσίϊτπδὶ ασὺ οὗ 
ὑμθ ὑμοοοζδίϊο δοὸσ. Τὰ βύδσ τρ ἱταργθββῖ ἢ 
ὙΥὩ1Οἢ δὰ Ὀθθα τηϑὰθ οὐ 016 χταϊηᾶ οὗ ὑμο κκίηρς 
Ὑ}116 ἀσοδυλίηρ, ὈΥ 89 ΔΡὕΌΘΔΓΔΩοΘ οὗ [Π6 ὈσρὩῦ 
οοἸοββαϑ. ἐΐ βυδάθῃ ζμ]}, δηὰ ἰΐβ ὑοΐαὶ ἀθβίταο.- 
ὑΐοι δια δ Ἰ]δίϊοη. ργϑαοσζαϊμδὺυθα ἴο δ ὀχίθηδ 
ὑμαὺ ἀθεύσογοα Ηἰβ τϑοοϊ]ϑοξίοι, δια Ἰοὺ τα, οἱ 
Δυγαίησ, ὙΠῸ Β' ΤΩΘΥΘ ΒΟΠ86 οὗὁὨ Βδυϊηρ' ΒΘΘΏ 
βοσδϑύίηρ' ΕΙσὮΪΥ ἱτωροσίδηῦ διὰ οὗ ρτοδὺ 
Βοβῆοο ἴοὸσ ἷβ οσὰ ἔαΐοτα δηὰ ζοσ δδὺ οὗ Ἠΐδ 
κίησάοι;. [Ὁ τγῶδ πιδύυσδαὶ ὑμαὺ {λι18 βῃου]ὰ αὖ 
ΟἿΟΘ χίνο χίϑδο ἴο ὑμὸ υὶδὰ ὕο ΣΘΟΆᾺ]] [86 Υἱδίουι 
ΟἸΘΑΣΥ, ἐπ ο᾽ἂθσ ὕο δϑοουύδὶῃ σου {0}}}γ τ μδὺ ἰὐὺ 
ταϊχ ῦ Ῥοσχίθῃα: δηὰἃ ὑμαὺ ἰμὶβ ἀθαίσθ δϑῃου 
ΒΠΔΙΥ οχοῖϊθ 80 ΟΣ δἴδιτη δ ὑο ὈδηΐβὮ εἰθθρ. Ηἰβ 
οομαϊθϊοι ἰβ ποὺ τὶϑιοαῦ ΤὩΔΗΥ͂ ῬΔΓΙΆ11618 ἴῃ ὑδ9 
ὐδύοσυ οὗ τὴ} δρίσί8] 116. ΤῺὴ9 Εργρυϊδη 
ΤΌΪαΣ ἢδά, ἐπαϑοᾶ, σοϊαϊποὰ 86 οοῃῦθηΐβ οὗ Εἷκ 
Ῥτοροῦϊο ἀσϑϑιηβ, δῃὰ γοααίϊγοὰ Φοδορ ἔου 9 
ῬΌΧΡΟΘΘ ΤΩΘΣΟΙΥ οὗἉ ᾿πὐθτργϑύϊσιρ' ΤΟΙΣ τϑϑηληρ :-- 
πῃ οοπηϑοίΐ αι χὶδῃ ΒΙΟὮ ὑ86 τσοὶ 1688 δβὑδεὺ- 
Ἰΐηρ ομιαγδοῖθσ οὔ [89 ἄσθδσῃδ τωυδῦ Ὀ6 γορδγαθϑ. 
Βυῦ πῃ τοΥ9 στϑοϑηῦ ὑΐτηθβ ΤΩΒΗΥ ἐπιδύδμιοθβ ὯΔ 0 
ὈΘΘΠ τοοοζαϑά, ἴῃ ἩΒΙΟᾺ δἰ χοϊβοβηῦ ἀγθᾶτῃβ ΘΥΘ 
βοχφοῦύθη, ---οἰτθοΣ ἭΠΟΙΥ, ΟΣ 80 ἔδὰσ ὃδ ἀθ011}8 
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ὍΓΟΣΘ ΟΟΠΟΟχτιΘα, ----τ 116 ὑΠ6Υ Ἰοὺ ἃ ρΡούσοσξαὶ ἱτα- 
Ῥγοβϑίοι ἴῃ 189 τηϊπᾶ οὗ ὑδ86 ἄγχϑδσαθσ. (οὗ, ΒοὶὑΖ, 
Ἡδίονῖα ἀδν' Ἡοαάδγσεδογόηδη, 1.. Ὁ. 182. οὐ 86. : 
Βοδυθοτχὺ, ϑυηιδοίἐζ Ὧ66 ΤΥαιώπδ, Ὁ. 911 [8ἅ οἀ.] ; 
Υ (88 βδιηθ, Οδθοϊέολξα ὧδ᾽ ϑραῖδ, Τ1., Ῥ. 94 οὐ 
Β64. ; ϑρ)ΙὑροΣΌΟσ, δ δου, Ὁ. 118 οὖ δβθαᾳ.). 
Απᾶ {δ6 διοϊθηῦ Βοχηδη ροθὺ Αὐῤίπα (Οἴσοσο, 66 
αὐοϊνϊίαί., 11. 291) [88 δὖ Ἰοαδὺ ἀθεοτί Ὀ6ἃ ὑδθ ΔΙασια 
φσχοἀποθά, οὨ ὕῃ6 βυδᾶθῃ δννακίηρ οὗ [6 Βα δ]δοῦ, 
ΌΥ 8 ἱπηρσϑδδῖνο ἄσϑϑσα, ἴῃ ἃ ΤΏΔΏΠΘΥ ΨὨΪΟΣ 
ὉΒΟΣΟΌΖὮΙΥ ΣΘ681}18 086 ὈΘΏΔΥΪΟΣ οὗ ΝοὈπομδᾶ- 
ΣΘΖΖΑΥ 85 ἀσβοσὶ θα ἴῃ ὑμῖβ Ομδρύοσ: 

“ Κεα ἰρϑὲ Ῥγίαηλ δοτηπῆο πιδη 8 τισί 
Ῥεαροιέδοα, οσμγ8 διηιρέμ δϑιιδρίγαπέίδιϑ 
Ἐχϑδαοσγίβεαδαξ λοδίίέ8 δαϊατ δι. 
Τατῆ, σοτϑοίογέπι ρολέμαΐς͵, ρασέηι ροέδη, 
ὕι 86 φαοςογσξ, οὐϑοοῦ αν 8 ἀρμομίηδνα, 
ΟΝ 8638 ϑαγίαπὲέ ἑα πέσε δογίθϑ δοπιπέμηι." 

Ϊὴ γον οὗ 41} {15 ὑδογο 18 ποιίηρ ἰῃ 86 ὁχ- 
ζοχηδὶ ἔοστα δηᾶ ἄσγοββ οὗ ΝΟ Ομ δ ΖΖΑΥ Β υἱβί ἢ 
ἐμαῦὺ ΓΟΙΏΟΥΘΒ ἰὑ τοδίοσίδγ Ὀογοπᾶ ὑδ6 ἱη Βα θη 08 
υΐ οοπαϊ οπίηρ οἰσουχηδύδηιοοθβ, ΒΒ. ΟὮ 88 Δ. 6]86- 
ἘΠΟ,Θ Δρρδσχοηῦ ἴῃ [86 ΒυΣΤοΟυ Παϊτισα οὗ ργορμοίϊο 
τσθδυα- νἱβίουβ, ΟΟΠΒΘα ΘΏΟΙΥ 1.6 ογοᾶ! Ὁ} 1} οὗ 
ῬΡῺ9 παιταύνο σδῃμποῦ ὈΘ διϑβδὶ] 6 ἃ οἱ Ῥβυοδοϊορῖ- 
08] »,ΙΟΌΠΑ͂Β, ΠΟΙ ΟἹ ΔΏΥ ΟΥΠΟΥ : δῃὰ ὑπο δὐὐοσηρὺ 
οὗ νοι μϑηροσκο, ΒΊθοὶς, Ηἰ χίρ, δὰ οὔδοσα, ἴο 
Εὔδτωρ ἰῦ 88 δὴ ἰτηϊΐδίϊοη οὗὁὨἨ ὑμθ ἰϑίοσυ οὗ 
ῬΈΒΓΔΟΒ δηα ΦοΘΟΡὮ, ἀραϊρτιθα ὕο ΘῃοΟΌΤΑρΡΘ δπὰ 
μυχϑηρύμϑη ὑ86 ἔα ἢ οὗ 0119 ΙπγΆ6]1065 ἱῃ 086 {1π6 
οὗ Δπυόοομυβ ΕΡΙῚΡΆΔηΘ6θ, τηυδῦ οαρϑοΐδ! γ Ὀ6 χο- 
͵θούθᾶ, 868 Ὀδίῃρ ἀφο θα] ΔΥΌ ΤΆΤ, βίποθ ὑμ6 
Ῥθου]ίασ  θβ ἱπ 89 οοπᾶυοῦ δηἃ ομδζϑοίοσ οὗ 
ΝΟΌΘΟΒΘΟΠΟΖΣΑΙ Ὁ ἔδτ οχοθοὰ ἐμ ἰσζαϊΐβ ἮΘ 
τηϑηΐϊΐοοίθ ἴῃ ΟΟΙΩΙΔΟ Ὑ[Γ[Π ὶβ ὈΓΣΘΟΌΓΒΟΣ 
ῬΒΔΥΔΟΝ, δηᾶ αἷἰβδὸ ψἱΐὰ ἷβ δ᾽] θχϑὰ ἱχαϊΐαῦοσ 
Αμοοδυβ. 

2. πὰ σχορασχὰ ὕο ἐλό τ αρόραι ΟΥ̓͂ οπηθούέοη, ιολίοὶ, 
ἐπι δίοα ἔῃ ἐλι ϑέαϊθ οΥΓὙ ἐλ κοογίά 70. ἐῤλ6 ργορλοίίο 
ἵηιασόθ οΓ Νεδιοαλαάπαζξαγ᾽ 8 ἄγϑαπι, 8δ66 Ἰσαη ἢ - 
761 Β οὐβογναύίζοῃ οἱ ν. 10: “" Τὸ 18 ποὺ τοοοχάϑᾶ, 
88 ὈΘΙΩρ ὈΠΘΒΒΘΕὔ8]., ΠΟῪ ΤῸ] ἱῃδοττηδίος, ἴῃ 
Τοζασὰ ἰο ἷβ δρύγέμαξ δίαΐθ αὖ ἴ..6 ζἴτηθ οὗ 188 
ἄγοδιμ, ὑδο Κίμπρ' ἱταραχύθα ὕο ὑμ6 ννῖβθ σθθῃ, ΠΟΥ 
γοὺ ΒΟΥ τῦοἢ ΒΘΥ ΨΟΥΘ 8010 ὕο δρρσγοβοπὰᾶ 
ὑμοιώβοῖνθθ ἴῃ σίου οὗ ὕδ 6 ρο] 0168] ἀϑρθοοῦ οὗ ὑῃ9 
ἑΐη68. Τδ6 Ὠἰδύοχί δ] ροϊηὺ οὗ ἀδρασίυσο ἴοσ ἴῃ 
Κηον]θᾶρο οὗ 89 ἄγϑϑπὶ 85 ἃ ζονοϊαίίοῃ, 18 ἐουᾶ 
ἦτι ἃ σοπδίἀοχαύνοι ὑμαῦ σηαβῦ ὑΧΘ- ΘΙ ΘΠ ὁο0ῃ- 
ΟΘΣῚ 8 ΕἸῚρ᾽ 88 ΒΌΈ6}. δὖὺὴ ὕ8 ὈΘρίπηΐηρ οὗ ἃ ὩΘν}Υ- 
ξἐουμαοᾶ τϑϑ]τω, δηὰ ἴῃ ἐπ ῬσΘΒΘΏ.9 οὗ ἃ Ρογοσ- 
3] δᾶ ὑβσθαύθεαϊηρ οοπσιουβ βύαῦθ, νἱχ. : ὉΠ 6 
«υδούϊοῃ τϑαρθούϊρ ὕπο ἔαύο οὗ μὶβ ἀυημαδὺυ δηὰ 
“1 ἷ8 κίηράαοτα.") Οὗ, ρᾶρὸ 120: "" Βυῦ ὑ86 ρο]ὶ- 
4.8] οοῃβύθ!]αϊίοη, ουθὴ ἰπ ὕθ ΘΔΥΥ υϑᾶσβ οὗ 
ΜΟΟΌ ΟΠ Δ ΘΖΖΑΙ Β τοῖστι, τγὰβ ποὺ οὗ ἃ ἡδύασο ἴο 
οχουϑηὺ ὕμ6 Ὑτίῦου ἔτουι γϑοορη ίηρ' ἃ Ῥονγ σα] 
Σῖνδ] οὗ ὑδ6 Οδα)άξβοδῃ ϑιρὶσο ἴῃ ὑὴ9 Μοάϊδῃ 
Κιησάοαι. Ιδβαῖϊδϑῃ δηὰ Φοσζϑιαίδῃ δὰ δἰ σθδαν 
Ῥοϊηὐθα ὕο ὑμθ παίΐοῃβ οὗ ὑ86 πογύδ, ΟΣ βρϑοϊῆ- 
ον ἰο Ζογϑία (ΕἸΆΤΑ) δπὰ Μοάϊα δα ἰμ 6 οχϑσαύοσβ 
οὗ ὑμ6 ἱπάρτησιῦ ὑμδὺ Βμου)ᾶ οοχαθ ὍΡΟΩ ΒΔΌΥ]ΟΝ, 
οὗ 188. χὶῖ!. 17. 21,2; 46Σ.. 8,9. 41: 1]. 11,328. --- 
ΑΌΟνΘ 41, Μϑαϊΐαὰ εἰοοᾶ 88 ἃ ρονοσέῃ) γῖναὶ ὕο ὑῃ 6 
ΟΒα] δ Κίηρσάουι ἉΡΟ᾿ ἴδ ἰβυοχίοδὶ δύϑηδ. δὺ 
ὑπ ὑΐπιθ οὗ ΝΟΌΌ Ομ σζα ΒΒ ϑηΐσδηοθ. ΤῺ6 
Μοᾶθβ ψ χθ δἰ] θὰ υυῖῦὰ 086 ΒΑΌΥ]ουΐδηβ ἱπ ὑμ6 
ἀεδύγτιούίϊοι οὗ ΝΊπονθη, δηαᾶ ἰπ ὑπαῦ Ἰοἰπῦ ὑπᾶθτ- 
ὑδκίπρ οὗ 8} δ ον ρουϊοὰ γοσΘ δἰ γθϑάῦ 80]6 ἴο 
ΣΘΠΘΣ ΡΟΥΤΟΣῺ] δϑβἰβύβποθ; ὕμοσθ δῦ δυθῃ ἰῃ- 
ἀϊοαύϊομπβ ὑμαὺ οὐ ὑμαὺ οοοδβίου {89 Βαυ)οπδηΒ 
ΒΒᾺ ἰῃ6 ἀἰχοοῦϊοῃ οὗ ὑμῖν τα ΠΑ ΣΎ Θηὔθσρ ῖβ68 
ῬΣΙΠΟΙΡΑΙΥ ἴῃ ὑδ9 Βαηᾶβ οὗ ὑπὸ Μοᾶθα, ΤΏΘΥ 

ΤΗΝ ΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΙΕΙ͂,, 

ΒΗΔΙΟα σὶῦὰ ὑπο Βα] ΟἾΔ 8 πὶ ἰλιθ οἹ 
οὗ ὑ89 Αβδγσγίδῃι ϑυαρὶσγθ---ἰο Ἰαύῦοσ ὑδκίηρ Ὁ}6 
νγοβίοσῃ ροχύΐοῃ, νυ 8116 ὑμ6 ἔΌσταοσΣ οἰδἰσηθᾶ ΘΒ ΘΗ͂Υ 
6 σϑζίουβ δεβῦ δῃὰ ποχύδμ.ϑδδὺ οὗ 89 Τὶρτίδ. 
Ηον συθδῦν Νουομδάμθζζασ 88 οὐ σοὰ ἕο 
ἀτοδὰ 086 ροόοῦγοσ οὗ Ηἷβ ποίζοσ ἱβ βῃονσαι ὉῪ 18 
ἐουυ βοαύϊουβ ἰὰ ὑὰ6 ποχίῃ, ψπΐο οσο Ὀόρτια 
ΒΟΟΣ δύο σ ἢἷβ δοοαεββίοῃ ὕο 86 ἤχου, δηἃ ργοβθ- 
ουὐθα ν»νἱ ἢ ΥἹΡῸΣ ἀυτίηρ ὑμ6 ρτοδίοσ μαζὺ οὗ 18 
τοῖρῃ (οὗ. ΝΙΘΌΘΙ τ, σε δοῆ. 4478 πὰ Βαδοῖς γ... 
218 οὐ 8Β6ᾳ., Ρ. 228) ; δὴ ἘΕΠατχαΐο- θα δι ὙτὰιΣ 
δραϊηδὺ ΒΑΌΥ]ΟΣ ΔΡΡΌΘΔΙΒ ὕο αν ὑσαμερίσοᾶ δὲ 
ΘΆΣΙΥ 88 ὑμ6 1118 οὐ 190} γοϑᾶὰσ οὗ ἢΐ8 χοῖγιι."---"ὖ 
ὕο ὑΠι686 ΟὈΒΘΟΙΥΔΌΪΟΣΒ ΟἹ ὅδ χαϊδύϊουβ οὗἨὨ ΒδΌΡ]οΣ 
ἴο Μοάο-Ῥοσαῖα, νὰ δα ἃ ἐπ σϑῖλδυκ οὗ ὑμ6 βατῶθ 
δχορϑίθ ἴῃ σϑ]δύϊοῃ ἴο ϑδνδῃ, ἔ.ε.. ἄσθθοο, πο ἢ 
ὙΓ85 ἸΟΟΤΩΣΗρΡ Ρ ἰπ ὑδα αἰδιδηῦ ῬΡο]ο41 Βογίσξοι 
οὗ ΝΟΌΟΟΙΘάμοσζασ, δηα στοιθιοχ, (μα 818 
νγοβύοσῃ υἶνὰὶ δῃἃ ῬΥΟΌΔΌΪΟ Βθσοοξβου ἴο {86 
ῬΟΥΘΙΣ δηᾶ στιθαΐηθβα οὔ Μίεαδο- οσεξῖδα στοϊσῃῆὺ 6 
γ76}} Κποτνι ὑο ἃ Ομδιἄφδη Κίηρ δϑουῦ Β. Ο. 600 
---αἰηοθ ΟΠ ΠΔΟΒΘΥΙΌ δᾶ ΔΙσοδ αν Ὀδοὴ οηραρεοᾶ 
ἷῃ ἃ στη σοηὐθϑὺ υγὶ ἢ} Δ ΔΥΙΩΥ͂ οὗ ΟὙ Κ το σ- 
ΟΘΏΔΙΪΘΒ ἰπ ΟἸ]]οῖα, δροὰῦ ἃ οδηθα Ὀδίοσα; 
Βίηοθ ἔΌΣΓΒΟΣ, ΒΟ, τηθσοθηασίθθ Ψ6͵Θ ϑβόοτια- 
ὑοτηθα ἴο ΒΕΙΥ͂Θ ἴῃ 186 ΑἸδυσίδη ΔΥΓΆ16Β σοι ἴδ 6 
Ἐπι8 οὗ Εδεατ- βδάάου, δηᾶ ᾿π {86 Ἐργρὺϊδη ἔσχοσῃ 
086 (ΐχηθ οὗ Ρβασηση οὕ οθαβ, πᾶ βἴποα ἐδ 1, γάϊδιι 
κίηρβ οσΘ ἱπνοϊνθα 1ῃ οχματβένο δηᾶ ὈΪ]ΟΟάΥ 
818 ἢ ἰδ Ἰοηΐδη8β, Βογίαμβ, δῃᾶ 20} 855 οὗ 
Ὑγοδβύθσιι Αϑὶϑ ἔγοχη δϑοτι Β. Ο. 610 (ϑεα ἤεγοά., 
1.6; ΤΙ. 1δ9, 168, 169: ΑΡγάοσππδ, ἴῃ ἘμΒΘΌ. 
Αττηθῃ. δα. Αὔοδοσ, 1. Ρ. ὅ8. Βοτζοδυβ, γαστη. 
λέ. Οσταορα, ΤΙ., 04 οἃ. ΜΆ]]οΣ ;--αὖ. ΞΌΡτα, 
Ιηἰτοᾶ. ὃ 7, ποῦβ 3),----ἰῦ τι] θ6 ον ἀφοῦ ὑπδῇ 4}} 
186 οοπα ὑΐοπβ Το ο Ῥχοβοηῦ νν ἰσὮ ΘΟ ἃ ῬΟΒΘΙΌΪΥ 
Ὀθ0 τοαυϊγθα [ὉΣ ὕὍδθ οτίρι παρ ΟὗὨἨ 8 ἄτγοδτῃ- 
γἱβίομ, ὈΥ̓͂ ΒΪΟΒ 8 ΟἸδ] ἄξθδῃ σπόπλ τοῦ δοουὺ Β. 
Ο. 600 νγϑ8 ζογοινασηϑᾶ οὗ ὑμ6 ζυξσθ ονοσίδτουν 
οὗ δῖβΒ ἀγῃδδὺν ὑβσοῦρῈ ἐπ ΔΡΘΏΟΥ͂ οὗ ὙΔΓΙΚΟ 
ποῖ οτίηρ᾽ δαῦθβ. Νίοτθ ὑμδῃ δὴ οχύθσυ δὶ ὨΪ6- 
ῬΟΣΙΟ8] οοοβδίοῃ ΟΣ ἱσ ΡῸ]8Β6 ΓὉΥ ὑμα ἄσθδιι-υἱδβίοσι, 
Ἧ88 ποῦ ῬΓΤΟΌΔΌΙΥ ἀογίνοα Ὀγ ὑ86 Κίης ἔσγοιῃ ὅδ) 
ῬΘΟυΑΥ βίαίο οὗ οχίβύϊηρ Ῥοὶ υἷς 8] αϑαῖταθ.0 ΑἹὶ 
ὑμαῦ ὈΘΆΓΞ 8. ΥΟΔΙῪ Ῥχορμοῦςς ΤὨδυδοίδυ ἰὴ Βὶδ 
ψίβίοΩ ἰ8 ὕο Ὀ6 ὑχδοϑα Ὀδοκ ἰο ἐπα ἀϊτγασῦ ΒΘΏΟΥ 
οὗ Θοᾶ, το νν88 8016 ὕο οοηδύσχαυοῦ 8 χηδ)᾽ σα 
δηᾶ υμἱ ρα νἱβίου οὗ ὑπ6 ἀδαορϑδῦ ρσγορῃβδεϊσαδὶ κὶσ - 
πἰἤοδηοθ, οαὖῦ οὗ [89 ΘΧ σου ἸΥ βρογϑᾶϊο δηὰ ἴτη- 
Ῥοσίϑοῦ ἡδύυσαὶ πλαύθσίδ]8 ὑμαῦὺ γοσθ ὑτουμθαᾶ 1π 
ὑμ6 τϑῆρθ οὗ ὑἐπμπ6 Κίηρσ᾽Β ρο]ῦϊοβ) οὐβοσυδίΐοι. 
Ποῖ ὕο ΒΪ Π)8615, ΝΌΘΟΙ Δάποσζασ, ὙΒοΠΟΥ αυγαῖκθ 
ΟΣ ἀσϑδζαΐϊηρ, ΘΟ] ΤΩΘΥΘΙΥ μανο οτἱσίπδῦθα ΤοοΥ- 
ὑδίῃ) Ῥσϑδϑοη τη δ, ΟΥἨ ΘΟΙΩ ὈΪπδἰΐουβ οὗὁὨ ρΡο 1 ς 81 
νιϊβάοτῃ, Ἡϊο δὖ ὑμ6 Ὀδθῦ, τηυϑῦ χουηαῖνι ΤΩ ΘΥΘ 
ἱτηδρθ 8 οὗ [86 ἔδῃου, Οὐ δου βρεσυϊδίίουβ. 1 
8 ἄγϑϑατῃ Ὀθοδιηθ 8 ρἱοὗτισο οὗ ὑπὸ ἔυϊυχο (δ δὲ 
ΘΙ Ὀγδοοᾶ 86 νουἹὰ δηᾶὰ ἀϊβρὶαγοᾶὰ 18 ὑχο- 
ξουπᾶθαῦ Ῥσχορμούϊο ἐχαί 8, 6 υἱεῖ ὑμδὺ νῶϑ 
ἐξ φοχύδί, διὰ ὑδ6 ἰηὐοσρσγούδ οη ὑβοχϑοῦ δατο 
(866 δΌογυϑ, νυ. 45), ὑμι18 νγῶϑ δ ρου οὐηρ ἴο (86 
8}1- 6] ὐοπὶηρ δηἃ σϑυθδὶηρ ἱπΠΌθηςοα οὗ ἴδ9 
Ὀϊνίμα Ἰοχοῦ (Φ0ὰ ἱ. 9), γῆοὸ βουρμῦ ὕο φἹΟΣΥ 
ΗΪτΒ617 δᾶ ΗΐΒ ὑσορῃμοῦ αὖ δε οουτὺ οὗ [86 
ῬΟΜΟΙῸΪ οαΐβοη Κίηρ, ἴῃ οτγάοσ ἐμουοῸΣ ἴο 
κίπα]θ 8 Βῃϊπΐηρ ρου οὗ Μοθβίδηϊο οοπβοϊδζίοω 
ἔον ΗΪ8 ἔαϊυ }} Ομ 68 οὗ ὑμπαῦ δρϑ, 88 τΘθ6]} δ ἔοσς 
ὑμοϑὸ οὗ 86 5}}} ἄδυκοσ ροσοἂβ οὗ 1δο ἔθτοτο. 
Οὗ. ἰηΐτα, Εἰ μοο-αἀδυαθηἝαὶ Ὀσϊποΐρ]6β, οἷο., 
ΟἹ; Οὔδρ. νἱϊῖ,, Νο. 8. 

8. 1΄λ6 Ἔἐυηιδοίξδηι ο ἐδ 6 ἵπιαρ6 9. ἐλε πιοπ- 
αγολῖδδ ἴῃ, σοη δῦ αἱ, πΔΙΛΘΙΥ, ὕπο διαοοθδδίος οὗ ἐδ 
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ἴοι τηούβὶα, ρο]ᾶ, δῖ γοσ, ὈΣΆΒΒ, δηᾶ ἱσοσι, 88 
δἰδο ὑῃ6 αἰδυγι αύΐου οὗὁἨ 0686 τηϑῦδ]θ ΟΥ̓Θσ ὑδμθ 
ΒΟΥΟΙΆΪ Ῥδσγίβ οὗ ἃ οοϊοββϑὶ 140] οσὐ βύαῦῃα ἴῃ ὑῃ9 
Βατηδη ἔοστῃ, ὑμθ οοῃύταδὺ Ὀθύνγθθῃ ὑῃθ Ὀχιὺδ16- 
ὯΘ685 δη ἃ ΘΆΚΗΘαα οὗ ὑμ18 ἰσχηδρο δηᾷ 86 ου]ᾶ- 
ΔΙ στοδίμϑθδ δηὰᾶ βο αἰ νν οὗ ὑπο βύοῃϑ Ὑοὰ 
[8 65 118 ΡΪδοθ, οίο. ; 811} Ὁπ086, 1,κ 86 ἔυπαδ- 
τη] σοηαϊ ἑοηβ οὗ [86 τ ϑί οῺ 1086], τᾶν Βηᾶ 
Ἐδοῖς ροϊῃηὺ οὗ ἀθορασχίασθ, ΟΣ 8δῸ ἴο δρϑαῖ, ὑμοὶσ 
χοοῦ, ἱπῃ οογίδίη σϑ δου β δρᾶ οϑυϊγηδῦθθ οὗ ὑῃ9 
τη ὑμαῦ Ὡδύσγα! ἢν Ρῥτθυδὶϊθὰ ἰῃ ΝϑΌπομδᾶ- 
ἸΘΣΖΑΥἶΒ Κίηράοιη, ὙΜ10 ὕμ Ῥϑουασν οὗ 
1 8οῖῦ δυγϑηροσαθηῦ ἰα ἀου 688, 88 Ὀθζοσθ, ὕο 
Ὀ6 ὑσχδαοϑοὰ ὕδοῖς ἴῦο ἐμθ σϑυθδὶηρ ἰηθπθηοθ οὗ 
αἀοᾶά. ΑἸ τον πδύαχαὶ 888 ὁδοῦ ὮὉΘ 
Ταὐδίδ ΚΟΩ. 

α. Τὰ [89 Βγτλθοϊξίηρ οὗ 8 βυοοσβαίοῃ Οἱ 700 Σ 
σοῦ - Κἰ πριἀοτηβ ὈΥ͂ ἃ σοππϑούΐοη οὗὨ ΓΟῸΣ πλοῦδ]8 
οὗ εὐθδά!ν ἀϑοσθδδίηρ γὰ]π6. “Α οοτηραζδαίέυθ 
Υἱὸν οὗ λο 168 οὗ ἃ βορασζδαύΐοῃ οὗ ὑ8:6 οοῦσϑο οὗ 
δι ΡΟΓΑΙ ἀδυθιοριηθηῦ ἰπῦο ΤΟΣ ποσὶ ᾶ- ροσοάβ, 
ἩΒΊΟΝ ΟΟΟΘΌΓΥΒ ΘΙΒΘΎΏΘΙΘ 8180, ἱ8δ ἱπβιχυοῦνο ἴῃ 
ἐπΐθΘ οομῃποοοηθ. ἮΝ τηθϑῦ ἰδ ἰπ ὑπ Τηάΐδῃ 
ἐγαιβίοσυη δύϊουβ τὶ ἶτι ὑμ6 ᾿ἡπιϊΐθ οὗ 0 ἔοι 
ΣΖαμρδ, ἴὰ {86 ατυβοοο- οιηδὰ οοποορύΐοῃ οὗ ἴουσ 
ταοῦδ]] 16 ϑόορϑ ([86 ἀρθδ οὗ ρο]ᾶ, εἰϊνοσ, δἱο.), διὰ 
81μῸ ἱπ [89 Ῥάᾶσδϑθθ ἰᾶθδ οὗ ἴουν ὑτϑοβ ὑμδὺ Ὧδνθ 
Βρτμὴρ ΤΥΟΤᾺ 8. δβίηρίο τοοῦ, Θοϊηροδβϑθᾶ χϑβρϑθοῦ- 
ἱνοὶν οὗ ρο]ᾶ, β΄ νοσ, βθοὶ, διὰ ἴσοι. "͵ Ησεαίοα 
ἰηδορά, ἀρβίγουβ 9 ὩΌΣΩΌΟΣ ἔοττ, ὈΥ ᾿εὐτοᾶυο- 
ἱῃν ἃ δέ Κιηράομι Ὀθύνγοθῃ ὑμ6 ἰκἱπσάοτῃβ οὗ 
Ὄχαδβ διὰ οὗ ἱγοι, ΒΙΟΣ 18 ποῦ οὗ ταϑὗδὶ], δῃᾶ ὑπ 08 
ΘΟΥΙΘΒΡΟΙαΒ, ἰῃ 8 ΙΏΘΑΒΌΓΟ, ἤο 86 Μοβϑίδηϊο 
κίησάοτα οὗ .Δη16). ὩΔΙΛΘΙΥ͂, ὑμο δικαιότερον καὶ 
ἄἁρειον, ϑεῖον γένος οὗ ὑ8. 9 ΒΘΙΟΘΒ ; Ὀαὺ ἱττεβρθοῦνθ 
οὗ 0818. ἔοαΐαγο, ὕδο οοπεύδιδ. πα ἀθοίᾷοα οοτὰ- 
Ὀϊηδύϊου οὗὨ ὉΠ ἰᾷᾶοα οὗ ψου]αᾶ-ροτοᾶἂβ τὶ ὑδ6 
ῬΥΘΟΙΒΘ ΠΌΤΑΌΘΣ 70Γ7, τοτη δίῃ ἃ πούθυγοσυυ ἔδοῦ. 
Απα δἰ μβουρσὰ ὑπμθ οοσσοβροπᾶθμοα ὑμαῦ 88 Ὀ6ΘΠ 
ἐπαϊσαύθα, ἔοσ ἱπϑίδῃοθ, ἰῃ ὕμθ οδϑθ οὗ Ονυἱὰ 88 
ΘΟταΐῃρ ὍΠΟΥ ὑμθ ἱπῆποποθ οὗ ΟὝΘΘ Κα οομσθρΡ- 
ἤοηδβ, τουϑὺ ἴῃ 811} ῬΧΟΌΔΌΪΙΥ 6 τοχασγάθα 88 
Ὀδδοὰ οἱ ὑδμδὺ ἰᾶθϑ. δῃα τρούθου συ, αἰ ὑΒοῦσ ἢ ὑδ6 
Ῥεογπίδη ἰᾶθα οὗ [0:8 ἔουΣ σηϑύδ] ]ο ὕσϑθβ, ν ὮΣΟᾺ 
85 Ὀ66Π χοΐοσχϑὰ ὕο, δ ποῦ πᾶνθ ὈΘΘΏ ὉΠΐἢ- 
δαδηοοᾶ ὈΥ ὑπ τορσχοϑοηϊδύίουα οὗ ᾿Ὀδηῖοὶ .----ἰὐ 
Ὑγ 11} αι 1}} Ὀ6 δρραζϑηΐ, ὕὑμδῦ ὑ86 παίεσαὶ δΡΡ]1οᾶ- 
σι οὗ Ὁ.) ὨΌΤΔΌΘΥ ΤΟῸΣ ὕο 06 δρ68 οὗ ὑδο νου] ὰ 
τοϑῦδβ ὌΡΟΣ ἃ ὑΧΤΟΪΟΌ ΠΟΥ σϑάβοη ὑπαῦ ἱΏΠΟΙΤΘΒ ἰπ 
86 πδύτσθ οὗ ὑπίηρβ, δῃα ον θη, ὌΡΟΣ 8 
ἈδύσΣΑαΙ δα βία }}]6 δββοοίαϊίου τὶ ͵ἐλ6 70 
δίαρεδ οΥ λιπιαπ, ἰἀ76. ΤὨΪ6 σοπηθοξίου οὗ ὑδ6 

4ΟΥ Ὑ͵ο  Βοίπη ἄδ Εὐπβϑοα, λίγέλοϊοσίε 68 Αἰέόηι [παίδη, 
Ῥ. 36 εἰ Β6α.: Ηραϊοὰ, Ἔργα καὶ ἡμέραι. 106 μα. : Ονίἃ, 
λίεζαπι. 1.. 8ὃ9 Βα. : απὰ ἰῃ χοϊαιϊίοῃ ἴο ἴῃ 6 οἱα- Ῥογβίς ἀοοίσζίῃθ.. 
οὗ ἴοιισ αἰσϑα οὗ ἴδ σοσ]ά, δβρϑοία!!ν Οδριδδίϑ αγιὰ ἀὐφοίι ἴῃ ] 
Αιμείαπαά, 1868, ΝοΔ. 12 δηὰ 38, δὰ αδἷκοὸ οὶ χεοῦ, Ατί, 
Ῥαπέεὶ, ἴὰ Ἡογκορἶ δ εαὶ- μονα ίον».. ἡ. 516, Ασοοτνήϊΐηρ ἴο 
10:6 ἵπο ἰατίοσ, (6 Ὀοοῖὶς ϑαληκατ “6, ἴον ἰμαΐδιισο, σοἢ- 
απ ἐλ 0 710] ον ηρ ΤΟΙ ΔΙ ΌΪ]6 πἰαιοτηθηὺ οὗ [Π6 παγ ἢ Τὸ- 
δρεοϊίπεα, ([Π9 ΤΟΏΣ δρθ8 οὗ 6 ποσὶ : "". ,, Ζαογάπδῆς ἀθ- 
Σοϑη δορά ἱτητοτδ  ἔτοπι Οττηυξα, ἴσο ΟἸτηθξὰ πῃοννοα ἴο 
Ζοτάυκης [6 41 -Φιλυτδοϊης, ᾿υἱδάοχῃ: ἩΠΟΣΟΌΡΟΣ ἢ6 εν ἃ 
ἐξοοὸ Βανί σὰς Ὦ ἃ τοοῦ ἐπδὺ ΤΟΣ ἴτϑοα Ὠδρα δρσυὴρ ἔτυτϊῃ ἰΐ, 
ΟὯ6 οὗ κοϊᾶ, διηοίδοσ οὔ βἰ νοῦ, οποίθμοῦ οἵ πῖϑαὶ, δη (ἢ 
ἐουγιἢ οὗὁὨ ἰγοῆ. . . . ΟΥπιμζά καὶ ἴο (Πὴ8 Ποὶγ Ζοσι υδὩξ: 
ἼΒ6 τοοῖ οἵ τΠ]16 κἰῃρίο ἴγϑο, πο τοι Πδλδὲ δὴ (8. 86 
ποιὰ), δὰ ὑπιοδὸ συν ἴσζθοδ ἃγὸ (9 ζοῦν ἰληλοπ ψὨἰσὴ 5ἢ8}} 
οὔ! : ὑπὲα χοϊάθῃ ΟὯΘ, ψΏδη 1 δπὰ ἴπου οηὐογίδίὶη Θϑ ἢ 
οἴδποσ, δα Οείδδρ- ΒΒ Δἢ δοοορία ἐπ ἰατ, δηὰ ὑῆ6 Ὀοὰγ οὗ 
ἴπ6 θοα 18 Ὀτόϊοη δηὰ ΓΠΟΥ οοποραὶ Ἐπ ϑυληθῖνοα ἰδ δὲν 
ΟἿ6 ἐπ ἴΠ γοίχη οὗ [)6 τοῦδὶ Ασιδϑῆϊσ: τσ οἴδϑὶ οὔθ ἱβξ (6 
ΤῊ] οὐ Αποδῃονογδτ.- σπόοῦσα, (ἢ6 βοῃ οὗ Κοῦαὶ: ὑῃαὺ οὗ 
ἰγοη ἴῃ ουἱἱ τοίρτι οὗ ἴ8 Ὦθοβ᾽, " (οὐ ὑπ] οὮ,, δοοογάϊηρ ἴο 
[86 Ῥαγηθα ἑοδοβίῃρ, ἴλ6 ἐἶπι9 οὗ [9 Βαυίουσ ΒΟΒΟθἢ ἰδ ΠΑ] 
ἴο ζοἸ]ον), 

ἘΌΤΩΟΣ ΟἿΣ δ 086 ροσίοακ οὗὁἨ Βασοδη 116 ἷα 
οαρθοΐδι}]ν ΘΒΕῪ ἴῃ Ὀδ8η16), βίμοθ ὕδ 6 ΟΣ ῬΏδ868 
οὗ ἀουθιορσαθηῦ ἄσὸ 1Ἰυϑυταύοαἃ ὉΥ ἐὴλ6 ἵπιασὰ οΓ 
τπᾶῃ, 8ἃ8 8 Ῥοτβοπίβοδίίουη οὗ Βϑαὺμοηῃάοσα ᾽ἢ 
(Κυδηϊοηγο]ᾶ, Ρ. 118 οῦ βθ06ᾳ.). Τὸ ψβαῦ ἐχίθηῦ 
ὕδ9 δρρ)ϊοδύίου, ἴῃ ὑμ18 οδδο, οὗ δε 1ᾶθα οὗ 
ἔουσ αδροθὲ οὗ ὑμ6 νου] ἴο ὅδμθ βιοοσδδββίοῃ οὗ 
᾿Αβίδιϊο σροιδυοηΐθα, ἰδ ὕἤο Ὀ6 ρνἰδοοὰ ὕο ἴδ δο- 
οουηῦ οὗ 86 πδύο χα ΟΣ ΡΟ] [1681 τηοαϊ δύϊομ οὗ 
ΝΘΌΘΟΒΔΟΏΘΣΣΑΣ, δὰ ΠΟῪ ζλσ 1 ἱβ οὗ ΒΌΡΘΣΩδ- 
ΧΑ] βυργχοδυϊοη ΟΣ ροβὶ ΟἰΥΘΙῪ τονυϑαὶθᾶ, οδπμποῦ, 
ΟΥ οοῦχθο, 0 ἀοδηϊίοὶν ἀθοϊαθα, ὀδρθοΐδ!ν ἱπ 
ὙΙΘῪ ΟὗὨ ΟἿΣ Οχύσζϑιου Ῥγδρτηθηΐατυ πον ]θᾶς6 
χοδρϑοσμ ἰδ6 δοὸορθ οὗ σχοϊρίουβ ὑπουρσαὺ δορὰ 
ὑδ6 ῬΒΣΪΙΟΒΟΡὮΥ οὗ Βυχηδῃ 1176 διρους ὑῃ6 ΒδΌΥ- 
Ἰομ 88. 

ὃ. ΤῊ οοτηρασχίβου οὗ 089 βιαοοθβεῖνο Κιηρἄοταβ 
νεῖ τ [86 ΒΟΥΘΙᾺ] ρασίδ οὗ 8 οοϊοββϑὶ σαδὴ οὐ ἸᾶΔοἱ 
ἴχαδρθ 18 8180 ὈΧΟΌΒΌΪΝ Ὀδδοᾶὰ οἡ βόοῖλθ Ὠθδύμ θη 
τοῦθ οὗἩ οοποθίνηρ Δ γορχοβοηηρ ὑηρβ, τ} 
Ὑ ὈΙΘὰ [ὴθ ἀτθαση οὐχί αϊπρ να ῥσϊποῖρὶθ οὗ 
ΤΟΥΘΙΔΙΪΟ ΙΏΔΥ Πδνθ οομηθοίθα ἰδοῦ. Ὁ δῃ16) 
Ὠλτηβοὶῦ, ἱπᾶοθα, ἱπάϊοαίΐθα ποίμϊηρ τ ϑβαύθυοσ, 
οἰὑποῦ ἰῃ δὶβ χϑοδριυυϊδίϊουι οὗ 89 ἄσϑϑιὰ οσ ἴῃ 
1586 ἱαυογρσχούδ(ου, ὑμδὺ σδὴ βου ὑμδῦ ὑδ6 Ζόστω, 
ΒἷΖθ, δῃαὰ πδίυγαὶ αἀϊρτὶςν οὗ ὑπ: βϑύϑσζαὶ ρμαχίθ 
(θᾶ, Ὀγθδδβῦ, Ὀ6]]γ, 1658), οοῃ δὶ ἃ ΒΗΥ͂ ΒρΘοΐδ] 
ΒΥΤΩὉΟ]108] σχοΐϑσθσιοθ ἴὸ ἐμβὸ ομδγαοῦοσ οὗ ἰδ 
ἔουτν νοτ]α-κἰηροτῃβ : δηα ΔῺΥ δὐὐϑοιηρὺ ὕο οο"- 
Βὑστιοῦ ΒΌΟΘΙ σϑ]αὐὔϊουβ Ὀούνθθῃ 89 ἴγηᾶρθ δηᾶ [89 
οἰνήθοὺθ Βυσα ο] Ζοὰ ἰβ Θχροβοᾶ ἴο ὑμο ἄβηροσ οὗ 
Ὀοίηρ ἱμνοϊνθᾶ ἱπ 8616 85 ἱπύοσρχούδ ουβ δᾶ 
1ᾶ16 Ῥαβύλμηθβ, 88 ΣΏΑΥ ὍΘ ΒΘ6ΘῺ ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ ΟΪΔΘΣ 6Χ- 
Ῥοπίύοχη, δῃἃ θυϑῃ 88 1δίθ 88 ἰῃ ϑίδσκϑ (ου νβ. 89 
δηᾶ 41). Βαυῦ δὖ ΔΗΥ͂ Ταὺθ ὑῃ6 Βὶζθ διὰ ροπίζίοι 
οὗ ὑ89 γαγίουϑθ Ῥασχίβ τυϑστὶῦ οομδἰἀθγαύϊοῃ 88 8 
ἐογύζηι ΘΟΤΡΑΥ͂., 8ὸ Ὁ. 88 δο δγϑεὺῦ Κίηράοτη, 
ὙΙΘᾺ 16 σορσχθϑθιη θα ὈΥ μι6 μ684, 88 [89 Ηἱρβμοϑῦὺ 
δια ταοδῦ ἱτηροτίδηῦ, Ὀπὺ 4180 06 Βῃιδ]] δύ οὔσζϑῃ, 
ΤΑΒΔΥ͂ ὈΘ6 Οοπορσὶγϑα οὗ 88 ἱπύθηβί Ὁ] σῆόσο, Ὀτὺῦ 
Οχύθηβ Θ᾽ 1688 οοΟὨ δι ἀοσδ Ὁ ]θ, ὑμ8ῃ ὑἢ9 δβυοοθοᾶ- 
ἴα ΟἿΘ8; 88 8180 ϑϑοῖὶὶ βυυοοθδδῖνγο ΟΥ̓Δ ΙΏΔΥ 
Εἰ σ ΣῪ δὴ δρυτορδίϊου οὗ ὑθορὶθβ ΟΥ βύδίϑβ (οὗ. 
ΒΌΆΡΤΒ, Οἱ Υ. 89), τοῦ ὈΘοοσθ8 βύθδαὶϊν πλοσθ 
ψοσύμ 988 δηα ἀορτδαϑα, ἔσζοσα δὴ ἱπύθσταϊὶ (οὑ ϊ- 
081) Ροϊπῦ οὗ νον, Ὀὰὺ 88 ΣΟΘΧΌΪΑΣΙΥ ἱπΟσθαβ68 μὰ 
8120 δῃηἃ οχίθῃξ. ἴπ ομϑ σχοδβρϑοῦ, ὑδοσχϑίοσο, 
ὨΒΙΔΘ]Υ, 80 δ 88 08:0 ἄθογζοϑδδα οὗ ᾿πύθ σι] ΤπΟΓα] 
νγοσί (ΟΣ ἀϊρηϊνυ, δοοοχαϊηρ ὑὸ ἐδ6 ὑμθϑοοζαίίο 
εὐδῃδχα) διθοη ὑῃ8 ΦοῸΣ δυασοσδβεῖγο Εἰπράοταθ 
πα Θὐποογῃϑθᾶ, μθ βυχωθοϊϊδιη οὗ ὑμβε νδχίουβ 
ὈΟΟΙγ Ῥαχίβ γ᾽ 6] 8 ὑπο βᾶιλο σοβυϊὺ 88 ὑμδὺ οὗ ὑμ9 
τωϑῦδ]β; ΨῈ11 ἴῃ δηούδμοσ σϑδρϑοῦ ἰὺ Ἰοϑὰβ ὑὸ 8 
ΟΟὨΣΑΤΥ χοδυ]ῦ, ἱπαϑτητ ἢ 88 Σὺ ΣΟρσοδοηῦβ ὕπο δ 

, Κἰμσάοσωβ 88 οομιβύδη νυ οχυθηδίηρ ὑμοὶγ Ὀουῃ- 
68. 

ὁ. Τὴὰ6 8.4] οομδίθγαύϊου, --- Ὑ βούμοσ ὑδ9 
ΤΑΥβύθτ ΟἿ βύοῃθ, ὑμαὺ ἀθδοθηᾶβ ἔχομι ὑ..6 τλΟΌ- 

; ῥδίηῃ δηὰ βῃδύΐθσβ ὑδ6 σαϑίδ!]ο ἱσλαρθ, σορσθβοιῦ- 
ἱπρ Μοβαίδ μ᾽ β κίυρδοτη οὐ ἐδ9 ΚΑ 0} ποσὶ ἃ- τα υ- 
ΔΙΌΒΥ͂, δἷδὸ οοῃύδίσιβ ἔοαύασοβ ὑμαῦ ΩΔΥ Ὀ6 ὑσϑοοὰ 
ὉΔῸΚ ὕο ὅδ το] χίο- ροΙ ὑῖοΆ] ἰά688 οὗὁἨ [6 δποϊθηῦ 
ΒΑΌΥ]ΟὨΐΔΏΒ, ΟΣ ΜὨΘύΝΟΣ, οὰ ὑδθ οὐδοσ διδηᾶ, 
018 οἱοαίηρ ἱποἰἀσϑηῦ οὗ ὑπ6 ψΟ]6 υἱδίοῃ τυσδὺ Ὀ6 
τοχασαθα 88 ῬΌΓΣΘΙΥ Βυρογδύασαὶ ἰῃ 108 ομδγϑοῦθσ, 
-- ὁ ΒΑΣΙ Ἰοδᾶ ἴο. ἃ ἀοβηΐθ οομοϊαδβίοῃ. 
ΞΟΙΩΘ ΔΡΣΟΔΟΔ ὑο Μοβείδηϊο ἰάθδ δηᾶ ὀχρϑοίδ- 
ἘΪΟΙΒ. ἈΟΎΘΥΘΟΣ, ὩΔΔΥ ΠΑγΘ Ὀ6ΘῺ οοπύδί θα ἴῃ [89 
τοὶ σίουδ ϑδάσηδί οὗ 6 νου] ουσγθηῦ διμοῦς 
1μαῦ ΡΘ6ΟΡ]Θ, 88 γὺυ9]]} 88 ἴῃ ὑμδὺ οὗ ὅμο Ροχείδηδβ, 0.16 
ΟΣΘΘ ΚΒ (ΘΟ ΡΟ ταῦ 88 ΤΟΙΏΔΙΚΘα δΌονΘ σΟΌ- 
οὐχί: Ηοβὶοα δπᾶ ὑλ9 Ζοσοδδίσίδῃ τον ὑὶ οὗ ἐδ 
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οῸΣ ὑγθθβ), ὑμ6 διοίθηῦ αϑχτήδηβ δηἃ βοδηᾶϊ- 
ὨδυΐδηΒ, οἴο. ΤῊΘ βύοῃθ ὑμαῦ οσβ8θβ ὅδ ἱχωδρθ 
οὗ ὕὉ}:6 Ἰῃ ΟὨΔΙΟὶΘΒ ΟΣ ψ ον] α-Ροχοαβ τδυ, ὑπό Γο- 
ἔοτο, αν Ὀθθὰ ἃ οοποθρύϊοῃ ὕδθ ἔσοση 6 
ΟΒαϊᾶξοδῃ οσ ΒαΌΥἹουΐδη οἰσοὶθ οὗἨ ἰάδβββ, βίσω αν 
ἴῃ 18 πδύασχο δηα ὑθηᾶάθμου ὕο ὑμοΒθ σϑιδχ 8.010 
ταν ὑπο]ορσίο] Δρρσοχίσηδύυϊοιβ ὕο ὑ80 ἔμ ηἀδχηθηίαὶ 
ἄορτοδ οὗ Ομχιβυϊλαυϊυν, νγίο ματα 1αδῦ]γ Ὀ66Ὰ 
οδασδοίοσι ϑὰ 85 “" σου δοϊορίοδὶ ζοσοϑδᾶονίηρα 
οὗ ὑδ6 ρτοδῦὺ ὑσὶ : “ΤῺ νοσζὰ γγδ8β τηϑδᾶς ἤθβῃ" 
(Κδδηίβ, ἠλμιέλεοριϑοὴδ ορπιαία, 111. 884. οἵ, ν. 
Οβΐοσζϑο, ἢ).8 Βα ΟΥγειὶ παοὶ ἀδνΡ δολγεέ, Ὁ. 
69 εὖ βρα.; “2. ῬΡ. δηρο, 2.6 «Ἱροσίοἰϊδϑδοὴδ 
Ζοϊ(αϊίογ, 1... Ὁ. 2987 οὐ 86ᾳ.). 
4, Τό λιδίογίοαϊ ἐπίογρτείαύζοτ, 9. ἰδὲ ΥὙΟῸ 

Χχῖπισάοηιδ, οσ [..6 δρρ]ϊοδύΐου οὗὨ ὑμθ ἱτηδρθ οὗ ὑθ 
ΣΔΟΠΒΙΟὮΪΘΒ ὕο ὑδο ἔδοίβ οὐὗὨ ἰδύογγ ἴῃ ἀοἰδὶ}, 1ἢ- 
γΟΪΥ6Β ὨΟ ΣΘΟΔ]]Υ βοσίουβ αἱ σα ΡΟΣ ἴ86 δγτη- 
ὈΟΪΪο Ῥχίμοῖρ]οθ ὑμδαῦ ᾶῦνθ Ὀθ6ΘῺ οδβ Ὁ] 86, ἰῺ 
υἱὸν οὗ ὑμο ἀοδηΐίο βύδυθιχθαὺ ὈΥ ὑδ6 Ὀτορμιϑῦ ἴῃ 
ὙΟΥΒΕΒ 87, 88, ὉΥ νοῦ; [86 χοϊάθῃ ᾿ιϑϑα ἀθείς- 
Ὠδίθβ ὑ86 Ολαϊάκας, Θταρὶτο οὗ ΝΌΟΣ ΖΆυ, 
ΤΒΘ ὕμσϑο βαοοοθάϊηρ Κρ ΟΣΩΒ ΤΥ ὑμογοΐοσθ ὈΘ 
ἀϊβοονοχϑᾶ, νιυπουῦὺ ᾿ϑανΐηρ τοοχὰ ἤοσ ἀοαῦ. ΤΉΘΥ 
ὨΘΟΘΑΒΒΙΠΥ͂ τορζοϑοηῦ [86 ἴδγοθ ΡῬἢ 8868 οὗ ἅδνο]- 
ορυπθηῦ ἰπ [δ στοαῦ Οτὶοηΐδὶ πῖν σβαὶ Δ ΟΠΔΙΌΏΥ, 
ὙΒΊΟ. 0] οννϑα ποχὺ αὔδοσ 086 ΟἸδΙάθθαῃ ροτοᾶ: 
ἔου [86 Ῥσγορμοῦϊα Βοσχίζοιι, μϑῦβοσς οὗ ἐμ Κὶηρ 
ΟΙ δη161, αἰᾶ ποῦ δυρῦσδοο {86 Οοοϊάθῃῦ. ἘἘ6 
ἔοι νοσὶ ἀ-κἰησάοτηβ 816 ἀουθὶοροᾶ νίὐπμουῦ 
δχοορύϊου. οὰ ὁπ δηὰ 89 βϑῖὴὼθ βΘΟΡΤΆΡΪΟΆΙ 
βίαρϑ, οὐ [89 801] οὗὁἨ ἐμὸ Ογδίᾳ ογέθπίαζέα, ὑμὰκ 
Βδυτηοηἑζίτς τὰ ὑπ Β΄ Ὀ]1041] σχερζοδϑαύδζου 
ΠΟΘΙ ὕ86 Βγταο]ὶ οὗ ἃ δίῃ σία Θ0]058881 ὨΌση δὴ ἱτὰ- 
Δῦρ0; δᾶ δ ΟἿΪΥ ποσὶ ἃ- Κἰηράοσοβ οὗ ὑδθ 
Οὐ ϑοοῦ ὑμδῦ ΔζΟθ9 αἴϊου [88 ονοσίβζον οὗ ΒΑΌΥΠΟΣ, 
δα ὑμδῦ δαυδι]οᾶ ἰὺ ἴῃ ἱπιροτύβδηοθ, Το Θ ὕδι6 
Μοᾶο-Ῥοχγαίδῃ ζουσπᾶϑθα ὉΥ Ογσζαβ, δαᾶ ὑπὸ Μδοο- 
ἀουίδη- Η 6] δηϊδἑϊο, οτἱρί δύο ὉΥ Αἰοχδηᾶου [88 
ατοαῦ, Ὅ86 Ἰαύύοσ οὗ νοῦ ρΡϑδϑοᾶ ἐβτγοῦρ ὕνο 
Βύλροβ, υἱζ. : ὑπ ροχίο οὗ ἰΐϑ υπαϊν θα οχίδύθῃοθ, 
δηᾶ ὑμαῦ οὗ ἰΐΒ οομιδίδης! Υ ἱπογθδδῖηρ αἰνίδίοη δηα 
αἰδιη ορταῦϊοι ὑπᾶοσ π6 ρμΡοδ- ΑἸοχαπαστίδῃ ἢ ]18- 
ἀοοιιίὶ. ΤΉ Θδο ὑτχο, ΟΥ, ὈΥ͂ ἃ ΤΊ ΟΣΘ ΟΟΥγϑοῦ ΘΠ 16Γ- 
αὐϊοι ὕμγθθ, 8:8] ἔοστηβ οὗ ὕὑ8ο Οτίϑηῦδὶ υπΐνοσβαὶ 
ἸΩΟΠΆΣΟΒΥ, 816 τορζοδβουι θα ὑἱΐὰ ὑδθ αὐπηοθῦ 
ΟἸΘΑΣΤΙΘΕ8 ὈΥ͂ [86 Βὲϊνο ῦ Ὀτϑαδὺ, [6 ὈΣΆΣΘΙ (ΠΟΡΡ 61) 
Ὀ6Ι1γ, δὰ 0.6 Ὡθϑύμοσ οχύσθεαϊ ϊθθ τ ΪΟῊ 16 δὖ 
ϑϑτοὺ οὗ ἴγοῦ δᾶ ὑθϑηῃ οὗ ἰπὐοσταϊ ρ] θὰ ἴχοη δρᾶ 
οἷαγ. Τμθ Ὀγχοδβὺ οὗ βῖ]γοσ ἀδδὶσυιδῦθβ {86 Μίοᾶἂο- 
Ῥαγβίδη Κίησᾶἄοτῃ, σῖοἢ} τεῦ βυοοοοᾶδοὰ ὑδ6 
Βοϊάθῃ μοδᾶ, οὐ ΒδΌΥο. [Ἃὃ ἄοθβ ποὺ βἱρο γ 
Μραΐα βἰγρὶν, ζοὸσ (1) δὲ ὕπο ὕω ψἤθὰ ὑΠ6 
Μοάϊΐϊδῃ Κίηρ Ογάχασοβ (-- ασίυβ ὑμ6 Μϑᾶβθ, 866 
Τηϊτοᾶ. ὃ 8, ποΐθ 4) δῃὰ ΐβ ὨΘΡΒΘΥ δπα βοι- 1 - 
αν γτὰβ ονδυίασον ΒΑΌΥΪΟΙ, ὑμ6 Ῥοσαίδῃ ὑσὶθθ 
ἨδΔΑ ΔΙΥΘΛΑΟῪ ὈΘΟΟΙΩΘ 80 Ῥτοσηϊῃοπῦ τὶ ὑμ6 
Μοάΐδη σθϑ τα 88 ἴο ασγϑδηῦ (86 ἀεείρτιδίΐοι οὗ 
[86 Ψ80]6 κίηρσδοτῃ ὮΥ 0Π9 πδηγθ8 οὗ Ὀοΐὰ τχῖΌθ8, 
ἐμ Μραΐβῃ, στ Ὡ ]οἢ τῶϑ ΤΟΥΣΤΆΘΙΥ Ῥγοαοτοϊηδηῦ, 
δηὰ ὑπ Ῥοσβίδη ὙἘΟΝ δὰ ποῦν Ὀθοοὰθ 8 
δα]. (2) ᾿ϑδηΐθ] βοοοζάϊηρὶγ τοῦϑυβ ἴο ἴ8 6 016 
νουἹα-Κιηρᾶοτῃ ἡ ϊο; δυοοοοθᾶθαἃ ΒΘΌΥ]ΟΩ 88 8 
Κίπράοιι οὗὨ “"" [6 Μοᾶσβ δπὰ Ῥϑσεβῖδῃβ᾽", (ΟΠ ΔΡ. 
ν. 28; οὗ ὑπ οχροίδίοῃ οὗ ἐπδὺ ῥῬβϑβϑβαρθ), διὰ 
ΟΥ̓ ἷπ ὑπ βϑούϊοῃ τχοϊδυύϊα ἴο ὅδε τοῖχη οὗ 
θαστῖαβ ὑ86 Μοᾶθ (ομδρ. νὶ. 9, 18, 16) Βα ἀοπβίς- 
ὩαῦΘ5. ὑμθ τεϊρίουβ οοἂθ, το} ΒΞ ἴῃ ΤΌΤΟΘ 
ὑπγουσβοαῦ ὑπ Κίηράδοτα, 85 “ ὑμ9 αν οὗὨ {88 
Μοᾶθ8 δηὰ Ῥοχεβίβῃβ,, ἐμ 8 οἰδγασοίθσι σίηρ ἰῦ 88 
ἃ Βδοχϑᾶ οσάϊπβποο ὑμαὺ σχοδείθαἃ οὐ ὅπ ΘΟΙΏΤΉΟΣ 
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ΤῊΞΒ ῬΡΕΒΕΟΡΗῈΕΤ ΘΑΝΊΕΙ,. 

πη θα τιπᾶθσ ἃ δἰηρ]ο χονοσησηδεῦ. " (8) [ἢ οχϑοξ 
σουσσοθροηάθηοθ ψιῦ ὑμΐα ἰθ ΐδ γορσγοβεηϊδουῃ 
οὗ ὑμβὸ Μοᾶο-Ῥοσεῖίδηῃ ἱἰηράοσω, ἴῃ ομδρ. νυἱξὶ, 
Ὁμᾶοσ ἴΠ6 ἔσυτχο οὗ ἃ ταῦ 6 γϑηι, δηα ἷ8 ἀοβῖσ- 
μδίϊοη οὗ 8 βυσοθββίοῃ οὗ ὕγο ἀγηλείοβ--ἃ 
Μοάΐδη δηὰ ἃ Ῥϑχείδῃ---ϑ᾽ ΤΏ ΡΥ ὉΥ ὑπ στονσί οὗ 
ὑνο ΒΟΙΏΔ ἔσοσῃ ὑμ6 μοϑδᾶ οὗ [86 σϑῖω, οὗ νοὶ 
88 ΒΙΏΔΙΪΟΣ ΘΟΠΔΘΒ ὮΡ τϑὺ (γ 6.8 ϑ; οὗ, γουβε 20). 
(4) σομδοαυθηῦγ, ὑμ6 ἰηδίύδηοαβ ἰῃ Ἡ1ΟῺ Ὦθ 
αἰβεχιρυϊμοθ Ῥαστίαθ, ΟΣ Ογταβ, ΟΣ βυοοσθοηρ 
ἰκΐησβ, ὈΥ͂ ὑμι6 ὑἱ268, ΤΟΘΡΘΟῦνυΘΙΥ, οὗὐἠἨ “"Ἰΐπρ οἵ 
86 Μοάᾶρβ,᾽" οὐ “ Κίπα οὗ ὑμθ Ῥοχείδῃβ," χηυδὶ 
ὯΘ τορασγάθα δ8 σϑίδστίηρ, ποὺ ὕο 8 ἀἰγθσθῖ οἵ 
ΤΟΘΙταδ, Ὀαῦ Εἰ ΤΆΡΙΥ ὕο 8 ἀἰογθομποο οὗ ὑτῖθαὶ σθ- 
ἰαϊίομβ διροηρ ὕμθδθ σϊοσα. (δ) Εατίμοσ, δ 
υἱβίου οὗ 88 ΟἿΣ βυαοοθβεῖγο Ὀθαδίβ, ὙΔΙΟᾺ ἃ 
ἀοβοσί θα ἴῃ οὔδρ. υἱ. δηᾶ σψοἢ ἰῳ ἀοπθίδοαδς 
Ὀ818116] ὕο ὑδεαῦ οὗ δμ6 ἤουσ οἹἱοσοθαίβ ἱπ {86 ἱτὰ- 
8.6 οὗ [86 Σηου ΔΙ  ἶ68., ἄοθδ ποῦ δοοοχὰ νὶϊὰ ἐδ 
ΔΒΒΌΣη Ὀὐΐοη, ΟὨ ΜΔ οἢ ὑμθ Βοοομπὰ Ὀδδδύ, ἃ οδσπῖ- 
ΨΘΓΟΙΙΒ ὈθδΥῖ, σϑργθϑϑαΐδ ὕ6 Ἰησισάοτη οὗὐἨ [26 
Μοᾶθε, ἡ Ὦ116 089 ἰμϊτα, 84 Ἰοορασὰ τΠ0Ὸ} ἔοῃσ 
ΜΊΏκ,Β, ἀοδβίσιδίοθβ ὑμ 9 Ῥεχβὶδη ἸΩΟΣΒΙΌὮΥ, πὨ ἃ 
ἔδοῦ ΜΆΔ ΒΟΔΤΟΟΙΥ ἀἰδύηοὺ ἔγοτο ὍὯΠ.6 ΖΌΣΤΑΘΤΥ (800 
ἰηῦτα οἱ ὑμαὺ ρϑδβοδρθ). (0) ΝΟΣ ἄοσβ Ζβϑοὶ. τἱ, 
ὙΔΙΟΣ ἰβ. δὴ δ]; Ῥδγ8116] ὑο ἴδχα νἱδίοῃ Ὀδίοσ 
Ὧ8, ὙΙΤΔΩῦ ἃ ΟΟΠΟΙ] ΒΟ. ἴῃ ἕδυοσ οὗ 86 Ορ᾿πίοη 
ὑδδὺ αἰπύ βηηθ8 Ὀούσθθῃ 86 Μοάΐδη δηὰ Ρασ- 
Βίδῃ Κπράοχηβ: [ῸΓΣ ὅδ χϑᾶ, Ὀ]δοῖς, σι ϊΐθ, δηὰ 
δτὶσσι θα, δα ὈΔῪ ὨΟΓΙΓΒΘΒ, ΤΟ ΠΟ; Θα ἰπ [μδὶ ῥἷδοα, 
ἀο ποῦ ἀρδίχηδῦθ γϑσ]ουΒ ἰδημἂβ ΟΥ̓ ἸΚἰ Ωρ ΟΤΩΒ ΔΣΥ͂ 
ΤΏΟΤΟ ὕμδῃ ἀο δα Ποσβοθ τὶ αὐταὶ νατιεὰ 
ΟΟΪΟΥΒ, ὙΒΙΟῺ 8χ6 ἰηϊσοάποορῖ ὈΥ͂ [86 βϑγηθ ῥχὸ- 
Ῥβοϑῦ πῃ οὔδρ. ἱ. 7 οὔ 8θ6ᾳ. (βε 6 Κόδ]οσ, 2926 δ᾽ αοἰ- 
εχ δολεη, Ῥγορλοίδη, ἰὶ. 1, 60 οὖ 8θ6ᾳ.., 189 οὗ 564. 
(7) ΕἼΔΔΙΙγ, πῸ σοποϊαδίου ἰῇ ἔδνοσ οὗ ἴθ 
Μοᾶΐδῃ Ὠγρούμοδὶβ οὰ Ὅ6 ἀοράἀμπορα ἔτσοπι ἔδ8 
ΤΟΙΛΘΙ ὉΥ Ὠ.δηΐ6] πη σϑσθὸ 89 α, ὑμπδὺ ἰδ6 δϑὸ- 
ΟὨΩ͂ Κίηραοτϊη Βῃο] δ Ὀθ ἰὨὔοσίοσ ὕο {δα οἵ 
ΝΟ ΘΒδάηΘΖΖΑΣ  ΤῸΣΥ δὴ οὐ δ] Ση ϑσί σι οὗ 
[89 Ῥογαίδῃ κἰηρᾶοωι ὕο ὑ)ιαὺ οὗὨἨ ὑμ6 Οἰναϊάπ- 
ΔΒ τηϊσηῃῦ ὯΘ τΟΔ ΠΥ δεβοχίθα ἔτοχῃ ἃ ἐμδοοσδῖο 
Ῥοϊηῦ οὗ νἱθνῦ, ἱπδβυη ἢ 88 ἰὺ ΟἸΘΑΣΙΥ αἰερίδγοᾶ 
8 στοδῦθυ ΣΔΟΣᾺ] δα βοοΐδ) ἀθρσζανδίϊου ὑπάοσ ἰὰὰ 
Ἰαῦοσ Ἰεΐπρβ, ὑθδῃ ἐμ6 ΖΌΣΤΩΘΣ. ΟἿΪΥ ΟΥ̓ΣΤῸΒ οχ- 
οο]]οὰ ὑπὸ ΟἸμδ᾽ ἄβοϑῃ στρ] οσ ἰῃ ἔσθ αν δοιὰ Ὀ686- 
νοϊϑαΐ οοπᾶ ποῦ ἑἱοναγὰ [86 ὑμθοῦσϑου, Ὑ 8116 δὲ 
ἱχατηϑαϊαῦθ βιιοθβδοσβ, Οδσηῦγβοα δὰ Ῥφβοπῦο- 
5υλοσαὶβ, ὑσθαϊβα ὑΠ6 ΡΘΟΡ]Θ οὗ ἀοα νυ ῖδἢ στοδύογ 
βουσίν ὑπδῃ δὰ ΣῪ ΟΠ δ) δὴ Κίηρ πδύθυοῦ 
(οἴ. αἰδο ὅθ βυδοτίημε ἱπΠΙῚούθα οὐν ὑπ δον ὈΥ͂ 
ΣΧοσχοϑβ, δοοοσάϊς ὕο 06 Ὀοοῖ οὗἔὨἩ Ἐδέδμοσ, διὰ 
860 ὮΥ Ατίδχουχοβ 1., δοοοσχάϊηρ ἴο Ἐστβ δηυὰ 
ΝΟΒΘΙΑΪΔὮ). 

Βαυὺ ἰδ, ἰῃὰ νον οὗ 8686 οομπείἀοζβέἕϊομβ, ἐδθ 

Φ Τμοΐοϊοο οὗ [86 Οχρτγοδδίοῃ “"Ὧ6 αν οὗ ὑδο Μαῦεα δϑὰ 
ῬΘΙκίλῃ Ἢ (0 91 ὙἽ ὨΞ} ἴπ οὔδρ. υἱ. 88 δὴ ουϊόξῃοδ 

οὔ [6 πηΐου οὗ ἐδ ἔντγο πο ἢ Ὀοσίης Ἰγαοΐδη πδίίοῦα 'α 8 
κἴηρ!ο βίδίθ λ8 ϑδύϊγ 85. ἐδ μοτὶοὰ οὗ δὼ Ομ) ἄσδη πὸ- 
ῬΓΟΙΏΒΟΥ, πὰ Ῥουβαρα δῖος δαὶ, κα Ὀθοθ τοουκο σελ, 
ἐ. 0... ΌΥ Κυηδῃιϊοδγοϊά, ἀοαρὶθ πὲἷδ ὑσοίεσοοο ἴοσ ἴδε ἰπῦθε- 
φγούδιίοῃ ψποῆ τοΐοτα ἴ.6 δοοσῃὰ ποσὶ -Ἰκἰπιρἄοτξῃ ἰο Μούα, 
δηὰ [826 ἐπϊτὰ ὑὼ Ῥοτπία. 1π ἃ ποῖὶθ οὐ ρῶμο 12} δὲ ἐξα. ὃδ6 
οοπύδεῖς ἴη6 δακοσζίουῃ οὗ οι ἔζη ροΣκα, δι ἐδι16 ἑογτηῦλα το ὰ}- 
17 οτίαἰποὶθὰ αὔναρ (Π6 ὑπο οὗ Οὐτῦκ, δὰ ἰε ἰποζείοες ἃ 
Κτοαι δηδο;χσοηίδτη 1 ἰὯ6 Ἰησοῖ οὗ Ὠαπϊοὶϊ, ὉΣΥ οὐσία 
ἴδαῦ (06 ππίοῃ οὗ [πὴ ὑΝνῸ Ρεορμὶϑα ἰπ ἃ οἰρσὶο ποιΐοη. οἱ 
αὖὺ ἰοδαὺῦ ὉΠῸΟΣ ἃ αἰηρὶθ σουοσῃιοπῆ, ἀδέεα οοπείδε 
Ὀογοῃὰ ἔπη6 ἔϊππο οὗ ΟΥ̓ΤΒ, δῃὰ δοοοι ἰσιγ, ἐμὲ δὲ οσ- 
οἰπείνοι ν Μίοᾶϊδη ΥΟΒῚ) ΨῸΝ ὩΘΥΟΣΥ ἴῃ αχἰδίθποθο. Τῆς οὐῶ- 
Τοστοὶὶ οὗ ἐπ ὶνς νἱονν ἰὸ ἴπ9 αοίτδὶ] δσιογί 6] ἀσνοϊορτιοοϊ 
οὗ [δ6 δποίοῃςξ ἴσαὰ ἰδ βΒῃονῃ Ὁν ΝΙΟΌΠΣ, Οδμολ. ἀϑοισὸ 
ΜΠδ ΒαΡΝ ῬΟ 180: οὗ. Βρίορεὶ ἰῺ ἀωδέαπα, 19δ8, ». 855 

80. 
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βεοοιὰᾶ Κίπράαοτῃ οὗ [86 ἱτιδρὸ οὗ 089 τη ΟΠ ΔΥΟΝΐ 68 
ταρσγοϑοιΐδ Νοαο- Ροσβῖδ, ὕδ 76 8} ὈΘ ὯῸ ἔατμοΣ 
ἀουδὺ 88 ὕο ὕὅδο ἱηὐοχρσοίδιυζουῃ οὗ ὕὍδο ὑδϊτα, 
ψ ἘῸΝ 18. ΒΥ θοἸ ΪΣρὰ ὉΥ [88 ὈχΆΖΘη ὈΘΙΪγ. 1 
Ἰηπδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΧΥ ἀοδίμιδίο ὑδο Μίασοάοπίαη, 
τογία- κέ σάοηι 9}. «Αἰεφαηθν (δὲ Ογδαΐ, ΜᾺοβο 
δταπᾶ δῃᾶ σαρί ἃ ̓παὐσοἀπούϊζη, 88 ἦ ὈΟΣΠΘ ου ὑδ9 
ΠΗρΡῈ οὗ δ ἰδχωροβὺ, ἰ8 χορσοβϑηΐθα ἰῃὰ τἢ9 
Ῥᾶγα 16] σίδίοσι οὗ ομδρ. υἱΐ. ὉΥ 86 ἔρτιτθ οὗ ἃ 
Ἰοορασὰ τῖνὰ ἤουχ τίηρε, Ὀσὺ τ ΐοΒ σϑοϑῖγϑβ 
οομδίἀογδύϊου ἴῃ ὑΐαβ ὁ886 (Ομ δρ. 1ϊ.}, ΟἿΪΥῪ 80 ἔδὶ 
88 ἰΐδ οὐ οὶ δηᾶ σο]ϊσίουβ ἱπἔθυοὐ νῦν ἴῃ τοϊδύϊοι 
ἴο ἰζ8 ῥγϑάθοθββοσβ ἰβ Θοποθχῃθᾶ, δηᾶ δ8 0ῃ6 το- 
ΤΆΤ ὑμαὺ ἰῦ βῃουἹᾶ “ὁ ὍΘΑΣ γ]6 ΟΥ̓́ΘΣ 811] [86 
Θαγί ἢ "ἢ (γσοσθο 8390 ὁ) ομασδούοχίσοθ ἰΐ8 οχύθσῃδὶ 
ἐτοαΐμθεβ. Τὴ Κίηράοπιθ οὗ ὕμθ Ηθ)]ϑηϊβῦϊο 
Ὀϊδαοσὶ, Ὁ ΒΟ. δτοθθ ἔσζοσα ἴθ ππΐνοσβαὶ στο ἢ- 

οὗ ΑἸοχαπᾶοσ ὑμ6 αἀτϑαῦ, οδῃποῦ Ὁ6 Ἰηο]υἀοᾶ 
ἴῃ ὑδο ὑ:τα ΟΥ ὈΤΆΖΘΩ Ἰκἰησάᾶοτη, δίμοθ ὕΏΘΥ Ρὑτθ- 
Βρηὗὺ ἃ ῥ᾽ σίαχο οὗ ἱπύθσζῃδὶ ἀἰδτυρύζου, Βαοὰ δα ἰβ 
ΟἸΘΑΣΙΥ Βυτα θο ϊ ἰσθὰ ὈΥ ὑμ8 ζΖουσί τοσοῦ οὗ 
Ὠαδυΐθὶ. ΤΉ 6 Ὡϑῦδοσ οχύσοσηϊθβ οὐ 0.6 οοϊοβϑιβ 
ΟἾΪΥ, Ὑ ΒΙΟΣ τ σὸ δὺ δχεὺ (πὰ ὕδο ἰϑμ8) οὗ ἱτοι, 
Ὀυὺ δέῥοσνσασα (πὶ ὑὴ6 ζοοὺ δηᾶ ἴο068) ἃ τηϊχύασο 
οὗ ἴσο δηὰ ΟἷδΥ, οδὴ ὈΘ τιδᾶδ ἴο Βασχιροηΐτο τ] ἢ 
ἐ)6 ραχὶοα οὗ 6 Ὠδάοομὶ. ἴπ ὑμοῖτ ᾿ἱϊοσγρζοίδ- 
ἴοι, ὑμ6 ᾿ορβ, ΒΟ. ἃ1θ γοὺ οὗ ἰγοι, Ψ11] ὑτοὈ- 
ΔΌΙΥ τϑῦϑυ ἴο ὑμὸ ὑϊΐηθ ἀπχίηρ, Ὑν1Ο ἢ ὑμ6 ἱτὰ- 
ταραϊαῦθ βισοθββοσβ οὗ ΑἸοχϑαᾶοσ ϑηἀθανοχοὰ δὖ 
Ἰϑδδῦ ὑο ταδί πύδἱη (ἢ 8 Ὁ οὗ ὑπ τϑαΐτω, ἀθδρὶῦθ 
ἐμοὶς ᾿ποθδδδηῦ αὐᾶγτο}]Β δηᾶ Ὀ]ΟΟΥ͂ οομἤϊοία, --- 
Βθποθ ἄονσῃ ὅο [9 Ὀδύν]6 ὩΘᾺΣ Ιρβὰ8 (Β. Ο. 828-- 
801): ψὮΣ]16 [86 ἔδοῦ, νυ ΐοἢ δα ἰπ ρατὺ οὗ ἴτοι, 
δηὰ ἴῃ μαζὺ οὗ οἷἶδν, σοργϑβϑηῦ [89 βυοοθοάϊῃσ 
δἰδῦδ οὗ στουϊηρ ἀἰβυαϑιῃ θοστηθηῦ δηᾶὰ μοδὺϊ]ο ἀϊ- 
νἱπίουα (ἰῃ Ἡ ΟΣ. ὑῃ6 ἀσεροϑην οὗ 06 6] πο 85 
ἴω ϑιγτὶδ, δηᾶ ὑμδῦ οὗ ὑμ6 δσίὰθ ἴῃ ἘπΥρῦ, 610 
δίοηθ 8Ὁ]6 ἴο τηδϊὐαΐη, ἀυσίηρ 8 ΘΟΠ ΘΙ ἀΘΓΔΌΪΘ 
Ῥοτϊοᾶ, ἃ ροαϊδίοῃ οὗὨ οοσζωσαδηαΐπρ ΡΟΥΤΟΣ) : οὗ. 
δῦονο, οἱ τϑ. 41-483. Τμδῦ 0.18 ὕοχῃ δηὰ οοσ- 
ταρ οα εὐαὺθ οὗ ὑῃθ ροδὺ-ΑἸοχδηᾶσίδη Η δ᾽] θηϊβύϊο 
ΘΙΛΡΙΤΘ, 80 ϑηλίορουβ ἴο 8 ρυύΐτοΐγίηρ ρσίρδηθίο 
ΘΌΣΟΔΑΒ, δια 4180 ὑμπδὺ ὕὍ86 γαΐϊῃ αὐὐοιιρῦβ ὕο ἢ 68] 
ὑδθ ΒΟΥΘΒ ὈΥ 6818 Οὗ ᾿ὐ τ ΥΥΪ ρθ 8 διαοηρ' ὑδ6 
οοηὐοηαέτρ, ὈΥΙΠΟΘΙΥ ζασα 1168, οὔο., ΒΒου]ᾶ Ὀο 8]- 
Τοδαν ἀοβοσ θα δηᾶ ὑσγοβρυγοα ἰῃ ὑδο υἱβίομβ οὗ 
8 (μα ἄδοδῃ ἰκίπρ δυουὺ Β. Ο. 600, οδη, οὗ οοῦσβο. 
ὃπά δὴ ὀχριδηδύϊοῃ ΟὨἹῪ ἴῃ ὑδο ἀϊχθοῦ ορϑσδοσβ 
οὗ 6 Ὠἱνίπο Ποροβ, ΟΥ̓ ΜΕΙΟΒ ὑπ6 δυο ἰβ σθ- 
γευ]οᾶ (οὗ. Νο. ὅ). Τὸ θδ686 ὕπθβο ἔϑθαύυσϑ ἢ ὃ 
τοίοσγθηοθ ὕο ὑδ6 ἰδίοτί αὶ] οοπαϊίίοιι οὗ Η6]16Ὲ- 
δτη ἀυχίτιρ᾽ ὑμο Ομ δ᾽ ἄξοδῃ ροτὶοᾶ, ἴο ἰθ5 ἱπύθσῃ δὶ 
αἰνίαϊουβ δμα ἱποῦΌχδ Ὁ ]6 ἀϊβοοχάᾶβ, τ ἰοἢ ΤΟΣΘ, δὖὺ 
ὑμλδῦ ΘΑΥΙ ἄδγ, δ8 Δρραγϑῃὺ δὲ 88 ὑμϑὶσ ψαΣ] Κθ 
ὈτΑνΟΣ, δηᾶ ἔπγίδοσ, ο ἐὴ6 συκύοτα οὗ ΡΟ] 104] 
ΤΑΛΙΤΙΏΡ ΘΒ ΔΙΔΟΏΡ ἈΥΏΟΘΑ, ὙΠΟ ὯΔ δΙΤΟΒῪ 
ἔγθασθμῦν οὐθοσνϑὰ ( σδπὶ ἢ 7614), βθϑσηδ ἰπδα6- 
αυδλίο, δὰ ἱπυόϊγοθθ ὅμ6 ἀδηροΣ οὗ δὴ Θχδρζοσ- 
αἰδά παύυγχα! ἰσίτρ οὗ ὑμ6 Ῥτορμοῦϊο Ῥεοοοδὰ ἱπ 
ᾳυοϑίΐου. ΝΌΣ οδὰ ἐδ οσπβύίοσῃ οὗ ΡΟ] ὑϊ081 ΤΑΔΣ- 
τῖδροδ ὍΘ δῆον ἴο Βαγνο οχίαἰθὰ ἴῃ 86 ὑΐχηθ οὗ 
ΝΟ ΟΒράπμοΖΖασ διποαρ ὑπ ΟΥΘΟΚΒ (ϊ ἢ τ ότα 

᾿ὯΘ ὮδΥο ΟὨΙΘΩΥ ἴο ἀο, ἰῃ ὑμὶβ οΘοππϑού }), δ]- 
ἐπουρὮ 1Ὁ ν»τονδι]οὰ ἴὼ Μοᾶο- Ροχβίδ, δἀπὰ Ἐργρύ. 

ἘΤΌΔΠ1γν, ὑπο ζουχίι κΚίηράστῃ τγδδ, δὖὺ 8) ΘΑΥΪΥ 
Ῥοχίοάδ. πιϑᾶθ 0 δἰ χη  ἐθθ Βόσαδὴ πὈπίγοσαδὶ 
ἀοποεϊπίοι, 80 ὑμδὺ 18 τοὺ εἰδάϊυσι οὗ ποϊτοραϊτοᾶ 
δύσι (86 1θρ8 οὗ ἸΧ0}) σορσϑδϑιύῦθα ὕμε ροεὶοά 
οὗ ἴμο σορῃθὶὶο διὰ ἰδ6 τὺ ΘΙΏΡΘΙΌΤΕ, δὰ (ἢ 6 
βοοομπᾶ, αἰν!ἀθα δηὰ ρονοσίθδα δίαρο (86 ἔδού οὗ 
ἰσοῦ δῃᾶ ο͵4Υ) τοΐοσεϑοᾶα ἴο 86 ᾿ἰδῦθυ ϑι:ρίσο, ΟΣ 
ούϑῶ ἴο ὑμο σοἱα]6 ἀρθ8 δη! ἃ σῦοτο σϑοϑηῦ ἀἰσηθβ 

(ἰὰ νι ΐοδ, δοοοσάξηρ' ὅο ΑἸΟΣ 6 π᾿ 8 Θσροβί ΐοι οὗὨ 
νυ. 48, 809 ἀοσιδῃ δηὰ ϑοίδνιο παὐύϊοῃ δ θα 
ὙΟΙΘ ἱπύθυτη τ ]θἃ τὰ ὑμο Βοσλδη): Ὀυΐ ἐμ ϊ5 
ἰπύυοχρσγοίαϊίου 18 ορροθϑᾶ ὈΥ̓͂ Δ Οοπβίθσα- 
υἱουβ. (1) 1ὖ δϑοσῖ 068 ἃ σϑῆρο οὗ νἱβίουῃι ουὐδσ ὑ89 
δαΐαγο ἴο ὑδα ἀσθαχαΐυρ Κίηρ' δᾶ ὑπ 6 Ῥχορβοῦϊο 
ἰηθοσρσοίοσ, ψ ΐοῃ ἰδοῖβ ΘΥΘΙῪ δβυρροτὺ Ὀαβοᾶ 
ΟἹ ὕδο δοῦπδὶ οοηαιῦύξου οὗ 08:6 ὑυΐταθβ, βίποθ, 88 8 
Ὅ6}}] Κπόνγη, [Ὧ6 ρστοδύηθδβ δὰ το υ]Ἱᾶ- ἱβύοσίοδὶ 
᾿προτύδποο οὗ Βοτηθ ΨΟΙΘ ἘΠΚΗΟΤ τηὐἱ] ΟῸΣ 
Βυαμᾶγθα γϑδσβ δου ὑπο οαρολνϊγ. Ὁ] κο (80 
βϑούζοῃβ οὗ [Ὧ6 ῬΣΟΡΏΘΟΥ ΨῖοΣ σοϊαΐθ ἕο Ῥουβὶϑ 
ἀπ Φανυδη, ὑμπὲβ σψουϊὰ δδνθ τὸ ἔουπάδύϊοη ἴῃ 
οχὶεύίηρ' το ΐίομβ, Ὀὰαὺ ταΐμοσ, νου Ὀ6 οὗ δὴ 
ΔΟΒΌΣΔΟΌΥ δαροσηδίυσω ομδγαοίοσ. (2) ΤῈΘ 

Ὁ ταϑηὐομπδᾶ ἴῃ ομδρΡ. χὶ. 80, ΔΙ μου Ὦ 8]- 

ΣΟΒΟῪ ἰἀοη βοὰ τιν [86 Ἐοτηδὴθ Ὁ ὑδ6 ὅθρ- 
ὑπδρίηὺ δὰ 09 ψυϊχαῦθ, τουδὺ ταῦθ ὍῸ ζχϑ- 
βαταοὰ 88 8 τ8ο6 οὗ Ογοδὰ ἰβ]δηθσβ, ἱῃ νίθνν οὗ 
Ὅ86 οομδύδαῦ πβᾶρθ οὗ ὑμ6 ᾿τοσὰ δ᾽ βοοσο ἴῃ ὑἢ9 
ΟἹὰ Τοδβίδιαηθηῦ, δηἃ ΤΏΟΥΘ ΘΒρΡΘΟΐΆ}}]ν, ὈθοδαβθΘ 
ὍΠΟΓΘ ἷἰβ Ω0 ἱπαϊσαύϊνουι οὗ ὑδμο ἰάθη ῦ ΟΥ ὑδι686 
Οδυσα πιὰ [86 ζουσγί ποτ] -Ἰεπρσάογω, οἰ ΠΟΥ 
ἷῃ οὔδρ. χὶ., ΟΥ ΘΙΒθΏΘσΘ. ἸΤΏΘΥ ΔΙῸ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 
ποὐϊσοα πῃ ὑμαὺ οοῃπϑούΐοι, 1ἶκὸ ὑπ πουΐμοση 
δηᾷ Βουύμοσῃ Κρ ἀοτηβ, 88 ἃ οοπδβύϊυαοηῦ ρατὺ οὗ 
186 Φανδῃϊο οσ Ηθ]]θιϊβϊο οτηρῖσο, (8) ΤῊ6 εγτὰ- 
ῬοΪΐο ἄἀροὺδ 8 οοιαρτθμθυοα ἱπ [86 ἤουχίμθ ΟΥ 
Ἰονγοδὺ νου α-ἰπράοτῃη δοοοχάϊηρσ ὕο ΝΟΟΟΙ 84- 
ὩὨΘΖΖΆΣ Β Υἱβί ΟὉ---ὴ6 16,8 οὗὨ ἴτοι, ὅπ ἔοοὺ δῃὰ 
οθβ ραζὺ οὗ ἴσο διὰ ρμαχὺ οὗ οἷδυ, οὔο, ΔΡῬΘΑΣ 
Ὠδίωσζαὶ δια βαδὺ] 96 ψΏΘΩ δρρ]! θὰ ἴο ἐδ6 
ἀονθιορτηθηῦ οὗ Ηδθ]]θηΐδτα δἴζοσ ΑἸοχαηᾶοσ, δηᾶ 
ΡῬατιϊου εν ἴῃ ὑμ σα οὗἨ ὑδθ ϑοιθυοὶ 89 δῃὰ ἐμ 9 
Ῥιο]οτηΐθβ, τ 116 μον Ἰοδα ἴο γϑϑ δ οὗ 8. ἸΔΟΣΘ 
ΟΙ 1088 ΔΙΌΪΟΣΑΙΥ Τμασδοίδσ, ]Ὁ}} ΘΥΘΥΥ δὐϊοτωρῦ 
ὕο ἀδιηομπδβίσαίθ [86 Βοχηδη Ὠγρού 6818 : 6.9... ὑδ9 
υἱὸν οὗ Βυδάσικ, Ηθηρδύθηοσμ, δαᾶ οὐμοσβ, ὈΥ͂ 
ὙΨΙΟΣ [δ ὕτο Ἰορδ8 οὗ ἰἴσχοὰὶ ἀθβίσυιαῦθ 86 ϑδϑύθσε 
ΒΩ ννυοβύθχῃ ΘΙΩΡΙΤΟΒ δὐῦοΣ Ἠομοχίὰβ δηἃ Αὐ- 
οδάϊῃβ, διηᾶ ὑμαὺ οὗ Οοοοδῖπβ, τ᾿ ΔΙΟἢ τορσασὰβ ὑδ 96 
ἴσχοι δηὰᾶ 86 ΟἾΔΥ͂ 88 ἱπἀϊοαύπρ ὑ6 βορδσζαύΐϊοιῃ οὗ 
με Βοτηδὴ ροῦχοσ ἰῃΐο ἃ βρ᾽ χὕαδὶ δηὰ ἃ τηδίθσχίαὶ 
Κίησάοτα (ΡΔΡΒΟΥ͂ δπἃ ΘΙαρῖτθ), οὗο. (4) Τμδὺ 
{8.6 οοἸ]οοαύξου οὗ ὑμιο του] -ὙΟ ΔΚ ΟὮΥ οὗ ΑἸοχ- 
ΔΟΘΘΣ δηᾶ [86 ἰηράοτηθ οὗ ὑπὸ Ὠίδαοοῃὶ 88 

ξοσιηίηρ 006 διὰ ἐῃθ βδῖωθ Ἴ99, 8 ροαϊὑίοι ἐμαῦ 

ὈΘΟΟΙΏΘΒ ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ ΟἹ [διῖ8 γον, δ᾽ ουρὮ Βαρ- 

Ῥοχ θα ΌΥ οὔὨΔΡ. Υἱΐὶ. 31 (στ ῇοχο ἃ στουρίηρ ᾿πΐο ἃ 

Δ ὨΊΞΘ Μ68 δούπδι! δοϊωθ ὑο Ῥ888), ἰ8 γοῦ 
ΒΟ Ὁ ΟἾΔΡ. ΧΙ. 4, ὕο Ὀ6 ἀθεϊάραϊγ ορροβοὰ 

ὅο ἴδ: Σ608] τηϑδῃΐηρ οὗ ἐδ ὑσορμοὲ (οὗ. 1 Μδοα. 
(4.1 διὰ 7 οὗ β6α.). (δ) ΕἾΠΔΠ)γ, ὕ86 ὕγσυχο οὗ ἃ 
δοῃο, ὑπαὶ ἀθβύσουβ ὑ86 ἱτηδρθ, 18 ροβι ὑϊνϑὶν 7486 
88 ἃ Τορσζοβοηύδυϊοη οὗ ὑμ6 ὑσὶ αταρἢ οὗ ΟὨ τ βυδι- 
ἐὺγ οὐδὲ ὑμ ὑοσ  “ΡΟΥΟΣ, ἢ ὑμ6 Ἐοϊάδη ῬΟΎΧΟΣ 
ΌὉΘ τορασζαθαᾶ 88 ἐμθ ζουσί δηὰ 8.8] ρῇδθο οὗ ὑδθ 
ἀονγθιορσαθηῦ οὗ ὕμθ Ἰαύνοσ; ΖῸΣ ὑηῖὶβ 88 Ὡοῦ 
ονοσύδχονῃι δᾶ ἀοαδίσογοθα βυδάθηγυ δηᾶ δὖ 8 
ὈΙΟ ὉΥ ὕδο Κίηρσάοτα οὗ Ο χα, {|π 86 δίαϊι 8 
ὉΥ Ὅδ6 δΐοπθ, Ὀπὺ ἰπαίοοδᾶ, 1Ὁ Ἰποοτρογαύθα ΟἾγσχίβ- 
δῖον Ὁ} 1ἰ8617, πᾶ οοπιϊῃποα, 848 ΟἸσβυΐδ:- 
ἱξοὰ Βοπιθ, ὕο ὉΘΌΣ σὰθ ΟΥΟΣ 89 ϑασγὺῃῃ: ἀαπτίηρ 
ΤΩΟΥΘ ὑδδη ἃ ὑμουβδηᾶ γϑδσβ. [1ὑ τηϊρῦ, ἐΏ6Γ6- 
ἔοτο, Ὅ6 Το γ6 ὈΣΟΡΟΣΥ ᾿ἀουὐδοα τὶ ὑδ6 δύοῃθ, 
ὕἴδδῃ ἀοβοσϊ θοα 88 ἃ Ῥούθῃου ἑμίναΐοαὶ ἰο ἰδ; Ὀαῦ 
ἐῦ οδ, ἵπι ΔΏΥ 6886, πᾷ πο ῬΪ]806 ἱῃ [80 Β61168 οὗ 
Ῥτο- Μοβδίδηϊο που ᾶ- κἰηράοχηκ ὑμαῦ 6.6 Βοβἕλ]θ 
ἴο Ηΐδ τοΐσῃ. [Τὸ {μοβθὸ δυχζυζηθηίθ νὸ δα [88 
τηθζκοα οοἰποϊάθπηοοη ὈοίνΘΘ ΣῈ [Π6 δούοζαὶ υἱδίουθ 



86 

οὔ Ὁδῃΐοὶ τοδροϑοῦύϊπρ ἴμοβο ἴουσ ρτθαὺ που]ᾶ- 
ῬΟΊΘΙΡ, 88 Θχ ἰδ ὑθα ἰῃ ὑμθ Βδττηουίο [8016 1η- 
βοχίθὰ ἱὰπ ὑδ6 ἰεαἰτοἀποίίοι : δῃἃ ννὸ οδὶ] ϑβρϑοαΐδὶ 
αὐϊοιύϊοι ὅο ὅλο δἰπιοδὺ ροσχίϑοῦ ὑδ.8116] Ὀϑύνγθθῃ 
Ὅη8 ὕνο ὁ ἰ0019 ΒΟΓΙΒ᾽" ἴῃ δ. ο856θ. ΝΟΥ͂ δΒ 00 
Οὗ [6586 ἰΒ δἀτιϊ θα οἡ 411 Βαπὰβ ὕο σοΐοσ ἴο Απίὶ- 
οοδτα ΕΡῚΡΒδηθβ, 88 οὐδόν, 17 ἰἀθηὐοδὶ, ἰβ, οὗ 
ΘΟΌΣΒΟ, ἃ οοπδύϊιθεηῦ ᾿Πκουγίβο οὗ ὑδ6 ϑ'υσίδῃ 
Θιωρῖγθ οὗ [86 βο]θποίᾶεο, δὲ ὕ86 ἔουτι Οχθηΐδὶ 
ΤΩΟΒΔΙΟῦν. ΤῈ6 αἰδοσθρδηοὶθα δ] ρϑα Ὀγ ΚοΙ!, 
Ῥ. 308 οὖ 8564ᾳ., 88 διγζυηρ ἃ αἰ οτοιῦὺ ἰηὐθγρχοῦαδ- 
Ὁίοι οὗὨἩ ὑμ6 1016 ΒΟΙΉΒ σοϑρϑοίνο υ, νυ} Ὀ6 ἄυ)}ν 
ποὐοοα ἰὰ ὑπο οχροδίψίοι οὗ ὑμ9 ρϑββδρθβδ ὑβθηι- 
Β6]γ68.) 

Εοτ ὕ8:6βθ Σϑϑοὴβ ψγὸ δορύ ὑπαὺ Θχροκί λοι οὗ 
ὑδὸ ἴουισ Κίηρσδοπιβ ἡ 1οῦ Βοτίμοϊαϊ (ϑαπίεὶ, 1. 
192 οὗ 864.) 888 ΓΘΟΘ ΟΥ δἀνοοδίοα νὴ ΡΘμοἴσα- 
ἴοι ἀπᾶ ξαίττιθβθ, ἴον Ῥοϊγοβτουηΐαβ. ἀστοί, 
Τοβδϑητιβ, ΖΟ]ῦποσ, δ ἃ οἴμοσβ, δα δδβροχύθα 18 
Ῥυίποῖραὶ ζθαῖατοθ. 9,0 αἰ δου ἔγοτη Βοσίμοϊαϊ, 
Βούγούοσ, ἱπ ζα Πρ ἕο ἀρθᾶποθ δυγίμίηρ ὑδαὺ 
ΔΙσαθ8 ὑδ6 οοχηροκίδίοη οὗ Ὀδ}16}᾽ Β ῬΧΟΡΉΘΟΥ. ἰῃ 
186 ρογίοα οὗἉ ὑ8μ6 36] οἱ 459 Δη ἃ ΑΒΙΩΟΏΣΘΔΏΒ, ἔσοτῃ 
.ἐμ6 σϑέδϑσθῃοθ οὗ ὑδε ἔθοῦ οὗ ἴσο δῃᾶὰ οἵ οἷδὺ ὕο 
ἀμ6 ἐὐπιθα οὗ ὕδθ Ἰαΐον ὈὨ᾽δᾶοοῦιὶ, βἰποθ, 88 τν}}} 
6 ΒΏΟΥΤΩ ΤΔΟΙΘ ἰῃ ἀρίδ] Βοσθδζοσ, γγχὸ τοραγὰ 
089 Γοζϑγσθῃοθ οὗ ραββαᾶροβ κ6 οβδᾶρ. νἱὶ. ὃ οὖ 
864. ; ἰχ, 94 οὗ βδᾳ. ὕο Απὐίοομτια ΕἸΡῚΡΏΔΠ68 88 
ποὺ οοπῆϊουύϊς τὐῦ ἢ ὅ86 δυϊποηὐο οὗ [86 
ὍοΟΚ. 6 δοοοτάϊηρ!ν το͵ὐϑοὺ ὑδθ ζο!]ονηρ ἴῃ- 
ἰοχρσοίδυϊομβ, ΐοΒ ΑἸΡΟΣ ἔσοτϊῃ ΟἿἿΣΒ ἰπ Ὑδυΐ οι 8 
ῬΔΥΌΪΟΌΪΔΙΕ : 

(α.) ΤΒδὺ οὗ Βαμδβοι (οὗ. Ιπὐτοᾶ, ὃ 4, ποθ 1), 
ὙΣΟΝ ΔΡΡΙ] 68 ὕμο χσοϊάθηῃ μοϑδᾶ ὕο ᾿Αβϑυτσγίβ, ἱπ Β87- 
ΤΟΥ͂ ΜΙ 186 Δ] ροα οσὶρίμα) ἰηὐογργοίδἝϊοη ὈῪ 
Ῥδμῖθ), ὑμ9 Ὀγοαδὺ οὗὨ βἶνος ο Βδθγϊοη, [86 
ὈΧΆΖΘΗ ὈΘΙῚῪ ἰο Μοάϊΐα, διᾶ ὑδὸ ἴσοὴ 1098 ἴο 
Ῥοχβὶδ, Ὀὰὺ ν Βὶοἢ ἷἰβ ὑμ 8 ρῸ ΠΥ, ποὺ ΟὨ]Υ͂ οὗ 8ἃ 
ἀϊτοοῦ οοπὐχαάϊούϊοτὶ οὗ γν. 88 (““ ὑποὺ ατῦ ὑπὶθ Βοδὰ 
οὗ μοϊ]ὰ ᾽)), Ὀυπὺ δ]8δο οὗ ἃ τηϊβοοῃηοορύϊοῃ ὑμαὺ ὁΟ;- 
Βϊοῦθ τὶ ἢ Βἰβύοσυ, πὰ σοϊδιύίΐοη ὕο ὕὉὍ8 86 ἱπζχηδῦθ 
οομηθοίίοη, δρα ὄυϑὴ οββοη δὶ ἰάθη οὗὨ 86 
Κι πράοτϊαβ οὗ Αβϑυσὶδ δ ἃ ΒΟΥ] Οη, ἡ ἰσὮ οου]ά 
ἌΘΨΟΣ Δ. 06 Ὀ66Ὼ ΟοΟὨἰζαδύθα 85 ρμο]ὰ δὰ βἰϊνοσ, 
ΟΣ Ὅη6 Ἰ᾿ίοῃ δῃρὰ δ Ὁδδασ (οὖ. οὔδρ. υἱ. ὅ 
οὗ β6ᾳ.}" 

(δ.) ΤΒαὺ οὗ ἩΗἱϊσὶρ δὰ Ἐδᾶδοροηπΐηρ (866 
δΌονο, οἱ νυ. 89 α), το ἢ τοῦουβ ὑμδ6 οδὰ δῃὰ 
Ὀχοδϑὺ ὕο ΝΟ ζσϑσ δηᾶ Βοιβηδζζασ, 88 86 
ΟὨΪΥ Βδογίοιΐδη σὰ μότὰ ὑ.6 ΔΌΌΒΟΣ ἰ8 βαϊὰ 
ἴο δᾶνα Κπόνψῃ, δη ἃ νυ οἢ 18 ὑμοσθίοσο, δὖὺ ᾿θαϑῦ, 
8 Ῥαγίϊαὶ τορσχοὰἀυούζοι οὗ ὑῃθ βοῆθιῃθ ἔοσυ ΘΟ Υ 
δἰϊοταρ θα ὈΥ ὑμ6 ϑ'ινοᾶο, Η. ΒΘ 26) (δον. ἀὁ 
φοιμαίωον ογδὶς πιοπαγολίϊδ, 1714), δορὰ ὈΥ Ηδχθυ- 
Ὀοτρ, θδΐδο, ἀπἃ Ηθξ6], ὕο Ῥθσβοι λυ ἐμθ ἔουτ 

4 Οὐ, Ζαηδοϊ. ἔνε. σπέογεξ., Ὁ. 838: δῃᾶἃ βρΟΠΟΓΆΪ 8.8 χθ- 
φροοῖα ἴπ ΘΟ ὈΠΌΪΟ οὗ ἴΠπὸ Ακευστίαη διὰ Βαωνγιομίδι δ᾽- 
Ῥίγοι δηὰ {ῃ 9] Ὁ ἱπεθρ ΥὉ16 οοππηροίίοη ἢ ροΐηῦ οὗ πα αἰἰζν, 
Τεϊὶσίοπ, πὰ οἱν ἢ σείοι, κα πὸ γα] Δ 16 αἰκοιοἢ οὗἩ 88 
1οβυϊολ δομίουοᾶ ὉΥ͂ 106 Ἰαϊοεὶ οὔοτία οὗὐ Αμαγχίοϊορίκῖ : 
ΜΝεηίοο ἐξ δαδψίοπα, ἴπ τα ὥετα ἀφι ἀδτι Αἰοπύθα, 1868, 
ΜΜατοΟὺ 1. ὉΓ ΑἸγοὰ Μδυῦγ. Το οἱἀ-Βουν)οηΐδ ((ἢδ]- 
ἀεθαη), ἴη9 Αββυσγίδη, απὸ ἴπ6 Ἰἰαΐοσ Βωθγ) οπίαῃ ΟΡ ίΓθα, 
τὸ ἰὴ ἔλοῦ Ὀπὺ ΠΓ66 αιιοσθαδίνο ϑΏδβοα οὗ [ἢ6 ἀσνοϊομιθῃῦ 
οὗ ομὸ δηὰ {πὸ βαπηθ στ οτ  ἀ-Ἰειρσάοτσῃ, ἀσκρὶῖα ἐπ οὶ σΔηροα 
οὗὁ ἀνπαηκίέοθα διὰ οαρίϊδια, δ αἰδυ ἴῃ Μοβίδη, ἐπε Ῥογαίδῃ 
(Δοδεθα)θη ἀΐδη), ἴθ 1 σι Ὠΐδη, δπὰ οἱπμοσ Κι  ἀοΠ.Α, ΔΥῸ 
διισοσβείνο ρΏαθθα ἰῃ ἴδ6 πηδηϊοδιαιο οἵ ἃ εἴη ρα ΠΛΈΟΠΑΙ 
ἜΙΡΙΤΘ ΟἹ Ιτϑΐδῃ βοΐ], ΟΥ̓, 6. Ἀδινίηδοη, Τὴε Σἴυα ΟΡδαΐ 
«Μοπαγολίέθ ψ' ἐλα ανίογη ον αά, οὐ ἐλ Η οέονν . . . .. 
ΟΥ̓͂ (λαϊάδα, Αδοντῶι, δωαδμνίοπ, Αίεάία, απαά Γεγδία. Ἰωοπἄοη, 
1861, 2 τοῖν, ΑἸδο Α. ΒΟ  ΟὮΣΟΥ 5 Αἀδαψγίλολα Ευγσοολιη- 
σεὴ 'π Μ. Ἠοϊάθηποὶπια ευδολα Μιδνυο πΛΡολΡ Χῶν 
Φιρὶ,-λεοοῖ. Σογολιμσιρ, οὶ. 17... Το. 4 (1808), ». 4 οἱ δοῃ. ---...ϑὄΨΣ}«ο--.“.-ὦὦἝἝ-ὦὦ ὦ ».-.-οο...... 
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ΤῊΝ ῬΡΕΟΡΗΕῚ ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

Κίπρᾶἄοτηβ (τοζασᾶ Ὡρ ὕμθηη 886 τηϑίοσιγστηΐθδ ἴον 
ΤΟῸΣ ΒδΌν]οηΐδη Κίηρη). 

(6.) Το νἱονν οὗ ΕΡῃσδοῃ ϑγτθβ, ὙΘΏΘΠΙΔ, 
ἘΠΟΆΒοσο, Υ͂. θα ροσκο, ΒΊΘοΚ, ἀ9 ἮΥοῦδο, Κίττωβα, 
ἩΣκοαζε]ᾶ, θο] ὕσϑοι, Κυδηϊοῃ  ο]ὰ (δα οοπάϊ τ108}- 
Δ}, 1.6... Β0 ΖΔ. 88 ἰῦ ΘΟΏΖΟΣΊΩΒ ὕο ὑδ8 νον Ὁπᾶϑὺ 
ὦ ϑιῃιᾷ ὃ, αἷβο οὗ Ενναϊὰ, Βυμβοα, δὰ ἩΗἱσὶρ), 
ὑμαὺ ὑμο μοδα σχορσζοβϑηὺβ ΒδΌΥ]οα, ὑμβε Ὀγϑαδὺ 
Μοεάϊΐδ, ὅμο Ὀ611Ὶγ Ῥοσχβὶδ, δηὰ ἐμὸ Ἰοχε ασϑθοθ δηὰ 
186 Πἱδάοολίδη Κἰπῃράοιμηβ (866 ἔοσ [1.6 ΘΟΠΊΓΕΙΣΥ, 
δῦογο, Νο. 4). 

(4.) ΤῈ6 “" οτἱβοᾶοχ᾽" νἱϑνν, τ] οἢ τοοσβ [Π8 
ἢχαῦ ὑμτθο κίηράοιηβ ὕο ΒΑῦγ]ου, ΜΙ οαο-Ῥοζγεία, 
διὰ σϑθοο, Ὀαῦ ἐδ6 ἔουχίδ ἴο Βοτὴθ δηὰ ἰδ 
βίδῦθβ ψῃΐοῃ δυο δρσας ἔτοτι ἰὖ 5βἴηοθ 189 
ΘΙΔΡΙΣΘ ; ΘΆΣΙΥ τορχοβοηύθα ὈΥ Φόοβορθυβ (4πὲ. χΣ. 
10, 4), ὉΥ ἃ τα) οΥὑγ οὗ Ομ σ ἢ - δύ 618---Θβρθοὶδὶ- 
Ἰγ Ὁγ Φοθσοιηθ, Οτγοαίυθ, δὰ Ἰμοοάογοῦ; αἷδὸο ὉΥ͂ 
811 [.}6 οἀχροπβὶύοχβ οὗ [6 Μἰὶἀ4]6-ρθ σδατοῖ δύο 
ῬΜαϊαΐτιἃ βίγαδο, δια ὉΥ ἃ τ] ΟΣ οὗ χτυοάδσειβ, 
οὗ βοῦὶ ψγχὸ ταθοϊΐου Βυδάοιβ (788. ὁοσοίδα. Ὁ. 
Ἷ, βϑοῦ, ὅ. ρ. 619 εβ.), Φοδοῦ. ἴδηρσο, ϑ΄δσικ, 
Ζαοῖβ, γεϊύμαθοι (ἀπέπιαδοογδίοποα αὐ ἴλαπ. 1. 
21-4δ᾽. Ῥταρ, 1788), Μοηκο (2))α8 Μοπατοδδη- 
ὀϊά, Βτοσα, δηᾶὰ Αὐυτίοι, 1809), Ηθηρσθίθηοσῃ, 
Ηδνοσηῖοκ, σδβρασὶ (9216 οἷδν ἀαπῖοι, Ἡϊεἰϊπιοπατῦ- 
ολέοπ, ἴὰ 86 Ζει δου ᾿ἐγμ ἑμίλ. Τλεοϊοσία πᾶ 
ΑΚ γολο, 1841, Νο. 4), Ἠοΐτηδῃῃ ( ἢ διβαριῖς 
μη Ενγαϊωπρ, 1.276 οὐ δ6ᾳ.), Κ ὶὶ (ἔπ. ὧι 
Α.1. ; 184, ῥ. 443, [α͵80 ἰπ ἷβ ΟὉπιγιδπίατῳ οπ 
Ταρῖε)), αδυβδοα (απῖοὶ ἰ6 Ῥγορλέίε, ἃ. οάϊι. 
1850, 1. 250 85.}, Αὐδοσῖϑα (2 αμὲεὶ, οἴο., Ρ. 42 εἰ 
86α.), Ζμαο] (2ζ)γ1ὶ πίον δ. οὔο., ἡ. 73 οὖ κθᾳ.), 
ΚΙἸΙοζοῦδ, ΕἼ]]οΣ, αἄγίπος (ἰῃ ὉΠ 6 ἷσ Ἔχ ροδιςοιΒ), 
ῬΌΒΘΟΥ (Ρ. δὅ8 ε8.), γοϊοῖς ( γέπαίοία απ. νυ. ἢ 
88,), [δηἃ [86 ΣΠΟΒΟΩΥΆΡὮΒ δα θὰ ἴῃ ὅδ6 [πἴτο- 
ἀποίϊοη]. --ΕΟΥ ὑμ6 Οἰβύοσυ οὗὁἨ 1815 οχγίδβοάοχ- 
ΘΒΌΧΟΒΙΥ ἱπίοσργοίδτου οὗ ὑΠ6 ἱπηδρθ οὗ 16 τποῦ- 
ΔΙΟὨ 65. ἰῃ ΟΙΟΥ ὑΐτλθθ, 866 “ηέΐρφιισι εἰ γ»ογθε- 
φαία ἐδ φιαΐμον Μοπαγολιϊδ δοπζέεη ἷς Ῥίξπίοῦ εξ 
μδοροῦ αδϑογίΐδ, δαοῦ. ὦ. α. ὅδῃο, 1728 (α]5οὸ ἱπ 
Βιοσοσ πίον. Μαρσαξίῃ, γ0]. 1... Ὁ». 114 εὖ 56ᾳ.): 
διρὰ ἴῃ γοϊδύϊοι ἴο 8 ᾿ ἤαο 06 οἢ ὍΒΘ ΠΟΠΟΕΡΈ ΟΣ 
δηἃ χορσγοβοηὐδύϊου οὗ Ὁπίγοσβαὶ ἰβύοσυ ἀπτίησ 
ὑδ6 16 δῃὰ 17:᾽}8 σθαι ζτίθβ, δθ6 Μϑῦβοὶ, δγδίο- 
ἐλόοσα λίδίογίοα, νοὶ]. 1., ν. 1, ν. 170 88." 

4 [Υπειοο ἴο ΤὨΪΘ ῬΟΡΤΙΪΑΣΙ υἱὸν οὗ [Ὧ6 ΤοΌΣτὮ κἰπράοτη οὗ 
Τδη 6} 8 ργσορῇῃθοΐοβ, τ ὨΪΟ ἢ δρΡι δα ἰξ ἴο τὴο Βοτιωδῃ οταρίτο, 
οἰἴποῦ δα ἃ ρΡαρϑὴ Οἵ ἃ ὑΘΡδὶ ΕΥ̓ΓΒΏΏΥ, βοοῖδ ἴο τεηῦσίτο ἃ 
κἰδιϊλδιλθηῦ ἤοσὸ οὗ [26 ὑσχίῃοίραὶ ογσυτηδηΐϊδ ἴῃ ἰξξ ἤἴατος. 
ΟΥμοΣ οοπαϊΔογαίουβ γΜν'|}} Ὀ6 σχασηϊηρα, 85 ν6}} διὸ βοῶ οὗ 
ἸΏΟ56 ΤΟΤῸ ἱη ἀσίαί!, ἰῃ ἴΠ6 ἀχροαϊου οὗ [)6 γδδαῦσοο υπνστ 
Ἡ ΒΙΘὮ ἴλοΥ δγίβο. 

1. ΤῊΘ ῥγοιηίῃουοο οὗ ἴδ Ἐοιάδη ἀοτηϊπίος,, 86 Ὀεΐσς ἐδ 6 
ΟἾἿΪΥ ΤΌΔΕ ποῦ α- τ] ἂθ κουθσητηδηϊ αὐοσ ἴπδὲ οἵ ΑἸοταυῦος, 
οοστδὶ ν ἰδ δ στοῦ ὈΣΟΌΘΌΣΠΠΥ ὕο ἐδ βοϊϑοζίοῃ δὸ ὁ ςὩΣ- 
ταϊπδώοη οὗ ἐῃὸ ὑσγουοῦδ ποσὰ ΠΟΠΆΣΟΝἰ6α ῃ οοτομθσιδοα 
αὶοι τ8ὸ ἑοστί ΟΥ̓ ΔΕ} ἐμαὶ σοί δοιλκῦ τϑαὶτὰ οὗ τ)6 βοϊὶοας!άδ'. 
Ἔαῦ (πὶ8 αὐχιιπιϑηῦ βοθῖ ἴο τ8 ἦο Ὀ6 ποΌϊΣ ΔΙ Ἰχοὰ Ὁγ ἐπό]ο5-. 
Ὁομα ἐπ πο ᾿ῃῬοχὺ ἰδεῖ, ὀδροοίδ! [6 δος τἰμδῖ Γϑαηἰο 8 ρεο- 
Ῥδροοΐοα ἰὼ 11}6 πιδιῖοσ δσὸ Ὀουπὰἀδὰ Ὁ 1.5 Οχίσῃε δὲ τὸ ἐκπνεῖν 
δίϑης οὗ ἀοιξηϊπίου, 08)}6 ΟΟΒΘ ἢ Ῥϑοῦρ]ο οὗ αοὰ ἀπὰ τ οὶτ Ἰοοδὶ 
Ὠοτίταρο Ὀοΐπρ ἴἢ6 εἰδηδ-ροίηῦ ἔσγοσῃ τ οἢ (Ὠοὶσ ἰπδυσῖοο ἰδ 
τησϑβιγοὰ. ΤἘδ6 Φον ἀἰὰ ποῦ οὐτὴθ ἰηἴο ΔῺΥ βονόσε σοφθδοξ 
ὙΠ} Βοχηδ {11 αὐζοσ 6 ἄλσει οὗ [16 Μοπαίατιίο οτὰ, διὰ (6 
ἴδιο δυῦδθος οὔδοσνοδ ΔΌΟΥΟ) ΠΟΙ ἴδε} ἀξὰ ποῖ τλιου πος Σ Ὁ 
πρᾶος ἴπ6 ΟἹ ]αἴο. ΤΉΘ ποῖ οὗ τηθ "1 πο ἀδτα οἵ τα 
κίηρβ᾽" (νοῦ. 44) οδποῖ Ὀ6 υγτοδδδοὰ ἰηΐο ἃ ςοζχεοῦθογμειίοε οὗ " 
τιιῖ5 δΥ ΠοΒγορίαμι, 70. ὕλος 1ῦ ΝΟΏ]ἃ οονεσ 186 τ οὶα ταρν 
οὗ [Ὡς μεγονίουδ ἀγηδβδκίίοο {κου βο (666 (δὸ ἐχρμοεκίτος, οὗ τδκὶ 
γοσβ). Βυΐ ἃ πιοακὶ ἀθϑολαῖνο ῃσζοδι οἱ ο οὗ τ δ δἰ)υοκίς τς 
Ἐπ α ΔΡΌΘΑΣΕ ἰῃ ἰδ6 ΘΟ 0Δ] ἀορ Π Σ Ο οὔ τῆς ποςν. 
εἶνο οωρίιθα ἤγοϊῃ ἴδο οδὰ ἀονηπνδιᾶδ, Ὁ11 τς ΤΟουΓΝ δὲ 
ἀεϊοτίοχαιοὰ ᾿πῦο ἃ Ὀ6Δδ6 τροίδὶ ἃ δυο ἃ τυ δου. 1᾿ 
ἐδ ἔγῃο ἴδ ορί(διοῦ “" βίγοῃᾳβ, 88 ἰγοῦ " πὸ} ρρ θα ἴὸ χης, 
Ὠπὶ ἰδ διιαϊποᾶ ἰὼ συϊπιϊηδύξοη ὈοΓῺ οὗ ἴοζες δπὲ ετ στο 
ὈΣΟΟΣ [0.6 ΘΑΙΙΥ ΘἸΙΡΟΙΌΣα, δπὰ ἴποῖθ ΔΒ ἨὯὨῸ κοῦκο ποτ 
σθαπαθ οἵ βονεσγησηδηΐ ἰῃ ἐδ ἀοοδύ οογσεεροπάϊηρ ἴο ἰἢς: αἰε- 
ποίου Ὀδινοοι ἴδο ὑπαυϊεταιθὰ τοοίδὶ οἵ 06 Ἰοσε χὰ Ὄχο 
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ὅ. Τό γοϊαξέογι 90 ἰδ6 ἵπιαρό ὁ. ἰδ τιοπαῦ- 
οΥὲέδ, τ Θτι Θοστθοῦ ἱπἰοχρτγοίθα, ἕο ἐλ6 λίϑιονν 

στρ τηϊχιυτο οὗ ἴδ θοῦ απὰ ἴοθῆ. [Ιἔ [δ 6889 οὗ [δ 9 
Βγτο- Οσθοὶκς πο του, οἡ (Ὧ6 ΟἿΏΘΙ Βδηᾶ, 8}} (1680 ροσιίσυ- 
ἴδτβ ἢδλνο ἐμοῖσ ὀχδοῖ οουπηϊοσρδυί. 

8. Το ἀἰ ποι εἶθα δἰἱοηάδσῦ προη ἐδο αὔἴοτέ ο ἰἀοη 
ΠῚ ἐμ Ὠἰδίοτυ οὗ 186 Βοϊοποϊὰ κβαοοθβαίοα ἐμθ Ῥασι σα γα 
οἰδόνμοχο χίνϑη ἢ ΟΠ Ὑἱτὰ ἴθ Τουχὲῃ δι οῖγα, 685- 
Ῥϑοίδῃν ἐδ 1ἐπό οὗ δὴ κίηκα δηὰᾶ {1 [811 οὗ ἰὮσοο οὗ ὑδϑιῃ ὉΘ- 
ἔοσο 016 δῃοοδααίμῃ οπο (οἤδρ. νἱῖ, 34) ἤδνθ Ὀθϑῇ Ὀσμϑὰ ἴῃ ἴδ- 
τοῦ οὗ [86 “ ογίποάοχ " γίον. Βυῦ [6 Ἐοπίδη ἱπιοσυτοίδιου, 
οὔ ἴδ οὗπασ Ἠδ:Ω, βοϑιδ ἴυ 6 Ὀσαοὺ τῦῖξἢ ΘΟ Δ] ἰζ ποῦ στοαὺ- 
ογ αἰ Ποῦ 66 ἴῃ ἐπ15 ροΐης, δα Ψ 11 ὍΘ᾽ ἀθϑη ἴῃ [86 Θχροκί(οἢ 
οὗ ἴῆδι μαπεαμὸ. ΟἼδρ. χί. οὗ ἰδ Ὀοοὶς ἰδ δοϊσῃ ον] οῆροα οἡ 
811} δηὰδ ἰο δ ἃ ἀειδ!!οὰ δοοοπῃηὺ οὗ ἴδ 6 ἀΥ̓ΑΒΥ οὗ ἴλ6 β6- 
Ἰοσπείάεθ, βΒμονίης [δὲ ἴπ6 ὑτορῃουῦϊς Κοη μαὰ ἰΐ Ὀχοσαϊ ΠΟΥ 
ἴῃ νἱοῦν : δηᾶ ἴδ6 {{]|6 ΟΣ οὗ ἐιΘ Β6-σοαῦ (οἴδΡ. υἱϊϊ, 9) ἰ5 
ΒΕΏΘΤΆΙΙΥ δ τλ  ρὰ ἴο Ὀ6 Απϑἴοσδιι5 Ερίρδιιοθ. [1Τὐ ἰβ ἔποσο- 
ἴοτο πασζὰ ἴο γοδϊ πὸ ἴΠ6 ΘοΟποϊ πδίοη ὑμπδὺ 106. {016 ὨΟΤῸ οὗ [6 
ουστ Ὀσδαδί (σΠΔρ. νἱὶ. 8) 16 ἴη αϑῖὴθ κίπρ. δηὰ πε Τουτῃ 
βοοσοι οὗ τὴι6 σοἸοεθδὶ ἰτηλρὸ (ἙΟΏΔΌ. ἰἱ. 40 εἰ 5Βο4ᾳ.} [6 βΒδθ 
ἀγημβεὶγ. ὙΠῸ σμδζγδοίοχίκεϊοβ το 86 ῬΒΓΩ]161 οοτηρμ]οίθ. 

ἃ. Το νἱοϊθηῦ ρῬοχβοσπιίομῃ οχροσίοηοοα ὈΥ ἴδλ8 κδίηἵδ 
Ὁηᾶον Βογηδιι ῬΟΎΟΣ, Ρατ ΠΥ, ἰη τῆα ἄττα οὗ ῬθΡαὶ διι- 
ῬγοΙΏΔΟΥ, δ ὈΘΘῺ Φοροοΐδ!ν ΓἈουρ ἢ ῦ ὕο ἱπι 0 Ὁ ΒΟΠΘΠΊΘ 
οὗ Ἰηϊοχρσοίδοη. Βαὶ ᾿ξ πιιδῦ ὯὈ6 Γοιμοιθοσοὰ ἰδμδὺ ἴδ6 
Βεϊοοοίεθ τοσο ἐπα ἄγε κίηρβ τὯο ΤΟΔ]Υ ορρτοσϑθὰ ὑπ6 ὑθὸ- 
ΡΪο οὗ Οοὰ οὔ δοοοπῃὶ οὗ ἰποὶσ τοϊϊσίοη, δα [86 οὔδοτιδ οὗ 
Δ οοδ5 ἴο οχιουτηίπαῖϊο τοῖν [αἰ ἢ τόσο οὗ ἴπ6 τηοαῦ οχίγα- 
ΟΥΙΠΆΤΥ οὨδγϑοῖοσ, ἢοὺ οχοθοὰθα ΌΥ ἐδ τυἱγυὶθηοο οὗὨ ἐπ 
Ἰηηυϊαϊοη 180}. Μογεονοσ, πο δἰϊοταρ ὕο ΔΡΡΙῪ ἴῃ Ῥγο- 
Ῥμδοΐθα ἔπ ᾳποκέΐοῃ Ὅο ὈΟδ Ῥαραὰ δη ἃ ῬΔΡΔῚ ἨΟΤΏ6, ΌΔΚΘΏΒ 
[δο ἔογῸ6 οὗ 18:6 Ὑ80]16 ἱπιογρτοίδείοη, ὉΠὸ οὔοτὸ ἴἢο πὰ ἕω 
ἴδ6 ΡΟρ6, 88 διιοῆ, δΔῃ δι ρῃ δὺο απὰ αἰχοοὺῦ ]Π]1πιοηῦ οὗ ἴῃ 6 
“ὁ 5116 ἤοσΩ "Ὁ 8 ἰπάοοα επβίαἰ ποὰ ὉΥ 80 κυσὶ πρ ΔΘΊΟΘΥ οὗ 
διαδρλοπιοῖϑ αἰχοοίςγ, Ὀπὶ 74116 ὑο πὰ δὴ δαιδὶ ἀρτϑοϊηθηῦ 
τὶ τῆδὴν οὔποτ ραΐηγοι οὗ {πὸ ρυἱσζατχο, 6.0.. [6 "το ἶησ 
ἐδοτηβαῖνοα τυ ἐδ 6 βορὰ οἵ τχϑπ " (οἤδΡ. ἰϊ. 43; ΔϑσοΟΙ αἰ οἷν 
ἰοτυϊ θη ΌΥ [86 οΘἸΌΔΟΥ οὗ [π6 ῬΟΒΕῈ δηα οΟἹθΓ), τ. 6 
οὐσία ἴπ ἀγηδδὲὶς δα ὑογτίζοσί δ! σχονοϊαοη (Ν᾽ ὕ8 568," 
οδρ. υἱΐί, 3. απ "στη, ἢ ΠΡ. υἱὲ. 17), τὴ ρμοϊηϊρᾷ σοΐαοσ- 
Θη06 ἴο ἐπ Ἀέοκαΐϊο συ δηπ ὑδπῖρ]ὸ (οἶαρ. υἱϊ!. 11), δὰ 
ἴδε τ οἷο ἴϑηοσ οὗ ἴ:8 ΟΥ̓ ΠΤΟΥ ὉΥ οἷν] δηᾶ σα ΠΑ ΥΎ οοῦ- 
γυ]πίοα (ΟΡ. χὶ, 40 οἱ 56ᾳ.} 86 του δἷβο δά ποθ ἐμθ 
ετοβε ἰοοηρστυίν οὗ τοργοδϑηῦηρ ΒΥ ὈΥΒΙΟὮ οὗ ἴδε ΟἾγχίδ- 
δη σμυτοῖ, ποίσονοῦ οογττιρέ, πηᾶδς ὑπ 666 Δοδίποσι δύση ΐα, 
διά δὰ ἴπ6 8] ἴοα οὗ ἀαοα Ὁ Ροομο. 

4, Τὴ6 τηδυκοα εἰπ]ασὶγ Ὀσίνθο ἔλα νἱβίοσβ οὗὐ Ὁδηῖοὶ 
διὰ (Ποδὸ οὗ 9ΦοὨπ ἰπ ἴη6 Ἐσνοϊαιίου, οχίδθυϊηρ ἴο ἀοιδαί ]α οὗ 
ῬΏΣΒΒΟΟΪΟΩΥ 88 ψἘ᾿11 δὲ οὗ δηιῦΐϊθηι, ἢδ86 παιΌΓΔΙν 1 ἴο ἴῃ 6 
ὉΔῚ ΙοΥ ἐμαὶ ὉΠΟΥ͂ οοἰηασίᾶθ ἐπ δρρ)οατίοη. ὙΠΐβ, ὨΟΎΘΥΟΣ, ἰδ 
ἃ Βπροσῆσίαι νον οὗ ὑμοῖς ἱπροτῖ. [πὶ ἴ86 Νὸν Τοδίδταθηϊ 
ὍῸ ον Υ ν ΠΟΙ Πηα [6 ΒΥΤΏ 0015 δηὰ ονθὴ ἴὯ6 ἸΟΥΤΩΒ οὗ ἰδ6 
Ο. Τ. αϑοὰ ΘΟ ΥΘΙΓΟΠΑΙΥ τὶ Α αὐἰδογοηῦ δρρ! σατίομ δηᾷ 
ἴη ἃ Ἰνάδον δορῆβο, ΤΉΏΠΒ, ἰὰ ΟἿΣ Τοτᾶ  Θϑοπαιοϊορίοιὶ ἀϊδ- 
οοῦγεα (Μαῖί, χχίν.), ἴῃ 6 Ὀὐομβ οὗ [06 ἀϊπδοϊποη οὗ Ζι:- 
ἀδλίβτη δΓὸ τηδὰθ ὑγοιοῃ ΟΝ οὗ ἰῆ6 απ οὗὨ 81 ἐῖτιρ : 106 
ὙΠ016 οὗ Πξοκίθὶ α νϑ!] οὐοὺ ἴθ αὔδοῃ οὗ δηῃοίδηῦ ΘΟΠΊΤΊΘΤΟΘ 
(ςδαρ. χχν ὶ.} 15 ὑσαηαίοστοα δ᾽ πλοϑί, ἐῦουν ὕο ἴ6 Δροοδγῃ- 
εἰς ονοσίδι σου οὗ ἐδ ἰδὕοτ τηἰεῖτοιθ οὗ ἰ)6 νου] (Εου. χυ ].); 
(Ὧ6 ὙΟΥῪ πᾶπιοα, ΒαΌυ]οη, Οορ, οἷο. ΓΘ δρρὶ θὰ ὕο πο 
Ῥίδοθβὶ δῃ ἃ ῬῪΟΥΒΟΠΒ, ἡπεῦ ὦ8 Βοάοτη, ἙἘσγρῇ, Ζίου, οἴο., μΒαᾶ 
Ἰοῃβ Ὀδδῃ ουχτεοπὶ ἢ ἃ τσίδρθοσίοδὶ ταθαπίηρ. [ὦ ἰδ ἃ 
δτοδῖ τηΐσίαῖκκο, πουονοσ, ὕο ἰηΐοσ ᾿παὺ {ποθ Ν᾽ -Τ. δάδρίδ- 
εἰοῃ8 οὗ ὕγἘ8 διιὰ ἱπη ρΟΥΎ δηᾶ Ἰδηχύαρο, Τ᾿ πὶ Πατὶγ ἄγαντση 
ἤγοζα ἴὯ6 Ο. Τ.. ΠΘΟΘΒΒΏΣΙΥ ἀθποίθ ὑπ6 βϑτηθ ΟὈ͵)θσὲβ ΟΣ 
δυο, ΠΟΥ 8.6 ΤΑΙΒΟΥ σοϊοῖοα 38 σομπηποι ὑγροα οὗἨ Βοιὴθ 
Τοσαντίρ Ἀπ ΣίΒ 85 Θχίθηϑίοηβ οὗ ὁη6 ροποτὶ τ σ] - 
ῬΟΜΟΣ οὐ ἸΩἰτηϊσα γύῦο ἴῃ6 σδῦ!ο οὗ κερί γί [08] τοὶ σίου, Τὸ 
ἰάσην ν ἔμοῖι ἱπ ἀοδίσου [6 εἰρτιίποδλησα δηὰ Ὀδδοῦῖν οὗ 
ΓΠ6 οοῃνθηςίοῃδι 8 ὉΥ ὙὨΪΟΝ ΠΟΥ Ἀ͵ΤῸ οχργοϑδοῦ. ΤΏΘ 
ΕἸ ΔΙ] οτθεβ οὗ (15 τηοϊῃμοὰ οὗ ὀχροδί θη, 65 δρρὶ ρα ἕο 8. 
Φοθ πη 5 Αμοσλῖγρηθ, Ἦδα ὈΘΘη ἀοτοοῃείταῖθα ὉΥ͂ ἰδ6 ὑπ} 
δἰζειιρία ἴο τοῖο ἴδποιῃι αὐδάχαϊο στ ἴΠπ9 ἴδοῖβ οὗ δΪ8- 
ζοΓΥ. 

δ. Ἰαβὶν, ἴἰ86 ροσίοαβ ἴῃ Ὁαρΐοὶ ἴον ἔπ ζ]Π}]}- 
τηστιῦ οὗ (6 ναγίου ὈΣΟΡΆΘΟΙΘα, ΔΙῸ δρροδὶϑᾶὰ ἴο ἴῃ βυιρροχὶ 
οὗ Κποὶσ δροϊσδίίου ἤὸ ἤοτηο, ΤΠῚ8 θ6ο8 ἴὸ τα. οπ ἐδ 
ΟἸΏΙΣΩΓΥ, 6 ἔφδίδὶ ασρυσηθηῦ δραϊπεὶ [86 νἱονγ ἴῃ ηποκίίοῃ. 
1 ἰ6 ἴτας ἐπθ βδίηθ ὨΠΙΆΌΟΘΙΒ ΔΣῸ οΐζρη πϑοὰ ὮΣ [π6 Βονο- 
Ἰαΐον ἕοσ ὅπ Ἰδηρτἢ οὗ " τ6 {ἰπ|68 ἈΠ ΒΟΘΒΟῺΒ ᾽" ρῥγαῆχυγοᾶ 
ἐπ ἰδ γνἱαίοωυμ, Ὀπὺ τ ᾶνο ὭδΥΟΣ γοὺ ΒΟΘΈ ΒῺΥ Βα βίο 
δα)πδιασοῦ οὗ ἴμοσα ἴο ὕ6 Ὠἰδίοσγ οὗ ἐὴθ Ποπλδη ΘΙ ἷγ6 ΟΣ 
ῖδ6 ρδραὶ στοῦ. ὍὯἶἷ8 ΒΓῸ ΒιΣοΟΏ ΣΙ ἱποιποὰ ἴο τῃδὲ νίαν 
ὙΠΟ σοχζαγᾶβ [ΔΘ 1 86 ὈΘΙΠ“ σοηνθηί ΔΙ} δἀορίοα Ὁγ Βι. 
Φοῦη δὲ σοργεδθῃιδίου οὗ ἸΟΩΡΟΥ ΟΥ Βῃογίδσ ροτίοαβ οὗ 
ἰμηςβηϊῖζο ἸΙοπρτῆ. Βαυὺ ἴῃ Ὁϑηΐοὶ ποὺ πα πο Π ΔΌΪΥ ἀθ- 
Ὠοΐο ἀοίοττπ αἴθ βρλοθα οὗ πιο, δὰ ἔουῦ τῆδὺ ὑΟΥῪ τοβϑοη 
--αὐ ἴΏΟΥ ἃ. 8}} ροτίοαβ οὗ οοχηραζγαιίνοιυ Ὀχίοῦ σχίθαῦ (κοῦλθ 
Δῆγοα δηᾷ ἃ δ] γϑδῦβ, πὶ ἢ ὑπὸ ὁχοορίίοι οὗ ἔμ ποῖδὈ]θ 
ἔρτῃ οἵ 70 τσροῖκ, οΥἹ γδαίδπον ῃοϑάοιηδαδ: δροὸ ἰπ 6 οκροαϊ(0ἢ 
οἵ δαὶ μαβεδρθ}--ἰ 9} ταμδὺ Ὀ0 ᾿ἡπιϊ δὰ ὈΥ ἰδ ἰδίου οὗ 

4 ἰδέ Ἰομπαΐηρ 9. Ολγίο απ, ταπδὺ Ὅ6 Τουπᾶ, 
ἴὰ σἱον οὗ [86 ξοτοχοίῃρ οομπδίἀοσαύϊομβ, ἰὰ ᾽Ὲ 9 
δδεπιταρύΐοσι ὑμαὺ 089 ἀθείσογίηρ βίομιϑ σϑρσθϑϑηΐβ 
ὑδ9 Ἰσηράοτῃ οὗἨ ΟἸγίοῦ δὖ [λ6 ὥπιθ οὗ ἰδ ἱμῦτο- 
ἀυαοίίο οὐ 86 ἰδίοσίοσϑὶ δύθπδ, ψ 116 [88 
Βτονίδ οὗ ὑμὸ βύοπβδ ὑπ} 10 8118 ἐμ θασίῃ, ἰὩ- 
αἰοεῦθβ 108 σταᾶπα) οχύθηβίοι οὐοσ 811 ὑὴ6 σου - 
ἰχϊοβ οὗ ὑμθ ϑασίῃ: 186 ἐυ]Ἀ)]πιθὺ οὗ ὑμ18 
ο]οδίηρ ἱποϊἀοηῦ οὗ (86 Ῥχορμοῦϊο υἱβίοῃ 88 8 
ὙΏΟΪΘ, 18 ὑμποχοΐοσο ποῦ οοῃηβδηθᾶ Ὄχο δίγϑυ ἴο 
189 ἰαἰ 14] ροχοα οὗ ὑμθ Ηἰδύουν οὗ ΟἸ τ βυεὐνν 
-τδϑ ἰἔ [86 βὔοῃϑθ σορσχγϑβοηὐθα 89 ὑσϑ- ΜΙοβδβίδηϊο 
ΙΕΥ86], ΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΘΙ ἰδύουί 81 ΔΘΏΟΥ ρῥτθρδζα- 
ὉΟΥΥ͂ ἴο ὑδ6 δαἀνϑηὺ οὗ ΟἸσίβῦ ; ΠΟΥ ἷβ5 ἰδ ὕο Ὀ6 τὸ- 
ἔογγϑᾶ θα τ ἴο ἐμθ ἔπύατο οὗ ΟὨχἰ δ ϊδηϊίγ.--- 88 
1 086 ἀοδστισοι οὗ [8.6 ΟοΟ]οεδτιβ οὗ τ οὐ ἀ- ον χα 
δα ποὺ γοῦ ἰσαπερίτοᾶ, δπὰ [86 ονοσίδσχον οὗ [86 
ΣουΥ ΤΩΟΠΔΙΟΣΥ ΜΟΣΘ Τοβοσυθᾶ ἤοὸσ με 818] 
Ἰυδρτηθηῦ ΟΥ βοπλχθ οὐδδσ δϑοβδίοϊορί οὶ ονυθηῦ. 
ΤΏΘ ἀδβοθηὺ οὗ ὑῃθ βύοῃϑο δια ὑμθ ονουΐζεσον οὗ 
086 ἱγχηδρθ 610 σαῦδμου σϑα]ζϑᾶ ἰπῃ ὑμ6 ἰδίου οὗ 
Βαϊ γαύϊζοι, θη ΟἸχίβὺ, (9 βύοῃθ ὑδβαῦ νγδβ στὸ - 
Ἰοοὐθᾶ ὈΥ {δ Ὀυϊᾶδτβ, στουμπὰ Ηἰβ ϑηῃθυαΐθθ ὑὸ 
Ῥονάᾶοσ, δηᾶὰ Ὀθοδίὴθ ὑπ οἹἱθοὺῦ διηᾶ ρυγϑοΐϊουβ 
ΘΟΣΏΘΙ- ΒύΟ;Θ ἴῃ Ζίου, ὍΡΟΣ Ἡ ΒΙΟΝ 41} {π6 ἤοθδβ οὗ 
αοἂ᾽π Κιηρᾶουτι δγτὸ μβϑηοθέοσί ἃ ἴο ζ4}1, δῃηᾶἃ ὉΥ͂ 
ΜΙΟΣ (ΠΟΥ͂ ἀχὸ ἴο Ὧθ Ββῃδίίοσοα δὰ ρμαῦ ἴο 
Βδῶθ (Μααν. χχὶ. 42-44: 1 Ῥοὺ 11. 6-8: 
οὗ. Ιβᾶ. υἱϊὶ. 14. χχυῇὶι 16). ΤἸΒ οἹοβίηρ, 
ΒΟΘΏΘ Οὗ δμ6 νἱβίοῃ ἰβ ἵπ ὑδθ οοῦχϑο οὗ Ὀοΐῃρ' 
δύθδ ἶἰγ δηᾶ ἱπουθδαῖ ρον ζ0]8]16ἃ, ἱπαδιη ἢ 
88. Ὅπ ὑδ9 ΟἿΘ μδηᾶ, ὑμο ἀθδυχυσίζοῃ δηὰ ἀΪ8- 
βυϊαώοι οὗ [λ6 ΟΣ] ἃ-ΡΟΎΤΘΣΒ, δα οἱ ὅδ οἰδου, 
ὑδθ στονσία οὗ {86 βύομῃϑ ἱπῦο ἃ τη ΒΓ χηοαπύδίη. 
ὑμδὺ 8118 [18 Ὑ016 ϑαχίϊι, δ. γοῦ ἔδυ ἔσοσῃ ὑμποὶσ 
ὈΙΙΠΘΙΥ δρροϊηὐοὰ μ08]---ΠΟΎΘΥΟΥ ΒΌΤΟΙΥ ἰῃ6 
ψοχ]ᾶ, ὑοροίδοσς τ δαΐδα, 18 ΘΔ, ταῦ Βαγθ 
ὈΘΘΩ Ἰοηρ βἷμοθ ἱπᾶσοᾶ ἴῃ ῥσίῃοίρ]ο Ὀγ ὑμ6 5 χὶῦ 
οὗ ΟἸσίδῦ, ἀμ ΠΟΥΤΘΟΥΘΣ ΟἸΘΑΙΙ͂Υ ὑδ6 ΟὨ]γῪ ἔστι αοᾶ, 
ΜὮὯΟ 8 ἀρδοϊαγοα ἴῃ ΟἸ σίδῦ, ΤΥ ἢανο ἀθιηοη- 
δὐταίθα, ἱπ ἃ οοσίβὶ ἢ ΠΊΘΆΒΌΣΟ, ὶβΒ παύαγο 85 ὑ88 
811- ΘΒ ΡΡοσύρ τοοῖς, ἔτοσῃ 811 οὐθστ τ ἴπ [8 6 Θοη- 
ατοραίίου οὗ Ηἰβ8 ἔδι τ] ΟΠ:65 (88 ὑδο “" ΒΟΟΚ οὗ 
186γ86]," αθπ. χὶϊχ. 234; ουῦ, χχχὶϊ, 4 οὖ βϑα., 

[δο Απὐδοοπίαηῃ Ῥογπκοουϊτίου δηᾶ ὑδ6 Μδοσδῦδδιη σονοϊοη, 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ 6θόβρο ἤγοῃι (Πἰ8 ΘΟ ΠΟΙ ααίοῃ 18 ΌῪ 8 σεβοχὶ ἴο μας 
.8 ἰοσιιϑα ὑδο " σοδγ.-οσ- δὲι αν Ὠγροὶμθδὶβ," τ ἰοἢ σομπαίδίδ ἴῃ 
ππαοτβίδη ἀρ [6 ἀμ ἰῃ ὁδοῦ οὗ {πὸ ροσίοἂβ ἴῃ σποδήοῃ 
85 Ὁθὺ ἴοΥ Βο ϑὴν ψΟαΤΒ, [1 ἰδ βι οί ἴο ΒΩΥ οὗὨ {818 Βοπλο- 
νοΐ ρορυ]αῦ δηὰ οογίδιν οοανυθηΐοηῦ ἔἤοοτΥ, ὑπδὺ ἰῦ ἷ8 ἃ 
οοὨ͵οοίξιγο ἀθνοίᾷ οὗ σουπιίθβηοο ἴῃ ϑοσίρίυσο, Ὑταο, 89 
ῬΓΟΡὮΘῦΕ ΟΟΟΒΒΙ ΟΠ ΔΙ Υ͂ ΤΆ ΚΟ ἃ ᾿ἰ ΟΥΑΙ δ πο {ὑΥ}9 οἵ α ᾿ιΐδ τα] 
γοδῖ, ὈπῸ ΠΟῪ Ππανοῦ ἀο Βο ψίδουῦυῦ ἱπιηού δῦοὶν δὰ ἀϊης ὑμ 8 
οχρϊδηδίίοη, ἴΤῸΣ 86 ΟΧΡΓΌΟΔΒ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ργουθηῦίηρ δ 0ἢ 8 
ἀοηοσγα ἰσξδιίος οὗ ὑπ στο. Βοαίοβ ὑπ 6 ὑδεβαρθβ ἱπ 6ὅ6η. ἃ, 
ὅ αὖ βρᾳ.:; ἱΐ. 4: 3 Ῥοῖοσζ 11, 8 (νηοῦ του]ὰ γόνα ἴοο 
Τὴ ΠΟ Ὦ)., ὑπα ΟὨΪΥ ἰῃηδίδποθα οὐ ἐμπ8 Ὥδαρθ δἀάιιςοα δύο ΜΝ , 
χὶν. 84: ἘΖΕΚ, ἰν. 1-6 : Πδῃ, ἰχ. 24 (Ὀυὺ (5 ἰβ ποξ ἴῃ ρμοὶῃῇ):; 
Βδνυ. 11. 10 (ὑπὸ Βοσὸ ἴπο δρρι!οδίϊοι 18 8 ῬΌΓΘ δαθτιπλρ ]0}} 5 
Ὦδν. χὶ, 8-11 (δὴ Θασ ΒΕ τη ΣΙ ΠΑΣῪ ο486) : Βσν. χί. ὃ), 3. ΔῊ 
χὶ!. 6, 14 (0 ἰπεϊπὰθ ψΠϊοἢ 18 ἃ κἰαχρῖο ρεζέέο ργέποιίΡίϊ!); 
Ἐν. χχ. θ (κα ταῦμον αἰ ΠΠ σοὶ 68866---ἰΐἴηκ οΥὗἨὨ ἃ, τι] ]ΠΘηπίατι οὗ 
86δ,.000 γαδῦβ!)͵ 85Ξ66 86 οχμαπδίϊνο 1ἰδὶ Ὁν Ὧγ, Ῥοῃᾷ, ἐπ 
ἴδο Υαειλ, φμαν. Ἐξεο. ἴοτ ὅδη., 1874, ν. 116 κα. ; ὙΠποτΘ (ὯΘ 
Ἰοασποὰ υυίϊοσ δυριοα (Ππαῦ ᾿ἶ οηα6 ρασῦ οὗ αὶ σἱβίοπ "Ὸ ἃ πγτή- 
ὉοΪ 5δὸ τη παὺ ἐδ τοδί, 6.0.. 1 (δ Ἰοςυδίβ 'π ον. ἰχ., ὈΘ ΒΥΠ)- 
Ὀο] σα] (το 18 ὈΓΟΌΘΌΪ χὰ ΟἿΪΥ δὸ ΔΓ δὲ ἰὯθν 8 8 
ἐγνο οὗ γυπ ἰὴ ΠΟΠΟΓΑΙ, ποῦ ΔῺΥ Ῥδει στιν (ΟΥΠὶ ΟΓ δύθη 07), 
Βὸ τηδὲ [Ὧ6 ΔΟΟΟΠΙΡΘΥρ ὨΠΙΠΛΌΟΥ ὑ6 : ὁγσο, [6 " δ τ ΠΕ 
οὗἩ γϑσγ. δ τηῦσὺ ἀοσποῖδ 160 γοϑσ .--- ̓ υπὺ 88 17 τὴ ὨπαιθΟΣ 
πϊρσῃῦ ποὺ ὍὈ6 Βυτ 0]68] οὗ απ ἱπάοβηΐτο ρῥϑιϊοὰ, 85 Ὁ τὸ 
ἀοιυνύ ἰ86, ἯὯο οοπολιάσ, ἐμποχϑίοτε, ὈῪ γοϊοσγαυίης ὑΠδὶ 0 
Οἷοδὺ ἐπαίλ ποῦ σδῃ Ὀ6 δἀυορα οὗ {Π6 τιδὸ οὗ ἃ "" ἀδΔΥῪ " ἴῃ Βογὶρ- 
ἔπΊ8] ΡΓΟΡΏΘΟΥ ΥῸΓ δὴ οχδοῦ γϑδυ, ιολ676 ἐλα ἐνρίςαὶ ολαγαο» 
{6 7 47 ἰλὲ ἐηιέ (8 ποέὲ ἐγιπιοαίαίαὶν 45 Ὀδίηρ Ἰἰτὰ» 
ἐοὰ ἴο ἢὉπηὲ Ρασ συν οδδα, συ ΟὮ Ιθαβ ἰδ ΠΘΟΣῸ ΔῺΥ ἰυ{π|8» 
ἐίοπ ἰμδὺ κι οἢ ἃ τῦϊο ἰα ἴο ΔΌΡΥ ἴο ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἱπ βομοσωὶ. ΤῸ 
δαπιὶϊ βυος ἃ Ὁσϊμοίρῖο ἱπ ΒΙΌΠσΑΙ ἰπιοτργοϊαξίου 16 ἴο 8.188» 
ἄοπ 4}} ὑσοοϊδίο ἐμ 06 886 οὗ Ἰλῃρύδρν.) 



ὃδδ ΤῊΝ ΡΒΟΡΗΕΥ͂ ΘΑΝΙΕΙ͂, 

158. χχχ. 309: χὶν. 8: 1 ὅδιω, ἱΐ. 3, οἷο. : οὗ. 
88 το οὐ βγη," 186. χυϊ!. 10; “ Σοοῖς 
οὗ εὐθσγη 68," 188. ΧΧΥΪ. 4: “τοοῖκ οὗ τοΐακο,᾽" 
Ῥβδ. χοῖν. 22, οἷο.) ---δχο δραΐῃ γὙὰ 81Θ ΟΟΙΏ- 
ῬΘ)]ρα ἴο τοϊϑοῦ βαύ ΣᾺ} Ῥαυῦδ] οοῃοθρίίοῃξ : 

(α.) Το Ιἀοη δολίου οὗ ὑπὸ βύομιςο οἵ ΒΑ. τποῦ- 
ΔΙΟΏΥ τυ ὑΠ6 Βοτηδα ἀοταϊοίου (α τοὐϊα 8), π εἰ σ ἢ 
ΟἰΘΑΙΎ Ἰοδαβ ἕο 8Ὼ ἱΤΆΡΣΟΡΟΣ παίουσα ἰσίης οὗ ἔδ6 
ῬΘΒΒΆΡΘ, 80 ἴδ Σ 88 ἐὺ ΟΟΒΗ͂ 68 1080} εκἰταΡὶῪ ο ἐδ 
Θασίμ!]γ το δίζοηβ οὗ [9 ἰδέοσίοαὶ Βοσζαδῃ ΘΙΩΡΙσΘ: 
Ὀαὺ Ὑ1ΟῈ ΟΟΥΔΣΏΪΥ ἱποϊυοβ 8 ἱτηροσίδσιῦ τη686- 
Ὄ͵Θ οὗ ὑχαθὴ [πὶ 80 ΓὰΣ δ8 1 τοζαγὰβ 6 Βοιηδῃ 
ὙΌΣ -ῬΟΊΤΟΣ 8ἃ8 ἃ ΟΙΊΠΘΙΥ Θμοδϑη δηᾶ βδηοίἑοηϑα 
ὈΘΆΓΙΟΣ δηᾶ Ῥσοϊμοῦοσ οὗ [88 τογαὰὶ Μοββίδῃηϊο οδτθθ 
αὖ 186 βῦαρο οὗ 1ζ5 ᾿Ἰηὐχοαποίου (οἷ, δτιρσα, ΝΟ. 4). 

(δὁ.) ΤῊΘ οἱϑ- εἰᾶρα δηα ϑχοϊυεὶνθ σοζοζοποο οὗ 
86 δύοῃα ἴο ἴ.): ῬΘΟΡ]6 οὗ [βζϑδοὶ (ο]ὰοσ ον δἢ 
χροβίϊοχ ; ῬΟΥΡΏΥΤΥ :---δ06, Οἢ δ οὗδοσ δαμᾷ, 
θσοσῃο ΟἹ δ Ῥδβδαρθ). 

(6.) Τὺ ἱπὐοσρχούδυϊοιυ οὗ ἐδ βῦοῃο ὉΥ͂ το ἢ 
ἦῦ ΑὙΓΑΌΟΙΖΘΒ ΤΏΘΙΘΙΥ [86 ;όγϑοπ ΟΥ̓ (λ6 Δἰεδείαΐ, 
88 αἰκίϊηοῦ ἔτγοσῃη {ῆ9 Κίησάοτα Τουπᾶοα Ὀγ Ηΐτη 
(Οοατοβ ᾿παϊοοριουκύοβ, δη ἃ βόυθσαὶ ΤΑΌΌΪΏΒ. 88 
βαρῆϊδ, ἴὈπ- Εἶχα, δὔο.; δῃᾶ, αὐθεσ ἔθθση, βαρ θα} 
“. ΟἾγ. Βϑϑυσωδδῃ, 222 τεοπαρολία σιαγία, ἰπ ἈΪΒ 
Μοσέξαίι. ροϊξίέσα, 1670. πιθτΘ ἢθ πα Ὀσηϊῦδβ δὲ ἴἢ- 
τοχργοίδιίου οὗ ὑμ9 βουϑσαὶ Κίπράοτηα ὑβμβδὲὺ ἱβ 
Οὐδοσννθδθ οαὐγοὶν οοχτϑοῦ; οὗ. Βοσίποϊαϊ, 85 
δΌοΥΘ, Ρ. 215 οὐ 86ᾳ., ἰῃ σοϊαϊίου. ὕο Βϑϑστήδηῃ, 
δια ῬΑΥΟΪΔ}Ὺ αὐσαϊπαὺ Ὠΐπι). 

(4.) ΤΏ τοΐϑγθηοθ οὐ (86 εἰοϊίϑ, ποὺ ὕο ἐδ 
βγεῖ, Ὀαὺ ἴο {89 βΒοοοπὰ δάνομῦ οὗ ΟὨ τὶ δῦ, δια δ]- 
Β0 ὕο ὕὍ Θτθοϊίοῃ οὗ 86 Αροοδιγρίδο το )]οπηΐμτη. 
ὙΆΙΟΝ ἐπ Βα ὅο οδοπδυξυαῦο ὑμ6 “ ΒΖΓ τοομδσ ἢν. 
δοοοχσαϊΐηρ ὕο ὕη6 ἴχῃθ διοὰ δοίυδὶ τηϑδδΐηρ οὗ [.0 
ῬΙΌρΡΒοῖ, ΤὨϊβ νἱονν 88 μοὶ ὉΥ͂ ὕὍ86 ΟΠ 18518 
(Επύμυδίαδίθ, Απδοδρ ϊδίβ) οὗ 086 16} δπὰ 1708 
οΘὨὐΥοΒ, δ ἃ οαρθοΐδ!ν ὈΥ̓͂ ὑδ6 ἐδηδίΐοαὶ βϑοοῦ 
οὗ Ουἱπίοτηομδοῃδδ οὐ ΕἾ -Τ ΟΠ ΔΙΟΆΥ τΘῈ ἰῃ 
Ἐπρ)]δηᾶ δῦ ὑμ6 ὕϊτηο οὗ Οσοσαν}} (800 Ἦ οἴῃ ρασ- 
ἴθῃ, 196 ᾿βοτοϊἰοηϑλίτολοπ Ἐπρίαπαθ, Βοτὶΐη, 
1868, ». 180 οὐ 564.); 8.80 ΌὈΥ βϑύϑσζαὶ σϑοοδεῦ 6χ- 
Ροβίζουβ οὗ ἃ δ Ὀ{116- ΟὨ 1] ἐαϑίϊο ὑθι θην, ΘΕ ΡΘΟΙ ΔΙ 
ΑΌΘοΣθη (Ρ. 42 οὗ δθαᾳ. ; 3948 οὗ δ56α. :---ἰη Ορροβὶ- 
0 ὕο Ἀΐτὰ 8600 Κσδῃοῃ γο]α, Ρ. 118 οὖ 8Β6ᾳ.). 8ὅ6ν- 
ΘΙΆΪ ΘΑΣ] ΟΣ οχοροῦδβ οὗ ρἱϑυλβλο- ΟὨΣ]ϑαύὶο οσ (μοο- 
ΒΟΡἨΐο ὕδιαροσυ, 6.9.. Φόδοῦ. προ, ϑίδυκο, Μ΄. ΕἾ. | 90 
ΒοοΒβ, Μϑποῖοϑη, οὔα., οοπὐοηὐθα ὑἐμϑιβοῖνοβ τ ὐτὰ 
Βηαΐπρ ἃ ρτορμοὺϊο σοἔθσοῃοθ ὕο ὅδ τα] ΘΠ τὰ ἴῃ 
8 ὅπδὶ ἀθϑίϊηυ οὗ ὑΐθ δσύοπρ, ὮθπΟΘ ἰῃ ἰΐβ ἀ6- 
ψο]ορταθπῦ ἴο ἃ γτοαῦποδβ ἐμαὺ 8118 δῃᾷἃ σοι; ἴσο β 
ὑδ6 δασύ, υῆΐϊοῖ 18 θα ὑσὶ δαχαΐβαὶ ὉΪ0 ἴῃ Υἱὸν 
οὗ {86 δΌοΟΥΘ. 

θ. 7:λε γγαοξίοαὶ απὰ δοηιϊείίοαϊ ὑγοαϊγδηξ οὗ 
1815 ομδρῦοσ ψ1}1 ἅτ 6 }} ρσϑάοιλἑθΏ Ὁ οἱ οἰΐμοΣ 
ἰϊ8. ἰδύοτίοαὶ οὐ 1ζ8 Ῥγορμοίίο ζοδίασοθ. ΤῈ 
Ἰοδάϊηρ Βι Ὁ] οθ ἔοσ οοῃδίἀδγαίί οι νν}}} 6 οἰῦποσ 
ἴμ9 δήβοῦ ὑο δηΐθ} ΒΒ ῬΓΆΥΟΧ δα Ὠΐβ ὑχοσοο- 
ὕοι ΔΌονΘ ὑδθ μοδίβϑθῃ νἱβθισρθῃ, οσἁὨἨ (86 ἐσί- 
ὍΤΩΡΒ οὗ 86 Κἰηράοτη οὗ Θοὰ οΥὲσ (86 ποσ]ὰἃ- 
ῬΟΤΘΓΙΞ. 

πα. Το ἔΌΣΤΩΟΣ ὑβϑηλο ἐπ ἰτισηθᾶαύθὶν οοπηθοίοᾶ 
τυ 086 Βα] θοῦ οὗ 0 ρτϑοϑάϊμρ ομδρῦοσ, βίποθ 
8618 Ῥσοτηούδη δῃᾷ ΠΟΠΟΥ Ὑ6͵Θ ΙΏΘΙΘΙΥ δᾶ- 
αἰυΐοπδὶ ἔστι οὗὨ {δοὸ ζαι 8 1 οὈθάΐθηοθ, πὶ ἃ 
Βαᾷ ἰτοδᾶν ἴῃ ὑμβδῦ οοῃπθοίίομ Ὀθθα Ὀχαϊβοὰ 88 
{Π6 ΒΟΌΣΟΘ ΠΩ ὈΔ51Β οὗ δἷβ ρτοδίῃηθιβ. Ἐδρϑοίβ!]ῦ 
ΒΌΪ ΔΘ ὑσχὶβ Δ  Ὀ6 ἔουπᾶ ἱπ [89 ΡὈΥΔΥΟΙ οὗ 
Πδθὶ δηᾶὰ ἷ8 ἔγίθηβ, γυὰ. 16-98, δηᾶ ἰῃ ὑμ6 
οἰοβίης νοσβοβ 46-40. Οοτωραζγο Οδιν μ᾽ ΒΒ ΟἾΒοσ- 
γαΐίοιι οἡ ν. 16: “" Ῥιίέζοπιιδ, φμο δοηδεϊίο, σὲ για 
οἰΐωπι παάιυοία απίοί ροείιιαοονγεί, ἐδηὶ ἰδὲ 

ἀαγί. Οοηείδιηι ἀοο γΐξ οἱ Τοὶ ργαξέονη, ἱπηρῖο- 
γτατσὺ. ... ΟΝοῆ ἀιειδίμη, ὁδί, φωΐη Σ 
]απῖεοῖ, φμο αὐδρέωμδ ἐδὲ, Ὡδηγ)6 δοηιτιέιπι τοσίϑ 
δδὲ τευοίαζιηι ἐγ, Εἰχροηΐξ εὐρο ϑοοίέθ δ ΐδ, μὲ 
δῖριμιδ μορίοις ηιδογίοογαΐαηι α 2260." 
ΟἸσ. Β. Μίομδοὶβ ὁπ ὑ86 βϑῖηθ : “ αη- 
ἑοὶ φαάεπι φια »οδίγηοαιϊιη, ΟΥἿἋ ἰδοπΈτη οὗ- 
δέγίηχί (Β6Ὁ. χί. 8), Αἱο δοζειζίοπιθιι ϑοπεπῖέ, σωρὰ 
πέσάμπι ποοογαΐ͵, Νέδιοῤαασαπεεαγί ργοηείζ τς, οογόωϑ 
αηὶ ὧς ὁταιαξίϊοης ῥῬγέσμηι, χαϑ δρον λας τὸ αα 
μη 7δγδ ὁγαΐ (ὅ88. ἱ, 6)."-- ΟΣ ν. 19 οἷ. 

Φοζοτῶθ: “ϑογπηΐμηι τοσὶ δι0 αἰδοῖξ ϑομεγιδο; 
ἔηηιο σὲ ϑοτηπΐωα οὐ ἱπίογρτείαΐϊίοπεπι ζὴιι8 Χοῖ 
τευεϊαίοτα οορηποδοίί, συοα ἀσ)ηοπδε ἐσπογαδαπέ, 
δϑαρίσηϊία φασι δοῖγθὸ ΟΝ, φῃοίόογα. ἴὐπαᾶθ δὲ 
«Αροϑίοἰἑ πιψδίογίμηι, φιοᾶ σιυτιοίάδ γεῖτο ρεπόγα- 
δέοπέδι Γμεγαὶ ἱρηποίιη, Τοοηιέπο γτευείατιξδ οοσ- 
ποισιπὲ (ἘΡὨ. 111. δ). “--Οἡ ν. 293 βοο βέἔαχκο : 
“1 ΤΩΘΔῸΥ ἰδίηρπ ἰὰ ὑπο οτὰ οὗ Θοὰ δτὲ ἴοο 
ἄθον δῃὰ Ὠἰἄᾶθῃ ἔοσ 8:66, ὑπο 7δι Ὁ 18 ποῦ 1π ἐδ 6 
γοσὰ, Ὀπὺ ἰπ ἐδ γβοὶῖ. Βθδοθοὶ αοἂ ἔο ΘΕ χ δα 
ὍΔ ἀδυκ δϑαχύ, δῃὰ ἴδοὺ δβιδὶῦ ὑυπδοσείδυιὰ (δ 6 
ἀορίδβ οὗ ἀοἂ δ Ῥμογὰ υἱῦδ ονοσ- ̓ πογοαδίηνρ οἷθδσ- 
ὯΘ88.᾽"---Νοῦοορ δἷδο ὑμε ονίᾶθιῃοο οὗ 1) 6:1 61᾽5 ὑσο- 
ἔουμπᾶ ΌΤΙ ΠΟΥ δα τηοάθαὺυ ἰπ νυ. 33 δ: ΤΒοὰ 
"ὁ Βλδῦ ζηδᾶἂθ Κπόνῃ ΠΟ χ19 πον τλαΐ μἰό ἀεείτεα 
οὗ 866." οὐ ὙΔΐοη Φοζοὴθ (δηᾶἃ δἕζοσ εἶτα 
ἸΤδοοάδοχοῦ, Οαἰ νη, οὗθ.) δοσσϑοῦ οὔδοσνοε: 
 φιυοά σιαΐμοῦ τοραπί, πὶ οδίεπαϊίμτ, τ αἰ 
αγτοραπίιαηι Κιρίαΐϊ, Ἠ6 δοίω ἐπιροίγαδοε τε δαΐωνγ, 
δὲ αραΐ φταΐίσα, φγσυοὰ πιψδίεγύση, δοητηΐ ϑοΐεϑ 
απαϊογὶ."--Τὰ ἰχοδθηρς ἰδ 6 οἱοείησ Ραχαρταβ, 
νβ. 406-49, ποῦδοε Ῥασύοι δ ὺ]ν ὑμαῦ ἱ ἱδ ἃ 
ΤΌΪΟΣ, 8 ῬΟΥΒΕΙΡΡΟΣ οὗ Ἰάοἷβ, το ἰβ οοτωροϊ]οὰ 
ἴο Θχδὶὺ διὰ ρ]οσυ νυ δηΐ6] δὰ ἷθΒ αοἅ. Οἰδὶνῖς 
(οι ν. 47): “" Ῥγοζαπὶ ᾿λοπιῖηδθ ἐτίότάνη γαρέμη.- 
ἐὼν ἐπι αὐπήγαζίοπεηι 7εΐ, οἱ ἑμπο ἴαγοό δὲ Ῥγοὶξοθ 
“αιεπίμν, φωϊοφιϊ Ῥοδδεί γέργωῖγὶ α τογτ δεῖ 
ουὐοτίδια. Θεὰ ἐμμα ἐδὲ φιομηεπίαποϑιηι . ἀεέηαῖθ 
ἑπίογοα πιαπόπὶ ἐπυρί οὐδὲ δι δωρογείοπίδιω. ΕΣ- 
ἰογγιισί ἐρίων δ ει οογδα, ομυηι ἴα μὲϑ 
ἰοφμυπέων, δοὰ ἰπέωδ γείξποηξ δια οἱζία, κι ᾿σοἷθ 
»Ῥοϑίθα τοοϊάαπί αὐ τγώέἠποβ τῆοτεθ, συδηιααῖ- 
πιοάμηι τηοηιογαδίϊδ ἐσεηερίιηι δεργυσίεγ. 
φιιοφιιϊα δίς, οοἶιῖέ θειδ ΟΥ6 Ῥγοξαπὶ τερὲ ρίογίατα 
δυαΊη υγαγί, οἱ ἱμηι δ086 Ῥγαουηδηι δια 

ἑσπέϊα εἰ διιὶὲ πιηϊπί. ἢ 
ὃ. ὙΠῸ τορασὰ ἴο 86 ρχορβοίίο οοπζομπὶα οὗ 

ΝΟΡΌΟΒδάμοσσϑιβ ἄσοδι δ Ὀσουρσῃῦ οὐ ἰῃ Πδ.- 
16} ἱηὐοχργοίδιοῃ, υβ. 87--44, Μοϊδποίδοσι ᾿βεὲὶν 
ΘΟΥΩΡ ΤΟ Θη48 ὑδαὺ (86 ΡΟ] ἐσ] ο]οσωθηὺ τουδὲ ἴῃ 
ὑμὶβ οοππιθούΐοι Ὀ6 ἀθοϊἀοα!]γ βυρογάϊπαϊο ἕο ἐμ8 
το]  σίουβ δὰ Μοβδίδηΐο ἤβοΐοσ, δῃἃ οὔβεσυϑδ: 
“Ηδὸ σπαγγαΐδο ποπ, ἰαπίιη. ἐδὲ ροϊῥίοα ὧδ᾽ ἔπι- 
φογίδδ. 86 ργοῦσί εἰἕαηη οοοαδίοποπι απέοϊξ οοι- 
οἱοπαπαὶ ἰοίο γέρο ΟΥγέεῖς, 416. πουδδδίεπο 
7μαϊοίο, ἀ6 οατιϑα ρῬοοσαξέ, (6 τεαεηιρίίονι δὲ ἐπι- 
δίατιιγαίξογιδ λμηιαπὲ ρεηογὶδ , ΘὩΡ εἰξ ἰαπία εὐνωτμδ 
ὀγεουίίαδ,; φιαϊδ δἰξ ζιξιιρη Ῥεγρείμεπι τορι, 
πίγισπ ἑη λαὸ παίανα πηηνα οοἱ αἶα ; σιαῖϊὲε εἷξ 
ἤυίυγι ᾿οάφηιῖοῦ, εἰ φιοπιοᾶο αα ἧος Τ' 
»Ῥογοοεπέαζιτ. 1Ἴια λαο δγδοῖϑ παγταίίο ὀρηνρέδοξεζων 
διτηαπι αη σοϊία,"-- Οὗ. σαν (οα ν. 44): 

5 Τογί Π]Δῃ᾽  δοβδοτιίοι (46 ζυη., α. 7), νίεἢ τοίσσδενοο ἴο 
γε. 1-19,. Ταῦ Τγδηῖοὶ διά Ἠΐθ ἔγίϑη δ 7,δθ6 ἀπτίτιις τῆτεο 
ἄδγα, δῃὰ [πδῖὲ ὕοσ [15 τοδδοὺ ᾿μοὶσς ὕσγαγασ τῶν πδατεῖ, 52 
ἰζα Τουπάδεοι ἰΏ {δα ἔβοῖ τππὸ Β6 (οσ ταϊϊος 186 χιχὸ.  εστο. 
τοδὶ Γδῃ νοσβίουῃ οὗ 56 Β10]6 υδϑοὰ Ὁ. Βίπι) 1Ἰ)]σνσθα δὴ 
δηοίθηῦ δδοοῖίο ἱπιοτροϊδοη οὐ τὴ 9 Ῥϑδεαρο, ποσξι ἰδ στ] 
ζουπὰ ἰπ [Π Βορίπαρίηϊ : καὶ Ἴ ὁ δὲ παρήγγειλε νηστείαν ἢ 
καὶ τιμωρίαν ἘΠΕ Ὁ Ὧγα αἰχα δδοεῖϊο οχτεαὶα 



ΟΗΑΡ. ΠῚ, 1-80, 

“ϑμηηγμα ἐρίξιν ἐδὲ ; σμοηνοΐδ οἰδυγὶ εἶπέ “μααὶ 
γοϊεηξιδείγηα ἰηυρετία, πιαΐωπι οἰ ἰοΥ Οὐ δηὶ 
ἐρεῖ ὑπιοιίἑαηί, πιο τοαδαηπέ {676 αἰξοπίζοδ, 
υεπ ὲλῇ ἐπ δὲ 7076 δίαδίϊο οοἱ ἤγηνη, συρα 
δοϊιοοί οοπίγοωνία δἰ πὖ τέσπο Μὲ Ποῖ. ΔΑἰσιὲ πιαὶδ 
ἀϊοίζοποηι ἀφημηζίωξ σέθαΐαϑ (α. Ιχ. 12) οπιπέδιω 
φοσηΐδ, φῶ ἨΟΉ, δοροϊογῖηἑ ἐοοϊδες 6, Οὐληι 
δγροὸ οπεῦι8 {{Ππἰ τιοπαγοῦλα ἀἰαδοίΐοα αὐαασία 6γ626- 
ψίηξ ογίβίαϑ αὐνονγειδ πίη, δεῖ, ορογίιδέ ἀοίοτί, 
αἱ η. εἰξέε ορπιδρέοιαηι Κορὲ ἢ 6ὲ νιαϊδαϊοίέογθν,, φα 
λαδοίμ αρυᾶ Ὁ Ν 
σὴν οπηΐα τρια ἱ 
φγορδέα (Ῥβα. ἰϊ. 12) οπιδ γόρο8 ἕόργα, οἷ 
οοιΐοηζΡ Ε ζωηι. ἌΡΗΝ πόφμθ ανγίομτξ, 
πόθ όγϑα, πέφιιθ πόφιι6 Ποριαπέ 
Ολγίρίο 8646 δειδ)οοσγίπί, ἵπεπιο οπιέ8 διαα οἷτός 
ἐρηζιίογίηξ αὐ ἐρϑιν, ὠπὶ οἱ γον 
λοφίδβ φίείαϊϊε, ορρογίνίς ἀοὶογὶ α Ολτίείο τόρπο, 
νων Οεριδ εἴἶαηι δίς Ταπίοῖ φὰ ἑαπέυωπι 
αἰξπγίς, συώ γαΐζεπξ οσιέδ λοηιΐπτηι, 564 αἰξέιι8 
αἰἰοῖϊε πιοοέδβ Ἠοδίγαϑ, Ἡδηρό υἱὐ δοΐαηνιδ, πο 
αϑδδὲ νόγαηι ζιδωγση, ἐπ φυϊοροαηνώϑ, ῬΟο886 
γορογ γί, σμαῆα ἐπ ἕηιο ΟΥγίδεὶ (1 ΟοΥ. Εἰϊ. 2). 

ἔγα Ολγώρέειωη, γροὸ »γοπιπίζαί χυϊορυὰϊ δρίδη- 
ἀογὴβ οἱ ρῬοίεπέϊα ἐδὲ πῃ πιο δὲ ἐπ δἐ γὸ- 
δογίϑ, δοδ 6886 οαὐπσιηα οὐ ἱτυσαϊαπηη, οἱ τϊδιιδ 
φιογιθηέ.---Βίασκο (αὗτος Θοἷοζ, οα ν. 44) : “.Α]} 
ὅλο κίηρᾷάοταβ οὗ δασίδιἽ ἃσθ δα ̓θοῦ ὑο σδησθ, 

89 

Ὀπὺ ΟΕ τίϑῦΒ Κίηραοτῃ 5.411] οηἀγ9 ἔον ουοσ, δῃᾶ 
ΠΟ Ψ᾽ΟΪΘΏΟΘ οϑδϑ ΒΟΟΟΙΏΡΙ ΒΗ 18 ονθχύμσονν "ἢ 
(Μαιῖῦ. χὶν. 19).---1ᾶ. (οὰ ν. 87 οὐ βθα.): “1 
αοα ἔοχοίκηοννβ δὸ θχϑδοῦν 811] οὔδηροα ἴῃ ὑδ 
γγουἹα- Κκηρἀοιηθ, δᾶ ἐὖ ΗἨθ ροόνϑσηβ ὕμθιι 811 ὉΥ 
ΗΒ νι ϑάοσα, βου Ηδ ποὺ πον δ ομδηροδ 
Ὑ ΟΣ τὸ ὕο ὑσϑῃβρίσο ἰῃ Ηἰβ οὔστοι ἢ Κ΄ Βου]ᾶ 
Ηδθ ποὺ οομέτοὶ ὑπθηλ ἔοσ χοοᾶ ὃ" (Μαϊϊ. χ. 29, 
80).---ΜόΚοὴ (2), α8 Μοπαγολέοπδιία, ». 82): 
“ὁ ΤῊ οὈ͵θοῦ ἔο. ψ οι αοα οτοαθᾶ ὑδο ποσ]ᾶ, 
δηθὰ (89 Θηᾶ ἔοΣ νοὶ Ηδ σον ΣῊΒ ἰύ, 8 ὅδ Κίηρ- 
ἄοτι οὗ αοἃ. ΤΏ Κίηράοχα οὗ αοα ἰδ ὑδ6 ἰὰ- 
ὙἰΒὶ Ὁ]6 σοοῦ ΨΒίοἢ Πο] 8 δῃᾶ βυβίαϊπα ὑπ νοσ]ᾶ- 
κίηχάοτηβ, ὑπ ἱμυ δὶ Ὁ]6 ῬΟΥΤΟΣ τυ ΒΙΟἢ βυαὶύοϑ δηᾶ 
ἀοβύγουα ὕμοωι. ΤΟΙΣ ἸΏΟΤΘ ΟΣ 1688 ἰηὐϊπιαὺθ 
οοῃπθοῦοα τί ὅδ Κίῃραοτα οὗ αοα ἀδοϊᾶθα ὑῃ 0 
ἀυχαύΐζοι, ὑῃθ ἱταροτίδμοθ, 086 βἰρνίδοιηοο οὗ 
ψουἹα-Κἰηράοτωθ, ΤῈ6 ἔδύθ διὰ 6 ἰβύοσυ οὗ 
411 [0 κἰηρᾶοτηβ οὗ θασζύβ, ὑμδὺ ἢδνθ πο ἱσαρογ- 
ἰδηῦ οοπποούϊζοη τὶ ὑδ9 Κίηρσάοτα οὗ αοα, ΟΥ ὨΟ 
οοππϑούίΐοσ δὖὺ 81}, του] Ὀ6 οὗ πο σγδὶθθ. Ὑμδῖ- 
ΟΥ̓́ΘΣ ἸΏΔΥ ὯΘ ὑμοὶγ ἰδύοσυ, ἰῦ ἱβ Αἰ δ ὉΠ το Χ- 
ταῦ, Ὀθοδῦδο ἐΒ6Υ δχϑεῦ τὸ ἱμἔπθηοθ ἩΒαύθυοσ, 
ΟΥ δὺ Ὀδδὺῦ ἃ ΥΘΙΥ [1ἰπλϊὑθαἃ ἱπῆσθποθ, ἀροὴ ἰδ9 
Ῥοδύροῃϊη ΟΥὙἩ παδυθηϊηρ οὗὁὨ ἴ[86 818] ἀθνυθὶορτηθηῦ 
οὗ ὑδίηρθ, ὌΡοσ 086 ΒΡ δηςρ οὗὨἨ ὑμ6 ψοσὶ α- 
Ἰήπράοσηδ ὈΥ͂ {86 κίηρσάουχ οὗ ἀοἂ.᾽ 

8. Τῇὴάο ἰοδΐ 90) ἰλ6 7ζαὐδ οΥ Ταηπέον ἰτέα Γγίσϑ ἐπ ἐλ ον 7υγναοο, 

ΟΗΑΡ. 1Π| 1--80. 

1 ΝΟΡΟΘΠΘΟΠΟΖΣΔΥ {86 Κιπσ ηΔᾶθ Δ ἱπηδρθ ΟΥ̓ ρο]α, υγῆοβο [108] ποῖρῃῦ τὐαϑ 
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ΓΒγθοβοοῖο ΘὈὈϊ8, από ἐλ6 Ὀτοδάτἢ ὑΒοτθοῦ [108 Ὀγοδας ἢ] βῖχ Θὰ 108.: ἢ6 βοῦ 10 ἃρ ἴῃ 
{6 μἰδὶῃ οὗ 1)αγ8, 'ὰ ἐδα ῥγονίποθ οὗ Βδθγίου, Το [Α8α] ΝΟ μϑἀοΖΖΑΥ 
ἀπ Κίπρ ϑθηῦ ἴο σδίμον ἐοσοίλον 086 ῬΓΪΏΟΘΒ. [8888], [6 ζονθσθουβ, δηἃ [06 
οδρίαϊῃβ [ρ88}.88], [86 ιάρει, ὕΠ6 ὑγραβΈγουβ, ὑἢ6 ΘΟ ΒΘ οσβ, ὑμθ ΒΟΥ 
[Ἰᾶνν γ6 8], δηὰ 41} ἐὴδ τυιΐουβ οὗ 086 ῥγουΐμοββ, [0 ὁοῖαθ ἴο ἐδά ἀφαϊσαίίοη οὗἉ 16 
πηϑρα Μ᾽ 16 ΝΟΌΙΘΠΘαΠΘΖΖΑΓ {Π6 Κὶηρ λαά βοῦ 'ρ. ὙΠ ΘΗ {86 ῥτίμοθβ, [6 ρου- 
ΘΓΏΟΤΒ, ϑεια οαρύδιηβ, [6 πᾶ ροβ, 086 ὕγθαϑνοσβ, [ἢ6 ΘΟΌΠΒ6]]οσα, ὕη6 ΒΟΥ Β, δηᾶ 
8}} ἐλδ ΤΌ ]οΥΒ οἵ ἴῃ ργον:θοοβ, τ06γ6 σα ογοα ἑἐορσοίλον ἀπῦο ἐδ6 ἀδαϊοδίϊοη οἵ τ. 6 
ἵπιασα {πδῦ ΝΟΟΟΘ Θά ποσΖγ ἴΠ6 κίηρ λαά Βοῦ ῸΡ ; δᾶ ὑῃογ  βίοοα [τῦϑ76 ἀν τῆλε τὶ 
Ὀοίογθ ἴἢ6 χηασθ Ππ8ὺ ΝΘΟΌΘΟΠΔαπρΖσαν λαά βοῖ αρΡ. ΤΏΘη ΤΌΝ ἃ ὨΘΓΔΙΑ͂ οΥὶθ 
δἰουὰ [ψ]Ὸ} πλϊὶρἢ], Τὸ γοῦ ἐξ ὦ οοτιτηδη ρα [64 ἐλεψ ατὰ βαγὶηρ], Ο [{23, ΤῊ] 
ῬΘΟΡΪΘ, πϑίϊομϑ [πδ΄] 0η8, ρῬΘΟΡΪ68], ἀπ ἰδησυάροβ,, 7 λαὲ δ ψΠδὺ τμλθ [0116 {1π160 
{Π4}] γα ἤφθδ [8}8}} Βθδαγν] ἐδδ βουπᾶ οὗὁὨ ὉΠ6 οογποῦ [Βοτπ], ἢαΐο, ἤᾶγρ, βδοκθαῖ, 
ῬβδΙυογυ, ἀυ]οῖπιον [βυρῃ ἢ}, δῃὰ 4}1 Κιπᾶβ οὗ πιυβῖο, γ8 18}}] ἄοισκ δηὰ 
ΨΟΤΒΠΪΡ ἐδ σοϊάθδῃ Ἰπηδρθ ἰμδὺ ΝΟΡυΘΒδαάπθζσανῦ ὕΠ6 ἰἰηρ Παῖῃ βοῦ ἃρ: ἀπά 
ψοθοὸ [ἐἐέγῃο 0Π.40] (8116 1}} ἠοῦ [{{4. 8.}8}} ποῖ [3}1]7 ἄοτον δῃα του ρρϑίῃ, 8ἢ.4}} (ῃ6 
Βϑτλθ ΒοὺΣ [ἐδ ἴῃ τῦ 1Π6 πιοπιθηῦ}] Ὀ6 ὀδδὺ ὑπῦο ἐδ τηϊᾶβι οὗ ἃ [ο7γ, ὙὉ86] Ὀυγπίηςς 
ΒΟΥ [ἌΓΠΔΟ6Β [{28. ονϑῃ οὗ τα (16 Ὀϊαχζίησ). ΤΗογοίοσο δὖ ὑῃδῦ [ἐὐδ, ἴῃ 1 8.6] ὕπο, 
ΨΏΘ [ἐξ 46 1Π80] 411 0π6 ρϑορίθ βεαγαὰ [ῃϑύϊοῃβ εὐογα Ὠθδυῖπρ] 086 βουπᾷ οὗ [86 
δογποῖ, Βαΐθ, ΒΑΡρ, ββοκθυῦ, ρβδ  ΌΈΥΥ, δηα 4}} Κπὰβ οὐ πηαβίο," 411 ὑπ ρϑορίθ, [ῃ9 
παίοΏΒ, ϑηα ὑῃ9 Ιδησαθρ68, 61} [0676 [Δ}}Π[Πὴ0᾽] ἀοισπ απ νοτβῃῖρροᾷ [τοὐβμρρὶηςᾳ] 
ἴη86 φοϊάθη ἱπιᾶρα [ῃδὺ ΝΟΟΠΟΠΔάΠΘΖΖΩ ὕμθ Κίηρ λα δβεὺ ὑρ. ον ἐπ αῦ 
(δὲ ὑπ οογίαεη Ομ δἰ άϑθϑηβ [ἐδ τηθῃ Οδβαϊπι] οϑλθ ποὺ δῃηὰ δοοιβοα (ἢ6 
ὅονε. ὙΠΘΥ Βρᾶῖο [τοῦδ Δηδβυγουίησ}, δπα βιὰ ἕω, Βαυ 0] ἴο ὕὉπ6 Κίησ 
ΝΟ δάποζζασ, Ο [[ὲ. ΤῺ6] Κίηρ, ἰἵἱνθ ὺγ θυϑυ. οὔ, Ο Κίηρ, αβῦ τηϑῆβ ἃ 
ἄδογοο, ὑμαὺ ΘΥΘΙΥ͂ ᾿8η {Ππδὺ Β[.4]}} ϑᾶγ ἴἢ068 βουῃᾶ οὗὨ 86 οοτγηοῖ, δαΐθ, ΠΔΕΡ, 
Βδοκθαΐ, ρβδ]ίοσυ, δηᾶ ἀιυϊοίμπιον, αϑὰ 8}1 Κίπά οὗ χτημβὶο, 8841} 1311} ἀοιοπ δηά 
ΜΟΥΒΕΪΡ ἴἢ6 ρσοίϊάθπ ἱπιᾶσθ᾽ δηὰ ὙΏΟΒΟ ΓἈΠΘἢ ποῦ οισε δῃα σου ρροῦ ἃ 



00 ΤῊΒ ΡΒΟΡΕΠΣ ΠΑΝΙΕΙ, 

12 ἐλαέ Ἦ6 βου] Ὅ6 οκϑὺ ἐπίο ἐλθ τηϊἄβῦ οὗὨἩ ἃ Ῥυατηΐησ Ηουν ἔχσμϑοθ. 77,676 δτὸ 
οοτύαϊγε ὅθ 8, ἤοτλ ὕπο ἢαβῦ βοῦ οὐδοῦ ἐδ6 δϑαϊγβ [ν ογΚ] οὐἁἨ ἐδ ῥτονίποα οὗ 
Βαυγίοη, ϑηδάγδοι, Μοβῃδος, δῃᾷὰ Αὐθᾶ-παορο: ὑμθ8θ πχθη, Ὁ Κίηρ, Βᾶνθ μοὶ 
τοσδιάοα {Ππ66 [βϑὺ δοοουηῦ Ὡροη 0866]; ΠΟΥ βοῦν ποῦ ΠΥ σοῖᾶβ, ΠΟΥ ῬΌΓΒΕΙΡ 

18 ἐμ6 σοϊάθηῃ ἱπιαρθ τ ἢ10}} ὕποι ᾿αβῦ βοῦ ὑρ. πμοα ΝΟΟΟσ ἀπο ΖΖϑι,, ἱη .ὲβθ ΤΆσΘ 
Δηα ἔπνγ, σοπιτηδηαθᾷ [8414] ἴο Ὀγΐπρ' [οϑι1586 ἴο οΘο6}] ϑ'ι ῃδάγβδοῃ, Μεβῆδοι,, δηὰ 
Αὐρᾶ-ποοο, ΤὭθη (Π6Ὺ Ὀτουρ)ῦ 8686 τηθ [0686 Ἰᾶθ 616 Ὀτουρἢῦ}) Ὀοΐοτο 
Π6 Κίησ, ΝοΟὈΘΟΠδάηοΖΖαν Βρᾶκα, δπᾶ βαια το Ὁ θη, .18 ἐξ γὰρ [977 Ρυτροβε], 
Ο διιδάνβο)), Μβββδοῦ, δὰ Αὐθά-ποσο ἢ ἀο ποῦ γα [Ἁδαέ γε ἄο ποῖ βεῦνβ ΠΩ͂ 

1δ σοί, ΠΟ ψογβηὶρ ἐλ6 σοϊάδη ϑσθ ψ Βοἢ 1 Ὦᾶνο βοῖ ἃρῦ Νον, ἰἔγο δὲ τοδᾶν, 
Ὁπδῦ αὖ νη δῇ ὑἰπη6 [168 {ἰπ|6ὸ {Π4] γ6 ἤρθδγ ἐΐλα βουπαᾶ οὗὁἩ (6 σδογηοῖ, ἤυΐο, ΠᾶΓρ, 
ΒΟ Ὀαῦ, ρῥβδιίοτυ, δηὰ ἀυ]οϊπχον, δηα 411 Κἰη 8. οἵ πχυβῖο, γα 141} ἀοιση ἀπ ψοῖ- 
ΒῃϊΪρ 006 ᾿ηϑσο Ψοἢ 1 ἤδνθ τηδάθ, εσοἶζ Ὀαῦ [4π4Ὰ] ᾿ γ8 γογβῃϊρ ποῦ, γ8 8}}8}} 
Ὀθ οδϑῦ ὑῃ8 Β8π16 ΒΟῸΓ [πιοιμθῃ}] ἐπΐο ἐΐθ τι ἀϑὺ οὗ α Ὀυγπίης ΒΟΥΥ {Πγηᾶςο; πὰ 

1606 Ψψῇο ὧθ (ῃδὺ [6] Θοα τῃ81 5}}.4}} ἀρ! νον γοὰ ουὖῦ ΟΥ̓ ΤΥ Πδηᾶβὴ Θηδαάτγδοςι, λ[6- 
Βῆ8ο ἢ, δηᾶ Αὐθα-πορὸ δηβινογοᾶ δηαᾶ βαϊα ἴο ἴ86 Κίησ, Ο ΝΟΟΟΟΠαἥποζζαγ, 8 ατὰ 

17 ποῦ οατοία! [ποράϊηρ] ἴο δβννοῦ {ἢ 66 [τοὔατῃ 066 ΔΠΒνγ6γ] ἴῃ 0Π]8 πηϑίϊοσ, {ὦ 
ὍΘ 8ο, ουν αοἄ [1 ὲξ Ὀ6 ἐλαὲ ουγ ἀοα] σψβοῖὰ γγὸ βοῦνϑ, ἰ8 80[6 ἴο ἀο] ἑνοῦ 8 
ἴτοσα 006 Ὀαγηϊησ ΠΟΥ πγηλοο; δηα ἢθ Ὑ0}}}} ἀθιῖνοῦ ἢ οαὐῦ οὗ [ΠΥ 

18 μΒδπᾶ, Ο κῆρ" Βαῖ [Απη4] ἱξ ποῖ, Ὀ6 ἴῦ Κπονῃ ππΐο 66, Ο Κίησ, {μαΐ 
γ6 τοὐἶ ηοῦ βθῦνθ [ἅγθ ποῦ βϑυν: 5] ΠΥ ροᾶβ, ΠΟΙ ψογβΐϊρ ἐδό σοϊάθῃ ἱπιᾶσθ 

19 σ]]ςἢ ὑΠου Πδαϑὺ βοῦ ἂρ. ΤΏΘη γ88 ΝΟ Ομ δάποζεαγ {1} οὗἉἨ ἰΌτΥ, δπα ἐδ ἔογῃ οὗ 
ἢ18 νβδᾶρθ ψγἃ8 σῃδηροα δσαίηβί βηῃδάτδοῃ, Μοβηδος, δα ΑὈΘα-ΠΘρῸ : ἐλογς  ογ8 
Ὧ8 ΒρᾶΚθ, 8η4 δοτητηδηᾶαα ῃδὺ {ΠΥ Βῃου]α Ὠοδΐ [ἴο ἢ640] {Π6 ἔπιτηϑο 6 956 βεύθη 
ἐϊπιθδ τΑοΥ 6 ὕἤδη ἰῦ τρα8 ψοηΐ ἴο 6 ποαϊϑα [{2, Δρονο ὕὉΠδὺ απ οπδ ιρα8 δῦθΥ 806 

20 ἴο μοαῦ 10]. Απά ΒΘ οΘοπιπιδηεά ἐδ6 τηοϑῦ πηῖσ Υ ταθὰ [1ῤ, πλθπ, ΠΘΓΟΘΒ οὗἉ παῖσαι) 
ὉΠ δῦ τ06γ6 1π ὮῚΒ ΔΓΩΥ ἴο Ὀϊπα Βηδάγδοι, Μοβῆδοῦ, δηᾶ Αδϑᾶς-πορο, απ [40 α] ἴο 

21 οδϑβῦ ἐλδηηι ἱπΐο 08 Ὀυγηΐϊπο ΒΟΤῪ ἴθγηδοο, Τῇθη [Π686 πΠΊΘὴ σγογθ θοππα ἴῃ {Ποὶτ 
οοϑύϑ [8ῃ1γἴ8, οὐ" ὙΓΟΎ ΒΟΥ, ΟΥ ΤηΔ 0168], Ὁπ6ὶΓ ἤοδθη [οδίβ, οὐ ὑπηΐ08], Δηἃ {ΠῚ 
πα΄ [ο]ΟΔἸ ΚΒ, οὐ ὑπ ΓΌ8η5,] δπᾶ ὉΠ 6ὶν οὐδόν σϑυταθηΐβ, δηἃ ἡγ6γὸ οδδῦ ὑπο ἐδδ ταϊαεὶ 

22 οὗ {88 Ὀυγπὶπρ' ἤθτυ ἤισπδοθ, ἸΤμθγοίογθ, Ὀθορῦβα [ἐξέ, ἔγοτα 1Π54} ὉΠ6 Κί σ᾽Β οοπι- 
ταδηαἀτηθηΐ [ποτα } ἐσα8 ἀγροηῖ, Δηα Π6 ἔπτπδοο οχοοοαϊηρ Βοῦ, [ῃ6 Ηδπιθ οὗ 108 

28 ἢγδ βθνν [8086 τη ὑπαῦ ἴοοῖς ὉρΡ ϑ'ιῃῃδάταοι, Μοβῆδος, δηὰ Αὐδᾶ-πορο" Απά 
ὍΠ6Ε46 (Ὡτοθ πιθη, ϑιηδάτδοι, Μοβῆδοῃ, δηὰ Αθϑᾶ-ῃθρο, [61] ἄοισα Ὀοιππῃά ἐπῖίο ἐλέ 

234 χαϊάϑβῦ οὗ [Π6 Ὀιγηϊης ἤρθγυ ἔιγηδοο. ΤΆ θη ΝΌΘΟΙ ϑάποΖΖζδγ {Π6 Κίπρ' ν᾽ 88 δδοπ, βμοά, 
8Πα ΤΟΒΘ τῷ ἴῃ Παβίθ, απ βρϑᾶκθ διὰ βδϊα πηΐο 18 σου πβοι]οσθ, 1] ποῦ νι οσϑϑβὶ 
ἴῃτοΘ τήθῃ Ὀοπηᾷ ὑπῖο ἐΐδ τηϊαβ8ῖ Οὗ 16 γε δ᾽ ὙΤΉΘΥ δηδυγοτθᾶ δηα β8]ἃ ππῖο ἴΠ6 

25 κίησ, Ταῦ, Ο Κίπρ. δ δηβνυοια δπᾶ βαϊᾷ, ἴ,ο, 1" 866 0 ΠΊΘ ἢ ἰΟΟΒ6 Πουεεὸ 
πϑἰ κίηρ ἴῃ ἐδσ τη δύ οὗ τῃ6 ἢγο, δηᾷ [Π6 7 ἢδνθ πὸ Βυτῇ [πᾶγτα ἰδ ποῦ τ] ὑπο]; 
δηα ἐδ ἔοττη [ΔρΡρϑᾶτγϑηῃςθ] οὐ 1.6 ἔασι ἐς Πἰκὸ ἐδ βοπ οὗ αοα [8 βοη οἵ ἐἠδ 

86 ροα8]. Τθη ΝΟΡαΟμδἄποζζϑι οΆτα 6 ὨΘΆΓἴο ἑλδταου [4001] οΟὗἩ 86 ὈΏτηϊην ΠΟΙ 
[τηδοθ, ἀπά Βρδ,6, δῃᾷ βαϊᾶ, Βῃιδάγβοῃ, Μϑββδοῖ, δβὰ Αθβά-περο, ψ6 βογνδηΐϑ 
ΟΥ̓ 186 πιοβῦ Βιρῇ Οοἄ, δοπλθ [50] ἔογί, δῃὰ δοτλθ λέέλογ, Τῆθη Βηϑάγδοβ, 
ΔΙθβηδοῃ, δὰ Αροᾶ-πθρο, δῆ [νγ6η1] ον οὗἁὨ [ἔγοτα] ἐλδ τα ]βῖ οὐ 186 ὅτο. 

21 Απά [86 ρῥτίπορϑ, [16] σόνθύποῦβ, δπᾶ [[Π6] οδρίδίηβ, δηἃ [6 Κὶτρ᾽ 5 ΘΟΌ ΒΘ] ]ΟΤᾺ, 
Βοίηρ᾽ ψαῦπμογθα ἐογοίδθν, ΒΔ. [07, ἍΘ͵Θ σα γα απα 8807] [Π686 τηθη, προη [ογεγ] 
Ψ ΠΟΒ6 Ὀοα168 086 γα δα ηο ρόονοῦ [ἀϊᾶ ποῦ τυΐθ], ΠΟΥ 88 8 [ἐλ6] μδὶν οἵ {Π 6} 
ἢοδᾶ βἰηρϑᾶ, ποῖον ψψοτα [Π84] {μ6ὶν δοδῖβ οῃηδηροᾶ, πο ἐΐα 5|16}] οὗ ἢγε ᾿ιδὰ 

28 ραββθᾶ οἡ ἰῇ. 7λοη ΝΘΟΠΟΠΔἄΉΘΖΖΑΥ Βράκο δῃᾶ βαϊᾶ, Β]ββοᾶ ὃς ἐλα ἀοᾶ οἵ 
ΘΠ Δατγδοῦ, ΜΟΒΏΔοΝ, δπᾶ ΑὈθᾶ-πορο, ψὴο Πδίἢ βοηῦ 8 δηροὶ, δπᾶ ἀθη νογϑα ἢ} 
Βα νϑηΐβ (μδὺ ὑγυδβίοα ἴῃ Ὠΐτη, απᾷ αν ομδηροᾶ" [π6 Κη Β πογά, δηᾷ γἱοβοᾶ 
ὉΠοἷν Ῥοαίοβ, ὑΠδὺ (ΠΟΥ ταϊρῦ ποῦ ΒΕΥθΘ ΟΥ̓ ΟΙΒΠΪΡ 8ῺΥ βοα οχοορί {Π6}Γ οἱοπ 

29 ἀαοᾶ. Ὑπογοίοτθ 1 ἵπᾶκο ἃ ἄθογοαε [Απᾶ ἔτοπι τι ἐδ, 8 ἄθοσεθ πιλ6], Τῆηδὶ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΡΘΟΡΪδΘ, πδίΐοη, δΔηα ἰδησιιδοθ, τ Δ μέραις Ἢ ΔΏΥ ΒΙΠρ᾽ 812188 δ Δρϑιηβῖ 
1π6 αοὰ οἵ διμιδάγβαοι, Μοβιϑοῦ, δα Αρϑά-μθρο, βῃ4}} ὈῈ οαῦ [τη86] ἐπ ῬΊθοοδ, 
Δηα ὉΠ οἷν ΒΟυΒ68 ᾽) 8881} Ὀ6 πηδᾶθ 8 ἀπηρἘ}}} [ογ, β1ηΚ]; Ὀθοϑαβθ ὕΠ6 10 18 π0 ΟὐΠΕΥ 

80 ροᾶ ὑμαῦ οδη ἀ θ᾽ 1ν 6. δον [11Κ6] Ὁ}18 ϑονγέ. 6ἢ {Π6 Κίηρ ῥγοιηοϊθα ϑμδαγδοδ, 
ΘΒΏΔΟΙ, δπηἃ Αὐδά-πθρο, 1ῃ 86 ῥχουΐηοο οὗ ΒΒΌΥ]Οη. 

] μβι, 
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ΟΕΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

1 ΓΠΡΡΙΝ ἈτῸ ΔΡῬΘΓΙΘΏΓΥ ὑθομ πιο δὶ ζαστηι ἤοτς νατίουδ οἰδαδοῦ οἵ οὔϊοασα, 80 δῖ οδιοί: !γν ἀϊδε πρτιϊδηοα δηὰ στοάοὰ, δὰ 
ΤΏΔΥ ὍΘ τερτοδοηϊθα 88 

ϑαξγαρδ, Ῥτουΐδοϑα, 
Ι. γα ίφοξ, ῥαονατίμωνωι Ὀὶπεεσῶ. 

ἘΕΊΤΙςᾧ ΟουτΥ. χοσαίῖνα. 

εἶ ἱ ᾿ [ ᾿ Οἱ ἐδθ Ῥδηοὰ. ομαρϑθα, Ἷ ΠΝ 4 
ΤΙ, ᾿ Ιαιονεῦο. ἰ [3 βαὶ, Αἱ ἐδ ὍδΣ, 
ΤΥ. ---διιρεγίη ἰδηάσηπ.--- πο. 6} 81---Ο61.6161.} 

3 69 6 ἰδ ἴδοδα ἰῆγοο ὕδιτηβ [ἰκουσίδο οἰδαῦσὶν ἃ στδδδθίοα ἀονγηγαγᾶξ: ποαζίονδ, ἐρίδοι, ἀαίδοί. Ἰὼ 
2 ταὶ ἴνθε6 Βδ266 οὔ τιυδῖοαὶ ἰμαιΓα πο Δ, δοῦλα μάντι ἤτοϊα ἰοζοίψηι ἰδηστδρθδ, δη ἃ 61} πηοῖθ οἵ Ὁποοττοῖς 

Ῥοτῶ, ἴδ σο ἃ Σσὸ ἈΘΥΒΓΠΟΙρδε σῦρε οὗ 
Οογηδί, ΤΡ 

ΝΟΣ με. μά, Κογοά, 
συίαν, 

τ. ᾿ 1518 Βαΐηρ, Οταάυδιν τλοσὸ οοπλρίὶαχ. 

4.5π ὙΠ 298. Ἰ1τ., αἰ6 ἐλδι Ῥίθοσϑ α΄, (.6., οἰαπάεγοᾶ; οοτ. ἘπαΊο “ὁ Ὀφοκ 6. 

4 [ΤῊ Μαιδλοσοῖίο ἰπ εσρυῃσοη Σϑαυΐγοβ 06 ἰο ὑαποίποαςδ ὑδτδ: ἐο ἀε 06" ΜΔ; γόνα ἐλά διφπ βοῦν 79 η 6 ἀπά 
. ἤγαι ἐὰν λαμά, Ο κέηρ, δ6 τοῦ ἀεἰ(06᾽. 

6 ῬΌΦΙΒΟΝ οἵ τὴ ἅται ἴος ἴθ οχοοτίοποτα 16 ΤΟΥ δ ΒΔΕ ἴῃ ἴδο οτἰχίπδὶ : ἸΟΓΔΙΥ, ἐλοϑο τδΉ, τολὸ ἐἐ 66 
οὐ φα τὸς ἐλ6 απιθ ψ' ἐλε 3γ6 Ἀἐ σα τΑΦηι.] 

4 [16 οδάεςσ οὗ ἰὰθ νογάδβ ἰπ ἴπῸ οτίχί 8] ἰδ ΡΜ ς 788 [ἢ ποέ ἐλῆθ6 τη6Ή τοὸ6 οαδὲ ἰῃμέο [[0] 86 »εϑάδέ φ ἐλ6 3 γ6-- 
δοωπά}" ὙΤλΐη ἰασὶ τᾶ δὴ δὰάϊιίουδὶ οἰσοιιπιαίδηοθ οὗ νοπάᾶοσ.---ἴ ἈΞ ΞῚ ΤΩΔῪ ὉΘ ὑπ ἔδει. οσ ἴ)9 “" ἀοδηίϊο εἰλίϑ : " 

ἔπι αἰἐδαγοδδο 1ξ ἰδ διρῃδίία, (. ᾳ.. " 116 ἰτσυϊῃ."..-.ὁΚ. ΤῊο μεθα, ϑαίανς ὀχρυδόοοῖ. ἴδ αἰ ρΔδο, έ. 4. ΚΣ ΤαΥβο," ΤῊΦ 

οεδοζα δρρεδζ ὃ ἤδγὸ ὈΘΘΏ δὸ αἰϊδὲδὰ 86 οὗ ἴο ΟΌθοΣτο ὑπ 8 ἐδοῖ, οὐ ἀϊὰ ποὶ δοίξδοθ ἴϊ,-- Ἵν Ὀείπα ἰα Ῥδοὶ, δὸ ζδὺ 88 

16 ἕοττῃ ἰ5 οοῃοογηϑᾶ, [5 ΑἸ Ϊ ἰσαπεί νοὶ Ὀπῖὺ (86 οοηδαχὶ σαίνοκ ἰδ [86 δεὴ8δ0 οὗ οοπέγαθσηθ, οοϊωτιοῦ ἴῃ ἰδ6 οορῃαῦς 

Θγτίας. 

ὅλ6 Βοῖιδα οὗ ΔῈ} ἰπαϊνίδυδ) δὸο ἀοίηᾷ.) 

ἘΧΕΟΡΤΙΟΘΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΕΆ. 

ὝοΣθοα ἴ, 2. 7716 ογεοίΐοη 9 (Ὺλδ ηιασε, απὰ ἰλά 
εοπιπμιτμ ἰο αἰἰδπὰ {6 αἀδαϊσαίοπ, ἸΝΘΌυοΒδα- 
ὩΘΣΣΑΣ ἴΠ9 εἶτ πιδὰθ (μδὰ τχδ6) δὰ ἐπλαχο οὗ 

δοϊ]ὰ, ῬΙΟΡΟΣΙΥ “ὁ πιδᾶθ᾽" (13). δἰ γα ἑ]τ ὕο ὕὉ89 
τοροδίθα ΡὮγαϑο ἰῃ ὑδθ ζο]ουσίης : “ὁ ὮΘ Βοὺ ἰῦ ρ.,᾽ 
ἐπδίθϑδα οὗ "" Ὠ6 σϑδυϑοα ἰὗ ἴο Ὀ6 Βοῦ ὉΡ ᾽ (Υ 7898 1 ὃ, 
Φ, ὃ, ὅ, 7, 12. οἴο.), ΟΥὙἩ ὅο γογ86 24, "" τὸ οδδῦ [Ὦχ90 
σθαι ἰηἴο [ἢ9 8ζΧ16.,᾽" ἰηδπὲοδα οὗ "" Βομὶ ἔθη οδϑδὺ ἰ.᾽" 
--Τὰὴ . ΗθΌ. ὑοχὺ ἄοσδδ ποῦ δέαξο τολδη ἴδ ἱτηδρθὸ 
ἴγ88 τηδθ, δοοοχάϊηρ ὕο ἴμ6 ϑορίπεαρίηῦ διὰ 
ἹὙμεοοάἀοῦοι, 0 ἃζὸ οὶ] ονσοὰ ὉΥ 0.9 ϑ' γσίδο θχ- 
διρΐδυ νοσβίοῃ, 1ὑ γ88 ργορδζοὰ ἐτοὺυς ὀκτωκαιδεκάτου 
Νὰ ἰουχοδόνοσορ, ἈΘῺΟΘ δὺ δοουῦ δο το οὗ 9 
ἀοεϊτασώοι οὗ Φοτιδβαίθτα (αὖ, 2 Κίηῃρε χχν. ὃ : 
«οτ. ἰ, 12). δηὰ δοὖῦος ἐμ δοοο: )βηϑα βυῦ͵θο- 
δἰοη ἴο Ομδὶᾶθα οὗ 81} [6 πδίϊομβ ἔγοτῃ [πα ΐ8 ἴο 
Ἑππορίδ (οἷ. (6 δΔαάϊθομδ ἰῃ 086 ϑορὺ. 0 σϑυβθ8 
2 πᾷ 8). 16 ἱποίἀθηῦ ΔΡΡΘΑΙ δὺ δ}} ουθηΐδ ὕο 
ὈοΙους ἴο ἐμ ὲ5 ἰαΐοσ ροχϊοἃ οὗ ΝΟ ΟΠ ΔΘ ΣΖΔΙΒ 
τϑῖρ, δἷῃοθ γ6 868 4 ὁ, 7 ὁ, 29 ἃ, ταϑι το ΠΘΏΥ͂ 

“ ῬΘΟΡΙΪΘΒ, ὩΔΟΪΟΏΒ, δι ἃ Ἰδηρί δ, 68,᾽ 88 Ὀδίηρ Βυ Ὁ- 
Ἴ6Θοὐ ἴο κἷπι, δηὰ ἰὺ γγα8 ῬΟΒΘΙΌΪΥ 8 ἔϑθαύυσθ οὐ- 
τιοοϊοα ἰδ 6 ἔδδϑὲ ἐπ δοτητηθιαοσδίου οἵ Ἀἰἷβ 
σἱοίϊοτίοδ (οὗ. Ἠεοτγοάοῦ, ΓΥ͂. 88). ΤῊΘ ἱτρσθβδίος 
οὗἉ Το βονδθβ ρόοτοσ διὰ Κτοδῦμοββ  Ὠΐοἢ Β6 δᾶ 
ΦΟΤΙΤΛΟΥ͂Υ τοοοϊνοα ἰῇ σοηδοαῦσθησα οὗ Ὁ δηΐο] 
Σχι οσχργοίβ υἷος οὗ Ὠἰα ἀσθδ πὶ, ΒΡ ΘΔΙ ὑπ ΟΥΘἤΌΣΘ ἴο 
Δανθ ὈΘθῺ ἰοπρ' Οὐ] εταύθα, Ηθ ποῦ ΟὨ]Υ σϑυβοδ 
[86 60]059881 ἰτηᾶσθ Β ὈΘΘαΠΘΠΕΙΥ ἀοβογί θᾶ ἴο 6 
διοοίθα ἰῃ ῬΟΠΟΥ οὗ βοηιθ ΒϑΌΥ] οἶδα πδύξομδὶ 
ποῦ, Ὀαὶ πὶ αὐτοραπὺ Ὀσχεδυτηρίζου 86 οδαὶ- 
ἸΘῆζοΒ ἃ οοῃϊος (666 νοΣ86 1δ).---Αἱ ίτηακο οὗ κοϊά. 
ὍΣΣ οοτύδίη!ν ἀθεϊρτιαῦθε ἰῃ ἐπα Ρ]δοθ, 88 νγ8]} 
8.8 ἴῃ ΟὮΔΡ. ἰἱ. 81, ἃ δύαῦιιθ ἐπ ὑδο Βατδη ἴοόσιῃ, 
δια τΟσΘ Ῥδσίϊο ]ΥΥ, ὑπο ἱαδρο οὗ 8 ροᾶ, 85 
ΔΡΌΘΩΣΒ ἔγοτῃ Υθ γ868 12, 18, 28. 10 νγγὰβ Ὡοὺ ὕποχο- 

--ο ΠΡ Κατὶ Ἡ5Ὶ2.  οιμϑεσης δείσαυ. δ ΦΥΥῸ οἵ Ὑγοης ποσὰ, ἐ. 6., ἀοίχασιίοι.---"} ΠΣ 3» Ἀὲὲ Ἀσώφα, (. 6.» 

ἔοχθ 8 βίαϊπϑ οὗ Νοῦποδοάμθσζασ ἰσωμοὶῆ, Α 
ΤΑΔΊ ΚΟα αἰδρσγορογίζου βϑϑὴβ ὑὸ δυο οχίβιθα ἰῃ 
1ΐ8 ἀἰπηθπείοηβ, οα ἐμ 6 ΒΌΡΡοβίυἴοη ὑμαὺ [Ὁ ΣΘρσθ- 
βϑηΐθα δὴ ρσί σὺ ματαδη ἤοσῃι, βίμοθ ἰζ8 ποὶρμῦ 
ἷθ χίνϑῃ οὖ αδἰχίυ ουδίϊβ, πὰ ἰΐβ Ὀχοϑαΐῃ οχ 
ὑμτ οἰζχθδβ δὖ ΟἿΪῪ βἰχ οαὐίἑα, ὙὯ110 ὑ9 Βοσυηδὶ 
μοίρῃῦ δὰ Ὀσϑδαϊῃ οὗ 8 βδύβοι ἱπ δὴ Ὁρχίρῦ 
Ῥοδῦυθγο 8δ1Ὸ 88 θ : ἴ, ποῦ 88 10: 1. Εὸσ (μΐβ 

ΤΟΘΒΟῺ ὑδ6 ἘΞ δὯδ85 Ὀδοη Ποϊὰ ἴο Ὦδνθ Ὀδοη ἱπ 

Ῥαγύ ἃ 676 10] ΘΟ Πῃ. Βἰτα ]ασ ὑο ὑμο Εσυρύδῃ 
ΟὈΘ ΕΒ Κ5, ΟΣ, νυ  οἢ ἰβ οοσύβι Ὡ]Υ ΤΏΟΣΘ Δρρσορσγίδῦθ, 
ΒΒΒΙΟρΡΟῺΒ ἴο ὅλ ΑἸ γοἰ δ ΑΡΟ]]ο, Μνἱ οὶ ξογστηοᾶ, 
δοοοχγαϊηρ ὕο Ραυβαπίυβ ( αοολ. 111. 19, 3), ἃ δἰ ΘὮ- 
ἂδσ οοασηῃ ρχγον θα τὶ ᾿θδᾶ, δσιὰβ, δᾶ Γεεᾷ, 
ἴῃ ὑμ6 Βυαμδῃ ἤοτ. 80 Μιιηῦοσ, Ζιφ. ΟΦ 
ἰοηΐδγν, Ῥ. δϑ ; ἩδηρΒίοΏοσς, Ρ. δ. δηἃ ΤηΟΥΘ γ6- 
οοῃῶν Κιαδιϊομοϊα, ΨὯῸ σϑίδσβ ὕο ἐμ οοϊοββαβ οὗ 
ΠδΒοᾶθβ, (86 Βοίχαῦ οὗ βίοι νγὰβ ϑϑυθηῦν οΟὈἑΐδ, 
8160 ὑο 86 Ἐφγρίίδη κολλοσσοὶ μεγάλοι αιῃᾷ ἀνόρό- 
σφιγγες ταϑῃθϊοηθα Ὁγ Ηοτγοάοΐαβ (11. 175), δπᾶ ὕο 
086 ἱστηδρθ οὗ ὕπο βὰπ τηϑηθδομθᾶ Ὦγ Ρ᾽ Ωγ (14. Ὁ. 
χχῖν. 18), νυ ίοι σϑδομθὰ 8 μοίχῃῦ οὗ 110 ἔθοῦ, 
ἴῃ δἀἀϊθίου ὑο (μ9 Αροὶϊο οὗ Ασηγοῖθ. [ὍΣ 
ἐβ ῬΤΟΡΟΣΙΥ απ ἑπιαρό ἵπ λιιηναη, ἐκσηθ88, δηὰ οχ- 
οἰπάοβ [89 1468 οὗ ἃ τιϑσθ Οὐ]]Δ, ΟΥ οὔθ 6] ἴδκ. ἔοσ 
ΒΟ ΠΧ που]ὰ μανα Ὀθ6ῃ ὑδ6 δρρζορσίαῦθ 
νογᾶ. Ὑοῦ. . 85 ἴο ὕδθ ὌΡΡΘΟΣ ρματύ---ἰΠ9 
μοδᾶ. δοπηΐθηληοθ, δΙΙΏΒ, Ὀγοδδύ----ἰὖῦ ΤΔῪ ἢδνθ 
ὈΘΘῺ ἴῃ ὑμο ἔοτγτα οὗ ἃ τηδῃ, διὰ {89 ᾿ονσοσ 
ΤΑΔΥ͂ ὮδΔΥΘ ὈΘΟΩ ἔοχιηθὰ |{Κὸ 8 ὑ]118χ."--- οῖ.] 
Ἧνο τοϊχὺ Ὀ6 οούθηῦ τῚῸῈ ὉΠ ΐ8, ΟΥὨ ΤΟΙ͂ΟΣ ἱῃ δὰ- 
ἀϊδίου ὕο ἴδ ΣΟΙ ΔΙ ΚΔΌΪΥ 08}1} ἀπ 5ομἄθσ ἔοστης 
οὗ ἱμάϊνί δ] ρϑύϑοῃβ οὐ Εργυρύίδῃ νγ}}- Ραϊῃπρθ 
δηα 4180 ου Αβογτίδῃ διὰ ΒδΌυ]οιίδη βου]ρύτισοϑ 
(οὗ. ὑλ6 οορίθο ἱπ ἮΝ κ᾽ πβουΒ απ δῦ απα διι8- 
ἐοπι 90 δλ6 ἀποίδηΐ ργρέίκηδ, πὰ Ἰ,λγατὰ ε σουϊκα 
ΟὨ ΝΊΠοΥΘὮ δμα ΒαΌΥΪΟΣ [ἝΟδγτθδῃ ὈΥ ΤῊ. Ζοηϊασ) 
--ἰα 0λ6 Ἰαζύοτ, 6.9.7 ὑλ8 οοἴοΒβ8] αἰζάης ἤροτζο οἱ 
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Ῥἰαὺθ ΧΧΤΙ. Α), 15 1 Το Σ6 ποῦ 580}}} τη ΤῸ βού 016 ἴο 
γτορσατὰ [86 δΒίαἰδπιθηὺ οὗ [6 πμοὶρμῦ οὗ εἰχὶν οποὶΐβ 
85 ἃ ΒΥΠΘΟΟΟὮΘ, ἀοπὶρτιδύηρ' Ὀούἢ ὑπο ἱχηδρὸ δηᾶ 
119 ροϑαοδίδὶ, δα ὑὸ δον ἴο ἴἤ86 Ἰεαύδεσ ρϑσῆδρδ 
ὑννθηνν - ΤΟῸΣ, δηᾶ ὕο ὑἢ. 9 ΖΌΤΤΑΘΣ ὑἱτγ -Βὶχ ΟἸὈΣΪδ, 
ψ ΒΊΟΝ δδϑισα ύϊουι ΟἸΘΑΥΙΥ ΤΟΒῸ]18 ἴῃ Δ ΘΕΓΣΘΟΙΥ 
ψ" 61}}-ῃχοροσγύϊομϑθα 85ῆδρο οὗ ὑπο ἰδίῃ. 16 ὑβοσο- 

ἔογτο, ὑδθ ὍΣ ΡῬΓΙΌΡΘΣ ὙὲΔ8 Ἰἰνηϊυϑα ἴο ἃ Βοϊχὺ οὗ 

δου ὑμὶτύγ-αἷὶχ ζοοὺ, ἰῦ σοι]ὰ σογραγο υἱίι 
086 βἰαῦυθ οὗ Β6] 8, 10 ἢ, δοοοχαϊηρ ὕο Ὠοᾶον. 
11. 9. νγᾶβ οσοούθα Ὁγ βϑυλίσαιηἷβ οὐ ὑπὸ βιχωσηϊῦ 
οὗ [88 στοδῦ ὑθιηρὶθ οὗ Β6] δὺ Βδγίοι (ΡσοΌ Δ ὈΥ 
86 ῥχοβοιὺ “" Βὶσγβ Νίσχησουᾶ ᾽), δηά αὐϊαϊπϑᾶ 8 
δι οἰρσὺ οὗ ἔοτὺγ ἔϑοῦ : Ὀπὲ 1Ὁ σὁδῃ δσάὶν Ὀ6 αἰτοῦ Υ 
ἰἀοιυ βοα (ἢ Βουύμοὶ Ὁ) τὶ ἐμδὺ βίδῦιθ οὗ 
ΒΕ], ΠοΣ γοῦ τὶ ὕ. 9 Οὁ.6 ταϑῃὐϊοηθα ὮὉΥ Ἡοτσοάοῦτιβ 
( 188), νοῦ ταθαδυσϑὰ ὕνγοϊνο σα Ὀἱδβ πῃ μοὶρ μΌ. 
γοῦ ΟἿΪγ ψγὰ8 ἰὕῦ ϑσγοούθα ουΐδίἀα οὗ [86 ὑθῖωρὶθ 

8168 οὗ ΒΔΌΣΙΟΙΙ, Δῃ ἃ ροΟΘδὶ ὈΪΥ αυθὴ δὖ ἃ οομδίθχ- 
8ΔῸΪ6 ἀϊβύδηοθ ἔσοσα [86 οἱζυ 1866] (866 ἱπἔτα), Ὀπὺ 
ἰὺ ἰα 8180 Θχγθι Υ αποδὑϊομδθϊο ψἈΘῦμοΣ δὴ 
ἐσιᾶρθ οὗ Βο] ταυϑὺ ὈΘ δββυτηϑθα πῃ ὑμὲθ οαδ6, βίποθ 
186 ΒαΥ]ομίδηβ σγοσο ἀονούθα ἕο ὑμ9 Ζϑδ) οὺβ 
ὝΤΟΥΒΕΪΡ οὗ ὩΠΙΔΘΤΟῸΒ σοῦβ, ΕἸ ΤΟΥ ἴοο ατὶϊβ- 
οἷα] ἰβ [ὴ6 ορίῃπίοπ οὗ Ηοΐηχβδηη ( ἢγεΐβϑϑ. πᾶ 
Ἐγγαδωηρ, 1. 977), Ζπαθ), δὰ ΚΙ οέοια, ὑπαὺ 
[89 ἱπιαρο γ88 ἀϑείρτιοᾶ ὮὉγ Νοθυομβδάμοσσασ ὕο 
Χχορυϑβθηῦ ὑπο νου] -ῬΟΥΤΟΣ Ὧ6 δᾶ ζουμασὰ, ἱῃ. 
ΔΛΓΏΡΟΥ ἢ ὑμ6 ΣΟΙ ρΊΟἿΒ (οοδηιΐοα]) ΘΟμοθρ ἱο8Β᾽ 
οὗ μοωὐθηΐβηι.--- 88 ἱπαϊοαύθα (βοοοχαϊπρ ἴο Κ)16- 
ἔου }) ρασυϊ σα ]ΑΥἹῪ ὈΥ ὑπ 6 ὩὨΌΣΩΌΘΓΒ δὶχ δῃὰ κἰχὺγ. 
--Βο οχργϑαβίου 2 ΠΥ Ἵ 068 ποῦ ΘΟΠΡ6ὶ ὰ8 ἴο 
ΔΒΒΌΙΠΘ ὑμαὺ ὑπὸ ἱπλᾶρο Ῥἴ,Β οοταροβδᾶ σοῦ ρὮ- 
ουῦὖῦ οὗ βΒοϊϊὰ γο]ᾷ - ἔοτ ἰπ Ἐχ. χχχυΐβ. 25. οὖ β6ᾳ. 
ΔῊ ΔἸΐΔῚ οὗ ποοᾶ, διὰ :ρ σι  οονοσοὰ τ} 
Ῥἰαῦθθ οὗ ροϊά, ἱβ ἀθείριιαυθα δἰταρὶγ 88 “ΠῚ 

1} δηὰ 188. χ]. 19; χὶὶΐ, 7. Ὅ6σΣ. χ. 8-δ ἰω- 
ἀἰσαὺθ ῥ᾽ αίηὶν ὑμαῦ {89 ἱτηαροβ οὗ Βαθγ]ουΐδη 14.015 

ΘΘΡΘαΙΔΙΠΥ͂ ΤΘΓΘ ὉΒτι8}}}Ὺ οοτηροεοὰ οὗ νοοᾶ τὴ 
δὰ οαἰδ᾽ 46 οογοσίης οὗ γροϊᾶ. Τῇ οομδύσυοἰϊοι 
οὗ ὑμῖβ ἱτππᾶρθ ΟΥ̓͂ ΔῸ 6818, ὑβοσ Όσθ, ἱπνοϊνοὰ 
8) ἰχητηοάογζαῦο ὀσροηᾶίναχο, 88 . Ὁ). ΜΠΟΒ86118 
ΒΌΡΡροβοαᾷ ; δηὰ ὑπὸ ροϊὰ τοαυϊσοὰ ὅο Όυοσ ἰΐδ 
ΒΌΆΓΓΔΟΘ ΣΩΔῪ δ Υ6 ὈΘ6ΘῺ 1088, ἱπὶ οἰ σῦ ἀπ γϑ]αθ, 
δι ὑμὸὺ διλουπῦ τοαυϊχοα (Ε00 ὑΔ]θη 8) ἔου ὑδθ 
οοπδβύσπι οἴΐοῃ οὗ ὑπο Βὐαΐῃοθ οὗ Β6] δἰσοδὰν σοξοστδα 
ἴο 88 πηρηὐϊοηθα ὈΥ Ηοτοάούαδ, 080 μοῖρ τγ88 
ὑνοὶνθ συθἱΐθ, δηὰ ἔοσ 86 ὑδῦ]6εβΒ δηὰ οδμαΐτβ 
ὙΠ Οἢ δοσοιηρδηϊθᾶ ἰδ: δῃᾶ 8150 1688 ὕῆδη ὑδ8 
διηουηὖῦ Βχροπαϑᾶ οἡ {86 Βὐαἴπο οὗ Β6] τυδιυοποὰᾶ 
Ὧν Ὀϊἱοάᾶοστιθ, τ Ὠοἢ σοδομ θᾶ ἃ Βοϊζῃῦ οὗ ζοσίγ 
ουὈϊΐθ, δρᾶ οοδῦ, 85 ἰβ χοροτίοθᾶ, 1,000 ἐκ]θηΐδ. 
ΤΆ χεϊδύϊνο απἰτηρογίδῃοο οὗ (8 ἱτλαρθ, τ ΒΙΟΝ 
͵ἰθ ὕμπ 80 ΘΑΒΥ͂ ἕο οοποοῖνο, ἀερεί ναι ἐμὲ ἀγρα- 
2πι6ηζιη δα δ ϊδηξίο οὗ 811 ἰΐ8 ἴόοσοθ, δὲ δραϊποῦ 
086 στρα  ὈΠῚῸ οὗἩ ὑπ6 πασταϊνο, τοι Ὑοὴ 1ω6}- 
ἔοικ δῃὰ Ηἰχὶ ᾶῦθ δϑείριιθα ἴο ἰδ, οπ {6 
Βτουπᾷ οὗὨ 18 ποὺ Ὀοΐηρ ταθηὐϊομοϑᾶ ὈΥ͂ ΡΓοΐδηθ 
Θαῦμοσθ. ΕἾΏΔΙ]]Υ, ἰδ ἰβ ΒΒΟΣΟΌΡΗΙΥ ἱποοπβϑαπθαΐ 
δηὰ γχἱ ἃ σΌ]ΟῸΒ ἴο ἀΐδοονοσ, νυ ΒΙΘΟΚ (ἰπ ΒΟ ]οὶ- 
οστα.. 1 ὕοϊκο, οἵο. ; 7)}λεοῖ. Ζεϊίβολγ., 1822, 1ΠῚ.. 
Ῥ. 259; οὗ γι, ἐπ 4, Τ᾽, 8. 265), δι ἱπιϑρ ΠΤ 
τούοϊγρϑ οὗ 6 βδέλυγμα ἐρημώσεως οὗ Απίϊοοδυβ 
ΒΙΡΠΆΙΡΗ͂, ὙἘΙΟὮ γγὰ8 δδβεϊρτιοὰ ὈΥ ρβου ἂο- Ὀληΐ6] 

ἴο ὑῆ8 ΞῈ1ἃ οὗἨ ὑμ6 οδρυϊν!ν 70 δοοοζάϊηῃρ' ἕο 1 
Μδοο. ἱ. δά, δ9, ἐμί8 βδέλ. γγαβ ποῦ ἃ βίαξῃϑ δὖ 8]}, 
Ῥυῦ δὴ αἰΐδασ οἵ β1η81} ε'Ζθ, οχοούθα οἱ ὑδθ αἰΐᾷσ 
οὗ Ὀυχηῦ οἴδοσίηρα δὖ Φεσζαβδίοτα (οἷ. Ποηρθῦδῃ- 
ὈοΥρ, Ρ. 8θ).--ἷ]ῬίοκΘ Ποίρῃϊ τσῦᾶβ ἐγθοβοοσθ 
ΟὐΡέϊΒ, απὰ ἰ89 Ὀχϑδαϊῃ ᾿βοσϑοῦ εἰχ οὐδὶΐα. 

Δ 

γόαξῥ. ϑοΐδηίζφιθ ἐπ Δίέδορο 

ΤΗῊΗΕ ῬΒΟΡΗΈΕΤΙ ΘΑΝΤΕΙ,. 

Ἵν ῬΓΤΟΡΘΣΙ͂Υ ““ Ὀχοδάί," Ὀπὶ Ὦθχὸ εἰρη νην 

μοῦδ Ὀγοδάϊα δηὰ ὑμιοίζτιοθα, οὗ. Ες. νἱ. 8. ΤῈ6 

οαδϊΐα (Ὑ 38) ΟΣΘ ῬΣΟΌΔΌΪ ἐμ 6 ΤΟΥΔῚ συὐΐξα οὗ 
ἐμ ΒϑΌΥ]οπίδηβ (Ηθχοᾶ. 1. 178), αηἃ ποῦ δηγαζίεν" 
ὑδδιη ἐμ οσζάϊμασυ ουδὶΐα (6 68θη., Τ᾽ δεν. Ῥ. 
112 κ.). Τα οδα οὗ πήχεων ἑξήχοντα 885 ἃ ἰαϊετχωσιδ 
οὔ ύμο μΒοϊσηῦ, ὑπὸ Βοριπδρί εὖ 88 πήχεων ἐξ, πο Β 
Ττοδάϊηρ βοὰθ δύο οπαἀθδνοσθὰ ἰοὸ ἀϑἔθηᾷ, 6. 9... 
ΜΠ λ4 6118, ΕἸΘΆΒοσΗ, ϑὗα. : Ὀυὺ ἴδ ἰὕ ῬΣΟΌΔΌ ποῦ 
ΟΥ̓́Θ 88 δηοϊδηὐ δὐύθεαρὺ ὕο ῥχονὶθ δὰ οδαῖοσχ γοδᾶ - 
ἵπρ, δια τηπϑῦ ὈΘ ΟὐΠΒΙ ΔΘ ΚΘ ΣΏΘΓΙΘΙΥ 88 {δ 6 ΟΥΤῸΣ ΟΕ 
8 οοργίδὺ, ἰξ ποῦ 88 8. ὑΥρορυδροβὶ ΟὐΤῸΥ οὗ {ῃὴ6 
Τα. ργέποϑρϑ οὗ ϑίσλοῃ ἃ0 Μαεαρίεισίβ: δβο Βυαραῖξ, 
ἷῃ Ηδνοσηοῖκ οἱ ὑδμῖβ ρϑβδβαίο. 9 ποῖ ἐξ ὺρ 
(εδυβοὰ 1ὁ ἴο Ὀ6 ποῦ Ὁρ)ὴ) ἐπ ἴδο ῥὶαΐῃ οἱ 

Ῥυχα, πὶ ἴμ9 ῥχονίμοθ οὗ Βαγίου. Ἀ 123» 
1|Κὸ 186 οοστοβρομαϊηρ ΗΠ ΘΌγον ἴσστη, (065 ποΐ ἀ6- 
βἰσιιαῦθ ἃ ΠΔΙΤΟῪ ΥὙΔ]16} Θμοϊοθθᾶ ὈΥ τηοσῃίδῖνδ, 
Ὀὰαὺ ἃ ἸΟῪ διὰ ἴουϑὶ ἰτϑδοῦ, 8 ρίαϊπ , ἈδποΘ 8 
ΔΊΟΥ οὗ τηοάσεηβ τοϑὰ ὁ"ἰ ἔδο ῥ]δίη οὗ θΌτα. ἢ 
ΤῊ Ἰοοδίϊου οὗ (18 Ὀ]Δίη ἰδ ποὺ ΘΒ ΓΘΙΥ οὐχί 5 
Ῥαὺ [ὃ ΔΘ ῬΣΟΌΔΌΙΥ οδαὺ οὗ ἴ Τίστίβ 8ῃ. 
ὭΘΆΣΓ ΑΡΟ]]οπΐδ ἴῃ δ ρτουΐποθ οὗ 3 ἰέδοθῃθ, 
ὝἜΘΙΘ 8 ὕονΤῃ ὈΥ͂ 186 πδῖὰ6 οὗ ὈΌΓΆ γΛδἔ εἰζυδίοα, 
ϑδοσοχσάϊηρ ὅο ῬοΪΥΌ. γν. ὅ3, δῃὰ ατοσχηΐδῃη, χχυ. 
06,9. Τὴ Δοῦρα (οὐδμογυγίθα 07) ὩΘΔΣΙ Οὐϑδδσοδ 
Ῥαϊοοϑῦ. οὐ ἐμθ Μοαϊΐνθσσδηθδη, τϑη ομθα ἴὰ 
ῬοΪΥΡ.ν.66, δᾶ ὑδθ ὕονσηι οὗ ὑμπδὺ πδιὴθ εἰϊπδίθᾶ, 
δοοοσαάϊηρ ὕο ῬΟΙΥΌ. Υ. 48 : Ατησαΐδη, χχὶ! ὅ, 8, 
ΠΘΆΣ Οἰχοθβίυσηῃ δὖ 86 δηΐσαῃοο οὗ [86 ΟΒδθοσας 
ἰπΐο ὑδο ΕὈΡὨγαῦθβ, ἰοῦ γχ8 ὕοο ἔβδσ ποσί υνδσὰ 
ἴο δαγνθ Ὀ6ΘῺ ἱποϊυαοᾶ ἴῃ [Π6 Ῥχονίποο οὗ ΒβδβΌγΥ- 
Ἰοι, ἢ σδηποῦ ῬΟΒΘΙΌΙΥ ὈΘ ἱπύθπ οὰ οσθ. ["" ὁ 
τησβὺ, τ ὶιουὺῦ ἀουθῦ, τι} σα  βοοὶκ ἴοσ ἐδ185 
ΡΙδίη ἴῃ [δθ ΣΕ ὉΡΊΩΙ οἱ ἐπ ιρ ναὶὶ τ ϑα, 
ΒΟΟΟΣΑ Ωρ ὅο ἐδ6 δἰδίεταθηὺ οὗ 40]. ΚΝ ( 

ἐαπιΐσ, Ἰ. 288 8), 
ὍΠΘΙΘ 816 δὖὺὴ ὑσοβϑηῦ ἴο Ὀ6 ἔουμπα ἰῃ ἴμ6 5.5. οὗ 
89 χυΐτϑ γϑργοϑοσύϊηρ ἐμ ΤΟΣΓΊΟΣΥ σδρΙδ8] ἃ, τοῦ 
οὗ τοουπᾶδ ἩΒΙσὮ ὈΘΆΣ ὑπ6 πδτηθ οὗ Α, διὰ 
δῦ 0886 απ οὗ ἔδοσα, δ᾽ σὴρ τὰ ὕνο 
ΤΠ δ, ἴΠ ΘΓ, δ 8 5᾽8116 7 Ο.Θ6 πδτηϑὰ ἐἰ- ολαξίαξ 
(ΞΞ ἰὰ οοἶηο οὐἰφιιδδ), τ ΪΟὮ ἔοστηβ ἃ βιιασο κἷὶσ 
ταοίτϑβ Βὶρη, τὶῦ ἃ Ὀδαὶβ ΟΥ̓ ἔουχύθοι τηοῖζεα, 
Ὑ0}1γ ὈΌ1]1 οὗ ὉπΌαγπϑα ὈτΊοῖκα, απὰ τ ΐϊοἢ βμονα 
ΒΟ ΒΈΓΡΓΣΪΑΙ ρ 8. Σϑβθτη ὈΪαμοΘ (Ὁ 8 ΟΟἾ0Ε88) βίδξιυςδ 
τὺ 1ΐβ ροάθδίδὶ, ὑμΒδὺ Ορρογὲ Ὀδ]ονθδ ἰδὲς ᾿ὲῦ- 
116 χτηουπὰ ὕο ὉΘ ὑΠθ ΣΟΙ δῖ" Β οὗ ἐμ ρσοϊᾶδη ἱτηδσα 
ογθοίοα ὉΥ ΝΘὈπομοάποσζασ."".-- οἷ. ΤῊ δορε, 
Ὑ ΙΘὮ ὈΓΤΟΡΔΌΙΥ τορασγαρα {80 Ῥ]αῖῃ 6 Το τοζοτιτοὰ 
10 88 [ἀδης 8] νυ δἢ6 μ]αΐη οὗ ΒΒηδσ, Θεη. χὶ. 
2, δηα τ 68 οου]ᾶ βηᾶ πο ἔοντ Ὀδαγίηρ ἐδ πιδσὴθ 
οὗ θύγα τ δἰ 1β ᾿ἰτα  ὕα, ἢ85 οΘοποοίνθα ἐδ 6 πᾶσα 
ΒΛῚ τ΄0Ὸ 6 Β ΒΡΡοΙἸδνο, δᾶ σοπἀοσαὰ ἰὲ Ὦγ 
ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου (οἷ, "γλ:7), οἱγομηιέγα, ἴῃ 
ογόϑηι ἐγ) ; ἴῃ ὙἘΪΟΏ, ὨΟΎΘΥΕΣ, ΠΟΥ ΤΕΣΕ ΤρΟΪΟ 
ὨΘΑΥΙ͂Υ οογτοοὺ ἔδδη ἱθ Ηἰ ὑεῖς, ὮΟ δδδστηϑε ὑἐδιδὶ 
δἷβ. Ρβοῃςο- ζδηΐοὶ δἂὰορίοα [86 πδηο οὗ ἐδ ρέμτη 
ἔτοτα ὑδθ ϑδυϊοσ ἀρθείστιδίϊοι (δ 8}. ἱΐ. 45) οὗ 186 
φημ Π  αΐῃ,, κα" γ1Ὸ.--- Ὁ ογδο 3. Του ΝΘ ΟἸδαπθ:- 
281 ἴ86 ἰκίης δοηΐ ἴο βαῖδοσ ἱορϑίμοσ, εἴο. Τμὶν 
ΒΟΙνὶοΘ ῬᾺΒΞ ΡὈΓΤΟΌΔΟΌΪΔΝ ροτζοχτηθᾶἂ ὮΥ ΟΟΌΙΤ τα 
(ὩΣ), γγῇο ψόσὸ ἀοπ δύ] οβα θη ]ογϑα ἔτι Εἰ ταν 
ἀιύϊοβ αὖ ὑπ 6 ΒΔΌΥ]οΣ 8 οουχῦ, 88 τ 81} 88 δἱ ἰδ6 
Ῥοχβίδῃ (δία. χ. 15; υἱἱ[. 14), διὰ δυὐϑὰ δὲ ὑ)8 
οΟΌχίΒ οὗ 888] (1 ὅδιη. χὶ. 7) διὰ οὗ Ἠοσζοκίδῃ 
(9 ΟἸσου. χσχ. θ, 10).--- 6 ῥσχίμοθα, [89 ρον- 

4 ΟΥἃ, σοΠΟΥΔΠΥ, αν πϑου, ὕὐουγηαὶ ῳ' ἰλ4 Τ᾿. ΟὀΟΟΥ. 30. 
οἰείψ, χ.., ἡ. 98. 
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ΦΕΏΟΣΒ, απὰ ἴῃ)9 οδρίδίμβ. Αὐοοηρ ὕδ6 δόυθῃ 
οἶδδδοα οὗ οδὲαΐβία οῃυυλοσχαιθα, ἔμ ο86 ἔδχθθ δσὸ 
Βιονσαῃ ἤο δυο Ὀ6ΘῺ ὩλΟΥΘ ἰσωτηθᾶϊδύο σοϊαύθα 

[0 ΘΔΟᾺ οΟὗδμοσ ὉΥ ὑμθ6 ἡ Ὀθέοσο ἈΣΠΓΒ, ΤΟΙΣ 
ἸΩΘΙΒΌΏΘΣΕΒ ὝΟΙΘ Οοχϑουίϊνο οἰ οΟΣΒ οὗ δΌΡΟΣΪΟΣ 
ΧΘΏΝ, ψὯῸ οομθίηθα Ὀοΐύδ οἱνὶϊ δηἃ τ} ΘΥῪ 
Γαυιούίοηβ ἴῃ ὉΠΟῚΓ τϑρο οὗ ἀυ 68, Δηἃ ὙὙΟ ΤΩΔΥῪ 
Ὧδνθ ὈΘ6Ὼ Βα θίδη 8 }}} ΟἿ 8 ῬΑΣ υϊδ ἢ [ἢ ὀχϑοιι- 
το οὔϊοϊα}5 οομηοϑοίθα τ δ ὉΠ6 ταϊηϊδίγγ οὗ ὑδθ 
ἱπύδσίοσ ἱπ ἃ τηοάσθσχῃ εὐδὺθ, 8116 ὑλθ ἔουσ βυο- 
οοϑαϊῃρ οἰαθ5 608 6.6 ΡΓΟ ΔΌΪΥ οοπποοὐύθα νυ ὑλ9 
ἀορασίταθηίβ οὗ ὅμδηοθ δηὰ Ἰυβίϊοο. (1) ΤῺΘ 
ὙΣΒΎΊΞ ΙΓ τογθ παΐασα!ν δαΐγαρε (οἴ. Χολαΐγα- 

φάωυαπ οὐ ἴδ σαποίξοττα ἱμδβογί ρὑΐϊομα δὺ Βϑὶ- 
θη, ψὨΟΏ, δοοοτάϊηρ ο Ηδυρ [ἰὰ Ενγα 8 
Βώδι. Χσαλγνὸ., ν. 168] ἰδ Θᾳαϊγαϊθαῦ ἴο ὁ Ῥγοῦθο- 
(ΟΣ οὗὨ ὑδθ οουπίύχγ,᾽," δὰ δοοοχζαϊηρ ὅο 1,8 586} 
[Ζεϊ (δοῦν. ζῶν Κωπαδ ἀκ8 Μογροηπί., ΥἹ. 1, 18] 18 
ΒΥΩΟΩΥΤΩΟΌΒ τὶ “ρυδτάϊΐδῃ οὗ [9 ᾿ψδσσίοσβ οὗ 
ἐδ6 Βοδβῦ;" οὗ. αἰδο ο Ζοηὰ δλόϊλγαραΐξέ διὰ 
ἐδ ϑδδογῦ. ζδλαΐδηαρα)----λθ ΒΌΡΟΣὶΟΣ σχϑουύνθ 
οἴδοοσβ οὗ μ6 ΒΟΥΟΤΔΙ ὑσουίῃοθα, Υἱοθ ΟΣ βαὺῦ- 

Ἰίηρο ἴο ὑπο θϑογοχοίψη (οὖ. 86 ὙΞΡ5, 168. χ. 8: 

66ῃ. χίν. 1, 2, σῖτα ὅμθ ἈἸΘΘῺ Ἴ9, δ, ἢ, 
87, τὰ υἱΐ. 12), δρᾶ ὑβμθχϑζοσο τηϑηϊουθα δὺ 
ἐδ θα οὗ ὑμ86 ὈΟὰγ οὗ οΠοϊα]ῖ6. ΤῈ Ἴδοῦ ὑμδὺ 
ἐμο 19 οὗ ὑδοθο οἰίοῦ δαπιϊηβίχαίοσβ οὗ ὑσο- 
υἷθοθβ ἰδ Ῥουβδίδῃ ἀοϑδ ἢοὺ ἀθπιοηῃδίχαίο ὑδμδὺ 
ἐμοὶ οἷἶοσθ νὰ οὐ οὶ οομποα ἴο ἴπΠ6 σηθ οὗ 
ἐμθ ᾿Αομδουλθηϊαΐδη Ῥοσγαίδη θιωρίσγο, οσ ὑδμαῦ ἰὺ 
88 ΟΥ̓́Θ οτοδίθα ΌΥ δαγίυβ Ἡγεϊδδρὶϑ (Ηϑσοά. 
ΠΠ. 89 85.): 05 ΧΘΠΟΡΏΟΩ (ΟΥτον. Υἱἱ, 6, 1) 
ἀαύδε ἰΐδ ὀχίβύθῃηοο ὈὉδοῖὶς ὕο δ ὑΐγηθ οὗ Ογσγυϑ, 
διὰ Βογοβὰθ (ἰὴ Φοξθρδυβ, ο. Α4ρίοη, 1.19. 41,2. 
Χ, 11, 1) ἀδεὶστιαῦθβ ΝΘΟΠΟ δΙσΟΔαΥῪ 88 8 τεγαγμένος 
σατράπης οὗ ΝΑΟΡΟΪδΑΒΑΥ, ἡ ΒΙΟὮ 8 πασάγ ἴο Ὀ6 
οοπδίἀοτοὰ 8. Κ(.1ῸδΒ ΒΟ γοὨΐδπι, Ὀαὖ ΣΑΙΒΟΣ 88 Δ 
ἐπαάϊσαλίοη οὗὁὨἨ ὕδο τοϊδίίοι οὗ ΝΘΟΒΟ 88 ἃ γ8388] ἴὸ 
ΒΑαΌΥΙοΩ. ΟὈΟΠΒΘαΌΘΠΟΪΥ, ὑμ6 ΔΌΠΟΣΥ σδηποῦ ὈΘ 
ὁδασγοὰ υἱῦα ἃ Εἰδῦοσί αὶ ΟΣΤΟΣ, οἱΐποσ ἰῃ ἐδ ΐν 
οομηθοίί σε, ΟΥὨ ἱπ ΟἾδΡ. γυΥἱ. 3 οὺ 8θαᾳ.. 6 ΣῸ ἢδ 
Σούουβ ἴο ῃ6 παδύχζαρα οὗ Ὀδχίβ ὑπο Μοὰθ. ΤὮ6 
ΤΡ Ἴῶτς τουδῦ Ὀ6 τοματᾶϑα σϑῦμοσ, 88 989 οὗ 
[δο0 Ῥοσείδη οἱοπιθηΐβ οὗ ὑμῃ6 νχίοσ᾽ Β Ομ δ] ἀθθ 
ἑάΐοτα, 6 πα οΣ οὗ σι ίοῦ, δοοοσάϊης ὕο 186 
Τποϊχοά. ὶ 1, ποΐδ 8, τηυδὺ ἢδνθ Ὀ6ΘῺῈ ΘΟΠΑΙ ἀΘΥΘΌΪΘ, 
ΘΥΘἢ δὖῦ 80. ΘΔΙΪΥ ροτὶοα (οὗ. ον σμδΡ. 1ϊ. 4). δὰ 
86 ΘΑΣΙΥ ἐπύχυβίου οὗ βιιοῖ ἰηὗο ὕπ6 ἰδησταρο δᾶ 
ΣΒΏΡΘ ΟΣ οοποθρύϊζοῃ διηοηρ ὑμ6 ΟἾΔ] ἀξθδ δ, ἱβ πὸ 
ΙΔΟΙΟ ΣΟΙΏΔΓΚΑΌΪΘ ὑδδη 18 086 χηδῃύΐϊου οὗ {δ 

Ὁ 2, Φοχ. χχχὶχ 8, δὲ ἃ Οδμδιάξςδι οῇ- 

ΟΣ. 70 βορίυαρίηῦ, ΒΟΎΘΥΟΙ, Τοηᾶθσβ ὑδ6 
Φοσι Ὁ σατράπαι ΟὨ]Υ͂ ΠοΥΘ διὰ ἰῃ οἾδρ. νἱ. 2, 
4, τ 8116 ἱῃ να. 8 διὰ 27 1Ὁ Ἀ88 ὕπατοι, ἱπ στα 
ΥἹ, 86 διοικηταί, ἴῃ Ἐδίῖ. γὙἱἱἱ. 9 οἰκονόμοι, δηᾶ ἱπ 
Ἑδι. ἰχ. 8 τύραννοι. Ἰῃθ80 ναχίδίλουα ἱπάϊοαϊθ 
ἐδαῦ 180 οοποορίϊοι οὗ ἃ ἀοδηΐτο οδῖοθ 88 δῸ 
ἰοῦσος οομμθοῦθα τὶ ὑμ9 ὑἐέ16, δὺ ὅδθ δχαθ 
ἩΔ 6 ἐμδὺ γϑσϑίοι ὙΓΚΘ8 ταθ69.---(ὦ) Αοοοχάϊηρ ἴο 
Ὧλο οὐβοσνδύϊοηβ οἱ οὔδρ. ἱΐ. 48, ὑ δ 1.220 

ὙΓΘΙῸ “Βυροχίηὐοηάρηΐδβ, δτηϊηἱ κισαύοσα ᾽᾽ ρόΠΟΣ- 
ΑἸ. ἴῃ 88 ΟΑ36 ὩΔΟΌΓΆΙΠΥ ποὺ οπδονοὰ υἱνα 
ερ σα δ] ἑππούίοηβ, Ὀαὺ ταῦ. ῬοΣῸ Βθου- 
ας ἀυϊίοβ πηᾶθσ ὑ8θ βαίσαρβ, διὰ Υ 6:- 
Ρνἱογθᾶ οἱ οΕἔῖγ ἴπ χΠ ΠΑΥΎ ταῦμοσ ὑμδηὴ ἴῃ οἷνὶϊ 
οἴδοοα (αὦ. ὑμ6 Ὁ"2Ὁ οὗ Βαῦυ]οι, τοϑηὐοηποα 

ἐοροῖποσ υῖϊὰ ἰμ9 ὉΔῚ 23, ον. ᾿ἱ, 67). ΤῈΘ 
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βορυπαρσίῦ ΔΡΡΘΔΙΒ ὅο ᾶνὸ οοποοὶ γοᾶὰ οὗ [8686 
Θὲσπῖπ, ἰὰ ΒΑΤΙΠΙΟΩΥ͂ τὶ (δ νἱθνν, δ Ὀοίηρ 
ἐἐ γ»χεοοΐοοίδ οὗ ὑῃθ δοβῦ, ΟΣ ΟΟΙΒΙΏΔΉΔΟΙΒ οὗ {6 
ῬΓΙΟΥΪΏΟΘΒ .᾽, ἴοσ ὑΠΘΥ͂ σϑηᾶου [86 ἔδσιῃ ἴῃ ὑδῖβ ἴῃ - 
Βῦδοο ὈΥ͂ στρατηγοί (88 ἱπ γν. ὃ ἀπᾶ οὔγοι, ὕνοὶγθ 
ὑΐπ68 ἴῃ 811}, νυ 8116 ὑ8Ὲ . ὑσδῃδιδὺθ ἰὗ οἰβον ὮΘΣΘ 
ὉΥ τοπάρχαι (ομδρ. 11. 27), ἡγοίμενοι (οΒ6ρ. 1. 
48). οΥ ἄρχοντες .---(8) Ὁ 18 (Ηο». ὨΊΓΙΒ, ἔτοσα 

ΠῚ). [Ιἕ νἱοὸν οὗ ὑ88 ῬΤΟΌΔΟΙΥ [πᾶο-ἀοτταδηΐο 
ἀοχίναϊίου οὐὗὁὨ ἰμὶθ ἕοστα (οὗ, ϑΐδηβοσ, ραζϑδα 
ἐς μία 6,᾽) Ῥχακγ. ραζάλα, ταοᾶθγη Ῥοσβίϑδῃ δά 
ΤΟΣ ἢ ραδὴα) 1Ὁ ῬΧΟΡΟΣΙΥ ἀθδίχηιδῦθβ “" ὑμοθ9 
0 816 βίδύϊομθαᾶ ου ἰδδ βἰᾶθβ οσ ἥδῃκο, δα]}- 
ὑδηΐβ,," δηἃ ὑπϑὴ ΖΟΥΘΣΊΟΥΆ, ΟΥ ὕμ6 ΓΤαρσχϑβοηῦδ- 
ἐΐνόβ οὗ ἃ βονυοσζοίζειι ἰπ 8 ἀδϑδὶρηηαίθα 86] οὗἉ δὰ- 
ταϊηϊδυγαύίου, Ὀσου ποδὶ ῥγεοΐθοίθ. ΤῺ6 ρουοσ- 
ΠΟΙΒ ΜΒ Οπὶ βοϊοσλοι Ὀ]8οθα ΟΥ̓́ΘΣ Βΐβ ῥσονίποθδ 
οαἰαϊάθ οὗ Ῥαϊοειΐῃθ, δτοδυ ὍὈοσα ὑδὶβ οἰ016 (1 
Κίηρεχ. 1δ. 2. ΟἌσοη. ἰχ. 14), δἰϑὸ ὑμ6 σΌνΘΥΟΣΒ 
οὗ (86 ϑ'τίδῃ Κίπρ Βοημβαδὰ (1 Κίηῃρθ χχ. 24): 
ὅπ οογχζοβροπάϊηρ ΟΠ ΟΘΙΒ διλοηρ 89 Ξγτδηδ 
(188. χχχνυί. 9: 2. Κιηρβ χυ]ἱὶ. 234), ΟἸ δ] ἄβθϑ:δ 
(Εσοκ. χχγυὶ. 6, 8 ; 6. Ἰὶ. 38) αιὰ Ῥογβίαῃβ (Ἐδί. 
ψ. 9: ἰχ, 8): απᾷᾶ οδρϑοΐδ}ῖν ἐπ Ῥοσγεῖδιν σον Σ-, 
ὯΟΧΒ οὗ πᾶδοα δα ρεοαποηὺ ὕο ὕπ6 οαρύϊνν (Ηρ. 
ἱ. 1.14. ἡ, 2, 231. ΝΟ. ν. 14, 18, οὐθ.)ὺ Ασημοῃρ' 
{86 πδίϊοῃβ ᾿δδὺ τωϑῃϊοῃθᾶ, ψγοὸ θη ρ]ογοᾶ 
ΒΘύσαρΘ 88 δα οἰίοῦ ρῥχβίθοίθ οὗ Ῥχγουίῃοθθ, Ὅ80 

ΠΠῚΒ γγ͵Ὰ8 ΙΔΘΥΡΙΥ ἃ βαθοτγάϊπαῦθ ὑο ἔβοβθ οἱοθσβ 

(δῃἃ τλοσθ ΡΌΓΣΟΙΥ οἷν] ὑμδη τα ἴα τΥ ἴῃ ἰδ Οἵ 616] 
ομδζϑοῦοσ, 88 ΔΡῬΘΒῚΒ ἔγουα ὑμ6 ροκίζϊοη οὗ Ζοσγαῦ- 
Ῥδ8 061 δηἃ Νοιθχλίδη, δοοοσαϊΐϊηρ ἰὸ Ἡδρραὶ δπὰ 
Ν Ά. }. α.); Ὀαῦ ἱπ ὑδθ Κίηράοτιβ οὗ ϑοϊοϊωοῃ 

δηὰ Βουβδάδαὰ ἴ6 ὨἿΓΙΒ βοϑῖὰ ἕο δῦ ὈΘΘῈ 

Θαυδὶ ἱπ σϑηὶς ἴο δ ἰαῦθσ βαΐχζαρϑ, δῃἃὰ ὑποσθ- 
ἔοχο ὝΘΙΟ ΟὨἱο ρζοΟυθσΏ 5. [Ιἢ ὑδὶβ Ρ]806 διὰ ν. 
8 ἰδ9 ϑορίυεαρίαν ὑσϑηβι θα τοπάρχαε; ἴῃ ν. 97, 
ἀρχιπατριῶται (ΐ,6., οὨϊα7 οὗ ἃ παίϊοπ!ξγ)..----(4) 
Ασοοοτάϊηρ ὕο ὑμο βορῦ. ὑπ ΔΤ. ΤΣ Θγθ ὁΟΥ̓ΟΣ- 
ΒΟΟΣ" σΘΏΘΙΘΙΪΥ (ὕπατοι), Ἡΐ16 τοοσῦ τηοάθΥηδ 
τορασὰ ὑδϑηὰ 88 ““ΟὨἱοῦ ἡπυάσοι ΟΣ αἰβοθσηο σβ." 
Βνγδ]ὰ ἀθβηθδ ὑἔμθση 88 “" οἰἰοί βίβσ- ΩἌΣΟΣΒ, ΟΣ δὰ- 
ἄυτ οὗ 16 τεῦ-οἷδ858 ᾽ (1), δὰ Ηἰὑξῖρ, 88 “" ἀΐτϑο- 
ὕοσβ, ὌΡΟΣ Ὠοσα ἄθυ  νοθθ ὕπο ἀθοϊβίου οὗ ταδιῦθσβ, 
ΟΥ τιδρίδυγαῦθθ.᾿"᾿ ΤῺΘ ὕσχτῃ, ἩΙΟΙ ΟΟΟΘΌΣΒ ΟἿΪΥῪ ἴῃ 
ὑμῖ8. Ρὶδοθ, ἄῦρϑδβ ὕο Ὀ6 8ἃ ροπυΐηθ Ασδχηδίο 

οοτωρουμά, ἔχοσα “δ ρου, ἀϊφυλίγ, δὰ “12 
ἰο ἀθοίδο (αὖ. ομδρ. ἱΐ. 297), διὰ ὑμβϑσζϑίοσθ ὑσοῦδ- 
ὉΙΥ ἀοβίρυδίθα ἃ οἶδδα οὗ οῆοοσβ τὶ ΏΟΣΑ 
τοδὺθα δ 14] ἀθοαϊβίοι, Ῥασυϊ συ υν ἰπ τοχατὰ 
Ὅο 088 Θοοποτσηΐοδὶ ΟΣ ἤπδῃηοίδὶ δαἀσταϊηϊδύσαςίοη οὗ 
[8:6 ῬΤΟΥΐΠΟΘΒ ΡΟΣ ΞΞε [88 χτιοάσχηι Οτθηδὶ 
υἱκίθγ8)]. ΤῈΘ6 οἷδδβ τος ἔο]]ονγα ποχῦ ἰῃ ογᾶοῦ 
ΟὈἸχος ὑδμία γοδισίοὗοθ οὗ 0 οἴἶ[οοθβ οὗ ὧλθ 

ἈΔΠΣἼΝ, -- (ὅδ ἈΞ, ὁ (80 ὑχθαβΌσοσβ." 

ΤΏ 686 ΟΠΘΟΙΒ ἀ0 ποῦ ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἀἰδδσ ἔτοτλ ὑδ6 
Ὑ313, ΕΖσα νἱὶ. 21 (οἵ. 1, 8), τοὶ ὕθστα δἰ ψηὶ- 
868 γαζοφύλακες, " ΤΑ Τα οὗ ἴΠ6 ΡῈ]1ο ὑγθ88- 
ΣῪ ᾽" (οἵ. ϑορῶ. διοικηταῖ), διὰ ἴθ ῬΟΒΘΙΌΪΥ τοϊαυθὰ 
ὕο {86 Ῥοσβ. ραΐξλα, ταοάοχῃ Ῥασα. φ6Π)., "" 0Χ688- 
ὭχΟ " (οὗ. ραξα)ὴ. Ἐππδ]᾽ 5 δοβεσίΐου ὑμδὺ Ἵ3 13 

ἦβ ΒΥΠΟΣΥΤΩΟῸΒ τὰ ἽἼΠ, νβ. 24, 27, διὰ εἷρ- 

πίβοῦ δ “" ὈΘΑΤΟΣ Οὗ ΡΟΥΟΙ,) ΟΣ ““ Θχαϊ ὑθᾶ ῥυῖηο9 
οὗ ὕμθ οιαρίγθ᾽" (διηδίορουδ ὑὸ (86 οἱά-Ῥοτζα. 
ολιιάνᾶν, ἔχοτα ὁλαά, "" ἀοᾶ, δυϊδοσίσαϊίου ᾽)), ἱ 

τὶϊουῦ δάοαυαίθ δυρροτῖ.---(6) ΤῈῊΘ ἈΛΠΞΟ ἢ 



94 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ΘΑΝΤΕΙ͂, 

ἂγθ ΟἸΘΑΥΥ ὑμ6 ““Ἰθασπϑθᾶ ἱπ ὑπο 1δ'ν," οὐ ὑμθ Ὁ δ]ᾶθο, ΟΧΡΥΘΑΘΙ ΣΙ 8Ὼ ἱτωρθσβολδὶ ΒΘΏΒΘ, ΟΣ 
““χυλταΐδηβ οὗ {86 Ἰᾶανν." ὙὯ86 βΒγεῦ οἱοιηθηΐ οὗ 

ἴλ6 ποτὰ 18 ουἱάθηῦ ΤΠ, “86 Ἰανν᾽" (οὗ. Ῥόσβ. 
ἀαΐα, ἴτοτα ἀα, ““ἴο ρσὶνο᾽᾽}, ὕο ψίομ ἰμ6 Ῥοσα. 
Θῃαϊηρ οά7' 'ἴΒ δῃποχοᾶ, Οὗ. (86 Ῥϑμ]νὶ ποσὰ 

ἀαίϊοιιδδ)' (Ατταθι. ἀαίΐατοῦ), “ Ἰαᾶγοδ."---(7) ΤῊΘ 

Ὁ τΩ ἰβύδ ΚΔΌ]6 οοππϑοῦοι οὗ ἈΔΏΡΩ (Κ6 Νὸο. 4, 
8 λαραξ ἐξ.) νῦ 86 Ασαῦ. ἥαλ (οἷ. ὑμ6 Τυτ- 
᾿δῃ το, οὨοΥ Ἰπἀρ6) σραχκα ὑμὶ8 οἷδδβ οὗ 
ΟΠ ΟΘΥΒ 88 “" ΑἰΒρθῆβοσβ οὗ ᾿ιϑίϊοθ, Ἰνγοσα, υὰἀ- 
668 ᾽" ἰπ {86 δὑτὶ οὗ Β6η80 (μοῦ "" ῥχοΐϑοῦ: 88 [86 
ψυϊγαῦθ μ88 ἰῦ, ΟΣ ““ οἱ ἐπ’ ἐξουσιῶν," 8δ8Β ἷὺ 18 χΣΘῃ- 
ἀοσρὰ Ὁγ Τοοάοίίου, 'π 680 οδδθ Ὀθοδᾶβο οὗ 8 
ξαϊ τα ὕο δρργθ θᾶ ὑπο ἴχτϑ τηϑδιηίΐηρ. --Αμὰ 
811 [89 χυΐϊθχ οὗ [89 ῥὈσχονίῃμοθα; ἱ.4., 811 ἐ86 χσϑ- 
ταδὶ ηἰηρ᾽ ΟΠ οἷαῖβ ὙΠῸ δατηϊπίβυγαύθα ἐμ δῇξδίσο 

οὗ φχονίμβοθβυ0Ό ΟἿ ἩΠ929Ὁ, ἐς ΤΌΪΟΣ, ἷρ οἵξ- 

οἷ], οἵ. Ἐοοϊθβ. υἱῖ. 4, δῃὰ δἷεὸ ῃ8 σψϑσὺ 
ὉΝΤΝ» ΟΒΔΡ. 1ἰ. 4. ΤῈ6 Ῥχΐϑοῦ οὗ {86 Ὀοάγ- 
δυδγα, ταϑιὐϊοηθα ἴῃ ΟἾΔΡ. ἰἱ. 14, 18 ποῦ πθοθδ- 
ΒΑΙΪῪ ἱποϊυἀρα διλομρ ὑμι686 σι ἰ ἱηρ ΤΌΪΘΙΕ, 
δίπιοθ ΟΥ̓ ὑ86 ΟἸἕΘΘΙΒ οὗ 86 Ῥχουΐῃοθβ Δ.Θ Ἰοσθ 
ἱτωτηθαϊαίοὶν χοζοτσθὰ ὑὸ ἰπ ὑδὶβ δοῃμῃθοίζοῃῃ 
(ἀραϊηϑὺ Κυδῃϊο θ]). Ὑοη Πϑηροσῖκο ἰβ ΠΕ Υ 
οὗ ἃ ὕτοβδ ἱτχῃρσορσίοίυ, τ μΘῺ μ6 δηὰβ Βοσθ ““δῃ- 
οὔμοΥ οχύσαυδρδῃοοθ, βίηοθ ὑ8 6 Θιαρίτο οου]ὰ ποΐ 
ἰῃ 86 χαϑδιίσαθ ὃὉ6 ἰοῦ υἱυμουῦ δῃ δάσηϊπίδίσα- 
ὑΐοι." [Ιύ ἴ8β μοῦ ΠΘΟΘβΒΑΣΥ ἰο βὑτϑύο Ὁ3 80 υὰ- 
ΤΘΑΒΟΏΒΌΪΥ ἱπ ὑδὶβ οΔ86, 88 ὕο τῶδκα ἰὑ ἱπᾶϊσαῦθ 
ὑμ6 ὑσϑϑθῇοα οὗ αὐ ὑμε χονοσῃσηθηὺ ΟἹ οἿ815 στ ἢ- 
ουὖὺ οχοορίοῃυ (οὗ. 1 βδια. χχυϊὶ. 4, δῃἃ ζϑηθ- 
ΤΑῚ] Κυδη 6] οἢ ὕλ 6 ῬϑΒΒαρΘ).--- [Ὁ ΟΟΙΏΘ ἴο 
[89 ἀοάϊοαϊίου οὗ [86 ἐμπιαβθ, οἵο. [12:1 [86 
)εαδὲ 9,0},},μ ἀοαϊοαϊίον, ταὶϊϊρίοαβ ἀράϊσδύοσυ β6σ- 
νἱοθβ. τυ ἢ ΒΟ. ἡ Σ6 οοῃποοὐθα βδοσίβοθθ, [δ 
Ὀυσηρ ΟὗὨ ἱπόθῆβθ, βδοσίβοίαὶ ἔβαβδίβ, οἰο. ΟἿ. 
Ἑπτὰ νἱ. 10, ΨΒΟΥΘ ἴδ6 βδπ| δχρσχϑββίοῃ ἰβ Θιὰ- 
Ῥὶογοὰ πῖν τοΐδσοποθ ἕο 86 ἀοάἀϊοαιίζοι οὗ ὑδ6 
δβϑοομῃᾷ ὑθῃρῖθ. 

ψόγεβοβ 8-7. Τὴε ἀδαϊοαξίοη. Απὰ ἴμον᾽ κἰοοὰ 
Ὀοίοσχο ἰλ9 ἱπλαρο ἴμαὶ Νορυομδάμοζζας δὰ 
(οδυϑοὰ ἴο Ὀ6) δοῖ ρ. ΤΟ Κοτὶ δδ8 ἽΡ ἷπ- 

βἰεδα οὗ ὙΠ 9, δὲ 1Ὁ βαθπυϊπἴθβ ὙΛΛΥῚ ἕοσ 

ὙΠΠᾺΞ  οΒδρΡ. 1. 88, δοοοτάϊξηρ ὕο [8 Ὡβαρο οὗ [86 

ΤΑΥρΌΤΩ..--- 35, "Βοΐοσθ, ὁορροείῦθ," το ἢ ἰδ 
ΘΙὨΡΙ οΥϑᾶ ἤδσὸ δηᾶ ἱῃ Εζτα ἰν. 16, ἱπευθδᾶ οὗ ὑμ8 
ὉΒ08] ΟΠ] 66 ἤοστα 3309 (ομδρ. νυ. 1, 4,10 ; ἔστα 
ΥἹ. 18), 18 8 ϑγυίδβτῃ ἴῃ ὑμθ ρχοπαποίανίοι, βἰ ταῖν 

ὕο ὑμαὺ πὰ “ἼΣῚ, θα, χχχυ!. 25, νοι ἰβ πϑοὰ 

ἱπδίοδα οἵ ὙἼΧῚ.--όοσεο 4. ΤΈΉΘΩ ἃ Βοχαϊὰ οχίϑα 

δου. ΤΊ δαὰ ὑμθ οογσεβροπαϊηρ υϑσρ Τὴ 
“ὁ [ο ῥχοοϊδίτη ρα] ΟἹ Ὺ ̓ (ν. 29), Ασὸ ποὺ δχδοῦγ 
Αὐδιπδὶο δαδρίαϊίουβ οὗ ὑμ6 Οσθοὶκ ὕβσιωβ κῆρυξ, 
κηρύττειν (ΒοχιΒοΙαῦ δηᾶἃ οὔ 678), Ὀὺ ἃσὸ σι μουῦ 
ἀουθὺ στα ἸΟΆ}}Υ τοϊαὐοαᾶ ἰο ὑπο, δῃᾶ 8180 ο [86 
ΒΔΏΒΟΥ, ἀγιδ, ΟΪᾶ-Ῥοσβ. ἀλγϑδῖο, "θὰ 6 ΜΏΟ 68118 
ΟΥ ΒΟΙΘδιΒ᾽" (πηοᾶ. ῬαΙΒ. σγἧδοῦθα : οὗ [86 6ο6Γ- 

τάδ ἀγοίϑοδθη):. ὙὮ16 οἱ ἐδ οΟὗΒΟΣ μδηπᾶ, ὑπο Ὺ 
ΔΙῸ 4180 Τοϊαύθα ὑὸ δ “0 048]}.᾽ --- 513» 

ηιίρλίίν, πὶ 8. Ἰουα νοΐοθ, 88 ἱπ σμδρ. ἰἱν. 11 : 

γ. ἢ, δῃὰ 858. ἴῃ 189 Ηθ5. ΤΊ23, Ῥμᾶ, χχίχ 4- 

188. χ]. 9.---Τὸ γου ἐλ 5 οοπιπηδη θὰ, Ὁ Ρϑορῖο, 
ὩΔΌΟΙ 5, πὰ Ἰδησυδχθβ. 3 δλ, ΡΥΟΡΟΙΙΥ ἐ'ἸΠ6Υ 
ΒΆΥ͂ ᾽ (α76 δαψὶ). 9), ἃ ὙΘΙΥ͂ ΟΟΙαχαοι ἰάϊοτα ἴῃ ἐμθ 

ΤΏΟΣΘ αἰ ΣΘΟΟΥ, Βοσυ δ᾽ 88 8 βΒυ ρα ύαῦα ἔοΣ ἐδ6 ἐτη- 
ῬΘΣΒΟΣΔΙ Ραδεῖγθ οοῃβίσυοϊοι (Ἰ πος, ἢ 49, 8). 
ΤῺΘ οοἸοοδίδοι οὗ δΑ ΠΣ ((ῬΘΟΡΙΘβ, πδίλομβ ἢ), 

ἈΛΩΝ (ὁ ὑχ1068,᾽" ἃ ΤΟΥ ᾿ἱπιοἃ σοποορέζοι [δὴ 
ἐδ ρσθοθᾶϊηρ ; οὗ, δἷδβοὶπ [86 ΗΘΌ., 6.5. ῬΒδ. αχί. 6 
ὙΠῸ α6ει. χχν. 16), δπα δὲ πτὺς ( οαρτοδ,"  Ρ60- 
ΡΪ68 Βανίηρ ἃ ΘΟΥσηοη ἰδηρστιαρο ." οἵ. (89 Ηοῦ. 
ὙΠ 168. ᾿χυΐ. 18; Ζϑοὶ, νἱϊ, 33), γθοῦσβ διαί ἴῃ 
τβ. 7, 29. διὰ 81, διὰ, ἱπἀθοὰ, οὔΐϑῃ πὶ ὑπ Ὀοοχ οἵ 

Ῥαμΐθὶ (ν. 19; νἱ. 26; υἱὶ. 14. Τλιΐβ ἔοσταυϊα, 
ὙΒ1ΟΣ σοτ Ὀΐη68 ἴῃ ἃ βοϊϑσθῃ ὑγίδὰ “" 81} [86 ;δ- 
ὉΙΪΟΏΒ ἰῃ 86 ΘΙΏΡΙΤΘ, ΒΟΎΘΥΟΙ αἰδίδ γ χοϊαϊοὰ 
(ΠΟΥ ΤΔΔΥ ὍΘ, ΟΥ ΒΟΎΘΥΟΙ βτοδῦ ΙΩΒΥ͂ Ὀ6 ἴδ6 
αἰνθγαί νυ Ὀθύνγθοι ὑβθσηβοῖυοβ ΟΥ ἐμοῖσ οομπδι- 
θηῦ οἰθσηθηΐθ,," δηὰ ὙΒΙΟ οχμοχίδ ὑθθση ἐὸ 
αἷνο αὐὐθιύϊοι, τγ88 ῬΣΟΌΘΟΙΥ δἰοσοούγροᾶα ἰὼ ἰδ 6 
οἴδοὶδὶ οἀϊοίβ οὗ ὑμβθ Ομμδιδεδῃῃ σϑϑϊσα, σοδΘ 
τ ΟἾοΥ δρυτοραῖθ οὗ ἰδησυδροβ δη πδύζουβ νουἹᾶ 
Εἶνο χτίβο Ὅο ΒΌΟΘΙΒ ΟΟΙΏΡΥΘ Θμδῖγθ ῬΏΣΑΒΟΒ ΣΏΟΣΟ 
ΤΟΔΟΣΥ ὑθδη ψου]Ἱὰ [86 ἙΒδσδοίοσ οὗ δ οἵμοσ 
Θιαρίσχο οὐ δηϊαυϊγ. Τὴ φγχοοϊδιπδίίϊοι, οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ, ἰ8 πού δἀάτοβδοα ἴο 81} ὑμ ἱπάϊνϊ υ.Δ]6 οὗἉ 
86 ναχίουβ πδίξοῃβ, ὑσίθθβ, οὔο., Ὀπῦ ΟὨἹΥῪ ὕο ὑἐμοὶσ 
ταργοϑοηϊαιίίνοβ Ὑ80Ὸ ἍΟΙΘ δοίμδ!}γ Ῥχοθϑῃξ. 
[“ὙΤΏῺΘ Ῥσχοοϊδιηδίώζοῃ οὗ ὅμθ μοιδ]ὰ σοζϑχβ ποῖ 
ΟὨΪΥ ὕο 8}} γᾷὸ 6,6 Ῥγθβϑηῦ, βίποθ Ὀδβδίαδβ ἐμ6 
ΟἸΟΘΣ.Β ὕμοσα οϑσύδί ΠΥ τγ88 ρτοθοηῦ ἃ στοδῦ οσοχὰ 
οὗ ῬΘΟΡ]6 ἔσοσῃ 81] ρασίβ οὗ 86 κϊπραοσα, δὲ Μ. 
Οϑῖοσ 888 ΣΙ ΒΟΥ τοσρδσκοα, δὸ ὑμδῦ (δ 6 διέποσζω- 

ὈΠΥ οομπδία θὰ οὗ Ῥϑζβοὴβ οὗ νϑζίουβ σγϑοοα δὰ 

ἰδηρτιαροθ, ἈΑΘ ἀδμοῦθθ ὑγίδεθ οὗ Ῥθορὶθ, 88 

86 Ηθρσ, ΠΝ, ΠΊΞΆ, αθη. χχν. 16, ἀδβποῖϑεα 
δ6 βϑυϑτδὶ ὑσίυθ8 οὗ Ἰβῆπηδοὶ, δηᾶ ἱπ ΝΌΣΩ. χχυ. 

1δ, 086 βοραζαΐθ ὑσῖῦοβ οὗ Μιάϊδηϊῦθβ διὰ 1 
ἀλυ8β ποῦ Βὸ οχίομαίιγθ ἰπ ἰδ ἱχηροτύ δ 22» 

φοορΐδϑ. ΣΝ οοστοβροηδίηρ ἰο ὨἼΣΘΣΙΣ, [δα 
Ιχυΐ. 18, ἀϑεϊρτιιαῦθβ (δ αβθῃ. χ. ὅ, 20, 81) οὐτη:- 
“πωπΐδο8 ΟἽ πισπ Ὁ ἐδ|6 δαπὶδ ἰαηιφιαρα, διὰ ἰδ 
ποῦ ἃ ὑδ οϊ Ων, βίποο 6 ἀἰδύϊπούζοηβ οὗ πδιλος 
δηὰ οὗἩ ἰδηρτιαρο 8.6 ἴῃ [.6 ΘΟΌΓΣΕΘ οὗ δίδίογγ ἔσο- 
υεηῦνγ ζουμὰ. ΤὨΘΡΙδοίηρ ἱορεΐδοσ οἔὗὨ 86 ἴτοθ 
ΟΣαΒ ἀδηούθβ 81] δύϊοηβϑ, ἨΟΥΨΘΥ͂ΘΣ ὑμ6 Ὺ ΤΥ. 
Ὦδνθ ΜΘ Ὀταπομοα ΟΕ ᾿Ἰηὔο ὑσὶ θὲ 8 8 αὐ δοτ- 
οηῦ ἰδησύαροβ, πὰ Θχρυθβϑοβ [8 6 ΒΘΏ36 ὑμδὺ πὸ 
ΟΩΘ ἰὴ ὑδθ νγνὮο]6 ἰκϊησάοτῃ βου ἃ Ὀ6 ὀχορίοα 
ἤσοια (. οοτηχηδηὰ."--- 1(οἷ,.]----Τ χοῦ. Δὲ δαὶ 
ταθ γ͵ὸ Ὦϑᾶσ ἴθ δβουῃὰ οὗ ἴδ οοχῃοῖ, δυῖο, 
οἴο. Αβ ῃ μο οδβο οὗ σοὶ] ρίουβ ἀϑαϊσδίοσυ ζ685- 
υναῖ!]β διβοης ἴδ Ιεσγϑοὶἑίθβ (ΡΒ. χχχ. 1: ΝϑἈ. 
χὶϊ. 27. 1 Μδοο. ἱν. δ4), Βο δὖὺ 86 ἀραϊοδίίϊου οὗ 
ὑμὶβ Ὠθδύδϑῃ δῇαῦμθ, ὑθγο νὰ 0 ἰδεῖς οὗ πιυδίο 
δια δοὺς (οὗ, Εχ. χχχίϊ, 18 οὐ βθᾳ.). 12 15 ἂχ 
Θβρϑοΐδ!ν πδίαχαὶ ζδαΐασο, βῖποθ 6 ΒΟΥ ]οπίδοβ, 
ΔΒ Ὅ6]} 88 8:80 δηοίθηῦὺ Αβδυχίδηβ, Ἀρρθωσ, δὲ 8 
ῬΘΟΡΪΘ, ὕο ἢδυθ ὈθΘἢ ὩὨΒυ808}}Υ δααϊοίοα ἴο ταῖς, 
ἷπ ΥἱοῈῪ οὗ 86 ἐδβύϊλ ο οἰξοσὰ θα Ὁ Ὡσσηθσοῦβ 
ἰϑύοσίοαὶ σϑοοσὰβ οὗ 8 ροβίὑϊνα οβατδοῖοσ, οἵ. 
188. χὶν. 11: Ῥβδ. οχχχυΐ. 2; Ἠοσχοδοῖπβ, 1. 191 
(89 χορεύειν οὗ ὕ8ο ΒαΟΥ]οἶδη8 ἀυχίηρ ὑδ6 σα Ρ- 
ἤυχο οὗ ὑμο ῖν ΟἿΌΥ ΌὈΥ Ονταβ): Ουχάλιε, Υ. 8 
(ΑἸοχδπᾶοσ ϑἱοοταθα οἱ ἢΐβ8 δα σϑμοα ἰπῦο ΒΑΌΥ- 
Ἰοῃ, ὈΥ͂ “" αγίζηίοοα οὐ πα διι8 δι σαπεγίδ-- ἰσ μάξαε 
γεριη, δαΊ6)6 δοϊζζ1,». Αἀάϊύϊομδὶ ονυϊἄθιιοσθ ἰῷ 
Τουπὰ ἰπὰ ὑμ6 χοργοβουύδίϊουβ οὗ τλυδὶοῖδηβ τ 
νΔΥΪΟῸΒ ἱμπβίσυτηθηϊθ, ΟἹ 8.6 τη το ὗ) οἀδοσο 
οὗ ΝΊΣΟΥ δὰ ΒΔΌΥ]ΟΩ.--- Τὴ6 πδηι68 οὗ (Π68 κπὶΣ 



ΟΒΑΡ. 1Π. 1-80. 9ὅ 

ζωδίσυτηθει δ ΠΘΣΘ ΘὨτηθζαύθα Δ.0 ἴπ {86 βίηρτι- 
ἶασ, ποῦ 88 ἱπάϊοαύηρ ὑμδῦ ΟΥ̓ ΟὯΘ οὗ ὁδοὶ κα 
Ἧ88 δὺ Βαπᾶ, Ὀσπὺ 88 ἃ ζοηδσίο ἀθείρυιδίοι οὗ ὑ868 
ἀπέϊγο οἶδεθ ὕο ὑβίοα ἐὺ Ῥοϊοηροά. Ἠδθμοθ, ὕμθτθ 
ἷβ ΠΟ ἐπαρυορσίθὶυ ἱπὰ σοηάοχίηρ ὕβοτα ἴῃ [89 

ῬίΌγΑΙ ““ [16 οοτμθίε, Πυὺθ8,᾽" οὐο. [“ 3 ἼΡ, λον 

θ [86 ἐπιδα οὗἉ (89 δποίοπεβ, ἐμ 2 οσὐ “ΒΦ οἵ 
ἴλ6 ΗἩφῦγ.; 866 δοβὶ. νἱ. ὅ. ἈΠ Φ9, ἔτοτα 

ῬΎΦ, ἴο λέδθι. οὐ ιολδίϊθ, ἰΒ (μ9 τοοᾶ-υύθ, ὑσϑῃβ- 

Ἰαϊθὰ Ὦγ {89 ϑορὺ. διὰ ἸΤμοοἀούίου σύριγξ, ἐδ8 
λερλογαδ οὐ Ῥαηδδ ρίρε, “ὮΪΟΒ οοπιαίδέθά οὗ 
ΒΟΥΘΙΔΙ το οὗ ἀἰδοσθηὺ ὑμίοϊοθθθ δὰ Ἰοηρσὺ 
Ὀουπᾶ ἰοσχούδοσ, δμὰ δοοογαϊηρ ο ἃ ασϑοῖ ὑτδαϊ- 
οῃ (Ροϊϊηχ, ΙΥ. 9, 16). Ὑγ͵ἃ5 ἱηπυθηῦθα ὮΥ ὕντο 
Μεὰο8.""--- οἰ. "ἼΌ ἰθ πποοσίδϊπ τ μοῦμοΣ [86 
Βοσὰ ἰμηὐοπ θα τυὋδ εὐγαϊρ ῦ, ἰκὸ ὑ86 Αβαγσγίδῃ, Οὗ 
ουτνοὰᾶ, 1 {86 Βοχηδὴ ὁογπι δοὰ δέ. ΤῈΘ 
Ῥἷρο νγὰβ ῬσοΌΔΟΪΥ ὑμα ἄου}]6 ἱμβύστιπλθηὺ, οἰαγοϑὰ 
δὺ [9 οη, ψὨϊοῦ γ88 ἔδυ αν ὕο ὑ86 Θυπίαηΐδηβ 
διὰ Αβαυσίδιβ. ΤΏΘ ΒΡ ψουϊᾶ βοὴ ὕο δδᾶνβα 
Σοβοτ Ὀ] οα ὑμθ ἰαύοσ ΒδΥΡ οὗ ὑμ6 Αβηυσίδῃβ. Ὀύὺὺ 
ἴν δὰ ΓΘΎΤΟΣ δὐσίηρδ, ἰζ νγθ ΤΥ ἰπᾶρθ ἔσοτῃ ἃ σθ- 
Ῥγεβαῃύδιίίουι ὍΡΟΣ 8 ΟΥ̓ μᾶθγσ. [Κὸ ὑ8δθ Αβδγυ- 
δη, ἰῦ τνῶϑ οδυσίϑα ὑπο ἰμ6 δύω, δηὰ νγ88 
Ῥἰαγϑὰ σαὶῦὰ Ὀοΐδ απ ᾶβ, ΟΩ6 Οἢ οἰ οΣ εἰάβ οὗἉ ἐδ 
βίχιηρβ ̓,, (ΒΑ Ἰπθοῃ, ΓΝ λέοπαγολίεθ, 111. 20).) 
--Το ΒδΥΡ, βδοικραῖ, ρβδ᾽ῖοσν, ἀαϊοίτηθε. ΕῸΣ 
ὅδ ορίῃΐοι ὑμδὺ οὗ ὑῃ6 ἤδιηθβ οὗ 16 ἔ0Σ ἰηϑίτε- 
τησηῖθ Β6͵.Θ τηϑηὐϊοηθᾶ, τ᾿ ΣΟ βθνοσαὶ οχροβίύοσα 
ΒοΙὰ ἴο ὍὈ9 ἀοχίνοα τἰϊπουῦ ὀχοθρὅζου ἔγοσ {86 
Οτσϑοῖκ, ῬΧΩΟΌΔΌΙΥ Ὀαὺ ὕνο δΔ.Θ σϑϑ}]ν ὕδθῃ ἔσοτῃ 
ἰδμδῦ Ἰδῆσιηρο, Β606 ὕπο [πἰτοᾶ. ἃ 7. 8.66 ἰδ]. 
ἈοΐΘ 2. σοποοχηίηρ ὑπο ῬΟΒΒΙ ΠΥ Οὗ 88 ἸΆΡΟΥ- 
ἰδίου οὗἨ τυ βίοαὶ ᾿παύστιπιθηΐδ δηα ὑπο ὶν ὩΔΙ26Β 
ἔτοτα ασϑθοθ, ΘΥΘἢ Ὁσῖοσ ὑο ὑῃ6 ὑἱπλθ οὗ Ὁ δῃ16). 
10 ἴδ γοὺῦ ὑο Ὀ6 πούίοοᾶ ἱπ ὑδίὶβ οοπποούοιυ : (1) 
᾿ιαὺ ἱπευεβδα οὗἨ ὑπ Κοίδίρ δ. ὙΆΙΟΔ 18. ὕο 

ὍΘ ΡὈΤοπομποθα οἰ ὑμο . 88 τὰν" ΟΣ ΠΡ, {89 

Κοχὶ μ88 ὑμ βἰοσίθαηαοὰ ἔοσττη Ὁ ΔΩ. σοι δρ- 
ῬΘᾶτΒ ὑο ἤδυθ ὈΘΘῈ ἴῃ ρΘΠΘΣΑΙ 86 ἰῃ Ἰαῦοσ ὑἱπλθ8. 

Τὴο ϑγστῖδο δθογάβ τορϑαὐθα ὀχϑιηρ]οβ οὗ ὑμο οου- 
γογαίουι οὗ {6 ατγϑθκ οῃᾶϊηρ' ἐς ἱπίο ἡ (ϑβϑῃ. 
Τ΄ςφδθ.. ν. 1216), 8ο ὑμβαῦ ἴῃ ὑπὶβ ἀϊγχϑοίύίοῃ ὑδ6 
ἀοτί νδὐΐίοη οὗὨ ὑπ ὕδσιῃ ἔτοσαω δ ΟἽ. κίϑαρις θϑοτηδ 
οοσίδιη)ν ὕἤο ὍΘ δοουχθαᾶ. ἨΗονονοσ, 8606 ἰδθ 
Σηὐτοα., δ8 δῦονϑ.-(Ὁ) ἸΤῈ6 σαμβίύίκη, ὙΈΪΟΩΏ 
ϑέγαθο ᾿πούίοβα (Χ. 8, 7 δ8 Ὀοΐπρ' οὗ ἐοτγοίρτι 
οχίρίπ, απᾶ σθοθο ἱπνθπξίοιι ἰβ αἰἐγί δαϊθὰ ὈΥ͂ 
ΟἸδπλθηβ ΑἸοχ. (δίγοηι. 1. 76) ὕο ἐμ6 Ττοροαγίαβ, 
ταὶρσ ὈὉ ΡΟΒΒΙΌΪν Ὀ6 Θχρ]αἰ θᾶ ἰῃ ΔΊΟΥ υλδὰ ὑμ6 
δαπθοτίῦ φαηπιδιζα, “" Ὀΐναϊγνθ, τωυβοὶθ." ΤῊΘ 

ἴοττῃ δλ.2:8. ΒοσΘΥΟΣ, ΔΡΡΘΔΙΒ ΥΑΌΒΟΣ ὕο ροϊπῦ ὕο 

(86 5'μουλὶτΐο τοοῦ Ἴ3Ό. “ἐ[ὸ ψϑδᾶνϑ.".---(ὃ) ΤῊ 6 

οὐ βορταμὴν οὗ ὙἼΩΘ Β ἰβ ποὺ χοᾶ; ἰῃ νυ. 7 
ἐ86 πϑιῶθ 18 υτί θα στ Ὁ ἱπούοδὰ οὗ εἰ δηὰ ἰὴ 
νὰ. 10 δᾶ 1δ ἰδ ἰβ ρμοίηὐθὰ τἱδῃ -- Ὁπᾶρθσ ἢ. 
ΤῊΘ πυτθο τοῦδ ΟΠδηροΒ οὗ ἴδ6 ασθοῖς οπάϊπρ ἐὸν 
ἱπῦο Ὑτ- ψ᾿ἈΪΟᾺ ἀχὸ ἔουπᾶ ἱπ ἐμ6 Ἰαύθγ Ομ δ]ᾶθο, 

δᾶ οἵ νοι ὙΠ ἼΣ2Ό -Ξ συνέδριον ἰ8 ἴδ τηοεῦ 

ἔτος (οβθῃ. 7 λεθαμ., Ὁ. 1116), ἰηδίοαῦθ 
Ὅ86 δον οὐ {μϊ8 Ἰλισυριόαν αὶ 086 
ψπλτήριον. [Τὸ νν]αὰβ δὴ ἱπείσυχησηῦ |{κ9 ἃ ΒΕΩΡ, 
ὙΠΟ, δοοοτάϊηρ ὕο Απρτιβύδμθ (οπ Ῥβδ. χχχίϊ. 
[χαχὶἢ.] 2 δὰ ἔβα, χ]. [χ]Σ.} 4) νγδϑ ἃϊ8- 
ὐπραϊεμοᾶ ἔσγοτῃ ὑμ οἰΐλαγα ἴῃ ἐμῖβ μαχίσυ]δν, 

τδὺ τὺ 116 089 αὐτίηρπ οὗ (86 σἰέλαγα Ῥαβθθᾶ ΟΥΘΡ 
89 Βουμπαϊηρ.- Ὀροατὰ, ἔμοβο οὗ ὑμ ρϑαϊίογίον, (ΟΥ 
ΟΥ̓ΘΑΠΟ) ὍΘΥΘ νἰδοδὰ Ὡμᾶοτ ἰδ. ϑβᾳ0ἢ ΠΑΙΡΒ δΙΘ 

ι Σουμᾶ οπ Ἐσγντίδῃ (866 ἘοΒϑὶ ἐτἷ) δὰ αἰβὸ οὐ Α8- 
ΤΣ] ΟΠῸΠηχΘηΐθ (οὗ. Ταγατὰ, διθο. απὰ Βαδ., 

γ»ἰαίθ ΧΙ. 4)."--- ἰοῦ. “1ὰ Ἐρσγρὺ ὕπΠ6 0 Β8ΥΘ 
δὴ. ἰηδίχτιγλθηῦ, ον θην οὗ [86 Βδηλθ Πδιη6, 867»- 
ἐγ (ΤᾺ 6, Μοὰ Τρ... »- 77), ᾿ΜΪΘᾺ ἰβ ἃ Βρϑοΐθϑ 
οὗ ἀυ]οίτηογ, ἰδ εἰσίῃ ρχοᾶ, δηᾶ ἰδ Ὀθδαύθῃ τὶ ὕνο 
ΒΙΩ8}1] δύϊοῖκβ."---διματί.)---(4) Υ. 10 μα [89 

ΒΟΥ ΠΟ Ὁ ἰμδίοδαὰ οὗ ΠΣ ΒΟ 8 ἴοΣΤΩ 

δ.) 00 Ῥοίῃίβ ὉΔΟΙ πὸ 688 οοσ δἰ ΠΥ ἐπαῦ ἄοσδδ 
.δ6. τλοσθ 808] ὕϑστω, ὕο ὅδ ασθοκ συμφωνία, 
εἴπμοθ ὅπ βουπᾶ υ 18 ἰηὐοττηοαϊαῦθ Ὀσίνγθθῃ ἢ δᾶ 

ἽΦ Τὼ σου δοσίης ὉΥ͂ ὁ Ὀαρρὶρϑ᾽᾽" (αχτα. ϑαοζ- 
ηΐεῖζε, 2ιωαοίδαολ) ἈΔ8 ἃ βαϊοϊοηῦ δβαρροσχὺ ἴῃ, 
Ῥο]γΌ. ΧΧΧΙ. 4, πῃ ϑδαβδαϊδα οὐν 0818 ρββδββαρθ, δᾶ 
ἷῃ ἐδο Δ] δῃ δϑαηροσπα. πὰ δα ἀϊοι, ὑπ 9 ἡδιηθ 
συμφωνία (ΦΘ:οὨ16, “ Θομδοπδηῦία ᾽,) .Β ΘΧοΘ α  ΠΡῚΥ 
Βυϊΐα 016 ΤῸΣ δὰ ἱπβίσυσωθηῦ οομδίβυϊηρ οὗὁἨ ὕνο 
Ῥὶρϑδβ τ ἰοῦ ἃσθ ρϑϑβοι ὑβσοῦσ ἃ ἰθαῦθσῃ Ὀδρ᾽, 
ἔτοτη ἡ ΒΙΟἢ ὑμοὲὶσ ϑηὰβ ὑγοίσυ ἀθ θαυ! ἀρονθ 
δὰ Ὀ6]ον--- Ἰονοσ οὗ ψΒοὰ Ρὶρθθ, ψ .6Π 
Ῥ]αγοὰ πὶῦ ὑμ6 δηρουβ ᾿ἰκὸ ἃ ἤυΐθ, ϑσηϊίβ ἴῃ 
Βοσϑδιρΐης ὕομιθθ ὅπ βου ῃβ Ὀσοδύμοα ἰηὔο 89 
ὌΡΡΟΣ δηα ἱποζϑαβϑᾶ ἰὴ ἔοσζοθ ΌὈΥ͂ ρμϑϑδίτιρ' ἱβγουρ, 
0869 Ὀὰς (οὗ. ίμοΣ, δαί. 11... ν. 1928). Υ̓́Κ 
τασβὺ ὑβθσθζοσθ σοὐθοῦ ἰΐϑ ἰηξοχρχοίδε ϊοα Ὁ 5215, 
ες Ῥαηᾶοδῃ ὈΪΡ68 ᾽, ἰπ ὑμο6 ΗΘΌ. ὑγαπβὶ αὐΐοη οὗ [86 
ῬΒΒΒΑΘῈ ; ἔπσύδοσ, ἰδ του ἀοσίηρ 85. "ἃ ἀσύτχη ᾽ ὉΥ͂ 
Ιαίάοσο (Ογίρο. 111. 21), ἐμ6 ἀοσχίναύϊζου οὗ [86 

νοχὰ ὈῪ Ηδνθσγηὶοκ ἔσοσα ἢὉ, “8 τϑϑὰ ;᾽᾽ ὑμδὺ 
Ὁγ Ῥδυϊυβ ἔτουτα ΠΣ ΕΌ, “(8 βῃϊρ,᾽} “086 οονοῖ- 
ἱῃρ οὗ ἃ δηίὶρ᾽" (οὖ. ὦ γτέϑοηαπέ Κγαηιδ), οὔο, 
[Βύπαχὺ δἀάυοοβ 86 ἱπβίστισιθηῦ οδ]]οα δι51- 
τκατγαλι͵ ἀοδοζί θα δηὰ δρυτοα ὉΥ ἴδη0 (ἡοά. Κζ., 
11. 81, 82), 80}}} Θουλτωοηῦ υδοᾶ ἰῃ Εργρὺ ὉΥ ἢὉ.0 
Ὀοδύταθῃ, δηᾶ ρίνίτρ ὕνγο ΒυτρμοηΐοιΒ βουπαᾶϑβ, 
Ὀθίτρ ἀου Ὁ ]6.]---Απὰ 411 κί πη οὗ τηυβδβίο. ἃ 
ΘΟΣΩΡΥΘΏ ΘΗ ΒΙΥΘ ΒῸΡΡ θταθηὐδὶ ῬὮΏΓΣΑΒ6, βία αν ὕο 
Ὁδαὺ νυ] ἢ Ζ0]ονν ὑμ 8 πδῖηθβ οὗ ὑπ οἴ ΘΟΙΒ ἴῃ 
νυν. ὦ. [ΒΥ ὑμοθ δᾶάϊυϊοα “ἡ ἷθ Ῥοιαρουβ ἰδη- 
ἔυαρο οὗ ὑδ6 νου] -τα]οσ δηὰ οὗὨ ὑμ6 Βοσα]ὰ οὗ Ὠΐ5 

ῬΟΥΟΘΙ ἰδ Ὑ78}1 ΟΧΡΓΥ "Ὁ Χοβ] ἈΠΣΤ ἄοοα 
ποὺ ἀοθίχηαῦθ οἰὔμποσ ἱπβίσυτηθηΐϊαϊ τωυδὶο ΟΥ 
"ἐ βοιρ᾽" (Ηἰ2.}) 88 αἰδβ ποῦ ἔγοτα ϑδοῖ οἴμοσ, Ὀαῦ 
ΤΑ ΒΟ ἴῃ σϑηοχαὶ: οὗ 186 ϑορύ. διὰ ΤἈϑοάούϊοι : 
καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, ΤῺΘ ὀχργοβδίοῃ ὑπο γθ- 
ἔοτθ ἄοϑθβ ποὺ τοξοσ ἴο νδυίουυν τα ϑ]οΐθβ, ΠΟΥ ὕο 
αἰ οσχοῦ ρατίβ οὗ νόσδὶ τηυβίο : Ὀὰύ 1ὑὺ ἄσαβ ποῦ, 
ΟοὨ ἴδο οὗμοσς μβδηὰᾶ, θχοϊυᾶθ ΒΌΟΘΙ ταυβίο ὕτοια ἐδ 
ΟΘΓΙΘΙΩΟΣΥ͂ ; οὗ. 180 Ταχρ. ὅφῃ. ἷν. 21, ΕΖ. χχχὶϊ. 
22. .----19 (8811) 411] ἀοσιὰ απὰ ὑτοχβὩΐρ τ΄᾽9 
Κοϊάϑθῃ ἐπῆδρθ, οἷο. Κυδηϊο ἴθ ἃ οὔβοσνϑβ οοὺσ- 
ΣΘΟΌΥ (ὁπ Υ- 6): ““ΤΒ6 Βοτηδρθ ὙΒΊΟἢ ὑδ9 Κὶην 
τοαυϊγθᾷ ἴο Ὀ6 Σοηοχϑα ο κἷὶβ σοὰ (οἷ. οἱ ν. 14) 
ΟἹ ὑδ οσοδβίοῃ οὗἉ ὑδῖ8β στεϑὺ Ὡδύϊομ δὶ ἔοβδναϊὶ ἴῃ 
ΠΟΙῸΣ οὗὁὨ ὑπο ὶγ υἱούοσίθβ (οὗ. οἡ σ. 1), γ͵χἃ8 στ6- 
κατὰ 88 ἃ ὑθδδὺ οὗ 086 Ἰογα!γ οὗ ὑμ6 οἴὔἥοοσβ ἴο 
ἀμ ἀΐηρ Ἀἰταβοὶῦ, δμα Θθρθο }] ἴῃ [86 οδδ0 οὗ 
ὑμοβθ 80 Ὀθσ]οηρθᾷ ὕο Βυ)]ιραύοα πδύϊοηβ.Ό ΤῈΘ 
ΥἹΟΙΟΣΥ͂ Οὗ ἃ ᾿ϑδίμθῃ Κἰπρ' οὐοσ οὐδσ ὑγ])68 πᾶ 
ὨΔύϊΟμΒ Ψὰ8 οοῃδβίἀογοὰ 8. ὑυατ ἢ οὗ Πῖ8 ροὰβ 
ΟΥ̓́ΘΣ ὑμεῖσ ργοὰβ (1 Κίηρβ χχ. 28, 28: 2 Οβτοῃ. 
ΧΧΥΪ, 28. ἴ68. ΧΧΧΥΪ. 18-20, οἰο); διὰ ποβέΐ]θ 
Κιηρσάοχηδ ᾿ἰποϊαὰϑᾶ ἐμ ποὰβ οὗ ἐδοῖσ ΟΡΡοδθῃΐθ 
διηοης ὑμὶν ἔοθβ, δηᾶ ἰῃ σομύγαϑῦ υυἱ ἢ ὕμ6 δὰ] 
ὑοϊθσᾶποθ δηὰ ἱμα σθθοθ οὗ μϑδῦμθῃΐβηὶ ἱῃ ΣΘ- 
ἐατὰ ἴο πο ψοσβῃὶρ οὗ 86 χοᾶβ, ὕβοὺ σχϑἔμιβοαἃ 
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[μοτὴ ΓΟΥΘΓΘΏΟΘ, 80 ἸΟΠρ' 88 ποθ οτ Ῥασὺν Ὀο]σνϑᾶ 
δθδὺ ἰΐ8 σϑῦβο ταδ ἰοῦ. ΤΏ α5, ΤῸΣ ἱπεύβσιοθ, ἐῃ 9 
ἀἰβοτοηῦ ἤοθα οὐ ὑὴθ Αβαγγίδη δι ῖσγο ἃ.Θ ΟἾΔΓ- 
δοίεγζοὰ ου δὴ ἱπδουὶρίοῃ οὗ Τὶ δὺμ- ΟΥΙΟΒΑΣ δα 
ἐποβθ ὙὯο ᾿τοΐθθ ὕἤο σϑύθσθῃοθ᾽ [86 οὗ 
ΑΒΒΏΌΣ, 85 86 Ἰοτὰ οὗ ΤΙρ δῦ ῬἤΠόδασ. ᾿ 
ὙΠ ὦ Ἐάν δ συ ϑισα ὍΡ 6 
ὀφιοαίοης ἰο λοερί ίῳ αραΐπϑί ἐδ γϑαῖηι. Θ 
ΒΆΤΩΘ ἰπϑοσίρύξοσι σοργοβθσεὺβ ΤΊρ] δύ -ῬΣΙοδασ, ζοσ 
ἐπϊὶα ΤΘΆΒΟΣ, 88 αἰ σϑοῦ Υ ὑρηροθίηῦ οἹ δ6 Ο0:- 
ᾳυοζοὰ ὩδύϊοΩβ ὕμ6 ψοσβδὶρ οὗ Απδδυσβ σοᾶ- 
ΕΘΥ τυδὺ ῥχοδβύσαϊο ἐμβοιαβοῖνθα Ὀθέοσο ὑμΐβ οἵ- 
ἰομάοἃ ρμοᾶ, δηὰ ἔδὺβ τϑηᾶος ὑμεῖς ὑχϊθαΐθ 
(Ρυβου, 2)αηϊοὶ, Ὁ. 444 88.). Τΐδ τν}}} ΠΠ]υδυγαὺῦθ 
ἔλθ θαΒΘ  αβη 688 οὗ ὕου ΤΠ ΘΏσ ΟΣ Θ᾽ Β δδβοσύϊοη ἐμαὺ 
το σίου σοταρυ βίου ΔΒ ὈΠΉΟΥΤΕ ΒΙΩΟΤΡ ὑ86 
διιοϊθηῦ Ααἰαύϊο παίύξοῃβ, διὰ ὑμαῦ ὉΠΟΥ͂ ὮΘΥΘΥ Θἢ- 
ζοτορὰ 4 τϑοορτϊθοι οὗἨ [88 ροὰβ ἔσοιῃῃ Ἀμὴρ 
Ρόδοβ. ᾿Ἤδεαὺ ᾿88 ὈΘΘῺ ΣΟΣΩΑΙΚΘα, ΘΟΣΥ͂ΘΒ ἴοῸ 
ΒΏΟΥ ἰδαὺ, ΟὨ ὑδθ ΘΟΠΣΑΣΥ, 815 Οχρχϑϑδίοῃ οὗ 
Βογαδρο ἑονγασὰ ὅπ 6 πδίΐομδὶ αἰν]ηὐ γγᾺ8Β ΔΙ ΎΤΕΥΒ 
τοαυϊγοᾶ, δηαὰ οὐδ ἱπιαίουθᾶὰ ΟἹ, ὙΒΘΏΘΥΘΥ ἐδ 
ῬΟΙΣΌ.81] ΒΌΡΓΣΘΙΩΒΟΥ Οὗ ἃ γϑϑὶσω 4 ἴῃ αποβίξοῃ ; 
δηὰ (818 ψουἹὰ ὈῸ οὈποσγθα οδρθϑοΐδὶν ἰὰ (}9 
οΒ86 οὗ οἴ ΟΟΥΒ, ὌΡΟῚ 08Θ ἸΟΥΔΙΓΥ 86 ΒΟΟΌΣΙΟΥ 
οὗ [86 σϑαϊτὰ οὗ βιοἢ αἰ ΣΕΥ ταὶρῦ ἀορομᾶ, 1Τή 
ΝΟΌΘΘΒΔάΠΘΖΖΑΣ )85 ΘΟΠΟΘΓΏΘα, ΟἹ 8:6 ΟΘ] ΘΌΓΣΑ- 
τίου οὗ 188 πδίύζλοπ᾽ Β ὑυ᾽ ΡῈ Ῥδέοτο ὯΒ. 0 ΒΟΟΌΓΙΘ 
8 τοοορῃδιοι οὗ Ὠὲδ τσ ῦ, 85 0} ΒΌΡΥΘΙΩΘ ΧΌΪΘΣ, 
ἴο ἐδ Δ]]ορίδηοθ οὗἁὨ ἷβ βϑῃ)θοίβ, διὰ θδρθοΐδ !ν 
ἴο 86 Βοιηδσθ οὗ ὑδ6 οδὲίοὶδ]β ὕο βοτὰ τ͵δ8 6 ἢ- 
ὑχζυείοα ὑμ6 δανηϊηἰδυχαύϊοη οὗ ἷ8 θυ ργο, ἱῦ 70]- 
Ἰονβ ὑμαὺ [88 σΟΙΩΡΌΪΒΟΣΥ τϑαυϊτοτηθηῦ ἰὸ ἀο 
Βοϊηδρα ἴο ὑ86 παύϊομδὶ ροά οὗ Ὠὶ8 κίπρἄοχῃ, τΥ88, 
ἴῃ ὑμὶβ ἱπδύδῃοθ, ἃ ὩΘΟΘΗΒΑΤῪ Γ]ΘΒΘΌΣΘ, δἰ Ὡρ' 
ΒΙΧΩΡΙΥ αὖ [86 ρτχοβοσυϑόζοι οὗ [}0 σϑδ]τη.᾽"-- ὕ Ὅχδ0 
θ, Διὰ τυδοδο ζϑ]οΐ οὶ ἄονσῃ. .. . 5818}} 189 
ΒΆΣΩΘ ὨΟΌΣ ὈΘ οὐξὶ ἐπῖο ἰδο τηξάπὶ οὗ ἃ Ὀυχοΐηκ 

ἄοτν ἤισυδοθ. ΠῚ, οισμησιιθ, ΚΥΠΘΟΣΝΥΤΉΟΌΒ 

νὶὰ ὙΠ ν Ἕλδρ. ἰΐ, 238 (οἷ, ν. 11; οὨδρ. ἱν. 14). 

-- ἈΣΣΘ ΗΣ, ἐπὶ ἐδια δαπιθ λοι, Ἰ’ΌΘΤΑΙΥ “ὁ ἰπ 1ῦ, 
[86 ΒΟῸΣ ;," {86 Βυβῆχ, τ ἘΪΟῺ δπύϊοίραῦθβ [86 οοπ- 
πϑούθα ποῦῃ, ἰΒ Δημοχϑᾶ ὕο ὑδθ Ῥγϑροβίυϊοι ; οἵ. 
γϑ. 7, 8, 16; ἴν. 80, 88, διὰ αἷβο ὑμὸ ἱπβίδηοοϑε ἴἢ 
ΜΙ ΟΏ, δα! ο}}8}}γ, ὑπ 6 Ῥσαροβίυοῃ ἰβ ἰζβοὶἔ σϑ- 

Ῥϑαὐθᾶ Ὀδοτθ [86 ποῦπι, 6.9. ΑΛ Σ3 ΠΏ, ΟΒΒΡ. 
νυν. 80; οὗ οἰδρ. νυ. 192. [Τ6 ἔτγοαποηῦ ρμ]6ο- 
Ὡδδίϊο π86. ἴῃ ὅπ ἰαῦοσ Ασδιηδίο, οὗ 86 πηΐοῃ οὗ 
8 Ῥχδροβίθίου τι 8 ΒΌ ΠΧ δηςοἱραϊϊρ ὑ8.6 ζ0]- 
Ἰονίηρ ποῦῃ, Ἀ88 'π 86 Β1Ὁ]. Ομ δ! ἃ. ζΘΏΘΣΑΙΥ 8 
οοσύδίη ΘΙΏΡΉΔΒΙΒ, ΤῸ. [06 ῬΙΟΠΟΙΆ ΑΩΔ] δ χ ἰ8 
ΤῊ ΔῈ ΘΒΌΥ τιβοὰ ἀοιμοηδύσαθνθυ, ἰῃὰ ἐ8ι6 Β6)186, 

“δύση ὑμι18.᾽"-- Ἰοὺ ΠΡῸ, δἴθοσ 86 Ασδθίο, ἰβ 
Ἰϊύθσα!γ, “6 αυἱοῖκὶν οχρίτίησ, ὑμ6 αὐἱοκὶγ 
Ῥδδβίηρ, " ἤθηοθ ὦ τϑοηιεηξ, θὰ ΜὨΐοΣ ΘΘΏ86 ὑδ9 
ἴοσῃι 18 οὔὔϑθῃ ἔουπᾶ ἰὰ ὑμ9 Τυσυμι ( --Ξ ΗΙΘΌΣ. 

52). [πὰ Ῥϑδηΐοὶ [Ὁ αἰτσαγα 85 ὑ86 χηθδηΐηρ οὗ 
“ἰ ΠΟΏΧ, 7) 85 ΡῬθδσβ δβρϑοΐδ!]ν ἔσοτα οὔδρ. ἱν. 16 
[9]. [ΤῊΘ Ῥαξβαρθ ἈΘσΘ σοζοστοᾶ ὕο, ΒΟΎΘΥΘΣΊ, 
ἄοοβ ποῦ βυρροχὺ ὑδιῖβ Ἰαῦδσ οὐ ἘΔΌΙ 08] ἰτηροσὺ 
ἴο 9 ψνοτγᾶ, ψὩΐὶοδ ἱβ ὑΒβογοοσο ΠΟσΘ, 88 6Ϊ86- 
ἍὮΘΙΘ ἰπ Ὀδηΐοὶ, ἴο Ὀ6 τοιδογρᾶ τιοηιδηΐ.) ὙΤὨ6 
νοσγὰ ἄοοβ Ὠοῦ Βδαϑῖὰ ἴο ὉΘ Τοἰαὐθα ἴο ὑ86 γϑυὉ 

ΠΡ, “00 8606: ἐμ χοοὺ ἕτοτι τ βΐοι ἰὺ ἰδ 
ἀοτίνοα βἰτιβοβ ἰὰ π6 Ασαδίο ““ σοίογεξοῦ' ἔγ6, 
σ.77676."--ΔἸ δ, δοοσοοταΐηρ ὕο ὑπο Ασδρίο, 11ῦο Σ- 

ΔΙΙγ, “8 ἔυστον, οχοδυδύζοῃ " (ὙΏΘΏΟΘ ῬΧΟΌΔΌΪΥ : 
α ἔΐηιοθ ρὲ), ἀθδβιχπδῦθβ δὲ θχοδγαύθα δηιμείζι) 0 

ΤΗΕ ῬΒΕΟΡΗΣΞΤ' ΘΑΝΊΕΙ, 

πάσα ἴῃ ὕὅδο ἔοττη οὗ δ ηἱῦ, ὁ 376 ρίδ, ψ ὩΣΟῺὮ 
ΒΟΏΘΘ ἱἐὰ δ͵δὸ Οχρσϑδδοὰ ἰῃ ὑδθ οοσσθαρουιο 

ΕξδῖοΡ. ὙΠ, δη ἃ Ὁν [86 ΟΥ̓ ΊΠΔΙῪ ΒΥ ΥΥ ΟἿ, 

Ὀὰαΐ ποῦ Θβθθ Εἰ Δ}}} χοϊαίοὰ Ἡδθῦ. 32. Τθο 

βιῃϑι ηρ ἔθγηδοθ ἤθσθ χοζοισοαὰ ὕο, ΒΟΎΘΥΟΣ, 
Ὀθὶηρ ἀρείρτιιοα ἴον 86 ἰπδίοίίοι οὗἩ [86 ἀδθδῦι 
ῬΘΏΔΙΟΥ ΟἹ ΟΥ̓ ἑ 4186 ὈΥ͂ ΤΏΘΔΣ8 οὗἁ χθ, δὲ δ.- 
ΤΑ Θα δοοοσαϊηρ ὕο γβ. 22 διὰ 20, βὸο δὲ δὲ 
Ιεδϑδῦ οὔθ, ἰἔ ποῦ ροσο οὗ ἰΐβ βίᾷθβ, σοθθ 88 Ῥδσ- 
ῬϑηαίΟΕΪΆΣ (ΟΣ ἱποὶϊ θᾶ) δ σβοθα δου ὑῃ6 φασί, 
δΔΩΔΙομΟῦΒ ἴο ὅλ 6 οοπδίττιοϊίοη οὗ οὖσ ᾿ἰτηθ- ΚΊϊτα 
δηᾶ ζυχηδοοα, δ) ῬΧΟΌΘΌΪΥ δἰἷϑὸ ὑο ὑδμθ ὑχσίοϊκ- 

κἰη (1392) δὲ Ταμρασμθθ ἰῃ Ἐργρῦ, ψ ΒΟ ἴδ 
τοξοστοὰ ἴο ἴῃ 78:. χὶ τ, 9 οὐ θϑοᾳ. ΤῈ ὑσίποίραὶ 
ΟΡΘΕΐΩρ, Ὁ ΜΘ 16] δηα οὔδοσ σλδίουδ]β Ὧ6- 
εἰσυοᾶ ἔοσ Ὀυχηίΐηρ (ΟΣ διλθ] 1.05) ΤΟΣ ἱπ γοὰ ποσὰ 
ἰπύο [μ6 ἔχηιδοθ, 88 δῦονθ (θθθ συ. 29); ὁ 
ΒΘΟΟΙΩ͂, ἔοσ 89 ΤΟΣΟΥ͂ Δ] οὗ βἷαρ,, οἰπουβ, οἷο. ΟΣ 
[86 τῃηο]ΐθῃ πηθϑῦδὶ, 88 διτδηροαὰ Ὀοϊον,, ἴῃ ΟὯ6 
οὗ ἴῃο εἰᾶεβ, δηᾷ ρμοσγιηϊζθᾶ ρϑσβοιβ βιαηδίην 
Ὀοέοσο 86 ἔσσχηϑδοθ ὕο ΟΌΒοσΥυ [86 τιδίοσὶδὶ ἐπ 18 
ἰπύοσίοσ (ὑ86 Σ δ, ν, 36; οὗ, νβ. 94, 25). Τδὸ 
Ῥαδεαρὸ ὥθ:. χχίχ. 223 (“"ΤῺ6 Τοχὰ τηᾶῖκκο ἐδθ9 
᾿κο Ζϑαθκίδῃ διὰ 116 ΑμδΌ, τόσα 16 ἰκΐπρ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΣ χοδαῦθα ἴῃ ἐμ9 ἢγϑ Ὁ αὐνοϑίδ ἐδπαὶ ἐδθ 
ΒΑΌΥ]ΟΙΐδηθ ψοσθ δοουβίοτιηοἃ ἴο Ὀθση οοε- 
ἀθσθηθα οσίσωϊδ]δ, δηἃ Ῥδύῆδρβ Ὁσίβουιοσο οὗ 
ὍΣ ἰἱῃ ΒΏΘΣὮ ἔὈΤΔΟΟΘΒ, ΘΥΘῺ ῬΥΙΟΣ ὅο ὑπ ττλο οὗ 
θδαΐθ. ΤὰῸ Μοαδθιῦοθ διυρὶογοὰ ὑμ6 δδχοϑ 
ταϑὺμοᾶ οὗ ἱπῆὶοίζηρ σδρὶδ] ρυ μι ἰδητηθηῦ, δοοοσὰ- 
μος ἴο Ατὰ. ἰδ. 1, 88 αἱὰ δἷβϑο ὑμθ Ἰδασβοϊἑῦθα, 
δοοοχάϊηρ ἴο ὑ89 Καοσὶ οὗ 2 ὅδυα. χὶϊ. 81. ["" Τμ:δὲ 
ὈΌΓΤΩΪ Ωρ γἯὋδ ποῦ δ: ὩΠΌΒΌΔΙ ΡΟ ἰΒτηϑθηὺ ἰὼ ἐδ 
Ἐδδὺ ἰ8 ΒΌ Β᾽ οἰϑηῦυ Κπόσσῃ. ΑΒ ὑο ἴδο ῬΡογσαίδσιδ, 
860 Βυγϊποιηίΐῃβ, 2.) 6 1δδρ. δγ8.. 11. σαρ. 916... 
.ο. ΟΒδχαΐη (γῆ Ὑδ8 ἰῃ Ῥεοχβία Α. Ὁ. 1671--7) 
Τοϊαΐθα ὑὉπδῦ ἴῃ 8 ὑὐσωϑ οὗ βοδζοϊΐγ, ὕνν ζυσυδοοα 
ἍΘΙΘ Ἰορὺ ὈΌΤΗΩρ 8 016 ταομῦδ, ἴῃ οχοσ ἴο 
ΘΟΠΒΌΣΩΘ ΒΌΘΝ 88 οὀχδοθα τόσο ὑθδη ἰδ6 Ἰδν ζοϊ 
Ῥχὶοθ οὗ ἑοοᾶ (ογαραι, ΥἹ. ν. 118).".--- Θιειατί.) 
ΤμῸ ρουϊδίνο οἶδῦβο ἈΠῚ ΠΡ ΒΕ). δ οὗ ἐδθ 
Ὀυχηΐηρ τα," Θχθσαρ  θο8 [Π|6 ἐοΙΥ Ὁ] οχθοῖ δοιὰ 
ἔσο ῦ Ὁ] ομδιδοοσ οὗ 6 ὑδπσϑαίθβῃηθἃ Ῥιῃηΐδῃ- 
τλδηΐ.--ὕσθὸ 7. Ἰποχοΐοτο δὶ ἐμαὶ τἰπιθ λοσι 
811 ᾽18 6 ὕθορὶϑ μοασὰ ἐδὸ βουπὰ οὗ ἴδ οοχειοῖ, 
οὔο. [““ἈΞῸΤ ΕΣ (αἷ. αἰϑο ν. 8) 8 ἐπιθθσομιδηρθὰ νετὰ 

ἾΩ, αἱ (δδ ἐἰπι6 (γατβοβ ὅ διὰ 18) ; Ῥαξ 1 ἰδ 

πιοηιθηΐ, γϑσθοβ θ διὰ 1δ, ἕοσ ἈΦ, οὐ ΠΣΘ μδα 
ἦπ ἰδ Βὶν. Ομιδ] ἃ, ΟἿ ὕδθ σηϑϑηΐηρ ἑηδέαπί, 
φιοπισηΐ (οἷ. οὔδρ. ἰν. 16, 80: ν. δ), δᾶ 
δοαυϊτοθ ὑδ6 Βανι βορίίοῃ δῃορέ ἐΐῃιδ, ΛΟΏΤ, ἤταξ 
ἴῃ 86 Ταὺρ. απ ΒΟ ΐτιβ.".-- οἱ  ΟἾἹΥ ἤτο, 
ἰπδύθδα οὗ εἶχ, δοσχίβ οὗ τωυδίοδὶ ἱπεισυτηθηὶΣ δσὸ 
ΒογΘ τωϑηδομθᾶ; Ὀὰπὺ [86 οχλίβοῖοῦ οἵ ἰδ 
ἈΣΠΒΌΌ σδὰὶ ΒΑΣΙ 06 ἀθείσιιοῦ, 2 δρρδῶτω 

ἔτοτα νβ. 10 διὰ 16. 1Ιῦ ἴξ ῬΧΟΌΘΟΙΥ ἴο ὈΘ διισί- 
Ῥυῤοὰ ὕο ὑμ6 δΒεαδίθ οὗ {πὸ ψχὶῦθσ, ΒΟ δρὸ 
οδυβοα {86 ΟΥΠΟρΡΤΑΡΩν οὗ ἸΔῈ. ὙΠῸ ἢ ἰὰ- 
βἰϑδὰ οὗ Ὦ, ἰπ ὑμἰα ΟἾΪΥ ᾿θζσο. 

γοιβοθ 8-12. Ὧδ οοπιραπῖοηδ 97, αηπιαὶ 
οδαγσοὰ ιοἱΐλ ἰγασιδργέδοίπρ ἐἰλὲ τογαὶ ορημησπά. 
Μποχοΐοσχο αἱ ἰμαΐ ὥσηθ οοσϊδίη Ὁ δαἹάδεδηβ 
οὔθ Ὡδδσ, οἷο. “ἩΒΟσοζοσα,᾽" ὁ.4., ἴῃ υἱὸν οὗ 
ὑμ6 ψοσβμὶρ σοηδοσοᾶ ὮΥ 81} (88 Ρϑορὶο, ἜἊχοορὺ- 
ἱπῃρ ΟὨΪΥ ὑμ6 ὅονβ, ἴο ἴπ6 ἴὼ0] 'τχιᾶρθ.0. Ὁ δη τοὶ 
ἄοοθ ποῦ ταϑηϊζοι ἐμδὺ ῦ ψῶϑ χοϊαδοὰ ὮΥ ὅν 
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δονα, Ἰδανίηρ ἰὃ ἕο Ὧθ ἔμοτσοαᾶ, δὲ 8 σιδύϊοσς οὗ 
ΟΟΌΓΒΟ. --- δοουδοὰ (ΟΥ βἰδηδοσϑα) ἰδ ὅϑυσο 
(οἷ. οδαρ. νἱ. 25): ύϑσδ νυ, “ διηᾶ δὖϑ ὑ8θ γυίϑοθβ 
(οὗ Η68}) οὗὨἉ 86 δνν8".--ἃ Ρῆχδδβο ἠουπὰ αἶβὸ ἐπ 
186 Ασαῦϊο δῃᾷ 186 ϑ'γχίδο, ψ ἱοὴ ΟΧΡΥΘθ868 Ὀοΐὰ 
1ὴ6 τηυτάᾶρυ οδυβθὰ ὉΥ ὑδθ 8] Πα ΘσοὰΒ ὑοηραθ, 
δα {μ6 »]οαυηρ ΟΥΘΣ 86 ἔγαρτ θη ΔΓ ΣΘΣΔΔΙῚΒ 
οὗ ἐμ νυἱσα. ΟΥ ὑμὸ ἀοσωδῃ "έπιαπαάδη 
ζωτγς πα κχἰσίπ, τπασλθπ, απ ἑδπι Κεὶπ συ σαν 
ἰαβδη.," [τ ΡΡΘΑΙΒ ἔγοτα ἴδ ἰηἀοβηϊνθ "" Ο8]- 
ἄξϑδιι ταθι "ἢ ὑπμδὺ ὑδ9 ΤΩΔ]] Οἱ ΟἿΒ ἰπΌΥΣΘΣΒ ΟΣΘ 
ποὺ Βρϑοδοδιν Ομ δι φοδῃ ὑσίθδίβ ΟΣ 180 Πλ0Ὲ 

(5 πουἹὰἃ μανθ ὕθθὰ ἱμάϊοαύθά Ὁγ 1) 1293 

ἹΠΟΙΟΙΥ͂, οὗ. οὔδρ. ἱἰΐ 2), Ὀπὺ ῬΘΟΡῚΘ ρθμΘσα 
Ὑ8Ὸ Ὑ67Ὸ οὗ Ομ δἰ άθοδῃ ἀθβοθας. [“" Ταῦ νι ΐο 
ΜΔ οὐΐουδ ἴῃ ΠΟ σϑροχῦ Ὑδ8, ἰμαῦὺ ΠΟΥ υδοὰ 
ἐδ6 ᾿ηδίδῃοο οὗ ἀϊδβορθάϊοποθ ἴο ὑμ9 εἰ πρ᾽ 5 οοτὰ- 
Τοδηι ἃ ΘΟ. {π0 Ῥατὺ οὗ ὑδ9 96 νἱϑὴ ΟΥ̓ ΟΘΙΒ 88 8} 
οοοσδδίου οὗ σϑσηονίης ὑθθιῃ ἔσοιῃ ὑμοὶσ οἶβο68,--- 
ἐπαὺ ὑμοὶν ἀδηαποίδίυϊοη οὗ ὑμϑιὰ ἀύόβο ἔσγοσῃ ὑδ οἷσ 
ΘαΥΥἱρ ὑ8 Φ6ν]χ8 ὑμοὶν ροδίίοι οὗὨἨ ἱπῆποηοο, 88 
ἱπ ομδρ. υἱ. ὅ (4), 81."-- Αοὶ,.)- τοῖο 9. Ὁ 
Ἰχίηρ, Ἰένο ίοσ ονοσ. Οὗ. ομβδρ. ἰἱ. 4.---- 9.896 12. 
ΤΌΘ ἀχὸ οοχίδϊῃ ὅουσα τόση μου δαὶ δβοὶ 
ονοὸσ ἰδ αϑαὶγε οὗ 89 ῥχονίῃοθ οὗ ΒδΌΨ ΟΣ. 
Α οἶδασ σϑΐοσθῃοθ ὕο ὑμθ αοἷοβα οὗ ὑδ9 ρσγϑοθάϊῃρ 
βοούζοῃ (οδρ. 1ἰ. 4θ). ΤΏ στηϑηξίοι οὗ ὑπο ὶγ οχ- 
διδα ΟἹ οἷα] τὰκ Μὰ ἀθϑὶστιοα ὕο ΘΙ ἢ 85126 86 
ἀδηρόσουβ ἔθαϊογθ δοπηθοίθα υυἱθὰ ὑδ 6 αἰδοῦοαϊ- 
Θῃ66 οὗ διεοῖ πιθΉ, ἴο ὑπ 6 ΤΌΥΔ] οοτηταδηὰ, δρᾶ 8180 
ἴο ἀϊγθοῦ αὐὐθαῦζοῃ ὑο ἴ8:6 ὈΪΔΟΙτ688 οὗ ὑμοῖσ ἰῃ- 
ται ὰαθ οναγα οἱ σογϑὶ Ὀθηοΐδοῦοσ.--- 9690 
τῶθι;, Ο κἰηρ, ᾶνθ τοὶ χοραγάϑα 896 ; ἐ.6.. 

ΤΥ ΘΟΙΔΙΏ Δ. α5, ἜΡΩΣ “8.986. 18 ῬΘΟΌΪ ΔΙ ὕο ὑ86 
Βιδίβδαὶ Ομ] θθ οὗ δῃῖθὶ δπὰ Ἐζτα, δηᾶ ἰβ ποὺ 
ουπᾶ πῃ [16 Ταχράπιδ, πολ μανο Ὑ Ὡδὲ ΟΥ ΠῚ 

ἱπδίθο (οσ, ἐὶ 9. ν. 39).---ΤΏΘΥ δοσνὸ ποῖ 
Ὧν κοάβ, πον σογοδὶρ ἴδ σοϊᾶθῃ ἐσλαζο, οὔο. 
ΤῺὴ6 ΤΌΣΙΔΟΥ οὗὨ ἴπ089 οἴδσρϑδ 8 σχοϊδύθα ἴο ὑμ6 
Ἰαδίοσ 8δ8 86 σϑῶϑθσζαὶ ὑο 86 ρῥαχγίύίουϊαυ δθ 
ΕΘΏΘΙΆΙ] ΙΔΟῸΙΚ οὗ ΓΤονθσθθοο ἔοσ ὕδ6 ροᾶδ οὗ ΒϑΌΥ- 
Ἰοὰ ὁπ ὅθ ρῬαχύ οὗ δ9 ὕγϑθ τηϑῃ, νϊοι δὰ Ὀθ68 
ἔοσουὶν οὐδοσνυϑᾶ, 88 πον ἀδυλομπεύχα θα ὮΥ 8 

πὖ Θχϑρ]θ. Βοσδυδβο οὗ ὑμὶβ ονυἀθοὺ τϑ- 
Ἰαϊθίοπ ὕο ϑοὰ οἴδος Ὀθύνγθθη 686 ὕτγο οΪΔ1.8909--- 
8 τοϊαύζου ὑμδῦ ἷβ ἀράΐῃ Ὀγουρμῦ οὐὔ ἰπ ὑϊ6 Ῥδγ- 
8116] σοῦ 6 18 (δῃᾶ Ῥοββί Ὁ] ἰῃ γθσθθ 14. 566 οἱ 

[Ὧ6 Ῥϑεβαφθ --ἰ8 Κούδ! ἢ ΠΌΒκΩν “Δ ροᾶπ," 

τηῦϑῦ Ὀ6 ργοίϑιτοᾶ ὕο ὑμ6 Καοτὶ ἤρα, ““ὑδν 
βοὰ :" ΒΟ 868 Ὀθθῃ ὑμ6 οαϑὸ δοοοσάϊηρὶν, 
ἱπ Τμβοοαούΐου δπᾶ ἴδ9 αϊραῖέθ. Οὐτωραχθ, 6]- 

ἐβουρὰ ἰδ 15 πιροτῆπουβ, γϑτθο 38 ὃ, τθοσθ "999 
ὅθε ΒΏΟΥΒ ΟἸΘΑΥ͂Υ ὑμδὺ 8 ἸΠΤΑΌΘΣ οὗ σοῦδβ τ τὸ 

ἴ αποϑύϊη. [ὁ ΤῊΘ ΟἸ δ᾽] ἄξθϑα ΚαΘῪ 186 ὕὮγ69 
ὅὌδονβ, 0 ἯἼΘΙΘ 80 μ]Ϊδοθα 828 ὕο Ὧ6 νγ6}1 ΚΌΠΟ, 
δη αὖ Ὁ}. ΒΆΤΩΘ δἷτηθ θην θᾶ, Ὀθΐοτθ ὑμ18. ΤΏΘΥ 
διοὰ Ἰοησ Κπόνῃ ὑμδὺ ὑμογ ἀἰὰ ποῦ νγοσϑῃὶρ ἰᾶοΪβ: 
Ὀαὺ ομ ὕ15 οσσαβίοη, τ᾿ ΏΘη ὑποῖὶσ σοὶ] σίοιι τπδᾶἂθ 
ἶξ πο ΗΒΑΤΥ ἕοσ ὑπ8 Φονγβ ὕο ἃ βοῦου {86 ΚίτηρΒ 
οοτητηθηᾶ, ὕμ6. Τϑἂθ 199 οὗ ἐμοὶ Καον]οᾶρο.᾽" 
--μήχίσ. Ἰὺ ἰβ ὈΔΙΘΙΥ Ροββί]6 ὕὉπαῦ ὕμ ῥσο- 
ροβδ]" οὗ ἐτρομὴξ ΒΌΆΘΝ 85 ἰΔοϊαίχουϑ ἰτχαδρο δηᾶ 
Γοαπϊσίηρ ὑῃθ Ὑ8016 γϑαῖστα, δῃᾷᾶ θβρθοΐδιν ὑμ6 
Ραδὶίς οἰδοϊαῖς ὅο δάοχο ἰὑ, οτὶγ παιθϑᾶ, ἂδ5. ἱπ 
σὔδρ. νἱ. τῆν βοτὴθ διὰ τηδ]οὶοαβ πᾶ ϑηνίουα 
δῃοτηΐθβ οὗ πἀδίδη).)---Υ τα ποῦ Πδη 161 ἰῃ- 
οἰπιὰοα ἴῃ ἐἢ 18 ολδτρο οὗ ὑ86 ΟἸ δ᾽ ϑϑδπβὴ ΤῸ ὑΐα 
αυθρύϊου δαῦ τ ΤΟΘΟ  Ῥσοβασὺβ 1861, το 8ἢ- 

ΒἾΤΟΣ ΟΒῃ ὯθΘ ρσίνϑῃ ὑμαὺ υνἢ]} Ὀ0 δυο ΠΥ δο- 
δΒχϑα ὕο Θχοϊπᾶθ 8}} οἶδοχβ: Ὀὰᾳῦ γ͵Ψ δ΄6 Ὡοῦ Οἢ 
ἰμδὺ δοοουῃῦὺ οομρθ]]οα (τὶ γ. ᾿ΘηροΥ ΚΘ) ὕο 
δηᾶ ὮΘΙΘ ἃ ὩΘῸῪ ἱπρ ΓΟ ΘΟ Υ, δὰ 8. ὑθϑυϊ ΟΩ͂ 
δραϊηδῦὺ ἴδθ οσϑάϊο! ν οὗ 89 ὈοΟΚ. Ὁ δηΐοὶ 
ταϊσῦ Ὀ6 ουὐὐλύϊοα ἔσοσα ὑ8 ὨσαΡοΣ οὗ {86 δο- 
σαθοᾶ, (1) ὈΘοΔῦΌΔΘ Ὧ6 Ἦ88 ὕοο ΗΥΤΩΪΥ οδίδ δηθὰ 
ἷπ δες ἔανοσ οὗ ὑδ ἰκίηρ, ἴο ᾿υθΌ γ ὑ..6 αὐϊοτιρὲ 
οὗ ἃ κἰδπᾶθχοσ ἴο ἀϑδύσζου δἷτα (Ὁ νη, Ἡδνοσηίοκ, 
Θὗύο.); (3) Ὀθοδδθ ὨΘ τγὰβ δδοηῦ οὐ Ὀπδίηθβδ, Οὗ 
αἷοῖς (λάοΣ δια, 9480}: (8) ὈΘοδΌδο ἷ8 ροαπίὑΐοπ, 
88 οἰὶοῦ οὗ δ τοδρίδη οδδὺθ, ἡγοὶ ἃ σϑζζουθ Ἀἷπλ 
ἔτοστα [89 ζχ829 οὗ ἴδο τευ υϊτυἂθ, δηᾶ τγου]Ἱὰ 4190 
το στο εἶτα ἔγοιῃ ὑμ6 οὈϊίσαύζοι οὗ Ῥσοδύσαϊίῃ 
ἰτηδο}ῦ ὈΘἔοτθ ὑμο ἰᾶοἹ, νυ 6} τλΟΥΘ ἱτηταθαίδύθ Υ 
δίοοίθα 86 βοοῦϊδν οὔοίδίβ (600 οχβ Υϑχ8θ ὥ, 
Κυδῃίο οὶ] ἃ). ΑἸ} οὗ ὑλ:86 Οχρ᾽διδίζοῃβ ἃζὸ εἃ- 
ΤΑΛΩΒ Ὁ]6; δηᾶὰ ὙΘΣΥ͂ ῬΟΒΟΙΌΪΥ ΔῺΥ ὕνο οὗ ὑδθ 
ΤΘΆΒΟΣΒ εὐάδποοσᾶ ταϊχηῦ ΘΟ ἷπθ ὕὅο ολι86 ἰδ 
ΒΌΒΘΩΟΘ, 4. 9. Νοβ. 1 δηὰ 23, οσ 2 δῃὰ 8. ΤῈ 
ορἰπίου οὗ Ηδθηρβίθηθους Βοσονοσ (τὶν ἢ τ Ἀοσὰ 
ΗϊΣῖς ἀρτθ88), ἐμαῦ δοοουάϊηρ ὕο οβδρ. ἱϊ, 49, 
Πδΐθὶ 8116 ἃ πο οδῖοθ οὗ ΒΌΡΟΣΙΟΥ ρόονγοσ δηὰ ἰῃ- 
ἤποποθ ἰῃ ὑδ6 βίαύθ, Ὀαὺ ὑμαὺ ΒΘ δ Ἅὁποθ ὑχϑῃβ- 
ἔοστοᾶ ἰο Ὠΐβ ὕξχϑο ἔγίοπᾶβ ἐδ 9 αἰ χα Υ οὗ ἃ νἱσθ σοῦ 
ΜἘΪΟΩ 88 οἴὔογοὰ ὕο ἷπι, δῃἃ οοπίσηϊοα Ὠΐτα- 
56}7 συ τῦϊ 086 ερί σι ῦπ 8) τϑῖκ οὗ ομἱοῦ οὗ ὑπη9 Μαρί, 
οδημοῦ Ὧ6 Θῃίθτίδιηθᾶ. 8.60 0 ὑδμθ ΟΟὨΥΣΑΓΥ͂ 
ΟὨΔΡ. ἰΐ. 48, 49, σὮοσο ἰ τὸ δον ὑδϑῦ, 
τοροΐδος τὶ ὑμία πρὶ τὶ 8] ἀϊκτιὑγ, Ὠδηΐθ6ὶ τησϑῦ 

γν6 ῬοΟββθδδαθῖ σοῃδίἀογ Ὁ]96 ᾿πῆἤθθῃοθ ἴῃ {9 
Ῥοϊϊ οαὶ 86], αἰὐδβουρσὴ ποῦ Ὀθδείηρ ὑπο 116 οὗ 
8 τοοορηϊζοα οἷδοοσ οὗ {μ6 αἰδῖθ. [“Βαΐ [86 
οἰχοατχηδίθῃοα ὑπαὺ Ὀδηΐθὶ, ἰἦ Ὧ6 τοῦθ ργθϑϑηὺ, αἰὰ 
ποῦ οχοσὺ ἰπη861} ἴῃ Ὁ6841} οὗ πΐβ ἴλτοο ἔγΘ μα, 
ΤΟΥ͂ Ὀ6 ΘΧρ]αϊποα ἔσοτη ὅπ αὐἱοὶς οχϑοαϊίοη οὗ 
ΒΔΌΥ]οπίδῃ πιϑὲϊοθ ; ὑτου θα βοπιθ πἰρ Θ᾽ ΓΘΑΒΟῺ 
αἱὰ ποὺ ἀούθσῃχίηθ Ηΐτὰ ΘΟ βαθα ἴο σοτατηϊξ 
ἐμθ ΠΡΌΣ οὗ 06 ταδύοσ ἴο 89 Τιοσὰ Ηἷβ αἀοὰ.᾽" 

Ὕοσθθα 18-1ὅ, Ζ7ΤᾺεδ αοοιιϑθα δυνππιοπδα ἴ0 Ῥ»έ- 
ποιπιοό Ψελοναῦ. Τοὰμ ΝΘΡΙΟμδάμθεξοσ ἴῃ 
Σασθ διά ἔπσν οοιϊπιπορᾶθα ἴο Ὀχίηρ, οἷο. 
ἈΓΠῚ ΤΔ3: ὙῈΕΘ 80 οὗἁ 86 ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΤΒ ὕΘΙΤΩΒ 

ΘΧΡΙΟΒΒΘ5 ὑ86 γνἱοΐθποθ οὗ [86 ᾿κἰπρ᾽᾿Β σαρθ. ΤῈθ 

Ιηὔ, ΑΡΒ6Ὶ ΣΤᾺΣ} Πρ» “ὁ (ο Ἰοὺ ἔμβοπι ὃ ὈσουρἈῦ,᾽ ἰ8 
Ζουῃὰ 8180 ἴῃ ΘὨΔΌ. γν. 2, 18.---- ΤᾺ δ ἴον Ὁχουρῃϊ 
ἔφθ 29} ὈΦίοσχθ ἴμ9 ᾿είηκι ταῦθοσ, “" ΤΉΘα 
ΟΠΘΑΘ ἸῺ) 616 Ὀτουρηῦ Ὀθίοσθ ὑμθ κΚίηρ.᾽" 
ἌΠΠ ἰΒ ποὺ ἴο ὍΘ ὕδκϑῃ ὑσγαηαι γον. " ΤΠ6Ὺ 
Ὁσουρσηῦ ἴπθδϑθ σταϑπ ᾽ ((Ἐγσ. Β, Μ|ΙοΒΔ6115, οἰσ.) ; 
ΟΣ ἷἰβ ἱῦ ὕο Ὀ6 Θχρ]αἰπϑᾶ 88 ἃ ΗἩθϑὈσαϊσ Ἠορδαὶ 
ἔοση (Βυχύ., Ηδνοσχηίΐοὶς, ν. ᾿θηροσΚο). Ιὺ ἰβ 
Τα ἃ ῥαββϑίγο ἤοση οὗ 86 Αρῆθὶ δὖϊοσ ὑμ6 
ΤἸΏΒΏΘΘΥ οὗ ὑῃ9 ΗἩθῦτον [ΗΠ ΟΡ}18]], οὗ τοὶ ὑδθ 

θὰ ῥΡόσβᾷ. σωβϑο. βἷωρ. 1ἴ6 Ὧν 086 ἔοι. ΓΙ ἪΠ 

(οδδρ. νυἱ. 18), 116 ὑδ9 ΤΟΡΌΪΔΣ Ῥαγύϊαί ]9 σὶδἢ 

ἃ Ῥδδβδῖνο βἰσυι ποδί οη πτου]ὰ ὍὉ6 Ἵν δῃὰ [ὴ8 
δοίδνο ρασίϊο. Αρῇῃθὶ Ὦ (οὗ ΗΙσ δυᾶ Κτδ- 
Ὡλσ 618 οα ἐμ ῖθ Ῥϑβδδρο).---Ἴἴογθο 14. Οὐ ρμυτγ- 
ῬΟΒΘ (πλιγ.), Ο Βμδάσγδοῃ.. ,. . ἀο γὸὸ ποῖ 

Βοσνθ ὩΣ 5οα 7 ὙΤΠ6 ΡὈ]0γ8) ἘΈΡΟΡ ἐς ΤΗΥ͂ 

βοὰβ," ἰβ. ὑῬϑυδαρβ δὰτιΐαβ ὉΪ0 ΠΟσΘ, ἴῃ ΔΕΔΊΟΡΥ 
ὙΠῸ γοσβο8 192 απὰ 18 (Εἰξσὶρ); Ὀαὺ ἴῃ δ 18 ἰη- 
βύϑδῃοθ ἐμ βίῃρυϊαν 18 ΘΒρΘΟΙΔΙΠΠῪ ϑυϊδ]6, 88 σϑ- 
ξουσίησ ἀἰσϑοῦγ ἴο 86 ἵδρο οὗ ὑδμ6 ἰᾶοὶ ἱτὰ- 
τα ἰδῦθ!]Υ Ὀδΐοσθ ὕμβθση ; δᾶ ὕδμοσθ ἰβ πὸ Κοσΐ, ἰῃ 

ὑμῖφ οδ86, σϑοοσωσαθμαϊῃσ ἰδ9 μἱυταὶ.--- ἈΠΠΣΟ, 



98 ΤῊΝ ΡΒΟΡΗΕΊ ΘΑΝΊΕΩ,. 

Ἰἱύοσα νυ, "7 δβ 1ῦ ἀδείψη ὃ "---α οοπι ἰδίου οὗ 
ὅδ6 ἰηὐοχτοραῦςνο ΠῚ τ ἱ ΔΖ» ἃ ποῦῃ ὑμδῦ οο- 
ΟὟΣΒ 'π ΠῸ ΟὐὮΘΣ ΡΪδοθ, Ὀαὺ Ὑν ἢ ΤΩΔῪ ὍΘ 6χ- 
Ῥἰαϊποᾶ Ὁ “ἐγσαυάυϊοηῦ ἀθϑίχη, 6Υ]1 ῬΌΓΡΟΒΘ ᾽" 
[οομὔπταβου) ΟἹ δ ΔΏΔΙΟΡΎ οὗ ὑμ9 Ηθῦτον ΠΣ 
(Νὰ. χχχνυ. 20, 21). Τδὸ αὐοϑίοι, “ὯΟΘΒ δὴ 
ΟΥ̓ ῬΌΓΡοΟΘΘ ἰθδᾶ γοὺὰ ἰο χοΐυῃβο ὕο ΒΟΣΥΘ ΤἿΩΥ͂ 
οὰ""} ον θυ ν 88 ἃ βυπύδη δὶ Ὀδδὶβ πὶ ὑδθ 
βἰυπαύξοη 88 ἀβϑβοσ δὰ ; οσ ὑμιεβθ σταϑσι δᾶ ὈΥ̓͂ 0 
Τθδὴ8Β Ὀχϑδβϑηΐθα ὑμθιηδβοῖνοθ δὖ Ὁπὸθ ἱπ {δ 
ἔδβύϊνθ 85ΒΘ: Ό]Υ. 88 18 Βῃονγῃ ὈΥ ἐμ οοσηχηδυᾷ 
ἴο “ Ὀσίηρ ὑμθηι." Ὀοερὶῦθ ὑμῖν οἵδ οἷδὶ δίθυϊοῃ, 
ΠΟΥ δα ταύμου ϑῃἀθανοσχοᾷ ἴο δυοίϊἃ δὴγ Ῥασίϊ- 
αἱραϊϊοιῃ ἱὰᾷ 89 οϑσϑιλοῦΐθθ. Νοὐδίηρ οουϊὰ 
ὉΒΘσθίοσθ ὍΘ ΣΟΣΤΟ ὩϑΔίυΓΑΙ ὑμδη ὑδ6 απθδίοι 
Οὗ τὍ06 ἰκίτιρ, δ8 ἰὸ ὙἈΘΙΒΟΣ ὑπο ὶσ δύβθῃοθ ψ88 
πτουμᾶδα οἢ 8} δούῃϑι αἀἰβουϑάϊθαοα οσ οὐἱὶ ἃ6- 
βἷστι, ΟΣ ποὺ. ΤὮθ υδ04] ἰηὐογρχοίδυϊοι οὗ ἼΣΟΙ 
ἦβ ὑμπογϑΐοσθ ὕο Ὀθ σχϑίαϊπθᾶ, δηθὰ ὑῃθ ἀθρασῦυσοβ 
ἔσοτω ἐὺ πχαδὺ Ὀ6 χο]θούθα : 6. σ.. 86 τοηᾶοσίης οὗ 
Ἡδυθσηΐοκ (“18 10 ὈΘοΟδαβα γ6 γποοῖ, ΟΥ ἀθβρίδθ 
ΤΥ δοῦβ, ὑμαὺῦ γ ἄἀο ποῦ σοσβΐρ ἔμοσα ὃ ἢ), 
δηα ὉΥ Εἰγεὺ δυᾶὰ Κυδηϊο οϊα (ο σοποοΐνθ 

ἘΝ ἼΣΙ 88 80 Δγ οἶδ] ΑΡΆΘ] ποῦῃ, ἔγοτα δὲ ΠΣ, δα 
[808 δυοϊὰ ὑμ6 ἱπίοχτορδίνο βθηδθ οὗ ἴδ 6 οἰδτβθ 
ΘΕ ΧΟΙΥ : ὁ [ἢ ἸΔΟΟΙΚΘΙΥΥ γ8 ποῦ ΒΟΣΎΘ ΤᾺ 1" 
[189 ἰηὐοχρσγοίδύυξοι οὗ ὑδθ Ἐπρὶ. ΒὶΌ16. “618 ἰῦ 
ἤγιι6.." ἰβΒ Ὡοὺ ΟΠΙΥ͂ υπδυδίδὶ πο ὈΥ ὑδ6 οὐγτοο- 
ἰορ ἷςα)] βἰσηϊβοδύϊοι οὗ ὑμ9 ποσὰ, Ὀυὺ δῦ ναυίδηοθ 
αὐ ὑπὸ οἰχσουχσηδίδηοθθ οὗ ὑπο οδδθ: 7Ὸ:Σ ὑπ ὶσ 
ΘΌΒΘΠΟΘ Ψγ88 8 τηδύϊου οὗ ἔδοὺ, δηὰ ὑμποὶν ἀϑοϊϊπΐτς 
ἴο ὙΟΣΒΕΪΌ γ͵δΔ8 ΟὨΪῪΥ͂ ἃ απθδύϊοι οὗ ἱπδάνοσίθῃοθ 
ΟΥ βοὐϊεα ἀθύοττηϊηδύίΐοι. "ὁ Το Κίηβ, ΒΘΘΙΩΪΕΡῚΥ 
τ ἢ τροσα ὑπ υδ08] πιοαθγαύίζνυ, ἤχβὺ ἱπΠαΌΘ8 
ἱηῦο ὑ86 συ οὗ ἐδμο δοουβαδίου."" (Βδύμον Ὧθ 
βυβῦὺ ὀρϑὴβ 9 ὙΑΥ ῸΥ ὑπ6 τηοϑῦ ζἔβυοσθ]θ ΘΟὩ- 
Βιχυούίοη οὗἨ ὑ869 ομηϊββίοβ) "᾽ Ηδ ΡῬΧΟΌΔΟΌΙ 
βυβροοθα ὑδ6 ΔΟΟΌΒΟΙΒ οὗ Θηνίουα τηούνοβ, δᾶ 
Ὑ88 ἀΘΘΙΤΟῸΒ οὗ ΘΡΑΣ Ωρ ὑ8 9860 ἨΟΌΓΣΘΥΒ ΟἿ ὙΟΙΩ 
Ὧ6 δα Ὀοβίονθα βδρϑοΐδὶ ζἔδυοσβ."---ϑέμαγί. 
-- εῖβο 1δ. Νονυ ἱἐΐ γο Ὀθ6 χϑαὰν ἱμαὶ αἱ 
δαὶ ἰἶηϑ... .. ψγ»'ὃϑὸ τσοσβῃίρ; ὦ.6. “᾿δὖ [89 
Ὦτμθ.. .. ἤο γοσβΐρ. ΤῊ οοπάϊ ϊοηδὶ οἷδαβθ 
οὗ 8 ροβίὑϊνγα Ομ υδοῦοα ΤΏΔΥ ὯΘ ΣΟΔα]γ οοτηρ]οὐοαᾶ 
ἕτοτῃ ὑ86 πορδαύλνθ οοῃαϊύϊομ δ] οἷαῦβθ γι ο ἢ ὑτα- 
ταραϊδίθυ Το οννα, ΒΟΒΘ δροᾶοβὶδ ἰμνοῖϊνθθ ὑδ6 
ΟΟΣΣΑΥΥ οὗ ὕπο ὑβουρδῦ Ποσθ σϑαυϊγθὰ : ὮΘΏΟΘ, 
6.9... δ πούίηρ 8881] Ὀ6 ἄομθ ἴο γοῦ ; γα δ8}8}} 
ΘΒΟΔΡΘ6 {86 ἀϑδὺ Ὀγ ὅσα." Τὴ βδῖμθ οοῃϑβϑύσιιου οη 
[δροβίορϑϑϑ) οοοῦσε ἴῃ Εἶἰχ, χχχίϊ. δ2.. 1 Κα χίϊὶ, 

. 10 18 δἷδο ἔγοαυθηῦ ἴπὰ δ 86 οΟἰαββῖοθ, 6. 5.» 
Ηοχηοσ, 1.. 1. 18δ.. ΡῬὶαῦο, ΤῬγοίασ. 15: ἀπᾶ 11|κ6- 
ὙΠ 156 ἴῃ [86 Αχδρΐο.-- Ἴ532» δὖὺ 86 Ὀερίπηΐηρ οὗ 

[86 βοῃΐθῃοθ, οοσσθδρομᾶβ ὑο ὑμ6 Ηθρ. ΠΣ; 

δ Τυϊρδῦθ σου ἄρογβ 1 ΘΟΥτ Οὔ] ὉΥ ΗΟ 67 00. 
--Απμὰ ο ἐδ ἰμαὶ οὐ ἰμεὶ 858}8}1 ἀοὶένονς 
ψοῦ οἱ οὗ ον παῃὰ 2 Νοὺ δχδοῦυ ἃ αἰσϑοῦ Ὁ]48- 
ῬΏΘΙΩΥ οὗ ὑμο Θοᾶ οὗ ὑμ6 26» (Ηρ), Ὀαὺ 
5.11} ἃ Ομ] ηρΘ δἀαἀγοεβοᾶ ἴο Ηΐτη ἱπὶ ἃ ῬΓΟΒΌΤΡ- 
που βρὶσὶῦ δηα τ] 8 ὨΔΌΡΥ Β6Ώ86 οὗ ΒΌΡΘΙΪΙΟΥ 
ῬΟΜΟΥ; οὗ 1β8. χχχυϊἹ. 10; δῃηὰ βΌΡσα, ΟὉ 
ὙΘΙΒΘ 1. 

γοτβοβ 16-18, 7 λ6 δἰδαάζαδί οοπζοβοίοη, 9 ἐλ6 
ἰδγέ8 “ει. ΒδάγαορΒ::. ... διηδισοσϑὰ δπὰ 
ἑεαἰὰ ἰο ἴθ Ἰκίῃχ, Ο ΝοΡυοΒαάσιθζζασ, οἷο. 
ΤΒὺ8 ὑΠ6 Μαδογοίύΐο ραμπούυδιίοι, ψΐοῃ, Βον- 
ενϑσ, ἰβ ἀθραχίϑα ἔσοσῃ ὮὉΥ 81} ὑ86 δῃοΐθηὺ ὑσϑῃβ- 
Ἰαύϊομβ, ΤῈ6 ϑορύπαρίῦ ἰηὐτοάμοεβ 8 βασιλεῦ, 
“Ὁ Κίηρ,᾽" Ὀϑέοσϑ ὅθ νσοοδῦϊννθ Νερ ομδάμοζζαυ, 

δοὰ ἸΤῃδοδοίίοῃ δᾶ ὑπὸ Ὑυϊχαῖθ οοπηθοὺ ἐδ 
διὰθ Οὗ ὑδὸ κἰὴρ ψιὺ ὑλ6 ῥχγϑοοάϊωρ ἀδῶνθ 
6886, δῃᾷ ὑδβοζϑέοσθ ῃϊδοθ ἰῃῆ6 Αὐμβμῆδορ πῆᾶος 

ΦἼ22, Βαυὺ ὑδῃοτθ ἰ8 πὸ στουπὰ 701 οἰΐδμοι οἵ 
(λ688 ναχίδθίομα: ἴῸὸΣ ψ 8116 οα ἐδ ὁπ Βδηᾶ, 
δ ὈΟΙ]άποβΒ οὗ 86 ΓΟΡΙΥ 18 ἱπάϊοαίθα δὖ ἐδ ὃ6 

εἰπηίηρ Ὁ ἐμ6 ψοχὰ δ᾽ 35), ὑμ6 ἀΐτθοῦ διά άτειβ 
ὉΥ πδῖμθ, οχ ἐμ οὐμβοσς μαπᾶ, ΘΟσΥΘΥΒ δὲ 6ῃ]- 
ΡΒδδίβ δθα βοϊθυ Ὅτ ὑμαὺ ΠΥ οοχωροσὶ πὶ 

86 εἰζααϊίοη. Τ86 νοσδίδνο ἈΞΞῸ μὰ νυν. 11 

ΒθονΒ ἐμαῦ ἐδ ἤοστῃ οὗ ὑμὶβ δᾶ ἄσοβδβ, συ ϊο ἢ οοπ- 
ἰδ ἸΔΘΙΘΙΥ ἰδ 6 πηι οὗ ἴδπ6 Κίπρ, δηἃ οὔ δ 
[86 τογαὶ 16, 8 ποῦ ἀδβίριιθα δ8 δὴ δζχ- 
Ῥχαβαίοιι οὗ οομΐοιωρὺ. Οἷ ν. 14, σι βοσθ Νερα- 
ομδάμοσζασ κου" 8 δἄσοδβϑϑ [89 ἰῆχϑο ἨΘΌΓΟΝΒ 
ΒΙΧΩΡΙΥ ὈΥ πδΙη9.--- ἴἷ7 9 ἃγ 9 ποὶ οδγϑίᾳ} ἴο δσιεῖσας 
1.89 1 ἰὲα πλαϊζοχ, ἱ. 6... ἐζ '8 ποί πξοδλϑανν. ΤῈ 

ῬΓΪΠΛΔΙΥ Θμαρμδδίβ 74118. οα ἈΣΓΊΣ δὲ, 88. ΔΡΡΘΔ 

ἔτοτα ὑμ6 ποσὰβ ἈΣΓΊΣϑΣ ἼΣ ὙΠῸ δὺ 86, Ὀορίη- 
ἰὴ οὗὨἨ ὑμθ ποχῦ γϑσβθ. Ηδθῃοθ ὑπ 86:66 ἷδ, 
“ΤῸ ἰβ ποὺ 106 ὑμαῦ ἃτθ οοτῃ ρδὶ!]ϑᾶ ὕο δσιδυγοσ 866 
(2.6... ἴο τιδῆδλρθ ΟἿΣ σῶδὸ Ὀοΐοσθ 866), Ῥαΐ ἱξ 

οὐζ Θαοᾶ οδπ ἀεϊῖνοσ 53, οἷο. Οἱ ὙΠΙΞΟ οὗ 

οδδρΡ. ἰν. 16; νυν. 2ὅ. Τὴ τοοῦ ΤΙΣΤῚ ἱβ ζοτγοῖζῃ 

ἰο [6 Ιαδηρᾳδρο οὗ 86 Ταγρτιπβ, Ὀὰὺ 18 ἔουπα ἴῃ 
6 Ξγτίαο, ὑθοσο ἰὺ εἰρηδοβ “10 ὈῸ προξυὶ, 
Βαϊ 8 016.) 116 ἱὰ ὑμο Β10]. ΟΒδιᾶθο ἰὑ Ὄχρζϑεβδεθ 
ὑδθ ἰᾶθδ οὗ Ὀοΐπρ ΠΘΟΘΕΒΑΙΥ (6.92.. Εστα νἱ. 9; οὗ, 

ὈἼΓΤΩΤΙ, “ἰ ποοᾶ,᾽" Εστδ υἱῇ. 30), οσ. οὗ βίαβάϊζηρ ἴῃ 

πορᾶ οὗ (88 ἴῃ ὑδὶβ ΡΙΔΟΘ).--- ΠΣ ἼΓ ΩΣ, “προ 

{8 18.᾽} 18 οοπποούθὰ τὶν ἐμ6 70] οἱ ρ Ὁ τι ὮΥ 
{86 ϑερῦ., Τμοοδούίου, Υαϊσαΐο, Ηδνοστςοκ, εἰα: 

ἐ ἴρ ΔΏΒΨΟΙ ὕμ66 ΡΟΩ ὑμῖ5 ψοσζαὰ (ΟΣ ταδύξοτ) "ἢ 
Ὀαδ ἱπ ὑμαῦ ο888 ἘΣ πλυδὺ ὈΘ ἵπ ἴδια εἰαξ. σῃ- 

»λαζίοιιδ, ἀθερὶῦα ὑμ6 ὑῬσγϑοθάϊηρ ἀουμοπείσδωτο; 
οἵ, ομδρ. ἰν. 16; ἰ1, 82; τὰ υἱ. 11.--ὈλΓῈ 18 8 

ὙΟΣὰ Ὁπαποβυϊ οὨΔΌΪΥ Ὀοστοννθα ἔσοτα {86 Ῥεγαίδῃ 
(αξ. μὲ Ιπἰχοᾶ, 1, πούθ 8), Ὀαὺ ζοπμὰ αἰἷδὸ τῇ 
ἐμθ δῖος ΗἨθῦτον οὗ ὑμὸ Ὀοοῖκ οὗ Ἐκοϊεαεϊδδῦοε 
(866 οι Ἐμρο. υἱΐῖ. 11). Ι0 ἰδ οοτηροτιπάαθα ἔτοπι 
189 Ζοιὰ ρσϑροδϊ οι φαΐ ( ΞΞ ρηαἷδ, πρός) διὰ 

ἐμ νοῦ φσαπὶ, “" ὕο 50." δῃηὰ δοοουαϊηρῦ, δἰρτιι- 
βε5. "τ μδῦ ἰβ ροίηρ ἤοσνγδσα, 8 πυϑδβαρο " (οἷ, 
ταοᾶ. Ῥοῖβ. ραΐαπι, “ἃ ταθβδοηροτ" δηὰ ἴδ 
Ασιλθῃ. πὶ, “ἢ ΤΘΕΒΒΕΡΘ᾽)), ἤτοι ὑΕῖοδ 
γοθα 8 ἐδ Τυσίμοχ ταθαπίηρ ΟὗὨ ὁ" 8 σοταγμδηά, 
οαϊοί, τψοσὰ." ΤῈ Ἰαύδοσ ΪΒ ἴ1:6 ββῆββ ἐπ ὑδὶθ 

Ῥίδοθ. ΤῺ ἰάϑϑα οὗ “" δθυγοσ " Σεβ]ία ἔγοσα 1} 

οοπηθούξου τὴῦ ὕμ6 νοχὺ 3 “ ὑο ρῖτα Ὁδοχ." 

---Ψοῖβα 17. 1Ὲ 1 ΒΘ δο, οὺυσ Θοὰ ψβομλ 98 

βοχνο ἐβ δ]ο ἰο ἀθὶένοσ τα; σαίμοσ, “17 οἂσ Οοὰ 

ΜΟΙ ΜΘ ΒΟΙΥ͂Θ, ΘΔ): ΒΕΥΘ 8.) Ὑ1 18 ποῦ [89 

Ηδϑῦ. ὙΠ οὐ ΓΣΓΙ, δῃᾷ οδῃηοῦ Ὀ6 τϑηδεογϑὰ ὈΥ͂ δϑθϑ 

σπῖτι, λα ἐδ6 ψυραῦθ, ΠΟΥ ὉΥ͂ 8 οδῦδβδὶ γάρ, 

αὶ (86 βορῦ. [1 Θοσσοβροπᾶβ σαίδμοσ, 85 ΔΙ ΑΥΒ 

ἴῃ Ῥδμΐοὶ, ὕο ἐμ9 Ηοὺ. Ὧδε, “1, δηὰ ἰδΒ διδσθ, 88 

ἴπ ν. 1δ, ἐπι οοῃύγαδῦ τί δ ἃ 5. ἘΠ (869 ν. 17). 
πῃ ὑπῖβ οαϑθ, ΒοσΘΥοσ, ὅμ6 οοπάϊ ΐϊομαὶ οἰδτ δα [ΤῚ 
ζοϊ]ονγοὰ Ὁγ ἰν8 δροὰοκίβ, νοι Ὀερίπδ, 88. 189 
αἰμηπαοῖ, οοττθοῦ ἱπάϊοαίθθ, τὶ ἰδς νοσᾶβ 

ἩΡΝ Ἵ2. 5595, δ᾽ ἴο 86 ΔΌ16,᾽ ἄοθ8 ποῦ, οὗ ΟὐΌΣΒΘ, 
ΤΟΙ͂Σ ἰο ἐμ6 ΔΌΪΙΟΥ οὗ αοἄᾶ, 88 Ἰἰταϊϊοὰ Ὀν ΔῈ 
Ὀθουπᾶὰβ ψβδύονοσ, ᾿δυῦ 88 οὐδ! Ἄοοπαϊοοποὰ 
(οὕ. ὅθῃ. χίχ. 39). Τλθ γίουδ ον ΝΈσῸ ποῦ 



ΟΒΑΡ. 117, 1-ϑ8υ. ; 99 
᾿Ὡσνφαπαστιε πεσε τανσσε αν, 

»ΟΌΔΌΪΥ οοποογπθᾶ ὑο τοδί ηὐαίη 86 ροχέθοίίομ ' ὑπ} 8 ῬΓΘ- ΟΣ ΘΓ δϑοσθᾶ ὩΌΣΩΌΘΣ ποτ] ἃ ὉΘ 
οὗ ὑμὸ Ὠἰγίημθ ῬΟΎΤΘΣ ἱπ ορροδί(ἰοιῃ ὕο {89 Κίτρ', ' δὕθαυδίθ : Ὀαὺ ὑΐ8 ΤΩΔῪ Ὀ6 δαιτὶ ὑθα ταῦθοσ ὑμδἢ 
δα δὲ ἴη6 χαοοὺ, ὑμοὶν σὴ ποσί ηθθ ὕο Βηὰ ὑδ6 ΧΘΏΘΤΖΆΙ ΟΡ ποι ὑμαὺ ἱπ Ὁ ἷ8 οἂδθ βϑύθὴῃ Ὑγ88 
ΤΑΟΤΟΥ͂ αὖ [6 Βαηᾶβ οὗ ὑμθ ΑἸτηϊ (οἷ. οΒΔΡ. ; δ᾿ ΣΏΘΣΘΙΥ ὉΠ9 ἱπάοβηθ Θχρχοδϑίοῃ οὗ 8 γτουμᾶ 
ἱϊ, 18: τὶ, 22... ἰχ, 1δὅ-10).,-- )ὲῃιὰ ρϑυθδρβ ποῦ  Ὡυσρον" (Ηδνογηϊοῖς, οὔο.)--- ὕόσβο 20. Αμὰ 9 
Θυϑῃ ἐΐ8,---ῸΣ ὕη 6 ὙΓ;0]6 ΤΑΔΥ͂ ὮδΥΘ ὈΘΘῚ ΒΡΟΚΘΩ οοσασαδη ἀϑὰ [δ τοδὶ την θὰ... ἐῃ ἷδ 

"ΠΕ [80 ΤΟΕς οὗ ἀρῶν Ὅσο ος ἘΠ Βοδίμβοα αχτην, ΕἸΡΤΙΣ τησδὺ ποὺ 6 1ἰπυϊῥοα ὕο 686 119 
ΘΔΤΟΥΒ οὗ ἐπ δχοο Ηθῦτονβ, 80 ΟΟΣΥΔΙΗΪΥ αὔθ5.: : ᾿ 

ἀοπθίοα σομουδῃΒ ΔΌΠΙΕΥ τὸ βανθ ΗΒ βοσυδηΐβ. οὐλαν Τλυρᾷν; Ἐνδαν ΕΗ ἀπ᾽ ασν ἀρωὸμεν ον χη οὶ 

ἴῃ οσᾶεσ [0 τϑΐεσ ἴμοϑθ ὁρροτιθῃΐδ, διὰ δῦονθ " ὕθυτω “ΤΊ 8, ἴῃ ἰὐβοῦ, ἃ εὐῇβοϊδηῦ ὑδβυϊ ΟἹ : 
τὰ ΠΕ ἔιωνουπα δύ ον ῬΟΒΙΟ ο ΘΡΙΡΗΒΕΙΝ 0 γιὰ ἐπ βἀάϊνίοι, ἐμ Ββοϊϑοίέοιι οὗ δχθοιθοπεσβ 

᾿ ΟΕ ἜΧΡΘΕΙΘΌΟΘ, ἐέδνει ἔων τ ἐν Ἰὰ6 ἔτοσα 86 αγηιν ἷἰβ Βθθὰ ὕο Ὀ6 Ὑ76}} στουπαθᾶ δπᾶ 
τ δ μϑβαι 089 ὙΕΕΤΡΟΣ ὕδ6 Μὸ χα 17). ̓ ΘΔΡΒΌΪΘ ΟὗὨ Δῃ ΘΆΒΥ οχρίδπδίϊοι, ἰπ νίαν οὗὨ ὑῃ6 

τ α Βα γ9 " (ἔδὰβ οοστεβρομι ἐπ - 2.})» φρροῦ [δῦ {δ6 ἔδβὶς τγαβ ποὺ ψίϊμουῦ ἄδηροσ, δὰ 
ΔΙ μου ρὮ 1 που]ά πᾶν ὈΘΘῺ τρΟσΘ ὅπ ΒΑΣΙΠΟΙΥ͂ ι ΟῸ]α ΤΡΑΌΪΘ ἴδ9 Ββουυίοοθ οὗὨἨ ϑβρϑοίδ!] ὑγαβῦ- 
τι ὑμοῖσ [ατϑϑὶ ἐἐΔ5}ι ΘΟ μιΒΟΪ ΟΌΒΏΘΒΒ ὕ0 ΒΥ, “Τῇ ΗΘ ΟΣΟΩΥ ΤΘῊ ; δηᾶ 16 Ῥγ͵οβοῖοα οὗ [86 ὑχοορ8 δ 
τοὐϊ! ἐᾶν " (οἵ. Ηϊ σὶρ ὁπ [818 ραβεδρθ). [ ΤΠΘΥΘ Το] χίοτιβ ΘΟΥΘΙΠΟῺΥ ἰβ τοῦ βίσδζ6, Β'πο6 ἃ ζτϑδῦ 168 ἱπ [δ ΔΗΒΊΓΟΣ, 1 ΟΣ αοα ν1}} παν 18, : ἷ ᾿ 
δα... 85 Φ ποῦ, Κπον, Ο Κίηκ, τιδῦ τὸ ἔδϑῦγο Ῥσοοθββίοη τγδ8 0106 οὗ ἱἐΐξ ἔθαϊιτοβ.--- ΤῸ 

Ῥίμὰ Βμδάσχδοῃ. ... διὰ ἴο (σαύμοσ "" ἷπ οσᾶδσ 
Μ|}} ποῦ βασῦνθ δ ροᾶβ,᾽ ποῦ ο Σ δα ἀθο οι ΕΥ̓͂, ΠΟΙ 8 ᾿ς, 5» 
Ββυροταιυἱου8 ἐχρϑοϊδίϊοι οὗ ΒοΙὴ6 τηΐσγϑοϊθ, (υὙϑζ. ᾿ ἴο ἢ) οαϑὺ ἵμπϑυ ἰπῖο {Π9 Ῥαχτιίης ΑΘΣν ξαχῃδοθ. 

17), πος ἔδυ δύϊοίβση (νοσ. 18), δα Βοσίῃ., νυ. θη, ΤᾺ βϑοοῃὰ ἱπῦ, δ3 29 'β βυθοχάϊπδίθα ὕο ὑμ9 

Ϊ 

διὰ ΗΙϊΖ. ταδί δίῃ, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ Ὅ86 οομβᾶθποθ οὗ  βγρε, ὩΏ ΒΞὉ, 88 τῶοτθ ἀΐσϑοῦυ ροϊπύίηρ ουὐ ἐμ6 
δὶ ἢ δηἃ 8 Ἀπ ]6 βυταϊβδίου ὕο ὑμθ ψ}} οὗ : . ὦ 

ΡΞ : ΒΡΘοἱ8] ἀθεΐρτι.--- ὕὍσβο 21. ΤΉΘΩ [8.689 τ.θ:ι σθχΘ 
ΟΣ ΠΕ ἘΞ "Ὲ σαοβῇ ὀχύγοταθ ϑυδπῦ ἔμ ον Ῥοιυπὰ ἴῃ ᾿μοὶσ οοαῖβ, ἱμοὶσ μοδβθϑῃ, εἷο: σαΐδμοσ, 
ὐλλυδινρνν ἰδοϊοίαγ.] : ΤῊ ὑμοὶσ πη δουραστηθηΐβ, οοδίϑ. οἴο. Τὴ6 Βαβίθ, 88 

ὕετβοβ 19-29. 7'λ6 ατεσιιζίοῃι. ΘᾺ. . - .  ὮργΘ ἐπηρ] θά, τὰ Το ἢ ὑμο βοπύθμοθ τγὰβ οΧθ- 
διὰ [8:6 ἔοστα (18:6 Θχργϑδβϑίοπ) οἱ Ἀὲβ ν]βαξθ γα (ρα, 18 ἰη δὐτοῖς οοπίχαβὺ πὶ τα ἐ86 ἀἰτθούϊοη 
οδαηρϑὰ αβϑδηδὶ ββαάσδομ, εἴο. ΤῊΘ Α. Υ͂. 1Β σἴνθη ἱτπηπιοάϊαὐθ]ν Ὀθέοσθ, ὑο ἢθαὺ 86 ἔυγηδοθ 
Ἰύεσαὶ. ὙΤηο Κουμῖν ἼϑΣ 18 οομογηλϑα ὕο ὑμθ 1 τλοτο ἱπύθ βου ἔμδη 808]: ἔοσ ἱμ6 πον δϑἀ δὰ 
Θοπίς, ΤΊ Β:ῖς προ τἴὴ6 Κοιὶ ὌΡΟΣ δατϑοθ ἴλ68] σου] σϑαυΐσθ ὑΐτὴθ Ὀθΐοσθ ἰὺ οου]Ἱᾶὰ Ὀλτὰ 
3, ἜΞΑΒΥ τὶ βυϊδοίομῦ ἔοτοο, πὰ 8 ἔσσυιδοθ οὗ σοῃϑίοσ- 

τὴ ὑμο Νοτα. εἰπα. ΘΖ: ΤῊΘ ΖΌΣΙΔΟΣ ὁ0η- 4 8016 ε'ἷζθ. Βαυῦ {86 ταρθϑ οὗ δὴ ᾿ἰπβδιηϑᾶ Οτϑῃΐαὶ 
εἰτυσίίοι, 86. Ὀϑίῃρ τλΟχ9 σατα δηὰ ἀπῇ ουϊί, ἰδ ὑο ] ἀξδβροῦ δ]]οντβ 1[86}7 πὸ ὑΐπιθ ἴῃ πο ὕο χυΐϊοὺΥ 
Ὅθ οοῃδίδογτοα ψαποΐηθ.---βϑνθι ἶσθθβ το χΘ οομβίαοσ 8411 μ6 οἱἰγουταδίδηοοβ οομρμοοίθα νὰ 

ἴδῃ ἰ τῦα τσοῦϊ ἴο Ὀ6 Βοαδῖϑθα; ἴδπα ΒοΣ- ΔῺΥ ΡΊΥΘΙ Ο886.---ΤΉΓΣΘΘ δγίίο]68 οὗἨ οἱουίπρ δ1θ 
(δοϊάὑ, (ἀοδαιπία, διὰ οὐδοσβ, ἰπ δρτϑοσαθυῦ τὶ , Βρθοϊβϑα 88 Ὀθ]οηρίηρ ὕο ἔμ οοβίασα οὐὁἨ {89 
(89. Υ. Βυὺ ὙΠ, γμδββίνθ μασῦ. οὐ τγ, “" ὕο ἴσθθ ἨθΌσονσΒ, Ἡ ὈΙΘὮ ΤΩΔΥῪ Ὦδνο οομβυλλὐοα 189 

᾿ αἰδυϊηρστι βΐηρ ἔδαύασοβ οὐ ὑμοὶσ οβῆοῖαὶ ἀτγθϑββ ; 
ΕΣ: .ο 

5606, ΓΟΒΣΗΗΙ Υ ἀδθα ἐθν σὰ εϑὴ μὴ τῆς ΡΝ Διὰ ὉΡΟῺ ὕδιθδθ ο]]ονγβ 0:9 ροπογαϊσίης 

πε μδὺ 68 ὈΘΘη βοϊϑοῦθᾶ 88 δΡρτορσίδαίβ," γιοὰ ὙΠ ΞΊΒ 2, “δηᾶ ὑμοὶν (οὔμ61) ψασταθηὺβ" (οὗ, 
ὀσποεη ἔστι οἱϑιιῆη, 681), ἀαιὰ [6 οοπβίχυουίοι νυν ἩΡΩΒ ΣΥΝ 5: ἐμὴ μευς ἀν ἼΣ γαῖ ξοοὺ ἡὐί, 8 

. «στ : ᾽ (Κο1}]. ΘΙ6 ΜῸ ΠΟ 16 
᾿ ΟΊ 5881". ᾿ ΠΟΝΕ πὐαβε νι τρεο ἀρυ μου τα δὰ ταδηὐου Βα} ἃ γασίοὺυ οὗ γαυσωθηΐβ ἰπ 8.9 ο886 

ΒΔΑ πὲ ἀρρτορσίδίδ βοδυης ," κά, βουθη 97 ταθα οὗ Ἰμζοσίος σϑτῖς.-- (1) Ὑ86 Ὑ5Ξ Ὁ ὑσασθ 
τηθθ τόσα ὑδϑη ΜγΒ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ {παρ' ὃ ἐδει, Βϑρὺ). [ ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ ἸΙομρ δῃὰ οἹοβοὶγ-βυυϊ προ ὑπάθσ-ρτ- 

[16 βϑιβθ ὑδτιβ γί οι θᾶ, μουγ ΟΣ, ἰδ πλοσθ ἱπαρὺ τπϑηΐβ, ὑμδῦ οογοσθᾶ 88 8016 ὈΟΥῪ (κλῆγύϑ, 
ἔδδη [86 οἶδοσ, δηᾶ 86 ἱσυρϑύβϑομδὶ οοπβίσιαοίίοι 1 {πη 108); ἔοτ 086 νοτὰ ἰδ ταοβὺ σϑδάσ!γ θχρ]αἰηθᾶ 
οὗ ἰδ6 ἤοτιωθσ υτϑσὺ (ττγι), Ὀοροῦδμοσ πὶ ἔμθ. ὉΣ σοταρδσίβου Ὑὶθ ὕ86 ΟἸδ]ἃ. απαᾶτὶ]. νϑτὉ 

δοίἑνϑ ἔοστα οὗὨἉ {16 1δὐδδσ (1712 5}, Γδῦμεσ Ζϑνοσβ ἡΞ "Ὁ, ὑσχίί, ορεγΐι. Ἰὺ ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ ἰῃ6 Ξϑυχίδο 
τς ΕΕ ἀεηγόμην ἐς ἼΜΕΝ Ἐπ Το δε ων νι δᾶ ἐμ Ταϊταυάβ, ψὶῦ {6 βἰφιϊβοιύίοα. οὗ 

ΟΌρΩν 18 ὑπ 6 "τὰ »αϊδυπιει (ὮΘμοα. “" χηδῃΐ168""---Π ὔμμ οσ, αοβοηΐαβ, 

δοπικοβαᾷ ἐο ἀοὶ ἐδ ἔδαμοο οχιοὴν «αττα μμαϑας πᾷ παρ. δέλασοὶ δα ἴα ὅν ἀτοὐῖς, ίκοτο δὶ 
ἡπάϊοῖαὶ ρσοοθᾶθτοβ δηᾶ Ἡτηϊναῤίομβ, νγῃθ.θ ΒΘΥΘῈ τα πὶ Ἐπ τ μαμ μα σα Ὁ Δ ΠΕ ὈΡΘΟῚ ΕΒ, 
88 ἃ ὨΌΠΌΘΙ ᾿πἀἰοσδῦθϑβ 8, [0]}] δὐομοσηθηὺ ΟΥὨ βαὺϊ8- δὴ , Ἠὰ το τον 
ἐδοϊίοι, οἵ. 1ἰ6ν. χχανὶ, 18.294. Ῥοιιδ, χχχνη!. 7 δΙΆΟΩΡ ταοάθττιβ, Θβρθοΐδγ Ηδυεσηῖοῖκ, ν. Τθα- 

βοτίθ, δῃὰ Ηϊσίς, ἰδαπειν 235. στε 086 Ῥότβ. οἱ βεᾳ. ; ΡΊου. υἱ. 81; Μαιύ. χυἹ]. 21 οὖ 8θᾳ. : 

διὰ ῬΕΣΠΒΡΗ ῬΔββαρ68 {{ 1 [μᾶ. χὶ. 15) χχχ. ῦ ; ε᾿αϊιοῶν», ΟΒαϊᾶ. ϑΥ, δυᾶᾷ ἐμοσοΐοτο ὑσαηβὶδὺθ 
ἐδ ὉΥ ""Βοθθῃ,᾽" 75  γ]ὴρ ὑδ 18 ΟΡἱ πο ὉΥ͂ 8 δἢ- 

Ῥκπδα. χίΐ. 7. οἷο. Τμΐβ ᾿υάϊοὶαὶ Ὀδαυίηρ οὗ ὑδ6 
ὩΌΣΤΩΑΌΘΥ Βαύθῃ, ΨὨίοΝ τγδὸδ ζδυηΐ αν ἴὸ 41} ὑμ6 
δηοίϊοηῦ Οτίϑπίδὶ πδίΐοβ δηὰ οασσεοῦ διηοηρ ] Ρ681] ὕο ΚυτσδοΒμαΒ, 86 αϊραῦθ, δηᾶ αἶβὸ ἴο 
ὑμθτη, β ὅ8ι:6 ΟὨ]Υ τοθρϑοῦ ἰῃὰ Μβΐομ ὑμ6 πανοῦον ] ΗἩθϑγοδίαβ, ϑυΐᾶδβ, ϑῦο. (0 Θχρί δίῃ 8:6 ᾿ἰδῦθσ 
8. Βοχο ϑιωρὶ ογϑὰ, διὰ {Ὁ οἴξοσὰβ ὑμι6 ΟἿἹῪ οχρὶδ-  ασθοκ σαράβαρα ὮΥ τὰ περὶ τὰς κνημίδας ἐνδύματα, 
Ὠδίζοη οὗ ὑπο ΡὮΏ͵ΤΘδΘ 88 πϑοᾶὰ ὈὉΥ ὑμ9 ΒδΌΥ]οπίδῃ | βρακία͵ σκελεα. ἘΒαὺ [λ9 Ροχα δλαζιοά" ΔΡῬΘδΥΒ 

ἱ Κυδῃο ο] 5 χοσηδυὶς ἰ8 1655 Δρρσορστίαΐθ, | ἴο αἰ ΟΣ ὑπηἀαι θη 8}}ν ἤτστοτῃ ΟἿΣ ποσὰ, δηῃᾶὰ ἴοὸ 
ὈῸ χοϊα θα ἰο δλιώ, ““Ὅ86 ὨΐἱΡ᾽" (βδηβου. ἄλώγα, 
1 αὐΐῃ ογιδὺ), 8116 ἰδ ὈΘΘΙΒ πὸ χοϊδίΐοη ὑὸ [896 

ΨψὮΏρη Ἦ6 Οὔδοτνθβ ἰαῦ ὑῃθ ΠΌΓΣΩΑΌΘΥΙ ΒΟΥΘῚ ΒΘΥΥ͂ΘΕ 
πῃ ἰδΐ8 ἱπβύδηοθ ὕο Θχρσϑβϑβ ἰδ ἰᾶὯδθδ οὗὨ ἰηύθμδι νυ, 

Ζομᾷ δάγαναᾶγο, "" οογοσίπρ ἔοσς 186 ποδα ᾽" (ἔσοτα 
ϑάγα, “" Ἀοϑᾶ,᾽᾽ ἀρὰ υγήὴ, “ὁ ὕο ΟΟΥ̓́ΟΣ᾽) ἰπ οἰ» -....:.ι...ὕ...----..---ΚΨ...͵ς»ῬῬΞΟ-ρὀ͵.ς-ς-͵ςςς-. ὁ “΄“΄ὃὦἝἪἝἪἝἝ............ . 

Ὀδοδῦδο ΠΟΙΘ, ὁ ὮΘΙΘ ἃ πούοσίου δ ἰὨ]ΌΤΥ 
ὈΘοη ᾿πβ[ονοὰ οα 086 Ὡδύΐξομδὶ ἀἰνηἱῦν," ὯΟ Οὗμοσ 
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ΒΟΠα ΟΥ εἰριϊβοριίίἼοη, ΤὯμὸ τοῖς σαράβαρα 
(Δ ὰ. Αγ δβαγαδαϊα), πὰ μα ϑϑπβα οὗἠἨ “"βόθϑυ," 
ΒΘΘΣΏΒ, ΟἹ ὑδ8 ΟΥΠΘΥ Ππδιυᾶ, ὕο οὔγθ ἐϊδιὶβ ᾿ῃηύοχργο- 
ὑδύϊοι ἴο ὑπ Ατδρίο δαγαιοΐί " ἃ δουοσίηρ ἴοσς 089 
Ὁ σΒ, ̓  858 4130 ἴο ἔπ Ῥοσα, «λαϊοάγ ; Ὀπὺ ὑμῖ8 
ΒΘΏ856 νὰβ8 ποῦ δὐξτ υϊοά (ο ἰδ ὉΥ ὑῃθ οδασὶλοαὺ 
Οτοοκ ὑσαμδδίοσα. Τμϑοδοίίζοι, ἱπᾶορᾶ, χορ θσῃ 

ὙΠ 539 ὉΥ σαμάβαρα, Ὀὰὲ ταβοχγοβ ἐδ8 ἰπέοσρτο- 

δου ὈΥ ὁ ΒΟΘΟΙ" ΖῸΣ ὑὰ0 ὑδίτα ραχτηθηῦ, 
ἼΣΞἽἼΞ, νι μῖομ Ἠ6 ὑσδηβιδῦθα περικνημῖδες; 116 
186 δορί. (ἀπᾶ Α4}118) ον  ἀθη ον ζα 1168 ὕο οομι- 
Ῥσθῃθυᾶὰ 86 ταοϑδηΐηρ οὗ Ὁ3 Ὁ. δῖποθ ἐὺ σβϑη- 

ἄθχβ ἰὺ ἱπ ῥἷδ μίωοθ ΟΥ̓ ὑποδήματα, Ὀπὺ αὐορίε 
σαρά,ξαρα ἴα ν. 93. Ὅροι δο ψ8ο]6, ὑμ6 βσεὺ 
Ὡδιλθὰ ρδιτηθηῦὺ ἰῃ [δ18 Ῥδδθδῦθ 8 ῬΣΟΌΔΟΌΙΥ 
ἰάθη ὐΐοαὶ να ὅμ6 κεϑὼν ποόδηνεκὴς λίνεος, τ ὨΪοΣ 
Ἡδοτχοάοίαδ (1. 1905) ἀθθοσίρο δ ἐμ ἱπποσταοσϑῦ 
βατιηθηῦ τσοστὶ ΟΥ̓ ὑμθ Βδ υ]οπΐβσα.---() ΤῈ 

ὙΊΦΒ, ου, δβ ἐμ Κουΐ ργδέεσβ, ὙΦΌΒ, ττασὸ 
ποὺ ὁ“ ΒΔΙΏΤΊΘΙΒ,,) ΟΥἩὨ ΟΘΟΌΣΕΘ, ΔΙ Βουρ ὑλ6 χοοὺ 
ΦΌΣ. “ἴο βρσεϑᾶ, Ὄχύδπα " (οἷ. Ὧ29, “᾽ὸ βρσοδᾶ 

ουὐ")), 18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὑμθ βδσὴθ ἤσοια σιΐο Ὁ 98: 

δε 8. ΒΔΣΏΤΆΘΣ,,, ἰΒ ἀοτίνϑα ; οὗ ἐμ Οἵ. πατάσσω, 
ἐέζο βύσίκο.᾽"" Ασοοοτάϊηρ ἰο 86 ΗΘΌσΘν ἔσγϑῃβ- 
ἰαύοτ οὗ ὕπ6 ΟΒδιᾶϑθ βϑοίξοῃβ οὗ δηΐεὶ, 

ἴῃ ὑμὶ8 ῬΊδοθ δοστϑβροῃὰβ ἴο ὑδ9 ΗδΌ. ὩΞΏΞ, δυᾶἃ 
ὑβοσοΐοσο ἀθαϊστιαῦθβ ἃ 'νἱᾶθσ δρᾶ τόσο ἥονίην 
ππδοσ- Κατιηθηῦ ἔμδη ἐδ6 9 ἼὉ, ὙΓΠΟΝ ΘΕΒΎΓΘΣΒ 
ο ὕπθ βϑοοῃᾶ. πόόΐθι ὑπηΐο (εἰρίνεος κιϑών), 
Ὑ ΒΙΟἢ. Ὅ86 ΒΘΌΥ]οΟπίδημ τόσο, οὗ. Ἠοτοά. 1. ὁ. 
ΤῊΘ ἀουίνανίου ἔτοτη [86 Ασδοΐο γμα8, "ὁ 8 βρίοσ, 
δηθ ννἱϑ,᾽" δοοοσάϊηρ ἴο ὙΒΙΘᾺ ἐδο ποσὰ που]ᾶ 
τδῦθοσ ἀθαίρῃηδῖθ ὑῃθ ἱῃποσχτηοβὺ, οἱοβοδῦ, δῃὰ 
ἤηυιοδὺ ραντηδηῦ (Ηἰὑχίρ), βθϑτιβ ὕοο Ὀγχγεοαδσζίουδ, 
Ὀδοδῦβο οὗ [ῆθ ἈΔΡΒῈ ὑ-βοαπᾶὰ. Τῇ ἰδοπιίβδοιδ- 
οι οὗ ὑΠ0 νγοσὰ νυνί ὑδο ΟἽ. πέτασος, "8 αῦ, 
οογουΐηρ᾽ ἤοσ (86 Βοαᾶ᾽" (Βοσίδμοϊἀ), 15. δυο 
ὕοο ἔδσ- ἔοιομϑα, δίῃοθ πέτασος 188 πδοὰ ὉΥ ἰδθ 
ἄσϑοκβ ϑχοϊπβίνου ὑο ἀθείψιιαῖθ [86 μϑϑᾶ-οονοσ- 
ἱὴρ οὗ ὕμθ ἐῴφηβοι, δηᾷ βἷποθ ἐπ Ομαϊᾶθϑο Ἰδτ- 
ξυσρθ Ὑ͵ῶἢἂἔξδβ οΟσ ΔΙ ἸῪ ΔΌΪΘ ὕο δοτωσηδῃᾷᾶ οὐμοσ ἔμ 8 
το κ ὕδγμβ σὺ τ Ὠΐοἢ ὕο ἀοϑίμτιαθ ὑπ Οτίθῃ- 
[Δ] ἰυσῦδῃ (6.9.,) ἱπ Εζοκ. χχίϊ,, 16 τὸ δυὰ 
ὈΠΛΞΊΞΌ), ΤΏ βᾶτηθ σϑίδσθῃοθ οὗ ὉΠῸΒ Ὅδοκ 
ἴο πέτασος ΒΕΘΙΩΒ ὧο πηᾶασῖϊθ ἐμ τιάραις, ὉΥ 
ὙΈΟᾺ ὕμ6 ϑβορῦύ., Ἰμοοδούίοι, δηὰἃ ΤὨθοδοτοῦ 
ΤΟΣΔΟΣ ὑμ6 ποσὰ ἱπ ὑμΐβ ῥϑεββαρθ.-- -(8) ΤᾺΘ 
ἊΣ Δ Ξ ΔΡΡΘΔΙΒ ὕο μᾶνθ ὈθθῺ ὑδθ ἐμίγὰ ΒΔΌΥ]ο- 
πίδῃ σαγτηθηῦ τοθηὐοσθᾶ ὉγῪ Ἠδοχοδοίυβ, {86 
χλανίδιον λευκόν, ΨΪΟΏ 'ττ͵ἂ8 ΤΟΣ ΟΥ̓ΟΣ [86 ὕτο 
κιϑῶνες ; ἦον ὑμῖ8 σογὰ 18 θαϑθὰ οὰ 186 αυδά τῇ]. 
νοι 933, “0 ρίχᾷ, πἰὶπᾶ δὐουν," ΒΒ ἰδ 
8180 ἑουπὰ πὰ 089 ἰαῦοσ ΗϑΡσον, αὖ. 1 ΟὨτου, χν. 
21. ΥῈΣ 2.933 29) ἼΞΏ. [Λοοοχαϊηρ ἕο Βδν- 
Ἰἴπδου (ἢ ἴο6 Ἀοπαγολέδθ, ἰἰλ. 2 84ᾳ.). ἐδο οχάϊηασγ 
ΒδΌγ]ομΐδη ἄγθδβ οὗ ὕδμθ ἸΟΥΤΟσ ΟΥάΘΣΒ Οὗ Ἰηθῃ, 
ΑΒ “Ὀπὺ ΟὯ6 “ατιτηθηῦ, ἃ ὕπο, ΣΤ ΘΠΘΤΑΙΥ͂ ΟΥΠδ- 
τηθηῦθα ψἱὉἢ} ἃ ἀΐΔρΌΠ 4] ἔτίηρθ, δῃα σϑβοβίης 
ἔτοτῃ ἴδ κῃου]ᾶθν ἴο 8 1016 ΔΌονΘ (86 Κῆθϑθ. [δ 
88 οουβηρᾶ χουπᾶ 88 νγαϊβὺ ὉΥ ἃ Ὀ6 10.) ΤῈΘ 
Βοδὰ δῃὰ ἤϑοῦ οσθ ὕδσθ. ὙἘ6 σίοῃοσ ῬθΊΒΟΏΒ 
ΔῚΘ ΤΕργθδθηδθα οἱ ὑμε οὐ] πᾶθτΒ 88 Βανίηρ "" 8 
Ποῦ ΟΣ μοδα-ὑαπᾶ, ποὺ ἃ ἑπσῦδη, σου ἐδ6 
Βοδλᾶ. ἸΤΉΘΥ ὙΘΔΓΥ βΘΠΘΓΔΠΥ δ6 βασῃθ ϑοτῦ οὗ 8 
ὕπηϊο 86 ὅΠ 6 οὔβοσβ, Ὀπὺ ΟΥ̓ΟΣ 1ὺ [6 Ὁ δνθ 8 Ἰοῃρ 
ΤΟΌΘ, διδρϑὰ ἶκθ ἃ τηοᾶάθσχῃ ἀχοϑβδίπρ. βονγῃ, ὁΣ- 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΕΒῈΤ ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

οορό ὑδμιδὺ ἰὑ 888 80 βίϑονεβ, διμβᾷ ἄοϑθα ποὺ οογοζ 
ὑδ6 χίσῦ δῃΘυ]άθσ, [ἢ ἃ ἔϑυν οαβεβ ΟὨ]Υ͂, ψΘ 8668 
ὑπ οσμθδὺ (818 ΟΡΘῺ σόν ἃ ἰοὴρ πάογ-σθϑδ 
ΟΥ ΣΟΌΘ, ΒΌΟΘΙ 88 ἰδδὺ ἀοδοσ Ὀθα ὈγῪ Ἡεοτγοάοίυκ." 
4" 1ὴ Ἰθῃ οὗ ὑδ9 ἰΙοτῃς ΤΟῦΘ τοϑοδιηρ ο ὑμ6 ἔεος, 
ΣΟ Ὦ ΒΘΘΙλΒ 0 δ 66 ῃ [86 ΟΥαΪΠΔΙΥ οοδίθσηθ 
οὗ [ῃο ἰσθμοῦ οἰδϑβοβ, 71 ΟὈΒΘΟΣΥΘ ΒΟ Οὐ 68 ἃ 
δῃηοσίσ Ὀπὺ 601}} ἃ αἰσο αν χαχταθηῦ---ἃ δοτί οἱ 
οοδῦ νἱϊοῦῦ δἰϑονθο, ἔγπιροα ἄοναι Ὀοΐι εἰάος, 
δϑὰ χοδοβέης ἃ ᾿ἰυ 6 θόϊονν ὑμ6 Κτιοο.᾽) ὁ} 
ΧΙ οχοθρίϊουβ ἰδ ΒΑΌΥ]Ο; 818 Δ.Θ σϑρυοβο;ίθὶ 
αὶ Ὀδιθ ἔθοὺῦ οὐ ὑμ6 τλουυσαθηΐβ," “ΤῈ9 
εἰτὰ]θ τα δὴ δββϑηΐλδὶ ζεδαύασο οὗ ΒδΌΥ]Ο: Δ 
οοδζυ μηδ, ΟΟσσοος ὕο ὨΙρῊ δῃὰ 1ον." “Το 
ἄγϑεβ οὗ (λ:ὸ ὑσχίϑεϊβ 8 ἃ Ἰοῃρ τοῦς ΟΥ δόντι, 
δουποεὰ διὰ εἰτίροᾶ, οΥ̓οσ ποῖ ἔΠΘΥ δϑθὰ ἰο 
Βαν ὝΟΣΙ 80. ΟΡΘῺ ͵δοϊκοὺ « ἃ βἰ τ ]ΔΥ ΟΠΔτϑοίοσ, 
Α Ἰοὴρ δοαγίύ οὐ σἱθθοι ἀοροπαθα ἔτομι ὑδηϊμᾷ 
ἄονγχαι μος δοκῶ. ΤΟΥ οδττίοὰ οἱ ἰδεὶζ 
Ἀθ868 δὰ Θἰδοχζαῦθ σγσοῦσῃ ΟΣ υλϊῦσο ᾿ (ἐὁ.).]--- ΤῈ9 
βδττθηὺα ὙΙΟΔ 8.Ὸ Βρθοΐδ} τωθυϊοηο, δΓΘ 
ΒΟΟΟΓΣΟΪΏΡΙΥ τοΐοστϑα ὕο ἴῃ ὑπ ΟΥᾶοΣ οὗὨ ὑὉμοῖσ 50: 
οοδϑίος ἔσοσῃ τὶ εἶπ ουὐνγασαά, ὁ ἀπ ἀοσ- ραγτηθηίδ, 
οοδίβ, χτηδιΐ}98 ".-- ἃ οἰλμηαχ ΜΞ ΠϊοΐΝ βοσνοδ ἰο ἱπάϊ- 
δαῦθ ὑμδὺ Ὀδοδσβα οὗ ἴδε οχορβαῖνο μαβδίθ ὑπ 
ψοἢ 18 ὑσαηβδοῦ οη ἰοοῖκ ρΐδοο, [86 νἱοίλειδ 
ὝΘΙΘ ποὺ χοϊϊονοὰ οὗ ὑμοὶν πᾶσ, ΠΟΥ ὅτοὰ οὗ 
ὑμοὶς οὔὐδεχ ρδχτωθηΐβ. [ΟΥ, 88 Καὶ] βυργεβία, 
ὁ" ἴῃ {.λ0 δδαὶἱγ ἱ ἤδιητο δα ἡδίαχσα οὗ ἰδεϑο τωδ- 
ὑδσῖα δ, πδτηθὶν, οὗ ἰδ 8πὸ ἰοπρ ἐέπεη, ροιοη (εἶ, 
Ἡδτοᾶ.), γ͵α Βαγθ ΡΟΣΏΔΡ8 ἴο ποοῖς (ἢὯ6 σϑϑβϑοῦ Οὔ 
δοοουῃῦ οὗ ψΈΪΟὮ [6 δοοιιοᾶ σετο Ὀοσυμὰ ἴῃ (δος 
οἰοὐ68.᾽]--- ὕἴόσβοθ 22, 233. Βϑοδῖιβθ ἴδο Κίηρ᾽ε 
οοτησηδη ἃ τὰ ὑτρϑεῖ, ΟΥἩἨζγίουῦα. “ Βοοδυϑο᾽ 

(ΠῚ 559 59) τοΐεσβ ἴο νβδῦ μδϑ ὑσεοθὰοὰ, δῃὰ 

18 οἶδυβο 2 Ὑ1 2 (- Ηορ. ὝΞΒ 5,“ (δετθ- 
ἔοτο Ἶ Ῥοζηΐβ οὔὖὺ ὑπὶα τούθσθῃοο σαοτὰ ἔ0}}γ; 
ὁ ὈΘΟΔΌΒΘ 7 8 ὑμποσοίοσγο ϑαᾳυΐϊναϊ ϑεχῦ ἰοὸ ““ ΣΔΠΙΘΙΥ͂ 

Ὀθοδθβο," δυᾶὰ ᾧδ6 Ἵ Ῥοΐοσο ἈΦ ΣΙ ὀΧργθδδοὰ 

086 ΘΟΏΒΘΑΌΘΙΗΟΘ: ““ δηὰ ὈΘΟΔΌΒΘ ἴπ) ΘΟ ΒΟ] ΘΏ6Θ 
{86 ΖΌΤΔΟΘ Ὑ᾿ΔΔ ἰὼ ὑδ6 τηοβὰ ὗσθ δχοοθαϊρὶν 

Βοαύθᾶ ὑρ." ὙΙῸΣ τερασὰ ὕο ΠΈΣΤΙ, “ κυσὶ, 
τασίηρ "ἢ (μοῦ ““ Βυττῖοᾶ ") Β66 οἡ οδρ. ἰϊ. 15.-- 
Π6 δαμο οὗ ἴη9 το βίου ἰδοδβθ δοιὰ ἰδ 
ἰοοῖκ ὉΡ, οἴο. 1Τὺ ἴβ δοὺ βέαιδὰ ον διὰ δὲ πνδδὺ 
Ῥοχίοι οὗ 089 ὍΣΩΘΟΘ ἴλλ9 ἀθδί οὗ [8666 ὀχϑοῦ- 
ΦἸΟΣΘΣΒ ὕοοϊς ρ]αοθ, ποῦ οου]ὰ ἐῦ Ὧ6 ἀοσχποπειεαιοα 
αὶ ΔΩ ἄορτοο οὗ ῥσορδοον - Ὀπὺ ἰΐ ἰδ ποὺ 
ἀπ! ουὺ ἴο δοδῦσηθ ὑμαῦ, οσσίδρ ὕο ὑδο Ἵχοθδεδίτο 
υἱοίθμοθ οὗ ὑμ6 8γτθ, 8 δἰσοῃρ ἀχϑδιυρδι οὗ διὶσ, 
τ Ὦ116 ατυϑορίπρ ὑΒτοΌρὮ π6 οοζηργχοοθοα ἤδιβοδ, 
ταὶϊσ ἣν ὉΪον ὑδοτι ἔπ 0.16 ἀϊτοούίΐοιι οὗὨἨ {89 οχδοῦ- 
ὉΙΌΏΘΥΒ ΟἿ ὑμοϑὶσ ἱκατιϊηρ' ἔσοτα 8:6 ὭΡΡΕΣ ορθηϊμᾷ 
οὗ 086 ἔπτηιβοο, ἢ 1}}]6 ἰοανίωρν ἰδ ἴπτθο τἱοίλβδ 
ὈΠΒδΙτηΘα δὖ ὅδ Ὀοΐξίοτα οὗ ἴπθ Ζαχηδοο, δρὰ 
οοὐὐπουΐηρ 0 ὈΌΣΗ δῦουνϑ ἱμποὶς ποδὰδ πὶϊνουῦ 
αὖ σ᾽ ὕμβοω. ΤῈ6 ἀο]νοσζδσοθ οὗ 186 ορα- 
ἀοτημπθᾶ ΗΘ ΌΓΘΥΤ ἰδ 6.11} τηἱγασυζοιια, αὐσουι οἱ ἐδ 
ΔΒΒΌΣΡυΐοη, δηὰἃ ὑδθ οομίζαδὺ Ὀούννθϑθη ἐδ ΕΧ- 
ὑχδοχαϊ ΣῪ δ χίοίμθθθ οὐ {86 τηϑϑῶκ δσεωρϊοτοὰ, 
διὰ ὑῃ6 βοουσίυν οὗὨ ἐδο 0] ονσοσβ οὗ Φεμονδὰ ἰω 
{86 ἦδοϑ οὗ ὑῃο τὰρϑ οὗ τηϑβἙβ, πο ὶ ἰδ 50 δ σοι δ 
Θ Ρμδεδίσοα ΌΥ ΟἿΣ ὈοΟΙς (Δα δ’δὸ ὉῪ ὅδ "" Βουῃᾷ 
οὗ ὑλ9 ἴπγοθ ομἑᾶσθα," νυβ. 46-δ0), ἐπ 50}}} ὁ ποῖ- 
8019 ἔδοῦ. ΟΥἮἃ, τΓδ6 Ῥορ.-οὔλιὶοσβὶ χεοσαδυῖκα, Νο. 
8. [12 [00 ἴγοθ το γ Ὀγουσηῦ Ρ ἴο ἐδ ζα- 
ὯΔδΟΘ, ἰῦ τηυδῦ δνο ᾿δὰ 8 στοουτι ἀῦονο, ἐπσουκχῇ 
Δ οὮ ἐ86 σἱοθέτοβ οοι]ὰ Ὁ οδεὺ ἐπίο ἱὲ. Ἅῃβα 
Βοδίθα ὕο 81 ΟΥ̓ ΠΥ ἄσρτοο, πὶ οου]ὰ Ὀ6 ἀοθς 
πϊϊουῦ ἄδηροσ ὕὅο 186 τϑὴ το ῥοσεζοσιλο δὶ 
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βουυΐοο : Ὀαῦ πὶ ἐμ ῥσχϑεϑυῦ οᾶ86 ἐμθ Βοαῦ οὗ {9} Ῥασχὲ. ΑΡρὮθ], δϑ ἱῃὰ ἱν. 84: οὗ ὑμο Οδπαϊδαϊσίηρ 
ἤχο Ὅ8 80 βτοδῦ ὑμαὺ [896 βογυδῃηΐβ ὑϊθυλβθῖνθβ ὈΠΘΟΓΩ ἰπ [9 Ηοῦ. οἔ Ζ6ΟΉ. ἰ. 7. [ἢ ορροεὶ- 
Ῥετβμθα Ὁγ Ὁ. Τΐβ οἰχου ϑίθιμ!ιὁ96 8180 18 Σ.6}- 
Ὡἰοποᾶ ὕο ΒΟΥ ὑδθ ρτοαύῃϑββ οὗ ὕπ6 σωΐσϑοὶθ ὉΥ͂ 
ΜΈ} ὑπο ὑὮχθΘ 16 Ῥζοβοσυοᾶ ποδυτὺ ἰπ 89 
ταὐλθδὶ οὔ (86 ἔχσῃμαςθ. Τὴθ βᾶυλθ ὑβίηρ' ἰβ ἰὰ- 
ἰεθαθα ὈΥ {86 σϑρούϊίοα οὗ ὑμο νογὰ ΒΘ. 

δουπαᾶ, στ. 38. σοὶ, τλούθουοσ, ἰβ ῬΌΣΡΟΒΘΙΥ 
Ρἰδοϑὰ δὺ ὑ1π6 οἷοϑθο οὗὨ ὑβθ ραϑβδρθ ἴο ῬσΘΡΘυΘ 

ἴον ὑμθ σοηΐχαδὺ 2, αἱ ἰΐδογίῳ, ἴτας ἤτοτα [9 
Ὀομᾶβ, γοσ. 25."---εῖζ.7---Τ}6 Βορῦ,, δηὰ αἷβὸ 
ἸΤμοοδούϊζοη δηὰ ἔπο ΨαΪρ., ᾿πβποποθᾶ ῬΧΟΌΔΕΙΥ 
ὈΥ 8ῃ ΔΙΣΟΘΟΥῪ οχίϑυϊηρ Ηοῦτον οσ ασθὸκ ἐγαάϊ- 
ἴσῃ (666 Τπὐἰχοᾶ, ὃ 11). ἰηὐγοᾶμοθ αὖτοσ υ. 28 ὑμθ 
ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ ἤγαρτηθεηῦ, “ ΤῊΘ ΡΥΑΥ͂ΘΣ οὗ ΑΖΑσίΔἢ 
διὰ ϑοηρ οὗὐἨ ὕπθ ἔδγθθ ομηἄτθῃ ̓̓  (προσευχὴ 
Α(αρίου καὶ ὕμνος τῶν τριῶν), σεῖο ΒΒ Ὀτοκθα ὉΥ 
ἃ ΒΒοσίασς πδισδϊψο βοοίέοῃ (Υυβ. 46-80, οΥὐ αἷδο 
γα. 22--26), ἀογοιοᾶ ἰο ἃ ἀοίαὶϊοα ἀοδοτίρέεϊοι οἔὗ 
[86 Βα) ϑοὺ οὗ τϑ. 22, 238, διὰ οοῦ θερβϑθαὶ- 
διῖγ [86 δὐδύοσω ϑιῦ, ὑμαῦ ἘΒΘ ὑαχεΐηρ δδῖᾶθ οὗ ὑῃ9 
ἤδτιθβ ἤσοτα ἐμ9 ἐῆσϑθ τδϑῖ γγαβ ἀμ ἰο 8: ΔΏζοὶ 
οὗ ὕὉ8ο ,οτγά. 

γόογβοθ 294-20, Τ᾽ λὲ ἰδογαΐζίοη οΥ᾽ ἐῪ6 ὑληῦδ τε, 
ΓΝ ἐλ6 ζωγασο. ΤὮθα ΝΘ ΟΠ θΣΖαχ [89 

ται δβιομηἰβηθα, δῃὰ χοβδθ ὑρ ἴῃ Ἠδβῖοϑ, 
Υἱκ. : ἔσοση 86 ομδὶτ οὐ τ δίοδ Β6 Βδὰ 5665 
βαοαίθβὰ ορροαὶδθ ὑπ0 βἰαθ- ἂἀοοζς οὗ ἐμὸ ἔμπσξηδοο, 
δι ἔτοτη γΏΘΠΟΘ ΒΘ Βδα νυ πλοδβθᾶ ὑῃ6 Θχϑοῦ- 
ἤοη. Ηδ ἀϊὰ ποὺ πβοδὺ Βίτωδοὶ ἔ 1 ἐμδῦ Ῥοβί οι 
αἴεν ὑμλα υἱουίσηβ σγοσθ οδδὺ ἰὔο ὑμ6 ἔπττιδοο, Τοῦ 
ἐθθ Ῥύσροδο οὗ μἰοαύϊηρ ΟΥ̓ΘΣ ὑμοὶγ ἑοχύυχοα 
(ΗΕἰξαϊρ); Ὀπῦ, δὲ ἃ Κίασ, Β6 γψγϑδ ἀουπθύϊθϑθ 
δοα θα Ὀδέοξο (δι πουρσὴ 8411 οὐδουβ σηΐϊσῃῦ Ὀθ 
διδηϊηρ)ὴ, δὰ ἷβ Ῥοβίξίου ῬΧΟΌΔΌΪ δηδυϊθα 
Ἀΐπλ ἴο 866 δ ἱπδὶἀθ οὗ ὑμο ἔχσσῃιδοθ, πὰ ψὮΟΒ6 
ἱταυτηϑαᾶϊαῦο υἱοῦ Ὠἷδ ΟἾΔΙΥ ὑγὰ8 ρμἰασϑᾶ. [1 ἰβ8 
ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴο δβϑϑττθ ὑμαὺ ὨΪΒ βοδαὺῦ 88 80 
ΘῸΣ 86 ορϑηδτιρ οὗ ἴ86 ἔμπχηδοο, ὑδαὺ ἘἈ6 
οοὐἹα νἱοῦν [80 ἰηοσίοῦ ροσίϑουγ, δὰ ἔδυ οὐ- 
βοῦν ὕπ6 ὕδιΣ996 σθπ ὑοροῦμου τ ὶῦ ὑμὶν ΒΘΔΥΘΩΪΥ 
Ῥτγούθοϊοσ ; ἔὸσ Βἷβ ψοσᾶβ ἴῃ νυ. 25 δ ὃθ σοι ]γ 
θχρ δὶ τιϑᾶ οἱ ὑδθ8 Ὠγρούμοαβίβ οὗὨ ἃ ἸΏΘΥΘΙΥ βρίσχὶῦ- 
ὍΔ] ΟΣ ΥἹἱΒΙΟΏΔΙ πὶ ῦ. --- ΞΡ ῖκο, δλὰ βαϊὰ ἴο δἱβ 

οΟΠΏ ΒΘ] οχα. ΤῸ9 ὙΞ ΠῚ τὸ ΘΟ ΠΟΙ] ΧΕ οὗ δὑδῦθ 

ΟΥ ταϊηϊσίοτν, οοηϑίϊαγίξ, δοοῖξ ἐπ μα δίο (ϑορῦ. 
φίλοι, ἸμΒοοάοῦ. μεγιστᾶνες ; Ἅπὶρ. διὰ β'γγ. ορίέ- 
᾿μιῖ68). ΤῈΠῸ6 Ὑοτὰ [18 βοδίόοιυ ἰδ ΟἾΔ] 99 

ὙΞΞ, “Ἰοδάοχα," στὰ [86 γσγοβχοᾷὰ ἨΘΌΣΘ 

διίϊοϊο ἡ. ΒΟ ἴῃ ὑ815 ᾿πβίβῃσο, Ηὖἶκο 89 Ατδΐὶο 
διῖδο]ο ἴῃ ὁ" ΑἸοοσδῃ,") “ ΑἸτλδηδο,,"" 88 ὈΘΟΟΤΩΘ 
ἱΠΘΘΡΘΙΔΌΪΝ πηϊϊοὰ ὅο (080 ψοτὰ (Θ΄αβϑηϊβ) : 
θαὺ δὴ αὶ πλυδὺ ῬΓΥΟΡΔΌΪΝ ὈὍθ τοραζᾶθᾶ 88 
8 ΟΥ̓ΖΔΏΪΟ οἰθιαοηῦ οὗ ὑ86 βγϑὺ 8] οὗ [18 οοτ- 
Ῥουμπὰ νοι (65 ἰὕ πχαδῦ Ὀ6 οοπδίἀοζοᾶ), τ οῦμοσ 
[δῦ μασχὺ Ὀ6 ὑγϑδοϑᾶ ὕδοὶκ ἴο ὕ89 ϑὅ'δηβοσ. δαλαϑ, 
“ἐ γνονοχ (Εἰωϊᾳ), οὐ 1 Ὀ6 οοταρασθᾶ τὲ [86 
Ῥεσα, λαπμῖ, ὁ )αάρτησπῦ, οοΌπ56ὶ ἢ (ν. ΒΟΒΙΘα, 
Ἐυαδηϊο Ἴο]). ΤῈ βοοσοῃᾶ 88] “3 ἱβ, απἰἐμοαύ 

ἀοπδῦ, ὑθο Ῥοσβ. οἷγ, ““ῬΟΒΘΘΑΒΟΣ, ΟἾΥΩΟΣ,,) 88 

ἴπ Ὑ3:  δοὰ ὙΠΞ3Ἴ3, νυ. 3, Ιπὰ τσορατὰ ἴο 

Τάνσ δ] ̓  κα αὐὐοπερὺ (ο ἰᾶομυἰ ἐγ ὑπ ὕθγιιβ ἽΞἼΠ δᾶ 

ἽΞΆ αἰτοῦ, 5860 βΒΌΡτα, οἡ τ. 9. Οοσρθσθ 

ΠΟ ΏΘΓΔΙΥ ἐδ 6 τοροϑαῦθα ταϑηὐΐοι οὗὁἨ ὑμιθ8θ ἀλαθνι 

Ὡδηῦ ΤτοΥαὶ οὔοΐδ!β, ἴῃ τσὶ 37: οὔδρ. ἷν. 838 
8.---ϑοτβο δ. 10ο,1 509 ΤΟΣ ἸΏΘΩ Ἰοοβο, δος Ξρ 
ἔπ πο ταϊἀδὲ οἔ ἐμ ἄγο. ὙΘΌΠ3 ἰβ ἃ σοζιϊα 

ἐἴοα ἴο ΗΣζίς, το τοραγαᾶβ ὑπ ἔοστη 88 8 τηοΐβδ- 
τλοσρμοβοᾶ ρασῦ. Ρϑ6ὶ, θδδίηρ᾽ ΒΪβ ΟΊ πο ΟἹ ΟΠΔΡ. 
ἷν. 236, 506 Κταυίοῃϑοιά οἱ [18 .--- Αμὰ ἴδ 9 
ἔοστα οὗ ἴθ ἐουχὶ ἱα Ἶσϑθ 19 κοῃ οὗ αοα: 
ταῦμλου ὁ ἾΚ6 8 δοὴ οὗ ὑ896 χοᾶβ.᾽" Τὺ 18. Ὁ. 10 τη 8 .η 
ὨΘΟΘΕΑΘΆΣΥ ὑο ὈΘ] ον ὑδμδὺ Ὁ ῖ8 υἱβίοη οὗ ὑμα Κίηνν » 
οἢ γονυθαὶθα ὕο Εἶτα 818 “βοὴ οὗ 86 γνοὰβ᾽» 

(ΠΣ ΓἫΣ, οὗ 86 ΡΙΌσαΙ ἡ ἰπ να. 12 διὰ 
18) ̓ πὶ ΘΟ ΡΔΏΥ τὶ δ ὑμ6 ὕμτθθ ὅθ 8, γγὰ8 δὴ οὐ- 
26οὐ θά βοοίησ. Τὺ ταυϑῦ Ὀ6 ορβογυϑᾶ, ὑμϑὺ μ6 1 δϑ 
Ὑ76]] 45 ἴῃ γ. 38, ΒΘΤΘ ὑ8 80ῃ οὗ 86 δοᾶα ἰΒ ἀοδίᾳ- 
πδύθα 88 [9 εὐ ΔΩ ρ6]» οὗ [86 αοἄ οὗ {86 εντα, 
Ῥϑαϊοὶ ἄοθβ ποῦ ᾿ἰπηβοὶξ δὐύθϑῦ δίβ ΔρῬθδσϑῃοθ, 
ΠΟΙ ἀ068 86 τοΐοσ ὅο δά! 0} ] πὶ ζμθαβθβ, μαὺ ἴῃ 
Θθ80}} ὁ886 τη θη οη8 {δ 6 ογῖν 88 ὅμο δυΐδοσ- 
Σὺ ἴον ὑλ6 ὀσουτθηοθ οὗ ὑδλθ ουϑῦ. Κυδῃϊοὶ- 
6148 Βγρούμοβιβ ὑμαὺ 86 Ἰἰώστισ οιορ!ογεὰ [88 
ὕθσια ὁ“ Δηρσοὶ " (3Α5}) ἴῃ ὑῃθ Ββθοοῃᾷ σϑέθσθῃοθ 
ἴο 186 βοὴ οὗ 89 ϑοῦκ, ἴῃ οομδοαῦθῃοθ οὗ 89 
ἱπαϊταοδου (ΟῚ 18 ἴο 6 τϑϑδα Ὀοΐνψϑθϑῃ ὑδθ 
᾿βιϑ8 δξοσ γ᾿. 27) ἱσωραχύθα ὑο Εἷτα σαϑδηνῃθ ὉΥ͂ 
086 χϑβουϑᾶ «6005, 18 ὈΠΏΘΟΘΒΘΔΣΖΎ, δα τιϊλους 
ΒΌΏΡΡοχὺί ἰὼ ὑο οοῃύοχὺ. ΕὟἾοΩΣ Πὶβ θδύρθα Βδ- 
Ὀγ]οπίδη ροϊπὺ οὗ νίϑιν ὅδ Κίηρ οοὐ]Ἱα το! 
ΘΕΔΙΥΘΟΕΘΥΖΘ ΔῺ ἀρΡΟΘΓΔΠΟΘ ἔσομαι ὧδ οοἰθϑίίαὶ 
ἙοΣ ἃ τ Β1ΟΒ 6 ἔδπαϊθὰ μῃ6 Ἀ8Δᾶ Βθ6πι, οἰΐμου δ 8 
ἐβοῦ "ἢ ΟΣ 8 “ 1Ώ Τ᾿" οὗἩ [86 ροᾶβ (οσ οὗ ὁπ 
οὗ ὑμο μοάϑθ---Ὸ ΟὨ]γ ὑδπ8 του] ΒΘ οομοθίνο οὗ 
[80 πίοι αοᾶ οὗ [89 ὥονα, ἀοορὶΐο ν. 26). 
ΤΒδὺ ἐλοοροηΐο ἴἸάφαϑ ΟΧΘ Ὁπκηονῃ ἤο ἐδ9 
διασίθηῦ ΒΟΥ ουίδηδβ, δᾶ ὑμαῦὺ ὑμ8 οχρχϑδδίοΣι 
8 808 οὗ [)9 σοῦβ᾽" ταυδὺ ὑβοσζοΐοσο Ὀ9 τοχζασάϑαᾶ 

88 8. οοποθρύϊομ οὗ Ἠδ]]δηϊβίλο οσἱ βίη, ΒΙΟἢ τ ὰ8 
ξοχοΐψχει ὕο ὑπ6 Οτδηῦ ἀπ} δόῦοσ [86 τρϑσοὶ οὗ 
ΑἸΘχδπάᾶθσ, δ8 Βοσίβοιαῦ δϑβοσίβ, 18 στ μῸ}}ν π- 
ὑχὰθ ; δηὰ ἰὑ 18 νὰ οὁπτο ᾿αβλοο ὑμαὺ Ηθηρ- 
ϑύθ Ὁ Σ (Ὁ. 1569 οὐ βοαᾳ.) Ὑ 116 ορροδβίῃρ 1, τΤΘ0- 
ἔοσβ ἴο ὕμ6 τρδχυίδρο Ὀθύχθθῃ Β6] δηὰ Μγ Πα 
δηᾶ ὑο ὑμὶν οὔερτίηρ, Οἱ ἔδδ οοποθρύϊοη οὗ 8 
ΤΊΘΒΑΘΙΡΟΥ Οὗ ὑμ6 χοᾶβ, δοτρδζορ 8180 886 ροὰ 
Νῦο, [δθ "" ντίΐοσ οὗ ὑμὸ ροᾶβ,,") σψῆο οουτθ- 
βρομὰβ ἔν} ὕο ὅδο ατϑοοκ Ἡδττηθθ. ΤῈ βορὰ, 

ΒοΟΘΥΟΣ, ΤΌΒΘΙΒ ΘΥΘ ἢ ὑδ6 ὙΠΣΝ ΤΣ οὗ ἐμΐ8 
ΨΘΙΒΘ ΌΥ ἄγγελος ϑεοῦ, ἀπ ὑδπ8 ἀγοΐᾶβ 811 τοῖοσ- 
6500 ὅο ὨΘΑΙΒΘΗ οοποθρύϊοῃβ. -- εσβο 96. Ἐμθα 
ΝΟΡυο δάμθζζασ οδλθ Ὡθὰσ ἴο ἴδ σοῦ οὗ 
ἴδ Ὀυτοΐηρ ὅοσν ἔσσχαοθ Οὐ Ὁ ἼὮὩ, 866 ΟἹ ν. 

θ.---τ17ὸ βοσυδοῦδ οὐ [9 ταοϑδὲ ἰὴ αοα, ΤῈθ 
κίηρ ὑμὺ8 ἀθαϊρτιαύδβ [86 παύϊομιαὶ αοᾶ οὗ {δ 
ον ἔσουλ μἷ8 Βοδαῦμϑθῃ βύδιἀ-ροϊπῦ, Ὀθοδα86 ἢ 
8 .δὺ τϑοαὶνϑᾶ 8 οὐθσροινοσγίηρ ργοββίοι οὗ 
Ηΐθβ στοδύμθαβ, δηᾶ ὑδοσοΐοσο σχοχατὰβ Ηΐγὰ δδ 
τοὶ οΣ ὑμδῃ 8}1 ἷβ Βαρυ]οηΐδη ἀἰϊνίαἰ 6.8. ΟΕ, 

ὝΠΡΗ ΠΣ, οὔδρ. ἱἰ 47; δἷδο ἐμ Θσ. ὕψιστος 
ϑεός, ἃ 8 Δρρ θᾶ ἴο ΖΘυ8 Ὁ ἸΤιπάδσ, όηι. 1. 90. --- 

ἈΠῸΡ ἈΡᾺ ΟΟΙΤΘΒΡΟΣΝ ΘΧΘΟΌΪΧΥ ὕο 86 ΗΘΌΤΘΟΥ 

ΤΠ 5, Θ6π. χίν. 18. Ἱπείθαᾶ οὐ 9} [86 
Κατὶ μα8 Γ᾽ ἴῃ ὑμῖα ρἷδοθ, οββδρ. ἱν. 14, δπᾶ 
ὨΪω 6 ἐἦταθα ΘΒ τ ἰὰ ἔπο ὈοΟΙ---δυ αὐ ϊαὐλης 
{8 Ἰαύου ἔοσζτῃ, στ ὩϊοὮ 18 ἀδτι8] πῃ ὑμ6 ΤΑΥρΌΠΙ8, 
ἴον [026 τόσο δηοϊθηῦ : οὗ. ὕπο βίαν Κουΐβ ἴῃ 
οὔδΡ. 1ἰ. ὅ διὰ 40. 

ὕασεεθ 237-80. 7726 6η εἰ 9 ἐλὶϑ ἱποίάοηξ. Απὰ 
189 Ῥχίῃοθβ. .. . Ὀθίηξ βαϊδοτθά ἱοροῖδοσ, 
ΒΆ [8.956 ΤΑΘΏ, ὍΡΟΣ ττοδο Ῥοάέοα ἴδο Εἶγο 



102 

Βαὰ Ὧο Ῥοῖσογ, οἷο. : 1ἰὕθταγ, ἐλαΐ ἴδ ὅτο μδᾶ 
Ῥοϑβθββοα 0 ῬΟΎΘΣ ΟΥ̓ΟΣ ὑμὶν Ὀοά᾽θ8,---δὴ αηἰΐ- 
ἐοδῖϑ, ᾿Ἰκ6 ἄδῃ. ἱ. 8. ΤῈΘ ΟΒδὶᾶθθ οὗ 86 Ταὰγ- 

ΚύγηΒ Οομδύθ ΠΥ βαρδυϊαῦοθβ 93, ἃ ἔΌ)16Σ 

ἔοττω, δηὰ δῃδιορουβ ὑο ὕμθ ϑ'γτῖδο, ἤοσ ἐμ 

3, 293, ““νοᾶν,᾽ οὗ δ )16].---ἈΤ ΣΤ οΣ υσϑχθ 

ἐπ οἰτ οοαῖα (πο Σ- Κστηθη δ) Οδα θᾶ, ΤῊΘταθη- 
ἐΐοη οὗ ὑμ15 ραγύισυϊδσ ατῦϊο]α οὗ οἱουίσιρ' ΟΠ]Υ, 88 
Ῥοΐπρ πηϊη]υτοά, τηὶρ ὐ 168 ὕο {9 Θοποϊπβίοη ἐμπαὺ 
ὅι6 σΣϑιλδι τ τιρ᾽, ΟΣ ΟὈΟΣ ραστηθηΐβ, δα δοίμδ]!} Υ 
ὈΘ6ΘῺ Βδιτηθα ὈΥ ὑμὸ ὅσο Ὀσὺ ὑμαῦ ὑμ6 ττῖῦοσ ἰπ- 
ἰοπὰἀοᾶ 9 βιολ ὑοπῖηρ ἄονγη οὗ ὑΠ 6 ΤλΔΥΘΙ]ΟῸΒ Ὠδ8- 
ἴπχο οὗἉ ὑ6 αυθηαῦ, ἰϑ ΒΒονγ ἢ ὈΥ 86 ΟΣΑ͂Β, “ΠΟΥ 089 
ΒΙΔΘ]] οὗ ὅγο Ὠλα Ῥδδδϑᾶ θροῖ ὑμθσα." ΤὨ6 ροϊηῦ- 

ἰπρ οὗ [89 Θχρσγϑβϑίοῃ “" οὰ ὕμιϑτα " (172) τϑῖϑσβ 
ἱμπᾶθοᾶ, ἴο 8.9 ῬΘσβοὴβ ὑβϑιηβοῖνοα, Ὀπὺ ἰδ ἔπτ- 
ἘΪΒΗ 65 δὴ ἐπα ῖγθοΐ ὑΘΒΌΪΟΣΥ ἴο ὅπ Ῥγοβοσυϑύϊοα 
οὗ ὑμεὶσν οἱούμιπρ ὑμδῦ ἰβ πητ βία Κ84}0]6 ; δπὰ {86 
ὑϑαυ ΟΥ̓ οὗ ὕμθ Ῥδδθαρθ 85 ἃ 8016, τοϊαύϊην ἴο 
ὑμοὶν Ὀοάΐθβ, μαΐσ, δπμα ὑπᾶϑυ- οὐ ἰπρ, δηἃ 8180 
ἴο 786 ΔΌθΘμσΘ οὗ δὴν οὔοσ οὗ ὑμο Ὀπχηΐηρ, 60Ὲ- 
εὐἰυαῦδθ ἃ στδάδύϊοη δηδ]οροῦιβ ὑο ὑμαὺ οὗ ν. 21. 
ΟἾ]Υ οὔδ οὗ ὑδθ ἔουχσ σαττλθηῦβ ἴλθτο χοζοστοᾶ ὕο 
8 ΠΟΤ τηθηὐλοηθᾶ, δηὰ ὑπ 5,γ,8ύ 18 βοϊθούθα, ἴῃ 
ΟΥὰοσ ὕο 16081}} ὑμδῦὺ ΘΗΌΤΑΘΥΘΌΟΏ. --- ὕ σθθ 98. 
Ἐβ᾿ϑακοὰ Ὅθ ἴ86 ΟἸοἀ οὗ δμιαύτντδοῦς, οἴο. 1786 ἅοχ- 
ΟἸΟΘῪ ΟΟΥΥΘΒΡΟΙΑΒ ἰῃ ἔοτιῃ πὶ ὕμοβα γϑοοσχαθᾶ 
ἐπ οδρ. ἵν. 831 οὖ 86ᾳ. δπὰ υἱ. 26. οὖ βοα., Ὀαῦ 
8 οἀἀγοδβθοᾶ ὑο θῇ ΟΥδ ἢ Ὠἰτηβο]ῦ, 1 8 Ῥσχϑοδύοσυ 
ΟΣ ΘΧΡΙδηδίοσυ ἴοστω, οὗ. θῇ. ἰχ. 90: 10Κὸ 
ἱ. θ8.--μὰὺὶ ἰχυπῖοα ἰπ δηἃ δᾶνθ 
ομδησϑα [ἢ9 ᾿αἰη κ᾽ Ἰσοσχὰ : σαῦμου, “" δη4 ὑγϑῃβ- 
στεοδβοὰ ὑμθ Κίηρ᾽βΒ οοιηταδημᾶ," ΤῈ6 ἢ ὈΘἕοτθ 
ὨΣῺ ἰ5 ΠΠ]αῦνθ: “ δηᾶὰ ἱπ ΘΟΠΒΘΑΏΘΠΟΘ,)" ΟΥ, 
ἐξ γηᾷ ὮΥ τϑϑβοῖ οὗ ὑμοὶν ὑστιδῦ, ὑπ 6 Υ ὑσδηβρτοξβοᾶ 
(80 Κίπρ᾽Β οοτηταδηᾶ;" οὗ. βαρτα οὰ γν. 22. 
ἈΦ ὨΡῸ ἈΠῸ ἰδ, Πἰθοταγ, “ ὑο σλαπρα ἰδ6 
“νοχὰ οὗ ἴδ ἰεἴῃ, ὕο αἰῦοσ ἰῦ (οσί σα 11γ)." ΤῊ 

ΒϑτΩθ ἰάϊοτα ΟΟΟΌΧΒ ἐπ Εἶτα υἱ, 11; οὗ, ΕΠ Ὦ ὃ, 
1868. χχίν. ὅ.---Αἀπὰ γἱίοιἀϑὰ μοὶσ Ῥοαϊΐθβ ; οἵ. 
Αοὶδβ χν. 26: ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς 
αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου---Ἴ ὁγδοὸ 99. 
Τμοσοίουο, 1 τλλῖχθ ἃ ἄθοσϑθ; Πἰὕθγα νυ, “ Απὰ ὉΥ͂ 

Τὴ ἰδ ἰβειιθᾶ ἃ ἄθογθϑ.᾿" ὮΣΖῸ ὉΠ 88 ἴῃ ν. 9, δῃὸ 

8|5ὸ ἵῃ Εστὰ νἱ. 11. συ οἢ Ἰαύθοσ ὑδδϑαρθ 18 ὌΡΟΣ 
86 ΜΟΙ]6 ΨΘΣΥ͂ βί ταν ὑῸ ὑδ18 (6.9..) ὈΘοδα 86 οὗ 

δα ὯΒ6 οὗἉ ὑπ8 Ῥῆταβθ Ὁ 52 δΝ215), Ὀὰὺ 8 ποῦ 
ρου ὑμὶβ σϑᾶβοι ὸ Ὧ6 χτορασᾶι ἃ 85 ὑῃθ τηοᾶθὶ, 
ἔτγοτα ΟῚ ὑδ6 Δ]]εροᾶ ρεβοαᾶο- Δ η161 οορϊ δα ἰπ 
(͵8 ὑ]δοθ (αβ Ηἰζζὶς σοπέθη 8). ΤῈ6 νσχῖϊοσ οὗ 
0818 ὈΟΟΚ ἀἱβρίουβ ὕοο ὑἐπογουρἢ 8} δοατιδί αὔβηη 9 
τὶ 86 ΟΒα] 66, ὕο ναστϑδηῦ ὑπ6 δδδασιρίϊοι οὗ 
118 οοτηροϑί ΐοῃ ὈΥ͂ 8:6 Ῥσοσθβ8 οὗ ἃ Ἰδθοσίουβ δπὰ 
ΟἸΌΤΛΒΥ οοταρ ]αύϊου οὗ οχύσγαοίβ ἔα κθη ἔσζοση Εἶτα 
δηἃ οὔμοσ δηοϊθηῦ ἀοσυσαθηῖβ : δῃὰ ἰπ δα ὑἱοη, 
πού ρ᾽ 18 ΤΔΟΥΘ ὈΧΤΟΌΔΌΪΟ ὕμδῃ [δῦ ΤΟΥΔῚ] οαϊοίβ 
ΒΏΟυ]ἃ ΘΙΔΡΙΟΥ βίθσοοϊγρϑα μῆταβοβ ὕο Θ;ἤΟσοΘ 
οὐδάϊθηοθ ἴο ἰαῦν, ὑμγοαῦθη ῥα Πἰβῃτηθηὐβ, οἷο. --- 
ὙΒούμοΥ [89 τοβρθοῦϊνο επρα Το σθ ΟΠ Δ] ἄβ58}}5 ΟΥ 
Ῥοχβίδβ (οὗ. αἷδο Κυβδηϊ οι ο]ἃ οἱ 0.18 Ῥαββ88ρ6). 
---Ν 10}. βρϑαὶς δηνίΐηβ απλίπα ἀραΐμδῦ 1ἴῃ9 

αοὰ οὗ Βμαάτγδομ, εἰς. ΤΆ Κοιμὶρ ΠΟ, δ 
Ἡδουτσαδϊζοᾶ ἤοόσυ ἔοι ἜΡΙΑ ἐβ ποῦ ὑο Ὀ6 ομβδηροᾶ, 

σπίθα Ηἰσίρ, ἰαῦο ΓΙ) ( τ ΠΡ τ ἼΞΉ, “ς δῃγ- 
ὑθπρ ψμδύθνου ἢ, ΟΣ ὕο ὍΘ τϑρ᾽δοϑᾶ Ὁ ὑδθ 
ἹΚοτὶ Ἴ2 5, νι ίοὴι 18 πϑϑὰ ἐπ ὑμ9 Κοέμίρ οὗ οδβρ. 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΘΑΝΊΕΙ,. 

νἱ. δ. ΕΖτα ἷν. 32; νἱ. 9. πρῦ, ἐἐ ἃ ἔδυ], εἰηρὶθ 
Ο͵ΤΟΥ, ΟἿ ΘΏΟΘ,᾽ 18 ΣΑΠΟΣ ἃ οοποόχζοίθ ἴοιτα, νοὶ 

ἷ8β τοϊαυθα ἴο ὑμθ δὐδϑίσϑοῦ 2, κΓΘΥΤΟΣ, ἢ ΡΓθ- 

αἴβθὶν 88 ἴμ9 ἨθΌ. {22 9, “" 8 ἀϊβρτδοδίῃὶ ἐήηρ," 

18 ὅο ΔΌΣ: (οσ. χχὶϊὶ. 40), “" ἀἴβρτδοθ." οσ 89 

Ομ δι θϑ ΠΡ (δι. νυ. 12) ἴο ἼΞῸΣ οἴο.-- 

Β8411 Ἠθ οι ἔῃ ρίθοθα. ΤᾺ ὑβτοαῦ, ν ἱο τ 
οΥυἱ ΒΟΥ ἃ βυοσθούγρϑα ξοστμ]δ ἱπὶ ΤΟΥ] 
δηᾶ ἰὰ υἱον Οὗ ὑμ6 συδβίοτηβ οὗ ΟυἹθηΐδὶ ἀοδροίβ 
τηϊσ αὖ 4180 Ὅ6 Θιηρὶ ογϑᾶ νυ ΤΘἔθγθ πο ο (0 ΤΟΪΠΟΥ 
ΟἸΘΏσ68, Ὧ88 ΔΙΤΘΘΟΥ Ὀθθὴ Θχρ]δίπϑα ἴῃ ΟὨΔΡ. ἰδ. 
ὅ.---Βοοδυβο ἴμοτθ ἰβ δο οἴμου αοὰ ἰμδὶ ὁδὴ 
ἀοϊίνοχ δος μἷβ βοχῖ.0. ἘΤΏσυα 8180, διβοηῦ 
γϑοθῦ ὀχροβίζοσβ, Κυδηϊ σηγοξαᾶ, πν»Ἐ}ο ἰδῖκοβ Π: 2 
Ξε οὕτως͵ ἑΐα ; οἵ. ϑορῦ., Τπϑοβοιίοιι, ὙὩ]Κ.. ἴῃ ἃ 
ἐοτοϊπΐυθ βθὴ80θ. ΤῊΘ ΤΘΒΟΌΪ 6 ἤοστα, ΒΟΥΤΟΥ͂ΘΙ, 
ΜΓ ΗΪΟΙ δοοοσὰβ Ὀθυῦθσ στ ὑπ πγαῦδχ δηὰ ἰδ 
οοπὐοχὺῦ, ἰ8 Β ἘΠ οἱ οευν βαρροτύθα ὈΥ ΟἸΔΡ. ἰδ, 4; 
νἱ. 299. ΤΒογοΐοσα, ““ὑδδῦὺ οδὴ ἀοἰΐνοι 88 Ηδ 
ο8η."-- θη ἰδ κκίηρ τἸηδὰὰθ ϑμδάσθαομ,.. .. 
.ν ἕο ὈΧΟΒΡΟΣΥ (τα810.) ἐπ ἴδ ῥχονίποθ ὁ 

ΒΑΡ Υ]ΊοΣ. ΤΩΣ ἐβ ποὺ ἰαὐτζαπβίεἶνϑ, 88 ἴῃ ΟὮΔΡ. 

νἱ. 239, Ὀυὺ ΒὲΒ ἃ ὑζαῃβιυϊνο δἰρι βοδιίοη, “ἰὸ 

1668, διὰ ἷἰθ δοοοιῃρβδῃη)ϑᾶ ὈΥ͂ 9 οὗ {868 Ῥοιβοδ 

ῬΙΟΒΡΟσϑᾶ, 88 ἴῃ ὑδο ΗδθΌ. οὗ Ν Ὰ. ἱ 11; ἃ. 39; 
οὗ, ὅομ. χχχίχ. 28. 23 ἤσουν. χχυΐ. δ. ΤῈ τὸν 
ἔθσϑποθ ἴο “" 88 Ῥχονίποθ οὗ ΒΒΌΥΪΟΣ ἢ" ἱπάϊοαίεδ 
06 παύπσο οὗ ὑμὶς Ὁ] αδῖτρ' ΟΥ Ῥχοδρ τίη, ΥἹΖ. : 
85 8, τοροδϑῖϑα δηδοντσηθεῦ νυὶτ 4. ροβίοη οὗ εχ- 
δἰ ὑοᾶ ἀϊρτι ον ἀπ ροῦν: οὗ. ομδρ. 11. 40θ.-. 180 
ΘΧΡΥθαβίοθ. ὁ Ἰη8Ὧ6 ἴο ῬΤΟΙΡΟΥ" ἰβ ὑδμογοΐοτθ 
βραυϊναϊθηῦ ἴο "ὁ ζ8γθ ῬΧΟΑΡΟΥΥ δπηὰ μτεδὺ 
Ῥονοσ." 

ἙἘΤΗΙΟΟ-ΕΟΝΘΑΜΕΝΤΑΙ, ΡΕΙΝΟῚΙΡΙῈΒ ἘΕΙΑΤΕΡ 

ΤΟ ΤῊΞ ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΑΙΧΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙΟΘῈ» 

ΤΙΟΑΙ, ἘΕΜΑΒΚΒ, ΑΝῸ ἨΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ δὕ- 

ΟΕΒΤΊΟΝΒ. 

1. Θεπόγαΐ ρτοϊηιϊπαγν οδεογοαζίοη.---α ὁ0Γ" 
τροὺ αδβεϊμηδίθ οὐ ὑμ6 ξοσοροίτρ βϑοίίοη ἱπιρεῦβ. 
υἱνοὶυ σϑαυΐῖτθα ἐμ σϑοορτιϊίοι οὗἨ ἐδ ρεδυ 18 Π- 
ἐἶεβ οὗὅὨ [86 εὐγ]ο οὗ συϊθπις δταρ]ογοᾶ. Τδδὶ εἰ} ]8 
ὙΥ1}} Βασυθ ἰὴ 8 ρυϑδῦθσ ἄδρτϑο ἴηβη δῃΐ οἰδεῖ οἵ 
(89 βΒχεὺ εἰσ ομδρύοσβ, ὕο θχειηρὶ ἐν ὑ86 τερεδίοὰ 
οὐθοσυδθζοπβ ἰὰ ἐμ Τοἰχζοδυιοίίοιι χασρθοίπς [δ 
ες ἐμῃδοοχαύία ομσοι οἱ πρ 8.716" οὗὨἨἁ οὔτ ῥγορδεῖ 
(οἷ. Ιπὐχτοᾶ. ὃ 4, ποία ὃ: 8 9, ποῖ 1). ΤῺ 
ψ 016 οὗ τὰλ6 δυθηὺ ἀδβοσίθεα ἰβ οοπδίἀσθὰ θπι- 
ῬΒδυοαΙγ ἰπ ὑμ6 ρμῦ οὗ ἐλ4 εἰγίο( ἐδ ἐλορογαῖο 
φγαρηναίδοτα. Ιὸ 18 Φοβονδῃ τὸ ῥγεβοστοβ Β73 
ἀονούθᾶ οομΐδθβουβ ἐπὶ {86 τηϊαδὺ οὗ {86 ἢλπιεδ. 
ΤῊ Βοαΐδϑιη ϑχϑουθοσβ οὗ ἴ8:6 Ὀφυθδτουβ ἀθοζεί, 

δορὰ ποὺ ἐΐδν, δῇ ἀδβέτογεᾶ. Ὑ86 ἰγγδηί, δὲ 
Βυβὺ ὈΪΔθΡΒοχαοὰΒ θὰ ῥσϑβιχηρίπουδυ ἀεβδηί, 

ἰβ Θοταρβ] θὰ ἴο Βατα}]9 Βἰτηβοὶ, πα τευ ογεμὶῦ 
ἴο δοκπον ͵οᾶρα {86 ΒΌΡΟΣΙΟΣ ρόνοσ οὗἨ [88 ΟἿ 
τα Θοᾶ, ἰὰ ἐμ δὰ. Αὐ {δ βδιὴθ ἐϊπιδ, [86 
τιδιταξίνθ Ῥοάβθεβεὲβ 8 ῬΘΟΌΝΑσ ὑγρά δπὰ 
τοϊηύθηθβα οὐ ἀοίδἢ, οοτηίποὰ Μ1} 8 οὐα- 

ἀδηβθᾶ Ὀσθυὴγ δα ἴοσοθ ἐμαῦ τθ68}} [88 ἸΔΡ ΔΙ 
βῦν]θ οὗἩἨ τϑοοχᾶβ τοϊαίϊηρ ἴο 86 Αβεστίδῃ διὰ 
ΒδΟΥ]ουΐαη ϑταρίσοα. Οὔβοστο 86 ἔγοσυθοὺ ΤΟ’ 
ρούϊειο οὗἨ ἰάθη οὶ ξοσται]αβ, απὰ οὗ σμϑηρθϑ 
Πα Βοσίϑβ οὗ πδηιθ8 (Ἰποϊααϊηρ Ὀοῦ Ρρε) Ἰδνε 
Διὰ ῬΙΟΡΟΣ πδῖθθδὶ 180 ΡὮγαβα, "" ΤῊΘ ᾿πλιρβῈ 



ΟΗΑΡ. ΠΙ|Ι. 1-80. 

Μ8ΊΟῺ Κη ΝΘΌΠΟΒδάμοσζαν μα ὀδυδοᾶ ἴο Ὀ6 δοῦ 
Ὦρ,᾽ 18 Σου πιἃ ὯΟ 1688 ὑμδη ὑθ ἶσα θα ἴῃ ὑπ 0 Βτοῦ 
δέθθθῃ γὑϑσβ6 8: ἔὅδγοο ὔγηθδ τῦῖϑ χχαϑϑῦ [86 ΘΧΡΥΘδ- 
κἷοτι “" ποὺ ΒΘΥγΟ ὑδ8 χοᾶδ (ΟΣ ὁ“ ἐδ χοᾶ ᾽) οὗ ὑδ6 
Κίηρ, ΠΟΥ τόσ 6 χοϊᾶθῃ ἱπηδρο οσϑούθα ὈΥ 
Ἰεἶτα,᾽" δηἃ [ῃ9 οδδσγδοϊοχίβιῖο ὑχδαὰ ὑῬΘΟΡΙΘΒ, 
ἐσῖθ68, δηἃ ὑοηρτιθ8 ᾽" ΤΘΟΌΓΙΒ 88 Ούθῃ, Δ8 ἀ068 4180 
{86 ὑσϊδὰ οὗἉ ΟΥ̓ οἶδ]., “᾿δδῦσδρβ, ζου θυ ΟΥ̓, δ ἃ ὈΓθ0- 
ζοοία.) ὙΤ8ὸ βουμαϊηρ ᾿ἰδὺ οὗ ο8} οἶδ] υἱύ166, "" 88.- 
ἔπδρ8, ΠΟΥΘΙΏΟΙΆ, Ὀτϑΐθοίβ, οὨἱοΐ-πᾶρθβ, ὑσϑαδαχ- 
γα, Ἰπᾶρσοθ, ΔΎ ΥΒ,᾽" 15 τορϑδαῦθα δὺ Ἰθδδῦ Ὁτοθ : 
δδ6 ὩΔΙΩ6Β οὗ [6 δἷχ ᾿ηβχυχηθηΐθ, "ὁ 6 οοτηθῦ, 
βυΐθ, ΒδΥΡ, βδοκθυῦ, ῥβδιύῦοσυ, δηᾶὰ ἀυ]οίσαοτ᾽" 
ἴδγτϑο ὑἰϊπι68 (ΟᾺ γ᾿ 6, ΟΣ ὑπ6 "" ἀυ]οίταον" ἰδ 
οτἱ θα, 506 ὕ86 δχϑμϑίϊοδὶ σϑσηδ κα): τ 816 ὑμθ 
ῬΓΟΌΡΟΣ πδπιθθα Θμδάσβος, Νοῦς, δὰ αὐνοά- 
ἈΘΡῸ ΤΟΟῸΣ πὸ 688 ὑδδῃ ἐδμίγίθο ξτηθαε. ΤῈ 
οχριδιυδύου οὗ 018 ὀχύγδοσαϊ ΣῪ ὑυϑϑὶ ἢ ἱπ Τ6- 
ῬούϊυομΒ, ἱβΒ θυ θην ποὺ ὕο Ὀ6 βουρδῦ ἴῃ [0 
ΟΕΣΘΙΘΒ5 δύγ]6 οὗ ὑμὰθ ψυίῦοσ, Ὀπὺ ἰῃὰ ἷα τὸ }}-ἀθ- 
βηρᾷ ᾿ηὐδη τίου ἰο ἱπιραχὺ ἃ. δοϊθυθῃ δα ὑχοῖ 
οδασγαοίοσ ὑο {89 πδιταῦύϊνθ. ἸΤΒὶβ Ἀγρούδοαβίβ, 
Βονονοσ, ΒΟ 18 δαρροτίθα Ὀγ 86 ἔχϑοαποηῦ 186 
οὗ ἃ εἰσαΐαῦ βὺγ]6 ΟΥ̓ ὈΟΐΔ ΘΑΥΙΟΣΥ δηᾶὰ [ἰδΐϑοσ 
πτὶύοτβ οὗ {π0 ΟἸα- Ταβίδιαθῦ βογίρὕτισθϑα, --- . .. 
ὉΥ ὑμὸ ΕἸο δῦ 'π ὑῃὴ6 Ῥαομύαύθιον, διλοης 86 
ἔουτθου, διὰ ὮὉΥῚ ὑπὸ Ὑχΐοσ οὗ δ Ὀσοκα οὗ 
ΟἸΣΟ; 6169 διμοηρ ὑμα ]Ἰαὐΐθχ----ἶδ ἠοὺ οὗ ἱἰὑμ6} 
ευποϊοαῦ ὅο Θχρ δίῃ ὑ8 6 ὩΌΤΩΘΣΟῸΒ σορου οΏ 8. 
1ὺ Ψ11 ὍΘ ΠΘΟΘΒΘΒΑΣΥ ἤὅο 8δΕβΌταο, ἰἱῃ δααϊϊίοη, 8 
ἀρεϊσυιοὰ ἱπιϊδαύϊο οὗ ὑδ6 βοϊϑίῃμ ρῇισαβοβ δηᾶ 
βἰοσοούγροα ἐοσγηυΐδα οτηρίογθὰ ἱὰ ἐμ οβλοΐβὶ) 
ἀοσαπιθηΐβ πα σϑοοσὰβ οὗ ἐπ Βαυ]οπίδη θχὰ- 
Ῥἶσβ, οἡ ὑδιο ρασχὺ οὗ ΟἿἿ ῥσορμοίϊο διιΐμοσ. ΤῈΘ 
Ῥγχορσγίϑυυ οὐ {818 ταϑύμῃοᾶ νγὰβ δσοδν δρρδαγϑηῦ 
ἐπ [8)68 Ῥχοοραϊηρ Ομδυΐοσ, ἰῃ νἱονν οὗ ὑπ Σοροαϊθα 
ΘΣΡΙΘΒΒΙΟΏ. δ ΤῺΘ ἄθοσχθθ 85 Ὀθθὴ ὈῈ]δμθα ὮΥ͂ 
ΤῺ 6 (ν5. δ δῃᾶ 8) ; δῃηὰ 8180 τ ΐῃ χορατὰ ἕο ὑμ8 
ἰχδα “" βου Ὁ68, ΘΟ] ΌΧΘΙΒ, δ ΟὨΔΙ ἀφο} Π8 ̓ (υ8. 

β 2 ἀπὰ 10), απὰ ἰπ ἐδ Ῥῆτδδοβ σοροδαίθα ἱπ ἐμΐβ 
οἰδρίύοσ, δ μου ποὺ ζοππᾶ ἴῃ [86 ἤοΥΤΩΘΣ : “Ὁ 
Κίηρ, ᾿ἰνο ΤῸΣ ΘΥΟΣ,᾽") δηὰ ““γο 8841] Ὀ6 σαὐ ἷπ 
Ῥίθοθβ, δορὰ γοὺθ  Βοῦθοθ Ὀ6 τηωϑᾶθ ἀπηρὮ }}8" 
(εὐ. 1. 4 τὶν 11. 9, δμὰ ἰΐ. ὅ τῦῖξ ἐϊ. 29). 
ΤῊΘ ἔβοῦ ὑμδὺ βιοὶ βὑοσθούγροα ζοσιμ 185 δηᾶ τὸ- 
Ῥεαϊοα ῬὮγΑΒΟΒ ἴἰἢ 80} ὉΠΟΒδηροα ΤΌΣΤΩ ΔΓΘ σ6ΟὩ- 
δἰ ΔΟΥΔΌΪΥ ΤΩΟΥΘ ὩΌΤΩΘΤΟΙΒ ἴῃ ὑμι18 ομαρύίοσ, ὑμδῃ 
ἴῃ οἰὑμποσ ὑ86 ομδρύοτβ ὑμδαὺ ὑργϑοθᾶθ οσ ὑμ6 ὕϊπιτθϑ 
Ὠαγχαῦννο βϑοϊϊοῃβ ὑμαῦ ζ ]ονν, ἱπᾶ!᾿οαθβ ὑμαῦ ὑμ 6 
τιϊοσ ὑχοξοστοᾶ ὑπ ἀοουσηθηύδυυ δηᾶ οἩσοιὶ- 
οἰϊπρ' δύγ]6 ἴῃ ὑδὶβ οοπηθούίομ, ὈθοδΌΒΟ 0.9 81:0] Θοὔ- 
τοηβῖϊοσ δοσαθᾶ ρτθδίοσ ἱπαποοιηθηὺβ ὑἤ8η ΔΩ͂ 
οὗδου ἔον ὑμὶ8 οῃοίΐοθ, δ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 8150 Ὀθοδ89 6 
Βδὰ 8. βρϑοίαδὶ ἱποι! πϑύῦϊοῃ ὕο πδυγαῦὺθ 86 δυδηῦ ἱῃ 
χυσπύϊου ἱπ ἢ ΤΩΒΏΠΟΣ οὗ ἃ ὑμϑοοζαύίς σγοηΐοϊοσ. 
-- ΤΠ ρου δν οοἱοσίπρ οὗ 8: 6 Β0}]6 οὗ ματταύϊΐοῃ ἴῃ 
[818 βοούζοῃ. ὉΠ ΌΘΒΟΪΟΔΌΪΝ δου δὴ ουϊᾶάθῃσθ 
οὗ Ἔβρϑοΐδὶ βίψ αἰ βοδῃςσθ, ἔοΥ ἐμ6 Ὠγρούμ θδὶβ ροβῦι- 
ἰαϊθὰ ἱπ ὕη6 Τηὐτοᾶ, ὃ 4, ποὺθ 2 (ἰπ ἀρτϑοιχϑθηῦ 
νι ἘΚ υδη 7618), ὨΪΟ. δβϑύσηθα ὑδαῦ ὑδθ 
Ἡτιΐοσ χοοογᾶθα ὑμ6 δυθηΐβ δορἰδί θᾶ ἱπ ΟἾΔΡ. 
Ἷἰ -ν. οὖ ἀἰοσζοιῦ ὑὐταθβ (ΔΙ ὑβουρ ἢ ποὺ υἱὐδβουῦῦ 
τοσαγὰ ὕο ὑμοῖσ σοϊαύϊοῃ ὕο δδοὶ οὔ), δῃηὰ ἴῃ 
[86 ἔοττα οὗ ἃ ἀἴμιγ. 

2. «Αροϊογαϊὶοηϊ.---- ΤᾺ Τογοροΐηρ' τουλαυκα Θ0Ὲ- 
ἰδίω ἔδαΐατοβ ὑμδὺ ὑο ΒΥ ἴο ὑμ6 δὰ ὑμοηυϊο  ὺ δὰ 
Ὠἰθῦοτ 681 δοσῦγδοΥ οὗ ὑμ9 πδσταῦΐνο : Ὀσύ ἃ ἴδ 
ΤΏΟΤΘ ἴοσοίϊθ]α ονϊᾶθηῃοο ἱβ ουπᾶ ἴῃ [6 βύσουρ 
οὐηέγαδὲ δείιοόθη, λό εἰϊωπίίοη απαὰ οἰγουγιδίατιοδε 
οὗ ἴμὸ ρνοσβεουϊεᾶ Ηρργονβ »λὶ0 βίδα βοῦν 
οἰπηρ ὕὅο ὑμποῖγν ἔδιΐῃ, 88 ἤΘσΘ σοϊαΐθα, δπᾶ 86 
αἰτοῖας ἤοσίτιμθθ οὗ ρμίουβ 968 ἰῃ ὑὰ6 Αβ- 
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ΤΩΟΏΘΘΔΙ 8006. Αοοοχάϊπρ ἴο Βοχίδοϊᾶιϊ, ΒΙΊ66Κ, 
γ. Τοηροσκο, Ηἰσίς, οἴο., ὑμὸ σταούϊνο ἰμαὺ ἴῃ- 
Βρίσοὰ ὑμ6 δι]ογοὰ ἰδύοσί οὶ δούϊζουβ οὗ ὑδ9 
ὑδϑουᾶο- δυῖ6], τα8 ἀογινϑα ἔγοσα ὑμ ὑσὶ θα] αὐϊοηα 
οὗ {89 Ἰαὐῦοσ ροσίοα ; Ὀπύ αὖ ὑξμδὺ ὑΐπλθ 16786] 61- 
ἀυγοᾶ ὑδ6 ὈΔΙΌΔΥΟΌΒ Ῥοχβοου ουβ ἱπΗϊοῦθὰ ὁα 
δοοουπῃὺ οὗ 18 ἔαὶϊ! } ττὶ  Θοσδ ἢ Ὦ116 οβίδ δ ῃμοᾶ 
ΟἿ 18 οὐ πιδίϊνθ 801}; ὙΏΘΣΘδΒ ἤθχο, ὑδ6 υἶἴἕον- 
ἱπρσ 16. ἱἰπιροβοὰ ὙἘ116 ἴῃ 8, ἔοχοίσνι Ἰδηᾶ δηᾶ ἱπὶ 
σδρύϊνιν, δ ἃ ΤΘΣΘΙΥ ὌΡΟΣ [ὮΣ66 ἐπα)! νι] τορ- 
Τοδβϑηύαύϊνοθ, ΤΟ 8.6 ῬΘΏΔΙΙΥ Ῥσοβθουῦοα ὁ ὑδ9 
ετουμὰᾶ οὗ ἴῃ Βαῃιᾷ ΟΧΟῸΒ δοουβαύζουβ οὗὁἨ δην οῦϑ 
ῬΘΥΒΟῺΒ ΟΣ οὗ ρΡοϊἑ σο- το σίου ορρομθηΐθ, 80 
ΟὨαΥρΘ ὕδοσα πὶ Βοδυ ἐγ ὕο ἴλ6 παὐϊομδὶ σοαβ 
οὗ ΒΒΌΥΙΟΩ. 1 ὑῃ8 ΦΌΥΤΏΘΥ ΟΔΗ6 86 Βοδίμθα 
ἀοαροῦ αὐδοσαρύθα ὕο ΟΔΥΤῪ ἱπύο οδδθοῦ ἃ ζϑῃθσαὶ 
βγβύϑθσω οὗ ροχβϑοου οι ὙΙΟὮ δἰσταϑᾶ αὖ ὑμ6 δχύΐτ- 
Ῥϑίύϊοι οὗ ὅδ νοχβαὶρ οὗ ϑοδουδὰ (1 Μδοο. ἱ. 41 
οὐ 864ᾳ.):; ὙὮ119 ἤδ6γΘ δὴ οσοσαδίοπαὶ ἀδηπποίαὐοη 
ἐποίῦδβ 8 βίπρ]ο δοὺ οὗ μϑδίδοῃ ἰωύοὶ σθηοθ, ἡ ΒΊΟὴ 
18 ἱτητηθάϊδύθιυ ζο]ονσοᾶ ὈΥ̓͂ [η 9 τοοορπύϊοη δηὰ 
δἀοταϊίοη οὗ ὑῃ6 ἀοᾶ οὗὨἨ 1Εγδ6] 88 ἃ Ῥγθ- Θγἱ- 
ὨΘΕΟΥ ῬοτΟΥἕα] αν ὩΣ , 88 ἴῃ ἃ ΤΌΣΤΩΘΣΥ ᾿πδύδῃοα 
(οὗ. ολδρ. ἰϊ. 40 τὶ 111, 28 οὗ 86αᾳ.). [8 ὑδδὲ 
6886 86 ζυτίουβ τοϊὶσίουνβ ἱὐοϊογϑηοο οὗ ὑ86 Ῥ61- 
Βοσυῦηρ ὑγυϑηῦ 18 Ορροβοᾶ ὈΥ͂ ὑδο ἔδπδαίδοδὶ ἀ6- 
βΆδιιοο οὗ ὑπο ἀδαροσδῦδ θυ 8 ΘΟ ἔθββοσω, ἢ ν᾽ 8119 
186 οομήϑβϑβίου οὗ ὑδ 6 ὕπχϑθ ρογβοουύεἃ ἩΘΌγονγβ 
ἦπ (δ ΐ5 ο886, γβ. 17 δηὰἃ 18, σϑύθδὶβ Ὡ0 ἔσγδοθ οὗ 
διδῦοαὶ Θχοϊθχηθηῦ : ἰῦ ὑχϑαθηΐβ, οα 86 οου- 
ΤΓΆΓΥ, 580 τηοάοσγαΐθ ἃ το βϑοῦοῃ οὰ ὑἢ9 ἰηὐδυοσ- 
606 οὗ Θοἂ 70. 89 ΡΌΣΡΟΒΟ οὗ ἀοϊϊνοτίηρ Ηἰβ 
Βοσυϑδηΐθ, ὑμδῦὺ ἰῦ οοπορθᾶθβ ὑ886 ῬΟΒΒΙ ΝΠ οὗ ἃ 
τοῦθβδὶ, οὐ 86 μαζύ οὗ Θοᾶ, ὕο ἀθιἶνοσ ἴῃ ὑῃθ9 
Ῥχϑβϑοηῦὺ Ὄχὶ ΡΘΠΟΥ͂,---Ὁ Ὁ τ ΒΙΟὮ τϑϑδοι {πΠ6 ϑρῦ. 
610 οοπαϊχαϊηρᾶ, ἰπ 086 ερὶτὶῦ οὗὨ 18. (ἴπ16, ὕο 
συδλχὰ δρδιηδῦ ὕ86 ῬΟΒΒΙΌ]6 τϊδύδικα ὑμαὺ ἃ ἀοαῦ 
ΟΥ̓ ἰλ6 Ὀϊνίηθ ΔΌΣ ὕο βᾶνα 18 Ὦθτο ἱπρ])οα ᾽" 
(8906 ΟὨ ὑμ86 Ῥαβϑᾶρθ). ΕἾἼΠΑΙγ, Ὁ 116 ὕ.6 ὈδΙ- 
Ὀδτοῦβ ουδίοτω οὗ ᾿μῇϊοῦτρ, 086 ἄἀθδίμ-ῬΘΏΔΙΟΥ ὉΥ͂ 
ΤΆΘΔῺ5 οὗ 0.0, δῃὰ ἰπ Ἰδυρο βιηθὶ ἰηρ΄- ΤΥ ΔΟΘΒ, 
Ῥσουδιϊϑᾶ δ ὅδ ρογϊοα οὗ ὑ86 Ομ δι ϑθαπ βαρτο- 
ΤΑΒΟΥ͂, 88 8 οοὐ θα ὉΥ 7261. χχὶχ. 22 (οὗ, χ]Ἕ[ο 9 
οὗ δΒ6ᾳ. ; οὗ, δῦογνϑ, οὐ στ. θ), 86 ὈΟΟΚΒ οὗ [89 
Μαδοσοδῦθοθβ. Ὑδίοἢ ἀθθουῖῦθ 80 ΤΩΒΔΗΥ τηοᾶδα οὗ 
οδρίδαὶ Ῥαπἰβησηθιῦ 88 ᾿πδϊΊούθα οα ὕμθ 96) οὗ 
18 τα ὃν Αὐὐοοδυβ ΕἸΡΊΡΆΔΠ6Β (Β66 1 Μίδσα. ἱ. 
δ0, δ7, 60 οὔ βοα.; ἴ1. 88: 2 Μδοο. Υἱ].), τῆδῖκθ ὯῸ 
τηθεύου γδύονοσ οὗ (18. ΤῊΘ Ὀασηΐηρ οὗ ἰδοϊα δα 
ἔαρ ῦϊνοβ ἴῃ ΟΔΥΘΙΏΒ, ΏΘΤΘ ΠΟΥ δα οοπορα]θᾶ 
ὑβθυΏΒ  Ι Υ 68 ἰῃ ΟΥΟΣ ὕὅο ΟΌΒοσνΘ ὑπ δ ὈΡΑΣ (2 
Μδοο. νἱ. 11), τὰϑ 8 Ὁπρχοιηθαϊ αὐθᾶ ἄἀουΐοο, 
διὰ ὑβογοΐοσθ δηῦσοὶυ αἰ δογθηὺ ἤἔγοσα 16 ὉΓ͵θ- 
ἀενοστηϊπθα Ραμ βαθὺ ὈΥ ταθδὴβ οὗ ὑμθ 6 ΙΥ 
ἔλσηδοο. ---Εγθη ΗΙὑΖὶρ Τοοορηΐζοθ ὑμ6 τποϊρὺ οὗ 
6 ΠΟΙ ΘΙΟΙΌΒ αἰ ΘΙΘΏΘΘΒ ἷἰῃ ὑμ6 εἰυυδύϊοη, 88 
ἈΘΥΘ ἰηαϊοαίοᾶ---ἰο ψ ΟΣ στσδὺ Ὅ6 δἀάοᾶ {6 
οχίσοσηθ οοηύσαϑὺ Ὀθύσγθθῃ 80 σοϊίδθῃ ἱτηδρα ΟἹ 
ὅδ ρΡ]Δη οὗ θυγα, δᾶ ἴμ6 βδέλυγμα ἐρημώσεως οὗ 
Απύϊοομαβ (1 Μἴαοο. 1. δά: β66 δῦουϑ, οἱ υ. 1)-- 
Ὀὰὺ δβδῦτηθα ὑμαῦ ὑ 6 ΟΟΙΏΡῚΘΥ ΡΌΤΣΡΟΒΟΘΙΥ ανοϊἀοᾶ 
ΔῊ οχδοῦ δαἀδρύτοῃ οὗ δἷθ ὕγρϑδ ὕο 086 οἰγοῦπι- 
Βύβδμ 65 δηῃα ἕδοίβ οὗ Ὠ158 ὑΐπ16, 'π ΟΥΩ͂ΟΣ ὕο ρχονθῃῦ 
ΔῺΥ Βυβριὶοΐοιῃ ὑμδὺ δἷθ ΟΣ 88 ἱπυθηΐθα Ζ01 8 

4 ΤΉ τουγῖντα τ ὃ Μῖλος, Υἱῖ. 9 αὐᾶάγοκβ ἐμ Β5γτίλῃ κὶπρ 
δι: “ΤΏοι βοσιχερᾶ πι8Ὲ.᾽" δῃὰ ἰῃ ν. 84 οὗ ὑπ6 βαῖο σΠΆΡ- 
ὕφυ ΤΟΥ ἀοηοθποθ Ὠΐτῃ ἴλπ: “ὁ ὙΏοι φοά 688 τηδη, δῃηὰ υῇ 
811 οὔποτ τοδὶ ᾿νϊοκοαά, Ὀ6 ποῦ ᾿ἰβθαὰ Ὡρ νι πουῦ 8 σλ..56., ΠΡ 
ρυδοά στρ ψίτἢ υποοτγίδίη ἤορδα, ΠΕ πα τρὸ ὮΥ Ππδπα δρϑίηδὲ 
106 μοτνυδηία οὗ ἀοὰ: ἴοσς ἴοι Ὠλ8 ποῦ γοϑὺ δδοδροὰ 9 
ἡπᾶστπαπὲ οἵὁἨ ΑἸτμ οἷ, ὯΟ βοϑίῃ 8}} ᾿μἰηρι." ΗΟΥ 
ἀΠΣογθης ἰ8 ἐμ6 ἰδησταρο οὗ ἰμ6 ἴσα Ηδύτονα, να. 16 18, 
ΟἿ. ἀροὴ [Ὧ6 ν᾿ Βοῖθ, ΖίίπΔοϊ, Φζγέ,, σον δ... Ὁ. 73 οἱ δοᾷ. 
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Ῥύγροθο (Ὁ. 48, ““Οὐυρδὺ 8 ὕγχρο ἕο οουσεβροηᾶ 80 
ΘΧδΟΙΥ 88 ἴο ΒΙΟΌΒ6 βυβρίοΐοι ἢ Ηδ ἰδὺ8 δὖ- 
ὑσί Ὀαῦοβ ὕο ΟἿΣ δαῦμοσ 8ὴ ἃσῦ ἱπ σοποθδ!) τρ ἰδ 
δἶτα, 8 αἰῦ οὗ τοβδυιθὰ βἰγηυϊδίίοη, 8 ὑγδουβοα 
Οὐ ηρ ἐπα δάασοϊζθββ, (μδὺ σταϊσῦ 6ΧΟΘ] ουθὰ 
86 οἰἴὔοσίβ οὗ τιοᾶάϑσιηι ψβειαο]ορίοδὶ ἰθμ θοῦ 
υτίύοσα. Βυῦ Ὑ8116 ὑμιθ86, δια δἰ δὴ ΟΠΔΙρΡΘΒ 
οὗ βυοὶ ἃ οὐ υσδὶ ὑθῃα ΟΥ̓ ἰὰ [86 ὈΟΟΙ,, δΙΘ6 τὰ- 
ΟΥΌΥ, δηᾶ οαύδ! 18 ποιϊμΐηρ, [86 τηδῃ 70] ἃ 6χ- 
Ρορίἔομβ οὗ ἀούδὶϊβ οὗ ὕμϑ παχταῦνθ ᾿ψοῺ μᾶνα 
Ῥ6θὴ ἀθθιηθαᾶ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ὈΥ ὕ8)}6 ἸΔΟα ΣῊ ΟΥ̓ ὑἱοίστη, 
ΔΙῸ ΠΟ 1688 80.0 ΝΟ ἱπυρσο ὈΠἘΥ̓͂ οαΣὶ ὈΘ αἷδ- 
ΟΟΥ̓ΘΙΘΩ͂ ἱπ (86 πΒὐαϊοιιθηὺ οὗ {π6 αἰτηθη βίο οὗ 
86 ροϊάθῃ ἱπλᾶρο, ρον 18 Ὠοϊσηὺ δὺὴ εἰχὺγ 
ουλὶΐβ δηᾶ ἰΐθ ὑμίοίκηθϑθ δὖὺ βὶχ (τ. 1), Οὐ ἱπ [9 
Σϑδυῖκ ὑμαὺ αἷ ὑμ6 ἱρὴ οἤοίαϊβ οὗ μθ τϑδὶσο 
ἍΓΙΟ Βυχατηοηθα ἴοὸ ὑδ6 ἀράϊοδίζοη οὗὨ ὑδθ ἱτμδρθ 
(νβ. 2, 3), Ὁ] ἢ ἐπ ἀμαποβυϊ Δ Ό]ν ὕο 6 δίκῃ 
ἴῃ ἃ τοϊαυϊγθ ΒΘΏΒΘ: ΠΟΣ γοῦ ἴῃ ὑδθ χηθηὐοι οὗ 
οοχίδίηι ατγθοίδῃ ἱηβύσυσηθηΐβ (υβ. ὅ, 7, 10, 15), ΟΥ 
πῃ 086 Τσουσσζοποθ οὗ ἐμ ἐ016 οὗ ““ Βαΐχδαρ 
ϑιλοης ὕμοβ ῥϑγίδὶ ἰηρ ὕο Ῥο] υΐοα] αἱ ριι Δ 685 
(υ8. 23, 8, 37). γὙ6ὺ Ὠδγθ δἰγοδᾶυ ζυσιβηθα ὑῃ8 
ὨΘΟΘΕΒΑΤΥΥ͂ Οχρί δηδύϊου οὗ ὕμοθο ἔθαύασεθ, δηᾶ αἷ8ὸ 
Βᾶγθ δοοομηιθᾷ [ὉΣ ὕμα οἰγουτηβίδηοο ὑμαὺ δη- 
6} νγσ8β αδοδηΐ ἔγοσα ὑ. 6 σθυθυ ΣῪ (866 ΟἹ Υ. 12), 
ἐδμαὺ 86 χαγτηθηΐβ οὗ ὑμ6 ὕῆχϑθ τηδυῦντβ δ΄θ χθ- 
ἔοχτϑᾶ ἰο ὈΥ πδῆλθβ ἰμαῦ ὈΘΙΟΩ Ως, 88 18 δββοσύθα, ὕο 
8. Ῥοδὺ- Βαδγ]οιίδη (Ροσβίδῃ οσ ασθ69 1) ἀρθ, δπὰ 
Βμαϊΐγ, ὕὑδαῦ ὑπο ἄξδοτθο ἀϊσοοίθα δραϊμβῦ ὑδθ 
ὉΙΆΒΡΒούλοσβ οὗ ὑμο αΟοἂ οὗ ἴμοβο 56 νγ.8 (νυ. 29) 18 
οουομοᾶ ἴῃ ὕθστοβ ὑμαὺ ἃτὸ οομπεϊἀογϑα οχίσζανδ- 
ΘΆΒΟΪΥ ΒΘΥΘΧΘ. ὌΨΕΙ 

ὃ, 1᾽λ6 πιΐγαοῖ.---- 6 δὐσοηροδὺ οὈ͵θούλομβ, οὗ 
ΘΟΌΓΕΘ, 8.6 Ταἰβοᾶ ὈΥ Ορρομθηΐβ δρϑί δῦ ὑμα ἀθ- 
Ἰίνοσδηοθ οὗ ὑμ6 ὕδτθο οοπάθιηπθᾶ Ηθοτονβ ουὐὖ 
οΥὨ 86 ΗΘΙΥ ἔπγηδοθ, ΨῊΪ16 δὖὺ ὑπ 6 βαᾶῦλθ ὑὐτηθ ὑμ8 
ΘΧθου ἰομοχ8Β 8τῸ ἀθεϊσογοα Ὁ 086 ἤατηθθ. Ηἱῦ- 
σὶρ ποϊᾶβ ὑμαῦ “" (86 οἰαίχα οὗἨ ὑμὶπα πασταῦϊγθ ἴο ὃ 
Ὠἰδυοσίοδὶ ομασδοῦθσ 186 ὈσΟσ οὗ οομῃϑίαοτα- 
ΐομ. [ΤΙ οογτθούμθαβθ ψοῦ]ᾶ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἱ ΎΟΙΪΥΘ 
ἐδαὺ ὑὴθ παύατϑο οὗ 8ῃ δ᾽θηθηὺ νγὰ8 ομδηρϑα, Ὀυὺ 
αἰδο ὑμαῦ ὑὴθ ἤδιιθα μδα αὖ ἐδ βαιθ ὑϊτηθ ἀθ- 
τηοηβσαυθα (νυν. 32) δῃᾶ ἀθηϊθᾶ (νυν. 27) ὑμοῖσ 
ῬΟΝΘΙ ὅο οοπβαιηθ; δηᾶ ἃ Τοΐθσθθοθ ὅο ὑδθ 
8Ώ6] (γβ. 238, 25) ἅοθβ ποὺ ἱπαρσονθ ὉΠ6 ταδῦθσ. " 
--Οὐυτ οχορούϊοαὶ γθυδυκβ μᾶγο δσεδᾶν ροϊηὐϑθαᾶ 
ουὐλ μοῦ ὑῃ6 σᾶ86 ἰβ μοῦ ΥΘ 81} 80 ἀθβροσζδαῖθ. 
ΤΎδοοδ οὗ ἃ οοσίδίῃ οο- ορθσϑύϊζοι οὗ πδύμυσαϊὶ Δ 
ἷπ 6 ψομαοσα] ουθαῦ ΓΘ ὈΥ͂ ΩῸ τηϑδῃβ ψδαῦὺ- 
ἧπρ ἔτοταῃ 86 ὑοχὺ, ἀθαρίῦθ 108 ουϊᾶθηὺ δίπλα ὕο 
ΘΙΔΡμδαῖζο ὑμ6 οχύγδοσαϊ δῦ δηα βιροσηδύνταὶ 
ζοαΐαχοβ οὗ ἐμ ἱποίᾷθηῦ, ταύ ὑβδὴ ὅο τιοά!ῦ 
ἔμβϑια. Τὰ δχοθβδῖνθ μοαιϊηρ οὗ [86 ἔσσηβδοθ 
ψοΩ ἐὰ9 Κκίηρ Βαᾶ οοτατηδηαθᾶ, μι 6 γϑοκ 688 
πιδϑίθ ἴῃ ϑχϑουπρ Ηἷβ οοχησηδιαβ, ΜΘ ἈΪ8Β 
Τασο ἀοτηδηᾶθοᾶ, δᾶ ανϑῃ ὑμο οἰγουταβύδμοθα ὑμαῦ 
ἐμ δδτηθθ ἰββαίης ἤτοια ὑῃθ8 ὌΡΡΟΥ ορϑῃΐηρ' 
Βῃοι]α 8β6ζθ ὍΡΟΣ δᾶ ἀθβύτσου ὑπ 6 ῬΘΥΒΟῚΒ Θση- 
Ῥἱογθᾶ ἱπὰ ἐμ οχϑουϊίοι---8}} ὕμθβο ἴδοι ὑο- 
ρσούμου ταᾶκα ἰδ Ῥοββὶθ]θ, ἊΡ ὕο ἃ οοτίδίῃ ροἰϊηῦ, 
ἕο οοποοῖνο ΠΟ ὑπ οοπᾶοιμμιθα ῬΘΙΒΟΙΒ τηϊρσ ὺ 
τοχμαΐῃ ππϊπήυτοᾶ, απὰ αἰίοσνασᾶ, οα ἐμ ὶσ 
Ἰοανίτρ ὑἐμ6 ἔστηδοθ, 6 τὶμοαῦ ουθα ὑ86 ΟὗΟΣ 
οὗ ἢτθ ρου ἰδο. ΝΟΌΘΟμδάπθζζασ Ὀσ] ον 

Ὠἰτλβ6] 7 8016 ὑο ὑοβυ ν ὑμεὺ πο οἴδοϊοαῦ ΟΥ οο- 
ογροσαϊπρ οαπ8θ οὐ ὑμῖβ ἀθ]ἑνοσαθοθ 8 ὕδ9 
ΥἸΒΙΌ16 ΔΡΡΘΆσΘΠμΟΘ Οὗ δὴ δῆρϑὶ ΜΈ. τγὰ8 ΟὉ- 
βοχγυρᾶ αὖ ὑ86 βϑδῖῃηθ ὕϊηθ ὈΥ ΒΟΥΘσ8] ὙΥὶ 68868., 
ῬΓΙΤΟΌΔΟΌΪΥ Ὀθοδυβθ, ἱπ κἷβ δασέα] ϑχοϊαπιθηῦ δηᾶ 
σοπβοϊθηὐίουβ ὑθυτοσ, Ὠ6 σα ΠΥ ΒΔ ἴῃ Υἱβίοη 8 
ἔουτί ροσβοι οὗ οοἰοκίϊα! ἔοστα ἱπ ΘΟ ρΘΩΥ τὶ ἢ 

.8ὸ ὕΐχοο υἱούδτωβ. ὙΤῺ6 υυῖδοσ, Βούγονοσ, ἄοθα 
ποὺ ῬΘΥΒΟΣΔΙΙΥῪ δβεοζὺ στο δὴ οὐ͵]θοῦδνο οἴσθοθ 
Οὗ δῇ 8ηρ6] Οὐ ὕδ6 δσθῆδ, Ὀθοδῖβ μ6 ποῖμοσ 
δἷτηβ ἕο ροβί νου ϑδίδὈ δ ὑμ6 ζασοῦ, ΠΟΥ γαοὺ ἰδ 
ΟΧΡΪ δίῃ ὑμ6 ῬΒΣΙΟΒΟΡῸΥ οὗὨ ὑδ6 ουϑηῦ ἴδικοι δὲ ἃ 
Ψ8016θ.0 ἘΠ ουὺ βϑοκίηρ οὖ ΒΘΟΟΠΘΣΥ σϑῦθοθῶ 
οὗ ὑλ6 ἀοϊίνοσβποο οὗ 86 Ἠρῦζγονδ, 6 οοπίδοϊ 
Ἀἰτηδ61} τῖΐ Αἰτα ΡΙΥῪ ὁ6 ἵτσ ἴο ὑδ6 οχίσδοσαϊ- 
ὭΔΙΥ δυθηὺ ἰΐ8612, ΒΟΉ γ͵8δ8 ὈΣΟΌΒΌΪΥ στεροχ θᾶ 
ὕο Εἶτ, 48 δυβοῃν δὖ ἐμ ὑΐπιθ, ΌΥ͂ ἱβ ἀο] νεσθὰ 
ἔγϊϑπᾶβ πῃ Ῥ σϑο ; δᾶ ἷβ δ δα σϑυρασῖχε, οὗ δ 
Το] σίουβ δηᾶ ῥγαοῦοαὶ πδίασο, ΣΌΣ τ σοὶ ἴο 
86 Ὁπχαϊβίδ ΚΘ Ὁ]6 ἱπύθσέοσθηοα οὗ λέ Οοα, ποσὰ 
6 χϑρυδδοηΐβ, δου ὑπ Ἰλϑησοῦ οὗ ὑπο οἷον 
ὑβοοογδῦο τυυϊύοση, 85 Ὑγοσϊκίπρ αἰ ΘΟ δηᾶ τιϊδ- 
οαὖῦὺ [ηθ τηϑαϊδίίοη οὗ Δηροῖθ, Α πασταῦοσς οὗ ἐδ 
ΜδοσδΌθθδῃ ροσοὰ ΨῈῸ Ῥοβϑϑαδθᾶ ἃ τδηΐδ ζοσ 
γαΐτΆ 0168, σοῦ] οχαργοσαῖθ ὅπ ἤρϑγυθὶοῦδ 6]6- 
τηοηῦ οὗ 86 ονϑηὺ ἔδΥ ἸΏΟΤΘ ΟΟΠΒΡΙ σὈΟΏΒΙΥ, τοῦ]ὰ 
ἀοβοχὶθο ἔμ ὑθσσί]6 σαχζοὸ οὗ ὑῃ9 ἔἥδυηθθ πὰ ΘΟ] σα 
ΤΟΝ τροχὸ ρίονίηρ, δπᾶ πουϊᾶ ᾿οἰσγοάμῃορ, ποῦ 
0:6, Ὀαΐ 8 ταυ!υἰϊαθ οὗ δροὶβ 88 ἱπείστισηθ ἐδ 
ἃΔοϊνθσοσβ. Αἱ δρρσεοχίσοαϊα 1468 οὗ 86 ἀθβοσὶρ- 
οι οὗ [86 ονϑθαῦ ἰπ απυϑβύϊοι ΘΒ 060} ἃ Ὑ ΙΓΕΣ 
ΜΟυ]α μαννα ἔυγηϊδηθα ΤΑΥ͂ Ὀ6 χαϊηοᾶ ἔγοιχ ἃ 
οοταρδσγίδοιι οὗ σνοσβθε 406-80 οὗ [δ6 Δροσιυρῇδὶ 
ΟΡ ῬΥΑΥ͂ΟΣ οὗ Ασζαυίδῃ δῃᾷἃ βοὴρ οὗ [86 ἴδχϑο Ἵμῇ- 
ἄγϑῃ : ̓" δἰ βου ὑδθ ΘΙ 6] Βητωθεῦ δα ἀθϑοσὶρ- 
οι οὗὨἩ 86 δυϑηὺ δὐϊθιωρίθα ἰὰ ὑμδὺ σΘοπηθοξοι 
Δ1Ὸ Β[}}} τὶ ΐπ ἐλο Ὀοσ 48 οὗ σϑδϑϑοῖῦ, δα που 
ἀουδά]οθδ Ὀ6 δυχραβϑοὰ ὉΥ ἃ σοϊσίουβ- ὑθυά ὁ ΠΟΥ 
ττῖῦοσ οὗ (89 Μδοοδλθδοδη ροσίοᾶ. Οἱ ὑδ6 οὐδαι 
᾿δηᾶ, ἃ τυΐδοσ αὖ ὑπ θορίμηΐηρ οὗ ὅδ οχιϊο, 
δἰ πουρα ἱμΠποθποθᾶ ὉΥ δὴ οχίσαναρσδηῦ ταϑὴῖδ ἴοζ 
ταίΐσϑοὶοϑ απ ἱποϊἰποὰ ἤο δηρϑιοϊαγυ, στὰ ποῖ 
πΘορϑβα δ γ τὶ δουῦ α τοαὶ 6167 ἴῃ ταϊσγδοῖϑα, Ὀαΐ 
ταῦθου, ταὶσ οὐ ῬΟΙΒΘΒΕ 8 ἅστα δῃὰ ᾿ἰνηρ᾽ οΘομβᾶφηοθ 
π [29 ΡοΨΟΣ οὗ σοῦ ὕο ψοῦὶς ταΐτϑοθα ἴῸΣ {86 
ἀοϊνοσαησθ πὰ οχαϊαύϊζου οὗ ΗΪΐβ ζαϊ  Ἀ7Ὲ] οὨΘα. 
ΤῊ 5 18 ἀρρδζοὴῦ ἱπ πΤΩΘΓΟῸΒ Οχρτοββίοηβ οὗ [86 
Οχ 85 1βδίδῃ."" δὰ οὗ Φοσοτηΐδη δηᾶὰ Ἑσοκίοὶ, 
ὙΠῸ δεδβθοσῦὺ οἱ Ό]ου 8 αἰβρ]αγβ οὗ ΦϑΒουβ β 
ΡΟΥΤΟΣ δῃᾶ ρυδοθ, ἴπὰ ὑμθ ῬΧΣΌΡΘΟΥ 9656, δηα 8150 
ΘΧΡσΟδθ οοποθρίζοσιβ οὗ [86 Ὠϊνίθθ ρονεγησηθεὺ οὗ 
[86 νοιᾶ, δᾶ διε] ]ῦ οὗὨἨ μιῖ8. ἀἰτοοίίοι οὗ 
ὑδ6 ὑποοοτδύϊοαϊ Ῥθορὶθ ἴῃ ὑδμ6 ρϑϑῦ, ργοβϑηῖ, διὰ 
ξαΐυτο, ὙΜΙοΝ 816, ἕο βδὺ ὑμ6 ᾿θδαῦ, ἀϑοϊἀϑάϊν 
ΒΌΡΣαηδύμ σα βίο : οὗ. Τηϊτοᾶ,, ὃ 1, ποίο 1, ὃ 9, 
ποθ 1. ΤΒ6 ΒῃΔί]ονσαθαβ δηᾶ ἐτίνοπθεα οὗ Ἐπ9 
τϑδβοιίηρ ἴθ ὑπ8 δρρδασζϑηῦ, οἵ ὙΒ1οἢ Ηϊ σῖσ, Ἀ. 
44. ξοττηυ!δίεθ ἷβ οοποϊπβίου : “Δ ὈδΠοΥ ἴ8 

ταΐσϑοϊοβ, ΒΌΘὮ 88 ὑμ6 τυτῦοσ οουἔϑεβοβ, οου]ᾶ ποῖ 
ατΐδο δπὰ Βουσίβῃ ἱπ 86 πἰσῃὺ οὗἨ ἐδ 6χ1ῖ6, ἴὰ 
ἐ86 ἄδγβ οὗ ἀϊδβοουχασοτιθοὺ δυᾶ ἀθθρουθ θοῦ, 
ποῦ γϑῦ ἱμ 086 οοπὐυτίοα οὗ βοσυϊναᾶθ (ἔσσα ἰχ. 9) 
Βα δεοαυπουὺ ἴο Ογτυθ. ΤᾺ ἀοϊένϑγαποθ ἔτζοσο [δ6 
ΗΘΥΥ ζΌΤΩΒΔΟΘ ΘΧΡΓΘΒΘΟΒ ἃ σι ργδααὔυα ἶβπι δα ὑἰτε 
αἰ δαγθηῦ ἔσζοσῃ ὑμδαὺ ταδηϊξοδίθα ἴῃ ἐμο δδἀϊζοεθ 
οὗἩ ἐμθ σϑυίβοσ ἰὰ μον. χχν. 231. χχ. 30 : Ἐσ. 
χχχὶν. 23, 4 (3), αμϑᾶ βοϑοῖὴβ ὅο 6 ἱπαϊοδνα οὗ 
ἐλ6 οπιδμακίαδδτη, ἐμ ἐποσθαδοὰ ρόνγοσ οὗ ζαϊὶδ, 
διὰ ὑῃ9 ὈῬοπῃάϊοβα ἱχηδρίπδιίοι οὗ ἐμ δοοδὶνο- 
8 6 ; 

4, 77),6 οἰλίραϊ απᾶ τεϊσίοιδ ἐπιερογίαποσ οὗὨ ἰμ6 
χταΐγαοϊθ ἰ8 ζου πα βυιὈϑυλ 81 ἰπ [16 οοπμβοαθδηὺ 
Ὀϊνίηθ οομδιτηδίϊου διὰ τονσαζάϊηρ οὗ ὑ6 εἰθδᾶ- 
[αδὺ ἤαϊϊῃ, ὉΥ βίο [86 ὕδτεθ Βϑῦσζευσβ Ἀδὰ 
αἰοτδοὰ [86 πδιὴθ οὗ αοᾶἂ Ὀεΐζοσθ 086 Ἀβθαίδθῃ 

«- 6 δυΐπονρ ὉΥ ἰμὲρ ορί(οῖ ῬΚΟΌΔΟΙΪΥ τοίετα ἴὸ πα 

Ρ»δοιιᾶο-εδἰ δὴ δοδαπιθὰ ἴο βανὸ ττὶεδη 1.6 ἰαϊας ΠΠδΡῦοΣν 
οἵ ὉΝ Ὀοοὶκ---ὴ ὨΠΏΘΟΘΙΒΑΙΥ διὰ υπνοσγβοϊοὰ ἀσκεῖν 
Ποῦ. 



ΟΗΑΡ, 1Π. 1-80. 

ἸΔΟΠΆΣΟΝ δηα ὶσ οουσὺ. ΑΒ ὑπ0Υ δᾶ οομέθβθοα 
Ηΐϊω, 8ο Ηθ ον δοκῃονϊθᾶκοβ ὑμθτα : 88 ΠΘΥῪ 
δὰ ρ]οτβοᾶ Ηἰβ ἤδῖμθ ὈΥ ὑμα οοπξοβδίοῃ οὗ ὑμοὶσ 
ἰαϊῶι, Βο Ἠθ ποῦν χχαδρυΐβοθ Ηἰτηβοὶῖ ᾿ὰ ὕμθῖαὰ ὈΥ 
8 ρἱοτίοιιβ ἀϊβρὶαν οὗ Ηἰβ ρονϑσ, δῃᾷ οὗ Ηἴἰβ ἴῃ- 
Βυϊλὺθ Β Ρϑσὶοσ ον ΟΥ̓ΘΣ 811 [86 ροάβ οὗ [89 μϑαύμβῃ. 
Τὸ ἰβ ἃ τηῃΐσϑοὶο οὗ ἀβ]νοχαμοθ, δι διοζοῦβ ἴο ὑμ 080 
τἰοβεοα ΟΥ̓ ΝΟΔῺ δὖὺὸ ὑμθ βοοᾶ, Ὀγ [μοῦ δὖὺ ὑδθ 
Ὀυτηΐηρ οὗ ϑοάοτχῃ, δῃᾷ ὈΥ͂ [5Υ 86] αἵ ἴπ: ραδβδρο οὗ 
ἴδ εα 868 δῃηὰ οὗ ὑμὸ Φογάδῃ : Ὀαὺ ἰὗ 18 ὨΟῚΘ ὅθ 
1688, ΟἹ ὑμδὺ δοοουηῦ, ἃ ὑγρο οὗ [86 ἀρ] νθσδῶοθ 
Ὑ ΙΟΩ 86 τοοοχάϊηρ ῥσορμοὺ βῃου]ᾶ ᾿ἰμιθο] οχ- 

ΙΘΏ0Θ ΨΈΘΙ, δὖ ἃ ΤΩΟἈ Ἰαύοσ ροσὶοᾶ, δΐβ ἁπνναῦ- 
οὐηρ ἀϑνούίζου ἰο Φϑβονδὰ ᾿δὰ Ὀσγοιυρμιὺ Ὠἰπὰ ὕο 86 
ἸΙομ 5 ἄθχι, 88 Ὑ78}} 858 οὗ μθ σϑβοὺθ οὗ ἃ Ροῦοχ 
ἔτοτα ὑπ ἀπηρθοι οὗ Ηοτοί, οὗ 8 Ρδὰ] ἔγοηιν [86 
41} δ ΡΒ ΙρρΡὶ, δμὰ οὗ οὐμὸσ σαϊγϑου]οῦβ ουθαΐθ 
οὗ ὕδα Αροϑίοϊϊο δρ9θ. ΤΏ6 υυυῖδοσ οὗ ὑμ6 δρίβ- 
[10 ὑο 886 Ἡρῦτονβ ὑμοσϑῦοσθ οἰδδβοα ὑμὶβ ουθηῦ 
ΒΙΏΟΙΩ δα ΟἸἹα- Τουϊδιαθηῦ ὑχῖ8}]8 οὗ ἔαϊυ ὑμαῦ 
ΘΙΘ {0]] ον ϑα ὉΥ͂ ΣλδΙΥ ΘΙ] ΟἿ ΣΘΘΏ]08, ΘΗ, ΠΘΟΣ 
ἐῃθ οἷοβθ οὗ ἢἷβ ρίοσίουβ Οαἑαίοσι ἰεϑέζμηι, Παδὲ 
Ῥείογία 16βέαηιθηῖξ (οἾδΡ. χὶ. 88), δῃᾷ ἱπαπχοάϊ- 
δον δέζοσ ὑμ δ] πρίου ὅο Ὀδηΐθὶ ἱπ ὑμ6 110} Ὲ 
ἅδῃ, ΒΘ χϑίϑσβ ὕο ᾿ὶβ ὑχθθ οοπιρδηΐοηβ νγἱτ 89 
ἩΟΙΩ͂Β, ΟΟΥ “ὁ αὐθηομοϑα ὑμ6 νἱοΐθποθ οὗὨ 81ὸ᾽ 
(ἐσιδεσαν δύναμιν πυρός). πῃ ἴδ6 Βδῖζὴῃθ Β6Ώ89, 8ῃΩ 
ἰῃ 8. βἰσα ]} 7 οοπῃπθούίΐοη, ὑμ6 ἤχεῦ ὈΟΟΙ οὗ ὑδθ 
ΜαοοδῦΌθοα δα δισοδαγ δβἀἀιλοθᾶ ὑῃθ σοηᾶοσαῃ! 
ΟΟΟΌΓΣΥΘΗΟΘ, ΟὈϑοσνὶηρ ψιὺ τοΐὔοσθμοθ ἰο Ἠδηδ- 
Ὠΐδῃ, ΑζΖασίϑη, δὰ Μ|ίβημδοὶ, ὑλαὺ ὑΒ6Υ πιστεύσαντες 
ἐσώϑησαν ἐκ φλογός, ---αὶ Ὀχίταϊ ῖνθ δὐδοδύδύζοι οὗ 
ἐδ ἔδοὺ, τῖῦὰ ΠΟ Ν, δ8. μΔ8 Ὀ6θῺ ἱπαϊοαῦθα ἴῃ 8 
ἕοσγιθσ οοπῃθούίοιυ, ὅδ6 δββυση οὐΐου οὗ 108 ἱῃν6}- 
ἴἄοῃ ἰὰ ὑμ6 Αβιδοόιςοϑῃ μεσ οα. σὰ μαχάϊγ Ὀ6 τηδᾶθ 
ἴο οομϑϑῦ (Ἰπτοᾶ., ἢ Ὁ). Τῇθ ἀορτηδίϊο τηροῦ- 
ἔδηοα οὗ ὑμ15 χη γβοῦ]ουβ ουθηῦ ἰδ, μουσονοσ, ἀθ- 
οἰάθα!γ ονογοβυιτηαιθα, θη ἰὗ 18 δβειιϑᾶ, τυῖδῃ 
ΒΟΥΘΓΩΙ ΘὨΌΓΟΙ ἔαύμοσβ, 6.0... Τοχύα δα, Ισϑρς- 
Ὧ8, ΗἼΔΚΥ, Αὐρυκύϊηθ, οἴο., δ 4180 δ Οδτρ- 
2ΟΥ, Φο. Θοτμβασὰ (ὰ [86 δ ὲἰδὲ, Ῥῶώηαγ.), Φοδοὶ. 
Πδηχα, οὔο.. ὑμαὺ 86 ἈρΡΡδᾶσδῃσθ ἴῃ ΟΟΤΆΡΘΗΥ 
πὶ Ὁ86 ὑγθθ σθ ἢ γ͵δ68 δὴ δούμδϊὶ οὐ͵θοῦϊνο ἐδοῦ, 
διὰ ἔπγύμοσ, ὑμαὺ 1 88 Ὠοῦ ΤΊΘΓΘῚῪ 8 ΔΉ], 
Ὀαὺ ὕὑμ6 ῬΟΣΒΟΠΔΙ Τοροβ ὑδδὺῦ 8 τοδθ βι68}} ἰὴ 
6815 ΟἸγιδῦ. Φοχοιηθ 18 ὅδ. ΠΊΟΣΘ οογτϑοῦ ΒΘ Ὲ 
[6 χαο]ϑοΐβ, δβ Ὀδθίτῃς ἱπαρσο δ Ὁ]6, ὑμ6 ἰᾶθα ὑμδῦ 
ἐῃ6 βοὴ οὗ αοα βῃου]ὰ Ὦδυα βρρϑαγϑᾶ ὑὸ 88 
κοά!]οβ5 Ἰείϊηρ ΝΟ υομδάμποσζασ, δηα ὑμοσθίοσο 88- 
δαχη68 ὑμφῦ 86 ΒΌΡΘΑσΔμΟΘ οὗ ὑὰμθ ἀοιἵνθσίησ 
δ .61] ᾿Ὧ58 ΟἿΥ ἃ ὑγρίοδὶ ργοΐρυσδίίοῃ οὗ [89 
Βδάαδϑιροῦ : "" Οσίογμηι ἵπι ἔψρο ργαβσιιγαωΐξ ϑέ6 
απγοῖμ 806 " ἤίδιω 1)6" Ἰοοπιΐτιτι γι08: 7,270, ζ6βμηι, 
Ολγώίω, φυὶ πα ἤογπασόηι ἀδδοοη δέ ἔπ ον πη, ἐπ 

ὀαιιϑ Ῥοσοαζο) Ἢ, δὲ λιδίογια, απ ἐ6η6- 
πέμν, εὖ αὐϑοηιιδ ἀριιδίϊοηθ οὐ πόζα ϑιιὶ 608. σεὶ 

ἑεποδαγξι" ἱποϊιϑέ, οἵησι τοῦδ ἀῥογαγοί." ΗΐΒ 
ΓΘΙΛΑΥΙς (οἢ τ. 1) οὨ ἰῃ6 χοϊδύϊοι οὗ ὑμ18 ονθηῦ 
ἐο ἴ6 Μοβείδηϊο χηϊβδίουι οὗ 1576] ἴπ 086 ταϊἀ δῦ 
οὗ ὑμ6 γὑγο- Ουἱαυίδη οσ]ὰ οὗ πδίζοσιβ, 18 180 
ἡ σ Ὦγ οὗ ποίο : “ 2ϑαξμ ατέόηι }67' οσσαβίοηι 
ἐαρίίοογπι δαγδαγὶβ παξίοπῖδιυδ ϑαζιζί8 οὐσαδῖο , 
αἱ σεΐ ργίγαιιηι 6 απ οϊῖϑ γευοίαύίογτνεηι ροΐδη- 
ἐΐαηι οοσπουνογαπέ ὠπΐι8 7)6ΐ, ἴηι ὑγῖιγε ῬΏΘΥΟΥ 
σιοφις ον υαίπϑ αἀὐδοατιζ ἠιογέσπι δοτζθη}}. 676 δὲ 
ἑαοίω πολ 6." 

ὅ. Ηονι είίσαὶ δωρσσόϑίίοηδ. οϊδυοίμου [88 
ΟΟΥΥΘΟΌΥ Βρθοϊβοᾶ δ μοίηξΐβ οὗἨ ρτγδοίίοδὶ ἱτὰ- 
Ῥοτίδῃοβ 'π ἷβ οὐβογγψαύίοῃβ : 1. οἱ ν. 1: }.υ- 
ἐπ ρίμπι πα σαοίίαςί εἰ αὐαασῖα ἐπδιϊειδη {8 
ποῦοϑ οιιζέιιδ δίη οαγὺο Ζ οἱ, γχυοδ ᾿ξο οδίσηϊὲ 86 
ει τορφοδαγε ; " 3, οὰ γ. 12: "5 Ουοά ορογίθαξς 
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“παπάπζωπι 1)6ὲ ἀπέ 6776 οπρρέδιιδ τοδι λιπαπΐϑ, 
»οϊφϑίαίἑ, ἱεσίδι λυπιαπΐδ, ρῬασὶ, ἐγαπρμίζίαζε 
οἱέα ποφέγῷ ,." ὃ, οῃ νβ. 16-18: “" μα ἀδδδαί 
6886 ὧδ6 οογφογαῖξ ἰδοῦ αἰέοη6, οἱαοίζοσέ δυ)Ὴ 
οὐγρι λοι θ, δὲ 1260 ρίασσέ ,) 4, οχ ν. 22 οὗ 8θᾳ.: 
“ς Οἱογιβοαίζο ρίογσα σοπζνα ὑϊαδρλεηιίαηι, ἐξ 
ρώπα ἵπιρίογιρη, ργαβογεϊηι δωζοί ξα, φιιὲ αἰἑθηξ 
ὩΤΟΥΤΘ ποϊπϑίτὶ διπὲ, " ὅ, οχ γν. 95 οὐ βθᾳ.: 

. Οοποογδὶο τρί, δόχιιδη8 οοποίοπθηι οἱ σίογίβοώ- 
ἐξοηιδῦη. ρίογιπι." Ἠδθ αἷβο βηθὶν ἄδυβθὶορβ βανϑσαὶ 
οὗ ὑῆθ86 ροϊῃϑ. Τῆαδβ, Ἦθ Υοσλδυκ οα υ. 1 οὖ 
806. : “ ΟΟμΒΙ ΟΣ ὑμαῦ ποῦ ΟἹ [6 ομο ΝΘ ΟὮ- 
δΥΘΖΖΆ; ἷἰβ ΒΘΙΘ ἰηὐοηᾶοά, Ὀὰὺ 411 1ἀο]αύθσβ ἴῃ. 
ΘΠΟΣΆΊ. ΑΒ Νορυομδάμοζζασ, τὰ ἤἔδαγζαὶ 
ὑθυμοσῦγ, Ὀὰὺ 50}}} Ὁμᾶοσ {6 ἱχαργθβδίου ὑμδῦ 
Ὧ6 8 ϑδούλῃρ τοὶ ρ]οαβὶγ, οϑῦδ 5068 ἃ ΠΟῪ 
ουϊΐαδ, 50Ὸ δΘ ΧΏΔΕΥ͂ δοίθαᾶ δὖὺ οὔμοσ ρϑυϊοῦβ. 
Α ἸΠΔΊΟΥΟΥ οὗ βὐδῦθα ρσοίθοὺ ἰΔοϊαῦτυ ; δῃᾶ θυϑα 
νι 086 ΘΒΌΣΟΙ ροά!οθβ Ρορθδ ἔουπὰ ἅγχιδδ- 
168, δηα δβϑαὶς ἴο οομᾶστῃ ὑμϑυ ΟΥ̓ ὑῃ6 Βυσοθδδῖνθ 
ἰηὐχοάυοίϊοῃ οὗ ΠΟῪ ΖΌΣΙΗΒ οὗ τοσβὶρ. . . .. 
Οομρίᾶον, ὑμοσθίοσθ, ΠΟῪ μτοδὺ ἰ8 ὑμ6 χυὶϊὺ οὗ 
ὑ86 ΡΟΡΟΒ δηᾶὰ ῥσχγίῃμοθβ, γο ἀοίοῃμἃ οϑυθιλ 168 
δια ὑγδα Ὁ] 008 ὑμαὺ οοηὐγδαϊοῦ ὑμο0 Ἰοτχᾷ οὗ Θοᾶ, 
ΒΌΟΘΙ 88 6 Μίδββ, στηοῃδδύϊοΐβτω, οὐο." Οἷ. Μ. 
Θοίον : ““ ΤῈὴ6 γστοδὺ Ἰοσὰβ οὖὔϑῃ ριυῦ ἔοτ στϑαίδσ 
οοσία ἴο ἰαἰσοάτποθ 8156 ΤΟ] ἱσΊο:8 ὕμδη ὕο ρχούθοῦ 
Ὅ.9 ὑτθ. . . .- [Ὁ ἰΒ 8 ἤδ]86 ορίπίοῃ ὑμδὺ 811 
86 Βα ]θοίβ οὗ 8 βύαϊθ τηυδὺ δάμουθ ἴο ὁ2)6 δῃηᾶ 
[86 βδιὴ6 χοϊϊρίοῃ, ΤΏΘΠΟΘ στοβαὶ]ῦ 80 ΤΆΔΩΥ 
ὈΙοοᾶν Ρ]8η8 ὑο οὔὔἴϑοοῦ Ὁ ἴοσοθ δῦ οδπποὺ ὈΘ 
τοαυίτοᾶ νἱἱ}} 8 ζοοᾶ οοπβοΐθποοθ.᾽" Μοιδηούμοι, 
Οὔϑοσνϑα, ΟἹ νΒ. 17, 18: ““ ΑἹ] ὑμὸ ᾿ἱνὶμθ Ῥσοσω- 
δο8 Τραῦΐγθ 18 ὕο Ὀ6᾽1ῖθυθ ὈοΐᾺ ἐμβαὺ αοᾶ δαπ 
διὰ ὑμαὺ Ηο τοὐϊ αἰὰ . Ὀπὺ τινα χοὔθσθμοθ ἴο Ἠΐβ8 
γ7}}} ὑμ6 Ζο]Πονσίῃρ ἀἰδυϊπουΐοη πλαϑὺ Ὧ0 ΟὈβοσναᾶ ; 
αοά εὐἱῇ Ὀοβῖονν ὁυὰ ὯΒ ὕμ6 ἔογχίνθῃθϑβ οὗ β1}8, 
᾿πδυϊβοαύίοι, δᾶ οὐθχηδὶ ᾿ἰξθ, ἕοσ Ηθ μδ5 ροϑβί- 
νϑιυ ἀθοϊασοὰ Ηΐβ σϑδάϊμθεβ ὕο ἂο ὑδὶβ (ΦΌΒᾺ 
ἰ:. 86; 1 Φοβῃν. 11). ΕδιῸ πὰ ὑμῖβ τασβὺ ὑλοσο- 
ΖοχΘ ΒΕ} 16 ΘΥΘΙΥ  ΏΘΥΘ ὍΡΟΙ ΟἿΌΣ ῬΑΟΒ ΨΥ ὈΘΙΟΥΘ 
18, Δα ρσόνϑστι ΟΣ οχρθοίδύϊοηβ οὗ νδυίουβ 6χ- 
ὕθσδὶ Ὁ] ϑοΐηρθ δηὰ βυρροῦίβ. Βαὺ ὑπο Ἰαύῦοσ 
τηῦσδὺ ΟΥ̓ΘΣ Ὁ6΄ Βα Ὀ]θοὺ ἕο ὑμθ οοπάϊῥίοῃ, ὁ 1 1Ὁ 
»ίἰόαϑ6 αοᾶ, Ἠθ Μ1]1 πον ἀθ]νοτ ταθ,᾿--ἃ οοπαϊ- 
ἰΐομ ὑμαὺ ἰῃ πὸ νυ ὶβα σομ]οῦβ τυῖῦ ὑ8 6 θαβθποα οὗ 
ξαὶῦα, Ὀπὺ ὑμαὺ Θχποσγύβ ἃ8 ὕο ορϑᾶϊθποθ, ἴο ὑσαγ- 
ΘΙ. ὑο ρεύδηῦ ψαϊης ΤῸΣ αἱᾶ, δῃηᾶἃ ὕο ἈυτὉ]6 
δα ταϊδοίου ὅο ὑμθ ΟἿΪΥ νν1860 ἄθοζθο οὗ αοἄ." 
Οὗ ϑίασκο: ἐπ ποϑρᾶ δηὰ ἄδηρογ 6 ἃ ΓΘ Ομ Θ6 σ- 
ΠΥ ὕο Βα ταϊῦ ὕο δθ ν}}} οὗ σοά, δηᾶὰ δῖα ποῦ 
ἴο Ῥυββουῖῃθ ὑο Ηἶτη ἰῃ τοϊαὐϊοη ἰὸ Ηἰ5 αἰὰ δηᾶ 
ἀρ] γοσθῶοθ. ΤΟΙΣ πχούϊο τη αδῦ ΔΙΤΑΥΒ Ὀ6, ΤῊ 
ψὑ1}} θὈ6 ἀομο᾽ (Μαυῦ. χχνὶ. 89; οὗ 948. ἱν. 1δ ᾽")). 
Οἱ νυ. 28 οὐ β64., οὗ. Μοϊαπούμοι : ““ΤΒΟΙΡὮ ὑμ9 
ἀοϊνοσαποθ ὯὈθ ἰοπς ἀοἰαγοᾶ, ἱπ ογάᾶδυ ὑμδὺ γγ9 
ΤΩΒῪ 6 ὑχίοα, τγχὸ ἄδγο ποῦ ορᾶβ6 ὕο 68}} προ ὑ89 
Τιοτᾶ, Ὀοοδῦβο βυρριοαίίοι 8 ΠΘΥ͂ΘΣ ἰἱπῃ γαίῃ. 
Εογῦ. . Θοῦᾶ ΑἸ Χ8γ8 δἰᾶμ, οὔμου ὉΥ ἱτηπιθ- 
ἀἰαύοϊν ἱτηρατύϊηρ οοταξζοσὸ διὰ αἰμπαϊηἰδηΐηρ [ἢ 9 
οΥἱϊ, οσ ὈΥ αταηύξηρ ἃ ἑοσύυμδῦθ θϑοδρθ ἔσοιῃ ὑδ9 
ἐστὶ υ]αὐύίοι " (1 ὕοτ. χ. 18). ΟΥ, Οβἰαμπᾶογ: "“ αἀοὰ 
ὯΔ8 δβϑίὶρηῃηβᾶ 84, ᾿ἰχαϊῦ ὕο 4}} ὑσὶ Ὀυ]αύϊομβ ἀπ ρϑχ- 
βοοαύίϊζοηβ. [ἢ ἰὖῦ ΔΡΡΘδΤΕ ὕο Ὀ6Θ ἴοο ἀϊδύϑηῦ, 60Ὲ- 
ἰᾶον ὑμαῦὺ 086 δἰ ουίοι ἰ8Β ᾿ἰσθὺ δηὰ Ὀαυῦ ἴον ἃ 
ταοχωθηῦ, γ88, ὑμαὺ 1Ὁ ϑοσυγοθ 8 δὔθεῃδὶ ρΊΟΥΥ ἢ 

(2 Οοσ. ἰν. 17). Οἱ γν. 28 οὖ 864ᾳ., Μοιδποίδμοι : 

ἐς ΤΙ ΘΘΤῺ ἔχου ὑδ8 ὑμδὺ ἰὺ ἰΒ ὑμ6 οδἕοθ οὗ ὑσίποθα 
ἴο ΒΆΡΡΓΙΘΕΒ ροί 1688 ὑθδοιίηρ δπα σαβύοτημ, δπᾶ ὕο 
Ῥτγονϊᾶθ ἴον ὑσὶ ρἱουβ ἱπβίσαοιίοι δ ἃ ΤΟΣΒὮΡ. 
Ἐτ: ἴδ6 σονοσιηχαθηῦ ἰβ [86 ρτιδτάΐδη δηα ρχοῦθο- 
ἴοΣ οὗ ἐδ ψ8019 τροσϑὶ ΔῊ ; ἐὺ οδῃμοῦ ΟἸΔΏσ 6 



106 ΤῊΕΒ ΡΒΟΡΗΕῚ ὈΑΝΊΕΙ, 

δ ἃ ΤΟΏΘῸ ΤΩ. Β Ποασίβ, Ὀὰὺ ἰὺ τωυδὺ ἔοτἱα δπὰ | ργαοίρμμηι, ᾿οοϊοδί), ὕο αἰᾶ δηα ῥχοὐθοῦ (δο οὔδιεῦ 
Ῥγουθηὺ ἰἀδοϊδῦσυ, ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ, ἱγη Δ ΟΥᾺ] το] χἱΟΒ 1 ΣΑΘΙΩΌΘΙΒ ἴῃ ταδί ὐδίνΐηρ ὑμ6 ἔστι ζαϊυι." [“ ΤΊ 
ΒΟΥΙΟΘΒ, οἴο., 88 Ὑ76}} 88 τηυσαοσ, ὑμοῦῦ, δηὰ ὑδ6 | τλογΆ] οὔἴοοὺ οὗὨ ἐμπὶβ ὑσαηβδοίζοι σησδὺ ὮΔΥΘ ὈθοᾺ 
|κ6. σου, δουρὶ ἃ οἷν] σονοσυσηθηῦ ἰδ ποῦ | 811 [86 σγϑδύθσ Ὀθοδῦβο ἰὉ γγαϑ ὑ86 ὅπδὶ ουΐοοπιθ 
ΘΏΓΣΟΙ]Θα ἴῃ ὑδ9 βοσνίοο οὗ 186 Ἠοὶγ ϑρί σις, ἰὖ 18] οὗ ἃ ῬΡ ]1ο οομῆϊοῦ Ὀοϑύνγθθῃ ὅπ ἰκίηρ᾽Β κοὰ δηὰ 
δονουίδοιθαβ ἐλ 6 βοσυδηὺ οὗ ὑμθ δχύθσῃδλὶ τηοτϑὶ ᾿ Φθθουδὰ οὗ Ηοθίβ. ΝΟΣ ]Ἰϑῦ τι8 81] ὕο ποίθ ἔπδὶ 
αν, Δα Ὁ0 8 ΤΟΒΡΟΒΑΙ ὈΣΟΥ τοδὺβ ὌΡΟΣ ἰύ, 88 ἃ ΒΘ, 88 8118], Δ ὍΏΒΘΟΠ Βαμα τηδὰθ ἔπ6 πταὶῃ 
ἀἰβυϊησυ ϊθμοα τϑιλῦοσ οὗ 89 ΘὨΌΣΟΙ (ηγδηδγατι 1 οΟὗὨ ταᾶρ οχκ ουὖὐ [86 ρῥχαΐθο οὗ αοὰἂ."--Οὐὐϊω]. 

4. 7λε γοναὶ γερογὲ οοποογηῖΐπρ Νεδιιολαάηεεζαν ἄγοαηι τοϊαϊδηρ ἐο δίδ μη έη668. ἐο ροῦσγΗη, απᾶ ἰδ 

] 
2 

9ϑ 

ὧν μ᾿. 

.-ΦΦ ὦ 

18 

Πιιρηιδη. 

ΟΕΑΡ. ΠῚ. 81-1Υ. 84 [Ἐμοὶ Β1Ό16, ΟΒδρ. 1Υ.]. 

Νοθυομδάμποζζαν ἴπ6 Κίηρ, αΐο 411 ρθορθ, πδίϊοῃβ [ὑγ1068], δῃα ᾿ἰδηστλρθβ, 
{ππὺ ἄνγ6}} ἴῃ 411 Ὁπ6 ΦΆΤ Τἢ ; ̓ Ρόδοα Ὀ6 τ] }0]16ἃ τἰπῖο σου,ἦ Ὁπουσαι ἰν ροοά᾽ 
ἴο 5.6 86 βίζῃβ δῃᾶ πομπᾶθιβ {π8ὺ τῃ6 μὲρῃ αοά μαιϊ ψτουρλῦ τοιναγὰ [11] 
τη6. Ηον ρτεδῦ ἀγό ὨΪΐδ δὶ ρ8}  Δηἃ ΠΟῪ ΠΛΙσΠΥ ἀτό ἢΐ8 γΟη Δ 6ΓΒ' ΠῚΒ κί ηράοπὶ 
ἐδ 8η Θνουϊδβίϊηο Κἰηράοπι," δηᾶ ἢ18 ἀοιμ ηΐοη 8 ΠΌΤὰ σΟΠΘΥΔΊΊΟΠ ἴο ΘΌΠΟΓΔΊΙΟΙ 
[ψ10}} αρὸ δπᾶ 8ρ6]. 

1 ΝΟ δάποΖζαῦ γ88 δἱ τοϑῦ [1ΓΔη 8117 1π ΤΥ ΠοῦΒ6, 8πᾶ βοιν δ ΐην [στοοη 
ἴῃ ΤΥ Ῥᾶ]808. 1 βδὺ) 8 ἄγθατη ψγῃ ϊοἢ τη846 [, δηὰ ἰζ του] τη 67 τὴς δἰτδὶά, 
Δηἃ ἐλα ὉΒοΌρ 8. ρΟὴ τὰν Ὀθᾷ [οαη16], ἀπ ἐδδ νἱϑίοῃβ οὐ ΤΥ οδὰ τγουθ]εά 
[νου] ὑχοιὉ]68}] τθ. Το θίοσο ἀτα] Ἰηϑᾶθ 1 ἃ ἄθογοθ ἢ ὈΤΙΠρ τα 4}} ἐὲ 
0186 πηῖδη οὔ ΒΑΌΥ]Οη ὈΘΌΓΘ πιο, ὕμδαῦ μ6 0 τηΐσῦ τᾶκα Κποσῆ ὑπῖο πι8 [πι8κὸ 
π16 ΚηοΝ7 ἐλδ ἰηζογρτοίδιίοη οὗἩ τὉῃ68 ἄτοαιη. Ἴηθη οδπιὶθ ἴῃ {Π|6 τισί οἶδηδ, [ἢ 
ΔΒΟΤΟΪΟΚΌΙΒ, ὕῃη6 ΟΠ Δ] ἄξοδηβ, δῃᾳἃ 08 ΒΟΟΌΒΕΑΔΥΘΙΒ; " 8ηὰ 1 τοϊὰ [ΓἢΠ6 ἄτθϑπι ὈδίοΓ8 
{Π 611: Ἧπι [4π4] {ποὺ ἄϊὰ ποῦ πιᾶῖκα πονῆ αηΐο πιὸ ἐΐς ἱπιογργεϊδιίϊοη {μογθοί, 
Βαῦ [Απ4] δἱ ἐδδ Ἰαβί 1)αηΐθ] οδπλθ ἴῃ Ὀδίοτ τπ6, (086 πδηη6 τῦαϑ ΒΘ (658 278 Γ, 
ϑοοογάϊησ ἴο ἐλθ Ὠδηη6 ΟΥ̓ ΠΥ σοά, δπᾶ ἴῃ σ]οπὶ ἐκ ἐλα Βρὶ τῦ οὗ ἐλδ ΒβΟΙΥ ροίϑ), 
δηᾶ Ὀεΐογα Εἶπ 1 το]ὰ ([Π6 ἄγοϑιι, δαψίπρ, Ο ΘΙ ΘΒ ΖΖΑΓ, πιϑβῖθυ οἵ 16 πιλσ!" 
αοἴδηβ, θθόϑιιβθ 1" Κηον ἰπδῦ ἐδό Βρὶτἱῦ οὗἉ ἐλ Ποῖν σοᾷβ 18 ἴῃ 166, 8η4 πὸ βθεγεῖ 
(τοῦ! ἢ [15 Ὀπτάἄθηβοπιθ ἴ0] ἴΠ|66, [611 πὴ ἐΐδ υἹϑίοῃϑ οἵ πιὺῦ ἄγθδια ὑπδῖ 1 Πϑν8 
ΒΘ6ῃ, 8η4 ἐλδ ᾿ῃοΓργθύδιοη {Πογθοῦ. 

Τριβ [Απᾷ ἐδό8ε] τοϑγα ἰδ νἰβίοῃϑ οἵ τὰν Βοϑᾶ ἷἰπ [0η] τιν θᾶ: Ι 8807, δά, 
Ὀ6ΒοΪ ἃ, 8 ὕγοβ ἴῃ ἐδδ πιϊάδυ οἱ ἴπ6 ϑαγῦ, ἀπὰ ἐσ ποῖρῃῦ ὉΒΟΓΕΟΥ͂ σαι στοδί. Τῇ 
ἴγ06 Κτον,, Δπα γ)χὰ8 βίτοησ, δπᾷ ἐΐλδ Ὠοϊριῦ ὉΠοτθοῦ τοδοι δᾶ [πτου]ὰ τ 86}}] ππῖο 
ἤδάνϑη [τἢ6 ἈΘΆΥΕΠΕΊ, δΔηα ἐδ6 βἰσῃῦ ὈΠΟΓΘΟΥ͂ ἴο ἐδ6 Θηα οὗὨ 811 186 οατῖῃ. ΤῈ 
Ἰρᾶν8β ὑπουθοῦ ἐσόγ6 [[{8 [Ο]λοθ τσα8] ἔδὶν, δηᾶ ἐλ6 ἔγυϊυ ᾽5 ἘΒΟΓΘΟΥ͂ τασοῖι, ἀπά Ἰη ᾿ἷ 
εσαϑ ταθϑῦ [[00ἃ] ἴον 4|1 [[ῃ6 ψ1Π0]67: ἐλ6 Ὀδδβίβ [Πἰνίηρ ογθαύμγο] οὐ τ86 Βεϊὰ ἰδ 
[πιϊρηῦ Βα ν 6] βῃδάουν ἀπᾶου ἰδ, ἀπά [86 ἔονν]8β οὗ [Π|ὸ Πδάσυθηῃ ἄνγϑ!ο [παῖ σῃὶ ἀνε} 
1ηὴ ἐδ ὈουρἢΒ ὉΠοτοοῖ, δηᾶ 811 ἤθβἢ ψαβ [τπιϊρσηῦ 06] ζδα οὗ Ὁ. 1 βανν ἴῃ ἐδά ΥἹΒΙ͂ΟΙ8 
οὗ Τοῦ μοδᾷ προὴ τὺ Ὀθᾶ, διὰ, ὈδἰιοΙἃ, 4 ϑίομθγ δὰ ἃ ΠΟΙΥῪ οπδ οδπιῈ (οὅπι 
ἔἕτοπι ἤθάνϑῃ [[ῃ9 ἢδδνθηβ]. Ηδ οτἱϑὰ δἱουὰ [πὶ ταὶ Ὁ], δῃα βδιᾷ τπ08, ἤν 
οαῦ] ἔοισπ ἴΠ6 ἴτρο, δῃα απ [10Ρ] οἱ ἢΪ8 [18 ὈγΣΆΠΟΊ ΘΒ, Βη8 Κ6 οἱ ΠΪ8 ἰεᾶνεϑ 
108 1011808], δπα βοδύϊον ἢΪ8 [0] ἔγαϊῦ : Ἰοὺ [Ὅη6 Ὀοαβῖβ σοῦ ΔΎΔΥ [ΠἱἸΥ]Ὶ σ᾽ ογραδια 
667 ἔγοπι ππᾶρυ ἴἴ, δπὰ [6 ἴον β ἔγοπι 818 [118] Ὀτδηοῆοβ, Νονθγιῃ6]688, ἰοᾶνε 

ἐδ)6 Βῦυταρ οὗ Πἷβ [118] τοοῦβ ἰῃ 186 ϑϑυτῃ, δνϑὴ [8π4] ψῖτἢ ἃ Ὀδηᾶ οὗ ἴγου ἀπὲ 
Ὄγ8ΒΒ ἱπ [ἢ ἑσπάδν στᾶββ οὐ 186 86]4 ; δηὰ 16ἱ 10 [Βΐτ] Ὀ6 νοῦ τ ῖτ ἐλδ ἀονν οὗ Βοᾶγεῦ 
[86 ΒΘΑνΘΠη8], δηᾶ ἰδέ μἷ8 ρογίΐοη ὅ6 τ ἢ [Π6 Ὀοαβίβ [ΠἸνΐηρ ογδαΐεγ6} ἴῃ δα σΤΑῦ8 
ὨΘΥΓΌ8ρ67] οὗ [6 δδγίῃ. [οι Ηἶβ μϑατῦ Ὁ6 ομδησθᾷ ᾽" ἔγοτα ταϑηβ [πιϑη κί], πὰ 
οὔ 8. Ὀθδϑυβ Βοανῖ "Ἶ Ὀ6 ρσίνθηῃ πηῖο δΐτα : διά Ἰοῖ βενθὴ {ἰπ|6ὲ8 Ρ888 ΟΥ̓ΘΥ {ΠΠπ|.. 
Τ 8 ταλίϊον [ΤῊ τϑβογὶρί] 8 ὈῪ ἐΐα ἄθοτϑο [ἀθοϊβίοπ] οὐὗἩ ἐδα ἱγαΐοϊιοτβ, δᾶ (δὲ 
ἀριιδηᾶ ἢ ψοτὰ ΟΥ̓ ἐδδ ΠΟΙΥῪ ογδϑ., ἴο {ῃ6 ἰπιοηῦ (δῦ τ86 ᾿ἰνίησ ΠΙΔΥ ΚΠΟΝ 
{πᾶῦ 1756 “7οδὲ Ηρ τα]θῖὰ ἰπ ἐο Κίπσἄοπι οὗ ποθὴ [πιδηκὶπα], δι σίνοιῃ [Ὑ]}} 
Εἶν] ἰῦ ἴο ψΒοπηβοθνογ ἢ6 ΨἘΠ [π|ϑ  Ρ]6888], δηἃ βούϊϑῦι [᾿1}} 860] ΠΡ οΥῈΓ Ν᾽ (δὲ 
αϑοϑῦ [100] οἵ πιθῃ, 
ΤῊ ἀγόδὰ 1 κίης ΝΟΌΘΟμΔἄποΖζΆν ἤδνα βοὴ. ΝΟΥ [ που, Ο Βεϊῦθ- 

ΒΗΔΖΖΑΓ, ἀθοϊδτο ἐσ ἰηἰογργοίδιϊοι ὉΠπογθοῦ; ξοσδδιι ἢ 88 81} ἐδσ ᾿τῖ86 πιο οὗ 
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Κίησάοτῃ αγὸ Ὠοῦ 80 ]6 ἴο πηᾶκ6 Κηονη τηῦο τ16 [τΔ1Κ6 π16 ζηο}] ἐλά ᾿ηὐογρτοίϑ' 
τἴοη : Ὀαῦ [8π4] (ἢοα αγέ 8Ὸ]6 ἰΆρᾶν ΕἸ; ἔοτ ἐδα Βρι τι οὗὨ ἐλ6 ΠΟΙΥ ρσοῦβ ὦ 1) 866. 

1: Τθοη 08πη1|6] (056 ἢ81η6 1σα8 Βοἰ[ββΖΖαυ) νγ8ἃ8 δϑίοῃιβῃθα ἴον [48] ΟἢΘ 
βοῦν, δηὰ 8 ὑπουρῃῦβ ὑγοι Ὀ]6α [πγου]Ἱὰ ὑτουὉ]6] ἴω. ΤῈ Κίῃρ᾽ Βραῖκα δπὰ β814, 
ΒοΙοβ μα ζζΖβϑι, 60 ποῦ ὑπῃ6 ἄγοι, οΥ [Δ4η47 ἐλ6 Ἰηϊογριοίδίϊοῃ ὑμογοοῖ, ὑσοι 1 Ὁ]6 [Π 66. 
Βεϊτοβιαζζϑι ϑηβϑυγοῦθα δηαὰ βδ1α, ΜΥ Ἰονὰά, [6 ἄγϑαπὶ ὅδ ἴο ἕλδηυ ἐδαὲ μαῖα {Π.66, 

20 ἀπὰ ἐΐδ Ἰηϊεγριοίδίίοα ὉΠπθγθοῦ ὕἤο {ΠΠΠ1Π6 Θηθη 5. ΤῊ 7866 1πδὺ ὕποι Βαννϑβῦ, 
ψ ΒΙΟἢ στον, δηἃ 88 βίγσοησ, ψῇοβθο μεϊσῃῦ τοδοηθα [σου] γοδ0}} πηΐο {86 

21 Ὠράνθη, πὰ ἐδ βίσῃῦ {Πογθοῦ ἴο 811 [88 φαγῇ ; ψ 088 Θά 68 1τ0676 [8η6 18 [Ὁ] δ 6 
ταδ] αν, δηᾶ ἐδ ἔτυἱῦ ὉΠογ θοῦ τιθῇ, 8δη ἴῃ ἰῦ,α8 τηϑϑῦ [ῸΓ 8]]} " 8016] ; πηᾶδι 
ψ ἢ ]οἢ) [10] Ὁ86 Ὀοαδβῖβ []ἱνίησ ογοαΐωνγ6} οἵ [86 Β6]ὰ αννοὶῦ [πσῦ αν 6}1], μα ἀροη 
ΜΠ 086 [108] ὈτΔΠΟΉ6Β ὕΠ6 ἔο]Β οὗ 0Π6 ἤθανϑὴ δα ὉΠ 6]Ὁ ΠδὈϊ διϊοη [πὶρῦ Ἀ}166]: 

22 ἰῦ ἐδ ἴῃου, Ο Κη, {π΄ τ ΠΕ σον δΔηα ὈΘΟΟΙῺΘ Βίγοηρ : [ὉΣ [4π47 [ΠΥ 
ἴπο88 'β [Π88] στον, δηὰ τϑϑοῆοῃ ππηΐο ἤθᾶνθὴ [086 ΒΘΑΥΘΠ8], δηᾶ ΤΥ 

28 ἀοιμηϊῃΐοη ὕο ἐδ πα οὗἩ 1Π6 Θαυ Ὁ}. Απα ψΏθΙΘδ8 [ἢ6 Κίηρ βδὺν ἃ ὙΔΌΟΠΟΥ δηᾷ ἃ 
ον οπα οομηΐησ ἄονγῃ ἔγοῖα ἤθᾶνθη ὕω Ποᾶνθη8], δηα βαγίηρ, Ηϑν [οὰ0] [6 
ἴγϑο αοιση, Δπα ἀοβίγου ἰῦ; γοῦ ἰθᾶνϑ ἐδθ βίππηρ οὗ ἐἦ4 τοοῦβ ὑΠποτθοῦ 1η ἢ 6 Θϑυῦῃ, 
ονϑη [8π4] νὶῦῃ ἃ Ὀδηᾶ οὗὨ Ἰγοὴ δῃὰ ὈΓΆ88 ἴῃ 06 ἐθπ δὴ σΥδ88 Οὗ 86 δ6]ἃ ; δηᾶ 
ἰοῦ ἰῦ Ὀ6 ψοῦ πὶ 0Ὁη6 ἄδνν οὗἩ ἢδάνϑὴ [1ῃ6 Ὠθᾶνθῃ8], δηὰ ἐσέ 18 ρογίύϊοη ὅδ ψτἢ 

24 ἰδλ6 Ὀδιδίβ [νη ογοαέμγο}] οἵ ἴὉη6 Π6]4, 01}} βονθὴ {1268 Ῥ888 οΥ̓ϑὺ τα; ὑ}]8 ἐδ 
[86 ἱηδογρτοϊδίίοη, Ο Κίπσ, δπᾶ 118 ἐδ ἐδ6 ἄθογϑθθ πού οὗ 1ὴ6 οεε ΗἩϊσὮ, 

25 σ Ὠ1οὴ 18 [Π88] Θο6 ΡΟ ταΥ Ἰονὰ ἴμ6 Κίηρ: Τῆδὺ ΠΟΥ 8Βἢ4}} ἀτγῖνθ {1166 ΠἸῸῸΤᾺ 
γλθη,.ἦ᾽ 8ηἃ τῃγ ἄν θ᾽] πο 8}8}} Ὀ6 ψΊ ὉΠ 6 Ὀθαβίβ [᾿ἰνίησ ογθαΐιγ6)] οὗὨ 16 Πε]4, 
8ηα [Π6Υ 5}}8}} τη 866 ἴο οδδῦ ἄρμὸ [186 ΠουΌΔ56] 88 οχβθῇ, 8η4 ὑΠ6Υ 5}}8}]} 
τοῦ {Π66 ψΊῸ [ΠΌΤ] [6 ἀδνν οὗ βϑάνϑθη [0}}8 ΕΒ ΎΘΗΕ: Δα Βανθῃ {1π|68 Β[}4}} 
488 ΟΥ̓ΘῚ ἴΠ|66, 1}} τποὰ Κπονν ἰΠδῦ ἴπ6 2͵708ὲ ΗἩὶρῈ γυ]οτὴ ἰη ἐλθ Κίησάοπι οὗ πηθη 

26 [πιδηκιπά), δπᾶ ρίνου [νν1}} σὶνθ] Ὁ ἢο ᾿ΠοΙηβοθν ιν Β6 ΜΨ11] [ΠΔῪ Ρ]θ886]. Αὐά 
Ὑ ΒΘΥΘΔ8. 86. ΘΟΠΙ Δ Πα 64 [5414] ἴο ἴδανο ἐδ βύιπιρ οὗ [Π6 ἴγθθ τοοῖβ [ἸὈοἱβ οὗ 
186 {66} ; (γ᾽ Κησάοπι 8114} Ὀ6 διιτ [βίδηϊη] πηΐο ὑΠ|66, δίτον' Ὁῃ80 ὑῆοι 58)4]}0 

21 να Καονῃ ὑδαῦ {86 Ὠθᾶνθὴβ ἀο το, ὙΥ̓Βοτεΐοσο, Ο Κίηρ, 16 ΠΙΥ͂ ΘΟ 86] ὈΘ 
Δοσθρίδ]6 πηΐο ἴΠ66, 8η4 ὈτοδΪκ ΟΥ̓ (ΠΥ 8᾽Π8 ὈΥ τὶ ΘοῦΒη688, 8ηα ὑμῖπ6 Ἰπϊαιιῖ- 
(168 Ὀγ Βηον ηρ τχθτου τὸ [ρ᾿υγίηνσ] ἐλ6 ροοῦ; 1 10 πηδὺ ὈΘ ἃ ἰδσῃριίμθηίηρ οὗ [10] 
Ὅν ὑγδηαι] }υν. 

28 ΑἸ {818 [Τ|6 ὑ|Π0]67 οαπηθ ὑροη ἴ86 Κίποσ ΝΟΟαΟμδάποζσαῦ, Αὖὐ ἴΠ6 οπᾶ οὗἉ 
29 ὕταοϊὶνθ τποητῃβ μ6 ψαϊκοὰ ἴῃ [νγ88 ναὶ Κη οἢ}] {Π6 ρϑῖίδοθ οὗ ἴ6 Κἰπσᾶοπι οὗ 
80 ΒαΑθγ]οη. Το Κίηρ Βρδῖκα δηᾶ βδϊά, [πα ποῦ Π 8 [{Π6] στεδῖ ΒδΌν]οη ὑῃαὺ 1 ἢδγνα 

ὈαΠΠ ον ἐδλό ἢουΒο οὗ ἐδό Κη σάοτῃ,"" ὈΥ͂ ἐδδ πλϊσιῦ ΟΥἉ ΤΥ ΡΟΥ͂ΣΘΥ, δπὰ [ῸΓ ἐδε Ποπουτΐ 
981 οὐ πιν τηδ͵᾽οϑίγ ὃ ὙΨΉ6 ὕΠ6 ψοτα τοα8 ἴῃ ὍπΠ6 Κιησ ΒΒ τηοαΐῃ, ἐλόγο [81] ἃ ν οἷοθ το τὰ 

Ὠθϑνθη [Ὁἢ6 ἢὨρανθη8], δϑαψῆηρ, Ο κίησ ΝΟΌΠΟΠΔάηοΖΖΑτ, ἴο ὕπ66 ἐξ 8. ΒρΟΚθη, δ 
82 Τὴ6 Κίηρσάοιι 18 [88] ἀοραιοα ἔτοπὶ [Π66. Απᾶ Π6Υ 8}}8}} ἄγίνθ {Π66 ἔγοπὶ 

τθη,, ὁ δηά [ἢν ἀν 6] Πρ; ὁλαϊδ δὲ αὶ ἐλ Ὀδαβῖβ [Πἰνὶπρ σγθαξυγ 6] ΟΥ̓́ΛΠ6 64: 
ὉΠΟΥ͂ 88}8]]} ἐμεῖο 0Π68 ὕἤο οαΐ ρ,Ά88 [ὉΠ 6 πονεῖν ἐν ΟΧΘῇ, 8η4 Βοανθϑῇ {1Π168 Βἢ8]] 
ῬΆ88 ΟΥ̓ΘΡ ἴΠ66, ἀη11}] [{Π41]} τῃοα Κηον Ὁπδὺ Ὁ86 “Μοϑέ ΗἸσὮ τυ] ϑῖ ἴῃ ἐΐό Κἰηράοτῃ 
ΟΥ̓ πιρ [πηδηκίηα]}, δπᾶ ρον [νὑ1}} ρὶνο] 1 ἴο τ ΠΟΙ ΒΟΥ ἢ6 Ψ1Π [πὶ 

88 Ρ͵Ϊ64890]. [18] ΤῆΘ βᾶῖηδ ΒΟῸΣ τῦδβ ἴΠ6 τῃΐηρ [ποτὰ] 1 6]}16 ἃ ἀροη ΝεΕὈθαοἢδα- 
ΠΘΖΖΑΡ: δηα ἦἉή το’ϑ ἀτίνθη ἴγοπι ταθη [τηϑηκη,], δὰ ἀϊὰ [σουἹὰ] οαῦὺ σγᾷβδ 
[Ὁη6 ΒοΙΌΔ96] 88 Οχϑῃ, δηᾶ ἢ͵8 ὈΟΑ͂Υ͂ γγ88 [ψου]Ἱὰ 6] νοῦ χη [τοπι}] {Π6 ἄονν 
οὗ ἤϑρανϑὴ [[Π6 Πρᾶνθη57], 0}}} [0Π40] ἢιἷ8. ἢδῖτβ [ΠδἰὉ] χοῦ [8844] στον {|| 6 ρ]68᾽ 
᾽᾽,δαέλογα, δὰ ἢΪ8. Π8115 1Κὸ Ὀϊγ 8᾽ οἰαιοθ, 

84 Αμπὰ δὖ {Π6 οηᾷ οἵ ἴΠπ ἄδγβ, ΝΟ δάποζζαν 164. Ὡῷ ταῖηθ ΘΥ68 απο ἤοᾶν θη 
[Ὁ16 Πδᾶνθ}}8], δῃᾷ ταῖπο αηαογβίδηίην Νλμνλτ τοὶ τοῦθ ΤΟ Ὸ γτοῦα 1} 
ἀπίο [ΡΟ] π16 ; δῃηὰ 1 Ὀϊοββθὰ [Π|6 27οϑ8ὲ ΗΠ ΡῈ; πὰ 1 ρῥταϊβθά δπᾷ μοηουτοᾶ λύηι 
ἐλαί Ἰινοῦἢ 707 ον οὺ, γῇ ο86 ἀου ΠΟ ἐδ δὴ δνου]δβίϊηρ ἀοιλϊ πίοι, δπᾶ ᾿ἷβ Κἰ σα οηλ 

85 (8 ἴτοῃ ρσοηθγδίίοῃ ἴο σαπογαύίΐίοη [|0 ἃρα δὰ 806]: πᾶ 41} ἐλ6 ἸπῃΠΔΌΪ Δης8 
οὗ τῃ6 δύ ἢ αγὸ τορυϊθα 848 ἠοϊμίησ: δῃηᾶ Ἶς ἀοοῦ δοοογζάϊησ ἴο ἢ18 ψ}}} ἴῃ ἐδ 
ΒΙΓΠΙΥ͂ Οἵ Πδάνθη [{πῸ Ἠθᾶν6η8], δπα αἀγποηρ ἐδδ ἸΠΠΔΌΪ Δηῖ8Β οὗὁἨὨἁ ϑ1Π6 ϑαυῃ ; δηά 

| υ{π|Ὸ 15] ποπϑ [}ὴ0] ὁδὴ βίδΥ [ΙΑῪ Βοϊᾷ οἵ ἢἷ8 πϑιιᾷ, ΟΥὁ βϑύ τπηῖο δὲπι, Ἶ Βδΐ 
86 ἀοοϑθ {ποῦ Αὐ [26 βᾶπὶ6 {ϊπ|6 ΤΑΥ͂ γϑάβϑου [Κηπον]θᾶσο] τοῦυγπρα | ψοι]Ἱὰ 

ΤοϊαΓη] απίο [ΠΡΟὨ] ΤΩ ; 8η8, [ῸΓ [αϑ [07 ἐΐδ ΦἼΟΥΥ οὗἨ ΤᾺΥ Κἰηρσάομι, πλῖπθ ὨΟΔΟῸΣ 



108 ΤῊΒ ῬΕΟΡΗῈΕΝ' ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

δηἃ Ὀγὶσ πη 688 γοϊαγηρᾷ πηΐο [νου] τούτη ΡΟ] τ26 ; 8η4 ΤῊΥ̓ ΘΟ. ΒΟ ἰοτῃ διὰ 
ὨΥ͂ Ἰογὰβ βουσῃΐ [πνουἹα ΔΝ αηΐο Π|6; δπηἀ 1 νγᾶβ δβίϑ ὉΠ ῃ6α ἰη [ρ0ῃ] ΠΥ 

81 Κίπσάοπι; ΔἈηα Θχοϑὶ]θηῦ Π]Δ]ΘΒΟΥ͂ τγδβ δαἀθα πηΐο πιθ.0. Νον Ἶ 1 Νοθυοϊδά- 
Π6ΖΖΔΥ ᾿τ8186 8η4 οχίοὶ δπα όπου ἐδλό Κτησ οὗ Βοανϑη [[ἢ6 ἤΘΑνΘΠΒ], 811} στ ο80 
γὴν οἱ αγὸ τγαΐῃ, δηᾶ 8 γγ8 ᾿υαρπηιοηΐ : δηᾷ ἐλοδο ὑῃδύ ὙὙ81Κ ἴῃ Ῥγὶάθ ἦδ ὦ δ0 9 
ἴο 8086. 

ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΈΒ, 

[ΤΈῊΟ παπιοτίοαὶ ἀϊν αίοη οὗὨ [6 γογϑϑα ἴῃ οἴδρ. ἵν. ἀἰδοτα ἴῃ ἐδθ ἘΉ ΘΠ κἢ Β101]6 ἤγοια ἐπδὲ ἰπ [86 ασίᾳίηδὶ) ἑοχὶ, δὲ [89 
ἘπΙοα ΒΟ Τος Ὥσαϊ ἔῦγθο νοσϑοῦ οὗ 815 πατταώνα, ἴο οἴδρ. 1|., διὰ ὀΘηθοα ΘΠ Ὀσχίηδ 5 οὔδρ, ἰν. τίῖιξδ υες. 4 αἵ ἰδ 

8} Βί ]6. 
[1 ΤῊΘ συβθοΠΊ ΔΙ ῬὮτΛΘΒ : δόμα ἐλὲδ ρνϑεέίπσ, ἴΒ ὕο ὍΘ τη ΠΙΔΠΥ δι ρΡΠ164.---Ξ ΓΙΡοτδΠγ, ἅγαν γον ὕϑαοε ((. 8.. Ῥτοεροτ 7) 

δὲ ἐπογδαϑεά.---8 ΤῦστΘΙΥ, 7ὲ λ62 δοογηθαὰ σοοά δείογα πὸ. Τῃ6 ογον ἴῃ ἰὯ6 οΥρίπαὶ 8 αἰϑδὸ δι ρῃδοθο: 7Τλ6 οἰρη οΝά 
τοοπᾶδγβ. . . .. 7.(λανε) ἰλοιγσὴλέ ἐξ σοοὰ 0 ϑλοιο .---- ΤΊ,ο δ οἵμρῃδείο ΟΥ̓ ἕἰα οὐδοσνϑὰ ἰδ (Ὦ6 δηὰ ἐδ Τοἱ] ΝΖ 
οἷἴατιδο : Ηἰ8 δέρῃ λοι, (ΤᾺ, ἀϑ τοῦ αἱ) σγεαξ (τότ !ν, θεν σγϑαὲ, ἃ τοἀαρ! σεῦθαὰ ἤοσῃ) ἱ εἱο.---Ῥ 1 ΤΌΘΓΑΙ, α ΣΕΒΡΟΙΝ 

Ὁ εἰοντηέῖν.---" ἜΣ ΓΙ Ὁ ͵α ἐπ ως, Ῥροῖ, Ὑϊτὰ Ὁ Θϑρεπυδοϊία, ΔΆ πδῦ] ἴῃ ἰποθο ἔοσιδ. ΤῺ 6,288 ΒΟΘΙΏΒ [0 ἀχγῖξοε {ἢ 

οοηπποά αὔἶδϑος οὐ ἐδ δρδαίκοῖ'ε τηϊηᾶ.--- 1 ὐύογα!γ, ΣΉΟΤΑ τὴῖδ 88 πᾶσ α ἀΔΟΥ̓͂ΘΕ.---8 ΤΏ ὕδττηδ οτἵηρίογοῦ ἴον ἔδιοδο τατίσδε 
οἰδβδοβ οὗἨ ΟΟὨΪ ΠΓΟΓΒ 816 (ἢ 6 Βα 6 Δ8 (οδο ἴῃ οἾδρ. ἰϊ. 3, ὁχοδρὲ ἰδ ἰΔδὺ, ὈτῚ [ΆΘΥ δ΄Θ Ὠδιηθὰ [ἢ ἃ δοσδονῃδὺ ἀἠὔἴογαηϊ στάεῦ. 

- ὙΘ ὑχσοπουα, Ὀοίῃβ οχργϑεβοά, ἰ5 δοιηονμ δὲ θα ρὨΔΕ1ο.---ἰθ. ΓΙ δ ἤτοῦ Ὡδὲ ὉΥ ἐοβοϊπείου οὗ ἴδ ἀΔρΘΑΏ.--"} Πϊετ- 

ΑἸ]Υ. Γϑὲ ἐλάηι ολαησά Χέδ λδαγ 7γοηι ἐλε τλαΉ..---1 ΤΑ ταταῖγ, α λδαγὲ ἐλ ἰοῦ οτοθυγο.---1 Τΐοσα!γ, Δπὰ ἰλεε (ΠΟΥ 8ἴὉ 

ἀτίοίησ γον γπαπκίπα (86 τηδη).---ἴ ὁ Βοῖἢ πους Ὀσΐπρ' δηαγίγουβ, [6 το Δ ρ ἴα ὦ γογαὶ γϑδίάδηοο.---- ΒΤ ΑἰοταΠγ, ὩῸ. 

δτὸ δα νίηρ.---ἰ δ ΤΑλογ]γ, ἀπὰ ἤγοηι τιαηλίηα (6 τλ8}}} ἐλδ6 ἔδογ αγὸ ἀρίοίπρ.---ἰ ἘΠ6 ναγείοῖο Ἵ9 ἰο εἰδρδδεοξ 4“ 

ἐλίε ἐἴπιδ, ἰῃ, οοῃσαδὶ πῖε Ὠΐα ἔοττοοσ ἐπρ οὶ γ.] 

[86 παιτϑέϊνθ, τοϑα δ πρ ἔγοση ἐδ ΤΩΔῺΥ σορ 018 
ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΆΒ. (αἴ. 8ὁ.9.. ὅθ ταροὐυϊοι οὗ ἰᾷοηύο8] οὐ Θ γε Ὁ 

δἰ τα] Υ ὑπ ΓΒ ἴῃ 86 ϑοπέθησθβ οὗ οδδρ. ἵν. ὕ, 10 
ΟΒδρ. ἰἰϊ, 81-88 [Επρϊ. ἱν. 1-8].0. 7.Ὺλὲ ἐπίγο- ] απὰ οὗ νυ. δ᾽; ἰῃ ἰν. 17--238 διὰ ἰπ να. 171-28; ἰῃ ἵν. 

ἀιιοίέοη, ἰο λό οὐϊοί. ἸἈΘΌσοΟΒαάδμοξζαν ἴ8Π9 Ἰκίηρ ἰ 80 διπὰ ἰῃ υβ. 12 δῃὰ 22 : ἴῃ ἷν, 81 διμ ἰὰ ἰ. 89, 
πο 411 9 ρϑορῖϑθ, μαϊΐζοιβ, διὰ Ἰδηριαρθδ, Ϊ οἵο.), βίο ἰῦ μ885 ἰπ Θοσσαοι τὺ ἐδ τοτρδίη- 
οὔο. Οἱ {86 ὑσίδᾶ “Ἂρβορῖὶϑθ, ὕγἱ 068, δι ὑοησιιθβ,᾽" [ ἱῃρ παγταῦννο βθοϊίοηβ, ὑ8π8 ἰμὰἀἰσαιίηρ ὈΥ ἰὑ8 βίγὶβ 
866 ΟἹ ΟἾΔΡ. 11. 4. Αα ἰῦ ὕδοσθ οοσῦσε ἴῃ (86 ἐμαὶ Ὁδηΐθὶ τῶ ἐδβ δυΐβοῦ: (8.) ΒΥ οὔδρ. ἷγ. 
ῬΌ]ΪΟ Ῥχοοϊδπηδίύϊοῃ οὗ 8 μϑγαὶᾶ, δΒῸ᾽ Βοσθ ἴῃ ἃ | 395-830. τβϑσγο (86 Κίηρ ἰδ τοζοστϑὰ ἴο ἐπ ἐδ ὑμτὰ 
ΤΟΥ͂Δ] οαϊοῦ ἴῃ τι δρ, δια αὖ 886 ὙΘΥῪ Ὀορὶππΐῃρ. 1 Ρόσϑοι, τ Π1]0 Θ]δούσμοσα [86 ἢσθὺ ῬΘυβοΣ ἰδ οὐυ- 
ΤῊΪδ ῬΣΟΌΔΌΪΙΥ ἱπάποοᾶ ἔμ Ῥϑύβοῃβ ὯΟ ἱπ 8, βύβῃο γ διιρ]ογοᾶ : (4.) ὈΥ ἐδ6 ἀεοκίρπδίίση αἱ 
ΤΌΤΤΩΘΥ 06 Δυτδηροα ἐμα αἰν βίοι [οὗ ὑπ6 ΗἩθΌχον | (δ μαϊδοο δ8 Ὀοίπρ' Ἰοοαίθα “ἂῦ ΒΑΌΥΪΟΙ, ἢ οδΑρ. 
ἴοχὺ] ἰπῦο ομαρύδσμη, ἴο ἱποϊυπᾶθ [86 ἰηὐτοἀδποξίοι  ἰν. 36, τ σἢ ἰβ Ροβὶ ὑἰνοὶν ἱποομπβίβύθηὐ πιὰ (80 
οὗ μῖ8 δαϊοσῦ ἴῃ ὑπο ργϑοθᾶϊηρ' βϑούΐοῃ  Ὀπὺ ΒΌΘὮ ᾿ βεβδυσηρυϊοι ἰμδὺ ΝΟ ΌΘΒαπθσσαὶ οοτηροθεὰ [δὲ 
δὴ. ΒΙΥΔηρϑιηδηΐ ἰβΒ ΟΟΥΟΠ5]Υ ἐπα πιΐβα Ὁ]6 διὰ ἰῃ- ἰ ὑσοοϊαταδίίου ἐπ Ῥϑσβοι, Ὀαὺ ἱπᾶϊοδϑθα, 88 οἰθδὴγ 
οοττϑοῦ, ἰη νἱον οὗ ὑπὸ δυϊἀϑῃὺ τϑϊδύϊοη οὗὨ γϑῦβθβ ἰ 88 οουἹᾶ ροββί 0} }ὺ Ὀ6 τοαυϊγοα, ὑπεαὺ ἔδε ττίβετ 
81- 8 ὕο [Π6 κἰαὐθτλθηὺΐδβ οοσωσαθηοίῃρ τὶ ἢ οΒδρΡ.  νῶϑ ποὺ α Βαυ]ομίδη, οσ, δὺ Ἰοδδὺ, ὑμιδὺ δθ πτοῦθ 
ἦν. 1, δῃὰ ἴῃ νἱονν δἷ8ὸ οὗ ὑμθ οοῃβίἀθσδὈ]α ἰῃ- [ οὨΙΘΗ͂Ὺ 7ου οὗ Σ ὑβδὴ ΒδΌΥ]οΣΣ διὰ ἰδαὶ Βὸ 
ἴδεν αὶ οὗ ὑπ ὑμπαῦ ΔΡΡθασβ ἴο μᾶγθ δἱαρβεᾶ Ὅ6- ἱ δουϑὰ δἀορ θα ὑμοὶσ τηοᾶθβ οἵ ὑπουρεῦ. Νὸ βαὐ- 
ἔνθα ὑμθ ουθηΐβ οὗ ὑπο (μἱτὰ δπᾶ ὑμοβο οὗὨ ὑμθ Ϊ εἰδιξὶδὶ ἀἰ ΒΠ σα οὶ Ὀ6 ταὶθοα δραίηδὲ [86 ὮΥ- 
ξουτίῃ ομαρύοτ(οἴ. ὁ ομ8ρ. 111. 1, ἀπ 806 οβδρ. ἐν. Ϊ ροὐμιϑαΐβ ἐμιαὺ Τ)δ:6ὶ νσὰϑ 8:86 νυτϊξοσ, δηιὰ 1δμδἱ δὲ 
36 οὐ Ββ64ᾳ.). Α οθτίδίῃ τοϊδίύζου, βουσανοσ, οχίβὺβ [ οοταροβοὰ ἐμ ρζοοϊδιηβδίίοσι ὈῪ ἀἰγοοίίου οἵ (88 
Ὀεύνγθθῃ ὑμ6 βι θ)θοῦ οὗἨ ὑμ ρῥσγαβϑηὺ βθοίΐοῃι δῃᾶ | Ἰεἰπρ βοοῦ δὖξσ ἐμ οοῃοϊ βίοι οὗ ἐπ εὐεηΐδ ἰὸ 
ἐδμδῦ οὗ ἐμο ῥσϑοθάϊηρ, ᾿μαβτη Ὁ} ἃ8 ὈΟΐΔ σθοοσὰ [ πίοι ἰὺ τοΐζεσβ ΤῈΘ ῬΘΟΌ]ΑΥΙΥ Βοδύμοῃ [ΟΠῺΒ 
ΘΧρθυΐθῃ 685 οὗ {86 οΧα] θᾶ ργϑαΐμθββ δῃα θόνσοσ | οὗ ἐβουρδξ δηἃ ϑχργοδδίοιι τ αἰοἢ ὁοςοσ δνεδὶδδ 
οὗ Θοᾶ, Βυσὰ δ μδὰ οοχὴθ ἰο [86 Κίηρ ἰῃ ὑδθ| [86 Φονγίβ-᾿πϑοοζαιίο (οαρθοΐβιγ ἐπ οἶα. ἱτ. ὅ, 
ΘΟΌΣΒΟ οὗ ουθηΐβ ἐδδὺ ρδγύοοϊς οὗ [86 βαροσῃβ- | 6. 10, 14, 1δ, διὰ 30), δᾶ ἃ βαυϊῆοϊοεὺ οιρίλοδ- 
ΓΑΙ ὑο 8 στϑδῦου ΟΥ̓ ΒΙΏΔΙΟΥ οχ θηῦ.---Κ6 ὑπ 18 οι ἴἰπὰ [ἢ οοπβί δοσχαύϊουη ὑμαὺ {86 νγῆίεῦ ἐπι- 
ϑάϊοὶ οὗ ἐμ6 Βαθγ]οπίδα κίηρς ΝΟ ομδάπαζζαυν, ᾿ ρἱογοϑᾶ, δου ρῃ ἃ ἀθοϊἀϑᾶ ἰμϑοοταὲ, πουἹὰ δὲ 
80 85. ΟΡΘῺ Ἰαδὐδοτ (τπδηϊ εβ[ο) οὗ ὑμ9 Ῥεσείδη Κίπρ [ οὐ]ροᾶ ὕο δᾶμβμοιθ 88 Οἱ Ὁβϑὶν 48 ροβείδ᾽υ ἴο ἐδ 
Ατΐδχοσχοβ, ἰπ στα υἱ]. 12, θαρίπβ τ ἢ 8 βοϊϑσαῃ  Κίηρ᾽β πανὶ οὗ ὑβουρδὺ διὰ ἴ88 τδϑζὸ οἱ δὲ 
γεΐδὰ ον ὑ86 το ἕδσα οὗ 9 Ῥβορὶβ, ἱἰγχηπιθάϊαύο!γ [ οοποορέϊοσι ἐπ ἐπα ἔγαπιίπρ οὗ δὴ οδῆσιδὶ ἀρίπ: 
οἴνου ὑμ86 ἤδῆιθθ οὗ ὑπὸ Κίηρ δηᾷ οὗὨ ἰῃ:9 ΡΘΓβοὶ | χηϑηῦ ὑο Ὀ6 ῬῈὈΠ δ οα ἴῃ [816 ΤΟΥΔῚ παπιθ---οἰ δεῖ: 
δῷ άἀτοββοᾶ.-- -Ἰ6 ΝΟΌΤΘΗΔΠΘΣΖΑΣ ἴῃ ῬΘΙΒΟῚ ὕο ὯὉΘ ] πιοῖῖβϑ ἰὺ νου ]Ἱᾶ 741] ὕο τοοοῖνϑ ᾿ΐ8 δρρσουδὶ. 118 
τοραταϑα 88 [86 ἱπηχηθᾶϊαῦθ Θοτηροβοσ οὗ {μ6 ὑσο-  νἱονγ, συ δίοῃ μ88 σϑοθη!  Ὀθθῃ ταρσοϑοηὐθὰ ὉΥ 
οἰαμηδύϊομ ἢ ΒΌΟΙ ἃ σΟΠοΙ βίοι 8 ορροβϑὰ (1.) [ Εσδῃίο [6] ἃ Θαρϑοΐδ!υ, 8 δῦ ΔΩΥ ταῦθ ἸΔΟΓῈ ΜΠΝ" 
Ὁγ ὑπ ἔσϑοαυοηῦ ἱπᾶϊσδίίϊομα οὐ δὴ ἱπείπιδεθ δο- 019 δῃὰ παύῃσαὶ ὑμδῃ ὑ8}8 δδδευσαρθύου, νεβοὶ Ὁε- 
4υδίπίδμοο τίνι ἐμϑοογαίίο τηοᾶθα οὐ ὑμπουσῦ ᾿ Θοτθδ πΘΟΘΘΘΔΣΥ ὁπ ὑπο Βαρροαίϊέου ἰμαὺ Νουαοὶ- 
δια οχρχϑβϑίοσι ὙΒΙοἢ ἀγὸ ξουπὰ ἴῃ ὑἢ6 ἀοσυμηοηῦ, | δάπϑέζασ ἱπ ρϑσβοὺ οοτηροδβοᾶ ὑμ6 Ὑτίθαρ, [88 
Δ ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ [86 Ὀορίπηΐηρ' πᾶ ὑδ6 ομὰᾶ (οὗ, | 1.8 ὑμϑοσταύίο οοἸοτίηρ, τοβαϊ θα ἔγοσα ὑπὸ ἰμβέπιο- 
ἐ.7.. 86 ἀοχοϊορυ ἰῃὰ οΒδρ. 1. 88. ἵν. 81. τι | ὑΐοη ἀογίνοᾶ Ὁ {πὸ Κίπρ' ἤγοπι δὲ8 ἰῃύοσουυχθο 
Ῥββ. Ἰχχίί. 4 οὐ βθα. ; Ῥεβ. οχῖν. 18, βηᾶ 180 σῖτὰ Ὀδηΐοὶ (Οαϊνία, Ἡδνοστιίοκ, Ἠεπρϑίσμθογξ, 
ὙΓῸ Πδη. υἱΐ. 14, 27: οὗ ξατύμοτ, ὑπὸ ἀθβοσῖρ- ] οἴο). ὕροι ΟἿἵσ υροιμοβίβ, τποσθόνεσ, ἰδ ὃ. 
ὑΐοῃ οὗἩ 86 ἱπβηϊθ ρτοαύπϑεβ οὗ Θοᾶ ἰπ ομλρ. ἱν. [ οοσαϑθδ Θαδύ ὕο σοι ρσθθηὰ ΜῈ δ ντίνον ἡδουϊὰ 
82, πὶῦ Ιβ8. χχίν. 21; χὶ, 17; χἱΐ 12. 94. 29 : [ ὁοοβδβί ΠΥ ρδεδ ἔγοτη ἐμ Βταὺ ἴο ὑμ8 ὑμὴ ὦ ῥεῖ" 
ΧΙ, 18; χὶν. 9; Φοὺ ἰχ, 15; χχὶ. 992, οἴο):  βοῃ (γβ. 35-80). 192 Νευμβδἄμοσσδσ "6 οσῦ- 
(2.) ὈΥ ὕμο Ὀγοδὰ δῃᾶ οἰγοιπικέαπεϊαὶ οματδοθσ οὗ ἱ οοἰγθᾶ 88 [86 δαύδμοσ, ἔμ οχριδιδέίος, οὗ ἐδ18 ααποσεσκκοοε κταςπὐππευιομυτυσπαρομτεεν την τττατασττμοαπανγσστοσετιν α ΤΡ ΗΡαπωνοστεγνυκδιθ τς αρπκε,ῖνρο στα ννσαθαςο σεν αξου φασι μηαμρεοονπατεέδιαττ--, κοι... ϑικε πασοιακειι ἐσατς ατικνσε,οαντσα, τττοσ-αμτρνεστστμαστοττωιιε υσησνττσνον οτττιρτεμσπκουττατ το κττισσσις ἰτασιωδωρςατενρηοοκδεομη, εχ τρενκπεττυκέβαναν 



ΟΗΔΡ. 1Π|]. 81-17. 84. 109 

ἐοαίοσο ΟΣ ΟἿΪΥ Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ ἐδ6 συρροαϊ οι 
(υδὺ ἴδ τοροσῦ οὗ 86 κίηρ ἱβ ἰηὐοχττιρέθα ὑο 
δτοΐυ οὗὐ δὴ δυυγονίαύθα βἰαύοτσαοιῦ ὈΥ Ὠδηΐοὶ 
(αὶ νίη). οὐ ἴῃ ὑδμο δαϑυτηρύϊοι ὑδδαὺ ὁ" ΝΘΌσποΙδα- 
ὭΘΖΖΑΙ ΟΟὨΒΙἀοχοᾶ ἐὺ ἱτΡΣΟΡΟΙ ὑὸ σϑροτὺ ἷδ ἰῃ- 
Βδηΐν 1 ῬΘΙΒΟΣ ᾽" (ΗδΩρ ΘΒ ΌΘΣΩ, ΜΔΌΓΟΥ, δὗο.). 
ΟΣ ΒΏΔΙγ, ἴῃ 86 δἃἀηχίβαίοη ὕμαῦ γὙθ 180 35 158 Β|1}} 
ἄυσο ἰο ΝΘ υομδάποζζαν, 8116 σοσβοθ 296-80 δτὸ 
Τοραιὰθα 85 8 Ῥαγϑη ϑϑὶβ ἰηβοχύθα ὉΥ Ὀδηΐθ) 
(Βδνοσυίοὶς : δ ὕο ὑμῈε οοῃίσατυ ἱπΐσα, ΟἹ. ΥΘΣ. 
25)."---Ῥϑᾶοθ ὈΘ 1 ΠΡ θα ἴο σψοῦ; ἰἰύογαν, 
δε ἰπόσθαδὸ ΣΟΥ, 6 ΤἹΟΔΙΥ ἱτηρατύθα ἴο γοῦ : 

οἔ Ἐστὰ ἵν. 22. 129. σοτγυθβρομβ δχϑοῦυ ὕο 

πληϑυνϑείη ἴῃ ἐμ.86 δροδίορουβ ἔοσιαυΐαβ οὗ ψυθοῦ- 
ἱπρ, 1 Ῥοῦ. ἱ. 2, 2 Ῥεοῦ 1, 2; Φυαᾶθ 2: ΟἸθιι. 
Ποῖα. 1; 1 Οὐοτ. ἢ 1.---Ἴ οτβα 82 [ἐν. 2], 1 Ἰμουσαὶ 
ἐξ χζοοά ἴο βοῦν (ἴο γουῦ) ἴδ κίσιια δπὰ τυοῦ- 

ἄοτβ, οἷο  ἀ6., “ἰδ ρ]θᾶδθβ τωθ."--- ἈΒΌΝ 

ἈΛΠΩΓΊ, ἤὰ [86 ΗΘΌ. ἔσβηβ., Ὁ 11}] ΓΟ ἼΝ, οἵ, 
ἐδθ ὑ11-Κυονσα βἰνηΐδσ οοσαθὶπανίοα ὈἸΘῚΣ 
ὈΠΩΒῚ1, 188. υἱὲ, 18 (Οτϑοὶς σημεῖα καὶ τέρατα). 

ΤῈΘ βοιβουμδὺ ἱμἀοβηΐϊθ δη ἃ ζΘΠΟΣΑΙ ἔστι [δὲ 

“8 αἷρτι, ὑοκαει,᾽" σϑοϑίγοα ὑπ βρϑοΐδὶ εἰωτιβοδ- 
δίοῃ οὗἉ “" ταϊτδου]οῦδβ βἰρη ᾽ (ρογίδηξιρη) ἔτοτα 1ΐ8 
οομ Ὀἱηδύϊοηυ τὶν ΠΩ, “8 ΟμΘΣ, ΤΟ ΟΥῸΡ 

ἐπίπρ. ὙἘ βδηηθ οοι Ὀἰπαῦίομ ΟΟσΌΣΒ ἰπ ν. 88 

[ἶν. 8], διὰ δἴ8ο πῃ Ἅμδρ. νἱ. 238.--- “ὩἼΡ, θῶ» 
»ιώσγιπε 68 σογαηι Ἠ16, ἃ. 6.. οἷδιιηλ 68ὲ πιλί, ρίαξιι- 
ἐ πηλὶὲ (ὐα}]ᾳ.) ; οὗ, ἱν. 34: νἱ. 3.--[οτ8θ 88 [ὑν. 

8]. Ηονν στοαὶ ἄχο ἘΠα βἱβηδ, οο. [ΠῚ2.3, σιαη- 

ἕορεγέ, ἃ βισθιρ  οηΐπρ οὗ (δ βίπιρὶθ 2, σωῶρι. 
ΤῊ6 Θχοϊδιδύίοη ἀοθδ ποὺ ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ ΙΏΘ8 8 ΑΘῊΥ 
ὑμαὺ βίρνιβ δηᾶἃ ομᾶθσβ ΤΌΣΟ 8130 ρϑσζοσιηϑᾶ ὮΥ͂ 
μα ΒαΡΥ]οπίβη ροᾶβ, Ὀυὺ αδβοσίβ ὑ86 ἱποοσαρδζ- 
8Ὸ]6 στοδύμοβθθ οὗ ὑμθ συλΐσϑοὶθθ οὗ ΨΦϑβονβὶ---ἃ 
ἐπουρὶιὺ νοι δηΐ6] ταὶσῦ ΘΧΡΙΘΒΕ 88 γΧΥ6]} 88 
ΝΌΘΟΙ Δα 62ΖΑΣ.--- ἘΠ» Ἰκιηχάομλ ἰβξ δῇ ονϑῦ- 
Ιλεῖϊς Κίηράοχα, οἷο. Τὴ6 βϑηθ ἀοχοϊοογυ 
ΟΟΟΌΓΒ 8180 δὖὺ ὑ86 ο]086 οὗ οὔδρ. ἱν. 81, τῖῦα Ὀυὺ 
16 οὔδῆσο. ΟΣ Ῥββ. οχῖν. 18. 

ΟΒδρΡ. ἵν. 1-6 [4-9)..0. ΤὴοΨ κὶπρ᾽ 8 ἄγρόαγι. 15α- 
διπὲν ο ἐδλ6 ΔΑίαρσίαπδ ἕο ὑκίογγγτος ὦ, 1 ονυ- 
ομδάδοζσασ τῦὰδ αἱ χϑβὶ ἰὼ τΐηθ πουβθ. “Αἱ 
χοβῦ,᾽ ὁ 6., ἱλ 86 πηαϊδύυγοορα ρῬοθββϑβδίοτι οὗὨ τον 

“« [Τὸ ΔυΓΠΟΣ Ἐ δυρσιζηθηῖβ ἴογ ἔπ οτἰχίῃδὶ οοπηροκίοη οὗ 
μώδαλρθ ὉΥ Ὠδηΐοὶ τ Ὁ]δυαί 16, θὰ ἢοὲ αὐἰῦο οομοϊα- 

βἶἷνο. [ἢ νουἹὰ δοοῖλ ἰδὲ 811 ὑπὸ Οἠδ  ἀθθ ροϊοηβ οἵ (Ὠΐβ 
Ὀοοΐκ ἀσὸ βιαϊδηὐ)}γ οχίτδσῦι ἴγοι ἴδ βιοηΐνθα οὗ ἴδο ΟἾδ)]- 
ἄπξαη τοδῖπι, δὰ ὑμἷβ ρογίΐοη ἢΔ8 ᾿πογὸ ὕμ8 ΟΥ̓ ΠΔΥΥ πλαυῖκδ 
οἔ ανίηρ ὈΘΘῺ δι 0ἢ 4 ἀοσπηιθηῖς, Τδο γϑοογὰ οἵ ὑπο ἔβοὶδ 
πόουϊὰ ἀουθῦδας Ὀ6 Ττηδλᾶθ 88 ἃ ματί οὗ ἰὴ9 βῆπδὶδ οἵ ἐδ 
Θιρῖγα, βυοἢ 386 )ἷὸ ΚΩΟΥ πΟΤῸ Οηῦ ἴο ὈΦ ῥγοθογυθὰ ὉΥ {πθ 
τιοβατοῦα οὗ [86 ρτοδῖ Καί (αῖΠοΣ νἱ, 1), ψυυ τῦϑῃι ἀου  ]θ να ὉῪ 
ἐ8ο οὔῆοίΐα! βοτί Ὀ6 ΟΣ Ὠἰβίογ στρογ ἰπ 106 ΟΣ ΔΟΌ ΩΣ ΟΥ οουχὲ 
Ἰδηστιαρο. ΤῊ δοοουηΐϊ γ7ϑ ΠΊΔΥ τοδ ΠΥ θοηοοίγο Νουποπδα- 
ὨΘΈΣΖΟΣ ΟἹ Ὠΐφ ΤΟΟΟΡΟΤΣΥ ἔγοια ἰπδβ ἰν τυμ] ἃ ὑα δηχίοιι ἰὸ το- 
Υἱεα, δᾶ δ6  ]]α πδίῃγα!ν βοϊθοὺ 8116] 88 5 δδοογοίδγυ ἰἢ 
Ρα ΙΝ δηπρ δῇ δυϊμοτίσοὰ ἰδ ιοσαθῃς οὗ [6 τηδίίου. ΤῊΪ νἱον 
δοοουσηΐδ ἔοξ ἴ8}9 ταἰχῖυτο οὗ ὑῃποοοσγαῖίο δὰ Βοδιῆθη βϑηϊὶ- 
ΤΑΘΏ8 σοηίδίηθαὰ ἰπ ἐπὶπ ΘχιτογἰΠ ΓΥ δον δυϑέοη οἵ ΤῸ 
Βυϊ Δ εῖσ. ἜΘ} τη δῦ δηΐθὶ τοσοῦ τ ἰπὶς δοδθῶο ἰῃ 
ὈΟ]ὰ τεῦακο οὗ Β6᾽ 5 αζσαγ᾽Β ἰπηρίοῦγ, ομδρ. ν. 18 οἱ ϑοᾳ. ΤΏΘ 
οχρδηδιέοη οὐ ἴδε 9 ουίθἢ; οοΟἹοσίπ! οὗὨἨ ρμασὶξ οὐ 18 ομαρίοσ 
Ὁγ ὑπο Ὠγρούμοαὶβ οὗ δ Ἰαῦοσ ἱπιοσχροϊδιίίου οὗ [9 Μδοοδῦδοδαι 
δ(ο, ἰα ΘΙΏΡΙΥ γοΐα θα ΌΥ̓ Βύμπιασὶ δπὰ Κα] (5δὸ 111κὸγίνϑ οὖσ 
δυϊδοῦ᾽ Β δροϊομϑῦσεαι γϑαιδσίκα [Νο. 8] αρροπαδϑὰ ἴο τε ΘΒ δΡ- 
Ὧετ). ὙΠ απο Ὑτίζοσθ ὈοΪῈ δά ποδ, κ5 οοτγτοδογδιίου οὗ ἐδ 
βοοοπηὶ οὗ ΝΟΌΘΟΠΔΟΝΟΣΕΑΙ' δ τηδύμῃρθαβ, ἰἢθ πἰαδοϊηθηῦ οὗ 
Αὐξάσησπ ἴα [86 ἤγαρτηοηὶβ ρῥγονοσνοά ὑγ υκονία (γαρ. 
Ἐναπρ.. ΙΧ. 43, πὰ Ολγοπ. Αγηῖδη., οἂ, ΑἈποδοῦ, 1. ἡ. 59), 
Ἐμδὶ τπ6 πα ἄιοϑ ἢ ΠΟ ΠΆΓΟΙ τϑδ βοϊ2ϑὰ υεὶ ἢ ἃ ὑγοϊοσπβίυσαὶ 
ἔτομδν (κατασχεθείη θοὼ ὕὅτεω δή. . .. θεοπίσαι) ὙὉ110 τα κ- 
ἴῃ οὐ ἴμ6 ἴον οὗ Ἀ[6 ΓΟΥΑ] ἴοντοσ δὲ Βδύγίοη,) 

Κίησάοχι, τοῦ, δοοοσαΐϊηρ ὅο ν. 19, οχίθιοα 
ὕο ὑδο οπὰ οὗ ὑδθ δατί ; “ΠΏ ΤΥ ΒΟΌ 56. ὦ. 4.. ἴῃ 
ἐδ δροᾶθ οἵ ρϑϑορ, ποῦ ἱπ ἐδ δΒοὶ)ᾶ ἱπ οχᾶου ὕο 
ΡῬσοβθουῦθ γΑυ] ἶκ6 δα σρτῖβθα. Βοῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 
ὉΒοσοΐοσο σϑῦοσ ἤο {86 ἐαύθ)" γῬεγοα οὗ ΝΟὈπομδᾶ- 
ΠΘΖΖΑΥΒ τοῖρτι, ΏΘῺ 8 ὙΓΑΣΕ (ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἱποϊυᾶ- 
ἴπρ ὑμαὺ δραϊμδεὺ Τυσχο, Εζοκ. χχίχ, 17) τγϑσθ 
θπαοᾷ, δι Β6 γχαδ 8Δ0]6 ὅο ἀδθνοῦθ ᾿ἰτηβοὶῦ ὕο ὑμ9 
αἰἴδαὶτα οὗ Ῥϑδοθ, δηἃ θβρϑοΐδ!ῦ ὕο ὑδ6 οσθούϊου 
οὗ 086 στοδῦ οαϊῆσθθ δὖ ΒΩΌΥ]οα, ὕο ψ Ιοἢ σ. 27, 
Βηα δαἷδὸ Βοζοθαβ, ἴῃ" Φόβθρῆυβ, 6. 4ρίοη, 1. 19, 
τοῖοσ. Το ὑἱτη6 οὗ ὑμιΐβ ἄγϑϑδυα ἴβ ὑμβοζϑΐοσο 8.11] 
Ιαΐοσ ὑμδὴ ὑμδὺ ἱπἀϊοαύθα ὌΥ οΒδρ. 1, 1.--Απὰ 

Βουχίεμίηρ ἐπ τὰν Ραΐαοθ. ὭΣ, “" ργθϑη," ποῦ 

ΩΦ, ὁ" φαϊοὺ" (88. ἐμθ δηδίορυ οὗ 900 χχὶ. 2 

ταὶσ ὖ ῬΟΙΏΔΡῸΒ ἰοαᾶ τπὸΔ ὑο Θχρϑοῦ), 18 8 6 ὕὑθσιαᾷ 
Θι ]ογϑᾶ ὈΥ͂ ΝΟ τ ομδάμοζΖα . ρου ρ 8 ὈΘΟΔΌΒΘ 
ἮΘ ΔΙΥΘΔΟΥ ΣΘΟ08118 αὖ ὑμίβ Ῥοΐηὺ [86 ἔγοϑῃ δηᾶὰ 
Βύσου ΟἿ βου Βἱτρ᾽ ὕσθο (ν. 7 ϑὺ 864.), ὉῚ ψ ΒΙΘᾺ 
ΒΘ νγ͵δ8 Βυσω Ὀο]Σϑᾶ ἴῃ ὑδ86 ἀγθδιη- υἱδίο. ὅ00} 8 
ῬΓΘζαΌΟΣΥ 186 Οὗ ἃ ομασχβδοϊοσχβϑύλο ἔϑαῦασο ἴῃ 086 
ΒΥΤΩΑΌΟ]ο νἱβίοη νγα8 ὑ8.6 ἸΏ ΟΥΘ ΔΡΡσορσίαϊθ, βίπιοθ 
ὑδθ οοτηρδχίβοι οὗ ἔοσύαπανθ δηᾶ Πθδ] 7] 608- 
ἀϊθίομβ ἰῃ 19}6 τὶν ὑπὸ νογάμσσο οὗὨἨ ὑσθθβ γγ8ϑ 
Θχοθοᾶϊηρ σοτήταοι [πσουρ οαῦ 86 ΟΥδηῦ, δηἃ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ πὸ ἴῃ ὑμ6 ΟἹ-Τοδιδιηθηὺ βαρ οὗ 181|- 

: οὗ Ῥμδ. 1. 8: χχχυϊΐ. 8ὅ . 11. 10 ; χοῖΐ. 
18. οὖ βθαᾳ.; Ῥσονυ. χὶ. 28. Ηοβ. χίν. 7: ἘΖοὶ. 
χΧΙν, 12 (866 ὍΡοπ ὑδὶ8 βου, ΤΩ ΤΑοοίορεα 
παίιγαϊίϑ, Ὁ. 495 οὺ 864ᾳ.). ΕΌΣ ὕὑδμο σϑϑὺ, ἜΣ 

ὈΘΙΟΩΡΒ ὑο ὑμ6 βοιηθνβαῦ ὩΏΤΔΘΙΟΌΒ Ο͵488 οὗ 
ψοσαβ τοῦ 76}1} ἰπῖο ἀἰδαδβο ἰὴ [86 Ἰαῦθυ Αστϑηιθ- 
πηι: οὗ, Ῥυδου, Φαηίοι, ἡ. δ9θ9-6006. --- ότεο 3 
[δ]. Σ βαὺ ἃ ἄτϑδια πίοι στηδᾶὰθ σὴϑ αἴσγαϊὰ. 

ΤῺ δϑσιρὺ οοππθούου, τυνϊὐμοαῦ ἡ οΥ ὅἼᾺΞ ἰἢ- 

ἀἰοαδῦθθ ὕὑμϑ διδστηΐπρ ἱᾳ Πθθηο9 σὰ ὑπ βυᾶ- 
θην ὑγδηδρί τηρ ἄσθϑηι ὀχοσοὶβοα ΟΥ̓ῸΣ ὕδ6 Κίηρ, 
ψὙ80 δὰ ὈΥΘΥΪΟΌΒΙΥ βρϑηὺ Ἀἷδ ἔλαθ ἰῃ Ῥθϑοθ : οὗ. 
9200 ἵν. 290, διλὰ ἅἷδὸ ὑμ6 πυσαθγοῦβ δοὐϊ μι οὺΐο 
δεγυιαούα ἰὰ ὑῃὴθ ῬΓΟΥΘΙΌΒ ([εὐτοᾶ. ὑο τον. οὗ 
8ο]., ὃ 14).---ΑΕὩὰ ᾿μουροῖπ ὩροΣ τὰν Όϑὰ, νἱς. : 
ἐς ΘΑΙΘ ἴο ΤηΘ, ΔΙΌΒΘ ἰὴ Ιη6:᾽᾽ δὴ ἱηδοροηάοηϊ 
οἴδυθο, ὙὩΙΟῺ ταπβῦ ποῦ Ὀ6 σοπηθοίθᾷ τὶν ἐδ 
Βη8) ὙϑγὉ “0515, Ὀαὺ ΜΒΙΟΩ 18 σαύμοσ ἰοὸ ὈΘ 
Τορασαθα 88 8 Ῥ818116] ὑὸ ΤΠ ὩΘΙΠ, ΘΧΔΟΙΥ 88 

“ΔῚ ὙἸΠΙΤῚ ἴθ ρασα!οῖ ὑο ὍΞΟΓΤ ΤΥ] ἴῃ ἐμ6 ζοσπιθσ 
217 οὗ (00 γοῖβθὸ. ΤῊΘ δβδυπιρύΐοη οὗ βΌΘΝ 8 
ὈΒΧΑΙ Θ᾽ ϑτὴ 8 ποῦ, ΒΟΟΣ, ὕο Ὀ6 βὐταϊηϑῆ ὕὸ 
δ Ῥοϊηὺ οὗ τοραγάϊῃρ (τὶ Κ͵γδηϊομτ.) [δ6 
“ὁ Φῃουγῦθβ , δὲ ἰδθ αθδὶϊβ οὗ ὑδο νἱδίοῃ ἰἰ8ο]ΐ: 

ἔου 086, ἘΠ [89 339 ΣΡ ἴὰ οΒδρ. 11. 39, 
ὝΘΙΘ ῬΓΟΡΔΌΪ ὑμθ ὑσου ]οᾶ τοβϑοίϊζοηβ οὗ 86. 

Ἰεϊηρ ΟἹ δγακίηρ ἔσοτῃ Ὠΐβ Β᾽ ἈΤΩΌΘΣ, δηἃ ψ8116 
τηθαϊ ταύ οἢ ὅδ Ὠδίασο οὗ δἰβ ἄσθδιη (0 

Ποηφοκο; οὗ. Βαρτα, ὁα ΟἾδρ. ἱΐ. 29). --- ΤῊΘ 
ὙΠ (ΞΞ (86 ὙΠ ἘΠ οὗ ὑλο Τ᾿ ΔΥρτιτη8) βθθσα, 

ΒΟνΟΥΟΣ, ὑο Ὀ6 ἰδοηύίοα)] νυ δ 6 Ασταθα. σἦον- 

λυγαᾶ, “8 ἡΒουρδῦ,᾽" δῃηᾶ [86 νοσγᾶ, ὑβουθοσζο, ἱβ 
ῬΟΙΔΔΡ8 οὗ [π8ο-οττηδηΐο ἀοσι γαύϊοῃ (ὑμ 8 ἨΪῦ- 
κῖσ, δὖὺ' ΔῺῪ ταῦθ. Ὀπὺ Εννδ!α, ἡ. 477, οὈ]θοῖβ ; 
οὗ. δ'9ο ἀϑδβϑηΐὰβ δρᾶ ὨὈ]ούσί ἢ, 8. ν. “-5}.--απὰ 
νἱκίουβ οὗ ν οδὰ σου θὰ ΔΘ. Ἐχ 
αἰτηΐαῦ ἴο Ομδρ. νἱὶ. 15 ὃ. Ὑ86 “' νἱβίοῃβ οὐ ὑδθ 
Βοδά " δῖὸ [ῃ6 Β6ΥΘΣᾺΙ (80 6198 ΟΥ ἱτηδροδ οὗ 86 
ἄσγοδιι, 88 ἱῃ οὮδρ. ἱϊ. 28.--- Ἴογϑο 8 [6]. ΤΘτΘ- 
ἔοχο τωδᾶϑ ὲὶ ἃ ἄϑθοσϑθι Τδδ βϑῖὴθ ὑγΟΣΒ ΟΟΟΌΣ 
ἷἱπ οὔδρ. ἢ. 29; οἷ, οἰαρ. ἱΐ. ὅ.-͵Ἴπ σορδσὰ ἰὸ 
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ΓΣΣΤΘ, 866 οἱ ἰΐ. 35.-- -Οὔβοσυθ ἐμδῦ, ἐπ ἐμία ἰῃ- 
βίϑδῃηοο, ὈΘτΘ ὑδ6 οσοῃύοηΐβ οὗ 86 ἄγϑϑδιη Ὑγ6 10 
ποὺ ἔογρούνθιι ὉΥ [86 Κίηρ,, ΠΟΥ τορδσζαθα 88 Ὀθης 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ στρδσυθι]οῦβ, δα οοπάϊῥίοη οὗὨ {86 Κὶτς 
ὙΨῈ116 ἀοιηδηα] ηρ' 8 ἰηὐοχρτούδοη οἵ ὑπὸ ἄσϑδιω 
8 γϑῖγ αἰ οσοηῦ ἔγοτα ὑμαὺ ἀθβοσι θα πὰ οΒδ0. 1]. 
ὅ---ἃ οἰχουτηβίδημοθ [δῦ βυσο:ρ δμάοσβοβ 89 
οΥΘαΙΌΣ ΌΥ οὗ 086 πασυαῦνο.-- -ὕ 186 4 [7]. ΤΏΘΕ 
ΟἾΣΩΘ ἱῃ 411 ἴηθ9 τηδρίοἱδηδβ, οἷο. Οὐ ΟΟΥ τ ρ᾽ 
ὑμ6 νδυίουβ ο88868 οὗ ὑπὸ τν 180 χϑῃ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ, 
ἔοὺΣ οὗ Τ᾿ ὈΪΟῺ 816 πο Χ6 ΒρΘΟΐΔΠΥ τοζοσχγθα ὕο, 860 

ὁπ ΟΒΔΡ. ἰδ. 3.---ἰπϑυθϑᾶ οὗ 1139) (τοδὰ 1.39), 
86 ναχύξαϊρ]6 οὗ 599, ““ὕο φὸ ἴπ," ἐμο Κοτὶ ἴῃ 
8 ρίαοθ 885 ὙἼΣΦ (οὗ, ομδρ. συ. 8), ψυβίοα ἰβ 

οοπύχδοίθα ἔσχοσα ὙΛΘῸΡ, 8. ἔοττα ὑμεὺ βῃοσίθῃβ ὑμ9 

ἰωϊείαὶ --. ὕο - ς ὰι ὑμ6 Ἰαίῦοτ οξ,, 6.9.., ὙΤΤΩΤΙ» 
οΒδρ. 11], 16.--ζογθο δ [8].ὡ. Βυῖ αἱ 1τἴ89 ἰαδὶ 

Ῥδαρΐθὶ] οδπλθ ἐπ Ῥθέοσχθ πιΘ.0 ΤῈ6 Κοίδο ὙΠᾺ 

ἐδ ἃ ἔοστη τὴ δὴ ἀπο Ὁ. δᾶ νο Ὁ 18) δίρηβολ- 
ἔῖοῃ (Ξ- “ δὺ ἰαδὺ, φοϑίγδηιο ᾽"--- ποῦ δα]δοῦνο : 
ἤε[Π6 Ιαδὺ, ροδίγθηιι8.") δ Ηϊυζὶρ' ὑσϑζθυβ), ὑμδαῦ 
εἰοθ8 ποὺ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ὅδ Ιαύϑσ Ομ διᾶθο, δῃᾷ ἰβ σϑ - 

μ]δοθὰ Ὦγ ὑμ6 Κοσὶ ὙΠΙΤΕΣ (οσ Ὑ 7). Τὺ δ ταῦδβοσ 
νὸ δ τορματζᾶθα 88. 85}: οχύθεδίου οὗ ἐμ βίη. δᾶ- 
7εοῦνθ ἔοττηδίϊοα ὙΥΙδ, ὑμδ 88 δὴ ἰσγθρῦ δσ 

ΡὈΙΌΣΑΙ ἰπ ψ ΕΙΘᾺ ἐμο 6᾽:δουαπᾶ μ886 ἐδίκθῃ ἐμ 6 ὈΪδοθ 

οὗ “.. (660 ΟἸβδίθθαη, 76λγὃ. ἀ6)᾽ λοῦν. ϑργαοΐό, 

Ρ. 908).- -ὩΦ Ξ ργϑοθάϊηρ 18 86 ἔδυλ δῦ ΘΟ Ὲ- 
)απούίζου "" ππι}}᾽ (Εστϑ ἱν. 21 : νυ. δ): 186 016 
Θχρσϑβϑίου ἼἼΤΙΣ ἽἼ9., “ὉΔῚ δὖ Ἰαδῦ," ἰβ 8Ὲ 
ιν Ὁ 8] ΡὮΤΑΒΘ βίσα αν ὑο ὩΣ Ὑ2, ΟἾδΡ. ἱϊ. 8. 
--ΠοΚβ9 Ὡᾶσηθ ἰβ Βο] ἰθεμζΖασ, δοοοχάϊπς ἴο 
[8.9 Ὡδ 129 οὗ ἣν χοὰ. ΟἿ οἡ ομδρ. ἱ. 7. ΤῊ δ 
ἩΠοτοΟΌΡΙΥ Ἀθαΐμθῃ στοΐθγθμποθ ὧο ὑμ9 Ὥδζὴθ οἔ 
Ὁ δΔΏ16] ἰβ ᾿τωυθαϊδῦθὶυ ζο]]οννοᾶ ὉΥ͂ ἃ τ ίθσθῃοθ 
ὕο ΗΪΒ ῬΘΙΒΟΙ,, ὙΥΒΙΘἢ ἰηαἀϊοαῦθθ ὑπο ζοαύθσο {}ιαῦ 
Βαᾶ ἱπβρίγοα ὑπο ποαύμοῃ Κίηρ ψιῦ οοηβᾶοποθ 
ἴῃ ὨΪΒ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ῬΟΥΟΣ δηαἃ υπάογβύδησίηρ, δαᾶ, 
Φῃσουρ ὑμῖ8, ὙΡ ἃ. ζαϊπῦ οοποορύζοῃ οὗ ὑδ6 
πδύυχο ΟΥὨ ὉτὉἈρϑῦ Ποῖΐν ὑο σοῦ 86 οὐὐϑᾶ βθοι 
ῬΟΝΟΣΥ δπᾶ νἱβάομα. Ετουτι 18 δὲ ττηαὐϊοι ὁ" ὑμαῦ 
086 βρίτὶῦ οὐ ἐδ ἈΟΙΥ χζοὰβ ἰβ ἴῃ 866," ψΒΪΟῺ 18 
τορθαϊθᾷ ἴῃ σβ. θ [9] δμὰ 1δ [18], 1 ἔο ον ε ὑμδὺ 
ΝΟΟΧΟΒδάηοζΖζαρ Βδαἃ ὈΥ ὯῸ τθ8η8 ζοσρούθῃ 
Μηδὺ ἢ6 δα Ἰ᾿οδυπθα Ὡροὴ ὕνο ῥχϑνί οὰβ οοοδ- 
Βίὁο.Β τοβρϑοίϊηρ [86 Θεηΐηθηῦ Ὀσορβοῦίο ρἰξίβ οὗ 
θδμΐ6], πὰ μΐᾳ ἀἰτθοὺ ἱπύθσοουσβθ ἰδ ὑμ 6 ΟὨ]Ὺ 
ὕχυθΘ ἀοἂᾶ. ΤῺ6 οχργϑβδίου ἀοϑθβ ποὺ, ᾿ἰῃαθοᾶ, 
Βᾶγ6 δὴ οσὐβοᾶοχ Ιοοκ ἔγοτα ἃ ὑβϑοοσχαύίο οσ ΟἹά- 
ἸΤοβίατηθηῦ ροϊπῦ οὗ νἱον ; Ῥαὺ ἰῦ 8 ΟὨἹῪ ὕο ὑ88 
8} ἃ ϑδύμϑῃ βοηῤίτηθηῦ, βίσαἑϊασ ὕο 08:6 ΓΘ, Κα 
ὈΥ ῬΒΔΙΌΔΒ ἴῃ ῥχαῖβθο οὗ Φόβορῆ, α6ῃ. χ]ὶ. 88..--- 

ὙΠ 18 ῬΧΣΟΌΔΌΙΥ ποῦ δὰ δρέϊλοίοη, ογηναη5 οὗ ὑδε 
Κοαδβ ἴῃ σΘΏΘΙΑΙ, Ὀπὺ ταῦμοὺ ἃ βρϑοΐδὶ ἀϑεϊρτιδιϊοι 
οὗ ὑμ6 ἀγαϑοδαίμονες ἴὰ ἀἰδύϊπμοἴΐοιι ἔξοχα 186 ἀ6- 
βίσυουϊνο αἰνὶ πο (Καδα ἢ .).--- ὕόσβο 6 [9]. 
Ο Βο᾽θβλασξασ. τηδεῖθσ οὗ ἴθ πκδρίοίδιῃ, 

ΘΓ ΤὨῖβ 6010 ἀἰ θουβ ΟἹ ἰπ ἕοστη διὰ 
ποῦ ἴῃ βυρθδίδποθ ἔσοτῃ ὑμαὺ οὐ “" οὨἱοϑῖ ρχοδί ϑηῦ 
οὗ 4}1} 86 τσίῖβθ τβϑθὴ οὗ Βαργυΐοι," ψϑ οὶ αἱρτὶὶν 
ὙΓ88 ΘΟ ΘΙΥΘα οἡ Ὠδηίΐθὶ, ομδρ. ἰϊ. 48. Τὸ νὰβ 
ΌΥ͂ ὯΟ ΣΩΘΔῚΒ 666 ὑμδὺ ὈὨδη16], 88 ὑδ86 ῬοΒβ- 
ΒΉΕΒΟΥ ΟὗἩὨ ὑῃ}β8 οχαϊύθα αἰψυϊΐϊῦγ. βου] δὖ ομοθ 
δηά νἱύμουῦ ΘΘΣΘΙΏΟΩΥ Ὀχοβοηῦ Βἰτη 8617 ὈΘζΟΤΘ 
86 ἱίηρ υὲῦὰ ὑὰθ χοχηδιρίτρ Δ ΣΠ. 186 

ΤΗΣ ΡΒΟΡΗΕῚ ΘΑΝΊΕΙ, 

ΦΟ76 ἐπαοροπαξεηξ Ῥοβϊ οη Ἡοἢ 6 οοσαρίαδ, 
δοοοχάϊηρ ὕο ὑ8 18 Ῥβϑδδβαρθ, ἰΒ σαύθοσ ἱπ δι εἶτα ἮδΣ- 
ΤΙΟΩΥ͂ τὶ ΟὨΔΡ. 11}., ἩΏΘΣΘ. ὨΘ 8 δυθοηῦ ἔσοτῃ 8 
Ιδυῦρϑ ΔΒΒΘΙΔΌΪ οὗἉ ὑδ86 οβλοΐδ!δ οὗ 08} ΓΟΥΔ] οουτέ, 
δηἃ 841]80 υἱὺὰ οἤδΡ. γν. 10 ϑὺ δθᾳ., ψῦθσο ἰὖ ἐθ 
χϑρσοβοηΐθα ὑμαὺ ᾿ἶἷβ ομβδσδοῦθσ δ8Ὲ ὑῃθ οδἹοΐ 
ταδρίδη χὰ Ἰοὺ βἰσ ὺ οὗ ὈΥῚ ΝΟΌΣ Δ σ σαν Β 
ΒιιοΟΘΒΒΟΣΕ, Ὀαὺ ποὺ ὑμαὺ Β6 δα Ὀδ6θὴ ἀορσίνοὰ οἔὗ 
ὑμαὺ ἀϊρτὶΐγ. Ατηρ 06 νδυΟΌΒ ΒΏΒΎΓΕΣΒ ἰοὸ 
186 ᾳυθδίῶοῃ 88 ἴο ΨῈΥ 8116] γῶδ ποὺ δὖ ὁῇοθ 
ΒΘ Ὀοϑΐοσο 86 Κίπρ ὅο ἱπίοσρτοῦ ὑδ8 
ἄγϑϑχη, ἱηδύθδᾷ οὗ θοὶπρ Βα ὈΘΘα ΘὩΙΥ ᾿ἰσοὐποεᾶ, 
ὑδ6 οὔθ Β6ΓΘ ἰπαϊοδίοα, ΕΘΝ σοῦθυβ ὑο [86 ἔτϑο- 
ἄομῃ οὗ Ὠἷθ ΟΝ οἿ4] βἰδύζου, 18 οοσίδιη)ν ἰδ6 τοοβὺ 
Β'σ 016 δηᾶ δρρσχορσχίδῦθ, βίῃοα γασ ου δ ἔθαϊοσοϑ οὗὨ 
ΟἿΣ ὈΟΟΙΪΚ ΔΡΌΘΔΣ ὕο οομδίος τὶ ἢ. 6 δβββατη ρου 
ὑδεαῦ 86 οοσυρ᾽θα ἃ ΡΟ 68] ΟΣ ὑσοβὶν βίδίίου ἴῃ 
ὑπ ῬΓΟΡΘΙ ΒΘη86 (οὗ. Οἢ ΟΒδρ. 11, 49: 1. 12 - 
διὰ ΟἹ υἱίῖ. 2). ΟὈὐμΒΘαΘΥ ψ͵Ἐϑ ῥσϑῖοσ [818 
ΟΧΡϑηδῦϊου ὅο ἐδ6 σϑην Ποῦ παν ὍΘΟΘΣ αὖὺ- 
ὑοιηρύοα, 6.9.., ὑπαῦ οὗ Φ88πη, ὑμαὺ “" σμδίοῃμ τὸ- 
αυϊτοα ὑδδῦ ὑμ6 οἰίοῦ οὗ ὑμ6 τηδρίδη8β βου] ἃ ποῦ 
ὍΘ Βυχηϊηοῃρα δὖὺ ἐμ ἤγεὺ; ἡ μαῦὺ οὗ ἘἌ]]οΣ, 
ὙΙΟὮ οομπίοσβ Πδη16) 88 Ὀδίηρ, ἰῃ ἔβδοῦ, δὰ οἹ- 
ΘΟΣ ΟὗἩὨ ὑπ βἰδὺθ (ομἱοῦ βδίσδρ) σαίμοσ ὑμδσι 8 
ταλρίδη; ἰδδὺ οὗ Ηδνοτζηίοϊς, ὑμδῦ “ἐμ ἀαδέέ 
νυ ῦ γΒο ἰδ6 ὑοχχίβοᾶ ἰκῖτπρ οδυβοα ἴδ τ δὰ 
ΤΟ. ὅο ὈΘ Βαχητηοηθα ᾽ οδυξοα [ἢ6 ΟΥ̓ΘΣΙΟΟΚΊΩ 
οὗ Ὁδῃΐθὶ αὖ ὑμ6 ουαὐδοῦ; ὑμδαῦὺ οὗ Κυδῃϊοδ οϊὰ, 
ὙΒ1Θἢ ἄύρτιθ8 ὑμαὺ ΝΟ δάπΟΣΣΖΑσ, τ 110 δἰ γοδαν 
Βασι θ6α ὑδθ τοϊδίΐοι οὗ 86 ἱταδρθ οὗ ὑμ6 8) 6 ἢ 
ὕχθ6 ἰῃ ἷβΒ ἄτσοδιαι ὅο ἈΪβΒ σου] ρόσβοι, ἀσεβδάϑὰ 
086 ΒΆΣΒΒΘΣΥ ἰπᾶρτηθηῦ δῃᾶ δύθσιμιοσ ῬΣΟΡΒΏΘΟΥ οὗ 
ΟΥ̓] ὑο Ὀ6 οχρϑοἰϑα ἔτστοχῃη δϑῃΐοὶ, [86 ρσχορβοί οὗ 
Φϑβονυδῃ, οχϑοῖυ 8ἃ8 ΑἸδῦ, ἴῃ 1 Κίηρβ χχὶϊ. 8 οἱ 
Β64., Βαχηχηλοημθα ἐδ μος τ 156 τά θσι Βα ΒΘΟΙΒ 
ἰπῦο ἷβ Ῥσϑβθῆοθ, Ὀθέοσθ Ὠ6 ὑυσηθᾶ ἕο ὕλ 6 ΡσΌροσ 
Βοιτοθ, θῖο. Φ. Ὦ. ΜΙοΒδΔο]18, Βόύσαυοσ, οὔθεσυϑδ 
τὶ ἢ θη ὐΐτο οοσγϑοίμθϑβ, ὑμαῦ 8 οοσίβδί ἢ δα ἐστιδί- 
ὙΓΟΥΓΌΥ ΘΏΒΥΤΟΣ ἰο ὑμδὺ αποδῦομ Του] σοααΐγο ἃ 
ΤΏΟσΘ οχϑδοὺῦ δοαπδίπύβποθ ὙΠῸ 4]} ὑπ6 ἔαοίβ οὗ 
ὑπο ἰβύοσυ ὑθδὴ ψ)ὸ 819 8Ὁ]6 ὕο οοτασαδηῦ. --- 
Απὰ ἐμαὶ ;Ὡο βϑογοῖ ἰχουθιϑι ἴμθ06. Ὁ :-δὲ κὶρ- 

ηἶβο8 ἴῃ ὑδ9 ΤΑΣΘΌτΩΒ ὁ ὕο ΒΊΤΘΘΡ ΑὙΤΔΥ, ὕο ΔΡΡΙΥ͂ 
2Οτοθ,᾽" Ὀκὺ ἈΘ.Θ "" ὅο οδαβα ἀπ οτ ὑν οσ ἔσουὶο -ἢ 
οὗ, ὑμη6 δ. Ὁ: , " ἕο οοχαρβὶ,᾽" Ἐδβύδ. Σ. 8. 
οχβοβ 7-14 [10-17]. ϑιυδ)ϑοί 9. ἰδλδ6 ζῆπρ᾽ 

ἄγοαπι. ΤΆσα Ὥοχθ ἴδ νἱδίοιι οὗ σῶν μοδάᾶ, 
αἴο. ; ᾿ἰΐθσδ!υ, “ὁ Απᾶ (οοῃοοσηίηρ) ὑ86 Ὑἱδβίομβ οὗ 
ΤΩΥ͂ Βαδἃ ἘΡΟΣ τὴν Ὀοᾶ; [δΒδν ; ̓ δὰ βοχτρὺ δᾶ 
ἀοδομοᾶ οἷαι βἰτααῦ ἕο ομδρ. νἱὶ. 17--23. ---]πὰ 
χοϊδύυΐζοι ὕο “" νἱβίοῃ οὗ τῶν ποδί," 866 οἱ υ. 3.-- 
Απὰ Ὀθμο]ὰᾶ, ἃ ἰχθ9 (βἰοοα) ἐπ 189 ταϊὰδὲὶ οὗ ἔδ:9 
θασίῃ. Ἴ9.Ὰ, πη δῖο {86 οοττοκροπᾶϊινς ΗΘΌ. 

Ὑἴ2 5, ἄοθβ ποὺ δἰ Ὑ δὴ “" οδῖς ̓" ἱῃ μδτυϊσαϊδγ, 
Ὀπὺ ὁ γ66᾽" ΖΘΠΟΓΙΘΙΙΥ οὗ. δρῦς δῃᾷ τοῦδ, ΒΘ 
Ῥοδβίτοι οὗ ὑλιῖ18 ὕσθθ, ὁ" 1ὰ μα τωϊαδὺ οὗ {μι ϑασῶι, "ἢ 
ἰπάϊοαῦοβ 18 στοαὺ ἱτωροτίϑδῃοθ ἔοσ ὕμθ ὑ8ο]θ 
οατίι, δηὰ ἰΐε ἀοϑιΐην ὕο ἄθυθὶορ δὲ απ] ταϊ θὰ 
στον ἰῃ ΘΥΘΟΙΥ ἀϊχϑούϊοῃ (οὗ. ν. 8). ὙἘΠ6 ἴτοϑ 
ὑμὰδβ οοοΌΡί6Β ἃ οϑῃηΐσαὶ ρυδίοη ἐμδὺ οοσσθεροσιὰθ 

- [9] γτονίονσδ δὖ ἰἸοπκίδ ἴδ ναγίουδ σεδβδομβ δεοεαϊ στιοὰ 

ποῦ δαμηηοηΐπα Ὠδηΐοὶ αὖ σας, δῃὰ οοποϊπὰθς ἐμαὶ ἢ 

τοῦβδὲ Ὦδνα Ὀθθ Ὀθοδῖιλο ἔπ 6 κίηρ μδὰ ἰὼ ἴὯο Ἰαρδβὸ οὗ τὐσηθ 

διὰ ναχίοα ξυοοθεδοα τροϑαν 16 ἰοῖδ}}}7 ζοσκοῖθη ἐππα ἴοε- 

ΤΩΘΓ Ῥτορθ)οῖοαὶ ρόνοτα οὗ ἴδ Ηοῦγεν οδρᾶνθ. Τὰς 

πουϊὰ Ὀ90 παίυγαὶ απ δ γον κοϊαίδείοευ, Ὁπΐ ἴὸς ιδι6 
ζαοῖ τπδῦ οὁὉ δία γα ἱπίχοάθοοι ἐπῦο ἔπ 6 γογαὶ γσόδασιος 

6 ἰῷ Βοσοὸ ἀεεὶρτιαῖοα δ ομα ἀἰνίπο ζοσοκτουῖ 
οάχοθ, δὰ ονϊάθπϊ δἰϊυσδίοῃ ὃο 8 Ζόστοοσς βασυΐύσεθ ἧπ ἐμοῦ 

τοἰλος.) 
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ἴο [8 ὁοχοοροᾶϊηρ Βοϊσῃῦ. Τὴ Βυτλθο] σίηρσ οὗ [86 
ταὶ σὺν ΒΑΌΥ]ουΐδη Κίηρ ΌΥ 8 χθ6 σθ08}18 [ῃ9 
ἀοϑοτί οὑΐοιι ὈΥ Εἰζοκίθὶ, ομδρ. χχὶ. 8 οὗ 68θαᾳ., ἡ ΐοΒ 
ἯΔ8 ὈΥΟΌΘΔΌΪΙΥ ποῦ Χηοσα ὑο Ν ΘΟ μβάμποσσασ, Ὀδαΐ 
ψ} τ Βϊοἢ Ὁ δηῖ6ὶ, ὑμ9 πδσσαΐοσ οὗ ἷβ ἄσϑδσα, 
τουδὺ μανθ Ὀθθὰ δοαυδϊητοᾶ. [1ὺ 8180 βυργοεΐδ ἃ 
σϑΐζοσεποο ἴἰο ΕΖζοῖὶς. χυϊὶ, 32. . χίχ. 10 οὗ βϑᾳ. ; δηὰ, 
διῃοηρ ὑ89 ΘΑ Υ ΟΣ Ργορθίβ. ὑο 188. ἰϊ. 18; νἱ. 18. 
Χίν. 12. “261. χχὶϊ. 1δ: ΑἸ. ἱἰ. 9 (οὗ. 4180 ἴΠ6 Ρδ8- 
δΆΘΘΒ οἰυοὰ ὍΌονΘ, ΟὨ Υ. 1). ὙΠΘ δβρϑοῖΐδὶ ἔομᾶ- 
π688 οὗἩ ὑμ6 δηοϊθηῦ Οτἱϑηῦδὶν ἔοσ (86 "]αβιγχαὐύϊδη 
οὗ 86 ργστον δ οὐ ἀθο]ἶηθ οὗ Βυτλδη στθαύσθηβ δᾶ 
Ῥονγοχ Ὦγ [86 βρτιτο οὗ ἃ ρτονγίηρ οὐ ζ8}] θη. ὑσθθ, 
ἐδ βῇονσει ὉγΥ Ηνυοσζηϊοὶς ἰῃ 089 ῬΔΓ8}16]8 6 δά ἄμοθδ 
ἔἤτοτα Ἡοτσοάοῦᾳῃβ (11. 19 ; (λ6 ἄγθδια οὗ ΧΘΥΧΘϑβ : 
γὶ. 87: [86 ὑϊπχοδῦ οὗ Οτοδαβ ἴο ἀοϑύσζου ὑῃ9 τῇ 
οὗ ΤιΔιαρββοῦς ΕΚ ἃ Ῥἷπθ ὕγθα οὗ αἷβο ὶ. 108; 
6 ἄτϑϑιη οὐὔ Αβύγαροβ τοβρϑοιηρς ΠῚ ἄδυσανοσ 
ΜΜαυᾶδυιθ), ἔσοπι Αταθΐο τσὶῦοτβ (Απὔδγα᾽ Β 420αἰ- 
ἴαζχα, Ὗ. ὅ1, δθ: Βοίεκθ οὐ 7αγαΐα, ῥτοϊϑα., Ῥ. 
ΧΙνἹ1.), ἔτοτα ἔ86 Ιαΐοσς Μοβδιωτηθᾶβιη ὑσβάϊεοτβ 
(ΝΜ ΟΒδσωσταθα Β οοτηρασίδουι οὗ ὦ Μοβίϑιη ὑὸ δὲ 
δ υ ΘᾺ ΡΔ]. ἴῃ Θ'ΌΠΏδ, δοοοσάϊηρ ἴο ν, Ηδυλ- 
τοῦ, ἔ[υπαργυδόη, ἀφ Ογίδηίδ. 1. 152), διὰ ἔσοτῃ 
ΤΌΣΚΙΒΏ ὨΙδύΟΥΥ δηᾶ ᾿᾿ὐοζαύυτο (μ6᾽ Ῥχορμοίϊο 
ἄγοδια οὐ Οεδῃ [., δοοοσάϊηρ ἤο Μυτγα]οθα 
ἃ Ὅμββϑοη, Δ ροπι. Δοϊδάορης ἀἐ4 οἰζοπιαπ. 
Ἰξεῖελδ, Ὁ. 818 οὐ βοᾳ.)}) ΟἿ ἔυσίδοσ, τὶ σοΐοσ- 
ὁπο6 ἰο ὅδ ΖΘΏΘΙΣΆΙ 186 οὗ ὑδὶδ ὑχθθ- Βυ τα ὈΟ ἰβυὴ 
διλοηρ ὑπ8 ατχθοῖϑ, ὑ86 ᾿ἱπύθγϑαϊπρ' σους οὗ ΒΟῦ- 
ὑϊομον: Μαιτικιζι8 ἀδΡ  ἰοϊδση, (οἷ ρ8.. 1858). 
--Λ οτβο 8 [11]. ΤΟ ἴτϑ99 τοῦ δῃὰ τῦδ8 βίσοωᾷ, 
“ Ὀ6όδμθ σγοδῦὺ δηα βύτους ;᾽) ὑδυ8, ΟΟΥΤΘΟΌΥ, 
ΟὨγ. Β. Μ|Ιολδοὶία, Ηἰία, δηὰ Κυδη ογο]ᾶ, 

ΤῈΘ Βηϊο γοσῦβ “3 διὰ ὩΡὮ ἀο ποὺ ἀοδίρτυιαῦθ 
8 χοῦ, Ὀπύὺ 8 υδοοταίης δἰαῦθ;; Ἀθῆοθ Νδριομδᾶ- 
ἘΘΖΖΟΙ Β665 ἔδπθ ὕζϑβθ στοπίηρ δηἃ Ὀθοοιϊηΐηρ' 
διοδίοσ ὑμδὴ ἰῦ 8 ἴῃ συ. 7 [10].---Απὰ [89 
οϊσδι [μογϑοῦ σϑδορθα ὑπο Ἀθάνθα, κα {86 
ἴονσοσ οὗ Βδ06ὶ], θη. χὶ. 4, οΟσὐὠἠ ὑδμβ ὀένόρεα 
οὐυανυομήκεα, Ἡοτοᾶ. Π. 188. ΟὈβοσνο ἐδθ ἰτωρου- 

ἔοοὺ 9“, πολ ΒΘσθ ὕακοβ ὑπ ρ]δοθ οὗ 89 

Ῥογέοϑος, δῃα ἱπαϊοαύθθ ὑμθ θαυ θ- δϑρί ἰτιρ ὑθ:- 
ἄθθοΥ οὗ [86 ΒΙΟΥΙΥ ἀσθυθὶορίῃρ ὑχθ6.---Απὰ ἴ.9 
σι ᾿μοχϑοῦ ἴο ἴμ9 ϑηὰ οὗ 81]1] 89 ϑαχίῃ; 
ΥΑΟΒΟΥ, “106 οχύθηῦ ᾽ ΟΥ̓ ΟἰΣΟΌΙΔ ΘΣΘΙΟΘ, ΗΝ 

ἄοσβ ποῦ εἰσὶν "18. υἱβι Ὀ11Ὸ 5" (γυϊς., ὅγτν., 
ἂς γγεῦΐοα, δπα ΠΑΔΩΥ͂ τα οᾶ ΣῊ), θα “ 118 ὁμζϊοοῖ, 
ἐῖΞ οἰ σοι ον θα, ἰΐα οχίθηῦ " (μα ϑϑρῦ. διὰ 
Ῥποοἀοζοιι δῖ οοϊχϑοῦ, 80 ἔδι δ [8:8 Β0ΠΒΘ ἷβ 
ΘΟΠΟΟΙΏΘα : τὸ κῦτος αὑτοῦ, 18 Ὀυϊρσίηρ, οχύθῃ- 

βἷοῃ) : ὑμο οουὐγαρὺ τὶν ΠῚ υουἹ]Ἱὰ ἸΌΝ Ἂς Το- 

ααΐγτο ὑδὴ8 ἰπύογρχοίδ ζοι.-- -ὕἴσβο 9 [12]. 
Ἰοᾶνθϑ (Ὀτϑῃ 68) ἰμοσϑοῦ τῦοχοὸ ἔδίτ, δπὰ ὴς 

ἔταὶι ᾿λϑγϑοῦ απο. ΣΌΣ ῬΧΟΡΘΙΙΥ 18 ὈΣΆΠΟΒ- 

ἵπρ. ἰδ. ὀγοΊοπ, 88 ΤΊΞ2 δ ἰβ {86 ἀρρτοζαῦθ οὗ ἰΐβ 

ἔταϊ. Βεγίδβο!ᾶῦ, σοῦ ϑροσκο, δη ἃ οὐ ουβ, 
ΤΟΠΑΩ͂ΟΣ ἰποοΙΥΘ ὦ ““δηᾶ ἰΐα ἔγαϊτ νγὰβ ἰωγρο"" 
(ἐ4., ἴῦ ὈοτΘ ἃ ἴαῦγο, ὑμίοϊκ κὶπα οὗ ἔσυϊ): ἴον 
ἔδοσο 8 Π0 σϑδβδου ὕο τρθηὐίοῃ ΒΌΘΙ ἃ ΑἸΑΙ͂ 
οὗ ἰδο χοθΘ.0 Το ἱτητηθᾶϊαΐθ σοηπδθοίΐοῃ βῃ ον 8 
ἐπαῦ ὑμθ ρτοδὺ αὐδοϊὺν οὗ ἔσαϊν, ἱποίθδα οὗ ἰΐ 
αἷζθ, 88 ὮΘΤΘ σοΐοστοὰ ἰο.--ἀπὰ ἐΐ τσῶϑ τηϑαῖ 
ὅου 41}, ταῦμοσ, ““δηᾶ ζοοὰ Ὸσ 811 (τῦδβ ξοπηα) 
οὉ ἴ." ἈΣ25, “ον 811," {.6.. ἔοσ 811 τὸ ἐνϑὰ 
Ὁμᾶον ἰΐα Βῃοῖθοσ---δὰ ΘχοταΡ βοδίϊοπ. Δ ΣΏΟΥΘ 

οἰσουτηβέαλπ αι! δχροδίἑϊοι οὗ 13:2. Ιὐ ἰδ, Βου- 

ΘΥοῦ ηστλδύθγίαὶ ὕο 80 90:80 οὗὨ ὑδμθ Ῥαββαρο 88 

ἃ ΜὮοΙ6, νΒοΐδοΣ ΓἸΞ Ὀ6 οοπρέχαθα νψίν ἍΤ 

ὈΥ μορ]ϑούϊηρ ὑπο τπιακκορὴ Ὀοῦνσθοα ἈΣ39 διὰ 

ΤΙΣ» 88. 8 ΤΩ] ΟΣ οὗ οχροκίΐζογβ, ἱποϊαίηρ Οὐχ- 
ΒΕΙνθβ, ὑσϑδηδὶαῖθ, ΟΥὐὁἨΘ ΒΟῸΣ ψἯ͵Π ὑγϑηβίαῦθ, 88 
Ἐυδηϊομ ο]ὰ [ἀπὰ Κοὶ]), νι τοχζασὰ ἴο ὑπο γα 

ἢ 25 κῃᾷ ἤοοά ν88 ἰουπᾶ ζοῦν αἱ οἡ, ἰὑ.,) ἱ.6.. 
ἔοχ 411 ὑμὸ Ὀἱγὰβ ὑμαὺ πϑϑυϊϑᾶ οὰ 10. ΤῈΘ πιαϑόογα 
ον  ἀθλ σϑαυΐσθϑ ὑμ18 τϑπἀθσίτρ' ΠΟ σθ, ΨἈ116 ἴῃ 
γοσ. 18 [21], 6.9 ὑδ6 πιακζχορλ 1ἰΒ σϑλῦηρ ἔσζοτα 

Ὀθύνθοῃ Ὁ 299 διὰ ΤΣ, ἰῦ ΟὈθθσνθθ (88 οὗ σ 
δοπθίσαοιίοι.-- -ΤῊΘ Ὀθαβὶβ οὐ ἴμ9 δοϊὰ μΒαὰ 
βῃδάουν ὑπάθν ἐϊ. 9ΌΪ, ὡπιόταπι ἐρὶί, ερθπῇ 
ἰπ [86 αμδᾶον. ΤᾺΘ δρ6] οὗ 59 (““ οδιῤπιόγαγα, 
ἴο ονογββδαῦὔονυ, Ῥτγοὐύθοῦ ἢ), Ὑοἢ, ἱὰ ἐδ 1δη- 
δυδρο οὗ [89 ἸΤασγρτισηβ, ἱ8 ΣΘΏΘΙΔΙΥ ὑγϑηρὶζνο, 

Ι|Κο ὑδοὸ Η6Ὁ. Ἔ3 χῦι, 1 ΟἼσος. ἱν. 8, ἰβ Ποσα ἰἢ- 

ὑχδπαίὑυϊνο Ὁ. νἱσύτπθ οὗ ἰδ ΝΊΡΗΔΙ δἰ αν βοδίϊοσ. --- 
Απὰ [ὴ9 ἔοτυϊβ οὐ ἴδ6 Ἀθανϑθὰ ἄνσοϊξ ἰῃὰ ἴῃ 9 
Ῥουχὴς ἰμογϑοῦ; οὗ. Ναί, χὶϊὶ, 82. δὰ ὑμθ ρᾶσ- 

8110] Ῥαββαρθθβ. ΤᾺΘ τοδδβου]ἷηθ 11 Β88 18 

Θχριδηδύϊζου ἴπ ὑμ6 ἔδοὺῦ ὑμβαὺ ΕΣ ἰ8 οὗ ὑμ9 

Θοσσοοι βα μᾶς ; ἔμ ΚΚοσὶ Ὑ ΤΊ οομδύχτιθβ ὑ80 

ψογὰ ἱπ ὑμο ζοχαϊηΐηθ, ἱπ ἀδοϊουῦ ν 2.5} Ὅ22 
ν. 18 [21].--- Απὰ 411 θϑβὴ τσδβ :ϑὰ οὗ ἐξ. “ ΑἹ] 
ἤΘΒἈ,." 2.6... ποῦ ΤΊ ΙΘΙΥ 411 [86 Ὀϊγάβ, Ὀϊὺ 4160 4]] 
δα Ὀοδδίβ οὗ 86 δε]ὰ, δηᾶ, ἴῃ βῃοσί, 411} (86 δῃϊ- 
τη 88 ᾿ἰνίηρ οα δῃηἃ ὑπᾶθυ [86 ὑΣ69, ὑδ8 ἱπιαρσίηρ 
811 οὗ [86 Ὠπτδη ταοα ὑμαῦ 6 Χ6 απ θα πᾶσ [86 
βοορῦγτο οὗ Νουμᾶ ΖΖΑΣ οὗ. νυ. 190 [22]... 
Ἄοσβο 10 [18]. 1 οατὺ ἰὼ ἴ86 σἱβίομα οἵ ΤΩ Ἀθϑαὰ 
ὭΡΟΣ ἢν Θὰ; ἃ ἔοσγηυα ἀθείσηθα ἴθ Ῥσϑρδγθ 
ἤον ὕῃ6 πο τὐὰ ΤΟΙΠΔΥΚΔΌΪ βααᾶθῃ ἔχῃ οὗὨ ὑπ 
Εἰὐδοχίο φαϊοῦγ ὑἰσαμδρίτϊηρ ἄγϑϑω.--- ἃ τσαΐομοῦ 

διιἃ ΠΟΙ͂ ΟὁΏὩ6 οδϑθ ἄοτσῃ ἔσο ἤθᾶνσϑθῃ. 9 

τ, οὈυϊοσεὶγ ἃ λοπαϊανϑ ἔον "8 ΒΟΙΥ να οα- 
ΟΥ̓, ἃ ΚΕΡΉΜΙΕΕ ὙΟ ἰδ ΒΟΙΥ." “γ.ν, ὑμι6 Ῥδ88. ᾿ 
ΟΥ “ἼΣ, ρου σαβεγὶ, ἀθεὶστιαῦθβ 8’ σαίο ἃ] οΠ6, 

056 ὙὙἘ τύδύοϑβ ᾿ (οὗ, ὍΣ, σδηῦ. ν. ὃ; Μαὶ. 1. 

12), ἴῃ ὑμ18 Ρ]δοθ πλΌσΘ Ῥαχυϊ Ό]ΑΥΙ͂Υ ἃ. οα] οβίίαὶ 
ὙΔΙΟΒΟΥ, 8 896] γᾷ ἔσοσῃ Ἀθανθῃ δύο 68 
οτος [δ 6 ἔοχύπηθϑ οὗ τλθῃ. Ὑπὺβ Ααθῖ]α, ϑὅγταπι., 
δηὰ ἐμα ϑορῦ. : ἐγρήγορος ; 4180 8 Βαδμο)ΐαστα ἴῃ [89 

Οοᾶ, ΑἸοχ. οὐ δ εἴρ [8 ὑσϑδηδίου οὐ 2] οὗ 

Τμοοδοίίΐοι (ἐγρύγορος καὶ ἀγρυπνῶν) ; α͵8ο Ρο]γ- 
ΘΕσομὶ.8 : τὸ ἀγρυπνον καὶ ἄγγελος, δοᾶ ΦοσΟΙΩΘ : 
“Ἔ ϑίγηϊῇοαὶ απιρεῖοϑ, φιοί δοηιρ 6} οἱριϊδηΐ εἰ αὐ 
Δ) εἰ ἐπυρογίμηι δἰπς ρατγαϊΐ." ΒΥ ἴδ δἀάϊίοι οὗ 
ἐδ6 τιοάἱγίηρ ΦΠἸΡῚ ἐδ6 ΡΞ τωδηϊουθὰ ἰπ 

᾿ μμΐβ ῬΪδοθ ͵β ΘΧΡΙΘΘΕΙΥ οἰδαβϑᾶὰ νἢ ὑδ6 σοοᾶ ΟΣ 

ΒΟΙΥ͂ αύοβοιβ οὗ Ἀθᾶνθῃ, δηα ἰδυβ 18 ἀϊδίϊη- 
συϊθῃρα ἔγοτα ὑμθ κακοδαίμονες, πὰ ΨΈΪΟΒ ᾿ἐρδὺ 
ὑμ6 Βαθυ]ο ΐδη5 στοχασάθὰ 8 ΠΌΣΤΩΌΟΣ οὗ ὑμοὶσ 
δίχα] σοᾶβ (8006 ἀδβϑηΐϊὰβ οὐ 18α., 11. 884 οὐ 
8564.), Δα δ18ὸ ἔσχοτα ὑμ6 ἐγρήγοροι οὗ ὑμ6 ὈοοΪς 
οὗ Εποοῖ, 8Ὸ δῖο ἀδθβϑοσϊ οὰ δὲ Ὀδᾶ δηρ6]8 διηῃᾷ 
8.5 ἰπἰγηἶο 8] ὕο θη. ΤῈ6 Θχρυθαβίοῃ ὁ ἄθοσθθ 
(ἀούθσταϊμδύϊοῃ, ΘουΒ6]) οὗ [86 νταύοοτβ ᾿" ρμοϊηΐβ 

Βύσο Υ ὕο ὑμ6 οοποϊπβίοι ὑμαὺ ὑπ9 115) οὗ ΟἿΣ 

ὈΟΟΚ δύο ἰδοηύοαὶ τὶν ὑπὸ ϑεοὶ βουλαῖοι οὗ [Ὲ9 
ΒΔΌΥου ΔΒ πῃ Ὀίοῦοσ., ἱἰΐ. 80.--- 6., νὰ 0.9 
ταϊγγ-εαἰχ ᾿Ἰοσῖοσ ροᾶβ δβδβοοίδύθα 858 ΘΟΌ ΠΒ6]]0 18 
(61608) Υἰ0Ὰ ὑμ6 να βυ ροσῖΐίοσ ρἰδῃηδίδσυ ζοᾶβ; Ὀπὲξ 
ὑ86 θη ἶχο Θοχγοβρομᾶθῃοθ οὗ “8 ἔϑδίυσθ ὕο (δ 



112 ΤῊΕ ῬΕΟΡΗΒΊ ὈΑΝΊΕΙ,. 

ΒδΌΥ]ουΐδη ἀοοίχίηο οὗἁὨ [86 χοᾶβ ἄοθδ ποῦ δχοϊυἂθ 
ἐδ οχίβύθιῃσθ, δὺ ὕμθ βϑπλθ ὑΐτηθ, οὗὨἩ ἃ οοσχίδϊῃ 
ἈΠΔΙΟΡΣῪ ΟΥ ΘΗΑΒΟΙΟ18] Το] αὐϊοι οὗ {8.9 "" νγαυο 678 ἢ 
ὙΠῸ ὍὉΠπ6 “ἐν ηεαηα-φρεπία οἵ [9 ῬΆΓΒΘΘΒ, ΠΟΥ Θυθα 
ὑμαῦ (με βιρροξδᾶ οὐυυλ οὶ ον οὗ Ατρθβμδ-  ροηΐδ 
ΞΞ ΟΝ, δολιτϊθξιιϑ εαὐγισίμ8 ([ἈῸΒ ΒΟΡΡ, Ψὸο [18 
Βονουου, οοπἰχεαϊοὐοα, 4. 9... Ὁγ Βυχηοὶ) χηΐσἢ 

06 δδβοχύθα ἴῃ ἐΐβ βδαρροτί, Βυΐῦ ὑδμδὺῦ ὉΠ ΡῚ 5} 

δ “ὁ ΧΩΘΓΟΙΥ͂ 8 ὑτδπαιδύζοη οὗ Ατηβηδδρδηᾷ ᾽" 8 δὴ 
ΔΙΌΪΣΑΥῪ αἰοσύασῃ οὗ" Ηἰὑσ, τ οἢ 18 ορροβθᾶ ὮΥῪ 
[88 Ῥοββί ΌΪν ρνοβὺ- Βαυυ)ουΐδη αρὸ οὗ ἢ πδζὴ8 
Ατλθβῆβ- ροηΐδ (0.18 ἄο65 ποὺ ΟΟΟῸΣ δὺ 8}} ἴῃ ἐδθ 
οἰάδθδβῦ ροσγώοῃ οὗ ὕμβθ Ζομᾶαγνοβδίδ), δῃᾷἃ ὑσὶ ο ἢ 
᾿βόοκβ 8}} βοϊ 86 δαρροχύ, ὕο δὴ ὄχθη δαιδὶ ἴο 

186 ἰΔοευϊβοαύϊοῃ οὗ ἋΣ σὶνὰ ἌΣ, “" ἃ τϑεβθῖ- 

κοι" (ἴθα. χυ δ, 2: ἵνἱϊ, 9), 8358 σψγ88 δὐὐθιηρ θα 
ὉΥ͂ ΒΘΥΟΣΘΙ οΙο. δχροβίζοσβ, 6.9., Μ|ίομ δ 6}18 (18 
Οδδίβὶ}. 2έ2. Κ'νγ., ». 649), οἴ, ονγονοσ, Ηδνοχ- 
ὩΐοΙς δηᾶ Κτδηϊο δ] οἱ. ἐμ18 Ῥαδββαρθ, δηὰἃ 4180 
ἨδπρδύθῃοΣς;, ΟΥληδίοϊοσίθ 68 Αἰΐοη, Τοβί απ θηζ8 
ΠῚ. ὃ, Π4 οὖ βορᾳ.- -ζἤόχθα 11 [14]. Εἴθ οχἱοά 
αἰουὰ δηὰ βαϊά 185. “" ΑἸουᾶ,᾽" δχδοῦν [1|κῸ 
086 ΤΟΥΔῚ] Βοσϑ]ᾶ, ἱπ οδδρ. 11}, 4: οἷ. χ. 16 : [εὰ. 
Ἰν 111, 1, οὖο, --Εἴοτυ ἀοτσὰ ἐδο ἴγθθ δπὰ ουΐ οδ' 
{ϊ8 Ὀχαποῦθβ. ΤΏ Θοτοσηδηᾶ ͵ἰ8 δἀ ἀγοββοὰ ἴο ἐμ 
βοσυδηΐβ οὗ [86 Δῆρ6), 0 ῬΤΟΥΘ ῬΘΙΒΆΡΒ ἱΠΤΟΣΪΟΥ 
8δΏ9618, δῃ!ὰ ΏΟΒ6 ὈΣΘΒΘΏῸΘ ἐδ6 ταρ᾿ὰϊγ ὑτδηβρὶν- 
ἵἱπρ ἀγϑϑῖῃ Ὀσθβῦσχηθβ ψὶνῃοιὺ ἔαγῦμοσ οχρίδηδ- 
ὕΐοι : οὗ Μαίῦ, υἱΐϊ. 5. δμὰ ὑμ6 Ῥδτβ]16ὶ Β. 
Ιρίἄοστβ Ῥε]υβίοΐα δἰσοϑὰν 18 οοτγτϑοῦ (.}»Ὀ. 1. 11. 
ἢ. 177) : ἀγίους δὲ ἔφησεν τοὺς τὸ δένδρον ἐκτέμνειν 
προσταχϑέντας ἀγγέλους. [ὀἑΡ Ἐ6Π ταῖδμοσ 
5 σογγϑοῦ, ΨΏΟ βυρμοδίϑ ὑμαὺ “86 ΡἈ]ΌΤ. ἰβΒ ο 
Ὧ6 τορασγάθα 85 ἔτ ρ ΥβοΟ αὶ : ἐλδ ἔγθ6 δλαϊϊ ὃ6 σμΐ 
ἄοιοπ.,--- ΒΒ αἸκθ (βὑσὶ Ὁ) οἱ ἐΐ5 ᾿θανϑβ, 1ἰὕϑυα νυ, 
(ρα Ὲ80 ὑπο ἴο 781} οἱ," ἼΩΝ (πείοθδα οὗ 

ἌΠἼΩΝ ΟΣ 106 ΒΠΑΙΟΡῪ οὗὨ γουὺβ ὑμδίτὰ μαὺ.), 

[86 ΔΡ6] οὗ "2, ψ᾿ἘΙΟᾺ ἀοδίσηδῦθα [86 ζ8}}1πρ' 
οὗ ἔδα θᾶ ̓ Ἰθᾶυθὰ ΟΣ ὈΪΟΒΒΟΤΩΒ ἔγουτι ὑπ ὑχθ6,. ἴῃ ὑῃ 9 
Τασγχυτηα, Ῥμβᾶ. ἱ. 8; [168. χ]. 8; 206] 2. 10.--- 
Βοαῖΐοσ ἱἰΐϊ5 ἔγυαϊς, σοπιδιμρυϊι ον δῦ, 88 ἰΐ ἰδ 
ΧΟ οὗ πο νδ]υθ. διὰ 88 ἱἢ ἰὺ οῚΘ ποὺ ποσὰ 
ὑδε ὑσοῦ]ο οὗ χαύδβοσίηρ. ΤῊΘ ΘΟ ΒΘαΏΘΩΏΟΘ, ὑμαῦ 
086 δηῃΐτηδ}8. 0 616 Εἰνμοσχίο βῃο]ὑθγϑᾶ ὮΥ ἐδ 6 
ΣΘΘ, ἍΟΥΘ ΠΟΥ͂ ᾿Πκουγίβα βοδύϊθοσοα, δηᾶ ἀγίνϑῃ 
δ ἀβΌμ6Γ7---ἃ ᾿ἴν ον ̓ τηδρθ οὗ βυι δ᾽ οὐδ δἰδυιιθᾶ 
ὉΥ 89 ἴ4}} οὗ ὑμποῖσ βονϑχοίρτι.---ἰβ ἱπαϊοδυθα ἴῃ 
ὙὙΒαῦ [0]]ΟΥΤΒ. ---ὕ ογδὸ 12 [16]. Νονοσίμο]θμβα, 
ἴθανθ ἴθ βίῃ οὐ {ϊπ χοοὶβ ἐπ ἴδ ϑασίδι, 

ὝΡΞ, ἐλ 5801} ΙΕ δὕύπτωρ, πὸ ὈΞΧῺ, 1588. νἱ. 

18. οσὐ Σ 13, 1δ8. χὶ, 1; 90 χίν. 8. 8 υἱὐπιδῦθ 
Βρτου ίηρ οὗ [818 τοοῦ-δύσταρ (οἷ. Φο0Ὁ χίν. 7-9), 
ἩΓΠΙΟῊ τνὰβ 8] ον θα ἴο τουμδίη ἴῃ ὑμ6 ϑαγύδ, ὑγρὶ- 
Βοᾶ, ἃ8 ΔΡΌΘΑΥΒ ἔγζοτῃ σϑσβο 28 [26] οσοῃιραζοᾶ 
τὰ γόσβο 83 [86]. Ὅ6 τοβῥρογαϊίου οὗ ΝΟ ς δᾶ- 
ΠΘΖΖΑΥ ἔτοτσῃ ὨΪ8 βίου 88: Ὀαὺ ποῦ {δ 8 οοπθϊπαθα 
ΕΌΡΓΣΘΙΠΔΟΥ οὗ ἷβ ἀγηαδίυ, 88 Ηδνοχυίοὶς ἱπύοσ- 

Ρσούβ, βίποθ 9 ἰὴ 0818 Ῥδδβαρο οὈν οὐ ΒΙΥ ἀσδὶρ- 
Ὠδῦθβ δὴ ἱπαϊνᾶυδὶ, ΝΟ μδάμθσζασ ἰτηβοὶῖ, 
ἰπϑύθδα οὗ ὑπμ8 ψ 016 τᾶσθ οὗ σα] ἄδοδῃι στ] θυ. ---- 
Ἐνϑὴ Ὁ! ἃ Ὀαμπὰ οὗ χοῦ; δη ἃ ὈΧΑΣΒ: σταύθου, 
Ῥαῦ ἴῃ ζοιοτα οὗὨἨ ἰσγορ διῃᾶ Ὀσδββ." ΒΌΡΡΙΥ 

ὁ“. 888}} ΒΘ 1160, οἵ ὯΘ; ἢ ΟΥ̓ ΦΥ̓ΘᾺ "ὁ 8881} ἈΘ ὉΘ οὔ" 
ἈΉΡ ΞΤ). ΤῊ ὄρυτζο οὗ ἃ ἔσϑθ ἱβ ΠΟῪ ἀτορροᾶ : 
δι [86 βὐοδα οὗ 8 νοροίϑο]6 οσγζαιμίϑυη ὑμαῦ ὩΘΟΘΕ- 
ΜΒΥΪΥ Οἰἰηρα ὅο ὑμ6 στουμπᾶ ἰμογο ἰ8 Ὀχοδϑηϊθα, 
ΟὈΥΟΌΒΙΥ τ τοχζασζὰ ὕο ἐδ 9 Ὀθαίλαϊ στρ οὗ Νο- 

ὈθΟΒΔα ΘΖ ΖΒΣ, ΔῺ δπίσηδὶ οσσδηΐδτη, τυ οι, ψ ἈΠ4 
ἈΔΡΌΓΣΒΙΥ ΘΑΡΘΌΪ6 οὗ υπὶτοροᾶρα τηοϊίοῃ δηᾶ οὗ 
8ὴ ἱπαϊν 0 8] δα ἱπδορουάδηῦ ρΡαγίϊοὶραύἑου ἱπ 
16. 18 ἔον 089 ργοβοηὺ Τόσο Ὁ γοϑίχαιϊπθα, ΤΏ ΘΣΘ 
δ ὍΔ 8 Ραχίϊβὶ ἐσαπαί ὕοῃ ἔσοστω 89 ἔρττο ἴο 86 
ἑαοὺ (88 8 ἔγϑαυ θῖν 86 σδδθ ἴῃ δι ΘΟΤΕΡΑΥΣ 
ΒΟΙΒ δηῃἃ 8]]6ροτίθβ οὗ ΟἿΣ Τοχᾶ, 6.9.. ΜΑΤΙᾺ ἷγν, 
28. ΤΚο χὶϊ. 46: Μαιίυ. χχὶϊ. 18: ΦόΒὴ χ. 11 
δὺ 864.), ΟΥ δὺὴ ᾿ἰοδοὺ δὴ δρρτοχίγοδύίἽνοι οὗ ἐδ9 
ἢσχυτχαὺίνθ σορσχοβϑδοηὐδιεϊου ὑο ὑμ6 δοῖπϑδὶ δοπα  ἱ οΠ 
οὗ ὑμὸ ουϑυὺ ἰγρίῆοᾶ. ΤἘΪΐΒ ἔδοῦ ἰβ τηϊβυηᾶου- 
Βὑυοοα 88 ΒΟΟῚ 88 ἴδ δαὐξοτηρῦ 15 τηϑ 6, τ ΣῈ γα 
Πϑηροσῖεθ, ἴο οοποοῖνσο οὗ ὑδ6 ἔθύνουβ οὗ ἴσοῖ 84 
ξαβίδθα ὁ ὑπ τοοῦ-ύπτηρ, “ἷῺ οΤοσ ἰὸ ῥσο- 
νϑπὺ ἰῦ ἔγνοια οὐδοκίης δηᾶ βριὐηρ,᾽" δηα δἷδο 
ΒΘΣ ἰὑ ἰδ δββετηθᾶ, τὶ Φοσοσηθ δηῃαᾶ οὐδβοσα, 
ὑμδὺ δὴ δούιδὶ Ὀἱπαϊηρ οὗ ΝΟΡΌΘΒΔΟΏΘΣΖΑΓ 86 8 
Τρ οδιδ, τ )ΟῸ τοαυϊσθᾶ ο Ὀ6 ξούοσοα |ἴκὸ 4}} 
Ταδηΐδοβ, 8 δαβοχζύθα δὲ ὑ818 ΘΟ δἰδρθὸ. ΤῈ6 
Ἰζοσαὶ σοποορδζου οὗ ἴδο ἰᾶθϑϑα “"ὑο ἔούοσ ᾿" ἱβ πῃ - 
ΔΡΡτορχίδία οἢ οἰΐμοσ τποίμποᾶ. ΤΏ "" ἔδέίεγα οὗ 
ΣΟ Βη ἃ ὈΤΒΒ5 ᾽ Βγτηθο ἶΣο [86 ΟΠ δὴ: οὗ ἄδσκηθαδ 
ΔΙ ΟΟαΣϑα Ὀοϑυδ ἐγ ἴῃ ΒΟ Ὦ [86 ταἱπᾶ οὗ ἐδθ 
κίησ γγδ8 μοϊὰ ἀυτίηρ δὴ οχίθπαροᾶ ροσϊοᾶ. ΟΣ 
ΟΧΡΥΘδβίουῃβ 1116 “" ομδίμια οὐ ἀαδχίζηοδα,," Υἰβὰ. 
χυϊ! 17. 2 Ῥοῦ. (1. 4, δλὰ συτγεαίγο ἀδβοσὶ ρυξομβ, 
ΒΌΘΝ 88 Ῥβδ. ονἱὶ. 10: οχυΐ. 16; οχ]χ. 8: Ζ2Ζοῦὺ 
χχχυὶ, 8. Κυβηιομοϊὰ οὔθϑσυϑβ σούτθοῦν : ἋΑ 
ΤΆΟΓΙΘ οχοῖθ]α Ὀἱπᾶϊηρ οὗ ἰδ βονοσζοῖρτι αἰταβ 7οῪ 
Ϊπ86}, οχοθοῆϊηρ ὑμ6 ἀΐεγτδοθ οὗ ἰδιαὶ ππῖςο ἢ 
τλΐσῦ Ὀ6 Δρρὶιοα ὅο ἃ ὑσίθοῃος οὗ ὑᾶσ, οου]ὰ 
ΒΟΒΥΟΟΘΙΥ ΒΆΡΡΘ; ὧο [80 Κίηρ, ἔδδὴ δὲ ἴδδὲ ἰο 
ὙὩ1ΟῊ 6 ἯᾺΒ Θοτῃρο ἰοα ὕο Βα τλὺ ΘΟοοοΣ ν᾽ ἴἰο 
ὙΘΙΒΟΒ 99 [26] δᾶ 29 [81], ἰπ ὑμθ ἔοστω οὗ ἃ 
ὈΘΑΔΟΪΥ τοβύσαϊηῦ οἱ δἷβ πρἀογδίδπαϊν, δηᾶ οὗ δὰ 
δοῦυδ] ΘΧΡΌΪΒίου ἔσοτῃ 86 βοοσίϑιῦ ἰὼ τυ ὶσ ἢ Πα 
τηονϑὰ, μὰ βῖποο Ὀἱμᾶϊηρ ἰὴ ἔεύνοσβ οὗ ἴσοὴ δὰ 
ὍΤΑΒΒ ἰβ ἃ ΣΤηθίθρ ΟΣ 88 ΟΟΙΏΤΩΟΣ 88 ἴὐ 18 ἱπὶ ἐλ ῖ8 
ἰποῦδημοθ 8 βύκιηρ ἢ σὴς οὗ με ἀϑρ]οσβῦ]α οοΣ- 
αἰθοι ὕο νὶσἢ ἰμ6 ΒΔΌΥ ΟΣ δη ΠΏΣ Υ ΟΥΑΙ] τηθη- 
ΔΙΟΔ ψ8 τοἀπορᾶ : βίηοθ, τλουθουοσ, ὑ86 ἵονγοτ- 
ἱπσ Βοϊψὺ οὗ [16 ἴτϑϑ ἴῃ ὅδ ἄγθδχηῃ 18 οὗ 18εἰ 
βυδδοϊοηῦ ἴο οβύβ Ὁ] ἢ ὑμ6 βοϊοούΐζου οὗ δὰ οχρχϑδ- 
βῖοῃ ὑο ἱπάἰοαῦθ [86 σουγοβροαϊηρ οοπέγαδὶ οὗ ἃ 
ΒΟΥΘΙΘ δὰ ΒΟΥΎΣ]6 ΟΡ] βίου, ἢ Θχρ] βηδεοι 
οὗ ὑμὸ ἤμυτθ ἄοϑθβ. ποὺ σϑαῦϊχε [86 σοτα Ὀἰπδεϊοι 
οὗ ὑμῖβ δχρχγϑββίουι ὑσοροδβοὰ ὮγΥ Ηἰυσὶ" τι δὴ 
δδβοῃδηὺ ζοάαγι, ὅγτυ., " ἴο Ὀἱϊπᾷᾶ,᾽ ὕδκϑη ἤγοση [(δ9 
ὩδτΩΘ οὗ Νευπομβδάμοσσασ. ΤῊ 5 ὑ86 τζογα οὔ- 
νἱοὰβ Ὀδοδιβα οὗ Ὁ}. οομπαϊοσγαύζου αὶ πὸ σεΐεοσ- 
Θ.ΟΘ 18 ΙηΔἄθ ὕο ὑ86 πδτηθ ἴῃ ΟΥΒΟΥ ροτγίξομβ οὗ 86 
ἀοβοσχίρυϊου, αἰ μπουσ, ὈΥ 8 τοροδίθα 86 οὗ 1868 
ἀ ἴὰ πϑδηκ (ΝΘΌΘΟΔ), ἐὺ τϊσῦ ὕο ἐμ Ἠδῦτεν 
ΒΟΌΣ Ῥοχύθ ΓΟΏΒΙΥ κὸ ὑ8 6 Αὐδρὶς ἵπδαῖα, " ἐμ- 
δαία τοθρΐα δεῖ." ἔου ὑ86 Ταϊσαπαἷο κηΐση δὶ σἱὲὰ 
8Ὼ ἱπρτόνῃ 760 ὙΒΙΟΣ ΤΟδοι ὈΪοἃ πδὴ ἴῃ ἔοσπὶ 
δᾶ ἰδυρσυδρο, αὐν δαὶ (Βαχὺ. 165. Ολαϊα.. Ῥ. 
84), ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘχΧρ]δί "64, 88 ὈΥ Ηϊχίν, νυν ἱμουῖ ΔΩ͂ 
ἀοαρὺ ψιϑδύθνοσ, ἔτγοσα ὕδθ 9 1 οὗἩ [89 πϑῖμ Νδ- 
Ῥυσδλ ΠΣ ΣΑΙ ΤΩ ὉΟὮ ΤΟΥ Το Σἶϊν ὑ1ι8ὴ ὑἐδιαῦ ΤΟΙ Ϊγ 

δα Όπ]οτ 5 ογοδύασθ ουἹᾶἃ δυὸ δ᾽] ουσϑὰ ἐΐϑοὶ ἴο 

Ὅθ Ζεντίοδίοα, μΒαὰ ποὺ ὑδ6 βοϊ ξ-διὰοϊδαυοδιοα 
ἀονοτίρύϊου οὗ απο] (νϑσβϑοβ 12, 18 [1δ. 16]. ἴπ 

οοπῃδοίίου ὐῦὰ ὑδθ οὐδουνγίδο ἔβιι αν ἼΣΑ» 
ὑ8ο λεβοίγοριηα ἩΪΘ. γαουθβ 1081 Θανθδ (ϑϑο Βυχὰ, 
Ἰ,. 6), ἔχ θα [86 ταδύθχ).".--- 1 ἴδθ ἰθσιᾶοσ 
ὅταββ οὗ ἴῃ9 δοϊὰ, οἰο.0 Τΐβ ᾿γίηρ ἴῃ ὑδε χτϑϑα 
δηἃ Ὀδίηρ οχροβεβα ἕο ὑμ6 ἄθνβ οὗ θάνε ἰδ 8.5 
ΒΌΡ ἱΌΔ0]6 ὑο ὑδ6 βίαι οὗ ὑμια ἐσϑϑ δὲ ἴο ΝΘΌΌΘΟΣ- 
ΔΏΘΧΣΑΣ, ὑδ8 τιδαΐδο ; οἷ, γοσδο 230 [29] οὗ 56ᾳ. --- 
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Ὀοβοοχηίΐπρ ὑἢ6 τοβϊηρ ἈΆΓ ΥῸΥ ὙΥΒΪΟ τοσθο 

20 [29] Βα ρβειτιίοβ ΠΆΣ Ἢ (οοστθβροῃϊηρ ὅο [80 

ἨδοὈτχαϊζίηρ,  οΥἿβ ἰῃ οὮδρ. ν. 89: νἱ. 1), οὗ, Ηἰῦ- 
χἷὶρς δη Κυδῃ 6] ἃ οἱ ὑμὲδ 8.--- αΑααὰ 1οὶ 
μἰς ροχϊίου Ὀθ τυϊΐῃ ἴμ9 Ὀθαδδὶβ ἰῃ ἰ89 χτδδα οὗ 
ἐμ ϑατίβ. ΟὗὅἁὨ, νοσϑὸ 80 [38], ὁ δηὰ αἱὰ οδὺ 
κοι 885 Οχϑῃ. ἡ Τδὸ ἤρυχο 888 Ὀθθι ἀορατύθᾶ 
τΌτα ΘΩ ΙΓΘΙΥ͂ ἱπ ὑμ8 Ρ]8οθ, δπᾶ ἃ ἔεδύιγο οὗ ὑμ8 
ἑπύοτργοϊδυίοη ἴδ δηυἰοἱραύθᾶ. ΤΊ, ὁ" ρογύϊοπ," 

ΟΟΟΌΣΒ 8150 ἴῃ σϑσεθ 80 [238] δηὰ ἔστε ἱἰγ. 16. ΤΘ 
Τδιριτοα μαᾶτὸ ὑΘΊΓΙ ἱπειοδά. Οομοοσηΐηρσ ὑμ6 

ποῦ Ἰοσαὶ, Ὀαὺ ὑθ 110 εἰρυι βοδύΐοι οὐ 3. “ἐπ οσ οὗ 
[86 γταβ8.,᾽" οὗ. 6.9.. Φοβῆπα χχὶΐϊ, 25. 2 ββδιη. χχ, 
1.--- όγβο 18 [16]. Τωϑὶ ἱβ θατὶ δδθ ομαυροὰ 
ἔχοσα ἃ ΚΔ) ᾿δογαῖυ, “Κ ὉΠΟΥ͂ 8881] σδηρο ἔγοσα 
((Βαῦ οὗ ἃ τηβδῃ" (ΟΣ τ ΘΝ ἈΦ, 88 10π- 
Ἐχτα ΟΟΥτθοὺ Υ δα 5). ΟΥ. 086 βἰγαασ δγσυϊΐο- 
συοπίξα ἴθ οδδρ. ἱ. 10. νἱΐ. 230, οἕο., δῃἃ ὁ0.- 

δαγηΐηρ ὧδ δούϊνο βἰριίδοδίΐου οὗἉ Ὑ315 (ἴοσ 

πΈΪΘ. ὑ8 6 δηγ6 15 δἀὐάγοββοα ἰπ ΡΞ ΒΟΙΥ͂Ο 88 Βη 
ἰδδεοδηϊΐθ δι Ὀ]6οὐ), οἷ. ϑίρσχα, οα οὨ8Ρ. 111. 4. "" Ηΐδ 
Βοδσί," ἡ. 4. Εἰβ δου ]ϊοβ οὗ οοποθρίϊου δῃ ἃ ἄθδίσο, 
οτ, [ἔ τῷ Ὀ9 ὑτοξοστϑά, ᾿ἷβ ΘΟ} βοϊ ΟΌΒΠ688 : οὗ, γ Υβ68 

29, 80 [82, 88]. ὙΤῊΟ Ηδυταίξίηρ ἔοστα δ τὸ Ἴ:δὲ 
Β6ΙΘ δᾶ 1ἢ νϑχϑθ 14 [17] 8 ρϑυύβδαρβ ὕο ὈΘ σϑ- 
οούθά ἴῃ ἔανοσ οὗἠἨ ὑμθ πιοσθ οοσσϑοῦ Ομδ] ἀθθ 
ΑἸΘ2 δὲ; αὖ, γϑσϑοθ 22, 39, 80 [96 82, 88] ; ομδρ. 
ψ. 91 ; νυἱῖ, 18, οὐο.[--Απὰ 1οἱ ἃ Ὀθδαῖδε Ἀϑαχὶ 
06 γίνου ὑπὶὸ Ηἰτη. “"" Το ᾿ροδτὺ οὗ ἃ ἸΏ} ἴβ 
δοβυμηδηΐσοα τ ΘῺ ᾿ἷδ ΒΟῸ] ὈΘΟΟΠΊΘΒ ᾿ἶϊκα ἐπαῦ οὗ 
ἃ Ὀοδδύ: ἴον ὑηθ ἀϊδογθηοθ Ὀϑύπτθθῃ ὑμθ μϑασχὺ 
οὗ 8 τοῦδ δηὰ ὑδμαὺ οὗ ἃ θοδδοὺ ἢδ8 ἴΐα ξουπηδδέϊου 
ἐ ἴ86 ἀϊδογθηοθ Ὀθύτδοῃ [86 508] οὗ ἃ Ἰη8η δυὰᾶἃ 
ὅδε Βοὰ] οὗ ἃ Ὀϑδαδὺ (Π ] ύσβοι, ΜΒεδί. Ῥεψολ., Ῥ. 
383)." .---Α εἱϊ.1---᾿Απὰ 16 βονϑη ἐδίηϑα Ρδβα ΟΥ̓ΘΣ 
αἷμα, ῬΧΟΡΟΙΙΥ͂, ὁ ΟΕΔΗρΘ ΟΥ̓́ Βίτι: ἢ5π|, ἂ 

βοϊοοῦὺ ννογὰ ἔῸὉΣ δ ἴο ρᾷ88 ΟΥ̓ΘΣ, Θχρίσο," ργαίεγίγο, 
»γ»αἰογίαδὶ, Τὺ ΤΑΔΥ ὈΘ ΒΟΥΪΟΌΒΙΥ ἀοαθύθα νυ βϑῦδμοσ 

[δ ὕθχτα ὙΠΊΡΣ, δΟΟΥ͂ΟΣ ᾿ἰτ,᾽" 85 οὔόοθθῃ τ ἢ 

ἃ Βροοΐαὶ τοἔθσϑθμῃοα ὑὸ “"ὑδο αἰδῖβ βυσοθδαϊηρ Θ60ἢ 
ΟὗΟΣ ἰῃ ὑδθ6 ΒΘΑΥΘΏΪΤ Ὠοὶρΐθ δον [ἢ6 ὕοσ- 
τορηὐθα οὁη6, ὙὨΪΟΝ τ γα ἴο ἱηἀ!οαῦθ ὑ86 ἀιγαύϊοι 
οὗ Ἀΐκ αῇ]ίοίϊου " (ΚΔ ἢ 6]ἃ), δἰὑμοτιρ ὑμ9 
σαγεῦο 81 ΡΏΓΤΩΒΘ “ ΒΟΥΘῈ Ὀ68 ̓ πΊΔΥ ὁοη δίῃ ἃ Θ6 .- 
ζαΐῃ ΣΟ ῬΥΘμοΘ ὕο [Π6 Δα ΣΌΪΟΡΥ οὗ 86 ΟΠ δ] ἀβθϑ δ. 

ΤΏΘ βουϑὴ 7 7 δ΄ὸ βϑύθῃ ψθαῦϑ, ΔΒ ΒΡΡΘΆΣΒ 
ἔτοτα οδδρ. νἱΐ. 95, οοχωρασϑᾶ υγ ἢ}: χίϊ, 7 (δ 
6 ϑορὺ., Φοβορθαβ, ΓΡ-Εχγα, Βδβῃΐ, οὗο.),-- 
ποῦ βούϑῃ τχοηΐἣβ (88 ϑ'δδαϊα ὅδοη, Ποσζοίμ θυ, 
Ῥροουδο- ΡΡΙΡμδαηΐθβ, οὔο., [6]4) ΟΥ Βογϑθῃ 9] ζ- 

γοδεα (Ἰμβοοάοτοῦ). 15. ἴῃ 1ὐθο ϑαπϊγδιθὺ ἕο 
ὁ. ἑπησῦαγθ, ΘΙΔΘΙΘΠΟΥ͂.,,) τϑοοῖνθθ ἴῃ ὑμΐβ 01]406 
διὰ ΘΒΑΡ. υἱΐ. 26, ἔμι9 βοῆβὸ οὗ ἽΣ 3 οὐ Ὑ21, "8 
Ῥοϊηὺ οὗἁὨ ὑΐπι6.,᾽) ἔτοτηα. δὴ οοῃίοχὺῦ. ΤῊΘ ἀυτα- 
ἑΐοι οὗὨ [86 ἰκἰπηρ᾿Β Ρππἰβητηθαὺ 88 οχύθπαϊηρ ΟΥΘΣ 
δόυ6η, ΥΘΆΣΒ ἰἴΒ ΟΧρ δἰ θα ὮΘΓΘ, 88 ἰῃ ομδρ. ἱἰἰΐ, 19, 
ΒΥ (80 ἔδοὺ ὑδαῦ 8 ἡιμαξοίαὶ τοδτι νι ἰοη 'β ὁΟ0Ὲ- 
οοχιϑᾶ: δηᾶὰ [86 Ὦθαυν οὶρῦ οὗ Ῥαηϊβηχηθηξ 
νοῦ ΦοΒοΥδὮ σδιβοὰ ἤο ὍΘ δηηῃουηοθῆ σἱῦἢ 
βοϊθτηπ θι Ρμδϑὶα ὑο ἐδθ ἰκεῖτισ νγϑβ δοοοσάϊηρὶν ἰη- 
ιίοίοα. τοτβοθ 25, 39 [98, 829). ΤῈΘ ΠΌΛΙΟΣ 
ΒΟΥΘῺ δ, ΒΟΤΤΘΥΟΥ, ποῦ ἤο Ὀ6 Ῥχοβαϑᾶ ᾿ἰὔθσϑ γ, ἴο 
9 οχίδηῦ οὗ αδϑυλίηρ ὑοῦ π 6 ἀυταίίοιυ οὗ 0.6 
Κίη σ᾽ αἷς. ἤθ85 οονόχϑα Ὄχϑοῦ ϑόνοχ ἰΐτη98 90δ 
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ἄδυβ, σὰ ὶο ἢ που] ἂο νἱοΐθμιοθ ὑὸ ὅδ δἰ ταυβ 
ΤΟρΡ ἈθύϊοΘΠΥ -ἰἀ6841 ῥσαρτηδύβσχῃ οὗ [8.8 ἰδύοτγγ. 
δ: ἰαΐγα, ο Οὔδρ. υἱὶ. 95." -- 3 οτεο 14 [17]. 
ΤῊ 5 πιαϊῖοχ (τη ββαρμθ) ἰδ Ὁν ᾽89 ἄθοσϑϑ οὗ [9 
Ὁσαϊοξθουβ, δ ἃ ἴ)ο ἀοθιμαμὰ ὮΝν 89 σοζὰ οὗ 
ἴμο ΒΟΙ͂Υ οὔϑβ. Τ86 ραγαϊοξίδην8 Ἠλδη δ᾽ ΟΣ 7 
ἴῃ ψ οἢ ὑδ6 βοϊϑιλῃῃ δηα οἱθναύθα βρϑϑοῦ ὑσο- 

οϑϑᾶβ, βῃονγβ ἐμαὺ 6 ἡ ἼΡ τὸ Βθσθ 8160, 88 

ἱμ νοσδϑ 10 [18], ἰᾶδη οὶ τίν ὑδο 9, ΤῊΘ 

ὕθστωβ ἘΞῚΒ δπὰ ἈΣΒΣ δγὸ ἈΠ κονγίβθ ἘΥ̓ΏΟγ- 
τοῦδ, Ὀυὺ ἄο ποῦ, 6Δ Ηἱξεὶρ ΒΟ] 8, Εἰ ΣΉ ΥΎ “ τλδὺ- 
ὅσ " (σΟΒσΘΣ) δηα ““ οἰχουχῃεύδηιοθ," Ὀπΐ, ἰῃ 
ΒΑΣΙΔΟΙΥ ὙΌΣ ὑπ 6 ὲ Ὁ Οὐ τ] ΟΟῪ δα 086 βΒθμθθ οὗ 
ὍΔΣΣ ἰὰ οἴδρ. 111. 16. τολϑῦ ὈΘ τομᾶοσϑα "ὁ νγοχὰ ᾽ 
(πιΘββαρθ, ἈΠΟ ΠΟΘΙ ΘῺ) 8 “" ἀδταδηα ᾽᾽ (οοτα- 

τη8Π4). οὗ 80 ΗΘ6Ὁ. ΠΌΝΌ, “8, χϑαποβῦ, ἀσδδίσθ,᾽" 

συᾶφ. νἱϊΐ, 24. 1 Κίηρ ἰϊ 16. Φοῦ. νἱ. 8: ἘδΌΒ, 
γν. 6, 8, οἷο. Ἐπεγοὶν ἴοο δσύϊβοΐαὶ δηἃ οοηύσγα- 
ἀϊούοτν οὗ [86 ἀπαυθβίζοδὉ]9 βθη8θ οὗ 11, “8 

ἀϑοϊβίοῃ, σϑβοϊυὐοι ᾽ (ἀπ 6120 οὗ 3 ἢ, “8 ἀ6- 
ΟΙθ6, ἀϑαϊδίοῃ ἢ, ἰΒ 86 αὐξθτωρὺ οὐ Κυδῃηϊοἢ- 
οι] ἃ ἰο νἱμάϊοαῦθ ὕ80 αἱχτιβοαύίοι “8 σϑαμθϑῖ, 

Ῥοὐἑείοι,᾽" ἔοσ Ἀϑετὶ ὙΓΒΙΟΔ ἰ8 Ὀαδϑα οα {86 ἰᾶθϑδ 
οὗ ἃ ρμούϊυίοι βιοι 48 86 υδύομοσβ, 88 ἰῃ θυ οῦ 
ϑεοὶ βουλαῖοι (866 οῃι ψοτβθ 10 [18]}, σατο οὐϊ]ρεοᾶ 
ὕο δὐἀᾶγοββ ὕο ὑδμοὶγ ΒΌΡΘΥΟΣΒ, 086 ἔνθ ῥ᾽ δηθύδιγ 

κοᾶβ. Βυὺ δο 5 ΔΡΡΘΔΣ πϑυθσύ 616 88 ὕο Ὀ6 

αὐυίδογψ ἃἀοὶζῖθα, ἱπαδιωπον δ ὑμοῦ δ: ΟἿ] 
ἽΡ, διὰ ποῦ γα, ϑδηἃ ἱπαδιη ἢ ἈΔ5 [δ 

ΒΌΡΓΘΠΔΘ ἀθοϊβίου ἴῃ ἐμοῖσ 60] 6ρὸ σϑβίβ, δοοοσᾶ- 
ἰῃρ ὕο γϑσβὸ 21 [34], τι ὑμο “Μοεὺ ΗϊρῈ" 

« [Καὶ], οη ἰὴ οὐδὸς Ὠδηᾶ, οο ομδ ἐπ αὶ " ἤγοιῃ υοσ. 38 
[86 ἀπτδίου οἵ ἴπ0 21» οδηοὺ δὲ 41} Ὀ6 οοποϊυ δα, δᾶ ἴῃ 

ὁἤδρ. γἱ!. 36, δηά χί!. Ἶ, [λιὸ ἐΐ»ε68 ΔΙῸ ποῦ γοασα. Ὑ» ἀεαὶᾳ- 

Ὠδίοκ ΠΟ ΏΘΓΔΙΥ κα ἀοδηϊϊα ροτίοὰ οὗ ἤπηθ, ποκα Ἰοημί ἢ οΥ ἀϊι- 
ΤΒΌΟΝ ΤΩΔΥῪ ὃθ ΥΟΣΥ ἀἰδογοηξ, “ΒΟΥ ἐδ ἢ 6 " ΓηΘΘπΌγο Δηα εἰκ- 
Ὠδῖῃτο οὗ [Π δἰ δύοτγ οὗ ὑπὸ ἀδνοϊορηιθηῖ οὗ ἴῃ6 Κίπχάοχῃ οὗ 
Θοᾶ, κπὰ οἵ 41} ὑπ ἤμοϊογε πὰ ὑῃοποιηθηβ δἰ σηϊ δοιπῦ 0 Σ 
10" (ἸΑπιθτι δ Ἀσυίδίοπ αΥ̓Μ ἐδε διοίίσα! οὐ δυηιδοιίίςαῖ 
Νιενδόγο, ἴῃ ἴ86 “ἠαληδ. 7. σειέποεδε 7} εοΐ,, ΤΧ. Ὁ. 11), οὗ 82 
Ταγίου, ἴθ Ἡσεσξορβ Πδαϊδηονκί.. ΧΥΤῚΤ. ἡ. "66, Ἄχ ργεββοδ 
Ηξηδοὶΐ, “186 εἰσιιαίηγο ἴὉΣ αἱ δ 6 δοϊίοηβ οὗ Οοά, ἴῃ }πἀς- 
τηδηΐ δηὰ ἴῃ πιοτον, ΡθηἰβὨτησηΐδ, ὀχμρίαἰϊέοηβ, σοη πο ΓΕ ΟΏΒ, 
Ὀϊοδαείη σε, οοπβοζτεῦθα τ ὶϊ ἢΠ 6 ΘΟΟΠΟΤΩΥ οὗ τοδοι ρθοπ, ροῦ- 
ἐδούϊηρ ὑποιμιοῖνος ἴῃ {{π|6.5 Αοοογαϊημῆν, ᾿κούθη {{π|68᾽ 16 
ὅπ ἀπτδιίίοη οὗ ἐμὸ αν Ῥαηἰθῃτηθηὺ νν ἰο ἢ ννδὲ ἀοσζοοα 
δραϊηδὺ ΝΟΌΣ ἴοσ ῬΌγροθοα οοπῃθοϊοὰ ὙΠ τὴ 
ὨἰείονΥ οἵ ζοἀδοϊηρξίίοη, ΠΟΙ ΟΣ [6566 ΕΠ.65 ΔΥῸ ἴο Ὀ6 πἢ- 
ἀοχαύοοά ἀδ γοηχε, τοῦ πα, οἵ ἸΓδοῖκη ἐπ οὶ κα, αηὰ σδηποῖὶ 
δῖ 4}} Ὀ6 ἀθοίογιηϊηοὰ. 6 δαρροκίοῃ ἐπαῦὺ ΠΟΥ ΤῸ βονυϑῖὶ 
ΤΑΣ " ὈΔηποὶ Ὁ706}} Ὀθ Δήηορυθαὰ ἰῃ ορροκίυοη ἴο 1:8 σἰΓΟΏΣΩ- 
Βίδηοο ἐπὶ Νουα πόσελν 88 δια ΐ η γοδιογϑὰ ἴὸ σϑϑβοῦ, ἃ 
τη ϊηρ (Πδὺ ΝΟΥΥ͂ ΓΑΙΟΙΥῪ ΟΟΟΌΓΑ, ΑΥΓΟΥ 50 ἸΟΩΩ ἃ οορτἸ 809 
οὗ ρλγοῦ οὶ ἀἰβοδδο᾽ (7. Β. Ετ οάτίοῃ, Ζων δ ίδὶ, Ναξωνλέβ,, 
απέ . ὅς. τησά. ΕἾαρηπαδηζα, 1. ν. 816)." ΤὨΪ5 ἰαλῦ δύχζε- 
πχοπῦ, πουονοσ, ἴδ οὗ ἰ{{}|60 ἔοτοσ, ἰἢ υἱον οὗ ἴθ ον  ἀο ΠΥ 
ταἰϊγδοπίοια, οσ δὲ ἰοαδῦὺ βρϑοί δ! γον ἀϑηζίαὶ, σπαγηοίος οὗ 
τὴ8 οητίγο ουθηῦ, δ. Β. Μὶςἢ 6116, ἀεδοηΐαδ, ἘΟβοπ μι ΠΟ Γ, 
Ὑ ποτ, Τϑηρβετκο, Βη ἃ ΠΟΑΙΙῪ 8Δ}} [ηθ οτἰτίοδ ἀρτὸδ [πδὺ ψγθα» 
ἐδ (πο Ργοῦθδῦϊο τηρβηίηρ."--- ϑιμαν, ΤῺ δυρροροῦ ΟἸδἼ ΠΥ 
οὗ [86 πιλπαρσθιηθηῦ οὗ (ἣθ οτηρίγο δ γί πα πὸ Ἰοπ αὶ Ροτὶοά 
ΟΥ̓́Τ Κί μ᾽ ἱποαρδοίςν ἰβ ζαὶ τ Υ ἀϊακροκρὰ οὔ ὈγΥ Βιιπτῖ, Ὁ ἃ 
ΤοΟΌΓοησο ἴο ΒΟτΌΘια, 80 δέμδοβ ὑπαὶ οὐ ΝΟΌΠΟΠ μά ΠΟ 28 Γ᾽ 8 
τοΐαγῃ ἰοὸ πὲ ολρίϊδ). αὐὔἴτοσ μί5 ργοϊζαοϊοα δὐὔδοποο ἰατίης ἰδ 
ὙΕΕ ἢ Ῥγοτίεχῃ Απίϑ, ὉρΟῚ Ἠΐα μι οτγ ΒΒ ἀσπίῃ, " Ὧ6 ἴοοὶς 
Ὅροιη Ὠἰπηδο.  ἐῃ6 αἴαϊγη ψ ϊο δα ὕροη τ πασοᾶ ὃν 6 
Οππϊάθος [Μααὶ), δηὰ ὑπὸ σουδὶ δας μοῦ τολίολ λα ὁδόπ 
»γοβεγοθα 70} Αίτη ὃν {λιν ολίδ 7" (Φοβορῆπας, Ἀμείᾳ,, Χ. 11, 
1.) Θοο. Παν]βοη πα ἱποϊ θὰ ἰ0 πὰ 6 ἔγδοο οἵ 15 ἰη- 
τοττυρίίοι οὗ ΝοὈΌυ σα ἀποζζασ 8 χονοσητηθηῦ πὶ πο ρουοά οὗ 
ουν γοατη ᾿ἰπαουίνι ἐγ ποιϑᾶ ἐπ πὶ8 δ δ18 ( ἐπέογίοαὶ Εν. 
ἀδιιοσδ, Ὁ. 157) οὐ ἴμ6 " Ββιδηδατὰ Ιηδατ νοι " (Ηϑτοάοῖτιβ, 
11. 488): Ὀπὺ ἢ6 πῶ κίωοθ ἀοτιϑῦθα ἴδ6 τοΐίοτοῦοου (Σσ6 λέον,. 
αγολέφν, 111. 60). 



114 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ὈΑΝΤΕΙ͂,. 

(555). ΟΣ ἐμ τορσοβοιύδυϊου σὲ 8 ρτϑαῦ βᾺ}- 
οσάϊμδαῦθ σοῦμο! οὗ ὑπο Ὀ ΙΓ 88 Ἴσοτωροβθᾶ οὗ 
ΔΏΡ618 ἴῃ 1 Κίηρβ χχὶϊ. 19 οὖ 8θαᾳ. ; Φ00 1]. 1 οὐ 
Β6ᾳ.; δπᾶ εἶδο, υἱὲ τοΐθγεομοο ὑο ὑ86 βρεοὶῆ- 
ΟἈΙΥ ΒΑΟΥ]ο δ ἰᾶθ8 οὗ ἃ αδοΐϑίομ, ἴῃ 8.6 οΘου- 
οἱ] οὗ 88 ἀοὶύγ, Ὀϊοάᾶον. ἰΐ. 80 : οἱ δοὺν Χαλδαῖοι 
-- φάσιν τὴν τῶν ὕλων τάξιν καὶ διακόσμησιν ϑείᾳ 
τινὶ προνοίᾳ γεγονέναι, καὶ νῦν ἕκαστα τῶν ἐν οὐρανῷ 
γινομένων οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδ' αὐτομάτως, ἀλλ᾽ 
ὡρισμένῃ τινὲ καὶ βεβαίως κεκυρωμένῃ ϑεῶν κρίσει 
συντελεῖσϑαι . ΌτΟΒΟΥ, (868 ζαυαἑ δῦ ῥἱοῦαχθ ὭΘΑΣ 
Κασυϊπὶ, τ ΒΙΟᾺ στορσοϑϑηΐβ Β6] 88 ἃ πὰρθ δηᾶ 
Βυστουμ ρα ὈΥ μοηϊ! (6 6δθῃ., ὁπ 179α.. 1. 8387). 
Βοΐοσο ΔΩ, “8. ἄθοσϑ,᾽" [86 ἱπεδίσυτηθηἑδὶ 3 

τασδὺ Ὀ6 ΒυρρΙ!ίοὰ ἔχου δθ ργχοοϑᾶϊπρ. ΤῈ6 

γδτϊδίϊοι ἽΝ 33 ἷβ, ὉΠ σ ἔοσθ, οοσσθοῦ Υ Βαρ- 

ΡΙ θὰ ἴῃ ὑπο ἱπίοσργθύδυϊου. --- Τὸ ἴδ ἱπῖθοιϊ ἰμαὶ 
[89 Πνίηρ πᾶν ον ἰμδὶ ἴμΠ9 Μοεϊ ΗΐΡΉ 
τα] οῖα, οὐο. “ ΠΞ ΤΣ ἰ8 ὕο ὍΘ σοπᾶοσϑά, 
ΟἰὑΒΟΣ “΄ ἈΔΠ]., ὑο ὑμ6 οἰγουταβίδησθ, ὑμαῦ"" -Ξ 
““1η01] ὑπαὺ " (ἄοπιδο, ]ρ.), οσ, πὶ Ηϊσὶς, ἴα 
ΒΔΙΥΏΟΘΩΥ ὙΠῸ ΟὨδΡ. ἰἰ, 80, διὰ πὶ ἴμὸ ἵνα 

γνῶσιν οὗ Τποοδοξίοιι, “Ἷ ΣΉ ΓΟΣ, "το 86 ἐμὰ 
ὑμαῦ." Τμ6 Ἰαὐδου ἸΩΔΥ Ῥδσΐδρθ Ὀ6 ῥχοίοσσοᾶ, 

ὈΘΟδιΒΘ οὗ {86 6886 οὗ τηΐδύκίηρ Ρ᾿ ἴον ἽΞ, διὰ 

Ὀθοδῦθθ οὗ ἐδμ6 ζαοὺ ἐδαὺ ΓΆΣΉ ἽΣ ἄοοθαε ποῦ 
ΟΟΟῸΪ ΘΙβθυσμθσθ. ἢ Ἄοσβο 92 [25], το αἰ γθοῦ 
δ δειἐὐῦθθ Σ ἸΣ ἤὸσ ὑδ9 Ὑ517. οὗ 018. νϑσβθ, 
βθονβ ὑμαὺ Νϑυυομδάηθεσασ, [89 συὸς οὗ ἐμ6 
Θασίμ, 18 ποὺ Θχοϊπαθᾶ ἤτοσα [86 ὩσταΡοΣ οὔ [δ 
“ς Ἰ νίηρ' " γὙῇο ἃσθ ὕο σϑοορῃζθ [μ6 δ ΒΟΥ οὗ 
ὕ86 Μοβὺ ΗϊρΆ, Ὀαὺ ταύμοσ, ἐμαῦ 9 δββρϑοίδ)ῦ ἰβ 
ἡμοϊα θα. ---Απὰ δοϊῖϑιβ ὩΡ (ταύ σ, “ὍΔ βοῦ 
ἊΡ ἢ) ονοὸσ ἐξ ἴμ9 Ὀαβϑαῖ οὗ τιϑθῃ. ὉΘΣΝ 9012 
Ἐ 186 Βυχηθ]οδὺ οὗὨ τηθη,᾽" ἐβ στδιωτηδύοδ!ν ἃ 
ὥϑῃο σαὶ ᾿οποθρύϊοη. ὀοηνθυίηρ ὑμ6 ἰᾷθα, οὗ {86 
ΒαΡΘΙ]δῦϊνο, 88 ἴῃ 2 ΟὨσου. χχὶ, 17, (86 Ηδῦ, 
ὙῸΞ ΩΡ ; οὐ, ὙΊποσ, Ολαϊα, Οταπιρηι., ὃ ὅ8, 2. 
ΤΒ6 δββοχίΐου οὗ Ηἰϊσίρ, ὑμαὺ ὉΥ ἐμΐβ Βυχα]ϑϑὺ 
οὗ τηϑῃ, δὰ [βγδϑὶἱῦθ, οχ θυϑῃ [86 [Βγδ  ἐἘἢ Μ|68- 
βἷδὰ (ΣΝ ἼΞ, ομδρ. υἱΐί, 18), ἱβ ἀθεϊρτια θα 88 
ΒΌΟΟΘΒΒΟΣ 0 80 ρτοδὺ ΟΣ] ἀ-ΤἸ ΟΠ ΔΙΌΣ, ἰα τὶ ἐἢ- 
οαὖὺ βΒαρροτῦ ἔτοταῃ ὑμ6 οοπΐοχὺύ. ΤΆ ἐπουσμὺ οὗ 
ἃ ΡΟΥΒοὴ οὗ ὕμ6 Ἰονγοδὺ ὕβῆκ, σαύμοσυ, γγδδὲ πδίῃσ- 
ἈΠ βυρρεβίθα ὕο ἐμ χηϊπᾶ οὗ ἔμ ἀτγθϑιηίπρ Κίηρ, 
Ὀθοδῦβθθ ὑδθ 784}} οὗ ἰτηβο 7, ὅθ τηοβὺ οχαϊ θᾶ 
ΣΑΒΏ, ὙῸΒ ΘΟΠΟΘΙΏΘΩ, --- ΕΟΥ ἐδ86 ορίῃίοη ὑδαὺ [6 
ἰταρογίθοίβ σ3Σ " δὰ ὉΠ ἴῃ (μῖ8 Ρ]δοθ ὀχρσϑδβ 
ἐδ ἰᾶθα οὗ ΔΙΌ Π1ὐγ --- ὁ ὦ αὐΐό ἴο οΘοηὔοσ, σαη, Ἔχαὶὶ " 
--οὖ. ὁμαρ. 11. 47, ψβοχθ Ὑ1 ΓΒ δἱθὸ ἀθαίφ- 
Ὠδΐθβ ὑμαὺ Βϑίηρ σγὰο ὧδ αὐΐδά ἴο χζευθϑὶ βϑοχζοίδ. 
[--ὙΒ6 ΚουδῸ σητὸν 18 βμβοσίθηϑα ἔγοσα Γι στ, 
διηᾶ ἴῃ ὑμο Κοσχί ἰ8 γοῦ ζασῦθοσ βμῃοσίθηθα Ὁ. ἐδ 
Γοὐοοϊΐοι οὗ ὑπ “; οὗ. οὔβδρ. νυ. 21: νἱΐϊ. 4 βα., 
θὗο."".-- οὶ] 

 οτθο 1ὅ [18]. Φαπέοὶ γεγωγ θα ἰο ἐπιέον»Υοὶ ἐλ 6 
ἄγεαπι. Τὶ ἄσχθασα 1 κίηρ ΝΟΌΌΟ δ θΣ ΣαΣ 

“ [Κοῖ], Βονουοσ, 11:50} οἰδίηηα ἐπαὲ ὁ" [9 οἤδηρο οὗ ἽΣ 

00 ὮΦΣ [8 ὨΠΗΘΟΘΕΒΟΙΥ δηὰ δσ ἰἐσασγ. ΤῊ οχργεβαίου ἐᾷ ζόσι- 
ὁτΆ], Ὀδόβῦδο [ὲ ἰΒ ἢοῦ γοῦ βαϊἃ ὙΠῸ ἰ6 ἴο ὉὈ6 υπάοταϊοοα ὮΥ 
ἴπο ἴγ66 ἰῃδῦ ἰδ ἴο Ὀ6 συ! ἀσπ. ΤΠ ΐδ ΖΘΠΘΓΆΙ ἀχρσχοεείοῃ ἰδ 
ἰῃ τϑδὶ τυ οοσγοςί ; [0Υ ἔπε Κίῃςς οὐππεβ ὉΥ οχρδγίδποθ ἴο ἐῃϊ8 
κιον]οῦμο, δπα 80 δ] Ὑ}}} αἰδδ᾿ π το ἰῦ ψο οοπείάος (818. 

Βανθ βόϑθῃ, ΤῈ6 ἀοιηοιδίγδίυθ ΠΕΡῚ ἰ6 μἰδοοᾶ 
Βυβὺ οσ ϑιωρμαδὶα, ὑπ οοττοδρομαϊηρ ἰο ἴ86 
αἀἰϑιατοίηρ δηαὰ οχοί ηρσ Βα ]οοὺ οὗὨ [86 ἄσραμμ. 
ΤῈ ρῥχϑάϊοα νο το ἀθυΐηρ, “" ΤὨΐΒ ἱβ (86 ἄτοδσω, 
ψ  ἱοἢ,᾽) οὗο., 18 ΟΡΡοΒΘΟΩ͂ ὈΥ̓͂ ἐϊ6 σχαϊθ ἐμαὶ [89 
το]αῦϊννθ οδμηοῦ Ὀ6 οὐ θα αὖον ὑπο ἀθδίσυδίθρα 
πΒΌσΩ (μον, ὃ 41, 4). -- ϑοΐασχο ἴμ8 ἱπῖϑσρσϑ- 
ἰαώοι ἰμοχϑο. ἈΞ ΘΒ, 18. 8 βοξιδηϑα ἔοστα ἕοσς 

ΠΟΘ, “106 Ἰπὐογρχοίδιοη," ἰὰ ἐμῖβ ρίδοθ, νυ. 16 
[19]. δὰ οδδρ. νυν. 8. ΤῊϊβ νἱθῦν ἰΒ οὐ βττηοα ὮΥ͂ 
088 Ῥοδβαῖίο, τ 8116 ΤἈθοἀοζζοσι δῃὰ ὑμε Υυϊσαῦθ 

μᾶνὸ ΟΘ, τ ΠΙΟΒ τοδάϊηρ 18 δ[}}} τερσεϑεηϊβα 

ΔΙΏΟῺΏ ΤΟ ΧΏΒ, 6... ΌὉΥ Ηϊὑσίρ.---Οὐἱ ἴ..6 εἶοϑθϑ 
οὗ 86 νοσβο, οὖ. 6 [9]. 
οτβοβ 106-24 [19-27]ὲ. Τ΄ε ἐπίεγργαίζαίίοῃ. 

ΤΏδυ Τδΐθ] , . . . 85 δεϊουλδιϑὰ ἴοσ 

(δου) ομϑ βοῦσ. Οπ ἐμὲ χοδάϊηρ ΞΡ 

ἱπούοαᾶ οὗ ὍΝ, οἵ, Ὑίμοσ, ἃ 26, 2. ὅβϑνεσαὶ 
Μ55. Βαν ΓΙΡῚΣ3 ἱπείεδα οἵ ΠΣ, νὰῦ ἐμίο 
τοδάϊηρ οοηῆὶσίθ τσὶ τ 016 ἀβαρὸ οὗ 86 οοπίοχὲ, 
δηα 8180 τὶν [8.6 ὑθθυῦϊ ΟΩΥ οὗ ὑδ6 δποϊδηΐ ἐσαπϑ- 
Ἰαύογβ (ΤὨεοδοῦ., Υ αἱρ., Κ.Χ., δῃὰ ὑῬσοῦδοϊν τὶ ἢ 

ἐμ 8ὅ6ρί.). Οοποοχιαίηρ ὑμ6 ϑὐντλοϊορυ οὗ ΠῚ Ξν 

ἐς ΟΣ, ψ ΙΘῺ 18. οοτύδὶ ]Υ ὕο Ὀ6 ὕδίκθῃ Βοσο ἴὰ 
ὑδ6 ἸΙὔδ σαὶ Β6η86, οἷ. οἡ σἤδρ. ἐἰϊ. 6.5 Τπαὶ [ἢ 6 
δειο:δηῃοα χαζίηρ οὗ Ῥδηΐθὶ σοπύϊπποα “" δοουὺξ 
ΔῺ ὨΟΌΓΣ," 6 τηδη δ οηθα ὉΥ ἴδ 86 δυΐμοσ ἔτοτη 8 
ταούνο (νἱζ,, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴὸ ἱπάϊοδῦθ 186 στοδίπϑαα 
οὗ δὶβ δδύοῃ ἰβησα θ Ὁ) δία αν ἰο ἐμαὺ ἔσο πο ἢ 
1δμὸ Ὀοοῖϊκς οὗ 9200 τϑοοσχᾶβ ἐδ βυτηραϊμοιίο ΣΧ ΟΌΣΕ- 
ἴπρ' διὰ β΄ ]6Ὧοθ οὗὨ ὑ86 ἴπτοο ἔσίθῃηβ ἀυτίηρ βόνοσι 
ἄδγθ (Φοῦὺ ἰδ, 18). Ηἱἰυσ, Οὔβούνθβ ΘΟΥΣΘΟΏΥ : 
"ΚΦ χηράϊΐαῦθβ οἱ ἐδ ἱπὐεχρχοίδιίϊοη, δα ἰδ δ8- 
φομὶθῃθα  ΆΘΠ ἢ 6 ΡΘχοθῖν68 10, Ὀθοδῦ δα δ ΚΒ 6 8 
νγ6}} ὑο (89 ἰκίπρ, δῃα ῬσοῦθΪΥ, 8180, ὑὕὈδοδυδθ 
ΝΟΌΘΟΒΔΏΘΕΣΑΥ τηὶρ εὖ γϑοϑῖνθ ὑπ 6 ῬΣΟΡὮΘΟΥ ὑπ- 
τδοϊ ον, δηᾶ τὶ ῦ δῖα σευρόδησα οἡ Ὠΐτη (88 
ΑΒΒΌ αἱὰ οὐ Μισαίλμ, 1 Κίηρβ χχιὶΐϊ. 26, 27). Ηΐβ 
οοῃἔυδίοη ἰΒ δορί οὐθὰ οἱ Ἀ18 σουπύθδησα : τΒὶοἢ 
σδαβ68 ὑδ6 Κίηρ ὕο ΟΌδοσΥα ὑμδὺῦ 6 ἢ8858 Τουπὰ 188 
ἱπίογρσγοίδιίοη, δδᾶ ὕο ἰηνῖδα ἶτη ἴῃ ΘΙ ΟΟΌΣΑρσΊΩ 
ὕθστηβ ἴο ἱπηραχῦ ἰὺ ἔγϑοὶυ." [Ιὺ οεὐπποῦ ΤΟΘΙΥ Ὀὰ 
ΘΟ ρσοδουαοαᾷ δον Ὁ 18 ῬοΒΒΙ Ὁ]6, ἱ ὑπ6 ἔδοθ οὗὨ 
80 ἀπβουρδύ-ἴοσ, δαὰᾶ, ἰὼ ἰὐβοῖ δ. ὑσοῦαθ]α ἃ Εὲ6- 
Τοσΐολὶ βἰυαδύζοι, ἴο οβδὺδ Ὁ} 18} ὑπ6 Ὠγγρούπροαηΐ οὗ ἃ 
σομνοηὐοηδὶ ΖΟΣΩΘΣΥ ἴῃ ὑμ6 Νδοοιυ Ὀξθϑδὴ δγο. 
[Τὺ ΝΟΟΘΟΒΔΉΘΣΖΩΡ (νοσ. 16 [19}]} ἴῃ δἷα 
ϑοοοιηῦ Βροϑβ ἰῃ ὑμὸ ὑμ τα ῬΟΥΒΟῚ ἀοεβ ποῦ 1π8- 
υὐγ ᾽Ἀ86 οοποϊ βίοι οἰὑμοσ ὑμαὺ δῃοῦμοσ εροκο οὗ 
ἶχα, δια τὉθδὺ [ππ8 786 ἀοοσυσαοηὺ 8 Ὡοὺ σαμαΐνθ 
(Εἰὐσὶρ), ποῦ γοῦ ἴδ οοῃοϊαπίου ἰδοὺ {}ι15 τοχδα 
ἱποϊυ ἀθ8 ἃ κἱβύοσί οὶ πούϊοθ ἱπιχοα ποθ 85 δὴ ἴῃ- 
τουροϊδίσου Ἰἴο ὑμ6 ἀοουτηοηῦ : ΖοΧ Εἰ παι δὺ ἔοττηδ 
οὗ ΘΧΡΙΘΘΘΙΟΣ 8.6 οἶζθῃ Τουπὰ ἴῃ βΈ ΟΝ ἀοσαχηοῃίδ : 
οὗ Εζτὰ νἱὶ. 18-1δ ; δία. υἱϊῦ. 7. 8.᾽".--- εὶὶ.] --- 
Ἱν Ἰοχγᾶ, 189 ἄσϑοαπι ὈΘ ἴἰἴο ἴθι ὑμδὲ μαῖθ 
ἴ..896, δηὰ ἴδ ἐηϊογρσοϊδιίου ᾿μοσϑοῦ ἴο τπΐηθ 
Θηθσηΐθα ! ἡ. 6., ου]ᾶ ὑμπαῦ ὑπ ἄσϑθδσωη οοποοσηδὰ 
δῖ 6 δῃθσηΐθβ, δα ὑπ {δ ᾿Ἰηὐατρτγοίδιίΐου σοϊδιθὰ 

4 [Καὶ], Ὠονσονοσ, ἰμδίεὶα (Ππδὲ πὸ ἴδστα ΒΟΤΘ στυθασις " 86 
᾿ξ οσο δὰ ἱπείδηϊ α ποηιθπῖ." Βαΐ 8ὸ Ὀζίαξ ἃ ἀδῖαγ ποιὰ 
βοοῖὰ διοχοί μοῦ ἱπεϊσηϊδοδηὶ, διὰ οοὐἹᾶ Ὠδνο ὄχοϊι σὰ Π τλο 
ΕαΡΡχίθο, ΟΥἨ (8), 6ὰἃ 70Γ ΔΩ ὑγρίηρ ὁπ ἰμὸ μαζὶ οὗἉὨ {δ κίησ. 
Βιηδτῦ, οἢ ἴδο οἴπας Ὠδηᾶ, τοραγὰκ δὸ Ἰοηρ ἃ διοαϊδιίου: δα 
ΔῊ ὨΟῸΣ ΔΒ " ὙΟΥῪ ἱτπηργΟῦ ΘΌΪΘ," δα ἐδογαΐοσξο δτιοοα τ 

ἀασίναιίοη οἵ ΠΡ (α ἐοοῖ, Θαττα. αωρεηδέος, Ἡεὺ. 5.) 

88 ἰδνοσίπε ἴἰδ6 εἰρη! δοιοῃ αΝ ἐμ δέαηξ: πὰ ἐπ δες ἑθεα. 
ρχοϊαθέοῃ Οοδεμία δὰ Ε ἄγος Ὀο(ὴ οοἰποίάθ.) 
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ἴο (δγ ἔοασϑ σδαύδοσ 88 ὕο ὑμ6ο Τηρίοδᾶ οὗ 0868 ̓  Β6Γ, νοι ᾿θΈροσῖο, οὗθ.), ΟΣ “ὍὉ0 Ὀ6 Ργθϑοινοᾶ 

Κοίδῖ ΑΘ (8 τορΌϊασ ἐοττηδύϊου ἔτοσα δὲ 3. 

οδδΡ. 1. 47. ν΄. 28), 086 Κοιὶ Ἠδ8, 6σθ δηὰ ἴῃ 
γΥ. 21 [24]. ἐμ6 βῃογίοσ ἔοστα. "Ἴ2, ὙΙΘὮ ΘΟΥΤΟ- 

Βροπᾶβ ἕο ἴδ πδαρὸ οὗ [89 Ἰἰαῦοσ Ομδ]ϊᾶθο. Τδθ 

ξο]ονσ Ἵ, δ᾽ δὴ. ΘΏΘΙΩΥ,᾽ 18 Κοτυσίθθ ῬΘΟΌΪΣΩΣ 

ἐο 6 ὑγχο-αγχιπλίβοῖα ΟΠ α]ὰ66.---Ἴ γθο 17 [20]. 
ΤΌΘ ἴχϑο ἰπδὶ ἴδβου βαιυϑεῖ, τυβίοι γον, δὰ 
Δ Βίσου αὶ ἃ Γϑύθοσ, “οὗ ΟΣ ὑποῦ βανγοδῦ ὑμαὺ 
ἰδ τγᾶβ στοδῦ δῃὰ βίσουιρ.᾽" ΤῈ βοοοπᾶ “Ἶ [6 βυιῦ- 

οτἀϊπαύθα ἐο ἐμ δγβὺ ἴῃ ΛΟ ὙΠ δηᾶ ἰβ ἔμοσο- 

ἴοτο ἴο Ὀ6 σχϑῃάδοσοᾷ δ ἃ οσοπ͵υποίίου, ποῦ 88 8 
τοϊδύϊνθ Ῥσχζοηοτῃ οΘοοχαϊπδύθα ἱδ ὑμ6 ὅχαῦ, ΤῊΘ 
ϑηϑαΐηρ ἀοβοσίρύζοι οὗ 086 ὑ166, ἰἱῃ γβ. 17 διηῇ 18 
[20 δπὰᾶ 21], δπὰ ᾿Ἰκουσίβο οὗ ὑμ6 Ὀϊνίπθ βοηῦθῃοθ 
οὗ Ἰαάρτησιηῦ Ῥχομποιποθα οἡ ἰὺ ἱπ ν. 20 [23], δ.θ 
τορθαθα ὙΘΥΌ Δ}. ἔσγοσηῃ νυ. 7 δὰ 18 [10 δηᾶ 16], 
ΔΙ ΒουΡὮ τ Ὁ} ΘΟ χουν δυϊουβ δᾶ Ὡπϑαϑοσχι δ] νατὶ- 
δἰϊομβ. ---Ἴὕἴ σθο 19 [22], Ιὲ 16 ἴοι, Ο κίηρ, [λδὶ 
τὶ ατοῦσῃ δα ὈΘΟΟΣΩΘ δίσου κ", οὗο. ; ἑ. 6.. “" ὑμαῦ 
δτῦ ὈΘΟΟΙΏΘ στοδὺ δηᾶ βίχοῃρ,. " ΤῊΘ Ῥο ονίας 
ὩΞῚ ΔΉ, οὔα., ἰδ ἸΟΟΒΟΙΥ οοπηϑούθα νυ ἢ [86 

τοϊαύϊνθ οἴδιαβο 12] Ὁ. Ἴ3. ὙΠ, ὙῈΘ Κοσὶ οὔδοσβ [89 
διροού ΠῈΣ ἔοττα 3 ἰῃπίοδα οὗ [Ἴ3, δπὰ ἰπ ὑ86 

ἔο]ονσίης, [86 ὑίτᾶ ρότσα. ἔοι. ὉΘ ἱπεὺυθδα οὗ 

ΓΒΌΒ τ- ὨΆΘ; οὗ, δἷδο νυ. 21 [24] .---Οὐποθσῃ- 

ἱηρ [86 Ἐδταδ εν κΒῖα δἀάϊτδίου ὉΥ ὑμ6 ϑορί, ὑο ν. 
19 [22], οὗ,. 40... ΕπᾺ.- πᾶ. ῥτἰποῖρ!θθ, Νο. 8 
[Ὀ6]ον]. -ἰγότεο 21 [34]. Τα ἐπ ἴ86 ἰπΐθσρσο- 
ἰαϊίοι (οὗἩ 10), Ο κίῃρ ;--ἰὰ6 οοποϊαβίοη ὕο ὑδ6 
ἸοασύδΥ δηὐθοθάθεῦ οἶδαβο, ν. 20 [2329].---Απὰ 
τοῖα ἐδ 1 9 ἄθϑοζϑο οὗ ἐδο Μίοδὶ ΗΠ ΡΒ τοὶ ἰδ 
οοσλθ (ἀούοσσηϊτπθα) ἀροῖ τὰν Ἰοχὰ ἐμ κίηρ. [ἢ 

τορατὰ ο 59 Ὁ, οὗ, 89 Η6Ρ. ὃν κι 12» θ΄6π. 

Χχχὶν. 27: 900 ἢ 11, ὙΠ6 ρῥγοίοσίνο ΤΙΘ 3 σο- 

Ῥτοβοπΐδ ἐδι6 ἄθοζθθ 88 δσοδυ ἀϑοϊᾷϑᾶ οἱ, ᾿δῃᾶ, 
ὑβογϑίοσθ, 88 πηδυοΐβ0]6, δα οοσίαϊῃ ἴο ὉΘ 
οχϑουαϊθα οπ ὑπο Κίηρ---ὕοτθο 29 [25]. ΤΟΥ 
8.41} ἀγίνο [Π96 ἔτοσῃ στῆθει, ᾿ἰὕοσδ!]ν, “ απ 8.60 

8881} [86 Υ ἄτίνθ," εἴο. ΤῊ Ἵ ἱπ 91 ἰ8 ὀοπιβθο- 
αὔὖνο: ““απᾶ ΒΝ ΒΔ] ὑπ 0Ὺ ἀχὶνθ λθ6. ΤῈθ 

πη σου 8] δούϊνο 1.1 ἰβ ϑχδοῦϊυ αἰταῦδν ἴὸ 

ὙΠ Ά, σμδρ. 1, 4, διὰ ἰηΐτα, ν. 38 [81]. ΤῊΘ 

δρϑηΐθ οΥὗὨ [86 Ῥαμίβμτηθπῦ, γγ0 ἃΣΘ ποῦ ἀθεῖρ- 

δρᾶ, ΔΥΘ ἴδ ἰὨΤΟΥΪΟΥ ΔΗ ΘΙΒ, 85 τ᾿ ἢ ὙΣ9 5, γ. 

18 [16], διὰ 88 ἰῃ νυ. 28 [31]."---σοσβο 28 [26]. 
Απὰ τ Βόσθαϑ 9. οοϊασλδη θα ἴὸ ἰϑανθ [9 
Βιαρ οὗ ἴπ9 ἔχθ9 χοοίΐδ; “ὁ (Π6Υ ἢ -Ξ-Ξ 86 ἢθδν- 
ΘῺΪΥ νγϑύομοσβ, οὗ τ Βοτὰ 016 ΟἿ]ΥῪ ΒΡΟΚΟΘ, γβ. 10-- 
14 [18--17] ; ναῦ ὑμαὺ 9Π6 νχᾶ8 [88 τορσοδϑηὐδιλνθ 
οὗ ἴθ ϑηξίσο ΘΟΣΩΤ ΣΟΥ οὗ δ 66]5. ---Τ Ὅν Ἰκίηρ- 
ἄοτα 5211} (ἀραὶ) 9 βῖιτθ υπῖὸο ἴ.66, δέον ἱμαὶ 
τῦου οἷ βανο κηοτσιι, οἷο. Ὁ ποῖοι βὶρ- 
εἰδοα “ὕἤο οοποΐπαθ ᾽" (Ἰ ποοἀοϊίοι, Ὑπ|κ.,) Πθχο- 

4 [Χὺ ῃσοΐοσ ἴο δᾶ Ὺ, τὶ ἘΚ 611, (μαῦ “86 ἰπάοδηΐϊυο οἷατ. 

ἔοτσα "1" αἰδπ δ ἰπαϊθαὰ οὗ ἐὸ Ῥϑδοῖνθ, 88 ἴπ6 70] οἱ α 

ἪΡ ὙΣ9 δὰ ὙΏΣΌ, οἵ, πρᾶον οδαρ. ΠΠ|, 4. ΤΉπα 

[δ6 εὐὉ] ἰοῦ σοσηδίπα δἰἑοκαῖποῦ ἰπἀοδβηίία, ἀρὰ οἠθ δ ποί- 
ἴδον ἴο Ἐπίηκ οὗ τῆϑρῃ ὙΠῸ κὶ}} ἀγίνο Ὠἷπὶ ἔσοτὰ [Ποἱσ βοοίοίν, 
φῖο,, ποῖ οὗ δηβ615, οἵὕὁὈ ΣΧ Οτ, ρουπδρα μὴ 6 Θχραϊκίοη οὗ ἴΠ6 

., Κηρσπιαν ὍὈο6 ᾿Ὀχοϊἑοεαιθα, Ὀπὺ ΒΟΙΣΟΘΙΥ (δ0 δοάΐης Οἡ 5.,τ8 88 
᾿ βῃᾷ Ὀαΐηρς ποῖ Ἡϊϊὴ ἀδνν."} 

᾿ ἅττα 

ϑασαν τ ,:.παπαι:.......... τσ τ....ὕ.0ὃΨ.«Ὁ|ῖΡντντἱ........................0.....ὕ0......ϑ.....τὍὅΧΔῷὮὁἡΦ ὮΨΖ ὄ..γ.0............Π5ΠπΠπΠπ1|1.5΄.᾽.................-:..θὺὸ......ϑ.ὕ..0..............0..ὅσ6σΔὉ..θ0....-ὄ.ο.ο.00..0.Ξ. ὕ0ὲὕ0ϑζβ....ὕ.......ὕσὕ..5....1ϑὃ......1Χ.1.Χὕὃ.0.ὄ ὅὕὕπτισ...0ὕ05ὉὉ0θϑΧ ΧὉὲ000..κ.κ...Χτ΄ ὲ..........0ϑ.......ὕ.ὕ...55θ5θΠΠ90Θ05....--000...-.--0οΘὉΧἙΩὩΚῷΔὁῳἩΠἪ...0Ὸ0οοοδὸὺΠρ20Σ.ΞπππώΠε.----΄πῳ":.τὉὦ0ὕ5ὕ..-..τοΠῦῸὉῦὉὙσσὉπΠὉᾷἪσὄΨὕ τπΠπΠ-ΠὖᾧΠἔρΨ0Ἑ 5π...-ς---ὄβ..-΄ὖὮὦἕὮὦἢὕὡὕὦὕὃ;ὕἣὕὺἝἣὔΒαἝἭἝἪ. 

(Βοσίμβοῖάι), Ὀαὺ ΤΑΒΟΣ, ὁ ὕο δτίδθ, βίαμα, Ὁθ 
,  δῃὰ Βθσθ, ἰἱπ Υἱθν οὗ ὑμθ οοπύθχὺ, “ Ὁ) 

δραίη ὍΘ Βυ᾽ (Εἰύχ., Κυδηΐϊο δ). ὙΠ ἴο 

818 Ῥ]δο6 ἰβ ποὺ ἰπέθγθη δὶ ----" βἰποθ, Ὀθοδαβο," 
--8δδ ἴῃ οἤδρ. δἰ. 29, θαὺ ἱπδούθδα ταϊαῦθβ ὑο εἴπιιθ, 
ἐς 88 ΒΟΟΣ 8ἃ8,᾽᾽ δᾶ ἀοαϊρτιαῦοα ὃ Ἰαποίαζο [0]]ον- 

ἱπρ' 86 ροτίοᾶ ἱποϊυᾶοᾶ ἴῃ ὙἿ ἽἼΣ, γβ. 21, 29 [24, 

821]---Ἴθηὴο9 δὸ ὑμθ οἷοβθ οὗ ἐδ βϑύϑθῃ γὙ6878.-- 
ταδὶ [9 Ἀϑανυθηπ ὁ χιῖθ, ΥἱΖ. : ΟΥΘΣ ὑδθ6 Κίπρ- 
ἄοτῃϑ οὗ τηϑυ, οἷ, νϑ. 14 [17] δῃᾷ 92 [25]. “"ΤῊ6 
ΒΘΔΥΘΩΒ ᾽᾽ 18 Ὠ61Θ πιβοᾶ ὕο ἀθβίρυναῦθ αοα, ᾿πϑθοᾶ 
οὗ “186 Μοϑὺ Ηἰρσα.᾽ ΤῈ6 οχρσοβδίοι πλυϑὺ ὉΘ 
τοραταθα 88 δ δσγουϊδίύζοι οὐὗὁὨἨ ὑπ6 ῬΉΏσαβϑο "06 
αοὰ οὗ Ὠθανθη,᾽) ψ ἰοὶ τὰ8 ϑιηρ ογϑα οἱ ΤΟΓΤΔΘΣ 
ΟΟΟΒΒΙΟΣΒ (ΒΡ. ἱ. 18, 87, 44), οὐ οὗ “086 Κίηρ 
οὗ Ἀϑᾶνυθῃ ᾽ (ἰν. 84), ΗΘ [8 ΒΥΠΟΏΣΤΩΟΣΒ ὙἹΓᾺ 
δο ΤΌΣΤΩΘΙ, ΟΥ 8180 οὗ “ὑδ8ο Τιοσζὰ οὗ ἤϑάνθῃ "" 
(ν. 38), ὙΒΟσΘ ἰβ ποὐβίπρ υαπὐμθοσσαῦϊο δηᾶ 
Ῥοϊγύμοίβῦϊο ἰὰ ὅἢ9 χρσθββίοῃ, θυθὴ ὑμοιρἢ 88 
Ομΐηϑθϑθ ἀοείσυιδῦθ ὑμοὶσ ροὰ δ8 ἤθδανθη, διϑᾶ 
ὑμοιρῖ ὑμ9 βδπιθ ΒΑρθ Ῥιθυδὶ]θ ἃ διηοηρ' 1.1: 
δοοίθηὺ Ῥογβίδηβ (Ηοσοᾶ. ἱ, 181), ὑ896 αγϑοῖα 
(Ζεύς Ξ-Ξ ϑδῆβοσ. άδιιϑ, "" ἤθανυθῃ ᾽), δῃὰ ὑμο Βο- 
ΤΑΔῺΒ (2) δι8; Ὄϊντιβ, Φονίβ, ϑὔο.). Ἐνϑα ἴῃ 89 
Νοὸν Τοδίαμθηῦ 86 βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἰδ ἰἸᾶΘ:- 
δοδαν αΠῸη (86 βασιλ. τοῦ ϑεοῦ, δρᾶ ἐδ Ταϊτὰᾶ- 
Ἔβ  ν μος Νοδαγΐηι, ΤΣ. 10: Χ 192, οἴο. ; Βυχ- 

Ολαζώ., ο0]. 2440). 88 761 88 (88 Φονβ 
ὃ 8. Ἰαποὗ ΘΕΙΠΘΣ Ῥοχιοὰ (δοοοσάϊηρσ ἴο Φυνοηδὶ, 
ϑαῖ., ΧΤΥ͂. 96 οὐ 8θᾳ., δμα ὈὨϊοᾶοτῃ" ἴῃ Ῥμοξίπβ, 
Βιδὶ, ΧΙ,.), ΦΘΕΘΓΙΔΙΙΥ͂ ᾿ἀϑαϊψπδιοὰ Οαοἂ ἀϊγϑοῦ)Υ 88 
ε μθᾶγϑῃ, ἢ ἐπαϊοαύϊης ὑΒΟΣΘΌΥ͂ ὑμαὺ ὑμοῦ αὐὐτὶὉ- 
αἰοᾷ ἰο Ηΐτχα ὅδ 5016 ἀοταϊηΐοη ΟΥ̓ΘΣ ὕἢ 6 ἤθᾶγ- 
ΘΏΪΥ τουἹὰ, δηᾶ ἀδηϊοὰ ὑμαὺ οὐμὸσς ροὰβ 6 ΣΘ 
δβϑοοίαἰθα τπῖλ Ηΐτι (οἷ. Ῥβδ. οχν. 10). ----  Χ86 
294. [27]. ὙΨΒοσϑέοσο, Ο Ἰχίηρ, 1οῖ σῶν ΘΟ 59] ὈΘ 

Δοοθρίδοϊο υπῖο ἰμοθ. Ὑ12, “τ βθγοἕοσθ," 88 ἴῃ 

οὮΔΡ. ἰΐ. Θ. [πὲ τορατᾶ ὑο ἽΡ τὸ, οὗ. οὰ ομδρ. {}. 

82. ΤῊΘ ὕθστα ἰβ Βοσθ οομπβίσιιοα τὶ ὉΞ, δ ἰπ 

ὑμαῦ Ῥαββαρθ δηᾷᾶ οβϑρ. υἱ. 2, νῦ ὉΠ, ὉΥ το 
089 ῬοΙδδβίγθηθεαβ οὗ ὑῃ6 ΥΘΙΏΔΥΝΚΒ 15 ἱποσοδαθᾷ 

(οὕ. ΞὉ νίϊὰ 5», στα νυ. 17), διὰ ὮΥ ὑῖοῃ [86 
ἄρεῖτο οὗ Ὀδη191 ὕο αἱὰ ὑδ6 ἰκῖηρ, ἢ Ῥοββίθ]θ, ἴῃ 
δυοσίζηρ᾽ ὑὰ6 τ ρϑηαϊηρ' ἀδηρῸ  δηᾶ ΡαὨἱΒητηϑπῦ, 
ὈΘΟΟΙλΘΒ ΔΌΣ Δρρασζϑηῦ ὕμδῃ ψου]Ἱὰ ὈΘ ὑμ 6880 

1 ὑ86 πῖοτϑ ΘΟ σῦΘΟυΒ ῬΏγαθθ ἢ 9 Ἴ, ἽΒΩ μδᾶ 
Ὀθθῃ Θχρὶογθᾶ, ΕὝοτα ὑμΐβ ὑσθ]Υ ἐμοοοτδίξο 
δια ροίηῦ, μὰ 6 Ῥχορῃοῦὺ ρϑχζαϊβίθ ἴῃ ῃοϊαϊηρ ἴὖ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ὕο ἵπστι δδῖᾶθ ὑμ6 ρυὶβηπηθηῦ ὑμγϑαύθηθα 
ἴῃ ἐμ6 ἄσϑϑια, βία 18. ὑοὸ 1ϑϑαίδἢ (χχχυΣδι. 1 οὗ 86α.) 
δηα 96 ΣΘΙ Δ (χυἹ][δ, 7 οὗ 86α.} ἴῃ Δ ΔΙΟΘΟΌΒ 608568: 
οὗ 206] 1. 12 οὐ 864. : Ατὰ. νἱΐ. 8, Θ - Φομδὰ ΠΗ 
ὅ οὗ βθᾳ.: 3 Κίηρεβ χχ. 1. οὗ 864. ὁ Ἀῃὰ Ὀγχϑαὶς 
οδ τὴν δίτηβ Ρ χτἰβὐθοΟῦΒΩΏΘΒΒ ' ΤΠ ΘΥ, “ὁ ρυΥ- 
Οοἶ886 ὑδγ ἀθ᾽ νθγϑῃοθ ἔσγοτῃ (ΠΥ β΄ η8,᾽ οο. ΤῈΘ 

διηοϊθηῦ ὑσδηβδύοσβ ᾿πϑυϊν σορατᾶὰ ἢ ΓΔΒ Ρ]ΌΣΑΙ ; 

οὗ, ὑδ9 Ρασδ1191 ἼΣ3: ΤῈ βυβῆχ ἰὼ Ἴ ΌΤΙ, ἰῃ- 

δἰοδᾶ οὗ Ἴ ΌΤΙ, ἰβ ἀοξϑοϊίνθ, βίταΐ αν ὅο ὑπδὺ ἰπ 

Ἥ,Ρ., ὁμαρ. ν. 10. ΤῊ6 πογὰ ἰ8 ἀοχινϑᾶ ἔτοπι 

(80 ϑιαῦ. ϑιωρμδῦ. δι ΟῚ οὗ 8 εἰ πρυ αν ἼΟΤῚ (ΞΞ 

4“ [“ αηϊοῖ κὸν πος οὗ α ποδίθοη Ζάζμηι, Ὀπὲ ὯΦ 
ΚΏΘῪ ὑμδῦ [9 ᾿πάρηχοηίθ οὗ Θοὗ τγογο ἀϊτοοῖθα οσαϊησὺ θη 
δοοοξαϊηρ ὕο ἐποῖν οοπά ποῦ, πὰ ταῦ ΡαπίΒσιθηῦ ᾿πξοοϊθηϑὰ 
οουἹὰ ΟὨΪἹΥ ὕο δυογίϑα ὉΥ τορϑῃϊδηοο." - δι.) 
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ἨδΡ. ἈΘΠ, οὗ. ΟἸβἤδαθθα, Ζελγδ., Ὁ. 388).--- 

ῬΠΒ, Ῥτοροσὶν ““ἰο0 Ὅταδὶς ᾿ (οὗ, βδιηθοσ, ργαζ, 
Ι,αὐ. ζγαπρο, ἄττα. ὀγθολθπ), ἃἀθεὶχτιδύββ, βίταῖ]ασ 
ὕο ὑμ6 ΗἨρῦ. 5 ἴπι ραᾶδββαροβδ 1 Ῥββ, ΟΧΧΧΥΪ, 

24. ὅδ:ὼ. υ. 8, ϑίο., ἃ “" ὑθδυίῃρ ουὐὐ ̓ οὗ ἃ ταδῦ- 
ἰοῦ ἔγοιιν [8 ΤΌΣΟΣ Ῥοβί 0.. ΟΥ χοϊδύϊομβ, δηᾶ 
ΒΘΠΟΘ, 8 “Ἰθοτζαϊηρ, τοἀθοχηΐηρ, ΟΥἨὨ ῬΌΓΣΟΒΔΒΘ ᾽; 
(οἴ. 2 ὅατ. νἱΐ. 28 ; Ἶμ8. ΧχχΥ, 9, 10. ΒΟΙΘ Ὁ 58 
18. βοᾶ ῸΓ Ὧν ΟΥ ΤΣ ΤΡ, ἀγϑοίοογο, γ6 0 η16 76). ΤῊΘ 
Βερῦ. δπὰ Τμοοᾶού. ἐβμοσοΐοσθ σϑιᾶοσ ἰὑ οΟΙτϑοῦ Υ 
ὉΥ λύτρωσαι, [86 ας. γοάζηπε, πᾶ βγυ., βδδά., 
ΤῸ -Ἔστα, Βοσίη., ἃ6 Ῥεὺίο, Ηἱυζίς, οἷο., ἴ 8 
δἰ μιὰ ΤΩΔΏΠΟΣ, ΟἿ ὑμθ οὗδεοσς παπᾶ, Βδβῃὶ, 
Οεΐοσ, ϑίαυκο, θόγοβοσ, Ηδνοσιοκ, νοῦ [ω.6Ὲ- 
ζουκο, Κυδηο ο]ᾶ, οὔο., ρχϑέθσ 089 ἰᾶ68 οὗἉ οδϑῦ- 
ἱπρ ΟΠ, οΔδυ σ᾽ ΥΤΑΥ͂, 88 ἰύ 18 ἠουπᾶ ἱῃ αθῃ. 
χχχνυΐ!. 40, αμὰ δοοοχάϊρὶν ἰεὐοσρσγοῦ: ὁ ἸΔῪ ΟΥ̓ 
ἐγ βίῃθ᾽" (Ηᾶν.}, οὐ “" Ὅσϑαὶκ οἱ (}Υ βἰπβ, χίνϑ 
θυ ἀρ (Κχδμηίο οὶ ἃ). Βυῦ ἰπ 86 ὑδᾶκο οὗ 
86 Ομ] ᾶἄθο ἰδηρτιαρθ, δηδ οδρϑοίδιγ ἰπ ὑμδὺ οὗ 
116 ΤαΣρθιθ, Ὁ ἽΡ σοπδύδ ν δᾶ ὑπ θη 80} 
ὈΘδΔΙΒ ὑπ 6 Β6:86 Οὗ τϑάθοϑυηίηρ ὈΥ̓͂ ΡΌΓΤΟΙΒΒΒΘ (6.0., 
ἃ Ὀἰσ σὺ, ἃ 86]ἃ, {86 ἀδμδμίθυ οὗ ΦερΒ δ, 
ϑυᾶς. χὶ. 8δ) ; δῃᾶ ὑδθ σαῦδοχ Ὀσοδὰ οοποθρύϊομ, 
δατοἰὑυὐΐηρ,, 48 1 ἄοοβ, οὗ δ δρρ]οδύϊοι ὑο ΤΏ ΔΗ͂ 
διηα ἀΐνοσβο σοϊδίοῃβ, ὈΥ͂ ΠΟ σα! Σοαυΐγοβ ὑμπαῦ 
ὑμ6 οὈ͵οθοῦ ἴο Ὀ6 τϑἀοουα θὰ βΒοιυ]ᾶ Ὀ6 ἀθδί σα Ὁ] ὕο 
[86 ῬυΓΟΒΆΒΟΥ, δπἃ Ροββθϑβ γδ]Ὸὰ6 ΖῸΥ ἢΐτη. Ἐδ- 
{86}, ὑπ σϑυπδτῖς οὗ σου Ἠοΐχιδηῃ (ϑολγ ζδεοιοοῖδ, 
Ι. 519) 18 οσοχτϑοῦ : “" ΤῈ Η'}8 8196 ποῦ ὉΠΑΘΣ χΘ- 
Βίγαϊπῦ, Ὀαὺ, ἱπύθδδ, ὕ 6. ϑῃδῖανυθ. ΤῈ ἰᾶάθϑδ οὗ 
δ ΐ6], ἐμοσοζοσο, ἰβ ἐμαῦ ὑδο ἰεΐπιρ' Βῃ ου]α ἀΘΗ͂ΤΘΣ 
ΕἰτηΒ6}} ἔγοσῃ [ἢ πκἷἰπβ ὑμβαῦὺ ἴΐνοινθ ἷτῃ ἴῃ ρα] 
πα βἰανοσυ, ὈΥ Ῥγδούϊβίηρ σὶρ ὐθουσβηθδβ δηὰ 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἔου ἐμ ζπύοχο, ἱπδύοδα οὐ ροσβιβορ ἴῃ 
08:6 ΔΙ ΓΑΥΥ δηα ὑγσδηηΐοδὶ οοΌΣΒο ἴο ὙΪΟῺ Ἀ6 
Βαᾷ Ηἰυμοτίο Ὀθοι δἀἀϊουθᾶ.᾽" "'͵ ΟΥ Μοϊαπούμοι 
δἷβο, ἴῃ ̓ δ6 4 (Ατί, ΠΙ|., ν. 112), ἜΘ .Θ 
0ῃ6 "" χοάΐτηο ᾽) οὗ ὑπο γυϊραῦθ 18 γσούδὶ θᾶ, Ὀὰΐ 
{86 ΒαρΡροβοᾶ ἱπύδχργοϊαίίοι ἰβ ἀδοί οα]ν γοϊθοὐθα, 
ΔΒ ἔδυουίης ὑδο ἀοοίχίπθβ οὗ ὑγοΥκ- συ ΘΟΌΒΙΘΕΑΒ 
ἱμβίβύθα οἱ Ὀγ ὑμο Φϑννβ δηα Ἐοσλδῃ Οδίδο]ὶο 
δχορϑηΐὶβ (Β66 ΕὐΔ.-ἔπαᾶ, ῥΥἱποίρ!] 68, οἷο. Νο. 2 
[Ὀ610]}}.. Τὶ ἱπὐοτρσούδθϊου, Ὠοουθῦ, ἀοθβ 
ποῦ χοϑαϊῦ ἔσοσῃ ΘῺΥ ῬΟβαὶ]6 σοπἀθγίηρ οὗ {μ6 

ἰτρον. ᾧ ἼΒ, δαὺ ἔσοτῃ ἐμ ἱποογτϑοῦ θυρ᾽ διιδίζοῃ 

οὗ ΠΟ ῊΣ Ὁγ ““ ἀοίηρ ροοᾶ, 8]γ18,᾽" υἱοὶ ἷβ ξουπᾶ 
ἷ ΒΌΙΩΘΙΟΙΒ ΘΧροβίύοσβ, ἔσομαι Ψϑγοτηθ ἰο Ηἱἰ:ὶς ; 
απ ὅμο ἰαύίου σομᾶοχίηρ ἰ8Β ποὺ 7ι801864, οἰ ΠΟΙ 
ὉΥ Ῥῃᾶ. χχχυΐί, 21. ΠΟΥ ὈΥ͂ ἃ ΟΟΤΩΡΑΙ ΒΟ. ἢ 
οχύσανασδηῦ ἰαυδεαύίϊουβ οὗ ψουκα ΟὗἨ ΧηΘΓΟΥ ἴῃ 
ἘσοΙΒ. 111, 28. χχίχ, 12. ΤΟΌ. ἱν. 10: χίϊ. 9, οἷο. 

ΤῺ οπ]γ ἰπίοσρχούδεϊοι οὗ ΠΡῸΣ δ] ονσοᾶ ὈΥ 186 

σοπῃὐθχὺ δ ἃ ρΌΠΟΣΑΙ βάρ ἰ5. “΄ τχύθουϑ ἀοροτύ- 
τηθηῦ " ὕἤο Ὁ6 οΟὐβοσυϑᾶ ὉΥ δ ἰκὶηρ ὑονγασζα 118 

“ [ΤῊ15 ἱπιοτργοίαθίου οὗ ἽΕ, Βούσονοσ, 8 ὨΔΡΑΙΥ δδιϊδ. 
Ζαοΐογτγ, ἴογ, 88 Κ οἱἱ ἀσζοα, ἰδ τηθϑηα ἴο ὈΓΘδὶκ ΟἿ, ἴο ὈΣΘΔΚ 
ἐῃ ρίθοοβ, ὮΘΠΟΘ ἴο καρᾶγαῖο, ὕο ἀϊα᾽οίῃ, ἴο Ρπῖΐ αἵ αὶ ἀἰδίδηςο, 

06 πηδοῦν θη, χχὶ. 40. Απὰ Κπουρὰ 1 ἔπ Ταταυτορ Ὁ 

δα δορὰ 7101 δὲ ἢν ΠΡ, ἐ0 ἰοοϑέπ, ἰο τοριδαπα, οἵ τοἀδοσοίης, 

ταπεοιλΐηρ ἴδ6 ἢταί- ὈΟΤΉ, δ ἰποΥΐζθτοθ. ΟΥὁἨΘ ΔῊ ΟΠ ΟΥ να]ι- 
δὺ]ὲ μοκεαοδαίοπ, γοὺῦ τὨΐε πρὸ οὗἩ ἴΠ6 ψοχά ὉΣ ὯὨῸ Ὡλοθἢ5 δοσογαδ 
στ δέηδ ἂν (Π6 οὐ͵οοῖ, ὈσοδΌδΒα βἷπα 8’ ποὲ μοοῦβ τ ΒΙΟὮ 
Οὔ ΓράθοΒβ ΟΥ ΓΩΠΕΒΟΠῚΒ δ0 88 ἴο τεϊαΐῃ ἔἤοτη ἴον ἢΐ8 σῇ 
Ὡρο. ἩΟΘΟΏΠΊΠ 16 ᾿ἰκοτῖκο ἡοῖθα τὨΐη ἱποοησει ν, δηα δὰ- 
ἄιϊιιοοα Ἐχοά. χχχίΐ. ὃ, απ δὴ ἰπβίβπος. ἡ ἤθγα ΟὨΚοίοο σϑία 8 
{86 ποτὰ ἰπ ἴδ βηδθ οὗ δγδαλίπο οἵ (ἴΠ6 θαγγίπβ8). Ηδ 

ὄυϑη ἀδοΐδγοβ (δας "" ΟΠ α] ἄθο υτίῦοτα ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΡἽΡ δἰ ΡΥ ἔοσ 
ἑανίηρσ αδίαδ δ ἴῃ ΝΠ. 1. 61." 

ΝΟ άμοσεασ Ὀοσίηδ δραΐη 
0}. 

Βα ̓ οοΐδ, ἱπ οοπγαδὺ τὶ 18 ΤΌΥΤΩΘΙ ΕΥΤΔΤΗΥ 
Δα ΔΙΌΣΓΑΣΥ ἀοταϊπιαίδου. [Ι͂ἢ ὑ86 ῬΆΓΔ116] τα θσ- 
ὍΘΙ, δ᾿ ΤΩΘΤΟΥ͂ ὑοναχὰ ὑῃ6 ῬοΟΥ ἢ 18 ἱπύϊτηδίον 
οοπθδοίρα ΣΌΣ 0818, 88 Ὀδΐηρ ἴλ6 δεοοῃᾶ ᾿οϑᾶ πα 
νἱσίαθ ἴῃ ΤΉ]ΟΣΕ, τ ὨΟἢ νἰγύπο ὑμ6 Εἰπρ ἰβ ἘΣ- 
Βογίρα ἴο ουυϊναΐο (ες. Ἠοΐτ., 88 ρον). Τα 
ὨΙδύοτί αὶ βἰὑπαδύϊοι, ταῦβον ὑπ {π6 ἀβᾶρα, ἱπαϊ- 

οδὖθβ ὑμδῦ, ἴῃ οοπηθούίοῃ βθσγανιία, 86 7:2 

ΔῚΘ ἴο Ὀ6 βουρῆῦ 0 ὈΣΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ἰπ ἐμ ΠπΌταΡοσ οἵ 
89 ΡΟΟΣ ᾿βγδοὶἱῦθα, [6 ὑμθοουδάοα!] ν Ὑτοϊοδβοᾶ 
(Ὡ 1325), γγβο σσϑσθ Ἰδηρτιβμίηρ ἐπ ἜΧ116 δια οδρ- 
ἐἰὐνγ. ΤὙδδ ὑδδρο νου] δαμὺ οὗ ἃ ἀϊῆοτειξ 

τοηδοσίηρ οὗ πο ὩΣ. "--ἼΓ Ὁ πᾶν Θ ἃ ἰϑη σι - 

θηΐης οὗ ἰδ ᾿σαπαῦῦν 2 ταίδβοσ, "16 [ΒΥ Ῥζοι- 
ΡΟΣ 8841} Ὀ6 ἀπτ8016.᾽" ΤὨΐδΒ ἴβ ὑπ οχίοσμδ) 
ταοϊδνε δἀατοραοα ἴο {π86 Κίηρ, ἴο ἱπᾶποορ Βὲπὰ ἰο 
μοοϑᾶ (86 ψδυηΐηρ οὗ ὕηθ ὑμπϑοοσζαίῖο δῖ. Τμ8 

οοπάϊιξοιιδιὶ Ἰαηρστιδρθ ἰ8 σον ἀοοϊἀοα ; ὙΠ, "1," 

ἴθ. ὩΟ ΙΏΟΣΘ ἴο Ὀ6 ἔδβιεθη ἰὰ ἴμ6 ἀπθίουβ βϑδο οὗ 
εἰ ἀρα (Αοὐὔδ νἱϊΐ, 22) ἐπὶ 0818 ραβαδρθ ὑμδῃ ἴῃ ομδρ. 

11.17.- -Α ἢ ἰδποῦ ὁ δοσΌΘΑγδηοσ, ζοσρίνθμθαβ,᾿"" 

Ῥαὺ ““ ἀυχαίίου, οοπ ϊμδηοθ ; ̓"ἢ οἷ, ὅοσ, χυ. 1δ: 
Ερο. Υἱὲ]. 12. 

ψοχεοθ 35-80 [285-88]. Τ7λ6 ζυζ πιο. ΑἹ] 
[18 οατὴθ προὴ ἴμθ ᾿εἰηπρ Νορυοηδάποσσασ. 
Ἡδνοσηΐοῖκ τοραγὰβ [086 ΟΣΒ 88 δἷ}} Ὀεϊουν- 
ἴηρ ὕἤο [9 χογαδὶ]ὶ Ῥζοοϊδζηδύζοῃ, γγ}}116 811 ὑμδὺ ἔο]- 
Ἰονγβ, ὕο νυ. 80 [88], 18. ἃ Ῥδγϑηςμϑεὶβ ἱπβοσύθα ὈῪ 
ὑπὸ ρσγορμϑὺ (866 ΒΈΡΤα, ὁ ομδρ. 11). 381). Βαὲὶ 
(δῖα Βγρούμϑαίὶβ τομᾶθσε ἰῦ ἱτῃροβεῖ Ὁ16 ἐο οὔϑεσνο 
πηΐΐγ οὗ ὑῃ6 τοροσύ,  Ἐ]ΟΒ πιαδῦ ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ͂ Ὧ6 
ΡῬτοβοχυθᾶ, βίποϑθ ὑπο ἐμοοογαῦϊο οο]οσϊ θ᾽ ΔΡΡΘΓ- 
δοὐὺ ἱπ ἔπ 686 ὙΘΙΒΘΒ ΤῊΔΥῪ ΘΟ ΘΟ Ὀ6 ΣΘΑΙ 
τιοὐοοα (ΒΈΡΓΤΑ), δηὰ δἷποθ ἃ ἀθίδὶ θα κἰαὐθιεπὲ 
οὗ 186 ἐπ ῆϊοῦοη οὗ 86 ὑπσγθαύθηθᾶα Ῥθηβητηθεῦ 
θ τοαυἱϊσοᾶ ἴῃ ΟΥΘΣΥ ἤο σὶνθ ρμοϊῃὺ ὕἤο ἴ}: 6 τοροζί. 
Τα ἄοσθδ ποῦ σοῖο Ὁ ἱποομπσοΐν]6 ὑπαὶ δηλοῖ, 
1886 τχίδοσ οὗὁὨἩὨ ὑμ6 στοροσὺ 8Ά8 8. ἘΟ]6. βΒου)άᾶ ἱπ 
ἐμὶς οοῃπδούζου τοϊοραύθ ὑδ6 σόγὰϊ β ] θοῦ, τ 8ὸ 
μΒαᾷ Ηἰζποσῖο Ὀθ6 ἢ ΒΡΟΚΘῚ οὗ ἴπ [86 ἢχβε Ῥδύβοη, 
ἔο 8 Ῥαοκρτοιιπᾶ, δὰ ὑμπαῦ Ὧ6 ΒΒΟῸ]Ω ἀθδουῖ θα 
186 Ὀϊνίπο Ἰυᾶσταοηῦ Θχοου θα οἱ 86 κίηρσ ἔγοσβ 
Ηἷβ οὐ ὑβοοογαῦίο ρῬοΐπῦ οὗ νίον.---Ἄ ὅγὴθ 36 

« [δηίοϊ ὑγυ  ΠΕῪ αἰϊτιὰσα ὕο [86 Κη κ᾽ 5 τηόταὶ οοϊασΐ ες 
ΟἿ ἰπ ρεπθζαὶ ἴοττηβ. ἵπιρίεῖν τνὰ ἀρ Ε]εεπ πὲ σωοδὲ 
Βοίποιι οὔἴδϑηοθ (866 γοσθοβ “1 [50]. 81 [40]. απιὰ οοπιρμασε 
οἾδρ. ν. 23. 33), δὰ [ὁ ψαβ ἱπάθοὰ Ηἷκ ἔδίϊατα ἴο γοπιοεηδεε 
ΠΕΡΟΥ͂ΒῚΙ σ“ ἤοσι Ὧδ6 ἩΔὰ οὔος Ὀδοὴ Ὀγοτρδὶ 10 τοοορεῖκο 
(οὮ8Ρ. ἰ11. 8) παῖ Ὁτοᾶ λῃὰ ζοβίογοῦ Ἀΐε Ὠδαυθη-ἰ Π: της 
Διγόβδῃοο, Ὑοὶ δηϊοὶ ἀοποί οι Ὠἰηϊοᾷ κἰδὸ δὲ βροτοὶ Ἐρφοὶδὶ 
αἰῃβ οὗ ΝΘΌΠΟὮΒΠΟΣΣΑΣ δὲ 8 ὙΠΠπ ἀεβροῖ, ϑἴπθοσχι (μὐπ κὸ 
“ὁ. ὯρΘ ΤΏΘπ:8 ἴο ἀσκίσηδϊξο ἷ6 οδρτίοίουα δρᾶ γσπηῖςδ) Ὀ6- 
παυΐοῦ ΟἹ Βοῖ6 ΟΟΟΆΙΙΟΩΝ Μ᾿ ΏΘῺ ἢ6 7011 ἰππἴοὸ ἃ Γασὸ ; ῬΕσΏΔΡα 
4|᾽|δὸ ἴο στοτηϊπὰ ἴσα οὗ ἐῆθ Ὥδανν Ὠδηᾶ ἴπαὶ Ῥτομροιῖ οἱ 88 
Π6 σαρυίνοκ τΒοτῃ Βο δὰ ᾿ἰοὰ πο 6χὶ}ο " δρᾶ βὲ}}} τεϊαϊποιὶ. 
ΤῊ ἰαδῦ ὑϑοὴδ ϑαρθοίδ!ῦ ῬτοῦΘΌΪο ἔχοι ἴῃ6 γασχζιΐσοϊοτε 
βροςϊδεὰ ἰτητηοάϊαίε)γ.) 

{ [Κοῖϊ ἐδπ δρῦν γοΐαΐοθ ἐδ νἱον οὐ Βογιοϊδι, ΗΠ σὶρ. 
διὰ οἰοσθ, νὯΟ " Βπὰ ποῖ παῖ 186 ΔΌΓΒΟΥ ζ8}}6 οπὶ οἵ 
δε τῸ]α οὗ ἴῃ Κη ἰΐο 06 πδιτδείνε ἴομο, δρᾶ ἐὴπὸ ἴδ. 
ἔσαγϑ ἐῃ6 ἔδοῖ ὑποὺ δβοῖῦθ οἴμοσς ἴπδιη ἰδ κίης ἰγδιηϑ δε 
οαϊσθ. Βαΐί ἰπἰς οοποϊυπίοη ἰδ ορροβδρᾶ ΡΥ τὴς ζδοὶ δεῖ 
ΝΟ ΠΔάΠΟΣΣΑΙ ἤγοιλ υὸσ. 81 [ οἵ ιν τοοστοῦν 
βραίη ἴῃ ἔδθ ἄγθὺ ρϑδοῃ. ΤμΌδ ἰδ ἰΒ Ὀσνοπᾶ ἄοιδι δαὶ 
ἴῆο σμαηρθ οὗ Ῥδύβοῃ π88 ἰΐϊδ τρῦδοῃῃ; [ἢ ΤΌΣΟΥ ἰἰβαϊῖ. 
Οοτίαίηιϊν ἰὃ οου]ϊὰ ποὶ ὕὉ6 (δὶ ἴῃ τπὶΒ ΝΘΌΠΟΝ ΣΟ ΣΣΑΤ ἐποῦρδῖ 
1ξ πΠΘΟΟΣΩἑ ΙΗ ἴο Βροθὶκ ἰπ ἶ6 οὐ όχοοῖ οὗ ἰδ τηδάμπδεδ: 
ἴοχ, 16 Ὧ6 δὰ δᾶ βο ὑσπᾶοσ 8 σορασαὰ 7ῖῸ0Υ ἷδ οἸτἢ μέγξοῦ, 
16 πουϊᾶ ποῦ Ὠδγτο Ῥηθ)ποὰ ὑὴ6 τοῖο Τσοσιυσομοο ἰπ 8 
τοδιϊζοσυῖο δ ἀγοβδοὰ ἴο δὲβ στ ιὈ]θοῖβ. Βπΐϊ ἰδ σελ οἵ Ὠὲξ 
δροαϊκίημ οὗ ἷμ τωδάπμθαβ ἰὼ πο [ὨΪΤα ρῬόσύβοῖι, ὧδ ἰΐ βοεσιε 
ΟἾΝΟΣ Ο6 ΨΟΣῸ παχγαιϊΐηρ ἰΐ, 1686. αἷτ ἴῃ τοῦδ, ἰπῶὶ ἐπ 
ἴπδὺ οομαϊοη Ὦ6 8 ποὶ Ζολ “ Ξρο ). ΨΩ δὲς 
γυϊγῃ οὗ ἐπ Ζολ, Δ ὁ Ηΐθ ΤΘΟΟΥΦΕΥ ἔγοση Ὠΐα τηδάμοσα, 

ἴο πδιταὶο ἰὼ ἰῃο ὅσαι μεὲξ 
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[29]. Αἱ 189 οπὰ οὗ ἴτσοῖνο τιουῖδη Ὧθ τυαϊκοὰ 
ὍΡΟΙΣ (ταδγρ.) πο Ῥαΐδοθ οὗ ἴμ6 κίηράομι. οἵ 
ΒΑΌΨΙΟΣ ; ταύμοσ, "08. ΤΟΥΔῚ Ῥδῖδοθ δὖὺ Βδθγ- 
Ἰοπ." [Ιῃ το] αὐύϊομ ὕο ὑμ6 ἀΐτηϑ ᾿πἀϊδαύοα, "" δὖ [9 
οπὰ οὗ ἔπχοῖνθ τβοηῦβ,᾽" Κυδη 6148 ΟΌΒΟΤΣΥΘΒδ : 
εἰ ὝΒΘ6ἢ ὑδο ἱπιρογίδηῦ ἱποϊδοηῦ οὗ 86 ἄτοδῃι νὰ 8 
ἃ Υ6ῈΣ οἰ, δηᾶἃ οὰὐ ὑμαὺ δοοουπῦ [δ τϑοοϊθοζοη 
ὨΔΙΌΓΣΑΙΙΥ ὀχοσζοϊθοα ὑπ ἰτααρ) ηδύΐϊοι οὗ [86 κἰηρ᾽ 
αἰ} Βρθοΐδὶ ἔοτοθ, ἢθ γᾶν ᾿ἰτηβο ἀρ, ἀοαρὶϊα 
[86 Ὠινίηθ ψαχζείΐηρσ, ὕο ὑδ6 Ῥζουδοαδῦ οχαϊὑδοοι 
οὗ 50], τ ΐοῦ ἱπαϊοαὺθα ὑμαῦ ὮΘ νγγᾶϑ ποῦ. Σ ΘΟΟΏ- 
{πο]]ϑἃ ΌΥ͂ τεο]ϊσίουβ οἱ οον ἴῃ ΘΏΘΓΙΑΙ, ΠΟΥ ὉΥ Τον- 
ΘΥΘΠΟΘ ἴῸΣ ἔμδο αοα οὗ ὑδ0 “9678 ἴῃ ραχίϊ ἴὼ 
οἷο. 1 ΡΌΘΑΙΒ ὅο τϑ ὑμαῦ ὑπ 18 βοϑικίηρ ἴοο 
τι οἢ ἴπ ὑμδῦ ἀοεϊχηδύζοι, οὗ {ἶἰπιθ. 1 18 κἰ ΧΩ ΠΥ 
8ἃ ἰδύοσι 8) οἰτουτηδύδηοθ ὑμβαῦ Θχϑοῦγ ὕνγϑὶνθ 
τη οἰδρβϑὰ Ὀθύνγθθῃ μ6 ἄτθδιλ δηᾷᾶ ἰζδ ἔι]- 
ΔΙπιοηῦ, δηα δὲ [δ δβσηθ ὑΐτηθ δὴ 11 ϑ ταίίοι οὗ 
[86 εἴτ 016 ΒΟΟΌΓΣΔΟΥ δηᾶ οοποζοῦθ ὑστὺμ οὗὁὨ ὑδ9 
παχταϊίνο. ἢ --- ρου ὑπο τογδὶ Ρδ]δοθ," ἐ.6.. 
ὌΡΟΣ :ΐδ Παὺ τοοῦ: οὗ 2 ὅδ. χί. 3. ΤῈ ργουὰἃ 
Ἰίπο, Ὸ Ὧ8Δ8 δι ]ογοαὰ ὑῃθ χουρὶξο οὗ ὕνγεϊνθ 
ταοηΐμβ πὰ τυχείηρ Ὠἰβ ὑγυδην θοαὶ ΒΌΡΘΙΟΙ]]ΟΌ 8- 
688, ἱηϑύρϑθα οὗ ἱγαρσουΐηρ ἰδ ΌΥ τορϑηϊπρ δᾶ 
ψοσΚίηρ τ αὐΘΟῦΒηΘ85, ὙΠ 8.685, ὉΥ δοῖτιαὶ οΌΒοτ- 
ναύϊοη ἔγοτῃ ὑμῖ8 οἰθναύθα βροῦ, ὕο δβϑῦσο Βϊμηι- 
8611 οὗἩὨ (ἢθ σοπαϊ οι οὗἁὨἨὨ δὶΒβ σογαὶ ῬΟΎΟΣ, δῃ ἃ ἴο 
ζοδϑῦ Εἰ αλβο ἢ τὺ ΙοοκΚίησ οα ὕμ6 χίχϑιηῦϊο τλϑύσορ- 
ο]6 οὗ ἐμ9 υοιὰ νὩϊο ὧδ μαᾶὰ ογϑαύθᾶ, Ηΐβ 
Ὁβοαρμὺδβ ΔΙῸ δἰγαΐασ ὕο ὑποδο οὗ δῃοῦμοσ, ἰῃ 
ΟΣ 110 78 Οἰοοῖο (0.6 Β6]1): 

“ὁ ΤῊΉο βριομᾶον οὗ ἔδο Ὠοτδ6 
Βιαπὰκ ἅγια δο δδζὶλ 5 ζουιπᾶ ]0}8 
Ακοϊηδὺ ὕ886 Ῥοῖνοσς οὗ ονΐ!, " οἷο. 

ΤῊΘ ὁ γι ρ δἱοηρ "ἢ (ΔἽΠ ἽΞΠΕ; οἔ, ὙΞΡΠ 

ΠΊΔΣ, ν. 84 [87]} Κουσῖβο ἰπᾶ  σαῦθϑ Ἀἷβ οοποοὶνθα 
ΔΙτόσΆΠ 06 858 ῥυἱὶάθ : οἷ. ὑπο αοσηι. “ δἰπλογοίοῖ- 
θίγῃ," (δὑστιυϊρ Δ]ΟῺρ).--- 6 ταϑηξίοι οὗ Ὅ86 
Ἰοοσαύίοι, “᾿ δὺ ΒαΡΥ]οΩ,᾽" ἄοδθη ποὺ αὖ 411 ΘΟτα 6] 
(86 δεϑυτορύϊουι οὗ 8 Ῥαϊδδυίϊΐδη οσίρίτι οὐ ὑδ6 
ΒΟΟΚ, ΟΥ Οὗ ΔΩ ῬΑχύϊ Ό]ΑΣ μαζὺ οὗὨ ἰῦ, δὲ θυθῃ 
ἩϊεΣὶρς; δοικηον θᾶρθθ. Τύῦ ΤΥ Ϊν ἱπάϊοδίθβ ἐμαῦ 
με ΔΌΌΠΟΥ ψΑὰ8 ποὺ 8ἃ οοῃδίδηὐ χϑβί θοῦ ἰπ ὑΠ 6 
οἱΐν οὗ ΒαΌν]οΣ, δὰ ὑμπαὺ μἰβ ΠΑσυδῦϊγθ γΥ8δ8 δοτὰ- 
Ῥοποᾶ ΤΌΣ σοδάθσο νὴ. γϑσθ οἰ θεν, οὐ τί πουῦ 
ὀχοορύϊοῃ, δύγδηρσοσα ἴῃ ΒΘΌΥΙΟΣ (ὨΟΥΤΘΥΦΣ ἰοὩρ᾽ 
ΠΟΥ͂ τηϊσῃὺ Βᾶνθ Ὀθθὴ ἀοίαϊποα ἱπ ὑμαὺ οἱ γ 
δραϊπδὺ ὑμοῖν 11}. ΤΉ ο86 ἔοαύαχοα ατὸ βυΐ θᾶ 
ἴο 8 υἱὸν ὑμβοαῦ Ὁδηϊοὶ τᾶ {86 τεῖος οὗ 089 
ἀοσατησθηῦ ὈΘἕΟΣΘ 18, 88 ὑπβογοῦ Ὦ]Υ 85 ὕπ|00 το 1] 1 - 
[οὔθ ἀφαϊηδὺ ὑμο ἰᾶθα ὑμβαῦ ΝΟ ΘΒ ΏΘΖΖΑΣΙ Ὑγ88 
ἰΐα ἱπιτιθαϊδὺθ δυῦμοσ: οὗ. ΒΌΡτα, οἢ. οὨᾶρ. 1], 
91.{-- Τοῦβθο 21 [80]. 15 ποῖ (ΐἰκ ([86) χτϑαὶ 
ΒΑΡ ΟΣ ὑπαὶ 1 πᾶν Ὀθὲ1ϊ, οἴο. “ὁ ΤῺΘ ρτοδὺ᾽ 

σ3 Ὁ γγ88 ου θη Οἶν ἃ βίδπϊηρ {116 οὗ ΒΔΌΥ- 
ἴοι, τιῦὰ ἐδ οΟἰΤσατιΐοσθηοθ οὗ 480 εἰδάΐα (Ηοτοά. 

4 [6] 11} μδνὸ 10 ἔδπαὺ “ 7» ΒΕΙΘ ΙΩ680}8 8οῖ ΒΙΤΡΙΥ 

ΤΟ ΡΑΝΝ εὐ φρϑαν. πὸ ΕΟΘΦΌΤ, {0 σππροσι ΒΕΔ ΦΙΚΙ͂ΟΝΝ 
ΟΟΙοαῸΥ οἵ ἐδῶ κι τὶ ὨἸταβοὶἕ 1 ὯΪδ 

Ἠδ νυτιδοπὸν τεΐσαϊπα, Ὠόνγονοσ, ἴγοτα ἰδ ΐοσ- 
τσ τηδὲ ΝΟΌΘΟΘὨΛΑΠΟΣΖΑΥ θττδῶδ (δἰ η κίηρ οὗ 6 ὙΘΙῪ ἄγθαση 
ἕξ αποσιίοτι αὖ ὑπὸ {{π|6.} 
{ [Βαϊοτς μ6 Κοϊϊ κυρ ιοεὶα, “6 δἀάϊοίοα δὲ ΒαΌΥΙοΣ 

ἄορδα ποῖ ἰπᾶίοιδϊο ποῦ 89 Κκίπρ 88 ἤθη {νίηᾳ δὲ ἃ ἀϊΐ6- 
ἾΔΙΟΘ ἔγοση Βαῦνου, δα Βουίῃ., τὸ Ι,ρηρ., ΜΘΌΓΟΓΙ, δηὰ 
οἰδετα ἰσοδαίπο, Ὀπὸ [6 δἱιομοῦποῦ δου! Ὁ]6 ἴο ἐπ τηρύζοτ, 
βοοδῦβο ΝΕΌΠΟΒΔάπΟΣσαΣ ΟΟΣΙΑΙΥ Ππαὰ ραϊαοοθα ουίδ!άθ οἱ 
Βαῦγίοι : Ὀπὺ ἰτ ἰ5 τπηρῦθ πὶ τοΐοσθησθ ὕο 86 ἴδῃ 
οἵ ἴῃο κίηρ τι ἢ ἔοι ον τοραγαϊηρ [Π6 στορίηθεβ οὗ ΒηΌΥ- 
Ἰοῃ. 

1, 191). δα ὁ0105881 Ὑγ8}18, ἰδξα 25 σαῦθβ. οἡ οἰὑμοῦ 
δἰᾶθ οὗὁὨ 186 ἱπητθθαδθ Βαῦρσο, 18 670 ἀἰδυχοὐθ 
110 τὶ Ὠοσβοβ οὗ βϑνοσγαὶ εὔοσίὶεβ οδοῦ, [ἐδ 
δδησίπρ σαγάθηδ ΟἹ ὑ86 ΕἸΌΡΒΤδοΒ, 108 σίραηῦϊο 
ὑθῖρ]68 δια Ῥϑίδοθε, οο. Οἷ. Ἡδοτσοά., ]. ο. : 
]οᾶον. ἱἰξ. δ οὐ δα. ; Ασίβύου) θ᾽ δυΐεξ., 111. 2: 
Ῥμεούγαίπια, ἱ 18: Ουτύϊπα, ΥἹ. 1 οὐ 56α. :; 8180 
Βα κϑ᾽ Β ϑν. ὁ οα ὑμὶβ Ῥαββαρὸ; Ῥαύυθ ὈΔΟΒ, 
ΑΑἰἴπδυα πὰ Βπδυγίοη, (Ποϊἀο)οσρ. 1868): δπϑὰ 
ΑἸἕτοα Μδῦσν, διπουο εἰ Βαῤμνίοηθ, ἴὰ ὉᾺ6 ᾿ὐδυια 
αδ8 ἀδὰς Δίοηαθδ, 1868, Μαγοὰ 15, ν. 470 88, : 
[4]5Ξο Βδυν βου δ 7 ἴο0ό]ἷ6 Αποίοηξ Μοπαγολέοι, 1, 
δὅ10 οὔ 5860ᾳ.]1.. ΕῸΣ ὑδὶν ΥΘΆΒΟΣ ἸΏΘΔῺΥ ΟὗΠΘΥ δι- 
ὅδ ΔΡΡΙΥ ὅδ 6 ργϑᾶϊοδαύθ ἡ μεγάλη ἴο ὑμαὺ οἱΐζ ; 
6.9.. 8 ΑΡοοσεαϊγρ δῦ Φοδη, Βθνυ. χὶν. 8: χνί. 
19 (οὗ αδἷδο 188. χὶϊὶ. 19. χὶγ. 4: χινίϊ. 8, 4) - 
δὰ βύταθο (], χνὶ.), γὙ8 0 ΔΡ]168 ὑο 10 ὑπὸ βύβῃζα : 
ἐρημία μεγάλη ἐστὶν ἡ μεγάλῃ πόλις, οἵ. Ῥαπβδυέτι, 
«Αγοαά., ». 500, νῦο μὲ κάθα; ΒΔΌΤΥΙΟΣ 88 8 οἷ 
ἥντινα εἶδε πόλεω τῶν τότε μεγίστην ἥλιος. ΝΟΌα- 
οὨδάμοΖΖΑΣ  ΒΑΌΥΟΣ τηΐρσ ῦ οοΥϑΥ Ὀ6 ἀοβὶρ- 
Ὠδίθρα 88 "086 στοαὺ αἱὺν " νυ 85 τι ῥχο- 
ΡΥΘΟΥ 88 ἔοσιλου Νίπονϑἢ (οὗ, αθῃ. χ. 11, 12: 
ΦομδΆ ἱ. 23: "ΐ, 2.. ἰν. 11), διλᾶ ἔδυ τβοσθ ΡΌΥ 
[μδη, δ.9., Ἠδιαδίν (860 Ατηρ νἱ. 3; ΠἸΞῚ ὨΓῚ)» 
ΟΥ Ὠίοθροϊβ (Διόσπολις ἡ μεγάλῃ, ΤΆΒοΥ. 4717), οἱ 
ΕΡδθβυβ, ϑὅσαγσιδ, Ῥεσχζϑιοβ, Νιοοιηθᾶϊβ, δηᾶ 
οὗδοσ οἱἐίθα οὗ ἃ ἰαῦοσ. ροτὶοα ἴῃ δία Μίμοσ (οἵ. 
ΒΗρίην δα, οημηθη. σις Βν. απ ἀἰα Ῥλίξρρον, 
Ῥ. 8 οὗ 586α.).--- Τα 1 αγὸ ὈΩΐ1 ἔογ ἴλ9 Ὠοτι89 
(οΥ βοδὺ) οὗ ἴδ ἰηράοτη. ΤῈ Α. Υ͂. ἰΒ ᾿ἰδογαὶ. 
ΤῊΘ Θχρσϑαβίος ἰβ δαπὶναϊθαῦ, ἰπ τηοᾶάσχῃ ἰάΐοτα 
ἴο “86 τοΥδ] οδρί δ] δῃᾷ βοδὺ οὗ ζονθσῃχαθηῦ. ν 

Το ἼΩΘ οὗ 86 016 ϑυαρίσθ τγὰβ ἰο ἢδγρ 18 

βοαῦ, ἰδ σϑβί ἄθῃοοϑ, ἰὰ ὑμαῦ τηϑύσορο  β (Κυδη ἢ), 

Οὐ, ἐμ σϑἔϑγϑθηῃοθ ἐο Βδίμ9] 88 8 [Π33)35, ἴῃ Ατα. 
Υἱὶ. 183, ““ΤΔΟΙ ανθ Ὀυ10 .᾽ ὁ. 6,, ὑμαὺ 1 Βανὸ 
ἀουθὶορθᾶ δηᾶ οοτηρ]οῦθᾶ, ΟἹ δλ23, οὐμοσυί86 

ΓΞ, ἢ 0818 βἰ στιβοδύίοιι, οἷ. 2 Κίηρθ χῖν. 22; 3 

ΟἌτου. χὶ. ὅ, 6 - δηὰ β6θ6 ὑβ ΟἿ δ᾽ ἄθϑδῃ δἰβυουϊ- 
818 ΒΟΓΟΒΊΙΒ, ἀυγάδπαε, δηᾶἃ Μοραβίδοῃοβ, ἴῃ 
Φοβορδαβ. “ρηΐ., Χ. 11, 1; ὁ. Αρίοη, 1. 19; διὰ 
ἰπ Επβορίαβ, Οἦγοη., 1. δ9, νυ ἢ τϑέϑσϑαοο ὑο [6 
ἘΠ ΌΤΩΘΥΟΙΒ οαβοοθα ογοοὺθἃ ἴῃ ΒδΌΥΪΟΣ ὈΥ Νοῦυ- 
ομδαάμοζαυ ; 8180 Βοοδασχύ, λαΐεσ, Ῥ. 2θ8 οὗ 56ᾳ.. 
6 Σο ΝΟ ΡΟ σΒδάπμθΖΖζασ ΒΒ βοσυΐοθβ ἴῃ ὈΘΘῸ ἔν τ 
186 οἱτγ διὰ ἱποσοαβίης 108 δγοβίυθούυσαὶ στϑαῦ- 
ὯΘ65 816. οοιῃραχοαᾶ τι ὕδμοβο οὗ ΑπὈρτιβῦυ ἰῺ 
Βοταθ, ψιϊοῦ ᾿αϑὐϊβοὰ ἰβ νν9}}- ἰχυιοτστι τουλδτῖς, 
"436 γηιατηιογεαης γοϊηφιδῦα, σιαηι ἰαϊεγεϊίαηι αο- 
σδρἕβδοι) (ϑαοίοιπίαδ, Αωρ., ο. 239). "-- ΟΥ ἴῃ 9 
ΒΟΙΟΥ ΟὗἨ ΤῈ τηλίθεϊν ; ὙΠ ἜΡ.Θ, οὗ, ἐμ 
ἴτω αν οοπδίστιουϊομβ ἰῃ Ὠοαῦ. ν. 88, 17; ΖΘΟΒ, 
χὶ. 18: δηᾶ τὶν τούϑσϑηοθ ὕο ὅδ Ὠγροθᾶϊηρ᾽ 6Χ- 
Ῥσϑβϑέοῃ, “" Ὁ ὑμδ ταϊρεὺ οὗ ΠΥ ΡΟνΤΟ Σ᾽ οὗ, Ρ88- 
ΒΑρ68 ἴκὸ 188. χὶ. 96. Ερᾶ. ἱ. 19: Ο0]. ἱ. 11, 
οὐο.--- ὕἴοσβο 28 [81]. ΜΗ ἴ}ὼ9 τυοτὰ τῦδβ ἰη 
189 ἰίπκ5 πουῖῃ, ΤῈθ Ὠἰνίμθ ρα ηἰβηγαθηῦ ζ0]- 
Ἰοτγβ οἰοβοὶυ δος ὑδθ ναΐῃῃὰ δηα Ῥχοβυσηρύπ ὁ 8 
δχοϊδιλαύϊου (οὗ. [58. χχυῖὶ. 4) : ΘΧΘΟΌΪΔ 88 πῃ 
τ οὐρονς ὉΥ͂ ΒΟΒ1]16Υ ἀπούοα δΌονο, ψ ὮΘΣΘ ἴὐ ἰδ 

4 ΓΑὐππάηπὶ οοηδτιμαίίοη 86 Ὀθοῶ οπηὰ οὗἨ {686 6ἢ- 
Ἰαυχοπιθηΐβ δηᾶ τοοοπειϊσζυςσιίοπε οὗ ὕῃο οἀΐῆοοθα οὗ Βαθνίοσι 
ὉΥ͂ ΝΟΌπΟμΔΠΟΣΣΑΡ ἰῃ [Ππ6 οτχολν Δ] 8 οοττίοα ΟἹ ὕΠΟΓΘ ὉΥ 
Βυΐία, Γαγαγά, δα οἴποτα. Μοοὺ οὗ (ο αοοίϊοης Ὀτγίοὶκα ΑΥΘ 
βιαιιροα νὴ 086 ἤδη οὗ ταῦ ᾿πομδσοῖ, 866 ἘΔ Πϑ0}}}9 
Ἡἤεγοαοέμδ, 1. 413 (Ατῷ. 9ἀ.).} 



118 ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΕΤ ὈΑΝΊΕΙ, 

“ῈοΥ ΠΟ οἴῃ δὶ Ὀομᾶ οδῃ ὉΘ 
ὙΠ ἴ86 ἔδῖοα (μοῦ σι}]6 ΟἿΌἹΓ αι ὩΥ, 
Απηὰ υμπίοχίπηθ᾽ 8 Ῥ80ὸ 15 δυ ι."-- 

ΤΌΣΟ ζ611 ἃ νοΐοϑθ οῸτη ἤθανθ, ΟὌθβοσυο ὑδ6 
δρτϑουχθηῦ Ὀθύννθϑῃ ὑῃ6 ΡγοΟρμοῦϊο ἀϑβοσιρύϊοι ἴῃ 
[86 ἄτοδιῃ, τβ. 10 [18] δπᾶ 11 [14]. δυᾶ ὑμα ζ8})- 

ΒΙσχηθαῦ ὑτνοῖνθ τιοηΐδη ἰἸαΐοσ. Τὸ ποτὰβ ὺν 

ἈΉΘΘ Ἵ5, τ ΘΒ τὸ ϑιυρὶογϑᾶ ἱπ (89 ξοστηθσ 

ῬΘΒΕΘΒΘ, ΔΣΘ ἈΘΙΘ ΘΟμοΘᾶ ὈΥ 52 (οὗ, [88. ἰχ. 7), 
ὙΪΟΣ 60}}} τοῦθ βύσο: ΟἽ ΘΙ ρ δ δίζθα ὑμ6 βαᾶ- 
ἀθθηθεθ τὶ μϊοὰῦ ὑμὸ 7 ϊοία]! βοηύθμοθ 18 

Ῥχοιηπιρεθα: δ8ηᾶ 273 δ ἴῃ ὑμαὺ Ρ]δοθ ͵β 

ὮΘΣΘ τορϑαὺθα ὉΥ ἐδθ ομασδαοίοσχίβεΐο Ὁ, δ) Τὴ ἡ 

Σ608118 ὑμ9 Δδϊορίθα πὶ θοῦ. ἱν. 88, 86: Μαϊύ. 
1, 17. ΦοΒπ χῖδ. 28: Δοίδ ἰχ. 4: χ, 18, οἵο. 
ΤῈ6 τϑοοχᾷ, δἰ ὑμουρἢ Βα ΗΠ οἰ ΘΗ ]Υ οἰτουτηβύδι αὶ, 
ἷβ Ὀὰπὺ ἃ ΒΌΤΩΙΆΔΥΥ, δῃᾶ δἴὔοσᾶβ πὸ ὑταβυσοσ Ὦν 
ἱπαϊσαύϊομβ ὕο βου τοίου Ὁ818 φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ 
Ὑὃδ8 Ῥγοαυοθα ὉΥΓ ὅδ τηϑάϊδίζουῃ. οὗ ρβγοβοϊορὶ- 
68] ΟΣ οὗ Ῥῃγπίοδὶ οδῦϑοθ. ΤᾺΘ Ἰοδάίηρ ξδοί ἕο 
ὍΘ ΟὈβοσυϑα 18 ΤΏ ΘΙ ὑμαὺ 6 ΡΟ ΤΟΣ ΆΙΠΥ οχοϊ θὰ 
Κίπρ νγᾶβ σου ρθ)]θα ἐο σϑοοϊ]δοὺ ἐμ ταχείηρ 
ΤΟΥΙΠΘΥΥ σοηνογοὰ ἴῃ ἐδθ ἄτοϑδιῃ, Ὁ τμαῦ Ὠ6 
ὩΟΥ͂Σ ὨΘδ͵ά, ΒΟΟΣ ὈΥ 8 ΡΌΓΟΙΥ Βα Ὀ᾽ Θοὐύϊγθ τιοᾶθ 
οὗ ροσγοθρίϊοη, οὐ τ θθῦμοσ οὐ͵θοξ γα δροποΐθδ 
ὝΘΙΘ δὖ 08 6 ΒΆ 119 ὕλτηθ Θτηρ!ογοα.---Ο κἰηρ Ν᾽ ἢ- 
Ὡοβδάσπθζζασ, ἴο ἴμθ9θ9 ἐλ ἰβ δροκϑθῃ; ΤῊΘ 
κίπσάοηπι ἱβ ἀθραζίϑα ἔγοιῃ ἴ996. ΤῊΘ ροσΐ. 
ὨῚΣ 18 ϑιῃρίογϑᾶ, Ὀϑόοϑτιβθ Β6 Ψῆο γγδβ ἀδρτδααϑὰᾶ 
ἴο ὑμο Ἰ6υϑὶ οὗ ὑ8 6 Ὀχαΐθ ὮΥ {86 ταοεὺ οαγῆυ] οὗ 
τηΘὩ] τα δ] δϊθ8, 88 δὖ Τμοθ δᾶ αἰ σθοῦν ἴη- 
οδρϑοϊ αὐθα ἔου Ηἷβ ροϑιϊΐοη δᾶ οἱ οΘ 88 στιὶοσ δ8 
ἃ τηδύϊοσ οἱ οοῦσβθ. [πῃ σοραχα ὕο Ὑ δὲ, “ὁ ΤΠ6Ὺ 

ΒΑΥ,) 566 ΟΣ Υ. 22 [90]; Ἡρδολάτο ἢ νυ. 239 [82] 
566 Σθ]ᾶ,, ἀπὰ οἱ ν. 14 [17].--- οτβο 80 [88] ΤΏ 
ΒΔΆΙΩΘ ΒΟῸΣ (6166 ἱπιτηοαδύθὶυ ; οὗ, οι σα ρ. 
ἰδ. Θ) τσᾶβ 89 ἰμίηρ (οὐ νοχὰ) ἔ.18119ἃ ὌΡΟΣ 
Νορυομδάμθζζασ. ὨΡΌ, Ἰἰύθσα!γ, ““ σδιπθ ἴο 
ἐπ." ἴον 80 ϑῃὰ οὗὨ ἃ ῬΧΟΡὮΏΘΟΥ ἰδ ἐζ8 Θοτὶῃς 
ὕο Ρᾶ88, ὮΥ ὙΒΪΟΒ 1ῦ οΘα868 ὕο Ὀ6 ῬσοΡΏΘΟΥ (Ηἰ- 
κὶρ); οὗ. πλῷ, οὔδρ. χὶΐ, 7; ΕΖγα ἱ. 1. οὔο.---Οο0ἢ- 
ΟΘΣΩ᾽ {Ππ6 ᾿γΟΒΕ ΥΟΡΥ οὗ ΝΟ ΠΟΘ ΖΑΥ, Β606 
Γηϊτοᾶ., ὃ 8, ποίο 1, δηὰ ἴδμο 1ἰὐδσαύασθ ὑμο σθ 
δὰ ἀπορά.---Τ}} δἰθ αΐὶγ τῦϑχϑ ρύοῦσῃ Ιἐθ 
Θεα Ιθβ᾽ ἰθαΐμθσβ, δηὰ ἷβ τ δὶϊβ οὸ Ἠἰγαε᾽ 
οἸανσβ᾽ ἸΠ τ], "6116 ΘΔΡ]16Β --- ΚΘ Ὀἰτὰβ" 
(γΥὙ32-- -ἼΒΙ: 3), ἃ ουπιραταίίο σοπιροπαέανία, 
υὶ το ὑῃ6 5 δῦ. οομβῦ, δὐῦου ὑῃθ Ῥασύϊοϊθ 

οὗ σοι ρατβου μ88 Ὀθθ οτηϊυ θᾶ, 88 συ ὶὰ 2 ἴῃ 
νυν. 18 [16], δῃὰ δβ ἱπ 1588. ἰχ. 8: Ζοβῆυδ νυ. 86, 
δ 4180 ἰῃ ὑδθ οἰδβδβίοβ (6.9.. 1}... 17, δ1 ; σαγνο- 
Ὧ8)]. ϑαΐ. 4. Ὑ1. οὔἴο.). 

ὝογΒο8 81--84 [84-87]. ΤῪλε γϑείογαΐίοη, Ὁ} Ν6- 
διωολαάπεζξαν, απα λὶδ αϑογίρίίοπ 4 φταΐϑο ίο Οοά. 
Αμὰ (γαῦδοσ “" ἀονϑι δὶ ἰδ οὗ ἴδ 9 ἄλγε, 
ἑ. 6.. οὗ [86 ρΡοχίοα οὗἩ βουθὴ γὑϑδχβ, υβ. 18, 22, 99 
[16, 25, 89)].--1 . πο ἊΡ τΐῃϑ οΥοδ 
τρΐϊο ὨΘΑυΘΏ, ὩΒΙΏΘΙΥ, 85 βοοκίηρ 6} ἔγοταωη 
ΘΠΟ6Θ9, 885 δαρρ Ἰοαὐΐπρ ὑ86 αοἃ οὗ πϑδυϑη (860 
ΟὨ Υ. 28 [26] ; οἷ. Ῥβδ. οχχῖϊί. 1 οὖ βϑα.  χχυ. ὅ, 
οἵο. "---απὰ υχΐθϑ υδοχβίαπαΐηρ χοϊυσηθα απο 
ΤᾺΘ ̓  ΟΥ, ὑδκίηρ ὑ86 Ἵ 85 “Π]αῦνο, “40 ἰλαΐ ΥΤΑῖτι6 

4 [ΤῊΐϊ6 γαϊδίηρ οὔὐ Ἠΐα ογοα ἴο μοᾶνβη "δα " ἴη6 ἢγκεῦ 
αἷκτι οὗ 06 τούτη οὗἩ Βυτοδη οοπδοίοπεηθες : ἔσότ ΜΈΙΟΣ, 
ΒονΟνοσ, τὸ αΥῸ ἠοῖ ὑο οοποϊο, τε Ηἰία, τλαὶ Ὀσίογο 
ΙΝ ὰ ̓ἰδ οδάωροα, ἢ τοῦ ΟἹ δι! -οῦσ ἐκθ δὴ ΟΧ."-- 

τπιπἀοχδίηπαίΐηρ σοὐυτιθα. Ὁ ΤῊΘ ὑγαγοσ οὗ δα 
Ἀἰδοχῖο σαϑηΐδο ἰηρ' νγδ8 ἔπι δ οσ ἤο Ὀ6 ΔΕΥ- 
ὑπ ταῦθ μη 8 "" ἥαδρτϑαιὺ ἱποουδοαῖοιοα, ἢ 
8Ὰ ον ΠΟΙ ρΡΌΣο, Ηἰὑζὶρ, δηᾶ οὔμοσβ οβασβούοσ- 
χα Ὁ. Οἱ ὑδμο οοῃίσζωσυ, ἰῦ Ῥσγοάποορα ὑδλ6 Ὀ6ΏΘ- 
βοίαὶ οἴοοῦ οὗ ἀο νοσίπρ πα ῥϑιϊ δῦ κίηρ ἔγοτα 
Βὶβ ἀϊβθδαβθ, δῃᾷ οὗ σχοδύοσίηρ εἷτη ο δ 6 δοσϊεῖν 
δηὰᾷ (86 χιοᾶἂθ οὗ Ἰ᾿ῖξο οὗ οἱν ] ἐσοὰ Ῥθορ)θ. ΟΕ. 
ῬΏΒΟΥ διὰ ΕΥδηΟὨ 7614 οὰ ὑδὶα ῥϑδβαζο, πῃ στο ]8- 
ἰΐοι ο ὑμ6 ἱποϊϊπαίϊοη ὑθῸ ὈΥΆΥΘΥ, ΟΥ ὕὉο ΟΥΒΟΣ 
τοὶ] ρίουβ ταδηοβύδυϊοηβ δπα ὀρθοσυϑηοθα, τ ΒΙ ἢ 
Ὧ858 ἔσγϑοαυδθηῦν Ὀδ6Θα οΟὐδβοσνυϑα ἴῃ ἐδ οδδϑ οἔ 
τοϑηΐδοβ δἰ] οιθαὰ πὶ Ἰγοδα ΟΡ. [πὶ 56 σ586 
Ὀδἔοσθ ἀδ, 6 σΘ [86 ροτοα οὗ ἱμπαϑηῖν δηᾶ Ρππ- 
ἰδῃτηδηὺ ἱτηροβοᾶ ὈΥ αἀοἂ δᾶ, αὖ ΔῺΥ ταίθ. εχ -- 
Ῥὶσϑα, ἐπ ῥσδαυοσΐα Ἰοοκίηρ ὌΡ ο πϑᾶυθὰ ὈὨΥ͂ 
Ὅ86 Βαμμδὶοᾶ Κίηρ οουἹᾶ ποὺ ῬΟΑΒΙΌΪΥ τοδυϊὺ ἴα 
1685 ὕδασι ὕπο οἱουδίίοῃ οὗ ἐμ βιουοσ ἔσοσα ᾿ἷδ 
Ῥσαΐδὶ οοπάϊῥίοι. ἴο τηδηποοῦᾶ---ἔσοσα ἰδ 6 δίδίο οἔ 
ΟὯΘ ᾿γλῃρ' ΠΟΙ ΡΙΘΒΑΙΥ οἱ ὅπθ στοῦπα, δβηᾷ Ἰοοϊκίὶηρ 
δε νϑσζὰ ἴῃ ΔΒ ἀϑυαδοιωθοΐ, ὕο ὑμ6 αϊσυὶν δπᾶ 
Ὀοδυίηρ οὗ ταδῃ, ὙΒΟ ἰβ ξοττηϑὰ ἴῃ ὑδ8 ᾿τηδρθ οἴ 
Θοά, ὑδδῖ : ἴο 880, ἴο δ ποστηδὶ ἔἴοστη οὗ τῆδσι, 
οὗ νοι ΟΥἱὰ βίηρσβ (ΑΜ οίαηι.. 1. 85 58.) : 

“ γοπασμο στη δροοίεπέ ἀπέ ἣα οὐὐέεγα ἐότΎαμε. 

οἴ μδείί, εἰ ογϑηέου αὐ δίά 67 ἐοἰϊαγα θωζέμς.".-- 

ΔράᾶΣ γγαϊβοἃ δηὰ Βοποσχϑοᾶ Ἀΐπὶ πμαὶ νοῖὰ 
ἔογονοσγ. Οὗ νἱ. 27: χίὶϊ 7. δια δ]8βο, ἴῃ σϑὶδ- 
ἰΐοπ ὅο ὑδο ᾿αὐῦδσ μ818 οὗ [8:6 γϑσβθ. οβδρ. 111. 88. 
[“ ΤῊΘ Βτεὺ ὑβουσμὺ Ἀ6 δηἰοχῥαϊ θα νγ88 ἴο ὑμιδυιῖς 
σοῦ, ὕο Ῥγαῖβα ἶτὰ δὲ ὅδ ϑυϑυ- ἰνίμρ Οὐ, δᾶ 
ἴο τϑοομηΐζο ὑμθ οἰθγηϊν οὗ ΗἷβΒ βσθσαυ. Νεοῦυ- 
ΟἸΔαμΘΖΖΑΥ δοκη ον]ᾶρο8 δα ὑγαΐὶβοθ ἀοα δα ἔδι6 
“φϑυϑσ-νίηρ Οηθ.᾽ Ὀδοδῦβα Ηδ δὰ δρϑίη σίνος 
ἴο Βἷγα ἷβ 1166, Ἐ1ΟΒ δὰ Ὀδοα Ἰοδὺ ἴῃ μἷκ τηδᾶ- 
688." ---Ἰεἰϊ.---  οσβὸ 82 [85]. Διὰ 81} [86 ἐῃ- 
Βαρέϊδοῖϊς οὗ ἴδ ϑαχίῃ!:. ἐσθ (ἴο Ὀ6) τορ:ε θα δα 
᾿οϊίης, ὑδαὺ ἰδ, “ἴῃ οοτηραχίβοι ἴο Ητι. ΤἘ6 

Ραχιϊο. 3 ΣΤ τααδῦ ὈῸ τοραγᾶϑα ἴῃ [ϊβ ρδοβθ 
88 ὑπ ραχῦ. ζαῦ. Ἀδδβ., δῃὰ ἰβ ποῦ, ἐβογοίοσε, [ὁ 
ὍΘ Θχρ]δίποᾶ (ἐπ ΔΏΔΙΟΘΥ ἰδ 1688. χ]. 177) ὉΥ, 
ἐς ΔΥῸ τορυϊοα π8 ποιδίηρ ὉΥ̓͂ ΗΒ " (Ηᾶτετσε., 
Κταηϊΐομξ., οἵο.). [ΤῸ οἰδεῖ οὗ ὑμ6 δΌρΡτθιΣ 
ΔΟΥ οὗ Θοᾶ ἱποϊπᾶθ8 Η18 οσμηϊρούΐθῃοθ 88 ορροδοᾶ 
ο 886 ὙγΘΆΚΠΘΕΒ οὗ ὑδ6 ἱπμβοὶϊαιΐβ οὗὁὨἨ βασι ἢ 
(Κεὶ}}.] [59 ἱπαύθα οὗ Ἀ92 ΤΑΒῪ Ὀ6 τοραγχαοα 
85 ἰδ οστοσ οὗ ἃ οοργίβὺ, ψῇο ἐμοῦ ἴο οοχεοοὶ 

8 Βαρροβοὰ Ἀ559 (ἐπδῦ ἰ8, ἈΦ) Ὀγ δαρεϊβευ ες 
ΠΩΣ, οι “" ΠΡ ἔοχ Ἀ, β Δῃ δσομδίβσω, οοῃἴοστω- 

ἴηρ ὕο {88 Ρ ὑ οδαχδοῦοσ οὗ ὑπ πιοσϑίου, 
Βίταἑ αν ὕο [ἢ ῸΣ μὲν. Ῥϑαῦ. ἱϊ. 11" (Κταμοδῇ.). 
[Τ} 6 ὅπδὶ] τι βϑϑῖῃβ ἴο Ὀ6 ἃ πιοσθ ΟΒδι δῖος ̓ ποσ- 

οὔδηρο 701 κα ἱπ 0: ΟΥΠΕΒΙΥ ΟΣ, ἀα8 ποί.}]ὴ Τδ6 

ΤΑΌ᾿ ἶσα] δβϑοσύίου, ἔουπὰ ἱπ ΒΘΒΗΣ δα β'δδαϊα, 

ἐμοῦ ΓΙ εἰρτι ῆο8 “' δῇ δίοια οὗ βοῖασ ἀπὲ," ἴδ δὲ 
811 ονθηΐβ ὕο θοτοϊϑοὐθὰ.--- πὰ ἢθ ἀοοῖῃ δοοοσὰ- 
ἱπρ ἴο δἰ5 1 ἰὰ ἴ86 δύῖὼν οὗ βϑανϑηῃ, οὔο. 
ΟΕ, ἴβὰ. χχὶν. 21, ἃ βρδββαϑὸ ὑμαῦ ουϊάδηςγ Ἰἴοὰ 
αὖ [86 Ζουπιἰαὐΐοη οὗὨ ὑδο οὴθ ὈΘΙΌΣΘ ὍΔ. ἐπ Ἐπ ΒΙΟΣ 
ἐδ Βοβῦ οἱ Βὶρἢ Ἶ γῬγοθϑιίδ [Π 6 ΒΆΙΩΘ ἰδ 85 8 
οοὔξαϊηοα ἰπ δ ἰ86 ΔΙΙΑΥ οὗ Ποδυθα ἢ ἰπ Οἱὶα 
Ηἷδοο. Βοῖμ γχοΐοσ ὕο ὑμθ ἱπποατηθσδϊθ οοτωρδ- 
ηἶοβ οὗ δηροὶβ ὍὯΟῸ ἱπημδοϊῦ Ἀθάνθὴ (ὅ6π:. χχχίϊ. 
2 οὐ Βρᾳ. : ΗΘὉ. χὶϊ 22 οὖ Ββθα.; οἷ. θδῃ. υἱῖ. 
10) --Αὐᾶὰ ποὴῆϑ οὐ. . .. δῶν τοῖο Ὠὲπα, 
αὶ ἀοοβὲ ἴδοι} ΟἿ. δα. ΧΙ. 18: δυὰἃ τῶ 
Σοϊδύζου ὕο ὑπ ῬὮΏΣΑΒΟ, “ὕο αἰδὺ οὔμϑ δ δυηὰ -“-- 
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ἴο ΟΡῬοΟδα Ηἷπι,") δο9 ὑδο Τασω. οὐ ΕροΪο8, Υἱϊὶ, 
4. Τι. δαπλοαν., ο. 3; αἰδο [6 Ατζδρὶο οὗ Ηδσίτί, 
ν. 344."---γοτθο 88 [86]. Απᾶ ἴδ “ΊΟΥΥ οὗν 
κίπκάοσω, ποΐηϑ Βουοσ, δθὰ τοῦ ὈΥβμῖηθαξ χθ- 

[ατηϑὰ υοΐϊο 6. ΤῊ6 Ὁ ὈΘοΥΘ ΒΡν ΒΟΙΥΘΑ͂ 

ἰπἰχοᾶυοσ ὑμδὺ ψοσζὰ 88 ἃ ΠΟῪ β ] θοῦ, αὐῦσ [89 

ἔοτταοσ, ἽΣ (οὗ, ἴβ6. χχχὶΐ. 1; χσχυῖ. 16; 

Ῥεδ. ᾿Ἰχχχίχ. 190)... Ἂ΄, ““ δἰδύζουι, τηδ᾽θδῦυ, ἀἷρ- 
εἰς, βοςῃ 858 18 τηδηϊοαύοα ἴῃ ὑδ9 ἸοοΚΚ, Ὁθδσ- 

ἱηρ, 8 ἃ ΤΩ ΔΏΠ6ΙΒ Οὗ 8 ὈΥΙΠΟΘΙΥ Ροσβορδρθ. 

“ἐβρ]οπᾶοσ," Α. Ὗ. "Βοποχ"" (οὗ, ν. 27 [80] : 
ΟδδΡ. ν. 18), ἰδ Βοσθ οοῃύγασυθα τῖῦ δα ἔουτΩ ΟΣ 
ΔΡΡΌΘΆΓΩΠΟΘ δηᾶ οομπάϊτίοα, τ δῖοι ἀθηϊθὰ ἷδ 
ΤΟΥΔῚ πἰδίθ, δηὰ οὐδ πἰβ πδύμτο 88 ἃ τϑδῃ, νυ. 80 

[833].-. ὝΤ ἴ8. ῬΧΟΡΟΥΙΥ " Ὀτίρὔπ688,᾽ δηὰ ἤδσθ 
τοβογε ὅο ὅδ Ὀδαυΐγ ΟΣ Ὀθδιλΐηρ ΡΘΕ ΒΏΏ 655 οὗ ὑ}16 
Βαταδη οουηΐθηϑηοθ (οὖ. ΟΒΔΡ. ν. 6, 9 : νυἱῖ. 23), 
ὙὮ16 ἼΠ ΤΟΙΘΣΒ τόσο ραγυσΌΪ]ΑΥΥ ὕο ὕ86 Βρ]6}- 
ἄοτ οὗ ἰδ σοῦϑδ (οὗ. Ρβδ. οσχ. 8 ; χχίχ. 2 ; χουΐ. 9 ; 
2 ΟἼτου. σχχ. 21).----Απὰ σὰν οου 56] 1] Ογ δηὰ σῶν 
Ἰογὰβ βουσῃῖ υπῖο τὴ0,---ογ, ἘΟ δα ΖΟΙΤΛΘΙΪΥ͂ 

δυο θᾶ απὰ ἀδδοσίθαἃ τ ἸΤμαὺ δ 53 αἰστιβοα 

8 ΒΟΔΙΟὮ 70ΓΣ ΟὯ6 ΨἘΠῸ 18 Ὀσ]ονθα ὕο 8ᾶγθ ἄϊδδρ- 
Ῥοδγοὰ υἱὐυπουῦ Ἰοαυΐπρ ἃ ὕσδοθ ὈΥ͂ το ἢ ὕο ἀ8- 
ΟΟΥ̓́ΟΣ ΐτη, ἰΒ 8ῃ Δδδατηρύϊου τηϑ6 ὈΥ Ηἰ σὶρ διὰ 
8150 ὉΥ͂ ἃ ΠΌΙΘΌΘΥ ΟὗὨ ΘΑΥΘΥ ΟΧΡΟΒΙΟΣΒ, ΒΌ ΟὮ 88 
Θοίοσ, Μίομδϑὶΐβ, Βοσυμοϊῦ, οὐο., τίσ, μον- 
ΟΥΟΣ, ἰδ τϊϊπουῦ ΔῊ δυρροτὺ νδδίουοσ. ΤῈ 
ὀχργϑδϑίου γαῦμοσ ἀδείρηδίθα “ὁ 8 Βοατο; οοπᾶπο- 
ἱπς ἴο ὑμ6 ΒΟΠΟΥ οὗ ὅδ κἰπρ, ψ ΐοι τ88 ἰπβίϊ- 
ξαϊοα ὉΥ εἷ8 ΤΌΥΤΩΘΥ ΘΟΘΉΒ6]]ΟΥΒ δηα τηδρτιδῦθβ 
ἴῃ ὑπο ὲτ σα δου. 85 0.6 οουποὶ! οὗ ὑδ9 ΣΕΡΘΗΟΥ͂ 
ἀυσίηρσ ὑμὸ ἱπίοσίμ, ἤοσ 89 ργσροσο οὗ οἶδ δ} 
τοαυοδύϊηρ 86 Κίπρ οη Ηἱβ το οσδΐοι ὕο μθδ τ, 
ἴο ΤοδΌτηθ ὑδο σοπῦτοϊ οὗ ὕπο γσονοσημηθηῦ." ΤὨΘ 
ΦΘΣΊΩΒ ὙΠ (06. ὁἢ ἐϊϊ. 294) διὰ ὙΞ 2 ἂο 
ποῖ, ΠΒΟΎΘΥΟΣ, ἀοδίσηαῦο αἰ οζουῦ βαρ͵]θοοίβ, Ὀσὺ 
ἐδ βϑῖωθ Ο)68 υυ χϑἔθσθμσθ ὕο ὑμϑὶῦ ΒΟΥΘΙΆ] 

ΘΧΗ διὰ ἀϊηίε68 ; οὐ. 51 1 ὝΘ, 2 βδι. 111. 

. μέγας καὶ ἀυνάστης, Φοῦ. ἰχ. 32.---Απᾷ Σ τσῶδ 
(αραΐη) οαϊδ Ὁ πηθα ἐπ τὴῦ κίυράοχω. ΠΡΌΣ 

ἱπεύοδα οὗ ΓΕΡΌΣΙ, Ὀθοδῦβο οὗ ἔδο ἔο] ον ηρ αο- 
δεηΐ. αὐδέϊηοί. ---Α ἃ Θχοοιϊοηῖϊ τρδ᾽θδῖν τσὰϑ 
δἀθα ττηἴο τηθ : ὅ1 τοοοὶνϑα κὐ1}} στοδύοσ ρον- 
ΟΣ ὑ8δι}1 Βαᾶ ζοῦν οη]ογϑᾶ : οὗ, 90Ὁ χὶϊϊ. 
10θ.0 ἘΒοΥΘ 8.6 50 ἰδύοτίο δὶ δαύδμοσί [68 ἤο βου 
ἷἱῶ νδαὺ (6 δά ίτἰοπαὶ ροῦχα οομδίβυθα τ Οἢ 
οδτθ ἰο Νουα ΘΣΖΑΓ ὑονδχα ὕὑμ6 πα οὗ Ὠΐκ 
ἴο : Ὀαὺ ὑμο ὑσυῦὰ οὗ {18 βίδι ϑτμθιῦ οδη ποῦ ΟΣ 
ἐδδὺ δοοουπῦ Ὀ6 αυοϑίϊοηθά. ---Ἴογ86 84 [87]. 
Νοῦν (οΣ ὑβογοΐοσο) ἴ, ΝουΟ π ΘΣΖΑΣ, 
δῃηιὰ οχίοϊ, δοἃ ποῦοσ, οο. ΒΥ 18 ἀΔοχοϊονῦ 
[δ6 οἷοδο οὗἩὨ [Π9 ΣΟΥδ] ργοοϊδπνδύϊοῃ σϑῦθσῃβ ὕο 
δδ6 ἡπουρθὺ οὗ {86 ἱπυτοάἀποσίίοιι, ΟΡ. ἰἰϊ. 82. οὐ 
866. ---ΑἹ] τῦθοδθ (ταύμοσ, “" ἴοσ 811 Ηΐβ ᾽) τσοσῖκϑ 

το ἱσπῖα, δῇ μἷδ ὑσαγε υἀρταθαῖ. ὈἾΘΌ, 10- 
ΘΙΆΪΥ “ὁ Πγταπθαβ, ἱπιτα δ Ὁ γ.,᾽) δηὰ μθηοΘσ, 

“Καὶ. ] 88, ὑσπαξ " (ΞΞ Ποῦ. 28). Ὑ51, 1ὑ- 
ΘΥΆΪγ ““ ἡαᾶρτησθηῦ," Ῥτοοθᾶσσθ αὐσχίου ν᾽ οου- 
ζοσταϑᾶ ἴο ͵πδέϊοο (ΞΞ- Ηο. ὉΒ,3) ; οὗ, δο:. ἰχ. 
28; χχίϊΐ. 18.---Απὰ ἴμοεκο ἐμαὶ τυαῖκ ἴῃ ὑσίο, 

κΓΣ. ΓΙ ἴὰ [δ Ῥβοὶ, ἐο δέγίλϑ ὁπ λα λαπά, ἴο 

Αἰλάεν, ἴα ἁἀοτίνοα ἔχζοτα ἔμ σπκίοπι οὔ δἰ τὶ κὶης οὨἸ ἄγοι οἱ 
ἴμ6 παπᾶ [ἢ σπδειβοτηοηῖ (Κ 611}, οὐ ἴῃ οράοσς ἴο οἰοοῖὶ ἔπιθι 
ἴτουπι ἃ ῃχοοθοάίπης.) 

Ὧ9 15 8016 ἰο δραϑσϑ. Οὗ. ἴβϑ. χ' 88: χῇϊἱ. 11. 
ΧχΥ. 11: 1 ἤδη. ἰἱ. 7; Ῥββϑ. χυἱῇ. 28: [ΚΡ !ἱ. 
δ1 οὐ 56α.---ἰὰ τοϊδύοη ὕο ὕμθ Θῃ]δυμοιαθηὺ οὗ 
Ὁ ἀΟΧΟΙΟΩΎ οὗ ΝΟΌυομδάποσσζαν τ Ὠ]Οἢ 8 ἑουπὰ 

ἐο  ἷἰῃ [86 ϑορῦ. πὰ ὑμῖα Ὀ]δοθ, βθ0 ἐμο Εἰ}. -υσπᾶ 
Ῥυϊμοΐρ]68, οὗο., Νο. ὃ [0610 Ν]. 

ἘΤΗΙΓΟ-ΕΟΝΌΑΜΕΝΤΥΤΑΙ, ῬΒΙΝΟΙΡΙῈΒ ΒΕΙΑΤΕῈΡ 

ΤῸ ΤῊΗῈ ΒΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΒΑΤΨΑΤΊΟΝ, ΑΡΟΙΟ- 

ΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ, ΑΝῸ ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, 

ΒΌΘΟΕΒΤΙΟΝΒ. 

ἈΑοοογάϊηρ ὑο 86 ΥΘΤΩΔΙΒ ΟἹ ΟὮΔΡ. 1. 81 [ἐγ. 
1], ὅλο δυδμοσβΐρ οὗ ὑμῖβ βοοίίοῃ ἰβ ἀἰν:ἀϑὰ Ὀ6- 
ὕνγϑθῃ ΝΌΘΟΙ ΒΘΏΘΖΖΑΣ δὰ Ὠδπΐοὶ, ἢ ὑμο ἀΐδ- 
ὕἱπούΐοαι ὑμδὺ ὑμθ ΤΌΣΤΔΘΣ ἱβ οοποοϊνθα 88 ὑδ9 
ΤΔΟΓΆΪ ΟΣ ρί παύοσ δα οσγάδίθοσ οὗ ὑπο οαϊοῦ, 8116 
ὕδιο Ἰαύύοσ ἰβ 9 υεοσ. Βαΐῦ, αὖ 0.6 δδγὼθ ὑΐτηθ, 
Ὀοΐὰ 0.6 Βϑδίμοῃ ἰυρ δᾶ ὑπο ὑμϑοοσζαίίο ὑτο- 
ῬἈθὺ δ.Θ δὸ ϑχο] δι ν  Υ̓Ἱ ὑπ δοίϊνϑθ (οὐ βυ ουί ρ) 
οδδγδούοσβ οὗ ἐδ παγχγαίννϑθ, ὑμβαὺ Θυθυυ Οὔβοσνυδ- 
οη οὗὁ ἀορτηδίίο ΟΥ δροϊοροῦίοαὶ ἱπηροχύίβηοθ 
ταυδὺ Ὀ06 ἀου νοᾶ ἔτομι ὑμ6 οοπᾶποῦ οὗ ὁΠη6 οΥ [ἢ 
οὗδοσ οὗ ἐμ986 ὕνγο ὑούβοῃβ. Ὧο ὑδοσζϑζοσο ἀἰχϑοῦ 
ΟἿΣ αὐϊϑθηύϊοι 

1. Τὸ Νοδιιολαάηδεξαν, --- αὶ τούοσθμοο ὕο 
ὙΈΏΟΒΘ δοίζυσο ὈΥ Ιγοδηυχορίο τρδηΐᾳ, 88 Ὀδίῃς 
ογθαὉ]9 οὰ ζΘΏΘΙΔΙ στουμᾶκ, δηα 8180 88 Ὀθίηρ' 
αὐὐοθύθα ὈΥ͂ οχύσα- ὈΪ01104] δαϊποχί 68, [86 πθ6ο068- 
Ἰαρὰ ΟΧΡ δ δύο 885 66 ρίνϑῃ ἰῃ ἴδο Ιηὐγοὰ. 
(ἢ 8, ποῖθ 1). ὍὯ80 ποῦν ἀϊτϑοὺ αὐὐθιξίοη ἔο ἐδ9 
δοῦ οὗ ῥχοϊοιηὰᾶ 80] -δυδβϑοιηϑὴῦ οι ὑμὸ Κίυρ 
ΡῬθτγἝοττηθα ὉΥ ΡῈ] βίην, οὗ ἷβ οὐσει ἱτρ]86, ἃ 
τοροσχὺ τϑβρϑούϊμρ ἰδ ῥτοἰταοίθα ἀΐδϑαβα οὗ βου- 
ΟΙΔ] γϑδσβ᾽ ἀυζαίίοι, δηα α180 σοβρϑούζηρ 15 σοϑΌΒ68 
δη8 ἷπ ὅπ] οὐγθ. ΤὨΐα ἵπνόοϊνθθ 0 ἱταρσοῦδ- 
ὉΠ οἱ Ῥβυοδοϊορίοδὶ, Ῥοϊτϊοαὶ, οὐ γοϊσίουβ 
στουμᾶα, (1.) ΕὙΟΙῚ ἃ ρεψολοίοσίοαὶ! Ῥοϊπὺ οὗ 
υἱόν, [9 τοροχὺ Ὀθοδ6 ὩΘΟΘΕΒΆΣΥ. ὈΘΟΒΙΙΒΘ ἃ 
Βρ τὶ οὗ τορϑηΐδποθ δὰ οὗ βίποοσο 861-80 886- 
ταθηὗ δα ΓΟΔ]1Υ ΟΟΙΩΘ ΟΥ̓́ΘΣ ὑδ9 ῬΧΤουα ἸηΟΠΔΓΟὮ, 
8:4 ὈΘοδῦΒο 6 Βαᾷ Ὀθθη ἰοᾶἃ ἰο χσγϑοορῃΐζο ἢ 
811 δι ρῃδεῖβ ὑμβαὺ ὑῃ6 Βυνη])έ[,.αύίου, 88 τυϑαυίβοτωθ 
88 ἰὑ γὰ8 ἀΘΘΡῚΥ Ῥαΐηἶη}] ὅο ἷβ ΘΟΠΒΟΙΟἸΕΤΙΘΕΒ, 
88 8 Γἱρσύδουβ Ραμ βηχαθιῦ ἱπῆϊοῦθα οἱ Εἰτη ὉΥ͂ 
086 ΟὨΪΥ ὑτὰο αοά, ὄνϑὰ ὑμβουμῆ ἃ κοησίηθ, ἀπ χα- 
Ὁ]6, διὰ ζγαϊν- Ὀδαγίηρ δοπνϑσβίοι ταϊρηῦ ποῦ Βα τθ 
ὈΘΘῺ ΒΟΟΟΙΡ ΔΘ πὶ ἷβ ο886. Οπ ὑδο Ὡδίῃσο 
οὗ (μα αἴποογο δὰ ρχγοζουμπάϊνυ σϑαὶ σοα ΒαταΣ δ. 
ποτ οὗ [86 ἴτιρ,  ϊοὮ, ΒΟΤΘΥΟΣ, τν 8 ἰπδάϑαυδύα 
ἴο ΒΟΟΌΓΘ Ὠΐδβ δατηἰββίοη ἴο ἃ ζ.τϑοίοῦβ δβἰαῦθ, ΟΣ ὅσ 
ἔοστωδὶ ταθυ ὈΘΣΒΕΪΡ ἰπ ὑδ6 οοπρτορσαϊίοη οὗ Οοα᾽ 
ῬΘΟΡῚΘ υϑᾶοσς ὑπο ΟἹ Οονθηδαῦ, οὗ. ΟδΙ νη οὩ 
ΟἾΔΡ. ἱἰν. 84: “ΜῈ οδὲ ηἡιοάπδ οπιπὲθ λιυηιΐα- 
ἐἱογυΐϑ; δοιὶ σαν δροΐ τυγοζοοίμ ἡ δι ἰαύΐο, πΐδῖ 
]οηιΐπιιδ ροδίδα γοσόγοί 08 δρί γί ππαπδιοίιαϊηΐ. 
δὲ ἰία Νοδιιοιαάποζαν λΐο ποΉ, δοηνρίδοίἑξν' ρταξίαπι 
Μοὶ, φια ἑαηιθη, ἀΐρπια ὁγαΐξ ποπ υἱσαωγὶ οἰοσίο σὲ 
φργααϊδαζίοηα; δ ἨΟῊ, ὑῬροὶξ εἰΐπηι ἴῃ, μοὶ 
σαϊοίο φιϊοριιζα Ροδδαὶ τόσυῖγὲ αὖ λοηιΐη6 ρίο εἰ 
οαοαζια βιδγίξ αἴ ἐπι δοΐοϊα Τεΐ, δα ἐμ πεν οϑίθη- 
αϊξ 86 τοιέωηι ῬγΟ οῖδ86 διὸ [οἱ 7εγυέϑ, σιρεηι 
ἐγίδυξέ ἐϊὲ δυγπαηι ροίδηζέαηι (ο. 111, 892, 88. ο.Ψ 
ἦν. 81 κ5.)}. ἀδἷαάδ οοτημπρὶξ 2ιι8{{{π ἰαιιάφηι δὶ 
γοοϊ αϊπὲ (ο. ἱν. 84) δέ 8686 ἱπέίόγοα Καἰδέι" τ δι 
εἰ ἐδδίαζι" γι ϑίαηι {π|886 ράπηι, σι αἱο  πίξι 
ἡγτοραία Κ4|."--(2.) ἴπι ἃ ροϊξἐϊοαί ἀϑδροοῦ, 4180, 
ὑμθ ϑαϊοῦ ὈΘΟδΙῚΘ ὩΘΟΘΒΒΆΤΥ, δίποθ, 88 ΔΡΌΘΑΣΒ 
ἔτοτα νυ. 83, οἰγσαχωβύδιοοδ σϑαυϊγοα ὑμαῦ δὺ ὑὴ8 
Θπὰ οὗ ᾽Ὁ86 Κίηρ᾽ 5 11η6868 ἃ ὑσχοοϊίδιαδύίϊοῃ βῃου])ὰ 
δ ἰδδαθᾶ, οοτὐ γίηρ ὑμαῦὺ ὑπ ΤΟ ΠΔΙΥΟΝ ἰῃ ῬΘΙΘΟῚ 
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ὍΔ8 δυουῦ ὕο ΤΟΒΌσΩΘ δ σονογηταθηῦ, ἀπ ἴο 
δΒυροτιβοᾶς ὑδ86 ΣΟ ΘΠΟΥ͂ οὗ (δ6 ἰηὐοχίτη, σοτῃηροβοᾶ 
οὗ Ὠ18 "" ΘΟ ΒΘ]]ΟΥΒ δηα Ἰοσᾶβ.᾽" νο δὰ δἰυμοτίο 
δαχαϊτϊδύογοα ὑλ6 αἰξαῖτε οὗ ὑπ βίδίθα. ὙΠῸ Κίηρ 
δΒδᾶ πὸ πθοὰ ἴο ἀγθδᾶ ὕδϑο οδὶδοῦ οὗ βιο ἢ} δ 6χ- 
ῬΙδη δῦ οι οἱ ἈΪΒ ῬΡΘΟΡΙΘ, δυνϑὰ ὑμβουρὰ ἰῦ ἰηγοϊνθᾶ 
ἸΏ] ΟὮ ὑμαῦ τῦῶβ ΒΌτΩ ]Ἰδύϊηρ, ὕο Ὠλτη : Ὀπὰὺ 10 18 ὈΥ͂ 
ὯΟ ΤΩΘ8}8 τοοοζάρα ἰηδὺ δ6 οσδυδοᾶ 1 ἴο Ὀ6 ῥχο- 
τ] ρζαῦθα ἴῃ ὑδο ΡΌ]1]ο Ρ]ΔΟΘΒ δια οἱ [ἢ πἰχαϑίθ 
ὉΥ ὑδο Ἰἰγρ8 οὗ 8 Βοσδὶὰ (ὧδ 88 ὑπ6 οδδθ υγιΐὰ 
1... 6 οαϊοῦ 'ἱπ ΘἾδΡ. 111. 4 οὖ 864.), ΠΟΥ ἀνϑη ὑδαὺ 1Ὁ 
Ὑ88 δὖὺ ΒΥ ἰὑΐπι6 Ὀχουρὺ ἱπῦο ΡυὈ]α ποίϊοθ ἴῃ 
Ὑτιυϊηρ. (38.) ΕἼΏΔ]1γ, 86 ἀοοσυτμθηῦ ἱπγονϑδ 
ὯΟ σΟΠΒΙ ἄργ8 016 ἀἸΠ ΠΟ] ἴῃ 8 τοἰσίοιδ ρνοϊπὺ οὗ 
ψίονν, ᾿ΔΑβτη Οἢ 88 86 ρδεῦγ Βοαύμθῃ δᾶ ρασγ 
Ἰαυδθ  ὉἸ8Ὲ ζαὶ οὗ ὑμ6 Βα Υ]ουΐδη Κίπρ, ἴῃ οὔμοχ 
Ὑοτᾶβ, ἰμαῦ βγῃοζούβηα τ Ισἢ διαὶ σεαιηαίθα 4] 
ΣΟ] ]ΡΊΟΩΒ, δια τ ΒΙΟᾺ 850 ἔσϑαυθαῦ ΔΡΌΘΔΑΙΒ ἰπ ὑμ6 
 ἰδύοσυ οὗ ὑμ6 συ] οχβ οὗ ὑὴ9 ροσίοὰ οὗἉὨ 86 οδρὺϊν- 
ἐγ, 18. ΟἸΘΑΙΙΥ τοδηϊζοβῦθα, 85 μ88 δισθϑδν ὈθΘὴ 
ΒΏΟΜΩ ΟἹ ΟἾΔΡ. ἰἰ. 81 [γν. 1]. Αοοογαϊηρὶν, 
νοι Ηἰ σὶρ δι ἰὕ ὕο Ὀ6 Θπ Υ 7 ογϑά 016 ὑδαὺ 
ΝΟΘΌΠΟΒΔΑΏΘΖΣΘΙΥ 88 ἃ ΠΟΥ ΟΥ ΟἿΪΥ Ῥδυύϑ! ν 
οοῃνοχίθα ῥῬϑγβοῃ βμουϊὰ "" δοκηονίθαρο 8 χοᾶ 
835 ἷβ χοᾶ (γ. δ), 854 ονϑὴ οὗμοχ ΒΟΙΥ μοαβ (γβ. 
6, 16), ἰπ δᾶδίιίση ἕο ἐμ6 Ηἰρμοοῦ Θοά." ΤῈ6 
οἰαύθιηχοαῦ ὈΥ 6 βϑῖλθ οχίὑϊο ὑμαὺ 1ῦ 18 βίσασιρϑ 
ἰλαὺ “αἴνοσ ὑμὶβ βύοσῃ οχροχίθῃοθ Νϑυποδδαᾶ- 
ὨΘΖΖΔΥ ΒΏΟ]α ποῦ Βαγθ ᾿ἰδοσαίθα 086 76), 86 
οδρύϊνο βοσυδηὺβ οὗ ὑμὸ Ηϊρμοοὺ αοᾶ, δ8 ὑ}9 
ἰβύοσυ Βῆουβ 86 ἀϊὰ ποῦ, 158 τ πουῦ ΔῈΥ ἤοῦη- 
ἀαύίοῃ ; ΤΌΤ, δοοοσαϊῃρ ὕο σἤδρ. ἱν. 1 σοιηρασϑᾶ 
ὙΠ} νβ. 27 διὰ 81, (89 ονυϑαὺ ἀἰἱὰ ηοῦ ὑσβηδρίτθ 
ὉΠ] ὩΘΔΣ δ οΪοδβο οὗ Ν δάπϑζζασ σίρε, 
8 ψ οδῃημοῦ 6}} ψμδῦ ῃ6 νου] ἢδνθ ἃοῃθ 
μαᾶ Ὠ6 ᾿ἰνθᾶ δὴν οομδί ΘσϑῸϊο ἐἶτηθ αἵΐζοσ δΐβ σϑ- 
ΘΟΥΘΙΥ (Ὑ ΪΟὮ νγ88 οοσύδί]γ πού ἴῃ ολδο, δοοοσά- 
ἱῃρ ὕο Βαχγοβιιβ, ἰπ Φοβορῆτιβ, 5. 4ρίο, 1. 30), 
ΠΟΥ γοὺ νι Βδὺ Ροϊ οι] χοϊαὐΐομβ, οοσα οἰ παύοιβ, 
ΟΥ οομβίοσαύουβ ΏΔῪ παν Ῥσχονυθηῦθα ὅπθ ἱπὰ- 
τηϑαϊδίθ ὀχϑουϊίοι οὗ 8 ῃἷδῃ ὕο σϑεύοσϑ {88 96.1.08 
ἴο ὑμοῖν οουηῦσγ, ὙὙΙΘἢ ΤΩΔΥ ΔΙΣΘΘΟΥ ἢαγθ ὈΘΘΩ 
Ῥτδορασρά, 

Ὁ, 0 Κα α8 λ6 οοπαμοί 9} θαπίαὶ δ Θοπισεγηδα, 
86 ομεαγδοίοσίϑυιςς ἔδαίασε οὗ ὑπὸ ὑνο- ο] ἃ Ῥοβὶ- 
ὥοῃ το μ6 οοουρὶθα αὖ ὑδο ΟΠαϊάεθδαι οουχὺ 
88 8 Ῥχορμοῦ οὗ ΦοΒοΥδῃ δᾶ ομἱοῦ οὗὁἩἨἁ ἴδθ Μδ- 
Εἶδα, 'ἰβ Ῥσοσαϊ θυ Ἔχ ἰ θα ἱπ ἃ τῆ οΣ ἐμαῦ 
ΔΙ οσὰβ ἃ ΒΙΡὮΪΥ ζβυόσαῦ]ο ὑθδυ του Ὁ. ὑδ9 
ασϑα ὈΠὺγ οὗὐ μα παυταῦνο 88 α ψΒοϊθ. Τὴ 
δον 8} ν 186 τη, ὙΠῸ 15 ἀἰσηΐβϑα ὈΥ δ ΠΟΠΟΥΆΣΥ 
οἴδοθ ταύμοσς ὑθδη Ὀυταάθηρα τε ἀοβηϊὺθ οββοίδὶ 
ἐπποί 8, 6. 9.., τῖϊὰ βαοοσάοίδὶ ἀυ ίθβ, ἰβ Ῥοσ- 
ταϊυ θὰ ὅο Ὀ6 δοθθῃῦ δὺ βσβῦ, οὰ ὑπο οουϑδίοῃ 
ψΏΘῺ ὑμ6 ἱπύογρχούοσε οὗ ἄγθδτηβ ΟΣ Μαρίδιιβ 
ἜΟΙΘ ΒΌΙΩΤΩΟΙΘα ὈΘἕΟΣΘ ὑδ6 Ἰεἰτιρ, ὈΘόδῦιθο ἢΘ τγδὰ 
8] ονοα ἃ στοδύοσ ἤγοοᾶάοσῃ οὗ δουϊοῃῃι ἱπ ρσῬΠΘΤΑΙ 
(806 οα ν. 6). Τὺ ψαϑ ποῦ, ῬσΟΌΔΌΪ, πδουῦ 
Ῥτοάἀυοσίηρ ἃ 7οο]πρ οὗ γρζοξζουπὰ ἰηΐατν ὑμδὺ 
ἈΠ 6η ἨΘ ΒηΔ]}]ν δρρϑασοᾶ ὑμο Κίπρ δἀ ἀτοβδοὰ [89 
βοσυδηὺ οὗ ὑμ6 ᾿ἰνίηρ αοἂ (νβ. ὅ, 6) ἱπ δ ὑδοσ- 
ΟὙΡὮΪΥ Βοδύμθη ΤΏΔΉΠΟΣ 88 "" ΒΟ  ὕθβθδσσασ," 
δέθοσ [88 πᾶτὴθ οὗ δ ροὰᾶ (ἑ 6., ἐμ 140] 61), 
δΟοΟΣΪηρ᾽ ὑο ΘΑ] ν᾽ Β ̓αδὺ τοτηδσῖς, “ οη, ἀνδέκρηι 
ὁδί, φιιῖη ἦοσ ποιό, ογαοΐζον ομπογαῦογίξ απδ- 
ποῖ, ργορλεῖία.," ἨΗδ ἀϊᾶ ποῖ, μονθυθσ, σϑ- 
ΠΟΌΤΙΟΘ ἷβ 8]]Θρίδηοθ δηἃ ἀθνοίύζομ ὕο ὑπὸ τουδὶ 
ῬΘΙΒΟΏΒΘῸ ͵ῺΟῸ 88 δἷβ Ὀθμοΐδούοσ, βηὰ στ ῆο, ἴῃ 
Ο880 86 Μψου]ὰ χϑοοῖγο διὰ ὃὉθ ρτιίᾷοαῦ Ὀγ ἰδ86 
ῬΤΟΡΒΟὐ Β ΟΟΌΠΒΕ]. τοὶρῃῦ 80 ΘΑδΙΪΥ Ὀθοοτὴθ ὑπ 
Ὀθηθἕβοϊου δηὰ Ἰἰροσαῖοσ οὗ ἐδθ δα ϊσθ Ῥϑορίθ οὗ 
αοῦ, θα ἔμ Κίπρ μδᾶ τοϊδαίθα ἴο Εἰτα ὑδθ 

ἄτοδζω, βο ὑσορμϑῦδσΤ οὗ σηϊεέοσίυηθ, 6 σαν ΜΕΥ 
ἴο χοῦ }]9 δῃὰ βυτωρδιμοῦϊο ΒΟΣΤΟΥ ὁ δροὰξ δὴ 
ΒουΣ " (γν. 16), δοὰ 6 ψογὰβ ΟΥ̓ ῖο δ6 δὲ 
Ιϑοχὶ ἱπίσοἀποοραᾶ ὑδθ ἱπίογρσχοίδζοσι, ἱπγοϊοᾶ 8 
Ὀϊοβδίηρ οὨ ὕμο Κίπρ οου ρ]οἃ τινὰ ὑμ6 πῖδ ὑδαξ 
086 ζαῦθ το ὑδγθδίθποα [ῃ6 ᾿ΟΏΔΓΟΒ τοϊρσὐ 
ΤΑΒΟΣ ονοσίδκο ἷβ ἴοοβ. Οὗ, Οαϊνίν ἀρσαὶῃ : 
“" αρπίοϊ δφοροηπῖί (γ. 16), σον ἑία Γμετίς αἰζοηδέκα, 
πδη}6 χιῖα σιρεῦσέ ἀπο ΤῊ ἰατη, λογτίδιίζοτη ραηαπι 
α τερΐδ ρόγδοῆα. ἰδὲ σπέπι πιοτίίο δμηὶ Ῥοζυΐᾷ 
ἀείόβίατγι, ἐαΊη6πι γδο67 1{ι|8 68ὲ ροξεξίαϊδηι Οξτέπλίι 
εἰ ἐγααϊίατπι. Τέδοσημδ οἸ ΠΕ ἐχοπερίο ργορλοία, 
ὅδηξ Ῥγόσαγὶ ὉΓῸ ἐπῖηιέοῖδ πορίγίδ, σεὶ σρέμπέ πθ8 
φογάοῦο, τιασῖηιθ ὉΘῸ τγοσατὶ ὕΧο ἐχγαππία, δὲ 
1060 γίασοαΐ δυλ)σὶ ποῦ δογτι ἰἐδέαεπὲ ; ογεὸ 
ποῦ ἰαπίμη ἐἰλὲ8, 8δο εἴἕατι 1260 ἐρδὲ δισππδ Τὸ- 
δεῖ. Οὐίογπι αἴόγα δα ραγίδ οσίεηαὴξ απ ξαὶ͵ 
δὲ ποπ ὕγαπσὶ υἱο πιδεγίοοτ αἱ αὐεσέμ, πέφια 
εἰΐαπι πιοϊϊ γέ, σιιοπιΐ 8 ρεγραΐ ἔπ δια τοοποπε.᾽ 
--Τ)ο ΤΩΔΏΠΟΣΥ ἰῃ σοῦ Ὁ δη16] ππαοοδεαοᾷᾶ ἴῃ 
τπΐτηρ ὑη6 βἰγοὐθδὺ ὑδοοοσχδίζο δᾶ! ἑονδσάδ 
αοᾶ υἱέεξὰ ὑδϊ8 ἀονούϊζοηυ ὕο δὶβ δονθγοῖρε, 18 βΒ6 6 ἃ 
ῬΑΥΌΥ ἱπὰ μα πῃσοποραὶοα ἄϊγοοΐμθεθ δὰ 186 
οδίθουΐοδὶ ρ]δίηυιθθβ τὶν Μ᾿ ΐσἢ ἢ6 δποῦη δα 
ὑδο τηοδὺ ἀορτδάϊηρ διὰ ΒΌτ ἢ] δε τρ ῬΌΠΙ τοῦ 
ἴο ὑπ ἰεΐηρ, ἰῃ γν. 22 [20], δῃᾶ Ῥδίθν ἴπ 86 
ὙΓΆΣΙΪΏΩ ΟΥ ΟΡ ορσυθ, νυ. 24 [327], ὶῶχ ὙΒοἢ δ6 
οοποϊπαοᾶ ἷα ἱπτοχρσοίδθύοη. [Ἃπ ἐδὶβ ορίϊοστιθ 
186 ἐπηδδταθηΐαὶ ἀορτηδίίο δπα οὔ ]ο8] ἰάθδδ οὗ 
86 ομθτο βϑοίζοῃ. οοποθηύσαῦθ δπαὰ οσσονᾷ ὃο- 
οῖμοσ ἴῃ ὑγοσηδηὺ διστιίθσδηοο. Τ86 ὀχροαϊ 98 
Οὗ υλΐβ ρβδδϑαρα μ6ϑ μον ἢ ὑμδὺ 16 ΘΟΌΣΒΘ ΜἘΣΟᾺ 
θδηΐθὶ ἈΘ Χο σθοοιητη 68, νει ἃ ΠΟΌ]6 ἔσγασικυιθαδ 
δηἃ 88} ἱτορσγοβεῖνο ἔθ γΎΟΣ, 8 ΒΟΩ6 Οὗ ΟΣ ὑμ δι δ 
ψ οι ΒῃουΪἃ ὍΘ ἴο!οννθὰ ὉΥ ΟΥΘΙΥ Ῥίουβ χ]οΣ 
ὙὙἘ8.Ο [18 ζδ 08 }}} ἴῃ δὶ8 οἱ ςοΘ, δῃηὰ ἐπ Ὀσὶοῖ, ἐμαὶ ἰὲ 
ΘΟΣΩΡΙΘΗ ΘΙ δ ὑ8 6 ΒΌτα οὗ ὈΣμ ον νὐσύπιοβ. θϑμποου, 
ἐμοβθ ὀχροδίζουβ ψῦοὸ Βπα ἐμεῦ 818 Ῥδδεδρθ σϑο- 
ΟΙΩΤΘ ὧδ δῃηἃ ῬὈΓΘΘΟΣΌΘ8Β ΜΟΥΪς- τσ ΘΟ οΟπ- 
ἀασῖ, δηᾶ οϑρϑοΐδὶὶγ ὑπὸ χἰνὶπρ οὗ δ'τηβ. δδ πὶ ἱξ- 
5618 χηοτί οχίουθ, ἀο νἱοϊθμποθ ἴο ἐδ ποχάδβ. 
0 ΟΣ. Θχροβίθοσβ στὸ 86 ἘΒΌΡΙΠΒ, ὙἼΟ σΈΠΟΣΘΙΙΥ͂ 
Δδουίθο δὰ αἰτηοδὺ ταϑρὶο8] υἱγίπθ ὕο αἰταβ- σι νίτς" 
Διὰ ὙὮΟ ῬΤΘΗ͂Β ΘΥΘΙῪ ΡΟΒΑΙΌ]6 ᾿ϑδδβαρὸ οὗ Βουῖρ- 
ΣΟ ἴο πυρροτὺ ὑδοὶν νἱϑνν, οδρθοΐ!}ν ὕΠοθο οοἢ- 

ἑδϊπίηρσ ὑμθ ὕδσιω ΠΙΟΣ, ΒΟ 8 ὈγῪ ἔδοτα 

τοπἀοχοὰ “᾿ψ6}1- ἀοἴπρ, δἰταβ. αι νης " (οὗ. Βυχ- 
ἰοχέ, δ. Ὁ. 1.891 οὐ 5ᾳ.) ; ξασίδοσ, ἔμ Βοσοδα 
Οδύδοὶο οχοχοίθβ, ψνὸ δῖ βοουβυοχωθα, αἷποθ 
ΒΘ]]αστηαΐ 68 ἀοὐδὶ]οὰ οχροβί οι οὗ ὑμπὶθ ρδδδδαφθ 
(. Π| ραπέσηζία, ο. ὃ; αἴ, 1. ἵν. ο. θ). ὕο ΘΒ ΟΥ̓ 
ἐῦ 88 ὁπ6 οὗ ὑδο ῥσϊμοραὶ ὑσγοοΐ-οχίβ ἔου Ὠλοὶσ 
δῃύ νυ ϑα  611081 ΠΠΘΟΥΥ οὗ ̓ υδυϊβολξοιι δῃὰ εκαβοῦ- 
βΒοδίϊοπ (ἰπ οοπῃδούίοι τὶ οἢ ὑΠ6Υ 
οὗ οοῦχδο, ὑμαὺ (80 τϑηδοτίηρ οὗ ἐδ γυϊργαίθ : 
ἐς γεύσαΐζα ἱεα οἰδοπιοευτῖδ γοαΡῊ.6,,) 18 (ἢ ΟἿΪΥ οοξ- 
τοσοῦ ὑσδηβιδῦϊ ὁ) ; Β8}}γ, ΠΘΟΣῚΥ 81] ὑ86 γαδέοπαξ- 
ὑσίίς ΘΧΡΟΒΙύΟΣΒ, ἔσουλ ΟὙ ΘΒ ΘῈΣ διὰ Βοσιμοιϊᾶθ 
ἄονα ἰο αοδβθηΐυβ, ἃο εἴθ, δὰ Ηικὶν, πο, 
Ὑ116 ἀοξοηίηρ [89 ὑχδηδιδίίϊοσι Ὁ Φοσζοσὴθ δῦοτα 
τοίΐοχυθα ὕο, δῃὰ τ ἢ 110 το ΐοσσϊηρ ἴο 
ῬΆΒΒΑΡΘΒ ᾿ἶκο Εροΐυδ. 11]. 38; χχῖχ, 12 : ΤΟ. ἵν. 
Ἵ οὐ παρα. ; χίὶΐ, 9 οὐ βθα.: χὶν. 10 οὐ δοα.. οῶ- 
ἄδδνοσ ὑο βηᾶ Ποσθ ἃ ψοσκ- ἰσυύθουβ “ὁ ΟΥΑΙ ΕΥ 
οὗ [86 Ἰαῦδσ Φυδαίδτη,᾽ διὰ ὑμοσοῦοσο ἃ, οοχίδὲνι 
ἐπαϊ]σαύΐζοι οὗ 86 σοτηροαί ίοι οὗ ἔπ 6 ὈοοΙς δι θθα- 
αὐοηὺ 0 πο οχὶϊθ.0 ἀστοί δἰσοδάγ ρμοϊηξοᾶ 
οαὖὺ ἐμαὺ ουθῃ οἡ ὑδδ βάορίζοι οὗ 86 ἔβδ} ὙᾺ]- 

ξαυὺθ ὀχορθεῖβ, ΒΟ ἢ στρα κοβ ΠΙΡῸῪΣ οαυϊνα] θοῦ ἴο 

οἰδοηηοόψηῶ, 86 ρᾶδβαζο ὅοθβ ποῦ ὩΘΟΘΕΘΑΣΙΥ 
για ἃ 561186 ἔδυοσδθϊθ ὑὸ Ροϊαρίδηίατη : "" δου 
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οὔοτάετδ φιισγεχυαηι ροίδϑύ, φυοᾶ ορογίδιια Ῥωπέ- | οδεθδαι ροτὶοᾶ, γγ0 γγὰβ ὕο Ῥ6 ῥῃηϊθαϑα ζοσ Ῥσθ- 
ἐδηζία, πὶ φίδι πη δἰ θη οθ να, ὑγίδιιαύων' ) βατορύπουβ ἔυσυ δραϊμδὺ αἀοά, δῃᾶ βίποθ, σιοτθ- 
ἑὰ͵ ρωηέοηξία Ῥγοργὶθ οοποθΐξ,, δϑέ ϑηῦηλι Ἰ ΟΥ̓́ΘΥ, ὑχθγθ 'β πὸ Ἰδοῖς, ἀρὸὰ ἐμ Ὑ780]9, οἕ 
ἑαἰδε τησίοηνηνΐα αὧξ αγηϑοάοοὶό γνοριιθη8, 5011 δἰβίοχί σαὶ θχδιαρὶθβ (0 1} υδύγαὺθ ὑπ ρσοόυοσῦ, “"Α 
θούλος Μοϊαπούμοω, ἱὰ ὑμ6 “ροίοσ. Οὐηΐ, ΑὩνρ. 1 Ἀδυρμὺν δρίτγιῦ ροοῦὰ Ὀθΐοσο ἃ ζ4]]" (σου. χνὶ. 
αιὶ. ἢ, ν. 112 Β!: “ οπ υοἰοδαύ Ζαηπῖοῖ γόρέπὶ 18). ΤὴΘ6 ἔδοῦ τϑοοχάθα ὉΥ Ροϊυϑΐυβ χχνὶ. 10 
ἐαπέιηγ οἰδεηηοδνηαηι ἰατσίγι͵ δε ἰοίαπι ρωπίξεη- 1 (ὕο  ὨΪΟΒ Ῥαββαρθ Ηἰσὶς Ἔχρ οἱ ΕῪ το Υθυβ), ὑπδὰ 
ἐδαηὶ οοπηρἐεσί δα, φῆι αἷὲ. " Τ᾿ οάἀδηηδ »Ῥεοσηΐα. ̓ Αὐὐίοοδαβ Ερίρββηθθ "188 8 ἸΟΥΘΣ ΟὗἨ ἱτυρσοροσ, 
ἕωα οἰξεημοθν 18," ἑ. ὁ.: τοάϊτηθ ρόσοαία ἴμα πνωζα- ἵ,6.,) ἸΧΑΥΛΟΥΆΙ, ΟΟΔΥΒΘ, δηᾶ χίοίουσ χαϊμοχίηρσε, 
ὑΐοπδ οογαϊδ σὲ ορογμα. Ηἰΐἶδ ὠμΐόηι οὐ Πά68 Υγό- ᾿ ΟΟΥΌΔΙΗΙΥ Βηὰβ Ὀαὺ 8 ΟἸΌΣΩΒΥ ΣΠἸυσγαύϊου δᾶ δὰ 
γιγδν. . ... 46 υογδα Παηὶοίἧ8 ἦπι δία πα, ΘΧοΘΘαϊὨρῚΥ ναρτιθ ζοσθθδαουταρ' ἰπ ΝΘὈπομδᾶ- 
συα οἰαγέιδ (6 ἰοίᾳ ρωπέξοπζία ἱοφμμμηξιν σὲ οἰαγίαδ ἸΘΖΖΒΙ᾽ 8 δββοοϊδύϊοῃ στὰ ὑμ6 Ὀθδαδίβ οὗ ὑπο δο]ὰ. 
φγοπρἐδϑίοτεην ΕΠ} ἜΥιωδ . “ Ῥοσοαίζα ἔμα »ν 7ι82- ὦ ΤῊΘ ΔΏΔΙΟΩΥ ἰδ ἸΩΘΤΘΙΥ ΒΆΡΟΣ ΠοΙΔΙ, διὰ ὑμδὺ ἰο 8 
ἔξαιη τεάξηηθ, οἱ ἑπληυϊδαξέ8 ἕμαθ ὀδη 4 σὴδδ ἐγφὼ , ἄθᾷτθθ ἴῃ ὑσὶ ἢ 1ὺ ἀΐββοὶ ν98 ἱπῦο ἱποοηρταί δᾶ 
Ῥαυρογεβ." αο υόγδα φῬγασίρίμηΐ ἀ6 ἰοία ρμωπέ- [ ϑυθῃ ΔΟΒΌΓΑΙΓΥ, ὙΓΒΘΏΘΥΘΙ ἱύ 8 βαθτηϊυὐθᾶ ἴο 8 
ἐειξία ; )μδσπξ δπῖπι, οὐ 7ιιδϑέμι8 βαΐ, ἀδίπδ μὲ  ὁατοΐαὶ δχϑταϊπαύϊου (οὗ. Κυδηίομέ, Ρ. 174 οὗ 
δειδ ορογ θζι, μέ, φυοα γοσὼ οἠοϊιιη, δροΐ, Ἠνῖδ6708. ᾿ Βοα.). ὙΥΙῸ σϑἕοσοσιοθ ὕο ὑμ (ιν Ρδ.8116], ὑμδῦ 
αὐνεγδμδ ἑηλωγίαπι ἀοοπάαί. σιμδέϊξεα ἀιιέσπι ὁδέ ,) Ὀοὺδ ὑγχϑηὺβ ἰβαιιθα οἰγοῦ]αν Ἰουύοσβ, Ηϊυσίς Ηἰτα- 
Μβάδα ὧν οοΥ̓6,᾽" οο. ΘΧΡΓ͵ΘΒΒΘΒ ἰπι86}} δἷτη- ᾿ βΕ] ΘΟΠΟΘΑ͂ΘΒ ὑμδῦὺ ὑμθ οἰτοῦ δῦ ταθηὐοποὰ ἴῃ ἴ 
ΑΥὶν 1 ΜΙ δοτηχηθηῦ οα ἰδ Ῥδββαζθ (Ορρ. οϑὰ. ἀπεικ τε Ἢ: οὗ κἰν 88 ᾿ ΡΘΗ δὲ αἰ δρρλλοθα 
ΚΝ : Ὅψ.οχο μὸ Θπὐΐγοὶγ αἰ οχϑηὺ " ἔχοιῃ ὑμδὺ οὗ ΝΘΌσοΒδἄηθ2- 

Ἐπ ἡὐξ δ: εὐ ̓ μκυδίαρ ο οἱ ΑΒ φἄϊοί. ΤῊῺΘ πιθχσθ ἔβοῦ, ὑμθγοΐοσθ, ἐμδὺ 
ῬΘΥΒῸΟ ἔαϊβὸ ΟΣ ΤΡῚΣ ᾿ ΝΘΌποδδάποσζαν ϑἀἀγθδϑθὰ 6 οἰσοῦϊδσ ὑο ἰδ Βα Ὁ - 
ἷπ [λ9 Ψυϊμαὺθ ; 88 ἀ068 8180 Οδὶνῖσι ἴῃ ἈΪ8 σοτα- ' Ἰϑοία, οομνίμοοθ ἰπὶ ὑμαὺ ἰδ 88 ὑνρίοδὶ οὗ ἐὴ9 
ταθυΐδτυ δηὰ ὑπο 7η8ζ. τοὶ, Οὐν.. 111. 4, 81. 86, - οὗμοσς ἤδοῦ, ὑμαὺ ἘΡΙρ,δηθθ 1890 ἰβϑοαθὰ βαοὰ 8 
δα διροηρ ὑδ6 Ἰδίδϑσ Ῥσούθαδιδηῦ ὀχροβίθοτα εαρϑοὶ-᾿ ̓ ἀοοαταθηξ- -85 {ἢ ΒΩΥ͂ Κίηρ' Βαύθυθσ οου]ὰ γοῖρτι 
ΔΙ Οδυρζου, 226 αἰϑθπιοδψηΐθ “ιάαογιηπ (ἰπ ἷβ. ̓ θαῦ 8 ΒΙρ]6 γϑδγ, υυἱυμβοαῦ ΡῈ] ΒΗ ΐ σ᾽ Βοτὴθ τη ϑῃΐν 
«Αρρανγαξ. ᾿ἀἰδίογίοιω ἴὰ ἴῇ΄λ 6 Οὐ σα βαογα, Ρ. 720 ἔοϑὺο, οσ δἀϊοῦ, ΟΣ οἰσσαῖϊδγ, οἷο. ἢ ἩΗ ὑσὶ 8 ὑσοδαὺ- 
88.)}. [ἢ 8}} ὑ8θ9 οοπᾶποὺ οὗἩ Ὠδηΐὁ9), ὑμοχϑίοσθ, 88, τιϑῃὺ οὗ ΒΒ}. ἷν, 28 [81]. ([86 βοηΐϑθηοο οὗ 
ἀροδοσί θὰ ἴῃ ὑδΐβ βοοὔοῃ, ποίίης Οδἢ ὈΘ6 ἀἷ6- ᾿ Ὠίν!ηθ Ῥῃπίβῃτηθηὺῦ ἀοπουποθὰ οὐ Νουυοἢδα - 
οονοχϑᾶ ὙΒἰοἈ ἰβ δὸ γασίαποϑ τὶ τα ἐμ ῬΙΟΡΟΣ ὧἀθ- πΘΖΖδυ, " Τὴ6 Κίησχάαοτα ἰδ ἀορασίθα ἔσζοσῃ 0866}, 
Ῥοτίταϑηὺ οὗ ἃ ψἱΐμθ88 ὕο ὑδθ ζεῖ δῃὰ 8 Βἰσμὶν ᾿ ὉΥ ΜΕΪΘΒ. ὮΘ Θμάθδυοσβ ἤο ἀθχρομδίγζαῦο ὑὴθ 
ΘΕ ὐθηθα βθοὸσ οὗ ἰδο ΟΙὰ Οονθηδηῦὺ ἰῃ ὑδθ , ΒΡΘοΐδὶ ὑΐχηθ πὰ ὑμθ Μβοσδῦβθδῃ Θροὺλ ἀυχίμρ' 
ῬΓΟΒΟΠΟΘ οὗ 8 μοδίδμθῃ χορ οὗ [86 ψοχϊὰ. Τὸ μοὶ ὑμὲβ βούλου οτἱρὶ παῦθα, σϑβϊίβ ἱπ αἰτοῦ 
118 ἀθρογύμηθῃηῦ ἴῃ Ὀγϑοῦϊοδὶ 116 ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 8180 ἱ δοβυσάϊ θα. Ηθ Βοϊᾶβ ἐμαὺ [89 ἐμιτθδῦ οὗ δὴ ἱπι- 
ὅδ ὕομπ οὐρβοσνϑα ΌὉΥ δὶμλ ἰῃ ὑμὸ οοσηροβί ίοῃ, ᾿ χλθάϊαῦθ ον ὭΤΟΥ, ΟΥ σαΐδος οὗ 8 σχυΐῃ ΔΙσοδαν 
ὉΠἅΩ͂ΘΣ ἐμο Κίηρ᾽Β ἀϊχοοίίοη, οὗ ὑπο ἀοοιτλοεπὺ ὕθ8- : ἱῃ Ῥσορτθβϑ, οἰθαῦν ᾿παϊοδῦθα ὑμαὺ ὑμο ἀοοαχιθμῦ 
ἔογθ ὑ8, οβθ δρτοοιιθιῦ 108 ὑμ6 ὑμπθοοοζαῦύϊο  νγὙ8ὰ8 “ὁ ΘοἸηροβθϑᾶ δὖ 8 ὑΐτηθ ΘΕ ὑ8 0 ΑΒΠΔΟΏΞΟΘΗΒ 
τροᾶεβ οὗ ὑβουρσῃὶ δὰ οοποθρύϊοῃ 888 δἰσθδᾶν , Δα ΙΧ ὕδικθῃ ὯΡ ἈΡΓΊΩΔ δῃ ᾽δὰ ραϊπρᾶ ἰῃ9 
Ὀδοα νΡοϊπέθα οαυὖ. ὌΡΡΘΥ Βδῃα," ἤθ)ο9 ἴῃ ὑπ Ῥοσίοα ἀοδὶρηδιθα ἰὰ 

3. Ιὰ δὴ αροϊοροίίο τοαροοὺ ὑδθ αἰβμαυτ ον 1 ῖδοο. ἰἰ, 422-48. 85 ἰἔ ΔῺΥ ΧΘᾺ] ΔΏΔΊΟΡΥ οχ- 
ταυδῦ Ὀ6 ποίἐορᾶ, ψὨϊοΣ οχίϑδίβ Ὀούσθθη ψμδὺ ἰϑυθα θούνοθῃ ὑπ ρυπιβητηθηῦ οὗ ἃ Ργοβασαρύμουϑ 
τοὶρσ ὺ μδνθ ἼΦΝῚ δχροοὐοα ἔσγοτῃ ὧδμο διὺ οὗ ἃ δρίσιὺ ὈΥ τθδῃβ οὗ 8 ΒΕυσθ σηθηΐδὶ ἀἴβθδθθ, δηᾶ 
Ῥβουιοϊορίοαὶ ὑθηᾶάθῃου - υϊῦοσ οὐ Αβτωοσθθϑῃ ἰ ὑδθ ΡΟ] ΐοΔ] ἀμα τα]ϊϊσίουβ γονοὶὺ οὗ δῃ ὀρρσϑεββοᾶ 
ἴπλ65, δὰ ὑμὸ οομάϊ ϊουβ οὗ ῃ]8δο6 δῃὰ ὑνπι|θ ἃ8 πδίίοι δραϊπδὺ ὑδμϑὶσ Ῥοσβθοτιΐοχβ ἰ δηἃ ἔασίμοσ, 
ἱμαϊοαίθα ἱπ οἂσ παιταύϊνθ Α οδγϑέυϊ δὰ ὕπ- δ8 ἰἢ (86 βυμοζοῦϊβυϊο Ομ δι εθδὴ Κιηρ, 80 86- 
Ὀϊαβοα οχδιαϊτιαύίου οὗ 89 ἀοουμλοηῦ τὺ} χϑοσ- | ταὶ ὑθὰ 411 το]ϊίοηβ, οουἹὰ ὈΥ ΔΗΥ͂ τλθδὴβ Ὧθ 
ΘΩ06 ἴο ὑμο σομάϊ οπβ οὗ ὑμ6 Μδοοδβθθϑῃ ροχίοᾶ, ρὶδοϑᾶ ἴῃ σοταρασίβοῃ τὰ Απμοομαβ, ὑπο ἔδ- 
πλρϑέα ωτ δὺ ΟΥδΘ ΔΟΥ͂ ΘΙΙΡΟΥ διὰ ΔΙΌΙΟΓΑΙΥ ἰ8 Ὠδύϊοδ!]Υ ἰηὐοϊοσαιῦ ἡγοσβηΐρροχ οὗ Ζουϑ'! Ηον 

ογυίμίηρ ὑμαὺ μΒδ8 Ὀθθὰ βαϊὰ Ὦγ Βοσιβοϊαῦ, ἰ δρῃ ΝΘυπομδάποσκασ, ττ8ο νγαβ οχβοσέθα ὑ0 τωθσοῦ 
Βί δεῖς, γου ΘΏΡΌΣΙΚΟ, Η!ὐσὶρ, δῃ οὔμοσβ, σοορθοῦ- | ἑονγασὰ ἐμ ““Ῥοοσ " (ὍΣ, γ. 24 [27], 06 Ὀτοαρδῦ 
ἧπσ ὕδο Ῥαδσζϑῃθῦίο δίτα, οδ] ου]αῦθα ἔῸΓΣ ὯΔ Εἰπιθ ᾿ 
οὗ Απίδοομαβ ΕΡΙρΡΗβπθδ, πίῃ τ σα ἘΠ. 6Πορθ, ἰπῦο ΡΔτ]]6]ΐβση τὶν ὑπ 6 Κι γτίδη Ἰεϊηρ, 30 γᾶ 
ἐϊ ναδ υχιθη. “ΤῊΘ βἰπποσ ΝΟ οδάπιθζζβσ, θειδροα ἴῃ 8 ΟΡ ΘΟὨΠϊοὗ τὶ ὑῃ6 ΤΟΡΣΘθθη- 
ἍΒΟ ψ85 ρυ ἰδ ϑα ἔοσ Ηἷβ ὑσὶ ὰθ διὰ ἔ0}1γ, νὰ ἃ  ὑαύϊνοβ οὗ ὑπο ΤΘοοσθου (ὁ.6., τσὶ [89 δγταθὰ 
ἐγρθ οὗὨ ὑδο ργθϑβαιαρύμπουβ ᾿Επιμανής, ψΟ ἴπ ἴθ ἱ ϑαπμᾶβ οὗ [βτϑϑὶ θἰβῃ Βδτοθδ ἰπἤδπτοοα νῖτὰ Τασθ, 
ΤΟΔΏΏΘΥ Βοαρῦ ἱτργορον δδβοοίδίθθ, Δοηϊθᾶ ὑὰ9 Ὶ ΈΟ, ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, οομ]ὰ δὖὺ ὑμδὺ ὑΐτηθ ἈΒΡΟΙΥ ὉΘ 
ΠΟΥ ομδτασίοσ, δὰ πδα Ὀπὺ ΣΘΟΟΙΕΙΥ ἰβδτιϑὰ 8 ᾿ ὑδστωϑᾶ ὑδῃθ μοουῦῦ) ῦ----θ σον] ἀ-ἸΔοηδ σοὺ οὗ [86 
αἰσχουϊαγ Ἰούδοσ, Αἰ μου σὰ οὗ δὰ ουθσοὶν αἰ δοσϑαῦ ᾿ οαρυΐνιῦν, το γγὰ8 Ρυπἰβηϑᾶ ἱπἀθϑᾶ, Ὀαὺ τ οβα 
οδεασδβοίοσ." ΤῊ Ὀχίοῦ οχύγαοὺ ἔσοιλ Ηἰύσίς (Ρ.  Ῥυπίβηιηθηὺ 16α Ηἶχα ἴο χορϑηῦ δᾶ ὈΘ οοπγοχίοα, 
δ8) οοπύαίηβ 8 ὑγ010 Ὀσχοοᾶ οὗἩἨ υὐθπάθησυ -οΥἹ 08} πιῦ 8 86 ἱποοσυτί Ὁ Βασᾶδπθὰ δηᾶ ἀϊαθοϊζοᾶ 
δαπατηρύϊουβ δηἃ οδρύζουβ ὑϑσυθυβδίουβδ οὗ ὑδθ [ φιαὐομσί δῦ Ὄρος τὉ89 ἑβτομθ οὗ [89 6] οίαςθ, 80 
δοῦμδ) Εἰδύοτϊοδὶ ἔδοίβ, θδβϑὰ οὐ ἔμ ϑχζϑοίίζομ οὗ 1 ἔοσ ἰμαῦ ὙΘΣῪ σθϑδῸὴ τγ8 χορδγὰθα 88 ὨΟρϑ θη Ὺ 
ἔρῖδο Ῥδχ8}1618β. [Ὁ 18 ἰσωροββϑί]6 ἴο υπάθχείδπᾶ Ἰοβῦ, δπμᾶ 85 ὑμ6 οοσύδϊ πῃ ῬΧΘΥῪ οὗ θὔθχῃδιὶ ἀδιηπδ- 
ὝΥ Ῥσθοίβειυ Νορυομαδάμθσεσα, ὕμ86 Ομδιάβοῃ, ἴοι, ἔτοτα 8 ὑμϑοογαύΐο ροϊυῦ οὗ νἱϑν ἢ Απὰ ἴῃ 
κὺρ ψ οθΘ ῥχοδσαρθδου ψὰϑ ρυτἰδηθᾶ σὴ ᾿χοϊδέϊοη ἴο δ οομᾶποὺῦ οὗ Ὠ)δηϊ61] --- ΒΘ ͵Ο, ἴῃ ὑπ 9 
ἸγοδηίσοΡΥ, βου ᾶ Ὧδ Ββο]θϑούθα 88 ἃ ὕγρο οὗ ὕμο ̓  ὑμδοοσαϊΐο βίαῦθ, δῃὰ θβρθοίδ!!υ διθοηρ ὕδ8 
Ῥτουᾶ 86,6. ἑάΐδῃ ᾿Επιμανής (οὖ. 1 Μδοα, ἱ. 21, δροοσδιγρύαίδ οὗ ὑμο Μαοοδθεθδα Ροσὶοα ψγῆο 6.6 
τὴν ΘΕ, 6. 2... βου δ οΒ σ Ὁ (2 Είηρε χυΐὶϊ. 19), Θηὐμυδίαδίβ ᾽ῸΣ Οοα, οου]Ἱᾶὰ ἃ. ῬδΓγ81161] ὑο ὑδ9 

11 (1 ὅδπι. χνυίΐ. 14; χυιῇὴ]. 10 οὗ 864.}, ΟΥ Ρτχορμοὺ οὗ ὑμίβ ομβαρύθσ Ὀ6 ἐουπὰ ἢ Ὑμδὺ δβϑσ- 
ῬΜΑΤΑΟΝ (Εχ. 14), που]ὰ Βδν ζυχηίβηθᾶ 8 ἤδτ , Ὑαῃῦ οὗ Φοδβονδ ἴῃ ὑμαῦ δρ9 οᾶχι ὯὈ6 χηθηἰοπϑᾶ, 
ΤΆΟΤΘ βοΐ ϑ 019 ρδσα]]δὶ ὑο ἰμ9 ὑγτδηΐ οὗ (89 Μαο-  ψ8ο, 1ϊζθ οὰχ ῥσορβοῦ, δμιὰ ἰῃ δθδίοαυ πὶσὰ ὅς. 



192 ΤΗΕ ΡΒΕΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΊΕΙ, 

οουχηθ οὗ [06 ϑ'γτίδῃῃ. οδρίδίη Νϑδτηδῃ (2 Κἰηρα 
υ. 18), ψου]ὰ αὐυἱοῦϊγ βοϊοῦχη δὖ ὑὴ8 οουχῦ δῃᾶ , 
ἴπ ὕὑμο ἱτχηγηλθαϊαῦθ Ῥγθβοθοθ οὗ 8 μϑοαΐμποχ συ ]οὺ ; 
ὙῈ0 ποῦ]α Βανθ σου 861] 6 ἃ ὑμ6 Ἰκῖπιρ' ἴῃ ἔσϊθπᾶ- 
ΒΡ, τγαση θα Ὠἶχη ἴῃ ον ηρ᾽ ΘΓ βίηθεβ, βαρροχίοα 
δα οοτηζοχύρα Ὠἷτῃ, 88 Π)α"16] δούμ!]Υ αἰὰ ἴῃ δὶβ 
ἱπίθσοσυγβο τὰ [86 ΟἾ 8] ἄβοϑῃι χλομ δυο, δοοοσζα- 
ἱῃρ ὕο ὑμ8 δβίαϊθσωθηΐβ οὗ ΟἿΣ βοοϊΐοῃ ἢ Οοσίδίῃ 
ῬΘΕΑΒΑΡῸΑ ΟὗὨ 86 Ταϊυα, (}2ϊολοί οζοαοὶ, χὶϊ. 
156; 2δαᾳ )αίλγα, ἧ, 4, Ρ. 1) τὺ βοῦνα ο ἱπαϊ- 
οδῖθ ὑ88 Κἰηᾶ οὗ ἀδβοσι ρύζοῃ νυν] ἢ ὅδ 6 ΜΑΟΟΔΌδΕΔΩ 
δ5θ. ου ἃ ὈΓΧΟΌΒΔΌΪΙΥ ανα ρίνθη οὗ ὕμα διοίθηῦ 
δΐθ]. Τὺ 8 ὕῆοσγο δδβοσίϑα ὑμαὺ αοὰἂ αὐιοσννατὰβ 
Ῥαμίβθα ὑμαὺ ὑτορμ μοῦ, Ὀδοαῦϑο ἢ6 δᾶ νδείθα 
οοᾶ δανΐοθ δᾶ ἱπδίσαοίϊζουη οὐ ὕπο ΒοαῦΘᾺ 
ΝΘΌΘΟΒΒΉΘΖΖΑΣ, ΒΌΟΘΝ 88 ἄχ ἔουπηᾷᾶ ἴῃ ΟΒδΡ. ἱν. 
341 ἴῃ δαάϊΐομ, οὗ. [86 ἀοχοϊοσῪ δρρομάθα ὮΥ 
Ὅμο ϑβορῦ. ὕο οἤδΡ. ἱὶν 84, ὉΣ δὰ {Ππυϑ γαύϊοι οὗ 
[869 ΤΏΔΏΠΟΙ πῃ ἡ Ὠΐσἢ ὑμαὺ ἃρ8 νου] μαγο ἀ6- 
Βοσ δθα ἃ ΝΟΌΘΟΒΔάμ ΘΖΖΆΣ ὯΟῸ Βμου]ὰ βούσθδ!]ῦ 
Σορϑηῦ δηᾶ ὑσῃ ὑο ἀοα,. ἴπ ὑπαὺ ρϑββαρζθο 086 ζθ- 
βιοσϑα Κίῃρ᾽ 18 σζρσϑβϑηῦθα 88 ΣΟΠΟΌ ΠΟΙ Πρ ἔΌΤΟΥΟΣ 
πο Βϑδαύμϑθῃ βοαβ 88 Ὀϑίηρ αὐὐο  Ρονγουΐθδδ, 88 
Ῥτοταϊδίηρς ὑο ἀοάϊσαῦθ Ὠἱτη861} δῃα δΐ8 Ῥθορὶθ ἴο 
ὅλο οοπδίδηὐ βουυΐοθ οὗ Φεμονυδῆ, δηἃ 88 ὨΟΏΟΣ- 
ἐπρ δηᾶἃ ὀχ ἰηρ' ὑμ6 «Φονχίβῃ ΡΘΟρ]Θ τυ 6 Χοθδ- 
Εἶἷγθ ὈΤΑΪδβο 1---ὉΡοὰ ἐμ 0]6 οὗ Κυδῃϊοῃζο]ᾷ, 
Ῥ-. 170 οὐ βθᾳ. δρὰ Ρ. 308. ὅ8'θο6 αἷβδο 1[0ϊὰ., Ὁ. 
170: ““ὙἼΒΘ εἰδαδίϊου, μοῦσθνοσ, ὈΘΟΟσλΘΒ ΠΟ ΙΏΟΤΘ 
ΟΟΠΟΘΙΥΔΌΪΘ, ἰζ, ἴοχ (86 Ῥύγροβα οὗ ἀουλοηδύσγαὺῦ- 
ἱπρ 89 ἱηνθηύζοη οὗ ὑπ βθούϊοῃ 88 8 βἰκοίοῃ 
οορ᾿θἃ ἔτουῃη ὑδθ οἰγουσαδύβηοθϑ οὗὐἠἨ ὑδθ χαίρῃ οὗ 
Απὐόοοδπβ ΕΡῚΡΒδπ 65, 106 σοτηροβιύίου Ὀ6 ρἱδοθᾶ 
ῬΙΙΟΣ ὕο [86 δχιηϑθα σϑυο]ῦ τιϑαὐϊοηϑα [πῃ 1 Νῖδοο. 
ὶὶ. 42 οὐ 8504. δῃἃ ΘΟΠΒΘαΌΘΗΝΥ ἱπ ἃ ὔστηθ ΘῈ 
Απὐοο 8 ταρϑᾶ ἴῃ πητοδίϑι οὰ ΡΟΥΤΟΣ δραϊηδὺ [86 
Π6]01655 ὅθνσβ. ἴῃ 818 οδ86 ἰῦ τυυϑὺ Ὀ6 Αἰ] ον οᾶ 
ἱπαθοᾶ, ὑμαὺ δ ΣΟΥ ῬΟΒΒΟΒΘΘα σομδί ἀ σα Ὁ]6 
Ῥσγορῃοίϊο γίϊβ, βδο ὑμβαῦ ουϑθὰ ἩΗἰἰζίρ δδου 68 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴἤο τα ἴῃ σοϊαὐύϊοι ἴο ὑπο 818] ζαΐο οὗ 
ἘΡΊΡΒΔΗΘΒ, νιϊουῦ ομαγδούοσίΖίηρ ᾿ῦ ἃ8 ῬΧΤΟΡΠΘΟΥ͂ 
δν ουδσπίω. ΤἘῈ6 ἀοβηΐϊνθ δὰ Ὁποοπᾶϊ ! 058] ῬΧΘ- 
ἀϊούϊοι οΘοποοσηΐηρ ὑμ6 1068 οὗ ὕδμο κίησδοχι ὮΥ͂ 
ΣΩΘΘΔῺΒ Οὗ ἔοχοθ, ν. 28 δὺ βοα., σου] ὕμυ8 Ὀ6 
7} τϑδ]ζϑᾶ : δηὰ ᾿ΠἸκονν 80 ὑμαὺ ξογο θὴρ οὗ ἃ 
ῬΘου ΑΣ ἀἶδθαδο ὉΥ͂ ὙΙοὮ Ὠθ βῃου]ὰ 6 Ὀτουρδμῦ 
ἴο ἃ ΒΏΓΔΌ]Θ σϑοορηλίίου οὗ ὑπο αοα οὗἉ ὑδθ 9 6γνα, 
ούϑῃ Ὁπουρὰ ἰῦ ΟΣ ποῦ ἃ ἀΐβοαδ οὗ ὑμ6 στυϊπὰᾶ 
(οὗ. 2 Νίδοο. ἰχ. ὃ οὖ 86ᾳ.)ὃ. ΤῈ6 ὑοΐβὶ] ἀοβοσθζοι 
ἴο ϊολ ΒΘ τᾶῶᾶβ δούῃδ!]υ ὀχροβαεα ἀσγίηρ ὑδθ 
ῬΤΟΣΤΘΒΒ οὗ εἷ8 ἀΐϑοαδο (οὗ. 2 Μδοο, ἰχ, 9) ἐπί 
ξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν (ἰὈϊᾶ. γν. 238) νου] Βανα τα- 
βΒεούοα ΒΟΙΟΣ οα ἐδ φῬσορβοίζο ὑμβσθαῦ οὗὨ {δα δ]- 
Ἰοχοὰ ἔογγοσ (οὐ. διῇ, ἱἰν. 22, 29 οὖ βορα.). Βαὶ 
Ὀοβὶ 68 τηΐϊβύδ κῖηρ ὅλ παύσο οὗ ὑμο ἀΐβθαβθ, Ἦθ 
888 πηξοχύπηανθ!υ οὐτοὰ τὶ τοΐϑγοποα ἴο ὑδ9 
ΣΘΟΟΥΘΙΎ, δηἃ οὁχ. ὑμαὺ ὙΘΥΥ δοοουῃῦ ἢθ 18 σοτὰ- 
Ῥ6]16α, δοοσοταϊηρ ἕο Ηἰσς. ὕο σϑῃοῦμοθ ὑδ6 
ΠΌΣΟΣ Οὗ ΘοΟΙαροβίηρ᾽ 8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ α6Ὶ ἰδ δυεηΐ 
Ἠδᾶ ὑσϑῃβρίὶσϑᾶ, δπα ὑμπδὺ πὶ μουῦ σοσαροπδαύοι 
ἴον ὑμ9 οὔμοχυνβθ ΓΘΘΙΥ οποχ]} ῥχϑαϊουοι οὗ 
[86 ἰδτθθ αἰτουπιδίβδηοοϑε ταθηὐοηθα ΔΌονο, Τ᾿ ΏΟΒΘ 
σοι Ὀἱπθα ἔὉ]Β)]τυοηῦ οὗ 1861} δαβυσθαϊν ἀθβοῦνοθ 
1:6 αἰβύϊ στ δῃΐηρ αὐἰσ θαύθ οὗ ρβουαᾶο- ρὑσόορθθου. 
Βυὺ ΦΏΘΣΘ 5011} σϑιηδίμβ ὑῃ6 οσγϑοὶθ οὗ οἤδῇ. ἱγ. 
28. [26]. 8 οχρσγϑββίοσι οὰὐὰ ὑ8θ ρατὺ οὗ 8 Ψσ6}0 χϑ- 
βαχαρα 88 ἃ χηοᾶθὶ οὗ ἴδ: ραὐσϊοῦ 80 18 168] οῦ 8 
Ὀθοϑῦβο [86 ἰὰνν οὗ μὶβ αἀοἂ ἰα ἰτοδάδῃ ὉΠΘΣ 
ἔοοῦ, δῃὰἃ ππίΐοῖι ἰβ αηιδίσιιοιϑ Μ Ἀθτὶ σοσαρασζθᾶ 
τὶ [86 οἰχοιπχηδίδηοοβ οὗ [Π6 ροσίοα οὗ ροσβϑοῦ- 
ὕο8 ππᾶοσ ΑπλϊοοπΒ ΕΡῚ ΡΒ 68, δα ὑμ ΣΟ ΟΣ 
ἐποοποοίοαδία πὶ ἃ Εἰδβύοσίοδὶ ροϊμῦ οὗἨ υἱονν, βίπιοθ 

ὑμδῦ ρογίοα ργοοοᾶρᾶ 8:6 διτωφρα χίαϊπρ. Ἀΐοσθ- 
ΟΥ̓́ΘΣ, ἰῦ τηπδὺ Βθθσὰ Βύγζαηρθ δὖὺ [86 Ἰοδαῦ, ὑδδῦ [86 
ττϊῖοσ βου οοηΐοηῦ Ὠἰτηβοὶ ἢ δῇ ὑμὸ {πιὸ οὗ 
ἘΡΙΡΏΔηοΒ τὶ δϑδδιρηΐηρ ΒΌΘΙ ὙΘΙῪ ΟΥΟΪΏΔΙΥ 
Ἰἰυηϊῖα ὑο ὑμ6 δἰ ἔα] 688 δᾶ ρσγοδση ρου ὑχιὰθ 
οὗ Νουποβδάμοσζαυ, ἡ 1}6 Ὁἢ 6 τἱοθοθ ἄομο ἰο 

᾿ {86 ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ ΟΥ [5186] 18 ποῦ ταδθηὐ οηδὰ Μ]0} 8 
βίπρὶο ψογὰ, ἔῸΣ ἱπβῦδηοο, ἰὰ ν. 24 [27] ; δυὰ γοῖ 
[ ἐξ ψαϑ Ὁΐβ υϑῖν δοὺ πίοι σδηκϑὰ δμθε ἐπ ἴω 
Ῥοζχίδῃοο ἴὰ [86 ογϑβ οὗ Απὐὐύοοδυβ πἰτηδοὶ (οὗ. ἱ. 
Μϑυα. 21--24, δύ οἵ δ6αᾳ., 44 οὔ 86α.; Υ-. 1 οὖ 864.) 
δηἃ τ Εἰοἢ νγ88 σζοχασάθα 85 086 τηοδῦ ΒΘΙΏΟὉ8Β ΟΥΤη0 
οὗ ἰμαύ ὑγγαηῦ, δῃᾷἃ 88 ὑπο Ῥστὶποὶραὶ στουπα ζῸΣ 
ὑπ Ἰατηθη δύσι οὗ ρἱουβ ὅ 18 ἴῃ ἢ 6 ΜδοσβΌεθδΣι 
Ῥοσιοᾶ, 85 νν 61} 88 οὗ με Ὠἱνὶπθ ΘΕ ΌΔΗΟΘΘ Υἱαϊϊοὰ 
οἱ ἷτα : οὗ, 1 Μδοα. ἱϊ. 8-18.; ἢ, ὅδ, ὃ]. ὅδ οἱ 
Β0ᾳ.: ἷἱν. 80 οὐ β6ᾳ.; νἱ. 12 οὐ βδοαᾳ. ϑ':ᾳσἢ ἃ ΚΙ]6Ὲ06 
ἦπ [ΒΒ οοῃμῃθοίύίΐοῃ γι στοραγὰ ἴο 80 βοδῃάδίουβ 
8 ἀ6οα ἰ5 [8:6 ΤΏ ΓΘ ΤΟΙΣ ΚΔ Ό]6, βίημοθ {86 ἰδίοτ- 
ο8] ὈΟΟΚΒ ΘΧΡΥΘΒΕΙΥ τοοοσὰ ὉὯ6 ΤΟΌΌΘΙΥ οὗ 186 
Βδηῃ σία ΣΥ Ροτρουσδυθα ὈὉγ ΝΘΌΘΟ ΒΔ ΘΣΣζασ, τ ἰο δ 
δούϊοῃ "88 γπόνσῃι ὕο ΟἿΣ διυΐδοσ, δοσογάϊηρ ἴὸ 
ΟἾΔΡ. 1. 2; οἷ, ν. ὃ, 8Δ8 νν8}} 88 ὕο ἷβ οοχηρδίσιοία. 
Ηδ νἂ8 ποῦ ΟὈ]ροὰ ὑβοσοΐοσθ, 88 ἃ ὀσεζίου 
ἔοσχοσ, ὕο ἦθδσ ὑμαὺ 6 βου ὈΘΕΧΆΥ ἰδ ρβουῦο- 
ὩΥΓΤΑΪΌΥ ὈΥ ὑδ6 τωϑυϊζοῃ οὗ ἴῃ: βδοσϑᾶ οα]ῆοα. 
Ηον ρστοδῖϊν μ6 ϑδερῦ. διηϊτηδίθαἃ ὈΥ [86 ερὶπὲ 
διὰ νἱίονγα οὗ {μΠὸ ἩΒΟΟΔΌΘΘΔΙ ὑταθ, τη δὺ Πδγὸ 
ἀραϊτοα ἰο δυηᾶ ἱῃ ὑμ6 ψοσγὰκ οὗ Ὁδυΐδὶ νυ. 19,8 
οοΟηἀθιηδίοτσυ του ύΐου οὗ ὕμο νἱοϊθποα ἄοσμθ ἴο 
086 θα ρ]ο ὉΥ ΝοΡΌΟ δάμοζζαυ, διὰ ΠΟΝ ΔΡ- 
ῬΙορτίοῦθ ἰὗ νου] βοτὰ ὕὅο ὑβόση, ΣΩΑΥ͂ ΔΡΡΘΑΥ 
ἔγότα ὑπ ὶσ δἀαξοίοι ὕο γ. 190, νοι 18 οογ ΔΙ ΠΙΥ 
εἰ στιίβοαιῦ 10. 88 Αβιποῃβθϑπ Ῥοσίοα, δπα ΖῸΣ 
ὑμαῦ Υϑᾶδου ἢ88 ὉΣΪΌΒΟΥ ὈΘΘῺ Οἰἰσαϊπδύθα ὈὉΥ͂ 
Τἰβομβοηου τἰζμουαῦ ΘΟΙΘΙΔΟΩΥ͂ : ὑψώϑη σοῦ ἡ 
καρδία ὑπε ίᾳ καὶ ἰσχύϊ ὑπὲρ τὰ πρὸς τὸν ἁγιον 
καὶ τοὺς ἀγγέ αὑτοῦ. ἸΤὰ ἐμγα σοῦ ὥφϑη καϑότι 
ἐξηρήμωσας τὸν οἷκον τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
ζῶντος ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ τοῦ ἡγιασμένοι." 
--ΤῊὴο διασὶ ἀασοφιμαΐηζαποῦ οὗ ἔλα πτὶῦοσ τὶ ἐδθ 
δυο ὑθούαγδὶ οομάϊθοι οὗ ΒΔΌΥΪΟΙΝ (εὖ. [Π6 6χ- 
δρϑαίβ) τυ ἢ 8 Δρραζοηὺ ἴῃ σα. 36 [29], δῃὰ 27 
[30], διὰ 18 88 Ὁ]οοκοὰ ΖῸΣ δδ 1 18 θυ δπὲ, ἀ6- 
ΒΕΙΥ͂ΘΒ [0 ὯΘ τηθηὐϊοημθὰ 8ἃ8 8 οἰχοιπιαίδῃοε οὗ 
οϑρϑδοΐβὶ ἔοσοθ 88 Ὀθασίηρ ἀραϊηδῦ ἐδ Ἀγρουδοϑὶσ 
οὗ ἃ Βοίίοπ ἰπ [86 ἱπύογοδἔβ οὗ ἃ ὑθηά θοῦ οὗ ἔδδ 
Μδοοδῦεοδῃ Ροσίοἃᾶ. Α Μδοοβδθεθδῃ δυΐμοῦ τοῦ ἃ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΔΥΘ τορχεβοηϊθα τμδὺ Ηἷδ ὑγρίοδὶ ρϑϑυάο- 
Απϑοοδυβ νγὰϑ ουοσίδβ θη ὈΥ δ ἔϑασζῃϊ υἱδίϊδίοπ 
οὗ Ὀϊνίηο ᾿πδβίϊοθ ἱπ ὑμθ ἔοσπῃη οὗ δὴ υυυκυδὶ 
ἀΐβοδδθ, τ 8116 Ὑγϑ κῖηρ οὐ δ τοοῖῦ οὗ δἷ5 οι 
Ῥδὶδοθ διὰ τὺ ίη ὑδ6 ᾿ἐπνὶΐα οὗὨ μἷβ οαρίϊαὶ. ΤῊΘ 
ὑδηνρίδιϊοι ὕο Ἰοὺ Ὠὖτη ἀποουηῦου ὑμὶβ ἔδίθ ἰῃ Ὧ.8 
Ῥίδοθ οσο ΕΡίρβδηθε βυσουτα θᾶ ὕο δἷβ, ὁ" 15 
8 Βίγδηρο ἰδπὰ δηὰ ἰπ ὑμο ἀοθοχῇ,"" νουπ]ὰ Βαᾶνθ 
ὍΘΘΟΠ δἰπηοδὺ ἱχχϑαί δι Ὁ]9 (οὗ. 3 Μδοο. ἱσ. 8, 358). 

4. Ηογινϊοέοαὶ δυισραϑίοη2.---ΤῊῈ6 [οδίασοβ οὗ 
Ῥσδούϊοδὶ ἱπιροχίδβηοθ ἱῃ ὑδίβ βϑϑοῦϊου 81Ὲ σσῃ- 
οοπὐγαῦθα ἱπ ν. 94 [27], ὅδλο πδϑδίγηϑ Ῥδδβδρὰ 15 
ὙἘΙΟΒ Δ }161᾽ 5 τοσὰβ οὗ Ἔχβοτίδθοι δηὰ ἡ ΆΓΩ- 
ἴπρ ἴο ὑμ6 ᾿εἰπιρ' δαχηΐθ [μ6 Ἰοδᾶϊηρ οἰοπιεηίβ οὗ 
ἀορτηδῦίο εἰστιίβοβηοθ. Νοῦ τροσεὶσ ἐδ [06 Θσῦῃ86} 
οὗ Ἀδηΐθὶ. σϑοοσοσηθπᾶαίμρ ἴῃ Ῥγδούϊοθ οὗ ἐδ6 
Υἰσίποβ Ὀθὶοηρίηρ ἴο ἃ σΌΪΟΥ 80 ρμίεδβοβ θοάᾶ, 
ΒΌΘΝ δ5 ὑμθ ἀοίηῃρ οὗὨ ψόσῖκ οὗ τἱὐθουῦεηθῖ δηᾶ 
ΤΏΘΙΟΥ͂ (οὗ. βαρτϑ. Νο. 2). νου υ οὗ πὑοῶςθ 
οὗ Ἰβοτχου ρα Βοταϊοῦϊοδὶ ὑσχεαϊταθηὺῦ : Ναὺ ΘΟΌΑΙΠΙΥ͂ 
ΒΟ ὑπὸ ἱτραϊβο ψΠϊοὶ οομαίσαίῃβ ἀπ ΘποΟ ΓΑΒ Ὲ δ 
δίῃ ἴο νϑηύατο ὑδὶβ χμογίδίου--- εἰ διὰ ΤῸ 
ἐ86 τΠΠ ἸΏ ρπιθβα οὗ Θοᾶ ἴο δυοχῦ {86 τθχοδίεπϑα 
Ῥαπίβηταθηὺ ἔσοτα ὑμ Κίηρ, ἰὰ οδδο 89 ββου]άᾶ 



ΟΡ. Υ͂. 1-80. 195 

τοροηῦ δῃ!ᾷἃ Ὀ6 οοηνθχίθα ψἘ116 ἰῦ γγὰδ γοῦ ὑΐπηθ : 
8 ὑΥΌ]Υ Ῥχορμοῦς δῃᾶ ὑμϑοοσζαῖϊο οομνίούϊοῃ 
ὑμαὺ ἀοἄ ταϊρῦ ῬΟΒΑΙΌΪΥ χοροῦ οὗ Ηἰΐᾳ ρύγροβο, 
ου ὑδ8 ἔυ} δ) πιϑηὺ οὗὨ 86 Ρῥτορου οολαὶ οη8 ὉΥ ὑμ6 
τὈτοδύθη θα ρΡϑύβοῦ. [Ἃἢ ὑμ:8β δοομῃθοίίοη 8566 [86 
Ῥτορμϑύϊο Ρ878}16}5 δἀ ποθ δΌονθ, δ)γἃ ΘΟ ρδσΘ 
ἴΠ6 ΓΟΙΏΊΔΣΚΕ οὗ Φογοίὴθ ΟἹ ὑδὶβ βι Ὀ]6οῦ: “" δὲ 
»τααϊεὶξ δεπίεπίδασι 12εἰ, σφισι ποτ, ροΐοβί ἱπιηειζατγί, 
φμονποάο λογίαξων' αὐ οἰδδηαοϑν πα εἰ πιο} 0ο »"α 768 
Ῥαμροριπ, τὸ εἰ δοιιίδηζα οοηρη οί ἢ Οὐοΐ 
Ζ7μοὶο ϑοἐεεδι ΕἸ εοολιὶα τσὶ ἐποηλρίο, φώδην 18α}α8 
ἀΐπογαξ ἐδ86 του ων μι, οὐ ΝΕ πιίοίγιηι, σεΐδιο αἀἰο- 
ἔωπι ἐδ . Δάλμο φμασγαρίμία ἀἴ68, εἰ Νίπέυε διιὃ- 
οεγέσίιιτ'. Εἰ ἑαηῖεν αὐ Ρ δο68 Εζοολία οἱ Νιΐοο 1) οὲ 
δοηζεπίξα σοπιηηζαζα 686 ; πο σαπίξαία }μαϊοῖί, 8ο 
ἑμογιρῶη οποδ,) ϑδίοιιθ φιιΐ τόρ δὴ 6 ἐπα οηίίαηι. 
Αἰμοσιιῖπ εἰ ἐπ “εγοηχία ἰοφιέζεν 1268 86 τηαία 
πα ξ δ. ρσοπέδηι; δἰ οἱ ὄοπα ζ6οδγῖῖ, τίμα 
εἰοπια πόα σοπεηλζαῦο. Ζθυγδιπα δοπα ἀροπίϊ 86 
αϑοσγὶΐ ροξισογὶ, εἰ δὲ πκαΐα {εοογξ, αἰοὶξ 86 πεμζαγα 
διαῆι δε) ξσπέίαην ; ποῊ, ἴδ λοταΐηοε 86 ἐπι ΟΡ ΘΓ, 
φια πειιαία ϑιπί|. οσιιε δηῖπι Ἰδιιδ λοπιϊπίδιω, 
δοί οἱξία ἰγαδοίζ, για φιυώπι ἴηι λοιπὲηδ ποπ 
μογὶηξ, ἢ γι. ρωπὶξ σιιοὰ ηλιυίαζιηι 682." 

Οὐ. αἷἰδο Μοιαπούμου, δίνη, αοἷοσ διὰ ϑύδσκο, 
ἡ ἰὲβ Ῥαββᾶρο, δᾶ ἔασύμοσ, (Ὡ9 δχροβίὑίομβ οὗ 
ΒΙ10]168] ὑμθοϊορχίδηβ οα ὑμ6 ΟἹὰ- Τοαϊδηχθηῦ ὑαΔοἢ- 
ἰῃς σοπορχζηΐησ (6 γοροπίαησθ οὗ αοά, 6.0. 
Βίδυδο!, Τ᾽ λδοίορίδ ὧδε Α. 7"., ». 181 οὐ 5Βοᾳ.; 
Εδνοχαίοικ, Κογίοαδ,, Ρ. θδ εὖ βρᾳ.; Ε. ΜαΊοσ, 
να λαδί ἀπ τκοἱ} ἀα 46 Τορίατλησηΐ ̓  (ϑιαϊῦ- 
Ττι 1664), »- 118 οὔ 86ᾳ., διὰ ΚΙίηρ, ἱπ ΗοσΖορ Β 

Τπουχὶ., ατῦ. ἢ διιθ, νοὶ. χὶϊ. ν. 764.---ΤῊο 
[ϑιλθ ἀοχίνοᾶ ἔγοτῃ νυ, 94 [27] τηϊρὺ ὑβοσγοΐοτο 
6 οσι ]δύθα : “" Βοροπὺ οὗ [ἢγ βἷπ, δὰ αοὰ 
“1}} τορϑιῃὺ οὗ ὑμο ῥρυῃ βητηθοῖ ὑμχϑαίθηθα ἀραϊηδὺ 
[66 : "ΟΥ̓, " Το δἰιὰ οὗ ᾿᾽νίηθ ρυπίβῃχηθηῦ ἰβ 
(86 σοπγοζδίος οὗ θη: ἰἔ 0815 Ὀ6 αὐῤαϊῃηθα, ΠΟῪ 
αἰδὰ!γ ν᾿ 1}} Ηθ οδίδο ὑ8ὸ ρυμὶβῃσηθηῦ ὕο ὁ6886 ᾽ 
(βύασκϑ) ; οὐ, “Βο γθ ὑδβοσζϑίοσο τρϑχοίι], 88 
γοῦν ΕΙΒΟΣ 8150 8 τ σοὶ Ὁ] ̓" (Πα νἱ. 80). " 

5 [" ΤΏ ποῦ} 6 σχϑσρΪΦ οὗ ἸΔΏΪΥ δὰ Ομ γδδη βαο  ἐγ ἴο 
ἷἱς Βονοσεῖρστι ἰδ ψοΥ ΓῺ οἵἉ 861} ορἀὐτηϊγαιίοη, διια οὗ οοἴιΣϑὸ ἐρεέ- 
ἐμέο. Ῥτοιηριοᾶ Ὁν δΒυοῦ τηδαϊοδὺ Ἰονθ δηα ἰῃ ἸΘΠ ΠΟΥ 50 
«οκροοίίυϊ ἴο ὑπο κΚίημ, δπμα γοῖ ἢ 8ὸ πο ροσϑομαὶ ἀΐμ- 
Δ167, ἰΣ τὲ Ὦδνο ζ6 116} ὌΡΟΒ ἴδ 9 κίη κ᾽ τα υἱὲ ατοδὶ 

Αἀάϊῥομδὶ ροΐπΐβ οὗ ἀοραγίτσθ ἴοσ Βουἑ]οίΐοαὶ 
ἀϊβουδββίου δηἃ οὐβοσναύϊου 8:6 δϑοσάθὰ ἱῃῃ οἤδρ. 
1, 81-8ὃὃ [ἰν, 1-8], δρᾶ ομδρ. ἰν. 81-94 [84-87], 
ὑδθ ἱηύχοἀ ποίογυ ἀπ οἱοβίημ ἀοχο]ορίθθ οὗ ὑμὸ 
τορογὺ. ΤὮ686 εχ6 ρδυὺ σ]υν δἀδρύθα ὕο βοῦνα 
88 Ῥοϊηΐβ ΟΥἨ ὀΟΠηθϑοίζοη ΓΟΥ ΒΟΣΙΏΟΣΒ ὍΡΟΙ ὑδμ9 
ΘΏΛΙγΘ πδτταύνθο, πανῖησ ὑμθ ὕβϑσηθ, "" ΑἹ] ἐμὸ 
ΨΌΓΙΚΒ οὗ αοα δγὰ ὑσυῦῃ, πὰ Ηἰβ 8 υἀρτηθηῦ" 
(ἦν. 84 [87] }; οΥ, “" Ηυγαθὶθο γοῦσβοῖὶνοθ ἰὴ ὑδ9 
εἰσηὺ οὗ αοά, δρᾶ Ηδ 584}11 11Ὁ γοὰ Ἂρ᾽᾽ (088. 
ἷν. 10) ; οΣ, “ὁ ἀοὰ ραΐα ἄογχῃι ὑὰ6 ταϊρ ὺ Υ ἔγοπι 
ὑΠ 6 βοαΐβ, δηὰ δχαὶῦβ ὑδθαὶ οὗ ἰοὺ ἄδρτοθ ᾽" 
(αῖκθ ἱ. δ2), οὐο. ΟἿ. δββρϑοίδιν νμαὺ ΤὨθοδοχοῦ 
ΟΌΒΟΣΥΘΒ, Οἢ ΟΒΔΡ. ἷν. 91 : Τοσαύτην ὠφέλειαν ὁ 
Ναβουχοδονόσορ ἐκ τῶν συμφορῶν ἐδέξατο͵ ὅτι 
προφητικῶς περὶ τοῦ ϑεοῦ καὶ φρονεῖ καὶ φϑέγγεται, 
καὶ ὡς ἐκ συμφωνίας τινὸς ἀπὸ τῆς κτίσεως πάσην “ἣν 
ὑμνωδίαν ὕφαινει, Αποΐος Βοχηΐούλοαὶ ὑθχῦ 18 οου- 
Δαϊη θα ἰπ σΒΔΡ. ἱν. 8 [6] οὔ 86ᾳ., οἱ γνοι ΟΥ̓́ΆΤΩΘΥ 
(ἰὰ ϑῥαυκθ) οὔβοσυϑβα οοστϑοῖν, “1 Βαχδῃ Μν]18- 
ἄοτα οαπποῦ ἱπὐοχρχοῦ δηα δχρ] δίῃ 8 ἄσϑδῃι, ἰὺ ἰβ 
ΤΑΌΘΒ 1688 ΔΌΪ6 ὑο αἴβοονοσ ὑδμθ βοογοὶβ οὗ αοά. 
ΗΌΣΩΔΙ γΘΆδΟῈ βου] ὑμοχοΐοσο ποῖ Ὀ6 ροσταϊὑεᾶ 
ἤο Ὀ6 τηδϑύῦοσ ἴῃ Ὠἰνίῃθ ὑβίηρθ; ἔῸΣ ΠΟΩΘ οδἢ 
κηονν δῦ 18 ἰῃὰ αοα, Θχοθρὺ ἴδ ϑ ν᾽ σὺ οὗ αοἂ.᾽ 
Α 8.11} ξυμ οσ Ρὰ οὗ Βοτχηϊ]οῦϊοαι Ὀρασίηρ ἰβ 
οΒδρ. ἱν. ὃ6-80 [20.89], ἃ ῬοννοΣα] δα δ ζᾺ}}γ 
ἱπτηρχϑδδίνο 1] αβίταξίοι οὗὨἨ [86 Ῥχονοσὺ, “"Ῥχᾶθ 
ποοὺῃ Ὀοΐοτο ἀοδίχαοίίοι ᾽" (Ῥσονυ. χνὶ. 18). Οἱ. 
δίδυκο: " Ἴ Βθὴ ἃ τζϑῃ ρϑσυαΐίβ ὑμ6 ὑϊπλθ ἔου τϑ- 
Ῥομπύδῃοοθ ὕο Ρα88 ψ ὑβουῦ ἃ σμδηρθ οὗ αἰδροπί οι, 
789 Ὀϊνίηθ ῥα ἱβδτηθηῦ ογοσύδκοθ ἴτη ἴῃ [ἢ6 
τηϊἀϑὺ οὗ δἷβ ϑίπθβ. Ηὸ ὑδμθῃ ᾿ΘΆσΩΒ ἰδαῦ ὑδθ 
ΤῈΣ ὶ οὗ αοᾶ νγχοχο Ὡοὐ ἰἅ]9 ψοσβ᾽ (ΝΌΩ. 
χυὶ, 12, 81 οὖ 664). 

ἕογοο.--- 6 κἰπ δρδοί ἢν ἰη ἀϊσαῖθᾶα ἤοτο, γί δου ορρστοα- 
δου οὗ ἰδ ροοῦ, Ἰοοκα ὙΘΥΓΥ͂ ΤΟ ΘΟ ὕοναγὰ ἴῃ6 ΤΘΥτὶ 16 
οχδοιίουϑ οὗ ἰαῦοῦ ἱπηροῦρα ὕροὸὰ ἷα ἀδίθῃοθ δε βα )θοῖδ 
(ϑοπιθ οὗ ποηπὶ σαριϊνοβ οὗ ψ 87) ἱπ ἔἤοδο ἱσηγήθηδθ οι Ὁ]16 
ΜΌΓΚ5 ὙΠΟ ᾿όγο, ἰπῃ [ἢ ΘΥ68 οὗ πιο, [ἢ 6 ρμίοτγ οὗ ὨΪ8 γοίχῃ. 
ΤῺ 6γ0 οὗ τη, ἀδ:ς ο νυἱ ἢ 80 το ἢ Διο ὑϑοΐηζα! δρίθπάογ, 
ΘΟΙΔΟὨΥ ζω 18 ἴο ἰοοὶς ἄονσει ὑβσουμὮ ἴο 9 οχυβαθὰ Ὀοάΐ68 
δηα Ὀχόκθο Βραγία, βηᾶ τὸ ἴδο Ὠοροΐοϑα, δουον- Πα ΡΓΘΑΘῸΓΘ 
οὗ σοῦ ΨΠΙΟῺ δυο ἃ 688 οἵ οροτοθιὶ ἸΔΌΟΣ ΔΙΕΥΒ δἰρηὶῆοδ. 
Ἡϊππιθ ΟΥ68 ΤΆΓΟΥ 866 ἐδ, 5[}}} ΠΊΟΥΘ ΓΆΓΟΙΥ ΙΏΔΚΘ ΠΥ δοσοπηῦ 
οἵ ἰὸς, Ὀυῦ ἐλ ασεαὶ ΕδΊΒΟΣ 5608 ἐδ δῃᾷὰ ὁ Ὡόνοσ 41} ἴο ἴδ κθ 
ἰδ ἰηΐο ποῦ δοϊοσοῃ δοοουῃῖ,"-- Οοιοίδε.} 

5, Βελαοξαγῖα [ἐαϑί, απὰ αηίεῖ8 γογεολαάοιοίπρ 90, ἰδ ἀοιοη αἱ 9 (λ6 Ολαϊάσαηπ, ηυρῖγε, δαδοά 

φρο ἴλ6 πιγοίογίοιδ λαπαιογίξδίηρ ὁπ ἐδ6 ιραϊ,, 

ΟΗΔΑΡ. Υ͂. 1-80. 

1 Βοίβῃαζζαγ ἰδ6 Εἰπρ' ᾿ηδᾶθ ἃ στοδῦ ἔδαβῦ ἴο ἃ ὑποιβϑῃα ΟΣ 18 ἰΙογάβ, δηᾶ ἀγϑηῖς 
2 Μιηθ᾽' Ὀοίοσθ ὕὍ6 ᾿πουβδηᾶ, 16 ]βΒῆδΖζδαν, ψ 110 ἢ6 ταϑίβ [1ὴ ἐδ ἰᾶϑ6 ο1] [89 
νη, σοιμμηδηαρα ἴο Ὀτίηρ, ἐδ6 ροϊάθη δηὰ βῖν ὺ ν688618 ψβὶοἢ 8 δῦῃον ἢ 
ΝΌΘΟΙ δάποζζαῦ ἢδὰ ἴδίζθη ουὖ Ο07 {π6 ᾿θρ]6 ΨΠΙΟῺ τὐαϑ ἴῃ «ΦΘγαβϑίθτα ; {Ππ8ὺ 
[4π4] 186 Κίπσ δηα ἢΪ8 ρυΐποθβ []ογ8], 8 τσῖνδβ δηα ᾿]8 ΘΟΠΟΌ Ὀ]Ω68, ταϊσῃῦ αὐ Κ 

8 τῃογοίη. Τἤθη ὑπο γ Ὀτουσῃῦ ἐδ6 σο]άθη νθ88618 [δῦ ψχϑγθ ἴδκϑη ουΐ οὗ [Π6 ἰθρ]6. 
ΟΥ̓ ἐλ6 ἢουΒε οὗ αοα ψῇϊοὶ εσαϑ αὖ [1Π] Φ ΘΥιικδίοιι ; δηα ἴΠ6 Κίπσ δηᾶ ἢΒ ῥγΐηοε88 

4 [Ἰογὰ 8], μῖ8 τψῖνϑα δηα 8 σοπου ίηεβ, ἄγϑηκ ἴῃ ὕμθα. 'ΤΉΏΘΥ ἀγδηκ πὶπθ' ἀπὰ 
Ὀγϑίβεα {6 ροάβ οὗ ρο]ά, ὡπά οὔ βίἱνοσ, οὔ Ὀγϑββ, οὔ ἴγοῃ, 97 ψοοά, δηὰ ογ' βίοπο. 

δ ἴῃ [86 Βᾶπι|6 ὨΟῸΣ ὁδηλ ἔΌΓῸ ἤησοΓΒ οἱ ἃ ηδη Ἐ ἢϑηᾷ, δ) ψνγοῦθ ον οὺ' ϑρΔΙΠ8ῦ 
ἴπ6 οδῃα]οβύϊοῖκ ροῦ [Π6 ρἰαϑίοσ οἵ ἐλδδ6 ψ8}} οὗὨ [λ16 Κη σΒ ρβῖδοθ; δῃὰ μ6 Κίμη 

6 βαν ἐδ ρατῇ οἵ [6 παπᾶ (πδῦ ψτοῦθ. ΤὭθη 86 Κρ Β δοϊιπὔθῃδη66 τσαϑ Θπδληροά, 
δηᾶ ΒΪ8 ᾿ὉΒουρῃῖβ του θα [ψουἹὰ τοι ]6] Ὠΐηι, 80 ἰῃδῦ [4η4] ἐδ6 Ἰοϊηΐβ οἵ }}1}9 
Ἰοΐηβ []Ἰοἱ] εὐδγ6 Ἰοοβοᾶ, δῃὰ ἢ18 Κῆθ68 βιποῖθ ομδ δρϑίηϑῦ Ἀῃοῦθ ον [118 ἴο 0880} 
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ΤὮΘ Κίησ οτἹϑᾶ δἱουᾶ [ψ 10} ταῖρἹ Ὁ] ὕο Ὀγτηρ ἴῃ [6 88 γο]οσοῦβ, ἰμ6 ΟΠ δ᾽ ἀδληε 
84 {Π1|| Βοοῦῃβαυβϑιβ. «Ἄ4πὰ ἴῃ68 Κιπσ τ ὑπ ἈΠΑ͂ βαϊ ἃ ἴο ἐλδ νγῖβθ φηόη οὗ Βαῦγ]οη 
ὙΥΔμοϑοονϑι [ΤΠδῦ ΔΩΥ τὰϑὴ [ἢ80] 818}} γοδα ὉΠ18 τυεϊτῖηρ, δη ὦ ΒΏΘΥΥ τὴ6 ἐα ἰηΐοῦ 
Ῥγοίδυιοη ὑπουθοῖῦ, 8181] δδ οἱοί δα τοὐέ Βοαυ]θῦ [ρὰῦ οὐ ἴ86 ρΡῃγρ]6], δπὰ λαῦά ἃ 
ΕΠ] ὀμδίη οὗ ρσοϊὰ δρϑουῦ [ὰρ0}}} 18 Ὡθοῖ, δπα 8}}8}} 06 ἐΐλθ τδϊγὰ τα] [γὰ]θ 
τἈ1γτἀ] ἴῃ ὍΠ6 Κἰηράοια. Τθθ οδπλ6 ἴῃ 8]} ἐλ Κη σ᾽ Β ψῖδ6 πεοπ. Ῥαυϊ “ΠῚ 1867 
οου]ά ποῦ τοδα [64}}] ἢ 6 τυϊυϊηρ, πον [8η4] Πγ8}κ8 Ἐπονη ἐο [6 Ἰστρ [πηᾶκο (86 
Κίηρ' ΚΠΟΥ]] ἐδ τη ο ρυϑδιϊοῃ ὑβθγθοῦ; ὙΆΘΩ τσαϑ [086] Κίπρ' ΒΘΙΒΏΘΖΖΑΡ ρΥθΔΥ 
ὑγου]θα, δηα ἷ8 Θουμίθηϑῃοθ τσαϑ ΘὨδησοα ἴῃ πὶ, 8ῃα Ἧ: ἸΟΥ8 εὐθγ6 ἀδβίοῃ- 
ἴβῃθα, 

,Νοιο ἴῃ 4π6θη, Ὁ ΓΟΆΒΟΣ Οὗ ἴ86 τψογαβ οὗ (η6 Κὶπρ' δηᾷ Ὧ18 Ἰογαβ, ὀδπια ἰηῖο 
ἐλα Ὀδηαυοί-ἤοαΒο [ἤοπβο οὗἉἩ [1ὸ ανἸηκίηρ]; απαὰ ἴῃ6 ἀυθθῃ Βραΐκο δᾶ βδια, 0 
Κιησ, ᾿ἰν6 ἔοσ ουϑὺ; θοῦ ποῦ [ΠΥ ᾿ῃουρηῦβ ὑγοῦὉ]6 1Π66, ΠΟΥ Ἰοὺ ΤΥ σουπίθηδηρο 
Ὀ6 σμδηροᾶ," Ζ7' λόγδ ἰβ ἃ ταϑῃ ἰὴ ΤὮΥ ΕἸΠσς ΟΝ ἴῃ ὕΒοΤ ἐδ ἐλ Βρὶ Υῦ οὗἉ ἐδδ ΠΟΙΥ 
σοᾶβ: δηάᾶ, ἴῃ ἐδλδθ ἀδγβ οὗἉ ὉΠῪ ἐΑῦΠογ, Πρηϊ, δηα πηἀογβύδηιπο, δηᾶ τίβάοῃι, 
1|κὸ ἐὴ6 πϊβάομι οἵ ἔλα ροᾶβ, γγἃ8 ἔουαῃηα 1ῃ Ὠΐπι; ψ βοτὰ [84] ὕπ6 Κίηρ Νεδυ- 
ΟμδάμοΖΖδγ ὑἢΥ ἔδῖμογ, [η6 Κίηρ, .7 δαψ, (Ὡγ ΤΔΌΒΟΙ, τηδάθ [Δρροϊηϊοά μίπηὶ πιο 
οὗ τὉΠ6 τηδρ]οίϑηθ, δϑίγοϊοροσθ, Ομδ  ἄφθϑῃβ, απᾶ Βοού θαυ Β ; ἴογβϑϑιωποῖ 88 88 
Θχ οὶ] θηῦ βρὶ τῖῖ, δᾶ πον ]θάρο, δηᾶ ππαἀοιαϊδηάΐησ, ᾿π οσρσγοληρ οὗ ἀγθᾶπιβ, ἀπά 
Βιδνίηο οὗ αγὰ βϑηΐθμοθβθ [τ] 4168], δῃα αἰ ββοϊνιβ οὗ ἀουθίβ [Κποίβ], γτοτθ 
ἰγγ7δδ] Ἰουπμᾶ ἴπ 1086 βᾶπι6 [ἴῃ ΠῚ Ῥδηὶθὶ, πμοπὶ Π6 Κιίηρ ἠδπρα [ρὺ ἢ 
Ὠδῖη6 ΒΘ] ὑΘΒ Δ ΖΖΑΓ: ΠΟῪ ἰθῦ Ῥδηϊοὶ 6 ο4]16ὰ, δηὰ 6 “11 βῃονν [ὁγ, διὰ β86 5] 
1ὴ9 Ἰπ ογργοίδίϊοη. 
ΤΌΘ ψγ)88 1816] Ὀτουρδῦ ἴῃ Ὀοίοσο {86 Κίῃρ. «πῶ (ῃ6 Κίηρ, Βρδῖα δηὰ βαϊὰ 

πηΐο Τ.8η16], 44“ ἴμου ὑπδὺ ΠΔη16], νυ] οἢ ατέ ΟΥ̓ 06 ΘὨΙάτθη οἵ 086 ΟΒΡΟΙΥ οὗ 
ΦυσΔῃ," ψ οπὶ 86 Κίηρ ΤΥ ΤΑ Υ Ὀτουρῆῦ ουῦ οὗ Φοντυ [{9π644}}} ὃ Ι ἰἰᾶγθ 
Θσθῃ Βοαγὰ οὔ [ροῃ] 866, ὑπμαῦ ἐδθ Βρίτῖῦ οὗ ἐδ6 ροάβ ὁ ἴῃ {Π66, δῃᾶ ἐλαί ἸἸρ ΐ, 
8Πα υμπαογβίβπαϊηρ, 8ηα ΘΧοϑ] ]θηῦ τιβάοσω, ἰβ [7188] Τοαπὰ ἰῃ ἴΠ66. Απὰ ΠΟΥ͂ 
086 γγ188 πῖϑη, [Π.6 δδίσοϊ ρου, βᾶν Ὀθθὴ Ὀσοῦρθῦ ἴῃ ὈοογΘ τηθ, ὑπϑύ ὉΠ 6γ Ββου!ὰ 
Τοδαᾶ [64]1] 018 τιῖηρ,, πα τᾶ Κηον τὐπέο τη6 [π|ᾶκὸ τὴ6 Κηον] ἐΐς ἰμΐο- 
Ργοίδιοη ὑὉμογθοῦ: Ὀαῦ [8η4] ὉΠΟΥ͂ σου] ποῦ Βλ6νν ἐδα Ἰηἱογρτγοϊδυϊοη οὗἨ [86 ἰδίην. 
Απὰ 1 μᾶνθ μθασγὰ οὗ [Ὡροῃ] μθ6 ὑπᾶῦ (που οδηδῦ τλϑκθ [᾿Ἰηὔϑυργθὶ] ἰμιθγργείδ: 
Ὁ]ΟῺΒ δηᾷ αἴββοῖνθ ἀουδῦβ Τὐδο δ ν ΠΟΥ͂, 1 ὕὉΠοὰ οδηβὺ γχοϑα [68}}] 116 τ ῆϊ- 
ἴησ 8ηα τ κ6 ΚΟ ἴο τη6 [τλ|κ6 ἴ2Ώ6 ΚΩΟΜ] ὕΠ6 ἱπιογργοίδιϊοη ὑπογθοῦ, (μὰ 
Βῃ8}ὺ δ6 οΙοιοα «οὐδ Βοαυ]οῦ {Ρὰῦ οἢ [86 ρυσρ]6], δπὰ λαυό ἃ [186] Ἄοδδίη οἵ ροϊὰ 
Ἐπὰν [ροη] ΒΥ πΘΟΚ, δηα βῃδὶὺ ὈῈ ὉΆ86 τὉἈ01γἃ τα]ον [τ]6 1Ππ6 τιϊγὰ] ᾿π π6 
Ἰηράοῃι. 

Β6ῃ δηΐοὶ δηβιγογοᾶ δπᾷ βαϊα θοΐοσο Ἃπ6 Κίηρ, οὐ ὑῃγ ρἰδδ δ ἴο {ΠΥ56} 
[0866]. δηὰ ρἶνα [ὮγΥ τοναγὰβ ἐαθυδημονι ἴο ΔηοῦΠο Ὁ; ΥὙ60 1 ψ1}} γχοδὰ [ς8}}} 186 
τὶ τὶηρ᾽ απο ὉΠ6 Κίηρ, δηἃ τηΔκθ πόση ἴο Ὠἷπὶ [πλᾶῖζθ ἃἰπὶ Κη ο 7] ὕὉ.6 ἰμίογρτο- 
ἰδύϊοθ. Ο ἴδοι Κίηρ, [Τποὰ Ο Κίηρ----Ἰ 086 πιοϑέ Ἰσὴ αοἄ σάνε [10] ΝοὈμοὶιδά- 
ΠΟΖΖΆΥ ΤὮΥ ΤἈΡΠΟΥ ἃ [{Π6] Κίπράοτῃ, δπηἃ τηβ᾽θϑίγ [στϑαΐῃθ88], δηὰ ρίοιυ, δυά 
Ββομοαγ. Απᾶ, ἔοῦ [1] [8.6 πηΔ)βύγ [στοϑίμθβ8] ὑπ [6 ΠΝ Ηἶπι, 81 ρϑορίο, 
ὨδίϊοηΒ [[Π6 ΠΔΌΪΟΏΒ, ΡΘΟΡ[68], δηα ἰδηρσύδροβ, ὑγο Ὁ] ἃ δηα ἔδαγϑα [6 γῸ ὕγοπι- 
Ὀ]ηρ δηᾶ ἔβασγίη ἀιουι δείδιο πηι : σοῖ Β6 ψουἹὰ 16 βίον, δῃᾷ νοπὶ [18 
οι μ6 Καρῦ 4}1ν6, δὰ ψῃοτὰ ἢ6 ψουἹὰ ἢ βοῦ ὑρ, διὰ ψιόοτα 86 που]ὰ δ 
αὖ ἀοχη." Βιυΐ [πὰ] τῆθη μῖ8 Ὠϑαγὶ ἐσας ᾿ἰδθἃ τῷ, δηα μἰβ ταἰπὰ [8ρὶΠ|} 
ΔΓαθηθΘα ἴῃ ῥγὶᾶα " δοῦ ρῥγουα]γ}, ἢ9 τγχα8 Φοροβθα ἔγοι ἢἷ8 Κι Υ ὙΠ ΓῸΠΘ ἣν 

ὈΒγοῦθ οὗ μἰβ Κίπρᾷοπι], δπα {ΠΘΥ͂ ΟΟΚ [οδυβοά ὕο ρᾷ88 8'ΨΨΔΥ]} [18 φΊΟΥΥ [1}}0 
ἀϊρηλγ] ἔγοσα μἴπι. Απὰ Ὺδ τσαδ ἀτίνθη ἔγοιῃ ἐδ βοῦβ οὗ πιϑὴ [πιϑῃκιηά]; ἀπὲ 
ἢ18 μοϑγῦ τσαϑ τηδαθ 11 [10] (86 Ὀοδδίβ [Πἰνίησ ογοαξι 68), Διὰ ἢἷβΒ ἀπε Ππ 
τραϑ ΜΡ ὍΠ6 1} ἅ-88868 ; [Π6Υ [δα Ὠἰπὶ τοὐέΐ, [ψουϊὰ ταβκθ πη 680] σγϑβδ [Ππογῦ- 
895] ΚΘ οχθη, δηᾶ ἢΐβ θοὰγ τγδβ [πουἱὰ Ὀ6] νγεῦ ψ1ῸᾺ ΠΡ} ἐδε ἀον οὗ μολνέη 
[186 ἸΡΚΥΘΒΕΙ: 11}} ἐπε} ῈῸ Κηθν ὑπαῦ 186 πιοϑέ σὴ Οοὰ τυϊοᾶ ἴῃ 186 ἰηράοιῃ 
οὗ πχθη [πη8ηΚ]πηα]}, δπὰ 86 Δρροϊηΐεοίῃ [}}} βοῦ ἃρ] ονὸν 1ῦ ᾿]οπιδοον ἐγ ἢ6 
[π|ὰ}] Μ1}. Απά τὉῃοὰ" δΐ8 βοῦ, Ο Βοιβιιζαν, μϑδδῦ ποὺ απ ]οα [ᾺῪ δμοατῖ, 
ὉΒβουρ [Ὀθοδι86] ἴῃοα Κηθνγοδῦ 41} τ818; Ὀαὺ [8π4}] δαϑὲ θᾶ τῷ {0 86}} 
ἜΡΉΠΝ ἐἦς 1,οτὰ " οὗ ἤθᾶνϑη [0π6 μθᾶνθῃ8]: δηᾶ 86 ὺ ἤδυϑ Ὀσουσ)ῦ 1116 γϑβϑε}8 
οἵ μἰβ ἢοι8θ Ὀθέογο ἴ866, δηᾶ ἴοι ἃπα ΠΥ Ἰογάβ, [ΠΥ νυ ῖν 8 δπὰ ΤᾺ οοπουθίπεδ, 
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δανο ἀγπαηῖς [αγὰ ἀτὶ κὶπ 1 τὶπθ᾽ ἴῃ ΤΠθπ : δηα ποὺ ἢδϑὲ ργαϊβοα {ΐὼ6 σοᾶβ οὔ 
βῖνθν δπᾶ ροϊ]ᾷ, ο77 Ὀτγδβ8, ἰγοῃ, χοοᾶ, δπα βἴοπθ, γὩ]οἢ 866 ποῦ, ΠΟΥ ἤοδι, ΠΟΥ͂ 
Κπον ; 8πᾶ ἴμ6 ἀοἂ ἴῃ ψὮο86 πᾶ {ΠΥ Ὀγοδἢ ὧθ, δΔῃη ἃ ὙΠΟΒ6 αγὸ 8}} ΠΥ ὙγΆ4Υ8, 

24 Παβῦ ἴμου ποῖ ο]οιϊεα. Ἰῆθη τσα8 [86 ρϑιῦ οὗ ὕ)6 Ὠδηᾶ Ββοηῦ βῸΠ ἰρόίοτοῖ 
κἷπι; δὰ {18 της τα ψυϊῦοη [βἱσηθα]. 

25. Απᾶ {Πΐἰ8 ἐδ ἴδ νυθηρν Ὁπᾶῦὺ εσας τϊτίθη [ϑἱρηθα], ΜΈΝΕ, ΜΈΝΕ, ΤΕΚΕῚ, 
20 ὉΡΗΛΔΕΒΙΝ. ΤῊ ἐξ ἐδλε ἱηϊογρτοϊδιίοη οὐ (ὴ6 {πίηρ [ογ, ψοτα]: ΜΕΝῈ 
21 [ΝΌΜΒΕΒΕΡ] ;; σα " Βαιἢ εὐ ὸ ϑὐθεν 1 γ ἰκϊηράοιμ, δα Πηϊθηρα 10. ΤΈΚΕΙ, 
28 [ΨΕΙΘΗΕΡ] ; Του ἃτὶ ψοὶρηθα ἴῃ ἐδ ὈΔ]Δποο8, 8πα αγὶ ἰουπα τϑηῦηρ. ΡΕΕΕΒ 

ῬΓΨΙΡῈΡ]; ΠΥ Κίηράοιι ἰΒ ἀϊνἱἀ6ά, ἀῃᾶ ρίνθη ἴο ἐλ6 Μοαοβ [}64}4] δἀπὰ Ῥδτ- 
Β8 8 [!Ῥ61814]. 
ΤΆ θη οοπηηϑηαθα μῳ ΘΙ βῆδσζαν, δηᾶ ὕπο οἱοϊῃοα 1) Δη16] εοὐδᾷ Βοαγοῦ [0}}0 

ΡαΓρ 6], δηᾶ ρωέ ἃ [0}168] οἰαίῃ οὗ σοϊὰ δρουῦ [προη] ἷ8 ΠθοΚ, δηα τη84θ ἃ γτῸ- 
οἰδιηδίλοη Θοῃοογπϊηρ [ἀροη] ᾿ἶπι, ὑμδὺ 6 βῃοιι ἃ 6 ὉΠ6 Ὁῃϊγα γα] ἰπ [ἢ9 Κιηρ- 

80 ἄογ. [ἢ τμδῦ πὶχιῦ εσαΦ ΒΘ Βμασζαν {π6 Κίησ οὗ 06 ΒΑ] ἀδβδῃβ 8]δϊη. 
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ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

{1 Τδο ἐὐερθ δε δἰδῦδ [ἢ λιοαῦ ἴχο (ἢ ἀεὶ. πη Ἡοῦ. βϑα ὅτ., ἰδ δαυϊναϊομῖ ἴο ἴ6 Ῥ6ΤΒ. ὑσοῃ. λέϑ τοέπο.---ἜἜ ὧς 

(τοηποηὶν πδοὰ, ἴῃ 8}} [86 δῃουλίιίο ἰοηρτιοα, οὗ ἃ ἤογοίδίβοσ, τ ϑϑίμοτ ἰτηπιϑά δῦθ ΟΣ τοπλοῖο.---ῦ ΓὐογαΠν, ἐλ6 χίηρ---λίθ 
ὑνίσλε ἰοοκε ελαπρεοιὰ ἴον λίηι.--- ὁ Τόσα γ, λ.4 ὀτίσλε ἰοοῖκα σοεὸ ολαπρίησ ὡρον Αἰνι.--ῦ 1 ἰύοτα!!γ, ανά ἰτὲ ποῖ ἐδν ὀγίσλε 

Ἰοοῖκβ δα ολαπρδά.--4 ἼΒο ἕοττα ἽἼΓΠ, δροοοραῖθα ἤοσ Ὁσθν νυ Β βακθ ἔγοπι ΣῊ ἴ6 ἀχοϊακίνοι Υ δρριοὰ ἰὼ ΒίὈ)οΑΙ 

Ομαϊᾶῤφο ἰο σὅμασα.--- ὙΠῸ Ῥγοηοῦς ἰδ οι ρδοσ, Ὀοΐδα οχρζοδηθα, -- - ἘΠΘ ναχυεϊρίαὶ ἤοττω οὗ ἴπ6δο νοσὺβ (ἐσλοῦι δά τοῶϑ 
εοἰϊ τσ δ τοαᾶϑ κεϊέπο, απά τολοῆς λ6 ιοῦῖ ιοέϊ προ Ἀ6 τοᾶν πιαχιπρ 6, ἀπά τολοῦὶ δ6 ἰοαλ τοί σ λ6 τος ναϊπίηρ, πηά 
εὐλοπε Ἀ6 ιϑαξ ἐοὐἰδέπσ Ἀ6 τοὰΣ ἀσρνδεείκσ) ἰμλοαίοθα 80 οοη! ἐηπθὰ 85 ΜὙ6]1 δὲ δϑδοϊυὐδ ὑόντοσ οὗ [ῃ9 βυϊοοσγαί.--- ΤῊ γξο- 

ὈοῦΣ ΠΟΘ ἴδ τοσαιρνο οὗ ἐπδὺ ἩΒ]0ἢ οἴδηάβ δδοϊ αὐ θὶῪ ἰμ νοῦϑὸ 18.---ἰθ δὲ ἽΣ [6 τῈ0 Ομ ἀθο ϑῃαίναϊδηϊ οὗ Ἵδ- 

ἃ ΕΓ. [6 αἰχοίδοκα οὗ ἴλο ἐγὼ σᾶ, Ιἰκο ὮΝ ΓΔΕ). 

ἘΧΒΟΞΎΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΆ. 

Ψοτβοα --4, Τλε ἀδεοογαΐίοη, 90 .Ὺλ6 δαδγοα Ὁ68- 
φεἶε 9 (Δ. ἐδστηρί6 αὐ ἰλ6 γογαὶ ζεωϑί. ἘΘΊΒΒο σαν 
ἴμ9 κίτιρ' πιδὰθ ἃ ζτϑαῖ ἔϑαβῖ. Τμ6 ἤδπιο οὗ ὑμ6 

κίηρς ὝΣΑΘΩΣ ἀὐοσα ἴῃ ἰξα ΟΥΕΒΟΡΤΑΡΕΥ͂ τρθ σοὶ 

ἔτοτα ἐμο Ομαϊᾶθθ πϑῆιθ ἽΞΣΆΘΌΩΞ, μοι ΝΟΡ- 
ὈΘπδδηΘΖΖΑΥ, δοοογάϊηρ ὕο οδδρΡ. ἱ. 7 (οὗ. ἰηΐτα, 
νυν. 12 οὗἩὨ μία ομαρύδσ), δὰ οοῃηζοστοὰ οἢ Ὠϑῃίοὶ, 
88 1ῦ οταΐξα ὕμο ὑ-δουμὰ Ὀδῦνθϑι ὑδ6 οὐ ύθχ ὦ δὰ 
δλ. Ιὸ ἰδ ἐμοσγοΐοσϑθ ἃ δοὐομηοὰ ἔοττωη, Βανίπα ὑδ6 
δϑῖὰθ οὑγυλοϊορίοαὶ δἰσνι ίδοληοθ ἴῃ 109 6] οπιοαΐα, 
διὰ ὈοΐᾺ δτὸ ϑαυϊναϊοπὺ ἕο Μεζὶ ργἵχιοδρδ, ΞΞ 9 
Βεἰ-ϑαγμδδι" οὗ [86 Βαργὶοπίδη ἱπβοσίρυϊομβ (οἵ. 
Τηϊτοᾶ., ὃ 8, ποῖα 8). Ασοοοτάϊηρ ὑο ΗἸ σὶρ (οᾺ ἱ. 
ἢ, δὰ οα (μΐἷδ ἢ ), Βεἰ-δλ-ἄφζαν' ἰβ ΒΥΤΜΟΙΥ- 
χοῦδβ τὶ 086 β'δηθοχιὺ άϊα- γα, “Ῥτο- 
νἱάον δηὰ ἀονοῦσοσ,," 119 ἰῃ 189 
ταϊ ἃ]6 τσ οσ οὗ ὑπὶβ οοτηρουπᾶ, [86 β'δηβοσ. 
διὰ Ζοηᾷ 6ορη]8 ἔδλα, "" δηα,᾽ Βδθ Ὀθ6ῃ ἄσορροα 
ουὖὖῦ δηὰ τορ δοϑα ὈγΥ ὑ89 ἩοΌῦ. τοϊαύϊνο τ. 80 ὑμδὺ 
[δο δῃμοτίοποα ἔοστα βἰρστιίδοβ, “ ῥχγονίάοε, τολο (8) 
ἀονοῦτζτοσς." Τΐδ Ὠγρούδιοαὶα ΡΡΌΘΒΙΒ δἰ οχοῦδοσ 
ἴοο ασιϊδοίαϊ, δα, 1κ ὑ86 αἰγοσοῖ ἀοτ γαύϊοῃ οὗ 
ἐδο ποτὰ ἔσγοπι ὑ86 ἀρῤτνι μὲ ἁἀουθύξη!, οαρθαΐδιν 
δὲ ἴο Β6]- ΒΑ στβδοσ οὗ [6 ἱπβοχίρύίουα οὐ ἐδ6 
ΒΔΌΥΟπΐδη ταοηυταηθηίβ ἔδυοσβ ἰὕὑ Ὀαὺ Π{616. 
Ἐπ δασατωρέίοι ἐμδὺ [86 σογαὶ πδπῖθ ὍΡ2 

Οστορσοβοπᾶβ ὕμ6 πδτῖὴθ οὗ ὑμθ τηδὶθ ροὰ Β6], 
ΜἘ110 ἐμεῦ οὗ Ὀδηίοὶ, 93, ἱποϊαάθα ἐμαὶ οὗ 
ἴ)ο χοδᾶοε5 Βο]ῦ, ἰᾳ κου ίδο τ υμουῦ δβυβοϊοηῦ 
Ῥιοοῖ, δηὰ ἰβ ορροϑοᾶ ὈΥ οδδρ. ἰν. ὅ [8], διὰ 
8150 ὈΥ͂ ὑπ6 οΟΥ̓ΒΟΟΤΑΡΕΥ τὴ Ὁ ἱπδύθδα οἵ ἢ.-- 
Οοποογηίηρ ὅθ γρούμοδίβ ὑμδὺ Β ΙΒ ἤλζσῶσ 88 
ὥδιο βαπο 886 ΕΥ-Ἰοοχοάδβοῃ, 89 80} δηᾷὰ ἰτητη6- 
ἀϊαύθ βϑοοόθαβοσ οὗ ΝοΌΟ ΒΒ ΠΘΖΣΑΣ, 806 ὑῃθ 
Ἰηϊτοά., κὶ 8, ποὺθ ὃ.--᾿οΕὅλαθ ἃ βαιτοαῖ ἔθδεϊ, ἐ 6. 

οϑυδοὰ ἰῦ ὑο Ὀ6 τηδᾶϑ. 39, "πὸ μδὰ ὑσοραγοὰ, ἢ 

Δ ἷπ. ΟἾΔ. {ϊϊ, 1. ΠΡ, ἐἐ Ὀγοδὰᾶ, Ζοοᾶ,᾽ δΘοταρσθ- 

Βοπβ [86 ὈΘΥΘΙΑΡΘΕ ΡΣ, γν. 10) αἷβο, 88. [89 

βοοοῃᾷ Π41} οὗ ὑῃ6 γϑσβὸ ΒΏουγ οἷ, ἴῃ 86 Η6Ό., 
θη. χχνΐ. 80: 1 ὅδιμ. χχυ. 8θ. Εο. χ' 19.-- 
Απὰ ἄγδοῖὶς τυΐηϑ Ὀϑίοσχο ἴδ ἱπουδαη ἃ, ΤὨϊ8 
ἄοοα ποῦ ῬὈΧΟΌΔΟΌΪΝ τῇϑδὰ ὑμαῦ 6 “ νἱοὰ ψί 
ὑβθῶλ ἰὼ ἀσίη κίων " (Βδγνοσηϊοκ), θαὺ ὑμαὺ ἢ6 
(ἐς ἄγϑηῖς ἰπ ὑμποὶσ ρσθβθῆοθ, ΜὮΐ6 βοαϊθᾶἃ δὖ ἃ 
βαραχδὺθ ὑ8 16," ---δὃδ γγδϑ ὑ88 οσυκύίουμχ οὗ ὑδθ Ῥοχ- 
εἶδ Κίηρθ οὐ ὑμθ οοοδϑίου οὗ ὑμοὶσ σγοαὺ Ὁ85- 
αυοίεκ, δοοοχάϊηρ ὕο Αὐμοηεουβ, Φεΐρηοβ, ἰν. 10. 
Οα ὑμ6 δχρχϑαβδίομ, “"ἴο ϑαῦ δῃηὰ αἀσχίηὶς Ὀοΐοσο 
οὐὔμοτα,"" οὗ. ὅδοσ. 11, 88; ἰὉ ἀἰδοτα στο αὔθυιϑ!]ῦ 
ἔσοτα “"ἴο ϑαὺ δηὰ ατίπϊς ιοΐξδ, οὐμοσβ,"" Εχ. χυἱ][. 
12. Αοἰία χ. 41, οἷο. ΤΏΘ πύτηθοσ οὗ {89 Κίτιρ᾽ 5 
Κυοείε, ἃ ἐλοιδαπα Ἰοτὰβ (στδηᾶ- ΟΒἤοοΣβ, ταϊρσ ΥΥ 
ΟἾΘΒ, οὗ, ἱἰν. 88 (80), ν᾿ αΐοβ ὑπ ϑ'ϑρῦ, ἀουὉ]68, 
δισχίλιοι), ἷἰΒ Ὡοῦ ΣΘΙΛΑΙΚΑΌΪΘ, ΒΘ η ἰὺ 6 χοιαθση- 
Ῥαχϑὰ ὑμδῦ, δοοοσάϊπρ ὑο Οὐθϑβἰδβ (ἡ Αὐμθα,, 1. ο.). 
086 Ῥοχεβίδο Κίηρ ῥτονυϊδοα ἀδἰϊν ἔον Βζύθϑα ὑμου- 
Βδηἃὰ ῬὈΘΙΒΟΏΒ δὖὺ Πὶβ ὕδὈ]6: ὑμαῦ, δοοοσάϊην ἰὸ 
Ουχύίαπ, ΑἸοχαπᾶοσ ὑμ6 ατοαῦ ἰην δα ὕθη ἐπου- 
Βαῃὰ ἰο ἃ ψοαάϊηρ ἔϑαϑδῦ: δηᾶὰ ἐδμωὺ ῬιίοϊθυΥ 
Ὀἱοπγαΐπβ (ϑοοοτάϊπρ ἴο Ρ]αγ, ΤΠ. Ν., ΧΧΧΊΙΠΙ. 
10) ϑαρροτθαἃ ἃ ὑμπουβαπᾶ βο]ᾶϊϑσβ οὗ ἐδθ ΔΥΤΑΥ͂ 
οὗ Ῥοπιροῦ ὑδα Θτθὰαὺ ἥἤτοιῃ ἷβ Κίϊομοι. 
[“Ὑ6΄ ΠΌΠΙΌΘΣ δροοϊβοα ἷπ ον θη ἃ σουπὰ 
ὩΌΣΗΌΘΥ, ζ.6.. 1.6 ΠΌΙΤΟΌΟΘΣ οὗὨ ἴΠ6 μυισδίβ διουηῦ- 
ϑἃ ὑο δϑουὺ ἃ ὑδβουπβδιᾶ ᾽" (ο611}}.}1] ἨἩονθνοσ, 
δποοογάΐῃρ ἴο 886 ρϑηυ πο ἢ γΥ Ογχίϑηξαὶ ουδίομι, 
νυ ]Οἢ. ἱβ αὐὐθαύθα, 6.9.. ὈΌΥ ΗἩοχοάοῖῦπ, [1]. 78. ἱπ 
08:8 ο8536 οὗ ἐδο Εργρύίδιε, δηᾶ Ὦγ ΖΕ δα, Ρ᾽. Η., 
ΧΙ. 1. διιοὴς ὑμθ Ῥογβίδηβ, 6 τ ἱπ6-ΑὙ ἢ κῖτρ᾽ ΟΥ 
οδγοῦβαὶ ὕοϊϊοιθϑ ΡΟΣ ἴδ 6 ἔθαδῇ ὑσοροζσ. Αὐ βῦοῃ 
δἰγαθδ, δηἃ θϑρϑαΐδ!ῦ αὖ ἃ οουγῦ 1Κ ὕμα Βδὺγ- 
Ἰοηΐδη ἱτατηϑάϊδύθὶυ ῥτίοσ ὕο ὑπὸ Ῥογαίδῃ ροσχίοάᾶ, 
Ὅμιο Ὀδῃααθῦθσβ ΤΩΔῪ ὮδΥθ αἰγθἢ ὙΆΥ ὕο 41} ὑμέ 
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ΟΧΟΌΒ668 οὗ ὑμοῖν αἀἰββοϊπὺθ ΝΡ Πὰς ας ἀν οἱη τα κα δή, ἐϑαεομθδ᾽ ἐπα 2 πρόμος ττν Ὁ ει τον νότος ἱῃ. 8.6 ΙΩ85)- 
ΠΟΣ οβοσὶ θα ἴῃ ὑδ6 Θηβαΐηρ πβαγεαῦδνθ. [π στϑὶδ- 
ὑΐοι ἴο ὑὴθ9 ἀσγῃ Κϑῆμθβδ δηα υδηδομπθαβ οὗ ὑδθ 
Δὐ ΟΣ ΟΣΙΒΈ οὗ 188. χσχὶν. 11. χῖν, 1 . Φ6Σ, ἸΪ, 

Ἠοτοᾶ., 1. 198, 1905: Αὐμϑηεθαβ, ὟΙΤ. Ῥ. 
δ Οατίϊπβ, Ψ. 1 6(6.---ἶοσβα 2. ἘΘΙΒμαΣΖΘυ, 
σπμιΐο Ὧθ ἰαβίϑθα 108 τῦΐμο, οοσητηδηϑα, οὗο. 
ἈΔΛΌΣΓΙ ὉΣΌΞ, “116 ὑαϑυϊηρ,, 8116 δ] ογίηρ [86 
τῖτθ," εἰς αζόχθι Ὑ8116 πρᾶθχ 108 ἱπἤπσθῆοσο; οὗ 
Ῥχονυ. χχ. 1: δΔοίϑβ ἰἰ, 18: διὰ ἴῃ σοχζασὰ ἴο ΕΝ 
οἵ. 500 νἱ. ὦ. [1 ες ἄρεβΒ ποῦ ταθϑῃ ΤΆΘΧΘΟΙΥ δὲρ- 
ῥίηῦ ἴῃ ογᾶσσ ὕο ἀδύθσιαϊηθ ὑμ6 ΠΑΥΟΥ, ΟΥ 88 ἃ Ῥσϑ- 

ἂδ ο τί Κίηρ᾽ χλογθ ἔγθοὶυ, Ὀὰὺ ἀγτηκέης εοἱίλ 
γεϊδὴ, αλᾶὰ ὑμοσοΐοσο θ᾽ ΟΠ γ " (διύαδσι).]--- 
Το χης 189 χοϊάθῃ διὰ εαἰϊνοχ ν 688618, πδηλ6- 
Ϊγ, οαὖ οὗ 86 ““ ὑγθαϑσο- οῦβθ οὗ ὑμ6 κοᾶϑ, "1 
ὙὙΒΙΟᾺ ὑμου Βαᾶὰ Ὀθθα ἀθροβίϊβα ὈΥ͂ Νομαομαᾶ. 
ΔΘΖΖΆΙ, δοοοάϊηρ ὕο ΟὔΔΡ. Σ. 2ῷ. Τδθ δὑυσαδοϊοοῦ 
οὗ ὑὴο πδῖὴθ ΒΘ βδζζαῦ ἱπνοηύθα ὉῚ ὅϑδάία δᾶ 
ζανοχϑοᾶ ὉΥ Ηἱὑζὶς, ΌΥ ΜΆΪΟΒ Τὺ ἰ8 ἀοχίνϑα ἔτγοτα 
[818 ὙΘ ΣῪ δοὺ οὗ οδυδίηρ ὑμ6 σϑεβοὶβ ἕο Ὀ6 Ὀχουσμὺ 

ἔτοσα 86 ὑσθδβχθ- ΒΟΈΞΘ (533, “(0 Β6οῖκ ἢ διηᾶ 

ἈΣἽΝ), ἰβ δὴ 116 ὙΑρΆ ΣΎ ὑμαῦ πουοσ ϑαἰοσθᾶ ἰπύο 

᾿ ἐδο ταϊπᾶ οὗ {86 ττίῦοσ.---Τμαὶ [86 κίηρ. 
διὰ ὲβ ΘομοῦΡίη68 τηΐἢϊ ἀτίπῖς ἱπουϑὶῃ. ΤΒὸ 

Ἵ ἰδ ὙΠ ἷδ ΟΧργοβαῖγσο οὗ ὑϊθ ἀθδίρτ; οὗ 

ΘδδΡ. ἱ. ὅ ὃ. πρϑ σὴ 3, “ἴἢο ἅτίηκ ὕγοηι ἃ 
γ6886],᾽) ΟΟΟΌΪΗ αἶδβο ἱῃ γα. ὃ διὰ 28. οὗ, ΠΟΙ 

8 δ!, 1.--ἘΠγ5 υυὶνος διὰ "8 ΕΑ ΤΗΘΡ, 52 
δουϊαδλτδα [89 1608] οοηβοχὺ 88 οοῃίζαδυθα σίτὰ 

ῃ6 οοπμουἷπθ (Π5Γ19), 8ἃ8 ἰῃ ὑπο ΗΘΌΣΘΥ (Ρμδ. 
χὶν. 10; ΝϑΆ. 1. 6), Ὑδὸ βορῦ, τορτοϑϑαύθ ΟἿ] 
[86 Θοποι ίμ 68 88 Ῥτοδοηῦ δὖ [86 ἔδαϑὺ (Ὀοὺ ἢ ΒθΥθ 
δᾶ ἴῃ νβ. ὃ δὰ 35), Ὀοίῃρ᾽ ΔΡΡΑΥΘΆΡΙΥ ρονθσπθὰ 
ἴμ ὑμῖ8 ὈΥ νυ ῆαῦ 18 ἀοβοσί θὰ ἱπ Εδύμοσ ἱ 9 οὔβϑα. 
(αἴ. δόοβορβιβ, 4πη2.., ΧΙ, θ, 1) 88 [86 οουτῦ οπβύοσω 
οὗ ὑμο αγοίδηξ Ῥογβίδπβ : να Θγθα τί δα τοΐοσοῃοθ 
ἴο ἴδοι, Ηοσγοᾶδοῦτυιβ σ. 18) ὑδβύϊβοβ ὑμαῦ ὑμοῖσ 
υγίνοβ (κουρίδιαι γυναῖκες) ὍΤΘΙΘ δαταϊ θὰ ὑὸ Ὀ8ῃ- 
αὐθοίβ (οὗ. αἷἰδο ΡΒ] αΐασομ, ϑψγπροβ. 1. 1 δαὰ 
Μδοτοῦ. νυἱΐ. 1. γο τορσοϑοηῦ ὑμαὺ αὖ ἰθαδὺῦὺ οου- 
Οἱ Π6Β Θ͵Θ Ῥσθβϑηῦ δὖὺ ὑδθ Ῥοσεβίδῃ ἔἦϑδαβδιβ). [Ιῦ 
ἐβ οἷθαῦ ὑδμβαὺ ὑμθ Ἰυχυσίουβ ΒΑΌΣ]Οχ Δ ΏΒ ὙΓΕΤΘ 
ΟΥ̓́Θ ΤΔΟΥΘ ἰᾶχ ἰῃ ἰδ 6 ΟὈΒθτυδ:ο6 οὗ ἃ βύσὶοῦ οὐϊ- 
απούδθ, ἔγοτῃ Ηοτσοά. ἱ. 191 : ΧοποΡΒΟΙ, τ 
Υ. 2, 38, δπᾶ δβρϑοίβ νυ ἔτοτα Ουγχῦμπε, Υ͂. 1 
Ἑτοτα ἐμΐ8 ΤΑΔΥ͂ ἌΡΡΘΆΣ ὅδ Ῥτορτιοὺν τὰ τ 
Βουτβοϊαῦ (Ὁ. 866), οὰ ἐδ πὐσθηρύδ οὗ γν. 10 οὗ 
0818 ομδρίοσ, σοῦ ἢ6 τα ἀθσεύοοα, ΟΠΒΓΡῈΒ 
ἀχιόταηοθ οὗ ὑπο ΒΑΟΥ]ομΐδη οὐβύὕοτη ἴῃ αποβύϊος 
ΟἹ ἴδ Ῥτορϑῦ.---ὕ οτθο 8, ΤΘΩ ἴδον Ὀσχουρδϊ 
[ὴὸ ξοϊάϑθῃ ν688615 ἰμαῖ τσογθ ἴδῖζϑθῃ οὐ οὗ ἴῃ 9 
θυ "]θ οὗ 89 Ὠουδο οὗ οὰ δίοῦ τσᾶδ αἱ 
Φοχυβα θυ. Μοσοῖν ὑπ6 ροοίίσηι τδϑϑοῖδ ΔΥῸ ἈΘΥΘ 
τηϑηὐοηθα, 116 ὑ86 ΚΠ] ΟΥ̓ ΟἿ68 816 οταἰ δᾶ, οα 
[6 Ῥεϊποῖρὶθ Ω γοίζίογὶ πὲ ἀοηοηνίπαξζίο. ΤῺ ἔϑχα- 

ΡΙ6᾽» ὌΡΡΣΟΣ ἱπι 0818 ρίδοθ, δἃ8 ἱπ 1 Είηρβ νἱ. 8: 
Ἑχοκ. χἹ, 4, ἴβΒ ὑ86 ὕθπιρ]θ ῬσοΟρθσ, δοῃβίβυϊρ, οὗ 
086 ΒΟΥ ἀμ [88 ταοϑῦ ΒΟΙΥ ρίδοθ, ἃμᾶ ἷβ ᾿θχὸ 
ἀἰδυ συ ϊθηοα ἔτοσα ὑπὸ “" ὨοιΒο οὗ ἀοὰ,᾽" ὦ 6.. ἐμ 

Ὑ016 οὗ ὑῃ Βδλοχϑὰ δζϑϑ οὗ ὑδα ὕὑϑιιρὶθ. τον ἀγα 

4, ον ἀχϑηῖς τυΐπο, ἀπ ὰ ὑγχαΐβϑα, οἷο. ἼΩΝ 
(τὶ κα ργοβυβου,, μος, σγαπιπι., ὃ 28, ποὺθ 

1) γοϑταθβ δ ΜΘ ΝῚ οὗ [89 τἐδοθάνης ΥΟΥΒΘ 

Βυρρ᾽οταθηοα ὮΥ͂ ἈὝΟΤΊ, ἐν 6.,᾽" ἴῃ ΟΓΟΣ ἴο 

οὐπηθοῦ ππηταθᾶ δύο ῦἢ ἡπΝ ὧν (89 Ῥταϊβίηρ οὗ ἐδθ 

πτος εσσεις, ΣΤ ἘΒΠΕΗΕΤ ΠΡ Η Ὁ  ς ς- - τς - ῬΒΟΡΗΕΙΤ ΘΑΝΊΙΕΙ͂,. 

κοᾶκβ, δπὰ ὑπ ὕο ῥσχοβϑοηὺ ἱπὶ ἃ εὐχί κὶτρ᾽ ΤΩΔΙΉΘΣ 
186 ῥγοΐβδηϊο δηα Ἰδϑοϊνουβηθαϑ οἵ (86 θοδιο. δ 
--Οὺ δο εἰχ- ζο]ἃ ποταῦοσ οὗ ὑμ6 τηδύοσ 818 ἔχοι 
ὙΓΒΪΟᾺ ὑδ6 14.018 νγθσὸ οοπϑίχαοὐθα, ““ μο]ᾶ, βἴϊνεσ, 
Ὀχαββ, ἴσοι, ὑγοοῦ, δηα δύο, " σοταρατσα [86 δἱτηϊ- 
ΙΔ Ὶ ΠΌΤΩ ΟΣ (“" φοϊά, ΔΙΎΘΣ, Ῥτθϑοΐουβ βίουϑα, νοοῦ, 
ἘΝῚ βῦα Ὀ0]6 Ἔα 1 ΟΟΥ, 11. 11; δ͵8ὸ Ῥβδ. σχυ. 

: Βαγ. νἱ. 7 οὗ βθᾳ. ; ὙΥ̓ἰβὰ. χν. 156. Οἱ ᾶις 
δέδιε. ταῖς 1ἰδθ), δβ δα πυσαροσ οὗ ὑ86 νου] διλθῃ- 
8016 ἴο ἀρστηοηὺ ὈΘΟοΔΏΒ6 οὗ 18 βοῦν ἴο σοᾶ, 
οὗ. Αὐροσΐθο, απ... ἡ. 804 οὗ Βοαᾳ. ; δῃὰ "γ 
Τ᾽ παῤιραϊέ, Ρ. 816 οὐ δ66α. --ὖηο δαυτα- 
ναὐθὰ ἔδαΐαχο οὗ ἐμὲ Ῥτοΐδμπδίϊου οὗ ἐδ βεογοὰ 
γΘα8618 οὗ 86 ἔθ ρ]6 ἄοθβ ποῦ οομπδῖδὺ ἴπ [86 
“6 δοίη οὗ ὕϑβονδὰ δῃᾶὰ 6 1ἅ0]6 οὗἩ ὑδ6 ἰης 
ὍΡΟΣ ὑδθ βδηθ ἰονοὶ " (Ηδνοσεΐοκ), Ὀπὸ ἰῃ ἴδ6 
ἔδοῦ, τ οι Πδηΐθὶ ταϑηὐξουβ ΥὮἢ ΟΘΏΒΌΧΣΟ ἰπ ν. 
28, μδῦ ΒοΙΑΠΑΣΖΑΥ ῬΣουΪΥ οχα] θα ἰτηβοὶΐ 
ΔΌονο ἐμ6 Θοὰ οὗ Ιβτδϑὶ, δηῃἃ ἴῃ ΣΔΟΟΚΚΟΙΥ 61- 
ΡΙογϑᾶ [8:6 γ6886]8 βύοθῃ ἤτοι Ηΐβ ΒΑ ΟὕΘΔΙΥ ὕ0 

τη 116 δἰπρίηρ 086 ὈΓαΐβοβ οὗ 0}: νἱο- 
ὑοσίουβ ζοᾶβ οὗ Βαθυου. [1ὐ νγὰβ ὑμῈ8 ϑαβϑῃδ!!ν 
απ ἀραζξαζίοη, οΥ᾽ ἐλδ ἑάοίβ αδοτα “ολοσαλ, το Βδᾶ 
Βαοσατα θα ἴο ὕπθπι ἱπ Ὀδύξ]θ, δὰ τ Βοπὶ 186 γΥ 
Βαᾶ ἀθβροϊοᾶ (οὗ. Κυδηϊομῦ. οἱ (δ᾽ ὕϑββαρο). 

γοτβοβ ὃ, 6. 7Τ.δ πη ροῦ οἡ ἐλδιοαϊί, απ ἐδε δοτ. 
ϑόσιιοηξ ἐθ 70} 6 ἐλὲ ἀπ. Τὰ ἐμὸ βῶχηθ ΒΟΌΣ, 
ὑβθσοζοσθ 116 [86 Βρου!ϑρίουε δοὺ τχᾶβ ἴῃ ὕζο- 

. ἱποτηθαϊδίο!Υ δὰ δυάδάθηυ. ΟἿ οδδρ 
1, 8...--Οαταθ ἑοσιἢ ΒΏΡΘΥΒ Οὗ ἃ ᾿αδυλ δ Ὠδηΐά. 

ΤῊ Κουμ ΡΒ: (8 Ρῥ]ΌΓ. τωδβο.) ἰβ. δ οἰ θαι 
οχρ αἰ πϑᾶ ὉΥ τ Ῥοδβιοπ Ὀθέοτα ἐμ ἔδιωϊηῖνθ 

Βα γθοὺ ἼΞΣΒ, ΟΥ̓ δῖβὸ ὈΥ͂ 88 ΒΌρροκίλοι ἐξμδὲ 

186 ταϊπᾶ οὗ ἐδθ υσίδεσ σϑυογέθα ἐπὶ απ ἱπάθβηϊθ 
ΤΑΒΣΌΘΣ ἴο ὕἤδο Ὀἰνίηθ ῬοΟΘῚΘ ΒΟΣΘ ϑηραροά. 
ΤῊΘ ἔθσωϊπίῃθ Ῥ]ασδὶ ΠΡ ΠΣ, Βα θυ αι θᾶ ἔοσ 1Ὁ Ὁγ 

[86 ΚΟΥ͂, ἰ6 ὑμοσϑΐοσο ἴο ὧθ το] θοὐθα, 88 τι ΘΒ ΞΙΕΣ 
τοδάϊησ (βίταδϊαν ἴο ὑδπαῦ ἰῃ οὔδρ. ἰδ. 895). ΤῈ6 

ῬασίοὶριΘ Ἴ3: 31 (“διὰ τίν," ἱπδύθδα οἷ 

“ἐδπα ττοῦθ ᾽), Ὑ ΒΙΟΒ ἤΌΠοΥΒ ἔδ9 νου ἼΡΌ2, μδὸ 

ἃ ΤΟΙ ἰχίτρ οἴοοῦ, 88 ἴῃ ομδρ. ἱἰΐ, 7 α ; 1. 9α.-- 
Ονοῖ αρϑϊηδὶ 129 οἝμάϊϑβίοῖς οἱ ἔμ Ὁχα}} οἱ 
ἴμ6 Εἰπρβ Ραΐδοθ. ΤῈ6 γ}} οὗ ὑ86 Ῥαπαμποῦ- 
ἮΔ}1 νγὰβ ποῦ Ῥ8}6]]6 ἃ οσ ἀγαρϑᾶ, Ὀπέ χα οΥ 8 
ΒΙΧΩΡΙΘ, Πρ -οο]ογοᾶ “ὁ γγ8}} οὗ 1ἴσηϑ οσ ρἰδαοΐοσ " 

(Ὁ. -ξ ΞΞ 88 52 οὗ 88 ΤΆΣΡΌ 8), ΒΌΘΝ 85 ἐδ 
ταῖπβ οἵ 189 Ῥδίδοθα αὖ ΝΙΏΘΥΘΕ 80}}} Ἔχ Ὠϊθὲὺ ἐπ 

ὃ ΠΌΓΤΑΌΘΣ, δΟΟΟ ἴο Ιαγατὰ (Λ͵έπ. σπὰ 
τ γωπ, Ῥ. 681). ὕροῃ 8 βροὺ οὗἍὨ {λιῖθ νυα}} ὑμιας 
88 ΘΒρϑοΐδν Ἔχροβοᾶ ὑὸ 89 Ἰίρῃιξ ἔσχουη ἰδ 
Ἰατὼρ δῦονο ἴδο Κκίηρ, ἢὨ6 δυάδάθηϊγ Ὀομο]ὰ {δ 
ΤΥ ΒΘ ]ΟῸΒ δηὰ ὑδευ γίθρ ῬΒΘΒΟΣ ΘᾺ οὗὨ [δ6 
Βεπᾶ δηρσαρϑὰ ἰῃὰ τσὶ ηρ. ---Απὰ ἰδ Ἰκίπρ βοῦ 
[1.96 δεῖ (6 οχίγοι γ) οὗ ἴῃ Βαμᾶ ἐπεὶ 

ττοῖθ. δὉἼ ὍΒ ῬΧΟΡΟΙΥ ἀοεὶρπαῦθβ μοτο διὰ 
ἴπι νυ. 34 186 “" οχύσοιοϊίυ οὗ ἴδθ μδηᾶ,᾽" ῬγοΌΘΌΪ 

ΓΑΒ πο αἰὲν τγδδ αἰγοδὰν Ὀεδίοροῦ, δοιὰ [πὸ τϑαὶ κίας 
Ναθοηποᾶὰ Ὠπὰ σόορα ἰηΐο τὴ Βοϊὰ ραίΐημῦ (ἢ τπίος οὗ 
[6 Μοᾶοδ δηὰ Ῥογείδῃβ Ὁπὰεσ ΟὙΤΌΒ, [06 δοῦθο οὔ βεοΌΓΥ 
σον ὑπ ζόδεὶ πὰρ] ]οὰ πχαϑὺ θ6 βοοουηϊρα ζοσς ὉΥ ἴδ οΣ 
οομδάθσῃοθ ἰη [26 ἀαδυπιρᾶ δ ΘΒ οἵἩ ἴδα εἶξγ. Ἑ 
ἯᾺΕ δυρμροθεὰ ἰὼ Ὧ6 ΒΌΒΟΪΌΡΟΙΥ ἱτη ΣΟ ρΉΌΪΟ. ---1ἴῷ τλγ ὃς 
οὐάοὰἂ ἰηδὶ οἂ διὰ αἰνῶ πΡρ πο Κιπα δοὰ ἐδ μείποε ἕο 
ἃ Ὀϊπᾶ ἱπέπευμιίου, οὗὐ βαοδβ! δοχὺ δ ὈΒΌΒΕΥ υτεοεᾶσα δ. 
εἰσιιςὔοιι. ἀν ἢ 

1 [ὙΠΟ εἶχ ρῬγοάϊοαῦοα οὗ ἔθ σοὰβ διὸ ἀϊνίαδὰ Ὁγ τδο 
οὐρα Ἵ ἱπῦο ὑπὸ οἴ νθ98 : ροϊὰ δηὰ εἴ νον-- -Ὄσβαν, ἰσοῦ, υεοσὰ, 
δηά πὔοῃο, ἰῃ ογάοῦ ὕ γοργοβθῶς Ὀσίοσο ἴπ6 δυο ἐῶ δὴ δᾶ- 
γαποίηρ ἀθατθο ἰδ 6 νασίου οὗ Ὦχεξο φοίβ.".--- δὲ. 
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ἱποϊυπαϊηρ ὑλ6 δηροτθ, ἤθοθ τ δὺ ὑῃ9 Βτεῦ Β6}- 
ἴθποθ ἀθβουΐθοβ Ὁ ἼΣΧΕΙ. ΤῈ σϑῃδουίηρ οὗἉ 

Θοθθαΐπβ διὰ Ὀϊθίχίοα. πὶ ἐμ6 Παπαιοογιογδιιοῆ, 
ἐγρδῖτι οὗ ὑδο δΒαπᾶ, ραΐηια," 186 Βασαν οοχτθοῦ ; 
ΟΣ ἰ8 ὑμαῦ οὗ Ηἰύσις, ψγ8ο, ἰὰ οοππθούΐοι 
βακᾶϊα, ὅδ οβ ἈΠῸ πὰ ὑμα ἰθὺ βϑηδο οὗ "" [ὴ9 

Ἰονγοῖ ὅσω, ἱποϊμαϊπρ ὑὯ0 μαδηᾶ.᾽,) διὰ ΒΘηΟΘ ΟΧ. 
Ρἰδίυβ αὶ ΤῊ 5 ὉΥ “6 ψ8016 Βδηᾶ." Τ.θ 
ψπὶῦοσ ἌΡΡΘΘΙῈ σαύθμου ἴοὸ Ἀᾶνο οιρὶ ογοᾶ τῃθ 
ἩΟΣὰδ ὁ" ΒΏρΘΙΗ " δηα “" Θχύσγοσασυυ οὗ ὑμ6 μαῃά " 
ἱπύθσομδηροδΌγ, τὐῦ ἀθαίμτι, ---- ἴῃ ΟΥΘΥ ὕο 
Θχοΐῦδ Ἰοσο βθοίαδ!ν ὑμ6 οοποσρύϊοι οὗ ἃ τη γ8- 
ἰΘΥΙΟῸΒ ῬΘΙΒΟΣ ἴῃ ὑδθ ὈὉδοκρτουπᾶ, ὈΥ ὑῃ9 ΟὈΒΘΓ- 
γαύου ὑμδὺ ΟὨΥ ὑμ6 οχύσζοτα τ οὗὨ ὑπ οσρδῃ ϑιλ- 
ΡΪογθὰ ἱἰπ τυυυϊδίηρ τδϑ υἱβί 010" (Ευδῃϊοῃ θ]α). 
ΒΟΟΣ ὑμθ Ῥῃθποσαθηοῃ οὗ δθ9 τωγβύθσίουβ 
Βαπᾶ 18 ὅο Ὀ6 Ῥ]δοθᾶ βοϊ]θ}} ἴο ὕδ6 δοοουηὺ οὗ 
ἐδ ἔδαου οὗ ὕπο Κίηρ ὑπᾶθυ 6 ἱπβθθηοθ οὗ 
Ὑἱη6.᾽ δηὰ ὑμοσοοσθ ἴο Ὀ6 τοὰυοθᾶ (τὶ σδο- 
167614) ἔγοϊω δὰ οὐ͵ϑοίύνο διὰ δούμδιν ὑσααθρὶσ- 
ἐπ ταῖγϑοὶθ ὕο ἃ ΣΤ ΓΟ Ϊν δαθ᾽οοῦύϊγθ ΔΡΡΥΘὨΘδίοιι 
(δἰαλίϊαν ἴο [6 ροσοθρίϊοῃ οὗἉ ὑμ6 Τουσίδ Ῥθσβοι ἴῃ 
ὅλο ΘΙ ἔπγηδοθ---866 ΟἹ ΘὮΔΡ. 111}. 234), ΟΣ οὔδοσ- 
νῖϑο, ἀοροηἂβ ΘΕ ΓΟ οἱ ὕμθ οὐδὸς απθδίΐοι, 
ὙΒούΒΟΣ 6 τηγδίθσίουβ τσ ηρ οὐ ὑπ6 νΧ8]], 
ΜΓ ὮΪΟῊ ΟΟΣ ΔΙ ΩΪΥ ννὰ8 νἱβὶ Ὁ]6 ὕο οὐμοῦβ 88 Ὑ7}} 88 
ἰο ΒΕΙβμαζζασ (οὗ. συ. 7, 8, 16, 25), ἰβ ὕο Ὀ6 
τοραγὰθα 85 Βανὶηρ ὈΘΘῺ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ οαχυθα ΟΥ 
Ῥαϊηὐθᾶ ἴῃ ἃ ὨδΕῦΓΑΙ Δ Υ δα ὈΥ ΒΌΤΩΔΙ ΔΡΘΠΟΥ, 
οὐ ἩΒούμοσ 1ὖ 8 ὑο 6 δοοαρ θα ὑμαῦ ὑμ6 ἱπβοσῖρ- 
οι 8 τηδᾶθ ὉΥ͂ Βιρογηδύυγαιὶ ἱπὐοσυθῃθοι αὖ 
ἐδ ἐΐτηο οὗ 086 Ῥαπαυσδὺ δηᾶ Ὀθἤοσο ὑ88 6Θγ688 οὗ 
86 ὑογτιϑᾶα Ἰεῖησ. ἴῖπ βυρροτῦ οὗ ὑδθ ζόυσιηθσ 
ΓΒΠΘΟΣΥ͂ σοΐθσθηοα ταὶρῦ ΡΟΥΏΔΡΒ Ὀ6 ταρᾶθ ἴο ὕ8 9 
ἀἰδεϊπούϊου ὈΘύν θη δὴ ΟἹἂοΣ δῃᾶ ἃ ἰδαύοσ ουπϑὶ- 
ἴογπαι υυσγιτἰης ἀταοηρ ὑπο ΒΑΌΥΣ]οπΐδηβ, [86 ΖΟΙΤΆΘΥ 
οὗ νοι αἰ οσθὰ σπδύθυ δ! ἤἔσοτα ὑμ Ἰαύνοσ, οσΣ 
ΘΥοι ἰο ἐδμθ ἰθυορ ΡΒ ἾοΒ ΒΟ ὕὑμ6 Ρῥυἰστϊ νθ 
ΒΑΌΥ]ΟΙ ἶϑ 5 δγ6 βαίἃ ἴο δδνο οηρὶ ογοϑὰ (οἷ, ϑ5ρίο- 
6], Ατῦ. Νίπευε τ. Αϑογγίθη, ἰὰ Ἠοτζορδ ἤ δαϊ- 
ἴὐπουκὶ,, νοὶ]. χχ. Ρ. 384 οὖ δβοᾳ.), Ὀὰὺ τὺ ΜΓ ἈΪΟᾺ 
086 Ἰαῦοσ δρθδ οῚΘ ΘΠ ΣΟΥ υπδοαυδίηὐοᾶ, [Ιὐ 
ἐβ οομοθῖνδο]ο ὑμαὺ ὕμο ἰἰτρ ΤΥ βυἀά}}]Υ ὮδΥΘ 
ποίίσοἃ 8δὴ ᾿μβοσίρυϊοηῃ 'ἱῃ οδασγδοΐοσβ οὗ ὑδεῦ 
ΤΟΥΤΆΘΥ ὑΐπλα, ὑμαὺ ᾿γοσο ὑσβοθα οὰ Ὀσχίοϊκβ δηᾶ ἰῃ- 
βοί θα ἴῃ [89 γὙ1Ὰ]1, δηὰ ὑμδὺῦ βοἢ ομασδούοσβ ΤΟΥΘ 
ποὺ ἱπύὺο] σ᾽ Ὁ]6 ὕο ὕΠ 6 οταϊ ΠΑΣῪ ταδρίδηβ οὗ ὑδθ 
εἴθ, Ὀπὺ τϑαυϊχοᾶ [86 8}}-ϑυτρδεβίηρ Καον]θᾶρθ 
οὗ δηϊ6ὶ ἴο ἀθαῖρ!θοσ. Βαΐ, δδίἂθ ἔσχοτωῃ 89 οδνὶ- 
ἀϑηῦ ἀοδίρη οὗ ὑπ Ὡδυσαύοσ ὕο σϑροσῦ ἃ ροβι νϑὶν 
ταϊχβουϊουῦβ ἱποϊαθηῦ, ὑμία ὑΠΘΟΥΥ͂ ἰδ τη} αύθα 
διεαϊηδὺ δια ΡοβιὑϊνοΥ ονοσύτονσῃ ὈΥ͂ ὑμ6 παΐϊμγο 
οΥ̓ ἰδές ιογίξέπρ, νἈϊο ἢ ἀοοθ8 ποῦ ὈΘΑΥ ὕ88 σΒμαγϑο- 
ὑδσ οὗἩ (86 Ῥτγίσταϊονθ οσϑοῖὶθβ οὗ ὕδο κἰπᾶ τϑρσθ- 
δοηϊοα Ὀγ ἐμ ϑ': ὈΥ]}}[πθβ, θαὖ 18 ἃ Ὀἱνίπο βοηύθῃοθ 
οὗ ἀοεοϊσχαοίύίΐουη ὉΡοΟη ὑμθ Κὶπρ δηᾶ κιἷβ. Ῥθορῖαθ, 
[ῃαὺ ναβ “δ᾽ 6 ἤοσίύῃ ὉΥ ὑμ6 ἱπβοϊθηῦ ρσγοβυσῃρ- 
(ἴοη οὗ ὑδδ Ῥχοβοηῦ ΣΌΪΟΥ, δηᾶἃ ἰ8 δἀαρύρα ἴο ὑμ6 
οἰτουτηϑίαποορβ οὗ Ὠἷβ ὑϊτηθ (οὗ. ἢ ν. 25 οὖ 86α.). 
ΤΏο ὕδϑοσυ οὗ δὴ δοίυδὶ σαΐγδοὶο 18 ὑπ σθοσθ ὕο 
6 Τοοοὶγοᾶ, δὰ 86 Ῥβυοβοϊορίοδὶ οχρδηδύϊοη 
οἱϊοᾶ δθογνϑ, 848 τγο}}] δὲ ΘΥ̓ΘΣΥ οὐμὸσ Ὡδιυγσα δυϊο 
ΤΏΘΟΙΥ, ταυδὺ Ὧ6 χο͵θούθα. "-- θα [89 (οο]0γ οὗ 
18:6) Κίη 5 οοὐυπΐθηδηοθ τσὰϑ οἰμδηροὰ ; [ἰογ- 
811γ, “Ὑ6η {86 Κίηρ,, Ηἷβ ΟΟΪΟΣ γγϑ8 οῃδηρϑᾶ ἴο 

πἴτα." [“ Ἀ29 (ἐὰσ Κη 9) δὐδιιᾶβ δρθο! αὐοὶυ, 

4 [Τὴ)ὸ δρροδζαποθ οὗ (89 δηροτα “" ἰτητλοά αὐ θῖν δυσαῖ- 
φορὰ ἴδ ἐποηρπῦ ἐμαὶ ὑπ τε πρ 86 ὈΥ̓͂ α δι ρογηδίοτγα), 

κίῃχ οὔὐ οὗ Ἀΐδ ἱπίοχίοοοηῃ."-- 

ΣΞΕΞΕῚ ------«,--͵α-ῷἋὁὦὦ----- στ ἔπ πϑόέ τ τ΄.-τ-Ὁ---- ----τσὕὅ.σὕ---.-ς- -:-.--- ἜΣ - τορτοτ0..--:- 9 Ο-.....ν.ν.-Ὸϑᾷϑ.ϑ.....ῸῦῸϑὕᾧΔὯὧὯὩΔτὩὦ7ὸὍ«Ὁὦ 00... .Ψ..-- ἥὕὦὕὍ....--ῦὉῦὖᾶῶᾶῸῸᾷ0ῸὉΦῸΠ.ΦΦ-...[ἘὺῸὥ0ὲὃἌ.ὕ Ψὕὕ.........ς.....---Ἐ-- 

ὈΘΟΛΌΒΘ ὑδ ἱχαργθϑδίου ταϑθ ΟΥ̓ ὕ0 ΟΟΟΌΓΤΘΩΟΘ 
οῃ 86 Κίηρ' ἰα ὑο Ὀ6 ἀθϑρίοἰθα " (Καί. ΤᾺ ἱπ- 

ὑχαηβίγο Ἂς: Ὁ (΄(ἴο ΟἸδηρΘ ἢ) δᾶβ ὑμθ9 δοοῦβδ- 

εἶνθ βυ εχ ἰπ ὝΤΊΣΤΟ, ἱπεύοδα οὗἨ ἐμ ἀδίλνε ; οἵ. 

ὌΞΩ ἴῃ (86 ΗΘΌ. οὗ Εζδκ. χὶνἱὶ. 7. Ἠονγονοσ, 
{Π|6 Ἰϑοσθ οἰγοιπιδύδη ναὶ οχργθβείοῃ 1.25 ΤῚ 

ἽΠΠΟΣ, Υ. 9, Β8δ8 βυ ραιδη δ! [86 βδι6 εἰρτι- 
οδὐΐου, 88 ἰΒ ἐδ οδ86 8180 τυῖὑ μι ἐμ βουλοιν δῦ 
ἀἰοσθαΐδ οχρυθϑβίοηϑ ἰῃ ν. 10 δπᾶ οἤδρ. υἱΐ. 38, 

Οἱ ὙΠ, 566 οἱ οδδρ. ἱν. 88.---,Απὰ πὶ ἰμδουρδῖα 

ἰχου θα Βὲπι; ἡ) Σ.,ν Ὅ89. Ὁποοταζοσύδ]8 δυιὰ 

ὑθυτγίπρ ὑπουρδίβ οομποοσγηϊηρ [Ὧ6 τηϑδηΐηρ οὗ 
ὑμ6 νυ υϊηρ, τ ΙΘΒ ρσδπρ ἔσοτα 89 ραν ΘΟῈ- 
Βοίθῃοθ οὗ ἐδ ΐησ. ΟἵἨ οδδρ. 11. 80.---Τ 9 
ῥοϊμῷ οὗ Ὠἷκ Ἰοΐηβ τσϑζο Ἰοοβϑὰᾶ, απὰ μἷβ ᾿ἴσζῃιϑϑ8 
διαοῖθ ὍΘ δραϊπαὶ δηοΐμοσ. 16 ὑσχϑιηυ]οῦε 
Κποοκίῃρ ὑοροϑῦμοσ οὗ ὑμ6 'κπιθ68 ἰβ. ἃ ΘΟ ΒΘΩΌΘΏΟΘ 
οὗ 086 γἱοΙαϊηρ οΥἨἁ ὑμο ἰοϊηΐβ οὗ ὕδμ8 Ἰοΐμβ, διῃᾶ 
(818 δρδίῃ, {κ 89 οβδηρθ οὗ Θο]ὸσ πὶ 88 οου- 
ὕθῃϑῃοθ, 18 ὑμ6 παύαγαὶ οξοοὺ οὗἔἁἩ ἰοστοσ. "͵Ο ΟΥ̓ 

πὶ ΥΤΙ, “δῖρ, Ἰοίῃ,᾽ ὑμθ Θ γταο]ορίο}}γ δααὶν- 

αἰθπῦ Ηδν. ὙΠ (ΟΠ ἐπ 89 ἄυαὶ, ὈΠΣΘΓΙ), 
ἈΞΊΦΝ, “Κη 60, ΔΡΡΘΔΙΒ ποῦ ὑο ὈΘ οὐγτωοϊοσῖ- 

ΟΔΙΠῪ τοϊα θα ἴὸ Ὑ3, Ὁ“9. Ῥυῦὺ ταῦμοσ ὕο βἰρηο 

ΤΕΥ οΥἱχίμδ!ν ὁ’ σοταἰπδύϊου, οοηιγεΐ δια," οἵ. 
οοπιπιΐίδϑγα σόπλι, Ῥ)ὶα., Η. Ν-., ΧΙ. 108. 
οΣθοΒ 7-9. 7᾽λ6. ιιδεῖδδ6 οοηδιζειίοη, τοείἢ {6 

Μαρίαπϑ, ΤῊΘ Κίηρ οσίϑὰ αἱουὰ ; 5. ΤΊΞ, “1 
ΡΟΎΤΘΙ,᾽ 68 ἴῃ οδδρ. 11]. 4 : ἱν. 11.--- τὸ Ὀχίης ἐπ 
ἴλο δδίσζοϊ οσουβ (βοούμβαγυθθ),, [9 ΟΠ] ἄδοδῃκ, 
δηα [89 βοοίΐμδασουβ (αϑύτο!οσγοσβ). ϑέϑυθχαὶ) 
οἴδβϑθβ οὗ νυ 186 ΘᾺ 816 ΒΘΣΘ πχοηὐϊοηθα ο ἀθδβὶρ- 
Ὠδὺθ ὑ86 ΘΕ 6 ὩΘΤΆΘΣ, 88 ἴῃ ΟὨδΡ. 11. 2 (οὗ. 27) 
8η4 ἰπ ἷν. 4 : δηᾶ διμοηρ ὕμθτι ὑμθ Οἠαγ δι» ηΐ, 
ΟΥ Ἰραση δᾶ ο4585 (566 οχ; ΟἾΔΡ. ἰΐ. 2), ῇοβϑ τ ὶβᾶοτῃ 
ὙΟυ]ὰ 6 ΘΒρΘοΐδ ΠΥ τϑαῦϊσϑα πὶ [86 ῥγθβϑηῦ ἰῃ- 
βίϑῃοθ, 676 ποῦ οὐ δὴ στηθηὐοηδᾶ ὮΥ̓͂ δ. ΤῊ Ϊ8 
ἷθ ονἄθηῦ Υ δὴ ονοσαίῦ οὐ ὕμθ ραχὺ οὗ [89 
τὶσοσ, ψΐο 8 Ρδτδ] 6] θὰ ἴῃ ἐμ βοτηθν δῦ 
ΤΏΟΥΘ σοτῃρίοῦθ ϑηστηθζαύίοη οὗ ὑμθ ῥυίποῖραὶ 
ΟἸαβ8οβ οὗ Μαρίδηβ ἴῃ ν. 11, δῃὰ 4]50 ἴῃ 086 8Ὁ0- 
Ὀγχονϊαιθα οχρσθϑδβίοῃ, δ" [86 γυῖβθ τβϑη, ὑμα βοοίῃ- 
ΒΑΥΘΙΒ,, ἴῃ γν. 156, ΤῈ ἱπᾶθβηϊθ 3: "ΛΠ ἰδ 
ἐμὲ8 γϑσβθ, δῃὰ (86 δχρσχϑβαίου Ἐ 993 “ὩἼΦΓῚ 52 
ἴὰ γ΄. 8, ΒΏΟΝ ΟΙΘΑΥΥ ὑπαὺ ὅδ δυῦδοσ αἰνγαυβ 
τοξοσθ ὕο αἷ ὕμο τὶβθ πλϑῃ, υἱυμβουῦ Θχοϊυἀϊηρ 
ΔῺΥ οὗ δ6 ομἱοῦ οἶδββθβ, δηἃ θβρϑοίδ!!} ν 80 ἱπ ὑμἷδ 
ἰμβύδποο. Βαυὺύὺ ἰὉ οδαποῦ Ὀ6 Γϑαυϊτοα ΠΘΥΘ, ΔῺΥ͂ 
τ ΟΤ6 ὕμδη ἰῃ ὑ.6 Βἰτα δ. ΘΑ56 τηϑηὐ οηθα ἰῃ [6 
Ρσϑοθάϊηρ οπαρύθε, ὑμαὺ Ῥδηΐθὶ βου αν δὖὺ 
ΟἿΟΘΘ Ὀχοβοηθα Ἀΐιη861} διλοις αὐ [686 τ ΒΘ 6 ἢ 
οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ (866 οἢ ἷν. ὅ). ΤῈ ροίίοη οὗ ὑῃ9 
τοαὺ 968} ν]86 τῆδὴ ππᾶοσ ΝΟΌΧΘΒ Δα ΘΖΖΑΥ Ἐ 
τοῖμτι, τ ΙΟ ἢ νγα8 ποῦ ΟΠ ο1Α] ἴῃ 86 ΤΊΟΥΘ Ἰἰσηϊ δα 
ΒΘΏΒ6, ΑΒ ῬΓΟΌΘΔΌΪΙΥ οομὑϊτι6α ὕο Εἶτα ἈπᾶοΥ Β6]- 
ΒΏΔΖΖΑΥ ; 8, ΤἸΠΟΙΘΟΥ͂ΟΣ, ὕΠ 6 Ἰαύῦοσ, ψΒο, δοοοχσᾶ- 
ἱπρ ὕο γ. 11 οὐ 864.. κπονν [0016 οὐ ποὐδίηρ δὺϑοιιῦ 
Πδηΐθὶ, νουἹὰ ὍΘ ἔδσ τθοσθ ᾿ΙΚΟΙΥ ὑβδῃ ννδ8 ἷβ 
ζαῦμοσ ἴο ἱζῆοσο ὑμα ρσορβμοῦ οὗ Φϑβονδὴ, δᾶ ἴο 
᾿ανσπωρδεκτπανστηςττης αποστμ τσ τοῦτα», ὠπεμενμετακαα  σετανο .--π-τππΠὰπῷὦ.-ὕ........... τὺ τ 0ὕὕὌὕῳῪὧἅᾧ80ὉᾧϑὃΧ6Ὁὁὁὁ(ἀπτ ττσὉὕὌὺᾺ.0ῳ0Χὕ0ὕ..0........ὕ...οὕ..β.ὕ.-........ 

Φ ΓΤ [5 δὮ δΔρρα!]ηρ Βοϑῦθ ἜΠΘη 4 βἰππίηρ τηογίωὶ 
Κποσε τἴαῖ [6 στρα Οοὐ Πδ8 Οοπιθ ἴο πηροὶ πίτη ἰπ [|19 
ΨΟΙΥ͂ τιϊὰμὶ οὗἉ ἷβ αἷἰηα [--- ΗΟ σπαηροα [Ὧ6 πιθηθ ἤγοτι [ἢ8 
α166 οὗ λι6 ὈΪΑΘΡΏΘΙΏΟΙΒ γον συ ἤο ὑπὶβ Ῥμαϊθησβε οὐ οἰθείς, 
οοηνυϊδίοῃ οὗἉ ἔσβπ,ο, σοῖλοσθθ οὐ οοπβοίθηςα, δηὰ ἀγορὰ ἴοτο 
Ὀοάίηα οὗ ἀοο! ἢ ΜΔΗΥ͂ 8 δίπῃοσ ;Ὠδ5 δπαὶ ἃ ᾿|'κὸ οχρασ, 
606, διὰ οἴδον ἰπουδαπὰδ ταῦ πανθ 101" .--ΟΟιοίοδ.) 



128 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΞΒΤ ῬΑΝΤΊΕΙ, 

βοοκ [89 Θουηδοὶ οὗ ὕπο Βϑδύμϑῃ υνΐδο θη δὲ ὑῃ9 
ουΐϑοῦ. ΤῈ τογᾶβ οὗ ὑμ8 αἄθϑῃ ἴῃ Υ. 11 οὔ 8θα. 
ὉΥ͂ ἢ τΏ6818 ἱπάϊοαὺθ ὑδαῦ ὑμ6 Κἰπρ' 88 ὙΒΟΪΥ 
Ὀπδοηασδίη δα υἱῦ} Πδμΐ6ὶ, Ὀαὺ ταοσϑὶν ὑμαῦ Ρ 
ὅο ὑμαὺ ὑταθ πῸ ῬΘΥΒΟΣΔῚ ΟΣ ΟΒΊοἱΔ] ἱΘΥΟΟΌΣΕΘ 
Βδὰ ὑαίζϑῃ ρίαοο Ὀθύνοοα ὕβθῃ. ἘὩΤμΐβ οἰσσοῦτση- 
δίδῃιοοθ 8180 δηὰβ ἃ υδὲήοἰοηῦ ἐχρ δηδίίοι ἰῃ ὑῃ6 
στοδῖοσ ἔγοοάοτστη οὗ δοϊΐοῃ ἰποίαθηῦ ὕο 86 ῬΑΥΟΥ 
οἴδοία) δῃᾶ ρασῦγ ῥσίναϊο δίαϊίου οὗ θ δηΐ6ὶ, το ἢ 
ἀονοϊγνοὰᾶ οἱ δίτη ἰδ 6 ΟὈϊ χαϊίοι ἴο αὐϊθηα ὕο ΟΘΥ- 
ὑδὶῃ ροσχύϊομβ οὗ “" 86 Κὶπρ᾽Β Ὀ.ΒΙ 688 ̓ ) ἱηἀορᾶ 
(860 ομδρ. υνἱϊΐ. 237), Ὀυὺ το]οδβοᾶ δΐτμ ἔτομι {6 
ἀαὺν οὗ ζγθα θη} ρσθβϑηύίηρ Εἰτηβ6}} ὈθΐοσΘ ὑμθ 
κίηρ. Το δβδυτηρίίοῃ οὗ Βϑηραύθη ον δὰ 
Ἡδνογηίοκ, ἱμαῦ οα [86 δοορβδβίοῃ οὗὐ Βϑίββδσσξασ 

΄ Ῥδηΐθὶ ψγ88 ἔοστω δ} ἀθρτίνϑα οὗ Ὠἰβ ΟΒἶοΘ 85 ὑδ9 
οἰὶοῦ Μαρίδῃ, ἰ8 ἃ γ ΥὙ ἀοπθύξα! βαυρροβίθίοι, δὰ 
βίδα ἴῃ ἀϊτοοῦ οοπύγϑαϊοίΐοη ὕο ΟὨΔΡ. υἱῖῖ. 27 
(αζ νἱϊ. 1).---ΤΠΒοδοόνοσ 88.841} γοαὰ μπἰν ττὶϊ- 

ἐπιρ, οἴο. ΠΏΣ (Βοτθ δηὰ υ..1δ), ἔοσ ἈΞΏΦ, ν. 

8, 10, 25, ΔΡΡροδσβ ἤο ὈθΘ ὅδ ΟΥ̓ΒΟΘΤΑΡΆΥ οὗ 8 

Ἰαῦοσ οοργίβῦ, 88 ἰῃ (86 οδ86 οὗ ΓΘΞ, ομδβρ. ἱν. 

82, ἀπᾶ οὗ ΠΣ ἴῃ νυ. 12, Ῥίον. --- Β841 ῬῸ 

οἹοιϊπιοά υυἱ ἃ ΡΌΣΡΙΘ (τδτῷ.) δι ἃ μαᾶνὸ (ταῦμοσ 
εἰ 108" 5) ἃ οδαΐῃ οὗ μοϊᾶ δρουϊ Ὠὲκ πιϑοῖς. 

ὙΞΛΆ ΠόΣΘ, δὰ ἴῃ ὑπο ΟΠ δ] ἀδιζίηρ ΗἨθΌ. οὗ 2 

ΟἌτου. ἰϊ. θ, ἐαᾳυϊνα!οπῦ ἴο ἔμο Η6 Ὁ. 3 (Εχ, 
χχνυ. 26, 27, δηᾶ οὔθ), ὑμθ ““ σϑὰ οσ τἷηθ 
ῬΌΤΡ]6,᾽" πορφύρα, ΤᾺΒ ῬΣΟΌΘΌΪΥ ἸΔΟΥΘ ΟΟΘΟΥ͂ δηᾶ 

ἘΣΙΠ ἰδοὺ (Βδπ ἰμ6 νἱοϊθὺ οσ ὈΪὰ8 ματρὶ ὥΌΘἢν 
ἔτοτη τ ϊοὺ ἰῦ ταυβῦ Ὀ6 ἀϊαύϊηριυΐθηθᾶ, [0 Τοσιηοᾶ 
[86 ἀϊευλι βίη ἔθαύασο οὗ οἱοὐ αἰ πρ' διλοὶς [δ 
Ῥογβίδῃ Κιηρϑ (Ρο ]υχ, ΥἹΙ]. 18), δη ἃ νγγδ8 Ὁγ ὕβοσι 
ΟΟΟΑΒίΟΠΔΙΥ Ὀοβιονγοα οὐ ΒΡ οἶοίδ]8, 88 ἃ σαδυὶς 
οὗἩ ϑερϑοΐδὶ ἔδυου δῃὰ οχαϊ θα ἀϊρμυϊ ; 6.9., ΟὩ 
Μοτάροδι, Ἑδίδ. υἱὶϊ. 16: δπᾶ οἱ ὑμὸ ρεγρωναί, 
ὅ. 6... ῬΘΙΒΟΏΒ ἍῊῸ ΜΘ͵ΤΘ δαἀοχιθᾶ νυ ὕπθ ρατρὶθ 
κάνϑυς, ψοχα ΧΟΒορδοΣ (“παδ.. 1. δ, 8), Οαχθλα8 
(111. 2. 10; ΨΠΠ. 8,15; ΧΠΙ, 18, 14), ἀπὰ οἴμοτβ 
ταθηὐίοη (οὔ. Χοδόρδος, Οὐγορ.. Ἱ. 8, 2. 1]. 4, 
6. Ηετχοάοῖμβ, 111. 20, οἴα.). ΏΓΣΡΙΘ ψδβ ῥσγο- 
ὉΔΌΪΥ ὑμ6 Ὀδᾶρο οὗ ἀϊδιυλησυΐθηθα Σϑηὶς αὖ {86 
ΒΔΌΥ]οΟ δα 88 γ16}} 88 δὖὺ ἴλο Ῥογβίδῃ οουσγῦ, 6ΘΒ8Ρ6- 
οἶδ!νγ δ Βαῦγίου, ᾿ἰκο Ἴγχθ, ννὰβ οϑὶσαύθα 
διρομρ ὑ86 Βποίθαίβ ἔοσ 1186 τηδπυΐδοίυχα οὗ ρυτ- 
Ηἷθ γοοᾶβ, ΟΥ. Ῥμιοβύγατυβ, δζρ., 27. ἘΖ6Κ. 
ΧΧΥ͂Ϊ, 94. ΦοβᾺὰ. υἱΐ. 231; δῃᾷὰ ζΘΏΘΓΙΑΙΪΥ, Ἡθοσθα, 
]άδοη, οἵο,, 1. ἢ, 906 οὐ βοᾳβ. Δ τϑαρθοὺ ἴο 
Ὁμοἷσ δὐγυδοι συ, Ὀούδι ἔοστηβ, 2 1ὰ διῃα ὙἼΔ δὲ} 

ΤΑΔΥῪ Ὁδ τηοϑὺ ΤΟΔῚ ἀστίνθᾶ ἔτοτα ἴμ6 ϑαιῃβοσιῦ, 
ἱπ ψῖοὰ Ὀοΐὰ γάραηιαπ απὰἃ γάσαυαμ, ΟΟΟῸΣ 88 
ϑα]δοίνοβ ἀουίνθα ἔτοτα γάσα, " τᾶ, δηὰ βἰἷᾳ- 
υὐέγ .' χρὰ-οο]ογοά - " αἵ. Θδδοη., Αἀά. αὐ ΤῊ6- 
Φι7., Ὁ. 111. τὐχίρς ὨΟΎΘΥΘΙ χοζοσβ ὅο ᾧδθ 
βδηβου. αγρὴ Ξῷ "" Ὅο Ῥοββϑὲβ ψαϊιθ, ὯΘ οΟΒΟΥ,᾽" 
δια τηοϑὺ οὗ ὑΠ6 ΟΪΔ6Σ ὀχροβίθοσβ ὑσζοῖοσ ἃ β' θσχωη- 

ἰῆο τοοῦ, 6.9. Ὁ". - ἈΞ ΓΙ, “ς ομδῖπ, ἈΘΟΚΊΔΟΘ ἢ 
(βϑορέ. δῃὰ Τιιϑοαοῦ., μανιάκης : 4160 Ααυὶϊ!. δοιὰ 
ϑυτημι. οἱ δῃ. χ]ὶ. 49), βϑοϑῖῃβ ποὺ ἴο ἤδύθ ὈΘΘῈ 
οδδηρεὰ ἴο Ἀ9 ΣΙ (- Οσ. μανιάκης), [8:6 ἔοστα 

ὙὮΙΘΏ 18 ΒΘΣΟ δπᾶ ἴῃ γβ. 16 διὰ 29 ῥγχοξοιτοᾶ ὮΥ 
ὑῃ6 Κουῦ, κἐδ διροὺρ {86 οδεὶν συ ρύϊδηδ (αι. 
ΧΙΣ, 42), 80 δἰδὸ διβοὴρ ὑδθ Ἰαῦοσ Ῥθσβίδηβ [88 

κ {[{π|ὸ ῥῆγαθθ “121 ὙἽἼ ἈΦ ΩΓΤῚ “ ἄοθα ποὲ ἀδροπιὰ 

οι 35", Ὀυὺ ἔοσιηδ ἃ οἰδιϑο ὮΥ ἐϊδοὶ]ῖ : απά α ολαίπ αΥΓ 

σοί δλαι δ ἀδοιι ἈέΦ "601." ---Τ.6{|.} 

φο θα ὨΘΟεῖδοθ βοσυϑὰ 886 ἔπ οσῃδιηθηὺῦ οὗ ὑεϊοθα 
Δα 88 ὑδθ τρϑτκ οὗ βρϑοίδὶ ἔδνυοσ ἤσοστα ὑπο ἰκΐορ. 
αἵ. Ηοτοᾶ., ΠΠ1, 20; Χοπορδοι, 4παὖ.. 1. 2, 921: 
ὅ, 8: 8, 29.---Απὐαὰ 8}8}} Ὀ6 86 ἐϊγὰ χυϊοσ ἐσ 
[89 εἰμ άοχω "ἢ σδίδβοσ, "' 5}.18}} βανθ ῬΟΥΤΟΣ ἰῃ ἐθθ 

κίηρδοτι 88 8 ὑσίασανίσ." ἽΕΙ, ποῦ {δ0 βϑσῶθ 

88 ἈΤΙΣΤ,͵ ναὶ 10 διὰ 29, ἰδ σθΏΘΓΑΙΥ τερασᾶθᾶ δὲ 
8 ΟΥΑΙ ΠΌΣΌΟΣ, “ὁ [86 ὑδίγναᾶ,᾽ ἑοττηθᾶ αὔξος 
[89 ΗΘ}. ΘῃδιοαΥ, δηὰ ἰβ οοτιρασϑοᾶ τὶ (89 

ἸΔΟΙΘ ὉΔῸΔ] ὭΠΡΏ  Ὀὰὺ ἰδ τὴϑὺ Ῥδσῆαρα, διᾶ 
τ στοδῦθσ ρσορδΌΣ  γ, 6 τορασὰ θᾶ, τι Κτϑα- 
Ἰοδύο]α, 88 ἃ ζδσαϊπῖμθ δάνοσ 8] ζοχτηδίζου δὗίοσ 

086 ΔΙΔΙΟΡΎ οὗ δάνοσρβ κὸ ΘΒ, ὙἼΠΝ, οἵο., 

δῃἃ Ὀ6 χϑῃᾶοχϑα Βοοοσάϊηρὶν, ὮὈΥ ἐέχά, οΥ αϑ α ἐγ- 

πιοῦν; ΜἩὮΠ6 ἈΠ ἐπ να. 16 διὰ 99 ἰβ 186 
ΘΟΣΥΘΘΡΟ ἰῷ Σρδβοῦ 9 ποὺ “ὑχίυχαν τ 7 

(ἐοσταϑὰ ἔγοσα δ τ, “' [Ὠχθ9᾽}). ὙΏΘΣΘ ἴδ ἴμοσθ- 
ἤοτο πὸ αἰ δοσθηοθ ἱπ βϑῆβθ Ὀθύνθθῃ ἐδ ἔσσω 
οι ]ογϑᾶ ἴῃ ἐδπὶθ ραβϑδρο δηᾶ ὑμοβο ζοτιπὰ ἴῃ ἐδ 
ῬΘΙΆΙ161 τοσβθα οἰϊθᾶ δῦονο: Ὀσὺ 1 ἱβδ Ὁπηθοθδ- 
ΒΕΙῪ δηἃ διὶ ἴο ἄθοϊαγο, ἱὶ τὰ Ησιν. ἰδδὲ 
[86 ὕνο ζοστηδ δὸ ἰἀϑηςοδὶ, ἀπ οἡ ὑμδῦ δοοοὰπξ 

ὧο βυρεξδαίο ἼΣΘΙ ἰὼ ἐμίβ Ῥ'δοθ ΤῊΘ ἀϊτιεν 
οὗ ὑυϊασωἱτ Ἡΐος ἴ8 ΠΟΤΘ ῥχοσηϊδοᾶ ὕο ἐμ 7οσ- 
ζπμδὺθ ἱπύοσρσοῖοσ οὗ ἐμ τηγδίθχυ ἰβ Ῥσο ΘΟ 
ποὺ ἰἀδηἐἶο8} τὶ ὑῃὴ6 οἶνΖήηοοα οὗ οη6 οὗ δα ἔδγθο 
Βονθσθοσο οὗ ὑμ6 Ῥσονίῃοθ οὗ ΒαΌγ]ου. του δομοαᾶ 
ἴπ ΟἾΔΡ. 1ἰ. 49, Ὀπὺ ἀεδίρτιαῦοβ (86 μοεϊίδουι οὗ 
ομ6 οὗ δ6 ἴδχοο σῃίοῦ σΌΨΘΣΤΙΟΣΒ οὐὸσ (86 στ ποὶο 
τεὴν ὑεύαν ΤΏ ἰαίνοσ οὗὔἶοῦ 18 ποίὶοοα ἴῃ σΒδΡ. 
νἱ. ὃ, δὲ ϑεϊδὈ]! δηθὰ Ὁν δχίυβ ὑμὸ Μρᾶθ: Ὀὰξ 
τοῦ δἰδύθσηθηῦ τ ΔῪ ὯΘ ΓΟ θα 88 ΤΠΘΓΙΘΙΥ ἐπᾷϊ- 
οοἴδης [86 χϑδύοσγδύίοη οὗ 8 ζοδύῃασα 1 ὑμ6 δάσωαϊῃ- 
ἰδυγαύϊοη οὗ χονθχῃσωθηῦ ψΐοβ δᾶ εδἰγεδὰγ 
οχίϑ θα πμᾶθσ [86 ΒΑΌΥ]οΣΐδη τορίτηθ. Τ6 Βορῶ, 
Ῥσγοβϑηίβ ὅδ οοσγϑοῦ 1Ὧ68 : ἐξουσία τοῦ τρίτου μέρους 
τῆς βασιλείας , Ὀὰὺ ὑμ6 Ῥεδϊίο ἰ8 1088 οοχζοεΐ ἰπ 
1ΐ8 σϑηδοσίηρ ὉΥ͂ “ὑλ9 ὑμίχα σϑηὶς πὶ (86 Ἰεἷπιρ- 
ἄοχι,᾽" ὙὨΪοῺ σϑδα]ΐβ ἰῃ [86 ἰᾶθβ ὑμαὺ τ6 χεοὶρὶ- 
δαὺ βουϊὰ ἱτωτηθάϊδίο!Υ βιυοοθθὰ ἰὼ χϑηῖκ ἴδ8 
Κιηρσ, ὩῸ ψγ͵δβ ΒΌΡσθι"ϑθ, δῃᾷ (86 ῥυγΐχης ταϊηΐσέεσ 
ΟΣ ψτιδηᾶ νυἱσίοσ, γὰο 8116 ἰμ6 βοοοῃπᾶ γμῖδοοὺ ἴῃ 
ὑπὸ Ἰϊπράοτηα. ΤὨὶβ ὑπουρσιιῦ γὰ8 οοσίδ! Υ ἔοσ- 
οἰχι ὑο ἴδ9 δυΐδοσ, δορὰ πψουἹὰ Ὀ6 ἐχργοβεθᾶ δ 
ἰῃηἀοβη οι δ8 'β βοβδδίδ]ο ὉῪ “21 ἼΣΟΙ, ὙΠῸ 
οὐἱἀθηὺ ταϑαυΐηρ οὗ 8686 ποχὰδ 15 σαῖμποσ ἔδπ88 
0:0 ΡΟΥΒΟΏ ΟΘΟΠΟΟσ ἃ Βῃου ἃ Ὀ6 μ]βοοᾶ ουνὸσς 
[86 Κίπράοτα αὐτὸς τρίτος, οΥΣ δ} 9 ὑδϊτὰ Ὀοδίθ ἔπο 

οὗβοσ ιταμὰ οἴδοϊαϊβ οσ ἡ Ὁ ἘΣ (οὗ. ομῶρ. νἱ. 
8).---  ὁ:εθ 8. ΤΉ ΘΩ ΟΔΣΏᾺΘ ἔῃ 411} ἴ)9 αἰτιρ υῦΐὶξο 
τωϑῶ. Οἱ ἰδ Καοχὶ Ὁ. Σ 866 οἱ οβδρ. ἐν. 4ἅ. ΤῺθ 

ἈΞῸΩ ΣΓΙ 9 ἀτὸ ουϊδδπεγ ἰδ δβδῖὴθ 84 
[8089 τωϑηϊομθᾶ βορδγδίθὶυ (δ μβουρῊ ποῖ οχ- 
Βδυδίλνοιγ, διὰ ᾿ποσοὶΥ ὮὈΥ Ὑ8Υ οἵ. αϊοδίστ 
ὑδοὶν οΒο6) ἱῃ νυ. 7. Εσδῃϊοηοϊὰ ἴα Ἄχοθς ΡΥ 
ΔΙΌΙΟΧΑΥΥ ΒΘ. Ὧ6 δΔεπΌταΘΒ ἃ στδάδιίϊζοη θύννοι 
ἐδ δγϑϑ οἷδβδϑοϑ οὗ νγ]ῖ80 σζϑῃ Ψ.Ὸ 816 βρεοῖδῖν 
ταϑυϊδομϑαὰ ἰῃ ν. ἢ, δηὰ ἴδ βυσωσηοιΐοσ οὗ αἱ 
δθ ὙΓ86 τῶθῃ σοϊδθα ἐπ ἐλ: 18 μϑεδασο, διηιὰ οοχ- 
ΒΘαΌΘΠΟΥ ὅπ α Ὀθύνοθιῃ ὑπ 168 δῃμα Ἀσγεοεαϊμ 

ἴ86 Δ, “τ θη," 8 βοσ]θβ οὗ ἱποίδθω δ ὑπδῇ δῖθ 

ποῦ ΘΧΡΣΙΘΒΕΙΥ ποϊϊοοὰ (ΟΥ̓ΟΣ [6 ΤΔΏΤΟΣ ἰὰ 
ὙΓΠΪΟΝ ΙΩΔῺΥ ΟΧροδίνοσβ ἰσθοῦὺ {μ6 καὶ εἰπεν 

ὁ δοῦλος, ἸωΚο χίν. 22). Ἱπείεδὰ οὗὨἉ ἐδμὲὶβ οοσωρασθ 
ἐδο τοϊαϊΐου οὗ [89 ζβϑῆβσαὶ δχρυδββίου "ὩΣΤΊ 2 
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5553 ἷπ οἾδρ. ἰν. 8, ὕο ὅλ βρϑοΐδὶ οἰδββθδ οὗ υγΐ8θ 
τ Ὑοδ δχΘ ἱτητηθαἑδύθ]ν σοζοστοὰ ἰὸ (1. ν. 
4), δῃᾷ 8180 δῦ 88 ὈΘΘΠ ΟὈΒΟχυΥΘα δθονο, οα 
νυ. ἢ, ἴὰ γοϊαύϊοη ὕο 6 οδσθ θβ8 βίγ]θ οὗ 86 δυ- 
[Ποτ.---Βαῖ ΔΘ οουἹἱὰ τοὶ τοδὰ [δ9 υυυιτίαρ᾽, 
οἷο. Ἐσδηϊο θ! ἃ Βαρροβοθ ὑμαὺ δ τϑδϑβοὴ 701 
ὑμ15 ν85, ὑδαῦ 86 χηγδβύθσϊ ουδ ἱπβοσί ρύϊοα 788 
Ἡτὶτῦδη ἴῃ ὑῃ6 οΪὰ ῬΒΟΘΡηϊοΐδη ομδσζαοΐθυμ, ΒΟ 
Ῥδαΐθὶ, δίῃ 8 ἩθΌτονν, ου]ὰ αν σϑοοχηϊζοᾶ, 
816 [89 Ομδιάϑοδη Ολαγύμπιἶη, ῸῸ ὙὙΘΣΘ 
δοαυδιἰηυθα ΟὨΪΥ τὺ ὅλ ΟΠ γδοῦθσ ἴῃ 186 διμοην; 
[89 δποϊϑηῦ ΒδΌυ]οπίμηβ, τ Βῖ οι οοστθθρομᾶϑα ἴο 
ἔμο ἰδΐϑχ ϑ'υσίδο οσ Ραλάγτθῃθ, που] πδίυτα! 
ὍΘ ὉΠ8ΌΪ6 ἴο υπαοτγεούδῃα ὕμθιθ. Βιυῦ ἰὼ ὑμῖ8 ἰῃ- 
βίδιῃμιοϑ γγ 816 ῬΣΟΌΔΌΪΥ ὕο οοπορῖνο οὗ συ ο  ο σπλ 
Ὑγχὶ υτιρ, ΟΥἹ ΟὗὨἨ ΒΙΘτΟΡΙ ΡὨΪο ομασϑούθχβ (866 ΟἹ Υ͂. 
ἡ, Ὀθοδβο 8 Ὀχῖοκ Μ181}185 οὗὐ [86 Ῥδίδοθα ἰῃ 
δηποϊθηῦ ΒΑΌΥΪΙΟΣ ρζΘΏΘΙΔΙΥ οομ δὶ τιϑα ΟὨῪ ΒΌοΝ.. 
Ῥυϊάεδαχ, ΒΟΤΤΘΥΟΣ, ρῥχοοσᾶρα Υβη ἢ  ο]α ἴῃ [86 
ορίπίοῃ δχρχγθαβαὰ ἰὼ ὑδ6 ζηοογϑαὶ ΠΗ δίοΥ, Ραχῦ 
111. νυ. 7δδ, ὑμαῦ ὑὰ9 υυυϊθπρ γἂβ Ὡοῦ οοϊηροθοᾶ 
οὗ 86 βΒαυδσο ομδζαούθσβ ἴῃ 186 διλοῖρ ὑδ6 Οἢ4]- 
ἄφαϑμβ, Ὀυὺῦ οὗ [86 διῃοϊθηῦ Ατδρὶς (3), ἡ ΙΟᾺ Ῥσθ- 
οϑαϑᾶ 86 τηοᾶάθτῃ βδιλδυ δ. "--- Ἴ ὅγε 9. ΤΘΣ 
48 πίη ΒΘΙΒΔΣΖΩΣ βιθαῖν ἰσουρθ]θὰ..., 
δυὰ Ηἰα Ἰογὰκ τσοσθ δ"ϊομ θᾶ. ΤῈ6 ὑπυβμαὶ, 
δᾶ ὁυθὴ πηΐασθ 8} ἃ ἱποοι ΡΥ ΘἈΘΏΒΙὉ]6 Οἤδσδο- 
ἔοσβ 'π ΒΟ; ὑδα δυᾶδ άΘ}}Υ δρραγθηῦ ᾿τὶ Ὁἱηρ 88 
οοτμροθβθά, ἱποχοαβϑα ὑπὸ δίδττα ὑχοάποθα ὈΥ ὑδθ 
δρρασίοιυ, δπὰ 8]16ἃ ὑπο Κίηρ διὰ ἷβ χαϑδίβ, 
ΒΟΥ͂Σ ἐβοσζου]Υ χουδοα ἤσουν ὑμὶν ἃ ἀθ δ ΟΕ, 
υτἱῦ δυχίου ἀγθδα ἴῃ στοϊαὐΐϊουι ὕο ὕΠ6 τιϊβῥοχσίαμθδ 
Ῥτοαϊοιοα ὉΥ ὑδμ8 Βυρροθοᾶ οτβοῖὶθ. Τῇ, στὰ Ηᾶν- 
οτηΐοὶς, δη ἃ ΤΆΒῸΥ ΘΙ ΟΣ Ἔχροδίθοσβ, νγὸ Θου]ὰ Ὀ6- 
Ἰίονϑ ὑμαῦ ΒΘΙβῃ σα υΒ ζοδδὺ 88 ο]ἃ ἀυχίηρ ὑ.6 
δἷοσο οὗ [86 οἱἵγ ὈΥ ὑδο Μοαο- Ῥοσζβίαῃ:β, δη ἃ τ ἢ 
ἃ ἀοαίστι ὕο τ ἀἰσα]θ ὑμ9 ἄδηροτν ἔσγοτα ὑμαῦ ΒΟΌΤΟΘ, 
ἐξ πτου]ὰ ὈΘ 8111} ϑδδίθσ ὕο Ὄδαρί αἱ 80 ζθπθσδὶ 8} 
δίδτιη, δὰ ἰὕ σψου]ᾶ ποῦ ϑυθὴ ὈΘ ὨΘΟΘΒΒΔΑΤΥ, ἴῃ 
δῃαὺ οὐ86, ὕο Δ|πᾶ6 ἴο ὕΠ6 ἔθασ οὗ [86 τωδὴγν οῖ- 
αἷἰαἰα ἐαὺ ὑδμαΐν οὐσῃ ἀθροβί ΐοι ἔσου οὔ ο ταὶ ῦ 
ῬἈῸ σοπηθοῖθοα νὴ ὑδ6 Κρ Βὶτροηἀηρ [4}}: Ὀσπὺ 
{μδὺ οοποϊπδίομ 065 ὨΟῦ ὨΘΟΘδΒΑσΙΥ σοβυϊὺ ἔσοσηῃ 
ν. 80 οὔ δ56α.---Ηἰῦχὶρ χϑιρδτκθ οα ὑὰ9 ὨΡ89] 

Ῥαχῦ. ὙΠ Ε ΦΏ, δηα ὈΧΟΌΔΌΙΪΥ νει ἡπαὐΐοθ, ὑμαὺ 
ἐξ ποῦ ΟὨΪΥ σΟΙΆΡ ΘΒ ἂβ ὑδ6 ἰᾷθ8 οὗ δίαστω, Ὀπ 
Δ15ο ὑμαὺ οὗ σου ὕιυδίου δηᾶ οχοϊυθα τηονθτηθηὺ.᾽" 
" ΝΟΣΘ τοίδιηθα ὑπ Ὁ Ὁ]Δ068Β: ἃ ΘΏΘΙΘΙ ὌΡΤΟΣΔΙ 
Θηδυρᾶ : σΙΤΟΌΡΘ ὙΟῚΘ Φοστηϑὰ - δια 086 Ῥθ600]96 
ἐαἰκοά, δοὰ τὴ Βἰξμου πὰ ὑβίξμοσ ὑο πὸ Ῥυ-- 

οΙδ68 10-13. Τλδέ ψιιδέη- πιο ον γ 678 Βείδλαξ- 
δα» ο απο. ΜΟΥ (οὐ ὁ (δ 6ῃ ,) ἴ89 αὔϑθῃ 

. οδτὰθ ἰπίο ἔμ9 Ῥαπαυοί-βουβθ ΒΌΘΩ 

Οδῃ ΟἿΪΥ Ὀ6 ἐδ φιό6- πολ ον (ΓΛ 33, 1 ΚΊηραΒ 
χν. 18: 18: 23 ΟἼτοη. χνυ. 16; οὗ ὅοσ. χίἱΐ. 18)---πιοῦ 

ν “4 [“Βὺ Βαῦ {815 Ἰηϊοτρσγεϊδήοη οὗ [0 ᾿μοῤσωα οἢ παίῃγαὶ 
65 5 αυἱῦϑ σσσοηθοῦβ, ΒΒ γρβα, ἰὉ 18 ὙΟΤῪ ὉΠΊΠΚοΙΥ ἰδδὲ 

το Ὁβδιάμθαιν αΐϊϑο 6 Βῃου ἃ ἡοῦ πᾶν ΚΟ ἴποοθ οἱὰ 
Βποσιίείο ομασβούδυβ, ἐυθὴ δ πουρἢ αὖ ἴμαῦ εἶπα ὑΠῸ Υ πᾶ 
οεδϑρὰ ἰο Ὀ6 [ἢ οστἰγγϑηῦ ὯΝ6 δ ΟΩρ ἐπ ΒΑ) οπΐδηβ πὶ [οἷ σ 
οοάσοι τὶς. ΤΌΘ, ἤγοιῃ 86 οἰγουτηκίδηοο ὑΠδῦ Ὠκπϊοὶ 
δου! δ οὔποθ τορᾶ ἐδο τι πα. ἰὉ ἀοθα ποὺ ζ0]]ὁ ἴα ᾿ὲ 
“δ ἰδ6 "νὸ}}-Κηονῃ ΟἹα-Ηοῦζγον τυ οὗ δ[8 ζαϊηοτ- 
Ἰαηᾶδ. "ΤΏΘ ομδγποίσσβ οπιρογοᾶ ἴῃ [0 ἐμένα" 828 Ησδῃρ- 
πἰδιι 1 ὯΔΩ ΥἰχΠ οὐθογυοά (είν. 1. . ἴ9), "τηθδὺ 
Ὧδνο Ὀθοη δἰὑοβοιθοῦ ὑπυδιδῖ, 80 885 ἢοῦ ἴο δ6 ἀοοϊρπογοᾶ 
Βυΐ ὉΥ ΤΊΥΙΡ Π]στ] παῦου,᾽ Ὑοῖ το τηπδὶ ποῦ, τί Μ, 
Θοίον δηὰ οἰβασβ, δοειιῦθ ἰδαΐ ἐπ ττίτῃ ὑγὰᾶδ υἱαὶ Ὁ]9 
οἷν ἴο ̓  Ἔ)ο κὶπρ δῃὰ Ὁδηΐοὶ. ὙΠΙ8 οομίταϊίοῖϑ ἴμ6 ἰ6 
δοοοτάϊῃρ ὑο ὙδίοΣ ἴπ6 ΟΠδ᾽ ἄθδη νῖβο τθη, δηᾶ, νυ ἱΠπο 
ἀοπῦϊ, μα ἐδαῖ ΟΣ υχϑβοηῦ, ἰδ αῊν ἴΠ6 ἔσϑοϑα οὗ ἔδ9 νεγὶὺ- 
ἰησ, θὰϊ πΈΣΟ ποῦ τῶν ἴο τοϑδὰ ἰϊ."".---2ζοὲ}.} 

0:6 οὗ [89 Κὶγπρ᾿ δ ἩΪγΟ8Β ; ἔοσ, δοοοσάϊηρ ὕο γβ, 3 
διὰ 28 ὑπ0896 ῬΘΙΘ ΔΙΤΟΔΟΥῪ ἴῃ ὑδθ Ὀαμαμπθῦ- ἢ. 4}} 
διτηο δ ὕμ6 ΟΔΓΟΌΒΕΣΒ. Ηθῃοθ, ᾿ξ ΒοΙΒΠΖΖΆΣ ὙΓΔΗ 
ὑΠ8 ΒΔΙΩ6 ὈΘΙΒΟῺ 88 Εἰνὶ}- τη γοάδοι, Ὁ})6 8Β0ὴ δηὰἃἂ 
ΒΌΟΟΘΑΘΟΣ οὗ ΝΘΌὸπομδαποζζΖαγ, ἐμἰ8 αἀα θ6-τπιούθας, 
ὙὙὸ Βοτο ουὐἱαϑη δὶ αἰθρὶαγθ ἃ αἰχηϊογ δυὰ δὺ- 
ὑβοχὶν βοῃ 88 Ὀοϊοωσοᾶ ἰοὸ ὑμα ρεδίγοίλ αὖ 1Ὲ9 
1Βγϑϑ ἐδἰ8ὴ οουσίβ (οὖ. [86 Ῥδββαρϑβ δ ἀποθᾶ), τυὰ8 
ῬτΟΌΔΌΙΥ ὑπο δ οον δ οτὰ Ἠθγοάοῦαβ οΘ] ταί οΒ 
ἷπ 1. 185. Οὗ ὑδ6 [ηἰτοᾶ,, ὃ 8, ποῖα 8. "---ἰπεῤοδᾶ 

οὗ [1.6 Κούμιρ Ὡ99Ρ, ὑΒο Καοχί, οοπιζοσταίηρ ὕο ἐμ 
ἸΒδῴθ οὗἨ {δο Ἰαίοσ Ομδϊᾶθθ, μδα ὯΣΘ . αὖ. οἱ 
ομδρ. ἵν. 4.--- Ἱ “Ὡ 505, “ὉΓ τϑαῆοῃ (οὴ 
δοοοιῦ) οὗἩ 86 γοχὰᾶβ οὗ [86 Κίηρ δῃὰ ὨΪ8 Ἰοσὰβ. 
80 ὅδ τη] σ οΟΥἨ Ἰηοά 8, ΘΟΣΤΘΟΙΥ; ἔοτ 8 
οοπξαποα, οχοί θα ἐδ] κτιρ', τ ἢ 086 ΒΟ ἃ ΡΟΒΑΙΌΙΥ 
Ῥοποίσαίθα ὅο ὕδμθ ϑρδτυύηθηϊδ οὔ ὑμ6 ἀπθθῃ- 
ταοῦδοσ, ἰδ ἱτωρ! οἱ ν ἱποϊαἀθα ἱπ ὙΠ ΞΏ Υ̓ 
9. ΤῈο ῥΌΓΧΑ] Ἴ», 88 Ὑ76]1] 88 [8:6 ΟΟΙΩΡΙ ΘΙ ΘΏ- 

ΓΑΙ σοηΐϊ γ6, 18 Ορροβϑᾶ ὕο 8:8 νοσζβίοῃ οὗ ὑδθ 
ψαυϊρ., Παῦδογς, Βοσυο]ᾶῦ, ΠΟΣΘΒΟΣ, γῸ πὶ ΘΉΘσΪκθ, 
οἷο. : ΟΡ τϑδϑοι οὗ ἐδ πιαϊίον, οΥ 80 αγ'αῖν.".--- 
Ο Κέπρ, Ἰὲνο ἔοχ ονοσ. Οὗ οὐ ὉΒ8Ρ. ἷ,. 4, ΒΟΣΘ 

8150 ὑμθ ἀδέοοιίνο Ἴ1.11 ὭΣ Σ Ἠδ8 Ὅθ6 πα πο- 
δ οθα. ----Ἶοχθο 11, Απὰ ἐπ ἴῃ ἄδανε οὐ ἰδν 
ξρῖμοσ Ηφῃὶ (ΠΏ, αἵ, ὁ οδδρ. Δ, 29), διὰ 
ππδοχαεϊδη ν᾽, ΒΗ νυἱβάοτι, 1|κὸ 189 τυϊϑάοπι 
οὗ ἴμ9 βοάβ, τσδϑ ἐουμπὰ 1 ἷπι. ΟΕ 1 ἐ, 
28. ΙΒ. υἱϊϊ. 11.---ίηρ ΝΡυοΒΔΏΘΖΖΟΥ, 
ἴλ9 Ἰχίηρ, ἴἢν ἐαῖϊμοσ. ΤΏ δβυ᾽]θοῦ ἰβ Ὀυ  ΘΩ͂ν 
τοροαϊοὰ αὖ ὕδο. οἱοβὸ οὗ {80 βοηΐϑθῃοθ, Ὀθοϑιβθ 
ἐΐα ἄτϑῦ βοδιθ οι τγ88 βοσηϑνν Βαὺ ἀἰδῦδηῦ ἔγοιη [ἢ 
γΟΙΌ, δἰταῖαῦ ὑο Οδηί. νυ. 7.---Ἄ ογαο 12. ΕἘοτ 8. 
ταῦ οὗ δ85 8 ΘΧΟΘ]]θΩΐ δρὲτίξ. . σσζόσο ἑουπᾶ 
ἴῃ 1η9 κδαθ!ῃὴο 2) διϊοῖ. ΤΠ νεϊβάοσα οὗ Ὀδῃ19), 
ψοΐσι μα Ὀ6θα οχίο θᾶ ἴῃ ν. 11, ἱβ αρδίῃ Ἰη6ῃ- 
εἰοπϑὰ 88 [ἢ 8 σϑάβοι ῥοσ ἐδ ἀἰβυϊπουΐοῃι οοπξοσσθᾶ 
ΟἹ δἶτα ὉΥ ΝΟΡΌΟΒ ΘΠ ΘΦΖΑΣ, ΤῸ ὑ8 9 ῬΡΏΌΤΡΟΒΘ οὗ 
Ῥτϑραγίηρ ΒΘΙΒΒΆΖΖΑΥ ὕο ᾿ἰδύθα ἕο ἐμθ δοππβοὶ 
ψϊο ἢ 7ΖΟἸ]οντα.---“ἰουρσχοϊίηρ οὐ ἄτγθαμιβ, δπᾶ 
δ ονυίηᾷβ οὗ Βατὰ πο} θθῃοθ8, δῃἃ ἀϊββοϊνέι οὗ 
ἀουδῖε ; ταύδμοσ, “"" ἴο ἑἱπὔοσρεοῦ ἀὐθϑιπβ, Βῃον σὶ ἃ- 
ἄϊορ, δηὰ Ἰοοϑϑὴ ποὺὶβ.." Γμΐβ ὑτὶ ρ᾽ἱοαΐθ οἰχοιτ- 
βύδι 181 οδαδο,---ἰδ6 σοῦ δυἃ ὑμίγὰ οὗ στ ῇοαθ 
ΤΑΘΙΤΔΌΘΥΝ 8.Ὸ Θχρσχοδθοὰ ἰῃ ὑμα ΗΘΌ. [ὉΠ 8].] ὉῪ 
Ῥαγυ σοί ]68, βηᾶ 0ὉΠπὸ βοοοπὰ ΟΥ̓ 86 ἱπδη 79 

ἈΛΊΓΙΝ.- 6. 8 ροηίθίνο, ἀθροπᾶϊηρ απ ἼΣ 99 Ὁ» 
ὙΌΣΟΙ οἷοδοβ ἐδ 6 βοσίϑβ οὗ οὐ]ϑοὶβ φονϑζῃϑα ὮὉΥ͂ 

189 Ῥχὴμποῖρϑὶ υϑχὺ ΠΟΘΙ ἦτ ὕ86 ΣΏΔΏΠΟΣ οὗ ἃ 

Ῥδσθῃΐμθδῖβ, ἨἩϊ σὶρ, μοὶ ἂβ ἀἰβθσθαῦγ, ὑδκίηρ, 
86 ζὮΣΘΘ ὕβστῃβ ὝΦΡΏ, ΣΝ ΠΠΙΝ, διᾶ ἈΠΘὉ, ὭΣ. 

ὧοσ δ ρχγϑοθᾶάθῃοθ οὗ ἐδ γα βεια, 83 ̓ ἰῆεν 
ΒΟΌΣ οἵ δοίΐομ, οοὔταϊηαυθα ἕο ἐδ ῥσϑοθᾶϊῃρ 
ΟἿΘΒ ("δὴ Θχοδ)θωὺ δρὶσγιῦ, που]θᾶρο, δᾶ πὴ- 
ἀοχοϊδααϊηρ ,)), δηἃ σΟμΒΘαΌΘΕΓΥ δϑβατηΐηρ 812 
Βα ίθοὶα ἴο ΕΣ ὩΠΞΏΘΠ, Βαὺ ὝΦΡΩ διὰ 

. [ ΤῊο ἐαθσϑη " πη ὉΠ κ 
ΤΩΔΥ δ ἰῃηῇοττοα ἤγοσι [Π|ὸ [δοῖ δῦ ὑπ κί πρ᾽ κα (ΒΘ Β Πα ΖΖατ' Ὁ) 
νχὶνοθ δὰ οὀοπμου 68 τὸ τ ἷπι 1) Ἦΐδ ΟΔΓΟΏΜΑΙΗ, ν ἢ }}6 
τη ἷθ Ὑοπιθη Ῥ͵ῺΒ ποῖ : δῃᾷ δἰἷβὸ γοσὼ Ὦοσ ἰπὑἰτηδῦθ ϑοαπβλη- 
ἰδοῦ τ Ὀδηίοὶ δοΐ ἐπ ἰποϊάθηῦα οὗὨ Νεὺυποπαδηθζζατ 
"ἴο. Β58ο νῶδ ὈΓΟΌΘΌΪ ἰδὸ ἀδυρημίον οὗὐ ΝΘΌΛΠΟΠ ΘΟΠΟΣΖΑΓ, 
ἀηαὰ {πὸ τοῖον οὗ ΒοΙβῆδ:ΖΑν,""-- -Οοιοίθα, 1 ἘΝ 0 
οοηἰθοίατο (ογοὐοένμ ἰ. 434) Ὀ6 οοττοοῖ, ἔδδῦ {δι6 ΣΘαὶ ΚΙπα 
Νδθουδάυβ "δὰ ἰθδὲ ἢΐθ βοὴ ΒΘ πθσκαν ὑθιΩΡΟΤΆΣΙΥ ἰα 
ΟὨδσο οὐ Βιογίοη, ἐπ 8 ΟΙΏΔΙΙ ΤΔΥ δγο ΣΘΔΙῪ Ὀοθῃ ἰδ6 
οὐπδοεῦ οἵ [86 δοξιδὶ ἱης.] 

Θ [8 6 απ 66Ώ-ἸποΐΠ 6 Υ, 80 
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ΒΘ δγΘ ΟἸΘΑΣΥ Ῥδ6ὶ ραχίϊοί 168, διὰ ὑδμϑυ 

οδυμοῦ ὉΘ ὑδίκοῃ 88 ποηιῖπα αοίἑοτιῖδ, Ἔν θιὶ ὉΠΑ͂ΘΥ 
χϑΐθγθησθ ὑὸ ὑ89 Ηθ». ΠΘΞὉ, “8 οονοχίηρ," ΟΥ 

ἴο ὈΘ, Ἅμδρ. ἰχ. 37. 1ὐ ἰΒ ὁχοθοάϊῃρ!γ ἀουδῦ- 
7} συ βοῖδας ὑλ6 ρυγαύναο Ἔχ σθϑδίοῃ ὁ" ἕο ἸοΟΒθ ἢ 

Κυοὺβ᾽" (οὗ. μα Ταῦ. ποᾶος κοίΐτογ ;, διὰ αἶἷβο 
Βομθοδβ “" ποΐοδα 8ογι8 οογδα,,"" Οὔ ΐΡ»., 101) 
οομαΐη9 80 ΠἸυβίου ὕο ὑμ8 “" Ἰοοβοιίηρ οὗ 089 
Ἰοΐπβ.,"" ἴῃ νυν. 6 (658 Ηἰυζς, Κυδηϊο; ο]ᾶἃ, οἵο., 
διϑβοσῦ), οὐ ποῦ, ἰῃ νἱονν οὗὐἠἨ [89 ΣΔΘΙΘΙῪ ΒΌΡΟΣβοὶδὶ 
χο]αύϊοῃ Ὀϑύνγθοῃ κα 88ὰ ΠΏ .--ἴὸ ἐρόθ ὦ 

Ἰλαυΐθὶ τοτα ἰδ Ἰκέηρς, πδιηϑὰ ΒΟ] ΘΒ ΒΑ ΖΖΑΣ:; 

2 2 ΕΞ (οὗ, ν. 80), δι διαρμαύϊο Ῥ᾽θοηδδση. 
ΤῊ ρἰνίης οὗ ὑμ6 Ὡδῖὴθ 8 σϑέοσσϑα ὅο, 88 ἴῃ 
ΟἾδΡ. ἷν. δ, 88 βοχλϑῦμὶηρ ὨΟΠΟΣΔΌΪΘ ἤο ὑδ9 ῥσο- 
ῬὨθὺ. ---ἰνονν 1οῖ Τϑαηΐθὶ Ὀ9 οδ]Ἱϑᾶ, δῃ ὰ 9 τἹ}} 
βΒονν ἴ89 ἱπίθχρσχοίδίλοῃ.. ΟὈὐμοοσηίηρ' ὑδ9 ΓΟΤΙΩ 

ΠΞΕ, β66 δῦοτνθ, οὐ συ. 7. [“ΤῊΘ ὕοπθ ἴῃ 
ψὨϊοἢ ὑ8]18 Ἰαδῦ οἰδῦβθ ἱβ βρόοκϑὴ Ὀδύοϊκϑηβ ὑμδὺ 
[86 ΒΡΘΆΪΟΣ ΠΘΥΒΘΙΕ ἰβ οομβοίουβ οὗ δὴ οἱθναίθὰα 
ΣΔῺΝ δμᾷ ἃ Κἰηᾷ οὗ Δα ΒΟΥΥ, οἵ, δὖὺ Ἰϑδδύ, ἃ σεῦ 
ο χῖνο δανίοθ ; 8 ὕοῃϑθ νυ ὶοἢ ΟἸ]Υ͂ Β00}} 8 ΟΤΏΔῺ 
85 βίοοα ἴῃ [86 τοϊδύϊοῃ οὗ δ ηιοΐλο (ποῦ 8 ννϊ 6) 

᾿ΘΟΌΪὰ δβϑασηθ πὰ δ6 Εδδὺ Ὀδΐοσαε ἃ Κίηρ "ἢ 
(ϑεέμαγὶ).] 

γοσβοβ 18-ἰ16.  αηζοῖδ ἀρρθαγαπμοθ δέογ ἐλό 
χη. ΤΆΏΘΩ υσᾶβ Ἰ)Δη 191 Ὀχου δῦ ἐῃ Ὀοίοχϑο ἴῃ 9 
κίηρ. ὉΣΠ διὰ ἼΣΣΓ τὸ Ἠθρταίξίωρ ΗΟΡΒδὶ- 
ἔοτταβ, ᾿ἴϊκὸ ὉΠ, ομδρ. ἱν. 88, οσ {|| ὨΓΙΣΣΤ ἴῃ 
νυ. 20.---Ατὐ δου ὑπαὶ Τϑαμΐο], τσ: ἢ δτὶ οὗ ἰδ9 
ΟἸὨὐ]άχθῃ οὗ ἴῃ9 οδρενίϊν οὗὐ Φυάδι, οἵα. 
[ΤῊ φασρϑίΐϊου ἀϊᾶ ποῦ Θχρϑοῦ δὰ δῆβνγου, δι δ88 
ἐμΐο πιϑϑηΐηρ: 7΄λοι αγί ἱπαδοὼ Παπῖεὶ."-- ο,] 
ΤῺ15 απ ϑβίϊοῃ ΟἸΘΑΣΙΥ ἱπαϊοδύθβ ὑμαὺ πὸ αἰγϑοῖ ἰη- 
ῬΘσοΟΌζΒΟ δα διὐμοσίο ὑδίκθῃ ῃ]δοθ Ὀθύψϑοα [86 
Κίηρ διὰ .δη16] (8606 οὨ υ. 7), Ὀαὺ δ]8ο, οὐ ἐδ 
οὗμοσ μδπᾷᾶ, ὑμδὺ ὑμ6 ἔοττηοσ ῃδα βοιὴθ Κυονιθᾶμθ 
οὗ 06 Ῥχορῃοῦ. Τὰθ υδὸ οὗ δ ὕδιὴθ Ὠδηΐοὶ 
ἱμοιθαᾶ οὗ Βα] υθβμαζζασ, ἰὼ ὑμ8 Κίῃρ᾽Β δ άσϑβϑβ, 
88 ῬὈΓΟΌΔΌΪ αἰοίαίθα ΒἰΠΙΡΙΥ Ὁ ἃ ἀδείσχθο ἴο 
διυοία ὑὴ9 80 οὗ ἃ ὭΔΙῺΘ 80 ΠΟΑΣΪΥ ἰαϑπίίοαὶ ἰῃ 
βοιιμᾶὰ ἰο Ηἷβ ονγῃ--- δουρὶ [Ὁ οοχύδίη!Υ ὉΘ- 
Ἰοπρχοᾶ ὑο ὑδμθ ῥσορδοϑῦ ἰπ ὑΠ6 οἴἶδοῖαὶ Ἰδηρυαρθ οὗ 
ἴὯ89 Βαργ)οηίδῃ οουχὺ. Ηἰ σὶρ ὑμοσϑοσθ οοχ- 
ταὶὶθ ἃ ἀθϑοϊἀοα ΘΥΤΟΥ, 8.61 Ὦ6 ΒΕΒΌΤΙΩΘΒ 8 Εἰδύοσί δὶ 
ἐπα ΡΣΟὈΔΌΙ ΣΟΥ ἴῃ ὑμ 18 Ρ]δοθ, βυρμοβύλγο οὗ 8 Ἰαύθσ 
ον 8} δου Βοσβὶρ.--- οι ἴδ6 Κέηρ.. ., 
ῬὈχουρηῖ ἔγοσλ (ταῦθ “" εἰυμοχίο, ουὺὐ οὗ" 

δονσν 2 ὮΠ ὙἼ 18 ῬΧΣΟΌΔΌΙΪΥ ὕο ὈΘ χϑξοσγϑὰ ἴο 

86 οαρύϊνθα, 88 Τβδοδούίου, 6 ϑορῦ., Ταύρου, 
ΗἱἰυΣζὶρ, οἴο., Βοϊᾶ, δ! ἃ ποὺ βρϑοΐβ!ν ὕο ὑμθ Ῥ61- 
Βοη οὗ Ὠδηίθὶ, τυ 810} ἰδ 086 νἱοῦ οὗ ὑμο Υ υϊχαίο, 
Κυδῃοη7ο]α, οὔο. Οχ ἴδ ἤοστα “ϑὲὲ ἔοσ “ϑὲξ 

(οὗ. 8ο νοο. 3 -- ᾿Αββᾶ, Βομι. υἱϊὶ. 16), 569 

Ἡϊυἱὶς, Ἐσδηοἢ 618, δὰ οὔμϑυβ, οα [18 ρβββαρθ. 
--Οἃ ν. 14 οὗ. ν. 11: οὰ νυ. 1δ οἵ. νυ. 8. [““1ὖ 
ἷβ ποῦ ὕο Ὁ68 ονου]οοϊκοᾶ ὑμαῦ Βοσθ ΒθΙβῃδσζαν ον θ8 
οαὖὺ ὑδ6 ρχϑράϊοδὺθ λοίψ ἰῃ σομῃθούλοι χα Ὑσϑδ 

φοῦϑ" (ἸΚεἷ).1---ΤῊᾺ9 τῦῖδθ πλϑὰ, [86 αβίσοϊοξοσε 
(““ βοούμβαυϑυβ ᾽)). Οἱ ὑπὶβ δουα δἰ παὐύΐοῃ οἷ, οὰ νυ. 7. 
-- ΤΙ δι ἴλὸν δῃουϊὰ χϑαὰ ἰμὲ5 τυτίτίπρ, οἵο, "3 
88 {8:6 ϑοοοϊωρδηγίηρ ἱταρογίθοῦ ἱπαϊοαῦθβ, 16 ἱπ 
ὑ818. υΪδοθ ἐδ ἐδδὲσ οοπΐαποίίοι “ ὑμαῦ. ἰὴ οτᾶθσ 
ὑμε}." Ὅροι ὑδίβ οἷδιιβθ τ ίος ἱπάϊοαῦθβ ἐμ ἂθ- 

ΤῊ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΕΙ͂, 

βίστι, ἀθροηᾶβ ὑμαὺῦ σ ποῦ ἔΉ]]Οτα, οοπαϊσυοᾶ 
ὙΠῸ Ὁ ὁ. Γαΐ, (οὗ, ἰϊ. 16). Οοποοχιίηρ ἐμ ἔοστα 
ΠΞΏΦ 866 ΒΌΡΓΘ, ἢ Υ͂. 7.---Ευὶ ἴπον οουἹὰ ποῖ 
δου [86 ἱηϊοχρχοίδιϊίίοῃ οὗ ἰμὸ τίη (οΣ 

“ἐ ψοχᾶ᾽)). ἈΠΘῺ οδημποῦ ὉΘ ΓΘ ἀοΙΘα ὈΥ "Ἰοδύδοσ, 

μη ρ,᾽" ΔΩ ταοτθ ὕμβδῃ Ὁ ῬῸ ἴῃ ν. 10; ἰὕ ταῦδοσς 

βἰρηΐβοβ, οοἸ] ον ον, [λ9 σψοσᾶβ σε δ οἱ ὑδ8 
Ὑ811 (ἀραϊπδὺ Η ΣΙ δηα οὔθ ΓΒ). --- Ομ απ 

ΒΩ γ. 16 Ὁ.. 566 ΒΌργσϑ, οὐ νυ. ἢ. 

οΙθοΒ 17-24. 2 απιεῖ δ σοπδιγπο ἀαγεβα ἴο 
ἐδι6 Κίπρ, αϑ ἐδ Ῥγοίογιις ἰο 1Ὺλ6 ἐπίονγγείαξίοτι οΥῦ 
ἐλ εογίϊΐησ. Τοῦ ἴῃν κἰέτβ Ὀθ ἴο ἵν 561. ΤΉ 
τοΐαβαὶ) οὗ ὑμ6 ΣΟΥ] ρσγθδϑηΐβ τγ88 ἀδδί στ δα τ ΟΥΘῪ 
ἴο ἀδοίαί νον το]θοῦ, δὖ ὑ8θ οὐδοῦ, δηᾶ ἰῃ ἃ τηϑΣ- 
ὩΘΡ Ὀδοοταΐηρ ὕπο χοροῦ οὗ Φομουδὴ, δὴν ἴῃ- 
ἤποποο ὑμαῦ πιϊρῦ Ὀ6 Ὀγχουρηῦ ἴο ὈΘΔΣ οἱ τη. 
1ὐ 18 ποῦ, ὑπδσθίοσο, ἃ ρΡοσὺ οδυρσϑβαίοῃ, τὙδιΟὮ 186 
Ἰεϊτρ ταῦ ᾿πβὺγ Ραμ ΐβη, ΤΟΥ 8 ἰῦ ἱποοχιβὶπίοπξ 
ὙΠ ὑμο ἔδοῦ ὑπαὶ 8116] υἱ εἰπλαίοΥ δοςερίρα 
[86 τονδσζὰ οἴογοα ἔοσ 86 ἰπίογρσεϊδιίοι, νυ. 99, 
Βἷποθ ἢ6 τοσζαχγὰβα Ὁ 88 ἃ στοοορηϊίοι οὗ Εἰ σοῦ, 
ΤῊΘ δϑβουύϊΐζου οὗ ν. ᾿οηροσκο, Ηἰύσις, οἴο., ἐμδὲ 
Ὅ6 Βῃου]ὰ οχμοϑοὺ οὐὐμοσ ὑμαῦ ὍἈ8 6 δησαρεὰ Κίησ 
ποῦ] ΡαηἰΒῃ ἰδ8 ρσορῃϑῦ 80 δᾶ οὐ] ἀἰηρ5 
δηἃ ΘΟΥΡ]68 ἔδοιὰ τὶ ὑπτθαιθηϊηρσβ πα σδσι- 
ΒΌΓΣΘ, ΟΥ ὑμαῦ, ἰῃ ν. 29, ϑδηῖοὶ ψου]Ἱὰ ἀδβρῖβα ἐδ 
ΣΟΥᾺΪ ΡΌΤΡ]6 δηᾶ ὑμὸ ροϊἄδθῃ ΘΟ] δοο, 411] 0815 ἴα 
ΒΙΣΩΡΙΥ δἀαρίοθᾶἃ ἰοὸ αἴοσγὰ 4 οοῃποορίϊοι οὗὨ [ἢ9 
ΤΩΒΏΏΘΥ ἴἢ ἩΏΪΟΏ 8 ΜδοοδΌξοδ ἰδυ ἀθπμοΥυ- ταϊοσ 
ψοῦυ]Ἱὰ μανὸ ὑγοαύθα ἐμὶβ Ὠἰβύοσυ, δὰ οὗ ἐδ 
ῬΙΟΘΔΌΪΘ ἰβδὰθ ὕο τ ΒΙοΘἢ ΒΘ τοῦ]ὰ ἔδνὸ οοηδυοίεοα 
ἰδ, -οΎοσθθ 18, Ο ἰδοῦ ᾿εΐηρν, ἴ.9 τοὶ Βὲσ 
6594, οἴο. ΤῈ δΌβοϊαῦθ ροβί ΐοη οὗ [86 νοσβδέινθ 

ἈΦ ΠΏΣ δὲ 86 Ὀδρίπηίπρ οὗὨ [88 βεηΐεσιοθ, 
Ῥΐδοϑβ ὑὴθ κίηρ σἈϑυοσ δῦ ἴῃ ἃ ᾿ἰνῖης τοϊδύξοι, 
τὶ} τὉ89 ἔαοΐδ στοροσύβα ἴῃ 086 ἔο!] νι οἶδιδα, 
Δ ἴο Βὲβ ξαῦμοσ ΝΘ μδάποσζᾶσ --- Ὁ σθθ 
19, Απὰ ἔοσχ ἰδ τοαϊοδῃν (οσ "Ῥονοσ .. .- 
811 Ῥϑορῖϑθ, παϊϊοῃβ ("" ὑχῖῦ068 ᾽), δηἃὰ Ιδυκύαρσοδ 
ἰχοιλθ]ϑὰ ἀπὰ ἔθαχϑα ; ῬΧΟΡΟΥΪΥ, ὁ’ ἼΘΙ σοι Ὁ- 
᾿ΐησ δᾶ ζϑαυίηρ,," ΟΙΘ ἴῃ 8 εἰδΐθ οὗ ἔραν δῆ 
ἀχουα]ηρ. ὙΠπ6 Κοσὶ ὅδ Ὑ 5 ἱπεύοδὰ οὗ ὝἼΡ ΒΤ, 

βἰ ταῖν ὑο  (ομδρ. ἰΐ, 88; 1}. 81; ἵν. 89) 

ἱπαεύοδα οὗ ὙΠΔἾ, β60 οἱ ἱΐ. 88. Οομποθχυῖτς 
ὑμο ὑγδᾶ, ““Ῥϑορῖβ, ὑσῖθθβ, δηὰἃ ὑουιζτιοβ,," 866 οχι 
ΟἾΔ. 1]. 4.-- -ΨὕἷΏοτλ (-βοθυθσ) 9 σου]ὰ (οἴ, 
Ὑίμοσ, Ογαμπι. ὃ Αἴ, 1, 8). ... Βο Κορὲ 
Αἰνο. ἈἈΤΠΡΡ 18 ἀοχγίνοα Ὦν Τμδοἀοξοι (ἔτυπτεν) 

δια {86 Ψυϊχαΐο (ρογοιζδδαΐ , αὖ. ΤιιΐδοΣ, “ ὁ» 

δολίωρ " ἔτοτα ἈΓῚΩ “ὁ ἴο βταϊδθ ;" Ὀαὺ ὑδ6 Ρᾶσαὶ- 

Ἰε]ΐοτη σϑαῦΐτοβ ὑμθ Αρβὲ] ραζίϊο. οὗ ἈΠ ΤΊ, “ ἐοὸ 

1ῖν6,᾽) δπὰ ἈΠΕ ταυδὺ οὐὐμοσ 06 σομπβιεχοᾶ δ 
ΒΌΆΟΙ (ΠΔΙΏΘΙΪΥ͂, 88 ἃ ῬΘΟΌΪΑΣ, οΟἸἃ- ΟΒδ᾽ δὶς οοσι- 
ὑγαούϊοῃ οὗ ΑΣΤΤΩ, τ ΙΟῊ 18 ΚΘΏΘΣΑΙΙΥ οοπ τδοϊεὰ 
ἴο ΠΏ, 4. 9.., Τα. Όοαῦ. χχχῖϊ. 89), οσ, νὰ 
δεβϊα, Πδβμὶ, Βυχὺ,, ἘΒοσιμοϊᾶλ, (εδβομῖμε, 
Ἐἄγου, Ηρ, οὗο., ὕἤἢ86 τιδῦδ] οομπίσγβοϊθα ἔοστω 
ἘΣΤῚ στιθῦ Ὀ6 δα δα ϊ αὐθὰ ἴον ἈΠῸ, [5 ΤῈ ὮΣΙ]- 
ἰδοῦ ἀοϑβοσίρυΐοη οὐ ΝΘ Ο ΒΘ ΠΟ: ΖΑ 5 ΡΟΤΟΣ ἴπ 
ΥΟΙ, 18 διὰ 19 888 ὉΠ ἀΘΒΊΓΔΌΪ ἔμπα οὐ͵]θοὶ οὗ 
ἱτυργοδδίηρ ἰῦ οὐ [πο ταϊπ οὗ ΒοΙβδασαν ἰδδὲ 
ἀϊὰ ποὺ θαᾳυδὶ μὲβ ἔαῦδοσ (ὑμβαῦ τ ΟΒΔΣΟἈ) ἴῃ ρονσοσ 
Δα τηδήθϑ .. .. Τ78ο Ἰαβὺ οἶδα ἰὼ τοῦ, 19 
τοσαϊμ αβ ῸΒ οὗ 1 βδια. ἰἱ. 6, 7 "ζοίδ). Ὑεσθο 90. 
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Βαὶ τῦθα ἰβ μϑαχῖ τσαβ ξιϑὰ ὑνρ. ὯΠ - ὯΣ» 

ἐδ ἃ Ῥτοίοσι ὑθ πὶ δ ἱπύσθηβίνο βρη βοδύϊου, ποὺ 
8 Ραβδίνθ ραγίΐο., 88. υ. ᾿υΘΏρΘΓΚα βυρροδίβ ΟΥ. 
ΜίμοΣ, 8 22, 4.---Αηὰ ἱ5 σαϊπὰ μασγάϑηϑᾶ ἰῃ 

Ῥυίάθ. ΤΙ, 86 πθαζαδὺ βυποιγτπ ὅο 332» 18 
8150 Τ͵ΘαΌΘΕΟΙΥ υβοᾶ ἱῃυθΥ ἈΘΏ ΘΔΌΙΥ πϊδῃ ἰὑ ἴῃ 

ἴπ6 ΗοΌτον,, 6. 93... ΡΒ8. Ἰΐ. 12, 10. ἢρτν ἴῃ ὑμῖ8 

Ῥίδοθ, ἰβ δροαὲ δαυαϊναϊθὺ ὕο ὅμο ΗθὉ. Ὁ ἴῃ 
Εχ. υἱΐ. 18."---Εἶο τῦδα ἀοροδοᾶ...., δηάτδον 
ἴοοῖκ ἷβ ΧἹΟΥΨ ἔσοσα πὶ; ΟΣ, “ὁ ἷδ ΠἸΟΥΥ͂ γγ88 

ἔδκϑι ἤσγοτα εἶπ." Ιπδιοϑᾶ οὗ ἈΠ 086 Ὀθεῦ 

Μ55. δανθ πῆρ ν, ΤΣ ΒΙΟᾺ 8 ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἴο Ὀ6 τοδὰ 

88 ΠῚ (ΒἰὐΖῖρ); Ὀαῦ οα ὕμθ οὔδμοσ Βδηᾶ [9 

6886 ΤΩΒΥ͂ ὈΘ ΔΠΔΙΟΡΟᾺΒ ὕο ἈΠΘ5, ΒΈΌΡΓΘ, Υ. 8 δΔηὰἃ 

οἰδρ. ἱν. 1δ.---τἼοτθο 21. Απὰ ἰ5 μϑατὶ γ785 

ταδλᾶὰθ 1ὲϊτθ 189 (βοαχσὺ οὗ Ῥοαδῖβ. Βοδὰ “19: 

ποῦ Ἴ (Κοτῇ οὐ 2 (ν. Τιϑηρ., ΗΠ σὶρ), οτ 

ἀνθ ἫἼΣ (Βγαὶὰ). Ὑὴ9 8 πίη. δοίίνθ πο} 

6 πδοᾶ, ἱμεύθδα οὗ (9 τβοσὸ ὑδθ]8] δᾶ Ρ]υγαὶ 
δοῖϊνθ, [ο θαρῦθβθδβ 8}: ἱπη ρΘΙΆΟΏΔΙ ΒΘΏβθ. ΤΉΘΙΘ 

816 ὑπ Ὦγ60 ΒΟΥ ΟΤΆ] τηοᾶσα οὗ ἱπαϊοαύϊηρ ὑμπαῦ 

Β6Ώ56 Θῃαρ! ογϑᾶ ἴῃ να. 20 διὰ 21 : ὦ, ὑμ6 ρϑββίυθ 

(ΓΤ νυν. 30, ἼΛΘ ν᾿ 21); ὁ, ὑμθ δᾶ γἱυσαὶ 

δοίϊϊυς (ὙὙἼΣΣ νυ. 20, ΠΣ ν. 21); σ, ὕδο 8ἃ 

κίηψ. δοὺϊνθ (ΟΦ τ. 31}.-ὁ ταρίὰ οὔδηρθ, ὑμιαῦ 1β 

οομάϊυϊοποᾶ ὉΥ ὅδ τμούοσίοδϊὶ, οὐ 1ζ Ὁ ὍΘ ῥζθ- 

Φοιτθᾶ, ἰμ6 ρμοοϑύϊοδὶ οἱουαύίοι οὐ αἰ 618 σθ- 

τρδτῖκβ, -- [Αμᾶ ὶβ ἀνθ! τσὰβ τὰ ἴθ 

1ὰ 5805. ΤῊ 8 “" οἰσουτηβίδῃηοο 8 δα θα ὈΥ͂ 

186 Βρϑδῖκϑσ, δῃὰ ποῦ ἔοαπα ἴῃ ομδρ. ἱν. 39 (82). 

Τὶ ἰ6 αἀἀοᾶ ἔος ὑμο βακθ οὗ βύσοι ρου ᾿πιρυθβϑίοη ᾽ 

(ϑιμαγε).]---ΤῊ 1 μὸ κηϑυσιμαῖ... Οοά. . ἂἃΡ- 

Ῥοϊηϊϑι ονοσ ἰΐ (οσ “" ὕμϑια ᾽) Ὁ ΒΟΤΆΒΟΘΨΟΥ ὮθΘ 

11. ΟἿ. ολδρ. ἱν. 14, δὖ [88 οἷοβο οὗ υΐοα, 88 

Βασο, ἐμ Κοσὶ βυρβεϊσαύοβ Γ99 ἤοσ ἐβο Κούμιῦ 

ΠΡΌΣ, - Μοῖθο 92. Απὰ ἴδου... .. Βδβῖ ᾿οΐ 

ἨυτὈ]οἃ τὰ δοατί, ᾿πουρ ἴμου Ἰκηουσοδῖ 

411 ἐμὲπ.} Ρτορθιῖγ, "' »γϑοϊθοῖν δόσανιϑα (33) 553 
“πὸ ὅπου Κηθυγοαῦ 411 ὑ818,) Ἀθῆοθ, Ὀθοϑῦβθ οὗ ἃ 
ἀοβαπῦ ορροβί οι ἴο ὅμ6 γυ9}} Κπόνγῃ ἀθβίρῃ δῃᾶ 

ψ1 ΟΣ ἐμθ Ηἰρμοδῦ. Ὑπὸ ψοχὰβ ἱπάϊοαῦθ ὑδθ 

Τοᾶθο ποὺ ἴοῦ ψιϑδὺ ΒοΙβθαΖσαν βῃουϊὰ μᾶνὸ 

ἄοπο, Ὀπῦ ἴον σϑδὺ 6 αὐἱά ποί ρον γογπι (ὑπ Ὸ}8 
Κταπίοῖ. οοτγγθοῦγ, δραϊηδὺ γν. θηρία, Ηῦ- 
εἶχ, οὔο.).---ογβο 28. Απὰ ἴδοι [δε ῥγαϊβϑὰ 
ἴδο βοὰε οὗ εκἰϊνοτν, δηὰ ζοϊά, οἵο., οὗ. νυ. 4. ΤῈ 
ἀοβοτίρυϊνο δάάϊθϊοι ἴῃ (μῖβ οα80., ““ ΘΒ 866 

ποῦ; ὯΟΣ ΒΘΔΣ, ΠΟΥ Κπονν," ἰΒ Ὀαϑοὰ οὐ Ὠθαῦ. ἱν. 
28. οὗ. Ῥβᾶ. οΧυ. ὅ δὗ Βθαᾳ.; ΟΧΧΧΥ. 16 Θοὺ 56α.--- 
Απὰ (τοῖον "ἰ Βαὺ Ἢ) ἴ6 οὰ ἐπ τοβ9 μαπὰ 

4 [2 ὙὕὨ6 νΡοτροΐπαὶ ἰποθῆθο οὗ δαίζασυ, οοπρϑὰ τ ὑἢ 6 

ὅδ! ὀχροτίθηοο οὐ Ὀοίηρ ἀδρεπάθηῦ οἢ πὸ ὁπο, δῃἃ οὗ ᾶν- 

πα ΘΥΟΤΥ οὯ6 ἀσροηάοηξ προῦ Ὠἐπηβο} ἢ, ὑδιυρῦβ 80 Διυβο αὔθ 

ΤΔΟΏΔΙΟΣ ἰο 661] Ὠἰπγ8917 αἸ πιοδὲ α χοὰ.---Ἰῦ 68. ζαἸῚῪ {π|6 ἴοῸτ 

ἔδο ΑἸ πιο ἴο Πυϊΐ σποῦ Δ παχάδηοὰ δίμπποτ ἀονη."-- 

ΘΟΕ 
{[Κοὶ] ἀγβαθα ἰμαΐ ἔῆοδο τγογᾶκ "" ρῖδοο [ὃ Ὀσγοπῆ ἃ ἀοιι 

δαὶ Βοίκμασξζαν Καθ [θη ἱποί θη ἰη {6 ᾿|ἴ6 οἵ Νουπομπά- 

ὨΘΣΒΑΓ, δηᾶ τῆπ τμαῇῷ Ὧ6 ὙὯΒ Ὠία 5οη, βίηοθ ἷκ στα ὺπάμοῃ 

(ἀδασὴ το βοὴ.) οου ἃ βΟΔΓΟΘΙν πανθ Ὀθετ 80 οἱὰ ὕπατ ἴΠ6 υΣ- 

κοϊξιποιη οὔ [86 Ὀἰνίηα ἡπάρταθης οου!ὰ αν Ὀθθ σμαγμοᾶ 

δκοίηει πἰπὶ δα α αἰη." λοδὶ γϑησσα, Ἀονθνοτ, 001} τοχαγῆ 

κῆϊ5 δα α ειἰσαϊ υϑᾶ δὐχζυπθηΐ, ἴοΓ μα σοῖ ΒΘΙΒΏΑΣΖΑΓ δῷ ΔΙ ΡΪΘ 

Ὡλθδη8 οὐ Καονσίὶπα Ἡπμὲ ἰδ σταθι μι ον Ὠδὰ δοὺ ζογίῃ ὉΥ ἃ 
ΤΌΥΑ] ῥτοοϊαπιαίίου, αηὰᾷ [656 Θνϑη 8 ΔῈ Ὧσγο Ὡοῦ ΤΩΘΓΙΟΙΥ 8]- 

Ἰαδοὰ ἐο ἂἃ5. αρατανοῦίης πἰθ βίη. Ὀαῦ ταῖπμοῦ ὉΥ Ὑγῶν οὗ οοῦ- 
ἐχαδὶ, απὰ ροδβϑί ΟἿ. ἤογ δὰ ἱποϊιϑηιθαϊ [0 δίυλίας σορθαίβῃοθ.] 

181 

ΤΥ Ὀχϑαὶ 6. ΟἹὁἁὨἁ “οὉ χίΐ. 10; ΝΌτα. χυἱ. 22. 
Οπἱ ἐδ ζο]]ονίησ, “ ΟΒΘ (ΟΥ̓ τὶ βοτὰ ἢ) 

ΔΙΘ 811 7 σαγβ᾽ (ὙΠ ΤΑΥΒ "α ΘΧΡΟΣΊΘΠΟΘΒ, 

ΤΑτῃ. 9οὉ υἱΐν. 18), οἵ. Ζ2ὁ:. χ. 38.--- αὶ ἴμοῦ 
ποῖ αἸοτίδοα; «4 ἰἰὐούθβ ἔοσ, “" παδὺ ὑμβοὺ ἀΪ8- 
Βομοσχϑᾶ, ἀϊδβρτδοθά." 
διὰ ζαϊ ναὶ δατηοηϊοι; δὰ ῬΧΟΌΘΌΪΥ ὑῃθ 
Ἰεἱηρ᾽ 8 σΘομβοίθηοθ τΥ88 βτηϊυῦθα ὉΥ ἰυ."-- δύίματί.) 
--Ἄογβο 94, ΤΏΘη (οΟΥ ὁ" ὑμοτοΐοσθ ἢ Χ483 

[“ ΤῊΐ8 ἰξ βΌτοΙΥ Ρ]δίῃ 

Βουῖΐ ἔσχοσω ἶσα. ὙὙἼᾺΞ,, ῬΡΥΟΡΟΣΙν "ὁ ὕδαπ," 

ὨΔΙΛΘΙΥ δὖ ἰμδ6 ὑΐωθ πθὰ δου αἰάϑὺ ἰδυβ 

οχαὶὺ {πῃ γ86} δραϊμαῦ αοἅ. Τὰ ροδὺ Ὺοὸὺ ἰἴὰ 

ἐμΐα ἰηβίδηοθ ἰβ σβα]γῦ 8 ργορίσγ Ποῦ. --- ΤΥ 9 
ἄοοβ ποῦ, 88, 6.9.. ἱπ ἘΖτα νἱ. 12 (οὗ. 186 Β60. 
δη. χὶ. 49), ἀοβίσηδῦθ ὑ88 βυγούσῖηρ ἔοτθ οὗ 
δ Βαπᾶ, 88 1( αοἂ ΗἰτπβοὶΥ γο τ ὑΠ6 ὙΓΊΓΟΣ ; 
Ὀαὺ ταῦμου ἱπάϊοαῦθθ ἐμο ϑιπδηδύοη οὗ 08 μδῃηὰ 
ἔχοτῃ οὐ ἴῃ 8 ζθηθσαὶ Ὑ80, δια ὑμθγθίοσθ, 80 88 
ποῖ ἴο ϑχοϊπἂθ ὑμὸ ἰμὐοσυθηίίοη οὗ δηροίβ, Ὀὰῦ 
τδῦβου ἴο Ῥσϑβάτηθ Ὁ. Ηρ Γθι ΔΙ 8 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ : 
ἐν ΤῊΘ Βδπᾶ ὑμπδὺ υυσίὑθβ 18 ὑμαῦ οὗ δὴ δῆρθὶ ψγὙο 
βἱοοῦ Ὀοΐοτο αοᾶ (ομαρ. υἱΐ. 10), διὰ στβοοϊνϑᾶ 
ἐδ οοτασαϊβδίο ὕο τυτὶῦα ὑμιὲκ.᾽" 

ψοτθοβ 935-28, 7ΤῪ6 τοπαϊηρ απᾶ τπίογργοίαζίοη, 
οὔ λό υνἱξδη. Ἰἄθϑυο, θη, Τ᾿ οῖσϑὶ, Ὁ ρῃμβαγαὶμ 
ΞΞ- πιιγιδοροή, τπμπιδονεα, ἐρείσλοά, απα-αϊἰοϊ 1678, 

ΤῊΘ ζοστωβ 3, ΞΡ, δρᾶ αἷδοὸ ὉἼΒ, νυ βίο ἴῃ ν. 

28 ὕεϊκοβ ἔθ ὑἷδοθ οὗ 1 Ὁ Β, ἃσθ Ὁ: βί  ΚΘΌΪΥ 

Ῥϑδϑίνο ραγοἱρ]68 Ῥϑαὶ. ὉΥ νγίο ὑμθ διγοὶψ- 
ἐμρεπαΐπο ζωΐζωγα ἷἰβ Θχρτθββθᾶ ἴῃ 88 ἸΏΒ ΏΘΣ 
οὗ α Ῥυγσίοντξιτα, γγορλαίέσιιηι, Ὀὰὺ πὶ} στθαῦοχ 
ὈΧΘΥΟ δηᾶ θιηρμδδῖβΌ Τη6 ζοχοὶ"]6 Ἰδοοηΐο 
αὐύοζϑποθ οὗ ἃ τηγϑύθσϊουβ οσδοΐθ βουηὰϑ ἔοσυμ 
ἔσχοτα ὕμοβθ ἀϊβοοῃπθοίθα οομβθουῦςγα ΡῬδββῖγβ 
Ρασ οὶ 68; δῃᾷ ὑμΐβ ὕὑβιᾶάθπου δηᾷ βρη σδύίοι 
ἈΡΡΘΔΣ 8180 ἰὼ 89 ὑπυβαδ) δπᾶ δαύίαμθ ἔοστα οὗ 

080 ραχύϊοϊρ!68, οὗἨ το Ὦ ΟἸΙΥ ὑμ6 βγαὺ, 29, μδ΄ 

8 Βοιλθηδῦ ΤΘρΌΪΔΥ ἔοττηδύϊου (δ ]οροὰΒ ὅο 

ΦῚΡ, οἴδρ. Εἰ, 26, οὐ ὑο 29, ἔοσ 33, ἴῃ ὑδθ 

Ἰαΐθσ Ομ 1866), συ Ἀ]6 ἐμ δ:βουπᾷ ἱπ ΣΡ. διὰ 

ὉΣΒ 18. ἀθοίᾶθα! Υ δΌποσταδὶ, θὰ οοηβίοίβ τι α 

86 οτάϊ Δ ΥΥ τιβαζθ. 5 ΔΡῬΘδΥΒ ὕο δνθ ὈΘ6Ν 

βοϊϑοῦθα 88 δὴ δαυίΐνοοβϑὶ Ἰηϑᾶϊαύϊηρ ἔοχτα Ὀθύνγθθῃ 

5, [δ ΤΟρΌΪΑΓ ῥαβϑῖνο ρασζίϊοὶρ]6 οὗ ὉΡΏ, δᾶ 

ὉΡΩ (γοα ὈῸΡ, “ὕο Ὧ6 Ἰίρμῦ; " οὗ, ν. 27); ἈΦ 

88 ῬΟΒΒΙΌΪΥ Οἤοβοα Ὀθοδαθθ ΟὗὨ 18 Δδβοῦϑη 6 ὕο 

δὲ ἈΣδῈ Ὁ, γα. 3 δι 28. διὰ ἰπ |κ6 τωδθηον Ὁ 

Ξοὸ Ὁ ΤΑΑΥ οομ δαὶ ΔῈ ΒΙΩΡὮΪΌΟ]Θ, ΟΥ̓ ὙΑΥ͂ οὔ 

81. Δ]] βίου ὕο ὑμ6 Ὥδτηθ Ὁ 5---ὮΘΠ 06 ἃ Τϑἔθυθῃοθ 

το 8ο τοχ]ᾶ-ρονου τ ΒἰΟὮ τγα8 ΟὨἱ ΘΠ ᾿πδύσ τ ἢ- 
[64] ἰπ ὑμο “" ἀἰν ἴοι," 1.6.. 86 ονδασίησοιν οὗ [ῃ8 
Ομαϊάφϑῃ ουιρίτθ. Ἐυδηϊοὔοϊὰ σο͵θοίβ, Ὀαῦ 
τὶϊδουῦ ΔῺΥ τσϑάβοσι, ὑμ8 δϑϑδατηρίΐου οὗ ἃ ἀθ- 
εἰχσιιοα ὑνγο- 0] ἃ βθῦβθ οὗ ὑδὰθ ὑβθσιηβ, δηἃ 6βρὸ- 

οἶ81}γ οὗ ΡΡΙΩΝ ὙΓΔΙΟΩ ἰβ δἀορίϑθα ὈΥ͂ ΗἸὑζὶρ δῃᾶ 

οὐμουβ: δἰ ὑδουρῃ Ηἰζίρ ἰδ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἱπ ΘΙΤΟΣ 
ΒΘ Ὼ ἮΘ δϑϑϊρηϑ ἴ0 Ὁ Ἵ (νοη ὑμ6 στουπᾶ οὗ 188. 
1νἱϊ}. 7. δῃὰ ἱπ οοππθοϊίοη τὶ ΙὈῈ- στα δηᾶ 

ἈΔΒ81) [86 τηϑδηΐηρ οὗ ὑμ6 ἨθΌ. ἽΞ9 οὐ 8» 

“ἰο Ὀγθδκ. ἢ ΑΒν. 28 βλιονθ, ὑ86 ὙΥχοσ ΤΟΡΙΘ- 

4 [ΚοΙ] τορδγᾶθ ὙὉ5 Δὸ 58 ποπῃ-ἔοστι, δηᾶ υἷα. οἵ 
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δοιὶβ 80 ἀοαϊτιοίίου οὗ ἐδ ΟΠ] ἄδοδυι δια ρὗτθ, 
νοι ἰβ Τοσοθο]ᾶ ἱπ Θ᾽ (7) 8), Ῥσϑοίβϑιυ 8 8 
αἰτίου, Ὀούνοθη ὑδ6 δ᾽] δὰ πδίϊομβ οὗ ὑπὸ Ῥοτ- 
βὶδηβ δηᾷ ἐλ Μίεδαδδ, ΔΒ ουρ 6 ταὶ ῬΤΟΡΘΙΪΥ 
Βδᾶῦδ ταθηὐϊοηθα ὑῃ9 ῬΘσβίΔ 8 ΟἾ]Υ, 88 οἴοουηρ 
186 ἀεδβύτποιίου οὗ ἐδ κἰπμκάοιωα. Ὑπ6 βανβϊα- 

οι οὗ [86 ρῥἷυγαὶ δούϊγθ ρασίίο. 7} ἔοσ ἴδ 

ΒΌΠΟΤΤΩΔΙ Ῥδβδῖνθ ραχίϊο. ὉΒ ἴῃ ὑμ6 τσ θα 
ΟΥ̓ΒΟ]6 ἰδ] ὗ, 6 σϑβα δ ἰῃ ἃ σμδηρὸ οὗ Ο6ΟὩ- 
δυσυοίϊοη δἰσαλ αῦ ὅο ὑμαὺ οὈβοσυϑὰ ἴῃ να. 20 δπὰ 
21 (οἷ. αἷδο σβδρ. ἱΐ. 7; “|, 9; νἱ. 14, δὰ ὑπὸ 

ΥΘΙΏΔΙΚΒ οα ὙΠ, ΟΒΔΡ. 111, 4), ΔΡὕῬΘΔΙΒ ὕο ΒδΥΘ 

ὈΘΘΩ 816 [ῸΣ ὑῃδ 58 κὸ οὗ οἰθδσῃθββ. ΤῈ6 υῃ- 

8081] ὉΠΒ ψοῦ]ὰ μανθ δοοοσχάθαᾶ σῇοσθ δχϑοῦυ 

νὶ ὑ86 ὕτχο Ῥγϑοθάϊζηρ ὕθσταβ, Ὀαὺ σου] ΒΟΒΣΌΘΙΥ 

μαῦθ Ὀθθι ἰη 6] Πρί]θ; Μ᾿ Ἀ116 [86 ραν. 1) 
“ἰ αηἃ ἀἰϊνί 675, οὐ, “δηὰἃ ὕμογ ἀἰϊνί 6. οουϊὰ 
ποῦ Ὀ6 τηἰδαηδοτβίοοᾶαᾶ. (Εν ] ἃ Β ἱε οσργούδ οι : 
“πα ἴῃ Ρίθοθθ δηὰἃ ἰῃ στιΐηβ,᾽ ἰΒ νι ουῦ ΒᾺΥ 
Ἰϊησυϊδῦϊο ὑρσοοῦ) ἩΗονονοσ, [86 ὀχρυθβδίοηδ “" ἴο 
ΠΌΙΔΌΘΙ ᾽ ΟΥ " οουῃῦ.᾽) δΔῃαᾶ "" ἴο νοὶ ἢ “δῖ Του ὰ 
ΘΙβθῦνοτο 8180, 88 ἄρτισοα ὑο ἀοβίρτιδῦθ 6 518] 
πα ϊςοῖα! ἀούοτταϊπαύϊουι ; οἷ. Ῥβα. ἱνὶ. 9. 1χ]. 10 : 
700 χχχί. 4, 6. ὙῈθ τϑροὐϊὑΐοι οὗἨ ᾿Ἀ3}3 88 ἱπάϊ- 

οδὐΐηρς [86 ομδσδοῦοσ οὗ ὑμὸ ϑηϊαχθ βοηὔΐθῃοθ, ἐβ 
ἀοδίρτιιθα το σϑὶν ὑὸ δα 8 βοΐϊϑυοη θυ δϑΐβ ὕο 
88 ψοχάβ ; οὖ. ὑπο ἔσϑαυθηὺ ἁμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
ἷῃ ὕδ6 Νον Τοβίδιηθηῦ, δὰ Ο.-Τ. Ῥαβδβαχοβ 1{|κὸ 
ὅθῃ. χίν. 10: Ὠϑαῦ, ἱἰἰ. 27: χίν. 22, οἷο. ; δηᾶ, 
ΠΘΏΘΙΔΙΙΥ, Εἰναϊὰ, Ζελγὸ., ἢ 818 α.--- οτεο 96. 
αοά Βαΐῃ πυπιροσγϑὰ ᾿᾿Υ κίηράοτη. ἼΓΉΞΡῺ ἐβ 
ποῦ “(Ὦγ Κίπραοτγη,,) Ὀπὺ “Ὁ ἀὶπρελί»,") τῈ 6 
ἀυταύϊΐοη οὐ ὑγ τοῖρτι, 88 ἄλγη οὗὐἨ (ὩΥ͂ βουϑυ- 

εἰσιν." Ὑδθὸ νοῦ ΓῺ 18 τὶ ύθη τσὶ πὶ ῥσο- 
ὈΔΌῚΥ τ ἢ ἀθαῖσο, ἰῃ οσᾶσσ ὑο ἱπάϊοαῦθ ὑμ9 οἤδηρο 

οὗ ὑμ6 γονθὶ δ5. οοσηρδσϑὰ σὴ ἈΣΏ..---Απὰ δη- 

ἰδβϑὰ ἐϊ. προσ, Ηνοχα!γ, ὁ μ88 τηϑᾶθ ἐξ οὐτα- 
Ρἱεῦθ,᾽" ΟΥ “88 {Ὁ}}Υ7 πυχαροχοὰ ἰὐ .᾽ ὦ 4., Β88 
ὑκουρσὺ ἰῦ ὕο ὅμο δηὰ οὗὨ 86 ἰΐτηθ δδοϊμηιϑᾶ ἴο ἰδ. 
ΟΥ. ποῦ σοι, 188. χχχυ δ. 12.---Τ γδο 27. ΤΏΟυ δχὶ 
τσοὶ θα ἐπ ἴη9 Ὀαϊδηοθα, δὰ ασὶ ἐουπὰ τσαιῖ- 
ἰπρ. “Του, ὦ. 4., ὉΠΥ͂ τοχα] Ῥϑσβοῃδιγ, ΤΥ 
ΤΑΟΤᾺΪ ομαγδοὺοσ δὰ σψοσίμ: οἵ. Ψ9οὉ χχχὶ. 6: 
“μοῦ τη8 ὈΘ6 νγοϊρῃϑᾶ ἱπ δὰ ϑυϑθὰ ὈδΊδηοθ, ὑμαῦ 
αοα τιϑῦ Κυον τηΐμθ ἰηὐορτὶγ.""-- Του “ δχεὺ 
ἔουμᾶ τδῃ ἱπς " βΒοοζὴβ ὕο στ ον ἕο 86 ὑμτϑαῦθῃ- 

ἱπρ ᾺΡ7») ἍΦ, οὐ70γ ἴδοι ατῦ Υυἱ16᾽) (ΟΣ ““ὕοο 

προ"), τ Βοἢ ὅδ6 Ῥσορμοῦ ΝϑΒυσα (ἰ. 14) Ἀασὶβ 
αὖ [86 Αββυχίδῃ Κἰπρ ; δὰ ἰῺ ΒῸ Ζδὶ ΩΔῪ ΒΟΣΥΘ 
ἴο Βα δίδηςίαῖθ τ μδῦ 885 Ὀ6 6 ΟὈβοσνϑα δῦονθ οἢ 
89 ὑπο- ο]ὰ βθῆδθ οἵ ΠΩ. ὝΠΟ, ῬΙΤΟΡΟΙΪΥ 

ἐἐ χαιύϊηρ "ἢ (- ἼΦΤΠ), ποι ΘΙΥ ἰῃ ΙἸΏΟΤΆ] ποσί ΟΣ 
δ ρϑοὶίν. ---Ἄόγβο 38, ΤῊΝ κίηρσάοτχῃ 15 ἀνά οά, 
δηὰ ρίνθϑι ἴο ἴμο Μ͵εοδοβ δῃὰ Ῥοσαίδῃιν. [᾿ τὸ- 
Βατὰ ὑὸ ὑπ δΌΠΟΣΤΩΔΙ ἤοστα Ὁ ΔΒ, τυ] ΟῈ ἦβ ζ0]- 

ΘῚΡ Ξξ Ἡοῦτ, ὉἋΒ (σέ. ἽΠΠΟΡ, ΖΦοὮ. χί, 16), ἱπ ἔδο 

86:86 οὗἩ ὈΤΌΚαΙΣ ΡΙθοελ, ὕγαρτοθαίβ," Η δὴὰδ ἐμαὶ δᾺ2}} “ ἰ5 

ἔννϊοθ σίνοῃ ῬΟΤΆΔΡα ΟἿΪΥ ἴον 8} δακο οὗ ἐμ Ῥαγδὶ 6 ϊδπι, δὸ 
ὃς ἴο ΠΠΒΠΙΣ ὕΜῸ ΙΟΘΙΔΌΘΙΒ οὗ ἴῃ6 νοχβὸ, δδο ἢ οὗ νο 
τοζάκ, 

94 [ΤῊ δπἴδον [5 δᾶ ἐο ἐμί5 ζοτοοὰ ἱπιεσργοίδαιίου ΌΥ 16 
αὐζοτηρὶ ἴο ἰἀΘὨῪ ΒΟ δσχασ νυ Ἐν]])-τηοτοἀμοῦ, κὨᾶ ὁοος- 
ΒΕΘΏΘΠΟΥ ἴο ἀοίοσ ἴπὸ οαρίατο οὗ ΒΘΌΥΙΟΣ θογοιι ἴ06 ηἰσδϊ 
πᾶς οοῃδίἀρτβ 0}. 

Ἰονγθὰ Ὁ ὅδ: ΣΕΒΌΪΔΙ ἔϑσμ. ραββ. ρασῦ., ΓΘ 8. 
8600 δῦονα, οὐ ν. 5. ὟΟαοἄ 18 πδιῦσα ἢ οοποοϊνοᾶ 
ΟΥἨ 88 ὕμο ἀϊνίδοχ: ἐδ6 ταεϊδίθὴ ἐσὶδθβ οὗ [88 
Μαεάρα δηὰ 00 Ῥοϑσζβίδὴ8β δ.ΥΘ Πδιηθα δ ἐδ σϑαὶρὶ- 
οηὗθ, δἰ ποῦ ὑῃ6 Ἰαὐῦθν οἰ ΘΑΣΙΥ͂ ΔΡΡΘΒΙΣΕ 85 ἴδ 
ῬΥΪΠοῖρα] ρόονοσ. ΤΏ6 ογδοϊθ οομπίϑιηα δὴ οἴγ- 

τλοϊορίοδὶ δ᾽] βίοῃ ἴο ΘΒ ΟἾΪΥ, δῃὰ ὕομθ ἰὸ 

ὙἼ, Δ ΔΕΒΟΠΔΏΟΘΘ ἴο ὙὙΒΪΟΝ ταὶρὺ αν δοθῆ 

τοδὶ ζουηὰ ἰῃ (δ9 χοοῦ 2. “᾿Ὅο πιδδδῦσο᾽ 

(οὐ. ΠῚ, ΤῊΣ, Εζτα ἵν. 20: υἱ. 8; υἱῖί. 24). 

ΤῈΘ ον οηὺ ἀθεῖστι τ] τ ΒΙΟἢ ὑπο Ῥογβήίδη, δ 
586 Ῥσϑρομβάοχζδαιυϊηρ βου σ ἰὼ 8 Μοαο- Ροσείδῃ 
κίηράοχη (ῸΣ ΟἿΪΥ ὑπ νγὰβ ἰὑ πον ὅο ἐμὰ 

δαΐθοσ, 88 ὑ8.6 ΘΟ ρσομθηβίνα ἼΘ᾽ ἰπαϊσαίθβ 

οὗ ομ οἤδρ. Σϊ. 89), ἀσὸ ὑμὰβ Ὀτουρμῦ ᾿ὔο ῬΤΌΤΩ 
ἴπϑῃσθ, 18 ποῦ οοπὐτϑαϊο θα ὈΥ ΟἾΔΡ. νἱ. 1. 6 10 
δια ὅμ6 Μὰ ἴρ στηϑηὐ ομϑᾶ 88 ὑλλ6 βγεύ ἔοσαϊ με 
ΣΌΪΟΣ οΟΥ̓ΟΥ ΒΑΌΥ]ΟΣ αὗΐοσ ὑπ ΟΒ δ] ἄβοϑῃ ἀγπμ δαὶ 
Ὑ848 ονυνοσίσονη. 86 οί) βἰδίϑθ οὗ δέξαιτο 
οι ρϑ]]οὰ ἴθ δαῖμον ὕο σοργοϑϑιὺ ἱμαὺ δὶ ἐδδὲ 
ἐὐπιο Μοάϊΐδ 8.}}} ο]ἃ ὅπ βϑτωὼθ σϑηὶς 88 Ῥοσείΐδ, δὶ 
Ἰοαδὺ Τουτὶ δηα οἰ οί! γ, δα αὖ ὥσεϊ οτος 
ἤϑγν6 ἃ ΑΥ̓ΠΘΘΟΥ δ πϑιὴθ ἰὸ ὅδε τ ὮΟΪ6 ΘΙ το : 
δια ὑμὶ5 88 ἀ0η6 10} δοοϊουὺ ΟἸΘΥΤ Θ κα ὉΥ͂ 
0:6 ταδῃὐΐου οὗ ὑ86 Μοᾶθβ δεΐογο ἰὴ6 Ῥοσαίδῃηβ ἴῃ 
ὈὨΐδ νϑσβο. ἢ 

Ὕοτϑοα 29 δὰ 80. 772 οοπῃδέσιιόποέδ. ἸΒθα 
οοσιιηδυδοὰ ΒΟ] ΔΖΖΑΣ, δοὰ ἰὸν οἸοϊμϑὰ 
Ἰασιΐθ]; ταύμοσ, "δηἃ οδυβοᾶ Ῥδῃΐθὶ ἴἰο ὃ8 
οἰοὐῃμοὰα." ΤῺ 1 γα] σοηδοσίης 8, “ ΤΉΘΕ δαολὰ 
ΒΟΙΘΉΔΣΖΑΥ, δὰ ὑθῃου οἱοί δα," οἷο. : δ δἰἴτησδσ 
οομδίγισίίζοη 8ἃ8 ἴῃ ΟἾΔΡ. ἰϊ. 49: ἱν. 17, 28. [κα 

80 Ηδὺ ΞΘ ἘΣ (αὖ. νι σα ὀοηνοσε.---εἶ. 

Ναοῖ, χὶϊ 9. 2 ΟΒσοῦ. χχὶν. 8: Φοι. ἱΐ 11), 

ταῦ ὑμδῃ ἼΣ Δ ΞΙΤΊ τγοῦ]ὰ Βαγα οοστθδβροπ θὰ 

ἴο Ἴσ 95). ΤῈ Θησοθίηρ ἰ8 ἐβεγεΐοσθ ἴο δ τϑ- 
βαταθα 88 ἱχαιτηθαϊδίοϊὶγ εποοοοᾶϊηρ ἐδ 
8 ἃ ΗδνοσηΐοκΒ ΟΡΙπίοῃ, ὑδαὺ ““ἴπ6 βυᾶδᾶθῃ 
ἀρδῶι οὗ ἐμ κΚίπρ ὑσονϑηϊοᾶ ἴ86 δχϑοιίζυ οἷ 
δἷ8 ἀϑδβίστι,, ἱβ ουϊἀθηῦν ννἱὰθ οὗ ἴθ πατσαξοσ 5 
ταϑδηΐηρ. ΤῈ ομϊ πίοι ὑμαὺ 8.6 Ὀχορμοῦ ντδϑ ἰῃ- 
νοβίθα νυ 6 του] ἱπεϊρηΐδ οὗ 86 ΡΌΓΡΙΟ διὰ 
ὑ88 ποοκῖίδοθ οἢ δα βδιὴηὴ6 δϑυθῃηΐτρ, νου ΠῸ 
αποαύλομα! ]ο ἔθαύνσο, συ] ἢ οου]ὰ Ἰοδ ὑπ ἴο τὸ- 
ἴου ὑλο Ἔσχϑουύίου οὗ {86 Κἰη σ᾽ Θοσωτηδῃᾷᾶ ἴο ἐδθ 
ζο]ονίηρ ἄαγ (Πόσθβο), οσ ὄσθῃ ἴο Ἵ,.ὦ 
Ὑ010 ἱποἱδοηῦ δ ἱτηρσο Δ Ὁ]9 (ΗἸ σις, οδἴο.):; ὑπ 
ταῖμοσ, ὑπ ἐριηιραϊα 6 Ὀσδύονϑὶ οὗ Ὁ. Ὀχοτηϊροὰ 
ΤΆΔΥΚΒ οὗ ἔδυου δηἃ ΒΟΏΟΣΥ Βδυτης ηἶσθα 111} τ ἢ 
86 οτίθηὐαὶ ἀϑαρούϊο τηοϊμβοᾶβ οὗ 8 ἑαύοσὶ 
σογυθσησηθηὺ δα ᾿αβίϊρο. ἢ ὉΠπάΘΥ ΟΣ οτγοΩΣξ 
αἰσουτηδύίύδηοοθ οὐδοσνοὰ [86 τηοϑὺ σωρὶ ἃ πιοᾶσφα 
οὗ Ἔχοουύίηρ Ρυπἰβηχαθηῦ (5860 οἤδΡ. Σἰΐ. 6, 90 δὲ 
864ᾳ.).0 ΤῈΘ “ ΡΌ]1ς δηποιποοσηθηὺ οὗ ἐδ ὕγο- 

ταούϊζοι ΨἘΪΙΟᾺ δα ὑδκϑη οἷδοθ ([86 νοῦ Τὴ 9 -- 
ϑδηβοσί ἄγ, κηρύπτειν, αἰστιθᾶοθθ ὕο Ὡχοοϊαῖμο 
»υδ[οῖψ. δἃ8Β ὍἯδ8 δθονσι 0. ΟΡ δΡ. 1. 4), ἐπ ἐδ 
ΒΒΔΙηΘ πἰρῦ δῃᾶ ἴῃ ΟΥΘΣῪ δίσγοοῦ ΌΥ τοϑδϑμα οὗ 
ΒΟΙΑΙ] 8, 18 ΒΟΥΘΥΘΣ δὲ απ υδ δορὰ ἀοτηρν ἃ πολ 
[ἢ οἰοαίπρ᾽ τοσᾶβ οὗ ν. 99 ὈῪ πο τωϑβϑιβ ἰῆγοϊνα. 
ΤῺΘ ΒοϊθυιΣ ἴῃ ἀαοβύϊου ΤΔῪ ἤδγθ Ὅθαμ Θ0Σ- 
δηθὰ ἴο ὑπὸ σᾶσρθ οἵ ὑμθ σογϑὶ ραϊδοθ, δσκὰ ϑυδῇ 

4. [ΤΩ ἴ09 πασείηρ οὗἁ [56 λοα απ Ὀθίοσο ἔμπα ἸῬετπίδεη (ἢ οτ 
1166 ἃ πούδῦϊο γυσοοῦ οἵ [Π6 ρει υΐποησακ οὗ ἐπα τπαχυῖνο: 
ἴον ᾽ἰ8ο Ὦ ΟἿΥ͂ οὗ ἴποὸ Μοίοι νγδὸ οὗ ἃ ὑοῦ δοσὲ ἀπταοα, 
διὰ αἴνοσ ἰϊδ ουοσί; σου ὉΥ͂ 86 Ῥασαίδιια {πὸ ἔσει οὗ Ὄχχγεςθ. 
δίοῃ Ὀδοὰ ἴδ αἴπταγη " Ῥορδίαν δ ανά Δίϑαθα," ὧδ ἰδ ζοτιὰ ἰῃ ἐν 
Ὀοοκ οὗ Ἐσίδο;.".- Χο. ἢ 
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ἴο ἐποὸ Ὀαπατιοὺ 881} (υ]Οἢ, δοοουϊηρ ἴο νυ. 1. ' Ὀθοϑῖῃθ ὑμ6 γἱοὐΐτη οὗ 8 οοῃδρίσδου, Ὀαὺ μ6 ἄοθδ 
χασδὺ ὈΘ οὰ 88 δὰ οχύθηοᾶ Ὀυϊαἰηρ, διὰ ὶ 
85 δ|1οὰἡ τῦῖῦὰ δὴ οχύσδογα ΠΥ του] υϊύπ 49). --- 
Οομποοχιίηρ ἴ06 ῬτΟΌΔΟΪΘ τηοῦνγθ (μϑιλϑῖν, ὈΘ- 
ἐδῦδ6 δία Θοά απ ]ογα δ ἴθυβ ΒΟΒΟΓΙΘΑ) 
Ἡ 10} ἱπάποοσα Ὠδηϊοὶ, ἀθδρῖῦα Ηϊ8 ΓΟΣΊΩΟΣ σο αὶ, 
ἐο δοοδρῦ ὑμθ ὀχρχϑβδίοῃβ οὗ 89 σΟΥδὶ ζἔβνοσ, 860 
ον. 1. [ἃ οοπποοίίου υἱῦἢ [͵θΘ., ἢ. δαθΌσΩΡ- 
ἐΐοι ἴβ 86}}}} διἀτηΐββὶ Ὁ16. {μαὺ 887 ρχούθαῦ πὶ ἢ 
[86 Ῥγορ μοῦ ΤΔῪ Ὦδγο οἵεογσοά, χϑηλδίηϑα τὶ πουῦ 
οἴδεσί, ἴῃ νἱϑὺν οὗ ὕμ6 δ ΟΥΤΩΥ μδδίο οὗ ὕ86 ἰκίηρ ἴῃ 
ἷθ αἰδστω, δηἃ ψγδβ Ἰοαῦ διηϊὰ ὑδ δοοϊδυλαῦοῃβ 
διὰ [86 ποίδυν οοηγοζβαίζου οὗ 086 Θχοϊ θα ὑπ σοι ρ. 
ΟἿ. Φοσοσὴθ : “" “σοορίξ αἰέδηι (Π)αη νοι) ἐπδῖσηο γδ- 
σέωτι, ἱογούσόπι οἱ ἀπά λων: μὲ αγέμα, φιοῖ ογαῦ 
ϑιιοσοβϑιγ 4 τη, τόρπιηι, δυσί ποίϊοῦ" δὲ ποίϊξ- 
ἕΐαη λοπογαΐίο. Νέα πῆγε, δὶ ἄρναιαν 
αὐαέδη ἐγίϑέΐα, δοίοογίξ ῃτγονίυπηι, γιοα ρῬοϊέοϊξιιδ 
αἱ. Αέ οπῆηι ἰοπσο ἐεπιροῦ 6 ογοαϊα δ Ὁ6η- 
ἕμγα, φῶ αἰσογαί, αὐὖὐὸῷὸ ἄμπι εἰ γορλείαηι 
λοπογαΐξ, ϑρόγαξ 86 υδπΐαηι οοπδεσμζωγωηι.""--- ΟΥ89 
0. π ταδὶ εἰρδ!ξ νγὰβ Ἐοὶβμβδχδαχ, ἴἰ.9 ἰκίηρ' 
οὗ ἴῃφ ΟἾΔΙ ἄδϑδῃβ, βἰ δί:--- ον ἀθ  ὈὨχουρὮἢ ἃ 
ΟΟΏΒΡΊΤΔΟΥ οὗ ἃ ΠΌΤΩΌΟΣ οὗ ὨΪβ τηδρπδῦθδ, υ 0} 
ΤΩΒΥῪ Ὠδνθ οχίβυθα ργουϊουδὶυ, Ὀπὺ νοῦ ἀϊὰ ποὺ 
δὲϊοτωρὺ ἤὍδο ἀχϑουϊίοῃ οἔ ἰΐζα ἀραῖσει, πὴ} ὑ89 
ἱπίοσρσοίύθ ουῃ οὐ ἐδ σταγοίοσχίουβ τυίθηρ ὈΥ͂ 
Ῥδηΐθὶ σῶγὸ 86 οοπδρίσχαθοσε ΘΟΌΣΑΚΤΟ. Υ 
ἐπὶβ ΟΡ που ΘΘΘΙῺΒ ὕο 6 ᾿πειύϊδοάῦ ὉΥ {86 ἸΔὉ- 
ὅαδρο οὗ {18 Ῥαδδαρὸ δηἃ ὮΥ ὑῃ6 οοπύοχὺ," ὕο 
ὕπο οχοϊπβίουῃ οὗ 8 Σοσθ ΦΘΏΘΙΑΙ νον, ὉΥ͂ 
ὙὨΙΟΣ ὑῃο Ικίπρ' γγὰβ βἰδίῃ δὺ ὑδθ μδηᾶβ οὗὨ 6 
νἱοϊοτίουβ Μοαο- Ῥοσβίδηβ, ο δ.Ὸ βιρροβαᾶ ἴο 
Βαγο ὑδίζθῃ 186 οἰΐγ ὁπ ὑμαὺῦ ἰρηῦ, δὰ ὉΥ ψ ΕΐοᾺ 
ΒΟΙΒΉΘΕΖΑΣ ἴθ ἰῃ οομθθαθῦθηοο ἰἀθη βοὰ τῖῦὰ 
Ναθοπίαυ, ὑδ6 Ἰαδὺ Ομ] ἄξθϑῃ Κίπρ--4}} οὗ νυ ο ἢ 
ἐβ Ὀ4504 ΟἹ ἃ οοτπλοἱοδίϊοι οὗὨ 188. χνυΐϊ. : χχί. ὅ : 
Φοσ. 11. 89: διὰ οὗ Χϑηόρδοι, ΟὙΟρ. υἱὶ. δ, 1δ 
οὗ 504ᾳ.; Ηεοσοαοίυδ, 1. 1900, οἷο., τὶν ὑμ18 Ὡδτ- 
ταῦνο. Το ᾿δίοσ Υἱϑνν π85 ΣΘΟΘΥ Ὀδθη ἀ6- 
ζοηάϑάᾶ, οβρθοίδ! ν ὉΥ Ηοδηρείοηους (Ὁ. 8256 οὐ 
864.), οὶ] ("δὲπὶ., ν». 457), Ἡδνοσηΐϊοκ, οἵο., διὰ 
8160 ὈΥ̓͂ ΠΟΔΣῚΥ 8}} ὑπο ταὐϊοπ δ δυο οχροδίΐοτε διὰ 
αὐἰδοβ (α]θὸ Ὁγ ϑιδιοιίη, ΖΦ ἐπὶ. 8 Α. Τ', ν. 850 
οὐ δβεᾳ.), 8πἃ ἐβ οϑσύϑίη Υ Βαρροχίϑα ΌΥ ὑδο ορϑῃ- 
ἱῃρ' νϑῦθθ οὗ οὔδῃ. νἱ., ἰῃῃ οδϑϑ ἰῦὺ Ὅ6 ἱτηχη θα! ΘΙ 
οοπμφοίοα τυ [ῃὴ6 οὯθ Ὀδέοσο 1.8. 88 ἰδ ἀση6 ὮΥ 
(80 ψυϊζοσβ πϑιηθᾶ. Τὺ ἱβ ΠΟΥΤΟΨΟΣ ΤΏΟΣΘ ὕῃ8ῃ 
φυθαι Δ 016 ὙβοῦδοΣ ὑδμὶα Δισαηρθιηθσεὺ ΟΟΣΤΘ- 
δροπιᾶβ ὅο ὅϊΐπο οΘομοορύΐοηῃ δᾶ ἀθείμη οὗἨ [δ9 
δυίδμος; ἤἴοσς (1) [9 πνοσγάβ, “" πὰ θδσίαβ ὑδ9 
Μοάΐδη ὑοοῖς [806 Κίηρσάᾷοτα,᾽" ἑοροῦμοσς σῖτα ὑδ0 
δυθ)]οϊηθα χοϑζϑγσθοοθ ὅο ἷβ δρϑ, “" Ὀοΐῃρ δρουῦὶ 
Ττθοϑοοσο δᾶ ὕνο Ὑοδσα ΟἹ," βϑοσηβ ἱπηὐθπ ἀϑὰ 
ἰο ἑπέγοσμοσ [8.6 Ὠδχγαῦνθ οοποθταίηρ Πασίυβ δὰ 
8 τοϊαϊουβ ἴο ὅδ 6 ΒΑΌγ]οπίαη ἀυπδεῦυ, τοῦθ 
σδίθμοσΣ ὑλδη ὕο οἷ086 ὑμδὺ χοϊδύϊηρ ὑο ΒΟΙΔΏΔΣΖΑΓ. 
(δ) Βογοδὰβ δηἃ Αργάθῃπα γαΐαΐο ποίλίηρ οὗ 8 
ἰδϊείηρ οὗὁἨ Βδθγίου 116 ἃ Ἰαχυσίουβ Ὀδηαῃθῦ, 
μοϊὰ Ὀγ ἐμ ἰαϑὺ Ομεϊᾶξοδηι κίηρ δηἃ μἷβ τηδρ- 

ΑΒ ἱπ Ρ 88 μο ὑγδαϊθίοιῃ οὗ Χϑηο- 
Ρῆσοῃ δηὰ ἩἨοχσοθοΐυδ δεϑοχίβ (οὗ. [πίτοᾶ. ὶ 8, 
ποίο 8, δη ᾶ οαρϑοίδ!]γ [86 οχύζασίθ ἔγοσῃ σδῃ)οἢ- 
ζε]ὰ οἱ ὑιὲδ αποσίΐοι ὑμοτο δἀἀποοᾶ). (9) Βοσο- 
508, ἰ Φοθορθμδ, “πὰ κχ. 1], 1, ἀοσθα πού, ἐπα ϑοᾶ, 
κίδίο ὑμβαῦ Νδυοι πβ, [89 Ἰαδὺ ΒΟ] ουΐδη κίηρ, 

4[7}:6 τοσττοιση οὗ (Π6 Ἰδηρυαχο αὐτὸ ον σθεῖν τηοῖ 
ᾳυϊϊο δα ν͵ῪῸ}} ὈΥ͂ πὸ Ῥγοδπηιρίίοῃ ἐμαὶ ἴἢ6 κίηρ 161} δαὶ 
βαῖθ ἰσῃὶ θοχοῖδοσ τὶ ἢ Βἰδ δαιρίτο, δηὰ βὸ [6 ΔΌΓΒΟΣ σοὩ- 
1} αὐτηΐ α ἘΠ1|6 ἕασγίμοτ οὔ, αἰ που μἢ Εἰ τλδοῖ ἀτίνθη ὕο 
ΣῊ ὮΟΣ νίονν ὉΥ Πί6 ὑτυοουοοίγε ἈΏΘΟΣΥ οὗ ἴδο ΘΕ Υ οὗ 
Ῥειδάκας σ δ ΒΥ) τοσξοάδο,.] 

--- 

δδούὶθο ὑμαὺ ἔδύο ἰο Εν]]-τοτοάδο!, ὑ89 ἱτητηοαϊαῦθ 
ΒΙΛΟΟΘΒΒΟΣ οὗ Ὠἷἰβ ἔαῦμοσ Νουυ δ μοΖΖαῦ (οἷ. γβ. 
11. 18. 18, 22). ΤῺΘ ΘΟὨΒΡΌΙΥΒΟΥ ἰπ ὑδ6 6886 οὗ 
189 ἰαὐΐος νγὰβ ϑδαϑα Ὀν Νου  βδασ, ὑ86 Ὀτούδοτ- 
ἰη-ἰὰν οὗ [ὴ9 Κίηρ, δῃᾶ σοτηουρὰ (86 ἰαϊδσε ὑπο Σὲ 
οἰσουταδύίδηοοβ θη ΤΟΙ δἰτα αν ὑὸ ποθ Ὁηᾶον 
8 1οἢ ΒΟΙΒΉΒΖΖΑΣ ἰΒ Βαϊἃ ὈΥ͂ ΟΣ ὈΔΕΒΑΡῸ ὅο ὨδΥΘ 
ὈΘΘΙ δ]δῖν, ὈΥ ΣΔΌΣΘΘΣΟΥΒ ὙΏΟΒΘ ὨΔΙΏΘΒ 816 10 
εἶνθῃ. Τὴθ ἰάἀθηῦ οὗ [89 Ἰαύϊνοσ σὶρ Ἐν]}- 
Ἰηγοάδομβ ὕμιιβ Ὀθοοιηθ8 ΒἰσΉΪΥ ῬΧΣΟΌΔΌΙΘ (οἶ, 
[ηὐτοά. 1. ο.).. (4) ΕἾΔΙΠΥ, ὑδθ ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ ὑδ9 
τηγείθσ ουΒ τσιτηρ' ἰῃ ν. 20, τυ οὶ ὕσαηδέοσπ ὑ89 
Ομδιάεοδα ϑσαρίσο ὕο [9 Βαπᾶβ οὗ ὑμ6 Μίοαθβ διηὰ 
Ῥοχβίδηβ, ἄοθθ ποὺ ρῬοδϑό, Ὀυὺ ἴἰῦ ταῦθ συ ζωθοῦϑ, 
089 τηοᾶο οὗ ἀϊνίαϊου. τὸ δἀνοοδίθ, οα ψ ϊοῖ δα 
ΘΕ ΣΟΙ ὩΘῪ δϑούϊοι ὈΘρΊηΒ τ Ομ δΡ. νἱ. 1. ΕῸΣ 
Ῥ.ΘΟΐπΘΙΥ 88 πῃ οὔδρ. ἰΐ, 88, 89, ΝΟΌΟΒ Δ ΠΘΖΖΑΥ, 
[6 Ποδα οὗ μο]ᾶ, Ἄρρϑδβ ἢγεῦ 835 δῇ ἱπᾶϊνίάν), 
δια ὑῃθη 88 ἰδ βοαὰ τὶν ᾿18 ἀΥμδαὺν δηὰ 82 
[86 τορχοβδϑηξαίνο οὗ ὑμ6 ΒΒΌΥ]οπΐδε νου] ἃ- Κὶτρ- 
ἄοχι, βὸ ΒΒ ΙΒΠΑΣΚΑΥ ΒΡΡΘδ͵γ χεῦ ὉπάοΣ 86 οου- 
οορίάάοῃ οὗ δ βἰηρὶθ ῬΘΊΒΟΩ --- ἰπ ὑθ0 ποσάβ, 
“ὁ ΠΏΣΗΟχΘᾶ, στα οχοᾶ, τοὶ ῃοᾶ "---Ὀαὺ αὐδοσ- 
Διὰ 88 ἰάθη δοὰ τἱῦὰ ὶν Κίηράομμ, ἴῃ {89 

οἱοαίπρ' ρὑυϑαϊσώοῃ δχργθεδοᾶ ὈΥ ΘΒ οὐ ὙὉΒ ᾿ 
ΤΏ ἱπύοσγαὶ οὗ Ῥοσθ 808 292-24 γοδὺβ ὙΒΙΟῚ ἢ πα 
Δ Π8 Ὀθύνγθθῃ ἷβ οὐσ ἀοαίσυιούίοῃ δηᾶ ἐμαὶ οὗ 
Ηἷβ Κίηράαοχα, Μ1]}, ἷἰῃ σίου οὗ ὕδ9 τϑοορη) θα ρμθτ- 
Βροοῦνα ομδσδοῦοσ οὗὨ 8411] ῬσΣΟΡὮΘΟΥ, ΡΡΘδΣ πὸ 
ΤΊΟΤΘ αὐοϑύϊο: δ 016 ὕμδῃ ἴδ 6 5[}}} στϑδῦθσ ΠΌΣΩΌΟΣ 
οὗ γϑᾶσβθ ὙὨΐὶσοΔ, δοοοσαϊηρ ὕο ὑμαῦ ΘΑΥ ΘΙ ργϑαϊΐο- 
ὥομ, ὍΟΥΘ ἴο οἷἶδρβοὸ Ὀούνθθῃ δ ἄἀθαΐῃ οὗ 
ΝΘΡΟΟΒΔΟΠΟΣΖΑΣΙ δηᾶ ὅδθ χυΐῃ οὗ ἢΐβ ἀγηδεΐγ. 
ΘΙ σὗΑΣ στο Ρί Πρ οὗ ἱχητηδαϊαῦθ τ] τόσα αἷδ- 
ἰδηῦ ονθηΐβ 8.6 ἔγθαπϑηῦ ᾽πὶ [86 Ο.-Τ. ῬτΟΡΒΘΟΙα6Β » 
8 ῬαΥ  σΌ]ΑΥν πούθνυγου ;γ δᾶ ἰηβίσαοῦνο ἱμδίδμοα 
οὗ ψὩ]ΟΝ ἕδοῦ ΤΩΔῪ Ὀ6 ζουμᾶ ἰὰ (δι. ΓΘΟΤΔΑΣΚ40]0 
ῬΤΟΡΈΘΟΥ ὑο [86 νὶΐθ οὗ Φοσοθοδσῃμ ὉΥ ΑὮ7ΔῈ οὗ 
ΒΒΙΙΟΒ ἰῃ 1 Είηρ χῖν., [μδῦὺ ΘΟΙΩΡΙΘΉΘΠαΒ ὕΠγ68 
ἀϊβυϊηοῦ ονθηΐβ, Ὀθύνθθῃ πο οχύθηδοᾶ ἱπύοσ- 
γὙ618 ἰμύοσνοῃ : (1) Τ6 ἀραὶ οὗ [86 δοκ ὑχίηῃσθ, 
ΑὈΔἢ (να. 12, 18) ; (2) ὑμ6 ονγϑγίδγον οὗ οσζο- 
ὈΟΒΙλΒ ΟΥ̓ΠΒΒΌΥ, ΤἸπΟχΘ ὕμδη 28 γϑδσβ ἰαύθχ (υ8. 
10, 14: οὗ 1 Κίηρε χυ. 29 οὐ 86α.); (8) ὑδο ττιΐῃ 
οὗ ὑο πσάοιῃ οὗ [πγ896]. ὙΒΙοᾺ ἀϊὰ ποῦ ὑσδηβρὶτθ 
τι δ} ὕννο οϑηζοχί θα αὐνοσσασὰ (νυν. 1δ οὗ βοα.: οἵ. 
2 Κιίηρθ χυῇ.). ΤῺΘ ζαπάδτοθηϊαὶ ἰδ οὐ 81} 
Μεβείδηϊο ὑγροϊοοῦυ, ὈΥ ὙΔοΩ Ἰαύοσ ονυθηΐβ 810 
δτουροᾶὰ οὐβδηΐοδν ἢ ΘΑΥΙΘΣ ΟΠΘΒ, δᾶ ὉΥ͂ 
ὙΓΏ1ΟῺ ΟἿ δ: α {μ6 βαῖὴθ χζΌΣ ΟΥ δοὺ οομᾶὶ 1018 8 
ΒβΒιυοορδδίου οὗ Ὠὲνίηθ παρτηθηΐδβ ἴῃ ὑδ6 οουσδθ οὗ 
ἀϑυθιορσαθηΐδ, πάρι θα ἰδ ΐ8 οΟἸ]οσαύζοι ἱπ [ἢ 
Ροσβρϑοῦνο υἱϑίοῃ οἵ ἃ βίῃρὶθ ῬΡσορῆθου. “19 
οδ6.86 οὗ {86 ββα οῃὰ οὗ Ὁ}6 Κίηράοχῃ οὗ ὑδ6 ὕθῃ 
ὑσῖθο8 ὀχ βύθα δ σον ἰῃ ὑπὸ Ὀοαπεΐηρ τηαᾶθ πὰ 
ουἹυναϊεὰα ὉΥ Φοτοροδβιω, ὕτχο δῃαὰ ἃ μα} οϑῃθυσίοθ 
Ὀοἔοτθ : 86 ἔδὺθ ὑμαῦὺ οχὺϊηρτιίβηοβ [6 Ὠοιδο 
οὗὐ Φογοόοθοδμλ 18 δὖὺ Ῥοΐνοχῃ ὕΠ86 βϑιὴθ Θὰ ἀθ- 
δύσουβ ὑμ6 Κίηράοῃῃ οἵ [86 ἴϑθῃ ἰγίρθθ. Φ6το- 
ὈΟΔΙΔΒ δίῃ ἀθεύσουβ Ὦΐ8 ΟΥ̓ΒΑΒΟΥ δηὰ ἷβ κἰπρ- 
ἄοχαι ; ἔογ ὑπιὶβ σϑᾶδοῃ ὑμ6 ἀδβίσιουδοι οὗ ὑοὺὰ ἰ8 
ΘΟΙΩρσθοπαρα ἴῃ μα βαθ ῬΧΥΟΡΏΘΟΥ, δπὰ ποὶ 
ΤΆΘΙΘΙΥ Ὀθοδῦδο ὑμ6 ἀοβυσαούίζοῃ οἵ ὑμ6 ἀγπαδὺν 
οοἰποίαθα νυ ὑπαὶ οὗ μ6 Κίηρσάοχῃ " (Κιδηϊοὴ- 
ζα]ᾶ ; αὖ. αἰδὸ Βδῆσ, οἱ 1 Κίηρβ οβαρ. χίν. Ρ. 149 

Φ[ΤΏ6 πορίκηθα οὗ 686 ΔΓΘΤ ΠΟΘ [6 οὈνίοτα, δηᾶ ἰπ- 
ἀοθά βεοῦμ! ἴο να ὈθαΣ δρραγοηὶ ὑο ἴπ6 Ὑυυἱὕοσῦ Εἰπηδο) ῖ, ΤΏΜ 
οοἸϊαῦογαιὶ σοί ἀσζαι οα νὨΐοπ δὸ δἀὐάυοος μεῖον ἃγὸ ὕθῚ 
ναι ἰ0 Βρροτχί 8 ΤΠΘΟΥΥ 50 ὑΪαίην δὺ υασίδηοα Υἱλ (δὲ 
ἔσοσ οὗ 80 τοχὲὶ δηὰ ἐϊα οοπβοοίυπδ. Ἷ 
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οὗἉ τοὶ. 7 οὗ 80 ΜΒ δεζιρονκ). Ῥυθαέδη 4}}γ 089 ! Ἰᾶνθσβ δηὰἃ οὔμεσ βδογθᾶ σνϑββϑὶβ (1 δέδοο. ἱ. 31 οὐ 
ΒΘΙΩΘ Ῥτὶποὶρ]68 ΔΡΡΙΥ ὕο ἰδο ργϑάϊοϊίομβ οὗ ον] 
ἀσπουποθὰ ὈΥ ΟἿΌΣ ῥχσορβοῦ δραϊπδὺ Νονυοδδᾶ- 
ὭΘΖΖΑΥ δΔηα δἰβ Κίπράοχη, δηᾶ δραϊπδὺ ΒΘΙΒΏΔΣΖΑΓ 
δια ἷἰβ Κίπραοτη. ΤῺ οοππθοιϊίοῃ οὗ Ὑ] 6} 
Βορδασαῖθ ϑυϑηΐβ ὙὙΒΙΟῺ ΠΟῪ ΘΙΩΡΟΟΥ, ἰβ πδύασαὶ 
δηἃ ΟΥ̓ΡΆΒΙΟΒΙΥ ὩὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ; δηα ὑμοσϑοσο 89 το- 
ἤζούϑῃοθ ἴο ἕο ονυθπὶβ οὗ ἔυ]β) πιθυῦ, δἰΒΟΌΡὮ 
Βορδαζαύθ ἰῃ ροϊηὺ οὗ υπχθ, ΡΟΣ Ἡΐοἢ τ. 6 ἐπιβῖβῦ, 
ἴβνοϊνοβ ΠῸ ΣΌΪ ΤΑΥ͂ ἔδαύγθα.--- 6 δδβοσύϊοι 
οὗ Καὶ] (δέηϊ 1. 6.) ὑδεαὺ 15 ᾽Ὁ06 ὕνο δυθῃὺβ 610 
ποῦ οοἰποϊἀοηῦ, {8 6 δαῦμοσ σου] μᾶνθ ὈΘΘᾺ Χ6- 
αυἱγοαᾶ ὕο δβδίθ, ἱπ οἾδρ. νἱ. 1, δον ἴδ βοοομῃὰ 
ἔδοῦ ἴῃ (86 ἐπ] Ἰτηϑοὺ δβύαπᾶβ το] ὐθα ἴο {86 Βχεῦ, 
ΟΥ. ἴῃ οὗὐμοσ τψογᾶβ, "" ΘῈ δα δον (}6 ὕχδ8- 
τηϊβϑίοι οὐ 89 εἰηράοτη ὕο ὑμὸ Μοᾶἂβθ διὰ Ῥοσ- 
Β' ΔΒ ΘΔΤΩΘ ὕο Ῥᾶ88.,᾽, 8 ΘΠ ΟΥΤΟΙΥ ὉΠ ΟΔ]]6ἃ ΤΌΣ, δηᾶ 
δ. Ορροβοᾶ ὉΥ ὑδθ δδίοσυ οὐ ΑἸ 788. ΟΣΘΟΙΘ, 
ὝἜΒΟΒΘ 818] δα οοσηρὶοῦθ σϑδὶσαύζοη ΟΥ̓ ὑ89 
ΟΥ̓ΟΣΓΕΣΧΟῪ οὗὨ [5786], ἱβ ᾿ἰκουγίβθ πο δυργοδδὶν 
ποὐϊοοᾶ: δρᾶ ἱπ δἀαϊ οι ὑμ πιθῦο πισηζίοπ οὗ 
186 ὑακίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ ὉΥ̓ Πασγίυβ ἷἰβ 8 βυϊοίοοῦ 
ἐπάϊοδύίοῃ οὐ ὑπ δηὺὶ-ὑγρίςδὶ σοϊδύϊου οὗ ὑμδῦ 
ϑυοηὺ ὅο οδδΡ. ν. 235-98. ΤῊΘ διηηδχϑᾶ σϑἴθυθῃοθ 
ἴο ὑ89 δρ6 οὗ Ῥασίυδβ ΒΘΟΣΩΒ σαΐρσοσ ὕο ἱπαϊοδίθ ἃ 
ΤΟίθσο ποθ ἴο 8. Ῥοσίοα δου β  ΘΣΘΔΌΪΥ Ἰαύθσ, 0888 ἃ 
ἀρδβῖσει ὕο ἀδαϊσηδῦθ [ἢ 6 ρδυύ οΪ]ΑΥ εἰμ ἰὰ ΣΟ ἢ 
ΒΘΊΒΒΑΣΖΑΙ 8 5181) 88 741} 100 1 [86 εἰχὲγ- 
ΒΟΟΟΙΑ Υϑῶσ οὗ θαχίυθ. ΤΏΘΙΘ νγ8ἃ8 οασίδὶ ΠΥ 0 
δρρασοηῦ τηοίἧνο ἔοσ ὑ86 δ ΟΣ ἴο Τῃ8Κ6 8. οἴτου- 
οἱορίοδι αἰδίθσηθηὺ οὗἨ 18 ΒοΟΧΤΌ. ---ἰἢ τοϊαύϊου ὕο 

᾿ [86 ῬΘουαΣ ορίπίου οὗ ΕΡτατὰ (2) 6 Οἤεπδαγμπρ 
“ολαπηΐβ οὐ χϊᾶγε, ἡ. δδ οὖ 8Β6ᾳ.}), ὑμαὺ οδδρ. νυ. ὃ0 
ἱορούδοσ τ οΒδΡ. νἱ. 1, σοΐϑσβ ὕο [88 ΟΥ̓ΘΥΓΏΤΟΥ 
οὗ Τιοταβολσοδ δα, ὑπο συδῃάβοι δηᾶ ὑμὶσα δτιο- 
οοδβοῦ οὗ Νϑθαοδαάμθζζασ, ὈΥ Ναθοηϊαπβ (-Ξ 
Ῥδτῖυβ ὑπ 6 Μοα6), 866 οᾺ οὗἶδρ. νἱ. 1 οὐ βθ6ᾳ. (εἴ. 
ΒΌΡτα [ηὐτοᾶ,. ὃ 8, ποῦοϑβ 8 διὰ 4). 

ἙΨΤΗΙΟΟ-ΕΟΝΘΑΜΈΝΤΑΙ, ΡΒΕΙΝΟΙΡΙΕΒ ΒΕΙΑΤΕΡ 
ἸΟ ΤῊΗΒ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙΟ- 
ΘΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΕΒ, ΑΝῸ ΗΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, Βῦυ6- 
ΟΘΟΕΒΤΊΟΝΒ. 

1. Τὴ6 Ῥυηοίρδὶ οὐἦθοῦ ἴῃ 8 δροϊομοίίο ροϊπῦ 
οὗ νἱονν ν1}} Βανθ ὈΘ6ΘΠ Τοϑ] ἰσϑὰ ἴῃ ὑμὶβ βοοῦοι, 
 ΏΘΏΘΥΟΣ (μ6 ἰάοηῦν οὗ ΒΟΙΒΒΑΣΖΑΙ τὺ Εν1]- 
ΤΩΘΙΟΔΟΒ ἰδ οδίδ Ὁ Βηθᾶ, δῃἃ ψὮ6Π, πῃ ΟΟῊΒ6- 
4Όσηο6, ὑμ6 ταροαῦθα ἀοδίρηαίίου οὗ ΝοὈπομδᾶ- 
ὭΘΣΖΑΥ 88 Ὠἷδ δίδου (να. 11. 18, 18, 22). 86 δου- 
Σοβροῃᾶθῃοθ οὗ 86 τηοᾶθ οὗ Βὲβ δι θη δηᾷᾶ νυἱο- 
Ἰοὺ ἀδαίῃ (νυ. 80) τυ ὑμαῦ δὐὐθαίθαὰ ΌΥ Βοσοβαδ 
φῦ} τοραγὰ ἴο Εν]]-ττοάδον, δᾶ ὑμ 6 δοοθδβείοσι 
οὗ Ὀασίυδ ὑδ9 Μϑᾶθ ἴο ὑπ9 ὕβσουθ οὗ ΒδΌυ]ΟΣ δὖ 
ἃ Ῥουοᾶ σομδί ΟΓΑΌΪΥ Ἰδύοσ, β88}} ἢδνὸ ὈΘΘΏ 
ῬΙΟΡΘΟΥ͂Υ δυρπίδηὐιαίοα. Αὐΐοσ πδὺ ἢ88 ὈΘ6η 
ορβοχυϑθὰ ἀροὴ ὑδἷ5 αποϑίύΐου οα γν. 80, δῃᾶ αἷ8ο 
πῃ 89 [Ι᾿ὐχοά. (ὃ 8, ποῦθ 8), ἐδ ΟἿΪΥ Τοσηδὲτιβ ὕο 
Θχδτηΐηθ ὑθθ αὐοδίϊοι, “1 ΒΟ ἴδ ἀοθδβ [89 
ὨΔΙΤΑῦνΟ Υἱ6] ἃ ἤο ὕπο ὑδηᾶδηου-οτίὑυΐοαὶ δὐὐοσηρῖδβ 
ἴο τορσοϑουὺ ἰὖ 88 ἃ σοτηδηύιο δούΐοι οὗ ὑδ9 
ΘΑ ΌΣΘΔΠ 8690 ἢ" -- Ασοοχάϊηρ ὕἤο ΒΙ]οοὶς (Αἰπὶ. 8 
266), ν. Τϑηροσκο (απίδι, Ὁ. 241 οὐ 5δ6αᾳ., Ῥ. 
250) διϑᾶ οὐμοσβ, ὑ89 δίουυ 88 ἱπερίτοἃ Ὦγ ὑδ9 
Ῥὶυπᾶογίηρ οὗ ὑδ9 ὕθ:ῃρ]θ δὖὺὴ ου βδ θὰ ὉΥ Απὺΐ- 
ΟΟΝΏΒ ΕΡΙΡΒΘΔΗΘΒ ἰἱῃ [86 γϑᾶσ Β. Ο. 168, διὰ 
ΔΌΟΥΘ ἃ Υϑ8]Σ Ὀδΐοσο 9 Μδοοδῦςϑῃ γουοϊὺ. ΤΏΘ 
Ὀταΐδ] ΔΉΠΟΥ ἴῃ ἩΒΙΟἢ 86 Κβγχίδη Κίπρ' δὖ ὑμδὺ 
Εἰτηθ ροῃοίχαυθα ἰωΐο ὑπο ὕθιαρὶ)θ οὗ Φοβουβῃ, 
Δα βεϊσοα, τὶν ροϊ]αιϊοα Βαμᾶμβ, ἐμ ψοϊᾶθι 
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8604ᾳ.; 2 Μδοα νγ. 1δ οὖ 586ᾳ.). ἰ6 βαϊα ὑο δυὸ θᾶ 
ὕπο ρβουᾶο- ζδῃῖ8ὶ ὕὑο ΟΟΤΏΡΟΒΘ ἰδ 18 ἰδβίοχγ, δπὰ 
ΚΡ Υ {86 ζαΐο οὗ ΒοΙβθΑΣΣασ ὕ0 γασ ὑδ6 ϑῬὙ σίδἢ 
ΤΩ ΟΏΔΙΟΝ, ὑμαῦ 8 δίτ δύ ὈΙγμο Ἰυἀρτηοαῦ που]ᾶ 
Ὅ6 Υἱδίυθα οὐἱ ἶσα, Ὀδθοᾶυδο οὗ ἢΐ8 85δου!]ορε." 
Βαυὺ ὑμ6 πατταύνθ οοποθσζηίωρ ἴδ6 εϊοθοὶάδο δηὰ 
ἀλ0 Μδοοβδῦθθβ τηδῖζθθ 80 τη οι οὗ ἃ ᾿τπχυσίοῦδ 
ὉὈδηαυθῦ, δυο 88 ἃ βδουβοίδὶ ἔθδαοΐ, δῦ ὙΠ 0} 
δηγύδίηρ ἰσχαπδρίσοα ὑμδὺ ψου]Ἱὰ δὺ 811} οσρδῖθ 
αὶ (6 Ῥγοξαμδίϊζου οὗ ὑπ0 βδοτϑὰ νεβ886]8, δὲ 
ἀοβοσὶ θα ἰῃ ὑμὶα ομαρύοσ  δῃᾶ [86 ΟἾΪΥῪ σοσαμβίη- 
ἱπᾷ ῬΆ͵8}161 Ὀθύνσθϑα (86 ραβδαραδ οἰϊοὰ ἔτοση 1δὲ 
δηὰ 28 Μδοοδλῦθοθα, δηὰ ἤδη. 1. 2 (οῦ. νυν. 2), ἰβ 
ΒΌΓΣΟΙΥ ἱπβυβιοϊουὺ ἴο 70 ὑ86 δαορύΐοι οὗἩ ἰδ9 
οἴδσρο ὑδαὺ 086 ΒίδίοΥ δ ἱμυθη θα ὑο ἔασι δοΣ 
ἃ δπάθμου ' ΑὩῪ ΟΥΒΟΣ Θε Ὀ6]]Βηχαθηῦ οὗ ἐδ 
Βδουίϊοσο ὑμαὺ ὕοοϊς ρἷδοθ δὺ ὑμαῦ ὔπιθ που]Ἱὰ 
οοσύδ ὩΪῪ ανο ὈΘΘῺ ΤΏΟΣΘ δρρσγορχίαϊβ ὑῆδῃ (6 
016 Ὠοῖο Οἴοχοᾶ, τ Βΐο} ἄοθδ ποὺ ομδσυρα [06 ἰῃ- 
Βοϊϑηῦ βροΐοσ οὗ ὑμθ6 ὕϑθιρὶθ στὰ νϑατος ἰδ 
ἔτ σο] ο.Θ ὑχτθ οἱ {λ6 εἴοϊϑῃ σϑ]ϊοβ, Ὀυῦ χοβοσυθδ 
ὑδῖθ 707 δὲ δοὴ απὰ διιοσεοῦ ἡ Τμ6 ὕδῃάθπογ- 
ἈΔΤΥδῖοΟΥ ταὶρῦ 160}} Ὀ6 ομβασγοα ψἱ} ΘΟ] τη βίῃ οβα, 
ἰδ 6 μδαᾶ τορχοβοηϊβα δὲβ Ερὶ ρΡῇβ: θβ- ΒῸΊΒΒΆΣΣΑΣ 
88 Ἰοὺ ΤΏΘΙΘΙΥ ΘΕΔῪ ὕο ὉΘ οχοϊοα δηὰ σϑρϑὺὶθ 
οὗ οοἰίχί οι διὰ σχορϑηΐδηοθ Μ8116 ἱπΠασδποοὰ 
ὉΥ ὕθστοσ, Ῥυΐ 8180 88 Ῥχοσηΐδίηρ δῃηἃ σο:Τοστί 
ὑμ6 Βρσμοδι αἰμτι 68 ἀπ ΒΟΠΟΣΒ οὗ Ὠἷ8 κΚἰηράοιῃ 
ὌΡΟΣ 8 ζοδὶουβ ὑμοοοσζδῦ διὰ ρσορμοῦ οὗ Φεβουδῃ. 
ΤΌΘ οἰτοαταδίδηοο ὑμαὺ δυο; 8 ὑμποοοσζαΐ 18 ρΡεῖ- 
τοἰϊζἰοἃ 'ο δοοϑρὺ ΒΘ. ὨΒΟΠΟΤΒ 868 ΥΤΟΓΆΙΟΔ (Υ. 
209) σίϊπουῦ ἔασίμοσ αποδύὔάοη, ἰἱβ "κου 86 ἰἢ 
Βίχαησθ οομἐζαδὺ τὺ ὑδ6 τἱρί ἃ τηομοί  δίδιῃ δὰ 
δυϊὶ- Ηο]] θη ἰδεῖ ἤαπδοίϊδαη οὐ ὕὉδ9 Ψυάδδίεσῃ οὗ 
ΜδοοδῦΌθδϑῃ ὑΐτωθβ, 88 ΟΒΟ ΣΟργβο; δίδνο ἐδ0 
ΔΌΪΠΟΥ ἰβ βαϊα ὕο Ὦδνο τυϊζὕθῃ, δηᾶὰ ἔοσ ὙἈ1ΟΣ 
ἷκ ΟΣ Κ 8 δ] ρα ὕο πᾶῦθ Ὀ6θὴ ἀφδαϊσιοα (οἷ 
1 Μδοο. ἑ. 294. Ῥδῃ. χί. 28).---ἰπ 0 νθὸ δ ΡΟΣΟΣ 
ἴο ὑδὶδ ὑοῦ οὗ ὑδ6 ἀδίθ οὗ ἴδ Ηἱδΐοσυ. δβ δὰ- 
γοοσδύρα ὮΥ ΒΙΘΟΙΚ δῃὰ ν. ᾿υΘΏΡΌΣΙΚΟ, 18 086 δδϑοῖ- 
οι οὗ Ηϊ Σίν, ὑλαῦ δἰυμβοῦρ ἰδ ὲβ βοοίλου πῶ 
ποὺ οσοτηροδβοὰ Ὀσζοσο [86 τοσοῦ οὗ 86 Αδτοο- 
ὨΦΘΔΏΒ, ἰὺ γοῦ οτἱρίῃαύεα ἰῃ [86 ἔχαϊ γϑδϑγ δέϊεσ 
ἐδαὺ χἱδίπρ ὕοοὶς ρ]αοθ, ἱτησαθαϊαῦθ!Υ αὐΐοσ διὰ ἰῷ 
ΘΟΩΒΘαΌΘΟΘ οὗ ὑδ6 τηϑρτϊδοουΐ [}6ρεῖδ Ὑθλοὶ 
Απὐοοδυβ ΕΡΡΒδμοα Βοϊὰ ἱὰ Β. Ο. 1086 πεοασ 
ῬάρΒΏθ, 6, Ὀοβίααβ βρ 6 αϊἃ ρασηθβ δηὰ ᾿ὰχ- 
Ὀσὶουθ Ὀαμαθοῦδβ, ὑπο. τγ88 ἃ ΒΟ] ΘΙῺΣ ῬΓΟΟΘΕΚΙΟΌ 
πὰ ὑ}9 Ῥσϑβϑῃοθ οὗὨἨ σα ΔΩΥ ἰδᾶϊθβ οὗ [86 Ὠϊρδεεί, 
8Β Ὑ79]] 88 οὗἩ ἸΟΥΤΟΥ ΧΔΏΚ, ἱπ ΒΟ. ὁ [86 ᾿πιδροϑ 
οΟὗὨ 111] οομποοῖνδ]θ ροὰβ ΣΟ ΤΑΥΤῚ ἐδ σ 
τὶν δὰ ἱπογοαϊ Ὁ]6 ὩΌΣΩΌΟΣ οὗ σοϊᾶθῃ διηα δἰ] γε σ 
νοδ8618." 1 μ9 τοροχὺ ὉΥ Ῥοϊυρῖυδ (). 81]. ον. 
8, 4) τοϑρϑοϊίηρ ὕμοδβο ζοβυϊν θα Ὀ6 ΘΔΣΟΥΌ]Υ ἐχ- 
διηϊπϑα, ἰὖ νν71}} σγουθδαὶ 8, τη οαὺ τοασκεα αἰθΟΓΟΡΔΙΟΥ͂ 
Ὀούνϑοι ὑπ Ὠἰεκύοχί δ] οσί βία] δὰ ὅδ 6 βυρροδεὰ 
ΟΟΡΥ, ἩΓΒΙΟΘὮ γα ἔγαιηθᾶα δύζοσ ἰῦ Ὀγ [86 αἰϊερεά 
Ρβϑουᾶο- δῖ]. ῬοΪγΌϊθα ἀοθδ ποῦ του ζζοΣ ἐδθ 
Βϑου ρου Ὧ86 ἀατηρ ὕμοδο ζοδείε οὗ βδοτεὰ 
γ6586]6 ὈΘΙοΩρίηρ ὑο ὅδ ὕθυῃρ]θ ψ1ΓΠ ἃ αἰῃρίο 
ΒΥ11]80106.0 Ηοθ εἰδΐθεα ἱπᾶθοὰ ὑμαὺ ἐῃθ Ὄχρετρο 
οοπμῃθοίοα τὶ ὑμοθο ζθαυλν 68 τῶ οἱ ΘΕ ταὶ 
ουὖῦὺ οὗ 86 ΓΥΘΑΒΌΤΟΒ βο] ΘῈ ἔγΟσΩ ὙΑΣΙΟῸΒ ὑθσωΣε8 
-- αὖ ἔτοτα νρίίαπ ὕδταρ]θ8, τ ἢ ἐλ 6 δου άο- 
Ῥδ;ΐθὶ ψου]Ἱὰ ΔοθυσθαΥ μδγθ υἰδοθᾶ ἰὰ ὑμο οδῖϑ- 
ΠΟΙ οὗ ὑδο ναΐῃ “ χοᾶβ οὗ ρο]ᾶ, εἰϊνοσ, Ὀσϑεα, 
ἴσου, ᾿νοοᾶ, δὰ βίομθ᾽᾿ (γβ. 4, 33), δὰ νυ βοδὸ 
ἀοβοοσαίύζου μὸ ὑψοῦ] μανθ Ὀθθῃ τοτα στεδὰτ ἴὸ 
ΔΡρΙδυὰ ἴθδη ἐο οϑῦδοσο. Βαΐ Ὀεογομα 4}} [Ὠϊ8, 
Ῥοϊγθῖαβ σονθα]δ 0 ὕσγδοθ οὗ ἃ Κυον)οῦσο ὑδαὶ 
186 τ΄ ἐοκιϊν θ8 τ σα ἑα οσταρίθα ὈΥ 8 ἰοστιΐγ" 
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ἱπρ ᾿ἱποίάθηῦ, 1 οὮ Θοχα 6110 ὑπ γγχουᾶ Ξ'γχίδιη 
Ἰίηρσ ἤο τϑοοχτσο [86 π41ο014] ἱπύοεζογοσοθ οὗ 
δυροχίοσ Οἱνίηθ ῬΟΥΤΟΣ : ΟΣ οὗ ΔΗΥ͂ ἱποϊϊμδύΐοι 
οἱ δ ναχὺ οὗ ὑμαῦ ρσίῃηοθ ὕο ΒΟΤΟΣ δῃᾶ ὑχοσηοῦθ 
ἐδ8 ρῥχονβοῦ ψ8ο ορροβοᾶ ἷπη τὶ οαχιιθεῦ 66:- 
δύγθ, ἀοδρίῦθ δἷὶβ ὈΟΪάΠΘΒΑ: ΠΟΣ γεῦ οὗὨ ἃ ΘΟΌΣΒΘ 
ΟὉ ἴδο γαδσὺ οὗ ἴὍλ9 ποχοίο Φονστίβη ἀδὔοπμαθι οὗ Ηἷβ 
ἔων ἰοναχαᾶβ ὑῃ9 θαύδοη χ]ῈΣ, ὙΙΟἢ, 8]- 
ΤὨΟΌΡὮ ποὺ 8] αν 8} δ Ὀϑοχυϊθηῦ, 88 γϑῦ ΘΟΌΣ- 
ἐδοῦβ, δῃὰ τηϊπα αὶ] οὗ ὑμο οὈὐθάξθποθ ἀπ 6 ἔσοσῃ ἃ 
Βο )]οοὺ ὕο ἴᾳ δαροσγίοσ. Βαΐ ἢ βιοὶ α τωϑούϊηρ 
Ὀούψοο 8 ον δ σζοδὶοῦ δηθὰ ὑδο ρχουᾶἃ Απίὶ- 
ΟΟἸ 5, ὯῸ ψ88 ζδμδύϊοδγ ἀσυοίθα ὅο ἷ8 Ηοὶ- 
Ἰαηϊδοῖο ἔαϊθ τὰ ὑ86 κοάβ, δὰ ὑγβαηδρὶ χοᾶ ἀυσίης 
ἃ ΡΌΒΙΪο ἔθδαῦ ἱπ 10 Μδοοδθεθδῃ 66, ἃ τηδύοσὶ- 
8}}ν ἀἰδοχοηὺ Κὶπα οὗ ἱποίᾷθεαῦδβ τοῦ μᾶνθ ὈΘΘῺ 
ἰοοκοὰ ἔοσ, ἔγοσα ὑμδὺ ἀθβοσί θα ἐπ ὑμ)18 ομαρῦοσ. 
Βοῖδ τ6 ὑπερηφανία διιὰ φρονοκτονία οὗ {86 ὈὨϊοοᾶ- 
ἐμίγοςν ὑγταιῦ, δὰ ὑμθ ἄἀθᾶδηοθ ἱπδρίτοὰ ὉΥ 
ζαὶῦ, Ῥσορασϑθὰ [ὉΣ οοῃῆϊσῦ, δπα οᾶγθὶθδα οὗ 
ἀοϑαΐδ, το ἢ τῶδ οπαγδοϊοσίοιϊο οὗ ὑΠ}6 τλδυίυυ οὗ 
186 ὑπΘΟΟΥΔΟΥ ὙῺΟ δ ϑηραροα ἴῃ 8) ΟΡΘΙ Τ0- 
το]ὺ δραϊησὺ ὑηθ ἀθϑροῦ, του] ἃ Βαγθ Ὀθθὴ Ὀτόμπρῦ 
ἰηῦο οΟἸ δῖοι ἴῃ ἃ ΤΠΔΉΠΘΥ δα Γ6}Υ αἰ οσϑαῦ ἔγοσα 
Δα ΐηρ ἔουμα ἰῃὰ ὑμ6 τϑροτὺ οὗ Ῥοὶγ-τίῃθ--- 
ἩΔΟΒ οομ ὑδίτδ Ὧ0 τοϑιύζοη τ βδύθυοσ οὗ Βθ0ἢ} δὴ 
ἰπϊεεσυρύΐοη ἀυσῖηρ ὑΠ6 ζοδδίβ οὗ θδρῃπο--δηᾶ 
8180 ἔσγοσῃ με ἀοδβοσί ρυΐϊοῃ ἔουπα ἱπ ΟἿΌΣ δ] ορϑὰ 
ἐδ άθμου  ζοσοσυ. ΤῈ6 Ἰαύοσ, 1ὗ ἰῦ ΤΟ 6 ΣΘ8}}Υ 
ἴθ ὍΟΥΚ οὗ ἃ ῬΒΘΌΔοΟ]ορίο8] ροσαϊγρύλοῦ οὗὁὨ [.9 
Μδοσδῦεθδα ὑΐπιεβ, σου], τὶποαῦ ΔΩ ἀουδὺ 
ὙΒδύθυοσ, πᾶν ρχϑϑθηϊθα ἴο οἵἱγῦ πούϊοθ ῬθΥβοιβ 
οὗ (89 βίϑδιωρ οὗ Μαίμίδβ (1 Μίϑοο, ἱϊ. 2, 18 οὐ 
804ᾳ.),. Φπιἄδ8 δὰ βίτηου Μδοσδθθουδ (ἰ᾽ ἃ. ΟΡ. 
ἰϊ. 1 οὖ 864ᾳ.), δηὰ ἘἸΘΆΣΑΣ (2 Μδοοα. υἱ.) 8δ5 ορ- 
Ροῃϑηΐβ οὗ 080 ταρίηρ Βοαῦθθῃ, ἱπδὺθθα οὗἉ ἃ τηδὰ 
ἰΚκ δηΐθὶ, Α πδυταῦνο οὗ μ6 ἰκϊτπιἃ ὈΘοσΘ τι8, 
ΔΑ τοδρϑοΐδ ἰΐβ οοηὐθηΐβ δηθὰ Ῥσορυθϑθ, σου]Ἱᾶὰ ὉΘ 
ὉΒΟΙΠΥ ἱποοπ σον Ὁ ]6 88 ἃ ὑγοάυοῦ οὗ ἐδθ οσῦβο- 
ἅοχ Ῥαϊθα δι Φυδαίΐδτη οὗὐἨ [86 γϑδσ Β. Ο. 166, 
Δηἃ του] ΣΑΣ 88 8ὴ Ὁπθαυ)] 9 ἰθίοχίοαὶ 
τρουηδίσοβι νυ. 

2. Ἀσοοσάϊηργ, ἰἦ οοπβᾶάθηοθ ἸΏΔῪ ὉΘ ρμ]δοϑᾶ 
ἷπ 6 ῥτϑ- Ὀεθδη, δα, τὰῶδὺ διπουμίβ ἴὸ 
186 βδύὴθ ὑδμίηρ, ἰπ ὑ.Ὧ6 ΒΑΟγϊοηΐδη οχὶσία οὗ ὑμθ 
ὨϊδύοΟΥΥ ἀυχίπρ ὑμθ οδρυϊν γ, Ὁ 1}} ὍὈ6. ῬοββίὉ]Θ 
ἔον ὑμβαὺῦ ΨΘΣΥ͂ τοΆ80 ὑ0 Θχϑιλὴθ δι ΤΐΪτ8016 οὗ 
[86 τηγδύθσ ου8}γ ἱπίχοἀάποοα Ὠδπᾷ ψ ΟΣ ὑγδοϑᾶ 
ὑδο τὶ υἱρ, 88 6 τὸ τϑοοσαρᾶ, σοῦ Ὀδὶπρ σο- 
εἰσχαϊη θα ΌΥ ϑοοϑρύΐοδὶ οομεί ἀοσαύϊζουθ. [ὑ στ }} ποῦ 
Ὀ6 ὨΘΟΘΕΒΒΙῪ ἴο ἰπατιϊσζο ἰῃ ὑμΐβ οοπηθούζαι,, λοίο 
ΒΌΟΣΒ ἃ ὑδίηρ οοὐἹᾶ δκθ ρ]δοθ, Ὀπὺ Τρ ΤΟΥ, 
τοὐλοίλ6᾽' διιὰ τοὴψ Βα ἢ} δὴ ουθηῦ 88 2:60 658. ---- 
ΤῊΘ ὩΘΟΘΒΑΙΟΥ [ῸΣ 8 σαϊσγϑοῦ]ουβ δηηουποθιηθῃΐ 
ἴο ΒΟΙΒΏΒΖΖΑΣ Οὗ ὑδο ἱτυρθπῃαίηρ ἱπάστηθηῦ τγ88 
οομαϊἰοπθα ὈΥ 86 ζαοὺ ὑμαῦ Ηἷδ ἱτιρίουβ οομ ποῦ 
μοα γοδοιμῃϑα δὴ ἰπύοϊ Ὁ] 6 Βοὶχῦ θη δ6 ἀ6- 
δβοοζηῦδα ὕὉ}:9 βδοσϑα νθ686]8 οὗ δ μου} ΒΒ ὑθιῃρ]9 
ἴο 8 ΟΟΙΏΙΏΟΠ ὯΒ86, 8ηἃ Θχροβοὰ [θη ἴοὸ ὑδ8 
τ σα οὗ 8 Ὀθδοίθα Ὠδαΐμϑιη τηοῦ, δὰ 8180 
ἐδμαὺ ἐξ ἐμτϑδῤθηθα ἄβηρθσ ὅο ἐμ6 ζαί(ἢ ἐπ σϑδο- 
8} οὗ ὉΠ ΟΟΥΩΤΔΌΙΟΥ οὗ ΟΧΙΪθα. 17 βυο δῇ 
δοὺ οὗ Ῥχγϑϑασηρίίζοῃ 788 ροστοϊ θα ἴο μδ88 ψἱν}- 
ουὔῦ Ὀοίπρ ὐνΊΠΘΙΥ͂ ΟΘΩΒΌΓΟα δα ῥυηϊβῃοϑά, 1 
ταϊσ ῦ οοσύβδ  ]γ Ὀθ οχροοίοα ὑπαῦ ποῦ ΟὨΪΥ 86 
Ἰαδύ σρϑὺκ οὗ σϑνϑζοῃοθ ζὉΣ {86 ταϊρηγ Θοᾶ οὗ 
86 ον νουἹᾶ ἔδᾶδο ἔσγοση ὑ8.6 οοῃβοϊουβηθβδ οὗ 
ἐδ τογδὶ οἴὲοΐβ!β δινᾶ ὑμ6 ΒδΌΥ]ου δ ρορυ]αύίοι, 
Ὀαὺ ἐαὺ 86 ἔδὶ ἢ Ὁ] δάούοηςα οὗ [86 “688 
οαρυΐϊνοα ὕὅο ὑμοὶσ οοῃζοβαῖοθ σου σγϑάπα]}ῦ 
ἰοβϑ 18 δτστησιθβϑβ, δὰ ρὶνθ ὙΑΥ ὕο 8 ὑθῃ ΠΟΥ ὕο 
ἴοτοσ 86 ἰἀοϊδύχοιβ υγοσεὶρ οὗ Ὅ..9 ΒΑΌΥ]ΟΠίδΏα, 
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διὰ ἰο δᾶορὺ ὑπο Ἰυχυτίουβ, αϊκαϊραϊθᾶ, διᾶ 
ἱτητα σαὶ τηοᾶθ οὗ 116. ὈΔΏΡΟΣΒ διιο ἢ δὴ ὕθοδα 
816 ἀοβοτίρεᾶ, ἱπ 8 ἴηρ ΤΆΔΏΠΘΣ, ἰῃ δ 
ΒΘΟΟΙΑ μαζὺ οὗὨἨ Ιβδίδῃ (866 χ]τνὶ. ὃ δὲ 86α.; 101}. ὅ 
ϑὺ βθᾳ.;: ἰχν. 8 οὐ δβ6ᾳ.; ᾿ν ϊ. 2 οὖ ϑϑᾳ.; Ἰἰχ, ὃ 
οὐ βρᾳ. ΟἿ. βαργα, [πὐσοᾶ, ὃ 1, ποὶϑ 1); διὰ 
δῦ ἀρρϑασα ἤσοα ὑδθ Ῥϑηΐύθηὐδὶ ΥΆΥΟΥ οὗ 
ΟἿΣ ῬΙΌΡΒΟῦ ἴῃ οὔδρ. ἰχ., ὑμδὺ ὑβϑυ οχίβυθα 
ἴοσ ἷβ Ῥθορὶθ, διὰ ὑδγοδίθμθα ὑπὸ οοηῃύϊπυ- 
8οο οὗ ἰδθ ὑμθοοζϑοῦ δηᾶ ἰΐ Μοαϑίδηϊο ἔα ἢ, 
ὙἘ116 ἴῃ ὑμο Ἰἰδηὰ οὗ 6χΧ]]6θ. ΥΥΔ τορασὰ ἴοὸ ὕμουι 
ἱῦ Ὀθοδσαθ ἱσηροσδύυθΥ ὩΘΟΘΘΒΑΣῪ ἰδδὺῦ 8 δίθσζῃ 
ΘΧϑΡ]6 Βῃου]ᾶ ὈΘ τιδᾶθ οὗ ὑμθ Ῥσεδιιηρύι ουδ 
Ἰεΐηρ, 16 ρίνίρ υὐΐθσαποθ ὕο ἷβ νυν] υἱοίβτηβ 
δια ὈΙΑΒΡοσηΐθθ, δὰ 116 βυσττουσπ θα ὈΥ ὕὍ89 
Βγοορμδηὺβ οὗ Ὠἷβ οουσὺ δῃηᾶὰ 89 ὑόγλθῃ οὗ ἷβ 
δγθση, ὑμαὺ ὑμ 8 0.9 πδ:Ω6 οὗ [89 ΟὨ]Ὺ ἔσαα αοα 
τοὶ ὺ Ὀ6 Ὀχου σὺ ῬΟΥΨΟΥΓΌΪΥ ἴο [86 χϑοο]θούϊοι 
οὗ 811, δπὰ ὑδπεαῦ δ: Θπιρῃδῦλο ὑθβύίσα μιν, οουρ] θα 
αὶ 8ὴ ἱτητηθαϊαῦθ ὀχϑουςίου οὗ ἴδ86 ἰῃχοδῦ, 
τηϊσῦ Ὀ6 Ὀογπδ δραϊηδὺ Ὅ86 ἰχωρίοιβ οοῃαποὺῦ οὗ 
0η6 ἱἰᾶδοϊαῦοτβ. ὅποι ἃ ὑδβι τ ΟΣ, ΒΟΥΘΥΘΣ, 
οου]ᾶὰ ΟἿΪΥ Ῥόβδβϑδβ βυδηοίϊθηῦ τοὶ ὺ 1 1 6 ΣΘ 
ἀοχπομείσχαϊθα ἴο Ὀ6 ΔΌκΟΙ αἴθ. τα ΣΔΟΌΪΟΙΝ, δα- 
ταὶ πρ οὗ πὸ πδίυσαὶ οσρίδηδίίοη (ΐ.6., ἔοσ [89 
ῬΌΓΤΡΟΒΟ οὗ ἀοείτογίην 108 Βροσχημδύασαὶ [0106), 
διὰ ὑγαπδρίτίησ ὑπᾶοσ ὅδ9 οὐδβοχυαίίΐοη οὗ αἱ 8 
ὝΟΙΘ Ὀγοδοηῦ. ΕῸΥ ὑδ8 ΥθΆ 800 811 ὑ89 νΑΣΟῸ 
αὐὐοτηρίδ ἴο ᾿ἰταὶξ Ὁ09 ἱποο ΡΥ ΒΘ Θ᾽ Ὁ] Ομ σϑοῦθσ 
οὗ δ9 ἱποἰἀϑηΐ, ὕὑμαὺ ανο Ὀ6ΘῺ τη8646 ΌΥ͂ τηοᾶ ΣῈ 
Οχροδίοσχε βίποο Μ. ἀϑίϑσ, ὅτ ὕο Ὀ6 το]θοιβα, 
συ βοαῦ οχοθρέίϊζοη: 6.5., ὑδμθ δβδυσαηρίϊοῃ οὗ 
αοίον, νοῦ ἀθοίδεα!]ν οουϊοῦθ νῦν ν. 8; ὑμαῦ 
ὑμ6 Ὑεϊθηρ 88 υἱβὶ Ὁ]6 ὑο ὕ86 Κὶῃρ δὰ θδμΐοὶ, 
Ὀπὺ ὕο ΠΟ οὐ6 18 (τα ]ΑΥῪ αν] ΤΟΙ ΔΙΚΒ ὑμαῦ 
1580 ΟἾΔ ἄσϑδῃβ ἡγε σα 8}} βυαϊ θη τί ὉΠΠΑ 1688 --- 
“ἐἦξα αὐοσοπίοβ Κι έβαο, πιὸ οἱάσηο ποΉ τἰάογίπ 
86 ΘΟΟΙΒΟΙΥ παύυτα! δυο αὐὐθτηρὺ αὖ Θχρ] απαῦοα 
ταϑᾶο ΌΥ Βοχύμοϊαὺ, ἐμαῦ ὑπ μοβίδ]θ ρασίγ οἵ [119 
Ἰεϊρβ οουγχίίοτα, ΤΟ ὙῸΙῚΘ ἱπ ἰθαρτιθ ἱῦμ ὑδ9 
Μοᾶο-Ρογείδῃ Ὀδθβίθρουβ οὗ ὑδθ οἱζγ, ρτοαἀπορᾶ 
Ὅλ 6 τος ἱπ 8 ῬΌΣΘΙΥ παύΌΣΑΙ ΔΉ ΘΣ, Ὀὰὺ ρᾶνθ 
ἃ τηυβίθσϊ ουϑ ΡΡΘΘΥΆΏΟΘ. ὕο 86 ὑχϑηβδοίζοῃ, ἴῃ 
ογᾶοσ “0 στα νυ ἐμοῖς τηδ]ϊοθ δηα ουὐοσ- οομῆ- 
ἄθῃοοθ, Ὁ δηπουποίηρ Ὠἷβ ἰαδῦ ΒΟῸΣ ο [86 ν]ουτα 
οὗ ὑμοῖν ὑσϑᾶβου : " διᾶ Βη8)}γ, ὕ8 6 Ῥβυοβοϊορίοδὶ- 
ΨἰΒΙΟΠΔΙΥ τηοᾶθ οὗ ἱηϊεγρτούδυίοι, δανοοαῦθα ἴῃ 
86 Ἰαϑὺ σϑηυῦ ὉΥ Γλάογνγα]ᾶ, δηα τροτθ σθ- 
ΟΘΕΕΙΥ ὉΥ Κταδιϊο ο]α---ῦϑ δυο ὉΥ ταθᾶμβ οὗ 
8 αὐϊοταρὺ ὕο ὑχϑηβέθσ ὑ86 ταϊχασυϊουβ ἔθαῦασο ὕο 
186 ἱτιδρίπαίύίου οὐὗὁἨ ὑδο κίηρ (οἷ, μἰθ Οὐβοσυδύϊοῃ 
ΟἿ γ. 8, ν. 221 :- “ον δῃὰ ψῇϑῃ ἀυτίηρ [86 
ἈΣασουβ Ὀδηαυοὺ ὑπ υυεϊυϊῃρ 0861 ν88 ὑγαοϑὰ 
οἢ ὅδ) γ781}, νγᾶὰβ οὗ 20 ἱσαι ρογίδῃοοσ [0 88 Δ ῦΠΟΥ, 
88 ὕμο ψοπᾶοχἧα] ἔδδύτισο γ8 8106 βἰ στ βοδηῦ 
ἔοσ ὨΪΒ ῬΌτροβο, ὑμαῦ [0}6 Κίηρ ΒΟ] ΟὈδθοσγυο, δῦ 
086 τηοτηθηὺ οὗ [ἢ ὈΪΑΘΡΘταΟυ 5 δοὺ ὈΥ 1 Οἢ ὨΘ 
χἰἰουϊοὰ ὑμα Οοα οὗὨ ἴδγϑδοὶ, ὑβοὸ Βαηἃ σὩ]οἢ 
τοῦθ ὑμ6 βοηύθησο ὑμαὺ σμδησοα ὑπ οοπμδαδηῦ 
Βύτηον οὗ ἴδ ἰᾷοϊαίου ἰπἴο δηῃχίουβ ἤθας,"). 1π 
ορροπίδου ὕο ὑμι686 πδϑυσα ἰζίηρ ἰπύοσρτγοίδ 0.8, 
δια οϑρθοΐδ ν ὑο ὑῃθ ΟὨμ6 ἰαϑὺ τωϑηὐοηθᾶ, 860 ὑδθ 
ΤΘΙΏΔΙΝΒ ΟἹ γ΄. ὅ, δηἃ σοϊῃρᾶσο Βυάδάσυβ, ἐ|8ζ. 
ἐοοὶ, Κ΄. Τοαί.. 11 ». δ08: “"" Κέεγωπε φιΐϑ ποη υἱαεξ, 
ἦσο οπιπΐα αὐ πιόῦαδ ΘΟ )θοίγ 8 γ461),6, φῶ 
ἐααδηι το) οϊηζι}" γαοϊἐαΐθ, φα αὔογιπίιγ. ὅα- 
ἔἕΐι ἐίαφιιο βμετγίξ, ἐπὶ ἐΐδ ἀσγωΐεδοοτο,͵ φια Ζ)πηϊοῖ 
ἴρ86 0ὅ6 ληο τὸ ἐγασίαονῖξ, δε  ρέιγατι, δοὶὶ, ἰξα σοῃ- 
ραταίαγι Γμΐδ6, ὶ δαρίδη 68 οἱ τπασὶ, εἰδὲ ἐωπι οἱά6- 
γοπί (τ. δ), ποη ἐαηιθη, ἰόσοῦδ, ηλιιζίο ηεΐπτι8 ἐπι 167᾽- 
ργείατί γροξυογῖπί , Ταρηῖεῖδηι ατιΐδηη δαλη {κι δὲ 
ἐθγ67).6 σὲ ἐπξεγργείανὶ ροξιιῖδϑό, εὖ Τάξ 986 δέαζἧηι 
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οὐποϊποεγ σύν, ἰαοίίοποηι ἐδίατι αἴφιθ ἐπ ἰοφγοία- 
ἐἰοπδηὶ ὉΘΓ ΩΣ 6886...) ΑἸδο οὗ, Ῥίεϊδον, ϑηδία οο- 
αἴα, Ῥ». δ08 β8.. ἀπιὰ Ξύαχιςθ, δ. ορ8. οἱ ὑ8ο Ῥδ888- 
89. 

ὃ. [ἴῃ δοοοσάδῃοθ τὶ ὑμ 18, [86 ὨομιὶἸοίοϑὶ 
ἰχοαϊχαθαῦ οὗ {μ6 βϑούϊοῃ ἷβ ομ  οὙ οομοοχηρᾶ 
ψῦ ὑδ9 Τηΐγδο]6 οὗ [86 Ὑτίτπρ δηᾶ ἱἰΐδ ταγε- 
ὉΟΥΪΟῸΒ ΟΥ̓ 8 Πα σοῃύθηὐδ, 88 ὑ88 οομ Γ8] Ῥοϊηὺ 
οὗ {86 παγγαύῦψνο, 8 δ]80 οὗ 108 ὑβθοϊορῖοδὶ διὰ 
οὐμῖοδὶ ηροσίϑμοθ. Αβ ἴῃ ἴ86 Ῥχϑοράϊηρ οὔδῃ- 
ἴοσ ὑμα οὐ]θοῦ οὗ 86 παιγαῦδνο 88 ὕο βον {δῦ 
δε ῥχὰθ ροοϑὺβδ Ὀδέΐοτο ἀοβύσχαουϊοι,᾽) 8ο 8:6 δἴτω 
ΒΟΤΟ ἰ8 ἴο 1ΠπΒβέσαϊθ 80 “Ἰυὰδρτηοαὺδβ ὑμαῦ 8.6 
ῬΓΘΟΡΔΙΘΩ͂ ΖῸΣ ΒΟΟΥΏΘΙΒ᾽" (Ῥ͵χον. σχίχ. 29), ὑδ6 
ἐἐ βΏΔΙΘ᾽" ἰηΐο οι “860 Ὀσΐηρ ὑ80 πΟ]Θ 
οἱὴγ " (τον. χχίχ. 8), ὑπ ὁ" που- τυ ΠΣ Ὁ ἔσότα 
Ῥαμἱβησυηθηὺ οὗ 86 ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΘΣΒ οὗ ὑπ6 Ὀϊνίηθ 
ὙΝΙβάοτα " (Βα, 1. 6). ΟΥ̓́ Ῥμδ. 1. 1: Ζ26σ. χυ, 
17. Ῥχονυ. χἱϊὶ, 1. χίν. 6: χχίυ. 9. δ]80 Ἐπ- 
οἷυβ. χχυΐΐ. 298: "" ΜΟΟΚΟΥΎ δηα ΥΘΡσΟΔΟἢ ΔΓΘ 
ἔτοσα ὑμθ ρτουᾶ : Ὀὰὺ γθῆρθθδηοθ 88 ἃ ᾿ΐοῃ 888]} 
116 ἱῃ νγαὶῦ ἔοσ ὕβϑιω :᾽) Ῥβδ. ᾿χχίϊ, 4: “"" Ηθ μἘ8}} 
ὈΣΘΔΚ ἴῃ ῬίθοοΘΒ ὅδ6 ΟΡῬΣΘΕΒΟΣ ᾽ (ΟΥὙ ὈΪΔΕΡΒΘΠΙΘΙ) - 
1. ὍὉος. νυ. 10: ““ΝῸΣ Του]. . . 8881] ἱπμῃογχὶὺ 
86 Κίηραοτα οὗ Θοΐ," -- ἃ ΟἾΘΟΥ ΟΥ̓ΔΟ]6Β ἀϊ- 
τοοὐθαᾶ δραὶϊπδὺ ἐμ σου] ηρ δ ὈΪΔΒΡΒΘμλέηρ οὗ͵ 
ὑπὸ Ηοὶν ΟἿ 6, ΜΘ ΤΩΔῪΥ Αἰοσὰ 8 ὑμθιὴθ 101 8 
Βοταϊ οὐῖοδὶ ὑχσθαμιοηῦ οὗ 086 ΒΘοῦϊ ἢ 88 ἃ ὙῈΟΪ]Θ. 
ϑύασϊκθ ἱα ὑμοσθίοσο οοστϑοῦ ἴῃ ἀδδί ρπαίπρ 88 089 
Ἰοδάϊηρ ἔδαύυσθθ οὗ ὑ86 πδυσδῦϊνο "" ΒΘΙΒΠΑΣΖΑΙΒ 
ὑχαπαρυοβδίου δηα ἷβ Ραμ τηθηῦ." ΟἿ ΟοἰοσΒ 
δισδηροιαθηὺ οὗ δβυδ]θοὺδ ἢ ὑ8 18 Θμαρύοσ : ὁ" (1) 
Ἰβερίμιπι Πασίἑμηι (γ. 1-4})} (2) διιδδόφιθη8 Ρο7- 
ἐεπιίεηι (γ. ὅ, 6); (8) ρογέθη τὲ ἐπ γ᾽ εἰ απ δη νη, 
ραγίεΐηι υἱὸ »γὴΟ αηδ τηρροϑεὶδιϊα (ν. 7--θ). ραγίδνηι 
μί Παπίρὶὶ οαροαϊία, αὸ Καοὶΐ6 (γν. 10-28) ; (4) 
ἐπέεγηγοαγιοη δ οοηιριοπιθηίωηι (γν. 239, 80)."-- 
1} τοΐθσϑμοθ ἴο ὑδ6 τοϊδύζου οὗ 0.6 ἔπη ἀαχηθῃ- 
[4] Ιᾶ6α 'π ὑπὶβ πατταϊλνθ ὕο ὑμδύ οὗ ὑ86 ρτγϑοβθάᾶ- 
ἷπρ βοοίζομ, οὗ. Μοϊαπούμοι : “"" ϑῷγα φγοροϑις 
φόσοηι σρεπέίσηι ρωπεσηύίωηι δέ σαπέθηι Ὁ67Ὸ8 
ὀμέξιιδ, ψιισηὶ 71)6ιι8 εἰαπι ογπασιὶ ργαηϑδ. ΝΏΡΟ 

αὐάέξ οοπέγαγίιη, ἐσόηρίαιηι γοσίϑ ἐπιρέΐ, τοδί,» 
φδηΐ ἑαοίαύγίαηι, πο, ασοπέΐδ ρον ϊεπέζαηι, σιιοτα 
ει ρυπέΐ σὶ γέσηο ὀρ... Ηαϑ δρεῖαϑ 
ὀηΐηι οἷΐο δοομωπίμν ραπα, μία ϑεοιιπάτσπι ῃγα- 
ἀὐρν το. γον λαδοδέξ ὕθιι8 ἐπδοηέεσπι,᾽ εἰο. (Ἐπ. 
χχ. 7). 
ὍΡοὨ βοραζσδὺθ Ῥοϊπίβ ἴπθ 0] ον ῖπρ Ῥαδβοσοθ 

ΤΩΔῪ ὈΘ τιδρᾶ, 88 ΌΧΙ Βηρ δου 8.016 χρδύϊοσ 0. 
Βοχἑ]οὺϊοϑ] ἀἰβουβείοσ. 
οσβοδ 2-4. Τχυτίουβ Ὀδη στοῦ δΔη ἃ Θτοι 8810 

ΔῚΘ ἀδηρΘΥΟῺΒ ὈΣϑορίοἝδ, ΘΥΘΏ ἦοσ ἵμ6 υἱουβ δὰ 
πδυβροοηρ (οὖ. Φπᾶὰθ ν. 12): δὲ ὑβοιὰ βαΐδῃ 
Ὠΐπ)86}}5 ἷβ ἐδ Βοεὺ δπαὰ τηδδίοσ (ΟὝϑσθοσ, ἐπὶ 
ϑίδυκθο, ὉΠΩ͂ΟΥ σοΐθσουοθ ἴο 1 Οὐυ. χ. 30), δὰ 
ὑβοσο σοὶ σίου, ὑδ8 ἔδρασς οὗ αοᾶ, Ὀτούδλ ον ἰοτα, 
ὈΡτί  ὔπιοδβδ, τη ΟΥΑΙ γ---ηὰ, ἴῃ εποχέ, Θνθιγ τς 
18 ἔοχρούθῃ (ϑύασἶκο). 

Ὕαχθ9 17. Ὁδη 61} ἀἰαϊητογοαύθατιοβα δα τηοᾶ- 
Θαῖγ. Οἱ ἰδ εθα Φϑζοσηθ ΟΌΒΟσυΘΒ : ̓᾿ ηνειξεηπι 
Ταηέοίοηι, γοσὶθ αἱρπῖίαίοηι εἰ τιπόγα ὀοσπΐδη- 
πδηΐοτι, φιΐ αὖϑρφιιθ ργαΐζο ὈγΟΥΦΓΘΠ8 θοτίξαΐόπο 
2αηι το ἐθηροῦ ὁ γτοσόρδιπι δοαη ρεϊουτη δοριαδὲ 
ἐμ. “Οταίξδ αοοσρίδίῖδ, ργαί ἀαΐό᾽ (Μαῖὶ. χ. 
8). «Αἰοφωυΐῃ οἱ ὑγέδίτα πεπίίαπέθηι, ὑπ δοθηδ ἐγαξ 
ἰἐδοηΐδῦ ἀογια αδοΐρ676.ἢ 
οΣΒοΒ 35-28. ΤῊθ ΟΥ̓ΔΟ]6 αραϊπεὺ ΒΟ σσου, 

ὙὮΟΒ6 Βρ τί ἰδ : “1 του τὺ πορίοθοῦ ἴο πῖσ- 
δ67 ὉᾺΥ ἄδυθ, ἴο τοείρλ ὑπ γΒ6}} ἱπ Ὁ86 Ὀδίδτιοα οὗ 
αἰνὶπηθ στρ ὐθοῦδτιθδδ (ὅοὉ σχσχί. 6), δηῃᾷ ἴο "662- 
Ὧ76 ὑΔγ86}7 Ὁγ [86 τπ]ο οὗ 86 Ὀϊνίπο Ἰανν, ἔδοτι 
Βιῦ Ὅ6 ψνοϊρμοᾶ ΌΥ Θοᾶ ἱπ ὑδ6 δ8οβϑδὶο οὗ Ηὶδ 
Ἰυὰρτηοηῦ, δηα---ὸῦὸ Ἱομπα τοαπζπρ.᾽"" ΟἿ. [86 γσ- 
ὍτΘ οὗ ξαχτοΐηρ ρστδὶμ, Ατὴ. ἰχ. 9: 188. χχχ 24: 
ὅοσ. χυ. 7: Μαῖὺ. 1. 12. ΤΚο χχὶϊ, 81, εἴα. : 
δηλ 4180 οδοιίτη Τδηρὸ : ὁ“ Οαἰεϊᾶο οὗ ΟἩ χίϑὲ 
Ἧ6 Δ16 δίνσαγβ Ὑδαύίηρ ἴῃ 086 κοδῖθα οὗ σοἂ, βπὰ 

] αῖθ Ἰσ ῦΟΣ μα ποὶμίηρ," Ῥβδα ἱχιϊ. 10. διά 
ϑύδσιο: "“ἼΠῸ6 ἀυγαύΐοι οὗὁἨ ΘΥΘΙΥ͂ Ἰκἰηράοτη 18 
Ῥτο- ἀοίοσταϊηθα ὮΥ αοᾶ ; υἱϊουῦ 086 Ῥοτταίθεαϊοα 
οὗ ,«Θοά, ΒΟ ἹΔΟΠΔΙΟΣ 18 ΔΌΪΘ ο οχύδπα οχ ᾿ἰτηὶς 
νυ. οἵο. 

6. ΤὴοΨ ἀοϊζοογναποθ 97 απίοϊ ἤγοπι ἴλο 058 65. 

ΠΑΡ. Υ͂Ι. 1-29.: [προ] ἢ Β10]6, ν. 81--ν]. 28.] 

8Ὶ ΤὈατίυβ [πὸ Μοάΐδη ἴοοῖς [τϑοοϊν 6] [Π6 Κίπρᾷομμ, δεύπ δουῦ [ΓΘ Θ βοοῦθ δπὰ 
ὕνο γθ818 οἱ ἃ [88 ἃ Βοῃ οὗ ΒΙΧΙΥ͂ Δηα {070 Ὑ6818]. 

1 [Ιἱ ρ]οαδβοᾶ [Βϑοϑιηϑᾶ ροοᾶ Ὀεοίογο] Παγίαβ ὕο βοὺ οὐϑσ [88 Κἰηράοτα ἃ μαπάτοαᾶ 
δηα ὑνϑηῦν ΡΓΠΘΘΒ πρὶ τ ψ ὨΙοἢ Βῃου ἃ Ὀ6 ΟΥ̓ΟΡ 6 ψ 8016 [τὰ 4}} [86] Κίηρ- 

ΐ 2 ἄοχῃ ; δπᾷ ονοσ ̓  686 681}, τα ργθϑδι ἀθηΐβ, οὗ σόα 816] τοσαδ ται 
[016] ; τ88ὺ [ῃ6 ἀνῆκο ῬΓΏΟΘΒ χηἱσῃῦ ρῖνο δοοοὰηΐβ [[86 ΓΕ880Π} πηΐο {Π6πὶ, 
δηἀ 86 Κίηρ, ΒΒου]α ἢδνα 0 ἄδιιδσο [ποῦ Ὀ6 ἀδιηδροα]. 

8 Τῇρη {818 Δη16] γγὰβ ῥτοίοσγοα [᾿ϑἂρ θαπμθη}} δῦονθ ἴ86 ρῥτϑβι ἀθηΐβ δπὰ 
υαρμ Ὀδοδῖιβθ 8η δ χοϑι]θηῦ Βρ᾽γῦ ᾿σαϑ 1 Ἀϊὰ ; 8Δῃ 

4 δίῃ ον [86 Ψ0016 τϑᾶ]τι [8}] [π6 Κίησάοχα]. 
6 Κίησ ᾿Πουρ ἴο δεῖ 

Τῆθα [Π6 ργαβιἀθηΐβ 8πα ῬΥ ΠΟ 65 
Βοιρ]ῦ [νγ6Γ6 Βθοκιῃρ] ἴο ηᾶ οοοαβίοῃ ἃσδιπβῦ [σᾶ86 α8 ἴ0] 1)8η16] ΘΟΠ ΘΓ 
[ἤτοι ἐἦσ 8116 οἵ] ὕπ6 Κίησάοχι ; Ὀυὺ [8π4] ἴμον οουἹα ἤη ὩΟΠΘ ΟΟΘΟΒΒΊΟΙ ΠΟῸΡ 

ἴϑαϊυ [οοτταρῦ ἐλῆὴη9)] ; ἰογϑηλιοΐ 88 ἢ6 τσαϑ ΤἈ}Ό}Η͂}], ὨΘΙ ΠΟΥ 7188 ὉΏΘΓΘ ΒΏΥ ΟΥΤΟΥ 
[ὙὙγοῃρ] οὐ ἔδυ! [ὁοτταρῦ ΠΠ  ΟδηῸ ἴῃ ᾿ΐπλ, 

δ Τρ 5814 ἴπο86 πιθη, [ΤΠπδΐ 6 8Π8}} ποῦ βηᾷ ΔὴΥ οσοξβίοη βσϑδ᾽ηβῦ [οϑυξο αϑ 
107 1.18 Ὡδῃΐοὶ, οχοθρῦ νὸ πα ἐΐ δοιϑὶ πϑῦ ἢϊτὰ ἙΩΣ ΚΤ ΡΝ ἐλ:6 ἰδ οὗ Ὠ18 Οοἰ. 

6 ΤὭθη ἴμ686 ργθβἀθηῖβ δηα ῥυΐηοοδ ἈΒβοι Ὁ]6α [οσονχαθ 
1 Κίηρσ, δηὰ βδι:α ἴπ8 απο ἢἰη, Κὶηρ Πδγίαβ, ἰν6 [ῸΓ ΘΥΘΓ. 

ἐοσοίλον ἴο [ρο}] ἴδ 6 
ὉὍὉ8λ6 ρῥγοβι ἀθηῖβ οὗ 
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1π0 Κιησάοιῃ, [ἢ 6 ζΟΥΘΓΏΟΓΙΒ, 8πη4 [86 Ῥτίησθβ, Π6 ΘΟΙΙΠ56]]ΟΥ8, δηα ὕῃ6 οδρύδ!ηϑ 
[ρΡ853}}88]. αν οοῃβυ θα τοροῦμοτ ὑ0 ΘΒ Ὁ]18}} ἃ του] [ο7, ἴον Π6 Κίησ ἴο 6508}18} 
8] βίδυιυϊο [8η ΘΒ 8 Ὁ] 186 αοὲ ΟΥ̓ 1Π6 Κίησ], δηα ἴο πλαῖζο ἃ ἥγηι ἄθουϑα [ὁοηῆτγη 8 ἢ" 
τον 190], ὑλαῦ ΠΟΒΟΘν ΘΓ [317 οπό 1180] 5118}} 88 Κ ἃ ροὐϊτίοη οὗ [8π ἀβκίνρ' ἔγοῈ] 
ΒΩΥ͂ σοα ΟΥ τδῃ ἴοσυ [{}}}] ὉΠΙΤΟΥ ἄδγΒ, βᾶνϑ οὗ [ϑχοαρὺ ἴτοῦι] ἴμ66, Ο Κιπσ, Π6 
Β1.4}} Ὀ6 οϑϑῦ ὑηΐο ἐΐλδ ἄθη οὗ [[Π6] Ἰίοπβι Νον, Ο Εἰπῷ, [πιαγοβῦ μὰ Κολενοο 

6 
[6 

118 {πΠ6 ἄδογϑο [1 θγαϊοῦ], δπα βῖσηι ὕὉπ6 ψυϊηρ, ὑπδὺ 10 δό ποῦ οῃδηρσοα [οῇϑδησθ 
ὩΟὐ], ΘΟ οουἸηρ; ἰο [11Κ6] ἐὴ6 ἰδ οὗ ἐὴ6 ΜοᾶςβΒ [6414] δπὰ Ῥαγβίδηβ [Ῥθγβίδ], 
ὙγὨΟὮ ΔΙΙΟσΟῦΝ ποῦ [0}}}} ποῦ ρᾶ88. ΔΥΆΥ]. οΓαΐοσα [Τπογοίοτο 0}}6] Κὶπρ; 
Τατῖαβ βἰσποα {πὸ ψυτηρ δπα [ἢ6 ἄθοτοα [Ἰητο γα ]ο1]. 

Ι0. Νον σῆθὰ Ὀδηῖθὶ [πᾶ Ὀδηϊοὶ, ἃ8 δοῦν 88 86] Κπϑὺ ἰμαῦ {Π6 ψυϊθίπο τσαδ᾽ 
βἱσηρά, ἦδ γοϑηῦ ἱπῦο ἢ18 ἤοιδα ; 8Δη, ὨΪ8 [108] τυϊηάονβ ὀσίη [1066] ΟΡΘ 1η ἢΪ5 
ΕΠ ΠΡΟῚ ἐλαπεδον τονᾶγᾷ [1η ἔγομῦ 067  Θγάβα] θη, [8π4] ἢ6 " Κηθοὶθα ἀροη 8 
Π668 ἴδπγθο {ἰτπ268 8 ΟΔΥ [ἴὰ {π9 ἄγ], δηᾷ ργαγϑὰ [τυαϑ ρταγίηρ], 8πὰ ρϑνθ 

ὉΠΔΗΚΒ [ὈΠπδηκίηρ] Ὀοίοτο ἢ18 αοα, 838 6 ἀϊᾶ δἰοτγοίύ πιο [Ὀθοϑιιθθ ἢ6 ψγἃ8 ἀοϊησ 
11. 80 ἴτοπι Ὀδέογο ὑπδὺ ξΐη6]. ΤΏΘΩ ὕΏ686 πηθη 8886 Π10]64 [οὁγονγαθα ἐπ], δηα ἔοπῃ 

Τδηΐθ] ργϑυῖπρ [48Κίηρ] δηα πλακίηρ᾽ ΒρΡ] οαύϊοη Ὀοίοτγθ 18 αοά. 
12 ὝὙὍΠοη ὉΠΘΥ ΘΔπι6 πρδι, δπ ἃ Βρᾶκο Ὀδίοτο {Π6 Κίηρ Θοποθγηϊηρ [Ρο0}] ἐδ Εἰπ ΡΒ 

ἄρδογοο [Ἰηζογ 100}; Ηδδῦ ἴποὰ ποῦ β'σηῃοα 8 ἄθοῦβ [8ὴ ἰηίθγαϊοῦ], ὑΠ8ὺ ΘΥΟΥΥ 
[50.] ήδη [Πδ΄ 8}8}1 45Κ α μούίδίοη, οὗ [ἴγοπλ] ΔΩΥ͂ σοα οΥ τηδη ψὶ]η [01}}] (Π]τῦ 
4Υ5, βᾶνϑ οὗ [ἐχοθρί ἤοτα} Ὁπ66, Ὁ Κίῃρ, 8841} Ὀ6 οαϑὺ ὑπο ἐδφ ἄθῃ οὗ μὰ 

Ἰιοηβῦὺ ὙὍηῸ Κιῃρ δηβνογοα δπὰ βαϊᾶ, Το ἰδΐηρ ἐϑ {πἰ ΠΠΒΠῚ ἐδ ἄγῃ] δοοοτγᾶ- 
ἱπσ ἰο [Π1Κ6] ἐὴὰσ Ιὰν οὗ ἐλ Μ6ᾶ68 [Μ6414] δῃηᾶ Ῥογβίδῃβ ̓  6 Γδ818], ἡγῇ] 6 ἢ) ΔΙ ΘΓ ἢ 

18 ποῦ [Μ}}] ποῦ ρᾶδβ δύαυ)] ΤΏΘη δηβνογοα ὕμου, δηᾶ βαϊὰ Ὀδίογθ {116 Κίησ, 
ΤΠδῦ ὁ Ῥδῃίεὶ, τ ἈΙοΙ 9 οἵ [του] ὑΠ6 οδρυϊν ν οὗ [Π6 οἰ] τοι οὗ δ υάδῃ, τοσαγα- 
δὺἢβ ποῦ [188 ποῦ ραῦ δὐὐθηῦοη ἀροη] ὕ866, Ο Κίπρ, ποῦ [84π4] [86 ἄθογθθ ΡΈΕΙ 
ἄϊου]7 ὑῃδὺ τοὺ παβῦ βἰσποᾶ, Ὀαΐ [8π4] πιϑ κοῦ Π18 ρουϊοη [ἐθ ΔΒ Κίηρ᾽ ἢ] 88 ἰ06] 

14 ττγοθ ὑἰπλ68 ἃ ΟΔΥ [ἴὼ ὕὍ!6 ἀ4ν]. ΤΏθη τὉ86 Κίπρ, σθη ἢ6 ᾿οαγὰ ἐΐ686 ΤΟΓΩΒ 
[1π|8 ψοτὰ ((1η6}], ὡὰϑ βογὰ ἀιβρίϑαβοα σψιὰ [1Ὁῦὺ στοδῦγ οἰἴθδηυαθᾶ ἀροπη] δἰπι- 
6617, ἀπὰ [16] βοῦ λὲδ ἤθαγτῦ οὐ θδηΐοὶ ὕο ἀθ]ῖνον Πὶπὶ; δπα Π6 ἸδὈοιπτγοα [τγ88 
δχογίπο Πἰιη86}7 {1}} ἐλα σοϊπρ ἄοτγη οὗἉ [6 βιη ἴο ἄρ] νοῦ [το8686] Π1Π|. 

16 Τδοη [686 πιθῖ Θββοπι δ᾽ οὰ ἔξ τονᾶθα] αηο ἰπΡ0 6. 086 Κίηρ;, Δηα Β814 υηΐο {Π 6 
Κιηρ, πον, Ο Κίησ, ᾿πδὺ τΓΠ6 Ιὰνν οὗ ἴ6 Μίοαββ δηᾶα Ῥθυβίδῃ8 ἐδ [ὖ 18. 8 ΙΔ ἴο 
᾿Μοᾶϊα 8Δηἃ Ῥογβὶ8], [Πῦὺ πὸ ἄθογθο ΠΟΥ βίδίπςα [Ἰπιθγαϊοῦ δηᾷ θβίδὈ]} ]Βῃ6α αοὐ] 

16 τ βίο 0π6 Κίησ εβ Δ Ὁ }Π18ῃ6ῦ ἢ [8}}8}} Θϑῦβ Ὁ]18}}}] πδὺ ὅδ ομῃδηρσϑᾶ [οῆδησϑ). Τῆθη 
186 Κίηρ Θοιιηδηοαᾶ [8814], δηἃ ΓΠ6Υ Ὀγουσβῦ 1)4πῖο], δηὰ οδϑὺ λύηι ἐπΐο ἐδο ἄθῃ 
οὔ [016] ᾿ἰομᾶ. οΔοισ ἴπ6 Ἰκὶπρ' Βρᾶκο δῃηᾶ βαϊὰ υπῦο θ8η16], ΤῊΥ αοᾶ, ποτὰ 
(8οὰ ̓  Βογνϑϑῦ οοῃύϊηυ ιν [αγέ βογνίησ ἴῃ οοπυϊ αὐ Ὑ]}, μοὐ πΠ}}} [πλϑῪ Β6] ἄθΠ ν 6 

17 1066. Απᾶ 8 βΐοῃο ΚγὙἃ8 “ρεδ δηᾷ ἰαα ἀροῦ ἐδδ τιοαῦἢ οὗἩἨ [6 ἄδη ; δηὰ {ἢ 
ἰπὴσ βεαϊοᾶ 10 ν ἡ Ὠΐβ οἵοις βίριιδῦ, δπα ψιῦ}) ἐδ6 βισποῦ οὗἨἩ 8 Ἰοτᾶάβ, ὑμδῦ ἐλό 
ῬΠΕΤΘΕΘ [(τ1}}} πιδυίθγ] πυϊραῦ ποῖ δδ ομδηροᾶ [ομδηρθ) ὀοποουπίῃρ, [1ἢ τόθρθοί 10] 

8116]. 
18 ὙΠοπ {86 Κίπρ' τϑηῦ (0 ΗΪ8 ραῖϑοθ, δηᾶ ραββοᾶ [᾿οᾶρρα] ἐλ6 πίσλέ [βίη : 

ΠΟΙΓΠΟΓ ὍΤΟΓΘ ᾿πβίτιιπηθηΐβ οὗ πηυ810 Ὀτουσμῦ βληα ΘΟΠΟΆΡΙπΠ6Β Ἀ6 ἀἰϊα ηοῦ Ὠτίηρ] 
19 Ὀοίοτϑ δίτη, 8πᾶ ἢΪ8 8]66ρ σγϑηῦ ἔγοτα [64 Ὡρο08] Ἀΐπι. ΤΆΘη [86 Κἰπο᾽ ΔΓΌ86 νΘΓΥ͂ 

ΘΑΙΪΥ ἴῃ {Π6 τχοτγηΐηρ [ἢ [86 ἄλτγῃ ψου]Ἱᾶ τῖβο ἴθ ἴ86 φαγίψ Ἰἰσ ἢ], δηᾶ πϑηῦ ἴῃ 
40 δαδβίθ πηΐο ἴπ6 ἄδρη οἵ [0Π6] ᾿ίοῆβι Απᾶ σψῆθη ἢ6 οϑθ [π68] ἴο [26 ἅδη, ἢθ 

οτϊοᾶ τ 4. Ἰδπιθηΐδ!6 [ρϑϊποα] νσοΐοα απῖο ΠΤ δηῖθὶ : ἀπά {π6 Κίηρ' Βρᾶκο δηᾶ 
βαϊᾷ το Πδμηΐοὶ, Ο ϑηΐοὶ, βουνδηῦ οὐ ἴθ ᾿ἰνίπρ αοᾶ, 18 ὑπ γ αοᾶ, σοὶ {μου 
βουνϑβδῦ δοῃυϊηπαν [αγὸ βογνίηρ ἰπ οοηθητὶγ}, 8016" ἢ. ἀο]ῖνοῦ ἴΠ66 ἔτοτα {ἢ 

421 19 ΤΠ βαϊα [141Κ647 Πδηΐθὶ ἀπῦο [πὶ0}}} 06 Κίηρ, Ο Κιηρ, ᾿νθ [Ὁ δνϑυὺ, 
22 ΜΥ ἀαοᾶἂ Βα βθηῦ ἢϊ8 δηρθὶ, δῃᾷ μδίῃ βῃυῦ ἐλδ ᾿ἰοπβ᾽ πιοαῦῃβ, ὑπαὺ [4π4}] {ΠΥ 

Βᾶγν8 ποῦ Πυγῦ τὰ: Ζουδαπλιο ἢ 88 ὈΘίΟτΟ Ὠΐπλὶ ἱΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ ψγ188 ἰουπᾶ τη [10] πι6: 
δΔηἃ 4ἷ8ο Ὀοΐοτα ὑμθ6, Ο ἰζϊησ, ἢδνο 1 ἀοηθ η0 διατί, 

483 ὙΤΠθα σαϑ {86 Κίπρ' ὀχοοϑάϊπσ ρἷδά [1Ὁ ρσ,θαῦΥ το) 668] ἕοτ εἶπα [ἀροη Πὶπε- 
8617], δι οδομηπιαπαοα [8414] ὑπαῦ ὉΠ6Υ βῃου ἃ ἴδ κθ 8816] ἂρ οαὖῦ οὗ ὉΠ6 ἄθη. 
80 [Απᾶ] Τϑηΐθὶ νγγα8 ἰδκϑη Ἂρ ουὖῦ οἵἨἁ 1᾽Ὁῃ16 ἅδη, δῃηᾷὰ πὸ πιαηηθῦ οΓΓ πατὺ νγὯ8 
Τουπᾶ ἀροι [17 αἰπι, Ὀθύλιι86 ἢ6 Ὀε]ϊονοᾶ ἴῃ ΗΒ αοᾶ, ! 

84 Απὰ {6 Κίπρο δοπιτηδπάοα [8614], δῃα [Π6Υ Ὀτουραῦ Τ[Π086 ταθὰ τ Ὠ͵ο [00] ᾿δᾷᾶ 



135 ΤῊΒ ΡΈΟΡΗΕΤ ΘΑΝΊΕΙ, 
βτξεῤσιες ἐσέ στε: τα τονοι κω τ προσ ποτ τ Ξν 2 3,-..---- 

ΔοΟαδοα " [316], δηαἃ ΠΟΥ οαϑὺ ἐδόηι ἐπῦο ἐλ ἄδη οὗὨ [0Π67 ἸίοτΒ, [ἤθπι, (μοἷν οἢ1}- 
ἄγη, 8πα ὉΠ οἷν πῖνοβ ; δηᾶ [86 ἸἸοὴΒ ΠδΔὰ ἐδδ τηλϑίθσυ οὐ ζῆϑπι, δηᾶ Ὀγαῖχτθ 811 [ΘΙ σ 
ΌΟΠ6Β ἐγε ρέδσοϑθ ΟΥ̓́ΘΨΘΥ [616] [ΠΥ σδηγο δὖ ἐἠσ Ὀοϊΐζοηι οὗ τὴ6 ἄρῃ. 

2ὅ ΤΉΘα [6] Κίπο' ΤΑιῖα8 τοῦθ πο 4}1 ρβθορὶθ, πϑιΐοσβ, δῃᾷ ᾿δησιιδροβ, " τπδὲ 
20 αγ6}} ἴῃ 4}} [1ῃ6 ΘΑτῸ ἢ ἢ Ῥϑδοθ Ὀ6 πιὰ] ἰρ] 64 αηΐο γου." 1 πιρῖκο "ὁ 8 ἄθογοθ, Τπαῖ 

ἴῃ ΘΥΘΙῪ ἀοχηληΐοη οὗὨ τὰν Κἰηρᾶοῃλ πεθη {τϑ Ὁ]8 δᾶ ἔραν " Ὀοίοτα ἐδ αοὰ οὗ 
Ἰαπίϑὶ ; ἴον Π6 ἐφ 188 Ἰίνιπρ αοά, 8πα πίοδάϊιδβῦ ἴον ὀνϑῦ, δηᾶὰ ἢἷβ Κίπσάοπι ἐδιαὲ 

21 ὙΠ]Οἢ 8}8}] ποῦ θὈ6 ἀοβίγογθα, δῃα ἢΪ8 ἀοπιϊπίοη δλαϊί ὃ δυθπ ταῖο 06 οῃᾶὰ. 276 
ἀ6! Ἰνθγθῦῃ [ἀ 6] νογησ] δηα τοβοιθῦ [γοβουϊηρ], αηὰ 6 σογκοιὴ ΠΡΟΤΕΙΠΕΙ Βὶ σὯ8Β 
8ηἃ ψοΟηᾶΘΙΒ ἴῃ Βοδνθὴ [06 ΠΘΑΥΘῺ8] δπά ἴῃ [0886] δϑγ!, ψῃηο Ββαῖμ ἀφ νογοὰ 
Ἰδηΐοὶ ἔτοπι ἐἠδ ροῖν οι οΥ̓́0Π16 ἸΙΟΏΒ. 

28 
ἴΠ6 Ῥογβίϑῃ. 

δὸ [4π4] 0μῖ8 Πδηΐθὶ ρστοβροσγθᾶ ἴῃ ἐδδ γοῖζῃ οὐ θατῖαβ, δηᾶ ἴῃ ἐδ τοίσρηῃ οὗ Οὐ γα 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, ΝΟΥΤΈΒ. 

[ΔΑ6 ΟἾδρ. νἱ. ἴῃ 86 οτίχίπδι θορῖπα τ τἢ νατϑο 81 οἵ ἔμο Α. Υ., [ΏοΥΘ [5 8 ἀ δ γΘΏοο οὗ 056 ἴπ Ὡστθοτίς ἐα Ὑ σηοθ 
οὗ (18 δβοοϊΐοη,--- ΤΏΘ ζοτιω ἈὉ»» ζο]ονοα ὉΥ 5 ΒΟΟΙΩΒ ᾿ἶκθὸ αὶ δοῦπ 1 ἴ86 Φιυρμ βίο οἴαίθ, δηἃ ΤΩΔῪ ὑοῦ ἱπαρὲγ ὕὉο 

του ἀογϑά, “ αὉ ἐδ ολίᾳ" ἀδου6."--- ΤΏΘ Ῥστοροόπη, υσΐηρ ἐχργϑαδοᾶ, 6 δια ρδίίο. ---Ὁ ὙΠ γμότο τε ὅτι δα οεῖνα.---5 ΤΟ οτάοξς 
οὗ τογά ἰβ τα ρῆδιο: Τὴν Οοά. ... λα δ δεδη αὐῖ6.--- 5 ΤΑΪΕΥΑΊ., ἐλας αἱ6 Δέφ Ῥίοοσοβ φῇ, {. 4., ὈπβοκΌϊο, δα ἰῃ οὔδρ. 
11. ὃ.---Ἰ ΤΉΘ οτάοσ βιπὰ δι}}6 οὗ ὕπ6 οσίμί δ ἀγθ ὙΘΥῪ ΘΙΠΡΉΘΌΟ : ἀπά ἐλοὺ αἰάᾶ ποέ γοαολ ἐὺ Ὧν σανίΆ 07 1ΔΆε ἀὁεδπ εἰ ἐΔαὐ 
(Ὀαΐοτθ) ἐλ6 ἑέοπ γεἰδα οὐ αν ἐλδηι, οἷα..--- ΤῊΘ ἴοστδ ἰῃ (ἢ οτἰ κί] τὸ ἐδιο δατῶθ 88 ἴῃ οἤδρ. 111. 4, ἐλό "αἰέοπΣ, 6 »εορῖΐδα, 

απὰ αη4 ἐλ6 ἐοπριιθ8. ---Ὦ Ἰλϊοταιν, Δὲν νοι Ῥϑαςα ὃ σγοαῖ.---}ό ΣΟΥ, ἢῖ6 (6 πηαά6.---ῷΞ Τῶεν ἐλαϊὶ δ6 ἐγετηπρ 
“7»νοηι. 

ἘΧΈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΙ., 

ὝοΥθο 1 ἵν. 851]. Τραηποί ἰοηαϊ ἵπἴ οὗ- 
᾿ ϑογυατίοηδ. Απὰ Ἰ)ατὶυε ἴμο Μοάία ἴοοῖς ἴπ6 

κίηράομι, οῖο. ΤἘΘ οορπὶδ Ὀοέοσθ Ὁ 1 Ἶ βοσνθβ, 

ἱἐπάθϑᾶ, ὅο οοῃμπϑοῦ ὕδο ργϑδοιῦὺ βϑούζοῃ οἰ οϑοὶν 
μνίτὰ ὑλ6 ρχϑοθαΐπρ οπ6, δα ἱπαϊοδύῦθα ὑμαὺ ἐἰδ 
δι ]θοῦ 18 ΤΔΟΣΘ ἰηὐἰηγαύθ!γ σοϊδθαἃ ἴο ὑμ0 ἴοσϑο- 
βοίηρ, ὑδβδὴ ἱβ ὑπ οδδθ ἰῃ ομδρίθσβ [1]., ἦν. διλὰ 
ν.. νοὶ Ὀορὶα νἱύπουῦ ΔΩΥ οορυϊδῦνα ραγύϊοὶθ 

Ἡνβαΐθυοσ. ΤῈ Ἵ Βουουοσ, ἀοθβ ποῦ ΘΟΙΏΡ6] 

ἴδ δϑδυσηρύϊου ὑθδὺ ομαρύοθσβ ν. διὰ νἱ. ψὉ 6 
ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ ἃ ππὶϊῦ ἱπ ὑπο ὶσ οἶδ δρᾶ ὑπο ὑΐταθ οὗ 
ον οοτιροδί ἴοι (Ηἰ πὶ, Κυδη ο ο]ἃ) : ἔον (1) 
ΟἾΔΡ. ἱΐϊ., αἰὐδβου ἢ δοσιηΐηρ ἃ ἀδοϊἀοαἷγ ἱπᾶθ- 
Ῥοβάϑθεῦ στ ο]9, ΕΚ ονσίβο Ὀαρίηβ τὶν 86 οοραϊδ, 
88 ἀο 8180 ΠΌΙΠΘΙΟΙΒ Ββοούϊουβ ἰῃ ὑμ6 Βἰπίοσίοαὶ 
δια Ῥχορμούϊοαὶ ροσζομβ οὐ [86 ΟἹᾶ Τοαϊδιμθηῦ, 
ὙΟΒ6 βυδ᾽]οοῖβ τὸ ἱπδοροηδοηῦ οὗὐ ψγμδῦὺ Ῥτό- 
οοάθα ὕβοιαβ. (3) Κυδη οὐδ 8 ορίπίοι (Ρ. 2910) 
Ὁμπδῦὺ οὔδΡ. σ΄. οὐρῆὺ ὕο Θοποϊπᾶθ νι 8. ""ὑ8θο- 
οταύϊο Ῥδῃθυτῖοαὶ οἱοαίηρ Βϑηύθηοθ "ἢ δἰτατ αν ὕο 
ΟἾΔΡ. νἱ. 27, 28, 1δ ἰῦ τοσθ ὕὅο ΤΆΩΚΚ 88 85): ἰπ6- 
Ῥϑηῃάοηῦ δηὰ οοτηρ]οῦθ δοοίϊΐοῃ ἴῃ ἰὑβο), ἱβ. δρρᾶ- 
ΣΘΏΌΙΥ οοπβτιτησᾶ, ἱπἀοοᾶ, ΌΥ̓͂ ὑπ 6 οἱοπίῃρ᾽ ὙΘΥΒΘΘ 
οὗ οἴδρα. 1ἱ.. ἰδ. δᾶ ἔν. Ὀπὰ0 ἰ5 ἀοοϊοά]γ οΡ- 
Ῥοδϑᾶ ὉΥ͂ οδδρ. ἱ., νοὶ ἦι88 ὯΟ 80} ἄοχοὶ 
δὺ 089 οἷἶοβθ. (8) Ομαρύθσχβ νυ. διᾶ υἱ. δσὸ ἀ186- 
ὑἰηρτυι ϊθῃοα ἤτοτῃ οδοῖ ΟὗΠΟΣ ΟΥ̓ Βονοσδὶ Ὁμτηΐδ- 
ἴδ Κ80}6 ἀϊδθσθη δ πῃ ὅδ τηοᾶθ οὗ δχαρσϑϑβίουι 
δια τορσγοδϑηϊδύυϊουι, τ ἢ ἱπὰϊσαῦθ ἢ. 6 οοτηροδί- 
«τίου οὗ ὕμ:686 δϑοίζομβ αὖ ἀἰοσϑηῦ εἰσωθα. Νούλοθ 
ΘδΡΘΟΐΆΙΥ ὑπ οδαγδοίος οὗ 8 ἀδβοσίρθίουα ἰὰ 
ΟἾδΔΡ. ν., ΜΘ ΔΙΘ ΤΟΣΘ οἰτοιπηδύδη 41] δηᾶ 
7.}} οὗ τορούξυλουβ ὕμδη ὑδοβθ ἐπ ομδρ νἱ. (οἷ. νβ. 
2, ὃ, 4 ψί ν. 28. νυν. 7 σῖῦὰ ν. 12; ν. 12 στὰ 
νυ. 10: ν. 16 τὶ νβ. 7 δπὰ 29, οἵς.). (4) ΤῊ 
ὑχδηβδοῦοβ τϑοοσᾶθα ἱπ ὑμ6 ὕνγο βδούϊζοῃ 8.10 
βοραγηύθα ὯΥ͂ 8ὴ ἰηύΐογναὶ οὗ αὖ ᾿ϑαϑὺ ὑνθηὺγ- το 
ΥΘΟΙΒ (οὗ. ΒΌΡΙΒ, ΟὉ οὔδρ. ν. 80) αἷθοθ [868 
Θνϑηΐβ οὗ οὔδρ. νυ. ὑχβηϑρῖγθ Ὁπᾶοσ ὅμ6 ἐουσὶὶ 
τοίχζι Ὀεΐοσο ὑπο οἷοβο οὗ ἐδ ΟἸδ᾽ ἄβοδῃ αὐ ΘΒΌΥ, 

Δ. 

υἱδατίκ9 

186 σΠΆΡ. νἱ. ζ41}5 ἴῃ ὅδοὸ τοίρεῃι οὗ Ἰϑασῖτιβ τ6 
Μοᾶϑο,--- οὶ οονογθαὰ δϑοὺῦ ὕνγο ὙΘΔΙΒ δι 8 
88}2- --διὰ ῬΣΟΌΔΟΌΙΤ ποὺ ἱπ ἐξ ορϑμεὶηρ ρογίοᾶ 
(909 γβ8. 1ὅ. 17); διὰ Ἵσἤδρ. ν. οσϑδῦθ ὑπ ἰτὰ- 
Ῥτοϑδδίου ὑμαὺ 1ὑ γγ88 οοτηροδϑὰ ἱτηχαθᾶϊ δον αἴζος 
ἦδ8 Θγοσῦδ τ Β1ΟᾺ ἰὺ τϑοογὰβ ὑσαμερὶσοὰ, δηα ἰμδι, 
1ῖκκο 8}} ὑ86 παστδύϊγοβ ἱπ. Ὅ86 ἰβίοσίοδὶ ρασγὶ οὗ 
Ὅπ Ὀοοϊς, ἱἰῦ οχριπαῦθα γῇ] ἔπον σὑσοσὸ δὲ} 
ἔγοδὰ ἰὼ [86 τϑοο]θοῦοιυ οὗ 186 υχὶξοσ (αἷ. 1η- 
ἰσοὰ., ὃ 4. βοῖθ 2) ὙὙ86 οοπηθοϊίδου οὗ ἴδ6 ἔνο 

βϑοίοσβ ὈΥ͂ ΤΩΘ8Ὼ8 οὗ ἃ οορυϊαύϊδνο 1» ἀδαρὶϊθ ἐδ 

ἀἰδοσθμοθ ἴῃ ὑδ ὑϊταθ οὗ ὑμοὶσγ οοτωροαϊίσι. 15 
ΡΓΟΌΘΟΙΥ οὐίης ὕο 86 οἰτουτηδίδποθ δὲ δ 89 
6]1ο86 οὗ οδδρ ν. ΟὨΪῪ ἴδ) Ὀορίηηΐηρ οὗἨ ἰδ6 ἔμυ]- 
ΔΙιταθὺ οὗ ὑμθ9 οσβοὶθ δἀάχζοαεθοα ἴο ΒΘΙΑΠ ΣΑΣ 
84 ὈΘΘῺ ποἰϊοθα, ὙὮ1]06 ὑμθ Ῥσχίποὶραὶ ἔδοί, 
Ὑ1ΟὮ οοποϊαᾶθδ ὑπο ἔ0] ΑἸπιθηέ, ἐΒ χοϑασυοὰ [0 σ 
086 πδιταῦϊνγο ἰῃπ δ Ὀχϑϑουὺ βϑοϊΐοῃ: οὖ. σὴ 
οΒδρ. νυ. 80.-- ΕΣ ἴδε τίου ὑμδὺ "" ϑασγὶυδ ἐπ 
Μοαθ᾽" ὁδὰ: ΟἿΪΥ ἀδαϊρτιαῦθ γάαχασοβ, ἰδ βου οὗ 
Αδίγαροβ διὰ ἔδυμου ἱ8-ἰδὺ οὐ Ογγτιβ, δο0ὸ [π- 
ὑχοὰ., ὃ 8, ποίδ 4. Ῥοϑσβδρα ὑπο ϑορῦ. 8δ,δὸ τοὸ- 
ξοχτϑὰ ἴο ὑ}ῖϊ8 Ογαχδσθδ, θὰ ἰὑ ἐταμπεϊδίοα ἐμὲ 

Καὶ ᾿Αρταξέρξης ὁ τῶν Μήδων παρέλα; εν 
τὴν ἡ σίλείαν καὶ Δαρεῖος πλήρης τῶν ἡμερῶν καὶ 
ἔνδοξος ἐν γήρει; ὍΥ ᾿Αῤταξέρξης ΒΟΥ ταῖν αν 
ἰηὐοπᾶοᾶ Αδγαροϑ, [δ 9 ἔδίπον οὗὐ δαῖτα Μοῦσα, 
δηᾶ ΌΥ δ0 Ῥγϑοαϊοδὲθ πλήρης κτΆ., ψΒΣοΣ ΓΔῸΥ 
Δρριοὰ ἴο Ὀασίπβ, [ΔΟΥ ταῦ μᾶυὸ διξοτωρίοα ἰὸ 

τοροδῦ ὑῃθ 19 22 οὗ 06 δοοομᾷᾶ 41] οὗ ἴδο0 

σοΐδο (οὗ, Μίοπδοια, Ογίδπέαϊ. Βιδί., ἐν. 90). 
Βϑοδρὶῦθ ὑπὸ πα υϊζοα ἱσπόσωσοοῦ οὗ ἰδόοσγ νεὰϊοῖ 
089 ΑἸοχδηῃᾶσίδηβ ΟσϑΟΒ ΒΟ ΔΙΪῪ ΧΟΥΘΔ], ΤΟΥ οδ8 
ΒΑΣΟάΙΥ Ὀ6 ρχοδυσηϑᾶ ὕο Βανθ ὈΘΘῺ σῈ ΠΕ οὗὨἨ {16 
ὅτοδδ δδο;χοηίστο οὗ οουῃδξουπάϊηρ ἦπ6 Μδαϊεσι 
Ῥατίαβ τὶ Ἀασΐὰβ Νούδοδ, [86 βοῖ οὗ Ασίαχ- 
ΟΥΧΘΟΒ 1. ᾿η85Ὸ5 (δραϊυσὺ ἩΗἩδυφσγοὶςκ).--- 
Εθτασχὰ (6 Οἤεηδαγμηρσ “ζολπαπηΐδ [ἰὰ Οἰδηδο- 
80} δι δί, Κοπιπιθηξα 7). Ὁ. ὅδ οὐ 86αᾳ.. δβῃὰ ἴῃ ἃ 
τουίον οὗ 16 γ᾽ Ῥχορλεί Ταπέοϊ ἴῃ ἴ86 Ο :ἴοτο 
Ἰοβθ ἌΑἰρ. ἔξέογαν. Δ ηδοίρον, Οσϊοῦοτ, 1868. νυ. 
2607), αὐϊοτορύδ, ἱπ ἈΔΥΤΘΟΣΥ τὐδ Ηἷπ δασοσειρἕϊοςν; 
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ὑδδῦ ΒΟΙΒΒΑΣσασ ττδθ ἰάθη ῖο] τὶ ἢ ΤΙ ΟΤΆΒΟΔΣ- 
ομδᾶ, ἴο ἰάθη ν θδγίυβ 6 Μοἂθ σὴ Νϑθοιὶ- 
ἄυ5, Ὑβοσαὰ ἴδε οοῃδβρίσδύοσε γ8Ὸ βἷϑν [8 ΌοΤα- 
ἐοασο δα οἱοναϊοα ὅο 86 ὑῃχΟΙΘ (Αἰ ]αΥγ ϑὅγει- 
061], Ξοδιίχοσ, Ῥούδνϊ!β δὰ Βυάάᾶθιβ). [πῃ 
δὶ8 ΤΔΥ [86 ὁδσίδι ΠΥ δαοοθθαβ ἴῃ σϑσηουης 
ΟΥ̓́ αἰ ογθδοο Ὀεῦνγθοι ὑμο ὕΐσηθ οὗ Ἵμδρ. ν. 
80 διηᾶ νἱ. 1. Ὀὰσὺ ὯΘ6 πορ]οοΐθ ἰο πούίοθ (1) 
Ὁ δδὺ 1 Ὀοταβοδσοδδα πνὯ8 ἃ σταπάβοῃ οὗ Νϑδυ- 
Ομδάμθσσασ, ἱπείθοδα οὐ Ὀοΐῃρ δἷβ βου, 85 σἕδρῷ Υ. 
11 οὐ δβθᾳ. σϑαιίΐσϑθ; (2) ὑμαῦ Νδυοῃίάυβ, δοοοσά- 
ἧπρ Ὅο ὑδλο ἀχρτεδβα δίαϊοχμθοῦ οὗ Βοχζοθιιβ, νγυδϑ Ὠοὺ 
οὗ Μοάϊεσι, Ὀυὰὺ οὗ Βεανυ]ομίδη ἀδθβοθηῦ, δἰ μουν ἢ 
ποί οὗ σοόγαὶ Ὀ]οοᾶ ; (8) ὑμαὺ δοουτάϊηρ ἴο γα. 9, 
Δ, δοὰ 16 ((80 “Ἶαττ οὗ 9 Νίοαοβ διὰ Ῥοχ- 
δἰΔῺ8 .)) ὑπὸ δατωϊπί δυσαϊίοῃ οὗ [86 Ἰκΐησ ἰπ 4ᾳθ8- 
οι 16 ομεασδοίασιζϑα, ἴῃ (86 μ]αίηθαδῦ ΒΟΥ, 88 
ξηοα 6]]9α δ ἃ οχχϑδυϊσοα αὗζοσ [9 Μοάο- Ῥοχείδῃ 
ςοᾶσ, χαΐδμον δ ὑμ6 ΒΔΌΥ]οΙΐδῈ ; (4) ὑδαῦ [89 
δγδίϑιῃ οὗ οϑρίοῃασο δηὰ ἀδῃυμοϊδίζοιυ (νβ. 12, 
14. 10), [89 ὈΑγθασοῦδ ουδίοιῃ οὗ δχϑουϊηρ {6 

. Ζατα 168 οὗὨἨ οσίτηΐϊῃδ]β (γ. 25) ὑορϑῖμοσ τὲ [89 
συϊρτῖδ, δη ἃ α'δοὸ ὕὉ86 δυϊδίοογδαίδο οοῃαυϊυαἰίομπδὶ 
Ῥτοοθάυσο οοππθοίθα υἱῦδ [86 Ῥχοταυ)ροίίοι οὗ 
ἐμο Ῥχοβίθεθνίοα δηὰ τὶ ὕὑδο βϑαϊίηρ οὗ ἰδ6 
δἴοπιο (γ8. ὃ, 18), 41} κου ΐβο σου ὅο ϑρϑοὶ ἔ δ! νυ 
ἸΜδοὰο-Ῥοχδίασι δισδιυιροτιηθηΐα, δ ἢ 88 οουἹὰ ποὺ 
χοῦ δύο ὈΘΘῺ ἱπίγτοἀπμοοα υμᾶοσ Ναδροπίαυ. 
ΤΏ Θδο διζυϊηθηίβ Μ111 δ]8ὸ μοϊὰ ροοὰ δμαὶπδὺ 
Α. ϑοβϑυοῖζοσ, οὗ Ζυσίοι, 80, νι δουΐ τοῖοσ- 
Φη00 ἰο Εὐχαχᾶ, δπὰ ἴο βογθ οχύϑη ὑδδίηρ δἷδ 
νιον ου αἰ οσθηῦ στοῦ δ, Π88 Σοοθ Εγ ΕΚ 80 
διξεσηρ θα ἰοὸ ἰάἀοϑηϊν Ναυθοπίάυβ υἱῦὰ Πδσὶαβ 
Ὧηο Μοάθ (“δεγγίροῦο Εγρφολισόη, ἴῃ Ηοϊἀ6Ὲ- 
Βοὶπι Ῥέογίεξαλγ δον Ὲ ΤΩΡ ὁκοῖ, ἰλδοίορ. Εὺν- 
δολμπρ, γὸ]. ἸΤΥ., Νο. 1, ν. 17 οὗ ε6ᾳ.).-- 

[ἷΤΔ6 δάάϊτίου οὗ ἈΠΛῚΞ (ΚοΙδ10) ἔογμμβ οἱ 

40 οὴ6 Βδηὰ ἃ οοπέταδὺ ὑο ὑ89 δχρσγϑδδίοῃ, " [86 
Ἰς οὗ [06 Οδοιδθαπδ᾽ (οὨΔΡ. νυ. 80), δῃῆιᾶ οὨ 

ἴλ6 οὗδμοσς Βαπὰ ἰὑ ρμοϊῃίω ζογσισαστὰ ὕο δι Ὁ 8) 

ψοῦ. 99 (28); ἰδ, Βονονοσ, ἔυχυίβηθα 0 Ῥχοοῦ 
ἐμαὺ Πδῃ1961 αἰδεηρστιϊαηθα ὑμ6 ΜΝίοαϊδη Κἰηράοτω 
ἔγοστα ὕπο Ῥοσβίδῃ : ζοσ ὑδθ κίησάοτῃ 18 ποῦ ο4]16 ἃ 
8 ΜΜοάϊδη Κίηρμάοιι, Ὀπὺ ἰὺ 18 ΟὨ]Υ βαϊἃ οὗ δασγίυβ 
ἐπαῦ Β6 νγδ8 οὗ Μοάϊδιι ἀδδοθηῦ, δῃὰ, νυϑσ. 29 (28), 
ἐπαὺ Ογγα ὑμ6 Ῥοσβίδιηῃ δυοοοοαθᾶα ἔτη. [Ι͂ῃ 

ὉΖ.. δ τεοσίοσά ἔλθ Κίησάοτα, 10 ἰδ ἰπαϊοαϊοα 
Ὁπαῦὺ θασίος αἰὰ ποὺ ΘΟΠΘΌΘΣ ἰύ, Ὀὰ δ τϑοοϊνοα ἰὗ 
ἔτοσα ὑὰλθ οοπαῦογοσ" (1{ε}).]---Βοίης ἀθους τ γοθ- 
ΒΟΟΣΘ δηᾶ ἴχὸ γϑᾶχ οἱ. Τΐ8 ῬΓΘΟΙδ6 δῃα ο0ῃ- 
ογοῦθ ἀοεϊσυδίίοι οὗ μἷδ αζὸ νγδὲ Ὠασὰϊν ἀδδίστιοα 
ὕο Ὡοὺθ ὑδδῦ ἢ9 αᾶ ουοσύδσγονα ὕδο ΟΠ8] ἄξοδῃι θσὰ- 
Ῥτζο δέϊοσς δὐξζδιῃίηρ ἴο οἱὰ δρὸ δηὰ θη 6 ττδϑ 
ὯΟ ἸΟΏΖΟΣ οοτηροίθηῦν ἴο ὑπ ροσδοῦδὶ οοπαποὺ οὗ 
ὍΓΑΙΪΚΟ οροχαίίουβ (Κυδηο 6]4); ἴοὸσ δυοὶ ἃ 
ῬΌΧΣΡΟΒΘ ἰ8 ποὺ οχρ͵γοεβοὰ τἱῦ βυδοϊοηῦ οἾθδσ- 
ὯΘ688, Δι ἃ σοσθονοσ, [86 ἱσαρ θὰ σχοΐθσομοθ ὑὸ 
Ὧηο τγϑδλωλθδθ δῃᾷ ἀδἔθῃοοϑὶ θα οομαϊἰ τίου οὗ ὑδ6 
ἀϑοϊϊπΐησ ΒΑΡΥ]ου δ θερίτο ψουα ἰθγοὶῦο 8 
Ὠἰπίοσίοαὶ ἰπμδοοῦΌΓΔΟΥ ὙΏ1Οὴ οδθμοῦ 'Μ6]|} ὉΘ 
οδαυχοᾶ ἀρπίηδῦ (0 δυῦμοσ. Το Τϑδὶ σηοξίνθ 
ἐδαὺ 1οα Βἷτη ἴο τα ἰΐο ὕἤδ6 59 οὗ θασίυβ οσδα 
ΘῺΪΥ οΘοπβὶδὺ ἱῃ ὑπο ἀδδίση ὕο τοΐοσ ἴο ὑμ6 οομπβὶα- 
ΘΙΔΌΪ Ἰἰδΐοσ ὥτπλθ οὐ [826 τακὶηρ οὗ ΒδΌγ]ος, 
ἐπ ἴα χοϊδύϊοη ἴο ὑ86 ουθηΐδ ὑμβδὺ μδᾶὰ ᾿υϑὺ Ὀθ0Ὼ 
ἀρφβοσί θα (οἷ. ΒΌργα, οἱ ομδρ. νυ. 80). " 

Ἄοχδ68 2, ὃ [1,2]. 764 πόδι σοπδίϊξμεΐοπ, οΥ ἰδδ 

4 [Βδίδμοσς [Ὁ 8 δνο Ὀθδη 86 8 ὑγοϊιοπίοη οὗ ὑδο βῃοτὶ 
ἱπύαλευα) ἀπτίης θαχίι δ᾽ 6 ΓΪ6 Ὀοίυτε [6 ζ1.}}} δαευιρἕοι οὗ 
Δοτηλπίου ὈΥ ΟΥ̓ΓΌΒ 1Ώ ῬΟΥΒΟΣ δὲ ΒαΌ]ΟΙ.) 
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φηυρῖγ 8 υὑπᾶδῦΡ' ϑαγλιδ, απαὰ ἐδά ροοίζοη, αϑοίσηοα 
ἕο Ῥαπῖοί. Τὶ ρ᾽θδδοϑὰ Ῥασχίυ ἴο βοῖ ονοσ ἰδ 9 
Ἰείηράοα ἃ Ὠυμάγοα δηὰ ἔυυθοῖν ῥσίμοϑϑ. 
ΤῈ6 ϑορῦ. ἱπόύθδϑοθ ὑμὶβ πα 6Υ ἰο 127, ρτορδ- 
Ὁ] νυ ἃ στοΐίϑσθῃοθ ἰο δύῃ. 1, 1. Φοβθρδυβ 
Απί. Χ, 1ὃ τοῦ! ρ} θα ἰῦ ὉΥ ἰδ χθο (ἑξήκοντα καὶ 
τριακόσ'οι σατράπαι), ῬΘΙΜΆΡΘ ὈΘΟΘΔΌΒ6 Ὧθ6 Ὀδ]ονοα 
6860} οὗ ὑμο ἔδγθο οδίϑῦ ργρῖδθοίὶβ ὕο ἢν Ὀ66Ὲ 
Ῥἰδοθᾶ ονοσ 120 βαΐσζαρβ, Οσ Ὀθοϑδυβθ δο Ὀο]ϊουθᾶ 
ἈΪΏλ56]7 ΟὈἸ χα ἴο τδῖκο 86 ΠΌΣΩΌΟΥ οὗ βδίχαρίὶθϑ 
Θ60.8] ὑο ὑμαῦ οὗ ὑλ6 ἀδΔΥβ ἰῃ ὑῃ86 γεδσ. ΤῺΘ πυϊὴ- 
ὍδΣ 120 ἰβ ὕο Ὀ6 τοίδι ῃηϑᾶ, ἰῃ ορροβίυύζοῃ ο Ὀοΐὰ 
686 ποσί οϊο 8] αὐδθταρὺδ ὕο Θ]ΑΓΡῸ ἰὑ, ΔΙ Ποῦ ἢ 
ὯΟ0 ΟὗΟΣ δυὺδοχί ϊθα τας ΒΟ Ἰδσρὸ ἃ ΠΌΤ ΌΘΣ 
ΟΥἨ κπδίγδρὶθθ ΟΥὁἨ ῬσοΟυποΘΘ ἴῃ ὑδ9 Μοδο- οχείδῃ 
ΘΙΏΡΙΤΘ αὖ ἐδ ὑΐπλθ οὗ 108 ὅτες οσρίι δηϊσξαύϊοῃ ὉΠ 6Γ 
ΒασῖυΒ- ΟΥ̓́ΧΑΥΟΒ δηὰ Ογσγαβ, δὰ δ ἐμοῦ 80- 
οογάϊης ὕο Ὀοΐδ Ηοτγοάοΐαβ δα ΧΘΠΟΡΒΟῺ ὑδμοὶσ 
ὨΌΠΔΌΘΓΙ ΒΘΟΙ,Β ὕ0 ὮδΥΘ ὈΦΘῺ ΟΟΠΑΪ ΔΟΥΒΌΪΥ ΒΥΠΆΙ]ΟΣ 
δῦ ὑδμδῦ μοσίοᾶ. ΤῈ ζοστροσ οὗ ὑμοϑθ δῖα 
τηθηὐ δ ἢ0 ἀθβηΐϊτο ογγδηϊσαίίζου οὗ βαύσωρὶθδ ὉΥ͂ 
ΟΥσὰΒ νΒδύθυοσ, δμὰ σοιρδσκα οὗ θασίυβ Ἡγείδα- 
τὶβ ὑδαῦ δ6 ἑουπᾶσρα ὧν αἷ οπῖν {ιοεπὲν οὗ βιιο ἢ 
ῬΤΟΝΠΟΘΒ ἔοσ ὅθ ψ0]6 ϑιηρίγο (111. 89). {88 
Ἰαυῦοσ πούζοθθ βαύσζαρϑ ὉΠ ΘΣ ΟΥ̓ 88 Μν6}}, Ῥαὺῦ 
ΤΑΘΏΟΩΒ ΟἿΪΥ πἷμθ, οἰσῦ οὗ ψΒοῦλ  χΘ ἂρ- 
Ροϊηϊοᾶ ἔοσ Αδϑὶδ ΜΙΠΟΣ δῃᾶ ομδ ΖὺῸ  Ασδβθίδ--- 
ἔσχοτη ΜΒΪΟᾺ 1ὖ ταἰχῦ Ὀ6 οοποϊυδοᾶ ὑδαῖ [89 ἂἃρ- 
στοραῖθ πα ΟΣ οὗ δυο οἸοἱα]5 ἀϊα ποῦ ΘΟ ἢ 
δχοθϑᾶ ἐν, δηἃ ροσῆδρβ, ἀἰᾶ ποῦ Θυθ σΘδῸ ἢ 
ὑμαΐ ΒΌΣΑΡΟΣ (Οὐτορ. ὙΠ1. 4,2. ὙΙΠ. θ). ΤᾺΘ 
βὐαϊοιλοΐβ οὗὐ ἴμθπ6 ατϑοὶς εἰδιοσίδμα ἂο ποῖ, 
Βούνδυοσ, ΘΟ ΡΘ] 18 ἴἤο ἀοιδὺ ὑμθ ϑοούσχδοΥ οὗ 
Ὀδμΐθ} 5 σθροσῦ, Οσ ὑο τορἄᾶυσοθ ὕ89 ὨΌΠΔΌΘΙ ἔΤοσα 
120 ὑο 20; ἔοσ ναγίουβ ἱπᾶϊοαύοηβ ἰθϑὰ ὕο 086 
σοομοϊ βίοι ὑμαῦ ὑδ6 ΠΌΤΟΥ δηᾶ Ὀουμάδυίθβ οὗ 
ὑμ βαίσγαρὶθβ γαγῖϑα δχσοθϑαϊηρὶν ἴπ αἰ δογεηῦ ρΡ6- 
τοῦδ οὗ ἴ6 Ῥοσβίδῃ ϑιηρίσθ. Τὰ ὕδγοο 1155 οὗ 
Ῥογβίδῃ του 668, ΟΣ ἰπαδύδηοθ, τ᾽ ἈΪΟῺ 816 ουπὰ 
δ οηρ ὕΠ6 ἰπδοχί μύλου οὗ δι (αὖ ῬΕΣΒΘΡΟ] 8, ἡ 
αὖ Βομιἱβύθῃ, δὰ δὺ Νακβὶ Βυβύδυι) θυ πιθοχαΐθ 
ΟΣ ὑπ ἡ οΪ6 ὑισίν -ὑὮγ66 Βδύχα 68 ΟΥ̓ ῬΙΟΥΙΏΟΘΒ, 
τυ βουῦ ροσταϊ θην 18 ὕο τορᾶσα ἴδ: 6 πυτθΟΥ ἃ8 
ΘΧΒΔυΒγΟΙΥ σοιαρὶοῦθ. ΤῈ6 ορίῃῖοι ὑμαῦ ΒΟ ἢ 
οΒδηρθδ ἈΟΩς ὕδμο βαΐσαρ'ίθβ δού Δ} } οοουττοὰ 
16 ἔΌΣΟΒΟΙ βαρροτίοα ὉΥ ΕΖτὰ υΥἱϊἱ, 86, ΠΘΙΘ 
δότογαΐ Βαῖχσαρβ Ὀσγοπὰ ὑμθ ΕᾺΡὮταῦθΒ Δ.ΓΘ Π]6Ὲ- 
ἐἱοηεα 858 Βοϊᾶϊηρ οἵὔοθ ὑπᾶοσ Ασίδχοσχοβ, νγ8116 
ἩΗεχοάούυβ, 111. 91, Κποντ οὗ Ὀπὺ Ο16 : δῃηᾶ δ]βὸ 
ὈΥ ἘβιᾺ. ὁ, 1, ψοσο ὕλ8 8016 ΠΌΘΟΣ οὗ ὑμ6 
Ῥεσβίδῃ βαὐταρὶθϑ 'ἰ8Β χα αὖ 127, εἴο.Κ ἩΗθῃοθ, 
ἐὺ τηυδῦ ΡΣΧΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 δδϑυιηθα (πδῦὺ δὖ ἀπ δοσθωῦ 
σθθ [86 δισδηροιηθηῦ οὗ ρχονίποοθ νασχί θα ἰὴ 
6 Ῥοσβίδῃ ϑιρίσθ, δᾶ ὑμαὺ ἃ βιυθάϊνί βίο οὗ 
758} 6 ΧΟ]. ἰὔο ΠΤΔΘΓΟΙΙΒ ΒΥΔΆΙ]ΟΥ βϑούζουβ (ἡ ΔΟΒΘ 
ὨΌΙΩΘΟΣ, 120, ΤΥ δυο ὈΘΘῚ ΒΥτ ὈΟΪΟΑΙΥ͂ δὶ- 
πἰβοδηῦ, 8ηαὰ χεϊαύϊῃρ ὕο δείσοποσαΐοαὶ οομάϊ- 
01018) αχὶδύθα αἰσοδὰυν υπᾶος θασίαβ- δἔοαδθβ δαμᾶ 
Ογσγυβ, Ὀυῦ ἰῃὰ Βσἢ ἃ ΤΊΔΠΠΟΣ ὑμαὺ ἰπ δάάϊζϊοη 8 
Τϑοϊοηΐης, ὮΥ Ἰδοῦ, δηἃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΩΥ 1688 ὨὉ- 
ΤΩΘΙΟΌΒ ὈΓΣΟΥΪΠΟΒΒ, γγδϑ ουβύοσμασυ. 186 ἀϊνὶ- 
βῖοι ἱπύο 120 Βιῃδιοσ βαύσαρίβθδ ΤΑΥ͂ μᾶνθ ἀθβοθῃα- 
θἃ ἰο ὑμθ Νίοϑαο- οσζαίδιιϑ ἔσοῃθ)θ 6 Ομ] 9ο- 
ΒΑ Υ]οΣδη ποσὶ - κἰησάομ, 1 γι οῖ, δοσοσα τς 
ὕο οἴδΡ. 1. 2, 27, ὑιὸ υἱύ]9 οὗ βαΐσαρ μδᾶ Ἰοῃ, 
᾿ὍΘ6 5 Κηον, δηα οἢ δοσουμπὺ οὗ ἰζ8β ΔΙνηοβὺ βΒδοσθ 
διΒΌΧΟΒοΥ 64] ἱταροχίδποθ, ὑμ 6 Υ ΤΑΥ͂ δ γΘ μἸ] Δα] Υ 
δατηἰεὑοα 10 ἰπύο [λ6 οοπευϊναἰοη οὗἩ ὑμοὶσ σϑαὶσα. 
ΤῊΘ Θηυτηδζαύζοη ΟΥ̓ ἰδυ6 Ὁ δηἃ 1088 ΠΌΣΙΑΘΙΌΌΒ 
(2ῶ0--30) βαὐχαρίθβ δ ἢ γθ ὈΘοῺ Οἱ ΘΗ͂Υ ἴῃ Ὧ88 
χὰ ὅμο οἱδῆήοίϊδὶ Ἰδηρτιαρο οὗ ὑμθ οουγύ διὰ ὑμθ 
δία ἴῃ ὕδο Ἰπισάουι οὗ (δ9 Αομφομλθηϊϑο, 88 ὈΘὶμα 
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8 πιδύϊοῃ δὶ Μοδο- ογάϊδῃ ἱπευύϊ α οι, δια ἔοσ ὑμαῦ 
ΣΘΆΒΟΣ ΤΩΔΥ ΠδΥΘ ὈΘΘ6Ὴ ὈΥΠΟΙΡΔΙΪΥ ΟΥ Θ ΧΟ ΒΥ ΘΙΥῪ | 
οΟὈβοσυϑᾶ ΌὈΥ ὑμ6 ασϑοκβ. Τὸ Β᾿ 1168] Θηυ τη 6 Γγ8- 
τίου, μανὶηρ ἃ ΒΑΌν]ομίδη ογί σίη. ταν ὑμοχ Ό Σ0 
ὈΘ ῬΣΌΡΟΙΙΥ ἀσείρτιαῦθα 88 ὑπ6 ὁϑοέδγο οὐ λἱογαΐο, 
δια ὑ86 δηοίθηῦ Ασγϑὴ αἰν βίου, βυρροχ θα Ὀγ 189 
Οἰδββίοβ, 88 ὕμο διοίθγίο οὐ ἀδηιοίΐο. ΝΟΣ ἰβ ἴὖῦ 8 
αυσοδύϊοηδ Ὁ] ἔθαύασο ὑμαῦ οἱ {818 ὀχρδηδύοῃ 
{86 1}0 ἀδλαέγαρω (δλδίιγωραΐξ, αολαδλαξραη) 
Ὑ88 δΡΡ] 16 ἃ ἱπ οΥ ΒΔΕ ΡΘΘΌΪ ὕο ὑμ6 δαχηϊηϊδβίσα- 
ἴοτβ οὗ ὈοδῺ ᾿δύροσ δηἃ γα }19 7 αἰ Βί 0.8: βῃοθ 
ἀμ ῖθ ΒΔΥΓΔΟΏἑΣΟΘ Ὑ18 1 τὰ ἐμ βαοίυδίϊουβ οὗ 
Ἰαῖοσ Ηϑ]θηϊβυϊο τυίῦοσβ ἢ τοπάἀοσίηρ ὑδ9 ψοχζὰ 
διὰ Θβρθοὶδ!}ν πὶ [89 ἱμπαδοϊβίοῃ οὗ ὑμὸ δορί. 
Οἱ 18 αποδύϊοῃ, δη ἃ ἰῃ τοὶ δύϊοῃ ὕο {86 οχίρίῃ 
διὰ εἰχηϊδοδποθ οὗ ὑπὸ 106 οὗ βαύγαρ, οἷ. [86 
ΘΧΟΩ. ΣΘΙΔΆΣΙΒ ΟἹ ΟὨΒΡ. 11. 2.---ἡ όγβθ ὃ [21]. 
Απὰ ονοὸῦ ἴδο989 ἴζγχοθ ῥχϑδίάθωῖβ, οἱὐὁἨ ΟΣ 
Ἰϑαυΐθὶ τὰκ ὥσχοῖ; ταύμοσ, “88 οὔθ." [Τ}6 
Ζο] ον γυοσβ6, Βούσθνοσ, ΒονΒ ὑμαὺ ἢ6 νγδβ [89 

Ῥτί μοῖρα ομ6]. ΤῊθ ἽΞ  ([ὰ [19 Ταῖς. οααὶΐν- 

δ]ϑεὺ ὑο ὉΟἼΣ, “ὁ ΔΣΥΒΏΡΘΙΒ, ΟΥ̓ΘΣΒΘΘΙΒ,) ὙΓΕΣΘ 
οοσύδίΥ “΄ οὨἱοῖ-Ὀσεοΐθοῖβ, ῥσίποθδ, ταϊοϊβύθση, 

ὙΔΒούμοχ ὑμθ ΒᾺΠ 18 τορασαθᾷ 88 σοϊδ θα ἴο “Ὁ, 

ἢ. 6., 88. ἀοτινϑα, ΌΥ στϑϑιβ οὗ ὑ86 ῬΟΊα. ραγίϊοϊο οὗ 
ἀουίναϊίζου 3, ἴσοιη ὕδο Ζοηᾶ δαγὰ (τσ. κάρα, 

ῬΟΣΒ. 867), δ" Ὠδδᾷ,7 ΟΥ 88 χοϊαὺθα ἴο {86 ὅζδῃδοσ. 
ζαγαπα, " Ῥ»τχούθοϊοσ,,) ΟἹ 8180 ἰο ἑώγακα, "" δὔθοσε- 
ΤΑΒΠ ᾽᾽ ([86 ΤΌΥΤΩΘΙ δοοοσάϊηρ ἴο Θδβϑηΐαβ, ὑῃ6 
Ἰαύίοσ. ὑο Ηἱἰχζ). ἘΤ86 ᾿ οὗἨ ἴχ686 
βαγοκὶπ 8 ἀουθύϊοαθ ἰἀθηίίοαὶ τὶτὰ ὑμαῦ οὗ 
{86 7αἰξαϊτν ΟΥὨ “" ΟΥἱυταυ τ, ὯΟ τὸ ταθιὐοηθαᾷ 
ἀπ ὑδς Ῥχϑοθᾶϊηρ ομαρύθσ (γβ. 7, 16. 239) δ8 ἐδ 
ΒΌΡΟΙΪΟΣ ΡΥΏΟΘΒ οὗὨἨ ὑμθ γϑϑὶτη, οὐ ϑδᾶβ οὗ [ἢ 
ονοσῃσηθηῦ ὑπᾶθὲ ΒΘΙΒΉΑΣΧΥ. ΑΟΟΟΣΑΪ ΡΥ, 
1.6 86 120 βαύγαρϑ, 8 8. ψγϑγθ ἃ 01885 οὗ ἀϊρυὶ- 
ἰδσῖθθ ἰῃ ὑμοὸ Μράο-Ῥοσβίδη Κἰηράουη, ὙΟΒΘ 
οἴἶοθ τγαϑ τηοαϑ)])ϑὰ δέόίοσ [ῃ6 ΒΟΥ] ΟΣ 8 Ῥχο- 
οϑαθηῦ, Ὀπὺ τψγδ8 ἀἰδοουυιπηθα αὖ ἃ Ἰαῦοσ ρΡοσχίοᾶ, 
ΟΥ ῬΘΙΏΔΡΒ, 8 ἀθυθὶορϑᾶα ἱπΐο ὑμ ἱηῃβυϊθα οι 
οὗ 89 δοῦθη, σοι δοονγ 8 οὗ ἴλο Ῥοσβίδῃῃ Κίπρα 
(οοσυθβρομαϊηρ ὕο 88 Βϑυθῃ Αὐωδηδερδῃᾶ--- οἴ, 
Ἑδίῃ. 1 14. Ἐζτα νυἱὶ. 14. Ἡαεχοᾶ, 111. 81). 
Ῥδμΐθὶ οὐγοᾶ ἷβ οἱθυδίΐοῃ. ἴο ὑμία σϑηὶς ὕο ἐμ 
οἰγουσηβύδηοθ ὑμαὺ ἢ6 δὰ ΘΙ ΣΟΥ ὈΘΘ6Ὼ Τζαϊβοᾶ ὕο 
ἐμ ἀϊρηϊῦν οὗ ἃ ὑσϊυταυγ ὉΥ ΒΟ βηδζζασ, δὰ μαᾶ 
ῬΙΟΌΒΔΌΙΥ τοιαδίηθα ἴῃ ἰμδὺ οΟἿὟοΘ αὐ] ὑμ6 οὐοσ- 
τον οὗ 106 Οδδιᾶθθαῃ Κίῃραοτῃ : 88 8180 
ΝΟΡυομδάμοζζαχ, δοοοσάϊηρ ὕο οὔδρ. ἰδ. 48, 49, 
μιδὰ ΔΙΣΟΔΟΥ σομξοσχθα οὐ στὰ 8. ροβί ΐοι οὗ ἀϊ8- 
ἐἰηρσυϊδη θα φο 168] δὰ ὈΥΙΘΒΟ ῬΟΥΤΘΣ δα διλὶ- 
ὯΘΏΟΟ. ---Τ δῖ [Δ 6 ΟΥΏΟΘΕ (Βαίσα 8) σα κὶνθ 
δοοουσῖκ ἴο ἵἴδλοσα, δηὰ ἴδ ἰκίπα βου] Βᾶανϑ 
20 ἀδζλαβο, ἔ.6., ποῦ ΒΟΡΟΥ 1055 ἴῃ ὮΪ6 ΓΘΥΘΏΙΘΒ 
(οὗ. ΡΣ Εστα ἱν. 18, 1δ, δῃᾷ 12 Ἐδύμ. νἱὶ. 4). 

ΤΏ βαῦσχαρβ δῖ ὑδμβ ἀοδίρτιδύθα τροχὸ ρασίϊου- 
ἸΑΣῚΥ 88 οὔοοσβ οὗ ἥπαποο, ἰοῦ ἀουπθύϊθαβ οοπ- 
δὐϊυτιὐθα ὁη9 οὗὨ ὑμοῖσ ομἱοῦ ἔπποίίομβ οὗ, Ηϑγοά. 
111. 89 οὐ δβοᾳ. 

Ἄοσβοδ 4, ὃ [8, 4. 7Ὺ64 ἱμ-υοἶϊ! οΥ ἰλ6 οἱδλέεγ 
απὰ ομὲοίαίθ οὗ ἴλ6 τεαῖηι αἀραΐηιδὲ Παηΐεὶ. 
ΘὩ ἰδὲα Τϑαυὲοὶ τὰν ῥχοίοχχϑα ἄρον ᾷ(εμονοθᾶ 

ἈἰπηΒ6}7 βαροσίοσ ἐ0) 9 ρσϑεί ϑηῖβ, οἵο. ΓΊΣ: 
τὸ ἀϊουϊστι Βα Εἰσαβοὶ, οαὐδβδοηθ ὑμθιμ." ΤῈ 

ἀθηγομπδίγανο [2 Ἴ, “ὁ (λ18,᾽) τ ΙοΝ ἰβ οομηδοὺθα 

φῦ [86 πδπῖο οὗ Ὠδ:16} ΟἿὨΪΥ ὨότῸ δηᾷ ἰπ ν. 20, 
ἐβ οοῃοθυϑθὰ δῃὰ βρόκϑῃ ἔτγουι δ βίδπηὰροϊπὺ οὗ 
Βὶα ΟΡρομποηῖΐῖβ, ψῆο ἴοοὸκ π|ῖὶνὰ ΘΏΥΥ οὐ δἰϊτῃ 
(έτη) Ὀοτὰ Θοᾶ μδΔ5 Εἰϊμιοσίο 80 Εἰσὶν ζαυοχοᾶ 

ψὶὰ Ηΐβ δδοϊδίδῃμοθ. [ἢ ἐπιὶβ σὰν ὅπ διυοοθοᾶ- 
ἱηρ ΣΘυλαυκ, " ὈΘΟΒΌδ6 88 Θχοοὶ]θηὺ πρὶ γί ὑ νγ88 ἰὼ 
Ὠἰΐτη " (οὗ. οἴδρ. νυ. 12). τῶδυ {κουσίϑο Ὀ6 Θχρ)αϊπιθῶ 
τὐλξουῦ ἱπνοϊ νἱηρ ΔᾺΥ Βαϑρὶοίοι οὗ β6]ζ- ἰἸδυἀδίϊοη 
οὐ ὑμθ μαζὺ οὗ ὑδθ ῃδιταῖοσ.---Απᾶ ἰδ ἰκίτια 
(ουρπὶ ἴο βοῖ ἷτιῃ ονοσ 89 τ80]9 σϑᾶΐσα, 
ἘθΏΟΘ, ὕο Ῥχγοιαοΐθ δἷπι ἴο ἰδθ οἴδοσθ οὗ στδπὰ- 
ΥἱΣΖΙΟΣ ΟΥ ῬὈσίσῃθ ταἰϊπίβίοσ--- 6 βαροσίοσ οὗὐἠ ἐδ6 
"ἘΠ ΤΥ ΓΒ "ἢ ΟΣ βδυοκίη, Ὑπὸ ΤΑΥΌΣΩΒ ΔΙ ΔΥΒ 

ΘΙΡΙοΥ ὅδ ΠᾺΡ686] ἔοσ ὑμο ἱπίσαπαϊεϊνο ΟΣ, “ἴο 

ῬῸ ἱποϊηϑᾶ, ὕο ἢ Ὁ [“ Τὶ ἰπΐοηδίοσι οὗ 
ὕπο Κίπρ βυστοᾶ ἂρ [86 ΘΗΥΥ οὗ [δ}6 οἴδοσ ὑγϑαὶ- 
ἀσϑαίε " (Κοϊ)]. --- ὅτ ὅ [4]. ΤΏΦη [86 Ἀχοαὶ- 
ἀϑοίς... .. βου ἴο πὰ οοοδαίου δραΐσισξ 
Ῥθδυΐθὶ] σομποοχηΐηᾳ ἴδ9 Κίηχάοσα, ἐ.6., ἐμὲ 
ΒΟΌρΡΒῦ ὕο 885811 Ὠἷκ οἱ οἱδὶ ομασϑοίου ; δηὰ ΟἹ] 
δέου ἔγοαυσθηῦ ὑτοοΐβ ὑμπδὺ ὑποὶσ οοχίβ ἴὰ ἐπὶα 
ἀϊτεοϊίοι γοτο ἔα 116, ἀἰὰ ὑπον ἀἰἱσϑοὺ ὑμὶν δὲΐϑη- 
ἀΐοι ὕο μιἷβ σοϊσίουβ βίδη ἀροϊπὺ (νυ. 6 οὐ 86ᾳ.). "- 
Βυὶ ἴον οουἹὰ πὰ ποθ οοοδβίου ποσ ἔβεϊξ. 

ΠΟ, 88 Ὀσΐοχο, 18 δὴ ““ οσοδδίοῃ, ορροσύθἝ, 

Ῥτοίοχὺ," ρου ὙΒΙΟΒ ὑδθ δοουβδδίουι σα 6 
Ὀδδοα [88 αἰτία, Φολπι χυϊὶ. 88; Μαΐὺ. χχνυὶ. 
87, απ οὐσαδίοη, 70. Ὡφπιρδασὶ "(Κ6}]. Τ8ῖ8 
ἸΏΟΣΤΘ ΦΘΏΘΓΙΑΙ ὑδυτα ΤΩΔΥῪ Ὀ6 οο-οΣαϊπεῖοἃ πΊΒ 

ΠΡΛΓΤΟ, (ὁ γγΣλοϊκοᾶσιθ85,᾽," ὈΘοδΌβο ἐὺ ἐΒ οοποεϊνοᾶ 

σΟπογ οὶ Υ οσΣ οὐήθοι θῖν ; διὰ Βθποθ 8180 σῖτα 

(86 Ζ0]οτίηρς 5, “" Ζδα]ῦ, ἱπαάνεσύθιοα ᾽" (ἔτοσι 
ΠΌῦ, ὑλο Ῥγοῦθ]9 ῥχίταϊυϊνο ἔοστα ἤοσ Γλτ ; οἷ, 
ἷπ 086 :. μόλις δαεᾶ μόγις). ΕἸ ΘΙ Όγ ἐδ 186 1εδὰ- 

ἱπρ ρο! σαὶ νἰσύπ οὗ ὑμθ βεσυδῃῦ οσ οἴξβοοεσ οὗ 8 
ἐοναοσιτηθοὺ (οἷ. 1 Οοχ. ἱν. 2), ἐπ {1 ΤΑΒΏΒΟΣ 88 
Ταβῦίοο δῃᾶ σταϑσοῦ βμουϊὰἃ Ὀ6 δο οχζωδιαθπὲ οὗ 
ΧΌΪΟΣΒ (οδδρ. ἱν. 3294). , 

γοχβοβ θ-10 [6-9]. Τὰε Ῥγοσιγὲπρ ἢ α ρουετη- 
πιδηζαὶ οαϊοὶ μεν αἰπὴπρ ἱοτοϊ ρίον, ΟἰΤοοῖδα ἀφαζιεῖ 
Ταηέο!. } δο Β88}} ποῖ. . . . δραΐμπεῖ δὲν 
Ἡγδυΐθὶ, οχοορὶ τὸ διὰ ἐξ ἀραίποι Εἶτα ΘΟΠΟΘΚῺ- 

ἰὴ ἴὰ9 ἰατν οἵ μία σοὰ. δῖϑα ὉΠ, [86 Ἰδν οὗ 
Ῥδιΐθ]}8 Θοᾶ, ἰα ὑλ6 ὑδποοσταῖϊο ἰανν, οοπείδοχοᾶ 
88 ὑδο τυ]ο οὗ Ηἷκ τοϊ σοι 1176. δ ἃ Θερθοΐδγ οὗ 

Βἷβ ἀονούλοσιδι οχϑχοῖβοβ. Οἵ. ὨἿ ἴπ στα υἱ!. ὅ, 

12, 14, 21, 25, 238; διιὰ βΌρσαβ, οὔδρ. 13. 9.-  ὅσθθ 
ἡ, ΤΏΘΩ ἰμ689 ῥχϑαϊάϑοῖβ (ρσῖποςβ) δι ἃ ῥχίποθα 
(βδῦσαρϑ) δββοιλ θὰ ἰοβοῖμοσ ἴο ἴδμθ κΚίωρ; 
χδῖθμοσ (88 ἵρϑυρβ.). “ΤΆΣ ἷπ δὕοστωυ διδβίρ. ἢ 
(ἰ Τθδθα ὑτίμοθβ δη ἃ βαίσαρ ᾿ (οἷ ““8λ68δ6 τϑῃ." 
γ. 6 [δ]) γγσΘ ποῖ, οὗ οοῦχαο, αἷξ οὗ ἔποτα, τὶ - 
οαὖ Θχοορίίοῃ, θα ΟἿἹῪ ὑμοβθ ψγῆο οηνὶθᾶὰ δοᾶ 
βουρδῦ ἴο οΑἸυτηυΐδῦθ Ὠ8Ώ16), βἷποθ ΟἿΪΥ ΒΌΘΝ ἃσθ 
ΒΟχΘ οοποοσμϑᾶ : οὖ νυ. 39ὅ [34]. Ὑπὸ ἰδ ἔδπδὶ 
αἷ τ. 6 βαῦσβρβ ρασιϊοϊ ραύθα ἴβ ὑῃ9 ζβοσθ ἱτηρτοῦδ- 
Ὁ]6, ἰῃ σίου οὗ [λ9 ζδοὺ ἐμαὺ [86 Ῥοβαὶ 6 Ῥγθθϑπθθ 
οὗ 811} ἐπ ἐδ τλοίσορο δ '5 ΒΟυ ΒΟΣΟ ἱπμϊοαῦθ (ες ἢ 

ἀσαγαισασ. 

4 ["" ΒυΟὮ 6 τηοᾶο] οὗ ὁχοοιϊδηοθ, βὸ ἴδσ κισραδεῖηρ 
ΠΩΘΟΙΑΪΟΣΊΛΌΪΥ δοραῖς ὑποιηβοῖνεα, τῶ ΚοΡῺν συ]. 
ὕἴπιοθο οοχτιρῦ οἴὔδοοσβ, θὰ αζουδοὰ ὑμαὶν Ὀὐοεεδε Ὠοδίητν 
“«Οοιοΐσα. 
{{" ὌΝ Βαίϊδηϊο σαπηΐησ ἔπε ὑσίσιοοδ δηδροὰ ἔπ ὑγοροεοᾶ 

Ιδνν ἴο Κα τ ΠῸ ἴδὸ Κίης ὈΥ̓͂ 8 Ὀδὶζ ἴον ᾿ΐ8 ΙοὟν ὙΔΗΪΎΥ, πὰ 
ἴο ΘΓ Ρ Ὠδδιοὶ ᾿πτουα ἰδ Χο ἀραϊδίοη τα ΠΓΤΩΤΙΕΝΒ 
ἴῃ ιο ψοσϑηῖρ οὗ Ὠἷν Θσοὰ. Ια [8ο Ὀδαὺ οοὔηγλλτηστι ΠΟΥ 
οουἹὰ μδὺ ἴο Ἰ)απίοὶ ὑπαῖ [ὮΘΥ δαεαπιθᾶ κὸ οου δα ν τἰδδὲ δ6 
Ὑ«Οὐ]Ἱὰ ὑταν ἴὸ ΘΟ ποπο ἔδο 16 8ὲ ἴ9Γ [15 τηοῃδέσχοτικ ἰδυσ. 11 
στῶ ἰῆο Κοορηθδὺ ΣΟΡΤΟΘΟΣ ἴἤο δ αἱτ κὶπρ ἴδ᾽ ἸῈΟΥ δου δι» 
Εαἱραῖο δὲβ γϑαὰν δηβοηῦ ἴο βιιοῖϊ ἃ ἰδᾶνν ἘΠἅῖΟΣ ἰδ ἰχηρϊεοα 
οὗ ἰδ οχοοδβαίνθ νυδηῖϊγ. ἢϑδγίοβ ἘΔ6 8 ὙΘΘΚ δπὰ νϑίπι κως, 
δἷβαε Ὧθ σου] ἴανοὸ 8δεκοῖ, μαι τὰ ὍὈ6 ἐδο τηοξῖνο οὗ ἐδνεδθ 
τΏΘΙ ἰῃ Ὀτγοροείηρ, κἀσἢ ἃ ἴω ἢ ῬΊΔΙΣΙΥ ἴδ6 δρρνοπφα ἀχοερ- 
τίοῃ, ὁ βανο οὔ ἴμϑε, Ο Ἰπρ." ψ͵ἰῊο 80 στα} ἴο ὲβ Ὑδυῖν 
τῆαῦ ἰδ ὈΪπἀδα Ὠἷ6 ἅΠ|} ογα ἴο ἴπ πηοησίσοῦδ ὨδίασΣο δὰ μὸθ' 
αἱυϊο Ὀεωχίησε οὗ [6 ἰατ.."... Οοιοϊδι.} 

Ὡειὰ "ὸ 
ο 
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ὁγο ἰῃ ν. 8 [7]}.--- ΟἹ “51. “0 ΣΒΒ ΔῺγ- 
ὝὮΘΙΘ ἴἰπ ΒύΟσΊΥ μιδεῦθ, ὑο ΤΌΒΩ ΔΏΥΜΒΘΙΘ ἔτθ- 
φαθηῦγ ᾽᾽ [ταύ οσ, ἐωηιιξμοιϑίψ)} (Ἰμαῦδοσ, “ὁ σϑτὰθ 
οἤεη.᾽}), οὗ. ὅδο αϑσυμδη "2εηιαπάση, ἀἰ6 Τλῶγα 
δίὥγημθπ.," (“ ὕο Βύογτῃ Βοσι οΟαΥ ΒΒ ΟΟΥ ̓)) : 8600 
πῆγα, να. 12 [11] διὰ 16 [1δ].----ὖ οσθθ 8. 19 
Ῥτοακὶ ϑεῖδ (ρσίηοθϑ) οὗ ἴδ 6 Ἰεἰπσάοτῃ, ἰμ6 κον- 
δΥοσα, δπὰ ἔδο Ρτίῃοθα (βαῦσαρβ), [89 Οὔ 86]- 
1ογβ, αμὰ [89 οἀρίδίῃβ (ρχϑῖθοίθ) αν οοβυϊ θὰ 
ἰοχοίμοχ ; σαύδοσ, “νυν οοπβίοσγϑοὰ ἰὺ δανβᾶ- 

816.) ὙΛ9 9. Βϑϑῖωὴὼβ ἤθσθ ὑο ὉὈΘ Θιωρὶογθᾶ ἴῃ 8 

ΤΆΟΣΘ οσύθη ἀϑα βϑῆδο ὕδδῃ δμοσζούοζοσζο (ν. 8 [2], 
ὃ [4], δπὰ 7 [6]}. ψΒΘτΘ ἰξ ἀδαϊρηδύθβ ὑπο οἰἱοῖ- 
Ῥτιωΐθοϊβ ὙὯῸ ΤΟΥ ὑΪδοθᾶ ΟΥΘΣ ὑμθ βδύσχαρβ: " 
ἔου Ὅὴη6 ΟΌΣ ΟΪ85868 οὗ ΟἿἾοἶ 418 τ ἢ ζ0]]ον---ἰἢ9 
ΒΆΤΩΘ 83 ἰῃ ΟἾΔΡ. ἰἰϊΐ. 27, Ὀυὺ ἰῃ ἃ ἀἰδογϑῃῦ ΟΥΘΣ 
--Δῖὸ ΘΥἹ ἀΘΟΥ ἱπὐθυᾶοα ὕο 80661811Ζ0 1Π0 Ῥγχθ- 
χοᾶ ζόμοσαὶ ἰᾶθα οὗ “" ΡΣΐποθΒ᾽᾽" ΟΣ ὁ" Ῥτεοΐϑοίβ ᾽" 
((δπβ ΟἾ;Σ. Β. Μ|ομδϑὶἱβ δοσσθοῦνυ, ἀραϊπδὺ Ηϊ σὶρ 
δηα ΟὔὮΘΥΒ, ὙΠΟ ἰπ ὑ 8 ΡΪδοθ αδἰ8δὸ σοραχὰ [πθ9 
βδσοκίῃ δα ὑδ6 οὨἱοῦ ὑχοζοοὶδ 0 γΘΣΟ Πδηΐθ} Β 
ΘΟ] οαρα 68). [ἢ ΗΚ δ οΥ 086 ὕοττα ΟΠ δ]:- 
ΔΝ Ψ͵δδ ἑοτιηᾶ [0 Ὀ6 Θιηρ ογθᾷ δΌΟΥΘ, αὖ ΟΠ6 
ἐἶταθ ὑο ἀοβίστιδῦθ 8 βρϑοΐδὶ οἱδϑββ οὗὐἠ ττἱβθ σΏθῃ, 
διὰ δὶ δηοῦμπος ἴο ἀδθηοῦθ {86 νὰ 0]6 οΥΘΣ οὗ 
ΤΑΒΟΔῺΒ (860 ΟὉ ΟἾΔΡ. ἰΐ, 2).{---ἰὰ χοϊδύϊου ὕὸ 

ὍΣΟΝ, ἐτἢΛὸ ἀοίοσιλίηθ ΟΣ δργθθ διαομρ ὑπθσῃ- 

Β6Ιγ 68, ΟΟΙΆΡΑΙΘ ὕδμ6 ἴθστω ὍΣ, “' ἃ, ΘΟΌΒΒΟΙΙΟΣ,᾽" 

οοηϑέϊαγίμδ, 8.8 ἀοδσνυδύϊρ ομ 6. οὗὐὁἨ 86 ῥτἱμοῖραὶ 
Οἴ ΟΥΒ οὗ ὑπὸ Ῥοχείδῃ ἰκίηρ,, ΕΖτα υἱὶ. 14, 1δ.--- 
Το ΦαϊδὈ 5 ἢ ἃ τον] δἰδῖυϊθ; σαύμποσ, “ὁ ὑμαῦ 086 
Κίηρ' βου ἃ Θϑ Δ] 8} ἃ ἰδία θ." 1ῃ νἱϑῖν οὗ [80 

δοοδιηϊαδέίος, ἈΞΩ ἱβ Ὡοῦ ἕο Ὀ6 οοπδίσχῃθα τὶν 

ὉῸῈΡ 88 8 βϑῃϊείνο (“ὁ ἴο Θβ δ Ὁ} 8 τοῦδ] δὐδῦαὐθ," 

4 [ν Τῇ νγὸ ΘΟΙΡΑΙΟ ἴδ6 ᾿{δὲ οὗἩ [6 Τοῦ οὔοΐαὶ οἷα. 4566 ἤθτῸ 
το βοηῃοὰ τ] ἰπδὲ οὗ )6 χτοαῦ οἤὔτοοζο οὗἩ σίαϊϑ υηᾶοσ Νο- 

Ὀυοδούμοσσασ, οὗ. 111, 3, ὅλ6 ἡδυγίησ οὗ [Π6 δα Ἀ: Ὁ Ὀοίοσο 

ἐιο 13: ΒῪ ΤΌΓΙΝ (ἑαέγαρε, νγμῆο [Ὼ ο.. 14. 3 [ΔΘ ἀτθ πδιοοὰ 

Δτεσ ἐμόσ) βδόονα ἰῃδὺ ἐδ Ἀ322Ὁ ΔΙΘ ΟΙΘ ατοδὶ οὔἴὔδοοσα 

ὦ νοῦ ἴδ δδῖσωραε τ κυροχάϊησία, δὰ ἰμδὲὴ᾽ ΟὨἹῪ [86 

ἴῶτϑο 9.0 οοὐἹὰ Ὧθ τηοδηὺ ὅο ΟΣ, ἴδ δαῖταρα Ὠδᾶὰ ἴο 

ΤΟΣ δὴ δουουοῦ, ΜΌΣΘΟΥΟΓ, [06 ἰδὺ οὗ ἤουῦ παπιθα ἰθ 

αϊνίἀοα ὈΥ ἐδ Θορυΐδ Ἵ ἰπο ἔνο οἱδϑθοβ.0 ΤῸ ἰδο ἄτεὶ οἷδδα 

Ὀοϊσας ὃδι0 3220 δηὰ ἴδ βοίσωρα: ἰο ἐδ δοοοῃὰ ὕδιθ 

ὙΠΞΞΙΓ,, οίαία οσιποίδονα, αιὰ (δ ἈΣΓΙΒ, οἱοέΐ Ῥγα:- 
ἵδοιδ ῳ' ἐλὲ φγουίποδθβι Αοοοσάϊη συ, τὸ Ὑ111 ϑοθσοσὶυ 61τ 
 ὃΥ ον  ο τὸ υηϑδοχείληὰ ἐλε "6 δόγ 8 ᾧ' ἐλα Αἰσλεδὲ 

οοῳ ΟἿ] α, δἰαία, ὉΥ Ἀ ΛΞ ἼΠ ἐλ6 πιέηέδίαγα οἵ Ἡπμδνλ δον 

47 ἐλα (Ἰοιοεν) δέαἐ6 οομηοί!, απὰ Ὁγ [6 Βδοίσαρα διὰ ρόολαξ 
ἐλ6 νεεέανν διὰ εἰυϊὶ Ῥμίονα Ο7 ἐλὲ Ῥγοοίποδε. ΤΊΪα στοῦρ- 
ἴηρ οὗ πὸ Ὡδῖοθα ΘΟ; ΠΓΏ1Δ, ΘΟΠΒΘαΠΟΒΕΥ, ἐὯ6 ΠΌΠΘΓΙΒΙ ἰηΐοῖ- 

Ῥτειδείου οἵ ἐδο ἈἈΓἼΞ9)9 ἼΞ Ὁ 9.9, ἴοξ ἔδιο ὕοῦσ οἴδδδοθ 
δδιχϑᾶ οοηπεαῦ ἐλ σπετο οἰίαξ Ῥτιωίοοζατο οὐ πο κίηρ- 
ἄοὰα. ΤΠ ἰπατρτοϊδιίίοα ἰ6 ποῦ τοδὰθ αὐοδυ Ώ ΔΌ]6 ὉΥ ἴΠ6 

ἐκοῖ ἰδοὺ ἐδ6 Ὑ9.0 δὰ ἴῃ ἴδο κἰησάσαι οὗ Ἡασίμδβ ἃ ἀ- 

στοῦ Ῥοαϊζίοῃ ἔγοτα ὑπδῦὺ ἐπον ποϊὶᾶ ἴῃ [6 Κίηρσάοῃπι οὗ 
Νουσοπδάποσζασς; ἴον ἴῃ (δ ὲ8 γουροοῦ ὁδοῦ κίηράοιῃ Ὠδὰ ἐδ 
ον ὨΪδτ διεσηκχειηοηῖ, το ππδοσχσοοὺ ταοδηΐϊζοϊὰ 
οδδηροα δοοογάϊΐῃς ἴο ἴπο ({0γ68."---Ἰ δέϊ.] 

Φ [5 ΤῊΘ γγῆο]6 οοπηθοίίοι οὗὨ ἴῃ 6 Ὡδυταῦῖνο ἢ]6 ΠΗ} ΒΉονση 
διαὶ ὑπὸ δυΐποχ οὗ 186 δοσυδαϊΐοι, ἀϑοαΐνδα (ἢθ κίηβ. ΤῈΘ 
οομποί! οὗ οἰαῖο, οἵ οἰνίοῦ οουτῦ, ἴο νὩϊοὶ 4}} ἐπο δαΐσαρο ῃδὰ 
Ὧο ΤΟΠΟΣ δὴ δοοοιιηῦ, οομαίδίοα οὗ ἔπγοα τῶ, οὗ ὙδοΣΩ 
Τδηἶ61 88 οθθ. Βυὺ Ὠκηϊοὶ οοσίδ  ὩΥ πγδδ ποὶ 8116 ἴο (6 
οοπδαι δου : ὑδπαγοΐογο ᾿Βοὶν ὑχούδηοο ἐμοῦ αἱξ "»γοαίσηδ 
οἱ ἴι6 κιηρσάσῃν᾽ μὰ οοπαι θὰ οὐ ΦὯ6 τιρίξοῦ, 'ῬΔὦΒ [8]86.Ψ 
Βοαί θα, [6 ἀοφοαϊνοᾶ ἰδθ κίηᾳ ἴπη (16, ἐπὶ ΤΟ ΟΡ ΘΕΙΑΙ 
ἔτοιι Ὠΐτη ἐδ ἰπδητου οὗ [6 ἄθϑοζϑϑ, οσ τηἰδὶοϑὰ τορασγὰ- 
ἴω ς ἰς.".--Ζ εἰ. 

Θὕο.), Ῥαῦ ταυϑὺ Ὀ6 τοχαχγαϑα 88 ὑπ βυ]εοὺ οὗ 86 
[ἸΏ ΠΉΡ9. δὸ ὑπδὺ ἴ86 οὐὐθοὺ ὩῸΡ 18. ρδοθὰ 
δούνθθα 1 6 πη πἰονο δπᾶ 18 ποῦ, 88 ἰῃ 188. Υ. 
24. χὶχ. 8. χχ. 1 (8 ΘΟΥΥΘΟΌΥ ΒΟΒΘΏΣΑΊ]]ΘΣ, 
Ἡμὶς, Κυδηϊογοϊᾶ, [611]. οὔο., ραϊπδὺ ΤΏ60- 
ἀοζίου, υϊχαῖθ, Γαὐμοσ, Βοσυυ μοῦ, δηἃ 8. τη)8- 
Ἰοσίυ οὗ τοοάθστια). "---απὰ Δ ΧῸ ἃ στη ἐπῖοσ- 
ἀἰοὶ (δτρ.). ΤᾺΘ ὍΛ τ ΒΙΟᾺ ὑμ6 Εἰηρ τῦδϑ ἴὸ 

αβδ ὉΠ ΒὮ, 1β αὖ [πὸ βδτὴθ ὕϊηθ δὴ “Ὁ δὶ, “" Ἰηΐθτ- 
αἰοῦ ;᾽ ἴῃ ὑδο Ρδγδ)]ο στη οὗὁἨ ὑδμ6 δ ἄσϑβϑβ ἰὗ 8 δὖ 
βτοὺ ἀρεϊσνυιαῦθα ζΘΏΘΙΑΙΥ 88 8 "" Βἰαύαΐθ,᾽ οπμὰ 
ΑΘ ΥΑΣΒ ΤΩΟΣΘ ΘΒΡΘΟΐΔΙῚῪ 88 8Ὲ “ὁἱπύογαϊοῦ."" 

Ου ἍΘΆ, ““ἴο δἰπᾶ,᾽" ἱπ [89 βϑῆβθ οὗὨ “10 ρῥτο- 

. ἰοὶν,") βοο Ναμα. χχχ. 10, δῃ ἃ δ]βδὸ ὑμὸ Ν, -Τὶ 
δέειν δα Ὁ(Ὧ6 ορροεὶΐζθ οὗ λύειν, Μία, χνὶ. 19 : 
ΧΥΣ, 18.-- δὶ τυ ϑοβοθνοσ Β84]]} δεὶς ἃ μοι οι 
ον ον, ἥοσχ (δἰτῖν ἀδγπ; 1.6.. ἀυχίηρ 086 ὑδίτεγ 
ἄδγβ ποχὺ διηδυίΐηρ, ἤγοτῃ ὑμαὺ ἐἰτηθ πὶ] 1} 
δχρίσαϊϊοη οὐ {δἰσῦ ἄδγθ. [ὐύθσδ!γ, ὁ απῦο 

ἱτγ ἀδγβ."" ὙὩΤὨΐΒ ὩΌσΌΘΣ, ὑμ6 ὑτὶρ! σαΐο οὗ 
ὑδο ὕθῃ ἄδγβ ἰὼ οἰδρ. ἱ. 12--1δ, 18 ἃ τουπᾶ πὰ 1- 
ὉΘΣ, οοστοθρομαϊπρ ἴο ὑμθ ἀπταίίζοῃ οὗ ἃ ταομὺῃ, 
δα ΘΙ ΡΙοΥΘα οὐβοσινίβο 8160 8ἃ8 ἃ σΘΩΘΣΆΙ ροχϊοᾶ, 
ἀαγίηρ Ἡ ΙΟΘῺ δὴ ἰποσαϊοῦ 88 ἰσωροβθα ΟὉ ρθσ- 
ΒΟΏΒ: 6... ὉΥ ὑδ9 νοσβ οὗ Νασξαγίίθ. ἀοίβ χχίὶ. 
26; οὗ Ττροῦ. Δίαδῖν, 1. 8; ΦοΒβρΆ., ἀδ Β. “ιιά., 
Π. 15, 1.--- ΤΠ Θοτησηδηὰ (ΟΥ ἰηὐοσαϊοῦ) ὕο ΤΆ ᾧ 
ἀπγίηρ' ὁη6 του ΟὨ]Ρ ὕο ὑμ8 Κίηρ' γγὰ8 1. ὑδ 8 
ἰμβύβδῃοθ βρθοίδ!!]υ αἰτηϑᾶ δὖ Π3ηῖ6ὶ, ὑμ6 ρίουβ 
ὙΟΥΕΠΙΡΡΟΣ οὗ Φομονυδ, ἴῸΣ ἴθ6 ρύτσροβϑ οὗ θῃ- 
Ὀχδρρίηρ εἶτα : Ὀπὺ Ὁ νγᾶϑ βδυσροβίβθα ὉΥ ἃ παύου] 
ΤΟ] σου οαδίοτα οὗ οἷος ἀδὺθ διχοηρ ὑδ6 ἴδαδα, 
ὉΥ ὙΠΟ Ὠϊνίπο ΒΟΏΟΣΥΒ ὙΟΙῸ ΣΟ ἀουθα ἴο [86 
Κίυᾳ. ἨἩδχγοδοίτιβ, 1, 199, γοΐοσβ ὑο ὑμὶβ ουβύοτω, 
θὰ Ὧ6 ΤΟΙΏΔΙΚΑ ὑμαὺ Ὠοίοοοβ δα ἱἰπύτοἀδπορᾶ 
[8 περὶ ἑαυτὸν σεμνύειν ΤῸΥ ὨἰτΩΒ615 δηᾷ δὶΒ βὰ6- 
ΟΘΩΒΟΥΒ, ὈΥ ΣΘΟΙΔΟΥ ΙΒ ΠΪΒ ῬΘΙΒΟῚ ἔτότω ὕ86 ΟΌΒΟΥ- 
γψϑύϊοι οὗ Ὠἷβ βι υ]ϑοῖδβ, ἰῃ ΟΥ̓͂Σ ὕο ροσϑυδᾶθ ἔμθτα Ὁ 
ΦὨδὺ Ὧ6 νγ8δ8 ἑτεροῖος (οἷ. αἶθο Χοπορθοι, Ον)ῸΡ., 
Ι. 8, 18... Το οχίβύοποθ οὗ ὑμὶν σαβύοτω δι οηρ' 
086 Νίοάοβ ἰ8 ἔσσίμοσ ϑυθδύδηὐίἰοα ὉΥ 086 ἔδοῦ 
ὑμεὺ ὑμ6 Ῥοσβίδηβ, το ὑγοσθ ἰῃυϊταδύθ Υ τοϊα θα 
ο ἴ86 Μοᾶρε, οὐϑοσυϑα ἰῦ, 88 αἰ ἃ βϑνϑγδὶ οὐμοσβ 
οὗ [86 Οτίθηνδὶ πδίΐϊοηα οὗ διύ ααῦ (6... [89 
Ἐργρίδηβ δηᾶ ἘπΗϊορίδηβ, δοοοσάϊηρ ἴο Ὠἰοᾶος., 
Αίοι,,. 1. 90, ΠῚ. 8, δ)---ἰ[ῃϑ ἔοττωοσ ἤσγοσα [89 
ῬΘΟΌΪΔΥ το] ρίουβ σθᾶδοι ὑμδὺ ὑμον οομπδίἀοτοᾶ 
[86 ἸΙκἰπρ 88 ὑὰθ “ οὔἶβρχίηρ οὗ ὑπο ροᾶβ᾽" (ἔκγονος 
ϑεῶν) δᾶ ὑμ6 ἱπίαρο οὗ Οττηυσζᾶ, δῃὰ ουθὴ δὰ- 
ἀγοδδοὰ ΐτη αἰ ΘΟ 88 ϑεός : οὗ “ΒΟ Ύ]υΒ, 
Ῥδγϑ., ἴδΎ, 855, ΡΙαΐατοι, Τ᾽ λοηιίδί., 27; Οὐ:- 

4 [Βυὶ π|8 οοπαϊστιοίζου 16 Ἔχ ΘΙ ΟἿ. ἩΔΥΒῺ, δηὰᾶ, δὲ [20- 

καῖῖο τεπλδσε, ορροδοὰ ἰο 18:6 πδαχὸ οὗ ἈΦ δ}. ἴη γν. 

13, Ἐνθῃ ἘΟΒΟΣΓΔΓΠ]ΟΥ Το ἋΣ (ΔΡΌΘΥΘΏΟΥ ὮΥ ̓ ηϑανογίδῃοθ, 
Βονονοῦ) ἀδογόίο γεσρέο. ΤῺὮΘ Ῥδδδβοροβ δ ἀποθὰ ὉΥ (δ δι:- 
ἴδον ἴγοια [5488 (χίχ. 8 18 ῃοὺ οοστθοῦ) ἈΣῸ ποὺ δἰ ζοχοίδοῦ ἴῃ 

Ῥοϊπῦ, δα ἐδ ὑχγοροδίοῃ ὕαχθ 16 ποὺ » Ὀυὺ 9 ΟΣ ὥ- Ἠδᾶ 

1.6 ντίίοσ ἰπἰδηδοὰ βῃοῦ ἃ οοηπίχισίίοι 6 νου] παι ΣϑΙ Υ 

Ἀνθ τυϑοᾶ ἽἼ αἰνὰ ἴ[06 ἤχῦ, Τὸ Μοδοσγοῖδο πο ΡΌΣΟ. 

τίου, μονονοσ, συ ἀθ:  ΔΌΪΥ ἔανοσα ἰ1.] 

{τ {186 ἔστ “ ἼΣ2 ἴφ ἮθτΘ ποῦ ΔῺΥῪ Κἰπὰ οὗὨ τϑαμοεῖ οκἐ 

δαρρν ]ολοη, ὈὰΣ Ῥσαγοσ, δὲ [9 ρῆταθα, νοσ. 14 (13), ἙΣ" 

ΠΏΣ. αἰνϑομηρ λέ Ῥγαμοῦ, βιουσε. ΤθῸ πογὰ Ὁ:ΔῚ 

ἄοσϑε ποῦ ὕτουθ ἴΠ6 ΘΟ ΣΆΓΥ, ἴογ ἴη6 ὨοαΙΏΘΏ ρχδυθὰ αἷδὸ ᾿ς 
το δ (οὗ. οἷ. 11. 46), δηὰ ἢόζο [86 οἷδυδο, δοοδρέ ἐο ἐλ6 κέριθ 
ῬΙδοοβ ἰοζοίμος κοὰ δηᾶ τῶδι, δὸ ὑμδὺ [86 ἰίηῃρ σαϊρμῆϊ ποὺ 
ΟΌδετυθ ἰδοὺ τὴ. ὑΚΟΒΙ δἰ οη τγῶῖϑ αροαΐ8}}} ἀϊγοοϊδὰ πρδὶδδὶ 
Ῥαπὶο)."-- οι. 
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εἶπα, ὙΠ. ὅ, 11 ; Ιδοσταῦθθ, ῬΩΠΟΡΥΨΨ., ἴὰ Βτίδθο- 
Ηἷθβ, ὧδ ῬοΡβωγ, ῬΥΐπδ., Ὁ. 17, δῃ!ὰ ΧΘΏΘΥΑΙΙΥ, 
ΗἨδηρδύθοσς, Αὐϊλοπεΐο ἄρο Ῥαηίοὶ, ϑίο., Ρ. 127 
οὐ 86ᾳ. : Βοἰτύζβοι, Ατὸ. 2ιηπέοϊ ἰὰ Ηοτσορ᾽ 8. ᾿ὐραΐ- 
Μπονι,, Ῥ. 918 οὔ βοᾳ. 8696 (δ6 Εἰ ἰοο-ζυ μα. Ῥσῖμ- 
οἱ ]68. ϑὗο., δρδιμβὺ ὑμ6 δϑδβϑασωρίϊοῃ οὗ 086 τη οᾶθ χη 
Ῥβθιο- θη 101 ὑθηάθῃογ-οΥἹ ὑυἱοίβγα, οτν ν Ἀ]ΟῺ ἐδιθ 
οἀϊοὺ οὗ Ὠατίυβ ἰὰ αὐρεύϊοῃῃ 'ἱ8β ἃ ΟΌΠΕΙΩΡῚΥ ἱπ- 
νοηϊεα τχούοίγρθ, δῃα δὖ ὑλθ βδῖηθ ὑΐπι6 δ θΧ- 

χογαύθα οδσοδίαγο οὗ 86 ΘΟΌΣΒΘ οὗ ΑἸὐΟΟΒῺΒ 
ἘΡΙΡΏΔΩΘΒ 88 ἀδβοσι θὰ ἱπ 1 Μδοο, ἱ. 41. 6ὖ βθᾳ. ; 
2 Μδοο. νἱ. 1 οὖ 860α.---ὕοσβο 9 [8]. Νον, ὁ 
πίη, θεῖ ἐδἢ 86 ἄϑθοσχϑθθ δπὰ βρη ἴλ9 υσ]εΐί- 
ἱδᾷ ; ταῦδοσ, “" πᾶ τϑοοχᾷ ὑμὸ νυ ηρ," ΓῸΣ ἘΞ 
ΔΙ ΑΥ5 δβιρηΐθοβ ἴο Τοοοχά, δηᾶ ποῦ ὕο Βῖρῃι : δυὰ 
ἹΠΟΣΘΟΥ͂ΘΥΣ, ὑἢ 96 Ῥοχθίδῃ οάὐλοΐβ τϑοοϊγοᾶ ὑμοὶν οἱ - 
οἷἶδὶ δύδσαρ ἃ8 ἰδτβ ἤσοτα δ 86 σόυδὶ 86αὲ, ἱπεύοδα 
οὗ ὑπμ6 Τογαὶ βἱρτιιδῦτισο : " οὗ. Ἐδίν. 11. 10 οὐ 864. ; 
ψἱη, 8.---ἼΠαι ἐξ θθ ποὶ οδασιρϑᾶ, δοοοχάϊης τὸ 
19 Ιατὺ οὗ ἰ)6 Νῖοἀ65 διὰ Ῥοχπβίϑῃ, ἱ. 6., δΔοοοτᾶ- 
ἱπρ ἴο ἰδμδῦ ἰὰνγ οὗ λ6 ππἰοὰ Μοάαο-Ῥογείασι 
ΣΘ81}}, 88 18 ΒΟΙΩΘῊ δῦ ΤῊ ΥΧ6 ζ0}}Υ ἀοβοσι θα ἴῃ ν. 
16 [16], ὉΥῪ ψϊοὰ οὐονν οὔδοίαὶ οαϊοῦ ἔσοστα Ὁ} 6 
κίηρ, ᾿δβαοα τὶς οοσύδί ἔοστη δ) 0168, ΒΒου]ἃ ΡοΒ- 
8688 ὁπ ἀμ 70 706 ὧ8 ἴαιο, ἈΘΏΘΘ, "" βοτὰ ποὺ 
δ6 ομαηροὰᾶ"" (ΠΣ διὉ, οὗ, Μίμοσ, Ογαηιη., 
8 46, 8); οἔ. Ἐδιὰ, ἱ 19; νἱῖϊ. 8. Αγαϊπδὺ [86 
ορίηΐοη οὗ οι Τιβηροσῖκθ, ὕμαῦ 8 ὙτὶοΣ ὮΘΣΘ 
Ὑ88 ῸΪΟΥ οὗ Δ ΔΙΘΟ;ΣΟΙΐΒτι, βίποθ [8.6 ῬὮΏΓΘΒΘ 
ἐ Π6 Ἰαν οὗ 86 Μοασϑβ δῃᾶ ῬϑΊβίΔ}8 ᾽) χησϑῦ Βδνθ 
οτσίπαύδα Βα ρθοα θαυ ὕο ὑ86 ὑΐπη6 οὗ Ογτι, οὗ. 
ΒΌΡΣΤαᾶ. Ηἰυζὶρ α͵δὸ στο͵ϑοὺὶβ ὑξμιὶβ ροβί οι οὗ ὕ ου 
ΤΏ ΨΟΥ 6. ἱμδβτα ἢ 88 Ὠ6 ἀοιιθθ, ΤῸ. 6} 1ὴρ' 
ΤΘΆΔΟΙΒ, ὑ86 ρχοϑυσωρύϊοῃ ΟἹ ὙΓΙΟᾺ ἰΐ τοβίϑ, ὑμαῦ 

ΓΞ ἴ ὑμαὺ ζΖογταα ἀοπίστιαῦθβ (89 ὡὐλοίό δον 
ἰαιρϑ οἵ ὕ86 Κίηράοτχι. ---[Ἴ ὁχ89 10 (9). “Το Κίηρ 

οδττὶοα ουὖ (86 Ρχοροβαὶ. ἈἈΔΟΣΕῚ ἰα ἜἘχρ]οδεϊυο : 

ἐλ ιογτπιρ, πδταΘΙΥ, ὑ86 το Ὀϊζοι (Βροίζθα οὗ : 
ἔοσ ὑμῖβ νγὰβ ὑμθ ομίϑε ταδύῦθσ, ὑμογοΐζοσθ ἈΠΌ δὲ 

ΔΙΌΠΘ ἴβ ΒΘΣΘ τηθηϊοποϑᾶ, πᾶ ποῦ 6180 Ὁ “2 (ϑάϊοὐὺ), 
γοσ. 8 (7). ---Ἰ οἷ.] 

Ἄογβοβ 11, 12 [10,11]. Φιαηῖοῦϑ ργοϊοϑί, ὃν Ὺὲβ 
οοπαιιοΐ, αραϊπδὶ ἐδό γοψαΐ εἵθογθ6.1 Απᾶ, δ 
τσϊμάουσβ Ὀοίδα ΟΡΘῺ ἐπ [ἷἱβ ΟὨΘΠΛΌΘΣ τουγασὰ 
ΦοσχΌβαιθεα ; σαΐμοσ, ""Ὀαὺ Β6 [101] δᾶ ΟΡΘὩ 
σἰλάον," οο. ΤὰΘ ὌΡΡΕΣΙ Ομδτα ΘΓ, ΟΥ δὐὐίο, 
τϑοϑίνοβ οομδίἀοσαύΐοη 88 Ὀθὶπρ ΙΏΟΥ6 ΤΟΙηοΥϑαᾶ 
δΔῃ 1688 Δ Ὁ1]16 ὕο ὈῸ6 αἰδίατοα, μθημοθ 88 Ὀθίηρ' 
Ῥδσυ οΌΪ]ΔΥ͂Υ δἀδρίθα ἴο ΡΌΣΡΟΒΟΒ οὗ ἀδνοίίου ; οὗ, 

« [Τιχἷκ ἀἰκεϊμοίίοῃ 18 ταῦοσ ονοσ- Ὡἶο6: [0ΓΣ Ὁ νὰδ οί [86 
ἐηργοπαίπρ οὗ ἴπ6 οὐϊοῖ, παχοΙΥ, ἴδον ἴδ6 τηδριδῖοα ἀθειγοᾶ, 
απ ὑπ ΐη οὐἠ οοῦγθα του] ποῦ αν Ὀθοη ἄοῃα ΌὉΥ ἐδ6 τουδὶ 
δάπά, Ὀπὶ ἷ8 οἤδλοΐδὶ ΔΡΡσοναὶ διὰ υδποξίου, βυοῖι 86 6 κἰσδ- 
ον ΡΕΙΘΕΣ ὮΥ ντιης οσ δίβσαρίῃβ [.6 Π8}}16---ΟἿ]} οου!ὰ 
ΘΟΏΪΟΥ. 

Ὁ [" ΤΏΘ ξαίσορε ἀϊᾶ ἠοῖ ταὶ Ἰοπς ἴοσ Ὁδη161 8 ἀχροοσϊοά 
ἀ!ατορσαγὰ οὗ [86 ΚΙΉ κ᾽ Β Ῥσομί οι. . Βαοοομεμπποῦᾶ 
ὑπ σπκίοτη (οὗ Ῥγαυγ 67) ὅνο ὐοῦ πὸ ἱμειί:ς οὗ ἴῃ οὐϊοῦ ; 
ἴοτ ἃ ἀἰδοοπίίυδηοου οὗ ἰδ οχ. δοοουπῖ οὗὨ παῖ Ἰανν που ]Ἱὰ δυο 
ὍΘΔΏ ἃ ἀοηγίηρ οὗ {ἢ ἔκ] ἢ δηὰᾶ ἃ αἰππίηρ ἀρείπεὶ αοἄ. Οη 
1.16 ὨΪ8 Θῃπετη θα φᾷ τοοκοπθᾶ. ὙΠΟῪ δροσοῦν ναρομοᾶ Πίτῃ, 
δΔηᾶ ἰτηπηοα δύο τορογίοα ὲβ ἀϊετοχησὰ οὗ ὕπο Κι ησ 8 ΘΟ- 
τοδῃᾶ. [1 νοσ. 11 (10), 16 ᾿ΙΪδοο ψΏοτΘ ὯΘ6 ἘΔ8 ποηῦ ἴο 
Ῥταγ ἴδ τῆοτο Ῥυ τ] ΤΥ ἀοεογί υθα ἴῃ οΥᾶοσ τὲ 10 τιϊσ ῦ 6 
ΒΟΥΤΕ ΒΟΥ ὑπ|6Ὺ ΘΟὨ] ἃ ΟΌΒΟΓΥΘ ἢιπη."--- Αἴ εἰ}. 

ἢ [“ ΕΠ ἄσοβ ποῦ σοῖοσ ἴο Ὁβδῃ οὶ (“89 Ββὰ οροποὰ ψήσι- 

ἄν"), Ὀαὶ ἴο 3, λέὲ Ἀοιδα λαά ρον τοϊπάοιοα. Τῇ 

ΕΝ τεϊαττοὰ ὑο Ῥαηίοὶ, ἐπα (86 δὲ ἼΓῚ Φολονίης που! ὉΘ 
ϑαρογῆυουκ."---Α εἰ. ΤῊ βοιὴθ σουιδσὶς οὗ οὁοΌτϑο ὙΠ11 ΔΌΡΥ 

ιο ΠΏΣ οϊονίας.) 

Ὁ βδια. χὶχ. 1. 1 Είηρα χυϊἱ. 20; Αοίδὶ. 18; χ, 

9..---“Ορϑαϑὰ πίμᾶονβ," ἽΠΛΣΒ Ὑ33, διὸ ἴ}6 
ορροπίίβ οὗ βυοῖ 88 8.6 οονοσχοὰ νυνὶ Ἰδἰ οο- σοσν 
ΘΕ ΛἼ2, Εζοὶς. χὶ. 16) ὉΥ τνιΐοῦ [86 γἱον 18 

οὐπἰχυαούθἃ. ὙΒΘθ6 ὀρθὴ νίμᾶοντα ῬγΘΣΘ τϑοαυϊτοᾶ 
ὧο 6 ““ ὑονγαγᾷὰ Φοχδβδιθτα," Ὀθοδϑτιβθ 
ἴο δποίθω συδύοσα ὑμ6 ἔϑδοθ οὔὁἠἨ [86 ἡγΟΣΒΕΙΡΡΕΣ 
τα τιδὺ Ὀ6 ὑπσηθα ὑονγασαβ ὅδ 6 ὑθυαρ]θ 1} [δαὶ ΟΣ ; 
οΣ δὲ ἱῃ Φοσχυβδίθηῃη ὑδθ δυρριοδὺ ὑπχπρα ἰο- 
ΜΑΙ ὑδλο ββδῃηοίΐαδιγ (Ρβδϑ. νυ. ὃ; χχυἹ[δ[. 2 οὔο.), 
Β0 ὨΘ ἰυσοὰ ΜψΏΘη δΌχοδα ὑονδγαβ ἐμ “" ΒΟΙΥ͂ 
οἰνγ᾽" (Δανε, ἱν. δ) 88 ἰδ εαἰΐα οὔ 89 ἔδθιωρ]β. 
ΤῊΪΒ γδ8 ὑπ οδδθ Ἰοῃρ ἈΣΙοΟΣ ὕο [δ6 οΔΡΕΥΪ . 
Β606 1 ΕΚίηρβ Υἱῖ, 88, 8δ, 88, 44, 48: ὁ ΟὨτοΩ. 
νἱ. 29, 84, 8838, ἘἸΤὩ6 οοχτθβρομαληρ οὐδίοτα 
δΙοΩς, 86 Μαβοτωηστηθάδηβ (ΕΙ014) σινὰ τοΐοσ- 
Θπ66 0 Μίοοοδ, ἄρροδσβ ἰδ π8 ὕο Ὀ6 μὲ ἱπαϊϊα ος 
οὗ ἃ ουβίΐοτα ἀδυθιοροᾶ οἱ δ ῥχίπλἱἐλνθ 8011 οὗ 
ΒΙΌ]6 Ἰδηὰβ; δηᾶ ἔοσ ὑπὸ ϑαχ]ϊοϑὺ ζο ]ονσοσβ οὗ 
Τεϊδτη ϑσαβδίθη 1.861 ψγδβ ΚΙΌϊα. Οἱ ἐμ οὐδβοσ 
Βδηᾶ, 180 δηοϊδηὗ ον Δ} δηὰ πμ6 τηοϑῦ δῃοϊοηῦ 
ΟὨχἰβάδη σαβέοτω Ῥσοδιοι ρα, οὰ ἐδ6 στουπὰ οὗ 
ἘΖοΙς, Υἱἱ. 16, 17, ὕὑλ6 ὑπχαΐηρ οὗ ἐμθ ἔδοθ ἴὰ 
ΡΙΆΥΟΙ ἰονγατάβ ἐδ ϑδϑδύ, ζ.4.. ἰοσσαγὰβ με βὰς 
(οἷ. ΟἸοιιουῦ, ϑύέγοηι. Ὑ11. Ἴο4. Οτΐχοι, Ποπιΐῶ. 
Υ. 'ὰ Νυμι. ; Τογῖα]}. 4 ροϊ, ΜΝ 160), ψ 16 086 
Ἰαῦοσ Ἑδαχοῦ, βίαηαϊηρ οἢ ὑπ στουπα οὗ Ἀ4]. 
ἰἱῃ. 20: 1ΚῸ 1. 78 οὗ δεᾳ., ΣΘΘΙΟΌΒΙΥ σϑοοσ- 
ταϑηαοά ὑμδῦ ΒΌΡΡ]οαπίθ ἀπὰ Ὠοῦβθα ῸΣ ῬΣΑΤῈΣ 
ΒΒου]ὰ ζδοθ ὑοννασαβ ὑμ6 οδβὺ, διὰ ἰπισοἀπορδὰ 1 
ἰηΐο ζΘΏΘΙΆΙ 86. ΟΕ, Βίηὶ δι, Οτγίσίπες, Υ. 
275 8ε8.--- Εἰ Κηθοϊοὰ ὑροῖ δΐβ 'κωϑθβ ἴῆγχϑθ 
θα ἃ ὅἄαν. υοοϊΐηρ 18 τηθηὐομοᾶ 88 10 
οδαχδούοσίβίϊς ροδύαχο οὗ δυρρΡ)ϊοδηίδ ἴῃ 1 Κίηρη 
υἱ!. δά. 2. ΟἸχου. νἱ. 12; Εστὰ ἰχ. ὅ:; ἴυκο 
χχίϊ, 41] - Αοἰδ υἱΐ. δ9; ἰχ. 40: χχὶ δ: ἘΡΒ. 
ἰῃ. 14: ὀϊδτω. Πόσα. 1 Ὅος. 48: Ἡδιπηϑα, Ῥαε- 
ον, γὼ. 1. 1, εἴο. σὲ, Ο. Α. Ηπθποσαβ, ἀἐ φεπ- 
ἡβυδίῳ (Β8116, 1741): Ζδοκιοσν, γέζ. Ο᾽εϑοπβολίθ 
δῦ Αδζοθ (Εταακῖ, δὰ Ετϊδηροη, 1868), ν». 850 
οὗ 564. ---ἰ ὁ Δ} 161] οὔἶοσθα ῬσΑΥΘΥΒ ποὺ ὕο τῇδ κθ 
δὴ ουὐνγαχα βμονν, ῸΣ ΟἿἹῪ βοοσϑῦ δρ168 οοπὶᾶ οῦ- 

ΒΟΙΥΘ τα ΘΠ 80 δηραροᾶ. “Ἴ ὃς 9Φ ἄθ60 
ποῦ τηθδ αἰοροίλόν 80 α8 (Βοβοηση ]]ασ, σα 
Τιοηρ., Μδυτοσ, Ηϊὑσὶ ), Ὀπιῦ, 88 δἰνσαυβ, ὁπ ἐλ 
αδοομηιί ὑμαῦ, δδοαιι86. Ὧ86 ἢΘ μου τόν ΐ 
ἔδυ, 80 ποῦν ἢ6 οοηπυοβ ἰοὸ ἀο 1 "--(Κεοέῖῇ.]" 
ΤῺ οὐδίομῃ Οὗ χα ἴδχοο ὕἴσοθθ ἱπ ἃ δγ, 
ὙΓΒΙΟᾺ ἰδ αὐὐοδθᾶ ἤοσ ὑπο ταῦ ὥὄτσωθ ἴῃ τδὶβ Ρ85- 
Βᾶρο, δὰ ννῃΐο, δοοοχάϊηρ ὕο ὅπ Ταϊσλθ ἀἷο ἴσα- 
αἰδίοι τνὰβ Βσϑὺ Ὀσουρῆὶ ἱπῦο ΨΘΠΘΙΓΆΙ 56 ΔΙΏΟΣΝ' 
ἐδὸ δονγβ ὉΥ [8.0 ““τηθῃ οὗ (δ6 ψτοδὺ αυδρόστιο,"ἢ 
ΔΡΡΘΟΒΙΒ ὕο δυο ὑδίζοη ΒὮδρο ἀυγίηρ ὑδ6 Βεαῦγ- 
Ἰοηΐδη ΟΔΡΟΥΙΥ 88 8 υβαρὸ Οὐβοσυϑᾶ ὈΥ Ρὶστβ ἱπ- 
ἀἰϊνί ι818 ἀυιοηρ 86 [αταο] θα. ΤῊ ἔπη ἀδγο σον αὶ 
ὥθμΟΣΑΙ ἰά68 οὐ }118 ουδύοχῃ 8 ΔΙΥθδ αυ οχρεθοθοὰ 
ἴῃ Ῥβδ. ἰν. 18; Ὀὰὺ 886 ἀθεῖσα ἕο δηᾷ ἃ σορυϊδσ 
δαραίἑξαῦθ ΖῸΣ (δ ΤΔΟΧΌΪΙΣ δΔηἃ Θυθηΐηρ δϑοσ)- 
βοθβ, ὙΒΐοδ ΟΣΘ ΠΟῪ ἰηΐοχττυρίθα, ἀοπὈθίοδα 
οοπύσ θα θα ἰονασβ οτἱρίμαύίηρσ ὕδ6 συκίοχω, 
βἷποθ 786 ΦΘΥγΒ γγϑσθ δοσιδβυοχταηϑα, ἔγτοσῃ δὲ θαυ 
Ῥοσὶοᾶ, ἴο τορασγὰ ῬΥΔΥΘΟΣ 85 ἴῃ 186} δ βδόσίδοθ 
πὶ πο Οοἂ ἰβ ρ]οαβοὰ (Ηοκ. χῖνυ. 8: Ῥβδ. 
1, 17; οχτνΐ. 17, οἷο), δᾶ ΘαΡΘΟἰ ΔΙῪ βἴωοο ΒΟΥ 
ἀδδοοίαὐθα 16 ἴῃ ἐδοὶς τοϊπᾶβ πὴ 686 ΘΥ̓ΘΈΣΣΙΣ 
ΒΔΟΙΒΟΘ (ΡΒ8. οχ]Ἱ. ὃ: 1 Κίηρβ χυΣ, μὴ ὑπῷ ἢ 

4[ Β]δεθοᾶ τῇῆδῃ σον αὨ ΘΌγ. ΠΟΥ ΟΔΙΤΩΪΥ, ᾿νοῦ 
ΦᾺ}}} ἀϊὰ ΤΥ Βοδτὶ τοροδο οὐ ἴδ8 τὴν ξο Ἰονγο διὰ ὌΝ. 
[ΕΠ Ἀπι νᾷς ὅδε Βονοσ- (Δ ἰσ Ρροποε οὗ ΤᾺΥ ζοιδλοτε' αοα 1" 
--Οὐιὸ 
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Ἑστα ἰχ. ὅ οὗ. δι. ἰχ. 21). ΤῊΟ Ῥδσϑθθ συδθουα 
οὗ τοπᾶοσίης Ὀἰνίμθ ἈΟΠΟΣΒ ὑο ὕ86 ὕδγ06 ρασίδ οὗ 
1.86 ἀδΔΥ ὑδπουηβοῖνοδ, 88, οὐ οοῦγϑθ, πούδιτς 1Ώ 
σοχσαοῦ τὶ ὅ86 δδὈΪϊ οὗ ὑμ6 δονϑ δηᾶ ρῥχίπι- 
ἰδίῖνα ΟὨσι ϑείδηβ (Αοῦβ 11]. 1. χ 9, 80 ; οὗ. ΡΌΒΟΥ, 
Ταγιϊεῖ, Ὁ. δ5δ4); ΠΟΣ 88 [00 συβύοτα οΟὗἨὨ ὕδθ 
Ἐσγρδη ρῥχίϑδία, ψγο, δοοογάϊηρ ὑο ῬΟΣΡΆΥΤΥ, 
ὧδ αδοίἑπεπξί. ΤΥ. 8, βδῃρ ἀδίὶν ἴουΣ Ἀγτληβ οὗ 
Ῥταῖβο ὕο 86 βμῃ ; ΠῸῚ γϑῦ ὑ8ο ὕμτθθ ἀδιυ βϑοσὶ- 
βοοθ5β δπὰ ἈΥσΩῊΒ οὗ ὑῃθ ῬΥΙΒΔΡΌΤΘΆΠΒ, 88 τ θῈ- 
ἐἰοποὰ ὈΡ «δια ίομυβ, Κι. Ῥγέλαρ. ο. 149 κα. 
ΟΥ. ζϑθθσαν, Ζϑοκ)οσ, 1. ο. Ρ. 829 οὐ δ86α.--- 
γοτθο 12 [11]. ΤΏΘΩ. 6946 τῶϑὰ δεβοιη θά 
(τυβμοᾶ ὑοχιύδου), δῃὰ ἐουμὰ 1)αηΐθὶ Ῥσαυίηβ 
δηὰ πιδϊσίηα δυυρρΙἱοδίϊζοι Ὀθϑίοσο εἰς Οἀοα. Ηροτο, 

δοίην. 7 [6], Ἰ2 ὙΠ ἰβ ποῦ ἃ βίῃρ!]ο ταβίῃρ ὑο- 

βοίδοσ, Ὀὰὺ 8 ἔγθαυθηὺ" δεῖν γαὐδοτίηρ ; [89 
ΟΗΪΥ αἰ ΠΈΣ Θμο6 ἐπ ὑμαῦ ἴῃ ὑμδὺ ρβββαρο [8.6 ἀθείρη 
ἯΔ5 ἴο οὐὐαϊη ὅπθ ἄθοσγθθ ἤγομτη ἐδπθ Ἰἰκίπρ, τ 8110 
ὮΘΓΘ ἰδ ἰ8 ὕο ψδύο!. δ η16] πῃ οσοσ ὑο ἀθῃοῦῃοθ 
δα. Ασοοτάϊηρ ἴἰο ν. 11, 86 ὀρθὰ ψἱπᾶάον ἴῃ 
Ῥδαΐοὶ ΒΒ ὌΡΡΘΥ ΟὨδυλΌΘΥ δθθὴλ ὑ0 δ ύΥνθ ΘΩΘΟΌΪΘα 
δοιὰ ἴο ϑχϑοαῦθ ὑμοὶσ ρὶδὰ οὗ οϑρίοῃαρο ὑἱὺὰ 
δυοοδϑθ, Οἱ. ὈΘΟΔΌΘΘ ΠΟΥ͂ ϑαὶῦ αἷτὰ ὙΓὮ1]Θ 
Θησαροα ἴῃ ΡὈΓΘΑΥ͂ΟΣ (ΡΟΙΒ805 ἔχομλ ἃ δ01}}} τῷοσο 
οἰοναῦθα σοοῦλ ἰῃ 89 γνἱοϊηϊον, οὗ. ὃ ὅδ. χὶ. 2), 
ΟΣ ὈδοδΌΒ6 ὑδε γ δοαγα Ὠἶτα ἔσοτα [δ βγϑοὺύ. Αὖ 
ΔῺΥ ταῦθ, ἃ τοροδϊθα [Ὁ] δρρσοδοῖ!; δπᾶ οὈβϑοσνδ- 
οι ἰῃ βοογϑῦ στησδὺ Ὀδ6 δδοβυτμηθα, ἱπδύοδα οὗ 8 
Βὶῃσ]θ ΒΌΓΣΡΥΪΕΘ:; ὮΘΏΟΘ 86 αποδύϊοη, “ Αὐ ψΕίοα 
οὗ δἷ8 δῖ ῬΧΆΥΘΙΒ 88 6 ΒΌΓΡτΙΒοΘα ὃ ἷβ ἰῃ- 
δΡΡΓΟΡΥΙΔζ6. ---ΟΟπορζηΐρ ὑμθ ὑδβογζουρ]}Υ ΟΥ- 
βϑηϊζοὰ βυβύθτη οὗ ϑβρίοπαρθ δηὰ ἀθπιιηοίδύϊοι 
πη ὑὰ6 Μοάο-Ῥοχείδη ίηραοηι, οὗ τσ ΐοῖι ὑδ18 
Ῥδβδαρο Δοτἂβ 8 ομδαγδαούοσχιδιίο ὑσχοοῦ, βθ6 Μὰχ 
Ῥυμποίκοῦ, Οἰενολέολία 468 Αἰξκγίλιπιδ, 11. 048. 

Ἄοσβοϑ 18ὃ-1δὃ [12-14]. 716 ἀσπωποϊαζίοη. 
ΤΌΘ ἴον οἂπῆϑ ὩΦΑΥ διὰ βραΐζθ Ὀθϑίουσϑ 
(" νἱῦ 5) Ὧλο Κίον, οἴο., οὗ. οὔδρ. 111. 8, δδὰ ἔοσ 
ἩὨδὺ 0] ονγβ, 111. 24.--- Το ἰπΐπς ἐδ ἴσυθ, δο- 
οογάϊηρ ἴο ἴδ9 ἰανν οὗ ἴο Μῆθ9465 απὰ βοχ- 
αἰαλα; τμου, “6 ποτὰ ἰβ ὅστη, δοοοζάϊῃρ, 

οὐα. ἘΠ3 ΕΣ ἄοσδ ποὺ δὄσται ὑμαὺ 086 ἀ6- 

αἴθ Ψψαϑ Ρα ἰβηθα, Ὀαὺ ἱπάϊοαῦθβ 1190 οθχίδιῃ 
Ῥυπίθμυαθηῦ οὗ ΔῺΥ ΜῺΟ ταῖϊρῦ ὑγχϑηβατθθϑβ ἰύ.--- 
γοχβο 14 [18]. Ὁ δαίΐοὶι, τυϊοῦ ἐβ οὗ [6 οὐ] άγϑει 
οὗ [89 οαρωνὶνν οὗ ΦυάαμΒ!. ΟἿ ομᾶρ. νυ. 18, 
διὰ οὔβοσνο ὑδμδὺ [06 δοοῦδβοιβ ἀἂἃο ποὺ τχαθῃίΐοῃ 
ἐλ εἰμ οἴδοίδ! βίδϑώοη οὗ θδμὶθὶ δα ἷβ ἰπὺϊ- 
τηδὺθ ΟἹ σἰΔ) γοϊαὐϊοηβ τυἱῦ ὑδθ Κίηρ, Ὀσὺ ΙΔΘΙΘΙΥ͂ 
τοῖοσ ἴο δῖ8 ζογϑῖίχυ Οἰσίδ, [ἴῃ ογάθν ὑδαῦ ὑ8 6 0 
ἸΩΔῪ ΤΠὨΘΕΘΌΥ Ὀχίηρ ἷβΒ οοπᾶάποῦ ὑμᾶοσ δ 888- 
Ῥἱοίοιι οὗ Ὀθίπρ 8 Ροϊζ σαὶ δοὺ οὗ σϑὈθὶ θῶ αραϊμϑῦ 
Ὧϊο χογαὶ δυύδοσιγ." ( Κοϊ,))---ἰ οτβο 1δ [14]. 
ΤΏΘΣ ἴμ9 ἰκίηρ. ,.. ͵Ὧβ δοσθ αἰδρ᾽ϑαδϑά, 
ὍΔ ἰα ἱππρθσβοπδὶ ἴω ὙΠ ὍΝ, ἧκὸ 9 ἴῃ 

θη. χχὶ. 12, διὰ 11πὸ 3 Ὁ Ὀθ]ονν, ἴῃ ν. 24 [29]. 

1ϊζοχαιγ, ὑμογϑέοσο, ἐὺ τϑαᾶβ, "" ΤΏΘΩ ἰδ Κίησ, 
ψὮθη Ὧ6 ϑᾶχὰ ὑδε Μοτᾶ---ΘΟΥΤΟῪ ΟΒΙᾺΘ ΟἹ ἷπλ ἢ" 
(δα εἰμλὶ]ασῖὶν ν. 24 [28], "" Τθα. . . ]0ΟΥ Θσᾶτὰθ 
ου ἶτα ᾽᾽).{--λδ:ῃ:ὴὰ βοὶ ἰιἷἱσ πϑαχτὶ οἱ 1) δηΐοὶ ἴο 

4 [186 Ιᾶθα οὗ γοσεσηον ᾿ἰπαϊπιοἃ ὉΡΟῺ ΌΥ [86 δῃ!0Σ λ8 

τοί ἰηρ ᾿ὰ Ὁ Δ Υ δοίη ο πανθ ὯῸ βοοά δυρροτί. ΤῊΘ 

δέπθὸ ἰβ γαωϊῆογ γμδλϑα Ογιοαγα, ταρᾶὰο ὑποῖνρ ΤΥ ἴῃ ἃ Ὀοὰν 
διμὰ οαουὶγ.} 
[Το Κίπα ἰ6 ομαρστίποᾶ δηὰ δοῃασιθὰ οὗ Ὠΐπηδ617 ἴῃδὲ Ὧθ 

διιοννοὰ δἰπιδοι ἴἤο ἢ6 σϑυρῆς ἰη ὑπ βλτο. Νοὸν 20 Σ [6 
Ὅχεϊ ἔπηθ πὸ κϑοὲε ὕΠ6 ΘΠΠΙΥ δὶ ταοᾶπ βρέγὶ Ὁ οἵὨ πἰθ οἼοοσε 
Δ οὐϊηϊπίη Ζ ἤἴτοῦιλ Πἰπ)ὶ) ἤπωαὲὶ ἄθοσζοα, δπὰ Πἰϊοβ μ16 ᾿ὲρα ἰπ 

ἴδῶυ Πα ουὐμἱὰ ᾶνο ὈΘ0Ὼ νο Ὀοχυΐοα δηὰ διοϊζαρροὶ, 

ἄονον μίπα. 28, “"βοδυῦ,᾽" ἰβ ποὲ ζουπᾶ ἰῃ τδΦ 
ἰαῦος Οδβαϊᾶθο, Ὀὰαῦ ὁσοῦσβ ἱὰ ὑπὸ Κ'τίδο διᾶ 

ΑΥὐδΐο. Οοιαρασθ, Βούγουοσ, (86. ῬΏσαθθ 9 Ὁ 

35, Τασρ. Ῥσονυ. χχίϊ, 17.---Απὰ μο Ἰαροσχοὰ {11 
ἰδο κοί ἄοτση οὗ ἴῃ κυπ, οο. Οἱ δο ἔοστωῃ 

ἽΦΣ (δι. οοπβέσ, ρ]ασ. οὗὨἩ δ. Σ2, ΟΣ δῖβὸ οὗ (86 

Ταῦ. 5), οἵ. ΗΙὶς διὰ Κυδηϊο θὰ οὰ ἐμίβ 

Ῥδδββαρθ. ἱηοίοδα οὗ “ἼΩΝ, “86 Ἰαθοτοὰ᾽" 

(οἴ. ἀγωνίζεσϑαι, 1μαϊκο χὶδὶ. 24), ἴη0 ΤαΣχυναδ 

δνθ “τα, ΟΣ, ΠΟΎΘΥΘΣ, δ88 ἃ αἰ ϑταμὲ 

τηθϑπΐπρ' ἔγοτα ὑμδαῦ οὗ ὙἼΩΘΕ, 

Ὕοτθοβ 16-18 [15-17]. 7Τὴε οπαδηιπαΐξίοη, απὰ 
ἐφοσιξοη. Οὐ νυ. 10 οἷ. δβαρτα, οἱ νυ. 9 Ὁ.--- ὁ .80 
17 [16].0 ΤΘΩ ἔμ Κίη κα οοτησηδπ θα, δηὰ ΠΟΥ͂ 
Ὀγουκαὶ ϑδπΐοὶ, δῆ ἃ οδδὶ πὶ ἰπῖο 9 ἄθῃ οὗ 
ἸΐουΒ; ταύδοσ, "" ὑδαῦὺ ἐπον βμου]ᾶ Ὀγίηρσ Ὠδηϊοὶ 
διηιἃ οδϑῦ," οἴου ΤῈΘ οομπεύχιοίίου ἰκ ὑλ.6 Βα τθ 85 
ἰῃ οἰδρ. τ. 29 [Ὀπὺ ἴῃ ποὶ 6 Υ ὑπεὶθ ποῦ ὑμαὺῦ μ88- 
ΒΑρῸ 8 ὑμὶ8 σϑῃδοσίηρ Ἰαδυϊδοα ὈΥ ὑμ8 ἔογχοθ οὗ 
ὑμ6 ἰοχὺ, ὙΠΠῚ. .., 55]. Δοοοτάϊῃρ ο 

Οτθηῦαὶ σαβύοτῃ, ὑδ6 Θχϑουύίοι ἰῃ ὑλι18 σα86, 88 
ἴῃ ὑμδῦ πάθον Βοιββδζζαῖ, ομδρ. συ. 29, δηθὰ ἐπ 
ὑμδὺ υπᾶθν ΝΟ ολδἀ6Ζ2ΖΑΥ, ΟμδΌ. ἰἰΐ. 19 οὗ 86ᾳ., 
8 ὕὅο ΓΟ]]ΟὟ ἱτασηθαϊαῦθὶν ο [ἢ0 βϑῃύθῃοθ. 
[“ Τοΐβ ἄοθβ ποῦ, ὨΟΤΤΘΥΘΣ, ᾿ΡῚῪ ὑμαῦ ἰῦ νγ88 ΟὮ 
86 ονθῃίηρ ἰὰ τ ΒΐσὮ, δὖὺ 086 αἰ ΒΟῸΣ, ὃ6 δὰ 
ῬΙαγοᾶ, 88 Ηἰϊὶς δίἥστηβ, ἴῃ οσᾶθε ὑμαὺῦ ὯΘ 128, 
ὈΠΟΥΘΌΥ Τ5Κ6 086 Ὑ{.016 τιδῦθοσ ἐπα ργο Δ Ὁ]6.᾽ 
(Καὶ). Τλθ βϑάβοῃ οὗ Ῥγϑύϑσ δὖ νι ϊοι Ὀαμπίΐοὶ 
8 αἀἰδβοονοχϑοᾶ σου βϑοϑοῖὰ ὑο δνθ Ὀδθῃ δὖὺ 
Βοοη. ΤῊΪΒ Ὑ01}} 810. διαρ]θ ὑΐγαθ ἔοσ [86 ῥτθ- 
Ῥασγαύίζου οὗ [δ οαἀϊοὺ [86 Βδλθ χηοζηΐηρ,, δηᾶ ὑδ6 
δχϑουύίΐοι 86 βδιὴθ δυϑηίηρ. Τ6 δΔΟΟΊΒΘΙΒ ΘΙΘ 
ουϊἄθιγ ἴῃ Ἀοὺ μαβύθ]. ---Τ Ὧν αοα, σου ἰοῦ 
βούνοδὺ ΟΟΣΙΒΌΔΑΙΪν, ὯὨ9 111 ἀοὶίνον [ἢ99:. 
ΤαῦΒΟΥ, ΤΩΔΥ ἐὰν αοἂἃ.. ... ἀδὶίνασ ὑπιθ6.᾽ 
ῬΙΙαῦθ ΤΑΔΥῪ ἢδνΘ δοϊδοθᾶ ἰηλβο] ἢ τ ἱῦ ἢ} ἃ ΒΊΑΣ 
σοῃΐοδβδίου οὗ ᾿ἷβ οὐ ΘΆΚΏΘΕ5 δηᾶ οονγασάϊοθ 
ψ ΒΘῺ 6 ἀρ] γογϑᾶ 8 ϑανυΐοασ ἱπύο 86 ἢδηᾶε οὗ 
δὶβ τηοσύϑὶ δηθιηΐθβ (Ναὐῦ. χχυῖΐ. 924. ΓΚὸ χχὶὶ, 
25, οδὐο.); οΟΥ Ηοτσοᾶ, θη δ οσοιπιηδηἀθᾶ [0 
Ὀσίηρ 086 Βοδὰ οὗ ὑμὸ Βαριϊδὺ (Μαεῦυ. χὶν. 9). 
γαιβο 19 [18] οὔ 8βθᾳ. βῇονγ ὑμαὺ ὑῃ6 θχοϊδη,ᾶ- 
ὑΐοι τγᾶδ ΌΥ͂ ῶ0 τχϑϑηβ ἰαὐθηδοα ὑὸ Ὀ6 ἱτοῃΐοϑὶ ΟΣ 
ταϑιϊοίουβ, 88 ὑ8ο86 ἰῃ Ῥβᾶ. χχὶϊ. 9; Μαίῦ. χχνὶϊ, 
48. Ῥαὺ οὐ ἰδ οὗδοσ Βδηᾶ, Φοβθρῇῃιβ ῬσΟΌΔΟΪΥ 
αὐὐτὶ θυ ῦα8 ὕοο ζανοσδῸ8 ἃ ἀϊβροβίυϊοῃ ὕο Θασὶαβ, 
ὙΨΏΘΗ ἢθ᾽ ΟὔΒΟΣΥΘΒ: ἐλπίσας δὲ ὁ Δαρεῖος, ὅτι 
ῥύσεται τὸ ϑεῖον αὑτὸν καὶ οὐδὲν μὴ πάϑη δεινὸν 
ὑπὸ τῶν ϑηρίων͵ ἐκέλευσεν αὑτὸν εὐθύμως φέρειν τὰ 
συμβαίνοντα (Β᾽τΑῚ ΔΥΪΥ 8180 ΦθΓΟΙ 6 οὐ 8].).-- Ἴἴ 0189 
18 [17]. Απάᾶ ἃ κἴομῃο τσχῶβ ῬὉτουζδῖ, απὰ Ἰαϊὰ 

ροῦ ἰ86 τοῦ οὗ ἴδ9 ἀθῃ. ὥ Π Π, ἃ Ηθῦσα- 

ἰχίηρ Ῥϑββίνσο ἔοστη οὗ ὑμ9 Αρδοὶ ; οἷ. οἱ οβδρ. 
!, 13, ὨΩ, Ηθθσαϊξίτς ῥαβϑαῖνθ ραζίϊο. Ῥϑαὶ, 
ἰποοθᾶ οὗὨ Δ Ὁ (οἷ, ν. 97 [26]).---ἰῦ 18. πδῦισαϊ 
ὕο Βῦρροβο ἐμπαὺῦ ὑμθο βύθῃο ναδ οὗ βυϑιοϊθηὺ αἷσθ 
ἴο οομρ]δῦθ Υ οἷοϑθ ὑμθ τροῦτ οὗ ὑπὸ ἄθῃ, δηὰ 
ὑδδὺ ἰῦ τγϑδ δὖῦ βαπᾷ ἔοσ ὑπαῦ ῬΌΤΡΟΒΘ, ἱπδίθδα οὗ 

Νο ἀουὺϊ Ὦ6 ἈΘΑΓΟΙΥ οαἰοοιηοὰ Ταπῖοὶ, πᾶ ὈΓΟΌΔΟΪ Ἰονοᾶ 
ὨίαΣ, δηὰ 261} ἐμοχοΐοσο [6 Ὀἐιξαχοεδὶ στίαΐ δα οἰιδιηθ ταὶ ὯΔ 
βῃοιυϊὰ ὕὉὈ0 ταδᾶὰϑ μιν ΠἸξησΊγ (86 δοῦπον οὗ 8 ἀοπίτγιιοίοι,.᾽" 
--Οοιοῖδα. Ἧδ αἰδὸ ἔσο! μύθου δηχίουϑ ἔοῦ ἷκ ἕαῦο, δὰ 
ἀοιιθιι6895 οατὸ δὐοιι ἰη Β͵5 τιϊηα δοιὰθ τρούμυι οὗ ἐχιίτοδιίηβ 
πἴτ, δὰ δὲ [6 ἀδο ἰἰπιθ οὐ οχροκίῃα δ} ρυμ δλης χἷ6 
δοσαφθοχα, 
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δεαβδυτηΐηρ, τὰ Ηρ, ὑμαῦ ἰῦ τγᾶβ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ ὕο ' Ιπαῤοδὰ οὗ “" Τοοᾶ,᾽" το 8 ὑ89 ᾿πὐοχρτοίδείοα 
Ὀχὶηρ ἐὺ ἔγοσα ἃ ἀἰβδίδῃηοθοιυ ΤἸῺ6 θα 1867, οοσ- 

τοθρομάϊηρ ὕο ὑ86 βθῆβ6 οὗ δ} (Ἀ313), τ ΒΙΘᾺ ἴα 

ὉδβοσουμὮν ἰάθη ὐϊοαὶ τ ἐμδῦ οὗ ὑδ6 ΗΘΌ. ""ἼἉ, 
ταῦ δῦ ποὺ Ὀ6 Θοηοοὶγϑα οὗ 88 ἃ οἰβύθσῃη οσ ἔπηη6]- 
Βιδροὰ υἱὲ (Ηἰϊζὶα): Ὀπὺ ταῦὺμοσ 85 Βανι ἃ 
ΟΔΡΘΟΙΟΥ͂ βΒυδήοϊοηῦ ὕο Πο] ἢ βονόσαὶ ΠΟῚΒ δηα Ῥθσ- 
ταὶϊῦ ὕδοτα ὕο σον ὟὙ661} Ἀρουῦ (ΣΟΙ ἱμγόοϊνοθ 

ὯΟ ρτοδῦοσ αἰ σαν ὑμδῃ ὑπαὶ ὑμ9 δν33 ἐπ ὑμ9 

Τὰς Ὅ6Γ. χὶΐὶ. 7, 9 βου ]ὰ μανο οομπίαϊηοα ὑδ6 
ΟΟΥΡΒΘΒ οὗὁὨ ΒΟΥ βἰδίη ῬΘΙΒΟΙΒ: οἷ, δ͵8δὸ ὑδ8 
Τατρ. ὕοχ. χχχυὶ!, 16: 168. χγὶ. ἰδ). [πὶ Ὀτίοῦ, 
ἢϊ ΧΩΔΥῪ ὈὉΘ Βυρροκθᾶ ἰξς δτο ὈΘΘὴ 8ὴ δοῖι) 1ἸΟὩΒ᾽ 
ἄθῃ, β' πα 1]δὺ ὑο ὕῃοδο οοῃποοίρᾷ τἱτὰ ὑπ 6 Βοτδηι 
ΔΙ ΡὨὐ μϑϑῖγϑα, ἔσοτα  οἢ ἰὕ Ῥσοῦδὸν αἰ δοτοα 
ΒΙΤΆΡΙΥ ἴῃ Βανίτρ 8 Βοσίξοηῦδὶ ορϑηΐηρ ἰῃ 89 Πα. 
ΟΥ διομβοᾶ σοοῦ, ὑβτοῦρῃ τοῦ ὑμδο αὐ δέϑβίζαϑβ 
ἀαηιπαΐὶ οσὸ ὑΒΥΟνΤ ὕο ὑμ6 Ἰίοηβ, ἰἱὰ δἀάϊτζίου ἴο 
ὑῃ9 ἄοοῦ δὖὺ 086 πἰάθ, Ὁ νοι 06 Ὀθαδὶβ Θ1Θ 
ἰαὐγτοαπυοορα ἱπύο [89 ἄθῃ ΟΥ τουηονϑᾶ ἵἥτοσα ἰὑὺ. 108 
οοῃδίχιουϊοιι ΤΩΔΥ͂ ὑμβοσοοσθ Ὦδνθ ὈΘθὴ αἰσαΐϊαν ἴο 
ὑδαῦ οὗ [86 Κο 1. ἔσσχηδοθ, Ὁροὰ ὑμθ οἷο (860 
ΟὉ σΒδρ. 111, θ)---ᾶὴ ορί πο Ἡ ϊοΌ βϑϑῦλα ἴο ἀ6- 
εἶνο δἀὐάϊύλομαὶ Βυρροσῦ ἔσχοῃα ἴῃ: τ ἰπ 
ψὨϊΟῦ Θατίῃθβ τγὯἄὯϑ ΘΔ] ἰο οοηνοσθο νὰ 
Ῥδαΐ6 1 116 ἰὼ [86 ἄθῃ, ουθ Ὀθζοσθ ὑμ6 βύοῃιϑ 
ἯΔ8 ΤΟΙηΟΥ̓Θα ἔτομῃ 18 Οροηΐηρ (ν. 291 οὐ 86ᾳ.). 
ΤῺῸ ὕνο 1οηδ᾽ ἄθπα δὖὺῦ ΕδΖ, Ὀοϊοηρίηρ ἰο ὕδθ 
ΘΙΏΡΟΤΟΥ οὗ Μοζοοοο, ψΐοὰ Ηδοὺ ἀοβοσίοβ ἰῃ 
8 Ναολγίολέσηη τοῦ Ἐπ πὰ Μαγοκζο (ρῃ. ΤΊ, 
290) 88 Ὀθίῃηρ Ἰασρ σϑούδηρυ αν δα ὑποογοσοὰ 
Ηἱΐβ ἰῃ ὑπο ϑασδβ (οβο νὶἂὰθ ρθη ἑηρ Ὑγ͵δ68 ΒΌΣ- 
Σουπαθα ΌὉΥ ἃ νΥ78]} ὁ56 δηᾷ ἃ Ὠα]ἦ 6118 ἔπι μοὶ σἈῦ), 
ὙΟΙΘ ΟΟΠΒΘΟῸΘΗΟΙΥ οοπβύχιιούθα βοιηθν μδὺ αὐ 6 Γ- 
ΘΌΟΪν ἤσοια ὑμδὺ οὗ ὑπη6 Μοᾶο- ΒΑΥ]Ἱοηΐδηβ ὑπο σ 
οοπδίαογαύϊζι, Ὀὰαῦ 8.6 5.11} πη οσοβεϊῃρ ΤῸΣ σοτὰ- 
Ῥασίβοη τ] ἢ ὑδμ6 Ἰαύοσ.---αἀπᾶ ἴ[816 Ἰκίηρ βοαϊϑὰ 
ἐξ τι ἰβ οὐυ κἰχηθῖ, ἀπὰ τυ ἢ [ἢ 9 οἱ οὗ 
Ἀΐ5 Ἰοτὰβ. Οπ ὑμὸ ουδίοτα οὗ δβοδ]ΐηρ οὗ, Μαὺῦ. 
χχυὶ!. 26. ΤῊΘ ὑμνο- 0] ἃ βοα] ηρ, τ ὑδ6 σης 
οὗ (86 Κίῃρ δπηα τὶν ὑπαὺ οὗ δὶ8Β σταπᾶ οδήοοσε, 
ΤΑΔῪ ὮδΥΘ ὈΘ6Θ6Ὼ ἀσεαϊρτιοα ἔο βθοῦσθ θδηΐθὶ, ἔοσ 
ψΏΟΒ6 ἀρ] ἑνοσδαοο ὑμ6 Κίηρ δβὺ}}} μορθᾶ (866 γ8. 
17 [16], 21 [20]. ἀραϊπιβὺ ΔῊ νἱοϊθηῦ δββδυ]ῦ, δα 
αἶθο αραϊηεῦ ΒΗΥ͂ αὐϊοιηρὺ ὅο ἰἰρογαῖθ Βΐπι--- 
ΒΘΩΟΘ, [0 ᾿ΠΒΌΧΘ ἃ δὑχζίοῦ οσομῦσοὶ οὗ [. 6 ὈΓΒΟΠΟΥ, 
Οὐ Φοχοιλο: “ Οὐϑὶ δ αἀππιῖο διὸ ἰωρίαδηι, 
σιο ο8 ἰαοὶ οἰαμθδαξμγ, π.6 φμΐα ουὐπέγα 7)αγι ἴδ 67) 
πιο }" ἐπέηιϊσὶ. .,. Οὐεῖσπαξ ατέθηι σὲ αῃ- 
πιο ορέϊηιαΐζωηι διογηι, π6 συϊα διιϑρίοὶογϑ 
οοηύγα 608 λαδόγο οἷ᾽ αίμ}.".---Τ παῖ ἰδ 9 Ρυσροδο 
ταὶ λ ποῖ Ὅ9 ομδησοὰ οοποοχηΐης δῃΐο]; 
σδύδοσ, “ ὑδαὺ (86 τηαύζοσ,"" οἵο.; δῦ ἰβ εἰΐαα- 
δου ταὶ αὐ ποῦ Ὀ6 ὉΠ] ΓΌΠΥ αἰ οσοᾶ, ἼΞΣ ΠΟΥΘ 
ἐδ ποῦ ““ ἱηύοπίίου, ῬΌΓΣΡΟΒΘ " (τ. ᾿ϑηρ. οὐο.)" Ὀαὺ 
Νὰ ΔΊΣ; τηδύίοσ :᾽) οὐ. ὑμ9 οδοσσοβροπάϊηρ ϑιυχίδο 
ὝΟ 

Ἄόοσβοα 190-28 [18-22].0. 7λλ6 ζΧίηρ αἰϑοοῦόγε ἰδ6 
τηὐγασιίοιδ ργοδογοαίίου, 90, απο. ΤΏΦΩ ἴ86 
Ἰχίηρ υσϑοῖ. .. δηὰ ρδεδϑὰ ἰδο εἰμὶ ἐδαιτια. 
Ὠ ἰδ ῬΤΟΡΘΙΥ 8 Βα θείδη γο τὶ ἢ δα νθσοΐδὶ εἰρ- 

τἰβοδύοι --- 1} ἔδδυϊηρ " --- ἐκ δ. ϑαρροσὶθββ. 
ἸμαῦδοΣ σθηᾶθχβ ἰῦ Τοσοὶ Ὁ γ, ὁ" διὰ σχοσαδίηϑα ποῦ 
οδίληρ."--Νοίϊηον τῦοχθ ἐπαίχυμηθηϊς οὗ σηυδὶο 
Ῥχουσῆὶ μὑϑέοσθ πὰ; σαΐμοσ “" ΘΟΒΟΌ ΘΙ Ώ68.᾽" 

4 [" ΤῊΪΒ ὑπουρῆῖῦ (τουἹὰ μαν6) τοααἰχοᾶ ἴδ δέα!. Φηρλαϊ. 
ἈΣΊΩΣ, δηὰ αἷβὸ ἀσθϑ ποῖ οοσταβρομὰ ψἱτὰ ἰμ9 δρροδάου 

δ α ἀουῦ]ς βεαὶ."--- Αι. 

διδβεϊσηϑὰ Ὁν Ἰμοοδούζοι, ὕμ9 Ῥοβῖίο, ὕπο Υπ]- 

βαῦθ, ᾿αΐμοσ, οἷο, ἐμ τοπάθσίπρ οὗ ὙΓΤῚ ὉῪ 
"ὁ ΘΟΒΟΌΙΠΘΒ, ψολθα οὗ [06 δύο," ἱδ βυ- 
οἱ βαρροσίοα ὮὉΥ ΟἸΟΒΟΙΥ χοἰ αυθα ὕδστηβ ἱπ [86 

Αγδθὶο ; δηὰ {86 υϑσὺ 2521 ἴῃ οοπηδοίέδου τὰ 

{80 Ῥχορ. Ὁ, δϑάταϊΐβ οὗὁὨἩ πὸ οἴδμοσ ἱπύδσρσγοίδ- 
ὥοῃ. Τῃῃὸ Ὀχίηρίηρ ἰῃ οὗ ἱπδηϊτηδῦθ οὐ͵θοίς 

ψγου]ὰ Βδνθ Ὀθθι δχρζϑθϑθϑθᾶ ὉΥ ὩΠ ; οἷ. οδδρ. 

γ. 2 σὺ 1ϊ, 94. 35, ἱν. 8: ν΄. 18, 1δ.--Αὐᾳᾷ δὲν 
8199 υυϑηῖ ἔγοσαῃ εὲτῃ ; ΓΌΥΒΟΟΚ Ὠΐτη : οἷ. οἹ σδδρ. 
ἰδ, 1. ---οσϑο 20 [19]. ἴπθα τ8Ὸ Ἰκέτιβ' ΑΥΟ59 Ὁ ΣῪ 
ΘΆΣῚΥ ἐμ 189 τλοχηίΐσιν ; “πὶ ὑθ6 ἄδνῃ, ἩΒΘΏ 

ἰδ Ὀϑοδῖαθ ἐρμύ.") ἈΠΕ ἽΒ Ὁ, “086 ἄδυσι" (-Ξ 
ὝΠΟ, Τατρ. οι. οα 188. 1ν}. 8). ὙῈ6 Βγρο- 
ὑμοίλοδὶ σϑηδοσίησ οὗ ἐλ ἱπιροχῆ. ὈῚΡῚ, ἔοσ σεμὶοδ 

Κτυδιηιὶο οὶ οομύδμαβ, 18 ὉΠΏΘΟΘΘΘΑΣΥ. [ ΤῊΘ 
δαϊογζο ΟΣ ἱπιροχέοοῦ ἰΒ πεκοᾶὰ ἱπεύθδα οὗ (δ Ῥδσ- 
ἐϑοὺ ἴο Ρ]8Δο6 ὑδ18 οἰδϑθ ἴῃ τοϊδ οι ὑο μ6 ζο]]ὸν- 
ἱπρ, ταϑδηΐηρ : λό ζίπιρ, αϑ ϑοοῆ αϑ Ἀά6 ἀγο86 αξ 
2 οΥηΐηρ ἀαιοη, τοεπΐ λαδέλίν ὃν ἰδλ6 οαγίν ρλέἶ 
(Κοϊ).}] ὙΤμθ βορίπεαρσίπν ἰδ [Βα θα δ 18}}}} οΟΣ- 
τοοῦ : ὥρϑρισε πρωΐ. εἰδο ἸΒοοἀοϊου, 9 Ῥδεὰ- 

ἰῦο, οὔο.---αἰ 222, “6 πὶ [86 ὑπ σμῦ, ἩΣ 186 

ἄτη οὐ Ὀζοαῖς οὗ ἀδν  [“ ΒΕΣΥΕΒ ΟΣ ἃ σζοσο Ὧ6- 

ὑοσταοϊμδίύδου οὗ ἴμ6 ΒΒ, αὐ ἰδέ τιογπΐης 
ἀαιο, ἩΔΙΔΘΙΥ͂, ΔΒ ΒΟῸῚ 88 ὑμθ ἢγεὺ σαγε οὗ [86 

χἰείθις Βαμ δρρθασοὰ" (Κεἰ); οἱ. 5, σοὺ 
χχίν, 14.---Απὰ νσϑοΐ ἐπ μαβῖθ. ΠΣΤΙΣΓΥΊΣ, δ ἴῃ 
οδδΡ. ἰδ. 86, -Ξ μετὰ σπουδῆς . οἷ. Τικο ἱ 89. -- 
ψοσθο 21 [20]. Αμά... ... οτἱϑὰ ὐῦίῖ ἃ Ἰδσθϑ"» 

14 Ὁ19 νοἱοϑ ποῖο Ὁϑδιιῖθὶ. 3 ῚῚΣ -- 5 ; οὗ [εκὰ. 

Ἰὲν. 6 σι ὶτ σου. χχχί. θ.--- Ο Ὁ δηΐοὶ, κβεσνδαὶ οὗ 
189 νέης οα, Ῥασίυβ νγὰβ δὉ]6 ο ἀξεεὶρτδίθ 
{86 αοὰᾶ οἵ Ὀδηΐοὶ 88 ὑπὸ ἐΐοῖπο Οοα (εἶ. ν. 5) 
δ Θασὶγ, Ὀοζογο μἰὶβ ορθοσυδίϊοα δα οομνίμοοᾶ 
δία οὗ ὑδθ9 ρῥγορῃοὺβ βαΐοίυ, Ι͂ῖῸΣὉὁ ἴθ εἴτ ]δ 
ΤΘΆΒΟῚ ὑδαὺ ἀυχίηρ 80 ἰπύθσοοῦγβο σορβοηυθοῦ 
οἱ ὑπο ὶν ἐπύυϊτηαϊα σαϊδίίοη, θ 8:16] δδα Σηκίχτοϊοα 
Εἶτα οοποθσζηΐηρ ὕπο πδθσο δ ἃ ΟΥΕΣ οὗ δὶς αοὰ 
88 86 Θοὰ οὗ 41} ροᾶδβ, ἀπὰ δ]5ὸ Ὀδθοδῦβα [80 
Ῥϑῆρδβ οὗ οομβοίθῃοο δηἀυσοα ὈΥ ἴτω ἀπτίηρσ [86 
πἰσδῦ ἰμδὺ μδὰ ᾿πδὺ οἰαρδοᾶ, δὰ Ῥχοαπορᾶ 8 ῃσο- 
δοππᾶ οονίοίζοι οὗ ὑμο σα οὗ 86 Ῥσορδοῦ 
ὑθϑυϊ τ οῦ ὕο Φόβον, "---ἤἴότθο 28 [223]. ΨΥ 
αοἀΐἉ Βαϊ δοηὶ μίβ απιβοὶ, απὰ δῖ βῃυὶ τη 9 
Ἰοτι5᾽ του 5. ΟἿ. ν. 98 [27] ; Αοὶίδ χίῖϊ. 7. Τδ6 
ΒΌΣΗΠΙΒΙΎ οομπαίΐβοηθθβ οὐ ὑπ βιδύθσηθην ἔοσἱὰβ 
ΔῺΥ Οοποϊ βίου 88 ὑο Ὑ οίδμοσ θ.δηῖδὶ δὰ βοϑι 
89 δῆροὶ ψδο πτουρμὺ ἷβ ΤαἸΥΘΟΌ]οτ δ ἀο] ἵγοσ- 
8ΏΟΘ, 88 8: ΟὈ͵θούίγθ ἔδοῦ, ΟΣ ΒΘ ΟΣ ἢ το τοῖν 
διχυθα ἔτγοιι ἰδ οἴδοῦ ὑο [86 ππᾶασὶ γης ᾿πνϊαδὶ- 
ὯΪ6 οδῦβθ (οἵ. Ῥεδ. χχχὶῖν. 8; χοὶ. 11 εἱ δϑα. : 
Μαῖί. Υἱῖ!. 9. οἴο.). Οἱ 86 Θχρσχθβδίου, "" ὑο βῃὸβ 
086 1ἰοπδ᾽ του." οὗ. 2 Τίτω. ἰν. 17 : ΗϑΘΌ. χὶ. 
83.--Απὰ αἷδο ἴ.θ96, Ο .εΐτιν, Βαᾶνο 1 ἀοοθ 

Ὧο Βυχξ. ᾿“Βοΐζοτο {μ060,) ΠΏ, ἀδ., “͵ἱκ 

ἐπΐπϑ ογϑβθ, δοοογάϊῃηρ ὅο ἱὮῪ Ἱπάστηθοὶ  -- ἃ 
ἸΟΟΒΘΙΥ οομπηθούθα ΒΌΡΡΙΘταθηΐαὶ ὑσχοοῦ οὗ συ ῇδὺ Β6 
88 7υπὺ δϑβοσχίθα, Υἱζ., ὑμβαῦ ἢ6 18 ἱπποοθῃξῃΒΌ. [ἢ 

4 [ΤῊ ὑτοάϊοδῖθ ἐλ4 οίπ σ᾽ Θοὰ ἕἰδ οσσδαϊοπϑᾶ ὉΥ [86 μετ- 
βοτυδιίου οἵ ἰἶο τοῦ (Ὡς κὶπρ τοζατά ο δὰ ροικαίυϊα. σι μεὺ- 
ὈΔΌΪΥ 'ντῶδ πιδὰθ Κπονῃ ἴο ἴδ κίηρ ἰῃ μεουίους σομγθγωτίσθδ 
χὰ )γδηίοὶ ; αἵ. Ῥεα. ΧΙ, 8: ἰχχχίν. ὃ; 1 8δπι. χυΐϊ} 8, 
οἱο."-- Καὶ.) 
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ταοᾶάοσηι ΒΡΘΘΟΣ ὑδ6 ΘΟ ϑούϊοι χρη ὐ μᾶνο ὈΘΘΙ, 
δ ΘΥΘῚ 88 1 ὙὙ88 κονν 1860 Τουσπα ἱπποσθηὺ ὈΥ͂ π66." 
(οι τὯ8 ϑρραζϑηῦ ὅο ἴση ἔτγοστω ὑδθ Κίηρ᾽β 
δησχί οΒ ἰπαυΐτθθ ΘΟμοθση δ ὨΪΒ 0] 7816). " 

ὍΟΙΒΟ5 94, δ [28, 24]. Τὴφςφ ἀείοδῦαηδθ ΟΥ̓ 
Ταρᾶῖεὶ απῷ ἐλ6 ριηιληιδηξ 0 λΐδ ὁηοηιδόθ. ΤΉ ΘΏ 
τσῶδβ ἴ89 Ἰείη 5" Θὁχοθθάϊηρ κἰδὰ (οὗ. ου νυ. 1δ) ἔον 
μία { αρα οοχηϊαλῃ θα ἰδμδὶ ἰλφν βου ]ὰ ἴδῖεθ 
Ῥδαΐθὶ ἊΡ ουἱὶ οὗ [89 ἄθῃ.} ΠΡΌΣ, [80 ἱπῇ, 

ΑΡΒ6Ὶ οὗ (δθ6 σοοῦ Ῥοῦ, οΘοσαρθηδαῦθθ ΤῸ. {89 

ἀου]ϊπρ Ὁ 2, Βί σα ΠΥ ὑο ὉΦΣΤ ἰπ γ. 19 [18] 

(ςἢ, 11, 25). ΟἿ, Ὁ, οὔμδρ. 11]. 232.---οτθο 95 
[234]. Αμὰ ἴδο Ἰεἰῃκχ οοτητοδηαϑᾶ, απὰ ἴδον 
Ὁχουσμῖ ᾿ο56 ΣΘῺ ; ΤΑύΠΟΥ, " ὑμαὺ ὑθοβθ τὰ 6 ἢ 
ΒΕουΪα Ὀ6 Ὀτουρηῖ." ΤὨθ βϑῖὴθ οοῃδύστιοῦ η 88 
ἷπ ν. 17 [186].8--- "ΤΠΟΒΘ Ὡ1ΘᾺ ᾽ 816 ὑῃ6 Βδ6 80 
ΔΙΘ τηϑητοηδα ἰῃ τϑ. θ᾽ [δ] δπὰ 7 [6], νἱζ. : 89 
σταθμὰ οδΐοοσβ γῆ ὙΟΙΘ Ῥχζϑδθηῦ ἱπὰ ΒΘΌΥΪΟΙ 
ἰι86}Ὲ, δᾶ ψῆο μδᾶ ἴβκοη μαχὶ ἰῃ ὑσδδυοίηρ 
Ὅδηϊοὶ. Α ὩυμῦοΣ οὗ ὕμθῖα ΤΏΔῪ Ὦδνθ ὈΘΘᾺ ἴῃ 
ἐμ6 Κίπρ" ἰχαΐη, ἤθη 86 οοτμτηδηαοᾶ ὑμδῦ [9 
860818 Βῃου] ἃ Ὀ6 ὈγΟΙκΘη δηᾶ [ῃ6 ΒΟ: 9 Τοτμογϑαᾶ (Υ. 
24. [28]}. πιδουῦ γϑαύυσίηρ ὕο ῥχοὐθαῦ, πὰ [896 
Ῥτόβθῆοα οὗ 0} ΔΩΡΤΥ ΙΔΟΠΔΥΟὮ, δρδϊηδὺ ὑπ γἱὸ- 
Ἰλοιπ οὗ [} 868] τ Βίοῃ ὈΘΙ]οησοα ἰῃ Ῥατὺ ἴο ὑμθση. 
ΤῊΘ οΟΥΟΥΒ ΟΣΘ Ὀτγουρῦ ἔσομη ὉΠΘΙΣ ΒΟΌΒΘΒ ὈΥ͂ 
[86 Ἰκἰηρ᾽β Θοϊωσηδηᾶ, ΤἸΏΘΥΘ 'β ΘΟΠΒΟΟΘΘΩΟΥ 
μοῖρ ἰὼ [88 ῬαδδαρῸ ὑμπαὺ ἰγοϊγοβ ἃ αἰ ΠΟΌΟΥ 
οΥὁἩ ὑμαδῦὺ οοηύγοσϊοσίοθ ν. 18 [17] (ἀραϊηδῦ ΗΠ σὶρ). --- 
ὝΨΜὩοΙ δᾶ δοουμοὰ Ὅδιΐθὶ. [Γι 1ὕθσδγ, “80 
δὰ ἀδνουγοα Ὠδη16} 8 Π6δὴ :᾽ οὗ. οὐ οδδρ. ἱϊ]. 
8.---Απὰ μον οὐδὲ. .. ἱἐπῖο ἴδ ἄθϑῃ οὗ Ἰέοι, 
ἔθ, [ποὲτ ΟὨἑά θα, διὰ πον ῦὶνοα. ὕρου 
[18 ροϊῃῦ θνθῃ Ηἰ σὶρ 18 οοταρϑὶ]οᾶ ἴο σϑυῃδυῖς: 
4“ 17ὸ οχϑουῦΐθ ὑμθ ἔδηλ]θβ οὗὨἨ οσίταἷηδ]8 ὑοροῦθοσ 
τ Ὁ ΘΙΏΒΟΙγ 8 Ὑγὲ8 ΟΣ ΠΘΉΟΙΥ ὑπο Ῥοσβίδῃ οπ8- 
ὕοτα (Βοτοά., 111. 119. Ατητηΐδῃ. Μδ͵οο]., χχῖϊ. 
0, 81); Φυβέϊῃ, ἰῃ βΌΟΒ δὴ ἱπδύδηοθ, τ 68 ΘΒρ6- 
οἶδ] γϑέθσθῃοθ ὕο ὕδ υγύνϑοβ δηὰ ομιᾶάσοῃ (Χ. 2): 
οἵ, ξαχίμοσ, δαβέϊη, ΧΧΊ. 4: σοβᾷ. νἱὶ. 94, 96.ἢ 
Ουἱ ὑμὸ βαύμοσὶν οὗὨ 086 δἰαδθιηθηΐβ αποὐοθα ἔσοσῃ 
Ἠδτγοδοίμῃβ δηἃ Ψυδύϊμι (δια 4190 ἱπήπομοορα ὉΥ 
ὙΠδᾶὺ Οὐχί, ΥΙ. 11, δύαῦθα τὶ σϑήδοσομοθ ὕο 
86 σπυδύομι διλοηρ 9 Μίδοθαοπΐδηβ), Ηἰὑσί ο Θ0Ὲ- 
ὕθηᾶβ ὑμδὺ δι οΔΥΓΆΙΥ ὈΪ]ΟΟΑΥ 7τι6ὑϊο06--- 086 
ὈΔΥΌΔΙΟῺΒ βουσὶν ΟἿΌΣ ρσχορμθῦ βϑϑιὴβ ὕο 8]. 8 
ἴο ἜΘΗ ὨΘ τηθηδϊουβ ὕὑδθ οὐῥίάγει, Ὀδΐοσο ὑδ9 
γεῖνθ8---- 768 ΟἿἹῪ ἱπηϊοῦθα οἡ οομδρίταύοσβ δραϊπδὺ 
Ὅ89 Ἰν. Βυὺ Ατηγηΐδη, (]. 6.) βίδίθθ πὸ βυοἢ 
᾿ἰτϊυαίϊοι ; δηα ὑμο τηδ᾽οΐουϑ μοῦ οὗὨἨ ὑδθβθ 
τηδρτιδαῦθα σαί ποὺ ὁη6 οὗ [86 οὨϊοῦ οἴ οἶα]8 οὗ ὑδ6 
Κίηρσάομι, 88 Υ76}} δὲ ἰηὐϊ ταῦθ ΘΟ Ώ56}10Υ οὗ [ἢ 

φ [Ὁ Ὁαη 6] οδαὶβ 0 ΘΟΎΟΣΘ ΣΟΡΙΌΔΟΙ ὌΡΟΣ [Π6 κΚίηρ. [η- 
ἀδοὰ πὸ οτἰχί 8] γα Σ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ἃ σοΌΐδὶ δὰ κί ηὰ! γ᾽ ζοοὶ- 
πᾳ : Ἰϑαπίοὶ "ται κοὰ στὰ 186 κίηρ.᾽ ὙΠ Ὀδδα 7] πχοάοοιν 
86 δοσίθοα δ͵β ἀοἰ γθσβηοθ 0 αοα δ οὐ Πδλπα δ᾽οπο ὑπ σοι ἢ 
ῖ9 δῆροὶ, διὰ ὙΘΤῪ ὈΓΟΡΟΥΥ͂ ϑβουῖβ ἰδ ἱπόσθηοθ οὗ ΒΥ 
ὙτΟΙ]Κ ἰη {16 τηδιίοζ.---Ὗ7ὸὝ] ΤΔῪ δυρροθο ᾿Πδηϊοὶ ἴο ἢδνο δὰ 
8 εσϑοὶ δρῆβο οὗ ἔπο ὑγοθοηοο οὗ Οοᾶ ΌΥ͂ Ὠΐβ δηροὶ νυ Ὦ 116 
δροηάίηςς 86 πἰρσοῦ πὰ ὑμ6 ἀθδῃ υἱῖδ ὑλο80 ὨΌΤΟΤΥ ᾿ἰοῺ8."--- 
Οοιοίεε. 

1 {ΠῚ 9 ἄσοσδε ποῖ τοΐασ ὃ0 Ῥδαίοὶ, ϑαὺ ἰο (πο Κίπρ μίτα- 

βο1. 1ἰ ἀδηοῦεβ ὅδιθ τοβοχίνο β6η80 οὗὐ Ὡδ τ, τ ΒΙῸΣ [8 ΒοτῸ 

δοιὰ ἐστ ρΡΟΙΒΟΏΔΙΙΥ : σίαάπμ488 οαλ6 ΟΥΔΥ λέηι.] 
1 [Βγ ὑμΐα, Βονγουοσ, ττὸ δζὸ ποὺ ἴο πηὐογεϊδηὰᾶ 8 

ἄταν ἂρ ΌΥ Τοροα ΤΠΣΟΌΖὮ [Π9 οροῃίηρ οὗ ἰδῆς ἄδῃ Τσουλ 
οῦογνο. Τ)ο ὀγέπροίτπΟ οἱ νὰ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ορϑησᾶ μαδεδζο [ἢ ὑπ 
ἐάο οἵ 6 ἀσῃ, ζον πο ῬΏΌΓΣΡΟΔΟ ὑδα κίοῃο τὶ ὑπ 5668 
"οὶ Αμλῳκ μου βπαικίρα ἢ 
ἃ (Βαϊ τὴ τοπάοσίης Ῥὑγοροῦϑὰ ὈΥ [6 δυῦποσ 8 ΘαΌ Δ] 

παϊαω Ὁ}]6 Π6ΣΘ.} 

10 

14 

Κίηρ, Ἧγ δἰταοϑῦ ϑαυϊναϊϑυῦ ὕο ἃ ΘΟΠΒΡ ΘΟ 
αἰχοούθα εραϊμδὺ ὑμ6 τό αὶ Ῥϑσβοι.---Απἃ [89 
Ἰίομβ Ἀδὰ [89 τηδδίουν οὗ θυ (Οσ ὁ" 7611 ὑροῖ 
ὑμθῶι)). . . ΟΣ ΘΥ͂ΘΣ ἰΠ0Ὁ} ΟἝγ19 δὶ δ Ὀοϊζοηι, 
οὗ ἴ0 ἄϑθῃ. [Γι ύοΣ ]γ, “ δηἃ ποῦ σϑὰθ ἔθου... 
.ν ὉηΤΗ ἐλαΐ," ἐ.6., ΘῈ 86 10.858 ΔΙσϑϑὰγ βοὶζοᾶ 
ἴδου. Οἱ δ ἱποϊδϑηῦ, οἷ. ομδρ. 1. 232. . οου- 
οοσπίηρ [86 ἔοστω Ἴϑ9 τ, 500 Ἅμδρ. ἰΐ. 29. 

γογβοΒ 286-28 [290-27]. Τόλ τογαῖ ργοοϊπηχαζίοῦ, 
ὀοπϑόφιιθπξ οα, ἐδ πηι ασιίοιιδ αἀοφίϊυθ᾽α)λ66 οἵ 
Τοαπῖεὶ. '"ΤΆΘη Κίηρ Ἰλατίυ5 τυτοῖθ (οοτημιδπᾶρα 
ἴο τχῖ 6) ππῖο 811] ὑϑορὶθ, παϊξοῃβ, αινὰ 185» 
Κυδροβ, οὗο. : ὦ.6., ὕο 411 ὑμὸ βυδ]θοϊβ οὗ ἢΐβ 
γΘΆ]τὰ, ΓΆΙΟΣ 88 ἃ νου α- ἰπσάοτῃη 1Κ6 ὑμδὺ οὗ 
ΝΘθαοβδάμοζζασ, οἤδρ. 111, 81.---  χβο 27 [26]. 1αὶ 
ΔΔΙΚο ἃ ἄθοχϑθ. ΟἿ 1 20. ἵν. 8, θοσο ὕμῶ 

Βῃοσίοσ “22 Τοσῦχβ ἱπεύθδα οὗὨ “Ὁ ἽἼΡ  Ἵ9, ν πίοι 

8 Τουπῃὰᾶ ἱπ ἐπΐβ Ρ]Δ09.---Ταϊῖ. . . τθϑι ἰχϑλῦ ]9 
δηὰ ἔϑθαν Ὀϑίοσϑ ἱ89 οὰ οὗ 1.661. Οἵ. ομδρ. 
ν. 19.---ΤῊο Ὁμοοοσαῦδο ῬΗΓΘΑΘΟ]ΟΘῪ οὗ [86 τογϑβὶ 
θαϊσὺ δαχηϊὶβ οὗ ὑμθ9 βαῦμθ δχρ᾽δηδύίζοη 88 ἂο [89 
Βίσα ΑΓ Ῥχοοϊδτηδύϊοηβ οὗ ΝΘ ΟὨδμποζζασ, Ομ δρ. 
1, 47; 11, 28 οὐ βθᾳ. : 11]. 81 οὐ βϑα. ; ἱν. 81 οἷ 8θα. 
Τὺ σοβυϊίδ ἰῃ ραγύ ἔγοτη ()θ οχύθπαϑα ᾿Ἰηὔθσοοῦχδο οὗ 
[86 ἰκίηρ νυ Ὠδηΐθὶ, ὑ8ο χοργϑβοιύδϊνο οὗ ἐδ9 
ὑμπϑοοοσδῦϊο ζαϊΐ ἢ οὗ σου δύο : δῃὰ 1 ραγὺ ὕσοτα 
ὑμὸ ρσοΐουπᾷ ἱπῆπϑμηοο οὗ 86 Ἔχρουίθησο οὗ ὑπο ΐχα- 
τηθϑαϊδῦθ Ῥαδὺ. ---Απὰ ἰδ ἰκίυ όσα (18 ὁ56) τὶ ἢ 
8.8}} ποὶ Ὀ6 ἀθεϊχονϑθα ; ἃ ἔογοὶ Ὁ}6 6}}} 0 5ΐβ, δἰ τηϊ- 
ἸΑΥ, ἔοσ ἰῃδύδποοθ, ἴο ὑμαὺ ἴῃ ομδρ. νυἱῖ. 14: οἵ. 
ΔΪ5Ὸ ομδρ. 11. 44: διὰ οὐ ὑμθ πουρμῦ, 111, 88; 
ἷν. 81.---Απὰ δῖα ἀοταξπίου (8.411 Ὀ6 θυϑὰ) πῖο 
ἴδ οῃὰᾶ; ὦ 6., ““ἴο ὅδ οπᾶ οὗ 8]} ϑδσύδῃ)ν Κὶηρ- 
αἀοιηβ, ὑο 6 δπα οὗ ἐδθ νουγ]ὰ ᾽" (ὑ8ο. συντέλεια 
τοῦ αἰῶνος), Μ ΪΟὮ οοἰποὶάθ8 τὶ ὑῃ 6 οχϑοίου οὗ 
186 οοταρ!οὐθᾶ Κίἰηρσάοτη οὗ Μραϑίδῃ οὐ αοᾶ : οὗ, 
υἱἱ. 14. 20 οὐ 864.---ἤἴόσθο 98 [27]. Εἰ ἀο]ένου- 
φίἢ δηᾶ σχοβοιϑίῃ ; σταΐ θυ, ὁ Ηρ ἰδ ἃ βανίουνῦ δὰ 
ἀοινοσου." Οὗ οἤδρ. Εἰ. 29 ὁ., δηὰ ἔον ψβδῦ 
[ΟἸ]οννΒ οὗ. 11}, 82. . ἱν. 82. ---ΕἸόση ἴἰ.6 ροῦσοσ οἵ 
189 Ἰίομα : Πὕθχαιγ, " οαὖὺ οὗ ὅδο λαπᾶ οὗ ἰὴ 
Ἰ]ο: 8 : " οὗ. Ῥβδ. χχίϊ, 21, “"ουὧυὐ οὗ [δ6 παπᾶ οὗ 
ὑμο ἀορβ.᾽" 
γοσθθ 99 [29]. ΤῪ.6 ορΐζορμδ. Β8ο τ 5 Τϑδ; 16] 

Ρτοβροτοὰ ἰὼ ἴδμο χορ οὗ Ἰαχίυβ. ““ΤῊΪ 

Ῥδηίδ],," 88 ἷῃ ν. ἀ .8].--τΊ ΧΙ “ὁ ουπᾷ ρτοθρϑσ- 
ἰὺγ, Ῥσχοθρϑσϑὰ :᾽ δἰ υῖϊαῦ ὕο ΟΏΆΡ. 1.80. Ἐνγ δὶ Β 

τοδάϊηρ, ΠΟΣΓΙΊ, τ Ὁ1ΟΒ ἰ8 ἀοδίστιϑὰ ἴο Ὀ6 δα γ8» 

Ἰοῃῦ ὕο, ὁ“ ἢ6 νγᾶ8 τοϊηδίδυθα ἴῃ Ηἷ5 οΟΥ̓οΘ ᾽ (ὃ), ἐ5 
ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ. -- ΟΣ 86 βυδ]οοὺ οὗ. ΟὨΔΡ. ἰϊ. 48. -- 
πὰ (8180) 1π ἴῃ τοΐχηῃ οὗ ντυκ ἴη9 Ῥογβίβῃη. 
ΤῊΪ8. σοταρ] θυ ΑΣΥ͂ Ο]οΒρ' ΒΟ ῦθποθ, ἐἴὸ ἐμαὶ 
ἴῃ ΟΒΔΡ. ἱ. 21, ἀρῬϑασβ ἴο βανθ Ὀθδῃ δ θα 8, ὁθυ 
κἰἀοΥ 016 ὑϊτὴθ δόίοσ [06 Ῥγϑοθάϊῃρ ἔδοὶβ σοτθ 
γϑοογαθα, ἔοσ {86 Ῥύγχροβο οὗ οἱοβίηρ ὑμ6 εἰδύοχι- 
68] ρασύ οὗ 086 ὈΟΟΚ 88 8 τγ8ῶο]ϊθ. Βυὺ ὑδ6 οὈἾθο- 
ἴοι ὑδαὺ ἰύ 18 ΟἸΘΑΥΥ ἃ ὁ ὈαΪὰ δηᾶ Ἰανογοᾶ 
αἰοβθ πὰ ἰΐβ ἈΡΡΘΆΧΆΠΟΘ᾽" (Κτδηίοῃ,.), 8 ποῦ 
ὑμοσγοΐοσο 1υβῆεα. ΤἘ6 τοῖρτι οὗ Ογστιβ 18 τη θγο- 
ἸΥ͂ τηθῃὐοηθᾷ, 88 μαυΐίηρ ὈΘΘῺ σοϑδομϑᾶ Ὁγ Πδηΐθ), 
οσ ὑ88 βδσηθ σϑϑβοῃ ὑμδὺ ἀϊοϊαύθα οὨδρ. 1. 21. 

ΕΤΉΙΟΟ-ΕὔΝΌΑΜΕΝΤΑΙ, ΡΒΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΒΕΙΑΤΕΡ 

ΤῸ ΤῊΒ ΗΙΒΤΟΒΝΥ ΟΕ ΒΑΙΥΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙῸΟ- 

ΟΕΤΊΟΑΙ, ἈἘΕΜΑΒΕΙΗ͂, ΑΝῸ ἨΟΜΙΓΚΕΤΊΟΑΙ, Βῦο- 

ΟΕΞΒΤΊΟΝΗ, 

1. ΤΏ αἰτα ]αυῖ οὗ [δ6 ἔδοῖβ τοοοχαϑᾶ πὶ ὑδεὶφ 
βοοδοι ὕο ὕμοδο οὗ ἴμ6 ἐδίτα ομδρύθυ ἱδ οοσύδι αν 



1:9 
ὅππὰν ὁ 

ονυϊάϑεῦ διὰ ππδοιίδοῖο: Ὀπὺ ἴλοθὸ Δηδιορῖθα 0 
ποὺ ὙΔυχουὺ ἐδο ἀὶ ἱῃρ οὗ ὑδμο ἱπηρογίδη 

ἤοῃδβ. Τθοϑο αἰδογοποθα, οὐ δ οὔθ διβχ, 
δεοῦ ὑπ ἀϊπροδίτίοι δὰ ὑμ6 τηοᾶθμ οὗὨ δοξίοῃ οὗ 
8:6 ῬΟΙΒΟΙΒ Θησαροὰ ἰῃ ὑδλ6 ναγίου ὑγϑηδδοίζουβ, 
ἷῃ νοῦ τοδρθοῦ ὕπ6 Κίηρ δγίιδ οβρϑοΐδ!]ν οὔ- 
ΒΟΙΥΘΒ ἔχου ὕδ6 Ὀοχίπηΐηρ ἃ πιοῦθ ΘΟ 4] Ὀθδτ- 
ἰῃρ ὑονγασγᾶὰ 86 τουδὶ ρροῦς οὗ Φϑ ῃοΥδ ὑμδὴ ἄο65 
ΝΟ ΘΣΖΑΓ.. δηᾶ, οἱ ὑπ ΟΥ̓ΠΟΥ, ὕλαν σοϊδῦβ 
ἴο ὑπο τηΐτ8 016 νυν ἢ ἔοστα ὑδ Θῃᾷὰἃ δηα οΟἸ τη ΔΧ 
οὗ Ὧτο ϑηὐίτο ονδηῦ. ΤὙμ6 ἀοϊίνοσγδποο οὗ ἢ δὩΐεὶ 
ἔτοτα ἴΠ6 Ἰἰοῃ δ᾽ ἄθῃ 88 ἃ τιΐϊσγθο]6 αἰ δου ηρ' τηδύθ- 
Σὶν ἰῃ ΟΒαγδοίοσ ἤσοσα ὑμδὺ οὗ π6 ἀθ ὑγΟΓΔΏ ὁ 
οὗ [86 ἴμτοθ Ἡθῦσοννδ ἔγοτα ἐῃ6 βθῖγ ἔἌσηδοο . 
ΜὮ116 ὑῃὸ Ἰαὐΐοσ, 88 ννδβ ἰηὐϊπιαῦβα οα σὮδρ. 1]. 
22, σου] δαπϊῦ οὗὨ δ πδῦμσι] ὀχ δηδιίου. Τὸ 
δοϊὴηθ οχίθηϊ δὖὺ ἰθδδοῦ, ὑμία 16 δ᾽ϑοϊ υὔεῖϊν ἱπηροθαδί- 
Ὁ]6 τὶ ῦὍ89 ουὐϑηΐ στϑοοσαϑὰ ἰὴ ὑδμΐδ ομδρῦθε, 88 
ΣΑΔΥ͂ ὯΘ ΒΘΟῺ ΙΏΟΓΘ Ῥαχύϊσυ]αυὶγ ἤσοτῃ 186 ἔδοῖ, 
πουῤοθα ἰπ ν. 25 [24] ὁ, (μδὺ ὑ8.}8 βδιὴθ ᾿ΐοῃβ γ80 
δροτοᾶ Παηΐθὶ ἀυγί δὴ Θηδγο εἰχῃῦ ἱσωταϑαϊ- 
δῖον δοϊζθα οἱ Ὠἰᾳ ΘΟΟΌΒΘΣΒ τι ἃ γα υθη οῦδ τοῦἃ- 
οὐνγ ἰῃ ογᾶδν ἰο τϑηᾶἂ ἰβοβ. ΒῪ ὑδὲὶβ οοπέξαδι 
Ὀούνϑοῃ δο δα ρ᾽θούίου οὗ 86 Ὀθαδίδ ἴο [ὴ6 ὑσζο- 
Ῥμοῦ, δηὰ 89 ουρουγεῦ οὗ {πο δαγαρὸ Ὡδίχο 
ζοναγὰδ ἰἢ0 χτ}} ῥεΐποοϑῦ---ἃ οομίχζασὸ τ ΙοΣ 
ΘΥἀΘΠΟΥ οομδυϊαῦοδ 86 ἔππάδιλδηΐαὶ οἰ δσδο- 
τοτγϊδυὶς οὗ (9 ἱποίἀδηὺ Ὀοδζοσθ )6--- δ ταϊτϑοὶθ 
ἔδικθα ἰΐβ ροδίοη διβοῦρ ὑδδὺ βοσίϑα οὐ σηδσυοὶ- 
Ἰοὰβ ονθῃΐβ ἴῃ ΟΙὰ δηὰ Νον Τοδιδιωδηύ δἰδίοσγ 
πῃ τ οἢ (86 ἰἦο διὰ ποσχὶς οὗ ἑβοϊα θὰ ἀϊδεϊη- 
Εαϊδῃ θα τιοβϑοθηρθσγα οὗ σονοϊδύζοσ Δρροδσ, ΌΥ͂ υἱζ- 
ἴμθ οὗ Ὀἰνὶμπθ στοῦ, ὑο δδγο χοδιοσοα (δ6 Ρδᾶζϑ- 
ἀϊδαίοδὶ ἀοιαϊπίοῃ οὗ τῶδῃ ΟΥ̓ΘΣ Ὠδνάζο, βὸ ἰδδὺ 
ὑῃ6 Ὀοδδίδ οὗ ἐμὴ ἀοϑοχὲ γἱοἹὰ ἷπη ἃ σοδὰν οὔϑ- 
ἀΐθῃοθ 88 ὑμοὶσς σχίχηῦαὶ ἰοσὰ, 9 οἷδδα Ἦθχο, 
Ῥτίοῦ ἴο ὑμ6 ἰἰπι6 οὗ δηΐθὶ, 086 σανυϑὴβ οὗ ΕἸ 78} 
(1 Κίηῃρβ χνὶϊ, 4) αλὰ [89 Ὀδϑὺβ οὗ Ε)ίδηιδ (ὃ Κίησε 
ἱϊ, 24); δῃὰ ἰῃ Ν. Τ ὥὥπηθα, [8:6 80] ουζαΐην οὗ 
πὸ ϑεανίουγ υυ ἢ [86 Ὀοδείβ οὗ [86 ἀοθοσῦ, ἱπητηθ- 
αἰδύθ!υ βυθδθαυθηῦ ἴο ἰδ ἰδ ρίαύίοη (Νίδυκ ὶ. 18), 
Ῥδα] 8 Θβοδρθ ἔχοϊῃ 1Π)ΌΣΥ ὮΥ [86 Υἱρὸσ οὐ ἐπθ 
ἰαϊαπα οὗ Μαϊία (Αοΐδ χχνὶιϊὶ. δ, οὗ, Μαγὶς χνὶ. 
18), δᾶ βϑύθβδρβα δϑύϑσαὶ ἱποίἀθηϊ οὗ ἃ αἰτοῦ 
οὐδχδοῦοσ ἰῃ ὑμὸ ΒΙΒΕΟΥΥ οὗ Π6 Βδυὶ θοῦ τα σι κίδἢ 
βοϊηίβ δηὰ πλἱβεί ομασίθ οὗ ὑπο ΟἸΌΡο ἢ ἄονα ἴο 
186 ὑἱπιεα οὗ ΟοἸαταῦδη δὰ 681}0.8, δὸ ἔδυ 88 ΔῺΥ 
ζαϊῦ λυ Ὀ6 ρμἰδοοὰ οὐ ὑδ6 βἰδίδειηθηϊα ἰπ τὴ 6 
ΘΏΘΥΔΙΥ ἔδηοὶ Ὁ} } αἰδίοτίθα Ὀϊορταρμὶθα οὗ 
[8049 δρδἌιΙιηΐδ Ὑ ΙΟὴ σχοϊαὺθ ἴο ὑμοὶσ ἔσθ γ ἱμΐθσ- 
οουσθθ Ὁ ἃ Ὀεδδί (οὗ. Μοιίδ]οιηθοχε, 7,2 
λίοΐϊπει α' Οοοίάδηξ ἀδρμΐ Θὲ. Βεποὶξ μεριὰ 8. 
Βεγπαγά, νοὶ. Τ1.; δπὰ ἔοσ 8 οχὐἰοίβσα οὐ {δ6 
οὔὔθῃ δχοθεβίνοι υ ογοάυϊουβ ἰυἀσιοθηί οὗ ἐδπὶδ 
δΔαῦθοΥ τ} χοΐοσθηοθ ὕο δι οἢ στηΐσζροϊθα, 660 ὑ89 
τασίον οὗ μἷβ ψοσκ ἰῃ ὅλο Π“αλγόϊολεν Κὰν ἀδιέδολιθ 
Τλεροίοσία, 1802, Νο. 3).---Ἴῦ 6, Βονσονοσ, ῥζϑ- 
αἰβοὶν Ὀθοδῦβδθ ὑδθ πχϊχβουϊους ἱποϊἀοηὺ οὗἨ ἰδμΐδ 
δοούΐοῃ ὈοομσΒ ἤἢο ἴ86 οδίθροσυ οὗ βο ἔδοίβ, 
1λδὺ ἴῦ τουϑῦ ταπὶς 88 ὑ89 χτοαύθεῦ όομᾶὰοσ σϑοοσὰ- 
θα ἴῃ δ ἰβίοσίοδὶ μαζὺ οὗ ὑμὸ Ὀοοῖὶς, δὲ 089 
Οἰἰπιαχ ἴῃ ὑδ βοσίϑα οὗ τισιν τοῦθ ΌὉΥ τ ΒΙΟΣ 
Οαοά ρμὶοτῆοα ΗἰπΒ617 ἰῃ ΗΐΒ βοσυδηΐδ ἱῃ ἰδ 
ταοίσοροΙ β οὗ ὑπ6 Ομ] ἄξοδηῃ ϑιαρίτθ, δα ψ ίςο ἃ, 

ΤῊΕΞ ῬΒΟΡΗΞΈ ὈΑΝΤΕΙ,. 

2. ὅ8ο ἔδι δὲ [6 ζΌΠΘΣΩΙ αἰΐπιδεΐοει ἰδ εἰτοῖαε [Ὁ 
ὑμαὺ ἀθδβοζι θὰ ἰῃ ολδρ. ἰἰ, ὸ δοἼοοζὰδ νεῖ υἱὰ ἀϊατοσδτάϊης 

ἀἰ)ορόηοθθ Ὀδύπ θαι ὑπ ἱποά δαί οἱ [89 ὕνγο 8δθο- ᾿ ἐδ οοῃάϊμίομα οὗ ἰδο Ἑσδρενιςυ, "τὰ πβλοῖὶ ἰδο 
δ'πὶ 88 ποέ, δὲ δἰϊοσχνεδασὰδ Αἰϊδοοῖκεο 
ΕΡΙΡδδηθδ, ἴο οχίϊγχροϊδ ἔμ ον δ ὑσογϑθΐῃ, ναὶ 
ὍΠΟΙΘ ψγ͵6Ὸὸ ἤιηᾷὰ ΤΩΘΓΟΙΥ οεσίδὶπ ΥΟΣῪ παξυταὶ δὰ 
ἐπ 6} }ἐχ] 19 ἀἰβρὶδγο οὗ στυάρίος, δε βαδται δηὲ 
ΘΏΥΥ Οὗ {86 ματὺ οὗ ἱπδινίυδ) πδίννα οἴδοίδια τ 
διαϊηδῦ ἃ σαρίϊνο ζοσοίζτιοσ Ὑ80 τα. μτεζεσσοὸ 
δΌονΘ ὑδοσ ἴῃ ΟἰἾ ἑοἱαὶ δἰδὺϊοηβ: ὙἘὯ1ΠῸ6 ἴδε γε 
6.8] οοπάϊιίου οὗ 0.6 σαρύϊνοι νγϑὲ γ Σ. ὑοϊοσαῦία, 
88 8, δίῃ ταὶ τοοι]ῦ οὗ [86 ἰδχ δασωοϊτϊδίσαξσισο αἱ 
Κονοσχηϊηθπῦ πΒ]ΟΣ τῦδδ Ὁ5041] διιοερ Οτίεσι 
ΟΟΠΑΌΘΤΙΟΙΕ ̓̓  (Κναδσοζοα). ΤΟ δεδοσίίοα αἱ Ὡς 
ταοάθσγῃ “ὁ ὑσηάθδογ- ΟΣ α" (Ηἰϊσῖσ, ἡ Ὁ ὦ 
8δ0η.; ΒΙΦεῖκ, ν. 604, οἴοα.), ας τ86 οὐϊος αἵ 
θατίυβ τ ΐοῦ Ὁσοβι ἱρὰ ἐλ 6 τϑράοσίησ οὗ δίταιο 
ΒΟΏΟΣΒ ἀυσίηρσ ΟἿ τηοηΐ ἴο δὴν Ὀωϊ ἐδε ἔς 
(νυν. 8 [7]}) νψγδϑ ἱπυοηῦθα ἔοσ (δ ΡΌγροδο οἱ εσαζ- 
ζετο ΟΥ οδιϊοδίυσηρ ὑμ0 Ρὑτοοϊδιβδίσιη αἵ 
Απὔοοδυδ Ἐρίρθδηοδ, τ] ἢ Ῥσχοδι θές ὅδε δὲν 
ἔγοιῃ οὐδδσυίης ἰδ 6 Ὠὶνίηο ἰδ δι ὑλχοὶτ πόσει 
οὗ Φοβονυδὰ (1 Μδοο. ἱ. 41: 3 δος. νἱ. )-ὃ.. ἃ 
ογάοϑνυ ἴο ἱποὶδθ ἰλθσὰ ἴο δὲθϑα δαὶ δ πσδηοο δοὰ 
ἴο ραβοιυῦ ὑζαδβι ἰῃ οἀ, ---)ν δοοοσίσοςυ ἐς ἀδοιό- 
ΘΑΪΥ πορδίοιυ, εἰλοθ [λ9 ταρὶην ἐδσιδειοίδαι αἱ 
ὑδο ϑ'γγίδῃ κϊησ, ΒΊΟΣ δἰτηθὰ δὲ ἐμ ἰοἱδὶ ἀδ- 
εὐσιαιοίδοσι οὗ ἰλο ον 8 ΟΣ] διὰ Σδ. ΟΘΔΙΗΥ, 
δα ποιμίῃρ ἱπ Θοσασαοῦ Ὑ]δἢ ἢπὸ ἦδσ το] άον ὧν. 
Ῥοαδϊοι οὗ ᾿αχίυδ, διὰ δἰθποα ἐμ ἰδίψει ντῖὸῖ 
ΤΆΘΙΘΙΥ ΘΟΠΟοΟσγΘα ἴο Ὀγηρ δϑουν ἃ ὑδβιροῖ 
Βυβροηδβίου οὗ ὑδ6 τεϊ χοῦ οὔϑοσυδσι δ ἢ τοξε. 
σϑῖθοΣ ἰδδὰ ἰο ἀεδοηϊίοὶν ὀχσραϊο ἴδε οὐττταῖ 
βγβίοτωδ οὗ σχοϊἱαίοβ. ΝῸΣ ψου]Ἱὰ ἱξ δδνε Ὀδεδ 
Ῥοβδ Ὁ] ἔοσ ὑπ6 ρίουβ ὅονα οὗ ὅδε Μδοοενσεδι 
ροσὶοᾶ ὕο ξθ δὴ οἠϊοῖ, τβέοδι δεροαμιοὲ 
ἀϊγοϑοὺν ἰο μα ἀεοϊέγίηρ οὗ ἰδ Ἰαγια, δὲ ἃ μεῦῖε 
ὑγρ6 οὗ [86 χτηδηΐζοοϊο οὗ δια ϑυσίδι ἰεϊοψ, πὶμεὰ 
ἀϊδοτοα τηδίρσ!8}}γ ἔσοιι ἰδ, Ἰὼ τοαρμεςὶ Ὀοδδ ἴυ πὲ 
Ἰδοσυδρο δοὰ ἰΐδ ομδιδοίοσ. Εοσ (μΐδ σϑδϑδου ἴαε 
ΠΘΏοσ Κα, τοῦτο οδυϊ ουδ ἴδῃ Ὦ18 ΘΟΣΏΡΘΕΕΣ. ΤΕ- 
εοῖδ χα διευτοριίου ἐπδὺ 16 οὐϊεὺ οὗ ν. 8 [5] 
88 ἃ ΟΟΣΥΘΏ ὥοΣ Δ] δοϊέοι ἔχδιοθαὰ οἱ ἐδ χβοὐεὶ 
οὗ ὑμδὺ τοϑυ ὡοποὰ ἰπὰ ἐμ6 Μδοοδύῦφωσι Ὀοοὶς 3 
Ὀσίηρσ ὕοο γί βοῖα! διὰ ποδυρροτίοὰ 8 Ὠτροῖδε- 
δβἷβ. δῃὰ οοπύθηϊ δἰτηβοὶέ τι οὐδοχνυίδς [δαὶ 
0 Ῥτγοαϊδερδίίου οὗ θασῖαβ οἱ (86 ταοὐπζίοαι 
αυθείξοι οοσγοθροσᾶς ἐμ ρεπόραὶ ἴο ἴμδὲ ρονεσει- 
ἱηρ ερὶ στὶς ποι ῥγοὰἀμοσθα {86 πιϑϑβυσϑο οἵ ἁβῶ- 
οολυα.᾽) Βαὶ ἰῦ ν}}} ὈΘ δϑϑὰ ἐδδὶ ουδὴ ἕδίδ ἰδ Βοὰ 
οοστϑοῖ, βίῃοο ἐμ6 ἀθρογίσηοσεὶ οὗ ᾿ϑδσίῃ9 ἰοιτδδὸδ 
Πδηΐθὶ, ταν οδυϊοσ ἰπ ΘΥΘΙῪ ταξροοὲ ἃ εἰθὰ, 
ἔχιϑηϊγ, πὰ Ὀδμθνοϊθηῦ δρὶσὶῦ (το, 14, 16 α 
864. ; 21 οὗ 864ᾳ.), Ῥγϑβοχιΐβ ἴδ βιδιροαῖ οὐμευμὲ 
ἴο [29 Θ6Π861688 ΤαρῸ δα Ὀ]οοᾶ-  ἰΓκΕΥ ερὶπὶ αἵ 
Ῥοσβοουϊζοι ἀϊβριασ οα Ὁν ὑπὸ ἰῃὐοϊοσγασιὲ ἔττθ 
ὑγταμῦ ; δῃηα, ἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, δἴποθ ὯῸ ΣΈΔΔΟΝ πιΣ᾽ 
ΟΥ̓́ΘΣ ΟΔ ὃὉ6 ἀϊδοονεχοὰ ὑπαὶ οου]ὰ ἱπᾶσυοο [δ 
αἰἸοχοὰ Μδοσωῦδδῃ- Θμθμου πεχίροσ ἰο ἰωνοαί 80 
ὝΟΔΚ, δυὰ ἰἱῃ 84}} χσοδρϑοὶβ δὸ ἱῃδρῃσομειδίο. ὃ 
οουμπίοτἝεοὶῦ οὗ Αὐλίοσδτιδ δὺ ἐδ 1δαὶ, αὖτεσς ββτ- 

ι πᾳ ζαχπηίβμϑᾶ ἴῃ ΝΟΡΌΟΒΔ πο Σσαυ δὰ Βοἰδβδλεσεῖ 
ΖᾺΣ ΤΏΟΣΘ δυϊνδΌϊο δηᾶ (δηρῦ]ο ὑγρεα οὗ ἔμδὲ 
ἄθοροῦ. ΝῸοΣ ἄοθθ ἰὺ ἌΡΌῬθΑσ ὙἘΥ δΒὸ βδβοιυὶὰ 
ἀραὶσθ ὕο οοπθθδὶ ὑδ6 Ῥϑσβοι οἵ ἀπξϊοοδυκ ὑεμαὰ 

δοττηΐῃρ ἃ ᾳταδαϊίοη οὗὁὨ ἁ υτχΐίσϑοὶϑδ ἰῃ οοσίδίῃ δα-  ὑμδὺ οὗ ἃ ᾽ϑδαίουβ διὰ δοβοτοίηρ οὔδοίδὶ ππὰες ἴδε 
Ῥοοΐβ, 8δηα Ῥχοδοηίηρ ἃ σομπδίδη γ- Ἰπογοδείηρ 
τηδηϊϑαϊδθοῃ οὗ ὑδθ6 δυροισιδίαταὶ! οἱθηθηῦ ἐπ 
ὕθθτῃ, ἔσοτα οὔαρ. 1. 16 ο [.λ6 οΙοβο οὗ [18 οὔδρ- 
ὕου, θχοϊιᾶθβ, νυ ἹὉἢ βύθδα γ᾿ πογοβαίηρ θα ρἢ δδἷβ, 
186 ῬοβϑὈ γ οὐ ὑγδοίηα ὑδοκ ἰδὰθ δυθηΐβ ἰο 
Ὠδίυγδ) οδῦδοο (οἷ. Θδρϑαίδι!ν οἱ ομδρΡ. νυ. ὅ). 

Μοάϊδη Κιηρ (να. 4, ὅ οὐ βθᾳ.} ---σν στο τοῦδε 
β δἰτωρὶθ δηὰ ἰηὐθ}]ρῖ 816, ἱπ οοταρδγίδου τ δ κοεὶ 
γροχοσίϊοαὶ δεδυτωρίϊΐοηβ, ἀοθδ ἐδ πδιτβῶνθ 
ΔΡρϑδσ ψὮΘΏ ἐδ ομεατγδούοσί θελα ἑαστίδοδ 8.0 
τοραγάοὰ 85 λιίδίογέοαί ἔδοῖβ, δ δὲ ποσὰ πδὲπ- 
ΧΆ ὕο Ὀ6 οχρϑοῖθα ἰπ (89 βδοεσζιϑα οὗ ἃ μοϊῶου- 
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κοϊ σίουδ ἄσζατοο, ὑπαῦ ὑγδηδρί χοᾶ οὐ ὑδθ 680]] οὗ 
80 πονὶγ-ζουπᾶοᾶὰ Μίοαο- Ῥοσβίδη του] α- κίηρ- 
ἄοα ἢ Το 120 εδύγαρ᾽θϑ ἱπβίοδα οὗ δ ζΌσσΩΟΣ 
αϊνϊδπίοι οὐ ὑμ0 Κίηρδοιη ἰηΐο αἰ ΘΥΘΏΟΥ οοηϑες- 
ζαϊοα ῥτουΐμοοα (οἷ, νἱ. 2 τειῦ 11. 3); ὑ8ο ὁχοοϑάᾶ- 
ἱμαὶν ἱπαοροημάθηῦ ΘΟΌΣΒΘ οὗ ὑδμθ τΌΥὉ] ΘΟΌΔ6]- 
Ἰοτβ διὰ οἕοοσβ, ψπουῦ τ Ο86 οομδϑηῦ ἢ0 οαϊοῦ 
οου]ᾶ Ὀ6 Ῥχοσιυϊναῦθα ΠΟΥ ὑμ6 ΤΟΥΔ] 868] αἴ χοᾶ 
(τ8. ὃ [7], 18 [17}}; 86 ὑθιαροσδῖν ἀοὶ γίηρ οὗ 
ἴδο Κιηρ δ ὑθ Β0ὴ δηῃᾷὰ ἱτηδρθ οΟὗὁἨ ὑῃ8 ΒΌΡΓΘΙΩΘ 
Θοὰ (ν. ὃ οἵ 864.}), 80 ΒΌΓΡΙΙΒΙ ΠΡῚΥ ἱπ ΒΔΙΙΔΟΩΥ 
1} 89 ἐπηδδειρθηίΐαὶ ὑσεϊμοΐρ]θα οὗ ὑδθ ΟἹ -Ῥοσ- 
εἷδι βίδίθ τοϊϊσίοη ; [λ9 ογεὶ ρχοοδθᾶάυσο οοημθοῦθα 
νεῖ (.λ6 Ρυπιβῃτηθηῦ οὗ ὑμο6 οὔἶθηᾶθοιβ (νυν. 925 [24]} 
ὙΓΪΟΘΙ ὈΘΔΥΒ, ἱπ δὴ Θα08] ἄσρτθθο, ἢ δβίδιιρ οὗ 
δροοϊῆοδ!ν Ρογδίδη ἰθχαὶ παρ ; πὰ ΔΏΔΙ]γ, ὑμ6 
χοροδ θα τοΐθσϑβοθ ἐο ὑδο “" ἰδνν οὗ ὑμο δα θβ δὰ 
Ῥοχβίδηβ,," 885 δ: ΟΥ̓ΧΊ Δ] ΒοῦΤοΟυ δπὰ ἱμν0}8}}}6 
ΔΌΒΟΥΟΥ ἤοσ ὑἢ  ΤηθαϑΌΓΟΒ ὈΤΟΡΟΒΘα δηᾶ ρμυῦ ἱπ 
ξοσγοθ---ἃ}} [8686 ροϊπῦ, τ τ 811 Ῥοβαὶ Ὁ1]6 ἔοχοθ 
δι ἰπύθχδὶ οοηρτγυίΐίγ, ἤο ἃ γγ6}}-Δοδηρα ἢΪ8- 
φοσῖοαὶ οομάἰξίου τὶ σπίοθβΒ 86 ὙτΙΘΥ γγῶ8 
ζαυα Δ] Αυὶν δοαᾳυδίηὐθα, δὴ δούμδὶ οοπαϊύΐοη ψν ΐσ ἢ 
88 Αἰοιϊηρσυϊδηοθα ἔσοτη ὑμ βίϑδὺθ οσίϑυϊηρ ἴῃ 
ἐμδ6 ΟΠδ] ἀθο- Βα ΥἹοπΐδη Κἰησάοτη ἱπ 8, πηδη- 
ΟΣ ὑμαὺῦ οοσσοβρουᾶβ ΖὍΠΥ ὙΪῸ ΤΠῸΣΤΩΘΙΟΌΒ 
Θχῦσχδ- ὈΣΌ] 1081 ὑοϑώσαοπὶθβ, δηἃ ΐο ἱπᾶϊοαῦθα 
ἐμδὺ ὑ8θ δυρϑχίθῃοθ δ): ῬΘΥΒΟΏΔΙ οὐδοσυδίΐου οὗ 
Ό.λ6 δυῦδοῦ ἐοσυλϑα 89 ΟἹ]Ὺ Βοῦζορ οὗ ἷβ ἀθϑοσὶῃ- 
κἘἴίομβ. Οὐ ὑδ0 ορβοσυδίζομβ ηδὰδ ἄρον οἱ ἰῃ8 
ΒΟΥΘΙΆΙ ῬΘΕΒΒρ68Β. 

8. Τὴ)6 Βοιαι]οῦῖοαὶ ἐσθαϊσηθηῦ οὗ ὑμὶδ βοούΐου 
ὙΥ1}1 ΣῪ, δοοογζάϊῃρ 85 ὑ8θ οοῃᾶποῦ δᾶ ἔδαΐα οὗ 
Ῥδηΐθὶ, λθ0 λδὴ οὗ ἀοἄ, τοοοῖὶνθ δὐύθηϊέομ, ΟΥ 88 
{πόδ οὗ [δλ9 οὐδοῦ δρϑῃΐβ, Υἱζ. : οὗ [86 χοοᾶ- 
πδαϊαγτοὰ Ὀπὺ ΘῈ Κ Κίηρ δηὰ οὗἉ [δ 768]ο18 δοοτδ- 
ΘΙΒ, ΔΓΘ ῬΣΟΙΩΣΏΘΕΟΙ οομδίἀοσθᾶ. [Ι͂π ὑ86 ΓΌΤΤΩΘΥ 
6886, 89 ὑθχὴθ ἔοσς (δ ἰγοαύτησηὺ οὗ [Π6 βΒυ Ὀ)εσὺ 
88 8. 016 ταίρῦ Ὀὸ: ὁ ἯθΘ Βῃου]ᾶὰ οὔϑΥ ἀοά, 
ταῦλιοῦ ὕδια σταθῃ ᾽ (οἷ, ν. ὅ ἱν ν᾿ 11 οὖ 86α.); 
ΟΣ, “ ΕἸάοΙ ἐγ ἕο αοα ἰδ ἃ Τιογθ ρσϑοίουβ υἱγῦμοθ, 
ἈΣιἃ ΒΟΟΌΓΟΒ 8 Π1ΟΙΓΘ οὐχύδί πα δηα ῬΓΘΟΪΟΊΒ σϑυγαχα, 
ἴδδηῃ βάθ]γ ἴο σταδει δα μουὶον ; ̓" ΟΣ, ὁ 1ὖ. 18 
ὈούϊοΥ ἴο Ὀ6 ὑπο ἔσίθϑθα οὗ αοᾶ, Θυϑὰ ἱἢ ὑμ6 ἤοϑθ 
οὗ ἴδ: ν80}]6 ποσὶ ὰ,᾽" [πη 106 Ἰαὐῦοσ οδβο : ""Ἧ3ἷΓ0ο- 
80 αἀἷρσε ἃ μἱὺ ἴοσ οὔμοσβ, β.4}} ἔ8}} ἰῃηὔο 1 ἰπ- 
56 17." οὗ, “" αοα Κονσ μον ἴο τ.80 ὑπ ΡὈΪΔ.8 ὉΥ͂ 
ὙΓ10ἢ. Τ6Ὼ δϑοὶς ἴο ἀϑϑύσου ἷβ ζαϊ 7] βογνδῃΐβ, 
ον ὑμοὶν ἀθ] νόσϑῃοθ δῃἃ ΠΌΤΟΥ .᾽" ΟΣ “"“ ἀοἂ Ὠδ8 
οομγοεύθα ΣΩΔΩΥ͂ 8 ΤΪΟΣ, ἔγοτῃ Ὀθὶηρ ἃ ῬΟΥβθοι ΟΣ 
οὗ Η ἘΠΠΠῸΣ Σπῦο ἐΐα ἔουυγασαᾶοσ δηα ζϑϑιοῦϑ 

Σ 
Τὰ οοπηθοίίοι τὲ [8.6 ΖΌΣΙΛΘΣ οἶδα οὗ στηϑᾶϊ- 

ἰδίώοῃβ, οὗ. 86 ζο]ονίηρ οχίσχασίδ ἔσομαι οἷδε 
Ῥτδούΐοδὶ οχροβίζουβ: Φϑσζοσηθ (οὶ στβ. 11. 12) 
"ὁ αηῖοι, γορὶ }ι88α. οΘοη θη} 6Ή. οἱ ἐπ 169 λαδελά 
“Πδυεΐαηι, ποτὶ οναΐ πὶ ἀρ ἰοσο, δοιὰ ἔπι ἀγδοίϑο, 
σί γδηἐϑύγαθ αρογἧξ οοπῖγα ο᾽δγιεδαίσηι, εἰδὲ ογαΐ 
οἱδῖο Π ἀμρρε Ογαὲ αὐξέηι δοοιι πη, Ῥγοδρί ιν 
“δὶ ἀϊοίαφιι6 ϑαϊοπιοπΐδ, συΐ οσπέγα ἱσηρίμηι οὐ π- 
αἀιρη 6886 αὐπιοπι δ." ΜοΙαποίμου (ὁπ ν. 10 οὐ 
864.) : “ ογιοιΐωηι απο γέπσὶς γοδι δὲ οἱἷο- 
ἰδ ξέαηι λοσέδηι Οὐγίδίδ. Θἰσιέ Παρῖδὶ ἐπιδοοϊμ( 
οδ)έδίί" ἰδοπίδμφ, δἴο ἰοία ἰοοϊοδία λαδοὲ λοαίεβ 
οαἰξϊδοίπιοα, ἀἰαδοίμηι, γόρά8, ροΐδηξεδ, φιρρογύου, 
»γ»αδϑίαπέοϑ αἰοίογίζαϊζε δὲ ορίδιι ἐπ, ηιμπᾶο. 7,1Ὁ- 
ὁγαξίο απ δι 8 488 ὑδείϊηιοπειη, σιοὰ δι αὐὐοὶξ 
ϑαπσίἷ δὲ 867 06 608 810 ἡιι(ἰϊδῖο, αἰδῶ 6. αἰἴω8 

ἐγίύμ." ΒΌΔΥΚΘ (θα ν. 39 [28]: “"  οβοϑνϑγ 
ΟΘ68 ποῦ ρῬοστηϊῦ ἰτηδο]7 ἴο Ὀ6 ἀγίγϑθη Ὁ Ῥοσβθου- 

Ὀΐοι δηὰ ἀδηφθυ, οὐδ οσ ἔγοτῃ 6 Ὀρσί χοῦ ἔϑθασ οὗ 
αἀὐοᾶ, ΠΟΥ. οὐ ὑδθ οὗδον ;δηᾷᾶ, ἤζσοσῃ ᾽ἷβ αν 
οὐοάϊθῃοθ ὕο ϑδυέύδι!υ δυο εβ, 8841} βπᾶ αὐ 
Ἰαϑὺ ὑπδὺ ΒΟΏΟΥ δῃὰ ρΊΟΥΥ ἕο] ον ὍΡΟΣ δ 6] 1 κ1 
δια. χχίν. 11, 391). 
8 (16 βοϑοομα οἷαβα οὗ ὑβϑιῃιθδ, οἷ. : Μοϊδηο- 

ὑδοι (ου ν. ὅ [4]} : " 7.αἰ68 λαδοὲ ἀἰαδοίιϑ πιὶπΐ- 
ὁγῸ3, φωΐ 8 οὐσαϑίοη δι γορώπι ατιΐηηοϑ αδί (8 
α τορίίαΐα αὐοογζιηξ, δὲ διωγπα ΟὔϑΝ εἰ οἱγει 
ϑρεοὶς ἐπδίἶα δίγιιη έν, 7έα Δὲ . δοπιιβ 
ΦΟΠΦΣ.. .. Ἀοπ, υἱασί οὐ ψεωνίῳ αὐηινίζξαξ δροίογβ, 

οἷ ἕπ δαϊοίο οἰΐαπλὶ 1) οὲ 

παηῖσιθ οηιπΐα Ῥογδαγῶηι ΑΙφαάσγ πιο ἐπιργοδα8- 
86( οἱ αδπόγαδῶσὲ πιῖδηα . .. . ὥπηιο ἢοπ οοσαΐξ 
ϑεμπι διιηι, δοὰ απίοιίβ, Ἡδφθθ αἷΐξ 86 δῷ 
οοἶόγ 6, 86 : σιιδηι ἔι οοἰΐδ.᾽" Φοῖ. ἀογδατσα ( Ῥἤοίηι. 
ΜΒ δ... οὰ ν. 34 οὖ βθ04ᾳ.}): “" αἀοἂ ἰδ 8019 ἴο ῬΡχοτμοὺθ 
δηἃ οχίοηἃ ὑπ ὑσὰθ ζαί ἢ ὉΥ͂ ΤΑΘ6:8 οὗ [89 ΥΘΙ͂Υ 
ῬοΙθθου 0:8 δηὰ οὔμοῦ τϑῦμοῦβ ὮΥῚ ΜὮΙΟΩ ἐξα 
ΘΏΘΣἑοΒ βθοὶς ὑο ἀθείσου ἱἰἰ.᾽" 

ΒΕΟΟΝῸ (ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ) ὈΓΥΊΞΙΟΝ. 

ΟΠΑΡ, Υἱ1.-ΧΤΙ. 

1. 7ὴε ουἱοίοη, 07 ἰδέ 70." υογϊά- ἰπράοηιϑ απα οΥ ἐλε ΜὮἜορείαηἷο κἰπράσηι, 

ΥΙΙ. 

1 [Ια (6 δτβι γοϑῦ οὔ᾽' ΒοΙβμαζζαγ Κίπρ οὗ Βδθυ]οη, Ὀϑηϊοὶ ᾿δά [αν] 8 ἄγδϑ, 
δηὰ νἱβίοηβ οὗὨ ἷ8δ ποδα ὑροη ἢ}8 ὑ6α : {Π6η 86 τοῦθ ἴἢ6 ἀγθδηι, αηα ἰοἰα ἐδλ6 Βῃ) 
οὗἨ ἐλε τηδίϊζοιβ. ἢ 

5 ϑηΐοὶ βρακο" δηῃὰ βαϊα, 1 ΒδῪ7 ὁ 1ῃ ΠΊΥ νἱβίοι ὈΥ " πσμῦ, δηᾶ, Ὀδθῃο]α, ἐλε ἴὉὉΡ 
ὁ σἱηάβ οὔ ἴηθ Βδανοη [ΘᾺ ν6Π8] βίτουθ ὕροη [Ἰπ͵ῦχ616 τιιϑλίπρ' 0] [6 στοαΐ Βθ8. πᾷ 

ἔουν χτοδῦ Ὀθαϑίβ ὁϑλθ Ὦρ ΠΌΤ [6 868, ἀΐτΘγβθ Οη6 ἔγοπι 8ΠοΟῦ ΒΥ 
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ΤῊ ἢνβῦ ἐσαϑ {πΠ|͵1 ἃ Ἰοη, δηα ἢδα δ σ]ο ΒΒ ψἱηρα: 1 Ὀ6Π6]α {1}} ᾽ ἐδδ σἱηρδ ([Β6γὸ- 
οὗ ψϑι ῥ᾽ υοκοά, δηᾶ 10 ννῶβ ΠἔΠοα τῷ το (ἢ6 οαγἢ, δια τηδάο [10] βίδῃηἀ ὑροὰ 
ἐλ ἴβοῦ ἃ8 ἃ πηᾶπ, δηἃ ἃ πη 8 Ὠσατῦ ἐσαϑ σίνϑῃ ἴο ἰῦ. Απηά, Ὀ6}ο]α, δποῦμοῦ Ὀοϑϑβῖ, 
ἃ Β60ομα, κα ἴο ἃ Ὀσϑυ, δηὰ [Ὁ ΓΑΪΒ66 " μῷ ἐέθοί γ᾽ [τῦἃ8 τηδᾶ6 ἴο βίδα} Οἢ ΟὨ6 5βι: 46," 
8ηα ἐξ λαα [Ὦγ66 Τὴ] 8 ἴῃ ἐΐδ τηουτῃ οὗ 10 Ὀούνοθη ἐλδ ἴθ οὗ 1: δπᾶ ἴθ ὺ βδαϊα 
[Ππ8 πηίο ἴΐ, ΑΥνῖβθ, ἀθνοὺῦ το ἔρθῃ. Αἰἴἶἴοσ 0118 1 Ὀδῃ6]4," δῃα 10, Δποῖδοτγ, 
1|κ6 ἃ Ἰθορασά, ψθϊοῃ [πᾷ 10] ἢ8α ἀροη ἐδ Ὀδοῖς οὗ 10 Ὁ, ψἱησ8 οὗ ἃ ἴον] [Ὀϊτά] : 
6 Ὀραβῦ ἃ 4180 ἴοι!" μοδα9 ; δηα ἀοιηϊηΐοη ισαϑ σἰνθῃ ἴο 1. ΑΥΟΥ {Π18 1 βᾶν " 
ἴῃ 86 πῖσηῦ ΥνἹΒΊΟΏΒ, 8ηα, Ὀ6Π0]4, ἃ ἰὈγἢ Ὀοαβῦ, ἀγοδάζι δηθὰ ὑθυτῖ 6, δπα βίσουςσ 
ΘΧΟΘΘΑΪ ΠΟΥ ; 8η4 ἴῦ δὰ ρτοϑδῦ ᾿τῸη ἰθοίῃ : δ 1ῦ ἀθνου γα πα ὈΓΆΚΘ ἐπ »έδοδ, δηὰ 
βδημροα 1ῃ68 τοβίααθ Ψ]ῸῊ ἐλ6 ἔδοῦ οὗἉ 1: δηα 10 1τοα8 ἀΐνογβα ἔτγοιῃ 8]] {16 θθβδαβία 
ταῦ οὐϑγθ Ὀοίοτα 10; 8πα [Ὁ δα ἴδῃ ΠΟΥΠ8. [Θοηβί δου θα ἢ [Π6 ΠοΙΏΒ, δηᾶ, Ὀ6Πο] 
ἐλ γ6 ΟΔΠΔ6 ὉΡ 8λοησ' ἴθι Δηούῃ6. 110016 Ὠοτη, ὈΘΙΌσΘ βοτὰ [8ηἀ ἴτοπι Ὀσίοτο 10 
ἐλόγε ἍΘΥΘ ἴὮτοο οὐ ἦ 0Π6 ἢγβῦ ΠΟΙΏΒ Ρῥ]οΚοα ἪΡ ὉὈΥ 1Π60 τοοίβ [ψθγ8 οχυγραῖθα]: 
δηα, Ὀ6Πο]α, ἴῃ 0.18 ΠΟΤῚ Ἴσ6γ6 6Υ68 [1κ6 ὑῃ6 Θγθ8 οὗ τῆϑῃ, δπα 8 πηουῦῃ βροδκίησ 
στοϑῦ ἐλίηρϑ. | 

Ι ὈΔ6Π6]α 1{1}17 ἐδ6 ὉΠγΟη68 σγοσα οδβῦ [860] ἄοιογι, δῃηἃ ἐΐδ6 Αποϊθηΐ οΥ̓ ἄδγϑ ἀϊᾶ 
δῖ, τγοβθ [18] σαιτηθηῦ τσαϑ Ὑψϊῦ6 886 βηον, δηᾶ ἐδα δὶ οὐὗἩ 818 ποβδᾶ {πκὸ ἐλδ᾿" 
ΓΘ ΨΟΟ]: ἷ8 ὑῇΓΟΏΘ τῦαϑ ἐΐζα ἐῪ6᾽" ἤοτΥ ἤδη [Πᾶπ|68 οὗ ἢΓ6], ἀπαὶ ἢ18 ΤΠ ΘΟ ΙΒ ἂδ 
ἁτηϊηρ ἤγθ. Α βριν βίγθαμῃ [βύγθδιῃ οὗ ἢγ9] ἰββαϑα [ἤονγοα] δηᾶ οδπηα ἔοσἢ ἤτοι 

Ῥοίοτ ἢίπι : τποπεδιᾷ τῃουδαπαὰβ χηϊπἰβιαγθᾶ ππΐο 2 ,᾽" δηα ἤθη ὑβμουβϑηΩ {{πΠ|6Ὲ 
ἴθῃ ὑπουβδηᾶ βὑοοα ̓" Ὀδίοτο ᾿νΐπὶ: [86 ᾿υαρηχοηῦ τγγ88 βοῦ [ἀ1ἃ 810], δηὰ ἐΐλα Ὀοοῖκ8 
ὙΟΓΘ ΟρΡΘηῃΘα, 1 Ὀθμ614 ὁ ΛΠθη, Ὀθόϑδαβο οὗ ἴΠ6 νοΐϊοθ οὗ ὍΠ6 ργιθδαῦ ψογὰβ τ ΒΙ ἢ 
τ..6 ΠΟΥ ΒΡΆΚΘ [τσα8 Βρθοακὶπο]:; 1 Ὀ6 614, ουση {11} Γ566 Ὀοαβῖ Ἧ8Α β᾽δίη, δηᾶ ἢΠῚ8 
[118] Ὀοᾶγ ἀεδβίγογϑα, δῃα σίνθη ἴο 6 Ὀυτηΐηρ ἤδιηθ. ἊΑΑβ οΘοποοτηὶηρ [πὰ] 
ἐδι6 τοϑῦ οὐ 0Ὁῃ6 Ὀθδβῖβ, (6 γ πδὰ ὑῃ6 ῖ. ἀοιλϊπίοι ὕδίζθη ΔΎΓΑΥ : “ γοῦ ὑπ|6 1 ̓ ἰν 8 ΘΓ 
ΡΙΟΪοη σα [ῸΓ ᾽Ἶ ἃ ΒοΆ8οη 8η4 {1π|6. 

1 βανν ὁ ἴῃ [06 πὶσῇῃῦ ν᾽βίοηβ, 8η4, Ὀ6Π0]α, οπδ κα 1ηΠ6 ὅοῃι οὗ πδῃ οϑπια [88 
οοταῖηρ"}] τεῦ} ἐλ6 οἰου 8 οὐὗἨ μϑαύθῃ [8 ἈΘΑΥΘΏΒ], 8πα οδπι8 ἴ0 [Τ680Π64] 186 
Αποϊθηῦ οὗἩ ἄδγυϑ, δπὰ ὕΛ6υ Ὀτοιρῃῦ Ὠϊαὶ ποῦ Ὀθίοσα ἶπ. πα λόγο τραϑ σίνθη 
δῖα [Ὁ0 ἢϊπὶ τσαϑ ρίνθη} ἀοπιϊπίοῃ, δῃα φἸΟΥΥ, Δπα 8. Κίησάοπι, ὑπαῦὺ 4}1 ρθορὶε, 
πϑίϊουβ, δη4 ἰδηραδοοβ,," Βῃου ἃ ΒοΥνο δ" ἢἶπὶ: 8 ἀοτηϊπίομ 8 85 δυθυ δίων 
ἀοχμϊηΐοη, τ ΒΙοἢ Βι8 1] ποῦ Ρᾶ88 ΔΥΔΥ, δηα 88 Κίηρσάοπι ἐλαξ ψΠϊΟἢ 8}}8}} ποῖ Ὀ6Θ 
᾿ἀΔοδίτογοά. 

1] Δ}10] νγᾶ8 στιθνϑα ὑπ ΠΥ Βρὶυῦ [ΠΥ Βρ᾿εϊῦ νᾶ8 στον] ἴῃ ἐλδ πη βὺ ΟΥ̓ πὶν 
Ὀοάγ [ἐξ ἐπρα 7, αὐὰ 116 ν]βίομβ Οὗ ἸΩΥ ἢθδα του] α ̓Ἰη6. [8110 πρδὺ υπῖο ἦἢ 
οὔθ “ἢ ΟΥ̓ ΤΠ61ὰ ὑῃδῦ βιοοα ὄν, δη4 Δβϑἰκθᾶ δϊπὶ "7 05Ἀμ6 τταῦἢ οὗ ̓  411 1815. 80 [44] 
[6 το] πι6, δπᾶ πηδᾶθ᾽ ἢ" τη6 Κηον ἐδ ἰηϊονργοϊδιυϊοη οὐ [Π6 {πῖηρ8.᾽" ΤΠ6β στοϑῖ 
Ὀοαϑίβ,  Β]οἢ ἃγὸ ᾽ ἴοι, αγό ἴουγν Κῖπρβ, τολτοῖ, 8Π8}} τῖβθ ουῦ οὗ [Π6 φαγτίῃ!. αὶ 
[ΑπᾺ] ἐδ βαϊπίβ οὗ ἐᾷὰσ 27οεἐ ἩϊΡᾺ ᾽" 8.4}} ὕἤακο [τϑοοῖν 6] 86 Κίπράοπι, ἀπ ρΡοβ- 
Β688 [ἢ6 Κίπράοιῃ ἴὉΓ ονϑὺ, θύϑῃ [0Γ δνϑὺ δῃἋ δυϑυύ, 

ΤΠΘη 1 που]Ἱὰ ζποῖῦ [τ ϊβῃ647 {Ππ6 τας ἢ οὔ ὍὉ86 ΤΟΌΤΟ Ὀοδδβῦ, τ ΒΙΟὮ τὴϑβ ἀϊνοτβο 
ἔγοτῃ 41} ὑΠ6 οὐλόγϑ [οὗ τῆ 6πι|], ὀχοθοᾶάϊησ ἀνοδαΐα], ῃοβ6 [108] ὕθθί ἢ ἐσθγὸ οὗ ἴσου, 
δια Ηἷβ [118] 4118 977 Ὀγᾶ88 ; τὐλίος ἀδνουτοῦ, Ὀγακθ [Ὀγθδκίηρ] ἐπ φέδοθ, δηὰ 
ϑίδιλροα {Π6 γοβϑίἄτπιθ ψ ἢ 818 [108] ἐδοῦ; δηᾷ οὐδ᾽ 6 ἤδη Βοττβ δῦ τοογο ἴῃ Π1Β 
[108] μοδά, δπὰ οὶ ἐδδ οὔποὺ ἡ Ὠ]Οὰ οδπιθ ὉΡ, δπᾶ Ὀθίογ τ ποτὶ [}ἰτοῖὰ Ὀοίογο 10] 
ὍΠγ66 [61] ; ὄνϑὴ [8η4] ο7Γ Ὁπᾶὖὺ Πού πδὺ [8ηα 10] ἢϑα ΘΥ̓́68, δηα 8. τοι} {ππδῖ 
ΒρΆΚο [ϑρϑακίη] υογψ στοδῦ ἐλέπσδ, ΤΠ ΟΒ86 ἰἀπὰ 118] Ἰοοκ τσαϑ φιότὰ βίοιιῦ 11,31} ᾿ὶδ 
[118] ΤΟ] ]οθ. 1 ὈΘ 614," δηὰ 086 βᾶπι6 [0Ὁῃ80] Βοτῃ πιδᾶθ γᾶ σῖῦ ἐλα βϑϊηϊβ, δυὰ 
Ρτθνδι]θᾶ ' ἀρσαϊπβῦ ὉΠ6πὶ: ἀπῸ}} [ῃ6 Αποϊοηῦ οὗ ἄδγβ οδπ16, Δπα [[Π6] ᾿υαᾶρηηοηΐ ντᾶ8 
δίνθη ἴο ἐΐ6 Βαϊπίβ οὔ ἐῪε .27ο8ὲ Ἡ]σἢ ; ̓" δῃᾶ 0Π6 {1π|6 ὁ8π|6 [ἀγγῖν 6} ὑμδὺ [, Δῃὰ] 
ἐδα βαϊηῖ8β ροββοεβϑᾶ ὕΠ8 Κἰῃρ 011. 

ΤῆυΒ ἢ βαὶᾶ, ΤῊ αν Ὀοϑβῦ 8881} Ὀ6 [Π6 ΤΟυτ Κίπσάοπι ᾿Ἶ ἀροπ [{86] φαγί, 
ὙΠ16λ 8}8}} θ6 ἀΐνοσβο ΤΌ 8}1 [016] Κἰησάοχηῃβ, δηα 884}} ἀθνοὺγ ἴῃ6 τ 808 
Θϑ ἢ, δηὰ 85}4]} ἰγοδᾷ 1ὖ ἀοιση, δπα Ὀσγεθαῖ ἰΐ ὑπ φέδοεδι, πᾶ [86 ἴδῃ ἤουπβ ουὔἵ οὗ 
ὉΠ|5᾿ Κιησάοηι αν ἔθη Κίησβ ἐλαΐ 8}.8}] 41.188 : 8η4 ΔηΟΙΠΘΥ 888} τὶβθ ΠΠΤΊΕῸ] δῆτε 
[θα ; Δηα [6 8588]] Ὀ6 ἄϊνουβθ ἔγοιη 86 ἢγβί, δα ἢ6 888}} δυθάπε [80856] (ἢτοθ 
Κίησθ, Απᾶᾷ ἢθ 8}}8}} Βρϑᾶκ σγοαύ οτὰβ δρϑϊηβῦ πο 2708ὲ Ηϊρσ, δπα 5}8}} στϑδσ 
οαὖῦ [Δ86Π1007 ἐλ Βαϊηῖ8 οὗ ἐδ .Δ1ο8δὲ Ἡ]ρΝ,᾽ δια Ὁ κΚ ἰο σμδηρθο (ϊπιθβ δπὰ ἰαντα 
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ἴδ}: δηᾷ ΠΟΥ 8}.4}} Ὀ0 ρίνϑη ἰηΐίο ἷ8β Πδηᾷᾶ, 01] ἃ {6 δηᾶ {ἰπ|68 δῃὰ [ἢ9 
26 αἰνϊάϊην οὗὨ [ΠΔ}} 4] ἄπιθ. Βυΐ [πᾷ] [6 ἡπᾶρτηθηῦ 8}}8}} [4]4] βἰῦ, δᾶ ὕΠῸῪ 
2 8}}4}1 ἴδιίκο δΔΥ [18 ἀουμϊηΐοι, Ο σοΟηβιθ δηὰ ἴο ἀδβίσγου ἐξ απο 6 οη. Απά 

ἴπ6 Κίπρᾷομμ δῃᾶ [[Π6] ἀοιηϊηΐοη, δηᾶὰ 86 ρτοδίηθεβ οὐ ἐδ6 Κἰηράομη ππᾶθν 0ῃ6 
γ᾽ 8016 Βϑανθη [ΠΟΥ ΘΗΒ], 888}} Ὀ6 ἜΝ ἴο ἐδ ΡΘΟΡΪο οὗἉ ἐλ βαϊπῖβ οἵ ἐδ6 27οϑὲ ΗἸρῊ, ᾿ 
ὙΠ ο86 [18] Κιηράοτῃ 19 δὴ δνογ δίῃ Κίπράομι, δηᾶ 4}1 [[Π6] ἀοιηϊηΐοΒ 8}8]] 
ΒΕΥν 6 δῃα οὔβ ΤΙΩΝ, 

28 Ἠϊιμοτῖο ἐθ {86 ομᾷᾶ οὗ ὑΠ6 πιαίζεν." “49 70. τλθ" Ἰδπΐθὶ, ταῦ οορ] διίομΒ 
1ΠοῦρἘ 8] πιο! ὑγου ] 6 ̓  π6, δηἃ ΠΙΥ σοπηΐθηϑηοο ᾿ἢ Θπδηροα ἴῃ Γ᾽ τη: Ὀαΐ 
84} 1 Κορὶ 086 τηδῦϊοῦ ᾽ ἴῃ ΤΥ Βοδσγί, 

8 
ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΙΕΧΙΟΑΙ, ΚΟΤΈΒ. 

[: Τ0.---ὃου, ολίῳ" ψ' ελ6 τοογάδ.---Ὦ Απειοαγοά.--4 ἩαΔ δοείηρ.---5 ῬΡΏΛ, ιλ6.---6 σλαπροά ἰλὶν 7γοηι ἰλαΐ.---ἴ Ἰσαδ δοϑαοίτσδ 

δ41 ἐλαί.---Ὁ ΓΙΟΥ͂ ἰδ οὐδ πΠγ ποοὰ Βατὸ ἴο οοστοδροσιὰ ὑγ1 ὅθ ἀοδοτί ρου οὗἨ ἴδ ὑσϑοϑάϊηρ νασϑα, δηὰ ἤδποθ ἐμ6 ροϊπἐπ 

ΤΊ ἰο (5 ρσοδοστοὰ, δ 'π ἐδ) τοδγρίη.--ῦ ΓΤ ἼΤΩ» ἐο ὁπ6 φέάε, αἰδανίβο, {.6., Ῥαγοίαϊέ, ῬεΟῸ. οἱ δι ἔστ οἱ πιὰ ἔοϑε 

σεν ; ἸΏ ἃ σσοῦοδίηβ οὐ ΒΑΙ' τίϑοι μοσίσισο ; ἰλπα οοπιχαοὺδά νι [86 ἀγθοῖ διεἰζαὰθ οὗ ἔμ ἤοῃ ρεοοϑάϊῃῷ οὐ δοίλ ἴϑοὶ ὃ 

Ὑ32..-τ ΤΊ ροεϊοι οὗ [86 ὕοττη ἴα αῃρῃμαίίο, ἐθοίλ 7 ἐγ Τασὸ ἐ0 ἐἰ͵ σγϑαξ ομ66.---Ἰ 1 ΤΡ οοσρνίησ πῖν αἰξεηξίοτι ἸΟ ἈΝ. -- 

13 ομὲ ᾧἹ, οὐ αγποπρ.---18 ΤΏΘ ἀσδηίΐο δεεοδο ἰθ ΒΟσῸ ἰ Ἰτιείου ἐο ἔδ6 6οῖδο. ---" 4 Ἰροιμα ξεγθς Ἀέτε δα δαἰϊοηδδηία.--- 16 Χγρίαά αἵ 
φογνίοάξ ἰοομἰα δἰαπά.---1 1. Δίοστα!!γ, οὐ δοά ἰο Ῥαδδ αἰσαν. --Ἰ7 Ακπά α ἰσπσιλοπίηρ ἔῃ ἰλεὲν δ τον σίθεη ἑλέηὶ ἐ{].---18 Α8 1 
σἤδΡ. γἱ. 35: Αἢ ἐλ6 παΐξίομδ, ἔλα ρμεορὶέα, απαὰ ἐλά ΠΟΉΡΜΘΟ. τλν ΓΑΡΟΥ 70:59 9 ἩΡροιιά ἐγοιιδῖὁ6.---Δ ροη.---8 Ἡοιμα ἀδὰ 
ὙῸΡΑ Αἰηι.---38 Ἰροιιά πιαχα.---Ξ4 Οτ, τοονάϑ8.---25 ΤΆεν .---ἶο Τῃ [86 νἱυτ., 1κο πιοαῖ ἤδπιοο οὗ Τοί(ν.---7 χέηράοπι ἐλο ΤουνίΆ, 
51 ιλ4.---2ο Τὸ ἴδιο δΦίά4 (7.---Ὅϑ ΟΥ, τοογά.---3, 1.---83 Σόοχο τοομά δ4.} 

οοπηθοῦου τὶν ἷβ 810)8] σουϊβίου οὗ ἐδ 8019 
ὍΟΟΚ. ΤὨΟ οἱοπίπρ γϑσβὸ οὗ [86 ομδρύοσ, στ ὶοἢ ἢ, 
ἸἰΚου86 ἰβ ἸΩΘΓΟΙΥῪ ἱτηροχίδηῦ 88 ἃ ὑγδηδί 1 οηδὶ ὃ “9. 
ῬδΕΒαρΘ, ΒΘΟΣῚΒ 8180 ὕο ὈΘ ἃ ἰαῦον δα ἀϊ οι, .--- πὰ 
[ο]ἃ 186 δῦσα οὗ ἴδ τραϊίθχε; χανο {6 ἰοδαϊηρ 

οαϊατοα, Ὁ τ, [06 δύπι ΟΥ δαθδίδηοθ οὗ 

ὑδθ σψοχᾶβ ; οὗ, ἢ ἴὰ Ῥδβδαροδ πΚ θυ. ν. 24. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕ, 

Ὕετεο 1. Ηϊρίον σαὶ ἐπγοαισίοη, ἴα ἴμ6 Βτγεὶ 
ψοῦν οὗ ΒΟΙΒΏΔΣΣΘΥ ᾿ ἤΘΠΟΘ, ἰῃ ἐπ βγδὺ δῦ 
δἴϊου 06 ἀοαῖῃ οὗ ΝοΌΌομδάμοσσασ, ὑπ6 ζύθου 
διὰ ργοάδοθεδοσς οὗ ; 866 Οἢ) ΟἾΔΡ. Υ. 
1.5 ὙΤὨΪ8 ἀοεϊχηδίίΐοῃ οὗὨἨ δ ὑἶτηθ “βϑϑσῃβ βὉ- 
δὐδη}}γ ὕο ᾶνὸ ἔπσηϊβῃοὰ ἴῃ Οοοδδίοη ΤῸ 
χορονοα γχοῆοοϊίου οὐ 89 μαᾶαγχὺ οὗ {δῆθ γτο- 
Ὁμοῦ, Ὀθδυΐη ὌΡΟΣ ἐδ ΤΌΤΤΩΘΣ βοτίθα οὗ ὕχζο- 
ῬΒοτοΔ] ταοαϊξαϊλουβ ὑμαὺ δὰ ὕδθῃ οδ)]ϑὰ ζοχίῃ 
ἦῃπ εἶτα ΟΥ̓ ΔῺ ἱπηροχίδηῦ οὐθηὺ (86 ἄσϑδτα οὗ 
ΘΌΠΟΒΒΟΠΘΣΣΔΥ ΟΟΠΟΟΙΐρ ἴη6 ἱτηῆρθ οὗἨ ἰὴ 

ΣΑΟΏΔΤΟδίθδ, τυ ἰοῦ; Ὁ} 161 ἱηὐοχργοίθα, σδδΡ. ἰΐ.λ. 
ΤΡο ἰάθα οὗ 860 ἔουσ Ὠοαδΐποι Κίηρσἄοτηβ πρὶο 
ὍΘΙΟ ἕο φργϑοϑᾶο ὕδο ἱπξεοσηοίίου οΟΥ ἐμο Μοβεί- 
διῖο Κιησχάομι οὗ [βτϑ0], ὑμαὺ γγχδβ δῃηπουμηοϑὰ ὉΥ͂ 
Ἐ}λ6 Θδ 16 1 Ῥσορμῃοῖβ δα μολονοα ὉΣ ὕμοτα [0 Ὀ6 

ὼ , 8 δρδίη Ὀσχουρθῦὺ ΟἿ ΘΟΙΩΡΥΘΕΘΙΠΒΙΟΙΥ 
ἘΞ Ριδοο, νεῖ ῦἢ τοΐζογσοηοθ ὕο ὑ8:6 ΘΟΌΣΕΘ ΟὈδοσυϑὰ 
ὯΥ ἴδοβθ Κιηράοτηβ ἰοτνγαζγὰ ἴδ ὑμθοοζϑου ᾿" 
(Κταδιίο 614). --- Οὐποοσηΐηρ [μ6 ΘὨτομο]ορίοδὶ 
ῬδΥα οἰ δαὶ οὗ 89 βουίθβ οὗ δροοδιυρῦίζο υἱ βίου, 
οροηδοὰ ὉΥ ἐμ ίβ ὩοῪν νἱβίου οὗὐ ὕδιθ πιο Ὠ 68, 
Ὑῖτἢ 086 βοτίοβ οὗ Ὠἰδίοτ δὶ ονϑηΐβ σοοοσὰοα ἴῃ 
19 ἔοττηοῦ ἀϊνίδίου οὗ [λ9 Ὀοοϊ, δηὰ Ὀοαίηΐηρ᾽ 
ὙΠῸ ομδΡ. ἰΐ., ϑὸθ {86 [πἰχοά,, ὶ 3.---ὉὍβηϊο91 μαὰ 
ἃ ἀχοόδῖὰ δηὰ νἱβίοι οὗ "ὲβ ϑδὰ Ὡρου ἰδ ὑϑὰ. 
ΟΥ. οἰδρ. ἰδ. 19: διὰ νι τοὔοσομοθ ἔο ἐδ 
νυἱσίοηκ οὗ 6 Ὠοδά, οὗ ἰΐ, 238.---ΤὩᾺὀ Θ Ὠ6 ττοῖρ 
πο ἄγϑδῃι, ἱπιτηοᾶί αὐο! ΟΥ δοοη δζοσ ἐὺ ὑχ8ῃ8- 
Ρἱτοᾶ : ἃ ποὺθ ἰηὐθποὰ ἴο δίγοηυίδμοη ὕδο ἤο]]οὸν- 
ἱπρ' κὐδίθσωθῃνδ οοῃοθσιίμρ ἰδ πδύπτο (οὗ, ΟἤΔΡ. 
χὶϊ, 4. Ταΐβ ποθ, ΒοοΥΘσ, δϑ ὑδ6 σβδηρο οὗ 
ἔἶτωι ὈοῦνΘΘΩ ΥὙ8, 1 δηὰ 2 ἰπᾶαἰοαύθθ, τγδ8 ὑσΟΒδ- 
Ὁ] ἰπϊτοἀπορᾶ ὮΥ ἰὰθ δυΐμοῦν δὖ ἃ Ἰδύϑυ ὑὖτωθ, ἱπ 

Φ [Τοἷα δοσυτηρ οι; Γοξὶβ ΠΡῸΒ ἴδ6 δοΐμοτδ ἰὭΘΟΤΥ ἰδδὲ 
Ἐοϊοδαζεαν [6 ἰἀδηϊ δοιαὶ Ὑιζ Ἐνῖ!- τηοτοάδος, ἩΔΙοδ, 8Δ6 νὸ 
ανὸ δβιόνσῃ ἰη ὑμ6 ποίδα ἀρρδοηδοὰ ἢὍ ἴδ [πἰσοδυςἕοη, 16 ποῦ 
βουαιδϊποὰ γ 186 Ἰαξεκὶ διυιι πον θα οἱ ΒαΌν ομΐλῃ Ὠἰδίοιγ. 
1 Ἠλμπδοῦν δ σομῃ:οσοϊαγο ἰκ ἐδαὺ Βοιμμασσαν τἮἣἁδἁὧΕ 
4 κοὐ οὐ ΝαὈυοιϊπηδῆ, Ἰοῦυ ἱπ οοιητδηα οὗ ΒαΌγΙου τ π|16 Ἀἷα 
ἐδιδον τῆτονν δἰ πιο  ἰπῖο Βοταίρρα, ἴἢ6 ἤδῦο ἰῃ αποαείου νψ1}} 
τεῖϊδίο ἴ0 (06 νἱοοτογείυ οἵ {πὸ ἐοζηιοσ, τ Ὡ] ἢ ΤΔΥ 61} ὮΔΥ Ὁ 
οοβιϊποοὰ αὶ γοαῦ ΟΥ̓ ΤΏΟΥΘ (ΟΥἩἨ οὐδ ἰηΐο ἐδο ἐπὶσχὰ γΘΑΣ, μοΘ 
φβαρ. υἱὶ!. 1}, αἰποοὺ ἴ80 εἰεχο οὗ ΒαῦγοΣ Ἰδοιοὰ ὑνο χοασα.) 

Ῥβδα. οχίχ. 160. δηὰἃ αἷδο (86 Ταϊγυαΐϊο πὸ Ἢ 
55 (ἰδοοὶ λαϑδῆ., 11. θ), δῃὰ ἴῃ)6 α΄. κεφάλαιον, 
ΜἘΙΟΝ ἰδ δτωρὶογοά ἷἱπ ὑμῖα ὑἷδοθ ΟΥ̓ 0 ϑορῦ. 
ΤῊ ““δυτη ᾽ πἰρχηΐβοβ, οὗ οοῦσϑο, 086 δρατοραῦθ 
Οὗ 411 ὑμδὺῦ ἱβ οὗ Μοκείδηϊο βἰχτιίβοδηοο. ΟΣ, 
Ἑμα]ὰ : “ὙὙἹΏΘΩ ἰῦ 18 βαϊὰ ὑμαῦ 8:16] τ ΣΟῪ 
τοοοταϑὰ {δπ0 οδάϊηρ ἔθδαϊνσοθ, ΟΥἨ ζ8ΥΘ 8 στῇθγθ 
ΒΌΤΣΩΤΩΔΤΥ, οὗ [6 τοηάοῦῃ! υἱβίουβ το ὮθΘ 
ΒΑΥ,, [86 τηθδηΐηρ Ὀθοοσηθδ ουἀδηῦ, θη ἱἰΐ ἷἰβ 
οὐθοσυϑὰ τ τ ψ δὺ ἔσοοᾶουῃ [6 Ιοδαϊηρ ουὐ]ποα 
οὗ ὑδ9 νἱδίοῃβ δῖὸ ἀσανσῃ ἱπ 6 δτοῦ ὕντχο ὕσσ:Β οὗ 
86 ἀοϑοχίροοι {τὰ 1--14), ἀηἃ δ αὐδοσινδσὰ σχϑ- 
Ῥοαύθα ἔου [86 ῬΌΤΡΟΒΟ οὗ ἱπύεσρτούδίσου. ΑἹ] 
189 τοτηδἰ πἰηρ Ῥσορμοίΐο βοούΐομβ οὗ ὑπο Ὀοοὶκ 
Ὦδγο [ἢ Βδ7ὴ6 ὈΪΔῺ ἰπ βυ Ὀδίδηοθ : Ὀὰὺ ἩΌΘΏΘΥΘΣ 
δ ἱβ αὐὐοτηρύθα ἕο Τϑοοσαὰ ῬΘΥΒΟΏΔΙ] ΘΧΡΟΣΙ ΘΠ 068 
Δα οΟὐδοσυυδύϊοηβ ἴῃ ττὶ ρ, ἰδ ἰΒ δᾶ βα Ὁ]6 ὕο 
ῥασηΐβὴ [89 Ὀτίοἔοδὺ ουὐ ηθ οοπεί θοῦ τ} οΟἸ6 8 - 
Ὧ688, ΟὨ δοοουηῦ οὗὨ δ6 Τοδιάοσα, 1ἢ 710. 0 οὐδὸς 
Τοδδου. ἢ " 

Φ ["Ἐ ΤῊ Ϊα υἱαϊοῃ δοοογὰδ ποῖ ΟὨΙΥ ἴὮ ΤΏΔΗΥ σχοδρϑοῖδ εὶδ (80 
ἄσχοα Ξ. οὗ Νουποξλάμοσσδαν (οὮ. 11), θα 84 [δ δαπη6 δ Ὀ)οοῖ. 
ΤῊ δυδ᾽οςς, Βονονυοτσ, ἐμ τορτγοδοηίδεοῃυ οὗ ἴπ6 ποιὰ“ ονταῦ 
ἴῃ ἰὼ αἷγραὶ ζοσσῃδ, 15 αὐ δου ν σίνοη ἰὼ [86 ἔπο οΠδρ»- 
ζοτα. [ἢ ΟἿ. 1. 10 16 τορτοδοηϊοὰ δοουζά δ ἴο ἢ τ ὨοΐΪο οδατγ- 
ϑοίοῦ 88 δὴ ἱπιδίο οὗ ἃ δ ὮΟΒΟ οἰ ογοηῦ ρας οοπείκὶ οὗ 
ἀἰϊδοτοηὶ πιοΐα!α, δὰ ἰῃ οὔ δρ. νἱῖ, ὑπάοσ ἐμ ἄστιγο οὗ Τ0ῺΣ 
Ὀοδδϑδ ἩΙοἢ ΟΠ6 αἴας [6 οἵδε ουῦὺ οὗ ἴα κοα, [ἢ 19 
ζοστηοσ, ἰἐ8 ἀσκιτυοίίοι [8 σοργεδοηϊρᾷ ὉΥ Δ κίουϑ Ὀγοδκίπε 
τὴ τηθρὸ ἴῃ νίϑοδα, πὮ||16 ἰῃ ὑδο9 ἰαίζασ ἰὃὺ ἱπ οὔοοϊθαἃᾳ ὉΥ 6 
δοϊδιιη δοὶ οὗ Ἰυάρτηθηὶ. ΤῊ ζυτίδον αἰ οτοηοθ 8160 ἰβ ἴο 
ὯΦ6 οὐδοτνοά, ἐδαὺ ἰπ ὑδ86 οἰαρίον, [ὸ ἄτεϊ, Ὀπὺ ΟὨΙΘΩ͂Υ 1Π6 
Τουτιῦ, ποῦῖᾶ- Κίηρσάομι, ἰπ ἰζΣ ἀονοϊοριμδηὶ δηὰ στοϊδέίοη ἴὸ 
{Ὧ Ῥδορὶο οὗ Θοά, 15 το) πιοῦο οἱδαεῖν ὀχ Ὀἰυδὰ ἴῃ (Ὦ, ἰ]. 
ΤΏοοο αἰ ἔογοησοα Ὦδυο ἐποῖρ ῥείησὶ ρα) τϑαβοῦ ἰῃ ἐδὸ ἀϊ ον. 
φῆοο οὗ ἰδ τοοϊρίοπία οὗ ἰπ6 Ὠϊνίηο τονοϊδίώου : Νουυοπδα- 
ΠΟΣΖΩΓ, [9 οι πη δοσ οὗ {116 ΠΟ ΡΟΤῸΣ, ιν ἴδ 19 ΡΟΣ ἰπ ἰ(8 
Ἰπηροκίηρ κτοδίμδεν δηὰ μουν : 6 Ὁδηϊ οὶ, 6 ὑτορῃοεὶ οὗ 
Θοὐ, δὲν [ὃ ἴῃ ἰδξα ορροκσίοῃ ἴο αοἀὰ ἰπ δ ἔοττῃ οὗ γανοποῦδ 
Ὀσδαὶδ οὗ ὕσου. Νοθ απ οσσζοῦ πὰ Ὠἰκ ἄγϑδη τ ἰΠ 6 δοοοηᾶ 
γοασ οὗ ἴα ταῖχη, τ᾿ ση Ὧἢθ δὰ πεῖ Τοππάσδὰ ᾿16 ποτὶ ἀ- πλοῦ. 
ΔΙΟΏΥ:; τ 116 δηΐοὶ δὰ δ ἰ6 οἵ ἢὕλο ποεῖ -κἰπισδοξηδ 



150. 

Ὕοτβοβ 23, 8. 7}λ6 ἐπύγαποα 90 ἐδλ6 ὕσι" ὁϑαδίδ. 
ΤἸαυΐθὶ βρᾶακθ διηὰ βαίᾷ. ΤΤ06 ἱποοῦθσθῃοθ οὗ 
ἴδοβο ψοσὰβ τὶν ὅλο δβιδύθιηθηΐβ οὗ υ. 1 βϑϑιὴβ 
ἴο ἱπάϊοαύα ὑμαῦ 6 πο ἸΟΠΡῸΣ Ὀσϊοτρ (85 Κτδη- 
᾿ο  ο]ἃ Ὀδ] ον 68) ὅἤο ὑδθ βαρ τ ΑΥΥ ποῖθ, τ. 
1, Ὀπὺ ἐμαὺ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΧΊ ΠΔΙῪ βοσυοᾶ ἴο ἰπὑγοάθπος 086 
Δεβοσι ρύϊοι οὗ {9 νἱβίοῃ.---ἰ βαὺὺ ἴῃ τὴν νἱκίοι 
Υ πἰρδῖ; ἘΣ; “ὁ διχίηρσ, ὈΥ.᾽) Βρόκθῃ οὗ δβγῃ- 
ΟὨτομοῦβ ; οὗ, οἰλδρ. 111, 88.---Δπὰ Ῥ6Πο]ά, 
19 ἔουχ τυ οὗ ἴλ9 Ἀθϑανθῃδ βίσονϑ (Γ᾿ ὕσοῖζθ 

ἔουῦ ) ὌΡοι [89 ψγϑαὶ εθαᾶ. Οομοδσηίμρ ὙΠ 

Β66 ΟἹ ΟἾΔΡ. 1, 81.---ΤῊἜ6 ζουγο]ἃ ΠΌΤΟΙΣ οὗ [Ὦ6 
“ τἱίμᾶβ οὗ 89 Βοδυϑὴ ᾽) (7. 6.. Ὅλ 6 ν»ῖπ8 Ὀ]ον τσ 
ἔτοτα 86 αἰ οτοηῦ αὐδγζύοσθ οὗ Ἀθδύθῃ, ΟΥ̓́, ΤΠ ΟΤΘ 
ΔΙΊΤΩΡΙΥ, ὑλόοβα ὈΪοσίης 306 Ἀθᾶνϑα : οὖ, “186 
Ὀχὰβ οὗ ἤθδᾶνθη .) Ἠ88 σΣϑἤθσθηοθ, οὗ οοτισϑθ, ἴο 
ὑμαῦ οὗἩ ὑμ8 Ὀδδδβίβ ἱῃ νυ. 8 οὖ βοᾳ. 1ὺ ἀδδβίρτιαῦθβ 
811 086 νιηᾶβ οὗ 86 πογὶὰ (οἷ. οὔδρ. υἱῖϊ. 8; 
ΖΘΟΣ. τἱ. δ: ΦΖ6.. χ]χ, 86), δηὰἃ ὑμβογϑίοσθ ἱπᾶϊ- 
οαὗαβ αὖ ἐμ6 οαἰδοῦ ἐδ ππΐνθσεαὶ ἐτωροσίδῃοο οὗ 
86 ζο]ονίηρ νἱβίοη, Ἡδθηοθ δοῦύθαὶ τ ]πᾶβ χτηπδὺ 
Ὀ6 ἰηὐοπᾶοᾶ, δῃηὰ ποῦ “"πηπρεϊϊο ροίεϑίαξεδ᾽" ΔΒ 
Σοῦ. Βυρχοβίδ, ΠΟΥ σοΐθσεμοθ ὗο Ὠϑυῦ. χχχῖϊ. 
δ (ϑ36ρῦ.)." 1ὺῦ 18 ποῦ ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ ὕο 8δῖ, ἴῃ Θ0Ώ- 
Βοοο; τὶΐϊ 8 ἀγοδιη- υβίοη, ον 81} ἰὴ ἔουσ 
σὶμα σου] ἃ δΥῖβθ ὑοχοῦῃοσ : ΟΣ ΒΟῪ ὑδθ στοδῦ 
568 ({.6.. ῬΤΟΌΔΌΙΪΥ 86 Μοα ῥοστασθδι, ὑδθ θοσδ 
»Ὑ [86 παύϊοῃβ οἵὗἵἁὨὨ ἈΪΠΟΣ Αβῖα : οὖ. Φοβῇ. χυ. 48) 
σου] οηδοῦ ἰπΐο ἐμ ἄσϑατη οὗ δὴ 1ϑγβοὶδα ττθὸ 
χοϑ ἀοα ἔγογῃ ἢΪ8Β ΘΑΥΪΎ χουν αὖ Βαρυϊοθ. ΤῈ 
868, 8ἃ58 ἰδ Τχοαποηῦ ἰῃ Ῥσορδοίίς ρτιγαῦῖίνο 180- 

δἃ59 οὗ (86 ΟἹὰ Τεοδίδταθῃν, σϑρσοβοηΐβ (ἢ. 
. καίει εοτί οὗ πβεῖσαε, ποῖ ὉΠαῸ ΘΕ ΟΙΔΌΪΣ 

οΥαρα 8 ἢ ὈΒΟΓΔΌΣΟΝ ἷἱπ ΘΥΘΙΥ͂ ΟΔ5Θ 
Ὑ ΘῈ ὑΠ 6 ἀζοβο ἰὼ ΘΟ δραϊμδὺ ἐπα ὑμθο- 
ΟΥ̓́ΔΟΥ, ἱπ ΟΥΟΙ ὕο ονοσοίση δὰ ἀθδύσου ἐδ 
οοῃδίδηθυ- «αἰ ἰβηΐηρ ῬΘορ]θΘ οὗ αοα, 885 ὑμ6 
σϑαῖηρ ΜΆΥΘΒ οὗ ὕῃ8 ΟΟΘδᾺ ὈΤΘΔΚ ὌΡΟῚ 8ῃ ἱπεῖᾳ- 
εἰδβοδμῦ Βαμα ΟΣ οοδδῦ, ΟἿ, 188. νἱξλῖ. 7 οὖ β6ᾳ. ; 
χυϊ!. 12. χχνϊϊ. 1: [νἱϊ. 20; Ῥβδ. χὶνὶ 4 : 4180 
Βον. υἱϊ. 8; χνὶ]]. δ: βηὰ στ τϑἔθσθμοθ ἐο (86 
οοογΠοιοΐη Ὄγ Βοβελίθ ἔοσοϑθϑ) 860 δῃ. ἰχ. 26: 

χὶ, 10, 32, 30.---ὐ 2} ὙΤῸΣ τοδὺ Ὀ6 ῬΥΘΡΘΥΙΥ 
ὑχαποϊαιθα “" Ὀγοδκίηρ Φοσίἢ ὡροῦ ὉῈλ6 868, ὈσΘΔΚ- 

ἱπρ ἸΙοοβο αραϊηϑὲ ὑ. 6 8608 : ἦ οη ΤΙ 3, οὗ. 086 οοΥτ6- 

Βροπαϊΐϊηρς ΗΘΌ. νψοτχᾶ ἴῃ 7οῦ ΧΙ. 28. ἘζΖεῖὶς. χχχῇ!, 
22, διὰ αἷθὸ ὑῃθ ὅόυυ. δηὰ Ταυρύτη. Ὀδαᾶρθ, νἱοὮ 
Ῥτίμοῖρ8}}γ ΘΙΔΏΪΟΥΒ Ὅἢ86 ψογὰ ὕο στϑργϑβϑῃῦ ὑδμθ 
Ὠοβίῖ]6 ἱσταρύΐοι οὗ νγχαυῖ κθ ἤοσοοθ. [1,688 πδύυσαὶ) 
ἐδ 86 δοζνο τοραοσίης οὗ ὑδδ Ῥαγίϊο,, "" σαιιδεα 
ὅδ6 τοδαῦὺ 8βθ8 ὅο ὑσϑδὶς ζοσί " (Κυδῃϊομζ.), δῃᾶ 
186 τϑοίρσγοοδὶ, ὉΥ Γυῦθοσ, “' δἰοσττηοα Ἰηδῦ 
Θ80}Ἀ οὗδον οὐ ὑλ6 ατοαὺ 868 (οὖ. Εν α] αΒ ὁ βχορὺ 

Τσουρ ἢ ὑδ9 στοῦ 5θ8.᾽}; ὑδθ Ῥσϑρ. Ρ ΒΘΟΙΩ8 Ὡοὺ 
ουἰϊοεὰ ὕο οὐΐμοὺ οομοθρίοῃ. ΠῸΝ 8. Διὰ 
ἔουγ (ϑχοοδβὶνοὶγ) χτϑαὶ οὔταθ ὉΡ ἔτοιτι 
ἴμ:9 5βθὰά. 7186 ἀν ῤλοφοτιθμι οὗ ὑδ6 ἰάθα ἱτηρ] 6 
ἐπ 186 τοἀυρ]οαῦοα 3 3 ἸΩΔΥ ὯὈΘ Τοπᾶοτορᾶ, 

τ Ενσα]ᾶ, ὉΥ ἐς )ΟΠΒΕΓΟΌΒ, ΟΣ ὉΥ 8 δάνοσῃ 
οὗ οοταρϑυίβοη ρτοᾶχϑοα ἴο ὁ στοδῦ,} δἃ8 ΎΘΙΥ, 

διιὰ οὗ [86 ἡπιάρτησηῦ δρδίηδὶ ἐδ θη ἴῃ ἐῃ6 σὲ γοοτ οἵ Βοὶ- 
ΔΌΏΘΠΣΔΥ, ὙΠΟ [6 ΘΟΙΟΥΥ οὗ [Π6 ψοΥ]- τ οπΆσοῦν Ὀοχδη ἴο 
ῖλδο, οὐᾶ [Πο εαρὶτς οὗ ἰὼ ορροαίδσῃ ἴο αοἃ Ὀϑοδῆδ ΤΟ ΣῸ 
τα ϊ}εκ1."--- Ζ οί. 

3. [Κεῖ 8 σοασκς, μουουοῦ, ἰ8 δρροαῖϊο: “ὙΠῸ νἱοᾶκ 
ἐλο λεαυδη τορτοδεῖ π6 ὨΘΆΥΘΟΠΙΥ μον Στ δηιὶ Τογοθβ ὮὉΥ͂ 
τι ὑφ βοῖβ [89 δδίίομ οὗ ὑπ νοτὶὰ ἴῃ ταοϊΐοῃ."} 

τπδὲΡ ἴα ὑτομοαϊ(ου ταῖν ἰπάϊοδίθ (ἢ 
ἀὐοδο σδὰ 6 πϊρὰδ Ἀ4 οοπναγαίΐης ἢ ἐπα ΟΣιΦ Ὠοὶσξιῦ δὲ ἃ 
δυδῃθ καμβωμεα! Τοῃδίσι 

ΤΗῊΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΧΊΕΙ, 

Θχοθεδί θυ, οἷο." Κασδηίο ὕο]ὰ ἰβ ἱποοχτοοῦ δη ἃ 
Ἰ θσρο δ ηρ: “ὁ ΤΟῸΣ τανθηουδ Ὀοδβίβ." --- Ἐς 
τὶ εἰπρ οὗὨ “ἰὴ Ὀδδδίβ ἔσοτα (μ6 δϑᾶ ἀοβοσῖρθα, 
Βραταύ νου, ὑμοῖυ σἰδίπρ ουῦ οὗ ὑλο ρτοδῦ ὑπὰθ- 
Βιηοᾶ, δηᾶ, 8ὸ ὕο βρϑδὶζ, σχηΐϊεῦ- ον] οροα βοδ οὗ 
ὨΒΌΏΟΏΒ, αὐὰ ΟἿΣ ΤΟΣΘ ποὐύξοθδὈ]ο οαΐσϑηςσθ ἰηΐο 
ὑμ0 τϑηρα οὗ ᾧδθ ἀγθδσηίηρ' Ῥσορ μοῦ Β υἱδίοῃ. 
ΤΏΘΙΟ ἰ8 ὑβοσοίοσθ ΠΟ δ᾽] υδίου ὕο ἃ οοχιΐηρ Ρ 
ουῦ οὗ [89 868 ὦρ ἐλ6 ἱππαᾶ (Ὠ]Ἶκὸ θη. χὶϊ, 7, 18 
οὗ 664.), ΘΘΌΘΟΪΔΙ]Υ αἷποοθ, πὶ ὅ. 6 ΡΆΓΔ)]6ὶ ἀθθοσῖρ- 
ὑΐοῦ πὰ νυ. 17, ἔσαν ἰκίτρβ, οοχγοδροπάᾶζηρ ἴοὸ [86 
ἔουσ Ὀδαϑίβ, αυίβϑ "" ουὖῦ οὗ {Π6 φασί." [““ὙΒΘδΘ 
ΤΟῸΣ ἤσγοθ Ὀδαβίβ διΐβϑ, ποὺ 8}1 δ οὔοο, Ὀπὲ, 85 
γοσ. θ δηὰ 7 ὑθδοῦ, ομο δύόῦοσ δῃούδοσ " (Κεῖ). ---- 
ΟΟΒΟΘΣΏΩΘ 80 Τορσγαϑοηΐδου οὐ παίϊουβ ΟΣ 
Κἰησᾶοτηβ Ὁπᾶοσ [μ6 ἔρτιτο οὗ οοχίβδίυ Ὀδθδδία, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΙῪ τανθποῦβ Ὀοδεῖδ, τηοηδίοσβ (οὗ. ἴβδ. 
ΧχΥΐ 1. 11. 9: ἘΖοΚ. χχίχ. ὃ: χχχῖϊ 2. Ῥβδ. 
Ἰ᾿χυ. δὶ. Ἰχχῖν. 18), 866 Ἐπδιᾶ: 10 18 δα 
δοοίθπξ μδοϊ ὅο Ὀθασὶβ 88 βυχωροὶα οὗ 
Κίηρβ δῃηὰ Θσ ρΡΙῖσοΒ  Ὀυὺ ἰὺ Βταὺ Ὀδοδτὴθ ΣΟΔΙΪΥ͂ 
βίσι  δοδηῦ ἐβσουρ ἢ ̓δο σαβίοπι οὗ ΘΙΩ ὈΙΔΖΟΙΣΩ 
ἴδοι ΟἹ βἰδηάδασὰβ δῃἃ ὉΣΊΏΒ, ΘΕΡΘΟ8 1} 7} ΟἿ 
Β8 1618, δα 8180 οχ Ῥοστωδηθηῦ ΤΟ τη θῃΐβ δὰ 
ΟΥΚΒ οὗ δι, 85 εὐδῃϊτρ δυτηρο]85. ΤῈ τοοεῖ 
δηοίοηῦ ρΡἱοίασθ- τι εἰηρ ἴθ Ἐργρὺ δὰ ἀδογτῖδ 
δἰτοσασχὰ οοπίσί θα ὐοὰ ἐΐϊβ ρατί ἴο ἰπίχοῦυσοθ δὰ 
ἐπυχηδίθ οοῃηθούίοι ἰῃ ὑβουσμὺ Ὀοΐν θη 8 ἤροτ- 
αἰΐνο ογϑαϊο το πὰ 8 Κἰηρᾷάοτη ΟΟΥΥΘΕΡΟΣ αἱ ἴο 
ἰ. [0 8 ον Κηόνσῃ ὑμαὺ ὁδοὰ οὗ {πὸ ὑνοὶνθ 
ἰτίρθοβ οὗ Ιβασγωδὶ Ὀοσθ ὑμ8 ἔρτιγα οὗ δὴ δυΐτδ) οἱ 
ἐϊ8 δίδπιασὰ δηα 1ΐ8 οοδὶ οὗ διτὴβ: δηὰ ΠἸ  εννῖδθ 
ὑμβαὶῖ ΘΥΟΣΥ σοργοδοηίδνο οὗ ἃ ὑσῖῦθ σου]ᾶ ΓΟ ΔΣ 
ΒΌΘὮ ἃ ΒΥΤΩΌΟΪ, ὙΓὮ116 ἃ Κίῃρ' οουἹὰ εἸεναία {86 
Βυταῦοὶ οὗ δὲ ὑἹῦ0 ἴἤο 88 
ΘΣΔ Ὁ] 6 πὶ" (Οἰῳολίολίε (68 ». Ιαγαεῖ, 1171. 541, 
8409). Οδγύδιῃ δ. 1415. ΒΌΘΝ 88 ἰδ ἸΙοη, ΡΔαΒοΙ, 
δηὰ ΟΣ, ψουἹὰ πδύσσα Υ δ Βυρμοδῖθα ἴῃ ΔΕΥ͂ 
6886: δηὰ οὐδοσβ ψουἹὰ Ὀ6 οὔόβθῃ ὮΣΥ ΑΥ̓͂ οὗ 
οοηὐγαδὺ. Βαὲ ΠΟΥΒΘΙΘ ΜΟΌ]ᾶ 5ΌΘὮ δεϊτηδὶ- 

τῇ Ὁ0]8 Ὀ6 ᾿ΠἸΚΟΘΙΥῪ ὕὅο ὈΘοοσθ 80 πὶ ζυὶοβπὺ ῶ8 ἴῃ 
εἶς. διηοϊοπῦ Αβευστῖδῃ διρίτο. ΤῊ18 Ὧ85 Ὀδοοσῃθ 
86 ποσϑ οϑσίδίῃ, βίποθ ὅηθ ἔγοαυθηῦ ΘΟΙΟΞΕΆΙ δῃ- 
ἐγαδὶβ βοαύ οσθα δυηοῦρ ὑῃὴ 8 τ οὗ Νίπ τ ἢ δᾶ 
οὗδοσ ρίδοθ, ΜΔ οΩ βοσνϑὰ δδ ἐὐτη 015 οὗ (6 
ΡΟΤΟΣ δυὰ στθδῦλοδβ οὗ ὑμαὺ δα ἶσα, ἔ. Ἅ.. οὗ τὲ 
Κίηρβ διὰ κοᾶβ, βᾶῦθ Ὀθοὰ Ὀτοῦσὺ ἴο Ἰρμῖ. 
Ηδῃοθ, αὔθ Αδογτία δρᾶ ὑμθ οὗδοσ ρυεδὺ ῬοΎΤΕΣΒ 
οὗἨ (μ6 δηοϊϑηὺ νου] δὰ, ἔγουῃ ὑμα 8. δινὰ 7 ἢ 
οοεζατίοθ Β. Ο.. Ὀδθη ορροβεᾶ ἴο ὑδε [βγδο κα, 
ὙΒοΤᾺ δα Ἰαύνοσ ΟΣΘ ΠΟΙ ΏΌΔ}Ὺ Ἰοδῶ δηὰ 1688 
8019 ὑο τοϑϊδί, ὑμὶν ρΡοθΐβ δῃᾷἃ οτδίοσβ δαορίοἃ 
Ὧδ6 οσυδύίοτῃ οὗ ἀεοδίσηδίηρ ὑμθσα ΟὉ ῬΤΟΡΟῚ οὐεδ- 
Βῖομβ ὉΥ Β Οἢ Ἔσ τα Ὀ0]8, 6. 5... ΑΒΕΥΤΙΆ ΔΒ ἃ Ἰἴοη ΟΥ 
ΔΒ ἃ “ χοϑᾶ-Ὀθδδῦ," διὰ Ἐργρὺ δἃ8 8 οσζοζοᾶϊ)θ οΣ 
ἀταροῃ. ΑΒ ἃ ΘΟὨΒΦαΌΘΠΟΘ, 1 ἰδ ΘΟαρσ Βπαῖθθ 
ΨΥ ΔΏΪΙ) 812 ΤΟΤΘ ΟὨΟΘΘῺ ΠΟΙΘ 884 ἴῃ σὨδρίοσε 
Υἱὶ. πὰ υἱΐδ. 88 βυσῃῦο ]β οὗ [86 στοδῦ τ ομϑυο 165 
Ῥοσίΐηρ τὶ 086 Αβογτο- ΟΠ δ᾽ ἄξθδῃ, ἀντδος ἐα 
8686 δηῃΐτ 818 δἃ1ὸ βαοϊθοίθα ἱπάθρεμάθμθυ, Ὀ6- 
σδῖιδθ 80 δ ΓΟΙΪΥ ὩΘῪ ΘΟὨΟΟΡ ΟΣ ἱβ στο ᾿πἴτο- 
ἀυοοά. ϑ:ποθ δὴ ἱποσζθαθϑα δρὶ ΣΆ] εἰρη βοβσιοθ 
Ὑ88 δἰ υϊθα ἴο διηΐτωδὶβ δ ἴπ6 δι ϑίετως οὗ 
Ἀληγσάοχηϑ, ἐὺ νου] ὈΘοΟταΘ ῬΟΚδΙὉΪ6 ἔοσ ἐμ ἱπ- 
ασϊηαθίοη ἴο οχύθῃδ βῇο}} ἄρστιγεβ Ὀογομπαὰ (86 
τϑα]πὶ οὗ δου] ογϑαϊίου, δῃαἃ ἴο οοῃεδίστιος ἰᾷ 6 δ) 
ἔοττοβ.: Ὀὰὺ ΟἿΌΣ ΔΌΓΒΟΣ ΟἸΘΑΣΙ͂Υ νοΐ 6 δὲ οὗ 
ὙΌΟΠΥ ἱπλ ΟΊ ΠΔΥΥ͂ ΒΏΪΤΩΔΙ6 ΚῸΓ ὑἐδὶβ ῬΌΤΣΡΟΘΟ. 8ὲ 
ὈΘΙΩΡ ἱπαρρσορσίδίθ. ἩΗΐι οὐ͵]θοῦ 18 θα ἴο σϑ- 

Ὁ [Τῇ τοἀρ!Ποαϊοὰ ἔοττα, ΒΟΉοΥοΣ, βοσσηβ ἕο Ὧδ σροσεὶν [8 
ὨδθΔΙὶ οὨΦ ἰπ (δ) άθα,] ' 

λ 

ΠΈΒΟΥ οὗ 8 παίϊομδὶ 17, 
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Ῥτσοδϑηῦ ἴῃ 8 ΤΏΟΤΟ δἰσί Κίηρ δα ἱτ ΡΥ δαὶ 6 ΤΩ 8Ὲ- 
ὯΘΣ 186 ΖΟῸΣ Ββυοοοβαῖνθ σθδηροθα οὗ ὑδθ ατοϑῦ 
ψ ΟΣ] α-Κιηρσάοτῃ ἀοβου θα ἰπ ΟἾΔΡ. ἱἰΐ. ππᾶοσ ὑπ6 

Οὗ 8 Ὑποηδίσζουβ Ὠθτηδη ἰτηδρο, ὙΙΟὮ 
δἴδοτάεα Ὀπὺ ἔαΐπῦ Δσδ]οσίθβ : διὰ ἴον ὑμ18 ρυσ- 
ῬΟδΘ Ὧθ6 δοϊοοίδ ἔουσ υνἱ]Ἱὰ Ὀοϑαδίβ, σοὶ ΑἸΡῸΥ 
ΔΙΔΟΏΚ ὑμ ΙΏ ΒΘ ΙΥγ65 Τοβροούίζψνου, δηᾶ Ὑ 10 ονθσ- 
οοσλθ Θδο ἢ ΟΥ̓ΠΟΥ ἴῃ Βυοοθββίου.---νθσβο ΟμΘ 
ἔτοτὰ διοῖδβοσ, ἤἴοσ ὑἢ6 σϑϑβοὺ ὑμδὺ 807 τορῖϑ- 
βοηΐεα ἀϊαύϊηοῦ Κίπρσάοτηβ, τ ΐοἢ αἰ δογοᾶ ἤσγοστα 
ΘΘΟἢ οἴοσ τοϑρϑοϊζνοὶ γ, δῃἃ γγοσθ ΡΘΟΌ ΑΣΙΥ οοτ- 
ειϊϊαύοαἃ ἱπ τοβροοῦ ἴο ὑμοὶσ πδύϊοηδὶ ομδυδοίοσ 
δι ὑπο ὶσ ΡΟ [1081 ὑδπᾶθποὶθα. ΤΏθ86 ἀϊθυϊπο- 
ΙΟΏ5 ΔΘ ΠΟΥ ἰο 6 Ὀτουρῦ ουὖ᾽ 88 ΟἸΘΑΥΥ επὰᾶ 
ῬΓΙΟΙΑΪΒΘΏΟΙΥ 88 ροϑαὶ Ὁ]9, ὑπ ἰπαϊοαίϊηρ 8 αἰ δοι- 
Θαῦ ΡΌΓΣΡΟΘΘ ἔγομι ὑμαὺ οοῃηῃδοίθα τὶ [86 ᾿'τηδρθ 
οὗ 088 Τρ δ  ἶθδ, τ ἱΟἢ τν88 οὨ ΘΗ ἀθεϊρσηθὰ 
ἴο τοργοβοηὺ ὑδθ ροχροϊπδίϊοι οὗ 6 Βᾶτηθ ἢ68- 
ἴθ ΜΟΥ] -ῬΟΥ͂ΘΣ ὑβσουρδμουῦ 86 ΖΟῺΣ Ββυοοσδ- 
βἷνθ ὑῬΡῇ.4568 οὗ ἰΐβ ἀϑυθὶορσαθμῦ. 
Ἄοδε8 4-8. ἴογε ἀσίαἰ δα ἀεδογέρεϊοη, οΥ ἐλδ 
Ὁ" δοαδίϑ, απαὶ ἐδροοϊανμ ὁ ἰδδ Τουγίλ. ΤὨΘ 

ὃ τῦᾶῶδ 1{|πὸ ἃ Ἰἰοὰ διὰ ἢδὰ 8516 το ϑ8. 
06 οὐ ϊοτ οὗ ἃ τομᾶοσἧ] Ὀθαϑὺ βὸ οοπδυϊυαὐοᾶ 
ταὶ ῦ Ὀ6 ΟΒΟΘΘῺ ὙΙὮ ῬΧΟΡΤΙ οἰΥ ὕο χοργοδβοηῦ ὕἢ 6 
Ομδιάβϑι, οσ, ἰἔ 1Ὁ Ὀ6 φῬγοξοσγϑᾶ, 86 Αβδγτίο- 
Ομδιάδρδυ του] -ῬΟΥΟΣ (οὗ, δΌρσα, ΕἰΔ.- πᾶ, 
Ῥυίβορ]οθ, οὔο., οἱ οὔδρ. 11.), βίποθ ὑδθ πἱῃροὰ 
Ἰουβ ὶῦὰ δὴ Πθδαβ τοοονοσϑὰ δὖ Νιιησιά 
(αγατα, Μιίηεοοδ, απᾶ Βαδνίοπ, Ὁ. 848) διὰ 6180 
0:6 αἰχα "δ 7 ̓τηρ68 οὗ τ ἱηρθα δηΐτηδ]β αὖ ΒΑΌΥ]ΟΣ 
(Μάηὐον, Ζ.δισίον, ὧδ Βαδμνγίοτῖδν, Ὁρ. 98, 189) 
616 ἀου Ὀΐ1688 ἀθείρηθα 88 βυτη 0 .}8 οὗ ὑδ 6 ρονγοῖ 
ΔΗ ΟΊΟΙΥ οὗ ὑμαῦ ϑιωρίσγο οσ οὗ 18 σ]θῚ8. ]1ἢ 
δι άϊτου, ὑδθ ἀοδβοχίρύϊοι οὗ ΝΟΌΠΟΒΔΏΘΖΖΩΣ 88 
8 Ἰίοῃ ἰὴ βύγοησίδ δπὰ δὴ δδρὶθ ἰῃ βνὺν  ἴτι688 νγὰ8 
ζαυ αν ὕο δὶδθ ΟΠ ὑθτ ΡΟΣΑσΙθθ, ὯΒ ΤΑΥ͂ ὯΘ Β6ΘῺ 05 
86 ΟὩ6 ὨδΔηᾶ, ἴῃ 797. ἱν. 7; χ]ῖχ, 10. 1. 17, 44. 
ΟὨ ἴδ οὔοσ, ἰῇ Φ6:. χ χ. 22. ΤΙ. ἱν. 19: 
Ηαδὺ. ἱ. 8: ἔχοι, χυῇ 8, 12. Μοχϑόνβσς, ἐδθ 
Σδὶς οὗ [Π6 Ἰΐοῃ 85 δ Κίηρ οὗ Ὀδεασδίθ, δῃὰ οὗ [86 
Θδρὶθ 88 Ὅ86 Κίηρσ οὗὨ Ὀϊτάδ, ΘΟΥΤϑρομαβ ἴο ὑμδὺ οὗ 
ποϊὰ, ὑμ6 τηοϑὺ ρῥγϑοίουβ οὗ τηθϑῦδὶβ, το δὰ 
Ὀ66Ὲ ἱῃ ΘὮΔΡ. 1ϊ. ὕὑ89 Βυταῦο] οὗ ὑδ6 τοῦ νουὶὰ- 
Κίμσάοτσω. ΑΒ πῃ ὑδδῦ ἰῃηβΐδῃηοο (ν. 88) 186 Κίῃρ 
28 ἰἀοτιδοᾶ τι ἷ8 σϑαΐτὰ, δα ὑμοχρέοσθ νγ88 

ρα δ8 ἰΐβ σερσγοβοιηίδυνο, Β0 Βοσθ ὑδμὸ ζαΐθ 
οὗ [06 δτϑυ που]ᾶ-Κιηράουι 15 11 πδἰζαύοα ὮΥ τασὶ- 
ΟἿΒ ὑχαῖ[5 ἔδικθῃ ἔσοιῃ ὑπὸ Ὠβύουυ οὗ Νορθυοδδᾶ- 
ἸΘΖΖΆΣ ἴῃ αδδρ. ἰν.---Ἰ Ὀθμοϊὰ {111 [29 τσ 8 
1δοχϑοῦ τσοχθ ῥ]ποἶσοὰ, ἱ.6.. ἀπ} 1ΐ8 Ῥοῦτοσ δὰ 
Ὁδτοδίσα "θα τοῦτο ὝΨΟΙΘ ἰδίῃ ἤγοιῃ ἴὗ. οὗ. 
Οὗδρ. ἷν. 28 οὗ 8ε64α.---Απὰ ἰΐ τυῶϑ 1 οὰ ὩΡ ἔχοσα 
[Π9 φασί, ἰο ψὩἱοῦ, δὔίοσ Ὀδίηρ ἀορτχί νοὰ οὗἉ [5 
νχα. Ὁ πδὰ Ὀθοα οομδηρᾶ ; ΘΟΙΏΡΔΘΙΘ ΟἾΔΡ. ἷν. 
80 ψῖὺ ἱν. 88, ΤῺ σψοσάβ, ὑδπογοΐοσο, δα ;|ὸ}} 
ὃ8 ὑμοδο δ ΐο ζο]]ον,, χοϊαΐθ ἴο ὑδο χϑβίοσγαϊϊοη 
ἔτομι ἃ βίδὺθ οὗ ὈΘΑΘΟΥ ἀορτδάδύϊοῃ ὕο ἴὍ}9 τρ- 
τἰσηῦ ροπίαγχο δηᾶ ἔτϑο αἰ ρη οὗ δ. Οὐδοῖβ, 
88 οτοτηθ, Τβοοδοτοῦ, Βαβμὶ, Βοσι βοάν, Ηϊσὶν, 
Εἴο., ΤΟΠΘΥ ἰῦ, “δρᾶ ἰῦ νγὰ8 ὕδχϑῃ δΥΤΑΥ͂ ἔσοτα 
(δ οαχί,᾽ δὲ ἰἔ ὑ86 βοῃηΐβῃσϑθ ἱτηρ] θα ἴη6 ἀ6- 
εἰχαοιίοι οὗ ὕὍι9 ΟἸμδιἄξεοδι του] ἃ- ρότοσ , Ὀαΐ 
Ὡοίϊδοσ ἰΐ8 οσοππῃθούίΐοι υυὐϑ ὑδ6 ζ0]] οννίπρ' Θου- 

- Φοχὺ, ΠΟΥ δ ΒΑ] τηοδηΐπρ οὗ 5Ὁ2, “ἐο σϑὶβϑ 

ὍΡ. οἸοναίθ," --οὗ. ἰν. 81 δῃα ὑμῈ οουσθαρῃροηϊηρ 
ΗφςὉ. νοτῦ, Οθῃ. χχὶ. 18----ὰἼ }} Ἰυκιϊ ἔν 0818 τοδῆ- 
ἔπρᾳ.---Απὰ τδὰθ (0) δἰδιηι ἃ ρου ἴμ9 ἔϑοὶϊ δ ἃ 
Ἰωδὴ; οὗ, οἸδρ. ἵν. 18, 81, 88 ν. 21. Νοὐϊΐοθ 
16 πιιθῆχ]θβ8 7.92 99, “" Ὄρου ὑττο ἔοοῦ,᾽" ἱπεύθδα 
οὗ “συ ἐδ ὕτο ζοοῦ,᾽) νῃϊοὶ (οΟΥΣ Βροῦ ἀΐπρ τὶ 
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2 Κίηρη χίϊ!. 21) του] αν Ὀθθη ϑιμρ]ογοᾶ 1 
189 ἀοβου ρου δὰ ἔσζοτη ὅδ γεὺ τοΐοχτοα ἴο 
ΝΟΌΠΟΠΔΟΏΟΣΖΖΒΙ ἰῃ Ῥόσβοῦ. [116 ῬΏΓΤΆΒΘ “" ἀο068 
ποῦ τθδπ ὑδαῦ [89 γ80]6 Ὀδαβῦ νγδὰ 1 ὑθα ἊΡ ἰηῦο 
06 αἷγτ, Ὀπὺ ὑμαῦ ἰὑ βὑοοῦ ροη 18 ΕἰπΘΙ ἱορβ, 
ταϊκίησ 186 Ὀρτίσὺ ρῬοδίθου οὗὁ ἃ δ. ΤῈ ρυτ- 
ῬΟΒΘ οὗ [δΐ8 8 Θχρ] δ ηϑᾶ τοτο ἔὉ]}Υ ὈΥ͂ [86 οἰδιθθ 

δῦ ἤο]]ονσβ.---Ἴ 52 οἷ ἃ ἨδσὈχαϊξίηρ ἀπμαὶ ἔοστα, 

ΟἿ ἤουπὰ ἰῃ Β᾽Ὀ] σαὶ Ομαϊᾷθο..... --Τὴὁ9 
᾿ϑαχὶ οὗ ἃ πῃ τυδδ αίνϑῃ ἴο ἐϊ, ἑ. 6. (ἴῃ ΘΟ; θ0- 
Ἰώοῃ τὶ 089 Ῥχϑοθῆϊμρ ο]4}856), ηοῦ ΟὨῪ ἀϊὰ Ὁ 
Ὅλ Κο ὑμ6 ουὐναχᾷα γοδίύίοη οὗ ἃ πιδῇ, Ὀυὺ 8180 
Ῥδζίοοκ οὗὨ ἷβ ἱπύθγῃδὶ τηϊηα δηαᾶ ἔδθοϊίηρθ. 1 
παπαονείδπα ὅθ ἀοδβίρστι ὮΘΤΘ ἰο 6 ο οδμαγϑδοῦθ- 
ἦχθ [8 στοδΐοσ χηοάοσζαίίουι δ Βα δΕΣ Ἡ ΙΟὮ 
Ὅ9 Βαυ)οιίδῃ ἀοτηϊηΐοι οχϊἱ οα αὐοσ Νὅ- 
ὈΧΟΠΔΠΘΣΖΑΣ ΒΒ τη δαν δηαὰ χοϑαύοσαίίζοῃ, Οσ, ἴο 
ὯΔ6 0 ἰδηρσυδρο οὗἠἨ ὑἐμὸ ρὑσγορῃϑῦ, αδὐῦοσ " ἰΐ8 
τὶ ΟΣΟ ρῥ]ποκοᾶ.᾽ "--δύὐμαγί,]--- 866. ΗΖ 
ΟἹ ὑδὶβ ραδβαρϑθ, νἱὺδ τοΐϑυθησοθ ὑο ὅδ δὖ ὑυἱγη68 
ΨΟΩΌΣΟΙΙΒ ΘΧρ] απ δύϊομβ οὔξοσθὰ ΌΥ̓ ὀὁχοζοῦθβ ΏΟ 
θῶ ἰΐβ σοϊδίίοη ὕο οἾδΡ. ἰν. ἴῃ ΔΩ ΜᾺ Ὑ8δῖ- 
ΟΥΘΣ (6.9.. Βοχ!οϊάθ: “" ΤῺ ψυυῖῦοσ ἀθδίρτιοα ο 
ἱπαϊοδῦθ ἱπ (ἢ ἷ8 ρ]αοθ ὑμαῦὺ λιπαπι ΟἸΆΡΙΤΟΒ. ΓΘ 
Βυτα ὈΟ]ἰζοα .᾿" Φ. Ὁ. Μ|ίομδοὶα, ῬΘΥΘΒΟΣ : " ΤῺΘ 
οἰ" ἐπίτιρ οὗ [6 ζοστιουὶν ὈδΔΥῦδσουβ ΟΠ δ] 58 }8, 
ἜΘΟΣ ͵Ὃ8 τοϑοσυϑα πὴ] [86 ΒΑΌΥ]οΙ δ Ῥοτγιοα, 
88 ὅο Ὧο ἀοδβοσί 6 :᾽" ΦΔοχογηθ, Εδδηὶ, 0η- ΕΖΤα, 
Θὕο. : ἼΘ βὐδηᾶϊηρ ὍΡΟΩ ὕνο ἔϑθοῦ οὗ ὑδο 
Βοχίο Τουχ- οούθα Ὀθϑαβῦὺ νγὰ8 ὕο βυυλθο}1Ζ6 [86 
Βατ δ ύλουι οὗ ὑμ6 ΟΒαἸ άδοαυβ οἢ ἤὍ. 6 ΟΥ̓ΘΥΓΏΓΟΥ 
οὗ ὑμοὶσ ΒΌΡΥΘτΩδΟΥ : ̓ οἵο., οὖσ, ). ---Ἵἷ Ἔσο ὅ. Απὰ 
ὈΘΒοΪὰ δηοίμοχ Ὀϑαβὶ, ἃ βϑοοοῃά, 1|τ9 ἴο ἃ Ὀθᾶσ. 

ΠΝ ἴ6 89 τροχὸ οχἰθηᾶϑᾶ, ΠΣ 3 ὑμ6 το σθ 
ἀοβηϊο ἰἄθα : ὑμ6 ἔοσυτΟΣ ΟΣ]ῪΥ ἰδ τερϑαύβα ἰὴ υ. 
θ, δηὰ [Π9 Ἰαύνον ἴῃ νυν. 7. ΤὯ6 Ὀθασ, οομϑἰοχϑαᾶ 
88 Ὀοΐηρ βϑοοῃᾶ ΟὨΥ͂ ἴο [86 Ἰίομ ἱπ ρμοϊῃῦ οὗ 
δίχα ἢ δηᾶ βαναρο αἱβροβίὑίοσι, 18 ἔγθαυ 
τηϑηςοηοᾷ ἰῃ οἷοβθ οοππηθούίζοη τινὰ ὑμο Ἰἰδίϊοσ; 
6.0., 1 ὅδ). χυὶὶ. 84: Ῥτον. χχυἹ[ὁθ 1δ (οἷ. χν!!. 
12), Ὑ Βα. χὶ. 17.---Αϑὰ ἐλ χαϊβϑὰ ὑρ ἐϊ561 οἱ 
ΟἿ 5ὲἐὰάθ; οχσ ουϑθῃ, “" 1Ὁῦ δἰοοὰ Ἰθαρίηρ ὑο 016 5149 ᾽" 
(ΕἸυζί ), 88 ἰὑ 'ἰ8β ὑο Ὀ6 του δοχϑᾶ οἡ ὕδο δῦ που 

οὗ [6 τϑαδίηρ Ἴ9, "" εἰᾶθ" (ἔος τ Βοἢ Βανθσαὶ 

ΜΒ5.. παρευϊαῦθ (6 Ὁδ08] Ατσϑιω. ἔοσιω “:-. 

ΤῺ Θοτητοος τοδαϊηρ Ὁ σουἹὰ τϑασῖτο ἴο ὉΘ 

χομασζαθϑα 85 ΒΥ̓ΒΟΠΥΤΩΟῸΒ τὶ {86 Ηθὺ. Θ Ὁ. 

ἐς ἀοχηϊηΐοι ,) (ΦΟὉ χχχυὶδ. 88), Ὀυῦ που]ᾶ ὑμ 8 
Ἰοδὰ ὕο (ὴ9 νὩρίἃ βθῆβο, “" δῃᾶ ἐὺ σζαϊβθὰ ὯΡ ὁῃθ 
ἀοταϊπΐουι,᾽" τ ΒΙοἢ ἰβ ορροθϑᾶ ὉΥ ὅδ οοηὐοχῦ, δᾶ 
ἷθ αυσβύξοὨΔΌΪΘ ἰπ ΟΥΘΣΥ Τοβροοῦ. ΤῊΐδ ΤΟΣ Ω,, 
ΒΟΥΤΘΥΟΣ, Β85 ΣΘΟΘΕΟΥ ὈΘΟῚ ὉΠΒΌΘΟΘΒΑΓΆΪΙΥ δᾶγνο- 
οοὐθὰ Ὁγ Κυδηϊοηο]α, τγὮΟ τοὔοσβ ἕο 8 Θγθοῦοι 
οὗ ἃ Μοάϊδῃ ϑυωρίσθ οὔ δ χυΐῃβ οὗ Π6 Βδὺγ- 
Ἰομῃΐδῃη. Μοϑὺ Ἵὀχροβέίϊοσβ στορασγὰ ἰὺ ΘΟΥΤΘΟΌΥ 88 
ἱπαϊοαδίηρ ἃ ἰδαπέης Ῥοδῦυτθ οὗ ἐδθ Ὀϑδϑῦ, δῇ ἱῃ- 
οἰϊημαύΐοῃ ὕο οἱ 846. ϑ'πο; ἃ ροδίασο που]Ἱὰ 
παΐατΔΙ]Υ δυργοβῦ 8 ὑθ ΟΥ̓ ὕο 41}. ἂπ ππβίθδανυ, 
γδοοὶ ]αῦηρ ΟΠδγαοίοσ οὗ ὑπ ΣΧ ΟΠΔΓΟΒΥ ἰὴ α.68- 
οι, νουρίης ὌΡΟΣ τυΐῃ---δηὴὰ ὑπ ἰῦ 88 Ὀ66π 
ἰπύογρσοίεα ὉΥ Ὅ86 βορῦ., Ἰμοοᾶοξ., ἐδ ὅσσ. 
διηὰ ὈΥ ΣΘΔΏΥ͂ τη ΥΏΒ, 88 Ηϊχὶρ, Εν], Καιὴρ- 
Βϑύβθῃ, οῦο., 0 δπᾶ Ὦθσο ἃ σϑίοσθηοθ ἴὸ δε 
ὙΘΆΚΙΘΕΒ αηαἃ το Υ ἀυταίίΐοη οὗ [86 Ζ7εἀέπη, Βὰ- 
ῬΓΘΙΔΔΟΥ͂, Μ ὨΪΘΏ ΒΟΟῚ ζ,84}76 ὙΔΑΥ ὕο ὑμδὺ οὗ ὑδο 
Ῥοχαίδῃβ. ΤῊΘ οοηὐοχῦ, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, σϑαυΐγοβ ὑμδῦ 
ἃ Βίσοηρ Κίηρδοτῃ, δηϊτπηδίθα τὶ ἃ ᾿Ἰυδὺ ἔοτ ΘΟῈ- 
αποβῦ---ΟΥ, ἴῃ ὕ. 6 δρτιτανο ΟΥ̓ ὑδο ὑθχῦ, 
ἃ “γνοσϑδοίουβ ᾿" Κἰῃράᾷοτα-- ΒΒου]ὰ Ὀθ ππαοτείυοα, 



152 

ο πΒΟὮ ὑμ6 τγοσὰβ “ὁ ατῖθθ, ἀθυ ον τη οἢ ΠΟΒῊ,"» 
ΔΙῸ ποῦ ΒροΟΪζθῃ ἸΡΟΊΟΔΙΙΥ δα 86] 688) γ. ΕΌΣ 
[18 σθᾶβοῃ ΜὈΘ παυδῦὺ ΒΌΡΡΟΒΟ (νυ ΗδνθγΏΟΚ : 
οὗ, αἰβδο Βοσχύβοϊῦ, οι ᾿ϑηροσῖκο, πα Μδυσου) 
ὑδαῦ ὑμ 6 Ὀδϑαβὺ ἱμο] θα ζογισαγα, ἰ.6.. ἰλαὺ 1Ὁ 88 
ῬΤΘΡΑΥ᾿ ἃ ὅο βρυίηρ διὰ ὕο αἰΐδεὶς ; δα [18 
Ὀὰγοαϊθηϊηρ, ταρδοίουβ, δηἃ ὑγασ]κο ρΡοβύατα οὗ 
ὑμ6 Ὀδαδὺ βῆοτνβ οἰϑασὶγ ὑμβαῦ ποὺ ὅπ νγϑδκ δηὰ 
Βιοτί νοᾶ ᾿ἴράϊδη Κίηράοτα, θα [89 ρονγουα] 
διηρίτο οὗ ὕε Μορᾶο- Ῥοσβίδημ, τὺ 18 στορα ἔοσ 
Ἰαπᾶβ διὰ οομαυδδῦ, 15 ἱπύθηαοᾶ."---ΑὩὰ ἐξ πεοὰ 
ἴδχοθ σεἰῦε ἰὼ ἴῃ9 ταουΐϊῃ οὗ ἰδ Ὀοϊΐσθϑῃ ἴδ 6 

ἰοϑῖμ οὐ ἐϊ. ὙΣῸΡ ΘΩ͂ ουίομ }Ὺ ἀδείρτιαῦεβ ἃ 
ῬΥΘΥ͂ ὑδδῦ Π88 δἰτοδυν Ὀθθῃ βϑὶζϑα ὈΥ͂ ὕμο Ὀϑδϑί, 
δηὰ ὙΒΙΟΩ ἰῦ ἰΒ. ὑχσοραχίηρ βπμδιὶν ἴο ἀονοῦσ (οἷ 
Νύμι. χὶ. 88: Ζθϑοδ. ἰχ, 7), διὰ ποὺ (85 ϑδδάϊδ, 
Βοσύμοϊαΐ, διὰ ΗἩδνυδσηΐοὶς ΒΌΡΡΟΒΘ) ρασχίβ οὗ 118 
ΟΥ̓ ὈΟΑγΥ, βιιοἢ 85 ὕθσθο τροίαν' ἰδείλ.--- 8 ᾿Ἰπύθτ- 
Ρχούδιάου Ὑῖολ Ὑ ΣΡ ΠΟμΘσΘ ὈθδΒ.Ό ΤῈ 
ὕχϑο βύδῦθβ, ΟΣ ούϑθῇ οἱδίϑβ, τ σὰ Ὀθοϑῖηθ {δ 
Ῥζον οὗ ὑμο Ῥοσυβίδῃ θα ἶσθ 88 Βυσα 0 ]]Ζοα ὉΥ͂ ὑ86 
“4 0χϑ6 ΣἱΌΒ,᾽" οδῃ ὨδΙΟΪΥ Ὧθ6 Βροαοϊβοα: Ῥουῆδυθ 
ὕδτθθ ἰβ υϑϑᾶ τ ΘΥΘΙΥ 88 ἃ τουηᾶ 8πᾶ ᾿πἀδῆμῖζο 
ὨΌΙΔΌΟΙ, 1, Βοτονοσ, ἰὺ 18 διὐοσηρ θα ἰο ἀθεὶρ- 
πδύθ ὑπ θῖᾺ ΤῈ ΡΑΥ ΙσΌΪΔΥΪΥ, ἐῦ Μ11}1 οοσ δι ΠΥ 6 
ΤΟΥ͂Θ ΔΡΡσοργίδὺθ ἴο οοποοῖνο οὗ ἤγσθο οουῃύσίθβ, 
δ. 9.. ΒΑαΌΥΪοΙ, Εργρέ, δὰ [γάϊα (οσ, ἱμϑύθδα οὗ 
ὕδθ Ἰαύνοσ, Ῥαϊθϑύϊηθ, ἱποϊπαϊηρ τί), στ ο ἢ 
ΨΌΓΘ Θομαποτθα ὈΥ ὑμ9 Μίοαοθβ οσ Μοᾶο- Ρούβίδῃβ 
(σὲ 6 ΝΥ οὐδθ), ὕβδι (σι Ηἱυὶρ) ὑο ὑπ οὗ 
86 ὕδτθα ρτϑαὺ αβδγσυίδη οἱζΐθβ. οὐ ὑμ6 Τίρτβ, 
Νίσου θα, Οαϊδῃ, δὰ Εθβϑῃ,---οσ ΝΊΠουθΙ, Νἴ68- 
ῬΊΪα (ἢ), διὰ 1αγίββα, νι ΐοα, δοοοσάϊῃρ ὕο Χϑηο- 
ῬῇοΣ, 4{παὖ., 111. 4. 10, (6 Μοάδβ δζὸ βαϊᾶ ἴὸ 
Ὦδνθ ἀοεδυγογεβὰ (οὗ, ὅδῃ. χ. 12 : 50}. 111. 1 οὔ 86αᾳ.). 
--ΑαΑἀὰ ἴμον βαϊὰ ἰδπ5 υπῖο ἐξ, Ατίβο, ἀϑνουχ 
ΣΩΌΟΒ ἤθβῃ. ΤὮθθθ ψογὰβ ουὐάθα ῦ σοῦοσ ἴὸ 
Βοπιούβῖηρ ἰῃ ὑπ Ὠἰβύοσυ οὗ ὕπο Μοάϊβδῃ θιηρίσγθ, 
ὑμαῦ ἰ6 δυθβοαποηὺῦ ὑο ὑῃθ ἀσνουτχίηρ οὗ [86 766 
τὶ Ό8, δια ὑμοσοΐοσθ ἴο [86 ᾿αῦϑυ τγδὺβ οὗ ὑμδὺ βίαϊβϑ 
ἔογ οοπαποαῦ δπᾶ ῥ᾽ υηᾶοσ, ΜΒ] οῺ ζο] ονσϑὰ αὔῦοσ 
ὑδθ δα] ραύϊζοῃ οὗ ὑμα δχθο ποὶοσίῃρ Κἰηρ- 
ἄοτχηβ, ΤῚ8Β ΟἸθαυν ἱπαϊοαῦθβ ὑμαὺ ὑμ6 Ὀσαδὺ ἀ6- 
Βουϊ θα ἴῃ ὑδὶβ σομποοϊζσιῃ ἄοϑθϑ ποὺ σοργοδοηΐ 

3. [ΚοΙ] βᾶορί αὶ ἀἰδοτοηῖ, Ὀπῖ, 8 [Ὁ βοπὶθ ἰὸ υ8, ἔδι- 
ζοϊοῃοὰ μπᾶ ονὐϑζοϊ ροπίσαδ ᾿ἱπιοσργοίδοῃ : " ΤΠ ΠΊΘΔΠΒ 
ποίῦηον ἰμδὺ 1 Ἰοληθὰ ΟἹ οὯ6 46 (ΕὈχασὰ), ΠΟΥ ἰδδὺ 1Ὁ διοοὰ 
Οἡ ἰΐ ἴοτο δεῖς (Ηἀνοτγιίοκ), ἔοῦ ἰδ αἰᾷθβ οὗ α ὍΘΟΣ ἂσὸ ῃοῦ 
ἴ5 ἔογα απὰ Ὠϊηάοῦ ρασχία : Ὀὰϊ τὸ οοποοῖνο τἢδὶ ἐδ Ὀοϑεῖ. 
Σαϑιϊρ οα ἐΐπ ἔδοῖ, τοϊβοὰ Ὡρ ὕπο ἤϑοῦ οὗ [πὸ οὔ εἰᾶθ ζοῦ τὴς 
ῬΌΏΓΡΟΒΟ οὗ κοίπρ ἔογινασά, πὰ βὸ σαϊδεοὰ ἔδπο δῃησυϊάος οσ [9 
ὍΏΟ]6 ὈΟΩ͂Υ οῃ ᾿πδὺ πα. Βυὺ τὴῦίτῃ δυο 6 πιοίίοῃ οὗ ἵδ8 
Ὀρηκ [6 σεορσταΡ ἢ 8] αἰϊπαιίοη οὗὐ [π6 κίπράοπι (οίοσ, 
ΜΙίοῆ., ΒοΗ.}) σδπηοῦ πα ΓΘ Ὅ6 τοργοδοη θᾶ, πλ! ἢ 1688 08 
1ῃ6 ΠΟΔΥ ΔΌΡΓΟΘΟΣ οἵ {9 ἀοκίσπτπιοίϊοῃ οὗ {86 Κἰηράοιῃ (Ηἰυ- 
Ξἰρ) Ὀ6 εἰσηϊῆοα. Ἠοΐτρδηη, Ὠδι  ζϑβοῦ, δηὰ Κιϊοίοι ἢ Ὦδνθ 
Ἰουπά ἴη0 τίν ἱπυογργοϊδιείίοη ὮΥ͂ ἃ ταΐθγοῃοθ ἴο οἢ, ἰΐ, δηἃ 
Υἱἱἱ. ΑΒ ἰὴ οἷ. ἰδ. 1.6 ΔΙτὰν οὐ ΘΟ κἰᾶδ οὗ [86 Ὀχοδεὶ κἰω- 
Ὠΐν ὑδδὲ π0 βροοῃᾷ Κίηράοπι ψΨ11] οοτιδίπε οὗ ὕτο μδσγίβ, βῃὰ 
{Π15 8 ηογο ἀἰδυ οῦγ ἐπαϊσαϊοᾶ ἴῃ οἢ. νἢ}]}. ὈΥ 06 ἴννο ὨΟΤΏΒ, 
986 οὗ π᾿ Ὥϊςἢ ΤΌθ6 ὯΡ εἴϊζος 6 οἴποσ, δθᾶ ἰρθοΥ, βῸ 4180 ἐπ 
ἰηδκ νότρὸ (ἢ ἀοιιὈ16-εἀοἄποβθο οὗ τιἷβ ψου] - Κίηράἄοϊμ 16 Γ6- 
ῬΓοβοηϊοα ὉΥ ἴὴ6 Ὀορδὶ Πρ ἰὕβοὶ  τὴρὸ ΟἹ οπο εἰ, ΤΏ 
Μοεαο-Ῥογπίβ ὈσΑΥ, ὧἂ6 δύσῃ, πδα, 88 ΚΙ ἴοι ἢ το} στο δτκΑ, 
ὅνο 5ἰὰθ5: ἴῃ6 οπα, 1:9 Μοάΐβῃ εἰἄσο, ἰα δἱ τοδὶ αὐἴζογ ἴ86 
εοοσίδ πιθᾶθ ἴον 106 ογοοϊίου οὗ [6 νοχᾶ-Κημάοιῃ : Ὀπὶ [86 
οἴμοσ, ὑδ6 Ῥδγαίδῃ κἰἄθ, σϑίροϑ ἐμοὶ πρ. δηᾶ ὑπ ὈδΟΟΠπΊθΒ 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ Ὠἰμκθον πη ἴδ6 ἤχει, Ὀυϊ 4150 ἰδ ὑγοραζοά ἴοσ ὩΘῪ 
ταρίπο."".--βεσατὶ ΠΌΝΟΣ Τουη κα τῆδῦ “1η6 αἰ σΌ ΠΥ βοοῖηι ἴο 
Ἀδνο αὐίβοη ἤγοιη {8ὴὸ ἔδοῖ (δαῖ, πὲ] Ἰαΐοὶγ, τὸ αν ὈΘΘῊ 
ἱσπογδηὺ οὗ 8 Εὖ|κ6 δυτηῦο] βοπιρῦαγοα οη [86 δῃησίοπὲ πιοηῃ 
πιοηΐδ οἵ Ῥογεΐβ. Μίαιος (ΖΚ εἰ. ἀδ)" δαν., »- 113) λα σίνδη 
5. 8 ἀεσοτίροη (ἢ ἀπ σηρτανηρ) οὗ πη δῃίπιαὶ οὗὁἨ ἰὴ6 
ΒΥ ο Κἰπῆ, πῃ ἃ ΚΤΓΟῸΡ θῶ ὑπ δίδὺ οὗ ΒοΙακ, π ΟΣ, 
κηοοϊ πα οὐ ᾿γἱ πᾷ οἱ {πὸ τὐχῦ ἕοοῦ, Ὧ88 ἰΐβ Ἰοῖξ ὁὴ9 ὁσοςξ. 
Β6ΠΒ6 οὗ βοοῦγιῦν, οοτη δηθὰ ἱτἢ ΑΕ ΒΓ] ’θ θα, ϑϑθλβ ἴο ὉθΘ | 
[Π6 ἰηϊολιίοη. ῬΤΟΌΔΟΌΪν {πῃ }8 Βυπηῦοϊ, ΠΟῪ Οὐ {πο τηοῆτι- 
τηρπΐδ οὗ Ρογαΐα δπὰ ΒαΑΌΤΙ "τ, 88 ἃ ρνασὺ οὗ λδὺ ὍΘ] 

ι το ἴδο0 ἐπείρηέα οὗ [8:6 ΤΌΥΑΙ πὰ ποίῖοηδὶ εἰδηδαγά}.᾽} 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ ῬΑΝΊΕΙ. 
πππΠ΄-ο΄--ρ-΄......Ψ.ὕ..ὕ.ὕ.Ψὕ.--ἰἰἰππιπιπππππππαπαποι 

ΜΜοᾶϊα οὨἶγ, Ὀαΐ {116 πὶ οᾶ Μθαο- Ῥοσϑίδῃ θιρὶτο 
(ἀσαϊμεὶ Ενγαϊὰ, Κσδῃο θα, οἷο., ϑηὰ δ͵θὸ 
αὐσαϊπδὺ Ηἰῤσρ, ͵Ὸ ΒΡΡ 168 ὑμπιὲθβ οοτωσηδηα ἴο 
“ὁ ἀΘΥΟῸΌΣ ἸΔΌΘΣ. ΗΘΔὮ᾽ (ο ὑδα ονοσίδσον οὗ ἰδς 
Οἰιδ ἀθθϑη δ ρίσο ὉῪ 1π6 Μοᾶθβδ, νυ ΐοἢ 86 Ὁ6- 
Ἰθνθβ ὕὑο βαῦθ Ῥχϑοραραᾷ ἐμ ἀδείσποίίου οὗ (86 
ὕδπτοο οὐζίθβ οὐ ὑμο Τὶρτίϑ). Τδο ἀϊτοσοι ᾽ο 
ἀθνοὺσ στθοι ἤρθη 18, Βονννοσ, 8 δρρσορσίανθ 
ἔϑδύΐῃσο ἰὼ 76 ἀοβοσιρίῶοι οὗ [86 γοσϑοῖν οὗ ἐδὶ 
ζῶον πάμφαγων : οὗ, ΜΙοδῺ 1]. 2, 8 ; εξ. ἰχ. 11: 

ὅ6:. 1.17. ὙΠῸ βρϑβῖζοσβ ὙΒῸ ἃζὸ ̓ τορ]οὰ (58 

88 ἴῃ ΟἾδΡ. 1}, 4: ἱν. 38) ἃσὸ [86 δηρεὶὶς Ρουθ: 27 
οὗ αοὗ, γο ρογυόστι 86 ψοΣ]ἃ δα ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ 
νγδίοἢ ΟΥ̓ΟΣ δῃὰ γστᾶθ ὑδ6 ἔοχίαμοβ οὗ 86 στεδὲ 
νου] -ρόνοσα. "--- ὕ εσϑθο 6, Αὐΐοσ ἐμΐ 1 Ῥομο)ὰ, 
διὰ 10 διηοίμοσ, τὸ ἃ ἰϑορασχᾶ, σϑο Πδά 
ὍΡΟΣ ἴῃ6 ὉδοῸκ οὗ ἐϊ ἔουν τῦῖπβε οὗ (οΥ “1116 8 
οὶ. Ἐν] ἃ ΟΌΒοσνοβ, τὶ ΘΠ Εἶτα οοσσϑοΐ 688 : 
“Ὁ ΤῊ8 Ὀθαδὺ 18 δΔΙΓΟΘΑ͂Υ αἰβυ ηρτυϊβηθα ἔτοσα ἐδ 
ΟἾΒΟΥ ἰῃ Ὀαΐηρ 1688 ὁπ ο- εἰ ρα, δηὰᾶ 1 αυΐμρ ὁ ἔουγ 
Ωρ οὗ ἃ Ὀϊτὰ "---. 6... ΒΌΘὮ 85 8.6 ἰδῦρο δῃ οδϑρᾶ- 
ΌὉ]6 οὗ σδυυυΐης ἰὖ ΒΥ ΕΣ ἴο 8 0]866---Οὐ 118 ὈΘῸΚ, 
[Π{ῦ τῆονϑβ, ΒΟΎΥΘΥ͂ΟΣ, “" ποῦ 80 ΣΟΥΔΙΠΥ͂ 88 ΝΟΌτΙΟΣ- 
Δἴ 28 Γ---ὉΣ [8.6 ῬΒΗΓΒΟΥ Β88 ποὺ 68 0]6 Ὲ ὙΓΠῺΡΒ 
Ὀαὺῦ οἷν 6 Ωρ οὗ 6 ἔον]---γχοῦ οχύθηίηρ ἴο 
811 86 τορίομβ οὗ ὑῃ6 δασὺ ἢ (Κα1}}.} Ηδφηςς 11 
Ο8} τΟΥΘ ΓῺ 6856 δα ἤγοθάοσῃ ὑοναγᾶξ οἰ Υ 
οὗ δ ἔουσ τορίοηβ οὗ ἴ86 τνοχ]ᾶ, διὰ ὑμεσεΐοσε, 
ἴῃ ἃ Β6Ώ86, ἐῦ ῬΟΒΒΘΟΒΒ6Β 8} ὑμ8 ὕΌυΣ ΣΟΡΊΟΙΕ οὗἁ [86 
τγοσ]ὰᾶ, ὦ.6.. 10 ἱβ ἴῃ τὉἈ86 70}} Β6ΏΒΘ ἃ ὑγοι]α- Κίτσ- 
ἀομ.} Οὗ Κυηδηίο ο]ᾶ δ]βο: “Τα βδβθυι 
ΒΒ ποαβ οὗ τοονοσαοηῦ, ὑμ6 παρδάεος ὑξύτης 
(ΒδΌ. ἱ. 8), ΒΟ ἷΒ ΒΟΥΘ δρϑοΐδ!ν ἱηαὶοαῖοθα ὮγΥ 
“ἼοΌΥ ΠΡ οὗ ἃ 00] οι ὕπο Ὀδοὸκ οὗ 11, 1. ε., 1 
8 σοπαϊ οι ἴον Ηγὶηρ, ἰΒ τοσασγαθα 88 σμδσδοίβ - 
ἰαυϊο οὗ 818 Ὀδαδὺ (ὑ86 ἸΘοΟρΡδΙ.α) τυ 116 ἸΌχ Κίον ἔοι 
ἐϊ8 ῬΙΟΥ͂ (ὅ6Σ. νυν. 6. Ηοβ. χίϊ. 7). Οοτοραχοὰ 
τὶ ἢ ὑμ6 ΟἸθδσηθδε δη ἃ σΟΥσ σθιο 85 οὗ [ἢἷκπ ἰηξοσ- 
Ῥχοίδυϊζοῃ ἔξοχ βϑοῖῃβ ὕο Ὀ6 ἃ βίσδησο ἰδοῖς οὗ 
τοοὐδνο [ὉΣ ὑμ6 σοΐυ88] οὗ [86 ὕννο ϑοβοϊδῖ τὸ 
ΔΡΡΙΥ 1 ὕο ὑμαὺ ποσὶ -ἰσηρσάοτα, τ ΒΙΟὮ ἸΔΟΣΘ 
δὴ ΔῺΥ οὗΟΣ γγ88 ΣΘΙΏΔΥΚΔΌ]6 [01 118 ὀχύθ:δίοῃ 
ὉΥ͂ 1Ι6ΔΡ8 οὗ Ῥαῃύμου- 1 βυμοθαβ, δὰ ὈγῪ ἐδ 
συ ηρ-κο σαρί αἰΐγ οὗ [18 χίβο δῃᾷᾶ ζ{]]-- 
ὩΒΙΆΟΪΥ, {86 Νδοοδοῃΐδῃ δυορῖτο οὗ ΑἸοχ. δ ασ. 
ΟΥ̓. ὅλ γϑυλασὶ οὗ Ηἱ σὶρ : “ ΤῊδ βρθοΐβὶ χαρί ἀὐτΥ 
οὗ (86 Ῥοσβίδῃ τηουουηθηΐβ ἴ0 ΔΙ δια ΥυἹοῖο συ 
οδηηοῦ 6 ᾿ἰδίου Ο8}}} οδίδ Ὁ} }Βη οἃ "--ΟΟΥΔἸῺΥ 8 
οοττοοῦ σοιπᾶσκ, Ὀπὺ ομ6 Ὑδὶοδ οὐρδῦ ποὺ ἴο 
Ὦάνο ἀροϊάοα [8 δυΐδον, ὯΟ 8 ᾿Ἰκον θα δὲ 
ορροποιηῦ οὗ ὑδε Μαοοδομπίδηι ΒΥ ροῖμθβίβ, ἴο σο- 
ατὰ 186 ΤΟῸΣ ρβ ἴῃ ὑμῖδ ἰπβύβησθ, ποῦ 85 ΒΥ - 
Ὀ0]8 οὗ σαρἰἃ ταουοσαθηῦ, Ὀπῦὺ 8.8 “δὴ διβθϊοτα οὗ 
89 ἔασ- το οι ΐπρ Ῥχούθοῦ θ᾽ ΤΟΥᾺῚ ῬΟΝΤΕΣ ἔσοσω 
ΔΌον Θ᾽, (αὔῦοσ ἴ8πι. ἐν. 30: Ῥεδ. Χχχχυὶ. 8).--- 
Ὀοδδὶ δὰ α]εοὸ ἔουσ ϑδάβ, ἱ.6., 1ὖὺ ὀχίήεπαοὰ 119 
ἀοχαϊηΐοι ἱπ ὅδ 6 Ζο.Σ αὐδγύοσβ οὗ ὑδὸ δαζί, διὰ 
δονοσηθα ἐμθὸ 8016 νου. ΤἘδὸ ποσὰβ ὙἘΟᾺ 
ζο ον, “ὁ δα ἀοτσαϊηΐοι 88 χίνσθη πο ἴτ᾽ δ.Ὸ 
ῬΓΟΌΘΔΌΙΪΥ ΤΩ ΘΙΟΙΥ δροχοροῦοαϑὶ οὗ 818 συτη ὈΟΪ]ΟΆ] 
ἀοθοσί ριΐοι. ἴῃ το ἔδθ ἤἴοτισ μοδᾶἂβ δυὸ ἴδ 
ΒΔΤΩΘ Βρτδολῦοθ 848 86 ῬΌΒΗΪηρ οὗ 86 σϑσὰ 
ἰονψασᾶβ ἐδ8 ἔθ, ἡπαχύοσε οὗ ἴ:6 Βοδυθὴδ ἰδ 
ΟἾΔΡ. ΥἹἱῖδ. 4, ΟΥ 88 [6 ἴουσ ἤϑοβ οὗ ἴπ6 σδβοιτιθθ 
το Ἰοοκοᾶ τοναζὰβ ὑ86 ΤΟῸΣ απδτίοσβ οἵ ἴδ9 
οατί ἱπ Εξοὶς. 1, 10 οὐ δοᾳ(. 1 1ὑ ἴθ ἀδϑδισοὰ ἔο 

Ι ἑἰηὐοτρσοῦ ὑ86 ἔουν ἈΘΘΒ ΤΔΟΤΘ ΟἸΟΘΘΙΥ. ἐμ ο ῦ ἸΘΔῪ 
᾿ 86 ἔδίκαῃ ο τερσεβουῦ ἤἢ9 ΖΟῸΣ ῥσίμποῖραὶ αἰ νϊβίοσιϑ 

5 [Ὑπὸ μίατ, ἼΥ δὲ ὦ ἐπερεγφοτιαὶ ἢ (Κ οἱ) ας “Ὁ παῖφθς 
Ὁ6 ταιμδοτοὰ ρμαδβαίυοὶγ " (ΒιπδΣ}}.} 
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οΥ [68 οὗ οουπύχίοα τ οἢ ὑ86 Θεαρὲτθ οὗ 
ΑἸΙοχαηᾶοσ οι σδοϑᾶ (οὗ. Ηδνοχτιΐοὶς οσι ὑμὶθ Ρ:8- 
Β8 25), 6.5.. ατοθοθ, Ῥοδίθση Αδία, Ἐχυρὺ, διὰ 
Ῥοχαίδ (ἱποϊαάϊηρ [τ 18).. Τΐδ ἰᾳ 1658 ΔΡΌΣΟΥΔΙΥ, 
αὐ Ἰοδοῦ, ὅδ ὅδ ογρίπὶοι οὗ Φθσζοσηθ, ὑπαῦ ὑδθ 
βοδᾶβ χϑρεοβοιῦθα ὅμθ ἤουσ Ἰθδαϊηρ σϑῆθτδὶβ οὗ 
ΑἸεχαπᾶος, νυἱς. : ῬΟΟΙΘΤΩΥ, ϑϑϊθασῃβ, ΡΒ] ρ, δοιὰ 
Απσομι, ΟΣ ὑβδῃ 8:0 ἔδυνοσίὕθ δασασηρύϊου οὗ 
ΤΑΔΩΥ͂ ΤΩΟΔΘΣΉΒ αὔϊθσ οι ΠΟ Έ ΚΘ ΥΚΟ (6.9., ΗΠ σὶρ, 
Ἐνπαϊᾶ, ΚαΑτΡὨΔΌΒΘΩ, οἷο), ὑμαῦ [0 δαϊθοσ 
τορσόβϑηῖη ἐδ 6 ἔΟῸΥ οδυϊοδὺ Ῥοσβίδηῃ Κίηρα, ἔγοπι 
Ογχὰβ ἴο Χοσχοδ, ὙὮΟ δίομα ὉΣΘ Κηόσνσι ἴο Πῖτα 
88 0Π6 ἤουγ 6848 οὗ {6 Ιοορασά. 86 δάνοοαΐθα 
οὗ ὑὴ9 ἰαῦῦοσ οὔ ίῃοη ΤΟΙΣ ΤῸ. δαρροτχί ὕο ΟἾΔΡ. 
αὶ. 2, το ῥϑδδδρθ, ΠΟΎΟΥΘΙ, ἄοοθθ ποῦ θυθῃ 
ἐρὶν ὑμαὺ Ὀδη16) πον οὗ Ὀσὺ ἔουγ ἰκίησο οὗ 
Ῥογπῖδ (θΘ60 οὐ ὑδπαὶ ), [ο ΒΑΥ ποίη οὗἉ 
ἐϊα αἴδοταϊηρ Ὧ0 Ῥγοοῦ υῃδίονοσ ὑμδὺ ὑπὸ ργοϑϑηῦ 

9 ἷἱβΒ οομοθχῃθὰ υὐὐῦὰ σὴν Ῥογείδῃ Κίηρα, 
ΟἿΣ δροσε)υρύϊοῦ ἀοο08 ποὺ σϑργϑβοηὺ Κίπρβ ὉΥ 
Ποδαᾶβ, Ὀὰὺ ΌΥ͂ ΒΟΥΙΏΒ (866 γα. 8 δῃὰ 24 οὗ 864ᾳ.): 8 
οαΐυσο Μοῦ ΤΟΟΌΣΕ ἰὼ ὑδθ ΔΡΟΟΆΪΥΡδΟ οὗ 80. 
ϑοδη, τΒΘΥΘ ὑδ6 ἴδῃ Βοσῃϑ οὗ {Π0 Ὀραϑὺ (ΒΥ. 
ΧΥΪΙ. 18) ΒΥτ ΟΠ 1Ζ6 ὑθῃ Κίῃρπ, Ὑ8116 ὑ86 βουθῃ 
μοδᾶβ ἰημἀϊοαῦθ βουθὴ τιουμύαίηβ. ΤὨΪΐΒ ΔΏΔΙΟΡΎ 
ΒΟΟΙῺΒ 0 ἔδυοσ ὑ86 υἱὸν οὗ Ηδνοσχηίΐοι, τ οἢ 
ΔΒΒΏΙΤΩΘΒ ὑμδῦὺ (06 ΖΟῸΣ Βοδαβ σχορζοϑοιὺ [δ9 ζουΣ 
Ῥτίποῖρδὶ βοοίϊουβ οὗ ὑ86 ψοσ] - Κίησάοτα ἰῃ αἀπ68- 
ἴοη, Ὀπὺ οὗ οοῦχβο τὶ μουὺῦ ἄθηγχομδύσγαύϊης ἐδ 
ΟΟΙΤΘού 688. ---Ὅγ86 7, Αὔἶοσ ἰδ 5 1 καὺὺ ἰῃ ἴδὁ 
πἰρσαὶ νἱδβίουβ, δηἃ Ῥθῃοὶὰ ἃ ἐουσῖ Ὄθδεῖ, 
ἀτοδάξαὶ δὰ ξοχχί 019, δῃὰ κἴγου, ϑχοθοάϊηκβ- 
Ἰγν. Οὔὕδοσνο ὑ}16 βοϊϑσωτπ τι αὔθη 685 νγί τ ὶ ἢ 
[86 ἤουσγῦ ἢ! Ὀδαθὺ ἰβ ἰηὐχοδαορᾶ, δηᾶ αἰ8δὸ δ 
ἀοεβοσιρύίοῃ 88 Ὀοὺῃ “" ἀγθβδαζ}] διὰ ὑθσυί]ο,᾽" 

ἜΞΩΒῚ ΠΡΤΙΤ οὗ, ΟὩσ, Β, ΜΊομβεὶίβ : “ ζωπρ- 
ὠπίμ ἄπο ἐγποηγηα, αα Ἰμἰεπαάεπαω γόης δἰρηΐ- 
“βοαίαηε, ὦ λαὸ δοϑίξα ποπ οιἰμραγίξον, δο δργα 
σιοάμηι λογγίδιδδ ἀρραγιῖδϑε οἱἀδαΐμγ.᾽" "---Απὰ ἐϊ 
Βλὰ μυϑαὶ σου ἰϑϑοί!. ἴσοῃ ἷἰβ τηϑηἰομπθαὰ 88 

κυ γίηρ ἤττοηθδβ δηᾶ ἱποίβὶνθ δΏΔΥΡΩ βΒ (σέ, 
δεῖ. χν. 12: Μίο. ἱν. 18), ψἢ116 ὑ86 θοῦ βϑγτὴ- 
ὈΟ]12Ζ6 ἰΐα Ἰπϑὺ οὗ οομαποϑὺ (οὗ ν. δ).---ἰ ἀονουγοὰ 
διυιὰ ὈὌΓΧΑΪΤΘ ἰῃ υΐθοοϑβ δηὰ βἰασηρϑᾶ ἴἰ;9 τϑπίατιθ 
τἱϊὰ τὸ ἴοοϊ οὐδ. Τύθηικο ὑλ9 οὔμοσ Ὀδθαδίδβ, ἰὺ 

4 [Π ἼἾΌο τος κὶνοδ ἴο ἰηἰδ ζουχιῖ Ὀαδαὶ πὸ βαγσαασ 
Ὠδτηδ. ῬΡΊΔΙΩΥ ἰἴ ΔΒ δ ῬΟΟΌΪΥ τηοπδίοσ. ΤΉ Τοϑϑοι ΠΥ 
Ὧθ οὐχἶϊδ 8 δ 6 ΒΟΟΤΩ8 ἴἤο Ὁ6, [παῦ ἰη ὑμ6 Ἰοτὶὰ οὗ δίυτθ 0 
εἴτ! λδ οοα Ὀ6 ἰοῃηά, ἴοΣ ἰβ πὸ οδλὸ οὗ γε) γ-χἰβησ 
Ὀοιδίδ ἃΣῸ ζοτιν οὗ ἔζοτῃ πη ρα ἰῃ Ομ, δὸ 88 ἴο οοπαιίἑ τὺ δὴ 
Φρρτοργίαϊθ δυύωῦοὶ ζοσ (Π6 ζοῦΣ Κἰηρσάἄάομηα οὗ ΑἸοχβδηΐοχ 
δυσοοθθοσα. Ηἴδ οἰκτισο δα ὉΠ ΟΣ [Π6 ἀγπαδῖν, ΘΟ ργθθα- 
εἰνογ οοπαί δοτοὰ, το στον υν ουὔὖ οὗ ἴδ Ῥχϑάοπιδησο οἵ 
σἱουυτίοα οὗ ὕχο ατδοκα ἰπ ὑῆο Βεακ, Βα ὙΠΘὴ ὁΒΟΌΔὮ ἰδ 
ἰηϊτοἀπορδὰ ἕο Φοκίμτιδὶο ἐδ ρθη ΘΣαΙ ποίπρο οἵ ἐδ ἀγπαδδαὺν, 
Ὀοϊὰ Βοῖο δηὰ ἰὴ οὗ. νυἱΐ. μη χί., 6 χοϑᾶ οὐοὸσ ἰηΐο 8, ηοίζίοϑ 
οἵ ομν βαοδ κί ηρη δα θγο ἴῃ ἐὴθ ποὶρῃ οτῃοοα οὗἩ Ῥα]οκίῃα, 
δηὰ δα τἸηο0Γ6 ΟΥἩἉ 1666 ἴο ἀο «͵ἱ ἢ ἀπρογίης ὦ, Αδ Αποοοῆαδ 
Ἐνίρβοηθα ὦ ἱβοοῦιρ ΓΔ ΌΥ (16 πιοεῦ δηπογίηρ δηὰ πιὶδ- 
οδιίονοιπ οὗ ἐπϑηλ 8}}, δὸ ἃ ΔΏΒΙΘ Οὗ [η6 ῬΤΟΡΉΘΟΥ 

Υ̓ ἴ6 αἹοδὰ ἴο δίπ ἰῃ οδοὴ οἵ 
ὑ ἰ6 ονάσῃο ἴζοιῃ 8 οἔ 

δἰστοτίολι ἔβοὶα 65 το] δ ἔγουι ἢ πδίωσο οὗ ἔδο οδιν.. ἐδ 
8 ἀγηδδὶγ ἰα δροΐζεη οὗ ὉγΥ δβίοὶ 85 πηοῖθ οἵ ἴϑβα ἀγοδά[ῃ] βηὰ 
ἀεαϊσισιίνο δοοογάϊῃρ ο ὑξ6 πηοαϑιτο ἴῃ Ἡ ΠΙΘῊ ῬΑ]οεῖ πὸ τνλ8 
δοῦλα! αὐδοοϊδα δγ ἰξ ἐπ ἐμὶν νῶν."--δὐἐίαγε,. ἸΚαῖ), οἡ ὃἷ9 
οοπίχασῃ, το δἀορὲδ [Π6 ΘΟΙΏΓΩΟΣ ΟΥ̓ δ οτδιοῦοχ " ἰπύσγρτο- 
τδου οἵ ἴΠ6 ἰσητί ΤὐΘΠασ ῖΎ, μἶνϑα ἃ ἀἰδοτοηξ ὀχρδηδίίοα 
οἵ ἰηἰ6 ἐεδίοτο : “ἼΒ6 ἰουσδ κίηρσάοιι ἰδ τομεβίοα Ὁγ α 
Θασοίοθα θδασί, Ὀδοδῦ8 ἱῃ Πδηίοῦς το Βόπκὸ δα Ὠοϊ ΘΟΙΘ 
ἰηἴο οοπέπος νΊΐοδι [πτδοὶ, δῷὰ δα γοῖ ἸδΔῪ Ὀθσοηὰ 186 οἰγοὶδ οὗ 
ψίαίοιι, οὗ Ο).1-Τοκίδιυνθῦ γορΏ δου." Πα οδπηϊὰ αἡὐυγἱεδίοι 
οὨΟ νυυϊὰ ἐπῖηκ πλίαῃξ Ὦδνο Ἰοὰ (6 οοἴπτηομίαϊον ἰο ἀουυϊ 
ΔΣΥ τοῖζογοοο ἀνθ Ὦδι6 Ὁ ΒοΙΏ6. Ἦτο ἄοσδα πού ϑοοηι, πιοῖο- 
ονας, ἴο δνὸ ρογοοίνοδ μας ΤῸΥ ῬεΘΟΙθοΙΥ [80 ΒΕ ΩΘ Γοδδοῦ ! 
186 Μοοοδοπίδη οτηρίτο βῃοι ἃ μᾶνο ὈΘΘΏ τοργεβοηϊοαᾶ ὉΥ. 
ἘῸΣ 86 Ὀοΐηᾳ ἰθδιοχίο Ὀπκηον ἢ0 [6 
οὈυγονα. 

᾿ ὈΘΘΏΠ 8 

ἴγ88 δοὺ οοσιύθηῦ υγιῦ ΒΙΤΆΡΙΥ δΘΟΌΣΙΣ 18 ῥΓΙΘΥ͂, 
Ὀαὺῦ, το]οϊοίπρ ἰὰ ἀθεύστιοϊίοι, ἰὑ βύατηροα νυν ἐϊ8 
ἔδοῦ νυ βαὺ 1 οουϊὰ ποῦ ἄθνοῦσ. Τἢιἷβ ἀθβοσί ρυϊομ 
ουάθαῦν ἄοθβ ποῖ ἱπαϊοαῦθ ὑμαὺ ὑηθ οοπαιοϑδίδ οὗ 
ἴἪ΄80 ἤουσχὶδ νου] α-Κἰηράοη ΜΘΟΣΘ ἸΔΟΧ0 οχύθπ- 
εἶγο ὕμδῃ ὑμοδθ οὗ 118 ργϑάθορββοσβ, Ὀπὺ ΣΩΘΓΙΟΙΥ͂ 
δῦ ἰΐα ΟΟΌΣΘΘ ἯΒ ΤΏΟΣΤΘ ἀσναδύδιϊηρ δηᾶ α6- 
δἰσυοίΐνο. ΤῊ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ αἰϊπὰθβ ο ὑπμ6 ἀθ- 
Ββασροη οὗ [Πο6 Ἰορ οὗὨ ἴσοὴ δῃα οἱδύ ([89 οὔζδῃ8 
ΘΙ] οΥθὰ ἱπ ὑτοδάϊῃρ, δρᾶ εὐδιωρὶυρ), τ ΒΙοᾺ 
ὈοΙοησοα ἴο {π9 σοἰοκδτδ ἐπ ΟἤΔΡ. 1ἱ., δῃ ἃ οοστϑ- 
βρομὰβ 1} ὕο ἐμὸ δοΐπδὶ ομδιδοῖοσ οὗ [86 οϑυι- 
Ῥἷτοβ οὗ [80 ΜεδοἊοδοηΐδη ᾿ἱδαοοῆὶ, δπαὰ ρασγίίου- 
Ἰαυὶγ ὑμδαὺ οὗ μ6 ϑοϊουοίάθ. Οὗ. Καδηιο ζο]ᾶ : 
ὁ Τὸ 1θ ΧΘΏΘΣΑΙΠΥ δοκηυον)οάροα ὑμαῦ 016 ἀθβοχὶρ- 
τἴΐοη οΥὗὁὨ ὑδὸ ζουσύ! Ὀαδεῦ 668 ἴπ 1ΐβ Ἰοδαϊηρ 
ξοαΐυγοβ τἱῸἢ ὑδπαὺ οὗ 86 ζουτί Κίηρσαοιϊῃ ἱπ 
ΟἾΔΡ. ἱΐ. 40 - οδρϑοΐδιν ἴῃ τοραγὰ ὕο 118 Τα ρ6 ῸΣ 
ἀοασποίίζου, ψὩΐοΒ ογπαμβοὰ τίου ΗἱΓ δηὰ 
ἰτοάθ δυοσυίδίηρ υπᾶοσ ζοοῦ. Ἐνθῃ [86 ἴγοι, ὑ89 
ταϑαϊπτα οὗ ἀσδίσιοίίοι ἴῃ οἤδρ. ἰἱ. 28, 40, τὸ- 
ἔσσπια ΠΟΤΟ ἧπ ὑμ6 ἱδγρθ ὑδθοί! οὗ δ τῃοῃβίοσ. 
ΤΏῊΘ ὑοσσί Ὁ]Ϊ5 ΔΡῬθασδηοο οὗ 86 οΟ]ΟαΒ8 χοβυ]οά 
ῬΥΪΣΔΙΙΥ ἥτοια ἐΐ8 ἔουγί οομῃδίϊτιοηῦ ρατῦ, δηᾶ 
οοχτοδρομαϊπρ ὅο (δῖα, ὑλ6 αὐδι 68 τ Ὁ1ΟᾺ ῥχο- 
ἅἄποο ἃ ὑθσσίθὶθ ΔΡΌΡΘΘΣΔΠΟΘ 81Θ ΠΟΙΘ ΘΧΡΓ͵ΘΒΟΙΥ͂ 
οοπηθοίοα τἱδὰ (86 ἔοττα οὗ {89 ἔουχίλ Ὀθδδὺ."" --- 
Αμὰ ἐϊ τὰκ ἀΐνοσχαθ ἔγστα 811 89 Ῥοδεΐα Ὀϑέοχο 
ἐξ. ΤὨΐδ ἄοθδ ποὺ δεϑοχὺ ὑμαὺῦὺ “" ἰῦ οΘοταὈϊμ θα ἴῃ 
1861} 411 ὑμαῦ 88 ὑσοιηϊπϑηῦ ἱπ 86 766 ΓΌΤΤΩΘΣ 
Ὀοαδβίβ, ὑδο Ἰίοῃ, Ὀθασ, δηὰἃ Ἰθορασζὰ σϑβρϑοί θυ "ἢ 
(Φοσοιηθ, Ἡδνοσηΐοῖ, οὖ δ]... υπᾶθσ ΘΟΤΡΑΓΙΒΟΣ, 
αὶ Βον. χίϊὶ, 2), Ὀὰὺ του ον ὑμαὺ ἰὺ αἰδοτοᾶ 
ἔσοτα ἵβϑση 8]1. δὰ ἀἰδβριαγοᾶ 1ὑβ Ὡδύυτο ἴπ ἃ ὙΑΥ͂ 
ὑμαῦ οουἹᾶ ποὺ ὈΘ6 τοδ)]1Ζϑᾶ Ὁ ἃ. σου ρδσίβοῃ νυ ἢ 
ἐῃθ Ἰίοπ, 86 Ὀθδσ, οὐ ἔδο Ἰοορασά. ΤἘ 5 ἀ1}8ο- 
09 οὗ ὑ86 ἤουχίῃ Ὀδαδῦ ἔγοσω δὶὶ 8:6 οὔβοσχβ ἴβ8 
ΟἈἱΘΗ͂Υ Βαρροδέϊνο οὗ 86 ὕγγασηιοπίατῳ δὰ ἀϊξοϊ δα 
Ομδσδοίοσ οὗ 89 ἔουσι! νου] ἀ-Κίπράαοτη, δηᾶ 
ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΕΙΥ 81] 868 ἴο ὑδ6 σοοτηροακίπου οὗ ὑῃ6 
ζοοὺ οὗ ὑμ6 οοϊοββαβ οαὖὺ οὗ ἱπ οττηϊπρ] ἃ ἰσοῦ δηᾶ 
Οἷα." ΤῸ ορίπίου οὗ ΗἨδνοσηΐϊοκ δα οὐὔμοΣ 
δανοοδίϑα οὗ {8:6 ὑΏΘΟΥΥ͂ ν Εἰοἢ τορασᾶβ [6 ΒοτηΔπ 
δταρίγο δ {86 ἤουσί που] ᾶ- Κίπηραοτα, ὑμδὺ [ἢΐ8 
ἀεβοτίρύϊζοη ἱπάϊοαῦθθ ὑπο οοηύταδῦ Ὀθύνγθθη ὑἢ9 
οΒαγδοίοσ οὗ ὑμπδῖ οχηρίτα δᾶ ὑμπδὺ οὗ ὑμ6 Οτίϑθη- 
{81- Ἠδ]]ἸΘυίαθϊο τ μασι θα τ βὶοἢ ΡῬσθοθᾶθα ᾿ὺ, 18 
ΘΏΙΓΟΙΥ ἴοο ῥαγ- ζο ομοὰ - Ὀαὺ ὑμπαῦ οὗ ΗΙ σὶρ '8 πὸ 
1658 80. σγβϑιι, ἱὰ [Π6 δπρροτὺ οὗ ἷβ ὑΒΘΟΥΥ ὑμδῦ 
ὑπ ἐουτἢ Ὀθασὺ τορχοδοιίβ ΑἸοχδηᾶοσ ὑδ 6 ατϑαῦ, 
6 δαδοχίβ ὑμβαὺ 86 οοπίταϑῦ Ὀοῦύνϑοῃ ἴῃ 6 ΗθΘ]]6ῃ- 
ἰδυϊο διὰ ὑπο Οσίϑηδδαὶ σαὶϊο ἱπ ἤθτθ ἰηά᾽οαύθα--ἃ 
οοηὐταδὺ ὑμπδὺ νγᾶϑ ΓΔῚ στοδῦοσ ὑμδὴ ὑπ δὺ Ὀούνθθα 
Ἐοτας δοᾶ {πο ποσὶᾶ-Κἰηράομιβ τ ΐοἢ Ὀχοοοᾶρᾷ 
ἰ0.---Απὰ ᾿ μαᾶ ἴϑηῃ βοσῃϑ. Α. ἴὴρ ὕο ν. 34 
ὉΠ)966 ὕδιῃι ΒΟΥΠΑ͂ ΤΟ σοϑοιῦ ὁ ὑθῃ Κίπρα." ὉπΠ1ΚΘ 
ΟΣ ΠΑΥῪ δηΐτηδὶα, τοῦ ἢδνα ὕὑνο ΒΟΙΤΉΒ, ὑμπὶ5 
τλοηδοσ σορσζοϑϑηϊίηρ (86 ἔουγὺΒ ψοσ] -Ἰηράοτα 
Ἀι8ὲ ὕϑῃ, Ὀδίῃρ' 80 ΣΩΔΏΥ ΒΥΤΩΌΟΪΒ οὗ ὑγαυ κα ρον Σ 
δια ἀοιηϊηΐοι (οὗ, Ὀοαῦ. χχχῖϊϊ, 17. 1 βδυι. ἰἰ, 
1.10; Ῥρα. χυϊἱ, 8; Φοῦ χνὶ. 15: Μία. ἱν. 18, 
ϑΐαο.). Τδὸ δυταθοσ ὕϑῃ ἰβ ἢ σαὶυ ὕο ὉΘ βἰτγαϊηθα, 
ἴῃ Ὁΐβ οοηπθοίίοι, ἴο χϑρσοθϑηῦ ὕθῃ βρϑοϊβοὰ 
Κίηρα: Ὀπὺ Κ (869 ὩσΤΌΟΣ ἔουσ ἰπ νυ. 6, ἰὖ ἰδ 
ΤΑΙΒΟΣ ἴο Θ δίκῃ ἱπ ἃ γηιδοίἑο ΒθΏ86, δια ἴο ὈΘ 
τοραγάϑα δ8 ἱπᾶϊοδυϊῃηρ ἃ τυ] ] 1οἱ οὗ σα]οτβ, 
ΟΥ 8 ἱπᾶοδη 6 }} Ἰασρθ πατο οΣ οὗ ΚίτιρΈ---ἰἶπ δδν- 
ΤΩΟΠΥ͂ ψὶ 8 086 τἀπὶ] εἰσυιίβοδποο οὗ ὑ88 ΠΌΣΑ ΌΘΥ, 

4. [ΜΔῪ ποῖ [πὸ αἰ ψασείου σαί πος οομαίδῦ ἴῃ ἴμ6 ἤδον ὑδδῦ, 
ὨΠ]Ϊκο 41} [ὴ6 ἤοχτοον φογοιτιταεηῖα, ἴ56 Βοϊοιιοίὰ ἀντ δαὶ 

αγεϊειηδιίο αἰδοῖ ἀροὰ ἐμ γοΐσίομε ἰηφσυϊπιοι!θ 
οὗ [16 δι Ὀ7οοὲ δόντα) 



» «ὁ “ 

154 ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΊΕΙ. 

Ὀοΐδ ἴπ ὕμα Βουίρίαυγοβ δῃᾶἃ εἰβοβοσο, δὲ 086 
ΒΣΤΩΠΟΙ] ΟΥἩὨ ήΘδυί]ν ρμοσχέθοϊζου. "͵Ο. Κυδηϊο ζοϊὰ 
ΟὈΒΟΥΥΘΒ ΟΟΥΤΘΟΌΥ, “1ὺ 18 ΟἸΘΑΙΙΥ ποῦ ἰπ ὑῃ6 
ὨδίυΓΘΟ ΟΥἨὨ ὑδ6 ῥσορμοῦϊο ἰάθδ, ὑμαὺῦ [8:6 ὩυταῦοΣ 
ἴδῃ, ἴῃ δα αἱυϊοῃῃ ἴο ὅδ νϑ]ὶυθ νοὶ ἐὺ ὕδα Ὠ88 
ἴον ὕὉ86 τχίῦοσ, βου] ἃ ὍΘ ΘΑΡ8Ὁ]9 οὗὨ Ὀσδίηρ ἀ6- 
τηοῃβίχζα θα ΟἹ 088 ΔΙΗΔΙΟΡῪ ΟὗὨ ΟΥΟΙΠΑΙΥῪ ὩΌΤΩΘΥ- 
εἷβ, ἴῃ (ἢ τροαϊσδύίΐοη οὗ ὑμ ρἱοΐασο οὗ ὑδμθ 
ἐαϊτο." ῬΒ6 ποῦθβ οἢ οδβδρ. χὶ. ν11}} βου ὑμαὺῦ 

.. ἴῃ ὑπο τόσο ἀοίρὶ]οα ἀθβοσίρυίοη οὗ ὑμ6 ἄθυθὶορ- 

Ἱ 

τηθὺ οὗ ὑμ6 ἔουχὺμ ψψου]ά-ῬονοΣ ἰὰ ὑμδῦ ΡΪδοθ, 
ὍΏΘΙΘ ἷβ ΟΥ̓͂ ΠΟ Ση6 808 8 Θχδοὺ δηυσηοσαίίου οὗ 
ἴθ Κίπρβ οὐ 89 ὑΐσομα οὗ ὑμθ ϑ6]ϑυοὶ ᾶθ. --- 
γοῖβο 8. Αμπὰ Ῥϑδο]ᾶ, ἴλϑγθ οἄσηϑθ ὉΡ δλους 
ἴμϑια δποῖμοσ 11:19 βοση. Οοποεοσπίηρ ὙΠ, 
δηὰ {8 τοϊαύίου ἕο ἴ6 βιιοσοδάϊΐηρ τηοάϊ γίηρ 
Ῥχϑαϊοδῦθ, 866 δι Ρσθ, οἢ νυν. ὅ.--- ΤῈ) ὑσορμοῦ οὐὔ- 
ΒΟΙΥΘΒ Π6 τίβίπρ ΟΥ Βρχίηρσίηρ ἊΡ οὗ ὑξπιίβ 11{{}9 
Βοσῃ, ὅδ ο᾽θυθοΐῃ ΟΠ6, 88 ἱδκίηρ ρ͵δοθ Ὀθύνψθθϑα 
86 θὰ Ὑὶο ΔἸχθδὰυ οχίαυθα (ποίΐοθ ὑδο ἰᾶάθ8 
οὗ οοπίϊπμδα οὈδογνδίζοη, 8ὸ ὕο βρϑδκ, οὗ δαΐπῷ 
ἰοϑέ ἴῃ οὐβοσνυδύίουι, τ ΒΙΟᾺ ἰβ ἱπὰϊοδίθα ὉΥ ἰὰ6 

δχργοδδίουι ὉΠ ΣΦΟΘΩ, “1 5 ϑηραροὰ ἱπ 
οοΟμβί ἀθυΐηρ,, πὶ οΟὈβουνίηρ ἢ. ΤῊΘ Βι 8} }] 688 οὗ 
86 ὩΘῪ ΒΟΙῈ ἴπ ὕ818 ὁ880, 88 ἱῺ 0.6 Ῥ4,Ά]16] ΟΡ. 
ΜΠ, 9, το θυα ΤΏ ΘΤΘΙΥ ὕο 18 οΥἹ χ᾽: 8] βίδίθ, ποῦ ἴο 
ἐΐβ Ἰδῦθσ δρρϑδσζαῆοθ θα ΓᾺΪΥ στόνα; ἿἋᾺῸΟΥ, 
Δοοογαϊηρ ὕο ν. 20, 10 τγαϑ ὑϑῃ φστοδύου ὑἤδῃ 8ῃΥ͂ 
οὗ {86 οΥΟΥ ΒΟΣΒ. Οομποοχτίηρ ὑ86 χοδάϊηρ 
ΓΡΡΌ, ἰμείοδὰ οὗ ὉΡ9Ό, θθ66 Ηἰ σὶρ οα ἐμΐβ ρδβ- 
Βιρ0.---Βοίογθ (οσΣ ὁ ὈΥ) τβοῖὰλ ἴποχθ τῦθχθ 
[χϑϑ οὗ {896 ἢ Βουσβ Ρ]υοϊκοα ὉΡ ὃν ἐδ6 
τχοοῖς; ᾧ.6.. ῦ στοῦν 80 δ χζο:ρὶν, δῃα δῃΤΟΌΡὮ 1ϊ8 
ΕΟ Θχοχοίβοα 8ὸ ἀἰθύατ ὐπρ 8 ἱη Βαθηοθ προσ 

ὩΘΙΖΏΒΟΣΒ, ὑμαὺ ἴῃχοο οὗἩ (ϑσὴ γοτο ἀρσοοὐοα 
δὰ Ὑ80Ο)1Υ ἀθβίτογθα. Ἡδρσθ δἷβο ὑπὸ ἀδβηϊῦο 
ΣΌΤΑΌΘΣ “ [ὮΧΘ0 ̓ 7 18 ὨΔΧΑ͂ΙΥ ἴο ὯὉΘ δὐσαϊῃθα ἴο βὶρ- 
ὩΣΙ͂Υ ἈΥΘΟΙΒΘΙΥῪ ὕδσοο Κίηρδβ, 80 γχοσθ ουθυίσονεῃ 
ΡΥ ὑμ8 ΙΩΟΠΔΤΟὮ χοργοθοηύθἃ ὉΥ μ6 οἱθυθηΐῃ 
Βοσ.  ΤῊΘ ΡὈΓΟΡὮΘΟΥ σογύδὶ ]Υ μδᾶὰ ἰΐβ ΤΏΟΓΘ 
᾿τατηοϑαίαῦο Νῇθβδίδηΐο {]Β]τηθηῦ ἰῃ [ἢ ἸΩΔΌΠΟΣ 
πῃ ὙΠΟ. Απύλοομυδ ΕΡΊΡΏΔηΘΒ σοθθ ἔγοϊωῃ 18 
οτρσίπαιν ΟὈΒοῦΣο οομάϊτίοι ὕο ὕμ6 ὑπσοῦθ οὗ [6 
βοϊϑυοίαθθ, ὈὉΥ Σουρ ὕνγχο ΟΥ ΡΟΣὮΒΡ6 (Ὦγθ9 οὗ 
15 σίνδϑ (806 ἰῃὗγα): Ὀπὺ ἤτοταηα ὑδθ χοροί δ 

ἰηῦ οὗ νἱοῦν, ἱπυοινίηρ Βα θδιδι λα! 8. ΤΏΘΣΘΙΥ 
θα], ΟΥ, ΣΏΟΣΘ ΟΟΣΥΘΟΌΥ, ἃ ἀσθδσα-"ἶἶχο ἱπά οβυϊῦθ 
γίον οὗ [189 ζαίαχο, (89 ἰᾶδα οὗὁὨἨἁ Ῥτϑοίβϑιυ ὑπ 
ῬΘΙΒΟΙΔΡΘ ἰῃ ἔπύοζο Ὠἰδύοσυ, δηᾷὰ οὗ 86 ρΡο]ἑύϊοδὶ 
ΘΟ] πούχοβ ὑσχϑοθάϊῃρ Ὠἷβ8 δοοθδδίοῃὉ ἴἰο {δ 
ὕΏΣΟΏΘ, 88 ΘΘΌΣΘΑΙΥ ἀχοϊυἀοὰᾶ.---Απὰ Ὀομο]ὰ, 
ἄπ {π86 ΒΟΥ σοχθ ονοὸβ ἣἶἶσο ἴ89 ογϑῖ οὗ δ 
ΣΩΔΏ. ΕΥΘΒ |ἰκ ῆοδθ οὗ 8 ταδῃ, ὨθπΤΏδη ΟΥΘδ 
(ὑμογϑίοσο ἔτοο ἰπ ὩΌΣΑΌΘΣ, ἀοθδβρὶϊθ ὅμθ γίυσδὶ 

ὙΣΣ, τ ϑ]ολ 18 ῬΧΟΌΔΌΪΙΥ δυρει ὑπο ἔον [86 
ἄτα! ζοὸσ ΘΌΡΒοηΐο σθδϑοῦβ ΤΏ ΘΥΘΙΥ, πα ὉΥ νἱσῦτιθ 
οὗ ἃ πβαρθ ὑμδὺῦ ἰ8 ἔγοαυθηὺ πῃ ὑπ ΟΠ} 1466). ΔΓΘ 
͵ὌΟΣΠΘ ὈΥ ὕδ6 ΒΟΤῚ ἱπ ἰοίοη ἐμδῖ ἰὺ χορσοδϑηὺβ 8 

3 860 ζκυτοῦ, αὶ, Ζαλίδη ἴθ Ἠδύσορβ ἘΔΔ]- ἘΠοΥΚίορ., 
τοὶ. 18, Ὁ. 818: αἱϑὸ Ζδαοκ)οσ, Τδοϊοσία παξιγαξίε, 1. 713 σὲ 
8οᾳ. [π Ὀοΐδὴὶ!Ἕ υ͵᾽δοδθα ὑδθ δϑϑοτι δι! ροξίέέσαὶ οὐ σοονποοαξ 
εἰμηϊβολποθ οὗ [8 πα οΓ ἰδ ροίηϊθὰ οὔξ, πῃ ορροαϊτίοη το 
οι ζδος, το τορϑγακ 1 ὧ5 ἐπ δυτηῦοϊὶ οὗὁἨ δέσέπε ροτζοοιίον. 
ΟἹ. Τοῦ, Βάδε. ϑνρ ΟἿ ἀδα φποῦ. Ἀπ ι 8, 1. 115: Ἠοῖ- 
τλην, Μ᾿ ἰλφασεπσ πὰ ΒΥ τσ, 1. ἴδ: Ἠσμπκαϊδηῦοεα, 
Βειίεγἂσε 6. Εἰπὶ.. 111. 891, Θ0δ. [Οπ ἐμ ὀομίσζαεσυ, ὃ βϑοῖηξ 
ἴο τ ἔπδῖ ἴῃ6 ἀοῆηϊΐοῃοκε οὗἩ ἐδ ὩὨππιΌογα 70: δπὰ ἐλγδθ 
ἴη ἴῃ δᾶ π|6 οοππροιίοῃ γϑαυΐγοα ἃ αἰπι δῦ ἀσβηϊδησδα ἴῃ τη 16 
ΒΌΤΏθοΥ ᾿ἰΚοινίκθ 8.66 ΟἿΣ τοιιᾶγκα ἰῃ {πὸ Ετῃϊοο υπάδ- 
ταθοΐαὶ ὑτχἱηοί ρθη, οἴο., οὁη ἰδί5 οὮδρ.. Νο. 8, ΟΝ 

Φ (866. Βονγονοῦ, [86 Τοσδύκβ πὶ ἴδια Ἐμιίοο ἐμ ἀδιπιθηίαὶ 
Ῥείῃοίρὶθα, οἷο. νδίον, 8, α.] 

Ι ἡγιαηι, " Δ, ΤΩΟΥΘΟΥΘΤΙ, 8 Ὑγῖκο, υἱοί οΌΒ τηδη - 
ΤΟΥ ΠΘΙΘ δὲ Θἰβοοσο (6.0... Εκοὶς. ἱ. 18; χ 12) 
ΟΥ68 δῖα 86 ΒὙ1800] οὗ Ὀπδοταίδηίηρ; οὗ Ὁ-Ξ, 
“ἴο Ἰοοῖὶῖς αὖ, ππάοχείδεβ." --Αὐὰ ἃ του ἢ 
ΒρΘαείπς βτοδῖ (ΟΥ “»χου ") ᾿ΠΣΏΣ; ὦ ὕδι- 
δ οΥ ἱπάϊοδου οὗ ὑπ λωγιαη πδύτισο δηα σθδτδο- 

ΠΩΣ οὗὨ δ Ὠἰδύοχίσαὶ ροσβοῦδρο ρχγοβρτχεὰ Ὀγ 189 

βοσῃ. 33 ΡΏΏ, ῬτΟΡΟΙΙΥ, “ Βρθδικίηρ στεδῖ 
ΟΥ ταοῃδύγου β ὑμίηρ ; ̓̓  οὗ. ΒΌΡΥΔ, οὰ ν. ὃ, απὰ 

Αἶδο ἰηῦτα, νυ. 11; δἷδο ἐβε ΗθΌ. Ὁ Ἴ2Ἴ3 "3 
Ῥβδ. χὶὶ. 4. Τὸ ἱπϊοσχρσοίαίίοη ἴῃ νυν. 25 βῆῆονβ 
δῦ ὈΙΔΘΡΏΘΙΩΪΕΒ δῖ τηθδηῦ ὈΥ ὑπ ϊκ ““ σροδκῖυς 
οὗ στοαῦ ὑμίηρε; " οἷ. χὶ ὃθ, ον. χὶϊ!. δ. 

γοτεου 9-12. 7ΤῪ6 Τιοΐπο ἡμασπιέπέ ὠροπ (ὧδ 
τοΟΥα-Ῥοιδόγ8. Ἱ Ὀθμο]ἃ (δῃιο ἰδίη 8) 11}} 16 
ζγοΣσιθβ τσοχο οἀδὶ ἀοῦσῃ (οὐ “ δεῖ). ΤΏΘΑ Υ. 

ἷθ. Ἰἰΐοσαὶ Ἴ3 ἢ. Τὸ οδιαῖχε οὗ 80 Ογίδηΐαδὶδ 
σοπαίθὺ οὗ συβῆξοηβ, τ Ι ΠΟ ἢ 8.6 ποὺ δε ἄοντι, Ὁτιὲ 
Ἰαϊὰ ἄονχῃ, δπᾶ, ἰπ ο8886 οὗ μδεΐβ, ἃτα δαϑδέ ἄονσ : 
οὗ, ἐκειντο, Βιδν. ἱγ. 2. Τῇδ ρ]δοθ ψΏοσο 186 
ὈΒΣΟΙΘΒ Δ16 βοὺ ἷβ ποῦ ἰῃπ Ὠδθδυθῃ, ὉΓ δοοογάϊη 
ἰογν. 18 ὑδ0 βοῃῃ οὗ τζϑῃ ἀδθβοθηᾶβ ἴο Σὺ ἔσουλ 
ἈΘΑνΘῺ ; ΠΟΥ͂ ἷβ Ὁ ΟἹ μ6 ϑασῦδ, Ὀμΐ, 88 ἴῃ οὔδρ. 
χὶΐ. 7, 8 Ἰοσδι ἱπύοσνθαΐηρ ὈΘύνγθο Ποδνθ 
δοιὰ ϑασί!. [ς“ βοδίβ, ῃοῦ τωϑτ οὶ ἃ ἰἤσχοπα ἴος 
Θοᾶ [86 ἰυᾶροα. Ὀὰπὺ 8 ὩΌΠΙΔΌΘΙ οὗ δοαΐβ ἴοσ [88 
ΒΕΒΒΘΙΩΌΪΥ εἰσ ἐπ ἡπάφστηοηῦ τὶ} αοᾶ. ΤΠδὶ 
ΔΒΒΘΙΩΌΪΥ σομβὶδὶβ πὶ ο σ οὗ ὑμ6 οδ]άθσε οὗ 1κγβϑὶ 
(ΒΑὈὈἑ 8), ΠῸΣ οὗ ρον βοα τηϑη (Ηεοηρείδη Ὁ. οὩ 
Βον. ἰν. 4), Ὀπὺ οὗ δηροὶβ (Ῥε8. ἰχχχῖσχ. 8). πιδο 
δῖὸ ἴο Ὀ6 ἀἰδεϊησυϊποα ἤτγοτα 86 ἐμουπδηᾶδβ δᾶ 
6:8 οὗ ὑμβουβδηαβ τηϑοϊὶ οπΘα ἴῃ γὙοσ. 10, ἔοσ ἐμ οϑθ 
ἂο ποὺ δῦ ροι ἴὔτομθα, Ὀὰῦ δδη ἃ Ὀδΐοσο “οὰ 
88 βοσνυδηΐβ ο 7.184] Ηἷβ οοϊτηστηδπὰβ δηἃ ὀχοουῖθ 
Ηΐε ἠυάρταρηῖθ᾽" (1Κ6]}).1--- Απὰ [86 ("δὴ") 
Δποίϑωϊξ οὗ ἀν αἱὰ κἰϊ; νἱξ., οἱ ἷδ Ἰῆσοσιο, 
ἴῃ οχᾶθσ ἴο Ῥζοδιᾶδ δ 88 Ἰυάδρτιηασηῦ : εὖ Ῥβδ. ἰχ. 
δ: χχίχ. 10: ἴδΔ. χχυϊ!. 6. ΤῺῈΘ "" Απαίοις οὗ 
ἄαγε" (Ὑ ΤΏ), ἐδ. ἴδ9 δροὰ ΐἱπ ἄδτϑ 

(πεπαλαιωμένος ἡμερῶν, 88. 62), ἱδ ἀου Ὀέ]6 πα [86 
Θοὰᾶ οὗὨ Ιεγδ6]., 86 Βδιὴ6 88 ὑ 6 Μοεῖ Ηΐνη, νυ. 25, 
Ψ80 νγὰ8 Ὀϊδδρῃοσηθὰ Ὁ ὑμ6 Ἰἰυῦ]θ Βοτο, Ἧι 19 
ἀοβοσ ροᾶ δ5 89 "" Αποίθηῦ οὗ ἄδγυβ," ῬσΣΟΌΔΟΌΙΥ 
ποῦ ὈΥ ὙΒΆΥ οὗ σοταρδγίβοι ἢ 086 ψοΙ ΠΟΥ 855ο- 
οἰαὐθὰ ἡπάρεοβ, μὸσ γοῦ νὴ {86 “" ὈΙΔΕΡΒοταοαδ 
Ὀρδίαχὺ,᾽" ὑμ6 1116 όσα (Κυδη 618). Ὀὰΐ ἴῃ 
οοτ αι σδου τὶ ἰδ τότ χϑοθηῦ σοᾶβ οὗ ἐδθ 
Βοαύμοα: οὗ, ᾿ϑυῦ. χχχὶϊ. 17: Φ6σ. χχῖϊ. 38. 
ΤῊΪΒ ρτοηϊοαῖθ ὑμοσζοΐοσο τοΐοσβ ὕο ὑμδὺ δὐεσιοτιῖδ 
οὗ ἐμ6 Θοὰ οὗ λο6 ΟἹ]ὰ Οονομδηῦ, ὙΒΊΟΒ :8 ἀδαὶρ- 
παὐθᾶ ἴῃ βιθοι οχρσθδαίουβ δ ὉΠ Ἔπ9 8, Πγοαξ, 

χχχίϊ, 27, ὉῚΡ 3:95, Ῥεδ. ἵν. 80; βασιλεὺς τῶν 
αἰώνων͵ 1 Τίτα. ἱ, 17 ; ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, Βον. 
ἱ, 17 (οὖ. 188. χ]ῖν. 6; χὶνη. 19)... “δ, »8ο 
ἔτοτα ὑυϊσαϊὖνϑ ὑΐπιθβ ἢ88 ὑῬσόύδσι ΗΠ τΩθ6}} 8 Ῥον- 
οσία] εἸθεο δΕδΌτΩΘΒ ἐδ ἔοστο οὗ σϑῃθυϑΌ]6 ἃσο, 
ἷἱῃ οσᾶοσ ὕο θοροῦ [86 οοπβάθῃηοαε ἐμαὶ Ἠδθ ροἽ- 

φ [" ΤΏο εγο8 οὗ δ τὴ δῃῃ Μετ Ὡοὶ δἰἰσί ει ϊοὰ ἴο 1. (τϑετοὶν) 
ἔπι ορροαϊ]οη ὕο 4 Ὀοασί, ἵν ἰῃ ορροαϊοι τὸ ἃ Βἰσδοτ οεἶοο- 
ΕΔ] Ὀοίπρ, ἔος ποτα ἴδ6 τος ἀσημοῖοά ὉΥ 186 Βοτγῃ ταἰκας 
ὉΘ τοδί Κη οἢ δοοοιπὺ οὗ ἐδ ἑδετ. Ὀδολα οἵ δ τα πὰ 
Βονατῶτσοσπ : " Νό σα ρμέοηχεα σία σνογεν σατκ. ορέμέου,. 
ὅπηι ὃοεῖ ἀἰαδοϊωμνη 6826 υὯοὶ ἀα  ΟΉ δι, δεαὰ ὑπῶτλ ἀδ Ἀομεέπῆ- 
δι, ἐπ σμὸ ἐοίς δαίαπαϑ Λαδίδιγ τ δὐὲ ΘΟΥΡΟΥΨΟΣ ΩΤ." ὧδ 
Φοζοόιηθ ὙΓΟΪΪ τΟπΊΩΣ κα : οἷ, Ποΐμπηδον δοὰ ἘΠίοίοίΣ.".--- ΧΩ.) 

1 (5. πιουῖῃ πηίο δροακαῖ στέαὶ ἐμίηρα ἰθ ἃ ταῖς 

καἰογίουδ ταουϊῆ. ὍΠ3. ΔΙῸ γουμτηρέμοιθ ἐλίπρα, ποῖ 

ἀϊτοοῖ ὨοΙΟΌΒ Ἡᾶντ.λ ἴη ἰδ 6 Α χἰϊ ἃ, 
βρλρλτ ἀρτν ρανῦναι ἐὲι ΔΙῸ ἀμίηραϊον σά πος ΧΟΚῚ 
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86 8568 ὑπὸ τ ϊβϑάουῃ δη ἃ ΡΟΥΤΟΣ ὕο Ὀτΐηρ ὑπ6 ὉΪ485- 
ῬΌΘΙΔΟΣ ὕο ἡπαρτηθηὺ."--- ἘΠ: σαχταθαῖ σα τσ ῖθ 
Δ5 ΒΏοΟυ ; ὑΠ 8 ΟΟΥΤΘΟΟΥ ἸΤμϑοᾶοῖ., Ὑυ]ρ., Ηϊ- 
Σὶσ, ὉΠΟΥ͂ σοι τίου τὶ ΜαΥς ἰχ. 8. Ὀὰὺ οοπ- 
Βισην νι [86 Μαβοσοίΐο δοοοηϊαι δ οι, υ ΒΟ Ὦ 
ΤΟΘΌΪΤΘΒ “88 ὑ86 Μ᾿ Εἰζ6 βῇον." Τὴ ψϊῦθ ΟΟΙΪΟΥ 
οὗ [86 σαχτηδηῦ 18 ῬΣΟΌΔΟΌΪΥ ἡοὺ ἀδείρσηθα “ ἰο Ἰη- 
οὕθᾶϑθ [89 ἱτιρχοβδίου οἵ δὺνἶ] πιδ᾽ οϑὺν ᾽᾽ (Κται- 
1σμ.), Ὀπὺ ἴο Βγτηο}Σ6 86 ρον δᾶ ἑππούόοησδ 
οὗ 86 ἡπᾶρο. ἨΗδθ ἈΡΡΘδζ8, “80 ἴο Βρϑδῖκ, σουϑᾶ 

ἦν 86 ΠΕΣ οὗ ὑμθ τὶρμύθουβ Ἰυἄρο ;᾽ οἷ, 1δβ8. 

Ἰχ. 17. Ζοῦ χχῖχ. 14: 23 σἤσου. χίχ. 7, δηὰ αἷβο 
ἐμὸ ραδϑδρθθ ὙΠ οἢ τηθηὐθδοι {86 Πρμῦ, 086 Βγτα- 
ὯοΪ] οὗ λοίξιμδδθ, 88 ἴμ6 σαγηλθηὺ οὗ 6οᾶ, 6.9. 
Ἑκαῖς, ἱ, 36: ῥβα. οἷν. ὃ: 1 Τίτῃ, νἱ. 10.-Απὰ 
ῖλ9 μαὶκ οὗ μὶβ ϑδὰ 1|κ6 ἴ)9 ρῦτϑ τσοοΐ, ἈΘΏσΘ, 
ἩΚονγῖθο 86 νυ δὶύθ 88 ΒΠΟΥ͂,, 88 ἴῃ (δ 6 οδ86 οὗ 8 
ΨΘΠΘΙΘΌΪΘ δαρο. ΟΥὮ [86 Ῥδυδ]16] βσηὶ οὗ βῃον δηὰ 
γ700] ἰπ Ῥαδϑαροα {|τὸ 188. 1. 16: Ῥβμδᾶ. οχ]υϊί. 16; 
Ἑσν. ἱ 14.---ἘΠῚ ἴσουθ {πὸ ἰδ ἄθσν βδσηθ: 
Πα τρ κὸ Πδυλίηρ ἔσο, διὰ ΔΡΡδΥΘΕὔΥ οοσὰ- 
Ῥοβοὰ οὗ ἱξ. ὙΤδὸ τυϑηὐδίο οὗ ὑπὸ ΠΚΟΙΥ δρρθδ- 
8606 οὗ 086 ὕβχουθ οὗ αοᾶ, ἀ068 ποῦ οὗ {86} οου- 
γοΥ ἴδο οοποορύϊοι οὗ Παιηΐηρ υθησθδηοα οα [ῃ6 
Ὀατὺ οὗ [86 βυγίσῦ Ἱπᾶρο (Ὠϑαῦ. ἱν. 24: ἰχ. 8; 
Χχχ]. 22; ΗθΌ. χῖ!, 29. οίο.) ; ἔοσ Ηθ ἔγεαπθηῦ- 
ἮΥ ΔΡΌῬΘΔΙΓΒ βυστοιη ρα ὮγΥ ΕἾΘ 18 ΟΆ568 ΨΏΘΤΘ Ηΐδ8 
πα ]οῖδιὶ μα σϑοῦθυ 18 ποῦ ἱμνο]νϑᾶ, 6.0... 6. χν. 
7. Ἔχ. 11. 8: Ῥβᾷ. χυἹἱ. 9, οἴο. [Ι͂ἢ [8 Ρῥ.ββ- 
φῦ ἱπδύδησο, ᾿ιονγονοσ, ὑπο Ἰυδϊ᾽οῖα! εἰρη ίβοδηοθ 
οὗ 86 θγτο ὑμδὺ οὔιδηδίθα ἤτοι αοα ἱπ οἰδασὶγ 
εβίϑὈ θα ὈΥ ὑμ6 δομηθοῦίοη, 88 ἴῃ Εχ. χίχ. 16 : 
χχ. (δ. Ῥβδ, 1. ὃ οὗ 86. (ρα πιϑὺ ἘΜτδ 50 γοι 
ἀθυζουΚΘ) ---ἘΠῚ5 6618 ἃ5 Ὀυχηΐπα ἧτο. ΤὨΘ 
κῦγοῦθ οὗ ὑΠ6 τι Σ 88) Ἰυἂρσο 16 ὑβογοΐοσο τηουπὺ- 
φἃ ὁ ἡ 86618 (οὗ. [8.6 ΘΟἈΘΥΐο ομαχίοῦ, Εζοῖ. ἱ. 
12 οὐ δοᾳ.: χ. 18 οὖ βθα. : Ῥβδ. ἰχχυϊ!, 19). 086 
αὐἱτὺ τονο]αὔοηΒ ἃγ6 δὨοοτηρδαβοᾶ υὐἱδῃ Παβῃίηρ 
ἔτο. Τμὶα ἀοβουροη οὗ ἴμ6 Ὀϊνίηδ ὭσΤΟΣΘ οὗ 
υαρτησθεῦ 828 του θα ΠΡΟᾺ 6618 Ἰοδ8 ΚΥδη- 
Ἠ}6]8 ὧο δ ἱποοιρτυοῦβ Ορίπΐοι (δῦ ἰδ 

δε ραϑίρ ἄονῃῃ οὗ ὑμ6 ὑβσομθ8,) γγ88 δοοοαρδ- 
Ὠϊοᾶ ἱ ἢ ποῖδο ({).---ὕ γα 10. Δ ϑσν βἰχϑδωλ 
ἐβιυοὰ δῃὰ οαπὴ6 οσί ἢ ἔσοσῃη ὗτ; ἔ.6., ἔγοτα 
τὴ6 Ὠϊνίδο πᾶχο, ποὺ ἔγοιῃ Ηἶθ ᾿ΏΣΟΩΘ ; ζὼσ (810 

ἽΠΠΙ Ἴ͵ οὗ ὑλὸ ἢνεῦ βϑηύθῃοθ οϑὴ ΔΤ] ὯΘ 

δομπδέχτιθα ννἱτ 8 αἰ ξογοιὺ οὈ͵θοὺ ἤτοι ὑδμαὺ οὗ 
ἐῃ6 βοοοῃᾷ, τ 10} ΟἸΘΑΣΙΥ τοϊδύθα ἰοὸ αοἅ. Νον- 
δι 6 1685 Ὀοὺὰ ὑπὸ δυῦδον οὗ ὑδ 6 ὈοΟΙς οὗ ἘΠΟΟΣ 
χὶν. 10) διὰ {μ6 υ΄τϊζοσ οὗ ὑμ6 Αροσδῖγρβο (ἷν. 
) Σορεοβοιηὺῦ ὑδ6 βοΥΎ αἴτϑϑδῃι 88 ἰββαΐηρ ἔσοτῃ 09 

μᾳγοτδ, ἴπι [ἰδ ἀοδβογίρὕϊοηβ οορίοα ΟΥ̓ ἔθη ἔτοτα 
ηΪΐβ ῬΡαβϑαζθ. ΕὐννδἹὰ ἱπύοσρσχθὺβ 086 “' αἴτοϑι οὗ 
ἜΣΘ᾽" 88 ἃ “βδίσϑδσιῃη οὗ ᾿ἰρῃῦ," δηᾶ διθὶ ΣΎ] 
ὙΔΚΟΒ ἰδ ὑδο δγυαῦοὶ οὗ ὑλ6 ϑρ4θοῪ τ ἈΣΟΝ ἰβατιθὰ 
ἔτοται αοᾶ, ὑμαὺ 8, οὗ Ηἰδ οοπιπματα ὑο Ὀερίμῃ ἐἢ6 
7υδρχτηδηῦ (πὰ βυρροχὺ οὗ ψ ΒΟ 6 ΔΡΡΘ818 ἴο 
ΟἾΔΡ. ἱἰΐ. 15; νἱ. 27, οὔο., σῇοΟϑϑ ομβδσδοῦθσ 18 Θἢ- 
ἐἰγοὶγ αἰ οσθηὶ). ΗΙὑζίρ' 18 μΟ 1688 ΔΣΟἑ ΤΑΣ ΏΘῈ 
6 ΣΟΙΏΔΙΚΑ ὑπαὺ ὑ86 δύσθδῃι τοπδὺ Ὀ6 οουσοοῖνρα 
85 ον Ὡς ΘΥΘΗΪΥ ΟΥ̓́ΘΣ ἃ βιροούῃῃ! Ὀούνοτῃ (ΒΘΠῸΘ 
Ἰῖκο ἸΙᾳαϊα ρον Ἰανα ᾿), δῃᾶ 88 οομῃβίυλυυ ς᾽ 
{δ οοσ ἤοσ ὕμ διυσο βοθηθ οὗ ὕπο πα ϊοἷ8] Ῥχο- 
Ὁράσχο, βίθοθ τυὺὶυμβοπὺ ἐμ ΐβ “189 ψ͵ὨΟΪ]6 δρρασί- 
(ἴοη ττου]Ἱὰ Ποδὺῦ ἐπ ὑπ6 αἷἱῦ ψὶπουῦ δυρροτχῦ ᾽".-- δὴ 
ΘΙΩΡΟΥ͂ ἴδηου, το ὕπο Ῥχορμοὺβ Ἰδηρτιαρθ ἴῃ 
ὯΟ νγ 1686 ζβιοσβ. ".. Τιουδξαπα του πιἰηΐρ» 

4 [""ΒλΊγ6 βηὰ 1816 κῃ ἰηΐπα οὗ ἦσθ δὲ ὑδ6 οοπαίαπὶ ρῃ6η- 
σποηα οὗ 6 τηδηϊεηταιίο οὗ Θοᾶ ἴῃ τὯΘ νοτ]ὰ δ5 ἐὯ9 
φασί}. εἰοσαθηί τηοε Διης ἴος ἴπ 6 χορσοδοηϊδυϊοη οὗ [89 

ἰοχϑα πηΐο εἶτα, απ ἴθ ᾿ποιπδηὰά. ᾿ἰσθ5 ἴδ. 
᾿πουδαημὰ βἰοοαὰ Ὀθϑίοσγο Εἷτὰ. ΤῺΘ ἰσηροχζοοξ 
θηβθ οὗ ἐδθ σνϑσθα ἱπᾶϊοαῦοβ ὑμαὺ ἃ σϑϑαπθ8β ὕο 
ΒΘΙΥΘ οχίε θα ἴῃ 86 ὑπουβαηᾶβ 88 ἃ οοῃϑίδηϊ δηὰ 
Θααυσίηρ απ141}100. Οὐποθσηΐηρ "" ἴο βίδα ὈΘίΟΣΘ 
Ο.Θ ᾽ 88 ΒΥΠΟΠΥΙΔΟῺΒ ὙἱῸΒ “ὁ Ὅ0 Βοχυθ,᾽ οὗ. οὔδΡ. 

ἷ, 4. --Ἰὰ τοϊδύζου ὕο 86 Ῥ]υταὶ θαᾶϊης 3... ἴῃ 

ὈΠΛΡΘδ, ψ Βίοἢ [86 Καοχὶ το]ϑοῦβ 88 ἃ ΗΘΌΤΑ βι), 

οὗ. ομδρ. ἰν. 14; Ἐζγα ἷν. 18.-- -ΤῊὴθ δῦ ὙΞῚ 

(8 ρ]υχαὶ οὗ 13) ἱταχηιθάϊαὐθὶν ἔο]]ονσίηρ ἰ8 

Ἰκονσίβθ ὕὑο 6 τοὐδίπϑᾶ, ἱῃὰ ορροπί ἰοῃ ὅο {8 

Ἠρρσαϊζίηρ Κοσὶ 133; Ηἰὑχὶρ᾽ 8 βαρροβίίουι, ἢον- 
ΝνΝ 

ΟΥ̓́ΟΣ, ὑο εῖνο Ἴ3 (ὁπ ἐδ δηδίοου οὗ ὑμ6 οογ- 

τοβροπϊηρ ὅγυ. τοσά) ἱπείθδᾶ οὗὨἨ 3 18 ἀπη6- 
ΟΟΒΒΕΤΥ. --- ΤῊὴΘ “ὁ Ὁπουδαηᾶ ὑμουβαηβ δᾶ ἰδ 
ὑπουβαπα ὑϊμηθ8 ἔθη ὑμουβδηᾷ ᾽Ἶ ΑχΘ οὗἩἨὨ σοΌΓ͵ΒΟ ἃ 
Βοθσὺ οὗ τυϊηϊβύδσίπρ' 8 ρ.618, ΣΟΙ, δἰδηᾶίηρ ἴῃ ἃ 
ψ]ὰ 6 οἶτο]6, ΒΌΣΤΟΌ 8 9 ΘΟΥΣ ΟἹ] οὗὨ {86 Ἰυᾶρο 8 
Ὅ8Ο δ1ὸ δοαΐοα Ὀθαϊὰθ αοα (ὑμ.686 Δ΄ δηρ618 οὗ ἃ 
ΒΌΡΘΟΣΙΟΣΙ ΟΓΤΩ͂ΘΙ, ΟΣ ῬΟΣΒΔΡΕ ὁ" οἸᾶοσβ,"" οὗ. ΒΗονυ. 
ἷν. 4. Οὗ Ῥουῦ. χχχῖ. ὃ; 1 Κίηρβ χχίϊΐ, 19 . 
ΝΕ. ἰχ. θ: Ῥβα. ᾿χυἹ, 18 .: οἷ. 20 οὐ 86ᾳ., ἀπά 
ΕΪ8ο ὕμθ τηϑηδίοι οὗὁὨἨ ὕμθ δῃρ6]15 Ὠοσδὶβ ἱπ αθιι. 
χχχὴ, 8: 2 Κίηρβ νἱ. 17, οἷο. ΤῺΘ ΠΌΣΟΥ 
1.000 δά 10,000 δ΄ ποῦ ἴο Ὀ6 τορασᾷθα 85 ἄθδῃ- 
δθ ; ὑΘΥ ἱπάϊοαύθ, ἴὰ 8. ΒΥΤΆΌΟ] 6 ΣΠΒΠΠΘΥ͂, ὑῃ8 
ΡΥ ΘΒΒΙΟΣ Οὗ Δ ἱπΠΗ ΤΔΘΥΒΌΪΟ τη] ἱϊπᾶθ το ἢ 
68 Τη86 ΟἹ ὑπ Ῥσχορῃθὺ ἴῃ δὶβ ἀσϑδγα- νυ βίοι, 
ὙΨῈ116 ΒΘ ᾿ν88 δίχα πὰ πὸ οομάϊξίοι ὑο ονοὺ- 
ἸΟΟΚ ὅδ ψ 0186 οὗ ὑμΐβ ἱχηιθθηβο μοβὺ, ὕο Β8Υ͂ 
ποὐδίηρ ΟΥἨ οοπμύϊηρ᾽ ἰζΒ ὨΌΤΩΡΘΙΒ ΘΧδοῦ ; οὗ. 
Ῥβα. ᾿ἰχνη[, 18; χοὶ. 7." --Ἴὸ ῥπάρταθαῦ τσα8 
δοῖ. δι) 5 18 ὈΥΟΡΘΙΙΥ δὰ αὐδυσαοῦ ψοχά, εβἰρστι γ- 

ἴὰρ “ἡυἀρταθηῦ ; ̓Ἶ ΘΙΘ βορὰ οδοποχζοίθὶυ ἰὸ ἀθ- 
βίστιαῦθ ὑμ6 πα ϊοΐ4) οοποίανγο οοπιροθοα οὗ {89 
ΒΏΆΡΘΣΙΟΥ ΒΏρ,6]8 --- [89 ΔΏρΡΘ]1Ο ὈΥΪΏΟΘΕ ΟΥ ΔΙΟΒΔΗ- 
ζο18 (οὗ. οβὰ. νυ. 14: ΤΟΌ. χὶὶ, 1δ, οἴο.). οὗ, ὑῃο 
δ διοσοῦβ τ8ὸ οὗ 7μαδιιη, ἴῃ ὕμθ οοποσϑίθ ὉΥ 
Οἴοοσχο, Κ6 77... 11. 18. Κ΄:λοθ οδιδαῖχβ ἱπᾶθοα ὑγοσθ 
χηθηὐομποα ἴῃ ὕπο ἔοχοροίπρ (ν. 9 α)., Ὀπὺ ποὐδίης 
ὑγ8Ὧ8 ΕΑ ἃ ανδοιυὺ 86 ἡπᾶροβ ὑδκηρ ὑἢ 6 βοαῖβ, 6 
τλαδὺ πὰ ἰὑ ἱπαϊοαύθα ἴῃ ὑμὶβ Ἀ]δοθ, απα ἰὐ ἰ5 
ὑβοχοέοσθ ποῖ ἸΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἰ0 Θχρμίδίη, τυ Ὠεαΐδθ 
δυιὰ Κυδηϊοῃ οϊᾶ, ὑμαὺ “ Ἠδ βοαΐθα Ηϊτηβο} ἢ ἴἢ 
Ἰυδσταθαῦ "ἢ (6 Αποϊθηῦ οὗ ἀδυβ), ἃ8 1 0818 τυ σθ 

ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ τορϑυϊ οι οὗ 3 ἴπ ν. 9 (αἰ τα] σ]ν α]δὸ 

ϑγεια, 0 τϑδᾶ δλ2 8} ἰηδίθδα οὐ 2, δυᾶ 
ὑδουθίοσθ σϑηᾶθσβ 1ὑ, “ὑπὸ Ἰυᾶρο βοαϊθα ἈΪπ)- 
8617.).--Απὰ [η9 ὈΟΟΙα τῦϑσθ ορϑυϑᾶ; {6 
ὈΟΟΪΒ οὗ τϑοοσζά, πὰ ψΒοὰ ὑδ9 σοοὰ διὰ Ὀδᾶ 
ἀοϑᾶβ οὐ τϑϑῃ ΜΟΣΘ τοοοσαθᾶ, ὑμπδῦ Π6Υ ΤΩΔΥῪ 
ΒΘΥΙΨΘ 8Β ἃ ὈδδὶΒ ΟΥἉ ὕΠ Βοηύθῃηοθ ὕο Ὀ6 ῬΡσοπουπορα 
ὍΡΟΙ χῆθῃ ὈΥ αοα, [86 ΘΑΥΘΩΪ Ἱπᾶρο. ΟἿ, 
Βδν. χχ. 12, 88 τῦϑ]} ἂβ ὑλο ἔγοαυδεῦ τηϑηξίου οὗ 
186 “ Ὀοοὶς οὗ 1176 ἰὴ ψ ΐοὴ ὑμ6 ϑτλθβ οὗ 86 

ὈσΤηΐης 20 α] αἰ ἩΒΙΟὮ {80 ἀπο αοᾶ ποῖ ΟὨΪΥ Ῥπη 865 
δηα ἀσδίσονα αἰπηοτβ Ὀσὺ αἷμὸ μυγῆθα δηᾶ χϑοπάοσ μ]ογίουδ 
ἨΪ15 οὐῃ ῬΘΟΡΪ]θ : βρ6 ου Εχοὰ. ἰ11. 8."---εἐϊ.} 

3. [1 τΠ6 Ν, Τ᾿ Οσηγκώδβηβ σὰ σορσοβοηϊθα )δ8 βῃασϊ 
ἴῃ [86 ἴϊκκοὸ βοϊϑεδη θα, 1 ΟοΥ. νὶ. 3: Μαιῦ, χίχ. 98: [ΚΘ 
χχίί, 80 ; Βον. ἐϊ. 21. Νοῦ ἐπῃργοθαιῖν βαοι ΟΧΡ ΣΟ δαί ἢ δὲ 
Ὶ οἵ 13. ΤΏ ΚΘ ΤΏΔῈ ἰῃ ΟἿΣ ἱπλασο." 1,81 μ8 ζὸ ἀονψ δηὰ 566. 
ὙΠΟ {ΠῚ ροὸ ΤῸΣ πὲ) ἴὩΚὸ τποῖγ ὑἱγαΐ ἴογτῃ ἔγοιαὰ κΌΓὮ 
γίον οἵ [Π6 ΠοαυΘΏΪΥ Οὐηοόδει. ΤΉΘ κατὰ οὗ 6 πηρίϊοῦ 
ἰα τηδὺ ἴὴ0 ῥτορῃοῦ ὑγοδοηὶς ὑη6 ϑυρτοῖηο τὰ πη “πὰ ρὲ 
ὕο οἂξ Υἱὸν ὈΥ̓͂ ΩΡ ΟΥΎ Ὀοτγγονγοὰ 7τῸΠπ|ὶ ΘΕΥΡΏΪΥ θονοσγοί χη, 
ἐ.6.. 88 ΠΑ Ὡς 811 [.6 ἱηκίσηία οὗ Ὁσϑ- σα ποθοθ δὰ δαρτθιν 
ΒΟΥ διουῃὰ Εἴτα." --ϑεμανί.] : 
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Ἰιοΐσϑ οὗ οοἰ ϑβῦλδὶ σοτυ, γὰο δυο Ὀ66Ὰ σϑοοποὶ]ϑᾶ | ἐμ 6 Μοβαϊδηΐο ᾿παρταθηῦ ἱπνοῖταδ ἐβθτω ἱπ ἃ οοτα- 
ἴο αοὰἁ, ἃτὸ ἱμβοσχίϑα, ---ἶη Εἰς. χχχίίϊ, 82 : ὕβα, ἰχίχ. 1 σγοῃ ἀοδίχυασίίοι. Τμδῦὺ δ6 σϑέθυβ ΟὨῪ ἴο διὰ 
20. [88. ἷν. 8. Ῥδῃ. χὶϊ, 1 (8606 οὐ; ὑμδὺ ρϑβδεδβθ); | σοιμηδηΐθ, δὰ ποὺ ὕὉ πόῦ Κίῃροπηδ οδϑοο ιν 
Τιυΐκο χ. 20: ΡὨ]]. ἰν. ὃ. Βον. . ὃ; χχ. 1δ: ) ἀϊδώποι ἔγοπι ἐδ ἤοστηδὺ ψ οΣ -Ἰλοθ τ 165 (88 
8.180 ὑπ "" ὈΟΟΚ οὗ ΣΟΙ  ΌΣΆ106,) ἴῃ Μ ΒΙΟΣ Θοἀ ΄. Ὁ. ΜιοΒδοιβ, ὕου ϑηροσκο, Ηἰσὶς, Εντδ]ὰ, 
Τϑοοχᾶβ ἴῃ 6 βυβδοχίηρα οὗ Ηΐβ ζαϊ 7] βουναμΐδ, [ ϑῦο., βΡΡΟΒ6), ἰβ ουἱἀϑῃὺ (1) ἔγοτωηω ὅπ Ῥάασγβδὶ οὶ 
ὙΓΒΙΟΆ 18 ποὐοθα ἱῃ Ῥεδ, ἰνὶ. 9: Μαὶ]. 11. 16, αὔο.  ἀοβογιρὑΐοιμ ἰὰ οἴδρ. 1ϊ.. ψ Θσθ ἐμ0 ἀοδίσαοίίοι 
---οτθο 11. Σ Ὀϑμοϊὰ ἴμϑῃ, Ὀθοᾶυδθ οὗ [29 ] οὗ ὑδο ἔοτισ οοπεεϊ θοῦ ρατίδ οὗ ἐμ οΟ] ΑΒ τὸ- 
νοΐοθ οὗ σγοδῖ τυοχὰβ τυίου [9 ΒΟΣΏ 5ρ8Κο--- δι] 8 αὖ ὑ80 Ἰδεὺ δηᾶ ἰῃ ὑ}6 βΒδιηθ τηοχηϑηῦ ἐπτοπρΓὮ 
1 Ὀοποὶὰ ονϑὰ {11 116 Ὀθαδὶ ττδβ βἰαΐίπ, Αἢ | 86 ΔρΘΏΟΥ οὗ ὙπΡῚ βύοῃθ ΤΠΘΉΣΤΣΕ ἤτοτη 886 
ΔΩδοοϊυΐδου. ἱ ΤΠ ΣΠΠ στορϑαΐβ ] που ηὐδὶη (866 Υ-. ϑὺ 8604ᾳ., οδρϑοίδγ ν᾿ ΓΑΒ ΘΕΑΘΉΒΕΘΟΒΟ “τ Ἴν ΡΟΝ [44); (2) ὕτοτα ἐδ Ἰδίεσ ρβζβ!ϊαὶ, ομδρ. τῇ, 4. 
ἐμ6 ἤχεὺ, Μ ΙΗ τ88 φϑρασαίοα ἔοαι ὙΎΝΞ ὍΣ ᾿ πῆιογο 4}} (2) δοβδία (τι 153) τε τγβιοτο ἐμ 

9 δοοδῃῦ, αὖ ΒΊΥΘΒ ἃ δουλθυ δῦ ΟἸΣΣΘΣΘαῦ ΦΆΤΤΑ ογβίαη τϑτὰ οοὐθπαβ, ασὸ ἐκονῖβο ΟΣΪΥ ἐμ σοπ- ἴο [80 ὑπουρδὺῦ; ὦ ὑδιθ δἰ τ]ὰ οοηδύσαοἰϊοτβ ἴπ Ὁ πεξιαδηξ ϑαξία ἰμΐο πἘΟΝ ἔδπα Ἰκέοει φεοτι. κίων. 

δες. χχ. ὅ; Βου. χίί. 9; 1 Μαοο. ἷ.ὄ 1. “Ἱ ἼΣ, Ι ἄρῃ μοᾶ ἀϊαβοϊνϑὰ, δῃὰ τ ἰο ἢ ἃσθ 8}} ουθσΐδσονσε 
“11 ὑπεαὺ,᾽ ἰηαίοαίθβ ἃ Ῥχγοίγαουθὰ ὑζγίαὶ, τυ βίο | διὰ βυθϊρσεὺθα ΌὈΥ ὅπ 9 θῖν ἀγηδδίυ (566 οἡ ἐμδὲ 
δημᾶἂβ ψι ὑμ6 ἀοείταοίλοη οὗὨ [86 Ὀθαϑὺ, ἑ. 6... τυ 1 Ραδδβαρθ, Ἀσὰ σοσαρᾶσ Κτδιΐο ἢ 61 Β ΣΟΙ ΔΙ͂ΚΒ οὐι 
86 Ἰυἀϊ]οῖαὶ ὀχϑουξίοι οὗ με ἀοἄ-ορροβοά ποτϊα-  ὑμ18. ΡΙδοθ, Ρ. 265 οὖ βδθᾳ., ΒΟ Ὰ ατὸ οογίδ 
Ῥονθσ, ὙΤῈ6 Ἰ᾿έδι16 Βοχῃ, σορχγϑδϑηύπρ ὑδ6 ἰαϑὲ ] οοστϑοῦ).-- -ζδϊ [Πποὶν ᾿ἶνοα πσθτθ Ὀσχοϊοισθα ΤῸ Σ 
δαὐΐ- οἰχίβυίαα Κίηρ οὗ [80 Ζουχίἢ τηοημδυοῦυ, το ] ἃ δϑάβοσι διὰ {π|6; τδέμϑυ, " ζοσ ἴδ6 ἀυχοίίου χὰ 
Ὀχίηρβ σχαΐῃ ὌΡΟΣ δΐΒ Ὑγ}016 Θιωρίσθ ὮΥ ἷ8 ἰῃβο- οὗ ὑμὶν [ἢ 9 νγὰβ ἢχϑὰ, ἴο {1:9 βοϑϑοὺ δηὰ τω." 

Ἰθηῦ χϑὈθ] οι δραίηδὺ ἐμ Μοδὺ ἨΗΐρΆ, ἰδ ἀϑεὶφ- | ΤῊΪβ ὥἄὄσαϑ (Ἴ21, ἰἀδθηύίσαὶ τε ἐ: ὩἸ, ν. 92, δο- 
τδίοἃ 88 089 οϑβο ἤοσ 0186 ἀοϑυστιοίου.---Ατπὰ Ι μ" Ν οογάϊηρ ὕο ὑπο οοστϑοῦ ορὶ πίοι οὗ οι ᾿Θ ροσκο, 
ἘΠ; γε ἃ δ: ΤΩΣ με Κτδῃϊοηἶο]α, οὔθ.) 85 οομλθ, 80 ΤᾺΣ 89 ὑδ6 ξϑὸσ 

᾿ ἱ ἢ ἢ. Ἰυὰδχταοιῦ οὗ 86 Τουτί ἢ 
βδτιθ." ὙΤῺΘ Ἰαύοσ οὗ ὑδμοβθ δαρχϑββδίουιβ {11τ|8- 18 ΘΟΆΘΕΤΗΘΟ στὰ 

ἐκεῖσε θιο ἔσειοτ. ἀδο ἀτωήτοχίας οὔ το.“ φοῦγ 5 δρμαὶ Εδιὰ οὗ υλ τοηιπαδί οί δα οὐδ δοιὲα, 
οὗ 186 Ὀδδεὺ, ἑ. 4.) οὗ λ6 ϑηθσθ οάΐῆοθ οὗ διϊὶ- ἡριῦόν, βῶ ἐπσαῖς 
οἰτίβεῖθη πδύομαὶ ρονθσ, 18 οδϑουθα ὈὉγ Ὀπταίηρ, οὗ ΤΡῚΣ ἰνεβ ἀμρρα ΝΞ ΠΡ ἀϑοηρέη ὐὐθς νῆα 
γε μΐοἢ. Ὀατηίηρ (ΕἼ τε ἨθΡ. ΠΡ ἴῃ [β6. ᾿χίν. 1 Ῥσοϊ οπρβέϊοι οὗἉ 1179.) Βπιάβ ἰὕ8 ὈΠΑΙ ὑΘΥ8 016 ἐσ- 

Το ν οὲ ματὸ ἢ ἦι υλῳ ἤξεραναξ, αρῖν μαὰ ἐαθσφι δι ϑμς κτρὰ αι ἀφείς. ὑὸς 
ἴδα, ἷχ. 4; ᾿χυΐ. 24; ον. χίτ. 20; χχ. 10; δπὰ . 10 πυπίδθο ἰο ὑχὶνὲ ρος ἔμο. Ἀραύμν ΠΣ 
τὴ ΠΟΙ παίατο οὐ 16 Ὀϊνίῃθ Φυᾶρο οὗ ὑδ6 ἸΤῸ ΡΝ γον γα με οοτηροεοὰ οὐ βόα. δου. 
ποιϊὰ, 86 ἀοβοσίδοα ἴῃ συ. 9, ὑπαιβϑυομδοιγ ἡ δ 7 ὧν 
εἰδηὰβ ἰπ 8 σαΌΒ8] τοϊδείου ὑο ἐμ κί !ΐηρ οὗ ] οϑιτίπρ 7131 Ἴ31 (ΞΞ Ηθῦ. ὙΞῚΒ ὉΞ) μο αὰ 
1818 ἀονουσίς ὅτο οὗ Ἰυὰρσιροηὺ - οἵ. 184. χ, 17: ᾿ οδδρ. 11. 21. 
Χχχ. 27; ΖϑρΡΆ. ἱ. 18, οὔο.---Ἴογθο 12. ΤΏΘ σου Ϊ Ὅοτβοβ 18, 14. 716 σγοοίζοπ, οΓ Αἴεεείαλ᾽ ς χη ς- 
οὗ ἰμ6 ᾿ϑδείβ. ἴον μαᾶ ὑποὶσς ἀολληίοςΣ ἰαΐκϑα | ἄρηι. 1 βατὺ ἰῃπ ἐμο εἰμ νἱπίου, δι ἃ Ὀϑβοϊὰ ; 
ΑΥΑΨ ; ΤΑΙΠΟΥ, “διὰ ὑμὸ ροόογχοσ οὗ ὑδμ6 τϑδϑὺ οὗ  δρδῖῃ 8 βοϊϑῃ δῃᾶ οἰσουτηδίδηεϊαὶ ἱπιτοαποξίου, 
086 Ὀθαβδίβ νγδβ 8180 ὕδιθῃ δύσαυ." ΤῊΘ βυρ᾽θοῖθ ᾿ 11|κὸ ὑμαὺ ρτγϑοραϊηῃρ ὑμ9 ἀδϑβοσιρίοσ οὗὨ ὑπο ουσὶ ἢ 
οὗ ὙΣἼΣΩ δσϑ (86 οδιοδύϊαὶ ρόνγϑσβ, δα ἰῃ ν. δ.) Ὀθαϑὺ ἴῃ υ. μΣ ἐν , 586. τοϊηυΐθηθεβ υσὶῦ τ ΒΙσὮἢ 
ΒΟ». ᾿ .(λ6 Ῥχσορβοὺ ἅνοϊ ἡ οὐ ὅπ ἀδϑδοσ ρου οὗ [ἢ6 

Βίαος θιο ἀσμικίρα. σή εδο ἐδεοο σεῦλαι δαὶ ἔραγῷι τοήδιφοτος, καᾷ οἱ ὧν Μδρείαμις Ταῦξ᾽ 
ἔδυ δὖὺ Ἰθδδὺ 88 1 τγὰβ ἃ ἀοταϊπίοῃ οὐϑὺ ὑμθ του] ὑεν τ μὲ ἢν τῆς γλλμιε ἼΣ ΠΡΕΠΟ πε ΠΝ 

ἴῃ 016 ῬΓΌΡΘΣ Βθτδο, Ἀπιὰ δίῃοθ ἰδ ἄοθβα ποὺ βθθῖχι ᾿ οοῃμὰς οὗ Βεδαύϑῃ; ᾿ἐῥθ Αγ, “" πίει (δ οἷοιάα 
διυηΐββ: Ὁ16 ἕο ἔδκα ὙΥἼ7ΠΠ πὶ 086 βθῆθθ οὗ ὕμο οὗ Βδδυθῇ (01:6) 60: ἸΣΪζΘ ἃ βοὴ οὗ σϑβδῃ" (πὰ 
Ῥὶυροτίοοῦ, ἔμ δχρίδἰμίησ ὑμθ Ῥϑββαβο 88 ἃ (οπ6) φοσαΐῃρ' (8 

ΤΟΘΤΘ ΒΌΡΡΙ ΘΙ ΘΗΪΔΙΥ ποὺθ (δραίηβὶ Βρἤσδϑσα,  Ἀ.11:}): ΖΒ ΒΌΡ]θοὐ [8 οταϊ ἐὐθὰ, διὰ τησδὺ δ6 σετ- 
Ῥοϊγοΐτου., Καιορδδύβοη, Ο. Β. ΜΙομδοβ, οὔ), 1 ἀοτοᾶ ἐῃ ϑβπ 6}. ΟΥ̓ “΄“ Ογ.6.,᾽, 868 ἐῃ σαν. Υἱἱῖ. 16 - 
ὕμο Ἱπᾶριιθηῦ ἰηῆϊιούθα οα ὅμθ “" σοβῦ οὗ 86  χ 16. 13, “ΗΛ [86 οἰοπᾶβ οὗὨ Βοανει," ἐξ, 
Ὀοδϑίβ " ὑοχοῦδοσ σι ὑμδὺ υἱβίὑϑα ὁπ ὑπ ἔουσία ἰ ἐομείδον τ ὑλοπὶ (Βον. 1. 7), απ ἐδοσθΐοτο ἐπ 
ταυδὺ Ὀ6 πηαἀοτγαίοοα ἴο δἰστι ἦν ὑμαὺ μέξ6᾽ ἀδδίτμο- ᾿ [θτῃ (Μασὶς χὶ. 36) οσ ὡροπ ἴθθτα, ἐπὶ τῶν 
ἐΐοη 4 1ἢλ6 λέαΐίλιοη, τοογίἀ- ροιοσῦ8 «οὐδοῦ διιδ)δοίϑ ) νερελῶν (Ματῦ, χχίν. 80. χχνΐ. θ4; ον. χίν. 14). 
{λὲ τοπιπατίϑ Ω αἷξ ἐλι6 γὼ} τοογϊ-  ἰραοηι8 ἴο 1 Δα (ἢ. Μϑββίδῃ Βδσϑ σοζαϑε ἴο αοᾶ Ὅροι ἔμ οἱουάε 
ἴλε πισὶο αἰ: οἵπῃ Μοοδίαπΐο ἀοηυηέονι, απ ᾿ οὗ ἤδαυθη δπὰ βίαπᾶβ Ὀοΐοσο Ηΐτω, βο Θοὰ Ηΐπ- 
ὑποογρογαῦθ8 ἰΐδθηι ἐπ ζ8 τϑαΐηι; ἔον 88 08:0 οβδυ- } 59}} χἱάθβ, ἰπ ροϑῦϊοαὶ απὰ ρχορμοιϊο ἀϑβοσιρθους 
δοίοσί βύϊο ὀσργθβαίοι ἈΠ ΓῚ ΑΘ, “6089 χοϑῦ οὗ ΕΡΟΤ ἜΣ ὍΡΟΙ τι ἰχάρ αν 88 ἮΡΙ οδἸ ϑεῖϊδὶ 

» (ὦ μὰ τ 1 ομασίοῦ, οὗ. Ῥβδ, οἷν. 8; Φ6Υ. ἵν. 18 - αἷδὸ Ῥβδ. 
ἴδιο Ῥθρεία " (μπαύθαᾷ οὗ ὙηΓΙὰ ἈΡΙΠΑΓῚ ΟΣ ἈΥΤΉΓΤΓΩΞ 1 πτμῃ, 10.18. χονῖ!, δ 4. ΝΑΝ, ἱ 8 οὐ δα, [8ὰ. ΓΙ ΠΡ τ’ ν. 7 δὴ ᾿πάϊοδῖθβ, οοσύδίη ἔσγαρταθηὺθ | “᾿, : τι πρό νι 
ΟΣ στϑυληδηῖΐδ οὗ ὑΠο ὕδχθο ζοστηθσ υγοσ]α- ἰησάομη [ ΣΙΧ- 1 (αἵ. 188. χίν. 14).---ἰιδ ἼΞ, κε βου οὗ 8 
ΔΙῸ σοπορὶνϑᾶ οὗ 88 οοηὐπαϊηρ ἴο οχίδὺ Ὀθϑὶθ | σρδσ, 80} οὗ τωϑῃ, ἰβ ἃ δίτηρ]θ οἰγουτη)οσὰξοει, ᾿ ““ 
ὅλ. 6 ἐούσι, δᾶ δὲ Ὀϑίηρ ἱπγοϊνϑα ἰπ 18 ἀοδῦστιο- [ ὕο ΟΧΡΥΘΕ5 ὑδθ 1498 ὁ ἴαδῃ, 8 
τἴοη. ΤῈΘ ἴ8}} οὗὨ ἐμ ἴῃ σϑθ ϑασὶΐος νου ᾶ- κίηρ-  ἰῃ Ἐπ 5γχζ. διὰ ἴδ Ταεβπιλδ; διὰ ἐδοζοΐοσο -- 
ἄοτηβ ἷβ ποῦ τεϑασζᾶβα 88 οοσαρ]ϑῦθ ὉΥ ὅμθ ῥτο- [ ἐῃ9 Ἠθὴ. ΤΟ οχσ Ὁ, ἔοσ ψ δίοι ἐδθ Ἐξοῦ. δ͵8δὸ 
Ῥμοῦ, ᾿ΒΑΒυ ἢ 88 ἰΑΥΡῸΣ ΟΥ Β.ΔΑ]]ΟΣ ροτύΐϊομβ οὗ ᾿ κεν ἐξ 
ἔμοια οοῃθίππϑ ἴο οχίβυ Ὀϑβίὰθ ὑμ9 Ἰαδῦ--- ρουῆδρϑ ΟϑΟΘΒΙΟΠΘΙΥ σα πεϊξαῦοθ Ὁ ΤΑΓ οσ Ὁ δ. ΓΞ (600 
ῬΘΙΩΡΟΥΔΤΙΥ ἱποοσρογαύθα ἰπύο ἰὺ δ ργονίῃοοα, ἰ Ῥβδ. υἱΐῖ. ὅ ; σχ]ῖν. 8: δῃᾶ ἰηΐσγα, οἤδρ. υἱ[ῇ. 17 : 
Ῥαύ ποὺ ου Τὺ δοοοιῃὺ δβδιλϊαύθα ἴο ἰὑ---π 0} 1 χ, 16, 18). ΤΙΐβ οοσἱμλαύλοσ θοσῦϑα ὕο Βρϑαΐδιὴν 

: 
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Ῥοΐπξ οαὖὺ δὰ ογχζασΐο οοππϑοῦϊοι τε ΟΥ τηϑιὰ- ἰ ἰβ τοσλουϑᾶ δογοπὰ ἴδμο σϑρίου οὗ ἀοπδύ, (1) Ὁγ 
ὈΟΣΒΕΐΪΡ ἰπὰ ὑδθ9 ασηδλῃ τῶ06. ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΠΔΡΘ 
σοτα Πδηΐθὶ βϑὺν οοταὶηρ Ὑἱ Δ} [86 οἰοπᾶθ οὗ 
Βδδυθη δὰ ὑπ δρρϑδσδῃοο, ὑμβοσζϑΐοτο, οὗ Ὀϑίῃρ' 
ΟὯ6 οὗἩ ὑμ6 Βυμηδὴ 71806--ὃ 8, ΤῈ χηϑη το. 
οὗ ὑδὸ ΒΌταδἢ ἀρΡΘΑσΔ:06 οὗ [86 ΔΡΑΥῚ ΟΣ σθχ- 
ἐδίη!γ ἀοθϑ ποῦ δἰπὶ αὖ οομύγαδιϊηρ ἰὺ τὶ ὑμ6 
ἴοτιβ οὗ (δ Ὀθαδίβ Ὀθέοσθ ἀοβοσί θὰ (85 Ἠοΐ. 
ΤΉ ΒΌΡΡοΒοθ, ᾿ἢοϑαρμπρ ππὰ γζαϊωηρ. 1. 
290): ἔοτ ὕλθβθ βαυῦθ ραβϑϑϑᾶ ἔτοτῃ [δ Ῥσορῃεὶ 
υἰβίου ἱῃ σου Θά πΘ:06 οὗ ὑμοὶγ ἀεδύγυιοθοῃ, ν᾽ ΙΟἢ 
Ὧδ88 ΔΙΧΟΔΑ͂Υ ἰχαπερίχοὰ (να. 11, 12). Τμὸ οοτ- 
Ῥαχίβοι υυἱθὰ [86 Βασαδη ἔοττ οὗ Ηἰΐπὶ 80 Οὐυπλθ8 
αὐ τὉὴ}9 οἰουᾶκ, νυ ιίοι, αἰ ποῦ ἢ ποὺ Οχργθεβϑᾶ, 
8 οϑυίδίη)υ ἱταριἰοᾶ, ἰδ ἴο Ὀ6 ζουπᾶ ἴῃ ὑμθ δ81:967- 
Βαιϊηδη---θηοθ ὑμ6 Ζήοΐπε, οσ αὖ Ἰοδϑῦ σπροϊῖο--- 
ἔοττη, ψ οι ὑπο Β0ῸΣ του ἃ πδίατα! ἢν οχρθϑοῦ ἰο 
ὈΘὨοΪὰ ἱὰ ἐδι686 οχαὶ θα βοθηθα (8606 Εν δ] ἃ οὐ ὑδιῖ8 
ΡῬϑδβᾶψο). Τμαῦὺ μ6 βου] ΟΌΒΘΙΥΘ 8 ἔοστῃ βἰ πιὶ- 
αν ἴο ὑμαῦ οὗ πηϑπ, Βϊπίηρ, ὑμσοῦμ ὕμο οἰουαδ, 
ἱπαύθϑα οὗἉ ἃ ὑοστ ἔγίης δρρασί δου ὑμδῦ Ὀ1Π1π45 δὰ 
δου ζηϑοα μἷθ Β6:868, ὑτοᾶυορδ ΟἹ ἷτα 80 ἱπλργ68- 
ϑἷου οὗ νοπάᾶσδσ, Ὀυὺ 8180 οὗ ρίθδαϑυσθ, Οὗ. Κτυδῃ- 
ἰσ ο]ὰ : ““ ΤΟ ο880 ϑζθ ἷβ αἰ δογθηὐ ἔσγοσῃ ὑμδῦ 
οὗ ομδρ. 1}. 25, σβθυθ ΟὨΥ οσγάϊμδσυ 1Π6Π ταὶ αῦ 
Ὧ6 Ἰοοϊκοᾶ “ον ἰπ ἴμ6 οΥΥ ζυτηδοθ, δὸῸ ὑϊιαὺ ΠΘ 

ψ 80 Ὀθοδιηθ ἐδ δεβοοίδίθ οὗ ὕ}:6 ὕῃγθ6 68 νν88 
αὖ Βτεῦ τορχαγᾶθα τ σοὶ 88 ρμασύδικίηρ οὗ λμηριαη 
πδίυσθ, δηᾶὰ 8 σοταρδσίβοι υἱῦ πιθγαϊν Ἀπτδη 
ἐχαϊϊα 88 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰοὸ Ἰοδὰ ὑδθ Ἰυάρτηθαῖ ἴο 

ΘΧΡΓΟβ8 ὑδ6 ΒΙΧΟΙΘῸΓ υὐΐδσζδποθ ὙΠ5Ὰ 39, ψίν- 

ουὺ ὑΠΘΥΘΌΥ ἀδηγίηρ 06 Βατηδη ΔρΡΡΘΆΣΘΏΟΘ οὗ 
ὑμ6 ἔοστα. ἀπᾶ δβ ὑδὸ ᾿παρταθηῦ ἰπ ἐἰΐ. 25 τϑϑῦβ 
ἰπ ὑδο σοποϊαβίοι ἰδαῦ ὑμ6 Ῥϑσβομδρθ πῃ ᾳαρβύϊου 
ὈδΙορΒ ὕο [δ τ806 οὗ ποᾶβ, δἰ που ργοβϑοῦ ἴῃ 
ὉΏλΔη ΤΌΣΩ, Β0 ἰῦ Πόσο Θομο] 68 Ὁμδὺ ὑδ6 οὈ͵]οοῦ 
ἢ ποῦϊοθ 'ἱβ οὔθ δείοπσίπο ἴο ἰλὲ λισπαπ, τάσδ, διιέ 

«οὐαγὲπ ἰλὲ 7ογπὶ οΥ Οοα.᾽"" Ὑ86 Ῥτζορβοῦ, μον"- 
Θυοσ μο]άμβ. ἔδαδῦ ὑο ὕὑμθ ἀϊδύϊποιύίοη Ὀθένθθ 8 
ὙΠΟΙΥ Βανδη ΒΡΡΘΆΣΔΠΟΘ ἐπα δ6 νἱβίοῃ 6 μ88 
Βθθ, δηῃὰ ἱπαϊσαῦθβ 18 ὉΥ͂ 86 ραγίίο]9 οὗ οοτη- 

Ῥαχίδοη 2, θοῦ ροϊπίβ οαὖῦ ὑμαῦ Β6 ἰῃύθπαβιο 

τορσοδοοὺ 8 γϑαϊν δωυρογηπαΐξωγαῖ, Ὀὰὺ 81}} Ἡπταδη- 
Ηἰκ9 ὑοσβοῆδρθ. (Τ}6 οοσσϑβροπᾶθῃοθ ψ10}} {86 

Ὁ ἴῃ γβ. 4 δῃᾶ 6, ἄοθβϑ ποὺ ταὶ ἡ αῦθ δρδίπδὺ ὑδιΐα 

οοποορύξοι οὗ ἐμβ9 3 Βοτο-- -ἀοβρὶῦθ ὑ8:6 δββοχύϊοῃ 

ἴο ὅλο ΘΟὨΥΣΆΣΥ ὉΥ Βίοδπο, ἴῃ ἔθ Θέμα. μ. ζγίξί.. 
1869, 11., ν. 3565.) ΤΏΘΓΟ οαπηοῦ ὉΘ δὴθ εἰ ὐροῦ 
ἀοποὺ, ἰπ νἱονν οὗ ὑῃο οπὐγο ἀδδβογιρύυϊου, ραγίϊου- 
Ἰασὶν ἴῃ ν. 14, διὰ δἱϑὸ ἰη νίϑιν οὗ ὕ) θχδοί!]γ οοσ- 
Κοδρουϊηρ βἰρτι βοαίώοι οὗ [9 ἀοδίχσογίπρ, βῦοῃθ 
ἷὰ [86 ρΡ8Γ8}16] νἱβίοῃ οὗ ὑμο 3ἃ ομδρύοσ (866 ἰΐ. 
οὖ 864.), ὑμαὺ ὑὲ8 Βα ροσβυιηδῃ ζοτια οὗ ἃ ἸΏ8} το- 
Ῥγοδϑηΐβ ὑδο ωρδίαΐ, τ6 Ὀϊνπ6- ατδη ἔουμο Σ 
οὗ ὑμαὺ ΑΥᾺ νου] ἀ- Κίησδου, τ᾿ Ὡ1ΟΔ ἰΒ δὖ ὕ.6 Βα πὶ6 
ἰἴτηθ 4 ἨΘΑΥΘΏΪ ἰησάοτῃ οὗ οὔθσῃδὶ ἀπγαύϊοι, 

Ἴ8ο οὅὔοτῦ οὗ Ηϊχὶρ ὑο τϑῖοσ ἐμ τῦτϑξ ἼΞ9 ὕο [89 
ῬΘΟρ]ο οὗὨ [Ιαβτδθ] δα ὑ6 “ὁ Ῥοσβοῃ δϑα σου 
οὗ καϊηῦα, ὙἘϊοὴ στ]θ8 ΟΥΟΣ ὑμ6 Ὠραίμθη," ἰβὰ 
ΤΩΘΥΘΙΥ ὕδ6 Ῥτοάποῦ οὗ ἃ ροσεϊϑύθηῦ δῃὰ ἔπηᾶδ- 
τοθηΐδὶ δυοσβίου ὑὸ ἴθ ἰᾷθδ οὗ 8 ῬΡΈσβο}] Μο8- 
αἷδι, τε βῖοι γοδαϊία πδύμγα ἢν ἔσγοσα ὑπ οχύγθπιθ 

υἱομα!]ἰδεὶο ρνοπιυίοι οὗ ὑμαὺ Ὄοχοχοῖθ. 186 ἰῃ- 
ἑοσρσζούδίλοι Ὠἱοἢ δϑβοσίβ ἃ ῬσβΟη δὶ Μίθβαί δ 18 
δανοοσεύθα ΟΥ̓ ΠΟΑΙΪΥ 811] οχροκίζοτβ (νι ἢ ὑ89 
ϑχοορίίΐου οὗ [Ὀπ- ΕΖτα, δάμη, Ῥδυϊυδ, ΒΑΌΠΙΡΑΣ- 
ὑδ-Οτιδίυβ, απ Ἠοΐτηδην, 0 ρτοο τὶν Ηῦ- 
αἰρ. Ὀαὺῦ, ἐπ ρασὺ, ἔοσ νον αἰ δοσθηῦ τϑϑδβοσιβ, διὰ 
αἰτίῃ ἃ ΤΩΟΙΘ Ροαϊλνο ὕθσῃ ὕο ὑ86 Βα 079οῦ), διὰ 

᾿ 

σφ. σα δ  Πππ ΠΠἫὮὭσ Π .πππΦ  φΦ. ΠΠ΄ΠΠΦ΄Φπι π΄“ “΄π΄΄π----  -- «π΄ ον 

ΥγΒ. 18 δῃὰ 21 οὗ (μΐκ ομαρίθυ, ἱπ π ϊσἢ δὰ ὑπ ]- 
δδοθὰ οχοροϑὶβ 'α σοι ρα ]]οᾶ ὕο Βπᾶ [89 Ρ6ο0ρ]6 οὗ 
15Υ8.6] ΟἸΘΑΣΙΥ αἰδύϊη τι ἰϑθΘἃ ἔσοτη 8 6 ϑὅοῃ οὗ τῇδ 
(806 οἱ Υ. 18); (2) ὈΥ [86 Ὁμάθη δ 0}6 το θυθ 9 
οὗ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου, 086 ῬγΘ-Θταϊ ΠΘὨΟΥ δυουὶῦθ 
Μϑβδίδηΐο ἀδοϊχηδύῦζοι οὗ Ηἰσηβοὶ οι ρ] γα ΟΥ̓ 
ἴ8 ϑανίοαΣ, ὕο 0818 ρϑάβαζο (Νίαςυ. νὴ. 20, οἷο, ; 
Τοδη χίϊ. 34) - (8) ὉῪ πιηροχίδπν ἐθδεϊχαοπίοα οὗ 
186 6 Ὁ18}- Η 6] δ αἰδύῦϊο ᾿ἐδοταύασο, Ββυοἢ 88 ΕΠ 
(ΣΙνὶ. 1-.; χὶνι. 2. οὖ 8θα. : ᾿χίϊ, ἤ, 9. 14 ; ̓χιϊἱ, 
11: Ιχῖχ. 297.-- Οὗ ΗΣρϑηζοϊᾶ, σι αξβολε Δροκα- 
ἰνρέεϊκ, ἡ. 1δ5 οὐ βοᾳ.), Ογαρ. ϑιδυί!. (111. 2380 δὲ 
Βθα.. 658 οὗ δβ6ᾳ., εαἃ. ἘΣΘ]; οὗ, Ζίηοι, 
Κγνύδεολο ὕὐηϊεγομολυησόπ, ἡ. 1608 οὗ 86αᾳ.) : " (4) 
ὉΥ τιοϑὺ οὗ 86 σϑΌ μι (6... Β. Φοββαδ ἴῃ 1θπ- 
Εζγα, βιαδαΐδ, Βδϑηΐ, 1Ὀη-}8}}}8. οἷα), νγᾷο ἔτγϑ- 

αἀσΘΕΙΥ ἀραίκτιαῖθ τη6 Μοβδίδῃ δἰ ΤΩΡΙΥ ἂ8. 5323» 

κε 86 Ὀθοϊουᾶοᾶ οπ6.᾽ ΟΥ, ὑδὸ Ε{Ἀ. -υηᾶ. Ῥτί- 
Οἶρ 68, οἴο., Νο, 4.--ἀπὰ οᾶχιϑ ἴο 89 Αποϊϑης 
οὗ ἄλγε: ἴ.2.. ἢ6 88 δἀιιϊ θα ὕο ὑδο ἱτησηθαϊ- 
δῦθ ὑζϑβθῆοθ οὗ αοᾶ (οὗ. ἘζΖοκ. χὶϊὶ, 18), οοῃ- 
ἀποιοα Ὀοζογο Ηΐπὰ ποὺ] ἢδ νᾶβ ρ]δοθα 88. ὩΘΆΣ 
88 ἍΘ6ΤΘ ὅμθ ο]Ϊὁ γ8 γᾷο Βαὺ οχ {86 τἱρῃῦ δηὰ Ἰαΐῦ, 
ΒΗΩ ΘΥ̓ΘῺ 586 1}} πθϑσοσ. ---Αμὰ ἴον Ὀχουρῃὶ Εἷπα 

ὭΘΑΥ Ὀθίοσχο ἰσθ. Τῃθ βυν]οοὺ οὗ “32 ὉΠ 

ἷβ ῬΓΟΌΘΟΪΝ ποῦ “086 οἱουδα,.᾽" Ὀπὺ ταύθοσ ὑ 
ταϊ ἰδύθσϊ τσ δηροὶβ, νυ. 10. ΤΈυε ΗἰϊΖζίρ, Ενναὶ 
οὔο.. ΘΟΥΤΟΟΌΥ Βοϊ]ᾶ, ἱπ οφρροϑίτοα ὑο Κυδηϊοῖ- 
ξο]ἃ, ψὰο οοπδίσχαοα ὑδ6 οἰουμβ 88 ὑῃὴ9 βι)]θοῦ, 
δια ἴο 96 Υ6 ΓΔ] ΟΥ̓ ΠΘΓΗ, 318 Και δ Όποη, οὔο., 80 
Ῥτοῖοσ ὅο ἰδσανο 86 δι δ] οοῦ τ ΠΟΙ πα θδίρηιδθα, 

85 τὶ ὙΥΊΣΠ ν. 12. --Ἴβαῦ ὑ86 Μοβείδῃ ὑγ88 

τοααϊτοὰ ἴο Ὅθ Ὀχουχηῦ Ὀθΐοτο ἀοᾶ δῃᾶ ὃ6 ρτθ- 
Ββοιϊρα ἰο Ηΐηι αὖ ὑδμὶβ Ἰυπούατο, ἰηαίοαῦθβ ὑμαῦ 
86 Ῥσορμοὺῦ σοραχὰβ δἷτα δϑ πδυὶηρ ὈΣΘΥΪΟΌΒΙΥ 
οχίβυθα νυ }16 ὑὰ6 Ὀθδαὶβ θχοσζοίβοα ὑμοὶσ ἀοσηΐῃ- 
ἴοῃ --δ)ὲμὰ ᾿Βοσϑίοσθ ὑμδὺ ὯΘ δβοσίεβ ρογϑοηαὴ }γ6- 
ἀχίϑέόποα ἴο ἶτα. Ἀδμίοὶ Ῥτο Δ ΌΪΥ οοῃοοινϑα οὗ 
Βΐπι 88 Ῥγϑιοχίβυϊηρ διθοηρ ὕδθ ὑπουβδηᾶβ δηα 
ἐθη8 οὗ ὑμβουδβδηὰβ οὗὨἩ ὑδμ6 βαϊηΐβ οὗ ἀοᾶ, δῃᾶ 85 
ΒΌ ἀυϊηρ δῃὰ ογυδΐησ ἴμ6 αοἀ-ορροβοὰ ψοσχὶἀ- 
ῬΟΘΣΒ δὖὺὴ ὑμοὶν Ὠθδᾶ (νβ. 11, 12). ἔοσ ομ]ν ὑδι8 
σδ ὉΘ Θχραἰηθα ὑμ6 ἱηνοβῦπρ οὗ ὑμ6 Μίοβδίδ 
τ οὔθσῃδὶ ἀοταϊπίομ οὐοσ ὑμ6 Κίηρσάοπι οὗ αοά, 
τί οἢ ἰο ον Ὁ} ἃ τουγασὰ ζοσ δὶβ να]δηῦ Ὀδῦ- 
πος ἱπ ὑμ6 βοσνίοθ οὗ [86 Μοδὺ Ηἰρἢ, δ5 ἀ6- 
βου θα ἰῃὰ ὑπ πδχῦ Υ6 788 : οὗ. 8180 [89 ρδγα]]οὶ 
ἀοδοχίρύϊοι ἱὰ ομδρ. ἰϊ, 44 οὐ 8θα.---ὕἴοτθο 14. 
Απὰ ἴῃθχο νχαβ χίνϑῃ ἰτὰ ἀοσλίπΐοι διὰ σίοσν, 

διὰ ἃ κίημάοτι, [Ιηπίοδᾶ οὗ 3:1 ὅττι δηὰ 9 

ΜΨαϊραὺο τοδὰ 23 [1Ὶ--ἰ δὐᾶ ΗἨδ (80 Αποίθεηῦ οὗ 
ἄδγ8) ζανθ Ὠΐτη, οἷο. : ᾿κουσῖβο Παῦλος ἰῃὰ ὑδὶα 
ῬΪδοο δια ὅδ Ρ878}16] γ. 22, ΏΘΧΘ δ]80 ὑδο ϑορὶὺ, 

διὰ Ὑμοοᾶοῦ. ἰπύοσργοῦ 3110, [π {86 Ἰαύύοχ ἰπ- 

βίδῃοο ἐμ δούϊνο βοβθ ψου]Ἱᾶἃ σοσχύδὶ ΠΥ δθθυλ 
Ῥτοζοσϑ]θ, βίποο ὑῃ 6 “" Αποϊοαῦ οὗ ἄδγβ ᾽" ἱτατηθ- 
ἀϊαύο γ γγυϑοθᾶθα ἃ αἰ οσοηῦ γοτὺ 1η 86 88 Βἰπηρ. 
δοίϊνθ 88 1ζ8 βιι᾽ θοῦ; ὨΘΙΘ, ΒΟΎΘΥΘΧΙ, ὑμιὶδ Βα Ὀ͵θοὺ 
ἷβ ἴοο ἀϊδίδηϊ, δηὰ ὅδ δηΆΙΟΩ. οὗ νϑ. 4 δηᾶὰ 6 

ΤΘΟΟΙΏΙΩΘΠΑΒ (86 ῬϑΑδὶνο ἤοστα 3 ΠῚ,-- -Ἴ ἢ ὑσίδα 
“ὁ Δοταϊηΐοῃ, χΊΟΥΥ, δὰ Κίηράοτα ᾽᾽ Τ6 0818 ΟἾΔΡ. 
ὯΙ. 88; ἵν, 81; νἱ. 22, ψΏΘΓΘ αὖ Ἰθαϑῦ “" ἀοιλίῃ- 

ἴοι ᾽ (139:) διὰ “" Κίησάοχῃ " (2358) 816 αίνθα. 

« ΟΥ̓ αἱμο ϑίϑν., 1. ΠΠ.. Ὁ. ΨΥ οἁ. σδ!]ληὰ : ἥξει ἐν νεφέλῃ 
πρὸς ἄφθιτον ἄφθιτος αὐτὸς ἐν δόξῃ χριστὸς σὺν ἀμύμοσιν 
ἀγγελτηρσι καὶ καθίσει, κτλ. 



1δὅ5 

Ὅγμομ ἰ 8 Ὀαβοα ὑπ διηοίθηῦ ἀοχοϊορυ δὖ [86 
οἴοβο οὗ ὑμο οι βσαυοσ : σοῦ γὰρ ἡ βασιλεία καὶ 
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ---ο ΑἸὰ 41] 
ῬΘΟΡΙΘ.. . .. βιουϊὰ βοῦνϑ ("" βοσνϑᾶ ")) Ὠἶνη. 
Οοποοσγηΐηρ ὕδθ ὑσίδὰ ““Ῥϑορὶϑθβθ, ὑσί 868, δηὰ 
ἱουριθ8 ᾽" 566 οὁἢ ομδρ. 1,4. οι ϑροσκο δᾶ 

Ἐπαὰ τοραγᾶ ἸἼΓΙΘΟ δ δαύαγθ, “ 8881} βθστθ 
δῖα," Ὀπὺ ὑΒΘΥΘΌΥ δαβΌμΘ ἃ σαῦμοσ διβὴ ομδηρθ 
οὗ ὕθῃβϑ 1 ὕ88 τηϊαϑὺ οὗ {110 σϑυρδυκθ 1} ἀ6- 
Βοῖῖρθ 86 οὈ͵θοίβ βθθῃ ἰπ 086 νἱβίοῃ, ἩΗἱϊὑζίᾳ, 
Κυδπίο  ο]ᾶ, οὔο., 816 οοστϑοῦ ἰῃ οοῃϑίδτίηρ ὑῃ9 
ὙΘΙΌ 88 Ἰορίοδ! ιν ἀοροηϑηῦ οὐ (6 Ῥσγοοοάϊηρ 

Ῥυϊποῖραὶ νοσῦ 2.1, ὑμὰ8 οχρχϑεβίηρ ἀθείρτι--- 
δε ἦῃ ΟΥΟΘΥ ὑμδῦ,᾽ οὐ, ““8ὸ ὑδμαὺ 811 ὑθορῖϑ, οἵἕο.,; 
Βῃο.] ἃ βοσνθ μι." γΧ7ῸΡ) ἴῃ ἐύδβο!ῦ ἰβ οθσίϑι ὩῪ 
ποὲ ἕο Ὀ6 Ἰἰτηϊθα ἴο εἰρυν γεορίοιιϑ βουυῖοθ 
Ὀἰνίηθ δἀοσγαύϊζοι, σμῤέμ8), ἔοσ ἴῃ ὑμ6 οχίσα- ΒΪΌ- 
104] ΟἸ)δἰἄθθ, 6.9.. ἰὰ ὑπὸ Ταγράπιη, ἰῦ εἰρη ῆο8 
4180 ἃ ΡΌΓΟΙΥ ΒΘΟΊΏΪΑΙ Βογνῖίοθ, δῃὰ ἱπ συ. 297 οὗἁ 
818 ΘΔ ΡύΟΣ 1ὖ 18 ΒΥΠΟΣΥΙΠΟῺΒ ὐ ἢ ΡΣ». “ὁ ο 
ΟΌΘΥ; " Ὀαὺ ἴῃ ρμοϊηῦ οὗ ἔδοῦ [Ὁ Βδοσνϑβ, ὈοὺὮ Βθτθ 
μη ἴῃ ὑμαῦ Ῥδββδαρθ, ὕο ἀδδίρῃπδῦθ βοσνίοθ σϑῃ- 
ἀθτϑᾶ ἴο ἃ Ὠίνμθ Ῥϑσβοι, Ὑΐοἢ ἰΒ 4180 18. Ὀ6δΥ- 
ἱῃρ ἰῃ οὨδΡ. 1. 12 οὖ 56α.---ἘΠῚ ἀοπκίπίοι ἐπ δὰ 
Θνϑυ]αβίίηρς ἀοτηέηέοσι, τυ βίο 5.}4}1 ποῖ 6 ἀθ- 
εἰχογϑὰ. Οὗ οὔδρ. 111. 88; ἱν. 81: νἱ. 97; 8180 
Μίῖο, ἰν. 7; Το ἱ. 88 ; Βον. χί. 1: χίχ, 16, 
οἵα. 

Ἄοτβοα 1δ-18. 7ΤῪ6 ἐπίονργοίαϊίοη, 97 ἐδ υἱϑίοη 
ὅπ ροπογαΐ, υοἱζλοιι ϑροσίαὶ ΛΕ όγόπ66 0 ἰδ6 Κοιγίλ, 
δεαδϑί. ΤἸΤῺΘ ἱπιρχοβϑβίου οὗ δ᾽ασηιὶ ὑχοαυοθᾶ οἱ 
θδιΐθὶ ὉΥ δῦ Β6 βδύν, θὰ Ὠἷτα ἴο βϑϑὶς ἃ ἔμ τ- 
ὕπο. ϑχρ]δηδύϊοῃ οὗἉ ἰΐβ τηϑαυιΐηρ. Ηδθ ὑμοχϑΐοσθ 
ΤΑΪΏΡ]6Β Υ]Ὸ} ὑμ9 Ὠοδῦ ὑμαῦ βυστουπᾶβ ὑμ6 Αποϊθηῦ 
οὗ ἀλγΒ, δὔύοσ Βανίηρ Εἰ μοσύο σϑχμαϊμπϑᾶ δραχζῦ 88 
8 ΤΩΒΙΘ ΟὈΒΟΙΎΘΣ. Α βοοομὰ δοῦ ἰὰῃ ὑμδ ἄσϑιηδ οὗ 
86 ἀγδϑδυ-υἱ βίοι, ἴῃ νυ ἢ ὕ86 Ὀσορμοῦ αἰ πηθο 
ὕδ!κθ85 ραγῦ, ὑποιρἢ ΤΊΘΓΘΙΥ 88 81 ἱπα ΟΣ, ὈΘρΪῺ5 
ἐποσθἔογθ αὖ ὑμὶβ ροϊπηῦ. ὕου Πυϑηροσῖζο δτοϊνσα- 
ΤΙ ΤΟΙΆΔΙΚΒ: “ὁ ΤῺΘ νἱβίοῃ ἰβ ΠΟῪ οὐδσ (ἱἢ ν. 
14); Ὀπὖῦ 8 566. ΧΟσ ΔΙ ἢΒ ΟἹ [86 ὨΘΔΥΘΩΙΥ ΒΟΘΏ6, 
δηᾶ χϑαυοϑῦβ δὴ ΔΏΩ6Ι ἴο ἱπύοσρτοὺ [86 ἄγϑϑσμ." 
Τμαῦ 0818 18 ἱῃοοχγϑοῦ, ρΡΘδΥΒ ἔγοιῃ νυ. 16, ΤΏΘΣΘ 
ἐδ ταϊηἰϑύθγίηρ μοβὶϑ οὗἨ δηρο]8 τηϑῃἐϊοῃθα ἴῃ γ. 
10 50}}} ρῇϑασ, ψῈ1]6 οὐ ὑμαὺ δβϑυσηρέϊου [ΠΘΥῪ 
ταυϑὺ ἢδνο αἰβαρροαγοὰ τὶν 81} (η6 οἴμοσ ἤθα- 
ὕἴυχοβ οὗ [86 νἱβίοῃ : δῃᾷ [86 ομασδοῦοσ οὗ υυμαῦ 
ζο! ]οννβ, ἴο ἐμ ομᾶ οὗ με οῃδρύθσ, ἀοββ ποὺ ἰῃ- 
ἀϊοαῦθ ὑμαὺ ἰῦ 18. ἃ χλϑῦθ ἱπύοσρσχοδ ϊοη 88 ἀϊβύϊη- 
δυϊδμοᾶ ἔτοτα π6 ῥσγϑοϑοαϊηρ' ἄσγθδι.---ς, Τϑδηΐοὶ, 
ὍσΔ5Β συγίονοα ἰπ σὰν δρὶτὶ ἰη [Δ9 τυϊὰδὶ οὗ τῶν 

Ῥοάν ; ὈΙΟΡΘΙΙΥ, ““ πὶ πὰ ὑ80 Βθϑί ἢ ̓" (Ἴ22 

13), ὁ.6..,). χα. {80 Ῥοάγ, το οοηὐαΐῃμβ (ῃ6 
βρὶ τὶ ῦ, 88 [80 ϑυγοτὰ 18 οοπύαϊποα ἴῃ ἰΐ8 Βοδ δὰ - 
οἵ, Φ0Ὁ χχνΐϊ. 8: Ρ]ην, ΗΠ. Ν᾽, ΥἹΙ., δ8. Ἐννα]ὰ 
Ὑ76]1 ΣΘΤΏΔΥΚΒ ἰδδῦ “΄ 88 [ῃ6 Βιυγογα γϑουωδίπβ αὖ σοϑῦ 
85 ἸΟῺΡ᾽ ἃ 1 18 ἴῃ 1095 ΒηΘαῦ, 8Βο ὑ86 βρίτὶ δ οὗ τωδῃ 
ἦθ ΦΘΠΘΙΆΙΥ αὐἱθῦ γᾺ116 1 866]8 ἰἐ86]7 δποϊοβοὰ 
ὈΥ͂ [89 ΘΟδΙΕΘ γϑὶὶ οὗ ἐμ Ὀοᾶγ: Ὀὰὺ ἔθ γθ 816 
511} τηοσαϑηΐβ ἰπ γϊο ὑμ6 δορί χὶῦ ὈΘΟΟΙΩ68 σϑβὺ- 
1668 116 ἰπ 1ΐβ σοδῦβθ ὑθπθηγχθηῦ, 8μἃ τ ΒΘ ἰὺ 
ΜΟΙ] Ὀγοδὶς ἔοσί ἢ ἱπιραυϊθ ον δι νϑαύατθϑ 411," 
οὕο. [Ι͂᾿ σϑϊδξίοι ὕο 3.9 (ρχορϑσῖυν “"ὕο Δ χσανί- 
αὔθ, οοηὐτδοῖ, ἐγ 676) 88 ἀδαϊρστιαιπρ᾽ Δῃ τιηὰ- 
ΒΌΔΙΙΥ Ὀἰυοσ στίϑῦ, οὗ. τὴ6 οοττοϑροημϊηρ ὅ'γχ. 
δηα ΑΥΔΌ, γοσῦθ. ΤῊΘ ἔϑαΐατθ ὑμδῦ ρα, 68 086 
Ῥτορμοῦ ἰηῦο 80 βϑύϑσθ δῃᾶὰ Ὀἰζύθσ ΒΟσΤΟΥ ἷ8 ποὺ 
ΒΟ ΠΝ {86 οἰτοιγηβίαποθ ὑμδὺ Β6 ἰβ ἀπδοαπδίηὐ- 
δὰ ἢ ἐδ ρϑοΐβὶ πη δδπΐπρ' οὗ ὑμ6 νἱβίοῃ, 88 ἐμαῦ 
ἃ ΤΑ] ΟΥΟΥ οὗἨ ἰ8 ἐδαύισοβ, δὰ ραχύου αυὶν ἐδ 8 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΕΙ,. 

ἔουΣ Ὀδαϑὶβ δηὰ ὅδ ἄγοααξῃ] δαΐθ ἱτιροβοᾶ οι 
ὑμθυ, ὙΘΥΘ 80 ργορμοῦϊο οὗ ουἱ] δῃᾶ σαϊδίογίπ πο. 
ΤῈΘ οπᾶ, ἱπᾶοοα, ὑοννασὰ σ Ὡϊοὰ ονοσγυίης ταὶ 
ὑθηᾶϊηρ, δοοοσχάϊηρ ἴο νβ. 18 δυὰ 14, νγδδ σἱοτὶ- 
οὐδ, Ὀαὺ ὑπ 0 γὯῪ ΟΥ̓ ΨΕΙΘᾺ ἴο σοϑοῖ 1Ὁ τᾶ ραὶτ- 
ἔ.}, δῃἃ ορϑηθᾶ 8 ργοβρϑοὺῦ οὗ βϑύϑσθ οοῃβιοὶς 
ῸΥ Ὅ86 Ῥϑορὶθ οὗ ἀοᾶ: διὰ ἐμ ῃσορβδῖ χωσϑὲ 
Βαγα βυδβροοίθα ὑμίβ, θνθα Ὀοζοσχο ἐδ 88 δχρίδιτιοϑὰ 

ἴο γα ἴῃ ἅοίδὶ!. --- ΑΣδὲ, δὰ 086 Θοτλοϊηδου 

κτδὲ ἍΓΠ , 18 ποῦ ὑμ6 ποταϊπδέ, 8080]., 88 Βδσ. 

ἐδμοϊᾶὺ βαρροβοᾶ, Ὀαῦ 1Β ἴπι δρροδίδΐοη ἕο ἐδ ετιΐ- 

ἢχ ἰῃ “ΠῚ. οὗ Υἱῖϊ, 1, 1ὅ, Ἐχστα υἱΐ. 21 : 4150 

Ὑ ΐμποσ, ὃ 40, 4, διὰ οοποοσζηϊηρ ὑδὸ οοστεβροσά- 
ἧπρ' σοπαίγαοίίοχι ἰὰ ὑδ6 ΗθΌτον, δθ6 Οδβοῦϊῃς, 
Ζιολγροῦ., ν».-. 728. ΤῊΘ βοϊϑιλη θπρ ἢ 5518 τ ῖοΣὶ 
86 Ῥσορῇ ϑὺβ Ἰδηστιδρθ ζ81Π5 ὈΥ ὑ818 δρροδίἑϊου- 
8] ΒΡ) ῃμλθηῦ, οοΥτοθρομᾶβ ἴο [86 ἱτηροτίασςο οὗ 
8 σἱβίοῃ : οἷ. οβδρ. χ. 1. 7; χὶΐ, δ.----σοσϑα 16. 
Ιοδπὶ9 πϑὰσ πϊο ΟὯΘ ο ἐάοτα ἐμαὶ βιοοὰ ὌγΥ, 
ὦ.6., ὁ16 οὗ ὑποβθ δησαροὰ ἱπ Ηΐ βοσυΐοθ, το 
βίοοά δρουὺ Θοά. ---,Απἰὰ δεχοὰ Ὠἰπι ἴδ ἐσ 

(οσ “086 ὕχιῃθ οχρίδπδύϊοι ᾽") οὗ 411 ἰἱ8 ; ἈΞ Σ 

ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ “0η6 στη, ΟΥἨ οοσίδεῃη : "ἢ μδΘγὸ παρᾶ οἵ 
ὑμοὸ ὑγυβύνοσι Υ ἰπὐοχργοίδἝίοῃ, οοηξοστηΐτρ ἴο 
ὑη9 ἀοβίρτια οὗ αοᾶ, ἔος νοῦ Ῥδηΐθὶ δα κα. 
Κυδηϊομζοϊὰ ἱπίοσροϊαῖΐεβ: "ἢ ἀθδίσοβ ἐδδς 
ποίῃίηρ βου] Ὀ6 οΘομοβϑ]θα Ὀδοδαβε οὗ αὶ ἀθεῖσθ 
ἴο Βρᾶγθ ἰδθ ἱπαυῦΐγοσ ἰἱῃὰ διἷβ οχοίὑθα βίδῦθ.᾽" 
ΤῊΐβ δἀἀϊτίομαὶ ἰᾶθα οὗ ἰδυίηρ δδίἂθ σϑβοσνο, οὗ 
αἰδγοχασάϊηρ, οομβίθγαύϊουβ οὗ Ρῥἱύγ, 18 ποῦ σου- 

ἰδἰποᾶ ἰῃ ἐδ βρὶο 3. --ααἥπὰ ἢθ ἰο]ὰ τηο6, 

δι ἃ χῃϑᾶὰθ 9 χωοῖῦν ἴῃ9 ᾿πϊοχρσχϑίαϊίου οὗ ἴδ6 
[ΐπχ8 (οὐ “" ψοχὰβ᾽᾽), υἱζ. : ἴῃ 88 Τϑιρδυκ 
ΟΝ Ζ20]]ον (ν8. 17, 18). ΤῈΘ οἶδθβθ “"" διᾶ 
ΤΩΒ6 τὴ6 ἴο ΚΟΥ δ 8 ἐμοσϑΐοσθ δβρεχθρθϑίϊοβὶ ἕο 

“ἐ δηᾷ Β6 ὑο]ὰ τὴ ;᾽) ὑδ6 ἡ Ὀοΐοσα "ὩΣ 18. ΘΣΡΙ"- 

οδἴάνθ, 88 ἴῃ ν. 1 ὦ. Ὑου ωϑοροσκθ βιὰ Ετβῃ- 

ἰο 61]ἃ ἀπο ΒΒ ΣΎ ὅδ Ἅ239 ΤΊ ἰπ ἐμ ὕ6}1ο 

Β6Ώ86, “ Ηο ὑο]ᾶ τη ὑμαῦ 86 νου]Ἱᾶ τηᾶκα τὴϑ ἴο 
Κπον,.,᾽" οὗο. 06 ΤΟΆΒΟΩ 70. ΒΟ ἢ 8 Ὁγορ εἶδα ἴο 
τονϑαὶ ὑμθ ἱπύοσργοίαυϊου ἰἱβ ποὺ αἰϑοουύθσαῦ]ο, 
βἰποθ ὑδα ἱπύοσργοίδιϊοι 8617 ἱτατηθαϊδῦθν ξο]- 
Ἰονβ. --- ὕοσεο 17. Ὑ8λο56 (οχοθοᾶϊηρ)γ) ριθαῖ 
Ὀοαβῖβ, τυδίοῦ ἀχὸ ἰουχ--ἴΟΌγχ κι ρ8---8}}4]} 
ατἷβο, οἴο. ΔΊΣ σοθσθῃοθ ὕο ὕ.96 οἰδθεθ ἴπ ἐμῸ 
Ὠοτλ. 8,080]., “ὕΠ680 δχοθθϊρν στοαὺ Ὀδαβδίβ, 
ὙΏΪΟΝ ἅτ ἔουχ᾽" (οσ, “" 18 τοΐϑσγοασθ ὕο ἐδ θ8θ 
ον ννς ϑαδίβ. οοποοχηίηρ ὑμϑτλ.," οἴο.). οὗ. να. 
28, 234, δῃρῷ!ᾳᾷ δ]δβδο 188. χ]ίχ, 49.-- - Τὴ) ζυσ Ἰεῖτιση 
(Ὑ39}) σσβοπι ἐμ Ὀθαδίβ 816 Ββθῖὸ βαϊὰ (ο ἀθ- 
ποῦθ, ἃ. Ὁπαυοδυ ΔΌΪ ποῦ τοραγάθα δ8 ἔουσχ 
ἱπαϊνίάυα!β, Ὀαὺ 848 ὑπὸ γϑργέβεπί αὐΐθεβ 97 7οὺν 
ἀίμραοπιδ, 88 ΔΡΌΘΒΙΒ ἔτοτα ν8. 23, 4 (Ὦθσο ἐ}6 

ἔουχίι Ὀοδδῦ 'β σθρσθβθηὐθᾷ 88 ἃ Ἷ39)3 ρονοσηρᾶ 
ΌΥ͂ ἃ Βυ ΟΙΟῸΒ δαοοοββίοι οὗ ἱπαϊν δὶ Κίη ρα). 
Οὗ, ἐμ ἱδοιυγίηρ οὗὨἨ ἸΞΡῸ δὰ 9)» σβῖοὰ 
ἈΡΡΌΘΔΙΒ ΔΙΤΟΔΩ͂Υ ἴῃ ΟἾΔΡ. 11. 87 (88 νγ7 611 ἃ8 δυρτα, 
νυ. 4) ἴῃ 89 σδδο οὗ ΝΘΌΌΘΒδάμοσζαυ, δὰ ἀραΐη 
ἷῃ οἾδρ. Υἱϊ!. 21 οὐ βθα.; χὶ. 2.--- ΤῊ) “" αὐβίησ 

οὗ [86 Κίῃρβ ν"}}} Ὀ6 ἈΞ δ Ἴ3, ὁ ὁ., ποὺ “οἱ 97 
{πο οδσύδ,᾽ Ὀπὺ ““ ἔγοσα ὑ88 επσέδοθ οὗ ὅθ ϑασί δ," 
Ἀθῃοθ, ἱπ οἴἴἶοοῦ, ὁ“ οἢ θασίῃ " (ΓΒ οτὴ ---Ἴπ τἢ6 
Ἰαῦοσ ΗΘ. Ῥ.Ίβ}]6]α, ΥὙἱ}. 22, 28 . χὶ, 2. 8 οὗ 86 1.. 
ὩῚΡ ἰ8Β τοπὰθσοὰ ὮὉΥ Ἴ39, Τδὸ ἔαύατο 3211" 

ἀθῃούοβ ὑμο Ὀἰνπθ ἄθοσζθο, ψμΐολ Ἰ᾿ἰπνῖϊ ὑδ8 

ἀαταϊίου οὐ δθ ἀοταϊπίου οὗἨ Κίηχα, δὲ νοὶ} ὧδ 
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δυροϊεῖβ ὑμοὶγ χὶϑο [πδύεδὰ οὗ “"ΤΘΥ 688}} 

δυῖβο," ὙἸῚΡῚ τον ὑμοσοοσθ Ὀ6 τϑπἀθσϑαᾶ ταοᾶ- 
δἰγ, "" ΤΏΘΥ 5181} Ὀ6 σοταρϑ θὰ ἴο ἃχίβθ." 1 
009 ΡΌΣΟΙΥ ζΖαὔθγα β6ὴ80 ὯὈ0 τοίδιμθα, 1 ψ}} ὉΘ 
ὨΘΟΘΕΒΔΙΣΥ͂ ἴο δϑβϑιυθ, υγ ὑλ ΟΣ. θηροῦκθ, Καταρ- 
Βδυβϑῃ, οϑἷο., ὑμαὺ ὑθ ρσχορμϑὺῦ σδυβίθββὶυ, Οὐ ὈΥ͂ 
νἰσῖαθ οὗ αὶ ἀσπορμειαξίο ὦ ροίζίοτί, Ἰποϊαἀ ρα 86 
ΒΟ[ΌΒΙΥ οχίβυϊηρ, δηα αυθ ΡϑΙΟΪΔ}}1Υ βυρογθθαοὰ 
ΒΑΟγ]ομΐδη του] α- Κίησάοτη διηοησ ὕμθ ζαύαχθ 
ΟμΘ8 οὗ μΪ8 νἱδϑίοῃ. ΤΪΒ Υἱὸν 18, ὨΟΨΘΥΘΙ, ΠΟ ΓΘ 
οἰἰσίθ]6 ὑθδη ὑμ6 βίσαρσψο δϑϑυταρίΐοι οὗ Ηρ 
ἀδαῦ ὑμ6 διῦδμοσ ἄοθβ ποῦ πῃ ὑδὶβ οοηπμθοίζη χθ- 
ξατὰ 86 Ομ δι ἄξοδιι ϑυαρὶσο 8ἃ8 ἐμ 'σθί οὗ ὑδθ 
ΘΟμλἑὩρ᾽ ἸΠΟΠΔΙΟΒί685, Ὀὺ δβαίστιβ ὑμαὺ μοβί θη ἴο 
(86 τοίχηι οὗ Βϑιββαζασ τ ΣΟΥ, οι οροπϑὰ 
ΒΒΟΧΌΙΥ δἵζοσ 86 τταθ οὗ ὑμὶβ νἱβίοῃ ; 88 ἴἦ σ. 1 
ἀἰὰ ποῦ ΘΧΌΥΘΒΒΙΥ βροοὶξν " ὑμ6 βχθῦ γϑδσγ οἵ Β6]- 
ΔΏΔΖΖΑΣΙ 848 ἴδ πιὸ οὗ Τοοοσζαϊηρ ὕὍδ96 νἱβίοῃ, 
δηᾷὰ δἃ8 1 ἰδ ψοσθ δὖὺ 4}} οοχίδίῃ ὑμαὺ ὑπ ΔΈΟΣ 
ΣΘΘΙΪΥ χοραχαθα ΒΘ Βασαν 88 Ὅ86 Ἰαδὺ ΟΠ ἀθ588 
Εἴη! Μογθϑουοσ, μον οδῃ ἰῦ Ὀ6 γϑοοῃοὶἹθά, ὑμαῦ 
116 ἤοχτηοῦν (ολδρ. ἐὶ. 87) ΝΌΘΟΒΔάΠΘΣΖΖΑΣ 
Ὑ8 Βοὶ 835 ἴδο τορζοβϑηύαῦνο οὗ ὑμο Ο8]- 
ἄδοδῃ τλοηδσοῦν, δα ὑμὶ8 88 ὅο ἃ οογίαϊῃ οχύθηῦ 
τομθδίθα δὖ ὑῃ6 ουτητπδποριηθηῦ οὗ [86 ῥγοδϑηῦ 
γἱ βίοῃ (866 γΥ. 4), 86 υπὶἱτιροτίδηῦ, 18 688, ἰὰ]6 
ΒΘ] ΖΖδῦ βοπιὰ μοχο βαδάθηυ ὉΘ ἰπϑὺΔ) 16 ἴὰ 
ΐα ΡΪ8ο9 ὃ---[οτθὸ 18. Βυὶ [89 κπαϊηΐα οἱ ἴῃ9 
Ἀδοαῦὶ ἘΠΙῺ 5}4}} ἰδῖζο ("" σϑοϑρῖνυθ )) ἔμ 9 ̓είῃρ- 

ἄομι, ΤῊΘ ρίαταὶ Ἰ)ΊΛΟΣ, σπδίοι οοσῦσβ ὮΘΣΘ 

διὰ ἱπ γι. 22, 25, εηὰ 27, Βοχγοϑ, {1Κθ ἽΘΡ ἰπ ὑδθ 

Τδυχζύϊηβ, 88 8 ὑἱμγαὶδδ ἐζοεποπίζα, ἰο ἀθαοῦο [89 
Θοὰ οὗὨ Ιβγᾶ6], γὰο ἱπ θη. χίν. 18 18. οδ]ϑὰ 98 

1.5». ΑΒ βίταῖϊασ ρ] σαὶ οὗ ϑχοθιϊθηοοθ, οὗ. ποῦ 

ἸΔΘΧΘΙΥ ὉΠ 58ὲ, Ὀὰὺ δ18οὸ ὉΦῚΊΡ, σοβα, χχίν. 
109. Ηοκ. χἰϊ. 1; Ῥσον. ἰχ. 10; χχχ. 8ὃ.--ΤῊο 
δ" βδιηῖβ οὗ ἤὍπ6 Μοὶ Ηἰρη,᾽" οὐ 0Ὁἢ8}6 “' βαίηϊβ ᾿ 

Β'ταρν (2. 12), δ ὑμ Ὺ δῖὸ οδ)]οὰ ἰῃὰ γβ. 21 

δηα 29, ἄγὸ ῃοὺ ὑμθ 85ρ6]8, τηϑῃὐοηθα ἱπ τ. 10 
διὰ 10, ψο πυττουμαὰ ὑμ6 ὑζσομθ οὗ αοᾶ, Ὀπὺ 
[86 Ρ6ορὶδ οὗ αἀοἂ οἱ ὑδ6 ϑασίδι, 086 “᾿ ΧΘ8] ταθιὰ- 
Ὀ6ΓΒ ἰμ ὕπμ6 Θοτητηππηΐοι οὗ ὑμ6 ῬΟΣΘΟΟΥ ὑσὰθ 

ἰσχίου " (ΕπτναἹα), ὑμθ ταϑιηῦοσβ οὗὨ ὑ86 μοῦβο οὗ 
ἴ6γ89] ἱπὶ 18 1468] βρὶ γιῦπ 8] βἰχοϊβοαύίζοη (64]. νἱ. 
16), ὑ86 ἴβ5τ8 6] οὗὁἨ ὕ89 Μεοββίδηΐο ὑὐταθ οὗ ἢ0]8Ε}- 
τηϑηῦ ; οὗ, 188. ἷν. ὃ ; νἱ, 18: Ἰχὶϊ, 12. Βουι. ἰχ. 
θ, οἴο.--ΤῊῸ βϑῖῃθ θχργθεδίοῃῃ ἱβ δ'δο ζουηὰ ἴῃ 

18. 22 δυὰ 2δ; οὗ. ὈΘΥ ἸΏ ὭΣ, οὨδρ. υἱῖ!, 24, 

διὰ ὉΠΡΠΩΣ, ομδρ. χίϊὶ. 7 (αῖδο Ἐχ. χίχ. 6: 

Ῥοαῦ. νἱϊ. 6. χὶν. 21; ῥβαδ, χυὶϊ. ὃ, χχχίῖν. 10).---- 
ὝΘΩ ἴῦ ἰ8 βαϊὰ ὑμαὺ 888 βαϊπίβ οὗ 89 Μοβὲ 
ἩΪΡὮ “’ 888}} σϑοοΐνϑ ἐλ Κίπράουα,᾽ ὑδ9 Γοΐθσθῃοθ 
18 ον ἀϑαῦν ἴο ὑδθ ὑγδῃβγίβδίοι οὗ ὑπ Μοδββίδηϊο 
ἰκἰτισάοπ ἱπῦο 086 Βαπᾶβ οὗ ἴ6 ὅουι οὗ τηδῃ ἔγσζοσω 
ἴ.6 Αποίοπῦ οὗ ἄδγϑ, 88 ἀϑβογϊ Ὀ6ἃ ἴῃ νυ. 14. 186 
βαϊηΐβ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΔΓΘ ὈΥ͂ ὨΟ Τ26828 ὑο ὉΘ τοραταρα 
88 ἰάσπίϊοαὶ πεῖ ὑμ6 βοη οὗ τηδῃ, 80 88 ὕο τηδῖζθ 
Εἷἴτη 8 τΘΣΘ Ῥοιθοηϊβολύίου οὗὐ ὕμθ ὑϑορὶθ οὗ 
Ἰαταθὶ. ὙΤ ὶβ νίον, νοῦ, Ὀοδίθ8 Ὀοὶηρ δᾶνο- 
οδὐθὰ Ὀγ Ηἱχίᾳ δηὰ Ηοΐιηδηη (866 ΒΌργζδ, ΟἹ τ. 
18), ἰβΒ δἀορθθὰ ὈΥῚ Ἡογχζίοϊἃ ἱπ ἷβ Οἰδολίολίε 
]εγαεῖς, 11. 581, 186 ορροβοᾶ ὉΥ ν. 91, ϑσο ὑμ6 
βαϊδῖθβ Δ’ σορσϑβδθηὐθα 8ἃ8 ἃ μοεῦ οὗ Ὀαυἑπρ Ροσ- 
ΒΟΏΒ, Δ Φ,Θ ΟἸΘΑΣΥ αἰδυϊιρτιί δηθὰ ἔσοση ὑδθ 
Μοδβίδ, το 18 Θχαϊ θᾶ ἔδυ δΌουβ ὕληι, δηά αὖ 
186 ἐἰπιθ οὗ ὑμποὶσγ οοπῆϊοῦ νυἱῦδ ὕδθ δαῦϊ - οἰ χἰδὺ 
ἰδυσίθη ἴῃ ἄθανθὰ χὰ} ὑπο Αποϊθηῦ οὗ ἄδγ8--- 

Βθθοθ {δ τοϊδυϊζοῃ Ὀθύνγθοῃ ἐμ Νίθβδίδῃ δηὰᾶ 
86 Μοββίδηΐϊο ῬθΟΡ]6 ἰβ8 σορσχοδουύθἃ ἴο ὉθΘ 
ΒΆΘΟΣ ὑμδὺ ἈΘ δἰὰμ ἴθι ἰῇ Ἀθᾶνθα δῃᾶ ἵἔτσουι 
ἈΘδΥΘῺ (β σορ  Βοπίηρ, σοχηζοχύϊηρ,, δπὰ βαρροχῦ- 
ἰὴ ὕμοτα ἴῃ ὑμϑὶσς οομῆϊοίβ δὰ βυδογίηρ8), δᾶ 
ΟΣ ὑμαῦ ΣΘΆΒΟΙ, 88 ὑδοὶσ γορσχϑϑοη δύϊνθ, σϑοθῖνθθ 
70» λοι ἴἰμ6 ἀοταϊπίοι ΟΥ̓ΟΣ [86 οὔθτῃ δ) εἰ ράοχα 
ἔσοσα ὅμ6 δηᾶ οὗ αοῦ, 88 νγ88 δσοδαγν ἱπαϊοαὺθα 
ἷῃ ὅλ νἱβίοῃ, υ. 14. Οὐ. Αὐοσϊθη, ἢ. δ] ; δἷ8βο 
Ἄοῦ ᾿ϑηροσῖκο, Κυδηϊοῃ οὶ, κα Εν] ἃ οὐ ἰδ 18 
Ῥδββάαρθ. 186 Ἰαῦῦοσ οοσσϑοῦ Υ ΟΌΒΟΣΥΘΒ, Ὁ. 406: 
δ 1 Ὁ86 Ἰδησταρθ ἰπ ἐμὲ Ρ]Δο6 δῃᾶ ἱῃ υβ. 92 δᾶ 
21 γϑύουβ αὖ οὔοθ ὅο ὕπο ρου 6 ΤΑΘΙΩΌΘΙΒ οὗ 
Μοδδα 5 ἰησάοτα ἰπβίεδα οὗ Ηἰταβοὶῖ, ὑμ18 18 
ΤΩΘΙΘΙΥ ΖῸΣ 16 ΡΌΓΡΟΒΘ Οὗ ΙΔ0Υγ0 ΖΌΠῪ Θχρ δἰ ἰην 
86 χτιοδῦ ρἱούυσθ 1 ἢ 88 Ὀ6Θὴ σίνθῃ Ομ06 ἴῸΣ 
811. ΑἍὄἰκίηπράουμ δηα 18 βονθγοίχῃ οδπποὺῦ οχίθῦ 
νιδουῦ Ββαρ]θοΐβ, δᾶ 'π ἤδοὺῦ, δδν ΟὨἹῪ δαὶ δῦ 
ΤΩΤΟΌΡὮ ὑδο ἰαύοσ. .. . ΘΕ β8800}} ἃ ῬΘΟΡΪΘ6 
Β.88 σϑϑ νυ Ὀθ6Ὼ ἔουπά, ἰὑ χοοοΐῖνϑϑδ ὑπ ρόνχοσ δᾶ 
ρΡοζρούυϊῦγ, ὅδ ἱηαἀθοεύταου Ὁ]6 δα ϑίθσῃδὶ οἢδΣ- 
δοῦθυ, 88 γΧ716}} 88 ὑῃ6 αἰση δοιὰ [86 Ῥσχθηγὶ- 
ὩΘΏ6Θ ὙΏ1ΟᾺ 16 ἴῃ 86 παύατο οὗ ὑμαὺ Θταρίσο δὰ 
ἰϊξα Μοβρβίδὰ (οὗ. ἰὶ. 44. Τὴ6 Ἰδηυρύδρο οὗ ὑδμίβ 
ἱπιοσργοίδιυϊοῃ σοΐοσβ ὑμουθίουθ ὕο ὑμὶβ ρμοορίε, δὰ 
ἴδ Βιιθ]θοὺ οὗ ὕμο νἱβίοῃ ἱπ ν. 18 οὐ βθᾳ. ἀθγῖνϑϑ 
ὑμοσοῦσγοιη ἃ βοϊἠ-ονυνάθηῦ Ὀὰὺ ποὺ αηϊπιροχδηῦ 
οοταρ!οὐΐοη, Τΐβ ΟΥ̓͂ ΒΟ τρϑϑ:β ἱτλ0}168, Βον- 
ΘΟΥΟΣ, ὑμδῦ ὑδ Μήθβϑιδῃ, ὩῸ Μ͵ὔἣκὺ8 ΔΙσΟΘαΥ βα- 
οἰ ν ομαγδούοσιζϑα ἰῃ ὑμαῦ Ῥαββαρθ. 18 ἰάθη οδὶ 
σὶῦ Ὁ06 ΡΘΟΡΙΘ Ὑ8Ο ΓΘ ποῦ, δὖὺὴ ὑῃθ 818] βίαρο, 
ἱποϊπ θᾶ, ΔΕΥ͂ τοσθ ὕμδῃ ὑμαὺ ὕπο ἀσβουρυϊου οὗ 
0}9 Μοεββίδὴ ἴῃ ὑμδὺ ρίδοθ, γβοβϑϑ τῃδ)]θϑῦϊο σα σ- 
δοῦοσ 18 ποὺ ΘΆΒΙῪ τοροδῦθα, ἢδ8 ΔΗΥ͂ ΒΗΔΙΟΩΥ 
αι ὑὴ6 ὙΟΡΩΒ ὨΘΙΘ θιμρὶογθᾶ, Τὸ Κὶηρ δυὰᾶ 
ἈΪ5 ῬΘΟΡΪΘ Δ1’Ὸ δϑβοοίδῦθα ΟἹ] ἴῃ ὑμ6 818] ΤΟ 5] 08 
διηᾶ οπᾶ, ἰῃ ὑμθ ούθσηλ δᾶ ροῦν οὗ ὑ86 Κίηρ- 
ἄοιῃ 0β6} 7, 88 18 βύσι ἰηρὴν τοδυκοα ἴῃ ὑμ 18 Ρ88- 
ΒΔρΡῸ δὰ ἴῃ γ. 27; δηὰ γϑῦ δυύὐϑῃ ἤδσο ὅδε ἀ18- 
υἱπούϊουιι ἰθ οΟἸθα εν ορθοσυοὰ ὑμαὺῦ ὕ 6 ὕξσϑο ὑΒΊ ΠΡῈ, 
ὁ ΒΆΪΒΟΥΥ, ΚΊΟΣΥ, δηα ἀοπἰηΐοη,᾽ ἑ.6., 18 6807 
ἴῃ ἰΐβ 71}} δούϊνι νυ δηα οἱοτίουβ σϑοορχεϊυίοη, ΔΥῸ 
ἴῃ ν. 14 ανδασζά θα οὨἱῪ ἴο ἴμ6 Μίοββίδιη, δῃᾶ ποῦ ὑὸ 
ἈΪβ. Ῥϑορὶθ." ΟἿ δ8ὸ ὑμθ βαπλθ δῦ που Β ὕ.Ὺγ- 
ὀῶολον ἀδν δι δι ϑολόη, Ἡϑϑϑηδολα τε, νοὶ]. 111... Ὁ. 
281 οὖ 5604α.--Αμα ροδδθβϑα ἴη)θ9 Κίἰησάομλ ἔογ 
ονοσ, θὕσ. ΌΤΙ “ὁ ἤο ῬΟΒΒ688,᾽) θσθ ἀθποῦύθβ 

μι οομθϊπ θα Ῥοββθββίοα, ὙΥ Ὁ 110 ἴῃ γ. 22 1ὖῦ ἰΒ ἰη- 
οορύϊνο, δηὰ βἰριΐβοβ {86 δβϑβασηρύϊοῃ οὗ {86 Ρο9- 

ΒΟΒΒΙΟΙ,, ΟΥ 86 Θηύΐσδηοθ ὉΡοΟὰ ἰδ. Το ΒΌΡροΙΪδ- 

να Οχρσθβδίοι ΡΝ ὍὩΡ ἽΞ, ““υπὖο [89 

οὐθσηϊ οὗὨ οἰθσγηϊ θα, ππῦο 811 οὐθχηλίλθβ,," ἰδ 
ΘΧΑΟΟΪ ᾿ἴκὸ ὑμ6 Ἠδῦτον ἽΡ “ὩΡΊΣ ἽἼΦΣ, [68 
χὶν. 17, οὗ 1 Τίμι, ἱ, 17; ἘρΒ. 111, 21, οἵο. 

γόοχβοδ 19- 99. απίοὶ ἀοδὲ),68 ἃ ὁσχέαΐῃ, εςρίαγια- 
ἐΐοη οΟΥΓ ἐδ6δ ἘΟΌΘΒΤΗ ΒΕΑΒΤ. Ηο ὑδοσγοζοσο 
ὈΣΙΘΗ͂Υ τϑοδρί ]αῦθα ὑμθ ἔοσιηοσ ἀδθϑοσίρύίϊοη οὗ 
ἐϊ8 ΔρΡΡθΆσαῃμοθ ἃπὰ ἔδαϊθ 'ἱπ υβ8. 7-ἰ4. [ἢ ὑμίβ 
Τϑοδρὶυ]υίοη, τ ἱΟὮ Γ608}}8 ἴο ταὶπα ὑμ6 δἰ πα ῦ 
0168 ἱπι ΟὨΔΡ. ἰϊ. 46 (οὗ, ν. 84), δῃὰ οβρϑοίδ!ν ἰὰ 
ΟΒΔΡ. ἱν. 17 οὔ δθᾳ. (οἷ. ν. 7 οὖ 8604ᾳ.), γγχὸ Ἀδύθ 
ὑ86 6. ἔθαύασϑβ ὑμδὺ οἰχιοϑ ΟΥ̓ ὁγαβ8 δὺθ ποὐυϊοθα 
ἷῃ δα ἀϊοῃ ὕο 18 ἴχοὰ ὑθοίδ (ν. 19), δμὰ ὑϊιαῦ [89 
φεορίόα οὗ ἀοἂ ἀγὸ τηϑῃὐϊομοᾶ 88 νγαγσίηρ δραϊπδῦ 
[Ἀ6 Ὀθϑαδὺ (αἰὰ θα Ὁγ [6 Μοβδίδῃ, δῃἃὰ υὑπᾶρθσ μἷβ 
Ῥσούθούοῃ) δ! ονογοοχαίηρ ἰῦ.---Τθ 1 τυου]ὰ 
Κηοῦν ἴπο ἴχυϊῃ οὗ ἴῃ9 ἐουχίῃ Ῥθασὶ. ΓΞ Σ 

ΣΡ ἈΞΆΧΡ, 1 ἀθαϊτοᾶ ὑο θῸ οθτίδίῃ δου (δο, 
ἐζῆτοῦν ἀκριβῶς περί (Ἡποοάοϊ.).. ΤΒθ τοδάϊης 



Τ Ββοσγὸ μϑββ68 ἔτγοτω βρυσγδαίνο ἴο ᾿ύοσαὶ ᾿Ἰδηρτιαᾶρο; 

Ἢ 

ἐὰ 

΄ξ: 

ΒΞ Ὁ ᾿ 
᾿ (ϊοη οὗ ὕπ6 ΑἸγαΐρμὺγ ὑο 086 βαϊπίβ ((λπ8 αὐδἔοσ- 

160 ΤῊΞΒ ΡΒΟΡΗΒΤ ὈΑΝΊΕΙ,. 

ἈΞ, Ἰηρίοιᾶ οὗ ἈΞΣῚΣ, ἩΒΙΟμ, 18 Ζουπᾶ ἴῃ 
ἴχοο Μ55. αὖ Εγξασί, ῬΤΟΌΔΌΪΥ ονγϑβ 1ΐβ οὐ βίῃ 
ἴο ὑμε ἀοξεοῦϊνα ἔοχτα, νν ΒΙΟΘῺ ἴῃ ὑδὶβ ρ]δοθ, ἘΒ11κ6 
γ. 16, βοοσηδὰ ὅο ἱπάϊοαϊθ δὰ 1. Ῥδοὶ (ΒΊΟΣ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, ἰ8 ουπᾶ ἴῃ ὯΟ οὐδ σ Ρ1800) ΤῈ σϑῃ- 

ἀοτίηρς ἴῃ ὑμο υ)ραῖο : “ οδὲ ὧοο τοἱκιιὲ ἀξ σΠ 6Υ' 
ἀύϑοον δ,," ΥΑΒῪ 6180 δνο οοπ σι Ὀαὐθα ὕο οτἱρίπαΐθ 
ἐμαὺ τοδαϊηρ.---ὕ] οβϑ ἴϑϑῖῃ υσϑσθ οὗ ἰχοῦ δῃά 
ἐϊα παὶ]β οὗ Ὀγαβθ. ΤῺΘ ὈΓΣΆΖΘῺ ΟἸΔῊΒ 8.6 8880- 
οἰαίοα ψἱϊ 086 ἰχοὴ ὑθούδ, ὈΥ υἱσίαθ οὗ {δ6 
δδϑοοίδαύϊοη οὗ ἰᾶάθαβ, τ αΐοῃ Σγοαυθαυ σομηθοίβ 
ἴσχοι δῃᾷ ὈΓΑΒ88 ἱῃ ὑμβοιυρῦ ; 566 6.9.7 θϑαῦ. χχχίῖ, 
25. σ6γ. χν. 12: 188. χὶν. 2; Ῥβδ. οὐἱϊὶ. 16, οὔο. 
-οὔετεο 30. Απά ἴμθ οἴμοι τυβίομ οἂπιθ ὉΡ, 
δᾶ Ὀϑέοχο τσβοσλ [Ὦγ99 ἔ611, Τιϊύθτα!γ, “" δπᾶ 
0860 2611 Ὀθέογα Ὠἴτὰ ὑμ6 ὑμγθθ." Ὑ86 το]αῦϊνθ 
οοπβίχιοίίΐομ 18 ἀσορρβϑᾶ δὖ ὑμὶβ ροϊῃηῦ, 88 ν᾽ 6}} 88 

ἴλο οοππθοίίοι οὗ ὅδ ΒΡΘΘΟὮ ἔγουλ 22, αὖ ἴδ 9 

Ῥορίδηΐηρ οὗ ὑμὸ 200} γϑῖβθ. 8ὸ ἰδπαῦ ἴδθ 
ἀἰβοοῦσβθο δρϑὶ ΔΒΘΌΤΑΘΒ ὑδθ ομδυδοίοσ οὗ ἀθ- 
Βοσί ρύΐοῃ, δβρϑοίδ!!ν ἔτοση 89 ἰπιτὶ οἔὗ 
ἐδ 91κὖ γοῖβϑο. --- Αϑὰ (οὗ ὕδδὶ ἤοχη ἱδμαῖ 

μαὰ οΥδ8: ῬτΟρΡΟΥ, “διὰ ἰμδῦ μοσι, δηᾶ 

1ν μ8ᾶ 6γ65,᾽ οο. ΤῈΘ 1 Ὀδΐοτθ Ὑ3. 18 ΘΡΘχϑ- 

ἐϑίλοαὶ ΟΣ οοτγτοϊαὐϊνο, 88 ἰῃ 188. χ]ῖν. 12; Ῥβδ. 

Ιχχνΐ. 7.--- ΤῊθ ἤοττα ΞΘ θὰ τ ΟΟΟΌΣΒ 8180 
ἷπ νυν. 35 δῃᾶ οὔδῃ. υἱ. 92.-- - οεο ἸοΟῖκ νσῶθ 

χρογθ βἱοαϊ ἰμδπ μία ἔθ] ]ουσθ.Ό ΤΠ ἼΣΤῚ Ὑ3, 8 

δβιοχίθηρα ΘΧΡΥΘΑΘΙΟῺ ΖῸΣ ΠῚ 2 . οὗ, οὔ. 

ἃ, 10 ; ἦν. 18, 80.--- 8 186 231. Σ Ῥομοϊά, διιὰ ἴδ 
ΒΆΤΩΘ ΟΣ πλδᾶθ τσῶχ υσὶϊ ἴἰῃ6 βαίῃϊβ, οὐς. 
ΤΪ8 ΔΙ ἀραϊμδὺ [86 Βαὶπὲβ ΤΔΘΥΘῚῪ ἱπάϊοδῦθα ἃ 
Βρϑοῖδὶ ξδαύυσο σομηθούοᾶἃ τὐθῃ ὑμθ "" ἀθυουσίηρ, 

Ὀτοακίπρ ἰπ Ρίθοαβ, δηἃ βἰδιωρίηρ ππᾶοι ἔοοῦ" 
(ν. 19). οὗ νοὶ 86 Ὀδθαδὺ νὰ ριιπύν, Ὀυὺ ῥἈγχθ- 
αἰβαεὶν ἐλαξ ἔθαύυσθ Ὁ] ἢ του ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ Δσσβθ 
186 δἰδομίΐϊοη δᾶ ἔϑασβ οὗ ὑ86 ὑσχορῃοῦ. 80 ζδυ 88 
{86 τοῦδ οὗ δχιρυθββίοῃ 18 οοῃσοσηθᾶ, ὕμ6 υσίῦου 

δι [96 Ὑδοὶθ οασίμ,," Ὀαὺ οὰ “ὁ 8.81} ἄσνουσ δ 

ΡΒ), νθῖο ἰα ποὺ ομὶν ῥἰδοθᾶ ἄᾶσϑι, ὑὰΐ ἰα 
αἷδο σορϑαύθα ὮΥ ὕνγο βυποησταοῦβ ὕθσταβ ἔοϊ]ονν- 

ἱπρ 86 οὐήοοῦ. ἘΦ ΝΣ ὯΞ ἄοεϑ ποῦ, ὑβΘγοζουθ, 

88 Ηἰυξίς ΒΌΡΡοΘΘΒ, βρη ΣΕΥ “811 [μ6 οοιιπίχίεβ οὗ 

1Ἀ8}6 οασίῃ." ζοσ ὑπμίβ συ] τεϑα]ῦ ἴῃ δὰ ὉΠ ΘΟ68- 

ΒΆΧΥ οχαρφοσζαύίου οὗ ὑμ6 Βγρϑυθοΐθ νΒΐσΒ, τ} - 

ουὖῦ αυδδίϊοι, ΣΘΔΙῪ Θχίβίβ. ΝΟΣ ἄοθβ 86 χοϊαιϊθα 

Ὄξις ΒΘ “0 ΒΉΨΘΙΙΟΥ ὮΡ.,᾽ ψὩο σνουἹὰ ὍΘ 

ξδαυϊναϊοπὺ ὕο “ Δρρσορτίδ ηρ, οὐ ἱποοσροσδίϊσ 

ψλ 0861) (18 Ηἰὐσῖς δεβασίβ, δρρϑδὶῖηρ ἴοσ 

Ῥσοοῦ ἰο ϑαΐ. υἱῖ. 16; ἴβα. ἰχ. 11; ὅθι. χ. 35- 

ὙἘΪΟΣῚ Ῥδβδαζ6 5. Δ.Θ, ΒΟΎΘΥΘΣ, ὈΥ͂ ὯΟ ΤΏΘΒΣΙΒ σ0Ὁ- 

νἰποίημ), Ὀὰὺ ΟΣ]Υ “ὁ ὑο ἄσνουσ," ψ ἘΙΟᾺ, ΚΘ 089 

ΕΥ̓ΠΟΣγτΩΒ “ὁ ὕο Ὀγθδὶκ "ἢ διὰ ὁ ὕο βύδωρ " (151 

αὐ ἢ), ἱπάϊσαῦθβ σοθσοὶν ἃ ἀοναβίδ προ δᾶ 

ἀοαϊτιοὔδνθ ϑθθσγ. τὶς πσαὺ ἱμοϊπαϊτρ ὑπο ἰάδα 

οὗ δυπφιυστῖπο. ΤῈ ἔουγι νου] ᾶ- Κῖηράομι, 

{ποχϑῦοσθ, τδ  ὈΘ ΒοΙὰ ἰο εἰρηϊν ὑλ6 Θγωρῖγθ οὗ 

ἐδ Βοϊουοὶάε. ἰπ ὑδο ᾿σδὺ οὗ [818 Ῥϑβαδβρθ δἷδο: 

δα ἴποχα ἰβ Ὁ ὨΘΟΘΒΕΙΟΥ ὑο τοῖοσ ἰῦ ἴο [86 Ἀέδοο- 

ἀοιέμη διαρίσο οὗ ΑἸθχϑῃᾶθσ, ΠΟΥ γοὺ ἰοὸ ἐμδὲ οὗ 

{86 Ἐοπιδ.8.--- 6τθο 94. Απὰ ἴδ 6 ἴθῃ Ποστβ οὔ 

οὗ ἰλῖε κίηράδοτη ἀχθ ἴθϑε εἰπϑ ᾿παῖ β}8}] ασὲδϑ . 

ταῖδοσ, “" Απμὰ [86 ὕθῃῃ: ΒΟΙ͂ΠΒ ; οαὖ οὗ τὉλ}18 κίηρ- 

ἄοχω 8}8}} ατῖθο ἴθ Κίηρβ.᾽" "2 Ὁ ἸΞΩ, πϑεσ- 

Αγ, ““οαὖ οὗὨ ὑμὶβ, ὑπ6 κίηρᾶοιμι," ἐ.6., ουὖ οἔ 

ἐμΐβ βδτωθ Κίηρδοχα ; οὗ. ὁ οὔδρ. Σ]. 6. Ὅου- 

σασείΐηρ ὑμ9 ἤοττα ΠΌΠΞΩ, ἕοσ ἈΠἼΞ2Ώ, δε σὰ 
οὗδΡ. ἱϊ. 7. ἩΗΐσὶς, ῥγϑΐοσβ, Ὡθϑα]θβαῖυ, ὑο βοῦ- 

βἐϊδαΐα ἐμ δηᾶίπρ [ῖ-., ἀπὰ τοζοσβ ὑπο τοβυϊληρ' 

( οαὺ οὗἉ ἰδ, λὲδ κίπράοτα " ἴο [26 Τουχί Ὀοϑεῖ, 

ΟΣ δύ ἴο ἐδ ““οὗμοσ ομθ᾽ (διηῦομτῖδῦ) ΒΟ 

ἐ αὐὔλουνγασᾶ ταϑηὐϊοηθᾶ, 88 ἰζβ βυρ)]εου-- ΒΒ 

ΟἸΘΑΣΙΥ ἰδ ζοσοϑᾶ απ διρϊϊσαιγυ. ἩθαραῦΘΏ ΡΘΕ 

(Ρ. 2311 οὐ 56ᾳ.) δὐὐδεσαρίβ, σοῃύσασυ ὕο [86 5686 

οὗ ἴμ6 Ρῥσορβοῦ, ὕο ταβῖζθ ὑμ6 "" ὑδὴι ΒΟΧΤΙΒ ᾽᾿ ΣΕΡσο- 

Βϑηὺ ἐπ ἀέπράοπιδ, ἱ.6., ὕὑδῃι ΟἸσίβυϊδη Οθστωδα 

βέἰαΐοβ ψῃϊοῦ το ἀονεϊοροᾶ ουὖῦ οὗ ᾽186 Βομιδα 

«οσα-ϑιωρῖτο. ΒΙϑοὶς (ϑαλγὸ. ἂν ἀσιιίδοδλε ΤἈεοϊ,, 
1860, 1. Ρ. 68) αἷδο ἱποϊϊμθε ὅο ὑμὶβ ὑσασιβἔοστηδ- 

ἰΐομ οὗἉ ἐμ6 “" ίπρδ᾽" ἱπῦο Κίηράοτηβ, βίῃοβ ΒΘ δὺ- 

ἰοταρίδ ο ΔΡΡΙῪ ὑμ6 ζουσὺδβ:. Ὀδαδῦ 88 8 ὑγοὶθ ἴὸ 

ἐῆο Μεαοοδοιπίδη- 6] θη ἑδβοϊο υσοχ] ἃ- σου ΒΥ, 86 

[68 Ἠογὴβ ἕο ὑ86 Ββούογαὶ Κίησαοπιθ οὗ ἰδ86 Ὠϊδ8- 

ἀοομὶ τοὶ βρσχαμρ ἔσοσα [86 ἔοχταθσ, δια [ἢ9 

οἰϑυθηία Βοχ ἀΐτοοῦ Υ ἰο ὑδ6 ἀοταϊπϊου οὗ ἐδ6 

Θοϊοποίᾶτ, δῃᾶ δὺ 086 ϑδῖὴθ τη ὕο ἰζβ οβασδο- 

ἰοχίβυὶο ϑδάϊης τορταβουύδινθ, Αὐὐϊοοδυκ Ερὶ- 

Ῥῆδηθο. ϑβίποθ ἐμ ὕθῃ ΒΟστιδ Θοχτεβρομᾶ ἴο [}9 

ῬΑΙΕΥ ἴσοι δπᾶὰ ῬΑΥΟΪ Οἷδν ὑοα5 οὗ δ οοϊοβδὰβ 
ἴῃ οὔδρ. 1. 41 οὐ βοᾳ.," {89 δϑβσηροη ἐμαὶ 

εἰ ΚηρΒ" δ1Θ ὮΘῚΘ ΓΘΘΙῪ Ραυὺ ἴοσ ὁ" ἘἸΩ σάτα τὰ 

ταὐὺ βϑϑῖὰ δι πλἐββὶ Ὁ]6; ὑαὺ ἴπ ΡδΙΑ]] 6} Ἰχίπρ' (86 

ἰοθῷ οὗἉ ὑμ6 ωαρο τὶ [6 Βοσὴβ ΟΥὨἨ ἐπε Ὀεδϑβί, 
[86 Ῥχορμοὺῦ σοπὶᾶ Βασᾶϊν ὑδίπκ οὗ ἱπάϊνϊάπδὶ 

ΤΌΪΟΙΒ, ΒΩΥ ΤΏΟΣΟ ὕδδη οὗ αἰβυϊποῦ βέδίθβ οσ Κίῃρς 

ἄοχηβ (Β60 οὐ ἱϊ, 43). Α Βοσι, 88 Ηϊ σὶρ "ΒΕ 

οὔβοσνϑβ, ουϊἹὰ ποὺ ὈΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ΔΡΡτορσίδῦδ 88 

[86 ΒΘ το] οὗ 8 Κίπρδοτα ; διὰ ἴπο αὐξειαρῖδ οὗ 

οὗ. Βαν. χὶ. 7; χἰϊὶ. 7, χίχ, 19.--- οσθὸ 92. ὍΕΙ 
ἐννς {πᾶρπιοιῖ τσχο8 κίνϑιη ἴο τἴ89 δβαϊηῖβ οὗ [9 
ἹΜοεὶ ΗΚ; ὦ.6... “ταῦ ] Ἰπαύϊοθ ττὰβ ἄομθ ὕο 

ὕδοτα." ἈΣΛΠ ΒΘΙΘ βίη βοβ ̓ πβυϊοθ ὕο ὈΘ βοσαχοᾶ 

ὈΥ ἰανν, οαυϊναϊθηῦ ὑο ὑπο ΗΘΌ. ὈΡΌ, 6.0.) 

Ῥοαῦ. χ. 18; οὗ. Ῥβδ. οχὶ. 18. 1Τῦ οδπποῦ 676 ὈΘ 
ἐβζθῃ ἱπ ὑ.6 Β6Ώ86 οὗ Ἰυδρίησ οΥ ροχἕοτταϊην 1π- 
ἀϊοΐαὶ ξαπούίοηβ ; ἔοσ δοοοσάϊηρ ἴο υβ. 9, 10, 1 18 
Θοᾶ, νὶῦὰ βοτὰ τὸ δβρβοοϊδυθᾶ ἰδθ οἱἄᾶδυβ οὗ 
ἈΘΑΥΘΩ, 0 δἰΐβ ἴῃ Ἰαἀρτηθηὺ δηᾶ δάτωϊ ὐϑῦθσβ 
ἡπβίϊοο (οὗ. Ῥβδ. ἰσ. 5). ΤΏΘΥΘ ἰβ μο ἀδβῖρτι 1676 ὕο 

ἷσνι ἃ μαγυϊοϊ ραῦϊοῃ ἴῃ ἐμὶ8 Ἰυἀϊοὶδὶ δα τἱτϊδῦσα- 

ἱπρ ἔτοτα Μαῦϊῃ. χῖχ. 28. 1 ὅὐοσ. νἱ. 3). ---θτἰλἨἠπβυθδὰα 
οὗ “' ἐδ6 βαϊηῖβ οὐ ἐμ Μοβρὺ ΗἰβὮ,᾽" (86 οτίρί πὶ 
88 “"Βαϊηΐβ οὗ ὑπο Μοεὺῦ Ηΐρῃ," τὶ μουῦὺ [Π6 δτ- 
1616, τυ αἷς ἴθ αἰδο ὑμ6 σαδὸ ἰῃ ὑμα ἰαύδοσ 8} οὗ 
086 γϑσῖβθ, δῃᾷ ἰῃ ν. 31, Οομποοσχεΐηρ ὑ86 Οπιΐβ- 
βίου οὗ ὑπ6 αγίΐοὶθ ἰπ βοϊϑσωῃ δηᾶ ροδίϊο ΒΡΘΘ οὶ, 
οἴ. Ἐν α!ὰ, Πολγὸ., 8 271 ὃ, σθτο Μίο. υἱῖ. 11 οὗ 
ΒΟ6ᾳ. ; [858, χίν. 82. Ηδ. 111. 16: Ῥβα. ἵν]. 11, 
Θἴα., ἃχο δὰ ἀποθὰ 885 ΣΠἸπϑἰταύίομβ οὗ ὑμ9 ΗἩΘΌΣΘΥ 
ὈδδρῸ. 

ὕοσβοβ 28.-27, Τὴδ ουρίαπαίέοη, οΥ (λ6 απιρεξ τό- 
ἐροοίἐπῷ ἐλε 7οιιγίὰ δοαϑὲ απαὰ ἐξ ἡμᾶσπιθηί. ΤΡ 
οὐχί Ὀθαβὲ 5.4}} ὍὈ96 ἴ:9 ἐουγῖδ Ἰκίηράοπι; 
Σαύμου, "06 δουσίῃ Ὀθδαδὺ, ἃ ἤουτίδ Κίησάοιῃ 

4 [ΤῊ[8 οογττεξροπάδηοθ. Βοθσοσ, ὁδοὶ Ὁ6 Ἰοφ Εἰ τπιδιοὶῦ 
ὩΓροὰ δ ἢ δυαιτηοπὶ πὶ ἔδυοῦ οὗ 18} 6 ΟΟὨΤΟΣΔΡΟΚΒΙΓΟΠΗΕΣΘΙΒ 

οἱ ἴλ6 δὰ κίηρα, ἴον ἰὰ ἰδ ἀουσίυ ἰἐ τθ6 παιθεν οἵ Ὧϊο 

(οδῦ Ὦδα ΔῺΥ βρϑοίδὶ αἰμτι βοδοα. δὰ δὸ εἴσεδβε ἐβ Ἰαϊὰ προῦ 

1 ἴπ τὴ οχριδηδιίίοη οὗ ἴδ υἱαῖσῃ. {κὸ ἴδ9 ἔπο ἰερὰ, ἴἃ 

ζογίωδ Ὀπὶ ὧπ βοοϊἀοηὶδὶ ΔΟΟΘΕΔΟΣῪ ἴῃ ὈΟΙΠΡΙΟΑΩΕ {μ6 ἄρυτε. 

8.1}}} Ὀ6,᾽" οἴο. ΤῺΘ βϑιὴθ οοηβύσιιουϊοῃ 88 ἴῃ Υ. ὐμε φωναὶ ριον ἐοείληος λφ φοδεο τὸς ὃ σραρὶ ηργμδυκει ώραι : 
17 α, ἀρὰ 88 ἴῃ ν᾿. 94,---Απὰ 5841} ἀονουχ [19 ᾿ ᾶατὸ ῥσοραγοᾶ (ο ἀο.}] 

," Ὅλ νιν ουζαλυῖξ πλμαγ. 

τὐδοῖο ϑασί!. ΤῈΘ διαρμδαὶβ ἄοθβ ποὺ ζ811 ο5 2} 
» 

» ! 

ἃ 
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Ταῦδον. Μοϊδησίδοιυ, ἀοἷοσ, ῬΏ. ΝΊοο]αὶ (126 γόρηο 
Ολγίσν, 1. 1., ο. δ᾽ 58.}, οὖς., ἤο τοδϑῖο {μ6 θὰ 
Βοττθ ἀδηοῦθ ὕθῃ ἀραϊρηαίθα αἰδῦθβ τ ΒΙΟΒ ΤΟ ΥΘ 
ξοτταδᾶ ουὖῦ οὗ ὑμ6 Βογχηδη ἡγοῦ] ἃ- ΠΠΟΠΔΙΟὮΥ .---ὁ. σ.. 
ϑγτία, Αβίδ, Ἐσυρῦ, Αὐτίοδ, ἄσϑθοοθ, Ιἴαϊγ, αοσ- 
ἸΏΔΗΏΥ, ΕὟΒΔΏΟΘ, βραίη, δη8 Ηρ] Δδη, ΟΥ (88 Νίοο- 
Ἰαΐ, 1. 6.. αυρροϑίθ) ϑυτία, Ἐσγρῦ, ατοθοο, Πὑα]γΥ, 
οπδον, Ῥοϊδηᾶ, ἨἩΌΠΡΆΓΥ, ΕἾΘΠΟΘ, βρδίη, δὰ 
Ἐορ]Δηα---Ὅ8} ΟὨΪΥ Ργοὰθ 09 δυβυχα δῃᾶ ΔΥΌ ΤΔΙΥ 
τοϑαϊῖβ. [Ιἢ γ΄. 8 ὕ86 ΒΟΌΣ ἰδ ΟἸΘΑΙΪΥ τορσοβθηϊοα 
88 ἃ ΡΘΙΒΟΩ ; 856 δοοοχαϊρὶγ ὑδ8 ΤΠΌΣΏΘΤΟΤΙΒ 

2} Βοτὴβ ἴῃ ὑμὶδ υἷδοθ δῖθ ὈΣΟΌΔΌΪΝ ἰπὐοπαϑᾶὰ ἴο 
δποῦθ ἱπαϊνί πα] ΤΟΥ͂ᾺῚ Ῥϑυβοθαροθ. ΟἿ. δ]8Ὸ 

αὔδρ. ΥἱὴἹἱ. 21, ψθοχο ἴδ ποῦπ ἰδ βδίἃ, ἱῃ ὑδ6 
»ἱαϊμημιοδὺ ὕΘΣΤΩΒ, ὅο ΣΟΡσθϑϑηῦ 8 ῬΘΥΒΟῺΔΙ κίηρσ, " 
Εογ ὕὍδ6 τεϑῦ, θ06 Εὐπιὶοο-πιπᾶ, ὑσὶ πο ρ]68, οἵο., 
Νοβ. ὃ δπᾶ 8.--ἘΠ6 5ἢ}8}} ὍὈὸ ἀΐνοχεθ ἔζσοσῃ ἰδ 
Ὥικῖ. .Α8. ἴδ ἤουσία Κίηρδοια αἰ δοτθ (υπ. 7, 
19) ἔγουι Ὁ: 6 οὗδιοσς ὕδμσϑο, 8οὸ 6 αἰβῖοσβ, δῃὰ ὕο 
ἷα ἀἰδαά ναηΐαρο, ἔγοχῃ δἷ8 ὑγθάθοθββοσβ : ὑδῖβ 15 
ἴχυθ ΚΟΏΘΓΘΙΙΥ, Ὀὰὺ Θδρθοΐδι]ν 80 ἱπ ἢἷβ οοπαποῦ 
ἰοναχὰβ Θοα δηᾶ ἷβ βαϊπΐβ, νυ. 20 " (Ηἰὑχὶρ).-- 
Απὰ ΒΘ 5841} βυράυθ ἴμσϑϑ κίηρβ. 922 

ἐδ ορροοϊίο οὗ ὉΠΡΆ, δ8 ἴτι οββδρ. ἱϊ. 21. [Ὁ ἄοθβ 
ποὺ ἀοποῦθ ἃ ΣΏΘΤΟΙΥῪ ΙΏΟΣΆΙ] υτηἸ]ἰαύϊοη, Ὀπὺ 8 
οοταρ!οὺθ ἀουτδάδίζου, δᾶ ονθῃ ἃ ΒΌσ] ρ ἀον Ὲ, 
ὃ ΒοἰΖίηρ οὗἨ ὑποὶσς ἀουοϊμίοῃ (οἵ. ΕΖοῖ, χχὶ. 82. 
δᾶ. χ. 88). Τα ἰβ 8180 βῇονσι ὮὉΥ ν. 8, ὩΣ ο ἢ 
ΒΡΘΔΙΚΒ ὙΘΥΥ Ὁ]ΔΙΉΪΥ δϑουΐ ἃ “" ν᾽ ΟΚΙηρ ἊΡ ὉΥ 89 
τοοίβ ᾽" οὗ [769 οὗ ὑπ ΖΌΤΙΩΘΥ ὨΟΤΏΒ ὈΥ ὕὍδ6 “" 1100] 
Βοτῃ,᾽ δηᾶ ὑΒΘΥΘΌΥ ὈΓΧΟΌΘΔΌΙΥ τοῦοσβ ἴο 8 Βα ρρ] διὺ- 
ἱπρ οὗ ἔτϑο σ]οσβ οὗ ὑμθ ϑβοιϑιυοίδο ὈΥ ὑμα νἱο- 
Ἰθποθ οὗ ἃ ΠΘῪ ΒΟΥΘΥΘΙΖΏ (866 ΟἹ ὑμαὺ ραββαρθ). --- 
ὕοχεθ 925. Απὰ 6 51.611 κρϑαὶζ.-- -σοχὰβ ἀραϊηπῖ 
19 Μοοὶ ΕΠρα; ὉΡΌΣ---ἼΡ Ὁ, ||κ6 89 Ηοῦ. 
ὉΛΠΙΞῚ ΔΊ, Ηοβ, σ 4; ἴδ. υἱἱῖϊ. 10: ᾿υ]}, 18, 
Σὺ ΡΡϑδῖβ ἔσγοπι γβ. 8 διὰ 20, δῃά 8180 ἔσγοτη [89 
Ιδῦθσ ρᾷσα}161, σἤδρ. υἱϊἱὴ. 35 ὃ, ὑμαῦ ὈΪΔΒΡΏ θοῦ 
ΟΣ ΔΥῸ τηϑϑηϊ. Τἷβ ῬΤΟΡΏΘΟΥ 88 οουίδὶ ΠΥ 

ἡ ([Ὁ18]16 ἴῃ 8 ταλτκοὰ ἄθρτϑθ ὈΥ [86 ὈΪΘρμθταουῦδ 
“ἢ ποχὰβ οὗ Απὐὐοοδυβ ΕρΙρἤδηθδ (1 Νίδοο. ἱ. 24, 

οἴο.), Ὀπὺ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΏΘΒΠΒ ῸΣ ὑ}6 ἰδδῦ ὑΐτηθ: αὖ. {86 
Ν.-Τ. ρχορῃθοίθβ τοϊαύϊην ὕο δι υοησίος, 2 Ἐ8οδα. 
Ἷ. 4. Ῥδν. χἱϊἱ, ὅ οὖ δθᾳ. ΡΣ ἼΣΞ, ῬΧΟΡΘΣΙ͂Υ, 

ἑἸὴ λο αἰγχοούίοι οὗ ὑμ6 Μοεὺ ΗἸρὮ,᾽ ὁ.6.. ἀαραΐπιϑὲ 

ὺ 
ἰ 

Φ [ο}᾽8 τοίόσϑῃοθ ἴο οἤδρ. Υἱ1]. 30--29 15 πα υ δ πηρ δαί η πὲ 
(Ὧ1ς ὀχργϑδα κἰδιυδιηδηὺῦ οὗ [26 ἰοχὲ ὮοΓζο, 0 ποῖ ΟἿΪΥῪ ἰΒ [ἢ 6 
στοοὶ χοδῦ ἨΩ͂ ἴΠΟΓῸ που Ό]γ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔΙ στοῦ, Ὀθὺ 80 
8ΙῸ ᾿ἰκαννίδο ἴἢ6 ""ΤΟΌΣ πούδὈϊ!9 ΒΟΓΙΒ᾽" δὲ πΒυοοθεὰ ἰδ Δ8 ἐὯθΘ 

ἑλιίς ρμοίην ἰβ ἃ Ῥοσγνυοσείοῃ οὗ [86 8686: 
ΒΟΙΏ8 81]} οαπχίεῦ δ ἐδ μρῆ]θ πιὸ ἰοροῖμοῦ οἱ ἐδ Ποδβὰ οὗ 

186 ὕδῃ κίηρο ἔπδὲ διίθο οἱῦ οὗ ἐδο ζοισιῃ κίηρ- 
ἴο ὮΘ τεχζαγάϑὰ δε ὀοῃίδιῃροσζατυ.," Οπ ἴδ 6 σΟΠΌΓΓΥ, 
ΦΧΡΙΠΟΙΌΥ εαἰὰ ἴο " χσίϑο " ἴὴ ἴδιο αἰρσῆξ οὗὁἨ ἐδ ὕτο- 
1 ἸΘῪ στοσὸ ποὺ ἔδογο οσίβίπα!ν, δὰ τὰϊ8 δὐυλίζα, 
ποῖ Γρα 86 ἰάφδ οὗ ἐπεὶνΣ στα υδὶ δπᾶ σουδοου- 

γοϊοριποπ, ἰδ [706 “889 οὗ ὴ9 ὕὉνο-Ὠογηρὰ γαηὶ 
Ῥ. νἱ ἢ]. 3) γὸ τοῖς ψἱ οασαὶ σόδϑου ἢῶνθ ὑγοδυπιθὰ 
ΒΟΣΓΏΒ ἴο ὮδγΥθ δγίϑϑι αἰτηα ]! αηϑοῖ δ), Ὀσπὶ σποῦ ἸῬ᾿ϑὲ ποῖ 

ἔβαεοῖ. ἸΜΟσϑουοΣ, Ἀ8 ἸΏΟΥ δτὸ αἰδῦθα [ἢ ΘῸ ΙΏΔΩΥ͂ ῬΟΓ8Β ἴο 
ἴω.π οὗ οὩ6 δηά ἴδο δδῦὴθ κΚίημάοχῃ, ὉΠΟΥ͂ πχυκὶ ἰπ ἐῃ9 

οὗ ἴ8 σ880 ὉΘ δησσοθεαῖγο : ζογ ὕϑη αἰ ΔΏΘΟΠ ΙΑ μουθ- 

ἔ 
ε5} 

ἜΤ - Φ 

ΒΕΡ ΞΕΕ Ἢ: ἼΠ: 

: Τοργϑαθηϊοα ἴῃ 8.6 τνἱκίοῃ. 
μα 0116 ποτ ἐπ ἐλ αοὲ (47 αγίείησ ον ἀΘΏ ΕἾ Ὁδασρα τῈ6 
Τοοῖὰ Ῥγουίοτι αν οσοαρίδα ὉΥ 180 ὕπγεο οἴδοῖβ. 10 ἕἰδ (Ὠϊ5 
ὀχραμαίοη πὶ ἐπ οῖῦ υἷδοο [δθῦ τῆ κοι ἰζ Ὀδοοῖθ στοαῖς. ΤΠΟΥ͂ 

ῷ πιυπὶ, ἰποτοίοσο, πᾶν Ὀθαῦ ὑμοπιλθῖνοα στίναὶβ δὺ ἐδ9 16, 
᾿ ὦ δηά ηοἵ τι}}- ΟΞ 8015 ἰπ τπεἰγ δκοαῖ, σα χἷ9 ἐουτίδ οοΣ- 

ἰδείδηϊ αγὸνο ἴα 18 ἐνὶ τανροῖδοι σΔη08,} 

89 Μοεὺ Ηϊρ (το ἴα ῬΟΙΒΟΏΔΙΙΥ Ὠθδτ:), ὁ δραϊηδὺ 
86 γΡασβοη οὗ ὑπ6 Μοοὺ ἩϊμΣ ᾽ (ΚΊδῃ ἢ  6]4).--- 
Αμπὰ 5841} τυϑᾶσ ουῖ (“" ἀϊδίαν᾽) [16 πβαϊτῖβ οὗ 
ἴς Μοδὶ ἘΠΡῚ, ἩΗἰυσ ρ᾽ 8 τουοδτὶς ἴθ ὕοο ἔατ- 

ἔοϊομποᾶ : “ Ἀ23" ὶθ ἀδδουδὺ τὶ ὑ86 Ῥτϑοθαϊηρ' 

ῬΘΣΑΙ1οὶ 392", δὰ ἰβ ποῦ Θηαἰναϊθηῦ ὑο “ ἀϊβύττρ, 
Ὑγ6 8. οὐδ᾽ (οἷ. ὨἿΞΞ ἴῃ 1 ΟἌτοσι. χνϊϊ. 9, διὰ [89 
Ταῦρ., [88. 111. 15), Ὀπὺ εἰρη ῆθβ ὁ ὕο ὑχγ. ΟΡΡσϑδβ, 
8 Κ6 ντοϊομοα ̓  ̓) (ἢ). --Απὰ τον ἴο ομδηβο 

Εεἰπιθβ δηὰ ἰατσβ. ὙΥ͂ ἄοοθθ ποὺ δἰ μἜ Ὺ “" δέα- 

ἐμέα δαογα " (Ἠδνοτγηοκ), Ὀαῦ -Ξ- Ηορ. ὉΠ. 
“Ὁ ἔρβύῦνψαὶ βϑϑβοὴθ᾿ (ον. χχ τὶ. ἰν. ; [ε8. χχχῇ, 
20), ᾧ 6.. ἀσιοσιαλϊηθᾶ, 16,117 ΔρΡροϊη θα ὑΐπλθ8 ἔοσ 
ΤΟΙ ροΌδ οοἱΘὈγαύϊοηδ ἰῃ ΘΌΏΘΣΑΙ, [ῸΣ ἢ ρτοδῦ 
ΒΕΠΌΔΙ ἔδαδίϑ 88 Ὑ6]] '88 70. ὑπμ6 σψϑοκὶν δαὰ 
ΤΑΟΒΤΕΙΪΥ (Βα αῦμβ δθὰ ὩΘῪ ἸΩΟΟὨΒ); οὗ, ΝατΩ, 
ΧΧΥΪ, 2. ΤῈΘ ἐο]]ονίωης ΤΊ, ““δηᾶ Ἰανν, ὑσδ- 
αἰώομδὶ ἀδαρθ.᾽" ᾿πηἀϊοαῦθθ ὑμαὺ [06 ἱτηρίουβ ἰεϊηρ᾽ 
Β.8]1 Ὡοῦ ΤΩΘΙΘΙΥ Ομ ᾶἄθαυοΣ ὅο οδδηρο ὑῃθ δἢῃ- 
Ῥοϊεαἰοα ἐΐγ)68 οὗ ὕμποϑθ τὶῦθβ, Ὀαὺ ὑμαὺ Ὠ6 884] 
ΒΘΘΚ ὑο δρτοσαῦθ ὑ86 δϑυϑσρου δὶ ΟὈΒΟΥΔΠΟ6Β οὗ 

Ἰσίοιι ὑμβοιηβοῖτναβ: ἤθσθ, τ μδὺ ψγ}88 ΤΟΥ ΟΥΥ 
Βδίἃ ἴῃ δ μοοᾶ βθΏ86 (οδρ. 1. 21) οὗ αοά, ὅδ 
ΒΌΘΟΙὐΟΙΥ ροσχίοοῦ δια οτηπϊρούθηῦ ““ ΟΔηροΣ οὗὖζ ν 
ὕΐτη 98 8Π4] ΒΘΔΒΟΠΑ,᾽, ἰδ ὮΘΤΟ φγχοάϊςαϊοα ἴῃ 8, Ὀδὰ 
ΒΘ6η86 οὗ ΗΒ δου 3081] ΔΥΘΥΒΑΣΥ, [86 ἱΤηΡΙΟΌΒ 
᾿Αντίϑεος, ΟἿ, 1806 αὐδθοτηρίϑβ οὗ Αὐθοοδαβ Ερὶ- 
ῬΏδΠποΑ, τοοοσάρα ἰῃ 1 Μαοο. ἱ. 4δ οὐ βρᾳ.; 3 
Μδοο. νἱ. 2-7, ὕο ἀοβίσζου ὑμ6 ὑμοοοσδίδζο Ἄγϑῦθπι 
ΟΥ̓ δυτοραίίησ [86 ΔΑΣῪ βδουίβοθδ, [Π6 ΟὈΒΟΥΥΔη 06 
οὗ Βαθθαὺδα δηᾶ ζϑαδίδβ, δἀπὰ ὉΥ ἰηὐτοάποίηρ [86 
Βδουίδοθ οὗ πποΐοδῃ Ὀθδϑύβ, δι ὑ86 γόυβῃὶρ οὗ 
Φαριϊοσ δυα Βδοοῦυκ--δἰὐοχηρίβ ἴῃ Ὑγ]οἢ [86 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ Ὀαΐοτο τ ἔουπὰ 18 τηοτὸ ἱτηπιοαϊδίθ Ἶ “ ' 
ιἰδυοτίοδὶ ζ] Δ) οηῦ, τ Ὦ1]6 ἐΐα εἰ υἰτπϑίθ σα σα 
ἐΐοι τι ϑὺ 6 Ἰοοκοὰ 01 ἰῃ ὑ89 δαὺ (ΐτγθ8, δοοογᾷ 
ἱπρ ὅο 2 ΤἸὮοΒ8. ἐὶ. 4: Βον. χῖ, 8, 12 οὖ Β6α.-- 
Απὰ μον 5841} "69 αίνϑῃ ἑπῖο "ἰβ ἢδῃὰ υπῖ}} ἃ 
το δπὰ (ὑνγο) ἔτηθδ δὰ ἴμ9 αἀἰνἑάἑης οὗ (οτ, 
ἐς 8, ἢ41}}7 ὕσα. Το οχρχοβαίου βου παβ. ΠΡΟῚ 
ὑδ6 ψἘο]9, {1 ὸ Μίο. νυ. 26; Ὀυῦ [86 ἀπτγαδῦϊοῃ οὗ 
086 ροχίοἃ οὗ κυϑδοσχίηρ ἱτηροθοᾶ ὈΥ 86 Ρασιηῖη- 
βου δηᾶ 'ο νυἰϑάοσα οὗ Θοα 18 δουηουσῃδῦ 
ΤΏΟΣΘ ἀϑβηίΐ θ Ὁ ὅχοα ἱπ ὑμὶβ ἱπούλποθ, τι πουΐ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, οχαἱδεϊηρ ὑπ τηγϑῦί 8] ἔθδύαστο ἴπ 0818 
Ἰἰσοϊξαϊύίοῃ ψ πο τοαῦΐτοβ ὑο 6 ᾿ηὐογρτχοίθα, 
ΤῊΘ (6 ἀπατγαύίου οὗὁὨ ὑ}}5 ὑΐτηδ οὗἉ δἰ Πού οη 
β ἀἱνἰϑὰ ἐπέο ἕλγεο αἰδέϊπος ρεγίοαδ, τ ϊΟΉ, οτ- 
ΟΥΟΥ, ΔΙῸ κι βδοίουῦ ἱπἀοδηϊῦθ ἢν ΤΒΘΙΏΒΘΙΎΘΒ, 
δυιὰ ὑμπουθίοσθ ἴῃ πῸ Ὑγ86 Ἰηαϊοδὺθ 089 ΤΘΑ] τχθ8- 
ΒΌΤΟ οὗ ὑἶπιθ6 ἱπ ὅδ 6 χορ ϑῦ τοϊπᾶ ; 0. ψ Ἀἱ]0 
ἰῦ 'β ΘΙ ΟἰΓΟΙῪ ῬΓΟΌΔΌΪΘ ὑμαὺ 172 88 [88 βδτῃθ εἰρ- 

πἰδοδίίοῃ θγθ δὲ ἰἱῃ οἰδρ. ἱν. 18, Ὡδιλοῖὶγυ, "8 
ΥΘΔΣ ᾽᾽ (606 οὨ ὑδαῦ ραβ8βᾳ.6), γοῦ 86 ἀυγαίζίοι οὗ 
8 Υ̓ΘΔΙ ἴῃ ἃ υἱβίουι οὗ ὕμϑ ἔαύισθ, ψὩ]οἢ οοπ-' 
βόδι Ῥσθϑϑηΐβ ΒΥΤΩΌΟΪ] 10 ΘΟΠΟΘΡΌΪΟΣΒ, ἰδ ὍΡΟΙ 
086 τ..0]9 οχύγθυλοὶυ ἀουνύζα!. [Τὺ τουδὶ τουδὶ π" 
δὰ ΟΡΘΩ αὐοβίίϊοη ἩΒΘΟΠΟΣ ΟΥ̓ ΠΑΥΎ ΟΔΙΘΠΛΔΥ 
ΣΟΔΙΒ 816 ἰηἰομπαθα, ΟΥὍ, ὙὨδὺ ἰ8β ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1688)“ 
ΡῬΓ͵ΟΌΔΌΪΘ ἴῃ ἰἰ861, τ ΒοῦλοΣ τηγβΐσαὶ ρου οβ δῖθ ῇ 
γοξοεστοᾶ ἴο, μοι ἀχὸ τιϑδδασϑοὰ ὈΥ ἃ βίδηδασχα 
ποῦ Κπόονα ἕο τθη, Ὀὰπὺ ΟὨΪΥ ὕο Θοᾶ." Τὺ τηᾶῦ 

ντοάϊσιοά, ΤῊ ἀμ ῆσα!είοα ἰῃ {2:0 να ν οἵ ἐδεὶς ἡδεσωὶ δρρ- - 
οδὔοῃ ἐὸ [ἢθ μοτίοὰ οὗ ἀοδοσσαξοη οὗ 86 Τοιαρ]θ ὈΥ ΑὩΠ- 
οοὔπβ Ἐρίρδδηδα ὧἂο ποῦ ΔΡΡΘΑΣ δὸ ἰοττοϊ ἀΔῸΪ6 88 ἴο γσϑαῦϊσο ᾧ 
διοῖ ἃ υρτο ἰπϊοτρτγοιδιίίοη. 6 ποῶοσ ἐμ Βιεμίοο-πἀ8» 

οομδέαγϑίίοσδ Ὀοσὶον,.) 

Φ [Ἐὲν τοδϑάογε. Ὠσνονασ, νν}}} Ὀ6 οομτοηῦ τι ἐπ ἰδ ἔπ α6- 
δηΐο οχροσίίου οὗ ἰθοῦθ δῃδυρν ἀσδηθὰ δπὰ ἔγθαποη 
ταϊϊογοϊδα εἰθϊοιηαπξα οὗ πη τὶ γαΐοσϑηοο ἴο [δ ὀνοηῖϊδ 

τ“οοῃΐαὶ 

ΓΑ 

- 



χϑ 

-- 

Υ̓͂ 

169 

6 βθονσῃ ὙΥἱ ἢ τηοσο οουβᾶθῃοθ Ὠοῦ {86 ὕϊιτθ8 

Ῥαχυϊσαϊαν ἀοδίσηδίίομβ οὗ ὑταθ, 112, ὙΠ, δὰ 

ὙΠ 295. τὸ στοϊαύθά ὕο ϑδοῖ οἵμοσ, διὰ αἰβὸ ΨἘΥ 
ῬΙΘΟΙβοῚν ὕμιθθθ ὕὑθσπιβ δ.ΥῸ ϑιιρὶ ογϑὰ ἰπ 86 ῥτο- 
ῬὮΏΘΟΥ, τ ἜΪΘᾺ ΔΥῸ στοροδιθα ἴῃ ὕδο ΗδθΌὉ. οὗ [89 

ῬΆΓΆ}16], Ομ δρ. χίΐϊ, 7, ἰὼ [86 ψοσὰβ ἽΣ 2, ὩΣ 

δηαὰ ὝΤΠ. ΤΙῃ ΒΑΥΤΩΟΩΥ ΣΟ ἃ ποὺ ἰηὐτοαπϑηῦ 

Ομ] θθ 8ϑρθ, 89 ΡὈΙΌταὶ ἼΣ ἼΞ ἰβ ραῦ ἴον ἐῃ8 
ἄσαὶ (οὗ. Τάγρ., Αἰ. ἵν. 6; Ἰῶχ, χὶ. ὅ: Νυχη. 
χίχ. 86; βύρτα, Υ. 8 οὐ 8θ0ᾳ., δῃηᾶ, ὕροι 86 ψ Δ ο]6 
ᾳυσϑίίου, ον, ὃ δῦ, 8), δια ἐδβοσχοζοσθ, |1Κ6 

ἐμ οοσσεϑροπαϊηρ Ηδθὺ. ὈΣῚΣἽ, τορσζοθθηΐδ 8ἃ 

ἀοα]9 ρμοχίοᾶ, ἃ ῥὑδὶσ οὗ ὑΐτηϑβ, διά, ἴῃ οδϑοὸ 9 

εἰσηΐῆοβ ἃ γϑᾶσ, ἃ ροχίοα οὗ ἕο ψθαγ8. ΤῈ6 οοὩ- 

γΘ,86 ΒοΙἂβ υὶῦ 295, νγμίοα, ὑμβουρἢ ἱπ ἐθ6}8 
ἀθηούϊηρ Δὴγ ἔσγϑοίζοῃ τ βδύδθυοσ, 18. βῃονσ Ῥοβὶ- 

νου ὉΥ ὑδ6 Ρ874116] ΧΙ ἰὴ χίΐ, 7 ἴο δἰ σον “8 
Βαιζ," Ηδποβ 8 ἀουὉ]9 γϑδγ ἷἰβ δὖ δσεῦ δα ἀϑὰ ὕο 
Ὅη9 γοᾶσ ψἱοἢ βύαμαβ αὖ {86 ἱπηΐηρ, δᾶ 
δὐϊλοσνασγα δροῦμοσς 881} γϑοᾶσ. ΤῈ6 ρογὶοὰ οὗ δὲ 
ΣΘΔΙΒ νυ ἱοἢ ὑπ ΧΟΘΌΪ(Β '8 δΥΤῚ ὈΟΪΙΟΔΙΥ αἰρηϊῆ- 
οδηῦ, ἱπαϑτη ἢ} 88 1Ὁ ἔοσιβ ἴῃ [4] οὗἨ βούϑθῃ 
γΘαΣΒ, δηἃ ὑμοζθέοσο βίδηβ σοϊδιθα ὕο ὑ89 Ὁχο- 
Ρμούξολν δἰ σϊδβοιμῦ “ὁ Θουθη ὑΐτα 68. ἴῃ ΟἾΔΡ. ἰν. 
18, 8 ὑμθ μαὶϊΐ ἴο ὑβθ σψῇο]θ. Ιἴ, ὑδοχοΐοσο, 
ὑμο βουθῃζοϊ ἃ ΠΌΣΟΥ οὗ [89 γυϑᾶσβ ραββϑὰ ἰῇ 
ἸγοδηῦσΟΡΥ ὉΥ ΝοΌυΘμδάμοσσχαν (ἡ δἰ οἢ 88 ποῦ 
ἴο Ὀ6 ἤΑΚϑὴ ᾿ἰὔθγα ν, Ὀὰὺ ἰά6 6} δηᾶ ρῥγορμοί- 
081}γ}) ἀοῃμοῦθα, ἰῇ 8 ζΘΠΘΣΑΙ ΒΥ, δὴ οχίθμαοαᾶ 
ἀυγαύϊοι οἵ 86 κυ οσίηρβ ἱπηιροβοὰ οα Ὠΐτη ὉΥ 
Θοῦ, ἰὺ ἔο! ον δῦ ὑ86 ὑγοβοηῦ βσιιγθθ ἱπαϊοδίθ 
8 Ῥογχὶοᾶ οὗ αἰΠιούίΐζοι ἐλαΐ ἐν δλογέον" ὃν οπό- αζ. 
“ἜΑ ὑδϊπηθ6, δῃᾷ [ἴτηθ8, ἃπὰ 8. ὯΔ) {ΐπιθ "ἢ ΧΟΡτο- 
Βοηΐδβ ἃ ὑΐχηθ οὗ βυϊέογίηρ, (δ αῦὺ 18 Δυρτουίδύθα Ὁ 
ΟΠ 6- 4}, ΟΥ ἐμδῦ. ἰΒ ἰηὐογχιρύθδαἃ αὖ [δθ τιϊαά]ο, 
Βἰ τα] αν ἴο ὑμαῦ τοί οσσϑὰ ἴο ἰῃ [. 8 ὑσορῃμϑῦϊνσ τοχᾶβ 
οὗ Ομ σίδῦ : εἰ μὴ ἐκολοβώϑησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ 
ἀν ἐσώϑη πᾶσα σάρξ, Μαϊὺ. χχὶν. 322. Ματκ χίϊ!, 
20. ΤῈ βδιηθ ἰᾷθϑ οὗ 8 βῃοχύθιϑα οσ μαϊνοᾶ 
τα οὗ δἰπίουίΐοῃ ἰ8 ὀχργϑβθθᾶ ὉΥ 86 “" ἢ8]- 
ψϑοῖς " (ὦ. 6., 417 τυϑοὶκ οὗ γϑαγβ) ἱῃῃ οὔδρ. ἱχ. 27, 
ψΒἱ ἢ, ,κ ἐδ 1,290 ἀδγεβ ἴῃ σΒΔΡ. χιϊ. 11 (οχ ὕ8 9 
1.200 ἄδγβ οσὐ 42 τηουΐμα οὗ 86 ΑΡΟΟΔΪΥΡΒΟ, χὶ. 
2 οὐ 564. ; χίϊὶ, δ), 18 ΤΩ ΘΙΥ 8. ὑΟ]ΥΔΌΪΥ οχϑοῦ 
ἀραὶ στιαύίϊζου οὗ [6 δὲ γϑδσγβ, ἱπ αἰ ογοηῦὺ 18η- 
ζυαρο. 1 Ὑἱ}} Ὅ6 Βῃοσῃ ποχοδῖσοσς ὑδαὺ (λα 
ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ὑμ6 δῇήΖ[χοιϊίοη οὗἨ [Ιδγδ6ὶ ἀπτίηρ δὲ 
ΥΟΒΙΒ ῬὉΥΙΟΣ ἴο [8 ἀο᾽ἑνοσδῆοο 1ἰἰκουγίθα δᾶ 8, 
ὑγρίοαὶ ἔπ] δ᾽τηθηῦ ἰπ ὑῃ9 ἰδύουυ οὗ Απύϊοοδυς 
ΕΡΙΡΏΔΕΘΒ, τ} 116 ἐΐ8 8:8] σϑδ]ζαίί οι 18 στοβοχυϑὰ 
ἴον ὑῃ 8 Θβομδίοϊορίοαὶ ζαατο," ΕῸΣ ὑδ9 ῥσϑβοηῦ 
ἰῦ “1}} Θ᾽ ἈΘΟΘΕΒΑΓΤΥ ὕο ΤΘΙΩΘΙΠΌΘΥ ΤΩΘΙΘΪΥ, 88 80 
τοβαὺ οὗ δῇ ἀπργοϊαἀϊορὰ οχοροδὶβ μαυΐπρ ἃ 5υϊ- 
8016 τοραχζὰ ζοὺσ (86 ρσορμῃοίϊο πδᾶρϑ οὗ Ἰδηρτιδρα 
ἷῃ 18 ὈοΟΙ,, ὑμαῦ 8 βύσσον ᾿ἰῦϑσαὶ οοποθρύϊοι οὗ 
ὑμο ροχίοᾶ οὗ δὲ γϑᾶσβ ΜΨ11 Βδσά]γ οομἔοστῃ ἴο 
6 Β6Ώ56 ΟΥἩὨ {86 ῬΧΟΡΆΘΟΥ, δῃᾶ ὑμδαῦ ἔμπθσο ἰβ 

. [Βοπλὲ οὗ ἴΐοδθ τηοάδτγῃ ἰηὐογργείοτβ ῆο Βοϊὰ ἐπ κω ἴο 
πὸ “" γϑοδυ-ζοτυ- δὲν ὑποοῦν " Δ κα 186 1116 Βοχῃ ἴῃ τη 
ΡΟδδᾶρο Ὁ0 Ὀ6 ἀϊδοτεηὺῦ ἔἤτοια ἰδὲ πῃ οἷν, γὙἱἱ!.., τοίοστί πα ἐμ 9 
ἰαΐζεσ ἢ. Αὐτός Βρίρθδηθα, Ὀὰὺ [6 ἔοττηογ ἴο ἐπ ῬΡαρϑοΥῦ 
ΟΥ οἷμα ἴ Μομεαιηιπράίδηϊκα, ΒΟ, δα τλοϊπἰδὶ ὑπαὶ [86 
ἄδγδ αἰδῃὰ 701 γϑασε ἰῃ ὈΟΙῚ ἰπδίαποοα τοχζαγὰ ἴπο αἱ θγθηοθ 
ἴῃ 1η9 νοτίοδα οοζνθοη ἰδ ί8 ράρααχα δὰ ὑπαὶ (1,0 δ0ὺ γοατα 
Ποτθ διὰ 2,300 {89Γ6) 88 οδυϑοὰ Ὁγ οοταρπεϊπε ἴ.6 ρΡοτίοα ἴῃ 
ἐ89 ΟὨ8 0886 ἔτοιχ {86 γίϑα 477 ἐλ Ῥοιοον ἴο ἰϊἰδ ἀονηἶα)}}, δηὰ 
ἴῃ ἴη οἴδος ἔτοιη δ απέστα οἵοπ ἐέθιά. πὰ οἰζμον οαδο ἰδ6 

« ἡ [πππιο ζαίαὶ οὈ]οσίίοι αρρ δα, αξ ΤΠ ογΘ 15 πο δου οΥἱάθη 06 
οὗ βίοι ἃ δγγιθοὶίο υ86 οὗ {{Ἰ᾿ὸ νγογὰ “" ἀον " ὉΥ Ὁ 

ΤῊ ῬΕΟΡΗΕΊ ὈΑΝΤΕΤΙ,. 

ὑδβογ ἤοΣ6 πο πϑϑᾶ ἴο βϑοῖὶχ ὅο 1 ἃ ραοχίοα οὗ βυϑοχσ- 
ἴα ἴὰ 006 ἰδύοτν, οὗ 8 ὅοννθ, 116 βυ]δοῦ ἐ 
ὑδδὺ γτίδη ἀθδροῦ, σὴ 8}}41} σον ΟΣ Ῥσθοίβοὶν 
ὑμαῦ Ἰοησύα οὗ ὕὑΐηθ, ἔοσ ὑπ ρΌσΡΟΒΟ οὗ ἀδιηοι- 
Ββισα ηρ ὑμαὺ ἢχεὺ ζ0]Β] τοῦ οὗ [Π6 Ῥσχορθθογ. ἢ" 
--ΦΒαῖ ἴὴ9 ἡπάρστηθηῖ 54}1} εὐϊ; οἵ. ν. 10 ὁ, δὰ 
8180 νυ. 22.---αΑπὐὰ {πον 541} ἰαΐο αὐὐἷᾶν Βὶἷα ἀο- 
μλϊτΐουι, ἴο ΟΟΠΒΌΠ1Θ δηὰ ἴο ἀθβῖσον (11) παῖο 89 
οιᾶ. ἢ ἘΣ. ἷβ ὍὉ0 ὈΘ τοροϑδίθα, 88 ὑδ8ο δοοῦβα- 

ἂνϑ οὗ ἐμ οὐ͵ϑοί ὕο ἐμ ὅννο ἰαβηϊ νρβ. ΔΒ Ὁ Ἴ2. 
ἐἐηῦο ὕδ6 τοδὶ ζθα οπᾶ,᾽ ὁ. 6.. ἴο (λ9 επὰ οὗ ἐδθ 
Ἰαβὺ ἀοἂ-ορροδοᾶ μου ῬΟΥ ΘΕ, τυ ΒΙοἢ τδσκα [ἢ 6 
θη οὗ ἐδ9 Βϑαύμοῃ ΜΟΥ] ἀ-ῬΡΟΥΟΣ 858 8 ὑ 1016. 
ΒΟ ὑμοσοΐοσο ἀθαρτιδῦθβ (Π}1κ6 Ομ. τὶ. 27. 

ὙὮΘγΟ6 86 ΘΥυΟΣ-ΒΟΟΟΙ 5 69ἃ οπα οὗ Οοαβ 
κΚίηραοπι 18 τούοστοα ὕο) 8 σῸ8] δὖὺ δε οπᾶ οὗ 
ὑμβο ἀονοιορυηθαῦ οὗὁὨ δδυίῃὶν ἀοτηϊηΐου, Ὁ ΒΙΟΣ 
οοἰποίᾷοβ πὶδὰ ὑμ6 οσγθούΐοῃ οὗ ὅδ Κίηράοτῃ οὗ 
Θοὰ (ν. 18 οὐ 864ᾳ.).---ογθα 27. Απὰ ἴδ6 Κίηκ- 
ἄοτὰ δη ἃ ἀομιηίοη δηᾶ ἴὴ9 φγϑαΐῃϑββ οὗ ἴὴ9 
Ἰεἰηχάοιι (“" Κίηρἄοτηβ ᾽)) ; ἃ {γἰϑα δ πὰ] Υ ἴο ὑμαῦ 
ἷπ ν. 14, αἰ δἧοντίηρ ΟὨΪΥ ἰπ Ὅπ6 δαρεϊὑπτοη οὗ 

ἈΠ Ἴ2 Ἴς, “Ο86 ρτϑαίμθβ8 ᾽ (Πα οΣ, “086 ρον σ᾽}, 

ἴον Ἵ., “" αἴοσγ.᾽" ὨΊΘΣ ὙἼ ἀδορομᾶκ ΘαΌΔΙΙΥ 

ΟΠ 811 ὑδ ὑΐχοθ ὩΟΌῚ5 88 ἃ δι᾽ οοῦδνα σϑηξίίνα, 
διὰ ὑδμογοΐοσο ἀϑηοὺθβ ὑμδῦ με ἀοταϊῃΐοῃ, Ρουγου, 
διηἃ ργθαίμβββ ροββοββϑα ὈΥ αὐ ὑμε μοαύδιϑη Κιηρ.- 
ἄοχβ ἰβ ἰυ θὰ. Οἱ ὑμ6 τοθδηΐην οΟΥὗὨ {86 ὁχ- 
Ῥγϑβδίοῃ “οὗ ὑμ6 Κἰῃράοτηβ Ὁποσ [86 ὑπ} 016 
Ὠδάνθη," 866 ΒΌΡΓΤΘ. ου τ. 13. 

ψοσβο 235. 7λὲ ἐπιρτειίοη, τιαδ ὁπ δαπίοὶ ὃν 
«ολαΐ ἣδδ λαδ δέόπ αγια πεαγὰ. ἘΠκΒοτῖο ἐκ τ᾽ οπὰ 
οὗ ἴὴ9 τηδιῖθσυ (ΟΣ ὁ" ΚΘΙΏΔΙΪ ᾽᾽), ὩΔΙΏΆΘΙΥ οὗ ἐδ 
ἰπὐογργοῦοσ, ὕδ6 οοποϊαδίου οὗ ψῈ1ΟΩ οοϊποίαεδ 
τὶν ὑπο οηᾶ οὗ ὑδο ἄσοαιωη. ὃ 6 οίϊο, Ηἱσὶσ, 
οἴο., Τοπᾶοχ ἰῦ ἱλαρρσορσγίδυθ Υ, δα ΘΟΙΓΑΙΥ ἰο 

86 Βθηβο οὗ δ 5, “ ΤΉ ἴα {86 Βίδύοσυ "--- δὰ 
ἰπυοχρζοϊδαϊίοη νοῦ Βηᾶβ Ὧ0 δυρροχὺ ἴῃ οὔδρ. 
χὶΐ, 6θ.---ΔαὲΑ ἔοσ τπλϑ, ἢϑδιΐθι, υ»Ὸν οορίϊδιίουο 
ΙΔ ΟὮ ἰγοῦ 194 ἴ16, ΠΑΙΛΘΙΥ, δέου δυνδῖπρ' ἔσοσα 
ἷ8 ἀγοδιη-υἱδβίοηῃ : οὖ. 1. 1: ἵν. 2.---Απὰ (ἰλ6 
ΟΟΪΟΣ οὗ τῶν οουπήίϑηδῃοθ ομαμϑϑα ὧν σθθ. ΟΥὮ. 
οΟδδΡ. ν. 9, τ ΘΤῸ ὑδθ βϑ129 Θχργοϑδδβίοῃ ἱβ ζουπᾶ, 
διὰ οἤδΡ. χ. 8, ψῈΪΟΘῺ 18 ῬΔ͵ΣΔ116] ἴῃ βυ ϑύίβϑῃοε.--- 
Βαϊ: Κορὶ ἴ89 πηαῖϊξοσ ἐπ τὰν Ἀθατῖ, τΥἱς. : ἴδ 
ΣΘΌΔΆΓΚΕ οὗἨ ὑδ6 ἱποτρτούϊης δῆρεὶ, ν. 17 οὐ βεᾳ.. 
διὰ οομβοαυδηύ, 86 δαθ͵]θοὶ ολὰἃ εἰρσοϊδορίδοι 
οὗ 9 ἀγϑατα- υἱδίου. ΟἿ. θϊκο ἱϊ. 10. 

ἘΕΤΗΙΟΟ-ΕΥΝΏΌΑΜΕΝΤΑΙ, ῬΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ἘΕΤΑΤΕΌ 

ΤῸ ΤῊΕ ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΒΑΙΓΥΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙ- 

ΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ, ΑΝ ΒΟΜΙΓΕΤΙΟΑΡ 

ΒυσσαΕΒΤΊΙΟΝΗ. 

1. Αὔοσ ψ δῦ Ὧδ58 ὈΘΟῚ ΣΟΙ δικοᾶ, ἰδ ἰβ ΕΡΔΣ- 
οῃὺ ὑμαῦ ἐῃ9 Ὀχίποΐραὶ ἔοσζοθ δηᾶ {89 ρτοδίοεὶ ἰω- 
ἰογοϑῦ οὗ {80 ὑχτορμοίϊο ἀθϑοσίρύϊοῃβ οὗ ἐμ 18 ομδρ- 
ἴθ οϑῃῦσθ ἱπ ὑμα ὕοιγίλ ιοογ-Κίησάοηπι δυνᾷ ἴῃ ἰὲϑ 
ἀεονοϊορσαθηῦ 88 88 δηϊἱ- ᾽στι Ῥοῖνοσ, τοὶ 
ἱπασλθαϊδύθὶΥ Ῥσοραᾶσοα 86 ΨᾺΥ ἴοσ 186 1αἀϊ]οὶα) 
εὐνοηῦ οὗ ΟὨτιδῦ. [Ι͂ἢ 16 ῬΔΓᾺ1161 ἀοϑοσιρυϊου Σ᾿ 

᾿ [Καὶϊ, ἴῃ {{κὸ τηλΏποσ, δχζυθα ἴον ἴΏ6 ρΏτΤΟΙν ἐγταοϊδο αὶ 
δηὰ ἰηδοδηΐΐο ἱπιροτῦ οὗὐ ὑδλίὰ ἀδεϊσπδιίο οὗὁὨ εἶτηθ Ὀεΐπρ 
ἀγίνϑῃ ἱποζοῦο ὉΥ Πία ἱΒ ΟΥΎ τμδὶ ἐ8 16 τ᾿ οἷ6 ΡΣΤΟΡΆΘΟΥ ΒρρΣῖοα 
ἴο Ὅϊιο ἀυταίοη οἵ ἴδ Βοπικ βόνεσ, ἩΔΙοΣ δ οχίο δ ἰηΐο 
[56 ποϊκου στη ἔπίισο, Ἠσ 88 Δ} δοῶ οοηϊαῃ δὰ δραϊθεὰ 
ἃ Ἰἰζοσαὶ ἑῃοτρσζοιδίου οὗ ἰλοδο οἰζομολοσίοδὶ δὴ δὸ 7 
δβοϑῖι ἴο Ὁ6.} 
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[86 βοοομᾶ ομδρύοσ,---σθχο 86 Βοσῖθ8 οὗ του] ᾶ- 
κἰησάοτηϑ νγδβ σορτοϑοηύθα ὈΥ ἔοῸΣ τοὐδ]]ὸ δα Ὁ- 
δίδῆοθδ, ΤΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ἐΔΥΘΥΪΟΣ ὕο 6} οὔδβοσ ἰἢ 
γαϊαθ, ἴῃ ὑμ6 οὐάᾶδσς οὗ ὑμϑὶσγ βυοοθδβίουι, δηᾶ α]- 
Του ὑοροῦδοσ ἔοστοϊηρ ἃ ργϑδαῦὺ οοϊοβϑαβϑ, γϑῦ 
ἱπαϊοαῦξιν ἐὐα ῬΟΥΒΏ816 πδῦμγο ὈΥ ὑμ6 ΘΚ 688 
οὗ ὑπ6 ἔδθϑῦ οἡ τ ΒΊΟΣ 1ὑ τοϑὺθα---} 9 οὈδοσυδύοι 
οὗ Ὀοΐὰ ὑὰ 9 ἀτθασαίηρ Κίπρ δᾶ {86 ᾿Ἰηὐοχρτούϊηρ᾽ 
Ῥχορμοῦ νγ88 χοᾶ δα] 8}}} ΟἹ 811 ὑμ6 ζουσ ψου] ἂς 
ΠΟ ΔΥΟ 68. ὙἸΒΘὶΣ ἰηὐϊπιδῦθ τσ δ οηΒ ὕο Θδοὺ 
οἴου, ὑπο βαρδγδϊζοιῃ, δθα ὑμοὶσ Βα Ὀ]θούζο ὕο 
[86 βαιὴθ υἱὐϊχιδίθ ζδὺθ ὑμπσουρ ὑμδ 9 δρθΏΟΥ οὗ 
[16 τοοῖκ οὗ Μοβϑίδῃβ κίηρσάαοχι, ἔοτταϑα ὑμθ ὑσίῃ- 
αἶρε] ἔδαύυσοθ οὗ ὑμαῦ Ῥσορῇθου, τυ] Οἢ, ΒΟΤΘΥΘΥ, 
Ἰκουνίβο ἀστ ο]ῦ τόσο οχύθηβίνο Υ Ὁροη ὑδ6 ἔοαχ 
κιησάοτα ὑθδὴ ὩΡΟῺ ἐδ Ὀγθάθοθββοσβ (γ. 40 οὗ 
Β64ᾳ.}; Ὀπὺ 16 γχίῃοῖρβὶ σϑδβοῖ Ὁ [86 Ῥτοτηΐη- 
666 ὑδπ8 σίνϑιη ὑο ὑδ9 ἰαδὺ Κίηράοτγα ἴῃ 086 ΒοΣίθ8, 
οχ ϑῦθα βυ ϑίδη  8}}}γ ἰῃ ὑμ6 ἔδοῦ ὑμδαὺ ὑ86 δίῃ 
ἯΔ8 ἴο Ροϊηῦ οαὖ ὑμαὺ 18 ΒΟ ΘΙΟρΡΘΏΘΟΙΒ θΘ]θυλθηΐθ 
δηὰ 18 ἀϊνίβίουηβ Ἰαϊὰ [6 ἐουαπιδαύϊου ἔοσ 18 οσα 
τοΐη, δῃᾶ, 88 ἃ τηδύοσ οὗ ΘΟΌΓΕΘ, ἔοσ ὑμο ἔ8]} διὰ 
Σαΐῃ οὗ [86 ΤΟΥΤΩΘΥ Θηϊρίτοα. ΤῺ Ο836 ἰ8 αἰ ἴοσ- 
οεῦ νχ ἢ ὅπ 6 ρχϑβϑηὺ υἱβίου δηᾶ 1ὑ8 ἰηὐοτργοίδυοῃ. 
ἘΔΟὮ οὗ ὑμ6 ἴουσ Ὀοδδίδ τ ὨΙΟὮ πῃ ὑμὶ8 ἐπβύδῃμοθ 
Τορσοβοοῦ ἴμο "νοσὶᾶ- Κηράἀοταβ 18 ἰπᾶθοϑᾶ ἀγα 
τὶ ΠΟΥ ΟἿΒ δηα Βύσου ἽΥ Ομδυϑούοσ Ζί ἢρ᾽ "ΤΟ ΪΚΘ 8, 
ὑδδὺ δᾶσατῦ οὗ πὸ ἀουδῦ τοδρϑούϊῃρ ὑμοὶν ἰάθη 
τὶ ἢ 6 ζου σομπαυϊαθηΐβ οὗ [μ ἱτηδρθ (ν. 4 οὐ 
864): Ὀπύ ὑδθ δὐὐθηξίου οὗ 1.10 ΠΑΥΤΑΟΥ 18 ὈΥΪΏ- 
ἱρά! αἰγϑούθα ἴο ὑμθ Τουγίδ Ὀδδδῦ, δα ἴο ἴ8 8 
Βοχπ ὙΒΙΟΒ ἀοπούοβ ὑμ6 ποὶρῃῦ οὗ [89 ἀθνοὶορ- 
τηϑηὺ οὗὁὨ ὕὑμθ Ὑου]ᾶ-ῬΟΊΤΟΣ (ν. 7 οὐ βοαᾳ.; 11 οὗ 
80α.), ΘΥΘῺ ἀυσίηρ᾽ ὑδο ἀτϑδιι-υἱβίοι 186], ΤῈΘ 
ἑπίοσργούαθίοη οὗ (86 γἱδίοῃ αἰβροβοβ οὗ ὑπὸ βχϑὺ 
ἴγοο Ὀθϑβδίβ δηᾶ ὑποὶσ σϑύθσθηοθ ἤο 88 ὑΐῃγχ9θ 

. Θαυ ]οδὺ ποσὶ - Κρ ΟΙΩΒ ΥΘΙῪ ΒΌΣΑΙΛΑΙΣΥ (ν. 17), 
Ὀαΐῦ ΘΙ ΡΒΘΒΙΖΟΒ ὑμο ἔουτ! Ὀοδβῦ δηᾶ ἰγ8 “" 1160] 
Βοτπ τυ ΒΟ ΒΡΘΑΪΚΒ ὈΪΔΒΡΉΘΙΩΟΙΒ δέ π ΡΒ, 88 ΒΥτὰ- 
ὍοΪ8 οὗ (6 ἢπδὶ] ὑῆδ8θ οὗ ἀθϑυδὶορσηθηῦ οἱ [6 
Ῥαχὺ οὗ ὑδρ νοι] ᾶ-ρονου, δηα οὗἩἨ ὑδμθ σοῖστι οὗ 
Δ οὨτἰπὺ ὑσοάποθα ὉΥ 10; ΟΣ ποῦ ΟὨΪΥ 8.6 ὑ89 
οδαγδούογιθυϊο ρϑου]ασι 65 οὗ ὑμ18 Ὀθδαβδῦ ποὐοοα 
ὑπνῖοθ ΟΥὐϑσ, ὑδθ ΒοΘοοῃᾷ ἔΐτηθ ἰῃ ἃ γϑοδρὶὑπ]αίϊοη 
ἀοποιίηρ ὑμθ χοβοούίοιμα οὗ 08:6 Ῥσορμῃδῦ ΘΟὨΟΟΣΕ- 
ἱπρ 18. ὩδῦσΣΘ δηἃ ΒΡρθδσϑηοθ (γβ. 18-22), ὑυῦ 
ΠΟΥ τϑοοῖγθ ἃ βοιιονμαὺ ἀοίδὶ θα οχρ δηδύϊοα 
(νβ. 38--26). προ ἀο0688 ποὺ ᾿πἀοθᾶ αἰβρὶ αν  ὑμ6 
Οἴθδσηθδθ οὗ ὕ86 ἀἰβΒοΙοσΌτοΒ ἱπ Θμδρύθσε υἱἹ][., χὶ., 
διὰ χίϊ, του ὕο ὑμ9 δᾶτὴθ δυϑηΐδβ ἱπ ἐμ Ῥϑυοαᾶ 
ἐσχωτηθαϊδύθ!Υ ῬΣΙΟΣ ἴο᾽ ἐμ6 Μοαβίδηΐϊο ἔαύαγθ, Ὀὰὺ 
ΨΒΙΟὮ ἱβ πουθυίθ 1688 ΤᾺΣ ΞΌΡΟΙΙΟΥ ὕο 81} ὑ86 ἴογ- 
ΤΟΥ Ῥτορμοίϊο βοούϊομθ οὗ ὑμθ Ὀοοϊς, δᾶ 6β8Ρ06- 
οἶδεν ὕο ὑμαῦ οοπύδὶ θα ἱῃ ΘΠ ΔΡ. 1ϊ.. ἴῃ 086 Ῥχζθ- 
αἰδβίου δια οἰθασηθδδ οὗ [8 Θχροδϑίυϊοηδβ. "ἡ 

2. πῃ ΟΥΟΘΥ ἴο ἃ οογτϑοῦ δρρυθ θηβίοι οὗ ὑἢ6 
Μοβδίδηΐο Ὀθασίηρ οὗ ὑΠ18 ῬΤΟΡΏΘΟΥ, [ἰῦ 15 Σοαυ δὶ ῦθ 
Ὀοΐοτο 81} 6166, ὑμαὺ ὑῃθ ἰάθηθυν οὗ 086 τηομδχ- 
οδΐδ] τοϊδύϊουβ δῃὰ εἰζπαδίύϊουβ ἱπαϊοαύθα ἵπὶ 18 
οδαρῦύοσ νυ ὑβοβο ἀθβογ υθα ἴῃ ομδρύθση υἱϊ.. χὶ,, 
ἁπᾶὰ χἰΐ, βῃουἹὰ ὍΘ ΟΘΔΓΘΡΌΪΥ οὐβοχνϑᾶ : οσ, ἱπ 
οἴδπον νοζχάμ, ὑμδαῦ 6 Θομτηοη χοΐθσομοθ οὗ ὑμ 6 
ὈτορΡ θοΐθβ ἰῃ 411 ὕμθβθ ομδρίθσβ ὕο Απύϊοοδαβ 
Βρίρβϑδποε δηὰ {Π6 Μδοοδῦθδῃ ρϑυὶοα, 88 τιϑυῖ- 
πᾳ ὑμοὶσ τοσϑ ἰγαπιοᾶϊαύθ ἔα] τα ϑηῦ, βου ]α ὈΘ 

᾿ ΤῊΘ 1] οννίης σοηδίἀογαύου5 γ0}}} 
ἀοιιοηδίχαῦο ὑμαῦ ἐ)χὶΒ τοζϑσϑῆοθ 18 σοσῆταοι ὕο 
ὑ86 Ῥσχορμϑοΐθβ ταϑιαὐϊομϑα (δηἃ 8150 ὕο ὑμαῦ 6οῃ- 
ἰαἰποὰ ἰπ σὮδΡ. ἰχ. 294-27), δια ὑμαῦ, σοπβοαιυθηῦς- 
ἷγ, ὕδ8ο δβδεοοῃμὰ ρασὺ οὗ ἐδ ὈοΟΙ οὗ 8:16] σϑΐβυβ, 
88 8 ὙὮὯο]0, ἴο ὑμδῦ υἱπι6 δα ὑπ Θροοὶ οὗ ἰΐβ βτοὺ 
διὰ τλοσθ ἱσαταθάϊαῦθ {π8]πλο!ῦ : 

α. ΤΟ που] -ῬΟΥΤΟΥ ἴῃ αποπύϊοῃ 8 ἀββου θα λα 
αἰοϊαοα απαὰ διιδ)εεΐ ἴο αδδόθγιϑίοηϑ ἵπι ἐξδοϊ, ἴπ 41} 
ὕ8: 9 ΡὈΔ818116] τϑρυϑβϑηύδύϊουβ, δ βρθοΐδ!ν 1 ΟΠ ΔΡ. 
1ϊ. δᾶ νἱΐ. οἡ ὕδ οὔὸ βδπὰ δῃηᾶ οἰδρ. χὶ. οἡ [89 
οὗμοσ. Τμΐβ δργοοσαθηὺ οχύθηαβ θυ ἰοὸ ὑδ9 
Ῥοϊηῦ, ὑδμαῦ ἴθ Ὀούὰ ἱμπβίδμοοδ, ομδρ. 1, 438 ἃ5 
ὙΧ611 88 οἰδρ. χὶ. θ, 17, 06 νϑὶῃ αὐδοιαρύβ ὕο 
ΒΘΟΏΤΘ ῬαδΟΘ ΟΥ̓ χλθ8}8 Οὗ ἱπύθσηγδχείαρθθ 8.6 
ἘΠΕ (9669 οἱ 1ΐ, 48 δἀπὰ οὗ, ἰαὗτα, οα ΟΡ. χὶ., 

6.). 
ὁ. ΤΏ Βυταῦοσ ἕδη 18 ΔΡΡΙ6ἃ ἰο ὑμ6 Κίηρε οὗ 

186 ἔουγί ἢ ἸΠΟΏΔΥΟΏΥ, δπα σϑοοῖνοβ Ῥχοχαϊηθοῦ 
ταθηῦοι 'ῃ δὖ Ἰϑαδὺ ὕψο οὗ Ὁ}: 6 Ῥάαχα]]6] ἀ6Βου!ρ- 
ὑΐοπβ (οὔδρ. υἱΐ, δὰ χὶ.), δ! ὑοῦ ἢ τα σον Δ8 ἃ 
ΒΥΙΏΌΟΪΟ ΘΙ ΌΘΥ, ν ΐο ἢ Βιαβ ἰΐ8 οοπηξοτρατσύ, ἰπ 
ὃ ΘΠΘΣΑΙ ὙΆΥ, ἴῃ ἴΠ6 γεὺ ὑθῃ Ῥοθβθϑβοσβ οὗ ἰὴ 
ὕβσομ οὗἩ (ὰ9 ϑ6)θιοϊᾶρθ. (1 στηυβὺ Ὀ6 ΣοΙαθση- 
Ὀοχϑᾶ, Βονϑυου, ὑμαὺ [ἀοοογζαΐηρ ὕο 86 δυῦδοΣ 8 
γἱ] 9] ποὶῦπον ὑπ ὕθῃ ὕοθα οὗ ὑμλθ ἱτηδρθ οὗ ὑ88 
ΤΟΟΏΔΤΙΟΒ 68, ΟὨΔΡ. ἱἰἰ. 42 οὖ 864ᾳ., ΠΟΥ ὑδ6 ΟΣ 
Βοσηβ οὗ ὑμε ατϑοίδῃ σοδῦ, οὔ. τῇ. 7 οὖ 8δ6ᾳ., 
ΤΟΙΣ ὅὍο ὑμθ89 ὕϑθῃ ργϑάθοθββοσεο οὗ Απύϊοομαβ 
ἘΡΙΡΒδθδ, ΟΥ ὕὅο ΔΩΥ ἱπαϊνίἀπαὶ Κίηρθ ἡ αῦ- 
Θνοσ.) 

6. ΤῊΘ λόγιοι απα ϑηπογιϊοσίοιιδ σοΌγ86 ΟΥ̓ 
ἐδλ6 εοἰσυδηίλ, Κῖη----Βυτα Ὀο σοὰ ὉΥ ὑπὸ "" 1010 
ΒΟΥ ᾽᾿ --ἰοσαγὰβ ὑῃθ Μοϑ Ηϊρὰ, Ηἰβ Ἰατν, δὰ 
Ηΐβ8 βαϊηὐῦβ, 15 ἀθβοσί υθὰ ἴῃ οὔδρ. υἱΐ. (νβ. 8. 11, 
20-25), δῃηὰ τροσθ {1} ἰἱπ ομδρ. υἱϊἱ. 10, 24 οὗ 
86α.;: ἰχ. 24 οὐ 86ᾳ. [Ὁ] ; χὶ. 81. 86. ἰἴῃ 8 τάδῆποσ (δῦ 
ΣΘΟ Δ Ϊα ὑῃ6 εὐδύθηθηΐβ οὗ ὑμ6 Μδοοδόθδῃ ὈοοΪκβ 
τοὶ αὐΐηρ ὑο 86 ΔΌΟΤΩΪΠ 8016 δὐὐοτορίδ οὗ ΕρῚ ρα 65 
ἴο Ῥτοΐδῃθ δ ον δὰ ΟΣΒΏΪΡ δηἃ ΟΡΡΥΧΟ58 1ΐδ 
δ Βοχοπῦθ, τὶν ἐμο ᾿νο θδῦ δπαὰ δσομρϑδῦ ϑτὴ- 
ῬὨαβίβ. 

ἃ. Ομαρύθυβ υἱῇ, 25. ἰχ, 27, χὶὶϊ, 7 οὐ βθᾶ., 
δρτ66 ἴῃ ᾿ἰναϊυἱηρ ὑλ 6 ἀπταίίουῃ οὗἨ [86 ὑχ] 0] 010 Ὼ 
οδυβοα ΌΥ ὑδὸ δυο χίβιλδηι ὑγσγαηῦ ὑοὸ 8ὲ γϑδτα. 
([π τοϊαύϊου ὕὑο 8 τ Θ᾽ δρρασθηὺ ἀἰβου ΔΉΠΟΥ 
ἴῃ 086 ἀπταύίζοι οὗ [86 Β τ ηρ᾽, 88 δἰδυθα ἴῃ ομδρ. 
γ, 14 δηᾶ οΠδΡ. χὶϊ. 12, Β06 οῃ ὕδμοεε 68.) 

8. ΤῺΘ βούϑσδὶ ἀθϑουί ὕἱοηβ ἄρτθθ ἐπ δι ρογ860ά- 
ἐπρ απαὰ ἀδοίγογίπο ἴθ δα σιβύλδ ΒΌΡΙΘΙΏΔΟΥ 
ὉΥ [δο δγδοίζοη, Οὗ α λΑ[δδδίαπέσ κίηράομι. ΤὨὶΒβ ἰ8 
ποῦ ΟὨΪΥ δδβοχίθα ἰῃ ὑδ8 ομδρίδσ ὈθΘἕοσθ ὰ8 δηᾶ ἰἢ 
ΟἾΔΡ. ἱϊ. 44 οὗ Βοᾳ.. Ὀαὺ 4180 ἱῃ ΟἾΔΡ. υἱϊὶ.., ΤΒΘΥΘ 
86 Ὀτθακίηρ οὗ [86 ἴοθ τοΐλοιΐ λαγ8 (ν. 25) 18 
ΘΥΪΑΘΒΟΥ͂ ΒΥΒΟΙΥΤΠΟΌΒ τἱὺ ὑῃθ Ἰοοθοπίης οὗ 86 
ἀοδύσογίηρ δβίοηϑ “" ψίποὰῦὺ Βδηᾷᾶ ᾽" ἴἰὰ οὔδρ. ἰΐ, 
84, 45, διὰ ψθτθ ὑδθ “" απο ἔγίηρ " (ν. 14) οὗ 
[8.6 ἀθβοϊαυθᾶ βαῃουυδυυ ἀθῃοῦοβ πούτηρ 6]8Θ 
ὑθδῃ ὑμ6 ἰηὐτοἀαοίίοῃ οὗ ὑμο Μοβδίδηϊο ροσὶοᾶ οὗ 
Βαϊ ναϊίοη. ΕὭσΣΟΒΟΣ {ΠΠἸπδύσαύϊουβ οὗὐ ὑπὶβ μοδᾶ 
ΔΌΡΘΆΣ ἴπ Οδδρ. ἰχ. 94 δπὰ ἴῃ χὶϊ. 1 οὐ βθα., 7 οὖ 
864ᾳ., ΏΘΙΘ ὑλ6 Νοαϑδἢ ΠἸΚουσίβα 18 ἀθβοσὶ 6 ἃ ἃ8 
τ. αἰχοοῦ ορροῃϑῃὺ δηᾶ υἱούοσίουβ Βύσοθαβοσ οὗ 
δΕ ΟΗγχίβὺ δηα ὨΪ8 ΔΟοταϊ πδύζομβ. ΗΘΏρΡΒύΘ ὈΟΙΣ 
(Ρ. 218 οὐ 804ᾳ.). Ἡδγοχηίοῖς, Εὐτασὰ (Οεηδ. ὕολ.ς 
Ῥ. 84 οὐ 56αᾳ.), Ζύάπα!ρϊ] (Ρ. 1190), διὰ ΔΟΌθσθη (Ρ. 
107 οὖ 56ᾳ.} αὐϊοτηρῦ 1 γαΐῃ ὕο ἄθῃν ἴδο ΘΟ 
οὗ {86 δυο σίβῦ πού οϑα ἱὰ ομδρύορχβ ἱἱ. δᾶ τῇΐ. 
τὶ [ἢ ΘΠΘΙΩΥ οὗ ὕπο ρῥϑορὶδ οὗ αοᾶ ἀδβογὶ θᾶ 
ἴπ ΟὨΔΡΌΥΘΙΒ ΥἹἱ], ἀπ ἰχ,, δδοβοχέϊηρ (μαὺ ὑπ ἔοσ- 
ΤΩΘΣ ἰβ ὅο ὯΘ Ἰοοκοᾶ ζὸΣ ἰῃ Ν.-Τ. σα θδ ̓τησχηθᾶὶ- 
δύθυΥ ὑσίοσ ὕο ΝΜ θεβι δ Ἐ βοοοῃᾷ δᾶνϑθηῦ, 116 ἐμ 6 
Ἰδοῦ δρρεασζοᾶ δηἃ ψ͵δ8 ἀδαίγογϑα ἀυσίηρ ὑ88 
ΟἹὰ Ὀϊβροπβαύίζου δπἃ Ὀϑέοσθ ὕδο ἢσϑὺ δἀνϑηῦ οὗ 
Ομ σίβο, δὰ ὑδμαὺ 18:6 Ῥσορῃθοῖθθ ἴῃ ομδρύθχβ 1]. 
δηὰ Υἱΐ, τοϊαῦθ ἕο 86 οβομεαύοϊοσίοδὶ δηῦοσῖβα 
ὙΓὯ116 ὕμοδο ἱπ νυ]. δρᾶ χὶ. ἀδηῃοῦθ ἃ ὑγΡ1608) ΡῈΣ 
ΒΟΠΔρΘ [---28 1 [86 ἀδβουρυΐοηβ ἴῃ οὔδρ. υἱὶ. 95 
ἀϊὰ ποὺ αἰτοϑὰν ἱπᾶϊσαῦθ δὰ ορρομϑηὺ οὗ 89 Ο.-Ἰ, 
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ΘΒ ΣΟὮ 856 ΟΟΣΘσηὩἶδ] 1 88 1ἦ {ὑπὸ “ὁ ἴῃς οὗ 
(ἐδβί)) ὑζγηθβ δηᾶ ἰανεβ,᾽ ὕῆοσθ στοξοστοα ἴο, οουϊᾶ 
ἀροδίστιαΐὶθ δηγυίησ Ὀὰὺ ὑμο νυἱοϊθηῦ οἴἴὔἴϑῃσοθβ 
δϑαϊηϑὺ ὑΠ6 ὑθιρ]ο δηᾶ 086 βδοσίβοββ οὗ {86 ΟἹὰ 
Οονοηδοῦ, 88 ἀδθοσι υ6α ἴῃ ομαρύοσβ υἹ]].., ἰχ., δὰ 
Χὶ. (θ66 ΒΌΡΙΑ ΟἿ ν. 9ὅ, διὰ δ'8ὸ ὑπο 6)  δηᾶ 
88 1ἔ δὴ 15τ86} 18 Ῥγορῃμῃθὺ οου]Ἱᾶ ῬΟΒΒΙΌΪΥ 808- 
Ῥοϑοὺ ὑμαὺ 86 ψοΥΒΗΪρ οὗ Μοββίδηϊο ὑπ 68 γου]Ἱὰ 
αὐξον ἔτοτῃ ὑμαὺ οὗ [8 6 ἔοττιοῦ ἀϊβρθμεδυΐοη : δηᾶ 
85 ἰδ Β6 δὰ ποῦ, ἱῃ ΟἾΔΡ. ἰχ. 24, θνθὴι ΘΧΡΣΘΒΒΙΥ 
ορϑηρᾶ [86 Ῥζοβρϑοῦ οὗ 8 τοδίογδύζου οὗ [86 Ο.- τ. 
Βδούθοοθβ ἃπᾶἃ βϑηοί δ Ων βουνοοα τ ΒΘ ΜΘεα8 ἢ 
ΒΒουΪ ἃ ΔΡΡΌΘΔΣ (866 οἡ ὑμπαῦ ῬΡ8ΕΘΔρῸ)  ΑὮ ὉΒΡΙΘ- 
πἀϊορᾶ οχοροϑίβ, σονοσηθα ὉΥ͂ βοϊθιυῆο ῥχὶποὶ- 
ῬΙ68, οδμ ἀϊδοουθύ Ὀυὺ 8 εἰηρὶο δυο χἰϑῦ ἴῃ 4}} 
086 ΡΆΓΆ1161] ῬγορΡὨΘΟΙ68, διὰ ὑμαὺ ομ6 18 οἰ θασὶγ 
ἀοβοσί θα δϑ ὑδ:6 ἱτηπιοᾶϊαῦθ ὑσγϑάθοθεδβοσ οὗ ὑδθ 
Μοβδίδῃ, σψο βυροσεοᾶθα δηα ἀδδύσουβ ἴτω, 
ΤῊΘ Ῥσορῃοῦ, Βοννϑυθσ, νγ88β ουἱάθηὶν ἱατιοσδηὺ 
οὗὁὨ ὑδδ σ ΘΥΟΥ ὑγρίοαὶ ᾿τηροχύδημοθ οὗ [818 δῃὺἰ- 
ΟὨγχίθῦ, 88 Ὀθίπρ ΟἿ]Ὺ ἃ ΤΟΥΘΙΌΏΠΘΥ ΟΥὗὨ ὑδθ6 δῃὐϊ- 
οἰγχὶβὺ οὗἩ [86 1αϑὺ σηθϑ (0 ὙΒοΙΩ σοΐοσ (89 Ν.-Τ' 
ἀοϑοσγὶ ρὑΐϊομδ οὗ {89 ἔαύυτθ, τ ἢ δ. θδϑθα ὌΡΟΣ 
Ὁ 18. ὈοΟΙς ἱπαθοᾶ, ἀπα ἡ 10} ἔγθαπολ! Υ Υ608]]} 
ἰτ8 ἔοδῖτσχοα---ἰη ὁ ΤΉ ΘΕβ. 11. ; Βιου. χί. 7 : χἱϊὶ. 1 
οὖ Β6ᾳ. ; χΥΪΐ, : χίχ, 19 οὖ 864.) ; 0: ἱῃδυθδα οὗ 
τορυθθθηϊηρ ὑῃ6 ΖΌΣΤΩΘΥ 8Ὧ8 ἸΏΘΥΘΙΥ δαὶ ἱτηροσχέθοῦ 
ΔΕΔΙοραθ οὗ ὑῃ6 ᾿πΟΟΙΆΡΑΥΒΌΪ ἸΏΟΤΘ δὐγοοὶοῦβ 
ἱπιρίοὺγ, ὑῃθ δ. τοσϑ οοποοχίσαὺθα δοιὰ αἀἰΔ 00] - 
60] Ἱοκοάῃθϑβ οὐ ὑδμθ Ἰδύνεσ, ἃΒ 6 σωτσδὺ Πδγ6 
ἄοτϑ 1 ΒΘ 6 16 δούιδ}}]ν οοηδοίουβ ὑμδῦὺ ὑδο ἀἱδ- 
ποίΐου ὈοΘύνγθθη ἴγρο δὰ δύ -ὑγρ6 οχίδὺθα ἴῃ 
8 οα86. ἢΘ ΘΥΘΥΥΎΠΟΣΤΘ Ῥγϑβοηΐδ ὑμο ἰᾶθϑα οὗ 8 
Βαρσταηὺ ΓΘ ὈΘ]Ποπ ἀραϊμδῦ ἐμ 6 Μοοὺ ΗἸρὮ, διὰ οὗ 
ὑὴ6 ἀσδβθοσγαύίϊοῃ οὗ ἐμπο βδῃοίυδλσυ, δηᾶ ὑμο δὖ- 
ἰοτηρ θα οχύϊχραζίοι οὗὁἨ ὑ.θ ὑχὺθ το]σίου, ἴῃ ὁχ- 
ῬΓΘΒΘΙΟΙΒ Οὗ Θαλα] ἔοσγοθ Απὰ ἱμπδίοβα οὗ ἀνΧ718}}- 
ἱπρ ΟΠὨΙΘΗ͂Υ οα ὑμ6 δοὐ 08 868 86 τῇογχΘ ἱτροῦ- 
ἰδηὺ ομδσδοῦοσ, ἃ α 88 Ὀθίμρ' ΣΩΟΣΘ βὶρτι βοδυύ ἴῃ 
ἷβ σϑ᾽ αὐΐομβ ὑο Μοβαϑίδῃ ΟΥΚ, δὲ τοϊσῦ Βα 6 
Ὀοδη οχροοίθα, Ὠ6 ῬΌΓΙΒΙΘΒ ἃ ΟΟὨΣΔΙΥ ΟΟΌΤΒΘ, 
διὰ ἔχη βῃθ8 ἃ ἔθ τόσο ὑβοσουρα δηἃ ΥΘΑ] ἰδύϊο 
Ῥτορμοίϊο ἀθδοσιρύίΐοῃ οὐ ὑδ9 ὑγρθ [---Ν 9. δῖὸ 
ὑβοσοΐοσθ οὈ] χοὰ ἴἤο δοποϊαἂθ ὑμαῦ, ἰἱῃ ΠΔΥΤΔΟΩΥ 
ψῦ ὑδθ Ἰαὰνν οὗ ὑσορῃοῦίο ρογχεροοῦλνθ, Ὁ δη16ὶ 
ΒΑῸ ὑμ6 ὕγρθ δηᾶ δηὐ -γρο, ἰμ6 νἱϑῖδβ, οὗ ΟἹ δηᾶ 
Νον- Τϑβύαχηθχῦ ἰχηθδ, ὑμ9 βοθῆθδ οὗ ὑδι9 ΤΏΟΣΘ 
ἐγηταθαΐαίο ἔαΐυτο δῃᾷ ὕμοϑο οὗ [06 ϑϑομβδίοϊορίοαὶ 
Ῥοσίοά, 85 ἃ σοηυργολδηϑίοα τιολοίο, διὰ ὑμαῦ ἔσοσω 
Βὶβ ροϊηῦ οὗ νἱθνν, 88 ἃ οδρύϊνγο ἱῃ ΒδΌΡ]οΣ, ἢ6 ὯΟ 

᾿ 5 [ΚΡ] δοαῖκα (Ὁ. 268 οἵ 664.} ὕο τηδκα ὑδθ τηοσὶ οὗἉ ἴδ 1ἢ- 
οἰάοιταὶ νατὶαἰίομα ἰῃ 186 ἀοθοτί ρεϊοῃ οὗἩἨἁ Ἀ᾽86 "" {{|}|0 στη," 
ἴῃ οὮ. νυἱΐ. δηὰ υἱῃὴέι᾽Γ,ὶ. ; Ὀπῦ 8 γνοϊῃῖβ σὰ σιϊμῦθ δηὰ οὔΐϑῃ 
Ζατ-ἰοϊομοαᾶ, Ἡ ΠΟΣΘΑΒ ἐπα οοἰποϊάσηοορα αγὸ δἰ γ  Κ Πα, ΠΌΠΊΟΥ- 
οὔκ, αῃηα ομδβϑηϊα). ΟὐΟηΒη1 ΓὯ6 ΠΑττΟῊΪΟ 80]6 ἰη τ06 ἱπίτο- 
ἀυσίυη. 1ρραεῦ νὸ τομῆς 6 ὑἱποῦρῃϊ ἴο ἰγοδὺ ᾽ῃ9 ορροκίξδ 
γσίονν ἴοο ἰμΏιν, να ὈγΙΘΗ͂Υ ποῖο {π6 ἀΠότοοθθ δὐἀποορᾶ ὮΥ 
ΟΊ]. 1, Τὸ ἐ{π|6 Βοσῇ οὗ ἌοὮ. Υἱΐ. τίβθη οὔνῦ οὗ οὴθ οὗ [ἢ 6 
ἴοι όσα νἱΐβουῖ δ ηρς το ἰπεἿ πα θοῦ οσ ἰπ) στ ΤΠ ο πὶ: 
τοδῦ οὗ οἢ. υἱ[![}Θ αγίϑοθ οὐπόοηῦσ ἰῃ6 ἴθῃ δὴ δὴ δδάϊιουδιὶ οσΣ 
ΡΔΓΒΙ]6Ὶ οἰθαιθηῦ, δὰ Ὡρσοοῖλ ἰῶτθο. ΤῊΪδ ΤΏΘΓΟΙΥ ὈΓΟΥ͂ΘΒ 
ἔμαῦ 186 ΓῸΠΡ ρον σα δσὸ ποὺ ἰάοῃ 68] τ τι ἐπ ὕθη ὈΟΓΏΒ, 
ὙΔΟὮ 169. ὈΓΟΟΊΒΟΙΥ ΟἿΓ ν᾽. 9, ΤΏΘ ΘΗΘΙΛΥ͂ ἴῃ οἷν. Υἱὶ. κοθβ 
ΤΑΌΟΘΝ ἔδυ ΠΟ. ἰπ ᾿ἷδ νἱοίθηοο ἐμβαη ὑπαὶ ἰπ αἱ, υἱϊὶ. ἢ Ὀτπὴ δ 
[89 οοηδποῦ [κα οὐ ἐδ καῖηδ μϑῃοσδαὶ ομδγαούοσ, (18 ἰδ ονὶ- 
ἀοηῦν Ὀπΐ ἃ {π|1ῸΣ οὐ τλογο ἀφίαἰοὰ ἀοβοσ ροη. ΒοΙΝ οοσ- 
Δαν 1816  Ἴ ἴΠ 6 Βομανίοῦ οὔ Απθοοσδ. 1 [5 ναΐῃ ἴο 
ΒΙ]ορῸ ἐπαῦ ἴῃ οΩΘ οπαρῖον ἰδ ρογθοσαῦον ἰδ ποῦ ἂπ απ σι σίαῦ 
ὈΘΟΘΏΛΟ ΠΘ ἰ8 ποῦ ἀϊτοοῖν βαϊᾷ ἴο αὐτοραῖθ ἀἰνιηεγ δ ἴῃ 
[δ ΟὮΟΣ ομδρίοσ, Ὀπῦ ΟὨΪΥ ὕο Ορροβα ἴμο ροορὶθ οὗ Θοὰ : ζοσ 
ἔο8Ὲ 816 ΘΥΟΣΎ ΏΟΣΘ ἰῃ ἴπ6 ΒΪΌ16 ἰδεπεδοὰ τὰ Θυὰ Ὠΐτὰ- 
Β6} ἢ, ἀπά τΠοΐτ σαπδὸ πὰ ἰηθογθια Ἀγθ ὲβ ἢ κονῖβα. 8, ΤΏΘ 
Ῥετιοάβ πὶ ἐμ6 ἔνγο οαβοα χὰ αἰδαγοηὶ (2.300 ἀδγβ, δπὰ ἃ 
Υ̓ΘΑΥ δπά ἃ Ὠδ)ή, οὐ 1.290, οσ 1.385 ἀδγε). Τπὶδ 18 τοδάτγ 
αχραἰποᾶ 438 ἱποιαϊηρ ἴῃ ΒΟΠγ6 ῬΑλβα 8 ἸΏΟΤῸ ΘΟΘΘΆΔΟΣΥ οἱτ- 
Ἡρρίθς Ἰρίτο ἴδῃ ἴῃ οἴδοσθ, 866 1:8 οὀχοροζίοι! σοσροσκα ΟἹ 

ΤΗῊΗΕ ῬΒΕΟΡΗΕῚ ὈΑΝΊΤΕΙ,. 

ΤΆΟΪΘ 58} ὑδ6 ἱῃΐοσνυδὶ Ὀδύνγοος [86 ὕνγο ἔοδίωσοσ 
ἷπ 86 Εἰδύογγυ οὗ ὕδο ἔαύυσα, αἰ μου 1 οονοτοᾶ 
ὑβουθβηὰβ οὗ γϑδῦβ, ὑζδη ὑμ6 Ὀἱστίσα ΤΟ )ΟΌΓ- 
ἈΘΥΒ ὑονγδτα 6 ἀἰδίδηῦ 508] 18 8016 ὕο ΟΌδοσυϑ [89 
Ὀτοδὰ διὰ ἀδρσγδϑβθοα νυ ι]οὸν ὑμδὲ ἱύθσυθηθβ ὃὈ6- 
ὕχϑθῃ Ὅδ6 τηοπηΐδίη ἱτητηοαϊαίοιν Ὀαξοσθ τὰ 
διὰ ἱμδὺ ψ Ὠΐο ἢ Βθθσὴβ ὅο σίβθ 'ἰῃ οἷοθθ Ὀσοχίτη ΟΥ̓ 
Ὀογοπᾷ 16. Οὗ, Ηοξμιαπη, γε δαρσμπρ πὰ ἘΤΤ.. 
Ῥ. δ18 οὗ δοαᾳ.. ΒΘΥΘ ἰῦ 18 ΘΟΥΤΘΟΙΓΥ χοιη)δσκεᾶ, 
ψεῖ τοΐοσϑηοθ ἴο ἐδ οἹοπίηρ' γοσϑθβ οὗ σβδρ. χί., 
ΜΏ1ΟῺ ἀοβοσὶθ ὑλ6 ἰδ στ] 016 ομηἃ οὗ {86 ζγΡ'. 8] δῃ- 
λοι χίαῦ, Δπλοσδαβ ΕρίρΡβηδβ, ὑμαῦ ὁ δὖὺ ἃ ξιυῦθο- 
απομὺ ροϊπῦ ἢ6 ([86 Ῥτορβοῦ, ΟΣ σαΐίδοσ ὑδε δσοϑὶ 
ὙὮΟ Βροδβ ὕᾧο ΐχὰ) ΟΌβοσνοα ογῖν ἑὰς αἱ ἐπὰ 
97 παϊξίοηαὶξ ᾿λλϑίονψ, ὅλα ἔϑθασ διὰ ἐσ υυϊδίϊου 
ὙΓ1ΟΣ ογοχζίβϊο ὑμθ ψἢ0]6 ψοια, δσιὰ {86 ὑσϑϑοσ- 
νδϊζοι οὗ 1[5γ86] ἴῃ ὑ8 υχἱάκὺ οὗ 1ὑ, ἰπ δαάϊτῖοι ἐο 
ὑδο ἴ:8] διὰ οὗ Βυχηδῃ Ὠἰβύοσυ, ὑ86 τοβδασσθοίζοσ 
οὗ 086 ἀοδὰ ἴο 19 οΥὦἮ ο γνοτάϊάοι (Ομ ΔΡ. χὶ!. 1-- 
θ)ρῖν ἐν τος ἘΒ86 οοπποοίίΐζοῃ οὗ ὑλ.686 ᾿δδί ὑμῖσιρα 
τοῖν 086 Ῥχοβροϑοῦ οὗ ὑμ6 οπᾶ οὗ ὑδπιδῦὺ ὌρΡῬΤΟΒΒΟΣ 
Οὗ ΙκὙ86] 18 ποῦ αἰ θεοῦ, ἔοσ ἱπεΐδησσ, ἔσοστῃ ὑμδὴ 
ὈΥ τ ΒΙΟᾺ Ιβϑίδῃ βρϑλὶβ οὗ ὑπὸ ἱσαρϑηασηρ δὐἰύδοὶς 
ΟὨ ϑοσυβδίθιῃ ὉΥ Αδβδυσίδ 85 ὑ6 ἥηας οἰαττη οὗ 
ὑδαὺ οὐὖν, ΟΣ ψ ῖοῦ σδῦθοβ Φο συ 8} ἴο χοραχὰ 
{86 οπᾶ οὗ δ Βουθῃῦυ γϑδῖα 88 οοἰποίαϊηρσ τ Ὁ} 
ὑπο ομὰ οὗἩ 8411 ὑμὸ δδιοϊίομβ οὗ ᾿ΐ ρϑορὶο."} 
Βέγαἑϊαν Ὑἱ 8 ἃ δαἀνδηοθᾶ ὮὉΥ 18} 6 βΒδταθ δυϊθοσ 
ἰπ 815 δολ,η ει οιοοίβ, 11. ὃ, 841 οὐ 86ᾳ.. δῃηὰ δἷβο 
ὮΥ Το ύσβοι, Ρ. 28δ: "“1ῦ ἱδ ἃ ἰὰνν οὗ ,δαβίδηῖο 
ἰδύοσυ ὑμδαὺ ὑὰ6 ζυ]δ᾽ τοῦ οὗ ἃ ΡΥΟΡΏΘΟΥ, ἐξ ποὲ 
οοσαρ οὐθα ΌΥ͂ ομ6 ονϑηΐ, τασδὺ ὑχοᾶμπος δυσοθθ- 
εαἷνθ ἀδθυθιορτηθηΐβ, ὑπ} ὑμθ δοίτιαὶ εἰαύθ ἐδπδὲ 
888 Ὀ66. σοϑ ἰζϑα 8Π}4}} οοχτοδροῃᾶ ἤο ὅδ8 βϑϑῆδθ 
διὰ ποζὰ οὗ ἰδ6 Ῥσόρῆθογυ. ΤῈ αδῇὶιοίώοσι 
οδυβοὰ ὮΥ Απὐϊοοῦυβ πόσα πο ἰδ ἰαδί Ἔοχροτὶ- 
Θησθᾶ ΌΥ αοα᾿ Ρμθορὶβ : Ὀυὺ ὑδ6 Ὀοοὶς οὗ 2 3216] 
γγοαϊοίδ ἰδδηι αδ ἐλ ἰαδί, ΔΒ Ἰδαϊδὴ ἴῃ ὑῃ6 ἀοπ- 
ἔ8}} οὗ Αβδϑογχίδ,, ορδρύοσ χ., δῃὰ ΗἩδΌδΕ αὶ ἴω (86 
ἀοαϊσπιοσξοι οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ, ΟὨΔΡ. 1]. οὗ 864ᾳ., ζοτοῖεὶ} 
86 οὐοεύμσχον οὗ ὑῃ6 νοιϊ-ροασ, Τμα σϑὴρθ 
οὗ {86 Ῥχορ μοῦ β νἱβίοι ἰβ ἀοοϊἀϑἃ ὈΥ͂ ὅμα Ὀοτὰοῦ 
οὗ ὑμα ὨοσίζΖου ΏΘΙΘ δυΐβοβ {86 σίογγ οὗὨ [06 οὐὩ- 
ατοχαίϊζου οὗ ἀοᾶ, Ὀὰὺ ποὺ 6 τήϑβδισο οὗ ἴδ8 
ΤΆΘΒΏΩρ' ΒΘ ὑμ6 ΒΡ χὴὺ οὗ ΡΓΟΡΙΘΟΥ͂ ἱπιτούποεα 
ὙΠῸ διῖ8 τοχᾶβ, δα ἡ Ἀ]οὰ ἰδύοχυ στα υθν ὨὩ- 
9188. 
8. 116, Βονψόυοσ, 86 χΟΣΘ ἱσατηοαϊαίθ ἔ]- 

ΒΙτοθαὺ οὗ ὑμο ρχραϊούθα χηϊβήοσίαλθβ οὗ ἴδ 
ἄγθασο- υἱδίου ἱ8 ὕο ὯΘ ομϊοῆν, δα ονϑὴ δχοὶη- 
εἰσὶν βουρμὺ ἴῃ ὕδ86 ροτὶοα οὗ ἰσϊ θυ) αὔξου χδυκεᾷ 
ὉΥ ὑδ6 τοῖστι οὗ ὑμ6 βοιϑιαοὶ 89 δῃα ἐμ σανοὶὐ οὗ 
6 Αβτηοηθ8}8, ἰὺ ἀοθ8 Ὡοῦ ἔο!]ονν ἱπ ΔΩΥ ἄσρτοθ 
ὑδδὺ ἃ ΘΟ ΘΙ ΡΟΣΔΙΥ οὗ ὑμδῦ σοηθσαύοι τπδὲ Ὀ6 

Θᾶ δ8 ὑμ6 ΘΟΣΡΟΒΟΣ οὗ δ ΐβ υἱδίουι, διὰ ἐμ δὲ 
ὑμοσϑζοσο ἰῦ πηεὺ Ὀ6 μο]ὰ ὕο Ὀ6 8 ῬΡΥΟΡὮΘΟΥ ζογχοὰ 
δ δυδηΐιι. Τη ορροπίδίοη ὑο ὑὲὶβ δου πιρίϊου οὗ 
8 ῬΒουοϊορίοδὶ σου Θ 0:81 οοτηροδίτου οὗ ἐδ6 
ΟὨΔΡΙΟΣ ὉΥ͂ 8 δροοδιγρυϊβὺ οὗ ὥιϊιθ Μδοοδῦξοδῃ 
Ῥαχὶοῦ, 10 τουσδὺ Ὀ6 οὐβοσυϑᾶὰ ὑμδὺ ἀἰβοσθρϑιοῖοα 
οχὶϑὺ Ὀδῦνγθοῃ ΒΟΥΘΓᾺ) οδαϊηρ ομασδοίοσιαιίο ζθδ- 
ὕπσοβ οὗ ὑδμθ ὑΡσορΡΏΘοΟΥ διὰ ὅδ ἔβοϊβ οοπωηρθοὶοὰ 
ὙΠῸ ὑλι6 ἰδίου οὗ ὑδα βΌ  οσίυρϑ οὗἩ [6σδοὶ ππᾶοχ 
Απὐοσδαβ, δᾶ δ18ὸ ὑπο ἔδοῖβ οοππθοθα ΣῈ ἐπα 
αουθὶοργηθηὺ οὗ 186 διηρίτθ, ψ ο ἢ ὥΥΘ πριε- 
ἑϊονιαδίψ ποῦ πιατκοα λα ἰδέ ογρσέπ, ψ ἐὰξ ελαρ- 
ἐ67' ἑῃ, ἐλι6 ἐΐηια 97 ἐλ6 αοοαδεαθ 2ιων (πὶ 
ἣν τᾶν. ΑΌονΘ 81] ψὸ ποίοθ ὑπ Ζο]]ονίηρ: 

α. Το ἀϊδοχοσιοθ Ὀϑύνγϑοῃ (δ ὕθῃῃ Βοστδ οὗ ἐδ 
ουσίδ Ὀϑδδὺ (ν. 7 οὐ δοᾳ., 30, 34) δῃηῃὲᾳᾷ ἔῃϑ βυσηῦες 
οὗ ὑδιὸ ργθάθοθββουτβ οὗ Απύϊοομυβ Ἐρίρβαμθθ οἱ 
ἴδο δχομθ οὗ 6 βεϊθιοίάθο, ΤΏ χαοοσὶ ρ]Δὰ- 
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5.016 τηοί Βοᾶ οὗ τϑοομοῖηρ ὑπ ὩΠΙΔΌΟΣΙ οὗ 86 
δοτΏ5 συ ὑμαῦ οὗ [86 ΘΑΥΪῪ 6] πο φ--- 6006, 
οὗ χίπε ὑπ πΌσοΣ οὗ ὕδμϑ δύο δὺ ὕϑθιι, 116 
Απθοοδυβ ζο] 1] οτγ8 88 ὑδ 6 οἰϑυθηΐῃ ---ἶα [αὖ δἀορῦ- 
θὰ Ὁ Ῥυίάοδαχ, Βοσγίμοϊάῦ, ὕου θῶ σοσκο, 96- 
᾿ἰύσϑοῖι., διὰ χα, ὈῪ νοὶ ΑἸοχαηᾶοσ ὑμο ατοδῦ 
ἰα οχοϊυαυδοὰ ἔτοια πὸ βοσίθθ δηὰ θα σαβ 
ΝΙσαῦοσ Βοδᾶβ ὑπὸ δῦ. Τΐ8 οουύδ  Ὡ]Ὺ ΒΘΟΌΓΣΘΒ 
8 Βυσοθβαίοῃ οὗ βϑύϑῃ σΥΌ] τ ἀν ὕο βου συΒ 
ΙΝ. Ῥμϊοραῦον, 6 Ὀσοῦμοσς δηὰ ργϑάθοθεθοσ οὗ 
Αὐὐ. ΕἘΡῚΡΒδη68 (1. βοίσποιβ ΝΙοδῖοσ, Β. Ο. 812- 
580. 2. Απδοομαβ βούοσ, 279-26] : 8. ΑΠΌ ΘΟ ΙΒ 
Τμ6οα, 960-246: 4, βοϊοποῦβ Οδ]Ἰἰπΐσαβ, 24- 
296: ὅ. ϑεοϊοθασαβ Οογδαμθβ, 225-228. 6. Αἡ- 
οοδαβ ὑμο Οτοδῖ, 222-187 ; 7. βοϊϑυσυβ ῬΆΪ]ο- 

᾿Ῥδύοσ, 186-176) ; θαὰῦ ΘΥΘσΥ δἰὐθταρῦ ἴο ἀθαίμτιιδῦθ 

ΟΥ̓ 

816 ὉὮΣΘΘ τἰβδίτρ' ΤΩ ΟΏΔΤΟὮΒ, 0 θοῦ] 81 [86 
Ὀτίοῖ ᾿π οσσορηατη δηὰ δῦ οὗ τοϑῦϊθεα ΒΏΔΙΟΣΥ 
ὙΠΟ ρχοοοάθἃ (ῃῆθ βδοσοθβαίουῃ οὗ Αὐὐὐοοδτιβ 
ἘΡΊΡΒΔΠ68, ταβα δ ἴῃ ζδί]στθ. ΤῊΘ ΟΥΑΙ ΠΩΥΎ ΤῸ- 
ΒΟΌΓΟΘ 18 ὕο ἀββίμῃηθ ὑμαὺ [1686 ἔγο6 Κίηρα, τ ΒΟτ 
ΑπδΟΟΒΒ ἀθίβχοσιοᾶ δηᾶ βυρθσβοαθα, οὕ, 88 ὕδ6 
Βρσυταῖϊνο Ἰδηρτιαρθ ἰἱὰ ν. 8 88 1ὖ, “" 086 ὑπ γθ6 
ΒοΥπΒ Ὑϊσ ἢ 6 γο ἀρτοοῦθα ὈΘἤοσθ ὑμθ 11:0}6 ΠΟΤῚ 
σϑθ ὈΡ.,᾽) οσγὸ (1) θοπιοϑύσίβ, 086 οἸἀ σοῦ δου οὗ 
βοϊθασαβ ΡΕΙΠ]ορδῦοσ, δὰ ὑμουθουθ ὑμθ ὨΘΡΒΘῪ 
οὗ Απὺ. Ερίὶ ρΡῇδηθβ, γῆο ψ8 δὺ Βοιὴθ 88 ἃ δΒοδῦ- 
δο ὙΒ6Ὲ ἰδ ἔδύδον ἀἰθὰ, δηἃ τ ὮΟΘΘ ΟΥΟΥΤΏ ὙΥΔΒ 

ἰῃ ἷβ. ΒΌΒΘΠΟΘ ὈΥ͂ Βα τπη016 (στο πδᾶ 
Ἰτιϑῦ τοϊαχηοαᾶ ἰο ϑ'γτία ἔτοτη δὴ ὀχύθιη θα δο͵]ουση 

Βοταο, ΘΙ 86 δᾶ ᾿᾿κουσίθο ὈθΘ. 8 μοβύδρο): 
(9) Ηοϊϊοάοτυκ, ὑμ6 τηῦτάοτγοσς οὗ δοϊθυοῦς ῬὮΏ1]1Ὸ- 
Ῥδύοσχ (6606 οὔδΡ. χὶ. 20), ο οοσαρὶθοα ὑμ6 ΒΣΟΠΘ 
ΤῸΥ ἃ. βῃοχύὺ ὑΐτηθ δέζϑθυ ροϊβοιὶπρ ὑμαὺ Κίπρ, πηὺ]} 
ἘρΡΊΡΒδη68 ἀοβχομθα ἷπι ; δηὰ 818}}Υ (8) ῬίοΙ- 
ΘΙΩΥ͂ ΙΥ΄. ῬΒΙΠοπλοῦοσ, Κῆρ οὗ Εσγρῦ, ἃ. ταΐῃοσ δὖὺ 
μ6 ἰπιθ, ψῇο νγαὰϑ ὕὑδθ βοῃ οὗ Ο]ϑοραῦσα, ὑμ6 
ἀδυσηῦοσς οὗ Απὐϊοομοβ μα ατοαὺ δηὰ βἰβίοσ οὗ 
Ἐρὶρῆδπθοθ. [ὑ 18 δεϑυσηϑᾶ ὑμδαῦ ()ἷβ ἀπιθθῃ ἰδἱα 
οἰβίτω ἴο ὑδο ἑΒτοῦΘ οἱ ὑδὲδ᾽ Βοϊϑιοὶ 85 ἔοσ ΒῸΣ ΒΟῺ, 
ΟΣ δὖὺὴ Ἰοαδὺ ὑο ὕμο Ὀχονίῃοοβθ οὗ Ῥαϊοϑϊ πο δηὰ 
ῬΒμορηϊοῖα, τ ]ο δα]οϊποα Εσυρῦ. [Ἃ᾿π ρΡοϊπὺ οὗ 
διαοῦ, ὨΟΎΘΥΟΥ, ΠΟΩΘ οὗ [Π|686 τῖνα]β οὗ ΕΡῚΡΉ ΔΗ 68 
οοὐ]ᾶ 6 τοραγαθα 85 86 ἰεΐηρ οὗ ϑ'γχίδ, ἴοσ Ηοὶὶ- 
οἄοχυβ ᾿ΧἋὲΔ58 ἃ ΤΩΘΙΘ ὈΒΌΤΡΟΙ, 10 88 ἀούμτοηοᾶ 
ΔΡΙΟΥ ἃ Ὀτίοξ τοῖστι, δὰ ὑμοσθ ἰβ πὸ σϑοοσὰ ὕο 
ΒΏΟΥ ὑμαΐὶ οἰὐμοσ Ποιαοίσχίυβ ΟΣ Ῥύοϊθσαυ ΆἘ1]1ο- 
τϑοῦοσ ρτούθη οὰ ὕο ὑμ6 ὑδγουθ τ} ΔῺΥ ἀθρτθθ 
οὗὨ ὀαδσζηοβίμθαθ " ΗΘΏΟΘ 8 νδτγίοίυ οὗ αἰ οσοηῦ 
ΘΧρ διδιϊΐϊομβ αν ὈΘΘΩ αὐὐθταρ θα: 88, ἴον ἰῃ- 
δὔβδηιοο, ΑἸοχδμοσ ὑδ6 ασθδαῦὺ 888 Ὀθθὴ ἱποϊπιὰϑᾶ 
ἴῃ ὕ86 Βουῖθβ οὗ [86 ὕθῃ ἰκίηρθ, δ Ὀϑίηρ ὑμ6 80- 
τ] ἔουππᾶθυ οὗ 86 ϑιωρίτο οὗ [80 56] οἱ δ (1), 
80 ὑπδὺ ὑδ6 πο Ὀθρίηβ πιὰ Εἷτη δια οἱοδβοβ υυἱτὰ 
Βοϊοπουθ ῬΒΙοραῦοσ δ ὑμθ οἰχβίῃ, Ηο]ϊοάοταδ 
88 [86 εἰς, δὰ οιμούσὶβ 848 [86 θη ἢ ΤΟΡΙΘ- 
δοιίαϊίνο οὗ ὑμαὺ ἀγμηδδῖν ((λπε Ηἰσί,, οα ἴ.6 
ῬΒΕΊΘΕΡ, διὰ ΗΙσοηζοϊὰ, 2ὲ6 ΤῬχορλοίοσν, ἔδρα 
μπᾶ 2αΉξοι, 1868, ». 82); ΟΥ ἀραΐπ, αὐὐαπδίοῃ ἰθ 

. [Κα] ὑγοθ ἰλ6 56 ΟὈ ο.οη τὶ 811 ἐμοίν ἤΌτοῦ ἴο ἀΐδρτονα 
ΔῺΣ τοΐοσοοθ Ὠθτο (0 86 ἅπι6 οὗ (πο ϑοϊοιιοίαξ ; Ὀυὺ ἰΠ 07 
ΔρΡΡΙ͂Υ τὶ φαῦλὶ μὰ ὄγϑὴ κτοαΐοε ἔοσοθ ἴο ἰδ Βοιηδ πὶ οὗ 
ΔΏΔ 11 ἄορα ποῦ ἀρρϑωῦ μοτόνεσ, [μδ΄ ἰδθ [Ὦγοο ὨΟΓΏδ 
ἴπ ᾳυοσαίξομ τορτοηοηξ δοϊπδ!ν τοίη Κίαρση, ποΣ ἄο [86 
ἴδτλα " υἱποκοᾶ τῷ " διὰ ὁ 761} Ἶ ΟἸΘΑΥ͂Υ το ἀρίτουμο- 
τοῦ [0 18 δΒοοϊοηῦ ἰλαΣ ἘΠΕΥ {ππὸ ΤΟΥΔῚ Ῥοζήοπαζοῷ ὙΠῸ 
οἰαϊπιοᾶ οΥὍἩΎ οτο οηἰἱοᾶ ἴο ἴθ Ῥῆτουθ. Οδ9 οὗ ἰὮ6π), δὲ 
οα.ἢ, Ηοϊιοάογῃα, δοίθδ! ν οοσαρίοὰ ἴδ, ΤῸΣ ἃ ὑτὶοῦ Ῥατζίοά, 1- 
ἀοοᾶ, Ὀπὺ Ἰου ς΄ Θμομ ἢ ἴο σοῦ ἰδ η [26 ἀδλουρίίοη. ΤῈ 
οἴδετ ἔννο, 85 Ὀοΐημ ἰοσὶ σηδιθ μοῖσα, τδῪ ζα τ Ὀ6 ἀοκίχταιοα 
8 »γζώϊισαν, ἀρὰ 18 [6 4Δ}} (δι {Π6 ἤρστογο γοαπίτοα. ΤῺΘ ραγίϊδὶ 
δηὰ ὑδηιροσηΥ ΤΟΥ οὗ 4]} ἰἔγοο ἰ8 ον θην ἀοηῃοῖθα ὮΥ 
ἐποΐτ ρον πποσιτλθίης ἴο πὸ ἀροϊατὶ. Ιζ 18 αἰ συ] ἴο 
ἐππαμίηο α σα πο οὗ ἴουν τίναα ἴο [}|0 καθ ζὩγοΟ;Θ (παῦ ᾿ψου]ὰ 
ἸΏΟΣῸ ΘΟΟΙΓΑΌΘΙΥ ΔΏΞΥΟΣ ἴο [86 νἱδίοῃ. 

οδἰ]οᾶ ἴο δο ἑδοὺ ὑμαὺ οχβοὺν ὑμδὺ ροσὶοᾶ ἴῃ ὑμ9 
ἰδύογυ οὗ βυσγίδ το ἢ ἱτατηθαϊδύθ Υ ρσϑοθᾶθϑ ὑἢ0 
τοίσυει οὗ ΕΡΊΡΏδη68, ἰα Και ὕο ὈΘ Ραχύϊ ου] ΑΥ̓͂ 
ΟὈΘΟΌΣΘ, ππορχίδίη, απ ἀοἔθουἑνρο ἰπὰ 108 ΤΘοΟσ 8 
(Εν δα, δηᾶ δἷδο Ηἰυσὶς δῃὰ ΕασΩρὨΔΌΒΘΩ) : ΟΥ 
ἰδ 8 οὐβοσνυϑὰ ὑμδῦ οὐ 88 δηδίοσυ οὗ 86 ὕορβ οὗ 
086 ἐπιαρθ, ἩΒΙΟὮ 616 ῬΑΣΟΥ οὗὨ οΟἷαν διῃα ῬδσΟ 
οὗ ἴσου, ὑμα σϑαυΐβὶθ ὩΌΤΩΌΟΣ οὗ ᾿κἰπρδ 18 Ῥσχοὺ- 
ΔΌΪγ ὕο Ὁ6 ἔοππα Ὀοΐὰ διηοπρ ὑδο ϑαϊθαοϊὰς δηᾶ 
ὕδὸ Ῥιοϊθταὶοβ (Βοβθημ ον, θ 6] 1 ὕζϑοι, ζο ] ον πς 
ῬΟΥΡΆΥΤΙΥ, Ῥοϊγοῦτοι, δηᾶ οὐδοῦ διοίθηὐθ); ΟΥὉ 
186 αὐὐδαιρὺ ὕο ἀἰβοονοσ ἃ βιιοοθβϑίου οὗ ὕβθῃ εἰηρΒ 
ἐβ τ ΒΟΥ χίνϑα Ρ, δηᾶ [86 ὕθῃ ΒΟΤΏΒ 816 Τορ ασχὰ- 
θὰ 48 ἀδηούΐηρ, ὑθὰ σοη ΠΡ ΟΡΑΥΨ ΤΌΪΟΣΒ, 6.0.. ὕθα 
ΒαῖγΑΡΘ ΟΥ̓ΘΖΘΏΘΓΑΙΘ οὗὐ ΑἸοχβηᾶδοσ 6 Ογθϑῦ, 
ΒΙΠΟΩρ Ὑομλ ἐδ ἔδσϑο ὑμαῦὺ βοϊθθουβ ΝΙοδίοσ 
οομαποχϑᾶ, Απὐροπυδ, ῬυΟΙ ΤΥ ᾶρτιβ, πα Τωγαὶ- 
ΤΔΟΒΌΒ, ΨΟΣΘ δϑροοίδ!ν Ῥστουμιίηθηὶ (ΒΊΘοῖ, ἢ. 
68). Τῃθ υποογίαϊπ δᾶ τπηβαυβίβούοσυ πδύατϑ 
οὗ 8}1 ὑμοβθ αὐδθτωηρίβ αὖ δὴ οχρ᾽δηδύίυ, Ὑγϊο 
ΤΠ ] ὐσβοὴ (Ρ. 288) δἰϑὸ δοϊκυιονν ἰϑᾶρζο8 ἴῃ δα Ὀδύδῃοθ, 
Ὧ28 βπα!ν ἰϑὰ οὐϑὴ βόϑοσῷὶ ϑδανοοδῦθβ οἵ ὑμθ9 
ΤΏΘΟΥΥ οὗ μ6 Μδοοβθεθδῃ οοϊαροπίιζου οἵ ὑμὶδ 
Βοούΐου. (6.9.. ΗογχίζἝοϊα, ΟΘ΄ δολιολία 18ϑγαδίθ) ἰἴἰο 
δαἀορῦ ὑδ8 ΟἹΪΥ οοττϑοῦ νἱοῖν, οὐ ψὨΐοι [86 πυτ- 
ὍΘΣ ὕθῃ 88 δρρ θὰ ὕο [8:8 ὨΟΥΏΒ 18 ἃ γομη ΟΥ̓́ΘΨ 1» 
δοίϊο πα ΟΣ, τ ΟΒ6 τΟΓῸ βρϑοῖβο ἱπιοσργοίαυϊοι 
ἐὺ 8. 8 1θ85 ἴο αὐύζθῃαρῦ. ΤῊΪβ υἱοῦ ἰ8 αἰδὸ μοἰὰ 
ἴῃ Βα θδύδῃμοθ ὉΥ 8 πιδ] οσ γ οὗ ὑμ6 ὀχροβίύοσβ 80 
τοῦοσ ὑμὸ ἐουγία Ὀοδδῦ ἤἴο ὑμὸ ἤοημεπ, ποσὶ ὰ- 
Ῥονοσ δηὰἃ ἰδ6 οοοἰἀοηία!-ΟἸὨσίδῦδη Κίηραοτῃδ 
νον ϑιηδηδίθα ἤἔσζομῃη ἰΐ, δι υμβουσῃ ὑλου Βοϊ]ὰ 
ἰαδῦ ἴο {89 τϑαἹ] Ρῥγορμοίίο οδαγαοίθσ οἵ ὑπο 
νἱδίουι, δα ὑμβοχοΐοτο ἰΐβ οτίρίπ τὶ Ὀδηΐοὶ δὰ 
ἀυγίηρ ὑπ6 οαρὑϊνιγ." 6. Ἀν δισοδὰν βῇονσῃ 
[μαῦὺ ὑδο δάνοοδου οὗ ὑβὸ ρμϑοπυΐηθηθθβ οὗ ὑμῖβ 
Ῥσχορμοῦϊο ὈΟΟΪΚ ὉΥ͂ ὩΟ ΤΩ ΘΔΏΒ ἱΠΎΟΪΥΘΒ, 8ἃ8 ἃ ὨΘ668- 
ΒΆΤΥ ΟΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ, ὑμ0 ἰηὐογρτγούδυίου ὈΥ ΒΘ 
089 ἔουσί Ὀοδδὶ ἀοαίστιαῖοβ Βοσιθ. 10 μΔ8 8160 
ὈΘΘΏ Βῆον, ΟἿ Υ. 8, ὑμβαὺ ψγὸ τησδὺ Ὀ6 οοηὐθηὺ 
νυ ἃ σΘΠΘΙΆΙ ἀπ βυτο]ΐο οχρδηδύΐνυ οὗ ὑδθ 
Βα δοχάϊηδῦθ ὑπ γϑο- 018 ὩπτΌΟΥ οὗ [06 ΒΟΤΉΒ, 88 
7611 88 οὗ ὑ86 ΠΌΤ ΕΣ ὕθῃ. Οἷ, ἰπῦτα, οῃ οἴδῃ. 
χὶ. 2 οὗ δα. 

ὁ. 8 δἰαὐοπιθηῦ ἴῃ ν. 235, δοοοσάϊηρ ὕο ὨΐοσΒ 
786 ροτίοᾶ οὗ ὑγὶυϊδίίου, ῥχϑραγοὰ ὅοσ. 6οα 
ῬΘΟΡ]Θ ὈΥ͂ 86 οἰΘνθηῦ Κίπρ᾽ οὗ ὑπ ἔοατί ΤποΣ- 
ΔΙΌΌΥ. Ὑγ788 ὕο ΘΟΥ͂ΟΣ “8 ὑΐτπη6, δηᾶ ἔνγο ὑϊτηθ8, δηὰ ἡ. 
8 86] ἐἶπηθ " (Βθποθ δοοοσάϊπῃῳ ἕο οὔδρ. ἱν. 13} 
ὟΣ ὅο ὀΟχύθηδ ΟΥΟΥ ὑδγθθ δηὰἃ 8. ἢ] 7 γὙϑ818 δῃάᾶ 
[μθ8 ἴο Ὀ6 Θῃηᾶεοα ὈΥ 8ῃ δοῦ οὗ Ὀίνίπο ἱπαρτηθηῦ), 
Ὑ{1 ἸἸκονῖ8δο δᾶταϊῦ οἵ πὸ ὀχϑδοῦ δῃἃ ὑβοσουσὮ] 

« [80 ἐοττεϊδῦϊο ἰη (δ ἃ ΠΠΘΌΏΥ οὐ ἐμὸ Ἐοπιδη ΤΏΘΟΥΥ οὗ 
αι οτργοίδ οι [Πεὐ Καὶ! ἰζα Ἰαδὲ τηοεκῦ ποῖοὰ δἀνοσδία, ἰβῖκοα 
Γεΐαμρε ἰπ 6 τοιηδγκοῦϊα ροκίροπομδς οὗ ἔδο Ββοϊυαθδίοη. 
“Το ἡ ράοημμα γοργοβοηϊοὰ Ὁν [86 ἴθη ΠΟΙ 5 Ὀδίοης εἰ}} το 
186 ἔπϊῦτο. Τὸ ὈΔ δΔΌΪο ἰο πὰρ σορυγάϊηρ ἴοι τ ἢ ΔΏΥ͂ 
σαγίδιηῦν, γὸ τηππὺ γαῖ πᾶ κοὸ οἱοας ἴο ΟὔτβοΟΙν 65 86 μἷδορ οὗ 
πο Μοεαείδηἷϊο κἰηχάοιῃ Ὑ τοίογοησο ἴὸ {πὸ Τουτγἢ τνου]α- 
κίηγχάσμι, δπ ἃ 186 σοάρασο ὑ8 6 ρχυρῆσοΥ οὗ [πὸ ΑΡΟΟΆΙΥΡΒΘ 
οὗ Ζοδπ γοχαγάϊης ἢ6 ζογιιαῖίσῃ οὗἩἨ ἴπο ψοχ]ἀ-ροιτοτ.---α ὑσὸ- 
ῬΏΘΟΥ ποὺ τοδὺδ οὐ {πὸ Ὀοοὶς οὗ Πδηΐ61.") ΤὨὶβ ἰκ ἃ νἰ γί δὶ 
δοὺσπάοῃηηοηῦ οὗ ἴδ Ποϊᾶ, Ιὁ 411] ἴΠη6 οἴπεῦ ὑαγί οὗ {πἰ5 
ὈΓΟΡΏΘΟΥ δανὸ [ΠΟΙ Οἴοαῦ σοθηίγρατί ἰῃ Ὠἰκίοτν, ὙΠΥ πα 
ἀη86 6]80 5 Ι΄, )δ Κοὶϊ οἰαίτηκ, ἰῆσ80 ἴδῃ ΠΟΙ δγὸ ἰοππᾶ 
δἰταυ ! ηοοθ εἶν οὐ {86 Ὠορᾶῖ οὐ [86 Ὀσμεὶ 18 ἰὉ ἢγας ασίβοι, ἰδ 
ἰᾳ οὐνϊοθ αν ἱποοπεϊπυοηῦ ἴο τεΐοσ ἱποὶν ἰἀοηἸδοδίίοῃ ἤο 8 
ξαΐαγο. Βαῖ ἴΠ6 αἰξουηηρῖδ ταὰθ ἴο ἀϊατί παι θη (ἢ6 ΠΟΓΏ5 ἰη 
ηαποαθοῃ, ἱπ ὑποῖν ἰὔοσγαὶ δρρ]οδθίοη Βουλθ, ἤπνθ δἰ ΠΥ 
ἑαϊοὰᾶ, ἃ5 [6 πχοδῦ ΟἸἸΓΒΟΥΥ͂ ἱπϑροσίίοη οὗὨ ὑΠ6 Βοϊιοῖαθα ργορυβοᾶ 
ἰῇ ναγίουβ σοϊηιηθηΐασθθ οὐ Ὀδηΐοῖ δηρᾶ 89 ΑΡΟΟΒΙΥΡΗΘ 
ὙΠ{11] δου ἀδητν δον. Ὑ86 ὑθῃ Κίηρη πη ον. χνὶ!. 13 δἵϑ 
1ἢΠοτῸ ΘΧΡΓΟΘΑΙΥ δκαίσησὰ ἰο ἴδ ἰπηἀοβη (6 ἑπίθσχο ; Ὀπὺ [Ὧ6 
δονϑὴ ἴῃ υϑῦ. 10 γα οἷσαυῖν οπαγποίοσίζοα δὴ Ὀοϊοηρίηρ ἴο 
μτοχίπχλίο ἰδίου. δηὰ ἰὴ γος εἰχ δ πανίπῳ Ὀθθ δὺ 
πιο δοΐπα!ν τοαϊσϑὰ.] 
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Βα 5) δούοσυ ΘΟΙΉΡΤΊΒου τὶ ἢ {86 ρογίοᾶβ οὗ σϑ- 
ἸΙσίοτιβ Ῥοσβϑουαίου ὉΠάΟΣ Αὐὐοοῦυβ δᾶ οὗὨ ὑὰμθ 
Μαοσδῦςδῃ τουοὶῦ. 15 186 ἰηὐσζοἀαούίου οὗ 8 
ΒΔΟΥΒΟΙΑΙ οσβρ δηα ἰδ οχϑοίΐοῃ οὗ δὴ δἰ δι 
ἴο ὑα ΟἸγιηρίο Ζϑὰβ ὉΥῪ Απέϊοοστιβ (1 δῖδοο. 1. 
δ4) Ὀ6 ὑδῖκθῃ 88 8:6 ἐδγηιΐημδ α φίο, αιὰ ὑπὸ το- 
ἀοαϊοαύϊοι οὗ ὕπ6 ἀρφεθοσδύθα βαπούπασυ ὉΥ 88 
ΜΙδοσδοθθυβ (1 Νίδοο. ἱν. δ2) δδ ἴὍ86 ἑογηιηιι αα 
ψιιεηὶ οὗ ὑδεῦ ρμοσὶοᾶ οὗ βυδογίηρ, λ6 τοϑαϊῦ 18 
ΤΆΘΓΘΙΥ ὕδγοθ Ὑοδσβ δῃᾶ ϑθῃ ἄδγβ, ἰπβύοδα οὗ 
ὕδτϑθ δπᾶ ἃ 88} γϑϑσβ (οὗ, Φοβορῆυβ, πὲ. ΧΙ]. 
γ, 6); ἔοσ ὑμο Μδοοδῦβοδμι ὈΟΟΚΒ χ πὸ ἀαίθ οὗ 
εἶδ ἤοστηθσ ᾿δνθῃὺ ου ἐδ 1δὲῃ ΟΒίβῖθα οὐὨἨἠἁ ἀἐμ6 
γοᾶσ 145 οὗ ἴδ τὰ οὗ μθ ϑοϊθυαοίᾶς (Ξ: Β. Ο. 
167) διηὰ οὗ {δα Ἰαύνον οὐ ἴ86 9δὲ}ΕἘ ΟἸὨίδῖθα 148 
86. 86]. (Β. Ο. 164). ἩΗἰϊσὶα, αὐὐθτηρὺβ πϑυαοοθβα- 
ΓᾺΪΥ ὕο Τοοονοχ [86 ὅν δῃᾷὰ ὕπνο ὑπ᾽ τὰ σπου δ 
γοῦ Ἰδοκίπρ ΌῪ χορ ὉΔῸΚ ὕο ὑδο δυτῖνβὶ ἰῃ 7 αἄϑθα 
οὗ Δρρο]Ἱουῖυβ, ὅθ ΟΟΙΩΣΑΙΒΘΊΟΏΒΘΣ οὗ ὑγί θα θ 
(σοὶ Ὧ6 δβϑβδοσίβ τησδῇ ἤδυθ Βδρρθηθᾶ δρουῦῦ 
ὑδχοθ τηοηῦμβ Ὀοΐοσο ὑδο 1δ} ΟὨΐβ]οα 14, δο- 
οοτάϊηρ ο 1 Μίδοο. 1, 29 [οὖ. ν. 19]), δ8 [86 8ο- 
ὕτπδ] οοτησηθηοοσαθηὺ οὗ ἰδ ϑοσὰ οὗ ροσβϑουϊζίοῃ. 
ΤῺΘ χσόβϑαϊῦ ἰβ 81}} ΟΣΪΥ ἔδτοθ δηᾶὰ «ἃ ἤουσγί 
ΥΘΔ͵Β ἰμβύθδα οὗ [86 τοαμἰδἰΐθ ὕπτθθ δὰ ἃ μαϊ]ῆ: 
διὰ 8 γοῦ τΟΣα τπιηϊοσύπιπδῦθ ζοαύσσο, τ Ι ἢ π᾿ 
ΟΥθαϑ68 ὑπο ἀπ ου]Υ οὗ βου ηρ ὈοΐᾺ 86 Ὀσρίη- 
Αἰπρ' δηὰ {86 6Θῃηα οὗ {86 ΘΡΟΟᾺ οὗ ὕπιτ69 δπᾶ ἃ μα] 

ἥὼω ΥΘΆΓΒ ἴῃ απθδύζοῃ, ἈΡΡΘΕΙΤΒ ἰῃ ὕμο ὑτο-ο]ἃ οοΣ- 
βἰἀοσχαίίζοι, ὑμαὺ ου ὑμθ οὔϑὸ βαπα [δο σϑὰὶ Ὀδρίῃ- 
πὐηρ Οὗ 88 Μδοοδθθθδῃ ῬΘΣΒΘΟ [100 ΤΑΥ͂ Ὁ6 ἔοι πᾶ 
ἴῃ [86 ὈΑΙΌΔχουΒ δὐΐθοῖς οὰ ὑμθ 16 δπὰ το σίοι 
οὗ 86 Φονσβ, ψ ἱοἢ, ΔΟΟΟΓΪΩρ᾽ ἴο 1 Μϑδοο. ἱ. 22, 
ἴοοῖκ οἴδοθ Ζ}}]Ὺ δὶ γϑϑτβ Ὁσίοσ ὕο ὑ86 Ττο- -ἀοάϊοδ- 
ἀΐοι οὗ ὑδα ὕθιυρ]θ, νὮ216 οἡ ὑδδ οὗμοσ μαμὰ ἰὺ ἰβ 
ὈΥ͂ ΠΟ ΙΏΘΔΏΒ ΠΟΟΘΒΒΑΙΥ͂ ὕ0 τοραχα ὑπο ἀραϊοαύοι 
οὗ ὑμ βδῃηοίιπδυυ οὐ ὕμο 2. ΟὨΐβῖθα 148 88 
ταδυκὶηρ ὑμ6 οοββδίζοῃ οὗ ὅδ: 6 ροχσβοουύίοι, νυ οἢ 
ταὶρ εὐ ταῦμου Ὀ6 ἀδἰδα ἔγοσα ὑμὸ στϑδὺ νυἱοϊοχίθβ οὗ 
Φυαδ5 ΜδοοδὈΘΘῈΒΟΥ̓́ΘΣ ὅδο Βυτίδη σΘΠΘΙΑΪΒ ΟΟΥΡΊ88 
δια Πγ5ὶδ8 (ὑ86 ὁη6 οὗ τος νγ88 χαϊπμϑᾶ ἀυχίηρ 
88 γοῦν 147, δπὰ ὑμ6 οὐδ ἴῃ 8: ΘΑΙ]ΘΥ το πἐἮ8 
οὗ 148 πὰ [86 φΦῖὰ οὗ ὑ86 6] οί 85), ΟΥἩ ΟῚ ὑδι οοΣ- 
ΤΧΆΤΥ, ἔσοτῃ βοτλθ ουθηὺ μι θϑοασθηῦ ὅο ὑμ6 ἀθ4ϊ- 
οδύϊοῃ, 88 ὅδε ἀθαύῃ οὗ Απὐύϊοολτδβ ΕΡῚΡ 8η68 (οὗ. 
ἐπῆτα, ΟἹ οὔδρ. χὶὶ. 11). ΤῈ ὑβϑουῖθθ ψΟὮ ὩΣΘ 
διΔτα β910]6, ὑμοσόξοσοθ, νοὶ ]αῦθ Ὀθύνθθῃ Ῥοχὶοαᾶβ 
ΟΟΥ̓Θαϊηρ᾽ ἔτοτα ὕγθ9 ὕο αἷχ γϑᾶσγβ, γιυμοαῦ Ὀδίῃρ' 
8016, πῃ ΔΏΥ 6886, ὕο ἀοηῃχομδύζαὺθ 8η 18 οὗ Οσδοῦγ 
ξθχθθ δῃᾷᾶ 8 Β8]} ΥΘΔΓΒ, ΒΌΘὮ Α8}00. 90 ΓΘ ΌΣΪΣΘΒ, δηα 
αχίθον, σὶυπουῦ ᾿γθβοαύϊηρ ΔῊ ον άθῃμοθ ἤσοσα 
ὑδ6 τϑοοογἀ δὰ πἰβύουυ οὗ ὕϑ Μδοοδῦθοβ οὗ 8ὸ βαὰ- 
ἄσῃ, οοτηρὶοῖθ, πα τγοηοσία] ἃ Θομο] δῖοι οὗ ὑμ6 
Ῥοσίοᾶ οὗ βυὲεσίηο (Ἱποὰῦ Ὀδὶηρ Βοουχοα ὉΥ σο- 
Ῥοαδίβὰᾶ οομῆϊοίβ απ ΒΌΘΟΘΒ868), 88 [6 ΒΆτηΘ Ἀ88- 
ΒΑΩΘ δηᾶ 108 ῬΡ818116]8 1η οΒδρ. Ὑἱ, 14 δπᾶ σἤδΡ. 
χὶϊ 7 οἱ 8θα. ΒΘΘ 1 ἤο τϑαυΐτο. "' ΕὟΌΣ 818 ΣΘΆΒΟΣ 
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4 [μὰ {π|8 ΘὨΤΟΠΟΙορίσαΙ οἀχατηϊηδιίου ἴη9 ΔΌΓΠΟΥ ἄοοϑ ἰῃ- 
πδείοθ ἴο [86 ἀαξα ἴῃ ᾳαοδίίοῃ, 68 ἐλ6 Το]ονσίηρ Ἔχ οἷ ὕτοση 
Βισασῦξ Οογαγδν αν (Ρ. ) ΜΠ] τοπᾶθσς οἷϑαῦ: ““Ἷ15 1818 
οχρτθβαίοῃ οἵ ὑἴτλθ ροοίϊ δὶ πποσοῖν απ θρτιγαεῖνθ, οοπαὶβυϊ τς 
οὗ τοπηᾷ ΠΌΙΏΌΘΓΤΗ (68 ὉΠΟΥ͂ κι γ). πὰ σοτηρ βία 7υ5ὺ Π61} οὗ 

ἴ ἔπ6 ΤΥ 5Ε} 081 ΠΩ ΌΟΥ χόοδης, ὙΠ Οἢ [8 κὸ οὐζοη οπιρὶογοὰ ἴῃ 8 
ἵ χεηᾷ οἔ ὑτορίοβὶ νὰν Μηιδίογἐοπὶ γακςέν βοοτὰ ἴο ἀροδκ ἴοσ ἐΠ6 

"ἢ δ δ. πλδν 

ΝΜ α . ἐξἑδγαὶ ᾿λυθτρτγοίδοη, ἴῃ πο θοοὶς Ὀοΐοσχα τλ. Ὑοῦ, οοππίἀοτ- 
"ΙΖ ἴπρ [6 Ὡβίυσο οὐ [Π6 σαδὸ δηὰ οὗ ἴῃ παΠΙΌΟΣ πππι6}}ν ΘΟΉ- 
ἢ ἢ ρργηοὰ ΜῈ δυσἢ τοοκοπίωρα (έ.6., ἔπ6 σχηῦοῦ ϑέσθη), στὸ 
ὰ ἡ [ 5ύχσοι!Υ Ὡοϑὰ Ὡοῦ Ὀ6 βοϊοἰΐοιι δθουῦ 8 ἄαΥ, ἃ ννοοῖὶς, ΟΥ σνοῇ 8 

ταοηδπ, τοῦθ ΟἹ 1664, ἼΤΠ6 οοηνομίθησο οὗ [6 Ὑοοκοηίηρ, 
-» 5 πΠση {δ ἐπ ὭΘΑΡ ΘηοῦδὮ ἴο οχβοΐποδα, ἤυτ᾽ ΑἸ ὉΠ6 Ὀθγροερα οὗ 
ὡ- ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 18 νΟΣΎ οὈνίοιια, δη ἃ νν}}} δοοουηῦ ἴοτ δὐοριηνς ἰἰ. 
μξ- . “Ἴη οχηϊ οἰ τς τὴ Ηἰδίοτίοαι ἔβοῖα, τὸ {1} Ὀορμίη νἱἢ δὴ 
«- ΟΣ ἩὨΙΟῺ ἱδ οοσίδιῃ. νἱζΖ.. [πὸ εἴτηθ τῇ 6 Ὲ 7 πᾶ 85 Μδος. ἜχραΓ- 

Βαϊοὰ το ἔδτηρϊθ, απᾶὰ Ὀεσδ [86 δοτυΐςθ οὗ (οὗ βου. ΤῺΪ8 
ον «885 ΟἹ ἴπο 9διὴ οὗ θα. 1483 Δηη. 56). « 1656 Β.06.. 866 1 λῖασο. 

ἑ 

[3 ..ἾὮ αἱ. 
ἀὐἶι», νχγῇ ιερυίσοίιά Βρύβίαςβ ρςβελια δ τους στῆ, ἐφιαίίς 

ΒῬΑΝΊΙΕΙ. 

Ὑ6 816 βοιρούΐηιϑβ σχοβοσχοᾶ ὅο ὑπ δἰ]οροᾶ ἰπ- 
Βυ  ΠοΐθηοΥ οὗ ΟἿΣ ἱπέοττηδλίίου σοβροσρ (88 
σασίοσβ ουθηΐθ οοῃσιθοῦθα αἰ ὑδ6 Μδοσ Δ φασι 
ἰβύοσυ, το Ἰδοῖκβ ον ΠΟΥ͂ δ ἃ ὑΒΟΣΟΌΡΒΠ ΘΒ 
(ΕἸ]ρ θη ἶθ], δ δΌουθ), δὰ δὖὺ οὐμεσβ, 186 88- 
Βισα οὕ. ἢ85 Ὀ66Ὶ δἀορίθα ὑμαῦ 88 ΜΑΟΟΔΌΕΒΔΩ 
ὑθῃάθῃου - ὙΤΙΓΘΣ δι] ογθα 8 ἀοδ παν τουβεῖοδὶ 
δια ἱπάδοβηΐϊΐθ σηοᾶθ οὗ ἱπᾶϊοδύξηρ ὑΐταθ, τ οἢ 
οδηδοῦ ὉΘ ϑοοιχδύο!υ οἰαοϊΔεύοα ὈΥ͂ ἃ ΘΟΙΩ ΑΙ ΒΟΟΣ 
γε ῦ ὑπ ἔδοίθ οὗ Εἰθύοτγ (οι θαρεσῖθ). Ηον- 
ΘΥΟΣ ΘΟΠΟΘΙΥΔΌΪΘ δηα ἱπ 1.861} ΡΥΟΌΔΌΪΘ [86 Ἰαύξοτ 
ΥἹΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὅ8, ΟἹ ὑμ6 ορίηΐοι ὑμαὺ Ὁῆ6 Ῥτορδοῦ 
Ὑ88 ἀγα σὶρ ΗΝ δροσδίγρῦϊο ρῥἱοΐασχαο οὗὨ ἐπα ἃ18- 
ὑδηῦ ἔαύΐασθα,  Ὡϊοἢ τγᾶ8 ὩΘΟΘΒΒΑΣΙΪ 1468] διὰ ἴπ- 
ἄοδηϊίθ 8ο ἔδσ 88 ἀδὺβὶ]β ὑγασθ ΘΟΠΟΘΙΩΘΩ͂, ἰὖ 18 Ὅο 
Ὅ89 βᾶτη 6 ἄδρυϑθ ἱπυ ρσοῦ60]6 δὰ ἸΟΑΡΘὉ]6 οὗ Ὀ6- 
ἱὴρ ἀουλομδβίχαϊθα, μθὰ ὕὍπ6 δαΐδοσ ἰβ τοσαγάϑαὰ 
88 8. Θοπγϑηδίομδὶ ἱωνθηῦοσ οὗ ταϊίσίπέα ἘΣ ἐτεπία, 
ὍῈΟ ΘΥ̓ΟΥΥ ΒΟΙΘ δὐΐθιηρίβ ὕο ἰπίχοάποοσ δἰ] πδίομδ 
ἴο ὑδ6 οἰχουιτηβίδηοο8 οὗ ὑμο τοσοῦ ρϑϑὺ οσ οὗ 80 
Ῥγοβδοηῦ. ΕἾἼΟΙΩ δυο ἃ ὙΓΣΙΟΣ γὙ͵ῥὶ τηϊρῦ 88- 
ΒΙΣΘΑΙΥ ἤδνθ ὀχρθοὐθα ἃ τωοτθ Ἵχδοὺ δρτοοιηθηὲ 
8) ΡΑΙΡΘῸΪΘ οοσσοϑρομάθμοα Ὀθύνγθθῃ ὕμα ῬΣΟΡὮἢ- 
ΘΟΥ͂ δηὰ ἱἰΐ8 {018]}}[πρ’ οουπίοσγραχὺ ὑμδυὶι τοδὶ 
ἔγουι ὕδπθ σοϊαϊίου οὗ 861. 2 ὁ ὥτωθε ἴο 188 
Ῥοτὶοα οὗ ὑῃ6 Απίοοβίαιι ροσβοουυϊου. “" ΤῈΘ δ]- 
Ιοσοᾶ ρμδουδο- ΘΟ ρΟβοσ οὗ οἿσ οὨδρῦοσ τατιδὲ 50" 
ΟΟΥΪ ΡΥ Ὦανο υχί ύθη ΖῸ0Υ ἃ ὔπηθ, τὶν π᾿ οδΘ 
ἰϑύοσί δὶ σοηάϊυϊουβ 6 νγὰ8β υπδοαπαϊηὐεᾶ, ἐδ- 
μι ἐλδ ζαοί ὑδλαΐξ 6 τοα8 ἐΐ8 οσπι στ ῬοΥαΤ ; διὰ 

ΘλχΘ οοπαϊ(ΐοι οὗ ὑλ6 ἐμπθοοσδου, οονεσζοᾶ 
ὙΠῸ} Βδληθ δῃηᾶ ὑπ6 ψδηὺ οὗ βίσοοθξεβ 88 ἱύ νδδ, 
ἀασὶηρς ὑδ6 ἴῆχοθ βῃηὰ 8 μα] γϑδῖβ οὗ (Ὠϊβ ομδρίδσ 
--Ὀοΐοσθ οβ6 οχρίτγαύϊνυ {π18 δἀνοσαΐθ οὗ 6 
δον! νυἱοϊοτίοαβθ Ὀὰὰὖ ποῦ ὈῪ χα 8ο- ἀθαϊσυιδιθα 
Μδοοδθεθδῃ στ ] ἴοη ἰβ βαϊἃ ὕὑο δυὸ ντὶϊῦδι--- 
Ὀθοοσηθδ ἈἰΒ ΟΣ ΟΔΙΥ ἱποοποθὶν 8016 πὰ {δα ἰϊρμὲ 
οὗ {δ6 ρῬϑουᾶο - ὕϑηΐϊθὶ ὑθημά θην - ΒΥροθιθδδὶβ ἢ 
{ἘΥΑ ΙΒ Ε]α), 

ῖν, 6598. Οσουπηδπηρ ὈδΔοκ ἰὮτϑο ληᾶ αὶ ἨΔ} σόολσα, τ οὐ ἴδ 
ΦΌΠΟ ἰηῃ 145 Α.3,..168 Β.Ο. ΓΓἰνγ Ὠδκ ἀρβοτί Ὀφα {ῆε τείστδὲ 
Ἡρή ΑΠΓΟΟΒΠᾺ ἔγοα Ἐσυρὶ, ἵπ ὑπὸ δαγὶν ρνυ τη (᾽ Ἀγϑπο 

Αν, χὶν. 11) οἵ τθαῦ γοῶσ. ὙΓΏΠ6 οὐ ἴδδλι τεΐχεος, 
Νὰ οοακ ἀοίβομοᾶ Αροϊ]οηΐακ, ὁπ οὗ Ὠΐδ τ ασ σὨ εϊταίϊπα, 
(0 ἰὰγ ψακίο Ζοσγαβαίοιω (οορ. ὃ Μδβος. ν. 11, ΒΊΟΝ ταακοῦ 
ὑπο τηο ΟἾ6 87), ἴὉΓ 6 δὴ ποαγὰ ἴδδὺ 186 δέχ Ἵχυϊεά αὲ 
Ἡΐα τηΐπογίθπηθ, ἰῃ Ὀσίπρ οὐ] ροὰ ὃν [6 ἨΟΙΔΙΝ ἴο τεϊσοαξ 
ἔγοτη Ἐσυρῖ, διηι ἢ6 ναβ ἀοίοττηϊποα ἴο πτεαὶς Ηἶἰπ νοι σοβηοθ 
οὨ ἴδ. Ἐδ ἀϊὰ κὸ οἰὐὔδοϊῃδι!υ, 8δ9 1 λέδοο. '. 29 86ρα. Γ0}}} 
Βίονγε; δηὰ γα, 39, 30, οὗὁἩ [6 βαπὶ)σ σπδρύοσ, σοπηραγοᾶ ἰο- 
ποῖ μοῦ, εὔον; [δὲ ἐδο σγοδρ γῶὸ 146 Α. 5. δὲ δῦοτο »ἰδτοᾶ, 
Ἐτοτὰ ὅππο, θη Φοσιιβαιοηλ 88 Ὀσχοῦδϊν ᾿δίτοη. ἴο Ὁδοσπς- 
ὈΟΣ, ἰδ βἷχ τηοῃίῃβ: δηὰ ἔγζοπι ΠΟΘΙ ΘΓ ἰῃ 168 ἰο Τγοςδεοῦες, 
16, ἷᾳ [το 9 ΥΘαΓΒ. Τὴ ἴ06 πδιὶθ αν, 86 ἴο πιο, ἄοος 70. 
Βορῇτβ χοοκοη ὥγωπι. αὐ Βεὶ!. “μά. ᾧ". Βιυξ ἴο δτοίὰ γεῦ- 
μμῷ . ἐὺ κου] Ὀ6 ηοϊδὰ ἴπδὶ ἃ ἀἰδοτοπὶ τοῦδ οἵ τεοζχος.- 

9 ἔλγδδ ψέᾶγ, ἴ6 δοτηϑεϊησδα οταηρογ θὰ, 6.0... ἴῃ 1 Μίδοα. 
ἜΝ τι διὰ ὃ Μδοο. Χ. δ, δυσὶ ἃ τροϊῃοὰ Ἰϑοῖπιη ἴο Ὅϑ ἱπχρ ρᾶ ς 
διὰ βὸ ἐπ Ζοδ., 452. ὅ μά, ΧΊΙ, 7, 6. ΑὮ Ἔχδυλπδξίοῃ οἵ δὰ 
σοηΐξοχύ ἰὴ [Π 659 ΠΛ 5408 Βίιονσα, Βόνγοτεσ, ἐπδῖ τἷκ μοτὶοα ὧδ. 
δἰίσηαῦθα ΟΗῪ Ὅη9 (ἰηι6 ἴδ δὲ Ἰἰηϊδγηνοησα Ὀεινόδῃ [ἢ6 τιεοΐδτδ- 
ἐίου οὗἨὨ 186 ὕδιῃρὶ!θ ὈΥ͂ πδιῇδθηῃ εασυσίοθα, 1 δος. ἱ. δά, κρὰ 
ὕδο οοποοχζαιςίοη οἵ ἰδ ὉΥ πᾶὴδα Μδοςδῦσπυβ, 1 βου. ἱν. δᾶ, 
ΘΟΠῚΘ 5ΙΧ Ι΄ ΟΠ ἢΒ δὐΐου οαρίυσο οὗ 86 οἱΐϊτ, αν ἣν νι ἢ ΟὮ ΑΗ} 
ἸΏΔΠ ΠΟΥ οὗ ογηοὶ ἶοα δ ἃ ΟΧΌΒΕΒΟΘ ΨΟΤῸ ΟΟΤΉΤΪ οἷ, ΑΡΓΘΑΣ ἕο 
Ὦδνο οἸαρυθᾶ Ὀσΐοσε Απιοοῦσθ ὈσβῺ Ὧΐ8 διεέπέδα ΟἿ. 
ἴῃ ἴα ὕδρῖθ, ΤῊΘ ΘΟΠΑΘ ΟΣ ὕο οὗ ἴῃς ἐδιαγλο Ὁ πάπας ἐπ- 
ἰζοήυοοσα τορτῖασ ΗἩδῦτον ποσοπῖρ ὑποτο  δηᾶ ἐἢθ εἰρατο οὗ 
Απαοοξπα Βα ρθη ΒΒΟΥΕΥ δὐζασισασά, ἴλ 6 ρετίοα οἵ Ἠΐ5 σν- 
ῬΓΘΑΒί ΟῚ ἵτδ8 οὗ ΟοΓΒΟ αὖ [8 οῃπᾶ. ΤΒὰ8 ἀϊά ΘΥΟΠΌΣ ΟΌττο- 
Βροπὰ νοσὺ οχδοῖν χὰ [86 το ἀδαϊκοδιὶοα ἴτπ ΟἿΥ ἴοχὲ ὍὌ76 
οδηθοῦ ἰηἀοορα κρϑοϊ νυ ὑπὸ οχδοῖ ἄσν, Ὀοοδτβα Ὠἰδίοτν ἣδ8 ποῖ 
ἄορο [ἴ5: Ὀυὺ ἰῦ 8 ΘΟ ΘὮ, ἰδδὺ ΠῚ ΘΟΙΏΘ 5Ὸ ΟᾺΥ ἴο ἰδ δ 
ΤΙ ἀδεϊἀπαϊοὰ, 8.8 ἴο ΤΕΊΠΟΥ͂Θ 811 ϑεχοἿ8 αἰ δῆσαν το ρϑοΐξε 

Τὸ 1818 τὸ ΤΩΔΥ δὐὰ τ δὲ [9 ρατοῦ [Ὦτοο πᾶ ἃ Β 1 τδαστο 
ΤΊΑΔΥ ΑΡΟΠΒΟΥ ὯΘ ἴΆΚΘῚ 85 8 βουλουμδιὶ τουπᾶὰ πυταῦεστ, τοξ 
ΟὨΪΥ Ὀδοδῦδα οὗ ἐδκ Ὀοΐης ἰπ ἰϑο αὶ χοῦοσαὶ δηῖ ἰπϑχβοξ ὃχ- 
ὈΓΘαδίοη, Ὀπὺ ΠΟΤ Θαρθοΐ !ν 85 Ὀσίη ἐδ6 ὨΔΠ οὗ ἐῃ6 οοὺ 
ΥΘΏΒΙΟΏΔΙ ἴδσιη οὗ βαυθῃ ΥΘΆσα, 8906 οὐ ΟἿ. ἐχ. 37. 
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ὃ. ᾿τιυτηδύθὶυ οομηθοίθα τὶν 818 ἱβ [86 ἀΪ8- 
ΟΥΘΡΘΏΟΥ Ὀθύνϑοι ἐδ μἱούοτο οὗ ὑπὸ Μοβείδῃ 
ἄγαν ἴῃ ΟἿΣ ΟὨδρύοσ, δηᾶὰ ὑδθ Ὡδύτσθ οὗ ὑῃ9 
Μοκβδίδηϊο ἤοροϑ οηὐοσίαϊτοα ὈΥ͂ 86 Φονγβ οὗ 086 
Μδοοδῦδθδιη Ῥοχοᾶ, 88 τουϑδαὶθα ἰῃ ὑπο ὈΟΟΚΒ οἔἔἔ 
ὅδ Μαοοβῦθοβ, δῃα 4180 ἴῃ ὑδδ οὗδλοσ Ὀσγοατοῦῖβ οὗ 
δον ἢ Δροοδγρύίο Ἰἰδοσαύασα οὗ πϑϑεὶν ὑἢ9 Βδτη8 
ἀδΐθ. Τηοδο δον 168 δγο ἱπἀθοᾶ 80]6 ἴο τοῦοσ 
ἴο 8 ὅδ] ἀδιϊνοσβηοθ δπὰ σϑ- πΐο οὗ ὑδθ βοδὺ- 
ἰοσϑὰ ὑσίρϑβ οὗὨ [εχ89] (666, 6... ΕσΟΙΪΌΒ. χχχ. 11: 
, 34. Τοῦ. χὶϊὶ, 18--18 : χίν. 6), δῃᾷὰ δἷδο ὑὸ ἃ 
Ὀὶνίῃθ νἱδι αὐτο οὗ Ἰαδρτηθεῦ ρου ὅδ Ὠθδύμθῃ 
(Εοοϊπβ. χχαχίϊ. 18: Ψυαϊνῃ χνὶ, 17, οὐο.); Ὀαῦ 
60 ΠΟΥ ΒΟΙΘ Ὀ886 ὑμοὶν ἰμθοουγαύϊο Θχρϑσίδυουβ 
ΟἸΘΑΣΙΥ ΟἹ 0 Δρρθδσδηοο οὗ ἃ βίῃρὶο Μοββίδηϊο 
ῬΟΙΒΟΏΒΔΩΘ, ᾿Ἰθαδβῦ οὗ 8411, ἢ ὁὴ6 ΒΟ ἰδ 50 Ῥοϑιυν ον 
οδδσϑοίοσιζοα ὮΥ ὑγα 8 ὈΘΙοπρίηρσ ὕο ὈΟΓΒ Ὠὶνὶηθ 

β δια Ὠπτηδη πδύῃσθ 88 18 ὑπὸ “" 0; οὗ χηδη) ἴῃ νυ. 
, 18 οὗ ὑμΐβ ομαρίοσ. ΤἸῺθ προφήτης πιστός οὗ 1 
| Μαοο. (χίν. 41) ἰ8. ἃ ῬΌΓΟΙΥ Βθταδη χοροῦ, ἀ6- 

γοΐα οὗὨ 8}1 οδ  ϑβ δὶ), βι ροσῃδύυσαὶ τ; δὰ 
[86 ““ῬΟΟΥ γί αὔθουδ ὁΠ6 ᾽ οὗ ἐδ ὈΟΟΚ οὗ ΤΥ ἰβᾶοτα 
(οΒδρ. ἰδ, 10-20) ὁδ σωδῖϑ 0 οἰδαίτα ο σοοορηυϊοῃ 
88 8 ἰπαϊν σαὶ Μοβδίδηϊο Ῥϑυβοῦ, Ὀὰὺ ἰβ σαῦμο Σ 
8 ΤΆΘΙΘ ΡῬοσβοηϊβοδίϊοῃ οὗ ὑδθ6 οἶδββ οὗ βυϊξοχίην 
σὶρ ρου θη. Τῃ6 οοποθρύϊου οὗ ἃ ΜΙ βα δὴ ἰδ 
ΕΙῪ αἶτῃ ὍΡΟῚ ἴδ6 8016 ἴῃ 8}1 ὑὰ6 ΔΡΟΟΣΥΡὮΔΙ 

χ τογαίασθ οὗ ὑδθ ὕνψο οϑῃ σίθε ἱσατη θα ύθ] Υ ̓σθ- 
οοαὔϊηρ ὑπ ΟἸσίδυδη ἕοσα: δηὰ ἱπ 88 οδδθε, 
ἌὝΠΟΧΘ ὑΠ6 Θχροούδιϊοῃ οὗ 8 ῬΘΊΒΟΏδῚ Μοβδίδῃ, 
Ῥοββοϑδδθὰ οὗ ὑμθ Ὀϊνίηθ- ασαδη ομασδοίοσ ἴο ἃ 
δτοαῦθχ ΟΣ 1688 ἄθρτϑθ, δούτ]Υ ἈΡΡΘΘΙΕ ἴῃ ΒΟυ σα] 
Ῥχοαπούζοπε οὗ ὑδὶβ ροχίοᾶ, 88 ἰῃ ὈΟΟΚΒ ΠῚ. δηὰ 1171. 
οὗ (89 διόγίίηε Ογαοίοϑ, οὐ ἰῃ ὅμ6 ὈοοΚ οὗ Εποοἢ 
(τ ΟὮ δὖὺ ἰθϑαϑῦ βοσῆθ οχί(ἷοβ δηλ ὺ ὅο δγα Ὀ66Ὰ 
ΟΟΙΏΡΟΒΘα 88 ΘΑΥΪν 88 ἰῃ ὑπ βαοομα οοηύυτσυ Β. Ο., 
8δηα ΡΟΒΒΙΌΙΪΥ ὑπο γ᾽ Φόδη ΗΥΤοΔηΌΑ---6.5.. Εἰννα!]ά, 
ΘΠ μλδησι, 908. ζ8.ηρ9})}, μα ἀδρομᾶθῃοθ οὗ βυοῖ 
υτίησϑ οἢ. ὑ818 ὈΟΟΚ πλυδὺ ἀου 1658 Ὀ6 δβετσηϑᾶ 
(οὗ. ὕπὸ Ῥδββαρα ἔτοιῃ ὑβὸ Ογαο. ϑιίδγί. 1. 11. 
οἰξοα δθονϑ, οἱ Υ. 8, δῃᾷ αἷδο [ιαὐἰγοᾶ. ἃ θ, Ὡοὺθ 
8).. ΤὨϊΐδ ἀοροιᾶθηοθ, μον Υ, ἰῃ ΠΟ ἩΥ186 6011- 
Ῥ6Ὶ8 ὑο 086 δδϑυταρύΐζοι ὑπαὺ ἢ 6 ΡῬΧΟΡὮΘΟΙΘΒ οὗ 
Ῥδοΐθὶ οτὶσίαὐθᾶ ἱπ ὑῃ6 ᾿Ακταοηρϑη ροσὶοᾶ : ἰὺ 
ἷδ ἔδὺ τοσθ σϑϑ  πἀπαοχγβύοοα οὐ [9 ορὶπῖοῃ 
τυδὺ ὕμ 86 οΥἱρίπαύοϑα ἀσχίηρ ὑλ6 οαρὑυϊνγ, Ὀσπὺ 
1μδὺ (56 γγοχὸ σϑοορτιϊζαα αὖ ὑμοῖν ὑχὰθ ναὰθ δὰ 
ἰαἰτοαπορᾶ ἰπΐο ΚΈΠΟΙΑΙ π|86 ἴῃ 811 086 αἶτο]θβ οὗ 
ΡΗΐουβ ον 8} Δροοδι γρ ϊοῦθ ἰῃ [86 ΜΓΘΟΟΔΌΘΘΔΩ δρ6 
διηὰ 88 ἃ τοϑα]ὺ οὗ ἰϊ8 δἰ ούϊοιβ. 

4, ἴπ δβιαρροχὺ οὗ 86 ορίῃΐοι ἐμβδαῦ δ σο 
“ σδτὴθ ὙΠ] 0Ὅ86 οοπ δ οὗ μθδυθα ᾽ ἰὰ ν. 18 ἰβ πὸ 
οὗδοσ ἔμλδυι ὑμὸ ρογϑοηαΐ Μοβδιίαλ, ἰὉ ἮδΔΒ ΔΙΥΘδαΥ 
ὈΘΘΕ ΤΟΙ ΔΙΚοα δυαοηρ ΟὗΒΘΣ ὑμὶηρΒ (866 ου ὑμαὺ 

) ὑμαδὺ Οἰσίαυ ῬΧΘΟΥΘΌΪΥ δῃᾶ ἔγθαῦ ΘΠ Υ 
διμρὶουθὰ ὑπ ῬὮΏΧΑΒΘ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, 88 ἃ 
ὑϑδυϊ τ ΟΩΥ ἴα ἔανοσ οὗ ἱμδαῦ νον. [1ὖ 18 ΠΟῪ Σ6- 
οοκηϊτοα ὮὈΥ 8 τλδ]οσὶν οὗ ὀχροβίζοσβ δὰ Β[Ὀ]1ρ8] 
ὉΒΘΟΪορίδ:β ὑμαὺ ὑμῖ8 ἀοφεϊχηδύίου, υἱοὶ ἴα ἑουπμᾶ 

4 ἰ ἴῃ 81} οἰρβΌγ- 09 ὕΐχηθ8 ἴπ ἰλ6 Νονν Τ᾽ οβίδιμθεῦ, ν 88 
ἰπϊοηοα ἴο Σ6Ο041}] Ώδῃ. υἱΐ. 18, δᾶ ἴο δβδβοχὺ [86 

ἰδοπεϊῦν οὗ 7658 88 [86 Μοαβδίδῃ σι ὑμὸ 3 

ὯὍΣΔδ Ὅλο ἰδ ἔμοχθ ἀδβοσί θᾶ, δἰ βουὴ Βουθ σαὶ 

(ερ.. οι Ἠοΐτλδηῃ, 1)6] σβοι, Κδἢηΐβ, δα.) β}}} 
αἰϊοιαρῦ ἰο δᾶανοοδὺθ Ὅ86 υἱοῦν ΤΟΥΤΛΟΣΙΥ ΤΟρΡΣΘ- 
θϑοπίθἃ Ὁν Ηυοίυδβ, Ἠαγάυΐῃ, ϑοὈ] οἱ οστ δ ο  οσΣ, 
Νοδινᾶοσυ, ἮΝ οἶβθθ, Βδασ, οἵο., οἢ ἡ οι ὑ86 ΡΆχαθθ 
ὍΔ8 ἀοχίνοα ἴσγοτῃ Ῥββϑ. Υἱ!ἱῇ. ὃ, δηᾶὰ ἀδεϊμτιδῦθβ 
26 8618, ποὺ 88 Ὀδίηρ ὑῃ6 Μοβϑίδη, Ὀπὺ δ8 “088 
ἤονοσ οὗ υταδο ν᾽" 88 ὁ ὑ86 ἰά68] δῃὰᾶ ποχιηϑὶ) 
ΤΆΔΏ," ἴδ6 ὁ“τδὴ οὗ ἰδίου, ὑονναγὰ ὙΒοσΩ 8}} 

Βπταδη ἀθυθίορεηθηῦ ὑθηᾶϑ.᾽" ΤῊΘ ἔοόστηοσ τηοὐμοᾶ 
οὗ δχριδίηἷηρ ὑμ 6 ρΡῆγαδο ἀοϑθα ποῦ Θχοϊααθ ὑδ9 
Ἰαύυοτ, Ὀαὺ ἰθ χαύμοσ ὕο ὈΘ ὑσδοοᾶ Ὀδοῖς ὕο Ὀοΐὰ 
[8.989 ῬδΑβαρο8 οὗ ὑπο ΟἹὰ ἸΤοδίδιηθηῦ, ἱπαιβηλο ἢ 
88 Ὅδῃ. Υἱὶ. 18 8190 ΘΧρύθαβθβ ὕῃθ 8686 οὗ (9 
ἰᾶ 681 δμιἃ ΠΟσΤΏ8}}Υ πχηδη, οὗ ὑὴθ ρμϑυζθοι  Ὠυ- 
ἸΔῃ, δα οὐϑὴ οὗ ὑδθ 2) οἴ λιώπαπι, 88 “|]]}} 
ΔΡΡΘΒΙ σ] ἢ δρϑοὶδὶ οἰθασηθαθ ἔγοσῃ ὑδδ ΤΩΔΏΠΟΣ 
ἴὰ Ἡ ΒΙΘΒ ὕδο ϑανίουσ, ἴῃ Μαῦ, χχνὶ. 64, ΓΟΡ] 68 ἴο 
186 αὐθδίϊου οὗ ὑ 6 ΗΚ ῥχἱθϑὺ ἱπαῦίτῖηρ τ βού οσ 
Ἠδ ψϑσο "186 Ομ σδὺ, ὑμο ὅοη οὗἩ αοα," ψὮθ:, 
ἢ δὴ ονἱαθηῦ Δ] υδομ ὕο ὑμῖβ ῥδββαρο, Ηθ ἀθ- 
οἷἶδτοβ Ηἰτηβο] ἢ “ὑμ6 ὅοῃ οὗ τδη,᾽ ψ0 888]]} 
ὑδοσθαῦῦοσ Ὀ6 β66ὰ δἰὑυὐϊηρ' "" οὐ ὑμ6 τὶσὺ διὰ οὗ 
ῬΟΝΟΣ δῃα ορταΐπρ' ἱὰ ὑῃ9 οἱου δ οὗ Βοδυθα .᾽" οὗ. 
αἰδὸ ΦόΒη χίὶ, 8δ, 30, ΏΘΙΘ ἱπ ΔΏΘΥΘΥ ἴο ὑδθ 
αποϑύϊοῃ οΟὗὨἨ ὑδ9 προ] ονυίηρ ῬΘΟρὶΘ, “ἯΟ ἰδ 
1818 βου οὗ σχβδὴ ἢ" ὑβὸ Τιοχὰ ἄθοϊασθβ, “" ΥὙοῦ 
ἃ 1016 ν᾿ 1116 18 ἐλ6 ἰσλὲ νὶϊὰ γου,᾽" δᾶ ὑλυθ 
δροΐη ἰἀθη θα ἰχηβ6}7 τηοβὺ οἰθασ τὶν ὑδθ9 
Μοβδίδηϊο “" βὅοῃ οὗ σϑϑδῃ ᾽ οὗ ὑμὶβ ραββᾶρθο. ΟΣ 
ΜΥ͂ΘΟΣ δᾶ Τδῆρθ οὐ ὈοΐΆ ὕ.686 ῥϑββᾶρββ (δηᾶ 
8180 οὐ Μαὺῦδ. γἱ1]. 20) : 1Πκουσίβο αἰ6 88, 1.6} Ὁθ᾽ο 
α6. Ῥόγδοῃ, Οὐ γιϑιὶ (1850) Ρ. 7 οὐ 86ᾳ., 207; 5.8 
Ταΐοὶ, ζεδόη, σέβει, Ὁ. 1297 οὖ 8θα.. δηα θβρϑοίδὴν 
Νϑῦθ, ζύεδον ἀόπ Ῥερτὶ δ ἀκα ΔΙαηιθη)8 νιὸς τοῖν 
ἀνθρώπου, Ἠοτῦοτη, 1800: 4160 Ἡοϊίζιδης, 
ὕσεοδον' ἄδην ποιοϑίαπιοηἐ οδεη Αἰϑάγιοῖρ Δίδη.- 
δοποπδοΐη, ἴὰ ΗΠΙΡΘΙ 614 5 Ζο δου, 7. ιοἶϑ86)»- 
δολαίδολε Τλεοίορία, 1800, ν»-. 212 οὖ βθᾳ. (8]- 
ὑδουρὰ [86 Ἰαύϊοσ ἢδ8 8οὸ αἰβύοχίθα ἃ νἱοὸν οὗ ὑῃ9 
ΣΘίοσθμοθ οὗ [6 πδῖὴθ ἴο θδῃ. υΥἱὶ. 18 ὑμαὺ δ8 
ΟὨΟΟΒΘΒ ὕο δ σον οχοϊυᾶθ ὑμαὺ ἴο Ῥβδᾶ. νἱ]ῖ. ὅ, 
ὑδ5 δΔρρσγοδολίηρ ὑμθ ορίῃϊοῦ βδαγνοοαϊοα ὈὉΥ͂ 
ϑύχϑυδδ ἱπ ἷβ Ζοδδη, «εέδι).---Τὰ δἀα! οη ὕο ὑμὶ8 
ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ ἰὼ ΟἿΣ ὈΑΒΗΔΘῸ ἴῃ ὑδ6 του Οὗ ΟἿΣ 
Τμοχὰ 8ἃ8 ἀἰσϑοῦν ὑδϑ σὶρ ὕο δ ῬΡΟΥΒΟΙ Δ] ΜΙ βδί Δ, 
δΔηὰ ὈοΒΙὰ68 ὍΠ.6 ῬΟΒΒΙΌΪΥ 5011} τλοσο δηοίθηῦ σοῦθσ- 
ΘΙΗΟΘΒ ἱπ ὑμ6 8816 Βρὶσὶῦ ὙΠΙΟᾺ τὸ ἔουμὰα ἴῃ [89 
ΒΙΌΥη68 δα ὑμ6 ὈΟΟΙΪΚ οὗ ΕἸΠΟΟΘᾺ (866 ΒΌΡτΑ), ὕλ6. 
Βυρεύδηῦίδ! δρτοουχθεῦ οὗ 108 ἀοϑοχρύϊοῃ οὗ ΟἸἈγίβὺ 
νὰ ὑπαῦ οὗ ὑμ6 ῥὑσορῃμοῦβ ὑσίου ὕο ὑπὸ οδρΟν 
δἰοσὰβ δὰ ἱταροχίδηῦ ὑδβώ ΟἿ ἵῃ ἔυου οὗ ὑ89 
Οογγθοΐμθββ οὗ ΟΣ υἱὸν. Ἐβρϑοὶδν 1 ὑδ6 ἀ6- 
Βοχ ρου οὗ ὑμα “βοῃ οὗ τδῃ "ἢ ἰῃ ΟἾΔρΡ. νυἱὶ. 18 
οὐ 86ᾳ., ο ΒΟΙΣ 8 οὐθχζδὶ δῃηὰᾶ 8]1-Θ  ὈΣδο οὶ 

ἀοτηϊηίοι ΟΥΘΣ 8}1} πιδύϊομβ 15. ρίνϑιι, Ὀ6 οοπιρασϑᾶ 

σι} 16 ἀοαϊρτνιαύίοι 22) ἸΤΎΘ, δ᾽ δη δποϊηἰθᾶ 
Ῥτίῃμοο,᾽" ἴῃ ομδρ. ἰχὶ 96, πο, δἰ πουρ Ἢ ῥσΐπι- 
ΔΥΙΥ δρΡ σα Ὀ]6 ὕο ἃ ὑγρίοδὶ ξοσθσιμμοσ οὗ ΟἸχί δὲ 
(869 οἱ ὑμαῦ Ῥαββαρθ)., γϑῦ οἰθαχὶν ἱπάϊοαῦθβ 089 
οδαχϑδοῦθσ οὗ ἴδ Μίοαδβίδαϊο ΤΌΪΟΣ 88 Ὀθίηρ αὖ 80 
ΒΔΙῺΘ ὑΐτηθ Ὀχίοϑῦ διὰ ἰείηρ, ὑμ 9 τϑϑαϊὺ 011} ὈΘ 8 
ἀοιμηοπδίχαξίοῃ οὗ ὑμθ οἷοβθ ΔΔΙΟΡΎ δπα ουθὰ 
ἰᾶοευ οὗ Ῥδϑηΐθ] 8 ἀοβοσίρύϊοῃ οὐ 86 Μίοβϑίδῃ 
αὶ ἰμοβθ ὈΥ ἡ ὨΐοΒ Ιϑϑίδὴ (οΒδρ. ἰκ. ὅ; χί, 1 
οὗ 864.) δηἃ δἷβ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΣΆΤΣΥ, Μίοδῃ (οΔΔΡ. ν. 
1 οὗ 864ᾳ.), ομβαγδοίοσίζθ ὑπ βρί γι ὕπ}]} δποϊηὐθᾶ 
ΤΌΪΟΣ οὗἩ ὑδ6 μουβθ οὗ Ῥανϊἃ γο ββου]ᾶ ἰηΐτο- 
ἄποσ ὑμ ροχὶοᾶ οὗ 86 ἀοϊίγοσαποθ οὗ [8δτ86] δῃὰ 
411 πιαύϊοηβ, δῃᾷ αἷδο σὶῦ 86 Μοβδίδηϊο ΡσΟρΡἢ- 
δοΐἶθβ οὗ Φοσοσαΐϊδῃ (χχὶ!, δ; χχχ, 9) διὰ Ἐζοκίοὶ 
(χχχὶν. 28. χχχυὶϊ. 25) διὰ ϑυϑὴ ὕμοβθ οὗ ὑμ8 
εἷπιθ οὗἨ Ῥανία πὰ ϑοϊογσαοι ὑοροῦθβου τ ἱῦ [0 
Ῥοχίοᾶ ἱτητιθᾶϊδίθὶν δυδοαπθηῦ, 6... αν ὰ Ἀἰτα- 
861} (Ρβδ. οχ.), Ναύμδμ (2 βδαιν υἱὶ.). Αὐηοβ (ἴχ. 
11 οὐ 664ᾳ.), Ηοβοϑα (ἰΐ. δ), οοσ.0 Ὑ86 Μοβείδῃ οὗ 
Ὄδοηϊοὶ ἄοθβ ποὺ αἰ δος ἔγοση Ηΐτὰ ὕο ἡ Βοτα 81} ὑδοὸ 
ΘΑΥΪ Υ Ρσορῃμθῖθ Ὀοτθ τὶ 688 ; ὕδθ ΒΌΡΘΣ- ΤᾺ 
οἴου πὰ ρεσζδοίίοη οὗ ρονγοσ οὗ ΗΪπὶ ὙΠῸ ΠΘΥ͂ΘΙ- 
[Ὰ61688 ΔΡΡΟΔΙΒ ἐπι ΒΌτηδη ἔοσια, 88 ἀθβογ υθἃ ἴῃ 



“ὦ ! 

108 ΤῊ ῬΡΒΟΡΗῈΤ ὈΑΝΊΕΙ,. 

[18 νἱβίοῃ, οοσσϑϑρομᾶἃ ϑχϑοῦυ ὕο ὕπο δχρϑοῖδ- 
ΕΟ Β τ ΒΙοἢ ὕδ6 ῥτορῃ θύσω οὗ 1εγ89] ἰῃ σθηθχαὶ, 
ἔγζοτη (886 ὑΐτηθ οὗ δανϊὰ, θη 86 ὑΒΘΟΟΤΌΟΥ 
ὈΙοοπιθα δηᾶ Βο0η6 ἴῃ ἰδ βρ]ϑμάοσ, μαᾶ ἰϑασιθᾶ 
ὅο οοππϑοῦ νγὶῦ ἢ ἃ ἰαῦοσ Οὔ Βρσυῖηρ οὗ ὑ86 Ὠοῦδο οὗ 
Ῥονὶα, δ ὑμθ σοβϑΐοσοσ, οηδονγοὰ τὶΐϊ Ὀϊνηθ 
ῬΟΥΓΟΣΥ δ: ἃ τηϑίθθυ, 0 ΒΒ οι] σϑηϑνν ὑπ ρἼΟΥΥ 
οὗ ὑμαῦ μοῦβθ, δι σομβΘα ΘΕ ὑπ οἼΟΥΥ οὗ [86 
ΦΒΘΟΟΥΔΟΥ 88 ἃ ΨῺΟ]Θ. 

δ. ΕῸΣ ὍΠ6 ῬΌΣΡΟΒΟ οὗ ἃ ῥγϑούϊοδὶ Ὠοσηΐ οὐ ϊοϑ] 
ὑτοαϊσηθηῦ οὗ ὑῃο ομδρῦοσ ἰὃ 111] οὗ ὁοῦσΒο Ὀ6 
ὨΘΟΘΒΒΑΆΤΥ ὕο ὈΔΑΥ͂ δΒρθοΐδὶ σορδτὰ ἴο [86 Βῃ:πίπρ 
ΟἸθασι 688 οὗ (818 ἀθβοσίρίοη οὐ ὑμ6 Μοϑδίδῃ, δᾶ 
ὑΏΧΟΌΡΆ 1Ὁ ὕο ΟΙΘΔΣ Ρ 89 ΙΏΟΣΘ ΟὈΒΟΌΣΟ ἔοαύθσοδ 
οὗ ὑδθ ῥρσορμοῦϊο γἱβίοῃ, ἱῃὰ 8ὸῸὸ ἔδτ 88 ὑῃ]8Β Ἰζδυ Ὀ6Θ 
ῬΟΞΒῚὉ]6 διὰ οὗ ῥγδοῦϊοδὶ αὐ] γ. ΤΏΘ Ὀἰνίηδ- 
ΒΌϊηδΔη Μοβείδὴ οὗ 1αγϑὶ, [16 ἔουηᾶου δᾶ σΌ]ΟΣ 
οὗ ὑδ6 Κίηρχαοια οὗ αοα ἰπ ὑδθ9 δασίῃ, ἐμ6 ϑαυϊοῦσ 
δοὰ δυᾶρο οὗ ἴμ6 ψνοτ]ὰ (αἴ. ΦοΒη ἵν. 42. νυ. 27), 
18 ἴο Ὀ6 ἀοβουϊοᾶ μὰ ΗΒ τοϊαϊίουβ ὑονασγᾶ [86 
ΘΑΣΡΆΪΥ ΟΣ] α-ῬΟΥΘΥ, τί σἢ, Ῥαβδίπρ σου ἢ 
ΨΆΣΙΟῺΒ ΌΣΤΩΒ ἀπ ρῃδϑβθ οὗ ἀδνοϊορτωθηὺ, Βη8}}ν 
ΤΌ ΔΟΒμ 68 868 ἀΐδΌο] οὶ] ταρὸ οὗἨ βῃὺϊ- ΟἸσ θη, 
ΔΗ χΘ6]8 δραϊ δῦ Ηΐτ : δηα ἈΪ5 Ἰυἰτηδαύο ὑσί τα Ρἢ 
ΟΥ̓ΘΥ 8}} ΗἸβ ἔοϑϑ ἴβ ὕο 6 ἀἰβρ)αγθὰ δἃ8 8. πϑοθεαί ὑγ, 
ἔουπᾶοᾶ ἴῃ ὑπ Ὀινίπο ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ βαϊναϊίϊοῃ. [πὶ 
0818 σοῃπϑούίοι ἰῦ ν111}1 ποὺ Ὀ6 τῊῖβθ ὕο ϑηῦθσ ὌΡΟΣ 
8 ΘΟ ΒΙ ἀθυϑύζοη οὗ ὑῃοβθ Ῥῇβδοβ ἰπ [86 ἀδνοὶορ- 
ταθηὺ οὗ ὑμθ σου] ᾶ-ῬΟΥΟΣ, ΒΥ ο] θὰ ὈΓΥ {Π6 
ἤρσατχα οὗ ὑπ Ὀδδβίρ, ἴῃ ὑμοῖσ χοϊαὐϊοῃ ἴο ἔμ Ῥτθ- 
Ομ τβυίδῃ Ὑγου] ἃ - ΟΠ Ομ 68 υ] ἢ ἀγα ἤο ὈΘ σΘ- 
κατάβα 88 ὑδμϑὶς Ἀϊβύοσίοδὶ οοπηὐθσρασίθ, ΒῺΥ 
ἔδυῦμοσ ὕμδῃ ἰβ ἱταροσδ ΘΙ Υ ΤΙΘΟΘΒΆΆΥῪ ΤῸ (6 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ οἰθᾶσπθεα ΤῈ6 ἰᾶθαὶ δηὰἃ ἕυπᾶδ- 
ταθηῦδὶ ὑπουρῃὺ οὗ ὑπ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, τ Βἰοἢ βαρδίδῃ- 
ὉΪΔΙΙΥ οοἰποίᾶθβ ἢ ὑμαὺ οὗὐὨἨ 106 ἱπιδρο οὗ [86 
ΤΔΟΠΆΓΙΤΟΪΪΘΒ ἱῃ ΟἾΒΡ. 1ΠΠ. Δῃ!ἃ ΤῊΔΥ Ὀ6 Θχρχϑβδοᾶ 
ὉΥ ὕπο Βἰαύθσηθεὺ "" ἐδδῦ 4}} ὑπ Κίροχῃβ οὗὨ 86 
Θδσύῃ τασϑῦ Ὀ6 Ῥαὺ ὕο Βῃδιηθ᾽ (οὗ. ον. χί. 1δ: 
χιΐ, 10) Ὀθέοτο ὑδ9 κίηράοτῃη οὗὨ ὑμ6 δνουϊδδιϊηρ 
αοᾶ ((86 Αποϊθηῦ οὗ ἄδγαε, νυ. 9), δπὰ οὗ Ἠΐβ ΑὩ- 
οἰπίθα, πλυϑὺ ον θα ΟῪ ὍΘ τηδᾶθ Ῥσχογαϊπθηῦ ; Ὀαὺ 
86 ἀοίδ1]5 οὗ 18 σα! σαὐίοι 1 [86 Ὠἰδύοσυ οὗ ὑῃ6 
στ ου]ὰ βῃου ἃ τοοοῖνθ ΟἹ]Ὺ 8 βιιογαϊηδύθ αὐΐθη- 
ἀΐοῃ, ΘΒ ΘΟΙ ΠΥ δίποθ ΠῸπΘ οὗ {μ6 ἐμϑοσΐθα ὑσο- 
ταυ]χαϊοα ὕο ὑμ6 Ῥσοβϑοηῦ ὑσηθ, τ οἢ ἀηδοχίαϊκο 
ὑοῊ ΒΡΘΟΙΖΥ ὕἤμθ Ῥαγυϊουϊασ ἰεἰυράοτωα ἀθαϊρτιαιθα 
Υ Ὅδο ἔουΥ Ὀοδϑίβθ, οδη οἷαὶαι ἕο ὈΘ6 Δρβοὶαίοὶ 

οοζχϑοῦ, δπιἃ Σοοοῦχβ6 ταῦ ἘΡΟΓΟΤΟΣΘ 86 πὸ ΤῸ 
ΟΏΟΙΟΘ Ὀθύνγθθῃ ῬΣΟΌΔΌΣ ὑ168, ΟΣ ὈθΘύτγθϑῃ ἱπύθ- 

Ῥτοθδ θη, ΤΟΣΘ ΟΥ 1685 Ὀ]Δυ δ Ὁ]6, οὗ ἐπ σταγε- 
φασί ουβ ΒἰΘΤΟΡΊΥΡΒΪο δηΐτηδὶ ἤρυγοβ ὑμαῦ “ὁ ΟΑΙῚ6 
ἌΡ ἔτοπι 86 δβθᾶ.᾽) ΕῸΥ 85 ΤΊ ΘΙΘΙΥ (86 ἔογτηβ οὗ 
τε πυλεσϑ ὙγΟΣ] ἃ - ΠΟ ΘΤΌΒ 65. γοσΘ σου δ] θα ἴο 

6 Ῥχορμοῦ---2οτηθεϊτηθβ ἰηἀθοα ἴῃ βαγρτί δαί ρὶ 
ἀοβηϊθ δμᾷ οχϑοὺ δα π προ θ4Ὁ Ἐ ας ΟΕ τα ΠΡ 
δοαιιαϊπίοα νυ ὉΒΟΙ͂Σ ΠΆχΩΘΕ : 88 ὑμϑὶσ πδῦθσθ, 
Ὀαὺ ποῖ ὑμοῖὶγ πἰβίοσί ο ΔΡΌΘΑΓΔΠΟΟ γγα8 ὑγοβρτιγοὰ 
ἴο Ὠΐπα : ΒΟ Ο8Π 80 οἴἶήθχῦ οὗἉ βοϊϑηιδβο ροποίταϊοη 
ΟΣ ὑδθ ρῬαχὺ οὗ δχορεῖθβ βιυοοθϑᾶ ἰπ θα Ὁ ΐηρ 
δὴ δχϑοὺ οοστοϑρομάρθῃοο Ὀούνθθῃ δ σμδυβδοῦοσ 
οὗ ὑμι680 ΣΔΟΠΔΙΌΒΐθΒ, 88 βδμδᾶονθα ζογύδι ἱπ ῃχο- 
Ῥμϑῦΐο ᾿πηαρθβ, δηα 8 δούμα! ζαϊίοι πὶ ἢ. 9 ΒΌτῳ- 
ἱπρ' οοῃπιβίοη οἵ ἔπ 116 οὗ πδὐϊομβ ἀυτίπρ [6 

,, ΘΟΌΓΧΒΘ Οὗ ὑπ ἰαδβὺ ὑσδ- Ογβύλδη οοηὐασυ, δηᾷ ὑμυ8 
ἷῃ βὐδυϊηρ, Σ Ὁ} τπαὐ οιηδῦϊοδὶ οχδοῦηθββ δῃἃ οοΥ- 
ὑλϊηῦν, τολίολ στοαῦ ψοσ] ἃ- Κἰηράοτα Βανθοασποδαῦ 
ἴο ὑμ8 οδρύϊνι τ τνᾶβ ἰηὐδηᾶοα ὮΥ͂ ἐ86 ϑ'ρ σι οὗ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ὈΥ͂ ΘΔΟῖ οὗἩ [86 Ὀδαβίβ βϑϑὴ ὈΥ̓͂ Ὀϑηίοὶ, 
ἐολαΐ τσ Ο͵6 τϑρσγοβοηύθα Ὀγ ὑμ6 ἴθῃ ΠΟΥῚΒ οὗ 
[86 Τουχῦῃ! Ὀδαβῦ, νμαῦ τσᾶβ 8 Ῥσϑοῖβθ Θοῇοθῃ- 
οι οὗ ἐλθ ὈΪΔβρῃμβοιλουβ οοῦσχθα δᾶ δ -)60- 

οσγαύϊο σαρὸ οὗ {86 ᾿αδύ ἤόση, δηὰ πῇϑοίδοσ, ἰῃ 
Ῥοϊηὺ οὗ ἔδοῦ, Απὐϊοοσδτβ ΕΡίρΡβδιθα οοποτιπεᾶ 
ἴο ἰὺ ἴῃ 811} γσγοδρϑοῦβ, ΟΣ ἸΆΘΣΘΙΥ χοαϊξοαὰ ἰδ ρόδοσ- 
81} δῃᾷὰ ἴῃ βυδϑΐδηοθ. [ἢ νἱον οὗὁὨ ὑπθδθ υπδγοϊάᾶ 
8016 Οὐβοῦσ 168 δὰ αἰ Που θα, ἰδ ὑχϑσοίοαὶ ο-- 
Ῥοδίίοσ, βὺ}}} τόσο ὕπδη ἀμ βοϊθη δο ὀχορϑίο., 18 
Ἰἰλὑοα ἴο ἃ ομαϑίθ. τπιοᾶϑαὶ, δηαὰ ζοϑοσυδα ΘΟΌ ΣΒ6 
ἴπ 86 ὑχοδϊχηθηῦ οὗ ἐδῖβΒ ῬΓΟΡΉΘΟΥ δὲ ἰὐ Ἀρρῆδα 
ἴο 18:0 Βιδέοτγ οὗ πδίϊουβ δῃᾶ οὗ πς ψοχϊᾷὰ. 1π- 
βἰθαᾶ οὗ ρυγπυΐπρ 0 Ῥασγύϊσαϊατε ὅδ ἱπίοτρσοῖα- 
οἷοι οὗ (86 βοχίθϑ. οὗ τοοῃδσοῖθβ ἱῃ γα. 4-2, οἱ 
δύϑῃ οὗ ὑῃο βιοοδεδίοῃ οὗ Κίμρδ ἰὴ νυ. 8, ἱὰπ 16 ἄ6- 
815 οὗ ὨΙδύοσΥ, Ἀ6 Μ111 ὍΘ 80]6 ὕἴο ῥχοδβδοιξΐξ ΟὨΥ͂ 
ἐφαπιρίθα οὗ Ὅὴ9 ψΟΒΔΟΣΆΪΠΥ οχασί οοττοδροπᾶ- 
Θῆο6 Ὀθύτθοι ὑμο ὕγρθ δῃὰ ζὲδ Ὠἰδίοσί ο8] διηὶξ- 
γρθ, οΥ ἐειδίγαϊίοα Ῥ7γῸΟ78 οὗ 9 σ,ΘΒΟΥΘΙΥ τπ- 
αυοδίύζου Ὁ] 6 ΘΟΠ ΤΌΣΟΥ Ὀθύνγθθῃ 186 ὙἹβίο] δηᾶ 
186 δοῦύπδὶ] βιοοθαδίοι Οὗ τῃ Δ σ μΐθα : δοᾶ 
οἶδ ]γ, ἱπίθδαᾶ οὗ ὑχοδύϊρ ὑλ6 ἔουσί Ὀοδϑί δυᾶ 
νβ οἱονθηΐ ΒΟΥ (πὰ ἸὙΒΙΘΒ δὸ ἰᾶθα οὗ 189 
ουσίμ Ὀϑδδὺ αὐΐδίηβ 108 οοσηρ] ούθ ἀονυοϊορτησσιῦ, 
8δηἃ ΒΟ τυ, ὑμοσοΐοσθ, ἴο ἃ οοχίδίη οσίσεξ, 
Ὀ6 ἰἀοηὐδοα νεῖ 86 Ὀθαδὺ 1086}) 85 γοξοσεί ες 
ΒΟΙ ΘΙ γ ἤο ὑἐδο δηῦὶ- Οτι βόΐδη υγοσ]ᾶ- ΡΟΎΨΟΥ ἴῃ Ῥγχθ- 
ΟἸ σί βυΐδηι ὑϊταθδβ, ΟΥ 8150 ὑο ὑ86 Βοϊηδηι ΒΌΡΣΘΙΒΟΥ 
νυνὶ Ἠοδχοὰᾶ ΟἹ ΝΟΙΤΟ 88 ὕδο σορστοβαιύδεϊνα οὗ ἐδ 
δοῦ-ΟὨ γίδια ομδγηοῦοσ ἢ ---- ΠΟ σπψουὰ ὍΘ 
ὍΒΟΙΥ ἱσα ρσδοίῖολὶ πὰ ἃ σαν ΟΥ̓ΘΠΟ6 αὐσαἰπεὺ 81] 
00 Τυ]68 οὗ βουῃηᾶ ΒΟτΤΩΪ]ΘΌΟΒ .---ἰδύοδαἃ οὗ 80 
ομθ-δἰἀ θα δὴ ΟἹα- Τϑδίδιηθηῦ Οὐ ΥΌΙΟΑΙ ἰυξοσρσοῦα- 
ὑΐοι οὗ ὑμμὲθ Ὀδασῦ, 6 Ὑ11 ἀου οὕ] 658 Ὀ6 οὈἸ͵ρεὰ Ὅο 
ἄδαϊ ῬΧΟΣΑΣ ΘΟ σὴ ὑδαὺ τόσο πιηξοίοχοᾶ, 
δρϊ τί), δηὰ ἰᾶθδ] τηοᾶο οὗ ὑγοδϊτηθηῦ, ὈῪ πὲ ἢ 
ἐδ ἤουσδ Ὀδασδὺ τορχγϑβοηΐβ δὺ ὅὍ86 ββπθ Εἰταθ 
Ὀοΐὰ ὑγρθ δηᾶ δηὐγρο, ὑμΠῸ8 ἐποϊαᾶϊηρ᾽ {86 νοσχα- 
Ῥονοσ οὗἁἩ ὑπὸ Ἰαδὺ ὐπησθθ, ΨΏΪΟΣ ἱβ Ἰηὐτνῖοθὶ (0 
Θοὰ δὰ ΟἸχίδι. ἨἮρσο αἷδὸ ΘΥΟΥΥ͂ ομδ- αἰ ἀρὰ 'π- 
ὑοχργούδύίου, οοαύσίηρ τὰ δ ἀσδηϊνα ρΡοϊπῦ οὗ 189 
ἰδίου οὗ 86 ραϑῦ, τηπδὺ ὈῸ6 δυοϊὰϑᾶ. διιᾶἃ ἐμ 
δη ἰσ τὸ ταυδὺ ποῦ Ὀ6 ἔοπιπα ΒρΘο ΒΟ ΔΠΥ τὰ ἐμ 
ΤΟΥκίϑδ πιϑίϊοῃ (8ο Ταΐμον, ῬοΡΥϑ6 δόν ἐπ 
ΤῬρρορῆ. Ζοατιίοὶ; Μοϊανούδμοι ἐπ ἐπε οημσηθπίαν, 
ὙΏΘΙΘ, ΒΟΎΘΥΟΣΙ, ἮΘ 8180 δαβοοίδίεβ ἐβ Ῥορϑ: 
Οαῖον. ; Μ. ἀεΐοσ, οὗο.), Ποὺ ἴῃ [86 Ρορο (μαΐδος 
ἰπ Ἠΐϊ8Β ὀχροπίοι οὗ οἾΔΡ. χί. δῃὰ χίϊ διὰ οἷβθ- 
ΨΏΘΙΘ γθατΘΕΥ : 8180 Βγθοηύία, Οδὶ γένω, Ζϑσ- 
οὨἶαβ, Οοοοσοῖθβ, Βυάδοιδ, Βοηροὶ, Βοοβ, δυὰ στὸ- 
οομίν, Ε', Βγθπη, ἱπ ὑπ 1100|6 πόοσκ, 7 ἷδν 
αδεῖ αδγ' Απίιρλγῆδί ἢ Ὁτεοβάθῃ, 1868), ποῦ πὶ Νὰ- 
Ῥοΐδθοι [. οὐ 1Π. (οὗ. ᾿οαύνοίη, 2.8 ΤΑ Υ :106Ὁ 
μπᾶ ἐπί πίολί, οὔο.,͵ ΤὩαᾶπιρδουσς, 1826), ποσ, 
τοοδῦ τοι Ὁ ]6 οὗ 4}}1, θὰ Οουπὺ Βίππιδτοκ 
83 Τορτοβδηδίηρ ἴδ6 Ῥχιβδίδη βὐδύθ ((ππ|8. 6.7... 
τόθ σὴ Ῥυίθδίθσοτ ἢ ἵϑϑΥ ΟἸοΥ τηθσ οὗ 
Ὑ υγύουαθουρ ἱὰ ἐδὸ γοὰσ 1866, οἴο.), αΐ μὲβ 
ἐϑοδδίοιοσίοδὶ οδδγδοῖοσ 88 ὈδΙουρσίηρ ὁ ἔδθ 
ὅπ] βίδρθ οὗ τυ δ ο ΠΙδύΟΣΥ τητδῦ 6 ταϊαϊηοα. 
ΟΥ. Σὔποσδηη, οἡ 2 ΤΉΏΘΕΒ. ἰδ, Ρ. 904. οἱ βεα. : 
ΑἸδοΣΐοη δᾶ Εἰρυθη 80} οα ἴπ6 δᾶσιθ οπδρῦου. 
Ῥ. 117 οὐ βοα.; Η. Ο. Κόδ]οσ, 2 δολνυιηια:- 
γἱρκοῖξ ἀ46 Ολίξεαασηιιιδ, ἰὰ ΘΌ το 8 Ζείξθονν. ΛΝ 
αἷό ἱμίλ. Τλδοῖ. πᾶ Κύίγολα, 1801. Νο. ΠΙ.. Ἀ. 
459 οὐ 8Β0ᾳ. ἱΏΘΣΟ ὑδ6 ΠΌΣΠΘΤΟΌΝ Ὑτιῦοσβ ἦσι 088 
ΜΙιαᾶϊα Αρδβ δῖθ τηϑυὐομϑα, το ἀροϊατοὰ 118 
ῬΟΡ6 ὕο Ὀ6 886 δηὐοι σίπῦ, 4. σ.. Ὀΐπθορ Ασππ]ῦ αἴ 
Οτϊθδηβ, 991. Ἡοποιίυβ οὗ Ατιίση: Φοῦῃ αὖ 
ΘΑ ΘΌΘΤΥ; Φοδομίτα ν. ΕἸοσὶθ; ἘΒορθοχ ὅτοαδυ- 
Βοδᾶ; ΦΖ08. ΜηΠ1}οΣ; Μαύ. ν. ὅδθον; στοβοσν 
οὗ Ἠοίσχηθυγρ ; ἰδ6 ἘΝ ΔΙ άΘΏΒΟΒ; ΤΌΣ Ηππϑιέϑα,, 

4 ΤΌ, 4.0.. Βοοκεηδην, Δδάαέίοηδε ροϊεῖσα, ο. 386, ἀχνὰ 
ἸΚοοὺ (ἐπ Βίασῖο, οἱ Υ, 8). 
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οἰ); 8. Βασίηρς ἀουϊά, συγίοιδ ἈΑἔγίλε 9 (λό 
Μία Αρέθ, Ἰιοπάοι, 1866 (οΒαρ. 9, ὑπὸ Απὸδὶ- 
οἰγίαυ) Η, Ὑ. Βίποικ, δίς 7,ὴγε (67 οὶ ροδη, 
ΟΛΥΤῈ τοηι Αηπζολγίδι, πὲ εν οκδιολῥέίσιιις ΟΡ 

 ς Ζοὶϊέ, Ἐϊοοτδοϊὰ, 1867 [Δηὰ τοδον 
οὗ ἢὉ00 ΤΩ ΟὨΟΡΎΒΡὮΒ αἰδοα οὖ δϊιθ οἷοθθ οὗ ὑδο [Ὡ- 
ἰχοἀποξου]. 

δίηοθ Ὀυὺ ἔονν οὗ [δ6 ῥχδοίϊοδὶ οχροβίζοσβ οὗ 
ΤΌΤΤΩΘΣ ὑΐηθθ ΟΟΟΌΡΥ ὕδθ στουηὰ οὗ ὑμὶδ Το σῸ 
ἔτεο διὰ βρέγ ὑπ] ᾿ηὐογρσγοίανίου, Ὀὰὺ γαῦμοσ 8.0 
ΕΟΏΟΣΘΙΙν οοποοζηθα 0 δᾶδρὺ ὑδι6 νἱπίουϑβ οὗ ἐδθ 
Ῥτορδοῦ ὑο βδρϑοὶδὶ ονϑηΐβ δηἃ δρροδζγααιοοα ἰῷ 
τηοάθσῃ Ὠἰἰδίοσυ, ΟΣΥὁὨἨΎ οομῆτθ ὑμϑιθβοὶνοθ ὕο ὑμθ 
ψοχὶς οὗ αἀἰβρσουΐηρ ὅδ6 ἱηὐοτρτοίδιϊοι ΥΒΙΟᾺ 88- 
βατηθδ ὑπαῦ [06 οὔδρ. τδδ ἃ υαζΐο. δΣ δυδηΐζμ, 
ττιυασι Ὁ ἃ ῥσγούθη οὰ Πδῃΐεὶ ἱὰ 89 ΜϑδοοδΌεθδα 
ῬΟΧΟα (80 ΤΩΒΗΥ ΘΒΌτοΙ ἔδίμοσα, 6.9.. ΦθσΌσοΘ, 
Ὑ 0086 Οὐδβοζνυδίύξοῃβ ομ ὑμΐ8 βϑοξίοῃ δίσι Βο0]6}0Υ ἴο 
χοδίδὺ ἐδθ ἑδηάοπογ-οσϊ(ἷοαὶ δἰΐδοκθ οὗ Ῥοσ- 
ῬΌΥΙΥ ; δου τηοάσσῃβ, 6.9.,), Ηδνοσυΐοκ), ἃ 
ὩΠΟΤΟΌΣὮΪΙΥ ὈΣΟΡΟΣ Ῥσϑούλοαὶ δηᾶὰ δοχαλὶ!ούοδ) 
ὑσοδύσωθηῦ οὗ 086 ΟὨδρύοσ, Ὀδδοα οἢ ἃ βοϊ]ἱὰ οχϑθ- 
Βούϊοαὶ ἔουπάδίζοῃ, οδὰ οὗ οοὐζθὸ ἄἀθχῖνο Ὀαΐ 
16 Ὀθηοδὺ ἔσγοσα ὑθηλ. ΝΥ σ 6 1088, τσὸ αᾳυοὺθ 
ΒΘΥΟΙΆΙ Οὐδογυδίζοηβ οἱ ἐδ τοζθ ἱτηροχίδηῦ ὑδᾺ- 
Βα 568. 

Οπ τὰ. 4-8, ΜΜοϊαποίδου : Ἢ ΠΕ ραδίϊ 16 δοη- 
δἰζίο αἱ υοἱμηπίαία ἰδοίσοία δμδδοία δὲ ογιιοὶ. . 

.- - μΜβρφάίοσιπέ Ῥτορλόί αἱ «Δροορίοῖξ, νηὶ 
»απαϑ ἀαξμγιηι ἐ886,) φμοὰ φοοΐ δραγϑδι, θοαΠ- 
φοίξιιτα ἱψταππὲ δασίαηί ἐπ πιοπιότα Ολγίδος͵ ἀσίη 6 
εἰ αὖ τἴδ8 ἐροΐ γιΐ σωδεγηπαπὲ οϊδδοίαηι, ροϊιία 
δέ οοϊοεία ταροίϑ, Γαἰδὶδ ἀορσπιαίέδιι, οἱ ξέ 
δαμοίογ μι ἐἐδέιιυδ." (Τὸ 18, ΒΟ ΘΥΟΣ, ἰΒ δα ἀϑὰ 
486 ομϑ-ἰἀϑὰ δοᾶ ΔΙΌΣ ΓΣΑΥΥ τϑιρδυκ, μὲ ἀν ἕο 
βεγαδηδδιιδ ογίαχη 689 Ῥεδίαηι ἰαλοηιοίίοαηι λἱδίογία 
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οδίοηαὐδ..)}) Οἱ γ. 9, Οαϊνίῃ : "“ βοέωηιιδ ΠΟΤ Ῥο888 
 ποδὼ 22 διιηι ἰσὲ σιιαϊὶϑ 68ὲ, ἀρτμεο δίηιιδ»ίΠης 
δρυΐ οἷ. . . . 2268 ΘοΟΥ(6 γιόφιυ δοίδιια αἰϊηιιοα 
οοσιμραΐ, ποφιι6 γοζίδ οολίζωγ, δο ποτὶ ἀθδοηλμ8 ἔπι- 
αρίπανὶ ζοιηι ἦτ δια, ὁϑδεηζἑα ἐἶϑηλ 6886, για 
φτορλαία δι0 σὲ αἰ δϑαποί ναί δι ἀρραγιξ; 
δοιὰ ἐπα δυυδίπαδ υαγίαϑ ζογηναδ »7Ὸ σαρὲμ λοπι» 
ρμς φμΐδιω »γαϑδοηδα δια αἰφωοα δίρην ἀαΥδ 

αἱ." 
ΟὨἱ νυ. 11, 12, (ὰο ΤὨδιησεν 7)δεῖ; “ἼἸὰ Ἠΐο 

οὔθσῃδὶ ἄθοζθθ αοᾶἃ [88 χϑὰ ἃ Ἰ᾿ἰπιΐῦ ἴο θυ Σ 
Ἰώησάοτα : ὈΘγομὰ ἰμ8 ἰὺ οδπποὺ σο, δὰ [ἢ 
Ὀλνδο ῥῬσονυίάθηοθ ϑχοσίδβ ἃ δρθαΐδὶ δ ΏΟΥ ἴο ὑμΐβ 
μπᾶ (188. χχλὶὶ. 1δ)." 

Οἱ νυ. 18 οὐ βοᾳ., ζαΐμος (οπ ἀδη ἰδίσίση, Ἦ)οΥ- 
ἔσῃ ]λιυϊϑ, ἰὰ Ἀΐ8 Ἡλόγκθ, γοὶ. ΧΧΧΙ͂, ». 80 οὐ 
804.) : “" Τὶδ οὔ ΕΥ̓ ΟΣ οὕθσῃδλὶ Κίησάοτῃ οδμμοῦ 
Ὀ6 σίνϑδῃ ἤο ΔΩΥῪ οΟΥἹὶ ογοδύυσθο, τ θύμον τῦδχὶ ΟΣ 
ΔΏΡΘΙ ; ἴοσ ἰῦ ἴθ ὑπ ρόνγασ οὗ Θοᾶ, δηὰ οὗ ἀοὰ 
ἩΗϊμπβ61Ε... . Ναχαοὶν, ἴπ0 ΕΔΌΒΘΣ ΟΟΏζοσΒ {89 
θνοχϊαϑύϊηρ ῬΟΤΟΣ ΟἹ ὑδθ9 οι, δῃᾷ [86 βοι τὸ- 
οοἶτοβ Σὺ ὕγοιι ὑπο δίδοσ, δηὰ 411} ὑμὶβ ἔχοση δ)}} 
οὐθχηΐϊγ. . . Αὐ ὑ80 δθτιθ {ἰτλθ, ὑμθ οι 1β 8180 ἃ 
ΟἾΣ]ὰ, ἃ. 6.,) ἃ Χ68] τδῃ δηᾶ {π6 ὅοῃ οὗ θδνὶά, ἰο 
ὙΓΟΣᾺ ΒΌΘὮ Θύθση δὶ] ΡΟΣ ἰβ σίγσθῃῃ. ἸΤμῸΒ γ79 5869 
ΒΟῊῪ δ6 ῬΣορ θίβ ὈῬΣΟΡΟΙΥ τορασζαρὰ δηᾶ ππάοχ- 

896 τψοτὰ 'θύοχηδὶ,, τ θ οὐ βαγα ἰὸ 
Θαγνϊὰ ὈΥ ἴδ χηοαΐὰ οὗ ΝίαίδποΣ, “1 ΤΙ δ ΒΥ 
πὰ τ Νὰ ἰὴ ΤΩΥ̓ οὐθσγηδὶ εἰσ δοιι᾽ (2 ὅδηι. υἱΐ. 
ὅ, 10). 
Οπ νυν. 25, δίασκο: "" ῇοῃ οχζοσηῃθᾶὰ ποδᾶρ 

8.881} ἀοὰ υἱῦπ ἱπιρίουπα δηᾶβ, δηα ἀχὸ οῦ ΟΟᾺ- 
ὑθηὺ ψῖῦὰ [ηθ ΒΟΠΟΣΥ οὗ ΘΑΥΓΌΥ μοᾶβ, ὑμοὶσ σο- 
Βρθοῦ δῃὰ Βουοσ, ἀορλίπίομ δχιὰ ΧΊΟΥ, ἃσο ἱδκϑ 
ἕτοτα ὑἄϑτα ὮΥ 8 οοζαπλοῃ δίσοϊθ; οὗ Ασίβ χὶϊΐ. 
22 οὗ δ0ᾳ." 

ἃ, ΤΆΘ οἱείοη, 4 ἰλ6 ἕο τοογία-κἰπράοπιϑ απὰ ἐλοῖν γαᾷ, 
ΟΗΑΡ. ΨΙΙΠ. 1-.-27. 

1 ἿΙἪ ἐδό (μϊτὰ ΠΡ οὔ" ἐλδ τοῖστι οὗ Κίῃρ ΒΘ ΒηδΖζαῦ ἃ σἱϑίοη δρρθαγοὰ πηΐο ΠΊ6, 
2 φύθῃ εὐη0 Τὴ 9 

ΒΒῪ ἰη 8 νἱδίοη (δὰ ἰῦ οδηθ 0 ῥϑ888, ἤθη 
1 δμῖ8ὶ, οἷον ὑμδῦὺ εὐλιοὴ, Δρρθαγθα ᾧπΐο πὶ δύ [6 ἢτβ. ἀπά] 

βαῦγ, (δῦ [1 τσαϑ αὖ [ἰ.}}] Βῃαδῆδη ἐπ 
Ὅ86 ρ6]8Δ06 [ογ, οἰ846]}, τυ ἰοἢ ὦ τὴ [86 ργονίῃοο ογ΄ Ε]8Πηι) ; δηᾷ 1 βδὺ ἴῃ 8 υἱβίοῃ, 
ΔηΔΙ] νγ88 Ὁγ [τροη] ἐἦ 6 τῖνον οὗ Δ]. 

8 ΤἁΤδοι [Δμ6]1 ᾿ἰ θὰ τῷ τλΐηθ ογὸβ δηᾷ βανν, δηᾶ, ὈθΠο]ἃ, ἑΐόγα βιοοα Ὀρίοτγο [ῃ6 
τῖνοῦ 8 [βϑῖην]8] τῶπι νυ 1ο6ἢ [δηἀ [16] Ὠϑα ἔσο ὨΟΤΉΒ, δῃα 10 ἔσο ὨΟΥΠΒ 10676 ὨἸΡἢ ; 

4 ῬὈαὺ [086] Οὁ6 τοαϑ Πίσον ὕἤϑη (06 οὔθ γ, δ8ηἃ 8 Εἰσῇον οϑὴθ ἂρ ἰαβί, 1 βδ 
1:6 τϑιὰ ρυβῃϊηρ ἢ γονὰς πομρεν, δα που ναγα, δηᾶ βου ῃγαγα; 80 ἐλαΐ 
[50] ΠΟ Ὀθδδῖ8β τηἱρηῦ [οου] Βίδηα Ὀδέοτο ἢϊηλ, ΠΟΙ ΘΓ τὐαϑ ἐδλότα απν ἰδλαξ οουζὰ 

οἰϊνθοῦ ουὖὖῦ οὗ [ἰδ Βαπὰ ; Ὀπῇ [8η4] 6 αἰὰ δΔοοογτάϊηρσ ἴο 18 ψ}}1, δῃαὰ ὈθοδηΘ 
τοιι." 

Ἀπὰ αϑ 1 νγῶβ οοπβιἀϑυίην [860], ὈΘ Ο] ἃ, ἃ πο- οδῦ οᾶπλθ ἴγτγοπλ ἢ 6 τ ϑδί," οἡ 
86 ἴλοο οὗ [ΓΠ6 γγ8ο]εα δαυί, δηᾶ τουπομθα ποῦ 0η6 στοπηῃά [Θγ0}}] : δηα ἴΠ6 ροδῦ 

8. λαὰά ἃ ὈοϊΔ0]9 κὸν Πογη Ὀούνοθῃ ἢΪ8 ογ08. Απά [6 οδῃιθ ἴο (δ Τϑῖὰ ὑμπϑῦ 
δά [τηδδῖογ οἵ ἰ 

 τϑῃ υὑπΐο πηι ἴῃ 9 ΌΓΥ οὗ 1118 ρΟΥΘΓ. 
6] ἔιοο ἈοτηΒ, ΟΝ 1 λα βοοη βίδηάιηρ ὈοΘίογο {Π6 τίνϑτσ, δ'πὰ 

Απάᾶ] β8ν δῖηλ οολθ οἷοβ υπηΐο ὁ [6 

χϑῖα, δϑῃἃ ἢθ τγᾶβ ᾿ηονοα ψ] ομοΐον Ἶ ασαἰπδῦ [οὐ γα γα8] Ὠἶχα, δῃα βαιοῦθ {16 Γ8ΠῚ, 
διπα ὈγΑΚο ἷθ8 ὕτγο ΠΟΙΏΒ.: δὰ ἐδδγα νγὰ8 ὯὨΟ ΟὟΘΡ ἴῃ ἴπ6 Γ8πιὶ ἴο βίδηα ὈθίοσΘ 
ἴηι, Ὀπὺ 6 οδδῦ Εἰπὶ ἄονψῃ ἴο ἐδ στοιιπὰ [φαγ}}]}, ἀπ βίδιαιροα ὠροη [Ὁγϑιαρ]6α} 
Ἠϊπὶ: δηα ἐΐδγα γγἃ8 ποη6 ἐλαΐέ ουμα ἀ 6] νον" 1.16 τατὰ ουὖ οὗ 18 ῃΔηά, 



110 ΤῊΞ ΡΒΟΡΗΈΤ' ὈΑΝΊΕΙ,. 
᾿βρυπονικατμειτοσαποσνοεσα σας 

8 ὙΤπονοΐοσο [Ἀπάᾶ] ἴΠ6 Πο-σοαί ἡ ψαχϑᾶὰ [Ὀ6081}6] νογγ " ρστοδῦ: ̓  Βηα σἤθῃ [85] 
[6 τγὯϑ βύγοηρ, 6 σγοδῦ ἤοΙπ γδ8 Ὀσόίθη; δπα [ὉΓ 1ῦ ὀϑηθ Ρ ΟΣ ποίδὈ]6 

9 [δἰ 01] οηδ8,." ἐοισαγαά ἐξ ἔοτιν πὶ 8 οὐ μθΆν θη [186 ραν θη8)]. Απᾶ οαὐ οὗἉ [186 
ομ8 ΟΥὗἨ ὕμ6 πὶ οδπλθ ἔουτἢ 8. [8106] 11{0]6}} Βοτπ ψμϊοἢ ψαχϑᾶ [Δηᾶ ἰΐ ὑοῦ 
Θχοθράϊηρ σιοδί,᾽ τοναγα [86 βου), δια ἰονγαγα [6 οδβί δπὰ ἰονγα (η6 μ᾽] οβαδηῖ 

10 ἰαπα,." Απηᾶ 1ῦ ψαχϑᾶ [Ὀθοϑιη68] στδϑῦ," ὀυθπ ἴο ἐδ Ὠοϑύ οὗ θαυ ϑὴ [186 ἢθᾶνθῃβ] : 
δηα ἰῦ οαϑῦ ἀόνγῃ ὁ 8ογηδ οὗ ὕη6 Ποδύ δῃὰ οὗὨ [Π6 βῖδυβ ἰο ἐδδ στουπά [ϑΆτ|Ὰ], δηᾶ 

11 βίδπιροα ὠροπ [[γ8π10]64] ἴθ. Υ88 [4πᾶα] ἢ πιδσπίβοα λέπιϑοζ " ουδη το ἐλα 
Ῥτῖποα οὗἉ ἢ Ποϑῦ, πη ὈΥ [ἔτοτ] τὰ ἴΠ6 ἀδι]Υ [σοῃυ! 81] σαογέγοθ 188 ἴδίκθη 

12 ΔΨΆΥ," Δηα ἐλδρίδοθ οὐ 18 ΒΒΠΟΙΆΑΓΥ τγᾶ8 οϑδί ἀοισῆ. Απα 8 Βοβῦ νγ88 [που]ὰ 
6] ρίνοῃ λύγυ ἀσαϊηβῦ ὕΠ6 Δ} [Θοη] 8} δαστύοθ ὈΥ͂ τϑάδοτι 7 [ἴἢ} ΓΔΒ Γθεβίοῃ, 
8ηα 10 [ψοχ]4] οδδύ ἀοιση ἐδ6 ἴταϊῃ ἴο ἐλα στοιπὰ [ΘΔ] ; δηᾶ 1τὉ ρτγδοιϊβαὰ [414], 
δῃα ῥγχοβρογϑά. 

18 θη [447 1 [αυϊ06] Βοατά οὔθ βδϊηΐ [ΠΟ]Υ̓ οη|6] βρϑϑκίην, ϑῃη4ἃ Δῃοίῃ ον βαϊηί 
[οπθ ΠΟΙΥῪ οη6] βαϊ ἃ αὐῦο ὑπαῦ οονδίη δαϊπέ ΜΏΪΟΝ Βρακο [0 βο-απά-βο [6 ογ6 
Βροακίπρ), Ηον Ἰοηρ δλαϊϊ δὲ [6 νἱβίοη οοποογηῖπρ [01] ἴῃ ἄδην [Θοπ.πῈ 4} 
ϑαογίῇοο, Δ ὑπ 6 ὑγαηβριθβδίοη οὗ ἀθβοϊαίϊοη [θβοϊδύϊηρ οὐ δϑιοπηαϊης ἴγβη8- 

14 σγοβϑίοη], ἐο σῖνο Ὀοῦῃ ἐἦ6 βαπούυδγΥ δπᾶ ἔλε μοβῦ ἐο δ6 ἰτοἀ ἄθῃ ὠπϑπάθν ζοο ἢ Απὰ 
ἢ βαϊα απίο πι|θ, πῖο ἴνψο {Πουπδβϑπᾶ δμᾶ {766 Πα πα Γρα ἀϑΥ8 [ΘΥ ΘΠ ΠΟ-Π ΟΥ̓ ΠΡ Ἐ] ν᾽ 
ὕηθη [8π4] 8}48}} ἐλά βδπούπατΥ Ὀ6 οἰοδηβοᾶ [βϑηο 0] 86]. ᾿ 

165 Απα ἰὕ οδιηθ ἴο μϑ888, θη 1, ουθη 1 ΤΔη16], δὰ βθϑὰ [ἢ νἱβίοῃ, δηα βου ῆῖ 
ον ἐδδ ταϑδπϊησ [ππηἀεγβίδηαϊηρ)}, ὕπθη, Ὀθ] οἰ, ἐλόγα βῖοοα Ὀδίογα τὴ 8ἃ8 ἐλδ 

16 ΔρΡρθδίϑποθ οὗ ἃ τηϑη [ρϑῦβοη]. ἊΑμᾶ 1 βϑαγᾷ 8 πηϑῃ᾽ 8 νοΐθθ Ὀοΐνϑθῃ ἐΐδ δαπδ οὗΓ 
ἰαΐ, νυ Βίοῃ [πᾶ 6] ο4}164, δΔηα Βαϊ, (δ Όγ16], πηδκα 0818 πρᾶν ἐο ππαογβίδηα 1ἢ 6 

17 ν᾽ϑίοη [8 ρθᾶγβηοθ)Ί. 80 ΠἼπ0} ἢ6 οδ6 ΠΘδν ΨΏΘΓΘ 1 βίοοᾶ : ̓" Δπα ψὨΘη Ἦδ 
ΟΔΙη6, 1 νγ88 δίγαϊα, δηᾶ [811 [αὰ106] ΡΟᾺ ΤΑΥ͂ [306 : Ὀαΐ [84] ἢ6 Βα: τιηΐο τ16, 
ὕπαρδιβίαπα, Ο βοῃ οὗ ταδὰ ; ἴον [1.80] δὖ [10] ἐλδ {ἰπ|6 οὗἉὨ ἐδ6 οπὰα δλαξ δδ 186 

18 ν᾽ϑίοῃ. Νοὸν [4η4], 838. [6 ψγᾶ8 βρϑβκίπρ ψἱ} πη6, 1 8 ἰπ 8 ἄθθρ 8]66 
[βΒπηπ64} οἢ ΤΑΥ͂ 366 ὑἡονγατγα ἐλθ στουηᾷ Θυἢ}}: θαῦ [8πη4] ἢ6 τοπο!οα πγ6, Δἢ 

19 βϑῦ τὴη6 [πι|846 Τη6 βί8η47] τρτϊσητ." Απᾶ ἢ 88]4, Βϑῇῃο]ά, 1 εοὐδξ τλακο [66 Κῆον 
γγηλῦ 8081 Ὀ6 ἴῃ ἐλά ἰαϑὲ ὁπ οὗ [π6 Ἰπά]! σηδίϊοη :; ἔὉΓ δῦ ἐδλό [π|6 αρροϊπέοα ἔλα ὁπὰ 
δ΄λαϊ δ6 [ἐξ ἐδ ἴο ἐδ6 (ἰπιθ οὗ ἐδ δ]. 

20 Τῆ6 τϑῖ ψὩ 16} ἴῃοα βαννοδί μαν]ηρ [πιδβίϑγ ΟΥ͂ {Π6] ἔσο ὨοΙΤ8 αγ ἐλ Κῖηρβ οὗ 
21 Μοᾶϊδ δηὰ Ῥεοιβίβ, Απᾶ 186 γοιρὴ ρσοδῦ" ἐσ ἐλ Κἴηρ οἵ ατοῖβ [δ νδη]}:; δηὰ τ}}6 
92 δτϑαῦ ον ὉΠδῦ 8 Ὀούνγθθη 8 Θυϑβ [, 0Π40] 9 1πΠ6 ἔγβῦ κΚίησ. Νον {Π80 Ἀεϊησ 

ἸΌΚΘη, γῃθγο88 [Απᾶ ὑπ6 ὈτΌΚϑη ογδ, δηα] ἔοιιτ βίοοα τῷ ἔοσ 1ἴ, ΟΣ ΚΙ σ ἀΟΤΩΒ 
28 8}8}} βίδπα μῷ ουὖὺ οὗ ἐδ παϊϊου, Ὀαὺ [4π4} ποῦ ἴῃ [18 ροσγοσ. πᾶ 1ὴ ἐλο ἰδίου 

ἐΐπιδ οἵ {Ποῦ Κιησάοτι, ἤθη [88] [ἢ6 ὑΓΔΏΒΟΎΘΒΒΟΙΒ αγὸ ΘΟΠη6 ἴο ἴἢ6 [}}} [δύ 8 
οομρ] οἰ64], ἃ Κίηρ οὗ ἤορτοθ οουπΐθηβϑηοθ [βύτοηρ (00]4) οὗ ἔλο6], απᾶ υπἀογδιϑηά- 

34 ἵῃρ ἀδγκ Βθηύθησαβ [βἰγδύβθιῃβ), 888}} βίδπα ὡῷ. ᾿Ἀπα ἢΒ ῬΟΎΟΥ 8041} 6 
τὴ] ῦγ, Ὀαῦ ποῦ ὈΥ 18 οἱσα ρονγοῦ: 8η4 Π6 8}8}} ἀοΒΙΓΟΥ͂ [07, ΘΟΓΓΡΌ] ποηᾶοτ- 
ἔΆ]Ϊγ, δα 8}8}} ῥῬγόϑρθῦ, δῃᾷ ργδοίΐθβο [40], δηἃ 8}4}} ἀθβίσου [ο97, οουτιρὶ] ἐλε 

95 τηϊσῃς ἱσπη] δα ΠΟΙΥ͂ ΡΘορ]8 [ρϑορὶθ οὗἩ 116 ΠΟΙΥ οπϑϑ]. Απᾶ {πγοῦρἢ 
Πα ΠΟ 815 ῬΟΪΪΟΥ͂ Αἶδο [η} Π6 8Π.8}} οδτι8θ οὕὐϑῆν 0 ῬΓΌΒΡΘΓ ἴῃ δ]8 Πδηᾶ : βδπὰ ἢς 
8.811 τη  ΕῪ ᾿ὐπιθοῖ δ ἴῃ Ηΐ8. Ἡρατῦ, ἀπᾶὰ ὈΥ͂ Ρ6866 [ἢ ΒΘΟΌΓΙΕΥ] 88}8}} ἀθβίτου [ον 
ΘΟΓΓᾺΡΌ] ἸΏΔΩΥ: ἢθ 841] αἷδο [8ηἃ ἢ6 ν}}}}] βίδῃᾶ τῷ δρδιπδὶ ἐήα Ῥσίποα οὗ 

26 Ῥυΐποϑβ Ὀαὺ [84π4] ἢ6 5}}8}} Ὀ6 ὈΤΌΚΟΙ ψηποῦῦ ἢ ἤδη. Απά ἐλδ ν]βϑίοῃ [2 ρ)ᾳὈεϑβτ- 
8η66] οὗὁἨἍ ἴ[Π6 Θνθηϊηρ δηᾶ {Π6 τηογηΐησ τ ΠΙΟΝ τν88 (018 ὦ ὕγυθ [( 10 ἐᾷ τ] : 
ψΠοτοΐοτο [8ηἀ {που Βδπῦ ἴῃοα μῷ ὕΠ6 ν]ἱβίοῃ ; [Ὁ Σ ὑέ δλαϊξ δὲ ἴοτ τήϑην ἄδγυβ. 

2] ΑμΑΙ ῬὉδηϊεὶ λἰηίοα,᾽" δηα τνᾶβ 810 Κ οογίαΐη, ἀδ Υ8: δαἱθεγνασγᾶ [Ἀπ] 1 τοβθ περ, 
δηα αἸά {86 Κίπρ Ὀυβίποββ [τον Κ]; δηᾶ 1 νγὰθ δβϑύοπιβῃθα δ Ὁπ6 ν]βίοῃ [ϑρρϑϑν 
866], Ὀαύ [απᾶ ΠΟΩΘ πηαογβίοοα {έ. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΤΕΧΊΟΑΣΙ, ΧΟΤΕΞΒ. 

[: Τό.---5 ΤἹ22)}), διηξέηρ, δα τατὰῦ ασὸ Τοῃ!ὰ οὗ ἀοίηρ, ---Ὦ μας Σ ἰαἢ οοίοά »γουάῳ.---Ὁ ΤΛΌΟΥΑΉΥ, α ἴδαρεν ῳ' ἐλε φοιξο «.. 

; ὩΣ 3) 8 ἀϊδογϑαῦ ὕοστα ἤσοτα ἔπαῦ πδοὰ ἴῃ υοσ. ὦ, ὮΣ ἐδλθ δεα, ἐ.6.., Μοα᾿υσαηοδη, ἩΒΙοΣ Ποτα σοϊσδξ βανὸ Ὀθδαὶ χγιῖα;. 

ππαογπιοοῦ δ6 Ὀσίης ᾿ἐΐοτα!ν ἐλ 6 ρίδοο οἵ ογέσίῃ, πτὶιθγθαβ ἔπ Ἰᾶρα οὗ αἐγϑοξίοη. ΟὨΪΥ ἰδ ἰπϊοπαοά.--- ΓΙ ΟΣ ΠΥ, ἐοποΆ ἔνια 
εἰ 07.----ἴ ΙΑϊαταν, ἐπιδίξεγοα λέηιϑοζ, ἔ. 6. πῶβ Θχαϑρογαιθα...-8 ΤΟΥ, 0 6 ΘΟ 707.--.-8 Ιἀκοταῦγ, τ ῥα κοιρὰῳ. αν 
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1Φ Χήτοτ αν, α ἐἰσλὲ 47 7}00ν..---ι ΓΚ ΣΧ, αἰ ζέον ᾿ ἴλ6 οχᾶοσ ἴοο 16 οπιρμδιίο, ὁπ6 λἈ07.--α Ῥδέξψ 016.--.-13 

--ἰι6 Λοοοσάϊης ἰο ἴθ ἱαχὺ Ὦ Π) 956 ἸΟΟΧ αἰοαν. --Ἰδ Ύ)ο οὐαίηαι 18 Θχορδ ΟἿ δοαψ οὗ Ἰδτιῆε.---1ὃ (αι ἴο 7αϊϊ.--- 

Ἰοοοιΐο κηἃ ΟὈΘΟΏΖΕ, ΟὉΩ ἈΞΝΣῚ ὩΠΡῚ Ὠῶ» Ηλοσαῖγ, α σίοίησ απ ὰ ἴἰλ6 δαποέογ" ἀπαᾶ ἴμο Ἀοϑέ « ἐγφασίπᾳ.--- 

Ὥ5Π, μὲ 

.-Ἰὸ ΤῊ 

ατἰκὶηαὶ ἰξ γΘΣ Ῥφαμ]ίασ. 7μ] αἡ οὐκὶ: «"ιογμέπρ, 2300.---Ἰ11 7λίδγα!!ν, ὕἢο ἴπο σέαθ 7 τῖν δίαπαίηρ.--- 5 Υλοται!Σ, Ὡροῖ τὴν 

διαπαίπρ.---9 ΤΟΣ ΔΎ, Λα ἰδαρον.--- 30 ΤΑίεγαν, τοδὶ α οεδεαξίον, ῳ΄---} ΗΝ 4ᾳ.α.. " Ἴδδ ἀοῶθ ὉΡ," να ΟΥ̓ΘΣΟΟΩΊςΟ. 

ἘΧΕΈΟΘΟΞΒΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΉΚΕ, 

οιβοβ 1, 2. Τη6 απ »ίαοο ο (δ 6 υἱείοπ. Ια 
8ο ἰἱτὰ γϑασ οὗ 1896 χοΐϑῃ οὗ Κη Β615}42- 
ΦΔΥ ; ἤΘΏΟΘ, ΒΒΟΣΟΥ Ὀθΐοχθ ὑδ6 οπὰ οὗ ὑμΐβ Κίηρ, 
ΡΝ τοῖρηθα Ὀυῦ [1018 πλοσθ ἔμιδσι ὕνγο ΥΘΔΙΒ (οἕξ. 
Τηϊγοά., ἢ 8, ποθ 8). διὰ ὑδογοΐοσ ποὺ Ἰοπρ' 
δἴϊοσ ΑΝ ἱποίἀϑοὺ τοοοσᾶϑὰ ἰῃ οἶδρ. ν., τ Ὡΐο ἢ 
τονοδὶοα ὑμθ Μοάο-Ροσγβίδηῃ Κίηράοιῃ ΜΡ 
Σἰαῖηρ δὰ ἃ ὑμσοδύθηϊηρ σα ῦ δῦονθ ὑδ6 Ροὶἱἰ- 
681 Ὠοσίζοῃ οὗ ἰΐ6 ΟἸἠ δι δοδῃὴ ϑιωρὶσθ, ἃ8 ὑῃ6 
Ἠοΐχοαββ οὗ Βδογ]οηΐα. Νουποδδάηθζζαυ δ νἱβίοη 
οὗ 086 ἱχδρὸ δῃηα ὑμαὺ οὗ ὑπὸ ἔοι Ὀθδϑίβ δῃηὰ 
ἐδο 'ϑοιι οὗ τιδῃ (866 1} ῬΟΥΔΡΒ ὕνο ὙΘΆΣΒ ὈΘΙΟΣΘ 
ἐδ ρὑγοδοηῦ ἀδίθ), 88 77 }1 88 (δο νἱδίοῃ οὗ 16 
Μοδο-Ροσζβίδῃ σὰμπὰ δηὰ ὑμθ ατοίδη ροϑῦ, ἀ6- 
βοσί θὰ ἴῃ ἐμ 701] ΟΡ σϑσβοδ, δα δἰτοδαν ῥγθ- 
Ῥαγϑᾶ θδῳΐοὶ), Ὀθζοσϑ 6 ἰπἰθχργούθα 86 ταγϑὺθτὶ- 
ΟἿΒ υγχιυλρ ΟἹ ὕ86 νχ8}} οὗ Β6᾽βῃδζζασ᾽ β θβῃαποῦ- 
81}, ἴο 800 Μοάο-Ῥοχεΐδα βὐδηϊηρ οα ὑ86 δύϑῆδ 
οὗ ἰδίοσυΥυ 88 [πο Ἰϑδαϊμρ νου] ἃ- ῬΡΟΎΤΟΣ ἱπεύθϑα οὗ 
ΒΔΌΥ]οηΐα ἱὰ ὑμα ποὺ αἰδίδοῦ ἔπίασθ ΤῈ 6χ- 
ὑδπῦ, Βονγονοσ, ὑο 16} χϑοθηῦ ρο] 68] Θνθηΐδ, 
ΒΆΘΟΣ 88 βοοθδϑθθ δορίονθα Ὁ ὑμθ Μίοαθ8, ΟΥ, 
ΜΔ δὺ ἰδ ΣΏΟΥΘ ΡΓΟΌΘΌΪΟ, ὑδ6 τὴ86 οὗ ἰδ)6 γουξῃζαὶ 
Ῥουβῖδη ὉΣΙΠΟΘ δια ὨΪΒ Υἱούοσῦ ΟΥ̓ΟΣ Αδβίυ- 
δε8 (Β. Ο. δδθ, δὰ ὑμποχοΐοσθ ὕνο υϑδὺβ δὐῦοσ 
ἐμ ἀϑδαίῃ οὗ Νϑυομϑηθσζαγ ἰῃ δ01, ἀπ ΒΒΟΥΟΥ 
αἴνον ὑὴ6 ονϑσχίτον οὗ ἷβ ΒΟ ΒΒΟΥ ΒΘ] 82287- 
Εν τ χο 80}}), ΤΩΏΔΥ δγθ Ὀ66η ἐηῇπθη 8) ἰῃ ἴῃ- 
οὐ ὑὴθ Ῥχορμοῦ ὕο ὑ86 ροϊ] ὑοο-ΓοἸ] σίου ταϑαϊ- 
ἰδύίομδ ἴσχοι ψ Ὀϊσοἢ οὐχί παύθα ἐλ6 ν]Ἱδίου οὗ ὑμ 18 
οδδρίοσ, οδμηοὺ ὍΘ Ῥοβϊ ἄὔνοϊν ἀθοϊᾶθα, ἴῃ νον 
οὗὨ 86 βίθμοθ οὗὁἨ ἐμ Ὀοοὶς τὶ χοχασὰ ἴο 56 ἢ 
ΘΧύΘΓΏΒΙΙΥ οοπάϊ ουΐηρ οἰγουτϊηβίδηοοθ. Τὴ6 
ρο τ σδ] αἰδυιδύϊου ταυδῦ οδεῦϑι ἢ] ν ποὺ ὈΘ ΔΡΡΥΙΘ- 
δοηᾶοά 89 1ἐ ὑδα 811 οὗ 86 ΒΑΌΥ]ο δη ΘΙ ΡΙΤΘ 
«ΟΥῸ ἱτατηθαΐ δύο! Υ τ ρϑηαἑηρ, δια ὑ89 ΔΡΡτόϑοὶ 
οὗ ὑμὸ ἴθαθθ λᾶοσ θαχίὰβ ψοσο Ἰοοκοᾶ ἴοσχ 
βμοχύϊγ. Αγραϊπεῦ ὑμὶβ υἱδνν, τυίοι 16 Ὀδβϑᾶ οα 
ὅπθ ἔδυ αν Ὀαὺ ἱποοχγθοῦ ᾿ὑθχρτγθύδιοι οὗἉ ομδρ. 
ψ. 29 οὗ δ50α., δηὰἃ ὙΒΙΟΣ ἰδ 80}}} δἀνοοδίθα ὉΥ 
Εἰυσία, Ἑνναϊα, οο., 866 ΒΌΡΙΘ, ΟἹ ὑμδῦὺ ρδββαρθ." 
--Α νἱείοι ἀρρϑαχοὰ Ὀμΐο 129... αηΐο], 
αἴοσ [μα τυ ξοῦ ἀρροαχϑὰ ηἴο ΤΩ9 αἱ Ὧδθ Βγεῖ; 
ἢ. 6... “ὁ ΑΥῦοΥ Ὠανὶπρ Β6Θἢ, βοιηθν δὺ ΘΆΣΙΟΙ, ΔῈ 
ἱπιροχύδαῦ Ῥσορμϑῦϊο νἱβίοσι, δροῦδοσ οὗ ἃ βίτα δῦ 
οδασδοῦοσε δρροδιθαὰ ο τλϑθ.᾽ ΤΪΐβ ΠΟῪ υἱαίοι, 
ΒΟΥΤΘΥΟΣ, ἰδ ποὺ οΑ]]οΘἃ 8. “ ἄγϑδχη ᾽,) ΟΥ 8 ἀσϑδζω- 
Υἱδίουι, κ ὑμαῦ ἰὰ ομδρ. υἱὶ. 1, Ὀυῦ δίτρν ἃ 
ὙἼΤΙ, ὁ υἱαίου, νγυβαὺ 888 Ὀθθ 866} : αὖ. να. 1ὅ, 

20, δῃὰ αἷδοὸ δ 3 (γβ. 16, 27. οἴδρ. χ. 7; 8150 

Ἐχ. {ὶ 8: Ἑκοὶς, ΧΙ, 8), νιμιοῖι ἴα οἴνδα βαθδεὶ- 

ἐαὐοὰ ἴοΣ ὙΠ, 1ὺ ἴ8 ονϊἀδυὺ ὑμαὺ {86 Ῥσορῃοῦ. 

8.5 ΔΤΑΪΚΘ δ οομδοίουβ ἀασίτρ {16 νἱ βίοι, ἔΤΌΤΩ 
, [06 Ἰαπραδρο οὗ [6 νϑσϑθϑ δὖ 86 Ὀορίπηΐνρ δηὰ 

Φ [τῇ, Βονονοσ, Βαυ]ηβοηΒ ἰδομυἰβοαξοη οὗ ΒΘ βὭΔΖσασ 
νὑἴἰ Ναυσητοα δ ϑὺ δη ΥἱοΟσοΥ Ὀδ ἴ6 Μοάο-Ῥοσ- 
ἰδ Στ "8 οἱ [5 νΕΣῪ {πη Ὀθαίορσιηρ ΒαῦΌγ!οΣ, ὑπο σὮ 
τἰὰὰ δρραγεπεῖν {116 ὑτοαρθοὺ οὗ βυσοθμα: δηᾶ [πο ζ8}} οὗ 
{26 ΟΥ̓ πλδὲ μδνο 70] Οτϑᾶ βῃοσεν δου εἰΐα νἐμίοθ. Ἡθῆοϑ 
[δὸ ἤγπὸ ποθ ΤΟ ΟὮΥ, ἐπ ΟΠ θα, [68 ΠΟσΘ Κορὺ ουῦ οὗ νἱ 6, 
86 ἰδ αἰγοιὰν δ ἐπίηρ οὗ [Π9 ρμαϑβὲ.} 

πᾷ οὗ ὑμ8 βθούΐϊοῃ (υβ. 2 διὰ 27), διὰ 8180 ἔσοτα 
8 σοιαρδυίβοι τὶν 086 νυἱβίουι ἰῃ σΔΡ. χ., νυ] ἢ 
8 ΔΑΙΟρΟΙΒ ἱπ ἔοστη (Βθ6 Θβρϑοΐδ!]ν Ὑβ. -10).-- 

τ Ἢ, ἰμεύοδᾷ οὗ ΠΆΤὉ ῆς Ὑππ,, αι ἐμ 
ΒΡΡΑΓΘΕΟΥ τοϊδῦννθ 186 οὗ {86 αἀχίΐοϊο, οὗ. Ἐν α]ά, 

Ταλτὸ. , ὶ 886 α.--Π ΓΏΣ,, Ῥσορδσῖν, “ἐμ ἐμ Ἀ6- 
ἰούζην, "18 Βοσὸ δῃᾶ ἴῃ οὮδρ. ἰχ. 231 ϑαυϊναἰθηὺ 

ὕὍο ὁ" ἔοχιμοσῖγ, Ὀθέοσο," διὰ ὑβοσϑἕοσο -ῷ γῆ) δ" 3. 

186. ἷ, 20, Θθῃ. χὶἰϊὶ, 8, 4 (ἰπ Ὀοΐῃ Ῥδββαρθδ 88 
ἔνγο ὑθσιηβ 876 ΘΙ Ρ]οΥθα 88 ΒΥΠΟΙΥΤΩΒ), ΤῺ6 οχ- 
ῬΥΘΒΒΙοΣ Τοουβ Ὁ8Ὸ}ς ὅο ΟἾΔΡ. νἱῖ.. δηα Θβρϑοί 
ἰο νἱϊ, 28,- -Ἄοτβο 3. Απὰ ἱ βαὺν ἰπ ἃ συ] βίοι ἢ 
διὰ ἐΐ οδτλθ ἴο Ῥϑβα, θα 1 βαυν, δῦ Σ τῦδε 

δὲ ΒΒυβμδη ἐπ [89 ραΐϊδοθ. “ΔῚΣ ὙΠ ἰπᾶϊ- 
οϑύθβ ὑμαὺ 8 γ͵ἷἋδβ τ σΘὶ Υἱβίομ 81} Ῥχοϑαῃὺ δὖ 
ΒΒΌΒΏδηι,, ΟΥἩ ὑμδὺ ἱπ βρίτὶῦ 9 γγβ ὑγαπβροχίθα ἰὸ 
ὑμδὺ Ῥογείδα ταϑύσοροὶβ: Ὀαὺ ἱὰ ὑδθ ζο!]ον της 
ῬΟΙΟΒ Ὠ6 ἀοϑοσίθοβ 18 εαἰὐυδύϊοι δηὰ Ἰοοδ ὺν ἴῃ 
80 τ δ ἰζίηρ' μὰ δχϑοῦ ἃ τρϑθηοσ ὑμαῦ 18 δοῦμπϑὶ 
ῬΓΘΒΘΙΟΘ ἰῃ ΟΥἁὨἨ ὩΘΌΣ ὑμδὺ οἱτγ Ὀθοοιημθδ θχοθϑᾶ- 
ἱμαῖν Ῥγοῦθ]6. Ῥυτὶηρ ἷβ Ἰοὰρ οἴοῖαὶ δαᾶ 
θοι1 -Οο 81 ϑουυϊοθ ὍΠΟΥ ΝΟΌΧΘΙΔαΠΘΖΖΑΣ ὨΘ 
ΤΩΔΥ͂ ΠΑτΘ νἱδί θα ὑμπαῦ τϑρίοι. ἸΏΟΤΘ ὕληι ΟμΟΘ 
(οὗ. βαρσβ, οἱ ἰ, 12 διὰ ἱν. ὅ). {16 Φοβθρῇπα, 
8, ΤΩ] οσὑγ οὗ ὑμ6 οᾶοσ ὑσϑπβιδύοσχβ, μαΐμοσ, ατο- 
ὕϊυς, οὗο., Βοεεμοϊᾶν δορὰ αθβοηΐὰβ δᾶνοοαῦδ [88 

νον ἐμοῦ 086 νοχᾶβ Ὀορίπηίηρ τσὶ ΠῚ δγθ ἰπ 
ῬδΓΘαμοβίβ: Ὀὰὺ ὑδμ18 ἱβ ΘΟὨΓΓΣΑΙΥ͂ ὕο ἐδο Ἠδδ. 
πβᾶρο δηᾶ ὅο ἐμ6 ὀχρχϑβείου οὗἨ ὑμ6 αὐύδου, δᾶ 
οομβοαπθηῦ ἐμ νίϑνν δἀορίβα ὈΥ͂ πΘΑΙΪΥ 2}} 86. 
τη  γῈ Θχροβίὕοσβ, ὙΒοῦ δη)Ἃ8 ΟΙΠ]ῪΥ͂ ἃ Ῥχοϑθηςθ 
οὗ Ῥϑηΐθὶ ἐν πνεύματι αὖὺ Βμυβῆδη ἰηδϊοαύοα ὉΥ 
0818 ἰαησιιαρθ, ἰΒ Ῥυθἕοσδ 96. Τ]Β ἀθβίσουβ 4} 
ἔουπαδύϊοι ζἔοσ ἴ8 6 σατο οὗ Βοσιβο]ᾶϊ, ὑἐμδὺ ὑῃ9 
ὙΥΙΌΘΙ ἰβ σΌΣΠΤΥ οὗὨἨ δδοβσοηίδτη ἴῃ ὑδ18 ἱπδίδησθ, 
βίῃ οθ β'Βυβηδῃ Ὑ788 ὯΟ ἸΟΩΡῸΣ ΒΌ 7θοὗ ὕο ὑμ6 ΒΔῸγΥ- 
Ἰοηΐδῃ θα ρῖσθ ἴῃ ὑμ9 τοῖσι οὗ Β6]8ῃ.2ΖΆΣ, {. 6.. 
Ναροηϊᾶυσβ. Ενϑῃ Ὁσίου ὕο ὑδο ζ8}1] οὗ ὅμε 6} 8]- 
ἄφοδῃ νουἹᾶ- ρονοσ δ 16] τγὰ8 80]6 ὕο βρϑδκ οὗ 
ὅ8ο Ῥδ͵δοθ (ΟΥ οδϑι16) οὗ β'υβδδῃ (τὶν χοχζασὰ ἴο 

ΓΞ, Ῥοτβ. δᾶγαι, “ὁ 8. οδδί]θ.." Βδῆθοσ. δωγα, ΟἿ. 
βάρις, αἷ. ἀοϑοπῖαβ δηὰ Ὀιούσίοα, 8. γ.) 88 ἃ ὁθ}- 
το οὗ Ῥοσεῖδῃ ῬΟΥΤΟΥ, δηᾶ δο6η, ἱη, α πιθαδιγό, ὡϑ 
ἐὴ6 λοωγί 90 ἰλ6 Μείο- Ῥεγδίαπι τοογία-τιοπαγολν, 
Ὀθοδῦβο ὑμο οἱΐγ οὗ ϑὅβα (ΟἹ]α-Ῥοσα. σοῦ ὈΥ 
ϑδιιμα, πον ϑιλιιδῆ---Βθ0 Τδββθι, Ζοίίδολτ, ΓΤ 
Κιιναδ (68 Ἡογρδηὶ,, ΥἹ. 47), ὑοροῦμοσ τ τὺ ἐΐ8 
ν76}}- οτυἱβοα οαϑῦ]6, τγαδ, ἔσοσωῃ ὑ89 θαυ ϑϑὺ ὑΐτλ65, 
ἃ Ὀχίποῖραὶ ἔθδαῦασθ ἴα ἐδ6 Ῥγόνσ66 οὗ ἜΣΕΙ 
(τσ ίοῖ 18 ἱπαϊοαῦθα Ὀγ ὑμο ὕδσιὴδβ δρρ)16ἃ ὕο ἰῦ Ὁ Υ̓́ 
Ἡοτχοᾶοῦμβ, 6.9.. Μεμνόνιον ἄστυ, Σοῦσα τὰ Μεμν 
νίας οἷα, ; 866 Βοτοά,, Ὗ. δ8, δ4. ὙΠ... 161: οὗ. 
βέτβῦο, ΧΥ. δῶ οἱ Β6ᾷ. : Ῥδύξββῃ., ̓ἼΤ. 81, δ), δηᾷ 
Ὀασδῦδο ὑδ6 Ῥτοσαϊηθηῦ δπὰ 811-ὁοπέροὶ πρ Ῥατὶ 
Ὑ ὮΙΟῚ ὑμαῦ ΟἸΌΥ νου] ὕδῖκο Ὁ ᾶοὺ ὑδ6 ἀϊτοοίϊουι 
οὗ ἃ πδύϊννθ Ῥοχείδιῃῃ ρυΐησο οου]Ἱὰ γϑδα  ὈΘ ἔοτο- 
Β6Θ., ΟΥ̓́Θ Ὀαδΐοσθ ΟὙσχὺβ βου] ΠαΥ͂Θ ΒΟΙΘΙΠΗΥ͂ 
ἀθοϊαγοᾶ ἰὺ ὑμθ σδρὶύβὶ οὗὨ ἷβ ϑυλρίσθ, δῃᾷᾶ Ὀθίοσθ 
θατίαβ ΗἩγείδδρίὶβ βῃουϊἃ βανθ ϑηϊασχοὰ διὰ 
ϑρ᾽ϑηάϊα]ν οσπδυηθηῦοα Ὁ 88 50} (οὗ. Ηἄνϑσαϊοὶς 
ΟἹ ἐπιὶθ Ρ85886.6).--- 1 0ἢ 5 ἰῃ ἴλ9 Ῥχουνΐῃοθ οἱ 

᾿ς 



119 ΤῊΕ ῬΒΕΟΡΗΕΊ ῬΑΝΊΈΕΙ.. 

ἘΠτω. Ἐυδη ἢ 618 Οὔϑοσν δ ΘΟΣΣΘΟΙΥ ὑμπαὺ ὁ“ 17 
[018 ὈοοΟΙΚ δᾶ Ὀδδὰ υυχὶ θα δα ρϑοασοηῦ ὕο ὑδ8 
ΟΧὶϊο, 5υλθδα ουἹὰ ποὺ αν θη Ἰοοδίθα ἴῃ 
Ἑΐδτα, Ὀαύ ἱπ ϑτιβίατιδ " (αὖ. ἘΌ]Π]ΟΥ, Ρ. 190) - ΤῸ Σ 
Ἑϊατα (Θτ. ᾿Ελυμαίς, βορὰ, Αἰλάμ) ἰ8 ἐδ οἱά- ΗΘ. 
ἀεοδιαπαύζοη οὗ ὑμ9 οουμπίγίοβ βἰὑπαϊθα ϑαδὺ οὗ 
ΒΟΌΥΙΟΣ δηᾷ 86 Ἰονγοσς Τιρτὶβ, ἡ οι Το σΘ ἰπ- 
μανιοὰ ἔτοτα [ῃ6 Θδι θοῦ ὑΐτηθβ ΌΥ ΒΒοχωϊῦθδ 
τ ὅβῃ. χ. 22; χὶν. 19: οὗ 188. τί, 11; χχίὶ. 

χχὶϊ 6: “6γ. αν. 20, δα), ὩΣ ες δ τσὰβ ποῦ 
δἰ 186 Ῥοχϊοᾶ οὗἩ {86 Ῥετβίϑδῃ ΒΌΡΥΘΙΔΔΟΥ ὑμαῦ 
ὑδο οχιδηδοα ὑχογίποο οὗ ἘἸατὰ τγ88 Ἰἰτηϊυθα ἕο 
ἴῃ: ὩΔΙΤΟῪ δχὶρ Ὀούνθοῃ ὅλ Τὶρτῖβ δᾶ (86 
Ἐπ]ουδβ, ΟΣ Ὀδύνγθοα ὑμθ Ῥογαίδιι βαύσαρίθϑ οὗἉ 
Βδογ]οιΐα δπὰ 8 ὈΥ τ ἢ αὐτδηροιαθιῦ 
79 σίνος Ἐπ θυ (Β66 ὑ86 ποῦθβ ἱπιτηθαϊδο Υ 
ζο!] ον ρ) Ὀδοδηθ ὅμθ Ὀουπάδσυ Ὀούχϑοι ΕΠΥ- 
Τοαϑῖβ δὰ Βιδίδηδ, δὰ ἐμθ οὐνν οὗ β8ι ψδὧϑ 
διαδὶστιοα ἴο ὑδη Ἰαυῦοσ ρχγογίῃοο Οὗ βύσδαδο, ΧΥ. 
8. 19.) ΧΥ͂Ι. 1,17: Ῥηην, Η. Ν., ΥἹ, 91: ΟΥ̓ 
ἀιαπαπι αὖ Μιννκαϊάδ αἀἐδίογγέπαξ οαπΐϑ σι." 

ΤῊΘ οχργϑββίου ΠῚ ΠΩΣ ὉΘῚΨ, ὁ [89 ῥχονίῃοϑ οὗ 
ΕΠΔτα.,,") ἄοοθδ ποῦ ὍΥ͂ ΔᾺΥ ΤΩΘΑΠΒ ΘΟΠΥΘΥ͂ δ6 ἰᾶδα 
οὗ ἃ Ολαϊάσαπ Ῥχουΐμοθ οὗ ὑδαῦ πδῆηθ, τθοθθ 
οδρὶίδὶ τῶ8 88, Ὀθοδῦδο ὑδθ δαῦμοσ ΟΟὨΖΌΣΤΩΒ 
ΘΕΟΣΟΙΥ ἴο ὕδ δποϊθηὺ ΕΘὉ. . ΟἿ, Νῖο- 
Ὀυησ, ΟΘ΄ δοῖ. Α465ι78 ἐπα Βαδοῖδ, ἡ. 108 οἵ 86α.: 
Ψαϊδίηροτ, ἦτ ἨοΥΖορβ 10ραῖ- ̓Βρόνι,, Ασῦ. Αὐἰϊατη. 
--Απὰὶ στα ἘΨ 186 τῖνου οὐ Ὁ] αὶ, ἐ.6., οἱ δ 
Ὀδηῖϊτα οὗ ὑπο Ευ]δοαΒ. το ον θὰ οΥ ὁπ6 Βἰἂθ 
ΟΥὗἨ 86 οἷἿ οὗ ὅ58, ἩᾺΣ]6 [86 ΟΒὨοδθρθα (οα 
ΨΓΕΪΟΣ αἰγοῦ ὑῃ9 χα 88 ἐῦμεν Ι. 188: Υ. 
49, δ2᾽: ϑίσδν., ΧΥ. 728, , Ἰοσαὺθ ἐμδΐ 
ζονγ) ῬΤΟΌΔΌΙΥ ̓ βοαπᾶοᾶ δ ὁ τας οἴμβοσ. Ὅοσ- 
Τοϑρουᾶίηρ ἢ ὑμῖ8, ὅ86 τορχοβϑηναίίου οὗ 8 
δυρθ οἱ, Ἰγίῃνσ Βούνγθθ: ἔντο Τἶγ σα, Οἢ 8 Ὀ84- 
ΣΟ] οὗ οὗ Κυσυ)δκ οορὶοα ὉΥ ᾿αγασγὰ (Δ πδοοῆῖ, 
απὰ Βαὀδγνίοπ, ». 452), νγδβ ῬΣΟΌΔΌΪΥ ἀοδίρηθᾶ ον 
βυβα, Το ὀχρὶοσγαύίομβ οὗ 1ιοῦύαβ ἴῃ [86 γτϑρίοιῃ 
οὗ ΒΒυβὴ ἰῃ 1851 τρδῖκθ ἐδ ῬσοῦϑῸ]θΘ ἐμαὺ {89 
ἘΠΛ]ΘΘῸΒ 0801 γγ88 ἸΩΟΤΟΙῪ ἃ ἔοσὶς ΟΥἨ ὉΣΔΠΟΣ οὗ 
6 δποίθαν ΟἸΟΔΒΡΘΒ ΟΣ τηοᾶθχηι ΚΟΙΚΉΔΗ, δπᾶ 
ἐμαῦ ἐμ Ἰδαύδεσ βέγθαδτω ῬγᾺ8 8180 ΟΟΟΒΒΙΟΏΔ]] 
οδ]]οἃ Ἐμ]εθὰ8 (β69 Βυαέροσ, Ζαοϊ δοῦν. ΚΓ. ἄωμπ 
ὧδε Μογρεηὶ. ΧΙΤΙ͂, 71δ οὐ βοᾳ. Βὐουδοδι, ἱπ 
Ἡσσορϑ δαὶ. Βπονκὶ,, δχὺ. ϑιϑα). ΤῈ6 ῬΘοΌ ΣΑΣ 
ἈδΙΩΘ 2: ἼδΝ, ἐἐ πέχθδαι, Ὑγϑύθυ-οοῦ ΒΘ." ὙΓΗΙΟΩ ἐκ 
ΔΡΡΗΘᾶ ὗο ἐδιο ΤΠαὶ ἔα ὑξείϑ ρίωσο απ ἐπ τ. 8, 6, 
16, ΔΡῬΘΔΣΒ ᾿ἢκουσίβο ὕο ἱπαϊοδὺθ ἐμδὺ ἰὺ γγὰδ ποὺ 
50 τη 0ἢ 8 βὶ Ὡρ]Θ ΣΟ 88 8 βύσθασῃ Ὑ ὨΙΟῺ αἰγὶ ϑᾶ 
ἰμύο ὕνο ἔοικε. ΤῊ6 βδιὴθ ἰᾶθα ὑγ88 ὈΧΟΌΘΌΙ Υ 
ἐποπαοᾶ ὮΥ ἐδ ἐπῤθομροαν εἰ δαύνθοα ὑδο ὕ]Δἱ, 
γ. 106 (Β66 ου ὑμαῦ 

1: "Πγοὶ Ἰωᾶης ἐατν τὸ 9 ἐλϑ Ψοσθοξ 8, 4. 
οἵδίοη. Ῥρογδία, γα. Διὰ Ὀθδο]ά ἴῃθχο 
βιοοὰ Ὀοϑΐοχγθ [86 γχίνοσ ἃ γῶση. “᾿Βοΐοσγε ἰὑ," 
ὦ.6.., ῬΙΟΌΒΔΌΪΥ, ϑαβυψασα ἤγοση ἰῦ, ἴῃ οδ86 ἐᾺ 9 
Ὀσδησὰ οὗ ὑδ6 τῖνοσ το βονοαᾶ ἴο ἐμ6 τ οϑὺ οὗ 
ὅυβδ 8 ἰηὐθη ρα ; ΤῸΣ 1ἢ Ὁ 8116] ἀϊὰ ποῦ Βἰδμᾶ ἐη 
[86 οδββέ16 οὗ ΒΗΌΒΒ ΔΗ, 86 ψβ δὖῦ 8}Υ χϑὺθ οἱοθθ 
᾿υθεῖὰθ ἰῦ, , δὰ 1 Ἐβοσθῦοσθ οἱ ὑδ6 οαδίθσῃ ὈΔῈΚ οὗ 

"" ς [Βα ι ΜΓ δὲ Φιιος α ἰοοα ἐν} Βδοδῦδο δα ὑτορδμοῦδα 
φγοθοηῦ νυἱϑίοῃ Ὀορίηθ χὰ ἴμ6 Μοᾶο-Ῥοχείδῃ δτλρίσθ, δορὰ 
ΒΒΘΒΏΔΩ τνᾶΒ ἴο Ὀ6 18 σΑρΡΙτα], Απα ΓὮΥ ΟΝ ἴπ6 7067 δαηλ ἢ 
Νοῦ Ὀδσοδῦῖο ἴΠηΠ6 στ ΤῸ τοπὺ ὦ Ὀπὶ] ἃ γανεν-λοιλέα ἴΌ 
Βιιοῦ Ὀἴδοοκ, Ασίδ χνί. 13: ΠΟΥ Ὀθοσῦθθ Ἐζοϊκὶοὶ μδὰ νυἱδίομα 
οἷν ἴπ0 ΟΠ ΔΌΟΥΘΒ, ἰ. 1, 8; 1, 1δ, 96 αἱ. ( Ώ.}} ὯΟΣ ὈδοδΊδο 
οἱ [9 εοϊϊϊθ οἵ ἴμο Ρἷδοα (ΜδΌχσοσ) ; Ὀσὺ δἰ ΠΟΥ, 88 1 Ὧη- 

δογοιδηὰ 1ζ, Ὀδοδθο [6 οβδὶὶα (2) εἰοοὰ ου [86 ὈδΏϊΩ 

οἵ τὸ χίνοσ. 0 τηϑη τίου οὗ ἐπ γίνου, Ὠούγουον, ἸτουἹα δὲ }}]} 
Ὧδσ}Π ἃ Ιηδᾶδθυχο διροσγήποια, γεγο ποὺ [ἢ Ϊα τπϑπιίοι 8 ὉΓΘ- 
Ῥαγοιϊίου ἴὸσ Ὑμδὺ 18 βαϊὰ ἰὰ υαὰσ, 16.".--δέμαγε.) 

ὑδαῦ ὈΣΔΏΟΣ οὗ (86 Βίτοδμηι. 17 ἥτοσα ὑμιῖα ῥΡοδὶ 0 
ὯΘ ΒΑ ὑδ6 Τϑιὰ βὐδῃϊηρ δόογ ἰδ χίνοσ, 86 
Ἰαῦθοσ τουδὶ ᾿Ἰκοννἶδο Βαγο ὈόΘ ΟἹ ὑδθ δβδδύοσχῃ 

Ῥδηκ. [" Πδηΐοὶ Βταῦ 5608 9π6 χϑζα, 9 ἐξ, σἰδιᾶ- 
ἱπρ' ὈΥ͂ 086 τίγοσ. Ὑ8ὲ ἽΠΙΝ (οη6) ἄσθα ποὺ Βθσὰ 

βίδηα οΥ ὑμο ἱπἀοβηΐία ἈΣΈΪοῖο, Ὀαὺ ἰδ ἃ στη ΓᾺ 
ἴῃ οοῃ τδαϊβυϊμούϊΐοι ἕο ὑμ6 ἕο ἨΟΥΏΒ ἩΕΐσἢ ὑ86 
Οη.6 τᾶτὰ 88 (οἰὶῆ. Βιαῦδοσ 1ὖ ἱπᾶϊοαῦθε ἃ δοὲξ- 
ἔαγν γάτα, δα ποὺ 8 ΤΏΘΙΔΌΟΣ οὗ 86 ἤροϊκ, 88 ἐδ 
πδῦ δ] τί θἢ ἐΏ6Ὲθ ΒΎΘΡΑΥΪΟῺΒ δηΐΤΏ 818. ἘὸΣ ΘΥΟΙΥ 
ΥΆΤΩ ΔΒ ΟΥὨ ΘΟΏΤΒΘ ὕν0 ΒΟΥΤΏΒ.}] ΤῈ Υἱαΐοη Ἄγτη- 
ΒΟΙ͂σθα ἐμ 6 Ῥοσεῖδῃι ΧΩ ΟΠΔΙΟῺΥ 88 8 γΔ7Ὲ (πὰ δἴθοσ- 
νγαχὰ (89 ΟὙβϑοΐδῃ ΘΥ ΟἿΤΘ 85 ἃ Β6-δ. δῦ), ἢ ΒΔ 7- 
ΤΑΟΩΥ ὙὙΠῈ ἐδμδῦὺ τοῦθ οὗ σοργοβοηξαύϊου:.---- τ ἢ 
ῬΥΟΥ Ι]οᾶ σΟΏΘΥΔΙΥ ἰπ [86 δρυταϊίνο Ἰδηστάρο οὗ 
Ο.-Τ. ῬΓΟΡΏΘΟΥ δηᾶ δοοοσάϑᾶἂ υἱὲ Ογίον δ) 
τοοᾶοθβ οὗ οοποορύΐζου ἱπ ρθη 6Γ1}}---γ πρϊοῖἢ 
ῬΥΪΏΟΘΒ, ἡδύ: 0}}8)] δουδχοΐβτι, ΟΥὁἨ τσ δτΥ Ἰοδάοσα 
ἈΝῸΝ ὑγρ θᾶ ππᾶοὺ βἰσαῖαν ἄρχε : οἵἁ 188. χὲν. 
9 (“" 41} 0}λ6 γστοδὺ ροαΐβ οὗ ἔδο ϑδτίἢ Ἦ, δὰ δϑ 
ῬΆΓΔ116] τε ιὶ ἰδ, "4}} 0Π6 ἰῖηρα οὗ [86 Βοδίϑοῃ. ἢ 
ὅ6Σ. 1. 8; Βξοκ. χχχίν. 17: Ζοοι. χ. 8ς Ἐτοσα 
οχύτγδ. ΒΙΡΙ168] ΒΟΏΓΟΘΒ, οὗ. Ζεπάαο., Ῥατὺ Π᾿. ν. 
278 οὗ Βο6α.. 'ἰπ ΚΙΘΌΚΟΣ (Ιτοᾶ ΒΘΒΥΆτα ΒΡΡϑδιϑ 
ἘΊΚ6 8 σαάχὰ ΜῈ αὐτὰ δεῖς διᾶἃ βῃδγρ- ροϊηιθα 
ΒΟΥΑ ἢ : ᾿αρὴαϑα, 482, εἃ. ΒΒυῦομε : αἷϑὸ 
1589 7ιαὰ, χῖτ. 401. 498. Οἴϑοτο, [.}] ἀϊοϊπαί., Ι. 
22, 14. ῥ] αὐτοὶ, ϑεία, 6. 27." [1ὲ1}8 ΘΒΡΘαΐ δ} }Υ 
εἰρτϊδοινηῦ 088 Ῥοχαία Ἶδ Το χοδοδ θα 86 ἃ 5)8}6 
ΒΏΘΘΡ, 116 ἐδ9 Μαδοοάοιηίβι- ΘΙθοῖὶς οσαρίὶτό ἰθ 
ΒΥΧΩ ὈΟ] 26 ἃ 845 ἃ Β6-οδύ, ἰῃ υἱὸν οὗ [6 ὀοῃέταδα 
Ὀούνγοοϑα ὕδ6 βοϊ ἃ ῬΤΟΒΡΟΣΥ δϑα θυθὴ δου ἀδπὲ 
νυ οδιὺλ οὗ 80 Ῥοσεΐδη που ῦν, δη ἃ ἰδ 6 οοτη- 
Ὀδύνο, του ρδηῦ, πα συ 6 ποΐαχο οὗ Μδοο- 
ἄοη. ὙΠῸ αἰγὶ αν ῬτοΡΥ ΘΟ ἐμ φυϑοδαϊηρ 
νἱ δῖον (ΟΠ δ. υἱὶ. ὅ οὖὺ βθαᾳ.) διῃρ) ουγθᾶ ὅδ ὕθὰσ 
Ὅο Τοργχοβοηῦ ὑῃθ βίονυ, οἰυσοαυ, πὲ ΘΕΟΥΣΙΩΘῸΒ 
Ῥονοὺ οὗ Μοᾶο-Ῥογεῖα, δεὰ [9 ΤοΟῸΣ- τ ὶπρεᾶ 160- 
Ῥασγὰ ὑὸ ᾿Ππαὐταὺθ ὑδὸ βθοίθ8δ δὰ σα τ ἔκ ορὶτιὶ 
οὗ [86 ΝΜαορδομπίδηβ. [1ὺ ἱ8 8180 ροεδῖ Ὁ] 6 ἐμιδὺ δὴ 
ἐπαϊγοοῦ δ] πίοι ἤο πὸ οἰλέξαϊ οοτἔτασῦὺ Ὀεΐπεθς 
Μεᾶο-Ροχεῖδ, 88. ἃ ῬΟΎΘΥ ὙγΒἢ ἐπ ἃ υϑηρίουθ 
Ῥοϊηὺ οὗ υἱοῦ δρρσοχίτοδιθα βοιπου πϑὲδ ἑσνγαστὰδ 
Βϑμουτδίσση δα ὑπο ΤΆΘΟΟΓΣΒΟΥ, δηὰ χα πα θὰ 
ἐγ θα στο] αἰϊοηδ τεῦ ἔΐθσω, θᾶ ὑπὸ Θχεραῖδα 
ΟΙΑΡΤΟ, 88 Ὀοὶηρ ὑβογοιρ Ὠ Υ Βοδλέδοῃ δηὰ ἴπη- 
ἀδτωθηύδ!ῦ ορροθϑαὰ ὑο 81} σποποιϑίδτη, νγμδ ἵτη- 
Ῥ]οᾶ ἐπ {πΐπ τοργοβοηύδι οα ; ΤῸ ΤῊΝ Ῥδσδ] οὶ 
ἀοβοτίρυϊουν ἱπ ΟΠΆΡΈΘΕΒ ἰϊ, ΔΩ͂ νἱῖ, Ἡκουγίβο ἃ6- 
Βοσί6 [86 δυοοοοάϊηρ τ οΥ]α-Ἰὐτιρᾷουια δα ἴῃ ΟΥΟΣΥ 

4 Σηαὰ, 1. ο." 

Ὁ ΠΕ πε ττν Τρ ἐπ ΟΝ ἐπετε 
ὶ τε μετὰ ατίλον ἔσπετο μῆλα 

Πιόμεν ἐκ βοτάνητ' γάννται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμήν. 

ΟἹ. (80 γζορσο ἀγεασι τεϊδείτρ, ἴο ἐδ9 πιστὰοσ οὗ ἃ ὑτοῖμες 
οὗ Βεγαϊακ ὮΥ ἐὐρον ὐσε ΒαΡρασθυδ, δὰ ἴο [δ6 νεηρεδποο ἴῃ- 
πσιοᾶ ὮΥ Βεγιῖυδ ΤΟΥ ἐμοὶ ἀοσᾶ, 86 πδσταϊοῦ ὮΥ ΤΑΣΌΌΙΣ ’Ὦ 
Οἴοαζο, ἀ6 ἀϊοίπ.. 1. ς. 

“ γίφιδ Ἐ [ὴ) δονλι8 Ραδίοῦ αὐ πιὸ αὐρεὶδνθ 
Ῥεειδ αἰσον ἢ ἐαίτέα ἢ 
Ὅ ιο οὐμδαπσπέμδοι αγἐδ.δ ἐπ 46 οἰρὲ 
Ῥναιοῖ αἰδοριηὶ ἐτηνποζαγζα τὴ ᾿ 

οογη δι είάδ οὗ θοτσιδετη, οοηδ 
7π πο αν έφίατα, δοριι6 ἰοξω 9.6 αὐ Οὐκ, ἀαγί 

Τὰ ῬΊυΐδτοῦ ϑν δα ἢ 6 ΤΟΠΟΎΙΙ ἰ6 κοϊ κὐδᾶ, δσιὰ ἐξεαϊθὰ δὲ 
τὶ οἴη δῃ Οὗ [6 ἀοοδὲ οὗ [8:8 γΟΠΠΡῈΡ ΜΝέδγίτια αινὰ ἔπ: 6 οοϑεαὶ 
Νορῦδππα, τοι οσστιστοὰ ϑοοῦ δἰδεχιγασάε: ὃν Καμπανίς 
περὶ τὸ Ἥφαιον (} τερὰ Τί ον ἰπιίραὰ) ἔρον ἡμιάραν ὀύϑησαν 
δύο τράγοι μεγάλοι συμφερόμενοι, καὶ πάντα ἔστε ταὶ 
πάσχοντες, ἃ συμβαίνει μαχομένοις ἀνθρώποις.--ΟΥὮὨ δ ἀν 
Ὥομδι οχιγαβοὺν ἔσοτῃ 9 οἸαϑαίοθ δ ἔγοτα ἔπ:6 οὐρα ξτεξ 
δἴυσο ὙὮΪΟΣ ὍΘΑΣ ΟἹ διὶ8 ὑοὶδὲ ἱῃ Ηδνεξωιτος. 
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0Δ809 Ι2ΟΧ6 ἀορταάοα δᾶ δΌΟΣΩΪ ΠΔΌΪΘ, ἰἱῃ ἃ τὸ- 
Ἰἰίσίουθ δπὰ οὐαὶ ᾿ἰραῦ, ὕμδα ὑμϑὶσ ργθάθοθββουβ 

8566 ΕΠ. - πᾶ. Ῥυΐποί]68, οὗα., οὰ οὔδρ. 1ϊ. Νο. 
,α δᾶ δ)δ.ὩὨ Ἠδ-ροδύβ βοσῦθ ΘΙ βού ΣΧ 4160 δὲ 

ἈΥΤΩΌΟΪΒ οὗ 8 υἱοϊϑῃῦ, βαυνᾶρθ, δῃὰ οδδύξμδύθ Υ 
δοβίλ]ο ἀἰδροκίύίου, Μ᾿ 116 ΒΏΘΘρ (8 ἃ ΘΟΒΘΑΌΘΕΟΥ 
ΧΆΙΩΒ 8160) 8.6 ἰδ συ βηθα ὉΥ ὈΘΙΩρ ΤροΥΘ ρονυ- 

ΘΙΒΔΌΪΘ, απὰ ὈΥ ονἰποίῃρ' ἃ. τιοσα Ῥθδοθΐαϊ δπᾶ 
τοὶ ἃ παΐασο, δα ὑμπ8 ΔῚ6 Ὀούῦοσ δαδρθα [0 ἐγῃ- 
ν νβαῖ ἰβ οὐ σΔ}}γ ροοᾶ δηὰ αὐϊγαούϊνθ. 866 
Μαϊϊ. χχν. 81--46, δοὰ οὗ ᾿δῆρο οἱ ὑμβδαῦ ῬΒΒΔρΡΌ, 
ἯὯΟ ΟΌΞΕΥΥΕΒ δαί δῦ ΝΜΟΥΟσ, δα οοσύδ ν ἢ 
ἠπδίϊδο, ὑμδῦ ἱὰ ὑμὲβ ἀθβοσρύίοι οὗ ὑμ6 ᾿δϑὺ 1υαρ- 
τηρηῦ, Ομ τίβὺ ἄοοθα ὑοῦ χορσοβοῦ ἴδ ψἱοκοᾶ 
Ὀπᾶρι [86 βύτηροὶ οὗ ροδὺβ Ὀθοδῦβο οὗ ὑδθ ἴη- 
Σοτίοσ νδῖιθ οὗ ἐμαὺ δηΐτααὶ (ΚῸ χν. 39), Ὀαὺ 
Βαοσϑῦσθ οὗ ἐΐδ "" ἱῃσοχυίὶ Ὁ} 6 ΟὈΒΟΪΠΔΟΥ͂ ἢ δηαᾶ υπ- 
ϑονοσ 819 ἐοιαρ Σ᾽ (7 ]. 1. οὗ ἐλθ Νον- δῦ. Ῥου- 
Δίου οὗ ἐπιὶϑ ΒΙΌ16 τόσ). ΟἿ. δἰδο Ρίροσς, Ολγίδίυδ 
αἀδν Ἡγοϊγιολίον" ἴῃ Ὧμο ὁϑαηρεὶ. Καίοπ δῦ, 1858 Ῥ. 
25.---Ώο μδὰ ἔἴτσο Βοχῃα; δηὰ ἴ0 ΠΟΥΏΒ 
σοχο ἰσ. Τδθ Τϑῖὰ νγδ8 Ὁθοσϑίοσα ποὺ τὰ ρο- 
ἱοηὺ δῃᾷᾶ ἀθζθῃοοὶθαβ, βίποθ ὅδ 81} Ὠοσὴϑ τ ΙΟᾺ 
Ἠ6 ὈΟΥΘ ΔΥΘ ΒΥΙΩΌΟΪΒ οὗ στοῦ ρόνϑσ, Ὀθίηρ ὑ89 
τπιδίαχα! ΘΆΡΟΙΒ οΟὗὁὨ ΤΩ, Ὀοὺὰ ἔος οἴἶϑῃοθ δᾶ 
ἀεοΐοπορ ; οὖ. οἱ οἾδρΡ. υἱὶ. 7, 24.---ΒὰὉ ομο τσὰ5 
Βίασμον ἰδ [89 οἴμοι, ἀλὰ ἰλ)9 ἰρθθυ οἂπλθ 
ὮΡ ἰδεῖ. ΤῈ υἱδίοῃ. ὑδογοΐοσθ σορσγοϑοηΐβ ὑμ6 
ΒΟΣῺΒ 88 5801} σγονίηρ, δῃὰ ὅχοβ ἰδθ ὑσορῃθὺ β 
αἰὐοαύίοι οὐ ὑδο ἔβδοῦ ὑμαὺ ὑπὸ ἤοσα 1ΟῺ ΘΟ 68 
ἘΡ ᾿Ιδδὺ 6 χϑϑὶβ ὕ8ι:6 οὐδ ὺ ἱπ 118 ρονογέαὶ στον ἢ--- 
ἃ εἰσί κίηρν 1Ἰαδυταυίοι οὗ ὑδ9 νψ 6 11-Κηον ΡσΟΟΘδΒ 
οὗ ἀονοιοραιθηὺ ὈΥ̓ Ψ ὨΙΟΣ ὅλο Ῥοσείδῃ πδύϊουι Ὀ6- 
σϑῖηθ δ μοδᾶ οὗ ὑμὸ Μοᾶο- Ῥοσβίδη ᾿ψου] - ϑσὰ- 
ῬίΣΘ δἔϊον ὑθ ὕζτηθ οὗ ΟΥΣΌΒ, 88 Ὀθίηρ [86 ΤΏΟΣΘ 
Ῥονγοσίαὶ οἱθταθοῦ ἱπ ὕδ8 οομήθάθσϑβου, δηᾶ ὑμὰ8 
8016 ἴο ΘοΙΆΡ6] ὕμ6 Μίοαίΐδη Ὀγδη ἢ, ὑπο οἹᾶοσ, 
δο δϑϑύτηθ ὑζθ Βθοομά ΏΪ1809 ἢ ῬΟΥΤΟΣ δηᾶ αἰρηῖν. 
Τιοοδοχοὺ ὑλῖπῖχα ὑθαὺ ὑμὶβ Ῥδϑδαρθ σοΐϑσβ ὑὸ ὑ86 
Θχρυϊδίοι οὗ 0ῃ6 ΑΥ̓μαδὺΥ οὗ Ογτὰβ ὈΥ ὑδο Ἰαῦθσ, 
Ῥαὺ τοῦθ ΡΟΣ] ἔωσιν οὗ θασίυβ Η γούβθρίβ : 
89 γϑῖη, ὨΟΥΘΥΟΥ, ἄοοβ ποὶ σϑργοδοηὺ Ῥθσχβὶδ 
ΟὨΪγ, Ὀσπὺ ὑπο οομρὶποα Νίοδο-Ροχείδ, 88 ὑμθ 
ΔΉ 6Ι] ΟΧΡΓΙΟΒΕΙΥ δἰδύθα ἰὰ ὑμθ ἱαὐοτρσθύδιζοῃ Ὑ. 
90, δηὰἃ δ. λι6 Ῥ818116] γί βίο:β ἱπ οὔδρ. 11, 89 διυᾶ 
υἱὶ. ὕ, ΘΩ ῬσΟΡ ΣῪ οοποοίγθᾶ δπὰ πηἀοσβίοοα, 
ΟΟΙΏΡΘΙ 18 ἴο δίρροθθ (800 οὐ ὑμδὺ Ῥϑβαδρθ).---- 
Ψοῖθο 4. Βα ἰῃ9 τϑχΐλ ρυδηίΐηρ τυϑϑϊτυαχά, 
διὰ ποτίμισατά, δια δουϊπννασά. ΤῈθ “ὁ Ῥα8ἢ- 
ἰὴ " σ8ῃ ΟὨΪΥ͂ 6 ἰπὐοῃμαθα ὕο βἰρτ ν ὑμθ δϑβοσ- 
ΐοι δπᾶὰ οχύθμηδίου οὗ 118 ῬονΟΣ ἰὼ ἃ Δ. Κ6 ΤᾺ 8}- 
ΠΟΙ; οὗ οδδρ. χὶ. 40; Ῥβδ. χὶὶν. 6; οιῦ, χχχιϊῖ, 
17, 1 Κίηρβ χχὶϊ. 11. [κῃ ὑμῖβ ρίδοο ὑπὸ ρυβῃίηρ 
νοοίναιὰ ἀδθηοῦθα ἸΏΟΣΘ Ῥαχύϊου ΔΑΣῪ Ὅὰ9 νἱο- 
ἐοτίοθ οὗ Μοᾶο-Ροσαίδ. οὐοὸσ ΒδΌυ])οηΐδ δα [89 
1γάΐϊομ Ἰσπηρσάοτα οὗ Απὶα Μΐπον ; ὑμαὺ ἰοσαγᾶ 
886 ποτίδι, ἴδ οχροάϊυΐομβ ἔοσς ὑμ9 σοπαπθοεὺ οὗ 
Βογθμιίδ, 1οὰ Ὁ ΟΥτὰβ δα θαχίαβ ; δπὰ ὑμδὺ ἰο- 
ψναχὰβ ἐμὸ βουΐμ, ὑμὸ οοπαποεὺ οὗ Ἐργρὺ δὰ 
Τύργα ὈΥ Οατῦυβοθ. ΤῈΘ στὰ 008 ποῦ ῥῦβῃ 
οοδυναχα, Ὀδοδῦδο [86 οδδὺ δἰσοδν Ὀοϊουρϑᾶ ὸ 
ἐδ6 Μοᾶο-Ῥογείδῃ δια μῖτο, διὰ 80 ἔασύμοχ οχύθῃ- 
κοι ἴῃ ὑμαὺ ἀἰτοούϊζοη νγ88 ὕο Ὀ6 ὀχρϑοίβθα, Ηἰῦ- 
κὶς τϑιλδυκβ, τ ἱποσϑαϊὉ]9 δρβαγχάϊον : “ΤᾺ 
ἤουσί ᾳυδχίοσ οὗ 186 ϑασίμβ 18 θσγὸ απποὐοϑα. 
ἍὮ16 [8λ6 χϑῖὴ ὕαστιβ Ὦ18 πϑϑᾶ ὅο ὑμ στρ εὖ ΟΣ Ἰοζῦ, 
Ὧ6 80, Ὑἱυπουῦ ομδηρίηρ ἴθ ροβίυϊομ, ῬυΒᾺ 
ποσί νασὰ δηᾶ βουϊηνασγᾶ, δι ποὲ δαοζιραγαδ, 
ἷὰ ὑμαὺ ἀἰσθοιζομι, Ἰροσθουοσ, ἢὮ6 ψου ἃ 88581] 
Ῥδηΐθὶ Ὠἰπιθο 1, πὰ δὐίοσσασζὰ 3088 .--- δὰ 17 ὑπ 10 

οομἹᾶ αν Ὀθθὰ δὴν αἰ σα] ἰῃ [Π6 ταδύοσ οὗ 
οπδησίης [86 Ροκϊϊώου οὗ 0886 ζϑζω, ἱῃ οδδϑθ 1 Ὀ6- 

ΟΆΙΒΘ ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ ὕο τορσθϑϑηῦ δὴ οσχίθπαίου οὗ 19 
ῬΟΝΟΣ Θαβύναχα, ὉΥ ὑ89 βύρ01 οὗὨ Ρυβίπρ' ἴῃ 
ἐμαὺ ἀϊτοούίοι !"---ὃ0 δαὶ ὕὸ Ῥοδεῖβ σωϊρὶ 
5ἰασιὰ Ὀϑέοχθ ἶσα; ᾿ἰύθσαγ, ““ δηᾶ 411 Ὀθδδίθ.--- 

18 6} δἐοοὰ ποῦ Ὀαἔοσθ δἰπα." ΤΟ ἱπαροτζοοῦ δὲ9 

ΩΣ ΟΧΡΥΘΕΒΘ8 ΠΘΧΘ, 84 οὔδϑῃ, [9 βθπβ8 οὗ 

“«ησὲ δοίη αδὶθ ἴο τϑεϊδὺ᾽" (οἵ, ααβθη., ζολγροῦ., 
Ῥ. 772 οὖ βοᾳ.). ΤῊΘ νϑυὺ ἴῃ 818 Ρ]806 1Β τηδδοῦ- 
ἰέὴηθ (}κθ ν. 22), Ὀθοαῦϑο [δ 9 τυϊῦοσ 88 ἴῃ ἰδ 

τηϊπᾶ [86 Κίῃράοτγωβ ΟΥἉ ΤΩΟΒΔΙΤΟῺΒ ΒΥΥΩὈΟ]ΪΖΘα ὉΥ 

(9 ὩΣ, ΟΥ, [890 εαἰταῖϊας ὁπαίζαρ6 ρεη. ἴὰ Φοῦὺ 

χγ. θ.: Ηοη. χίν. 1.- - Βαϊ μο ἀξὰ δοοοχάϊιρ ἴο 

μιἱς τῦὶ]] διὰ Ῥβοᾶτιθ ϑτϑαῖ, 2121, ῬΧΟΡΕΙΙΥ, 

οι φηᾶ ἢ6 τιϑθ φστιθδί," ὨΔΙΏΘΙΥ, 8 ῬΟΥ͂ΤΟΣ, ἧ. 6. 
ὯΘ ὈΘΟΔΙῺΘ δβίσοην, ταϊσῦγ. Νοῦ “ δηᾶ ἢδ 5}76- 

ἱσπαφαὰ ἐο 6 στοαῦ, ζαᾶνθ Εἰπηβ91 ὁ ὈΟΔΒΟᾺ] δἷγθ" 
(ἅ9 ῬΥούδθ, νᾶῃ Ἐδ8, Ενγαὶᾶ, οὖο.); ΙῸΣ, 88 Υ. 9 

ΒΏΟΥΕ, 5211 ὮΘΥ͂ΟΣ ΘΧΡΙΘΕΒΘΒ ὕδι9 5686 οὗ Ὀοδδί- 

ἱῃρ᾽ ΟΣ οοῃοοὶ θα 5ιροσοὶ οπβηθδδ ΒΘ αὐδῃα τς, 

δίοΏΘ, 88 Ὁ ἀ068 616 δρᾶ ἰῃ ν. 8, Ὀχὺ ΟὨῪ γΏ6 

Ἰοίμοᾶ νεῖ ὑπ ρατεϊοαϊακίσίπρ Ἴ2323.1 ὙΠῸ 

τοραζὰ ἴο γβ. 10 διὰ 11 οἷ. ἱπέγβ, οχὰ ὕμοβθ Ρᾶδ- 
ΒΑ, 68. 

ὕοσβοθ ὅ-. ΤῊε Οταοίαῃ, λό: ροαξ απᾶ ἐξ8 υἱο- 
ἰοῦ ΟὐΘΡ ἐλ6 Ῥογδίαπ ταπι. Απὰ 88 ἵ ὑγλ3 οου- 
αἱἀοχίτις, ὈθΒο]α, ἃ Ὠ6-5οδῖ, οὔο. ““Οομβίᾶοσ- 

ἱμ," Ὑ33, 8) ἴῃ ν. 27. ΤῈ Βοιροαῦ ψἱὺ ἃ 

εαἰπρὶθ τοῦδ }}9 Βοσπὶ Ὀούνθθῃ ὑδθ ΘΥ68---ὮΘΠ 00 
ἴῃ Σ8 σθΏθΥαὶ ΒΡΡΘΆΥΘΒΟΘ σϑβϑτὴ ὈΪΣῺρ᾽ 056 ΟΣ [89 
ἴσο  ΜΙΟὮ 676 Ῥτουιϊμοηὺ ἴῃ ὑμθ ἀγα ἱὩρ8 

οὨ (δ τωοπυχαθηΐβ οὗ Νίμθυθῃ, ΒδΌγ]οη, δηθὰ 

Ῥοσβορο]ἑ8---δυτη Ὀ0} 5985 86 Μίδοθαοπίδῃ- Ηθ]]6- 

ἰαὺλο τυοσὶ ἃ - τα δυο Ων Τουμ ρα ὈΥ ΑἸοχϑηᾶοσ ὕ.6 

Θχϑδὺ ( Βόσὰ [86 βίῃ ᾳ]9 στθαῦ ΒΟσῚ τ σθ αἰ γθοῦ Υ 

τορϑδϑηΐβ, 860 Υ-. 21), δῃηᾷ δὖ ὑδιε βαῖαδ ὑΐσωθ [89 
Ἰεϊησᾶοταβ οὗ ὑμε Ὀίδάοοιϊ το ϑτηδηδύθα ἔσοτα 
ἰδ, δα ν. 8 ἱπάϊσαῦθβα τὶ 8411 Ῥοββὶ Ὁ] 6 οἰθδσθθδδ 

ὉΥ ἴδ στονέδ οὗ ἔοΌΣ ΠΟῪ ΠΟΙΏΒ ᾽πὶ [89 0]8090 οὗ 

106 στοοῦ Βοχῃ ὙἘίοΣ τῶ Ὀσοίζθῃ. ΤᾺ18 οοτὰ- 
Ῥσϑθεδίνθ δαίταϑὶ ΒυμιὉ01] ΔΟΟΟΓΡΑΪΠΡῚΥ ἱποϊα θ8 
811 ὑμδὺ δὰ Ὀθθὰ ομεασδούθυιξοα βορδγαύθὶυ ἴῃ [ἢ 9 

ὑνγο ἤοσπιοσ υἱδίοηθ οὗ ὕὑβ ὑγου - ΟΠ Δ ΤΟΒ1ΘΒ, 

οπδρίοσα 1ἱ. διὰ νυἱΐ., δὺ ᾶσϑν ὈῪ ὑμὸ θρτιτο οὗ ὕνο 

ἀϊδοχοπὲ ρατίθ οὗ 86 Ὀοὰγ οὗὨ ὑδμιθ ΟοΟἸοΒβδὰρ, διὰ 

αὐιουνσασὰ ὈΥ ὑμο βυυαθο} οὗ ὕνο Ὀθδβϑὺβ ἄρ ρϑδχ- 
ἰῃρ ἱπ πυοοοθείοη. Τμΐα ἀορθτίαγο ἔἴσχοπι 186 
ΖΟΣΤΩΟΣ ταοᾶθ οὗ σορχοβϑη δύϊοι ἱΏΎΟΪΥΘΘ ἨῸ 40}68- 
ὑλομϑὺϊο ἔοαύασοα ἡ βαύθυοσ, ἱπαδγητιοῦ 88 ὑδ18 

οἰδρύθσ ζοϊ ον ἃ αἰ οσϑηῦ ὑγαΐη οὗ ἰᾶθ88 ἴῃ πιΔῺΥ 
οὔδιοσ σϑερϑοὺβ 88 γὙ8}1, διὰ ὑμο δανοοδῦθβ οἵ ὑμθ 

ἱαὐοσρχοίαιίου οὗὁἨ ὑμ6 ζοιτίι Ὀθδβϑὺ ἱπ οὔδΡ. ΥἹῖ. 
(δᾶ οὗὨ ὑμ6 1θμ8 οὗ οἷδὺ διὰ ἱστοῦ ἱπὐθχτηϊηρὶ θᾶ, 

« [ἢ ἀϊὰ ρα} [οτασὰ 86 οδεῦ--ποῦ ὈΘΌΔΠΒΘ.. .. . [80 

Μοὰο- Ῥοζαίψηθ Ἐποσυβοῖνοβ ολπιθ ἔγοπι ἴδ 6 οὐδ (ὕου Τϑηᾷ. 

Ετδη.): ὯῸΓ γοῖ Ὀθοδῦβο ἐπθ οὐπαποδαι οὗ ἐμ 0 Ὧ ἃ 

ποὶ πὲιτοίοῦ παγὰ ἐδ6 οαδὸ (Ηᾶν.), ἴοσ υσῖβ απμὰ Ὀαγίηθ 

ευὐθὰυοδὰ ποίίοτκ ἴο ἢπ6 θαϑὺ οὗ ῬῸ ΟΥΘῊ Η5 ΤΔΣ 68 ἴο [6 

πᾶσα, Ὀπὶ Ὀοοδυδε, ἴον ἰὴ6 πηοϊάϊπρ οὗ [λ9 λῖϑαο. Ῥοσβίδῃ 

ΤΩΟΠΔΓΟΒΥ͂ 88 6 Ὑοτὶ-ροτον, [5 οοπμαποδὺα ἴᾳ [6 οαδὺ ἜΣΘ 

ευαὐογάϊηδία, κπὰ Ἰμοτοΐοσο τὸ ποῦ τοη!οηποᾶ, ΤΠῸ Ῥυκδίης 

ἑονατὰ ἐδ ἴἄχοο πογὶἃ-τοαίουβ οοσγοερομδ ἴο ἴπ6 [πγ66 ΧἹ Ὀ8 

οὗ [08 Ὀθδγ, οἷ. υἱῖ. ὅ, δηὰ ἰῃὐπτηδῖοβ ἵπλὺ [9 Μοᾶο- 

Ῥαγπίδῃ πογ]ὰ-κίηχάοπι, ἴθ βρίζθ οἵ 1.6 ᾿γτϑβ Β ὉΠ οὗ ἰὰα 

ΔΈ, ἀἰὰ ποῦ αχίεμα ἰξ ῬΟΤαΣ ἰπθο 8}} [δι τορίοιιβ οὗ ὑδφ 

ποιὶὰ."-- Χο.) 
1 [Χεὺ “ ὕ.6 ἰᾶθα οὗ ἱμροϊθῃοθ οὐ ΔΥΤΌΡΠΟΘ 5 ποῖ δὐδοῦς 

ἔγοῖα ὉΔῚ ἀροὰ ἔδτια βὈβοϊ θυ, 600 Ββτα, ὶ. 9; ΖΘΡᾺ. 

1. 8. Ἑϊαεποὰ πε σαοοδαβ, τγο ηοῦν ἔτοπι 8}} απατίεσ ὑπαὶ 

{2.1} βεδυτηθὰ 8 ΒΘ ΤΥ φοκίτίοη ; 8ὸ Οτύϑδιιθ (1 

Ἡοτοά. 1. 89), Πέρσαι... . . ὑβρισταί, δῃἃ 5ὸ ΖΞΟΌΤΙΙΦ 

(εν. 106) ὑπέρκομποι ἄγαν." -- ϑιιιαγί.} 
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ἴπι οἾ8Ρ. 11.), τ Ὁ1ΟᾺ ἀἰδἔοτβ ἔγοσῃ Οὔ, τοσδὺ Ὡοῦ 
6 Ροστωϊυὑθα ὕο ασχοὸ ὑμοὶσ νἱϑυν ὕο ὑλ6 Θχοϊπβίοσι 
ΟΥὗἉ ΟἿΤ οἴγιι, Ὀδοδῦδβο ΠΟΥ 8180 ἃχὸ οοτῃροὶ]ϑᾶ ὕο 
δοκυονϊεᾶρσο ὑμαὺ ὑδ6 ῥχοβϑοηῦ νἱβίοῃ οι ὈΐΪπ 68 
ἧπι Οη6 ὕνγο ἔϑαϊισχοβ νυ δἰ ἢ ἃσὸ ὕμοσο ἔουηᾶ Β0Ρ8- 
Ταύαὶυ, 8Βοὸ μβαῦ ὑμ6 ὁπ Νοᾶο- Ῥεσβίδιι σϑῖῃ ἴῃ ὑδ 18 
Ῥαοθ οοσσοβρομᾶβ ὕο ὑμ6 ἔϊοο Ὀδαβδίβ ἴῃ ὑι6 ΖΌΣΤΔΘΣ 
υἱβίου, ψῃϊοῦ, ἰπ ὑδοὶν Ἰαάρτηθηῦ, Γορσχοδϑηῦ 
Μοαΐα διὰ ῬΡοχεΐβ (οἵ. ΒΌΡΓΘ).---ΟὍσθ ἔσοσα [ἢ 9 
τοδὶ οὐ ἴδο9 ἔδοθ οὗ 89 8019 ϑασῖ, δὰ 
τουομοὰ ποῖ ἴπ6 ζτουδᾷ ; ὑμογοΐοσο, στ ρτοδῦ 
ΒΥ ύμθθθ, δ 17 Πγίηρ, ΟΣ 88 ἰξ ὈΟΤΏΘ οἡ {δ6 
τΐηρδ οὗ ἴλ6 βίοσια. ΟἿ, ὕδλο ἀοβοσιρύώοῃ οὗ ἰδ 6 
Ἰδορασὰ ἱῃπ οδαρ. νυἱὶ. 6, δηᾶ ἰδ8 βἰδύθιηθῃῦ τὸ- 
δροούϊῃρς ΑἸἰοχδηᾶθσ ὑμθ Θτσθϑαῦ, ἰὰ 1 Μίδου. ἱ. 8 : 
διῆλϑεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς . αἰδο 188. Χ]], 2 οὐ 866. : 
Ηοϑβ. χὶϊὶ. 7: Ηδρῃ. ἱ. 6, 8, διὰ οἴδμοσς ἀθβουΐρύϊουβ 
τοϊαϊδηρ ὕο ΘΟΠΑΌΘΙΟΙΒ ΟὗὨ ΘΑ] ΘΓ ὑϊῃχ68.---ΔΑὐὰ 
ἴμο ζοαῦῖ μΒαᾶὰ ἃ Ὡοΐδρ]ο μοσιι Ὀϑίνσθθι αἱ 

δΥ95. ΓΗ 2) ἄοοθβ ποὺ δἰ ἩὟ ἃ “' Βοσῃ οὗ 
γἱαίοι " (Ηοΐζαδαη, Ἠγεΐδδ. επὸῷ γζωϊδμπρ, 1. 
292), Ὀυὺ ταῦμοσ δ "" ποίαδῖὁ Βοστι,᾽) 88 ὑμι6 Ῥ8.8}16] 
ΠΡ ΥἽἢ ἴῃ γβ. 8 διᾶ 21 ββονγβ, δῃᾷ δβ ὑμθ δποίδηῦ 
ὙΘΙΒίΟΣΙΒ 8 τοδὰν ἄθοῖδτο (Τ μϑοᾶ. : κέρας ϑεωρητόν ; 
ψα]ς. : οογτῖι ὑπδίρτδ, οὐο.); οὗ. ΠΙᾺ. ὍΔᾺ, 2 
βϑιω. χχὶϊί. 21: δἱδὸ Τατρ., Ἐδίμ. ἰΐ, 3. ἀδϑῃ. 
χὶϊ, 11.--,ΓςπΚο:86 ὁ. Αμᾶ μθ οαπῖϑ ἴο ἴῃ χαΐὰ ἱμαὶ 
Βαὰ ἴτσο Βοσδ. ΤῈ ΑΥ̓ΔΌΒ ἴθστω ΑἸοχδηᾶθυ [ἢ 6 
Θτοαῦ “086 ὑχο-βοζηθᾶ ΟΠ 6, ὈΘοδῦβο Ὠ6 88 
Υορσοθθη θα ΟἹ ΟΟἶπΒ, οἷο., 88 (86 ΒοᾺ οὗ Ταρίῦου 
Ατασοοι, ΘΑΣΙ Ηρ ὕνγχὸ ΠΟΤΤΒ ΟἿ ἢΐβ Βοαᾶ. ΤῈ 
ἔαοῦ ὑμδῦ, οὐ ὅδ σομίσαυ, ὕἤο Μοᾶο- Ῥοσαΐδῃ 
Θιηρἶγο ἩΏΪΟΩ μΒ6 οΟὨαθοχθα ἰΒβ ΤΟργοδοηίθα 85 8 
ἀου]6- δοσηθὰ σϑχῃ, ἱπαἀϊοαῦθα τὰ βαοϊοηῦ 
ΟἸΘΆΤΠΘΕΒ ὑμαῦ ὑ86 Βγχαλῦο το υἱδίομα οὗ ὑδὶμ ὁ δΌ- 
ἴοι ἀἰᾷ ποὺ οτὶρί παὺθ τὶ ἃ ρΡϑοιᾳαο- ζδη6), ττῦο 
Ῥτορῃοϑίϑα βυθβοαιυθηῦ ὅο ὑδθ οὐθηὺ. Οὗ Κσβδη- 
ἰο 6] ἃ οἱ ὑμ18 Ῥϑββαρθ, ΏΘΣΘ 6 ΒΟΥ χοΐθοὺδ 
Ηυτὶ δ ορ᾽ πίοη ὑμαῦ νγΘ αν ΠΘΙΘ ΤΊΘΙΘΙΥ ΔῊ ὁ 80- 
οἰἀομίδὶ ἈΠ ΔΊΟΥ ᾽᾽ ὕο [86 Ατϑδοΐδῃ ἰ468.---ΑἸὰ γῶῃ 
πο Ηἰπὰ ἐμ ἴδ 9 ἔν οὗ ἱκ ΡοΟΣ ; ῬΧΟΡΟΣΙΥ, 
ἐπ ὑ6 μοδῦ οὗ Ὠὲβ ῬΟΜΓΟΣ, ἑ.6., ἰῃὰ ὑδ6 ἰστϑδὶ κυ} Ὁ16 
Ταρο (πΠῺ τ) οΟὗὁὨ ψ1ῸΒ ἢθ τῦᾶδβ ΘΔΡΘΌΪ6 ὮΥ ΣΘΌΒΟΣ 
οὗ δὲῖβ τη Ρόνγοσ. Ηδνοσηΐοκ ἰἱβ ποὺ ὁσδοῦ 
οογχϑοὺ Ώ6Ὲ ἢ6 τοϑᾶδ "" ἔ0}} οὗ ἃ ἤἥσσχοθ ἀθϑίτο [Ὁ Σ 
Ὀρύ]6 ; ̓ ΟΣ ΣΟ 6 οῦδα, ἴοι Τ᾿ ΘΏρΡΌΥΚΘ, οὔο., 
ὉΠΘΙΓ ΟΥΒΙΟΙ, ὁ“ ἷῃ δἷδβ τηϊρ ταρο.".--  οχδο 7. 
ΑπΑῚΙ κατ ᾿ἶπὶ ΟΟΣΘ οἷοβο υπἴο ἰδ ζτῶση. ΤῊΘ 
ΤΩΔΆΠΟΙ ἱη ΨΈ1ΟΒ ΑἸΟχαπάᾶου ὑπο Οτοδῦ, δὖ ὑδὸ 
Βοδὰ οὗ ὑμὸο Μαοοάοῃίδῃ ἤοσζοθϑ, ρΡυῦ δὴ δϑῃὰ ἴο 
1:6 Μεάο-Ῥοσβίδῃ διωρίσο, οοσσϑϑροηὰβ ἱπ [8 6 
χαδῖη ἢ ὑμὶμα ἀοβοσί ρύζου οὗὁὨἨ 86 δββϑαῦ ὉΥ 86 
δοδῦ ὍΡΟΙ [δ6 Τϑτὰ, Ὑνῖ ἢ χοβυϊ θα πη 6 ὈΣΘΟΔΙ- 
ἱπρ οὗὨ ὑμο ὕννο ἈΟσΩΒ οὗ 86 ἰαύϊοσ ( 8., [9 ρονγχοὺ 
οὗ Μεοάϊΐα δῃηὰ οὗ Ῥοσεῖδ), Ὀὰὺ 501}}} ποῦ 80 Ἄβχδοῶνυ 
88 ἴο βυσροαεῦ ἃ Βκοίομίηρ 42 δυφηζι οὗ ὑμαὺ Θυθηῦ. 
ΤΌο βρυγαεαῖίνο ἀθβοσιρύϊουι 18 θβρθοί ιν ἀοζϑοῦνο 
ἴπ ποὺ ΘΟ ὑδίὨἶΠ ΔΩΥ͂ ὑΟ  ΟΥΘΔΌΪΥ ΟἷΘδν ἱπαϊοδλύϊοι 
οὗ με ἔαοῦ ὑμδὺ δδυδγαὶ νἱ σου Ὀϊονσβ ὈΥ ὑδ6 
χϑῖα, Ὑ ὨΪΘἢ γ 16 ἰπβὶοὐθα δὺ αἰ δοσϑηῦ ροϊηΐβ (86 
διβὺ δὺ αγδῃΐσηβ, ὑ86 ποχὺ δὖὺ [βδϑτιϑ, δ 086 814] 
016 ἴῃ ὑδ6 πο οσβοοὰᾶ οὗ 88 δηᾶ ὑπο Ε]65Ὸ8 
Εἶν Σ), ΟΣΘ σϑαυϊγοᾶ ὑο Ὀγθϑαὶς δηἃ ἀδβύσου ἴῃ 8 
Ῥογδίδη ΡΟΥΘΥ,. Α Μδοοδθθδῃ ρῥϑουδο- ἢ η16) 
ψουἹὰ ΒΑσγαϊγ δυο δβοδρϑὰ 89 ὑδιυιρύδυϊοι ἴο 
ἑῃύσοάοθ ΣΏΟΣΘ ὑθῃρΊΌ}]6 αἰ] αδίομα ο δι686 68- 
ὈΓΘΒ. 

γετβεβ 8-12, Το ἰζέέῖ6 ἦογη, τολίοΐ σγϑὶο ΚΓ͵Ὸὴ 
ἕλε ροαΐ, απῷὰ τία οἱοίΐδησο ἀσαΐπεδί ἰλ6 Μίοεί Ηϊΐρἢ 
απ ὦ ἰδ δαποίωατῳ. Διὰ ἴ}9 ξοαὶ τυαχοὰ νοσν 

ατϑαῖ. Ηόχθ δρδῖῃ ὉΆΠΣΩΙ ἀοα8 ποῦ εἰ στ  Ὗ “ὁ ἴο 

Ρζούθπα ἰο ρχτϑαύΐῃϑββ," Ὀαὺ “ἴο Ὀϑθοοτιθ ρστοαῖ, ὑς 
ἄθυϑιορ σαϊρμυν." " ἼΔΩ ἫΣ, “ἀπο ὀχοθδα,"" 

88 ἱπ θη. χχυΐ!. 88: 1 Κίηρῃἱ, 4; 188. ᾿χίν. 8. 
--Απὰ θὰ ΒΘ δὲ (οὐ, "δὲ ὈΘΟΟσΩΘ᾽᾽") 

πίχοιζ, ἴμο στοαῖ μοσπ Ὅγ85 Ὀγόΐκθα. ἼὩ2Σ93. 

6 Ὰ ἰδ Βοϊχηὺ οὗ δΐβ “’ Ὀθοοχαΐηρ στοδὺ᾽" νδδ 
Τοδομβοᾶ, ψβθῃ ἷβ ῬΟΥΘΙ ἯὸλῈ8 δὺὴ 186 οΟἸταδχ. 
ΤΒΐηκς οὗ ΑἸοχδηδοσ οχροάϊ(ίουβ ἴο Βδοίτιδ, 
Βοράϊδμδ, δμὰ 1μᾶϊ4, τ ΒΙΟΩ οχΘ βοοὶ ζοϊονεᾶ 
ΌΥ δἰβ ἀθαίῃ. ΤῈ "" Ὀσϑαϊήηρ οὗ [86 ρτοϑῦ Βοστι,᾽" 
ΒΟΎΘΥΘΙ, ἄοα5 ποὺ ΧΣΘΥοΣ δἰ ΡΥ ὕ0 ΑἸοχδηᾶθτ᾽ 8 
ἀραίι, Ὀαΐ αἰϑὸ ὑο ὑπ αἰνίβίοῃ οὗἩ ὑμ6 ἀοτηϊηίοσι, 
διὰ ἀἰἱθταρύϊου οὗ [86 υπἱὸγ οὗ ὑμ6 τοϑίσα ἱσηπλθ- 
ἀϊαύθιυ οομβοασοηῦ οἱ ἔμ ἄθοθδδο οἵ ὑδμιδὺ τχοι- 
ΔΙΟΙ.---ΑἸὰ ἔοσ ἐξ οὗσμο ὉΡ ἕουσχ ποϊδ]θ οἕϑδ. 
ὨἸΤΓῚ ἰ8 Ῥσόρασὶν ἴῃ δρροαϊ ίοσι νει ΚΞΝ, "" οσπ- 
Βρ᾽ σαουξηοαβ, ΓΟῸΣ,᾽ ΟΣ δἰδὸ 8ὴ δανεσ 8] δοσυβδ- 
εἶνο, “π᾿ ΘΟΠΒΡΙΟΠΟΌΒΠΘΒΒ, ἰῃ 8 ποὐ Δ Ὁ]Θ ΤβητοΥ ; ἢ 
οὗ. βιρσϑ, οι νυ. ὅ. Ἐδοῦ οὗ [86 δοραχϑδῦθ ροῦουβ 
8 ὑδογοΐοσε βι}}} ἱτηροσίδην, δι βουὴ Θθο ἢ τὸ- 
οαἶνοβ Ὀαὺ ἃ ζουχί οὗ 86 ΡΟΤΘΟΣ δια ρτοδίποδα 
οὗ {86 οτρίμδὶ οο]]οσοϊνο Θ:αΡῖτο.--- [οτσασὰ ἴῃ 9 
ἕουσ τυϊλ 5 οὗ ἤϑανϑῃ. Τΐβ δ ἀϊ οη 8}}τπι|ὰ 69 
ἴο 89 οοπ σὶρ] ῬΣποῖρ]ο, ὑθηάϊπρ ὕο αἰνϊδῖοα 
διοᾶ βορδζδίίζοῃ, ψ ΒΪΟΣ αὐῦοσ ΑἸοχδηοσβ ἀθδῦῃ 
(ποὺ αὖδοσς 86 Ὀδύ]9 οὗ Ιρατια, 85 Ηἰϊζχὶρ ὑσγϑΐεσβ) 
Βοίσεὰ οὐ ὑπὸ Μαδοοράομίδη- 6] δ ηϊδιὶο ντοσὶ ἄ- 
ΤΩΟΠΔΙΟὮΥ, ἰπ ψὨΐοῖ [80 ΘΕ ΓΑΙ ἱπρ ὈΥΠΟΙΡΙΘ 
δᾶ ἰυμοχίο ρχονδαϊθὰ. ΤῺΘ ΌΣΟΙ οὗ ἐδθ 
ΒΟΣΏΒ ΔΡΡΌΘΔΙΒ ὕο Ὀ6 ὈΔ36 ἃ ου ὑδ6 ΒΌΣΩΌΟΙ οὗ [86 
νίθαβ, δὰ ἴο Ὀ6 8 δΒίδιηι αἴῃρ Βυτα .} 16 Ἔχρσϑδαῖοα 
ΜἘΪΘΝ ἰβ ουμᾶ ἴῃ οΟὐὗΒΟΥ ὙΓ ΟΙΒ 81]8ὸ (οὗ. 96:Σ. 
χ]ὶχ, 86. Ζδϑολι. ἱϊ. 10: νἱ. ὅ; 900 1. 19). Τὺ 16 
δῦ ΔΩΥ Ταὺθ οὗ ΒΥ ΌΟ]1Ο βῖση  ἤσδηιοθ, Γεΐεστίτρ' ὕο 
ὑμο βοαραζαίίζοῃ δῃὰ ρδιυπρ οὗὨ 1868 ὀζγωρῖτο ἰονγασὰ 
811 αυδτίοτβ οὗ ὑμε νου]; διὰ ἰΐ ἰβ ὑογοΐοσθ ποὺ 
δι υλὶβαὶ ὉΪ6 ἰοὸ Βοος ΤΟΌΣ Ῥδχγίϊου δὲ Κίησοτα9 
ΜΟΙ βρουϊὰ Ὀ6 ἀορηοίοα ὈΥ̓ 09 ΤουΣ ΒοΓα9 
δτοσίηρ ὑοναχὰβ ὑπ6 ἔοΌΥ απδτίοσβ οὗὨ [Π6 δυί, 
88 ὑδοδθ οὗ Οδδδδυᾶοσ (Μδοθᾶοῃ), Τ᾿ γειτδοδυ 
(ΤΏσϑοο δὰ Αδίβ Μ|Ίποτ), βοίθυσυβ (ΒΞ γγχία, Βαῦὺγ- 
Ἰοπία, δῃᾶ Ῥοσεῖβ), δι Ῥιύοϊϑιων (Ἐσυρὺ).  Βοίδ 
186 ορρομπϑηΐβ δὰ ὑδο δᾶ νοοδύθβ οὗ ὑπὸ σϑῃαϊῃθ- 
ὯΘΕ58 ΟΥὨ ὑδίβ ὈΟΟΙ, βίῃοα ῬΟΥΡΕΥΤΥ δηᾶ Φοζοσηθ, 
ΔΣΘ ἀρταϑᾶ ἴῃ ὑμὶβ βρϑοϊβ σίηρ ἱπύθχργοίδίος οὗ 
μα οΟῸΣ ΒΟΙΗΒ, ΟΥ̓ νοῦ ὑπο Κίηραοπιβ οὗὨ {ἰδ 
οὺΣ Ὠίδᾶοολὶ, πο ἤᾶν ὈὉΘΘ. τη] ο θα, δτὸ οὉ- 
ἰαϊποᾶ (ςξ. ἴῃ αὐάϊίίοι Ηἄνοσχηϊοϊκ, Ηϊχὶν, Ἐπ δὰ, 
διὰ Κδιρῃδυδθη, ΟὉ 886 ῥϑαβϑαβ 6). Βα δὲν ἄο 
ποῦ οοῃδίαου (1) ὑμαῦ ποῦ ὑμ6 θαυ) οὗ ρϑυβ. Ὀὰξ 
(86 ἀοεῃ οὗ ΑἸοχδηᾶθσ, ὑδϑθ Ἰποη θοῦ ΤΠΟ 
ξουπα θᾶ [6 Θταρῖτο, ἰ8 γίνου 85 ὕδμα ἐσγυμέπε ἃ 
φιο αὖ ὩΣ ὑπ στον οὗὨ δ "" ΟῸΣ Βουπα" 
ὈΘρΙΩΒ ; (2) ὑμδὺ ἴῃ ρΡοϊηύ οὗ ἔβδοῦ [8.8 πΌσαεΣ οὗ 
(6 στοδῦ οιηρίσοβ οὗ ὅπ Ὀδάοομί Οβϑβασ οσ, 
Τ᾿ γαϊσηδοῦυβ, οἴο., τγὰϑ ᾿ἰπυϊςοα ὅο ἔοι  ἀυτίηρ ἃ 
Ῥοσίοα ουϑὴ σὰοσθ ὈχίοΥ ὕμδη ἰπδὺ ἀυχίηρ τὶ ἢ 
δ ΘΙΆΡΙΤΟ γῶ8 ἃ πὶδ ὉΠΩ͂ΟΥ ΑἸΟΧΘΠΩ͂ΟΥ: (8) 
ἐὑμαὺ [6 οππτηοσαίίζοη οὗ ἔοα  Β οἢ Θταρῖτοθ οὐ ἢ 
ἰχητηοάϊαύθὶγ δυθδοαυθηῦ ἴο ὕηθ Ὀδὺ 6 οὗ Ἰρσὺδ 

4 [Τὸ ὨρΟΘΒΒΙΟΥ ἴον Ὀϊὲ8 Ἰἰτηϊ οι οὗ ἔδπο τιοαηίῃρ οἵ 

ΘΆΉ ΔΙῚ ΒΕΓΘ [8 πιοῦ οἷδασ ; ἐὺ δοοῦιβ Ὀοέθασ Ὅ0 ἴδ ἐξ ἴω ἐδ) 

ΒΑΙῚΘ 5686 οὗ διζογζβῆοθ 88 ἰὯ6 τοβῸΪ οὗ βύοοοας νοῦ ἃ 
ὈΘΑΓΒ ἴῃ [86 τοτηλίηοτ οὗἩ [26 οἴ ρύοτ.) 

1 [Χο Τδηϊοὶ βαγυ ὀχ ον τ αἱ (6 ἴοτσ Βόστια δσὸ ΕΣ 
(νας. 33), δηὰ [0 ςοἰαοϊάομοθ 18 ἴοο ἱσ δ 

ταϊπαΐο ἴο Ὀο δοοϊἀοηίαι. ὙΠΟΣΟ πιοτὸ ἰπδορὰ οτσίπαιν ὕνο 
οὔ (η9 Ὁϊαδοςμὶ, Ὀαὺ ΤΏΟΥ δὸ δοοῦ τοϑοϊνοὰ τ πεπιδοῖνοα ἴα, 
ἔουσ τπδὺ [δΐδ ᾿ΟΣΩΡΟΚΔΣΥ ῬΘΩΓΆΣΟΙΏΥ [6 ἀἱαχορσοειι οὐ.) 
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ταὶρὺ Ὀ6 δδβδι])ϑα 88 Ὀθίπρ' ἱποχϑοῦ, ἱπδδυητι οι 88 ] ἐΐβ οτ σῃ ἀυτὶ 
Ὠοιποῖχίαθ, ὑμ6 80 οὗ Απἰϊβουβ ψ οσὴ ὑδο86 
κίηρβ δα οομαυοχϑᾶ, κὑοοα προὰ ὑμ6 δβοθῃθ οὗ 
δοίΐοιι (88 ΤΈΪΟΣ οὗ {86 868, δπὰ ἰοσὰ οὗ Ῥῃοθηίϊοΐα, 
Ογρσγαβ, Αὐμθηβ, οὐα.), 88 γγΥ8}} 828 [9 ἱηπδορϑηῃηᾶδοηῦ 
ΤΌΪΟΣΒ οὗ ὑμ6 Αομεοσηθηΐᾶθο 0 ρμονοχυοὰ Ῥομπίπδ, 
Ατταθηΐδ, δηα Οδρρδαοσαίβ : (4) ὑμαὺ ὑμ6 ῬΑ4ΓΔ116]  ὑμ6 Θῃιρίτο οὗ ὕ8ο 6] θυ οἱ 8θ τ σον, 8.6 ῬΟΥΤΟΣ 
υἰβίουδ ἱπ ΟὮΔΡ. ἰἱ. δᾶ υἱὶ. ρΡῬϑδσ ἴο ἱπᾶϊοδίθ δ οὗ ὑδ "" ΤΕ, ῺΟ ΔΙΘ ΟἸΘΑΥΥ ἀϊδβιϊ- 
αἰ νίβίοῃ οὗ [δ οκίρίπ δ] ΘτΑ ΟἾσΘ ἰπὕο ἔι00 ἰυχάοτηθ μυϊδ θα ἰῃ 116 ἸΏΒΏΠΟΥ ἰῃ ν. 38 ἔσουαῃι Απὺ. Εἰρὶ- 
((δ6 ““ἔνο ομ8᾽" οὗ ὑπ ΘΟ]οΕβΌΒ, ομαρ. ἰϊ. ὃ8,  ῬΡΏδηθβ 88 ἴμ6 ταοδὺ οοποθεύσαϊθα δχαργϑβδβίου οὗ 
40 οὐ 864.), ΟΣ ἱπίο ἐδῆ (οὗ, Β]6 6 Κ᾿Β ἰηὐοσργοίδαιϊοι , ὑδθ διαύϊ-μοίδύυϊο ᾿σίποῖρ]θ (866 οὶ ὑμαὺ μαβϑβαρθ). 
οὗ ὑὰ9 ὕδῃ Βοσῆβ, ΒΔ. νΥἱΐ, 7) ἱπδύθαδ οὗ ζουτ. , ΟΥ, αἷδὸο Κυδῃὶοῃ ο]ᾶ, το, 116 δεϑϑηύρ ὕο 
Ατροῦς τοάσσεη ὀχροθίοσβ υδη 76] δανοσδύθα. {818 ὥΘΏΘΙΔΙ ἰᾶοδ οὗ ὑμ6 110016 ΠοΤη. 566 }.8 ὕυ ὁΧ- 
ὑμο οοστϑοῦ νἱϑὺν ὈΥ αγίηρ [Π6 ἈΣΙποῖρδ]ὶ βύσθαβ οα 1 ὉΪδίῃ ἴδ οἱσοπταδύβδηιοθ ὑδαῦ ὑμ86 στον οὗ 818 
[6 γι 011ο ἰᾶθα οὗ δ "" ἀϊβρϑσζβίοιι ὕο ὑδ9 ΖΟῸΣ , Βοχτι ὑονγασχὰ ὑδθ τγοδὺ ἱβ ποὺ στωθηὐαοπθα, ὮὈΥ͂ 88- 
ψἰμ 8," πα οοηϊθπυϊηρ ἰτηδβοὶῦ τὶ ΟὈθοσυϊηρ  Βαρηΐηρ, [δδὺ ὁ. Ογδϑοίδῃ ΠΟΤῚ 88 ΒΌΘΝ 1ἰΒ Θ0Σ- 
πὰ τοϊαοι ὑο ὑὴθ Ὀοδτίηρ οὗ ὑδ18 ῬΡΥΟΡΏΘΟΥ ὌΡΟΣ ' οαἰνθα 88 Ὀεΐπρ' ἐπ ἐλ6 ιοεδὲ διὰ 88 οροσαύίηρ ἔσοτω 

080 σαρ ϊνν τὶ Ὁδηΐοὶ, "' Ιἧ 
ἐβ Ὀούύοσ, ὑμπογοΐοσο, ὕὑο Ὀ6 οοηύθηῦ νυν [86 πιοσθ 
ὥβΘΈΘΓΙΑΙ, 8,.ἃ, Β0 ὕο ΒΡΟδι, οοϊδοῦδννθ οσ βϑῆθαϊο- 
δοιαὶ ἱπυοσρσχγούαθίου οὗ ὕμ8 “11 00]0 Βοσα,᾽") Ὁ 
ὙΏΙΟΣΒ Ὁ εἰρη δοβ, ποῦ ᾿πιπιοα πιεῖν, ὈᾺ6 δῃὺὶ- 
ὑβοοσγαῦίο ΟΥ δηΐὶ- ΟἸ τ δῦ σουθυηΐηρ ῬΟΥΤΟΧ ἰπῃ 

δ9 ἔουσ διρὶτοθ οὗ {86 Ὠἱδαοομὶ ἰῃ αὐροίοι, 
ὑμαῦ "086 Ῥχγορμούϊο ἰᾶθα ἱβ νου βϑᾶ ζόσσω δ} 
ΑἾδο, ὉΥ ονυθῃΐβ βυρροδβύϊηρ 18 1) ταῦ τ ΙΟᾺ 

“Χο οομηθοίθα τἱδὰ ἐμ οῸΣ ἰἰηράοτηβ οὗ ἐδὸ 

Ῥἱλάοομὶ ἰὰ ἐλ Μαοράοῃΐβδῃη σϑϑ]τλ."---  οχδο 9. 
Ἀπὰ ουῖ οὗ οδοὸ οὗ 1ἴλϑτλ οδιὴθ ἕοσί ἢ ἃ 11{119 
Βοσα. ΠΎ ΞῸ, ΠΙὔθγαθγ, “οαὐ οὗ δ ]Θπ 6885, ἴῃ 

ἃ. 5118}1} ὙΓΆΥ,᾽) ΔῊ δνσοίδὶ οοποθρὕξου οὗ βίτῃ δῦ 
ξοχταδύϊου δα ὉΟ Ὑ3, ΞΖ Ὑ2, 1π Ομδρ. 1]. 8, 
41 (800 ὁ ὑμοθθ Ῥδββαρ 3). Οἱ [86 Τη88600]}}6 

ἔοτταβ ὉΠ δηὰ δὰ αἵ, [86 δἰπλ]αν οοπεῖχυο- 

δἴΐουβ αὐ δόηδιη ἰὰ ν΄ 4 ΤΩΣ) διὰ γν. 11 

(9 31). -- ΤὴΘ Βοζῃ ἔσοθῃ Ὑδΐομ ἴθ6 Βοχπ 
“ὁ ρρχουξίηρ ἰῃ 8 αἰπιϊπυὐνγο ΤΔΉΠΟΣ ἢ ΘΟΤΏΘΒ 

ἔοτί ἢ 88 ἰΐϑ Εἰδύογί αὶ οοπαύοσρασὺ ἴῃ ὑδ6 Κῖπρ- 
ἄοταῃα οὗ ἴθ βεϊουοίᾶφ , {86 ᾿ἐυδϊ6 ΠΟΣῚ ΜἜΟΒ 
Βρτουιῖβ ΟΥ̓ΌΤΆΠΟΠΟΒ ἔοτίῃ ἤσχοτηα 1---ΔὐΌΟΣ (6 
ΤΑΔΏΤΘΥ οὗ ὑ86 ῬΤΟΏΩΒ ἱπ ὑδ6 δΔηύογβ οὗ 8 ἀο61--- 
δηάδβ, 1 ὑμδῦ πῃ οὔδρ. νυἱΐ. 8, ἐΐ8 χιοβὲ ρσγορηιδηῦ 
Ἰἰδύοσίο δὶ ἐΠπαδίχαϊίοα ἰἱῃ ὑμ6 τηοδὺ ροᾶ]θββ οἥ- 

ἱηρ οὗ ἰδαὺ ἀγηδϑέγ, Αὐὐϊοομαβ ΕΡΊΡΏΒ.68. 
ΤῈ6 0016 ΒΟΟΣ, ΒΟΤΘΥΟΣ, τγαβ οοσύαἑ ΪῪ ποὺ ἴῃ- 
ὑοῃᾶρα ἰο σϑργοβδθηῦ ΕἸΡῚ Ῥ Δ ηΘ8. ΟὨΪΥ δῃὰ ὀχοὶυ- 
βΒίνοὶυ. ὃδβ ὑμ8ὸ ἀοβογίρύϊου βοννβ ὑμδῦὺ ἱτηνλοᾶϊ- 
ὐοὶγ Ζ01]]ονσθ, ν ῖσἢ σοϊαῦθα ὕο ὑπ 6 ρχϑάθοθββουβ 
οὗ ἘΡΊΡΒδι165 8180, θβρϑοίδ!ν ὑὸ Αὐὐϊοοδυβ ὑδ6 
Οτϑαῦ, δρᾶ ΡΟΣ ΔΡ8 θνθ βυρχοδίθ ἃ σϑΐθγθῃοθ ὑὸ 
βοϊοῦθουδ Νίοδίοσ δηᾶ μἂὲβ οχροάϊυϊοηβ ἴο Ῥοσγβὶδ 
δηὰ Ιπμᾶΐϊα ἰῃ ΒΟΆΣΟΒ οὗ οοπαποεῖ.--- ] ΟΣ 
Τταχοά οχοθϑαάΐξεηᾳ στοαὶ ἰοϊσαγὰ 89 δου δὰ 
τοτυατὰ ἴδ 9 ϑαβδῖ. Τὺ ἰ8 ὨΦ4] ο ΒΡΡΙΥ ὑμία ὕο 
(86 τᾶσβ οὗὐ Απξ, ΕΡΙΡΒδποα ἀραϊμδῦ Εργρὺ (1 
Μδοο. ἱ. 18 οὐ βθᾳ. : οἷ. ἱπῆγα. Ῥδῃ. χὶ 22 οὐ 
864ᾳ.), δραίϊμϑὺ {8 οουῃίσίεβ Ὀογομᾶ δ Εμ- 
ῬὈχαΐοα, Ασστηθηΐα δηᾶ ΕἸγτηαῖβ (1 Μδοο. ἱ. δ1, 
87. νἱ. 1 οὗ 86α. ; οὗ. Αρρίδη.. Κ'ν.. ο. 4δ, 66). 
διὰ δραϊπδὺ ὑ9 ὅθννβ πηδοῦν ὅδε ᾿Ἰοδάοσβΐρ οὗ 

1:06 Απτλοίρθδπα. Βυὺ βγγχία ἀοχίνοα πὸ ὁ" 6χ- 

οοοαϊτν χτθδίσιθαβ ὉΠΟΣ ὑμδὺ ὑγσχδηὺῦ ἔσοτω ὑμι686 

78: δ ἽΞΎ 9:20) ΤΩΔῪ θΘ Ζδὺ ΤΟΣΘ ΒΡΌΓΙΟ- 

Ῥτίδιθιυ δρρι θα ἴο 186 ἤοττηθσ ὀχιίδσιβίομβ οὗ ὑῃ9 
Ῥονγοσ οὗ ὑμθ ϑοϊθαοίαεο ὑπᾶον 56]. Νίοδίοσ δὰ 
Απὔϊοομυβ ἰδ ατοδὶ (ν᾿ ο86 οοπατιοβίϑ ὑοινγαχὰ 
[δε ιοσϑέ Α΄Θ6 Ὡοὺ ποίϊοοα, ΣΟ ΔΌΪ Ὀθοδῦβο οὗ 
ἐποῖν ὑγδηβίθπῦ ομδσζαοῖοσ). ΜΌΥΘΟΥΟΣ. ἰῃ Ο886 
ἐδ τοζογζϑηοθ ὕο ὑ86 πηδοχίαϊκίτιρα οὗ ΕΡΊ ΡΒ ΔΠη65 
πδὺ Ββανϑ Ὀθθη τηοηὐοποα οουἹᾷ Ὀ6 οϑὲδὈ] δ ηοἃ, 
[89 ὈΥΓΟΡΏΘΟΥ ψοῦ]ᾶ Ὀ6 8ο ἀϊγϑοῦ ἴῃ ἰΐβ δρρ]οα- 
ἕο, ὑμαῦ ἰῦ του] Ὀ6 ΒΑΓΣΑΙΥ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο ἀολοπὰ 

[8 θη66.,᾽ δῃὰ ἰδμδὺ ὑβοσοζοσο (86 διιίθοσ "" σου]ὰ 
ὩΔΟΌΓΣΑΙΥ ἀρβοσῖθα ἰὖ 5 δβϑοσίηρ ἰΐ8 ῬΟΥΤΘΣ ΟὨΪΥ͂ 
ἷπ 8.6 ΤορίοηΒ Σοὶ ΙΔ Υ δου αν χὰ δια ϑαβδυνδχὰ 
ἔσοση 78 υδῃ."---δὰ τοτυασὰ ἴθ μ᾽ ϑανδηΐ 1Ἰδηα, 

ἌΧ, Ῥσόρασὶυ, “"Ὅ86 οχπδιηθηῦ; " ἈΘσΘ Θασΐνδ- 

Ἰοὺ ὑο 3 ΣΗ Υ (οΒδρ. χί. 16, 41), ἡ 6., ἐμ 

γδὶαϑᾶ, ρῬσϑοίουβ Ἰδηᾶ, ὑμ6 Ὀ]εββοᾶ Ἰδμᾶ, ὑμ6 Ἰδπᾶ 

οὗ [Ιεγϑεὶ]: οὗ ὅ6:. 111, 19, Ἐσεῖς, χχ, 6, 1ὅ: 
ΖΘΟΒ. νυἱὶ. 14: Ῥβδ. ονἱ. 34. "" Ῥαϊοδύϊπθ ἰβ ἤθσθ 
ποὐϊορα 88 6 ὑδίγὰ Ἰδηα Ὀούνψαθῃ ἢ βου δηὰ 
8:6 Θθαβϑύ, 88, ἰῃ 8 αἰθγσοηῦ οοηποϑούίίΐοῃ, ἴῃ 188. 
Χῖχ, 28 οὐ β86α., ἰῦ ἰ8 Ἰοοδύθα Ὀδύσθοῃ 6 οὔ οθ 
Βοβῦ]θ Ἐμᾳγρὺ δηᾶὰ Αβδεγσίβ., [-- ἤοσθο 10. Δπὰ 
ἰϊ τυαχοθὰ ρτοαῖ, ανθὰ ἴο ἴ89 Ὠοεὶ οὗ ϑᾶνος,, 
ΤῊΘ ““ Ὀϑοοταΐτς στοδῦ᾽ 18 ΒΟΥΘ 0 ΙΟΠΡῸΙ ἴο ὈΘ 
ὕδιοη ἴῃ ὑ6 εἰσίοῦ δῃα ῬΓΟΡΟΣ ΟὈ͵] ον 6 Β6Ώ8Θ, 
Ὀαῦ 18 Ββυδ᾽]θοῦνθ, δ ἱπιρίουβ Ῥχοϑαπιρίίοσι, 8 
οοποοί θα ῥχὶἂὰθ 086 σγϑδῖπϑαβ σοδοῃθᾶ ἰὸ 88 
Βοαὺ οὗ θάνθῃ: οὗ. ν. 3850. ΤΒῸ “" Βοβὺ οὗ 
ἈΘΑΥΘΙ,᾽) ΠΟΎΘΥΘΣ, ἰ8 ἀοτι 1685 ἃ βρυτ͵ταίναο 6ὁΧ- 
Ὀχϑδϑδίομ, σοξοσείηνρ ἰὰ βύσοηρ δυ]ορίδιλο ρῃγαβο ὕο 
1βγ86]1, 086 οοτλτῦ οὗ Ββαϊηΐβ, ὯΟῸ οοηϊϑὶ- 
ὑαῦθ "ὑδα Τιογᾶ δ Ὠοδῦ᾽) οἱ δαγίῃ, δυὐϑὴ δ8 186 
εαἰὐυύουίης βδύασα ἔοστη ΗΒ μοδὺ πὰ 0 ΒΚῪ: οὗ, 
θη. χυ. ὅ; χχίΐ, 17: ΝΌχη. χχὶν. 17: 8150 Εἰχ, 
ΥἹἱ, 4. χὶΐ. 41 : δηᾶ ἔυγύμοσ, [9 ἤϑῖλθ Φθῃονδἢ 
Βδοδοῖδ, ὙΓΒΙΟῺ ῬΣΤΟΌΔΌΪΙΥΎ ἀσβίρυιδῦθϑ αοα ἰπ 8 
ὑνο-ζο]ἃ 56.586, ΠΑΙΠΊΘΙΥ, 885 ὕη9 "Ἰμοτὰ οὗἩ Βοβίδ, 
Ϊ σϑἔθσθηοθ ὕο ὑμὸ δὕδισυ μποδὺ, δ δ]80 [ὸ 
ῬΘΟΡΪΘ οὗ [βγσϑ6], ὑπ μοεῦ οὗ ΗΝ ΘΣΓΥ βοσνδηίδ 
διιἃ οἱϑοῦ οὔϑθβ. 716 βρυγαύναο ἀσδίρπδύίου οὗ 

[678 6] 88 [86 ““Βοδὺ οὗ Βοδυθη 7 νγ88 ῬΣΟΌΔΌΟΪΥ 
οαθβοα ὈΥ 88 ἀροδίρηιθα Δβθοῦδη 00 Ὀδύνγθθ ἈΞ 

διἃ ἼΞΥ, [86 Ἰαϊΐοσ οὗ ποι δᾶ δῦ ὈΘΘῺ Θχ1- 

Ῥ]Ιογοϑᾶ ἴο ομαγδαούθσίσζο ἴδ ἰαπα οὗ 16τ86].}---Απὰ 
ἐξ οοαὐνῖ ἀοτσῃ (βοι6) οὗ ἴ:)6 Ὠοκὶ δηὰ οὗ ἴῃ 

δίαιτα ἴο ἴπο ιουμᾶ, Τ.6 ΘΟΡῸΪΔ Ὀοΐοσο 2 

4 [ΤῈ6 ἴοτοο οὗ ἐῆοϑο ΔΥΒΌΣΩΘΗΪΑ, οορϑοίδ ΠΥ πὸ Ἰαδὲ, ἴον 
οχίδηάίης {6 ἱπιροτὶ οὗὨ "" 106 {10 ΠΟΤῚ " Ὀοτοηα ΑἸΘΟΟΠῺδ 
ἘΡρΡΏσποα, τ [6 στ αἰ ΔΊοαΙἑ ἤοσ ἔοθ6 τ͵ΏΟ ἀχὸ ὙΠΟΙΥ ἨὩ- 
Ἡημοὰ στ τοι οη] σ[16 δου ταθηζε ἴο ἀρρτοοίαϊο.) 

ΤΑ Ἰαΐοσ ΒδΌυϊη οὶ ἰμεσρσχοίδεοῃ οομοοῖνος ἼΣΣ ἴῃ 189 

ΒΟΏ66 οὗ " ρν56}16.," δηὰ τοίοσε ἰἢ6 ἀδαϊμστιδίίοη ῬΆΣΕΥ ἴο 116 
ὈΘΔΌΪΥ, δ ΡΑΥΓΥ ὕἤο 18. ὈΘΟΌΠ ΓΙ ἰο εχίοηὰ ἰΐε Ὀοτγάσζα, 
Δι). ἰππαθίτοά, ἘΚῸ 1Ἀ86 βκίῃ οὗ ἃ ζΆσοο, θαὉ ἴο δῃγίμς 
«6 η ππἰ πα υἱιοὰ (Ταασπέξα, θ9 α). 
Ζ [Ὁ ἼΒ6 οοηρα οὗ ἴ)9 δοίηξα ἐὼ ἰδο Ὠοδὲ οὗ Ὠδανθῃ 
ἴδ  τοοῦ ἱπ (18. δῦ αοἁ, ἢ κίηρ οὗ [πτϑοϊ], ἰα οδιϊ δὰ 

1:8 αοᾶ οὗ ποείδ, δρᾷ ὉΥ [0 ΒΞ Σ (Ν ο848) ἃΣΘ ΖΘΠΘΤΟΙΪΥ 

ὅο Ὀ0 υπμδοτγεαϊοοῦ {π6 πῖδγβ οὐ δῆ μο18: Ὀτὺ [6 ἐγ] 068 οὗ [αγοὶ 
αἷπο. πΐῆο ἌοΤΟ ᾿ἰοὰ ὉΥ αοα οὔ οὗ Ἐσγρῖ, δζὸ οδ᾽ιοὰ "ἴδ 
Ὡοσὰξ οὗ Ψομουδδ" (Εχυά. υἱ!, 4: χίι, 412... Χδι!} 



1πὸ ΤῊ ῬΗΕΟΡΗΞΊῚ ῬὈΑΝΊΤΕΙ͂,. 

ὈΠΩΞΊΞΙ ἴα ὀχρ! οαύϊγθ (ΞΞ ματι 617), δῃ ἃ ΒῈσΥΘα 
ἴο ᾿αὐτοᾶυσοθ 8 Ἔχ δηδύοτῦ οἶδιβο, ἱπὐεπἀρᾶ ὕο 
βυδίδίη ὑδ6 ἔογοθ οὗ ὑπο ἔρτιγο Ὀσγοβοηὐθα ἴῃ 86 
Ῥτϑοθαϊηρ βθηΐθῃοο Ψ}16 δρρ  γίῃρ ὕδθ ὕϑστια 
ΔΩ Σ- προ 18 ποῦ χωϑύδρῃοσίοδὶ ἴῃ 1086]--ἰο 

088 Βοδὺ οὗὨ ἴβγϑϑὶ, δῃᾷὰ ὑδμ8 ἴο βίσουρίμϑιη ὕ86 
οοποορίϊουῃ οὗ ὕμο ἰχηρίουβ ομβδσιδοῦθσ οὗ (9 
δὐϊοτηρῦ.---Απὰ δἰαιαρθαὰ προῖ ἔλθ τλ, ΠΆΣΉΘΙΥ, 
086 ΤΟΙ ΌΘΥΒ Οὗ [Π ΡΘΟρΙο οὗ Θοᾶ: οἷ. ν. 18 
διυιὰ οἴδρ. νυἱῖ. 21, 25. ΤῺΘ ἸΏΔΏΒΟΙ ἴῃ ὙὨΪΟᾺ 
ἐλῖὶβ ραγὺ οὗ ὑπὸ ὑσγορμοῦϊο υἱβϑίοῃ ψὰϑ 1] 6]1οἃ 
ὉμὰσδΥ Απῦ. ΕΡΙΡΏΔΗΘΑ ἰἱβ χϑοοσχάϑαᾶ ἴῃ 1 Μϑοο. ὶ. 
24. 80, 87: 11. 88. ΟΥ̓ ὑμ6 χϑἕϑσθποθ θχρυθβεὶν 
ἤο ὑ8 18 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἱπ 2 Μϑοο. ἴχ. 10.----ὕόσβο 11. 
οι, ὨΘ ἰπ 9 Ηἱτ56}]6 νος ἴο ἔπο ὑσχέμοθ 

οὐ ἴμ9 Βοβῖ. ΤῈ τοδβουϊπθ 2 ὙἼΣΓ ἴβ πιϑοᾶ 
υϑόδιδο ὅμ8 ἔοθ ψἘὩΟ ἱβ ὑγρίβϑα ὉΥ ὕ86 ΒοχσῈ ἰδ 
ἱπὐοπᾶρά οἷ, χί, 806.---ΤῊο "" ῥυΐποο οὗ ὕ88 μοβὺ᾽" 
ἱδ οὗ σουχϑο ποὺ ᾿ἀδηὐο8] τυ ἶσα ΤΟ 18 τὴθ:- 
ἱοπθᾶ ἴῃ Ψοβῆ. ν. 14 (γῇο 18 ῬτΟΌΔΌΙν ᾿ἀθαὐϊοδὶ 
υγῦ ΜΊομδοὶ, Ῥδῃ. σ. 18), θυὺ ὑδο Μοβὲ ΗἰρὮ 
αοἂ ἨΗϊταβοῦ, ἴο ψὨοχΩ γν. 90 ΧΟΥΘΥΒ 848 ὧδ 
“ἰ Ῥχίηοα οὗ ρῥγίποββ.,"" ΟἿ. οὔδρ. υἱῖ, 8, 20, 25 ; 
χὶ 86.---Ααἀἰὰ ὮΡν δΗἷτπὰ ἰδ9 ἀαὶν᾽ βαουίῆοθ τσᾶβ 
ἴδκθη αὐσὰν. Τῃ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ αοα᾽ Β ΡΘΟΡ]6, 80 
ἷα σγτα θυ] 26 ὉΥ ὑπο Ὠότε, τηυϑὺ ὈὉ6 Τορχδταθα δα 

86 ἀροηῦ οὗ ὑμ6 ὕνγο ρῥδδαδῖγο υϑυὺῦβ ὉΠ δηὰᾶ 

ΕΟ (ἤἦοσ ψπΐοὰ Ηἰ σία, ξο!]οτίηρ ὑμ6 Κοχΐ δὰ 
ὕδο ὙΘΙΕΙΟΏΒ, ὈΠΒΏΘΟΘΒΕΔΤΙΥ ἀοαίγοβ ὕο βυ δ λθαῦθ 

μα δοἰΐνοβ Ὡ ΠῚ δπᾶ ἜΡΩΣ ὙΠ, “10 

ἀ811γ᾽ (α:. ἐνδελεχισμός), ἀθεὶχτιαῦθβ, 88 8 βονσα 
ΌΥ ὑδὸ χαϑαίίος οὗ “" 8 ρΙδοοθ οὗ δἰβ βαπούυδγυ ᾿"ἢ 
ἱτωσηϑαϊδύθὶυ αὐασγασᾶ, μ9 ὠσί ϑογυΐσα ἰῃ ὑμ6 
ὑθιιρὶθ, ἃπᾶ τῶοσθ Ῥδυυοα]ΑΣΥ, ῬΣΟΌΘΔΌΪΥ ὑδ 

ἀαὰν πιογηδηρ ατιὰ δοεηέπρ βαογίοοδ, ἴμο ΓΙΡῚΡ 

ὝΒΌ, ΝύτΩ. χχυῖ!. 8: 1 ΟἼσοη. χυΐ 40; 3 

ΟἜ του. χχίχ. 7. Οὗ δο χω Ὀϊητοϑὶ ἀβᾶρὸ 1 ο ἢ 
ΘΟΧΡΓΘΒΒ6Β ὑδιῖβ ἰᾶθα δἷδὸ ὮὉΥ ἼΣΩΣ Βέταρὶ)ν ; οἷ. 
8:80 ἱπέγϑ, οἱ ν. 14.-- -ΤὴὩοὸ ουθαΐβ ἰπ 86 ἰδύουυ 
οὗ ὑὰ6 ὑμβθοούδου ἱτωσηθάϊαθοὶ Υ ῥχίοτ ἐ0ὸ ὑπο ΟἈστίβ- 
δὴ σα, Ἡ Ιο. Ὁ] 16 ἃ ὑΠΐα ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἱπ ἃ χηθᾶ- 
ΒΌΓΘ, ΔΙΘ παγταθα ἰῃ 1 Μίδοο. ἱ, 8θ, 4 οὐ βϑα. : 
Ὧϊ, 45.---  οχθο 12. Δμὰ ἃ Ὠοκβὶ σᾶ χίνϑῃ εἷτῃ 
δααϊηδὶ [86 δὲν βαοσβοθ ΌὮΥ σγϑάδβου οὗ ἴσχϑῃδ- 
δυοΒΒί ΟΣ ; ταῦθιοσ, ““" δηὰ ΨᾺΣ 8 ταϊβδοὰ δραϊπδῦ 
Ὅ8 6 ἀΔ ΠΥ βδοσῖβοθ, τὶ οαὐταρθ.") Ὑμ6 ἱταροχέ. 
νοχὺβ ἼΣ δθᾶ ἼΣΩΣ ΔΘ τοῦ, ἰπαοορᾶ, Ὀχεούοσ- 

1ζθ8 (Ηἰὑζρ), Ὀαὺ ἐμ 6. ἃ ποῦ ὑδβϑὰᾶ ἴῃ ἃ βύγοῦ 
ξαῦατθ βϑῆβο (Ενγαϊα, ζελγὸ., ν. 8239 οὐ 86α.). 
ΤΟΥ ἀσποίθ, ταῖμοσ, ὑπο 1468 ὑἐμαὺ 0δ6 γχοάϊούοᾶ 
ΟΟὔΣΒ6 οὗ οοπᾶποὶ δοοοσὰβ τ ὑδθ Ὀϊνίῃθ 
ἄθοσθθ, οσ ὑμαὺ 1Ὁ ἰβ οτἀδίῃοα οσ ρεγηι δα ὉΥ 
Οοἄ, ὑμπΒ οογτοβροηᾶϊηρ ὕο ομδρ. υἱΐ. 14, 17, ΟΣ 
ΒΌΡΓΑ, Υ. 4. ΤὨΪΐΒ Β6Ώ86 ἰβ τηαοϑδὺ σϑδαϊ)γ 6χ- 
Ῥτζοββϑοὰ ἐπ ὑλθ9 ἘπρΊΪΒἢ ὉΥ ἴδ8 ργοϑοῃῦ ὕθῃβο.---- 

Ἴ3 ἈΞῚ ἄοθδ ποὺ εἰμυίΐέν “186 Βοδὺ ἰβ κίνϑι 

ὌΡ. ΟΣ ἀογοίοᾶ ἰο συΐπ" (06 Ἰεύδο, ὕοι 1,6}- 
ὥοτκο, Ηνοσγηῖοκ, Κυδηϊοο]α, οἴο.), Ὀιὺῦ, “8 
ΔΙ ἷΒ ΟαΥτὶΘα ΟἹ, 8 ΤΑΙ ΚΟ οὀχροαϊοη 18 ὈΘΡΊΙ, 
ἃ σαΙμραίζη ἰ8δ πᾶοσίδκϑῃ ᾽"᾽ (οὗ. 88, χὶ. 2). 
ΤΏ οογχϑοὺ υἱον 88 ΔΙΣΘΔΥ θηἰοχίαϊποα ὉΥ 
Φοσοτηθ, Γυύμοσ, οὔο., δ ἃ δι ΟΩρ ΤῊΟΘΘΙΏΒ ὮΥ͂ 
ἩΗΙσίς, Ἐδιαρβδῦβοθα, δπὰ Ενναὶά, Π6 Ἰαύνοσ οὗ 
ὙΠΟπὶ ᾿ΌΒΌΥ πούϊοοθ ὑμθ οοηύγαδὺ θύννοι ἈΞ 

ΒΟΙΘ δῃηᾷ {86 βϑιὴθ τψοχζὰ ἰπ ν. 10, γῇ οσο 1Ὁ ἰδ 5 
ἷὰ ἃ αἰ ογθαῦ βϑηβο, δὰ ὑμοσϑζοσο ὑζαμπδδῦθο, 

( δηῇ ἐλδ ἱΟΉ, Οὗ α ἢοδὲ ἰβΒ ἱταροδϑᾶ οἱ ἐδθ 
ἃαὶγ." ἩἨἩΪδ Ἰᾶθ8 18 ὑποῦ σοπιριδίοη, ἰΒ ὁταρὶογοᾶ 
ἔοσ ὅθ Ῥσροθθ οὗ :ιϊσοάποίηρ ἰἀοϊαύσουβ νοῦ- 
Βμὶρ ἱπ ῥυἷδοθ οὗ [09 δβουνίοϑ οὗ [86 ὑσῃ αοά, διὰ 
Ῥασίου δυῖυ, οοπυρυιίϑίοπ, ἕο βουυΐϊοθ ἴῃ δ δοκὲ, 
80 ὑδμαῦ “" Βοδ οἰδβ ορροδϑᾶ ὑο Βοβῖ, βοσέάδουιμ 
ἰο ὅπ:9 τυ9 βοσυίοο (οὗ Θοά), οοογοίΐου ἴο ἔγθο- 
ἄοπι."".----1π ἰσοϊναϊίοι οὗ Τμοοδοϊῶοῃ (καὶ ἐδόϑη 
ἐπὶ τὴν ϑυσίαν ἁμαρτία), Βοτιο] δ τααῖξοθ ὑπ ὙΘΙΥ 

ὉΠπΟΔΙ]οα-ἦοσ ῥσοροαί ίοσι οὗ τοὐϑούϊηρ᾽ ἘΞΞΣῚ ἔτομι 

{86 ὑοχῦ, αῃὰ ἴμθῃ τϑοδίηρ ΒΓ. ΣΞῸΞ πη- 
ααοδυξοηδ] ἐπαϊσαῦθα ὑπ τηϑὶ ποῦ οὗ τωδλδκῖνν 
ὙΌΣ ΒΡΟῚ ὕπο ΑΙ βδοσῖβοο ἰὃὺ βύδη: 8 8681: οὐ- 
ἡεοξδτο, ἴο ἀραϊρτιδῦθ ὑπ6 οὔὐγαρθοιι μϑδξηϑη 
ἰΔΟΙΑΌΥΥ ΟΣ βϑοσζίβοϊδλὶ βογυΐοθ, ΟΣ βδυροταοαθα 
[89 ποσβὶρ ὈΘΙσηρίπρ ὕο ὑμ6 ὕτο ἔαδῦ. ΤῈ 

Βδιη6 ἤθαϊασο ΟΟΟΌΣΝ ἱπ ν. 18, σόα Ὁ ἴα 
δἀάἀοᾶ, ὕο εὐγθηρσίμϑη ὑμ6 1ᾶ68."---Απὰ ἰδ οδκὲ 
(" οαδϑίβ ἢ ἄοτσιῃ ἴδ ἰσχυΐῃ ἴο [89 στοιπᾶ. ΤῈΘ 

βα ]εοὐ οὗὨἩ ἸΞΦΙΠῚ (ἔοσ πιβίοι Ἡϊυσίρ,, 01] οντίης 
80 βορύπαρτηῦ, Τμοοαού., δηᾶ ὅ3γχι., ὑσγοΐεσβ ἴὸ 

τοδὰ 99 Γ) 18 ἐμ ὙἼ, τ ΒΙΟᾺ 18 Ἰαδὸ χα οποᾶ 

Φ ἕδος χουΐοιννο ἐδ νασίστια ζηοσρτοίδ θα τ͵οροκεῖῖ 
οὗ ἰδ ἰ5 ἀἰ σα] οἸδτηθ: " Ἧ΄ ὁ πιηπὸ δορμείπετ χοροῖς τὸ ἐπ- 
τοσρτοία οι οὗ ἴθ υϊχεαῦρ, " οδε» αὐἕεηὶ ἀαέμτη ἐπί σοπ- 
γα ρα ταογυἹοέωτη, Ῥγορίαν δοοαξα," ὙὨϊΟῺ 1κ 
ἴῃ ΓΑΙ λοΣ Βα ὑσαηδίδ οη, ᾿ὙΠΟΣΟ »ΜἘᾺῸᾺ5 αίνθῃ ἴὸ τ σας 
βισΘΤὮ ἀσαϊπαὶ ἴ[Π6 αι ν διουοθ οὐ δοοοῖηςξΣ οὗ εἰη :᾽ οἵ 
Οαἰϊνίη, " Ξὲ ἐεπιρδ ἀαίωνη τέ ΣΏΡΕΥ }πσὲ δας ἱείο ἐπ 

ϑοσίφγα," Ἡ ΘΓΘΌΥ, αἶνον ΒΟ ϑὮ 1 5 Οχβιηρία, ἈΞ Σ ἐκ ἰεἰοιχκαιο 

οὗ ἔλι9 δίαξίο τόξα 8, δτιὰ ἤδηοο [09 ᾿π ογυχοίβιῖου ἐσηρῶδ 

οΣ ἐμοροιυϊπη, ἰ6 ἀσχί γοὰ. ΕῚτ ἘΞ Σ πιοδηο ϑείξησε γοδω 

ΠΟΣ ἐδ ρωδ, ὩΣ δίαδίο τα 8, Ὀπὶ ΟΟἹΥ Με ν δογθίδα, 

δυιὰ ῬαδΡρδ ΗΝ αν Όγοάδ. Αἀὰ ὕο ἰξιΐο (μδὲ ἘΞ θοϊδ 

ἴῃ υϑῦβ. 10 δἀπὰ 18 ταοοδὴβ λοδέ. 11 νὸ τοδὶ πίον πϊα, νἱὰὰ 
1} πιρ]οτίἐν οὗ ἰπ αγρσχοΐοσα, ΟὨἹΥῪ ἔνγσο ὀχ δαί λοσα ἀχὸ οὲ- 

ταίθεαϊ οἷα, δοοοτάϊῃ 88 σὰ ὑπἀοχαίδιι ΩΣ οὗ (ἢς δοαδ οὗ 

Ἠοδνυθῃ, ἐ.6.., οὗ Ιαγδοϑὶ, οὐ οὗ βοῦιο οἴμπεσ ἢοσῖ. ΤὍὙΠια Ἰδέΐος ἰ8.- 
τοσρσθίδοῃ 18 ΔΡΡΑΤΘΩΥ δυρρογίεα ΡΔΙΌΥ ὉΥ ἰδ6 δὐϑοῦος 

οὗ ἴ80 αγδοϊθ ἰῃ ἈΝ δηὰ ῬΔΙΩ͂Υ ΟΥ̓͂ ὑδὴ6 σομδίχοοσξίοῦ 

οὐ [λ9 νοζὰ δὲ ἴϑσω. (Ἴ2). Ἀοουτάϊηρῖν, ἩΣσὶα παν 

ἐμεδὺ α ΗἩθΌτΟΥ τοδᾶσσ οουἹᾶ ποὺ πηδοταιδη ἃ 6 τογᾷα οἰἶδεγ.- 
Ὑἶδο ΤῊ Δ 85 Ππηοασιΐηρ, ᾿δηὰ ἃ ὙΑΥΪΚΟ ΘΧ; ρα Ὁ ἀκ πβῶθ 
ΟΣ οοῃάυσιθὰ πποϊηδὺ ἐμ ἀδὲὶν κδοτὶδοα πὶ τὶεκοάμδκα " 
({.6., Ὧλθ ᾿τῦρΡυΤΟ βοσγνυΐοο οἱ ἰἄο]8) : τ π1|16 οὔ βέσε ὑσαμεδία, 
διπλᾶ ἃ Ὠοεὺ ρῥβοθᾶ δζαϊηδὺ [86 ἀξν, δαμαδι μεν οὐ δεοεοουῃηὲέ οὗ 

κἰῃ " (βΒγγ., Οατοῦ,, ΗἩδγθῦ., “. Ὁ. ΜΟΙ οἰ 8) ; οὐ, "δ ἢοες ἰσ 
εαἰἴνοῃ δραΐηδι 1π6 

τεϊθυϊθᾶ οὨ ἀαοοοππὲ οὗ ἰδς δζοϊἔγασν ἱπϑεσιϊσα οἵ ἽὩ (ἐο 
2) ; διὸ ρα δὲ 1} [6 οὐ ΟΣ Ὁ 18 ὕο Ὀ6 χοτλα τ κοῦ ἐπδὲ Τῆοσα 
18 πο ὑχοοῖ οἴ ποῦ ὅγοϊηῃ υδσ. 13. οὐ ἔγοπι ἔξεὶς. χχχίὶ. 38, Οὗ 

ΧΧΥΪ, δ, δος ἼΓΩ τοδϑηδ ἴοὸ Ἰοαὰ ουαΐ, ἰοὸ ὑχήίπις ἔοχνεασγὰ, ἴὸ 

αἷνθ ΟΟὨΈΓΑΣΥ ἴο ΟΣ ἃραϊηκὶ," ΚΟΙ οοποϊπᾶσα ὉΓΥ ἘΞΉΡΆΠΒΕΣ 
4“ Απᾶ (8) ποδϑὴ δα] Ὅ6 ραίγθ ΠΡ ῬΡΈΓΙΣΕΣ ὙἘῸ 18 6 ἀδὶ]η 
βδοσζίβοθ, Ὀθοθῖθϑα οὗ ἢ Βιυαχὶ τοχιάοση, " Αὐνᾶ 
ἃ μοὶ γ͵2Ὸ4 μἰδοεᾶ οὐδσ ὑπὸ δὴν ββοσίβοθ Ὁγ π᾿ςκοῦωοξα," 
δεινὰ ΣΕΤΏΑΥΪΚα: “ΡΜ ΟΣ Ρίαοο 18 ὃ. ῬΕΤῪ ΘΟ ΣΟ. χηδθηΐδς οὗ 

Ἴ 2. 88 αἷδὸ ἔδο κί ἀγορὰ εἱκηϊβοβιίοι ἐο αρροέμέ, οοηιβδέριαδε : 

800 12 Χ.---Ὄ, οὔδν, ἴΏ δ Βοδίὶ!!6 βϑῦβα, ἱπιρὶμρ ἐδαὲ ἐν 
ἀαῶν ϑαογύοα νγ8 δι Ὁ] οὐδὰ ἔο ΟΡ γεβαίοῃ δσιὰ ἰτηρίοος 

βαροσυ πίστι.--- 9 ΊΘὉ, ὃν Ά6 γοδεῖ, Ἡσηοδ, ἔῃ 186 Ν. Τασὶ,, 

8 Ὑοαα, “1. ὃ, ἀποστασία (παι ὁχασὶ γεσείου οὗ ΣΤ)Ε)}, αλθὸ ὁ ᾿ 
ἄνθρωποι τῆς ἁμαρτίας ; ἀρὰ ἴπ Υ. 8 (ἴὉ.}, ὁ ἃ: : 
αἰοηκ μαυΐηρ [Π61τ Ὀααῖβ, δα 1 δρρυομοηὰᾶ, ἐμ θμφοθυλδυ τὸ} ἐλειός 
τ, δὰ δρρ οὰ ὈΥ͂ Ῥδαϊ ἰὸ βδοζῶϑ μοζβοῃδρθ οὗ αὶ οΠαγαοθαῦ 
αἰγθασ ἴο ὑπαὶ οὗ ΑΔ οοὨυ3.} 



ΟΕΑΡ. ΥΠὯι!. 1--27. 111] 

ἕμ νυ. 10, δηἃ ΝΒΙΟΌ ἔοστηβ ὑμ6 Ῥυίποῖρδὶ ἔδθαῦσθο 
οὔίδο ουὐυνσο ἀθβοσιρύίζου ὑϑἴοσθ υβ. ΤῺΘ "" ὑσαῦ ἢ 

(θα, Ὑβοοᾶοι., δικαιοσύνη) ὕο Ὀ6 οαβῦ ἄονγῃ ὉΥ͂ 
ἐλ ῖ8 “ΒΟΥ 18 1η6 ὕσαο το πίοι, ὑϊιθ οΟὈ͵θοςγθ 
χα οὗ Οοα, ψῃΐὶοὰ 18 σϑυθϑὶϑὰ ἰὼ ὑδ6 ἰὰνν δᾶ 
ἐδ ῥσορδοίβ (οὗ. Ῥβα, χῖχ. 10: χχχ. 10: αἷβὸ 
δα. ἰσ. 19). . 14 βῆονβ ὑμαῦ 18 Ὀθίηρ οδεὺῦ 
ἄονῃ, ᾿|κΚα ὑμδῦ οὗ (88 ἀδὶἱν βδουίβοθ, 8}18}} οοὶ- 
θα Ὀαὺ ΖῸΓ 6 Ὀγὶοῦ ροτὶοᾶ.---Απὰ ἐξ ρσχδοιιβοὰ 
δι ρχιοβροχϑᾶ; σαύμογ, ""δῃὰ Ὁ δοσοιῃ ρ] 88 68 
8, δῃὰ ῬσΟΒΡΘΙΒ,," ΠΆΛΟΘΙΥ, Ὀδοδυβα οὗ ὑδ6 
Ὀϊτίπθ ροσυχηϊβηΐοη. ΤῈ τοσάβ, δηᾶ ᾿ηἄθθα ὑμ6 
ΟΕ 85 ἃ 8016, Βα ὅο σϑολρίὑυ]αῦθ δηᾶ 
Κεαῖμοσ ὑοροῦδοσς {86 ργϑοθάΐηρ βὑδύθγλθηΐβ. 
ατθοθ 18, 14, Α φιυόϑίίοη, οομοογπΐπρ ἐδ6 

ἀμγαξίοη, 977 (δ.6 ΘΡΡΥ ἐδϑιοη, οὔ ἰλ6 ἐγυΐζλ, απαᾶ ἰδέ 
αἸδιΟΟ' ἴο ἰδέ φυωδοέέοη. ὙΆΘΩ Σ μοαχὰ οὔθ 
δαϊωϊ σρθαϊεῖπρ. ΤὨΪ8 ρϑδκίηρ ΔΕ ροὶ (ἤοΣ Ὁ ἽΡ 

ΒΟΙΘ βρη ΐδοβ δὴ δῆροὶ, οὗ. ΤΩ, οΒδΡ. ἵν. 10, 
διὰ δ]80ὸ Ὠουΐ. χχχὶ, 2. 900 τ. 1: χυ. ὅ ; Ῥβδ. 
Ιχχχῖχ θ, 8: Ζϑοὶ, χὶν. 1) ϑαύϑσε ἰηῦο ὑδ6 υἱβίοῃ 
Βογο ἀοβοσγί θα νυἱϑβοιαῦ Ῥσθυϊοὰβ ποὐΐοθ, Ὀθοϑῦδθ 
δ Ῥχορβϑὺ οομοοῖνϑϑ οὗ [86 016 ΒΟΘΠ6 88 Β01- 
τοπηᾶοα ὈΥ͂ ΔΩρ6]8, βίτα ἶ ὕο οἾδρ. νἱΐ. 10: οὗ, 
γ. 16, δῃηὰ δηδιοροῦβ ἔϑαξισεβ (ρου δρθ ἴῃ ἰταϊϊα- 
ἀΐοι οὗ ὑμὶβ Ρϑββ856) ἴῃ ὑδθ ηἰχὺ νἱβίοηβ οὗ 
Ζϑοβασίδη, 6.9.., Ζθοὶ. 1, 9 οὖ δθᾳ., 18 οὖ 8θᾳ. : 
Ἷ, 2, ὅ, 7. (1. 1 οὖ 8θαᾳ. ; ἷν. 1 οὐ βοᾳβ. Το ρῥσο- 
ῬΒοὺ ἀοθ65 ποὺ εἰαὺο τολαίΐ Ὁ. 6 δῆροὶ, 80 18 ἱπῦτο- 
ἀπορᾶ ἰπ ὑδ18 τηγδύθείουβ δα ἀγϑδιη- ΕἾ 6 στηδη- 
ΘΙ, βαὶα αὖ δσβύ, ουά θυ Υ Ὀθοδυβθ ἢ6 ἄοθβ ποῦ 
Κηονν, ζ.6.. ὈΘοδῦδο, δἰυμουρῃ Β6 ἢδ8 μοαχὰ Ὠΐπὶ 
ΒΡΘΩΚ, Ὧ6 μ885 ῃοὺ ππαοχβίοοαἂ Ὠΐβ ψοτᾶβ. Ηθ 
ΒΔ, ὑμθχαΐοσθ, ὕνγο δηροὶβ, ΤΟ ψοσα ϑηρδαροᾶ 
ἴῃ σομνοχβίης ἱὰ Θδοὶ οὐδοσ, δὰ Ὺδαγαὰ ομθ 
οὗ ὕϑιῃ Β8 0 βοιμϑύμίηρ ν᾽ Ὠἰοῖ Ὧ6 ἔκ]]6α ὕο πᾶοτ- 
δίδηᾶ ; ὑμ6 αὐοϑύου, Ὠονγουοσ, τ ἰοὴ δ οὗμοσ 
δαάτοθθοᾶ ἴο ὑμθ ὅγε βρϑδᾶϊζοσ γγὰβ 80 οἰθαυὶν 
δΔρΡργοβοπᾶοᾶ Ὁγ ὑπο ργορμοῦ ὑμβαὺ Ἦθ νγδϑὲ 80]0 
ἴο τοροδῦ 1 ἱπ ὑμ9 Ἰαύνοσ δα] οὗ (μὶβ γϑσβο. 
Ἐναϊὰ ρμαυΐβ ἰὕ, οοττϑοῦϊγ : “" ΤΏΒ, δὖ 86 γδὺ 
τηοϊηθηὺ Οὗ 5,6 Π00 δἰῦοσ ὑμδὺ βρϑϑοῖ, Ὠ6 βδυά- 
ΘΩ͂ ὮΘΔΥΒ Ο16 δΔΏΚ6] Δ81 διούδοσ, τοΐζὰ τολοΊη λό 
ὧν σοῃυογοΐηρ," οἷο. ἩΗἰυσς, Καδιαρἤδαθοι, οἷο., 
οἢ ὅδο οὐμοσς Βαηᾶ, ΔΘ δυὈύσγαγυ ; "" ΤῊΘ βθοομὰ 
δ, 61 δὰ ἀγοββϑα [6 βρθδῖζοσ, ΌῪ αἱσϑούίϊηρ δῇ ἴῃ- 
αὔτ ἴῃ ὑμθ ᾿ηὐθγοϑὺ οὗ Ῥδηΐθὶ ἰο δίνη (νυν. 18 ὁ), 
ὃν γτορέψίπρ ἰο ὠλίοϊ ἐλ4 οὐδέν ἀπρεὶ δεοαηλθ Κ0} 
ἐλ ̓ γϑὲ ἐἴπι6 α ϑρθαζοῦ." Αοοοτάϊηρ ἴο ὑμίβ ὑ89 
δτοδῦοσ ρατῦ οὗ νυ, 18 γου]ὰ Ὀ6 ἃ Ἰορίοδὶ ῥῬϑσοτι- 
(6818, δια {δ8 τοχὰβ "" διὰ ἢ βαϊὰ υμέο τὴ6 ᾽ αὖ 
ὑδο Ὀορίπηΐηρ οὗ ν. 14 τγου]Ἱα βότυθϑ βἰτηρὶγ ἴο τ6- 
δΒτωθ ἴδ ἰπίτοἀπούοσυ ποτὰ οὗ ν. 18 - ὑὴ9 18}.- 
ξύδλρο οὗ ὕμο υσίνοσ, ΒΟ ΘΥΟΣ, ἄσοβ ποῦ δοοοχά 
υγί Ὁ} 18 υἱὸν. Ἠΐ8 ονἱάϑθηΐ δἷπη 18 ὕο σορϑδῦ 
Ὑ8Αὺ ΒΘ Ὧδ88 ΟΥ̓ΘΥΒΘΑΣα οὗ ἃ οοπνοσβαίϊου ὃθ- 
ὕνσθθῃ ὕνγο 8ηρῸΪΒ; Οὐμογυγίβο ὑδθ τηοβῦ βίχῃρὶθ 
ΘΟΌΣΒΘ ΓὉΣ Ὠἷτα ψψου]ἃ ἤδᾶνθ ὈΘ6η ἰοὸ δ ἄσγοβϑβ ὑμ8 
ἱπαυΐτν οομοοσπίηρ ὑμ6 ἀυταξίοηυ οὗ [86 ὑτί Ὀ.]8» 
ἴοι ὑὸ [89 δηροὶ ἴῃ Ῥϑζβοχι, δ8 ἰπ σβϑρ. υἱΐ. 16, 
ὙΓΙΟῺ 18. ἱπ οὗ Γ στϑβρϑοΐβ, 8} δηδίορουβ 6886. 
-- Εἴονν ἰἸοᾳ, 8411 Ὀθ ἐλ νἱπδίου οομοθυῃίπᾳ [ἢ 9 
ἁἀδὶϊν κ5α" “Το νἱ βίοι," ὁ 4., [δ δι] δοῦ 
οὗ ὑπο νἱδίοι, ψ ἰοὶ 18 ὮΘΙΘ τλοΐθ Βρθοΐ 1} ἰπαϊ- 
οἶα ὈΥ ὑὰθθ ὕνο ραπίλίγοβ ὑμδὺ ἔο]ον,, νἱὰ. : 

ὙΡΩ δᾶ ὉΞῸ »ΏΌΒΠη, ὙΤὴθ δηχίουβ αἰιθ8- 

ἤἄοῃ δ ἤὅο “πον Ἰοηρ ἢ" (οὗ 188, υἱ. 11) ἰβ 
οδυποα ὈΥ ὑμ6 ἔθασέι] διὰ δἰ δισηϊηρ ομασδοῦοσ οὗ 
89 φχοΐαμπδύίοῃ δια ἀθδίστιούίΐοη, 88 Β66}} ἰπ ὑμ6 

οὗ ἀοδοϊαίϊίοι ; ταύϊνοσ, “" διὰ ἐμο Βοσυίθ]θ ὑζϑῦιδ- 
«στοβείουι." ὉΠ Θ, [μὸ ραείίο. οὗ Ὁ, “ἤο 6 

δεϊοηϊθῃοαᾶ,᾽" δηἃ ὑξϑη “"ὕο Ὀ6 ἀοβοϊαὺθ οσ ἰαϊᾷ 
νυϑαῦθ,᾽" οοσύδίη] Υ ΘΧΡΤΎΘΒΘῸΒ 89 ἰᾶθα οἵ ἰδο 
“" ΒΟΥΤΙΌ]Θ ΟΥ χαομπδίτουβ᾽᾽ (1... ΛΟΥΤΟΝ 18). 
ἩΒούδοσ ὕδθ ἱπίχδηαὶ υΐνθ βϑῆδθ οὗ “" θοΐηρ 88- 
ὑοππᾶθα,᾽" ΟΥ̓, ἱπ δοοογὰ ψἱδἢ Εζαὶκ. χσχνὶ. 8, [89 
1688 '!ἜΠΟΙΆΙ ὑταηδίυϊνο ϑ6ῆ66 οὗ “"ΙΔγίηρ τγϑδύθ,᾽" 
ὯΘ χοραταθᾷ 88 [89 χιΐοαὶ τοθδηΐῃρ; οὗ, οἱ 
ΟΒΔΡ. ἰχ. 27. ἴῃ {86 Ἰαύίοσ οδδθ 1ὺ σου ]Ἱα ῥχο- 
ὈΔΌΪΥ 6 ΠΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ὕο ὑχϑθβ)αῦθ 089 ραγύϊο! ]6 88 8 
Βα Ὀαύδαὔϊννγο πῃ ἀρροκϊ οι : “ δηᾶ (ΟἿ ἐδθ ἔγδῃβ- 
ΔΎΘΒΒΟΥ, ὅδ ἀδδίχζουοσν .᾿" " Ὀὰαὺ ἰὼ ὑδὸ ΦΌΤΤΩΘΣ 
0886 αἰδο, ἡ ἤθσο ἐμο δα )θούϊνο βθῆϑθ “" Βουτὶ]9 ᾽᾽ 
(Εν αἱ) οσ “δεοίουμπαϊης " (Κυδηϊομθ] ἃ) ἴ8 
οΒόβθα, ὑμ6 ρασύϊοίρ!θ ταυβῦ δῸ τερασάθα 88 ἃ 

κἰηᾶ οὗὨ δρροπίζΐομδὶ βυρρίθιαθπῦ ἰὸ Σ᾿, ἰο 

ΒΙῸΣ Ὁ ἰ8 ὑποχοΐοσο δά ἀϑοὰ υἱυδουῦ 88 ἃτυϊο]9 

(88 ἱπ Εἶζοῖς. χχχὶσχ, 237). ΤῊΘ οχρχϑβαίοιι ἘΠ 

Ὁ, ἱπευοδὰ οὐἨ σμίομ ὉΠ »ῈΡ ταῖσμῦ Βανθ 
Ὀθθὴ ὀχρθούθα (οὗ, χὶ. 81), ρΡγοάυοθε 8, 80]- 
ΘΠΔΠ ΘΙ Δ518, ἡ Ι ΟΝ γασσδηΐβ ὕδ 6 αγραϑηῦ 4 68- 
ὑΐοπ ὑμαῦ 18 Ργοροεθϑά.---Τὸ χὶνο Ῥοΐὰ [9 βαῃο- 
ἴπαῦ (ταῦμοχ, “016 χτηοβὺ βδοσοᾶ ὑδίηρ ᾽)) δὰ 
9 Βοβὲ ἴο Ὀθ ἰχοδάθῃ υπᾶδϑχ ἔοοϊ, {ὑ.6., 
ἴο χίνο Ὀοΐὰ δ ΒΟΙΥ βδοχίβοθ (ἐδ 6 οδηΐσζαὶ 
Ῥοϊηῦ οὗ ὑτοσβΐρ) διὰ ὑῃμθ σουῃσαὶῦ οὗ τδ6 
Βα ηὖϑ οὗ ὑπ 9 Μοβὺ Ηρ (οὗ. νυἱῖ. 18, 22, 27). 89 
Ῥασύδκοσβ οὗ 86 ὑμοδοοσαύϊο οουθηδηύ, ὑο Ὀ6 ὑσοᾶ- 
ἄθῃ πρᾶος ἔοοῦ (ὑμ8 Εἰνγα ἃ, οοσγθοῦγ). [ΤῈ 
ΥΔΙΩΤ Δ ϊοαΙ οομῃδύχαοίίζοι οὗ ὑμο ἰαύοσ αἶδαβθ οὗ 

δ γΘΙΒ0 Θθϑιὴβ ὕο Ὁ0 ὑδμαὺ Ὠῷ διὰ ΘΠ διὰ 

δὲ Σ ἀτ 81} ἰπ ἀθροπᾶθηοθ ρου ὙΠ, ||κὸ Ἴ 

δηὰ ΣῈῸΒ ρῥγθοθάΐηρ. “Ηον Ἰοτρ 8881} 6... 
. (0860) αίνίῃρ, δηὰ (089) βαποίυδυγ, ἐπα (686) 

Βοϑὺ (ὑο ὈΘ) ὑχδιαρὶϑᾶ." Ὁ ὑμὰβ απ} Ε68β 

8}} ὑμ Ἰαδὺ ὑχθθ Ὠοιηδ, ὑπο ἰδέοσ ὕψο αἰ γΘΟῦΥ 
88 81 8δα).. δηὰ 8:0 ΟΤΤΏΟΣ 88 δὰ Θαυϊναϊοηῦ ΖῸΣ 
ὑμ6 πη.) “ὁ ΤΘ οὀχρχϑβδβίοῃ δᾶ ποίῃΐηρ ὑμαῦ 
8 ὩΘῪ ὕο ὑδ6 ἔοσιμασ βίδύθσωθηϊβ. θὰὺ δία ΡΥ 16- 
Ῥθϑϑδίβ ὑπὸ ὀοσωρυϑθιθηβίνθ οδυϊμηαὺθ οὗ ὑδθ οομπάϊ- 
ὑΐοῃ οὗ ἴ8ο σον βῃ σο βίου τοϊοσταᾶ ἴο, δᾶ [6 
ἀλασνν οογαζαϊ  ὑθᾷ ἀραϊηϑῦ ἰὐ, ἴῃ (δ Ἰἰρμὺῦ οὗὨ δ 
ἰάθϑ ὑμαῦ ὕπο δῖ ροσυριυ θα ὉΥ 8 Βυρουίοσ Ῥσο- 
σἱάθηοθ ; δῃά, ἰπ ροϊπῦ οὗ ἔδοῦ, {88 ΟὨΪΥ οὐ͵θοῦ 
οὗ (δ εὐρὺς τὰ 15 ὑο χοσαρίδαϊαίθ τ Βαὺ δδϑ 
ΔΙΤΟΔὰΥ Ὀδθὴ βαϊά. Τὴ δϑγηῃᾶθεο οομῃθοίΐου 
δοοοτά νὶτἢ ὑ6 δυχαρὺ οομοίβθηθοβ οὗ 86 ἀθ- 
βοχίρύίου, δηὰ ὑδο ἀἰδιπιμοῦνο Ἵ Ὀϑέοσο Ὁ δῃὰ 

δ ΩΣ, δἄᾶοᾶ ὑο [86 ἸΔοὶς οὗ οομ᾽απούϊοηδ, ἰβ βαϊῦ- 
οᾶ ἴο ἰδ Ῥοοίϊο σμασγδοῖοσχ (ποὺθ αἰϑὸ ὕ8 οσω ββίοῃ, 
οὗ ατίϊοὶθδ). Οὐμβοασθηῦ, ονοσγ ῖηρ μαι ΗΙύ- 
ἷ“ὶσ τοραχαβθ 88 οΟὐ᾽θούο 16 ᾿ὰ ὑδ18 ρ0]806, διὰ 
ὑοῦ 6 υτζοθ δραϊπεὺ ὕμ6 ὑσδάϊ ομδὶ ροϊμπρ 

ον ὅ1ὁ Ῥᾷχροδο οὗ τϑοιμονίηρ ΤΟ ἕο {86 ργχϑοϑᾶ- 
ἱπῳ οἰδαθθ, δείϑϑθ Ὡδύα σαν ἔγοσῃ ἐμ βιυ γοοὺ ᾿ῦ- 

βού, Μοσϑονυοσ, [86 οχραηδόϊση οὗ 2 ὃγΥ Ηἰῦ- 

κίρ. "ἴο ροχταϊῦ ([ἣθ ΒΟΣΥΪΌ]Θ ὑγδαπδστθβδίουι ὑο ρῸ 
ΟἹ .᾽ 88 ΠΟ Ὀ8Σ4116], ποὶτμοσ ἱπ ν, 12, ΠΟΥ ἐπ 158. 

4 [Βιυατῇ. οὐ ὕπο οὐδογ Ἠδηᾶ, βιζοηρῚῪ οοπύσηδ ἴον (ἢ 6 

»αδϑῖνα δότι86 οὗ ὌΠ ποῦο, "ϑαυϊγαϊθηξς ἰο τολίολ ομσλεὲ 

0 δα ἰα(α τοᾶκτί8 ΟΥ̓ δ," 8) Ὀϑί ΠΩ καπέαἰποὰ ποῦ ΟΠ 
ὉΥ͂ [86 ἱπίσδηδίίνο ἔοτοβ οὗ ἴδ τοοῦ, Ὀπὺ ὉΥ ἴΠ9 ἀϊκι! σάνε 

τ|86 οὗὨἉ ἴΠ ἰταμπείϊνϑ ὉΣΟἿΘὩ ἴῃ οἷ. 1χ. 37. Καί! ἴαχοα κὰν 

τίβίοῃ οὗ ὕμ6 ρσορμοῦ.--- μὰ ἴδ) ἐχγδπεβιθβαίοσι ᾿ οἱμητδιν ἴμ6 δαπιὸ σίϑν,} Ὁ 
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Σ. 6, ψθθσο, 11 ὕ88 ΒΥ ΠΟΙ ΤΩΟῸΒ Ἐπ ΐ5, ὁ ὕ0 ΣΑΔ ΚΘ [τγοχῆ (οὴ ἐμ βῃδίορυ οὗ “202), δαῦ ἰ8, οὉ ἐδ 
ἑπύο βουλο  ἱηρ," ἰῦ 16 Ἰοϊηθὰ ὕο ἃ ἀοΌ]6 δοοίβδ- 

ἄτα; δηὰ ψμοπ Ηἰὐζίς δ ῖκθβ ἼὉ: αὐ δτϑὺ ἱῃ ὑ89 
86.186 οὗ ' ἰο ροτστωϊῦ,᾽ δῃηὰἃ ἱπασα θα δύθ]υ αὐοστγασγὰ 
ΤΑΒΚΘΒ ἰῦ πὶ Ὗ  ὕο0 τδὶτθ ἱπῦο βοσμϑίΐηρ, ̓  ὑδ6 
διϊδοὶδὶ σζϑυρτηδ οοχύδ ΠΥ ἄοθβ ἢοὺ αἰπϊη8ὴ 86 
ἱγηδρίηανυ ΑΗ ΟΌΠΟΥ ΒΊΟὮ, ἴῃ νον οὗ ὕδο ἀϊθ) ῃο- 
ἀνθ ναν, 86 ἀϊδοουύθσα ἰῃ [86 ΥΩ  ὑμδὺ ἰβ ποὺ ρσϑ- 

ἄχοα ἰο ὨΏ," (Κιδηϊ 76] .)---- ὁγ80 14, Απὰ ὯὨ6 

βαϊὰ υπῖο 9. ἸΤθυΒ 4}1 ὑμὸ Μ55,, σῃΐοῦ σοδᾶ 

Ἐξϑς, ψ ἈΠῸ δ δποϊοηὺ ὑγδηβίδύοσβ, διὰ ϑιλους, 
τοοάθσχῃ θχροείζοσβ, Βοσχίμοϊᾶῦ, όσοθοσ, Ηἰ είς, 

Ἐν α]α, οἵο., Ῥσ θυ ὙΣᾺ, ΤῊ Ἰαῦνοσ ἔοστωα οοσίδὶ ῃ- 

ἸΥ βθϑιῃβ ὕο δοοοχά Ὀϑύῦοσ τὶῦ ὑμ9 οοπὐθηΐβ οὗ ν. 

18, εἶπιοϑ 1 ἰβ βαρροθοὰ ὑμαῦ ἐδ: Ἢ ἼΩΣΙ 225 (οὗ, 
δ ἐν. 1) ΤΟ Βδυ8 Ὑ δὺ ζο]] ον, του] δ ἄγθεδ 
1ῦ ὕο ὑ86 οὐΒΟΣ δΏρθὶ, ψῈΟ ἱπαῦΐγεβ οὗ Εἰτὰ ; Ὀαὺ ἰὐ 
8. οοποοίνδοϊθ, οἢ Ὀοΐδ Ἰορίοαὶ δηα ρβυομοϊορίοδὶ 
δτουμπᾶβ, ὑμαῦ 86 τἰιθδϑθ ὑο ὕ86 οομνοχβδίίοη οὗ 
Ὅὴ: Δ 618 ψου]ᾶ χορσχοϑουῦὺ ὑμ6 ἰἴοστηδύϊοῃ Θ0Ὲ- 
γογοὰ Σὰ ὑῃ6 ΧΟΡΙΥ ὕἤο ὑμ8 δ ρ66}᾽ 5 απϑβίΐου 88 ἔ7- 
φατγίοα ἰο ύπιδοῖ, ὈΘοδῸΒ6 Β6 τγἃδ 80}}} τόσο ἱμῦθυ- 
οϑἰθὰ ἰπ ὑμδὺ ἱποστηδύϊοῃ ὕμ8 ἢ γ88 ὑ86 ἱπαΌ ΤΟΥ. 
ἈΑοοογάϊηρσὶν, 86 βυρδυϊ αὔδα Εἰγη8617 ἔοσ ὑμ6 8ῃ- 
56], Ὀθοδυβο ὅμο ἰῃἰοσοδὺ ἔο]ῦ ὉΥ ΐτη ἰῃ θᾳαῦδὶ 
ὨΊΘΑΒΈΧΘ δ ῆθβ Εἴτη ἰῃ ἰἀοπ  γίηρ Ὠἰταβο ἢ ὑὸ 
Βοη6 οχύθηὐ ἱῦ ὑμ6 αποβέϊομοι.---ἴο ἔτσο- 
τπουδβαηᾶ δια [σϑϑ- υπάχοα ἀαν (“ὁ ονθηΐηρ- 
ΤΔΟΣΏΪΗΚΒ᾽); ὕδϑῃ Β84}} δμθ βδῃούιδσυ Ὧθδ 
οἰοαμβοὰ (σαύμοσ, “" 7υδ 1868 ΤᾺ6 “πε γ- 
ἴῃ οὗ [86 βΒαῃοῦμδιγ 8 08} 6 γθ- ΟΣ ΒΘοσ ὁ ΟΥ̓ 
[86 ἀοβοοζαύθα βαποῦ δηα 108 βοσυΐοϑβ (ὙΠ ΟῊ 
ὝΟ͵Ο ρογιηΐὑὑθαὰ ἰο ὈΘ ὑγοά θη πηογ ἔοοὐ), τυ ΔΙΟῺ 
ἦθ ΔΟσΟΙΔΡ ἰΒμ6α ὈΥ ὑπὸ σϑῆθνγαὶ οὗ ὑμὸ ἀδιΥ 
ΒΒΟΙΊΒΟ ΘΒ. ῬΊΣΙ ΘΟΩΒΟαΌΘΠΟΙΥ ἀθπηοῦθβ ἃ Ὀοίηρ 

αϑύϊθοα ὉΥ ὑμαὺ νοσῖς, δαᾶ, ἴῃ ἰῦ8 Ῥροκίυϊου δὖὺ [86 
ΘδΔα οὗ μο δροάοβίβ ὑο ὑ86 δι ὐθοθαθῃῦ οἰδιιβθ 

Ὀορίπηΐηρ τὶ ἢ [86 οοπμῃθοῦνο ἽΦ, ΘΧΡΥΘΕΘΘΒ ἴο 

᾿ 80:16 Θχίθηὐ ὕη: 6 Β6ὴ86 οὗ [86 Κμέ, ὁτασίμτη. ΤῈ6 
τηδύοσί δ] 1υδ βοδύϊου ΟΥἩ ΣΘΠΘνΤαὶ οὗ ὑδθ ροτἦθο- 
ἰΐομ οὗ ὑμ6 λοδί, δοοοσᾶάϊηρ ἴο νυ. 18, [86 δβοοοῃὰ 
οὗ 86 οὈ͵θοῖβ ὀχροβϑᾶ ἴο Ὀϑίωρ "" ὑτοδθῃη ππᾶρσ 
1οοῦ͵" 186. οοποοίνρα οὗ 88 δϑβϑῃ }}Ὺ οοἱποἀοιπῦ 
αὶ ὑμαῦ οὗὁὨ 86 Βαῃου Δ ΤΥ, ΟΣ 88 ᾿ἰτητηοᾶ δ θὶν 
ἐπυοϊνϑα πὶ ἰὕ, απὰ ἔοσ ὑμαῦ γθΆδ οι ἷβ ποῦ ΟΡ ΘΑ Ὺ 
ταθηςομθᾶ. ΤῈ6 πεορ]οοῦ ὕο τηϑῃύϊοη ὑμ6 ᾿οβὺ 
ἀοοβ ηοὺ ννασσδηὺῦ 86 οοποϊπαίοῃ Σοδορϑα ὉΥ͂ Ηἰῦ- 
κί, ὈΔΟΣ ΣΤοἔθσθῃοθ ἴο 1 Μδοο. ν᾿. ὃ οὔ δθα.. ἰδαῦ 
Δὴ)6 δυΐδον ἰπηθομρα ἴο γροΐπῦ ουὖῦ ὑμαὺῦ ἐΐϑ πἰαῦθ 
ο»ὗ Ὀοΐηρ' ὑἰγοδ θη πᾶσ ζοοῦ τταᾶϑ ὕο ὍΘ ΤΔΟΥΘ ὕὑχο- 
βτϑούθα, νυ Ὲ}16 ὑμαὺ οὗ [86 βαπούσδυυ νγδβ ὕο οϑᾶβθ 
Αὖ Δ ΘΕΥΪ ΟΣ αδύθ.---Τ})6 ἀυτγαίίοι οὗ ὑμθ ρογϊοᾶ 
ΝὨΪΟΙ ἰβ ὑο ργθοθᾶθ [89 το- ἀδαϊομίίοῃ οὗ ἐῃ6 
ΔΑΠΟΙΌΔΣΥ, 18 ἀρδὶη πα ἰσαύθα ὈΥ͂ ἃ τηγϑύϊσα!} Ὁ ἰῃ- 
ἀοδηϊθ δηᾶ δαυΐνοοδὶ ᾿ἰπιϊδύοι οὗ ὑΐγηθ, 88 πὶ 
Ομδρ. υἱῖ. 25. ὙΤὩ6 2,800 ουθηΐηρ- ΟΣ ὩρΒ 
(3 3115) οδηποὺ 6 ἰπίθῃδοᾶ ἕο εἰρη 80 
ΤΛΆΩΥ ἀανε (ἃΒ Βουυμοϊᾶὺν, ΗἩδνυοσηΐοῖκ, ν. Π,6ἢ- 
βοσΐκο, θῦο., δαβυτηθ), ἴὼῸΣ δἰ μπουρἢ ὑπ ΒΘνΟΓᾺ] 
δ Υβ 8:6, ἰπ ὅθῃ. ἱ. ὅ οὐ 8θαᾳ.. αἰνἱ ἀϑὰ ἱπο ὅδο ὕνψο 

Ῥδχῖβ Ἡ ΒΙΘῺ σορχθϑοθοὺ ἔμοσα, 3. διηᾶ “2, [867 

ΔΙῸ ποὺ ΠΌΠΙΟΙΘΩ͂ ΔΟΟΟΓΩΣΩΡῚΥ : δηᾶ ἐμὸ Οἷ. 
νυχϑήμερον͵ π ὨΪΟᾺ ἰΒ οὔύθηῃ δα ἀπορᾶ ἰῃ Θοταρδαχί- 
ΒΟΥ. ἷβΒ [6 1688 δἀαρίθα ἴο βούνα 88 8 ΔΏΔΙΟΩΥ 
ΟΣ στουπὰᾶ οὗ ῥΓΟΌΔΌΙΝΙ Υ ἔοΣ ὑδ6 εἰχεηϊβοδίύίοι οὗ 
ουθπίπβ- ἸλοΥ ΐπρ' ΔΒ ΒΥΠΟΣΥΤΩΟῺΒ ΠῚ} "" ἀΑΥ,," 88 

ἽὮΣ ὩΣ σδῃ ΒΑΙΤΑΪΥ ὈΘ χοραχαθὰ 88 ἃ οογτηρουῃᾶ 

ΘΟὨΥΓΔΙΎ. 80 δδεγηἄδίομῃ, δυϊβίηρ ἔσοτῃ ὅδ ρῬοϑίϊο 
Ὀσουϊὶν οὗ ὀχρυϑδβδίοῃ πὶ ὑἷ. βϑούζοι (βἴσωϊαν ὕο 
ΞΘ ΣΦΌΠ ἴῃ νυ. 18), νϑΐοι, Βὸ ἔδν ἔγοσω Ὀοίηρ 

8. ὁ σΟχΤοηὗ ΡὮΏΓΤΑΒΘ ᾽᾽ ΟΣ ὁ" Βἰοσοοϊγρϑᾶὰ ἔοστηπδ. ἢ 
ΟΟΟΌΪΒ Ογμ ἔπ ἰλὶδ τίασε 88 ἃ ἀδαϊρτιαίίου οὗ 
ἔθ. 186 Ἰἰναϊξαύίοη οὗ ὑπὸ ὀχρυϑβδίοῃ ἴῃ ὑδὶ8 
ΒΘΏΒΘ ἴο ὑδὶ8 ραββαρο ἰηἀϊοδῦθθ, τ ἢ δὴ δἰτηοαῦ 
ΔΌΒοΙαὐὖο οοχίαϊηΐν, ὑδαῦ ΞΡ δὰ “22 ἂο ποῦ 
εἰσιν ἐμ6 δοστεβρομαϊης ρογίοὰβ οὗ ὑμθ ἄδγυ, 
Ὀυὺ ταῖμποσ μ6 δϑασγ δεβ τοθαυϊσοα ὑο Ὀ6 οἴξογοα 
ἷὰ ὕβοω. 186 ὙΏ0]6 ῬΓΤΟΡΏΆΘΟΥ σοϊδίθδ Ὁσίῃοὶ- 

ῬΔΙΥ ὑο ἐδ9 ὙΠ Ώ, ὑο νοι ὑλ6 ῥδββαρθ ὉπάοΣ 

οοῃδί ἀοχαίίουι δϑβίρη8 8} ΘΒρΘΟΐΔΙΙΥ Ῥτχοσωϊηθηῦ 
Ῥοβίμἰου : Ὀὰαὺ 88, δοοοτάϊΐπρ ἴο ἔχ. χχῖχ. 41 (οὗ. 

ἰαΐτα, ομδρ. ἰχ. 231), ὑ818 οομβίδίβ οὗ δ 5 ΡΤ 

διὰ ἃ 3 . ὑδ ὕθυτηβ "" δυδεΐηρ' " δῃ ἃ “" ΣΏΟΤΉ- 
ἵὴρ᾽ ἴῃ ὑμὶβ ρΐδοθ οἱθαυῖΐγ ἀδθῃοίδ ἴδ δυθῃΐῃ 
δηἃ τηοχυΐηρ δα 1668, οΥ, ἰἢ 10 Ὅ6 ρῥτγοξοστοά, {88 
ἐΐπιέδ δῦ ἡ ὈΪΟῊ ὉΠΟΥ͂ τ ΣῈ οἴἴὔοτθα. "" Μοχπίηρ Ἢ 
δὰ “ ονϑηΐης " τὸ ὑμοχγοΐοσο ἴο Ὀ6 οουῃίοα 
δεμαγαΐεῖν ; " δοὰ ὑδὺδ ὕΠ6 νῬοσοα ἰηἀϊοαίεα ὉΥ 
ὑδ6 δυΐδου οουϑὲβ 1.150 ἄδγαε ἱπειθδα οὗ 2,800. 
ΤῊΪΐ8 ροσχϊοᾶ ἰβ ποι οασϊνα]οπῦ ὕο {86 ὑδγχοθ 
δηἃ 8. ΠΔ]Υ γοᾶτβ ἰὼ οἤδρ. Υἱὶ. 25, τ 116, οἱ 
[086 οὗδεσῦ δαπᾶ, 86 Ἰαῦθσ ΠυσΑῦοσβ οἵ 1.990 
δᾶ 1.885 ἄδγβ (οδδρ. χὶϊ. 11 οἷ κεα.) δχοεϑᾶ 
ὑμὸ ταρᾶϊὰμλ οὗ ἰῃσθθ δηῃᾶ ἃ δμιδ]ῇ γεβϑδσβ Ὀαΐ 
6. ἨἩΗον ὑδῖβ αἰ Βοσορ ΏΟΥ ἴθ ἴδ6 Μ1τιϊ8 
δδβὶρυιρᾶ ἰο ὑμ86 ἀυζαίίοη οὗ ὑῃ6 ὑΐτας οὗ δοῦ- 
ΟὨσιβυδη ρογβϑοουύζοι δη ἃ ὀρρσϑββίου ἷἱπ ἴο Ὀς ἐσ- 
ΡΙαἰποάᾶ, διῃᾶ, πὰ Ῥασίϊουϊαν, μοῦ (18 ΠΏΤΩΑΡΟΙ ἴῃ 
0818 Ρ]Δ06 ἷἰβ ὕο Ὀ6 ἰαὐοτρτοῦθα, ἰδ οὗἩ σοΌΤΘΒΘ ὙΘΙ͂ 
πποογίδίη, δῃαἃ δῦ ΑἸ ΔΥΒ σοχηδῖη Ὁπάεοίαςαά. 
ΙῸ σοηοσαὶ, ὑμοδ οχροδίζοσβ οὗἩ 8 χα ἢ 80 
ΔΙΨΘΥΒ ΟΟΙῚΘ πρδχοϑῦ ἴο 16 β6ῆβθ οὗ {δ6 ῥτο- 
Ῥῃϑίς δαΐδοσ, ψ1}} χερασζὰ 86 ὑῬσαϑθηῖ ὩΌΣΩΌΟΓ 
1.1δ0 88 ἃ ἀδδβὶστιοὰ παγγοισέπσ, ἀπ [86 πα ὈΘ Σ᾽ 
1,290 δᾶ 1.885 88 ἃ ἀδείχυϑᾶ δγίδη δου, ΟΥ ΟὐΕ- 
δίορρίηρ οἵ ἰδ 6 Ἰ:ταϊῦ οὗ ὑῆχϑο δβῃὰ 8 Ἀ8}} σϑδσα, διὰ 
ΒΘΟΙΚ ἴο Θββ ὉΠ ΒῊ 8 σΘοπξοχτηὐίν ὅο αν ὈοΐῺ ἴῃ ἐδ6 
ὩΔΙΥΟΥΙ Ως δπὰ ὑμ6 Ἔχυθηδίου οὗ ὑμπαῦὺ ροτϊοᾶ. 1 ἱξ 
ἷθ ἀδβαυιθὰ ὑμαὺ ὑπ ὈοοΙς Ἰἰνιΐῦβ [86 γοδν ἴο 860 
ΑΔΥΒ (ΟΣ ἴο ὕνγοϊ γθ σβοηῦῃβ οὗ ἐὨΙΤῸΥ ἄδγβ 686}}) 
Ῥοβίἄθβ ὅνο ἰῃηὐοσοδ) αὐθὰ ἄδυβ, διδουπηρ ἱπι 81} 

" [Τ8ῖ8 σομοϊπείου, Βονονον, 'β ὌΥ ὯΟ τηθϑσι5 οςοσίαϊη, 89 
ἐδ ΖΟ] οί: οὐπεδοχαίζοπε τ ὶ]} βοῦν ἴο δον : " ἋΣ 3 ΞΣ 

ὯδΥΘ ὯῸ ΘΟρΡυΪδ ΟΣ ΟΟὨ͵πποὕοιμῃΒ, Ὀοΐγθο ἰδοχῃ : 18 ποῦ 
ἐπογοίοσο βϑϑῖι ἴο Ὀ6 8 ΡΟΡΏΪΩΣ τος υὗ οΟμλ ὀχφγοααίοῦ, 
Κα ὑπδῦ οὗ ἴπ9 Οτοεκ νυχθήμερον (3 Οοε. χὶ. 35). ἰῃ οτάοσ ἴὸ 
ἀοδίστιαῖο ἐλό τολοὶδ 4, .α ἀαν. Οὐοτημασθ 665. ἱ.. Ἡμετο 189 
ουρηΐης δὰ τηοζίης οοπδειῦδ γοδροοϊνοὶν ὁαν ἐλε Ἀγεΐ, 
αν ἐλδ δειοπα, οἷς. ; [ῖἴοΣ [Ὁ Βοοιὼϑ μὶαίῃ ὑμδὲ ἴδ ΡὮΣΘΘΟΙΟΩΥ͂ 

ὈοίοΙΘ :8 [6 ἀοτίγοὰ ἤἔγοτλ χ5 θΒοῃσοθ. 1ῃ οὐδοῦ ποχάᾶκ, ἋΣ 

ἽΣ2, δ [οῖο. οσωρϊογθᾶ, δ᾽ 6 ϑάσηϊΓτ᾽οα ὃο οοὨίδίτ δὴ 

ΔἸΠππίο το ἘΠ9 Ἰηοσηηρ δηὰ ονθηηρ ϑδασζίδοοα, πὰ ἴδπ ἰδ 9 

ῬὮΓΘΒΘ ΥἹΣΌΠΔΙΥ ὈΘοοΠιο8 8 κί ἃ οὗ Βυε  σῃ ἴοΣ πεν» ΩΝ 

Μοῦ 15 σομοσίο, δὰ ἱποϊμἂοθ Ὀοΐϊὰ [δ 6 τηοζηίΐσν δηὰ 186 

ονουΐης δδουίῆοο,"--- δα. ἼΠΔΌ ἰὰ τοῖς 596 ΦΣ 

ἼΣΘΙ (ἐλ6 δοοπίπσ ἀπά ἐλὸ τπογπὲμθ)ὺ οἰδπνὰς ἴον ἔδο 

ῬὮΣΑΔΘ ἴῃ αὐοδοῃ, ἄοος Ὡοὶ ὩτοΥο ὑδὸ τὴ οτοτίτσ δηὰἃ 
τηοζηΐϊηρ ΔΙῸ Σοοκοηοα βϑορθζγαιοῖγ Ὀσὲ ΟὨἹΥ ἐμδῖ τεμὶπρ- 
τηαογαίης ἰδ ἃ ροτίοὰ οὗ ζϊηο οομείδείησ οὗ σνδοηϊ δ πιὰ πιογ"- 
πᾳ. ὙΠπαῦ ἴδθ ΗδΌγονΒ τ ῖδἢ ἴο ΟΧρΤΟδα ΟΡ Υ ον ἀδγ πὰ 
εἰσηῖ, ἐδ ἡμέκι πθη νά Ῥασίς ἐξ 8 ὧδγ οὗ ἃ ᾿ϑοῖ. ἴθ (δ 
ΒΌΤΌΟΣ οὗ Ὀοϊῃ ἰδ οχργϑεδοῦ. Ὧ8 δβαν 4.0.. ἴ Αγ 
δηὰ ζοχίγ εἰρμς (ασ6η. νἱΐ. 4, 12; ται Χχὶν. ἸΣ ΓΚ ῶν 
χὶχ, 8), οσὐ ἴγϑε ἄδνη απὰ ὑὮγοθ ηἰσῆία (οη δὴ ἰἑ. 1: Μαεῖς. 
χιΐ. 40). Ὀυῦ ποὺ οἰ οἱ εἰσ ἄδνε δὰ εἰσδῦε, τ δι 167 
τὸϊδὰ ἢ σροδκ οὗ ζοσ!Ὁ ΟΥ ἴὮσθϑο 701} ἀγα," --Ζ εἰ.) 



ΟΗΑΡ. ΥὯίι. 1-27. 

ἴο 865 ἄδγε, 10 ν1}} θ6 ζοππὰ (1) ὑπδὺ ὑμθ ψΟΪ]Θ 
ὨΌΣΩΌΟΘΣ οὗ 1.277 ἀδγϑ, ΒΟ ἢ Δ1Θ ὨΘΟΘΑΒΔΣΥ ὕο 
ΟΟΥ̓́ΟΣ ὅδμθ ρῬοχίοα οὗ ἴῆσχθθ διᾶ ἃ Ἀ8)Υ ὑ6ΆΧΕ, 18 
ἀθοσθαβϑα ὉΥ 127 ἄλγβ, ΟΣ βουμθυ βίῃρ' τοσο ὕμδῃ 
Ζουγ ταοηὐμβ, ὉΥ ὑλ6 Ὡπαῦοσ 1,160 . (2) ὑμαῦ ὑδ6 
ὨΌΔΌΟΣ 1.290 δ ἂβ ὕσοινο ἄδυβ οσ δρουῦὺ Βα) 8 
ΤΩΟΩᾺ ἴο 1,971 ἀδγβ ΟΥ̓́ΛΔΤΟΘ πὰ 8 δ] γϑϑγχβ ; 
διὰ (8) ὑμδῦ 6 παῦοσ 1.385 δά β βέιγ- οὶ ῦ 
ΔΥΒ, ΟΥἨ ΠΘΑΥ͂ ὕψχο τουΐδβ, ὑο ὕμ6 ρΡοχὶοα οὗ 
ἴμγθϑθ δηᾶ 8 δ] γϑᾶσγθ.0 Α οοχύδίῃ σοι! οστα Υ ὕο 
Ἰδνν 18 θυ ἀθηῦ ἔσο ὕμ 686 βρΌΓΪΟΒ, ᾿μΑΒυ ΟὮ 88 ὑ8 6 
ὅὕνο τοῦδ ὈΥ ΜὨΪοῖ) [86 ὑπ γθ06 δηᾶ ἃ 84] γϑδσβ 
816 Θχύθῃπαρα ἰῃ ὕῃθ Ἰαδῦ ΠΌΣΩΌΘΣ, στο δά ἀβὰᾶ ἴο [89 
ΒΏΟΥΤΘΣ ῬΡοσὶοα οὗ ὑγθ6 γϑϑγβ ἰῃ ὑλ9 δγβὺ (ἴ.6.. ἴο 
1.09 ἀΔγ8) ; ΟΥ, ἰῃ οὗμοσ ψοσαάβ, 'ὰ ὅδ ὈΠ6 οδ80 
δ ρυορμϑῦ τοραγὰβ ὑμ9 ροχοᾶ οὗ ἴδγοθ δῃὰ 8 
ΒΑΡ ὙΘΑΙΒ 88 δγίεπαδα ὉΥ ὅνο ταορῦδβ, ἰὴ ἐδ 
οἰμοσ (ἰὰ ὑλ9 ῥγοϑδθηῦ ὑϑῆβαρθ) 88 δλογίδηε Ὁ 
ΖοῸΣ ταοηΐ8. 77286 ργορλοίτο ἐξηιέα 0.8 ΟΥ̓ {ἴηι 
οοΥ̓ροηα σεπογαί ὕο ᾿ῈΔ 6 Θυθηῦΐδ οὗ [} 9 ΣΤΥ 
ἰδίοσίοδὶ ἔπ] ΑἸ] ποι οὗ ὑμῖα νἱδίοη ἱὰ ὑμ9 Μαδοοδ- 
Ὀφθδ ΘΙ οὗ Ορργθϑββίοῃ δῃηά σϑυο]ῦ, ιοὐζλοιμξ δοὶπρ 
οὐγοποϊοσισας οουογοά ὃν ἰΐόπι. Τὺ ἨδὰΒ Δἰτοδαῦ 
665 ΒΟΥ, ΟἹ ΟὨΔΡ. Υἱὶ, 26, ὑμαῦ ὑδο ἰπύοσναὶ 
Ὀούνϑοη ὑμ9 δυχοχαύϊος οὗ ὑμ6 δῖ βδουίβοθα ὈΥ 
ΕΡΊΡΒδηΘ8 (1 Μδοο, ἱ, δ4) δρὰ μο σοσοῃβθοσεύίοιῃ 
οὗ ὑμ6 βαπούμιδιυ ὮΥ̓͂ διὯΔλ8 Μδοοδθιϑαβ (ἰνἃ. ἱν. 
δ2) διπιουηύεα ὑὸ ὕδΓθΘ γϑδχβ δηὰ ὕθῃ ἀδΥβ, ΟΣ 
1.106 ἄδγ, ὑδπα οουθσίηρ ἔοσίγ- ἣνο ἄδγβ ΟἹ ΟἿ θ 
δια ἃ ὯΔ] τηοπῦδβ 1688 ὑμδῃ 1.160 ἄδγβ, δἃ8. ὮΘσΘ 
Βιἰδιεα, Βαυΐὺ ἰζ, οὐ ὑμ6 οὔμοχ Βαπᾶ, ὑμθ δχτίνδὶ 
ἧχι Φυᾶθα οὗ ἀρροϊἹομΐυβ, ἐΐθ δοσασηϊββί ΟΏΘΥ 
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Ῥδηΐθὶ οϑυϊναα θα 6 γϑᾶγ δὖ ὕνγοϊνο τηουῦμβ οὗ 
ΒΥ ἀδγβ 680}, ἰπὑθτοδ  ὐϊηρ ἃ τη ἢ οὗ ὑΊ ΣΌΥ 
ἄδγβ ΘΥΘΙῪ ὑμἰγτὰ γϑὰσ. ΤῊΐβ σϑβυῦδβ 1ὰ ΘΧΔΟΟΥ 
1.290 ἄδγβ ἴοσ δὲ γϑδῖβ, Ὀὰυὺ ᾿Θᾶυ 68 ἃ ἀἰβοσθρϑθοῦυ 
οὗ ἔοσ ἄδγα Ὀούνοθα 1,160 ἄδγβ δηἃ ὕῆσθθ 
ΥΘΔΙῈ ΟΣ 1.110 ἄαγβΒ. ὙΌΣ τορατγαὰ ἴο ὑμῖ8 ἀἰοσ- 
ΘΟΘ ὯΘ ὕδμϑθῃ ΟὈΒΟΣΥΘΒ: “1ὖ 8 ΘΑΌΔΙΠΥ ἴῃ ΒΑτ- 
ΤΩΟῚΥ͂ 8 ἢ} 6 ὙΘΙΥ͂ σΘΏΘΙΑΙ οι ρ]ουτηθηῦ οὗ 88 
ΠΌΤΟΙΣ ΤΟΥ ἰπ Ὁμθοοσαῦο γορυθδβοιύδυϊουβ οὗ 
ὐταθα οὗ βεύϑθσϑ ὑχί8] δηὰ εαἰδυϊηρ (6... θη. νἱ!]. 
4, 12, 17; Νά, χίν. 88, 84. ΕΖοὶς. ἵν. 6 : χχίχ, 
11 οὐ βϑα. : 1 Κίηρβ χίχ. 8: Μαῦϊν νἱ. 1 οὖ βθα.), 
δηὰ νι ὑπ δύο δ ζΘΏΘΣΑΙ ὉΒΑρΡῸ ΜΒ ΪΘΉ οἴ" 
ῬΙΟΥ͂Β ΧΩ ΌΘΙΒ ἰὴ 8δῃ 1468] 8686 (οἷ. οὐ ἰἷν. 18 ; 
Υἱΐ. 9δ), δ 7} δ5 δ ὑμ6 οουύθχῦ ΤΔΟΣΘ ΘΒΡΘ- 
Οἶιγ, ὑμαῦ Ῥγθοίβου ὑμὶ8 ποτ θ᾽ δου] ὉΘ 
Τουπὰ ἴῃ οοσηδἰπαύϊζου τυῖῦὰ [ἢ 88] Βα] -ὑϊπιθ. 
ΟΟὨΒΘΑΌ ΘΕ ὑδθ διαουηῦ 1,110 -{ 40 του δ 88 
ΒῸ ὈΘ Δ Ὁ18}}Υ ἰἀθη 08) νυ ἢ δ. τλοσθ αἰσοαῦ τη 688- 
πζοιηθηῦ οὗὨ ὑ86 ὕδγ66 δᾶ 8 Ὠ81} τη 68 ἰὴ ΘΔ. ΧΙΐ, 
11; δηὰ ὑμἰβ ἃ ἰβουύθρδῃου υἱυδῖα ὑμ 8 ὈΟΟΚ 186] 
ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΠΟ ΤΟΣΘ ΒύσΔΠρῸ ὕμ 8 ὑδμαῦύ, ἦοτ ᾿πβίδῃοθ, 
Ὑ1ΟῺ Υορσζοβοηΐδ [86 β81π|6 Κίπράοτα δῦ 16 ὑϊτηθ 
88 αἰἱν ἀρὰ ἰπΐο ὕνγο Ῥασχίβ, δὖὺ δῃοῦο σΣ 88 ζδ}}Ἐπιρ' 
ἰηῦο ἔθη, δηὰ δρϑὶῃ (866 ΒΌΡΓΔ, ΟἿ Υ. 8) 8Β Β6ρδ- 
ταῦϊρ ἰηὐο ἔοτσ, ἰῃ 811] οὗ ψν 10} ἀσβουί ρὕῦϊομβ ὑδ89 
ΒΆΤΔΘ ἔπ παδτηθηΐαὶ 1ᾶθα Ὀσθυ 8, αἰ μουρσὴ ῬΧ6- 
βΒοη θᾶ ὑπᾶορ αἰ οσθηῦ ἤοσα,β." Υο οδημοῦ 
δἀορὺ ὑμί8 οπυϊχωδύθ οὗ ὑμο 1.160 ἄδγμ, ὈΥ͂ το ἢ 
ὉΏΘΥ 816 τηδλᾶθ ἴο οομδίϑῦ οὗ 1,110-.40 ἄδγβ, Ὀ6- 
ΟΔΙΒΘ Σὺ Β6ϑῖῶϑ ὕοο ασίϊβοϊδὶ ἀροῖ {86 8 0]6, δπὰ 
ὈθοϑΌδ6 (06 ΟΡΐπίο ΟἹ ΜὮΣΟΣ ἱἰῦ τοδίβ, ὑμδῦ 

οὗ ὑσίραύο (1 Μίϑδοοα. ἱ. 29). ἰβ ἑαίκθῃι δβ ὑμ6 βἰαγὺ- " θδμπίθι δαἀθᾶα δὴ ἐπύθσοδ ΑΥῪ τπορῖῃ οὗ ὑδισῦν 
ἱπρ-μοίῃηῦ οὗ ὑμθ οδἹουϊαίίοη (48 Ηἰ σὶρ 068), 
ἃ τοδυϊὺ οὗ ὍΠ1ΘΘ δηὰ ἃ απδσῦθυ ΥΘΑΣΒ ὕο ὑθ ΧΘ- 
ἀοαϊοαύίοι οὗἁ [6 ὕδια ]8 ἰβ ορίαϊπϑᾶ, τσὶ ἢ [016Χ- 
8.016 Θχϑδοίῃϑβθ, Ὑγ 810 διλουσηὺβ δὖὺ 1ἰθαϑὺ ὕο ἔ͵ΟΤ 
ΟἿΘ ἴο ΟΠ6 8πᾷ 8 8] ΤλοΠ(Ὠ8 τοτο ἔβδη 1.1δ0 ' 
ἄδγβ. Α Θοταρασίβου οὗ ἐὴη9 Ἰδυρδϑσ ροσίοἂβ οὗ 
1.290 διὰ 1,885 ἄδγβ νυνὶ ὑμθ οἰτουταβίδηοοβ οὗ 
180 Θ0΄Ιϑ οὗ [86 τοϊϊχίουβ ροσβοοπίζομ ὉΥ Απίίο- 
ΟἾΌΒ, 88 σϑοοσθα ἴῃ [86 ὈΟΟΚΕ οὗ ΜδΟΟΔΌΘΘΒ, 
Ἰοδβ ἴο β8.0}}} τῦοσα υπβαυϊβίδουοσυ σαβυϊῦδ (οὗ. 
ἑηΐγα, οὰ ΟΒΔΡ. χίϊ, 11 οὗ βοα.). Ἡθῃοθ, ποὐμίην 
ΤΊΟΤΘ ἀοβηϊῦθ Δ ἃ ΖΘΏΘΓΔΙ ΟΥ ΘΡσοχίτηδύθ 601- 
χοβροηᾶθμοθ Ὀϑύνθθῃ πο ρῥχϑάϊοὺθα ροσχίοἂβ διὰ 
ὕπο ῖν Βἰδύοσί δὶ οουπύθσρασχίβ σδὰ ὈΘ Ἰοοκοὰ ἴοσ ; 
ΟΥ, δῦ δυιουαμηΐδ [ο ὑδθ βϑιηὴθ ὑδίπρ, ὑἢθ }7Ὸ0- 
γλοξἐσαϊν-τάθαξ γαλτιθ οὗ [89 πΌΤΑΡΘΣ πὶ αποδίοῃ 
ταυδὺ ὯΘ ΤοοορῃϊΖζοᾶ. Οὗ, ἐῃ9 σϑιλαγῖβ ἰῃὰ ἐδ 
ἘΠΕ. -Φππᾶ, ῥυἱποῖριθβ, οἷο, ΝΟ. 1, τοβρϑοῦΐηρ 086 
ποσοϑδὶίν ὑμδὺ ἐδ9 ττοαϊοϊίομβ οὗ 850 ῥτορμοῦ 
ὙΓΙΟΒ ἰηγοϊνθ ΠΌΤ ΌΘΙΒ ΒΒ ου]α Ὧ6 ΟἿΪΥ δρρτοχὶ- 
ταδί ] ἐ.18}19ἃ. ----ΑΑ 80 οχροπίζογβ οὗ ὑμὶβ Ρ88- 
ΒΆσθ, ὙΒούδΟΣ ΠΡΟ] ἀΐπρ᾽ ΟΥὁ ἀϑηγίηρ ὑδ6 Θοιηρο- 
εἰ τοι οὗ Π 8516] 8 Ῥσορμθοίοβ ἀιτίπρ ὑδθ οαρίΐν- 
ἐγ, 816 ἐπ ὅθ ϑηᾶὰ οδ]χοα ὕο δββϑτιτηθ ἃ σβθχο 
δρρζοχίτηδίθ οουζοβρομᾶθηοθ οὐ ἐδ ὩυΤΩΌΟΣ 
1,160 ἴο ὑλθ ροσίοἂβ οὐ ἐμ Μδοοδθθδῃ οί οὗ 
Ῥοσδθουύοη. Αχμοηρ' ὑ86 ΤΟΙΤΏΘΣ οἶα88, ὑλ6 νον 
Ἧὸ δΥΘ ῥσχγϑθοηΐθα οδοϊηθα ποαζοδῦ ὸ ὑμπδῦ οὗ 
ῬοΙὑΣθοῖὶ (ρ. 280). στο ΒοΙᾶβ ὑμδὲ, "" 70. γόπϑοη 8 
τοὐλἱολ οἱν ζποιοίδάρο 7 ̓ ΐδίογψ αοδ8 ποί ρδγηΐξ ιι8 
ο γοσορηἶῶα,,") ὍΒΔᾺ6 Ῥσορῃοῦβ οδίϊτιαῦο οὐ [86 
Ῥοχίοὰ οὗ ϑβοπιουίῃρ τοσϑ ὑμβδῃὴ ὕῆγθθ ὑΘΔΙΒ, 
ἔτουα ὕδο 1δι Οίεϊου. 145 τ. 861. ὕο ὑμο 2517} 

Ι ἄδγβ ὕο Θυθιῦ ὑδίγα γϑὰγ οὗ 800 ἄδυβ, βθθῖῃβ ἴο 
Ὀ6 ππύθῃβο!θ, δηᾶὰ ἴο σοπῆὶοῦ τὶτὰ τ6 1.260 
αδΥβ ΟΥ ἔοχίγ-ὕνγχο τροπῦβ οὗ 8 ΑΡΟΟΔΙΚΡΒΟ, 
τ ΒΙΟΒ, Ὀογομᾶ 811 απρδίϊοῃ, ΘΔ1Θ ΒΥΠΟΙΥΙΔΟΌΒ 
αὶ 89 ὑπ γθ6 διὰ ἃ μα) γϑδσβ οὗ ὑπὶβ Ὀοοὶς (οὗ. 
Αὐδοτῖθα, Παρ ἴδὶ, οὔο., Ρῃ. 180, 280 οὖ 86ᾳ.).-- 
ΑἸμοῺρ" ὑμ059 ΨΏΟ ἀΘΗΥ͂ [86 ζ΄ ΘΠ ΌΪΏΘΉΘΒΒ οὗὨ ΠΝ 
ὈΟΟΚ, Εἰννα] ἃ ΔΡΡσΟΔΟ 65 ΟἿΣ ταοὐδμοα οὗ σϑοκοι- 
ἱησ, ὍΡΟΣ ὅδ6 Ὑ0]6, ᾿ΠΔΘΤΩΌΟΝ 88 6 ΒΌΡΡΟΒΘΕ 
ὑμδὺ ὕ8ηθ6 δυΐδου οοῃδύθδη Ὁ δϑδίρτιβ 86 ἄλγβ ὕο 
[86 ΥΘΑΓ ; δηἃ ἢΘ ΘΟΠΒΘΟΌΘΙΩΝΥ δχύθηϑ ὑμ9 1.290 
ἄδυβ ΟΥ̓́ΘΣ ἴπγοθ διὰ 8 8.8] ὙΘΔΥΒ -- Ο06- Πα] 
το ἢ, δηὰᾶ ὑμ0 1,88 ἄδγβ ΟΥ̓θσ ὕθσϑθο δῃὰ ἃ μδ! 
ΥΘΔΣΒ -- ὕννο του: Ὀὰὺ Ὧ6 ἀθραγὺδβ ἔσζοόσῃ ΟἿΣ 
υἱοῦ ἰῃ ΔΥΌ  ΣΑΥΥ τοαποίπρ 86 πασχα. 2.800 ἴο 
2.280, 8ο δ ὑο οὐὐδίῃ ΟἿΪΥ 1.116 ἄδγβ, ΟΥὁἩ ὕὮΤ6Θ 
γΘΔΙΒ ἘΞ ΟΩ6 ταοηΐῃ, ἰηδύθδα οὗ 1,160 (Ρ. 468). [πὰ 
ορροβί ἴοι ὕο βιιοἢ οὐ ἴο081] νἱοϊθηοθ, ἘΠ]  ζο]ᾶ, 
Και δύβοῃ, ϑῖο., τοῦδ [86 τοδϊηρ 2,800 ἰπ ὑλ 6 
ἰοχὺύ, ΓΘΟΚΟΣ ἐμ 1,160 ἄδγβ Ὀδοκ νγὰβ ἔτοῦ [80 
ἀράϊοδιίοι οὗ [86 ὕϑσαρὶθ οὰ ὑμ ὁῦυ! ΟἸ β] θα 
148, ἀμᾶ δοοορὺ βοὴθ ὉΒΚΠο ονθηῦ 88 ΓΔ ΥΪτ- 
ἱπρ 86 Ὀορίῃηϊηρ οὗ [86 1,160 ἄσγπδ, βίποθ ὑΠΘΎΥ͂ 
δχοθοᾶ ἐδ ροσχίοῦ ὕο ὕὍ86 1δίᾳᾳθ: ΟὨΐδ᾽οα 145 ὮΥ 
ΤΟΥ ἄδγα. Ηἰ σὶρ ὑλΐηκα ὑμδῦ οὐἱν 1.100 ἄδγβ 
ΘΙαρβοὰ Ὀούνϑοῃ (6 1δὲ}λ ΟὨΐδΙοα 140 δηὰ [9 
δύῃ Οὐ βίου 148, ἱπαύοδαᾶ οὗ 1.110. δηὰ ὑμογθῖοσθ 
ἔοτύγ-θνο 1658 ὑθδη 3.800 ὀνυθηίΐνρ -τ σι ηρΒ, δᾶ 
ὑδδαὺ ὑμ 18 ἀΙ ο ΘΠΟΘ οὗ 0Π6 διὰ 8 Βα] ἔτ Ὁ "" Ὀ6- 

Ἰοῦρβ ὑούδο ἱπῦοσυδὶ Ὀθύῦνγθθ 789 ΔΟτοραύοι οὗ ὑδθ 

ὙΠῸ ((ἸΜδος. 1. 45) απὰ (86 ἱπιχοάυοίίομ οὗἁὨ μ6 

βδέλυγμα ἐρημώσεως (ἱἰὰ. γν. δ4).᾽) Α ΒαΒΥ ψίδηοθ 
ΟὨπίδῖθα 148, ἱβ “' βοτηθϑυμδὺ ἱπϑάἀϑαπαῦθ :᾽" δηὰ | αὖ ἴμ6 ἀοβοτίρίίοι οὗἩ [686 ἱποίἀϑηΐβ ἰῃ 1 Μδοοδ- 
8180 ἴο ὑμεῦ οὗ Κατδη ἢ  ο]ὰ (. 800 οὖ 86ᾳ.), νγ8ο 
ἀϊνθσχοα ἔσοτῃ 18 ὁπ (δ τηοὰθ οὗὨ δϑεϊπιδύϊῃρ ὑμ6 
ἀυτγαύίοι οὗὨ ὑῃ0 γϑϑᾶσβ ἱπ αὐϑηυίοη, Ὀαὺ ἰβ ΒΟΥ 
δστοϑα ὁ ἴδ βΌΠΟΓΣΑΙ ῥγίποὶρ]θ. Ηἱΐ ορί πίοι ἷβ 
[Βαῦ ᾿ΘΥΘ, 88 Ὑ76}} 88 δἰβϑουοσθ ἱπ {89 Ὀοοϊκς, 

ὉΘΘ68 ΜΧ01}} Ὀ6 Βυϊδοίοαμπῦ ὕο Βμον ὑμαῦ 0818 ἱπύοσναὶ 
οὗ Θχδοῦν ἔοχίγ- νυν ἀδγβ Ὀδύνψϑθῃ ὑμ6 ἱπήθχαϊοῦ 
οὗ {86 ἀεὶ δϑδοσίβοϑθ κῃὰ ὑδ89 δσγϑούϊζοη οὗ {89 
βΒἰδῦιυθ οὗ Ζοῦβ ἰπ ὕδ6 ὕθσῃ)]θ ἰ8. τολοῦ ἰταδρῖῃ- 
ΕΙ͂Υ. Μόογθϑουοσ, 86 οτίἶο οοπ τα οδ ἰτηβοὶῖ, 



180 ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΕΕΤ ΘΑΝΤΕΙ, 

Βἷποθ Ὧ6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ 8}1 ἷ8 δουΐθῃθββ ὕο ὕσχόῦθ, ΟἹ Σὺ ψ111 ὍὈ6 νοτοοϊνϑᾶ, ἰφθοσθθ ὑμπαὺ οἷδβα οὗὨἩ ἱπίδχ. 
ΟὨΔΡ. Υἱὶ. 25, ὑμαῦ ὑβ9 Απϑοοβίαη ροσβοουύίοι ̓  
Ὀδρδῃ δὖ Ἰϑδϑὺ ἃ αὐασύοσ οὗ ἃ γὙϑ 87, ΟΥ̓́ΤΊΟΓΟ ὑῃ8Ὲ 
ὕΏΧΘΘ σπο 8, ὈΘΐοσθ ὑμ6 1δ0ἃ ΟὨίβίου 145. τ 116 
ἨἈ6 δη48 1ὕ ΡΙΟΡΟΓ ἱὰ ὑδὲὶΒβ ρΊασθ ἴο ρἴδοθ ὑμ6 αὔτο- 

εαϊζοι οὗ 89 ἼΠ Ώ, οὐ ὑμ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ ὑδ6 

Βα 6 Ῥοσοα οὗ ορργϑδβαίοιι, ΟὨἹῪ ομϑ δηᾶ ἃ ἢ δ) 
ΤΟΙ ὮΒ ΘΑΣΘΥ ὕμδη ὑδὶβ ἀδίθ. ----Ἶ 8116 ὑμ6 ΤΘρτθ- 
βαιιύαύυϊνοβ οὗ (86 ορὶπίομ ὑμδὺ ὑπο 23.800 ουθηΐηρσ- 
ΤΟΣ ΪηρΒ ΔΙῸ Ὀὰυῦὺ Π4]Γ ΔΒ ΣΏΔῺΥ ἄδγβ, ἔα] ἴο 
Θβύδ ὉΠ 8 δὴ οχϑοῦ ΟΟΥΤΟΒροπάθηςο Ὀούνϑοῃ (ἢ6 
ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ δὰ [18 0] Β]τηθηῦ, ὑμ86 δσχροδίύοσ 
ὙἘ0 χορασγὰ [86 δηρσλρΘ 88 ἀοϑίχηδιην 2,80ὴ 
ἄδγα βυιοοθθα πὸ Ὀοίδθσ. Βασγίμοϊᾶὺ δϑᾶὰ Ηδνοσ- 
ὩΪΟΙς ρὸ ὕξσθθ γϑῶσβ Ὀογοπὰ ὑδθ ὑΐμπιο οὗ Απί- 
ΟΟΠ 8, ὑο ὑμ9 ἀοἔοδαὺῦ οὗ Νίοδδοσ (1 Μίδοο. υἱῖ. 48, 
49), πὰ δϑϑίστι ὑο ὑμαὺ ρϑσεϊοὰ 2,271 ἀδγβ. ἐδ 
29 ἅἄαγβ νι ίοι, δοοοχζαϊηρν, 816 80}}} ἰδοκίοα, 
ΔΙΘ ῥἰδοϑθαὰ ὮὈγν Βοχυμοϊἂὺ δὖ ἰδ αἷοδβο οὗ [89 
Ῥαχοά, 88 δὴ ἰπύθσυαὶ Ὀθύνϑϑῃ ὑμδῦ νἱούουυ δπᾷ 
089 οοπμδθοαυσθηῦ οΘΙΘὨγαύΐου οὗ ὕμθ ὑὐἱαταρὮ, 
ψ 116 Ἡνθγηϊοκ νουῦ]ὰ ῥσγοῖοσς ὕο δεβίχη ἐμὴ ἰο 
[86 Ὀθρίπηΐηρ, ῥσῖοσ ὑο 088 1διλ Ομίδϊθα 145 (ἰπ 
ορροβίϊοι ὑο Ὀούξπ, βο6 Ηἰυσίᾳ, ν. 180) Οχ (δ6 
οὔδοχ Ῥόσθθασ, γου θηροσκο, ῬΊΘΘΟΙΟΣ 
(2) ὲὲ6 70 Ψαλγιοοοῦΐδη, οὔς,. ». 110 οὐ 864ᾳ.), διὰ 
ψου Ἠοΐτηδηη ( Ἡναιϑασιηρ υπά γωμιηῃρ, 1.. 
Φθὴ οὗ 8604.) 50ὺ ὈΔοκΚ ἴο ὑμῃ6 γοῶῦ 142 2. Βοὶ. ἰὼ 
Σϑοκοιίηρ ὑδθ Θυ ἶσθ ροσὶοα οὗ δοουῦ εἰχ γθδΓΕ--- 
Βόσοθοῦ δὰ Ηοΐτηδμμ οβ]ου]δίίηρ ἤγοτη ὑῃ6 250} 
ΟὨίδιθα 148 ((μΒ6 ἀδὺ οὗ ἰδ ἀθαϊοδίζου οὗ ὑμ9 
φθυαρὶθ), δὰ οι ϑΏροσκο δὰ ΠῚ ΘΘΟΙΟΣ ἔγοσω. 
ὅμ6 ἀθδίμ οὗ Αηῦ. ΕἘρίρϑποθθ ἰῃ ὑμ6 τροπί οὗ 
Βιμοραὺ 148. ΤῺΘ ἔουτοΣ ΔΙῸ ὑδ8 οαγτὶοα Ὀαοὶς 
ἴο ὑῃθ ϑατητηοῦ οὗ ὑδθ9 Υθ8Σ 142 ἰῃ ἥχὶηρ [86 ἀδῦθ 
οὗ 86 Ἱπηηρ οὗὐ 86 ϑδροδύδαυ οὗ ὕδο ὅοιγα 
80 ΨΟΣΘ βοαποθα ὈΥ Δηίοοδυθ, ου θη ροΥ6 
ἴο δίνδῃ, οσ ἴλ9 {Β1γὰ σηοπίς, δὰ ΣΘΒΟΙΟΣ ΟὨΪΥ 
ἴο Ὅ86 ζοδαοὺ οὗ ὑβδθρσῃϑοὶθβ ἰὼ (δθ ΒΔΠΘ ΥΘΑΣ, 
142, ὙΝ αβοΙοΣ ἰγηθοὶῦ αἴοσασᾶθ σα 
188 υλύθῃδ0]6 ομδσϑοῦοχ οὗ (δὶβ τηϑὺμοὰ οὗ σϑοῖκ- 
οὨΐην, δια ὑμποσζοΐοσθ δον θαχϑοα ᾿ἷ8 ΘΟ ΥοΣ- 
βίου ὕο [89 οχορούϊ δ! ] ῦ ΤΌΣΟ οοστθοῦ Υἱοὺν ΘηῦθΥ- 
Τα θα ὈΥ͂ 8 ΤΑΔΊΟΥΤΟΥ οὗ πο Ση8, ν᾽ δἰοὮ δα ϊγηαῦθα 
ΟἿΪΥ 1,100 ἄαγβ, ἰῃ ᾿18 δυυθδθατιϑηῦ ΘΒΒΔῪ ἱπ ὑμ6 
Οδίξ. Οεἰδλνση- Αηδοίροόη, 1846. [ΤῊ 6 διΐϊδου, 

φΦ [ΤΏ 580 αἰ ου 166 ἐπ [8.8 ᾺΡ οὗὨ ἐδ ᾿ἰΐοταὶ ἀχδοίσιϑοι οὗ 
1890 ροτίοα ἰῃ ᾳιοδίίοῃ 88 ΔΌΡ] 1 80] ἢ. ἴΠ6 ἰδίοχγγ οὗ 86 ὕοσ- 
βοουϊ ἢ ὉΥ Απθοοπ5 Ἐρίρἤδησθα, ἀσὸ ἀσνῃ οἂϊ ἰὼ ἀσίαΐ! 
ὉΥ ΚεΊ!, Ὁ. 803 εἴ 6δοᾳ.. πο ἀορα ποῖ, μβοτχονος, δ 
οὗ ἱπιροχίβποο ἴζο Ὑμδὺ ἴδ 9 δυΐποῦ δάάμοθθ, ὙΏΟΥ θϑϑῖ ὕο 
16 ἴο ὈΘ ζαἸΣῚν τοὶ ὈΥ͂ {πὸ ζο] ον ης ὀχραπαιίου οὗ βιθασχὶ ἴῃ 
πΐα σογππιοπέαγψ, Ὁ. 338 οἱ δοαᾳ. : "πὰ ἐλεέπ δλαὶὲὶ ἐλαξ τολέολ, 

ἐδ λοὶψ δέ οἰπαϊοαέδά, ῬΊΧΩΝ, 4λαὶ! λαῦά Μιδίίος ἄοπα, {.4.. 

180 τίρσῃΐδ οὗ [6 ΒΩ ΠΟΙ ΏΛΔΤΥ 584}} Ὀ6 οὔοοϊιδ!ν τοοογϑᾶ, 15 
οἷαί πιβ 808}} Ὀ6 νἱηάϊοαῖοα, Τηἷπ 8 ἄοῃο τ ῃθ 1888 
δοσαῦεθῃ, αὐῦδῦ Π6 ἴπγθ8 δπὰ ἃ 6} υϑδσβ ἱῃ ψὨ]ΟΣ Δ]} 
Τδιρ]6 τΐοα δα Ὀθθη δυαροηαοάᾶ, δὰ Ὠοδίδιθη βδοσίδοοα δὰ 
Ὀθοὴ Οὗἴὔογοι ὕποζο, ᾿δθ δ ἐποσζοι ἢ οχρυγμαίίοῃ οὗ δΥθΕΥ- 
«ἰὴ νεχτιδιηϊηρ ἴο 186 ἰδΙρ]ο, δηἃ ταβίογοα {τα ΘῊ ΟἾΣΘ ΒΟΓ- 
νἱοθβ. ὙΠῚ86 88 Οἡ ἴπο 3διῃ οἱ Ὧϑθο., 10δ Β. Ο.. ᾿πδὺ ὕγθα 
ΣΟΘΙΕ ἤγοηι ἴη6 6 ἩΏΔΏ δ η6᾽5 βοελ ψῶὸ ὅγε οὔετοα 

᾿ ὍΘΓΟ ὈὉγ Αποοοσῦθα. Ἧ͵α Ὧδνϑ ὑῆθη ἴῃ ἐγ 8 αὐ σιίθηι 
οὔἴηο 2.900 ἀδγα: δηὰ 1ὲ ἰβ ποῖ ἀἰδςσιϊο, ἐμ οχοίοτο, ὕο δηᾶ 
186 ἐεγταί ἃ σμο. πόθο ἀδυβ, δὸ δἰ σὶν ἰῃ ἃ στορὶῃ 
(ὙΔΙΘἢ ἰβ ΟἸΘΑΥΙΥ ὑπ6 ὑτορποῖῖς τηοάα οὗ τοοκοιίῃα), Πρ κθ 
εἰχ γοαγα, ἔοι τοπἢπ, διὰ ἐΘΏΥ ἄλγπ. Ὧθο. 9διὴ οὗ 171 
ἀρήκραι εἰχ ἐβαρὸ ἴσρὸὰ [ὴ6 ΤΌΣ τη 5 δηᾶ ΠΘΏΤΥ ἀδν8 {1} 

ἴῃ {π|6 ἴο ἴδ ᾿ἰαἰον Βα] οὐ ΨἘὶὉ} ἰπ 6 δαῖτ ΥὙΘΔΓ, 
τα ἼῈ. Οσ. Ῥυχίης τ 16 γϑασ, Μοποίδυακ, τἴπ9 ἰσ-Ὀγίοσι 
δυροϊηὐδὰ ὈὉγ Απιοομδ οἡ ἴδ κτουηὰ οὗ ἃ ὑχγοϊεγοα Ὀχίῦα, 
τὶ ἤοὰ {86 [6.016 οὗ πλὴν οὗ [ἢ6 ΓοαδιΓΘΒ ἴο ΡΔῪ ἰπδῦ ΠΡΟ, 
βυὰ ἴῃ ἐπΐα Ἰγαηδβασθίοη 6 88 δοδίεϊθα ὉΥ ἢὶβ Ὀσοίθσε , 
τοϑοῦια,. Τῃ6 τορῦϊαρ δηᾶὰ Ἰεσία! Ὠἰφῃ-Ὀτίοες, Οὐΐδὲ 1 
ΨὍΟ Βορᾶ ὈσδΩ σουιονϑα, ϑΟν ΓΟΙΥ τοργονοὰ ἰλἷδ κατ ]οζα οοτα- 
τοϊἰοὰ Ὁ ᾿ἰᾳ Ὀγοϊδγοῃ : δᾶ αἰϊζογνηγὰ, ᾿ῆσουσἢ ἴσας οὗ 
ἔδοτω, Βοα ζος σεΐυψο ἰο Ὦδρῆηθ, δῷ δαυϊπτα ὭΘΟΣ Απεοοῦ, 

β ΒΡ. φαϊίθ σοτασηοι ἴπ ὑμῖ8 σου πίτΥ δηᾶ Οσθδὲ 
τι απ, Ὀπὲ ΟΟΙΏΡΔΥΒΕΟΪΨΕΙΥ. ΤΆΓ͵ΓΟ ἴῃ ΟΟΘΙΣΩΒΏΥ, ὙΠῸ 

ταπἀοχείδηα ὉΥ 186 ἄδγβ ἴῃ αποδίϊο 80 ΣΔΗΥ͂ 
γόαγ 8, δ ΚΘΏΘΓΔΙΥ ΔΡΌΪΥ [06 ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ ἴο δ6 
ΘΟ ΔΠο6 οὗ (ἢ. 6 ῬΔΡ8] ΒΌρυθωδοῦ. ΤΏΘΙΘ ἱβ, 
ΒοΊΡΟΨΟΣ, ἃ στοαῦ αἸΒΟΥΘΌΒΠΟΥ δήλου ὑ8 6866 ἰπύεσ- 
Ῥτούθσβ 88 ἴο 86 ρμοϊηύ οὗ ὑΐλ6 ἔχοιμ ᾿ ΒΙΘᾺ ἴ0 
ἀαῦθ ὕ86 Ῥοσίοα βροϊζθῃ οὗ. 88 Ἧ6]1] 88 ΒΟ αἰνοσ- 
ΕΙΌΥ 88 ὑο 118 Ἰδῃσίδ, νϑοΐδοσ 2,900 ΚΘΆΓΕ ΟΥ ΟΗΪΥ͂ 
1,160 γϑδϑυβ, δἰ πουρὰ ὑμθ τϑ ΟΣ ὑσγοΐοσ [886 
Ἰαύδοσ. 1ὺ ψου]ὰ ὈΘ 8 ὑθαΐϊουβ, δῃᾶ, ἐπ ΟἿΣ Ορ᾿Ὡ- 
ἴοι, 8 Ὀοούϊθββ ἴο ζο ον ὑβθυ ἱπὶο 8}} 86 
ἀεούδ,]α οὗ ὑμοῖσ Ὠϊβύοσί 981 ἱμυδβιϊ σε οῃν. οοταρυ- 
ὑδύζομβ, δη!ἃ οοιῃ ρδυίβοηβ. Οἰδοσβ, δάορζϊηρ ἴΠ6 
ΒΒΙῺΩΘ Βυραίϊὑὐοη οὗ ψγόαγϑ ἴοὺΥ "" ἀδνΒ.᾽" ΔΡΌΪ 
08: ὈΣΟΡΏΘΟΥ ἴο ὑδ6 τίδα δὰ βὰν οὗ ΜΙ οδιητηο- 
ἄδῃΐβτη, δηα τηδῖζο ουῦ [86 γοαυὺἱ πο ἀδύθβ 68 Ὀεδὲ 
86 οδῃ. Τὺ ἐβ δὴ δἀθαιδῦθ ΒΒΟΣ [0 4}} ὑμ68ὸ 
ἐπ οσργοίδεουβ ἴο ΒΔ. ὑμδῦὺ δος; ἃ τηεδηΐηρ σὲ 
[8.6 νοχὰ αν 88 πὸ βυδὲοϊοηῦ---Ἰ δὴν --- τ υσαπῦ 
ἐπ βοτίρίατο 86, διὰ οοσίδι Ὡ]Υ ἰΒ ποί Ὠϊηὐθα δὖ 
ἷπ ὑμβΒ Θη ἾγΘ Ρ Α οὐ Ὀυΐ ἔπ ἀδιηθῃ- 
ἰ61 τούαϊαύίου οὗ 086 ΠΘΟΥ͂Υ ἴῃ αυσδίξου 8 σίτρη 
ὉΥ ΤΊορο]165, Ποριαγχα οπ Πωπῖεϊ (οπὰ.. 1864, 
διὰ οἄ.), Ρ. 110 οἱ 8δε6ᾳ. [1ὖ ἴα 6]8Ὸ ΔΟΌΠ ΔΑΒΏΥ 
ταϑῦ ΌὉΥ ϑ πδχὺ ἰη Ηἰβ Οὐησηίατν οπ ἰδέ “ἔροοα- 
ἵνρδο, 11. 459 6θοα. ἘΕἸ]οςῦ, ὑπ 6 δἰσουρεαὺ δάνο- 
οδίθ οὗ ὑδ18 ὕΏΘΟΣΥ, δἀτοϊίθ (Ποτα Αγ ροεαίψρίϊεα, 
11. 9656) ὑμαῦ ἰδ ᾺΔ ὈΠΚΗΟΝῺ 0}}} με οἷοβο οὗ 
086 ἔουγίθαμ δ οοπΐατυ, σι βοὰ ἰδ τῶϑδ ἥγεῦ 
Ὀχοδομοᾷ ὮὉΥ αϊύεσ Βτιιΐθ. [Ιὖ ὀδῃηθ Ἰηὗο γοργὰ 
τὶ 186 Ποἔοττηδύζου, ἀπ οὐ68 118 Ῥσαν  οα, 
ποὺ ὕο ΔΩΥ Βουπα οχορθϑύϊοδὶ βυρροσύ, Ὀυὺ ἴο ὑδ6 

ἴῃ Ξγτία. ΤΉΏδηΟΘ Ὧ6 Δ δήπτοα ὉΥ ἐῆο ἴδῖθο ὑτοτηΐϑεα οὗ 
ΜοΏοΙΔυΒ, δῃὰ μεγβάϊουεὶν πιατφτοα ὈῪ δα Ἰκἰπιρ᾽  δεαίεδ:- 
δηῦ, Απμάσχοχκίουα, ὅθε 86 τ 8016 πίοσγ ἴῃ 3 λίδος. ἱν. 27 βεῃ. 
ΤΏΘ δον δὲ Του βδΊ μι, ἰμοοῃδοα ὈΥ ἰδ νἱοϊεξ ἀοδίδ οὗ 
τηοὶν Ἰανεΐῃῖ Ὠἱρσῆ- ̓ μάρραα, δηᾶ Ὀγ ἴα δδοσ  οσίουα του οσίοα σέ 
Μοδοίδηα διὰ ἢ 8Δ, Ὀοοδσοο ἱπ]ίσοῦεα, νὰ αὶ θαυ εκ 
οὐυῃίοες ἰοοῖὶς ρίδοο Ὀοζνθοη ἔδοπὶ απὰ ἐδο δ μοσεῆϊδ οἵ [οδὸ 
Ὑ8Ο ἠὐθ μα ἀπ πο ΤΟΌΌΟΙΥ, ἴῃ ἡ πίοἢ 86 ρμαϊτὶοῖις 76πὲ δὲ 
Ἰδοῦ ναϊηοα {Π6 ΥἹἱούοῦυ, δπᾶ Σ σε πϑοὮτι Ὑπ26 ἰδ αἱ 00 
Ὠϑαδῦσυ. ΤΉ ΤῸΒ [86 ὅγαϊ οολύοδι ἰδὲ ἴοοὶ ἷδλοά Ὀσέπεαξ 
[8 ἤγοηδδ οὗ Δ οο 5 δηὰ ἴδ δὐποσοηίβ ἰὸ ἴδε ΗἩΘΌΣΟΥ 
Ἰθν 8 πὰ ὑϑαοθ. ΤῺΘ Ὑ2ο]9 οὗ ἐξ ;Ὧῷ οοεσϑεοϊοπ δα ΌὈΥ [6 
Ὀδδεοησβα οὗ Ἀπ οοῦα ἰ δοοο Ὡς ὈΓΙΌΘΘ ἤος Ὀσσζονίδς 89 
οἴδοο οὗ Ὠἰρῃ -Ῥείοσκὲε οὐ τῆοδϑο δ δα πὸ ᾿υαῖ οἱαἰπι ἴο ἰξ. 
ΤῊΝ μαγιπόπὲ μἱ {πὸ δεϊδοα οὐσβοέομδὰ ἐδ του δὲηρ οὗ [09 
δῆ} ]6 δῃὰἃ ἴδ βοόσιοζο οοισηϊ οα ἔδοζο; αειὰ [Ὠΐ8 ἘᾺΑΛ 16 
οουλμηθηοοιηθηῦ οὗ ἐμοῦ Ἰοης θογίοα οὐ ογρρχοκαείου, μοόσβοον 
δου, απὰ Ὀλοοάδαποὰ ὙΒ1ΟῺ ὕοοῖκ ρδοθ ἴῃ ἴδ δοηῦδὶ υβάος 
Αθοοδῦα, 

“ὁ ἾΥ6 Βαγο, ἰηἀοδὰ, πὸ ἀδὸλ ἴῃ δηοϊϑωϊ Ὠϊνίοτε ὉΥ πο ἢ 
Ἐδ6 ὙΘΥΥ͂ ἀΑΥ, ΟΥ Θνοῃ τηοηϊῆ, οοπῃοοῦθα ὙΠ ἐὯ6 ἸΥΒΏΝΘΟ. 
«ἰἸοὴβ δῦουο τοϊαδαὰ οδὰ Ὀ6 ὌΧϑΟν ὡκοογίαϊηθα. Βαῖ (ἢ 
ΨψΦαΥ 
ταχῖ, ὥϊο ζδὶτ Ὠγοβαπι 
Δσθ βηὰ ἔν Ὀδίι]ο ὑπδὺ ζο]ονοῦ οοπῃϑὶϊαἴοβ {8 6 ἐδγπεέπϑ ἃ 
σιο οὗ ἴδ 3,300 γα. 86. Ἐτυ οἢ, Ατιναΐεθ ἴεῦ. ὅνν., Ὁ. 
46: διηὰ δἱοὸ [8675 Ολγοκοὶ. ..... Δ8 ἢ ἴ86 ἀἰδετοθοδ 
Ὀοίπθοι [89 ξπη0 Βατο, Υἱ., 3,800 ἀδσβ, διὰ 86 ἴσχεο διὰ δ 

λιρά ἴὉπῸ Του βῆ σα αίος 
ψ6}1 ΚΠ σι, οΟΥΤεεροῦ 8 ματα Ὠ 
Βαζο ὑοΐοτθ ὯΔ ἃ ΠΟΤ αχίθηκίτο βατίοα οὗ σύυθῆῖε ἰκ οοτηρτίρϑα, 
δὰ νὰ. 10-19 Ἰηάϊοοαῖθ. ἘΏΟΥ Ὀοσίη πὶ ἀδοδολλα οὐ ἐδ 
τί οεϊῃοοᾶ (τσ νὸ παν βοε ἰὸ δ6 πιδέξοσ οὗ ἔδεῖ, δ 
αἰδιοα δῦονο), διὰ οηὰ τὶ τ[ῃ6 ἀδδοοτβιίος βηὰ 
οὗ 8}} ὑπαὶ 16 δ᾿οοσϑοὰ δηὰ ὨοΪγ. [1 18 υπ ὨΟΟΟΒΘΩΣΎ ἴο ΒΠΟΥ 

δίοδ, δι λὰ βργϑρὰ οὐϑσγ ὑδὸ (ἰπια δβροοϊβοεὲ ἰὰ οὔτ ἴοχέ. 
ἐγατηριπσ ἀοιῦπ οὐ ἀορχταδαϊίοῃ οὗ ἴδ ργυἱεκὶ οοῦ ασνὰ ἴδ 6 
Βιιοῖ ΠΥ οογλιηδηοδὰ [6 ΨΠ0]90 βοτίοθ οὗ ορρτοδείοῃ 
Ῥοσγεοσποι, δεμὶ ἐλλῖκ, ἢ τιοαὲ ασαταγοῖϑα ροῖς οὗ 
διὰ ὈΪΑΘΡΏΘΙΑΥ, ΔΒ 4160 ἴδ00 οοηδοτητηαίου οὗ ἴδο ὑΥΤΑ 
οὔϊχαχοα." ΟἾΟΝ αἷνοα ἃ εἴτ αν ὀχριασδίϊου ἰῃ ἀεὶλῇ, 
Οονγαηιθανμ, Ὁ. 8718 οἱ δοᾳ.] 
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ροΐοταῖοδϊ ερίτὶῦ οὗ ὑδο ὑΐπηθα, τοι Ὧδ8 βοϊχοᾶ 
ὍΡΟΣ ἰὐ 88 8 ῬΡΟΡΌΪΔΥ ΘΒΡΟΣ δραϊηδὺ ῬΩΡΘΟΥ.]) 

Ἄοσβοβ 1δ--:ἰ:9. ῥγδραταίονῳ ἰο ἐλδ "εύροιιν; ἪΝ 
ἐΐοη, 9 ἐδλ6 οἰδίοπ, 97 ἐδ6 τῶπι απαᾶ {δε λ6- σοαΐ, 
Απὰ.... ΨἜΘΗΙ.. . . ΒΟΏΦἭΣ ον ἴπ9 πιθϑδῃ- 
ἴηρ, ΠΒΙΔΕΙ͂Υ, οὗ ἐμ9 δηθσο υἱβίοῃ ἐμαὶ τσϑβ 8661. 
ΤῈ βϑοκίηρ 88 ῬΡΌΣΕΟΙΥ δου δ]θοῦϊννθ, δᾶ ποὺ 6χ- 
Ριθεβϑα πὶ 086 ἔοττα οὗ ἃ αποαύϊοη δἀνθεβθα ἴο 
86 8η06] (ὕου ωΘηρ..), ΠΟΙ ἴῃ 8 β]θαῦ ῬΣΆΥΘΥ ὕο 
αοᾶ (Ηδνοσηίοκ). ---Ἐ οἱ, ἴλογο δἰοοὰ Ὀϑέοσϑ 
τ (016), 85 1.9 ΔΡϑασχϑῃοθ οὗ ἃ ζζδῃ, ἱ.6., 8 Ρ- 
ῬϑαΥη ΠΚΘ 8 τϑῃ. ΤῺΘ ΘΧΡΤΘΒΒΙ ΟῚ. ὁ Ὀ6Πο]ὰ, 
{Π6γὸ βιοοάᾶ,᾽" οὗο., ἱπάϊσαῦθ ὕπο βασι ηρ δὰ 
Θχύγθοτά Δ Υ ὁμαγαοῦοσ οὗ ἐμ6 δρραυίδίου, τί ἢ 
δτριοᾶ δβοπλου εἴη ρ ὕου Ὁ} ]6 δηᾶ ΒΌΡΘΙΏ ΠΕ ΒΩ (α. 

Φον ἰν. 16); ὑμὸ "32 ΠΡ 39 ὕμθα ἔσο! ]ονγθ ὕο 
ἀδποῦθ ὑδ6 ϑῃησοουσαρίπρ' οἴοοῦ Ῥσεοάποσᾶ οἱ ὑδθ 
ΒΟΟΣ ὮΥ ὑδο απ κα Δρρθάσαποθ οὗ ἴθ ἤοστη. 

ΤῊ6 ὕθστη “33 ἰβ ϑυαρ)ογϑᾶ ἱπείθδα οὐ Ὁ ΟΣ 

Ὁ, ἀου 1688 ἐμ 8)] βίο ὕο ὑμθ Ὡϑῖὴθ οὗ {Π6 

δηροὶ, νΒΐοΒ ἰβ χίνθη βίον, ἱπ νυ. 16: 896 οὰ 
(Βδὺ ῥαββαρθ, δὰ οὗ. σβδρ. ἴχ. 21, Ἢ τρρ, {868 
ΒΒ1ΩΘ 866] ἰα ἀοδὶρηαῦοα 88“ {λό πιῶπ ΘΔ Ότί6].᾽" 
Ὀπαὺ γι θ τ μἷβ ΒΌροσ- ἁπσαδη ὨδΔύστΘ 18 8180 ὙΘΙΥ͂ 
οἰδασγὶγ ἱταρ θὰ (πὰ ἷβ “" γί ρ᾽).--- οτβο 16. Δα 
1 Βοατὰ ἃ τρδῃὍδ νοΐοθ Ὀοΐνσοϑαη (086) ὕ]α4ἱ, ἑ. 6., 
Ὀούνγθοι ὑδ6 ὕγχο ὈΣΘΏΘἮΘΒ οὗ [86 ΕΝ ]2ΘῸΒ ; οὗ 
ΒΌΡΓΙΒ, ον. 3. 3 ἀοθ68 ποὺ δβίδῃᾷ ΚῸΣ ὙΠ, 88 

18 τ06 γοΐοθ ΟὩΥ, δπᾶ ποῦ 6180 ὑπο Πἰβύθῃοσ, 6 ΧΘ 

δυαύϊομεα Ὀούνγθθῃ ὑμ6 ὕ]δὶ ; ΠΟΥ 068 δῆ Ὑ.3 

βρη ὁ Ὀούνοθῃ ὑπ ὈδηκΒ οὗ τὉ86 ὕὉ]δὶ" 
ἐατέον οι ϑημοσκο, ΗΣΖίρ, οὗο.).----ΑΌΣΊο], 
ΑΘ ἰπὶβ ἸΔὴ ἴο ππαἀθείαμαἃ ὑπο υἱβί οὩ. 

5833, ἐ.6.. “ταβῃ οὗ αοἂ,᾽) ΟΥ δ]5ὸ “"τωδιυυ-σοᾶ " 

(ἀροοτάϊπς το Ἐναὶϊὰ, “ἃ Θαοα ψο Κἰπαγ οοπᾶθ- 
Βοοιμβ ἤο τω8ῃ ᾽}), ἐρ 089 ὭδΙὴθ οὗ οὔθ οὗ ἐδ 
ῬΥποῖραὶ Δ. ρ618 ΟΥ ΔΏΡΘΙ -Ῥσΐηοσβ (οὗ. 6]. 19), 

ὁπ6 οὗ ἴδ: ἀρχάγγελοι οΣ ΘΛ (οΒαρ. χ. 18 οὐ 
864.) ὙὙΏΟΒΘ ΠΌΣΤΩΌΘΥ 18 χοᾶ αὖ ϑουόηῃ, ἴῃ ΒΥ. 
ὙἿΣ, 2 (οἱ ἑπτὰ ἀγγελοι͵ οἵ ἐνώπιον τοὺ ϑεοῦ ἑστήκασι), 
δαῖτα] ὅο ἐπδὺ οὗ [86 απιϑλαϑραπβ, ΤΟ εἰδηᾶ 
Ὀοϑίᾷθ Οὐταυζᾶ 85 ἃ αἰνίμθ σοῦ ο1]}, δοοογάϊηρ' 
ο ὑδὸ διηοίϊθηῦ τοὶ σίου ὈΟΟΚΕ οὗ Ῥασβϑοίΐβιη. 
Τμὸ Βοτίρύαται δσομδηρθ]β, μουγθυοσ, οὐὁἨ ἡ ΒΌτα 
διιούμου, ΜΊΟΘΗΔΘΙ, 15 τηϑιὐοηϑᾶ Βοσθαῦδου ἴῃ ἐδ 
ὈΟΟΚ, δῖ ποῦ ἕο Ὀ6 Σορατζαοα δὲ ἰάϑηνοιὶ τὰ 
186 ᾿Απιδολαθροηίαϑ οὗ Ῥαδγββϑοίβιῃῃ ἴοσ (1) λιθ 
ΒΌΙΔΌΟΥ ΒΥΘἢ ἴῃ (.9 Ἰαὐέθσ οδϑθ ἰ8 ὁρἑαϊ μὰ ΟὨΪΥ 
ὉΥ δἀαϊηρ Οζα Ὠϊπι8017 ἴο δἷχ οὐμϑῖα: (2) 
ΓΏΘΥ 816 ποὺ Σαργοβοηῦθα 88 8210,6}8 ΟΥ Βοσνϑηῖβ οὗ 
αοᾶ, Ὀὰυὺ 85 Ὀδίπῃρ ΒΗ Θσηβοῖνγθθ αϊνίμθ, ἀμ 88 
πονοζηΐηρ ἀθίοσιηϊηθα Ῥοσχίζοηβ οὗ οτϑδύξζοῃ ἱῃ 
ὑδδὺ οδαγδοίοσ, 6.0. δομιηιαπο (ΒΟΒτΩ8Π) μον- 
ΟΙΉΘ ὑμ6 ΒΚΥ, ᾿Αναϊλιοιλὲ ὕμ6 ἔσο, ϑαραπαοπιαά 
[86 ΘαΥΡ, οὔο. ; (8) ὕ89 παριδϑ οὗ ἐδ9 απιδλα- 
ϑραπ 810 88 ἐμβοσουρειν Ῥοσαῖδη ΟΥ ΑΥΥΔῺ 1ἢ 
ὑμῖν ομαγδοῦοσς δ ὕμοδο οὗἨ ὑπὸ βοχίρζαταὶ διοδ- 
ΔΏΡΟΙ, 80 ΤᾺΣ 88 ὉΠΘΥ ΟΟΟΌΣ ἰῃ ὕδθ Ηοὶγ ΒΙ[Ὁ]0 
(μδιμθῖν, Οἰδυτίοὶ απὰ ΜίοΝβοὶ, δᾶ Βδρἤ 86] ἴῃ 
789 ΑΡοοσγρμδ, Τοῦ. 11. 9 , χὶϊ, 13 οὐ 8564.) 1 

ΒΡ ο ΒΟΑΙΥ ΒΒμϑταϊο, δὰ Ὀθδσ, ὈΥ νἱσῦπο οὗ ὑμ6 

δπᾶΐϊπρ 5δὲ ἴῃ Θ60 ἢ 9886, ἃ ὑποσοῦσ Υ ταοποίμο- 

ἰσιίϊο οπασδοίοσ; (4) ὑμι αὐὐδθιαρίβ ὕο ϑεῦβ ὈΠΒᾺ 

ἐπ ἰάθη τ οὗ ἱπᾶϊν πὶ αγδλαϑραηβ σὶϊὰ 
ἰραϊ νἀ] Δσοθδηρ 6} οὗ ὕπο Β10]6 τηυδὺ Ὀ6 ΣΘ- 
κεχταεᾶ, υἱοῦ ϑχοθρύίϊοη, 88 Τα ]ΤΘΒ; 6. 9. : 
[86 βυρροβοᾶ τοοοχεϊοῃ οὗ Ολογάααά (δ 

ψαῦδῦ) ἰῃ ὑο Αροοδίγρυύϊο “"δῆροὶ οὗ ἐπ τγδῦθυβ, 
᾿δν. χυΐ. ὃ (Ηἰὐζὶς ; αἰϑο Ἡ:σχοηἕθα, 2 8 ὕμάδη- 
ἐλιην ἔπι Ῥ678. Ζοϊίαϊ6 7, ἰχὰ ὑμ6 Ζεἰέδολγ. 7. τοΐϑ- 
δεπδολαι. Τλεοίορίδ, 1806, Νο.. 4), ἐμ ῥὑχοροβοὰ 
ἰδοι ει γίηρ οὗὐὁἨ ἀδυτίοὶ ΜΒ Ογαοελα απᾶ οἵ 
ΜίοΝδοὶ νὰ Μοΐλριαπ (ὉὙ ΑΙοχ. Κοβμβαυΐ, ὕεδον 
αἷθ 7) ϊϑελο Απρεοιοίοσία ἐπα Τᾶπιοποίορίο ἔπ ἐλῦονῦ 
«Αὐλᾶησίρκεϊξ τοηι Ῥαγδίδηιδ,᾽" ἴθ Αὐλωπαϊεπροη, 
ον 7) διδοῖ. ογροη. (68 σα Ἢ, νοὶ. ΤΥ͂. Νο. 
8). Οὗ ἨδηθῦεοσΩ, πὰ ΒΘυβομ 8 7 λϑοΐορ. {δίδνα. 
ἐιγόϊ,͵ 1857, Νο. 8. ». 72. αἷδο ΟΠ ἴσον, ᾿εϊ-, 
ἀφηέλισ, ὠπὰ ζωάοτιελωτη, Ρ. 861; Μ. Βδασ, 
ὔδβαψα ὁπ, 1λ6 ϑαογεᾶ ἰαπσιαρο, τογἐδέησ, αὐῇ 
φεἰσιοη, φ ἐλα αγϑθδι, Βοσταῦαυ, 1862. --- να] 
ΒΡΌΡΘΕΑΙΆ ἱποϊηθὰ ἴο τοχᾶτὰ ΟΡ σῖοὶ ποὺ 88 986 οἵ 
086 ΒΌΡΟΙΪΟΣ 8ηρ618, Ὀὰὺ 88 οσΌρυηρ δ ἰηου- 
τηθάϊαῦθ οὐ ἱΠΤΟΥΙ͂ΟΣ ΥΔΏΚ, Βῖποθ 6 ἀθδίστιαῦθϑ 
ξἢ6 “ὁ τηδῃ Ἐ ψοΐοϑ " ὙΒΙΟΝ 6118 ὑ0 Ὠΐπὶ ΒΒ ὑμεαῦ 
οὗ ἃ εἰ λίγλον διροῖ. ἸΤὨ18 δδδυταρύϊζουι, μον- 
ΘΟΥΘΣ, ἰ8Β ὈΠΗΘΟΘΘΒΔΥΙ , ἰὗ ἰβ ΘΟΠΟΘΙνΆΡ]6 ὑμπαῦ 85 
866] οὗ οαπα] ὙΔῈΚ ΤΆΒΔΥ Ὦδνθ ρίνοῃ Ἠΐπὶ ὑῃὶδ 
αϊγϑούίοῃ, οσ, 1 ὑμἷκ βουἃ ποὺ Ὀ6 Ῥγοξοστοᾶ, 
ὑμεαὺ αοὰἂ ἩΗπιβοΙ, ρίνὶπρ 8 ὈὨσπδῺ δουηᾶ ο 
ΗΒ γοΐοο ὑμδὺ Ηθ ταϊρδῦ Ὀ6 Ποδχᾶ ΌΥ̓͂ θΔη 16], 8ᾶ- 
ἀγοδϑοᾶ ὑμὸ βχεὶ. ---ὖ τηυδῦ Τόσα δίῃ απἀθοϊὰοὰ 

μοῦ οΣ [86 “ὁ τλϑη 8 νοΐοθ ᾽) 18 ὕο Ὀ6 σοπδίἀοτοᾶ 

85 ὈΘ]ο σίηρ ὕο 86 ΤοΥΤΩΘΣ οὗ 89 2 ἽΡ ψ8ὸ 

ὝΘΣΘ Βρϑδκίηρ ὑομϑίμοσ ἴῃ νυ. 18, ψ Ὡ116 Θαρτίοὶ 
ἰΒ ἴο ὍὈ6 ἀοιδοῦ τι} ὅδθ ἀποβύζοοΥ ἴῃ ὑμαῦ 
ῬΪδοῦ (85 Η σὶρ, Β:ΡΡΟΒΘΒ), βίποθ ὑπὸ δυῦμοῦ Ὧδ8 
ποῦ ἀοδοϊθ)Υ ἱπαϊ!οαυθα βοὴ δ 1 ΘΠ ΌΥ. ---- Ὁ Ὑ86 
17. 80 ὯΘ οᾶσῃϑθ Ὡϑϑσ ὍὮΘΤΥΟ 1 κἰοοῦ ; ̓ΣΥΘΥΔΠ]Υ, 
ἐς Ὀρα46 σὴν δδηαίηρ "ἢ (οὖ, ν. 18). ΤΑΛΕΒΘΣ Τ6- 
ἄσχβ ἰδ, "8πᾷ 86 οδῖωθ Βατὰ ὈΥ 1.6." --.ῸΔπὰ 
ὙΘῺ (ΟΥ̓ δ 88} 86 οδϊχωηθ, 1 τσὰβ αδἰταία, δπὰ 
611} ὕροΣ πὶν ἔλοθ. ΟἿ. οῇδρ. χ.ϑ.: Ἐζοκ. Ϊ. ν 
χἸὶ 8. Βονυ. 1. 17. -- σπάοταϊδαά, Ο κοι: 
ΤΑΔῚ ἌΝ δ΄ᾶχοθβ 8 ῬΣΟΌΔΌΙΥ ταοᾷο]16ἃ Δ ΙΩΣ 
ἘΖΕΚΙ6)---; ἔοσ αἱ ἴδιο {ἰπλθ οὗ 8:9 ϑῃὰ 584]} 
6 ἴ89 σἱπίοι ; ΣΑΥΠΟΣ, “ΤΌΣ 86 νυἱαίοῃ ἷἰβ [Ὁ Σ 
δ δ).4] ὑυταα.᾽" ὁ 6.. 10 τοῖθχβ ἰοὸ ἐμ θη8] Ῥοτίοά 
οὗ Θδσύμ!ν Ὠἰδύοχγ ; ̓δἢ ν. 19 ὁ) 3806. [Βυῦὺ ὑμθ686 
ΨΟΙΒΟΒ (ὁ ποῦ ννασζαηῦ ὑμπὶβ ἰπυογργούδυϊοι. 83.686 
Ὀθ]ον.1 ὙῺ6 ὑγοσᾶβ τὸ ποῦ ἀθδίρυιϑά ὅο οοπι- 
ἔοχὺ, Ὀαὺ ὑο ἀϊγοοῦ αὐὐοαύϊοι ὅο ὑπ ̓ταργθδβῖνθ 
δι ̓ δἰατταίης Ὠδΐατο οὗ [16 ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ἰῃ ΜΙοΝ, 
δοοογαίϊηρ ὕο ὑδ6 ζο]ονίρ οορίοχί, ὑὮΘΥ ΔΓ 886- 
οοβϑίῃ].---ὕοχβο 18. ΝΟΥΣ δα "ὁ ταβ βρϑαϊχίη 
τὶ το. 1 τσᾶβ ἰπ ἃ αἀθϑρ 8100} οἱ ΣΩΥ͂ ἔδοϑθ 
ἰονσαχὰ ἴ89 στουπᾷ; Υδύμϑθσ, ““δηὰ ψγ1}]}6 ἮθΘ 
88 Βροακίηρ ψὶ τ ταθ, 1 [611 βυπη πο ὉΡΟᾺ ΤΟΥ͂ 
ἕδοο ὕο ὑδο στουπᾶ." Νοί υαὐὐὶ] (18 τοροδιθα 
ἐδ}ἘΠἘΠπρ ἄοννῃ ἴπ ὑθύῦσοσ ἀἰὰ ὑπ “" ὈΘΏ τα ὈΪΏρ' " ΟΥ 
Ὀινίπμθ ἔκστασις ἴδικο Ϊ]δοθ, δἃ8 ὑμθ ἱτωτηϑάϊαῦθ 
ῬΧΌΒΘΏΟΘ οὗ αοἂ ἴοσ δα ργροβο οὗ ἱτπῃηραγύϊης ὑο 
186 ρχγορβοῦ ἃ δἰρηὶγ ἱταρογύδην τονο]αύϊου, νγ88 
ποὺ τοϑ]}]Ζ6α τι} θη. Οἷ. 86 οδϑθ οὗ Μοβοβ 
(Εχ. χχχὶϊὶ. 30), [βδίδιι (184. νἱ. δ), Ροῦθσ, Φόδῃ, 
δὰ ϑιμθβ, ὁπ 86 τωουηῦ οὗἩἨ ὑγδηββρτισϑύίοι 
ΤΚ6 ἰχ. 82), ῬαὰᾺ] δηᾶ ἢἷβ ΘΟΤΩΡΔΗΪΟῺΒ ΠΘΒΚ 
ΒΙΩΒΒΟΌΒ (Δοίδ ἰχ. 4: χχὶϊ, 7, χχυΐ. 12), δα. -- 

Βαϊ ;᾽Ὡἢὁ ἰουομμϑα 19, ̓ απὰ δοὶ τὴ ρτίχῖ. ΟἹ, 
χ. 10 οὖ 8θᾳ. : ΝΘΆ. ἰχ. 8, οὐο.---Ἴἴ 1:89 10. Βο- 
μβοϊὰ..,.. μαῖ 584} ὍΘ ἐπ ἴθ ἰαδὲ ϑμὰ οΣ 
το ἱπάϊχηδιίοι, ὩΆΤΩΘΙΥ, οὗ ὑδ8 Ὀἑ]Ὡ6 ἰπᾶϊρ- 
Ἀδύΐϊοη ὍΡΟΣ 789 χοά]θαϑα νου ((δ 6 ὀργὴ μεγάλη, 
1 Μδοο. ἱ. 64: οὗ, οι. ἰΪ. ὅ ; [β8. χ. ὅ. 25. 
χχνὶ. 20. 96:. Ἵ δ), τ ΟΝ παῦσγα!ν ψ}} Ὁ6 
ταβηϊ ούθα χηοϑῦ ΒίΤΟΙΘΙΥ ἰονγασὰ ὑμο οἷοθ οὗ 
Βυγηδη Εἰβίοσυ, 865 ὅλο ὕδσοβ οἵ σ]οκοάμποδο 
884}} Πουχμ ταοϑὺῦ ἰυχυγίδηο (806 ν. 238 διὰ 
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Μαιῦ. χιϊ, 80, 89: οὗ. Μαίύ. χχίν. 9 οὖ β6ᾳ.). 
ἘῸΣ ὑδ18 σϑάβοῃ ἴδ ἰαδῦ ὑΐχηθα 88}8}} οοηδυϊαῦθ 8 
Ῥαουίοᾶ οὗ ρτοαῦ ὑσὶ νυ]δίίοι μὰ σγο 68 (ὑλίψεις, 
ὠδένες----Μαῦῦ. χχῖν. 7 οὗ 86α.).---ΕῸγ δ΄ 86 σὴ 6 
δρροϊηϊοα ἴῃ ϑῃὰ β|4}} ὈΘ; σαύμοσ, “"ἤοὸσ 1Ὁ 
Σοϊαύθβ ὕο ἐμ ροὶπῦ οὗ ἔπημθ οὗ ὑμο οῃὰ." ΤῈΘ 

Βα ͵ οοῦ ΒΟΓΘ, 88 ἷπ ν. 17 ὁ, ἰβ ἐδ νἱδίοι (ὙἼΤΠΓ]), 
ΟΣ ΤαΌΒΟΣ 18 οοῃύθηΐθ, ψ ΪΘΒ, δοοοσαϊηρ ὑο ὑλὶδ 
ΒΒΒΌΓΣΘΠΟΘ ἔχοσα [ῃ9 δηροῖὶ, Σοΐοσβ ὑο ὑμ6 ΤΌ ἽἼΣἽΩ» 

ἐδο ἀούοστηϊπϑᾶ ρμοϊπῦ οὗ [ἱτπ16 οὗ ὑμ6 οπᾶ." " 
ὝοτεοΒ 230-26. 7.6 ἐπιογργοίαἰίοη, ΟἹ ἐλ οἱδίοη. 

Οἱ νυ. 90, οὖ. βῖρσϑ, οὉ νυ. ὃ: δοῃοδυυίηρ ν΄. 21 
οα Υ-. ὅ.-- Το Κίηρ οὗ Οτεθοΐα ; Ῥγορουῖγ, ο 
ϑάνβδη (77). ΒΥ ὑμπἰ8 ὕδοστα ὕπο Ηθοτονγβ ἀθαίς- 

Ὡδ θα 41} [6 ἨδΘ)]6η1ο δαπδ δηλ ρΘΟ 65. Ὀθοδυ96 
[8.6 Τοπΐδηβ (ΗΠ ΟΥΘΣ, ᾿Ιάονες) ἀνγοὶῦ ἰῃπ ὑῃθ Θαδύθσχῃ 
Ῥοχίύίζομδ οὗ Η6]]48, δπὰ ὑβσγουμὴ Ὁμ6Σ οΟ]ο 68 
ἴῃ Αβία Μίῃου γοσθ ὑδο δτϑῦ ἴο Ὀθοοῖλθ δοαυδίπῦ- 
οΘαἃ νἱὐῦὰ 86 Αδβίαὐϊΐοβ. ΤῸ Ἐρυρύϊδηβ, δηοϊθηῦ 
ῬοΥβίδηβ, δα [πα δη8 ΔΡΡΘΑΣ ᾿ἰκον δ ἴο μδγθ 
οομδύδη ν ἀθποτηϊπαύθα ὑἢ 9 γ͵ὲὼ0]6 ὈΟΑΥ οὗ Οτω- 
οἶδ πδύϊοῃβ 88 Ἰοηΐδηθ ΟΥ δοηῖδηδ ; ΖΕ ΒΟΥ ]ῺΒ 
διὰ Αὐἱδύορμδιθβ, δὖ ᾿ϑαδῦ, ᾿ἰπίσοάποθ ῬΘΥΒΙΔΏΒ 
88 ΘΙ οΥηρ [86 ὕθστη ᾿[άονες Ἰπεύοϑᾷ οὗ Ἕλληνες, 
ΟΥ, χϑθοσγαγ, ΚαοΡ6), Κόδίκογίαζεῖ, Ὁ. 8 οὐ δεᾳ. 
--  οτβο 32, Νουσ ἰῃδὶ Ὀοίτ ρα ὈΣΟΚθη, ΤΏΘΣΘΑΚ 
ἔουγ πιοοὰ ὈΡ ἕογν ἐΐ; ταῦμοσ, "" δὰ ἐπα τὶ ἃ 
88 ὈχΌ Ώ, δᾶ ἢτι ΏΟΘΘ βὐθδα ἴοι βίοοα Ὁρ.᾽" 
10 βΒῃου]ᾶ Βᾶνθ σϑϑδᾶ, ῬσοΟΡο συ, “" δῃὰ δοποοσυΐηρ' 
ὑμΐβ, ὑμπαῦ ἰῦ (86 χτϑαῦ [οστ) γγ88 Ὀσόκθῃ, δπᾶ 
ὑμαῦ ἴἢ 1ΐ8 εὐοϑδὰ ἔουγ δἱοοᾶ ἊΡ ; ̓᾽ Ὀαὺ ἱπροίοδα οὗ 

ὑμῖδ, ὨΠΞΌΣΤΙ κὐδυιβ ΔΌΣΕΙ ΡΌΥ δὖὺ 86 Ὀορίπηίΐηα 

(οὗ. υἱΐ. 17), διὰ ὑμὸ ϑουδούδο “ἸΔῚ ΓΙ Ἴ2 9 )1» 
“ἐ Δηᾷᾶ ἔοΌΣ βἰοοὰ Ὁ}. οἴο., ἰβ δωδογαΐηπαΐδο ὑμαῦ 

4 [Ἐαΐϊ, Ββοτονασ, ᾿πεὶ]νὺ Τοιμασῖκε : “Βαϊ ΥΡΤΏΣ, ἐλθ 

φεπια ΟΥ λ4 πιά, δοὰ ΤῺ ἽΦΏὩ. 1λ6 ἀρροίπιϑά ἐπι ΟΥ̓ ἐλ 
δπά, ἰᾳ υυοῦ ἴο δοδοϊαῦδ οπᾶ οὗ 811 [πΐηχα, ὑπο εἶπα οὐ ἐ8 
δοιηᾳ ὺὕν οὗ ἴη6 γασηη, σίογίαι,, Δα ἴδο ἐπα οἵ ἴ)9 ἰσίὈιι.- 
Ἰδλϊώοη ὑτοοράϊηρ ἢ) 6 τοϊατῃ οὗ ἔπ Σζογὰ : Ὀτπ 186 πιο οὗ 080 
ἡπάσταοηῖ οὗ ἴλ6 ποτὶ -κίπράομη δηὰ ὑπὸ βοϊείης ὩΡ οἵἉ 1μ6 
δυοσ δι ἰηρ κίηχάουμι οὗ αοἀ ὉΥ ἴἤἢ 6 ΔΡρροᾶσγαποθ οὗ ἴδιο Μοδβ- 
αἰ, [Πς σπὰ οὗ αἰὼν οὗτος δΔηὰ ἔπ σοπιπιθποοιηδηΐ οὗ {[Π6 

αἰὼν μέλλων, ἴπ6 {ἰπ|6 οὗἩ 86 ἰπλυρ μαι ὨΠΝ (σἤΔΡ. ἰχ. 

14), ὩΪΟὮ δὴ αροδὶ]ο 08115 (1 ὅσ. Σ. 11) τὰ τέλη τῶν αἰώνων, 
διὰ βρελκε οὗ 886 Ὠδυίηρ ὑπο ΑἸγοθὰγ οοιθ." βΒύπατι εἰηἱ 
ΓΠΛΟΙῸ ΟΟΥΥΘΟΙΏΥ Βαγε: "" πα οὗ “ποτ Οὐ Αὐθοομιι ̓  οἵ 
οὗ ἃ ὑσουθϊουϑ δίαδῖο οὗ ἰϊοσ59) ΟΥ οηὰ οὗ [Π6 ποτὰ 7 Νοῦ 
ΣΊΘΓΟΙΥ οὗ Απιϊοσλῃβ. ἤοσ ᾿ἷπ ἐπ ροτίδπορ, Δ χη! οἱ οὰ [ἢ 
[6 ὈΟΟΙ οὗ Ῥδηΐοὶ, αὐίδϑα ὑσχί πο ΡΘΙῪ ἔγοτα ἢΐἱ8 ῬΟΎΘΥ ἴῸ 
ΔΉΠΟΥ {Π6 ρθορὶθ οὗ Θοά. Νοὶ ὕπο οσπὰ οὗὨ ἰπ6 νοτ]ὰ : ἴοσ ἴῃ 
οὔδΡ. υἱϊἱ, 0 ΜΜοβαίδηίο ροτίοα ἰη ἀδνοϊοροαᾶ αὖ ἐἢθ οἷοδδ οὗ 
σι υ͵χοάϊστίοπα, βηᾶ γοὺ ὑπὸ »οαβίαηϊο σαΐχη ἰ8 [8617 ὑῃ6 Θηὰ 
οΟΥ Ἰαδὺ ἐἰπὴ9 οὗ ἴπΠ6 ψοτ ἃ, Ὑοτ, 19 αἷνοβ 18 Ῥδυἤα ΡΒ ΠΊΟΥΘ 

Ἰσμι; ὮΣΤΙ Ὁ ΓΙΒΕΞ, ἐπ ἐλό ἰαξξον" ἐἰπια 4 λα ἐπαίρπα- 

είοπ, {.6.. τ8 Ἰαζοῦ θ οἱ αἴθίοιίομα ροστηϊ θὰ ἴο ὉΘ 
Ὁσουχῆῦ ΠΡΟῚ [5γΓ)6], Ὀδοδιιδὸ οὐ ἴπ6 ἀϊνίπ ἱπάϊρπαιϊίοῃ 
δραϊπεὶ ΤΠ οἷν κί. Ὅο νἱπίου ἰδοῦ ἴῃ ὕδοῖ σοβ οὶ ΟΠῪ ἴο 
ἐλά ἐπὰ οὗ ἴποδο πρροΐαὶ οαδπ σίου ὑχαὶ δγὰ ἴο οὐτὰϑθ οἡ ἴπ 8 
Ῥϑόρὶο οὗ ἴδ Φοτα δῳίογα ἴδο Μοπαίδηΐο ρογίοὰα, δη ἃ νὩΐος 
ΔΙῸ τηλὰς ἴπο δ ͵ )θσὶ οὗ ῬΓΤΟΡΉΘΟΥ Ὀθοδῦδβο οὗὨ ὑπαῖς παρου- 
ἴδποο, Τὴ ψγηὶπρ ἴ0 ὙΠΩΡΑ ἰοεῖϊ ΟΥἨ οοηδίαο7" ἴμ6 νἱκίοῃ, 
Ὀδοδῦδα ἰδ ἀΐδοϊοσθα {Π|666 αἱ οείομδ, οΘοπηϑοῦκ ἐῦμο}} οὗ οὐΌγθα 
τὰ ἃ δαρροδοὰ ἱσηροτίδηοθ δβιϊδοῦϑὰ ἴο ἴ:6 Κηονίοαμο οὗ 
ἴδιο ἤδπι4] δρϑοίΐδὶ ἰσουϊοβ οὗ ἐπ 2ϑννβ Ὀδΐογο ἔς οοπιίης οὗ 

6 Μοιδίαῃ. Ὑπὸ Βδυδίπε ΟΑ]] {π686 ἰτοιθὶεα ὙΘ5ΤῚ 

ΠΡ." Ιῃ οἴδοσ ψογᾶδ, δβο 1 οἱ] ὑυσοδοιεΐν δαγα στῆσα ἀΐο- 

ποῦν, " ὮΣΙ [6 ἐλ 6 τογαίλ αἵ ΞΘοὰ δραϊπεὶ Ιαγϑοὶ, ἔμο ραπ- 
ἰοππιοηῦ ἩΠΙοδ Θοἂ Ὠυπα οὐδοῦ ἐθθτα ο δοοοπηῖ οὗ ποτ 
αἷτα, Δ6 ἰῃ ἵμὰ, χ, δ: Φοσ. χχυ. 11: Ἑξοῖς. χχὶ!. 34, οἷο. διὰ 
Βοσο [δ δυθδετνίηρσε οὗ ραπϊκῃτηλοηῦ δρᾶ ἀἰθοῖρ! πη 6 τ ἢ ἰδ 6 
ἰἰτς Ἀοστὶ 65..4}} Ὀσίῃ ρα οΥνοσ [ατϑοὶ."} Γ απο σπσνσ ανασμσασσσονν πὐϑσπσαμνν σν μυν σασυσιθι μεσ υ παν σι ὑπμϑμσσπυσνννυυννϑδυυυν νυν ννος τς ἀποανο μενον ΣΝ ΣΝ ΔΜΝΜΦΦΜΝΝΔΣΝΔΔΝΜΦΣἜΣΡσσοέεσοΚτΚΕἕΨἕιριὁ«οὁἔοΘοὅσοσεοεοΚοεΕοέᾶἔνΨσἔο«νσοΕὁἑεοΕέΨσ,νΨνΨυΨἜυὍΨ«ροΕοὥέᾳοΨιΨὁΨἔὁΨἔσἔὃΨνσᾳἑἔἘοἔἘ[ΠγΠΕΠΕορ ΟΝ π΄. πο ΟΜΝ ΝΙΝ 

ὕθστα ἰπὶ 18 δυβοϊαῦθ ροκἰείοι.--- ΕΟῸΣ Κἰππάοτοδ 

88.411 κἰαπιὰ ὩΡ ομξ οὗ ἴδ9 παίΐϊου ; "3 5", δῷ 
δΙΟΒδίδι (αθῃ. χχχ. 88: 1 βδιω, νἱ. 12), δὲ 
ὮΘΣΘ Βδϑίηδβ ἴο Ὀ6 χϑηθινγοα ππᾶον πο ᾿ῃ ΠΌΡΟΘ 
οὗ 089 ΟΠ) ᾶθθ οἰϑιιθηῖ.-- -Βαῖ ποῖ ἐπ Βα ροῦσοσ. 

ΤῊΘ βυβδὴχ τὰ ἽΓΙΞ3 ἀο68 ποῦ τεΐοσ ὑδοὸῖκ ἴο 33» 

Ὀαὺ ὑο ἼΣ9Π ἴῃ ν. 31 δ. ὙῈΘ ροῦγοσ οὗ ἔπ ἔσει 
τοὺ ατβοΐδη ΘΟΠΑΌΘΙΟΣ Β88}} ποὺ ἀοϑοθηὰᾶ ἴο ὑμ 6 
Κιηράοχηβ Ὑἱοἢ βρυΐῃρ ἔγοσῃ ὨΪ8 Θσηρῖτα ; ὕδ ον 
888}} ποῦ θαυ] Είτη, παῖ. ΒΡ. ΠΟΥ 811 ἔβκϑῃ 
ἰορούδος. ----  ογ80 23, Αμὰ ἐπ [Π9 ἰαϊίοσ ὑἦπιθ οὗ 
τι ϑὲΣ κίησάοτῃ, τϑτῖβϑα ἴδ9 ἰσχδηβρΎθββοσΒ ἃγθ 
ΟΟΙῺΘ ἴο ἴδο {011}, πδηλϑὶν, οὗ ὑδθ τυ ΒΌΓα οὗ 
ὑβοίσς τ οϊκθᾶ ρυ]δὴβ δηὰ δούϊοῃβ ; οὖ. 86 βδιθ 

ΘΙ] ρὺϊο ἀβαρο οὐ ΌΤΙ ἰπ οἾδΡ. ἰχ. 34 Κοτί, διὰ 
ἴῃ δα ἀϊδίου θη. χν. 16; 23 Μδοο. νἱ. 14: Μαδῦι. 
Χχίϊ!, 82; 1 ΤΏΘΒ6, . 16.0. ΤῊο ὉΛΞΘ Β γἘῸ δσὸ 
ΒΟΣΘ οδαυροὰ σῖ “" ΒΙΠ Ωρ 6 ΤΩΘΆΘΌΤΣΟ οὗ ὑμοὶν 
δὶ 8 ᾽᾽ 8716 ποῦ ὕμ6 ἴαγδοὶ ἱῦεθ ὙδῸ Βάγθ ζογβαίςθῃ 
Φοβονδὴ δὰ Ηἰἱβ δ (ΠΏ όσθβοσ. οι θῦροσίκο, 
Κτδηϊοη οὶ), Ὀπῦ, τιμοῦν ἀουδὺ, ὑλ 6 οπθιλίθα 
οὗ ἀοὐ δ ρϑορῖίϑ, [89 Ἀθδίβϑῃ ὀρρσθξββοῖβ οὐἠἨ (9 
βαϊηΐβ οὗ 6 Μοεὺ Ηρ; ον [9 ὕδστη ὮΣΤῈ Β 

8118 νεῖ βυβιοϊοηῦ οἰθαστθεθ ὑο ΣῈἘΒ ἰπ τα. 
0, 12, δὰ 18. ἘΕῸΣ [δ9 ορίπίου ὑμδὺ ὑμὲὶβ ἀο685 
ποῦ ὈΣΟΌΒΔΌΙΥ τοῦου ἴο ὑῃθ βοσυδΐβ δὰ δὐοοΐζοχ 
οὗ Απὐοομυδ ΕΡΙΡΏΔμ 68, Ὀὰὺ σαῖμοΣ ἴο ΠῚ5 ῥὑσο- 
ἄθοθββοσβ, 866 ΒΌΡΤΘ, ΟἹ Υ΄ 9. "--Α ᾿τπρ οὗ ὅθσοθ 
(γδύδου, “" ἱπδοιϑηῦ ,) οουπίϑθπδοοο, διὰ υπᾶθΣ- 
ιδηϊηρ ἀδεὶς πδϑιίΐίθῃοθθ, 5881} βίδα ἃ Ὡρ. 

Ὁ ΤΣ, Ῥγόρουγ, “ οὗ μανγὰ σουπὔθηδποθ ᾿" (οἵ. 

Ῥοαῦ. χχυϊϊὶ, δύ: 1κἅ. χίχ. 4). ΤἸΊο ῥγχεάϊοδῦθ 
ῬΙΟΌΒΔΌΪΥ τοἕϑσβ οὨΙΘΗ͂Υ ὑο [8:6 ὈΪΔΒΡΒΘΙΩΟἿΒ Β8Υ- 
ἴῃρβ οὗ 186 ὑγταμπῦ, δ60 οΒδρ. υἱῖ. 8 οῦ ϑθᾳ. ΤῈΘ 

ζο! ον τς Ῥγϑάϊοαΐθ, ὨΥΤῊΤῚ ὙΠῸ, “᾽ νοσβοὰ ἴὰ 

τί 4168, ἀδμοῦθβ δ18 δεὺ οὗ οσυπηϊηρ ἀἰδδίτη ἢ ΪΔ- 
οι, ὈΥ ὙΪΟὮ ὨΘ ἷἰΒ 8Ὁ1]6 ὕο ΘΟΠΟΘ68] ὨΪβ ρυσροδοα 
ἔζοτα Ὀοΐὰ ἔσο δῃὰ ἴοθ:; οὗ νυν. 35, δπὰ χὶ. 21, 
927.---  ογ80 24. Απὰ δἷκ ροῦσοχ Β)81} ἘΘ σηϊχηῖν, 
Ῥαΐ ποῖ ὮΥ δὲβ οι ροῦσθυσ. 86 ἱτηρ! ἰοὰ 
ὑδβουσμῦ ἰβ., ““Ὀαὺ ὉΥ Ὠϊνίηθ Ῥοϑσζωϊεβίοῃ : ̓᾿ οὗ, 
γβ. 12 διὰ 18, δηᾶ 8180 188. σχ.' ὅ οὖ 864ᾳ. : 1 ὅδιω. 
ἰὶ, 9, οὔο.---Ιὖ 18 ἱποοσχϑοῦ ὕο ΒΌΡΡΙΥ, σὰ Ποσχθ- 
ΒΟΙ, ΟΣ θΏσΟΣΚΘΟ, οἴο., 88 δη Ποϑῖὶβ ὅο “" ποὺ 
ὮΥ ἷβ οὐσιι ῬΟΥΤΟΣ," 80 ὑμδῦ ἰὑ ψ1}} τοδὰ “" Ὀπὲ Ὁ 
δἰ συππίπρ." ΤΓΙΞῺ ΝῈ5 ἰδ δ ἰζοίεβ, «πιο, 
ΘΧΔΟΟΪΥ παἰταΐαὺ ἰὸ 089 δαρζγϑδαίοῃ “Ὅν οαῦῖ 
Βδηᾷᾶ ᾽" (οδδρ. ἱΐ. 84 διὰ ἰπῦτγα, ν. 25). δ᾽ υᾶσε ἰο 
089 Βυροχπαιηδη ῥγονίάθηοθ οὗ αοα 88 Ὄοοτὰ- 
Ῥαγϑᾶ ἤο υστηδη ροόῦγοῖ, ἩΠΙΘΩ ἰδ ΠΘΥ͂ΟΣ ΤΟΘ 
[8δῃ ἱτηρούθῃηοο.-- -Δὰ Ὧ6 581] ἀθδῖσου ὑγὸ8- 

ἀοσέαθν, δὰ 5} 11] Ῥσχοβροσὶ ὨΑΘΕΣ, δ. δὰ- 
ΨΟΙΌ, 85 ἱῃ 9200 χχχυϊΐ. ὅ. ΕῸΣ ῆδὺ σου δὶπβ, 
οὗ. βῦρτα, νυ. 123 ὁ.--Απὰ 501} ἀϑαΐσου ἴδ 

τοβμὶν (οπθ6) διὰ [86 Βοὶν Ῥϑορὶθ. Το ἢ ἰὼ 

ὨΥΤΣΙΤῚ ἦθ ΟΧρ!οαἰίνο . ἐδ ἰβ ἀοεϊσηοα ἔο ἀοηοὶθ 
ΤΑΟΥΘ Ῥδσίου Δεῖν ὑπὸ τοσρϑοῖδ ἱπ τ Εἰ οἢ 86 Κὶηρ 
8.8}} ΡΣΌΒροσ. ΤῈΘ "τα ΣΤΥ ΟἿ 68) Δ.ΥΘ ἰδ ὙΓΆΣ- 
1ῖκο ΘΏΘῃλἑοΒ ΟΥ̓́ΣΣ ὙΏΟΙ Ὧδθ6 58}8}} ὑγι τα ΡὮ, δοᾷ 
ἴο ὕπϑοια δῖ δἀὰϑθᾶ, ὈΥ͂ ὙΔΥ οὗ οοπίσαϑι, [8 

4 [Βυπατὲ δὰἃ Ἐοίϊ, οὐ [Ὧ6 σοπίσασΥ, δἰ σ ΠΟΥ ταδί ἰδ 
ἐδδὺ ""[Ὧ6 ΓΣΘΠΑΙΤΟΒΘΟΣῊ ἡ ΠΟΙ δτῸ ποῖ ἰ)Ὡ0 Βεοορίῃοῃ, Ὀσὶ [16 
δροαίδίο 7618, 066 κἰῃ ὙΠ] Ὀ6 νἱαἰλοὰ ὉΥ ἴδ6 ἱπαϊχοδεῖοΣ 
οὗ αοὰ ; δαηὰ ..16 βοδϑίῃβδ ἴὺ Ὀ6 τοζα ἔο ἴ.6 π-' Βοὶθ 
οομηθοῦοιι.) 
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“ἐ ηρδίοι οὗὨ βδὶπίβ" (οὗ. Υἱῖ. 18, 22), ἃ8 πωνασ- | ἑπρ' δῃ!ᾷἃ [8 χποχυίτρ τί οἢ τῦδα [ο] ἃ, μαπιοὶγ, 
ἮΚΘ ορροῃϑηΐβ.. ἴῃ ἐδ ορίπίου οὗ ἩΗἱἰύσίς, 

Ἐπναϊὰ, οὔο., [86 ὈΘἽΣ 9) ἀχὸ ὑμ6 ὕδσγθθ ργϑύθῃ- 

ἄθχα ὑο ὑπο οσόχῃ ὙὙδοτ ΕἸΡῚ ΡΘΗ 68. Ὑγ88 ΟΟΠΔ- 
ῬΘ]1οᾶ ὕο ἄδμοβθ ; Ῥαὺῦ ποὺ οπ9 οὗἁ ὕμαβθ ἀθβεσυϑᾶ 
ἴο ὈΘ οΔ||6ἃ 53 ταἱ Υ οὔθ. πού ΟΥ̓́Θ ὑλλθ ὈΒΌΤΡΘΥ 
Ἡοϊϊοάοστϑ : 866 δίρτα, Οὁἢ οἾδρ. νΥἱΐ. 8, 2δ.".-- 
Ἄοσρο 2356. Απὰ ἱὑδγουσὰ (χαύδοσ, ““ δοοοσάϊηρ 
ἴο ") δὲ Ροϊίον ΒΘ 88.8}} οαῦβθ οσαίϊ ἴο Ῥσοβρϑχ 
ἐπ δία μβαηὰ. 299 Ὁ» 15 ὈΧΟΌΘΌΙΥ ποὺ “Ὁ 
ΣΟΘΘΟᾺ οὗ, Ὀαὺ “ὁ δοοοχᾶϊηῃρ' ὑο ἰβ σασπηΐηρ : " οὗ 
Ῥβᾶ. οχ. 4: Ἐδϑίῃ. ἱχ. 26, οἴου. Τἷθ οσρυϑβδίοι, 
ἷπ 8 δβοϊ αὖθ ροβί οι αὖ ὕπο Ὀθαμηΐημ,, 8 Θ0Π- 
πϑοίοθα νυ ὕμ 9 Ῥσίπ ρα] βοιύθποο οι ζ0]- 

Ἰονγβ ὈΥ͂ δὰ διαηρβϑίϊο 1; οἵ. ἀὐθβθιΐαβ, 7} 68α 7. 

Ῥο 806 α. ΤΙΛΟΣΙΙ ἰδ ποῦ ὑγαηβίένα (Ηἰ είς, οὐ 
81.), 88 1ἢ ὑμ0 0] ονίηρ ΤΠ 9. στόσο [[8 ΘΟΟΊΒδ- 

ἶνο, Ὀπῦ ῬΤΟΌΘΔΌΙΥ ἰπὐταηβίοἶνο, ἀθαρίῦθ 86 ἔϑι. 

ΠΩΣ; οὗ [Ιδ8. 1, 10.-τοο 1ὰθ (οΥ τὶ) Μίβ 
Βεαπᾶ᾽" (οὗ. [β8. χὶὶν. 20), οοπείᾷϑσχϑὰ 85 πὸ ουὐ- 
νγαγὰ δρῃοσο οὗ δούϊουι, βθοσὴδβ ἰηὐοπαϑᾶ ὕο ἤοόσχω 
δὴ δος μοβὶβ ὕο ὑμὸ 20] ὁ ἱὩρ ὁ ἴῃ ἰδ Ὠθαχῦ.᾽ 
Οοποοχηίηρ 3393) πὰ {86 εἰρτιίδοδίίοι οὗ 5.12 
ὙΓ81ΟᾺ σοϑυ]ίβ ἔσοτα 1ὑ, οὗ. βυρσϑ, οἱ υ. 4.--- δὰ 
ὮΥ ΡἈθᾶοθϑ 58.811 ἀθβίσζουν ἵν ; ταύμοσ, ““ δηᾶ 

ὈΠΑΥΤΑΓΟΒ Ε84}} Δαδέτου τοϑην." [9 Ὁ: ἄ068 
Ὡοῦ ΘΧΘΟΙΙΥ εἰρτιῖ  “ἰὰ ὑμλ6 ταϊᾶϑὺ οὗ ρτοΐζουπᾶ 
Ῥοδοθ" (Φοὺ χυ. 21), Ὀχὺ τοοσθ ἱπδοβηίΐνοϊγ, 
4 ἰ δυιΔάθηνθδδ, ΌΥ͂ ἃ τη] στιδηῦ ΒΌΓΡτδ6.᾽) 8Ὰ 
ἐΠπδέγαύίοι οὗ 086 τλβ]ο6 δηὰ ἃ ἰββί ταν] δύο Ῥσδο- 
ἰβοὰ ὈΥ͂ ὑδΐα ὑγγδηῦ, τ οἢ Θ.Θ ΔΙΤΟΘΥ τηθη- 
ὑϊξοηθα ἴῃ ν. 38. ΤῈ οἰτουσπιδύδηοθ ὑμαῦ ἰύ ἰδ 
τοοογχαθᾶ οὗ Απέίοοδταβ Εἰρ ρμδηθβ, ἴῃ 1 Μδοο. ἱ. 
80, καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα, ῬΥΟΥ͂ΘΒ 
τποὐμίηρ ἴῃ ἤδνοσ οὗ ἃ οαΐΐο. 6 δοσηἴι, Ὀογοηᾶ 
ἴ86 ἔεοὺ ὑδαῦ ταδὶ συδηὺῦ δηα βυδᾶάθῃ ΒΌΣΡΥΘΘΒ 
ΔΙῸ ΠΘΟΘΒΘΑΧΊΪΥ Ὀυδούβοα ΌὈΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ ΤΑΣ ΚΟ ἴο6 οὗ 

ΟΥΌΘΙ αἰδροπίτζοη. "[“1ὰ (80 Ὁ, (πα) ἃ 76 

οοτρσοδοηᾶάοα ὁ 0[δ6 ταῖϊρὺγ (ο0π6) δι ὑμλθ ὨΟΪΥῪ 
ῬΘορὶθ᾽ (γοσ. 24)."----Ἰεὶ.]---ἘΠῸ 5131} αἴδο κἰδπ ἃ 
ὮΡ δκαΐπδιὶ 89 Ῥχίῃμοθ οὗ Ὀχίῃοϑξ, οἷο. Οἷ, ν. 
11. δὰ υἱῦν τορασαὰ ὑο [89 Ὀοίπρ ὁ“ Ὀτοΐεθη τ ὺ}- 
οαὐ Βεπᾶ,᾽᾽ οὖ. οὔδρ. 1ΐ. 84. αἷδο ΦοὉ χχχίνυ. 290 
διὰ ΙΔ. ἷν. θΘ.(ἁ [1 ἰ8 ποῦ ὨΘΟΘΕΒΑΙΥῪ ὅο Β660Κ 8 
ἀοβδυΐίο τοΐογϑησο ὑὸ ὑπο ἀδαύῃ οὗ Ερί ρῬδηθδ Ὁ 
βἰοἴστιθθθ ΟΣ ΘΧΟΓΔΟΥΣΔΑΤΎ δοοίἀθηῦ ἴῃ ὑμ18 Ρδδ6- 
βαζϑ, ἱπείθαδ οὗἨ ροσιηϊ υηρ ἷπὶ ὕο 7411 οὨ ὑδ9 
Ὀδιι16.861]1ἃ. ΟΣ ὉΥ ὑπο μαπὰ οὗ ἃ τιυγάρθτοσ 
(ἀραϊμοὶ Βοσίμοϊαῦ, οι ϑηροσῖεθ, Ἡδνοσείοικ, 
Θδἴο.). [--τνοσβο 206. Αδὰ ἴδθ νἱδέου οὗ [9 Θνϑθη- 

4 [“ ὈΠΣῚΣΡΣ ἄορα Ὡοῦ Πόσο δ ΔἸ ΠΟ Ψ, πιυπιοζοιια, 

ἸΏΔΩΥ ἰπάϊν0Δ] ον θα (ὕοὸπ Τϑηβ., Μαδῦχου, ΚΊ ον 

[Βεπασὶ])}, ῬΑ Ὀσδόδιβο 1 τον. 30 ὨΠΔ Ἢ πίδηάο ἔοσ ὑμαῖ, 

ΡῬαινγ Ὀοσβῦδο οὗ [ἰδ8 ὈΣΣῚΡ ΡΣ, ὉΥ ΜὨΟΝ Μὰ χὰ ἴο 

αηδοτηίδηά ἐλέ »60»}16 47 Ϊογασὶ."--- εἰ}. 
1 [5 Ὑπὸ Ἰαηρμτδβο ἰ8 δἀδριθα ἴο ὅΠ6 δυτηθοῖ, πατα θῖν, τ 6 

τ1τ|6 στ. Ὑ8δ6 πιοδηϊηρ ἰδ, ἐοξαϊ ἀδεέγομοά. Ἐιοῖε οοΥ- 
τραροηᾶ. Ασοοτάϊησ ἴο Ἠἰδίοτγ, Απϑοοππβ, αὐτου τρδγοῃ τς 
ἰηἴο Ῥεγπίβ, δὰ σοθίηρ ὑῃθ ἐδῖορ]6 δὺ ΕἸγπαῖκ, τβα αὐ νοῦ 
ΔΎΓΑΥ ὉΥ ῬΟΡΌΪΔΓ ἱππι}}} : πᾶ οπ πα τείαγῃ ὕὉποῖ ἰοσαγὰβ 
Βγτῖα, ἢ νγδ πιοῦ 'νυἱτῇ θ᾽ πονγα οὗὨἨ {86 ἰοίδὶ ἀσῆδωϊ οὐ ἢήπ 
ΔΙΊΔΥ δὶ διά τΕλ. δ οὐ [πὸ γοπυοσβοι οὗ [6 ἴδταρ! 6 ϑογνΐοθθ 
(ποτ. οϊγοΐπδ (ΧΧΧΙ, 11) ϑαγα οὗ Ηΐπ, ὑπαὶ "λ6 7εἰϊ νπασὰ 
(δαιμονήσας) πηὰ ἀϊοᾶ :" 1 Μδοο. Υἱ. 8 τοϊαῦθθ {Πδῖ ἢ6 ζο]1} εἰοῖ 
οἵ ᾳτὶοἴ ἴον Ὠἷδ Ιοβεοα ; Αρρίδη (4 γ6δ. δ... ΤΩ Ὶ.) βαγπ βἰπ)- 
Ῥὶγ: φθίνων ἐτελεύτησε. Ὑατίοιο απ δὴθα τὸ αίνοῃ ἰὼ {πο 
Ῥἱσξσο ὈΥ ἴΠ6 αἰ δοαγοηῦ ἩὙΤίΟΓΕ: 6... ἴπ 1 Μδοο. νἱ. ὃ δβεα.. 
ὙΠΟ Β πδχζδύθα ἢΪθ Ῥοδηὺ οοπίδδαίοηα, Βυΐ ἐδιθ8ο δυο ἃ 

πα γ. 14 Β΄᾽'ῇ᾽:λοο [86 οὐβοχζυδίϊοῃ πὰ ὑμαῦ ρὶδοθ 
τϑερθϑούϊηρ' 86 2,800 ΘΥ̓θα ρ΄ ΤῊ ΟΥΤΪΠ9Β νγ88 ΤΟΙ] 

8 ΣΘΘΏ, διὰ ποῦ ἃ δὲ 9, ὑμ6 τγοσᾶβ “13 }) ἽΦΆ 

ΒΟΟΣ ὕὅο Σοϑσ Ὁδοῖς ὑο [89 ψϑηΐείνθ ἸΔῚ 39} 
ἰπβύθδα οὐ ἰο ὅπ ϑέαύ. σοπϑύν. ((ὰπ6 Ηἱπὶρ᾽)). 
Ἡϑογ8 δὰ ἐλῆηρσα ἐοϊά, Ἀονσουοσ, ἔοστη ἐμ βιὺ- 
οοῦ οὗ νἱϑίοῃβ ἱπι ΟΥΘΥ ὁ,898 8150 (οὗ. 188. ἱϊ. 1 : 
Απὶ. 1. 1: ΗδΌ. ἱἰΐ, 1, οἷο.) ; διὰ ὑὴθ σϑιρδσὶκ 
οομοθχηίηρ {86 2,800 Θνθαΐηρ το οὐ Ὡρ8 ΤΑΥ͂ Ο0Ὲ- 
ΒΟαΘΘ ΠΟΥ ὃὉ6 ὑθγχηθα ἃ “" ν᾽ βίοι  ἰῃ (18 ᾿πβίδῃοϑ. 
--18 ἴχυϑθ (ταῦμοσ "" ὑγα θ᾽}, ἰ.6.. ἰὉ 18 οογτϑοῦ, 
ἄσρθοσυϑθ ὕο Ὀ6 ογϑαϊὑθα, ἱπδϑυλ ἢ 88 2,800 δυϑη- 
ἱπῷ- ΤΟΣ ρ8 πλαδΡ ΘΟ ρ086 Ὀδἕοσο ὑπο ϑαὰ οὗ ὑὴῃ6 
Ῥοσίοα οὗ εἰΠίούϊουῃ. Τμδὺ ροτίοἃ ἰβ ὑπ ἀούοχ- 
ταΪ "θα 85 ΔῺ οχύθμῃ θα ομ6, γί ΟὮ 8}}8}} ποῦ Βοοὶ 

ΤΘΔΟΒ ἰΐ8 6106Θ6. Οἱ ὈΡΘΆ, οἷ. ΟἾδρ. χ. 1; χίὶ. 3, 
ΑἾδὸ χίΐ. 7; Φ6Σ. χχνὶ. 16: χχυἹ[, 9; Βον. χίχ, 
9; χχί. δ; χχίϊ 0.---ἡγόχοίοσο δαὶ χοὰ ὮΡ 
[89 νἱβίου ; σαῦδοσ, “"δῃᾶὰ ἴβοι, οοῆοθαὶ ὑ89 
νἱ βίοι," {.4., ἀο ποῦ ΡῈ] 8} ἰῦ, ἀο ποῦ Ὀ6 Δ χίουϑ 
ὅο δρζϑδὰ ἃ σϑροχὺ οοῃοθυηηρ ἴθ. ὉΣῸ 8 ὕοῦ 
Θοαυϊνα]οηῦ ὕο ὮΞΠΙ, “Ὅο 868] ὑρ᾽) (ἸΒοοδοίίοι, 
Ἡδνοσαΐοκ, ομ θηρου6): ΓῸΣ ὁ" ΒΘΔΙηρ" ἷκα 
δαἀἀοᾶ ἴο {6 πιθῦθ ὁ" ΘΟΠΟΘΔ] ηρ ̓,) ἰῃ Πρ. χίΐ. 4, 
88 ἃ ϑύγο:ρι οηΐηρ ὕθση.---ἘΌΣ 11 5141} Ὀ6 ἔοτχ 
ΤΑΔῺΥ ἀδΥ, ἑ.6.. τῦ (0.}λ6 νἱδβί ὁ.) 58.4}} σοίαϊη 108 
Ῥτορμϑίΐο σαϊὰθ ἴον ἃ Ἰοὴς ροσίοᾶ, ἰῦ ἀοοβ ποῦ 
γϑαῦθ ἴο ἃ πϑᾶσ, Ὀαὺ ἴο 8. αἰδύδηῦ ἔαΐυσο; οἵ, 
ΟΒΔΡ. χὶϊ. 4,9. Α8 ΓὉ86 ἀϊγϑούίοῃ ὕο σουοθαὶ [88 
νἰβίου 8 ΒΘΥΘ ὈδΒΘα οὰ ὑμ6 οοπβίοσαύζοῃ ὑμαῦ 8 
Ιομς Ῥουοᾶ τηυϑῦ οἷαρ8θ Ὀδΐοσο 1Ὁ 88.811} ὈῸ ἔμ}- 
ΒΙ|1οἅ, 5Βο, οα [86 ΘΟΠΥΓΆΓΧΥ͂, ὑμλ6 ῥσορμοῦ 18 ἀἰγθοῦ- 
θα, ἴῃ Βδν. χχίϊ, 10, πού ἤο 868] ννυδὺ 88 Ὀ66Ὰ 
τουθαὶ θᾶ ἴο ἴσα, Ὀθοδαβο 86 ὑΐτηθ οὗ ἰΐ8 ἔν]8]- 
τιθηῦ ἰβ ὩΘᾶΣ, Νούϊοθ 86 αἰδοσθηοθ θοῦν θη 
ὑῃο ΟἸἹᾶ- Τοβδίασηθηῦ βθοχ, ἢ ἰβ δ χϑιηουθὰ 
ἔτγοσα 86 4] ἔαύασο, δῃ!ἃ ΟὨ]Ὺ 8668 ἰδ ὈΣΙΤΛΑΥΙΥ 
ἰῃ ἐψ0δ8 (6.9.. ἰμβίδδα οὗ βϑβοϊάϊηρ ὕδ δηὐοἢ γῖδὲ 
ἈΘ ΟἿ]Υ 5668 Ὠΐβ ἔοστουθ τ ο Σ ΕἸΡῚ Ρ 868), δῃὰ ἐμ 9 
Νον- Τοδύδταθηῦ ρτορμϑῦ, το Ὀ6 ΒΟ] 8 ὑδ6 ουθηΐβ 
οὗ ὑμ6 Ἰαϑῦ ὑὗτηθβ ἰῃ ὑμα Ηἰδύοσυ οὗ ὅδ πνου]ὰ 
ἸΩΘΟΝ ΠΟΑΤΟΣ δὖἡ᾽ δηῃᾶ, διὰ ἰβΒ ὑδμοσοΐοσχο ποῦ 
ΟὈΪϊσοὰ ἰο οομοθδὶ ὑμ8 Ῥσορῇθοίθθ σχοϊδίϊηρ ὕο 
Βα, ΘΒΡΘΟΙΔ}}ν βδίηοθ ἣθ δῷ 8508 ἃ σΟΙΩΓΔ.ἢ- 
ὩΣΟΥ οοηιροϑοᾶ θχοϊδίνοὶυ οὗ ϑεοδιδακτοί (188. 
᾿ΐν. 8: Φοδῃ νυἱ. 45. οὖ. 1 9οδὴ 1ϊ. 20, 27). 

Ἄετβο 27. Τλέε εἴεοί 97 ἐλ6 οἱδίοη, μροπὶ ἐλδ ᾿γο- 
᾿Αθϑι Απὰ Σ ῬὉλδηϊοϊ ἰαἰηϊοὰ, δα τσᾶβ εἰοῖχ 
οοχίδίυ) ἄνα. ΟΝ, νἱὶ. 28, δῃ ἃ θϑρϑοίδν ομαΡ. 

ἰϊ, 1, 1 τοϊδύϊοι ὕο ὙΠ ἍΤ), --ΟθΟΑ ἐθχυνατὰ 1 χοῦθ 

ὮΡ, ποιηοῖγ, ἔσγοτα ὑπο βἱοκ- θὰ, Τΐβ ἔοσυλαὶ 
δύδύθτηθηῦ ὈΥ ὅδ 6 Ῥσορῃρὺ οϑηποῦ ὈΘ Γοραγασὰ 89 
ΟΧΟΣΘΟΤΙ ΠΑΥΎ, βδἴηοθ ποῦ ΟἿΪΥ [86 νἱβίοι 88 δ ἢ 
({.6., ὉΥ τϑϑβοὴ οἱἅὨ 18 βίδυ ηρ ομασβοῦθσ), Ὀαὰδ 
8180 [86 ,υϑύϊπ ΜὨϊοΩ ρχοοοὰαϑὰ ἰὺ (οἷ. σμδΡ. ἰχ. 
8, χ. 2 οὖ 804ᾳ.), ὁΘοτμθβ ἈΠάΘΣ οοηβί ἀϑσαύϊοη 88 
[86 οδιδο οὗ ὑπ οοπιρ οῦθ δα βαυβύίΐοι νυ ἱοἢ 70]- 
Ἰονθά. ---,Απὰ ἀἰὰ [89 Ἰκἰηρ᾽' 5 Ὀυκίηθβα. Οοη- 
οογηίης ὕπο οχίθηῦ ἴο ψὩϊο Ὀδμΐθὶ ταὶρηῦ Βανὸ 
ὑγαηβαούοα οἤϊοὶαὶ Ὀμπβίηθδα ἔοσ ὑδθ κίηρ πῃ [86 
τοῖσῃ οὗ Ἐοιβμασζαν, τ πουαῦ Ὀδὶηρ ῬΘΥΒΟΒΔΙΥ 
Κπονστι ὅο πη, 860 ΟἹ οἤδρ. νυ. 7.--Απὐὰ τσδϑ 
δδϊοηἰβῃθαὰ αἵ (σγαύμου, “" ἀυτη Θομσοσηΐηρ ᾽) 

διχοῦρ ἔηρε οὗ “6ιοίδλ οοἰοτίπα. 80 το ἢ ἰδ υπἀοποίοα 
για, νἱς., [δῇ πο μογίπϑα πυδάθηγ ΟΥ̓ ἃ νἱοϊρηῦ βίοϊζτιθϑα, 
ἀπείη ὙὨ]ΟΝ Ὧ6 ῬΓΟΙΘΌΪΥ 76}1 ἰπίο ἃ κίδιβδ οὗ ιπδηἰαὌ. Ηθ 
ἀϊοά, ἐπογοΐίογο, ψὶτπουξ νἱοϊδηοθ ὮΥ [6 παηὰ οὗ τη, δηὰ 
80 ἃ8 0 ᾿πῆκὸ ἃ ἄδορ ἰπργομαΐίοπ οὗ ροχί δ Ὡ6 ὉΥ ἃ ὑϑου δὲ 
γ]ἱαἰἑδὶίου οὗ ἀοά.".--ϑεμαρί,) 
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ηο νἱβίου, θὰ (“6ηᾶ") ποὴθ υπῃάᾶοτγεϊοοα 
(γαῦβοσ, ᾿᾿ Ὀθοᾶσαθ ἃννδγθ οὗ ὅ) αἴ : Ὁδαδ Υ ΤΘῺ- 
ἀοτοᾶ, ““πόοπθ μπαέγϑίοοα ἰῦ." οΥ, "διὰ 0 186 
ὍοΙΟ ψϑ 20 υπάδοχβίδηαϊηρ. 7 ἀἸϊἸὰ ποῦ πᾶοσυ- 
βίδα 1" ((δυβ Μαδυγσοσ, Ηἱυζὶρς, Κυδηϊοο]ά, 
Κατα δι βθ}, οὗο., ἈΠΑ͂ΘΥ ΘΟ Δ. ΒΟ τ δ ΟἾΔΡ. 
χὶϊ, 8).. ϑ'΄:ήΗ ΉΈ6, ΒΟΘΥΟΣΙ, ὑμ6 οὈνίουβ ἀθβί χη ἰδ 
ἴο βίαὐὺθ ψῃϑὺ ΤΔ}16] αἀἰᾶ “ ἤο Θοο6 81" ἐδ6 
γἰβίοη, 89 εἰχυϊ δολίου οὗ “ποὺ πού οἷπρ, Ἰοὺ 
Ἰοδυηΐηρ " Βδϑὰβ ὅο 6 ὑδθ ΟἿΪΥ ἰορίοαὶ δῃᾶ 

Βαϊ Δ Ὁ]86 ὁμ9 ἴοσς 32 δὲ9 ἰὼ ἐμὶβ ραββαρθ: οἵ. 
οἱ ὑμὶβ ρου νὴ τὰ νι γα. ὅ, 17; 9“ΖοὉ χχυΐ, 
28.. ἴ88. Χχυ]ὴ]δ. 19, οὔο 

ἙΤΗΙΟΟ-ΕΠΝΘΑΜΕΝΤΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙΕῈΒ ΒΕΙΑΤΈΡ 

ΤΟ ΤΕ ΗΙΒΤΟΕΒΥ ΟΕ ΒΑΙΥΑΤΙΟΝ,. ΑΡΟΙΟΘΕῈ- 

ΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΙ͂, ΑΝῸ ἩἨΟΧΜΙΙΕΤΊΙΟΑΙ, δῦο- 

ΟΕΒΤΊΟΝΒ, 

1, ΤῊο γυἱποῖραὶ ἀἰδθσαϊγ ἕο Ὅ6 τιϑῦ τὶ ἰπ 
ὑμὶβ βϑούϊοῃ τϑὶδῦθβ ὕὅο ὕδθ οοῃμογοὺθ πασΌοτ οὗ 
1160 ἄδγβ οὐ 2800 ουθῃϊηρ-τηοΥηΐηρθ, ἴῃ ν. 14, 
δηὰ ἰὴ 18 ἔα ]γΘ ὕο ἄρτοθ τὶν 086 ὑδγθ0 δπὰ 8 
ΒαΙΐ γϑᾶσβ οὗὐ ὑμ6 Ῥγϑθοθαϊηρ υἱβίοῃ (οὔδρ. γἱὶ. 
25). ΤῈ εἰ) ὑπο ἰᾶθβ δ ὕο Ὀ6 Θχρτγθαδβθᾶ 
ὑμδῦὺ ὑὰθ ρετϊοᾶ οὗ ὑἱδυϊαίζΖοῃ βῃου]ὰ οχρίσο ἴῃ 
ϑοληοἰλὶπρ ͵ἰ688 ἰδ ἴσο δῃᾶ ἃ μ4]} γϑϑῦβ, ΧὮΥ 
ἀἰὰ ὑμθ δυΐλοσ ποῦ Ῥϑγηλῦ ὑῃθ δηὴρῈ1 ὕο ΒΆΥ., 
“ρΥ 6) ὈΘίοσΘ ἴδσθο δῃα ἃ μα] γϑασβ 888]} ἢδνθ 
Ῥδββϑᾶ," εοῦ ΟΥ ΨᾺῈΥ ἀἰϊᾶ 6 ποῦ 86] ϑοὺ Υθδ}. 
ἃ Τουπᾶ ΠΌΙΊΌΘΣ, 88 1200 ἄκγβ (ὕο ἀοποῖα 1277. 
τ ὨΙΟἢ διηουπηῦ ΘΧΘΟΌΥ ὕο ὕδ766 δπᾶ 8 δα] γϑαυβ) 
Οὐ ΨΥ αἰᾶ 6 ποῦ ρυγειθ ὑμθ οοῦγβθ δὐορίοα 
ὉΥ [1806 Νον-Τοβί. δροσδγρίϊβυ, τ ὴο ϑβϑυθδιϊ- 
ὑαΐοα ἔοχίγοῖνγο τσαοηῦῃβ ΤῸ ζοχίγ- το δῃὰ 8 
81, δῃαὰ ἤθῆοθ 1200 δΥΒ ἴοσ 1277 (δθθ 
ον. χὶ, 2; χίὶϊὶ. 6; χίϊ. δ) ὃ--- ΤῊ 5. βύσδῃρο 
ξραῦασο δάτηΐίβ οὗ 8 ᾿δοχγϑοῦ οχρίδηδίύζο, ΟἿΪΥῪ 
ὙΘῈ ἰῦ 18 Τοσλοτι θοσοὰ ὑμδῦ ὑῬσορβδοῖθβ τούς 
ἴο ὕὐτηθ δ΄΄Θ ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ Δηἃ ὉΠΔνΟΙΑΌΪΥ οὗ ἃ 
ΒΥΤΩ ΡΟ] ο-οομοσοῦθ ομαζδοῦοσ, δὰ ὑμαὺ 0ῸΧ ἰδ 18 
ΤΟΆΒΟΙ, ΠΟ Θχαοῦ ΘΟΣΤΘΒΠΟΠἄρθπμοθ, ΟΣ στη θοβδηΐο- 
811 Ῥγϑοῖβθ δρτοοσηθηὺ οὗ [6 ρσορβοίϊΐο πυ ὈΘΓᾺ 
τὶν ὑμθ οχύθεῦ οὗ [86 ροτγίοαβ ἴῃ τ ἢ ΤΠ 6Υ ΔΙῸ 
ΤΘδ]]σοα, οδῃ ὉΘ οχροοϊθᾶ. Νο ῦμθυ ἐδ βϑυθῃῦῦ 
ΥΘΔΥΒ Οὗ Ὀδίπρ ἔογρούνθη δῃὰ οὗ χυΐπ ΜΒΙΟὮ 
Ιβϑϊδ ἢ ὑγϑαϊοϊθα ἔου ὑ89 ΤΎσίδ:β (οἤδρ. χχυ. 15-- 
18), ΠΟΥ 86 Βουθν γθ8γ18 οὗ οαρύϊνὶν ἰῃ ΒΑΌΣ- 
ἴοι, ὙὙΒΟἢ ΦΟΙΘυ Δ (ΟμΔΡ. χχν. 11, οὐ βθα. :; 
χχίχ. 10 οὖ 86αᾳ.}) ξοχαύοϊ]ᾷ ὕο 86 [6Θτϑ6}1068 οὗ ἷβ 
ὑΐτηθ, οσ ἔπ]Η]}16 ἃ τυῖϊ ῦοταὶ χαούηθεβ" (οἵ. 
Ἰηῦτα. ΟἿ σμδρ. 1χ.): δῃᾷ 88 ὑθ ὁ ὑνγχο ἀδΥ5᾽" 

(95) ἀατίηρ ἡ ΒΙΟΒ [πγ8 615 βίδαίθ οὗ ἄδδϊῃ ΟΣ 

[86 ροτϊοα οὗὨ 18 Δ Π]οὕΟἢ τγα8 ὕο σοπύϊπῃθ, 80- 
οοχάϊηρ ἴο Ησοβ. νἱ. 2, ἢδυτθ ὈΣΪΤΩΔΙΙΪΥ δὴ ἰΔ68]- 
ΒΥ 0116 τ8]ὰθ ΟἾΪΥ, 80 ὑμθ " ὑδγθθ ἄβδγβ διὰ 
ὑμγθθ πίρμῦβ," ὙΪΟἢ τγθσθ ὕο ὍΘ βρϑηὺ ὈΥ͂ ὑῃ8 
Ρτοροῦ ἴπ [86 ὈΘῚῪ οὗ ὑ86 ρτοεῦ ὅβιι, δοοοσάϊῃηρ 
ἴο Φοῃ. ἱἰ, 1. σσοσθ, ἰὴ Εκὸ σβϑηποσ, ποῦ 80 Θχϑοῦ 
ὩΌΤΑΌΘΥ, δηπλοπηὐπηρ ὕο Ρῥσθοΐβοῖν βουθηΐγ-ὕνο 
ἈΟΌΣΒ (οἴ. ΚΊἸοϊμοσῦ οα ὑμαὺ Ῥαββδρο)---δῃδ γοῦ 
Ὅο ἢ ὑ..680 Ῥτορμοῥία ὨΠΙΏΌΘΥΒ οσθ ἀθδβίρτιοα ἴο 
ἔοτϑίθὶὶ {86 σοβασγθούϊΐοη οὗ ὕ89 ϑανίουσ οἱ ὑμθ 
[τὰ ἄδγ, ὦ.6.,) ΑΥΌΟΣ ὕνο Ὑ80]6 αἰ δηᾶ ὁπ 6 

“ [Νἰι τοραχὰ ἴο δ. 6 Ἰαιδον ροϊπὶ αὖ Ἰοαδὲ 80 δαϊῆοτ ΘΟὩ- 
οὐδε ἴοο ἀν ρεῖν: ζοῦν [9 Βα γ]οπίαῃ σαρὶἑν 85 ΟΧΘΟῺΥ βου- 
Φηΐγ γϑδσβ ἴῃ Ἰοηρσίῃ, πδηλοῖν, ὕσοτῃ ἴῃ 6 Του γ ἢ γοοσ οὗ Φο;οίδ- 
κί), δ Ο. 606, ἴο ὑδο οὐΐοί οὗ σγτῦο, Β.Ο. ὅ86, 66 Βτγονγῃ θ᾽ β 
Ὁγάο διῳάογιηι, οὨ. 1, 860. 1. Ἧ 161 οἱ βοᾳ. Ἡαὰ νὸ [6 
ἀκλίδ οχίδηῦ νὸ αχίσῃν ἀρπθίοκα ρῦσυο ὑπὸ ἐσ ἢ οὗὁἨ ὑπ6 οἱοΣ 
ρεσὶοὰδ βαϊηδὰ ἢ ΡίαΓα ῬΡΣΟΡΏΘΟΥ τ Θα 04] ῥγοοἰδίου.] 

Θητο ἄλυ." ΤΏΘ ῥσορδοῖβ δ. δοοῃβίοτηθα ἔο 
ΘΙΏΡΙΟΥ οομογοῖθ οομοθρύϊομβ οὗ ἔὖπλθ, δῃᾶ ἴσ 
αἰοῦδλθ ὕδδχὰ ἱπ ἀθβηϊίθ ἔοστιη. Τηΐδ ἔοστα τηῖρην 
ΑΥΪΒ6 ἔσοσα ΔῺΥ ἱποίἄθοῦ ΟΣ δὐδηύ, τλοβὺ οὗ ψ ΒΙΟΒ 
ΘΒ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ ὈΘ αἰδοογθοσθᾶ:; Ὀαῦ ὑμαῖν σε ϊδέϊος. 
ἴο ὑδε ἀυγαίζοη οὗ 7ἋΆ86 ονοπίβ νοῦ ἔὉ]6] [86 
ῬΙΟΡὮΘΟΥ τησδὺ 88 ΟΟΥύδ ΠΥ ὯΘ 8. ΤΛΟΙΘΙΥ Δρρτγοχὶ- 
τλδΐθ ρτοοιηθηῦ, 8δηα ποῦ τλΔΌ ΘΙ ΔΙΣΟΔΙΠΥ οχδοῦ, 
88 ὍΠ 6 ΙΔΒΔΏΤΟΙ ἴῃ ὙΒΙΟΩ αοα Ββοοῦγεβ ὑπὸ ἐμ] Η]- 
τηθηῦ οὗ ὑπ ρχορθῃθοῖθβ αὐξεσοᾶ ὮὈΥ̓͂ ΒΟΙΥ τ6 ἢ 
ὑμσουχὴ ὑπὸ ϑρίσιῦ, ἰδ ἴῃ ΠΟΥΤΙΒ6 8 τηϑύϊοσ 6- 
ἰχυδύοα ἴο τβδῃ, Ὀυὺ ὈΘΙΟΩΘΒ ΟὨΥῪ ὕἤο ὑμ6 ΘΟοὰ σἘο0 
Ὀχίησδ ὑΠ6 Ῥγοάϊουϊομηβ ὑο ραδβ (οἷ. 23 Ῥοῦ. 1. 20 οὐ 
Β64ᾳ.}} Το γχοαϊουϊοηβ οὗὨἨ ὑμ6 ὑτορβοῖβ ἰὼ [86 
Ομυχοὶ ἀυσίηρ 86 Μιὶιαάϊθ Αχϑβ δπᾶὰ ἱπ στχοάσσχῃ 
ὑλιη68 (6.9.. δῦ, ἨἩΠαοχατγᾶ, Φοδολίτω, ὑῃ6 Ῥδσί βίῃ 
ῬΙΟΐεβϑοσ ΝΊΟΒ Ια Οσθδιιὶῃβ. ΒΟ, ἰπ 1864, ἔοτο- 
ὑο]ὰ [89 στοδὺ Ῥᾶραὶ βομβίβῃι, το ἢ δοίτι}}} 
ὈΧΌΚΘ οαὖ ἰῃ 1978, Ηπ58 διὰ ϑανΟ ΒΧΌΪΔ, σἘῸ 
Ῥτοδϊοίθὰ ἐμὸ Βϑέοτηλδίίζου : ὑ80 Γ᾿αύδοσαι ΜΙὶ- 
6.86] Βιϊοῖοὶ οὗ Φοῃδ ({ 1δ07) : ἴ8θ δευσζοϊομοσ 
Νοκίγαδδιλαβ ([{1660); δηᾶὰ ἤμπα!ν ὅ. Α. Βϑῃσεὶ 
δᾶ ὅπρ-5.}}}}1πρ) ταϊρῦ Ὀ6 βυ θαύδο Ὁ 84}}} ἐγθδιθα 
ἷῃ 786 5816 ΣΩΔΏΠΟΣ, ΒΟ ζγΣ 88 ΠΟΥ δΒΒΌΙΑΟ ἃ πῦ- 
ΤΟΣ Ά}}Υ οχβοῦ, οὐ ἀθ θη  Υ ΘὨχοποϊορίοδὶ ἔοστι.ἢ 
ΤῺΘ ρδυῦαὶ ποῃ- δοτθοιηθηῦ οὗ ὑμοῖσ Ὀσοαϊσοηβ 
νὴ 086 ρΡοϊηΐδβ οὗ ἐτηθ οσ ροσὶοβ οὐ πὸ ζαΐαγο 
πῃ ὙὮΙΟᾺ ΠΟΥ 676 ἴο Ὀ6 ΤαΔΙ Ισθὰ ἀο65 ποῦ ἀ6- 
ΒΌΓΟΥ ὑθοΙΣ Τμδυδοῦοσ 88 ρου ϊῃθ ὈΣΟρΡΒοῦκ, οΣ 
ἀΐβρτονθ ὑμαὺ ὑῃ 6 77 ὑγούθ θη οΥθα ἴππ ἃ ΒΌΡΕΣΙΟΣ 
8ηα ΒΘΑΥΘΏΪΥ ΟΑἸ]ἰηρ: Ὀὰὺ ὑπ δρρσοχὶπιδίθ 
δατοοσαθηῦ ΟΥ Ρδαζὺϊδὶ οοἰποίάοπος οὗ ὑμοὶτ ναϊοὶ- 
Ὡδίίουβ τὶ ὕἢ86 ἔδοΐβ οὗ ζυγοῦ διὰ ἰδ ὶσ 
ΟΒΣΟΒΟΪορΊίοΆ] τοϊδίϊοηβ, ἄοθϑ ποὺ ψασταηῦ ἃ 508» 
Ῥἱοΐοι ὑμδῦ 6 7 ΟΣ ογχοᾶ βιιθβοαυ ΘΝ Υ ὕο ἐδ6 
Ῥορίπηΐησ οὐ ὑμοὶσ ἔα] πηθηῦ, ΔΏΥ͂ τόσο ὑῃλπ 
ὑμ6 δρργοχίσαδίε ἀρτοοιηοηῦ οὗ οἰΐβοσ ὑπὸ 1150 
ἄβγβ ΟΥ̓ δ6 ὕδχϑο δῃᾶ 8 αὶ γυϑδχϑ, οἷο. ἴῃ 86 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Ὀδἕογο υ8, τι ἴΠ6 ΘΡΟΟδβ οὗ τις Μίδο- 
ΟΔΌΘΘΔΙ ΒΙΒΙΟΥΥ Ὑ}}1} δύ γ ἐλ6 γβοαο- ἤδηϊοὶ 
ὑοιᾶθηου- γροίδϑείβ. 

2. 16 ἐμ εἰἱρῃῦ αἀἰδοχοθοα Ὀθύν θη ἐδ8 
Ῥτορμϑάϊσ ΠΌΤ ΟΣ δηα ἴδ δυὐθηΐβ οοππθοϊθα πιὰ 
105 γχοδιιζαύζοιη, ἀϊβουβδοὰ δῦονθ, Ὀδιοηρμε υπ- 
ἀουδύοα!ν ὕο [26 σδύθορΌΥΥ οὗ ὑδόοβα ὁ’ ΕἸ χῆὶ ἀϊ5- 
οσϑρδῃοῖθα "ἢ ΝΜ οα, δοοοσάϊΐϊηρ ὑο Νῆ. νυν. ΝΊΘΒΌΝΥ, 

Φ [Τ|0 " ὑπτϑθ ἀἄδγα δὰ ἴχοΘ ἰρηϊδ " ἴῃ αυοαξίσῃ δ. δ 
ὀχδοῦ οχργοβδίοῃ λοουταΐης ἴο ΗΘΌΤΟΝ τἰβαρὸ, ἩΠΙΟΣ πιο 68 
θοὺὨ ΟΧΊΤΟΠΙΘΆ ἰπ Δ}} βισί ροτίοαβ.) 

{ ΟΥ̓́, Τποσοκ 2ί6 ἔγ. ρμλείδη μη ἐξκγᾳ ἘΦ οἰδδασωπρβέν: 
δίπδ αροϊοροϊξίδολ- Ἀεγττηεπεμείδολο Μέμαία (Οοίδδ, 1880). ᾿. 
118 οὐ βοη., ΠΟΣῸ [Π6 Σοχηοτκ ἰκ πιδο ΘΟμορσγηϊης ἐμαὶ βου σὴ 7 

7 
τποη, γοιπα ὨΌΤΩΒΕΣ ΤΟΘΙῪ Ἴδαν εἴτοϑ ἰῃ [86 Οτέδιϊαὶ ἀνα 
οὗ Ἰαηβτπαργοῦ 106 πιδβίεσ οὗ Οἱ -Τοας. Ἰδηστιαρο πὶ} σες- 
ὑδίμῖν ὑοῦ ατἰθηιρῦ ἤο ἀθὴν ονν ἰῦ τδίδλου ἀδηοῖου 88 ᾿᾿δρ- 
Ῥτο 
8δῖῸ οἰθαυῖν δρρτοχίταδῦο, 6... ἴῃ Ατα, ΠΕ 4. Ὑετο ἰξ ἐξ ἐερῖ χόλον 
" ἘὸΣ ἴσου ϑπαρστοαδίομ οὗ Φπᾶδῃ δηὰ ἴον ἔουῦσ, 1 πὶ} 
ἵπιτ ΔΌΔΥ,᾽ οἷο : Μία. ν. ὅ, "Τλοτι κἢ4}} πὸ γαΐδο 
ΒΟΥΘΏ ΜΨΑΥΡΦΗ δηᾶ οἱρῶτϊ ὑτίποῖραὶ ταδὶ : -Ε Ἧοα. νἱ 3. 
Ἰκὸ ἸΏΒΔΏΠΟΣ 6 ἀοδοϊδέίοη οὗ ἴογίν γεδσα ἰκ Ῥτεάϊοϊεα 
ἙἘκγνῦ, ΌὉΥ Ἐξοκίοὶ, ἴῃ οὔδρ. χχίχ, 11, 12, ὙΒϊοῖν 15, Ἰπδοοῦ, 
χουσμὰ ὩΠΠΙΌΟΣ οὗ ῬΤΟΌΔΌΪΘ τϑοκοηίηρ, ὉὈπὶ ἰα, δὲ ἴδο κ’ῦνὸ 
τίπηθ, δὰ δρρσζοχίμηδῦα ὩΣ ΌΘΤ, Ὡϑσροῖν, 86 οὐ 87." ἐς. [Βαὲ 
ἴΠ 666 οοσῃνοθῃτοηδὶ ὨπΠλ ΌΘΓΒ ἰδ 8 ΖΟΏΟΣΩΙ εἰδίοσηοτξ δῖ 
ἀΙἸδογοηῦ ἔσγοσῃ ὑθοθο ΟὈν] ΟΌ ΔἸ. αἰνϑη 86 σὨ ΣΟ οἸϊορσίςολ] ἀλτα. 
5 ΙῸ τοϊαδξίοη ἴο 186 Ργορβμοῖδ οὗ (πη ΟἸ τ δι ίαῃ βογα, δῦοτε 

ταϊοττοῦ ἴο, δά 6180 πτῖϊ τοχζογὰ ἴο βουσὶ) οἰ οτα, οἴ. 186 1- 
πΏΝη Ως δὲδιδπχολία ἐὼ ΒΡ ΟΣ ΌΟΥ, ὙΜΑΓ Ἐ56 Τοά, εἰς. 
(6:16. 1866), ν. 335-268, [Βαϊ δβουπῃᾶ ἰὴ 
δοσιιγαῖθ ΟὈΒΟΥν ΓΒ ΠΊΟΣΟΥ----τοῦ δ ΤΟΣ ἢ μἱαοα 41} ἰχο88 
δου άο- γϑαϊ σι ο8 ΟὨ ἃ τοῦ ἀἰδῆοτοης ἰοναὶ ἔχοαι ἐποδο οἵ [04 
ῬτΌΡΒοἱδ οὗ βοτιρίαγο.) 



ΟΗΑΡ. ΜΙΠ. 1-27. 

“ἐ γηυδὺ Θχοαὶΐο ΟΣ δ'ΧΥ9, ἱπδίθα οὗ Ὀοροὺύϊίῃρ᾽ 8 
ἀοανὺ οὗ [86 ὑσαῖδ οὗ [8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ΟΥ ΒΔ ΚΙ ηρ' 
ΟἿ οομἄθηο6 ἴῃ ὑπ 6 ΟὨΓΟΠΟΙΟΩΥ οὗ διηοϊθηῦ Ὠΐδ8- 
ἴον " (Οὠῳφολϊλολία 448 πὰ δ αδοῖδ, Ὁ. 90). 86 
τοϊδ οι Ὀθύνγθοα [6 ομασγδοῦοσ οὐ ὑπο εἰβύοσυ οὗ 
ὩὨΔΟΪΟΩΒ πᾶ ἰκἰηρΟΙΩΒ 848 ἀδβοσί θα ἰπ ἐδ6 νίβίοιι 
ὉπᾶοΣ σομδίἀοσχαίίζου, δα ὑμο οοπαϊὑίου οὗ Βγ86] 
ἀυσχίηρ ὑμ0 Φσὰ οὗ ορρσγϑβαίοῃ δηᾶ σϑυο]ῦ ἱπ Ὅἢ 6 
ΜΔΟΟΒΌΘΟΔΩ 806, ὙΒΙΟῺ ΘΟΙΥΘΒΡΟΙΩΒ ὕο ἰύ 88 ἃ 
ῬΣΙΠΛΟΣΥ͂ ἰδβίον 81 ἔα] δ χοηῦ, 15 δι οἢ, ὑμαῦ 1ὖ π- 
ΘΟ ΣΟ 8}}} ζογ 8 [9 1ᾶ68, ὑμαὺῦ ὑμ6 νἱβίοῃ ἰΒ 8 
ῬΥΟΡΈΘΟΥ͂ ἐφ δυδηζι, ἀπ γγὃ88 οοτῃροβοα ὕο ἔδυοσ 
8 ὑϑῃἄθοου. ὙΒΘΙΘ ἰ8 ΠΟ οοτρὶοίθ δηὰ ὑμποσου ἢ 
ΟΟΣΤΟΒΡοηἄθῃοθ Ὀοῦνγθοη ὈΣΟΡΏΘΟΥ͂ δηα [0]Η]- 
τηϑῃῦ, ὑδαῦ οου]Ἱὰ ἔδιγοσ ὑδθ βυβρίοΐοι οὗ ἰΐβ8 οοτῃ- 
Ῥοϑιύίου πο ΒΌΟΒ οΟἰΤΟυτθίβη 068 δηα [Ὁ βυοἢ 
δ ῬΌΓΡΟΒΘ:; ΟἹ ὑδμθ σΘΟὨΌΓΣΘΙΥ, ἐδ 6 αἀἰβοσθυδῃοῖθβ 
ΔΙΘ Β0 ὨΠπΙΔΘΥΟΌΒ, ὑμαῦ ὅο ὕγαοθ ᾿ἰβύοτί σαὶ ζδοὺδ 
ὙΠ ΟὮ 8}}4}} ΟΟΥΤΟΒΡΟΙ τὶ ΘΥΘΙΥ͂ Ο886 ὕο 868 ρδΓ- 
ἀἰσα]ασ ἔθαΐασοθ οὗ 086 Ῥτορμούϊο νἱβίοῃ, ἰόν θδ 
186 στγοαϊοδὺυ Ὀποθσύαϊ αν δηα αἰ ουϊγ. ΒοΣ- 
ὑμοϊαὺ διὰ ν. Τυϑηροσῖζο δββυσηθ ὑμαὺ ὑδ9 Ομδρῦοσ 
Ὑ85 ὙΓΙ Θ ΒΒΟΤΟΥ αΥἿΦΡ ἢ. 6 ἄθδίῃ οὗἨ Απῦοοὶ- 
ὯΒ ΕΡΙΡΒΔη6Β5: Ηἰχὶσ, ὑμαὶ ἰῦ νγῶδ οοχηροδοὰ 
ΒΒΟΤΌΥ ὀφίογα ὑμαῦ δνθαῦ; ΒΙ]οὶς (ψαλγὸ. Κὰὼγ 
ἀειίποῪδ σία, 1860, Νο. 1, ». 57), ὑδμαῦ ἰῦ 
ΔῈ ἔγδπιϑα αὖ Ἰϑαβῦ αδοιμέ ἰμαῦ ὑὐπλθ. ᾿" Αοοοτᾶ- 
ἱῃρ ὕο ὑμιῖα, ὑμθ βοοϊζοῃ τν88 δὖῦ ΔΥ σαῖϑ οοπιροβϑᾶ 
δῦ 4 ὑτηθ ψΏΘῈ [86 9078 8ϑα ΔΙχοδν ἀθιγοῦ- 
εἰσαύθα ὑμ τ ΒΌ ροσϊ οὐ ἰῃ ΔΥΤΩῚΒ ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ| ὕσοορϑ οὗ 
80 ὑγγδηῦ. Αὖ 86 Βϑτὴθ ὕδτηθ, (ἢ 686 ὈΪΟΟΑ͂Υ͂ ἔδαΐβ 
οὗ δύτηβ, ᾿ ΒΙΟἢ οστηθα 8.6 Ὀδ58 οὗ 811 ὑμ6 ορϑβ 

᾿ ηδῦ δηϊπχαύθα ὑπ ΠΟῪ -δν δἰ θα ἡδύϊοηδὶ 60Ὲ- 
Βοϊουβηθδα οὗ ὑδ6 “678, 876 ποῦ ταϑῃὐὶοηθα τὶ 
8, Βίηρ]ο τνοσᾶ, ΑΒ ἴῃ οΒδρ. Υἱὶ. ὕὑῆ8 δοδίμϑῃ ορ- 
ῬΤΘΒΒΟΥ ὑὐϊ τ ΡΒ ἴῃ Ὀδύϊ]6 ΟΥ̓ῸΣ ὕδ ΒΟΙΥ Ῥϑορῖθ 
ἴο δ 6ὁπᾶ οὗ ὑ86 ὕδχ69 δηὰ ἃ ἢ.81} Οὐγωθβ, 80 ἐῃ δ μἷ8 
δοϊϑοδίοι ὑμ6 Ὠμοϑὺ 8Ππ6 βδῃου Δ Υ͂ ΔῚΘ Τορζοβοηνοᾶ 
8.8 Ὀσΐηρ ὑτοάδᾶση υπᾶοσ ἔοοῦ τὺ] ὑμ οἷοβο οὗ ὑ86 
Ῥοσὶοα τιϑη!οηθᾶ ἴῃ ν. 14, Ενϑη ὑ.6 χοδβύοσδα.ουι 
οὗ ὑ86 βδηοί δι (νυν. 14), συ ίοι χαϊρῦ δὖ Ἰθαϑὺ 
ἐπᾶϊγοοῦν Ὀ6 ἱπύοιργοῦθα 88 οοῃδθασθηῦ Οἢ 8 
ὙΓΆΣΙΚΘ ὑτταρἢ οὗ ὑῃ9 “ον, 8. ἴῃ ν. 2ὅ, τὸ- 
ἔοττθᾶ ΟἿ ὕο ἃ ὑδβοοοσαῦίο Ἰπάρτηϑθῃῦ ἱτηροβοᾶ 
αἰγοοῦ Ὦν αοα, δὰ ποῦ ἴο 8, πιδύΐζοῃϑὶ νἱούουγ. 
ΤῸ Ἰαύξοσ, ἱπᾶθϑᾶ, ἰ5 ἀϊσοοῦν οχοϊαᾶθὰ. ΤῈ6 

ατοδῦ ἀοϑᾶβ οὗ [9 ΟΡῬΓΧΘΒΒΟΣ ΟἿΪΥ δχ6 βροΐζϑθῃ οὗ, 

διὰ Πῖ8 ονοσίβσουυ Ἢ ὉΞ2 ἴα ἱτιτηϑαϊ ἴθ! Υ οοα- 
ποοϊθᾶ ἢ ὕθοθ. Εν συ στϑαὶ ἐουηδαύΐοι ΖῸΣ 
86 ορίπϊου ὑμαὺ ὑμΐ8 βϑούΐοῃ. οσί αἰ παὐθα δὖ ὑμαὺ 
Ἰαποῦμτο πο τγῶδ τρδσκοαὰ ὈΥ ὑ8 6 ὑσὶ ΡἢΒ 
Οοὔϑσ Αρο]οηΐαβ δᾶ βϑζοῦ, οὐοσ αοσχίδϑ διηᾶ 
ἱγβῖυδ, θαυ Ὀουραῦ 88 ΔΘ σοχθ υγἱῦ ἢ [86 
Ὀ]οοὰ οὗ ὕδ6 ΡΘΟΡΙΘ, ἱβα ὑδυ8 ὕδίζθῃ ΔΌΨΘΥ, βίποθ 
[89 εἰὐπαύίοη ἀοθβογί θα ἴῃ ὑ86 οδρύοσ, ὑθϑυ θοβ 
ΟὨΪΥ ὑο ἀρἔοδὺῦ ἄονχῃ ὑο ὑπο ὑΐπιο οὗ ζοβϑυοσίπρ 86 
ἴδ ρθ, δηα ἀθποῦθβ ἃ ἀϊβροβί το το Ἰοοκοάᾶ 
2οσ ἨΘ6Ι͂Ρ ΟἿΪΥ ἔτοταῃὰ 8. ΒΌΡΟΥΔΌΌΣΑΙ ΒΩΘΏΟΥ ᾽" 
(Κυβδῃϊοη ΐοϊα, Ρ. 280 οὗ βθᾳ.).---ι πιαυ 8. 0}}]9 88 ἴδ 
(815 ὑοῖ4] 5: 1θὴ)00 τοβρϑούϊμρ ὑμο πδύϊοῃδὶ χουο]ῦ, 
ΜὨΐΟΩ ͵Δ8 80 δυσορβαία ἢν ἱπ σοδυοορά, 6 (86 
δΔυΠΟΥ ἰ8 τοχαγζαθα 88. ἃ Δδοοδθεοδῃ ρϑουᾶο- 
δηῖοὶ, ἰξ ἴα 0 1688 ἀ Ἔα] ἴο πηδοτβίαμῃα ἸὙΥὮΥ, 
ἐξ Ὁ6866 νἱδίοῃ νγᾶβ γτοοοχάθα βοοῦ αὐδεσ 6 ἀδδὺῃ 
οὗ Απὐϊοοδυβ, ὑ86 Μοβαίδηΐο ἤοροβ ὙψὩὶοὴ τησϑὺ 
δνθ Ὀθθα οοῃπθούθα τὰ ὑδαὺ ἀοαίῃ, βδου]ὰ 
ποῦ ὃὉ6 τηθηὐοπθοα τὶ ἃ δἰηρὶο ποσᾶ. ΤῊΘ ΟἿ]γ 
[οἱ 8 Ὁ] 6 οχρϊδηδθίοη οὐ μία ἑδοὺ ἰ5 ὑμαὺ ὑδ8 
ἄϑδίῃ οὗ ὑ8: 9 ὌρῬΣϑββοσ (818 "" Ὀϑίπρ' ὈΤΌΚΘα τὶ - 
ουὐ Ἔν. 295) νψδδ πἴτσο ἴο ὑῃ6 τίου, 88 
ταῦ ἢ 80 88 Θυοσσύδίπρ 6]8θ.0ὈΌ Εγϑῃ 86 χοδϑίοσα- 

18ὅ 

ἐΐοηῃ οὗ ὑδο ἐθιαῃ]6- βοσυΐοθ, 1 δα Ὀ66Ὲ 8Ὀο]- 
ἰαμϑᾷ, 18 οἰθαυ ρῥἰδοθὰ ἰὰ ὑμθ δαύασο Ὁ (80 ἄθ- 
βουϊρύίοῃ ἴῃ ν. 14, δῃἃ ἄοθβ ποῦ Δρρθϑῦ 88 Δ} ἴῃ- 
οἰαϑηῦ ἱπ ὑμλ6 ραδὺ θχροσίθῃοθ οὗ ὕμρ ρσχγορβοῦ. 
ΤῺΘ ΟἿΪΥ οοταΐοχὺ οὔδσθα Ὁ ἷτη 'π ὕὑδθ ΘΟ Θ 
βϑούζοῃῃ! 888 πὸ σζοϊδύϊοῃ ὕο 89 δι ϑδοσί ρα οὗὨ ὕδ9 
Ῥγοϑϑηῦ οὐ 8 ρϑδβὺ, Ὀπὺ ὕο ὑγὶ θα]αύϊουβ ὈδΙουρ- 
ἱὰρ ο ὑ89 ζαχ- ἀἰβίδηῦ ἔα ΓΘ. 

3. ΤῊΘ ΟἿΪΥ οἰσουτηδύδηοθ ἩἘΪΟῺ βθϑιὰβ βοσί- 
ΟὈΒΙΥ ἴο ἔδνοσ [ῃθ ὑῃΘΟΥΥ οὗ 8 Μδοοδθεδῃ δοτλ- 
Ροβίθίοι 18 ὑ8 8 Ὄχρσϑβϑθ τηθηύϊου οὗ “ζασαῆ, ἴῃ γ. 
Ωἱ, 85 89 νουἹᾶ-ρονσγοσ ἔγοτῃ ψπΐοῖ ὑδ 6 ἱπλρίοῦδ 
ΟΡΌΓΘΒΒΟΣ οὗ βγϑϑ] βῃου]ᾶ οοπγθ ἔοσ ἢ (ρχϑοθαϑᾶ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΣ, ὈΥ̓͂ ἃ ΒΌΤΔΌΟΣ οὗ δα ὶ-ὑμοίβιῖο Κἰησάρτηδ 
[ν. 2392) δπᾶ υἱοκοᾶ βονοσοίσηβ [ν. 38]). Βιαὺ ὑμὶα 
οἰσουσυλβύδῃοο 8180 ἰοβοβ 18 δρρασχϑηῦ οἤδζδοῦοσ, 
85 αἰβρτονίηρ Ὁ86 οχχίη οὗ 86 ομαρύθσ ἀυσης 
ὑμθ οαρυϊντγ, δα Ὀθοοσθθδ ἀθοϊ θα] Ὁ τλογο ἴῃ- 
061} 1016, 85. ΒΟΟῚ 88 Ὑ79 ΣΘΙΆΘΙΔΌΘΥ ὕ86 ἔγϑαιοηῦ 
οοπύδοῦ οὗ ὑΐ6 ογἱϑηῦδβ τὺ Ηδ]]Θπΐο οἰ] }χδ- 
ὑΐομ δηὰ ουϊύυγθ, 88 γὙ76}} 85 ὶὺ αγϑϑοίδῃ σα ἱ]]- 
Δ ΥῪ αὐτὶ δηἃὰ ὈσΣΑΥΘΣΥ͂, ΒΟ θοραὰ ουθῃ Ὀθίοσθ 
δ ὑΐταθ οὗ ΝΟ ΌΟμδΏΘΣΖΑΣ (866 [Ιηὐτοᾶ. ἃ 7, 
Νοίοθ 2). [οὐ Ὁ αἷδο ὍΘ σοχβθιη οσχοᾶ ὑμδὺ (δθ 
δηοϊοπῦ ῬΥΟΡΆΘΟΥ ὮΥ Βαϊδδια (ΝΌμ. χχῖν.), τ ΒΘ Ὰ 
ὑμτοαύθηθα ἀδδυστιοϊΐοῃ ὕο ὑμθ Αβδυσίδηῃβ δηὰ 
Ἡδῦτονβ ὑμβσοῦρἢ “ ΒΕΪΡ6 ἔσοτῃ ΟὨ ουΐτα," ὦ. 6.. 
ὑβσοῦυ σα τοὶ πηϑαδίοηϑ ἔτοτα [86 868 (οἷ. διρτα, 
ΟἹ ΟἾδρΡ. 1ϊ.), τησδῦ Βδνθ θ6θὰ Καοόνγα ἴο Ὠδμῃ δὶ 
δύῃ ἰδ ἰὸ Ββαὰ οτἱμίπδίθαἃ 88 1αὺθ δβ 9 δρὸ οἱ 
ΘΒ ΔΙΤΊΔΠΘΒΟΙΣ δηἃ ΘΠ ΔΟΏ ΟΣ, δηὰ αὐοσινασγά 
ὈΘΘῺ ἱποοσροσζαῖθα υἱῦ ὑῃθ ΘΑΥΙΥ Ὠἰβύοσυ ἴῃ (6 
Ῥρηϊαίθαοη. ΤΏΘΣΘ ἰδ Π0 ᾿δοὶῖς οὗ πδίυγαὶ ἰπαϊ- 
οαὐομβ δσίβίηρ ἔσοιῃ ὑδθ ϑυθηΐβ οὗ ουγχοιηῦ Ϊ8- 
[ΟΣΥ, ῬΒΙοΣ ταϊρ αὖ Βυρροδβὺ ὕο ἃ 5665 οὗ ὅ8 ρογίοά 
οὗ 86 οχὶϊθ, ὑμαῦ ὑσθοίθθιΥ ὑμ6 ἀἰδύδαυ πδύζοῃ οὗ 
6 ατϑθοκβ σου] Ὀθοοτὴθ 84 ὑδγοαύθηϊμρ᾽ σίταὶ, 
διὰ ονθηϊδ!γ, ἃ υἱούοτίουαβ ορροπθηῦ οὗ ἰδθ 
Ῥοσβίδῃ ῬΡΟΤΟΣ 8η4 ρστοδύηθϑβ, δὰ ψ ποῖ τλϊρσηῦ 
Α.ἶδο ΔΆ ἴῃ Εἶτα 8, ργθϑϑηῦιχϑηῦ οὗ ὑμο ἰμπύθυ- 
ΠΆΠΥ ἀϊνὰοἃ δοιὰ ἀἰδυηϊτοᾶ, δηα ὑποχοΐοσθ ὑσγϑῃ- 
εἰθῃῦ ομαγδοῖοσ οὗ ὑμ6 ἔυΐαγο οταρίτο οὗ ὑδθ 
Οατθοκβ. ὙΠῸ ἀοδηϊΐο ομασδοῦοσ οὗ ὑδθ ργϑαϊΐο- 
ὑΐομβ σοβρϑοίίηρ ὑμα ἀδνυοιορυχθηῦ οὗ ὑμδὺ Φδνδηΐο 
ΘΠΔΡΙΣΘ ἰ8 οοσύδ ΠΥ σύν ]ουΒ δπα ᾿ΠΘ ΧΡ] 680]6, 
ὯΏ]688 τοζοστϑα ἴο (86 Ὀϊνίπο ϑρ σι οὗ ῬΥΟΡΆΏΘΟΥ : 
Ὀαὺ ἰδ ἰβ ΒΟΔΙΟΘΙΥ τηογό ΜΟΠᾶάρσ Ἢ] ὕμδη ὕ86 
ΘαΌΔΙΙΥ ἀοδηϊῦθ ομδγαοῦοσς οὗ ΒδΙΔϑΙ 8 ῬΓΟΡΆΘΟΥ, 
ψὨϊοι κου ἶθθ χοϊαῦθαἃ ὕο ὑ89 ατσθοκβ, οσ ὕβδῃ 
ἴῃ βιυχργίβίηρ οἰθασηθδβ ἀμ οοηδᾶρθηοο χὰ 
ὙΔΙΟῺ Αἴὴοβ ξοτοιοϊὰ ὑμαὺ ὑμθ [βγαϑὶ οὗ δΐβ ἀδΥ͂ 
ΒῃουἹὰ ““σὸ ἱπῦο σαρύϊνι Ὀθγομᾶ Ῥδιηδβοῦβ ᾿" 
(ΘΔΡ. ν. 27), οσ ἰβαῖϊδ ἢ 88 8016 ὕο ῥὈγχγϑάϊοὺ ὑμαῦ 
ὕλι8 βισοθββοσβ οὗ Ηθζο κί Βῃου ϊαὰ Ὀ6 θὰ ἱπίο 
οδρύϊνἐγ δὲ Βδογ]οη (οθαρΡ. χχχῖχ. θ᾽ οὺ 8δ6ᾳ.: 3 
Κίηῃρβ χχ. 17 οὖ 864.}, ΟΣ Φογθυλίδῃ οου]ᾶ ἀθ- 
ΒΟΣΙΌΘ ὕο ἷβ οοῃὐθιηρογαγίθβ ὑμ6 ονθσίσον οὗ 
ΒΑΌγ]οΣ ὈΥ ὑπ9 Μοᾶο- Ροσβίδῃβ 1 ΟἿ. δἱβδὸ Κυϑδῃ- 
Ἰο 6], ν. 198 οὖ 56. 

4. Τλ6 γ08] δηὰ ζυπᾶδδγωθηΐδὶ Μοβδίδηΐο ζ68- 
ἕαχο οὗἩὨ (818 βοοου, δηὰ, δὺ ὕ8 Β81ῺΘ {ἴγη6, [6 
Ὁποῦ ῦ τυ οἢ 'β ὑτθ- θυ ὩΘΏΟΥ δἀδρύθα ὕο ῥγϑο- 
[1681 Βοιηΐ]οιΐοαὶ ὑχθαϊχμθηῦ, 18 ὑμαῦ δἰ σθϑαν δο0- 
ὑἱοοᾶ ἴῃ ἴπ8 ὀχορθδὶβ οὗ τβ. 10 δπὰ 22, δοοοσάϊηρ 
ἴο ψὨΐοΣ {86 τόσα] ἀθρταἀδίίοη δᾶ ὑ86 νγἱοκϑᾶ- 
Π688 οὗ 8ο ψοσχϊ-ῬΟΥΤΟΣ ἱπ ἰδ Βοβυ ἐγ ὑο αοά 
ὈΘΟΟΙΔΘΒ ΤΏΟΤΘ Θχοθαβὶνθ γἱῦ ΘΟ βίαρθ ὑΒγου ἢ 
γι οἢ ὑμδῦ ῬΟΘΣ Ῥ88568 ἴῃ 108 ἀϑυθὶοριηθηῦ, ὰπ- 
11} 16 σϑϑοῖθβ 1ΐβ8 οἰϊτηασ, θη αοα ἱπύογξογοθ ὕο 
Ἰπᾶρο δηὰ ἀο]ίνον.--- 8 Ὀτίπρίπρ ἰῦ, ἴῃ 1ῦ8 ΘΑ σδο- 
ΘΙ 88 8 Ορργχϑεδίνθ, ρϑοιο- σορ θα δη ΟἈΥ]5- 
ὑἱδηϊςγ, ἱπίο ὅδμ9 δἰσοηχοδὺ οοηϊσαδὺ τὶ ὑδ9 



186 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΘΑΝΊΕΙ,. 

ὉΔϑρασθὴῦ Ἰὶρῦ δηᾶ ΒΟ] Ὥθ88 οὗ ὑὴθ Μοββίδἢ 
δηα ἴ86 σογμτα τον οὗ ἨΪΒ βαϊ ἴθ, 0 ΔΥῸ ὈΟΓᾺ 
οὗ ἀαοἅ. ΤΐΒ ὑπουρὺ ἰβ 41.560 υσεβοη θα ὈΥ ὑ86 
Βαν ΟἿΣ ἴπ [86 ῬΑΥΔΌ]6 τ] ἢ ἀθβουθθβ [86 ὕϑτθβ 
85 στον ίηρ ὑοχοῦμοσ πὶ ὑμ80 ροοᾶ δοϑὰ ἰῃ ὑδθ 
Βοϊά, διὰ δ8 χἱρϑῃηΐηρ ἔου ὑπ6 Βαγυσδαὺ δὖὺ ὕπο Ἰπᾶρ- 
ταθηὺ (Μαύυ. χίϊ!. 80 οὖ 864ᾳ.): ἰὃ 18 86 βϑῖὴθ 
δ βϑίδηϊο ὑσαῦῃ αημἃ ΠΘΟΘΒΒΙ ο ΜὨΪΟὮ 6 ζχοὸ- 
ἔδυβ ἰπὶ ἢ 6 ξοττηθῦ μ8}ἢ οὗ Ὠἷβ ογαζίο δϑολαίοίοσίοα 
ἐπ ὑμβοχοῦρν Ῥτορμϑύϊο ἰδησααρο (Μαιῦ. χχὶν. ὅ 
οὐ 864.) ; ἰῦ 16 ὑμ6 διμάδιπθηΐαὶ ὑπουρῃὺ οὗ 8]1 
ΔΡΟΟΘΔΙγρΌ ῬΤΟΡΒΘΟΥ. οὗἉὨ 4]} ῬΤΟΡΏΘΟΥ το] αὐ ὕο 
86 ἔπαϊοΓο Ὠἰβύουυ οὗ θυ ρίστ β, 88 Ὅ86 δῃδ) οροῦβ 
βοούϊουβ ἰῃ 3 ΤἼδββ. διὰ 86 Ὀοοῖ οὗ Ἐδθυοϊαὐϊοη 
ΒΟΥ τὐϊὰ βυοϊοηῦ οἰθασθθθ. 86 σοαΐν ὑχὶ- 
ὉΙΩΡὮ ΟΥ̓́Θ ὅδ ἸΏΟΥΘ ὨΆΓΣΙΩ]6ΒΒ γα ἴῃ ὍΠ6 Ἰαδῦ 
ἄγη 685 : 1886 ὈΪδοθ οἵ 86 ΘΑΙΚΟΥ ΒΟΥῚΒ ὑμαῦ ΑΥΐ56 
δύσαϊηδὺ [6 Τωοχᾶ 18. ΒῸΡΡ!]οἃ ὉΥ οὐδοσβ το βαο- 
οδϑα 680} οὔοὺ ἰῃ σοῃβύβδη τ ῦ ἱπουθδδὶπρ σεσοη Ὦ. 
ΤΒΠὸ "" γτεοδῦ ροῦσοσ ᾽᾽ οὗ [ἢ6 ΘΗΘτΥ ἰ8 σοϊηγογοδᾶ 
ΌΥ ““ρτοαῦ συπηΐηρ,,"} ὙἰσὮ ἱπόσθδδοβ τὺ ὑδ6 
ἴλρϑθ οὗὨ ὑΐη8: διᾶ ΐβ ἰῃβοόίθποθ ἰβ ἰοϊμοᾶ ἴὸ 
οταΐς ὙΒΙΟΘῺ βὐθδαγ ἀθνθίορα, δηᾶ ὕο ταδϊϊρτιαιῦ 
ἃ δαὶ γαυϊαύΐου (οὗ. νβ. 23--25), προ], ΓΒγουρ [86 
ἐπδυμαύϊοι οὗ 8 στοαῦ ΓΟ -ΘΠΘΤΗΥ͂, ΜῈΟ 15. ΟΥΟΣ 
86 πδίγθ, πδύϊοι σίβϑβ δραϊηδῦ παύϊοῃ, δπᾶὰ Κίηρ-. 
ἄοτῃ ἀρδίμαὺ Κίπράοτῃμ. ΤῸ ἱπόοῦθδδο ὑῃ6 Ὡθοϑᾶ 
Δηἃ ΟΡ γϑβδίοη οὗ [86 στρ ύθουβ, ΒΩ ἔ8]86 ὈΤῸ- 
Ῥμοίβ ατῖβθ δηᾶ ρσϑδούϊοθ ὑμϑὶρ ἀθοοί αὶ ασῖβ, διὰ 
Ὀοϑοδῦηθ ἔπ αἱ δου ᾶβ, ἴδθ Ἰἰονα οὗ τΔῊΥ 
ὍΑΧΘΒ οοἷὰ (Μαιὺ. χχῖν. 7 οὐ βθα., 11 οὗ 86α.).--- 
Τῇ 411 ὑμΐα, οομβίἀοσθᾶ 88 [86 σϑὰὶ ἔππᾶδιηθηΐαὶ 
1άοα οὗ δ υἱβίοῃ: δὶ σορτγοβοηὐδύι, Ὀ6 ΟῸΪΥ σο- 
βαταοα, 6 ἰοΐππθ ομδγδοῖοσ οὗ (μῖβ βϑούϊομ, 
ὙΙΘΣ δὖὺ δτϑὺ βρῃῦ βϑϑζὴϑ ὕο οὔδσ ποὐμίτιρ᾽ ὑμδαὺ 
ῬΟΒΒΟΒ86Β Ῥγδούϊοδὶ γααθ, ΟΥἩ ὑμπαῦ ἱβ δυ δὶ] 016 ΖῸΓΣ 
ΒοΣἑ]οὐοα] ῬΌΓΡΟΒΟΒ, τ} βρϑοᾶϊ]ν ἀἰβαρρ δ: 
διὰ 88 ὕπ6 ἀδηροσ οὗ ζϑοὶ τσ ὑμαῦ ΟὨΪΥ͂ ἀπ σΡΟΥ- 
ἰδοὺ ἔδαΐτσοθ, ΒΒ ἢ 88 ὑῃ 6 8 118}-Βυτα ὈΟ]Ν (τ. 8-- 
7) οσ ὑα ἀοοίχίπο οὗ Δ ρ618 (γβ. 18-18), ΓΘ ἤθσθ 
Ῥτεβοιίθα, ὈΘΟΟΣΏΘΆ 1688, [88 Ῥσθδοῦοσ υ1}] Βυπᾶ 
1η6 ὁπογχοῦϊο τ σηΐηρ δ ἃ ῬΥΟΤ 86 ὉΥ ὑπο 4- 
Υἱοὺσ, “" Βυὺ 6 ὑδδὺ ϑηδυσοίῃ ὕο [86 οπᾶ Β88}]} 
06 βαυϑᾶ,᾽" δυδὶ]Δ 16 ἃ8 8 Θῃησουγαρίηρ δηᾶ ΒΟΣ- 
ἴδίουσ ἰδθῆθ ὑμπαῦὺ ΟΟΥΟΙΒ ὑῃ6 ργτουπᾶὰ οὗ ἐδ 
ὙὮΟ]0 ομδρίεσ. ΤῈΪΕ ἔοστϑ ὑμ9 ἢ ὑ δᾶ 
ΒΟΙθπιΣ οχρχϑβδίοι οὗ 86 Νον Τ οαύδιηδηῦ, τ ΣΟᾺ 
ΤΑΔΥΚΒ 86 ΟΟΠΒΟΙΪὴρ δα οἱοναῦρ Ἀορβαίδγιῖο 
Ῥδοκ-κτουμᾶ ἱπ ὙΙΟΝ 86 αϊδοουγαρίηρ δυᾶ 
ΑΌΟΙΥΩΥ ΒΟΘΏ6 οὗ ὑπ ΟὨδΔΡΙΟΣ 8 ἰαϊᾶ, Ὀπὺ ψἈΣΟᾺ 
ἈΘΙΘ ΡΡΘΔΙΒ Ὀσπὺ ῸΣ ἃ Ὀτχῖοῦ τηοταθηῦ ἐπ [ἢ 6 ΘΟΈ- 
οἰυάϊηρ ψοσᾶβ οὗ υ.Ὶ 19, 1κὸ 86 ΘΠ Θοτΐηρ Βα δὲ 
ουθηΐηρ ρα πεῦ ὕμ6 Ὀογάθσ οὗ [89 βύοστωυ οἱουᾶ. 
δ, ϑροοϊαὶ λοπιυξοξίοαξ διισροδίίοηδ τοϊαϊπρ ἴο 

ϑοραγαΐέ ραδεαρδδ: 

Οἱ ν. 8 εὖ δβοαᾳ., Ἡο δποΐδου : “ Αὐέριμοῦίοδ αξο- 
ἕιη, ὁδί, αὐ φιΐαὰ γ»τοεὶξ ἔόη γε Ῥγϑα ΟΠ 65 66 δεγ δ 
φιοπαγολίαγ, αἰ ογεηΐωπι ἐδηιροῦγιῦι τορι αὐ 
δείγοηνηι )μαϊοίμι Ὁ οὶ οοίεδί λαὸ ἀοοίγ πα 
δὲ δογιϑοίαζίοπδ ορμᾶ, πὸ ἔιἷΥ ἴοί αὐὲείέοτπδε εἰ 
δεαηαϊα ἀόδροῦοί. δὲ εἰἴαπὶ ααγιοπῖζέοπδ ορη, 
κἰ οαιιδα8 οοσίίσδ αὐιοίοπ. . . . ΗἮα 
αἰγοδοβ οὐ αἰοπδῆ εὐϑιιϑοϊδηΐ ἨΟδ,. κ εἴπιμα 
αἰ ρεπίϊογοι ἵπ σοπδεγοαπιάα ρυγέαϊα αἀοσίτίπο δὲ 
ἐπ, υἱΐα, π6 ἢ δι δίπιαΐ ὁΟΥ τὰ πμ 7 ΟΥ 8 ἱόηοῦτας. 
--τὴο Ταδίπρ. ἰδ. Σ “ΜοΝ πποοχύβιη 5 ἐδμὸ 
ἼΟΥΥ δΔηἃ τχηδ᾽οδιυ οὗ δ κίυσᾶοτηα οὗ δασίὶ ἴ 
ἔνοὰ Ὑγ θη ΠΟΥ͂ ἢδΥΘ δὐϊαϊ πᾶ [86 Εἱρθοβὺ Ῥσζοδ- 
ῬΟΥΙΌΣ 06. πλυδὺ γοὺ Ὀ6 ἈΠτΩὈ]6Ω͂, 7841}, απᾶ γκχαδα 
ΔΥΓΑΥ, 1 ΘΥΘΙΥ ΟΥ̓ΟΣ ΘΑΣΓΏΪΥ σοοα δηα ὨΟΠΟΣ. 
ΤῊ Κίηπράοτῃ οὗ Ἀθαυθα ΔΊΟῺΘ ἰ8 ἰτατητι δ Ὁ]6., δὰ 
ἤοσιὴβ 86 ὮΟΡΘ οὗ ΘΥΘΙΥ Ὀοϊίογοσ,᾽" Ῥὲδ. ὄχϊν. 
18. 
Οπ νυ. 10 οὖ βοᾳ., ὑμο Ζῶ. Βὲδ. " “" Νοιδίηρ ἴβ 

ΤΔΟΤΘ ἀδηροσοῦβ θ8ὴ Ὀχίᾶθ, τ ΙΟὮ 1685 τηδὴ 
θύῃ 0 ὍΣ δρδϊηδὺ αοά, ΕΠ ὉΒΌΤΟΝ, δοὰ τ86 
ὑταο ψγοσβὶρ. ΤΉ τηπαϑῦ ἱπου Δ ὈΪ. Ὀ6 ζοϊοντοὰ 
ὉΥ ὮΘΑΥΥ Ἰαδρτησηΐβ ἔσοτη Θοα.᾽"---οὕδσκο : Ἀπ 
ΘΑΥΓΌΪΥ ΤΌΪΘΣ ὙΥ111 ποὺ Ῥδστηϊῦ ΤΌΘ] 110) ἀρπῖπϑὲ 
.ἷβ δα ΠΟΥ  ὕο Ῥ8885 πηρυμλθηθᾶ, ον 888}} 6 
Θδόδρο, ὯΟ τονοὶῦβ ἀραϊπεῦ (λ9 Ῥτΐηοα οὐοσ ἴδ 
μορῦ οὗ ἀοὰ (188. χ. 185)" 

Οα ν. 14, Οὕδῖοοσ : “76 Ῥοσβοουθου δηα ΣΩρῸ 
οὗ ὑδμ6 μοάϊθβα ἱβ ἃ βίοσιῃ ὑμδ βγθθῃρβ ΟΥ̓́ΕΣ πδ: 
Οοᾶ ὥχοβ ἰἰ8 ᾿ἰναΐβ, Τοβυϊία, δηἃ τηθϑδβυσχο.-- 
Βύρυκο: “ Θοἂ 85 ἰἱπᾶάθοᾶ σχϑυϑδὶ θα βοιηουίπρ' 
ἴῃ τοϊδθϊοη ὕο ὑδο ἢορϑ οὗ Ὁ σβι ΒΒ ΟΠ ΌΣΟΝ ἔου 
Ὀούζου ὔτωθβ οἢ ὕπο ϑδζίδ. ἴῃ οσάου ἔδαῦ πὸ ἀοτιὸς 
ΤΩΔῪ ὉΘ Θῃὐοτύδι "θα ΘΟΠΟΘΙΏΪΙ (μ6 ἔδοὺ ἱξποῇ: 
Ὀαῦ ὕο Βοος ὕο δϑοοχίαίϊῃ ὑδ6 ραχυοατ ἔτη, 
πὴ ς Ὀ6 ζοο1- Βατάϊϑεδ δια Ὁ86]6 85 ὑσοῦ Ὁ]. (Αοίϑ 
ἱ, 7). 

Οἱ νυ. 17 οἱ 5οᾳ., δοίη: “ΕἾ ᾿δολξαὶ αἱ 
Ῥαηΐοὶ οἱ Ζαολαγίαδ, φιΐα δαρ6 ἐπίον ἀτιρεῖοδ διϑὲ 
86 σογηΐ, τ6 εἰ ΤΕ ἐπ διιρεγδίαηι ἐξ ἀπ σοξ 
οοἱ παΐεγαι οεἷ αἰσηίίατέῥβπ 86 6586 σγοάπηζ, ααὐπιοτδη- 
τ} γγασίιἠιιαζίδ διμε, οἱ ἰδὲ λοπεῖττι ἩΪΗΥ͂, 
μΐ [γχ68 86 6886 πορογϊηΐ.," --Οοἷοσ : "11 τ6 
ῬΥΘΒΘΏΟΘ οὗ ἃ ΒΟΙΥ δηρ6] 85 80 ΣῃδαρροτίδὈ]ο ἴὸ 
Ῥαδμΐθὶ, μον του ]9 ΜΠ] ὍὈ6 (ἢ οχροτσίσσιος οὗ 
16 νὶοκοὰ πῇ θι ΒΟΥ Βἢ.4}} Ὀθμοϊᾶ ἐμ Τοτὰ οὗ 
ΔΙΡ6}» δυὰ δυᾶρο οὗ ἴδ 016 οι, οσιε 
ΟὨχίοῦ Ηἱτοθοὶ ἢ (Βον. τὶ. 15 οὗ 86ᾳ.} 177 

ὁὴ ν. 294, Οδίδιδο : "" Θοἂ βδουλϑίηνθε ροζεαΐ 
ὑδ6 ρῥἷἴδηβ οὗ ὕμ9 π|]οϊζοᾶ ἴο Βαοοθϑᾶ, ἰσι οσάοσχ ὑμδὲὶ 
ὑπο βαϊτιΐβ ΤΏΔΥ 6 ὑχϊοἃ."--ΗΑἴαγκο: “ αοὰ το- 
αὈἶτοδ ΠΟ ρτοϑὺ ῬὈσθρδσαῦϊοῃ ΟΣ στοϊρ  Υ ἰπδῖχτι- 
ταϑηΐδ ἴο σαϑὺ ἄοντῃ ἃ ὑγσδηῦ ; Ἠθ οδὴ δᾶὲδρί 1868 
προ ἐμαὶ ηϊβοδοῦ ταϑϑὴβ ἴο ὑδδὲ οσᾷ (Αοῖδ χὶϊ. 

). 

8. Το υἱδίοη 9 ἰλ6 δουοπῖψ ιοσαΐδ οὐ ψό6α7Δ. 

ΟἸΑΡ. ΙΧ. 1-391. 

1 [Ιπ ἐδο ἔτει γοῦν οὗ [(0] Ταγίπβ, ἐδσ βοη οὗ ΑἈβδβϑάθγυβ, οὗ ἐδδ βοθᾶ οἵὨ ἐδλδ λίοαο85 
2 [Μράϊ4], τ οΒ [γῆ 0] 88 τηϑδᾶθ Κίησ ονϑῦ ὑδδ βϑδὶπὶ οὗ ἐλδ ΟἿ Ἀ] ἀβθϑῃβ ; ἔῃ ἐλδ 

τϑῦ γᾶν οὗ [ἰο] Πἰβ τοίρῃ, 1 Ῥδηῖοὶ ἀπᾶἄογβϑιοοα Ὁ ΕΠῸῚ ῬΟΟΚΒ ἐδό πυτηθοτ οὗ 
1Π6 ὙΘΆΓΒ, ΤΥ ΠΘΓΘΟΣῦ ἡμραῦς, ἐδ ποτὰ οὗἩ ἐλό 1ιοτὰ [6 ῃον8}}] ὀαπιθ [1788] ἴο 6 Γὸ- 
ταϊδῃ (ῃ6 ρῥχορμοῖ, ὁ ὑ λ6 τοοιυϊῖ δοσοιρ] 158} [Ὁγ [] Ά]}1π 6] βου θην κὸν: ἫΝ λόμδ, 

8 ἐλ6 ἀοβοϊϑίϊοηβ οὗ “6 γαβαίοη. πα] βοῦ [ρ809] ΤΥ ἴδοα υπῖο ἐδ » ἴο 
Β66Κ' ὃψ ῬΥΔΥΘΓ πᾶ βαρ οἰ οπΒ, τυ} ἔιβθηρ,, 8η 4 βδοϊκοϊοίῃ, διὰ δβἤθβ, 



ΟΗΑΡ. ΙΣ. 1-27. 1851 

4 

ἤ 

θ 

Ἵ 

19 

20 

21 

22 
ὁ 

Αμπα 1 ρῥγυαγοα ἦ απο ἐδ Τιογὰ ΕΠΡΠΟΥΡῚ ΠΑΥ͂ αοά, δῃἃ τπη8αθ ΤῺῪ οοῃ εββίοῃ, 
δῃᾷ 5Βαϊὰ,᾽ Ο Ἰ,ογά, {πΠ6 στοῦ δπᾶ ἀγοδάξα! ἀοᾶ, ἰκβορίησ [16 ὁονθηδηΐ 8πα ΠΊΘΓΟΥ 
ἴο ἴμαπὶ (ῃΔὺ ἴον δἷπι, πᾶ ἴο ἴθπι ὑμδὺ ΚΘΘΡ ἢΙΒ Θοπμϑηαπηθηΐβ; 176 ἢᾶνθ 
βἰπηθᾶ, δηᾶ ᾶνὸ δοπιμθα Ἰηϊαιϊῦγ, δὰ δανο ἄοῃθ ν ἸοΚ α]γ, δηα ἢδνθ τοθοὶ- 
Ιοᾷ, ὄν ὃν [88ἃ ἐλογό δαϑ δοδη 8] ἀδρατίίησ ἔτοτὰ [ΠΥ ρτϑοθρίβ [οοϊμιδηἀπηθη 8], 
δηὰ γοῦν ὉΠΥ Ἰυάρηηδῃίβ; ποῖ᾽ ἢᾶΥ6 ὙΘ ες 6 ἤδνθ πού] μϑδγκθηθᾶ ὑπΐο 
(ὮΥ βογνϑηῖβ ἴπ6 Ὀγορἢθίβ, τυ ῖοἢ [00] Βρβᾷθ ἴθ ὍΔῪ πϑῖὴθ ὕ0 οὐχ ΚίηρΒ, Οὐΐ 
ΡΥποθα, δηα οὐγ ΓΒοΓΒ, δηὰ ἴο 4}} ἐὰς ρϑορὶϑ οὗ ἴΐθ ἰδαῃᾶ. Ο Ποτσῦ, τὶ σῃύθουϑ- 
ποθ. δοίοησείδ, απο ὑδ66: Ὀὰΐ [8π4} ἀπῦο 8 οοπέμβίου [8816] οὗὨ [8068,᾿ 88 αὐ 
{μπΐ8 ἄδγ ; ἴο ἐλε αθη [πι8η] οὗ δ πᾶδα, δᾶ ὑο ἐδλ6 ἰδ Ὀϊδοῖθ οὗ ϑγυβδ θη), δηᾶ 
πηΐο 4]Ϊ 15γδοὶ, ἐδαέ αν ὁ Ὠθϑι, δηὰ ἐλαί ατὸ ἴλν οὔ", Ὀπτουσ ἢ [1Ὲ] 411 0816 ΘΟῸΠΟΓΙΘΗ͂ 
δ 8] τ αἰῦμποσ [ψ 8606] ὕβοὰ μαβὺ ἀγίνθη ὑμ8πὶ, Ὀδοδαβα οὗ [11] ὕμιν ὈΓΘΒΡΆΒΒ 
ΘΟ ΘΥΥ} Ὁμ8ὺ ὉΠΘΥ ἢδνθο ὑγοβραϑβρὰ [ἀοη6 ὑγθϑοβογου 8} Υ] δραίμβί [10}] 1166. 
Ο Ἰμοτᾶ, ἴο 8 δαϊοηροία, οηξαδβιοη [ΒΠ8π|6] οὗ ἴδ660 [ἔλοοε] [0 ΟἿΓΡ Ἰχηνβ, ἴο Οὐ Γ 
Ῥυτίῃοθα, δπὰ ἴο ουῦ ἐβύμογβ, Ὀθοϑιι8θ γγχ [05,6 ΜΨΏ0] πᾶνθ βἰπηρᾶ πα τα [10] 
ἴΠ66. Τὸ ἐλε 1,οτὰ οὖν αοἄ δείσπο ταϑγοῖθβ ὁ δῃά ἰογριὶνθηθββοα, ὑπουρὰ [[Ὁ7] γ79 
δνθ γϑυϑἱ θα ὡρδῖηβῦ [ψ10}}} πὶ; ποῖ μον ἤᾶνθ ψγὸ [8ηἃ νγγο δᾶνθ πο] οραγϑᾶ 
ἐδ νοῖϊοο οὗἁ ἐλ [,οτὰ [πομον αι] οἂν Οοά, ἴο 411 ἴῃ ἷ8 ἰδ 07]ἷ8, τ ΒΙΘἢ ἢθ βοΐ 
[σλν6] Ὀδέογο ὰ8 ὈΥ͂ [ἐδ Βεοηὰ οἵ] )186 βουνϑηΐβ [6 ργορἢοίβ. 

Υε4, [Ἀπ4] 8}} βτγϑθὶ Βανθ ὑγδηθσγοββοα ΓὮῪ ἰαν, ονθὰ ὈΥ [8πᾶ ἐΐογθ ἦαθ δοθΉ 
8] ἀερανγίίης, ὉΠπδ0 ὉΠῸῪ ταϊριῦ ποῖ Τὰ αὦ πού αἑ αἰΐ 10] ΟΌΘΥ͂ [ΠΥ νΟΪΟ6Θ ; ὉΒΟΓΘΙΌΤΘ 
[884] τ᾿ὸ ουγθθ ἐθ [889] ρουτοᾶ προη 8, δια (Π6 οαὐῇ ἰμδὲ ἐθ τυυϊτἴθη ἴῃ ἐλά ἰὰνν 
ΟΥ̓ Μοββεβ ἐδ βογνϑηῦ οὗἩ ἀοά, Ὀοόδυβο χα ᾿ἰᾶνὸ ϑἰβηθα ἀσαϊηβί [00] ἢϊπι, μα ἢΘ 
δίῃ: οοπετπηθα δῖ8 ψογάβ, οὶ Ὧ6 Βρᾶκθ δσαϊηβῦ 8, Δηα δοδϊηβῦ οὐῦ ἤυαρο8 
τὺ Ἰυάροα τ, ὈΥ͂ Ὀτίηρίησ [το Ἐπ ἀροὴ 8 α΄" σταοδῦ δν]}; ἴὸσ [9 ὙὙΠ]0Ὲ] 
πἀπᾶον [86 πῆοϊο θάνοι [ἢϑϑυθη8] πδιΐ ποῦ Ὀθθὴ ἄοπθ 88 [10] ἤδίμ Ὀθθη ἄθῃθ 
ΡΟ [1] Φοτυβαίθα. ΑΒ ἐέ ἐθ ψυιοα ἴῃ ἐδ ἰὰνν οἵ Μοβθβ, [αϑ {0] 81} [ῃ]8 δνὶ] 
[, 10] 18. [48] ὁοῦλθ ἀροῦ α8; γοῦ [1π47 ᾿ηϑἂθ χα ποῦ ΟἿΣ ῬΥΑΥ͂ΘΓ ὈΘΙΌΓΘ [νγ8 Ὁ6- 
ϑοισῦ ηοῦ ἐδα ἴλοθ οἵ] ἐξα Τιοτᾷ [δοῆονβ}}} ουῦ αοᾶ, [ῃδὺ γγθ ταὶ ἼΙ ὉῸΓῚ 
ἔγουῃ. οὐγ Ἰηἰαυϊ 168, δηὰ πηδοιδίαπα [Ὀθοοηλθ ψῖ86 ἴῃ] ΠΥ ὑγαῦ. ἽΠΘΓΘίουΘ 
ΠΡ. Π841}} ἐλ6 Ἰωοτὰ [9] θυ γι ἢ α προ Π6 ον], πα Ὀτουρῦ 10 ἀροπ ἃ: 
ὉΓ ἐλ Τιοτᾶ [}εΠονδ}} οὖν αοα ἐς σἰσμύθοιβ ἴῃ [ἀρο0}] 811} 818 ψουκβ Ὠ] ἢ. [16 
ἀοοῦ [88 ἢ ἔον [83π4] ψ οὐεγϑᾶ ποῦ ἢ18Β νοΐςθβ. 
Απᾶ πον, Ο Ἰμονᾶ οὖν αοά, (πδ΄ παϑῦ Ὀτουραῦ ὈΠΥ ΡΘΟρΙΘ ἕογῦ ουῦ οὗἉ ἐδσ Ἰδπά 

οὗ Εαγρὺ σι ἃ τον μδηα, 8π4 ἢαϑὺ σοϊύθη [πιδᾶδ [01] [Π66 τϑηοψη [8 ΠΔΠ26], 
88 αὐ {π||8 ἀδΥ: ψὸ ἢδνθ βἰπηρᾶ, ψ βᾶνθ ἄομβ νιοκοάϊγ. Ο 1,οτᾶ, δοοογάϊηρ ἴο 
18] 4}} ΠΥ τὶ σὐδοιβηθ 88 [τὶ ἢ ΘΟ ΒΠΘΒΒ68]), 1 Ὀ6ΒΘΘοἢ}. ἐΐδ6, ᾿οῦ Ὁπ1π 6 ΔησοΓ δπὰ 

ϊ Σ ΓΆΥΥ δ ὑαγηθᾶ αισαν [Υϑύιγη} ἔζοπι ΠΥ ΟἿΌΥ “6 πβαῖοτα, ὑΠῪ ΠΟΙΥ πιοαηΐδὶπ 
[ἐΔ6 τιοπηϊδίη ΟΥ̓ ΤΥ βαποίυδγΥ]; Ὀδοϑαβα [Ὁγ [1] ΟἿΓ βΒῖη8, δηά ἴον [1η] ἐδα ἰηΐ- 
αυϊτῖοβ οὗὁἨ οἿν ΔΌΠΘΓΒ, ἢ Θγαβα] θα δη ὉὮΥ ρ6Ο}]6 αγὸ δόοοιπα [αγὸ ἴοτ] ἃ ΓΘΡΤΟΔΟἢ ἴο 
811 ἐδλιαξ αγὸ δὈουιί π8. Νοῦν, ὑμογοίουθ ΓΑ νὰ 0], Ο ουὧν οὐ, 687 [Ὠϑᾶγκθη ἴ0] ἐφ 
ΡΓΆΥΟΥ ΟΥ̓́ΛΩγ βογναηῦ, δΔηᾷ [10] ΠΒ ΒΡ] ΔΊ ΟΏ 8, πα ὁϑ086 ὕΠγ [366 ἴο ΒΪη6 ΡΟΝ 
ΠΥ Βαπούθ Δ ΥΥ ἐλαξ 18 ἀ6βο]δίθ, ἴοι ἐΐδ ποτα ΒΆΚ6. Ὁ τιῦ Οοἄ, ᾿πο]1π6 ὉΠ 1π6 ΘΓ, 
δηα ΠΟΑΓ ; Ορθα [πο ΕΥ68, Δηἃ ὈΘΠοΪά [866] οἷν ἀρβοϊ δύϊοηβ, δπα 86 οἱγ σι βϊοἢ 
18. ὁ8|16ἃ ὈὉγ ἴἢ16 πϑιῃθ [προὰ ψὨοἢ ὉΠΥ͂ πῶμα 88 Ὀθθη ο]]64]: ὉΓ ψ ἄο ποῦ 
ΡῬτοϑοης " οἷν ΒΡ]! οδίϊοηΒ Ὀοίογθ ἴμ66 ἴῸὉΓ [ἀρῦῃ; ΟἿΡ εἰσ ὐθοῦΒη688, Ὀπὺ [[ῸΓ ἐέ 
42] ἴοῦ [προ] ΠΥ σγοδῦ ταοτγοῖθβ, Ὁ Τμοτὰ, ἤθᾶγ; Ο [ογᾶ, ἰοτρῖνο; Ὁ [ιογᾶ, 
Βοδγκοη, δᾶ ἀο; ἀρίδυ ποῦ: ἴ9τ ὑπ οἱσὰὶ βᾶκθ, Ὁ τν ἀοἂ; ἴον ΤὉΥ οἷἷγ δπᾶ 
ΒΥ ΡΘΟρ]6 ἃζϑ δὶ ἰϑᾷ ΒΥ͂ (ὮΥ πϑηλθ [ΠΥ πδπι6 ἢ88 Ὀθθη 08}164 ἀροη (δ γ ΟἿ δπὰ 
ἌΡΟΠ [ΠΥ ΤΡΘΡΙΕῚ; 
Απᾶ ψ}}161 τας [Απᾷ 1 υσα8 γο1} βροακίηνσ, πα γμτγαγίησ, δπα οοηϊοδϑίηρ ΠΥ 

βίη δηᾷ ἐδ βῖῃ οἵ ΠΥ ΡΘΟρΙΘ ἰβγαοὶ, δπὰ ργοβθηςπησ ΠΥ ΒΡ] οδίΐοη Ὀθέοτο ἐδ 
Τμοτὰ [6 Πονυ8}}} ν Νά ἴον ἐδ ΒΟΥ πιοπηΐαϊπ [ἀροῃ ἐΐδ ᾿πουπίδίη οὗἉ ἐδ βαῃμούινν] 
οἴ αν αοᾶ ; γθ8, νγ}1}0 1 τσαϑ [Δηἃ 1 νγϑ8 γ681] ϑρθακίησ ἴῃ ργδυϑν," θνθη [8πά, ὁ.6.; 
ἐβοηΐ εἶ ταδη ΟδὈτὶϑὶ, οι 1 πδᾷ βϑϑθὴ ἴπ [ἢ νἱβίοη δῦ [1] (9 Ὀδρὶπηΐην, 
Ὀοίησ οϑαδεά ἰο γ βιυ ]ν, του θα [τοϑο 6] πη δϑουῦ ἐΐσ {ἰπ|6 οἵἁ ἐδ6 Θνθηΐῃς 
οδἸαίίοη, Απᾶὰ δα ἱπίογπηοᾶ πῖι5, διὰ ἰαϊκοὰ [β8ρ0Κ6] στ πιο, πᾶ βαϊά, 
Τληΐο], 1 8πὶ [Π8ν6] ποὺ δοπιθ ἔουίἢ ἴο ρσίνο ὕΠ66 8.}}} απά ᾽ ἀπαοταίδηαίησ, Αἵ 
[1η] ἐλ Ὀερίπηΐης οὗὨ ΠΥ Βαρρ)ϊοαύϊοιβ ἐᾷς σοπιπιδηἀπιοηῦ [νον] οάταα [Ψ6η0] 
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Του), 8Δπα 1 ἃ1ὰ ἐπα νο, ὁΟ0Ππ16 ἴο ΒΟΥ ἔλεε, ἴον τοὺ αγέ σγοϑίν Ὀο]ον 6α," ὉΠ 6Γ6- 
ἴογτϑ [8η4] υπἀογβίδη [1] (86 τηδίϊον [πογὰ], δπὰ σοηβίογ [μὰν 6 πηἀογβίδηαϊην 
1] {116 ν]δβίοῃ [8ΡρΘΆγΆΠ06]. 

ΦΘΥΘΗΤΥ ΘΘΚΒ [86 68] 8.6 ἀδύθυτϊηθα" Προ ΤΠΥ ΡΘΟρ]6 δπὰ ὕμοη ΠΥ ΒΟΪΥ͂ 
οἷτγ [ἐδ6 οἰῦγ οὐἨ ΠΥ βδηοίιυδυυ], ἴο δηϊδῃ Ὁ86 ὑγδηβρυθββίοη, 8ηα ἴο 8 Κα 8ῃ δηᾶ 
οὗ [868] Ὁ}7 βίπβ, δηα ἴο Ἰηδκθ ὑθοοῃο δῖοι ἴον [οον6Γ} ἱπιαυγ, δηα ἴο Ὀτίην 
ὧπι ἀν θυ] αβυϊηρ σὶρ θοΟΌΒη6ΆΒ, 8ηα ὕο 868] τῷ ἐδδ ν]δίοῃ δπᾶ ΓΟΡΠΟΟΥ, 8Δη6 ἴο Δῃ- 
οἷηΐ ἐλ Μοβὺ Ηοΐὶγ [Ποὶγ οἵ μο]168]. πον, Ὁπογϑίοσθ [πὰ δοιὰ βῃδ]ῦ Κπον], 
δηἀ υηδοναίδηά [Ὁ6 νι 86], ἐλαέ ἔγοτη ἐἦα σοϊηρ; ἔΟΥ ἢ ΟΥ̓ δα Θοτητηδπατηθηῦ [ὙὙ0Γ 
ἴο τοβίοτρ [τοῦτ] δηᾶ ἴο Ὀυ]]ἃ «ΦΘΓαβδίθμα, απο ἐσ ΝΜ οββιδῃ ἐΐὰς ῬΥΐηΟΘ, 8 δ6 
Βαυθη ΘΟ ΚΒ [Βον 68], 8ηἃ [ΠΓΘΟΒΟΟΤΘ πᾶ ὕνο ὑγθ 6 8 [56 ν 6}8]: ἐδδ βίγθοῦ 8}}8]] 
Ὅδ 01}}0 ἀρϑίη, δηᾶ ἐλα νψὶ]Ϊ ΠΡ ΠΡΗῚ; δνϑῃ [8πᾶ, ἐ.6., Ὀ00] ἴῃ ὑτουθ]οὰβ [ἰγοῦ Ὁ]6 
οὗὨ [Π6] ὑἴπηθ8. Απᾶ ϑδἔϊνον [006] ὑΠγθθβοοῦθ δᾶ ὕχο ὑγθοκβ [86ν6}8] 884}} δ65- 
βίῃ: Ὀ6 ουὖῦ ΟἹ θα ποῦ ἴον ὨἰΠ1861 [Δηἀ ἐΐογό δέαϊδ θ6 πουπίηρ' ἴο ἴμλ]: 8δηᾶ ἐλσ 
ΡΘορΪὶθ οὗ ἐδδ ῥτῖποθ τῃδῦ ὁλαίϊξ Θοπηθ 8}}8}} ἀθβίσου ὕπΠ6 οἷν δῃὰ ὕπῸ βδαποίθδτγυ; 
δηὰ ἐδ6 δηὰ {πογοοῦ [ογ, ἢ18 64] δλαϊ δὲ χὶϊῃ ἃ [186] βοοά, δηὰ ππίο 160} ἐλα 
οῃὰ οὗ ἐλ6 γᾶν ἀθβοϊβιϊοηβ αγὸ ἀοιοσιιϊηθα [ἐΐόγα ἐδ ἃ ἀθοϊβίοῃ οὗἉ ἀθβοϊυ!οῃβ}. 
Απηᾷ ΒΘ 5}8}} δοῃῆγπι ἐδ οονθηδηῦ ψΊ0} [[0] ΤΩΔΗΥ͂ 7ῸΓ ὁὴ6 66 Κ [Β6ν 6}: δπὰ 
ἑὴ ἐδ ταϊάϑὶ [181] οὗὐἨ [86 σψϑοὶς [β6νθὴ}] ἢ8 8}}8}} ὄϑῦβθ ἠδὲ βδουϊῆςθ δηὰ 
ἐδλα ΟὈΪΔύϊοη ἴο ὁ6886, δΔηα ἴον [ροη] ἐΐδ ονθγβργοδαϊηρ μον οὗ δοοπιϊιδίϊομδ 
δὲ 8δια ταλκα ἐξ ἀθβο]δῖθ [ἐλϑγθ δλαϊ ὃ6 ἃ ἀθβοϊδίου), θνθὴ [84] χῃ0}} ἐλ σοῃβαπι- 
ΤΠΒΓ ΗΠ, δηᾷ ἐλαέ ἀοιογιμηϊηοα [ἀθοϊ 647, 88}} ὅδ ρουτγεοα [10 588}} ρου] προι ἐδ 
Θβοϊδίθ. 
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ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 

ι ΤΟ} 3, πιδοὰ δυδοϊα δὶ Β6ΣσΘ, ταῦ Ὁ6 [κοῦ ἰῷ ἐδο δοηδὸ οὗ τοογλέρρίηρ, πἸοὮ 1Ὁ οὔδει ὈΘΟΣΒ, ΟΣ ἮΘ ΙΏΔῪ ΕΡΟΪ 

“ἰ οἴ οΉ." ἔγοτα [6 Θοηδοχῦ.---ὮὉ ΤΏΘ ΤΌΤΣΤΩ 16 ὙΟΣῪ ἰηἰαπεῖνο. ΠΡ ΒΌΝῚ, δαδούηρ, ΟΣ ΣΘΤΩΘ ΑΙ ΘΘΊΣΙΟΒΕ .---5 ΝΣ ΟἿ 

.θ [Πα νου, Πκὸ ἔο οὔμοσβ, οτωρμδίο, Ὀπὲ ἔνθ ὑσοποῦῃ βϑαϑα ρῖνοϑ ἵξ α τοδοχῖνθ σεΐθγοηοο, ἴκο ἐδ 6 ἩϊὰνΡ. οἵ ἴδε οἵδεσ 
ὙΟΣΌΒ, {.6.. Ὁ» πινδοζ7.---4 ΤΌΘ δῦ. ργθῆχϑὰ ο.ἐλψ, οἱ", λίδ, τὴν, 6.0. ---ὃ 
ἐπα ἴ6 ποῦυη ἀοδηίϊο.---6 1 οτα]]}γ. 6,1, {.4., γδὲ οὐ δαδε.---Ἶ ΤΑϊοταῖΥ, ἐο τιᾶλὸ ἐλδα ιοΐϑα ΔΒ ἴο.---" 

Τμο ἰηάδαῖ, ἀγὶ. ΒοσΘ ἸἼγοδ ἐθο ΘΟ 86 ὉΥ ΤΘΑ]Ὺ τηδῖς- 
Χλύοσωϊν, ἀελίρλες.-- 

8 Τῆς νγϑγῦ Ὀοίπρ 18 [6 δὲ στι ον ἰπμἀϊοαῖοθ ἴη6 ὉΠ ΟΥ δἰ Ὡρίοη θα οὗἁὨ ἐἢ 18 δῃ εἶσγο μογίοά.] 

ἘΧΕΘΟΞΈΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ, 

ὕοσβϑα 1-8, 726 ἐφ οΥ ἐδλὲ ροηεδηζέαϊξ ῬΥΟΝΕΥ 
«ολέολ ἰοα ἐο ἐλ οἰδίοῃ, απα ἐδ οοδαδίοη, κιολέοΥ ἵπ- 
δρίγοὰ ἴξ. ΤῊ 189 ὅτεὶ γοαν οὗ Ῥαχίτα, ἴλ9 βΒο: 
οὗὐ Αμαδβυθοσυα. Οὐμοοσηΐηρ Ὀοΐὰ Ἰ)ατίαβ ἐδμ6 
Μοὰθ βιῃὰ Ηἷβ ζαύμοσ Αμδατθστιβ (Ἰ μοοὰοῖ.. ϑορὺ., 
Ψψυϊς., ὁ’ ΑΒΘΌΘΓΙΒ ᾽) ΟΥὁ Αεύγαροθ, 8060 ὑδλο [ηὐτοᾶ. 
ξ 8, ποθ 4. ὙΤμὸ ρμοϊηὺ οὗ ὑΐἱπὰθ τϑἔοστοα ἴο ἰῃ 
δ ὑοχὺ ὈΘΙοΏσΒ ἴο ἃ ρμοσϊοὰ ᾿ἰδίϑυ ὑμδῃ ὑμπδὺ οὗ 
ὑδθ νἱβίοῃ ἴῃ 86 ρὑγθοθάϊῃρ οδδρίοσ ὈΥ τροσθ 
1βδὴ ὑνθηῦ ὙΘΆΣΒ, ΟΥ δϑουῦ Β.Ο. 587." οἵ, οὐ 
Οδδρ. νυ. 80 δμηᾶ νυἱ. 1.--Οὐ ἴ89 βοοὰ οὗ ἴ86 
Ἰ θᾶσθβ. ΤΏ πδύϊοπ δ) ἐν οὗ [89 ΠΘῪ ΤᾺΪ]ΟΣ 8 ὨΟ- 
ἐἰοοα, Ὀθοδυδβο ὑμα βυὐ]οοὺ οὗὨ ὑδ6 ῥσδυοσ ΨΏ1ΟΝ 
ζο! ον β, πᾶ αἷδοὸ οὗ 0:8 ῬΤΟΡΏΘΟΥ γοϑρϑούϊηρ 086 
ΒΟΥΘΠΟΥ ΜΘΟΚΕ οὗ γοδσθ νουποββαύοα ἴῃ ΟΘΟΠ56- 
αθθηοθ, τῦαῶβ οομαϊδϊοηθᾶ ὈΥ̓͂ 086 οἱτουιτηδύβηοθ 
ὑμαὺ δὖ ὑ86 υἱσηθ θη δῖα ἱποϊάθηῦ ὑγδηδρὶγοᾶ 
ἔῃ 86 ὀχρϑσχίθῃοθ οὗ δηΐοὶ, μΒ6 στὰ Μοαο-ὈΕΥ- 
δίαη δι δ)εοί, διὰ Ὦθποο, λα ϑοδη, ἰδ6 ϑοοοηα τρογἱ- 
φοιοδῦ ΟΥ̓ λΐ ΚΟ 16 οἱδίοπ, γορίασα ἐλ γί. ΤῺΘ 
ΟΥ̓ΘΥΌΤΟΥ οὗ ΒΑΌΥΙΟΣ ὉςΣ ὑ86 Μοαΐϊδη Κίηρ που]ὰ 
ἘδΙΌΓΔΙΥ 68 Ὠἴτα ὕο χιϑαϊαῦθ οα ὑδθ ασπθδίϊοῃ 
ΘΟὨΟΘΤΐηρ᾽ ὑ86 ὥταο οὗ 086 τϑδύογδίϊοῃ οὗ ὅϑστι- 
Β8]61ὰ δηᾶ [86 τοδὶ] χαίίου οὗ ὑὰθ ἔασῦμοσ ὑμθο- 
οσγαῦΐο Βορϑβ οοῃῃοοίθα τὴ ὑμαῦ νοῦ. [ἃ {890 
ὨδΡΌΓΟ οὗ [06 οδ86, ΒΟΪΝ τηαραϊταύξοηθ σου] οου- 
Ὡθοῦ ὕδϑυώβοὶγοθ δὖῦ ομοθ τνὶδῃ «Θγϑυι Δ 85 ΡὑΤῸ- 
ῬὮΘΟΥ χοϊαύϊρ' ὕο 0.19 ΒΟΥΘΗΥ ΥΘΔΣΒ ὙὙΏΣΟῺ 6ΙΘ 

4 [ΤῊ]8 ΘμΔΟ ΣΟ ὐΒη) ΣΟΘΌΪΌΑ ΤΊΤΟΥ ἤτοιῃ ὑπ6 δυςποτε αἷ- 
Φοταμὺ ὑο ἰἀΘην ΒΟ ἤδσξωνῦ τὶ Εν}. Μογοάβο, Οη [ὯΘ 
ΚΌΏΘΟΥΥ ΜὨΪΟ τὸ ἢδνο βάορίοα ἐπα οπδρίθυ ζοϊϊονσα ἴῃ ἐπλ- 
τλθ αἴθ ΟὨἸΤΟΠοἱομίοδὶ οσάοσ.] 

ἴο οἶδραθ, Ὀθύοσθ ΦοσΏβαίθσω, ὑπ ἀθϑοϊδῦθ, βμου]ὰ 
ὯΘ χοδύοτϑὰ - δῃὰ βΌο ἃ σϑίθυθῃοϑ νγ88 πηδυοϊα- 
ΔΌΪΟ ἴῃ ἐμ6 ο886 οὗ ἃ οἵ Οδδι ΥΊΟΥ μη (506 γ. 28. 
ψ}6.), 1 Ὁδμῖθὶ, τγ0 βϑδσομϑὰ ὕ8 ϑοσίρίασεα. 
--ΥΒί οι τῦδι ταδάθ κίηα. ΤῊΘ μϑβείνε ὅ:5: 
ἃοποῦθα ὑμδὺ 8ὸ ἀϊὰ ποῦ Ὀδοοτθ Ἰεῖπρ οΥοσ 106 
Ομδιάεοῃ σϑϑῖτη ἱπ ὕμθ ΟΥΑΙ νῶν δηὰ ὉΥ͂ 
τί σὺ οὗ ᾿Ἰπδοτίΐδησθ, Ὀαὺ ὑμαὺῦ 6 σοδοβοᾶ {δε 
ἰσχομθ ἰἱῃ δι Οχ σϑοσα  ὨΑΣΥ δα υἱοϊθηῦ ΣΟΥ, 
"σου ὅδ ἀρθθου οὗ ὑδμὸ νυἱοϊοσίοιιβ Ῥοσείδῃ 
ΔΙΤΩΥ (Ἰοἃ ὉΥ ΗΪ8Β ΠΟΡΏΘΥ, ΟΥΤΌΒ).---ὕ ογβο 2. ΣΦ 
ΤῬοαυϊοὶ, υπἀδογείοοα (οΣ ὁ“ ορθοσυοᾶ Ἶ ἐπ Ῥοοΐεα 
1ὴϑ πυροσ οὗ γϑᾶσα, ἱ 6., 1 χαυθ αὐϊϑηϊξοη ἴο 
ἰδδῦ απορίου, το! αὐδᾶ προὰ 1. ὙΣΩΣ τεραχὰ ἴο 
2. ἃ δῃοσιίϑηϑα ΗΙΡὮΣ-ἤοστω κὸ 12. ομδρ. 

χ. 1, οὐ ̓κὸ Ὁ, ἔοσ ΓΘ ΕΠ, 500. χχχῆΐ. 18, 
οὗ Ἐπ], }ελγνῦ. ἃ 197 α, 1"-- [ἠὀὄῸ οοπαισπτιοϊοα 
αἰνὰ δὴ δοουβδίνγο 18 δἰ θυ ἤο οἾδΡ. χ. 1: 
Ῥχονυ. νἱΐ. 7, χχῆἱ. 1. ὙοΣ ᾿υϑβοσο σοηᾶοχα ἵς 
ἱποοσσθοῦνν, “1 βουσδῦ υπᾶοχαϊδησίηρ ἴὰ ἐδ0 
ὈΟΟΚαΑ, ἰπ [89 ΠΌΤΟΙΣ," Θθὗο., 88 ἰξ Ἴ.Ξ.Π ὝΤΘΓΘ 

ἈΘΣΘ οοπδίστιθα τὴς 3, 88 π νυ. 28, διὰ μὶβ 3 
ὍΟΣΘ ἰθθη ἀγορροὰ Ὀοΐοσαε ὑδθ τλοσο ἀοβηῖδ 

ἽΒΟΘ.1-- ΤᾺ “΄ ὈΟΟΚΒ᾿᾽" (ον ““ τὶ ἱηρπ,᾽" ἘΣ) 

4 [ΠῸ ἰ5 εἰτπιρῖοσ ἴο τρρῖο ᾿ξ δὲ ὁὔοθ δὴ ἱστορτίδσ 6) οστο, 
ται Οσδθιῖ.] : Ὁ [“ ἼΒΌ (πωνιδογ) ἕοστον ἴδ οὐΐϑοι ἴὸ Ἵ) 1: 5 (1 π 

ἀεγοίοοαλ) ; οἷ. ῬτοΥ. Υἱ!. 1. Ναας ἴδ νἱδοῖτια οὗ ὮΣΕ 

(ὃν δοοὶλϑδὺ ἢγπι, ποῦ 6 ΑἸΔηδοῦ πηᾶσς ἐδ] νεοστὶ, οοπτΟ- 
υοσίκ ἰδ 16 υἱοῦ : ΤῸΣ ἔμπα οὐὔ͵οσῖ 58 νἰδοϑὰ δὐζοσ " ὮὉΣ Ὀοοκα" 
ὈΘΟΔΏΔΟ ἃ ἔοχίδον ἀοδηϊτίου 16 δπῃοχϑὰ ἴο ἰδ ; διὰ ἴδ)6 δορᾷ.» 
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ἰῃ τ Ὡῖο Ὁδηΐοὶ ορβοσυϑᾶ ὕ8:9 ὩΌΤΩΌΟΣ βουθηΐυ, 
δηᾷ ἴδ τηδᾶθ ἰὺ ἐδο δι δ] θοῦ οὗ Βἰβ τιϑαϊ Ὁ 0}, 
ὍΣΟ, ϑδοοοσάϊΐϊηρ ἴο ὕπο οομύοχῦ, ὕβοβθ Ὑἱοὰ 
νου] οσασο ὑμ6 αὐδοπύίϊοι οὗ ἃ οδρύϊνθ, Ὀ6 ἔδ- 
το ἶὰΣ δηα δἀαρίθα ἴο μη. ΤΟΥ αἱᾶ ποῦ ῥτο- 
ὉΔΌΙΣ ἱποῖσᾶθ ὑμθ γ8 016 οο]]ϑοίίοι οὗ Ο.-Τ, υυτϊῦ- 
ἵηρβ. ὑμ6 Τόγδα, ΝοὈϊίτη, δᾶ Κοὐύμα ἶτα (88 ν. 
Ορροτκο, ΗἰΣὶν, Εν α]ᾶ, δηὰ οὐμοσ ἀϑύθηδοιβ οὗ 
186 Μδοσδῦεδῃ οτὶρίη οὗἩ ὑΠ6 ὈΟΟΪΚ ΒΌΡΡΟΒΘ), ΠΟΣ 
ὝΟΣΘ ὑμ60 ᾿ἰπιϊνοα ο ὑμ6 Ἰοῦϊεσς οὗ ψΦουϑθιαΐδα 

(Ψ6:. χχῖὶχ., διυβουρῃ ὑμθ ρίασαὶ ΕΟ χοϊρμῦ, 

σἰπουὺῦ ἀἠ ου]ῦγ, ἀοδίρσιιαῦθ ἃ δἰ πρ]ο Ἰούοσ ; οὗ. 
Φοῖ. χχίχ, 25. 2 Κίηρβ χῖχ. 14) οι οοπίδὶ θα 
06 ὈΓΟΡΆΘΟΥ ΘΟΠΟΟΣΙπρ ὑμ86 ΒΟΥΘΩΟΥ γθ8 15, Ὀπὺ 
ΠΟΥ ὙΟΥΘ ΒΙΤΏΡΙΥ 8. οο] ϑούζοη οὗ ὑσορβϑῦϊο τυτὶῦ- 
σε τ ΒΙΘᾺ Ὀδῃῖ6ὶ] δα δὖ οουισηδπᾶ. [Ιὑ οδῃηποῦ 
Ὀ6 ἀφδοίαοἃ ΠοῪ στοαῦ ὑδ8 οχύθηῤ οὗ ὑμι)18 00}160- 
ἰΐϊοῃ 88. Ῥούμαρδ ἰῦ γγὰβ σοῃμῆμοα ΤΏΘΥΘΙΥ ὗο 
ῬτορΒ οΐθβ ὈΥ͂ Φθγθιλδ---ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἱποϊυ ἀἰηρ᾽ ΟὨΪΥ͂ 
[8 οδθο ψ Ὠΐοἢ δ.’6 ὩΟΥ οοηὐδὶπθα πῃ οὨδρύθιβ χχν. 
δηὰ χχίχ, (0 ΟΣ ὙΊΘΒΘΙΟΣ, 2216 70 ἸὙγοολδήη, 

οἴο., Ρ. 4, 1᾿πιϊτθ ὑὴ9 ὉΛΞΌ, δὲ Ῥοίηρ {86 Ῥδγ- 

λοι αν το] οὗ τυτιυϊηρ ἰπ ΒΙΟῺ ὕμι6 86 οὑβο]68 οὗ 
Φοσοιλῖδῃ ῸῚΘ σοοοτθα), ΟΥ οχίθμηαϊηρ ἴο ἃ 
ἸΔυσοῦ ΠΌΣΔΌΘΙ, ΟΥ ΟΥ̓́Θ ΟΟΙΩΡΣΘ ΘΗ ἀΐηρ' 811 ὑμδὺ 
ΔΙῸ ΠΟῪ ζουπᾶ ἴῃ ὕ9 ὈΟΟΚ οὗ Ψοσθυλδῃ, Ῥοσ- 
ὮΔΡ8 ἰὉ Θογ ρΥθ θη θα 8 ΊΑΥΟΣ οἶτοὶθ οὗ ρσχορμοίϊΐο 
δι ἃ ΟὟΠΟΣ ὙΥἱ ΡΒ, δἰτα δῦ ὕο ὕΠ 6 ρῥεῖνδῦθ 601166- 
οι σὰ Ψουθιαΐδῃ δἰ σοδαν πιυδὺ ῃᾶνθ οὐὐμθᾶ 
(οὗ. Ηομρδύθηθοτς, Μεὶγᾶρε, οἴα., ἡ. 88 οὗ 864.). 
1 8 ΕΠἸΚΟΙΥ οὗ 8615 ὑβαῦ 80 Ῥοηϊαύθα ἢ νγ88 ἰὰ- 
οἰυπαοα διθωοὴρ ὑδθ βαογζγϑὰ Ὀοοκβ Ὀθὶοηρίηρ ἴο 
Ῥδαΐθὶ, ἰοῦ ἢο ρμοπὶυλνο ουϊάθῃοο οὗὨ ὑδμαῦ 
ἔδοῦ οδὰὶ Ὀ6 ἀοτγίγοα ἕγοΟση υ8. 11 δὰ 18 οὗ ὑδὶβ 

οΒαρύοι ; ἔοσ ὕμ8 τηθηύϊοι οὗ ὑμὸ ΓΙ ἱπ ὑμοθθ 

Ῥδββαροϑᾶ ἀο068 ποῦ Ῥτονθ ὑδδῦ ὕμ6 Ῥχορμῃϑὺῦ οἸδαβϑᾶ 

ὕδμϑιι δελοηρ ὕι6 ὉΠἼΞΌ νν ΒΙΟὮ ΔΓΘ 6.6 σϑξθστοᾶ 

ἴο. "--,-ὁἋ᾿Ἃχ,ο νϑδῦ ΡΆδβαρο ἴπ ΦΘυθυλδ ἢ 5 ΡΥΟΡἨΘοΐΘΒ, 
ἔδμουι, ἀοοϑ Πδηΐθὶ δἰ] υὰθ ἢ ΟὨΙ ΘΗ͂Υ ἀπ ὈΥΐταδῚ- 
ἐγ, πὸ ἀουθῦ, ὕο ΘΔ Ρ. χχνυ., ἔσοτα ἡ Ὁ1ΘῺ ὑ.6 ὕϑσσω 

ὨΊΔ ΤΊ, “ σαΐῃβ,᾽" 18 Θυ  ἀ Ὠ ΕΠῪ Ὀογτονγθᾶ (866 “6 Σ. 
Χχν. 9, 11): Ὀυὺ Σ᾿ Κονὶβο ὕο οδδΡ. χχῖχ.. ὑδὸ 101} 
6186 οὗ νυ] ἢ ΟἸΘΑΙΙΥ σούοσβ Ὁ86 Κ ὕο ΟἾΔΡ. ΧΧΥ͂. 
11 οὐ 860α., δῃἃ σἱΐὰ ψὨϊοΝ Οὐὐ Ῥτορηθὺ νγ88 
ἀουὈὐ] 685 88 ;176]1} ἀοατπιαϊηὐθδα 88 υσ ἢ 08.6 ἔοστΊΘΊ. 
--ΜὨοσοοῦ [89 τυοχγὰ οὗ 10 Τογὰ οδλθ ἴο 

Φοτζοιιίδἢ ὑπ Ῥσχορδοί. ἜΝ, “ς πυοχϑοῦ, ἰὴ σϑ- 

ξδτὰ ὕο ψ ῈΪΟᾺ "ἢ (μϑπιοὶγ, ψ8α78); οἷ, [8 1890 οὗ 

ὝΘ ἴπ [86 ΒΆΤῺΘ ΒΘΏ89 ἰπ ομδρ. ΥἹ ἱ, 26, ΓΙ 
88 ζουῃα 8180 ἴῃ Εἔζγα ἱ. 1, διὰ ἰῃ ομβαρίοσβ χχυὶ!!.-- 
Χχίχ. ἴῃ ὕμο ὈΟΟΙΚ Οὗ Φοσϑι δῈ ἰύβο! δ, 'θ ὑμ6 ἰαῦθτ 
ἔοστα οὗ ὕΠ9 δτη6.--- Τὶ 9 ττου]ὰ δοοοιη 8} 
Βουθηῖν γθδγ- 'ῃ ἴ.9 ἀθεοϊαδίίος οὗ ὕοτιβα] σα: 
οὐ, ὁὑμδῦ ΒΘΥΘΙ(Υ͂ γΘΑχΒ Βμουϊὰ Ὀ6 7}}} ἴπ {89 
ταῖπα,᾽" οἴο. ὨἽΞ ὙΠ, "" ταίηβ, ἀθϑοϊδὺθ οοπάϊ οι ;" 
οὗ. Τὸν. χχνΐ. 81. Ἐζοκ. χχχνὶ. 10, 88. χυχυ Ἕἔ, 

τοῖοι οὗ [πὸ οὈ͵θοῦ ἔγοτη (86 γογὺ Ὁγ [06 Αἰ ΠμΔΟΝ [8 ἡπιεῦ- 
δοᾶ Ὁγ τῃϊ6 οοπεοίἀοταίίου, ὑδαὺ ἴῃ Ῥάβεαρο οοηίδίηβ ὅπτο 
εἰδϊοϊιωοπία, νἱκ., ἰδοῦ Δηΐ6Ι ακιπἀἰσὰ [Π6 Βοτίρίαγτοα, αηὰ ἰδὲ 
ἐπτρδα ἀϊτοοὶθὰ ὃ 89 πυροῦ οὗ ὑμ6 γϑδσα, οἱο,".- 

εἰ]. 
4[" ὨΠΠΒΌΣ, τὰ βιβλία, ἰα ποῖ πγηοηγιλοιδ νυνὶ τ 

στὰ 2, αἱ γβαφαί, Ὀὰπὺ ἀοηοῖθα ΟἿ]Ὺ τ ὩρΒ ἴῃ ἐμ6 ὈΪΌΓΤΑΙ, 

γοῖ ἄοοδ ποὺ δ8ὺ ὑπδὺ [θδὸ τσ Π6 5 δΙσεθὰν ζοστηοὰ 8 σϑοορ- 
Ὠϊσοᾶ οοΟἸ]Θο ΟὉ, 5δὸ ἐπδὺ ἔγοτα [15 ὀχρζοδαίουι ΠΟ πρ ΘΔ ὈΘ 
βρτίθμα τοσδζγάϊηρ ὑλ9 ζοχτηδέϊου οὗ ἴθ ΟἍὙ. ΘδποΣ."-- 
4, 

12, οἷο. ΟἿΣ ῥχορϑῦ, 88 ΡΌΘΑΓΒ ἰἱπ ν. 25 (ὦ, τϑ- 
σϑτὰβ 86 ἀοεύσαοίίζου οὗ ΙΒ] θυ ὉῪ ΝΌΘΟΙ δᾶ- 
ὭΘΖΖΑΣ, πὶ [ὴ9 γοὰσ Β.06. 687, δβ. ὑμὲ ἐέγηιϑἝπιϑ α 
φυο οὗ [.8 Βουθῃν γοδγβ οὗ ἀδβοϊαύζοι, ΨἈ]]6, 
οὨ δ οὔδοσ δδηᾶ, Φοσοιρΐδῃ ὐἱογοᾶ 1118 ὕτο- 
ῬὮΏΘΟΥ χοϊαύζηρ ἴο [86 βου γοΔΣΒ (961. χχυΐ. 
οὗ χχίχ, 1 οὐ 804.) 88 θαυ δϑ ὑμθ "ὁ ἔουΣ Υ8 
οὗ Ψεμοίδκίτ,᾽" ἃ. 6., Β.Ο. θ0δ, οΥ 19 γϑᾶσβ ὈθἕοσΘ 
ὑμδῦ ἀδίθ, δῃηἃ δοοοσζαϊηρὶν βθοιηθα ὕο ἔανοσχ ὑῃ8 
τηοϊμοὰ ψὩΟὮ τϑοκομθὰ ὑμ6 βου ΘἩὉΥ̓ γΘΔΙΒ ἔγΟσΩ 
[86 Βτεὺ οοπαποβῦ οὗ ποι ὉΥ ΝΟΌ ΟΠ ΔαΣΘΖΖΑΣ, 
δῃἃ οηᾶοα ἐδοηὶ τὶ Ογτὰβ (606-586). θα 
δηὰ ΠΟΥ [86 6πᾷ οὗ [6 βουϑηῦΐυ γϑδγβ Βῃοιυ]ὰ ὉΘ 
το] κϑᾶ, τᾶϑ ὑμοσθῆοσθ ἃ αἀπϑδύϊοῃ νυν ῖο ψψου]ὰ 
ΘΏσΘΒ6 δὲβ Βρϑοίδὶ δὐὐθηδίοι 6 ὑμ6 Ομδϊάθθδη 
ΤΔΟΒΆΙΟΏΥ Μᾶ8 ΒΡ ]διυύθα ὈὉΥ ὑὰθ Μοᾶο- Ῥουβίδῃ. 
-π οσθο 8. Απάϊ βοῖ τὴν ἔδοϑ Ὡηῖο {89 ἴζοσ 
Οοάἁ, ἑ. 4... ῬΣΟΌΔΌΪΥ, ϑανθανασζᾶ (οὗ. θη. χχὶ. 
17,1 Κι σἢ, 22. Φοδη χνυὶϊ 8); ἔοσ ὑῃθ 
δαχηΐηρ οὗ 88 ἔδοο ὑοτνατὰ 9 οσυβα]6 πὶ ΟΣ ὕ86 8100 
οὗ ὕδμο ὑθιαρὶθ (οἷ, νἱ. 11), σου Ἱᾶ οογύδιν ποῖ 
Ὀδ6 ἀϊδθτοχασαθα ἰῃ ἐλ ἱπβύδηοθ, σνθῃ δΌοαῦ ὕο 
ῬΓΔΥ͂ ἔοσ ὑμ6 τοϑίοχδύίζου οὗ ὑδ86 οἱῦγν δῃᾷ ὑθῃιρ]θ. 

ΤῊΘ Πδ116 ὦ» ἷθ δορὰ Βοσθ ὑο ἀθβίψηδιθ αοᾶ 

(ἰμβἰοδὰ οὗ ΠῚ", τ ΒΙΟᾺ ἰ8 ἐοπηᾶ ἰῃ βονοσαὶ Μ158..). 

88 ἷῃ οὔδρ. ἱ. 3; Εἶτα χ. 8; Νϑ. ἱ. 11; ἵν. 8, 
δα 88 ἴῃ βϑυύϑσδὶ Ὁ] 4068 ἱπ ἐδ ὈΓΑΥ͂ΟΙ 166], νυ. 
4 οὔ 564α.---Τ[Ὸ 506}. Ὁ ὈΣΑΥ͂ΘΣ πὰ ΒΡ] οα- 
ὈΣΟΩΒ ; ταύθοτ, "ὁ 0 Βθοὶς Ῥσδύϑσ,"" οο. ΡῬΧΆΥ͂ΘΣ 
ἷθ. οοποοὶνθα οὗ 858. δῇ οροσζαύϊζοι οὗ ὑμε ὈἸγὶπΘ 
ϑρίγῦ (οὗ. Ζοοὶ. χὶΐ. 10; Βοπι. νἱἱ. 26), ψ ϊοὰ 
τουδὺ ὃΘ Βουρχῃῦ ΔΥ͂ΟΣ ΟΣ 6]1οἱτοα ἔσγοτῃ υυἱ δ ῖπ, ὈΥ͂ 
ΙΏΘ88 Οὗ ξαβιυϊηρ, Ῥυῦ ΟἹ ΤΟΊ ΤΩΡ μᾺΥ- 
τηθηΐβ, ϑο. οὗ. 2 βδιῃ. ΥἹἱῖ. 27; χίὶὶ, 16 ; Εσγα 
ἶχ. 8: Ἐδσοὶυβ. χχχὶν. 21 : ΠῈΚο]ϊ. 87. οὔο, ὕρου 
ὑμὶδ σα θ᾽ οῦ 866 ΤΗΥ͂ Θεεολιολέε δὴ Αδἴθϑ6. ἡ. 186 

δὺ 864. ἜΡΡΩ θ᾽’ ῬΙΆΥΟΣ ᾽Ἶ ΖΘΏΘΓΑΙΥ οοπβί ἀοσοᾶ 

(Ρβδ. ἰἴχυ. 8), 116 Ὁ ΤΙΣ, 1|κὸ ΠΣΤΣ, τ. 20, 
ἷβ ῬΥΑΥ͂ΟΣ ΖῸΣ ΙΔΘΙΟΥ͂, ἑτηροτίαμδίθ, τιουΐης 
ῬΥΆΤΟΣ."" 

οῖβοβ 4-.10. 2 απίοι δ γγανέγ. Τὰ οτᾶδσ ἴο 
ΒΟ ἀρρχϑοὶδῦθ [8.6 ἱσωργοδϑῖνθ Ὀθϑδαΐγ οὗ ὑδὶβ 
ῬΥΘΆΥΘΣ, δηα ὑο υπαοχείδηἃ 1ὑ8 ὈΪ8 πὰ αἷμ, οὗ, 
Ἐπ α]α, ἡ. 480 οὐ δΒοα. : “"Τὴ6 τηοῦνοβ ὑδαῦ 16 
ἶτὰ ὕο ΡΥΔΥ 816 ΒΟΔΥΘΘΙΥ ἱπαϊοαύθα ἰπ 086 ἰηύτζο- 
ἀυούοσυ βὑδύθιηθηϊβ, υϑ. 1-ὃ. δηὰ τηυδῦ Ὀθ αἰδ- 
οογοσζοᾶ ἴῃ ὕμ6 Ὡδύῃυτσο οὗ ὑμ6 οἰγουχηείδηοθα. ΗΘ 
Ἀδὰ Ιοπρ' ὈΘΘῺ ἀΘΘΡΙΥ δἰ ούοαἃ Ὀδοδυβο ὑπ βυΐ- 
ἔοχίηρσβ οὗ Ὠἷβ Ῥ60}}]6 ΟῚΘ τχοὐσγδοίθα ἀυσηρ᾽ 80 
Ἰοηῦ 8 ρογίοα, δῃᾶ ὑπ ἔοπηᾶ δηᾶ ταοϑᾶἰ αὐθα οἢ 
ὉΠο86 ρϑῆβαρϑαὲ ἔσοτηῃ Φθσθιι δ ἰπῃ ὑμ6 Β]0]6 (ὃ): 
Ῥαὺ 86 αἱ συν οὗ υπἀογρύδηδίηρ ὑδ6 Ὀϊνίηθ 
ταϑϑηΐηρ οὗὁἨὨ δ στ ΌΘΣ, τοαου Ὀ]6α δἷ8 ρυτίοῦ, 
Ηδ οοτρτοποηᾶορα, μούουου, ὑμδὺ ἰδ ὑδθ ροχϊοὰ 
οὗ 15τϑθ] Β ρυπίβητηθαῦ ηἱ 086 Βαπᾷᾶ οὗ ἀοα νγ88 
80 Ῥχούσδοιθα, δῃηᾶ [}9 σταυδύθσυ σοὶ αὐϊηρ ἴο Ἀἰτη- 
8617 δηὰ [86 8.019 πδύϊοῃ δ Βὸ Βαχὰ ἴο βΒοΪυθ, 
ἱν τουιδὺ Ὀ6 Ομδιρϑα βο]θὶν ἰο ὕ.:0 ΘσΟὨΒθαῦΘΏΟ68 οὗ 

Φ [106 ἀἰδοτορβ ΠΟΥ͂ ΠΟΤΘ βαστηϊθοὰ ὃν ἔπ δΔαςΒΟΥ 8 ΘΠ ΕἸΓΟΙΥ 
ἰγηδρσίηαυυ, Ὀδηΐοὶ γϑοκοὴβ ἴἢ6 σΔΡΈΙΥ Ῥσθοίβο υ 86 σοτο- 
ΤΑΪΔΉ, ΠΩΠΊΟΙΥ ἤγοπι ὕπο Του οὗ Φοποίακίτη, Β.Ο. 606, τ Ἴθι 
86 ττῶς ὨΪπ]8617 ἴΔΚΘῚ ΔΎΔΥ ὈΥ͂ ΝουΠΟΒἀοζζασ (Π 6. [. 1, 
186 ἐποακίοπ Ὠανίηρ ἰΆΚοη ῬΪδοα 106 ὑγοοθαϊημ γϑασ). ΤΟ 
Ῥγϑδοηΐ νυἱδίοη οοσιιστοὰ Β. Ο.δ88, τ ῆθη (πὸ οαριἰνὶγ ττ88 
ἈΘΆΓΡ [ἴ8 οἷἶοθθ. “ὁ Ψοχτιβαίθῦι ἀἰὰ ποὲ 6 ἰῃ ταῖΐπο ἴοσ ϑευοηϊ 
γϑασα [[Π6 ἐδηιρῖδ, Ἰοτννόνοῦ, οοσίδί !Υ 1] ; [π9 ΘΧΡΙΘΒβί ἢ 
Ὡοῦ ἴδ ἴο Ὀ0 ἰηἰετφρτοίραᾶ, Ὀσὺ [8. ΟὨΟΘΘῚ ῬΑΣΌΥ ἱ} τομοτὰ 
ἴο [86 οχὶκίηρ᾽' κἰαῖο οὗ Φογάθδιοπι, πὰ ΡΑΣΓΌΥ ἩἰΓ Γοθσγοσοθ 
ἴο [6 ᾿νοτὰβ οὗ 7 6γυξα]οση."---  ἴδέϊ.ἢ 

{ οὶ! οοσηθδῖα δὲ ἰθρσι ἐδ ποϊλίοη οὗ ΒΙΊθοκΚ δηὰ Ενγαὶὰ 
ταῦ 10 88 Ὠδη161}8 μηποαγίαίπέν τοχατα Ὡς [6 Ὥ 
οὗ 8 δου γϑασ ὙὨΪΟ. τιονοὰ Ὠἶτα ἴο ὈΣΌΤΟΣ,) 



1900 ΤΗΕ ΡΒΕΟΡΗΕῚ ΘΑΝΊΙΕΙ͂, 

ἐδ}: ΤΟΙΤΔΘΟΙ Κ.,ΟΒΕΙΥ ψΑΥδιὰ οοῦχδο οὗ ὑΠ9 Ρθ0- 
ΡΪ6 88 ἃ 010, δηὰ ἴῃ ὑμπὶθ ΘΟποΌΣΤΘμΟΘ οὗ ἐδθ 
ταοβῦ ἱποΟ ΡΥ ΟἿ διηοδίουβ ὃ βουσὺ δπα ζοππὰ 
08:6 ῬΓΙΟΡΘΣΥ ΡΪ]6ὰ ὕο ρχοϑβδϑηῦ Ὀοΐζοσχο ἀοᾶ. Ηθ ἀοϑϑ 
ποὺ ρ]οδα Ζ0Υ ΔΌΪΙΟΥ ΤΘΥΘῚῪ ὕο ΒΟ 6 ὑπὶ8 ὨΏΤΩΘΣ- 
Ἶ1οδὶ τι ἄϊο---μ θα σθ ῬσαυοΣ οομύδίμβ ὯΟ 811ὰ- 
βίο ἴο ὑπ: δὰ ψῃδὺῦ, ἱπᾶθϑᾶ, 18 ἃ 6 1Θ ὩΠ- 
ὍΘΙ ἴπ ὑμ6 βἰρῃὺ οὗ ἀοἂ ἢ ΤὨῊΘ ταγεύσιγ οὗ (δ6 
ΠΌΓΟΌΘΙ 8 Ορργοβαίνθ ἴο ὕ86 μοδτύ οὗ ὑμὶ8 ᾿πᾶϊνὶ- 
ὦπα] βαρ σδηὺῦ ὯΟ Ῥσαγβ ἔοσ ᾿ἰσμῦ, δῃᾷ 11Κθ- 
86 ὕο ὕλ8 ΨῈ0]6 πϑδίϊοῃ, ΟἿ Ὀθόϑαθβο οὗ οἴμοσ 
διὰ δα γΟΙΥ ἀἰθδοτθαῦ Οὐσοσα, ἀσχκηθθϑθθ, δὰ 
ἐαυ]ὺ8 : δὰ ποὺ ὑπ] [818 Βαρρὶ)ίοδηῦ 88 ρμαῦ 
οί 4}} 86 ροῦγοῖβ οὗ δὶβ δοὰ] ἴπ τσ ηρ 
τὶ Οοα ἔοσ ὑμο χϑιρουδὶ οὗ ὕοϑθ “ἜΈΠΘΣΑΙ αἷμ, 
ὁδ Ὧ6 Βορο ὑβαὺ 88 ποχῦ τιποοσύδ τ Ὑ]ΟῺ 
θονΒ πίτη ἄονῃ δηὰ ὑσου Ὁ ]68 Ὠἷπὶ 881} ὯΘ ἀἰδΒ- 
Ῥ6]16 ἃ ὈΥ 8 στβοΐουβ ΧΑΥ͂ ἔτομι ὑδ9 οτἰχίμαὶ βουχοθ 
οὗ 41} Ἰ᾿ίσῃῦ. Ὑδὰβ ἰδ9 τρουΐπρ βίσθδι οὗ ὑμὶβ 
ἄϑορ!ν δρὶ αῦθα ῬΥΑΥ͂ΟΣΥ ριιβῆθβ ἔοσί ἔσο ἃ. ὕστὸ- 
ζουπιἃ βοη8δ ὑμδῦὺῦ ΟἿ ψ θα ὑδθ9 τηοδῦ ΘΆΣ- 
ποδὺ ἀϑβίσθ ἴῸΣ σϑηθνϑα ρυτγίδοαύίου, ἔογρῖνο- 
688, δπὰ οἰοναίΐου δὺὖ ὑπὸ μαυᾶ οὗ αοα 88}64}]} 
ὕδκο ροββοβδίοῃ οὗ {86 Ῥθορὶθ δὲ ἃ ὑἘΟΪΘ, 
δ Ὠίνίηθ Ἀ6ΙΡ Ὀ6 οχρϑούθα ὅοσ (9 ἀϑβοϊαύϊ οῃβ 
οὗ Φογυβαιθση, ΖῸΣ ΜΙ. δὐῦοσ 411 ᾿ϑδηΐθὶ αἷδὸ 
Ρἰθδᾶβ. ἨΗΐβ ψογᾶβ, τοβυϊθἱησ ἔτουι ὕμ6 ΟΡΌσχϑδ- 
Εἷνγθ ἀδυῖζυιθθβ οὗ ὅμθ ῥχοϑοηῦ δηᾶ ἔσοτῃ ἃ ἔυσύμοῦ 
Σοὐχοβροοῦ οὗ 411] ΕΌΥΤΩΘΥ ἰΒΡΟΙΥ͂ το δύης ὑο ὕ818 
δἰαίθ, (8 Ὀθοοσὴθ δὺ τεῦ 86 δχρσγϑβείοῃ οὗ ἃ 
γι 6 οοῃζοδββίοῃ, δὰ ὑπ οὗ ροιυΐπθ οοηβάθποθ 
δ ἃ βαρρὶ]ἰοαϊϊΐοη. ΤΏΘΥ Ὀθοοηθ 8. βίποοσθ ὁ0Ὲ- 
ξδββίοι 1 νἱθν οὗ {δ ρχοδοηῦ, υβ. 4-10, Ὀαὺ δι}}} 
ΤΏΟΣΘ ΒΟ, Υβ. 11-14. ἰπ οομβϑοαῦθηοο οὗ ἃ σοίσο- 
Βροοὺ οὗ 81} ΤΟΥΤΏΘΥ ἰΕύΟΙΥ͂,  ΙΘῊ 18. 06 Ἰποῦθ 
ῬΤΟΡΘΣ ἴῃ ἰδ ῖ5 οοῃπιθούίου, Ὀδοδϑαδο ὕπο Ὀΐδηηθ ἔοὺ Σ 
818 ὁχοθοάϊηρ ρτϑαῦ ἀοϑίχτοίίοι δηᾶ ἀεί ηῦθρτα- 
ὉὍἿοη ἀαὺθθ Ὀδοῖὶς, ἰὰ 8.6 ἔσχεῦ ἱπδίδποθ, ὕὑο ὑδθ 
ΟΙΔΟΥ ὑὐγηθ8β.: Ὀαὺ ἱπ νβ. 1δ--19 ὑπ6 ὑχσυϑύ} ΡΥΑΥ͂ΘΣ 
δηἃ ΒΌΡΡΙ σαι ΓῸΣ ΙΔΘΙΟΥ͂ ὈοοοΙαθ ρΊΔΟΌΔΙΙΥ 
ΤΏΟΣΘ ἔοχγοηῦὺ (αὖ βτεὺ ἰῃ ὕΠ6 πδτὴθ οὔ ὑδο ψ}οΪ6 
ῬΘΟΡΙΪΘ, ν. 15 οὗ 864ᾳ., Ἰγὺ Ὁ] υἱπλ θ᾽ πὰ ὑπ 6 Ὡδτη6 
οὗ 86 ἱπάϊν ἄσα! βΒαρρ! οσδηῦ Ὠἰτηβοὶ ἢ, γ. 17 οὔ 
864.), πη} ΓὨΘΥ οϑδδθ, 80 ὕὅο βρϑδκ, ἴῃ αἰ ΒΟ - 
πθοίθα βῖρηβ, δηὰ 88 ἱἦ οχῃαδιδίθα νι ὑἢ9 ᾿δϑὺ 
ἴον οὗ [δο το (νυ. 19).,.--ονθνοσ δρυσζορσίαῦθ 
ὙΘ ΙΩΔΥ͂ Βπα ὑ818 8:8 γεὶθ ὑο ὈΘ πῃ σΘΠΘΙΤΆΙ," Ὁ 
ΔΘ Ὡονθυ 6 1685 ΟὈἸ χα ὕο ΘηζοΣ 8 ἀϑοϊὰθᾶ ῥζο- 
ὑοδὺ δραϊπδῦ ὕμ Ὀσχϑϑατρύίζοη οὗ ἃ ΜδοοδΌςοαῃ 
οοτηροπίθίοπ οὗὨ ὕ8: 6 ῬΤΑΥΟΣ, 1 ο ἢ ἤοσιαδ 18 ὕδοῖκ- 
δτουθα. ἸΤδθ »σοοῦ οὗ ὑμδ[ῖ8β ῥγχοϑιυσωρύϊοη ἷἰ8 
ἔοι Ὁ Ἐππαὶα, Ηρ, γ᾿. Τϑηροσίκο, οἷο. ἢ 
τ Βἰχα τ Ὀούνθοῃ ὑΐ8 ὑσάγοσ δὰ 086 ροῃὲ- 
πο 18] ὈΧΑΥΟΣ Τουπὰ πη Εζγα ἰχ. 6 οὖ δβοα. : ΝΟὮ. 
', ὅ-11 δὰ ἰχ. ὁ οὐ πϑᾳ., ΒΑζσ. ἱ. 14-1}, 19, ν πο ἢ 
ὉΠατΘδυϊ ΟΠ ὈΪῪ Οχίθίβ, διὰ το ὉΠΘΥ Ὀσὶΐονθ 
ἐπαϊοδῦθα ὕΠ6 ἱπλϊίαύϊνη οὗ δοθθ Ῥδββαρθδ ΌΥ͂ δὰ 
8] θα ρῬβουαᾶο- δ }161, το Ἰ᾿ἰνϑὰ αὖ ἃ τῇῦσὶ 
ἰαῦθε ὑἱπιθιί ΤῈθ γΡοίϊηΐβ οὗ οοπίδοῦ χοξοττοᾶ ἴο, 
ΒΟΜΘΥΘΣ, 81.Θ ἴῃ ῬΘΙΟ ΤΊ ΓΟΙΥ ἰμάϊγϑσῦ ἀπᾶ δοοὶ- 
ἄϑηὐαὶ, βυο ἢ} 4.8 ΒΡΣΘΩΣ ΠαύΌΣΑΙΥ ἔσοση 86 ρθῃ- 
ΘΖΆ] ἴγρ οὗ ὑμβουσὺ ῥχοἀπαοορα ὮὉΥ ὑδ6 ρμοσίοὰ οὗ 
086 οαρύλνϊ υ δηὰ ὑδλθ9 δρθ ἱπαχηθᾶϊαὐθὶ δα ῦθ6- 
ᾳυρηῦ ἴο ἰῦ. ΟΥ̓ΔΟΣ ἔοαύατοβ Ὀδὶοηρίηρ ὕο ὕλθτα 
πῃ Θοτάσιοσι Δ.Θ ΤΟΓΘ ΒΡΘΟΙΒθο διπᾶ αἰτθοῦ; Ὀαὺ ἰπ 
Π6 86 οαθ08 ὑ86 ὈΣΆΥΘΙ ὈΘέοσο Ὧ8 τωυδῦ ὮΘ ΣΘ- 
ιγαϑα 88 [89 οχίρίῃδὶ, ἱμπουθδα οὗ 16 οὔμλϑσα (88, 

4 ΟἿ᾽, 186 5ἰ τυ] αν, Ὀτῖ πιοτὸ κἰτηρῖα δηδὶ γα ὉῪ Μοδμο  ΒΟῺ 
ΜΈΪΟΣ ἰδ αἀἀπορὰ Ὀδίον, ἢ οοπηθοίίοη τὶ ἢ τὴ οι ]οτ ει] 
δυρροδίίοηβ. Ιὲι ἀἰνίᾶοα 0 τ ΠΟΪ6 ὈΤΆΤΟΥ ἰηΐο ὑπο ὕνο ραγὶῶ 
ὌΝ 186 οο᾽ γδδϑίο (γ. 4-14) ἀπὰ (3) οὗ ἴδιο σοπδοίαξίο (γα, 

6.9.,) Ὁ ὩΣ ὈΟΞ, νβ. 7, 8, αἵ. Εσσα ἐσ. 7; Ὁ Στ 9Ὁ. 
ν. 9, οὗ. Νο!. ἰχ. 17, αἷδο [86 σοι ἰ παίίοι ““ ΟἿΣ 
Κίηρβ, ὑσίποθθ, ζαύμοσε, δηὰ 1} 86 ῬΘΟΏ]Θ οὗ (88 
Ἰαπᾶ, 7 γ. θ, ψ ὩΪΟῺΩ 18β ΘΧΘΟΟΨΥ τορϑαύθα ἰὰ Ν Ι. 
ἷχ. 832, διϑιὰ ἀραΐπ ἰῃ ἰχ. 84, ΒΘΙΘ [88 ΒΘΊΘ ἷσὶ νυ. 
8] ““ 41} ὅπ Ρθορ]6 οὗ [89 Ἰδηᾶ ἦ 15 οταϊεβὰᾶ, εἴα.}. 
ΤῊῺ6 ΙΔΟΣΘ σουῦοβα πὰ αἰτιβο βίγ]6 οὗ {8686 
ῬΓΔΥ͂ΘΙΒ, δᾶ δαρϑοΐδ}} οὗ ὑμοβο οτηὰ ἐπ Ν66- 
τλΐδὴ δὰ Βασπ οὶ, 1Β οὗ [861 κι ῇἜοϊοηῦ ὕο ἀσοῦδθ 
[86 βυβρίοίοι δὖὺ ἃ σίδποθ, ὑμδῦ Ῥδῃΐθ} ΒΕ ῬΧΑΥΕΣῚΣ, 
τὴ ἰΐβ ΘΟΙΆΡΣΘ ΘΗ δῖνΘ ὈΣΟΥΣΟΥ͂ δα ἔγθβθηθθδ, 
τοῦδ Ὀ6 ὑδθ οχίρί δὶ (οὗ. μασι οπίασν Ζυπάᾶο), 
ἈΑγιξίβολο ὕπιίογδ8., οἵα. ἡ. 191, τβοθο θυροβίτο 
888 Ὡοῦ Ὀθ6ῃ οοπὐτογοχίθα ἴῃ 8 81ρμ]6 ζοδίτισο ὈῪ 
δογίίηρ δἀἀυοοα ὮΥ Εννα]ὰ, ὑ. 4856). Τὸ ἔδοϊξ, 
ἹΔΟΥΘΟΥΟΥ, ὑδαῦὺ ἰῦ χορσγοδοηΐδ ὧδ δυβοσγίσισε οὗ 
ἴΑΥδ6 1] 828 ἀδϑοχυθὰ, θαὺ ἀο68 Ὡοὺ δ] πἂθ6 ἢ ἃ 
ΒΥ} 8016 ὕἴο ὑμ6 ἀαχημδῸ]6 σμδυϑοίοσ οὗ 86 Ὠπτλδη 
δαϑυῦ ψο Θχοουϊθα ὑῃ6 Ὀἰνὶηθ ρυυἰβσαθηῦ, ποῖ 
γοῦ ἴο ὑδ0 χαρίηρ οὗ 18786}8 Ορρσθεβοσβ, συ 10} 
βὸ}}} οομύϊητιθα, δὰ (0 6 Ὀϊνίμθ Ἰυδρτηδηξ 
Ὑ1ΟῈ γ88 ΟΥΑΙ ὨΥ ἱσηρ Πα ρ ΟΥ̓ΘῚ ὑλθιη---8}} 
018 18 ΒΌΓΣΟΙΥ ποῦ σΟὨἤοΥΤΉ80]6 ἰο ὑδο δα ἐμαὶ 
0818 βϑούϊοῃῃ 18 ἃ σοτα δου σϑᾶθ ἱπ ἱσχαϊζδίϊοι 
οὗ οἹάοΣ χιοᾶοὶα δδὰ ἀδίϊπρ 88 ἰἸαΐθ 88 186 Ἀΐδο- 
σΑΌεσδη δρ6. “Τὺ 18 οουύδὶ ]Υ ΟΠ ΟΟΙ υΒὉ]6 ὑπδὸ 
85 ΔΌΒΟΙ τσὶ ἱηρ ἴπι 6 τοϊἀβὺ οὗ {86 κυ ουηρῈ 
οὗ 0 Μδοοδδθδῶ ροτζὶοᾶ, ταὶρῦ ΟΟΟΒΒΙΟΥΒΙΥ͂ 
δΥ61] ΗϊτηΒ6Ι οὗ ὑ86 ΟρΡροσύ ΣῪ ὕο σου (δ 6 
ῬΘΟρΪ6 ὑμαὺ ὑμοὶν δ ο ου 88 ὑσὶ ἀσοθοχυοὰ, 
Ὀδοδῦβθο οὗ ὑμοῖσ σΌΏΘΣΑΙ δὰ] οοηάπύοῖ ἰοτεσχὰ 
ὑμὸ αοάἂ οὗ ὑμοὶν ἔβδύμοσα δηὰ ὑμπ8 αὐδοσωρῖ ἴο 
ΣΘΟΙΏΟΥΘ ὑμο ῖσ Οἱ ὕοσηθαβ οὗ δαί 'ἱπ υἱὸν οὗ ἴδ 9 
ζαοὺ ὑμαὺ αοἂ δὰ ροτευϊ θὰ δ. 0} χΩΪΒΟΥΎ ἴο 
ΘΟ 6 ὍΡΟΣ ἰθ. Βυὺῦ 1ὑ Ὧο68 ποὺ βδοδύὴ πιδίαγαὶ 
ὑμδῦ Βθ6 βῃμοι]ὰ ζδὲ] ἰο βύσουισίμθη ὑπ ΘΟΌΣΔΡΟ οὗ 

᾿ ὲβ παύϊοῃ ὉΥ 8 αἱσϑοῦ σϑἔϑσθῃσθ, ὕο βϑγ ποίδίῃσ 
οὗ ἃ ρϑδββίηρ δ] υδίοῃ, ὕο Ὅμ6 ϑχοθβεῖνα σὶοκοᾶ- 
ὨΘΕ5 ΟὗὨ {86 ΟΘΟΌΣΒΘ οὗ 86 Ῥοσγβοουῦιρ ἀδδροῦ, 
ὑμο μιαρός, αὖῦ ἃ Ἰυποίυατο ψὨΘῸ ἴΠ6Υ ἴοοκ ὑδοῖς 
βίδπα προῦ [89 στουπᾶ οὗ ἐπδὺ γΕΙῪ ἴὰνν οὗ ὑὉμοῖσ 
ΤΑ ΟΥΒ ΤῸΣ τ ΒΙΟῺ {86} κυϑδοτοῦ, 585:..} τηοτο υἢ- 
ΠΔΟΌΓΑΙ ἰδ ἐὺ Ὁ δὲ Ὦ6ΤΟ, ἸΏΘΤΟ ῥγδοῦϊοβδὶ ΘΠ ΟΌΓ- 
δροταθηῦ Γ͵ὰ8 ποοᾶθα πὶ 8 τἰτὴθ οὗ ἀϑαοίβῖνε δὰ 
ὑθσ ϊὉ]96 οομβϊοῖδ, Ὧ6 βῃου]ᾶ πορίθοὺ ὑἐλιῖβ ἔοσ ἐδ 
ΤΆΘΙΘ ῬΏΓΡΟΒΘ οὗ Κοορίησ ὉΡ 8 ΘΟ. ουτο τ το ἐθ 
ὈΓΆΨΟΙΒ οὗ Εσγα δὰ Νοβουδῃ, ψ Εϊὶο οτῖρὶ 
ἴῃ οἰγοιυτηβίδῃοοβ οὗ α ἰοίαὶ αὐ γόπέ ολαγασίεν 
δηὰ ἱηνγοϊγοᾶ ἃ σχοΐϑσθηοα ἴο ὑμα δωγεΐογ ἔδοὶ οὗ 
088 σοπαποβὺ δᾶ ἀοεβίγαοϊίοα οὗ ΨΦογαβδίθσω ἢ 
(Κυδη 614). ΟἿ ἰῃ δαάϊείου ἐδ σοσασῖκε ὅἱ 
ὑμ6 Ιπἰτοᾶ. ἃ 6, τοπρϑοϊλίηρ ὍὉ86 τοϊδὲέϊου οὗ [86 
Ὀοοὶς οὗ δηΐοὶ ὅο ὑμ6 στ ηρβ οὗ ἐπ ρμοσϊοὰ 
Βα δοαποηῦ ὕο {π6 οϑρύϊνὶυγ, τ πο τοῖοσ ἰο ἐδ; 
δια 8180 ὑῃ6 Θχροδίϊοι οὗὨ ὕ8: 0 ΒΕΥΘΙΆΙ νϑβδασϑο. 

όοτβοα 4-10.0 776 ἐπέγοαιιοίδοη. Α 265- 
ἑξαὶ σοη Γ υδίοη, οὗ δἴπ, ἔπ ἰδ πάη ὁ ἐὴδ με μη 
Ἀπάὰ ΣΙ ργνχυαγοὰ...... τρδάθ σὼϑ οουξο 

διῃὰ βαϊὰ, ΠῚ ΏΠΠ, “ἴο οομπθθβ, δοκηον)οᾶμε," 

88 ἱπ γ. 30. Ἐζγα χ. 1.---Ὁ ἵιοσχᾶ, ὑμ9 ξιϑαῖ δὰ 
ἀκοδάα Οοᾶ, Κοϑρίηα ἰδ6 οονθηδηὶ δὰ 
ΤΏΘΣΟΥ. ΤΏ βαὴθ δἀὐάσοαβ ὑο ὅδο τηϊσηῖν δυᾶ 
ὕθσσὶ Ὁ19 αοᾶ, θαὺ ὙἘΟ δ χοοᾶ δῃᾷὰ τη σοὶ} τ Β6Ὼ 
ἩΠΐᾺ οομαϊιΐοηθ ἃ. 9 πηϑῦ, ΟΟΟΙΤΒ 4180 ἐπ ΝΘ. ἱ.ὅ: 
νυ ὑμῖ8 αἰ ἔθσοσιοο ΟἾΪΥ, (δῦ ὑμ6 Δτίϊοϊθ ᾽8β σα Σθ- 

Ἰοβδῖν οταἱυνεὰ Ὀοΐοσο ἼΘΙ, ὑδ6 βοοομᾷὰ οὈ͵θοῦ οὗ 

“Ὑ2 Ὁ, ὧπ (86 Ιαὐῦου ρϑββαᾶσο, νυ πΠ]ὸ ἰὰ ἐδ ῥχοβουὺ 

ἰπδύδῃοα διὰ ἱπ Νὰ. ἰχ. 823 διὰ ᾿γϑυῦ. υἱΐ. 9, ἰξ 
8 τοϊαἰποᾶ.---Ἴ εν ὅ. 3,0 δνο πἰπθα, ἀπὰ 
βανο οοσωμ θὰ ἱπίᾳυϊςν, δὰ πᾶν ἄοδθ 



ΟΗΑΡ. ΣΧ. 1-21. 

τϊοικοάϊγ, διὰ μανοὸ σϑρθ]1]9ἃ. Ῥχτορον, “διὰ 

εἰπυοὰ δηὰ σϑυϑ]]ϑᾶ,᾽" ἴοσ ὑμ6 1 ἰὰ ὭΣΘ ΠῚ 16 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ ὅο Ὀ6 τοὐδἰηθᾶ. {ΐβ ογαηίνθίουῃ ἔγσγόσα 
ΒΟΥΘΙΆΙ ΜΙ5Ξ5, ἰβ οχρ]αίηϑᾶ ἔγομι ὑμ9 ἀθδίσθ ἴο 88- 
αἰταϊ αὔϑ ὑχἰ8 Ῥαδβαρὸ ὕο 06 Ῥ47Ά11018 γβ. 1δ δᾶ 
1 Κῖηρε νυἱἱϊ. 41. Τὸ ΗΪΡὮΣ] Ὁ τὸ, “ὁ Ὅο βίῃ, 
ἄο Ὑἱο κα γ," ἴθ υπϑεὰ ἱπαίθαδα οὐ 6 το γθ 
τδ08] Καὶ »; οὗ χί. 32; ΝΟἢ. ἰχ. 88 ; Ῥβδᾶ. 
ογ]. 6.--- ΒΒ ἀορατίέτς ἕγοσι Τ᾿ ν Ῥχϑοοσορίξ απὰ 
ἥχοα ἵν πιάρτοθηὶβ. ΤΏ6 ἰπβηϊυίνο “16 ἰδ 
Ὀϑοἃ 85 ἃ οοπίϊμυδίίοη οὗ {86 Ὁ. βηΐδ,, 88 ἴῃ ν. 
11: οὗ Νβὰ. ἰχ. 8, 18; Ἐδίμ. 11]. 18. 1χ. 1, 12, 
16: νἱ. 9, οἱο.-- ὕοτεο 6, ΤΉ ῥχορβοία, τσδίοα 
ΒΡΑΪϊτο ἐπὶ ἰὩν Ὡδιηὴθ ἴο ΟὟΥ κέτιρϑ, ΟΟΥ ῥσίποθε, 
διὰ οὖν ἐδλίδοσε, οἴο.Ό ΤῊΘ “"ἔδύμογθ᾽"" ἴῃ ἐμ 
Ρἶδοο απὰ ἴῃ υ. 8. 88 ὙΓ8]} 88 ἰἱῃ “26. χ]ῖν. 17, 21, 
ἀοηοῦθ ὅθ δῃοοδίοτβ οὗ [86 [65γ86] οὗ ὑμδὺ ἄδυ, 
ἐποϊαδίηρ 41} Ρῦ ὕμοβθ γἴο ψόσο οὗ σόγδὶ δμὰ 
ῬΕΪΠΟΘΙΥ Ὀ]οοᾶ : οἴ. 86 σοτωρσϑδϑηκῖὶγο " απ ἴο 
811 ὑμ6 Ῥϑορἷὶθ οὗ {π9 Ἰαπᾶ,᾽" νβΐοη ἰτατηθϑαϊε οὶ Υ 
Ζόο] ον. δ βδ7η9 ἰδαπ τ Δ 06 ΟΟΟΌΧΣΕ πῃ ΝΙὮ. ἰχ. 
832, ἤοσθ, Βουσανοσ, 6 " Ῥτορδμοῖδ δηᾷ Ὀγίϑυϊα " 
ΔΙῸ 880 ΒΡΘΟΙΔΙΠῪΥ ἱποϊαἀ θᾶ, Ὀθύνγθθη ὕ86 ὑχίῃοϑοα 
διὰ {86 ζαύμοτθ--- δὴ δχίθηβίου ἩΙοὮ ΟἸΘΑΡΙΥ τὸ- 
γ 6615 ἴπ6 ἐπουρδῦ οὗ ἃ ἸαύΟΥ δρθ, δη ἃ τί οἢ δΡ- 
ῬΘδΓο [6 ΤῊΟΥΘ ΒΌΡΟΤ ΠΟΙ Β, ἐπαβυ οἢ 88 ὈΟΌ ὑτο- 
Ῥμοία δηὰ ὑχίθδίδ πιϊρῦ ππαποβύϊ Δ ὈΪΥ 6 οοτ- 
Ῥτγοβοηοϑὰ ἰπὶ [μ ὕθστω “" ζαῦ 6 Υ8 " (εἶ, Φαάρ. χνιΐ. 
10: χυὶὶ. 19).---ζογβο 7. Ο Ζοτᾶ, τ ΐϑοτιβ- 
Ὧ688 ὈΘΙοΣ ροῖδ πηῖο ἰδθ6, πὶ πο τ8 οομΐι» 
αἷἴου οὗ ἔδοθς, ἱ.6., [0 οοηΐαπίοι νυ ϊοἢ ἀθρίοία 
ἐΐθο 1 οὐ ὅπ ἦβδοθ (ὮΥ ὈΪ ΒΗ προ) Ὀδοϑυβθ οὗ ΟἿΣ 
βίη δᾶ ὑμ6 οΘομῃβοασθηῦ ἀΐαρτδοθ δηᾶ ὑσἱ δα] αἴθ . 
οὗ, τ᾽Ἀ0λ 6 ἔδυ αν 59 οὗ τ, δὰ ὑδθ ραββδρθ 
στὰ ἰχ. ἢ, ὙὈΪΟΝ ΡΔΙΥΔΡΏΤΑΒΟΒ ὑμ6 ὑβουχῃῦ ΒΟσα 
Ῥτοβοιηὐθᾶ.--- 5 αἱ [ἱβ ἀδν (80 ἔγϑσω ὕἱπιθ ἱπιηγ6- 

τοοσία}). [Ι͂Ἃἢ ΓΊΓΙ Ὦ1752. 2 ἄοθϑ ποὺ ἱπάϊσαῦθ [86 
ἱπδοβηΐῦθ ὑθσοροσαὶ 86η86 οὗ “δρουῦ, δὖ 7 (Δ8 ν. 
ΤϑΏροσκο, Ηδνοσηοκ, οὔο., ὑδπῖπκΚ), Ὀυὺ ἰδδὺ οὗ 
ΘΟ ΡΑΥΐίβου, 88 δ᾽ ΊΤΑΥΒ ἷπ ὑδὶβ ἤόστη οὗ βΡΘΘΟῊ ; 
οὗ ν. 15; ΝΘ, ἰχ. 10: “26ζΣ. χχν. 18, οἷο. Οου- 
ΒΘαΘ ΘΟ 86 Θχρχοββίοῃ οὗ αοα᾽ δ σχίρ ὐθονβηθδδ 
διὰ 06 οοπίταδυοα Ὀοΐηρ Ῥαῦ ὕο Β.8π)6 ΟΣ ἀ18- 
ὅτϑβοο οὗ ἴασϑθὶ ἃγὸ Ὀοὺῃ ἀσϑοσί θὰ 88 Βανὶηρ' 8]- 
ὍΆΥΒ ὮΘΘΙ Δρρασχϑθηῦ δη δ8 Ὀδίπρ δὐἰ}} ον θηῦ. --- 
Το τἴ809 πιϑὴ οὐ υάδῃ, δηὰ ἴο ὑδ9 ἱππαρίνδηῖβ 
οὗ δϑοχιβα οι. Υὰε. 16-18. τί οἢ τορσοβουῦ δοσα- 
βδίθιηι 88 Ὀδϑίπρ ἰπ ΧΌΪη8, ΒΏΟΥ οἰ ΘΑΥ ὑμδὺ {π18 
Τοΐδσθῃοθ ἰβ Ὡοῦ ἰὸ ἐπμδοι δηΐβ οὗὁἨ «“ογπβδιθιῃ 
ὙὯΟ Ὑ6Ι7Θ ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΑΤΥ͂ τὶ 086 Ῥχορδεοὺ (Βοσύ- 
ποϊαῦ, ν. ᾿οηροσκο, βιάμο]ῖν. οἵο.) -- -ὕἴ ὁσεθ 8. Ὁ 
Σιοτὰ, ἴο τὐῖῃ δι πξντβίτα οοσιδιβίοι οὗ ἔδοϑ, οἷο. 
οὗ, 76 γ. 111. 25, χίν. 20 : ΝΟἢ. ἰχ. 84, οἷο. ---Ἴογ89 
9. ΤΒουρὮ (ταῦθοσ " ἤοσ ) στὸ πανϑ χϑϑοϑἹἹοὰ 

ἀχαϊηδὶ Ηἷτα. Ἴ77», δβ ἰὴ νυ. ὅ. Τπθ αἷδιιβο 

πὶ 2 βοζυοα ὕο οχρὶδὶπ ὙὮΥ͂ ὑ8 8 ἸΏΘΤΟΥ͂ δᾶ 
1οσρίνϑῃϑϑβ οὗ Θοὰ (Ὁ ἽΓΙ 90 ; οἵ, ΝΆ. ἱχ. 17, δαὰ 
ΓΙΌ, Ῥβδ. Ἴσχχχ, 4) αὔτ σοΐοσσϑα ὕο, ὩΔση θυ, Ὁ6- 
οδῦβο ὑδ6 οΟὨἰ]ἄτοη οὗ Ιαγϑϑὶ πϑϑὰ τΏΘΓΟΥ͂, οὔο,, 
Ὀοοχο 811 6186, βίποθ ὉΠΟΥ͂ ἃσθ σΌΠΙΥ οὗ το ] 08 
δραϊμεὺ Θοα. Τμο ὑδουρλῦ ἰδ ζαυῦμοσ ἄο- 
γοϊοροᾶ ἱπ ὑδθ ἔο] ον ῃ ὙΘ 186. --- ἤοσβο 10. 
ΝΗοίϊπμοσ (ταῦμον “ διὰ τὸ Ἶ πάνθ τσὸ ορονϑὰ 
[(λ9 νοΐοο οὗ ἴ6 Σοτὰ οὖς αἰοά, ἴο τταἱῖ ἐπ 
Ἀ16 ἴατσσε; οὗ, 961. χ]ν. 23: 1 Κίῃρβ υἹἱῖϊβ 61. 
ΠὰκΚοὶ, θ οἴο. ΤῊῈΘ 1“. ΘΙ τηοαὐῦοηοῖ αὐ θ᾽ 
ἔτοτα ὑδθ πο οι οὗ ὑδ9 ποχὺ Ὑ 86 ΤΠΘΙΘΙΥ ἰῃ {86 
ἕοστα οὗ 089 τγοχὰ, 86 Ἰαύῦεν σον σου ἀΐηρ᾽ ὑδθ 
σοχμυδηδταθηΐδ, ἑ. 6.) 8.6 ΒΟΥ̓ΘΣΔ] στη ϑηἐοδυϑο οι} 5 
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οὗ Θοὐ δ ν }} ἰῃ ἃ πὶ το ττ0]6θ. ΤῈΘ Ῥζορβοῖε 
ΔΟΘΟΧΣΟΣΏΡΙΥ ΔΡΡΘΩΣ ὃἃ8 ὑδ6 συωγαΐαῃϑ, ὑθδό σα, 
δια δ ξοσοοσβ οὗ [80 δὺν ; οἵ, θῶ. χχὶ. 11, τ .9 

086 ὕοστα Ὁ ἰδ δρρ!ἰοὰ ὑο ἔδβοτα; ὅς. νἱ, 
17. ἘΣοκ. χχχίίϊ, 2; Μίο. υἱΐ. 4, οὔα., το ἀθ- 

βἰχνυιδὺθ ὕπτια ὉῪ ΠΕΣ: 
Ὕοτβοβ 11-14. Οορμείπμαΐξίοη." ἢ ΓοπΟ6 ἴο 

ἔλα ραδὲ λίοείογν 97 (λ6 παίίοη. Τδμοχϑίοσο [ἢΦ 
ΟΌΣ99 ἱα Ρουγθαὰ ὩΡΟΩ υὑΣ, δηἃ [86 οαίῃβ. Αβ ἰὰ 
Οὗ ΟΣ ῬΙδοθθ 9 διρὸσς οὗ αοᾶ (Ψεσ. χὶ δ, 18; 
χιὶν. 6 ; 2 ΟἼτομ. χίϊ, 7; χχχὶν. 21, οίς.), 8ὸ ἢ Υ9 
δ συχδο νἈΪΟΝ σαρσγοθϑοηΐβ ἰὺ, ἰθ ομασδούοσιζϑὰ 
88. 80 ο Βροαδϊς, ἃ ΒΟΥ μα]} (θθω. χίχ. 94: Ἐχ. 
ἶχ. 88 ; Νδῆ. ἱ. 6) ψοἢ ἰδ ρουτοα οὔὖῦ ΟἹ {16 
δίῃῃθσ. 10 18. ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, ποῦ ἃ Βἰτα ῃΪΘ ΘΌΣΒΘ, Ὀὰῦ 
δδ μα8 οὁσῃποοὺοα τὴ δὴ οδὐδ, ὶοἢ βαρροσὺβ 
δη βιγθηρίδοηβ ἰΌ: οἷ. Νατῃ. ν. 231: ΝΟ. χ.ϑ80 ; 
Ῥαα. χουν. 11; ΗδθΌ. 1ἢϊ. 11, 18 ; νἱ. 17.- -ἸἨδαὶ 18 
υγτῖθῃ ἐπ ὑπο ἴα οὐ Ἀἥοβοβ ἴθ βουυδῃὶϊ οὗ 
αοά. Τιον. χχυΐ. 14 οὐ ϑοαᾳ.: Ὠραυῦ. χχυϊἱ, 15 οὐ 
Β64ᾳ.; χχῖίχ. 190. Οοποοσαίσα ἐδ 6 ἀθείστιδύϊοι ἃ 5 
Ὅμε ϑοσυδηὺ οὗ αοὰᾶ, οὗ. ἘσΣ. ἱν. 10: χίὶν. 81: 
Ναχα. χὶ. 11; χὶϊ, 7. Φοβὰ. 1. 3: ΗθὉ. ἰδ, ὅ, 3.69 
818ο Υ. ὅ, Οσο ἐδ βκαιὴθ ρῥγχϑάϊοδὺὶβθ 'ἰβ δρρὶ)ὶϑὰ 
ἴο 86 Ῥτορδοῖδ.---Ἴ 80 12, Δμὰᾶ ἢθ Βαῖῃ οοῦ» 

Ὡεταϑὰ Ηἷο τυοχὰκ, σέο Ὠ6 βραῖσο. ὉΠ Ρῦ, ὑδκὰ- 

ΔΙ ὁ’ ὑο γαὶθθ πΡ.᾿ ΠΟΘΙ βἰρυι ῆθβ ὁ ἴο Ῥσϑβεσυθ 
ἰδοὺ, ἴο τοδὶ πίδίπ, ὕο οσπῆτστη ἰὰ δοῦ; ᾿" οὗ, ΝΌΙΩ. 

Χχχ, 14, 1ὅ.---Ἰπείοδὰ οὗ ὙΛΞῚ τὍἈ686 Κοτὶ Βδα8 

ἽΠΔἽ, τοδαστίηρ Ῥδοὶς ὑο ἐξ στιτβθ, ν. 11; θαὺ 81} 
ῃ8 δηοίοηῦ Ὑϑσβίοηα δηἃ δ'δὸ ὕπ6 ῬΆ78116}]8. ΝΘ ἢ. 
ἶχ. 8, Βασ. ἱϊ. 8 βυρροσζὺ ὑμ86 ΡὈ]ΌΓΑΙ.---Αρδίηδιὶ 
5, δῃὰ ἀραίῃδὲ ον ἡ 698; ΠΠΌΘΧΆΙΥ “" ΟΌΘ τ," 

οὗο. ἜΣ ῸΞ Ὁ, ἃ σοι ρυθοπδῖνθ ὕθστα ἀθηοίληνδ' 
ἐς ΟἿΣ ΒΈΌΡΘΙΙΟΥΒ᾽ ΘΌΠΟΓΣΑΙΙΥ οὗ Ῥρα. ἰὶ 10. 
ΟΧ]ΥἹ. 11, ἀπὰ δθονθ, νβϑ. 6 δηὰᾶ 8, 086 βοραζδ- 
ὕΐομ οὗ ὑμίβ ἰάθα ἱπῦο “ὁ Ἰτιρβ δηᾶ ῥὑσίῃοθβ."- 
Βν Ὀχέπισίπρς ὉροΣ τυ ἃ Κ΄ϑαῖ ΘΥἹ]], οἴο.; σαίμοσ, 
“ὁ ὑμαὺ Βὸ ψουἹα ὈΣΏΩ ὌΡΟΣ πα," οἴο.: οὗ. 1δτη. 
ἰ. 12. ἢ. 17; ἘΕζοῖκ. ν᾿ 9, οὔο.----Ἴ ογβο 18, Α6 ἐξ 
ἐν πετεϊῖθη ἐπ 89 Ἰδτσ οὐ Μόδβϑε, 81} τμἰπ ουἹ] ἐπ 
ΟΟΣΏΘ Ὁ ὯΒ; Ταΐμοσ, “" 88 811 ὑμὶν δου] 8 τσὶ ῦ- 
ἴδῃ ἱπ ὕδθ ἰὰν οὗ Μοδοβ, ὑδμαὺ ἰβ οοσῃθ," οὖσι ἐ 

σδ Ὀοΐοτο ΠΤ 9 Φᾧ βασυθα ἴο ἱπέζοάο9 ἐδ Βα - 
θοῦ, 88 ἰῃ 23 Κίηῃρθ χ, 6; 36ζ. χ]ν. 4; Ἐζαὶς, χ]ῖν. 

8.2 Οοποοσίηρ ἽΦΦ οὗ 1μ8. χὶν. 34 ὃ.---οῖ 

ταλὰθ τσὸ ποῖ ΟἿὟΥ Ῥσζαάψονι Ὀοΐοσζο ἴμο υοτά οὖσ 
(ἀοὰ; γταύμοσ, " γοῦ οοποϊ!αιθα ψγ6 ποῦ ὕμθ ἔδοθ 
οὗἩ ὑμ6 [μοτὰ,᾽ οἴα..--ὴο ῬΤΕΡΆΓΕΒ [ῸΣ ΟἿΣ Ἰπεῦ 
Ραμίβμιηθηῖ. [Ὁ ἈρΡρΟδΥΒ ἴτοῃῃ ὕπο [00] ον 
ΘΟ ΣΒ6 ὑμδὺ ᾿ἷ8 πορίοοὺ οὗ ὑσορί δύ ἰδ ΒΩΡῸΣ, 
ἈΘΏ6Θ 8ι Οὐδύϊμαῦθ διὰ μασγάθηθα ροχβίϑῦθῃοθ ἴῃ 
βἷῃι, γ͵188 ὑ; 9 ᾿πιταοάϊονο οδῦθο ὑμωῦ ὈΣουρῦ τηἱθ- 

ξοτίαμο ὑο [89 παίίοῃ, ὍΔ τορατὰ ὑο ὋΘ ΠΌΤ, 

Ὁ ψ μοῦ ΗΘΙΔΙΥ δἰστίθοα ὁ" ὕο δύσοκθ οὔθ᾽ 
ἔδοθ, ἤο συιοοὐἢ ἰΐβ βύθσῃ ἔθιτον., οὗ, Εχ. χχχὶΐ. 
11 1 βδγα. χἰϊὶ. 12: 1 Κίηρε χιϊ. θ, οἴο.--Τδὲ 
τσϑ ταὶ (ΟΣ "" Βῃου)ᾶ ᾽") τ ἔτοσῃ οὖν ἰπίαυ- 
68, ἀπὰ υπἀοζηϊδι ἃ (ΟΥ ὁ Οὔθοσυθ ᾽. ΔΔΥ ἰχυϊῃ, 

4 ["" ΤΊ,6 οοῃιέοααϊσῃ οὗ β'υ ἀϊν  ἀθε ἐΐδεὶῦ ἰηΐο ἔννο βΘΟΌ ΟΠ Α, 
Ψατε. 4-10 εἰαίο ἰδ ἰσαῃμεστοκδίοη δειὰ {πὸ μτ , Ἡ Ὠ116 νοσα. 
11.-.14 τοῖοσ ἴο ἴδε Ρυπίδῃιλοηξ ἤγοια Θοὐ οζΣ ἐμ 8 σα, Ὑας. 
8 ἔοτιηδ ἰδ ἰηἰσοἀδποιίοῃ."--- ΚεἈ] 

ἡ [Αμαϊπεὺ [816 οοποισασάοι, μονσνασ, ἰα [6 ἀἰ οτθῃοο [8 

βοηάαγ οὗ “ἼὮ δοὰἃ Π521 

Σ [16 δα υλοςῖ, Βονγονοσ. [6 ΠοτῸ ταῖμον “ δἰδίοα αδδομίοὶν 
Δ ΟΟΏΘΘΓΏΔ δἰ] [16 οΥἹ], ἴμυα 10 μα οοΐηθ ὉΡΟῖ τ8.".-- 2.6.) 
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ΤῊΘ ἐσανῃ οὗ αἀοὗ ΟΣ τγδθ Ὠοὺ οὐβοσυθᾶ Ὁγ 
ὅδ ΡῬ6ορὶθ 18 Ηΐ ἱτησυ δ Ὁ ] γ, ὈΥ νἱσύαθ οὗ 
ὙΒΐοῦΒ Ηδ δοὔύμσδ!ν Ῥϑσσωϊΐβ ὑδ6 Ῥυμϊβατηθηῦ 
ὑχϑδίθσιθα δραϊηδῦ 86 ΒΙΠΠΟΣ ὑὸ Ὀ6 ἱπηϊοὐίθα--- 
Ἀθηοο ΕΠ8 ζαϊυ 8} δάμοσομοθ ἰὸ Ηΐβ ρ] ᾶρμοβ 
ἤτοια ἃ Ὡθραίϊνθ ροϊῃῦ οὗ υἱϑῦῦ, ΒΟ 8 ἰἀϑαὺ- 
ἰοδὶ τι ΗΒ ρυαμίῦϊνο υϑύϊοο (οὗ 1 ΦοΒὰ :. 9). 
Ἡϊυζὶς 5 δάορύϊοῃ οὗ ἃ Ἀϑιάίδαυβ, "" ἐβαῦ οὔθοσυ- 
ἵἱπρ ὑὮγ Φδι 0 ἔ] 685, τσ Βῃου]ἃ ὑασῃ ἔσγοτῃ ΟἿΣ 
Β.5,᾽) ἰβ ὩΠΗΘΟΘΒΒΔΙΥ.---οτθο 14. ἸδΒοσχϑίοσθ 
Βαὶῃ 16 Σιογὰ σαϊομβοὰ Ὡροὺ ἴδο ονί!, ἱ. 4., 
“Ἢ σαχϑὰ ἔοσ ἰδ, γγὰβ οοποθσῃρᾶ δρουῦ ἰῦ; " οὗ 
6 :. ἱ. 12 ; χ]ῖν. 27.---Εἰοσ ἴδο 1υοχὰ οὖ Οοὰ ἐ8 
χἱρθΐθουβ ἰμ 411 ἷβ Του ΤΟ Ὧθ ἀοοσίὰ: 
ἸΣύοσδγ, πα ἐλ6 ργομπαᾶ οὗ 811 18 ψόοσκβ᾽" 

ΑἸΌΣ 3 ΣΦ 2:2); οὐ, Νβι. ἰχ. 88. ΓΙῸΣ ὝΡΆ, 
“ἍΜ ὨΪΟΣ ὨΘ ἀοοίῃ.᾽" ἰ8 δοσίβύ, 1κ6 ὅσῃ. 1. 14 (ποῦ 
ῬΙοῦ., ““ψ ΒΟ μ6. 88 ἄοῃθ᾽,).-- ΕῸΧ (ταῦ οΣ 
“4 4η4᾽ τσὸ ορονϑὰ κυοὶ Ὠἰκ νοΐοο, ἑ.6., ἀοδβριῦθ 
ὑδαῦ νψὸ οροεγϑᾶ ποῦ ; οὗ ὑμ6 βἰταΐαν ὀχρσζϑβδίοῃ, 

αἰτὰ 7] ΒΕ ΘῚ, ἴῃ ν. 18. 
Ἄοτβοβ 1δὅ-19. Οὐποϊιϑίοη. Τ7ΤῪλὸ γεοίίέοπ, {ΐ- 

861 ἐπ, {ΐ8 ἐπίεηιδὶίν απὰ ἐριρογίμπείν, ιολίολ ἴπ- 
ΟΥΘα886 Κγοηλ δθηζθη66 0 ϑοηζδηοό. μαὶ δαὶ 
ῬὈτουχπὶ ΤΏ ῥθορ]θ ἔοσί ουἱ οὗ ἴδο Ἰαπὰ οὗ 
Ἑϊχυνὶ νυὶῖϊὰ ἃ πιϊκηῖν μαμὰ; ἃ ρἱοτίουβ δηὰ 
βυυκὶηρ τχοοῦ οὗ 88 ρυβδὸθ δῃ:ἃ τΏΘσΟΥ ὙΪΟᾺ 
ΟΘοα ΖοΟΥΤΩΘΣῚΥ τηδοϊ οϑύοα ὑονγασαὰβ Ὠΐβ ΡΘΟρὶΘ; οὗ. 
Ἐχ. χχ. 2, οἷο; Ῥβᾷ. ου.; οχσὶν. οἱο.--- πὰ διαει 
δΒοιῖθε ἴ:96 τϑῃοῦσῃ, 85 αἱ [ιὲ8 αν, ὦ. 6.. ὉΥ ὑπαῦ 
ὙΟπἀογἕα] δοὺ οὗ ἀο]ίνοσδηοθ Ὠδδῦ δοαυϊγοαᾶ ζσο- 
δον ὑδπαῦ σοπξίπτιθ8 ὑο ὑ18 ἀδγ ; οἵ, 76:. χχχὶϊ. 
20; Νφῆ. 1. 10, ἰχ, 10.--ὕζασβοὸ 16, Ο Τοζχὰ, 
δοοοχάϊηρ ἴο αἱ .Υ τἱρῃϊοουδηθθα,, . .. Ἰοὶ 
τοῖπθ ποῦ. . . 6 ἰυχηθᾶ ΑὙΧΑΥ, ἑ.6.. δΔοοοχᾶ- 

ἱπρ ὕο {86 ἀἰϑρίαυβ οὗ ὑὴγ σχἱρῃ ὐδουβηθεβ. ὨῚΡ ἼΣ: 
ΨΒΘΙΒΟΣ ἰὑ ἴΒ ἴο Ὀ6 τορασᾶθα δ ὑπ ῥἱυσαὶ οὗ 

ΤΡῚΣ, 8.8 8 ΤΑΔΙΟΣΙΥ ΠΟ], ΟΣ 88 9 ῥὶυταὶ οὗ ἃ 

δἰ συ ΟἿΣ, τ ΒΙΟΣ ἰα Ηἰ χα 8 νἱονν (οὗ, 188, 

ΧΙΣ, 10 : χ δ, 6, 21). οοτίδίν ἀθῃούθδ “" Ῥσοοῦβ 
οὗ γἱρλίοοιϑη 688,.) ἀρὰ ποὺ Οὗ ΤΩ ΘΥΟΥ͂ ; Ὀαὺ ἰὕ ἴδ 
ἀθοϊά θα! ΘΥΤΟΠΘΟΌΒ, δηἃ ἱΠΎΟΪΥΘΒ ἃ Ζ5ΊΟΒΒ τυθδὶς- 
ΘΗΩσ Οὗ ἴἢ.6 86 1860 οὗ ὑπ6 δου ρύυγθβ, ὕο δδεῖστι 
186 τρθδηἑηρ ὁ ΤΊΘΣΟΥ͂ " ἴο μ6 ΟΙά-Τοθὺ ὕϑστι 
"ὁ γἱρὐΘΟΌΒΠΘΑΒ,᾽" ἴῃ 8 δίῃρ]θ ἱμπβίδῃοο. ".---ἘΊΟΣΩ 
ἴ;ν οὐῖν ϑοσχιιβαῖθιι, ἔν ΒΟΙΥῪ τηουπίαίῃ, ΤῊΘ 
ΟΡΡοβίϊἑοῃ ἰβ ὑλ  ΙΊΟΤΘ ΔΡΡσορσίαῦθ, 88 ἴῃ Πδῃΐθ]᾽8 
ἶσα ποιίτιρ' χοτηδὶ πο οὗ Φοσάβδιθσα Ὀυΐ 108 αἰῦθ, 
ἐδ του ἴδ", ---ΦΘΧΌΒΑΙ]ΙΘΙ. . . . (Δ1Θ ὈΘΟΟΙΩΘ) 
δ ΧΘΡΥΟΔΟὮ ἴο 41} ἐμαῖ ασ ἃρουὺϊ υὑκὶ οὗ. ὕβδ. 
Ἰχχίχ. 4.--ὕοσβο 17. Νονν ἰδογοίοσο, Ο οὐχ 

αοά, Βρασ. ΠΙ͂Ὶ 185. 86 οοῃοϊπαίοι ἔτοση συ 16 
ὃ, διὰ ἄοθϑ Ὡοῦ βοσνα ἴο σοβΌσηθ Υ, 15 .---ΤῊ ὁ 
Ῥγαγοσ οὗ ἴὰν βοσχυδηῖ, δῃὰ ἷἱβ βι ρ »]͵ οδιίομ. 

Ῥδηΐ6] ΔΡΡ] 168 ὑπ ἀθαϊρτιδιίου ΤΊΞῚ ὕο ἈΐγηΒο 

ἰπ 711} σοῃβοίουβηθαβ οὗ {πὸ τηραϊδύοτσίδὶ ροβί το 
οοουρίοα ὈΥ Βιτ, 88 ὈΥ͂ Νοβοβ δῃὰ 86 θδυϊοσ 
Ῥτορδοίβ (οὗ. νβ. 11, δ).--ααυδο ἴὩγ ἔδλοο ἴο 
ΒΐηΘ Ὄροὰ ΤΥ δαμοΐυδυν ἱμαὶ ἰ8 ἀθβο]δῖθ. 
ΤῈ6 στυϊποα ὑθη}]9 ΒδσΘ ὕδιοβ ὑπ ρ]δοθ οὗ 186 
ΟΥἿΥ δὰ {6 τηουηὐδὶη ὙὙΒΙΟῺ. 610 στηϑαϊοηῃοαᾶ 
Ῥδξοτθ, ἱπαϊοδύϊηρ ὑμαῦ 08} ῬσΑυΟ ΘΟμ Βίβα ἱπ- 
ΟΥΘΔΒΘ6Β ἴῃ ΤΌΓΥΟΥ δηᾷ ἱσροσύπη, δηἃ δ ἄγ θαβοβ 

4 [" ΓῚΡῚΣ ΠιΙΟΘΙδ ἐδ9 στοδὲ ἀθϑὰ ἄθῃθ ὈΥ ἐμ 1 ογὰ ζοσς 

δῖα ῬΘΟΡΪΟ, δΙΏΟΠΡ τ ΒΙΟὮ [06 εἰρη δὰ ΤΟ ἀοΥη ΘΟΟΟΙΏΡΘΙΥ- 
ἀην τποὶγ οχοάσε ἔτοπι Ἐσγρὺ ἰδ (ῃ9 βται υ͵]δοδ. 80 ἴδ 88 
τὰοτγοίη Φοπονδῇ ρανο ῥχοοῦ οὗ ἴδο χίχῃδουδηθοα οὗ ἷρ οου- 
δοβηῦ Ὀγόσμ 88."--- Δ εἰϊ.) 
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ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΊ ὈΑΜΈΕΙ,. 

Οοἂ νἱῦὰ χλούνοθ ψοθο οβθοϊνθ οἱιδγδοῖοσς 
Βύο Δ σ5τΤΟΥΒ ΒσορῸ Σ. --- ΕΣ [89 Τωογα Ὁ βδῖχθ, 
ζ.6.., οΥ Οἱὰθ ΟΥ̓ ΒδΚθ, ἔῸΣ δ πϑιηθ᾿β δδκθ 
(νυν. 190) Τδ6 ποῦῃ :8Β σορϑδῖϑᾶ, ἴο {89 πορίϑοῖ οἔἔ 
088 Ργοποῦῃ, ΖὸὼὺΣ ἰδ βαῖθ οὗ δι ρῃδδῖβ, 88 ἱχι 
ἄθϑῃ, χίχ. 294, δμιὰ δ8 οὔὔγδβη ἱῃ ἰῃὴθ ὑυδδᾶρθ οὗ ἐπ6 
Νον Τοϑῦ., 6.9.., Βοχη. χνυ. ὅ, ὃ : ΕΡΏ. 1. 21, οἵα. 
-γοτθο 18. ὁ ΤΩ Αοά, ἐπο]ηο ᾿ληθ Θᾶσ, 
διὰ θῶ; Ορϑῶ [9 ονγϑᾶ, οἷο. ΤὨ6 Κοίδιο 

ΠΤ ἰβ ἴο 6 χοίδϊμπϑᾶ, ἱπ ορροσίζοι το {89 

ΝΙΡΒΑΙ ζίηρ Κοιὶ ΠΕΡ; οὗ. ν. 19; Ῥβα. χἱ ὅ :; 
168. υἱὶ. 11. χχχὶϊ. 1].-- -Ἴ}) 9 ᾿Ὁπουρσμὺ οὗ ἰδ6 
ῬΆΓΑΒΘ “ ἱποίίωϑ ὑμίμο ϑδσ " (οὗ. Ρεα. ἰχχχυ ὶ. ὃ - 
Ιχχχνί. 1 : οἱϊ. ὃ ; οχνΐ. 2, οἷο.) 18 8180 ἔΥβθαθ θη Υ 
Θχρυϑβϑοᾶ ἴῃ 86 ρίυχαὶ, “" ὑΐη6 ΘΑ.Β," 6... ἔδὰ. 
ΟΧΧχ. 2.: οὗ. 88. ᾿ἰχ. 1. Ἐζεὶκ. υἱὴ!Ἕ, 18 : Ῥβδ. 
χχχίν, 16. 1 ῬΡοῦ. ἢ, 12: ὅαδι ν. 4, Ιαδοτ᾿ 
ἰχαῃαϊδίλοι σου  ν ἀἰβσοχασαᾶβ ὑ}.18 ἰδ ποίοις, 
διῃὰ ἴῃ δἰπλοδὺ ΘΥΘΙΥ ἱμβύδηοθ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 86 ΡΙΌχαΙ, 
ούϑη ὙΒΕΧΘ ὕμ6 οτἱρίμδὶ 88 ὅδ 6 δἰ προ ]ασ.---Απᾶ 

Ῥϑμοϊὰ οὖν ἀσεδοϊαϊίουδ (ΟἿ, 88 πὶ νυ. 26, 

ἰμβύθδα οὐὗὨἩ [868 ἔοστιθσ Ὠ 3 ΤΊ νυ. 3; οὗ 168. ᾿χὶ. 
4) ἀιιὰ ἴ89 οἱῖν το ἰδ οαἹοὰ Ὀν ἸΏ πᾶπλθ, 
Ἰἰύθχα!!γ, “" ὍΡΟΣ ἩΒΙΟᾺ ὉὮΥ Ὥδπλθ 18 σα] ]ϑᾶ :᾽ οἷ. 
Φογ. υἱὶ. 10: χχνυ. 29; χχχὶν. 16; Ῥεβδ. χ]νἱ. 
8, 9, οἴου οΣ ὧϑ ἀο ποὶ Ῥτγοβϑῶϊ (ἰἰΐ. ὁ" ᾿δῪ 
ἄονα ᾽ οὺχ δυρρὶ]οδίίουις Ὀθέοσθ 1:96 ἴογΥ οἷν 

χα μϊθουδαθαθ. ΟἹ ἰδθ δχργοββίου ΓΊΣ 987: 
“δε ο Δ. ἄοννῃ ΟΣ ΡΟῸΣ οὖ Βυρρ)]:]οαίΐομα δῦ ὁπ θ᾽ 8 
ἴοοῦ,᾽" οὐ. ν. 20: Φοσ. χχχυΐ!. 2306. [“ ἸῺ εχ- 
Ργοββίοῃ ἰβ ἀοσγίνοαᾶ ἔγοχῃη ἴῃθ συδίοτα οὗ ἔδ)}ηἔν 
ἄονῃ Ὀοΐοσο αοὰ ἰῃ ὑγδυοσ."--- οἱ] οἱ 188 
ὑβουρμῦ οὗ [188. ἵνἱϊ. 12. 15}. 2; ΝΘ. ἰσ. 19, 
Ω7, 81, οὗο.---Ἄ οχθο 19. Ὁ Τωοχὰ, ἤδασ; Ο 1οτὰ, 
ἐογαῖνο: Ο Τοχὰ, μοασῖχθα, οεἴο. Τ86 ὑπο- ο]ὰ 
τορουξου οὗ ὑμ6 ἤδῖὴθ Αἀομαδὶ, "" ᾿οτὰ,᾽" ἀςποίεα 
86 δἰρὮγ ᾿τπωροσύυπαίϊθ δᾶ δἱπηοδὺ Ὡποοπ σοὶ - 
14 010 σμαγδοίοχ ΒΟ 086 ῬΓΆΥΘΣΙ ἈΒΒΌΤΙΩΘΒ δὺ 6 
αἰοβο: οὗ. [δ8. νἱ. ὃ; 26 .5. υἱῖ. 4: χχὶϊ. 29.-- 
Αμπὰ ἀο ἐἰ, ἀοέοχ οὶ. Τὺ οδπηοῖ Ὀ6 ῥτονθὰ ἐμδὺ 
Ὅδ.161 ἱπιθηοὰ ὕο στϑῦοσ ὑο ὑμβθ ἰοῃρ ἀε6ΙΥ δὖὺ- 
ἱοπάδηῦ οἱ ὑπο Ὁ] Β] θοῦ οὗ Φοχθυλη 5 ῥτὸ- 
ΡὨΘΟΥ͂ οὗ [Π9 ΒΕΥΘΩΌΥ ΘΟ ΚΒ ΡΥ ἰδ6 ἐχρσϑββῖοι 
εἰ ἄρξον ποῦ" (οὗ. Ῥεδ, χὶ, 18. Ιχχ. 6), 88 Ενναϊ ἃ 
τιϊηκο, ΤῈ Θχρσϑββίοῃ ἷἰβ ποὺ β  ΠοΙ ΘΕ ἀθῆ- 
Οἱῦθ ὅοσ ὑμ18: δηᾶ δὖ δΔῺΥ σϑΐθ, ποίδίτμ ἴῃ ΓΑΟΥ 
οὗ ὑμ6 Μδοοδθξδηῃ οσίρίη οὗ ὑμ18 ὑῬδββδρο οδὰ ὉΘ 
ἀορὰπορα ἔτοτσω ἰῦ.---Εἰοχ ἰὨπθ οὐστι δαῖο, Ο τὰν 
αοὰ; ον ἴ[Υ οἱῖγ δπὰ Ὧν Ῥθορὶθ ἂσχὸ οδἹ]ϑὰ 
Ἐν ΤΥ πδῖηὴϑθ. ΤῈΏ6 ΘΟΧΡΙΔΏΔΌΟΥΥ ΟἸΔΏ56 “ΤΟΥΣ... 

ΔΙῸ 68116ἃ ὮΥ (ὨῪ πδταθ," ἐπ ριΐεβ ἐμαὶ ὭΣ 9 ἴδ 
δαυίναϊεπς ὑο Ἴ 1:39 (188. χὶνιη, 9; Ῥεβ. 
ΧΧΙΪ,, 8; χχν. 11), ἀπᾶὰ ὑμοσζοίοτο βίστυιδεβ, “ὁ ἴοσ 
το ποθὰ οὗ τὰ γ Βοποσ, οὗ ὍΔ σον (οἷ. οὩ 
νυ. 1δ). 

Ἄογθο5 90-28.0. Αγγίοαὶ Γ᾽ ἴδε αησαὶ Θαδιέεῖ, 
«οἦο τοα8 86: ὕγοηι Οοα ἴο ἐπίενῃτεί “εγεπιδα}ι᾿' 8 
φγορῆδον ο90 ἐδλθ δουδσηΐψ ιοέοζδ. ΑΔ ΨῺΝΟΙ] 
88 Βρϑαϊχσίη, δὰ ρχαγίηρ, εἰο. Τ18 ἀοεβ ποὺ 
ΤΆΘ8ῃ, ὁ ὈΘίΌΣΘ 1 οθαδοὰ ρῥσχαγίηρ"---ίου [86 
ῬΤΙΆΥΟΥ δα ΘΥἹΔΘΠΌΥ τοδομεὰ ᾿ΐδ οοποϊ βου πὰ 
Υ. 190---υυὺ ταύμοσ, “1 τ σομο  παΐσιο ΤΩΥ̓ ΓΤΘ- 
ΤΏΔΥΚΕ, 1 88 υδὺ Βροδκίηρ ἴδ ἰαδὺ οταᾶβ," οἱο. 
Οὗ. 188. χχυἱδ[. 4.---ἹῪ δυρρΡὶιοαῖίο.. .. ἕοσ 
ἴδιο ΒΟΙΥ τωουπ ἰδίῃ οὗ τὰν Οοὰἂ ; Ῥσόροσῖν, “ ὁἢ 
189 Ὀδδὶβ (ΟΣ τοιηᾶ) οὗ ἐδ ΒΟΥ χυουμίδίη. ἢ 

ΤὨῊΘ Ῥχορυδίτίοι ὍΣ, ὉΥ νἱτίι οὗ ἐϊ8 δα πᾶκτοθαξῖδὶ 
Τ ΘΔ Ερ “ὁ ΟΥ̓́ΘΣ," ἸΔΟΥ͂ δἰ Ὺ ὁ ἀραϊηδὶ" (ν. 12) 
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88 Ὑ6Ὶ] δὲ “" ἴοσ. ᾿Αοοοτάϊηρ' 
[δ 6 “ὁ ΒΟΙΥ ταουηὐδὶπ ᾽,, ἱποϊπθ8 ὑ86 ὁ" ΠΟΙΥ ΟἿ "ἢ 
(Μαϊῦ. ἷν. δ) δῃ ἃ ὕμ ὕϑθιωρ)θ.---ὕἴοχβο 31, δα 
(υ.., ““ διὰ), 119 1 τσαβ (γοῦ) δβρϑαϊκέπρ ἐπ᾿ 
ῬΚΆΥΟΣ ; τἱιούοσίοδὶ δραπαϊδρδὶδ οὐ Ὀσίοῦ σοροίϊ- 
ἰΐοη, ἀδϑὶρστιοα ὕο ἔανοσ ὑμ9 οοπῃθοίου -- - Εἰ σ θῺ 
(ΟΣ “" δια) ἴδῃ Ὁ“ ΌΥ]9], τ οσα 1 δᾶ δϑϑι 
ἰὼ 189 νἱδίοι αἵ 89 ὈΘρτποϊηβ' (ΟΣ “΄ ΖοΥΤΑΘΥΪΥ ᾽)), 
ἃ ΤΟοΥΘΏο6 0 ΟἾΔΡ. Υἱἕίί. 16 οὖ 8θα., 6.6 ὑμ6 
ἀοαὶϊρτιαύΐοη οὗ [ὴ6 Δηροϑὶ 88 ἃ “᾿ἸΏΔ}᾽᾽ Ὑ8 6Χχ- 
Ῥὶδιῃϑὰ δα ὑυοΐπρ ἀοχίνοα ἔσοτη δἰ Βατηδη ἤογυτη. 
Οοποοχηΐην ΠΥΓΙΩΞ 866 ΟἹ ΟἾδΡ. ΥἹἱῇ, 1.--Βαοίηα 

οαυξοὰ ἰο ΝΥ εὐ τν ; ταῦθοσ, “ὁ ΘΟτὴθ ὕο τὴ 

ἢ Πγίῃρ ομϑϑᾶ." 86 ὀχργθϑβϑίου ὩΣ Σ ὩΖῸ 

ἱβ ἀ συ] ῦ. ΤὨΘ τοηαοσυίηρ, “ ψοαγίϑα τὶϊὰ 88 
οχὐθῃ θα (ΟΥ σϑρἰ ἃ) οουσβο," ψ ἱοἢ 18 δἀορίθα ὈΥ͂ 
10τη Εζτα, αδδϑηΐῖιβ, οὔο. (δα δίδὐ 8}}} 8180 ὈΥ͂ 
Κυδηϊο οὶ ἃ, ὁ’ ὙΘΥΥ͂ ἬὝΨΘΑΓΙΥ .) ΡῬΘδσΒ ὕο Ὀ6 δὺ}- 
Ῥοχίοα ὈΥ͂ ὑπὸ οἰγουτηδίδηοο ὑμαὺ ὑ8θ βϑιὴθ τοοῦ 
ὮΣ» ΜΆΘΕ ΔΙ ΥΒ δἰ [65 “" ὕο ὙΥΘΔΙΥ͂, ὈΘΟΟΙΩΘ 

ὀχμδυδίθα,᾽" 1169 δῦ 86 Ὀούΐζοτῃ οὗ Ὀοΐδ ψΟΣᾺΑΝ. 
ΤῈ6 δβϑῆδο οὗ “" Ὀοϊηρ τϑαχὶθᾶ," ἨονΘΥΘΣ, ν}}} 
Ὡοῦ ΒΔΡΡΙΥ ὕἤο ΔΏρ615 ΖΘΏΘΙΣΆΙΥ, ὩΟΥ ἰδ ἰῦ ΔΡσορτί- 

δὺθ ἱὰ ὕμθ ρῥγοβοῃὺ ἱωβίδμοθ, ψΏθσΘ ἴμο ΓΞ 

ὝΒΣἪ οὗ [80 [0] ονσίῃρ, σϑσβὸ οἰϑασὶν δ᾽] 68 ὕο 

ἐδο ταρίαϊγ οὗ ἐδ δῃρ 6} Β οοσαΐηρ. Τὶΐβ ταρίἃ 
ΔΡΡτΌΔΟΣ ἀοο5 ποῦ ἱπάϊοαίο ὑμαὺ ὃὮ6 γα ΒΨ ΟΥ 
(Εὔνοτσηίοῖι, νυ. ᾿οῶρσοσϊκο, οὐο.), Ὀπὺ ἀθηοῦθϑ 
μαδὺγ ἡγίπρ, πὶ ρΗὐΐηρ προοᾶ, 88 Σωδ Ὀθ 
Β66 8} (1) ἔτοτω [86 τοοῦ ὭΣ Ὑ ΘᾺ ἰδ ππαυοϑίοι- 

ΔΌΙΥ τοϊαύθᾶ ἴο ΡΖ (0 Ηγ,᾽" δηὰ ὑβοσζϑΐοσθ 

ΤΩΔῪ ἵλυόίγα ὑμαὺ 1ᾶ68.: (9) ἔγοπι ὑμιὸ ὑθϑεϊ ΠΟΥ 
οὗ ὑμ6 διοϊθηξ γΘυΒί οΏΒ, νυ ἱοὮὉ ὩΠΆΑΠΙΤΩΟΌΒΙΥ 6Χ- 
ῬΤδδβ ὕλο ἰᾶθα οὗ Ηγίηῃρ ταρὶ αὶγ (ϑορῦ. τάχε' 
φερόμενυς ; Τμοοδούίοη, πετόμενος . Ψυϊᾳ., οἱἷΐο 
οοίαπι8, ἃτιἃ 4180 Ξέυσιιβ) ; (8) ἔσοτῃ ἰδ ἔβδοὺ ὑμδῦ 
ἐμ ϑοτὶρύιγαβ ἔγθαυ θη Υ σαρσοβοαῦ ἐπ6 δηρ6]8 
88 ἣγίῃρ --α ἰγαὶϊξ ὙὩΪΟΩ ἱβ ποῦ οοπδηθᾶ ἰο ὑμ6 
Νον Τοῦ. (Εν. χίγν. 6), Ὀκὺ 18 ουπᾶ ἴῃ (δ Ο]ὰ 
Τοβῦ. Αἰ8ο, δ8 ἴβ8. νἱ. 2 οὖ βϑᾳ. ; Φυᾶρ. χίἑ!. 20 . 
Ῥβδ. οἷν. 4, οἷο, ἀδϑιγοηϑίσαῦθ, ἀθδρὶῦθ {ἢ : 9 8.4861- 
οι ὕο δ δοπύσαυυ οὗ Ηἰυσὶρ, Ηδυθσγηΐοκ, δᾶ 
οὔθ γΒ (οὗ, αἷθδο Μαὺ. χχυἱἱ. 8 οἵο.), "---ΑἸουϊ 
186 σηθ οὗ ἱμ9 ϑνυϑεΐης ΟὈ]αϊίοι,, ΟΣ δυοαῦ βαῃ- 
ἄον (Νυπι. χχνυϊϊἱ, 4. ΤᾺ Ϊβ ὑμοοοζαῖίο δυᾶ 
Του τοι] ἀοδίστιαύίοι οὗἨ {τ θη 8 βίτωρ]θ ὁχ- 
Ῥἰδηδύζοι ἴῃ ὅθ Ῥσορ θ᾽ 5 γϑατζηίηρ σου ]ϑοϊίοι 
οὗ ὑμὲ βδουίθοθ ὑμδαῦ γχδβ οἴϊοσϑοά δὖ ὑμαῦ Βοὺσ ἰῃ 
ἴδ ὕσῃλρ]6- νου, δᾶ ὑμοσζοίοσο ἅἀοθβ ποῦ ἴπ 
ΔΏΥ ὙΦΥ͂ τ δύ δραίϊπαῦ ὕ80 Ὀ6] 167 ὑδδὺ [ϊκ 
ΟἸδΡύου οτἱρί παιθα ἀσυσίηρ ὑμ9 οαρυνἱγ. [10 ἰδ 

4 [Κ61] μοϊά ἴἰδδιε. ἔπθϑο ἰοσχμᾶ, ΠῚ ΠΣ, "ὁ μεϊου δ 

ἔτοτα ὑμοῖσ μοαϊϊίοῃ! ὕο ἴ)6 του οἰδυθθ, ΟΥὁ δρϑοΐδὴν ἴο 
σὰν (λαά 8665). Ὠοῦ ἴο 92. αἰποϑθ Ὡ0 ρτουηὰ οδὴ ὉΘ 

γοᾶ ἴον υἱδοίπρ ἴη6 δάγογοίαὶ ἰᾶσα Ὀοΐογο (6 νογῸ." 

Ὀοὶπ 
ἰδοῦν οχηδιιθὰ : δηᾶ δοϊραγοῦ οὗ. νἱ. 17 αἵ ποη., ψΙ 

φαρθϑοίδ!!ν ἰο νίαν ὑμ6 ἀσθηΐιτο ΤΕΣ 
δι αἱ σαι," Βιπδεί τηδίηἰαίηη ὑδπδὺ ὮΦ ΘΘΒΘΏ [1] πλοδηδ 

ἔο Λαδίεη, διὰ ἰδδὲ ἰδ Ὀθασα [16 Ἡ οἵ Ὦδγθ: Ὀυΐῦ ἐδο 
Ὅλορο οὗ [Π9 Μνοτὰ ἀοδα ποί δυιδίαίπ ἐπὶβ δοῦδο. Ὅπαον [686 
αἰκοιιτλδίβ 66 γ͵16 ΘΒ ὈΣΟΌΦΔΌΪ ἂο πο Ὀοῦζοσ ἐδδη, τυ τ οὐ 
δυΐδοτ, ἴο δοάθ ὈΥ͂ ἴδ) ᾿ποτρχοίϊδοίου οὗ 186 οἱᾶ τγδποδίθζοσα, 
δηὰ τοχασὰά Ὀοὺδ ὑδεῖχιδ αἰξδιοσ δ ἀΐσοοιγ ἔσοσι 12 ΟΣ ἴσου 
ὮΣ5 ἃ οορηδίο οὗ ἐδιδὺ τοοξ) 

! 

Ι 

Ι 

; 
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ἴο νβ. 16 δαπὰ 17 ᾿ ὯΟ ΣἸβοσο σϑυ δῖ 010, 8ἃ8 αἰὐογοᾶ ὈΥ {π6 σαρίϊγθ 
Ῥδηΐθὶ ἱπ [86 χτοΐρη οὗ Ὀαγίυβ Μοάμβ, ἰμδη ἰὸ 
σοῦ ]Ἱᾶ Ὁ 1 ἃ Ομ τβυδη γοσῦ οὗ ὕὍ6 ΜίΙ4416 Αρθ8 
ψο δὰ ἔΔ]]6η ἰηῦο ἐμ ῬΡΟΟΣ οὗ ὑμθ βδγδοθῃβδ, 
Βῃοιᾶ, δε Ὀθὶπρ βοραχζαίθα ἔσοτα δβδοθῆθβ οὗ 
ΟἸγβούδη ουβῃΐ ΤΟΥ ἸΔΔΩΥ ΥὙΘΔΆΣΒ, δ0}}} δδγυθ 
ΒΡΟΪΚΘῈ οὗ τύ ηβ, ΟΣ ΥΘΒΡΘΣΒ, ΟΥ 6 σοηιρίείογειηι. 
ΟΥ βᾶρχα, ὁῃ ΟἾδρ. τἱ. 11.---ὕοσβο 2322. Αμπὰ Β6 
ἰπογτλθα τὰθ, ΟΥ̓ἑἧἣΡζΑνΘ τὴ6 ὕο ππαοθχείδηᾷ." 
ΤὨυΒ ἐὺ ἰβΒ τοηᾶοσϑᾶ, οουσθοῦυ, ὈΥ τοὺ ὀχροαὶ- 

ὕοχβ οὗ 3 ἰπ οὔδρ. υἱῖΐ. 16, Ηἰὑζι 8 υϑχ- 

βίου, "" δηἃ Ὦδθ ὈΘΟΒΙῺΘ ΔΎΔΣΟ ᾽᾿--- ΔΊ 6}. ὑμαὺ ὑδ9 
ὐσαθ οὗ ουδῃΐηρ βδοσῆοθ γγὲβ ποὺ γϑῦ ραϑὺ, δᾶ 
ἐδοσοζοτο ὑμδὺ ἢδηΐθὶ μδᾶ [ϑὺ δηϊβηθα Π18 θυβθῃ- 
'ῃρ ῬΓΆΥΘΥ---ἶδ ΘΟ ΣΟΙ ὕοο ἔοχοθά. --ἴ τὰ ποῦν 
ΟΟΙΔΘ ἴοσῖμ, Ὡδιιθὶν ἔτοτῃα αοα, Ὀθίοστθ ὑγθΌσα 
ΟδΌχὶθ] πϑυϑ}}ν βίαμαβ (μυϊκὸ ἱ. 19 : οὖ. 8160 ΦοὺῸ 
ἷ. 12), Ὑπδῦ 86 βῃου]ᾶ ποῖ οοτβθ ἔοστὶλ (ΠΩ Σ» 

11κὸ Φοδπ χὶν. 11) ἀδμοῦθϑ ὑμδαῦ 8816} ἱστηροχῦα- 
πδὺθ ῬΧΑΥΘῚ Δα οδυβοα ἷ8 Ὀοΐπρ δοηῦ ; οἵ, [89 
ποχὺ γϑΣβ6.-- -ἤοσβο 23. Αἱ ἴδμ9 Ὀορίποΐϊης οὗ 
Δ ΞΌΡΡ οδίουκ ἐμ οοσωσλδηδτηθηξ (σαῦμου, 

"8 ψοσχα ) οδθ ἔοχι, ἑ. 6.. ἃ “δ07 86 (Στ, 88 ἴῃ 

Φοὺ ἵν. 19. 188. ἰχ. 7, οἵο. ἱὐθπαϑα ἴο οοταξοχῦ 
Δα ΘΗΘΟΌΓΣΑρΡΘ ὕΠ66 (Δ ἃ ΟΟὨΒΘΑΠΘΕΙΥ ὕο ΔΗΒΌΤΘΣ 
ΦΥ͂ Ῥσϑυϑῦ) [ὑ ψ88 ποῦ “ὦ οὐοηηπαπαάμιεηΐ," ἴον 
0818 οουἹὰ ΟὨΪΥ δνθ ὈΘΘῺ ἰδ οἢ. ὑ}: 8 Δ 96), δῃᾷ 
Ὡοῦ ΟὨ Ὠδῃ161, γγ80 ἰβ ΠΘΥΘΥΒ61688 οχμοχύθα “ ἴο 

αὐϊαμὰ ο ὑμ6 νοτγὰ " (312). ἩΗϊ σὶρ χϑμᾶθι ἰὺ 
ΟΟΙΤΘΟΌΥ, “ἃ ἄθοζϑθθ, δὴ ΟΥΒΟ]6, ΜΪΟὮ ἴα γ6- 
οοἸαθᾶ ὙΘΥΌΔΙΥ ἴῃ νὰ. 94-27.᾽" ---ἘῸΥ ἰδοὺ αγὶ 
Βιοδὶν Ῥοϊονοὰ. ὨΤΤΊ ΓΙ, Βυπομγπιοῦβ τ ἱυἢ 
ΠΥΤΊΤΤ ΘΝ, “τη οΟὗὨ οοβύϊθββθα, οὗὁἨ 10γ8,᾽" 

ὦ. 6., νγο]}1-Ὀοϊονθὰ, ἃ ἔδνοσίῦθ (μαΐδοσ, "" Ὀο]ονοὰᾶ 
Τη8, Ὀο]ογθᾶὰ δῃηὰ ργϑοίουβ :  Ενγδὶᾶ, “" ἃ Ἰονϑὰ 
βιοοῦ οὔϑ ΤῈ6 " οἱ" αδείασγίογηι," οὗ 
Φοσζοῖὴθ ἴβ ταϊβιϑδαΐτρ; ἔοσς ΟἹ ΓΙ οοσύδ Ὡ]Υ 
ἄοθβ οὗ τοὶαῦθ ὕο 86 Ῥσορβϑῦ βΒ διιχίοῦυ ἴο υπᾶοσ- 
βίδα ὅδ τηγπύοσίϑθ οὗ αοἄ ("" σφυρά γ7ὸ ἀεδιί 670 
ἕο 2) δὲ δϑογοία αἰιαἶγ8 πιοΥ θα», δὲ 6886 Ουηιϑοῖιι8 
7υξωγογιηι. ΝΙῸΣ ἔδυ στθαῦθυ οουτθούμϑεββ 96- 
ΤΟΙΩΘ ἈΪΤΩΒΘ6] 5 ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ, ἰῃ ΥΘΙΏΔΥΚΒ ἱπλ θα αὐ Ὁ 

Ῥτγθοθάϊηρ, [86 ργϑάϊοαῦθ ΣΎ ΠΤ ΤῊ, “ο 086 ἔδνοσῦθ 

οὗ Θοὰ,᾽" νυ οἢ ταδ δρρὶἰϑᾶ ὑο βοϊοπλοι (3 βδ:. 
χίΐ, 25); δῃᾷᾶ βϑυύϑσδὶ) τη οθσηβ ὮΔΥΘ 8180 δά ἀπορᾶ 
09 οοσποηθη οὗ Τα, " ἀητοῦ εἰ αἀδἰοῖ ρόη6γ8 
δυηιαηΐ," τι οαυδ] Ἰ8166."---Τ Πποχοΐογο ὑπᾶθϑχ- 
βιλπὰ ἴμου (ΟΥ ὁ ΟΌΒοσυο ᾿  1ἴλ9 τιδῖϊοσχ (᾿νοσα ᾽)), 
διὰ οομδίασοσ ἴδ νἱβίου, “" ΤῺΘ ὑγϑηδι λοι ἔσγοσα 
Ώ ἴο 3 ἀδπηοῦθβ 8 δἰ σὺ ναχίαύζο οὗὨἨ χη θ8}- 

ἱηρ ἐπ [89 ἔπη ἀεατηθοΐαὶ ἰὰθα. Ὑδὸ αἰ οσθηοθ ἰδ 

ποὺ φγθδῦθυ ὕμδη οχίβίβ Ὀθύνγθθιι “3 {86} δηὰ 
τ» 089 ἰαὐΐοσ οὗ ψϑΐοὶ -ῷ ὙΠ, ὁσάνθὶδ- 

ἴοι, [86 δα αύβῃοθ ΟΣ 808] οὗὨἉ [Π9 βροῖκρῃ ποσὰ 

(Βιισε). Ὁ 
Φ [" ΤῺ6 δβοηῦθῃοα, "ἔον δου δὶ ἃ πιλ στ δον Ὀοδϊονρᾶ," 

ἄοσα ποῦ οοπίδίῃ ἴΠ9 γυύδδοι ἴογ ΟδΌσἑθ] 8 οοιηΐηρ ἴῃ Ὦ 
Ὀσὶ ἴον ἴδ ρῥγίποϊραὶ ὑπουρδΐ οὗ π6 γνοσϑα, ὕπο μοΐηα ἰοτι ἢ - 
οὗ τὉι6 νοτὰ οὐὁἨ Οοἄᾷ ἱπιογϑυλοῦο!ν αὖ ἴο Ὀορππηρς οὗἩ Π.δη16}}᾽ 8 
Ῥτγδυϑ.".--κειῆ. 

Ὁ ΠΡ εἰδπᾶβ ποῖ ἴοσ τονοϊδιίοη, Ὀπὶ ἴδ ἴδ υἱνέοη, 

[86 ἀρρεανάποα οὗ [9 δηρκοὶ ὈΥ ΤΒότΩ ἴδ6 ποτὰ οὗ Θοὗ τὴ 

οοτπιπηϊολῦδα ἢο τ06 ὈΣορδοί. ΠΛ [6 δΔοουταϊησὶν ὑοὲ 

1π0 οοπίθῃϊδ οἵὁἩ [6 τον δροΐκοσι, Ὀπὸ ἔμπθ ἤογιῃ οὗ 8 οοτ!- 
τὴ Π]οαοη ἴο 68 η1601. Τὸ Ὀοϊἢ--ἰὨ6 ψογὰ δηὰ ἴμοὸ ἴογῃηι οὗ 
15 τονυοϊδιίοῃ--- 8 πο] ταυδὺ σίνο μοϑὰ. ὙΠΉΐδ τον οατίοῃ τσϑα, 
ἩΛΟΥθοΥοΥ, ποῖ οομησηηϊοοῖϊοα ἰο πΐπὶ ἴῃ ὁ νἱβίοη, Ὀαὺ ὙὨ11Φ 
ἐπ δί6 μδίτγα) οι. 



194 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΒΕῈΤ ὈΑΝΊΕΙ, 

Ψοσβοβ 234-27. Τό ἐπέογργείαζιου, 97 ἐλ δουέπίν 
εὐέεΐ Ὁ ψέαγε. ΒΟΥΘΏΓΥ Ὑσθοῖκα τὸ ἀοῖθσ- 
τολυφὰ. Γὐὐύοταγ, ἀγὸ “σαύ ΟΠ. οΣ ὑμιὲδ ἰ8 8:6 

ῬΤΌΡΕΟΣ τωθδηίηρ οὗ ὭΓΙΣ, ἰὰ ἯΚ6 ΤΑΒΠΠΘΓ 86 Ὑ ἼΓΙ 
ῬΣΙΤΑΑΣΙΥ εἰρη δθδ ἐο οαδ, ὕο ββδύρϑι ἴὸ 8 
Ῥοϊπΐ,᾽" δηὰ ὑπϑθῃ “" ἴο οοποϊυᾶθ, ἀθύθστηϊηθ ; ἢ οὗ, 
ΦοὉ χίν. ὃ : 88. σ. 22. 1 Κίηρε χα. 40.Ὀ ΤῈ6 
ψαυϊραῦα, ἰηαδποοὰ ὈΥ ἑκολοβωϑῆσαν, Μαῖῦ. χσὶν. 
22, ὯΔ88 ᾿΄ αὐδγοοίαίΣ διιπὲ," Ὑ ὉΪΟᾺ οοπ ἰοἱδ 215. 
ἐ88 οοῃΐοχέ, Ηἰυσὶσ, οἱ ἐδθ σοηύζαΣΥ, 8 οοστοοῦ 
ὙἈἘΘῈ 86 τοϊοοίβ ὑπο ἰᾶθα οὗ "" ἀἰνϊαϊηρ " ἱπίο 
ὕνο βοοϊϊοηβ, ψΐος ταῖρι βϑόσὰ ὕο δοοοσᾷ νυ ἢ 
ν. 2 οὔ βΒρ4.. διὰ ἱπδύθβαὰ δρρ!θβ ὑμ οαξίμρ᾽ οὔ 
ἴο 6 ἐς ΒΏΤΩ οὗ δ ὑἐπιθ᾽ 88 ἃ Ὑ.0]6, ἰῃ ΘΟ. δ6- 
αύσμῃορ οὗ νοῦ ἢ6 ῬΔΙΔΡΏΣΑΒΘΒ, “8 δοοέοη ὁ 
ἐύηις (ςομδί δι ρ) οὗὨ βουθῃῦυ ὙΘΔΙΒ ἷ8 αγφοϊηἰσά." 
. πὙ 6 οοπδύσχιυοίου 18 ὕδο ἔδυ δι οτθ οὗ [89 ἱπλ- 
ῬΟΙΒΟῚΔΙ ρῥϑεαῖγθ Ὑἱῦ 8 δοουβαῦνο (οὗ. ὅθη. 
χχχυ. 20: Εἰχ, χὶϊὶ, 7; [β8. χχὶ. 2: Δ]ΒῸ ΒΌΡΧΘ, 
ΟὨ ΥΥ. 18). ἘΠ ΙΓΟΙΥ ἴοο διβοίαὶ ἰβ ἐ86 νίθυν 

ὙΠΟ.  68616. δἀορὺδ, ὑμβαὺ 3 ἰὼ νυ. 28 ἰβ [89 
Βα] θοῦ, Ὦ116 89 βουϑεὶυ σϑοΐκα ἔοστω ὑῃθ ἢτθ- 
ἀἰοαῦθ.---- 86 ψοχὰ ἰδ σαῦ οὗ αὖ ϑανϑηῦν τχϑοῖχβ.᾽" 

Τα υἱὸν 18 ορροδποᾶὰ ζυγχίπον, ὉΥ ῃ9 ἔδού ὑμαὺ 

ἼΠΤ οδῃποῦ ἐπ ἰδιὶθ ρίδοθ ἀϑθῃοίθ ὑμ8 ἰᾶθα οὗ 

“ὁ Προίηρ Δουτονίδιθᾶ.᾽» --3 53 ὈΠΣΞ ν ᾿δουδιΐγ 

ὝΘΟΚΒ." ἘΤῊΐδ οδημοῦ Ῥοβαί ΟΙΥ ἀολ δια Βαυθηΐυ 
ὝΘΟΪΚΚΒ ἰπ ἴδ ΟΥΪΠΑΥΥ ΒΘΏΒ6, ΟΥ 490 ἄλγε; Τοσ 
0. ΠΌΤΟΥΣ ὯΔ5 δὴ ΟὈγνίουδ γοϊϑίϊη ὕο 86 βου- 
Θῦ γϑασδ οὗ ϑοσογλίδῃ, νυ. 3, δηὰἃ ὑμὸ Ὀσγϊοῦ [ἱπιϊῦ 
οὗ 490 ἄλγεα ἰδ οὶ δυϊυθα ὕο ϑοῦνθ 86 8 τηγαῖϊ 
ῬΔΙΔΡΏγαδθ οὗ ὑμθ ροτίοᾶἃ οὗ ἔδσθθο διὰ 4 Βαϊ 
γΟΔΥΒ. ΜΟΥΘΟΥΟΣΊ, δοοοχάϊηρ' ἑο ὑμ6 ἀρβοσί ρύϊοῃβ 
ἱπ ομαρύουβ υἱΐ. δηῃηᾶ υἱἱἱ,, ὕὍ6 ὕδσϑο δῃηὰ ἃ δ] 
γΘΔΙΒ ὝΘΙΘ ὑβτοῦσμουῦδ ἃ ρμοτίοαἂ οὗ βου ηρ' 
διὰ ορρσϑδαίοῃ, Ἡ 8110 ἰῃ νυ. 25 οὔ βοᾳ. (86 Ἰδὺ- 
ΤΟΥ δηα τόσο οχύθη οα δα θαϊνίοῖοι (διβοιι αὐ ϊηρ' 
ἴο εἰχίγ-ῦνγο ὙΘ6Κ8) οὗὨ 80 βουϑηῦυ ΘΟ ΧΒ ἱα 
οδδσγδοίοσ θα δὲ Ὀθίηρ οοτηρδζαύου ἔχγϑο ἔσγοτω 
βυοσίηρα. ΕἼΏΔΙΪΥ, ὑμ6 ὉΠ ΧΘ6 δπὰ ἃ μ8]7 γϑδὺβ 
ΘΥ ἀο ΤΟΔΡΡΘΑΣ ἱπ νυν. 97, ἴῃ ἴδ ἕοσιηῃη οὗ 
ἀμ ᾿" Βαϊ ἔ- ψ κ᾽" ἀυτίηρς ἩΔΙΟΣ ὑδθ βδοσίβοοβ 
διὰ οὈϊαίϊουβ ψ6Ὶ6 ὕὅο οδϑϑϑβθ, ϑζο. : δηὴ ἐλιὶβ 
Ὁμπάσιη δ 0]6 ἰἀδηύΥ οὐ ὑδ6 βδ:8}} ἔγδοίίζοσι δὖ 
ἴ.:6 οῃὰ οὗ (9 ΒΟΥ γθοκΒ τὺ ὑμὰθ ὑπ γϑα 
διὰ 8 ΜΔ} γυϑϑσβ οὗ ὑτὶ θυ] οι, Ὠδτγούοΐοσθ 
ἀοδοσι Ὀεᾶ, ὑϑυλουθθ " Ὀθογομᾶ ἐ8δθ τϑδοῦ οὗ 
ἄουδὺ ἐμδῦ ἴη6 Βουύϑῃ ἬΘΟΚΒ ΔΘ ἴο ὃὉθ Τ- 
εμρλδὴη 88 δόθεπίν 066 18 00 ψϑαγδ, διὰ ἴποτο- 
ὉΣΘ 88 δὴ οὗ 6 ΒΟΥΘΉΓΥ ΥΘΑΤΒ 

οὗ Φογουιίδη. βοἢ 8 Ῥυορδοίίϊο Οὐ τωγδῦϊοδὶ 
ὑγδιδίοστηδύοσι οὐ ἰῃ9 ϑϑυθηῦν γϑᾶσβ ἰηὺο 88 
ΤΩΒΗΥ͂ ῬΘΙΙΟΩΒ οὗἨ δϑυϑῃ γϑϑσα ϑο ἰβ ποὺ ΠΏΡΑΣ- 
Δ] ο]οα ἰῃ {86 
086 ΣΘΙΊΔΙΚΒ οὗ 
ἮΝ. Α. 111..10: 
λοδάονναάεπι ἐπιργαεδιιῆι 6886 οἱ αὐ διπν ἀἴθηι δορίιι- 
αρίπέα λοαοπιχάαδ δγογιίηι οὐ ϑογρϑίβ86 , ̓ αἷβο 
Αὐϊδύουϊο, Τοίδ., ΥἹΙ. 16. σϑηβοσίῃ., ὁ ἀἴδ παϊαϊέ, 
Ο. 14. 1 γῦϑϑ, ΒΟΥΘΥΕΣ, ΡΘΟΌΪΔΗΥ δἀδρ θα [ο 
86 Ργομ οὗ δ ῬΌΣΡΟΒΟ, δηᾶ νγδῇ ϑδρϑοὶδ!]ν ἰηὐο]- 
Ἰσί 016 ἴο ἷβ τϑϑιίάϑσα, ἱπαδιυ ἢ 86 86 Μοβδὶο 
Ἰὰνν (μον. χχυ. 2, 4 οὔ β6ᾳ.: χχυΐ. 84, 8δ, 48 : 
οὗ. 2. ἤχου. χχχνί. 21) Βεὰ ἀδδίμτιιαῦοᾶ ΘΥΘΙΥ͂ 
ΒΟΥΘΩὮ ΥὙῸΔὺ 88 ἃ ΒΑΌΡεἢ οὗ {86 ἰαπᾶ, δὰ δᾶ 
ἱπίισοἀποορᾶ ὑδθ ουδίοτῃ οὗ ἀϊνίαϊτρ ὑῃ 6 ὙΘΆΓΒ 
ἰπῦο ὨΘὈΔοιηδᾶκ, τῆ ΐο! ὑμ5 ὈΘοδυθ ζϑυαὶ δ Σ ἴὸ 
ΘΥΘΙΥ͂ ἱπαϊνίἀ 4] ἰα ὑλ6 ον ἢ παύϊου ἀπτίηρ 81} 
σαὐθθοαποηῦ ἀρθ8. ΤλῸ ὑπουρδὺ ὕὉμαὖ ἱπείθδα οὗ 
ΒΟΥΘΠΓΥ ΥὙΘΔΙΒ ΒΟΥΘΏ ὑὐπιθ8 ΒΟΥΘΙΟΥ Ὑ6196 ὑοὸ 

οὗ 186 δηοίοαίϊθ; οἷ,, 6.9... 
Κ ὝΔΙτο, ἰὼ Δαὶ. Αδαδ, 

“ὁ. 96. 7αῦι «ἰποοίηναηι απ πον 

β 

Θἰδρβα Ὀδέοσο 89 ὑπϑοοσϑοῦ δου Ὀ6 τεδιοσεᾶ 
πῃ 8ἃ}} 118 βόνγοσ διη ἃ αἰχυΐβοβσοθ, δοὰ ὑμδὲ, οοσι- 
ΒΟαῸΘΗΙΥ, δὴ οχίθιθα ροσὶοὰ οὗ ἀσὶλν δου 
Ῥγζϑορᾶθ ἐμο δᾶνϑιηῦ οὗ 86 Μοαβδίδοϊς δοσϑ, ἱ8 “" δχι 
ἰπΐορτοὶ ἔοαΐασο ἰὰ ὅη9 τιοὰθ οὗ οοποορρέϊοσι 
ὙὨο ἢ ῥσουαὶβ ὑβτουσβοῦϊ 86 ὈοοΧ ᾽" (Κτδηῖοδ- 
ξα)ὰ). τὴ ΒΟ] 8180 Ὀ6 οὐδοσυοὰ ὑδαὺ ὑδ9 1468 
τοόέζϑ, 85 ἴα Ὀτὶποῖρδὶ 1ἰᾶθδ, ἰ8 ρἰδοοα Ὀϑἔοσθ [89 
πυτηθχίοη] ἰάθα ἔοσχ δι ΡΒ δδὶδ ; ὁ" τοδαζϑ (οὗ γϑδϑσϑ, 
ποῦ δἰταρ]θ γϑδβ), βευθηΐγ ἴῃ ΠΟ ΌΘΣ, διὸ ἀεΐοσ- 
ταϊηθᾶ,," οἷο. Τδ6 σαβϑϑοῦ ηθ ἔοττῃ οὗ (886 ποῦ 
ΟΟΟΌΣΒ 8180 ἴῃ ΟμδΡ. Χ. 2, ὃ; οὗ Θεπ. χχίχ, 27 
οὗ βεᾳ.: [ϑνυ. χἰὶΐ ὅ. -- ὕρου ἵν ῬΘΟρΡ]θΘ δοὰ 
ὩΡΟΣ ΠΝ μοῖν οἱῖν. “ΤΥ " 16 πυδοὰ πῃ {86 
ΒΘΏΒΘ ΟΥὨ "ὭΘΑΣ ὮΥ Βοαχῦ, ἀθδΣ δηα ὈΥΘΟΙΟΌΘ 
ἀπο ὕδ66." οὗ. ν. 20; οδμδρ. χὶϊ. 1. Α8 (86 
Ρθορὶθ οὗ Φοθονδὰ (ν. 19) ἰδ δἷδο ἢ 8}19}᾽8 ρθ0- 
Ῥὶο (νυ. 20), 8ο 18 Φοσωβδίϑιη λῷ οἱὺγ. δ15 ζανοσὶΐθ 
οἰζγ. [ὑγοδ  Βδνὸ ὈΘ6ΘΏ, ἰῃ δἀάϊτίοη, ἷδβ πδῦγθ 
Ρΐδοο : Ὀυὺ ὑμὶβ οἰσουσηδίδηοθ οπηοῦ 06 ἀοίες- 
τοϊηϑα ἔγοσα ὑὴβ Ραββᾶσο 860 ϊπθ Ιηχσοά. 3, 
αὖ 0 Ὀδαίπηΐησ. Τδ6 ρῥγοάϊοδίβ " μοὶγ " 
ἀοβοσνυϑᾶ ὈΥ Ψ6γιβαίθτι, ουθη ὙΠ 6 ἐπ ΤΌΣΠ 8, ἐὐὰ 
πὶυδουῦ χορασζὰ ἴο 086 Ἰοερσὺδ οὗ ἔδθ ρεσϊοᾶ ἀὰσ- 
ἱὰρ ὙΠΙΟῺ ἰῦ τν839 ἀδβοϊαΐθ, εἴποθ ὉΥ υἱσίαε οὗ δ8]] 
ἰζα ΒΙΒΌΟΥΥ ἴῃ ὑμ6 ρμαδὺ, δᾶ ἰῃ τἱονν οὗ 1ζ8 ἱτροσ- 
ἴδῃοθ ἔἦοσ αοα᾽ βΒ κἰηράοπι ἴῃ 6 ἔαΐαγο, 1Ὁ ντῶ8 
διΌΒοΟ] αὔϑὶγ “Ὁ86 ὨΟΙΥ οἰὐν.᾽ οὗ. να, 16-90 ; [κδ΄ 
ΙΝ, 1; Μαίῦ. ἱν. ὅ.---Το δι βῃ 189 ἔχαταρτοῦ- 
αἰο δηὰ ἴο τραῖχο δὴ δμεῖ οὗ εἰπβ. ΤΏ ἰηδηΐ- 

νοθ τὺ ᾿ Ὑ1Ο ἔο!]ον, ἴο ὑπ86 διὰ οὗ 6 

γΘΣϑο, “ ἀϊγοοὺ δέὐοπίϊου, νὴ ἃ νον ἴο οοϊη- 
ζοτῦ, ὕο ὕ Ὀϊθεθθὰ Ὄχροσίθηοθ οομηθοΐθα πὶ 
[89 οἷοθο οὗ (86 ροτὶοᾶ ἴῃ ψὨΐοΒ [δ6 Ῥ6Ο}]6 διὰ 
086 οἷ Ὑ 16 θη Ἰδη ρθη ΐηρ," ὑδῸ8 πεθεύκω: 
ἔγοταη δ οὐδοῦ ἰδαὺ ῃα νἱβίουι 18 σο; ΘχῺ 
τὶν ὑΠ6 τϑα]σαίϊου οὗ 86 Ἀδωδία δ Βορδβ οὗ 
[βζϑ6], ἴῃ [86 ἔἶχηθ ΘῈ “ὁ ΖίΟ0Π᾽ Β νγασζίδσα ̓" 8}}4}} 
ὉΘ Βοδοιρ ἐβηθὰ (184. χὶ. 2. οὐ Ἂπ }--ἰὰ δδοσί, 
ὑμδὺ ὑμ6 ρῥσορβοὺϊο σϑιρδυκβ οὗ 86 δηροὶ βοηθϊΐγο 
ἃ Μορββίδηϊο οβασχδοῖοσ ἤσγοσῃ ὑδῖβ ροϊπῦ.--- ΤΏθο- 
ἄου,, Ἠδηρβίθῃρ., νυν. Τϑῃρ., ΤΥ 1689].. Κυασοδῇ, 

οὐο., Ῥυπούιαῦο ὑδ6 Κοίμῖῦ »ΕΈΒΠ δεϑθ, διὰ 
τοδα “" ἐο ϑοωΐ μ᾿. 80 ἐσὰ παρτοβαίοι.,᾽ ὙΠ ΟΝ, δο- 
οογάϊηρ' ὑο ν. ᾿ϑηρόσκο, εἰρπβοα "" ἐο Κογρίδο ὑλ9 
ΥΒΕΒρτ βδίου, "ἡ δα δοοοχζὰ ἴο Κιβηϊομγο)ᾶ, 
ΤΘΔΙΒ ὁ ἴοὸ ΠΟῪ ΟΣ γοείτααπ ἔθο πἷπ." ΤῈ6 
ΤΌΣΤΩΘΣ το δοσίηρ, πονγονοσ, πουἹὰ Ἰοδὰ ἴὸ δὲ 

ἀπιδα (Δ Ὁ]9 ὑδαίοϊοργ τῖθ ΤΊΣ ἼΒΞ9 ; διὰ ἐδ 
115 Ὲ οὗ “γεδίταϊπῖπρ (οσλιέδοτ".δ) βἷῃ Ἶ πρδαϊα ὮΦ 
τ δ τοι Θχρσχθβδϑὰ ὈΥ ἡ ; οὗ. 920Ὁ χὶν. 

οδ. χὶ. 2. Τὸ ἰᾶθδ οὗ “τοβίσαϊηϊης, ἢ 
εἰ πρώ 888 ποὺ Ὀδϑῃ ρῬχζοϑϑηδα ὮΥ 8 δἰμσὶθ 
19 οὗὨ ἐδ τῆοσθ δμοὶθαὐ ὑχασιβ)δίοσβ, ποὺ ουδὲ 
ὮΥ ΤὨοοάούδομυ. Ιὲ ἰβ Ὀούδοσ, ὑμοσοζοσο, ἴο χοδὰ 

ἈΡΞΡ τ ἃ ταδίοσι εν οὗ πιοάθττιβ, δι ὕο σϑ- 

κατὰ ὑμὶβ 88 εὐδῃάϊηρ 10 Γ ἌΡΕΡΑ οχρσϑδδίνο οὗ ἰδ9 

ἰᾶοα οὗ οοτωρϊ οὐΐϊηρ ΟΣ Δ᾽] ηρ πρΡ. ΤΉ Υἱὸν ἐδ 

δῖδο βυρροτίοἃ ὈΥ (86 ΡἈδυβ)]9ὶ ὮΣΠ ὉΞ 88 ἱὲ 
βου) ὍὈ6 τοδᾶ, τ 80 Καοτὶ δηὰᾶ 81 ἴὸ 
διηοίοηῦ γοσβίοπβ, οχοορίδηρς ἐμδὺ οὗ Τμοοδοὔοιυ: 
οὗ. οὔδρ. υἱἱἹ. 28: [μα. χυὶ. 4: χχχίϊὶ. 1 οἷς. 

4 [Κοὶϊ! τηδ πιδίπβ ὑπαὶ ποῖῖ μοῦ 16 σεμᾶσθε ποσ Ῥοαξιίου οὗ 

ὈΠΡΦΞΙΩ ἴα βοτὸ αἰφοϊδοαης ; Ὀαὶ 1: [6 οατίαίῃ ἔναὶ 186 τδσα. 
ῬὶαΥ. ΠΟ ΏΕΤΟ 6166 ΟΟΟΌΓΟ, σχοσρὺ δὲ οὐδ. χ. 3, 8, σδεο 

16 ἀοδηοᾶ ἐδο βίον οὗ Ὁ", ὅσαψα. Ἐδνοη ϑιμετῖ, 
νῶο ἄοεα ποῦ ΔΡΡΙΥ [18 ῬΡγοΡΏΘΟΥ [0 δο Μοδαϊδηϊο ασόὸ. ὁΔη- 

ἀεαϊχοιαιοα δι δά τη ἱποὺ λαρίαάδδ οὗ ΥΑΣῸ ΟΔ8 ΟἿ Ὀ6 
χργϑδβίοι.) 



ΟΒΑΡ. ΙΧ. 1-27. 

ΤῊ “ πιδϊκῖτιρ᾽ [.}} οὗ κβἰη,᾽᾽ ὦ. 6.,, οὗὁἨ 1}. τηϑαϑῦσο 
οὗ Ββη, ἱβ βυ δοϊδη 8}}γ ᾿ἀσπ ϊσαὶ νυνὶ ἢἤἢ6 δηϊβῃ- 
ἱπρσ οὗ ὑλ6 ὑγδπδρυθδδίου, ἔσομι ΒΟ ἰὺ αἰ οΥβ 
ΟὨΪῪ ἴῃ Οχρυθϑθίμρ ὑΠ6 ἰᾷθ8 τλοσὸ ἔοσχοὶ Ὁ] γ. ΤῈ6 

Κοιδῖρ ὈΦΓΙΘῚ (αἰτα!Παυῖγ Ὑπεοδοιίίοῃ. αβο: 
τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας) ἱβ ἃφοϊδίνο}  τχοϊϑούθα 

Ὁ {86 εἰπρίο ἤδοῦ ἰμαῦ ὈΓΙΘΩῚ, “ἰ δῃᾷ ὕο 568] 
ὌΡ." ἴ6 τοροαϊδᾶ ἱῃ ὑπὶβ Ῥϑδάβαρϑ, δῃἃ ἴῃ ἃ ΒοσιβῈ 
ὑμδὺ ἀἰ δοτθ Ἰπαὐσυ 8 }}} ἔσχοτη νμδὺ Ὁ πτου]Ἱᾶὰ ὈΘΑΣ 
ὧὰ ὕΠ6 ΓΌΤΤΩΔΟΣ μδ]Γ οὗ (ἢθ γασχβθ. 1ὲ ἐβ οοσύδίῃυ 
Ροβϑὶ]9 ἴο σϑῖοσ (σύ Κυδηο 6]1ἃ) ὕο ομδρ. γτἱ. 
18; χίὶ. 4: Ὡοϑαυῖ, χχχὶϊ, 84; σοῦ ἰχ, 7, χχχνὶϊ. 
7, ἴῃ δαρροτχῦ οὗ ὑμίθ σϑ πα ϑυίηρ. ψΐΟΩ πουϊὰ 

Ῥοτθδρα δὰ ἴο δὲ 2399, “" [0 868] πρ, ἐρ Βἰπᾶοι," 
ὅδ ἰᾶ68 οὗ δ 8[1}} τῆοσο οδδθοϊίνθ βϑδ]ἕβρ ἊΡ οὐ 
οὗ ἃ τοῦθ οουρὶθὲθ Ὀδηϊβητηθηῦ. Τ}6 Β6ΏΒ6 οὗὮ 
“4 Δ) 1Π[ἐ[ξπὴρ’ ὉΡ.᾽" Ὠοσουθσ, ψ᾿ὩΪΟᾺ ἰβ βασπχοα ΌὈΥ οὔ. 
γἹ", 28, δὰ ὮΥ νΐοὰ ἐμ Ἰδησυδρθ οὗ ὑμ6 ὙΏΟ]6 
γΟ 186 ζ'ΪΠ8 ἃ ΒδΙΤηΟἸΐοτΒ σασίοὺν δηᾶ του] οτ- 
ΤΟΙΌΥ, 8 ἔδι τοοσο ΗΠ ΚΘ6]Υ ὕο Ῥσόνὸ οοιτθοῦ.: δηᾷ, ἰῇ 
δααιϊίίοη, ὑμ86 βυρθαιϊἑταὐΐοι οὗ ὉΣΓῚΣ Ἢ ΤῸΣ ὩΣ  ἴὰ 
[86 Ῥτϑοθάϊηρ Ἰἰπθ υγου]Ἱὰ. ἱπ δηὰᾶ οἵ 1066}, ὈΘ δὴ 
ΘΧΟΘΘαΪΩΡΙΥ ΡὈΧΟΌΔΌΪΘ ΟἸΤΟΣΥ Οπ ἴδ6 μαζὺ οὗ 8 
οΟργ δῦ, τυ ΒΙΟΣ τηὶρηῦ Ὀ6 ΘΑΘΙΪΎ ΘΟ ρυ  Βϑῃ ἀϑὰ, -- 
ΤῸ τάδῖτο γϑοοῃοϊπδίέουι (ταῦμου "" οχρίδυίου 
ἴον ἰπϊασίξν, απὰ ἴο Ὀσίης ἐπ ονθυϊαπίηρ τ - 
ΘουΒΏΘΒΒ. ΤΏ686 ΟἸΟΒΘΙΥ ππίοα τηϑυ ὈΘΣ.Β δἰδπᾶ 
Σοϊαῦύθα ὑο Θϑδοῖ οὔδοσ 88 δηὐθοθᾶϑηῦ δῃᾶ οοποὶὰ- 
δἷο", ΟΣ 88 ἃ πορδῦῦγο δηὰ 8, ροβίυἷΐγο δὐαϊθτηθηῦ 
οὗ [80 δϑτὴθ ἦδοῦ. ΤΉΏΘΥ ἤοσιη ὅπ οϑηΐζαὶ ροὶπῦ 
οὗ 16 δοίε οὗ στδοΐουιβ Ὀ]θββίηρ στουρδῦ ὉΥ αοὰ, 
διὰ Ὀοὺἢ δΥΘ ἰηὐσοαπορα ἡ] ΚΘ ὉΥ ὕ86 ὕνγο ἱπδηΐ- 
εἶνο οἰδῦβοβ ἩΠΙΘῚ Ῥγϑοθᾶθ, δηᾶὰ δρρϑᾶσ ἴο ὃθ 
οοῃ]οϊῃϑα δα Ὁσουρηῦ ὕο ἃ δοϊλπ0ῃ) ΘΟΠΟ] αδίοα 
ΌΥ τἴ΄δοθθ νοι ζο]]ον. ΑΑοοογάϊηρ ἤο ὑΐδ, 
ὍΧΘΘ ὈΔΙΣΒ οὗ δούϊοῃβ, ΟΥὍἨΤΏΣΘΘ ἀοα Ὁ]6 ΠΣ ΌΘΙΒ, 
ὍΟΙΘ ἀοεϊσνιιϑα ἴῃ ὑπιΐθ ὙθΊθ6, 86 ΘΟ θβϑηΐυβ, Μδυ- 
ΤΟΥ, διὰ Ηἰ σὶρ ΘΟΣΤΘΟΙΥ ΟΌΒΘΙΥΘ.: δπὰ ΖῸΣ ὑδῚ8 

ΤΘΆΔΟῺ ὕπο ἀἰο]υποίδνο δοσοηῦ .Σ βθϑσῶδ 1688 βαϊῦ- 

ΔΌΪο αὖος 119 ἔβα ἰδ πουἹὰ βανθ Ὁθϑῃ αὔξοσ 
ὨἸΙΒΌΤ, Ὑπ6 ἰπθτηδία οο]οσαίίοι οὗ ὙΦ ἼΒ9 

τὶ Κ ΟἿΣ ἈΠΩΠῸ ’'α νασταπ θα, ζασίμοσ, ὉΓ 
16 ἑδοὺ ὑμπδὺ, νυἱπουῦ ἀουδί, Θοᾶ ἐπ τοχασδδὰ 
84 [86 οἰΊοϊοηῦ οδῦδο οὗ Ἀοΐδ ἴδιοθθ γββα δ, δῃὰ 
ῬΔΙ ΓΙ ΘΌΪΑΥΙΥ οὗ ὑμ6 “᾿ ἀχρίδίϊοι ᾿" (Ἰἰὔθγα ν “οον- 
Θείηρ οὐοσ ἢ οὗ βίῃ: οὗ. Ῥβα, χχχίϊ 2. ἰχυ, 4, 
οἱο.--- ΕἸ ΘΟΌΒΗΟΒΒ, ΒΘ. ἱὰ ἃ ομασδοίοσίβιϊα 
οὗ [89 Μοεεϊδηΐο ροσὶοα ἴῃ οὔ ὸσ Ῥσορμθοΐθα 8180 
(αἴ. [68. 1111. 11 : 291. χχχίϊ!. 1δ6 οὐ βοαᾳ.: Μαὶ). 
1, 30), ἰ6 Βοσα ἀοδοχί θὰ δ8 “" ϑυθυϊδαίίηρ," ἴῃ 
ΒΑΥΤΏΟΣΥ ψἱῦ ὑδο οὔθχῃ δ! ομασδοῖοσ οὗ Μοαϑίδ ἢ Β 
κίησάοτῃ (οἷ. ομδᾶρ. 1ΐ. 44: υἱὶ. 18. 27. 1868. 1}, 
δ-8). [ὑ ἷἰ8 οὗ οοὔχδο ποὺ ὕο Ὀ6 ᾿ἰπιϊοα ὕο 86 
ΒΡὮΘΥΘ οὗ 8 τ ΣῈ ]γ ἀξίδ» αὐ (ϑν 64] ἀπ (ἢ 6ο- 
οζαύϊο) τἱρὐθουβηιθδθ, 88 ούθη Ηἰζὶρ δοκηονὶ- 
οᾶχοαδ, θη 6 ΟΌΞΟΥΘΘ ὑμαῦ Οχύθτηδὶ στρ ὔθουῦδ- 
Ὧ655 σδηηοῦ ὈΘ τορασγᾶθα δα βοραζγαῦθ ἔσγοτω ἰῃ- 
ΦΘΙΏΔΙ ἴῃ ΘῺΥ͂ 0889. ---Απὰ ἴο 568] υρ νἱδίου δπὰ 
Ῥιορβοῖ (πᾶσῷ.). πὰ ἴο δυοἐαὶϊ ἔπ τηοδὶ Βοῖν 
(τοῦμοσ, “αὶ ὨΟΪΥ οὗ ΒοΙΐθ8᾽). Ὑᾶδ6 γχοϊδίΐου Ὀ6- 
ἀνθοη ἰδ686 8] τηοτιο 18 οὗ ὑδῆ6 ψὮοἷ6 βοσΐθθ 
οἵὗ Μεορδίδηϊο σοβυϊθ ὅο Ὀ6 δΒρουγοα ἷβ ὑμαὺ οὗ 
6 ἱπύοσῃιδὶ ὕὅο ὑμθ οχύϑσιιδλὶ, οὗ ὑδ οὐμῃίοδὶ ἴο 
πο ταὶ, ΟΣ οὗ χοϊ σίου ὕο όοσ!ρ. ἸΚγδπίοἢ- 
[9188 τοιμβδασῖκ 15 ἱποοσγϑοῦ, τυῆθῃ ἢ6 ΟΌΒΟΙΨνΟΒ δαὶ 
16 τπἰγτὰ μαὶτ ἰῃ δ 6 ρτδοίοιιϑ 501168 οσουρίθϑ 8Ὼ 
ἵῆνοτβο τοϊδύϊου ἴο ὑ89 ἥχβὺ, ἰῃ υἱὸν οὗ ἰΐβ ἤόστω, 
ἰμαβιπ ἢ 85 ὑδο ἰαὐῦοσ ὑσοοθϑὰβ ἔἤγοταῃ δ δηῖθ- 
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οοἀοιὺ ἰο ὑδ9 οοπδοαπθηῦ, τυ ὶ]6 ὑμαῦ ταοϊμοα ἰβ 
Π6χθ σϑυϑγβοὰ (πδιη )υ, ὑπ βϑαϊηρ οὗ ῬΧΤΟΡΒΘΟΥ͂ 
Ῥ͵τθοθᾶδϑ 86 διοίϊηὐΐηρ οὗ 186 τηοϑῦ Ηο]γ)." Βυύὺ 
Ηἰσίχ, ΒΊΘΘΙ, οὕα., Δ.Θ πο 1688 δὖὺ ἔδυ, 6 
ὍΠΟΥ δδεϑδμπιθ ἰδαῦ ὑδὸ διῃοΐηὐίιπρ οὗ Ὁ. 6 τποβῦ 
ΗΟΪΥ ἰβ ταϑηδοπθα αὖδοσ ὅδ βθδ! τη ρ᾽ οὗὨ ῬΣΟΡΏΘΟΥ, 
διὰ δὖὺ ὕδο οπᾶ οὗ [8:6 Θηζγθ ΒΟΣΊΘΒ, ὈΘΟΔΌΒΟ ἰὺ 
λαά πο δόδη, Κογοίοϊ ὉΥ Φοτθυαΐδη, ψ 116 186 
οὗδοσς ἔϑαύασοδ μδᾶ, ἃ ΘΟ ΟΣ ἴῃ ἀἰ σοῦ. Τοχτηθᾶ 
086 Βιι Ὀ)]θοὗῦ οὗ ὑπο Μοβδίδηϊο Ῥχοιγΐβοβ γί ὑπαῦ 
ΡῬιορβοὶ. Το ορϊπίοι ὑμαὺ ὑδ6 “᾿ Βοδ)ηρ οὗ νἱ- 
βίου δῃἃ ὑσορῃηθῦ " ἀοπούθα βρϑοί βόδι [86 ὁο0ῃ- 
Βττωδίίου οὗ ὕϑυθι δ ἢ 5 ῬΓΟΡΏΘΟΥ σοδρϑούίηρ 89 
ΒΘΟΥΘΗΪΥ ΥΘΆΣΆ (88 γ. ᾿θηροῦκο, ΜΠ ΙΘβο τ, Κδιρ- 
Βδῖδοη, οο., αἷδο Ἀ0]4) ἱῃ οὔδΡ. χχνυ. δῃὰ χχίχ. 

8. ὙΒΟΙῪ ἀπύθμδ]ο, δἷμοθ ὑμ6 ὑθσβ ἽΠΓῚ διὰ 

ἈΠ) στ πουῦῦ ὅθ δυῦῖο]θ, ον ἀϑοῦν ἂο ποὺ Τοδσ 
ἴο ΔΩΥ͂ Ῥαυύουδι Ῥγορῃοῦ ΟΣ Ὀσόρῆθου, Ὀσύὺ 
χαῦδον ὕο ἴ)6 Ρτορμούίο ληδυϊυ δου δῃα 105 νἱδίουβ 
τοϊδύϊηρ ὕο [0.9 Ὀγοβρϑοῦννο βαϊ γδύϊοῃ ἴῃ ΣΌΠΟΧΣΑΙ, 
ΤῺ ἰάσδα 15, ὑμδὺ θνουγί μην ἱπ ὑπ ἤοστω οὗ ῥτο- 
Ῥδοίίο νἱϑίουβ δηᾶ ργϑάϊουϊουβ νον δὰ Ὀθοη 
Ῥχοἀυορᾶ ἱἰπ ὑμ6 σοῦΣΒο οὗ ὑμπϑοοσζαῦϊο ἄδθυθὶορ- 

ποθοὺ ἔτοσῃ [δθ ὑΐτηθ οὗ Μοβϑϑδ (δ 3: δυᾶ ὙΠ 

ΔΙῸ ΟΟἸἸ]οοέϊνο διὰ ΦΌΠΘΤΩΙ: οὗ. οὔδρ. χὶ. 14) 
ΒΗΟΌΪἃ τϑοοένο "" 8θδ ἐσιρ, ̓" ἐ.6.. Ὀϊνίημθ οομῆτστηδ- 
(ἴοι δη ἃ σϑοορηϊίύίου, ἱῃ ὑμ6 ἔοστα οὗ δοῖμαὶ ζ1}- 
ΒΙιτισηῦ (οὗ. 1 Κίηρβ χσχὶ, ὃ: δίῃ. υἱῖῖ. 8). 4 
δ) υθυα δ }} Β ὈΓΟΡΈΏΘΟΥ οδπηοῦ Ὀ6 ἰαύθηαϑά, οἱ πο σ 
ΘΧΟΙ δἰ ] Υ, ΟΣ ΟΥ̓ΘΏ ΌΥ ὙΆΥ οΟὗὨ ῬΥΘ- Θι 6006 (88 
Ἐναὶὰ ὉὈἈΠ|ῚΉΚ6), ὈΘοΟδθ6 ἐὺ ἀοθ8 ποῦ τηϑῃζέοι ἐἢθ 
οχρίδυζοη οὗ 5 πὶ δοὰ ὑμ6 οϑ δ δἰ οὗὨ ουθχυ]δδὺ- 
ἐδρ' ΝΜ οδββίδιηϊο σ  ὐθοῦυδηθθα, τσ πϑνθσί 616 88 
ΔΙΘ ΒΟΣΘ ῬΑΥὐΟΌΪΆΓΙΥ οι ρμδδίσθα. ΤῊΘ ΒΘΏΒΘ ἰδ 
ΟἸΘΑΥΙΥ ΠΌΘΏΘΣΩΙ, δἰμλῖ αν ἴο ὑμαὺ Τουππὰ ἰῃ Νον- 
Τοϑῦ. ραϑεδρθα ᾿ἴϊκζο Αοίβ ἰἰϊ. 19 ; χ 48. 2 Οοσ. ἃ. 
20, οἵο.--- 89 Ῥσοβρϑοῦ οὗ δὴ “' διιοίηὐηρ οὗ 6 
τοοσῦ ΗΟΙΥ,᾽" Ὑὶοδ 8 ρχϑδϑηῦθα αὖ ἐμ οἷοβθ, ΟΣ 

4 [2 ΤῊ οἷχ αὐκιδιηθείδ (τορτοδεμιθα ὉΥ πὸ ἰηδηϊ(ίνοβ 

τὶ Ὁ) δύ ἀϊνίἀθὰ ὉῪ δίαυτον, Ηἱ σις, Κσαπίομτοϊα, διὰ 
οἴλοζβ, ἰπΐο ἰγθθ μϑδκαροα οὗὐ ᾧνο πη ΌΘΓ Θποῖ, [δι 
Αἴζον ἰδ οχρίγδιίοη οὗὐ Βουδην ΘΟ ἰΠποΥῸ 58}} (1) Ὀ6 οοτη- 
Ῥὶοιϑὰ ὑπ πιθϑάτισο οὗ σέῃ ; (9) ὕΏ0 αἰῃ 8}8}} Ὀ6 οονοτοὰ δηᾶ 
εἰσ ϊοουδεοδα Ὀτουχῦ ἴῃ : (Ὁ) ὑπ᾿) ῬΥΟΡὮΘΟΥ 6.8}} Ὀ6 ζ:18}} 
διηὰ {πὸ τοιῃρῖθ, το ττῶὧϑ ἀοροογαῦθα ὈὉγ Απεοσδυ, 
αἰζαΐη Ὀ6 οοῃνοογδίθα, ὙΠ06 Μαδβοσγοίδα, ὨΟΎΘΥΟΣ, βοοῖὰ [0 ὮΔΥ͂Θ 
δἰσοϑν οοποοὶνϑα οὗὐἠἨ ὑπία τ γοοίοϊὰ αἰνίπβίοη ΌΥ υἱδοίηρσ τ.10 

Αἰδθδοι αθᾶος ὈΘ9Ψ9 ΟἿΣ ((δο ἔουτιι οἰδῦδο) ; ναὶ 1ὲ 
χοσΐδ ΟἹ ἃ ἤδῖδο οοπεϊσυσίοη οὗ ἴπο ἰηάϊνίἀ πα} ΤΟΙ ὈΘΤΆ, 
Θαρϑοΐδὴν οὗ 0ἷο ἤταὶ ὑνο μβαδδορϑα. Ἠλίου τὸ ὮδΥο ὕνο 
ἘΠσθϑ ἡ σ Ὀστοὰ δου ΐθηοοα ὈΘΙοΟΣΟ 5. 1118 ΔΡρθασ ονϊάδης - 
Ττοῦλ ἴὯ6 σγδηοζιθηὶ οὗ [Π6 εἷχ υἱδιίοβηοηΐα, έ.6.., ὕχαὶ (0 
Δταὶ ἴὭτθο αἰδυδαλδηὶδ ὑἰσοδῖ οὗ [πὸ ἰδκίηρ ΔΔΥ οὗ εκἰῃ, δηὰ 
ὕὍηυ8 οὗ [9 Ὀτίησίπα ἰῃ οὗἁἩἨ ὀνασ δαιίηρ τ ρου Θαη, τ ῸῸ 118 
ΟΟΏΘΟΠΠΘΏοΟΒ, δηᾶ ἰδππ οὗ ἴδ νοακίδνο ἀοϊνογθηοο, δᾶ ἴῃ 
ΒΟΪὮ 8 ΤΏ ΔΌΣ ζὨδὺ ἴῃ Ὀοϊὰ οἶαϑθδα [ἢ το 0 ΤΟ 0665 δυυδἃ 
ἦπ τοοΐρσοοδὶ σοι οῃ Ὅο ΘΘΔΟῚ οἴΠΟΡ: 0 ἐοτιγίδ σἰδιίδιροδε 
σογτοεροηᾶδ ἴο [ἢ ἤχαξ, ἴπ6 ΔΙ ἴο ἔα δοοοῃὰ, ἐδ αἰπὲδ ὅο 
πο τὰ --ο δοοολὰ δΔηά [6 ΔΎ] ὑγοδομῦ ονδῃ [Π6 Κ᾿ γα σὺ 

ΠΤ." -- οῖ. ΤΆ [6 Ὡοῦ ὨΘΟΟΒΒΟΥΥ, ὨΟΎΤΟΥΟΣ, [0 ΔΑΝΌΤΩΘ ἔπδὲ 
ἴδιθ4. τοδυ} δ πάσζοὸ 8}} ἢ διναιῦ ὑὴ6 οχρίσαξίοη σέ τα οη ἶτο 
Ῥατὶοὰ : [ΠΟΥ ὝΘΤΙΘ ΟὨἹΥ ἴο ὈΦ ἰῃ ἴδ 6 Ῥχοζοδδ οὗ τδκίης, ΡΪ8οθ 
Πρ σγαε γα ας ἡδωυγὴΝ ἴῃ ἃ ποσὰ, [18 νγῶβ ἴο Ὀ6 ὑη6 ΠηΔ] ρμοχίοα 
οὗ ἴδ) Ζον ἢ ΘΟΟΏΟΓΣΑΥ, ἰπ ΟΥἩ αἱ (86 οπμὰ οὗ υἹἱοἢ 41} [686 
ΘΟΠΡΜΌΠΣΏΔΙΣΟἢ8 πΟΤΟ ἴο ΚΟ μἱδοβ. 
ΤΙ Βιι ἕος τιΐδ δαιιγοῖῖνα πρὸ οὐ ὑπ ποτὰ " ἴο 8681" 0 

ντοοῖ- τὸ δἀἀποιοὰ ἤγοια ἐδ Ο. Ὑ. Αἀὰ ἴο ἐδιῖ 
ταν ἢπὸ ττογὰ σλποοῦ Ὀ6 προὰ ἤοτα ἴῃ ἃ αἱ ογομῖ 686 ὙΟΠΣ 
ταῦ ἰῃ ψὨἱοἢ [δ ἰ5 τπιδοὰ ἴῃ {πὸ ἐδοοοη! ἢ ραϑθασο. ὙὉὙδ6 ΒΟ Ι ΪὩρ 
οὗ ιμὸ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οογγοδροηᾶη ἴο [6 βοα! πρὶ οὗὨἨ {86 ὑΥ̓ΒΠΡΌΤΟδ. 
αἰοῃ, δηὰ πιπεξὶ Ὀ6 δἰ τι αὐτὴν τιηἀοτεῦοοῦ, ὙΠ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰ8 
βοριοὰ ψῆθη ἰς ἴα αἰ πηογ ἃ φοα], δὸ ἐπηὴῦ 1 σϑὴ ΠΟ ἸΟΠΘῸΣ 
δοιίνϑιν δῆλον [ἐκοὶῦ " (641). ΔῊ ΟΟΥΤΘΑΡΟ ΣΙ ΟΙΥ͂ ἸΓΔΏΕΣΤΘΔ» 
αἰοῦ ἰδ δοαὶϑιῖ, ἤθη ἴτε Τυγέπογ ἀοππιοπβίγαίίοη 5 ὑτονθη θά. 
1η δῃοσι, Ὀσϊἢ ατὸ ἴο Ὀ0 κυρρτοεβοὰ δζοσ ἰμδὺ ἀδίο ; ὑγϑῃθ.- 
ατοδείου ὉΥ͂ ἴῃ Αἰοπίης βεοτίδοι, δι ι ἃ ΡΣΟΡΏΘΟΥ ὉΥ ἴδ οἷοδθ 
οὗ ἴ8)6 Ο.-Ἰ. οδῃοῦ.) 



196 ΤῊΕΒ ῬΒΟΡΗΕῚ ΘΑΝΊΙΕΙ.. 

γαῖμοσ οὗ ὦ ταοβὺ Ηογ ( ΦῚΡ, υἱοῦ ὑδ6 
διλοϊθ) ἰθ ουἱ θα ν 8 βοϊϑιλῃ δοὺ οὗ ὙΟΥΒὨΪΡ, 
ὙΓΒΙΘΝ 18 δι Ὀβύδ 8} δααΐϊναὶθηῦ ὕο ὑπ ταβύοσχϑα- 
οι οὗ 86 ὑϊιδοσταῦϊο ὙνΟυΒἷΡ δβ ἃ 8016. Τῦ 
ἦβ ὑμο δῃηοί ὐΐϊηρ σι ΟἽ] οὐ Ὁμδοογαῦϊο ΘΟΏΒΘΟΙΆ- 
οι οὗ ὑμ6 δαογίβοϊαὶ αἰξαῦ' οὗ ᾿Ὰ 6 Νυ Οονθηδηῦ, 
ΟΥἩ ὑπὸ Μαβείδηϊο σου οὗἨ ὅδ σϑαθϑιμϑ, 
ὑπ ῬΌΣΟ ΒΒ ΌΔΤΥ, Ὑ ΒΙΘῺ 8881} ΠΟ τ οΥΧΘ ὈΘ ὈχῸ- 
Ταποα, ὑμαῦ, δοσοοσάϊης ὕο οἤδρ. υἱϊὶ. 14 (οὗ, υἱἱ. 
20. Ἰχ, 17), 884}1 ὕδικο ὑμ6 ρ]δοθ οὗ ἐμ6 ἀθβθοσαῦθα 
Δ Δ68]6α αἰΐαν οὗ ὑμ8 ΟἹ Ὀϊθρθηβαύίζοι, Ε,οτα 
Ιου. υἱ. 11, οοτὰρ. ἢ ΕΖοὶς. χϑ τ, 20, 20, 
ὙΈΘΣΘ ἃ οοηβϑοζαύίου οὗ ὑδθ αἰῦδαὺ οὗ Ὀυτηῦ-οὖ- 
ἔουίηρθ ΟΥ̓ ΤΏΘΔΏΒ Οὗ δὴ δοὶ οὗ δῃοϊεὐηρ ἰ8 ἀθ- 
βου θα (πὰ [μ6ν., 1. ο.. σὺ} ΟἹ], ἴῃ ΕΖοκ., 1. ο.. 
Ὑὶ [86 Ὀ]οοᾶ οὗ (μ0 Βαουίοθ), δῃἃ 4180 ἔσοχηῃ 
Εἰχ, χχὶσχ. 87; χχχ. 29: χὶ. 10, θσθ ὕ88 βϑοσὶ- 

βαὶαὶ αἰδδι ἰβ Θχρσθβϑὶυ ἀθδβίρπαίθα 88 ἐμ σὴ 
ὉΠ, 10 8 ουνᾶϑπῦ ἐμαὺῦ ἐμ αἰΐδαν οὗ βδοτίβοο ἴβ 
Βοτοὸ ᾿ηἰθηᾶοᾶ, ἱπαίθδα οὗ 16 ΒΟΙΥ οΟΥὁὨ Βο] 685 ἰῃ 
86 ὑθσὰρ]6 δὖ ἰδυρϑ, οσ θυϑῃ ὑ86 ΜΝ οββϑίδῃ ὨΪτ,86]7 
(δαποῖιιδ ϑαπιοίογ 1), 88 ϑυτιβ, 86 Ψυ ραῦο, δὰ 
οὐ 18 ΒΤΊΡΡΟΒΟ.--- 0 ῬΧΟΡΏΘΟΥ ὑπο σ οομβίθγα- 
οι ἢδ8 66} ὑνίοθ ἐὉ1}}16α,.---ὐ χδὺ ΟΧύθσ ΠΥ 
δηὰ ἰῃ 8 ᾿ἸῦθγΆ] βθῆβ6, ὈΥ͂ ὑδα δοίυδὶ τοβίοσα οι 
οὗ 86 ΟἸ]ἀ- Το δῦ. βουυίοθβ ἰὰ ὑδθ ὑθίῃρ]θ τὰ 
ἐμοῖσ Ὀ]οΟΑΥ οὔοσίπρε οὗ δῃΐμηδ]8, Ὁ" Ἀ]ΟὮ. σδιηθ 
ἴο Ῥδ8Β ὕμισθθ Υ̓ΘΑΙΤῈ ΕΘ ΠΟΥ δὰ ὈΘΘη ἐπύθυ- 
τυρίεα ὈΥ Αποοσδυβ ΕἸ ΡΏΔη68 ἴῃ ὑδθ Μίδοοδθεθ- 
8 ἂρὸ (1 Μδοο. ἱν. δ4-δ9θ)," ἀπὰ αὐξοσιχασγὰ ἴῃ ὑ8 6 
δηυ ρο ὉΥ ὑδθ ἰβίοτί σαὶ ἰηὐτοἀποίϊοι οὗ ἐδθ 
ΤΏΟΙΘ Ῥοσίθοῦ βδῃποξΥ δηᾶ τοσβῃῖρ οὗ ὅθ ΝΟΥ 
Οονεπδπῦ, τ ῖοἢ ποσὰ Πἰἰκονσὶδο ἐοτοιο] ὈΥ ὑπο 
Ῥτορμοὺ Ζθοδβασίδῃ (βαρ. ἱ{ϊϊ. 9) δὰ σ᾿ οβο βδοσὶ- 
Βοῖα] αἰύαν ᾽ἰβ ΟἩ γί δῦ, Βαυΐηρ᾽ ὈΘοΟτῊΘ ΒΌΘ.ἢ ὑτουρ ἢ 
ὑμι6 67088 ΨΆΪΟΝ 6 δποίπύθα δηᾶ οοηβϑογδαίθα ὈΥ͂ 
8 οσσῃ οχαϊ ὑθα ὈΥ δον βδοσίβθοθ δπὰ Ὀ]οοᾶ. 

Ἄοσβο 9ὅ. που ἰμογοίοσθ δπὰ υπηπογπίδηά. 
ΤῊΪ5 ὀχ μοχύδυϊοα ἰβ ἱπυθι ρα ἴο ἰπύσοάποθ {86 
ΤΏΟΣΘ ἀοίδὶ]οα ὀχρ]δηδίϊοι οὗ 86 γτοϊδύζοῃ οὗ ὑ86 
ΒΕΟΥΘΏΌΟΥ ΥΘΑΓ-ΘΘΚΒ ὕο ὑΠ9 γοῦ Ἀποχρὶγϑᾶ βουθηῦν 
ΥΘΕΙΒ, δηα 4180 ἴο ὑδ6 βυρίοθοῦ οὗὐ ὅδ δϑδυϊοσ 
Ἰμϑοοσζαῦϊο Ῥτοπΐβοβ τ οἢ ζοϊ]ονθ. [10 ἀϊγϑοῦβ 
μθ πούϊοθ οὗ Ὀοΐῃ ὑδ6 Ὦθασοσ δηὰ ὑπο σχοϑδᾶοσχ ἴὸ 
[186 ἱτιροτύδηοθ οὗ ὑμο αἀἰβξοϊοβσοβ ΠΟῪ ἰο ὈΘ 
ταδᾶθ, δπᾶ ἴο ἰὴ ἃαὺγ οὗ δβυδ]οοϊίπρ ὑδθσα ἴο 
Βοχίουβ. δὰ ὑδμουρλύα! οοπείἀογαύίοη: οἷ. ὁ 
ἀναγινώσκων νοείτω, Μαὺδ. χχίγ. 1ὅ.---Εἴγοτα [89 
δοίης ἔοσι οὗ [89 οοτισηδιμλσζηθεσι (ΟΣ ὁ“ ποχὰ "ἢ 
ἴο στοβῖοσθ διὰ ἴο Ῥυϊὰ Φοσυβαθσι, ταῖο [89 
ἸΜοδβδί ἢ ἴῃ Ῥχίῃοθ π8 411] Ὀ6 βουϑῃ ὌσΘΟΪσΒ ; 

4 [οἱ] ἠπκεῖν οὐ͵θοῖβ ὑο ἐπὶβ ἰηοτργοϊδ οι οὗ ὑπο 7118]- 
χταϑοὺ (Πδὺ “1 ἰδ ορροδοὰ ὈΓ 86 αοὐμαὶ 7οΐ, ἰπδὺ ΠΟ ΠΟΥ ἰπ 
[6 ΘΟ ΦΡΟΙΔΌΟΣ οὗ ΖΟΓΑΌΔΌΘΙ 5 ὑθρ ρῖθ, ΟΣ δῦ ὑ86 ΤΘΟΟΟΏδΘ- 
σγζοη οὗ [ὴ9 αἰΐδσ οὗ Ὀυτην Οὔοσηα ἀοδοοσαϊδα Ὁγ Αμο- 
οἴσκ, ἰ6 θη] οη. ταβᾶθ οὗ ΔῈΥ͂ Βηο πρ. Αοοοζάϊηρ ἕο [6 
ἀοῆηϊῖα, πηϊΐοττη ὑσπάϊθίοιυ οὗ ἰμ6 ον, 86 ΠΟΙΥ δηοϊη ας 
οἱ] ἀϊᾶ ηοῦ οχίαὶ ἀπιστίης τδ6 τἰπιο οὗ ὑὴ κοοοῃᾷ ὑδυῃ 16." ΤῊΘ 
ἴοστα “"δηοίηϊ," Πού ΟΥ, ΤΡ ΒΟΙΘ ὍΘ ὑδίθῃ ἴῃ [6 τηοῖα- 
ῬὮΟΣΙΟΔΙ Βοη86 οὗ γεάφαξοαξίπισ,] 

{ [Κεῖ] κουσίδβο, αὐΐου δὰ ἀπο δ᾽ ΒΟΥΘΓΑΙ ΘχΘ ΘΌ08] ΤΟΑΒΟΠΝ 
δὐύδίποὐ (86 ἱπίογρσγοϊαοη οὐ "" πλοβὲ ΠΟΙῪ " ΠΟΙΘ ΔΒ σοοσσί πο 
ἴο (η6 ὑσπιρίθ, δἰΐδυ, Οὐ δὴν οὗ το βδογϑᾶ πίρῃβὶϊβ, ΠΏΔΙΠΥ 
οοποϊηᾶσα μαὶ ὁ [6 ΓΣΟΘΙΌΠΟΘ [8 ἴο ἴὴ6 ἀποίηϊίηρ οὗ ἃ ποὺν 
βου οί δῦ, ὑδηιρῖδ, ΟΥ̓ τοδὶ ὨΟΪΥ Ρἷδοο." ΤΉΪδ, ΠΟΎΘΨΟΣ, 
ΤΛΆΚΟΒ ἴΠ6 016 Θχργοβαίοῃ τοί ΟΣΙΟΔΙ, ἩΓΏ1]Ο 41} [6 δι- 
βοοἰαϊδὰ ῬΏΓΣΒδοΒ ατθ (Δ ΚΟ ἰῃ ἃ 680 ἸΏΟΓΟ ΟΥ 1688 ᾿ἰἴοΣ], Γὺ 
ΒΟΘΙΏΒ ἴο πα ἱδπδὶ ἐπ6 τοϊθοιίίοη οὗ ἴδε οἷὰ χοήοσθῃοθ οὗ {8 
Ἰαασιλρο ἤΘΤῸ ἴο ἔπ λΓ6βϑ δῆ, οἡ ἴα κτουπὰ οὗ [9 ΒΌΒΘΏΟΘ 
οὗ [π6 δγίίο]ε, ἰκ τίμιος παδίν; [0Υ ΒΌΓΟΙΥ τὴ ογὰδ ΤΥ 

Υ Ὀ6 γοηδογρα "ἴ΄ο δηοίῃ]Ἢ ἃ πηοϑδὺ ΠΟΙΥ " (086 8ὲ ;ῸῚ] δα 
ἐλέμσ). διὰ {Πππ8 ΤΟΔῚ τοίου ἴο ἐδο ἱπδιισυσαίοη οὗ ἔη0 Ηορᾶ 
οὗ {6 Νοὸν Ὠϊαρεμαδιίοη. ΤῊ οχρτγϑραίοη 18 ἀου Ὀοεα (ο Ὀ6 
χρη δίηθα τ σΟΠΟΣΤΆΣ Υ πΠὉἢ ἐπα αἰτα ΠΔΥ ῬὨΏΓΤΘΔΘΟΙΟΘῪ οὗ 
[δ γογϑοδ ἰχησηθ δῖον (οἰυν κ.} 

ΤΑΥΒΟΣ, ““ πηΐο αἴ δηποϊηὐθα οΠ6, ὦ ῥτίποθ, " οἷα. 

Τὴθ δχρσοββίου 2 δἰ Ὁ οοχτοβροπὰθ ἕο ΣῪ 

ἽΞἽ αὖ (6 Ὀορίπηΐησ οὗ [80 δηροῖΒ σϑτηδυΐα, 

δηᾶ ὑμοσθίοσθ ῬσοῦδΥ ἀδποίθθ ἐλ Ῥχοσγηαΐρα- 
ὑΐοη οὗ ἃ Ὠϊνίηθ ἄθουθθ σδύδμοσ ὑβδη οὗ 8 σοόγδὶ 
οαϊοῦ (48 θδγθϑοσ, Ηδνοσηίοκ, Υ οἷσί, οἵα,, σου- 
οοἶνο τὺ ΓΘ θσθηοθ ὑο ὑδ6 οαϊοὺ οὗ Ατίδχοσχϑα 
Του πιδηυ8, σὰ οομητηδηδοαὰ ὙὉδδύὺ ἐὴθ ζτϑ- 
Ὀυ]άϊηρ οὗ “θγιβδίθι βῃου]ἃ Ὀ6 σοϊησηθποσᾶ). 

ΤᾺ Ἰαύον ἰᾶθα σου Ἱᾶ σϑαπίσθ ὑμδὺ 9 βμου]ὰ 
Ὀ6 οοπποοίρα τἱῦἢ 57 ἷἰῃ ογᾶοχ ὕο {8 ΟΙΘΔΥ 
ΘΧΡΥΘβδίου ἢ δηᾶ ὑμ6 οὐρβοσνδαύίζοη οὗ Ηἰὑσὶς ἴα 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ οοξγϑοῦ : ὁ ΘΟδοχ6] οουἹὰ ποῦ βρϑβδκ 8ὸ 
οΟὈ͵]θού γον, ἀπ τυ Θοταροθῦσχο, οὗ {6 ἄθοσθθ 
οὗ ἃ Ὠοδίύδϑη Κίηρ ὑμαὺ ψου]ὰ ἱτρΡ}]Υ ἰδ στρ ἴο 
ἀΐβροβθ οὗ ὕπο ΠΟΙΥ οἷν : δύσῃ ἃ ἄδογϑ που]ὰ 

ὯΟ ΧΣΔΟΪΘ Ὧθ 8 "531 1ἱπ ὑδθ τηἱπᾶ οὗ ἃ ὑμδοοζαὺ 

ἴδδῃ [86 σου ΣΟΥ ἰῃ 188. υἱ]}. 12 ᾿του]ᾶ Ὀ6 8 

ἽΩ."-- Μόγθουοσ, "21 οδπποὺ ἄθηοίθ ἃ ἄθοσγθθ 

δαὺ 811, θπὺ γταῖβοσ ἃ Ῥσζορθοίϊς αἰδύθβιχθηξ, δὲ 
ΟΥΔΟΪΟ, ψΏΟΒ ἴῃ ὑβ ἰβύδηοθ Ῥχογαΐϑθα [ὴ9 
τοβίοσα ίοη οὗ Φοσαβδίοτη. Τμϊθ Ὀϊνίμθ ρῥγράϊο- 
ἰΐοα οοποοσυΐπρ ὑμ6 τοουϊ]ᾶϊηρ οὗ ὑμ6 ΒΟΙΪΥ οἷἐγ 
οδησοῦ αἰ δου τοδύθυϊδ!)  ἔσοτα [86 ταροαῦθα ὑχο- 
ῬΒΘΟΥ͂ ΌΥ Φοχθυχίδῃ (ΟὮΔΡ. χχυ. δῃηὰ χχῖχ.), 
ὙΈ1ΘῈ ἔοσούο!α 086 ἀσδβοϊδίίοη οὗ Ψ τ 88] 6 πὶ ἂυτ- 
ἱπρ βουθῃῦν γοδᾶσθ, δηἃ ὑμ6 βδυθβοασθηῦ χϑδύοσα- 
τίου οὗ 6 οχὶϊθβ δηὰἃ ρυπίβῃχηθηὺ οὗ ὑμοὶτ Ο8]- 
ἄφθϑδῃ ὀρργθβϑοσθ. ΑἸ δουρῃ ὑμ6 τϑαύοσαίϊϊου οὗ 
[80 ὑβθοοσδου, δηὰ ββρθοίδι!ν (86 σου] σης οὗ 
Φοστιβαίθχω, 816 ποὺ ΘΧΡΥΙΘΕΒΙΥ͂ χηουὐομποα ἴῃ [186 
ἰδυθῦοσ Ῥσορῃθοῖθβ, ὑμ8οθα ἔδθαύιασεβ γα γϑῦ ἱτωρ]ἷ- 
οὐθϊγ ἱποϊυᾶδρα ἴῃ ὑπ ρῥτοαϊοϊίοῃ, οδΡ. χχν. 12 δὲ 
Β64ᾳ., ΘΟΠΟΟΤ ηρ' 86 Ἰυἀϊοὶα) νἱαϊίδἑϊο οὗ [86 
Ομαίάφθαπβ δῃὰ ἐδ το- δάορύϊοι οὗ ἴεΥϑ6] : δπὰ 
ἴῃ ΟΒδΡ. χχίχ. 10 ὑμ6 ρτδοίουβ νυἱδιυβεϊοι οὗὨ ἰδ 
ϑονγβ ἰβΒ ἀδβοσιροὰ αἰ γθοῦΥ 88 ἃ χοβίοσαϊιου ἴο 
ἘΠΘΙΥ ΡΪδοθ, ἃ. 6., ὑμοῖσ οὐυῃ γ. [Ὁ 18 ποῦ Π6οϑϑ- 
ΒΑΤΥ, ὑμουθξοσο, ὕο βθϑὶς ΤῸ. ἃ ῬΓΤΟΡΆΘΟΥ ὈΥ Ψετο- 
τα δ ὑμδαὺ ὑχοάϊοὶβ ὑ}6 το υϊ]άϊηρ οὗ «ζογαβδίοσω 
ἷῃ Το τα ᾿ἰὔθταὶ] δηᾶἃ δχρ]ϊοὶϊῦ ὕθστηβ. [17 δῇς 8 
Ῥδδβαρθ Ὀ6 ἔουπᾶ ἴῃ Φ6Γ. Χχχ. 18. ΟΥ χχχὶ. 38 
(ΕἸσὶς, Ενα]ᾶ, ΒΊΘΟΚ, δι ρδύβθῃ, οἷο.), ἰύ ἰδ 
πουθχύμ 688 ΠΗ ΘΟΘ ἴο δϑδῦσηθ ὑπαὺ Ὠδηϊοῖ 
ὮΘΙΘ ΓΟἕΘΥΒ ΟἿΪΥ ὕο ὑμδὺῦ Ῥτορῃ οὐ (ΒΟ Ὼ τῆδβ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΠΟΙΙΡΟΒΕΟΩ͂ αἴδοσ ὑμ6 ἀδαεϊσιοίίου οἵ 
ψΦοσυβαίθα ΌὈΥ ΝουΌσομδᾶμπθσζασ, Β.Ο. 588. δο- 
οοχάϊηρ ἴο ομδρ. χχχὶ, ὃ οὖ 864ᾳ.)β0 Ιὺ 18 ταοσθ 
ῬΓΟΌΘΌ]Θ ὑμαῦ ΟΌΣ Ῥσορῃϑῦ τηδὰθ πὸ οἈχομποϊορὶ- 
ο8] ἀἰδυηοὐίου Ὀούνγθθη “61. χχίσ. (8 1ϑυῦοσ οοσ- 
Ῥοβοᾶ δρουῦῦ Β.6. 598) δπᾶὰ ὑμθ τῦοόοζο ὀχίοπδοὰ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ΟΡ. ΧΧχ. δᾶ χχχὶ. ΤΈΣ (δυᾶ 
8150 Οὔδρ. ΧΧΥ.) ΓΘ ὈΓΟΌΔΟΙΥ τοσασα θα ὉΥ δἰτὰ 
88 ὈΘΙΟΩρΊησ, ὍΡΟΣ 86 ΜΏοΪα, ὑο 86 βϑ8:ὶ6 
Ροσγὶοᾶ δῃηὰ 86 βδῃηλα οἶτοὶθ οὗ ργορβϑοῖθβ. πδηθ- 
Ἰγ, ὑμαῦ οὗ ὑμ8θ ονουΐατον οὗ ὑ86 Κίησάοιῃ οὗ 
Ψυ δὴ ΜΒ ΟΆ οονοσϑι οἰρηύθθη ὑο ὑνγθη τυ γοϑγα, 
ὈΘρΙπηΐη ς᾽ ἢ ὅλο Βγεὺ οοπαμποβὺ οὗἵὨ «“οσυβδ]οιη 
ΌΥ ΝΟΌΠΟΒδάμοζΖαῦ ἰῃ ὑμ6 ἔουτίῃ γοδσ οἵ ϑεϑῃοὶ- 
δἰκίτη, οὐ Β.6. 605, δῃὰ δηάϊηρ ἢ ἐμ δοβίσυο- 
οι οὗ [}6 οἱζγ ἴῃ Β.Ο. ὅ88ὐ Ηΐβ δἰασεϊηρ- Ροϊεὺ 
ἴογσ [86 οδ]ουϊαύίουι οὗ ὑπὸ ΘϑυΘ ΕΥ̓͂ γΘΒΥΒ τθ 8 
ὨΔΙΌΓΔΙΥ Ὀθοδῖὴθ Ὁποοχίδίϊῃ δηα υδοὶ]αϊϊηρ, 
δηᾶὰ ἴὸΣ ὑμαὺῦ ΟΣ σθᾶβου Ὀθοδιηθ {86 ἱποϊ εν 
ΟΘΌΒΘ οὗὨ ὑ86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ὈΠΩ͂ΟΣ οομδὶ ἀογαϊίου. 8.66 
ΒΌΡΙΘΔ, ΟἹ Υ. 2." ---ἶαἋὸ σου]Ἱὰ οομῆϊοῦ τῦὶῦὰ τδ6 

“ [Βὸν νὶ]}] Ὀὰ ἀϊεροπϑὰ ἴἤο πᾶορί δὴ ἰπιοσρεοϊδιίου τοας 
ΟΟΠΙΘΑ ὕο 80 Υρτιθ ἃ οοποϊπαίοη, θὰ ἴῃ ὙΘΓῪ οὔὐ͵οςξ 
οὗ 1680 αὐάδα γοῦϑοα ἴα δου ἀῃ} ἴο ΦυγΙ ἢ ἃ ἀοληϊφ 



ΟῊΑΡ. ΙΧ, 1-97. 

ομοταὶ παρὸ ἴο ἴδ μὴν Πὰν, ἴῃ 85 βάνοσὈ 8] 

βϑῦβῷ δᾶ ὑο δοηπηϑοῦ ἐδ στὰ ἐμ 6 Το] ον ἱμρ νο τ, 
80 δ ἴο οδέαίῃ ἐμ ΒΘΏΒ6 “" ὅο Βαϊ Φαταβδιθσα 
δραίῃ.,᾽" δἷῃοθ ΟὨῪΥ͂ “Ἰηπὶ ἱπ 6 ΚΑ] 18 ὑβοᾶὰ ἴο 
ἀρδίσηαῦθ ΟΌΣ "" δραίη " (γι ϑι8., ἐζογιιηι) ἴῃ Οὗ ΘΣ 

᾿ 18068 (8 8180 ἤΘΣΘ, ἴῃ ὑδο Ἰαύοσ Βα] οὗ 86 
6186). ἘΜ] ΕΒΘΙ ΘΟ Β τοπᾶοτίηρ, “[ο Ἰοδᾶ Ὀδοκ,᾽ 
ὃ.6.. 86 ΡΘορΪ]6, ἰδ ορροβϑᾶ ἰῃ ραχὺ ὉΥ ὑμ6 Βατβὴ- 
ὯΘΒΕ οὗὨ ΒΝ 8ῃ ΟὈ͵]θοῦγο δαρρ]θιηθηῦ, δα ῬΑΣΟΥ 
Ὀγ 86 ἱγαροβδὶ ὉΠ οὗ βῃονίηρ ὑμαῦὺ ὑδ 18 Ρδ8- 
ΒΑΡ ΣΘΖΟΙΒ ἀἰγΘ ΟΌΥ δᾶ ϑχοϊαβίνϑιν ὑδοῖ ὕο 791. 

τχίχ, 10, οτο 3 ἸΏΓΠ9 ΟΟΥἑΘΙὨΪΥ͂ ΟΟΘΌΤΒ ἴῃ ὑδ6 
Β6η86 οὗ "“ἴο Ἰο8α Ὁδ8οῖ.") ὙΤῃθ βοοοπὰ δ] οὗ 
86 γΟσθθ, ΣΔΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, ΣΟΥΘΙΒ ΟἿ]ἹῪ ὕο ἃ το] απ ν 

οὗ ὑδ6 αἰἐγ (23) 2:2 Ὁ), δῃὰ ποῦ ἴο δ γϑάιιο- 
ἐΐο ροριειϊὲ κριι 8, ΤἰοΒ ἰ8 ἀθϑοίδῖνθ ἴῃ ἔδνοσ οὗ 8 
τοβύοσδεϊου, ὦ 6., οὐὗἨ Ὀσϊηρσίυρ Ὁ8ΔῸΚ οὐὧοὖὺ οὗ ὑδθ 
κἰδῖθ οὗἨ ἀθδοϊδαύοι ; οἷ Ἐζοὶς. χυΐ. δ. --- 0 ἰΒ 

ἀραϊρηαῦοα Ὁ Ὑ32 ΓΘ, [86 ““ δηοϊηὐοα ΟὨΘ, 

[86 Ὀχίποθ ᾽᾿ (ΟΥ, 85 ἰῦ ΙΩΔΥ ὈΘ τϑῃδοσοᾶ ψἱὰ 
Θατ81 οοστϑούμθβϑα, ὑδ6 ““ δηοϊηὐοα ῥχΐῃοθ :᾽" οὗ. 
Ἐπαὰ, Ζολγὸ., ἡ. 741). ἰὰ ὅ6 βθηβ6 οὗ [86 Ρτο- 
ρΡῃοὺ ὃ Οοσέδί ΙΥ ποῦ ἴδ οδοίαλ ΟΥ 16γηδὶ ἴῃ δῈ 
ἐτητη θα !αῦθ δηᾶ ῬΥΪΤΑΔΙΣΥ ΒΘΏΒΘ, 88 ὕμι6 ζ6ν»ν 188 
δηα οτὐβοᾶοχ θχϑρϑϑὶβ 88 β'ΘΏΘΣΘΙΥ Ἀ6]ᾶ, ἄονσῃ 
ἴο ὑμ8 ἰδίθδὺ ὑΐτωθ, Ηδ μψου]ὰ ΒΟΒΙΌΘΙΥ͂ ἈδΥΘ 
ὈΘ66Π τοΐοστϑα ἰὸ 88 “δὴ δηοϊηὐθα ὑσίποθ᾽" τυ }- 
οαῦὺ ὑπ δξΐ0]6: ΠῸΓ ψου]ᾶὰ Παη16] μδνθ ἰηὗσο- 
ἀυοοα Ηΐτι αὔξοσ [88 Ὀσίθῦ ἱπέοσναὶ οομίαίηθα ἴπ 
86 ἢχϑὺ βουϑθῃ οὗ ὅδ δουδῃὺν γὙθ8χ- ΘΟ ΚΒ, Β΄ 66 
ἮΘ ΔΙΝΨΆΥΒ ὈΪδοοβ {86 δἀνοηῦ οὗ ὕὍ:6 Μοβδίδῃ ἴῃ 
ὑμ6 αἀἰδίδηῦν ἔπίασγο. θη ὑδ6 ΤουτγὺδΒ δπᾶ ]δϑῦ 
Ὑνοσ α-Κίηράοσχῃ Β8}411 [8]] ---  οἢἢ 18 Θθρϑοίδ!ν 
ΘΡρασχϑηῦ ἴῃ ομδροῦύθσ 1ἰ, δηὰ νἱ " ΤῺΘ χοΐθσθῃοθ 
ἷβ ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ ὕο ἃ ὑσΐηοθ ΘΟὨὑΘΙΏΡΟΥΑΙΥ τὶν Πδῃ- 
161 δῃηᾶ δι σοδαυ νγχ6}} Κπόντι, ΤῸ γγὲδ8 ἀσβίϊποα 
ἴο ὀχοτύ ἃ ρονοσΐαὶ ἱπῆἤπθηοο ἴῃ ἕδτυοσ οὗ 88 
ὑβοοοσβϑου, δηᾶ ἰο ἔα 18] [ῃθ βρϑοΐαὶ Ὀϊνίμθ ῬὺτΣ- 
ῬΟδ6 τϑἰὐυϊηρ ἴο ὑμο [βτϑοὶ] οὗ ὑμδὺ ἄδὺ (δοουῦ 
ζοτίγ-ἰμθ οὐ ΒΕ γϑδσβ αὖδοσ ὑμ6 ἀοδύσασίίοιυ οὗ 

ΘὨτοποϊΪοκίοαὶ ἀοϊοστηϊδείοι οὐ [86 ροτίοῦ βροκει οἵ, ΓΟ], 
δἰ μου πὸ δάνοοαϊο οὗ 6 βύγίοῦ ὔοταὶ Δ Ἰδιτηδηΐ οὗ τ 18 
ῬαάΑδβαρο, ᾿.δὲ}γ τοιηασῖκα ὑπαὶ "811 ϑ ἢ τοίογοησοε (ἕο Ζοτὸ- 
ταῖδ ἢ} δῖὸ οχοϊυᾶρᾶ Ὦγ ὑπὸ ἤβδοῦ ἐμπαὺ 8 δΏροὶ ὩδΙΏ685 ἐδ 6 
οοτωηϊηησιἀηθηῦ ἴο0 (86 χϑαεϊοζδίίοη οὐ Ψοσβδιθιη 88 ἐδ ἐ67- 
τοίηϑ α σἸΟ ἴου ἴΏ9 δουθη τθοκα, πᾶ οοτὰ ἰδ υ.8 ΟἿ 
Τθδῃ ἃ ψοσγὰ οὗ ασοα νῆοδο σοΐηρ ζοχΣ ἢ τα Βοιηον Π6ΓῸ ἀ6- 
ἑοστηϊηθα, οὐ οου!ὰ Ὀ6 ἀοογγηϊπηθᾶ, [αὶ Δ6 ἰἢ6 Δρροδτβηοο οὗ 
Ὧηο0 Αποίηϊοα Ῥχίποθ 15 δηθὰ δ8 ὑ8α τοστηϊηδιίξοη οὗ [86 
δβουθν θα. Αοοοχάϊημν, "ἐὯ9 σοίπρ ζοσιἢ οὐ ἐδο σοσῃ- 
ταλυτηθηῦ [0 τοβίοσο, οἷα, τπιδὺ ὉὈΘ 8 7εέμηι οοτηΐης ἰηἴο 
νἱεὶ ὉΠ γ, [6 ἐἴτηθ οὗ ὙγΠἰοἢ σου πίτπουῦς ἀἰδποῦ! ν Ὀὰ 
Κηονπ-- νοτὰ ἔγτοπι αοα γοπροοῦχ ἰἢ6 γχοπίοσδείοη οὗ 
ΨΦοττιδδίοιη, τ ὩΟΝ τοῦ Ζυγί ἢ ὉΥ τοοδηβ οὗ 8 ἵδη δὶ ἃ ἀθῆ- 
εἶτα [ἴτηθ, απ σϑοοϊνϑα δῇ ΟὈΒΟσυ δ ΌΪ6 εἰσίογίσαὶϊ οχϑοῦ! οι." 

Ἰεαδὺ τϑιδτῖ οὐὔοοίθδ}}γ ἀΐδροθϑθ οὗ 6 δας οΣ 8 ὀχοζοαῖκ 

τορασαϊης ΞῚ ματα] 
4 [ΤῊ]5 Ἰασὲ ἀτρστόδηξ ἰθ οοσίδίηγ ουαὐ οὗ ρἷδοθ, ἴοτ Ὁδῃΐοὶ 

ἄσαεκ ποῦ ὑΐβδοθ ὑῃθ ὑουβδοῆδκο ἴῃ πλοτθοπ δὖὺῦ δὴ ἰπίοσνυαὶ) οὗ 
ΟὨΪΥ δαυθὴ τοῖα, Ὀπὺ οὗ βονϑῃ δῃὰᾶ ΠΥ τὸ ὝΘΟΚΑ, έ.4., 81} 
Ὀσὺ αὐ μα οἷοδο οὗ [π6 οπείὶσο ρμοτίοᾶ ἴὯ6 Ῥτορῆθου. 80 
ἸκΚονδο ἴῃ ὑπο ποχῦ σοσγβο. ΑἈἂδ ἴο 186 ον] οϊίοη δραίησιὶ [ἢ 6 
Ττοΐογθηοο ἴο ἴδιο Μοβείδῃ, ὈΟδ Ποῖ βῃᾶ ἰῃ ἴπ6 0 ΠΟ Πα δηὰ 
ὈΡΟΝ 9Ε ΤΕΙΒΟΝ, οη ἐΐο ρτουπηὰ οὗ Π9 αὐδϑῆοθ οὗ δμο δυϊ- 
οἷο, 015 16 σΥΘΔΈΥ, 1 ποὶ ΠΟΥ, ταρὰθ πρ ὈΥ ὑπο σοπδέριο- 
ἑέοπ οὗ τὴ6 ἡοῦυῃ τἱτ δὴ πο) πησῦ,  Ιοἢ ἢ ἩΡΌΣΟΘΥ οὔνθῃ 
ὨΙΆΚΕΒ ἃ Ἰγογὰ σϑαὶ}ν ἀεῆπί(θ, κοὸ [μδὺ [Δ 9 δσίϊο]ο 8 σϑϑϑπ!ν 

ἀϊοροηῃεοὰ στ, Τηἀοοά, δ πἰ πηρὶο ἴοστα ΤΡ Ὁ, ἈΓὲΔδοίαλ, 

ὄνοι δηδυ ΣΟΙ, ἰ5 βὸ οἵωρδϑῖιίο ἴδὲ ΒΟῚΘ ναὶ ἴΠ6 Οτοδὲ 

Ῥτορῃοὶ οὗ Ῥεῦξ, χνῆ!. 18 (τ ἤθτθ δὲ 32 18 πὶ ΚΘ ΤΩΛΏΠΟΣ 

Ταπδεαγοᾶ δοδηϊθ ΟἿΙΥ ὉΥ ὑπὸ βαϊπσησὺ ΤΟΥΙΔ) Οὁ8 ΜὙ611 Ὀ6 
τπουκσῃῦ οὗ. Ασοοοτγάϊηρὶγ, [δο66 ἰηοχργοῦογα 0 ΔΥῸ ἤοσ- 
βακοη {πὶ5 οἱ διὰ "νυ οῖγ- δοοορίοα τοΐοζομοσ, δυο πἰ κῃ ΠΥ 
ζαϊ οι ἴο δάδιιοσο δὴῪ οὐπος ἰδύοσίοδὶ ὈΘιδοῦδρο ὃ ϑοσα ἰδ 
68: Ὀ6 ΝῸΥ δυρ!οά.] 
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Φουτιβ8] 6 γὰ)-- -ἤσποθ, τ ἰυβουῦ ἀοτιθὺ, ἐο Ογγ, 
ὙΟ ἱβ ἀθείτιαύθα 88 μου ϑ ἢ Ἐ ΜΙ ΔΑΒ ΔΟἢ ἰπ 1538. 
ΧΙ 1 δἷδο. Οἱ, Κυδη οι οὶ, Ρ. 8527: ““δ- 
ὑδοχ, ὅπ ΡΟΣΒΟΣ χϑΐοσυϑα ὕο ΡῬΘδσβ 88 ἃ αἰ οσ- 
δῃῦ Ῥτΐηοθ, 0 Ὧ85 ἃ ὑμβθοοζαύϊο ἀοσαϊηΐοη, δὰ 
ἷὶβ ϑῃηδοννοᾶ τὴ ὑπο αρὶτῦ οὗ Φεβονδὴ ἴου Εἷβ 
οαἸ]Πἶτρ ; οὗ 1 ὅδπι. χυὶ. 18 οὖ βθα.; χ. 1, θ οὖ 
806ᾳ. Βιυῦ δΒἶποθ ὑ86 βρϑοΐδὶ τηϑῃύίου οὗ ὑμ6 7δ8- 
ἴατο οὗ δηοϊηὐιπηρ ἴῃ ὑΠπ6 οδδα οὗ ὑῃθ ΟΥΑΙ ΏΔΤΥ, 
ὦ. 6., ἸΟπ- ΜΙ Θαβίδηϊο πδύϊοηαὶ ΚΙΏΡΗ τῦῆο σδτηθ ἴῃ 
οοπῦδοῦ νὴ [Θγ8 6] σου] Ὧ6 βύσϑηρθ, 1 18 ῥσο- 
ῬΘΟῚ ὕο ΒΘΘΓΟᾺ 7οΣ ἃ ϑαίδϑῃ Ὀσίποθ, ν' ΒΟΑΒβο τ 6 
ῬΓΟΙΑΪ θη 88 ἴ89 Ῥχοζαούοσ οὗ ὑπ ὑμθο δου, 
δ ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ 80, Ὀθοδῦθθ οὗ δὶβ χοϊαύίου ὕο {896 
Μοβείδηϊο Βορϑδ Ὀδΐοσθ τοΐοεσσοἃ ἴο. ΑΒ βοὴ 8 
ΟΏ6, δηᾶ πηΐαὰθ ἴῃ ὑδβ τοβρθοῦ, 86 ὑμϑοοσζαίίο 
᾿ϊϑοσαύασθ οομοοῖνοβ οὗ ογεδῆ, 086 νἱοῦοσ ἔσοτα 
186 οαεὺ χὴο οἴἶῪοοιοα δ 6 τούπσχῃ οὗ 15786] ἔσοτῃ 
ὑμο οχὶϊθ. Ἠδθ 18 Θχρσθβδὶν «ἀδβίυιδῦθα ἱῃ 188. 
χὶν. 1 88 ὑμθ Μδδῃίδοι οὗ ϑοῃῆονδῃ. Ηδθ ἈΡῬΘδΥΒ 
ἴπ ὑῃθ γεῦ γϑδσ οὗ (86 ταῖσι οὗ Ὀασγίυβ Μοᾶπβ 
ΟΥ̓́Σ ΒΔΌΥΙΟΣ, ὑμποσοΐζοσθ δὖὺ ὑμ6 {ἰπ|6ὸ οὗ ὑὴθ 
νἱβίου, δῃἃ νγϑϑ ὕβθῃ δὺ ᾿ἰθαβὺ ὑμο υἱοϊογίουβ 
Ἰοδᾶοσξ οὗ ὑ86 δυτηΐθβ οὗ αζίαβ. 78 ἃγθ οοῃ- 
ΡΘΙΙορᾶ ἰο ἀδοϊᾷθ ἔὉΣ ἶσα, ἰπ ἱηύοσργούϊηρ {}10 
Ἴ) ΤΠ Οὗ δ θ] ΒΒ ἀοβοσϊρουη. Ηθ νγαβ 
τοραζα θὰ 848 8 Θχϑοῦῦου οὗ ὑ86 ψ}}} οὗ Φο βουδὰ 
αἰγοιᾶν σοξθχυθα ὕο, ΔρΥΘΘΘΌΪΥ ὕο ὑμ6 ἀθβογίρίϊου 
ΒΟ ἱτηχη θα δύο! ἕο] οννΒ, ἀμ ἴῃ ΒΆΤΥΠΟΩΥ τὶν 
{πὸ ὑμοοταῦδο Ορο8 1 οἢ [βγαϑὶ Ὀδβαα οἱ Ὠΐτη, 
Ἡδνῖμρ τϑα] χοᾶ οὐμὸὺ Ῥσχορμοῦϊο ὀχρϑούδυϊοηβ 
ὑ86 δαῦδου τοραγᾶθα Ἀἴτη 85 ὑ86 ἀρουῦ ὯΟ ἐβουϊά 
Ὀτίης δϑουῦ ὑμθ σοβύοσαϊίου δηα ἐῃ8 σου] τσ 
οὗ Φοσυβαίθιῃ : δπαἃ σοηβοα ΘΕ Υ. ὑμ6 τυ θυ 6 Χ- 
ῬΤΘΒΒΙῪ ΘΟΠΗ͂ΣΤΥΩΒ ὕμοβθ δχρϑούδυϊοηβ, βίησθ ΒΘ 
ΤΩΘΤΘΙΥ ΒΘΡδγαύθβ ἤσοσῃ ὕβοτα ὕμο αἰγοοί λ1εβϑαηϊδ 
ἑάθα, ΜὨΪΟῺ Β6 πᾶ Ηἰτηβοὶ ΟὈ] θα ὕο χϑῦοσ ὕο 
8 ΤΟΥ αἰδίδηϊ ζαύαζο, ἰῃ νον οὗ ὑδ8 σουτβο οὗ 
ΡΟ] ἶσα] ονοαύβ." "---ΤῊ6 “Ἢ ΜΑΒΒίΔοἢ Ναρὶὰ," 

Ξ [615 τοϊῃδσῖκα οα 1815 Ῥοϊῃῦ δϑϑῖλ ἰ0 π8 50 βαἐ εγβοίοσῦ 

ὑπαῦ γγὸ ἐσϑηβοσ 8 ἴδιϑσα ἴῃ 701}. “ὙΠῸ ποσὰ ἼἼλ2) ΓΟ Ω ἀλοοα 
δεῖ ἘκῸ μ δῆ. εὐνθαυσεια τι. Μθ ΙΑ θ᾽ ὄθφυδ ἐὰν εμεεα. θραὰ 

1δο]α Ὁ) : ζος ΠΡ Θ οδαμοῦ ὉΘ 8 δἀ͵θοϊγο ἴο ἼΑ2. Ὀ6- 

οδῦκρ ἴῃ ΗΘογ, ἢ δά ̓οσῦῖνο ἴα υ]δοθὰ αδοσ ἐἢ 9 ξαθεϊδούῖνε, 
ὙΠ ἢ ἴονν ὁχοορίξομβ, νυ Ἡ]ΟὮ δχθ ἱπαρρ Ὁ ]6 ἴο 18.158 ομ86 : οἵ, 

ἴῃ Ἐπ] 8 Σολγῦ., 4. 298 ὃ. Νοσ οὐὴ ΓΠΠ ἸΏ ὃὉ6 ἃ γαγεοὶρὶο : Ἐῶ τἐΕ, 
ΜΠ α »υίποο ((4) ἀαποίπίοα (Βιἴοτι61). Ὀπῦὸ [ὃ ἴ6 ἃ πουη, δηἃ 

2) 6 οομπμοοὺοα τΠῚ ἰδ ὉΥ δρροδίοη ; απ ἀποίπέεα 059 

(ἰολο ἐὰ αὲ ἐλὲ ϑαγηδ ἐἐπ}6) ἃ Ῥγίηοδ." ἈΑοοοτάϊηνς ἰο [δ6 Ο. Τὶ. 
Κίησα δηὰ Ῥτίϑαία, ΔΩ ΟἿἹΥ͂ ἴποϑο, όσα αποϊηϊοᾶ, Βίῃοθ 

6, ΠΣ ἷδ Ὀτοτιρ ῦ ζοσταγὰ δ6 ἐὴ9 ὑτγποίραὶ ἀθαίσηδ- 

Ὁ], ἯΘ ΙΏΔΥῪ Ὡοὲ ὉΥ͂ ἘΝ τη]πκ οὗ ἃ τίου ρσίμοο, Ὀαὺ 

ΟἿΪΥ οὗ ἃ υχίμοο οὗ ἐδ ὑϑορὶϑθ: Ὡοῦ ὉΥ͂ ΠΛ Ὼ οἵ ἃ Κίηρ, 

Ὁτιὺ ΟὨἹΥ οὗ ἃ υσίϑεϊ : δῃὰ ὉῪ “12 10 σὑὁ πιυδῦ πη άθς. 

οἰδιπᾶ ἃ Ῥόύϑοι τῆ, χεὺ δηᾶ ἀρδοίεην, ἴα 8. τοῦ, δηὰ ἴῃ 
εἀάϊοη ἰδ αι ὑσυΐηοθ οὗ 06 ρϑορῖϑ, 6 Κίηρς. Τῶθο κοραγαϊίου 

οὗ (δ9 ὕτγο σογὰβ ἐπὶ γοσ. 36, τ᾿ ΠΟΤῸ ἘΝΡ᾿ [..Ἁ δοκπουσ]οαχοῦ 

88 ΤΟΘΘῊΪΠΩ ἃ ΣΤΗ͂Σ ὁ6 οὗ ἰδ Ῥϑορῖα, Ἰδδβ ἐἰο [6 βα6 ΘΟ οἷ - 
βίο. ΤῊΐδΡ κίηῃᾳ οδη ποίςζπον Ὀ6 Ζουι ὈΌαΡΕ] (Δοοογί πα 
ἴο ΤΏΘΩΥ οἹὰ ἱμ ΕΥ σοῖο), ποῦ Εἶστα (5ἰδπᾶ61), ποῦ Οπΐδλ α1Ὶ,. 
(Υἱθδϑῖοσ) ; ἴοσ Ζογα ὈσΘΌΘ] ἢ} 6 Ῥτίποοῦ τγᾶβ τοῦ δηοϊηὐοᾶ, απ ἃ 
[86 υχίϑδὺ ἕετα αὐὰ πὸ πἰρῆ- Ῥείοδε Οηἶδα τότ ποῦ ὑγίΠ 68 
οἵ ὁ Ῥϑορῖθ. ΝῸΌΣ οδὴ Ουτιβ Ὀ6 τἸηραηὺ ΠΟΙ. 88 βδδαϊαβ, 
6Δ6οη., Βογιβοϊᾶϊ, ὕἴοη Τϑηροσκο, ΜδηΏγου, Ἐπτδ]ὰ, Η σὰν 
Κυδηϊοητοϊά, δπὰ οἴδοτα, ΒΚ, ὉΥ ἃ γούρσϑησθ ἴο [βδ. χὶν. 1 : 
ΟΣ, ΒιΡροδί πα {δ τὸ ὈΘ ἴδα οδ58 ἐδδῦ Παηίοὶ μβὰ υβδβοῦ ζγοπὰ 

ἴδε. χὶν, 1 ἴο 0Δ]} ΟὙτιΒ ΓΞ -- πίοι 6 ἀουνιοα, εἷποϑ 

ὅγοχα ἰδ ορ ποὺ ἽΤΣΌ, ΤΙὁ (“ον ἢ Ἐ) ἀαποίπέφα, ΜὩ]ΟᾺ 

Ιδαϊδὴ ὕδοα οὗὐ Ονστι, 1 ἄοοα ποῖ ζ0]οὐν, οὗ οοῦζϑο, ὑπαὺ Ὠ6 
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δοοογαϊ ρΥ, 8 ἴῃ ἰτλβϑὶ ἢ ΤΣΟῪ 8 ὑγρΡ6 οὗ {δ6 
ΜΜοββίδῃ, ΟΟΣΥΘδροπαἸηρ' ὅο 086 ῬοΟΣΒΟῺᾺ ἱηὐχοἀποθᾶ 
ἐπι 188. χὶν., Ὀὰὺ δ ποῦ ΟἸχίδὺ ΗΪτ5618 (σοΥΥΘ ῦ 
του δοχοὰ ΗΥ͂ δ'ϑαλαᾶ,, ἀδοι., Βοτυ μοῦ, οι Τϑης., 
Ἡϊσὶς, ΒΙΘοΚ. ΚΑΙΏΡΆ.. οὗα.. ψΊῸ 86 ὁχοθρίϊοι, 
Βουσουϑυ, ὑμαὺ ὑΒΘΥ͂ ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ το]θοὺ ὕδο ὕγρῖσοαὶ 
ΜΘ ββίδηϊο ΒΘΏΒ6 88 νγ76}} 88 ὕῃ8 ἀϊγοσῦ ΓΘίθσθ 9 ἕο 
ΟἸὨσδῦ). Τ18 ὑγρίοδὶ ζοσϑοσυημος οὗ Ομ δῦ, ὑδ6 
ἢχεὺ τοβύοσθσ οὗ δ {βμθοούδου ἴῃ ὑὴθ δρῸ οὗ 
Βθδμΐ61 6615, 18 ρδοϑὰ Ὀγ [89 Ῥσχορμοῦ δὖ ὅδ6 
οἷοβθ αὖ ἐμ ἀσϑί 67616 οὗ εονϑὴ β'δῃθαϊο γϑδσβ, 
δηὰ Ἡσθοο αὔοσ ὑδ6 θχρίγαύίϊοῃ οὗ ὑπ ἔχϑῦ 1 ἱ- 
166- ΘἼἾα τ οἢ μδα οἰαρϑϑὰ βἰποθ ὑ88 ΡτορΒϑο 
δοῦν οὗὨἨ 96 θυ δ, νυ ἢ116 Ὧ6 ΔΕΘΙρτΙΒ δἰ χὺγ-νὸ 
δα! ὕουδὶ θα κα οὗ γϑατβ (ΟΣ ὨΘΑΥΙΥ εἶπα ᾿01106- 
Ῥθχοαβ) ἕο ἔμ ἐμπύθσνδ) οὗ ὑσὶ θυ] δῦου ὑμαῦ δὲ- 
ΟυΠποΘα δηὰ ῥχθρδζϑῆ Του ὑδθ οουλΐην οὗ ἐδθ 
δεορουΐμθ δούὑγρίοαὶ ΟἸ ταῦ." βϑονυοσδὶ οχροβίοσβε 
δὐίοτηρὺ ἴο διιρδίδηϊ,ιθ ὑμδ6 ἀϊγθοῦὺ Μοδδίδηϊο 

ἐπ ύθτρσούδιϊου οὗὐ 9) ΠΟ, ὉΥ νἱδοίπρ {86 

ΒΟΥ͂Θ. ΘΟ ΚΒ σχοζοσσθα ἴοὸ ἰὴ ᾿ἸΔέβ Ῥδδβδρθ δέδσε 
{86 εἰχύγ- το σοοκβ ὙΠΟ 901]ὸνν (οι Ηοΐῖ- 

ὙΠ ΊΟΡΟΙΟΣ ἰπ {μ0 Οδέξίπρον Ο᾽οἰοελγέεη.- 
“ΔΑηδείροη, 1840, Ῥ)ο 1ὕζβοι, οἵο.), δᾶ ἐμ "" τϑοῖ- 
οἱ [86 σοπίθηϊΐβ οὗ ὑδ6 ΒΟΥ ΕΓ Ῥδοκνασὰᾶ : " Ῥαΐ 
1 Ῥδηῖθὶ δα γσχοξοστοὰ ὑδὶβ ογᾶθσ 6 ᾿που]ᾶ 
ΟΟΥΘΙὮΪΥ πᾶν ποὐύϊοοα ὑπο βἰχίγ.ῦνγο 66 18 δτδὺ 
δᾶ ὑμθ βευθὴ ὑγϑοῖζβ αὐλοσυγασὰβ, δ. τη ουθονυ οσ, 
ἐδ σπδ τοῖς ἰῃ Ψ. 27 οδῃποῦ ὃ6 ΒΔ ΌΙΥ ῥτο- 
γι οὰ ἤοτ. ΕἸΏΔΠΥ, 411 ὑμαὺ μδ8 Ὅβϑὴ Βϑγθίοξζοσθ 
οὈβοσνθᾶ δραϊηδὺ ὑῃ6 ἄϊγοοῦ Μίοδβδίδηΐο ἱπύθσρτο- 
ἑδίζου οὗ ὑμαὺ Θχρσϑββίοῃ, στα] αύθθ αραϊηδὺ ὑμοῖσ 
νἱον. ὕροι [δς6 ψ80]6, οὗ, ὅλο ““ Ὠϊδίοσυ οὗ 868 
Θχροβί οι ᾽" ἰῃ δρρομᾶϊχ ἴο οὀχορϑῦ. ΣΘΙΑΥΪ2. --- 
Ἀπὰ {μγϑϑβοοσθ ἃπὰ ἴἔνσο τυθθ}κβ; 119 Ββιχοοῖ 

βῃ σου ἃ Ὀ6 παιροὰ ΤΣ Ὁ--ἴδο ε1}6 ουρδξ δ Ἰοδαὶ ἴο δυο 

βϑαῦ ΓΙ ἼἼ2), ἴδ ΤΠ 09 Ῥοίης δὴ φάθοιήνθ ζ01- 

Ἰοσίης ἼΔ}. Ὀϑοδῦθο ΠΟΘ 6 πῸ ονδοπὲ γϑϑϑοῖ ἴον ἐἰδθ 

ὌΧΡΤΟΡΕ ΞΕ οὗ ὕπο δά δοϊξένο ἀαδηϊίου. 
Το Ο. 1. ΚΉΟΥΤΒ ΟὨἿΥ ΟἿ ὙὮὯῸ Β}Δ]]} ἔῃ 

Ἰηρ ἴῃ οπ6 Ῥδῦβοῦ (Ῥεβ. οχ, 4: ΖϑΟΣ, υἱ, 13), “στε ὑπ 6 
Μρδοίδε (ὐθὰ ἵν. 295), στ Βοῦι, ΜΠ Ἠδνοτηϊοκ, 
Ῥαγα, Ἠο Ὡ, ΑΠΕΣΊΘΏ, Ῥει ύσθοι, διὰ οίουΣ, τ 6 ̓Ὸ 

Ὀπδογείδηα ὈΚ (ἢ 96 ἘΒΡΡ ΓΘ, ὈΘΟΔΏθΘ ἴῃ Ηΐηι (6 ἔνο 

ΘΕΡΟΠ 141] γοατιαῇοα οὗ (Π6 ἐμπβοοσεαῦο ἰκΐηρ, ἴδ δοοϊπενς δᾶ 

ὥϊΦ δρροϊπι ;δηὺὶ ἴο Ὀ6 86 Δ) οὗ πιο Ροορῖο οὗ Θοά (σέ. 

1. Βλω. Χ. 1: χἱ!, 14: χνΐ. 18: χχυ. 80: 3 Ββῆη. 1]. 4: ν. 3 
Β604ᾳ.), τὸ Τοππηα ἴῃ ἘΝ τοδὶ ρογίοοι ΤΛΔΏΉΔΣ. 
εἰἴξβ ἈΣῸ ΒοΓῸ διισὶ μα ρα ἴο Ἡΐπιὶ δ ὑγοάϊοδίοθα, δπὰ ἐπ καοὶ 
8 ΤΟΔΏΠΟΣ ὑπαὺῦ ὑῃ6 εΐηρκ δηοίϊηϊδὰ ρόδα Ὀσΐοτο ὑη6 Ὀοΐηρ 8 
Ῥεΐπιοο, ἴὰ οσγᾶοῃ ἴο τδκο ἘΤῸ ΘΠΒΕΗΣ [ἢ9 πρίσγιπια], ὈΥΘΘΌΥ 
ΟὨασδοῖοσ οὐ Ηΐα σογαν, δοὰᾶ ου ἴδε 
ατοιπᾶ οὗ ἴδ 0 Ῥτορ θοίεβ, 158. ἱχῖ. 1-3 διῃὰ Ἰν. 4, δ τῆ ροῖ- 
δοὺ ὈΥ͂ ὙΈΟΙΩ ὁ [Π6 Εἰ ΧῸ τρδτοίο οὗ αν ἃ (154. 1ν. 8) β84}} 
ὍΘ τοδι σὰ ἴο ὑπ6 οοὐθηδῃΐ ρϑορῖὶθ. ΤΏΘ δΌΘΟμΟΘ οὗ ἐδ6 

ἀοδηϊίο δσίίοὶθ ἰδ ποῖ ὅο ὃὉΦ οχρίδέηοά Ὁ εαγίτᾳ ἐμοὶ ΓἸ ὝὙ979. 

ΒοΙΑΘΉ δὲ 85 ΓΦ, ΖΑΟΔ. ἸΏ, 8; νἱἱ. 13, ἰς υϑϑὰᾶ κατ᾽ ἐξοχ. δὸ 

8 ποηιδΉ ῬΥΌΡΓΡ. οὗ ἰδ Μοδαίδῃ ἐδ Δηοϊπὲθρᾶ : ἴθΣ ἐπ ἰδδὲ 

ΓΥῚ ἽΔ) οὐρθῦ ἴο δνο 86 ασυΐοῖθ, εἴποϑ ἰῃ ΗΘΌΓΥΘΥ τὸ 

ὁληποῦ Βα 59 Ὑ71 Ὀπὶ σπὶν ἬΤΟΙ ὙῚ. ΜυοΣ τα- 
[δον [Ὧ6 ατίΐο]ο 8 'ταπεϊηρ, Ὀδοδῦδβο Ὁ 5881} ποὺ ̓ ὑὰ ποϊὰ : 411 
ἐλὲ Δέεϑείαλ, ιολὸ ἐδ »γέποϑ, Ὀσὺ οὨἸγΥ, {11 ΟμΦ σοῆπδ8 Ἰολο 8 
αποιπίεα ἀπά αἱ ἐλ6 ϑαπια Μηνδ Ῥγένιδα, ὈσδοθΌδο ἢ ὑδιαὺ ἰ8 ἴο 
ΘΟΙΏΘ ἰδ ποὺ ἀοῆηίϊ οὶ ἀοεϊσηδιοα 85 ἐπ ὀχρϑοιθαὰ 
Ὀπὲ ΠΝ 06 τηδᾶὰο μὲ ἄλογα ὉΥ ἴῃ γεοὐϊοβίϑθα δδοσ θοᾶ τὸ 
ἩϊΪπὶ ΔΒ αὶ Ῥϑγβοπαρθ δἰζομοῖποσ δἰ στιαν.᾽ 

«. ἤτον ΠῚ 16 ΘΕΓΟΠΟΙΟΘΊΟΘΙ οἱοηθηῖδ οὗ ἔνθ ῬΡΣΟΡΈΘΟΥ δο. 
οοτὰ υἱὲ ἢ (ἢ6 Γοζογθησο οὗ ἐπα δποίπἰθᾶ ομθ δηὰὲ ὑτγίποα ἐὸ 
Οντυα, .8 ονἱάδης ἔσοπι ἐδ ζαοὶ ἐμαὶ ἐπο δυΐμοτ ἰ8 ΟὈἸ σοὰ ἕο 
βεύεν Ὠηη͵61᾽8 οοῃ᾽οϊῃθα εἰαιοτηοπὺ (7 1 68) πὶ ογάοσ ἴο οὔδοξ 
δΈΣ Βἰηρ {Πκὸ δὴ ἀρτοοηθηῖς, Ὑοῦ ὀυϑῃ ἴδπα [9 Ηἰδξοσίοαὶ 
ἄταν ἀγα ερρρ ἮΔΑ . ὉΘ νδρύοὶν ϑγοδιθά, διὰ οαπηοὺ Ὁθ ἀθ8- 

γοσβοὰ. 

ἴο 

Ὀοΐδ τχίοοῦ δὰ 

Ἠεικεὺρη- 

ΤΏδαο τοχα- 

Μοδδίδς, 

Ξ 

ΒὯ 811] 86 ὈᾺΠΠῈ αραΐη, οἵο. ; ταῦδμοσ, ““διυᾷὰ (ἀυτ- 
Ἰῃρὴ)ὴ ὑβγθθ-βοοτο δῃᾶ ὕνο ΜΘ Κα (δ) 8811] σοϊα τα 
(ΟΣ ὁ Ὀ6 τϑϑζογϑα Ἶ δῃᾷᾶ Ὀὰ Ὀυ110.᾽) 5. ΤΉῊΪε ροτϊοᾶ 
οὗ εἰχὺγ -ὕνσγο σσθοκβ. 186 ““ τοϑυ]ὺ οὗ βιιδ σοι 
ὑδθ Βπβἰ κι δοδηῦ βουὴ δὺ ὑδ6 Ὀδρπηΐηρ, δᾶ οὗ 
016 ὅο ὈΘ Σοβοσυοᾶ [0 ἴ86 σπὰ.᾽) Θουϑτβ ὕ8 6 ἄσωϑ 
ἀυσίπρ  Βἱοῖ ὑμα θαίμϑη τνουἹᾶ- Κί ράοτοβ δα ς- 
οϑϑὰ δδοὴ οὗβοχ, ἄοσσῃ ὑο ὑδμο ζουσί δηᾶ ταοδὺ 
5οᾶ]θ8ββ ῬΡοΎΟσ. ΒΟ 186 ὅο αὐϊοτερὺ ἴο διπ ίγοὶΥ 
ΒΌΡΡΥΘΕΒ [86 Ὠϊνίηθ ἰηράομι οὗ ὑ86 ΟἹὰ Οονϑθ- 
Ἡδηύ ὑδδῦ δὰ ΘΔ 116 Ὀθθη ρου οῦ Υ τοϑιοτοᾶ, 
ΔΙΌΒΟῸΡἢ τὶ το ἸΔΌΟΣ, Ὀὰὺ τ οἢ ὈΥ ὑδαὶ 
ΥΘΙΥῪ οἴοχὺ βοουχοα ἰΐβ οὐσὰὶ ἀδεϊσιοίζοι ΤΏΧΟΌΡὮ 
ὑδ6 Μορείδηϊο ἱπάρστηθυηῦ (αὖ. νἱξΐ. 11 οὗ μϑᾳ. : ὃ8 
οὔ 860ᾳ., δΔηὰ ἐδ ῥγϑοθαϊπρ' βαγβ]οῖδ). ΤΠθ ΒῸΡ- 

͵οοὐ οὗ ΠΕΞ3: ΔΈ, ΟΣ τουδὺ ὍΘ δπηρρ]οᾶ, 

ἦβ ἀοπθίϊοσα Φοστιβδίοϑια, ἰὰ ΔΗΔΙΟΡῪ ὙΣῚ} (860 
ξογτοοσ δα] οὗ ὑδ υοχϑο, υθτο ὅδο ββῖὴθ ἰὰθα 
ἐβ ὑσϑδοη θα ἱπ δὰ δούἧνο ἔοσω. Τμ6 βρϑοϊῆοδ- 

ἐΐοι οὗ ἐΐπιο, Ὁ] ὈΘΣ ἘΠ ΞΘῚ, τ ΒΙοἢ ῥσθοεᾶθα 
ἷπ ὑμ6 βδοουδδύννθ, δ" τ δΣῖβ ἰδ Ἰἰταϊΐα οὗὐ ἐδ 
Ῥθτίοᾶ, τὶ ἩΒοα, αὖ αἰβοσοηῦ ὕχηθα, 86 
θυ] τεσ νγὰδ ὑχοδβϑσουύίθα ᾿" (Η!σὶ).---ΤῊ6 ᾿ππηΐ- 
ἰαύίοη οὗ ὑδπὶ8 Ῥοσίοα, Ὀοσί πηΐηρ 8 στιοὺν οἰδηδο 88 
ἰῦ ἄοεβ, 18 ὈΣΟΡΟΣΙΥ ρῬσχϑοθάθα ὮὉΓ δὴ Αὐπηδοῆ, 
ὙἘΙΟΝ ΒΘΣΥ͂ ΒΘ ἴο ἀἰϊν 6 ἐπ σοσϑθ. ΤπΠ6 τοοἐμοὰ 
δϑαορύοα ὉΥ μα διοίθηῦ ὑγδηδιδίοσβ, ὈὉῪ ΓαΒοσ, 
ἀηἃ ΌΥ 8 τηδ᾽ου ον οὐἨ βυθδοαυθηῦ οχροβίζοτε (- 
οἰυάίηρ ΗἨσηρείοη,, Ηδὔγνεση.. Απῦαχ)].. Ζαπαεϊ, 
6ἴο.---Ὀαῦ ποὶ Κυβδηΐθαβοϊᾶ, ΚΙδξοεῃ, πὰ ΕΛ ]]α Στ), 
αἰνγίἂθ5 ὑπ γϑ 186 80 δὲ ἴο οοῃηθοῦ 80 “᾿ εἰχύγ-ὕνσο 
668 πεῖν [6 Ὀγϑοθαϊηρ οἷδτιβθ. ἀδαρίζο ἐδ 
ΑὐΔΟΙ, δᾶ ὑμπ8 ονίαϊηδ εἰχγ- ἷπο ΘΟ Κπ 88 
086 ὑπ ὑδαῦὺ βῃου ἃ δἰδρδθ Ὀδζοσο ὑδα δοσωσηρ 
οὗ [86 δηοϊει θα ὑχίῃοθ : Ὀαὺ ἰῦ ἰ5 οὐ ἀσπν Ὀαδθοὰ 
οἱ ὅδο ἄδείσο ἰο αίνε δ αἰγθοῦ θβδίδιηϊο Ὀδδσῖτρ 

{086 Ῥδδδερθ. [Ὁ 186 ορροβϑᾶ (1) Ὁγ 86 ἔδοι 
τλαῦ ὑδο εἰχὺγ-γὺ ΘΟΚΒ Δ. σοροδίθα ἱτπὶ νυ. 36, 
ὙΒΟΣΘ ὍΠΟΥ Δ.Ὸ Ὁχοοϑᾶθα ὉΥ ὕδθ αχίϊοϊθ, τυβλοὶ 
ΟἸΘΑΙΥ τοδυῖχα ὕποσα Δ5 δὲ ᾿Ἰπδοροπαρηὺ μεγϊοὰ : 

(3) πῦ ὑδο οασβϑο ἼΠῚ 95 ἔπ Τσοτιρίοβ ἃ 

ΥΟΙΥ δὐστυρὺ δηὰ ὕδνθ ροβί δου, θεὶς νιϊουδ 
ΔΩ ἀϑαίριαύίοι οὗ ὑΐτηθ, τ }1}16 86 ῥσϑοθᾶϊωρ 
οἸδαθα 88 ἔντο ; (8) ὑμαὺ ὑμ6 φρατι ΟΥ̓ [86 τὶς 
ΟἰΘΔΕΙΥ 18 ἐμαῦ ἐὰδθ ΤΘΌΌ] απο δηα χοδοσδέλο 
Ἀδὰ ποὺ Ῥεορππ Ὀεδέοσα ἐδὸ εαἰχιγιῦνο ὝΘΟΚΒ, 
ὙὉ11Ὸ Ἀ6 ΘΥ] ἀΘ. ΕἾῪ σορασγᾶβ {8:6 βου ἢ ΤΟ Θ ΚΒ δὲ 8 
Ῥογὶοα οὗ ἀϑβοϊδίϊου δηᾶ συϊμοὰβ πορ]οοῦ οὗ ὅδ 4 
ΟἿ ΒΘ αἰνοσυσασὰ νγὰδ ὅο Ὀ6 ὈδΠὺ (οἵ. Ηἰσαν, 
Ῥ. 100: δἷδο ΚΙϊοὔοίῃ, ἡ. 838 οἱ βοᾳ.).[{--- 89 

4 [ΤῊ οἷἱγ ᾿υδδοδίίοιυ οὗ μία ἰτοποϊαιίου, τ ξοΣ ραριδα-. 
αἴϑο 6 ἔνο ρογίοάδβ οὗὐ δουθὴ ἬΘΟΧΕ δηὰ κἰχῖγοῖνσο ϑοῖσα, 
βαολιχυΐορ 000 ἰοττηθῦ 86 ὑπ9 ἑδρηένμε αὐ με οὗ τὸ 
Αποϊηὐθὰ Ῥχίποο, διὰ [δο Ἰαῦοσ δΑ ἴποὸ {ἰπιὸ οἵ του! την, 
1168 1} 9 Μαδβογοῖο ἰπιοεραποιίζοι, ΟΣ ρϊδοδα 6 ΑἸ ΔΟΝ 

Ὀου τ ΘΘΏ ἴἤ στη. Βογηθ δάδυοο αἷδὸ ἴθ ὕλοὶ τμαὶ ἔτ Ἷ οὐ» 

ποοῦνο ἐβ Ἡκρισίβο δὸ ἰδ. ροϊδῖ, δὰ Ὡοὶ δῇ ΔΘ Ό.. Βμ8 

γο, δηᾶ εἰτρίον, ὧο δάδοσο ἴο 186 Ἀαϊιβοείκοα 
ἐνμλα όδῳ ὙὈΪΟΝ Το ονσε α1} τα οἶον ἰγδαηδιδθϊζοπα. ἘἈἘ αἷ, ἴν- 
ἀοοᾶ (δ πουκὴ δἀν τρ ὑπο [86 Ἀδδοτεῖίο μειπεοξιδείοει ἐα 
Ὡο τον δου ποῦ δ νο ΟΣ ἀθοίαῖνθ), ἀσρασὲα ἔγοτα ἔτ ὑεῖ «ὦ- 
ἄθδυοσ ἰο οχι τ ἰοδὺθ Ὠὲηλδ6}7 ἔγου ἰ8α σὨτοΟΩοἸορίοδ), ἀἰδῆτι. 
[165 γοϑῸ Εἰς νι Ηΐα ᾿πὐοσυγοϊδείοῃ οὗ [686 “" ᾿σρεῖϊκα " δο τοΣ 

Ὧδ Βομίδασε οὗ γϑδσβ. Βιυυαγί, ὕοο, παῖ σα πρὸς ἴλ6 Μαδσο- 
τοῦδο δορασδιζοι, θυ ἢ6 6 ἰΠΟΣΘΌΥ 1οἃ ἰηο ἃ τὰδϑο οὗ ᾿πιϑατ-. 
Ῥγοϊδ θη ἔγοσηῃ ἩΔΜΙΘῺ ὯΘ οοὨΐοαϑοα 6 δοὸθ Ὧο βαϊξεβοϊοσυ 

{ [ΤΏ680 δετισση δι, μονονος, παν Ἰἰ| 16 πτοϊκῶϊ: ἴον (1) 
8 πἰχίγιῦνο πϑῦχϑ δ σὸ δὲ} Ὁ Δῃ ἱπάορομάσδεξ 
Ὡϑιηθὶγ, ὑπαὶ ζοϊ ον, [86 δονδὰ ᾿ϑοὶχβ οὗ σοι] άϊηρ, έ.4.. 
οονοσίη [89 Ὑ80]6 ρΡοτίοἃ οὐ ἴδ χεοεϊοζοὰ οἷ ἄοντι Ὁ ἔνθ 



ΟΗΔΑΡ, ΙΣ, 1--97, 

βἰχϑοὲ 5811 Ὀ6 Ῥυὶὶ αχαίῃ, απιὰ 189 νσα]1, θυ θα 
ἐπ ἰχου ]ΟῸΒ ἰἶσλθδ: χαύδμοσ, (108) βίσοοῦ δῃᾶ 

ἀϊθοι, Ὀπῦ ἱπ ἐσου Ὀϊουβ πιθα. ἘΠ ΠῚ ΔΎ, ἃ 

οοιμ δἰπδύϊοι ὑμαῦ βασροδὶβ ΣΙΤῚ ΠΤ, 188. χχνΐ. 
1, ἱβ ουἱᾶϑυῦν δὴ δάνοσϊαὶ δρροβίύϊοῃ ὕο ὑμθ 

Βα ͵ ]οοὺ ΘΔ ἼΛ, δπᾶὰ ἔμοσθ ῬΓΌΡΘΙΪΥ εἰβτΐβοβ 
εἰ βιγοοῦ-δᾶ- ἀἸ ΓΟ} -Τ 186.᾽) ζ.6., νεῖ ϑὕγοοῖβ δυᾶ 
ἀϊΐομθθ. 1 νγαβ ἃοὺ ἴο Ὀ6 8 νχούομοα, οοπἔυβοᾶ, 
δὰ ϑοαύοσγοα. 88 γγυ6}} 88 ἃ ἀθθῃοϑι θββ σ888 οὗ 
Βουβοβ, Ὀπῦ γγαβ ὕο Ὀ6 διταηροᾶ ἰῃ βύσθοίβ, δηὰἃ 
ἴο ὍΘ Βυττουμᾶοα νῖνιῃ 84 ζοσυϊβοα (1 8}} δῃηά) 
ἀἰύομ. [" ΖΓΙ τοϑδηβ [86 βίχϑοῦ δηᾶ [86 νὶᾷθ 
ΒΡΔΟΘ ὈθἤοΥθ ἐδ καὶο᾽" (Κοϊ, ψἈῸ δά δ "" ὈΘΌΓΘ 
ὅλο ὑθϑηλρὶο,᾽" Ὀὰαὺῦ [818 Ἰαβὺ 18 ὈΥ͂ ΔὯΟ πλθϑ}8 ΟΟΥ- 

ἰαἴπ.}} ὙἼΓΙΤ ἰδ τοραγάϑᾶ Ὁ ταοϑῦ τηοᾶάθχυη, δηᾶ 

οοχίδ νυ τυ ᾿πβίϊοθ, 88 βυποῦσταοτιβ Υὶ ἢ ὑἢ6 

Ομαὶ!ᾶ, ἈΞ ΤΙ, “ ἀϊνοι." ἘΤΐβ τϑηοσίηρ 18 ἴ- 

ἀϊτοοῦν βυρροτχίοα ὈΥ ὑλ6 δηοίθηῦ ὙΘΥΒΙΟῺΒ 4]80, 
ὙΘΩ ἤδνθ ὁ’ ν4}}" (Βορύ., Τ᾽ βδοαοῦ. : οἱκοδομη- 
ϑήσεται πλατεῖα καὶ περίτειχος, Ὑαυϊσαῦθ: “ὁ 77- 
φη, ασαξποαδίξιν ρίαζεα εὐ πνγὶ᾽"). ἩΗἱυζὶς το ὶ- 
ὑχαχῖν δββοτὶθ ὑδδὺ 8:8 νοῦ ΠπῸ 3) ἘΠΙ ποῦ 
διταὶϊῦ οὗ βυοἢ δὴ ἱηὐοερσχοίδύϊοι οὗ ΥΥΥΙ. [9 

᾿ιἷἱβ νἱονσ, ὑμθ ψοσὰ ἰβ βυποιυτηοῦβ νυ ΠΤ» 
ἘΖοῖ.. χ]ΐ. 19. δρὰ γσίνοβ 6 τηϑϑηΐϊηρ ὁ’ δοοοτὰ- 
ἵησ ἴο βίχοοῦ απ δ σοι." ἩἨοΐταϑηη δάορίβ 8 
Βἰ σα, σοηοσίηρ, “ Οχύθηβίοη δηᾶ Ὀοππάρᾶ 
ΒΡδΟΘ,᾽ δ8 ἂἃο δἷ8δο ΚΙ οζούῃ δηὰ ΕἸἾΠ]]Οσ, "" ορθ;- 
ἱπρ διηὰ Ἰἰναϊ αὐϊου.᾽" ατούαβ, οα ὑδθ οὗδμοσ 
μδηᾶ, οοποοῖγοα οὗ 8ῃ “δαποάαποῦ,᾽" Ὠαΐδο, οὗ 
μ6 Ὠϊνίμο “ Ἰααρτηθηῦ,᾽" δα βεύθσαὶ οἴ γ8 ὅδ 

ΥῊ ΠῚ 88. 8 ρδγεη μϑύϊο Βα ρρ] ϑιιϑηῦ, Βρτ ἔγηρ' 

“ἰ δηᾷ ἰὕ ἰΒ ἀοϊοτηχϊποα ᾽" (ἀοοἰἀ6), οΥ, "88 1ἰὖ 15 
ἀοϊοσιϊηϑα ᾽᾿ (Ηἰῤχίρ, ἱὰ ϑεμά. μ. Κατ, 1882, 
Ἠθαρβύθαηρ., Ηδνθυηῖοκ, οι ᾿ϑηρθσκο, γ᾽ 1686- 

16τ, Κυδῃίο  6]ἀ). "---Ὥ ΛΟ Ὁ} ῪΣΞῚ ΘΧΡΥΘΕΒΘ68Β [86 

ΣΘΆΒΟΩ ὙΥὮΥ Β0 ἸΟΩρ 8ἃ ὑἱτπη6 ἱπ γϑραπϊχοα ὕο Ὀυ11ἃ 
δηᾶ τοβύοσϑθ, δηα ὑμβοσοίοσζο δύδηβ ἱπ' δὴ δάνθσβα- 
εἶνο τοϊαύϊου ὅο ὑδθ ργχγϑοθάϊηρ (1Ξ: Ὀπύ, μον- 
ον ἢ. ΤῈ ἰβύοσίοδὶ δοσωσωθηύασυ ΟἹ ὑδὶβ 
ἐἐ γὰῦ 1. ἐσου ὈΪΟῸΔ τη 68 ̓) 15 ζουπα ἴῃ ὑπ ὩδΙτα- 
ἐἶνοβ οὗ Εἶζσα δῃηὰἃ Νϑῆϑηίδῃ, τοϑρϑούϊηρ ὑδ6 ἔτο- 
αυρηὺ αἰδύατ ίηρ Δα ᾿πὐοτγαρύίοη οὗ [86 το  ]ᾶ- 
ἱπρ οὗὨ ὑῃμ6 νΥ8}}5 οὗ Φοσαββίοτα ἴῃ ὑπ ὕΐϊτηο οὗ ὑδ6 
Ῥοσβίδιι Κίηρδ: οἵ. Θβρϑοίδν Ν6ἢ. ἰχ. 86, 87. 

δΡρϑαάγδποου οὗ ὕπ9 Αποίηϊοα Ομδ δηἃ Ῥχίποο ; (3) [86 μαῦβα 
Ὀοΐοτο ἢὉπὸ πιαϊοσηωοηϊ οὗ [6 τη Παΐη κα οὗ ἴδ "' εἰτοοῖ βπᾶ 
Ὑ81}" 5 1σπΠο ἀπὰ ὄνθὴ γοαπϊγοὰ Ὁ πὸ ἠπσὶ ἐπαὶ Πΐδ ἰβ 
αὐ ἀσηῖν δ τοβυπιρίίζοη οὐ ἐπ ζόσπιον ἀοοϊδγδίοη οἵ [86 
“ὁ Ὀπ απ οὗ “6ττιβαίθτη : "ἢ (8) Β0 18. ἤγτοχῃ ἐπί ροτγίοα οἵ 
Σοδα!]Πἀϊηρ Ὀοΐπα ἀρ αγοά {Π1 ϑοπα επϑλοασοηῦ ονυϑηὶ, 1 ἰ8 
οὶ ἰοστ ἢ δὴ [ὉΠ8 νϑῪν ἰηἰτῖλὶ 6, πιῶ σο οὗ ἴπ6 οπεΐγο 
Ῥγορῆδου. δ πιδὺ δήή, [δὶ τΠ6 δυυϑάϊ νοι οὗ ἴῃ κἰχὲγ- 
πΐδθ ΘΟ 5 ἱπίο ὕνγο ρογυΐομβ οὗἩ μκονϑὴ δηῃᾶὰ κἰχίγοι νὸ το κ5 
Τοδρϑος  Υ]} Ῥοσ Εν σοττουροη δ ὙΠῸ ὑπ 6 δρείχητηθης, ἰπ 
[86 αλτὴϑθ οοππϑοϊίΐοη δπὰ ογάθσ, οὐ ἔνο ἀϊβείηος ονοπῖα, 
ὩΔΙΩΘΙΥ͂. ὑΠ6 Θομλῃ] δα γϑοοηδίστι Ὁ] 0 70. Θ᾽ ΤΌΤΤΩΟΣΥ Ῥοτ- 
ἤοπ, διὰ ἴπὸ Μοραίδπὶο δανθηὺ ἴῸΣ ὑπο Ἰωΐοσ. [{Π, οἢ 186 
ΘΟΠΊΣΑΣΥ Υἱοῦ. Ψὸ δρρῃτοργίαϊθ ἴπο εἰχίγ.ῦνγο γϑοῖκα ἴἰοὸ ὑπ 
τοοοπεύστοί οι - Ροσ]οα, τὸ [411 ἰηῦο βουθσγαὶ ὄἼχοζθοιὶ) οοπίγα- 
ἀϊοξίοπα : (1) τγο οοηοτιπὰ ἰὺ τὴ [ἢ 6 Μοδαίβῃ- ροσίοᾶ, το ἢ 
8 Δοδβοσί ὑδθὰ πῃ νοῦν αἰ οτοηὶ ἴδιτήα, νοσ. 96: (9) τὸ ἰϑανθ πο 
βρϑοΐαὶ ὑσϑηλβοϊίο 720. [8.9 Ὀγροθάϊ πρ βονθῃ γοθτη; (8) τ 
τηᾶκο [9 Μοβαίδἢ- ρΡουϊοὰ ν᾿ ΒΌῪ ἴοο ἸΟΠΡ ἴον {18 ἄςθ ηἶο ᾿πλ}- 
ἰαϊίοη ἴῃ νοσ. 3. Οὐπον ἀἰβίσα θα οὗ ἃ Ὠἰδύοσιοαι οἤδγϑο- 
ἴον ψΠ1 06 δὐἀπορὰ ὑτοϑθηΐίν.] 

« [78 κυσχο"ῖ, 64 Ὀσδὺ πιιϊὑρὰ ἴῃ πὸ οὐγτηοϊορίοαδὶ ἰτηροστὲ 
οὗ ἑῆδδο πὴ ΤΘΤΊΩΆ, 85 Μ6Ι] δα {Ποῦ ῃγονοσοϊαὶ δε Πϑαὶκ δηᾶ 
δά ναγῦίϊαὶ δα)θοιυίοη ἴο ἴδ δοπίϑθῃοα, ἰδ βοῆϑθ οὗἉὨ """ σουζῦ δηὰ 
ΔΙ16γ." 1.6., Ὀγοδὰ ΒαῦΌΒΡΟ, δηὰ οἷοδθ εἰγϑοῦ  ἴο ἀδηοίο τ᾿ὴθ 
οομῃρ]δὲθ σοοϊοταιίοῃ οὗ [86 Οἱ, τι δἢ Αἱ ἰδ νίδοιδ οὗ σοϑοσὲ 
δὰ ἱποσου 2 10,} 
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Ι ὙΒ6 οἱὺν 88 ᾿πηδοϊ θᾶ πῃ ἔδμ6 βθοοῃᾶ γᾶ οὗ 
. θασῖθβ Ηγδίδβρὶβ (Ηρ. 1. 4), Ὀὰὺ Ὠδᾷ “ποῖ μοΣ 
γγ8}}8. ΠΟΥ «Οαύθβ (οἵ, ΖΘΟἈ. 1, 8, 9): Ἃρ ἴο ὑδαὺ 
ὑΐχλθ [8.6 Θῃθμ168 οὗ [86 ον δὰ ρσονϑηὐθα 89 
Ὀαϊᾶϊηρσ οὗ ὑμ6 ὕδβιρ]θ δηᾶ οὗ [δ νγ8}}8 οἱ μποσ 
ὈΥ ΟΌΠΗΪΩΡ ΟΥ ὈΥ͂ ἔογχοθ (ΕΖγα ἷν. 4, ὅ, 12, 28 οὗ 
Β04ᾳ.).. ἴπ {89 ὑτννθηϊ οεδ. γοδσ οὗ Αὐΐδχουχϑξ 
Πουρσιδηὰβ ὑδ6 νν8}18 δὰ μαύθα δα ἀραὶ ὈΘ6Ὰ 

Ι ἀοβύτογοα (ΝΘΆἈ. ἱ. 8) ; δπὰ ὑμ6 τοῃονϑα ὈυΣ] τ ρ 
' Βυοοροαθα ΟἿΪΥ ὑπᾶθυ τηδηοϊἃ ῥγθοδαύί οῃβ : 
"ΝΟ. 1]. 88 ; ἵν. 1, 2 οὔ 5θᾳ. ; νἱ. 1 οὐ β6α.᾽) "ὶ (Εὑ- 
σ'σ. ΑῺΨΥ τοἔοσοηοο οὗ ὑῃθ δχργχγδββίοῃ ὑο ἀϊδβ- 
ζὰυχῦθπμοοβ ϑησουῃύθτθα ἴῃ ὑμ6 Ὀυϊ]αϊηρ ἊΡ οὗ ὑ86 

. ΘΒΌΧΟΒ, ΟΥ 6 Νον-Τοδῦ. Κίηράοια οὗ Θοὗ, οδ 
ΟἿ]ΥῪ Ὀ6 δαταϊ θα ἴῃ ἃ ὑγρίοϑὶ 56:86, βίῃοο ὑδθ 
ῬΓΪΤΆΔΙΥ τοΐθσθῃοο οὗ ὑμο ρδββαᾶρθ ἰβ 8016}. ὕο 
ΦοΣΌΒΑΙ θτὰ ἴῃ ἐμ ροχὶοα ζο] ον ὑλ 6 σαρυϊν  ὑγ. 

ὙΠ θ Κυδηίομζοζᾶ, Ρ. 829, ἀθοίδγθβ ἐμαὺ Ὁ ἸΣΞῚ 

ὈΠΏΣΙ 15. “Ἢ [86 ταοαιύγίηρ ἐδοῦου οοππθοὐθα Ὑἱ0ἢ 
ΟΥ̓ΔΟΪΘΒ ᾿ἴκ6 Φ6γ. χχχί. 88 ; 188. Ἰν. 11. 1χὶ 10, 

ἙΣΟΚ. χὶν. 6; χῖυη!. 8, 156 οὐ β8θᾳ.." μΒ86 ὑπο Ὁ 
' ΒΌ Ὀπύδ ὑ8.}}γ7 οοπσδαϊοίβ ἷβ Ογ  ΠΔΥῪ ἱπίθυρχο- 
ἑαύΐοηῃ οὗ ὑμ6 Ῥδδϑβαρθ, τυ! ἢ ἷἰβ ΟἿἹῪ ὑγυρίοδ!} ῦ 
Μοβδιδηΐο, δῃἃ 86 18 ραν οὗ δὴ ἱποοῃβοαιθηῦ 
γδοὶ ] αὐϊοι ἴὰ [6 ἀϊγθούΐζοι οὗ [μ6 βἰγίου Μίοβαὶί- 
δ} σ [ΘΟΥΥ. 

Ἄοχεο 26. Διὰ δῇοσ (186 [) ἐδσγϑϑβοοσο δῃὰ 
ἔσο τθοῖκε 5}41}} [89 Μίοβείδι! Ὀ6 ουϊ ΟΕ; 
ΤΑΡΠΟΣ, “δὼ δηοϊηὐθα οη6.᾽ Κβ΄Ά΄:466 86 ροχϊοᾶ 
οογθσθα Ὦγ ὑδο βἰχύγ- νο ΘΟ ΚΒ (ΟΥ 484 γ0818) ἰβ 
Ῥχθορᾶρα ὈΥ ὑμθ βεύθῃ ΘΟ ΚΒ (ΟΥ̓ Τοχγ-ἶη0 
ΥΘΔΣ8) δοοοσάϊηρ ὕο ὑπθ δῦουϑθ, [89 ϑυθῃὺ ἤθχθ 
Ῥτοαϊοὐθα ταυδὺ ζ411 ἱπύο (δ ζαϑέ οὗ ἴμ6 βουθῃῖν 
ΘΘΚΒ ἴῃ νυ. 24. 88 ὴ8 ποχὺ γϑσθθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 

εἰαῦθθ. Ηδθῃοθ ὑδ9 ΤΠ ἘΠῸ ἰβ ο Ὅ6 ουὖ ο 

ἀυτίηρ᾽ ὑμαῦ ἤμ8] γϑασ- 66 }Κ οδηποῦ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀς 

ἰδοεὐ βοᾶ τὶ ὑμ6 1.22 ΓΘ ον ὑμ6 ῥχο- 

οοαϊηρ γσόσβο ἰῃηὐγοδιαοθα δἰ σθϑαν οἱ (86 δχρίσδ- 
ὕΐοῃ οὗ ὑμ6 ϑδοευσπέδ οὗ ὑπ βουθηΐγ τ  κΒ οὗ 
Υϑδσβ ἢ [πδὐθϑᾶ οὗ δὴ “" δῃοϊηὐθα ὑΥΐποθ,᾽" 6 

8 ΥΘ ΠΟΙΘ ΣΟΙ Υγϑα Εἰ ΡΥ 0 88 “" δηοίϊη δα ὁη6.᾽ 
ὙΟ 18. ΙΩΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, ρἰδοθα ἴῃ βο ἢ} δὴ ἰηὐαηδὺθ 
σϑϊδύζοῃ ὕο “086 οἱ δῃᾷ ὑμθ βαπούπδυυ " ἴῃ 86 
βϑοοῃᾷὰ δ] οὗ ὑ86 νϑτβο---, 6., ὕο δ} γαβδίθσω δηᾶ 
ὑμ6 ὕθιῃρὶθ Ἰοοδὺοα ὑμ6τθ---ἰ δῦ μ6 18 Ὀγχουρῦ 
ἰῦο Βῆδτρ δηᾶ οἰϑδαυὶγ ἀθβηθα οοπύχαδὺ ννἱὺ ἢ ὑ.6 
.ἐ ἈΥΠ66 ᾽) δηᾶ Ρ6Ορ]6 γῇο αοδίσζου ὑμδὺ οἷζυ δὰ 
ἀΐ8 βαῃούμπδιυ. Α Ὺλέρὴ ργίοδέ Γ᾽ 1δγαοὶ ἰἴθ ονὶ- 
ἀϑμ ον ἰηὐοπαθᾶ, νόσα ὅδ 6 ΡΘΟρ]6 οὗ 086 ἔογχϑίωει 

διὰ Βοδὺ]θ ῥυΐθοθ ““σαΐθ ο" (ΠἼΞ.), {,4., 
“ὁ ἀραίσουβ, Κ1}}5᾽ (οὗ αι. ἰχ. 11. δουῦ. χχ. 
20; Φογ. χὶ. 19: Ῥβα. χχχυΐ. 9: Ῥχου. 1ϊ. 32 - 

4 [Τῃᾶὺ [Ππ6 τοοσῃαίσχησίοι οὗ {Π6 ΟΥΌΥ ψ͵Α]}}. πονγονοῦ, τῷ 8 
οοπιρ!οῖϊοά κἢ (ἰκ ἰδαὲὶ ἀδὶθ ἰα οοσίδίη ἔγοιῃ Νοῆ. νἱ. 15. ΤῊΐδ 
ὍὯᾺ5 Β. Ο. 446,5. ὙΠΟ τοτηρ]6 δα Ὀθοη φοΌσἑ !ῦ ἃ Ἰοηκ [ἰη16, 
Ἐχτα νυἱ. 1δ. Β. Ο. δ17. θυγίηρς Να που δ ἢ 5 οὐἀπιμηϊείταϊίοη 
τῆ ὙΟΪΘ ὈΤΌΟΘΒΆ οὗ γοδιοσγατο τᾶ ον ἀοπ ον οὔδοοϊοα, Ιὲ 
[κα ἱπιροαδιῦ] 6, {Π|6} αἴοτα, ἰο ῥγοϊσασί ἰῃὶκ μοτίοαὐ σνογ ἴῃ εἰχὶγ- 
ὉΧΌ ὙϑΑΣ- ΘΟ Κα, 5 [ἢ ΔΌΓΠΟΥ ΒΡΟΚΒ τὸ ἀο, Το Ὠἰκξοσίοδὶ 
ἱπιογϑγοϊδιίοῃ ἤθτο ἤδὶ]β οοπιρίοίοὶγν. ἘΧοΤα τ αύθνυοσ μοΐηξ 
οἵ ἐἶπιθ ναὸ γὕϑθόκοῃ [Ὡς ἢγοῦ ἔοσίν-ἰμθ γϑδᾶσα, Π6Ὺ ΟΟΥΔίηὶυ 
ἱποϊυᾶάοᾷ ἐδ ἰ5 νου οὗὁἨ τοσουμποτιοιοη. 

Ὁ [Τὴ6 ἀτίίςο]α π τΘ ΟἿΪΥ πῆοῦγα ἐδπαὖ [Ὧ6 νοχὶοᾶ ἴῃ απδαςίοι 
Θατοοδ ἰη ΟΏΘΤΔΙ υἱτ ὉΠδὺ δἰ] ΠΥ εἰούσα πη ἴθ ῃγτροθϑᾶ- 
ἴῃς νοσπὸ. Τπηλὶ (ΠοΡῪ ἀο ποῖ οχαοῦ οοἰποϊᾶο ἰα οἰ ΒΓ ἴγομ 
ἴδ ἡδοῦ τηδῖ 186 ἐαγηιέν δ σα σηότη οἵ ἴθ 6 ἵνο ἰκ αἰ ΘΟΓΘΛΗΥ 
αἰαϊοὰ : ἴῃ {Π6 ὁπὸ [τ ἱβ ""4Π}1 [πὸ Μοβδί ἢ," ἴθ ἔπ 6 οὔποτ, 
ἄονῃ ἴο Ὠἰ59 " οσπείίς ΟἿ" ὙΠῸ αἰ δΟΥΘΏΟΘΘ ἰπ {π|6 ἷπ δοσιι- 
τοῖοὶν ἀο πο Ὁν ἴΠ6 Γο]]ονίπρ μῤβθν, 

ξ [Τπϊὸ οὐ͵θοϊίοη ἴο 6 ἰἀο δοδιείοη οὗ 189 Ἀδλίσον ἴὰ 
Ὁοΐὰ οδδοβ 18. δη ίγοὶν οὐνίοιοα ὉΥ ὕη6 δῦονο ποῖδ οἵὗὨ [86 
νασίδιου ἰῃ ἐδ ᾿ἰπιῖϊα οὗ ἴπ6 ὑπὸ ΘὨΣΟΏΟΙΟΘΊΟΔΙ ὑθειμβ.) 
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χ. 81, οὔο.)." Απᾶ βῃσο ἴπ8 ΒΟΒΈΠ6 Ῥχΐποθ ἰδ 
ὈΠΘαυϊγΟΟΔΙΥ͂ Ολαγαοίοσισϑα ἰπ θοῦ τα. 206 ὃ δπὰ 
27 88 ἴδ ΧΣΌΪΟΣ οὗ ὑμ6 δεηὐύὑμοία ὁ δηα δηὺ- 
ΟὨτίβύδη που]: μρονοσ, δηᾶ 88 ὅδ ΟΥ̓ παύου οὗ 
μα ὈΪΔΒΡΒΘΙΟυΒ δα Ββδοσ Θρίου 8 ΒΟΣΤΟΙΒ ἩΠΙΟΣ 
ΔΙΧΟΔΟΩ͂Υ Δρροδχθὰ ἰῃ οὔδρ. υἱὶ. 95. υἱῖϊ᾽ 11 οὗ 
86ᾳ.. Ὁ Μ111 ον γ Ὀ6 ΔΡΡτορσχίδϊο ἴο τερασχὰ ἃ 
ὨΐσῺ γῥυδβὺ νν8ο 761} αὖ ὅμο δηὰβ οὗ ἤϑδύμϑθῃ 
Ῥοσβοσαίοσβ ἰῃ ὑδ6 ρογοα οὗ τοὶ σ᾽ ΟΌΒ ΟΡ ,ΘΒΒΙΟΣ 
Ὁπᾶοσ ὑπ βο]θο 85 ἃ8 ὑμ6 “" δηυϊηὐθα οὁη6,᾽} ἴῃ 
Μ οθο ἀδαὺδ ὕ86 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ὈΘύΌΓΘ ῸὉΒ νγὰβ ὈΥΠ.- 
ΑΥΥ, δἰ μουχὴ Ὀαὺ ὑγρίοσ!γ, 8110. ϑοἢ ἃ 
ῬΘΙΒΟΣ ͵8 Τουμᾶ ἰῃ ὑδθ ἈΚ Ὀχίοαὺ Οπίαβ ΠῚ]. 
ὙὙΟ γὙἋ88 τηυχᾶογοα ὈΥ Απάτσομγίουβ, 086 ΖΌΨΘΤΠΟΣ 
ὉπᾶσΣ ΕΡῚΡΏΔΠ 68, δοοοσαϊηρ ἴο 2 . ἢ. 81 οὐ 
Β6α. : ἱν. 1 οὐ 8604ᾳ., αῃὰ ἕο τι [86 ῬΧΟΡΒΘΟΥ 
ΤΆΒΔῪ ὯὍδ τοΐοιτοῦ τὶν ὕὍμ6 Βἰρμοδῦ ὈΣΟΌΔΌΣΙΥ 
ὑδεαὺ ὑδθ ἱπὐοχρσγούδυϊοῃ ἰ8 οοστθοῦ. Αοσοσζάϊηρ ἴο 
 Μδοο. ἵν. 84 οὐ βρᾳ., ὑδθ βἱαυίημρς οὐ ὑμὶν 
δηοϊηὐοα ΟοὯ6 ὕοοϊκ ρ͵]δοθ Ὀϑΐοσϑο 6 βϑοοῃᾷ Ἵοϑτι- 
Ῥδῖστι τη ἀοσύλ θη ὈΥ ΕΡΊΡΏΔΗΘΒ δραϊπδῦ Ἐσγρῦ, 
διηἃ ΒΠΟΥΟΥ Ὀσΐοσο ἴδ Κίηρ αὐτί νθα δὖὺ Τγτθ οἢ 
ΒΒ τούαση ἔγοτῃ Οἰ]Π] οἷα (οὗ. ᾿ἱᾶ., να. 22, 80, 44. 
σὮΔΡ. ν. 1). ἨἮδθῃοο, ἰδ οογύδι Υ ὑγαπδρὶσοὰ Ὀ6- 
ἔοτο ὑμο δῦυϑο οὗὨ ὑπ οἱζυ δῃηᾶ 108 βαῃοίπασυ ὉΥ 
ὑῃ6 βδτὴθ Κίηρ, ἃ ἔδαΐυσο δὰ τ ἢ ὑδθ ἀσδβοσίρ- 
οη ἰπ {ῃὶβ νϑῦβθ ΠΒΣΊΠΟὗΣ0 8. ὙΜ76]} ἀροη [δ 
Ὅ8016 [Ὀυὺ τ ἢ βοτὴθ ἔδῦδὶ ΕΧΘΘΡΟΙΟΙΒ]. Α ἀϊ18- 
ΟΥΘΡΔΗΟΥ͂ Οχιδῦθ 10 ἃ ΘὨΣΟΠΟΙΟρΊΟΔΙ βδροοῦ ΟἿΪΥῪ 
Ὀδύννθοη ὑμπαὺ ονυθηῦ δηᾶἂ ὑδο αὐὑδύθιηθηΐα ἰἢ ὑῃ6 
ῬΓΟΡὮΘΟΥ ; ΌΓΣ, ὙἘ116 6 εἰχύγ-.ῦνο θα οὗ 
γΘΔΙΒ οχίθῃ, θη τϑοκοηῃθα ἔτγοιη 86 ϑηᾶ οὗ 
86 ἄχαῦ βΒούθῃ Ὑϑδσ- ΘΘΚΒ οΥἹ ΒΟ. δὅ39, ἴο Β.6. 
106 οΥ ἰηΐο [86 τοίστι οὗ 86 Αβιγοηφϑδη Ασίβίο- 
Ὀμ]ὰΒ 1. ΟΣ ἮΪΐβΒ ΒΟΟΘΒΒΟΥ ΑἸΘΧΘΠΘΣ Δη θὰ 5 
(αἴύοσ 105), 86 ταῦσαου οὗ Οπίδα Ὁ Αὐάγοηίουβ 
ὕοοϊκ ρίδοθ 88 ΘΑΥΪΥ δβ8 141 οὐ 142 οὗ δο ϑσα οὗ 
86 ϑαϊοαοὶᾶεο, ὦ 6., ΒΟ. 171 οὐ 172, δϑὰ ὕοτο- 
ἔογο ἴῃ ὑδ6 βἔιν- τᾶ το κ οὗἨ γϑδσβ αἵνοσ Β.0. 
ὅ89, Οοπβοαυθηίΐιν, ἰξ ἰῦ Ὀ6 σοποοᾶρα δαὶ 84]] 
8:6 ΣΟΙ ΔΙ ἶηο᾽ ΔΕΒΒτΤ Οὐ ΟῊΒ Δ͵1Ὸ οογτγοοῦ, 1 τασδὺ 
6 δοκηον)θαρχοα ὑμδὺ 08. 6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ἱξ ποῦ ὁ0Ὲ- 
Βἰβύθῃῦ τι 0861 ἴῃ 8 ΠΥ οσίοα] αϑρϑοῦ, ΟΥ 
ἐδδξ [86 ῥστορμοῦ βδὺνν ϑυθηΐβ Ὀθ᾽οηρίηρ ὑο ἀὐδέοσ- 
δηὺ Ῥϑυϊοβ ἴῃ 8 δἰ ῃρ]9 ΘοταρΥΘ θη βὶγϑ νἱον ---ἰἢ 
οὗδμοῦ σψογᾶβ, ὑμαὺ 86 οοποοσίνοὰ οὗ ἃ οδίδβισορ!ϑ 
Ὦ (δ9 ἰβύοτίοαὶϊ ἔυΐαγο, το ψγ8ὰ8 ἀδοϊαοα]ν 
ἰχηροχίδηϊξ ὕο ὑ86 πδύϊομιβ ΘΟΠΟΘΤΏ ΘΩ͂, 88 ὈΘ]ΟΩρ- 
ἷῃρ ἴο ἃ ροσίοά, Ἰἰδῦθυ ὈΥ͂ ἃ Βα ΌΘΣ οὗ γϑδτβ (ρ6σ- 
ἮΔΡΒ ὕϑθῃ νγϑϑῖβ οὗ γϑϑῦβ, ΟΥἨ βουθηΐν γ6878) ὑῆδη 
δῦ δούυδ! ἱγαμαρίσοᾶ. Οὗ, ἰπέσγα, οἱ. -ζυπά. 
Ῥυϊῃοίρὶθβ, οὕο. Νοβ. 1 δηὰ 3.{--- Τὴ ζο]]οννησ 

Ψ [61] ἰηαἰπὶδ ἰπδὲ ΔᾺΝ ἄοδα ποῦ ὨΘΟΘΕΒΑΡΙΥ ἀδηοῖθ ἃ 

υἱοϊδηϊ ἀθαύῃ, Βυὺ (6 ραβδδαροα δά ιιοϑὰ ὈὉγ 16 δυΐθοῦ ΔΥῸ 
δυυποίοης ἴο κι δ Ὁ ἢ ἰηΐβ 88 [6 βΌΠΟΣΑΙ τηρδηΐπα. ΤῊΘ 
"ὁ οὐ οάοχ᾽" ἰηϊογρτοίηξίοη οὗ ὑπ 5 ΟΔΒΘ ΔΒ σούοσεηρ ἴο ἐὴ6 
σσιοίϊδχίοη οὗ ὑπ6 Μοβαίδῃ ἰβ οογίδ: ΠῚγ Ὑγι}} ᾿ὐῤῃ πεν μν 

1 [Τηΐὰ δαπιίδκίοη οὗ ἋΔ|}|0Ὑ6 ὕο τοῦ ἐπ οΠτοπΟ]ΟΘΊοΑ] 
ἴοττοβ οὗ [πὸ ῬΓΌΡΉΘΟΥ δι διοί ον ροΐπίδ ουὐὐ ὑπ Γ6]16δὸγ οὗ 
{6 ΘΔυῖποτ Ἰηϊοσρσοίδ ίοη. ὙΠῸ Αποϊπυδᾷ ομα οὗ (δ γϑσϑθ 
ΔῊ ὍΘ Ὠη οἴπον ὑῆδη ἱπεῦ οὗ [Π6 Ὀγϑοδαϊης νόγθο, "" ΤΏΟ 

οἰσουπινίδηοο ἐπαὶ ἴῃ νοσ, 38 ΠΣ 86 ποίζπον ἐπο αὐίἐοὶθ 

Ὧον ἰδ9 δἰ ϊ οι ἘΝ} {ο]ονίπα Ὁ ΔΡΡΌΘΩΣΒ Ὁ ὍΘ ἴῺ ἔδυοῦ 

οὗ {μϊ6 ορίπίοση, Τηο δθκθηοο οὗ [88 ὁΠ6 85 'ν6]}} ΔΆ οὗ 18 

οἴμαῦ ἀδηοῖρο ἐπαῦ ΤῚΣ. δἴθοσ ν δὲ ἰβ βμα!ὰ οὗ Ηἰπι ἴῃ 

οοπείογβίίοη οὐ [ἢ 6 οὐπποσάοῃ οὗ {πὸ ποτα, ὩθοΒ ΠΟ πλυτθ 
κρϑοίδὶ ἀοθοτίριίοη. ΠΥ πὸ οΌδογνα ἐπὶ ὑπὸ ἀοαδιτηοσξίοη οἵὗἉ 
(86 Οιἷὺν ΔῃΩ δα ΠΟ ΙΑΣΥ ἰδ 80 οοπηρούδα Ψ ἢ πὰ Α(ασλίπος 
τπαξΐ να πγπδὶ οοηδίηον {Π|6 ΔΘ [πὸ ἱπχηηθάϊαῦθ οὐ βΓαὺ ΘΟΠΒ6- 
αὐθησο οὗ [6 ουἱείπρ ο οἵ 6 Μαδλίαςσλ, ἀπ τπαὺ 106 
ἀοβισιοίίοα δ} Ὀ6 Ὀτουχθς δροὰλ ὉΓ 4 Νασίά, ἰθ Ὁν 
λίαελίαςλ πὸ οδῃ πησογοίμπα ποίου ἃ δοοῖ! δῖ ὑυΐθοθ ΟΣ 
κίησσ, ΔΟΓ δἰ ρν αὶ ὨΙΩὮ | τίοϑαῦ, Ὀπὲ ΟὨῪ δὴ ἀποἰϊηθὰ οσα ὯῸ 

ἀϊνοσρίηρ ἰῃδοσρσζοίδυϊ ουβ ΑσΘ ἴο ὉΘ τοὐοο οᾶ: (1) 
Τηδὶ δἀορῦθα ὮΥ ΕἸΘΆΒοσ, Οοττοάϊ, ὙΠ Θβϑίοσ, 
ΗΪυσῖρ, Και ΡΒ δΌβοα, οὗο., ας οοσιθδ οδρθοὶ- 
ΔΙῚ ὩΘΆΣ ΟΣ ΟὟ : ὑῃ8γ τοχδγὰ (89 διοϊηὐθα ομθ 
ὯΔ Ὀοΐπρ Οπΐδϑ, Ὀαύ τϑοκοῦ ὑδ6 εἰχύγ-ῦνγ ο ΥΘΆΣ- 
ΘΟ ΚΒ, νοι οἱοβοῦ αὖ 86 πο οὗ ἷθ ἀδδίι, 
ἤγοτα Β.Ο. 604 ἱπδίοδα οὗ ὅ390, 8ὸο ἐμαὺ ὑδο Βτοί 
ΒΘΥΘἢ ΘΘΙΒ ἅτ ποῦ ὕο Ὀ6 οουῃίοα (ἢ), ΟΥἩ ΤαῦΒοΣ, 
δ΄ ἱποϊυαάρα ἰῃ ὑδ6 εἰχίγ.υνο (Ὁ).---οἷδοα θ04- 
484 δοίιδν σϑβϑὶίβ ἴῃ 170, [ὴ6 πΌσλΌΟΣ οὗ {86 
ΣΘΑΣ πὶ ΨΈΪΟῺ Οἠΐδθ αἀϊοᾶ ; (2) Τ6 βία ]δσ Υἱὸν 
οὗ ίοβοϊοσς (Οδίζ(. Οεἰ.-4η2. 1846) δὰ οὗ ἢ 9- 
ἸΌΖβο ἢ (ΡΟ ὑδθ9 ψὮο]6 ὑμαῦ οὗ Ηοὔτηδησ 8150, 
Ῥεῖκ8. μπᾶ ἶγξι, ν. 808 οὖ β6ᾳ.), νι ίοδ πο 8 
{δαῦὺ Οπΐδ8 ἰ8 ὑμ6 βηοϊηὐδαᾶ οὁμ9. δῦ οθα οαὐς 
ΟἹ [86 εἰχίγἵνο θοκβ οὗ γεᾶσε ὕσομι Β.0. 604 
ΘΓ ὑο ἈδΔγὰ Θχρίγοᾶ; Ὀαὺ ὑϊαὺ 8:6 θαυϑὴ ΘΟ ΚΕ 
ΔΙΘ ἴο Ὀ6 Ρ]βδορᾷᾶ δέῦεσ ὑῃ8 γϑᾶσ- 66 }Κ ΣΟ Ὁθ- 
δι ψιΠι 86 γϑὰγν οὗ πἷβ ἀϑδίἢ-- -Ἄθηοθ δσὸ ὕο ὉθΘ 
τοοκοηθᾶ ἔσοσῃ Β.Ο. 164 (αὖ. οῃ ὑπὸ ἱπι ροαβὶ ὈΣ1ῸΥ 
οὗ ὑμῖ8 αβδυτηρύη, ΒΌρτα, οὐ νυ. 25); (8) ΤῈΘ 
ορίπίου οὗ ΒΊθβκ, Μδυσοσ, νυ. ᾿θοροσίο, ἘΟΟΒΟΣ, 
Ἐν δ]ᾶ, οὔο., ὑμαὺ ὑ86 δῃηοίηὐθᾶ ὁῃ6 γῆ νγ88 σἂ 
ΟΥ̓ νγὰ8 ποὺ ὑμ6 ἰρσὴ ρῥχίθβῦ Οὐΐδϑ, Ὀὰὺ ὑπο Κίυσ 
Βοϊθασαϑ Γ᾿. ῬΒΠοραῦοσ. οὗ ϑγτία, γο να 
ἸΠΠοᾶ ὉΥ ἐδ ἀβοσροσ Ἠο]οάοσια ἱὰ ΒΟ. 178; 
ὑμῖ8 ορί πίοι ἱγοϊνϑβ δ0}}} σγϑδῦοσ ογοηοϊορίοδλὶ 
ἀπ ου ὑἷθ8 ὑμδῃ ὑπ 6 ζογτηθσ, ἱπδδταοἢ δὲ ἴδ0 
εἰχύγ-νο θοκβ οὗ γϑϑῦβ, ἤθη σϑοκοπθὰ Ὀδοκ 
ἔτοιαῃ Β.Ο. 176, τνουἹ]ὰ εχυθπὰ ἕο Β.Ο. 610: διὰ 
ἰῦ ἴ8Β Ορροβϑᾶ, τροσϑουύοσ, ὮὉΥ̓͂ ὑ86 ἱπδσχηϊβαι Ὁ]6 
οδδσδοῖοσς οὗ δὰ δύύθσαρὺῦ ὅο δχρὶ δίῃ ΓΙ ΞΘ Ὁ 
“στρ; "ἢ (4) Τδὺ οὗ Βοσίμοϊάϊς, το Ὀοϊέονθα 
ὑδαῦ 086 Ῥαδβδᾶϑο σοΐϑσχβ ἴο [ἢ ἀθδῦ οὗ ΑἹ]θχασᾶοσ 
ὑμ6 ατθϑϑδῦ ([), ννο ᾿οξῦ πὸ ποὶσ ; (5) ΤῊΘ δδϑυτρ- 
ὑΐοη οὗ Κυδηϊοῃ  οϊᾶ, ὑμδὺ [86 δηοϊμ θα οἱ ἰδ ἐδ6 
Μοβϑῖδῃ οὗ [8.86], 8ἃ8 ἰπ Ῥβδ, 11. 2. 1886. Ιχὶὶ 1, 
δηὰ ὑμογοΐοτε ποῦ ἰάθη σαὶ τὶ (86 "" ἀποὶηἰοὰ 
ῬΥτΐμοθ᾽" οὗ ν. 2ὅ, Ὀὰὺ ποὺ 1688 αἰδύϊηοῦ 4180 ἔγοτι 
Οπΐδβ, 1ὴ6 τηπτἄοσοα Βἰρῃ-ρσίοοῦ οὗ Μδοοδθμοδς 
ὑϊταθβ; (6) ΤῊΘ οὐὐῦδβοᾶοχ ομυΣΟΪΥ νἱονν τ πίοὰ 
ἰδοπεῖβοβ 086 “" δηοίηὐεα ομ6 " νὰ ἐ.6 "" δῃοϊηΐ- 
Θὰ ΡῬΥῖμο9 ᾽ οὗἨ ὑμο ρμτϑοϑαϊπρ' νοσβθ, δηᾷἃ Ὁ] ΐονοϑ 
ὑμαῦ Ὀοΐ ἀθηούθ ΟἸσχίβῦ, τ βοβθ βυοχίηρβε διὰ 
ἄθαῦ 816 βαϊἃὰ ἴο Ὀ6 ρχϑοαϊούθα ἰῃ ἃ δἱτααὺ τδι- 

πο ὉΥ δὲ9 ὙΔῚ ὩΣ, 88 ἴῃ 188. 111, (μ6]ἃ διθοπς 
ΤΑΟΘΙΉΒ, 6.9... Ὁ Ηάνοσι., Ἠοηρείοπο., Αὐροτὶ,, 
Ῥυβου [611]. οὗο.) ; (7) ΤΟ δεϑοσίξοῃ Ὁγ ΚΙὶθ- 
ἔουὰ (ὁπ Ζϑοδ. χίϊἹ. 7 διὰ 4130 οὐ ὑμιὲβ Ῥβδβαρθ) 
ὑμαὺ [89 δποϊηὐθα οὔθ ἰβ ΟἸσίβί, Ὀὰὺ ΟἿΪΥῪ ἐπ ἴδ 
84] βίδρϑ οὗὨ Ἀἷβ γος δὰ ρουθχζηιηθηὺ δσποῃς 
086 Ἰκἱϊηρᾷοτηβ οὗ ὑδΐθ θασίῃ ; δπᾶ ζυσίδοσ, ὑμδὲ 
186 ν ἾἶκΘ ΤΌΚ6 χυὶ. 25; 3 ΤΏοας, ἱἰ. 
ἡ, ἀρϑοσὶδθβ ὑΠ6 γοϊαύίΐομ ἴο 89 του] ἃ δηὰᾶ πδὲ- 
Κὶπᾶ ν᾿ 1 ἢ ΟἸσϑῦ 8841} ὉΟΟΌΡΥ ὈΥ͂ σϑϑβοι οὗὨ ἐδ 
ατοαὺ δροδίδϑυ Ὀθἔοσθ ὅθ ϑῃὰ οὗ ὑμ6 νου] ὰ, δϑ 
ῬΙΌΡὮΘΟΥ 6848 8 ἴο ὀχροοὺ.᾽.---Βυῖ τυοὲ οε Ηἰπι- 
ΒΘῚ1; χαύθου, "" ἀπ ΒΘ Ὠ89)0 ΟὨ6,᾽" ζ δ... "" ζοσ ᾿ἷδ 
ΒΘΙΡοσ, ὲβ ἀθ νοσοσ ἔσοση ἀθδὶ : ̓" οὐ ὁ“ 6 [88 

εὐδπβ ἰῃ διιοῖ 8 τοϊλ οι ἴὼ {δ οἷν δὰ δοαποξηατν, ἐπα πῆὰ 
Ὠἰκ υοἰπῃ "σὰϊ οὗ τὴ6 ον δηὰ τῇς Ἰομα ποΐξ ΩΣ 
τ οῖτ μεούεσίίοι πηᾷ ἱποῖὶσ ρῥτοίθοϊου, Ὀπτ {τὸ σα σέτδιν αὐοὺ 
Ἰοδθα αὐ ὑ8 6 καπια {ἴτηο, ἰδ Οπαγβοῖοῦ δα [)6 σπσίαατ ψὉἰοὰ 
[6 Μεακῃϊδοῖδ ΠρΩ ρίνϑη ἴο ἰϊ. ὙΠία ἰδ κυϊ δ Όϊο ἴὸ πὸ 7εα- 
ἀμ}: Πἰςῃιργίοπο, Ὀπὺ ΟὨΪν ἰο (ἢ λίομαϊ β' Ήυτα Ψοδονυδὰ 
δηοίπιοα ἴο ὕυὸ 8 Ῥτίοει - Κη αὔνδε ἰδ οτος οὐ Μοιονίξοάυκ, 
δηα μἱεορ 46 1τῇ ονον Ζίου, ἷκ ΠΟΙ ΒΠ]Ὶ. ἮΝ. ἀρσόο ἐῃοτο. 
ἴογο ψἰῦὰ Ἡ ἀνοχηΐοκ, Ηδηρηίεπ ον, Απθοσίθη, τὰ ΚΊ δέοι, 
00 ΓΟρΆ ἐη6 Δέαφλέαςῃ οὗ {π  γοῦβο δὲ ἰὰοι εςαὶ τἰῖνὴ τ86 
λίαπλίαολ Νασία οὗ νοτ. ῶό πα Οσπτίκο, σα, ἴῃ ἔπος ζα!οεὶ 
δϑῆβε οὗ ἴδπο ννυγᾶ, 5 )19 Αποϊηϊοα, δηὰ πὸ ΒΟΡὸ ἴο ὀϑίβ Ὀ 5Ὁ 
5 ΥἹΟῪ πιοῦα ΖᾺ}1Υ ἐπ ἰἢο [οἸ]ον πα ὀχμοκίτιοη οὐ το εἰσ 
ΦΟΣΙΟΑΙ Σοίσσεποϑ οὗ ἐδιί8 ποσὰ οὗ [116 Θ:ιρθ6).".-- Και. 



ΟΗΑΡ, ΙΧ, 1-27. 

ποίλίπρ, ὑθΓγ6 Τοχραίηβ ποὐλιίπρ' ὕο Εἶτα ᾽) (Ὁ Ὑ.}» 

ὈΔΙΆΘΙΥ ΓΙ ΔΩ, οὗ. ΕἾ]ΟΣ δπὰ Κτδηϊο θᾶ οὰ 

[δὲ8 Ῥαβαβδβθ). Τρ 12 ὙΠ ΕἼ ταϑοὺβ σία δῃ 6χ- 
ἰχδοσάϊῃ ιν νδτίϑίυ οὗ ἰηὐογρσθίδιώοῃβ, Ὀδδοὰ τὸ- 

Βρθοοίξνοὶυ οἱ ὑπ0 ἀἰ δογθηὺ οσχρ᾽ δηδίϊοῃβ οὗ ΤῊΣ. 

Τμοοάοίϊουι : καὶ κρίμα οὐκ ἔστιν ἐν αὑτῷ ; Φοχοταθ: 
“ ρέ ποπὶ γ᾽  φιιδ ρορεῖιδ γι δεν, πέραζιγηι8 ἐδ." 
(ἴῃ δ ΤΏΔΏΘΣ 8180 ατοὐϊβ, δα ἃ, ΤΩ Δ[ ΟΣ οὗ 
Βοσλθα Οδὺδο]ο οσχροδίϊοσβ)  Βοσγυδβο]ᾶῦ : “ δηὰ 
ὯΘ (ΑΙοχ. ὑμθ ΘΓ.) 8881} δνθ ὯῸ ΒΏΘΟΘΕΒΟΣ : ̓ἦ ν. 
ϑηχουκο, Βοσθβοῦ, ΒΘ οκ, Εννα]ᾷ, οἷο. : ὁ διὰ 
ἢ6 (Βοϊθυσουβ ῬΒ ]ορδίθυ) 888}} ᾶνο 0 5 0068- 
ΒΟΣ ;᾽" ΝΥ ΊΘΒΘΙΘΙΣ : ὁ δηᾶ Ὠ6 (ΟἸΐ48) 888}} Βανθ Ὧο 
ϑοπ ;  Αὐθοχΐθῃ : ὁ 86, Ομσίβο, 88}8}} ἴδνθ ὯῸ 
δ Βοτθηΐδ : " Ἠοΐγαδῃη, ΗἨθηρούθηρ., Κυδηϊοηΐ,, 
ΚΙϊοΐον (ἀπ δβἰγα  ΥῪ α180ὺ Οδινίη, σππίαβ, Ἐδ- 
ΤΑΣ) : “δ6, Ομ γίθῦ, 8}8}} ροόδϑβθβδβ ποέλέῃη, Β8}4]] 
Ὀ6 υιϊμβοαὺ Ῥομβοδβίουβ, δηἃ ὯὍὉ6 ἀορχίνοα οὗ 
νου ὐίηρ: ἡ" Ηοΐπηδπη (ἰὰ ἢ ͵σ88. πὰ ΚΕ ν7.)}: 
“ὁ δηᾷᾶ [Π6γ6 888}} ποῦ ὯὈ6 ὕο (88 ΡΘ6ΟΡ]6. ἢ. 4.. ΔῈ 
διιοίΐηὐθα οη6, ἢ 9 ῬΘΟΡΪΘ 888}} ἢδνθ Ὡ0 ΝΜ δαβί δὴ." 
Ἡδνυοσιΐοῖκ : δ᾿ δηα ποὺ ῸΥ ὨΪγ8617, ὁ, 6., ον Εἷβ 
ΟΥῆ ΒΑΙΚΟ,"" ---ΒΌΡΡΙΥ, “58.411 ὑμ86 Μοβαίδῃ αἱἷθ, 
Ὀαὺ ἔον (86 Ὀδποδὺ οὗ τιδηκίπα, το ἰβ ὅο Ὀ6 
τοἀθοχηθᾶ : " ΜΊοΒΔ6]18. Εἰ, Ο. Βοδιυηϊὰῦ (ἰ ῬϑΌ]} δ᾽ 
Μονιογαδίξ. Υ11. δ1)͵, ΝΥ οΒοῖοσς (ἰὰ Οδέξ. Οοὶ.- Αη8., 
1846), Ηἰ σὶρ : “ δηὰ ΒΘ 18 ποὺ, ὦ. 6.. Οἰΐδ8 ̓ (- 
ἽΣ ὙΝ ὀοπβΘα ΘΕΟΥ͂ τὸ Ἴ3) δΣ͵ οἵ, δα ν. 34). 
Ὅροι ἰλ6 ψμοΐὶο οὗ. ΚΊοέοϊῃ, ἡ. 857 οὖ 86α. 
Βί'ποθ [86 ζογοΐ 9 ουὐδίηρ ΟΠ οὗ δὴ δηοίϊη θα 
ΟἿ ἱβ Θοῃποοζηθᾶ, νγὸ δῖὸ Οὐ] χοᾶ ἴο τοχασὰ ὑμδῦ 
δχαρίδηδίϊοῃ 88 Ὀοίῃρ ταοϑῦ οοηδίαὑθαῦ ὶτ 086 

οομίοχὲ, νγίου βαρρὶΐθα 53, ρϑσβαρα (οἕ. 
Ῥαδ. υἱὶ. 8; 1. 39; 158. σ. 30) δος 19 7. Χὖ 
ἀοσβ ποῖ ἀἰδου τηδίοσ αν ἔγοστα ὑμδὺ δανοσδύθα 
ὈΥ Ἠοΐγηδην, Ηδηρϑίθηθοσω, Κυδηο 6], οὔο., 

Ὁ Ποἢ παρ» 98 ΓΘ Ἴ, ἴθ. Ὑδοῦνθῦ ΒᾺ8 ΠΟ ἅθ- 

Ἰῖνθσου Οὐ ὮΘΙΡΟΣ 18 δ'8δὸ νὶϊοαὺῦ ροννογ, ιὺδουῦ 
Ῥοββοβηίΐοῃβ, τί μουῦ δου ἕης ψβαύθυοσ. 79 
αἰδον ἔσγουα [δ οβθθ ϑχροβίζοσβ ΟἿΪΥ ἴπ σοι σαϊηρ 
0 δηοϊῃἐθα ὁπ6 7Ἐο 18 ἀσβουί Ὀθἃ 88 Ὀοΐηρ τσ ϊ- 
ουὖὺ Ροββϑββίουιβϑ διὰ Ὦ6]}01688, μού αἰ γος 88 ὑδθ 
Μοδδίδη, Ὀπὺ τλοσθ ἱτηταθα αύθὶν 88 μΐβ ὑγρθ, ὑμθ 
ον 8 ἢ Εἰ ὑχίθδὺ 0 νγδβ Κι 16 ἴῃ ὑδθ οοῦσΒο 
οὗ ἰδ9 Αοὐοομίδη Ῥοσγβϑοι  οῃ, ---ἰ Βμογῦ, ἴῃ 
δυδαϊ πον ὕδ6 ὑγρίοαὶ Μοβαίδηϊο ὑβΘΟΥΥῪ ἴον [λ 8 
ἀϊτοοῦ (ἰῃ ψὩϊο ἢ ψ͵Ἴἰ ἄργθθ δβυρδίδηὐγ τὰ 
ἘΠ]161).---Απἃ ἴπ9 Ῥθορὶϑθ οὗ ἴθ Ῥχίποϑθ ἰδμαὶ 
8411 οοσὴθ Β|41}1 ἀδεῖχγον ἴμ9 ΟἿἿὟΥ διὰ ἰῃ9 
βομοϊθδσυ, δοὰ ἴδ9 οηὰ ἰπογοοΐῦ 8811} θὸ τυ ἢ 
ἃ δοοὰ; ταύδοσ, “" δῃὰ ἐδ ὑθορ]6 οὗ ἃ ρῥγίῃοο, ἢ 
ἩΓὮΌΟ 5881} οοπιθ δῃηὰ θὰ τ ον ονίηρ, ζ 8118]} 

4 [Κ6}} ἰπτοτρτοίδοη ἰ6 σι πολ ηὉ1411γ κὸ ἐδ [α, Πδιηοὶν : 
“4 ἱὰ ποῖ ἴο Ηΐπι, νἱξ.. ἰδὲ το ᾽6 τησδὺ Βανθ, ἴο ὉΘ ὑῇ8 
Ἀίάαρλίαςλ."} ' 

{ ([0π [28 ΘΟΒΙΓΑΥΣ, 22 ἰδ ὮοτΘ τοηδογοι ἀοῆπίνο Ὁ [Π0 

ορἰτποξ ον δά  δοξίνο Ο]ουσίηρ, ἀπὸ ἐπ ΟΥΘΙΌΓΘ ΤΔΥ ὈΓΟΘΘΕΙΥ Ὀ6 
χϑηαϊαυδαὰ 19 Ῥυΐηοθ." ΙζὉ εἰσλρὶν "οὐκ [06 αὐὶ ο]θ Ὀο- 
σρΏδο ἰς ἴα ἀἰδοτοηῦ ἤγοση ὑπδὶ ἰῃ νασ 3ὅ, δηἃ [16 δγίο]α 
φψουἹὰ αἷνο 8 ΤΟΠΡ δΒοηδ6, ΟΣ δὲ ἰοδαὶ ἴδ ἰηδογίίου οὗ ἱἰὲ 
ψοῦ]ᾶ πιδῖχο ἰὲ ἀποίϊουθ ἴο πο γοδάοσ, ἰμδδηιοῦ 86 ἰὑ νου] ὰ 

ὩΔΙΏΓΑΙΙΥ γταῖοσ ὨΪπὶ ἰο ἴὴ6 Ἵ2) ἴη νοῦ. δ. ΤῸο Ἴ3] 

μιαγφ ἰδ ΤυΟΓ ΟἿ 8 δαί μδῃ Ῥγίποο δοίης [ἢ δ οἱν]] (γδίδεσ 

το ἴδτν) οαρϑοὶν, ἴῃ ἀϊσώποιοι ἤξοῖ δ ΘᾺ ἩΐοΟ Ὀο6- 

Ἰοῦσεο ἴο ἴπὸ Ῥϑορῖὶο οὗ 6οἀ."--διμαγί]. 

:. [Τἷὰ τοηδονγίης οὗ ὩΘΩΞ ἽΧΌῚ (5 αυἰο πη͵ πὲ 186 60]6. 

ζει (6 ποὺ δ οοττοϊδίίνο οἷδδο δρροη θὰ ἴο Ἀ2 δὲ 8 

| 
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ἀοεύσου ἰδμ6 οἱζγ δῃὰ [δ βαπούπασυ." ΤῊΘ νοσᾶρ 
ΘυἹ θην χϑῦοσ ὕο ἃ οδίββίσορῃθ ψὶοἢ ζο]ονγθ 
ἱπανηϑαἰδύθ!Υ οὐ ἐμθ οαὐξίηρ᾽ ΟἹ οὗἨ το δῃοϊηὐθαᾶ 

Οη06. ΤΏΘ ““ ΘΟΙΩΪῺ ὉΓΣΐΏΟΘ ᾽ (Ἀ35 Ἴ22) ψ8ο 

ΔΡΌΡΓΟΔΟΒΘΒ ὕο οϑαδο ἀδδβιχιούϊζοα ἰο ὑδθ οἱ διὰ 
0ῃ8 Βαμούμδυυ, ΟΥ̓́ΤΩΟΤΘ ΘΧΘΟΙΪ, 80 οομμθδ 88 
[8δ9 ταΐϊοσ οὗ ὑδθ Ρθορὶθ ὑμδὺ Ὀσίηρα σχυΐη διὰ ἀ6- 
εἰστιούϊοι, 18 ἀου 1688, ὑμογϑίοσθ, ὑμ6 ΟἸἹά. - Τ᾿οϑί, 
δηὐ οἰ σὶϑῦ, ΟΥ [86 δηὐ ὑμοίβῦϊο Βοση οὗ (ἢ 6 Θαυ οΣ 
ΥἱΒίοΩΒ (ΟὮδΡ. υἱὶ. 21, 25 ; υἱϊὶ, 11 δῦ βοαᾳ. ; 24 οἱ 
864.), δ ΟΟΠΒΘΑΌΘΩΝΥ ΑΠΌ ΟΟΒῸΒ ΕΡΙΡΏΔΏΘΒ, 

ἈΞ (ΞΞ Ἴ8 ἢ ἼΞ) ἀθβοσῖθθβ 0818 ΣΤ ]ῸΥ 88 οοτα- 
ἱπρ' αὖ ὑμ6 μοδᾶ οὗ Βῖβ ΔΣΤΩΥ͂ ἴῃ 8 λοβέϊ6 ολαγαοί δ᾽ 

(αὐ. ΑἽΔ ἱπ ἱ. 1; νἱϊ]. 6; χὶ, 10, 18, 1δ, 16, 40, 
41), δᾶ ὑὴ6 ἀοδηϊίο ασύϊοϊθ ἱπαϊ!οαύθα ὑμαὺ Ηἷβ 
ΟΟΙΏἑρΡ ἯΔ8 ἃ ἔδυ Ἕν ἔδοῦ ὕο ἐδ ρῥσορβϑῦ, 88 
μιδυϊηρ ξοχτηθᾶ ὑδθ δβιιθ)]θοὺ οὗ ἶβ ΘΆΣΙΟΙ Ὀσϑᾶϊο- 
ὕομβ. ἢ" ΤῊΘ ρῥασῦλοὶρ] 18 ὑβοΥ ΌΧ6 ποῦ Θιαρ!ογοᾶ 
πιπουῦ 8 ῬΌτροθο (Ηοΐμηδην, ἢοίϑα. ὠπὰ ἶνῇ., 
Ι. 804), ΠΟΥ ἄοθα ἰὕ σϑίϑσ ὑὸ ὮΣ, “"Ῥθορὶθ᾽" 
(β6 861}, ΕΡταγὰ). 1Ὁ ἄοθδ ποὺ εἰρη ν ἘΡΙΡδποδ᾽ 
“ὁ μῃοοθβαίοι ἢ (0 ἰδ Ῥγϑάβθοθδβοσ. Θ᾽ ΘΌΟΙΒ 
(Βοθϑοὶ, Μδοσοσ), ΔῸΣ ἀοποῦθ ἔδο ἔαύησο ὁ δΡ- 
Ῥϑδγίηρ "ΟΣ τουβύθσίουβθ Ῥσθδβθῆοο οὗ {86 Νον- 
Τοϑῦ. δι οχίβῦ, ἰῃ ὅ86 Βθη86 οὗ 2 ΤΊΆΘ6ΒΒ8. ᾿ὶ. 9 (Κ]16- 
ἔοι ). ---Τὴὸ οηάϊηρ οὗὨ ὑμὲθ. ὑσίμοθ “" τοὐζλ, ΟΌΦ- 
Μοιοΐπρ ") 'ἱβ ῬΥΟΌΘΔΌΪΙΥ ποῦ τηδύθσιδν ἀϊδογοιῦ 
ἔτοσγα (δθ ""ρουσίῃρ οαὧαὖ οὗ δπηϊῃιδίίοηῃ δρᾶ 
7πἀϊοῖα! Ραπίβῃσηθαῦ ρου ὑδι6 ἀοθβοϊαύοσ," δὖ 89 

αἷοβθ οὗ [86 70 ])]ονίηρ νοσβθ. ὩΘΩ, ".4. βοοᾶ, 

8 οτοσβονίηρ,, δοοοσαϊησὶν ἀθηούθα 186 2μάρ- 
"π6η} τη Ποία “ Θοῦ ἐπ λξϑ απ ρϑῦ ου [06 ἱτηρίουβ 
22) (ὙΠ Ίοθοὶοσ, ΚΕΊ  οὐοῦ Ἀ), ΟΣ, Ἰζοσθ ῬσοΟΌΘΟΪ, 

Βἷποθ ἴῃ ὑμαύοδϑθ ἃ ζοιυΐνο Ὡδε (οὗ. Ρχον. σΣχυὶ]ῖ. 

4) νου] ῬΥΟΡΘΣΙ͂Υ Ὀ6 τοαυϊχοὰ ἴῃ ΟΥΟΣ ὕο ἀθθηθ 
08:6 ΒΘΏΒ6 ὩΔΟΤΘ ΟἸΘΑΙΥ, ἰῦ 18 βϑᾶ 8δηδιι δοϊδἴοσο ἴο 
ἀδποῖθ 8ὴ ονοσῆονίηρ τυ ἢ γαυῖῖκο Ὠοβίβ, το Ὠἰοἢ 
ϑῃουὰ Ἰοαᾶ ἰο ὑδ ϑπᾶ οὗ ἰδ 1176. ζ.6.., ἷ5 δῃηηὶ- 
Αἰ αὐοι (ΟΡ. χὶ. 45; οἵ. νυἱὶ. 296). Οὗ ὑμ6 ὁχ- 

δον αἰσυῖ]δν Ὧ86 οὗἨ Ὦ Ὁ ἰπ ομδρ. χὶ, 10. 39, 26, 
40, δῃὰ ἰῃ 188. τὴ. 8, τοροῖδος τῖ! ΟΖ 

ΠΟῪΣ [βὰ. χ. 32. --θσθ δρδίῃ γγὸ 86 οὈ]μϑᾶ ὕὸ 
το͵ϑοῦ ἃ τα ΌΟΣ οὗ αἰνογρίηρ οὀχριδηδίίουβ, δηὰ 

ἤατῖδον ἀοδηίου οὐ 6 12, Ὀυϊ δὴ Ἰρἀοροηάθηϊ δἰαῖθ. 

τοὺ δα ἴο ὑὴ6 τοσυϊῦ οὗ ὑδπδὺ Ὀσίπ δε οοτηίησ. Τδα δ ἔχ ἴῃ 

ἽΣΧ ἀσπυεῖοδα σοΐοσα ἴο ἐδ ΛΔΣ, Ὀαξ 1η δὴ οὐθοείοα ποῖ ἃ 

πρὶν ἀρ συλν ΒΘΏΒΘ: ἰξ 6 ἐλ6 δπηα ιολέςλ δὲ οατιδαδ, Ὠοῦ ΔΗ͂ 
ψπὨϊοῦ Ὠ6 ἷφ ὑο δυ ογ, Ιζ 15 τ|8 ὑχϑοίβοὶ Υ Ῥαγα}]} 61 τὶ ἢ [86 

145) οὗ ἰδ οἰαιϑο ἱχητηθά δι6}} 70] ονίηρ, ὙΠ υἱοῦ ἰδ ΘΟΏ- 

Ἀχτηϑὰ ὈΥ {πὸ δγίοἱὶο ἴῃ ὈΡΩΞ, ὙὮΪΟῺ οοτητηδηξδίοσβ ὮΔΥΘ 

οὐδεϊοοκοὰ οὐ πηδαρρ θᾶ, Ὀπὸ ΠΗ ΟὮ 18. ΠΟΣΟ, 86 οἵνϊρη, ϑηΐΐ- 
ναϊοηί (ἰκὸ τ06 Οτϑοῖς ἀσιϊοϊα) ὕο ἃ Ῥδυύβοι αὶ Ὀσχοηοῦπ, 4.4. 
“ἴ Ηἰ5 ονογήονίης, " ον απ ὑπὸ τ ἰ ΑτΥ Δ ρα ΚΠ ΟΥ 

ΠΤ ἰτηθϑάϊαὐεῖν καθ)οϊποᾶ, ὙΠῸ ψΠο]6 ρἤτηβο ἰδ υ8 

ἰηάοαῦδβ [δὲ ἐπα ἱπυδαίοῃ δνου)ὰ ἰπσιθ ἐπ [}6 ἀοαιττισϊίοη οὗ 
Φοχτιαίολ, Τμΐἱδ δὲ Οὐχί!" ποῦ ἄσῃθ Ὁΐ Απιοσοδῦδ 
Ἐρίρῃ δ 68β. 

δ [Ὑπὸ ἱποοηαίαῦδηο ῦ οὗἨ τ8 ὀχρίαπαιίίοῃ οὐἠἨ (δμθ δτείοὶθ 

οἴϊον [6 ΔΌονΘ αἰδίοσηθηῦ [μας δὲ ὩΓῚ ΞΞ ἈΑἼ2" ὙΦ Ὲ ἰδ οὐν!] 

οὐκ. [Ὁ ἰδ ποὶ α Τοῦτον ἰάίοτῃ ἴο τιδὸ ὑπ6 δτίϊο!θ τίει ἃ ᾿αν- 
δοίρί6 οὐ αὐδοίοα ἴχὰ οτάὰον ἴο γροϊπξ οὔξκ βοιποιη Ὑγο]} 
Κηπόνῃ; ἴον ὑπ ΡΏΓΡΟΘΕ πο ΑΥΏοϊο δῃου)]ᾶ (4150) "9 ργοβ χοᾶ 
ἴο ἴδιο δδοοοοίε θὰ ποθ, [{ 64 ον  ἀΘ ΠΥ οπιρὶογοα ΠΟΓΘ εἰτη» 
ῬΪΥ πῃ οὔδεσ ἴο χϑηᾶοσ ἀεδηΐ π6 οἰμογνθο ἱπδοδη!θ 

Ἴ.2, 1.6.) 86 6 ποὺ 8 ὑγοδοῦϊ οὐ ἃ ὑβδδὶ, ἴχι ἃ ΓΗΩΓ9 

Ῥσίῃοβ.) 
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Θδρϑοΐδ}]γ ἐμαὶ οὗ Ηἰσί, ν. Τϑηροσῖο, οὔθ. τ ὯῸ 
τοΐοσ ὕη0 ψΟσβ ἴο ἃ ΨΆΣΙΪΚΟ οχροάϊώοιι Ὁπᾶογ- 
ὍακΚοη ὈΥ Αμοοσμυδ ΕΡΊΡΏδΔη ΘΒ, ἱπϑύθαδ οὗ ὁ. 6 
μδῦ βου] Ὀσθαῖς ἴῃ Ὅρος Πΐμῃ ᾿ἷκΚὸ ἃ Ββοοά δηὰ 
8ΒΆΠΣ 1Πδῦθ Ἠΐτη  ὑμπαὺ οὗ Ενναϊἃ, ψο οὈὐδἰηβ 
88 5086 ““ὙὙ8Ὸ οοιμθβ ψἱῦ ἷΪ8 Ὠοβὺ ονοσγῆον- 
ἱπρ' " (ΟΣ “ἷῃ ον σῆον ᾽) ὉΥ ἃ υἱοϊϑηὺ ϑιηθηᾶδ- 
οι, ἐπδδτθ ἢ δὲ Β6 δι αυϊξαύοα Ἴ9ἼΤῚ, “" διὰ 

δία οβὺ," οἱ ἽΝΤΤῚ, ἐς αηᾷἃ Ηἷβ 1η6 οὗ Ὀαΐέ]6 

(αὔίοσ Ῥσονυ. χχχ. 37), ἕοσ ἽΖΡΊ; ὑμδὺ οὗ Θ9866- 
αἷμ, Βοβθηση ας, Βοϑδοῖ, οὗο., ΜῈ ὑδῖκθ 5151: 
ἴῃ ὑβὲ βθῆβα οὗ “"δυδάθη!γ, πΚ α Βοοὰ :᾽" ἐμαί 
οἵ Αθου]ου, ΗἩδυοχηίοκ, θοὶ ἐὑσϑοι, οὗο., το τϑ- 

ἔον [86 βυβῆχ ἱπ ἽΧΡ ὕο ἐμ οἷν ἀῃμὰ βαῃούυδυυ, 
ΤΑΣ ἔθη ὕο ὑπὸ ""ὈΥΪΠΟΘ : " ὁ ἐμοὶ ἀοδίχτιο- 
[ἰοῃ 58}8}} οοΐχθ ὈΥ ονοσβονίης,," οἷο. "---Απὰ 
Ὁδῖο ἴδ ομῃὰ οὗ (ἢ 9 τῦὰσ ἀϑβοϊδίουβ ασχϑ ἀϑῖοσχ- 
τοϊηϑα ; {.6., 86 ἀεοναβίδεμρ οὗ [86 οἱΐΥ διὰ 
ΒΔΒΟΙΔΙΥ 8.6 ἴο οομζίϊηη!α ὕο 86 οηᾶ οὗ ὑ86 γγϑῖ- 
ΕΚ αἰδστὴβ οχοϊυϑᾶ ὈΥ ὑμ οἱ ἱτηρίουβ ΟΡΡσθϑδοσ, 

88 8 τηδίίοσ ὑμδὺ ἰβ ἀϑύθσταίῃμθα Ὁγ αοὰ. ΠΏΓΙΡ 
ἀοδίρτιαὺθβ ὑμαὺ βίδίθ οὗἨ νγὰσ ᾿ΐοἢ Ὀορίπβ τυ 
συὐ(ϊηρ᾽ ΟἿ 86 δῃοϊπὐθα ομ9, δηὰ δυθῃῦῃδ}}} Σθ- 
Β1}6 ἰῃ 86 ἀδδύσυοιίοιυ οὗ ὑδ6 οἱἷγ δῃὰ 86 β8:ο- 
ΌΔΥΥ (80, σογγϑοῖυ, Βοβθση 16 Σ, Ἡοΐτηδηη, 
Ἐν α]ᾶ, ΕἾ)1οΣ, οἵς.). ΟΥ̓ ΣΕ τοϑῶ, “" δηὰ ὕο ἐδ 
θπα 5}}8}} Ὧ6 γγᾶσ, ὅδ: ἀϑύθστηϊηϑα ἀϑβοϊδύϊομβ," 
ἴῃ νι ἰοἣ ταϑίμβοᾶ 5 ΤΣ ΤΙΣ 15 οὐ ὑποῦ ἐβθῃ 
88 80 ϑρροδίίίοη (Ηδἄνοσμη., νυ. Τθηρ., Μδατ,, 
οβοῖοσ, Η1ῦΣ., ΑὐΌοεϊθ), οἵ 88 85: οχρ δῃηδύοσυ 
οἴδαβθ ὕο ὑμ6 ἔοσοροίῃρ, σὶϊ ὑ86 οομ]απούΐοιβ 
οχηἰ θα ἰῃ {86 οοππηθοίίου (Κυβη 6], ΚΊῚ6- 
ἔουῦ), δῃᾶ ἰῃ οοπποούϊοι υυἱτ νυ οἢ 8611} σύμ οΣ 
αἰ ἔοσθηοθβ οὗ ορίῃϊοη αχὶβῦ τ τ τορασζὰ ο ὑδ6 
ταθδηΐηρ οὗ Υ7, βογθ Ἂχροβίθοσβ σϑϑσχτίπρ 1 ἴο 
86 οῃᾶ οὗ 86 ῥχίποθ (7 1686191), βοῶθ ἕο ἰδθ 
Θηα οὗ (δ6 βαποίπδιυ (Ηδν., ΑὉΡ.) οὐ οὗ ἰδ9 
Ῥοσὶοᾶ οὗ 08} βουθηζυ τγθ6 Κβ----Ἄθῃοθ, ἴο 086 1δϑὺ 
γΘδΣ- 6 6}ς οὗ ὑμ6 βουθηῖυ (ν. ΠΘΏροΣΚΟ, ἐπι χθνλι 
8 ΒΟΙλΘ ΘΥΘῺ ὕο δ ϑῃὰ οὗ 4}1 ὑβίηρεβ, [δθ 
ἐς ΔΌΒΟΙυῦΘ οπᾶ " (ΚΙ οὐ). Τδ6 γϑίοσθηοοθ οὗ 

ὙΡ ἴο [86 οχίοσιλἱηδίθα ῥχίποθ 18 ουϊᾷθιῦν ἐ}9 
ΟἾΪΥ͂ Ο.Θ 'π. ΒΒΣΙΏΟΣΥ τὺ 86 οοπὐοχῦ, τ ΔΙ οὮ 

(805 ἰἀϑπεβ68 ἰδ νὴ ἐὰ9 ἿΣ οὗἨ ἐδο ρῥχοοθάϊηρ 
οἶδιδβθ : Ὀπὺ ἴὖ ἱβ ΤΏΟΥΘ ΒΡΡχορτχίαίθ ἴο χοχαχὰ ἰΐ 
ἷπ ὕὍμθ Β0η86 οὗ ἃ δίαξ. οὐπδίν., “ ἴο ἴὍἈ86 οπὰ οὗ 
086 ΑΓ, ὈΘΟΔΊΒΘ οὗ 088 πιογθ ΣΟΩΌΪΔΥ δηα οΟΣ- 
Ὡθοϊοα ομδγδοῦοσ οὐ ὑπο διταηροσηθηὺῦ οὐ ἰὴ 

βουύθησθι ἐ ΠΣ ΓΙ 18 8180 ὑμθ οοπαυστιοῦ εἰδὺθ οἵ 

ΣΤ, ἘΙΟΒ ΤΘΟΌΤΒ δὖ (.6 οἷοβθ οὗ ἐδο ζ0]]ον- 
ἱπρ νϑσβθ, δ ἃ ὮΘΣΘ ὈΧΣΟΌΘΌΙΥ ἀδοηοῦθα 88 βϑτωθ 
ἰᾶθα 88 ἱπ οὔδρ. χὶ. 86, δῃὰ [β8. χ, 28. χχυ . 
ὦ, νἱζ. : "" ἀοὐθτσαϊπαύίου, ἀθδ ηγ, ταῦ ἰβ οΥ- 
ἀαϊηθᾶ,.᾽) Α “" ἀούοσι παῦϊος οὗ (86 ἀδβοϊδύζοσ ᾽" 

4 [ὙΠ660 ἰδίου ἱπιοσργοι 0.5 σὸ τοζαϊοᾶὰ ἴω ἀοία! ΨΥ 
Ἰζαἷϊ, ἤθεα οὐὐθοϊίοπα, Βοπονοῦ, ἄἀο ποὺ ΔΡΡΙΥ ἰο ὕϊιο οχρὶδ- 
πδίίοηπα ψ ποῖ ατὰ βυρσοδίθα δθονϑ.) 

{ [Καὶ] ἀπ ἴλ6 σταιητηδεϊοαὶ Ὀγορείϑεν οὗ ἐδῖ6 τϑηοσ- 
ἴπῃρ, Ὀπὶ οὐΐθοικ τα ἴῃ 086 ὑτοοδά ῃρ' ΒΟ ΘΟ ΠΟ ἸηΘ. ΠΟὉ 
18 ΟΧΡΙΌΒΕΙΥ πηλᾶδς οὗὐἨ ψΑΥ; δηὰ 1 [Π9 ΜῸΣ ὙΠΟ οοππίδιθὰ 

ἴῃ ἴμο ἀοδίσιιούίοι οἱ [δ οἱὲν Ὀ0 τηϑαπΐ, ΓΩΓΙΘ οὐδῆὶ ἴο 

ἢδνθ ὑπὸ αγίίοῖο ὙΏΟΒΟ Δισυτηθπίβ ΘΙῸ οὗ ὯΟῸ ἴόσζοσ, 88 

ΠΏΓΙΘΩ ᾽ς ἀοβηϊζο ὉῪ σϑϑϑοι οὗ ἰξδ οομδίστισοῃ νεϊδὶ 2)» 

διὰ ΠΥ͂Ρ ἐϊ86}7 88 δἰσοδὰγ ἀϊδιπ οἱ! αἰϊπάθὰ ἴο ἐπ διὸ 

ὮΦ Ὁ. 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΙΊ' ΘΑΝΤΙΕΙ. 

(ἿΩΘ δα ἰὰ ν. 18. οἷ, οὐ ὑδαῦ ῬἈδβδδρῸ) ἱὰ ἃ 

ἄθοσζθθ ὑμδὲ δἱιὴην δὺ ἀοβοϊδίάουιβ δηἃ ᾿28 ἰδιοπὶ 
ἴον 18 οὐ͵]οοῦ. Ἐνδὶὰ : “16 ἀδοϊδίοσι σχϑδρϑοί- 
ἱπρ [86 ὨἈογτοχε,᾽ ὦ.6.. 086 ἀθοίρίου οὗἩ αοἂ εὖ (86 
Ἰυααρστηθηῦ οὗ [86 του, τ] ἢ τοϊαῦθα ἴο ἰδ9 
οὐτί 16 δούξϊουβ δηὰ ἀδουδδίδἝοιημ οὗ Αὐ όσοι 8, ΟΣ 

ὙΓ1Οἢ ΒΕΓ 8 ὕο Ρῃῃΐβῃ ὕμθι (2). ἩΗοΐσπιδης δηὰ 
ΚΙιοΐου ἃ σὸ δὺ}}} τῆ οσο δι ὈἰΌΧΑΣΥ : “6 ἀδιίοχιϊποὰ 
ΣΩΘΑΘΌΓΤΘ ΟὗἨ ἀσβοϊδώοηβ, ΟΝ ἰβ ἐλβ ᾿ἐπυ δὰ 
δηὰ οουμδπρά." -- [ΠἸΐ8 Ἰδηρστιαρθ τγδδ ποῦ ζ018]]οὰ 
ἴῃ ΔΙΗΥ͂ Βρρτορχίδῦθ βδοδθ ὈΥ Απθοομβ, τ1ιῸ 
δἰγαθα ΙΏΘΙΘΙῪ δὺ ὕὍηθ δ γοβδίου οὗ Φϑμονδὰ 
ὙΓΟΤΒΏΡ, Ὀσπὺ Ἰοέῦ (86 οἷ δηὰ ββδιῃιούθδσυ Ὀμπίἢ- 
Ἰαγοᾶ, ΙὉ βϑϑιῃδ ὕο 8 ὑμδὺ ὑμ6 οἰ ᾿πϑοσχρχοιδιίου, 
ὙΓ1ΟῚ Γοΐθσβ ἰὖῦ ὕο ὅδ Ἰαδῦ γγὰσ νιῦὰ ὅθ ἘξΟΙ ΔῊ 
τῆ Θ ΤΙαΒ βϑοιιϑα οι ρο] ] θᾶ ὈΥ Ῥχονϊάθῃοιο ἴο 
Ῥθγβῖδς ἴῃ δὶβ αὐΐδοὶς 1}} ὑπὸ ὕϑθχῃρὶδ ἐΐδαὶξ νγδβ 
ἀϑιῃλο θη θα, 18 [8 ΟὨΪΥ δάθαυδίθ οθ. Τὴ ἷ8 Ὑγ88 
ὑμο χοὐχι θυ ύίοη ὑμδῦ ονθηζιδ}ν ζ0] ονγοα 6 το- 
Ἰθούλοῃ δηθὰ τηυσχᾶοσ οὗ ὑμοὶς Μϑβαίδῃ ὉΥ (86 
Φονα.] 

ἌοΣβο 27. Απὰ δο 5841] οομᾶσση ἴδ οονο- 
πδηὶ τῦί δ λασιν ἔοσ ΟΠ τυϑοῖς ; σαίμοσ, ὁ" σΌΔ ΚΘ 
ἃ αἰσοπρ οονθηδηῦ," " οἷο, ΤῊ ϊΐδ βοηΐθῃοο (ἰπ10- 
ἀυοορα ὉΥ δὴ οσχρ]οαύννο ὉαὉ) ἱβ ΟὈν! Ομ δΙΥ δὴ 
Θχριδηδίύζου δηἃ ΤΔΟΣΘ Ῥασίϊουϊασ ἐ]]υδγαςίου οἱ 
80 ϑἰδύθιιθηίδ ἰπ ἴδθ Ρτθοθάϊηρ γοσθο. [ὦ δυὺ- 
Ἰθοῦ 19 ποῖ ο Σ [6 ἱπάοδηϊΐύθ “1 ᾽) (ΕἼλ16Γγ), ποΣ 
86 ““οὁμ6 νυϑεῖὶς ᾽" (ἸΒβοοάοῦ., οόσοβϑοσ, Ηδνοση,, 
οη Τωθηᾷ., Ηδηρεύθῃῦ., ΗἱΐΣ., ΑπΌοΣ].), ὑαΐ, 

Ὀσγορᾷ 8}1 απροεύΐϊομ, 29. ὙΒΙΟΒ. ρΌνοστδ ὑδ0 

Ῥχϑοράϊμρ βϑιυιύθῃοθ 88 8 ἰορίοδὶ κι Ὀ)]θοῦ, 18 Β.ΏΔΙΥ 

ἱποϊυάδοᾶ ἰῃ ἽΚΙ, δπᾶ ἴδ ὑ89 Ῥτοχαϊπθηῦ βαῦ͵οοὶ 

οὗ οοπεϊαθσαύίου, ἤτοι νυ. 36 ὃ (ὑλ5, οοστοσέν, 
Βοχίδ,, Μδασ., ΝΥ 1686]., Ἐπ, Καδοιολῆ,, ΚΙΙαῦ,, 
οἰα.). 1 Ιὖ 18. οὐβοινοϑᾶ, ὑδβοζγοζοσθ, ψιῦ τερασὰ 
ὕο 86 δοϊὶ-ΟἸσ δυδη ὑσίημοθ οὗ ὅδε 814] που] ὰ- 
ῬΟΟΥ, ὑμαὺ “6 58}}8}} οοηϑστῃ ὑπ σουθηδπηὶ 8 
ἴο τηϑον,᾽" ἐ.6., “᾿(δὺ Ὧ6 ΚἘΔ4]11 ΘΕΟΣ ἱπίο ἃ 
βίχουσ, ἅστῃ οουϑηδηὺ τὶ ἸΏΔΏΥ ." ἴου [86 

ΗΐΡὮΙ 22, τ Ὠοἢ ΟΟΟΌΣΒ ΘΙΒΟΥὮΘΥΘ ΟὨΪΥ ͵ἱπ 

Ῥβμδ. χὶΐὶ. ὅδ, δἀπᾶα ὕμοσθ βἰρηδοβ "" ἤο ὈΘ βίσουρ, ἴο 
ΘΧΏὨΣΟΙ. αἰχοησίμ.᾽" ἴῃ ὑμὶ8 ρίδοθ ἀουϊθεβ ἐχ- 
Ῥσϑβϑβϑβ (86 ὑταπδίἐἶνο ἰᾶθα οὗ βγη ρυβοπίην, δηᾶ 
ἷῃ οοῃπιοούίου τίν ἐμ ἰᾶθδ "" οονοῃπδηὺῦ,᾿" ἱ νονοδ 
ΤΆΟΤΘ ῬδχὺϊσΌ]ΑΣΥ ὑπ πούϊοῃ οὗὨ “" σΟΠΑΥΤαΐτιρ ΟΣ 
οαὐδ Ὁ 5 ϊηρ.) Τὴ ΠλΔῺΥ (Ὁ 5 τι 86 ἀτῶ- 
516) τυϊῦ ννοτα ὑδθ βίσοῃρ οσοονθῃδιυὺῦ ἰβ τηδᾶδ ὈΥ͂ 
ὑ86 ὈΓΪΏΟΘ 8.6 Οἱ ΒΙΥ 86 Ὡυταοσοῦβ δροδίδίο 
Φονβ, 80 ψ σο ἱπαπορὰ ὈΥ ὑλ6 μοδίμθῃ ὑγγδπΐ 
ἴο Ὀχθδαῖκ ἐμοῖσ οουθηϑοὺ τὶ αοα δβπὰ ἀἰϑοῦε 
Ηΐβ Ἰανῦ, δοοογάϊηρ ἴο 1 Μβοσ. ἱ. 10 οἱ βεᾳ.. διὰ 
ἐμ ὕο Θεῦοσ ἰπῦο δὰ δηύ ϑοοσϑαῦϊο 8} δηοο ὑδδὲ 
85 Ὠοδῦ]ο ὕο αοὰ, 707 οη68 τοδοῖ, ἴ.6., ἀυτὶῃς 8 

4 [Τοῦ οοπημθοῦου ἰδ Ὀπηδοξααδῦγ, ὙὩμΠ6 ΟΧΡΕΘΑΜΙΟΏ 

ὨΩ ὙΠ2ΔΠῚ ῬΓΟΡΕΓΙ͂Υ απὰ ζαϊςτιΥ αἰμτι δοι: ὁ“ δα δ.81} 

οὐχ ἃ οονθῃαηῖ," ΜἘΟῈ Ὡδίγα!ν ἐπι} θα ὁπ6 αἰγεϑάγ 

Ὁ [ὅπ ἴδ ὀοπίσασν ἰδ ϑϑοῖως ἴο τ5 ἐμαὶ ἔδπο επιδοοὶ οἵ ἐδ 
οἷδιιδο ἰ6 ποὶ ἴῃ 6 22 ἡυκὶ ἀροκόπ οἵ, ὑπὸ ἐμ ΤῸ 

ἼΔ2 ὑτοοδάϊης, Οὔ, ῇοτο ἀεδηϊοῖγ, τ89 ἰχ.-} πεῖ νο. 

ἴοτα : ἴον (1) 18 («6 Ἠσηραιδη θεν τσ ΕἾΥ δ υ5) ἐδ 5.6 ρμεο- 
ἀοπιμδοὶ οὐ υσίποίραὶ δυδήοος οὐ 86 δηθγο ροδεαρὸ: δὰ 
2) ΘΟ οὗ [πο οἶδας μοτγιίοην οὗ ἴπὸ δουοηΐν σεοχε 

τοΐοιτοὰ ἴο 1θδῦ μαουβοῃλβο, δὸ ἔδιδὶ ἰ;ἰ6 ὅπ] πθὲὶ 
ὙΠ] ηοῦ 8}} πῷὸ πὸ ὩΌΤΠΌΟΣ 80 ἢ οἰπεγπῖδο τὸ- 
δοχτοῖ. ὙΠα οὐ͵οοίίομδ οἵ Χοὶϊ ἴο [δἷδ δΙΘ 
Ὡπἰππροτίδης, Μογυϑουασ, ἰδ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰδ Ὡοῦ Βα οΟΥΟΔΠΥ 
ΔρΡΡΙἑοδΌϊα ὑο Απεοοδτια, Ὀπὶ ἀοος ἴο ἔδιο ὕδεσα οἔ 
ἐδ Μοδαὶ ἢ" 5 υυἱ ἰΕἸΥῪ : δὲ ΜἨ6 681} ὁπάεαπτος ἰο δῇον,.ἶ 
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πϑοῖς οὗ γϑασβ (ἼΓΙδ Ὁ, δοσυεαίϊνο οὗ ἐϊπιθ). ΟΥ̓́. |ἵπι 8 βίταῦϊδσ ἸΏϑΏΏΟΣ 88 ὑμαῦ "'π σίου ὙΠ, 

ἐδ. Δ] αΐουβ ἴο ὑπ16 Τοῦ πῃ οδΡ. χὶ. 22 (τ  χ0 

ΛΞ ἰἴβ. ϑιαρογοᾶ ἰῃ ὑπο βδὴθ δι θοογαῦϊο 
ΒΘΏΑΘ 848 616), ἰῃ χὶ, 82 (σῦθτο ὑδθ ὑἸΔΏΒΩΎΘΒΒΟΥΒ 

οὗ [Φοβονδ μ᾽) οονθηδαῦ, (6 ΠΣ ἜΘ, δτθ 

ἐπὸ βᾶτωθ 88 ὑ89 ὉΣΞ" ἴῃ ὑμιῖβ 0806), δηα 8150 ἴῃ 

ΟΒΔΡ. υἱΐ. 10 οὐ βθᾳ., θσα (88 βίδσβ ὑπδῦ ΟΣΘ 
ἐσοδάθη ππᾶοσ ἤοοῦ ὈΥ ὕμο 1016 ἈΟΥΤὶ ΤΩΔῪ 111κ6- 
τῦἶθο σορσχοβοηῦ [ἢ 9 Ὀγθδίοσβ οὗ [89 οογϑηδηῦ 80 
Δ͵Ο ΠΟΙΘ τηϑηὐϊοηθα (οἷ. 8180 Υἱῖ!, 24 οὖ 86α.)."-- 
Α ρμτθαὺ αϊνοσβιον οὗὨἨ ορίπίοῃ σϑϑρϑούϊπρ ὑδθ 
τὴ ρ Οὗ ὕὍδ " σογρηδηῦ ᾽᾽ οΟχίϑίδ διχοηρ ὑθ 
τορσθδθηϊαύίνοθ οὗὐἠἨ ὑμ9 ὑβθοῦυ Ὑ1Ὸ ταδίζοβ 

ἽΝ Σ ΞΟ ὑὴο Βα ήθοῦ οὗ ἼΔΔΠ, [μ᾿ ΠΠπϑῦγα- 

ἄοι οὗ ὑ}18, οὗ, Ηϊυσίρ, “086 ομϑ 961 οὗ γϑϑσβ 
ΒὮ81} τααῖζο ὑπ οονθῃδηύ---Ἶ 6.. ὑ86 δά οσϑῆοθ ὕο 
ἐδμο ζαϊῦμ ἰῃ Φοονδα, δα ὑο ἐδθ ὑμβοοσβδῦο ἰανν 
--λαγα ἴου ὐάϑὴν ; ̓" Ηοξυηγδπη (Δ ολ» ῇἼηἠ)ειοοίδ, 11. 
2), "" [186 ομὸ ψϑοὶζς οὗ γϑδῦβ 588}8}} ΘΟ ΒΣΤΩ ΤΏΔΗΥ͂ 
ἐπ ὑδ6 σονοηϑηῦ ὑμβσχοὰρ ὑσὶ αϊαίϊίοη δὰ ὑδ6 
ἰχίδ] οΥἨὨἨ ὑμοὶσ ζϑιῦι ᾽" (Βἰ χα ]ασῖγ, ἘΟΒΘΏΣΑ]]ΟΣ, 
Ὀοΐοσθ Ηοΐτδηη) οι ΓΘΏΡΌΣΚΘΟ, Α 660 Κ 
80} 8}} ΘΟΠΗ͂ΤΠιΙ ἃ οονθηδιῦ ὕο ΙΩΔΗΥ͂, ὑΒΓΟΌρΡὮ ὑδ6 
βοδυσίῦλνθ αχίβ οὗ Δῃὐ Ομ . ̓ ,Ἶ ΗἩθηρδύθη ΟΣ, 
Ἡδνυοσζηΐοϊ, Αὐ οσίθη, οὗο., “ὁ 86 οὔθ Ψψ66Κ, ΟΣ 
ΤΟΥ ὑδ6 ογδηΐβ ὈΘΙΟΩρίηρ ἴο ἰδ, ΘΒρϑοΐδ!ν 0.6 
ἄθαι οὗ ἰμ6 Μοββίδῃ χτοΐοιτϑοα ἴο ἴῃ νυ. 20, ν1}} 
Ἰοδὰ ἕο δ σομῃοϊυβίοι οὗ ἃ Ὡϑνν, βίσοῃρ, δηὰ 
ἄστη οουϑιδηῦ σἱῦἢ ἸΏΔΏΥ.,᾽ οὐο.---ΑἸἃ ἴῃ ἴδ6 
ταὶ πὶ οὗ [9 τῦϑοῖὶκ 6 58Π4]} οδῖιεθ ἴῃ βδοχίβοθ 
δυὰ ἴῃ: 9 ΟὈΙαἰίοη ἴο ΟΘαδ9 ; ἑ.6., ἀυτίηρ' οὴ6 Ἀ 6] ἢ 

οὗ [88 τγϑϑκ. ΦἼ29Π ἽΣΤῚ ταῖσμῦ οὗ 1086} εἰρ- 
ὨΪΗΥ ὕμ6 τη] οὗ ἐμ ψϑοῖκ : Ὀσὺ ὑδο ἔοΠ]Π ον ίῃρ; 
"21 ὭΣ βμοῖνβ [μδὺ βοσαθι ἰηρ ἐσδηθρίσοθ ἀὰτ- 

ἱῃσ ὑδθ Ὡϊ ὙΠ, νοῦ πδύασδ ὈΘΙοηρΒ ὕο 

ἐμ οἷοβα οὗἩ 88 τ8ο]ο ροσίοᾶ οὗ ορρσϑϑείου ἢθτθ 
ἀοβοσί υθϑὰ, υἱζ  ὑμ6 ραμβησηθαῦ δηα 80 }1}118- 
ἀἴοῃ οὗ ὑδο ἱπιρίουβ ροσϑθοιιύοσ. ΕῸΣ ὑδὶβ σθᾶβοιι 

Ὁ: ἽΣΤΙ χηυδὺ ταῦβοσ ἀθηῃοὺθ μα] οὗἩ (86 νγϑϑὶκ, 

8. τηογὸ ὈΑΥΟΌΪΑΣΙΥ ὑπὴ6 δϑόσοπα ἈΔΙ δ, ἀπὰ [ἰὑὺ 
ὑδουθύοσθ οουσοθροπὰβ ὕο ὑμ6 ἤμχθθ δὰ ἃ Βα’ 

Υ̓ ΑΓΒ οὗ ροσβθουϊίου οὗ ομδρ. υἱΐ. 95; δυἃ ὨΣ5 

--οσυ τ Βἱοἢ πὸ ΟΣ δρρσορσίδὺῦθ δβιυυιδ᾽] θοῦ οδὴ Ὀ6 

ἐουπὰ (μη ὑμδὺ οὗ ὑπο Ὀσϑοθάϊηρ γυϑσὺ ".,32..--- 

ΘΒ} ὑβοχοοσο ΟΧΡΥΘΘΒ 0 ΟΥΣΘΥ 56:86 ἴμδῃ ὑδμαὺ 
ΟΥ̓ ““οδυδίηρ ἤο οο886᾽ ἀυσίηρ ὑδθ ρμοτχίοᾶ ἴῃ 
ᾳαροίΐου. ΤῈ ἰμπιρίου ταδαχηδῃ δ Β68 ὕο ΟΘ890 

ἀυτίηρ ὑμαῦ ροχίοὰ ὑπ ΠΙΙΣ ΤΙΣΙ ὑ8 6. Ὀ]οοάΥ 

δηὰ τπηθ]οογ οἴου σθ, Ὑ ΒΙΟὮ το τηθηὐϊοηθᾶ 
τορτοβοιίαυνοὶν ἔοσ σὲ [ἢ Βαουίβοθβ τοαυϊγθα ὉΥ 
ἴδο ὑμοοογεῦϊο τἰῦπαὶ, 88 Ὀδίηρς ὕδ6 ὕνο ρῥσίποὶρδὶ 
οἶδαβϑθ οὗ οδυίῃρβ πᾶσ (86 Νίοδδῖο ΘΟΟΠΌΤΩΥ, 

« [Τ)6 Ραέβδρο δα ἀποδὰ ὉΥ ἐμ βαΐδοσ, Θαρθοίδ!ν χὶ, 252, 

ἂο ὩὨοῖ πιεϊαίῃ ἴδιο τηθαυΐπδ Π6 ΒΘΥΘ Θ68:601}|8 ἴο ὨΝ 3. ΜὨϊοῆ, 

ὨΠ166Ὲ κρϑοΐη!ν 408} 04, αἱ γᾶν τοΐογα ἴὸ Φοβονδῆ οονθ- 
Ὡδηΐ δὰ οοπίδι πο ἰπ [6 [νν, ΜοτοΟνοΥ, 88 οὶ] 0 ΜῺΥ 

ΟΌΒοτνοβ, "ἡ ἘΠ ΞΟ, αὶ ὑπὸ αγίοϊο, αἰσηῖῆρβ ἐλ6 πιπῆψ. 

{,4.. ἰὴ μτορῦ πιδδε οἵ [6 ῬΘΟρΙ6 ἴῃ οοπέγαδι τ] ἴδ 6 ἴον." 
Βαϊ {Πα τηλδι οὔ [Π6 Φ6οῖν8 ἀἰὰ ποὺ δροβίδιϊζο ἰπ ἴὍ6 ἰπ|6 οἵ 
Απιοοῆα. 8.111 πιοτὸ ἱπορῦ ἴα Κ οἱ] 5 δρρῃῃοδοη : " ΤΏδι 
πημοῦ!ν ὑγίποθ Βἢ.8}1 ἱπιῦροδθ οἡ [8 πῆββη οὗ ἴθ Ῥοορὶο 8 
εἰχοπς οονοηδηΐ ἰΠδῦ ΠΟΥ ΒὨΟΙΒ]ἃ ἔοϊ ον εἶτα πὰ μἶνο ὑπ θιι- 
Βοῖγβ ἰο πίπι δ ἐπεῖνγ αοἄ." ὙΠῸ Ἰαημτιαρο οὗὨ 16 ταχὺ οδη 
ΟΥ̓ αν ἰζκ δρργορτίαϊθ {{|6]πιθηῦ ἴῃ ἴδ ταἰβηΐοη οὗ ἴῃ 6 
Βοήδοτηοτ. τὶ ἢ τὴδϑ ἃ οοτηρ!οἰΐοη οὗ οὐ οονοπδηῖ τ} 
ἐδο τϑοοὺ οὗ πιδῆ. Ἡσν ἰδ 18 ἴοοῖς ρίαοο ἀυτίης [6 Ἰκδῦ οὗ (80 
ΒΟΥΘΏΓΥ ὝΘΟΧΒ ν᾽ ὙΠ}1} ῬΣΟΘΘΏΌΥ δον,.] 

6 [89 ἀδῖγ,," δὲ θυ ρ])ογϑᾶ ἰπ οὔδρ. Υἱϊὶ. 11 ἴο 
ΟΧΡτΘϑ8 ἰλιὶβ οοποχζοῦθ ἱπιαϊ νὰ 8} στρ δη ἃ οοτ- 
ῬΙΘ θη δῖγο βθη86." ΤῈ6 δχρσθβαίοη ὨΘΥΘ θυὰ- 
ΡῬΙογϑᾶ οδῃηοῦ ὈΘ ὕδ θη ἴο σοῖο ὑο ὑδθ βυροτβοᾶ- 
ἱπρ' οὗ ὕδο ΟἸα-Τοδβῦ. ἱπβυα οι οὗ βϑδουϊβοθβ ὮΥ 
[80 Νον- Τοῦ, ΟΣΒΒΪΡ ἴῃ βρίσὶῦ δηᾶ ἰπ ὑχαῦῃ, 85 
Ὀδὶπρ Ὀαδοὰ οἡ 6 ρογζθοῦ ὀχρίαύοσυ βδοσίβοθ οὗ 
ΟἈχίβὺ (δραἰηδὺ Ηδυοσεΐοῖ, ΗἩθηρδύοη., ΑἸοΙΪ., 
Θὕο.) ; ἔῸΓΣ ὑδ9 νου ὨπὩΠ του] ἃ ποῦ Ὠδγθ Ὀ6ΘῺ 
Βυϊ θα ὕο ΟΧΡσθδδ ὑμδὺ :ᾶθ8. δη, πΔΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ἰδ 6 
δ, ΟἸδοχγίηρ (οὖ. ν. 34) νσου]Ἱὰ μαγάϊγ πᾶσ Ὀ6ΘῺ 
Ῥϑββϑα ὈῪ ψίθουῦ χη ὑ οι ἴῃ ὑμδῦ ο886θ. ΚΊ16- 
ἔοῦ οτηρδαῖσοθ οοσυϑοίυ, “ ὑβαὺ ἴῃ ὑμ18 0Ϊ]δοθ 

ὑμ6 122) οὖν. 26 τυσϑῦ Ὀ6 οοῃδίοσϑᾶ ἴδο βαὉ- 
7θοῦ, δᾶ μαὺ ἐμ οὐβογναύίζοα. ἤθσΘ σϑ]αῦθβ ποῦ 
ἴο ἐδθ δυγσορδύϊοῃ, Ὀὰῦ ΤΌΘΓΘΙΥ ὕο [86 βυδροπαίοῃ 
οὗ [8.6 βδοσίβοιβϑ ; " Ὀαυὺ δ6 δἰθθοσνγασα ΔΥΣῚ Υ 
ΒΡ 95 ὑδ89 ρδαδββαρὸ ἴο 8 ὑθτα ΟΥΆΤΥ ΒΌΒΡΘΩΒΙΟΣ 
δ ἃ ΒαρΡΡτϑβδβίου οὗ ὑῃ6 πο μαγβὺ 88 ὑλ 6 Βδουῖῆοθ 
οὗ 0 Νὸν σονθηδηῦ, ὑο Ὀ6᾽ σδυβοα ὈΥ ὑδ9 διὺϊ- 
οἰγίδὺ ἴῃ ὑμ6 Ἰαδῦ αρὸ οὗ ὑμθ οδυχοὶ,---ΑἸπὰ ἔοσχ 
189 ονοχβργϑδάϊης οὐ δροιηΐϊῃμδίζουϑ ὯθΘ 58}4}]} 
ἴΑΚΟ ἰΐ ἀοθβοϊαῖθ: σαύμοσ, “""δηᾶ δοοιηϊπδύϊοηβ 
οὗὨἨ ἀοβοϊδίδομ 81}8}} Ὁ οὰ ἐδ νἱηρ." Ταΐθ 
Ὁ ΘῺ ὈΠΛΣῚΡΙΌ Ὁ29 ΦΣῚ οοπβεϊθαῦαθ [8 δούτιαὶ 
ΟἸἰΐταασΣ οὗ 089 Τὴν αἱ ΠΠ ΘΟ 0198 ρχεβοηὐθα ἴῃ ὑι 18 
Ῥβδδβαρθ, [86 σϑὰὶ οὐ ἐπέογρτγοίυγπ, ΜὨΪΟ. δ85 
Ῥχοἀποθᾶ εἸἰτηοβῦ 88 ΤΏΘΗΥ ΟΧΡΙΔη δύ οἢΒ 88 ᾿ ἴθ χ- 
Ρσοΐθσβ. ῬσΥΟΌΔΌΙΥ 811 (μοθο σταϑὐμοᾶβ οὗ ὀχρὶδ- 
πδίϊοη ἅτ ὑο Ὀ6 δὖὺὴ οὔμοϑ χο᾽ϑθοίθα δηὰ δνυοϊδϑᾶ 
ὙΒΪΟΒ οοπίχααϊοῦ ὑλ8 τηοβὺ διιοίθαῦ αποίδίϊοι 
δα ὑγϑηβ]δύϊοη οὗ ἐμ6 ννοσᾶβ ἴῃ ὑμ6 οὐδ} }γ 
ἩΌτον Μδοσοδῦθθδῃ ὈΟΟΚ (οὗδρ. ἱ, δ4 : οὗ. Μαζί. 
Χχὶν. 156: Νίδαυκ χιϊὶ, 14). δὰ ὑ86 ΘΟΥΤ ρου αϊηνσ 
ὑοϑί τ Ων οὗἨ ὑ.6 τηοϑὺ δῃοίοπῦ ὑγαπβὶδύοσθ, ὑ89 
ϑορῦ., Τμοοδούΐου, δπᾶ ὑπ Υ αἰραύθ. Α1} ὑδιθβθ 

τοηᾶοσ ΞΘ ὈΠΣΉΡΘ ὉΥ “ὁ δροταϊμαύϊοηβ. οὗ 
ἀοβοϊαύίοι ἢ (1 Μδοο., 1. ο., τὸ βδέλυγμα τῆς 
ἐρημώσεως ; Βορῦ., Τ᾿ μοοάοῦ., βόέλυγμα τῶν ἐρημώ- 
σεων ; ὙΆΌ]Ω.. αδογιπαΐξίο αδϑοίαζογι δ), ΜὨΪΟᾺ 
ῬΓΣΟΌΔΌΪΥ τοϑυϊύθα ἔτγουη 86 ἱῃηῆἤσπθποθ οὗ Ὁσὶηλὶ- 
ενο ὑσδαϊυϊομβ ὑμαῦ 6. οθσύδί]υ οοχτϑοῦ ἴῃ ὕ86 

τοδί. ὨΌΣ Ὑ͵δβϑ ΒΟΟΟΙΙΡῚΥ τορασάθᾶ δὲ 8 

ϑοϊοίνο ἕτγοση ὑμθ Ὀοαίμηΐπρ, πα ῬΣΟΌΔΌΪ ὉΥ͂ 
᾿ἐο δαΐδοσ πἰμ)50]--ποῦ, ΒΟΥΘΥΟΘΣ, 88 8. χοηὐνθ 
οὗ ρμοθβϑεβίοῃ, Ὀπὺ 88 ἃ σϑοϊνο οὗ αἀδϑογίρίϊον, ᾿ 
ΟΥ, δῦ διηουσηῦθ ὕο [δ βαταθ ὑδμίηρ,, ἰῦ γγὰ8 Θο;- 
δἰάογοὰ δὴ αρροδίέοη, ἴο ὑπὸ Ῥσϑοθᾶϊηρ ῥ] ΓΑΙ 

ὈΠΧΊΡΘ, ἴῃ βυρροξὺ οὗ νοι 86 δδίορυ οὗ 

ΣΦ ὨΗΤΓ [πὶ ΘΒᾶρ. Ὑἱἱ. 8. πιᾶὺ Ὀ6 δἀδιαοοα ΟᾺ 

{88 ομο βδπὰ (88 δἷμο [86 βἰνηῖδὺ σοηποοίίοι οὗ 
ὑδαῦ οΪυταΙ τ] 8 δἰ σι]δν πὶ 061. χ]χ. 11), δᾶ 
ΟὨἡ ἴδο οὔδοσ, ἴδ6 βδρροπίἄομδὶ ΘΟ ὈἱμαὐοᾺ 
ὈΘΘ ὙΈΡΘΠ ἰπ παρ. νἱϊ. 18 (οἵ. αἷδο ἸΠ2ΣΙ 

4 Ιόσ, ὁπ [86 ὉδΌΔΙ Μορείδηΐο ἱπ οσργοιϊδιίοη, ΟὩτβὲ 6Δ]} 
οτονοτ ὁ δινῶν υἱτ}} (6 ον] σα) κδοτίἤοθα Ὁν Τὴ 906 ΡΕΣ- 
ἴοςῦ οὔεσίπα οἵ Ὠἰιπδο  (ΗΘΌ. νἱὶ. 7: ἰχ. 123-14, 36). Οἱ 

Οἱα νίονν, ἰῦ πιαϊῖοχα {116 τ ΠΘΊΠΟΥ Μνὸ ΣοποΓ ἌΤΙ ἐν [η (86 

ποιά κι, οὐ “ ἀπσίπε ὨΔΊ," ἴον ΟἿ ον πα αἰ εν δ ἃ ργο- 
οϑδα οὗ βπροχβοῃτθ οὗ πο 16,4) κροχίδορα, νυ σὴ σαϊπιϊηδίθα 
ἴῃ Ὠἰς ἀσδίῃ, δηὰ (βου τὰ θυθὴ μτηπῦ {πὸ Δα ΠΟΤ᾽ ἃ ρμοαὶ- 
τίοη, τηδὺ ἐμ ἰωθεν ΠΔΙ οὗ ἴῃ 6 ννεοῖς ἰβ Ἰἰϑη εὰ) ν᾽ 88 δΏΔΙΠΥ 
οαστὶ θα οὐυὐ ὮΥ ἴπ6 τοΐθδβο οὗ ΟἸΘΠΪοα ἔγυιῃ ὑπὸ Ιον τοδὶ) 
Θοοποπῦ (Ασα χὶ. 18) ΤῸΘ βυϊποσβ οὐὐοοῦοηκ, δα ἴο ὑῃ9 

δοηδὲ οὗ ΓΟ ΣΩΙ, εἴο., δγὸ ἱποοποϊακίνοι Βύπασι {δίῃ Κα 

ἀποῖ "" ολδΡ. υἱϊ. 11 κοιεϊθα ἐ86 ᾳπαπίίου " [δι ΑὩΕΟοΟὮτΙ [8 

Ἰδμστιαᾷθ πεν ὰρον δι Ὁὰὺ τ86 Ὅλοσο ϑμιρὶογοὰ 16 ν6Σ ἀὐδὲητ. 
ΓΤ 
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τὐνξν, 1 ΟΒσοι. χχυὶϊ, δ." ΤῊΘ ρῥίασαὶ ὈΠΣῚΡΘ 
(ἔον ψ ΐο, μοτγονοσ, [86 ὙΣΙΡΟΣ οὗ 1 Μίδοο., Ἰ. ο., 

Βαϊαἰἰὑαὐεα (δ δἰηρ. ὙἽΡΘ, βδέλυγμα, ῬΟΒΕΙΌΪΥ 

νεῖ ἀδαίρτι, Ὀθοδαβο ἐδθ αὐοχηϊπδίίΐοῃ οὗ 1Δ40]8- 
ἔγ πιὰ Το ἢ ΕΡΊρμδη68 ἀδβθοσαύθα [6 ὕθιρ]θ 
ὙᾺΒ ΟΠ ΟΣ ἴῃ ὯΪΐ8Β τη) αὖ 41} ουθῃΐα ἀθποῦθα 
“ὁ ΔΟΟΙΣ δύ ΟὨ8Β, ΒοσΥΐὉ]6 ἐπί ηρΒ," δ τηοσο ρδῖ- 
ΕἰσΌ]Α ΣΙ ΔΌουλΠ8016 ἰδίηρβ ἤσγοση ἃ το σίοι 
Ῥοϊηῦ οὗ νἱϑῦγ, δου "4016 ἰΔο]δίσθβ, τὺ ἱβ 
Ἰοδύμβοιηθ ἱῃ 86 ἀοιπαίῃ οὗ Ὀἱνίηθ ὑγοσβΐρ, 
“ὁ γ89 αδοημδηαπάς αα οὐέμηι Ποογμῖι ϑρεσίαηζθα ," 
οὗ, χὶ, 81; χίΐ, 11. [Ι͂π 1 Σϑθηοσ 88 ὑδὶβ 
τοθδηΐηρ οὗ ὈΥΣῚΡΙ ἰδ δάθαυδίοὶΥ βοσυσθᾶ ὉΥ 
ὑδι6 βδέλυγμα οΥ αδοηπιϊπαϊίο οὗ [Ὰ9 δηοίθιηῦ ὕσβῃρ- 
Ἰδύοσβ, 8ὸ ὑβαῦ οὗ ὈΘΏ, ὉΥ ν πίοι ἐὺ ἀδθῃοῦθβ 
ἐ ΣΑΥΔΡῸΧ ΟΣ ἀαβοϊδέίϊου," ἰδ ου θη ! Υ ϑοϊδὈ] β θᾶ 
ὉΥ ὑμοὶν ἐρήμωσις. ΤῊΐΒ χομἀοσίηρ ΤῊΔΥ Ὀ6 ΒΌὉ- 

βἰδιϊὐθὰ ὈΥ 8 οοχηρασίδοι τὰ ΓΘ ἴῃ ἐμ 6 
Ῥτχθοθάϊηρ υϑσβθ, δῃᾶ δἷβδὸ υἱΐὰ Ὁ 3 ἴπ ἘΖΟΚ. 

χχχυὶ. 8 (οἵ. ὉΠ, ““ἴο Ὀ6 ἀδβοϊαῦθ, παίπμ8Ὁ- 
ἰοα,᾽" 18, ἱ. 4. 2. δια. χίϊ, 20), δᾶ βοοοχάᾶβ 
88 76}1 νι δ ὑπ οομύοχῦ 88 ἄοϑθϑβ ὑμο ἰᾶθα οὗ δὰ 
ὁ οὈ]θοῦ ὕο ὃθ βἰαχϑᾶ δὖ, οὐ οὗ ὕδθσσου "---ὮθΘΏοΘ 
“ὁ γγμδὺ ἴβ ὑθστίῦ]6, ἀγϑβα τα), ---Υ τοι Ηἰ σὶρ, 
Ἐπδά, σί αὐ.. Ῥτοῖοσ ὕο στοπᾶθσ ὑδθ ἤθεα (ὉΥ Υἱσ- 
ἴθ οὗ ἃ ομο-5ἰ θὰ δρρ]οαίίοι οὗ 6 ζπἃ. τη 68}- 
ἱῃρ οὗ ὩΣ, “ἴο Βἴασθ, βηυδᾶοσχ"". [15 ΓὉ2666 
οοπαίἀοσγδύουβ δσθ ϑοοοσα ὩΡῚῪ δυβιοϊθηῦ ὕο 68- 
ΓΔΌ]188} ἴοσΣ Ὁ ὙΈΡΘ (ἢθ Β6η86 οὗὨ ““ δοταΐ- 
δίΐϊοῃ οὗ ἀθβοϊαίΐοι ᾽" Ξ-Ξ "" ἀθβοϊαὐϊηρ δοοιηϊπδίϊοι 
οὗ ἰᾷοϊαύσγ, ἰάἀθοῦϑ!Υ ἀοναβίδιϊηρ παΐασο οὗ ὑδθ 
ἸΔοἸαύσου βϑυυίοθ,"" ὑῃ6 19 σϑιῃδί 8 ΟἿ]ἹῪ ὑπο Αἱ - 
ουἱὺ Ὦ29 ὩΣῚ ἴο ὃὉθ6 ἱπὐογρτοίθᾶ. Τὴὸ δηοϊθηῦ 
ΨΘΥΒΙΟΏΒ 81Θ ἀρτοϑᾶ ἴῃ σϑηδοσίης Ὦ79 ὉΥ ἱερόν, 

ἑεηιρζμγα, διὰ αἷ8ὸ ἱπ ποῦ οοῃπῃδούρ ἰῦ 88 8 δίαξ. 
αοπιϑῦγ. πὶ ὑὰ6 ἔο!] ον ὕοστα, Ὀπὺ ὑδκίηρ 10 

ΒΘΡΑΓΑΘΙΥ 88 8 δίαΐ. αὖδοὶ., διὰ τοδαϊηρ' ἰδ 2:2. 
Τὺ ταϊρῦ Ὀ6 αἰ δέ σιι!ῦ ὕο Σαῖβο δᾺΥ ταδίοσί αὶ οὈἿθο- 
ἴοι δραϊηϑὺ ὑμ18 ἀδρασίθσο ἔσγοσῃ (6 Μαβοχοί. 
Ῥυπούπδίϊίομ, βἷηοθ ἰῦ 8 ΟὨἹ]Ὺ ὕοο ΘΒ ΔΥ ὕο οοποοϑῖγθ 
οὗ Ὦ29 88 8 δίαΐί. οὐηϑέῦ., διὰ ὑΒ 18 ΓΘΔΟᾺ [86 οτάϊ- 

ὭΔΙῪ τοδαϊηρ, ἰῃ υἱὸν οὗ μ6 ὑθιαιρίδίϊοι ἴο 
οὐίδίη ὑῃὴθ βθῆὴβθ οὗ “"ψἱρθ οὗ δροιηϊπδιίοσι, 
Βίάθοιβ τίηρθ,," νυ οὮ ἰΒ 8 ὉΥ Ῥδδεδᾶρθβ 
||Κκὸ Ζθοὶ. νυ. 1, θἁ Μοζθϑονυουσ, [89 ἱπύοχργοίδίὶ οι 
οὗ ὨΣ2 ὉΥ͂ "" ΒΑπούΌΒΥΥ ἡ 88 8 δἰηγχοβὺ ἰσυθβί βίϊ- 

16 ὑμβουγρῆ ἱπάϊγθοῦ σαρροτῦ ἱπ ἐμ πτερύγιον τοῖ 
ἱεροῦ οὗ Μαῖϊ. ἱν. δ. Ὡ:2. ἰμ ἰζϑοι ϑαυϊναιθηῦ ὕο 

ἐἔβοζθθῃ, οουοσίηρ, τοοῦ" (ἔγοσμθη ΜίοΝ ζΖαπᾶ. 
ΣΑΘΔΏΪΏρ᾽ 81] Οὐ ΘΙΕ, 6... τνΐηρ, ὕδδβοὶ, ϑᾶρϑ, ὈΟῚσ- 
ἄθσ, οὗο., δ.θ σϑϑὰν ἀοχίνοα), σαϊσῦ πίϊπουΐ 
αΠ ΠΟ Ὀδοοσμθ ὑμ6 οὔβύοσλδθευ ὕθστη ὑο ἀδβὶρ- 
πδὺθ ἐλθ τοῦ οὗ" ἰλδ6 ἱδηυρίθ οὐ [δὰ “" γνίβιηδοϊο οὗ 

4 [Τὴῦ δῖ μοῦ 5 οοποισπισείοη οὗ ἐπ6 τψοτὰκ ἰῃὰ αποαιίοπ, 
ΔΙΓΠΟΌρΡΉ βαποιοηϑα ΌὈΥ δ ἢ ΘΟΣῚΥ ἀθτΒοτίν, ἰα ΠΟΥ υὩ- 
Βτατιπιδῖϊοαὶ. ὙΤΏΘΓα ἰδ ὈπΠΣ ὁπ ἰταιμαϊαϊίου ῬοδαὶὉ]6: ὧπ α 
τοίηρ ᾧ  ἀδοπμηαξέοτι Β5[.8}} Ὀ6 α ἀεξοίαίον. ΤῺ Ὦ:9 δρῦν 

ἀραϊμηαῦοα [89 δασίδ οὗ ἰ6 Ἰϊοϊηδη ΑΥΤΏΥ, ὙΒΙΟὮ 6 ΓῸ ποοὰ 
85 ἰἀοϊδίτουκ ἱπιαροδ: δηὰ τὴ " ἀδεοϊαίοτ," πη οὶ τπτδϑ 
δ ΟΥΟΥ  ὕΠ 6), οὗὨ οὐμΓΒα, 'κ ἐδ 6 ΔΙΤΊΩΥ͂ ἰἴ86}7 ΟΥ 1:6 ΘΟ Ιη8Π- 
ἄοε. ΤΠ ίδ ἱπ ἰπ ροίηὐθὰ ἀρτοοπισηῦ νυνὶ οὐ Τγ ἃ πασηΐ πα, 
Μαῖ!, χχὶν. 1δὅ : υῃίοϊ, οὗ οοῦσβο, πιυδὺ ὕθ τοχασὰ θα 88 καὶ οἰϊα- 
ἐἰοη οὗ [Ὠΐκ ρμαδδαρσὸ ἤγοτι ἔπ βορῖ., 65 διιδδίαηπ είν ἀστοο- 
ἰῃς τ 119 ϑοῆῦβο, 160 ἤδβοῖ ἔηδῦ ἴη6 ἀοδισιιοοῃ οὗ 18 
οἷν δοῃὰ ἰδιρῖδ ὉΥ Τίϊαα ἀἰὰ ποῖ ᾿πιπιοάϊδίοιν ἔοϊον τὯο 
Ογυοϊδχίοη ἰβ πὸ οὐΐθοϊίοηῃ ἴο ἐπὶκ ἱπίοσρτγειδὶϊίοη οὗ [9 
οἰδῦδθ, ἰοῦ ἰ6 δἰ οροῖοῦ Ῥασα]οὶ, Ὀσί ἴῃ ἱπιροσὲ δπὰ 
ῬὨΓΣΔδθοίϊοσυ, Ὑἱδι ὑδο αἱοδο οὗἩ [π6 ὑτοοδαάΐης γυοσβα.) 

ΤΗΒΞ ΡΒΕΟΡΗΕΤ ΘΑΝΤΕΙ͂, 

086 ὕδυμρὶο᾽" (Δίδτι., 1. 6.), δῃἃ αοἴδοσνασὰ ὃὉθ 
δρο θᾶ, τοῦ Θαῦδ] δάϑδρίδίίΐοη, ὕο ὅδμο δπέϊγϑ 
οάἄξῆος οὗ δθ ὕϑθτωρ!θ (Ϊπ νον οὗ 1ΐ6 οἰ ϑδναίθα εἰἴϑ 
δηὰ {ΐα ῥσγουλίηδηῦ Ὀθ1)αΐηρ8), ὮὉγ νἱσίαθ οὗ ἃ 
ΒΥπθοάοοθθ δηδιοσοῦβ ὕο ὑμαῦ τ ΒΙΟἢ Ῥσαυδῖὶα ἰὴ 
{86 [ιδυὴη νι σοΐογθηοο ὕο ἐδούιση, δὰ ἰῃ [86 
ατοοκ (οὖ. Μαῦῦ. νἱ 1]. 8) ἰῃ ἴ6 86 οὗ στέγη. 1 
1 ἷ8 νίθυνν βδῃου]Ἱᾶ ποῦ βθϑσὰ ΟὈ͵θοῦ δ Ό16, ἐῦ ψ}}} 
ποῦ ὈΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΣΥ 0 ̓ ἰπιὶϊῦ [ἢ6 δϑυδο οὗ ὩΣ 80 88 

ὕο ΔΡΡΙΥ ὕο ὑπο τοοῦ- ἱΏη8016, βυχασηϊῦ, ΟΣ Βὶρῃ- 
οϑϑὺ ροϊπὺ οὗ ὑμθ ὕθιηρὶθ (ἀθδβϑείυβ, ΗἨδηρεκίθη- 

Ὀοτρ, θὕο.), πος γοῦ ὅο ν᾽ οἰ ΘΟ δαιοπὰ Ὦ22 551 

ὉΥ Βαρρὶγίπρ 5 ὙἹΞῚ, σῖτα 5. Ὁ. ΜΙομδθῖα. 1 
Ὑ11 [6 ῃ Ὀ6 ῬοΟΒδΙὉ]6 ἴο ΤΟΠΙ ΟΣ 1Ὁ δἰ ΤΩ ΡῚΥ ὈΥ, “διὰ 
οὐ ὑδοὸ ψἱηρ,, ὦ. 4.. [89 ὕϑσωρ]θ,," δὰ ἴο χορασὰ [9 
"" ἀϑβοϊδίπρ ἰδοΙα σοῦ Δροσοϊηδίζομβ ἔοι πα οἱ ἰὲ 
88 ΔΕΥ ΒΥΤΆΌΟΪΒ ΟΥ αὐθη8118 οὗ ἰΔο]αύσοιβ ψοσβΐρ 
ὙΒδύουοσ, ὙΒούΠοΣ 14.018, ΔΙΐδσβ οσϑοδα ἴο ἐδποῖσ 
ὙΟΥΒΕΙΡ, ΟΣ Οὗδοσ βίτωΐδσ ἥχίπσοβ. 3366 οϑρο- 
οἶδὴ)γ ΒΊ 6 κ, ζαλνὸ. ζ. ἃ. Τλοοὶ., 18θ0. Ρ». 98 οἱ 
Βοηᾳ." ---ἴἵἅὁΛά δάάυοο, ὉΥ ὙΦ8Υ οὗ 1Π]υο γδίίοη 
ΤΊ ΘΙΘΙΥ͂, ΒΟΥΘΙΔΙ οὗ [86 τόσο σϑοθηῦ δῃᾷ ποίϊοο- 
8016 οὗ (6 τ  ἱπύοσχρσζούδιουβ σοϊθοίθα ἴῃ 
δυο οὗ 9 δῦουο (υὶῦι γοΐοσθησθο ἴο ψ ῖο ἢ 
Ηϊυσίρ, Ρ. 168, οὔβοσνοδ βου ον βαῦ ΘΟΒΓΒΟΙΥ, Ὀσπὲ 
ποῦ γι ουὺ τγῖῦ, δηα, ΤΟΥ ὨΘ6 ἴο δϑϑῖσυι ἰὸ διὲκ 
ΟὟ ἃ ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ υἷδοθ δυλοιρ ὕδθτω, Ὡοῦ ἱποοσ- 
σϑοῦυ, ὑμαῦ ὁ“ Ὁ86 ὀχροαδίζοσβ ὑμουλβ  γ68 ἃσο ΒΟσΘ 
᾿γίῃς-ἰἶπ ἰπ [89 0 Κβ, δὰ Ὀϑίηρ ἀ6] νοσϑᾶ οὗ 41} 

ΤΑΔΌΤΘΥ οὗ ὉΠΣ ΤΡ ᾿. Ηἰυσὶα ἰπίοσρζοῖδ, “διὰ 

δ᾿ ἰἸ]α οι, ΟΥ̓ ὑο ἐΐβ 01] οομδατησχηδύου, 8 
Ῥουγοᾶ ουἵ οἱ ὑμ6 ὀχίσζοιωθ ροϊηὺ οὗ [9 ΒΟΥΤΙΏ]Θ 
δοοταϊπδίίου "ἢ (ὮΥ ΒΊΟΝ ὀχρχγϑβαίοσι 18 ἀδδὶρ- 
πδύθα (86 1ἀοἸαΐγουβ αἰίασ, νυ ίοι, δοοοσάϊησ ἐὸ 
1 Μδοο. 1, ὅθ, νγὰ8 οσοοϊθα οἱ ὑπ αδἱύαωσ οὗ Ὀυχυῦὺ- 
οἴὔοτίηρβ ὈΥ Απὐίοοδτδ) ; Επγδὶ ἃ, ““ δηἃ αρονθ 
8}8}} Ὀ6 ὅλ ΒΟΣΥ 16 πίπρ οὗ δοοσηϊμδύϊοσβ,," ὦ. 6.. 
“(86 ψἱηρ-δηδροαὰ (1 ἢ) ροϊπῦὺ οὗ 86 Βοδαίδθι 
ΔΙΌΑΣΙ 8}}8}} ΔΡΡΘΑΣΙ οΟΥΟΥ ̓̓  Ὅ86 χυϊηθᾶ δΑἰίδν οὗ 
Φοδονδὰ; ΤΙ βοὶοσ, "" πᾶ ἃ ἀθθοϊδῦοσ 88}8}} ασίϑϑ 

ἱπβέ ἐμ νγίηρ οὗ δου 8 Ὀ 0.8 : " οι [,6ῃ- 
ουῖκα, ὁ 016 ἀοβοϊδῦοσ οοσηθθ ὍΡΟΣ ὕδ6 ὲπιπβοὶθ 
οὗ δοουχίμδύϊοη ἢ (α190ὺ ΗἩθηρσδύθηοσς, Μδυτσοσ, 
Βοίηκο) ; ἀο ηοϊνοα, ““ὑ9 δ-οοχηϊηδίϊου οὗ ἐδ9 
ἀοβοϊαῦοσ 8}}8}}] σἴδπα οὐ 86 Ὀἱ 8016 οὗ [ἰὴ ἔσχ;- 
Ρ]6;" Ηδνοσηΐοῖς, “ὁ ὑμ6 ὨθΘ8ἃ (ΟΥ Βαχαταἑ() οὗ 
ὑ86 δοοτηϊπαίίοηβ ἱβ ἃ ἀθβοϊδίοσ; ἢ ΑὈοσίθη, 
ἐς δ ὈΘοΛΌΒΟ οὗ ὑπ ἀοϑοϊδίϊηρ᾽ υἱῶν οὗ βθοσω- 
ἰδαύϊοιβ.. .. . δθ σαχθο (Ὁ) 888}} ἄσορ ἄοντ 
ὌΡΟΣ ἴδο ἀοδβοϊαῦο :᾽) Ῥοϊύσϑοι, " δπὰ ἱπαοοὰ, 
Ὀθοδῦβο οὗ ὑ80 ἀοδοϊαύδηρ τὶς οὗ δοταϊηδέίζοσ 
(ὮΙΟᾺ δρσχοδὰβ οὐοσ 8 ὑθηῖρ]α δια ὑπο ο]ξδυ), 
86 Ββϑουῆέοθ 88}4}} Ὀ6 δ-οο] βῃϑᾶ ; ̓ " Ἡοΐτηδημ, 
“' δηά ὕροι {89 οογοσίηρ οὗ 86 ἀοδβοϊδιΐηρ ἰ4ο]4- 
ὑσοῦβ ἰπδυϊυύουβ (ἑ. 6.. ὁ 86 ποῦν ρ]δῦθ τ 0 ἢ 
Απὐοοδβ οδυβοὰ ἴο ὈῈ6 ρἰδοθᾶ οἱ ἴδ ὑχοΐαποὰ 
ΑἸδσ νὰ 6 νἱον ἴο 6 οὔοχίηρ οὗ Βοδίδμϑε 
ΒΔΟΣΙΒΟΘΘ) (Ὧ6 Βδουῖῆοθ δ8}8}} Ὀ6 ἱπύοσττορίοα ζος 
ΒΑ17 ἃ σϑοκ. " ἘὮΠ1ΘΣ, ὁ" δοᾶ οΥὐὸσ ὑπ οονοσίησ 
«οὗ δροσηϊπδίϊοωα δίδπᾶὰβ ἃ ἀδβοϊδῖοσ : " Ἐχασὰ, 

4 [ΒΙϑακ, ἴῃ [6 μαδαδρθ ποσο οἰϊδὰ, κῃονα, δα Ἐ οἱ] πεεὶϊ 

διχῦθα, ὑπ δὺ Ὁ) 9 5" ποοὰ ΟὨΪΥ οὗ ἴπδὶ Ἡδπϊσὶ [6 αχίεμ δὰ 

ποτίζοη αν (ον δα οὐ οχιγουἶν}, Ὀὰϊ Ὡόνοσ οὗ ὑπαὶ προς 
ἴα οχιϑῃ θὰ ροσροηἀουϊαυῖν (ἴος ρΡοδκ)." Νοσ, δα οὶ οοπ- 
ποι, σαῃ ἴὴ6 π|86 οὗ ἰὸ ἰῺ ἴῃ Ἰαδί[οΥ βοῃδα Ὀ6 ργονυδὰ ἔγοζῃ 
[6 πτερύγιον οὗ Μαῖϊ, ἰν. δ: ΓΚ ἵν, 9: ἴοσς ἴδ κεηϊνο 

βῆον" ἰδ μοὶ ἃ μ΄ πλοῖο ΟΣ δου 
ἰυροὶσ [5 πιοδῃξ, Ὀὰϊ ἃ πίωρ οὐ βὰϊ 

Ὀυϊϊπς οἵ [826 βδηοίιδυν. ΤῸ ἴδιο ἰδέϊος δίοϑο, 
οοὨἹὰ δοούβα ἤδν ὕθθῃ δὰ ὮΥ οὖσ ἴωσχὰ οἱ ἐδθ 
τεξοστοὰ ἴο.) 

Ά, τοῦ ἱεροῦ, ποῦ ναοῦ 
[πὸ ὕδυιρὶο οὐΐδοθ 

᾿ 



ΟΠΑΡ. ΙΣ, 1--27. 20ὅ 

ΚΙοζοία, ὁ' διὰ ἃ ἀθβίσουθ ΟΌσθδ ΟἹ 89 ψΪΩρΡῈ 
οὗἉὨ ἰάοϊαίτουβ δρουιΐμδύουιβ ᾽) (Β0 ἔουσηθχῖὶν Βοίοῖ- 
6]. ϑέωμά. με. ᾿Κγίίκοη, 1848, ἀπὰ δὶδὸ Κυδῃηίοι- 
ἐοϊὰ [πὰ βαρδίδῃ δ}}γ Κι 611]): Φ8δη, Πἰογηιθηθι- 
ἔο. Αρρεπά., ». 161), (ξϑβϑιΐαβ ( 7 λδβαμν..)."" ἄθβο- 
Ἰαύϊουι δοσθθβ ὌΡΟΣ ὑμβθ ΒοσΥ}]6 ψυὶπρ οὗὨ ὑδ6 
ΤΟ 6}᾽ 8 Βοαὺ :᾽" [ϑὑπαχῦ, ᾿“ δηἃ ἃ νγδδῦοσ Β8}} Ὀ6 
ΟΥ̓͂Σ 8 σἰηχοὰ ἔον] οὗ δοιυιηδίίοηβ,"" ἐ.6.. ἴδ 9 
τἰηρθα εβἰδῖυθ οὗ δυρίνος ΟἸγταρίυβ ῬΙδοϑὰ ὈΥ 
ΑπΠοσομῸΒ ἱπὰ ὑδ6 ὕθυ}ρ]δ), δὗο.--- Ἔνθα ὉΠΕ] 
[89 οοὐδυχημηδίίοσι, δρᾶ ὑπαὶ ἀοιθεσζαίπϑα 5114]] 
ὈῸ6 Ῥουτϑὰ ὑὉροὺ ἴμ9 ἀθδβο]δῖθ; σταύῦδμοσ, "" Ὀαὺ 
(οὨ]Υ) τὺ] οχυγραίίοι δᾶ 1 ἀϊοΐαὶ] ρυπἰβαυηθηῦ 
888}} Ὀ6 ρνουτοᾶ οαὐ ρος ἐδ6 ἀσδβο)αύοσ, {.6., [86 
διυοχηϊπδεϊοα οὗ ἀοθοϊδύϊζοῃ 8818}} οοῃ ὑπ θ ΟὨΪΥ 
τ} 11 086 έν μον ἀοίθσταϊηϑᾶ Ἰπἀρτηθηὺ 88.811 Ὀ6 

Ρουτϑὰ οαὺ Ὅροπ ἔμ ἀθβοϊδύοσ. ΤᾺΘ Ἵ ἴῃ ἽΣΊ 

ΤΑΔΥ͂ ὉΘ τοπἀθσχθαᾶ ὈΥ͂ "" δῃᾶ ᾿παθθᾶ᾽ (88 Ἵ ἐρεχδ- 
φοίέσιιγ), ΟΥ ὉΥ " Ὀυὺ γοῦ :᾽) ἰπ Οὐ Σ 6886 (Ὠΐκ 
οἱοδίηρ Βϑηΐθῃοθ βϑύυθδ ἰὸ ἐδηιέξ ὑ8ο ἰάϑθα, Ιὖὐ 
Ῥοϊηίδβ ουὖ, ἱπ 8 ἐκώλθν Τῶν ΤΑΒΏΠΟΣ, ΠΟῪ Ἰοπρ' 
88. αὐοταϊπαέϊοη οὗὨἨ ἀδβοϊδύίοῃ βῃοιᾶ οοηὐϊποθ 
πῃ 86 βαῃπούυδιυ, οὐχ ϊγίηρ ὑδπαὺ ἰδ οουἹὰ Ὀ6 
ταδὶ υἰαϊπθαὰ ὯῸ ἸΟΏΡΟΙ ὕμδῃ ὑμ6 ρῥγονϊάϑθποθ οὗ 
Θοᾶ εμου]ὰ ρου... ““ΤῊΘ ὑβουρδῦ ὑμαῦὺ [6 
ϑνυοπὺὶβ οὗ 86 δι υϊζχο ροχοᾶ οὗὨ βευϑσθο ὑσὶ θυ] αἰΐοι 
ὧπι αποϑύϊοη ΔΘ οοηΐσο!]θᾶ ὮΥ 4 Ὀίνίηθ ἄθοσθθ 
ὙΒΟἢ ρῥτγοαούοστηΐϊηθε ὑμο Σ θη δηὰ σχϑϑοβ ττᾶβ 
ΔΙτοδαυ οχρσθεβθᾶ ἤοσ ὑμ οοτηΐοχὺ οὗ [δμ8 ρίουβ 

πὰ ὑδ6 ὨΊ ὨΧῚΤΙ) οὗ ν. 290, διιἃ γγὰβ 8180 

ἱταρ!]οα Ὁγ ἼΣΓΙ, ν. 24.) (Κσδηϊοβξθὶ ἃ ΤῈΘ 

ὁοταἰμδίζου ΠΣ ΠΓ} ΓΘ ὧβ ἰδκθα. νοχθαίϊτ 

ἔγοσῃ 1δ88, χ, 28 : χχνί 32, διὰ 68, 88. ἴῃ 
ὍΒΟΒΘ ῬΑΒβΒαΡΘΒ, ἰρπθῦοσ οχεϊπουίοη (ΔΒ 1] 60] 0) 
δηἃ οομδυτητηδίίοι,᾽" ---ἃ οηαίδαγβ ΠΟ. ἀ6- 
ποῖθθ ἃ "ΙΝ ΠΟΙ ἀοίθοσταϊῃθα δηηἱἑ]αξίοι, 
οχυϊσρδίϊου ἱτηροβοὰ 88 ἃ Ἰπά 1614] ρπἰβυλθηῦ."᾽" 
ΤΕΐδ ὑννο-ζοϊὰ ᾿ᾶθα ἔοστηβ ἃ υὐὶῦ ἱπ ὑμ6 Σηὐϊτηδῦθ 
διοηάϊηρ οὗ 18 βμδᾶθβ οὗ τιοδηΐηρ, διὰ ἱθ 086 

Βα] οὐ οὗ τὉὍ86 γοσ ἼΣΗ , ἔοσ ἽΞ ἴ5 ποῦ ἴῃ (ηΐ8 

ἱπβίδῃηοθ ἃ ρσοροδίυϊοῃ συ θση, ὑδθ ὕνο Ββ- 
τυραν θα Ῥυὺ ἃ οοπ͵]αποίϊου, δἰροϊγίηρ ὁ“ ἀπ] 
μαι," δα δίβογβθσθ Ὕσ " ἽΣ , οἵ. αθῃ. χχχυ . 
π; Ἢοβ. χ. 12. Ὑπὸ δῃιἱϊδῦοη ἱὑμδὺ ἡὐέπα 
ἀοὐοττηϊπιϑὰ ὁ ΑἸΌΡΕ ἄονγῃ, ἰΒ Ρουχοὰ ουὖ 

ἀμ6 Ὁ, {δ ἱτηρίουβ ἀββοϊδῦοσ, δα ἐμ 8 ΘΌσϑθ 
διμὰ ὑμ6 οδδι τγοσθ ὕο ἀβϑοθμᾶ ἀροῖ ὑδ6 μι] 
Ιαυδϑὔθβ, νυν. 11; οἵ. ὥξῷ, νοι ἀοθα ποὺ 

ταδοσί ΔῪ αὐ ἴοΣ ἔτζοσο ΠΣ ΤΣ ΓΟ, 88 Ἠδ8 δ]- 
τοδυ Ὀθθ βῃόνῃ.-- 2 2, (86 Καὶ ρατζύϊοίρ]6 οὗ 
ὈΣΤν ἰδ ῬΣΟΌΘΌΪΥ ϑὰδ ταϊδες πῃ βυδδύΐδῃοθ ὕο 

Ὁ Θ, 10 Ῥίοὶ ραγχίΐο. οὗὨἨ ἐμ βαπιθ σοχὺ (οἷ. 

σἤδΡ. υἱῖϊδ, 18. χιὶ, 11 στ ΟἾΔΡ. χὶ. 81),{ ζκο 
ὑδμεαῦ, ἰύ δἰ κηἾ868 "" ἀϑβοϊδύϊημ, ὕ86 ἀββοϊ δι᾽ 
(αμοπί), ἀοβοϊδίίου,," δῃἃ Ῥσχο δ ὈΪΥ ἄοθϑ ποῦ ῥσί- 

πον, [ὃ βῇῆονβ ἰπδῦ [6 δΌϑΌΟΠΙ 8016 οὐ͵οοξ βῃουᾶ 
ευέη ἐξ ἰδ 6 οοτηριοία ἀοϑοϊδείοη. 1. οἱ] 5 οὐὈὐϊοοδουῃ 

ἴο ἴθ πδὸ οὗ ἽΣῚ 86 ἃ οσοπ] ποίου, ιαῦ "Του ρὮ ἽΣ [8 

50 τιδοά, ἽΣἽ ἰδ ποῖ," Ὠκη Ἡξε]ο ἴοτοϑ.) 
1 [800 4 οοπδικίοη οὗ Καὶ δπὰ Ῥίοὶ [5 φυϊῦϑ πηδυῖδον- 

Ιποᾶ. ὩΣ Ἴ πισδῖ Βοσα, 68 ΘΥ̓ΟΣΥΥ ΒΕΙΘ αἰϑα, ὉΘ ἰσϑαϊθα δὲ 

ῥϑεαῖνα, ἀφηοίαίδ. Τὺ ἰδ Θετ ΔΙ Ρατα οὶ πεῖ ὈὨΊΘΩ Ὁ 

οἵ ἐδο υζοοοάϊῃμ νασϑα, δὲ ἐμο οοπηϑοϊίου τὴ ΠΣ ἽΓΙΣ ἰὼ 
Ὁσδδ ἰπαΐϊαηθδῦ ΒΠΟΎΤΑ, 

ΤΑΔΙῚΥ ἀοδίρστιδίθ ὑμθ Ῥδσβοι οὗ δ δηῦ οι σίβῦ, 
Ὀυΐ σαύμοσ Ὀοΐὰ δηύοησχίϑδῦ δηα ἢ Βοδβῦ (οἷ. ν. 
26, “"ὑμδ6 ῬθΟρὶθ οὗ ἃ Ῥσίποθ᾽᾽) --- θῆοθ, ὑδθ 
ἀρατοχαῖθ οὗ τῃ0 ροῦγοσ ὑμαῦ ορροβϑᾶ Θοᾶ Ἰοὰ 
[67.8.6] ἱπίο δροβύβδεΥ δῃὰ ἀθβεοζαύθα 108 βαποῖυ- 
ΦΥ͂, δηἃ Ὁροὴ ψἘΐϊΟΒ ὑμ6 Ὀϊνίπο Ἰαἀρτηοηῦ γγ88 
ἴοσ ὑβαὺ σϑᾶβοι ρουσχϑᾶ οαὐ. Ησὶς δε ὐύσα ΣῪ 
ΤΘΙΏΔΣΚΒ (88 ἀἰὰ Ἐνναϊὰ δὰ Ἠοΐγάδη Ὀδοσθ 

τὰ) ὑμαῦ Ὁ Θ ἄοθα ποὺ ἀδαίρτιαῦθ ὑμθ ἱγσδαὺ 
ὙΠῸ χραίβύθα Θοᾶ, Ὀὰπὺ ταῦμοσ ὑδμθ ἰΔ0]- 
δσχθούθα ὉΥ ἰτῃ Οὐ ὕηθ Ὠδαύμθῃ ταοϊϊρίοη σΘηΘΥ- 
8}1γ, δρεαϊηδὺ το ἀσεύσυσίίΐοη δρᾶ Ἰαἀρτησηῦ 
ΔΙΘ ὮΘΙΘ ἀθῃουμῃοθα, δὲ Ὀδίηρ' ΒΟΣΤΙΌ]6 ὕο ΒΥ 
Ιβγδοὶἱῦθ ἐπ ἐΐ8 πδίῃσθ. ᾿ 

ΑΡΡΕΝΌΙΣ 

᾿βοαδπρ ἰο ἐδ6 λίδίονν 9. ἐδλ6 ὀαπροδὶ(ίοη, 9} νβ. 
294-27. 

; 

Ἵ. «ειοίδλ αὐροϑίζίομ, ἴῃ Ῥτθ- Ο τ βύΐδη ὑὐτηθα ἴβ 
τὴλύθα ἴῃ τοξοσυϊηρ ὑμὶ8 βοούζοῃ ὕο ὑ86 Μδοοδθρ- 
8} 18 οὗ ὑΥἹυϊ]δύϊου ππᾶθν ΑμὐοοδΒ ΕἸΡῚΡΏΒΗΠΘΒ.: 
ΤῊ λΐθ 18 οδβυδ δηθὰ Ὀσγοηῃᾶ οΘΟὨ ΓΟΥΘΥΒῪ ὈΥ [9 
βδέλυγμα ἐρομώσεως οὗ 1 Μδοο. ἱ:. δά, ν Εἰ ἢ οΟΥ- 
χοβρομᾶὰβ ὑο ΘΟ ὉΠ ΡΩ, ν. 27, διὰ ἴῃ ὑδβαῦ. 

ῬΪδοῦ ἀδοποῦθβ ἐδ)6 βυιδιὶοσ ἰΔ0]- αἰ αν (βωμός, ν. δ9) 
ϑσοούθα ὈὉγ Απύίοοδυβ ΕΡῚΡδΏθ8 ο ὑδ6 Αἰΐδσ οὗ 
Ὀυχτιὺ-ΟἸδοχίηρθ. Ιὺ ἰἴβ 1Ο 1688 ΟἰΘα τ ἱπαϊοδίοα 
ὈΥ ὑ8} 6 ΙΒΒΏΤΟΣ ἱπ ννὶοὰ ὑπ ϑορῦ. του οσβ [18 
ῬΘΙΑΟΤΑΡὮ, δηἃ Βυρρ]οιαθηΐδ 1ὖ τι ναυίουβ δᾶ- 
αἰδίοηβ ὑδαῦ οὈνίουδ!υ τοῦθ ἴο ὑ80 Μδοοδῦςοδῃ 
Ῥοχϊοα. [πῃ (18 οομμδούίοι 086 τποᾶθ οὗ Ὄχρσϑθββ- 
ἴπρ’ [86 ἰὔτηθ ἱμάϊσαύθα δὖὺ ὑ86 Ῥοριηπίηρ οὗ γ. 96 
β ΘΒρϑ οἶδ} ᾿πδίσυσνο. ὑ Απὰ ὔοτ ὕβχθθβοοσθ 
δια ὕννο ὑγθο κ8,"" τοδαβὶ ἰὰ ὑμδῦ νϑσβίοῃ, "" μετὰ ἑπτα 
καὶ ἑϑδομήκοντα καὶ ἑξήκοντα͵ δέ, ᾧ,6., αἴον 189 

(67 «-- 02) γοαῖθ.0 ΤῊ ψγ88 ἀοιθοϊοδα ἑαὐοπᾶϑᾶ 
ὕὍο ἀρδίρηδῦθ ἐὴ0 γϑδσγ 189 οὗ ὑῃ9 σᾶ οἵ ὑδθ 
ϑοιθυοὶᾶθ (Β.Ο. 174) δ8 ὑμο ὑΐχηθ δὺ ν ΐσἢ ὈοσδῈ 
[86 δροβίδβυ οὔ ὑπθ 98 ψῸ δα ὈΘΘῺ ϑϑἀπορᾶ 
Ὀγ Δηυίοομαβ; οὗ 1 Μίδου. ἱ. 11 ϑῦ θθᾳ. ; 2 Μδοο. 
ἦν. 9 οὗ 8θ0ᾳ. 866 αἰἶβο ὙΥΊοβοῖοσ, .2216 ἢ Ἡγοσλόη, 
οὔο., Ρ. 301: Ἡδνοσηίοις, οπιγηφηΐ., ἡ. 387 οὐ 
ΒΘ. --ἰ βθυοσαὶ ΟΧΡΥΘΕΒΙΟΩΒ ἱῃὰ ὑδ6 Νουνν ἸΤοδί, 
ΒΡΡΘΔΣ ἴο ἱπᾷ ϊ οαὐθ ὑμαῦ ΒΒΟΧΣΌΪΥ Ὀοΐοτο ἴμ6 δάνθηῦ 
ΟΣ Ομ γίβῦ [89 ὅθνγβ δραὶῃ Ὀθρδὰ ἴο Ἰοὸκ ἔου (89 
δα] ΒΙτηθαῦ οὗὐἠἨ ὑμ6 ῬσορΆΘΟΥ ἱπ αποβίίοι ἐπ ἐλδ 
ἡιίωγο ; 6.0., Ἰμακα 11. 88 (οὗ ν. 234), προσδεχόμενοι 
λύτρωσιν “Ἱερουσαλήμ; ; Μαῦυ. χί. 8, ὁ ἐρχόμενος, 8 
ἀοπϊμιιδίου οὗ ὑμ6 Μοβδίδ ὑμαὺ ῬΙΟΌΔΟΙΥ οσίχίη- 

αὐθὰ ἱπ ἃ τηϊϑαηἀογδίδηϊΐηρ οὗὨ ἐν 31 ἴῃ ν᾿ 26 (οὗ, 
ΝΊΘβϑΙου, Ρ. 160) : δῃᾷᾶ αἷἰδοὸ ὑδθ ΔΙΠααΐοτβ ἴο 186 
τ βθοιηϊπδεϊοι Οὗ ἀοβοϊ δύῃ," νυν. 27, οοπίαϊποα 
ἷπ Ὅὴ6 Θβοβδύο!ορίοαὶ ῬΣΟΡὨΘοΐοβ αὐὐοτοὰ ὉΥ Ὁ86 
βανίουΣ (Μαῖὺ. χχὶν. 15. ΜΚ χἰϊὶ. 14) δῃᾶ Ὁ 
80, Ῥδὺ] (2 ΤΆΘβϑ, 1]. ὃ οἱ 804.). ὙὙΠΘᾺ οουἹὰ 
ΟἿΪΥ ὈΘ υπᾶἀοχαίοοα ὉΥ ὑπο ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΙΔΙΙΘΒ, ἱπ 
ΟΑ86 8 Νοβδίδηΐο ομδσδοίοσ ὙγὙ0 10 δδβὶσηθα ὕο [89 
ῬΔΧΆΡΥΑΡἢ ὈΘίοσθ ὑ8. δ ἃ ΘΟΠΒΟαΌΘΗΝΥ, ἴῃ ο886 
108 ἔπ] Β]τνθηῦ νγοχθ ποῦ δχοὶ δῖ νοὶυ Ἰοοϊκοᾶ ἔοσ ἱπ 
186 ουϑηΐα οὗ ὑδθ6 Μδοοδθοιῃ ροσίοα. "--- ᾿οδθ- 

4 0Γ. ὑπὸ οὐδοζναίίου οὗ Μοϊιποίδου ΟὨ ἴδ ὑψχ-- Ἢ 
ἩΓΙΟΝ 8. ΟΟΣΤΑΙΪΗΪΥ ἢοΐ ἱποοζγοςῖ προ ἴῃ ψῃοἷθ ἹΡ ΕΣ: 
δ 46 μαασίν σιαάετη" ροδὲ Ταμέσίαιν, ζοε 8 Γμΐξ 
απ ποι, ὈΥ Βα 7, ΠΣ ΉΜΗ ἐπ 0 Ῥυρδῖο μἱομῦ' ἀρ Ἀμμραθθ ρόνε ἐδσπιρογα 
αἰ σοπέξγ απηποίαγέπε δἰ γι 6ητόπ ἰοεσσοί. Δελδηκλίαδ, 
σέ Ῥαρίσϊδηι δα δτῃ οἱάόγαξ ασὐοίδδοενα, ἡ ἰδ ἴηι ΘΟΤΙΘΩΣ 
οἰαί (ἢ . . . - ϑρηπεοπ σι Ολγίδειονη, ἐπ απέδτη σεεῖα»- 
οἱὐἐ ίη δίπτι, οἰαίε αὐἀοϊεϑισδηι ϑέη6δ, σμί λίασοαδασινη, οἰἀΠον "2. 
7Ταῖδ οἐγί ἐδῖαροτγο, σο ΟΛγίρέια παίμ 6πέ, ἐπέε δ όταπέ, αν» 
π08 λέ. Ἀγαληπέίοιυ οραοία συαάγαγε αά Ο { αὐἀϑοπδωνη, 
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ῬΒΏΒ 4180 ὈΘΑΙῚΒ τ ζηθηθ ὑμαὺ ὑμὶβ Μοδβίδηϊο- 6 8- 
ομαϊοϊορίοδὶ ἰηὐοσργούδίύϊου νγ88 συστοηῦ ΒΊΟΙΣ 
ὑμε ὅονγβ οὗ κἷβ ἄαγν, ἴῃ ὑ6 χοροαύθα ἱπαύδη δα 
ὝΒΟΙΘ δα βίδῦοθβ, ΟΣ αὖ ἰοαϑὺ ἱτῃρ]θβ, ὑμαῦ ὑδμ6 
ἐθυγ 016 ἱποϊάοηΐβ οομηθούθα υὐἱῦἢ {86 Φον ἢ 
ΑΙ δα [6 ἀοδϑύγαοίίοι οὗ Φοταβδίοτη ΟΥ̓ [86 
ΒΟΙΛΔ:8 ΟΣ Ῥτοαϊοξθᾶ ὈΥ 186 γχορμοὺ Ὀδῃϊοὶ : 
6.9., Δπὲ., Χ. 11. 7: "" Ῥαμίθὶ α]8οὸ ψεοῦθ ΘΟ ΠΟΘ ΣΏ- 

Ι 

] 
ἰ 

| 
' 

ΤαΙπιυῖο ἀπὰ ΒΑθΟίηἶοΔ) ὑχδαϊ δον Ὁσὸ ᾿ἰκουσὶδα 
Ὀδδοὰ οἢ ὑμπδῦὺ ἰηὐοσργούδιοι, 6.0.. ὑμλαὺ ἴπ6 ΤῶΣ- 
“υχιϊεῦ δᾶ περ]ϑοῦθα ἴο ὑσδηδὶδῖο ἐς Ηδρίο- 
δτάρμα, ὈῤομΌ86 [Ὁ ν᾽88 ὑδαρ εὐ ἴῃ ὑΒϑχῃ ὑπδὺ “1.6 
Μοββίδῃ βου) Ὀ6 ουὖὺ ΟἿ" (ν. 26. 5866 νρδὺ- 
ἕοοῦ, ον. Ἡδῦν, δὰ Ἰὰς. χίχ. 11 : ϑδομβοίίχο, 
ον, Ἡδδν., ». 911) ; δαᾶ ὑδαῦ ὑ86 Μοβεῖδῃ δοῖτ- 
8}1γ οᾶγλθ δὺ ὑδ ὑἱσηθ ὙΠ θΣ 6 88) τὰ γγ)88 ἀ6- 

ἱπρ' ὑμ8 Ἐοιηδῃ ρονθσηταθηῦ, δᾶ ὑμαὺ ΟΌΣ ΘοΌη- ἰ δἰσογοᾶ δηᾷ [86 ἔθειρὶθ ἀθβοϊαϊβᾶ, Ὀὰὺῦ 88 ἃ ΒῈ7- 
Ον ΒΒουϊᾶὰ Ὀ6 χηδὰθ ἀδθοϊδύθ ὈΥ ὕδϑμι (τε ὑπ' 
αὑτων ἐρημωϑήσεται)." 226 εἰ, “ιά., ΤΥ. Σ 2, 
ὝΒΟΙΘ ἢΘ ΔΡΡΙΪ656. ἐμ ὕϑστω “" δῃοϊηὐθα ομθ, υ. 
20, δὰ δραΐῃ ὅθ δχρσϑβδβίοῃ “" δηοϊηὐθα οὴ6 μὰ 
ῬΣΐδοΘ,᾽") νυ. 2ὅ, ὕο 86 Βίρἢ! ῥχίοβῦ Αμδηυδ ΒΟΙῚ 
[86 ΙΔυταξθδηβ ταυσαοτοὰ ; δπὰ 226 Βεϊ(. “ιά., Ἱ. 
δ, 4, ψθσο 86 ταγβύεσίοτιβ οσϑοὶθ " ὑμδὺ ἴῃ θῃ 
Βῃου ἃ ὑποὶν οἱὐν Ὀ6 ἵδκϑῃ, θη ὑμοῖσ ὕθιρὶθ 
Β.ου ἃ Ὀθοοτηθ ἕο Σ- Βα ΓΟ ᾽ δθϑμΒ 0 ΣΟΙΘΣ ὈΔΟΙΚ 

ἴο γ. 27 (πο χθ ὕΠ0Υ ῬΘΥΒΔΡΒ σοδαᾶ ΣἼ3 ἰηβύθδα 

οὗ ΣΦ), Θὗο. [1ὐ ἐβ 1688 οοσίδίῃ ΒΟΟΣ ΒῺΥ 
ἀϊγθοῦ σϑΐθσϑηοθ ὕο ὑδμιΐβ βϑούΐϊοῃ 18 οοπίαϊπϑαᾶ ἴῃ 
ὑ86 οοἸ]οὈχαῦθα ραδβαρθ, 2)6 οὶ, σμᾶ., ΥἹ., ὅδ. 4, ὡς 
κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὑτῶν 
ἄρξει τῆς οἰκουμένης. Τὰ ὑδδὺ οα86 886 Ῥᾶχα]]οὶ 
ΤΘΟΟΓᾺΒ ἰῃ Τδοϊναδ, ἰὐδί., Υ. 18 δῃηᾶ διυοῦ., Κα., 
4, τηυπβῦ, οὗ σοῦχβο, ὃ6 κα ινῖβο τοοὐθαᾶ ἴῃ ὑΠ6 γὑγτο- 
ῬΆΘΟΥ οὗ Ὀδ:61 ὑμδῦ 18 Ὀθέοσγ υ58. Οοῃοοσηΐης 
ὑμὶβ ᾳαπθδύζοῃ 8606 Ηδυοσζηίοι, ᾿. 890, σγῇο, Βον- 
ΘΥΟΥ, ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ὅπᾶὰβ ἴοο τοσοῦ ἴῃ ὑπ Ῥθβδδρο, 
βίγιοθ ἢ8 σϑΐθσβ ὑ8θ ἄρξει τῆς οἱκουμέν. ἀϊΘΟΌ ὑο 

ὑμο 1.2) οὗ ν. 25 διὰ 20." 
2. ΤῺ ἱπὐοτρσχούδιίίοι οὗ Φοβορῇυβ, νυ ϊ ἢ ΔΡ- 

1168 80.868 ῬΧΟΡΆΘΟΥ ὕο ὕμ6 ἀοδίσχαοίίοη οὗ οτχυβα- 

Ἰοτὰ ἴῃ Α.Ὁ. 70 δμὰ ἴο Τί ϊπβ δ 86 Ἀ3Π Ὑ:» 
ν. 20, ΒΘΘσΩβ ὕο ἢᾶῦο Ὀθθῃ δοοορίθα, τὺ} ΒΟΒΙΟΘΙΥ 
8 Θχοορύΐου, ὈΥ͂ 1.6 ἰαζέν» σδιοβ οὗ 16 Ταϊγιυ αϊο 
τ δῃηᾶ [86 {τη ἱτηση θα δύο! Υ δα θθοαυσοηῦ. ἘΠ6 
Ῥγποῖραὶ υἱΐμθαββ ὕο ὑμ]18 ζδοὺ ἱβ Φϑσοτῃὴθ (θοῇ νυ. 
24 οἱ Β64. ; 1. γο, ὃ θὰ. Α)]αγα., Ρ. 694. ΤῈ 
"" ἩδΌγοὶ ᾿ οὗ δἷθ. δ  οδἹου]διθα τῃ6 400 γϑδϑσβ 
ΟΥ ΒΟΥΘΗΓΥ͂ ὙΘΘΚΒ οὗ γΘΔΙΒ ἤσοπι ἰὴ βγδὺ γϑδσ οὗἵἉ 
θαγῖιβ οσ Β.Ο. δ89 ἱπάθοᾶ, Ὀπὺ ὨοΩΘ6 ὑῃ9 1688 86- 
δἰατιοα Δ ΘΙΣ Θοποϊ δῖοι ὕο ὑμ6 δρὸ οὗ ϑοβιιβ, ϑυθῃ 
Βυιαΐπρ' Εῖ8β ἀϑαίμ ρσϑάϊοϊθα ὑποσθίῃ (ΡΟ ΘΌΥ ἴῃ 

ὑπὸ ΠΎΣ ΟΞ. συ 26), βίποθ ὑμὸὺ δοὶἃ {μπδῦ 
“ΟΝ ογὲξ ἐέιι8. ἐπιρεγέμπι, γιοῦ ρμζαδαΐ 86 76- 
αδηιξιγιη, ᾽ (88. Ὁ ΒῃουἹᾶ Ὀ6 τεβᾶ, ἰπϑίθδα οὗ 
ἐὐ φριοα ρμιίαδαπί 86 γείδηξιι 708," ΜΜ ΕΛΟῺ ἷβ ἃ ἰδύθσ 
Θηχθηαδίζοη). ΤΈΏΘΥ 8Ϊ]860 ἔουπᾶ 8 Ῥχγοάϊοζίοι οὗ 
ὑμ6 δρρσγοδοὺ οὗ 86 Ἐουθδῃ ἈΣΙΩΥ ὑπᾶσσ 68- 
Ῥαβίδη δῃὰἂ Τιϊαβ, ἱπ ἴ886 Βδῖπθ 0]806. ὅϑδυθσαὶ) 
δ δοᾶ ὀνθη {16 γχίβίησ, πᾶσ Βαυσοσμ Ὅθ ΟΥἩ ὑΠ 8 
ἴχθο γϑδϑσδ᾽ (ἴγ66 δῃ ἃ 8 Δ 8) γ8818) γ͵ὸσ δρδίηβῦ 
Ἡδάασχίδη: " 26 ἱρπογαημιδ, φιοδάσπι ἐογιηι ἀϊ- 
δογέ, φιιοα πα λοδαοπιαάα, ἀ6 φια βογέρίιηι ὁδΐ: 
οοπ γηπαδίξ ρασίυηη πιζ λεδαοηπιαάα πα, αἀὐοίάα- 
ἐωτ' Ῥένραδίαπο οἱ Παστίαπο, γιοα λισία λένίογίαηι 
οοθορλὶ Ῥεοραδίαπι οἱ 1τἸπι5 ἐγίδιιδ αππΐκ δὲ δὲ 
πιδηδῖδιιδ Ῥασεόηι οἰηὶ δ᾽ ἀοὶδ Γοοονίπί. 7768 απξεπι 
αππὶ οἱ δέ Ἠιδηδε8 διε Ἠαάγίαηο διρρωίζαπέμν, 
σιαπᾶο δγιιϑαΐοηι οπηηΐηο διιδυόγδα δδί. οἱ σα- 
ΟΥ̓ σοπϑ οαἰδγοαίηι οαδα, τΐα τι “πάσα φυιοφιις 
ἢηῖδιϑ ρμεϊφγοπίι}.."---Ὴς ὅσο ΘΟ οιηΑσαδ δ]βὸ σϑ- 
ἔδυ 818 ὈΤΟΡΏΘΟΥ ἴο 868 ΔΙ δρεαϊπμδὺ ἡ Θβρδβίδῃ : 
[86 Βα] δη ἴῃ δ᾽ωδιγ, ο. ὅ, ϑαπλοάν., ο. 11. 
δηὰ {89 ΦοΙΌΒαΙ τη ἰπ ζζοίξημ. ο. 9: δῃηὰ βϑνοσαὶ 

4 ἢ ἰκ ροσβαρα ἴο ἴπδδ6 ργορῃθοῖοα οὗ Ὁμηΐοὶ ἱπ αὶ κϑπογαὶ 
ἝδΥ ἰδ “οκορῦτν» Ἰἰκοινίρο δι δα ἰῃ [80 ΓΟΐΟΓΘΏΟΘΘΆ ἴο δῇ 
διιοίοην τγοαϊοιίοη ἰδαΐ [8 οὐζγ αἤυιϊν! Ὀ6 ἀσαιγογοὰ ἰῃ ὦ 
οἰνἱ! νῶν, 26 Βοϊὶ, μα. ΤΥ. ὅ, ἃ: ΥἹ., 3,1. --.»ἡτ:. τἱ͵ἱ͵ἱ'Κ.......ὕ5.ὕ..ὕ.ὕ.Ψ.ὕὕ.5....ϑὕ.ὄ πὐππρ τὐὐτππππΠππΐπί΄ΠπΠΨξ[ξἑΤΨἑΦἕὗρῷῬρ τ τ ἀπππᾳφΤέῈΟΟΟυ"πτορρρ χτ,.10ὦὕἨγΊτ͵ο..-. «ὕΨΨ“---«--..».ὕἡἝἕᾧἕΞΖ..- ὕὔτἱὦἍὄ.Ψ....--.ὈὌΌτξςὃ ζτὕ.ὕ0ΨᾧὸΨὕ....ϑ..............ὖᾷῷᾺΓΤΙῸᾺῸΠΊῸΡ...τ00ὕ.0.ϑ 9 ᾷϑ9ϑ9..ϑ.9ν..ν.ν...,. ὈῸτῆῦῦΠοΠοΠοΠορρὖ50ῦῸῦϑῸρῦϑθϑ Ὸ ........ν.ν.ν...........ρὖ΄΄΄.΄.΄ὖἷὖ΄-ἙῈἙ-.͵Ἐ.-..-.-.. ......---ςἘ ς΄ .-Ἕ. ..... .ὕ..... 

ἔδσοσ πα ἴῃ ἀἱβρτιΐβθ (Ο(]ΟΘΘΏΟΣ, Πε φέπιῖπ. “μα. 
Ἡωδ., Ῥ». 33 κβ. ; Οοττοάϊ, Ατε. Οϑολ. ὅτε Ολἤεπα 
γι, 1. 284 οὐ 86ᾳ.).---Ιὐ νψὯὲ τοβοσνοὰ ζὅοσ ὍὉ89 
Ἰαῦθσυ. ροχοα οὗ ἐμ9 σοϊὰ]θ δρεβ ἴο ἰῃηὐσοῦποθ 
ΒΘΟΥΘΙΖΆΪΙ ΠΟῪ 8Πἃ στοοσχϑ ἱπάθροπϑθηῦ ὀχρίδηδύοηβ 
Ῥοβίθ ἐμιὶβ γαυ ΟἸΒΙΥ ταοάϊδοὰ Μεοηδβίθηϊο ἰπὺδε- 
Ῥχούδθοιυ οὗ [Ὧ6 ῬΧΟΡΆΘΟΥ ; 6.9... ὈΥ͂ τοξϑσσίηρσ ἴ8 

32 ΤΉΖῸ ἴο Οντῦβ (βαδᾶ. ὅδοι., Βδβῆὶ, ὅδο- 

ομἱβδα.), οὐ ο ΝΟΒοσοΐδῃ (ΤΌ -ἘΣΤΑ) οὐ ἴδε Βἰχἢ- 
Ῥχίοοὺ Φοδπδ (ονὶ Ὁ.-α6τα.). Οὗ. ΜΉ]1οσ, 9 ππ- 
ἔδηι, ῬΡ. 821. 842 οὐ 804. : Οδρζου, ἱπ ἰὴ δὰ. οὗ 
Βδγτοομᾶ Μαγίίηδ ῥυρίο βάδί, ἡ. 988. ---Ἰῦ δ 
σὈΒυΟΙΠΔΥΥ ἴο ἤο]])ον (086 δαοσ ΟΙδὴ ΒδΌῦδ ἰὼ 
Υϑοκουίηρ [86 βϑυθηῦ ΘΟ 8 ἔσγοτη ὑῃς ἢγθῦ ἀ6- 
βύγυιούίϊου οὗ [86 ἴθη0}6 ὕο ὑδδ βθοοπιᾶ : 5806 Αθδῃ- 
ἄδπα, ἴῃ ὑδο ϑρίοίογ. αα Αολὶ, ορλὲ. "" Ἠεῦ- 
ἀοπιαᾶο λα ϑορέ. δβωπὲ δορίϊπιαπα αῃπογί συιιαά- 
γὶπρεπίογμηι ποπαρέπία, ασπιφιι6 σης ἀμδίο ἃ 
ἀδυαδφίαϊίοηδ »γέρι αα ἀδοαδίανοηόηι δεουη ἀξ ἰδτα- 
»ῆ, σιιΐὲα δορὶ. απηΐ μον οαρίιοίία 8 δαὀνίοπίος, 
σί φιιπάγίη σοπέξ οἱσίτιξ ἀπηὶ, σιῖδιια Γωΐζωγα ον 
αοηια δοσιπᾶα ἵπ οἰγιοίιγα δια : αἰφὶ6 δὲ πια- 

7ογο8 ποδίτὶ ἐσροϑιθρα πα ϑέᾶθν Οἰαηι.,"" ΒΥ ὑμῖε 
τηϑίβοᾶ οὗ χεοκομίηρ, ὑδ6 ἽΞῚ ἘΣ, τ. 25, ἱε 
Δοοογάϊ ον τολθ ὅο ΔΡΡῚΥ ὕο δ ρμϑγὶοα οὗ Φοζο- 

ταὶ ἢ ΒΒ ῬΧΟΡΒὮΘΟΥ͂ χτοβροούϊρ ὑδλθ ΒΟΥΘΗΤΥ γοδσδ᾽ 
ΘΧὶϊ6 ΟΣ ἴο ἐδ6 γϑδγ Β.Ο. δ88. [ΙΌὉ- σσα δ᾽οὴθ 
ἀορασχί ἔσοσῃ ὑμὲβ πιϑίϊποα. ὈΥ̓͂ τοζοστίηρ ὑμδὲ ὃχ- 
ΡΥοδβίοι οοποοσηΐης ὕμ6 σοΐῃρ ζοσί οὗ ὑῃθ οὔβϑδοὶθ 
(ν. 238) ἐο αγιῖοὶ, αι ΘΟὨΒΟ] ΘΕΟΥ δεδιρτιϊησ ἰ. 9 
Ὀορίπηΐπρ οὗ ὑπ6 490 γϑασβ ὕο [86 γϑᾶσ Β.Ο. δὴ9 
δηὰ οχιθηᾶίηρ [86 δχεὺ βουθῃ ΘΟ 5 οὗ γϑδσβ "Ὲ- 
Ἰοῃαίηρ ἴο Ὁμαὺ ροσὶοᾶ, ο Νομϑιηΐδη, ὑμ6 τϑ- 
ΒΌΟΤΟΙ οὗ Ὁ}: ὕθσωρὶθ, οσ ὑο [1:6 ὑνγεπίθι γϑασ 
οὗ Ασχίδχοσχθβ. Οομοοσχηίης ἴμθαθ ἘδΌδἑηϊςδὶ 
τοϑΐμοαβ οὗ σχϑοκοῃΐηρ δῃὰ δὖ ἴἢ..6 βδσὴθ ἰΐτηθ. 
σοΟὨοσἷπρ' ἐμοῦ ἔπη δι θη δὶ Ἰποογσγοοΐμθββ πὰ 
ἀδύθη 8 ]6 ομδχϑοῦοσ ἰῃ 8 ΘὨΣΟΠΟΪοσίοδὶ ροὶῃὺ οὗ 
υἱόν, οὗ, ΟἾγν. Β. Μίοδαοθὶβ Απηοί. ὠδόγεοτ 11]. 
820 οὐ δοαᾳ. [παϊνίάυα] ΒΑΌΪΏ8 ἴῃ τηούοθσῃ ὑὐπηθ8 
ΟΥΘ οομνιημορᾶ οὗ [86 ἱποοστθοίσιϑϑδ οὗ (πὶ υδὰ- 
81 δυὺϊ- Μοββίδηΐϊο ἱπιοχργούδύϊου, 88 ρῬθδγα ἔσοσῃ 
086 πούον σιν οχρυϑβείοι οὗ ὑ86  δηθίζσ οὨϊοῖ- 
ΒΑΡ ῖη β΄'τηοη μυσζαῦο, ΘΟ ΟΟΥΐπρ᾽ {818 ράλδαρο, 
88 τοοοσαϑὰ Ὁγ ΝΟ ἰὰ ὑμθ διδίἑοίλ, Ἡδὸν., 111. 
1228. Αοοοχάϊηρ ἴο Εἶτα, [86 ΘΟὨΒΘαΌΘΩΗΟΘ οὗ 
ἃ ὧοο οχὑθηδρα δπὰ ρῥτοξουπὰ ἱῃνοβρσαϊθου 08 
86 ραχὺ οὗ θυ ἢ} βοθο ασβ του] ἃ Ὀθ6 ἐπδὺ ὙΠ ῸῪ 
ψΟΌΪἃ 411 Ὀθοοηθ ΟἸτδίλδδβ: ζοσ ἰῦ σαῃποὺ 6 
ἀοηϊοα ἐμαὺ δοοοσάϊηρ ἴο Ῥδῃἷ9}᾽ 5 ταὶ δείοι οὗ 
(89 ὑτηθ, ἔμ Μοβαίδῃ!:. τουϑὺ μαύθ αἰσεδὰγν δρ- 
Ῥοασοἃὰ. Βυὺ ἐμδὲ Φεϑὺ8 88 ὑπ6 ὕσυῃο Μοδαίδῃ 
δ6 ἔο!ῦ Ὠὐτηκ6 } ἀΠΔ0]6 ὑο δοοορὺ 88 οοσγίδίν. ᾿ 

8. 7ΤῪλε Ολγίδίίαρ δχγοδίέονγε ΟἹ {16 οὐδὲ ἑΐηεα 
τορασγάϑα [89 ἀϊγοοῦ Μοθδίδεϊς Ὀθασίηρ οὗ ἐδ 
Ῥᾶδβαξζθ 88 Ὀδὶῃρ ΠΘΏΘΣΔΙΙΥ ἱποοΏ ΤΟΥΣ 1 0]6, ἀνὰ 

Θβρϑοΐν {86 δρρὶ]οδῦδοι οὗ ΤῊ Ὁ ΓΦ ἴο 

ΟἸσίδὺ ὑπ6 ογαοϊβδοᾶ, 85 αἱβὸ {86 σϑΐϑσθῃοο οὗ [88 
“ὁ γχρβίοσίηρ δῃᾶ θυ ΐηρ " οὗ ὑδθ οὖ δηὰ ἔεπι- 
ΡΪ6 ἱπ ν. 20 ὕο 186 Θβδ Ὁ ἐκ ϊηρ οὗ δο σμυτοὶ οὗ 
ἴδο Νεοὺνν Οονθηδηῦ : οὗ. Βαγτθδθδα, ἐὥ., ο. 16: 
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γέγραπται γὰρ καὶ ἔσται, ἑβδομάδης συντελουμένης, 
οἰκοδομηϑήσεται ναὸς ϑεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
κυρίου, κτλ. ΤΈο ἀϊδοτγοηῦ οὀχοροῦθβ ναγοα οχ- 
ΘΟΘαΣΡΊΥ, ΠΟΤΘΥΟΊ, ἱπ ὕδθ στροᾶθ οὗ σϑοϊζοιϊηρ' 
186 γϑϑσβ."͵ Φοσζοτθ, οἱ ὑπ8 Ῥαββαρζθ, δΔΙσοδὰν 
ταθηϊζοπϑ εἷμα ἀἰοτθαῦ τηούμοαβ οὗ οχρ δὶ εἰ ρ' 
δοιὰ : (1) ὑδαὺ οὗ 7]. Αὐτίοδῃυβ, 8 σϑοϊκομθα 
ὑ86 490 γϑαᾶσβ ἔσοπη Ν  μεπιίδῃ, οσὐὁ ὑμο ΦΟΥἢ γα σ 
οὗ Ατίδχουχϑθ, ὑο ὑμ6 ἀδθαὺδ ᾽οῖ ΟἸὨγτίβυ, Ὀυὺ ἴῃ 
οοπηθούϊοη σχίσῃ ὑμὶθ οοταταϊ ὑθἃ 86 οσζοσ οὗ 
ΣΘοκοηΐηῃρ ὈΥ 6 8 ᾿ΠᾺΣ Ὑϑᾶσα (γε β  ρ ἰπ 
ΟἿΪΥ 465 Βο]8 7} γϑαχζβ); (2) ΤἜγϑο αἰδογθηῦ [δ9- 
οτϑβ οὗ Επβθ ΐαβ, το (4) Δαῦθβ 86 τοὺ εἰχύγν- 
ὩΪΠ6 668 ἔσο {86 τούτη οὗ ὑμ6 ὅθ γκ ἴῃ ὑδ8 
τοῖστι οὗ ΟΥτὰβ ἴο ἴδο ἀθδίδ οὗ ΑἸοχδηᾶοσ ὅ8}- 
ὨΘΟΌΒ, ὕμ 6 Ηἰσῇ Ὀχίοδῦ δηᾶὰ Κρ, δια ῬουΡΘΥ 
᾿ὨΥΘΒΙΟῺ (Βὅ. δ86-Β. Ο. 64: τ ἴῃ 1726.)η. 6Ό.. 
ΠῚ 2, δῦ οὗ 864ᾳ.); οΣ (ὃ) ἔζοτα ὅμ6 βοοοπὰ γϑδσ 
οὗ Ῥατίτβ Ηγπίδβριβ (Β. 6. δ20 ὕο 86 Ὀἱτῦὰ οὗ 
Ομ γίβὺ (Ἰἱἃ. απὰ Ολγομπῖο., ΟἹ. 184) ; οσ, (6) τὸ - 
Κασαβ 8 Ἰαϑὺ γγϑο}κ 88 ἃ ροσὶ ο οὗ βουθῃΐν γ6 δ 7, 
διηα δἰὐοιτηρῦϑ ἴο οδἹου)αῦθ ἔσοσῃ Ὅ.6 ΣοϑΌσγθοι οι 
οὗ ΟἸγίϑὺ ; (8) ὑμαῦ οὗ ΗΪρροϊ γύιιβ, ψ8ο οοππαῖοα 
εἰχὲν.-πἰηθ την ϑύϊολ)] γα κα (οΟσ ὈΥδί ἢρ' ΤΌΣΟ [8 
ΒΕΥ͂ΘῚ γΟΔΥΒ 680})} ἔγσγοτῃ ὅπ ἢγβῦὺ γϑᾶσ οὗ Ογστὺδ 
ἴο ὑμ6 ἱποαγηδίΐοη οὗ ΟἾγίδῦ, δηα ἀθοϊαγοὰ ἐμοῦ 
[86 ἰωδέ τηγδῦϊσαὶ χϑοῖκ ἀθποῦθβ ὑδ6 ζαῦα το ροσίοα 
οὗ 086 δοὐοητίθῦ, ν οἢ ἴα οοπηθοῖθα τὺ} ὑδ6 
Θηᾶ οὗ (6 ποιὰ: (4) ὑμαῦ οὗ ΔΡρο]Ἰἑμασίβ οὗ 
Ιιδοᾶΐοοα,  ὯῸ τϑοκοποᾶ ὑῃ9 490 ΥΘΔΣΒ ἔγοιι δ 0 
οἰσθ οὗἨ σἈ τί ("" αὖ τεἰΐξι ψεγυΐ Ἦν. 25). μὰ 
ὑἐποσθίοσθ θχρϑοίβα ὕ8θ οοιηϊης οὗ (6 δηὐιοισῖβὺ 
δῃα ὑδα δπᾶ οὗ ὑῃθ νου δρουῦ α οϑη τ αὔδογ 
ἷβ ἄδγ. ἰπ 86 “ Ἰαβὺ τύϑϑὶκ :᾽ (δ) ὑμαῦ οὗ ΟἸϑιω- 
ΘΒ ΑἸ]Οχ. ΟῸ οχίθη θα ὕὉ86 βϑυϑηῦν νγθοκβ οὗ 
ΥΘΑΥΒ, ἰῃ {πὸ ἔδοθ οὗ 84}1] ομσομποίοσυ, ἔγοτα ὑ86 
βγδῦ γϑᾶσ οὗ Ουσγὰβ ἴο ἴδ βοοοπᾶ γοδὺ οὗ γ ϑβρα- 
βίδη (Β.Ο. δ060-Α.}. 70); (6) ὑδαῦ οὗ Οτίρθῃ, 
ὍῈΟ ἀδηΐϊθθ ὕη6 Ῥοββι ὉΠ οὗ ΒΥ τότ αχδοῦ 
ΟἸΣΟΠΟΙΪΟρΡΊΟΔΙ Θδυϊπιαῖθ, δᾶ ὑμουθίοσγθ ΒΒΌΣΩΘΒ 
άθυυ γοιγβ ἱμείθϑδα οὗ 490, τϑοσδίηρ ἔγοση Αὐδυὰ 
ἰο ὑῃ6 Πεοεύσυοϊςί οι οὗ 96γαβαίθτῃ ὉῪ Τὶζαβ (ηοῦ 
ἰπάοτἃ ἴῃ νο]. Χ. οὗ μὶβ Θέγοπιαία, νοῦ “6- 
ΧΟΙΏ6 οἶδεβ, Ὀαὺ ἰὰ ἷἱβ 7; γασί. ΧΑΧΤ͵Υ͂. οα Μαϊμον 
ς 24); (7) (δαὺ οὗ Το σί ]ἕδη (αὐ. σιάοϑ, ο. 8), 
0 τ ΟΚΟΩΒ [ῃ6 487) γοδγβ ἤτοι ὑδθ ἔἤγβῦ Ὑ6 87 
οἔὔὕ θαεγχγίαβ Νούμειβ (ἸὙΒοχὴ ὯΘ βὐσδηρ ον Ἰἀ θη Β68 
σι ασίαβ ΜοαῺ8) ἴο ὑπ Ὀἰσίδ οὗ ΟἸτϊθῦ, δαᾶ 
ΒΓ. ὕνο δῃμὰ ἃ Βα] ἤγομι ὑβαῦ δνυϑηὺ ἴο ὕδο ἀο- 
βίτυοίίζου. οὗ Φοχυβαίθτῃη, μὰ οὐἰαϊπῖηρ 490, --- 
ρτοσζὴθ ΕἰτηΒ6}Ε ΟΧΡΥΘΒη6Β Π0 Ορίἰηίΐοη ΥοΒΡΘΟΌ ἢ, 
ἴθ τ᾿ποῦο οὗ σϑοϊζομίηρ ὕο Ὀ6 οὈβογνϑά, Ὀὰκὺ βΒθθηι8 
0 ἔλνου ὑμαῦ οὗἩ Αἰτίοδπαβ, ν οἢ ἢ6 ργεξογτοὰ 
ἴο 81} (ἢ ΟΥΏΘΙΗ, δα ῬΣΟΌΔΟΪΥ ποῦ τὶ πουῦ ΤΘἃ- 
Ββοπ. μοῦ τηοδοὰ ἰ5 ΠΚουσίβο δἀορύθα ὈγῪ Ομτγ- 
Ββοβίοτῃ, Τπϑοδοτγοῦ, Ιβ'άοτο οὗ Ῥοϊαδίιτα, Ἐπ - 
ταΐὰβ Ζὶμ ιὈθμιιθ, δηἃ ΠΣ ΘΏΘΓΑΙΪΥ ὈΥ ἃ τη δ] σὺν οὗ 
Θχροβίῦουβ ἴῃ ὑμθ Ουίϑηῦαὶ σδατοῖ, Ὀαὺ ἔον οὗ 
ΒΟ δήδιιπ16 δη ἰηδοροπάρθῃῦ ροβιυύΐοη, Ατμοὴςς 
Ὅ.:86 Ἰαυΐεσ το, 6.9.. Ογτ! οὗ Φοσαβδὶθ ((ἰμἐεοῆ. 
χιϊ, 19), νυἹ ψο αὐδεπιρῖθ ὅο Θχῖθμα 8:8 ΒΘΥΘΗΥΥ͂ 
“ΦῸΠπ {δῖν μν μοΐηςι “ἢν μρϑικαι, Δ0816 ταί δείκολδε “Μεγ διὶ.- 
φππρόκ ἐδὦ' “Ὁ «“πλγιρυύν δ ἹΧενέφίν, ἰκ τὸ ΤΑ 06 
Τλϑυΐ͵, φεαγίαί»εην ,, 168, Νο. ἱν., νυν. δ) οὖ βθὴ. : 8180 

1. 800 οἵ δ0ᾳ. Ἰιοίηκο, δίε Μεναηπίνολοις Ἡιδοασισον, ἵν. 
ἴῃ Ὡρϑδὰ οὗ Το κιαϊοιποηῦε Οἱ ἴπ6 ποτ δ᾽. πον νου, βρὰ!] 

Οοὐττοσώοῃ ἀπ κρμίομοητί υν ἴῃ κα οὐὁὨ |ἰοπι-οἢ. 
[1 μά αϊτίοι Ὧ» ἐἰδιιϑο να ἰσραίμθ, Καὶ! σοίοσα ἴο ὯΠ6 Ζυϊ]Πονν- 

ἰπαᾳ πατητηατγίθα : ὁ ὕυτ τὴ μοτίοι! οἵ πὸ Με  ]ο Αὐροι δηὰ οὗ 
τοοτγο τηοάοστα ἴσα, ἃ ὈΓ. Οὐ]ον ΐ Βξέτασις ἐλροϊισίοα 46 χερέϊ,- 
ἀσέμέα δορέξννανεἐα ἤλιειδίία, ἴῃ τὰ ἡέδία εἐπαέν, αὐ γα. 
ἰχ, δηᾶ Ηξνογηίο κ᾽ 8 ̓ ἩΠρΟτΥ οὗ ὑη6 [πιογρτγοϊδιίοη, ἡ ἰἢ ἢΐα 
Οοπηπεδνιέ., ». ,28ῆ μα. : δβηὰ ἴον 6 πιοοςῖ χοοαηῖ γοτίοί, 
Ἡ, Βηχίθδηη. “Οηἡ [69 Βοοῖ οὗὐ 1) Δηΐοὶ," ἴῃ τ 7Ζὐδοίοσ. 
ϑδιωαίφη τι. γίέέλσπ, 1808, ΠῚ., ν. 47 "»α."“" φπτπτπππΦπρΠΨΨΨε’ΤοΠΕῥΓΤἭ,ρο τ τ ππτοέΕΠοέῇὲὕΎῦΎ ρπΠπΠπτπππ-πφπᾳΦρορ,ρἕὠΙόήόέρορ ᾳρᾳτρ τ... ..“.--“““---“-........ἍὕϑΨὕ....ὕ.ὄ.................ὸ»,...........Ὀ.ὕ.-ό.-:...--...ἍΣ -...ὄὕΣ}.ν..... ἡΣὦνὦϑ....-.»ἝΣἹἜὄἜἝ....... ὉΠ  ᾽.͵ 

--.-»»-».-..ὠτοοο ρῸρϑ ρΘ΄ΠΡὖὖΠΡ΄ΡὖΡᾶ΄΄ΠρρΡὖ.... ο΄... ρ΄“ 
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ὝΘΟΚΒ ΟὗὨ ΥϑΘΑΙΒ ἤγοτωη ὑδθ εἰχίδβϑ: Ὑϑαῦ οὗ Ὀδυΐυῆ 
Μοάᾶυβ ἴο ὑδ Ὀϊγί οὗ ΟἸγχίϑῦ, Ὀὰὺ νἱοϊαὺθβ Ἠϊ8- 
ὕοχίοδὶ δοοῦζδου ὈὉΥ͂ Ἰᾶοαὐϊἐγίης Βασίαβ Μοᾶυβ 
ψῖἢ Παγὶυ8 Ἡγείδδρίβ ΕΡΆΣΆθτΩ ΒΥΤΌΒ ὙῈῸ 
ῬΙδοαΒ [86 τοερογαίϊοι οὐ Ψαδσαβαίθιη ἴω ὑμ8 δ6- 

οΥ̓͂ [η6 βονοῃυοί 66 δαὰ ὑδ6 ἀσϑύσιο- 
θη ὉΥ Τὐῦαβ δὲ ἰΐβ οἱοαθ, συ ουῦ οδηὐθσίης οἢ ἃ 
τῆοτθ ΘΙΓΘΙῸΪ οδἹουϊα θη 10 οἴμεσς ταβρθοίδ: 
ῬοΪγΟΒσομῖα8., ἃ Ὀτούμοσ οὗ ΤΒοοάοΙθ οὗ Μορϑὰ- 
οδϑύϊα, )Ο σϑοϊζοῦβ ὑ86 σβῦὺ βϑουθὴ ψθ 8 ἴτσγοχῃ 
Ῥατίαβ Μϑᾶμβ ὑο [88 ᾿ἰπίῃ γϑὴσ οὗ δεσγίαβ Ηγ- 
βύδδβρ!8, θη ΖΓ ΌΔὈΘ6] Β ἴθη}0]6 8 βαα ὕο ἢανθ 
ὈθΘοη οοταρ θύρα, ὑμ6 βἰχίγ- το ϑοκθ ἔγοτῃ ὑδ6 
ὑπνϑηύθιςμΒ ὙΘΑΓ οὗ Αὐΐαχοσχοα ο ὑπ Ὀἰσὺδ οὗ 
ΟΒεβδῦ. διὰ ὑπ 8118] ψϑϑῖκ ἤγοχη ὑμαῦ ἃαῦθ ἰὸ 
Τιῦαβ, 116 086 ἀθαὺμ οὗ ΟἸσίβὺ ἦα}}8 ἰῃ ἐΐ8 ὁθ- 
18] Ῥοϊηΐ : Β481} οὗ βοίϑυοία (Ογαΐ., δ 8 ἰῃ ὑ. 85 
οὗ Μιρηθθ δ αΐγοί.), ψῇο οαἰσαϊαΐόβ ἐμ Βγβὲ 
αἰχύγ -ἶπθ ΘΟ ΚΆ ἔγοτῃ ὑπ οοιμῃριούΐου οὗ (δ 
Ὑ781}5 οὗ Φοσζαβδίθτιῃ ἴῃ ὑῃθ ὑννθηῦγ -οἰρ ΓΒ γϑδῦ οὗ 
Χοσχθδ ([) ὕο δ τοβυσγσθούϊζἍῃ οὗ (ἰ γὶβύ, διὰ 
ἰαϑαο  68 86 βουϑηὐλοῦ) νοκ νι 186 Βτβῦ βούθῃ 
ΥΘΔΙΒ δου ὑμ6 χοδβιιχζθούοιυ, ν᾿ 116 Ὧθ ἄθοϊασοβ 
ὑμὸ δοουίηδύίοη οὗ ἀδβοϊαυίοῃ ογϑοῦθα ἴῃ 086 
τηϊἀ]6 οὗ ὑμδὺ νυοϑὶς [ο Βᾶν ὑὕδϑὰ [86 ἔδυα δῦ 
δὐϊοταρὺ οὗ Οδ] μα ὕο ογθοῦ ἷβ ἱτηδρθ ἴῃ [ἢ 
ὕθ:}}]6. ---ΑἸοὴρ ὑδθ αὖθι ὄὌχροβίϊουβ οὐ δ 
Παῦϊη ΘΌΤΟΝ, Αὐρτιδίϊηθ, 0] ον αρ Ὁ 6 ΘΟ Χατηρ]θ 
οὗ ΦΔοσοτλθ, νοι ἂβ ὀνοσυ ἱμἀθροπάσθηῦ δμα ἀοὺδὶ}- 
Θα οδὶσαϊαίίοι οὗ ὑ.. 6 Βαυθηῦν Ἰγϑοκβ. Ηθ οοη- 
ἰθηῦβ Εἰγαβοὶ ἢ τὶ Βηάϊηρ ἃ ἔυ 8) ιϑηὺ οὗ {86 
Ἰοδάϊξηρ ἔθαΐασγοβ οὗ [ὴ6 Ῥσόρῆθουν Ὠδη. ἰχ. 24 οὖ 
Β6η.. ἰὰ ὕπο δδυύῦῃ]ν ψοσκ οὗ Ομ γίδῦ δηὰ ἴῃ (δ 
Ἰυαρυϊαπῦ οὗ Φογαβα θην, μα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ γϑ)θοῦδβ 
(Θβρθοΐδν ἰῃ Κρ. 1909. “ ἐδ ἤπ6 δβιροι δῇ") ὉἈῺ}6 
ορἶοι οὗ ποθ ψῆο Ἰοοκοὰ [ὉΥ ὑνψο φῬόχίοαβ 
Οὗ ΒΟΥΘΩΌΥ ψθοῖα οΟοὗὨ γϑδσβ, ὑδθ χβὺ οὗ ννῃ ϊοἢ 
ΒΒΟ;]α σϑϑοὺ ὑο ΟἸγβὺ Β δἀνϑῃῦ πῃ ὑδ6 ἤἥσθβῃ, δὰ 
[86 βϑοοοῃηὰ ἴο {86 οῃᾶ οἵ ὑδθ ψοιϊᾶ. Τΐδ 88- 
βαχηρύϊου οὗ ἃ ἀοι Ὁ]Ϊ 6 Ῥογὶοᾶ οὗ βονϑηΐυ ΘΟ ΚΒ 
Οὗ γϑδᾶσε, οσ οὗ δὴ ΟἹ]α- Τοδῦ. δα ὑγροὶ γθα  ἶζα- 
οι οὗ ὑλ6 ΡῬΧΟΡΏΘΟΥ, ζο]]ονγοα ὉΥ ἃ Νονν- Τ᾿ 6βῦ. 
δηδὑγρίοαὶ ἐμ Ἰτλθηύ, νγὰ8 δα νοοδύθα 88 ἰαΐθ 88 
086 ΙΧ. ΘΘΏΓΌΣΥ ὉΥ ὑ86 ὉΠΚΏΟΜ Αὐσίδη δυῦμοΟΣ 
οὗ ὑμ6 βο-οα])]!οᾶ ὁρι ἐπιρεγγεσίμπι ἐπ, λαἰλαυωρι. 
ϑυ]ρίοῖακ βονοσυβ (Οὐγον., 11. 21) οχύθηβ (86 
δἰχὺγ- εἶπ γθοῖκα ἔσοσῃ ὕω ὑπ τγ-Βοοοη γϑ δῦ οὗ 
Ατΐαχοσχϑβ ἴ. ἴο γοβρακίδῃ, οὐ ἔγοση μα σϑβίοσδ 
ὑΐοῃ οὗ ὕ86 ὑθυαρὶθ ἴο ἐΐβ βοοοῃᾷ ἀδειγαοίίοι. Η18 
ΟΠ ΘΙΠΡΟΣΆΓΣΥ, ΨΔυϊϊ 5 ΗΣΑΥ ΔΏΏ 8, ΔΡΡΘαΣΒ ἰπ δ 
Ολτονοίοσία 8. ἐξδοίίμα ἀξ πιμπαϊ ἀμναΐξίοηδ (ἰᾺ 
Μίρπο, ὑ. 13. ν-. 1098) ἃ8 ὑμ9 ζογσϑοσζιημοσ οὗ ὑῃθ 
τχοάθτῃ οτἰυϊοδὶ οχροδίυοη, ἱῃ ΘΟμΒοαῦθηοθ οὗ 
Ὧ18 ἄθηϊδὶ οὗ 86 ἀϊγοοὺῦ Μοαβίδηϊο. ομβδζϑδοῦοσ οὗ 
86 ῬΧΟΡΌΘΟΥ, ΨΈΏΟΒΟ 101 8]τηθηῦ ἢ6 ΡΪδΟΘΒ ἰῃ [886 
δώδθ οὗ Απἰϊοοῦυβ δῃηὰ ὑὰ9 Μδοοδῦθοβ Ὀυσῦ ὯΘ 
οοτμαχὶῦβ ὑ. 9 ζ,ΌΒΒ ΘὨΣΟΠΟΪΟΖΊΟΆΙ ὈΪυπᾶοχ οὗ δ8- 
δἰ συ 434. γοᾶγβ (-Ξ θ ὑγ6 68) ἴο ὑπ ἰμίοσγνδὶ 
υούνϑϑῃ μ6 τούμισχῃ οὗ ὑδθ ὅοννα ὑπᾶον Ζοσαῦὺ- 
ὈΔΌ6] διὰ ὑμὸ τοίρῃῃ. οὗὐ Απύϊοσβ ΕΡΙΡΏΒΔΠΘ6Β, 
ψἘ116 ὕμ6 ρμογοα Ὀούνοϑοῃ Β.Ο. δὲῦ δπὰ ΒΟ. 175 
ΤΘΔ]]Υ δηλοσηΐβ [0 Ὀαὺ 80] γθαγβ' ῬΧΟΒΡΘΥ Α ααὶ- 
ἴδῃ ἰὴ δἰβ (λγοπίοοιΣ αᾷορῖβ ὑμ6 νίοανν αἀνοσοαίεα 
ὈΥ ΕυδβοὈὶαβ ἰῃ ὑμ6 Ζ)επιο)ζ. δυαπροίίσα δηὰ 86 
Ἕλγον. (θΘ06 βαργϑ, Νο. 2. ὁ), δῃὰ δοςογάϊπρῚῪ 
ΤΘΟΚΟΣΒ ὑδ6 δἰχὺν -πἰηθ γθο κβ ἤσοσα [86 ὑπ] ἰν 
οὗἨὨ ὑμ6 ὑθρὶθ υπᾶου Ὠαχίυβ ὑο Ηεοτοα ὑμα τ. δηοὰ 
[16 Ὀΐτῦ} οὗὨἨἁ Ομχίβῦ. ΕἾΏΔΙΠΥ, [86 γα σ Ὁ Ϊ6 Βοᾶθ 
δἀορίβ βυ Ὀβύμυΐ8}}} ὕδ6 νἱοῖιν οὗ Ψ}}ὺ8 ΑΥτίοδβῃ- 
τ8 ({ἐδοῖ. ἀὲ ἱσηυρογῖπι γαΐϊοηδ, ο. ἢ), τ ἀοθδ 
8150 ὙΒοσηΔ5 Δαυίμβ8 ((ὐημη. ἐπι 7λαῃ.. ἰὰ ΟΡΡὈ., 
ἰ. ΧΙΠ. δα. Απύνϑσρ). 



208 ΤῊΗΕ ῬΡΕΒΟΡΗΕΊ ὈΑΝΙΕΙ, 

4, 7Τλὲ δτροδίζογδ οΥ πιο θην, ἔἴηι68, δὰ ΤΆΟΣΘ 
Ῥαχύϊου τὶν οὗ ρσΘ- σα οἹδ] δύϊο ὑΐτηθβ, 16 ἀρτοϑὰ 
ἴῃ ΤϑοοχηΖης ὑμδ6 Μοεβίδηϊο Ὀθασίμρ οὗ 18 ὑ͵χο- 
ῬΌΘοΟΥ, Ὀυὺ ἀἰβέου Θχοθϑαϊ ρον ἰῃ ὑπο ῖν τοῦθ οὗ 
τοοκοιΐηρ ὑ86 βαυθηὺν ΘΟ ΚΒ, ΟΥ, δῦ διηοαηὔϑ 
ὕο 89 βαγὴθ ὑλιΐησ, πη ὑμοὶσ ἱπύοσγρσοναύζοηβ οὗ 

“ΔΊ ἈΣῸ ν. 95." ΑΒ ὑμ ἐθγηηΐϑ αὶ σίο οὗ 
δ Βουθῃῦν 6 ΚΒ ὉΠΟΥ͂ δοοορῦ ομθ οὗ ὑδο [0110 ν- 
ἱπρ ἀδὺθδ: 

4. ΤΌ {πη οὗ ὑπο 3778ὲ ῬΤΟΡΆΘΟΥ ὈΥ Φογθυαϊ ἢ 
(οσΣ. χχν. 11 οὖ βοα.), οὐ [86 ἔουχίδ γϑδσ οὗ Ἅ6- 
Ἀοΐακίγα᾽' 5 σαΐζῃ 8 Ἠαγάσίΐα (Ολγοποὶ, γέεί. 
74κεἰ., Ατηβῦεὶ.. 1709, ν». 592 88.}; Α. Οδὶταϑῦ 
(.ἰδοθ). 8)" ἰὼ ἼὉ δοηιαΐμε8β ὧ6 7λαπίοι, 2)8- 
δογίί., Ὁ. 1); Α. ΟΟἸ }π8 (7}λὲ δολόηιθ οΥ᾽ ἰδογαὶ 
φτορλοον, 1. 109). 

ὃ. ΤΏ6 ὑΐτλθ οὗ Ψοσοχη δ Β ϑόσοπα ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
(Φ6 .σ. χχῖχ. 10) οὐ ὑπ ἔουσίηῃῃ γϑδζ οὗ Ζϑαρκίδῃ : 
Β0 360. Μιι βου, ψαύδοϊαβ (Δα 8180 βϑυϑσδὶ 6ὁχ- 
ῬοβίΟΥΒ Ῥϑὶοηρίηρ ὕο ὕὍδ6 ἰαδὺ οϑηύασίθθ ἰῃὰ {80 
ΜΙιάά]ο Αρεβ, 6.9... τάμα, ἰπ 80 δ οδίνα, Βᾶγτα, 
Μαγύηὶ, δισίο βαᾶ., ὃ, 269, οὐς.). 

δ. ΤῸΘ ἄαΐο οὗ Ῥδῃ161᾽8 ΡσορΏΘΟΥ ἰΐβο] (Ομ. 
ἷχ. 1), ἀῃᾶ ἤδθῆοο [86 δχβὺ γϑδγ οὗ ὑῃ8 δὴ ἴω οὗ 
Ὀδτὶυβ Μοάυβ ονοὸσ Βαγοι, Β. Ο. δϑθ : βο ζ. Η. 
Φαπρτηδπη (4886), 1681). Φ. Κοοῖῦ ( ηἰϊσίασεὶον 
απίοϊ, 11... 8 306, ἀπὰ ζζωγξε ἀη  απρϑρτ ὁ ΔΕ 
Ολτοροίομψίδ, 11. 24), . Ὁ. ΜΊΟΒ ΔΘ] 8 ( Κδγϑιοὶ 
δεν αἀἰ6 70 Ἰγοσλόη, απΐοίβ, αδιῦ. δρᾶ αούδα, 
1770 : οἵ. μἷὶβ ρίϑζυϊα ἀό ϑορίμαρ. λοδάονη. αὦ 
΄ο. Ῥγίησίθ, Τιοπάοι, 1778); Μαί. Ἠδββοηκατηρ 
( Ῥορδιιοὶ, οἰπανρ θέα γχίατιπρ ἀδν "0 Ἡοσλδη 
Τραπιτοῖδ, ΤἸιοταρο, 1772): Ψοϊύδαβου (Ἀιμίδηηαδ- 
ϑιιησόπ δον αἀἱθ δἰδδόπηιαὶ δἰοδοηζὶ “Ψαλγα δεῖηι 
οαηῖοὶ ἰχ. 24-2} Ηδπονοσ, 1774). 

ἃ. ΤῈ ἄχβῦ γϑαὰσ οὗ ὑμῈ σοῖγψει οὐ σγστβ. Β.06. 
δ60 . Οαϊνίῃ, (ἰοοϊατηραάϊΐαβ, 1 Ἐπ ροσθασ, Οοο- 
οοἶαβ, Μαῦα. Βοσναϊάσβ (ΟΥλγοπίοοη, 8ι, ατιοίογῖ- 
ἐαϊθ οοπϑέϊίιζνη, 111. ἢ). Β. ΒΊΑΥμοΥ (44 ἀὐσδογία- 
ἑΐου ὃν τοῖν 9. Πιρμίγῳ ἐμῖο απο δουθηΐῳ 
Ῥγεείβ, Οχίοτὰ, 1778). Η. ὕιὶ (ϑερί, λέεδαοπια- 
ἄιση, φίαν Οεἰδναὶ αὖ Χαπζοίθηι ἀοεισγας, ἐπ- 

γοίαξο, γα ΡΥ ϑῖϑ, σοηιρμίαϊίο, Οχίζοτᾶ, 
1788). αἰ8δοὸ θαΐδθ, Ηοροὶ, οἵο., ἰῃ ὑλοὶσ Θοσατῃθῃ- 
ὕδυῖθϑ. 

6. ΤῈ βοοομᾶ γϑδσ οὗ [89 τοΐψτι οὗ Πασίαϑ Ηγϑ8- 
ὑδδρίβ (Β.0. 520), οὐ 86 γϑᾶγ οὗ [86 Ῥτόρῇδ 168 
οὗ ὈΪοββίηρ Ὁ Ἠδργαὶ (ἰ. 1 οὗ βθαᾳ. : 11. 1 οἷ βϑα.) 
δηᾶἃ Ζϑοματσίδῃ (ἱ. 1 οὖ 8θα. : ἢ. 8 οὖ βθα. : υἱὴ], 
7 οὗ 864.): 80 “. Ὀτίοᾶο (226 δογίρεϊβ εἰ ἀοσηπιαξ- 
διι8 δοοίουϊσἰϊσὲν, ο, 5). Οογ. ϑηβθη ((ὉπΟΟΤά. 
ϑυαηροῖ,. ο. 122), δ. Α. Βοηροὶ (Ογαο ἐφηιρογτ, 
ϑίο., δυαρυρατὺ, 1741). 
7 ΤῺ δεοοπα γϑᾶὰγ οὗ ὑδο τοῖστι οὗ θαγίυ Νο- 

ὑθυβ (Β.Ο. 428); βο 7. “. βοδιίρον (126 ἐηιδηαΐ. 
ἐδηηρογιι, 1. 4), 8, Οαϊνίβίαβ (Ορι ολγοποϊοσί- 
Οι07}). 

5. Το βϑοοπᾶ ὑυϑδὺ οὗ 086 τεΐζτι οὗ Αὐΐδχοσχθβ 
Τιομαί πα; 80 [μαὐμονῦ (2. γορλοὲ ]αηῖοϊ 
ἀδυίδον, οἴα., γο]. 41, ν. 347, οἂ. Ἐπ].), Μοϊδῃο- 
ὕδοι (Οὐπῖηι. Ὁ. 891), 84]. α]οββίαβ (Ῥλίοὶ. δβασγα). 

ἡ. ἼὨὸ δθοδηϊῆ, γοῦν οὗ Ατίδχουχϑα ΓΤ οηρίπηδ- 
ὨΏΒ, Οὐ ὑμ6 ἄαῦο οὗἩ {μ9 τϑοῦ ἄθοσθο ὈΥ͂ ὑμὶν κΚίπρ, 
ὕο χϑυυϊ ἃ ΨΦασακαίθια (Εζτα υἱὶ. ἴ.: υἱϊὶ, 11 οὖ ἡ 
864.); Β0Ὸ ΑΌγΣ, Οαἷον (226 δορίμαρ. ϑδορέϊηχατιΐδ' 
γηγείεγίιηι, ιυοΌ., 1608. ΒΜ δ. ἐϊῥιιϑὸν. Ἵ., Ῥ. 119 1 
88.), Μι Θεοίοσ, ἱπ ἐδ Οὔπιηι., Ιβδαδὸ Νονύοι 
{0 ΓΤ ΠΤ: οὗο.). Φ. ΒΕ. ΒΕ (2) 8. ὧδ Βορί. 

ἥοπι, Πα ἱοϊα, Φ6π86, 1740), Ἡ. Β6Σ9] (2.88. 
ε ἼῸ λεδαιί, Τραπίοιίδ, ἂν (6 ϑψπίαρπια αἰδ- 

ΦΟΥ, Βαοσιδοϊάς, δαπέαϊὶ, 11. Ὁ.. 5607 οὐ 5οᾳ. 

ϑογίαϊί., 11., 21 88.), ΠΗ. Ῥυάθβυσ (Οὐνππεοζέοηδ, 
οὗο.), Α1οχ. ϑοδίύτωαδυμ ( Ορτηηιεηΐ. οὐγοποῖ, ῬΑ οῖ. 
ἐὲ ὁγτοσεί. ἐπ ογαῦ, απ. ἰχ. 234.-- ὴ, Ἰιυσὰ. Β., 
1710), 5. Ῥογιηρ (γον. αα απ. ἰχ. 24. 88., 
Ι᾿ρ8., 1724). 3. 6. Ετδθοκ (δουυπι ὃγδέεηχα 
ἐδγοποίορία ωπαασατπιοαξ, Αὐὺϊ.. 1718). δ. 6. 
Ὁδαου οὶ (1 ιϑεἰξζξ. Τλοοϊ, οὗν., 1Π|., ». 580 85. 

ἡ, ΤΟ ἑιοοπίξοίλ γϑᾶσ οὗ Ατύαδχοσχϑ ᾿οησίτη- 
ΔΗΌΒ, ΟΥ ὅδο ἀαΐθ οὗ ὑδθ δεσομ αὶ οἂνεῦ ὈΥ ὑδδῇ 
κίηρ (ΝΘ ἢ. ἰζ. 1, 7 οὐ 864ᾳ.); δο υΐθασ (2288 
εδιια Ολγίσζιιϑ οἰ σοδοῦη ον ζι 46 86]. νοὶ. 39. ν. 
71 οὐ 8604ᾳ., οἂ. Ετ].)." Η. . Οδεσβδυδ (ϑ δδεσίαξ, 
ὧἀ46 70 δορίϊπιαπῖδ Ταπίοίδε, Αατοπίηρ.. 1756), 
7. α. Ἐοίμοοοκ (Βεέγαοσλέιμισοι δεν αἷδ Ατσεῦ. 
ἈΚοπ δεδίοη, 111. 89), 5. 5. Ὑ οἱοκῆσηδος (ἸΤΤΉ ΖΗ, 
αρῖοϊδ ἀ6 70 λοδαά. Ολγιβίο οἱπαϊοαϊ., Ῥτοα., 
Ὑ οΌ., 1712), ϑύδσκο (ϑγτιορϑ., ». 3014). 

ζ. ΤΟ ἑοπέλ οὐ οἰδυδηίΐ γοδὶ οὗ Ασῦλχοσχοβ 
Ποησίτηδθβ, οσ ὑδθ δου] οῦ ἀδ'6 ἘΥ δρουῦ ὑθῃ 
γΘ 818 δεβὶρηδα ὑο Πβ βοοοῃὰ οαϊοῦ, οἢ ὕϊ στουπᾶ 
οὗ ΒΒ ΘΟ-ΤΟΡΘΏΟΥ͂ ΙΔ ἈἷβΒ ἔδίμοσ ΧΩΥΧΘΒ; 80 
Ὀέομ. Ῥούδυϊαβ (ϑοοξγίπα ἐ6η1}}".. 1. 13. ο. 29; 
᾿ὐμζοπαγίμηι ἐδηι}}.. 11., 8, α. 9). ὐδχαρ. Ψ σα 

.(()ε ϑορίμαρσ. λοδάοηι. απ. αἄτεγα. Μᾶατελα- 
γῆι, Οὐδογταίί. δ607., 11., ». 90 κ86.), Ο. Β. 
Μ|ὶςοΒδο] 8 (ἀπ Απηποΐζ. εὐδϑγῖον".., οἵα.) 

. ἰ. Τὴδ βϑοομᾶ γϑδγ οὗ [88 τοῖρῃ οὗ Χοῦχαβ; 
Β0 ὦ. Ε. ΕἝΌΟΣ (δδι δὲ παξαϊζμηα, ορροτεμτϊαίδ 
Ἀἤδϑεΐαδ, ὅοιθα. 117. ». 195 βα.). 

Α στοδῦ ἀἰοσθηοα οὗ ορίῃϊοη ὑσονδ θᾶ δἷβο 
αἰἰνῃ τοΐθυθῃοο ὕο ὅπ ρασύϊου δῦ ἐφγπιΐσεα αὐ 
φιθηι οὗ 88 ῬΣΟΡΌΘΟΥ τοίθσσοα ἴο Ομ τβὺ, ἴ88- 
ΤΩΟἈ 85 (4) 8βοῦλθ. ζο! ον; ΕὔδοΌϊαβ, ΟΥτ1] οὗ 
Ψοχαβαίοτι, Φαοοῦ οὗ Εδεββα, δηᾶ οὔμεσ δηοϊθης 
ΟΒΌΤΟΒΙΥ οχροβίζοσβ, οχθηαθαᾶ 6 ϑευθηΐν γθοκΒ 
ΤΊΘΣΘΙΥ ἰο ὑδο ἄθδίἢ οὗ Ομ τιδῦ, οὔμοσβ (δ) οοὐτ- 
υἱπυθα ὕμϑοια ἴο ὅδ ὑΐτηθ οὗὨ δΐβ Ῥγοδβϑη δου ἴἢ 
ὑμθ ὑθωρὶα (Φυῃριδηη, ϑοβδύσαδῃσ. δἷς.), οἴδιοσβ 
(6) ὕο ἷδβ Ὀαρύΐδβιι ἴῃ [6 Φοχάδῃ οΟΥἩ ὧο Εἷὶβ δποϊηϊ- 
ἱὴν (Μοϊδηοίδοι, Οαδϊνίη, Ὑιῦίησα; 6]5ὸ ὟΝ. 
ὙΥΒίδύου, “δολία ϊοπ ὠρὸῦ Ζαηῖοῦϑ τοδεζε, 
Τοηάοῃ, 1125). 8{1}} οὔτ (4) ὕο [86 γϑδζ οὗ οὖσ 
Πμοσὰ 8 θα (μυΐβον. Οαϊον, Ρτυίάοδοχ, Βιιᾶάσδπβ, 
Ἠ Κεοὶ. Ῥεῖ. Τί., Ῥ. 884 88.), δἀπὰ οὐβοσβ ΒΑ! }ῦ 
(6) ἱποϊαδοᾶ (8 Τοσο ζθηθσαὶ βρσοδὰ οὗ 88 
Θοδρδὶ πῃ [8 γϑϑβ ἱτωυ)δαϊδίθυ ἔοΠονσίηρ ἢ. 6 
ΒΔΥΙΟΟΣ ΒΒ ἀοαῦὺἢ ἰῃ ὑμθ βουΐϊθϑ οὗ ὑῃθ βου ΕΥ̓͂ 
γγΘ 0 ΚΒ (Ροΐδνιαθ, Βοηρεὶ, δ. Βεαμβιθδυι, οὗα.).-- 
γασγίουβ χηούμοαβ θγ δἀορίθα ἱπ Οσάοσ ἴο οὔ- 
σνἰαῦθ, ΟΥ̓ τηθ8}8 οὗ ὀχδοὺῦ οδὶουϊδίυϊου, ὑμ6 ἀ 15. 
ΟΥΘΡΘΠΟΥ͂ Ὀούνθθῃ ἰδ6 ἐσγπεῖπ. α σιὸ δυὰ αα 
φίδια, ὙΨἈΪΟῊ τνῶ8 οἰῦμοσ ὕοο ἰδσζθ οσ ὕοο δ118]}. 
᾿Αοοοχάϊηρ ο Βοχί οι, ᾿. 874 οὐ 80ᾳ.. ΒΟΥ ΣΏΔῪ 
Ὀ6 ἀεοδὶρτιδυθα 88 ἤο] ον: 

(1). 18 τιοϊδοα οἵ ραγαϊοῖϊξδηι ὉΥ ἩΣοΣ [}9 
ΒΘΥΘΩ δηἃ δ6 εἰχίγ-ὕψο 66 Κα ΟΙῈ τϑοϊκοηθὰ 
ἔτουλ [86 βΒδλο ροϊηῦ οὗ ιἴτηθ, ΟΣ ὉΥ͂ Ὑ ΒΊΟΣ (ἢ 688 
Ῥουλοᾶβ σσοσθ ποῦ ζεζαχἂθ 858 βιοοθβεϊν ἰὴ ὑπ 
οζγᾶάδσ. Ὀὰὺ 88 Ομ ΟΙΩΡΟΥΔΠΏΘΟῺΒ υῖῦ ΘΔΟὮ Οὐ ΘΓ 
(Βαι ἀπίῃ. Φυμρταδησμ, Οο)11πη8, Μδυβδσα, οἷα.). 

(ἢ). 786 τοι βοᾶ οὗ ἐπέογοαίαξέοη, ΝΜ ΏΛΟΒ ΘΟὨ- 
βἰβίϑα ἰπ ἰμἑοτροϊαιηρ ἰμὔοσν δ!" οὗ ρυθαῦθσ ΟἹ 1688 
οχίθηῦ Ὀδύνθθῃ ἰδ ΒΟΥΟΧᾺΙ ροσϊοάβ οὗ μποῦαο- 
τηϑεὶβ, δ ἃ οβυθοία!} Ὀδύνθι ἢ ὅδ6 εἰχον -πἰηὶἢ 
δἃ βονϑηύθ σοκ8 (Ἰ ΕἸΆροσθυσ, Νονίος, 
ΚοΟΙ, Βθοσ, ὕ͵τί, οἷο.) 

(8). Τ)ο τιοὺμοὰ οὗ ἐγαη ρουΐϊξζοπ ὉΥ πΒΐοῃ 
86 ἔτοθῦ ὕνο ροχίοαβ οὗ Ὠθἀοταδᾶβ ΘΙ Θθμση- 

4 Τα θοΥ, ποισονοσ, οοπζουπἂᾶλ Αὐίαχασχθα ἴ., πο ἈρτΓΘ 
ἴῃ τἰ.6 Ὀοοΐκ οὗ Νοβοι δ, σ τ δι ῦγεδα, οὖ. δἷδὸ ἴδ οσκ, 
το ἄσπ ὕμάσδη τρξὰ ἐλγαη χῶροι, νοὶ. 83, νῷ. 196 σὲ ὅδ, 

οὗ 80. 
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οσγδιἰϑὰ ἴῃ ἱπνοσύθα οσάθυ, ΐ. 4.. 0} εἰχὺγ ὕνο βσϑβῦ, 
δηλ "86 ΒΟΥ δϊογνσασα (ὑλπ8, ἰὴ ἰτηϊ δύλου οὗ 
Το] λη, ἸΤΒοοἀοχοῦ, Θοὔο.. Βοιὴθ οὗὨ [86 τωηοβὺ 
χϑοθῃῦ ὀχροβίζοσβ, θ8060184}}γ Ἠοΐωδπῃ, Ὠ δ] ὑΖθο οι, 
ῬΙοδϑὶοσ, οὗο.). 

(4). Το απαίορίδαξ ταοϊμοὰ ψΐοΟΝ οϑοϊπιδῦθδ 
[πὸ ΒΘὈΔοΣΩδΑ͂β ἴῃ ὅδ βούϑσαὶ βϑούΐομβ ὉΥ δὰ ὑὩ- 
Θα.8] δἰδληᾶασζά, 6.9., τοχασαϊΐϊηρ [86 βουθηθίθι 
ΘΟ 85 ἃ ὑ ϑερίζπιαπα τπαρηα "" ΟΥΣ Φυθ 1100 
Ρογίοἂ οὗ ΤΟΣ πη γϑᾶσβ (Νϑσίου, ΕἾΔΏΚ : 
ΒίγΣ ΠΥ ΟδἸταθῦ, Α. ΚΙἸυϊ [γαξοίπέμηι ἀδ 3466- 
δὲω ἄμμο γγίηιαγίιη, 8. ἐυρέο. βορί. λοδαά. ἢ αη., 
Μοάϊοὶ., 1774], διὰ δἰτθϑὰν τὴν οὗ ὑῃ6 ολΌΧΟΣ 
ἔδΊΠΘσβ χηϑηϊοηθᾶ δῦονθ, 88 Επβουΐυβ, Ροὶγ- 
ΟὨΤΟΙ 5, οὗο.). 

(δ). Το πιοϊμῃοᾶ οὗ τϑοϊοηΐηρ ὃν ἐμγα" ψϑαγ 8 
οὗ 851 ἄδγβ, πνιϊδοαῦ δὴ ἰηὐθτοδὶαῦθα ταοοτῃ 
(ΒΕ βϑοηκαρ δὰ . Ὁ. Μ|]ολδθΙ18-- τ οσ ὑμ6 
Ῥχϑοοθάθηῦ οὗ 90]. ΑΥ̓ΣΙ δ μΒ διὰ ἷβ ρμαϊσίβεῖο 
Βιλοοοββοῦδ). 

(6). Το πιοὺμοᾶ οὗ οουσῦ Ὡρ ὃν ωδίϊθ6 ρογίοαξ 
οὗ δέον γϑδσβ δῦ, ὈΥ ἢ ὍΔΘ ΒΟΥΘΗΪΥ γϑᾶγα 
ΔΡΡΘΑΥ ὕο Ὀ6 ΘἜΧΔΟΌΪΥ θαὰδ] ἴο δ00 γοδτβ (ϑοβῦ- 
ΤΑΔῚ 8δηα Οὐ ΘΓ). 

(7). ΤὴΘ υιοϊμοὰ οὗ σϑοϊκοπὶπρ ὈΥ ΟΒδ)ἄθϑθ 
χγϑᾶσβ οὗ 860 ἄδγβ, ὉῪ σι ΐο ὕπο βουϑαῦν ἢ6Ρ04ο- 
ΤΩΔΔ ΔΙῸ τοἀυοοθᾶ ἰο 485 γοδγβ (Ροῖ. Βυι μος, 
88. ολτοποί. -ογζξίοα (6 70 λοδάοπιααά. απ οἰδϑ, 
Ηδῦν., 1702). 

(8). Τὴ6 πιγϑίϊσαξ ταοιϊμβοᾶἃ οὗ ϑῃπυιοτγδίζοι, 
ὙΒΙΟΝ ΒΘΘΙΚΒ ΟἸΌΠΟΣ ὕο ᾿ἰταὶϊῦ ΟΥ αχύθηα μ6 βου- 
ΘΗΓΥ ΘΟ ΚΒ οὗ γϑασβ ὈΥ ὕ86 180 οὗ ἃ Υθ81 οὗ ΔΗΥ͂ 
δΌΒΟΣΤΩΔΙ δηᾶ τηγβύϊοδὶ ᾿Ἰθηρῃ. ἩΗἱἰρροϊγίιβ δπὰ 
οὕὔμοσε ἰοα ἢ 8 γὙᾺΥ ἴῃ [86 δηοίθηῦ ΟΠ ΓΟἢ ἴῃ (δὲ 
τηϑύβοα ; δηὰ ζο!ονίμῃρ ὕμθτη Μ͵κ παν ὦ. ΄. 
Ηδίπ πα (ΟἸαυοὶδ δας) Ὁ}. ἐσπηρογώσι, ΤΌ., 1692, 
διὰ ϑοὶ ἐδηιρογηι 8. Οὐγοποὶ, πινδίΐοα, ΤΌ., 
1047); Βθηροὶ, ΤΆΌΡΘ, Οτυδίυδ (Εἰ ροπιηδηιαζα 
ἐπ, ὑλεοϊογίαπι ργορλείϊξαηι). Αταοσς ἴμόσὰ Ηδίη- 
Ἰΐη δβϑατηθα ΒΌΟΣΟΓ γϑϑσθ ὕδδη ὑῃθ οὐ ΣΎ, 
οσἰνίηρ ὑμθπὶ 848 ἄδγβ ϑϑδοῖ, δᾶ ὕδλαβ οὐίδίπϑὰ 
400 ΔΦυ!ἰδῃ γϑδϑσβ ΤῸΣ 86 βουθῃΐ θοκθ. Β6η- 
οὶ, ΤΏ πο, οἴο., οα ὕπ6 οὗδμοσς Βαπᾶ, βουρδ ὕο 
ΔΙΔΡΙΣγ, δὰ ὑμοσγοΐοσο βδχοᾶἂ δ6 Ἰθῃρίῃ οὗ δ 
ΤΑΥ Βἴϊο8] γϑᾶσ δὖὺ 1 Ὑ ΒΟΙΔΥ ὙΟΆγ8, δὰ ὑδπς οὔ- 
ἰαϊηοα δῦὅδ᾽ γρϑδσβ [ὉΣ. ὕδμο μοχίοαἂ οὗ βϑυθῃῦυ 
"0 ΣῈ 

δ. Τλε ογεξοο-γαἰοπαἰδιϊο οΥὐὁἨ απζ- θοδίατιεῖα 
οχροίύοιε οὗ γσϑοθηῦ ὑΐἱπλθ8 ΤΏΔΥῪ Ὀ6 αἱνἀοἃ ἱπῦο 
ὕψο ῥγίποὶρϑὶ ο188868 : 

“1. ΤἈδὶ οὗ τ8ο δ)πδηαΐονδ ιοδο αὐἀορὲ α οἷο- 
ἴοξ ΘοΌτπΘ, δηἃ βθοῖὶς ο χϑῦγχουθ [6 ΘὨΣΟΠΟΙ] ορίο8] 
ΑἸ σαΌΥ ΌΥ πιθϑηβ οἵ οχορϑυΐοαὶ ΟΣ οὐ ἶο8] 88- 
Βατηρίΐοηβ οὗ 8 ΠΊΟΥΘ ΟΣ 1685 ΔΙΌΪΟΣΑΣΥ ΟὨΔυδοῦοσ, 
8.0.. (1) ὉΥ ὕὍ86 δεβουύϊοι ὑμαῦ 089 βϑυθῃῦν ΘΟ ΚΒ 
ΔΙῸ ΟΥ̓ ΠΑΣΥ ΘΘΚΒ δηᾶ ὑμοζοΐοτο 490 ἄδγβ, διὰ 
Θοχυθηαθα ἔτοτῃ ὑμ6 ἀδΥ οὗ ὕὉ86 νἱαίοι ὕο ὕδ ὑΐτηθ 
οὗ Ογχγυβ διὰ οὗ ἰδαγίηρ ὕδο ζουπααιίομβ οὗ ὑὰθ 
ὕδια Ὁ] ((δυ8 ὑμ9 Ερ. -τνοτῖς, Α' Υγγ66 Πιγιόγῳ πο 
]απῖοῖ 5 υὐδίοη, οὐ Υορλοον οὗ ἐδ6 ϑουοηέν Ἡεοζδ, 
Πιοπάοῃ, 1776: οὗ. Βοχιβοϊαῦ, Ρ. δὅδά οὐ 56ᾳ.) : 
(2) ΌΥ ὕἤὍΆι)6 δββοσέίοῃ ὑμαῦ Ῥαηΐοὶ, ψῸ ντοῖθ 
αἴτοσ ὕδο ἔτηορ οὗ Ονταβ, ργοαϊουθα ὕο [9 ῬΘΟρ]6 
8. ᾿πηρομᾶϊηρ' Βοοομα ἀοαίχιοςίου οὗ [6 ΣΘΟΘΏΠΥ 
Τοβίοσθα ὕθιῃρ]θ ἴῃ ὑμΐβ Ῥσορῃθου, τϊοῦ 88 
(μοτοζοσο ποὺ ζπ|8]1οἃ (ΕΟΙκθσιδη, 7᾽λθοΐ. Μοῖ- 
ἐγᾶρθ, ἴ. 1. Ὁ. 182. οὐ 8504.) (3) ὈΥ 1Ά86 δεβυπιρύζοῃ 
ὑμαὺῦ νβ. 25-2ἍἜ τὸ ἐδ6 σίοβϑ ΟἹ ϑοηιό ταδὶ (ΕὟΔΥΙΖ 
Τα μοίτα, Ζηρφιδίξίο ογτζίδα ἀαορσίέσα ἐπ ἀἐ}}- 
οἰ. »τορῆ. απ... 6. ἰχ., οα. Ἦ τοοῦ., 1787) : 
(4) ὮΥ Βουϑσαὶ θβδ ἱτηρογίδιιῦ ΟὨΔΗρ ΘΒ ἰῃ 0.9 τϑδᾶ- 
ἷῃχ οὗ ν. 234 οὐ 2δ, ειοι!. δ8 ὙὉ͵Θ Ῥζγοροδϑὰ ὉΥ͂ 
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Βομυχγὶ αὐ (ἰπ ῬΑΌΪ δ᾽ λΓδηιοταδίξα, ΥἹΙ., 41 οὔ 56α.), 
ψοιδαδοη, δ. Ὁ. Μ|οΒΔ6118, δῆ, οὖ 8. ΤῺθ 
Βγαὺ (τὴ σοὶ Βαυχηρατίθη- Οὐσαδίαβ δρτθθα, 
Βιδὶ, ΤἈοοὶ., Ῥ. 870) τϑϑᾶβ ν. 34) Ὁ Σ3 9 ὉΠΣΞ 
ἐ ΒΟΥΘὨὗ, γΎοδ, βουθηΐ ὙΘασΒ᾽" (το ἰδ ἰῃ- 
ὑοῃαορᾶ ὕἤο ἱμπαϊοαῦθ ἰλ9 ἀυγδαίίζου οὗὨἨὨ ἁ{89 6χ]]6), 
διὰ ὕμθῃ ἰγαηβίδίθα ν. 20, " ἤσγοαηα 6 ρχϑηϑῃὶ 
ὑϊτηθ ὑο διὸ Μϑββίδῃ δ΄Ὸ βϑυθῃῦυ, βϑύθῃ, δἰχῦυ, 
δὰ ὕνψο ὑγϑθκβ,," ψ ΟΝ ἰβ ἰμοχρτοῦθα ἴο ταθϑῃ 
ὑμπδῦ ““ὑσῖοθ Βϑυθη τ ΥΘΔΓΒ ΣΩΔῪ Θ᾽ ρ86 ὈΘἕοσο Ὠΐβ 
δανθηῦ ᾽" ([). ὙοΙύδαδβθη (Αἰωξληιαδδηρση, δον 
αἷθό διοδοαπηλαὶ 70 “αλῖθ οἷδϑ  λαηπϊεῖ, Ἠσδα- 
ΟΥ̓́ΟΣ, 1774) τοϑδὰβ υ. 35 ὉΣΞ Ὁ ΠΣ ὉΠ»: ῦ. 
ὃ. Ὁ. Μίοδδοιΐθ (ογδοῦ, ὐοὸῦ αἷδ 70 “αλγο 
τοοοδδη απ ήοῖδ, αὐύι., 1771) ϑγαθυβ 89 βϑιὴθ 

ΡΘΕΒΑρΘ 80 88 ἴο τοδὰ Ὁ ΡΞὩΟῚ ΠΣΞΣ ὈΠΣΞ. 
ὅδῆὰ (ΠΠ6γη). δαοῦα, Αρροπὰᾶ., ὃ. 1.), οἱ 89 οἴδμοχ 
Βδηᾶ, γϑϑὰβ ν. 34, 1 βοβταίᾶῦ, ὈΣΩΣ ὈΛΣ: ὦ 
(089 βουθηΐ Ὑθδτβ οὗἉ [86 οδρύλν γ), δπὰ ἔμθὴ 
ΣομοσβΥ. 25 ΓΙΣΞΘ Ὁ: (70 χ 7 οὐ 490 γϑᾶδτε, 
ὙΓΒΟῚ ΣΟΘΟΣ ἤσοια Ογτοβ ἴο ΒΟ 64), διὰ δδᾶβ 
ἴῃ δἀάϊείου Ὧ9 9) ὩΣΘΘ ὈΠΣΞΘῚ (ἢ 6., βουθηῦῦ 

γΘδσα, ἰο Α.}. 7 οὗ 8. δηὰᾶ εἰχύγ-ὗνγο ὙΘ 878, ὕο 
ὑμοὸ ἀοεύσαούίοη οὗ Φοζαβαιθια ὉΥ Τἰϊ 8). 

Β. Τά πιοῦὸ οοπϑδίασγαίθ πᾶ δοϊσπξί σα 62- 
γοϑδίϊοτα 9 ἐδ ογίξἐσαί φολοοὶ οογιοθὶνο οὐ (Ἐ6 

88 ὈΘΙοηρίησ ὕο 086 τηοδ οὗ Αποοοδαβ 
ΕΡΙΡΉΔΏΘθ8., δᾶ ῶὯ8 8 Καξίσὶ ἴηι ὁ5 δυσπέν το]δῦ- 
ἱῃσ ἴο ὑμαῦὺ ἃρθ. [Ι͂ἢὼ ὑμὶβ νίϑνν ΒΟΥ 616 ῥσθ- 
οοαθϑα ὈΥῪ ὩΌΣΆΘΙΟΙΒ ον Βἢ δᾶ 8. ἔθ ΟἸσίβυϊδη 
τορσοβοηύα ίνο οὗ ὑὴθ Μαοοδῦθοδῃ ἱπύθγρταῦα- 
[ἴοι (6.9.. ὉΥ Δυϊΐαβ ΗΠ]αγίαπαβ, δροῦῦ Α. Ὁ. 400 : 
ὈγΥ Μασβῆδηι, δὴ ΕἸ ρ] Θτηδὴ [Οαηοηπ, ολγοπ., Ὁ. 
610 88.]1. 86 Φοβυϊ Ἠασάνίη [Οὑ». 8οίδοία, Ὁ. 

.592 κ88.; οὗ. Κόδ]οσ, 26 Παγάμέη, σοι 86 ἑπϑρία 
ἡπιογργοαζίοη ταῦΐο. αριὰ Ζαη. ἐδ 70 λεδά., 
ΑἸυοτέ, 1721]. δὰ ὑλ6 ΕΟ ΡΒ} ἔγϑϑ: ΒΔ ΚΟ Αἰ, 
ΟοἸ πα ( “0 14 σγαϊ Ῥνορΐδον, ἸΤιοπᾶ., 
1726]). 80 Οοστοὰϊ (γώ. Οφϑοὶλ. ὧδε Ολἐϊῥιδηνμα, 
Ρ. 3941] οὐ βοα., διὰ ᾿'᾽γοώπῶιΤαιῖρο Ῥογδμοῦδο δον 
υδγϑολίοθασης ἵη, Τλδοίοσία μπᾶ δέδισοελοε Κρ κ 
εἰπδολῥισοο ΔΙαξογίθη, Ὁ. 42. οὐ 5Β6ᾳ.}), γῇο, μον- 
ΘΥΟΣ. ἰπὑγοαποθα τ ἢ ὑμδὺ 18 ΔΙ ΣΑΥΥ ἴῃ ἄθνοὶ]- 
ΟΡ Ὡρ ἷα βοβϑθιῆθ. Ηὀθ σχϑῃουθα, ἔοσ ἱμπδίθῃοο, 
6 αποδυϊοῃ Ὁ]6 ὀχρϑαϊθηὺ οὗ ὑσαπεροβίηρ (ῃ8 

: ὝΘΘΪΚΘ. [8060 Νο. 4 (8)], τϑοϊκοιίηρ τθῦ εἰχίγ.υσο 
ΘὈδΔοιμδᾶκ ἔχοτῃ ἰδ Ὀορί πη οὗ Ὁ. οαρ νῦν 
ἴο ὑδο Βτοὺ ἱῃηναβίου οὗ ὁ τᾶϑϑ8 Ὁ ΕΡῚΡ 8:65, θα 
Βθούϑῃ Βουαοτηδαβ ἔσοσω δ ἀδὺθ οὗ ὅδ οοτωηροκὶ- 
ἐἰοι οὗἨ ὑβ6 ὈΟΟΚ οὗ ρδβουᾶο- ϑδαῃΐδὶ ἴο ὕμθ Μδο- 
οδῦδοδη Μϑβαίδῃ, το, ἰῦ 18 Δ] ϑρϑᾶ, νγὰϑ οχρϑούθὰ 
Ὅο ΒΡΡΘΟΩΣ δοαὺ 6 γϑϑγ Β.0. 115, δηὰ ΒηΔ}}γ 
ἱμδουῦδηρ 8. βἰηρὶ9 Βορδαοιηδα δαίιοδθη, ὑλ6 ὕνο 
ΤΌΣΟΥ Ροσίοαβ, ὕο τ ΒΊΘἢ ᾿αδὺ ΘΟΚ ἢ6 888] 
ὑδο δοίι] ρογβθου 008, ἩΥΒΙΟὮ ἱηγοϊναᾶ, 6... 086 
Του ΣθΣ οὗ Οπΐδβ [Π1., ὑὴ 6 ἱπύθγσαρίίοι οὗ ὑὴθ 
βϑοσίῆοθα, οἵο.---ποῦδμοσ γϑργοδοηύδυινο οὗ ὑμιὶβ 
ὑδμθμοῦ ἱβ Ηἰσποση (Αἤροηι. 49ἐδίῥνίλας ἐδ 
ὀδεδίδδολοη, ᾿ἰδγαΐμν, 111. 761 οὔ βθᾳ.} γγᾷο ζο! ον 
ὑ τηϑὐμβοα ὈΥ Ῥδιβϑ δ] δα [Νο. 4 (1)} ταῦδμοσ 
ὑδη ὑμαῦ οὗ ὑχαπβροβί το, οδ]σα]αιίηρ ὑλ6 ὅτβι 
Βουθῃ μουαοτηδβ δασλιοα 8 ἔτοτα ἴμθ ϑάϊοῦ οὗ 
ΟΥτοδ ἰῃ ΒΟ. δὅ86 ἴο [86 ἀοδισαοίίου οὗ δογυδα 
Ἰϑιὰ ὉΥ ΝΘΌυομδάποσζασ, αὖ τθοϊζοιίηρ ὕΠ6 δἰ χὺγ- 
ὕνγο σσ  α ζογιοα ὦ ἴχοτα [6 ἔουγυ ἢ; ΥῈΣ οἵ .19- 
Βοίακίπι (Β.Ο. 605) ὕο Απῦ. Ερίρβδῃθϑβ, δῃὰ 8 
84] νγϑοῖς ἔγοτῃ 6 ἀϑδίῃ! οὗ Οπίδθ ὕο ὑδθ 708» 
ὑοσϑίύώοι οὗ ὑμθ ὕϑχῃρ)θ βϑσυΐοοβ ὈῪ δι λ8 Μί8ο- 
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οΔὈεΘΌΠ. --- ΕἸ ΘΒ ΒΟΥ 8 Βγρούδμοκίβ ἤουπὰ δὴ δᾶ- 
Βοσϑηῦ ἴῃ Υ. Αἰηλοη, ψγπ0Ὸ δαορίοα ἰῦ ἐπ ἰδ 
Βιδίωρολο Τλοοίορία (11. 217 οὔ 864ᾳ.) νυ Ὀαὺ ἔθ 
οὔδηροδ; Ὀπὺ Βοσίμοϊάῦ ορροθοᾶ ἰῦ πὶ Κϑϑῃ 
οὐ ὑἱοίβσ, δα δανδμοθα ἱπδίθδα ὑμ6 0] ΟΣ 
ἐχρίδηδύϊου : "" Βϑύϑῃ ΘΟ Κα οὗ γϑϑΤΕ 8. ἀ6- 
Ταστϊποᾶ ὍΡΟῚ ὅδε ον Ὁ] [86 οχρίδιϊοη οὗ 
ὉΠΟΙΣ δἷη (ὦ. 6., ἴο ὑμ . ἀράϊοαύίοη οὗ ὑμ6 ὕθιιρ]θ ὈΥ͂ 
828 ΜδοσΔὈ:Θ.8). 88, ΙΏΟΥΘ Ῥαγυϊ Ό]ΑΥΪΥ, ΓγΌτα 
δ ἀοεύσχιούίοη οὗ 96 σβδιοσα ὉΥ ΝΟ Ομ ΔῈ 62- 
ΖΆΓΣ ὅο ὑπ6 τοῖστι οὗ ΟΥΤΒ, ἔοχίγ- 6 ὙΘΔΣΒ ΟΣ 
ΒΟΥ ὝΘΟΚΒ ΟὗὨ ΥΘΔΙΒ; τ] ἃ ροτὶοα οὗ εἰχίγ- 
ὕτχο ἔυσοΣ ΘΟΕ οὗ γϑασβ Φο βδ θ.ὴ 8 ὕο Ὀ6 
ΤΟΌΘΙΠῦ (ποθ ὕο ὑδο {ϊπ6 οὗ Ερίρῇδηθ).. ΑἊΑὐ 
δρουῦ ὑμθ οηᾶ οὗ ὕμοβθ εἰχίγ- ὕσσο σόα (Ὁ ἢ) 
ΑἸοχαηᾶοσ ὑδα τ. ἄϊθ8, νυ ὑμουῦ Ἰοανΐηρ᾽ ἃ πδῦθΓ- 
8] ΒΌΘΟΘΑΘΟΙ. ΑἸ ουνδζὰ θγΆΒα θὰ ἰ8 ἀϑβοϊαύοἃ 
ὉΥ Απὐϊοοδυδ ΕΡΊΡΏΒΗΘΒ, γ8ΟῸ ἔοστηβ ΔῈ 8] } 8066 
ἢ ΤΩ ΘΣΟΒ ϑροβίδῦθ ὅονθ, ὑμαῦ σομυϊπ 68 
ἀρ ὨΘΑΥΪΥ ἃ 66 Κ οὗ γϑᾶσθ. Αὐ ἐδ πιϊΔ]6 
οὗ ὑμαὺῦ ψϑϑὶς 86 ἰπύδγσιρίβ ἐμ ὕθιιρ]8 βουυίοθβ 
δα οσγϑοΐβ ὕῃ8 δίαϊαο οὗ Ψυρίθοσ ΟἸγτρὺβ ου ἃ 
νὶμρ οὗ ὑμο ὑθιηρ16---ἰιν οἱ} ἀθδύ ον οσίδκοβ Βῖπι.᾽" 
80 ἔαν 88 86 ΟὨχοδοϊορίςοαὶ οσχάᾶθυ οὗὨ 86 βϑύϑθῃ 
δια εἰχὺγ-ῦγο ΘΟ ἰΒ σΟΠΟΟΙΙΘα, ὑμ᾽8 οχροβὶ- 
ΤΟΥ ἷἰβ ὉΠΟσ ἔοσο ποῦ ἃ ρδ τα] 6] δῦ, Ὀαὺ ἃ. ΓΟΡΥΘΑΘΏ- 
ἰδῦνο οὗ ὑδο ὑθΟΥΥ ὑμπαῦ ὑμαν ἀϑηοίθ κυοοδβδῖνθ 
Ῥοτϊοᾶβ. Τὸ οὈὐγϊδΐθ ὕη 9 Θχοχυϊύδηῦ ἱπύοσγναὶ οὗ 
Βἰχ γ-ὕψο οι οὗ γϑαση Ὀοΐνγθοῃ Β.06. δ86 διὰ 
Β.Ο. 175, λ}δ8 δβϑατηββ ὑμδῦ, 88 ἃ ῇο]ο, ὑδ δἰδΐθ- 
τθηΐβ ΟΥ̓ [86 οΥδοῖὶθ σοβρϑοῦϊηρ ὑΐπηθ "δ ποὺ ἴο 
Ὀ6 ἔδκϑῃ τηδύμϑηχδί δ], αὖ ΡΣορ Θ ΐο δ} γ δηὰ 
ἱπαϑδηϊοὶν "ἢ (ρ. 618) |---Βονο α ̓ 8 ὑΠΘΟΙΥΎ ἰδ 
δοσορύθα ΠΥ αὐἱθαίηροσ ( λίσωθ «Απδίοιέ ἀδγ ΑὉ- 
δ. ἴπι Θιιολ ηπίοι, 1815. Ρ. 92) δᾶ βυ βύδῃ- 
ΙΔ 6͵|8ὸ ὉΥ ΒΙθοῖς, ΤᾺΘ Ἰαϊϊος (7 λεοίυρ. 
Ζαϊίδολ». οὗ ΘοΒ]Θἰ οσιδοδοσ, ἀ6 ΤΥ οὐΐθ, δηὰ 1,16 Κ6, 
1899. δηὰ “αλτγόδῬ. ἡ. ἃ. Τλοοίοσίο, 1860) ΕΝ 
ἔσοτῃ Βοσύβοϊξ ἰῃ ΒΘΥΘΓΑΙ Ῥαυ οι] ΑὙΒ, 6. “.. ἰὰ ποῖ 
ἀαϊίϊηρ ὑῃ6 σοχητηθησθπιθηῦ οὗ {86 βταὺ βϑύθῃ 
ΓΘ ΘΟ ΚΒ οὗὁὨ γϑδγβ ἔγομι ὑῆ ἀοσίτιιούίϊου οὗὨ Ψοσχιιβδ- 
Ἰοπι, Ὀαὺ ἔγοιη ὕ6 ργορδοῦϊς οσδο]α οὗ Φεγθυίδῃ, 
ΟὨαρύθσβ χχν. δῃἃ χχῖίχ., δηἂ ἱπ οχύθηίηρ ὑμ6 

Βἰχὺγ- ὕνο 66 ΚΒ ΘΧΘΟΌΪ ὕο 86 ἀθδίδ οὗ β'6]6- 

ουΒ ῬΒΣοραύοσ (ὑη6 ΤΙΣ Ὁ νιῦθουῦ ἃ ΒΌΟΘΟΘΒΒΟΣ, 

ν. 26). Βαῦ (Π6Υ 816 ΘΟ ΓΘΙΥ ἀρτοοϑᾶ ἴῃ ῥ] δοίης 

86 βϑυύθῃ, βἰχύγ-νο, δηὰ οὔθ θϑῖκα ἱῃ βαοοθθ- 
δῖοι ὗὑο θοῦ οὐῇου, διὰ ἴῃ ταοϑὺ ροβίζνϑὶν το͵θοῦ- 
ἴπρ ΘΥΘΙῪ ΡΔΓΆ]]6] ἰδ ΟΥ̓ Φὑγαηβροβίθϊοη οὗ ὕδθβο 
Ῥουϊοάβ, δα ὈΘἰμρ ΟΟὨΥΤΑΙΥ ὕ0 ὑμ8 βεπεθ οὗἩ [δθ 
νἱβίου (7ιλγδῦ.. οἷο. Ρ». 83).--Η. 1. Βοίομοὶ 
οἷον Ἡαϊίγοὶο6 δ γορλείοη ΖΝ ΐρί, ἰὼ ὑδ6 
Τλοοὶ. Βιεια, κι. Κνί., 1848) δρᾶ Καταρμβύβθη ἴῃ 
Βαπβοπ 8 Βιδοιιοογα δανοοαΐθ νίθυσβ Βἰ τα Δ Ὶ ὕο 
ὕὍμοβθ οὗ ΒΊθθκ, Θχοθρύϊῃρ' ὑμδῦ ὑμ6 Ἰαύίδσς Ὠο] 8 
δῦ [89 "" δηοϊη θα οπϑ ἢ οὗ νυν. 230 ἀθηούθα [86 
ΕΙΡὮ ῥσίοϑὶ Ομ, ἱπδίθαᾶ οὗ βοϊθαςσυβ ΡὨϊοραῦοτ 
-- ϑὅβδυοσα. οὔδμοσθ, μβονγουοσ, αραὶπ τοϑἂθ ὑ860 οὗ 
ῬδΙΔ 6] ἰθτβ. 6.9.. Βόβο (2ὲα 70 “αλγιοοοῖ- 
επ ἀρ 2διοδα 7Ζαρίοί, σόηαι οὐγοποίοριβοδ, 
παοδροιοίοκομ, Θιέμα, πε, Κγίξ,, 1884). ν. Πϑηροσῖκο, 
δηῃαὰ Ηἰχὶρ. 186 Βεεὺ ἰδκθαὲ ὑπ τϑϑγρ Β.Ὁ. θ09 
ΔΒ ἴΠϑ Βύαγιϊηρ- οὐ οὗὨ ὑὕλιθ6 0 θ8Γ8}}6] δροοῖβ 
81 Ὀδίηρ ὑμ6 γὙϑᾶῦ ὙΠΟ. ὕδ6 4]]16σθα ρβοαᾶο- 
Ῥδΐθ 1] δεβαγχηθα ἴοσ ὑδ6 ἀοβίχυσίου οὗ Φοσιιβδ- 
Ιο. Τὴ βούοῃ ψ6 8 οὗ γδασβ, ὈθρΊπηΐηρ δῦ 
ὑδεαῦ ἀλῦθ, σσοσο ὕο σοῃζϊηπθ πῃ] ὉΏ6 σΟΤ χη Θ.οΘ- 
τηθηΐ οὗ [δε γχϑίρῃ οὗ Ογτυβ. ΒΟ. δθ0, αλὰ {δ 
εἰχίγ- ὕο το ΚΒ πὰ] ὑπ6 ἀθαίῃ οὗ ϑοϊθασυβ 
ῬΒΙοραῦοσ, Ὁ8 6 “ὁ δηοϊπη θα οὔθ ψὯΟ βου] ὃὈθ 
σαὺ ΟΥ̓͂Σ, ̓̓  Ὀυὺ τλἷ8 Ῥοτοα ἰ8 ᾿θρησίμοηϑὰ ὉΥ (ἢ6 

ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤΊ ΘΑΝΊΕΙ,. 

οὐαϊδίου οὗ οἰχ!ξ ἔδείδοσ σϑοῖα, το σϑδοὶ ἴο 
Β.Ο. 120 οΣΥ ἴο Φοδπι Ηγσγοδηυθ, ὕδθ μο]ιοαὶ 
Μοδϑίδαῃ οὗ Φυδεαίδιῃ ἴῃ 86 ΜδοοδΌβοδ μοχίοὰ, 
Ἄοη Θηροτϊο 1 Ἰκοννβθ σοασγαὰβ ὑθ9 βονϑθὴ δοὰ 
Ὅ89 εἰχύγ-ὑνγο ΥΘΆΤΒ 88 ὈΘΙῺΡ ῬΦΓΆ]16], θα ἀδῦθα 
ὕλθιι ἤγοση Β.Ο. δ88. Τὴ εἰχῖγ- γὸο ΕΊΘ ἴο 6Χ- 
ΟΘ ΣῈ ὑδο χαῦχάοσ οὗ δοίϑυουβ ῬῈΣΙΟΡΑΦΡΙ, 
[86 “ δηοϊπὐθα ὁΠ6,᾽ νυ. 20 (ΑἸ Βουσα ὑμὶ8 18 βαϊὰ 
ἴο ἱπσοῖγθ 8 ΟΥΤῸΣ οὗ 21--22 γϑδσδ ῃ ὑμ6 σϑοΐζοσ.- 
ἱὴρ οὗ γβουᾶο- ϑατιΐθὶ, βἰποθ μθ 4853 γϑδϑσε, ἱξ 
οδΙου θα ἔγουι δϑ88, ψοῦ]ᾶ, ἰῃ ἔδοΐ, τοδοὰ ἴο 
Β.Ο. 1δ4), δορὰ ἴδ} βονϑῃίθδ νυ ῖκ νγ88 ἴο Σοῦ 
ἔσοτω 170 ἴο ἴὍ86 ἀσαύῃ οἵ Απύϊοοδυβ ἰῃ Β. 6. 164, 
ἜΒΘΙΘ ἴ8Β ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΪΥ 8ἃ μὰ οὗ δρουῦ εἰχ γϑασα 
Ὀούνϑοῃ ἴδ6 οἷοβθ οὗ ὑπὸ εἰχ γ-βϑοοοῃὰ ψϑοῖκ δοὰ 
89 Ὀορχίπηΐτρ οὗ ὑλο ἰδοῦ ! ἨΗἰσὶς κυρ]οοίβ [λ18 
Βγρούβμϑεὶβ οἵ ν. ᾿ϑαροσκθ ὕο ἃ ΒΘ στρ ατἰςὶ- 
αἶδυ, Ὀὰχὺ οἡ δὶβ ῥαγὺ, κου δο δαορίβ δὴ δ ὲ- 
ΤΥΆΣΥ οχρ᾽δηδίζοι Ὀαβϑαὰ οἢ. 8. ] 6] πστηβ. Ηδ (α) 
ἑμβοσίβ [6 βουθὴ 66 τα οὗ γϑδσβ Ὀούνψϑοῃ ΒΟ. 
δ88 δηὰ δ89 ; (δ) 086 εἰχυγεῦπο 60 Κ8 οὐ 484 
γθδγθ, οὐ ὅμ ΟΠΟΣ Ὠδηᾶ, δῖ6 σϑοκομεᾶ Ὀδοῖ- 
Ψατχά, ἔγοι Β.Ο. 1729 (ο Β.Ο. 006, ὑλὰ6 γοδσ ἴῃ 
ὙἘ1ῸῊ Φοσϑυ δὴ αὐδοχϑᾶ ᾿Ϊ8 ῬΣΤΟΡΏΘΟΥ ΣΟ ὩΣ 
[86 ΒΟΥΘΕΪΓΥ ΥΘΑΓΙΒ: (6) [86 δΒουθη ἢ το κ οχ- 
τομὰβ ὅτομι ΑΡυΐ, ἡ Ὁ. 170, τὸ ἐμ6 δβὰ οὗ Μασοῖ. 
104. δηὰ ὑμ8 ἸΔΌΣΑΘΣ οὗ Οπΐδβ, ὅθ “᾿ δηοϊηθὰ 
ΟὨΘ,") νυ. 326, 8118 ἱπ ὅπ Ὀοχίμπΐηρ οὗ ὑδὲ5 Ἰαδῦ 
66, Τὴἷδ Βγρούμοβὶβ ϑοσμθβ ηθαγοδὺ ἴο ὑδδὺ οὗ 
ἘΠΟΆΒ ΟΣ, ἔσγοτα πὴ οἢ 16 αἱ Υ̓́ΘΣΕ ΙΠΘΙΓΘΙΥ ἴῃ σϑοὶε- 
ΟἸΐη ὑδο βουὴ σϑοῖκε Τογιοαγαὰ ἴτοτα 588, δηὰ 
186 εἰχύγ-ὕψο Ὀδοκναγὰ ἔσο 179, 8116 ΕἸΟἢ- 
Βοσ οουμΐα 86 βουύϑὴ ΨΘΟΚΒ 1 ἃ χσεϊχορστδαθ 
ογάθυ, δηᾷὰ δ εἰχύγ-ὑνγοὸ ῥσχορτεβδβίνοὶυ.-- -α γΡδ- 
ΘΑ. τηοάθ οἔ Τθι Ἰκοιῖης γὅ͵18ὲ8 δαορὑεα Ὀγ Εππδ]ὰ, 
ὙΪΟΩ τϑν Ὀ6 Ομδσϑούθσζθα 88 ὕδ9 αδόγευϊαίέηῦ 
ταοϊμοᾶ. [ὃ ἔγοῦ σϑοκοῦβ 9 βούϑθὼυ ὑπ θοῖα οὗ 
γϑδσα ἴσουῃ Β.Ο.β 88 ὕο δ:9, δὰ δμ6 εἰχίγ- ὕπο 
6618 ἔγοιῃ {606 ὕο Β.Ο. 105, Ὀσὺ ὑλθὴ ΔΕβΌσηοδ 
8 Βῃοσγύθῃϊηρ οὗ δ Ἰαύίοσ ροσοὰ οὗ 4394 γϑδσχα 
ὉΥ ΒΘΥΘΏΌΥ ( ΐοἢ τϑαποιϊίοι, ἰδ 18 δι] ερϑὰ, νγϑδδ 
Τοσιιθῦῖν ἰμλαϊσαύθα ἐπ ὕὍ.6 ὑοχὺ ἐϊθ6} ὉΥ 8 Ὡοΐϑ 
αἴϊον ν. δὺ οἵ υ. 237 ὑμαῦ δ8 ποῦν ὈΘΘῺ Ἰοδί), δᾶ 
ὉΥ͂ 0.18 ποῦ μοα γοῦασηβ ὕο ὑδθ γϑὰσ Β.Ο. 1τὅ, ἴῃ 
ΜΈ ΘΩ ὑδ6 " δηοϊηῦθα ΟἿ ψ88 συῦ ΟΥ̓,᾽" ὁἐ 4., 'π 
νοι Βοϊθαςυβ ῬΡΒΣ]ορδίοσ ἀϊοα---Δη δρρσοσὶ- 
ΤΟΥ δὖὺ 0.6 ΒδΙη6 ὑΐπη6, (86 γδδσ ἷπ ψὨῖσἢ 086 
ταοϊηθηύουβ ἰδδῦ θοὸς Ὀορδη, το οχίομδα 
ἔτοσα Β.Ὁ6. 174 ἰο 167 (ρ. 424 οὗ 8θα.) ---- ΤΠ 1656 ]ῸΣ 
ἴῃ βαθδίδῃθθ (ἴῃ Ὠἷβ ὑχοαίϊβο, 2 ὲ6 70 Ἡοολεπ, 
ΤΟΥΤΘΥΙΥ 70] ον ὕμδθ ταούμοαὰ οὗ Ῥδυβδ]ο]ίατα 
τοι αοιπρθῃ, 1889). Ὀαὺ δὖ ἃ Ἰαΐδθσ ὑϑχίοα ῥχϑ- 
Θστοᾶ ἃ θοῦ δῦ τηοὐϊδορίζου οὗ ἐδ ὅς 
τιϑὺμοᾶ (ἰμ ἷβ σουΐονν οὗ ἰθ9 7 ἴπι68 9 ααο 
ὉΥ 89 ἀυκο οὗ Μεμῃοδοδῖοσ, Οὐίί. Οἐεἰ.. Αης., 
1846). ἴῃ ὕὍ86 ΖΟΥΙΏΘΣ ἰπβίδηθθ 6 τοοκουδὰ 186 
δἰχίγ-ῦνο σ  κβ ἤσοσῃ Β.Ο. ὑ06 ὑο Β.Ο. 173. διὰ 
786 Ἰδδὺ τγϑοὶς ἔσοχῃ 172-16ὅ, δπὰ τεμασγαθα {86 
ΒΘΥΘῚ ὙΘΘΚΒ 88 ποῦ ΔτΩ 561 0]6 ΟΣ ἴο ὉΘ οουμῃ δὰ Ὀ6- 
β'ἀ6 ὑμο οὔμεσ βἰχύγ- ἰσθθ (ΡΡ. 102 οὐ βϑᾳ. : 123 οἱ 
8604.}); Ὀπὺ πῃ ὕ.6 Ἰαυῦθτ, τ 8116 Ἀ6 σοπἐϊπαδ8 ὗο σθοῖκ- 
ΟἹ ὅδο βἰχίγ- [Ὦσϑθο ϑοκβ ἔσο Β.Ο. 000-165, Βα 
ῬΙδοθδ ὑῆθ βϑουϑὰ τγϑϑὶκὰ αἴζοσ ὉΠ ΘΏ), 88 σργζοϑϑῃῦς- 
ἱπα ἴ86 μοτϊοᾶ ᾿.ιΐοἢ ψγ88 ἴο οἰδρεθ Ὀδῦν ἐθ ὅδ 
ψοοὶς οὗ βϑουοσθ {ὑσὶ υ]δύϊοα. δὰ ὑμπ6 δἀνοηῦ οὗ 

ἐ8ὸ Μοδεῖδὴ (86 2) ΠΣ, Υ. 25, Ὅ͵ἘΟ ἱβ ἴο Ὁ6 

ΟΑΥΘΙΌΙΪν αἰδευισυιδμο ἤτοι ὑπὸ ΤΣ ΤᾺ 6 }- 

ἱσηθα ἴῃ ν. 96, οσο Οἰΐδβ ἰδ ἰαθ θἃ). Τὶθ 
Ροηοᾶ, τοῦ τσ ποῦ Ὀ0 οδἱου]αίοὰ νυ 
ταδοιηδίΐοαὶ οχϑοίμθαβ, Ὀυὺῦ ἰδ ὕο Ὀ6 Ἰηὐοτρτοίθα 
δΒρὶ τι Δ} γ, ἀομοῦθα ἃ 1 01166 ογοὶο, ἰδδὺ δδ 
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στον ἤγοσα ἃ ροσὶοᾶ οὗ δέν γϑϑσα ἰπὐο οὔθ οὗ 
ΤΩ ΟΤΟ ὕδδῃ 1δ0 γϑδσχβ, βίποθ ΟἸσίϑὺ γγὰβ Ὀόστὶ 160 
ΥΘΆΓΒ δου ὑμ6 ἀδὺθ οὗ ἰΐζθ Ὀθρωίμηΐϊηρ (Ρ. 181 οὐ 
860αᾳ.)ὴ. ἘΝ Ἰ686]6 Σ᾽ 5 τηοἀϊβδοδίύίζοῃ οὗ ὑδθ ὕσχδιβροβ- 
ἱῃρ πιούμοα τδὺ ὉΘ ἀθηποτηϊηδὺθα ὑ89 ἰεπψέλδηξην 
Βγρούιοβίβ, ἴῃ οοῃύγδα δι πούζοη ἔτοιῃ Εὐνγα] 8 
ΔΟτου δύ πιο μοᾶ. 1ὺ ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἔοτταβ [86 
Ῥοϊπῦ οὗ ὑσαπβίυΐου ὕο 6 Μοβϑίδηὶϊσ οσομοθρύϊοι 
οὗ ὑμθ ὑοχὺ, διὰ 18 ἑηὐπηδύθὶΥ οομποούθα τὶ τὰ 
089 νἱονγβ οὗ βϑυθῦᾺ} σχαρχοβϑηύδιυνοθ οὐ ὑδθ 
Ὁγρὶοϑ)- ΝΜ δβίδηϊο ἰηὐδοσργούδιώοη ἰὰ ὑδ6 ἰδὐθϑί 
γα θ8, 

ὅ. Τς γηιοϑὲ γϑοεπὲ ἰδοδι απο δαηροϑίίοῦ δ δΥΘ 
ἀϊνίαςἃ ἰπῦο ὕνο οἷαββθθ, ο ϑδαγοοδαῦθ σϑ- 
ΒρϑοίοΙΥ ἃ ἀϊγθοῦ- Μοβαίδηϊο ἱπδσρσουδύλοῃ οὗ 
ὅδ ῬΓΤΟΡΘΟΥ͂, ΟΣ ΟὯΘ ὑμδῦ ἰβ ΤΩΘΙΘΙΥ ὑγρίοδ!!ν 
Μοβδϊδηΐο. ἢ 

Α. Το [86 ἔοσχυροσ οἷἶδββ Ὀθ]ομρ [1,688 (Βδιοοίβ 
ἀδν ἸΡαλγλοὶξ (δ᾽ οὐγίϊολοόη 1 οι ἐσίοτ, Ὁ. 215 
οὗ 864.). ὅδοϊ (4οϊοσαξίκ, Ῥ. 388 οὖ 8δ0ᾳ.), 8980)}} 
(Ορημποηίαξίο ἀ6 ϑερί. λοδιμοπιαάίδια απ ϊοΐδδ, 
Ἑταμοοΐῖ., 1881), θόγοβοσ, Ἡνοσεηίοις, Ηδηρδβύθη- 
Ὀθτς, ΑΙΠΟἹΣ, Βοίηκο, βύανσατβ, ὅορρ, εἰσὶ, Αὐὐ- 
οσΐθῃ, θυ Κο αθοσχο οὗ Μδηομοβῦοσ, ΡΌΒΟΥ, ΚΙῚ6- 
[οἵϊι, οὔο. [ποϊυᾶίηρ ὑῃ9 στϑδῦ Ὀοὰγ οὗ ΕΠρΊΒἢ δὰ 
Αὐλοσίοϑῃ θχροβίϊοσβ, υἱ ἢ ὑπ0 δἰ πλοῦ 8016 θχοθρ- 
τίου οὗ Μοθοθβ ϑύπασὺ). [ἢ ρΘΏΘΓΑΙ, ὉΠΟΥ͂ 810 ἀρτοϑᾶ 
ἰῃ τϑξοσγίπρ Ὀοὺα ὑμ6 22 ΓΘ» Υ- 25, δῃὰ {80 

ΣΎ, ν᾿ 26, ἴο Φοϑὺ8 ΟἸγίθὺ, Ὀὰὺ ὑπ 9} αἰδοχ 

ΘΟΙΒΙ ΔΘΥΔΌΪΥ 85 ὕο [88 δρθοΐδὶ {6) γυΐτεδ ἃ φιο οὗἉ 
86 ῬΧΟΡὮΘΟΥ, ΟΥ ἰ[8 ἐσγγέπι αὐ φδηι. Α ταϑ- 
Ἰοσὶ γ τοζατὰ ὑπ ὑνγθα οι γᾶς οὗ Ασὐίδχοσχϑθ 

Ὠρίτδηαβ, οὐ Β.Ο. 4565 (Νοῆ. ἱ. 1: ἢ 1) 89 
Ὅ8 0 ϑὐασύϊηρ- οἰεῦ οὗὁὨ δ Βουθῃ Υ ὙγΘΘ ΚΒ οσ [89 

ἀαῖθ οὗ ὑπο "3 ἈΧΣΏ. ΓΏΘΥ οοπηῦ εἰχύυ-τπίηθ 

ὙΘΟΚΒ οὗ γθ δ, ΟΣ 483 γϑδγβ, ἤσοτῃ ὑμπαῦ ἀαῦθ ἴὸ 
ὑδ6 δέϊζθθηι δ υϑᾶσ οὗ [86 τοίρῃι οὗ Τίθοτίαβ, 
ὑνθηῦν. οἰ εὖ οοΣ. Ὀου γβίυβ, οσ 782 ἃ. ἃ, ο. (μὰϊκθ 
ἀϊϊ. 1), θα ὅπ ὕδγϑθθ διηᾶ ἃ ἢ] γϑϑγβοῦ ρα Ὁ]10 
δοιϊνν οα ὅδ μαζὺ οὗ οὐσ Τιογὰ θορδῃ. ΤΏΘΥ 
ΘΟΒΒΘΟΌΘΕΔΙΥ 0]8ο6 ὑμθ ϑανουσβ ἀθαϊὰ δηὰ σϑ- 
ΒΌΓΣΤΘΟΙΟΣ ἰπ ὑ.6 τηϊἀ]6 οὗ ὑπμΠ6 Ἰαβῦ γϑοῖκ, δῃᾶ 

τοῖος ὑμ6 12 Ὑ1 ΤΙΎΣ ὉΘ ν. 26, ἕο Βἰβ ογὰ- 
οἰθχίου. ΤῈΘ σοιλδίηϊηρ ὕμγο6 πᾶ ἃ 81} γὙϑδχβ 
δ. Σορζαγαθα 85 ἃ ΙΏΟΥΘ ΟΥ 1688 ΥΔΙΥΔὉ]6 ὑΘΣΤΩΪΠ 8, 
ἐλ ὑυλησ οὗ ΠΟ ῥσϑοίβϑ σοι: ]ορίοδὶ ἀθίθσηιϊπμα- 
Ὀσοῃ, Ὀπὺ σαῦμοσ ὑὐδμβρ ρ ἱπαοβη θ]Υ ἴῃ 6 
ΘΟΌΣΒΘ οὗ ὑδο ἔουπαάϊΐϊηρ οὗ ΟἸΥ ΒΟ ΔΕΣΟ (80 1,688, 
Βδοὶς, ὅ.80}}, Ῥόσϑβοσ, Ηδνοσηϊοκ, ΗἩθηρδύθηθτω, 
ΑἸΠΟΙΣ, Βοίηκο). Μοάϊβοαύϊοηβ οὗ ὑμὶβ ὑθΘΟΣΥ 
ΔΙΘ δαἀνοοαϊοα (1) ὮΥ ΕἸ. δίαινγατα ({ϑέε Ἠοίδϑα- 
συν 1 ιπΐοία ἴω. 94.-27 ἐὰν Βεζὼρ αἰ ἄα6 Ται- 
2αἦν ὕόδι, ἰὰ μα Τ᾽ δέηρον 1 λοοὶ. μων αϊϑολ» Ὁ, 
1865, Νο. 11Π7,, ν. 416 οὖ 864ᾳ.), ο ὑχδῃβίδῦθθ 
ἽΖῚ ἈΧῸ Ὑ3, ν. 256, “" ἔτοτηῃ ὑμθ δ] 8] ππθαῦ οὗ 
Οοὐ δ ργοριῖδο ἴο ΤτΟῸυἑ] ἃ ΦογΌΒα  οσὴ."" δηᾶὰ οΟ0Ὡ- 
ὑδηᾶα ὑμδῦ ὑμαῦ Ῥγοϊηΐἶδβθ τγᾶὰβ [0816 ἰπ ΘΟ ηθο- 
δου τὶ ἢ ὑ 6 το] ἀϊηρ᾽ οὗ ΦοΓαβαίθι (8 ἃ ον, 
ὍΠΟΟΘΣΥ ΝΟΒΘΙΪΔὮ, ἱπ μα γϑαὰῦ 468 - ἤτοτῃη ὑμδῦ 
[ἰ6 ἴο ὑυγθηῦν -Εἷχ θΣ. Ὠϊομηγαίθα 483 γοδὺβ ΟΣ 
δἰ χίγ- πῖπθ Κα οἰαρδθᾶ, δηᾶ ἱπιιηθα δύο! Υ δἵ- 
᾿οσυγησζά. ἴῃ ὅδη. 97. 93 6818 γγὰβ Ὀδρ ϊζοα ἱπ [86 
Φοτάδηῃ ὈΥ ΖόΒη; (2) ὈΥ ΑἸΌΘΣΪΘῺ δηᾶ Ῥυβογ, 
ὙΟ Ὀορΐῃ ὕ8 6 ΒΟΥΘΩΌΥ τ 68 ἰῃ Β.Ο. 468, οὐ [6 
βουθηΐῃ γϑὰῦ οὗ Ατύδχουχϑα ᾿οηρίτηδημδ (ΕΖ 
νἱΐ. 7). ἱπείθδα οὗ (89 ὑνοηύθι γοᾶσ οὔ δα: 
τοΐῖστι, δηὰ ὑμπ8 οὈὐαΐπ ὑμ6 ὑνγαηῦγ-εἰχί γϑδῦ οὗ 
ΟἿΣ Τῷ 88 (ἢ6 οἷο86 οὗ ἴδ κἰχύγ-πἶἷπθ ΘΟ ΚΒ, ΟΥ 

4. ΟἹ, Κιοίοια, δοπέει, Ρ. 8239 οἱ δοᾳ. 
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ὑμ6 ὑζαθ οὗ οἷσ Ἰοσ δ Ὀαρύΐϊδι - (8) ὈΥ βθρῃ 
(οδόη, “68. 1. Ὁ. 2348 οὔ 860ᾳ., Βοοοηᾶ 6ἃ.), ΒΟ 
Σορδύὰβ ΕΖτα 85 ὑῃθ 80 )ζιαί ΤΟΣ] ΟΥ οὗ Φογα- 
ΒΆΪΘτ, δηὰ ἐμ ΓΘ ΌΣΘ ΓΘΟΚΟῺΒ ἔτομῃ ὑἢ6 γοδσγ Β.0. 
400, Ἰοοαϊίηρ (86 Ὀδρύΐβπι οὗ Φοδβυβ ἰῃ ὑ86 γγϑᾶσ 
778 ἃ. ἃ. α., ογΥ Α.Ὁ. 95: (4) Ὁγ  εἰρὶ ( εδεν ἀα8 
τοαΐγε Οοδωγδ- πὰ ίίογδθ) αν ὅδ. Οὐκείσν, 
Ῥατῦ],, ν. 108 οὗ βθᾳ.)}, ΝΟ τϑοῃηᾶθυβ 9 ψοχὰβ 
δὺ ὑὴ9 οοτησηθποθιηθηῦ οὗ γ. 25 “" ἔγοτῃ δα 676- 
ομξίον, ο᾽ ἐλ6 οογππιαηα ὕο τϑΌυ]ὰ «6 γυβδίϑια," 
οὗο., δα ὈΘΩΊ8 ἢ} 6 βΒουύϑηῦυ ΘΟΚΒ τ ἸῸ ὑ8 6 Υθδσ 
Β.Ο. 4δ8, ὕμπ οὐὐαϊηίτιρ [6 γϑδὺ 788 ἃ. πὰ. ο.. ΟΣ 
Α.Ὁ. 80, δ8 ὑδ6 ὑΐπηθ οὗ ουσῦ ᾿οσὰ β Ὀαρύίϊδβυα : (δ) 
ὈΥ θᾶϊκο ἄϑοσζο οὗ Μαδπομοδύοσ (1ὰ [89 ψοσῖὶς σθ- 
νἱονσοα Ὁγ Ἦθβο]θς, 71 ξέπιό 40 Παηπῖοῖ, σλγοπο- 
ἰοσίσας «πα ργορλφδίδας, ἐφαπηέπ δα ιοϊἢ, τοϊαίίοπ, ἰο 
ἐλ6 ροῖΐπὲ ὁ οοπίασέ δοίιοσοη, ϑαογ θὰ απὰ ργῸΟ7 απ 
ολγοποίοσνψ, Ἰ,ιομᾶ. δὰ Ἐκδίμηῦ., 1845), το ὕδικϑα 
Ὅδ6 Βτβὺ γϑθᾶσ οὗ θατίυβ δΝἴϑαυβ δα ὕμ6 σγγπεδα 
φιο οὗ ὕὉ00 βουθ Ὁ 66 Κα--- θη γίηρ ὑμαῦ 
ἸΏΟΣΔΙΟδ τὺ} θαγίθβ Νοίμυδ, |Κ Τοσχίῃ]- 
Ἰδη, ϑοδιίχοσ, Οδιν βίπθ, ϑῦο.---δηὰ ὑβοσθουθ 
ΟΔΙουΪαῦθβ ὑμ6 4090 γϑασβ ἔσχοια Β.Ο. 494, ψ Ὡ] ἢ 
Ὀχίηρα Εἷτη ἴο Α.Ὁ. θό, ὑπ6 γϑδᾶσγ ἰὼ ποι ὑῃ6 
Οτϊδδηβ ἃ ἔτοση ὑ86 Ὀδαοχϑα αἰτγ οὗ Φογαβα- 
θη. δηᾶ ἴῃ στοὰ ὑμ6 ΟἸ σι βίδη οὨυΤΟἢ τνδ8 
ΤΘΆΙῪ ἔουσμαθᾶ. Ηθ δαϑαπιθα δὴ ϑηἰίχοὶν αἱἔ- 
ξοσϑηὺ ἐδγηιίπδ ἃ φιο ἴον [9 βίχῦγ -Πη6 ΘΟΚΒ, 
ἈΒΙΏΘΙΥ Β.Ο. 444, [9 δΔ]]6ροα τεῦ γϑᾶσ οὗ ὔγσαβ, 
ΠΟ Ππὶ ἢ6 ὈΘΙ1ΘΥΘΒ ὕο ΠδΥΘ ᾿ιγϑᾶὰ ἱπ ὑπο ΒΓ ἰπ- 
βιοδαὰ οὗ ὑῃθ εἰχίῃθι: οϑῃῦασυ Ὀθζογο ΟἸσίδῦ ([ 1). 
ΤῺΘ δἰχίυ -ἶηθ ΘΒ, ΟΣ 48)) γϑδσβ, ἰηὐθσνυθηρα 
ὕσθθη ὑμαῦ γϑδσ δια ΟἸσιθὺ ε ἀθαῦῃῃ ΟἹ ὅπ ΟΥΟΒ8 
πὰ Μαγοὰ, Α.Ὁ. 88. (6) Ὁγ ΚΙΙοζοῦ, ῈῸ ροθ8 
ὍΔῸ0Κ ἴο ὑμῈ πιγδέϊσαϊ ὑΏΘΟΥΥ οὗ τϑοκοπίηρ, δηᾶ 
ΒΟΟΟΙΙΏΟΙΥ οχύθμαβ ὕλ δόυόη, ΘΟ κα ἔσγοσα ὑδ9 
οαϊοῦ οὗ γτὺβ ἰὰ Β.Ο. δ87 ὅο ἰδ δᾶνθηΐ οὗ 
Ογίβῦ, στοραχαά οβα οὗἨ (ῃ6 ζαοὺῦ ὑμαὺ ὑπαῖ ρμοσχίοά 
ἀοθ8Β ποῦ οομεϊβϑὺ οὗ βϑύθῃ 66 ΚΒ οὗ γΘΆ 8, ΠΟΥ οὗ 
ΒΟΥΘῺ ΟΘΗΌΓΙΘΒ, ΠΟΥ Οὗ ΔῊΥ ΟΥΟΪΘ τ Βαῦθυοσ, 
γγΏΟΒ6 δρυτοραΐθ οὗ γϑασθ ἰδ αἰ γ Β1: 016. ὈΥ͂ Β6Υ 91 
--ἰδδ εἰχὶγ-ῦνο βθύθῃβ ἔσοιῃ ΟἸ σίβῦ ὕο ὑμ6 {πὶ 
οὗ [86 στοδῦ δροβίδϑου, οσ οὗ [86 δηὐο τὺ αὖ ὑδ6 
ϑηὰ οὗ ΘΑΥΌΪΥ ἰδύοτυ (ἀυγίηρ θοῦ ρογοᾶ οὗ 
ἐπα οδηϊῦθ ἀπγαύίοι 89 ΟὨΌΤΟΣ ἰδ ἴο Ὀ6 “ Ὀυ Σὺ "ἢ 
Δ “" χοβίογοα,᾿ οὐ ὑσουρῃῦ Ὀδοὶς ἴο Θοἄᾶ), διὰ 
ΒΏΔΙΠΥ, [86 Ἰαδὺ τυ ῖκ ἔσοια 6 χτοδαῦ δροβύδου ἴο 
[86 Δρρϑαγίηρ οὗ ΟἸσίβῦ, ὕ86 Ἰαδὺ ᾿υἀδρτηοηῦ, θὰ 
π6 οοηδυχατηδίϊου οὗ ὑδο ὑγοτ]ά. 

ΙΒ. Ἠοΐξταδπη, Ἠο] ὑζβοῦ, ΕἾ] Σ, ΕὈχασά, δηᾷᾶ 
Κυδηϊοῃἤοϊᾶ [4180 βιυθβύδη4}}ν Κ 6 .}}] οδἀορὺ 0868 
ἐγρί ον Δδβεϊαιῖς ἰῃ ουρσουδυίοθ. Τμ6 ζοσυηθσ 
ὕὮγΘΘ 8180 ἔανοσ ὑπο ὑσαηβροβίηρ ὑθΘΟΥΣΥ ο] ] οοἃ 
ὉΥ ὙΜίεβοιοσ (1846), ἱπαϑιθ ἢ ἃ8 ΠΟΥ δεβίστι ὕο 
ὑ86 Βϑύθῃ ὑγ6ΘΚΒ οὗ ΥὙΘΆΓΒ ἃ ὈΪδοθ δύζεσ ὕὑ86 62 Ὁ 
1 σγϑοκβ. ὙΠῸΥ σϑοόίοι 086 ἰαύϊον σοι Β.Ο. 600 
ΟΥ ὑπο ἔοΌΣΙΝ γᾶν οὗ Φοδοίακίτα ὕο ὕμο τη οὗ 
186 Μδοοδῦθοβ (πᾶ τόσο ρασύϊ σα] ΣΎ, 086 εἰχὺγ- 
ἵγο 665 ὕγσομῃ 606-17. δηθὰ 8 οὔθ ψθοΚ 
ἕτοτα 175--165), τορασγαϊηρ ὑμ6 δυθηῦβ οὗ [6 σὰ 
οὗ 189 Απὐϊοοίδη ρογθθουτἱοη δηὰ ὅδ Μδοοδῦθο- 
8 ΣΘΥυΟ]ῦ 85 ὑγροβ δηᾶ Ὀσοῆρυγσαύζιβ οὗ ὑδ9 δΪ8- 
ὑοῦ οὗ ἴδ6 ζουηαίηρ οὗὨἨ ΟὨτιβυϊ ον : δηᾶ ΓΏΘΥ 
ἀοβοσί 6 9 βουθὴ θα οὗ γοδῦΒ 88 8 ροσὶοα οὗ 
τρσηθαδυχοὰ ] ἢ, τ οθθ θοαὶ ηΐπρ 18 οοἰποῖ- 
ἀσοὺ τ} ὑπ6 “" σοίηρ ἔογί οὗ [9 νογὰ ὕο Ὀαπϊϊὰ 
οστιβαί θυ," ζ.6.. νυ ὑπ 6 βδγϑὺ Ῥσγϑδοβίηρς οὗ ὑ86 
ΘΟ58Ρ6] ἱπ 86 ὕϊρ οὗ ΟἸσίδὺ δὰ ὑμ ΔΡΟβί]68, 
Ὑ116 ὑμοὶσ θη ἱβ οοπῃθοίϑα τὶῦρ ὑδ6 υαρτηθαῦ 
οὗ ὑμ6 που]ᾶ δὰ ἴπ6 δάνοαϊ οὗ Ομσίδῦ  ὙΠΟΣΘ 
ἦβ ὉὨΏΘΣΟΪΌΣΘ, Οἡ Ὁ ΤΏΘΟΣΥ, ἃ "" ὈΓΘακίηρ οὗ {86 
γοδᾶ.," οὐ ἃ Ὠἰδύαβ, Ὀθύνγοθα ὑμο αἰχύγ- ἢ γθε 
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διὰ ὑπ 6 Βθυθ ὝΘΟΚΒ διπουηύρ ὕο δοοαὺ 16θ0- 
100 γοϑῖβ, δῃᾶ, ἰῃ δααϊύίομ, 8πῃ ὀχύθπβίοι οὗ ὑμ8 
Ἰαβῦ βούθῃ θα ἰμΐο μῬοσίοβ οὐ σταγδύθσὶ ουΒ 
Ἰθηρσ : ἴῃ ΟὗΒΘΥ ᾿οσᾶβ, [86 δἰ οὗἨ ἐμέογοαίαζίοπ 
διὰ οὗἉ πιψοέίοαὶ οππηιεγαίξίοη, ἰΒ βαροτδαα θᾶ ὑὸ 
ταῦ οὗ ἐγωπϑροδίζίοη, [οἷ βΒΌΆΡτα, Νο. 4, (2). (8), 
δια (8)). ΤὮ686 816 ϑιῃρὶογαα δὺ Ἰοδϑῦ ὈὉν Ηοῖ- 
ΤΩΘΠῈ δηἃ 6] 1 ὑζβοῦ, 0 ἄἀο ποῦ ουθὴ βδυὶς 
ἔγουι ὅπ νϑηνυσουβ θχροσμθηῦ οὗ δι} γίηρ 
189 Βουθ ψΘΘΚΒ πο αὐδάγεϊϊο ΒΔΌΡαῦὶο 
Ῥοσίοαβ," τ ὮΣ]6 ΕἼ]]ΟΣ, ΤΌΣΟ ΒΟΌΘΥ δῃα οοπ8]- 
ἀοταῦθ, Ὀυῦ ἀβϑασοαὶν ἡοὺ 1655 ΔΙΟΙΤΑΣΥ, ἰηῦθτ- 
Ῥχϑίβ ὑμ8 αἷχ γϑθῖκε 8Δ8 Ὀδὶπρ' ΏΟ]]Υ αύυχο, δηὰ 
88 ὈΘ]οησίηρσ ὕο ὑπο ἀϊβίδεαῦ ομᾶ οὗ 86 ψογὶὰ. 
δ ϑηάθδυοσβ ἴο σϑηᾶοσ ὑδμὶβ ἱποσαϊηδῦθ Ὠϊαύυβ 
ΟΟὨΟΘὶγ Δ 16 ὈΥ͂ 86 δδδυσηρύίζου ὑμδὺ θη 16ὶ βἂνν 
{δο ρνοβὺ- Μδοθάοῃίδη δῃὐ οι σὶβῦ, Απὐοσ δ ἘΡὶ- 
ῬΏδηΘβ, διὰ 86 Ῥοϑὺ- ουλδη δη οσὶβὲ οὗ ἴδ. 8 
Ἰαβὺ ὑϊηθ8 Ῥϑυβρθοῦ θυ 85 90Π6.--- σασχὰ δυοΐὰβ 
ΘΥΘΙῪ τηοΐμοα οὗὁἨ ὑγχδηβροβιὑίου, Ὀαῦ ἄοοθα ποῦ 
ΘΒΟΒΡΘ Υἱο] ΘΟ Υ δἰ ὑθσείηρ ἴ. 6 ὑοχὺ (πῃ 8. τονίονν οὗ 
ἘΠ|16 185  απῖεϊ, ἵν [86 Οἰὔδγβοδο Αἰΐσεηι. ἐξοναν. 
τεβφῤτδᾷ Οοῦ, 1868, ν». 907, δηὰ δασύ οσ, ἰὴ ἢ ἷ5 
Οἤ͵επδαγμπρ “ολπαππ, ν. 67 οὐ 86ᾳ.}, ἱῃ ἷβ θῃ- 
ἄθδυοσ ὕο ἀουγχομπβέσχαϊθ ἔπ ἐγρίοδ! ν Μοβαϊδηΐο 
ΒΘΏΒΘ οὗ ἐἢ6 δυρροσχίθα ὈΥ ὑδθ δτῃρ]}- 
ἔγΐῃρ νϑσβίοι οὗ 086 ϑϑρῦ. (866 ΒΌΡσα, ΝΟ. 1), ἢ6 

τοδᾶβ ὌΠΣΣΞ ἷῃ γν. 25 α (β6]]. ὉΠΣΞὉ), ἱπδύθδα 

οὐ ὉΠ» ὥ, οσ ΒΘ δβδοχίβὑμδὺ Ὁ 931 νγαϑ οὐαὶ θᾶ 

δἵῦοσ ἘΠΣΞ Ὁ ὑτοῦρ ὅπ ἱπδαάγοσίθηοθ οὗ ἃ 

ΟΟΡΥΪδῦ, Ηδ ξασγίμοσ μο] 5 ὑμπαὺ νυν. 294 βἰδύββ, ἰἱῃ 
ΞΘΏΘΙΔΙ ἔοστοϑ ἐπ ἃ σουσπἃ ΠΌΤ ΘΙΒ, ὑμαῦ ΒονυΘ μ 
ὝΘΟΚΒ οὗ γΘΑΤΒ ὙΘΓΘ ἴο 6Ιαρεθ ἔτγοιῃ ὑμ6 Ὀδρίῃ- 
Ὠϊηρ' οὗ (16 οαρύϊνιῦν ὕο ΟἸσίϑὺ, πὰ, ὈΥ ὑδ9 τπιοϊμοᾶ 
ἀοβουί θα δῦονϑ, οὐύδίῃβ ὅθ τροχϑ ϑχϑδοὺ βὑδὑϑ- 
ταθηῦ ἴῃ ν. 29ὅ, ὑμαῦ 7-70 τΞ 77 το κβ οὗ γϑδᾶχβ 
ΒΏΟΙΪα ἰηύοσνθηθ Ὀδύνθοῃ ὕμο οάϊοῦ οὗ Ογτὰβ 
(688) διὰ ΟἸχίβῦ, διὰ βἰχὺγ- ὕσο ψψθοῖκβ Ὀθύννθοσι 
ῖδ6 Ὀαϊάϊηρ οὗὐἨ [86 οἱΌΥ “" ψΊῸ βύσοοῦ δπὰ νγ8]] ᾽" 
ΌΥ ΝΟΒοταΐδῃ (Β.Ο. 440) δπὰ ΟἾγχίβὶ (βὶχ γϑᾶσβ 
ΘΑΣ ΟΣ ὑμδη ὑμ6 ΟἸγίβύλδη χα). ΤΟ ὑΐτηθ ἔσοχῃ 
ΟἸ γίβυβ Ὀἱσίρ! ο Ὠΐβ ἀοδαΐῃ. οὐ 86 ἰλίχίγ- νο 
γΘδΓΗ οὗ ὨΪΐ8 11:6 ὁ δασί ἢ, ἱπ οι Ὧθ ρῥαγίϊου- 
Ἰαυὶν ἱποϊυθβ 86 ὕδγθθ δπᾶ ἃ Βα] γϑδγζβ οὗ Ὧ18 
ΟΠ οἶδ] δοὐ νῦν, δτὸ οοποοϊνοὰ ὉΥ ἷπὶ 88. 86 
ἔοστωθσ μα] οὗ ὕπο ᾿ἰαϑὺ σγϑϑκ, 86 σῇ ο]ο οὗ 
ὙΒΙΟΝ 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 8 "ἸΔΥΩΟΙ ταγπί 08) 661: 
8ηα [ἰὑβ ἰαύοσ Π8}}7 ὁ“ στϑδόῦθβ ἴο ὑδθ ταγβύϊοαὶ 
ὮΣ66 δῃηὰ 8 88]7 γϑϑσε οὗ ὑπ Αροόοοδϊυρϑθ, Ὑϊο ἢ 
οχύθπα ἴο ὑδμ6 σϑύυσσῃ οὗ ΟἸ χίϑυ.---Κὐδηϊ ἢ  ο]ἃ 
ἄοθβ 1θ88 Ὑἱο]θμο 6 ὕο ὑδμ6 ἰοχὺ ὑδδη ΔῺΥ οὗ ἴῃοβα 
τοἕοσσοα ἴο. Αυοϊαϊηρ ὑσαηδροδίυἱοη, Ρβ.8]}16]- 
ἴβσηβ, δηἃ διηθῃηδίομβ, ἢΘ ΓΘΟΚΟΙΒ ὑπ τὺ βούθῃ 
ΘΟ. οὗ γϑδχδ ἤγουλ [ἢ ὈΣΟΡΏΘΟΥ οὗ Φοσϑχηΐδῃ, 
ΟἾΔΡ. χχῖχ., δῃηᾷ ἔσοτα ὑδὸ ἀθϑϊσαοίίζοι οὗ ϑοσιβδ- 
1θπὶ ἱπ Β.0Ο. ἤ88 (οὗ. δαργα, οὐ ν. 25), ὑπ εἰχὺγ- 
ὅνο Ὑ6ΘΚΒ ἔσγοτῃ ὑδ6 πὰ οὗ ὑδ6 ΖΌΣΙΛΟΣΙ ΒΟΥ ἢ ΟΣ 
[86 ὕπο οὗ Ὁ δη 615 νἱδίοῃ ἱπ Β.Ο. δ89, διὰ χο- 

διὰ [86 Ἴ12 ΤΙΎΣΏ, ν. 25, Ὑ10 βίβῃιβ δὲ ἐδ6 
Ὀορίπηΐηρ οὗ 6 βἰχὺγ-ῦνγο Ὑ ΚΒ, 88 σϑρσϑεϑηῦς- 

Φ ΟἿ, δι ἐἰσδοῖ, Ρ. 984. 5 1{Ὶ 1ῆῸ βουδηΐν Ἰγθόκβ δῖ Ὡοΐ σὸ- 
παγα σὰ Δ8 κἰπιρὶο, Ὀὺὺ ΓΑΌΠΟΥ 88 αυδάτεϊοα Εαυθδείο μετίοα 8, 
1ϊ ἐοἱϊονσγα τμαὶ τὸ χ 48 οὐ 8420 γϑαση αὐ ἴο ἰπΐογνθῃηθ Ὁο- 
ἔνθοη ἴδ Τουτὶ γοαγ οὗ Φοϊιοίακίπι απᾶὰ ΟὨτίεῖ, τ οθο ρᾶτι- 
κἷα 'β οοηδίδογοα 88 ομὸ βιοἢ ροτίοα, ΟΠ ΒΟ] ΠΘΠΏΥ, {{ 3.695 
σϑαγη Ὁ6 ἀὐ ἀρᾷ ἴο δαὶ μχατοραῦῖθ, πα ἤανίημ μη πθοᾶ ἔσγοσῃ ἴη6 
οτεατίοη ὑο ἴ86 701 ἢ γοπν οὔ Φοποίαιήπι, [Ὧ6 κυρποσῦιτο 
δτηοιηῖ τν}}} σ δα] ἰπ αὐουῦ ΤῸ γεδσζὰ (ἀἰϊπι ἰμηθα ΌΥ͂ ΟὨΪΥ͂ 
ῬΧΘΏΥ- ἥν ὙΘΗΣΆ) 525 ἰὴ ἀμηγαοη οὐ [26 νου, ἘῸΣ 8 
αὐἱδοίδσα οὗ {{π|5 Υἱὸν οἵ. ΚΙ ἴοι, ᾿. 837 οἱ βεᾳ. 

ἱπρ ΟΥσυβ, ψ 8116 89 ΠΣ, νυν. 20. 0 ΒΡΡΟΔΙΒ 

αὖ ὉΠοΙΣ 61086, 18 Βυρροβοᾶ ἴο ἀδῃιοῦθ ΟἸγίδὺ. ΤῊ 
ὉΒΘΟΥΥ͂ ΘΟΠΒΟΘΑΌΘΕΌΥ Ῥοδύμ]δῦθβ ἃ χὰ Οὗ τηοῖὸ 
ὕμϑῃ ἃ οδυῦθσυ Ὀθύνθοῃ 86 ΜδΟΟΔΌροδΩ ροσίοα, 
τ ΙΘἢ ὈΟυπα8Β {86 Βἰχύγ- το ΘΟ ΚΒ (δρᾶ ὕο Ὑ 8080 
Βυοσίηρα 86 Ῥσορβοῦϊο ἀδβοσίρύζομβ οὗ ν. 36 ὁ 
δι 297 χοΐου), δῃᾶ [86 ὑἰτηθ οὗ ΟἸ γὶδῦ, 186 ᾿" δῃ- 
οἰηὐθὰ οὔθ ΨΏΟ γγὰβ ἰοὸ Ὀ6 συύ ΟἹ" ν. 20 α, 
ὙἘΪΟᾺ ἰπὔοσνυδὶ τυ88 πηηοίοοα ὮΥ (88 Ῥτορδοί, ἰὰ 
ΒΔΥΤΩΟΩΥ Ὑ108 086 αν οὗ Ῥοσυβρϑοῦναο υἱδίοῃ ὅ 

ΤῊΘ δβδευτηρύίου οὗ ὑξμὶβ ἑῃηίοσν δὶ Ὀδύν θα ἐδ 
οἰοβθ οὗ [89 βἰχύγ- ὕνο θοὶβ δα ἴῃ 6 Οραπίηρ οὗ 
ἐδ6 Νεον-Τοεὺῦ. ϑύὰ οὗ βδϊγαύζου ἀοθβ ποῦ ὁ0}- 
βυϊναῦο ὅπ ἔϑθαύυσο Μνἱοἢ ΦΟΥΤΩΒ ΟἿΣ ΟἾΪΥῪ ΟὐἾ60- 
ὑΐοι ὕο ΚΥΔΗ ΟΠ 614 5 ΠΠΘΟΥΥ : [10Χ, τ ποῦῦ δοῖθ 
ΒΌΟΘΣ ἰύοσυ αὶ ὑἢ} 6 ὈΓΟΡΒΘΟΥ ψου]ᾶ 1086 1ΐβ βαδα- 
ἴ6 1 Ῥχορβϑίίϊο ομδζϑοῦθσ, δηα ἱπβίθδα οὗὨ Ὀοίῃρ 
δὴ ἰᾶ681] ἀσβουιρίίοι, Ῥοββοδβίῃηρ ὕ.6 ζαΐαχο, κὖ 
τοῦ ]α φσχοθϑοηῦ ἃ ΟδΔ]ου]δύζοη οὗὁἨ δυϊ τη ο 08] οΣ- 

4 [61] ἐππα οἰδακίἤοβ ἴπ0ὸ σαστίοπρ ἰηϊεσργοίδεοπε: ""1. 
Μοεῖ οὗ [86 οι τοῦ αὶ οτα δηὰ [6 οάοΥ οτιποάοχ ἱπύεσρζθ- 
ἴογβ διὰ ῥγομῃροαίαα ΠΟΙῸ ἴῃ6 ΔΡΡΟΆΓΒΩΟΟ οἱ ΟἸγίδὲ ἰπ τὰς 
οεῦ, Ηἰΐκ ἀροίῃ, ἀπᾶ πὸ ἀοκίχυσίίοη οὗὨ «οτΓΌκΑΙ ΟΣ ὉΥ͂ (89 
Ἐοπδηθβ. ΤΗΐβ νον ἰδ ἰῇ Οὔτ Ὦπι6 {π}|}0 πὰ δὺ Ἰσρσι ἐ6- 
ζουάοα Ὀν Ἡδνοχηῖοκ (Οὐηῖηι.), Ἠπραῦοη οτς ((Ἀγέειοι, 1Π. 
1 νυ. 19 κᾳ., ϑὰ οὰ.), δῃᾶ Αὐδοσίοη (267 νορῆ, ἰδατμεὶ͵ οἷσ.ν 
Ῥ. 10} “ᾳ.. 8ϑὰ οἄ.), δὰ ἰξ δαορίρα αἷκο Ὁγ ἰπε (βίο ο 
ὑπθοϊοσίδηῃ 180γν. ποίηκο (26 Αεπείαηι,. Ἦ οἰβπαρ. δεί (δ ΟΥ̓́. 
π᾿. λι. Σορῆ. αἀε8 Α., Τ᾽, 1.1, ». 306 κα..}. δι  ὉΣ Ὧτ. Ραμ, 
οὗ Ἐπρίδπὰ. 93. ΤῊΘ πιϑ͵οσ τ οὗ τηοάσσῃ (οοπὶ! πο ΙΑ }} ἴη- 
τρυρτοῖθγα, οἱ ῃα οὐον Ὠπιπηῇ, ΤΟΥ͂ΟΣ ἴΠῸ ἡ Π0]6 ρδόβαρα 0 ἴδ8 
πιο οὔ Αποοοδθβ ἘΡΙΡΠλΏσκ, ΤὨΪδ νἱονν Ὀγεσθητα ἰΐρεὶ ἰῃ 
τὴ9 Αἰοχαηάνίδη ὑγβηβιηδϊοη οὗ [6 ὑσόρθοον, ππογα ἀϊσι ον 
ἰῃ Φι 5 Ἡἰδγίαπαβ (βὈοαὶ Α.Ὁ. 400) (Ολγονοίοσέα 8. {εἰς 
ὧδ τἸππάςν ἀμναζίοης, ἷκ Μίσυο δέῤ[ίοέδ. οἶδεν. τερέο., τ. Δ, 
Ῥ. 1098). δὰ ἴῃ κούθσγαὶ σα ϊἰοδὶ ᾿υἱογογούοσα, ὑὈτιῦ τοῦ ἥτεὶ 
Ὀγουδμξ ἰηΐο πρϑοίΐδὶ οΐοθ ὈΥ ὑπ στα οπδ  βεο ἀπίογργοίετε 
ΕΟ Βοσα, Βοσιμοϊάξ, ν. ᾿ϑημαχκο, Μίδυσεν. Ἐν εἰ, Ἡ]Ισὶσ, 
[Ποβοητη ἢ }}16 1], δη ἐμ6 τηρά!δείηρ ΓΠΘΟΙ σία πβ ΒΙ εκ. ον 
ΘΙεσ (ρί6 πῸ οολεη π. αἱό 8 Φαλιμιοοολοπ ἀεα Ῥγυρὰ. 

Θὅις,, 1889. υἱϊὰ νι ἰοὮ ΘΟΙΏΡΑΓΣΘ ἴ)6 τοιγλοία ἢ 
ἰπ 1ὴ0 Οὐέξιπσον. Οεῖ. Απξοῖσον, 1840, Ὁ. 118 κβα.}, ὑπὸ 
ΔΙῸ {ο]οσοὰ ὉΥ Τϑοκο, ἨΠβοπίοΪα, Κυβηϊογεϊὰ [Βιπαστ], 
διὰ οἴμοσβ. ΤῊΐδ νοσϑθ ὯΔ8 ὈΘΘη ἀοϊοπαδοᾶ ὑγ Ηοΐτηδηῃ (δὲ 
τῸ ωλγα δὲ “εν. Ὡς αἀἱα τὺ “Ψαλγιοοοίλεπ αἀδε Ῥακίεὶ, 
Νσπο., 1836, αὐὰἃ Ἰρεέδρασ. μ. ἘνΙαισ, κα δἷθο ἰῷ 
[ὯὩ9 ϑολγύμδαιο.), Ἀο ἐσβοὶ (ατὶ. απέοὶ ἴὰ Ἠσγεορα δαὶ- 

δπουκί. νοὶ]. 111.}. αμὰ Ζ 46] (1 ἴ86 Αἰ γέξέδολοη ὕηέογει.), υαϊ 
στὰ ὑῃΐα Θεβθη τα) τοι ἰδολίοι, ἰμαὺ Ἠοΐδηι δοιὰ Ῥοὶ ὑσεσὶ 
Ὦδνο πηϊοά δῇ φϑοβδίοϊορσίοδὶ γοϊοσομιοα ἴο ὅδο ῬΕΪΣΙΔΙΥ δἰ. 
Κοτίςαὶ σοίσσθηοο οὐ νόσε, 935-37 ἴο Απιύοοδιιβ Ἐρίμβδπθα, ἰα 
ΘΟμδοαῦθηοσο οὗ ππϊοἢ [9 ρχορῆθον 11 Ὀ6 ῬΟΓΙΘΟΏΥ δοοῦπι- 
Ρ δηθὰ οὨ]ν ἔῃ 1Π6 ἀρρϑάσαποθ οὗ δηϊ οι τεῦ δηὰ ἴ8ὸ ἤπδὶ 
οοχιρὶ σἐΐου οὗ 6 κίηράοπλ οὗ Οοὐ ἐς τδ6 επὰ οὗἨ [86 ἀδγ8. 
8. ΕἸΠΑΙΥ, δου οὗὨἩ ἐπα ΠΌΣΟΙ ἔδῖμοτα διὰ ΒΟΥΘΣΆΙ τηούστῃ 
τηϑοϊοχίαμα ἔδνο ἱπέογρσγοϊθα {Π6 ὈΣΟΡΏΘΟΥ ϑεσδιο ΚΓ ΟΔΙΙΥ, 
85 δ δῃποπησοιηοηΐ οὗ ὑπὸ ἀσνοϊοριδυΐ οὗ ἐδα κιηράοσῃ οὗ 

Θοὰ δὲ [89 οπὰ οἵ {6 Θχί]θ ου ἴο [6 ρμετίοοιης οὗ [86 Κὶπρ' 
ἄοῃι ὉΥ [86 βποοοπᾶ οοπγίπρ οὗ ΟἸὨσί δὶ αὖ 15 ομὰ οὗ ἐπε ἄδγε. 
ΟΥ̓ Πα νἱονν ψγ ἕδνα ἴδῃ ταὶ βετυτῃβίη ἩΠρροίγπβ πὰ ἀροῖ- 
Ἰἰπασίβ οὗ ἵδοάΐοοα, πο, αν Χεραγὰ ἴο 186 ψευρθοΟ 

οἵ ΑπθοΝτίδδ, οἢ. νἱΐ. 35, τοῖος ὑῃο βιδίδιηθηξ οἱ νασ. 97 ἷ 
1818 σὨλρ. τεσαχάϊηρ [16 Ἰδεῦ θοὸς Ὁ ἴπ ομλὰ οἵὗἨὨ [86 παεὶὰ, 
διὰ ἴ8)6 ἄτεὶ Πδῃ οὗ ἐμ ἰπ οὶ ΚΌΘΥ σϑζασὰ 88 [0 {πιο οὗ 18 

τοῖατῃ οὗ Εἰΐαα, ἔμπα βοοοπὰ μα] δα ἐδ ἔἰπηθ οὗ δηξίοιτίεῖ. 

ΤῊ νἱονν ἰα ἴον ἴπ ἢγαςϊ υἱπιθ ἀοδη 6}. εἰαϊϑὰ ἐπ ἴμ6 ογίθ. 

διγσ Βίδιε. Βαὶ ΚΙιϊοΐοῖῃ, ἰῃ ἢ Οοηιῖηι. οὐ Δαρ οὶ, 'τῦϑ 

{πὸ γαῖ το δουρδῦ ἴο ἱπνοακιϊίχαϊα δῃα θαι δ ὉΠ ΑᾺ οἰϊ1α ορίηίοα 
οἀχερειςδν, δα Σουϑοσ (10 Ἡεγχορε Φϑαΐεπς., ΧΥ]Π. Ρ. 

8388) Ὧδε ὕχπε Ὀτ οΥγ υὐιξοὰ [δ : ὁ ΤΟ αν Ὁ ὉΠΣΞΕ. ἐ.4.. 188 

καιροί οἵ Ὡδηϊοὶ (οἷν, Χ. 94 κ4.}, ταοακυτοὰ Υ βούθπα, πὶ τἢ}8 
Φ οἢ τὴ 6 τ ΠοὶΘ οὗ Θοά᾽ δ ρίδῃ οὗ δβαϊναείοῃ ἴῃ [πὸ νεοτηὶ πὶ} 
Ὅδ οοτηροῦθα, δτὸ ἃ δβΥΠ ΘΟ ΟΆΙ μοὶ ἰοὰ τ ἰ Δ τοίοσγεμος ἰο [9 
ΒΕΥΘΏΥ γΕθχ οὗ οσὶϊα ρσορῃεκίὰ ὉῪ Φεγοτηΐηι, δηὰ ν] αὶ 186 
ΔΟΟΘΕΈΒΟΓΥ ποίίοῃ οὗ οσυτηοηίοϊϊν. ΤῊΘ πουθητ ἰ8 
ἀϊνιἀοὰ ἴηίο [Ὦσϑο ροσίοακ : ἰπῦο εούϑῃ ({4}} ΟἼ τ κε), εἰχεῖν -ἘπῸ 

(011 [ὴὸ δροδίδαυ οὗ δπτουτίβὶ), δηὰ ὁπά, ΣΊΞΤ. (8 ἰκεὶ 

τοσὶάᾶ, ἑπτά, ἀἰν ἀρὰ ἱπῦο 3 χ 8196 {ἴποα, το Γβα πὰ ζ8]} οἵ δΏ- 
υἱοχίκι,." " ὙΨιῈ 186 ᾿ἰρδὲ νἱοῦν Καὶ Εἰ "5 οστ ἰδ ΟἹ 6» 
δΟΏ 81} δθτοοθ. ὙἘΠῸ ατοοῖ οὈ]οστίοπ ἴο ἰδ ἴθ {μδὶ 1ὲ κέ 
[6 11ξ6γ8] τ ϊἢ (ἢ ταγειίοαὶ ἱπροχὶ οὗ [86 ῬτοΡΏΘΟΥ, 
4116 ἰο γίοϊὰ δὴγ αχϑοὶ ζιϊδιγηθηῖ οὗ πὸ ἀσδηΐνα Ὡυολθεγῆ 
οὗ λα ταχὺ]. 
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δοΐποβα (οὗ. [89 Το] ονίπρ, βϑούίομι, ΝΟ. 1). Οὐκ ! δραϊπδὺ ὑμο 7] οθῃο68, δῃᾶ ἤοτ οχρίδύϊρ συϊὶῦ, 
ἀΙ ΠΥ σοχιβὶδὺβ ἴῃ 86 οἰχουχτηδβύδηοθ ὑμαὺ [86  ογὰ ῸΣ Ὀτίηρίπρ ἰπ [{π6 βὐδῦθ οὐ] ρασρϑίῃδὶ) 
" Δηοἰπὐθα ΟὯ6 0 Βῃου]ὰ Ὀ6 ουὖ οὔ, ν. 20 α, [. πὐοδοδη αὐ ἔον βἐαϊϊηρ᾽ ὃν [1η8. γετίβοα: 
ἰθ Ὠοϊὰ ὕο Ὅ6 2668 ΟἸγβὺ, (86 Μοεββίδῃ, γὙὴο ἯΔ88 ' τι 568, οΔΠμρ’ ἌΡ 
δχαϊἐοὰ τπχουσὰ Βαμα] δύίοη απᾶ βυβοτίηρα ὑο ᾿ ὑΐοπ ΟἿ] νἱβίοι διὰ ρσορμϑῦ, δῃὰ ἔοσ δποίηὐϊηρ 
ΕἸοσΥ. 116 ὀνοσυ τ ἱηρ' ΒᾺ ὈΘΟαΌ ΘΟ ταθιὐϊοηθα ΗΟΥ οὗ Ηοὶθα. Απᾶ ὑδοῦ βῃδ!ῦ Κπιον δηα ο0ῃ- 
ἴῃ ὑ}9 ἰτωταθάϊαῦθ οοπίοχῦ (186 “" ῥυΐῃηοθ ἢ ΜῈΟ | εἷᾶθν [[μ6] ὕσοσα [86 ἀΐϊτηθ οὗ 86] ἰββαΐπν οὗ 8 
ΒΟ "" ἀοΒΊΤΟΥ ὑδ6 οἱζγ δῃἃ ὑμ6 βαπούθδγυ," 
1.6 "" σονοῃδηῦ ψἱὺ ΤΙΏΔΩΥ ᾽᾽ ΟΟὨβυτηοα ὉΥ Βίτη, 
[80 ἑηθοστυρύίοη οὗ [Π6 Ββδογὶῆοθ διὰ οὐ]αίίοῃ, 
186 ἱπίτοδαυοσου. οὗ [86 δΔιοοπικίπαύίοη οὗ ἀθβοΪδ- 
τίοιι, δὰ {86 ἡπᾶϊοϊδὶ γῬαιβηχθηῦ οὗ ἐδ ἃθ- 
δἴγονϑυ) δα ἱἐΐβ σοι] οῦθ Ὠϊβύοσι 681 ἔπ] Ἰτηθηΐ 
πὰ ὍὨ6 ονθηΐβ οὗ ὅπ ροτοὰ οὗ Ῥοσβοουϊίου δᾶ 
ΟὈΡ βίου Ὁπᾶθν ΑΠ οΟθ ΒΒ, δηἃ ΒΟΥ 68 ΤΊ ΥΘΙΥ 
88 ὃ ὕΥρίοβϑὶ 1] πϑύσγαύίοη οὗ δ ὥὔτηδβ οὗ βυ ἔσυρ, 
δυᾶἃ οὗ 86 Ἰυδρτηοηΐδ ὑπο Σ ὑπὸ Νανν Οονθηδηῦΐ. 
ΤῊΟ οομδϊ ἑν οὗ [86 ργορμοίϊο ἀδβοτὶ μὑϊοι ἃΡ- 
ῬΟΒΥΝ ὕο Ὀ6 ῬΑ ΓΌ]]Υ ὈσΟκθὴ ὈΥ ὑμ18 δρρὶοαύϊοι 
οὗ ν. 2θ ὦ ἴο ΟἸγχίδῦ, 6} ὑμλ 6 γχοάϊούϊοηβ οὗ ν. 
20 ὃ δῃὰ νυν. 27 δ.τὸ δ᾽ τ] ΔΏΘΟΌΒΙΥ ταξοσσοα [ὉΥ 
ἘΚαδηϊο ἢ  ο]ἃ, οἴο.] ὕο [86 ΜϑΟΟΔΌξοδη Θροοῦ. 1ἢ 
δα ἰϊτοι ὕο ὑδ]8 οοπ γδαϊούϊοῃ οὗἁἨ [6 οοηϊοχὺ, 
ὑδΐα τοὺ βοα οὗ ἱῃηὐδαγρσούδυϊοῃ ἱνοϊνϑδ [86 Ἰορίοδὶ 
ἱποοῃβθηαθθηοθ οὗὁὨ 8. υδοὶ]δύϊοη Ὀούνγθθῃ ὑδ6 
ὌΥΡΙΟ41 δπὰ ὑδο αἰγοοῦ Μοδβείδῃηϊο ὑμθοΥσ οὗ ὁχ- 
Ῥοπίνίοη, ΟΥὨ Οὗ δὰ ΟὈΒΟΌΣΟ ἱπύθστηϊχύυσο οὗ ἐδ 
Ῥγοδρυτγαῦδννο δῃηὰ δ δα γρίολὶ. 

ἘΧΟΌΒΒΌΞΒ. 

(ΒΥ ΤΠῈ ΑΜΕΕΒΙΟΑΝ ΒΕΥΙΒΟΒ.) 

[1ΔοπεϊΠοαίίοη, οΥ δε Ἡΐίογίοας Τογίοαδ σοηι- 
»γἱδεα υοἱέλίπ ἰλ6 “" ϑοτοπέψ Ἠγοολ8᾽" ἐπ 

Ταηΐοὶ ἰχ. 94--57, 

Βδονϑῖν Βορίδαθβ αν Ὀ66η ἀδοζοοᾶ [0 ὑγδῃ- 

ΒΡΙΣ6) ὍΡΟΣ ὑὮῪ πδίζοῃ, δα ὉΡΟῺ ΤὮΥ ΒΟΙ͂Υ οἰΐγ, 

ον [θη 61}}] οἱοδίηῃρ ὑπὸ [ρῃμῃὶβητηθην ΟἿ) βἱῃ, 

ΔΩ [Γ[ῸΣ Βθδ ] ηρ ἀρ [086 χούγθυϊξίἝνο βϑῃῦθποθ 

Θοϊησηδηᾷ ΚὉΣ σοβύοχίηρ διὰ Ὁ] αϊηρ [ὦ.6... ΟΣ τΘ- 

Ι θυ ]αϊ Πρ] Φοσαβαιθσα 61}} [086 οοχαΐπρ οἱ] Μοβ- 
| Βἰδ ἢ γχίῃηοθ [68}8]] ᾿ἰὕθ συ 16] βούθὴ Ὠθρίϑαθβ, δηᾶ 

᾿ ΒΙΧῚῪ δῃᾶ ὕνο Βορίδαϑβ : [108] βίγϑοῦ 8}}8}1 γϑύτισῃ 

Δα ὍΘ ὈΣὺ [{.6., 88}8}} ὍὈ6 ΤΌ }0}]., δηᾶ [18] 

ἔοββϑ, δηᾶ [880] ἱπ ἀἰδύσθεβ οὗὨἨ 086 ἐΐπιθ8. αἀπὰ 
Δίζου (86 εἰχίγ δηὰ ὑνο δορίδᾶἂϑβ Νδεδίδῃ 884}} Ὀ8 

ουὖ ο, δπὰ ποίμίτρ᾽ [8}}}] Ὀ6 1670] ὕο Ὠἴτα ; δηὰᾶ 
ῬΘορὶθ οὗ ὕμθ δοχηΐῃρ ὉΥΐΤοΘ Ε}8}} ἀθδίσζου ὕδ8 

οἱζγ διὰ 89 ΒΟΙΥ [τ] ἰτ), δὰ ᾿ἷθ δμὰ [ο 
Βρδύϊρ 88}8}} οοσο6) τί [ο7, 116] 8 Ποοᾶ, δπᾶ 

απ ] [[86] ὁπ οὗ τνασείηρ [8}}8}]}] σου Σ [86] ἀ6- 

ογοοᾶ [σϑ8}}}] οὗ ἀδβοϊδύίΐοθθβ. ὡἀπᾶ ἢ 88}4]} 

οαδ Ὀ]Π ἢ ἃ οουθηδηῦ ΚὉΣ 6 ΤΘΩΥ [ἀυχί Πρ] ΟἿ 6 

Βορίβαορ, δῃὰ [αὖ [86] πᾶ 16 οὗ ὑπο μορίδαθ ἢ6 

8141} οᾶιδθ ὕο οθ886 βαοσῆοθ αῃὰ οἴὔοτγίηρ ; δᾶ 
ΟΥ̓́ΘΣ 8 τὶς [ἴ.6... 680,19 88. 80 Θηδίη) οὗ δοηιν- 

πδύϊομβ [.6., ἸΔοϊαύσουβ 1π|8ρ858)]. [8}}8}} ρὈχοαίᾶθ 
[86] ἀδβοϊδύοσ, διὰ [18 5841} οοῃυϊῃ 6] {11} δοσα- 

Ῥϑύοῃ, δῃὰ ἃ ἀδοζϑϑᾶ [ὁπ ὑμδὺ) δ} 4}} ροὺσ ουΐ 

ὍΡΟΣ [[86] ἀοδβοϊδίθ. 

[αν ὈΘΘῺ ΠΏ80]6 ὕο Β8 Οὐ ΒΥ τογβο]ἕ οὗ ὑπ 6}- 
εἶγο ΘΟ Ββύθῃηου οὗ ΔῺΥ οὗ {10 ζοχϑροίηρ ἱπύθτρσο- 
ὑδύϊουβ οὗ ὑμῖ5 ΣΟΙ ΥΪΔὉΪ]Θ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, δᾶ ὑοῦ] 
ὈΒΘΟΓΘΙΌΟΣΘ ὈΓΙΌΡΟΒΘ ἃ ῬΘΥΟῪ πον δ] οἱ δἰίοι, ἰἱῃ 80- 
οογᾶάβδῃοθ ἢ 86 Ῥγϑοράϊηρ Ἰἰῦθ ΓΑ] ὑχδηβ αὐϊοι 
δηᾶ ὑμ6 ζο] ον ἀΐαρταθ. [Ι1ἢ ἀοίΐπρ 18] 
ὨΘΘα ποὺ ἃνγ6}} προ ὍΠ6 ΤΑΪΤΟΣ ὈΘΟΌΪ τὶ 68. οὗ 
ῬὨΓΣΑΒΘΟΪΟΩΎΥ, Ἡΐἰσἢ Βαᾶγθ ὈΘΘ. ΖὉ]}Υ ὑσθαιθα 8]- 
ΤΟϑαγ. 

1αδὲ ἩΙΟΥα δέσει Ολγνίδί δαρέξοδα, 
[ἰ[δὐϑ ἰῃ ϑυυατηοΣ) Β. Ο.. 410, Αὐχακὶ, Α. Ὁ. 25. 

σαν. τττσατισαττσονς τἴατῃ σειτρσακαταιραρκαανσνσα, ἀπεπεεσΥ αι 5...........-...ὕ..ὕ..ὕ..ὄ.-ς-.....ὕ.» 

ἤν. -Ὗ 4Ὁ γ. ἢ νυϑεῖκα -- 434 γϑασα. 1ν.-Ξ γ 
Ξαῖοί ΡῬυΜελδά αἱ «ειοῖ γαεοίοιῖ, 

“᾽γμϑαίθτη, ΤῸ Βορίδλάσα - 400 γεοασβ. Βορύθιθογ, 

ΨΏΝΣ, Β. 6. 450. Α. Ὁ. 83. 

δ8)4 γϑδσζε. 63 χόοκΒ -ῷὸ 434 γοδσα. ἩδΔΙ ν΄. 

-ππΠΠΡ’ρ------ “-“-“--.- 

Τοοντα Οοτηρὶεοίθα, ΟἈνγίδέ ϑαογύθϊοορα 
ἰϑατὶν ἴῃ Βρσίηα] Β. Ο. 406, Μαγοῖῦ 18, Α. Ὁ. 90. 

ϑεριοὶ, --ὐ ὁτΌκαΙο πὶ χαχζρὰ Ὁν [6 Ἠοχμδῃδ, Α. Ὁ. Ὁ. 

ἽἼΏ στ σβο 294 γγὸ ΑΘ ἃ ζΘΠΟΙΑΙ νἱονν οὗ ὑδ6 Ἰαβῦ 
στοοὺ ροτίοα οὗ {116 ον Β ΟΠ ΌΧΟΝ (566 [89 τηϊᾶ- 
416 ᾿ἴπο πῃ ὑῃθ ΐαργατα). ἸΤῦ ψὰΒ ὕὅο ΘΙΙΌΤΘΟΘ 
ἴἔουσ Ἡπηαχοᾶ δηᾶ εἰπϑὺν γϑᾶσΒ, ἔσο ὑμϑὶν ὑ67- 
τηδηθηὺ το θα86 ἤγοτη Βα ]Ἱοπίδη Ὀοπᾶδρο, {1]] 
[1809 ὕπο θη Θοἃ που ΒΉΔΙΠΥ οαδὺ ὑμθηὶ ΟΕ 
ἔον 1 οἱσ ἱποοστίσ Ὁ]6 ἀπο]ϊοῦ. πὶ ἐιΐβ ρδ8Ὸ6 
μον ἢ ποιϊὰ ἔ]6} τὴῆδῦ Ὠ6 Βαᾶ γχοάϊοίεβᾶ, 
δ. δοσοτ 8 411} ἷβ ἀφπβίστια στοδροούϊης ὕθ τη 
ΠΟΙ ὑμοὶγ βρϑοΐλὶ σχοϊδύίου, Τῃὸ Ῥασχύϊσαϊαγα 
ποὐθὰ ἴῃ ὑδὲβ ΘΌΓΣΒΟΣΥ ΒΌΓΨΘΥ 816, σχβῦ, [8 9 6οηῃ- 
οἰπδίουι οὗἩ 86 ὑδδη οχίδύϊηρ οχἑ]ο (αχρσχοθθοᾶ ἱπ 

ὕῃγοο νασχίαὐΐομβ, οὐ ὑὩοι {86 Ἰαϑὺ Ῥῆγχαβθ. ὁ" 6Χ- 
Ηἱαύϊηρ, σα 110." ΘΧΡΙ αἷμα (86 ὕνγο ΦΟΥΤΔΘΣ, ὁ" οΪ08- 
ἱπρ ὑ89 βίῃ ᾽᾽ δηᾶ "" βθδ]ηρ ἃρ οβἕδϑῃηοθϑα : ̓) Ὡθχὺ, 
ὕπε ἔ]Β]τηθηῦ οὗ βδῃηοίθηῦ ῬσορΏΘΟΥ, ὈΥ͂ Ὀβμοσίηρς 
ἴῃ ὑ86 το] σίου ργοβροτν οὗ Ο05Ρ6)] ὑΐπηθα : δηᾶ, 
Ἰάβον, δ ὑ8.6 ϑϑβϑηὐῦδὶ ἔδαύαχο, ὕπ6 σοῃβοοσδίϊοῃ 
οὗ [8 Μοβδβίδῃ ἴο πἰβ τοδεθυγίηρ οἵἥοσ. 

ΤῊΘ ΟΥ]Υ ὁ" ΘΟἸτ δ πα "ἢ δηδννογίηαρ (0 ὑπαὶ οὗ 
ΨΟΙΒΟ 20 15 ὑμδῦ οὗ Αὐίδχϑυχϑβ ΓΟ: ΙΤΏΒΙΌΚ, ἰδ- 
διιοᾶ ἰῃ ὕ89 βουθηνἢ γᾶ οὗ Ἀΐβ σοΐρτι, δῃᾶ γϑ- 
οοτάἄρα ἴῃ 86 ᾿βουθηῦῃ ομαρίοσ οὗ Εζγα, 8Δ8 Ῥσὶ. 
ἄρδυχ 88 ΔὈΌΠΔΔΏΟΪΥ ΒΌΟΙ, δ ἃ Ὧ8 ΤῊΔΗΥ͂ Οχὶ 



91: 

(αΒ ἄῦτοο. αὖ {18 ὑϊχηθ, 4180, τγογθ «6᾽ν8 16- 
τὰγτη δα ὕἢῇο Ὁμοὶγ Ὠοτη6 ὕμδῃ δῦ ΔῺΥ οὔποσ, απὰ ὑδ6 
λιῦθγαὶ ἃ5 νν 8611 ἃ βρίχἱθ81 ὁ ΣΟ] οὗ Φοτυ- 
ΒΆ]61Ὲ ᾽᾽ ννᾶβ ὈῬγτοβοου θα ἢ ὉΠΒυΥρμαββΘα ΥἹΡΌΓΣ. 
ΤῊΘ γογιοα ἤθτθ γοξοσγοᾷ ἴο δχίθηδϑθ " εὐ 86 
ΜΘβϑίδἢ " (866 ὍΠ6 ὌΡΡΘΟΥ ᾿ἰπο οὗ ὕμο αὐαρ) 1)» 
ὑμδὺῦ ἰ8, 88 ἔτ 85 δἷ8 ῬᾳΌΠ1Ο σϑοορπ δου ἃ8 Β. 6 ἢ 
ὈΥ ὑμ6 γοΐοα δὖ μἷβ Ὀαρύίϊβιι, [86 "" ἀροϊηὐίηρ ᾽ οὗ 
86 Ῥγδνίουβ Υ6 780: δηὰ ποῦ ἴο ἷδβ αφαΐδι,----Β 8 
ΘΟΙΩΙΏΟΙΙΥ ΒΌΡΡοΒϑα, Ὀαὺ ψΐο 8 αὐυοσννασα σο- 
ξοστθα ἴο ἰῃ ὑεῖ αἰ ογθηῦ ἰδησυαρα: ποὺ ὕο δὲ5 
δὲν .}.-- ἢ νου] τλαῖκο Ὁ 8 Θῃῦγα δοταρδ88 οὗ 
[6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΥΔΆΣΥ τ ΟὮ ἔγοσῃ ἔουσ Ὠπηἀγοᾶ δπὰ 
ΠΙΏΘΟΥ γθΆ 78. ΤῈ ροτοῦ οὗ ὑ818 νϑσβα 18 ἀϊνϊ θὰ 
ἰηῦο ὕννο ροτύϊοῃβ οὗ ““βονθὴ δμορύδαθβ "ἢ δηᾶ 
ὁ εἰχύγ-ῦννο Βορίδαθβ,," δδ ἰἢ ὑῃ 6 "" σοτηασχηδηᾷ "" 
ἔτοτη ὙὩ1ΟῺ ἰῦ ἀδθθ ὍΣΟ χοηθν θα αὖ ἴδ 6πὰ οὗἁ 
ἴπ6 δγεὺ ροτγύϊοιμ : δῃᾶ ὑμὶβ τὸ Βπᾶ νγδβ ὕη 8 ο886. 
ἘΖτα, τσ σοσῃ ὑμὶβ τοΖοτιηδίϊοῃ οὗὁὨ ἴδ ϑίδὺῦθ 
διηα το] σίου Ὀορδη, ψγ88 διιοοοθαθα ἰπ ὑπ σψοϊκ 
ΌΥ ΝοΒοιλΐδῃ, 0, Βανηρ οοοδδίοῃ ὑο σού [0 
Ῥαχβὶα ἰὰ [86 ὑνοηῦν - ΕΣ ἢ ὙΘΑΣ δὐΐου ὑδθ οοπὶ- 
ταθποθιηθηὺ οὗ μα ψοὺῖκ (ΝΘΆ. χὶϊὶ. 6), τοϊαση θᾶ 
ὁ ΔΥῦοσ οοσίδίη ἀδγ8,᾽ δὰ ἔουπᾶ ὑπδὺ ἰὺ δὰ βο 
ἔδυ τοϊτοστααϑα ὑμαῦ 6 νψγ88 οδ)] θα ὕο ἱπβουϊσαῦθ 
ἴῦ αμαν. ΤῺΘ θηρία οὗ δ βύδυ δ οουχὺ ἰ8β ποῦ 
αίνθῃ, Ὀυΐὺ 1 τηυϑὺ αν ὈΘΘῺ ΟΟὨβί ΘΚ Ὁ]6 ἴο 8]- 
Ἰονῦ 80 στοδῦ ἃ Ὀδοκβιΐηρ διμοηρ ὅδο Ἰαῦθ]ν σο- 
ἕοσιηθα ΨΦοννβ. Ῥεϊάδδυχ οοηύθηαβ ὑμαῦ Ηἷβ γοῦυτῃ 
ἴο Φυάδθα νγὰ8 διἰῦου. δὴ δΌΒθῃοο οὗ ὑνθοῦυ- ΟΣ 
ΣΘΔΙΒ.:" δηᾶ 1 δυθ βιρροβϑθᾶ ὑῃθ ΠΟῪ τοίοσηι 
6 δβοὺ οἡ ἔοοῦ ὈΥ Πῖτῃ ἴο αν οοουρὶεα 4 Ἰ10016 
ΟΥ̓́ΘΣ ὕΥ66 ὙθᾶτΒ, ΨὩΙΟὮ 8 σογίδὶ ]Υ ποπθ ὕοο 
ΤΌ ΟὮ πη ἔοσ ὕδθ ὕβδβι (866 ἢ 6 ΙοΟΥΘῚ 11πη6 οὗ 
ὑμῈ ἐδιστασι). Ὑ86 “του Πα οὗὨ ἐὴ8 βύγθοίβ 
8Π ἱπύγθ ΟΠ Θηΐδ ἴῃ ὑΐσαθβ οὗ αἀἰβύσθεβ " ββθίηβ. 
ἴο τϑἔου, ἰπ ἰΐβ 6.8) βθῆβθ, ὕο 1:6 ζοσιηου ρμαγὺ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗ ὍΠ6 ἔοχὺγ -Ὡ]Π 6 ΥΘ 878 (οοπιρατο Να- 
ΘΙ ΔῈ ἰν.), ὙΘΡῪ [0016 Βανί Ὀθ66ι ὈΣΘνΟΌΒΙΥ 

. ἄομθ ὑοννασὰθ γϑθυ ]ᾶϊηρσ [886 οἱΐν, δἰ μουν ἢ 
ἘΟΥΤΏΘΥ ἄθοσεθβ δα ὈΘΘὴ ἰβηιθα ὅοΥ χοραϊσίης ὑδ6 
ὕθυωρ!θ ; { δῃά, ἰῃ 108 αρὶ τἰῦα Δ] ἱτηροτῦ, δ ΔΡΡΙ 68 
ἴο ὑμ6 8016 ὑΐμηθ, δηα ὈΘΟΌΠΑΣΪΥ ὕο 86 ὕΐσθθ 
γοδγὰ οὗ ὑπο Ἰαδὺ γοξοστσῃ. 

ΤᾺΘ “ βἰχίγ-ννο 6 Κα ᾽᾽ οὗ γϑσβὸ 296, Ὀθ ἰὺ οὈ- 
ΒΟγυθα, ἃγθ ποῦ βαϊ ἃ ὕο σουητήθῃοθ δὺ ὑμ6 οῃᾶ οὗ 
[89 "" βούθὴ Ψ66Κ8᾽) οὗ νϑυβὸ 25, Ὀυιῦ, 1 ΤΔΟΣΤΘ 
ΠΘΏΘΤΆΙ ΘΙΙΏΒ, δὐῦοσ (86 “" ἀἰβύγθδδίηρ ὑὐτηθ8 ᾽" 
ἀυσίηρ  ὨΙοΘῃ ὑπὸ τοΐοστη νγὰβ ροΐῃρ οἡ : ὨΘΏΟΘ, 
ὉΠΟΥ͂ ΡΤΟΡΘΟΙΙΥ ἀδία ἔγοσα ὅθ δηὰ οὗ ὑδαὺ σοΐζοστω, 
ΜΈ 6ΘῺ ὑΒίηρΒ ὈΘΟΘΙΔΘ ῬΟΙΤΩΔΗΘΏΙΥ βοι]θὰ, 10 ἰβ 

. πῃ σΟὨΒΘαΌ6Π66 οὗ ἃ ἔαϊ]γο ἴο ποιΐοθ ὑῃΐβ νδγὶϑ- 
ὑΐοι ἰπ ὑπ6 ᾿ἰταϊϊδ οὗ [86 ὕνγγο ροσίοαβ οὗ βἰχίγ- ὅνο 
ΘΟ ΚΒ σοζοστοᾶ ἴο ὈΥ ὕπο Ῥσορμϑῦ (Θοτρδσθ 88 
τ α]6 ρμογύϊομβ οὗ ὅθ ἌΡΡΟΣ δηᾶ οὗ ὑμ6 Ἰοῦσοσ 
πὸ ἱπ ὕὉ86 αὐ γαηι) ὕμαὺ ογ δα ἤαγ ὑχον ἢ 
[86 νν8 16 ΒΟΏΘΙΩΘ οὗὨ ὑμ΄8 ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἰπῦο ἀϊβοσζᾶοσχ 
ἴῃ ΔΡΡΙγίηρ ἴο ὕμ6 βατὴθ δυϑηῦ Βα ἢ ἱσθοο 18 }}6 
Ιδηρυδῶθ δἃ8 18 βϑαὰ ἰῃ ἀθβοσί δἱηρ βοιηθ οὗ {8 
αἰ δογθηῦ Θ]θτιθηΐβ. ΒΥ {10 ταυδρίηρ ἱνδδίοη οὗ 
ξοτοίρτιθσβ Βθτὸ ζοσοίοϊᾶ, 18 τηϑη ΒΌ} Υ ἱηὐοπἀοᾶ 
186 ἀσοίγυοίίζοῃ οὗἩἨ «Φογαβαίθα ὉΥ ἤδ9 Βοϊῶδῃ 
ὕΤΌΟΡΒ, ΏΟΒΘ ΘΠΊΡΘΟΙΟΥ 5 δοῃ, Τὶϊαβ, ἰδ θχθ 
Βγ]θα ἃ. ὁ“ ῬΣΐηοθ ᾽ ἿΪ1ἢ. σοτωτηδηᾶ οὗ ὕβθα. ΤῈ 

4. [869 δα δΔΥρτιπιοπῖδ ἴῃ δἰ4 σοπηθοξίονπ, βιιῦ ἀηο 409. 1 
ΡΪδοο ἐμ ψ0]6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ἃ ΥΟῊΥ δι] οσ.] 

{ [Ναπιοῖν, ὈΥ σγσια, τπη6 λίοαο- ογαίβῃ ΘΟ ΏΘΙΟΣ οἵ ἴΠ6 
Βαδνοπίδια, ἡ πὸ ὕππε ραῦ Δη Θὰ ὕἴο [9 δ᾽ ΔΟΥΘΠΤΥ γα γΓΒ᾽ ΟΔΡ- 
Ἐν." Β. Ο. δ36, 4β ἐπ Εἔζτα ἱ. 1 : δπὰ ὉΥ͂ ασίαν Η γβίδαρία, 
0 τοποιγοὰ Οὐσία ἄθογοα (ΕζΖτα ἱν. 34), Β.Ὁ. δ18, τοδεϊπά- 
ἴπα ἰζ5 ὑγοῃί ἱάοη, ὉΥ Ὠἰ8 ἱπιτηοά ΐδίο ῥγϑάθοθδδβοσε δι ΌΥ 8608 
βιὰ Βιροσαϊπ.) 

ΤῊΕΞ ῬΡΠΟΡΗΕΊ ὈΛΧΊΕΙ, 

ΒΆΤΏ 6 ΔἰΪτιϑίο 18. αἶβὸ οοῶσ ἤγουν ἴῃ Ἰαϊζοτ γατῦ 
ΟΥ̓ 086 Το]]ον ης νοστεθ. 1λυῦ υ1γϊῖ5 ἀνοὲ ατιχὶ ποῦ 
6 ᾿πηοϊαα θα ννἱπΐῃ ἔπ πον ον ΘΟ Κα - υσολίικο, 
μὰ ὑδ6 ἤγβὺ μ]ασθ, ὑμ6 δοθοι}} κημ οι νοι] ἃ ποῦ 
δυδίαϊη ΒΟ. ἃ νῖίοιν.--- ἴσοι ὑὸ ἀύσγοο, 1}. ( 
4δ0, ἴο ἴηι ἀαδείχιιούϊοι οὗ Φολικαίο. Δ. Ὁ. τῦ, 
δοίης ἄνα διιπάτοῦ διηῃᾶ ὑννοιίν -οἰσιῦ γοδῦιβ; 
βοοοῃάυ, [89 Ἰαρτανα οὗ νεσκα 2.4, ἴοοβ ποῦ ΣῸ- 
αὐυἱτα ἰϊ,-- ἰὑ 8 ἢοῦ οἰ Ὀγαοοὶ ὧν ὉΠ6 ᾿ΌΓΡΟΙΟΘΑ 
ἔοσ ΒΊΟΝ (ὴ6 Βα ΤΥ ν 66 ΚΒ ἀγα ὑδοσα βίαϊεὰ ἴὸ 
6 δρροϊηϊθα ἰο Φογιβαϊθη ανὰ ἰδπ ἱπμαυϊταΐα; 
δηΩ͂, ΙαβΌ]γ, 186 Φεννβ ὑπσῃ 0 Ἰοι 6 ζοττηοᾶ ἃ 
Ἰΐη}κ ἱπ ὑ6 οὨδίῃ οὗ δοο  ϑδί αϑῇϊοαὶ ἢ} πΟΣΥ ἴῃ 186 
Ὀἰνίμθ 86:86,--- ΟἸγϊβίίαη ὑ6]]1] 6 ασβ πανίηρ Ὀδ- 
οοΙὴ9 [86 ἰχὰθ ἀθβοοπαδηΐβ οὗ Ασα παση. Αὖ 18 
οἷἶοβθ οὗ ὑμε γσϑσβὸ γχὸ ἢδνθ 86 ᾿υθρπηιρηΐδ ΜΊᾺ 
ψοἢ αοἂ τῬνου]ὰ Δ ἰοῦ (86 [6ν5 ἔοσ ουνίηρ οἱ᾽ 
ὑμ6 Νίδβαϊδῃ : ὕ8ι6βθ τυοι]ὰ Ὀ6 80 βθνεσα, ὑἱιαῦ [88 
Ῥτορμιϑῦ (οὐ, σδῦβοσ, ὑδθ δῆρϑὶ ἰμπβισιχοίίηρ Εΐτι) 
οδαηοὺ χοΐσγαὶ ἢ ἔγοσῃ ἰηὐσοαποίηρ ἰθτὰ ΠΘΓΟ, ἴῃ 
οοηπθϑοίίοι τυ ὑμαῦ ουθηῦ, αἰ που ἢ μα δἔνοσ- 
ὙΓΔΙΩῸΒ δανοσχίβ ἴο ὑπθ πῃ ἐμοῖσ ῬΥΟΡΟῚ οσάοσ. 
δῦ ὑῃ 686 βΒΌ ΟΣΙΠ ΡΒ γΘγΘ, Φόβορ 8 Ὡδτιταῦθδ 
ἢ ἃ ταϊπ αὔθηθββ ὑμαῦ 081}18 ἰδ 6 Ὀϊ]οοά, εαὔδοτά- 
ἵπρ' ἃ ὑγο}ΘΥλ] οοἰποίθμος ἩΠῸᾺ ἐδ ῥγοάϊοιίοι 
οὗ οβϑβ ἴῃ Ὠθαῦ. χχυ δ. 1ὅ-08 - ὕΏΘΥ δἃσθ θσὸ 
68]16ἃ ἃ “" Ποοά,᾽" [ἢ νγ8}}- ἱζηονσῃ ϑοσίρὕαχο 6ηι- 
Ὀ]οῖὰ οἵὨ δυσὶ Ὁ] Ῥο] 68] οδδηχὶυΐθβ (85 ἴῃ 188. 
1}. 7. 8 ; δη. χὶ, 10, 2. . ΝβΉ. 1. 8). 
οτβα 27 88 β' ὑυθὰ ὑμα ρμτεδίθευ ὑγοῦθ]ο ἴο 

οσθλοβ οὗ ΔῺῪ ἴῃ ἔμ 6 ν᾿ 8016 Ῥῆβεαρθ ; δηᾶ, ἱπαοοα, 
08:6 σοτητάοη ὕμοοσυ, ὈῪ ψ ἰοἢ [86 Βαυθῃῖν θα Κα 
ΓΘ Ιηδ 9 ὧο Θῃᾶ νυ ὑμα οτυςοϊχίοη, 15 81} 
οοπὐγααίοὐοα ὈΥ ὑπ6 σοδββαύίοῃ οὗ ὑμ8 ἀβῖ]γ βδοτί- 
Βοἷδ] οὔὔἶδσίπρβ δὖ ὕπ6 ὑβδῃῃ]6, "" ἴπ ὑ. 6 ταϊᾶα]6 οὗ 
ὕπ6 νγ6 6 Κ.᾽) Α} αὐΐδιαρῖβ ὕο ογσγον ἃ βαβδἰὰθ ὑδὶ8 
Ῥοϊΐηῦ ΔΙῸ ἴῺ σνϑίῃ: ΚΣ. βυσῃ δὴ δ᾽οϊ ἴοι οουϊὰ 
ποῦ ὉΘ βαϊὰ ὕο ΟΟΟΌΣ 1 ΔΏΥ Ροσυϊ ποῦ ΒΘΏ56 ὈΘίοσθ 
ὑ86 οἴξοσίηρ, οὗ ὑμ6 ατοαι ϑβιδογίβοθ, δβρθοίδηῦ 
8 6808 Ὠἰτη 56}, ἀυγίηρ 8 τ δύση. δἰ. 85 
οουηύθηδηοοα ὑμο ῖσ σοοσαύῶζοη. Βοεϊθβ, 186 
δανοοσεῦθβ οὗἨ {ῖβ βοιιθιηθ ἃσὸ Οὐ] χοᾶ ἴο σηδῖζθ 
0118 ἰαδῦ "συ ΘΚ ᾽" ΘΠΟΣΟΘΟἢ ὍΡΟΣΩ ἴΠ6 Ρ ἶ 
“ὁ βἰχίγ-ῦνν ο νυ 6 8.) βὸ 88 ἴο ἱποϊυαᾶθ Φόοδῃ (86 
Βαρυδυβ τοϊηϊβίγυ, ἰῃ ΟΓΥΘΣ ἴο ὯΔ ΚΘ ουὖῦ ΒΕΥΎΘΏ 
7818 ἔοσ "" Θομαστηϊηρ ὑμ6 σογθηδηῦ : ̓ , διὰ ὙΠ6Ὲ 
ὍΠΟΥ Βδαγθ ἄομθ ὑμ18 ὑΠΘΥ ΣΧ ΘΟΌΥΘΙ ἕο {86 Ρῥχθ- 
υἱοῦβ Θχρὶϊοὶῦ ἀϊτοθοϊίοπ, τυ ΒΟ τῆδῖκοβ ἐμ ταὶ 
ΒΙΧΟΥ - 6 665 σοτὴθ ἀονῃ " 10 88 Μοβαϊδῃ." 
διοὰ ποὺ πὰ δὺ ὁπ. ΒΥ τθϑϑῃδ οὗ ἐμ ἀουθὶθ 
᾿η6 οὗ ἀδύθβ δχἰ θα ἱπ 9 δθονο αέασγαη, Α]} 
ὑ818 18 ΒΑΥτΩ ΟΠ Ο ΒΥ δα]πδίθα : δὰ δὶ {86 βϑῖηβδ 
ἄπιθ ἔθ ΟΣ]Ὺ βα  αύδοίοσυ ἱπιθσρτούδιϊοη 18 σθ- 
ὑδἰηθᾶ, ὑπαῦ αὐζοσ )9 ἔστι Αἰοποιηθηΐ, ὑδμ6δθ 
ὑγρίοδὶ οὐ]δύοῃβ οϑαϑοᾶ ὕο ἢδῪθ ΔῺΥ τα ὀδηΐης ΟΣ 
ΘΟ οδΟΥ, δἰ που Ὀοΐοσο 1Ὁ ὕΠ6Υ Θου]ᾶ ποὺ σ0ῃ- 
Βἰβύθυ] Υ δα ἀϊδροηβοὰ τ τῦδ, ουθὰ ὈὉΥ ΟἸ χίθῦ δὰ 
ἢΐ8 ΑΡοβί]6β. 

ΤῺ6 βϑυϑηνυ ψ 6 Κβ, ὑδποσοΐοτο, σα δι] οἱθὰ 
ἴο ὅδε 96 νγβ 88 ὑμϑὶσ ΟἿΪΥ βθϑϑοῇ οὗ ΖξϑΥοσ οὐ 
ΤΏΘΓΟΥ 88 ἃ ΟΒΌτχτοΝ, απ τὸ πον ὑμδὺ [ΠΟΥ ᾿ΤΟΣΘ 
ποῦ ἱπηπηοαϊαύθ]ν οδϑῦ οὔὝ᾽ ὭροΣ ὑπαὶσ ταῦυγχάοσ οἵ 
ΟἸγίδὺ (θ06 ἴυκὸ χχὶν. 27; Δσὶα εἰ, 12.-96). 
ΤΏΘ ρΌΒΡ6] νγαὰβ βρθοίδιν αἱγοοίοα ὅο Ἀδὰ ἔτει 
Ῥχοδομροᾶ ἴο ἴμϑια : δῃὰ ῃἠοῦ ΟἿΪΥ ἀστγίηρ ΟἿΣ 
αν] ΟΌΣ᾽ Β ῬΘΥΙΒΟΏΑ] στηἱηϊβῦσυ, Ὀὰπὺ ΤῸΣ ΒΘΥΘΙΆ] γοδ σα 
δἰζοσναγά, 86 ᾿ην να θη οὗ στϑοθ σα οοιβηθὰ 
ἴο ὕβθῃι. 6 βΒγυϑὺ ἱπβίδποθ οὗ δ "" ζυσηΐηρ ἴὸ 
Ὅι9 θη 1108." ῬΤΟΡΟΣ νγ88 Ὅλ 6 Ὀδρέΐεκτη οὗὁἨ {89 
Βοιάδῃ οοηδυχίοι ΟΟΓΩΘ 8, ἀυχίησ ὑμ6 Του 
γθδΣ αὐδοσ ὑῃ6 σοϑυσχτθοίϊοη οὗ ΟἸχιβὺ. [π ἐδ ἰα 
ἰηῦθτνυδι ὑμθ Φουδ ρϑορὶθ δὰ βῆονσει ὑμοὶσ ἀ6- 
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ξοστηΐϊη θᾶ ορροοϊ(ΐου ἴο ὑδο Νονν “" σονθηδηὺ ἢ 
ΌὈΥ͂ ἱτηρτίβουΐησ ὕδθ Αροβίϊοβ, εἰοπὶηρ βύθρ 6; 
ἴο ἀθδαύῃ, δηὰἃ οδδοίδην Ῥεοβοσι υπς ΟὨχίδυϊδη- 
ἐγ ὉΒχου ἢ ὑμ οὶ βδημοασίτα : βοοὺὴ δύῤοσ (ΐδ 
ταδτύγγάοιη οσουχτοὰ [86 σοομνοσαίοῃ οὗ 888], 
ἼΟ "2 8 ΟἸΟΒΘΏ 6856] ὕο ὉΘΑΣ ΘΟ δ ὨΒΣῺΘ 
ἴο πο ασμ 65" : διὰ δϑοὰῦ ὕγχγο γυϑϑσβ δέϊδε 
ὑμῖα ουθηῦ 89 ΟΣ γγὰ8 σον τἱὰΘ ΟΡΘΣ ΖῸΣ 
ἐμοῖσ δἀτηϊβδίου ἱηύο 186 οονγϑθῃδεὺ τοϊδύϊου οὗ {δ 
ΘΠ ΌΧΟΝ, ἱπαιθαα οὗ ὑμθ “678, ὈΥ̓͂ [8 νἱβίοι οὗ 
Ῥοῦθσε διὰ δ οουθυδίοῃ οὗ Οοτποὶθθ. Ηθσθ 
τ δηὰ 8 τηϑτκοᾶ ΘροΟΝ, χοᾶ ὉΥ ὑμ9 δηροὸσ οὗ 
αοᾶ ἱπ 411 ἐμ ταϊσϑοῦ]οῦβ οἰσουτηδύβῃοθα οὗ ὑ86 
δύθηῦ, 88 Ὑ0}} 88 ΟΥ̓ ὑῃ6 ἔοστηδὶ δροβίο]οαὶ 
ἄθοτοθ, σου γίπρ ἰδ, δα ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ Ζοστηΐηρ 86 
δτοαῦ ὑπγηϊηρ-Ῥοίηῦ Ὀούννθοθῃ ὑπ ὕνγο αἰβρθῃ- 
Βοζουβ. ὯἮο ἢἥπὰ πὸ ουἱάθῃμοθ ὑμαὺ “"ΔΏΥ᾽" 
οὗ 86 ὅθνσβ δια σβοοὰ ΟἿ σι β υδηλ αἰῦοσ ὑμὲ8 
Ροσίοᾶ, διμουρσὰ ὑμὸ. δδᾶ Ὀθθῃ οοηγογίθα ἴῃ 
ἄτοθῦ ΠΌΣΑ ΌΘΙΒ ΟἿ ΒΘΥ͂ΘΓΆΙ ΟΟΟΒΘΙΟΏΒ πηᾶοσ [Π90 
ΑΡοδίϊοβ᾽ ρσδοβιίηρ, ποῦ ΟἹ]Υ ἴῃ υᾶεοβ, Ὀυὺ 8180 
ἰᾳ 6Θ411166, δηᾶἃ ουϑῃ δυιοηρ 0:6 Βοχηΐ- 9 18} ἱπ- 
Βδοϊδηῖδ οὗ βδιηδσία ; [80 ὅουυβ δᾶ ποὺ χοϊθοῦ- 
οα ΟἸχίϑὺ 85 ἃ πδίύΐοῃ σὶδι ἃ, ὑθαὺοα δηᾶ ἱποοστὶ- 
Εἰ016 μαισϑα, ἀμᾶ, Βδανίηρ ὕὑδβ αἰδονγμϑθᾶ ὑμοὶν 
αοά, μον σγϑῦὸ ἔοσβακϑθη ὉΥ ἷτα, δπὰ ἀονοῦθαὰ 
ἴο ἀφεούγιοιίίου, 88. ὑἐμθ Ῥσορμοῦ ἰηὐϊτηδῦθβ του]Ἱὰ 
ὍὈθο ὑμοὶγς χοὐσι υύϊοηυ ἔοσ ὑμαῦ ““ ἀθοίϊδίοῃ," ἰὰ 
ἩΔίο; ὑ.9 ἔουΣ Ὠυμπάᾶγοα δηα εἰποῦν γϑϑστβ οὗ ὑμὲ8 
1δοὶν βοοοῃὰ δηὰᾶ ἰδαϑί ὑσοθδίίου ἐπ ὑμ6 Ῥτοσηϊβοα 
Τιλινὰ του]Ἱὰ τοϑαϊῦ. [10 15 ὑπ βστι οὐ ἴσπθ ὑμδῦ 
ΟὨσίβῦ, ῬΘΙΒΟΙΔΙῚῪ δηα ὉΥ ὲβ Αροβίϊθβ, “" ϑαύδῸ- 
Ἰἰεϑὰ ἴμθ οονοπδηῦ,᾽) νοῦ Δα ΦΟΙΤΩΟΣΙΥ ὈΘΘᾺ 
τοδᾶθ, δηα 828 ΠΟῪ χϑηθνϑαᾶ, τ τπηαην οὗ ὑμ6 
ΘΒοθθ ῬΘΟΡΪΘ, ἔῸΣ ὈΣΘΟΙΒΟΙΥ ΒΟΥΘΣ ΥΘΑΙΒ αὐ Σ 
ἷθ ῬαὈ]ϊο ΔΡΡΘΆΓΑΙΟΘ 88 ἃ ΤΌΘΟΒΘΥ; ἴῃ ὑμθ ΥΘΙῪ 
τ αΐο οὗ τ ϊΟς πρδοθ Ηθ ξυρογβοᾶϑα ἤἔόσονοσ [86 
βδοσίβοίδὶ οἴοσίηρσβ οὗ 89 Μοβαίο σχὶϊτιδὶ Ὀγ 86 
ΟὯΘ ρογχΐϑοῦ διᾶ βυβδοίθηὺ ΟΥἶθχηρ οὗ Ηἰ8 οὐτὰ 

ΟἹ ὑμι6 ΟΥΌΒΕ, 
1ὴ 86 ἰαύίοσ ρματὺ οὗ ὑδὶ8 υϑχϑδθ Ὑ͵ὼὸ δ8ὺ9 8 

δταρμΐο οὐδένα οὗ ὑμθ ὕῬθστί Ὁ]6 οδύδδύσορηθ ἐμδῦ 
διου ᾶα ἔ8}} ρου ὑμο ον, ἱπ ΘΟὨΒΘαΌΘΙΟΘ οὗ 
ὁδποῖχ τοὐθοῦϊοη οὗ μ9 Ν οβδίδῃ : ἃ ἀθβοϊδύϊοῃ ὑδαῦ 
ΔὨΟυΪἃ ποῦ οοδδθ ἴο ΟΟΥ̓́ΟΣ ἴδμθι, Ὀπὺ ὈΥ ὑδ0 
οχύυϊποξίοι οὗ 16 ορργϑεβδϑα Ὡδίλοῃ : ἰῦ ἔΌστΩΒ 8 
δρροπαᾶϊχ ἴο 086 ταδὶν ῬΓΟΡΏΘΟΥ. ὀττ βανίουσ᾽β 
Ἰδηρστιαρο ἰθᾶνοβ μΠῸ ἀομῦ 88 ἴο ὑδ6 ΔΡΡΙΙ;οδύου 
οὗ 1816 Ῥαββαρθ, ἱπ ΗΒ ΤΘΥ ΠΟΥ ὉΪ6 ἩΔΊηΐτρ ὕο 
Ηΐδβ ἀθοῖρ]οβ, ὑμαὺ ψΏΘη ΏΘΥ βου Ὧθ6 δρουῦ 
ἴο "8666 ὑδ6 δροιαυϊπδύίϊοιῃ οὗ ἀϑδβοϊδίυ βροόῖκϑη οὗ 
ὈΥ Ὠδηΐοὶ ὑμ6 ὑσορβμοῦ. βίδη ἰὴ ὅδ6 ΠΟΙΥ Ρ]806." 
δον δβδιουϊὰ ὑμθη “ἢοθ ἰηΐο μ9 τηοπηϊδίηδ ᾽ἢ 
(Μαδιι. χχὶν. 15, 16: σοι. χχίϊὶ. 86, 38), ἴπι οσᾶοσ 
ἴο βαγθ ὑβοιηβεῖνϑβ ἤτοσῃ ὑμδῦ δυσίαὶ "" σοηϑυγηηια- 
ἐΐοη, "" οὗ ταΐῃ, ὙΒΙΟῚ ἢ6 6180 Ροϊπύθα ουὖ 88 ὕ8:6 
“ὁ Δοϊοσπιϊποᾶ "ἢ ἔα οὗ ὑμπαῦ ἱπιρθηϊ θηῦ οαἱΐγ, 
ἴον ἐῦ δῃου)ᾶἃ αν δϑηδυτοα [86 ὁ" ἀθδβοϊαύϊηρ ᾽" 
Τανδο5 οὗ 8 βἷορθ ὉΠΡΑσα ]ο]ϑὰ ἰμ ΤΙΡῸΣ διὰ βυΐ- 
ξοσίηρ, Ὀθδίάθθ Ὀθίπρ ὁ Ἰοΐυ ἀοθδβοϊδὺθ᾽᾽" ὉΥ ἐδθ 
δυληδοπιηθηὺ οὗ ὑμεῖς 6οά. Το ἀοδίπϑα ρῥοχί- 
οἂ οὗ ἔυ]δ) υχοηῦ αγτίνϑα, δπἃ ΦΟΒΟΡΒ 8, ΠΟ τνλὺ- 
ποβοοα ἰὑ, 6}}18 τπ8 ὑμαῦ ῃ0 βὲδπάδχαβ οὗ [89 
ἘΟΙΏΔΕ ἈΣΙΆΥ͂, ΜΏΟ Π6]α εδοζϑᾶ [ἢ βῃ γί πϑα ΕἾἸΎΟΣ 
Θδμὶθα ὑμαῦ βατηουηύθα ὑδμοὶχζ ὈΘΏΠΘΣΒ, 610 
ἀού 8} μ]δοϑᾶ, ἀπσίηρ 186 σαρύῃχο, ἐπ [Π:9 ὕθτα- 
ΡΪ6, ορροβίῦ [89 ϑαβύθχσῃ μαῦθ, δια ὕδϑσο βδοχί- 
δοοὰ ἴο (6 Βεΐ. “ιά,, ΥἹ. 6, 1). ΕαΔΙΥ οὀχαϑοῦ, 
ἐξ [86 νἱονν ὑσοροδοᾶ δῦονϑ ἰβ οοσζϑοῦ, δ’Θ 4}} ὑδ9 
σροοϊβοδίίουξ οὗ ὑμἰβ ττομάοσζα ῬΓΟΡΏΘΟΥ. 

ΙῈ [λ9 ρῥχϑοϑάϊηρ ἰῃ νεδιυϊχοϊίου βθυοσαὶ οὨΤΟΒΟ- 
ἰοχίοδι ροϊῃΐβ βδυβ Ῥθθῃ μρασυδ!]ν δεδιπιϑᾶ, 

ὙΓΪΟΒ Θηξτο βαὐϊϑίδοι σου τῖΐὰ ἰὯθ8 στοδυϊὺδ οΟὉ- 
ἑαϊπθὰ τουἹἃ τϑαῦῖσο ὕο ὍΘ ΖΌΠΥ ρῥχονθᾶ. ἃ 
ταϊπυὖθ ἱπγοδυύμεαϊίοι οὗ ὕ8 στοῦ αβ οἢ ΜὨΙοΟΣ 
81} 089 ἀδύθαθ ἱμυοϊνοὰ τοϑὺ ΟΣ] ΟΟΟΘΌΡΥ ἴοο 
ΤΌΘ ΒρΔ06 ἔοσ {με ρῥγϑβοηὺ αἰβοιββίοι ; 1 888]}, 
ὑδβοσϑίοσθ, οοπὐθηῦ τυ 8617 τυ ἀοίοσσαϊυΐτρ᾽ [ἢ 0 
ὕτσο Ὀουηδσυ ἀδὺθβ οὗ [8.9 διυΐγο ροσοα, ὑτυδῦ- 
ἱῃσ [86 ἰηὐδσταθαϊδίθ οὔοβ ὕο διὸ ἱποίἀϑηΐαὶ 
ον άθηοοδ οὗ ὑπο ῖσ οοσυθούῃϑαθ 88. ΠΊ8Ὺ δα ὈΘΘἢ 
αἰοταϑθα ἴῃ [86 ἔοτοχοὶπρ οἰποίδαϊοη, ΟΣ ΤΊΔΥ͂ 
διΐβο ἰῃ οοῃπθοίίϊοη τὶῦλ ἰδ6 βου θιηθηῦ Ῥσχο- 
ῬΡοβϑθὰ." [ἢ ὕμοϑβο νἱάοὶν ἀἰδύδηῦ ροϊῃΐβ οδὴ ὈΘ 
χοᾶ ΌΥ ἀοδηϊῦο ἀδίδ ᾿ἱπᾶθροη ον οὗ 6 Δο ἢ 
οὗμοσ, 0886 οογσοβρομάθῃοο οὗ {μο ἐμέίσγυαϊς «]1}} 
αἰοσὰ βίσουβ ρσχοδυτηρύίζου ὑμδὺ Ὁ 18. 089 τὰ 
ΟΏ6, ὙΒΙΟΏ Ψ{11}1 06 οὶ ὐθηθα 88 ὕδο βυδαϊνὶ- 
Βἴ 0:8 7811 πδύτσα!ν ἰηῦο ὑμοὶν ὑσθβουι θὰ ᾿ἰτοϊῦβ - 
δΔηα ὑῃπ8 ὑμ6 δῦονϑ οοἰποίᾷ θῃησοθ τὴ ὑμθ ομαγδοῦοσ 
ΟὗὨ ἐδο9 δυδηΐδ νι }} σϑοϑὶνθ 41} [19 οομβστηδίϊοι 
ὑμδῦ 86 Ὡδίῃσθ οὐ [}: ο886 δάχηϊῥοβ. 

1. Τὰς ἀαΐδ οΥ" λ6 αϊοί. 1 αν βαρροβοᾶ 
18 ὕο ὈΘ ἔχοσῃ ὅδ ἔἴτηϑ οὗ 18 ἱδκίηρ οἴοοῦ δὲ 
στβδίθση, σγαῦδοσ ὑμδὴ ἔτομι ὑμδὺ οὗ 18 ΠΟΙΆ ΪΉ 4] 

ἶδδτι6Θ δὖὺὸ Βδουϊοι ; 89 αἰ Όσθοθ, ΠΟΤ ΘΥΘΣ, --- 
Ὀοΐῃρ ΟἿΪΥ ΤΟῸΣ ταοηὗηε, ---}}} ποῦ ΒΟΣ ΟΌ ΒΥ 
αϑἴοοῦ ὑπ δυχυσηθηῦ. Εζγα εὔδύθβ (οὔδρ. νυἱΐ. 
8), ὑμαῦ “ὁ ὯὨ6 αχτίγοα δὖ Φοσαβδίθση ἰῃ {86 ΒΕ 
το (4, οὐ Ψυϊγ-Αὐυρυδὺ) οὗ [86 μονυθηϊὰ 
γοδῶσ οὗ ὑὴ6 κίηρ" Αχίδχοσχοθ. Οὐθδβίδβ, γ8ο 
δὰ ΘΥΟΣΥ ΟΡΡΟΣύΘΙ ΤΥ ἴο ΚΠΟΥΤ, χδκο8 Ατίδ- 
ΧΘΙΧΘΟΒ ὑο Πδνύθ τσοϊρυδαὰ ἔοχίγ.γὸο γΟΑΓΒ, δηᾶ 
Τπυογάϊαοθ εἰαῦοα ὑμδδῦ δὴ Αὐμϑηΐδῃ ΘΙΏΌΔΒΒΥ, 
βοηὺ ὑο ΕΡΗΘΕῸΒ ἰπ ὑμ6 τἱηῦοσ ὑμαῦ οἰοβοᾶ 88 
βου γεῶσ οὗ ὑθ Ῥοιοροῃηθδῖίδη ΑΙ, γ᾽88 
ὕδμοσθ ταϑὲ τεῦ [0.6 ποὺγβ οὗ Ατὐύδχοσχοβ᾽ ἀθαίδ, 
πυϑόμενοι. . ᾿Αρταξέρξην .. νεωστὶ τεϑνηκότα 
κατὰ γάρ τοῦτον τὸν χρόνον ἑτελείτησεν), ΒΒεῖϊ, 
εἶορ., ἸΥ͂β. δ0θ.0 Νοντ ὑμΐ8 ὰῚ Ὀοζδη ἱπ [89 

Βρχίηρ οὗ Β.Ο. 4831, 88 41} δἷϊον (Τα. ἰΐ. 3), 
δηὰ ἰΐδ Βουθηῦ γοδ δχρὶσοὰ σὺ 6 βρείηρ οὗ 

ἷ ; σΟὨΒοηα θὗγ, Ατίδχοσχϑα αἰθα ἱπ ἢ. 
ὙΗΟΣ ἰηὐχοάποίηρ ὑμαὺ γϑδσ, δηὰ Ἠΐβ σοὶρῃ 
ὈορδῺ Βουλθ ὑΐσηθ ἴῃ Β.Ο. 466, ΤἷΒ ἰαύνοσ ἷβ8- 
ὈΟΣΊΔΙ 8180 δἰδίθα ὑμπαὺ ΤἼθσγαϊβύοο 68, ἰπ ἷδ Ηἰσηῦ 
ἴο Απἷδ, Βανίῃρ ὕὑθϑὴ ἀσίνϑῃ ὮὉΥ͂ ἃ βύοστσα ἰῃΐο 110 
Αὐδοιηίδη Πδοῦ, αὖ ὑμαῦ ὑτηθ Ὀ]οοκδαΐηρ Νάχοι, 
ταδηδροᾶ ἴο χοῦ ΒΑ 6] ΟΔΙΥΪΘᾶ ΔΎΤΕΥ ὅο ΕΡΏΘΒαΒ, 
ΨΉΏΘΠΟΘ ἢ6 ἀϊπραϊομοα ἃ Ἰούϊος οὗ βοϊ]ϊοϊ αὐΐοι ὕο 
Ασύδχοσχοα, ὑῃθῃ ἰαύθὶ Υ ἱπνοδῦθα τ τογα! γ᾿ 
νεωστὶ βασιλείοντα (οί, οίορ.,. 1. 187). ΤΒ9 
ἀαῦθ οὗ 86 οοῃηποεὺ οὗ ὑμδὺ ᾿βδπα 18 Β.Ο. 46θ, 
ὙΈΙΟΩ ἰδ, ὑδβογοΐογθ, δἷδὸ ὑμαῦ οὗ ἐδ Ῥοσείδῃ 
Κίηρ δ δοοδοδβίοῃ. [Ὁ 18 ἸΟῪ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ὅο ὃχ ὑ89 
δόῦϑοη, οὗ ὑλ9 ΥθᾺΣ ἱπ ν ΙΟ. 6 Ὀθόϑιθ Κίησ. 1 
Οὐθαῖδα σαθδὴβ ὑμδὺ ἢ 18 χοΐρτι ᾿ἰαβιϑα ἔοτίγ-ὕννο 
Τὼ γοδιβ, οὐ ἃ {019 οὐδϑὺ σαῦμοσ ὕμδῃ ὉπὰοΣ 
ὑὉμδῦ Ἰοηρίμ. 88 δοοϑδϑίοῃ τησδὺ Ὀ6 ἀδίθα ὑσίοσ 
ὅο [86 Ὀθρίπηϊηρ οὗ Β.Ο. 466. Ὀυὺ ἰῦ 18 πΊΟΤΟ ἴῃ 
δοοοσγάδῃοθ 0} [86 888] οοτηρυύδίλοι οὗ τοῖστιδ 
ἴο αἷὶνθ ὅδ ὩυσΛΌΟΣ οὗ ΘΜ η  ὙΘΆΥΒ, ἰἶ ὩΘΑΥΪΥ 
ἔ.}}, δπὰ ὑμὶ ν}}} Ὀσίηρ; 086 ἀδὺθ οὗ ϑοοθββίοῃ 
ον ὕο δϑουΐ ἰῃ6 οὗ βατασιοσ, Β.6. 
466. ΤΙλΐβ σοῦ ἰα 6180 πιοῦθ ἐπ ϑοοσάδῃοθ 
σὶῦ 16 δἰ πιυ]δηθοῦβ σαρίυγο οὗ Νάχοβ, τ Βῖο ἃ 
ΟδΏ ὨΔΙᾺΪΥ αν ΟσΟΌΣΥΘα ΘΑΥΪ ΘΓ ἐπ ὑδαῦ ΥΘΆΣ. 
Ι ΤΑΔΥ͂ δὰ, ὑμαὺ ἰὗ ἸΣἸκονγίθο οχρί δἰηβ ὕμθ θη 
δδϑϊριιϑὰ ὕο ὑμιῖ5 γοῖψτι (ΟΣ -ΟἿ 6 γ88 78) ὉΥ Ῥῦ0]- 
ΘΙΩΥ, ἱὰ ἷδ Αδύγοποηιοαὶλ Οαῇοπ, αἰ μουσ ἢθ 
ΔΒ χ 89 πχοᾶθχτι Θοσαρί]οσβ οὗ δποϊθηῦ ἈἰβύουΥ 

Φ [0η ἴδοκο σῃσοποϊοχίς δὶ οἱδιηθηϊα, 8566 ΒΙΤΟΤΩΘῪ ΟΡ 
ϑιαιοϊογηι, 0. 203 δαὰ 96-107.} 



216 ΤΗΕΞ ῬΕΟΡΉΞΒΥ ΘΑΝΊΕΙ, 

ὉΥ Ὀορίμηΐπρ ἴὖ ἰὼ Β Ο. 4θδ, Βανΐηρ ρρδγϑαΐν 
᾿ἰπΒ6] ἴδ] 6} ἱπῦο βοσὴθ οοπἤαβίουῃ, ἔγοτη ΒΘ Υ 
δηηοχίηρ ὑμ6 βῃοτὺ ᾿ηὐουτηθαϊδὺθ ροσοαβ οὗ δῃ- 
ΒΙΟΩΥ δβοταθἐϊπιθδβ ὕο ὅδ 6 Ῥσϑοθᾶϊηρ δῃὰ δὖ οὕὔξμιοσβ 
ἴο [086 Θιυβαΐης ταῖρι. ΤῈ6 “ βουθῃΐῃ γϑαγ᾽" οὗ 
Ασΐαχοσχϑε, ὑμβοσγοΐοσθ, Ὀθρδπ δρουὺῦ [86 ΒΌΙΤΑΤΩΘΣ 
οὗ Β.6. 400, ἀπὰ ἴ}96 “" πγεὺ [ΒΕ Όσον) σβομίῃ ἢ 
(Ν᾽ 88) οοουχτίπρ τι ὑμαὺ ὑντι υϑιοηΐῃ, 
εἶνοθ ὑμθ ἔο]]οσίη Μαδτυοῆ--ρστ] οὗ Β.Ο. 409 
88 86 ὕὕτηθ ΘῈ Εἶζγα τϑοοίγϑα Ὠΐη ΘΟ χη βαῖομ 
[ο Ῥχοοδϑᾷ ἴο ΨΦοστβΆιοση ὅο Σ 09 ῬΌΓΡΟΒΘΟ οὗ ΘχΧθ- 
ουὐηρ ὑδδ ΣΟγὰ] ταδηααῦθ. 

2. 716 ἀαίθ 9 ἰλά οοποογϑίοη, 9.ΓΓ Οὐγηοίδιιϑ. 
ΤῺ6 βοϊαΐϊίοιυ οὗ ὑπὶβ αποβιίοῃ 0 }}} Ὀ6 ὑ86 ἀοίοσ- 
τοϊυιδύϊοι οὗ ὑμο ἀϊθύδηοθ οὗ ἰδϊβ δυθῃῦ ἔσομι [ἢ 6 
Εἶγηθ οὗ ΟἿΣ ϑδαυουσβ Ῥδδβίοῃ - 086 δθβοϊπῦθ 
ἅδίθ οὗὨ ὑμὶβ Ἰαυῦθυ ΟσΟΌΣΤΘΙΟΘ τηπιδῦ, ὑμοσϑζοτσθ, 
Ἐχϑῦ Ὀ6 ἀοὐθττηϊηθα. Τ 818 18 δβοοσίδϊ δα ἴο Ὦδνθ 
ἴδῃ Ρ]δοθ ἴῃ ἃ. Ὁ. 239, ὉΥ ἃ σοι ρβχίϑου οὗ {8 
ἀπταίίου οὗ ΟἸ τίθὺ Β ταϊπἰβῦσυ τι ὑ.6 Ὠἰδύογί Α] 
αἀδίδ οὗ [μ01κθ 11]. 1-28 : Ῥπῦ [89 ἱπγνοδιϊκαύϊοι ἰβ 
ὕοο Ἰοπρ ἴο Ὀ6 ἰῃμϑοσίθα ἤθῖθ, (8660 Ὦγσ. ψασν δ᾽ 8 
Ἰηιγο(μοίίοη ἰο ἐδ6 Ηϊεΐοτν ΟἹ ἐλ6 Ολιειγολ.)} ΑΔ 
ΤΟΥ τοοᾶθ οὗ ὑδβίύώπρ᾽ ὑμ18 οομοϊ πίοι ἰ8 ὈΥ ΟὉ- 
ΒΟΣΥΪπρ ὑμαὺ ὑμ18 ἰδ 886 ΟὨΥ Ομ 6 οὗ ὕμ δά ϊδοϑιῦ 
ΒΟΙΣΊ6Β Οὗ ΥΟΔῚΒ ἴῃ ΒΙΊΟΩ 0.6 οδἱοσυ]αίοα ἀκῦθ οὗ 
[86 δαπαϊποούα! ὅ.}} ταοο οοἰποί68 τυ ἐμδὺ οὗ 
ὅι6 ΕὙΔΔΥ οὗὨἨ 86 οχποίϊβχίοη ῬΘΒΒΟΥ͂ΘΣ, 88 ΒΥ 
ΟἿΘ ΙΩΘΥ͂ 866--- 0} εὐ Ποϊοηϊ ΒΟΟΏΤΘΟΥ ἴῸΣ οτάϊ- 
ὭΔΙῪ ῬΌΓΡΟΒΘΕ--- ΟΥ̓ ΘΟΙΩΡυῦ Πρ 86 τηθδ Ἰ0:8- 
ὑΐοβ δα σθοῖς- δ Ὀαοὶς ἔσομι ὕμ6 Ῥσχοβϑοιῦ ἐΐτηθ. 
ΤῊ Ὀσίηρδ ὑμ6 ἀδῖα οὗ ΟὨχιϑὺ᾽ 5 Ὀαρύυίϊδτα ἴο Α. Ὁ. 
20. διηὰ ὕπ0 ΨὙἘ0]6 ὕπο οὗἨ [Π6 οβρ8ὶ Ὡδῖτα- 
ἄνθβ ἱπαϊοαῦθβ ὑμαῦ ὑπ ὕοοϊς ρ]δοθ ἴῃ ὑμθ Ἰαῦῦοσ 
Ῥαχὺ οὗ βυχαγηοσ. ΟΥΒΟΣ τογ ἀσβηΐΐθ οτ ογίδ 
οὗ ὑμ6 βϑθάβοῦ οδῃποῦ ὈΘ βρϑοϊβϑαὰ ϑχϑ. 

ΤῈ6 οἰϊοῦ ΘὨτομο]ορίοαὶ ἀΒ ου ] 168 οὗ [89 Αοὗα 
ΟΟΟΌΓΣ ἰῃ ὑμ 6 δυυδηρθιηθὴηῦ Οὗ {ῃ6 ϑυθῃΐβ δϑβοοὶ- 
δαἰδα τινὰ ΟὐΥπ οἰ 055 οΘοηνθχείουι, δηαἃ δσῖβα ἔσοηι 
{86 νασὰθ ποίθβ οὗ ὑΐτηθ (οσ, σαύμποσ, δΌβθηοο οὗ 
8ὴΥ ἀοδηϊΐο ἀδὺθ8) Ὁ ΓΟ, Ὀδύνσθϑῃ [. 6 δοοοπηῦ 
οὗ ὑμ6 Ῥαεπίθοοβίδὶ οἴἶαυδίοι (ομδρ. ἱἱ. 1) δὰ [ἢ9 
ἀϑδαίῃ οὗ ΗἩβσοὰ ἀρτίρρα ὑμο 6] 6 (οδδρ. χἱΐϊ. 283): 
ἱπᾶρθοα, Ὀπὺ ὅογ ὑ86 Ῥογίοάβ ποὺὐθὰ ὉγΥ Ῥαὰὶϊ ἰῃ 
Θαὶ. 1. δὰ 1. ἰῦ νου] Ὅ6 πὐύθεὶν ἱταροββὶ Ὁ]6 ἴο 
δα]αδὺ ταϊππαύθίυ ὑμ6 ἀδίοθϑ οὗ ὑμὶβ ροτχίΐοῃ οὗ [86 
Πϊβίοσυ. Αβ ἰῦ 18, ὑδθ βυ͵]θοῦ ἰ8 αἰταοθῦ δῦβῃ- 
ἀοποᾶ ὉΥ τηοϑῦ ΟὨΧΟΠΟΙΪΟΒΌΣΒ δπα οοχησηθηὐδύοσβ 
88 ΒἈΟΡΘΙΘΕΒΙΥ ΟὈΒΟΌΣΘ διὰ ὑπιοοχίδίη : Ὀπὺ ὕΠ6Υ6 
'α ὯῸ Οσοαδίοι 1ῸΣ βίο ἀδδρδαῖὶσ. ΤΏ ἄθδίδ οὗ 
Ἡοτοᾶ ἰ8 αδοοχίδϊπιϑᾶ (ΌΥ ὑμ 9 61} οὗ ΨΦοβδρῇπβ, 
«πέρ. ΧΥΧ, 8, 2) ὕο Ἀᾶγθ οοοσυγτοᾶ ἱπ 086 ΘΑΙΥ͂ 
Ῥατὺ οὗ 16 γοϑᾶσ Α. Ὦ. 44, Ὀούνγθοα ψὶοῖ ὑΐτὴθ 
δᾶ {π6 Ῥοπίοοοπὺ οὗ Α.. 29 ἰβ 8ὴ ἰπύοσνδὶ) οὗ Β[- 
ὕδϑῃ γθᾶσϑ. οονθσϑα Ὀγ 089 ἱποίαθηΐβ οουὐαϊηοα ἴῃ 
σΒδρύθιχα ἰἱ, --χὶ, οὗ ὑπὸ Ασοίΐβ ΤΒ νἱβίῦ οὗ δαὶ), 
ΒΡΟΚΘῊ οὗὨ ἈΥ͂ Εὶπι 88 Βἰβ βθοοῃᾷᾶ ἴο Φϑσιβδίθσω 
(641. 11. 1), ΔΡΌΘΔΙΒ αὖ Βτεῦ βίσ ὺῦ ἴο Ὀ6 ὑμ6 βϑιὴθ 
τὶ ὑμαὺ πατταύθα ἔῃ Αοἱκ ἰϊ. 80, δἰποθ ἔπϑσχθ 18 
ὯΟ ΤΩΘΠ ΠΟ Οὗ ΒΥ ἱπύουυθηΐηρ υἱδίῦ  ἰῦ νγδϑ 

Θ ἰῃ ΘΟΙΏΡΘΩΥ ψἱῦὺὰ ΒΑΥΠΔΡΌΑΒ, δὰ ὑῃ8 
ὁ χονϑιδύζοῃ ̓̓  (64). ΣΪ, 2) τοὶ ΔΒ ὕο ὑδ8 
Ῥχϑαϊοϊίοι οὗ [89 ἔδιπιΐηθ ὈὉῪ Ασαραβ (Αοίβ χί. 298), 

ἸΟΌΣΠΘΥ ὅο Βιαϊηδδβοῦθ, οἡ Ὑ ΒΙΟΘὮ Β6 νγδδ οοῃηγοχίοα 
ΟΟΟΌΣ ΟἿΘ Υγδδ (1---14) αὖύοσ ὑλιῖ8 Ῥοῃηϊθοοθδ. 
ΤῊ 18 Θοσσοδοσχαύθα ΌὉΥ ὑνγο δῃησὶθηῦ Θοοϊϑβίβειοδὶ 
ὑχαάιύλοσιθ, ὁ οὗ ὙΔσἢ κὐδίθα ἐμαὺ Ῥδὺϊ τ δᾶ 
οοπγοσίοα ἰὼ ὑ86 Υϑσ δέον ὑδθ ᾿Αδβοθηδίοσι, δπὰ 
Ὅς οὐδοῦ σϑῖοσβ [809 τυδγέγσάοχα οὗ ϑίδρῃοη 
(ὉΙΟἢ τγ88 Βὸ οοππϑοῦθα υχἢ ΡΔῸ} Β Ῥοσβεουϊσ 
ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο ,ν Ὧ8 ποῦ 0 Βᾶγο ρχεοθαϑᾶ ἰὃ 
ΤΆΒΏΥ το 8) ὕο [6 αἰοδο οὗ 086 δϑηὴθ γὙϑᾶχ ἰἢ 
ψβΐοῦ ΟὨγβῦ βυδοσοα, [10 οὐ ἰδ6 οὐδοσ δδῃάὰ, 
ὃ ὑμ6 Ὀϑδὺ δαϊδοσί υϊδ8 σπου Υ αρτθθ, ἐδ6 δοοοπὰ 
σἱβὶν ΒΡΟΚΟΩ οὗ πῃ Θ6]. οοστοδρουᾶβ ἢ ὉΠ δὺ ἀθ- 
Βοτιοα ἰπ Αοίβ χν., δἃ5 ὕὑδ δὶ] αγιἐν οὗ ἰὴ δυὺ- 
οοὺ ἀοραὺθα δὖ ἴθ ὑἰπθ (86 οὈἸκαῦοι οὗ 
Μοβαδΐβυῃ) δβρθοίϑν ἱπάϊοδύθα, ὕθοσι γγχοὸ δ΄8 δὺ 
ΘΙ ὕο ΔΡΌΪΥ ὑδ6 πδίυγσαὶ ἱπίοχργοίδίζου (0 86 
ἐηύοσνα δ ἔθοσθ οίνϑῃ, δηᾶὰ τγα Β88}} τι Βδνθ 
1586 υἱαῖὶυ ἴῃ αὐδδύϊοσι ΟσΟΏΣΥΪΙρ Βουθηΐθθη γ68 18 
ὕοΣ ὑλ6 Θομνθσδίου οὗ Ρδ]. Νον, [6 ἀδίδ οὗ 
086 γνἱεῖῦ τοξοχγθᾶ ἴο πη Αοὐδ χἱΐϊ. ἰΒ πόσα ἰο ὈΘ 
Α.Ὁ. 44, ἀνὰ 1 νὸ 8.10 ὅδ ΥΘΑΒΟΣΔΌΪΘ δρϑοῦ 
οὗ ἴδτϑα γϑδσβ ἤοσ ὑμο δσεὺ σι ββί ΟΠΔΤΎ ἸΟΌΣΩΘΥ, 
88 τοοοσάϑα ἴῃ ὑδθ ἱηύδγυθηίηρ οπαρίοσβ (Αοἰβ 
ΧΙ, χὶν.), δῃᾷ 8: οοῃβίἀσϑδὈ)θ βίδυ δὖ Δηθοοὺ 
ὌΡΟΣ ἰΐβ οἷοβθ (χῖν. 28), τσ ΒΏ8}} 580}}} ἤδνς, 88 
Ὀοΐοτθ, 88 ἰωΐοσυδὶ οὗ οὴθ γὙϑδσ Ὀούνθος ὅδθ 
Οσυοιῆχίου δὴ ΡδΌ}᾽ 5 ΘΟ σε η--- 8 ΒΡΘΟΘ, [Ὁ Σ 
811 ὑμδὺ νγὸ οδῇ 866, Β ΠΟΙ Θ ΠΟΥ δια ρα ἴος (86 
ουθσιὶβ γοϊδιθα, 

Ῥδ0}᾽} 8 βγυϑὺ υἱαῖὺ (Θ.]. ἱ. 8) τηπδὲ Βδύτισϑ! ἱγ Ὀ8 
Τοοκοηθαᾶ ἴῃ ἮκΘ ΤΩΔΏΠΟΘΣ ἔσοτῃ Βὶβ ΘΟ ΘΣΕΙΟΗ, 88 
1ὺ ἴ8 τηϑυιυϊοποα ὅο βου ὑμ9 ἰδῆ οὗ δὶ8 βέδῦ 
ἰῃ ὈΔΙΏΆΒΟΙῸΒ δηᾶ ἰδ νοῦν, δηα ἰβ μὺ ἱῃ Θ0Σ- 
ὑταδὺ συ ἱῦὰ Ὠ18 ᾿ηὐδη δου] δνοϊάδηοθ οὗ Ψοσαβδ- 
Ιθσχὰ ΟἹ ὶν οομνοσδίοῃ (νοσ. 17) ; γ7χὸ δυο ἐδ 
ὑμο ἀδύθ οὗ ὑμἰβ βϑιὴθ υἱδὶῦ ἱπ Αοἰβ ἰχ. 386 ὅχοα 
δὺ Α.Ὁ. 88, ἰοὰχ γοδῖα δέάοσ ἐμ ποίραἃ Ῥοηΐθ- 
οοδὺ. [ προ ποῦ ὮΘ6ΙΘ αἰβοῦβα ἴθ ἰϑησὶη ποΣ 
Ῥτϑοΐβο ὑΐπιθ οὗ ὑπο υἱεῖὸ ἰπῦο Ασδδίδ (68. 1. 17), 
ὯΟΥ μθ οχδοὺ χῃοᾶδ οὗ δα πδυϊηρ ΤΒΪβ Ῥδδεδρθ 
σαὶ ΤῸ ΚΘ δοοουηὺ ἰῃ ὑμο Αοία : 8686 ρμοϊπίδ 
ΔΧΘ ΟΔΡΔΌ]6 οὗ ΘΔ βοϊαὐλου, δηᾶ ἀο ποὺ σοαυΐσο 
ἴ86 βαργροαίίζου οὗ βόσῶθ ἱπύθσυθηϊηρ υἱδίὺ ἰὰ 
ΟἰΌΒΟΣΥ παῦχαῦδνο. Ν ΣΠΟΥ ποϑὰ ἵ ϑύορ ἴο σβϑοοι- 
οϊθ 89 τωθὐϊου οὗ ἔγανϑβ ἴῃ ϑγχία (6 8]. ἱ, 31) 
τὺ} ὅθ Βοᾶἃ γτογαρὸ ἰσϑθοὺ ἔγοσο Οβοδδσοα ἰο Τδῖ- 
8τι8 (Αοἱβ ἰχ, 80) ; ὅδ υἱδαιὺ ὕο Φοστιβδίθσω οοσῦ- 
Ῥἱοᾶ οὨἹΥῪ δξύθοῃ ἀδγβ (Θ8]. ἱ. 18), δηὰ ὑπ γ6 18 
πούδίης, ΒΟΣΘ ἴο ἀϊδίθχο ὑπὸ δῦουϑ ἀδῖθδ. 
Μοὶ οἈσοποϊορίοδὶ βοβϑσαθα, ὈΠΣπαϊγ ζο]οπίηξ 

[86 οτάοσ οὗ Αοίβ ἰχ. δῃᾷὰ σ᾿. τιπουῦ ἱδκίηρ ἱπΐο 
Βρθοΐδὶ οοπεϊαοσαύζοη δ 18 ἱπίοσναὶ οὗὨ ἴδ γ88 ΥὙΘΆΓΒ 
Βρϑοηῦ ὉΥ δ] δὖ Ῥδιυιδδοῦβ, Βᾶνο μἰδοοὰ ἐδ8 
οορυθσδίοῃ οὗ Οὐσηθ δ αξίοσ ὑμαὺ δροβδϊθ᾽  το- 
ὕαση ὕο Τάγατιβ, (6 ΒΥΥΒΏΡΘΙΕ ὈΘΙῺΡ ΒΡΡΑΓΙΘΒΩΥ 
δούᾳαίοα ὮΥ ἃ ἀδδβίσο ὑο Η}} Ρ δε ρΡοσϊοὰ οὗ δἔ- 
ἤβθῃ ὙΘΔσΒ ΟΥ̓ Βρσ ΚΊ ηρ 86 ουθηΐβ δοὴρ 88 
ὙΓΟΘΙΥ δρατὺ 88 Ῥοββὶ Ὁ]9 ἕοσ [86 βδῖζθ οὗ πιξΐοστα 
ἰηύοσχνδιβ. Βυὺ βουσὶ οοπδίἀοσαύξομβ ὑγοδοηῦ 
ὑβουηβθὶυ δ ὕο ΤΩΥ̓ ΤΠ ὙΠ] ΟὮ σδ86 τα ἴο Ἐπ πκ 
ὑμι18 δυτδηρϑιηθηῦ ΘΙ ΘΟ. ἴπ 86 οὔίδοῦ, ὑπ 8 
αποϑυΐϊοι αὐῖϑοβ οἡ ὑδὲν βυρροαϊίοι, δὲ το τῸ 
ὑδθ οὐδοῦ δροβὺ]8β ἀοίπρ' ἐδ686 ἴδισθο γϑδχζε ἢ 88 

ψγΒῖοἢ οουδβοαᾶ ὕδ6 Ἰοῦστιου. Νον ἐπ ἰπδῦ ο8586 ἰῦ ποι ηρ᾽ σοὶπιρ᾽ ΟἹ αὖ ΦοΣΌΒδΊ θα ΟΣ ἴῃ πἄεξοα ποσχὶδ 
ἴω οοτίδίη ἐμοῦ ὅλο ἀδίθ οὗ ἐπϊβ νἱδὶῦ (“" ἔουτίδθϑῃ  σοοοσζαϊηρ ὃ Βαὺ ὑδὶ8 ἰηύθσνδὶ ἱβπ ποὺ ὕδπε ἰοζῦ αὶ 
ΥΘΔΙΒ αὔύου ,) 1Β ποὺ σϑοκοηῃθᾶ ἔστομλ ὑμαὺ οὗ Ὠΐβ,) Ὀΐδακ ὈΥ ὑδ6 βδοτϑᾶ ηἰβύοχίδη. 1ωὉΚ6 βαᾶγο (Αοὺβ 
ΤΌΟΥΤΔΟΣ υἱβὶῦ (68]. 1 18). ἔοσ ὕμϑῃ 1Ὁ νου] μανὸ ἰσ. 81), “Τα δα ὑμ6 οὨΌτοδ 65 χοϑὺ," οἱς. ; 
ΟΟσυστθαᾶ δὺ Ἰθαδὺ βανθπύθθῃ ὙΘΟΙΒ (14 -ἰ 5) ΔΥΌΟΥ ἐμαὺ ἰβ. 88 1 Ὁπῃαἀοσειδηα ἰΐ, ἀυχίηρ ὅποθα ἢ γεθ 
᾿ιῖ8 σοηνθυβίος, ψ ὩῚΟἢ ψου]ἃ ὍΘ ὕνγο ὙΘΑΥΒ ΙΏΟΥΘ | ΥΘΔΙΒ, 086 ραγβοουυζοῃ δυϊστοὰ ἀΡ ΌΥ 8488} αἷΐεσ 
[λδη [0.6 ψ͵Π0]6 ᾿πύθσναὶ Ὀθύῦνϑαοι ὑπὶβ βοοομᾶ υἱβὶὺ 
δηᾶ {86 Ῥοωηύθοοθδῦ σοζοσσϑα ὕο : ἰύ ἰ8, ὑμουθοσθ, 

1806 τορχίγτγαάοτῃ ΟΥὗὨ ϑίδρθϑθῃ Ὀϑίηρσ δσιοδίθαὰ ὉΥ 
ὅθ οοινοσαίο οὗ ὑδδὺ οὔοίν, ὑδθ ΟὨγβιδη 

χοοκοηθα ἔχοιμι ἷβ οοπυφγϑίοτι, ΜΞ ΪΟῊ τραῖζοβ ἷβ 1 βοοϊθελοβ σΘΏΘΓΑΆΙΥ οηϊογοὰ στϑϑὺ ααἱοῦ δὰ ὑζγοδ- 
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Ῥοεγ. 1 σδεηποὺ ἀἰβοοῦονθυ ΔῺΥ Ροχίϊῃηθπῦ οΔΌ50 
ἔοσ ὑμῖ5 σϑυλδσὶς, 1Π]688 Ὅ76 ΒΈΏΡΡΟΒΘ ἐῦ ἴο τοῖοσχ ἴο 
7μλο γμοχίοα δυοοσθοάξηρ ὑμὶβ ουθηῦ, ΤῊΘ δϑζηθ 
ἰά498 ἱβ σασχί δα ὈΥ̓ 86 ταϑηὐϊοη οὗ 86 ὕζανοϑὶβδ οὗ 
Ῥοῦοσ "" ὑβχουμἢ 411 ραγῦβ."" (ντοσβὸ 32), δου ἀν 
ἀυσίηρ ὑμὶΒ βϑδβοὴ οὗ οιιυνασζ ρϑϑοθ, 8 ΘῈ Ὠΐθ 
ῬΥΘθΘΩΟΘ 848 ΤῸ ἸΟΠΡῸΣ Ὠθοαρθα ἴο βιιβύδἑῃ ὑμ6 
ΟΒυτΟΣ δῦ Φογυβαίθῃ, [ὕ νγὰβ ἀστὴρ ὑμἷβ ὑοὰζ 
ἰδδὺ Ῥούοσ γγδβ οδ θὰ ἴο Ῥγϑδοὴ ὕπθ αὐοδροὶ ἴο 
Οοτπθ]υβ : ὑδθ Υοδσ βιαοοθϑαΐηρ ὕπ6 σομνθσδίοῃ 
οὗ 58} νγϑϑ ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ δροπὺ ὈΥ Ῥούθσ ἰῃ Ὀυλαΐην 
ὌΡ ὑδο δοαοίϊϑίυ δὖ 86 στηϑίσορο]αβ, ἰθ ὕΟῸ Σ Δρρδι- 
ΘΕΌ οοουρὶοα ὑδ Βασμοσ οὗ ὑῃ6 γὙϑϑγ 0]1ὁν- 
ἷῃχ ; δῃὰ ἰῃ {89 ὑπίχα γϑλσ ῥδῃ}, ΟἹ ἷβ υἱβὶῦ ὑο 
ΟΣ δ θη, ἤπᾶβ Ῥοῦοσ χούυσηθα ὑμίμοσ. Τΐθ 
αἴδοσχὰβ σομνθηϊοηῦ υἶχηθ ΓῸΓ 8}} [63 ΟΟσΌΣΣΘΏΟΘΒ, 
Δα οομμῃθοὶβ ἔμοη ἰῃὰ ὑπ6], παύΣΑΙ ΟΤάθι. 
ΣΑΒΌΥ, Ὁπᾶϑυ {818 νἱϑνν Ἧθ Οδἢ ΣΟΘΟΣΥ ΘΧΡ Δ ἢ 
829 γ͵δη οὗ [ΚΟ πασγαύδνο ἴῃ ὑπθ86 ομδρύθσα: 
δΔἵτον ὑχγδοΐῃς ὑδ6 ὨϊδίΟΥΥ οὗ ὑμο ΟΠΌΓΟΝ (Βρϑοΐδ!ν 
ὈπαοΣ [86 οοπάποῦ οὗ Ῥοῦοσ) ἀονῃ ὑο ὕϊ0 Ρ6Σ86- 
οαϊίου Ὁ 580}, Β6 ὕδικθα Ρ ὑδθ βα Ὀ]θοὺ οὗ Ὁ 18 
ΟΡΡοηθηῦ 8 οομυοζβίοι, δηἃ ἃἀοθ8 ποὺ ααἱὺ Ὠΐτῃ 
ὍΣΌ] δ6 ἢ88 Ἰοζὺ Ηἷπι ἰῃ ααἰθῦ δὖὺ ὨοΙη6--- 6 069 
Ὠὶβ οἸχίβαίοι οὗ 8]} σούϑγοῃοθ ὕο 8686 66 γΘΔΤΒ 
88 Ὀσίηρ Ὀπδα 8016 ὑο ἷβ ἀθβίχτι οὗ οομὐ πΌ ]γ : 
Ὧθ6 ὑδμδὴ χοϊυσηδ ἴο ΡοῦΘΣ, δηὰἃ πδυταῦθα δἷβ ἀο 
ἷῃ ὕδε ἰηοτίηι. ΤὨΪ8 ΡΆ18}16] στη οὐμοὰ οὗ πδστὰ- 
Ὅσοπ ἰβ Ῥγονθὰ ὮὉΥ͂ ὑπ6 γοξυιρύϊοη οὗ δ} δ΄8- 
ὉΟΙ͂Υ ἰῃὰ οὨδρίοσς χὶ. 19, σμοσο Πῦκο ον  ἀ  ]Υ 
ἴοσβ ὑδοῖὶς ο ὑὴθ9 στη οὗ ϑύδθρῃϑῃ, ἴῃ ΟΥ͂ΘΣ ἴο 
ΒΟΥ δῦ ὑπ ἀἰβροσβοᾶ νδηρο]} }δἰ8 πα Ὀθ6ῃ 
ΔΟΟΘΟΙΩΔΡΙ ΒΗ σ ἀασίηρ [86 Ζ0ΌΓ γϑδτὰ δυσοθοάϊηρ 
1δ8αῦ τλαγίγγάοτῃ, δὰ ὑδυ8 σοπηθϑοῦ Π6 Ῥγθδοῦ- 
ἱῃρ ἴο Ὅ. 9 ΘφημΌ 1165 ἢ ὑὰθ Ἰαύνοσ ρατὺ οὗ ὑδαὺ 
Ῥοσίοᾶ (νϑσ. 20) : δῃὰ ὑμὶβ ἀραῖτ Ῥγθρᾶσοβ ἰῃ9 
ὝΟΥ ἴοσ 186 νἱβίῦ ὑο Απύϊοοῦ οὗ δαὶ, ψῆο Ὠδα 
ἰδΐθϊὶγ τοϊυσωθᾶ ἴο ΤΆΥΒΏΒ. 
10 ἰ8 ὑζιιθ, 'ἱπ 0818 ἀσθθτηθ ὑθοσο ἰβ τηϑθ 8 

ἐμύσδυνυδιὶ οὗ ὑθῃ γϑᾶσβ Ὀθύνγθθῃ ἰἢθ δαϑὺδὈ]} βῃτηϑηῦ 
οὗ ὕὍ8ο ΟΠ ΤΟΣ αὖ Απίοοι δα ὅδ υἱβίῦ οὗ Ῥδὺ] 
ἴο Φοτυβδίθιι, δροὰῦ 89 τηθ οὗ Ηϑσοαβ ἀϑαὐῇ : 
Ὀπὺ ἰδ 158 λυ οσἢ Ὀούοσ ὕο Ρΐδοϑ βισ"; 80) ἱπίοσναὶ, 
ἀυτίης τ ΟΩ πο ἱποϊάοηῦ οὗ βύυικὶηρ τηοτηθπῦ 

αἴζον ὑδ9 ΟὐθΡ6] δὰ Ὀθοοὰθ ἰπ 8 
Τα Άβατο χοούθα ἴῃ ὑδθ δΘοτη λα μιν, ὑΠ 8 ἴο ἰηὔοσ- 
δροτδθ σΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌ]6 ροτίοαβ οὗ υπϊηὐοσοδυηρ 
αἰἸθηοθ ἴῃ ἰδ ΘΕΡΥ ρῥ]δηῦίηρ, ὙΠΘῈ ταδύῦθυβ 
ὙΈΙΟΩ, 8 ὑμ67 ὑτδηδρίχοα δνοσνγασζάᾶ, σου ]ὰ Ὀθ 
ῬἈδδϑοὰ ὉΥ 88 ὑχίνίδὶ, τοσὸ οὗ 086 μψτοαὐύοϑῦ ἱτ ρου- 
ἴδησθ ἰπ ἴδ ἰβύοσυ. [αὐ τηδύϊοηβ ἃ. ρίνυϑι 
οὗ (089 ζἜΘΏΘΣΩΙ ΡῬΥΟΒΡΟΥΙ οὗ ὕὍὴθ οδῦδβθ, δηὰ 
ἴμποτθ δὲ ὯῸ οοοβδδίοη ὧο Ὀχϑδουὺ ἴδ ἀθ- 
(α115 οὗὐ ὑμία ροτϊοᾶ, ὑῃτλ! ϑοΐὴθ σι σκὉ}]0 
ουθηῦ ὈΣΟΚΘ ὑδθ ϑύϑ ΘΟΌΣΒΘ οὗὨ ΟΟΟΘΌΓΤΟΠΟΘΕ. 
ΒΆΘΕΙ δὴ ονυθηῦ 88 ὑμο νἱβὶῦ οὗ δ], δῃἃ θβρο- 
οἶδ δ 6 σοῃθΙ  ΡΟΥΔΏΘΟΙΒ οοηδαοῦ δηᾶ ἔδὺο οὗ 
Ηοτοᾶ: δεηὰ (86 ἰδύῦθσ δοοουμῦὺ 8 δοοοζ ΣΟῪ 
Σηϊχοἀαοοα ἱἰπ ὕ86 ὑνν οἰ ἔτ ομαρύοσ ὈΥ ὕ86 ΡὮΓΑΔΟ, 
Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρόν, αὐνγᾶγπ ἱπᾶϊσολίνα οἵ 
ΒοΙῃ6 [ὙΘΒὮ ΟΟΟΌΣΥΘΩΟΘ ΕΙΟΣ ἃ ρὈϑσίοα οὗ ΘΟΙΏΡΑῚ- 
αὐΐνο στιοηούοηυ δὰ δίθηοθ. ΝΙῸΣ ἰδ ὑμὶβ ἰἢ- 
ἕογνδὶ ἰεῦν οῃύ σοὶ ἀονοϊὰ οὗ ἱποϊἀθηῦ : ἰὃ ἰδ ἴῃ 
ἔαοῦ Δ]1]6 ἃ ὯΡ ὈΥ ὑδθ δοοουῃῦ οὗ 86 ργϑρδζδίοι 
ἴἔοσ ὑμ6 ἔαυιῖϊηθ. [1Ὁ τγδῶδβ "" ἀστίηρ ὕποθθ ἄδγε ᾽" 
ὑδδὺ ἐμ ρσορμβοῦ Αψδθυβ νἱδίυοα Απύϊοο! ἔγομι 
Φουυδδ θα ; θο1Ὼ6 ὑϊπ16 ΑΥΌΘΙ ἷβ ΔΥΤΙΥΙ, Π6 ῥγθ- 
ἀϊοίθα ἐλ 6 ἔδπιίηθ, δηὰ ἰΐ 18 ῥ᾽ δίῃ} ἱποπα θὰ 
(δῦ ἐδοὸ 7] 6] πιοης ἀἱὰ ποῦ ὕἤδικθ ὈΪδοθ ᾿ἱτησχηθᾶϊ- 
δίϑὶν, Ὀαὺ ον τα] ΥΟΔΙΒ δὐϊοσνασά, "" ἰπ ὑ89 ἀδΥ8 
οὗ ΟἸδυαίαβ ὕρβασ" Τδὺ ΘΙΎΡΟΤΙΟΣ, ὈΒΟΣΘἕΟΣΌ, 
Μ88 πού χοϊχηΐηρ δὖὺ ὑδθ ἐλπλθ οὗ ἰΐδ αὐξοσϑμοθ, 

δηἃ δὲ ὕπο ἤδιλίῃηθ ἴοοκ Ρ]806 πὶ ἐμ ἡογίλ γεδξ' 
οὗ ἱα χοίρψει (9 οβορσβ, 4πί., ΧΧ. δ, 2, οοτιραγοᾶ 
ΜΠ} 1, 2), ὕθ6γο 18 ΠΘΙΘ δῇ ἰῃἴοσναὶ οὗ δὖὺὴ Ἰθαδδ 
ἔοΌΣ γϑθσα Β᾽ ΘΕΟΥ͂ οσσαστίηρ᾽ ὈΘῦνΘΘΕ ὕνγο ΟἸΟΒ6 } 
τοϊδύθα ἱποίἀθηΐθ οὗ ὑμὶβ ροσίοαά. Τδθ “" ψ}80]6 
γϑδσ " ἀυχίηρ πο Ῥδὺϊ ρχοδοδ θα δὺ Ἀπ οοὶ 
(Αοἷδ χί. 26) ἰ8 γϑοκοῃϑᾶ ἤγοχωη ᾿ἷβ 0411 ὑδιῦ ΠΥ ὉΥ͂ 
ΒΑΤΏΒΌΔΘΒ, Ὀὰὺ ἀοο8 ποῦ οχίθπα ὕο ἢἷβ υἱδιῦ ἰὸ 
ΨΦογαβδίθση : ἰῦ ΟἿΪΥῪ οοὐοσδ ὶβ βσβῦ ᾿δῦΟΣΘ οΟΏ- 
δηρά ἰο ὑδθ οἱὺγ ἐΐ86}7 (αὖξον τ ἱοι μ6 ἰυἱηοταῖοἃ 
ἴὰπ 186 οὶ οτίηρ᾽ τορίομβ οὗ Ξυγίδ, 64]. ἱ. 91), 
δηὰ οχύθηβ ΤἸΔΘΓΟΙΥ ἴο δυουὺ ὑπο ἄπιθ οὗ 89 
δικίναὶ οὗ Αχαῦυβ. ΤΏ6 δῦονο ἰηύθσυδὶ οὗ θη 
γΘΔΙΒ τα οοουρί θα ὉΥ ῬδῈ] ἰῃ δος ἸΔΌΟΥΒ 88 ἃ ΓΘ 
τοϊοιχοα ἴο ἱπ 2 Οὐσ. χί. 29-297.Ψ 

Ἧγο ὑδπ8β δχτὶνο δὺ [8 οοποϊαδίφυι, Ὀαβθὰ ὌΡΟΣ 
ἱμύοσῃδὶ ονϊάθῃοθ, ὑμαῦ ὑμ86 δάπιϊββίου οὗ ὅδ 
Θδα 65 Ὁγ ὑ86 οοηνοσχβίοη οὗ ΟΣ 6] 108 οοουχτοὰ 
ὯΘΔΚ ὑῃ9 οἷοδο οὗ Ῥούθσ Β ΒΌΣΩΤΩΘΥ ὑΟῸΣ, ἰῃ Α. Ὁ. 
82: νὰ οδπποῦ ὯΘ ἴδε ἔσζουαὰ οοσύδι ὺΥ ἰὰ Εχίηρ ᾿ῦ 
88 Βδρρϑηΐηρ ἱπ ἐδ τηοηΐὰ οὗ βορύθσροσ οὗ ὑμδῦ 
794: 

ἘΤΗΙΟΟ-ΕὔΝΘΑΜΈΝΤΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙΕΒ ΒΕΙΑΤΕῈΡ 

ΤΟ ΤῊΒ ΒΙΒΤΟΗΝΥ ΟΕ ΒΑΙΥΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙῸΟ- 

ΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΗ͂, ΑΝ ΗΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, 

Β.ΘσΘΕΒΤΊΟΝΆΗ. 

1. ἅτ] υμδϑίδβαθα δρρυθμθηδίοη οὐ ὑδθ 
ΒΘδῸ οὗ 8 ῬΤΙΟΡὮΘΟΥ ἱπρ ὑ.6 ΒΟΥΘΗΪΥ͂ 
ΘΟΚΕ οὗ γοδῖβ Ὑ|1]}] ϑυοοοοᾶ ἰῃ ἀθιηλοπβύσα ϊτπρ' 
ἃ ὑγρίοαὶ στούθγσθηοθ ὕο 6 Μοβδίδῃ ΟἿ]Ὺ σαῦδοσ 
[880 ΔΩῪ ἀϊτϑοῦ δ] υδΐοη."͵ ΤῊΘ σἴΘῃΘΓΑΙ ΘὮΔΣΔΟ- 
ὕοσ οὗ ΤΆ Ἰαηρσυδρσο ἰπ Ὁ86 Ἰπὐτοάπούουυ ῬΘΒΒΑρΡΘ, 
Υ. 34, ορϑῆβ ἃ ρτοβρϑοῖ, ἱπάϑοᾷ, οὗ ονυδηΐβ βιοι 
ἃ8 16 ἰδ οτο ζογουο]ὰ ΟὨΪΥ͂ πῃ ργορμθϑοὶοβ ὑδαῦ 
8 ΥΘ αἰ Σοῦ Μοββίδηϊο ἴῃ ὑποῖσ παύασθ ; Ὀαὺ ὕμιθ8θ 
οὐϑηΐβ ΔΙῸ ΠΟσΘ δϑϑίρτιιθα ὕο ἃ ὑἱτηθ ἐπιπιοαϊαίεῖν 
ϑιιδοογμοπὲ ἴ0 ἐδλ6 οπα 9.0} ἰδ6 ϑϑοστίν ιοο6ἴ8. ΟΥ̓ 
γόατδ, ΜὨϊοΟΙ ἀγὸ ταδᾶθ ὑο Ὀθρὶῃ νυνὶ Φουα δ ΒΒ 

ἽΞ σοποοχηίηρ' ὕμι6 ΒΟΥΘΩΪΥ ὙΘΆΓΒ, ΟΣ δὺ δοουῦ 

ἐδ6 οοταπιθησοιηθηὺ οὗ ὑπὸ οδρεϊνγ (Β.Ο. 600 
ΟΣ ὅ88).. ΤὨΘ6 Ῥγορμϑὺ ΘΟΒΒΘΑΏΘΩΝΥ ΒΔ 89 
Μοβδίδηΐο ροσοὰ οὗ ἀθ ἑν σβ 6 ἴῃ ἃ τ ΠΟὮ ΟΙΟΘΟΣ 
ῬΓΤΟΧ ΤΑΥ͂ ἐμδῃ ἰΐβ δοΐμ αὶ] ἀἰδῦδπιοο ἔσοσω ἰδ ὑἱπιθ 
σου]ᾶ ἰπϑεγ, δὰ ἢ6 οοππθουθα ἰὺ ἰηὐτηδίθὶ Υ͂ 
τὶῦι 6 τὰ οὗ ροσβοσυουι ππᾶἂοσ ὑη9 βο6]Θααἰᾶδθ, 
ΜΒΐΟΒ ΒΘ θᾶνν ἱπ δβρί γί δ ἐμ οἱοαδὶηρ ρμοχίοὰ οὗ 
086 ποχίθα οὗ βουϑῃ τ ΒΟνΘῺ8 οὗὨ γθδ 78, 88 ὕγῸ- 
Ρμϑίοα!ν στουθδὶϑᾶ ἴο εἶχα. ΤῊ ὑμϑοοτδῦξο βθου, 
10 οουἹὰ ποὺ οδ]σαϊαῦθ ὈΥ͂ οϑῃὐατίο8, Ὀπὺ ΟὨΪΥ 
ΌΥ βεαρθδίίο ροσίοἂβ οσ σσοὶθθ οὗ 1Ό}]11668, οχ- 
ρμϑοΐϑα [89 δαυθηῦ οὗ 86 Μοββίδηΐο ἀϑ  νοσϑ9 6 
δΙΟΣ βουθηΐν βαοθαθο γϑϑσβ δῃουἹὰ δδνθ οχ- 
Ρἰτοᾶ, ἱμπδυθδα οὗἨ σοιπονίσρ 1ὃ ὑο ὕπο ἀἰθύδηοσ οὗ 
ἂν οὐ εἷχ οοῃὐατίθ ἐ ΤΏΘ Ἰἰναὶὺ δαεαϊσηϑα Ὁ ὅδ 9 
Ῥτορμϑῦ οοσίδίμ!ν ὑθαῦϊθοβ ἴο ἷβ νγοηάοτέμ] γααρθ 
οὗ νἱβίοι, διὰ ὀχδὶὺδ πἰπὶ ἦδ ΡΟΥΘ ἷβ Θοηύθιῃ- 
ῬΟΙΑΣΙΘΒ ἰπὶ ὑμθ οδρυυ!γ, ἤοηθ οὗ σψθοσα που] 
δδνθ ὈΘΘ: ἸΚΘΙΥ ὕο τϑῖθονυθ ὅῃ6 Ὀορίηυνϊηρ οὗ 86 
Μεβδίδηΐο ἕθτα ἤο 8 σομπδίοσϑ Ὁ]6 αἰδίθημοθ Ὀ6- 

4 [Οἱ ἴδ ΘΟ ΣΥ͂Σ, ὕπΟσΟ 15 σοοὰ τϑαϑοι ἴο Ὀεϊίοτο ὑπδὺ ΓὉ}5 
ΥΘΙΠΔΥΚΑΌΪΟ ῬΓΟΡΏΘΟΥ δυκίδίθ θὰ ὑπὸ δι οὗὐ πὸ μίοτιβ 6 78 

ἴῃ τησί᾽ απο οϊραϊίομε οὐὁἩ ὑ86 πϑδὺ Δρργοδοῖ οὗ 86 Βοάθεσω- 
618 οοἴηϊμᾷ (οἷ. Μαῖκ ὶ. 1δ ; Τᾶκο ἰἱ. 26, 88}, δἊ 10 δ κί ποθ 

ὈθΘη 8 ρονογίηὶ διμκπαϊθηὶ ἴο ὑσονο ἰδ δοῖπδὶ δάγυεηΐ οὖ ἰ.9 
τίσηθ ργφὰϊοϊϑὰ (αἱ. αὶ. ἐν. 4: 1 Ῥοὶῖ, ἱ. 11).] 

{ [Ὑπὸ Ἰεασηϑὰ δηὰ ρίουβ δὔϊδοῦ ἀσ68 ποῖ ϑϑόση ὕ0 ὉΘ δσΑΥΘ 
ΠΟῪ ὨπρΆΚΟΣΥ δ ἢ ἃ. ταϊθοογιοορθου οἢ ἴπ6 Ῥασχὶ οἵ {80 ὨΟΙΥ͂ 

ΒΟῸΣ Μοιὰ χοροῦ 18 ῬΕΟΡΏΘΟΥ, ἴ;6 τολεϊκοῦ Τ οἵ 

ΜἘΪΟῺ ἰδ καὶ 1 ἀραϊχιιδῦοα ἰδ 6 ἐἐπι6 οὗ ἴδιο ονϑηῖδ ὑγοὐϊουθά.) 
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γοπὰ [δ ὁ10Ε6 οὗ {86 ΒΔΌΥ]Οπ δα οαρύϊνγ ; Ὀπὺ 
ἐὺ 50}}1 4118. ὈθΊονν ὕμα λύσέογ δαὶ ταραϑυσα οὗ [86 
ἀϊδύδποθ Ὀϑύνθα 6 Υου Δ ἢ} 5 ὈΤΟΡΏΘΟΥ δᾶ ὑῃ8 
Νον-Τοϑῦ. ΤΟ] ΒΙτγηθαῦ ὉΥ 100--110 γροδγϑ,--τοτσ, ἴῃ 
οὗμοσ ψοσάβ, ἱποῦθαα οἵ οχύθμαϊηρ ᾿παῦο ἐμ6 ἅπλθ 
οὗ ΘΟ γίβῦ, Ὁ τϑυθὶν σοδοῦθθβ ὕο ὕη8 δνρο οἵ Φόοῇη 
Ἡγτοδητι δπα Ὠΐβ ἱτασηθάϊαῦθ βιισοθβεοσβ ΤῺ 
Ῥυϊμοῖραὶ βὐδύϊοηβ ἰῃ ὑπ οοῦτβο οὗ ὑγϑ- ΟἸ σι βδύϊδῃ 
ἀονοὶοραιθηῦ ψγῸσΘ ἀουθίϊθθθ βυβοϊθο δΡρ- 
Ῥαζοηῦ ὕἤο ὕὍμο ριορμϑῦ, δηὰ ρου ὕμ6 Ψ8ο]6, 
ΨΌΙΘ Β6ΘῺ 88 Βοραγζδίδα ἔσογη δδοὺ οὔδμοσ ὈΥ͂ ὕσο- 
οἶον ὑμ6 ἰπύσχναιὶ νν ΒΙΟὮ δούιι!}}γ γοϑαϊ θα ἱῃ ὑ86 
ῬΓΟΡΎΘΒΘ οὗ ονθηΐθ. [1 δἷβ ὙΟΌΠΡΟΣ ΘΟὨΐθΘΙΏ- 
ῬΟΓΙΑΣΥ͂ ΟΥττβ, [89 “" δηοϊηὐοα ῥχίμοθ, "ἡ ν. 25, 6 
Τοοορηϊζοα ὅθ ἰπγοάθοοσ δηὰ ἤοπμᾶοσ οὗ ἃ 
Ῥουϊοὰ οὗ γοίαζίοθ βαϊναοη ΓῸΥ 086 Ῥθορὶθ οὗ 
αοὰἀ (8 Ροτοᾶ ψ ΐῖο ἢ βμου]ᾶ Ὀτίηρ ἃ σϑβύοσζα υϊοῃ 
οὗ ΨΦογιβδίθτῃ, δἰ πῦρ ἔοσ ὕδ6 ὑΐτὴθ δὴ ἱτρϑυ- 
ἔϑοῦ, ὑχουθ]οᾶ, δᾶ ορρτϑαβοα στϑβὑοσα  οη), δηὰ 
ὑβουθέοσθ βαὺν ἴῃ ὑμαὺ ὑΥΐπο6 8 ἄσθὺ ὑγρίοδὶ ἔοσϑ- 
ΤΌΠΠΟΙ οὗ 6 Μθββίδβῃ. Ηθ ΒΒ ἃ ἔδυίθμοσ ῥτϑ- 
ζαίοτυ οοπάϊ!υΐοι ὕο ὑμι6 οοτηΐπρ' οὗ ὑμ9 Μοβϑίδῃ 
ἴῃ ὑδ86 τοὶ σίουβ ὑϑγβϑοτι ϊοηβ δα δ  ϑοοζαῦδο 
ΔΟΙαἰ δύ οηΒ, νυ ῬὨΙΟΒ ὕμ6 ἀθβοθπάδηῦ οὗ 8 
ΣΟΥΔ] Φανδηΐο Βοῖθθ Βῃουϊᾶὰ δ) οὺ [5τ86] ἱπὶ ὑδ9 
ἀϊδίαμῦ ἔαύυγο, βἰδγίηρ ὑπ6 δποϊηὐοα ΠΙΡῊ ῥχίθβῦ 
(Ομΐδβ ΠΠ|., Β.Ο. 172), δῃὰὰ ϑνϑῃ ἱπύοσστιρίϊηρ 
ἔμ ἐβοοσσαξίο ῬΟΥΒΪΡ ῸΣ 8 ὑϊπιθ δια ἀθβθοσδῦ- 
ἱπρ 18 ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ ; δπᾶ ἢ6 χοᾶ 1Ά8}6 ᾿ἰπύθενδὶ Ὀ6- 
ὕψνϑθῃ ὑῃ6 ἔοσ πη Ῥοθὶζἷνα δημᾶ ὑμὶ8 Ἰαΐοσ πθρδ- 
ὑἶνθ Ῥσθρδσγαύϊοῃ [Ὁ Σ Μϑβϑίδῃ  β οοσαΐϊησ, σὰ 8ἢ- 
Ῥτοχίτηδῦθ οοσγϑούμθβα, δὖὺ βἰχὺν-ὕνσο ὑΘΘΚΒ (ἴ.6., 
ὅμο αἰ ὔοτθποο Ὀθύνθθα 6 γβὺ βαυθῆ, ὙὨῚΟΝ 
δὰ δισθδαῦν οχρὶτοᾶ δὺ ἷβ ὑπ, δα ὑμλ6 τιο- 
ταϑηΐουβ Ἰαδὺ ψϑαὶς οὗ {86 βονϑηῦν---ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 
ΣΘΔΙΒ ΜΈ ΐΟ. οοτύδ ]Ὺ οχοθοᾶβ ὑμ86 δοῖιδὶ ἈΪ8- 
ἴοσῖ 8} ἰπΐοσνα! Ὀϑύνϑθῃ δὅ99 δα 175 οχσ Ὀθύνγο ἢ 
Οντὰβ διὰ ἘρΙρἤδηθα ΌὈΥ βϑυθηῦυ γοϑσβ." Βαυΐ 
Ὅμ9 δἀάϊυϊοηλ)] ἱπίοσνα οὗ τόσο ὕπδη ΟὯΘ 8 ἃ 
ὯΔ} οοηὐυχίθβ ΟΥὨ ὑπθηίγ-ὕΠχθ6 ἴο ὑοῦ - ΟΣ 
ΘΟ ΚΒ οὗ γθ 878, ὙὨΙΟΒ, δοοοζάϊηρ ὕο [86 Ὀἱνὶηθ 
ῬΌΓΡΟΒΘ, ΨὙ88 ἴοὸ ἑηύθσνθμθ Ὀούμνϑοῃ ὑδθ ὑγρίοαὶ 
ὠύϊνες τοῦ χριστοῦ οἵ 8 Μδοσαῦδοδῃ ἀρὸ δηὰ ὑδθ 
δὐνοηῦ οὗ ΟἸγὶ δῦ, οδοδρϑα 8 νι βί οι τ Ἀ116 τϑρ- 
ἱηρ ἷῃ [86 ἀϊδπίδῃοθ. [ῖπ ὑδθ Ἰἰταϊψαϊϊοη οὗ 18 
ΘΑΥ Ήν δηᾶ Ὠπσλδη ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΗΒ 6 αϊᾶ ποῦ 
δυδροοῦ ὑμαῦὺ ὑμ9 ϑρίτὶῦ οὗ ῬσΣΟΡΒΘΟΥ ἀἰϊᾷ ποὺ τϑ- 
γ08] ὅο Ὠίχη ΔΠΥῪ ἱτητηράϊαῦθ, Ὀὰὺ ΟἿΥ ἱπαϊτϑοῦ 
Ῥτορασζαϊίουβ δηὰ ὑγρϑδ οὗ ἐμ Μοεβίδηϊς σᾶ. Ηθ 
ἅοΕΒ ποὺ 866 ὑ86 ΔΌΥΒτΩΔΙ ΡῈ} οὗ τοπονϑα ναιῦ- 
ἱῃσ ἀυσίπρ ΠΟΑΥΥ ὕχο πυηᾶγοα γϑδσβ, ὙΒΙΟΣ 
βορασζαϊθα δ Ὀσίὺ οχαϊδύυϊο οὗ 186 νἱούοτίουβ 
ΜδΟΟΘΌΒΘΔΙ ΞΟ. ἔσοσα δ 501}} ΤΟΣ ρἱοτίουβ απ 
ἈΘΑΥΘῺΪΥ Ῥουϊοᾶ ἱὰ ὙοᾺ ἤ6 Νον Οονοπδεῦ 
ΒΒΟυ]ἃ Ὀ6 Θπὐδ ἢ δ ῃ6ἃ : διὰ ὕπο ῥσορμοῖβ διηὰ οὈ- 
Βουνοχη οὗ Ῥτορβϑίϊο, Ῥιϑαϊούϊοηβ ἱτατηθαϊδύο Υ 
Βαρδοαυθηῦ ὑο Βἶτα, ὈΓΟΌΘΔΌΪ ποὐϊοοα Π0 τοσο οὗ 
ἐμαὲ ἰπύοσναὶ ἐμβδπ αἀἰὰ Β6 (οὗ. ὑὰ0 Εἴ. -ἑπηα. 
Ῥσίμοΐρ]98 οα ΟἾΔΡ. Υἱὶ. Νο. 9). ΤῺ ρἱουβ ὑμθο- 
ΟΥΔΌΪΟ ΒΟΔΙΌΒΟΣΒ ΟὗὨ 89 ϑοχίρίυχοβ ἰὰ ὑμδθ Μϑδο- 
ΟΔΌεΘΔΏ Ῥοσίοα, δηα ῬΧΟΌΒΟΌΙΪΥ ἴῃ [86 ἰαΐζοῦ" δίαρεϑ 
οὗ ὑμαὺ ροσχϊοᾶ, σῆο Βαᾶ ὑμβϑιηβοῖνθα ὈΘα ὕο 
ΟΧροσΐίθηοθ 8. ὑδίὗ] ΘΟΠΒΟΪΟΌΒη 6885 οὗ ὑπο ἀ6- 
βοθῃῦ ἰηΐο ὑδ8 χὰ0 ψ Ὡϊο .δηΐθὶ δα ονοιϊοοκοᾶ, 
ὝΘΙΘ ῬΓΟΡΘΌΪΝ ὕδο ἤγβὺ ὕἤο δστῖνο οὖ δὴ πρᾶθν- 

ἘΟΙ, ΒΙοοῖς, πὶ ἴπ6 σαλγὸξοδεν 7. ἀοιμδοὴλθ Τλεοϊορσία, 
σῦν, Ῥ. 84: Βοίομοὶ, ἰὰ ϑέμα. τ. Κρεχοη, 1848, Ρρ. 787, 

Σ οἴ κθ06. 
Τ ΓΕ δμουϊἹὰ ταῖμος Ὀ6 Ὅοττιο ἴῃ τηἰηᾶἃ (μαὶ {π|8 16. ποῦ 8 

ατοδιίοη οὗ Ὠδη16} 5 δυ᾽οσῦννο ἱπλυϊοι ἰηΐο (δ 6 ζαϊαγο : 
(δ ἀδῖοβ ἰη αποαίέοι; Ο1Θ [066 ΟΧΡ οἱ ἢν σίνϑη ἰτὰ ὈΥ Ο8- 
Ὀσγίο] -- ἀϊγοοῦ ἔσοπὶ ἤόδυθο ἴου ὉΠδὺ ὙΘΥῪ ῥτ- 
ΡΟΒ6. 

ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΘΑΝΙΕΙ,. 

Βἰδηᾶϊηρ οὗ ὕμ6 τηθτ οὶ ὑγρίοδὶ πδύσσο οὗ [89 
οοπύθηίδβ οὗ νυβ. 96 δηὰ 27, ὑὴπ8 Ὀαΐῃρ ὑδυρλῦ ἴο 
Ἰοοὶκς ἔοσ ἃ τῆοσθε ροσίθοῦ δπᾶ δηδυσίηρ σϑδ σα ϊοα 
οὔ ἰδαὺῦ οσγβοὶῖθ. ΟΥὮὨ Κυδηϊο  θ]α, ν. 897 : "" ΤῊΣ 
παίαχαὶ ἀ Π ἔθτθποα Ὀούνγθοῃ [89 ΡΤΟΡΒ ΘΒ σοηοερ- 
ἰΐομ οὗ δνυνϑηΐβ δηὰ ἐμοῖσ Ηἰβύοσίοδὶ σϑδῦν ντοι]ᾶ 
Ἰταδίθ!ν Ἰοδὰ ὕο [86 ἱμΐοσομοθ ἰδδὺ 8 ἔασι σ 
τοδὶϊζαύζομ οὗ ὕ8 6 ῬσΣΟΡΏΘΟΥ νγ8ἃ8 ο Ὀ6 αχροοϊρα ̓ 
᾿ΒΒΒΙΔΌΟΘΙὮ 88 ὑμε ασϑοίδῃ θα οἾσΘ, 8Π6 Τοσα Ρδσ- 
σα αυὶν ὑμαῦ Οὗ Δπδοομυβ ΕΡΙΡδηθα, ἀἰὰ ποῖ 
ΒΡΡΘΟΑΣ 88 ὑδο ἰαϑὺ οὗ 86 ποδίΐβοῃ στρ οπδυ θη, 
δῃᾷ ὑμ6 πὶ] ΒΌΡΣΘΤΩΔΟΥ οὗ ὕ86 Μίοκβίδηϊο Κίηρ- 
ἄοπι οὗ Οσοἂ νγδδ ποῖ γϑοὺ ἱπσχοάδποθα. [μηβιθδα 
Οὗ οδαυρίηρ ὕἤδ6 Ῥχορδοίϊο ἰᾶθα 85 βΒΌΟἢ στ "Ὲ- 
δῷ ππῦχαρ ἴῃ ὑ818 σοβρθοῦ, οσ οὗ σοὐθοῦηρ ἴδ 
τί ουὺ ἔδσύπο ἰπνοδυ αύζου 88 ποῦ Βανυΐηρ ὈΘΘῺ 
ἔν} 8116 ἃ, ὑμ6 Ὁῃουσλῦξαυ! εἰχοῖὶοβ δοῦν ἰδ6 Ρθο- 
Ρΐθὸ ψου]Ἱᾶ ῬγοθδΌΥ ἰσοαὺ ὑμδαῦὺ ἰᾶθ8 88 Ηδσγραί, 
Ζοοβασίδῃ, Μαδοιὶ, δηα ΠΏ 8816] Ὠϊῃ1861 ἰσεδίϑα 
ὑμθ Μουβίδηϊο ὨΟρΘα οὗ Φοσθηλ δὴ ΟΥ 8818, ὑμαῦ 
616 οοῃποοίοα τ [Ὧ6 τούτη ἔσοτα {μ6 σδρ- 
υἱοῦ, δίμοθ 086 ὈῬΤΟΡὨΘῦϊο ἀδβοσιρύζου δα Ὀθθἢ 
80 ΣΘΟΙΔΔΙΚΔΌΪ [0]8]]6 ἃ ἱῃ οὗ. Υ στϑδβρθοίβ. Τδθ 
ἰπύθσμδιὶ ουϊάθηοθ ἀθιηομδίσαϊθα ἱμαὺ ὑπ 1ᾶ68, 
ὙὯΒ ἴῃ 86} ἱποοῃύσονυοσ Ὁ] ἐγ6, ἀπ ἰδ ττδβ 
γορασάθα δὲ δος, ψ 116 8 τϑαϊζαίϊου ἴῃ ἴδ6 
Ἰσμὺ οὗ Ηἰβίοσίοδὶ ἔδοῦβ γγχὰβ σϑ θστθα ὑο 8 σβοσθ 
ἀϊδίδπῦ ἔπῦατθο. ἷῖπ ἰκ6 ΤΒΗΠΟΥ ΟἸ χδῦ ΣῈ 5 
86 ἀοβοσίρύϊομ οὗ {μ6 Μοββίδηϊο ἔαύασο 1 115 
οομΒΙοῦ, δηαᾶ ᾿ΐδ ὑσὶ τ ΡῺΒ τὶ ἢ ἷβ ον ἄσταθ, δηἃ 
οοπηθϑοὶβ νυ ὑπ Ἰαῦίοσ [86 Τ᾿πουρῦ οὗ [ἢ ὁτϑο- 
ὑἱοῃ οὗ Μοβδίδῃ β Κίηράοιῃ : ψ 110 ἰπ6 Νον- 
Τοϑῦ. ΑΡροσδίγρβο, ἔτοτῃ ἐξ Ὠἰβίοσ δὶ ρΡοϊηὺ οὗ 
νἱονν, οΘοπηθοῦβ ὃ τυ ἃ 50}}} Ἰαύοσ ὑἶτωθ. Οδπεῖ 
ΒΙΧΩΘΪΥ τοζασὰβ ὑπ6 ἀοδυσιοίζοι οὗ Φοσβδιοση δὰ 
{0 οῃὰ οὗ 8411 ὑδίηρα, ἰοϊποᾶ ἴο ὑμ6 ὑπ οὗ 
αοβ κἰηράοσι, 88 ἃ ΟΟΙΏΡΙΘΒΘΏΒΙσγΘ ΜΟ]6. ΟἹ 
Ὁ. 6 δυυμουιν οὗ δῖ 6} 8 ἀδδβοσίρίϊοῃ : δῃᾶ ἢ 
ΘΟὨΒΘα ΘΕΟΥ ἀρδίστιαῦοβ ἢ 6 Ὀγοδοιὺ γενεά (Μαϊς, 
χχῖν. 81 δπᾶ Ῥ878}}6]85) 88 ὑμ6 ὑἴτηβ ἴῃ ψοἢ 186 
Ρἱούυσο οὗ Ὁ86 δβοδδίοϊορίοδαὶ ἔαΐϊασα βῃουϊὰ Ὀ6 
το σοᾶ. ΤῊ δροβίϊθβ ἱτηϊθαῦθ Αἶτα ἴῃ ὀχρθοὺς- 
ἴῃρ [86 οπᾶ οὗ ὑδ6 νου] ᾶ ἴῃ ὑμ ἂρ ἴὰ ψ Ὡο Ὁ 
ὑ8 0 γ ᾿νοᾶ :ξ Ὀὰὺ ὑμ6 Βθνοϊαύοσ᾽β Β6]ἃ οὗ νυἱβίοιι 
ἸΑΥ͂ Ῥδσοηᾶ: ὉΒαὺ γενεά δρᾷ Ὀογομᾷ ἴδμε ἀοδίττιο- 
ὗοπ οὗ Φογαβδβίθι. Τμδὺ ΒΌΟἢ 8 ὑσδηβῦου δηὰ σὸ- 
ἔοσθῃοο ἔσγοϊῃ οὔδ ροχίοα ὕὅο δῃοῦμοσ (ΘΒ, 88 
οοιαρασοὰ αἱ 18 γχϑάθοθβλοσ, ἰβ ὑο ὈΣρ 8 
ΤΆΟΥΘ Οοχηρί οἶδ, δηᾶ υἱυϊτιαύοὶν, ἃ 1}1 σϑα]]Σ8- 
0101) 8. Ῥοβδβί ὉΪ1Ϊ6, νὶ πουῦ ἀορτδαϊησ [86 Ῥχορδ8 
ἰΐο Ιᾶθα διὰ ἀοδβίσχογίπρ ἐδ να]α 6, 18 ᾿τυρ! θὰ ἴα 
1706 νοῪ Ψ οὗ 88 ρμοπυίηθ ρῥσορμεῖο 
ΟΥϑΟΙΘ, 88 Ὀαΐπρ' ἐδϑετείίαϊψ οοτηργολδηδέσα ἐη ἑία 
παίμγο, σοθη ἰδομρὰ ἐδλὲ ιοτδεῦ παν Ῥγχὼπατι 
λαῦθ ἐπίσηἀδα ἐξ ἴο γα ν οἷν ἴο ϑοπλε ταγεϊδιίαι 
ἐυδηέ ἴῃ ἰλ6 Ῥγοργόθθ 0" ἀὐδίοτψ.--- 6 σϑξεσεποα 
οὗ ὁ ῬΥΟΡΏΘΟΥ χσοβρϑούϊην Ὅλ ἔαΐατα ἐγ υϊδ.- 
ἀίοι νσᾶβ ἀουδίϊοβα δοοορ θα ἱπ ἐμ ἰὸς ἐδυονΣ οὗ 

ΦΓ[Γ1 [6 ἀἰδῆΆοιδτθ το βὸ0 ΒΟῊῪ ἃ ἀϊβοουεῖν οὗ Ὅδηϊεῖ 8 πὰ 
ΟΥΤῸΣ ΟἹ ἴδ ρΡοϊηῦ ἰπ αὐοδίίοη βουὴ Ἰομὰ ἢἷ8 τεδάσοσ εἰτδςτ 
ἴο σηἰοτίδῖπ σΤΟΘΌΟΣ αἰ ἰῃ ἢ ὑγοαϊουοηβ οὐ ἴο βπρεκ ἴὉῸγ τ 
πρὴφοοὐῤ τον ἰεϊογυσοϊδοι οὗ ἔλοτα ἔα 6 δὰ ΔΌΐς ἴοὸ κτλ 

1 [ΤΉΟχΟ ἰδ τηἰκ Θαβοη 81] αἰδδτοηοθ, Ποσανοσ, δὴ ἴο ἴδ 
φοΐηῦ δὲ ἱλμπὰ Ὀσύγοθη πόδα ϑδοδαϊοϊοχίςδὶ δαυίημα οὗὁἨ σΌΣ 
Τωοτὰ δοὰ ἰδὲα οὗ ἴα ]ο6), ἐπεὶ ΟἸτὶπὶ Ἔχ σοῦπὶν ἀἰδοϊδὶ θὰ ΔΩ͂ 
τονϑϊδ οι οὐ ὁυοὴ Κηονσ)εῖρο οὗ ϊο “" τἰποα δῃεὶ κουϑυτι " οὗ 
ἰδ δνυθηΐδ ὑχγοάϊοϊθαὰ : ὙΒΟΣΟΔΕ 80 ὈΓΟΡΌΘΟΣ Ὀσίοτο 18 ἰξ 8, 
ΡΏτο βοσίοβ οὐ βιιοδ ΟὨχοποϊοχίοδὶ μοϊδπδ. ἴπὰοοὰ (τιζγ 
ΤΑΝ ἐπ (686 γΟΣῪ υἱξοχῶποθα Χμ Οἱ γ τεΐοσγα ἴο τἢϊε Πιοπξ- 

οὗ Ῥαδπίοὶ δὲ αὔοσαϊῃας χα ΟὨΪῪ εἶπα δῖ Ὠ6 

[ΤῊ ΤΡῚΣ αχροαΐζοτα, ὑσὲ ἰξ ἰδ 
ἀἰτοσῦνγ οοπο ϑαϊσιθὰ ὈΥ Ῥδῃ}8 ἡσρρ δα θ θὰ Ἰδυσυασο ἰὼ 3 
ὙΒοδα, 1]. 1 664ᾳ.} | 
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ἔθ ΝΜδοοαθασδη ΘΡΟΟΝ, δηἃ διροηρ οὔμοσβ, ὈΥ 86 
᾿ ποι οὗ [86 βτβὸ ὈΟΟΧΚ οὗ Μδοοδῦθθ; Ὀθαῦ ὑδ8 
δον ίβῃ ΒΙΌΥΪ ἸΩΔῪ βοῦν ἴο ΒΟΥ ὑμαὺ ἀθβρὶΐθ 
δ ἢ τοζοσομοθ. ὅδ6 οἰχοππιδύδηοαβ οὗ ὑμθ ὑἱτηθ8 
ταῖϊσῦ τᾶκ ΨᾺΥ ῸΣ δηούμοσ ἰπὐοσρσχούδυϊουι ἴῃ 
ὁδοὶ ἰπϑύδῃσθ, βίποθ, 88 ΘΆΣΙΥ 88 δδοαὺ Β.Ο. 140, 
δηὰ δὖ 86 ὕλμηθ οὗ ἃ ΠΟ ΨἹΥ ζοαπμ θα ὨΟΥΘα ΒΥ 
δον 8}-παύϊοηδὶ ἀγυιδαῦν, ᾿ῦ Τα Κ6Β ὑΠ 6 ἴθ: ΒΟΙῚΒ 
οὗ Ῥδῃ. νἱὶ. οῃᾶ Ὀογομᾶὰ {μῈ ΕρΊρΡδοοβ τὲ 
Ῥειροῦσίβ 1., Βπᾶβ ὑμθ 1016 Ἀοσὰ ἴῃ ΑἸΟΧΘΠΘΥ 
Βλαθ, 80 δβαοϊζϑὰ ὑμὸ ἄσομθ οὗ ὑδθ βοιθαοίαδο, 
ἱπεύθαα οὗὨ τοΐοσυϊαρ ἴὑ ἴο ΑπὐοομαΒ ΕἸΡΙ ρ 868, 
Δὰ ὯΟ ἸΟΩΡΟΙ τορασὰβ {86 που] ᾶ- οὐ σο τ ρ' 
ΡΟΣ οὗ ὑδ6 δον δὴ (ΒΘΟΟΙΘΟΥ 88 Ὀουπα ἴο [9 
γαΐῃ οὗ ὑμ9ο ἀοδᾶ ΗδΙ]θμΐο ἱηῆἤσθηοο, ΜΒ Οἢ ἷ8 
ομσδοιοσιζϑᾶ ἴῃ σαὶ! ὕθσσωδ, ὈὰΪ ὕο ὅ) 6 ῬΟΥΤΟΣ οὗ 
τ7ὍἈ8}6 Βεαύδα Ἐοτηδῃ οι ρίσο. 86 ΒοΙΏΔη8, ΒΟΙΩ 

ἐμ6 ϑορίυδρί εὐ δα θδυϊαῦθθ ἔοσ ὑπ ὉΔ9. ἴῃ Ῥδη. 
χὶ. 81. δῖθ μεσ αἰ σϑοῦυ δῃᾶ ρῥγεοῦ δ} ]}ν ̓ πδὺδ]] θᾶ 
ἴῃ ὑδ ρίδοο οὗ (86 ἔουσίἢ που]ᾶ- ἰπράομι οὗ 
Ῥϑῃΐ6]. ἰὼ ΠΪΟᾺ ροπίθίοη γγὸ δὐνοσινασὰ χτηθοϑῦ 
βοτὰ ἰπ Φοβορβαβ δὰ ὑμ6 Νοὸν Τοδίασηθηῦ. 
Οοποοχηΐην [δ6 Ἰαῦίοσ ροϊῃὺ οὗ. ΗΠ Προ οϊᾶ, 2916 
9φἀαδοδσ Αροκαϊψρεϊκ, Ρρ. 09 οὐ 56ᾳ., 84 οὗ Βαᾳ., 
Μηα δἰϑὸ βιρτγαβ, ὃ ὅ, ποῦβ 8, αἵ ἐμθ Ιηὐχοά. ὕο ὑλ 18 
ΟΥ̓Κ, 

2, Θεδριῦο 80 τοροαΐθα βρϑοὶῆο σϑΐβσθῃοθα ὕο 
ἔδοὶδ δηα οἰχοατηβίβησθβ ἰῃ ὑπθ Μδοσαθεθδῃ ξθ͵α, 
5} ὈΓΟΡΏΘΟΥ Ὀοζοχθ α8 ἰΒ πὸ ταζίοἱ εἶμ} ΕΣ Θοδιιέν, 
ἐδαὺ νν»β ἱπυθηύθα ἰῃὰ ὑμαὺ ἂρ; ογ μα ναμὺ οὗ 
ἀρτϑοιηθεῦ Ὀθύνθθῃ 8 δὐδύθιηθηϊδβ δηὰ ὕ86 δοΐυ- 
8] οομαϊίομβ οὗ ὑμδῦ ὑἱπι6 ἰΒ ἔατ ἸΏΟΥΘ ρΘΘσαὶ 
ἴδῃ ὑμεὶνγ οοσγζοβροηάδμοο"͵ [ὑ [8 (1) ἃ ἔυπᾶλ- 
θη] πο -Δρτοθιαθηῦ Ὀούνθθῃ ὕΠ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
“ὦ ὕπο ἔυ)δ᾽τηθηῦ, ὑμδῦ {86 βἰχύγ- ἵγο 66 Κ8 
“ γοδῖβ, 1ἢ σϑοκομπρᾶ ἔγοιῃ ὅμλ6 ϑηῃᾶ οὗ [9 βενθὰ 
06 Κα, ΟΣ ἔσοιη Β.Ὁ. 8, ἴῃ ΒΑΣΤΩΟΣΩΥ ἱϊὰ [ἢ 
Ἄοομπίοχῦ δηᾶ ὕλ6 δυϊὰθηῦ ϑδ6ὴ86 οὗ [δ ῬΧΟΘΒΘΟΥ, 
οχίεμπᾶ ἄονπι ἴο Β.Ο. 10δ, ψ 116 86 ψ 8016 οὗ [86 
Απυλοοίδη- ΝΜ οΟΘΌΈΘ8} οαὐθδίσορῃθ, ὑγίὶοἢ ἔοστηϑ 
(6 οοῃύθηξε οὗ ὑδθ9 ἰαβῦ ψθϑὶς οὗ γϑϑῦβ, νγ»ὰϑ 
δηαοα αὖ Ἰοδϑὺ βουθη γΘΒΣΒ ΘΑΤΙΪΟΣ : δᾶ (ἀζαϊηδῦ 
Ἐν 814) ὕπ6 ὑοχῦ οοηΐαίηθ Ὡ0 ἱπαϊοδίϊομ νυ βαύθυοσ 
ἐμαὺ [86 ροτὶοα οὗ 434 γϑδῖβ ΟΥ βἰχύγ- ὕννο 66 Κ8 
6 ἴο Ὀ6 Βμοχίθῃρα ὈΥ βου ὙΘΔΓΒ ΟΣ ὕθῃ ΕΘ ΚΑ 
οὗ γοϑῖα. ΕἼσΟΒοΣ (2), ὑμ6 τρυγὰοσ οὗ ὑπο ΒΡ ἢ 
φτιοϑῦ Οπΐδβ, ΒΘ γὸ ΔΣ6 δου ρο]]οᾶ ἰο τοχασγὰ 
85 88 Μδοοδῦξθδη ΟΣ ὑγρίὶοδὶ ζ0]Β)τηουεὺ οὗ 80 

ΠΣ ὨΛΞ᾽, ν᾿ 26, ἀἰᾷ ποῦ ὑγαῃβρίσθ Θχϑοῦυ ἱπ - 4 Ὁ 

ὑμ86 Ὀσρίπηΐπρ οὗ ὑμ6 εἰχὺν-ἰπ ἢ ΟΥ̓ ]αδὺ νϑοϊς, 

θαῦ βοτηον δῦ ΘΑΣ ΟΣ, ἴῃ ὑμθ γϑᾶρ 141 ὦ. 861]., 

ΦὨΪΟὮ ν͵88 80}}} ἱποϊυᾶοᾶ 1 ὑδ βἰχ γ-Βοοομα νχϑοὶς 
(οὐ, 23 Μδοο. ἰν. 7 οὔ δβοᾳ.; χχὶϊ, δ84ά,ς. ὙἼΤὴῸ ρῥχο- 
ἀϊοϊίου οὗ ν. 26, “" διὰ αὐδῦ ἴὰ ὑμγϑθβοοσο δὰ 
ἴνο ὝΘΟΚΒ Β18]}] 8ὴ δηοϊηὐθαᾷ ομθ ὉΘ οσυὖῦ οὔ," 
ἄοοβ ποὺ ὑβόσοζοσθ ΒΔΣΤΟΩἾἿΣΘ Θχδοῦ τι 086 
ΘοΟστοϑροπαϊηρ ἔδοῦ ἴῃ [86 Μδοσδθροδη ὮΙ ΒΟΟΣ 
(οὗ. βαρσα, ουὐ ὑμβαὺ Ῥαββᾶρθ:; 8180 Κυδῃ)ομ οὶ, 
Ῥ. 809 οὐ 864.) ; διὰ ἰἦ ποὺ Ομΐδ8, θαὺ 6 ]θθσαβ 
ῬὨΙΠοραῦου ἰβ ἴο Ὁ6 υπᾶδοταϊοοα 85 ἀδπουθᾶ ὈΥ ὑδ6 
“. Δηοί θα 056 0 τδ58 συὺ ΟΠ," 858. ΒΙΊ θεὶς, Μαυ- 
ΤΟΥ, ΒΟΘΒΟΣ, Υ. ᾿θηροτκο, ΗἰυΣσίρ, οὐο., οομὐθῃα, 
ὅπ6 σὨτΟΠΟ]ΟρΊΟα] ἀἰβοσορηου Ὀδοοΐηθθ β0}}} 
διοδῖοσ. Τὸ ὑμῖθ τηυσδῦ Ὀ6 δἀάρὰ (8) ὑμβαὺ [86 

4 [ΤῊΪ6 οεὔοτι οὗὨἨ [0 δυίπον ἴο ἵστα ἴο δἀνδηΐαρθ ζτὶ ΟὯ6 
τὐγεοοιϊίοη δὴ δοκπον οαροα ἐαίητο ἢ δηοίθοτ, ἐβ ἰηρσοπίουκ, 
Ὀπὺ υπίοτιππηαίοῖν, [ἢ ἵστα, του] Ὀχονο ἴοο σοἢ : ἷῸΣ [1 ἴὯ6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἄοσδδ ποῖ ἰδ}}γ ψἱἢ ἐΐ8 αἰ οχοὰ Γπ]Π] πο, ἰῦ ἐκ 
ἘΠΟΓΘΌΥ κἤον ἢσξ ΟἿἹῪ ἴο ἤαᾶνθ Ὀσοθη ποὺ πτίζζοη αἴζον ὑπ 6 
ἀνοῃὶ, Ὀαὺ ἴο αν Ὀθθσι ΝΟ ἐγμ4 Ῥγορλεςψ α αἰ.) 

ὑθυωρ]θ απὰ ὑπ αἰύδν ἀϊᾶ ποῖ σϑσμαῖμ ἰπ ἐμ ὑσο- 
ἔαποᾶ σοπάϊιίοσι ἴο νοι Απύϊοομαβ ΕΡΙΡΔΏοΝ 
δᾶ γτοἀυοοᾶ ὑδθηὶ ἀυγίηρ “μα ] ὃ ἃ ΘΟΚ ΟΥ 
ὑδτοθ δῃᾶ ἃ δ] γϑϑῖβ, Ὀαῦὺ ΟὨΪΥ ἀσχίπρ ὕπχθθ 
γΘΔΙΒ δηᾷ ἃ ἔδυν ἄδγα (βθθ Εἰ. -ἔππᾶ. ΡΥ πο ]68, 
οὗο., οἱ οἰδρ. Υἱΐ. Νο. 8, δ), δᾶ βηδν (4), ὑμαῦ 
ἴλ6 ἀουαί!οα ἀδδβοσί ρυΐου οὗ ὑμ18 ἀδθβοοσαύθα βἰδὺθ 
δηᾷᾶ οὗὨ ὑῃθ “ὁ Δροτχαϊηδῦϊοι οὗ ἀδαοϊδίϊοῃ,," νυ. 27, 
ὙΓ1ΟῺ βίοοᾶ οὨ ὑδ6 βαῃούμ δι 116 ὑπ Ῥχὸ- 
ἔαυπιοᾶ, ἀοθ8 ποῦ ΟΟΥΥΘΒΡΟΣ ἃ ΤΏΟΣΘ ΘΧΔΟΌΨ ὕο ὑδ6 
εἰαύθιμθηὺβ αι 1 Μδοο. ἱ.. ὑβ8ῃ 89 8)} υδίομβ ὕο ὑδ8 
Ἰαὰ οἷα! Ρυπίβηταθηῦ οὗ [89 δι οὐ ιοἰβυϊο τηδάσηϑῃ, 
ὙΠ ἢ ἀχὸ ἤουπᾷ ἱπ ὑμθ οἷοδθ οὗ ὑδθ βδυηθ διὰ 
Π6 Ῥγϑοθϊηρ νϑσβθ, δοοοζᾷ Ὀσϑοΐθϑὶυ ἰπ ΒΥ ὙΨΩΥ͂ 
ψεὶῦ τυ δὺ Πἰβύουυ σϑοοσὰβ Θομοθσηΐηρσ [δ 6πᾶ οὗ 
Απδοοδυβ ΕΡίΡμδη 65. [πὶ οσᾶδσ ὕο Ὀ6 ππάθδτγβίοοα 
ὉΥ ἷβΒ οομίθιμροσδχίοδ, 8ἃ Μδοολῦθϑῃ ρβουαᾶο- 
Ὠδῖθὶ ττου]Ἱὰ ἢᾶγνο οἰου θα Ὠΐδ Δ᾽} }5]10}}8 ἱῃ ἃ Ὑ Ὁ. 
αἰ δογϑαῦ ἔοσια, δὰ νόουᾶὰ βᾶγθ τθϑὰθ ὑδμθῶλ 
ΘΥΘΙΥΜΠΘΥΘ 1688 Θαυΐνοολὶ. ΤΠ6 Βυστουπαΐηρβ 
οὗ ὑῃ9 νἱβίουιι ΘΟ ΟΣ ηρ ὅμθ Βουθηῦν ΘΘΚΒ, πὰ 
[89 ρτορασδύους ἔοσ ἰὺ ψουἹᾶ ᾿ἢκουσ86 ἤδνθ σθ- 
οοἰνθα 8 αἰ δυθαὺ ἕοστη δὺ ᾿ἷβ Ὠδῃᾶβ; θᾶ ὑμ6 
ἔοσνθοῦ Ροηϊυθη δ] δπα ἱπύθσοθββοσ ὈΥΆΥΘΥ, ὈΥ͂ 
ψΌΪΟΣ [86 δρίγῦ ΟΥὮὨ ὈΓΟΡΆΘΟΥ 1885 ἱπυοϊοα δηὰ 
86 Ὠϊνίπθ οχροβί οι οὗ Ψοσθυ δ Β ΟΥ̓ΔΟ]Θ νυν 88 
Βθουχοά, (ἢ 5 Θβρϑοίδὶ]ν σου] αν Ῥθϑὴ αἰ ου- 
οπὺ ἴῃ Ὀοΐὰ οοηὐθαξα δηὰ ἴοσχη. ἔγοτη υγἹηδὺ 1ὑ ἰβ 
ἴῃ νβ. 4-190. Ὠδὰ ἰῦ Ὥδοῃ ἰηνδηύθα ὈΥ 8 ρβουᾶο- 
αμΐοὶ. [Ἰπηβίοδὰ οὗ σϑυθδ! ηρ 4 σϑ]αὐοηβῃρ ἴο 
ὑ}6 Β᾽τααῦ ὈΥΔΥΘΙΒ ἰὼ ὑμθ Ὀοοῖκα οὗ Εζτα διὰ 
Νοδϑιΐδῃ, ΜὩ]Ο ψοχθ τυειὑθηῃ ἱπιπηθα δ θὶ 
αἴτοσ ὕπο οδρύϊνιϊγ, ἰῦ του] μᾶνθ ἀϊβρὶαγθᾶ ἃ 
ΟΠΔΥΔΟΌΘΥ ΤΌΣΟ ΠΘΆΣΙῪ κ ὑμδὺ οὗ {δ6 ἔδυ πιοσθ 
γϑυθοβα πᾶ ὑζοὶδχ ΔροοσρΔὶ περ τ οὶ 
οτὶσὶ παύοα ἀυσίηρ [λ6 1αϑῦ ὑχθ- Ο σι βυΐδη σθαι ΓΙ68, 
ΒΟ. 88 Βδγιοῦ, Ἐσοϊαβ., παῖ, δηα ὑμ6 δαὰὶ- 
ὑϊομβ ὕο Ἐβίθοσ δὰ ἢ)δῃ16]; αὖ. πη δαάϊυϊοη ἰο 
Βδζ, 1. 14-|., 19 (οχασάϊηρ Ψ ἜΣΟᾺ 866 δῦονϑ. ΟἹ 
ν. 4 οὔ 864ᾳ.), ΒΡ οἱ} ν Εοοτβ. 1].;: Φαὰ, ἰχ.; ΤΟΌ. 
1. δηᾶ χιϊὶ,; ΕΖοῖς. 111. 1 οὗ βθᾳ.: δῃᾷ 4180 [86 
ῬΥΑΥΘΙ οὗ Αζασχίδῃ, δη. ἰἰ. 926 οὖ 86ᾳ. ΝΙῸΣ 
μοῦ (δ6 δ] αρϑὰ ρμβουᾶο- 8016] οὗ ἐμ Μδο- 
ΟΒΌΡΘΒΙ 856 δᾶγθ Ὀθ6η ᾿ΣΚΟΙῪ ὕο οχωτὺ ἔσο 8 
ῬΤΆΥΘΙ υχϊύΐθῃ ὅο ἔβυοῦ 8 ὑθηάθῃου, θνοσν 8}10- 
βίοη ἴο δ ταρίηρ οὗἨ ὑδθ διδθχαΐθθ οὗ αἀοα δ ρθο- 
ὈΪ6, συ] ἢ 5.1}} σοι ἰππθα δὖὺ ΔΒ ὑΐτηθ, ποθ ὑμαῦ 
ῬΓΔΥ͂ΟΣ ψουᾶὰ ππαυθδυϊ Δ Υ Ὀ0 αραπίρτιοᾶ το 
οοπέγϊθυΐο ὑο ὅδ αὐἱοκοηΐϊηρ οὗὐ ὑδθ σοϊϊχίοιβ 
δια Ὠδύϊουδ)] 264] δια ΘΟΌΓΑρΡΘ (οἔ, 6... [9 ῬΓΑΥΟΣ 
οὗ 7Ζυάϊύμ, ομδρ. ἰχ. ΒΟ Ὼ ἢ88 ΔΙΣΘΔΟῪ ὈΘΘῺ ΓΧΘ- 
ἰοσγϑὰ ὕο, δῃὰ 866 δραὶῃ ὑῃμ σϑιηδσκβ ΟἹ Υ-. 4 οὔ 

ὃ. 7Τλδ ργαοίίσαὶ ξωπαάατησηζαϊ ἑλουρλί, απὰ (Ὺ8 
ὁδηΐγαὶ ἰάθα ΟἿ ἐλι8 δαοέίοπ, ἰΒ ὕο Ὀ6 Ἰοοϊκοᾶ ῸΣ 
ΠΟΙΒΘΣ ἴῃ δη θ᾽ 5 ῥῬϑηϊυθε(ϊ] ὈΥΑΥΟΣ δηᾶ ζοσ- 
γϑηῦ ἰηὐθιοθβϑίου ΤΌΣ ἷβ8 Ὡδύϊοα ΟἾΪΥ, ΠΟΙ γοῦ 
ΤΘΥΘΙΥ ἱπ ὑπ6 ΘΑΌΔΙΠΥ βουίουῦβ δηὰ οοσχηζοσύϊρ; 
ἀϊθοϊοθυγοβ οὗ 86 υἱβίοῃ οὗ ὑῃ9 σψϑοῖζα. [Ιὖ ἰβ 
ΤΑ ΟΣ οοηὐΐδποᾶ ἴῃ ὑμο τοϊαζοῃ οὗ 86 ὕνο ὁ01- 
βὐϊλιαοηῦ αἰθπιθηΐα ὑο ΘΔ Οὔδοσ, ἔ.6.. ἰπ 089 
σδῦδβαὶ οοῃηθούίοῃ οὗ ὕπ6 ῬΥΆΥΘΥ, 88 δα δβχρυϑβ- 
δἷοῃ οὗ ἃ ἀϊδροβὶ(ίοη οὗὁὨ π6 Βοασύ, ὑμαὺ βῃονχοᾶ 
ἰδ ὑγα]γ ῥσορασγοὰ ἴο σχϑοοῖνο Ὀὲνὶμθ σουθὶδ- 
ἀΐομβ οομποοσπίηρ ὑῃ 6 Ββαϊναύίζη οομθοίθα τὶ 
δ ξαῦατο οὗ αοἂβ Κίηράοτα, νὴ ὑῃ6 τονθ]8- 
οι 086} ὑμαῦ 88 ὑμβ οὈϊαϊηθἃ. Ιπαβιλο ἢ 
8ἃ8 ὑδαῦ ῥσγοραζαϊϊζοῃ οὗ ὑδθ ποαχὺ σϑϑοῖθβ ἰΐδ 
Ὠἱρμοδῦ ροϊῃὺ ἴπ [86 ἀϊδροαϊδίοη τυ ἰοἢ οομπβύϊαῦθα 

Ὅ86 ρτορμοῦ ἃ ὉΠ ΘΝ (ν. 28), ἃ Θοα-Ἰον- 

ἱπρ ἑδνοσὶθ οὗ αοᾶ, ἃ ποοᾶγν, οοηύχίυθ, ΒατΆὉ]6, 
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δηἃ ἐμογθΐοσθ ὑσοσίδυ οὈ]θοῦ οὗὨἨ ἐπ6 γοδαχγιΐηρ' 
ἴον οὗ ὑῃ6 Εδῦμοσ οὗ τηϑχζοῖθϑ, ἰῦ σὺ Ὀ6 βαἰα 
ὑμαὺ {818 Ὄχργθβδδβίουι ἰῃ Υυ. 238, νυ] οἢ δὐδῦθβ ἰῃ 8 
Ὀχίοῦ δια εὐγὶ Κίπρ ΤΔΉΠΟΣ ὑμ6 σϑᾶϑοιι ΨὮΥ ὑδ6 
Ζο] ον ηρ Ῥγορμϑῦϊο ἀϊβοϊορασθα ἃγθ νοπορθβαϊοα 
ἴο Ὅ8 ῥτορδοϑῦ, οοιύδίηβ [ἢ οϑηΐσαὶ δὰ ζυμᾶδ- 
τηθηῦαὶ ὑπουρμὺ οὗ πο ψῈ}010 ομδρίοσ. Μοτσο- 
ΟΥ̓́ΘΣ, 5[η06 ὉΥ ὑμδὺ ὙΘΣῪ ὀχρχοβδίου δ ὑγορμοὺ 
δ ὁ χ θα 88 85. ΔΩΣΊΟΙΒ ΒΟΔΙΌΒΟΣ δἵνοσ ὑἢ8 
ἔουαὶ οὗ ὑμὸ ἰβύοσυ οὗ ὑπὸ ΟἹα- Τϑδῦ. ϑιωρίσοβ, 
Δα 88 οὔὸ οὗ ὕμοβο Βυσαῦϊο δηᾶ 80] ζ- ραβδὶ 
Βοσυδηίβ οὗ Θοᾶ, ὕο οπὶ Ηδ ρστδη(εᾶ ὑδ6 τηοδὺ 
Θοχίθηαρα νἱοὸν οὗ ἴμ6 ἕχαΐατο οὗ Ηἰβ κίησάοχ," 
η τουγασὰ οὗ ὑμῖν Βασαν δᾶ ἐμοῖσ ζαί ξαὶ ἰη- 
σοϑυ δ ο.5 ἰῃ ὕμ6 ἀοουτηοπίβ οοηίαίηίτιν ΗΒ τϑ- 
γοϊδίΐοῃ οὗ βαϊναίίοη, ἐδ παζγ ΟΥ̓Ἠ ροπυΐηθ 
φρορῆδον μπᾶθν λό Οἰά ὲ Ὅη, αϑ δεῖπιρ ἃ 
πρίπρ απὰ απϑίοι ργοραταζίοπ, 70} ἐδλὲ γωΐιγο 

“ηαπὲ[εϑίαίοη, οΥΓ ἀοἰδοογαποο πὶ Οὐγίδξέ. ΤΑΔῚ Ὧθ 
Τουαπᾶ ἴο αν Ὀθθῃ ομασδούοχισοα ἰῃ ὑμὲβ βοσύϊοῃ, 
διὰ ἴο ᾶνθ ὈΘΘῚ ΘΧοσ ] δ οα ἰπ ομο οὗ ἔμ σηοϑὺ 
Ῥτοσαϊηθηξ ἱπβύβῃοοβ πὰ 86 οοἸϊοοῦῦνο ἀθυϑὶορ- 
ταϑηῦ οὗ Οἱὰ Τοδίδιηθηῦ, ΤῺ ὑδϑχὴθ ἴῸΣ ὑδ6 
Βοιαδϑίδοδὶ ὑσϑαϊσαηθαὺ οὗ ὑδμ6 ομαρῦοσ 88 ἃ ψὮ.0]6 
ταὶ αὐ ὑμοσοζοσο σϑϑᾶ : “" Ὁ δηΐοὶ, {86 ξανογίίο οὗ 
αοᾶ; ὑδο Ἰθδᾶθσ δὰ ουπᾶθσ οὗ ὑμδὺ βαγῖϑβ οὗἉ 
Ῥίουβ ᾿ νψαύοῃοσε ᾽ (προσδεχόμενοι, ακο ἢ, 25, 88) 
Ὑ1ΟῈ τϑδοιθθὰ ὕο [86 ἐΐπηαθ οὗ ΟἸισίδβὺ: {86 οὁχ- 
ΘΙΏΡΙ6 δηα ὕθϑοδοσχ οὗ ὑπὸ ομἱν ΠΥ ΠΘῚ αὐὐοαὺρα 
ταϑύμοα οὗ " Βρασοβίτισ ὕἢι6 βου ρίῃτεβ ᾿ (Φο ἢ τ. 
89) ; 086 τλοᾶθ] ροόββϑββοσ οὗ ὑπὸ Βρίσχὶὺ ἴῃ τ ΒΙΟΣ 
᾿[δ9 βδοσίρίυζοα ΔΘ ἴο Ὀ6 χοδα διηᾶ ροπᾶοχοᾶ: ὑδμθ 
ἐά 681 ῥχορμοῦ ἴῃ ὑμθ βϑῶβθ ἱπαϊοαύθα Ὁγ Ῥοῦθχ᾽" 
( Ῥοῦ. ἱ. 10, 11: περὶ ᾧς σωτηρίας ἐξεξήτησαν καὶ 
ζηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος 
προφητεύσαντες, ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἣ ποῖον καιρὸν 
ἐδήλου τὸ ἐν αὑτοῖς πνεῦμα χριστοῦ προμαρτυρόμενον 
τὰ εἷς χριστὸν παϑήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας). 
1Γ ἃ ῬΤΟΡΟΣ 1860 6,6 τϑᾶθ οὗ ἐδ6 ἰοὺ δδδοσᾶοα 
ὉΥ 1 Ροῦ.,1. α... ὅο ἃγχίγϑ δὖῦ ἃ οοσζοοῖ υπᾶδοχαϊδηᾶ- 
ἱπρ' οὗ 86 ομδρύοσς δῃηὰ δ οοσγϑοῦ ϑαείϊσπδῦθ οὗ [δ6 
ΜΜορββίδῃηϊο ροδ ΐοῃ οὐὁὨ ἐδ ρσορμοῦ, ὑπ βϑουσίηρ 
ὑμ9 ὙΘΑΡΟΙΒ ὙΣΓ νυ ΐο ἢ ὕο Θμοσρούϊοα!ν σοξαῦθ 
ὑμο ουστοιὺ σαυὶοη ]ἐβυϊο ῥχοϊυΐοθ ὑμαῦ Τϑαηΐ6] 
ἘῸ ἸΟΙΘῸΓΣ Σορσοβθηῦθα ἃ ΠΟΥΊΏΔ] δηᾶὰ ᾿6δ] ἢ} 
βίαρο οὗ Ῥσορμοΐίο ἀδυθίορεημθπῦ, θαὺ σαῦμοσ ομ6 
ἐπ ΒΙΟΣ ἰὺ δᾶ αἰγεδᾶγ θδρτῃ ὑο ἀθροποσδίβ δηᾶ 
ἴο Ὀ6 “ΔΡοοδγρώοδ!γυ ἀϊβραβϑθᾶ,," 8, ΒΘΣΙΏΟΩ 
ἔγαταθά οἢ βοὴθ βαοὰ ρἷδῃ ΜψουἹ]ὰ ὍΘ 8016 ἴο 
ΔΟΏΪΘΥΘ ὑγα]ν ρουθσα] σοδυίβ, θοὺ ἴῃ ἃ ῥσδο- 
[1081 ἀμ 8 δροϊορούΐο ροϊπῦ οὗ νἱοσχ. [ἡ νἱϑν 
οὗ δ Θχ σδοσαϊ συ τγϑαὶ τὰ οὗ πιδίίοσ, 10 ταὶ ὺ 
Ὀ6 Μ0ὁ}1 ἴο ἀϊν!θ ἰὑ ἰῃῦο ὕνγο ὑΘυλ ΘΒ 0. ΒΟΙΤΏΟΏΒ, 
πῃ ογάᾶου ὕο ὑσθαὺ 1ὑ ὑποχου ὮἈ}Υ : ἔον ἱπβίβδποο, 1οὗ 
ΟἿΘ Βούτῃομ ὑχοϑὺ οὗ [86 δρὶγξ πὶ ψΐοὰ ὑλ6 
βοσίρύυχοβ βῃουἹὰ Ὀ6 σοδᾶ βῃᾷᾶ ὑμθ χηγβύθχίθβ 
οοπίδἰηοα ἴῃ ὑμϑι ὍΘ δρργοδομδϑα (υβ. 1-.238), διὰ 
ΔΗΟΌΒΟΣ ὈΘΔΣ ὍΡΟΣ ἐδ6 ῥχίποῖραὶ ἔδαύΐτισο αἱ βοϊοβοα 
ὉΥ ὕηθ6 βουίρύυχοβ θη ὑπ ροσυβϑᾶ, νυἱζ.: ἐλδ 
Ζ7ωπααπιοηΐαξ ἰα ὁ αἷξ ἐλε λίδίονν ΟἿ ϑαϊοαζίοη--- 
εἰ ῥᾳγοιρὴ δ} γέπιρα ἴο σίονν " (να. 324-97). 

“Οὗ, Ἐωϊον, δῦ Ῥγυρεξέ Ταπίοὶι. τυ 964, "" Ἅὸ ὮθῶσΣ 
Ῥδηἶοὶ γοροδίρα!υ οδασδοίογίζοα 88 ἃ ειοασὶ οὗ ατϑοῦ να]ὰα ἰὼ 
πὸ βίρῃι οὐἨ Θοὰ. ἨἩθηοθ, ἴον πὸ τοαϑυῖ δῦ Ὁδιοὶ ἴα Ῥτθ- 
οἷουβ ἢ ἐδο Ἰδίῦες τηϑοὺϑ πἰ8 μοϊίομβ δηὰἂ νίδιιδϑα 
κίραν, δᾶ τηδκοβ ἀἰξοϊοσσοα ὕο ίτὰ τδίοδ σου] τοὶ 
ΟΠ συν β6 ἤλυθ ὈΘδη ἰτηραγίϑα, 17 ἢΐ8 πδίϊοῃ ΤΌΔΥ δημὰ οοτ- 
ἔοτῦ πὰ οῃοουσαροιηθηῦ ἰῃ [ἢ 650 ἀἰδοϊοθῦγοα δ ἃ ἰδῦοσ ἀν, ᾿᾿ 
ἐβ ἴο ΚΠΟΥΥ ἐ0 τολοτῃ ἰν 18 ἰηἀουϊοα ἴον ἔοι, δὰ ἕο ἰδασῃ ἔμαὶ 
ἃ ΤΑ8Ὲ ΡΟ ΤΠ ΟΠ) Γοαῖδ ἐη8 ἴανοσ οὗ Οοὰ ΤΥ ὉΘ ἃ Ὀϊοπαί 
ἴἤο δἷα Ῥορ α ἀυγίηρ Ββαυδοαιδης οοηΐωγίοα. ΕῸΣ Ὀδηϊοὶ ἰκ 
Ὠοῦ ΤΏΘΓΟΙΥῪ [ἢ 6 ἱποίχατησπ ἐλφοιρλ ιολέολ, πὲ αἰδὸ [ἢ 9 88 
{Ὁ} τολολθ καλ6 Θοὰ ἰτηρατὶβ [818 γανοϊδιίομ, ψῃϊοἢ ροβδθαδθα 
ἰδοδὶουϊδΌ]θ νϑ]ὰ8 ζοῦ ϑϑμΐθ}8 Ὡδιίίοῃ ἴοσ οδσῃξαχίθϑ ὕο οομμθ." 

4, Ἡοηιϊείϊουϊ φυρσεδίΐομδ οπ ρατίίοιϊαν Ῥαϑ 
βαρόϑ. ΟἹ ν. 2 οὔ 8604ᾳ., Φθζοσαθ : “" 72 οἰἴποῦο οἷ 
βδαδοο γροϑύιϊαί ἐπιρίογι, γσωοαὰ ῃτγογιϊδογαὶ ει; 
ποΉ γῦο 6886ζ ἐπογοαμίωδ Κμξ ΤΟΥ Ή, δοἱ ἢ6 860.- 
ἐΐαδ περισοπίίατη, οὐ τορι σοπέΐα Ῥατέτεί οὔέπ- 
δα Ὥ).᾽" --- Μοϊαποίδου ; ““ ἰἑαηδὶ 12 δι8 τγοηιίοὶξ 
δοπάποΐα σογροταζὲα οοἱ ϑρἐγίμαΐα, ἰαηιεπ Ῥγϑοίδι 
οὐδ ὀαογοογὲ ) σὲ ουδὲ ΟΥ̓ 68 0676 τοωπῆεπ ϊαη, 
δίομέ ἵπφιῖί Ζαολαγίαϑδ. Οοηνεγεξηιϊπϊ σα πι6, ἐξ 
ἔρο οοπυθγίανῦ αἷ τὍὉὸβ, δἰ. Εἰ ογαί Παπῖιεὶ ὧδ 
γεούϊμοπᾶα οϊεδία , ἴΐα Ἴ08 φυοσιό οἤοί απ 
φ67Ὸ ἀοἷογ}8 Ὀγορέοῦ ᾿ὐξοϊοδὶ σαζανγητίαζο δὲ ογαηι8, 
μὲ ἢ διε θα αὐρθαΐξ, σιιδογηδέ οἰ δον οί. ῬΡΘΏΕΣ : 
--ἰ( Ρουθ αὶ βϑυσοηδ οὐἱὐ Ὀδιΐθ 5 Ῥοηϊδαίαὶ 
ὈΤΆΥΘΥ): “ΑἸ ὑλ)6 Ὠἰγίηθ Ῥχορῃθοΐθθ ἃΣΘ ΟὈΘΟΌΓΘ 
Ὀοΐοσο ὑμοὶν ἐπ] 8] τηοηῦ, πα οδ ΟἾΪΥ ὍΘ Βρρῖθ- 
μποπάοα ἐπτουρὴ βρϑοΐδὶ ἱπἀ ΒΌΓΥ ἴῃ 086 Ἰρλὺ οὗ 
Ὀϊνίηο ὑσΐ : ὑμοσοΐοσα, ὁ ΒοδΟ τοδάοία, 1οὐ ἢΐπὶ 
πηδοχϑίδηα ᾿" (Μαις. χχίν. 14)."-.--βίατκο: “1 
Ῥδηΐθὶ τοδὰ Ῥσορδβοῖίο νυ  υΐρβ, διὐδπουρὶι δἰπι- 
Β6]7 ἃ Ῥσορδοῦ οὗ {8ὲ Μοοῦ Ηἰρδ, ἢον βἰ}]}γ ἰδ ἰδ 
ἴο ἰτιδρῖνθ ὑμαὺ γ͵1α σϑῃ ΚΠΟῪ δυο ηρ οἵ οὉΓ- 
ΒοΙνοδὶ ΤΏΘΩσο ἰῦ τοβυ 8 ἐμαὺ ἄσοδιηδ δηὰ ἦδιθὸ 
ἱταδρτηἱηρῈ ΔΙῸ δ θη ἤοσ σοδβ ποσὰ (Εζεῖκ. χιϊ. 
8 οὐ 6604.) . . .. Τὸ ἴβ οουίδσ!Υ ἴῃς ἀπὶγ οἵ ὃ 
ΟὨτβεϊδη ὑο δχϑγοῖβο ἷβ ἔδυ ΟΟὨ π]Δ}}} ἰῃ 
ῬΤΆΥΟΣΥ  Ὀαὺ ΜὮΘΗ 8. Βρ6οΐδὶ Ῥσχοσηΐβα ὈΥ αοὰ ἰδ 
Ὀοΐοσε Ὠΐηι, ἢ6 βου] δύοτιϑθ Ηὐτοβϑ [0 ἐδμιδὺ ἀσ- 
Θγοΐβθ σροσο ζὉ}}γ (Ασΐδ ἦν. 234): ἤον ὑδοσθ δὲ 
ΤΩΔΕΥ ῬΤΟΤΑΐΒΟΒ ΒΟ ἱποϊαθἂθ ἐμὸ οομαϊνίου οὗ 
ἴσα τορϑηΐδποο δηᾶ οὐθάϊΐθῃοο ἰὸ αοα, εἰὐποῖ ἐσ" 
Ῥ,ϑββθα οσ ἐπ} ]]1 68, οὐο.---Φ. Τδηρθ : ““ῬΙΟΙΏΪΒΕ, 
ῬΥΆΥΘΥ, δηὰ ἔπ] δΙτηοτῦ αὐνσαγ ὈδΙοσρ ὑοχοίδος 
(Ῥμα. χχνιὶ. 8)." 

Υ. 4 οὔβοα., Μοϊδηοίμου : “ Ταηξΐοῖ ζαξείων» ρέό- 
σαΐα ρορεἰᾳ οἱ ἐγίδιιδέ 1.0 ἰαμᾶδπι }ειδιτιία, γιοά 
26 ρετινοεγίξ εῖδ ρει γαπιῶ- 
δίοτιδηι Ὀδοσαΐογιη δἰ τοι σΠ ΟΉ ΘΉὶ  Κκ 
δρῦο τὉηόγα δοπίγεο, ἀρηοϑοοῦδ ὑγαῖι δ οὲ αὐδονθὰδ 
ποϑῦγα ρῬεσοαΐα,͵ δΟραύδδ06}6 ὈγΟρἕδ᾽ ἔγαπι 16, ἀ0- 
ἴογό γιοᾶ Ποιηι οοηονίτηιιδ, ἐγέδιονο τη ἰαυάεπι, 
σιιοα ῥιδί8 πο6 ριιπίαϊ, δὲ οδοάδγο ἐπ Ῥαπέβ.--- δὲ 
ἰαπηδῆ, ϑαζέβ 68ὲ Ῥοοοαία ποεοτγο, ἐπ ἐμοὶ ραηαε, δοὰ 
αοοϑάαί φιοχιιό οοπιϑοίαζίο. ἄγρο Τατιέοὶ ἸΟΗ δολ Ὦ 
ἀοούγέπαπι οουίγέδοπία Ργορολεὶ, δοὰ αὐατῥ ρατίδα 
αἰέόγαπι. οοσέ δμὸ δρερερὶο ρεῖθγο δἰ δϑροοίατε 
φοπΐαπι Ὀγορίδὴ πεϊδογίοογαίαηι δὲ τγοηιίϑεϊοη ι." 
--ΟΕἴδυκο: “4. οοποορίοι οὗ Θοὰβ μαπίεϊτα 
ἡπδίϊοθ ἰ8 ὩΘΟΘΘΒΔΙΥ, ἐπ οτος ὑδδὺ τοδὴ ΤΏΔῪ 
ἸΏΟΣΘ ΠΥ σϑοορτῖσο (8 ψυλ)ὺ οὗὨ δἰ αἰτι, διὰ 
ΤΩΔΥ͂ ποὺ 1.11] Ὠἰχαβοὶ ὗ ἰπῦο 8. τοϊβύδικθῺ ΒΟΟΌΓΠΙ 
νλ ἢ 086 σοτηζοτύϊπρ ὑμπουρδὺ οὗ ΗΒ ΤΟΣΟΥ͂... .. 
Βυὺ ἀοβρῖῦθο ὑμὶβ ὑθοσθ ἴβ ἢ0 οὗοσ πὸ δοῖδοῖ 
οοχηζοτὺ ἰπ ἐὴ6 ΔΡΌΣΥ οὗ αἷἰπ, ὑδδει Θ οὐ Β ροοά- 
ὯΘΒ8 διὰ τροσον, ἐὰχουρὰ Ὑ1ΘὮ 806 ἵσ6 οδῃ 
οδύαίη ἔογρίνθηθθα ὈΥ ζδ}.".--- Ηβνοχαίοῖ : “Αἱ 
109 βδπὶθ ὑΐπιθ, ὑ89 ῬΣΑΥΟΣ οὗ [86 ὑσορμοὺ νὴ8 
ὩΟῦ ΤΩΘΣΘΙΥ͂ ΟΩ6 ὑμδὺ φγοοθοδοὰ ἔτγοϊῃ Ἀΐτὰ 88 δὮ 
ἱπα ἑν πα], Ὀὰὺ Ομ οὔδεσοὰ ὉΥ πὶ 88 8 τωράϊδίοῦ 
οὗ τ06 ὑ016 πδίξου, ἐπ γΠ086 Σπιϑσὴθ Β6 ποῖν οσοὰ 
ἴο ὑδο Μοτγοϊξυ! Οθ. ἴἷὅοσά Τὴν ὑδοσούΐοσο Ἀβοσίο 
ἃ ἰὐἰξωγσίοαϊ οματδοῦθυ τὸ ἰὲ νι Θμϊῖτο Ἰαδβιΐοα, 
“δυὰ [8 Οχρὶδὶθ ὑμθ ἡγϑασθηὺ Ὀοστονίμῃ οὗ 
ἘΟΥΤΆΘΥ ΟΧρσοθδίοηβ ἐπ ὑγ!οἢ ἐὺ Δοουπᾶβ.᾽ 

ὝΘΙΒ6Β 11--ἰ4. Οαἰνίῃ : “"  απέδι ᾿ΐο δἰσηϊ 
ποῆ ἀδδόνδ οἰὐδγὶ αδεοιγάώπι, γιοα δ εἰ 
ἀφροῦ ον ἔπ οἰδοίωπι ρορυάιη, φμαπι ἴηι σεηίε 
Ῥγοΐαηαϑ,; φιΐχ ερήϊοοῖ ἡλα7}οΥ δγαΐ τηυρίείαε δι 
φορεῖ φυαπι ροπέξωτη οπρδιη, Ῥτορίον ἑηστναίειν 
ἀΐπσην, φῬτορίδῦ οοπὐιφηαοίαπι, Ῥγορίον ὑνοπυιδῆν» 
δ, ἰἤαηι Ῥε υἱοαοίανα. Οὐιπη ὄΥροὸ δι ρεγατι 
]ογαοκία ρεπξοθ οπαπιδα οἱ ἡκαξέῥία αἱ τπσταϊδεέιαΐπέ 
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δἰ ογπεπΐ σόπόγα δοοίδλιη, απίοὶ Ἀὲς ργσάϊοαξ, 
νη γο ἰαπι ἀμγίεν ὕρδοο αἴδὲρὶ."".---Οοἷογ : ““ΤὮΘ 
Ξτοαῖοσ [πο ἔδινοσ βῃονῃ ὮΥ ἀοἂ ὑονχασχὰ ἃ ηδύϊου 
ΟΥ ΘΟΘΏΣΥ, ὑδθ φγοδίοσ Μ|1 αὐογνγαγὰ Ὀ6 Ὅἢ9 
ῬαΣβηγηθηῦ ΜΟῚ ἤο]]Ο5 οἡ [16 ἱηρσταύϊμαθ 
(σας. χχχίϊ. 18, 22 οὐ 56α.).᾽" --- βϑρϑῃῇϑυ: 
"" Ὀὶνίπο ῃσοδύθηΐ δ ἃ. σοοοχᾶθα ἰἱῃ ΟΥΟΘΣ ὑδδῖ 
τάδ Ὀ6 ἀούθτχοα ἤγοσω δἰ πυΐηρ, διἃ 4180 ὑμαῦ δὲ 
ουϊάθμοο οὗ ἀοἂ᾽ δ γἱὐθουβηθ8β δηᾶ ὑχὰ Ὁ ἐΠ]η 688 
ΤΩΘῪ Ὀ6 ἄγανσῃ ἤσγοσῃ ὑμο ῦ σϑδ] Ζαύ οι .--- τ οαὺ 
Σχορϑῃΐδῃοθ, 811] ΟΥΒΟΣ Ἰθ8}8 ὕο δνοσῦὺ ὑδο τυδύὺῃ 
οὗ αοἂ 816 υ86]668. Ηθ ὑδεαῦ βῃουϊἃὰ ϑῃμᾶθδυοσ ὕο 
ᾳυθθοῖ {π6 ὅτο τυὶϊἢ ομθ Ὠδηᾶ, 116 ροατίπρ οἱ] 
ΟἹ ἰῦ νὰ ὑδο οὔδοσ, νου ἱπόσϑαβθο ὑμθ Εχθ 
ΤΆΟΤΘ ἴδ δ8ι) δΪ8β αὐὐδσαρῦ ὕο ΌΘΠΟἈ ἐῦ Μοῦ] αἰπηίη- 
ὅδ} 1 (6 σ. 11. 33). 

όχδο τὖ οὐ 5Β6α., Βίασϊςο: “" ἽοΙΟ σϑῃαϊῃθ χ6- 
Ροῃίδηοο οχὶβίβ ἰὑ 8118 [Ὧ6 Ὠθαχῦ, 8ο ἐδβαῦ 1ἰῦ ὁλπ- 
Ὡοὺ δυοία Ὀγθακίηρ οαὖῦ ἱπ ἢ} 016 οομ ϑϑδίοῃ, 
δὰ ἰδεαῦ τοροδίδαϊν (76 χσΣ. υἱ. 11).--- ἜΘ τῇ 
ἘἈΌΣΔΌΪο8 Ὠἰτηβοὶ ὉΠΑΘΥ ἃ 5686 οὗ ἐὐδδμ μὐδυλτον 
Τοοορτιίσοα ὑμδῦὺ 86 Ῥυπίβηταθηῦ Ἠ8ΔῪ8 ἀοθοιυθά, 
διυἃ ἢϊοα ῦο Ὀίνίπα τη οῦ ἴοσ σοΐαρο, αοὰ 
ἐχαμδήοση Ηἰθ τυ δηὰ αἀἰδρ]θαβισθ ἰπύο 
ἔτϑδοθ (Ρεβδ. Ιχχχὶ. 14, 1δ).---"ὖ ἐ.9 οδύτοι, δηὰ 
ΘΥΘἢ ΘΥ̓ΘΙῪ Β᾽Πρ1]9 ἸΑΘΙΔ ΘΓ ΒοΙουσίηρ ἴο ἰῦ, ὝΨΡΝ 
πο παι οὗ ΟἸσίδυ, τ 6ΠΠονβ ὑμδῦ ὑμΐβ ἰ8 086 
τοὺ ρονοτία! τηοῦῖνα ὕο ΘΒ ΟἿΣ ῬΣΑΥ͂ΘΣ ΤῸΥ 88 
ΘΒυσολ Ἡ ΒΊΟΝ γ͵ὁ οδὴ Ὀχοδβοηῦ ὑο αοά (οἷ. Αοἷξ 
ἦν. 27 οὐ 864ᾳ.)." --Ηὐνοσιίοῖς : ὁ ΑΒ [89 βδὐξζοηροβὺ 
τοῖν ὅὉΣ 8 ἔδύμσ ὕο Ὀ6 οδγϑῦα} ἔοσ δΐ8β ομηᾶ, 
ἐβ ὑμδὺ 10 18 ὁ4110ἃ ὈΥ͂ δΐβ παιλθ---δὴᾶ ἐμαὺ ποῦ ἴῃ 
ΘΟὨ ΟΥΤΩΣ ἱ ἢ ἃ οαβύοσῃ Βανί ηρ᾽ Ω0 εἰρτι δοδηοθ, 
Ὀαΐ 888 ίρῃη ὑδαὺ 10 ὈΘΙΟΠρΡῈ ᾽ο Εἶτα δηα τυδὺ ὮὉΘ 
οοπδίἀοσϑὰ 88 ἷδ ῬΡΣΟΡΘΙΌΥ, ---80 [60 Ῥσγορμϑῦ 616 
ΘΧΡΌΣΘΒΒΟΒ ἢἰβ οορβάθηοθ ἰῃ δ6 οὗ σαοά 
ταοδὺ Ὀδαυὺὶ Ὁ]}]Υ ὉΥ [89 ἔδαύαγο ὑμαὺ Ἀ6 Τοΐθσβ ὕο 
Ὅ86 οἱέν τολϊοδ, ἢ οαἰ δὰ ὃν ἰΔλ6 παπιδ οὐ αοα, ἴἰλ6 
αἰὖγ οὗ Φοδονδῖ, ὑμ6 χτοαῦ Κίηρ, ὙΙΘὮ ἰδ ουπάοα 
ἔῃ δίθσῃ εν (ΡΒ8. χ]νὶ. δ ; χὶνὶ. 23,9 : Ιχχσνυὶὶ. 8)."" 

γοτεοβ 20--28, Φοχοιηθ: “" Νοῖ, ροριμὲ ἑαηζιη, 
Ῥοοσαία. ὁ σὲ δια γορϊϊσαΐ, συΐα πὰ 6 ρορεῖο 
ἐδὲ, δῖοθ λιπιδεο, σαι ροσσαζμηι ἴρ86 ἨοΉ, Κ6- 
σοί, 46 7πρὶΐ φορτἷ » , Μὲ οὖ λιρπείαϊό 
ϑδηέαπι σοηϑογμαίον."--Ἰὰ. (ο οΒδρ. χ. 11): 
“4 Οὐ ΦΤ ΘΗ " οἷν ἀδοι οΥ ΤΊ α ̓  ὁοσαύαῦ, φοΐ 
ὑποίωπξέα Ῥγόσυτη οἱ αἤὔΖλοίλοηθ, οογροτγίδσιιε 79)- 
τογωπιγιθ ἀυγξί6 σιυρὶξ δοῖγδ οεπέωγα εἰ 7) 6ἷ 86- 
οὐσία δΟρΠ Ο8067 8. --- ῬΌΔΙΪΘ : "“ΤῈΘ ὈΣΑΥΘΥ ὑμδὺ ἰΒ 
Ῥουχοᾶ οαὐὖὺ Ὀοξοτο αοα ἔογ ΟἿΚ ῬΘΙΒΟΠΔΙ νγαμὺβ 
δᾶ 00 σοϊημλοῦ ὩΘθΘθϑα ἰθ ὩΘΥΟΣ ὉΠΗΘΑΙα (ἘΒ8. 
χοὶ. 1δ).----Ὑδὺ ν}} αοα ποὺ ἂο ἔογ ὑμο βαῖδ οὗ 
ἸΩΔὴ  Τ06 ῥχίποοθα οὗ βθδνθὴ 816 ΟὈἸ χοᾶ ἴο 
τοπᾶος Ηΐτη ϑοσνίοθ δηα σονϑδὶ Ηἰἱβ νν}} ἰο ὑμ9 
ζαϊ Ὁ}, ὑμαὺῦ ὉΠΟΥ͂ ἸΩΔῪ ὍΘ Βυχοηρδοηθα ἴῃ ἔδὶ τ 
δὰ Βορο (Η6ΌὉ. ἱ. 14).--- Ὑπιὸ ΟΠ σε ϑυΐδηβ ἰτηϊ αῦθ 
ὅλο δηροίδ, γἢλ.0 8θ6ὶς ὕο ἰμβίσγαοῦ ΘδοὮ ΟΥΘΣΥ ΤΔΟΣΘ 

δια τηογθ ἴῃ 86 γγαγε οὗ οὔ, {11 ΣΝ ΘΥ 811 αγγίνϑ 
δὺ ὑδο πὶ οὗ ὑμ6 ἔδυ αμὰ οὗ ἐμπθ Κπον)]θᾶρθ 
οὗ ὑμῈ ὅσῃ οὗ ἀοὰ (ΕρΆ. ἱν. 18: 1 Ῥοῦ. ἱ. 12).}" 
--ἭΕὔΠ]ΟΣ (866 (86 ποῦδ οοπποοὶδά τὶν Νο. 8). 

Ἄοχθὸδ 334-27 Μοϊαποίΐδου : “Ῥγέηιμπι φό- 
ἡ ιμαὶ λῖο ἰοοιᾷ ὀγτόγαπ ζιάαογηι (6 ἰορ6 γαζί- 
ποπάα δἰ ἀ6 τέρηο Ῥοίδείοο Ολγίϑίί, δὲ ογίξ ρ67}6- 
ἑμα 7 μϑέϊξία, ζέσηι: 8ὲ Οἠγίϑέιδ οφοϊοεψ7, ϑεχι τι 
ἰσσοηι Μοραΐδατι ποὴ νοίϊποπάμην 6886, Ἠ60 7076 
“πα αφιη, ἐμ ποιϑοουπάο ἐρααἱξ ἐσέ ἐπιογϑιτη 
46 ραδδίοηα Ολγίδεί,--- Τογίϊο οἰσα ροϊῥῥνα 2αηι ἀ6- 
δίογι, Ἰία ὡὐ πιμίοα λαδοαΐ ἀιι668, τλτεϊϊο8 α8, 
πιζία ἐγίδιμιηι αἱδογὶπιΐπα (οὖν. ΗΒ, 111. 4 8.), ὁ0Ή.- 
δίαΐ ἵπιρίσίιηι 6886 αἀἰσέιιγη, ϑυασοῦ. ον, αἰ ογ ον 
δοορίγ μα ἀὁ “ιώς, ἄοπδδ πυηδπορὶξ Θαϊοαίονῦ (ΟθᾺ. 
ΧΊχ. 10). Α΄δοδ886 ᾿οδὲ ἐρίέων, υσπϑ86 δΝδαϊοαϊζογεηι." 
--ϑἴασκο: “1 ὀνοχδϑεϊηρ σἰρ ὐθοῦδιιθϑβ 588]} 
Ὀθ0 Ὀτουχμὺ ὑδοῖς, Σὺ ἔο]. ον ὑμαῖ τῆδη 88 Ομ Οθ' 
Ῥοββοδβαᾶ ἰὗ, Ὀυὺ 888 Ἰοδβὺ Σῦ. ---Ὑ 8116 ΟἸσίβὺ ἐθ ὑῃθ 
ὕτυαθ Ηἰχ- σεῦ ψῸ δίουθβ ἔθου 41} ταϑῃ, δᾶ 
ἐμθ στοδὺ Ρσορμοῦ ψγὴο ἢδ88 τϑυϑδ]οᾶ ἐδ Ὑ1}} οὗ 
αοα οομοθσηΐηρ ΟΣ βαϊγαϊίου, Ηθ ἰβ δῖϑὸ ὑμ6 
ὕσχυῃρ Κίηρ, το 848 86 ῬΟΤΤΟΣ ὕὅο Ρ]666 δΐδ8 αἰοῃ- 
ἱπρ ὈΪοοὰ ἴο οἂξ ογϑαϊῦ, δὰ ὕο ρῥχούθοῦ Ηἱβ ὉὈ9- 
ἰονίησ ἔο!]) ον 6σβ."---Ηδνυοσγηΐοῖς : " ΤᾺΘ οοπι- 
ῬΙοῦο οχρίδιίοῃ οὗ [ὴ6 στϑαῦ δηἃ πΌνΔΘΥΟΙΒ βἰῃβ 
οὗ 6.3.6] 88}8}} ὕδ!κθ ῃ]δοθ ἴῃ [89 ἐἶπλο οὗ Μοββίδῃ, 
86 ἴσυθ ΗἸἰρ -Ῥσιϑδῦ ; θυῦ Ηἱδ οουΐτρ 588}8}} ὈΘ 
ἀο]αγοᾶ ἈΠῸ] αὐὖδοσ ἐδ οσχρίσα ώοῃ οὗ ὑμ6 ρογὶοᾶ 
ὑμαὺ νὰ ἰμάϊοαυθᾶ, Βαῦ ῥγθοίβϑιυ Ὀθοϑιβα ἢ} 
8108 ΟὗἩ [86 Ρ6ΟρΪθ ΟΥΘ 88 ἰδ βδῃᾷ οὗ ὑδθ β68, 
80 ὑδεαὺῦ Πδηϊοῖ Ὠἰπλ86617 σου ζοβϑοα ὑπο ῖσ ΘΠΟΣΤΩΣΟΥ͂ 
(τα. 4-19), ἰὕ νγὰβ ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ ὕὅο Ῥσουθ 8 ροσίδοῦ 
δα ΒΟΥ Θοτρ!οὗθ ἀχρίδοη, ἱμὰμ οομύγαδὺ τυ ἱῦλ 
ὑδαῦ οὶ Βαδά ἰςθτῦο Ὀθθα τηδᾶθ ἐπ ὑδθ ὕθιι- 
ΡῬὶ6 δὖῦ Φοστιβδίθιμ, ὙγΒΙΟΒ νγαδ ὕ:6 ταοχο ἔοσθβῃαᾶ- 
οὐ οὗ [89 ξαύυγο τϑα! ν. ΤῈ ογο8 οὗ θδῃ16] 
διηᾶ οὗ [εγϑοὶ οσθ ποῦ ἤο ᾿ἰδροσ οἱ ὅδ ὑδῃλρ]θ 
ΟἾΪΥ, 086 χϑο οσαύϊοῃ 86 ὑσορδοῦ 80 Δ ΧΙ ΟΌΒΙΥ 
ἀθεϊσϑα ; 86. γγθσθ ὕο 11δὺ ὑπιοῖσ ογθθ ἀρ ἔδυῖβοσ, 
ἰο Ηΐπι ΒΟ νγαᾶβ ὑο οοζῶθ, Ὑ80 ἰδ Βοϊὰ με ὑτὰθ 
ὕθιρ]6, δια ὑδθ ρῥχίϑϑδὺ Ὑ8Ὸ παϊπίδύοσα ἴῃ ἱξ."-- 
ΕΠ: "ΜΟΛΏΝ ὮΣ6 ὑδὸ ὈΥὶποῖρ8] ΘΟΠΟΘΤῺ γ88 
ὑδδὺῦ [8:86] βῃου]ὰ ὨΒΡΡΙΥ οδοδρθ ἔτγοσῃ {89 ὑσὶ Ὁ- 
ὉΪδῶοῃ οδυβοὰ ὉΥ δθ ΟἸἹά-οαῦ. δα οι γίδε, 
ΒΘΩ ὑμδὺ γγ͵δὲ σχϑδὶὶχρὰᾶ, ἰῦ τοϊχῦ ὯὈ6 ἱπαυϊτοᾶ 
ΨΥ ὑδθ Βουθὴ νγϑϑὶτβ οὗ γϑασβ ἀἰὰ ποὺ Ὀσρὶαῃ (ἢ 
--Ιταῦθοσ, τ ν Μοβεῖδῃ αἰᾶ ποῦ οὐχ ')---Αὖ 8 
Ἰαῦδε ροτίοὰ, ϑόομη, ὑδ0 Νον-Τοβῦ. δηΐοθὶ, δΡ- 
Ῥϑδιϑᾶ σἱδῃ ἷβ Βονοϊδίίοῃ, το οοηθϊπυθα ὕο 
Ὀα1]α οἱ ὅδ ἔοππάααϊίουβ Ἰαἰὰ Ὁ Πδπΐοὶ, δηᾶ ἀ6- 
βου θοᾶ [89 ὑσου ὈΪΘα ἐΐτηθ8 οὗ ἐμ 6 Νονν- Τ᾿ ϑδῦ. δἢ- 
οι ταί, ὕοροῖμοσ πὶ [86 ἀοϊίνοσαμποθ ἔτγοια 
ἴμθαι, θοίης ἀοβίωτιϑα ὕο σοπᾶου {6 βδτὴθ βεσνΐοθ 
ἴο ἴδ 8 Νον- Ῥοβῦ. ρϑορὶο οὗ αἀοὰ, ψ οι Ὁ δη16}}8 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ ἔοσταθ εν σοηδογοὰ ἴο ἀοὰ Ῥθορὶθ υὩ- 
ἂθσ [λ9 ΟΪὰ σονοδμδαΐ.᾽" 

4, Τὴο φγορλοί᾽ ὁ ἰαδὲ οὐδίοη, οοπἑαίηΐη ἐλ πιοϑὲ ἐδοτοιιρὴ ἀεϑογἐρεζοη, 0, λό ζαὐμ 9 δι γπρε 97 
Ἰογαοὶ͵ απὰ ο ἐξ υἰέπναία Αεδείαηῖο ἐταϊξαϊίοη. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ Χ.-ΧΙῚ, 

ἃ. ΤῪΖο ἀρροαγαησθ 97) (λὸ σπιροῖ ὁπ ἐλ6 δαπχε 97 λ6 Τίργ, α8 τῃγοραγαίονν το (ἦδ6 φιιδεογυδηξ »γορλοδοΐδε 
απὰ ἐπέγοαιοσίογν ἰο ἐλόηι. 

ΟΠΑΡΆ. Χ. 1-Χῖ 1. 

1 [Ι}.ἐλειηϊτὰ γοϑγ οὗ [10] Ογτὰβ Κίησ οὗἩἨἁ Ρογβῖϑ, ἃ ὑμηρ 
πο Ὀδηῖ6ὶ, τ ἤοΒ6. 8116 ψγχὲδδ 08]1]68 ΒΘΙΓΘΒΉΆΖΖΑΓ : δὰ 

5 [ν΄ γοΓα] τνὴλβ γϑνθδ]ϑᾶ 
Ὅ86 της [ποτὰ ] σαδ 



222 ΤῊΗΒ ΡΒΟΡΗΕΙ' ΘΑΝΤΕΙ, 

ὕγαθ [{τὰ1}}, Ὀαὺ [1η4] ἐἦ6 ὑἱπι6 ἀρροϊηϊθά [τ ϑτίατθ] τσαϑ Ἰοηρ' [σΓ68}]: δηὰ 6 
πὴ ς [86 τδιηρ [ψοτὰ], δηὰ δα ππαἀριβίδησϊηρ οὗ [16] ὉΆἢ6 ν]δίοη [ϑρρθϑτ- 
8η06, 

ἴῃ ὉΠο86 ἀδγβῖ] [54η16] ψ88᾽ τπουγηϊηρ ὕὮγθΘ 8}} τγϑοῖχβ.ἢ ΣΟ δθ η0 ρ]οδβδηῖ 
Ὀγαδα, ῃοιτῃθν σϑὴθ Ηδθβϑῃ ΠΟΥ χῖπθ ἴῃ [10] ΤΑΥ͂ ταουῦῃ, ὨΘΙ ἢ 6. αἰα [ δηοϊηΐ πιγ- 
86} δἷ 411 01}}} ὑγϑθ στ 016 θο ΚΒ τ γὸ {Ὁ8]]6α. 
Αμᾶ ἴῃ ἐΐδ ἴουν 8)π4 ὑνϑηῦοῦ ἀδγΥ οὗἉ [10] 886 ἢγβῦὺ τιουῖῃ, 848 [8η4] 1 σ)88 ὉΥ͂ 

[Ὁροη] ἐλ6 βἰάθ οὗἁ Ὁ16 στϑαὺ τῖνϑνγ, ψυῖ ἢ [10] ͵ἐα ἨΙάά6κοὶ, ὑΒδῃ [8π6] 1 [164 
0 τλῃθ ΘΥ68, Δηᾶ Ἰοο]ρα [885], δηᾶ, Ἰ»611ο] ἃ, ἃ οογύδίη [0ῃ8] τλϑα οἱοι)οὰ ἐπ 
᾿ηοι [ΠἸη6}}5], 086 [8η6 ἢ18] ἰοἢ8Β 1τῦ6γ6 σγα6α ψὶῦ ἤπθ ρο]ὰ οὗ Ὀρδᾶ82 ; [ν}8 
ὈΟΑΥ Αἰβ8ο [8δηὰ ἷ8 ὈΟΑΥ7] τσαϑ8 1 ἐλ6 ὈΘΙΎ], δηὰ ἢ18 ἔλα 38 ἐλθ δρρθᾶσγδῃοα οὗ 
Πρ ςηΐηρ,, δηα ἢ18 ΘΥ68 88 ΙΔΙῺ08 οὗ ἔγο, 8ηα 18 ΔΥΠῚΒ 8η64 ἢ18 ἔδοῦ [16 1ῃ ΘΟ οαΓ 
ἴο '- ἀβρθοῦ ο1] ἐρναρο ὑγ888, Δῃα ἐδδ νοϊοθ οὗ ἢ18 ψογὰβ {Π| ἐλδ νοΐοβ οὗ ἃ 
ταυἱυἱτὰ 46. Απα 1 δηΐ6] 8Δ]Ίοηθ βδὺν ὕΠ.6 ν᾽ βίοῃ [ὩΡῥΘΑΙΆΠΟΘ] ; ἔοτ [8η4] (Π6 ἴχδη 
τὉΠδῦ τοῖα τὶῦῃ πιὸ δῶν ποῦ {})|6 νἱβίοη ΒΡ ΘΑΥΆΠΟΘ6]; Ὀὰὺ 8 ρστοδῦ αυδιίηνσ [6] 
ὌΡΟη ἴδδη), 80 [μδὺ [4πη4] ΠΥ δα ἴο ἢϊά6 [ἴῃ ἰα]ηρ] ὑμθιμβοὶνββ. 

8 ὙἸΒογοίοτο [ἈπᾺ] 1 νγὰβ Ἰοῖυ δοῃθ, δπὰ βαὺγ 818 σταδῦ νυἱβίοη [ϑρρθάγϑμποε), δὰ 
ἐΐογα τοταδι θα ἢ0 βίσθηρθθ ἴῃ πιθ; ῸΣ ΙΑΥ̓ ΘΟΙΘ]Ι 688 γ7χᾶϑ ὕπγηθα ἴῃ [ὩΡΟΠ] ΠΙΘ 

9 ὑπίο οοτταρίϊοη, δηᾷ [ τοίδἰηϑα τὸ βδίσθησίῃ. Ὑοῦ [μὰ] δΒοαγὰ 1 ἐΐδ νοΐοο οἵ [18 
γον 8: δηᾶ ψἤρθη [88] 1 μοϑγὰ ἐδδ νοΐοθ οὗ 18 ψόγαβ, [μ6η [8π4] 188 1 ἴῃ ἃ ἄθορ 

10 8[6βθρ [βϑ[Ὁρ18.64] ΟὨ ττγ ἴδ66, δΔηᾶ ἸῺΥ [366 ἰονγατα ἐδ ρστουῃᾶ [ΘϑγῸ}}. Αηά, Ὀ6' 
Βο]ά, ἃ βδπᾶ ᾿ουοῃοᾶ πιο, συ αοἢ [8π4] βϑῦ π16 ὉΡΟῚ ΤΥ ΚΩΘ68 δια ὠροῦ ἐδ μϑ]π|8 

11 οὗ τγ δῃᾶάβ. Αμᾶ ἢ βαϊα απΐο τωθ, Ο δηϊοὶ, 8 ταδὴ σγοαίίζῳ Ὀδίονοά, υπάθι- 
βίδηα [ἢδνθ υπἀογβύδησίηρ, ἴῃ] ἴΠ6 ψγοτὰβ [πδὺ 1 Βρθδῖκ ππίο ἴ866, δΔπα βίδΔηα ὑρ- 
τὶρηῦ ; ἔου ἀπῦο ὕΠ66 8πὶ 1 ποὺ βθηῦ. Απᾶ σψῇθῃ μδ λαά Βροΐκζθὰ [δῦ 18 Βρϑδιζιρ]} 
0815 ψψογὰ απο [νν10}}] πλ6, 1 ϑύοοα ὑγθι Ὀ]1ηρ:. 

12. Τμοη [Ἀπα] βαϊἃ 6 ὑηΐο πιο, Εἶἴδϑδγ ποῖ, πηι ἴον ἴτοτλ {86 γϑὺ ἀδύ (δαὶ 
Ὅδου ἀϊαβὺ βοὺ [ρὶν6] {ΠΥ πϑδγὺ ὕο ἀπάογβίδηα, δια ἴο οἤμδβῦθῃ ὕἢ γ86}} Ὀοίοτο (ἢ 

18 αοά, [ΠΥ ψοτὰβ γεγο μθαγᾶ, δηᾶ ἴδ [ῃᾶν9] οοπιθ ἴον [40] ὕμγ πσογάβ, ΒΒ [Απὰ 
ἐδ 6 Ῥυίηοο οὗἁ ἐδ6 Κἰηάοπι οὗ Ῥογβὶα ᾿ὶβυοοα [τσα8 βύδηᾶίηρ ἴῃ ἔγοηῦ ΟἿ Π16 ΟὯ6 
8ῃα ὑψθηῦν ἄδγβ: Ὀαῦ [4η4], 10, ΜΊΘΒΔ6], ὁπ6 οὗὨ 86 οῃϊεῦ [8 τ] ῥυΐποθθ, σᾶπιθ 

14 ἴο ΠοΙρ πιὸ; δπᾶ 1 χσριμδϊηθδά ὕβογὸ ψι [Ὀ 681 46] ἐΐδ6 Κίηρβ οἵ Ῥοϑυβῖᾶ. ΝΟΥ͂ 
ᾳ[Δπα] [1 δὰ [8808] δοπιθ ἤο πη κθ ὕμθ6 ἀπάογβίδπα γβδὺ 88.8}} ὈΘΆ11 ὉΠΥ ῥθορίθ 
ἴῃ ἐλα Ἰαῦτον ἰππρς ΟΥ̓ 0Π6] ἄαγδ: ἴῸΣ γοῦ ἐΐδ ν᾽ βίοῃ ἐδ [Ὁ πεατν ἀδΥ8. 

15 Απᾶ ψῆθη δ6 Ὠδᾷ κροκβϑη [᾿π 818 βρθδκίηρ)] βαδῇ 1κ6 ΠΠΚ6 08.686] νγοτγᾶϑ πὸ 
{8} Π16, 1 βοὺ [χζἂν6] ΤΑΥ͂ ἔλοϑ ὑονγατᾷ ἐδ στοαπα [ΘΔΥ0}], δπᾶ 1 Ὀθοϑτηθ ἀππιῦ. 
πα, ὈΘΠο]α, οπς 16 ἐλθ βἰ λυ θ οὗ ἐἦθ βοιβ οὗ ταθη [ταδη] ἱοπομοα [τοποἢ- 

ἴῃσ ΡΟΠ] τὰῪ 1108: ἤθη [8η4] 1 ορϑῃθα ΤΥ τπαουϊῃ δα Βρδῖζ, δηα β81α υῃΐο 
λίην λα βυοοῦ [μδέοτο 1η6, Ο τὴῦ Ἰογά, ὈΥ ὕὍδθ νἱβίοη [ϑρρθϑιϑῆο6) ΓΑΥ͂ ΒΟΥΤΟΥ͂Β 

11 δῖ ὑπγηθᾶ ἅροῃ πιθ, δπα 1 δᾶνθ τϑίδϊηθα πὸ βύγοησιῃ. ον [πᾶ] δον οδὴ ἐδ 
Βοῦνδηῦ οὗἩ ὑδμὶβ τὰν ἰογὰ δ} [Βρϑᾶ] νυ τῦ 018 τὰν ἰοτγὰ ὃ ἴογ [Δῃ4] ὧδ 707 τι 
[1], βυταϊ  ῦννδν ἑδθόγα τοιραϊηϑα [σου βίϑη ἃ] πὸ βίγθηρυ δ ἰπ πλθ, ΠΟΙΌΒΘΓ ἰδ 
ἑἐΐθγθ ὈγοδΌἢ ἰϑ εν 1 Π16. 

18 ΤΏρη [Απᾶ] ἐΐδγθ οαιηθ ἀσδίη δᾶ τουπομοᾶ τὴ6 οπα {|| ἐδδ Θρρθᾶγϑδηῃηρε οὗ ἃ 
19 ᾿ηδη, δϑηα ἢ6 βύγθησιμοηθᾶ πι|6, δπα βαϊὰ, Ο τϑδῃ σγεαίξψ Ὀδϊονοᾶ, ἴθδν ποῖ; 

Ρ6866 δά αμο [66 ; Ὀ6 βίϊοῃσ, γ98 [Ἀπ , 6 βύγοησ. Αμπᾶ ψ θη ἢ6 Πα Βροκβεῃ 
πηΐο [ἴῃ ἷ8 βρθακίηο πὶῦ}} τὴθ, 1 ψγ88 βίγθηρυμθηθᾶ, Δηᾶ Βαϊ, 1ωβῦ τὰν ἰοτγὰ 
ΒΡΟΔΙΪΚ ; ἴῸΓ ἴοι ἢαϑῦ βγη δηθα Πιθ. 

20. ΤΒθη Ππποὶ βαϊἃ μ6, Κπονγοδῦ οι ψβογοίοτγθ 1 [πᾶ ν6] ὁοπιθ απο ἴῃ 66 ὃ Δπὰ 
ι ποῦ ΜΠΠ11 τοΐατη ἰο ἤσῃυ ψὶι ἢ ἐλ6 ῥγίηθθ οὗἩ Ῥδυβὶϑ: δηᾷ τοῦστν 1 απὶ σοηθ ἔοτῖδ, 
21 [0 6η| 1ο, ἐΐθ ῥτίποα οὐ Ογϑοῖα 8}18}} [888] οοῦθ. Βαΐ 1 Μ1}} βου [161] 08:68 

τῃμδῦ ισλιοῦ, ἐΘ ἀοϊοα [τϑοογταθα7 ἰπ ἐδ κου ρίυτο οὗἁὨ ὕὉσαῖὰ : δα ἑλογα ἐδ ποθ ἰδὲ 
1 μοϊἄϑι ἢ ψ ἢ πιο ἴῃ [ἀρομ] [ἢ 686 τῃΐησ, θαῦ ΜΊΟΙΔΘΙ γοιιν ρεΐηοθ. ΑἾβο [Απὰ] 

Ι, ἴῃ Ὅ06 Βτβῦ γϑὰν οὗ [10] Βανιῖαβ {π6 Μαάθ, δυον 1, βύοοά ἴο οοηῃῆτγια δηὰ [0 
βύγοηρ θη ΔΪπι, 

οι Φνι ἃ. Οὐ τὸ 

-Σ 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 

ῃ ἌΣ Βότο εἰρτίῆοα οοπείπιιοὰ, ----3. ΤῸΘ ρῆγδοο ἰδ ὈΘΟΌΪΣ, ὉΠὩΣ ὈΛΡΞΌ, ἸξοσϑῊγ, δόθαπδ ἀανψα, ἐμ6 ἰαῖδθε 

νοΐ ἴῃ δροχοχοίίοαὶ ἀρρουϊοη, [ἕ ἰδ βθζὸ πδοὰ ἴῃ οομέσαδυ τί τ ομαρ. ἰχ. 36 σὲ βεᾷ.. ἴο βδου [μδὲ ϑαχαὶ ἡγϑοῖχβ, αἱνὰ δοὲ 
μονάοτηλάος οὗ γεαγα, ἃσο ἰπαηῃἀθὰ.] 



ΒΑΡ οτος  ςς  ς ρ ςρρ  Ξ 

ῬΡΒΕΕΑΤΟΒΥῪ ΒΕΜΑΒΕΒ 

Οοποογπΐηρ ἐλ6 ἥπαὶ οἱδίοη, 9. Ταπίοϊ (ςΔΡ. Χ.-- 
χὶϊ.) αδ α εὐλοίε. 

ΤΠ6 ᾿αδβὺ βοοϊίουι οὗ 08:6 Ῥσορἢ θυΐ δ!ν υἱβίομ δὶ 
Ῥατῦ οὗ ὑμὶβ ὈΟΟΙ {4118 ἱπῦο ὕγθθ οἰθαυυ ἀοβηθα 
Βα αϊνίδίουβ οὗ πηθαῦδὶ Ἰουρίῃ, δηᾶ τυ88 ὑμϑσο- 
ἔογο ποῦ ἱπδρρσορσίδίθυ ὑσοδῦθα ΌΥ 86 ἈΘσΒΟῃ 
νῶο αἰνϊἀοα ᾽9 ΗΟΙΪΥ βοχίρῦαγοβ ᾿πῦο ομδρύθτβ. 
Τὸ ἰδ ποῦ ΟὨΪΥ ὕδ6 στχηοδὺ σοι ρσθθηβίγθ, Ὀσὺ, Ὀ6- 
σϑῦδβο οὗ [18 ἔοττῃ δῃἃ οοῃύθαῃϊδ, 8180 [89 ταοδῦ τθ- 
ΤΩΆΥΚΩΌ]6 δᾶ απ ουϊὺ διλοηρσ, [86 Ῥτορβοῦϊο ροτ- 
ομβ οὗ {8 Ὀοοῖς. Ἠλνίῃρ Ὀθθὰ οοχηροθθᾶ ἰδύεθσ 
ἐδδὴ ὅδ ὑδγθθ ργϑοθάϊηρ' υἱβίοῃβ, ὩΔυ 6] Υ Βα Ὁ66- 
αυσηὶΐ ἴο (19 σαρυϊΥν δηὰ θη ἐμ τοίασα οὗ 
[δ Οχὶ]θ5 δᾶ δἰγθδαῦ Ὀδσθμ (866 οὐ υ. 1), ἰὑ 
ΒΌΡΡΙϑτηθηΐβ ἐμοὶγ οοπύθηϊδ, δὰ ἄθνϑὶορϑ ὑμϑτα 
δ.}}} Ταυ ΘΓ ---ΘΒΡΘΟΙΔ}}Υ ἰδοβα οὗ ὑμ6 5θοομᾶ νἱ- 
βίου (οΒαρ. υἱἱ]}.) δὰ οὗ ὑπὸ ὑβίτα (ομδρ. ἰχ.). 
ΤΟ ἀονοϊοριμθηὺ οὗ ἔδο ἔουσχιι δηᾶ Ἰδϑὺ ψου]α- 
Ῥονοσ ὕο δθ βύαρθ οὗ διύὶ- Ομ υϊαυ δοῦν, τ ἴθ 
88 ἀδβοσ δοὰ τι βρϑοΐδὶ ἱπἰοσοϑῦ ἰῃ ὑμόοβα ἔντο 
οδδρύθιβ, ἱβ ποῦν ΠΠυδὑγαῦθα τόσο ἔα}}γ ὑμδῃ ἴῃ 
ΔῺΥ ΤΟΥΊΩΘΣ ἱπδύβησθ, δὰ αὖ ὑῃ 6 βϑιθ ὑΐτηθ, [86 
πἸπλαῦα ὑσί τ ρ οὗ [86 Κιίηράοτα οὗ αοἄ ΟΥ̓ΘΥ 
ὑμδὲ δῃᾶ 411 οὔμιαν ορροαίπρ' βονγθσβ ἰβ Ὀχουρῦ 
ἑπΐο 8 οἰϑασοσ σοῦ δηᾶ ροσίσγαγϑα ἴῃ τηογθ ρῇον- 
ἱπρ οΟἴοσβ ὕμδη μοζούοξζοσθ.Ό ΤῈ σοϊδύϊοῃ οὗ ὑμθ 
βοούζοῃ ἴο οῇδρ. ΥἹἱΐ. 88 βοσνίῃρ ὕο οοιμρ]οιηθηῦ 
διὰ εἰ}}} ἔασύμϑυ ἄθνθῖορ 18 βα)θοῦ, Ὀθοοιλθδ 
Θβρθοΐδ ΠΥ ῥσοσαϊμϑηῦ ἴῃ ὑμ᾽β Ὀτὶ αὐ οἰοκίῃρ Βοθῃ6; 
ὙΓὮ116 (08 ὈΤΟΡΏΘΟΥ ἴθ ἴῃ 80 ὅδ σοτῃρ᾽ θγαθηύασγ 
ἴο οΒαρύοσβ Υἱἱὶ. δηᾶ ἰχ. 88 ἰὺ ἀθβοσίδθβ ὑδε ἅδνυθ- 
Ἰοριιθηῦ οὗ ὑμ9 διῦυὶ- Ομ σιδυϊδη ἡγου] ἃ- ΡΟΥΤΟΣ ἰπ 
Ρῥχϑαϊοίίοιῃβ ἀἰδβύϊ συ θα Ὁ ἃ ργοδύου ἔυϊ]πηθ88 οὗ 
ἀοὺδΙ]----ἰο 58 πούμϊηρ οὗ ὑῃ6 αἰτα ]Υῖ Ὀθύνγθθῃ 
ἰῦα ῬγΥΘΡΘΥΑΙΟΤΥ ΒΟΘΠΘΙΥ͂ δηὰ ὑμαὺ οὗἨ Οὔδρ. υἹῖ:. 
δΔηα 4160 οὗ ἰχ. 20-295. Τὸ βοϑοϊίοῃ βοῦνϑβϑ ὑὸ 
ΘΟ ρ]ούθ ὑμ6 νἱβίομβ οὗ οβδρ. υἱϊ!. ΟΥ̓ ἀθβουθἱμρ' 
ΣΩΟΤΘ ΘΧΔΟΌΣ ὑμ6 Βοβί]θ στο δύῦϊοηβ ἴῃ ἈΙΟᾺ ἴδ 6 
ψαχίοιιβ οοπευύξα πὶ βοοϊζομδ οὗ ὑπὸ ζουτί νου]ᾶ- 
ῬΟΥΘΓ βίοοα ὕο Θ8ο}} οὐμϑῖ, 88 δ γθϑαυ βυτηθο]}}- 
ΟΔΠῪ ἰμαϊ᾽οαίθα ἴῃ ΟἾΔ. νἱϊ!. 229. οὐ βοᾳ.; δῃὰ ρδ- 
ἘϊσΌ]αΥΪΥ ὉΥ Ββμονίης ον 88 ΒΟΙΥ ᾿δηᾶ, νϊοῇ 
ἸΔῪ Ὀούτοθῃ ὅδ οοπῃύθηαϊηρ Βοοῦο 8 ΟῚ 
αἰνϊἀοα Θδιηρίτο, ἰὰ βόοῆιθ οαϑθ8 γὙ88 ἄγδυση ἱμαϊ- 
ΤΘΟΌΥ ἱπίο δ ογίπρ᾽, πὰ ἰπ οὔμθγβ γγδβ τωϑᾶθ ὕμο 
οὐ͵οοῦ οὗὁἨ ἀΐτϑοῦ δὐΐδοῖ. [ἴῃ 1}|κθ9 τα Σ ὑδΐ8 
ΨΊδΊοῺ ὈΘΟΟΙΆ68 ΟΟΙΡἐΘΙη ΘΕ ΑΤΥ ὕο ὑμδὺ ἴῃ ομδρ. 
ἦχ, αἷἰποῦ ἰὖ 8118. Ὁ. ουἰ]ίιθ οὗ ὑδα εἰχίγ.ῦνο 
ἌΘΟΚΒ διηα αἷδὸ οὗ 086 οὔθ ι1:1] σχϑοὶς οὗ {ρα ]δ- 
ἴοι [3], ψ ὶοἢ 6γ6 Ὀαὺ ὑγιο ἦγ χϑξοσσοα ὕο ἴῃ 
ὑμαὺ ομδρύου, σι ἃ Ὑνθδ]ῦ} οὗ οομύοπίθ, ὑδδῦ 
ἀἰπρίαγα 8 ζτοντηρ δηϊπηιδίίοι δηὰ ἰηὐοσζοβὺ 88 ὑἢ6 
ἀοβοσγίρυζου ἄγανσβ ἤθαῦ ὕο [86 οἷοβα οὗ [ἢ6 εἰχίγ- 
βοοομπᾶ δηᾶ [26 Ὀορίηηΐηρ οὗ 89 Ἰαδῦ σϑοῖς, ἴὰ 
ἰγδοίηρ ὑπ6 ῬΑΙΡΙΟΌΙΔΙ ΤΔΠΠΟΥ οὗὨ [86 ἀδνθὶορ- 
ταϑῃὺ οὗἩ δα δηὐϊ᾽-ΟἸ χίδυίδη ῬΟοσ ουὖῦ οὐ {86 
Ζουτοι ἀπ Ἰαϑὺ νγου  -τπ ἸΔΟΎ, ὕθθ Θ βθθυὴβ ἴο 
Βαγνα Ὀ66ὴ ἐλέ οὐσαδίρπαξ ἱπίογοσηἴϊολι ΟΥ̓ α ἱπίδ᾽ 
λαπά, ιολέολ, ἄγόιο ἰδλδ γγορ΄δον ιοἱξδ, δῆαν}6᾽' ἰΐγι68 
απᾶ “ἀαρίορα ἵζ ποῦ Κδῳ ἰο ἐλ διιδϑεσιιθηξ ζασέδ 
οοπηεοϊοα ιοτίλ ᾽δ6 λΐϑίογίος γι βῶποπί, ἐλαπ λαά 
δοόη, ἀοηο ἐπ ἰλέ σοπογαῖ ομἐϊη τκοὐλϊοἢ τιορα8 γουσδηζοθα 
ἴο ἰλ6 ρῬγορλεί." ὙὍῈ6 βίαὐθταθηίβ ἰπ ν. ὅ οὗ δ6α., 
ϑοποθσηΐμρ ὑ.6 σΘΟΡΤΑΡΏΪΟΔΙ μοδί[ίοσι οὗὨ ὑδ9 ὕντγο 
πιοϑῦ ρονγοσἧα] βοούϊομβ οὗ δ στοαὶ αἰν ἀοὰ 98- 
γδηΐο ΟΣ  ἀ- ΘΥΡἾ ΓΘ, δηαἃ 4150 οοποθσζηΐηρ ὑπα ἀΐ- 

4. [Νε ανο γοροδίθαιΥ οὐὐθοϊοα ἴο ἐπίθ Ὠγροϊμοδία οὗ ἃ 
ἰαίον ἱπιοτρουϊαιίοι 88 ΡΌΓΟΙΥ διιυ)θοϊδνο δηὰ στδιαϊζουκ,) 
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τοούΐοιῃ ὑδιθα δε ἀρὰ ἦν ἐμόν, δε βννϑ τ σὸν ξέτης δ [86 νδχίουβ οχρϑαϊ οηβ ἔοὺΣ Θο- 
υσδϑὺ ΜΪΟῺ ὉΒΘῚΥ ΓΌΪΘΙΕ ΟΥρ δοϊζοα, {80 χοροαίθα 
δὐύθταρῦδ ὕο ππϊΐθ ὕπ6 οοηὐθπαϊηρ' ἀγπιδδβίΐθϑ Ὁ 
ΤΩΘ8Π8 οὗ τηδύσί πο Ἷ84] 8116 ποθ, 086 ᾿ηΒΌΤΣΤΘΟ- 
ὑλοῃβ δα ὑγθδβομδῦϊα ρῥἱοὶβ αἰὐαϊηοὺ ἱηαϊνί ἄπ) 
ΒΟΥΘΓΘΙρΉΒ, Θὕο., ο8 ΒΑΤΙΥ Ὀ6 τεραγάθα οὗδμοσ- 
Ὑ7186 ὑζδη 88 Ἰηῤθσροϊδεϊοηθ ΟἹ ἐμ ρδχὺ οὗ ἃ ῥίουβ 
δον δὰ δροοδλ υρυδὺ οὐ 86 Μδοοδθφθδῃ δζ6, δἱ- 
ὑβουμὰ ἰδ τ Υ ὉΘ ἱπῃ ρΟΒδὶ Ὁ]6 αὖ (18 ἀδὺ ἴο γϑὰ- 
ὕΓΣΘ ἃ ἀσδηϊία οβυϊμαδίθ σοϑροούϊηρ ὅπ 6 Ῥσοροῦ- 
οι οὗ μ6 ψ8ο]6 βοούϊΐζοῃ οὔδρ. χὶ. ὅ-45 ὑδμδῦ 
οτὶσίμαῦθα τὶ δ} 16), ΟΥ 88 ὕο ον το ἰβ ὑο ὉΘ 
οσϑαϊιϑα ἴο [88 Βα δβθαπϑαὶ ΤΟΥΒΟΣ (860 [6 ἀχορϑῦ. 
ΤΘΙΛΒΙΚΒ ΟἹ ὑδ6 ΒΟΥΘΙΆΪ ῬΆΒΒΑΩ 65, ρασυϊ ΌΪΑΥΥ ΟἹ 
γβ. ὅ, 6, 8, 14, 17, 18, 2δ, 27, οἴο., δῃηὰ ῥγϑ- ϑχὼ- 
ἱΘὨΟΪΥ ὁῃ Ψ. 40 οὐ ΒΘ; ᾿απὰ οὗ ΒΌΡΤΒ, Ιαὐγτοάᾶ, 
8 1. πούθ 2, διὰ 4). ἍΝ 116, Του ΥΘΆΒΌῚ8 ὑδαῦ 
δανθ Ὀθθα εἴνϑη (οὗ. Ιηὐτοά. ὃ 4, ποΐᾳ 1), γγο ἀ6- 
οἰαοάϊγ το͵]ϑοὶ ὑμ86 Βυρούμϑαδὶβ βδῦ [86 δηξίτο βθο- 
ἴοῃ οἤδΡ. Χ. 1-χὶϊ. 18, Θχοθρύϊηρ ΟὨΪΥ ὕμ6 ἢγβῦ 
ἔουΣ νϑσβθα οὗ οἤδρ. χίὶϊ. ἰβ βρυσίουβ, 6 
[8.6 ΏΘΟΣΥ͂ ὑμαὺ οὨδΡ. χὶ. 888 Ὀθθῃ Ἰηοτροϊαιοα 
88 δυονοβυρροδίθα, 838 ὩὨΘΟΘΒΒΔΣΎ, ΟὨἑ ΘΙ ὈΘΟΔΌΒΘ 
ἀϑῦδὶϊβ ομαγδοίοσίσθα Ὁ βθοἢ ὑπυβυ8ὶ ῥσϑοϊβίοῃ 
88 ἷΒ ουμᾶὰ ἰπ ὑμαῦ ομδρῦθσ, ϑθθῖὰ ὕο οοῃῆϊοῦ 
ψ ἢ ὑλ86 πίυτο οὗ σοπαΐϊηθ δηὰ Ἀθα] ὑὅ.] Ρτο- 
ΡΏΘΟΥ, δπᾶ σὰ ὕ8:6 ΔΔΙΟΘΥ οὗ δ]} ὑπ6 τϑαιδίῃ- 
ἱπρ ῬΓΟΡὨΘΟΙΘ6Β ἰῃ δ Ηἰδύογγ οὗ ΟἹα- Το. τον ]δ- 
οι." 76 δζθ θιαύίγοὶυ ἀρτθϑὰ τὶ Κυδμ οι ο]α 
(Ρ. 840 οὗ βθᾳ.) ἰπ δοϊάϊηρ ὑδαὺ [86 παύῦυτο οσ [89 
" βο)ἐ-ονἱαθηῦ σδπμοι") οΟὗἨὨ ὈΧΟΡΏΘΟΥ͂ ΓΘΑυΐΤΘα 
δὲ ἐλαΐ ἐδλδ γγοαϊοίίοη, δλοιυια ποῖ ἰδὲ» ἐδλδ ρίαδε 
9) λξείογιοαὶ ἀδοοίορηιοπέ ἐἐκοῖ, ἱ. 6... ὑλαῦ 1 Βμου]ὰ 
ποὺ δάάαυοθ βϑυοἢ} ἔαζατο ἀαύθβ, 88 ὀδπποῦ ὯΘ 60Π- 
Ἀθούθα γι ὑδι6 ὑΐπιθ οὗ ὑμ6 Ῥχορμοῦϊο οὐ ίπαῦοσ, 
88 ὕμο Ὁπἔο]ἀΐηρ οὗ ἃ τε] ρΊουΒ ΟΣ τλοσαὶ ἰᾷθα δηΐ- 
τηδίϑα ὈΥ δο οροσδϑώομβ οὗ αοα--- Δ ΒΟυΡἢ ἱπ 
οὗδοὺ γοϑρϑοῖβ ἃ ραγύϊου δ σίπρ ἀσβοχίρύυΐοι ΤᾺΒΥ͂ 
ΟΥ̓͂Σ ΔΩΥ διλουηῦ οὗ ἀοία!οἃ τορχγοβοηύδυϊομβ ἴῺ 
1Πυϑὐταϊώου, ᾿ἰπλὶ θα ΟὨΥ ὈΥ 86 σομβηθ8 οϑϑῦδὺ- 
Ἰἰβῃϑᾶὰ ὉΥ͂ ἐμαὶ οδποι," 76 οδπηοῦ, ΒΟΥ͂ΤΘΥΘΣ, 
ἄρτοθ σὺ Βῖπλ ἱπ Ὀ6] ϑνίηρ ὑμαῦ ἐδ ϑῃξίτθ νἱ- 
Β'οιῃ Ὀθίοσθ 8, δμιἃ ΘϑρΘΟΙ ΠΥ ὑδαῦὺ ραζὺ οοπ- 
ἰαϊποᾶ (ὰ οὮδΡ. χί., ταυϑῦ Ὀ6 χορζαταθα “ ὉΥ ὑδαῖ 
ΟΒΠΟῈ ἦ δίηυρίψ α8 ἃ δῦ ἐπρ ὁ ἰλ6 Ἰάφαϑ οοπ- 
ἑαϊπ δα οἰδοιολθνθ ἐπι ἰλ6 δοοζ. ΤῺΘ ΔῊ ΒΌΓΣΡΓΤΙΒ- 
ἷπρ ἀοῦδ1}5 οὗ ὑμαὺῦ ΘΒδρίθυ ἂο ποῦ δῦρϑδσ ἴο 8 
ὈΠὈΐαβδοα ταΐϊπμ ἃ 8ἃ85 ὕηθ τηϑσγὸ ἀδνοϊοριαθηῦ οὗ 
ἔοστοσ ὑμουρμίβ, Ὀυΐ. Ταῦ. δ οοηογοῦδ βίαῦθ- 
ταϑηΐβ σοβρϑούϊμρ ὕὍδς ρΡο] (ΐοα} δπα ΓδΥΪΥ 14- 
ὕΟΙΣ οὗ 6 ϑο᾽ουοίϊθδο αμὰ ὕὉ86 Ῥιίοϊδθηιλΐθβ, ΒΌΘΒ 
88 50 οὗδος Ο]α- Το βὶ. ὑσορμοῦ ψουἹὰ Βανθ δὖ- 
ἰοτηρίθα ἴο ἔχῃ. οὐθ ΔΡΡσχοχίηιδαίοὶν, δηὰ 
Β0 ΟἿ 88 οοπῆϊοῦ τεῦ ἐμ Βρί τὺ οὗ ΟἸ]α-Τοβῦ. ὑσχο- 
ῬΏΘΟΥ ἰπᾷ ζϑῃοσαὶ. ἯγὯο δῖὸ δοσίδίη!Υ ποῦ οοχω- 
ΡῬΘ]]θα ὈΥ ΘΔΩΥ͂ ΤΔΘΓΘΙΥ Βαθ᾽]θοῦδνο γϑάβοι ὕο ΒΒΏΣΩΘ 

4 [Τῃδὺ [δ 6 ὑγορηθοῖθα ἰὴ ᾳυϑείίοῃ ἀτὸ Ὠηΐαυ ἴῃ (δ 18 ρα σ- 
ὈἰσΌΪΔΣ ΙΏΔῪ τοδ δ ν Ὀ6 οομοράοἃ ψἰδῆοαῦ ΔῸΥ ἐπ ροδομτλοῃξ 
οὗ τ᾿μοὶγ κομυΐποηθαθ, Τῃ6 ἡ ὮοΪο ὈΟΟΪΚ [8 ΓΟΠΊΔΥΚΒΌΪΘ ἴον {8 
νἱνίάηοθα δῃηῃ!ἃ ΡοΟΣΒΟΏΔΙ Υ οὗ ἀοϊπϑοϊίοη, Τ6 ἀοίδἑ]α ΤοσΦ 
80 αἰσί κί, Ὁπαῷ Ογτὰθ ὑὴ6 ατοδὶ δηὰ ΑἸἰοχβδηον ἴμο ατοδὲ 
ΣΘ ὑτρϊ ἰοηαν τοροσίοα ἴο πᾶν σχοοορσηϊζοαὰ ποτ οὐχ 
Ῥογίσαί 8 ἰγηπηοάϊδιοῖγ. Βυὺῦ ΓΠΘ βαῖθ ἰδ ἸηΘ ΕΠ ΓΘΌΪΥ {Υ16 οὗ 
οἴδοΥ βροοϊδοδίίοηδ ἰὴ Ο.-Τὶ Ργορῃθοίθα, δἰ ποι ἢ ποῦ ΟἹ Φὸ 
οχίοηρα ἃ βοαὶθ. ἔνϑῃ ὕπο παηλ6 οὗ Ογτια ἐπ πιοπιοηθα ὈΥ̓͂ 
ἰδαϊδῃ ποδγὶν ὑνὸ οσηϊειγίθα Ὀοΐοχο Ηἷδ ὑἰπ)6 : γοὶ ἔονν, ΔΙΏΟΙΝ 
ον β6 1108] ἡνλ ελφόι δὶς δὶ ̓ἰμραυμ: Μοῦ] οὐ ἰδεῖ δοοοῦπηῦ ὑτζοὸ- 
Ὡουποθ ἴδοοθ ὑϑδδοαρθα ΤῸΘ δυῦδοῦ β τοδδοηΐ 
ἴον ᾿ῃ9 ἘδΙΣΟΝ ΟΣ ἐπι οὗ ἀνὲν ΠΣ ἐμοιήίοιεν οὗ ἰδεδο ργοα Ὁ] 088 
Ῥϑηϊοὶ ἰα ΘΠ ΣΟΙ πποσί(σα]., ΗθαμπίθὈοΥί. ἰῃ ὨΪΒ γοτὶς ΟὉ 
ἴδ6 Θοηπμέπδη685 η7) ἐλ6 Βοοῖ ᾧΥ Ῥαπίοὶ (Βαϊ Ὁ. ἰταπαϊδύϊομ, 
806. χὶ!.}, Θἀάποοα οὗδος ἀχδυιρίθθ οὗ δα] ἀοδηϊτοηρδθ [ἢ 
Ο.-Τ. ΡΓΟΡΏΘΟΥ, διὰ τηθϑῖ ἐδίς γῇ 016 οΟὈ͵]θοϊίου {}}γ. ΤῈ6 

ἸΔΔΏΠΟΣ ἴῃ ΠΟΙ ΟἿΣ δαΐμος δἀάποθα ἐμ0 διρυτπθοῖ 
εἶνοε ΥΟΣΥ 0 ΡΡΧΤΌΔΙΙΥ ἴο ο πιοῖθ ἴδῃ γχδικὰ ὑλιὲ8 χοῦ» 
ΘΣΔῚ ἀδιρῦσταὶ τὼ 18 νἱθῖνα οἱι ἐἰιίο νοϊμ.) 
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8Ὰ ἰηὐοτροϊαύϊνοιη οὗ ἰῆ9 ὑοχὺ οὗ θδμΐοὶ ἴῃ ὑδὲ8 
Ῥίδοθ, δέύον βανίηρ σοϊθούθα ἰδδῦ ὑΒΘΟΓΙΥ͂ ἰῃ ΘΥΘΙΥ 
οὔδοῖ ἱπβύδμῃοθ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ͂ ὕϑδβδου ΨΒΙΟ. ρσουθηΐδ 
5 ἔγοτη ἀοίδηϊηρ ὑδ86 ζοΠΌΪΘΏΘΒ8 οὗὨἨ 0818 6108- 
δὰρ βοούϊοι ἰ8 Ὀδ86ἃ οἢ ὕμ ΔΏΔΙΟΘΥ οὗ 4]} ὑῃ9 
ὈΔΊδηςΘ οὗ Ο.-Τ. ῬΓΟΡΒΘΟΥ, τ ΙΟἢ 1 ΠΟ 6896 δἷ- 
ἔοταβ ἃ βία Δ. ΘΧΘΙΏΡΙΟ οὗ βρϑοῖδο δὰ ἀοίδὶ θὰ 
ἀοβοσιρύϊοῃ οὗ ὑπ ξαύαγο (οὗ. ὙΒοΙθοκ, 2) ὲἐ6 γῸ- 
φλείοπ θᾶ ἰδν Ἠϊεϊδεασιηρόη, Ὁ. 1056 οὐ δ6αᾳ. ; 
ὲ6 Ογεέηξθη, δἴπον Ῥγααϊκῶοη.---ατι ἰπυθϑυϊ χαύϊος, 
ΒΟΟΣ, ὙΒΊΟΒ ΘΘΟΙῺΒ ἴο ΤΟΘΌΪΣΘ 8 ΤΩΟΓΘ δὑχοῦ 
ΔΡΡΥΘΒΘΙΒΙΟἢ). 

ΤῺ6 016 βοούϊι ἀϊνίᾷθαε ἐΐβοὶῦ, 88 [δὲ δὶ- 
ΤΟΔΑΥ Ὀθο ΟὈΒΟοευΘα, ἰηΐο ὕδσθο ρασίβ, [86 ἄχεϊ 
Οὗ σοὶ ἀθβουθθθ ὕ8: 6 ζἴΘΏΘΤΑΙ οἰσουσηβίδμοοδ 
ὑδδὺ οοπαϊυἱοηοα ὕμ6 Ὧν υἱβίοῃ, δια δἷβὸ (86 ἴὩ- 
ἐσχοατιοῦογγ ἔθαύασοθ οὗ {86 υἱβίοπ 1.86] (οοῃβὶβῦν 
ἴπρ ἴῃ ὑπ ΔΡρῃυθᾶσβῃοο οὗ ἃ τα Υ δηραὶ, ΜΙΟΘᾺ 
δαὖὺ γεὺ οχοϊΐοα {μ6 Ῥτορβϑῦβ αἴδστω διῃᾶ ὕθστοσ, 
Ὀαῦ Βα ΕΘ ΘΔ Υ οχοσζοϊβοα 8 οοσ οσυϊ δα θὁχΧ- 
διύύηρ ἱη ΒΘ ΏΟΘ ΟΥ̓ΟΣ τι), οὨδΡ. χ. 1-χὶ. 1. ΤῊ 
Βρϑοὶδὶ ἀθβουιρύίζου οὗ ὑπὸ ἔαΐυσο Βανΐηρ ὈΘΘΏ 
ὕδπ8 ἰαἰτοἀπορᾶ ἰα ὑδκϑῃ ὉΡ ὈΥ̓ ὑ89 δοοομπὰ μϑχὺ 
διὰ ολγτίοὰ ἔοσνασὰ ἔσο ὑμ6 ὑπΐο]ϊηρ᾽ οὗ ὑδ6 
Ῥογαΐδηῃ σου ᾶ-οταρίτο, 6 ὉΡΟΩ δ δἴδρο, ἴο 
186 δἱρῃοοϑῦ ροϊπὺ οὗ σοποσὶύθα ροόννοσ ἀθνοϊορϑὰ 
ὉΥ [86 δούιὑμοϊδυὶο ὑγσϑαοῦ πο Ὁ] υὐσηδύθ! Υ ΒΡ δὴν 
ἔγοτῃ [806 Φανυδηΐο του ἃ -Ἰ ΟΠ ΤΟὮΥ, δὰ γῆο Ὁ6- 
Οδ:ὴ9 ὑδμ6 δου οη γίθῦ οὗ ὕΠο ΟἹ]α Τδοϊδιυθηῦ (οἢΔΡ. 
χὶ. 2-4δ)." ΕἸΏΔΠγ, [86 ὑμϊτὰ ρατὺ ἀθβοσίθθθ 189 
Υ τορι, ὑμ9 ἀθ] νγσϑῆοθ, δηᾶ ὑμθ οχδιζαύϊοῃ οὗ 
ΘοάΒ Ρθορ]6 ἴῃ ὑμὸ Μοβδίδηϊο ροσίοᾶ, διὰ, 1 ἰῦ 
ἄοοδδβ ποῦ ΟΟΥΟΣῪ Ὅ8.6 ΠΘΑΙ 685 οὗ ὑμαῦ βοτὰ οὗ }- 
Εἰσχηδῦθ Ῥσοδβροσίυυ, ἰῦ γοῦ ΘΟΏΥΘΥΒ ὅδ ΔΑΘΌΣΔΙΏΟΘ 

4 [Κοὶϊ ἴλκοαὰ α ἀἰδεσοηὶ υἱὸν οὗ ἰηὲα ᾿τΏ016 ὈΤΟΡΏΘΟΥ, 
σὑῖἢ ἃ νἱοὸν ἴο οὐνίαίϑ δὴν βυδάφῃ ἰσαηδίτίου, οἰΐποΣ ἵγοσα 
τμ6 Ῥουδβίδη ΤΠΟΒΔΓΟΌΥ ἴο ἴ6 ΑΠΕΟΟ; ΔΩ ὝΥΡΕΡΩΥ, οΓ ἔἴσοιῃ 
ἐμαὶ ἴο 186 ΗΔ] οοῃβητησηδίίοη υὗ ἐδ Πάοπι οὗἨ Οοά. 
“ΤῺ Προ] οὗ ἴδο 1,οτὰ Μ1]1 ΣΟΥΘΆ] ἴο 8.16), ποὶ δὲ βῃδ)} 
ΒδΡΡϑη ἴσοζῃ [Ὧ6 {Πἰτὰ τᾶς οὗ Ογτο ἰο 86 πιο οὗ ἀπῦο- 
ΟὨΏ8, δηὰ ἐγ οΓ ἴο ἴδ Γοξηττοοοιυ οἱ ἴδ ἃ Ὀμῶ, δοοοχά- 
ἰῃχς Ὁ ἴΠ6 Ἴοχρσϑαβ ἀδοϊδγαιίοη οὗ σἤϑρ. χ. 14, νσῇδι βἢ]} 

ἈΔΡΡΘΩ ἤο ἰα Ῥϑόρὶθ ὉΠ Ω͂ ὈΛΉΤΙ͂Ν 3, έ.6.. ἴὰ ἴ᾽.λ6 Μου- 

αἰδυὶο ἔπίυσο, ὈθοδΌδο [9 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ τοϊδιδα ἴο (λ 5 ἐωθ. [ῃ 

(80 ὮΣΩ ὨΓΙΣ ἴαχοθ ρίδοθ ἰδ ἀδείσυσου οὗ ἴθ 

νοτϊ- μόνος, δὰ (86 βου πα ἢρ οὗ [6 Μοαδίδηϊο κίτκάοιη 
δὺ ἴο οπὰ οὗ ἴλ0 ῥὑγοδοὴὺὶ Ἡοεὶά-θοη. ΑἸ} (δῖ ἴδ6 δῆᾷκοὶ 
ΒΥ 5 το σά ες ἴἰἢ6 Ῥοχπίδῃ δηὰ ἴδ Φανδαηΐο πογὶ ἀ- κἰ ηρἀοιῃδ, 
δηὰ ὑΠ8 ὑγ8Γβ οὗ [86 Κίηρη οὗ ἴθ ποτ δηὰ ἴμο βουίῃ, Ὧδε 
1δ αἰτὰ ἴο ᾽186 δηὰ- τ, δὰ βατνθβ ΟἿΪΥ Ὦ ἐπόϊσπὺθ ὈτοῪ 
ἴδ6 οἰίοῦ οἰοσηθηΐα οὗ ὅδ ἀογοϊορηηεηῖ οὗ ὕπο ᾿ογι-ὶπα- 
ἀουηβ {1}} (ῃ6 ἐἰτη6 τ ΘΏ [86 τδΓῪ δὲ Ὀτίηρα ἴῃ [ἢ6 σῃηὰ 5}4]} 
Ὀθχεαὶ ἠοτίἢ, δηὰ ἴἰο βΒῃον Ὠοῦν, δύϊεσ ἔπ ουθσίπ σον οὐἨ ὑῃ9 
Φδυδηΐο τοσ  ἀ-κίησάοτγα, ποίας (6 κίηρα οὗ 16 ποτίδι ΠΟΥ 
ἴδποδθ οὗ (9 δου δ8}} χβίπ ἢ ρΡοαδοιδδίοῃ οἵ ἔπ ἀοτωϊπίοι 
οὗ {86 νοῦ." Βυὺ (Ὠἰδ ἰδαὺ ᾿νοῃ! ἃ στ ΠΥ δοοῖ ἤο Ὀ6 8 
ΥΟΣΥ ἰπδάθατδίθ Τϑϑϑοῦ ἤοτ 80 μτοδὲ ἃ ἀοίδὶ] οἵ ρο] οαὶ ἀθ- 
Ἰϊποοζίση. Ἡδεσιοο, αὖνος ρυσβαΐης [Ὧ6 Ἔχροκίτοι οὗὨ 1[Ππ6ὸ πιί - 
ἀ]ο μογίουη οἵἁ Ὠ}}5 ῬΤορὮ ΘΟΥ ὀαρθοίδ νυ, ἘΚ 61] οοποϊαᾶσα ἴδ86: 
ΚῬΤοΙη ὑπ|8 οομιραγίβοι [ἴα το [0] ]ονσα, τπδὶ 6 Ῥχο- 
ῬΏΘΟΥ ἄσσα ποῖ χη 6 Ὀγοάίοξίσι οὗ [09 Πίπίοτίοδὶ σα οὗ 
[89 Βαϊοποϊὰ5 δηὰ (89 Ῥιοϊδπικὲθα, Ὀυῦ δὴ ἰἀ6 4) ἀοδοσὶ ροῃ οὗ 
τὸ νᾶῦ οὐ [6 κΚίηρε οὗ ἐῆθ ποσί δπὰ ἐδ δουΐϊῃ ἴῃ ἰδ θῃ- 
αταὶ οὐὐηθα, τὸ ΒΟΓΘΌΥ, ἢ 6 ἴχπιο, ἀΐνοτθο δρϑοΐαὶ οἱοσωσεὶδ οὗ 
Ὧηο ῬΓΟΡὨοὐοΩ] βδηθοπηοατασηῦ ὮΔΥΘ ὈΘΘΏ ὨἰκίοΟΥ ΔΙ ἔπ 
8]1ε, ὈπΠ [Π6 Ὠἰδίοτ] 8] σϑϑ τ ἀοοα ποῦ οοττοεροηὰἃ ψ{{ (86 
οομθηΐβ οὗ [ἢ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἴῃ δηγιΐηα κὸ δὴ χη δυαειϊνο 
ΤΩΔΏΠΟΤΙ. ἢ ΑΟΟΟΥ ὨΚῪ Β6 ον δΥΘ Ὅλο τηΐποῦ 

οἷοα πε ὁσσιῦ ον ΘῺ [ἢ 6 ῬΤΌΡΏΘΦΟΥ δπὰ {Π0 ἢΪ6- 
ὕΟΤΥ οὐ Αἰ οσῆυκ [ἢ μεσ] σα]αγ, τ ἢ ἃ υἱοῦ 0 Θμβηοο τ} 18 
ἰΔθδιη!κοῖο ἐμοῦ. Τῆδ ἰπἀοδηϊίοπθοα θὰ ἰμοοπβθῦθποῦ οὗ 
1.8 ΘΕΥΥΥ Ὡς οἱ δἰ οτοδ ἃ ἀουθδο ᾿ἰηο6 οὗὐἨ ἰηϊοτργοϊδίίοη σθἢ- 
ἄδγβ Πΐδ ΒΟ θῃθ ΟἹ 6 ψὮοἷ6 νΟΥῪ υπϑαϊπἰβοίοσγ. Ὑοῦ ἰδ ἐδ 
ἴπ Ῥησδιαπσε οὗἉ ἰδ ΖΈΠΟΤΑΙ ἐΠΘΟΣΥ οοῃοεγηίπρ [ἢ 6 θαΘΏοο οὗ 
8 ἀϑεῖμτι ου ἴπ6 Ῥγορῃοῦ μαζὺ ἴο Ῥαγυ σα] γὶζο [ἢ 6 ὨΪδΟΤΥ ΟΥ 
πο 2 ονγα δα πα σἢ, ὙΤῸ δ οοτίδίη νοΐηλ ὑ8186 ΦΏΘΟΥΥ ἱδ ἀου δῦ 
1668 ὕστιθ : Ὀυὺ Ὧ6 οαχτίαν [ζ δὸ ἕπτ δ8 ἴο στη ἄοσ ὑπ6 Ὀγοὰ!οϊίοηδ 
ΣΘΙΌΟΓ ΒΥ ὈΟ 1641] ἰΠΔὴ Το]. ὙΠῸ ἀϊθοσορδηςίθα ὑροὴ πε] ΟὮ 
ὮΘ οἰ ον το] θα ἴον [ΠπΠ0 δαρροτί οὗἨ δΐ6 υἱον γγὸ ὙΠῚ1 δα χδζωϊηθ 
'π ἀοαὶ! )6 [Π6Υ οοοῦΣ.] 

ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊΤ ΘΑΝΙΕΙ͂, 

ὑμδαὺ 18 ΔΡΡΣΟΔΟΣ ἰ8 ἀσύθσταϊπϑα ὉΥ ἱτπυτιυὐθὉ]0 
ΤαΘΑΒΌσο) πὶ δα οοῃάϊίίουβ χοὰ ὃγ ἀαοὰ 
(οδρ. χίϊ. 1-18).-- 6 ὁχοζ οὶ δηῦ ἰδηρίῃ οὗ τὴ9 
ἱιὐοσταθᾶϊαὺῦθ μαζύ, ὀχοθθαϊηρ, 85 ἰὑ ἄοσβ, [86 ὃρ- 
στοραῖο οὗ [86 ΟΥ̓ΠΟΥΒ ὩΘΑΥΣΪΥ ὑπο- 0], ταϊχα ὉΘ 
δὐδυσοὰἃ 88 δὴ δά ομδὶ δηθὰ ΔΙΡὮΪΥ ΡΟ ΑΌΪΘ 

ι Θγἱάθῃοο οὗ δ ἱμὐοσροϊδύλος, 88 βαργν δ θα δρονα, 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΒ. 

ὝοΙβο 1. 776 ἐπι ᾿απὰ οἱρηξβοαποῦ οΥ ἰλο οἵ- 
δίουη. ἴῃ ἴδο ἰεἰτὰ γοὰῦ οὗ ΟνὐγχυΣ κίης οὗ 
Ῥογχαία---ἰπεσοΐζοσο Β.Ο. δ8ϑδ οΥ δϑδ [ΡΤΟΌΔΌΪΝ, 

δ84], Ἰαΐος ὑμδῃ ΔΩ οὗδοσ ἄδιϑ ἴῃ δα Ὀοοὶ (ςξ. 
ΟἹ ΟὨΒΡ. ἱ. 21). Τῦ ἰβ αἰχηι!βοβδηῦ δῃὰ ἱπδίχγυοῦτνα, 
ὯΔ ὈΘΑΙΪῺρ οα [86 δΒι]θοῦ δηα ἀραῖστι οὗ (δε τῇ- 
βίοι, βοὴ ἅν 6}}5 τ ἢ ἀρϑοΐδὶ ἱπυδσγοδὺ οὐ (δ6 
δδβρϑοὺ οὗ δῇδίὶσα διυῤθεφμοηΐ ἴο ἰδὲ εγείαη ἀρπιΐ 
πέοῃ, ᾿μλαῦ θὰ Σὖ νγ88 ἱτυρασχίθα ἴο Ῥδῃίοὶ, ἢθ 
δὰ δἰσχοδὰγ ᾿ἰνϑᾶ υϑᾶοσ Μοᾶο- Ῥοσβίδῃη συ] ἀὉ- 
ἱχιρ ΒΟΥΘΙΆΙ γϑᾶστα. Οἵ Κυδπίομ τοὶ, υ. 940: 
“ὁ ΑΥ̓͂ΟΣ ἃ ΒΟΙΙ6Β οὗ Ρσορῃθϑὺϊο δῃησιοαπσθιρθηὶβ ὉΥ͂ 
Ῥδαΐὶθὶ δὰ χοϑοοὶνθα 8 ζοπαΐπθ ῥσορδοίϊο [018]- 
τηθηῦ ἀυσίηρ ὑδθ ὑΐηθ οὗ ὑπ δχὶϊο 1:66], διὰ, 
οὨ ὑδ8 οὔὸ δῃᾶ 086 ὩΘΎ]Υ οομπδιτηθα τεῖυχα οὗ 
[86 Θχὶ]θ8 μβδᾶὰ Ὀθοῃ Ὀαυΐ ἸαύσΙν σϑδ]σθᾶ, π 16 οα 

[86 οὔδοΣ, 9 ὉΠΣΣΠ ΟΣ, νοῦ δᾶ ὈΘΘῺ ῥτθ- 

ἀϊοϊθα ἱπεύθδὰ οὗ {89 Μοβδίδηϊο μίοσν, γγ88 ἴθοὶ- 
1 ἀοτιλομπείσζα θα, 6.9... ὉΥ [886 ἀϊεραΐοα πιὰ 
186 Βειγλδγιύδηδ, Ὁ [86 ἰπὐοτταρύίυ οὗὁὨ μ6 Ὀυ118- 
ἱρ οὗἩ ὕ}η ὕδτηρ!]ο (εὖ. Ἐζγδ 111. 8 τὴ ἰν. 8), δα, 
ΔΌονΘ 81}, ὉΥ ὑπ οοηϊληθποα δυοσδίοη οὗ ἴδε δ- 
ῬΤΟΩΘ Ῥουβίδη ῬΟΎΘΙΒ (οὗ. Ῥδη. χ 18, 30), ἰὲ 
ΠΟΥ ὈΘοδυδ ὅδ ἱπύοσγοδῦ οὗ ὑδ6 Βϑοσ ἴο ἀστοί 
Βρϑοΐδὶ δύ δου ὕο ἴδ ἰαϑὺ ϑαύθθη ΘυΡΙσο οὗ 
[Ὅ86 οαζίδ, ὕ86 ΟὨ]Υ͂ 6 τοιηδίηΐτιρ ὕο Ὀ6 ἀδηιοῖ- 
Βίχαϊθα, δῃὰ ὕὅο ρῬγοϑϑθὴῦ ἐῃπθοογα 1 ὑ8 15 ̓δεῦ 
ομαγδούοσιδυλο ῥ᾽ οΐατο οὗ Ὠοδυ Υ, ἴῃ οοἱοτῖβ ἰδὲ 
νοῦ ἃ οομβύδ ΟῪ ἵστη ΡΥ ΘΒ 105 ΠδύΤΟ, δὰ ἴῃ εποὰ 
ἀοίδι! δ 06 οοηδᾶάθηοο δ σίησίηρ ἔγου 86 υΣ- 
ΜΑΣ δύσοοδβ οὗὐ ἰὴ6 ρμδδοὺ ποῦϊὰ ἢ, 
ΤΠΟΥΟΌΡὮΪΥ οοηνϊποϑᾶ 88 ΒΘ 88, ον ὑδ6 γ»τουσπὰ 
οὗ Ὠἷα οὐσῃ οὈβοσυδύίου πὰ οὗ ὑμ6 ὑδδοδὶηρ οὗ 
ΘΆΣΙΠΘΥ ὈΤΟΡΏΘΟΥ ἰδαῦ ὑ86 Φανδηὶο ποδὶ σουἹὰ 
δυθη! 8}}} ἀΐδρίδοθ ὑ 9 ϑαδὺ ἱῃ ὑμ ἀοιαϊπίοη οὗ 
ὑδα ποσϊᾶ, δῃὰ ὑμῃδαῦ δὖ {86 βδὴθ σως ὑδο αἰ - 
τηδὺθ ἕοστα οὗ Ὠϑδύδϑῃ ρονοσησηθηῦ ἡγοτ ἃ ΔΡΡΘΔΙ 
ἴῃ οοππθοῦοι τὴ ἴ.6 ἔουτοοσ, μ6 ὑγου]Ἱὰ πδίοτ- 
8}1Υ ποῦ τοραγὰ ὅδ ὑγαπδίοες Ῥοσβίδῃ δταρίτο, 
ΨΈΙΟΣ δὰ ἱπάοϑα Ὀθθη δἀθαυδίθὶγ Ἑπαυδοίοσοὰ 

αὖ ἰΐα νϑσΎ ὈορΙηΐπρ, 88 [6 Ὁ ἈΓΙ ΤΙΣ (οὗ 
χ. 14. 1, 28; νὴ!ι, 10) ὍΡΟΣ τ ΪΟΩ ῬΤΟΡΏΘΟΥ 
ΘΙθθ ὮΘΣΘ ανγ6}18 ὈΥ ρσχϑοΐϑσθῃοθ, Ὀὺ σου] σού 
ΟΟμΒοΣ [86 ὅμδ)] ἔοττη οὗ μοδύμϑιν ῬΟΎΤΟΥ ΟΥ̓ΟΣ 
ὑδ6 ὑμθοοσδου ἰὰ ὑμεὺ ᾿ἰρῃν."--ΗΕἰυσις ἰθαῦυΐτοῦ 
“ΤΕΥ 6.16] τ δβ}}} δὖ ΒαΌΥ]ΟΩ ἰὼ {πὸ ἐμϊτὰ 
Υοᾶσ οὗ Ογστι ἢ ὙΥ 80 Ῥἱοῦδ δ ὑμοοοσγωῖ, διυὰ 
80 ἀονοῖΐοα δ ἰοῦοσ οὗ Φοσυβδιίθτη δὰ ὑμ6 ὨΟΪ 
Ἰδπᾶ, Βδὰ ποὺ γοὐύυσηοα ὑοῦ ἢ ᾺΥ Βο βῃου)ὰ 
ΒΟΟΣ ὅο ΙΔῸθ Βἰτωδϑὶ Υ διηοηρ ὑῃθ ἀραρίδοτε οὗ 

4 [0 ϊτὸ ΘΟΒΑΣΥ, [δ ὕκοῦ ἐμαὶ ἴἢ οἴδΌ. χί. τὨἰα ἀεὺκὶϊ ἰὸ 
ΔΟ τυ] ν ἄγανη οὐ, ἰα 8 κίγοησ ὑσζοοῖῦ οὗ ἴ)6 χοπηϊδεθοδϑ 
οὔὁ [πὲὰ ρογώοπ, ἴον ἰδ 18 Ὀγθοίβοὶυ Ὠδσ ὑπαὶ ἐμ διὸ διὸ" 
ΘΏΘΙΥ, 16 Απϑοομίδη αηὐομσίαι, ἰ6 τοοουῖ Υυἱυ αν ἀαρὶ 
το οοηαπίξιῦοα [π9 Ῥχζογϊδηὶ δηὰ σαϊτηϊϑέηςς ἤκυσο ἱὰ 
186 ὑγοοράϊηρ νἱκίουβ, Τη6 8016 ομΑρίον συϊοσῶν τονοῖνοθ 
διουηᾶ (16, ΜνϊΟὮ ἰδ 1ἰΚοινίδο (6 ΘΕ ὨΤΑΙ ροϊτξ οὔ 16 ἐπ το 
Ὀοοῖ, Ιὐ ἐδ τηόγϑοναγ ἴἢ οχδοῖ ΟΠ ΓΟΕΤΩΪΥ ἘΠ Ἐδηὸ πρὶ τὲς οἵ 
Ο.-Ὑ. ῬτΓΟΡΌΘΟΥ ἴο ἀνῊε6}} ἔπ αὖ Ἰαηχὶῆ ὕροῖ 1.6 ποηγεεξ {ΥΡ8 
οὗ Δ} ἴδ ἰλοϊοαιιχ ἰη ἴ86 ἔαίιγα οὐ Θοσ᾿β ροσμῖς, αινὰ 1ὸ 
τοῦ τοοτὸ ἰκῶν διὰ ἀξυνὶν Ὡροὶ ἢ τόσο ἀἰδίδει Τεαίασο] 



ΟΒΑΡ. Χ, 1-- ΧΙ, 1. 

ὅπηι. ΒΟΙΪΥ τηουπίαϊη δῃᾶἃ διλοὴρ ὕδθ δροδίδίθβ 
(188. ἰχν. 11 ; Ἰχνὶ. δ), ὈῪ ἀἱδσοραζάϊηρ ὑῃ6 6χ- 
Βοχύβυίομβ οὗ 186. , ὑο σϑύισζῃ (188. χὶνιϊ, 20 ; 
111. 11 οὔ β6αᾳ.) ὃ" ---ἴο 811 οὗ ψ Ὡοἢ ὑδ6 ΒΈΝΧΕ 
ΔΏΒΥΘΥ 15, ὑμαῦ 8116 τη Κίτρ᾽ 88 ἃ ἈΙΡΉΪΥ οϑύθθμι- 
δὰ δηὰᾶ ἱμ Πα δὶ οὗἼἶοοΥ οὗ ὑμ6 δὐδῦθ, θυθὰ ΠΟΥ 
Ῥογβίδη σὰϊο (οὗ, οἴδρ. υἱ. 299), Ἀ6 στηυβῦ Βδᾶνα 
Ὀθοα ροσβυδαθα ὑμαῦ 6 του]ὰ Ὀ6 80]60 ἴο τη θυ 
ὶβ πδύϊοῃ σαοσο ἱτηρογίδηῦ βουνίοθ τὶ τορασά 
ὕο 088 τουυϊ ἀϊηρ οὗ ὑμοὶσ οἱῦυ δῃηᾷ ὕθιωρ!θ, νγϑσθ 
Ὧθ6 ὕὅο τοιγδίῃ ὈθὨϊηᾶ ο τορτοδϑηῦ ὑβϑῖ δὖὺ ὑὴθ 
οουχὺ, ὑπ ὯΘ ΡΟΒΒΙΌΪΥ σου] 6 16 Ὧ6 ὕο δοοοϊὼ- 
ῬΒῺΥ ὑἤθιὰ ΟἹ ὑμοὶσ τούυση ἰὸ Φυᾶφξα. Αβ 8 
ΒΘΟΟΙΔΔΓΥ οομβ ἀοσδίοη ΐβ βοσηου δὺ δανδηοσθᾶ. 
δΘ ΤΩΔῪ Βαγθ ἱῃῆπθηοραᾶ Ηἷβ ἀθοϊβίοι. (ἀδδρὶῦθ 
Εστα 1ἰϊ. 19), οὗ Ηδνυνθσηίοῖς οἱ ὑπ ῬδΒΒΑρΌ.--- 
Ὅπίιο 198η19], τθοδϑθ πᾶῖλθ τῦῶβ οδ᾽ θα ο]16- 
δῃδξΣζατ. ΟἿ. 1. 7: 11. 26. ἱν. δ: νυ. 12. Βούδ 
ὩΒΤΉΘΒ Δ1Θ ρίνϑῃ ἴῃ ἐδὲβ ῬΙΔο6, ἴοσ 186 ΤΟΘΒΟΏ, 
ῬΓΤΟΌΔΌΙΥ, ὑμαῦ 7.6 ὑνο-ζο]ὰ τοϊαὐΐοπ τ ΒΘΩ ἐδ 
ῬτορΒοῦ οοουρίοᾶ (θοΐηρ οοππθοίθα 8 {86 ΟἹ ἅ- 
Τοαῦ. Ρδορΐο οὗ αοᾶ, δηᾶ 4180 δ) ]}1πρ δὴ οἶοίαὶ 
Βιδύϊου αὖ ὑπο οουχὶ οὗ ἴθ τνοτ]ὰ- Κί πρᾷοτῃ) ἀπά | Ὀοσὶ 
ὙγΒὶσ ἢ ἐβ ὑῃ8 ἰηὰἰοαὺῦθα, σομδυϊὐοὰ ὕὍ86 ἔθαύα σα 
ὉΥ ΘΒ 0 ττῶὯβ δηδΟϊθα ἑ ἴο νἱ θοῦ ὑμ6 ἱβυοσ 
ΟΥ̓ (86 οοπῇῆϊοῦ οὗ [8:86] νυ} 86 ᾿οΥ]ᾶ-ΡΟΥΟΙ, 
δηᾷ ἴο Γοοοχὰ 7ου 8 Ὀσηοδύ οὗ Βἰα Ῥ60ρ0]6 νῆδΐ 
ταὶ )ξ Ὀ6 οχροοίθα ἔσο ὑμο Ἰἰαύύοσ ἢ (ΕἸ11167).--- 
ἈΑἸὰ ἴδο [ΐηρ τῦᾶβ ὑγὺ9 ; ΟΥ̓, “διὰ [86 νοτχὰ ἰδ 
ὑταίῃ,᾽" 2.6., 786 νοτὰ οὗ αοα ΜΏΪΟΩ ᾺΔ σονθδὶϑᾶ 
ἴο ἐδ 8 ΡΙΟΡὮΘί, δια τ ΒοὮ, ὉΠΙΚ6 [86 ΨΟΣΑΒ οὗ 
ΒΟ ΤΩΒΏΥ ἔμ ]θ9 Ῥσορμϑίβ οἵ Ἰδαῦ ὑΐταθ (ες. χχῖχ. 
8 οὐ 86α.. 15), ἰ8Β ποῦ 8 ᾿Ἰγίηρ αῃὰ ἀδοθρίδνο τοχᾶ, 
Ὀυὺ ὑτχαῦα, ὑμαῦὺ ἰ8 ψοσύθν οὗ ογϑαϊῦ δὰ 58 4}} 
ΒΌΓΘΙΥ ΘΟΙῺΘ ὕο ὈΔ888 : οὗ, 2 βδιι. υἱὶ. 38; 1 Κίηρβ 
νυ. 20 ; δ]δὸ Ῥδίον νυ. 21; χὶ. 2: χίϊ, 7.--- Βαῖ 
86 τχιθ ΔΡΡοϊηϊθὰ τυῶξ Ἰοηδ; : τδίβμοσ, ἐς δα 

ὖ ἐσδα]δσα," ΒΌΡΡΙΥ, "" Ζοχιηϑᾶ 1ΐ8 Βα Ὀ᾽θοῦ"' 

Ἵ2 ἈΞ ἰἴβ δὴ δα υΐοηδὶ ρῥγοάϊοαύθ οὐ “3 

(οἴ. οι. χί. 1. 1868. νΥἱῖί. 24. 2Ζ6:Σ. χχυὶ, ὃ). 
ΜΒΌΤΟΣ το μᾶθχϑ ὐ ΟΟΥΤΘΟΩ͂Υ : “" ᾿ « ογασιβιηιο-. 
σαζιω" αὖ αγριπιδηζο," δὰ α]8ὸ ἂἃθ ούίθ: “᾿διηᾶ. 
χοΐοσ ὕο ρστοδῦὺ τγοίομοᾶηθαβ." ἈΞῚ Πογθ ἅ6- 
πούδα “"" ασίδσθ, ὀρργθδδίοῃ, σου Ὁ]6,᾽" ΘΧΘΟΟΥ 85 
ῃ 188. χὶ. 2: ποῦ “ὈΓΑΥΘΙΥ͂, ταϊρῦ 7 (γαυϊρ., 
Βγτ.), ΠΟΥ ““ Ἔχϑσύϊοη," 88 1 ὑμ6 στϑεῦ οἴοτῦ ραῦ 
Ζουίῃ ὈΥ [88 ῥτορμοῦ ψνὩ 116 σϑοοϊνίηρ ὕδ6 χονθ]δ-. 
ἴοι ἜΘ1Θ ΔΙ]πἀοὰ ἰο (Ηδνοσι.), δηα Ἰϑαβῦ οὗ δ], 

,.) 85 Εννα! ἃ δὐσδηροΥ οοποοίνοά, 
παύου, ὕο ἴ86 ΠΌΧΩΘΤΟΌΒ δῆροὶα ὙΏοτὰ Ὧ6 τὸ- 
ξετᾶθᾶ 85 Ὀδίπρ' Θηραρθὰ ἴῃ {818 Ὥθνγ του] 
Ὑ} ἰηδαβίσ ΟΌΒ ΘΏΘΙΧΩΥ δηἃ οδτθ (ἰ).- -Απἃ 6 
ππάἀοταϊοοὰ ἴπ9 της, ἀπὰ μαὰ πηἀοχαίδη απ, 
οὗ ἴμο νἱείου ; ταύδβοσ, “" ουβογσυϑθᾶ [86 ποσὰ, διὰ 

ἄϑυθ αὐνοαύϊζοη ὕο ὑμ νἱδίοῃ."" 173 ἰβ ποὺ 8δῃ 
ἱχαροσαῦίνο (ν. ϑαροσῖθ, Εννα] ἃ), Ὀαὺ δὴ ἰηδηί- 
εἶνο τυ ἃ ρογίθοῦ εἰρηϊδοούίοη, ἢ" ΤῺΘ οομπδύσγαο-' 
«ἰοη ὶῦ δὴ δοουδβδαίνο οὗ 89 ϑη δῖ 8. ΒΤ ΠᾺΡ 
ἴο ὑμδὺ ἱΏ οἤδΡ. ἰχ. 2; οὗ. χὶΐ. 8.ι. ΤῺ ζο]ονπρ, 
ΓΔ, δἰ Βουσ ποῖ, ἱβ τοὺ δὴ ἱπιροσδίνθ (88 νυ. 

ἐδηκοικὸ δυρροδοδ, Ὀυῦ 6 ποῦυῃ, ΜὨΐϊοδ 88 ὑδ6 
δοοθηῦ ΠΟΣΘ ΟἹ ὕπο ἄγβὺ δ ]18016, Ὀδοδῦβο οὗ ὑμ9 
ἐοορηὐθα Ὁ ὑμδὺ ἱπιτηϑα δύο! ἤο]ονγβ; οὗ. Ἐσοκ. 
χίσχ. 14. 86 ΡῬΤΟΏ 8016 ἀοείχηι οὗὨ ὑπ6 δἰαιλουλθηῦ 
ἰμδὺ δηΐοὶ χῶύθ ΟΔΥΘῸ] μοοὰ ἴο ψῆδὺῦ 88. 
Του] α "γὙδ8 ὕο Θσα ρ .8612Ζ9 [8:6 ΕΙΡΉΪΥ βἰρτι βοδηῦ 
διὰ ρῥγοζουμαὶν ἱπηροσίδηῦ βυρ)θοὺ οὗ [δ68 νἱδίοῃ 

Φ [Κοἰ!. πονενεςε, δραῦϑϑα τὶ Οοδοπίπα δηὰ γα ἴῃ το- 
ραν ἰτ δ. δὴ δηοπιδίοιν ὑπίσγά ὕϑτδ. ἴῆδυο. ὑγβοῖθσ.) 
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ἔγοσα (86 οὐδοῦ, νὰ δἷθὸ ὅο χἷνθ δεϑύσαῃοο οὗ 
16 ΠΟΙ ΝΟΥ οὗ ὑο ὑσορῃϑῦ Β πδσγδύϊνθ. 

ὕοιβθα 2, 8. 7.6 ἤγαπιο 9 πεϊπα ὁ Ἰλαηἰοὶ απᾶ 
λώ συξιραγὰ ᾿ἀδρογῶηεηξ 1 γοσολοίπῳ ἐλ6 76- 
οοἰαζίοη. Ὕοτθο 2. ἵπ ἴμοδθ ἄλγε 1 Ὁ δηΐοὶ 
ὍΔ 5 ΤΩ ΟΣ Ωσ ἰὮγοο Ζ}} πυϑοῖα. Το ὑἱαἰηρδ 
τοβροούϊης ὑπο αϊδοουταρίης δβίαύθ οὗ δξδαίσβ 
διδοηρ (06 δονδ, πο Βδα τοὐυχηρα ἴο 0886 ΒΟΙΪΥ 
Ἰδηᾶ, τ ΣοδΣ τ} Βανθ τοδομβϑὰ Παμῖ6] δουὺ ἐμ 
ὑλπιθ, τδῪ Ὀ6 τορσασᾶθα δ [89 ῬχγοῦβὉ]8 οϑαβο οὗ 
1υἱβ βοᾶῃθεβ. Απ θβρϑοίδ) οδῦβθ οὗ γτίοῦ ἰο δἷτπὰ 
ῬΓΟΒΔΌΪΝ 1ΔΥ ἴῃ ὕ89 ἔδοῦ, ὑμδῦ 88 ὑπ ᾿πὐοσνυϑηύ οι 
οὗ 086 ϑ'ϑἀιμλασχίύβηβ. δα ἱηὐοσευρύοα ἴδ9 Ὀυϊ]ά τς 
οὗ [89 ὑθιῃρ]6 δίῃοθ ἐμ6 βϑθοοῃᾷ υϑδᾶσγ αὔύδοσ [89 
τούσσχῃ οὗ ὕμα Θχὶϊθβ (ἔσσχα ἵν. 4 οῦ δβϑα. ; οὗ. ἰἰΐ. 
8), [86 Ἰαὐΐοχ τσοσὸ ργθυθηὐθα ἤτοι οὔὈβθσυϊηρ Ὅ89 
ῬΑΒΒΟΥ͂ΘΥ ἰπ ἃ ἰδ} ΤΩΔΏΠΘΥ. Ηἱδβ αὐὐθηῦίοι 
ψου]α Ὀ6 ΘΒρθοΐδ!ν ἀἰγοούεὰ ἰο ὑδδὺ ἑδοῦ, κἰῃῃοθ 
δἀοοοτάϊηρ ἴο ν. 4, ὑπθ ρεσχϊοῦ οὗ ἰὮσθθ ψθο κα 
Βροηῦ ὈΥ Εἴτα ἴῃ ἸΩΟΏΓΩΪΣΣ διὰ ἔαδυϊρ γ88 ἰῃ- 
οἰυάᾶθᾶ ἱπ ὑπ ὙΘΙΥ τοὺ οὗ ἰμ6 ζθαδὺ οὗ ὑδ6 
ῬΔΒΘΟΥΘΙ, 80 ἃ8 ὕο Ρσϑοθϑᾶβ ὑδθ ἀδίθ θχϑᾶ ον 089 

οὗ ὑμαὺ ἔραδὺ (τ ϊοὰ σοπύϊηυ ρα ἔγοτα 
86 140} ἴο ἴλ8 91π| Νίδδη, ὅθ “" βγβῦ τπυιοηΐὰ ᾽" 
οὗ ὑδ0 ον 8 γοϑὰσ) ὈΥ ὑνοῖνο ἄδυβ, δὰ ἰοὸ 6χ- 
ὑοπὰ ἰλισθθ ἀδγβ Ὀογομᾷ ἰὑβ οἰοβο--ο ὑδ9 240} 

Νίβϑῃ,-- -Ὁ ὈΣΣΞΌ. Ὑ86 βάτου οὗὐ ὉΠ Ὁ 

ὙἘΪΟῺ ἰδ ἀραὶ σηοᾶ ἴο ἱπαϊοδῦθ ὑδο 7} ΟΥὁ Θπστηθ- 
Ταὐθα τηθᾶϑυσζα οὗ 88 ΘΟΚΒ (οὗ. ΟἿΣ "ὁ ἴὮγθο ὅ0]]} 
ὙΘ6ΚΒ ᾽)). '8 Βατάὶγυ ἱπύθῃαοα ἴο οοηὐχαδὺ σχιὺ ἢ ὅδ 
ΓΘ ΚΒ ΟἿ᾽ γ6ε78 ὙΓΆΙΟῚ ΔΤΘ ἱπιρ] θὰ ἰῃ ΟΒδρΡ. ἰχ. 
Ζου ὕδ6 ΘΟΠ ΓΙ οὗ. Θθῃ. χχίχ, 14 : χὶὶ 1: Νυτα, 
χὶ. 20 οὔ 8δοᾳ.; ὅθσ. χχνὶ. ὃ, 11, οἶα "--Ἰ δἱϑ Ὡὸ 
Ἀϊθαξαωῖ Ὀγϑδά. ὨΥΊΩΤΙ ὉΠ5, ἐς Ὀχρδᾷ οὗ Ρ]688- 

Ὀχοδ, οὗ ἀθδίγθα," 18 ἀοιθεϊοδα 8 οοπύγαδῦ ὕο [89 
, δ  υχοδά οὗ δ δέοι," Ὁοαΐ. χνΐ. 9, ἴ.6..) ο (ἢ6 
ππϊδαυθηθᾶ Ὀσθδὰ ἡ μοι γδ8 δαύθη. ἄατίηρ (86 
Ῥϑββοῦοσ. Ηθῃοθ, ὑμ6 ἔσθὺ δχρύϑββιοὴ οὗ ἢΐ8 
στοῦ ταϑηςοηθα ὮὈΥ Πδηΐ61 ἰδ ὑμδὺ Ὧθ αὐδίαϊηϑὰ 
ἔτοτα ὕπθ τ:ι86 οὗ ἰοαυθηϑᾶὰ Ὀγθδά, οσ ἔσομλ θδύϊῃ 

ὑπο “22 Ὁ οὐ ΓἼΧΏ.{ ΠαϊμοΣΒ τοπᾶοτίηρ, “1 
αὖθρ 0 ἣἀαϊπιν ζοοᾶ," ἴΒ ὑμποσοΐοσθ ταϊδύδ θυ διὰ 

᾿ ἑποχϑοῦ; δηᾶὰ δἷϑὸ Βοσύβοϊῦ β, “1 δοβιαϊποᾶ 
ΘΥθῃ ὕτοσα ἐδ 186 οὗ Ὀγοϑά. "ΠΝ ΙΕ οΣ οδταθ 
ΒΘΒὮ ὩΟΧ τυὶῶϑ ἰὼ Ὧν τωουϊῃΏ. Α ρσοπαΐηο ζαβὶ, 

, ἴῃ ΒΟ} 411 ἀδὶπὺν αἰξταοῦ το, οὐ ᾿ὑχυτοῦβ 
δνοϊαϑά ; οὗ. αδη. χχυύϊ!. 25. 2 

ϑϑισω. χἱὶϊ 20. 188. χχΐϊ, 18, οἵο. --- οί οΥ αἰὰ 
| Ι δηοϊηϊ ἸΩΥ 8616; ΔπούΠΟΣ οδαγβούοσί βίο ἐπαΐοα- 
τίου οὗ 8 βοστοσσέαὶ ἀἰβροαϊ ἴοη, οὗ. σα. ἰχ. 8: 
Ῥβδ. χχὶϊϊ. ὅ.; ἴδ. ᾿χΐ. ὃ, οἱο.---Ηἰ σι Ἐ νἷονν ἰβ 
ΒΕ ΒΘ ΒΩ ΑΙ, σογσϑοῦ: “""ΤῺ6 ἀσοείρτι οὗὐἠ ἢΐκ 

! ΧηοΌΣΗΐρ᾽ Ἧ88 ἢοῦ Ὅο ΒΌΡΡΟΣΌ ὈΓΔΥΘΙ δηά ἱπύθσ- 

« [1 ὕποαδο ῬὮσϑδοα ὉΔ 5 ἰδ ἀουδίοαδα, 85 Οἰοδρηΐῃ8 6Χ- 

. Ῥ]αίηδ, ὕο ὯΘ ΔΕ Δῃ σοσμϑαέίοα οἵ ᾿ἰγϊοη, ἴδ 6 
Ῥτϑοοϑι σ᾽ ποι Ὀδίηρ ἴῃ (Π9 δΌθοϊ ἴδ, δὰ ἡοῦ ὑΠ6 οοηδίστιοῦ 

, πιο. Υοῦ ἀνθ {Π186 δρροσϊώοῃδὶ τοί θη δϑϑιηδ ἴο ̓ ἰπιὶν (ἢ Φ 

ὉΠΣ3, Ὑδοίδον ἔδθ ἰΔοΥ Ὀ6 τοραγάθα δὲ δ ΠΟΙ ΞΞ ἰοδαῖϑ 

οΥ᾽ ΟΥ̓Θἕ ̓ αἰπυρῖδ - ΦαυξΉ. ἴο [86 υδ0Δ] Ὡσυδοειδα] δοῦθθ. [Ιδ 
. δὺκ βίδπὰο γϑϑγ, ὑπουσα μογμαρο μοὶ ἑη οι ίοπα)ὶγ, ἰῃ ὁοτ- 

ἰγωδὺ χι 6 υπάοθηοὰ ὉΠ Ξ Ὁ οὗ ομδρ. χ, 531-97, διὰ 

Ἰοανφα ἴπο ᾿νογὰ ἰῃ τῃδὲ ῥαυλαε ἰῷ Ὅ6 ἰηοτρξοίθα Ὁγ ἰδ9 οΧ 
ἱψοποῖίθιε οὗ [86 οοηϊοχί.] 

{ [5 Βαὺ τα οοπίγαδι ἰ6 Ὡοὶ Ὑγ0}} οαπά θά, ἴον ἴ6 πἀ} 1}. 

Ἄψα μαβλ φρο οαλ69) οἵ ἴτο ῬδλθΟνοσ 'Ῥᾶϑ ποῦ (οὐ πδίδηά- 

τς Ὀσαὶ, χτὶ, 8) Ὀτοδὰ οὗ δοΙτΟῪ, Ὀὰ Ῥῦγο, ΠΟΙΥ ὑγχοδὰ, 

νοι Πδηίοὶ ἀ!ὰ ποὶ οδὲ, ἰῃ ορροαϊοῃ ἴο ἴδ6 ἰδνν, ἴοσ ὕγϑϑ 

ΠΝ ὉΠ [6 ποὲ ἴο ὑθ ̓ ἰπιυοὰ ὑο ὑχοδὰ ἴῃ ἐϊ5 ἠδστοντοῖ 

δβοῦδφ, ὑυὶ ἀσπμοῦδε θά σαμεν." --- 6.) 

Ι 
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οϑδβδίοι 88 ἴῃ οὮδρΡ. ἰχ. (ἔοσ ψϊοἢ σθᾶϑοι 1ὺ ἄοοθ 
ἘἈΟὺ ΔΕΒΌΙΩΘ 08 ΔΡΡτορσχίαῦθ ρϑσῦ, οὗ. ἴβα. χχσχν. 
18, 14), Ὀπὺ ταῦ Υ [0 ὈΣΥΘΡΆΣΘ ὕο ΣΘΟΘῖνΘ ἃ ΓΟΥΘ6]Δ- 
ΐοῃ, Ἠονονοσ, 0ὴ9 ὙΣΙΟΣΓ ὉΥ ΠΟ τθδὴ8 ΘΏΟΙ- 
ὑδίῃδ (δ 6 ορίπίοι ὑμδὺ δδοϑιϊοίβτα οου]ὰ βθοῦσα ΟΣ 
ΟΟΥΩΡ6] 86 σονοϊαύϊοι ; [ῸΓ ἴῃ ὑμαῦ 6486 {1.8 ΤηΘ8 8 
ΘΙ] ογθα ψου]ᾶ ἢδνΘ ὈΘΘῺ ἱποχϑδβοϑᾶ, μασι Δ ΥΪΥ 
85 Ὅδ 6 Υἱβίοῃ τγαϑ ἀϑαγϑᾶ. δΐθὶ σαῦμοσ σοι- 
ὅ)ε8 Ὠἰτηβ6ὶ7 ὑο δὐβυπθησθ ἔσο ὑγου ]γ ΘἾΟΥ- 
ταθηὖ, ἱῃ ΟΥΘΥ ἴο τηδίηὐδὶη ὅδ ΒΟΙΙΟῸΒ ἔγϑιηθ οὗ 
τοϊπᾶ 1 ΒΟ. ἰῃ9 ἀοειγοᾶ τονοϊδύλου ΒΒ] ὈΘ 
Τοοοὶνοα, δ ψΒΟΩ 18 0 ΟἿὨΪΥ Οομθ ὑδδὺ ΤΥ 
ΒΟΡΟ ἴο Ὀ6 ὈΪοεδοα τὴ ἃ χονοϊδύϊοῃ." 

Ἄοσβοβ 4-7. οδίρπαϊίοη, 9 ἐλδ δροοῖαΐ {ὑηι6 
απὰ ρίας. «οϑογίρίιοιι ΟἹ ἐλ6 ἀρρόαγαησε οΥ ἐλ 
απροὶ τιολο οοποέψε ἐδι6 τϑοοίαζοη. Απὰ ἴῃ ἴῃ9 
ἔους δῃηὰ ἱἐτυοηιέοίῃ ἀαν οὐ ἰμ9 Βτεῖ τηοὩίῇῃ. 
Βἰποο, δοοοσάϊηρ ὑο ΕΒ. 111. 7, [86 “ Βτεὺ τη οπἢ ̓" 
Ὑ0ὸ8 ΝΊΒΔη (οὗ, 8180 1 Μίδλοο. υἱὶ. 490: ἰχ. 8), διὰ 
Βἷποθ ὉΥ υ8. 12 δῃὰ 18, 89 τηουχηίηρ, δηὰ ξαδύϊηρ 
οὗ ϑδη161 Ὀδζδη ὈΥΘΟΙΒΘΙΥ ὑνϑηύγτ-οπο ἄδγθ Ὀ6- 
ἔογθ ὅδ φγδβοηὺ ἀδίοθ--- οσοΐίοσο οα ὑπὸ ἰμϊτα 
Νίβδῃη,---ἰῇ ὁ βρϑοΐδὶ σϑᾶϑοῃ ΨὮΥ ἢ6 οΘοσωσηθποθᾶ 
ΒΟ, Θχοζοῖδοα οὐ ὑμβαὺ ραχύζου δε ΟΔΥ͂ ΏΔῪ Ῥχοὸ- 
ὉΔΌΪ 6 ἔουμὰ ἰῃ ὑμο ἔδοὺ ὑμαῦ 1069 1βὺ δὰ 
ϑὰ Νίβδβῃ ψΟΙῸ β0}}} οὐδβοχυθᾶ, δὖ δ ροσγὶοᾶ 
οὗ ὴ9 οδρυϊνὶογ, 88 ΠΟΥ ὝΟΥΘ δἰσθδᾶν ἴῃ ὑδ6 
ὥσαθ οὗ 580] δηὰ θεν, δ ὑπ ζοβύϊναὶ οὗ 86 
ΝΘ -ὙΘΑΥ ΟΥ οὗ {89 Ββ'χβῦ Ὡ6Ὺ ΤΩ ΟΟῈ πὶ ὑῃ8 δᾶ : 
δηᾶ ὑ 88 οὗ ΘΟΌΣΒΘ ΠΡ 8.016 ζογ Ηἷτῃ ὕο ἔδαῦ 
Ὑ116 ὑμδὺ Ἰογοὺβ ἔϑδυϊναὶ οοπυϊπυθα (οὗ, 1 ὅδ. 
χχ. 18, οὔ βοα.: χχυϊὶ. 84, συ ὶῦὰ 11. 10. νἱ. 29).-- 
1 τὰκ Ὦν ἴδ9 κἰὰθ οὗ ἰδ στοαὶ χίνοχ, τυβίοι ἱδ 
ἩΐϊάάοΙκοΙ. Τὺ σδηποῦ ὍΘ ΘΑΒΙΪ ἀοίθσταϊηοᾶ 
ΒΟΟΣ 6 νγᾶϑ ὕξποχο ἱῃ ν βίῃ ΤΔΘΓΟΙΥ, 88 ἱπ 09 
ΒΙΧΑΙΔΥ σα86, ΟὨΌΡ Υἱῖὶ. 2 (860 οὐ ὑδβαῦ Ῥϑββαρθ), 
ΟΥ Ἰἰκονγίβο ἱπ Ὀοᾶν. Το Ἰαύνοσ ορίἱηΐου (Η- 
γοσι., ν. Πϑηρ΄., Μδυτοσ, Ηἰσίς, ΚΙ οί, ἘΠ)]- 
161) ΒρΡρϑδιβ ὅο Ὀ6 Ῥτοίοσδϊο, ἱπ υἱὸν οὗ ὑδο 
ΒΘοαᾳαθηῦ σαοηύίοι οὗ 2 .8}161᾽8 σΟΙΏΡΘΠΪΟῚΒ ΟἹ 

189 ὈΔηκ οὗ δ6 χίνοσ.--- Ομ σοσηἷπρ' ἜΤΙ, ἴ.6.. 

ῬΣΟΌΔΌΪΥ, ὑδ9 “ αυνιῦ, ὑθδιίηρ " (ἔτοσι Ὁ Ἴ), 88 

86 βου ρύισαὶ ἀρεϊριιδύϊοῃ οὗ ἴ9 Τίρτίβ, οἵ 
, 66βθῃ. -ἰούσίοι, κα. ν., δηὰ α͵8ὸ ἴδ οχροβίζοσχβ οὗ 
θη. ἰἱ. 14. ΤῺ Ἰαὐῦοσ βαββαρθ, τ Οσθουοσ, Οἱ ΘΑ ΣῪ 
διδδβουίβ ὑ8θ αϊδυϊποιίίΐοη Ὀοΐνψϑουη (86 Ηϊδάθϊκοὶ 
διὰ ὑὴ6 ΕΠΡὮχαῦΐθθ, το 5 οὐβοχυϑᾶ ὑβσοῦρσ"- 
οαὖ 86 ΟἸἃ- Τοδῦ. σΘΆΘΙΆΙΠΥ, δὰ ὑΠΘΙΘΌΥ ἀθιηου- 
βὑταϊοβ δ τηϊδίακο οὗ Ξ'ΥσΌβ, γῆο τορασαβ 86 

“ΠῚ ἴῃ {Πϊ8 υἷδοθ δδ ἀθαοίέηρ ἐμ Ἐπὺρμσχαῦοβ.--- 
ψεχεοῦ. ΤὭΏΘΩΣ θα ὮΡ χΐτϑ ογϑα διὰ Ἰοοϊχοὰ, 
οὗο., ϑχδοῦυ 88 ἰῃ ὑμ υἱδίοῃῃ οἱ 6 ὈδηΚΒ οὗ ὑδ6 
ἘΛΊΘυΒ, οδρΡ. υἱῖ. 8.--Απὰ ῬὈομοϊὰ ἃ πλδὰ 
οἸΪοϊμῃοὰ ἐπ Ἰέθηϑῃ. Τὴο ἀοβοσίρυϊοη ὈσμῖηΒ τ ἢ 
Βιΐβ. οἱουίπρ, Ὦθπμοθ Ῥσγοοθϑᾶβ ἔσουι σψιύμουαὺ ἰπ- 
τγασὰ (οσοηίγχασυ ὕο ὑδ6 τηϑίδοα οἔἍ, 6.9...) Μαῦυ. χν]!. 

2: χχυἱδ!. 8). ΜΥΟϊΘ Ἰΐποα (Ὁ 3, ἤτοι 3» 

οὗ. Εχοκ. ἰχ. 23) σγὰβ ὑμθ μαῦὺ οὗ γγχίϑείβ, ϑαρϑοὶ- 
ΔΙ οὗ ὑπὸ Βἰρῃ-ρσίθδίβ (οὗ. ἴον. χνΐ. 4, 28 : νἱ, 
8 ψ|0} 188. χἹ τ, 28), δηᾶὰ ἐμθσθύοσθ Βυταθο 'ζθα 
λοϊϊπιεθ8 ; Ὁ 6 δᾶάιύίοι. οὗ σοϊάδῃ ογζηδιηθηὺδβ ἃ6- 
ποίεβ ργίποεὶψ παπᾶ, Ὑ}Π16 Ῥϑσβοὶ Ἀθγθ ἀθβοσὶ θᾶ 

88 ὑμοσθίοσθ δὖ 81} ϑυθηΐβ ἃ Ὁ Ἴ Ὕ2 (οὗ, [88. 
ΧΙΗΪ, 28) ΟΣ ΒΟΙΪΥ διιρ61ο ὑσίμιοοθ, δῃὰἃ τροσο ρασίϊ- 

ΟΌΪΑΥΪΥ, ττ88 ἰα οηὐΐοδὶ πὶ [0.6 ““ τηδηβ νοΐοθ Ὀ6- 
ὕνϑθῃ ὑμθ ὕὉ]6ἱ,᾽ οὔδρ. υἱῖϊ. 16, νοι ἀϊτοοϊοα 
Θαρτίοὶ ὕο ἱπύοσρσοῦ ὑμο νἱϑίου ἔοχ ὈὨδηΐθὶ ἱπ ὑδαῖ 
Ῥίδοθ, βίῃοϑθ δοοοζάϊηρ ἴὸ οὔδῃ. χὶΐ. θ, λ6 λουογ δα 
ΟἹΘΥ' ἐΐδ γίθδΡ, Τὺ γλΒ ΒΟ ΟΣ 88 ἔΌΓΤΙΔΟΣ Ρ88- 

ΤΗΕ ῬΡΕΒΕΟΡΗΕΊῚ ῬῬΑΝΊΕΙ,. 

Βδρο, ὑμαὺ 86 δῆμοι ψδο αὐὐοτοὰ ὑδμδὺ σοπητιδπᾷ 
ὨΘΘΩ͂ ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΓΠΥ͂ πδνθ ὈΘΘῺ ΒΌΡΟΣΙΟΣ ἴο 0 8- 
Ὀχίθ], Ὀυὺ ὑμαῦ ἢΘ ΤΑΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ὈΘ]οχρθᾶ, 88 ΜῈ}] 88 

086 Ἰαύνοσ, ὕο [86 οἷδβθ οὗὨἨ διοβιδηρϑίβοὸς Ὁ 12; 
δὰ 86 ΙΩΔΥῪ ὈΘ τορασάθαἃ 88 π6 ΘοΡΘοΣ οὗ 
ΜΊΟΒΔΘΙ 885 ΜῸ]], ἀοβρὶύα ν. 18, Βοτθ ὃ6 τοΐθσβ 
ὧο ὑμ6 αἰὰ μ6 τοορίγϑᾶ ἔγομῃ ὕμθ ἰδίνεσ βραὶπεῖ 
ὑμο Ῥχίποθ οὗ Ῥοχεῖδ. Ηρῃσοθ, δ6 ψ88 ἃ ἐλέγα 
ΔΏρ6]- ὑσῖποΘ Ὀοδίθ5 αἀδοτίο] δὰ Μ|ςΒδ6), τ ιοδα 
ὭΒΙΏΘ, ὨΟΜΘΥΟΙ, ἴΒ ποῦ σίνοθη : δηᾶ 1ὖ 5 ὑπ6γθ- 
ἔοσα γαΐὶπ ὕο Βϑδαιοὶ ἔοσ δ βρϑοῖβο βδπῖθ ἢ6 ὈΟΓΘ. 
Ηοΐτδηη, ΑἸὈΘσ]θ ἀπὰ ΕἼΣ οοποοίῖνο οὗ (δὶ 
ΒΏΒΘΙΙο Ῥχίηοα 88 Ὀδίηρ ὑδ6 ῬΟΟΣ οὗ ῃδίυγθ 
ὙΠ Οἢ οροσζαῦεβ ὅοὸΣ (86 Κιηρσῆάοια οὗ ἀοὰ ἴῃ (86 
Θυὐτο μοδύμϑη ἡοσ], ΟΣ 88 ἐλά ροοα ρμτίποίρὶς ἴῃ 
ἐλ6 οογἱα-Ῥοιο ον, ΜΟῚ ἷἰβ ᾿ᾷΘ ΠΟ 41] αἰνὰ ἐδ 
κατέχων͵ ἢ ΤΏΘΒΑ, 1]. 6 : Ὀυῦ {86γ ζΔ1} ὕο δϑ Δ Ὠ ΔῈ 
δχορχούϊοαγ, δηθὰ ἱπ δὲ δἀδαυδὶθ σρϑηηοῦ ἰδία 
ἸΔΘμ ΣΟΥ, 88. ν06}} 85. ὑμ6 ομασδοῦοσ δβδοσ ὑθὰ ὑο [88 
δΏροΙ. Οοποογμηρ {86 ταοάϊοθηι οὗ ὑσχαῖ τ οὶ 
ΤΩΔΥῪ ὩΘΥΟΣΟΒ61688 Ἀπ αο 16 (}}18 ΟρΡ᾿ οι, β66 ΕΖΒ.- 
δαυπᾶ,. ῥυἱποΐρ]θβ, οἴο., Νο. 1.--Ὲ6 ἸἀομΟγ οὗ 
ἐμ18 δῆροὶ νὰ Ἡώσλαεί, το. Ἐυδηϊο [614 88- 
ΒΌΙΩΘΒ, ἰβ Ορροβοᾶ ὈΥ̓ ὑὴ6 ΤΩΒΏΠΟΥ ἰἱπ Ὑ1ΟᾺ 
ΜΙοῆδοὶ ἰβ σορσοβδοηϊθα 88 ποΐ δεὲὶπρ ργεβδηΐ, ἴῃ 
γ8. 18 δῃὃ 21, Τὺ 18 Τῇοσθ ῬσοῦϑὈ]6 ὑμαῦ ἢ6 γ88 
ἰάομύϊο8] τι Θ΄ αὐγῖοὶ (Εν) ἃ οὖ 41.) ; Ὀπὺ τ86 
ΒΡΡΘΆΣΘΩΟΘ οὗ [9 ἰαῦζοσ ΟἹ. ὮΪ8 Θηΐσϑ;ο6 ἴῃ ΟἾΔΡ. 
ΥἹΔ, 18 ἀδβοχιροὰ ἰῃ αἰ οχοηῦ ὑδστβ, δηᾶ, ΤΟΓῸ- 
ΟΥ̓ΘΥ, ὑπο πδιηθ οὗ σα αὐγίοί ἰΒ ποῦ ΘΧΡΤΟΘΑΙΥ τλ6Ώ- 
ἰἱοποϑᾶ . οἴ. ἰοὖτα, οἱ νυ. 18.-- - 7086 Ἰοἱπβ ὑχοζὸ 
εἰτὰοὰ τυῖϊῃ! ὅπ:ο ροϊ]ὰ οὗ ρας; ἐ.6., τ 86 
βηοϑῦὺ δηὰ τηοϑὺ νδ᾽υδ0]6 ρο]ὰ: οὗ. Ῥβδ. χὶν. δ, 
“ ροϊὰ οὗ Ορμὶν." Τμὸ ἰδδμο εν οὗὨ ἸΞῚΆ ἀπὰ 

ὙΔΘΊΝ, ΒΟ ἰβ δϑδυτηθᾶ ὉΥ, 4.9... ὅδο Ὑυῖΐξ. 

Ομαὶϊά., δῃὰ ὅγυ. (Ὀὰὺ ποὺ ΌὉΥ ΤὨροὰοῖ.), 15. ορ- 
Ῥοβοϑᾶ ὉΥ ἰδο ἀϊθδοσοπί ἔογτα οὗ 086 Ὡδιηθ, διὰ ᾿Υ 
089 ἱπηροβϑι ὉΠ οὗὨ ὑσδηαίοστοϊηρ ἡ ἰπῦο γ.5 ΤῊΘ 
ΘΟΘὨΥΣΥ ἢΟΙΘ χοζοστοα ἴο (δῃὰ ἰπ Φ06Γ. χὶϊ. 8) ντᾶδ 
ῬΤΟΌΘΟΌΪΥ ἃ σοχίοῃ ἰὰ ὑμθ βουῦδ ΟΥ ϑαβὺ, διῃὰ ροτ- 
Ὧδρ8 δα]οϊπίηρ ἴο Ορμῖσ, σψϑΐοἢ δοουμᾶθα ἰπ 
ποἸ]ᾶ, δπα 1136 126 Ἰαύύθσ, οοπβυλλα θα ἃ ῥτποὶραὶ 
ΒΟΌΣΟΘ ἔχοτῃη ΏΘησΟ ὑμα ΘΟ] οὗὨ ἈἾΓΒ6Ὶ Ακὶδ 
ἀοσί νὰ ὑμοὶν ὑσγϑοΐουβ ταϑῦϑ]β ἱπ δηοίθηὗ ΕὔτλθΆ, 
ΤῊ ὑδθοῦν ψΐοὰ βϑοῦλβ Ὀσδὺ σϑοοιησηθπθα ἰδ 
μαι οὗ Ηἰϊσίρ, σὰο σοσαμθθ ὑμδ9 βδηοσ. ὨΔπι0 
οἱράσά τΞ ΗἩγρλαϑὲθ, νὶτὰ ὅλ δαρροδί οι Ὀδδοὰ 
ΟἹ ὑδδὺ οὑγυβοϊοσυ, ὑμαὺ ὑμ9 οουμίσυ ἀοσίνοα ᾿ 
ὭΔΙΔΘ ἔσοϊῃ 8 ΘΟ] ΟΩΥ ΟΣ οδῖλθ ὕο ΑΣϑὉϊ8 ΘΙ 
ἕτοιμα (86 χίνοχ Ηρ δεῖβ ἰὼ [πᾶϊα. Οἱ, Νᾶροϊὶρ. 
ὈδΟ οἱ Φ6:., 1. 6., ΘΒ Τρ ὑδΐβ ᾳαοδίίοῃ.-- 
γεοσβοθ. Εἰς Ῥοὰν αἷδο νυυὰβ )κο 1}. ὈΘΣΨ)], οἵ 
ἐς ΟΣΥ ΒΟ] 106, ἢθημοθ μανίηρ ἴδ6 χοϊᾶδθῃ ]Ἰυδίσο οἵ 
ὍΟΡΑΣ ΟΣ ΒΙΏΌΟΙ, ΨΕΪΘὮ βἤομθ ὑβτου ἢ ἷβ ραιὺ 

οὗ νι αἰΐο ἴθθὺ, ὙΠ χορασὰ ὑο Ὁ Ὲ ἜΣ --- τ Ποθο 

ῬΓΙΤΔΔΙΥ βἰρτϊβοαύϊοη τγὰβ ἀου ύ] 688 “ [86 568 
(Ξ βδῃβοσ. ἐαγίδλα), δῃὰ Ἐ1ΟῊ αὐϑοσνγασα Ὀθοᾶπιθ 
ὑδο δυο οὗ ἴ.μ9 οαἸΘὈταὺθα οοἱοὴΥ οὗ ῬΒοοηἑοίδη 
Τὴ ΘΙ ἢ δηὺβ Ἰἰοσαίθα ἰῃ ὥρϑϊῃ πθᾶσ δα Μοάϊίοι- 
ΧΒΏ ΘΒ. 868, δηαἃ 8.0}}} Ἰδαῦθυ. νγὰϑ ϑιπρ ογϑὰ ἰο ἀθ- 
βίσυιδὺθ ὑ. 9 ργϑοίουβ βύοῃϑθ Ὀσουρὺ ἔσομλ ἐμ ΘΏΟΒ, 
ψ ὨΐΟΒ 86 δαρῦ δηᾷ Φοβερδπδ ύδττη ὑμ6 χρυσόλεϑος 
ψεὶ ἢ ῬΤΟΌΔΌ1]6 οοστθούΐμεβι----8006 Ηἰ σὶρ οα Εζεὶ, 
ἱ, 16. αθβθῃ.- οι ο ἱὰ ὑ86 Παπαιούγίεγόμολ,; 
διὰ 4180 ΣΩΥ̓ ΟὈδοσυδύϊζοῃ οὐ δηὺ. ν. 14. -- πὰ 
αἷν ίδοϑθ ὧἂβ ἴ88 ΔρΡΌΘδσΘ;ΟΘ οὗ ᾿ἰσμυδηρ : οἵ 
σοῖς. ἱ. 18; Μαύθ, χχυϊὶ, 8. ΟὨ [19 ὀοτα ρϑγίϑου 

- [Τ|6 ῥτοδοσηϊηδηὺὶ ορίῃπΐσῃ, πουδεϊποῖθαν, δσοοια δομλοῖοι 
ἰδοιείδος ΟΡμὶν νῶϊ ὕρμαζ.) 
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οὗ Ηΐβ ογο8θ τὶν Ἰατρβ οὗ ὅθγτο οὗ. Βου. ἱ. 14, 
ΟῚ Ῥαβϑδαχζο ἰθ Ψ ΏΟΙΥ ἱτπιϊ αὐ εἃ ἔσοσα ὕ:6 000 
ῬὈοΐοχσθ υκ.---Αὐὰ ἰὶν αὐτὴ δῃὰ ἔοοὶι 119 ἱπ 
ΟΟΙουΣ ἴο ροϊβηθϑαὰ ὈΧΣΦΒΒ; ταί μου, ὑ'ΔΣΊΩΒ δυᾶ 

ἔοοὺ ἮΚΘ ἐδ ρίθδιι οὗ εἱονίηρ ὑσαββ."" ΟἽ 532. 
νι ΒΙΘὮ ΡΥ Υ ἄἀδηοῦοβ ὕδμ6 “ὁ ΡΪδοοθ οὗ ὑ86 ζοοὺ,᾽) 

ἷδ ἈΘΙΘ ΒΥΠΟΏΥΥΩΟῸΒ ἱ ἢ ὉΠ 5225, “ὁ ἤροϑῦ," 85. 8}- 

ΡΘδῚΒ ἔγοια (86 πιδπίίοιι οὗ ζῚΡ Ἱ, ““ Ἀτταβ,᾽" ἴῃ 
ὅδ βδϑτὴϑ οοῃηθοίίοῃ 720. ΨὮΥ, ἰἦ ὑπ ΒΥΤΩΒ 
αἰονοα 1Κ Ὀγδββ, βδῃου ὰ ὑδθ ρίπσδ ΟὨΪΥ οὗ ὑδμ6 
ἔϑοῦ ργϑϑδϑηῦ [ῃ6 βϑὴθ δ Ὁ 90 8ηὰ ποῦ ΤαΒΘΓΣ 
60 ζϑοοῦ ὑΒβοσωβοινοϑ Ῥ(αρειϊηδὺ Κυδηϊοηζο]ᾶ, οὐο.). ἢ 

--ὍὉ, ὍὉ}6 αὐὐτϊ θαΐο οὗ ὈΦΤΊΣ, τορεούμοσ τ} 

25 (οὗ. Νυπι. χί. 7), ἰΒ ὕδκοὴ ὕτοτι Ἐζοῖς, 1. η͵ 

1ῦ ἀοπιοῦθα ὈΣΆΒΒ ἷπ ἃ ρἰοστίηρ δῃᾶ Ἰαπίἃ ΟΥ τιο]- 

ἴδῃ βίδίβ ( 599, 8 ΖΌ1Π|6χΣ ἕοστα οὗ ὑπ τθοσθ ὑβυδὶ 

ὍΡ, ᾿χπῦ, ΘΙ ταονίηρ, οοἰεδὲϊέ8), τοῦ ΤΑΘΙΘΙΥ 

“ἰ ΒΕ τρ ΟΥ ρἸΘδταἑηρ ᾽᾽ ὈΤδδα (Εἰνσα]α, ϑύο.), ΠΟΥ 
γοῦ “Ὀγδδ8 οὗ 086 βιῃϑὶ ηρ ἔχη δοΘ,᾽ 88 Ηἰὑεὶ 
ΔΕΒΌΤΩΘΒ, αύίηρ᾽ ΘὨΟΙΧΟΙΥ ὕοο ἀγϊ δοὶαὶ ἃ Β0}η86 ΟἹ 
[86 ἰᾶοα. Οὲ, Βονόνοσ, 086 Ῥδγ8}161] Βιϑυ. ἱ. 15, 
οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοε χαλχολεβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ 
πεπυρομένῳ,---ΑτἸᾶ τἴὴ9 νοΐοο οὗ Ὠὲκ τνοχάπ 1ξ|κὸ 
1:9 νοΐοϑ οὗ ἃ υνυϊετάθ, οὐ ““ οὗ ἃ τοδυΐηρ. ἢ 
ὙΩΣ ΘῚΡ ῥα υῖ δἰσυΐβοθ (86 ““ γοΐοϑ (βου πὰ) 
οὗ ἃ στοδσίπρ,᾽"" διηα χλὰγ ἀδηοῦο ὑπ9 τολσίπρ᾽ οὗ [ἢ 9 
868, οὗ [6 βίου νανθβ οὗ ὑδμθ οοθϑῃ, οσ οὗ ἃ 
στοαῦ ταυ]υϊα δ οὗ ρϑθορὶθ (Τ ϑοᾶ., Ὑαυϊὶρ.. Β7το 
δηὰ 8180 πτιοάθυῃβ, 6.5., Κτδηϊομέδα, ΕἼ]16σ, 

οἷο.). ΤῊΘ Ράζβ]1θ19, Ἐζαῖ. ἱ. 34 (Ὁ 3 2ἿΡ9 
ὈΛΔ); ΧΙ, 2. 188, χυΐϊϊ. 12. ον, ἱ, 15, ἀοῦοθσ- 

Τοαΐῃο ἴῃ ἕἥδυοσν οὗ [9 ΖΟΥΤΏΘΣ ἰηὐοτργούαύίοη, ΤῊΘ 
ἰοστβοᾶ ρσορμϑὺ ἄοθα ῃοὺ αὖ γβὺ γϑοορτιΐζθ δῦ 
9 ΒΡΟΆΚΟΥ ΒΑΥ͂Β ἷἰῃ 80 ἀγοδᾶξζυ] 8, γοΐοϑθ, οἱῦδποχ 
ΒΟΙΘ ΟΣ ἰπ νυ. 9θ. Οὐ. ὑπΠ6 Δι σοῦ οἰχουτηβύδηοα 
ἴῃ οὗδρ. Υἱίῖ!. 18 α.--τθο 7. ΤᾺΘ θη ἐμαὶ 
τύοῖο τῖϊὰ τ πατῦ ποῖ ἰδ νἱδίου ; ἃ ἔδαΐισθ 
αἰτη αν ὕο ὑμαῦ οοπηθοίθοα τὶ 09 οοὨγοσυβίουη οὗ 
80. Ῥαὰ], Αοῖδβ ἰχ. 7. χχὶΐ. 11. 1ὺ 18 ἱτῃροβϑὶ Ὁ]9 
ἴο ἀούοσταΐϊηθ ψὰ0ὺ ὑβὸ Ῥσορῃθὺ β ΘΟΥΡΔΗΪΟῚΒ 
ὝΘΙΘ.: ὉΠΘΥ ΤΑΥ͂ 88 γ6}} Ὦδγο Ὀ6Θη ὑδ6 86) 28 
οὗ 89 δίρθν οβίθουηθα "" ὑσίπο90 ᾽ απίοθὶ (Ομ δῃ. 
νἱὶ. 21), 828 δδβοοίαύο οὗ 8 αἰ οσθῦ ΓΚ. ---Βυῖ ἃ 
ετοαῖ απαϊείτις 91] ΠΡΟΣ ἴθ. ; οΥἹάθη ]γ ὈθοδααΘ 
ὕμπογ λοαγαὰ ὑπ6 ἀσϑα Ὁ} βουμᾶ οὗ ὕμθ σχοδτίῃρ, 
Δι Βουρ ἢ ὑδ 86 Βα ποὐδίηρσ, οὗ. Οϑῃ 11, 8 : Αὐὰ. 
ἐδ. 6: Αοἵϑ ἰχ. 7.[-- ον ἢοθἀ ἴο ἰάα8 τπθχ- 
ΒοΙνθδ; σδύμοσ, “ὍΠΟΥ Πθα Βἱάϊπρ' ὑπ θτηβοῖυϑβ.᾿" 
ἈἈΞΓΊΣΤ" ῬΓΟΡΟΙ͂Υ, ὁ 8116 πἰάϊηρ ὑμθιλβοὶνθβ," 

8 ῬΘΥΡὮΏΓΑΒΟ οὗ ὕπο ροχτιᾶ ; οὗ Οοδθομίακ, 7}Ὺλ6- 
ϑα!., Ὁ. 115 α. Τδο ἐπβδηϊνο τὶ Ὁ ψου]ὰ 
Βδνα δχρζϑββοᾶ ὑῃθ βοιμϑνηδὶ αἰδογθηῦ ἰάθδ, 
4 ὉΠΟῪ ἢοα ἴο πἰᾶθ ὑμθιηβοῖνϑβ.: ᾿ οὗ, 1 Κίηρβ 
χχὶϊΐ, 25. 2 Κίηρε χίχ. 11]. 

ΨΜοσβοβ 8-11. 71:6 ἐπιργελρίοη, τηπαδ οη, δαρΐοὶ 
ὃν ἰλ6 αρρόπγαπδα ΟΥ ἐδλ6 ἀαπρο. δ ἐδηιρογν 
δ ροΥ, απ διιδεοεχιιοηΐ απ σγαάιαὶ τϑϑογαζίοι. 
Σ, . δᾶ ἰδ ρτοαὶ νἱδίουῃ. ΤῈ6 βδσηθ 

4 [Καὶ!, Βονγονοσ οοπίδαδε ἐμαὶ Ὁ ἸΘΒ 3, »ίαοα 7 766έ, 
ἄοσε ποὶ οἰδηά ἔυξ 706 ὲ, Ὀυΐ ἀσποῖρα ἴδδὲ ρασὺ οὗ 86 Ὠπτηδα 
ἔγϑαιηθ ὙΠῸ [86 ἔδοΐ δῖο: δηᾶ ἴπο ποζὰ ἱπάίοαῖθα [δῦ ποὺ 
[Ὀο ἴοοέ δοῦα, Ὀσπὲ [80 υὑπάοσ ραζὶβ οἱ ἰῇ ὈοὰΥ ἀπβοόοηα [{κὸ 
Ὀυστιϊκμοῖ ὈΣ856.} 
ἐ [Κεὶ! τ Κα ἰδὲ "ἴῆθ υοΐοθ δ ηοὶ ποηαγρὰ {11} αὐΐζοσ 

Ὅδη 616 οοτλραηίουβ δὰ δοΐ ." Ὀσπὶ (μα ἰ8 ὮΥ ὯΟ ΓΩΘΩΣΒ (Τ- 
εοἰπ ἔγοπλ ἔμο [οχὶ.ἢ 

Ἰδρτασα ἷβ υδοᾶ υἱῦλ τοΐοσϑηοθ ὕο ὑπ6 ρΌΘΔ- 
8ηὴ06 οὗ ὑδο Πιοτὰ ἱπ ὕηθ. Ὀυχηΐηρ ὈσΒῈ ἰο ΜοΒ68, 
Ἐχ. 111, 8.-͵ΟῚΜῪ οουλοιέσιθεκ τῦαβ ἰυτηϑαὰ ἰῃ ΤῺΘ 
ἰηῖο οογτυρτίος ; ταύμου, “" 0.8 ΟΟΪΟΥ οὗ ΤῊΥ ἔδοθ 
ΨἍΔ8 Ομδηροὰ ἱπίο ἀϊβῆρσυγδιηθηῦ ῸὉΥΓ σῃθ.᾽} 
ΤλοχΑγ, "μα ΤΩΥ Ὀτὶὔηθεβ,᾽" οὔθ. (ὑμὰβ 
Ἐνα]ὰ οὐ 841). πι ὁ“ ὈσρὨὕμοββ, ἰσοαῆηθδδ οὗ 

ΟΟΪ]ΟΥ," ΒΘΙΘ ΟΟΣΤΘδρομᾶβ ὅο ὑδ6 ΟΠ αδ]ᾶ, .» 

οὔδρΡ. νυ. 6,9: νυἱΐ. 28. ὭΣ, “ΘᾺ 116.) ΒΟΘΤῺ5 ἴο 

Ὀ6 ὁ Ομδι ἀδίβυιι ϑιῃρ) ουθα 88 ἃ ῬΟΥΪΡΏΤΑΒΘ ἴοὸσ 86 

ἀδλίϊνθ, δηὰ ὑμογϑίογο ἤο ὉθΘ ϑαυϊναιθηῦ ὕο ἘΡΕῚ 

(ΠΣ Κὸ τ. 16). Τὺ ἱβ ΒΑΣΙ ἴο ὈΘ6 βορασγδίρα 

ἔγοιη ὅθ τοσῦ δηᾶὰ ἴὸ ὃ ἱτητηοᾶϊαῦο) Υ οοη- 
ποοίοα ὐτ ΤΊ, ἐμ ὰ5 ροσ ρΕταβίτρ ὑπ σομπί νϑ 

(ἀφοίμαυ ΗΙ σὶρ).---- ΌΤΙ Θ 9, Ῥτορθυῖγ, “ὑο ἅθ- 
εὐχιισύΐου ;᾽" οἵ. 3 ΟἼτου. χχ, 38. ΤῊΘ 0] ονσίπρ 
οομύοχὺ ἰηὰ᾽οαῦθβ ὑπ 6 παύασθ οὗὨ ὑμ18 ἀθβύσιιούΐου 
ΟΥ ἀἰββριυτοιηθηῦ, ὉΥ͂ βὐαυϊῃρ ὑμαῦ ὑμ6 ἰοβϑ οὗ 
ΘΟΙΟΥ ὑγ88 Ἰοἰηθὰ ὕο ζαϊπίπθββ δηᾶ ἃ ὑούδὶ 1088 οὗ 
ΒΌΣΘΏΡΌΝ .---Ἴ 8186 9. ΤΉΘΩ τῦδὲ 1 ἰπ ἃ ἀθθΡ 5190Ὁ 
ΟὨ ΤΩΥ ἕαοθ, ἱ.6., πῃ 6 βὐαροβοα βἰαὺθ, ἀυγίηρ' 
ὙὙΒΊΟΘΒ ἃ ὑοίδὶ 1065 οὗ δἰ Βθῆ868 διῃὰ οὗ σοῃβοΐουϑ- 
ὮΘΒ8 νγδβ ἀϑρίοίϑα οἢ ἢίβ οουσηύθηδῃοο.---Απὰᾶ Τὰν 
ἔδοθ (βδηΚ) Ἰουσαχὰ [89 βτουπὰ; ὁ 6., [86 1088 οὗ 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΘΘΒ γδ8 ποῦ χλοτηθηὗασΥ, Ὀσὺ τν88 ᾿Γ͵ΓΟ- 
ὑτδοίθα ἀμυτίηρ βοτηθ ὑΐπιθ, διὰ Ὀσουμμὺ Ὠἰτα ὕο 
9 στουμα οἢ ὨΐβΒ ἦδοοι ἯΙ ἃ βίσδηρο δυρὶ- 
ὑχατίηθεβ Ηἰ σὶρ δηβ “δὴ αὐὐθη θύοι ἴο ὑτὶνὶαὶ 
ἀοίδἕϊα ὑλαῦ ὈΟΓΟΣ ΟἸΟΒΟΙΥ Οἡ ὑδθ ΘΟΙΩΪΟᾺ] ᾽ ἴῃ 

δ δἰδίθσαθῦ ὑμαὺ 9 7.06 8 ἰοτναγὰ [ἢ0 

ατουμὰ, 88 ἰδ 86 ἦγοαυσθηῦ οχρτοβδίου ὩΣΒᾺ 

ΠΣῚᾺΝ (Θθπ, χίχ. 1; χϑΐ. 6) οὐ ΠΣ ἽΠΠΟΙ 
(ὥθῃ. χσχίϊ, 8, οὐο.) ἀϊᾷ ποὲ ἰκουγίβο ἱπαϊοαῦθ 
186 ΘΡΡΑΙΘΌΥ ΠΘΏΘΓΆΙ τ80 οὗ ἴδ ἢπι ὑμὶβ 

ΒΘ586, Οπ [89 βυν]θοῦ οἷ, οὨδΡ. Υἱῖϊ, 17.-- Ὁ .80 
10. Δῃὰ Ῥοβοϊὰ, ἃ Ββαμὰ ᾿ουπομϑα 9. ΤῺΘ 
βὐυηθα ὑγορμοὺῦ 18 ποὺ 8016 ἴο Β8.} 0686 Βδῃηᾶ 
ἰῦ γγαϑ; Ὀαὺ [86 ὕθῃοσ οὗ ὕμο ϑηϊίγο σϑρσγϑβϑθηδ- 
τοι δῆοννβ, Ὀθγομὰ δ Σοϑοῦ οὗ ἀοπθῦ, ὑμδῦ ἰῦ 
ὙῈ8 000 Βαῃᾶ οὗ {πῃ βϑῖὴθ Ῥθβοὴ ὙΠἘΠῸ δᾶ 
ἰνβοσῦο ὈθΘἢ ἰπ ἷβ ρύθβθηοθ (οἷ. Υἱϊ. 18 . ΕΖοΙς. 
ἱ.. 9. Κυδῃϊοῃδοϊὰ (660 ΘΌονΘ, ΟἹ νυ. δ) ἱβ ὑῇ 6 υθ- 
ἤἦοτϑ ἰὮ ΟΥΤΟΣ  ΏΘΩ, ΔΙ͂ΟΣ Βανίηρ δϑδιτηθα ὑμαῦ 
08:86 δηρθὶ ἀοβουί θᾶ δῦονθ ψγαβ ΜΊΟΒ οὶ, ἢ6 σθ- 
ϑαγαβ 6 9 ὙὯΟ ΟΝ ΒΡΌΘΑΙΒ δῃᾶ μοηοοΐοσι ἢ 
δ ᾶτοεϑοθ 8:16] δ8 Ὀοίηρ α΄ αὐγίοῖ (ΔΒ ἂο Ηᾶνοσ- 
Βἰοϊς, ΗΘ: ΕυΘΌ ΟΣΡ, οὔο.). ΒΌΘΝ ἃ τ] ]σαῦοα 
ΟΥ ῬΘΙΒΟΙΒ ͵ἰ8Β ὈΠΗ ΘΟΘΗΒΑΤΥ, δηα ἰΒ Ορροβϑᾶ Ὁγ ὑδθ 
ὑοῦδὶ βἰἴθῃοθ οὗ ὅπ δυύδου σιν τορασζὰ ὕο ὑδ9 
ΠΆΤΩΘΒ Οὗ 8 δρρϑάσδιοθ ποῖα ἱπίγοαποθᾶ, 
Νδυσοσν, Ηἰσίς, ν. Ἠοΐγάδης, ἘΔ ΠοΣ, ΚΊ οἴου, 
Θύα., ΘΟΥΓΘΟΌΥ Βο]ὰ ἴο ἴδα ἰἀϑυηὐν οὗὨἨ {86 δῆ ροὶ 
ψγο ὕουομθα δηΐοὶ τὶ 086 ομδ ἱπύτοαπορα ἰπ 
γ. ἤ.--πϑοῖ τὸ (ταῦβοσ ““βῃοοῖς σὴϑ ᾿) ὕροι 
ΚΏΘΟΒ διὰ ὉΡροὺ ἰδ Ραδ]π)8 οὗ ν Βαηπᾶδ; 8 
ὁοηϑίγ, φγασπαηδ, ἴον “" βΒΏοοῖς τὸ διὰ δοὶρϑᾶ 
τη6.᾽ οἷο. Τδθ οοπολιίπρ Ροβὶοη το ὨΘ 80- 
ΟΟΓΟΪΏΡῚΥ δδβασηϑὰ αὖ χβῦ ἰβ [86 παύυχαϊὶ ροδῦυσθ 
οὗ ομδ Ψ͵ἘΠὸ ͵ἰβ βὐππποα δηὰἃ ονοσ υῃθ]τηθα τὰ 
ΔΘ ἷπ ὑπ ὈΥΘΒΘΏΟΘ Οὗ ἃ ΒΌΡΟΣΙΟΣ Ὀαΐπρ,. ---- ὕ 6189 
11, Ο Ὁ δηΐοθὶ, ἃ πλδῃ ζυϑδον Ὀοϊονϑά. 866 ὁ 
ΟἾΔΡ. ἰχ. 38.--ΕἿοΥ ἀπο [ἰὯ909 ἂπὶ Ζ ποῖν βϑοῖ; 
ὩΔΙΏΘ)Υ, βοηῦ δὖὺ (815 ρσϑοίβο τηοτηθηῦ, 85 ὑδ8 86 :- 
γδαηὺ οὗ ἀοἂ δπᾶὰ {δ ὈΘΑΓΟΣ Οὗ 8. Τῃ68886Ὸ οὗ 
ὈΙοδαῖπρ δὰ οοτΐοσ. ΤῺὴ6 δῆροὶ ἀοβίρτιβ ὈΥ͂ 
ὑδῖβ Θησουγαρίηρ, δἄγθδδ ποῦ ΤΩΘΥΘΙΥ ὕο ἱπᾶποθ 
Ῥδμῖθ] ὕο ἀσίῖϑθ ὕο δὰ οζχοοῦ ροβίδίοσι, θαῦ δἰδεὸ ὕο 
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ἂχ ᾿ΐβ αὐδθηύϊζου οἡ ὅδ νοχᾶβ δοουὺ ἴο Ὀ6 ΒΡΟΪΚΚΘΏ. 
--Ἰ εἰοοὰ ἰχϑελΌ]ηρ---ἰη ΓρΑχἕα] οχρθοίδυου οὗ 
86 (δΐηρσϑ ὕο ΘΒ Ὧθ6 βΒου]ᾶ 1ἰδύθα ; οὗ. Εσχα , 

ΠΗ ῬΒΟΡΉΕΤ ὈΑΝΊΕΤΙ. 

ἱ ΦΒΘΟΟΙΔΟΥ͂, ἰβ αὐὐθαύθα ὉΥ νδσίοτια ΟἹ - Τεδβί. ραῦ- 
8116 15, Ῥαχυ σα! ὉΥ 188. χχὶν. 21 (δε Κηοθα) 
οα ἐβαὶ ῬΆ5ΒΔ56) ; 188. χὶνὶ. 2, Ζ6 1. σὶνὶ. 25; 
ΧΙ ὶχ, ὃ (ΒΒ τὸ 86 ροῦδ οὗ Βϑαί θη παύϊοηβ ἴακὸ χ. 9. 

τὰν ἐεΙδ 123-14. Τῆς ἀπρεῖϑ δἰαἰδηιθηέ γέϑρεσί- 1 0.6 Ρῖδοθ οὗ ὑμθ ρυδσγάϊδῃ φιλπ} Ὀεαΐ. χχχΐ 
ἐπρ ἰλιὲ «αοδίρηυ 40 δ οοηιΐτρ απὰ ἐΐλθ τϑαβο ΟΥ͂ 
δὼ ἀοίαψ ἰο ἰλαΐ ἐΐηη6. 
ἔγοια ἴμ6 ὅγδῖ ἀαν (ὑμβοσϑΐοσθ ἔγοση ὅθ ὑβιτὰ 
Νίβαῃ, δοοοσάΐϊηρ ἴἤο νυν. 4) 'ἰ8αὶ ἴμβου ἀἱάβὲ βοὶ 
ἐλίηθ ᾿μϑασῖ; ῬΣΟΡΘΙ͂Υ ὁ ψανοδὺ ὑῃγ δασὺ" οὗ. 
Εκο]οβ. ἱ. 13, 17.-- Τὸ ππάοχαϊαμα, απὰ ἴο 
ομαβδῖθῃ (οὐ δ ΒΩ ]0 ἢ) ἴλγ59ὶ: Ὀδίοσο Θ᾽ οά. 
νι. 14α βύδίθϑ ψδὺ Ἀδηΐθὶ ἀρδίτϑαὰ ο Ὁῃ461- 
κἰδῃᾷᾶ, νἱζ. : ὑπ6 ξιαϊαγο Θχρϑυίθμοθβ οὗ ἢΐδ ρθο- 
Ρὶ6. Ἦδ βουρδὲ ὕο οὐὐαΐπ ὑ86 Κηον]θᾶρθ οὗ ὑμ18 
ὃν λυπιδίηρ ῥάπιϑαῇ Ῥοζοσ αοᾶ ἐπ ἔδδβυίϊηρ, οὗο. 
ΟὈΟΠΕΒΘΑΌΘΏΡΙΥ “121 ΤἾΣΣΏΙΤΘἽ ὙἼΣΓΤ9 ταν ὯΘ Οὐπι- 
εἰἀοτθᾶ ἃ Ββεηάίδαγμ, ὕο τὯθ οχύθπὐ ὑο ψΒὶσα ἐπθ 
ἐγαρ] θα γσοσῦαὶ ἰᾶθα ἐδ οο-ογαϊηαἰφα.---Απὰ 1 ἀτὰ 
ΟΟΙΩΘ ἕον ἐγ ᾿σοσαμ, ἑ.6., ἴῃ οομβθάτθμοθ οὗ ὑδ9 
ὙγΟΣὰΒ οὗ ὑΠγ ὈΥΑΥΘΙ ἴο ΨὩΣΟᾺ ΧΟΖΟΥΘΔΟ6 Ὧ88 7πϑὺ 
Ῥθθῃ τϑᾶθ. Ομ τ 3Ἴ12, “Ἢ ποοοχάϊηρ ὕο ΒΥ" 
Ἡοτᾶβ,᾽" οὗ. 0. ἱπβέδῃοθ, βίῃ. ἱ. 12: 11}. 15; 

ΥἹ, 14. 1 Κίπρ χίϊὶ, 1, οἵο. ΤῊ ροσίθοι ἽΝ» 
41 Βαγὸ ΘΟΠ1Θ,᾽" ἀδηόὶδβ {πδὺ [86 οοτηΐμρς οὗ ὑμ6 
ΔΏΦΈΙ, Μ᾿ ἜΘΟΣ δὰ αἰσθααν Ὀ6θὴ ἀθίθσιαϊπϑαᾶ οἱ αὖ 
89 ὈοσΊπεΐπρ οὗ ὑ86 Ῥχορμοῦβ ρσαγοσ, ἢδὰ ΟἿ]Υ 
ὑμθη ὈΘοοτΘ 8 Βοοοι  Βη6 ζδοῦ. ΤῈΘ ἀ6] δῦ 
ἷπ Εἷθ οοτηΐηρ', ΜγΕΐοἢ γα οδυβθᾶ ὮΥ ὕμ8 ἰηύθσ- 
ἔρϑσϑῃοθ οὗ δ ἢοδῦὶ]θ δρο]ϊο ῬΟΊΤΟΣ, ἴα δοοοποθα 
ἴον 'ἱπ ὑπ 70] πρ ὙΘΣΕΘ.---Ἴ .86 18. Βαϊ (89 
Ὀχίμημοϑθ οὗ ἴδ9 κέηράοτῃη οὗ Ῥοσχεία τυυἱείοοὰ 
Ὧ1Θ ΟἿΘ διὰ ἰυσοηῖν ἀαγα. Ὁ ὨΠΣΩ “Ὁ: 

7Τοσόταθ ΟΌΒΘΣΥΘΒ ΘΟΥΥΘΟΙΪΥ, ΔΙ ΒοαρΡἢ ὍΡΟΣ 8 ῬΟΒ- 
ΒΊΌγ ἱπαἀοατιαῦθ ὁχοροῖῖσαὶ ζουππαδίίοι : ““ Κ͵26-. 
δ} τιλλὲ ᾿ϊσ 6686 ὡὠπρεῖιιδ, δὶ Ῥογδὲδ ογϑάϊζα δύ, 

ἐμά γχυοᾶ τῶ, Φομξεγοποηιῖο (χχχὶϊ, 8, Ιχχ.) 
π᾿ ὁ Θιαπάο ἀἰοίοδαΐ «Αἰ θδίηιιιδ γάπιξοϑ εἰ 

αἱοϑοηιϊπαδαΐ ΚϊΠἴο8 Αἄαπι, διαξιΐξ ἑδγηιΐποδ γ6}.- 
ἑδίιοη, ἡμαία τιηιδι τ αηροίογιιηι εῖ." 19εὲ ϑιυπΐ 
ῃγίποΐροα, ὧδ φιιΐδιια Ῥακίι ἀγροϑίοϊιι8 ἰοφιιξδιτ: 
" ϑωρίθηζέωπι ἐοψιι ἐηυιι}" ἐ 2 6Υ Ρ6᾽.7δοίοϑ, φίαπι γμπἶς 
ἅ ργἱοίριηη ϑασιάὲ λιθιιδ οορποοίξ ; δὲ δηΐπι δορ- 
πουΐϑδοπζ, πιπφμαηι δοριῖηιρη ρίοτί ογιιοϊ Πἷδ- 
86η:." Περί τὲ απιΐδηι Ῥγίποερβ, ἵ.6., ἀπιροῖιι8 Ῥεν- 
δαγιηι͵ ζαοἷδι)8 }γ0 ογοαϊέα δἰδὲ ᾿»γουϊποία, {7 
σι στ τη ογεπΐβ ροριζμθ αἰγηιλίεγοίι"." ΤῊΐδ 
ἱπύοσρχϑύδ οι ἰ8᾽ Βαρροτίϑθα, διὰ ὑμδὺ οὗ Οδὶνίπ, 

Ἡδνογηίοκ, Κυδηϊο δε], οὐ αἱ... τ ΐομ ἐδῖκοθ ὙΦ 
ἴπ 086 56:86 οὗ ““ Κίῃρ, ΘαΣΊ]Υ ἀμᾶ Ἠπηγδη δογθ- 
τοῖρτ,," 186. ορροβϑοᾶ ὮὉΥ ἰδ8 ΣοΙ]ονίπρ οοπίαοσα- 
ἐἰομβ: (1) ἱπ σμαρ. χί. ὅ, γῆθσα Ὑ 18 ὍΠΑΏΘ8»- 
Εἰ ΒΌΙΥ οιαρίογϑᾶ ἴῃ δ Ἰαύνοσ βθη8θ, 086 ὁ0Ὲ- 
πϑούϊοι 18. Θμ ἴσου αἰ ἴογοηῦ ἔγοτη ἴΠ6 ομδυδοῦοσ 
οὗ ὑμ6 ρχεβοηῦ ρββθαρθ, τ οσΘ ἐμ9 ὉΠ ΦΙ τ Βϊ ἢ 
ἱχατη θα αὐ ιν ΖΟ]οΒ οὈνίουδν ἄδποίθβ απροΐϊο 
Ῥγίποοθ ; (2) ὕᾺ6 Ῥοσείδῃ ἰείισβ, οὐ ἐμ οὐμοσν Ββαυᾷ, 
816 ὑοτιηθὰ ὉἽΒ 393 δὖ [86 Θῃᾷ οὗ (Π8 γεζϑθ: 
(8) (86 ἰᾶθ8 οὗ 8ἢ ΒΠΡΕΙ σΟὨΗΙοῦ 8 ἃ ἡηιας 

ΒΘΘΙῺΒ ΨΘΣῪ ἱῃαρρσορσίαϊθ ; (4) ὑμ9 δῃρθὶ 
ΜΊΘΒΔΘ] νγ88 [ΒΥ8.61᾽ Β “" Ῥυΐη 66," ὅ.6. , δτπιασάΐδηι 8ἢ- 
86], δοοοσαάϊηρ ἴο ν. 91: ὉΒ6Ρ. χὶϊ. Ἰ; ἈΣα ΟΟΥΤΘ- 
Βρουᾶϊηρς ὅο ὑηΐ8, ΡΝ ῬΥΐηο6 οὗ Ρογαῖδ Ὑ80 ἰβ 
ἈΘΙΘ πούἰ θᾶ, ἃπὰ ὍὉ89 Ῥγίῃοο οὗ Ογεοῖδ στη θῃ- 
ὑἱοποᾶ ἴῃ ν. 20, γγοσο, ὺποαῦ ἀοπρῦ, [86 απ ρεῖϑ 
οὗ Ῥογεΐα δηᾶ ἐ δΙΥΔῺ ΤΣΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ : (δ) 786 ἰᾶοα 
οὗ συατάΐδη ΔΩΡΘΙΒ ΟΥΘΡ ΘΗ ΓΘ τϑϑίτηβ, συμ μὲ 
ἔγΘ ἢν οὐ Ὠοϑίδ]ο ἴῃ ὑμοὶν ἀἰβροπί ου ὑοτγασὰ 189 

8: δᾶ Ῥβ8. Χουΐ. 4, Ἰχχ,; Αἰδο Βασ. ἱν. 7 δη 
ΟΥ. οὔδρ. ἰχ. 38. --ΕῸΣ Ἑδοϊαβ. χυϊὶ. 17 (σμοῖθ ἡ ἡγούμενος ΒΘΘΤῚΒ ἴο ἀοαὶρ- 

μϑὺθ Δ 8Π561 Ῥχίημοθ, ΘΧδ ον 1κὸ "2 ἰὰ [δὶ 

ῬΌΒΕΔΡΘ),---ἴο βὰν ποίμίην οὗ Ν ον. Τοδῦ, Ῥαδβάροε, 
ΒΌΘὮ 88 1 ΟΟΥ. υἱῖϊ, ὃ ; χ, 20 οὖ 86α.--- Ὡθ νἱθὶ- 
βίδυ ἀΐης ΟΣ γοββυϊηρ ἀσπσίηρ ὉΘΏΌΥ-ὍΓΠ6 818 ἷδ 

οὈνίομειν ἰο 0 ἀπϑοταύοοα δέηδι λοσίἐέ (Ἴ2)9ν 
88 ἱῃ Ῥχον. χχὶ. 80: οὗ 2 βϑδιη. χυἹἹὶ. 18) πὶξὶ- 
οὔῦ, ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΥ, Ἰηφοϊ νίηρ 89 ἰά68 ὑδιαὺ 86 δεγοαη, 
ΟΊ Γί, ΟΣ ΔΏΥ ΘΑΓΧΌΒΙΥ ἸΟΟΔΙΣΟΥ τυ μδύθυθσ, 'π’8 ὑπὸ 
ΒΟΘΏΘ ΟΥ̓ ΒΠΟἢ οΟΡροβίοῃ ΟΥ Ὑγδυζασα (88, ὁ 0... 
ΕΌΠΙΟΣ δεδασιθθ8). ἘἸΤμδαὺ αὐσόγϑαγὶ ΤΟΔΥ ΤΊΟΙΒ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ αν ὑβίθι ὑυἷδοθ ἴῃ ΒΌΡΟΙ- Ἰππμἀδὴθ 
ΤΟΡΊΟΣΏΒ ; δὰ ἐδμδὺ ὑμὶβ νγ88 086 οϑϑθ β6θπιδ ὸ 
δυο Ὀθθὰ αἰῤαβίθα ὮΥ͂ ῬΆΧΔ116]5 ΠΠκὸ 1 Κίηρε 
ΧΧΊΣ, 19 οὐ βοᾳ.; Φοῦ 1. δ; ἰϊ. 1 οὔ βεᾳ. ; 1Κ6 Χ, 
18; χχῖϊ. 81. Ἠοΐταδηη ᾿(ϑελτίριδειο.. Ἦν 9860 εἰ 
5866. δὰ ΕἾ]1ΟΣ ἈοΪὰ ὑπμαὺ “786 Ῥγίπος οὗ ἰδ6 
Κίηράοτῃ οὗ Ῥοχηὶβ " ἄἀοθβ ποῦ ἄδποῦθ δὴ δοίπδὶ 
Βυδτάϊδηι ΔηρῈ] οὗ ὑμδὺ σϑϑῖτα, Ὀπὺ δπῪ 601] βρὶ πῦ 
ὙὙΒδύθυοσ, ΤΟ ΤΉΔΥ ὮΑΥ͂Θ βουρδὲ ἴο Ἔχοσὶ δὴ ἰῃ- 
βπθποθ οὐ ὕπο ἀβδοϊβίουβ οὗ ἴο Ῥογηίδῃ Κίην, 
ψἘ116 οἱ ὅδ ΘΟὨΧΑΙΥ ὑμ6 ΘΩΡῈ] ὙΠῸ δρρθασζοὰ ἰὸ 
δ; ΐθὶ βου χῃὺ ἴο οοπηΐοζδοῦ ὑμπαὺ ἱἤαομοα ὉΥ δἷδ 
οΥσχτι, 88 Ὀθίηρ τοσο ὈΘΗΘΠοὶὰ] ὕο [6186]; " Ὀπὺ 
ὑμἷβ ορἱπΐοη 18 δἰ ὑομοῦμοσ ὕοο δτὺϊδοῖδ), Ὀδοδῦβα 
ἰῦ ἐᾳρμοθοβ ὕνο βρὶστίῖθαὶ ρον 618--- [6 ὁ)6 ροοὰ 
δηὰ ὑμθ οὐχ 60υ]]----ἶπ ΟΥΟΣ ΟΔ86 (8. “ οουχίν 

Ἢ δρᾶ ἃ “ τοΥἃ] οουχί-ἀ6Υ1}," ἴῃ 86 1Δῃ- 
ἔυδρο οὗ βύασκϑ), 88 θχδοσυύιτρ ᾿ΒΌΘΠΟΘ ΟΥΟΣ [86 
Γαὶοσ οὗ ἃ Κίηράογη. Μοσϑουοσ, [ἢ ἰἄ68 οὗ ἰδ86 
δρὶ τῖῦ συ] τρ δὖὺ ἃ, οουτῦ, 48 Ὀεΐηρ οἰὐμλοΣ σοσὰ ΟΣ 
ὈδΔΩ͂, οἰ μὸσ Ῥϑϑδοθῦα] ΟΣ σσασ τ 6. 86 ὕοο πιο θχα 
8. δϑρθϑοῦ, επὰ ἰδ ἔοχαῖσῃ ὕο ὑμὸ πχοῦθβ οὗ Θοποαρ- 
ὑΐοπ ὑμλαὺ γοτΘ ουχτθοῦ διιυηρ ὑμ6 δαοϊοηὺ ΟΥθῃ- 
α18ὅ. ΤῈ6 βύχοηροβῦ δυψτιπιθαῦ ἀρδὶτιβὲ {818 ορὶ- 
πΐοπ, ΒΟΎΘΥΘΣ, δομβίδίβ ἰὰ ὑπ οομαίἀοτγαθίοη ἰμδὺ 

ἐμ6 ἐἰ16 ὉἽΒ ὨΊΞΟΩ ὝΞ, δηᾶὰ ζασίμεσ οὰ, ἰδ 

ΒΌΡΟΙ]]αὐΐοσβ " ἽΞ δουὰ ὉΞ Ὡ (ΔΠΘΊΔΟΙ, [88 

Ῥσγίμῃοο οὗ Ποταδὶ; γ. 21, οἷ. γν. 20). ἱΧΑΡῚΥ ἃ τῆοσθ 
ἐπ ὐπηδὺθ ϑοππηδοίίοπ, δ ἹΛΌΘΝ ΟΟΒΟΣ δῃᾶ χροῖθ 
οοπβίδηὐ χαϊδεϊοι Ὀδῦνγθθη ἐδ 6 81:06] δηαὰ 186 ΟοΣ- 
ΤΟΒΡΟπαϊηρ Ὡδύΐζου ἐθ8ῃ) ἱβ ἱπυοϊνοὰ πὶ ἃ ΤΩΟΓΕΙΥ͂ 
ὑθιι ΡΟ ΟΥΆΣΥ ἱπ ἤθη 6 οὐοσ [86 μονθχητηθηΐαὶ ροὶ- 
ἸΟΥ͂ οὗἨ ΒΩΥ ΡΑΥΙΘΌΪΔΥ ΤΟΣ. Α βρὶτῦ Ο ΤΑΥ͂ 
ἈΑΥ͂Θ ΘΧθσοίβοα ἃ ὑδιμρΌΣΑΙΥ ΟΠ ΧΟ] ΟΥΟΙ [δ 
᾿ἀθοΐβί ο"Β οὗ ὁ1ῃ9 ΟΣ τβοσο ῬΡασχβίδῃ Κῖηρβ οου]ὰ ποὺ 

Οἡ ὑμαῦ δοοοιιηῦ ΒΡ Ὀ6 ἀρείρπιαιοα ὑπ "9 
ὉἽΡ, ΤῈ δηρθ] ΨἘῈΟ ἰβΒ ὑ8 δα 6 ἃ ταπϑῦ ὉΘ 
οοπδίἀοχοα ἐμ οοηδίαπέ Ῥδίσοι οὗ 86 Ῥοσχείδη 

4 ΟΥ, οκροοίδ ΡΓΟΙΑΠΥ. ΤΉΠΕΣ 95. ΠΡ ΤΡΕΒΕΟ ΤΡ Το τὁ ΤῊ 
Ἐς ῥήμαιμε φριλαινν οὗ ἴ6 ὕνο πρὶ σῖτα δἢ 81} καοοδοὰ ἴῃ σχοσ. 

στοδίοσ ἰπῆτθῃοθ ΟΥ̓Σ ἴδ Ῥογαίδυ οοτιτί δη)ὰ κίυξ. 
τρυος ππνηδμδῃο, δη ἌΣ το ἴο πίη [6 σοπδβοῃὶ οὗ [86 Ῥοσκίδῃ κίρᾷ 
δηᾶ [86 ποϊάοτθ οὗ βονεῦ Ὁπᾶεσ Ἀἷτα, ὑπαὶ Ἦθ τῦδὺ ἀθοὶῆθ 
1ΛἈ08 ΟΥἩ οἰ πογισίοο. . [ὁ ͵ἱπ οομποοίνβ!α ἰδὲ ἴῃ βῃςἣ ἃ 
ΤολΒ6 [06 ροοά βρίσίξ, πῶο ονροσαϊρὰ ου 86 ν ΟΣ] ἀ-χοϊοτ, που 
ΟΟΟΏΡΥ 8. πιοῖὸ ἀὐἔουϊξ γοδίξίοη. σῷ 6 ἱπ δ 
Ὠατάον ας πᾶσ 6 ΟΥ̓ δρϊσίς, ἴο στ ἤοσὰ ἔδο Ὦφαχε οἵ ἐδ 
ὩΔΌΟΓΣΑΙ τπδη. ἤὅο ΒΒῪ ποίμηρ οὗ ἰδ Βοασχὶ οὗ ὁ Ὠοαΐδοη, ἃ 
ὩλΟΙῸ δοοοδαί]ο ἵπδῃ ἰΐ ἰ6 ἴο τ86 ζογπιοσ. [Ιὲ ἡσῶϑ ἐδιετι (δδὲ 
Μ|ιο;δαϊ οδὴθ ἤο ἰκ ΒΌΡΡΟΣΣ ΜΥ̓͂ οί, 85 Ἡοὔσηδπε χδ- 
Τοδύκ (88 ΔΌονο, Ὁ. 388), [88 ΤΟΙ ἐμ οὴα σὩοὰ γε δὰ δδ- 
βυτηοὰα ᾿οτγχετὰ {πὸ Ὦ Ῥϑορὶθ ἴο οὔ 1δδῖ 
δηᾶ 0 ΘΆΪΩ ἰποϊοδδοῦ ἰπθΌ 0:08 ΟΥ̓ΣΣ ἡποϊηδιίοδα 
υἱ ον," οὔο, 
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πδιΐοι δια αὐδύθ, 88 τω ΠΟἢ δ0Ὸ 88 ἈΠ ΟἾ 86] νσὰδ [86 
οοπδύδηῦ ραΐτου οὗ ἴδτδθὶ, Βανίηρ Ὀ6ΘΠ ΠΟΥ͂ΤΙ. 88 
ΒΌΘΣ ἰπ ὑπ ἂρ οὗ Ζοβδαδ (Φοβῃ. ν. 18) 88 »ν8}} 
88 ἷἰῃ ὑεῦ οὗ ᾿δηΐϊοὶ, δρᾶ 501}} Ἰαΐοσ, ἱπὰ ὑμαὺ οὗ 
806 Νον- Τοϑὺ. ΒΡοσδΙ γρυϊϑὺ (Βον. τὶϊ. 7: 94πὰ8 
γ. 9)ς.. ΕῸΣ δἀάϊθίομαὶ ὑβουρηῦβ ὁ ὑπ Βα δ] 6οὺ 
866 Οἵ γ8. 20, 21, δῃὰ ὑμ6 ΕΠ. -ζ πα. ῥσποίρ]θα. 
- Αμὰ 1ο, ΜίοΒδΟΙ, οὔθ οὗ ἴδ9 ομίοὶ ὈΥΪΏΟΘΕ ; 

ΡΥΟΡΟΓΙ͂Υ, “οη6 οὗ {89 βχεὺ " (Ὁ ΟΜ ἼΠ), ἐ.6., οὗ 

μα σταοδὺ ϑιηϊῃθηῦ; οὗ, 1 ΟἾτοσ, χυ]!. 17, δὰ 
δἷδο 913] ὝΩΓΙ, οδδρ. χίΐ, 1. ΤῊΘ ἤδζὴθ ΜΊΟΒδοὶ, 
“ γιΐβ δίομέ 7) 8." (οἷ, 6.0.. Ἐχ. χν. 11; Ῥβδ. 
Ιχχχίχ. 7). πα 8150 89 8116 οὗ [βαΐδῇῃ 8 Ῥτορβοιϊο 

Θοπὑθυα ΡΟΓΆῚΥ ΓΙ (-ε ἢΠπ59) 18, δοοογάϊπιρ ἐο 
ΗδΏΘΡΘΙ 8 οοττοοῦ ΟὈβοσναίίοη (ἰἴὰ ΒΘαΒΟΒ Β 
71 λτοἱ, ]Αἰεταξιγοδὶ., 1867, Νο. 8, ». 72). ““ ἃ πδηλθ 
ἰδδὺ βϑοιηᾶβ 1{|τὸ 8 ἀδοϊ θὰ ταοποὐμοίβυλο Ῥτούθϑῦ 
δραϊηδὺ ΘΥΘΙΥ͂ ὑπᾶπθ οχδ)ιδύΐοα οὗἩ ὑδθ δηρϑὶὶο 
ἀϊστιὺγ.᾽" [1 ΘΧΡΓΘΒΘ6Β. 8011} ΤΏΟΤΘ βίσου αἱ ὑθδῃ 
[186 αἰπαῖ δῦ ἤδη οὗ ΘΑ ΌΣΙ6] (οἷ, οἱ Ὑἱϊϊ. 16), ὑδ9 
ἐᾶθεα οὗ Θοα᾽ Β ἱποουιραυγδθθ δη ἃ δϑϑιδῦϊηρ, ῬΟΎΤΟΣ, 
85 ῬΟΒΘ ἰπβύσασιθηῦ ὑ86 δ ρο] ο Ὀοΐρ ὯΟ ὈΘΔΙῈ 
[818 ἤδυὴθ πιυδὺ Ὀ6 τορατχαοθα (Κιδηϊομ θὰ). Ηἱα 
ἐν ροσαίηρ ὕο Ὧ6ῚΡ ᾽ 15. ῬΓΟΌΘΌΪ ὕο Ὀ6 οοποοίγϑα 
οὗ 85. δὴ διιηϑᾶ ἰηύθγυθηϊοις, δπα δαρροχίθα ὈΥ͂ 
οοἰϑϑίϊαὶ μοϑίβ, 88 18 βυρμοβδίθα ὈΥ ὕμο ὑχγϑοϑάϊπα 

ὙΓΑΙΪΚΟ ΡΉταθθ 1220 ἼΩΨ, δῃὰ δὲ ὑ89 ὕϑστα 

ὉΓΙΣΙῚ9 ἰὰ τ. 30 ἱπάϊοδύθα 501} ταοσθ οἰ βασὶγ. 
ΜΘ 46] τσδὺ Ὀ6 οοποοίνοα οὗ ἴῃ ὑδ18 υ͵δοθ 88 
δαϊ ϊρ αὖ ἴΠ6 Ὠθρδᾶ οὗ δὴ δηροὶΐο μοβῦ, 88 1ἢ 
Ψοβῃ. τ. 14 δὰ ᾿ϑν. χὶϊ, 7; οἵ. δῖϑο ὅθῃ. χχχί. 
2. ῶ νἱ. 17, δῃὰ οὐδὸς τϑβγθῃοϑδ (ο Ἠοβὺβ 
οὗ ςοἰοβἐϊδὶ ΔΆΘΘΪΆ. Ηον ᾿ἰὑ0]60 ὑπ Ὀ6]Πσογθηῦ 
εαἰὐξυαθ οὗ ΜΠ 86] οοταροχὺβ τὺ ὑπο νον οὗ 
ἩἨοΐτηϑηη δὰ Ἐ16υ, ὑμδῦὺ 89 Βρϑδοσ ψὰ8 ἃ 
δρϑοΐδὶ ““ρμοοᾶ πρίτὶῦὺ οὗ [86 Βοαύδβθῃ που] ᾶ- 
ῬΟΝΨΟΙ,,) σοβο Ὀδύῦ]6 τὶ ὕμ6 ὑσγίποθ οὗ Ῥεογϑὶδ 
ὅ85 Του χὐ ἴῃ ὑμ6 οἶσοϊθθ οὗ ὑδο Ῥοσδίδῃ σουσὺ, 
ψὑ1}} 6 ἀρραζϑιῃῦ δὖ ὁὔοθ. Οοποοσχηΐηρ ἢ 6 ὕΏΘΟΥΙΥ 
οὗ [86 οἷᾶοσ οχϑρϑῦθβ διὰ 8]80 οὗ Ηδβυθσηοῖς, 
τ 8] ἢ. ἀἰγοοῦν Ἰἀθδ685 ΜΊΟΝΔΘΙ νυ ΟἸ γἰβῦ, 866 
ΕἘΠῸ. δτπιπὰ. ῥεϊμοίρ]οα, Νο. 1, δῃἃ δἷβὸ οἡ οὮδΡ. 
χὶϊ 1.---Απὰ Ι χοιιαἑηϑὰ ἴποχο τσὶῖ ἴ89 1εἰτιρ 5 
οὗ ῬΡοσζβαίδ:; σαῦμοσ, “δηὰ 1 Ὀθσδῖηθ Βυροσῆμπουβ 
ἔθοτο,,, οὔσ., ὨΔΙΛΘΙΥ, Ὀθοδαθβο δηοῦμο  ΜΠῸ τγὯϑ 
δ.1}} ΤῆοσΘ ῬουγΣἕῺ} ὕθδῃ 1 Π8α το] θυθᾶ τηθ, διὰ 
ΠΟῪ ΤοΟργοδϑηῦθα τὴ ἴῃ ὅδ χοαδίδίδποθ ὅο Ὀ6 
τηδᾶο ὕο ὅθ Ῥεγῖηοθ οὗ Ῥοσηΐδ, ΤῺΘ δροὶ β8ὺ8 
ἐδαὺ ἷκ Ῥγθϑθῶοθ Ὀθοόϑλθ βιρογαουβ “ὁ πὶ 
186 Κίπμε οὗ Ῥοχεὶδ ̓"" Ὀϑοϑβο ἢθ σϑΐϑσβ ὕο 81] (89 
Ῥονοχβ 0 οροζαῦθ δὺ ὑδο μοδᾶ οὗ ἴ9 Ῥο- 
δα ϑιαρῖσθ, ἱποιϊυδίην Ὀοΐὰ ὑπὸ ϑδείμ!υ δοὰ 
ἐδ9 δΒρθσ-δσίμυ, [89 χυλγάϊδη βρίγῦ δηᾶ {86 
Κίηρ Ὀθδὶἀ6 ἷβ οὨϊοῦ οβῆοθτβ (οὗ. 188. χχῖν. 21 
οὐ 86ᾳ. ; ἵνἱ]}. 9. Ῥβα, ἰχχχίϊ, 6 : αἷδο 86 τὔοτσϑθ 
ὀχύεπα ἃ πἰρτι  βοδύϊουι οὗἁ “" Κῖπρα " [-Ξ ΟἿ ΘΒ, 
τα ΥΥ 0168], ΒΊΟΝ ΟΟΟΌΙΒ, 6.9.. ἴὰ δα. 1. 2. 
Φοῦ χχίχ. 20. Εσεκ. χχυϊΐ, 7; Ἰ Κίηρα χί, 84). ΤῊΘ 

ἀϊβῆου!υ ὈἽΡ 99 55} δὶ ὙΠΟ Ἴ3ΕῚ τησδῦ 
ΡΤΟΌΒΌΙΥ ἫΝ δχρϊαἰποὰ 1 ἐδΐβ ὙΓΑΥ͂ (σὰ Ἐπ δὰ 

δια ΡΔΙΌΥ αἷβδὸο στὰ Ηἰ σὶσ) ΤΠ6 οχρίαπαίίοι 
οἴοτοα Ὀγ οὔμοσβ, “"" δῃᾶ ὑπ ἰδ Ὠαρροηδὰ Ὁηδὺ 1 
γοημηδα ΟἿ ἑαγγίδα ἀστὶτ δὲ αχύσπαοθα γνοχὶοᾶ 
τ ῦ ἢ 086 Κίηρε οὗ Ῥογεὶδ. ̓, (ὕ αἱχ.: “" εἰ ὁρο τοηχαῃ- 
δὶ ἐδὶ," οὔο. ; Ἄγτ., Θόγοβοσ, Βόβθητα., Κυδηϊομέ,, 

οἴο.), 13 ορροβϑᾶ Ὁ. ἐδ ἔδοῦ ἐπαὺ "2 ἃοδβ ποὺ 

ῬΓΟΡΟΙΙΥ δἰ μτ Ὑ “ ὕο τϑσαδΐῃ Ὀθμὶηᾶ," Ὀπὺ “ὁ ἴο 
ζοχαιῃ ΟΥ̓ΟΣ, ὕο ὉΘ δαρογῆπουδ᾽ (δῦ [86 τηοσῦ, 1 

ταῖσδ Ὅ6 Ῥοπβὶ Ὁ]9 ἰο οὐδπιοθ Θδη. χχσΐ. 25 ἴὰ 
Βυρροτσῦ οὗ [δ6 ἔΌΤΓΔΘΣ τϑδηϊῃρὺ)  δμα δ͵βϑοὸ ὑμδὺ 
[6 σοπαύγχασίίοι, οὗ ἐμ Βδῃύθῃοθ ἀ068 ποὺ ἸπΒΟ ν 
1ϊ8 Ὀοΐηρ γορασζαθα δ5 ἃ, βυρρίθσηθηῦ ΟΥ ΘΟΙΏΡΙΘ 
τηΘπ ΑΙ Θχρδηδίύϊοῃ οὗὨ ὑῃ6 σϑιηδίμαοσ οὗ Ὅ89 
σου. ΤῈ6 ὑτδηβίδύϊου οὗ [υύΐποτν, Θεἰοσ, ὙΥΠΘΥ, 
Οδϑεοθῃΐυβ, Ηδυθγηίοὶς, οὔσ. : “δηὰ 1 ρμαϊηδα ὑῃ9 
αϑοδηαηον, ΟΥ ἰδο συἱόίοῦψ, νι ὑμ6 Κίηρβ οὗ 
Ῥοχηΐδ.,," 18. 11 κου θο δὺ νδσίϑιιοθ νι ἢ. ὍΠ6 ρἜΠΘΓΑΙ 

πβᾶρο οὗ ἼΣἼ). ΤηΡ6 -σχριδπδίϊου οὗ ΕΔ]16Σ (δᾶ 

Ἡοΐταδηπ [8180 οὶ! }), "" δᾶ 1 ὕμϑῃ τηδἰηὐαϊποᾶ 
ΤΑΥ͂ Ῥίδοθ Ὀθβί49 ὑμ8 Χίηρβ οὗ Ῥϑσβίβ," οϑυύδί ΠΥ 
ϑοοογαβ Ὀϑύσοχ υγὶῦ [86 βαρ; Ὀπὺ 10 15 ορροθθᾶ 
ὈΥ ὉὍΆ}}6 οομείἀοταύϊοι δαἀιιοοα ΔΒΟΥΘ, ΘΟΠΟΘΤΒΙΠς 
08} δδᾳξβυσιτηρύϊοη οὗ ὕνγο δῆσο]ῖο ρον ΥΒ 0 Ο0Σ- 
ὑθῃᾷ ζον ὑμ9 ρτϑδύθϑὺ ἱμῇθθηοθ οὐθῦ ὑμ6 Ρ δγβίδῃ 
Ἰηρ. ΝΟΥ οδὰ ἰῦ Ὁ6 ππᾶοχεύοοᾶα ου ὑμδῦ ἰΠΘΟΥ͂ 

ΨἘΥ ἐδο ρίαταὶ Ὲ Ἵ399 σψδδ υϑοὰ ἱπειθωᾶ οὗ [89 
Βίπρτι αν; ἤοσ, δ ὐπουρ ὑπὸ ορίπίου ὑμαὺ ὑδ6 
ντὶῦοσ ἱπὐθηδοᾶ ΟὙταβ ὑορϑύμοσ τὶν} ἢ18 βιοοθβ- 
ΒΟΣΆ, ὮΘπΟΘ ὅδο οι ύϊντο Ῥοσδίδη ἀγηδδῦν, ὈΥ ΒΪ8 
“ Χίηρβ οὗ Ῥοσείβ," Ἀ85 ΓΘ ΟΥ̓ Ὀθοοσῶθ Δ} ΘΗΡ06- 
οἷα] ζανοσίῦθ (δοίηρ' δοοορύθα Ἰἐκονσίβο Ὁγ ΕἾ]16 ΣΡ 
δια Ηοΐτδηη), ἰδ ΒΘ ὕο 15 80 Σα ὈΥΟΌΔΌ]6 ἴῃ 
0961, ὑΒαῦ Ἔνϑι [86 δἀορίίξοι οὗ ὑ8} 6 ὑμθοσυ Ὑ Βῖο ἢ 
αββοτίβ ὕμ Μδοσδθθοδη οσίρίτι οὗ ὑ86 ὈοοΟΚ, οου]Ἱᾶ 
ΒΟΒΔΙΌΘΙΥ ΒΟΙῪΘ ὕο Θϑ Δ ΌΪ ΔῊ ἰὺ (οἷ. Θβρβϑοΐδν Ηἱῦ- 
ξὶσ, ψὩο σοπύθηαα ἴοσ ὑδ6 τροχὸ οχ θμαθα εἰρη - 

οδίϊοῃ οὗ “393 ὍΡΟΣ βαρϑίδη 18) στουμθ). ΤῈΘ 
Βαρὺ. (ἀπᾶ Τμδοᾶοί.) σοπᾶθσβ ὑμ6 ρϑββαβθ 00 1- 
ΤΘΟΌΥ πὴ τορασζὰ ὕο ἐΐβ ταθδηίηρ: καὶ αὐτὸν 
(ϑο. τὸν Μιχαήλ) κατέλιπον ἐκεὶ μετὰ τοῦ ἄρχοντος 
βασιλείας Περῶν. ---- 180 14. Σ ἃ; οΟὔΘ ἴο ΣΔ]κ6 
1.99 παπἀοτείδη ἃ τυβαὶ 58.411 Ὀ6:411} [ῃ ν ὑθορ]θ 
ἴῃ ἐῃ9 Ἰαϊῖοχ ἄανγα. ΟἿ 186 ἰηὐτοάπούοῦυ οσὰβ 
οὐ “ΔοοΒ Ὀϊοβαίηρ, θη. χὶΐὶχ. 1: δ]60 Νυσα. 

χχίν, 14. Οοποθτχτιίηρ Ὁ Τ ΤΙΝ 88. δ ἀδεὶρ- 

πδίϊοη οὔ ὑμ6 οβαίδηϊο ζαύασθ (86 ὁ  ρ5ὰ6 οὗ 
ὕ89 ἀρο8,,) ΕἾ]161), οὗ, οὐ ομδρ. 11. ΤῊΘ 
“ϑῃᾷᾶ οὗὨ ὕδο ἱπᾶϊρτιαϊίοῃ," τηϑηθοπθᾶ ἴῃ ΟἾΔΡ. 
ΥἹἹ, 19, 18 ποῦ ταδύθυ 81}} αἰ οσθηῦ ἔγοτα ὑμ18 θπᾶ 
οὗ (χϑ- Μϑεβίβηϊο) ἄδγυβ.---ΕῸΧ γοὶ [819 νἱβίου ἐδ 
ἴοΣ ΔΩ ἀανδ᾽ ταῦμοσ, “ὁ 7ῸΣ γοῦ ἃ Υἱδβίοῃ 10 ΚΣ 
ὍΠΟ5Θ ἄδγβ,, ΒΌΡΡΟΙΥ 1 ΠΟῪ Ὀσίπα, δ δουῦ ὑο 

ΤΟ 681.) ὉΠ ΉΠ, ἐλό ἄλΥβ. ἰδοϑό ἄδλγπ, υἱζ. : ὑ89 
Ἰδυῦοσ ἄδγεπ πδὺ τηοηὐοπθα. “Ρ 8 ῬΤΟΡΔΌΪ ὕο 

86 ὑκίζοῃ (σὰ ἘΔΠΙΟΣ δπὰ Ο. ΒΒ. Μ|ΊοἢΔ6118) 885 
τοξοστίηρ ᾿θμα γθοΥ Ὁδοὶς ὕο ὅθ ὕνο ρῥγθοθαϊης 
γ᾽ ΒΟ 8 ψ ὨΪοΟῺ ὑγοδιθα οὗ ὑμ6 ἰδύϊον ἄδγϑ, θποῦ 
ὕο Ομαρύθσβ νυἱϊῖ. διὰ ἰχ. (οὖ. ϑβρϑοίδι !ν ομδρΡ. Υἱῖδ. 
19 ὁ δῃᾶ οββδρ. ἰχ. 38 οῦ 864.). ΟΟμΒΘα ΘΒ 
ὑπ 6 δηροὶ ποῦν ὈΣΐηρΒ ψαΐ δὺι ϑδομβδίοϊορίοδὶ ὑτὸ- 
ῬΒΘΟΥ, ψέΐξ ἃ νἱβίου οὗ ὑδ6 Ἰαδὺ ὑἱτπ||68 τ ΒΙΟῊ ΤΟΥΤῚ 5 
[89 δπιδὶ δῃὰ χτηοβὺ βρϑοϊῆο του αὐΐοθ. Νόουθ οὗ 
ὑδο οὗδμοχ ἰπύοσρτγοίδυϊουβ γ͵᾽6]ἃ ἃ οἰϑᾶσ βθῆβα ὑμαῦ 

νἱῦ (6 οοῃύοχῦ, 6.9.. ὑμβαῦ Ὀν Ηἰὐζὶς : 
δ ὺ ἰῦ ἰβ γοῦ σού π18}}} ἃ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ον ἃρ68 ; ̓ἢ 
Ὦγ Ηδνοσηΐοκ, “" ἦοσ 8. ῬΤΟΡΠΘΟΥ ἴο ὉΘ ἱπιρατίθα 
ὅο {8660 5841} οχίθῃᾳα ἴο ὑδπὶβ ὔπιθ᾽" (βία Δ Υ 
Κυδῃϊομίοὶα: ὁ" “-, ϑχοθοάϊπρ 86 ῥτοβοηῦ διὰ 
086 ἱταταϑά!αῦθ ἑαύατχθ ἴῃ 108 ΥϑηρΘ ᾽) ; [86 ΒΙρὮΙΣ 
δσυλβοῖαὶ ομθ ὉΥ Οοοοθὶαβ : “" αὐρδοίαίδο Ὀ᾽οτιΐῶ- 
δίοηΐϑ αὐδις ρῥγοίοίαδίξι7, ἯΦΡ: 96)" 8.6 ἐδηηΡο ΥΩ, 
σα ἸΡΩΚΘΗΙ 9. ὃ, ραγίῶη ο. 9 αδεογίρία διμιΐς" 

ὕοτοοι 1δ-17. Τλε γγορλεῖ᾽ 8 γεοηδιοδα δοη ϑέ67- 
παΐίοπ, ἕπτ σοπιδεφιθηοο Ὁ ἰδέ γϑυδγ θη αὶ αἰτοῦ Γεϊ 
ὃν ἤΐην ἐπ ἐλ ῬΊΈ86η06 οὗ ἀΐδ διυρον-λτιώηαπ οἶϑέϊο 7)", 
το ἐλιδ᾽ 7076 ποῖο αϑϑιεην68 αἷὸ ἱπογϑαδίπ οὶ λιηαῖ 
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γπενι ἧς, τὸν Ὁ δοωγίπρ (θ00 ν. 16 α; οἷ. τ. 18 α). 
δοὺ ν 

Ἄοσβοα 18, 19. 7Τ.δς ργορλεί ὦ ἱοαολοὰ ακὰ 
οὐ ἰοιτσασὰ ἴμ9 βγουπὰ δηὰ Ῥϑοδμιθ δίιγεησίλοποα ἴον ἴῃς ἰλέγαὰ ὥταο, δὰ τοτὲ εἶθο. 

ἄσσον ; [86 δδιῃὴθ αὐϊϊὰυἀθ οὗ τουθσθη δὶ ἂνγθ 88 ὕ.8}}γ ὑμδὴ Ὀεΐοσθ (οἷ. υβ. ὅ δσιὰ 16. Τῆς Ὀείδαᾳ 
ἴῃ [ΚΟ χνὶϊ!. 18; χχὶν. δ. ---- ὸ ρσορμοῦ β ἀὰπιθ- ἰουοδοᾶ δηᾶὰ βἰσοηριμουοὰ ἔλγαθ ἐπιδὲ Ὁ ἰὸ 
ὮΘΕΒ 788 ὑνγ]00 ΓΟτηοΥΘα ὈΥ͂ [86 οοτηζοτιπρ ἰπῦθγ- ᾿ ΔῈ] (πὰ ΒΟ ΟἹα- ΟΠ ΠΟΥ δχοροίεβ, ἐς, 
ζογθηοο οὗ ὑῃθ δυρδὶ (γ. 16 οὖ δοα. δὰ ν. 19): Ι ΕΡΌσδεσ, οὔο., δουρσὰλ ἕο δπὰ δὴ αἰἱ]υδίοη ἰο ἐμ 
Ὀαὺ ΒΘ αὐψοσνσασα σϑιμδίῃθα βρθθοῦ ]θδ8, ὀχοθρύορ ΤΥ) τγδϑβ ΘΟΣΌΘΣΩΪΥ ποὺ δοοϊἀθηίδὶ) - εἴ ἰδ 
τιδὺ ἢ6 δεϊεϑὰ Ὁ}19 Ὀγίοὗ αποδίζοη ἰῃ οἄδρ. χίϊ. ὃ. 
-- μὰ Ῥοβοϊὰ οὔϑὸ ἴτφ ἴ8ο αἰτηίτιὰθ οὗ 189 
ΒΟῺΒ οὗ τὴϑῃ ἰουορ θὰ Τὰν ᾿ὲρα, οχ, " ἶκο 88 
ΒΟῺΒ Οὗ ΤἸη 6} 6 ὈΟπΟ θα ΣΩΥ͂ 1108 ;᾽ ὑμ6 δυ]θοΐ ἱ 
Ὠοῦ ἱπάϊοεῦθα ὨοΙΘ (δηᾶ ἰῃ νυ. 18), ΒΊΟΝ ἄἀοσα' 
ποῖ, ὨΟΎΤΘΥΘΥΙ, Ῥοσχηΐϊῦ ἃ ἀοὰυθὺ ἴο δῖϑο ἐβαὺ (86 
ΟὯΘ “ αἴύου δ δἰ πάθ. . , οὗ τχϑῃ ᾽ ἰκ ἰὰ 6 }- 
[1σ8] τί ὑπ δηρθὶ σῇο τὲ Ηἰδμποσῖο ὑχοδϑηῦ. 

ὉΤᾺ 2 ὨΛἼ2 βοσυθδ ἴο ΣΘΟ8]} (86 Ττδὲ ἽΞ2» 

Οὗδρ. υἱὲ. 13, δὲ Ὁ ΠᾺ2 ἴῃ ν᾿ 18 σϑοδὶβ 
[06 δἰταῖδυ χργϑαδίοι ἰῃ ομδρ. γυἱϊΐὶ. 1δ6.Ὀ Αἡ 
ἰάθη τὰ Οαὐδνίοὶ, Ἰονσθνοσ, οδηηοῦ Ὀ6 οδἰδῸ- 
᾿ἰβῃϑα οὐ ὑδὶβ τορϑαύθα δδκΌΣΑ ΠΟΘ οὗ [ἢ δηρο]᾽ 8 
ΤΆΔΙΕΪΝΪΪΚΘΟ ΔΡΡΟΔΓΔΏΟΘ (δραὶμεὺ Κυδηΐοβῦ.).---ΤῊθ 
᾿οποδίηρ οὗ [86 Ἰΐρα (ἔοΥ [8 ρΌΓΣΡΟΒΘΟΘ οὗ Ὁπ568]- 
ἱπρ' δὰ οροηίηρ [Ὠ61ὴ) ἰδ αἰνὰ τ τὸ ὑΠ6 ἱποίᾷοης 
πῃ [δὰ νἱ. 7: Φασ. ἱ. 9.--ὉΟ ὯΝ Ἰοτχὰ, ὈὉν 89 
νἱδίου ΤΥ ΒΟΙΤΟΞ δἂτθ ἰὐυχγϑὰ υ 116. 
ΤΏΘΙΘ ἰδ ποι Ηΐπρ' δύσδηρθ πῃ ἴ86 ἤογῃι οὗ 86 ὑ͵γο- 
Ῥμοῦὺ δ δἀάτοδα ἴο ὑμθ διροὶ, ὙΒ 1 ἢ ὕθσσηβ Πἰπὶ 
“Ὁ ΤΩΥ Ἰοτγα," ρΡδυ σπ] Δ Υ}Υ αἰηοο 86 Δηρ6] Ὀοϊοηροὰ 
ὑο [86 οἶδ88 οὗὨ “" οἸΐοῦ Ῥχίῃοοθ " οἷ. Φοδὶ. νυ. 14. 
ιάρς. νἱ. 18. ΕΔ τοχασὰ ἴοὸ ὉΛΣ, ὁ“ θ0Γ- 

ΤΟΥ͂Β, ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ, “" Ραΐῃδ.᾽" οὗ [88. χίϊὶ. 8. χχί, 
δ. 1 βδιῃ. ἱν. 10θ.Ὀ. , ἼΤΩΥ βοχτοόνγα ̓ (οἶ, 

Ῥμδ. χυἱἱἱ. 294). σμδιδούοσίσϑϑ ὑδο δου ΐδπορα οὗ 86 
τοΥτ Βοα βοηβαίϊοῃ δ] υδοᾶ ὕὅο ἸΠΟΥΘ ἐσ ρσθβαΐ γον 

ὕδδη οουἹἱὰ Ὦδτθ ὈΘΘῺ ἄομθ ΟΥ̓ Ὁ Σ ΤΏΘΓΟΪΥ ; 

δὰ αἰηοθ ὑῃθ ὕβϑσχτῃ ἰβ Οὐ ΟΌΔΙΥ ϑιηρὶ ογϑᾶ ἰὴ ἃ 
ὑχορίοδὶ βθ86 ΟἾΪΥ, ἰῦ ἄοοβ Ὡοῦ βδουπὰ εἰσβηρθ 
ἤσοτα (88 ᾿ΐρβ οὔ ἃ τηδῃ (αρδίπεῦ Ηἰ σία), δπὰ 
ἄοθα ποῦ τοαῦυϊτο ἴο Ὀ6 οὈνίαὐθα ὈΥ͂ ΠΛ68}8 οὗ Ῥαῦ- 

ἷπρ δὰ ππῦδηὶ βοη86 οὐ ὙἼ, 6.0., ὉΥ͂ “ΤΩ 
οἱ ὑχϑτο θα ἴῃ τὴθ" (γυΐᾳ., Γ᾿αύδοσ, Βοσίῃ., 
ὄνοσζηίοι, ΕΔ|167), ΟΥ ὉΥ͂ “ΤΩΥ ἔοδίασθθ ΓΟ ΥΘ 

οδδηροὰ " (Εἰγα]α, {0110 Ῥμδα. χὶϊχ 15). -- 
γοτηο 17. Δηὰ δοῦν οδῃ ἴδ βοχσνδηΐ οὗ Ὧν 

ἰἸογτὰ ἰαἸκ, εἴθ. Ἢ, δὲ ἱπ 1 Οἤσοη. χἕϊ. 3, ὁ 

Ομαϊαίδπι ἕοσ Ἴ Ἃ.--- ΑἹ ἔοσ τὩ (ρσοροχὶν “" δηὰ 
1} εἰγαϊκ ὗνσαν ἴθοτο σχοιρδἰηϑὰ ;Ὸ εἰχϑησίν 
ἐπ πλ6, ὨοἰἴΠοΣ πὶ ΤΘΥΘ Ὀσϑδιὴ 1οδ ἐπ τὴ6; {.4., 
ὑπ ῬΟΜΟΙ ἴο πίδπᾶ δῃὰ Ὀσχϑαῖμθ σϑρτ Δ (1 
ΕΚίηρε χ. δ; Φοβῇ. ἰΐ, 11) ἀορασίϑθαἃ ἔὙγοτη πιθ 
δίσγοβ:. ΤῈ σϑηθυσθὰ οομπδίοσυδιάου ἀοδοσί υθὰ 
ἰῃ (8680 τοχὰβ τγαὰᾶϑ ποὺ 88 ρτοδῦὺ 88 ὑΠ6 ΤΌΟΓΣΙΏΘΥ, 
ἷῃ τσ. 9: ὅθ “" οοδδίηςφ οὗ ὑδ6 Ὀγοδίἢ ᾽" τὲ ποῦ 
ἴῃ ἃ ᾿ἰῦθσϑὶ 86:80 88 ἰῃ 1 Κίηρε χυἱἱ. 17. Ὀπῦ ΟὨΪΥ 
Βρυταύϊννα, 88 ἰῃ δ ΑἸ} ότι οὗ βρϑθοῆ, 
Οδηΐ. ν. 6. ---αο σ Δ͵ ΟΥ̓ οὗ στϑοϑηῦ οχροδίῦοσβ οΟσ- 
ΤΘΟΟΥ τορασὰ ὑδὶβ βοοομἃ ΤΟΙ ΌΟΥ οὗ ἴδ γϑυδθ 
88 ὯΟ ἸΟΏΩῸΣ ὈοΙουρσίηρ ἴο Πδη 61᾽ 5 δ ἄσϑδα ὕο 
(806 ΔΗΚῈ]: 7007 {ἢ ἰῦ σγοσθ κμὮ}} ἱποϊυᾶοᾶ, {86 
ψοσᾶδ ὁ ὉΏΘΙΘ ἱβ ΠΟ βύγθηρσ ἢ πὶ τὴ.) νου] ὰ ἢδνθ 
Ὀδ66Ὼ διηρὶογεοὰ ἔπὶοϑ ἐμ οἷοδο ὑσοχίγυυ (ν. 16 ὃ 
δηἃ 676) δα ἰπ ὩΘΑΙΥ ὅδ Βδηθ ἕοση. Μοσο- 
ΟΥ̓ΘΥ, 116 ἱποϊάθηῦ οὗὁἨ ὑδο ὕνγο ζο]ονὶπρ γοσβοδ 
ΤΘαῦσοΘ 8 δου 6 ῬΣΘρϑσαί ου.--- ΕἸ ]1οσ, Πον- 
ΘΥ͂ΟΣ, 8. Θυὐ σα Υ ὕοο ανβοίδὶ βθ Ὧ6 ἱποϊυαᾶρδα 
186 νοτὰβ ᾿'δηὰ 1 --- " ἴῃ Τὴ δη 6} 5 ὀχρίδηδίου 
Ὧἦο ἴδ9 δηροὶ, Ὀπὸ ϑχοϊυδοα δνυοσγιδίηρ 686, ἴο 
186 οἷοκθ οὗ ᾿ὶδ σϑυηδσῖκα. ᾿ϑϑικάμες πετασια κιτατα,τττατττστια ευντασανστωτο στα ανακας. στοττπεικαα, τας, --ἀτταπαακακκαα- σαν πττπτει το -ὋὦἃἷὮἷἴὮὐὮἢὮ ςςοοςὦοοὃ ὦ .΄΄΄ὦὦὕὕὕὕὄβ .....  -. ... .... .......-.. ὕ..........-.................΄΄΄΄ 6 Κ Κ Κ«ΚὉὉὦ5ὥοῳΘὉἅὉὉὦ-ὦ-Ἅὄὅ.........Χ.....ὕ.................... .... .... 

88 οὖ δθᾳ. ; Βίδ Ὀαΐηρ ᾿Ταταρίοα ἐὨγίοδ ἰῃ ἐδ ἀεν- 
ογὺ, Μδιῦ. ἱν. 1 οἱ βεαᾳ.; δἷδο βΏΟΣ [ 
Φοδη χχὶ. 1δ οὺ δεᾳ. ; οία χ. 16: 3 Ὁοχσ. χῇ 
οὗ δθᾳ., οἷο. Ηἰσίς, Βοτευοι, δαὶ υἰῤοηγ 
ὈΠΔΎΓΑΓΟ οὗ {86 ῥεοζουπα τηγβι268] τροληΐησ οἵ 
189 ἀοδοχίρυξοι, ὑδέπιϊκα ὑμπαὺ " {86 Ὀτοδὰ σερτο- 
δοηύδ[ζου ἰμαὺ δ ν,δ8. ρυ δά δ}}} ἐνὶ σογαυδα, εἰ 
γαὺ ὕο Βροδὶς Ηἱπιβο] ὗ, δὰ αὐίδεισαχὰ ἴο {ἰπΐδῃ ἰὸ 
Βρϑϑοῖ (νυν. 10 ὁ, 19 ὁ), 88 α υιδηιτδοίαιγε ἐΡ- 
ῬΟΆΤΔΏΟΘ, δὰ ἀοθ8 ποῖ ἔτηρτοακ "---16κὸ [86 
ΦΡΌΘΑΥΔΏΟΘ οὗ ἃ ;ΏΔῃ : οὗ οὐ γ᾽. 16.---ὕέετπο 19. 
Ῥϑδοῦ "6 υαῖο ἴ)66; Ὀ6 δισοῦβ, γ᾽ θα, Ῥ6 ἰσοδξ. 

ῬΥΤΊ ὌΠ, οὗ. ΥΈΒΙ ὈΤῚ Ζοκα. 1. 6, 7,9; κυὰ 
τὶ τοραγὰ ὕο ἐδ τορϑ ζου οἱὗὨ ἐδ τεῦ, εἶ 

Θηΐης ἰδ6 ἰᾶάθα, οὗ. Ζ26:. χ 35. ἢ. 
οἴο.---ΕΣ ἰδοὺ Βακὶ κ Θὰ σϑϑ, τῇς : 
δ0 ΠΟΙ ΘΒΟΙΥ ὕο ΘΏΔΌΪΟ τθ ἴο ᾿ἰαίθι π ἸῈἢ σοπσδρε- 
ΟἿΒ ΘΟΙΒΡΟΒΌΣΘ [0 8}1 ἰμαὺ 16 ὕο Ὀ6 τογεαϊοὰ, ποὶ 
ἜΞΘΘΡΌΣΩΣ ούθῃ Ἡδὺ 16 δίδω οι δ δια ἐουσῖδὶο, 

γόοσβο 90--- ΟἾΔ. χὶ. 1. Θοίδσατι αν οὐγοιίσν- 
ἐαὶ ἱἐπίγοαμοζίοη, (ἡἹ{ ἐλ διυδοοχμέπί ακειαια 
αἀσεογίρέϊοπ 9 ἐλ6 ζυΐῦα, οοππϑοίθα πὶ κι 
ΘΏΘΟ ἰὴ Τοΐθσομοα ἴἤο [ἴδ οομπβίδηῦν χερὶ 
Π688 οὗ αοα ὕὅο δεδίϑὺ ἴατϑϑὶ, ἀθδρὶῦδ ὑμ6 βοσίσυϑ 
ΟΒδυϑοῖοσ οὗ 86 εἰξζιαδλίοι οὗ [8.6 ἐἶτηϑ (δηὰ ραγ- 
ὉΣσΌΪΑΣΙΥ, ἀοαρίῦθ (86 ἀδῆροσα τ ϊσο ἢ 
ἔτοτω ὑδμο ἀϊγοοϊίου οὗ Ραχβὶα δῃὰ Φανδη).--- βοτ- 
ϑεὶ ποι τυ βοχϑίοσχθ 1 οοσὴθ ὑπῖο 1δ169 2 ὲ ἐ, εἱἱ 
ἴοὰ ἀασο οὗ [86 βοσίουκ δῃηὰ δέρἈ]Υ ἱταροχίδδἑ 
σΒδγδοῦοσ οὗ ὑμ6 τηόδβᾶρὸ ὙΠΪΟΣ 1 δὶ ἰο ἀεἶϊτες 
πηΐο ἴπ60 Ὁ ϑοβῦ ὑοῦ δυο γ οδεϊτηδίο ὃ 
Ὀϑιηεηοὺδ οδγηοϑίηοδα οὗ ἰδ κἰτυδέϊοσι, ἰῃ 008- 
δΒδθαῦθῃοθ οὗ πο ΤΥ το ΐβδ ἢ ὈΘΟΆΣΩΣ Ὡδοδδ 
ΒΔΙῪ 3---Απὰ ποτὺ τὴ} 1 σϑοΐαση ἰο δρδὶ υἱἢὰ 
189 ῥχίμοο οὗ Ῥουπίδαβ. Τμδῖ ἴα, ὑδε ρμεδοείαὶ 
βοσυΐοο οὗ αἰδϑοϊοαίπρ 186 ζαΐτισα ππῦο ἴδ6ε, [ἃ 
ΨΈΪΟΝ 1 δὰ ΠΟΥ͂ δησαροά, ζοσιβ Ὀπὺ 8 Ὀτίδΐ 18: 
ἰοσττιρώοη ὕο ὑμθ χτοδὺ ΔΙ ὙΒΊΟΝ 1 σημπδὲ 008: 
υἱπαθ αὐθδάγ ἰο στᾶρὲ δραϊμεὺ ἐμα συδλεάίεα 
δρὶτῖῦ οὗὐ ὑδ6 Ῥογείδῃ ρονοσ. Ὁ Σὰ τορασὰ ἴο 

ὈΤΙΡΙ, οοπδίἀοτγθὰ 88 ἀϑποξίπρ δῃ δούιϑ] τρατέδιθ 
γαῖθμου ἴὮδη 8 ΤΏΟΣΘ δἰύθγοδιϊοη οσ ἀϊβραὺδ ἴα 
σουποῖϊ οὗ ὉΆ8:9 δηροὶα οὗ Θοὰ (85 Βοσέμοϊὰξ κά 
οὔδουβ {1} Κ), 8606 οὔ συ. 18.--Απὸᾶῷ Ἰσ θα (88 
ΒΟΟΣ 88) Ζ δὴν ζοῃθ ἐοσχῖν, 1ο, ἴδιο ὑσήποο οἱ 
ατοροὶα 5884}1 οοϑθ'. ΤΊ “" ροΐηρ 1οτί ἢ" ἃ 
ἐμὲ ρΡϑδβαρθ, 88 οὔὔζϑῃ ἷπ ἀδβοσίριίουβ οὗὨ παῖδε 
ἱποίᾷθηΐα (6.0.. Φοδὰ, χίν. 11 - 1 Ἐίηρη τὶ. 7.1 
ϑδιη. υἹἱἱὶ. 20. 188. χιὶ. 12: Ζεϑολ. χῖν. 10), ἐς 
ὑδίηγ ἀδποῦθδ 8 σοίΐπρ ἔοσὶ ὕο Ὀ6[1]6 χαίδμον 1888 
[06 τηθῖῸ ἀοραχύϊηρ ἤσζοτη ἃ Ἰοοδ τὲν (Ἠοἴσπαδβα, 
ἘΘ]]ον, οὐ). Ὑδ6 οὐδογνυδίδου ἄοθα οὶ, Βοτ- 
ΘΥ͂ΟΣ, ΤΟΥΣ ἴο ἷπ ροΐηρ ζοτί ἴο τηϑοὺ [86 μτῖβα 
οὗ Ῥοχβὶδ, Ὀὰῦ ἃ κοὶπρ ἤοσίῃ [0 οὗδεσ οομῆδοῦ 
Ατοσ 6 ΔΙ τὰ ὑπο Ἰαύοσ κ8}8}} ἤδτὰ ὑδὲξ 
Ὀχοῦρσῦ ἴο ἃ οἷοβα: ΟΥ, πῃ οἶβὸσ πογάβ. ἵὲ ὅξ- 

οοηῇἶιοῦ οὗ ΟἾσίαῦ θὰ Οοἰδιθθσηδυθ, Μδίς. χστὶ 

ποΐδΒ 8 ζοΐηρ Τοσί ομέ οὗ ἴδ8 πᾶσ 1 
Ῥσίμοθ οὗ Ῥογβία (δὸ ὦ ἱδᾶ., Βεσέμοὶαι, ϊ- 
χὶρ, Κυδηϊοξο]ά, οἷα. ---7᾿οοττοοῦγ). ΤΕ βεῖδὲ 15 
ὑμοσοίοσο: "" ϑοδύοδὶυ δ 4}} ὑπὸ Ῥεσαῖδλη 'σᾶζ θὲ 
οπἀοἃ. θη ὑμ6 ατοοὶκς αχίϑοβ δρδίτιεξ τὴς : δ 
οου ἤϊοῦ πεῖ ἰμ6 ατεθοῖδη Ἰνουὰ- ῬουΟΥ ΜΗΔῈ δὲ 
ἐπιγαηθα αὔθ! Υ οορϑοαυθηξ οἱ 6 ΔΙ τ 1 ἐδοὲ οἱ 
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Ῥογαΐδ."" " ΟἿ 6 αἰταίαγ οοπύταδιίερ οὗ ἈΖῚ 
δηὰ κ͵ὰ ἴῃ 2 Κίηρπ χὶ. ὅ,7. Ἡοΐπιβπη᾽ 5 ὀχροεί- 
Ὅλοῃ οὗ (06 ῥβββαρὸ ἰβ δἰὐοχϑῦμοσ ἴοο ἰδθογαβᾶ : 
“ ἼΠΟ »σχίηοδα οὗ ὑὴθ Οὐὑὐθθοίδηβ ϑηῦθυβ ἰηἴο [86 
απαττοὶ ἀραϊμδῦ ὑμ6 ῥυΐποθ οὗ Ὁ} Ῥοσβίδῃηβ, ἔζουα 
ὙὨΟἢ [9 Δηω6] Τοῦσχοβ. Ὀαῦ, αὖον [89 Ῥουβίδῃ 
Θιωρίτο Ὧδ8 ἔδ] 16, 080 δα βοὶ ΤΘΏΘΊΥΒ [86 οοπῇϊῖοῦ 
ὑσὶ 0586 ὩΘῊ ΔΟΥΘΙΒΔΣΎ, Δ. 88 ἰῃ ὑῃ0 ΦΖΟΥΤΩΘΣ 
ἐμδύδῃοο, ἰ8 ἘΟΡΡΟΣΤΘα ΌΥ ΜΙΟΒΘΟΙ, 05ὴ6 Ῥχποο οὗ 
1ατϑοὶ᾽" Ἡείδοαρ. μπᾶ 
τυχζαμμησ, 1. 812 6 οὗ 566. ). ἐϊοίτοιπα, ΠΟΉΨΘΥΘΥ, 
ῬΡΟΡΕΣΙΣ τοϊθοῖδ Ψ. ᾿ϑηροτκϑ᾽Β νίθυγ, οα ἩΒΙΘΒ 
ἴδο οοταΐησ οὗ ὑδ ῥὑχίῃοθ οὗ ασιϑοὶδ τισϑὺ ὉΘ 
Σορασαὰ θα 88 οἱσίογίουδ, δηὰ ἰοδαϊηρ ὕο ὑπ 9 ἀοοδὺ 
οὗ [069 δῆροὶ. Ηἰἰῦσὶρ, οα [86 οὐδοῦ ἢδηᾶ, ΟΟἸλ68 

ΟδΡΘΟΙΔΙΪΥ ΠΟδΥ ὕο 186 ἰαύνοσ ὑΏΘΟΣΥ, ἱπ ἷδ γ6ῃ- 
ἘΌΤΟΒΟΣΩΘ δαϑουίάοῃ ὑμαῦ ὕμθ δῃρθ]10 Ὀσίηοο 80 
οοῦνοσοα τυ Ὁδηΐοὶ, δᾶ 0 ἱβ ὕὅο Ὀδὺ[]6 
διαϊθδὺ Ῥοσείδ, δῃἃ αἰνοσνασζὰ δραϊπεὺ αὝσθθοθ, 
Τοργοβθηΐβ ὑπο σιαγαϊαη, φρίγῖξ Ὁ. σνΡί, δ οὗ ἃ 
ΚΟΤΕ ἰδαῦ δὰ Ὀδθη ἔγϊθιᾶϊν ὕο ὑπμ6 ὅϑνβ ἴῃ 

ΣΙΔΟΣ 68 δὰ ὑδβαὺ ΘΕΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ τηϑθ Θοτατηοα 
σβῦδβο τὶ ἴοι ἀραϊπδὺ ϑυτία (Ξ- δανδῃ) ἱῃ τ} 6 
Ῥουϊοᾶ οὗ (86 Βοϊοποίᾶδ 1---ὁαὸ Ὀο]ἃ ΒΥρούμαθαϊβ, 
ὉὍμαῦ 88 πὸ βρροτγὺ ἰῃ [86 οοηὐοχῦ, δηὰ ὑμαὺ ἱ8 
8. Ὀβοϊαὔδὶυ ἱποοι ραῦ Ὁ]9 τὶ 016 ΘΣΡσϑδβίουβ οὗ 
Βϑδοιθα αὐτὸ δηὰ γϑόύοσθμοθ ΜὙΕΐοΒ Ὠδηΐθὶ τηδὰθ 

Ὧ50 οὗ ἰοτατὰ ἐμιίθ οο]οδολαὶ Ἢ, δοοοχάϊηρ ἴο γ. 

ὅδ οὔ δοα. 6η:61 πουἹὰ πᾶνο ὈθΘπ δῃ ἰαοἰδῦοσ 
οὗ 6 οοατθοϑὺ κὶπὰ Ὠδα δ6 τοπαἀϑυθὰ βυοὰ Ὠοση- 
δῴο ὃἃδ ἷ8 ἀδοβοσζὶ θα ἰῃ ὑμΐβ ομδρύθσυ, δα ρασίίοιι- 
ΔΙ ἰῃ νβ. 16-.10, ὅο (Π6 δηρχοὶίο ραΐσοῃ: δηᾶ 
τοργοδοηϊαΐίνο οὗ Εσγρὺ (ὙΒοῖλ ἢ6 ΔαθΌΣΘΙΥ 
Τοχασαθα 88 ἃ ὐἀηιοηἶο ῬΟΊΤΟΣ ἰπὶυλἶο8) ἴο αοἂ, 
ὯΟ 655 ὑπδη ὕμοϑθο οὗ Ῥοσεῖδ δῃὰ ὅδυδ). πὰ ἃ 
ῬοαβὉ1]9 ΜοΟΘ ΌξθΔη δου ο- 8160] του ἃ πδνθ 
ὍΘΘΩ 501}} 1685 1 Κ ]ν ὑπ ὑδθ6 8:16] οὗ 9 σὰ 
οὗ ἴδο οδρύλνυ τ, ἴο ἱγοὶγο ἰτηβοὶ  ἰῃ ὑμ6 χυἱ]ῦ 
οὗ Βὸ ζτοβϑθ ἃ νυἱοϊαύζοῃι οὗ ὑμθ τωοποἰμοϊδεϊο ὑσὶπ- 
οὖρ!ο δυὰ οὗ αἀϊδορϑαϊΐϊθηοθ ἴο ὕμ6 δτϑῦ οοσωσηδηῆ- 
τωϑηῦ ἴῃ ὑδθ ἀϑοδίορτιο.-- - 186 21. Βαϊ 1 υἱ!!] 
βῇιον ἴμ690 ὑπαὶ τυ ἢ ἐκ ποῖϑὰ ἰῃ ἴἰμὸ Βοχὶρ- 
ἔττφο (οσΣ ὈΟΟΚ) οὗ σα. 538ὲ, ““Ναΐ π0}}}, ἃ 
βἴτουρ δά νοσβδαύνο ρδαγὺϊοϊθ, βοῦνϑθ ΘΟ ὕο ἰπτο- 
ἅἄτποθ ἢ86 δηὐἀοῦθ ἴο 80 ἔϑασζβ ζοσ [8:6 ὑΒΘΟΟΣΘΟΥ 
Θχοϊθα Ὁγ ν. 20---ἰὰ τἴ80.6 βΒδδρθ οὗ ἃ οοτηΐοσγίίης 
ΔΙΡΙυκίοη ὕο ὑ;Ὧθ υἱυιδίθ νου δηα ὈΪϊοδβαίηρ, 
ὙΓὨΪΟὮ ὧτγο αὐγαϊἰηρ αοα᾽Β ῥϑορὶθ δοοοσάϊηρ ἴο 
ὑδὸ Ὀοοϊ οὗ Ὀϊνίπο ρτονίἄθῃοο, ἀοδρὶὑθ ἃ}1 86 
οοηῆλϊοίδ δὰ δυδοσίηρε τ δὺ χηπιδῦ ρσϑοθὰθ ὑμθια. 
ῬΥΟΡΘΟΥΙ͂Σ, “ἴῃ ἃ ὈΟοΟΙΚ οὗ τσ ἢ," ἐ.4., πῃ ἃ ᾽ν ηθ 
ἀοοσυτηθηῦ ΡΟ ΒΟ. “0726 γοὺῦ πργονοδὶ θᾶ 
(Βθϑαὶ. χχχὶΐϊ. 84) Τοσίππμϑβ οὗ πδύΐομβ (Βου. ν. 1) 
85 Ὑ61] 48 οὗ ᾿παϊνπ8}8 (Ρηδ. Ἴοχχχίχ. 16) ἱπ ὑῃ6 
ξαϊατο δ ϑηὐοσοα " (Ηἰχζί). ΟἿ ὑμθ ὈοΟϊΒ οὗ 
7πυἀὐκταθαῦ ἴῃ ομαρ. νἱὶ. 10, δῃηᾷ δἷδὸ [89 ὕθστω 
τα ἴῃ ΟἾΔΡ, χὶ. 2, το ὈΥ ΘΗ ΘΟ ρσθθηᾶβ 

ὅ}ὸ οοπΐοηϊδ οὗ ὑπ ὈοοΙκς οὗ ὑστιίλ.---ΑὩὰ [619 
ἐθ Ὥοῃθ ἰδαὶ μοϊὰδ υνὲϊὰὰ τὴϑ ἐπ [8959 ΠΡ; 
ΣύΒοΥ, " δηὰ γοῦ ἔμογθ ἰβ πο ὑδβδὺ δχοσχὶδ Βίτη- 
50}5 σι τ δραίηδὺ 8686," 1.6., δαϊμδὺ ὉΠ 0 
δαδιάϊδη Δηρο]β οὗὐ Ῥογείδ διὰ ͵ε δύβϑῃ, ὑμ6 ἀ- 
τησῃΐο Ῥαύσοῃϑ οὗἩ ὑ86 μοδίμϑῃ νου] ᾶ- ΡΟ Θσα. ΟἹ 

ὯΞΣ δ τιθ δίς οχουύϊηρ {)1- 4. 41}. δηοίβοσ, Βαῦ- Ἰναῦ- 

ἐδ ο ποξὰ μοθογα!γ, δὲ ἱΐ εὐδπδ, οὐ ἴΠ6 κ ουὔἱὐ οὗ ἴδ δη- 
μια ἴο τι πε ἴον ἴδ ῬΕΟΡΙς οἵ Θοά, νἱ ὃ δχοϊ δ τἰ89 

τ [86 7 Ῥοσπίδ, οσ Ἰιδαίης ἴ Ὁ 16 νωτ ἡ 

ζει). ] 

Ὀθδᾷθ οηθ. ΒΌΡροχιυίηρ, οὩ6. οὗ 1 ὅδ. ἱγ. 
9; ὃ Βδπι. χ. 12. Τῃθ ρασύοί]9 οδαγαοίθεί 08 
[89 δοίδουι, δι βου ἑυΐυγθ, 88 ὨθνυθυἝ 6198 
Ὀοΐπρ οοποίδηῦ.--- Βαϊ (οὩ]γ) Μ|ίομδοὶ νοὺυσ 
Ῥχΐῃοθ, -ἀιδ πρὶν, ἴῃ 86 8086 οὗ Ψοβῇ. ν. 18 οὐ 
ΒΘ. ; οἷ. ΒΌΡΓΑ, οα τ. 18.0Ὀ. Το βϑηΐθμοθ “δᾶ. 
ἴπ6 79 ἱβ ΠΟΏΘ. . . . . ΥΟῸΓ ὈΥΐποθ," ἔθ κθῃ 88 8 
Ὅ8016, ἱδ ποὺ ἰηὐοηᾶοᾶ υβὸε: υαδὐϊέγ [9 χτοαύμποϑα 
οὗ (86 δυϑδοχίηρε ὑβτουρ ἢ Ἡ ΙΟῺ [δγδθ] πισϑὺ ρυδ8 
(Εοδιηιδησι), οσ ὕμ6 Ἰοηρ ἀυξαύίου οὗ ὕΠ9 ῬτόΌθρθο- 
υἷνο οομῆϊοί τὺ ὑμθ ποχᾶ- ροσσοσα (Ε ἅ1161) : ἰδ 
ΒἰΤΩΡῚΥ δἰτὴβ ὕο ὕΪΐδὸθ ἱπ ἃ ΟἸΘΆΣΟΣ ᾿ἰροῦ Π6 Β6]Ρ 
αἴοσάϑὰ Ὀγ ὑδδ ατδοϑ οὗ αοά, τοῦ Σου 6 8 πῸ 
ζοτϑῖρη δαρροσχῦ ἰῃ ογάοσ ὑο ρῥχοὐθοῦ, δηὰ δνϑηῦα- 
ΔΙῚ ὕο {Ὧ}1γ ἀοὶϊένοι [κτ86] "" (Κυβδηϊο τ). ΤῊθ 
δθηὔθῃοθ Ἰψου ] ἃ 811}} ὀχρεθϑδδ ὑδ6 ἰὰθα οὗ [86 86] ὅ- 
ΒΒ ΠοίθηοΥ οὗ 7:6 σοοὰ πρίχίϊζιδ! ροόονγοῦβ ἴῃ ὑδθ 
κίησάοπι οὗ αοᾶ, τοι τϑαυΐτθ πὸ δἰὰ ἔγομι 089 
Ὑγοιϊὶᾶ, δηα οἷθϑὸ οὗ ὑμοὶσ δον ἕο οἴἶοσὶ 4} 
ὑδίηρμα, ουϑὴ ἰἶ ἰῦ ΟΣ τηδο (88 Ε]1ΟΣ ῬΣΟΡΟΒΟδῚ) 

ἀορομᾶθηῦ οἱ 9 ὙΠᾺ, δηα ΘΟ ΒΘαΘΘΏΟΥ ἰἔ (ἢ 

ἃΐατο οὗ [86 δοοοριηςιδίΐοιν) ἰ γογο ὑσδηβὶ δύθα, 
Βα [1 {1 πον 8660 ὑδδαὺ ϑοἢ 18 ποίϑα,᾽" 

θὔο.. “ δὰ 9 δΌΒβΘῃοΘ οὗ οὔθ ὕο Π6]Ρ 
τη 6.) οἷα Ι͂ῃ ὑμδῦ ολδο0, Βούοοσ, ἰῦ νου] ῥτθ- 
ΒΘῃὐ ὑνγγοὸ ὙΘΤῪ αἰἰδδί λίαν οὐ͵δοὶα οὗἨ 86 δηρο} 8 
ΤΟΙΏΔΙΚΒ 88 οὐ- οὐ ϊηδίθ ἢ ΘΔοῖ οὔθ σ, ὑδ6 ἔοι- 
ΤΟΣ οὗ ἩΪΙΟΝ [8 ΥΘΣῪ ζϑηδιαὶ ἰῃ ἰΐ8 ΟΠΔΥΘΟΥΘΣ, 
διηἃ [86 ἰαὐῦου θα 8}}γΥ βρϑαίβο ; δπᾶ {πὶ86 σϑπθσ- 
ἱπρ νουἹὰ ποὺ οὐνἱδῦθ Ὁ 6 ἱποοῃρτυουβ τοϊδύζος 
Ὀθσύνγοοα ὑμ8 οοπύθηὐδ οὗ ὑμ6 ἕοστηοσ μα] ὗ οὗ 19 
ΥΟΙΒΟ δηὰ ἰδοβο οὗ ὑὴο Ἰδύϊοσ, το οχὶδίβ ἰῃ 
ΔΏΥ ΟΔ66.“-- ΟἾδΔΡ. χὶ. 1. ΑἸδο 1ἴῃ ἴδο ὅται γϑαχ 
οὗ ϑϑατίυ ἴ!6 ἸΜΜ οᾶο͵ ονοῖ 1, εκ᾽ἰοοὰ ἴο οοπῆττῃα 
δηἃ ἴο δἰσοιυσίμϑῃ πὶ, ΟΥ, κΑ81 δ'ϑβο. .. .. 
βιοοα ὈΥ Ηἶπι 88 ἃ βιρροσίοσ δηὰᾶ ΒΘΙΡΘῚσ ; “ ὕσο- 

ῬΟΣΙ͂Υ, " διηᾷἃ 1 δἷϑο." ΔΊ Ὀορίηβ ἃ ὩΘῪ ΒΘΏ- 
ὕϑῃοϑ (οὗ. Ιβ8. χχχ. 7: Ζοῦ χίχ. 95) υγβῖοῖ ἄοσα 
Ὡοὺ αἰδηᾶὰ ἴῃ δὴ αἀνοχβαιίνο τοϊδεϊοῃ ὑο 86 ῬΤΟ- 
οοᾶϊπρ γοσβο (ΗΣ ΣΙ), ΠῸΣ βοῦν ἰο δχρ δίῃ [ὃ 
(μαΐδοϑυ, οἴσ), θαὺ πο ἰβ σοπιραγαίίἑο6. Τὺ 
ἀθβαυίθθβ 89 τοϊαύϊου ὉΥ͂ Ὑ ΐοΒ ἐδ δηρθὶ ὙῈΟ 
ΠΟΥ͂ Βροδκβ δὰ Μίομδοὶ, ὑπ ῥσΐποθ οὗ [5:88], 

αϑαϊβύθα 6802} οὗδοσ, 88 βοϊας τοοΐρσοοδὶ. "ἼὩ 

ΒΟΙΥΘΒ ὕο τοροδῦ (86 Ἑ, σπὶϊποαΐ σοβασὰ ὕο 

ΒΘαΊΘΏΟΘ, ὁ 8δηἅ 1. .... ΤΑΥ͂ δία Ἶ ΠΡ ΔΒ 88 
.νἷβ βΒαρροτί,᾽" οἷο. ΟἿ, Φοῦ ἱχ. 37 ; ΖορΆΏ. 111. 20; 

διὰ σϑβροούΐησ (86 τδὸ οὗ ΩΦ ἀσπφιι δοίϊίορ 8. 

τὴπίαγὶ οἷ. παρτὰ, ν. 18 απὰἃ οἴδρ. υἱϊΐ. 25. --Ὦ 
“ὁ τ0 δίηι..") Ἡδνοχυΐοκ δηὰ Ηἰσὶρ ῬΓΌΡΟΒΘ ἴο 

τοῖο ἐμίβ ρατύίοϊθ ὑο 1 01 σαύμοσ ἴμδῃ ὕ0 

Μίομδϑὶ, Ὀθοδῦθθ ὑμ9 δὐζοῃᾳ ὕθσταβ ΤῚΣ δυὰ 

ῬΠΉΤΤΘ δύὸ βυρροβοὰ ὅο νψαϊτβηῦ [8 ΘΟΠΟΙ ΔΙ ΟῺ 

ὑδαὺ 86 οὐδ ὕο ψΟ8ΒΘ βιρροσχὶ ὯθΘ Οοδίηθ 'γὰ8 ἃ 
θείης ἰηὔοσίου ὕο ὑπ δβοϊβυληρ διρο), τυ ίοἢ που]ὰ 
Ὠοῦ ΔΡΡΙΥ͂ ὕο 8 τοϊαίίοῃ οὗ [86 Ἰαίῦοτ ὑο Μ|ίομΔΘΙ. 
Βαῦ πῃ νἱονν οὗ δῖ [26 ἐϑδοδίηρ οὗ ὉὈ}18 βϑοϊϊοῃ, ἃ 
ταδὶ! δ 6110 ΡΥΪΏΟΘ ΠΛΔΥῪ Μ76}1 Ὀ6 ἱπι Οοσαβί οὶ 
προορᾷ οὗὨ {δὲ αἰὰ δηὰ βυρροχί οὗ δποίμοσ, υννἱι ουῦ 
Ὀοίηρ ἱπξοσίον ἴο 86 Ἰαῦῦθοσ οὐ ὑπαῦ δοοουαηῦ; δῃὰᾶ 
ἴη βαρροτῦ οὗ ἐπα σίους ὑπαῦ ΜίΙομδοὶ, [86 συδι- 
ἄϊαῃ δηροὶ οὗ ἴβτδθὶ, ττῶβϑβ ΟὈϊ χοᾶ ἴο ραὺ ἔοτὶ 
πρϑοΐδὶ οὔοτίβ ἰῃ 616} οὗ Ὠΐβ νναγᾶβ. δηὰ ὑῃθτθ- 
ζοτο σοαυϊγοα [86 δααϊδίδηοο οὗ οὐδοῦ ροοά δηροὶὶο 
ῬΟΥΘΟΣΒ 0 85 ὈΠυδ0Δ4) ἄἀθρτθο, Ῥτθοΐβεὶυ “ὁ 186 
Βχαὺ γοδῦ οὗ θδσίυβ {πὸ Μ,649.,᾽) ΟΥ δῦ ἴδ ροτοᾶ 
παῤφῖν (δ του] -ῬΟΥΤΟΣ Ῥδδϑϑὰ ἔτζοσα ὕ8θ Ὁμαϊάδ- 
85 ἴο ὑ86 Μοᾶο- οχεδίδῃηβ, ἰὺ νν}}} Ὀ6 δσυδὲοίοης ἴο 
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τοῖοσ ἴο οἴδρ. νἱ. δῃηὰ ἴο οὔδρ. ἰχ. 1 ϑὺ 8οα. (οὗ 
ΖΘΟἘ. ἱ. 12). ΟΥ. Βοΐτηδηῃ, δολγίζίδειο. Ἰ. 2389, 
δηἃ 4180 ΕἾ]]ΟΣ, ἡ. 279: “16 ἔἢγβῦ νοσβα οὗ 
οὨδρΡ. χί. ἰδ ὑπ ἰηὐηδύθὶυ οοππηθοίθα νυ [86 
Ἰαδὺ σϑῦβθ οὗ οὔδρ. χ. ; δῃὰ ἰῦ 88 ὈΠΎ]Β6 ὕο 
δορδγδαὺθ δου, δῃᾶ ὑβΘΥΘΌΥ ὑ0 οοἶαβο ὑ86 ὑτδῖη 
οὗ ὑπουρδὺ (ὉΥ τοὐϑιτίηρ 15 ὑο ασίαβ [86 Νοαε). 
{6 1ὸ Ὀ6 δοκοᾶ, νηδὺ ἱπίοσοδίβ τ γο δὺ βδίαδκϑ ἰῃ 
86 βγεὺῦ γϑασ οὗ Ῥδστῖμβ, ὑ89 ΒΆΘΨΟΣ Ὑ01}} Ὀ6. ἐλέ 
»οδίέδοη, τολίοὐ, ἐδλ6 πδιο ἀγπαορίν ἐλοιζα ΟΟΏΡΨ 
ἐοιοαγά ἰλ6 ρεορίε ΟΥ᾽ ]ογασὶ, Αὐιὰ ἰῦ ΤΥ ὍΘ ΒΘΘΏ 
ἔτοσα ἴδιο πδχγαίϊνθ ἱπ οδδρ. νἱ. ὑμδὺ οἴοσχίβ οσΘ 
ΤΑΒ 6 ἴῃ ὑμαὺ Ῥαγύϊ σα Δ Υ γϑδσ ὕο Ῥ͵δοθ ἰῦ ἰῃῃ ἃ ΒΟΒ- 
116 αὐὐὑπᾶθ ὑἑονγασὰ ὑμαῦ ρθοῸρ]6. 1ὐ 88 ἴῃ ὑμδὺ 
ἡαποΐυτο ὑμαὺ Ὁῆ6 ροοᾶ δηροὶ οὗ ὑμ6 του ἀ-ῬΟΤΟΣ 
κύοοα ὈΥ ΜΊοΒδΔοὶ, [86 ῥσχίμοο οὗ [δγϑϑὶ. ὑπ] ἢ9 
Ῥσθυδιϊϑᾶ ; ἰπ 19 οοταϊμρ' οομῆϊοῦ Μίομδθὶ 8}8]} 
δΒαΡροτὺ Ὺλιηι." 

ἙΤΗΙΟΟ-ΕὔΝΘΑΜΈΕΝΤΑΙ, ῬΒΙΝΟΙΡΙΙΕΒ ΒΕΙΑΤΕῈΡ 

ΤῸ ΤῊΗΕ ΗΙΒΤΟΒΥῪ ΟΕ ΒΑΙΜΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙΟ- 

ΘΕΤΙΟΑΙ, ΠΕΜΑΒΕΒ, ΑΝ ΒΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, 

Βυσσεξϑτίιονβ. 

1. ΤῊΘ οδαγδούοχίαυϊο δᾶ Ἰοδᾶϊπο ἔϑαΐασθ οὗ 
086 οορὐθαηΐθ οὗ [18 βϑούΐου ἰβ σπροϊοίοσίοαΐ ἴῃ δα 
ὨΔίαΓΟΘ. ΑἹ ΔΗρ6]1ο0 Ὀθίηρ᾽ ἰδ ἰπὐσοάυορα δηὰ ἀ6- 
Βουὶ θα ἰῃ 8 ὨΠΌΒΌΔΙΥ χηϊηὐθ δηὰ 116-106 τὰδῃ- 
ὩΘΣΙ, ὙΓΏΟΙῚ 76 (866 ΟἹ γ8. ὃ δῃὰ 18) σδῃποῦ χορασὰ 
88 Ὀοίηρ ἰάἀοθη 681 τὶ ὅμὸ αδοτῖθὶ οὗ οπαρῦθσβ 
ὙΠ. ἀπ ἰχ., ΠΟΙ γοὺῦ τὶν ΜΊοθδοὶ, ὕο βοτὰ ΒΘ 
ΥΟροδύθαϊυ χϑΐοσβ ἴῃ ὅδ οοταϊηπηϊοδύίομβ δά- 
ἀγοϑβοᾶ ΟΥ̓ δίχα ἰο Ὠβῃΐθὶ: Ὀὰὺ ὑ86 ἱπηροτίδηΐ 
ἀἰβοϊοβυσοβ τηϑθ ὈΥ ὑδὶβ Ὀθίηρ τοδρϑοίἑπρ [89 
Ὠδύυτθ δηᾶ ἑυποῦϊουβ οὗ βϑύϑσαὶ ἰοδάϊης ΣΟρτθ- 
δβϑηὐδονεβ οὗὐ 0} ΔΏρο } 1. ψου]ᾶ, δηᾶ 0Π9 οχαϊοὰ 
ΤῸΝ δρᾶ ροννουα ἱπῆποησο πα ὑμπαῦ Ἰγου] 
οἰδί χη θα ὮΥ Ὠΐτα, πο 1688 ὑδδῃ ἷβ ὑγοιβθηδοὶβ ἰῃ- 
βπθηοθ οἱ 086 ζοχίπμπθβ οὗ ϑασί]γ θυ ΟἾΤΘΒ, π8- 
ΕΥΥ 186 οδγοία] ἀοβοσίρύίζη οὗ πο Β6 ἷβ Ὅδ9 
οὈ͵θοῦ (γ8. ὅ--7), 88 Ψ611 88 ὑδ8 δχργχϑεηδίοῃβ οὗ 
Ῥχοϊουπα τϑύθσθῆοθ δἀἀγοαβοὰ ἴο εἶπ Ὁ Ὠϑδηΐοὶ 
(δοοοχαϊηρ ἴο νβ. 8-11. 156-19). Ὑοδθ Ἔχρσϑϑ- 
βίοῃβ, ὑοχοῦμον τί ὑη6 οοπηϊογδούϊηρ οἴὔοσίβ οὗ 
ὑδο δηροὶ οδἹ]Ἱοὰ ἤοσίῃ ὉγΥ ἔδϑια, ὉῪ ψἘ ἢ ἢθΘ 
ἀοϑίρστιοα ἴο βυσθηρίμοη ἀπ ἃ σποοῦταρχο ὑδ6 ὑαχτὶ- 
δοᾶ δια ονοσ νη ϑ)πλϑα ὑσορμοῦ, Β.Ὸ δῃδίοροῦβ ἴο 
86 ἱποίἀοηθ οοπηθούθα τὴ ὕμ6 δρρϑδσγδμοα οὗ 
Θδῦτσίθὶ ὕο Ῥδηΐοὶ ἱπ οὔδΡ. Υἱὲ. 1δ οἱ β6ᾳ. : Ὀπὺ 
Ὑ116 [86 Ῥσορμοὺβ ἑδίηὐίπρ δηὰ Ὠϊ8 γτϑδύογδα οι 
ὈΥ Οδοσίοὶ οοοῦχτϑθα Ὀσὺ ΟὨΟΘ ἱῃ ὑμαὺ ἱπδύβησθ 
(8θὸ οἢ γ᾿ 18), [6 βδῖὴηϑθ ἔϑαίυσοα δρρϑδζ ἑλγίοδ 
πῃ ὑμ18 σοππθούίοι, Ἰοδᾶϊηρ ὅο ὑμα οοποϊπβίοῃ 
ὑδαὺ ὑμῖ8 Πδπλ61688 ΔΓ 6]10 ὈΤΙΠΟΘ 18 οὗ οχίσδαοσὰϊ- 
ὭΔΙΥ ἱπιροσίδῃοθ, δηὰ αὖ Ἰϑδδῦ θαθα18, 17 6 ἄοθ8 
ποὺ οαὔγϑηϊ Μ|ΊΟΒΔΘΙ, 086 “ οδρίδίη οὗ ὑ89 Ι,οτγὰ 8 
Βοαὺ᾽" (ὥοθι. ν. 18). Α5 ἔδο Ἰαύῦου οουπλθδ ὕο Ἀΐβ 
δδϑίβίβῃοθ (γ5. 18, 231), 8ὸ ὯθΘ αἴὔοχάβ δαἱὰ ἴο [δὶ 
Ῥυΐηοθ ἴῃ τοί σῃ (οΒΔΡ. χί. 1) πῃ [89 οομ οὐ τ ἢ 
δ "“ Ὀχΐπορβ " οὗ Ῥεογεὶδ δπᾶ ψανδῃ, [9 δ ρο]8 
0 Πρ δραϊπεὺ αοα αὖ ἴδ Πορᾶ οὗ ὑμθ Βοαίδϑῃ 
ὑοῦ ]Ἱᾶ-ρονγοσ. Ὑδὸ Ἰαῦίοσ ᾿ἰΚονγίβο ἈΡΡϑδσ ὕο Ὀ6 
Ῥοββθϑεδᾶ οὗ θχαϊυθα βΡονϑσ, δηα ὑμβογο οσο 88 ὕθχ- 
ΤΙΌ]6 βρίσί8] Ὀοΐηρβ ὙΠῸ Δ. ἀδηρογοῦδ ἴο [89 
Κίῃηρσάοια οὗ αοὰ δπὰ ἰΐβ τορσοβοηὐαύϊνοα. ΤΏΘΥ 
ΑΥΘ ῬΟΥΤΘΥΓῸ] ἀρθτλοηβ τΥμῸ ὈΘδγ ὕμ8 πϑῖὴθ Ὁ Ὁ 
“ὁ ῬΥΙΠΟΘΒ, ΒΙΌΒΑΣρ οἷδ,,) ὉΥ τἰσγίαθθ οὗὨ ἐδοὶν ἱπῆυ- 
Θη14] σϑὴῖκ ἴῃ ὑπο Κίηρδοτα οὗ ἀδυκτιιθδβ, τυ 88 
ἸΏΌΟΒ ῬΓΤΟΒΣΙΘΟΥ 88 ἄο αδοσίοὶ, ΜΠΊομ 86], οὕο., ὉΥ 
Υἱσίτιο οὗ ὑμοὶν ροακίζου ἱπ [89 Κίπράοτα οὗ Ἰἱρμὐ. 

ἸΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΙ͂Τ ΑΝΤΕΙ,. 

ΤῊΘ ρονοχ οὗ [δ 6Υ]] δηχοῖβ, μονγονοσ, ἰβ ΟὨΪΥ͂ 
ὑσαηβιοηῦ δπα ρου 8016., 1Κκὸ ἰμαῦ οὗ ἰδ8 6τ- 
Ηἶχοβ οὐοσ ὙΠΟ ὉΠΟΥ͂ ΧΤ]6, 1] 6 ὕΠ6 δηρο]}ο 
ῬΥΐποσβ οὗ Ἰσῃξ, Μίσμδοὶ δηᾶἃ ὑμ6 ΠΒ 6688 016, 
Ὅ80 δβίδῃα πὰ ὑῃθ ϑοσγνίοθ οὗ 6οά, ὑὐἱθτηρὴ ΟΥ̓́ΟΣ 
Ὁ τὴ 81} ἱπ βαοοοδϑίοῃ, δι ποῦ ἢ 086 ΥἹΟΙΟΙΥ͂ ΤΑΥ͂ 
ΘΟ Ὧ6 δοβίουθα ὉΥ οἴοτὺ δῃὰ ἀθιδστοϊποὰ ὁ - 
ἰοῦ, 
Βαυῦ »ῆο ἰδ [818 πϑῦλθ]θ8θθ 006, ἐδ 15 του ΣΤ 008 

Ῥαΐμρ, ὕο βοτὰ ποῦ ϑυϑὰ ἴμο ρῥχϑάϊοδαίθ 2 ἴω 
ΒΡΡ θᾶ, δι ὑπουρσἢ ἀου 0685 Ὀοϊουαίπρ [ο πὲτα, 0 
ΒΒΥ ποὺῖηρ οὗ ἃ ἀϑβηϊὺθ ποπιδη Ῥγορτγίωπι δαῖτα 
δϑδὶχιϑαὰ ἴο ἷτη ὥ-- Αὐτὸ το, ἴῃ οοσπηθοϊίοι πΊῸᾺ 
ἸΏΔΗΥ ΟἸΟΣ οδχροαίθοτβ (6.9.. Υιχίηρσα, Ο. Β. 
ΜΙΟΒδοΙία, Βασαῦδοι, Βίδσκο, οὗς.), ἴο ἰΔαμ 
τα τὶ Ο σίου, 6 “" πποτοδῦθα δηροὶ οὗ ἰδθ 
1μοτὰ," σὔοσὰ Ὠδηΐθὶ τοροδέθαϊν δαἀσχοδοοὰ δ 

ἜΠἼδ, δηὰ τβοθο ἀοβοτί ρυϊοη ἰκ βαϊὰ ὕο θ βὲτῖκ- 
ἱπαὶν βίμαϊαυ ὕο ὑμαὺ οὗ {9 “" βὅοῃ οὗ τρδῃ" ἱπ 
οἤδρ. υἱῖ. 18 οὐ βοᾳ. (σὲ ΒΟ. ΘΟτρΆΣα οαρ- 
οἶδ! νβ. 16, 18), δηἃ δἷδο ἴο ὑδαὺ οὗ ΟἸ σὺ ἴὰ 
ὑπ6 Αροσοδίγρεο (Βονυ. ἱ. 18-18: χ. 1-6)} Τιΐδ 
οΡἑπίοῃ ἰβ δὖ 81} ϑυδῃὺβ ᾿θο76 ῬΥΟΌΘΪΘ ἐμ8η ὑμδῦ 
οὗ 186 ἰπα οσρσοίοσχβ γο ἰάθη ν ΜΊΟΝΔΕΙ] ἱποιοδα 
σὰ ΟὨ τοὺ (ΛΝ οἸδποίμου, αοίοσ, ὅο. δηρο, Νεὺ- 
ὉδΌοΣ, θέορμδ. 46 Αολαδ6 αγολαπροῖο, Ἠᾶτετ- 
πἷοκ, οἵα). Ὀπὺ ἰδ ἰβ ορροδϑᾶ, διὰἃ ἴδ86 οτϑαὐθα 
πϑίυσο οὗὨ ὕ6 Δηᾳ61} ἱπ ἱτη θα, ὈΥ͂ 0816 ζ0]] ΟΝ 
οομδίοσϑθϊουδ : (1) ἢὨ6 ἀθβουλθθβ ὨΪπ166]7 ἰπ ν. 11 
88 ἃ 216816Π 06} Βουιὺ ἴτοτη αοὰἂ ἴο ὮΘΔΑΣ ἃ ὈἱνΙη6 
ταθδβαρὸ 0 Πδηΐοὶ (αδἰγαῖασ ἠο ΟΔΌΣΙΘΙ ἰπ οἶδ. 
νυνὶ. 16 οὔ 5θᾳ. : ἰχ. 20 εὖ δοα.) : (2) Ηἰβ αἰ Πα ἐγ 
ἷπ οοτιδδυϊηρ' ὑπ 6 Ὀχοὐεοονίηρ᾽ ΔΗ6915 οὗ ὑο ποτὰ- 
Ρον σβ, ούθη πϑοοδϑι ὑδίϊηρ 8 Ὀδῖηρ᾽ δαρροτίοα 
ὉΥ͂ οὗδδοσ δηρο]ο Ὀσίποοϑθ, οοη σαδὲβ β σου ρὶν τῶ 
186 ἸΏΒΏΠΘΣ ἰῃ ΠΟ Ὦ ἐδ ἔοστηοσ νἱβίουδ ἀθβοσὶ 
8.6 ὑτίατηρἢ οὗ Ομ σίδῦ οτος (8}6 νοσχὶὰ-οταρίγοθ 
οφρροβοαὰ ἴο Ὠΐτωῃη ; 806 ϑϑρϑοΐδν οδδρ. 12, 44 οἱ 
Βθᾳ. δηἃ οΟΒδρ. υἱί. 18. 22, 236. (8) [)6 οἰτοῦτ- 
Βύδ:ῃ!: 9 δἰσοδὰν ποίἰοοα ἰῃ νυ. 16, ὑμδὲ ὑὴθ δ ἀσϑϑδ 
ἐὐχὴΥ Ἰοτὰ,᾽" ὑοροίδοσ σὶρ [86 οὗλος ζϑδίωσοα οὗ 
[86 ἀοδοτίρυϊοη τοὶ δἰτὰ δὺ ὑπὸ χα ἐδοη δὰ 
εἰοτι ἐγίηρ οὗ ὑπὲκ δηροὶ, δσὸ ΘΙβο ΒΟΙΘ δρρὶοὰ (0 
ΔΗΡ618 ὙὯΟ ὙΘΙΟ ΟΟΣύδΙὩῪ ογθαθα ; 6. 9.. ἴῃ 2086}, 
ν. 14, ἴο ὅδ οδρίδίη οὗ [86 Τοτά  μοαυῦ; δυάς. 
νἱ. 18, ἴο 86 δΔῆροὶ ψὙο δρροδχεᾶ ἰο Οϊάεαυ; 
Φυᾶργ. χἰϊ!, 8, ἴο 186 δῆψϑὶ ποτὰ ΜδΟΔὮ ΒΘ: 
οὗ αἷβο Βον. χὶχ. 10: χχὶϊ, 8 οὺ βόα. 8 β}}8]} 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΝΥ Ὀ6 σοτηροὶ]ϊοὰ ἴο δαβϑύτηθ ὑδαὺ [6 
ΤΘΒΒΘΏΡΟΥΣ βοηὺ ἔγοτα Οοα ὅο Ὁ δῃϊοὶ, 88 ἈΘ͵Ὸ ἰὩ- 
ἰτοἀπορᾶ, γδϑ δῇ δΔΌρ6Ϊ ὈΤΌΡΟΣ, δηὰᾶ ἀϊδβιϊηςὺ ἔγοπὶ 
[86 ὅοῃ οὗ αοἂἃ (5866 Φθτγοτηο, ΤἸθοδοτοῖ, διὰ ἃ 
ΤΩΔΊΟΣΙΟΥ οὗ σμΌτο; ἔαύμουβ, οὐ ὑδὶβ Ῥϑδβαζϑλ 
Βυὺ νηδὺ ροπϊθίοι ΟὗὨ ΤΡ δὰ ῬΟΥΘΙΥ ἰδ ἰοὸ Ὁ8 
δὐὐτιθαϊοαᾶ ἴο Ὠΐπη, οΥ---ἰἶῃ σ880 Ὧδ ἷἰβ δῦ ΟἿ οο οὺ- 
οχαϊπδῦθᾶ σι ΜΊοΟΒΑΘΙ ὅθ ΟΔΌΣΙΘΙ ἴπ (π688 
τοβροοὺβ (88 γὙὸο ἢδνα ἀΟὯΘ ΟἹ Υ. δ). δῃὰ ἰδ ἐμότο- 
Ζοτα τορασ θα 88 855} ΔΙΌΔΔΙρΘ)Ι---υδδῦ ἈΔΥΪΟΌΪΑΣ 
οἴδοθ δῃὰ ἔπποώὥουῃδ δΣσὸ ὕο ὈΘ δδαίρστιϑα ὕο αὕτη, ἰ8 
ΑΙΌΟΣ 81} ἃ ἀϊ βῆ ου αυοδοι, σὰ οδῶ Βατάὶγ ὃ8 
διυδυοσθὰ τὴ 71} οχορχοῦο8) οοτίδιογ. ΤῈ6 
ΤΆΏΡῸ οὗ [86 δρ 618 δοῦν ν σου] ἃ Ὀθούτηθ ἔσο 
ἰημίεα ᾿ξ Ὧθ τόσο ἰδ οα τῶι ὕδ6 ἐχὰ οὗἉ 6 
ΒΔΙΟΝ 16 τη θη ἱομοα ὈΥ̓͂ πδτλθ ἰὼ (88 ΟΙὰ θεὰ, 
Ὀοαάο Οδρτίθὶ δπὰ Μίοδοὶ, νἱσ : σὰ 16 ΒΔ: 
ΡὮΏδ61 οὗ ὑμθ ΔΡοοσυρμδὶ Ὀοοκ Τοῖς, οὐ 1 δὃ6 
ὝΘΙΘ ἀορταάοα ὕο δ Υδηὶ οὗ ἃ 670 συαγαϊΐδη 
8561) ον ἄρνρε (Εϊυσίς; 8δ66 οπκ νυ. 30). θὴ 
08 οὗποχ μδπᾷ, ᾿ἷβ δΌ ΟΣ που] Ὀθοοότσηθ ἴοο 
ἐσ δηδῖοθ, διἃ Ἠἷ8 Ῥοαϊ οη ὕοο Θχα] θα, 15 6 ᾿γοτο 
οομοθὶνϑα οὗ 88 86 ταϊ σὺν χζόνθστιοσ οὗ 811} θα σι} 
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Ὡδίατο, 086 ὈϊνίῃοιΥ δρροϊηὐδα γὰ]ὸΣ δηᾶ δρίτὶ- 
ἴπ8] στιϊὰθ οὗ (86 ψΟ]6 ὑδττοαυσί αὶ τνου]ᾶ, ὑμ 8 
δαδὶ χοΐτρ ὑ0 Εἶτα ἃ. ΒΡΏΘΙΘ δἰ πα] σ ὅο ὑμδὺ οοοῦ- 
Ρἰοὰ ὈΥ ἰδ9 ἀδιΐατρο οὗ ὑμβο αποκέϊο, οσὐὁ ὑδι6 
“ὁ ΘΑ -δρὶτὶῦ" οὗ αοοῦδθ ἱπ ὶβ ῥγοίοστιθ ἴο 
ΤΡαιιδί, οΥ ἴο ὑἐμαὺ ρχίνϑῃ ὈΥ ὕμ6 ἱπρϑηϊοῦβ πϑύτι γα] 
ῬΕΣοβορθοσ, Μὰχ Ῥοσὺγ (ἐμ πἷθ ψόοτκ. δον οὐδ 
γηνεοίίδολόη, γϑολοίπμπσοόη, ΟδΡ πισπδολίἑολοπ Να- 
ἐμ, 1802). ἴο ὑμὸ σοοάσηιοιλι, [ΒΘ τορϑηῦ οὗ ΟἿΥ 
Ῥιδηϑῦ, το 18 θα 885 ὑπ6 Ββρί τῖθα ἃ] Ῥυσῖ]6 
τδδὺ ρτοδίἀθα οὐδϑσ ὕπο δασχίῃ, ὑῃ6 ὨυΤΏΔΠ 7809, 
διὰ ὑπο ἀογοϊοριαισεὺ οὗ θοῦ. Το δεδῦσηθ βΒθ0} 
Δ. Θδιί Β-δρίτιῦ, πίοι ἱβ οἱ... δου ρΣΑ] ΠΟΥ 
Ὠδύυχσαὶ, δηἃ ΟΝ 88 0 βαρροτῦ ΘΥΘῈ ἴῃ ἢ 6 
ταδρίοϑὶ δᾶ τ γδῦϊοαὶ ΡΒθποσθθηδ οὗ παπιδη 1179 
(οὖ. ὑμο ὑβοτουρῇ οτἰἐἰσίδτα οὗὁἨ ὑδὶβ Ὠγρούμθαὶβ ἴῃ 
Ι,.. ΟἸοβο σοῦ Ἰθοῦασο οὐ 2.218 Ἡρμ 66} ἱΉ, ὧδ᾽ 
ἀδμίδολέη, Οὐ ολέολιἐδορολγοίδιυῦ ἩδΌΘΡΟΡ Ὶ 
Βιούώη, 1868, ». 10 οὐ 58εα.), τγου]Ἱᾶ Ὀθ ἴο ἀϊδτθ- 
δασγὰ 86 ὕδθῃοσ οὗ ὑλὶβ βοοϊΐοῃ, 88 οδϑυύδίη!ν 88 1Ὁ 
οδασϑδούοσίσοα [80 8566] 88 Ὀθΐπρ ἀϑοϊ Θὰ Ὁ ΒΌΡΟΙ- 
πδύυταὶ, δηὰ δὖὺ ὑδθ βδυὴθ ὀΐτηθ (Ϊῃ Υ. ὅ οὺ 866.) 
Θηᾶονα Ὠἶτι τ ἢ οχύθσηδὶ αὐὐτὶ δα θα οὗ Ὠἷ8 τη κ 
ΒΌΟΝ δα ου]Ἱᾶ Ὀ6 Ὀαῦ ῬΟΟΥ͂Υ δἀδρίθα ἴο ὑ8μ6 Ῥοπὶ- 
ὥὔζου δπᾶ ἤπηούζοηβ οὗ ἃ 61] τίο Ρἱδηϑύδεν δρὶ τὶ ῦ. 
---ἀοοοχάξηρίὶγ, ἰἦ ΘῺΥ Ῥδσγίϊου δ οχρ δηδίϊοι 
ιδύσυοσ οὗ ἴπ6 πούπατθ δηᾶ οἵδοο οὗ ὑμΐδ δ ρ6)] 
δ ὕο Ὀ6 δέϊοιηρίθα, δ ορίπίου οὗ Ἠοΐτηδυῃ 
ὙὮΙΟΝ Μὲ πούϊοοα δῦονθ, οὐ τ. ὅ, ἰ8 ὕο Ὀ6 ἀο- 
εἰάοαγ ῥχϑξοσγθα ἴο 8}1 οἴμοσβ ( εοιϑεασιπρ πὰ 
Ἀνῶμηρσ, ΤΙ. 8192. οὐ βοα. ; δολγεξιδοισαίδ, 1. 981 
οὗ Β0ᾳ.).. Τμαῦ ορίπΐοη ᾿88 8180 Ὀθθῃ δα ορ θα 
ἘΥ Αὐδοτΐθη (2 αγῖοῖ͵ οἴα., ἡ. 67), Ε]]οΣ, Βϑπτὰ- 
ξαχύθι, μυϊδμεαγαῦ, Βί ρθη ΘΟ (ὁ 2 Ὑθβα. 1Ϊ. 
6), διὰ οὐῇοσβ. 1ὖ δδβδθμηθβ ὑμαὺ ὑῃθ δηροὶ ἱπ 
αυοδύδου Ταρσοβϑηῦβ "" ἐδ ροοα δρέγι οὐ ἐδ ᾿δαίλοη, 
«ὁογία- ῬΟΊΟΟΡ,," Ὑ 116 ὑπ ““ Ῥυίπορα ᾿" οὗ Ροχεὶα διὰ 
δανδη ορροβοᾶ ὉΥ δἷτη δὰ ΜΟΙ δοὶ, σοργοϑϑηῦ 
[86 6Υ1] ὑτίποΐρ]ο το ἰα Ὠοβῦ]θ ἰο αοᾶ, δδᾶ 
ὙὮΘΝ τηδηϊ οδία 8617 ἱπ ὑμ6 ἀθνοϊορυηθηύ οὗ 
6 ϑαίμοη τοσϊ ἄ ῬΟνΟσ, ΤῈ6 ΤΌΣΗΛΟΥ ἰβ8 ὑμδῦ 
“ὁ ῬΡΟΤΟΥ ἰὼ παύυσθ Ὑϊοδ οροζαῦθθ ἴῃ ἔδνοσ οὗ 
(οὐκ Κίηρδοτι ὑμβτουρμοῦαὺ ὕμ6 Ἀδαύμϑη νγου]ᾶ," 
ἴθ ““μοοὰ Βρίτίῦ, ψὩΪΟΒ ἱβ ὕο ῥχοιαλοῦθ ἴῃ ὑδθ 
Ἠοδύμϑοῃ ᾿γοσὶ α ὑ89 τϑαϊἱζαύίοη οὗ σα ΒΒ Ῥύυγροβθ 
οὗ βαϊναϊίοι : ̓, ὑμο Ἰδύῦου 8.Θ ῬΟΎΘΕΒ ΟρΡροθεᾶ ἴο 
Θοᾶ, γψο βϑοὸξκ ἴο οσοϑϑ δηῃᾷ πουύσχαϊ ἐσθ ὑμ6 ]8 1:5 
οὗ ἀοἂ δηὰ οὗ ἴδ9 χοοᾶ δῆροὶ, νυ] Οἢ δἰτῃ αὖ [86 
βαϊναίίου οὗ μα οτ]ὰ, Τὴ ΓΟΥΣΤΩΘΙ ἷἰβ 89 Τ6- 
δὐγαϊπίτρ Ρσὶποΐρ]θ (τὸ κατέχον 2 ΤΏΘΒα., 1. ο.) 
ὙΠΟὮ γοδύσαϊπϑ δηἃ ρχζονυθηῦθ ὍΠ 6 ΔΒΟΘΠΔΆΠΟΥ δπᾶ 
Ῥτόνδίθηοο οὗ ἐμ μοϊρηιὸ οὗ βαίδηϊο τυ] 685 
ἴῃ ΒΌτΩΔΙη ΒἰδίοΥΥ ; ὕΠ6 Ἰαύοσ, οὐ ὕδ:6 σοὨύγασυ, 
ΘΙΩΘΆΥΟΥ ὑοὸ Ὠἰμάου δηᾶ τοίαζὰ ὑμὸ Ῥσορτϑδδ οὗ 
[89 Κιηράομῃ οὗ Θἀοα. γἯμΎο ἰδΐα νἱϑῦν 88 
ΒΑΥΤΩΉΟΣ ΖΡ γ6}} 8 [ἢ οοπθηΐδ οὗ 86 ομδρ- 
ΤΟΣ ὈΘζοΓΘ 8, δηᾶ οδὴ ροζεηϊῦ ἃ ραυὺϊ8]) ἀθρασίασο 
ἔτοσα ἴῦ ΟἿΪΥ ἴῃ ΒοῸ ΤᾺΣ 88 (1) γα τηυσδὺ ὀοῃδίαου ἰὕ 
ἀουδύξαὶ σ οίμος δύ. Ραὰ] ᾿ἱπὐϑηᾶοα ἴο ἀσδυΐ ε]Υ 
δια σοηβοί ουΥ 4116 Ῥηϑαοίβον ὕο 868 Δρ6) ὨΘΥΘ 
ἀοβοσί θα ὈΥ δ ποζὰ κατέχων ΟΥ κατέχον (9) 
80 ἴδ 85 το σορασζα {86 οοπῆϊοῦ οὗὨ [86 δροὶ νι ὶίὰ 
ἴμοβο ἤοθβ 85 δὴ ασίμαΐ 10. 786 ἴῃ (ἢ ἱπν 810} 
τορίοηβ οὐὗὁἁἨ ὑπο ερὶτὑ- τψοσϊὰ, ἀπ ποὺ 88 ἃ τωθτὸ 
ΒΌΡΡΙδεὐτρ ἰῃὰ {86 ἔδνοσ οὗ ἐδ Κίῃρ δηᾶἃ Ὠἷ8 
ὁοιχῦ, ὈΘΟΔΌΒΘ οὗ ὑπ90 ἐογηεηπς δοϊῥοὶ ὁταρ] ογοᾶ ἴῃ 
γα. 13 δπὰ 20 οὐ 66α. : (8) 80 ἔᾺΣ 88 Ἧὠ᾿Θ ΓΘ οὐπι- 
Ῥο]]ϑᾶ ἴο τορετὰ [86 ζο68 δραϊπδῦ σΒότα 0δ9 δΔηρ6)] 
οοπίοπαρα, 88 Ὀθΐπρ [Π6 δοῦμδὶ δϑρί γύπα] ὑτοῦθο- 
ὕοχβ οὗ [δ νουἹᾶ- Κἰηράοτηξ ἰῃ αποδύϊομ, δηα 88 
ἀδοιλοηΐο ῬΟΥΤΟΙΒ ΟΥ βαίδηϊο δηρ618, ψῆο ἢδνθ 
ομἰοσοὰ οἱ ἃ Ῥουηδηθὺ οοππθούνοηῃ νυ (δ 
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ΚΙηροΙηΒ ΟΥ̓́Θ Ὑ ΪΘΩ ΤὮΏΘΥ τῦ]6, ἰἢ ΘΟΠΒΘαΊΘΏΟΘ 
οὗ ποῖ ΠῸΥ βύδηα ΟἹ 78}} νεῖ τ ὑμϑια (οὗ, οἱ υ. 
138. Ὑ8ὸ Ἰᾶθ8 οὗ ριδσζγαϊδῃ 8ηρ.618, ΟΣ, ἸΟΥΘ 
ΘΧΘΟΌΥ, (9 ἰᾶάθα οὗὨἨ οοχίδίῃ ἀδοτηοηΐο δρὶ γίδια) 
Ὀοΐπρδ (ἄγγελοι Σατάν͵ ὃ ΟὐοΥ. χὶΐ. 7) 88 Ὀδίηρ δὖ 
6 μοδᾶὰ οὗ ὑμ6 δηυθυὑδμοίβυϊο του] ἀ- το ομΔΡ Ἶ6 8 
δηα 88 ἤππαἀδταθηύδ!ν ορροβοᾶ ο Μίομδοὶ, ὑμ6 
ῬΣΐποθ οὗ (Π6 ὑΠΘΟΟΥΔΟΥ, 18 ποῦ ΟὨΪΥ οουπίοπδησοράᾶ 
ὉΥ ὑδ9 Ἰοδαϊηρ δυο 168 οὗ ὑ80 ΟἸ6 Γ δχοροίϊοδὶ 
ὑχσδαϊθίοη (μυΐμοσ, Μο]δηο., δον, Οἷον, Ο. Β. 
ΜΊΟΒΔ6.18, βύδσϊϑ, δια ἐπ βυ Ὀδύδηοϑ 4180 ΦυΌσηθ, 
Τηροἀοχοῦ, δηὰ ὑμ6 οᾶοσ Βοσωδῃ Οδίμοϊὶο ὁχ- 
Ῥοπδίζοχβ, οχοορύϊηρ ὑμδὺ ὉΠΘΥ τα ϊβῦδκο ὑπο βαίβηϊο 
ΟΥΪ] ομασδοῦθσ οὗ [89 “"" ῥρείποθα ᾽" οὗ Ῥοσβῖδ, οὖσ, 
ἤο ἃ ρτιϑδύου. ΟΥ 1088 οχύθῃ δ), Ὀυῦ 1Ὁ 18. ἸΠΚουσίθθ 
Ὀδηθᾶ οὐ 81} ὑπ ρϑββαρθθ ἱῃ Ὀοΐῃ {μ9 Οἰὰᾶ διὰ 
Νον- Τοδῦ,. δυυίρύαγοι, Μ ΒΙΟ. τορχζοβουῦ ὑμ6 χοῦ 
οὗἨ ὑδ9 δοαύδβοῃ ψου ἃ 88 ἀβουῆουβ, διἃ ΘΟ: 86- 
απϑηῦγ, ὑδ6 Βϑαύμθη Ἰδπὰβ οσὨ δὐδῦθβ οὐδσ 1 ἢ 
ὉΠΟΥ͂ ΤῸ]6 δηὰ οχϑχοῖὶβθ βρίσίπιδὶ δου οσ 88 
Ὀοΐηρ' ὑσχονίῃμοοβ οὗ 89 Κίηραοτῃ οὗ ἀδτῖκηθδδ (οὗ. 
Ὅ6 οχροαπίθοτβ οὗ 1 ΟὟΣ. υἱῖῇϊ. 6 ; χ. 230 οὗ βθαᾳ. 
Θδρϑοΐδν ΚΊηρ, νοὶ]. 7 οὗ Ὧιο Νον-Τοϑὺ. ρατῦ ο 
186 2δεδί6-τοοῦ ἶ). "Ὁ 

2. ΤῊΪ8 ἐϑυϊταδίο οὗ ἐδο δοοηὐδηῖα οὗ ἔπ οἤδρ- 
θυ ἀοθ8 ποὺ αϑϑοῦ ἐΐβ οὐϑα ὉΠ ῚῸ, ΠΟΥ ἄοσθβ ἰῦ 
ΟὈἸχΘ πθ ὕο οοῃοϊαᾶθ ἐμδὺῦ ὑπὸ βοσίϊοι οσὶρσί πα οα 
εὖ [89 βαιιὰβ οὗ ἃ ρβοιιάο- 8161 πὰ ἐῃ6 Μδοοδ- 
Ῥώδη δῖ. ΕὉ]1ΟΥΒ ΣΟΣΠΔΥΚΒ ΟἹ ὑ..6886 ροΐπίδ, ἢ. 
272 οὔ θ604., ΔΘ ΘΒρΘοΟΐΔ ΠΥ ροχύϊηοῦ. Ὧἣ9 ὑγϑῃβ- 
ἦοσ ὕἤο ὑπμὶβ ὑὉΪδοα δὴ ορίύοταϑ οὗ ὑδίβ δυῦδου 
ΒΡΟΪΟΔΥ ἴοσ ὑδ9 ἀοούτγτίπο οὗὅἁ δΏρ618, 88 οοηξαϊηϑᾶ 
ἷἱπ (18 βϑούΐοι, δι υμβουρῆ ἰὃ ἰδ οοπποούθα τίν 
νίονβ ὑμαῦὺ αἰνοθ βοιωον δῦ ἔγοτηῃ Οὔσϑ, δηὰ 
ὑδαῦ οϑρθοὶδν οοπΐδϑίη πὸ οοζτϑοὺ οδβυϊηδῦο οὗ 
[δο ἰᾶθε οὗ συδτάΐδη 8:|06]8 : "ὁ Τ 18 ἰδ ὑ8: 8 τηϑδῃ- 
ἱῃρ οὗ ον ἱοχῦ. 85.8.41} γγϑ οοῃδίαοχ ἰῦ ἃ σα υϊηΐ- 
οδὶ ἰᾶθβ δηᾶ ἃ σον δ [40]6 ἢ 1 οαπηοῦ ουθῃ ἢπᾶ 
ὑμδῦ 1ὑ ἰ8 Θῃι γ ον ἔοσοῖρτι ὕο ΟἿΣ τηοᾶάθσγῃ ΘΟΠΟΘΌ- 
ἄομβ. ἢ)ο ψὸ ποὺ ἔγϑαῦθη Υ Βρθδῖς οὗ 086 ερὶσὶῦ 
ὑμαῦ τοΐρῃβ ἱπ ὑμ6 ἱῃῆπθη αὶ οἴτοὶθθ οὗ ἃ οουτχύ 
18 ἰῦ ποῦ 0ἅἷ8]1] πηἀογεύοοα ὑμαῦ ῥχοροκί ίοηβ ψ Ὡὶοἢ 
Ομ οῦ τὶ ὑμαῦ ορίτὶῦ Βᾶνθ πὸ ῥχοδρϑοὺ οὗ Ὀ6- 
ἵπις ΔΡρσονϑά, πη]6 885 ὑ86 ρσχϑυδι]ηρ βρὶσχὶῦ βμου]Ἱὰ 
Ὀ6 δπιιροτεθᾶθα ὉΥ̓͂ ἃ ἀἰδθοσγοηῦ ϑῃϑὺ Ταῦ ἰδ 
ΘΧΘΔΟῸΥ ψδαὺ ὅ)6 ὑδοχὺ δθῆγτοβ--- ΔΒ οΟΌρ ἢ ΟΘΥ- 
ὑδίη]ν τὶ ἃ αἰ θοχσασιοο ; [ὉΣ ΟἿΣ δ5θ Βρϑᾶᾷκβ οὗ 
ερὶσιὶ νι ουῦ υὐἀοσβύδηηρ ἃ ὈΘΙΒΟΙΔΙ Ββρὶσὶ- 
ὕπαὶ Ὀθὶηρ ΟΥ̓ ὑδμαὺ ὕοστω. " ϑρ χί ν᾽ 18. ἃ οατσοῃῦ 
ψοχα ἴῃ ἰδ τοῦδ, Ὀπὺ ἰὺ ὈΘΟΟΣΩ6Β Θι ασυαδοθα 
γυὮΘη δδοα πον ἰὉ οοποοίγοϑβ οὗ βρίτὶῦ. Αβ Οοά, 
ἴῃ ὑδδ οοῃδβοϊουβηθδθ οὗ τλοᾶϑζῃ ὑϊμιθϑ, 88 ὑδοα 

4 [Τ|6 νασύθδηθδα δηα ἰη ἀδοϊδίοι οὗἨ ἐλιίδ ᾿πἰογργοίδ:οι οὗ 
6 “᾿ υγίποθ " 'π αυδείοι ἰβΒ ὯὩ0 ἰοϑα δῇ οὐ͵)ϑοϊίοη ὑοὸ 1Ὁ τ 84} 
ἐπ ον  ἀ  Ποα ΠΟΙ βἢ Ομαγβοίδσ. ΤῈΘ δ ΠοΓ Ὲ δου πιοηὶν 
οὐάποορᾶ αὐονὸ δρβίηδι 86 οομητηο νἱονν δ οὮ ἰἀοηςὶδοα 
(ηϊὰ δηχοῖίο ὑσίηοο τὶ ΟἸ σίας ὨΪΤΩΒΘΟΙΥ͂ ΣΟ δηθτοὶ ἰῃοοΏ- 
οἰπαίνα : ἴογ () Ψοθα ἰκοννίϑο 04118 Ὠΐπλδο] ἢ ἃ ῬΑΘΑΒΘ ΟΕ οὗ 
Οοά (Φοδὴ {{|, 17, 84): (3) ἴὍπΠ6 βοὴ οὗ αοἀ Ὠἰπι561 ἀϊὰ ποῖ 
ἀἰοάαῖι δηροὶο δἰἱὰ (Μαιῦ. ἰν. 11: σᾶῖκο χχί!, 48): (8) ἔμ 6 
οἴδπεσ Ο.-Τ. ἱπούβῃοθα οἰυδὰ (Θαρθοί ΑΙ Φοδὰ, ν. 14) αγὸ οἰ δα υτῖΥ 
δἰ] παΐοπβ ἕο ἴπ6 Μοδαίδηίο ὑμποορθϑηγ. “" ΤΏΐ6 Ὠοδν δ 
ἕοστῃ 888 {πι|6, 1ξ ἰ8 ἴσια, ἴΠη6 Βηϊπίπς νὐζα ἐα]α7' οοτμοῃ ἴο 
δο Θηρο], Ετοῖ.. ἰχ. 9, υὰῦ 41} ὑπὸ οὐπαὺ οδίοτϑα, 88 ὑσοᾶθ- 
βοτί θ6ἀ---ἰῇθ9 «ἰπίης οὐ ὑπ Ὀοὰγ, ὑμ86 Ὀγίβ ἴθηα οὐ δ18 
οοπηίοηδῃρο, ἰδ δυὸ ΕΠ|6 ἃ ἰδτὴρ οὗ το, γι διὰ ἔϑαϊ ᾿κὸ 
εαἰἰυξοετπρ Ὄγχβδα, [η6 βουαῃὰ οὗ ἴδ. κροακίηρ---4]} [8686 Ροϊηῦ 

ἴο ἴδ τονοϊατίοι οὗ ὕἢ0 ΠΣ “ὙἼ25, 186 χίοτίουδ δρρϑδσ- 

δῇ09 οὗ ἐμ6 Τωοτῇ, Ἐδεκ. 1., απὰ ὑδδοὶὰ τα ἐμδῦ ἐπα Ὁ δὲ βοδῖι 

Ὁγ Ὁδηΐοὶ ττὰ8 ΠΟ ΟΟΥΏΠΊΟΣ δηροὶ-Ῥτίΐποα, Ὀπ᾽ ἃ τηδηϊοκίδιίοι 
οὗ Φομονοαἷ, ἰ.6.. [86 Ι͂ορσοὰ. ΤῊ [5 μἰδοορὰ Ὀσγοῃὰ ἃ ἀουῦ 
ὉΥ ἃ οοτηρατίθου υὐδὴ ον. ἱ. 18-1δ, σοσο ἴΠ|6 ἴοτπι οἵὗἁ [9 
βοη οὗ 8, νοι Φοι βανν ψαἰκίπρ ἰῃ [06 ταδὶ οὗ ἰὴ 9 
κοϊᾶοπ οδπαϊδειίοκα, ἰα ἀοκβοσί θὰ Κκὸ {ἢ σἱοτίουβ ἀρροδσ.- 
ΔΙΟΘ ΒΟΟΣ ΟΥ̓ ΒΒοῖκίοὶ δὰ ᾿ δε ίοὶ" (Κ6}}})} 
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τοΐαρθο ἰῃ ὕ:6 ψτιΐδα οὗ ἃ ππίνοσβαὶ δρίσις, οὗ ὙΒοΣ ' δαροσει μου, ὁ τὸ ΟΣ στιαγὰ δραίΐσιας Ὀεὶπρ 
ἰῦ ΠΙΒῪ Ὀ6 Δὲξττηοὰ ὑμαὺ ἰῦ ἱβ, δῃὰ ὑμδὺ ἰὑ ἰδ ποῦ, τηονϑὰ ὕἤσζοτωῃ ΟἿΣ δὲταρ οἱ ὉῪῚ 1:6 ῬονΤεσ οὗ ἃ 
μι ἐαυδὶ ργορσίθίυ, δὸ 086 βρίσϊδβ δσὸ ἱῃνοϊνθὰ μου] υιϑάοσο ἐμδὺ ονγοηοοκέ [86 οσχιοὶ οὗ 
ἰὴ ἃ δἰ" }}8. ργοαϊσδιηοηῦ ; ΠΟΥ μανθ ἀἰκβοϊγοαὰ δνοσγίίηρ." 
ἰηΐο νϑροσ. Τὴ δοχρίατοα, Βοπονοσ. ὕθῶορ}; αὶ, 8. ΝΟΥ ἀο68 [86 οδερύοσ οοπΐδῖνι δ γἐῖτιρ δεῖς 
ἀϊδογουῦ ἀοοίσίηθ. ΤΏΘΥ Βᾶνα δηᾶ πον ἃ }έΈέ7- ἴτοτα πὸ ἀοοίσμθ οὗ δηῆργϑὶα ἰμδῖ ἱβ ποὶ π|ὶ]} 
δοιϊαἰ (γοὰ διὰ ρογϑοτμιὶ βρίσὶδ, δὰ θοῦ ὑμδὺ δὰδριθα ἰο ὑμ6 ὥσηθ οὗ ἢδιΐοὶ, διὰ ἴο ἐδ οδρ- 
Ὧ..6 Ἰαύξον ἰμοϊαθ δοὴθ 0 ἄο ὕπο ν|}} οἵ σοᾶ,  ῶῶνθ ρσορμβοὺ δῃῖθὶ δὲ ἰὼ δυΐθδοσ. ὙΤὨΐδ 888 
ὙΓὮ116 οὔθ χϑδίϑὺ ὑ. [ζ τὸ ΔΒΒΏΌΓΙΩ.Θ ΒΟΘΟΣΟΙΏΜΙΥ ᾿ ΔΙΓΤΟΔΟΥ͂ Ὀθθὰ βου 18} σοΐοσοηοθ ἴο δετοσδὶ 
[δύ βιιο ἢ ερὶτὶβ εἰὐδέ, ἰῦ 11 ποῦ Βυγρτίβθ ΔΠΥῪ | Ρϑχύϊουϊασα. [1Ὁ ΟἿ]Ὺ Σϑηλδί:β ἴὅο ΟἈ]} αὐὐδιξίοι ἰὸ 
τηϊηᾶ ὑμδὺ 06. Ββῃουᾶ Ὀ6 δοίίνο δὰ ἰπἤυθηῖία! 86 Δ)]οχοα “" ἱδύοσί 68] ἐπ ΡΓΟΌΘΌΣΣΟΥ ᾽ οοηῃξαϊηεᾶ 
(οὗ. α6ῃ. χχχίϊ, 1 οὐ βεᾳ. ; 2 Κίηρπ νἱ. 17, οὔο.). 1 
“νὸν Ἀσοοογάϊηρ ὅο ἰδλο ϑοσίρίῃγοι 88 ἃ ἡ" 8Ο]6, 
[068 δῆροὶδδῖο [86 ἀρθηΐω [Ὠσουρ τ Ὠοτὴ αοα ρον- 
ΘΙΏῺΒ ὑ86 ὙΟΣ]Ω, διὰ [ΠΟΥ ἃσὸ οοῃοοσχηδὰ ἴῃ ΠΔΗΥ͂ 
Κυΐησα ΜὮΘΣΘ 6 ἀο ποὺ δυβροοῦ ὑπο ὶγ Ῥσθβθῃοο. 
ΤὮΘ ΟἿΪΥ τον ἔϑδίυσο ἰὰ 0}: Ῥδδδαρθ ἰβ (δῦ ὍΠΟΥ 
δΔΙ6 Θιῃρὶογϑᾶ ἰῃ ἱμΗ  Θμοῖηα ὕὉ86 ἀθοϊδίομα οὗ 088 
ΣΌΪΕΣΒ οὗ πο ποσὰ : Ὀυὺ ὑμ165 ἱδ Ὡοὶ βυγρσίδίην, 
βίποθ ΠΟΥ ἃῖὸ οοποθσηϑαὰ ἴο σϑα]ϊζθ οὐ ὑγθνϑηῦ 
[89 Ὀὐνίηθ ρυσροθοα. ΤἘρὼὸ ὙΟΣ]Ἱα-ΡΟΙ͂ΝΟΣ ἱπίοσ- 
ἔεγοβ. ἰῃ ὑπὸ ἴοχίυμοα οὗ 1Ιετϑϑὶ : δῃουϊὰ ἀοὰ 
αυϊθῶν Ἰοοϊς ὁ 116 Ηΐβ ν}}} ἱβ οουῃνοτγαοίδα ὃ 
Ιῃ βυοἢ ἃ οδϑδθὸ Β6 Ορροδβϑα δ 6Υ]} ερὶ τίν ὈΥ͂ “2 
αρίσὶῦ, δὸ ὑμδὺ δρὶ σίῦ οοταθαὺδ δραϊηϑὺ βρὶσχίῦ,᾽" οἷο. 
--ΑἸὈΘΣΙΘ ΘΟΧΡΙΟδδΟ8 ἰάθ8 1 δχϑοῦΥ Β᾽ Πλ1) δῦ, Ρ. 
67: “ΤΏ6 ΗΟΙΪΥ ϑαοχίρύασοθ ΟἿ]ΥῪ δδὶς οὗ υ8 ὑδμαὺ 
γν6 δου]  δῖο ἴῃ 8 σϑθῶὶ βΒ6η86 ὕπο Ιδῆρστιαρο 6 
ΔΙΘ δοουκι᾽λοτηθα ἴο ΘΙΔΡΙΟΥ͂ ἱῃ 8 βρτιγχαϊίνε βθῆθ0, 
τοδρϑούϊῃρ, 8 οοῃῆϊου οὗ ἰδλ0 χοοά δηὰ ὑδθ ουν]] 
ΒρΊ γὶν ἰὰ Ἰδῃ. ὥστ ὶϊδυ ἰᾶθ688 ὑσονδὶ! ἰῃ 1 ἥδ, 
χΥυὶ. 18.1δ., 1 Κίηρε χχίΐ. 22 : ̓ὍἈ86 Βεϊδηϊο ἰπμῆἔπ- 
Θῃοοδ τ ἢ τ ΟὮ τὸ Ὀθοοσαθ Ὀεὺϊοσ δοαυδἰηὐοα 
σου ἢ ἴδμ6 ψοσάβ οὗ Φ 6808 δῃηὰ ὕῃδ διροβίϊθδ δσθ 
ποιδίηρ ἀἰϊδοτοηῦ ἴῃ ὑμοὶσ πδύυτο. Τΐδ ἀοθδ ποῦ 
δύγχυο ἰδδὺ 86 ἔγοϑάοχῃ οὗ ασωδῃ δοίίοι ἱβ ὑπ σθ- 
ὉΥ ἀοδίχογοα : ἴοσ ὑδλθ ἱπῆυθηοθ οὗ δβρίγὶύβ οὐ σ 
[16 ἰπῆὴϑθσ παύῃσθ οὗ σθϑδῃ ἷβ Ὠοὺ ἰσγϑβίθβο Ὁ], δρᾶ 
ἐδ ὶγ ὑυμοῖραὶ δὐὐθῃυοῃ ΤΩΔΥ ῬΟΣΔΔΡΒ Ὀ6 χίνϑῃ 
ἴο ὕὉ.6 Βιδρίης οὗ ὀοχύθσιδὶ οἰσουτηβίδποθθ ΤῺΘ 
ᾳφαθούϊοη ΘΟποδσπίηρ ὑδθ τοϊδίου οὗ ὑμ6 Ὀὶνὶῃθ 
Βονοσχεσηθῃὺ ο [89 ἔγϑϑἄοσωῃ οὗ τὔϑδῃ ἄἂοϑθ ποὺ Ὁ6- 
ΟΟἸ18 ἸΔ070 ἀΠΠ οα]ὺ Ὀγ [06 δἀάϊ(οσαὶ ἔϑαύασο οὗ 
Ὧδε δοσνίοϑθ οὗ δηροὶβ, Ὀαῦ, οὰ ὑδ6 σοῃ ,» ὃ6- 
ΟΟΠ168 ἸΏΟΓΘ ἰπὐθ} } 5 10]6."--ΟὐὁἨ δἷ5ο ΒΙυτημαγάϊΐ, 
ζ᾽ εδον αἱ 7,6 πυου ἄθη Εἰ πσοίπ, μι Ὑ Ἀπ τα α8- 
ἑοτγαἷ- Τλοοῖ. διάέίονηι, 186δ. 1. Ρ». 82 : " 11 ΘΟ σίδι 
ἰδ ρῥγοϑϑηΐθα ὕο ὯΒ 88 6 7ο 588}} χοϑίψτι τη [] 41} 
ἷθ 065 ἃΓΘ τηδὰθ ὑδι6 ἠοοὐδθῦοοὶ ἔοσ ἷβ ἦϑοί, Βἰβ 
ΤΟΙ Κρ ἰβ ΔΙ ΉΎΑΥΒ τοϑ ζϑα ὑμπτου ἢ (δ6 Ἰϑλὴθ 
οὗ δῆρ918 ΒΟ δ. δοηῦὺ ἔοσίῃι, δῃἃ οὐδσ Ἡδοῖ ἐ8 
Ῥἰδοθὰ ἃ βρϑοΐδὶ δηροὶ, Μίομ 6] Ὀδίῃρ Ργοσαϊπθηῦ 
δΔιλοηρ ὕδοια ; δηᾶ [89 ἔδοὺ ὑδμδὺ δβὸ ᾿ἰἰ00}6 ἐβ βαϊὰ 
χοβροούϊρ, ὍὉ88 Ῥοσδοῦδ οὗ ἴδ νδυσίηρ Θηρθ]5, 
ΨῈ0 τηυδῦ ὉΘ Τορδιάθα 88. ΘΟ δύδ ΠΟΪΥ ΓΟΆΡΡΘΑΣ- 
ἱπρ, ῬΡγτοάποοδ ἐμ 8 ὅδ ΏΟΥΘ Ροβί να δὰ 6]6- 
γαῦς ἱτυργοβδίοῃ, 88 ἰῦ 18 δ συ ὍΘ βοὴ Ὀδύ- 
016 ἔγοταῃ ὑμθ ὈερΙπαϊηρ' διὰ ἀονῃ ἴο ὑΠ9 ΘΟὨΜΌΤΙ- 
χηδύϊου οὗ Οοὐἷδ Κίησάοιῃ, ΒΘ ἢθΘ 8}8]}}] Ὦδνθ 
ῬΡυὺ ἄονπ 811] ορροκίηρ τ ]6, διὰ 8}} δαύμοσν δηὰ 
Ῥονοσ (1 Οοχ. χν. 94. [πη ὑλ 18 ̓ ἰχῦ ψὸ Ἰθᾶση ἴο 
1οβ6 βἰχὺ οὗ [86 κἰγβῆρσθη 688 οὗ Θ ὨΔ1ῺΘ 8160, 6.9.. 
ἐμαῦ οὗ Μίομδβαὶ ("πὸ ἰβ ἰκὸ αοἂ ἢ), δῃὰ 566 
ὑδμαῦ 9 πδιλθδ ἔουῃᾷ ἰπ ἴ86 ϑογὶρύατοιυ δ νο ποῦ 
16 εἰσ ὐοδῦ οΘοπηθούϊνῃη τυ ὑπ 6 70]1165 οὗ ἐδθ 
ον θη ἀοούχίηδ ΘΟΠΟΟΥἑηρ ΔΏρ 618, ΈΙΘΝ ἴη- 
οἰαάοα ὀσύθμαϑα τορίβίθσβ οὗ δηρ618᾽ βδίηθβ. Βυϊ 
Ἧγ6 4180 ἰθᾶστι Ποὺ δδδυ ἴῈ ἷν, θη ὑδο οτὰ ἰ8 
ΟΔΙΘΙΏΙΥ δπα ὑποσοῦσ! δὐυαϊοὰ, ἴο βοῦ δαὶἀθ 
08:6 Βπθοσίηρ ΟὈ]θούίοηϑ οὗ ορροῃϑηὺδ, το Ἰυαρθ ᾿ 
ον ίη ΒΌΡΟΣΒΟΙΔΙΥ ὈΥ ἰΐα Ἀρρθϑδασβῃοο. δὰ 
ΔΙΘ ΓΟΔΟῪ ἴο ὑθχΤΟΥ ἰὑ ἰπίο ὑδϊθ Ἰυτα ΘΣ- τοοσὰ οὗ 
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ἷπ ν. 1, ὑμαῦὺ Ὠδῃΐθὶ ἀϊὰ ποὺ τοΐαχη ἴο ἐδ ΒοΙΥ 
ἰδαπὰ σἱῦὰ Ζοσα ΡΑΌ6] δᾶ Φοβθτα, δ Ὀεΐπρ δ 

Ι αἰγουιαβίδμποα ὑμαῦ οὐ δι ΘΟΒΌΤΑΙΥ ᾿Ἰοσπ ἀξ το ῖΥ 
ι 0010 δαρροτῖ ἴο ὑμο Μαδοοβδθδοδν-δηθμου Ὦγ- 
Ῥούμοαεὶβ. Εον ΜἬΪ]16 1ῦ 18 8 βυ δοίοηΐ Ἔχριδηδοη 
οὗ ἐμεῦ ἑδοὺ (δῦ [6 ερεοὰ δπᾶ οεϊδευχεᾶ ργορδοὲ 
σϑιδίηθα αὖ ΒΒΌΥΙΟΣ ΖῸΣ ἴδ 6 προςΐδὶ ΡΌσροθο οὗ 
Ῥγουλοῦδρ [86 ψΘΙἤασο οὗ Ὠΐ8β οοσχαραϊσιοϊδ αν οὗ 
ἴ.0 ὑδδοοσδου (866 ΟἹ ὑδαΐ μϑβεϑρο), 1 ἰβ οετ- 
ΔΙ} ἱτ ρσοΟ 816 ὑμαὺ ἃ ὙΤίΐοσ οὗ τὉ86 Μίαδοοδ- 
Ὀδθδι Ῥοχιοᾶ, ψῆο βῃου]ὰ αν νοηϊδα {πϊ8 τδσ- 
Γαύῦΐνα ἴῃ Ὧ.χ6 ἱπίογοδὺ οὗ ἃ ὑθυθῷου, που]Ἱὰ πδτο 
Ἰοζὺ Ὠἷβ θχὸ ἐπ ἃ βίσδηρο ἰδῃᾶ, διλοιρ ὑδ6 ΤΔῊΥ 
ἱπαιδογοηῦ δὰ δροαὶδίθ οὔϑα (οὖ. 1 Μἴδος. 1: 18 
Θῦ 864. ; χὶίν. δδὅ), δ ἃ δαϊδ.Ὁ]6 ΟΡρΡοχίπητν 
Ἧδ8 ρσοδϑηϊθα ἴου μἷδ σοζσῃ, δηὰ 116 ᾿8 οὐ 

δοασ δὲ δηϊτηδ θα τῖϊὰ ἃ γ᾽ ον ἰονὸ ζοσ ἐδ 

δε Ῥ θδβδοὺ Ἰαπὰ᾽" (ΣΤΥ Α, οδδρ. νὴ. 9: χὶ 
16).--- Τὴ ζϑαϊουδ 7δέδηρ οὗ Ὁδῃϊ6ὶ (τ. 2 οἱ βθᾳ.) 

ΒΟΥΥ͂ΟΒ 8ἃδ8 11{010 δὲ. [6 αὐτου πιδίΐδβῃοθ δῦους σὸ- 
ἔοστοᾶ ἴο, ἴο σου ὈσΟΌΘὉ]6 ὑμα οοτιροσίξδοι οὗ 
[89 οδαρῦοσ ἴῃ ἴδ Μδοοδίνϑδη αρὸ: ζοσ ἐπα ῃζσο- 
ΡΒοῦ 8 ἔαβίύς ἄοθα ποὺ Ὀ6ΔΥ 8} δϑσϑῖϊο διὰ νεοτὰ - 
τὶ ύθουβ οδβασγδοΐθγ, βθο ἢ δὲ δϑ δᾶαρίβαὰ ἴο ἐδ 
Βρ σὶὺ οὗὅἨ [86 ἰαΐοσ Φυάδίδτω, δ ἃ Θρ ον ἴὸ 1Ὁ86 
ΑἸοχδηασίδῃ Φυάείδτη, ἱπδδτηθο 88 089 σδῦδε οὗ 
109 στδοίουβ δοοθρίδηςσα οὗ ἴδ8 δΌρΡὈ) οβεΐ π δ ἢΠ6 
γΘδσΐηρ Γ[ῸΣ ἀδ] ἑνοσαῶοθ, ἱ8 ΒΟ ὮὉΥ τ. 13 τὸ 
δνθ Ὅθθῃ, ποὺ ᾿ὶβ ζαβίύληρ, Ὀπὺ ὑδ6 ἔογτοσὺ δου 
Ῥοσεϊδυθηῦ ΡΓΆΥΟΣ Ὑ Βίοἢ δοοοσιραηϊοα 1. [Ἃἢ ἐδ 
ολδγδοίοσ οὗ 8 Θσο δοοοιηρδηϊτηοηῦ δᾶ ουϊνδιά 
βἶψχτι οὗ βούσονγ Ὀδθοδῦξθ οὗ πδιίϊοηδὶ δπὰ σοὶ] σοῦ 
ταϊδίοχίαῃμοθβ, ἔδδϊηρ (ὑοροῦθοσ πιὶὶ χοϊδιρᾷ 
ὑδαροδ οοπηθοίθαᾶ νἱϊι του χηΐησ, 6. σ., αὐαϊδίη- 
ἴῃ ἤσοιαι δηοϊπ ΐησ, [89 τϑδσίηρ οὗὨ εἐδοκοίοσδ, 
εἰς ἴῃ δαθβ, οἷο.) νὰ ὑσγδοίζδβοα, ᾿Ἰοῶρ μείοσ 
ἴο ὕ86 οδρύξνιγ, Ὁ ὑλ6 οι θδὺ σορτοθοηϊδενο 
οὗ ὑὴθ Ῥσορῃϑίίο οὁσάοσυ, βοϊ. δὲ ἘΠ Δ. {οεὶ, 
Ἰβδίδῃ, οἷο. (οἵ. 1 Κίηρπ χνυὶζ. 6: χίχ 4 δὲ βεᾳ ; 
Φοθ) ἐ. 14: 11, 12. 868. χσχ. 2 οὖ βεαᾳ.): δὸ ἰδδς 
ὑῃθ δίχα οοπᾶποὶ οὗ δηΐοὶ, ψ ]ο}) Ὀεοοταθα 
δα [1 ομ8}} γ ΔΡΡσορ σίδίθ ἴῃ νἱονν οὗ 108 Ὀσίηρ οοἱ- 
Ὡθοϊθα σὴ ὕ86 οοσύστοῃοσ οὗ ἰμ6 ἔεδϑϊ οὗ ἐδ6 
ῬαΒΟΥΟΣ, ἀοθκ ποῦ ΘΘθσ ΣΘΏΛΔΣΪΚΒΌΪ6 ΟΣ ὈΣτίτοεὶτ 
ἴῃ ἰδλο Ἰθαϑῦ. --Ἰ ορροακϊῶοι ἰο ΗΙ σ᾽ Β δβδβεσῶυς 
ὑμδῦ [8 ΤοΟιλδυῖν οὗ [8086 δΏΡΘΙ] ἴῃ οἴδρ. χ 3]. 
χΧί. 1, οομύδϊῃ δὴ δἰ υδίου ἴο ἐμ ρο] τ οαὶ τεὶἃ- 
ἕο οὗ Ἐργρὺ υἱδι Ξγχία διὰ Ῥαδιθαβ πὶ ἴδὲ 
Μδοοδῦδοδῃ ροχίοα, 8600 δυργα, οὖἱ ἐδεδα μα5- 
δαρθα. 

4, Τὸ λοηιδαίίοαὶ ἰτοδίταθεὶ οὗ Ἐμ6 οἰδρίοῦ 
Ὑ{1 Βανθ χορδιὰ ὈΓΣΙΥΔΆΣΙΥ διὰ ὑΥΙ ΡΥ ἴὸ ἐπε 
ΔΗρΟ]οἸορίολὶ οδίυσο. ἴ[ῃ ἐπ 18 τοδρϑοὶ δυϊδεξασ 
ὙῚ1 ἡδύθτα νυ Ὀ6 ἀϊγοοὺοα 1658 ὑο [86 Ὡδίεατα δι 
διλρὶογστηθχῖ οὗ ὑ86 δησ6}8 Ὀσουρὴςξ ἕο ΟΌΣ ποὲος 
ἴἋὯλδη ἴο ἐμοῖσ τοϊδίίου ὑο ὑῃ6 ἀδεαΐχτιβ δηὰ τηοᾶδδ 
οὗ ορϑσδίζίου οὗ ἴη  ύοϊπι ρῬγοτίαδπσε ν᾽ ὨἸοὮ ατ1- 
Ρίογῃ ὑμλθτλ 88 ᾿πουχτιταθηΐβ ἴῃ ἴξ8 ϑεσυῖοθ. ζ44 

ι τη] πιδηοε 9. Οοα σπ ἐδ6 ζογίυτι δε γ ἐλε τοοτὶδ- 
θηρέγϑο απ ἰλό ἀδοι δἷοπϑ 9 ἐλεῖν . 2 δαϊκῷ 
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ἐαεγίεα ἱλγοιρσὰλ ίλά ἀρέπον ὁ απιραῖδ, απαᾶ αϑ ἐπι- 
»ιογίπρ ἰλ6 μοιρεῦ 97 ἐλά πιῖρλίν γγέπσοθ οὗ (λὸ 
Φρίγε ον 70. (λὲ ιτροϊξαγο 9. πιαην--- Βα ἢ Μ01}} 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὍΘ ἴδ6 ὑπαιηθ οὗ ἃ τηραϊύαίίοη οη Ὅ80 
οοπύθαϊδβ οὗ ὑμ6 βϑούϊοῃ 88 ἃ ΠοΪθ. ἴῃ οομηθο- 
τίου υυνἱδἢ (δὲ ἰ0 Ψ1}} ὈΘ6 ῬΥΧΟΡΟΣ ἴο τοΐοχ ἴο ρ88- 
δα68 ἰκθ Ῥβα. χχχῖίν. 8, οἱΐδὶ, 20 οὖ βϑᾳ.; Ηθῦ. 
ἰ. 14, οὔα., δηὰ ἴο ἐ)]αδίχαϊο δαᾶ οηἴοτγοθ ὑμθῦλ ἰὰ 
τι οἷς ργοζουμᾷ ὑσαῦ δηὰ οουαΐοσίϊης, ΡΟΥΤΘΣ, ὮὉΥ 
ὅλα βυ]εοοῦ οὗ ὑμὶα ομαρῦθυ. 

Ἰμοπιμοἰισαὶ σι ρρεείϊοπ οἡ, ραγίϊδιιαν σώ: 
Ο0ια ν. 1, Μοϊδῃηοίμου : ““ ουνα οὗὐῖο ἐχλέδείι }λαῦι 
αηίοὶ, ποη, δοίμπι υἱὲ ἴρδε οἱ οαἰοτὶ ρὲ ἐπ, ἦοο ἈΤα- 
δεηἶὲ ρεγίσιίο οον, Ρπθπία, 864 εἰΐαπι σὲ ροϑίογίζαδ 
φγφηιοη δαί (6 »γοροϊριΐδ πεμζαϊίοπέδιι ὑπιρογὶ- 
ογῖπι οἱ 46 ἐδ οιἰατη  αίδια, ριο σάσα ἵπρόηαδ- 
δαπξ. . .... ἢἴκδεε ,δοίεδ' αὶ ἐπμισίησηι, φώαηι 
1)ει οὐδέ αἱ εὐσγοόγὶ αὐλδ οζίοπίδυϑ οὐ Πά6 δηρέο- 
ἑαγὸ ἐδεγαϊβοηδηι. Κὲ ομηι ἐϊδεγαΐ, ἰατ δῆ, δ06Ππ- 
ἐμ "θη γοϑροηάσπξ ποϑίτϑ σον δοζγῖδ. (ὔμμ 
Ονγνὶ δεπεπβοίιηι ὑπιροαϊξιιηι ὁδοί, ροϑίδα πιαρὶβ 
οοπϑρίοὶ ροΐζιξ, α ὅεο σωδεγπανὶ λαηο ἐϊδογαίϊο- 
φιέηι, σἰηὶ ἰοἵ ἵ ἡμδηία ἱποϊίαϑοπί, σι λωηια- 
19 οοπδί δ (οὐδ μον ροίεγωηξ." 

θα ν. 3, Φοζοχωὴθ: "" βοοιυπάϊιῶπ ἀπασορδη ὈδγῸ 
οο αἀἰοοαηαιη, 68έ,) φορά σωΐ ἐπ ἰδίαι δὲ οἱ δροπιδὲ 
ἔιισεὶ αδεεπέΐαπι, ποτ οοπιραξέ Ῥαπέπι ἀδδιἀδγαδί- 
ὥρη. φιιὶ 464 δοΐο ἀδδοσπαϊξ, πέφμό δ8οϊζήάιηι οαρὶξ 
σέδωης, οι ἱπεοϊσίζν" ἐπι σα, πάο δίδῥδ οἰπίηι, 

ἐοσίξ ΟΟΥ̓ λοτηηΐδ, π66 ἐχλέίαγας ζασίφηλ 
ὃ) οἷδο (ῬΒ. εἶν. 15. 2,906 απίσηι πο ϑροηδα 
ἐπιρειγαὐλθ ζαοὶξ ἰαογίπιαδ, φμοπο ϑροηδιι8 Γϑγῖΐ 
αδϊαέιϑ αὖ ἐα.᾽" οἷο. ---ΟΥ̓ΔΙΟΣ : "Τὸ ἔδϑδῦ δηὰ 
Φτορδτθ ὑδ6 Ὀοὰγ ἰδ ἱπάθοαᾶ ἃ Ῥσόροῦ ὀχύθτζῃδὶ ἀϊ8- 
᾿ρΙ Ϊη6, ποὺ ὕο ἄθβοσνο βοιρϑυμίηρ ὑμογΘΌΥ, 88 ὑῃ6 
θαρίδίβ ἀο, Ὀαΐ ἰὰ οτᾶθτ ὕο ἃ 580}}} Ὀϑύῦθσ ὑσϑρᾶ- 
Δίου: Μαῖί, νἱ 17 οὐ 86ᾳ.᾽" 

Ου ν. 4, αϑίοσ : “πε αία ἔπμπο Πιμοὐμη, 86 {π|͵886 
εἰίοίἐ ργορλοία, φ πΐο λασίόπιι8 πιασογαίιδ ργόοὶ- 
Θιγιι6 ταθῶπ8 δυοίΐϑ, εἴη6 αιιδίο, οὐ ἀτπιιηι 
ποηπέλί τοογδαγεξ λας ἰοοὶ ματι ἑοτδ οοπίδηιῤία- 
ἐδοησ, δὲ σμέάδηι αὐ λιβμιαπιοάς Πιωοϊογιη, τῶραϑ 
«πῶπὲ ποππυπφιαηι ἀαπζι οοἰΐέδ, οαἶόδ ατιί 
«οὶ αγδογίδιδ οοπδξὶ, οὐδὲ ἐπᾶαγιηι διιαοίἐ6᾽ ατι- 
ἐὐζιι (7 διιϑι ιν γὶ αὐοοχθ ΠΟΉ, ἐαίρυα δἰπιμ διΡ06- 
ἐϊαίων ἀπϑὰ γοοοίοηὲ ὀοπϑῆσία ἐπῆν σγϑαξίοηΐ͵ 
γπι οοηδογυαζοηδδ τϑάδηιϑοη," οὐο. ΟἿ, Ῥβα. 
ἀΧχχνὶὶ. 1 οὖ Βθᾳ. ; Εξοκ, ἱ. 1 οἵο, 
Οἱ γ᾿. 8 οὐ 8Βοᾳ., Οαϊνίη : “"" 2268 ποπ ἑδο {67- 

δεῖ δϑιιοϑ, φιοπίαηλ ἔρειηι οδἰοοίεί ποδία }6γί}7- 
ϑαίϊο, δεὰ γωοπΐαη, τὰ ποδὲἧδ εὐδδ6 ἐεέ, γυῖα οι οὺ 

28ὅ 

ππηφιαπι ἐγίηιι ἰδοπεὶ αα αἀἐδοσηᾶυτε, πεδί σατὴς 
ποδίγα Ῥγογδι8 διιδαοία. Ποσ αἰέδηϊ ἢ θσ6886 Π τὶ 
οἵοίσπο πιοᾶο ἐ6γ ρμεγοϊσιιοίαπι ποδἷδ ἱπρδηϊ: 
ἕαηι."---Ββίατκο: "" Βομο]ὰ ἱπ ὑδίᾳ ἴδ 9 ροοάπθβθ 
δηὰ ζτίομα]ϊσθεβ οὗ αοα, ψὯΟ ποῦ ΟΣ Κπονβ 
ΒΟ, ἴο ὑθστίυ, Ὀυὺ 8150 οδίδοα ὑπθ ὑαστι θὰ ΟὯ68 
ἴο ὉΘ οοιῃζογίεα διὰ δἰσοηρσίμοησὰ | ἢ 
Οἱ ν. 11, Τμοοάοχοῦ : Καλεὶ αὑτὸν οὐ Βαλτασάρ 

ἀλλὰ Δανιήλ: τὸ μὲν γὰρ ἦν Χαλδαίων, τὸ δὲ 
“Ἑβραίων ὄνομα" καὶ τὸ μὲν ὑπὸ εὐσεβῶν ἐτέϑη, τὸ 
δὲ ὑπὸ δυσσεβῶν προσετέϑη. ---ἴατῖκο: ὁ Τῦ ἰ6 αἰ - 
Βου]ὺ ἔονῦ ἃ υἱπιϊὰ δᾶ βογζον αὶ μϑδιὺ ὕο δρρτσο- 
ΡῬτίδιθ ὕο ἰΐδ6)] ἢ [89 Ὀἰϊνίηθ οουΐοχῦ : ὙΒΘΣΘΙΟσΘ 
ἔϑρς βοτωθίλῃ 68 03}}86 ἔϑπὰ ὉΥ͂ πδπιθ; οἷ. Αοίδ χ. 

Ου ν. 18, Ψδσοῦὴθ (866 ΒΌΡΧΣΑ, Οἢ ὑπαὶ Ῥαβθδρ). 
-- Μοϊδηοίδου : “ Απροῖμδ ρύι παγραΐί δαηπὶεϊέ, 
86 αἰηιΐσιι886 σμῆι υγὴποίρα Ῥδυϑανηι, ἑ. 6... ΘΜ. 
αὐαδοίο πιοίξεπίο αἱδοϊρωζίοηδδ τέρηΐ Ῥογοϊοει. Εἰ δὲ 
ὀηΐπ ἱρπογατηιϑ, σιοηιοαο ἐπέε 86 ριιρηδηΐ δοπὲ 
εἰ τπαϊὲ σρίγἐξιι8, ἑἰαπιθη, σον αηιΐπα 6486 ποη ἀπ δίωπι 
68,, εἰυο ἀριίαϊΐοηο βαπῖ, δἴο6 αἴξ πιο. Αἱ 
δγρο δοπῖιδ τισοίλιθ γργοϑειη α 86 8486 ηιαζιηι 
δρίγώωρη, σὲ Οατηδνδόῃ ἡ μοόπόηι δ ατρλῖοοα ἐπαρῖοϑ 
ἐποίίαδαξ, οοὐἱ αα (οἰσπάσηι γσεπῖξηι 9ωαπίοαπι, τεὶ 
αἀ ἐπέονβοίεπάμηι 7απίοϊεηι, οεἱ πα αἰδα8 ημιΐαϑ 
αοίίοηδϑ ἑεπία πάπϑ, σι Ἡοοοδ πιοΐιδ ἑπὶ γόρη0 αἷ- 
ἴἰαέιγα εἐγαπί."-- ΑἀΌοσθα, ΒΙ]υτμαγάύ, ΕΌΠ1ΟΣ 
(866 ΒΌρχα, Νο. 3). 

Οἱ ν. 15 οὐ 86ᾳ., ϑίασίισθ: “1ὖ ποϑά]οβδ ὕϑυσοσ 
διηἃ δἰδύτα οδὴ ἀσθρυῖτο 8 ρίου!ϑ βου! οὗ ἷβ ΒρΡΘΘΟ ΟΣ, 
8 ἰῦ ἃ οπᾶδσ ὑμαῦ τ] οἰκο ΡΘΥΒΟῺΒ 8..8}} Ὀ6 Δ τ Ὁ 
ΨὮΘη ΟἾγίδῦ δ άγθαβοϑ ὑπθπλ ΜΠ ὑδθ τοταβ, 
Ἐτὶοηᾶ, μον οσϑιηοδῦ ὑποῦ ἰῃ Σύ μογ, οὐο. ἢ (ΝΜαιο, 
χχὶϊ, 12).---1 αοἂ ἄοθδ ποὺ Βτγεὺ ὀρθῇ ΟἿΣ 1108, 
αἰΐδον ἀϊτθούϊν οσὐὨ ἱῃαὶγθοῦγ, τὸ 88.181} Ὀ6 ὉΠΆ01Θ 
“ Βρθαὶς ψ δὶ γἱθαδοβ Ηΐπ (Βοσ. Υἱ δ, 26 ; χ, 
ὃ). 
Οἱ νυ. 20 οὐ βοαᾳ., Μοϊαποίδου : ὁ" 19}1}ὧὉ ὀχόδηνρία 

οδίδπυπξ φαξ86 ἐπριιδείαπι 7ειϊ86ὁ6 ῃτγοοϊποιίηι. 
μον ηί ἐρίίπν δὲ απροίογυπι ὀετίαηιῖπα, συ ηαΐοϑ 
ϑριγίξιια, δϑΘοἀϊοηπι οἱ αἰδοογαίαγιη, ἐπ ἤατηπια- 
ἴογ 8 πη." --ϑίλσκο: "θα οπ6 Κκίηρ- 
ἄοται οὗ 89 νοτὶὰ δὲ Ὀθϑὰ ἀοείτογοα, ϑδΐδῃ νν1}} 
τοΐρη ὑβσουρ ἢ Ὁμοῦ ΟΥ ; δα 808 ὅμπο οΘἤτιγΟ ἢ ἰΒ 
ΘΟ ΡΟ] ὑο οοπϊθηᾶἂ οοπδίδαν δραϊηδῦ ὑδ9 
Ῥχίῃοθ οὗ υὑλἱβ ποσὶ ἃ, υποὲὶ 41} κἰησάοπια 88 8}] 
Ὀθϊοης ὑο αἀοᾶ «πὰ ΟὨγδῦ.-- - πὸ ἔδοῦ ἐπαῦ 089 
ῬΟΝΟΣ οὗὁὨ Βῃρ6}5 ἰβ ᾿ἰγηΣυθα ΔρΡΡΘΟΙΒ ἔσχοσα ὑμϑὶσ 
χοαυϊσίηρα, ὅ}:6 δϑαϊδίδῃοο οὗ οἴμϑσβ." 

ὁ. Τοειαϊοα ργορλοίϊο ἀοδογτίρίΐοη 7 ἐλο Ῥογοίαπ απα Ογσοίαπ τοογίἀ- Κέπράοηιδ, απα αἷδο 97 ἐλ κὶπρ- 
ἀοηιδ εολίολ αἰών. βωι ῥερὰ ἐλο ἰαζίον, ἱοσείλον εοἱδὴ, ἰλοὶν οοη οί. 

ἐν ΟΠΑΡ. ΧΙ, 2-.45. 

2 Απᾶπον ψ}} 1 ον 166 ἐδὴ6 γα. Βαῇῃο]ᾶ, ἐλογό δλαϊΐ βιδηᾶὰ ὡρ γοῦ {Π 1866 
Κίηρβ ἱπ [10] Ῥοιβία ; δῃᾷ πὸ ἔουσῦ ἢ 8}.4}} ὍΘ ΤᾺ τἱοθον ὙΠ 8} ὁ 811: δὰ Ὀγ 
[Δοσοτάϊησ ἴ0] 8. βίγοη ρα Ὁπγουσῇῃ [Ὀγ] δἷ8. τίσπθβ ἢ6 8}}8}} 801 γ ὡρ 411 [ὉΠ 6 
γ}016]7 ἀσαϊπβὶ [ν10}}} ἐλδ γθδ]τ οὗ ατὐθοῖδ ἀβοι τρ ενα οὔ Φανδῃ]. 

ϑ γέ ἃ πιϊσῃϊγ Κίηρ [8 Κίηρ, 8. [6 γ0] 888] 
Ϊ ἴο ἰδ ψ1}}. 4 ἀοπιλ]ηΐοη [τ0}}6], δηἃ ἀο δοοογάϊῃ 

βίδῃηα τ, {πϑαῦ 8}4}} ΓΌ]6 τοίέλ στγοδῦ 
Απάὰ ψ θη 6 8}8}1 βίδπα τρ, 

πῖ8 Κἰηρᾷοπι 8}}8}} θ6 ὈτΌΚΘη, δηα 88}8}} Ὀ6 ἀϊν᾿ἀ6α [ρϑΓγυ]0Πη64] ἐοισαγά ἐλ ἴοι 
ννἶηἀ8 οὐ Βϑράνϑη [ὉΠ6 ᾿Πδανθηβ]; δηὰ ηοῦ ἴο [ιἷβ ροϑβύθυγ, ΠΟΥ δοοογαϊηρ; ᾽0 ἢΪ8 
ἀοπιϊπίοη [τ] 6] τ ἢ ἢ ἢ6 ταϊοά : ἴ0γ ἢἷβ Κἰησάοπι 884}} 6 ρ]ιιοκοα ὠρ, ὀνϑῃ ἴῸσ 
[ἀπ φίνοπ 10] ΟὔΠΘΓβ Ὀοβίἀθ8 ὍΠοβα [1]1686]: 
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Απᾶ ἐδ κὶηρ οὗ [16 βου τ 81|8}} θ6 βίτοησ, δῃᾶ [δοσοπιρ] οὐδ οὗἁἩ ᾿ΐβ ῥρυΐποοβ ; 
δηα ἢδ 8}}8]] ἵ: βύγοησ ΔΌονΘ Πΐη), δηά πᾶν ἀοιηϊηΐοη [τὰ}]6] ; μἷβ ἀοπιϊηΐοη 
[τ} 6] ὁλαϊ δ6 ἃ στγϑδῦ ἀοπιίηιοη ἐμοῦ Απὰ ἰπ [10] [86 δια οὗὨ γοδγβ ὉΠΟΥ͂ 8}8}]} 
7οἴη [δββοοίδίθ] ᾿ῃθηγβεῖνϑβ ἐοροίδον " ἴον [8π4] ἐλθ Κη σ᾽5 ἀδυρσ ον [ἀδασ,ῖοσ οἱ 
{6 ΕΟ οὗ τὉΠ6 Βου ἢ 5}}4}]} δοπηθ ἴο ἴμ6 Κίπρ' οὗ 1π6 ΠοΡΝ ἴο 86 8ῃ δργθεπιϑηΐ :' 
Ὀαύ [Δη4] 886 8}.8}] ποῦ τοδί ῃ ἐῤθ ρονγϑὺ οἵ 186 δΔ11Ὼ ἢ ΠΟΙΓΠΟΥ 888}} Β6 βίδηδ, ποῦ 
βαὶ 118 ἀττὰ ; δαῦ [84] 516 54}} θ6 σίνϑη τωρ, δηὰ {δ8ὺ Ὀγουρσῇῦ ΒΕΓ, διὰ 

ὑὉπᾶῦ Ὀασδῦ ΘΓ, 8ηα ἦῪ6 {1120 Βγθηα Ὁ] δ πο ΠῸΥ ἴῃ ἐλόδ6 [0116] Ὁ1Π|68. 
Βυύ [ἀπα] ουῦ οὗ ἃ Ὀτγδηοῦ [8ῃ0ο0] οὗὨἨ Π6ὺ γσοοῦβ 8}}81}} οπδ βῖϑῃ τῷ ἐπ ἢΪ8 

οβίδίθ [Ὀ08818, ἰ.6., Βι684, τ ΒΊΟ ἢ 1556 ἢ6] 8Π4}} οοπλθ στ} 8ὴ Δ [το [6 ἴΌΓΟΘ], 
ΔΠα 8}}8}} Θηῦον Ἰηῦο [Θ0π16 11] ἐδ ἔογγοββ οὗ ἐλ Κίηρ οὗἨ 0ὉΠ6 πμοτίῃ, δηἃ 8}}4}} ἀ68] 
ϑσδϊηδῦ [ἃο ψ11}] ὉΠ θῃὴ, Δηα 818} ργϑνυβ}} [δυγθηνύῃοη λύμιβε 7] ; δηᾶ 8}}4}} 4150 
ΟΔΕΓΥ͂ οδρύϊνοβ [ὁδ88 ἴο ρῸ ἴἰπ (δ ΘΔΡΌΝΙΥ7 ὑρέο ἘΘΥ ὑ ὉΠ6}Ὁ ρσοᾶξ, ψ»]0}} {86 ]Γ 
ῬΓΪΠΟΘΒ ἐὐποιηιθα ογι68], απὰ αὶϊθϊι ὉΠ οἷν ργθοϊουβ [Ὁ 1126 1 τϑμιοῖν οὗ βιῖνϑν δηᾷ οὗ 
50] ; δηα ἢΘ " 8Π8}} οοῃτίπαθ [βὔδη 4] ποῦ ὙΘΆΥΒ ὕῃΔη ἐλ Κίηρ οΥ̓́[Π6 που. 80 
ἐλ Κῖηρ Οὗ 18 Βοιιῦ ἢ 8041} σοηα ἰηέο δὲ Κίησάοηι [Απᾶ ἢ 5}8}} Θοπῃα ᾿ἰμέο (6 
Κιησάοηι οὗἉ ἐλ6 Ἰϊηρ᾽ οὗ Ὁη6 Βοιῖ}}], δηᾶ 8}}4}} γούασῃ ἐπῦο 818 οιση ἰαμὰ [στοαπᾶ]. 

Βαῖῦ 18 ΒΟηΒ 588}} Ὀ6 βυγγθα ἂρ [δὐγθησίῃθηῃ ὉΒΘΙΒ6]ν 68], δη ἃ 8}8}} 8586} ]6 
8ἃ τη] ἰλιθ ΟΥ̓ σγοδΐ ἴΌΤΟΘΒ : 8η4 οὔ 8}}8}} σουδι ]Υ σοπιθ, δηαἃ ονεγβον, δηπὰ 
Ῥᾶ85 Ὁπγουρἢ ; ἤθη [4η4] 5818}} ἢ6 τοῖαγη, δῃαὰ Ὀδ6 βυϊγγθὰ ἂρ [ογ, ὉΠ6Ὺ 58}8]} 
ΒΘ ΏΘΩη ὉΠΘΙΏΒΟΙΥ 68], δυό ἴο 8 [ογ, ὉΠ6 1] ἰογῦγοββ. Ἀἀπα ἐδε Κιηρ οἵ [Π68 
ΒΟυ ἢ 8}}8}} 6 πηονϑὰ ψ]Ὁἢ} ὁμοῖον [Ὀθοοηῖθ ὙΘΡῪ ὈἰΌ06Γ], Δα 58}}8}} οοπλθ ἴοτιἢ 
δπά βρη τ 0} Εἶπ, ουόπ ἢ ἐλδ Κίηρ οὗὁἉ Ὁ86 που : δῃᾷ ἢθ 8}}8}} βοὺ ἔοτί}} [οϑῦδθ 
ἴο βἴδῃα] ἃ. σγοαῦ τη] υτπαἂθ: Ὀσὺ Ὁη6 πα] υἰπθ 6}}8}} Ὀ6 σίνθη ἱπέο ἢϊ8 μδῃά. 
Απά τοῆϑη ἢ μαῖῃ ἵδκθη αὐσαψ 0Π16 πιυ]ιϊυα 6 [ογ, [86 τη] 06 5}14}} θ6 ὕβκοη 
αἰυαν}; ἢϊ8 Ὠραγῖ 88Π8}} θ6 ᾿δΔοὰ ωρ [ογ, γαϊβοᾶ τ]; διὰ ἢ8 8}8}] οδδὺ ἀοννῃ [6888 
ἴο (Ἀ}}] πιαὴψ ἴϑθηῃ ᾿πουβϑηαβ : Ὀαϊΐ Ὑ} ἢ 8.14}} ῃοῦ Ὀ6 βίγβηρθβοποα ὃψ ἐξ. 

Εὸν [44] ἐδα Κίησ οὗἩἨΛΠ6 ὨοΥ Βἢ.8}} τούτη δπα 8}8}} βοὺῦ ἴοσῦ ἢ [οδ0.86 ἴ0 
Βί8η4] ἃ τη] ὐτυθ ργοδῦον τη {Π6 [ὈΥΠΊΘΥ, δηα 8}}8}} δου δὶ Η]Υ͂ Θοπη 6 ΔΙΘΓ σοΓ- 
δίῃ [ὖ ἐλδ ἐπᾶ οὗἉὨ 1}16 ὑἱπι68 ἐδ 4] γϑᾶγβ ψ ἢ 8 ρτοδῦ Δγταν [[Ὁ706] δα τ ΊὮ πὰς ἢ 
ΤΊΟΠ68. Απαὰ ἴῃ ὕβοβα ὑϊμηθβ ἐλϑγδ 8}}8}} ἸΩΔΗΥ͂ βίδπα τ ἀρϑιηϑῇ ἐδσ Ἰηρ; οὗὨ [86 
ΒΟΌΓὮ : 4180 [8π4] ἐδ το ΌὈΘΓΒ [Π90Ὲ οὗ ἰγγϑηΐ8] οὗὨἩὨ ὑΠγ Ῥθορὶθ 8118}} Ἔαχϑὶῦ 1Πθη- 
Β61]γ68 "" ̓ ἶθα 29] ἴο Θβι Ὁ] 18} [οαυ86 ἴο βίδῃα7 ἐλά νἱβίοη ; Ὀυῦ [4η8] {Π6γ 
888} [1] [06 δία 16]. 

8ο [Ἀπα] ἐλό Κίῃρ; οὗἨ Λ16 ποτ 8}}8}1} οοπιθ, δι οδϑῖ Ρ ἴω οὐ] ἃ ταοιπηὶ 
[πιλουπα], δηἃ ἴδῖκα ΕἼτοῦ] ἐδλα ταοϑῖ ϑηποορά οἰζίεβ [οἱζγ οἱ ἀθίθῃσθ8) : δῃά ἐλΖό 
ΔΙτηΒ οὗ [ῃ6 βουϊῃ Βἢ8}} υοῦ εὐὐλείαηα, ποῦν [8η6,͵ ὁ.6., οΥ] 18. σμοϑθη ῬΘΟρΪ]θ 
ψρ Τοοιι οὗ ΠΪ8 δῃοὶθθ], ὩΣ δλαϊδ ἐλογα ὃ6 αψ βίτοησίῃ ἰο εοὐέλθῖδπα. Βυϊ 
Απα] 6 ἤΠδῖ σοτηϑῖἢ δρϑίηϑῦ [[0] ἷπὶ 8}4}} ἂἀο δοοογαϊηρ ὕο ΒΒ οἵἱσπ Μ1]}], δπά 

ΠΟΠΘ 8λαζ βιαπᾶ Ὀδίονο μὰ ; δῃᾶ ἢδ6 8}}8}} βίδῃηα ἴῃ ἐδ σ]ογίουβ Ἰαπᾶ μ οὗ 
ΘΟΠ.6]1Π688], ψν Ι6ἢ [8η4] ὈΥ͂ μἷ8β δπα [6] 8}8}} Ὀ6 οοηβαπηθᾶ. ΗΘ β8|}8}} α͵βὸ 
[τὸ 8 8Π8}}] βοῦ [18 ἴλοθ ἴο δηῦθν [ὁ0π|6} ΨΥ] ἢ ἐδ6 ϑύγθηρ οὗἁ μὶ8 ψ οἷα Κίηρ- 
οἴῃ, δΔηᾶὰ ὈρτΙρηῦ οπθδ" ΟΠ Ὠϊπ ; ὉΠπ8 [8Πη47 88}8}} ἢ6 ἀο : δηα ἣθ 58}8}} ρὶνθ 
ἢ ἐλ ἀδυρσῃΐον οὗ [086] σνγοιμθη, δουγιρύηρ [00 οογταρί, ογ, ἀθβίγου } μ6Υ ; ὑυΐ 
[3π47 88:6 ΕΠ} ποῦ βίδηά ογὲ Ὺὶδ δἰα6, ἈΘῚ ΠΟΥ ὑπο: Ὀ6 ἔον ἴω. Αἴἶδν 118 [Απά] 
Β.1811 Π6 ὕπγη ἢΪ8 ἴλοο0 πηῖο ἐδ ἰ8]68, δηἃ 888}} ἴδκο [οδίοἢ] ἸΏΔΗΥ͂ ; Ὀὰὺΐ ἃ ῥσῖπορ 
ἴων μὰ ἴον ἰδ οὐση δελαϊ [1118 ΤΟρΡΓΟΔΟὮ] Β88}} οϑιβα ἐδδθ ΓΘρι ΘΟ ἢ οὐονοά ὈΥ͂ 
1πὶ [[ῸΓ ἜΠῚ ἴο ὁ6886 ; ψΙΠΒΟαῦ 8 οἱοπ ΓΟΡΙΌΔΟΝ 6 8}8}} οϑιι86 ἐξ ἴο ᾿ὈΓΏ ἀροη 

[10] τὰ. Ὅἤθη [Απ4] ἢ 8}}4}} ὕᾳγη 8 ἴλοθ τονδγὰ ἐλ ἔοτῦ [[ΟτῦΓ 8865] οἵ ἢ78 
Ἰῳ δᾶ ; Ὀπῦ [8π4] ἢθ 588}}8}} βία Ὁ] 6 [Ὅ6 δβίῃτα Ὀ]64] δηᾶὰ 18}1, δῃὰ ποῖ Ὁθ 
ουηᾶ, 
Τπθη [Ἀπ] 888}} βίδηἃ τῷ ἴῃ ἷ8 ϑϑίδίθ [ὁπ [18 Ὀϑβίβ, ᾿.6., βῦθδ ἃ] 8. σγϑίβεγ οἵ 

ἴΑΧΘΒ ἐπὶ [ οὐδ ὀϑυβίησ ἐλδ ΘΧΆΟΟΣ ὕο ρ488 ἑῤγομσ] ἐδλ6 σἸοιγ οὗ ἐδδ Κιησάοτα : Ὀὰὺ} 
τὶ ΐη ἔδυ ἀδΥ8 [πὰ ἴῃ βίη σία ἀ84γ8] 86 884}} Ὀ6 ἀδβίγογϑα [Ὀγοόκθῃ], πο μοῦ 
[Δηἀ πο] ἰπ 86 Ὁ ΠΟΥ ἰῃ ὈΔΕ16. 
Απᾶ ἴῃ εἶδ βϑῖδίθ [ὁ ἢἷ8 Ὀδβίβ, ΐ.6., βι68ἃ} 8}4}} δίδηὰ τῶν» 8 υ1]6 [ἀεβρίβοὰ) 

ἄραι ἴο ΨΒοπὶ [8πὰ οη ΠΪπὶ]} {ΠἸ6Υ̓ 8}}8}} ποῦ σῖνθ ἐλ6 Ὠοηοιις οὗ ἐδ6 Κίπσάοπι: 
αὖ [8η4] ἢ6 8[}8}} οοπηθ ὑπ ῬΟΘΟΘΘΡΙΥ [σὺ {γδηαυ! γ}, δϑηᾷ οὈϊδι [7] 

22 βύγθῃησί!οη] ἐἦ6 Κἰηνσάοιῃα Ὀγ ἢδυλοσῖθβ Απᾶ ιοὐέλ, ἴᾺ6 δγηιβ οὗ ἃ [18] Βοοά 588] 
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ὍΠΕΥ 6 ονγογῆοσῃ ἔἴτοπὶ Ὀθίοσα ΐτα, δηᾶ 8}}4}} ὍὈ6 ὈτΌΚθη ; γϑα [8η4], αἷβοὸ ἐλθ 
28 φῥυῖηοθ οἵ ἐδ οονθηδηῖ. Απᾶ δίϊϑι {π6 ἰοᾶσιαθ ηιαάδ ψἰτἢ [τὰ ὑἢ6 οΘοναπδηίηρ 

ἴ07 δῖπι 6 8[8}} ψ ον ἀθοοι δ. ΤῸΓ [δὰ ἢ 58},8}} ὁΘοπχα ἅρ, 8η4 8}}8}} Ὀδϑοῖμθ 
24 βίτοπρ ΜΙ 8 8118}} ρθορ]θ, Ηθ 8})8}} δηῦθι ΤΠ ΑΒΕΣ ΡῬΟΔΟΘΔΌΪΥ [10 ὑγαπα}}} 1] 

δύθῃ Ὡροὴ [8πᾷ ψ|1}}] 1η6 ἐλυϊοϑ ρίαοοϑ οἱ ἐδ ργονίησα: δπὰ ἢθ 888]}] ἅο ἐλαέ 
Ὑ ΒΙΟὮ Ὧ18. ἔδΌΠοτΒ ἤδνθ ποῦ ἄοη6, ποῦ [84] 18 {Ἀ0]}16γβ᾽ {ΔΎ Π6ΥΒ ; [6 888}} βοδύϊον 
διηοης [0] ἴῇδπὶ ἐλ Ῥ͵ΓΘΥ͂, ἃπα 8ρο]], δηἃ τίομθβ; ψδα, δηᾶ ἢδ6 8}8}} [ογϑοδδὺ 
[ἀθν]86}] δἰ8β ἀθνίοθβ δρδίπβὺ ἐλδ βίγοηρ μοϊ ἀ8, δνθὴ [πὰ ἐῤδαί] ἕο [{1}}}} 8 
τἰτη6. 

25 Αμᾶ ἢθ 8}}8]] ΒΌΓ τῷ ΠὶΒ ροῦγοῦ δηὰ Ηἷ8β οουταρθο [Π6ᾶγ0} αὐραϊηβ ἐδ Κίηρ οὗ 168 
ΒΟυ ἢ 10} ἃ στοδὺ ΔΓΙῚΥ͂ [[ΌΥ06] ; δηὰ ἐλ6 Κἰῃρ οὗ [ὴ6 βου! 8}}4}} 6 βυϊγγθὰ τῷ ἴο 
[1Π6] Ὀδ016 τι} ἃ ΝΟΥ͂ στοδῦ 8 πα τὰ] ΓΥ ΔΓΤΩΥ [ΤὈΓ66] ; Ὀαῦ [4π4] ἢι6 8411] ποῦ 

260 βίδηα: [ὉΓ ΤΠ6ΥῪ 8}.4}} Τογθοαβδὺ [ἀβθν:86] ἀθνυίοοβ δραϊηϑῦ ἢϊπι, Υο8 [Ἀπ4], ἐΐόν 
{πδὺ ἔροα [640] οὗ ἐδ6 ροιύοη οὗ δ18 πιοαῦ [ἀαὐπίψ 0047 8}}8}} ἀθβίύγου [Ὀγθὰκ 

21 Ὠΐτῃ, 8ηα ὨΒ ΔΓΙΠΙΥ͂ [ἴῸΓ66] 88}8}} ονοιῆον ; δπα τΏΔΥ 881} {Ἀ}} ἀοισπ 8]. Αἢ 
ὈοΙἢ 1688 Κίηρβ᾽ Ὠϑαγὺβ [16 Κίηρσβ, ὑΠ61Ὁ ἢ68γ] ὁλαίέ δ6 ἴο ἀο πιϊϑοβίο [το ρ], 
δηᾷ ὉΠ6Υ 588}1 ἐροδκ 1168 [Ὰ]Β6 004] δὖ [οὐ 80] οὔθ 8016; Ὀαΐ ἐξ 8}8}} ἢοῦ ΡὈΓῸΒ- 
ΡΕΓ: ἴῸὼγ γοῦ ἐδδ οηπᾷ 6}αϊί δ6 αὖ [10] Π6 τ1πλ6 αρροϊηξοα. 

28 Τὴ [Δπὰ] 8}}8}} ἢ8 σϑῦμστη ὠμο }}18 Ἰαπὰ ψἱ Ὁ} σγοαὺ τίσθο8. δηᾶ ἢἷβ Ὠοατῖ 
ϑλαϊΐ δε ἀσαϊηδῦ ἐδ ΠΟΙΪΥ σονοηδηῦ ; δῃηα ἢδθ 888}} ἀο αυρίοϊέβ δῃὰ τούαγη (0 δ ΐ8 

99 οἷσι ἰαπαᾶ. Αἵ ΤΙ Π6 τ1π|6 αρροϊηΐϊοαὰ ἮΘ 5}}8}} τοί τη, δη4 οοπλα ὑονγϑια [1] 
80 1Άὴ6 βοιπῖῃ : Ὀαὺ [8 "" 8[8}} ποῦ Ὧ6 848 [86 ἔΌΥΠΘΓ, οΥΓ [8π47 88 ὕπο Ἰαϊθσ. [ῸΓ 
ΠῚ ἐλδ Β}1ρ8 οὗὁ ΟΠΙΟΟΪπι 8}}8}} δοπλα δσαῖπβί [1Π] ἴηι: {πο γθέοτθ [8π4] μ6 8}4}} 

στιονοα [ἀε)θοϊ64], δΔηὰ γοίυγη, δηἃ ἤν ᾿πα!σηδί!οη αρδϊηδὺ ἐδ ΠΟΙΥ οονο- 
πϑηΐ ; 80 [3η4] 8}8}} ἢ6 ἀο ; ΠΘ 8}.8}} θνϑη [8ηἃ ἢδ 888}]7 γϑύαγη, δηα δνα ἰμι6}}}- 
δθποθ ψ]ῦ ἐλοπὶ ὑὉΠδὺ ἔογβδκο ἐδδ ὨΟΙΪΥ͂ οΘονθηδηΐ. 

81 Απᾶ 8ΓΠῚ1Β 888]] βίδῃηα ο 8 ρᾶτῦ [ΓΟΠὶ δῆτα], διηα ΤΠΘΥ 8881} ρο] αἴθ 0}. 88Π0- 
᾿ΌΔΓΥ οΥ ὈΓοηρστ [086 βΒίτοη σῇ Ια], δηἃ 5}}4}} ἴδκο [σϑυβ ἴο 1} αἰσαν 1Π6 
ΑΔ} ἐπουοίπιαι] δϑαογάου, ἀμ ὍΠΟΥ 5041] ρίδοθ [ρσὶνθ] 0886 δΌοΠι δου ἰμδῖ 

82 τηλκοίῃ ἀββοϊδῖθ. ἀπαὰ διισὴ αϑ ἀο σ]ἱοϊκοαϊν αραΐηπδὲ [ἰλ6 πὶοϊοα ἀοογβ οἵ] ἐδδ 
ὀονθηδιῦ 804}} ἢ6 Θογιαρῦ [Ρο]]α16] Ὀγ δαύύογθβ : θυ [8πᾺ] ἐδα ρϑορὶθ ὉΠδὺ ἀο 

88 ΚΠΟΥ͂Σ ὉΠ 6]Γ [5] Οοα β}}8}} 6 βίγοησ, δηὰ ἀο εὐρίίοἰίδ'α Απᾶ ἐΐόν ἴῃδ0 ἀπαοτ- 
βἰδηα αποπρ [ἴπ6 ρυυάθηῦ οὗ] ἐδ Ῥθορὶθ 88}8}} ἱπβίγυαοῦ [αηδογβιδηα ΤῸΓ 086] 
ΤΊΔΗΥ͂ ; γοῦ [8π4] Β6Ὺ 88411 [ἃ}}] [Ὅ6 ΒιαμλὉ]6 ἃ] Ὀγ ἐλ6 βυνοσά, δηὰ ὈΥ ἢδιηθ, 

84 ὉΥ οδρυϊν!γ, διά ὈΥ ΒΡ0]], τιαὴν ἄλγ8β. ΝΟΥ͂ [λπὰὶ ΜΏΘῺ ΠΟΥ 8λαϊδ [411] [ὍΘ 
βῦπ π| 1647, ὉΠΟΥ͂ 58}4}} Ὀ6 Ποίροη [Πε]ρΡ647 εσὐδ 4. 110016 μ6ὶρΡ : Ὀαὺ [Δη47 ἸΠΔΗΥ͂ 

856 5}}}] οεᾶνθ [86 οἰη64] ἴο ὉΠ 61 νν 0} ἥδίτοτιοβ. Απὰ ϑοπι ΟὗἩἨ ἴπ6πὶ οὗ ὑπᾶογ- 
βίδπαϊησ' [[Π6 ῥγμα 6 η0] 88|4}} {8}} [06 δὐαπι}]64], ὕο ὑγγ [{{δ,, 5π16}0 1} ὕΒθιὰ, δῃηὰ 
ἴο ρᾷγρθ Πα Υ], 8πα ἴο τηδῖ ἐῤθηι νυ ἰϊῖθ, ουθη το [01}}} ἐδ6 ὕὑπλ6 οὗ ἐλ6 οηᾷ : 

86 Ὀδόδιι86 {ΐ ἐδ Υ ἴῸΓ ἃ [ἴο {}6] {ϊπ|6ὸ αρροΐϊπίοά. Απάᾶ πο Κίπρ 8μ84}} ἀο δοςογά- 
ἴῃ ἴο ἢ18 Ὑ{Π; 8δ8ηα ἢ6 8}}8}} οχϑὶῦ ἢΠϊμηβοὶ ἢ, ληἃ πιο Ὑ ἸΠΒ6}} ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΓΥ͂ 
85οά, δηὰ 8}8}} ΒΡΟΔΚ τυ] ουβ [ἀἸβυϊηρυ ]Βῃ64} ἐλέη ϑ ἀσδϊηεξῖ ἐλ αοα οὗ σοᾶβ, 
δηα 8}}8}} ῬτΌΒΡΟΙ {111} ἐλ6 ἱπαϊσηδίϊΐοη ὈΘ δοοοιαρ  ἰδμθα [811] : [ὉΓ ἐλαΐ ἐλαΐ ἐδ 
ἀοιογπιϊηθα 884}} Ὀ6 ἀοπ6. 

8] ΝοΙΓΠΘΓ 8}8}} μΒ8 τεραγὰ [πᾶ ἢ6 Μ0}}} ποῦ πδνϑ αηδογβίδπάϊησ' ἃροη] ἐλ6 αοὰ οἵ 
ἢ18 ἐλύμουβ, πον [πᾶ ὕροη] ἐλ ἀφδβίγο οὗ νγοπλθη, ον τοραγὰ [8πα μ8 ψ1}] ποῦ ἢδνθ 

88 υηἀεγβίδηἀϊη σ᾽ ἈΡΟῺ] ΔΩΥ͂ σοά : [Ὁγ ἢΘ 5}}8}} τ} Ὗ ὨΪπλ861 ΔΌονΘ 8}1. Βαὶ ἴῃ Η]β 
δϑίβδῦθ [πᾶ οἱ 18 Ὁ886, ἐ.6., βδ[68 4 8}}4}} ἢ6 Ποπουν [σὶγθ ΡἹΟΥΥ͂ " ἐδ σοὰ οἵ [ὈΓΟΘ6Β 
[ϑὑγοη σῇ 148] ; δῃὰ [ἴο] ἃ σοα τ ῃοπὶ Ηἷ8 Δ. 6 ΓΒ Κηθ ἢοῦ 584}1 ῃ6 Ἰοποῦν [σὶνθ 
ῖονυ] νἱ ρο]ά, δπὰ [νυ }Ὁ}] βιῖνθν, δηᾶ πὶ ργρθοϊουβ βύομϑβ [βῖο0η6], δηα Ρ]68- 

89 βδηΐ ἐλίπρδ. ΤμὰΒ [Ἀη4] 58}}8}} ἢΠ6 ἂο ἴπ ἐλ6 τηοβὺ [[Ὀγίγοββθβ οΓ] βίγοηῃρῃο 8 
ὙΠ ἃ βίγτϑηρο σοαᾶ, Ποῖ ἢ6 8}}8}} δοίζῃο ν]οᾶρθ απο Ἰπούθαβα [1ΏΟΣΘΆ86 ἴο0 86- 
Κηον]οαᾶρθ) τοὐζὰ ΟΊΟΥΥ : δηαὰ Β6 88}8}} οδιβο θὰ ἴο τὰΐο ονοῦ [6] πλϑηγ, δπὰ 
Β}8}} ἀϊνϊά6 ἐλ ἰαπὰ ἴῸΥ γαὶπ [ἀϊβυτ Ὠαῖα σγουπαὰ ν᾿ 10}} 8. ῥυ]66]. 

40 Απά δ [1η] ἐλό (ἴτ)6 οἵ ἐλ6 Θῃ ἃ 5}4}} 116 Κίησ'᾽ οὗἩ 106 Βου! ἢ Ῥᾳβῇ δὖ [ννᾶρθ τοαν 
ψ]1}}} Ηἷπα : δηᾶ ἐλ Κίησ οὗὨ ἴὍ6 ποτ 8081} οοπλθ δρδίηβῦ ῃΐπλ ἼΚ6 ἃ τη} ν πα 
[ν}}} βδύοτπι ἀροη πη], 1} Ομ αγίοῦβ ἐς ΠΆπ0ι), δηἃ ὙΠῸ Πποτγβοίηθῃ [ΠΟΓ868], δπᾷ 
ὙΠῸ ταϑν 8 ϊρ8 [Ὀ04818] ; δηᾶ 6 8}}8}} δηῖθγ [6ο0π|6] ἱπέο ἐλ οοχμῖν 68 [Π8πη68], 

41 δηά 888}} ονοτῆον δηα ρ888 οὐθῦ. Ηθ Β88}} διῦδν δἰδο [Απά μ6 Ψ}}} οοπιο] ἰῃμέο 
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ΤῊΒ ῬΡΒΟΡΗΕΊῚ ῬὈΑΝΊΕΙ,. 

[βύα) Ὁ]64] : Ὀαῦ [Δη4] [686 8}4}} Θβοδρθ οαὖῦ οὗ ͵8 ἢδηά, ουεη Εᾶοπι, πα δίοαυ, 
8δηἃ ἐλ οὨϊοῦ [ἢγ80] οἵ ἐδ6 ΘὨ1] ἄγϑθη οἵ Αἴπηθη. Ηω 8}}8}} βίγϑιοϊι ἑου ἢ Ὦ18 Ὠδιιὶ 
8180 [πᾶ ἢ 884}} βεηἃ ᾿ἴ8 Β8ηἃ} ἀροὴ [1η] ἐζ6 οοαηῃῦτγῖοβ [1848]; δηᾶ ἐλ ἰϑιυὰὼ 
οὗ Ερσγυρῦ 51.)8}} ποῦ δβόδρθ [Ὁ6 ἴῸγ δὴ οβοϑρϑᾶ οὔδ, ἴ.6., ἀχϑωρῦ] Βαΐ [4π4Ὰ] πὸ 

ἐλ ρσ]ονίουβ ᾿δηᾶ μὰ οὗ δοιῃθ] 688], δη ἃ Ἰδην σοιηγθδ 808} Ὀ6 ον θυ ἤγουν 

808}} ἢϑνθ ΡΟ ΟΣ πὰ ονϑι ἐλθ ἰγβαβϑιγ 68 οὗ ρο]ά διὰ οὗ βίϊν οσ, πα ονϑὺ 1} τῇ 
ῬΓΘΟΙΟ 8 [υ] Αβϑηῦ 
δὲ αὐ [] ᾿ἷ8 βίορβ, Βιυῖ [πὰ 

δΔηὰ υὐὐοιὶν ἴο πχδίζο ΔΥΔΥ͂ 

ἐλ6 σὶονίουβ ΒΟΙΥ͂ τλουηϊϑίη ὉΥ 
ΘΟΙ.168 ἴο ἰδ 6ηα, Δπα ΠΟΩΘ 8 

8 

ἀφνοῖθ ἴο δχύθι πὶ 010} ΤΑΔΩΥ͂. 
ΡΙδηῦ ἐλ6 ᾿δθδγηδοὶθβ [6ηῖ8] οὗὁὨ Π18 ραΐδοθ ΓΡΕΥΕΊΟΩῚ Ὀούνγθοῃ ἐλά 8688 ἴῃ [3 

τηοιπίδϊπ Οὗ σοΙηΘ.1 688] ; γοῦ [8η4α] θ 8 
6]Ρ ἴηι. 

8}.8}] ὑτου Ὁ]6 Ὠΐτα : ὉΠΘΥΘΌΤΘ ἔμ ἢ6 8881] ρὸ ἔοσυῦ} τὴ} στοδὶ ἜΥ 

ἐδμάμσε οἵ Ἐργρῦ : δηὰ ἐλ ΓΑ γ8η8 δπὰ ἐλθ Ευ]ορίδηβ δλαὶῤ 
Τ ϑιασα ουῦ οὗὁὨ ἐλό οαϑῦ δηᾶ ου οὗἩ ἐλς ποιῖὰ 

ἰο ἀεδβίγου, 
πα 6 8}}8}} 

4}} 

ΤΕΧΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ. 

[: ὈΣΦὉ, ἸΠΠΘΤΔΙῪ Φαιιάδέ6α, ὨδΏΟΘ ἃ οοπιρασέ δὲ ἴο Ὑμδῦ 18 δατοϑὰ Ὡροῦ δα σίρεὶ Ὀοϊτγθδῃ 80 ρασίΐοα 1ὑ ΠΟΤ δϑοῖωσ 

[ο ναΐῖοτ ϑδρθοίδ!γ ἰο ἴη6 (ΟΣΤΩΒ ΟΣ Ῥγουΐϑοδ οὗ 186 Δ᾽ αηοο, ἴδ 0 ΤΩΔΙΤΙΔΩ͂Θ Ῥοΐίπᾳ οὔθ οὗ δ πιαΐῃ οομάλιίοηδ οΥ δοπιἼίάξγα- 

“ίοπ2.--- ΤΏΘ χοροῦ 18 Θιαρῃδίίο.---3 ὈΛΦ 5 Ῥτοῦδοϊγν, ᾿ἐκὸ χα» ΘΔΌονοΘ, οὐὨὐδίδ δὴ αἰϊυκίου ἰο ἔδο γέολι οἵ κ 

ςοπίχαοῦ, δορὰ τΔΥῪ ἐδιατοίοσο δἰ μιν αἰέδ8. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΚΗ͂, 

γατβο 2. Τοιολῆπρ ὡροηὶ ἰδέ ἰαδέ χίπρε οὕ Ῥεν- 
δία ἵπ α λαδίν απὰ δια τουΐδιο. Ατὰ πον 
ὍΠ11 ἐμὸν [899 πο ἱχῖϊμ. ὈΘᾺ, ρ66 ΟἾΒΡ. Χ, 
21.--- ομοϊά, ἴμογθ 5.81} οἴδηἃ ὮΡ γοὶ ἰλγθθ9 
Ἰκείτρβ ἰῃ Ῥοχαΐα; ἰ.6., ἀου ὈΌ16 88, αὐΐοσ 086 Ῥτθ- 
Βοηὺ Εἴπρ, ΒΘμο0 αἴνοσ Ογσιιβ (8606 οὔδρ. χ. 1), 
ὕμοσο 5}.8]}1 θ6 ὕδγθθ σῆοσθ Κίῃρβ οὗ Ῥοσεΐαβ,-- -[ἢ 8 
Ῥογβίϑῃ βὑδῦθ 858}811} βδᾶνθ [ὮΥΘΘ ΤΩΟΧΘ Κίηρθ. ΤῺΘ 
ΔυῦΠΟΥ ὉΒΟΧΘέοσΘ δαϑδίρστβ δἰ οχοῦθμοσ ἔουσ Κίηρβ 
ἴο Ῥοχβία, ἔγοτα νΐοι, όονγόνοῦ, ἰὑὺ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΩΘΔῚΒ 
ἔο!]ον 5 ὑμΒδῦ μ6 ὁ ΚΌΘΥΥ " ΟἾΪῪ ὑμαῦ ΠΌΤΑΡΘΣ ; ΠΟΣῚ 
οδῃ ἰὺ ὈΘ Βδοῦχῃ ἤγοτῃ Εζσγα ἱν. ὅ. 7 ὑμβδαὺ ὴ8 
ψΥϊῦοσ οὗ ὑμαῦ ὈοΟΪς ΚΏΘῪ οὗ ἔουσ Ῥογαΐδῃη ἸΕἸηρῈ 
(ΗΣ σὶρ, Εν] ἃ). ". ΤῊΘ ΠυτΌΘΥ ΤΟῸΣ ἰδ σαίθπου ἴο 
ὈΘ χορασᾶθα 858. ἃ δύγηδοίδο ππτ ὉΘΥ, ΘΧΘΟΌΥ 316 
ὑμαῦ οὗ ὑμ6 νίρβ δῃὰ ἤθδᾶβ οὗἠἨ {86 ᾿Ἰθοραχὰ ἰπ 
ΟδΔΡ. νἱϊ. θ (Β66Θ οὐ ἐδμαὺ ρδϑββαρθ), ψ ῃ ἢ ἱπὰϊ- 
οαὔθβ ὑῃδὺ ἔπ6 ἀσνοϊοριμθηῦ οὗ ὕδο Κίηρσάοτχῃ ἰῃ 
ᾳυσέϊοι ͵8 οοτηρ]οίοα, δηὰ ἰβ, ὕο ὑμδὺ οχύθῃϊ, 
ῬΆ͵ΓΆ1161 τιν 1.0.6 ὨθπθΟΣ οὗἨ 86 Ἰνοσ] ἀ- τη γ- 
ΟἾἾ68 πὰ τυ} οΠΟΣ βίαν βοιυὺ αὐδάτορϊ]οε : οὗ. 
ΕΝΏ. - πὰ ῥσἱμοῖρ]θ5, ϑῦο., οἢ οὨΔΡ. ἱἱ. Νο. 8.{- 
Απὰ τὴ9 ἐουγίῃ 5841} Ὀ6 ἕασ σίομϑου ἴδῃ ἴμ ον 
811; ταῦμοσ, “" 888}} δοαᾳυΐγο βτοδῦοσ στο 68," οἵο. 
ΤᾺΪ8 ἑοασίῃ οὴθ ἄοθαβ ποῦ ἀθηοῦθ ὑδ6 ἰδαϑὺ οὗ 4]} 
ὍΠ6 Ῥοσχβίδαι Κίηρα, θδχίαθ Οοἀοχαδηπυβ, Ὀαὺ [86 
Ζουσῦ ἔτοτα ὑδ6 Ὀορίπηΐηρ (ΟΣ, ἰῃ οὔ σ ψοχὰβ, 

4 [" Μογϑουοῦ, [π]8 δυαοοτέοη (ὑπαὶ (86 Ο. Τ. ΟὨΪΥ Κηονα 
οὗ ΤΟΌΣ Ῥογείδη κίησπ) 8 ποῖ δὺ 4}1} οοττϑοῦ : 07 ἴῃ ΝΟΏ. χίΐ. 

Ὀοαίὰοα ἴμποθο ἔοαγ, ἰθογο 8 τη το τοδὰθ αἷδὸ οὗ ἃ 
Ἠασῖσβ, δπὰ ἴο ἴΠ6 ϑοῦγα, ἰη ἰΠ6 56 οὗ ἰδ ΜοοσοδΌῦσθοα ἔμ 6.0 
“ΔΒ ὍῸ11 Κη, δοοοσάϊηρ ἴο 1 Μίδος, |, 1, αἷδο δ παζῃθ οὗ 
[Σ6 Ἰοεὺ Ῥοτγείδῃ Κκίηρ, Ὀδυΐδ, Ὑὰο τῶ ραϊ (0 ἀθαι ἢ (ἀ6- 
ἀρὰ, ὈΥ ΑἸοχβιηῦοσ."---Χείὶ. 

{ [1 πὶ5 Ἰηἰογρτοϊαυτίοα [6 δἰξοχοῖδονυ σαστιθ δα ἃ ππηθοοῦ- 
ΒΑΙΎ. ΤὮΘ ΤὩΘΘΠΙ ΠΡ ΚΟΥ ΟΥΣ ἰδ ποῖ δὶ ἔποτο δῃοιι" ἃ ἐποτο- 

ΤΉ "ὁ τὯο ἴῆτοο Κίημε 20 6}}8}} γοῖ (Ἴ"9) αγίϑο δῖὸ ἐδ 
ἔιγοα Βα ο ΙΒΟ ΣῈ οὗ ΟὙτθα, Ὁἰς., ΟδτΌγαδδα, [6 ρϑοιαο-βηοτ- 

ὅμ9 ἐλύγα οὗ [86 ἴδγοο πεὺῦ τοοπθϊομοα), " δηὰ 
ὑβοσοΐοσο ΧγΖθδ, ΔΒ ρβϑι ἀο- Θιηθσαὶβ, 18 ὈΓΟΌΔΌΙΥ 
ποὺ ἱποϊτπιθᾶ, διὰ Ουτιθ, Οδιι ΌΥΒο8, δηα Ὀδγῖυδ 
Ἡγϑίδδρὶβ ἃγθ οομδίἀογοα {μ6 δγβῦ ἴὔγθρο. Τδθ 
οδδσδοίοσϑυϊο ποὐύοοα ἰπ ὑμϊβ Ρ]8δοθ ΒΡΡ]168 ν»γ8]}} 
ἴο ΧΟΙΧΘΟΒ, 88 Ἦ6 ὈϑΟΔΏΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἔβιηοτιβ Ὀδ- 
αδδο οὗ δ ΐἰ8 ἱπητθηδο σίοηοα (Ἠοϑσοάοΐζαβ, {1Π]. 
96. ΙΥ- 927-29), διὰ 88 ἷβ ὀχρϑαϊτθου ἰπΐο Οσϑθοθ 
ΟὈδοισοᾶ μοβο οὗ ἷβ ἔδύμου ὉῪῚ ὑμθ δχοδθβαῖνα 
τοδίλοϑβ οὗ Ηἷβ ἀσιηδιηθηῦ, ΤΠ6 εἰχτίβοβδηοο οὗ 
ὑμιῖ8β ζΖουχ πιϑτ Ὁ... οὗ ὑπ6 οἹὰ Ῥογδίδῃ ἀγηδϑὺν 
(γοβο θην ἢ ΧΟΥΧΘΒ 88 δύ ἢν ποῖ 
γοῦ δρρυϑβοπαρα ὈΥῪ ὅδ ρῥσορδοῖ [ἢ]. δβιυρϑοῖβ}ν 
88 ὑδο δηροὶ ἀἰᾶ ποὺ 806 δὖὺ ὕο δίδὺθ ὮΪΒ ἢ 8126) ἱβ 
ὑδαῦ 86 χϑρχϑβθηΐβ, ΟἹ ὅδ οῃδ Βδηᾶ, ὑμὸ δοῖμθ 
οὗ [6 ἀδυδιορυηθηὺ ἱῃ βόνοσ οὗ ὅμα Κίηράοτχῃ ἰῃ 
αυθϑδοι, δηᾶ, οἢ ὑμα οὐδοῦ, [86 ὈσΘρίπηΐηρ οὗ 18 
αἰβεοϊαου. ---ΑὩᾶ ὉΥν πὶ βίσϑωχι; ᾿βχουκὰ δὲν 
το 968, οσ, “ἤθη ἈΘ Ὧ88 ὈΘΟΟΙΩΘ δσοσιρ' βου δα 

δία σίομβθβ. ἽΩΙΤΓΙΞ, δὰ ᾿πβηϊάνο (ΟΣ. 9 ΟἌτοα, 
ΧΙ; 1; δἶβο πέτα, νυ. 4, δῃηᾷᾶ Ἅβδρ. υἱῖῖ. 8, 28). ἷβ 
ποῦ οο-οταϊηδίοα τὶς 186 ξο)] ον ον ΩΣ, Ραὶ 

ἷθ ρἰδοθὰ δρουθ ἴῦ.--- ἘΠ 588}} δι ἐσ ὮΡ 411 δχαΐτιαεὶ 
(89 τϑαϊτὶ οὗ Οτεδοία, ᾿.6., "" βίδϊκο 4}}.) δῷ» 

ῬΓΌΡΘΙΪΥ, ““ ἐλ 811.,,» ὦ.6., 411 ὑμπδὺ δ88 ὈΘΘῺ σηθῦ- 
οποᾶ, 411 ὑδι6 ἱπησθη80 ὑΣΘΑΒΌΣΟΒ δηα ἔογχοδδ τὸ- 
ἰοστοὰ ἴο. “ΠΣ , ῬΧΌΡΘΙΙΥ, ὁ 81}4}} Ὄχοίΐβ, δβὲϊσ 

ὭΡ.,᾽" ἄοσδ ποὺ 8411υἃ6 80 χΟἢ ἴο ἰηϑηϊτηδῦθ ὑχ688- 
ὭὍΣΘΒ 88 ἴο ὑδα βυ᾽]θοῖδ οὗ ὑδὶ5 Ἰεϊηρ δ5 Ὀδίτρσ ἐδ6 
οὈ͵θοὶδ οὗ ἰδ ϑχαϊυλπρ δοιυϊὺν ; οὗ ν. 35 . Ζ2οὉ 

ΧΙ; 2; 76. 1, 9.--1ὰ ὨΊΘΘ9 ὯΒῈ ἰβ ποῦ Ῥσορϑὴσ 
"' ἀραΐπδί ἴ.6 τοϑ]πὶ οὗ Φανδῃ," Ὀπὺ "0 [86 

Το Δ] τὰ, οἵα. ; ὥϑὲ βΒοσυϑβ ἴο ἰηἰχοᾶάτοο [86 δοσθδδ- 

ετὶνο ἀδσηοὶίηρ' ὅπ ἀϊτοούϊΐοι οὗὁἨ ἐδ τλονυθιθηΐ.--- 
Τὺ δοοοχᾶβ Υ νὶὰι (6 γνοίη οὗ {δθ θ5θὸσ 

7 ὕο Χογχϑα, ᾿δαὺ ασϑθοθ (σι ῦ τοραχὰ ἴὸ 
δνδῃ, οὗ. οὐ οἾδΡ. υἱΐῖ. 21) βῃουἹὰ Ὀ6 σορσο- 

δοηὐθα 88 ἃ ἀϊηραάοπ. Α Μδοολρφθι τείῦοσ, τ 8Ο 
χλὶρηῦ αἷπὶ ἴο βικούοι ὑδθ ἰβδύοσυ οὗ ὑμπδὺ ἰκίησ, 
διηὰ οὗ Ηἷβ ὀχροαϊ(ΐου δραιπδὺ ὕ8 9 ασθοῖβ. σου]ὰ 

4 [ΤῊ15 οοπιρυϊδἝοε ἴκ τηδη  ἐοαϊῖγ ἰποοκϊείουῖ, ἔος ἰδ ὁοα- 
ἔπος ἦι “1ουγῶν" υἱῖϊὰ [89 οὔ πεῖ βομὶ ἴοὸ ὑὈ6 (δε 



ΟΠΑΡ, ΧΙ. 3.46. 

δεβυσοῦϊγ ματθ ἔποόνσα, δᾶ ἱμάϊοδίοθα, ὑμδαῦ δ 

δδὺ τη ϑδνυδὴ νγ)δ8 ποῦ γοῦ ἃ ΓΊΞΘ, 
οσθοβ 8, 4. Αἰόσαηῶξν ἐλ6 Ογεαξ απὰ δ ὕη- 

“ποαξαίο ϑιμοοοδϑογ." Απὰ ἃ ταϊσὶν Κίηρ 58]}1} 
κἰδηὰ ὉρΡ. ὙἿΔ3 Ἴ9)9, ἃ Βοσῖοο, ὑγασῖῖκο Ἱίηρ ; 

οὗ. 22 δδὲ, [εβ8. ἰχ. δ, δῃιὰ αἷδο [86 βυυηῦρο]ο 
ἀεδοχὶ ρυΐϊοῃ οὗ ΑἸοχδηθσΒ τηαχύΐαὶ στθαύμθβϑ ἰῃ 

ἜἾΔΡ. υἱϊ!. δ οὐ βϑαᾳ., 31. ἽΩΣ, “6 δύδηαβ ρ.᾿ 

ἧ. ὁ... ΘΟΥΘΒ ἊΡ δῃηᾶἃ ὑσοβϑηΐβ ἃ γ } ἶκο δηα ὑῃγοδαὺ- 
ΘΕ ΔΡΡΘΆΓΔΏΟΘ : οἷ. νβ. 4, 14, δπᾷ α]50 υ. 1. 
-- Απὰ ἀο δοοοχάϊηρ ἴἰο πὲβ τ}. ΟΥ̓ἁ οδδρ. 
ΥἹἹΣ, 4 δπὰ ἰηΐτα, ν. 16. ΤῈ βονοσχοΐρε δυο ἵτα- 
ΣίΘβα τὶ το ΑἸΟχϑπᾶου συ]οᾶ 4}} (86 Ρ6.- 
ΒΟΣΒ οὗ ὨΪ8 ἴτηθ 8 ᾿ἰκον 86 αὐὐοβίοα Ὀγ Οὐχί, 
ΣΧ. ὅ, 85: “ )Ῥο͵ογίιηαηι ϑοῖτι8 οπιπῖωπι πιογίαϊξιη 
ἐπ ροίοείαζε λαδιιΐϊ.."---  οτθοὸ 4. Απὰ θη δ6 
ΒΔ] εἰδῃηδ ὮΡ (τλύμοσ, "ἤθη 6 ἢὰ8 βίἰοοᾶ 
ὭΡ ᾽)), ὲκ ᾿Ισἱη ἀοηλ ὍΘ6 Ὄχοΐεθι, δα 5841] 
9 ἀϊν! θὰ ἰονσατὰ 186 ἔους τῦιπᾶ5 οὗ ϑανϑῃ. 

ὙΠ 2593 1Β ῬΡΧΤΟΌΔΌΙΪΥ ὕο 6 Ο]ΟΒΟῚΥ οοππθοἰθα τῖΐ 

186 ἰᾶθα ρῥτεβοιίεἃ ὉΓΥ ἝΩΣ ἰὰ ὑδ6 ρῥτχϑοράϊηρ 

ΘΙ: “απα τολδη.," οἵ. "“δηὰἃ .Ἂ(ϑ 8003) αϑ ὮΘ 
ΒὮΔ}} αν βὑοοᾶ ὉρΡ᾽" (οι οηροσκο, ΕΌ]]ΘΥ, 
Θὅο.) ; 80 ἐμδὺ ὑμ Ὀχίο ἀυγαύϊοι οὗ ΑἸοχδη θυ β 
χοΐστι ἷἱβ Βοσο ἱπμάϊοαύοθα, ΟἾΒΘΙΒ, 64.9., Ηᾶνου- 
Ὠΐοὶς, Κυδηϊοιζο]ὰᾶ, Ενγα]α, οὗο.., σθηᾶοχ ἴῦ, “ διυᾶ 
ΘῈ Ὧθ 5}}4}} βίδηἃ ἴῃ ἨΪβ ῬοΥΟΥ, ΘΠ ΒΒ 
ῬΟΥΤΟΣ 888 ΣΟΘΟΒΘα 18 Εἰρμοβὲ ροϊηῦ " (μα ῃθ6:) : 
Ὀπῦ' ὑμὶβ ΥἹΘῊ 18 αὐοϑύϊομδ Ὁ] 6, Ὀδσοδῦῆθ οὗ ὑμ8 
δα στον ὕοο ῥγορηδηῦ ταθδηΐηρ ΪΟΒ ἷἰβ ὑμπ8 
αὐϊτι υϊοα ἴο ἼὩΦ. ΗΖ 8. δεβοχίίου ὑμαὺ ἼΩΡ 
ἴη ὑδὶβ ῥΪδοθ 8 βΒΥποιυτηοῦβ νἱδἢ ὑῃ6 Ξὅ'Ὑσ. “25, 
έῥο ἀοραχὺ ἰὼ ἀθδίμ, ἴο αϊο,᾽᾽ δῃᾶ ὑμαῦ ὑμ6 [ο]- 

Ἰοσίης ἼΞΘΩ (τὶ σοὶ αὖ. οδδρ. τἱϊῖ. 8) ἷ8 
τοῦ ῥδϑεῖνθ ἰῃ ἰΐβ εἰχτιϊβοδίξου, δια ὑμοσοΐοσθ 
ἂοσοπβ πού ἀδμοῦθ “ὁ ἴο ὉΘ ὑχοΐςκοη.,," Ὀσὺ “ὁ ὅο Ὀσοδὶς 
δραχὺ,᾽" τωυδὺ οδυύδι ! ὉΘ τοὐθοὐοα. ---Οἡ ὑμ6 
ῬὮχαβο, “"Ὅθ6 αἰναοα ὑονγασὰ ὕὍῇδθ ἤουσ νἱμᾶδ οὗ 
Ὠθανϑη,᾽ οὗ, 86 ΔΩΔΙΟΡΟΌΒ Βυτ 0011. ἀθβοσίρύϊοη 
ἴῃ σἤδρ. τἱῖϊ. 8.--Απᾶὰ ποὶ ἰο πὲ ροπίοχειν, 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ᾿884}1} 1Ὁὺ Ὀ0 αϊνί ρα -"" Ώ6Υ 5}}8}} ποῦ 
Ὅ6 Ὀθηοῆβύθα ὉγΥ ὑμὸ ἀϊνίβίου, Ὀὰπὺ 88}8}} ὍΘ 6ῃ- 
γον ἀορτίὶνϑαᾶ οὗ ὑπο μαύσγίτοαν, ὑμ 8 Σϑα]ΐ2- 
ἴῃς ἃ ἔοδίυσο ὑδδὺ γγὰβ οτωσηοη ἰῃ ὑδθ ΘδυΪν 
Θχρουίθηοο οὗ ὑδ6 ὑμϑοοσδου, 1 βδια. χν. 298- 2 
Βδιι. ἰἢ, 10: 1 Κίηρβ χὶ. 11; χίν. 7-10; χν. 990: 
χυΐ. 8 οὗ βθ6.; χχὶ. 21. [Ιύ ἰ8 ψ6]}} ἱγπόοννῃ ὑμπαῦ 
ἐπα δούθ δ! 88 ὑμι6 οδ 86 νυ} ΑἸΘχδμο Β ΒΟΏΒ, 
Ἡόδτοῦ]θδ (ἡ οδο τηούδου νν Βαχαΐπα, δηα ΒΟ 
88 του τἀοσοα ὈΥ ῬοΟΪγβρογομοῦ) δᾶ ΑἸ χδηᾶθσ 
(6 Μίξιιϑ Ῥοείλωηιια. Ὀοτὰ οὗ ᾿ἰοχλθδ, δαᾶ ΗΠ κουνῖβο 
τουγδογοᾶ). Οὗ Ὀϊοάοχαδ, ΧΙΧ. 106; ΧΧ 28: 
Ῥαϑυδδη., ΙΧ, 7. Φαβίίη., ΧΥ͂. 3, Αγρρίδη, ὅ'νγ., 
Ο. δ1.---Νοσ δοοοσάϊηρ ἴο Ὠἷκ ἀοπλίηίου τυβίοῦ 
Ἀο χυ]οάᾶ, “8}8}} [6 αν] 64 ᾿κἱηρἄοτη ὉΘ ; ̓᾽ οχ 
ὅμο οοῃύζατσυ, ἰὗ βἢ 81} ὑσοβοηῦ 8. ὑϑίη7] ῥἱούυσο 

οὗ ἱπιρούδῃοθ; αὖ, ἽΓΞΞ 51 ἰπ {86 Ρδγδ]]6ὶ, 
οἴδρ. υἱἱϊ. 22.-- -ΕΟῚ ἰπκ κίυκάοτλ 5881} 9 
Ῥ᾽υοκοὰ Ὁρ, ονθα ἔοσ οἴμοχα Ὀθαΐάθα ἰμοδο. 
Ἀν ἼΞΩΩ, ὕο ἐμ ϑχοϊπδίοῃ οὗἨ ὑβοβϑ, ὁ 6.. οὗ 

4 [5 Βτοὰ [ἢ οομπίοὶ οὗ Ῥοχαίδ τἱτ Οσϑϑοθ, [Π6 δμαὶ 
(νοῦ. 83) ραδϑοδ ἱχηπηθάξαϊθι Υ ονοῖ ἴο ὕπο ἰουπᾶον οὗὁἨ ἴ86 Οτιθ- 
οἶδ (Μωοοάορίδη) ποεὶ ἀ- ἡ πράοτα ; ἔοσ ἐπ ὈγΟΡΏΘΟΥ͂ ῥχο- 
οδϑδὰβ ποὺ ἴο πα μτοιουΐοῃ οὗ Ὠἰδίοτίοι! ἡοίαἰ)α, Ὀμῦ τθι- 
ἄοτδ ΟὨΪΥ {πὸ ΘἰΘΙΏΘΩΌ ΟΥ ἵβοῦοσπ Ὑπίου οομδελαιῦδ (ἢ 0 
ΒΙκιοσίοαὶ ἀθνοϊοριπσηῦ. ΤῊΘ οτροά!οη οὗ Χογχοα δραιηδὺ 
τόθ ὑσιρδ ίο ἔῃ Ἰογοχτγοσηᾶ ἴΠ6 νον] ἀ- ἰβύοσίσδὶ οοπῆϊοῦ 
Ὀρσίτσουῃ Ῥαγαΐα βηὰ ἀτοθοθ, τοὶ ᾿οὰ ἴο ἴΠ6 ἀρεϊχτισίου οὗ 
ἐδ Ρογεέδα ἰησάοτῃ ὈΥ ΑἸοχαπιᾶον ἴῃ6 ατοαὶ,".--- Δεἐ.} 
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[86 παύῃσαὶ μοῖτβ δια τίσ ὐ} διιοοοβϑοσῆ οὗ (μὲκ 
ΧΆΟΣ, Οὐποοχηίηρ ὑπ 6 ῬΏχδδθ, “ὁ ὕο Ὀδ6 ἴοτῃ οὔ, 
πρτοοὐθᾷ,᾽ οὗ. ΟοὨ ομΡ. ἷν. 12, 12. 8180 ΦοὉ χίν. 
Ἴ οὖ βθᾳ. ; 188. νἱ. 10, οὶ. 

ὕοσθοθ ὅ, θ6. 716 Πγεὲ εϊδιοίάα απὰ Γασίαα. 
116 [86 Ρχορμοὺϊο ἀθϑοσρύϊοῃ, ΡΟΣ 86 τ ὨΟ]6, 
888 Ηἰϊποχίο οοπβηρα ἰἰβοὶξ ὕο σϑῃθσαὶ οὐὐ]ΐπ68, 
8: α Ὧ88 ἠοῦ τοϑύθσ  }}νῪ ἀονυϊαύθα ἔσοτη δ οχζάϊ- 
ὭΔΙΥ πιϑμοαβ οὗ ῬΣΟΡΏΘΟΥ, ἰδ Ὀορίμβ δὶ ὑδὶ9 
Ῥοϊηῦ ὕο δββίσαθ ἃ Βυβρί οἱ ΟΒΙΥ Βρϑοίῆο ομδζδούου, 
Ὑ Β1 6 ἢ. ἀτοῦβθβ ἴμ6 ὑπουμηῦ ὑμαὺ Ἰαύοσ ΒΔ π8 ΤΑΥ͂ 
ὮδΥΘ ἱπιρσονθᾶ ὁ ὅδ: ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ ὈΥ ἰπίογροϊδύϊης 
ΨΆΣΟΌΒ θαύασοβ οὗ ἀϑίδὶὶ, ὙΤδθ ἔδοὺῦ ὑμπδῦ ΟὨΪΥ͂ 
ὑδι6 ὕτγο βἰαΐθβ, ϑυχλδηδύυντρ ἔσγοτη ὑμ86 στοαὺ Οτ- 
οἶδα ψοσ  ἀ- θυ ῖσΘ, πο Ὀοτάοσϑα ἱχηχηθαϊδύθ Υ 
οἱ {86 ““ ρΙοαβϑδηῦ Ἰδῃᾶ,᾽ 8.6 ἸΏΟΤΘ ΘΑΥΘΙΌΪΙΥ [0]- 
Ἰονγοᾶ ἰῃ ὑμοὶν ἔασῦμοσ ἀθυθὶορταθῃΐ, ἰβ ποῦ, ἰπ- 
αροᾶ, Θπουρ ἴο δύοιβθ ὑμιΐβ βυβρίοίοι, 01 ἐμ 9 
οἴμοσ Κίηράαομιβ οὗ ὑδο δα 0] χαϊρῦ μαγο ὈΘΘῺ 
Ῥδεδβθᾶὰ ΟΥΟΣ 88 ὕοο υπἱιηροχίδηῦ ἴῃ ὑπο ὶγ χ6]8. 
ὐοηβ νυ ὑμ6 ὑβθοοσϑου. [Τὺ νγδβ, σβοσθουοσ, ὕο 
ὍΘ Θχρθοοΐθα ὑμαὺ [βγϑ6] βου] ἃ Ὀ6 αἱ θσπδύθ! υ 
ΟΡΡσϑββϑθὰ ΌΥ ἃ βου ῦποσῃ δηᾶ 8 ποσύβοση Ὡϑρἢ- 
ΟΣ, ἱπ νίονν οὗὨ {6 βίῃλῖ ας ρασὶβ ὑα θη ἰῃ ΘΑΥ ΟΣ 
ῬΙΤΟΡΒΘοΙΘΒ ὉΥ ὑδο Αβδγσχίο- Βα] δ δοσὶ ἡ 

,. Ὅδο 006 Βδηᾷᾶ, δηᾷ ὮὉΥ Εργρὺ ἰῃ [ἢ δΒοαΐῃ, οὐ 89 
οὔμοσ (οΐ,, 6.0... 188. χχχ. ὅ- χὶί. 6. σ6:. 111. 12, 
18 τἱ, 80. χΙνὶ, 30, 24; ΖΘΡΗ. 1. 13. ΖΘΟΙ. χ, 
10, 11). Βυὺ [86 Τυδῆμοῦ ἰπ ἡ ΒΙΟἢ ὕπο ἔχϑῃβδο- 
ὑΐομβ ὈΘύνγθοη ὑμ6 ἔνο κἰπρχάοτηβ, ΒΘ ΘΓΥ ρ6806- 
7.1 ΟΥ Ὠοϑύλ]θ ἰὴ ὑμοὶσ οβαχζϑοῖθσ, δ ἀοδβοσ δὰ 
τ τορασχὰ ἰο ὑμοὶς σμπδηροῦι οοῦχϑθ, ἰβ ἴοο 
οχδοῦ, δηἃ σουϑῦα ἴοο οχίθῃϑᾷ ἃ βυσοοββίοῃ οὗ 
γοὶρηΒ πὰ ουθηΐβ, ο πα ονυϑὴ ἃ τοιοῦδ Ῥϑσδ οὶ 
ἷπ ΔῺΥ ΟΒΟΙ ραγῦ οὗ (86 Ῥσορμοίϊο ᾿ἰὐθσζαύυσθο οὗ 
ὑδθ ΟΙα-Τεβῦ. σδθου."͵ ΤὨΘ υπίαυθ οΠδγϑοῦοσ οὗ 
(86 Ββοοίίοι ἱπ ὑμὶβ σϑαρϑοὺ νγ88 σϑοορτιζοα δὲ δὴ 
ΘΕΧΙῪ μογίοα, δια Ὦ848 ὈΘΟ6Ὼ τηδᾶθ ὑυ86 οὗ ὮΥ ὑῃ9 
ΟΡΡοῃθϑῃΐβθ οὗ ὑμ6 δυΐμοι οι δηἃ ζεηυΐηθ ῥτοὸ- 
Ρδοῦϊο ἀϊχηϊνν οὗὨ ὑμ Ὀοοΐ (6. 7.. ΘΑΥΥ ὉΥ ΡοΣ- 
ῬὮΨΙΥ), ἴῃ ΟΥΩ͂ΘΥ ἴο αὐΐδοῖκ 108 σμδσδοῦοσ, δηἃ μ848 
8180 Ὀθθῃ ΘΙ ΡΙ ΟΥΘα ΤῸΣ δροϊορμϑίϊς ῬΡΌΓΡΟΒΕΟΒ, ἱπ 
ΟΥΟΘΣΥ ὕἤο ἀθηιομηδίχζαῦθ ὑμο ἱμβρίγϑα σδδγζδοίοσ οὗ 
ὑμ6 ῬΣΟΡΏΘΟΥ, δα {86 βδβδίοῃιβῃϊηρ δχδοίηθεβ 
νὰ τ] ἢ ἰΐ8. ῥτοαϊοϊίουβ σοστοβροπαϑὰ σὰ 
86 δοΐιδὶ ἀδουθιορταθηῦ οὗ ὑμ6 ἀοιηϊηίου οὗ [86 
6 ̓θυοῖᾶξο δὰ {86 Τρ. ὙΠ} ὑμῖ8 νίον 1ὖ 
18 ΘΙαρὶ ογοᾶ ὉΥ ΓΌΟΙΣ ἴῃ ἷβ ῥσοΐμοθ ἰο δηϊαὶ 
δη ἴῃ ἰδ Θχροκί(ίοη οὗ ομδρ. χὶϊ. (ν ἰοὰ Ὀδκχίμβ, 
δοοοχάϊηρ ἕο Ὠΐβ ορίῃπίοῃ, σὶῦ οἰδρ. χὶ. 86 :-- 
866 ΥὉ]. 41, ρρ. 202 εὖ 5θᾳ., 294 οὐ β8θαᾳ.); ὈΥ͂ 
ϑῆθτμδ, Οὐηϊηιδηίαγίι8 αὐ 7) απο οὰρ. ΣΙ. 
ὅ-ΧΤΙΙ, ὃ (Ἰϑονασὰ., 1782): ὈὉῪ Ηδηρδύθηθοσς, 
Βεΐξ., ». 178 οὖ 8θ0ᾳ. ; δῃᾷ, ζΘΠΘσΑΙΥ, ὈΥ 8 τη8» 
ἸοΣ οὗ οτὐδβοᾶοχ ϑχροείζοτβ ἱπ διοϊθηῦ δηὰἃ 
τηοάθχῃ ὑΐτηθθ. ΟἿ ϑβρθοίδιν ΕὈταγᾶ, 2216 ΟἹ 
͵7εηὸὃ. “Ψοῖ., »- 81 οὐ δθᾳ.. ψῇθσο 8 ὑβογουσὰ 

4. [Α8 τὸ Ὦδνθ δΙσδᾶγ χοτηδγκοᾶ, ὑΠ|6 ὑοῦ ΑΥ ἐν οὐ ἀουμ 
ἄοσα ποῦ δῦζτιο ἃ δὴ οἵ σοπΌΪ ΘΏΘΩΝ ἤΘΤῸ. [Ιὑ ἷα ἱπ ροσεὶ Ὁ16 
ἴο βκουὸγ [8 ροτίϊοῃ ὕγοπι ὑῆ8 Ῥχοοϑαϊῃρ πὰ [0] ον ἰ 5 ὈΣΘ6- 
ἀϊσξίομα, τ]ὸ ὑχγοδοηῦ ὯῸ0 βςἢ “ὁ κιιδρίοίοια" ΓΟ δΌΏΓΟΒ, 
τυ πουῦ πη ἰκίηβ ΔῊ ἸΣΤΟΡΑΥΔΌΪο ὨἰαταΝ [πὶ [6 ὈΓΟΡΌΏΟΘΟΥ 88 8, 
ν Ώοϊ6, Ιηάοράᾶ [8 ὙΟΙῪ Ῥατὶ σοηδίί(τιϊοα ἐδ ρίκὶ οὗ (ἢ9 
δητσο ἀἰρμοϊοσῦγα, ἤοσς ἰὺ 18 (816 δ᾽οῃθ ὑμδὺ ἱμππηγθ} 6} δηὰ 
ἰδ ύθὶ Υ σΟΠΟΘΤΙΒ (ἢ9 ΓΠΘοστθοΥ, Τὸ πηρτοοθάρφηϊοα δπὰ 
ὨΠΡΘΓΔΙ]οΙοα οπδγασίον οὗ η6 Απεοσῃίλη ριυγβθοιτίοι, 88 8, 
σὨδΡίοΣ ἰῃ Το] Ὠἰσύοτγ, 80 ῆ 654 [ἢ 6 τπιϊ πα! 6 658 δ θα τ- 
ποκίπιοδα οὐ (8 μοσχίζαεϊπιτοθ Τὴ6 τοὶ οὔὁἨ τΠΐἰθ ὈΓΟΡΉΘΟΥ 
ἴα Ὀπὸ ἱπισοδησοθίοη δπᾶ βοαμοὶ ὧ ὑΠπ|8 οοηΐγηὶ ἀρ  σαςίοη, 
ΤΏΘ οδοῖῃ! σοροσ ψ }}} ποῖϑ ὑμδὺ ἤδη 9) ἄοοβ ποῖ μίνθ 8 
δ) πρὰς οὗ δοοιεέωρ Ὠἰσύογν, Ὀπδ ΟΠ]Υ βικοϊομοβ ὑπ οοιγϑα οὗ 

086 ΟΟἸ]δίοη 5 ψ ὨϊοὮ ἡμου]ὰ αἴοοῦ τὴϑ γ᾽ σίοτι εἰδῖυα δὰ 
Τοϊδυϊοηβ οὐ Ἰεγωοὸὶ Τὴθ ΤΘὨΔσθΟαΣ δηὰ οοπάποῦ οὗ [Ὠ6 
Αποοομίδῃ δηθοῃεῖκὶ οουἹὰ οὶ Ὀ0 ΠΥ ἀρρτγοοίαιθὰ τὔὴἦίδι- 
οὔϊ ἃ εοἰζέπς Τοσί οὗ ἰλο80 εξωγεξων μέρα ἢ 

-ν 
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ΠΠ]υπίταύίου οὗ [86 Ἀδυτοιν Ὀούνσθοι ὑπ 6 οοη θη ἴθ 
οὗ ὑμῖδα ϑϑούϊοη δῃᾶ 86 ζδοίβ οὗ Ὠἰβύοσυ ργϑοθᾶθβ 
ἐδ τοσρδικ : ὁ ΕῸΣ ὑμδὺ ΤΟΥ ΤΟΔΒΟῚ---ἰἷδ 18 86 
ἰηΐοσηιδὶ ἀοδίσηει οὗ [8 δΒρθο δ! Ζίηρ ῬΣΟΡΏΘΟΥ, 
ΟἾΔΡ. χὶ.--- 6 οοτοΐηρ οὗ ὑπο Μαοραομίδῃη γσγαηῦ 
ἰδ οοῃποοίθα ἢ 9 δρὸ οὗ Ῥδῃΐθὶ ὉΥ 8 ὑὩ- 
ὈΣΧΟΙΘῺ οδδΐῃ οὗ 86 ταοϑῦ ρασγύϊσι αν ουθηΐβ, ὑμαῦ 
1ῦ ταὐὶχῦ Ὀ6 ὑποτούὮ}Υ δρρασζουὺ ἐδλαΐ πο τη ἐεγοαΐ 
7ῶον ἰλὸ οομηξηρ οΥΓ ἰδὲ Μοροίαλ, ἀπά λδ τῳ οίίοπ, 
δἠοιζα ἵπίογοοπ δείιοόδη. ἰδ6 ἐΐπιό οΥ Ἰαπῖεί ἀπά 
ἐλαΐ ἱγγαηζ." Βαὺ ἘΡγασὰ Εἰτηθοὶ ῦ ὧἀο065 ποῦ δϑϑιὰ 
ἴο δᾶγνο σϑιῃδὶυ θα ῬΟΥΤΏΘΠΘ.ΟΪΥ βαιϑδοᾶ τὴ εἰν 
Σηοαθ οὗ ᾿πδυ γίὶπρ' 010 ΚΘΤΩΔΙΚΔΌΪ δρϑαΐδο ΟἾΔΥ- 
δοῖοσ οὗ (0.8 ῬΓΤΟΡΏΘΟΥ οὐ δ διρροαίϊΐοι οὗ ἃ 
δίκα θοΣ Ὁ]Δὴ6 οὗ τονοϊδύίζοη : ΤῸΣ, ἴῃ ἰδ γουοῖ οὗ 
ἘΠ11ΟΣ ΒΒ δοτατθ ΑΥΥ, Ὠ6 οΟὨἔοϑ8θ8 ὑμδὺ ἢΘ ὁ" 88 
ποῦ γοῦ ἔουπα 8}γ Θχροδιϊου οὗ οἤδρ. χὶ. ὑμπαῦ 
Ὑ788 ΘὨὐΥΥΘῚΥ βδυϊβίδοίοσυ  (Ρ. 367). ---᾿͵ ὸ 5}.4}} δὖ- 
ἵδη βρϑοῖδ!γ ὑο Κυδη ο  ο] 4 8 υἱοῦ ἴῃ ὑδ6 70]- 
Ἰονσίης Ἔχροαίϊ οι οὐ [8.86 ΒΟΥΘΣΆΙ Ῥδαβαρθβθ. Ηδθ 
᾿κουσίθο οοπ θη ΓῸὉΣΥ ἴδ6 ρϑητίηθ ομδσδοῦοσ οὗ 
[86 δβοοϊΐου ὑβσουρσμουῦ, Ὀὰὺ ΟὨ ὑδο ἔγθα θη Υ 
ξοτοθα δβδυσηρύΐζοι ὑμαὺ 89 τηοδοτῖῃ Θχορβθαὶθ Δ Ρ- 
ῬΠ1Ὶ68 ψ Ὡδὺ νγχ88 ἰηἀοβδηΐῦθ δα ΤΩ ΘΥΘΙΥ ἰᾶ68] ἰῃ [8 6 
σοϊπᾷ οὗ ἴῃ6 Ῥχσορῃμϑὺ ὕὅο ἐμ6 ἔβδοίβ οὗ Ὠἰβδύοσῃυ ἴῃ 
[86 οοττεβρομάϊηρ ρογοα ἱπ ἔδσ ὑοο Ὀρὶηὐοὰ ἃ 
ΣΩΔΠΏΘΥ. ---ΟΑΟὐὰ ἴΠ9 Ἰχἰηρς οὗ ἴδιο βουΐϊῃ 581} 9 
(οσΣ ὁ" Ὀθοοσηθ ᾽) κἴσοζβ, ἴ.6.. 86 ΤΟΥ ὕο ὙΒΟΣΩ 
δ βουΐὰ, οὐ Ἐσγρῦ, 88 Δ Ἰ]θ : οὗ ν. 8, ΠοΥΘ 

086 βου [ἢ ἱβ ΘΧΡ ΘΒΕΙΥ ἀδπίρτιαυοἃ 88 ὍΣ ; 4180 

[86 ϑορᾷ, οα ἐδΐβ Ῥαδϑδρθ, δῃᾷ Ζϑοῖ. νυἱ. 6. --- πὰ 
9:69 οὗ ἷἱβ ῥχίμοθβ; δὰ 6 88} 81} ὈΘ πίχο 
δον ἷπι : γαύθοσ, ὁ Ὀαὔ 016 οὗ ᾿ΐδ ὈΣΙποΘθ6--- 
δ 8881} Ὀ6 βίσομρ' δῦουθ μῖτα." ὙΠῸ σοραγὰ ὑὸ 

ὑ86 ραγευνο 73 ἴῃ ὙΠ ἸΔῚ, οὗ. θη. χχν τ. 

11; Ἐχ. νἱ, 26: Νϑ, χὶϊ, 28. Τὴθ δυθ]θοῦ. 
4“ 086 οὗ Βὶδ ὈΥΙΏΟΘΒ,᾽) ΟΟΟΌΡ 68 ἃ ἀοίδομοα ροκὶ- 
ἰίοι αὖ ὑμ6 Ὀορίπηΐηρ (οὖ. Εσξοκ. χχχὶν. 10). [86 
ΟΟΡΏΪΑ, ΠΟΎΘΥΟΣ, γοδύοσοϑ 86 οοπηθοξίοι : “ὁ (80 
ἔδυ 88 Ὧδ 'ἱβ ΘΟ ΟΣ 64) 6 88}}8}} 60}}} Ὀ6 Βύσο ρο .." 
«- ΟΟἸἴἸἔδστβ ([μυΐδοσ, οὗο., Βοσίμοϊάϊξ, Ἀοθϑημαι., 

Κυδηϊοιοὶα, ἘΠ Ώ]16σ, οἱθ.) σχοραστὰ [86 ἡ ἴῃ Ὑ2Ἶ 

Ὑ Ὁ 88 86 ἀσβηΐίο "" σπα ἐπαδοᾶ, τπδταοὶν," δπὰ 
τοΐου ὑ86 βυ ῆχ ὕο [9 συ θοῦ οὗ {86 ρῥγϑοθάϊηρσ 
ὝΘΟΙΒΘ: "" δα {δ6 κΚίηρ οὗ [86 Βουΐδ, ΠΑΙΉΘΙΥ͂ ΟΠ6 
οὗ ηἷβ (ΑἸθχϑῃᾶθγ᾽Β) ὈΥΠΟΘΒ, 88.811 ὈΘΟΟΙΏΘ βί σου." 
ΤῊΪ8., ὨΟΎΘΥΘΥ, ἱβ Ορροθϑᾶὰ ὉΥ ὑδο ἰδοῖς οὗ δ ἀθ- 

Βηὶΐθ δα θ)θοῦ οὗ ὈΥΓΤΑἽ ἴπ ὑμδὺ οδδϑ, δὰ ὈῪ 86 

ὨΠδΔΗϊτηΟυδ δυύμοσὶ οὗ {86 δηοίθηῦ Ὑθσβίομβ, 
ὙΓΒΙΟᾺ τοραγὰ ὑμὶ8 βϑοοπᾶ ὈΥΓΙ 1 88 ὕ8:6 ρχϑάϊοδῦθ 
οὗ γγ5 12, ἀθερίθ (86 4ἐληπαοσῖ. Οοπβοαπθηῖν, 
[86 ονθηῦ ο οὶ (86 Ῥαβϑαρὸ δ]υᾶθα ἱβ [86 
ξουπμάϊπρ᾽ οὗ [86 ἀγπηδείν οὗ (86 ϑβο]θαοίᾷε ἰῃ [86 
ζγϑασ Β.Ο. 812. Ὁγ βοιθασυβ Νίοδύοσ, [86 φζϑῆθσαὶ 
οὗ Ρίοϊθιαυ Τᾶρτβ (Ὀἱοάοττα, ΧΙΧ, δὅ, ὅδ; 
ἈΑΡΡίδῃ, ὅψ.. Ο.( δ2)," γδο οχὐύθηοα Ὠἰβ ἀοτηΐτ- 
ἴοι ἔγουλ Ρησγυρία ὕο (86 πᾶσ, ἀπᾶ ὑπ ρΥϑδὶγ 
ἐχοοϑᾶθα ἈΪ8 ἔΌστηοΣ Ἰοσὰ ἴῃ βονσθσ, Δρυσοδοβίηρ 
ἴο ὑϊ8 ροπἰύΐοῃ οὗ ρονοσ δῃᾶ ρυοδαΐμϑβδα οοσυρὶοα 
ὉΥ ΑἸΟΧΑΠάΘΥ ἰτηΒ6] Τ ΟΤΘ ὩΘΟΥῪ ἐδπδη ΔΩ 
οὔοὲ οὗἩ ὑ86 Ὀἱδᾶοολὶ (Αρρίδα, ϑ'γγ., δδ ; Αττίδῃ, 
«Απαδ., ὙἹ11. 22. 9).---Απὰ (6}.4}}} βανϑ ἀοκαηΐῃ- 
ἔοι ; ἷκ ἀοταίῃΐοι 58}8}} ὍὈ6 ἃ ατϑαὶ ἀοσηϊμίοσ. 
Δ »ΦΘΏ ἰδ [86 ρχϑάϊοδία, ζο]ονγεὰ Ὦγ 186 βαῦ- 

4 [ΚΕ] Ιαγε στοοῖ εἴτϑϑα ὕροπ ὑπ οὐ͵οοςίοη τπαὶ βοϊοιισαα 
8 7:06 ὁΠ6 οὗ Ῥ:ΟΪΘγ᾽ κ σΘΠοσϑῖα, δ {πὸ ἰοχὲ γοα πο  Ὀὰϊ 
Ὧ]ο οἴσῃῃ! δοοοπηῦ οὗἁὨ (6 Πίδίοῦγ τηδῖκοα μὰ οὐξ ἴο ανα ὨΘΟῺ 
80 δὲ Ἰομαὶ ἴ0Γ ἃ τγη6.] 

θοῦ ἔῃ χοραϊαν οσὰθσ. ΤῺ6 Ὑ8|016 οἴδθθ, Βονσ 
ΟΥ̓́ΟΣ, ἰβ Ἰορίοδ! βανοταϊπαύθα ἰὸ ΞΘΏΩΞ; οἷ. 
6 6ῃ. χίΐ. ὃ.---οτθο 6. Απὰ ἐπ ἰδ ομὰ οὗ γὸδϑδιβ 

ἔΔΟΥ 58.811 ἰο'5 ἱμϑιιδοῖνοα ἰοβοῖμοσ. Ὑ7:9 

ὈΛΩ, “ δρᾶ αὖϑοσ ὑ86 16 086 οὗ ΒΕ υἜσαὶ γϑϑσα," οὗ. 
2 ΟἼσοι. χυἱῖ. 2 ; αἷδὸο ἰηἶτγα, γβ. 8 διὰ 18.Ὀ ΤῈ 
βιυιρἑοσὶα οὗ 9 δβοιιύθμοθ ὅσο ἴδ Κίτιρβ οὗ (δ 
ΒοΣλοτε δὰ οὗ ὅλο δουΐϊδνοσι κῃ σάοτηα, πὰ ἐπ 6 
8 1Ἰλλο0 χοζοσσϑαὰ ὅο 18 78:6 χηδιτίδρο οὗ Απἰϊοο8 
Π|. ΤὮθοβ (08:6 δοὴὰ δηὰ βιιοσοδβοσ οὗ Απίϊοοδτι 
Ι. βούοσ, ψὰο δᾶ ἔο!]ον θὰ ϑοϊοῦσιδ Νίοδῖοσ 
Ὅροι μα ἰᾷχοπο οὗ ἴδ 56] οἰ δ 88 18 ϑθοοπὰ 
ῬΟΒΒΟΒΘΟΣ, Β.ὉΟ. 281-261, Ὀαὺ γῆοὸ 16 ὙΒΟΠΥ ὑῃ- 
ποἰἰοθὰ ἰἱπ ἐμ18 ὈΧΟΡΘΟΥ) σὺ Βοσϑηΐοο, ὑδ8 
ἀδυρῃίοσ οὗ Ῥύοϊθιυ ΔἸ Δα ΡΒ 8 (290-247), 
86 βοοοπὰ οὗὉ ἐδ 11π οὗ Ῥύοϊοσηῖθθ, Απ οοδδ 
Ὑ88 ΟὈΪροᾶ, οὐ ὑδμδὺ οοοσδεδίοῃ, ὕο θα; Ὦ Ἰμοβάϊοθ, 
18 Ζοστηοσ ν]ΐο δηὰ δ᾽ ἤ-εἰδῖοσ, δα ἴο ἀἱδίυμοσιξ 
[86 ΟΠ ᾶτθῃ 586 δᾶ ὈΟΓΣΏΘ ἴο Εἴτα (Αρρίδῃ, ὅν». 
Ο. δ: οὗ Φοζοὴθ οἱ ὑδμῖβ ρδββαρθ). 10 18 ἴσω- 
Ῥοβδίῦ]6 ἴἰο ἀοπος ἰμδὺ ὑδΐβ ϑυθηῦ 15 χϑξοσσοὰ ἴο 
ἰῃ ὑδίβ ρἷδοϑ, ἱῃ υἱὸν οὗ δῦ ἔθ] ονβ, απὰ Κσδη- 
1Ἰο 6] ἃ ὑδμοσγοίοσθ ννδαῦθϑ ἢ18 ΙΔΌΟΣ θη Βα οὔ- 

ΒΘΙΥΘΘ, τυ τοΐθσθηοθ ὕο ὙΕΞΩ͂ Ἴ99, δειὰ νὰ 
δι δροϊοροίϊο δἰσω, ὑμαὺ “1 ἷβ δὴ ᾿ ϑυροϊδίϊοα 
ὕο ΔΕΒΌΤΩΘ ὑμαὺ Πδεΐθὶ Β6ΓΘ ἰδ θᾶ Ῥσϑοίβοὶυ ἃ 
κίηρ οὐ ϑινγία."--ΤῸ ταῖζθ δὲ ἀρτϑοχωϑηῖ. ὑτοὸ- 
ῬΘΥΥ, “ὕο 8 ΚΘ ἃ δ σαὶ εὐθεΐηρ, ὕο 6Β᾽ Δ} δὴ ἃ 

δῦ δηὰ Ῥϑδοϑἕς] οοπάϊ ου." Οὗ. ὉΩΝ, ν. 17, 

δηᾶ (86 Θοτγοθροπάϊξηρ δίκαια, 1 Μαροο. νἱὶ. 13. ---- 
Βυὶ 5} 588}} οἵ χοϊδίῃ [89 ροτσοσ οὗ ἴδ διζϊὰ : 
ὩΣ 5881} ΒΘ ἴαμα, ῃοσ ἰβ ὩΣΊΩ : ἱ. 6... Ῥτο- 
ὈΒΌΪΥ, ὨΘΙΟΒΟΣ ΠΣ ΔΙ ΠΟΙ ἷβ, ψ πο; μδὰ 
βισθηρ μοι θαᾶ ὑμοιβοῖνοδ Ὁ ὑδδῦ πίοι, 8.}8}} Ὀθ 
8ΔῸ16 ὅο τοίδὶπ ὅθ βόνγοσ ὑδὰβ δοααπὶγοὰ : 5 ἐδοῖν 
ὉΠΪΟΏ 88}}8}} δαὶ Ὀ6 αἰδβοϊνϑα, δὰ [86 ροϊἐτὶοα) 
8)}δποθ, τὰ 18 δίγοηρ  ϑηϊηρ ἱπῆπθυοθ ὑροῦ 
Ὀούδ Κίηράοχῃβ, δῇ δ}]}] ὑπ ὈΘ βοὺῦ δεϊδο. 18 
ΒΘΘΙῺΒ ὨΠΙΗΘΟΘΒΘΔΑΙΎ, ὩΡΟῺ ὑπ ὶβ υἱονγ, ἴο δἄορὲ 

ΗΙ σίρ ΒΒ οτιθηδοίίοῃ, ἼΦΙ ὙἼΩΣῚ δὲ 51 ((ς μὲς 
[.6.. 16 ἄχτὴ οὗ Βοσϑῃΐοθ)] δστηβ 5}}4]} ποῦ βἴδη,, 
ΜΙ Οἢ ἱβ μο]ὰ ὕο Ὀ6 Θαυϊναιϊθηῦ ὕο δ ΠΟΙ ζαῦθοΣ δα 
Ὑ76}1} 88 ΠΟΥ οοῃβοχὺ, ΨῈΟ ΟΙΘ Εἰ Βοσο ΠΟΣ ὑτοὸ- 
ὑδούοσβ, 88}} ἔόσβακο μοσ), δῃὰ 180 Κυδηϊομ το 8 
γοπάοχίηρ οὗ ΣΎ 1 1 [26 Β6180 οὗὨ λοδέ, ἴῃ εὺρ- 

Ροχὺ οὗ νΐοῖι νβ. 1δ. 22. δπὰ 81 τοδγ ἱπδοϑὰ Βα 
ϑὐάπυοσᾶ, Ὀαὺ ἐμὶβ 8 ἀϑοϊϑα]γ ορροβθοὰ Ὦγ ἐδ 
οοῃὐοχὺ, Μοὶ ὑσοδῖδ βο] οἷν οὗ δὴ ἐπίστῃ αυσίασθ 
δια 1ζ5 ἱτητηϑᾶϊαῦθ δου ΒΟ ΘΠ; ΟΟ5, δηὰ ποὺ δὲ Δ}} 
οὗ ψαυῖϊκο ονυθηΐβ. [ὑ 18 ᾿Υκουσῖθθ δύ ὕσασυ ἴὸ 

ἴΔ 6 ΣΎ Τ πὶ [8:0 δθχι8θ οὗ “"" δυρροτί, Ῥγούδβοξοσ," 
ΜΠ} Ἡδνοσηοῖκ, ΤῸ ΠΘΏρΟΣΚΘΟ, οἷο. πὰ δο- 
ΘΟΣΪΡῚΥ ἴο δηᾶ ὑΠθ δδαϊβίδῃοθ ὕο Ὀ6 δοχίνοὰ ὮΥ͂ 
Βοσϑιΐοθ ἔσοιη Ἐφγρὺ σοζοστοα ἴο ἴῃ [88 ζοχτηοῦ 
Β8)ἢ οὗ 086 ϑοηΐθῃοθ, δὰ ἰὼ ἰδ ἰδύξοσ ἢδ}7 ἐδ 

4 [ΤῊΙΦ σοὺ δι ἀρτοδα στ ἔδο τα ελῖηρ οὗ Ἰαῖ, 
ΒΩ ΒΟΎΘΥΘΣ, 16 σαῖλοσς γοδηθὰ ἴῃ ἰδ νυἱϑὺν οὗ {π6 οὐῦ- 
εἰττισίϊοιι : " ἼῊΘ βυθ)οσὶ ἐο ΩΣ δὲ Ὁ [15 ἔμ 22 Ἴ : 

ΞΠΞ ττ τ Τ 

απὰ 18, έ.6.. [|6 ΚΙησ Ἢ, ΒΡ 16 Ἀ16 οὐσὰὶ; ἀδυρμίεν, σϑὸ 

Βῃουϊὰ οσιδ Ὁ 8Ὁ ὉΠ ὉΥ Βατ τηλυχίδσα ἘΠῚ} ἐδὸ Κίωσ 

οὗ ἴδε ποσί, ἽΦ ΤῊ ἰ5 δ δοοονὰ καῦλθοοὶ συδοεάϊπαιδα δε 
οο-οτ παιδὰ το ὑηθ δβυθδοὶ γί ἢ ἴδ τες : 36 ἐοροίλον 
τοίελ ψ44 Ἀεὶρ. ὁ τῶδὺ ποὺ ὀχρ᾽ δίῃ [6 ὕδεδαθο : ποέρλ ον κῷ 

ΟΡ δὲυ Λαὶρ. Ὀδοδίδο ἰῃ [815 σδδα δὲ ΠῚ οουἹὰ ποὺ Ὀ6 τᾶδῦ 

ἰπσ, Ῥαγεσι δσὶγ ἴῃ οοεαρασίδοει τὲ ἐδ ζοϊονίηᾳ Ἀ1." 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 323-45. 

αἰὰ τοηδογϑὰ ἴο ΠΟΥ ΒπΒαη ἃ ὉΥ Βοχϑηΐοο ΒΟΣΒΟΙ, 
“Ασα ἰδ ἱπίοηδοα ἱπ 680} ΟδΔ86 ὕο ΒΙΤΩΡΙΥ ἀ6- 
ὩοΐΘ 89 ρῬάψείοαὶ οὐ ροϊἑζίοσὶ Ῥονσον οὗ [Π6 χοδρϑο- 
ἷνϑ ΤΟλ 8] Ῥοσϑοῦδροθα, δ: ἃ ΘΟ ΘΟ. ΘΙΌΨΥ, πῃ [ἢ6 
δγαὺ ἰπβίδῃηοο, ὑμπδὺ οὗ ἐμο Εργρίΐδῃ ῥγίμοθεθ, δπὰ 
ἴπ ὕ8ο ποχὺ ὑδδὺ οὗ 6. οοβοχῦ ---Βυϊ 6.9 514}} 
ὍΘ αίνϑῃ ὉΡ δηὰ ἴμϑον ἱμαῖ Ἐσοιραϊ ἢσχ, ἀπ ὰ 
6 ἴμδῖ Ῥοκαὶ οσ, δῃὰ Ὧθ ἰδαῖ Βουϑὰ 
ΒΘΣ ἐπ ἴπ:650 ἔὐπειθ8 : ΟΥ, ᾿“δ6 ὑμαὺ Ὀοραὺ ΒΟΥ διὰ 
ἢθ ὕμδῦ θὰ ΟΣ ΔΥΤΔΥ͂ ἴῃ ὑδθ (ΐπηοα. ΠΡ 2. 
ΔΚΔΘΥ ὑμαὺ Ὀσουρσην Ποχ,᾽) ἀοηοῦθβ οἱθοσ ἐμ6 
“ορούῦοσ ᾿" ψ10 18 πηϑηὐομ θα ἱτανλοαἰδίθ!Υ αὔῦϑε- 
Ψασα, δᾶ [86 ὁπ ὑμδῦ “"1οᾶ Ποὺ Ἠου,6,᾽ ΠΘηῸΘ 
ὯΟΣ ἔδυ δ ΟΣ Ἀυδοδαπὰ (Ηδνοσηΐίοι, ΕΠ]]οσ, 
δἴο.), ΟΥἩ 88 ΘΟΙΏΡΘΗΥ Οὗ ὨΟΥ ἔΟ]]οΤΟΣΒ, ΒΟῸΣ ὑγαὶῃ 
ψ ΌΘΩ 886 Ἰοὺ Εαγρὺ (Εππα]ὰ), [ΟΣ "ὁ ψ8ο Ὀσουρῆῦ 
ὯΘΣ ἰηὔο ὑδθ τηδυείδρο," (Κ9}}}}. Τὴ ψοσὰ ἱδ 
ΒΑσα]γ ἴο Ὀ6 δῖοι, υυἱῦδι ΗἸὑζί, 88 ἃ σα θροσίοδὶι 
ῬΙΌΣΩΙ, δμὰ ἴδ ἴο 6 Ἰἰχηϊ ὕο ὑδθ Βυθοδμά, 

ΣΡΥΓΙΣ ΡΙΟΡΘΣΙΥ βρη ῆθβ “86 ὑμαὺ Βο]άβ ΠΟΣ, 

ἐμεῦ οὐὐδαίμδβ ροβδοβϑίοη οὗ μου, ὦ. 6., Ὦδ. οοηβοχζῦ 
(ἴδ ΘΟΣΓΘΟΌΪ ὕομὰ ΠΘΏροτκο δηὰ Ηδυθσῃίοῖ, 
ΨῈ110 ΗϊυΣζία, Κσϑηϊο 614, [611], οὔο., οοποπᾶ 

ἴον {86 τοπάοσίηρ οὗ ῬΠΗ ὉΥ “" χλδίηὐδί ηἶτιρ ΟΣ 

ΒαρΡοχίίπρ," ὙΒΙΟΣ ἰδ ὕοο ατύϊδοΐδ]).---Ὄ Δ ῬᾺν 
“ὁ ἴῃ 86 ὑζῃλ68,᾽ 8 δὴ ἰᾶϊοιι εἰσ ἐγίηρ᾽ “αὖ ὑμδῦ 
για," ὁ 4., θα ἶθ οτ [681] αἰδυιδύζοῃ ΟὈ χοᾶ 

δἷπι ὕ0 ΔΙ δος. ἼΠ3Π, “(88:6 888}} Ὀ6 αίνϑῃ 
ὌΡ, Ὀ6 αίνθῃ ΟΥΘΣ [0 ζαΐῃ, οὐοσίδτονῃ (3 ρογηΐ- 
σἷεηι ἐγασίδμ7),," ἰδ ἃ ὙΘΥΥ ὥΘΙΏΘΓΣΆΙ] Οχρχϑδβδίοῃ (μαῦ 
ἄοοβ Ὡοῦ ὩΘΟΘΕΘΑΣΙΥ ἱταρν ἄθδῦ ὈΥ ΥἹΟΙΘΏΟΘ - 
οὗ, 1βὰ. τ. 19: δδὸ ἰπύγβ, Υ. 11.--- ΤῊ Ὠἰδιοχίοαὶ 
ΘΟΙΕΣΑΘΕΥἑΔΙΥ ΟἹ ἴδ6 Ἰαύοσ δ] οὗ ὑμΐβ Ὑθσβὸ 18 8.8 
ἔσο! ]ονγβ : ΑΔ ΒΟ00Ὼ 88 Ῥύοϊθυαυ ῬὨΠ δά ρυδ μδὰ 
ἀἰοὰ ἱπ Β.Ο. 247, Απίϊοοῦυσα Τμθοθ χροὶ ]οὰ 
Βοσθηΐοθ, πὰ σϑοδ]]ϑᾶ ἴμθ ἔοσυθυν το]θοιθα 
[,δοᾶΐοϑΘ. 86 Ἰαὐῦοσ, μονθυοσ, αἰπηϑᾶ αὖ ἔδσίμοσ 
ΓΟΥΘησΘ, δηἃ ἴο δομβίουβ ἰὑ 5ῇασα ροϊβοπϑα ὑδ6 
Ἰώπς, δᾶ ὮΘΥ βοὴ ὮΥ͂ ἷτα, ϑ]θπουβ 11. δ] ηΐ- 
οὔδ, ἀθοϊαγοα Ϊβ8 βυαοοθϑϑοσ, δὰ βοηῦ δβϑβδβδῖηβ 

ἱπδὺ Βογθηΐοθ, γθο δὰ Ποὰ ἴο ὑπ βα:ῃοίτιδυῦ 
οὗ θαρῆπθ. Τρὴθ Ἰαύου φιθθῃ νγ88 β]αΐῃ, ὑορθ- 
Ὅμοσ υἱὲ δος 0160 βοῃ, δπὰ ὅδ ἢορθ οὗ ὑδθ 
Ῥιυοϊουηλῖοα ὕὑο ὈΘΒοΙ] ἃ οὔϑὸ οὗ {μοὶσ 11η ΟὨ [ῃ8 
ὑτοῦθ οὗ ὑμ6 ϑβοϊουοίθο τδβ ἔμυδ ΤΟΙ ἀ6- 
βἰσογοᾶ, ΟΥἷ. Ροϊγϑη., Υ 1]. δ0 : Φαδῃη,, ΧΧΥ͂ΙΙ. 
1; Αρρίβῃ, 1. ο.---τσδηϊο ο] ἃ γαῖ) αὐὐθχηρὺθ 
ὅο 8ῃδϊζο 89 ονἱἀθῃῦ οοσχζοβροπᾶάθῃοθ οὗ 
βοσίοβ οὗ ἔδοίβ 1} 86 Ἰδηρτιαρθ οὗ [86 ῥαββδρθ 

ὈΥ τορασάϊηρ 3 δὸ ἀδϑῃούίηρ 8 νἱοϊϑαῦ ἀθαίμ, 

Βα ΘΟὨΒΘΑΌΘΕΓΙΥ 88 Ὡοῦ δδαγιηοηϊσίηρ τὶ ἢ ἐμ 9 
πδίαγαὶ ἀθαΐ οὗ Ῥίοϊθσαν Ῥμ]δὰο ρα." Ηθ 

ἤδχιμος ὑσδηδαύθα 9 1.1 ἴῃ ἔ}:6 ϑθῆ8ο οὗ “" ποδῦ,"" 

δδὰ αδὐχίθαίοα ο ΠΤ ἈΛΞῸ [6 ααθδῦϊοδο]θ 

τοϑδηΐηρ, “080 ργοηιοῖοῦϑ οὗ ἈΘΣ ταδσυγχίαρο" 
(ὯὩ6 “"" ἐυσχίδοτοτα οὗ 9 ψ8016 6] 18} -Κὸ 
τοδύολι ᾽)), ὮὉΥ 8}1 οὗ νοὶ ἢΘ ΟὈΥΟΌΒΙΥ͂ Ὀθοοῦλθα 
᾿ίαθϊθ ὕο 6 οἰαῦρο οὗ δσο ΤΑΣ “ ἰπύοχροϊδ- 
οι," ἴο 8 ἕδσ στοδῦθσ ἄδθρτοθ ὕ8δῃ [8:6 ὁρροπϑιῖβ 

4 [Ἰ(ο]] βοιηον δῦ οχίδη δε ὑμία οὐ θοϊίοι : "" ΤῊΘ ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ 
ἀἰδοτο ἔσοτω [Ὠ6 ἰδίοτίοαὶ ἔδοῖδ, ποὺ συν ἰῃ τοχαγὰ ἴο ἐη9 
οοπμοφθαύδηοοα οὗ 6 ὀνοπῦς, Ὀυὺ αἷδο ἴῃ τορασὰ ἴο ἐδ σηλίξοτ 
ἰμμο!ῖ : ἴοΥ ἰδ αροαῖκα ποὺ ΟἿΪΥῪ οὐ ἐδο ἀδυκηίον Ὀθὲ δἰδο οὗ Ποσ 
ἐδιθον, Ὀοΐηρ αἰνϑη ὩΡ ὕἤο ἀδδίῃ, ἢ 1]6 ἐδ 6 ἡδίογαὶ ἀοαιῃ οἵ 
ΩΣ ἔδί πον ἰδ ἰῇ πὸ ἯΔΥ οοπῃοςιϑα νἱτἢ ἐμὲ τηδυείορο, δὰ 
οὶ “ΠῚ δέϊζοσ δία ἀδρωῦῃ ἀϊὰ ἐπὸ υοηδοηποησδα [8.8] ἰο Ὠΐδ 
ἀμλιυχῆῖον ἐηἃ Ποῦ ΟὨ ἢ ἀστνοῖορ ἐπθπιδοῖνοα." ΒΒ ΟὮ πἰοοίίοα 
οὔ νογϊδοιαϊοη ἰῃ ἃ μγορῆθουν 80 οοποίδθ διὰ ἱποίοδῖδὶ τὸ 
ΣΩΒΣ δλ16]. Ἰθὰνθ ἴο ἴθ οὐπᾶοςσ οὗ [0 γϑϑίασ.) 

16 
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ὙΏΟΙΩ Ὧθ6 δοσῆθοδ οὗ ᾿πδὺ οχίτοθ Ὀθοϑῦβθ ὑΏΘΥ 
ἔγδλ κῖν ὀγο ἦρατ: 086 Σούδγθῃοθ ὑο ὕμοθο ϑυθῃΐα. 

Ὕοτθοα 7-9. Ῥιοίδηιν οογρσίο απα ϑεϊδωσιδ 
Οσαἰδηέδια. αὶ ουἱϊ οὗ ἃ Ῥχαμοδ οὗ ΟΣ χοοῖδ 
8.811 ΟΣὨΘ κίδπιαὰ ὉΡ ἐπ .ἷ5 Ρ]8δο9 (Ἰδγρ.). ΤῈΘ 

Ρασύϊνο Ὑ2, δὲ ἰῃ νυ. ὅ. Ὁ ἜΖ2, “δ6 δρσζουῦ- 

ἴὴρ οὗ ὯδΣ χοοὺδ᾽ (οὗ, ἴβϑ. χὶ, 1) αἰρηΐβθϑα ὑδθ 
ἰᾶθασθ, ὕμθ ἰτητηθαΐαίθ δποθϑῦν οὗ ΒΟΣΘΏΪΟΘ : 
86 ῥϑίβοι σϑζοστοα ὕο νγ88 ΘΟ;"ΒΘα ὈΘΠΕΙΥ [6 ΒΟ 
οὗ ΒΟΥ ρΡωυγουΐδ δηἃ ΠΟΥ οὐ Ὀσχοίδοσ, υἱζ. : Ῥύ0]- 
ΘΙΩΥ 111. Ἐνθυρθῦθβ, ὑμ}6 ϑασοθθβοσ οὗ ῬυοΙ ΤΑΥ͂ 

ῬΒΣΙδ ΘΙ ρθυβ, Β.Ο. 247-221. 2,32, δὴ δοοιβδ- 

ἐϊνὸ οὗ ἐμ6 ἀϊγϑοξίοῃ (οἷ. ν. 3. δὶ ὅδ θπὰ) ; ἐπ 

γβ. 20, 21, ἰδ ἰβ τϑρίδοθὰ ὉΥ ἃ ἀδβηΐνε 132 59.--- 
ὙΤΕΐΟΣ (οὐ ““δηὰἃ ἢ) 5811] οοἴμβο ὐἱἱδῖδ δὴ 
(τῦδοσ, “ὁ δραϊηϑὺ ὑῃο9 Ἶ ἄστην, δῃηἃ δῃ411 ϑηΐοσχ 
ἰπίο [9 ἐοχίχϑαββ οὐ ἴμ9 κίπρ οὗ ἴμ9 ποχίῃ 
ΝΞ ΒΎΤΊΣΤ ΘΝ βἰρτίβθθ ποίθμδσ, "118 8881} οόζῃθ 
ὕὅο ἷβ Βοδὺ" (Ηἰὑσὶ), ΠΟΣ “ὯΘ 58Ὰ}} οοΐὴθ ὅο 
ρΡοῖνοσ " (Ηδυθσιοκ) ; [86 ἔοσιλοΣ χϑηϑυηρ 8 88 
ἔοτοθὰ δβ ὑπο Ἰαθυθσ ἰβ οοῃίσασυ ὅο ἴδ Ἰδηρτιαρο 
(ον ὕο ὑδθ χωηλοαϊηρ διίοῖ6). Ὧν ἰβ ΣΌΒΟΣ 
Θαπίναϊοηύ ὕο ἀραέπῃδί, διλὰ 0.6 “" μοῦ ᾽, 15 ὑῃδὺ οὗ 
[186 ποσύδμοσῃ ἰκίΐπσ, ΤῈΘ ὁ Θοταΐπρ' ἰπῦο ἷα ἴοσ- 
688") σοὶ ἕο] ]ονβ, ἀδεϊρμτιδίθθα ὑμ6 σϑβα]ῦ οὗ 
89 οχροαϊίλου 88 8 ψ 8016, ὑμ6 ὑδκίηρ οὗ (ῃ9 
ποσύδοσχηι Κίηρ᾽δ ἔοχίσϑδϑα Ὀγ ὑπ Κκίηρ οὗ (Π6 δου. 
10 τουδὺ, ὈΟΎΤΘΥΘΣ, τοιηδὶη ὑπἀοοϊἀοαἃ τ βοῦμοῦ 
λιΐα "" ζΣοχίσϑβεα " ἀδῃοῦθα δρϑοΐδ!!ν ὑ86 δύσοησὶν ἔοσ- 
υἱθοα ταλγϊ το αἰΐν οὗ βοἰϑυοία (86 Ηἰὑσὶᾳ ὑλϊη Κα), 
10 ἰδ τόσο ὈΧΟΌΘΔΌΙ]Θ ὑμδὺ ΤΊΣ ἰα υϑοὰ ο0]]60- 

νιν (οἵ. ν. 19), πὰ ὑμαῦ ἐμασοΐοσθ 3 ΑἿΣ ἄοθβ 
ποὺ ἀσποῦῖθ ὕπ6 δηύοσίης ἰπΐο 86 ἔοτύίγϑββοθ, Ὀαὺ 
ΟἾΪΥ ὕμ8 δεγίναι Ὀθέοσθ ὑμθι.--- πὰ 8641} ἀϑαὶ 
(ΟΥ ὁ Θχθουΐθ 10, αγαΐϊῃηδὶ ἵπϑτ δηὰ ὑσχον δὲ]. 
ἐς Αραϊηδῦ ἐθοια ἡ χοΐοσα ὑο ὅδ δβυθ]θοΐβ οὗ 
86 πογύμοσῃ Κίπράοπι, ποὺ ὕο {86 ἤογύσθεβϑβ. 

ἩΙΌΙ τοχασὰ ἰοὸ 3 ΓῸ, “"ἴο ἀο ὕο, ΟΣ δμαϊμδῦ 
ΟΠ6,}) ΠΑΙΆΘΙΥ, δοοοσάϊηρ ὑο Ῥ]θδδῦσθ, οὖ. ὅσ. 
ΧΥΪ, 28; αἷδο [86 τόσο ἀδβηΐϊνα ἼἼΧ 3 ΓΟ» 

γβ. 8. ὃδ᾽; οὔδρ. υἱῖϊ. 4. Οομποοσηίηρσ ὑμ6 τηδρ- 
πἰδοθηῦ δοοθαβ δοιίονυϑθα ὈΥ Ῥιοϊ αν Εγοσχοῦθα 
ἀυσίηρ ἷθ ὀχροαϊοοι δῦ ϑιυγχία ([} 9 οΘοῃαποδῦ 
οὗ δἰσαοδὺῦ ὑδθ διῦσο ϑ'γυίϑῃ σγθ8]πὶ ἔτσοτη Οἱ ἱοὶδ 
ἴο Ὀθγοπᾶ ἔδμ9 Τίρτίδ, ὑπ ἱδκίηῃρ οὗ πυμηθσοῦβ 
ξοχύχοββοα, δπᾶ {6 βἰαγίηρ οὗ 1,δοάϊΐοο, ὑμθ χίνϑδὶ 
δῃηα τουχάθχοβα οὗ ἷδ εἰβύοσ Βϑχϑῃΐοθ) οὗ. Αρρίδῃ, 
Κη... Ο. 05 ; Φαδία., ΧΧΥΙ]. 1 ; Φοσγοιηθ οἱ ὑδθ 
ῬΑΒΕΆ(Θ.-- ὕΘΥΒ0 ὃ. Απὰ 8841] δἷδο οΟΔΡ» 
Ἐνο ἐπῖο ΒΕ νριὶ ἐμοῖς κοάκ, τὶ οἷν ὑσχίμοθα 

(ταῦμος “Ὃ σαο] θαι ἱτηαροβ ᾽), ϑὐο. ΤῺ βυβὶχ ἴῃ 
ὈΓΡ ΤΙ δ δηᾶ δἷδὸ ῃ ὉΣΙ3Ὁ2 σϑῦθσβ ὑο (86 ἱπηΔὉ- 
ἰϊζδιὺβ οὗ βυτίβ, ὑ89 βαῖγθ ὕο Ὑβοῖ ὉΓΙΞ ἴῃ [9 

Ῥτϑοθάϊηρ, υϑσβὸ σϑξοιτοά. Ὁ" 3Ό: ἄοββ ποῦ βίᾳ- 
ΣΕΥ ὁ ῬΥΪΠΟΘΒ.᾽᾽" ἰῃ ὑδ 18 Ῥδββδρθ (88 1Ὁ ἀο68, 6.9... 
ἴῃ ΦοΒΆ. χίϊὶ. 21; Ἐώοκ. χχχὶϊ, 80), Ὀαὺῦ "" πιο] θα 
ἰταδσοθδ, οαδῦ ἰτηθρθ 8, ὈΤΆΖΘῺ δύδίι 68 .᾽) δηὰ ὁ0}- 

ΒΟΘαΠΘΩΌΥ 1.22 ἱβ ϑιηρ!ογοὰ ἰπ ὕδ6 βϑῃθὸ Β οἢ 

18 ἸΏΟΣΘ ΘΘΏΘΙΔΙΥ ἀσηοίθα Ὁ 323 (188. χὶΐ. 29 : 

ΧΙΥ, δ) οὐ ΠΡ (Εχ. χχχίΐ, 4, 8: χχχίν. 17, 

οα.). 1ῃθ οχργϑδδὲ χηθηζίοῃ οὗ δμ9 τηοϊΐθῃ 
ἱπιαρθα ὈΘβΙ 68 ὑλ9 χοὰβ αγίβϑα ἔσοσω ὑπ6 ἔδοῦ ὑμδὺ 
ὅλο οχίδίθῃοο οὗ ἐμ ἰδύνου ἱδ τοδὰθ 8 }}γ ἀθ- 
Ῥϑμαθαῦ οἱ [86 ἔοστηοσ. Τμ6 ὑσδῃδροχίδϊοσι οὗ 

[ω 
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[86 1018 ἰῃ 6617 ἷἰβ 89 εἰρτιίβοδηῦ ουϊάθηςσο οὗ 
ὅδ ὑοῦαὶϊ βαρ] υραύλοαι οὗὨ δὴ ορροείηρς Κίηρσᾶογῃ 
(οὗ. [β8. χὶνὶ. 1, 2: ΨΦ61:. χῖνῖ, 7.. χΙχ, 8 ; ΗοΒ. 
ΣΧ. ὃ οὐ 864ᾳ.); δηᾷᾶ 1ΠἸςον 86 ὑ86 σΤοιηουϑὶ οὗ 6 
ὁ ΥΘΟΪΟΌΒ γ6886]8 οὗ δβῖνοσ δηὰ μοὶὰ " ψἱοἢ ἰδ 
αὐλουνασὰ ποιοοᾶ (ΞΠ1Ί Ὁ 9, σεπῖί, πιαίογέα, 
ἀορθιᾶϊηρ οἡ 6 ἱπηγηρα θυ Ῥσθοθᾶϊηρ σόη. 

φιαϊέῥαίἰε, ὈΓΥΤΏΓΙ 53), αἱ. ΝΑμ. ἢ, 10; ον. 
ΧΧΥΪΙ. 18 οὖ 864. ; ΕΖοὶς, υἱΐ. 10 οὐ βθα.; ΖΘρΏ. ἱ. 
18 : Πδῃ. 1. 2.--- ΤΠ Ηἰϑύοσίοδὶ ϑυϑαῦ το οοΣ- 
ΤΟΘΡοηβ ὅο ἰμΐἷθ ψὰ8 ὑδ6 σϑύυσῃ οὗ Ῥίοϊ σου 
Ἐνογχοῦδβ ἰο Εργρύ, οοοδδβίομοα ὈΥ ἃ τονοὶῦ, ΘῈ 
δ. ΟΔΥΣΙΘα ΔἸΤΔΥ ἔγοτη ϑυσγία ἃ ὈΟΟΟΥ οὗ 4,000 
ἰα]θηΐβ οὗ ροϊὰ, Ὡυπθσοῦβ ἰθννθὶβ, δπὰ 2,600 
ἰᾷο]-ϑύαϊιθβ, ὑμθ Ἰαύϊοσ ἱποϊυᾶϊπρ διμοηρ ὑμοὶσ 
ὨΠΠΊΌΘΣ ὑμοθθ Μοῦ Οδμ ΌγΒοΒ δα ΦοσΙΘΥΪΥ 
ἰχαμδροσίοα ἰο Ῥοχείϊα. Τὺ γδβ ὑμ6 σοβδύοσζαύϊοῃ 
οὗ [Π686 ὑμαὺ βοουγϑὰ ὕο ἐδίη ὑὶγὰ ῬύοϊθσηΥ ἐδ6 
ὨδΙΩ6 ΟὗἩ Εὐεργέτης. ΟἿ, Φοτοτῇθ οἡ [86 Ῥβῆϑαρο, 
δοὰ ὑδα Μαγιον" Ααιζίαπιγι, ὅπ 6 τωοπαπηοτῦ 
θχϑούθα Ὀγ ὑδα νἱοῦονγ ἴῃ οοχασιθιηοσαύίοῃ οὗ Ὠὲβ 
ιἰδϑᾶβ, τ ίοι Ὀοδδίθ ὑμαὺῦ μ6 δὰ υπϊὐοὰ Μοβο- 
Ῥούδιαϊβ, Βαγ)ομίδ, Ῥοσβίδ, βυβίδηδ, ΝΙϑαΐδ, πὰ 
811 86 οουμύχοβ 88 ΤᾺΣ 8δ8 Βδοίχία, ὑμᾶθσ ἰδ 
βοθρῦσθ, [Ι͂ῃ νἱὸν οὗἩὨ {18 οχϑδοῦ οοσσϑβροπᾶθηοθ 
οὗ ΟἿΣ ραββᾶρο ὅο ὕδο ἔαοία οὗἨἁ ὠὨϊβύοσγ. τ ἢ, Σὺ 
18 8)16ρθἃ, οοσυστοα βΒΟα ΒΥ ὕο ὑδ ΘοΙρο- 
κἰὐϊοη οὗ [86 ῬτοΟρΡΒΘΟΥ, 86 ϑαβρίαίοι ὑμαῦ [89 
ΟΥ̓ΔΟΪΘ νγὰβ οοῃἤοστηθα ἴο ὑμ6 Εἰβύοσυ Δρρϑδᾶσβ ἴο 
ὍΘ ΟἿΪΥ ἴοο 178}} ἐοπηαθϑαᾶ, Θερθοβ}ν δ ρψρί 

(ΘἼΣὉ) 8. ΘΧΡΥΘΒΘΙ͂Υ ταϑῃὐϊοπθαὰ 88 ὑῃ6 08] οὗ 

88 πιαρηϊδοοηῦ ὑχσϊυταρ 8] τρᾶσοῦ." ΤῺ6 Ρῥτο- 
ἀϊούϊοηβ ὈΥ͂ ΟὗΒΟΥ Ῥσορμοῖβ χοἰ δύϊηρ ὕο δχρϑάϊ- 
ἐΐοηβ ὑπαὺῦ βοουγοᾶ στοδῦ ὈΟΟΐΥ δῃὰ ὑμαῦ οἀρὑυχοα 
ἸΤΩΤΘΉΒ6 ΠΌΣΩΌΘΙΒ οὗ 140]-ἱτλδροδ, 6.... ὑλοθθ οὗ 
Ιβαϊδῃ, ϑθσοχηίΐδῃ, ΝΆ, Εζο 6], οὗο., ἱπ 86 
ῬΆΒΒΑΩΘΒ οἰὐεα ΔΌΟΥΘ, 8.6 ΔΙΎΤΑΥΒ δδβοοϊαίθα νυνὶ νὰ 
ΘΟ ΙῪ αἰ σοηῦ ΒΟΣΤΟ ΠΏ σΒ, δηἃ ργθδοηῦ ἔστ Σ 
οἰτουτηβύδηῃ οοθ οὐ ἀοῦδὶὶ ἴο Ὀ6 Ῥαχύϊου] αν ζ0]- 
811.68.} ΕΌΣ (δ ΐθ χϑϑβοὴ ἰὗ σδῃηποί, Ὀ6 δασιϊδυοα 
ἰδαῦ {86 περϊοϑοῦ ἴο τηϑηὐίοι ὑδ 6 ἀθαίῃ οὗ [ζδοάϊοα 
ζοστὴβ ἃ ὑσγοοῦ οὗ (86 υπάϊτηπιθᾶ οτἱ βίη! Υ οὗ 
9 ΡῬΓΟΡΆΏΘΟΥ (ἀρδὶμδβὺ Ἐυβηἱοη δ] α).---Αηἃ Ὠθ 
5}.8}} οομἴΐηθ ἸΟΣΘ Ὑθασα ἰπδη ἴδ6 Κίηρ οὗ 
[89 Ὡοσίῃ ; ταύβοσ, “"" διηια 8588}} δβύδίῃ ἔτοιῃ ὑῃ9 
Κίηρ οὗὨ 6 ποσύδ (βονθσϑὶ) γϑδσβ,, {,6.. Β8}}8}} 
Σ  σαΐῃ ἔσοτα Τρ ρ ΤΑΙ ἀραϊηδβὺ Εἶτα, Βἢ.8}} Ιδαν 
Βἷπὶ ἰῃ ροᾶοθ. Ἐμ8 Ηδνογηίοὶ, οι θηροσκα, 
ΜδύσοΣ, Ηἰὑζίρ, ϑὕο., ΘΟΥΤΘΟΟΥ τη οσΣ {ἢ} Β6ΏΒ6. 
Ομ ἴπθ οὔμοσῦ μδηᾶ, ϑυχ,, σ αϊς., αΐμοσ, Ετδῃ- 
᾿οοϊᾶ, ἘΠ ΠΟΥ, οὗο.. σθρ θυ : “ δηᾷ 01 γϑᾶσβ μθ 
Β8}}81] πιαϊὐδϊη ἰτηβ6] ἢ Ὀδέοσθ ὑδθ κίηρ οὗ ὑδ9 
ΒΟΥ," ὦ. 6., Ῥχαβοσυθ 818 ΒΌΡΟΙΪΟΥΪ ΟΥ̓ΘΣ ΐτῃ, 
φγαυαίζεδίξ ααἀοόγϑιιϑ γέρόπὶ Αφιέϊουΐ (Υ]ρ.). 
ΤῊΪΐδ ἱπύοσργοίδθου 18 Ορροβϑα ὈΥ̓͂ ὑπ 6 πβᾶρθ οὗ 

2 ΩΡ ἴῃ 086 βθηβθ οὗ “" ὕο ὁ6880, δοσύδίῃ ἔγοσα 

βοιμοῦ ίηρ.᾽" ὙΙΟΩ ΟΟΟΌΣΒ ΘΙ ΒΟΥ ὮΘΙΘ αἷδο : οὗ, 
θη. χχίχ. 8δ ; χχχ. 9. 2 Κίηρβὶν. 6. χίϊὶ, 18.- 

4 [Βύχοῖν ἴῃ6 οχϑοῖ δρτϑοιηθηῦ οὗ ὑγοΡ ΠΟΥ ΨἹ ΓῺ Πἰδίοσ 
οὐμῆξ ποῦ 0 Ὀ6 δῷ οὈ)οοϊίοη τνἱϊῃ ΘῺΥ οχοορὺ ἰμο80 ΠΟ 
ἄδην ὑδὸ ροθαὶ ὉΠ οὗ ργοαϊούοῃ δὲ 611. Αἵ οἵδμοε ὑπο [6 
ῥαολ οἵ ἱπΐδ ρτοθτηθηῦ ἷβ τθ 0 ὈῪ ιθ δυῦθοῦ ἰπ6 στουηὰ οὗ 
[δ16 βατηθ ΟὈ]οούίοη.] 

ὁ [ΤῊ ἀγχαπιοπῖ γοβοῖνοβ ἰδοῦ αἰ γα ΟἿΥ ἱπῦο ἐπο οοποοὰοα 
ἔαοι ἰμαῦ ὑπ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰπ αἸΘΛΏΟη 15. ὩΠιισΌΔΙΪ κροοΐδο. 
Βυΐ Μμδὺ οὗ ἱμαῦ ὃ Ὑγαβ ποῖ (86 Βρίτίῦ οὗ τϑνυοϊδ οι Θοζη- 
Ῥοϊρηὺ ἤο ἱπιραῦῦ Ῥδσώσου!αγε, 11 πορὰ Ὀ6᾽. ΤῺ δυίποτο 
ΤΟΘΡΟΙΪΠΩ ἰδ ῬΌΓΟΙΪΥ οὗ 6 νἱϑὸθ ὙΠῸ ἴθ6 ργονωμμιρείοηδ οὗ 
ταϊϊομα! ἶβηι.) 

Σ [Καὶ] μκονείϑθ, ἐμουρὰ με δάἀπια ἐμαὶ Ἵ2 ἝΩΣ. 

τοῖα τὶ ψγ)6}} ὈδαΣ ὑ86 δου 86 οὗ αὐδίαίπίηρσ 7γοηι, γοὶ δἀάπιοοδ 

ΤῊΕ ῬΒΕΟΡΉΕΤ ΘΑΝΤΕΙ͂,. 

οχεθ 9. 80 189 κίηβ, οὗ ἴδ δου κ5}8}} οοσλα 
ἰπῖο ἰδ Ἰἰηρσάοτχα ; ταῖθμοσ, “ δηᾶ 6 584]]} (Π05} 
δοιῃθ ἰηΐο ὑδα Κίηραοτα οὗἙ {1:6 Κὶπρ' οὗ ὑΠ6 βου." 
ΤῈΟ βαδ᾽οοῦ οὈνϊουὶν ἰ8 ὑμ6 ποσίμλθσῃ Κίπρ. 80 
ψὰ8Β τη οηθὰ δὺ ὑδθ ο]οδθ οὗ ἐμ ρῥσχϑοθάϊησ 
γεΣΒ6, ἴον 3131 92 [8 οἰβδχὶν 8 ζϑεϊονθ ἀθραπὰ- 

ἰπρ οα Ὁ ἼΞ9 (ἀραϊμεὺ Κταηί 61). --- τὰ 5881] 
τοαΐυσα υμῖο Ὠὶκ οὐσῃ 1δηα, ἑ.6., ὕο ὅδ πογίδοσγῃ 
κίηρσάἄοχι, ἴο ϑγτῖδ. ἘΠ σϑΐθσθῃοθ ὑὸ ὑ86 Ὄχρϑ- 
ἀἰάοπ ἀραϊηδῦ Εσυρὺ ὉΥ 868 (νἱἱμ ἃ ἤδθοῦ ὑμδὶ 
88 Βοου ἀδβίσογοα ἴῃ 8 βύοτσιῃ) δια 4180 ὉΥ ἰδηὰ, 
ὙΙΘᾺ αϊθασουβ ΟΠ Ἰἰπΐσυβ ἀπᾶοτγίοοκ δυουὺ Β.6. 
240, οὐ ὕνσο γϑδζη αὖύοσ ὑ86 ἀθραζίῃσο οἵ Ῥιοϊ πα 
Ἐγοσροῖθβ ἔσγοχα ϑ'γσία, Ὀυὺ ὙΠΙΟᾺ χεθυϊ θὰ ἱπ 8 
ὑοΐαὶ ἀοζοαῦ διὰ διδδίγ θιρηῦ, ἰδ βυβῇη οἰ ον 
οὈγνίουβ ; οὗ, Ἐυεθῦ., Οήγοη., 1. 846; Φυδῶη., 
ΧΧΥῚΙ. 2. 

ψοχβο8 10-12. ϑαδιοια Οεγαμηιδ απα Δ» οολιῶ 
ἐλ6 ατεαὲ ἀαρσαϊποί Ῥιοίεπιν 171]. Ῥκοραίεν. Βαϊ 
ἰδ βοὴκ 584}} Ὀ6 βἐσγϑᾶὰ ὮΡ (ΟΥ̓ ὁ ῬΤΟΡδτα ἰοῦ 
ΕΣ} διὰ 5841} ἈΒΒΟυ  Ὦ]19 ἃ τυ τὰ θ οὗ ατϑαὶ 
ἔοχγοθβ. 1 {86 Κοιὶ ὙΠ) 15 ὕο Ὀ6 ζο!]ονγαᾶ, 1ὖ 
ἰθ Ὁπαποδιϊοη Ὁ]ο ὑἐμαὺ ὑπὸ δυβῖχ οὗὨ (δὶ8 ρ] σαὶ 
Τοΐοσβ Ὁδὸκ ἴο ὑῃπ ἰαβί Ὡϑιηθᾶ 5 σίδι Κἰηρ 616 - 
ΟΌΒ 11. ΟΔ]]ϊηΐουε, δηὰ ἰδαῦ δὶβ ὕνσο ΒοΒ. ὅϑ6]θυ- 
οὐδ 11, Οοσδπσδ (Β.Ο. 297--22}4) δυᾶ πῇ ῃ5 
Π|Ι. (86 ατοαῦ (224--187), δχ ἱῃίθπαθα, [Ιὲ ἱβ 
τϑροχγίϑθα σοποοσζηίηρ δ6 Ἰαύύασ, δἰ ΟΌΘΉ ΟὨ]Υ ὉΥ 
086 Βοιηον αῦ ογρ Ὁ] ΟὰΒ δηᾶὰ δμαδὶν ϑοσοιθ (08 
ἐδθ ρϑββδρο), ὑμαῦ, ἴῃ οοπῃϑούϊου νυν Ἠ1Β γΟΠΗ ΚΣ 
Ὀτχοΐδοσ, Απίλοομιβ, ἢ ταϑῶθ ΝΑΙ οὐ Εσγρὺ; Ὀαὺ 
ἰῦ 8 ὨΙΟΥ͂ Ροββίθ]θ ὑμαῦ ἢ6 βῃου]ᾶ ἤδύθ δὖ- 
ὑθιιρύθα ἃ 7 διαϊπβῦ ῬΌΟΙ ον Εγογρεῦθβ, 80 
Ἰἱνοὰ διᾶ σχοϊμιιθὰ υὑπὰ] Β.Ο. 221. ὕτεα ΥΘΔ15 
Ὀογοπᾶ ὑδ6 τγοΐχηι οὗ Οδσδθηιβ. Βοὺ {86 πτὶΐες 

ἄοσδ ποὺ Ρσορδοὶυ ἰπὐθῃᾶ ἴο δϑϑοσύ ὈΥ Ἴ3.} ὑπδὲ 

186 ψασῖ]κο οχροάϊδίου ππᾶδοσίβ θη ὉΥ ἰΠ6 ὉτΤο- 
μλ  15 88 ὈΥΙΊΔΥΪΥ ἀπ ἀἰτθοὶ δἰτθὰ αραϊμδὲ 
Ἐσγρὺ. Τμδ υϑὺῦ ἰδ γδίδμοι πρεᾶ ἴῃ 8 ΘΟΤΙΒΙΟ- 
ἘΘΏΒΙΥΘ ΒΘΠΒΘ, 80 88 ὕἤο ΟΟΥ̓́ΕΣ 86 οδιηρδίρῃ οὗ 
ϑοϊουασαβ Οοσδῦμαβ (1  ὨΙΟἢ Ὧ6 τοὺ Ηἷδ ἀοαίδ, 
Β.Ο. 2324) δἀραϊηβ Αὐὐαϊαβ οὗ Ῥουγχϑγατιβ, δμα 8150 
ὑμαῦ σοχητηθηοθα ΒΟΥΌσΔὶ ὙΟΔΥΒ δἰθγνασα ὉΥ 
Απὐϊοομαβ Μαρτιβ, 1 ΟὮ τῶ αἀϊτεούδα δραϊηβέ 
186 ἱπαοϊοηῦ Ῥίοϊοχαγ ΓΚ. ῬΒ]οραῦοσ οὗ Ἐργρὺ; 
οὗ. Ῥοϊγῦ., ΙΥ. 48: Αρρίδι, ἔψν.. Ο. 66 (Ηᾶτει- 
ἷοῖκ, οι Πϑηροσκο, Μίδυτοσ, Ηἰ σιν, ΕὍ]]ος, 
οἴο., 816 βια δαιδη ἐγ οοττθοῦ). ΤΈΐϊ8 οουσμύεσ- 
δοῖβ [86 αὐἰϊοιηρὺ οὗ γοποιοδ, Βοσίμοϊαῦ, διά 
Κτδηϊομ ἃ ὑο σοδᾶ 1:3 αὐ 86 ΚοίμΌ, δϑὰ 

ὅο πηδοτεαίδηἃ Ῥίον ῬὨΙ]οραΐοσ, ἐπ δοιὰ οἵ 
Ἐνοτιροῖθβ, ὈΥ ὑδίβ “"βοῃ,᾽ ὉΥ Ῥχονίωρ ἴὖ ἐο ὃὉ0 
ΒΆΡΟΙΗπουΒ, δρᾶ, τρόγθοόυοῦ, ὕὉ Ὀ6 σομΠοξηρ 

αὶ ὑμ6 Ῥ]ΏΣΑΙ ΘΡΟΝῚ ὙΠ," - Απὰ (οπ6) 

5.411 οὐθγίδέην οοσαθ, ονϑυῆονν, δηἃ Ρδξ8 

Ρ᾽δτβὶ ὉΓ6 σθϑϑοῦ 8 ἴγοτα [π6 οοηίεχὲ 1 ἴδυοσ οὗ {δὲ ΒΕ 86 ὅθ 

δίων δογα. Τὺ ἰΒ ἀϊδῆήσα!ς, Βονγονοσ, ἕο δοὸ ον ἰδὲ εἰς- 

εἰδορείοῃ στ Ὀ6 Ἰορ υἱοὶ οχισαοϊϑὰ ἔγοτα δι νρογὰκ.) 
4 [ΤῊ δυϊδοσ᾽ 8 ΓΟΙΔ τ ΚΒ κα Π οἰ ΠΕ ταθοῦ ἐδ οὐ)εσείου αἷ 

Ἐ61] ὑπαὶ "" 1Ππ6 δηπουηοοζηθηῦ οὗ ἴΠ6 τεῶσ οὗ δἷ5 (Ὁ δῃτηὶςπε᾽) 

ΒΟΠ5. Ὁ ΤΩΔΩΥ Ὠοκῖδ ονοσῆονίης ἴδο ἰαπὰ ἰκ ποὺ οσπᾶτιποὶ 
ὉΥ Ἰΐδίοτν ; Ὁ Ὀπὲ Ὅ0 Πιδκθ 41} εἶοας νὰ δὰ (ὃς [ο])ον δα 

ἤτοτῃ Βυυδασὲ : " ΤΏ βοπε οὗ Βοϊδϑθουδ Οδ] πἰσα ππατὸ δενα- 
σὰ Ομ δᾶ Απεϊοομαβ Μαρηυα, ΤῊΘ ἕοττηοι οἵ ὕδ6θ8 

ὑπὸ Ὀσζβη ὑπο τῶῦ δρδίηπὶ συμ, ἰπ Ααἰα ΜίηοΥ, θεῖο 
Ἐσγρὶ ᾿ιδᾶ ἰὐϊθυΐδυῦ οὐ δῃϊοᾶὰ ργονίμοδα. Ἠὸς μεγίεμοά 1Ὡ 

[86 οουϊοπῦ ποτ, Απποοῖ 5 Μδρνιδ ἑμθη ᾿θὰ ὁ ἈΪ8 ΔΙΤΑΥ͂ 

ἰονασὰ Ἐαυρὺ; δοᾶ ποῦ ἐλ 12 ἈΝΞ}Ἴ ἰπ ἴδ εἰπρυϊας. ΤῊ 

ἰηδη, Ὀεΐπα αἴτοσ ἐδ ἀοδηΐθα τοὺ ἀεποίδα ἰδε οὐπειπδά 
δάνδῃοθ οὗ [16 στ τιον Ἀπ οοδ 8. 
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Εγου ἢ (ΟΣ "ὁ ἱπυπᾶδίο ἢ. ἈὉἽ2 ἈΞῚ, ἃ εἰτοιρ' 

ἀεβοτίρτίοη οὐ ἐδ ρῥγοϊγαοιθαᾶ Ὀαὺ ἱστθϑ βου Ὁ]6 
βάνδιοθ, ζο])ονγοὰ ΟΥ̓͂ 8 ῬΟΥΣΑΥΔΙ οὗ {86 οΥϑῖ- 
δονίηρ τυδ8568 οὗ Ὑϑυυίοτβ ὑμαῦ Γ60811]8 [86 Βἰχηΐ- 
Δ᾽ ἀφθβοσίρίλοῃ ἴῃ 188. υἱἱ. 8. Βερίμηϊηρ τὶ 
ἰηἷ8 ρΡοϊμῦ, 086 δβυῦ]θοῦ ἰβ βἰπρτιασ, ἀθηοῦϊῃ 
Αμτὶ οοΒ ὑπ ατθδῦ 8] οη6, 0 Ὀθολταθ ᾿εηρ οὗ 
ϑγτίὶα αἱΐοσ [86 ἀδθδαίῃ οὐ πὶβ Ὀτούμοσ ϑοϊθασυβ 
ΠῚ. δπὰ αἴϊοσ ἰμδῦ οὗ Ῥιίοϊ ον Ενοσροῦθβ ὈΘΟΆΣΩΘ 
ὅμπο τοστί}}]6 δηὰ νυἱοίοσίουβ ἔοο οὗ Βρυρύ, τ ο86 
Ἰυχυγίουῦβ δηἃ οονδσαὶν Κίηρ, Ῥιυοϊθιυ ΡὨ1]1ο- 
ρῬαΐοσυ, αὐὐἱϑῦγ ροστηϊ θα Ὠΐτη ὕο 8 Κ6 ὅθ ζοχύγϑββ 
οὗ βοιεποσίβα ὁπ ὕμ6 Οτομῦοθβ, ὕο οαρύατο ΤὙτο πᾶ 
Ῥιοϊουιδὶβ ἐβσοῦσίι ὑπ 6 ὑσοϑόθοῖν οὗ Ἰδμοοδοίμβ, 
δια Π4}}Υ ἴο Ὀραίορο ὕπο ἔοσχίσοϑθ οὗ θοσὰ ἀπ σίηρ' 
8 Ῥτοίτγδαοίοα ροσίοα, ἢ }1]6 δηὐοσίηρ ἰηὔο ἃ ἔουσ 
τιουίθ᾽ ἴσιοοθ τὶν Εἶτα ἴῃ οοπηθοίίοη τὶ ὑμαῦ 
δεῖς (ΡΟΙΥὉ. Υ͂. 4δὅ-606).--- ΤΉ ΘΕ 584}} ἢΘ χοϊυχῃ, 
διὰ Ὀθ κἰἰχγϑὰ ὕρ (οτσ, “διὰ ὑδμ6  γᾶθθ Ὑ8Σ ἢ), 

ονϑῶ ἴο Ὠΐα ἐοχῖσοδθ. ᾿ἸΘἽ οδὴ ἴῃ ΠΟ 886 ἄθ- 

κἱστιαῖο [89 τοΐασῃ οὗ Απξοομυβ ὕο βεϊθποία οὰ 
16 Οτομῦοβ, δὐζοσ οομοϊυάϊηρ ὑδ6 ὕχτιοθ αὔονθ 
τοξοστοα ἴο, ἴῃ οσάδσ ὕο 5Ὸ ἰπΐο τ πύου ααδσγίοσβ 
δὖ ὑμδαὺ ρ]αοο (Ῥο]γΌ., Υ. 66), Ὀυὺ ταῦδοσ, 88 δρ- 

ῬΘδσβ ἔσοτη [}9 67. δοϊέοιιηηι Ὑ}0Ὶ (88 1ὖ χηυδύ 

09 τοδὰ σὰ ὑμ6 Κοίδίρ, ἱπουθοὰ οὗ “ΙΒ, δ 
186 Κοτῖ ρῥτχϑΐδθσβ) νυν ΒΊΟΣ ἱτητηθαϊδύθ! Υ 70] οντβ, ἰὗ 
ἀοηοίοθβ ἃ ΣΘΏΘΑΙ οὗ ὨΐΒ Οροσδύϊοηβ δραϊμβῦ ὑ86 
Ἐφσγρυδηβ ἔπ ὕ86 Βρσίῃρ οὗ 218. ἴῃ ὑλο οοΌΓΣΒΘΟ οὗ 
ὙΔΙο; Β6 Βυττουμάᾶσα ὑδ6 Ερσγρύδηβ ἰῃ ὑλλ6 δίχοηρ 
αἱτγ οὗ Βίάοι, ὕο νυ πίοι ὑΠ6 Υ μαᾶ δἀνδῃοθᾶ, σοῃ- 
αποτοᾶ 411] Ῥμπορηϊοῖα πὰ Ῥαϊοβίϊμθ, δηἃ ΒΏ4}}Υ 
Θδύβ Ὁ βμϑὰ μἰτηβαὶῦ ἰῃ ὅδζα (ΡΟΪγὉ., Υ͂. 608-80). 
ΓΙῸ (48 ἰῦ δῃου]ὰ Ὀθ σοϑὰ, οὐ θύϑθῃ ἼΣ 3, τὶ 

[86 Κοτί, θυῦ ποῦ ΠῚ ΤΏ, δ Κυδη 618 ἀθβίσεβ), 

ἐς ἢἷ5 ἔοχύγϑϑβα,᾿" ἀου Ὀΐ1688 σούοσβ ὕο 86 γτοαῦ δηὰ 
Θχοθοᾶϊησ] δβύσουρ οἷὐγ οὗ ὅδζα, 8ὸ ὑμδῦ ἰΐ8 δι - 
Βχ ρμοϊπὺβ Ὀδοὶς ὑο ὑπὸ Κίηρ οὗ ὑμ8 ποσίμ, ὑὮ 
δυν)θοῦ οὗ 35, ΙὉ 18 δι ιΐσασυ, Βόύσουοσ, ἴοὸ 

ΘΔΘΌΤΩΘ 8ἃ ἀρείχηοα δδβϑίτα ]δύϊοη ἰῃ βουπὰἃ ὈΘ6- 

ὕνϑοι ΓῚΣ δὰ ΤῚΣ, δα ἂο ὕϑῆθσηδ δηὰ Ηϊ ζίρ. 
“--γόοτβθ 11. Απὰ [89 ᾿κἰηρ οὗ ἰλ9 δου ἢ 5841} Ὀθ 

τοουϑὰ  ΟΒοΪθσ, οἷο. Ομ Ἵ3Κ Ἵ οἵ, 
οὗαρ. υἱϊ. 7. Ὑπὸ Κίηῃρ οὗὐ ἐδθ βουΐὰ ψἘῸ ἰδ 
“Ἅ4Ἰηογοᾶ υὐνῃ ὁδο]οΣ "ἢ ἷ8 Ῥύοϊθωυ ῬὨΪ]οραΐοσ, 
δΔηἃ ΐ8 ““ ςοπιΐηρ ζοσί ἢ." δὲ ϑσθ ἀδθβοσὶ θᾶ, 
ἀρηούθβ ᾿νΐβ στηουρ 0 δὐΐδοικ Απδοοδυδ δ6 
ατοδῦ ἰῃ [6 γϑδσ 217, σί τ 70,000 ζοοῦ, δ,000 
Βοσδο, δὰ 78 δ ϑρῃϑιηίβ (Ῥοϊν., Υ. 79).--Αὐὰ 
ὯθΘ 5Π4}} κοὲὶ ἑοχίῃβ ἃ χεϑαῖ σηυἹεἰϊπὰθ:; Ὀυϊ 
γϑῦθοσ, “" πὰ) ἴδ τον ϊαᾶθ 60.411} 9 χίνϑῃ 
ἴο Ὠἷ Βαπιὰ. Τὴ βοπίμοσῃ Κίηρ ἰ8 86 ΒὉ- 

ἦοσοῦ ΒοΙΘ ᾿ἰἸζονγίβο, τ ο8θ6 διυοόθαβ, 88 θαϑθὰ Οἢ 
[86 συρροτὺ οὗ 8 Ὁ ΔΙΙΩΥ͂, 8 ἀοϑου θα ἰπ {}118 
δὰ ἐμ ἔο] ον ῶρ σοσβὸ (ποῦ ἐμ Κίηρ οὗ [86 

ποσί, 88. ΚυδῃἹο 6] ἃ ΒΌρΡροβθϑ). 2 ὙΠ ἀ6- 

κἰστιαῖοβ ὑπμθ στϑαῦ ἢοδὺ Ὀθΐοσο ἀοβουθοᾶ, αὖ 
ὙὮΟ66 μοδὰ ὕδμθ δζουβοὰ Ἐρυρύϊδῃ Κίῃρ 9068 

δου, διὰ ὙΠ τλ6 μοαῦ, οὗὨἨ ἁ ΠΘΑΡΥ Θαῦδ] 

βίχοησὶα (62.000 ἐοοῦ, 6,000 Ποτβθ, ἀπ 102 6]6- 
Ῥδηΐθ) ἢ ποῦ ἰδ6 ιγγίδῃ ορροβϑᾶ δίῃ. 

ἩΪυΣίᾳ ΔΌΣ ΤΟΥ δδβατωθβ ὑμαὺ ἱπείθδα οὗ 121 

6 35Ποι]ἃ τϑδὰ 5:1: βὸ ὑμαῦ [86 βθη89 που]ᾶ 

Ὀό, "'διἃ δε (ΡιοϊοΥ ΡΒΙοραῦθσ) σαν {δ 
ειοαὺ τυ] ἰϊπὰθ ἰπῦο ας οι μδηᾶ."--- ἴθ γθο 12. 

Διπὰ υθαι Ὧ6 Βδῖδ ἴδιεθῃ αὐσὰν [89 υ]{ἰπάθ, 
Ὠὶπ ϑασχὶ 5881} 6 ἔῆοἃ ὉΡ ;: ταύμοσ, "" δῃᾷᾶ ὑμ8 
τ] ὐϊτιθ 8114} τῖβ Ρ (οὐ “110 1056} ρΡ ᾽)), διὰ 
.νὴβ ΘΟΌΓΑΘΘ (ΟΣ ὁ" οαχύ ) ἴβογϑαδθ.," ΤῊΘ “" τὰὰ]}- 
αἰὐαᾶο᾽" ἀθηοῦθβ ὑπ ρον σα] μοαὺ οὗ [86 ἘργρΡ- 

ἰδῃβ (-Ξ 2 ὙΠ, ν. 11) τυ ῖο 8 πον δάνδησ- 

ἰησ; δ “δ ΘοΌχαρο ᾽" (239) ἰβ [86 δοῦχαρβο οὗ 
[86 ἱὐμοσῦο οοναχάϊυ, ἀϊβδίραίθᾶα, δυᾶ Ἰυκία] 
ῬιοΙοταΥ ῬὨϊοραῖον (οὗ. 9 Κίηρε χίν. 10). ΤῈΘ 

Κούδ ΞΔ 18 ὈΣΟΌΘΌΙΥ ὕο Ὀ6 τοίαϊμϑα, ἱπδίθδα 

οὗ σορ᾽ δοίῃρ' ἐὺ Ὁγ {μ6 Κοτγὶ Ὁ, τ Β1 Β 18 Βί ΩΡΙΥ 

81. Θαδβῖθσ σϑδάϊηρ, δ 291 18. βρόκϑῃ οὗ ἃ δ } } Κθ 
ἐς γἱρὶηρ Ρ ᾽) ὕο Ὀαξύϊθ, 88 ἴῃ 188. χχχίϊὶ. 10. --- 
ΑἸ ἃ ἢθ 5841} οὐαὶ ἀοτυ ἴθ ὑἐπουδδηαὰβ ("" τὴ γ- 
τὶαᾶβ ἢ Ὑ18 Οοσυχτοα ΘΔ ΕΔΡΗΐδ (βου νν οϑῦ 
οὗ 6428), σἤοσο Ῥύοιϑιυ ῬὨΣοραῦοσ ἱπῆϊούθα ἃ 
ἈΘΑΥΥ ἀοζοδὺ οὰ Απὐϊοομυθβ ὑΠ6 ατγοδῦ, ἴῃ ψ ΐοΒ 
ὑπ6 Ξιγγυίδηβ Ἰοδῦ ἴῃ Κι] ἃ 10,000 ξοοὺ, 800 Ποτβθ, 
δηὰ ὅνε δ]ορῃδηΐθ, δᾶ σχοῦσα ὕδδῃ 4,000 ῥσίβου- 
Θσβ (ΡογΌ., Υ. 86).--Βυὶ ὯΘθΘ 5811} ποῖ ὈΘθ 
εἰχορίμουϑθὰ ΨΥ ἐϊ. οὐ, “Ὀαῦ γοῦ ΒΘ6 58}8]} 
ποῦ Ὀδοοτὰθ βίσοηρ,᾽,) ἐδ, ᾿ΠΑΒΙΠΠΟΒ 88 ΒΘ 70]- 
Ἰονγοᾶ Ρ ἷβ νἱοὐοῦῦ ὙΘΣΥ ΟΡ ΘΟ (866 π8- 
ὧπ., ΧΧΧ. 1: "" ϑροϊϊαδεοεί γέρεηὶ Απ(οοδιγη, δὲ 
ογίωπαπι οὐγέιὁ λιοΐβδοί ;." οἷ. ῬΟΙΥΌ., Υ. 87), 
δηα ἱγηχηοαϊαίοὶν τοϊυχποα ἰο Εργρὺ δἴῦοσ ρὰ- 
Σἰβοιίηρ ὕμθ οἱὐδίο8 ὑπαῦ δᾶ ἤοστῃ θυ ὈΘΘῺ Ἰοδϑῦ, 
ἰῃ ΟΥΘΣ ἴο χεϑθσηθ ὶβ ἤοόσιηθσ ἀἰββιριθα 119. 
ΤῊΟ ψυϊχαῦο, ““ δ ποῦ ῃγουαίοδιϊ,," 8 ἸΠΟΟΥ- 
Σϑοῦ, 

Ὕοτροβ 18, 14. 7 αγίλον ἀδοογίρζίοη, ΟΥ̓ ἰδὲ τ0α7- 
κε ἀεεαξ 9.7 Απέϊοολια Δέασπιδ, Ἐου ἰδο κίης 
οὗ ἴῃ9 ποσί 5841} χγϑΐῃσι, δηὰ βοῖ ἔοστ (ταῦ Υ 
(58}4}} δραίῃῃ βοὺ ἤοσύ ̓Ἶ ἃ σχαυἹθίτζυθ, ρτθαῖος 
δὴ ἴῃ9 ἴοσυσωοσ. Τμΐβ ὩΘῪ δανθηὔισο ζ8}18 
ΤᾺ} ὑδίγίθοῃ γϑασθ δύϊοσ ὑμὸ ἀϑΐβθαὶ οὗ Απὶιϊ- 
οοἶα ὩθΔΣ Βαρηΐα. Νοῦ ὑπ} ἢ6 δᾶ οαστὶϑα 
ΟἹ ἕοτγύπηδῦθ ΑΒ ἀπτίπρ δὴ οχίοηοα μοηοῦᾶ 
δραϊηδῦ ἔμθ Ῥαδγίίδηβ, ὑμ6 Βαδσούσ 8:8, δηα θυθῃ 
1ο ὕπο Ὀοχάδσβ οὗ [πᾶϊ8., δῃηὰ ὑποϊ 6 ᾿ιδὰ |1|κ6- 
86 οοπαυοτοὰ Αδὶδ Μίηοσς δηᾶὰ 9 ΤὨσδοΐδῃ 
ΟΒθυβομμοβυβ, ἀἱὰ ὯὨ6 ἰυχῃ ᾿ΐβ ΔΙΊΩΒ δρδίπδῦ 
Ἑργρὺ ἱὰ Β.Ο. 208, ψ δεῖ ῬιυοϊΥ ῬΒΙοραῦοσ 
Βδᾶ χϑοθ γ ἀϊθα δηὰἃ Ἰοὺ [86 βσομθ ὕο Ὠΐθ βοὸᾺ 
ἘΡΙῚΡΏΔΩΘΒ, 8 οὨ]α οὗ ἅνϑ γϑδσβ, 0 88 ρ]δοϑὰ 
ὉΠΩ͂ΘΙ {μ6 συδγάϊδηβηΐρ οὗ ὑπο νοϊυρίυουβ δὰ 
οΥ61] Αρδύμοοϊθβ. [Ιπ ἰθαρὰθ τὶν ῬΆΠΠΕΠΡ οὗ 
Μαεοοᾶομ, γγῦο οομποϊαοᾶ ἃ ἔοττμαὶ ὑγθδὺν ἴοσ ἐδ θ 
αἰνϊδίοῃ οὗὐ 186 Ἐρσγρύῦϊδῃ θυ ρὶγο υυνἱδῃ Ὠἷπι, ὨΘ 
δανεπορϑᾶ ον χὰ Εργρὺ δὖ ὑμα Βοδᾶ οὗ {δ ἱτ-» 
ΤΑΘΏΒΘ ἈΙΤΩΥ͂ Ὑ ἰοῖ 6 δα ἔοστηϑα Ὑ}11]6 ϑεραροὰ 
ἷπ ἷβ Ῥτούγαουθα ϑαβύθσῃ Αυθ, δηδ ψἘ1ο ἢ ὨΘ 
δᾶ ΘϑρθοΐΔ}}} βυσοηριμβοηθα ὉΥ ὑμο δἀάϊ(ϊοι οὗ 8, 
υτοαῦ ΟΣ οὗ [παΐδη οἰ μδηΐβ, δα βὰο- 
οοϑαϑὰᾷ ἰὴ ἀορτινίηρ ἰῦ ἀραὶ οὗ Ῥμορηίοὶα δηὰ 
βου Ποτ ϑυχία: 866 υδη., ΧΧΧ͵ 2. ΧΧΧΙῚ͵ 
1; ῬοϊνΌ., ΧΥ͂. 20; Φοζοζῶθ, Ομ ὑδιὶβ ῬΆΒΒΑρΌ. --- 
Απὰ 5881} οοσίδὶ Ὡν οοπλθ δῇδοσ οοσίδίῃ ΥΘαΣ ὁ 
τδῦδοσ, “" δῃᾷ ἰονασζᾶ ὑμε ϑῃὰ οὗ ὑΐγαθβ μ6 8ῃ 
ΘΟΙῺ6 (τορϑαῦθα]γ) ἀΔΌσίηρ 8 ροσίοἃ οὗ Ὑϑδσζβ.᾽" 
ΤῊΘ “ ἐἰτηθ8᾽) αὖ ψ ΏΟΒ6 οηᾶ δ18 ΔΩΠΌΔΙΙΥ ζ1θ0- 

ρῬοδίθᾶ οοσηΐπρ' 818}} Ὀσρίῃ (Ὁ 2, ἀυχίηρ Βούθ σαὶ 

ΥΘΔΙΒ, 85 ἰῃ γ΄. 8 δ) δῖ 86 ὑίσίθοῃ γϑϑσβ Ὀ6- 

4 [Κοἱ]. ποπόυεσ, βοθνηδὲ ΘΡΌΪ ΤΑΣ ἀοοΐδσοα ἴπαῦ 

“ ὙΠΙΣ, αἰτῶ 6 ἀγεοϊα. σαπ ΟὨΪΥ Ὀ6 [Ὧ6 Ὠοσῦ οὗ ἐδ 
τ 

κίηρς οὗ ἴθ ποτίπ." Ηδ σοοπίοπᾶθ πὶ “[Π6 τηϑδηϊπρ' ἰ8 
πο 1ὴ6 τχο!οἰμὰο τίδοαβ ὩΡ, 80 ἰδ Ὠοασὺ [8 
ὭΡ.᾽ 11] 
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ὕπϑθη [6 Ὀαδέ]θ ΠΘΑΥ ΒΔΡΐα δηᾶ πο ἀδδί οὗ 
Ῥυοϊθαυ ῬΒΙΠορδίοσ (Β.Ο. 217-204). -- ΨῈΣ ἃ 
διοαῖ δύν δηὰ ὐἱῖὰ πο; ΥἹΟΏΘΆ (χδύδοσ, 
“ὁ φααϊρταθηῦ ἦ). [ἢ οομηθούϊοι τυ ὑμὶβ Θαπὶῃ- 
τηϑηῦ Μ»ὲὸὺ ΔΥΘ ῬὈΓΤΟΌΔΟΌΪΥ ὕο οσοπορίγθ οὗ ἐδθ τοῦ 
ἰγθδϑατοβ βοουγοα ἴῃ ραδὺ ψ8718, ἰῃ δα ϊθοι ο 
086 Ιπάΐδη ΘΙ ΘρΡ Ἀδηΐα. --- ΔῈ ἃ ἰῃ 086 ἔτη θα ̓ΠΘ.Θ 
81.411 ταδὴν κἰδμὰ ὩΡ δραὶϊπδὶ ἐδ ᾿εἰπρ οὗ 186 
βουϊῃ. ΤΗΒΌτυθούϊουβ ὁσουχτοα ἰὼ ὌΡΡΟΣ Ἐργρὺ 
88 ΘΑΤΙΥ 88 [89 ἢγϑῦ γϑδσ οὗ ὕδμο χοΐρυι οὗ Ῥι(ΟΪΘΤΩΥ͂ 
ἘΡΙΡΏ ΔΗ ΘΒ, οοοδδίοηθα ὈΥῚ ὑπὸ δᾶ δαχηἱηϊβύσδ- 
οη δηᾷ ὑῃθ ογιο! οὗ ΒὶΒ συιατάϊδηι ἀραύδοο]ϑβ ; 
δηᾶ δμο8θ ψγ γ6 70] ον θα ἴῃ Βα θβοαπθηῦ γΘ 818 ὈΥ͂ 
ΤΟΙ ΘΙ Θα ἐπβυχτθούοιβ, ὑπ 6 τονο]ὺ οὗ βυθ] αραύοα 
οοπηὐχίθβ, οὐ, Βοΐοσγθ 818 οἱ! γϑῶῦγ δᾶ 
οχρίγοᾶ, ἐδ Κίηρ' νγδβ Οὐ] χοᾶ ὕο ΘΟ ΠΟΥ Πγοορ- 
οἸἶ8, ἃ βίσουρβοϊὰ οὗὨ [86 σϑῦθ}]8 (866 ΟὟ». ἴμ807.. 
ΠῚ. 889 : 71.807. οΥἹ Τοδείία, 90, 36, 238. ΨΦοτσοχηθ, 
ΟἹ ὅδ Ῥδαβεδρθ). --ΑἸδοὸ 1.9 ΣοΟΌ ΟΣ οὐ τὸν 60" 
Ρ]6 541] ἐχϑὶῖ ᾿ΠΘιηΒοῖν 98 : ΓΑΙΠΘΣ, “ δΔη οσίτα- 
1η 8] Βοὴ8 οὗὨ ὑΠγ Ῥθορὶβ Β8ἢ8]}] τουοἹῦ." Ὑ86 ]ἰῦο σαὶ 
σοδαϊηρ᾽ 18, “" δπ βΒοῃβ οὗ 8:6 ΣΑυΘΏΟΌΒ ΟὩΘ6Β, οὗ 

ἐδ ΟΡΡΣΌΒΒΟΣΒ οὗ ὑ8γ Ρθορ]6. ὩΣ Β ἀσδηοίθβ 

ῬΘΥΙΒΟΏΒ ὙἘΠῸ ονοσύασηι 86 ἰδ διὰ Ἰἰυδύϊοθ (οἷ. 
Ῥβδ. χυὶϊϊ. 4: Ἐζοκ. υἱΐ. 92. χυἹἹ[, 10. [88. χχχνυ. 
9), ἤθηοθ υἱοῦ ῬΘΣΒΟΙΒ, ΣΟΌΡοσβ. ἮΙ σορσασὰ 
ὅο ὅδ ΟΟΟΌΣΣΘΟΠΟΘ οὗ ὕνγο δίας δοη 8:7. ἴῃ Ἰτωτοθ- 
ἀἰαῦο βιοοοδββίου (ὙΦ 5), ΒΙΘῺ τουδὺ Ὠοῦ ὈΘ 
Βἰχεαἰτιϑα 50 ἃ8 ὕὑο ἀθηοῦθ ΣΟ ΌΟχδ᾽ 80Ή.8, ΤΟΌΌΘΙΒ ὃν 
δέγίὰλ (ἘΔ]|161), οὗ. 086 οχδιιρὶθβ οοἸἹθοίθαᾷ ὉΥ 
Ἐπδὰ (1,εὐτὸ., ὃ 389 6... ΤΠ|.6 οὔβοὶθ σϑΐϑσβ ἴο 
[6 Ιθᾶρυθ δραϊπδὺ Ἐσγρὺ, ἱπῦο σοῦ 8 
ἘΌΙΩΌΟΣ οὗ ὅονα οηὐοτϑοὰ τῇ Αὐύίοομπα ὑμ6 
Οτ:οϑδῦ, δηᾶ ὑο ὑμοῖν ραχύϊοίϊ αι ου ἴῃ ἷ8 ὑχασ! κα 
ΟΡΟσυϊομβ δραϊπδὺ ὑμδὺ ΘΟ ΤΥ, 4... ἰῃ ἷθ 
δἰὐίβοῖκβ οΟὉ ἤμθ ρμϑγτίθουθ ὙΔῚῸΣ ὑῃ6 Εργρύίδη 
ΘΠΘΙΑΙ βοοραδ δα ἰϑἔῦ ἴῃ ὑμθ αἰύδᾶοὶ οὗ Φοχιιδδα- 
Ἰοὴ (Φοθορθυβ, 44πὲ|.. ΧΙ]. 8, 8). Το {8θο- 
ογαῦϊο ΣΟΙ βύρσα Υ ΘΠ ἀθυὴβ 815 ραγίϊαὶ σου ὶῦ 
ὕο ὕδο Ξγείϑῃβ 88 ἃ οὐ τη] ΘΟΌΓΒΘ ΟΥ 88 ΘΟΙΩΠΟΏ 
ΤΟΌΌΘΤΣΥ, ὈΘοδῦΒΘ οὗ ὑπ 6 ΤΩΒῺΥ ὈδΘησδὺθ οομδοστοὰ 
ΟἹ ὑδο ον δ παίϊοι ὉΥ ὑδ6 Θδυ] θχ Ῥύο] θσηΐθ. --- 
Το οδίδο ἢ [6 νἱδίου; (σδίμου, “" γί βίομβ ᾽), 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ὑμ6 νἱβίοηβ στεερϑούμρ ὑμ6 δή] οξίομβ οὗ 
80 όονσβ ἀπο Δπῦ. ΕΡΊΡΒΔΠ66 δἰγοδὰγ σϑοοσα θὰ 
ἰὴ ΟἾΔΡ. ΥὙἱ1. δᾶ ἰχ., Ιο. οου]ὰ Δρρτορσχίδίθ υ 
Ὀ6 τοχασγάϑα 88. ἃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠσΒΘ ΟΥ ΡΠ ἰδτηδηῦὺ οὗ 
[δ τουο]ὺ ἔσοση ὑπὸ Εσγρύϊδηβ δα ἤθσθ ἀθβοσῖ θα, 
ὙΠ ἱπ αϑοᾶ οΟ]]θοίγ6]Υ ἰπ ὑμὲὶβ Ῥϑδββαρθ, ἐπ ἐδ 

Β6ΠΒ6 οὗ ““ψιδὺ ὕμοσθο ἰβ οὗ Ῥχγορῃθου, βθο 

ὙἹΒΙΟΙΠΒ ἃ8 οχίβὺ."" --Βαὶ ἴμο9 5411 ξ4]1]. 5:32 
ἄοσθβ ποῦ ῬΤΟΌΘΔΌΪΥ ἀθηοὺθ βύτπισ ὈΠΪῚρ ΟΣ 74 1Πἰπρ' ἰῃ 
8 τιογαὶ ροϊπὺ οὗ νίον (Ηνοχηίοὶς, οἴο.), Ὀπὺ ὕο 
ὈῸ υῃζοσίπυμδίθ ἱπ ΜΆΣ, ὑο Ὀ6 ΟΡρχγϑδβοᾶ ρμο] ὺ- 
ΟΠ δπα το] σίουβιν, οἷο. ΤὨ6 βρϑοΐδὶ ονϑηῦὺ 
τοζοιτρᾶ ἴο, τ μοῦθμοσ ἃ ρυπ τη θη ἱσχηροαδθᾶ ὈΥ͂ 
β'οορδβ, ἰὰ 86 βῇδρθ οὗ ὑδικίτιρ ΔΤΑΥ ΥΑΙΣΙΟῸΒ 
ὨΟΌΪΟΒ 88 ποδύαροβ (οὗ. Ῥοϊγὺ., ΧΥ͂Ι. 89 : Ψ4οβο- 
Ῥδῦ, Α4πέ|.. ΧΙ], 8, 4), οΥΣ οὐοσυνίβθ, στη δὲ σϑυι δ 
παούοττηϊηθα. [ᾧ ἰβΒ ποὺ ἤο Ὀ6 ἀοηῃϊοαᾶ ὑδαὺ αὖ 
ΔῺΥ τοῖο ὑδιὶ8 ῬΑ ΪΟΌΪΑΣ ῬϑΘΒαρΘ Ὀγϑϑϑηΐβ 8. ΒΟιΔ6- 
Ὑδὺ ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 αἰθουθρθου Ὀδύνγθθῃ 086 Ῥγο- 
Ῥμοίίο ὑοχὺ οὗ 086 βοοίζοῃ δᾶ {8:6 οοσσθβροῃαϊπρ' 
Ὠἰρύοτῖοαὶ ονυθηὶβ : οὗ. Κυδῃ οι θ]ἃ οἢ ἴδθ Ῥδ8- 
βᾶρο, Ὁ. 868." 

4« [1 οοΥβί Ὁ πον ὙΠ ἡπαῦσα “ὍΘ ἀσηΐϊρὰ ἐμαὶ ἴπθτθ ἰβ 
ΠΟΤΘ παςἢ ἃ ἀδογόραπον. ὙΒΟτΓο ἰδ, πάθοι, βοῦλθ ἱπἀἰδυἑποῖ- 
Ὠ6δα, οὐρα οἰ οῆν ἴο ΟἿΣ ἱπαΌΠ ΕΥ̓ ἴἠο ἀοίουτηὶπθ ἴ8 6 σχδοῖ 
Δυρ!σαίάοῃ οὗ ἰπ ὕθσσῃ “" 781} στε, ΤΙ 18 ΟἸΘαΥ, ὨΟΎΘΥΟΙ, 

Ἴοτβο8 1δὅ-19. αδὲ τοαγὸ απαᾶ ἀδαίλ 90, Απέίΐ- 
οὐδια αρηλιδ. 8.0 (ταύβοσ, “δηᾶ᾽ ἴλ6 Ἰίῃᾳ 
οὗ ἴδ Ὡουίδ 5841} οοσηϑ, απὰἃ οδδὲ υΡ ἃ πιουπῖ, 
διᾶ ἴαϊχο ἴπ9 τοδὶ ἐθῃηοθα οξίΐθα. σαίθοσ, “8 
ΒΌΓΟΙΡΙΥ ζοσυ δοα οἰΐγ.᾽) ΤῊΘ χοὔογθμοθ ἱξ ὑσοῦδ 
ὉΠ ὕο [86 βἷορθ δηὰἃ αἰ υἱτπδὺθ οαρύσσο οὗ 5᾽άοι, 

ἰμΐο ΜΈΣΟΙ ““ οἱἵγ οὗ ἐογυβοαύϊοπβ " (ΓἼΣΞ Ὑ.2. 

οὗ Ἐνναὰ, 8 177 δ) 89 Ἐργρίϊδῃ Ἰθϑᾶθυ ϑόοορδὰ 
δα ἰὑδγονσῃι ΒἰπλΒ6 1} ΔΥ͂ΘΙ δ δΥπρ 8. βαυοσο 
ἀοζοαῦ δὖ ὑμὰθ Βαπᾶβ οὗ Απθϑάοομυβ δὖὺ Ῥδποβα, 
ΠΘΆΣ ἰδ ΒΟΌΧΟΩΒ οὗ [86 ΨΔοχάδῃ, υἱοῦ τοὐποοὰ 
Ὠἷβ ΔΙΊΩΥ ο 10.000 τὴ (Β.Ο. 198. ὙΜᾺ6 
ΑἸ Ομ Β ΤΥ 88 ΟΒΙΙ ΩΡ ΟὨ ἃ ὙὯΣ ἴῃ Αεἶα ΜίηοΣ 
διζαϊηδὺ Αἰαῖυθ ἐπ [0 Ῥχϑοθαϊΐῃᾳ γϑϑσ, βὅοορδδ 
Δα ἀρεῖ Ὀτουρὺ ΟΟ]6- ϑγτὶα ππᾶοσ {6 ἀουχίη- 
ἴοι οὗ Εφγρὺ; Ὀσὺ ἱπῃ ΘΟΠΒΘΟαΌΘΙΠΟΘ οὗ ὑλδὲ ὑοττὶ- 
Ὅ160 ἀοξοαὺ Ἀ6 τγχδὰβ ἀδρχίνθα ποὺ ΟἿἹῪ οἵὗἉ ἰδδὲ 
τουΐμοο, Ὀὰαὺ 8180 οὗ ὑπ6 2016 οὗ Ῥαϊοδέϊῃθ δὲ 
ἋΣ 88 Θδσα ὉΥ ὑμ6 ὥὅυσίδη Κίηρ. Αὔίοσ ὀρβάυσ- 
ἧῃσ 8 Ῥχοὐχδοίθα βίορϑ πὶ 5ίάοῃ, πῃ [86 ΘΟΌσΣΒα οὗ 
ὙΪΟᾺ δὴ Εργυγμίϊδη ΦΥΤΟΥ͂ ἀποὺ ἘΤΟΡῸΒ, Μουο- 
οἶθβ, δῃἃ δι οχθηβ δα να ἱη]Ὺ δέἰειωρίθα ἰσ 
οχύγίοδῦθ Ὠΐτη, ἢ6 1ἷα65Ἃ8 ΘΟΙ ΡΟ] ἃ ὉΥ ἩΠΏΡΟΥ ὑὸ 
ΒΌΓΤΘΙ ΘΙ ΕἸΤΩΒ6]Ε ἰηἴο [ἢ νἱοΐοχ᾽ Β Βανι (ῬΟΪγὉ. 
ΧΧΥΤΙΙ. 1; Τὐνγ, ΧΧΧΠΙ, 19: Φοβερδυβ ἀπά 
Φογζοσηθ, 1. 6... ΤΏ6 ὑοχῦ, ΘΟΒΒΟαΠΘΙΩΏΥ, ἄοοθ 
ποῦ ΟΧΡΙΘΑΒΙΥ πούΐοθ ὑμ6 τοροαύθα δᾶνβηοθ οὗ ἐδ 
Ἐργρύϊδηβ δηᾶ ἴθ στοδῦ θαῦ.]9 ποᾶσ Ῥϑῆθββ. δαὶ 
οοπύθηῦδβ 0861} ἢ τοὔοχτίηρ ὕο ἐμ 81,8] γϑϑτ δ 
οὗ ὑμπῖ8β Ὡϑν ὙΑΤ, Υἱξ. : 86 οδρί υ]δίϊοη οὗ {86 
Του ἰηΐηρ Εσγρύϊαιι ὕσοορα τ ἰασο, ΤΉ ἰάδ δ 

ἐδαὺ ΣΞῸ ΡΞ ἰ6. πιδοᾶ οοἹ]ϑοῦνεὶυ (ΤὨοὰοί,, 
ΒΥΥ.. Ἄαϊρ., Κυδη 614) τυπϑὲ Ὅθ τα]θοϊθα, Ὀ6- 
οδῦδο ὑπ ουθηῦ 18 80 ΟὈΥΟΌΘΙΥ χοζοσχοὰ ἴῸ δ 
ΔΡΡΘΆΙΒ ΘΕΡΘΟΙΔΙ ἔσοσα ἴἢ6 βθοοῃᾶ 8] οὗὨ ἐδθ 
ΘΟ Σ86.--Απὰ ἴ.9 δύτκ οὗ ἴδ βουὴ 5881} ποὲ 
τσιιποϊδηα, οὗο. : 8} δ᾽ υδίοη ὕο ὅδ ππιβυοοθϑο- 
Ὼ] παΐυσο οὗ ὑδμθ αὐξοτωρῦ σηϑὰθ ὉΥ͂ ἐμ8 ἔδσοθ 
Ἐργρίδη Ιοδᾶθσβ ὕο οοσὴθ ὕο δ δδβαϊβίδῃοα οὗ 
[86 Ὀοείαροᾶ βοορδαβ. ΣΤ ἰβ ουϊάθιγ προὰ 

ἰῃ [86 βοῆδο οὗ το] ὐασ  ἔοσϑθβ (ἌΣΤΩΒ -Ξ διτην), 
ἘΘ.ΟΘ ποῦ 88 ἱπ γ. 6; ο (86 οὗδαχ Πδηᾷ. οἵ τὰ.Ἱ 
Ὁ ιηὰ 81.---ὕἴόγεο 16. Βυῖϊ πο ἴπδὲ οοτμοίῃ 
δξαϊηδὶ ἶτη 5 4}} ἀο δοοοτάϊηρ ἴο ἰδ οὖσι 
γΠ 1; ἐ.6.. Αποοοδακ, [86 νἱούοῦ οὗ Ῥδῆδδα διὰ 
ΟΟΏΘΌΘΣΟΥΣ οὗ ϑάοῃ, ΨἘῸ ΠΟῪ δβιδ] χαὺοὰ ἐδ 
Ψ0016 οὗ Ῥαϊοδβῦϊμο (86 “" ρἰοδδδῦ ἰασιὰ " οἵ 
“ὁ Ἰδπᾶ οὗἩ Ὀδδυΐγ."-- οὗ. οχ. Ομδρ. υἱῖῇ. 9). ---πϊοὰ 
Ἦν ἰδ μδῃαὰ 5}8}} Ὀθ οοῃπῃχμϑα : σταύδοσ, "" διὰ 

ἀοαϊχασίξοῃ ἐβ ἰῃ δία Βαπᾶ." ἼΤῊῈΞ Πεφ, δϑ ἰὼ 
188. σ᾿ 82 ; οὗ. χῖῖν. 20: Φοῦ χὶ. 14, 1 ἰδοῖα 
ὝΘΣΘ ΠΟ ΟὗΔΘΣΥ ΤΟΔΒΟΣ,, (δθ86 Ὀ8ΤᾺΆ116]8 Ἰσου]ᾶὰ ὃὉθ 

βυδοίθηῦ το Βμον ἐδαὺ Πρ οαπηοῦ Βοσα ἀθηοίθ 
“ἴο σοπθαχηχηδὺθ ᾽᾽ (αἰ 61). ΠΟΥ γαῦ “ δοταρ]είο- 
ὯΘΒΒ ΟΥ  ὑοίδιτῦν.," το του] σϑβαϊῦ ἴῃ ἰδ 
τλΘ δ} ηρ᾽, ὁ“ δηα ἰὖ ἰΒ τολοίΐῳ τι ἷ5 Βαμα," ὦ. 6.. (89 
σἰουτίουβ ἰαπὰ (Βᾶνοσῃ., ὕοὰ ϑηρ., νδὼ δα, 
ΕὌΠΙΟΣ, οἷο. ; αἰδο Βοσίμοϊὺ διὰ Ῥογοβοσ ψ 80" 

ποὺ ἰὰ ἱπα]οαῦοβ 6 ζαϊίυτο οὗ ᾿ποῖγ ἀχροοϊδίοις : δὰ οὗ (δῖ, 
ἴῃ {π0 οδϑὲ οὗ ἴ8ο αροδιαῦὺδ 2ον 8 γεΐοιτρα ἴος Ἠἱϊξκίοτυη αἴοταάς 
συδιοοην οομδιτηδύὔυη. ὁ ΤΏ δΔροείδευ οὗ οὴθ μασχῖν δἰσιοϑᾷ 
ὅθ Φοῖνε Τσὸπὶ μὲ ἰδνν οὗ εὶς ἔδίθοσα, πὰ τοῖς ἐἀδορίοῦ 
οὔ Ὠρδύπ ΘᾺ σιιδίοτηα οοπ στοὰ Ὧν Ὀτίης δΌοὸπι ὑπαὶ ουγτον 
πίοῃ υἱΐϊὰ ὙΒΙΟΏ [86 ἐΒΘΟΟΙΆΟΥ Ὑαξ υἱδέϊ δὲ ὮὉγΥ Απθὐοοσδδε 
ἘΡΙΡΏδηθβ " (Κ61})}. Οχ 18:9 δ ϊμοσ τον, (μδὲ ἐἰιοϑο κρϑεῖ- 
βοδθοηβ ΨΌΓΟ ἱπίογροϊαισθα ἰπο τ ὈΤΟΡΏΘΟΥ ὉΚΥ 8 δὲεσ παπᾶ, 
0 15. ἱπιροβαί 16 ἴοὸ δοοουηξ ἴοσ ΒΥ δον ταρτλοηόηθ, τσ Ὲἢ 
1666 δ ἀἰβοΟΥΘΡΆΏΟΥ Ὁ [ῸΣ 1Π6 ΤΌΣΟΣ νοῦ] οοσίδι δλνθ 
ὑπρλις κε αὶ ὧν φοιΐοσια Ὦ18 δηστιαρα ἴο ἐδ ΜῸ|}- ἰοσ ἢ 
ἤμοῦε, 
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Ῥγοΐοσ, Βονουοσ, ἴο σοδὰ {ΠῚ}. "-- Τόσο 17. Εἴθ 
8.8}} δἷβο βοὶ μἱβα ἔδβοο ἴο ϑηΐοχ υυὐἱὲδ ἴδ. 9 
βιγθησίῃ οὗ εἷδ τῦβό]ο ᾿εἰυροπι. “ΤῸ βοῦ δΐδ 
ἔμοθ," ἴθ οαᾳυϊνδίϑηῦ ὕο “" ἤχίηρ ἷν αἷμ "ἢ ὌΡΟῚ 
βοιηθυὐηρ : οὗ 2 Κίηρα χί!. τ διηᾷ ἴοσχ 86 τοδὺ 
οὗ τ[}6 βοηΐϑθῃοοθ, οὗ. Ῥβδᾶ. Ἰχχί. 16. [48. χὶ. 10. 
νυ, ΧΧΧΊΙ. 19. ὉἾΔΙΏΪΥ δϑϑογὺδ ἐδαῦ ΑποοΒαβ 
ΔΒ ὑθιηρογαΑ ἰἱμο! ποᾶ ὕο ζο! ον ρΡ εἶδ νἱο- 
ὑοτὶοβ πὰ Οοἶθ- ϑυτία δηἃ Ῥῃοωηίοίΐα ὉΥ ἃ ῬοντοΣ- 
70] αὐύδος οὐ Εαγρῦ : ““ Οπιπέδιιδ γόρπὲ οἱγίδιϑ 
οοπηΐσιδ, διπὶ ἱπρόηζ68 οορέαϑ (ΔΓ ε,768 πιαντηι- 
αέσι6 σοοπιραγαϑδοί,," οο. ΤῈ6 Β8:)6 ΔΌΪΒΟΣ σΘ- 
ΘΟΣΒ 8150 8ῃ δἰύδοϊς ου Ὅ6 οἱ 68 οῃ [8:6 οοδϑὺ οὗ 
ΟΠ ]οΐα δηᾶ Οδσεία Ῥοιουρίῃρ ὕο ῬίοΙ σαν, 88 Ὀθὶτ σ᾽ 
8ΔῺ ἰηὐτοαποίογγηυ βύθρ ὑονασχὰ ὑμ6 ϑχοουίΐοη οὗ 
ὑμαὺ ρίδῃη, Ὑ86 γϑίθσϑῃοθ οὗἨ ὑμ8 ὑθχὺ ὕὑο ὑμιῖβ 
ἔδλοῦ 'ἴΒ 80 πηϑαυΐίγοοδὶ, ὑμαὺ 411] οχρὶδηδύουβ 
ψοὰ ἄο ποῦ δοοοτὰ τι ἰδ τουδὺ Ὀ6 τοὐοοίοά, 
6.9.. ὑμαὺ οὗ Ἠδυοζηίοις, ον Πϑηροσίθ, οδὗο. : 
“ὁ [0 ΘΟη16 ἀραΐηϑὲ ἰλ6 δἰγοηρίδ οὗ ὨΪδ8 (86 ΕσγΡ- 
δι τλοπ ΣΟ) γγ80]6 Κίπράοτι ; " διὰ οὗ ΕἼΠ]ΘΣ, 
ὁ ἠο σοτηθ ἐπὶ ἐλό Ῥοιοῦν' οὗ Ἀἷδ (ΑἸ οομπδ᾽ ) ψ 8Ο]9 
Ἰκ πσάοτη,᾽ ΒΘ Ὰ ἰδ ἱηὐοχργούθα ἴο ηθδῃ, ὑμπαῦ ἢ6 
Βηου ἃ ϑοοῦτθ ὅδ οομμρίοῦθ δαῖο οὗ 9 
ΤΟΥ͂Δ] ΡΟΥΤΟΙ ὑμτουρβουὺῦ Βγτίδ, δι ἃ τϑ- δ Ὁ 88 
ἐΐ8 ΓΟΤΤΔΘΣ [ἰπιῖ{8.--- Απὰ ἀρχίρδὶ ὁμο5 τσὶ 
Ἡπι ; χδῦθμοσ, διὰ 8. ϑρτθθιηθηῦ Β.Α1] ἨΘ τδ ΚΘ 
χὰ δἷμι.᾽) Ὑπία τουδοχίης οὐ ἽΝ ὉΠ 

ΠΟΣῚ ττδβ δἀορυθᾶ ὮΥ ὑμ6 βορῦ. (καὶ συνήκας μετ᾽ 
αὑτοῦ ποιήσεται), ΨΌΪ]α., Τιαῦμοσ, Βοσίῃ., Ποσθθοσ, 
γου ἴϑηρ..,) δυᾶ Ηἰσίς, Αἰ ἐμουσἢ 86 ἔπτο δύ: 
Ὡδιηθαᾶ τυϊύοσβ δὐϊοιιρῦ οχηθηαδίϊουδβ οὗ ὑδ6 ἑοχὺ 

(ἴοι Γϑηρ., Ὁ Φ ΛὩ ἱπούοδα οὗὨἨ ὉΠ Τ Ἢ . Ηἱἰ- 
“ὶν, ΓΙΌΣ ἰμαίοδα οὗ ΠΡΡῚ ψὨΙΟΝ ΔΥῸ ΘΗΟΤΟΙΥ 

Ὡποα δᾶ ἴον. 10 ἴθ οοσύδί]ν οὐνίουβ ἐδαῦ ὑδθ 
ὙΟΣκ σοῖοσ ὕο ὕΠ6 ὑγθϑῦν οοῃοϊαρᾶ ἴῃ ὅδμ6 γὸδσ 
198 Ὀδύνγθοα Δηδίοοδυδ δᾶ ἴδ ἀοζοαιθα Ῥίο]- 
ΘΙῺΥ ΕΡΊΡΏΔΗΘΒ, ὈΥ̓͂ ψΐο Οο}6- ϑγτία νγδ8 ἰοῦ ἴῃ 
[86 μαπᾶβ οὗ [86 νἱοΐοσ, δῃὰ ἱπ οοῃπθοῦζο ἢ 
γγὨ ἢ ὑ88 ταδιτίαρο οὗ ΟἸθοραίσα, ὑμθ6 ἀδαρη οῦ 
οὗ Απὐίοοδαβ, τσὶ Ῥίο]. ΕΡΊΡΒδπθα τσ δρτοϑᾶ 
ὍΡΟΙ, δἰ που ρἢ ποῦ Θοπδατητηδύδα 81] ἅνο γθδχ8 
δἰ ογυσδσὰ (ΡΟΙΥΡ., ΧΧΥ ΤΙ]. 17; Φοβορῆμβ, 4π|., 
ΧΙ]. 4, 1); 869 πμδὲ ζο]ονσα ϑβασὰ οχρίδηθ. 

Φ [Καὶ] ἀροίη οὈ͵οοίδ: “ ΗΟΙΘ αἷϑο {80 Ὠἰαιοείοδὶ ἀνεμῖβ 
δ ἑὰς Ὀοπ λα ἴπ0 οοπδηΐίδ οὗ ἔπ Ῥσγορῆϑου, ὙὩΟΒ ροΐπὲα 
το ἐδ σοταρ]οὶθ δα] υσπίοι οἵ ὅλο Κκίτια οὗ (6 δουξ, τοτο- 
δα ὑδ15 ΜΆΣ ΜῺ8 οαγχίοα οὐ δοίοὶγ ἴοσ (16 Ῥοδϑαβαίοῃῃ οἔὗ ἴδ 
Ααἰδῶς ρσγονίῃοος οἵ ἰδ Ἐργρεδη κίησάοτωο. ΑἸδὸ [6 σίαἰησ 

ὌΡ Φἔ ΤΏΔΏΥ (Ὡ" 2, γοτ. 14) αραϊπεὶ ἰδο Κίηρς οὗ ἐδιο δουϊδ 18 

ποῦ ἰδίου αν νοσ θὰ ; δηὰ ον ὑπ τοἸδ ]οη πρόκοῖ οὗ Ὁ 
Φοδορῇῃπ (πὲ. ΧΙΙ. ζω 48) ἴῃ νηοῦ [Π6 σόν βἰοοὰ ἴο Απιί- 
οΟἾ 85 ἔπ Οτεδῖ 88 ἰ σέ δῃοὰ ἃ Κίμὰ 26 ἐο δ6 σαραῦ!ϑ οἵ 
Ὀαοΐπρα τεχαταρὰ ἃ5 ἃ ταϊδηίας οὗ ἴλ6 " ἀχαιης (Ππουηλεοῖνοδφ᾽ οὗ 
[Ὠ6 ὈΠΣΤῚΡ 3. νον. 14, Β611 1658 ἄοοβ δ εἰδίοτησοηϊ 

οἵ νοξ. 18. ἐδαὶ ὅλο Κίηρ αἱ το ποείδι πουϊὰ παρᾶ ἰπ ὧϊο 

Εἰοτίοιιδ ἰδηᾶ, αὐτοῦ τι ἴδ6 99 ἐε οτρκοιοα οὗ ἐδ οοἷ- 

ἅἄασὶ οὗ Απὐοομηδ {δ ατοαῖ ἀφαίησὲ ἰδ6 2 6ὕγ : ἔοτ, δοοοξάᾶ- 
ἴω ἴο Φομορίῃβ (4πέ.. 1. α.}, Ἀ6 ὑτοοξοὰ τὸ ΩΝ δὐουΐ 
δετυαπεῖομ ἔδνογαῦϊγ. Ὀθορτοθ οἵ τδοὶτ ον βδοοοιυνῖ ὑπ ν Ἰοὰ 
διὐταϊ ὑοά ἕο Ὠἷπι, πὰ δὶ δαρροτίθα Ἀἶμ ΔΓΙΩΥ : ἀρὰ ἮΘ 
ετδαυϊθὰ ὃ. ἴδδτη ποῖ ΟὨΥ͂ ἐπάπιθοποο ἴῃ τομασὰ ὑὺ ἘΠ ΟΌΘΟΡ- 
γαῦοθ οὗ ὑμεὶχ ταϊ σίου. οτάϊμαηοδα, Ὀπὸὶ δἱθο αὐὔοζάοαὰ ὑπ οπὶ 
Ρτοίοροιίοη." ὙΠ6δα τηϊπαῖο νοΐηξα οὗ ἀρραγοηΐ νασί δ οη ἃ γῸ 
δυο τροξ Ὀν ἴ86 οπρδηλείοηδ χίνθῃ ρον. ο οδη- 
ποὺ τείγωίη. ὨΟΎΘΥΟΓ, ἤγυγ ΟὐρουΥυϊ δ ἤότο μον Θομπιρίουδ 
ὕπθδὸ οϑεπείπ ἀἰδογεραποίεθ τὶτ (6 ὑδοῖδ οἱ Ὠἰϊδίοσυ ἀΐη- 
ρτονο οὔτ δι πον ΓΠΘΟΓΥ οὗ δὴ ἱπιοτροϊβιίοη οὗ τ ίκ ῬΑΤΡῸ οἵ 
[7 ᾿αλε ρος, δδνεᾷ 8 ἀπε στα τ' ἐὐθι μιν ἢ εβειμυ μόρου 
Βυτον ἤανθ ὈΘΟΏ ΘΑΓΕΪῺ] ἴο ΘΟ ΟΣΩΣ ΘΟΣΌΡΟΪΟΌΒΙΥ 
ἴο δ) ΚΠΟΎΩΏ Ὠἰδιοσίοαὶ ἀδᾶι.) ἥ 

Ι δοπα δ8 ὑ86 ζο!]Ἱοννίπρ ταπδὺ ἐδπογϑΐοσθ Ὀθ το͵θοῦ- 
Ι οἃ. “" δηὰ πρτίρμῦ 0168 888}} Ὀ6 πεῖ δῖπι,""--ἰ δι 
(80 δονβ (1)--- δι ἃ Ὧ6 884]} βυοοοθᾶ ἰῃ ἰὑ 
(αοϑθιΐυβ, που, οὔθ.) ; “" διὰ δίγοησ Ο᾽ 68 ΘΟτὰ 9 
ΠΡ έτη, δῃὰ Ὧθ οοπάποίδ ἰὺ Βιοορδαα} ]ν "ἢ 
ἘΔ ΘΗ: ὌΧ, “ἐ ληᾷ ὉραΙρ Αὔμθδδ ἢ Ὠΐτη, δοᾶ 

ΒΟΟΟΙΩΡ ΒῊ ἱ0 " (Ενοσηϊοις, Κτδηΐομϑ.) 
αὶ --6ΟΑδὰ 86 5881} κίνϑ δὲπι ἰ;θ ἀδιρῖοῦ ὡ 
σοθΩ, ἐ.6., δῖ ἀδυρσμῦοσ ΟἸθοραῖσα, 0 ἰ8 
ΒΘΣΘ ἀοαϊφπαύρα 88 δ 8 ἀδρὗοΣ οὗ 086 πτοτηθῃ ἢ 
(ὁ.6.. ΟΥὨ ὯδΣ τιοΐμοσ, ρτϑαἀσαούμοσ, δύο. Υγ80 
ὝΟΣΙΘ δ. .}} δι ρὶ ογοὰ νι ΒΟΥ οΘἀπσδί!ο.), Ῥσοῦδ- 
ὈλῪ ὁπ ἀοοομπί ΟΥ̓ ἦδ6᾽ ψοιιίὰ; οὗ, Ζθοι. ἰχ. 9, 
ψΏ6το ὨἽΣ ὨΒΓΊΣ ἱ ἴπ ΗἾἶκὸ ΤΏΒΠΠΟΥ ἀϑηοῦθβ ἃ γομ Ὁ) 
888-010." ΑΔ ῬίοϊΘΙΩΥ Βίταβο! 7 ττᾶβ Ὀαὺ δου 
ΘΔ ο]Ϊα ψθὰ ἐδ ΐα ὑγοϑῦν 88 ταϑᾶθ, ὑπ: 9 δρτθθ- 
τηθηῦ ῬΓΠΒΑΣΤΥ ἱμγόϊνοθ ἃ δαϊγοίδαξ ολὶγ, δθ 
ΤΑΔΙΤρῸ Ὀσίηρ ρΡοδύρομοα ἀσυγίπρ ὅν γϑδσβ ὕο 
Β.6. 198.---αοτγτυρίξ ΒΘΧ; ταῦδοσ, “ὁ ἴο ἀθβίτσον 
0, ὦ. δ... ἷδ Ἰοασιιθ σὰ Ἐαγρῦ; μΐβ᾽ ῬΌΓΤΡΟΒΟ 885 
ἴο τυαΐη δἰ ἔΟΣΤΤΩΟΥ ΟΡΡρομῃοιῦὺ πὰ Ῥχοβϑοηῦ δἰ ϊγ.Ὶ 
ΠΤ 9 ἴβ ῬΤΟΌΔΌΙΥ ὕο Ὀ6 ἰαῖκθα ἐπ ἐδμίβ ϑθτθθ, 

πίεμουὺ διιθευπαθίπρ Ὁ ΥΤΟΓΙ9. ἤὸσ ἐξ πίῦὰ Ηϊ- 
ζίᾳ, οὐ, τὶ ΟΥ̓ΠΘΣΒ, τοζοστίηρς {89 Βυ !χ ὕο ὑμ6 
ἀδυρμῦοσ. 1 080 Ἰαϊύοσ ἰπύογρσούδαυύίου (ὁ ὕο 

ἀοδοΥ δ᾽.) γγϑσθ δἀορύθα, ὑὴθ 9 Μοῦ] ἃ οοΣ- 

ὑδίη!ν 1086 ἰΐε ὑθ]ὶς εἰρτιί δορίύίοι, δηὰ Ὀθοοτοθ 
οομδθουξένο : “80 ὑμδαὺ 86 ἀϑείσουβ ΠΣ, 80 ὑπδῦ 
ὯθΘ χυΐηβ ΠΟΙ ἴῃ (δῖβ Αγ  ᾽ (Κυδῃϊομ.), Ὀαὺ [86 
ζο]ονίηρ οἰδυθο ἀοϑϑ ποῦ δοσοογὰ νγὶῦ ὑ818 νἱονν. 
--ΦΒαὶ 586 5841] ποἱ 5ἰαπιὰ οἱ Ὠΐδ κάθ, μοί μος 
ἨΘ ἔοσ Εἷτα ; σδίδοσυ, “" Ὀπὺ ἰῦ 88:81} ποῦ δβαοοθοᾶ, 
ΠΟΥ τοδὶ ὕο μἷβ δᾶανδηΐδρο," {.6.. Απίοομαβ 
8881} ποῦ Σ641}126 86 Θχρθοῦθα Ὀδμαβίβ ἔτοσα [9 
δατϑοιηθηῦ. Οὐδοσε, 1688 ΔΡΌΣΟΥ ὑθ Υ, οομσϑῖνθ 
οὗ ΟἸθοραΐσβ λ8 [8:6 βα]ϑοῦ, "" δὴ6 6}8}} ποῦ δβίαπα 
ΟἹ ΐᾳ β'46 (ἢ), πϑοὶῦμοσ Ὀ6 ἔοσς Εἶπα (ἢ), Ὀπῦ ταῦθ ου 
ἴδ Κο εἰᾶθα σἱθλι μθσ Βυβοδηᾶ, ὕδ6 κίπρ οὗ Εργρὺ" 
(αἴ. Φοτουαθ οχ ἴμ6 ρβαδασθ). ΤῈθ σϑμάϑυης 
Ῥτϑξεστθα ὈῪ τ ἱβ βῃρρογέϑα ὈΥ ὑπ ΘΧΘΟΌΪΥ Βἰ ανὶ- 
ἸΔῚ ΟΧΡΥΘΕΒΙΟΩΒ ἰῃ ἴβα. υἱὶ. 7; χὶν. 24.-- -  ογβο 
18. Διὰ δ6 5881} ἴχγῃ ἷκ ἔδοϑ υπῖο ἴμθ ἰδῖθα 
(ΟΣ σοαδὺ- ἰδ 48), ἃπιὰ 5}}811 ἴδῖσθ ζζδην (οὗ ὑμόχὴ). 

ΤᾺ Κοίμῖν 20] ἰδ ὑο Ὅθ τοϊαἰπϑὰ ἰπ ορροαί οι 

ἴο [86 Κατὶ Ὁ, νιῖοα ἰ8 ἐσαμδέοσσοα ἕο ὑμίϑ 

ῬΪδοθ ἔσομι νυ. 17 ἔοσ ὑμι6 βακοὸ οὗ δῃδίορυ. Ὧ 3 
.4..) “0 ἰβ]ο5. δῃηὰἃ οοδϑὺ- ἰδ η8 "ἢ ῬΣΟΌΘΔΌΙΥ ἀθ- 

Ὠοῦύδθδ ὕδμο οοαδίδ οὗ Αβίβ Μίπου, σοῦ ΑπΠοοδ8 

4 [{ ὉΠΟΣΤΊ, Ι͂ τοοπιδη, ἴλ6 ῬἴυΓΑΙ οἵὗὁἨ [0 ο͵Δ98, δα ἴῃ 

Φαὰσ. χίν. δ" (Κοῖ). ὙΠ ραν. αἷνοβ ἃ κἰπὰ οἵ βυρογίδεϊνθ 
ἕ πάσα πο ΠῸΡ ομοίσδησαδα, Ὀδααΐν, οὐο.] 
τ ἴβειη δ.ο οοπαίχσοῃ Ὠτοροποὰ 18 βασϑῆ, ἴῸ9 8 ει Ὀ͵θοὶ 

οὗ ἐμ γοσὺ [6 πδίσγη ν ὈΛΣ.Ι Ὠῶ. ὰαῖ ἀοεϊτυοσίίου, “1 

ἴα ὑζο, 88 ποῦ {π6 ΟὈ͵θοὺ οὗ [9 τηδτείδρο, Ὀπὺ ΟἹῪ ἰδδ Θ0ἢ- 
Ἐα ἘΡΟΣῚ Ὀμὲ [πὸ ΘΟΏΒΘΟΡΠΌΘΠΟΟ ἰδ δοὶ ἤοτι ἢ δα δὰ ἰῇ νίονν 
Ὁ 56 ἰοτείοι Ὧο οκρτγοδα ἴδ ποῦμε ὑπαὶ ἴΠ6 πιδὶ τίαρθ ἔσο ὴ 

Ὧδξ ἰο δ πἰρῆοῦ ἀἰχθοίύίοῃ, ΟὨἿΥ ἴο ὑπ ἀοαιχυισίίοι 
ΚΡ Ψ λοῤμδ Το ᾿δαὺ οἷαῦσδοα οὗ λδ νοσϑο ΟΧΡΣΟΑΒ ἢ 6 
ζαϊϊυχο οὗ τῆ ΤηΘΘΑΌΓΘ ἘΠ ΡΙΡα. ΤΏ6 νογὺβ δζὸ ἴδῃ. ποὺ 
ποσῦ, . ὑπ 109 τηοοηΐης ἰδ: “κὮΘ ((ὴ 9 ἀδυμη ον) ἘΏ4}} 
Ὡοῦ δἰδηᾶ, Βοὺ Ὀ0 ὧϑϊθ ἴο ΡΝ σαὶ {6 δ οοῃίοιημίατδὰ 

Ὁ Βοτ δέμας. ΤΏ πγοσὰς ΓΙ ΓΤ Ἴ9. Κ21 0 ποῖ δἰαπᾶ 

ἴοτ ἽὉ ΠΣ 5. ἐ 806 5}4}} ποὺ Ὀ6 ἴο δἴτα," οἵ 

Τὰ δαὶ οδδο, ΜΝ τουσῖ Ὁ6 οοπησοϊοά πιὰ (9 γοαγῦ. Αο- 

οογάϊηρ ἴο ἐπα ἰοχὺ, δ΄ Ὁ ἴοττηβ ὁπ ἰᾶδα, δϑ ΤῚΣ δ ἢ» 

ἐ τονς ὁ 800 6814}} Ὀ9 ἃ ποέ Ὁ Αίπιβ 
αὐ 81} ἔσο δ δ.."--Ζ οἱ.) 

ἴον Ηἰπι," 

ἐπιροέεη (εἶ. ἙπταΙὰ, 
έ.4.. ὯΘ 8}8}} ανο οὶ 



246 

Βιι᾽]θούοα ὑο ἷβ ῬΟΥΤΟΣ ὑδτουρῶ [η6 εαἰὰ οὗ ἷΒ 
Ποοῦ δ ἃ ἈΤΤΩΥ ἰῃ ὑμθ ΒΌσΩσοΣ οὗ 197, δῃὰ δ]βὸ 
Μαδοθᾶοῃ δὰ Η61188, πο σσοσθ αὐὐδοϊκοα δηὰ 
οοπαϊοχϑα ὉΥ εἶπ ἰῃ ὑμ6 70] ΟΠ γϑδᾶσ, δὐῦοσ 
Βανίησ βροπῦ ὅθ ἰηὐοσνοπΐηρ χἱηῦοσ αὖ ἘΡΏΘΒΌ5 
δηἃ ΟΥΟΒΕΘΩ͂ ὑμ8 ΗΠ οδαρομῦ ἱπ {6 δρτίηρ (υΐνγ, 
ΧΧΧΊΙΠΙ, 19, 88, 40: Ῥοϊγθ., ΧΥ ΤΠ. 84)." --Βυὶ 
ἃ Ὀυΐωθοθ.. , .. 888}]} οδβϑθ 89 σχΘΡρσΌδΟ; οἵ- 
ἔογϑὰ ὉΥ ἷπὶ ἴο οϑᾶδξθὶ Οσ, "Ὀαῦ ἃ φΘΠο,Αὶ 
(τ Ἰ ὕΑΥΥ ΘΔ 6 Σ) 8}.8}} βι1Π6 ἷβ βοοσι,᾽ ἢ. 6.. ἷδ 
ΒΟΟΙΏΣΩΙ δηα οομπύοτηρύμουβ ἀθοϊαγαύζου ὕο ὑμ6 
Ἰλοτλδιι Δυα ὈΑΒΒΔ ΟΥ̓ δὖ ἃ τηϑϑύϊηρ ἴῃ Γγβί δ ίδ, 
ἐμδὺ “ Αβία ἅϊἃ ποῦ δοποθσῃ ὕδμθαι, [88 ΒΟΙΏΔΗΒ, 
διὰ ΒΘ ψ͵γ88 ῃοῦ Βα υ]θοῦ ὑο ὑμοὶγ οσᾶθσθ᾽᾽" (ῬΟΪΥΌ. 
δᾶ Γὐνγ, 1. 6.).. 1.6 ᾿οαᾶοσ (Ἵ ΣὮ, 88 ἰῃ Φοβᾷ. 
Χ. 24. Φυάσ. χί. 6, 11) γο δβυϊδοὰ (Π6 βοοτῃἽυ]- 
π688 οὗ 80 βγγίδῃ Κίυρ (Ὁ 2, Ἰὲύθτα ἢ], “ἦ ὕο 

ΟἈΌΒΘ ὕο Ο6886 ᾽" [00 ἐδαοΐ ἰὺ ὕο οαδ86, 1. [}}61])}, 
ὙᾺ8 Τ,ποὶὰ5 ϑοὶρῖο Αδἰδύϊουβ, γοϑο Ὀσ Π]Πδηὺ νἱοὸ- 
ΤΟΥΥ͂ ΠΘΔΣ Μαρηθδία οἱ 086 Ξ'Ιρυ]υΒ ἰπ [,γάϊα, 
Β.Ο. 190, Θμδ]θὰ Βὲπα ἰο ἤοσοθ Απύοομυβ ἴο 
ΘΟΒοΙπ δ ΔῊ ἱτητηθαϊαῦθ 6806 ΟἿ. ΥΘΙῪ ΒΘΥΟσΘ δηὰ 
ἈυτΑὶ Π ὐϊηρ ὕθγιηβ (ΡοΪγΡ., ΧΧΙ, 14: Τάνγ, 
ΧΧΧΥ 1). 88: Αρρίδη, ὅ'»»., 88, 89, οὔο.).--- 
ὙΊΒουϊ ἷ5 οὐσὰ σορσόθοῦ ἢ 588}} οατμδο ἐξ 
ἴο ἴπτῃ ὩΡοη Εἶτα; ταῦμοσ, "86 8}}}} δεβυσοα!ν 
εἶνα Εἴτα Ὁδοὸκ Ηἷβ ΣΘΡΤΟΔΘΟᾺ : ἢ Ἠ6 Β8}8}} τοϊδ) αὔθ 
ὉΥ ἰπβίουρ' ἃ τηοῦθ ὈΣΟῦΘΥ ΤΘΡΣΟΘΟΙ οἱ δἰβ Ῥασῶ. 
ΣΌΣ ἴῃ ὑδμ18 οδοθ 'β δβυποηγχιαοῦβ τὶ να Δ ΟΣ 

ὈΒΤΣ, δηᾶὰ ἄοθα ποὺ εἰρυΐέν ““ ὁχοορὺ ὑμδῦ" 

(Εδνοσεοκ). [---ΕΥδηϊ οὨ 618 αὐϊοταρίδ ἱπ ναΐῃ ὕο 
οὈνίδῦα δῃηὰ οὐβοῦγο Ὁ. πιδηϊζοδὺ γϑΐθσομοθ οὗἉ 
[18 σορσχοδϑηὐδύΐζοῃ ὑο ὑμ9 ἀοξοαῦ οὗ Απύοοδαβ 
ὯΘΔΣ Μαρποαία, 88 Ὀδίηρ 8 αγύξα] “" Ταυχίοδιΐοι 
οὗ Ηἰβύογγυ " οἢ ὑδο ραχὺ οὗ ὑμ6 “" ροβί ἱγίαίθ ἰῃ 
Ῥτορβοῦϊο ἰηὐοσργοίδιου.," --- ἴσο 19. Απὰ ἢ6 
Β ἔυσχῃ Βὲδ ίδλοϑ ἰοτυαχὰ ἴμο ἐοχὶ (“" ἔοτίεα ᾽)) 
οὗ Ὠἷβ οσῃ Ἰαπὰ. Τμθθο τὑγοσζβ δ΄’Θ ὈΓΟΌΘΟΌΪ 
ἰχοηΐοδὶ : ἱμπβίθδα οὗ δᾶάνδῃποίηρ δρδαϊμβὺ [86 ἔοσχ- 
ὕχϑεβϑϑ οὗ ἔογοίρτ Ἰδπᾶβ, μ6 ἰβ ὑμβοῃηοοξοσνχασχὰ ἴὸ 
Ὀ6 οιμρὶογϑα οἷν τὶ ἢ ὕμοβθθ οὗ ᾿ΐβ οσῃ σϑϑὶπι, 
ῬΘΥΠΆΡΒ ἰπ ὑδο αἰτθούουι οὗ ρδοίηρ ὑμϑῖι ἰη σοοᾶ 
οοπάϊτίου ἤογ ἀοΐθῃηοθο. ΕᾺ]]ΟΥ ΒΒ τϑιρασι, ὑμαῦ 
ἮΘΙΘ διῃᾷᾶ ἰῃ υβ, 24, 81], δπὰ 89, ὉΣΤΊΣ ἀδηοῦθοθ 
ΦΟΙΆΌ 168, ἢ Αὐὐοοδυδ 88 ϑυθη 8} ΟὈἸ ἱρσϑᾶ 
ὕο Ρίυπαοσ, ὑθοϑῦϑθ οὗ 86 αἰεύσαοιηρ δἰδῦθ οὗ 
δῖα δῆ θδ, β ΘΕ ΣΟΙΥ ὕοο ατὐϊβαΐαὶ δα τὶ μουὺ 
δάθασδία βυρροτσύ ἔγοσα ὑπ 6 ουβύοσηα συ ἀ8ᾶρο οὗ 
ὅμ8 ὕθστη. Ηϊδβύοσυ 15 δοαυδίηὐθᾶ υἱῦρθ Ὀὰὺ 8 
Βἰῃρ]9 ᾿Ἰηδύϑηοθ ἴῃ ΟΣ ΑἸ] Ομ .Β ̓ Σ]αροᾶ ἴῃ 6 
ὑθτῃρ]θθ9, νἱζ. : ὑδαὺ οὗ ὕμθ ὕϑθιωρ]θ οὗ ὕμθ ἘΠ γγυπδίο 
Ζοῦβ, οΥ Β6], ἴῃ οοπμθοίίου τὶν ΟΝ ὯΘ νγδ8 
βἰαΐῃ, ὑοσοῦμοσ υνὲδα 18 νγυτίοσβ, ἰἱῃὰ 8 σχίδίτς οὗ 
6 ΡΘΟΡΪΘ: δηῃὰ ἰὺ ἱβΒ δι ὈΣΌΣΑΣΥ ὕο ἈΥρῸΘ ἃ Ὡστὰ- 
ὈΘΣ οὗ εαἰταῖϊαν δοὺβ ἔσοτα ὑι18 βίηρ]θ ζδοῦ. --Β αἱ 

« [Υοῦ οὶ] ἐπαϊεῖα δὲ " (ἰ6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ ἐπο πηδοτίαϊ- 
ἱπρ οὗ ἴδο κίηρ οὗ 186 ἠοτί δραΐϊπαὶ 86 ἰδαηὰκ 86 ποὶ [ἐδ 
Ἠϊσυ τοδὶ ἔα] Π]τηθηϊ ἰπ ἴ 6 οχροάϊίουῃ οἵὗἨἩὨ Απεοοσοδα [89 Οτοαὶ 
δροϊπρί 16 οοδείδ διὰ ἰδ απὰβ οὗ Ααϊα ΜίποΣ αηὰ ἴ86 Ησ]1οο- 
φνουϊ." 
τ κῃ οὈ͵θοσῖα ἴο ὑπ αἰρτι δοαώου) ἡ ΟΥΘΟΌΘΡ, ἀκαϊστιοᾶ ἴο 

ΘΖ, ὕδιαῦ “ἸῺ 81} μίδοθϑθ ὑυΏ6Σ9 ἐδ [8 δὸ τομάοχοὰ 6 πορβεῖνθ 

ϑοῃΐθηοθ 8066 Ὀσίοτο ἰΐ. οἵ, Θαῃ. χη, 8; χινί!. 18: σαάς. 
Υἱ), 11, ΟΥὙ 8 δβοηΐθῃοθ δακίῃρ 8 ᾳυοκιίου τὶ αὶ ποχζδῦνο 

8686, 85. Απιοα ἰἰ. 8. 4. ἩἨδηοθ ἽΌ ὮΟΣΟ Ὧ885 ἔῃ 1ᾶθ6 οὗ 

θυ ὁρέοπ, πὰ σΔΠ ΟΣΪΥ ὯΘ τοαπάοτθα αὐϊοτ δὰ αἰγιηδιϊνο 
διδίοιωθηϊ ὉΥ λοιοσῦϑῦ, ἴοτ ὑπ Ῥαδδᾶχο ἱπίγοἀποθα ὉΥ ἐξ 
ιἰϊηϊϊ8 (ἢ εἰδιοιηοηξ χοίϊηρ Ὀοζοτο." 
ᾧ [Νονογίποῖοδα, [86 ῥἱασ. μβοζο ἰ8 ποὺ 0 ὃ δἰχαϊηδὰ ἰο 

ΤῊΒ ῬΒΟΡΗΈΕΤ' ΡΑΝΤΙΕΙ͂, 

ἮΘ 584]1 πἴτι}]9 δηὰ ἔ411, δπὰ ποῖ (οΥ, δ" πο 
ΤΟ 76) 9 ἑἐουμᾶ. Οὗ. ναὺ Βδ88 [δῦ ὈΘΘῺ τὸ- 
Ἰηδυκρᾶ, δηὰ δθ6 ϑύσαρο, ΧΥ͂ΙΪ. 1, 18. Φυπίίῃ., 
ΧΧΧΊΙ. 2: Ὀίοᾶδοτυε, γαγσπι., 236, 89. 40." 

γοσθα 20, ϑείσμοσια Ῥλίοραξεν, ἐδλά ϑοη απα 5η6- 
Ο6880᾽' ὉΓ «Απζοολι Μαρπιϑ, ΒΟ. 181-176. 
ΤΏΘΩ 5811] δίδῃ ἃ ὮΡ ἐπὶ ἷβ θεῖδῖθ ἃ σζαίβοσ οὗ 
ἴα θα (1) ἴ89 σίουν οὗ [ὯὩ9 Κίηράδοχα; γδίθοσ, 
ΓΘΩΘ ὑδεαῖῦ οδυθοί δὴ ΘΧΘΟΌΘΣ οὗ ἔαχϑβ ἴο μϑδβδ 
ΟΥ̓́ΣΥ " (τ 1.), ΟΥ ὁΟὯ6 ὑδμδαῦ βοπάθί ουὖῦ 8 
αχίνοσ,᾿" ὕο 89 οτμδπχθηὺ οὗ 86 Κίησάοτη. ΤΏ6 
ΑΥ̓͂ΘΙ γγ88 ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ 8 ΘΟ] ΘΟῦΟΣ ΟΣ ΤΠΟΒΘΥ͂, ΟΣ οὗ 
{τὶ θα θα, δηἃ ὅδ Ῥοσδοὴ ἱἰπύθηδοα ᾿γ88 ὕπο 16 88- 
ὌΤΟΣ Ποίϊοάογιιδ, ΤΟ ὯΔ βοῃῦ οαὺ Ὀγ οὶ οι Ώ5 
ῬΒΙοραῦοσ (αδοοοχάϊΐπρ ἰο 2 Νίδοο. 11]. 7 οὖ 864.) ἕο 
ΦοΣΌ ΒΑ θα ἴο οοηβϑοδίθ ὕΠ6 ἔσθδϑασα ἴῃ [86 6 ν- 
8} ἔθῃβῃ]θ. ζἼΘ2 5 ὙΠ, “Ἢ [89 ΒΡΙΘΙΔῸΣ ΟΣ ΟΣ" 

πδιηθηῦ οὗὨ [86 κίηρσάοχη,᾽" ἀουθίοβα ἀοείρτιδῦθθ 

ουαβδ θτη (88 ἀ068 δ͵80 [89 ὩΣ οὔ υᾶεοα, ΟΡ. 

ὙἹἹ, 9); οὗ 186 πἰταῦ δῦ Ἰατιἀδύοσυ ἕδστηβ δρρι 
ἕο ὑμδὺ οἱἵυ ἴῃ Ῥβᾶ. χὶυτὶ. 8: 1. 3. 1,8τὰ. ἰΐ. 15. 
ΤΠ6 δοοαπαίἑνθ Ὁ ὙΠ δοοοτάϊηρ! ἱπάϊοδίβα 
ὑμο ἀἰχϑούϊοῃ σαῦμοσς ὕμδη [868 τωϑϑϑῖσχο (“ Ὑ8Ὸ 
Οϑυδοθ ὕο Ρ888 ὑβσουρὴ ὑμ6 οχίθην (ἢ) οὗ [886 
Ἰαπα," ΕἼ]16 Σ᾽ οὖ α].), δῃἃὰ οδηποῦ ἰἱῃ δὴν σα ὃΘ 
γορδγαθα 885 ἃ ποιηΐϊηδύϊνθ ἰῃ δρροβί οι τὶ ἔλθ 
Βα᾽]θοῦ Ὁ) ὝΕΣ, δὲ Κυδηοη θὰ Ῥσόροβοβ, 
ὙὯΟ ΟΘΟΠΒΘΑΌΘΏΝΥ ὑγδηβίαῦθα: “ (08}6) ΒΟ ΒΒ 81} 
Ι68α ἀτίνοσβ ἐμ πος, [86 οχπδυηθηὺ οὗ ἀοσαϊπίοῃ. ἢ 
--Βὰϊ ἰπ ἔθου αν ὯΘ 581.8}} Ὅ6 ἀθεϊσογοᾶ, 
ὨΘΙΪΏΘΥ ἴῃ δηβθι, ΠΟΥ ἰῃ Ὀαϊῖ]θ6. ϑοοη ΔδΣ 
Ἡαο]ϊοᾶοστιβ γγαβ ἀδδερδιομβοᾶ ἴο ρ᾽ υπμᾶθσ ἴῃ ἴθσ- 
Ρ]9 οὗ Φοϑμονδὰ, Β.Ο. 176 οσ 175, ϑοι δῦσα 
ῬΒΙΠοραΐοσ ντὰ8 βυάθην δηᾶὰ ταγδίθυϊ ουδ]γ σὸ- 
ἸΩΟΥΘΩ͂, ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ ὈΥ Ροΐδβοη ψὨϊοὴ δᾶ Ὀθθα 
δατηϊηϊπίεχοα ὕο Ὠἷπὶ ὉΥ ἰδ6 β8πι6 Ἠοϊϊοάοχια 
(Αρρίδῃ, ὅ'γγ., Ο. 458. Ὑπὸ ποσὰ “" δύϊοσ βδοιχθ 
(ΟΣ "ἃ ἔον ᾽ ἄδγεβ ᾿" ἀοιιδύ]688 σοῦΐοσ ἕο ὑδ6 Ὀτίοῦ 
ἰπύθσνυὶ Ὀούνθοα ἐμ ἀδραγΐαυσο οὐ ὑπαὶ οδοοσ 
δηἃ ὑ86 ΚἰηρΒ ἄϑδίῃ, σϑύμου ὑθδη ὕο ὕ86 Ὠγὶοῦ 
ἀυταύζου οὗ ἷβ τοὶρῃ οὗὁὨ ΟἿΪΥ ὕνγεϊγθ ὑϑδσε, δὲ 
ΠΟΥ 8.6 ΖΘΏΘΙΆΪΥ Δρρ] ὶοἃ. 2 Οἱ ἐδθ δἰαϊοσησεξ 

οχδούηοδα, δὰ πο ἰθιηρῖθ χοΐογσοὰ ἴο ΤΩΔΥῪ ὙΟΙῪ τεοῖ] Ὀ6 
ἴδ κθῃ γ8 δ γεαργοδοηθείίυο οὗἠἨ ἴδ παῖῖνο [οσιϊ βοιϊέοπα, ἐρο- 
ΟἰΔΙΥ δα ἰζ ττδϑ δὸ ΥὙἱζοσοῦδιν ἀοζομ δὰ δα ἴὸ οδῦβο ἴμθ ἀδδε ἢ 
οὗ τῃρ δεϑαϊϊβηι.) 

4. [16]} ν1}}} ἰπαῖστα ἐμοὶ " δὲ ἰδ δα ία τορασάϊίηρ Ὠϊα τεΐασει 
ἴο ἴ.6 (ογίγοδποθ οἵ πὶβ οὐσῶ Ἰαπὰ δηὰ ἢπὶςξ οὐσὰὶ ἱῆγυῶο, ἀσδα 
ποῦ 580 οοστοδροηᾶ τἱτῖ [6 Ὠἰδίοτί 8] ἰβατιθ οὗ [Π6 τείση οἵ (ἐπ 
κίηκ, ᾿δζ οὐ που ὰ Ὀ6 α}6 ἰο γϑοορηΐσο ἐβοτοΐη ἃ ρχεάϊο- 
κίοῃ οὗ 0. Ὑοῦ δον 6 Ὀγοάϊσιίοη Ὧ88 δοίπμ!}γ Ὀθοῖι σοτος- 
ηἰεοὰ ὉΥ ἐπ θυ γοίοτα οὗ 8}} δρθδ.] 

1 [ΚοῚ], Βονονογ, οὈ)ϑοὶ ἴο “ ἰηΐ5 ἱπιογργοίδιίοη οἵ 88 

ὙΟΓΟΑ 88 ἴσο Ἰἰνηϊοά. ὯΔ) ἀσποῦκδ, ἢὩο ἀουῦι (9 Κίηρπ 

χχίη, 38), ἴο οοἰϊοοῦ χοᾶ απὰ εἰϊνεσ ; Ὀὰὶ ᾿ξ ἄοδθα ποῖ ἰβοὺσθ 

ζοϊον τπδὲ Ὧ 2, ν Ὠδῃ αἰγεσ δηὰ ροϊὰ δγὰ ποὲ δροίεπ οἷ, 

θη ἴο οοἸοοῖς αἰραῦδ. Τὸ τοσὰ ἱπ ΚΌΠΟΥ ἀοεϊμτινῖθ 
ἴ6 ἐἑαδΑνησξίεῦ" ΜῸΠῸ πΣΩΟα οὐ ἰδο Ῥϑορὶα ἴο βευοσζα ἴδδος, 

αἴδιοϊδ αηὰ ὀργγϑαθεα ἐπϑσα δ οδέϊο. ὨΠΞΌ Ὅπ2 Ια ποὲ 

Βγῃοῦγτηουδ νὶϊἢ ΞΟ ΤΆ, γοσ, 16, ὑὕυαὶ εἰδπᾶβ τουεὰ 

Ὥθαταῦ ὑο ΤἸἼΞΘ ὙΠ, ταῦ. 31, ἀπὰ ἀοκίστιαῖεα ἐλα σίονν 
4" ἔλα χίπράσπι, ΤῸΘ αἴοιγ οὗ ἰδ6 Κίπιράοπι τεβα ὑσοῦχδς 
ἄοντι Ὁ 7522, δηὰ ἼΩΣΙΙ τούετα ὑο ἔμο σμοὶς κιπξάσενι 
οἵ 186 Κη Ξροκδὴ οὗ, Ὡοῦ ππότοῖν Ὁ ἴπ6 ΗοΪγΥ Ἰαρᾶ, πδὶοῖλ 
ζοτταϑα αὶ ἃ ρασί οἵ ᾿ΐδ κπσϑοιη. Ἐν ἰδιοϑα ὀρργοδαίοῃς οὖ 
Ἰὲθ Κίπράοχῃ ἢ6 ὑτορασχϑὰ Ὠΐπιθο} ἰη ἃ δνοσὶ ἐἰτηθ ἴοχ ἀδιστιο- 
τίοπ." ᾿ 
ὁ [1818 οὐ᾽δεῦοι : “ΤῊ 6 Τοὐβεθῆοα οἵ ἴπθεὸ νοχγάκ, ἐπ 

αν ὕδιο, ἴο 180 πιο αὐὸν ἴπὸ γἱ προ οἵ το ᾿ετρο οὗ 
Φατυκαιοῖῃ ὈΥ Ἠοιοδοτοδ ἐκ Ὡοξ ΟΟἿΥ δὴ ΔΥΌ ΣΓΥ ῥγοσει ὥ- 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 323-46. 

ὑἐμαῦ 6 νγδβ ἐὸο Ὧ6 ἀοβίχογοα ““ πο ΟΣ ἱπ ΔΗΡΌΣ, 
ἘΟΡ ἱπ Ὀδῦθ16.᾽᾽ ὑῃ6 Σϑσλδσῖβ οὗ Αρρίβδῃ σοϑρϑοῦ- 
ἴηρ [89 τηοᾶρ οὗ ῬΗΣοραῦοτ᾿Β ἀϑαίὰ (ἐξ ἐπιβουλῆς) 
βῃου]α Ὀ6 οοιμραγοα. " 

Ἄεχθοβ 21--24, Τὴες γίϑο οΓ7 Δηξίοολιι Ἐρί- 
φλαπέδ; λίβ γδὲ Ερψγρίέαπ οσατιραΐση. Απὰ ἴῃ 

δ16 ϑαϊαδὶθ 8.4}} ίδη ἃ ὉΡ ἃ ν1]9 βϑσβοσ. “ΤῈ: 
ἄοοβ ποῦ ῬΓΤΟΌΔΟΌΪΥ ἀδηοῦθ “" ἃ ἀθβρίβϑα οὔθ, .ΟθΘ 
Ὀἰχ ἀορτῖναα Εἴτα οὗ ον ΥΥ τἰρὺ ἴο ὑ8θ ὑῃΓΟΏΘ ᾽" 
(Κυδῃϊο οὶ), Ὀσὺ γαῦοσ Ομ6 Ὑο 8 ἀΘβοσυϑαὶν 
ἀθϑερὶθοᾶ, γγο ἱβ ἀδβρίοϑὈ]θ, ΤΟΣ ΠῪ οοῃὐθσωρ - 

016, ἐμπι8 οοσσθϑροπάϊηρ ὑο Ὀδ 32, Ψ6τ. νἱ. 80, 

διὰ οοηὐταδυϊς ἱ ἢ ὩΣ, 1 βίδα. χυ. 9 (οἷ. 

Ηἰἱυσὶς οα ἔμ Ῥαββαρθ). ΤῈ6 βύταθο] 6 ἀοδοτὶρ- 
τίοι οὗ ὑλ6 Ῥοσβϑοὴ ἤδσο ἰῃηὐσχοδπορᾷ, 88 8 “106 
ΒοΣΏ.᾽" ΟἾΔΡ. υἱὶ. 8: υἱ δ, 9, 18 ἱπ ΔΩΥ σ880 ΔΡΡΓΙΟ- 
Ρτδαῖΐθ. Α οοηίγαδὺ ἢ ἐδ 6 Θομσποσαθῃ ᾿Επιφανής 
ὯΓ88 ὈΓΟΌΘΌΙΥ ποῦ ᾿ἰηὐθηἀθᾶ, εαἴποθ ὑμθ ὕϑστα δρ- 
ῬΟΔΙΒ ἰο ὉΘ οὴ6 οὗ ὑδθ οσίρί αὶ] οομδυϊ ϑηΐδ οὗ 
ἴδιο δβοούϊοῃ, σβῦμοσ ὑῆδη δὴ ἰη ογροϊδίϊοι ; ΤῸΣ 8 
Μδοοδῦθθδη ἱἰηύθυροϊαῦοσ τόοῦ]ὰ Βαχα)νγ ἢδγτθ 
δυοίϊαϑὰ ὑμ9 ἐοχηρίδιεϊοῃ ὕο ανϑὶ] ῃἰτηβοὶὗ οὗἩ ὑδθ 
βαχμοδίίου δοταϑαὰ Ὀγ 89 ἔδυ δῦ Ῥϑσυθσβί οι οὗ 
᾿Ετιφανής ἰπῦο ᾿Επιμανής ἴο τη8Κθ υ86 οὗ ἃ θύσω 

Ἶ|κ ΣΈ Σ, ἤου ἱπαοίδμοο (οὗ. 1 βδτι. χχί. 16: 
2οχ. χχίχ. 26, Ηοι. ἰχ. 7).---ὸ ποῖ ἴπον 
5861} οοὶ σὶνϑ ἴῃ Ὠοποὺν οὗ ἴμ9 Κίηράοχῃ; 
ταῖμοσ, "Ὅο ΨΏΟΙΩ ψγ͵Ὃὸ8 Ὡοὺ ρμίνθα,᾽" οὗο.--- 80 
δε βϑἰζοὰ 86 τοόγὰδὶ ἀἰχηὶν ᾿πδίθδα, ἱπ ορροϑὶ- 
οι. ἤο ὑπ ψὶ}} οὗ μὶβ παϊοῃ, Οὗ. ὑὴο ΕἸ. - 
ἐππά. ρυποὶρ!θβ, ϑὔσ', οῃ σἤδρ. υἱ]., Νο. ὃ; δηὰ 
τυ σϑζϑγθηοο ὕο ὑμ6 Θχργϑβείοῃ 19. Ὁ ὙΠ, οὗ, 

1 ΟἸσου. χχίχ. 25; δᾶ. χχὶ. θ. --ΕἘἶὁ 8.4}} οοπιθ 
ἰὰ ΡϑδοθαΡΙ (οΥ “ πποχρθούοα!ν "-- 2 3, 88 

ἷῃ ν. 34 δπὰ οὔδϑρ. υἱῖῇ. 25) δῃ ἃ ονἱδέῃ π9 Κίηρ- 
ἄομλ ὮΥ Βαιΐθυίθα; τδῦμοσ, ὈΥ "" ἀἰββί νη) ]δύϊοηβ."" 

ὨΊΡΘΏΦΓΙ ἀοθ8 ποὺ ἀθῃοίθ βιβοοῦμ βρθϑθοθθβ ΟΣ 
δΒαιιοτίης νσοσὰβ τ του, Ὀτιὺ ἀϊδοὶ πα] ύΐηρ γοσὰβ 
δηα δβούϊοῃβ, ἃ Ὠγροοχίολ] δηα ἀδοοὶυη} Ὀθαγίηρ 
ἴη θοῦ ψοσζὰ δᾶ ἀθϑᾶ. Τὺ σοῦ, ἴῃ ἴΠ6 Βδὴθ 
ΒΘΏΒΘ ἰπ τ. 84, ΤΒ6 Βἰβύοσίοδὶ ὑχαάζίϊοι, ἱπἀοοᾷ, 
ΒΡΘΒΙεΒ οἷν οὗ ὑπ6 δρρ]σαύλουι οὗ σα] ΣΆ ΥΎ ΓΌΤΟΘ 
ὮΥ Απϑϊοοδαδβ, θη βοοκίηρ ἴο οὐὕδίη (μ6 ϑ'υσίδη 
ὈΏΓΟΏΘ ἔῸΣ Εἰτηβοὶ, δηθὰ οὗ {δμ6 δδοϊδύδῃοθ τυ ἢ 
Ἐπτάθηοδ δὰ Αὐΐδ]ὰ8 τοπαοσγοὰ Εἶτα ὅο ταῦ οπᾶ, 
ὉΥ θχρϑι  ησ ὑῃ6 ὈΒΌΣΡΟΣ Ηοϊοάοσαθ. Βυὺ δὲ 
ΘΕΒΌΓΣΘΑΙΥ αἰ ποῦ Θχοϊπθ {86 Θιμρ!ογτηθαὺ οὗ 81} 
ΤΩΔΏΤΙΟΥ Οὗ Οὐ πηΐηρ Ατίβ δη ἃ βϑοσϑῦ 8 ΠΟΘ ΌΥΘΣΪ ΠΡ, 
ὙὉΐΪΟΒ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΕΘ ὅπ ΟἿΪΥ τϑδῃβ ὈΥ Ὑ ΪΘἢ 
Ὧθ οουπλὰ βοοῦσθ [86 οουπύθηδηοθ οὗ ὕδοβο ἰηρΒ 

ἴηρ, ὈὉπὲ ἱα δΔ᾽5ὸὺ ΘΟ ΣΕΣΥ ἴο ἴδιο ἰτηροτῦ οὗ ὑπ τγογάκ, βἴποθ ἢ 

μ ὈΠῸΣ ἄοδδ Ὡοὺ τοῦθ »οϑέ," Ὧδε 116 ἔοτοο, ϑυδὰ 1 

ννὸ δοοϑρὶ ἰδ ἰηϊοτργοίδοη οἵ ὯΔ Ῥτοοθάηρ ; ζοῦ ἐμαὶ 

ζοστη θυ ἀϑ ΠΕ  οοπδε πῦϑα ἃ ἔγϑϑιι ἀλὶθ οὐ εἰδασιηρ-ρμοίπι. 
4 [ΚοΙ] οὔο6 ΠΊΟΥΘ ὨΓΡῸΒ ἴἢδὲ "" οὗ βοϊδυσια ῬΗΠο,αῦσΓ, ἴο 

ἩΠΟΙΙ γα σ, 90 πηϊδὲ τοίου, 1ζ τῇ Τογοχοίῃρ υούηθθ ἰχϑρὶ οὗ 
Απεοοδυβ ἴπο ατγοπῦ, ποιϊδίησ Τα ΠοΥ 18 οοτηπμπηἰοαῦθα ὑΠ ΔῊ 
τοδιῖ πο, " σνηι ραξεγπίῳ οἰααίδι 7γαοίαδ αὐπιοάμτη ϑυγία 
οΟρϑϑ αοτδρίδδεϊ, »οδὲ οἐονγεη πείίίδαα σΠαἀπιοαιη, γοδιι8 
σεδέέᾳ ποδέξαξεπι ἀππογωῦι ἀμοασδοίηι γεσπίηι, πα ὑπαὶ ο 
ἀἀοδῖδι Ἐπγου ἢ ἰδ6 ἰσθμοῦ οὗ Ἠοϊοάοτια, ρ μ8 θ5 Ὀ12"- 
»»υναξία (Ἰὐνγ ΧΤ,Ϊ. 19: οἵ. Αρρ., ὅν. Ο. 46), διὰ ὅθ πιΐφ- 
αἰοη οὗ Ἠοϊοάοξιιδ ἴο Φοτιδαιοπι ἴο δοίβα ἐλ σα εΏγοα οἵ ἐδ 9 
Ἰοτηρὶο, ψΐσ ἐπ ΓΔ ΠΟΙ ΔΙ ἀοφοτίυοαὰ ἴῃ 3. Μαοο. ἐ1, 4 δ, 
Τὰ ἼΣΟΣ (λα δα ἀδθέγοψθα) οἵ 88 κίπφ ὩΠΘῚΣ 

ὉΣΊΠΕ (ἐιοὐλέη ἃ 9610 ἀαμ8) ἄοθα ποὺ Βδαστηοσο τ ἢ [δ 9 

ἴδοι οὗ ὨΪδ ἱτγοῖνο γοασε᾽ σοῖσι." 
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οὗ Ῥεσζδίωοβι ΤῈ αἰ οσθμοθ Ὀθύνγθθῃ ἐδ6 ἰΔ- 
ἔυδρο οὗ 86 ραδϑβαψὸ δῃηὰ [86 ἰϑύοσίοαὶ ἔδοῦ 18 αὖ 
ΒΔῺΥ Ταὺθ ἱποουιλι ἄθσδθ!ο: δηᾷᾶ ἰὐ ἰβ ποῦ ὨΘΟΘΕΘΟΙΥ 
ὑο δβδύτηθ ὑμδὺ ἰο οονίδιο ἐλαύ αὐβοιμν 86 βορὺ. 
βαϊειϊυα θα ἐμ τοοσθ δρρσορτγίδυο ΓῚΡ ἘΤῚ3 οΣ 

ΠΣ 2ΓΊΩ ἤοσ ὉΤΡΌΡ ΠΣ, διὰ ὑγδμβίαιθᾶ ἰὺ ὉΥ 
κατισχίσει βασιλεὺς ἐν κληροδοσίᾳ αὑτοῦ, οχ ὑδ6 
ατουημα ὑμαῦὺ ὑμου ὁ" οου]ἃ βδηἃ πὸ Ὠἰδβύουϊοδὶ 
δαυϊναϊοηῦ ΚΟΥ ὕμ6 ἔοστοθΥ ὕδσσῃ ̓" (ἀραϊηβύ Κτδη- 
ἰο ἢ 76] 4).--- τβὸ 22. Απὰ τὺ [86 ἀτὰκ οὗ ἃ 
Βοοὰ κ88}} ὑλοὸν Ὀ6 ονοσῆουσσῃ ἔσομι Ὀθϑίοσχϑ 
Εἶχα : ταύμον, “"δηὰ ὑμθ ουὐϑυύδον της Ῥόονοσ οὗ 
6 Ὠοδῦ 8881} Ὀ6 βτΊορῦ ΔΎΑΥ δηᾶ Ὀτοΐζθι ὈΘέοσο 
τα -᾽" ἰὔοταγ, “δορὰ ἐμ6 δζτὴβ οὗ ὑδα οὐϑσ- 
βονίηρ---Ὀοΐοχο 818 ἔδοθ ὕμου 88}8}} Ὀ6 βυγορὺ 
ΔΌΘΥ.," οἷο. Οὐ ΤΊΣ, οὗ, νβ. 1δ, 81; οἢ ὨΘὉ» 

οὗ. οβδᾶρ. ἰχ. 36. ΤΏ ὑχορίοβδὶ θυ ρσϑδβίουῃ ὈἾΣΗΣ 

ΌΘΣΙ, τ ΘῈ ὕδ κοι 88 ἃ ὙὙ80]6, ἱΏνΟΙ 8 ἃ ταϑίδ- 

ῬΈΟΥ ὑμαῦ ἷἰβ ποῦ ΘΕ ΓΘΙΥ πηταϊχϑᾶ, βἰμλῖασ ὕο 
Ὁ Ὁ, “16 ονοσβονίπρ Βοοιγρ6.᾽ ἰῃ 188. 

χχυΐ!, 16, ΤΘ ““ ονοσβονίηρ Ἀοδίβ ᾽) ὈΧΟΌΔΌΟΙΥ 
τορσγοβθηῦ ἰῃ ραχὺ ὑπο ὕσοορϑβ οὗ ΗἨο)οάοζαθ, ἡ ΒΟσὰ 
Αποϊοοδαβ χουὺθα τ ὑπ δϑαϊβίδηοο οὗ Ηἷβ Ῥοσ- 
σδιαιθηΐδῃ 811168, δηὰ ἴῃ ρασὺ 86 Ερσγράδη ἔοσοθθ 
ΨΒΙΟΒ βουρδὺύ ἴο ἀδρτῖνθ Βὲπι οὗ Οο]θ- ϑυσία Βοὺὰ 
εἴνοσν δὶβ δοοδδβίοῃ ὑὺ ὅδ ὕβσοῃθ. “ἹὑΕῸΓ δὐῦου 
Ὅδο ἀδαΐῃ οὗ ΟἸδθοραῖσα (ν. 17), Ἐπ]δῦβ δηὰ 
οῆφῦβ, ὕδθ ταδγαϊ οὗ ΒΟΥ βοῃ, ῬυοΪ ΘΙ 
Ῥμϊ]οπιούοσ, ἀθτααπᾶθα ὑπ οϑβδίοη οὗ Οωϊθ- 
Βγχίδ, ὑπ ἄντ ὑοῦ δὰ δἰὑμογίο Ὀθοα 
τοξαϑοᾶ (ΡοῖγὈ.. ΧΧΥΠΙ]. 1; Ὀἱοάοτ.. ζός. 18, 
Ῥ. 624 ἴο88. ; Πἶνγ, ΧΙΙ͂Ι, 49). Απὐοομαβ, οα 
ὑμθ οὗδοχ μδῃᾶ, νοῦ] ποῦ δοκπον]εᾶρμο ὑπαῦ Ὠἷδ 
ἔαῖδοσς μδᾶ ρΡτχοιηϊδβοὰ βῇο}!: ἃ ον (ΡοΪΥΌ., 
ΧΧΥΤΙΠ. 17), δηὰ ἰδοσοΐοσο σοξυβοα ἴο στδηῦ 
0. ἘΙάϊηρ ὑμαῦ ὑμ6 Εργρθδηιθ 6.6 ργθρδσίῃηρ 
ΤῸΣ ΑΙ, Β6 ὕοοϊς [86 ἰηϊ ϊαὐΐνα, δ πποοοοαϑα ἴῃ 
ἀοζοαύίηρ ὑ8 6 σΘΏΘΤΑΙΒ οὗ Ῥ(οΙ ΘΥ Ὀούνγθθῃ 89 
Οδδϑίϑη πουπῃίδίηβ διὰ Ῥοϊπδίυτα. ΟἿ ΘΥΘΙΥ Οο8]- 
ουαξίοι, ὑμπαῦ δυθηΐ ὑγτδπδρίσοαὰ ἰὰ Β.Ο. 171. 
(Ηἰ σι ρ).---- 98, αἷδο ἢ: (σδῦδοσ, “" 8 ἢ) ῥὈχίῃῃοϑθ 

οὗ 129 οονθηδεῖ: ΒΌΡΡΙΥ 3, “'8}8}} ὮὉΘ 

ὈτΌΚοη." ΤὮΘ Ρϑσβοη τοζοιτθα ὕο γγ88 ῬΣΟΌΔΌΟΙΥ 
08 Ηἷρσῃ χοῦ Οπὶδβ 1Π|., γῆοὸο ψγὃὸ8β ρμαὺ ἴο 
ἀοαῦι ὉΥ Θοτοτηδηᾶ οὗ Απύϊοομυβ ΕΡΙΡΒΔΏ 68 ἰπῃ 
ὑπ0 γϑασ 172, δπιἃ θποθ δθουϊ ὑμ6 ἐΐτηθ οὗ 86 
γ8Υ Ὀούνθοι ὑμαὺ Κίηρ πὰ Ῥίοὶ. ῬαΠοταθῦοσ. 

Ἠθ νδϑ ἀδῃοχηϊπαίθα 8 ΓΞ 2 ἴθ οἾδΡ. ἰχ. 290 
(806 οὨ ὑδπδῦ Ραββ86.6)," δ ἃ ἮΘΥΘ ὈΘΔΥΒ ὕὑδ 0101] 

οὗ ὩΣ 2), οἰ ῥχίμοθ οὗὐἠἨ ὑμὸ οονθηδῃηῦ," ὉΘ- 

ΟΒ086 δ6 γγὙἪ8 ὑῃθ δοῖυδὶ Ὠθδᾶ οὗ {ΐ6 ὑβμθΟΟΥΒΟΥ͂ 
αὖ ὑμαῦ ὕὐτηο: αὖ. [86 τοροδίθα ἀοαϊμιιαύϊου οὗ 
[86 ἐβΘοοσϑου ὉΥ ὑμ6 ὕθστω ΓΞ ἴῃ ὕδμ6 ζο]]ον- 

10 ὙΘΙΒΘΒ, 6.9.,) ΥΒ. 285 δῃὰ 82. (ὑῃ8 ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ 
ἸμΒοοάοτοῦ, Βοδθητα., ΗἰΣσὶ, Ηοΐτα., Β΄ 11161). 
ΤΩ ΔΊΟΥ οὗ σϑοθιὺ τεὶῦοσβ σοΐϑυ ὑπ 18 ΘΧΡΥΘΒ5ΙΟΣ 
ὕο ῬΙο]. Ῥμὶοιαθῦοσ : Ὀαῦ ὑμΐ8 ἰβ ορροδϑᾶ (1) ὉΥ͂ 
(06 ἕδοῦ ὑμαῦ δὖὺ ὑμ8 ὕΐσηθ ννῖο ἰβ ΠθσΘ ἱπὰϊ- 
οαὐθᾶ, ὑμδῦ ὑγίῃοθ γγὰβ ὉΥ͂ ΠΟ ΤΏΘΔΠΒ ἱπ ΙΘΑΘΘ 
ἢ Απὐίφοδαβ ; (29) ὑμαῦὺ 17 ὃ ττοχθ σ Δ} Ὺ ἰῃ- 
ὑοπαοᾶ ἴο Σορσϑβουῦ ἷτα 88 δυΐηρ Θἢ ἰπῖο 
ΒΌΟΒ δὴ δ] ] ἴδηοθ, Ὁ νου]ὰ παν ὈΘΘῺ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ 

ἴο ΘπΊΡΙΟΥ͂ ἐμ νγοσὰβ Ἴ 2 12), ΟΥ Χαμ ΟΣ ΣΩ 

φ [ΤὩο ἴδοι ὑπδῦ ἢΘ ἰ6 ποῦ Ποῖ εἰν ]οᾶ 1}... δοσυϑα ἴο 

ἀϊευϊηστ εν Ἀΐπὶ ἔσζοεη [6 ροσϑδοῦδ(ο δὸ ἀεα  ζηδιθα (δθεα.] 
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ἼΩΝΞ (οὗ, απ. χῖν. 18) : (8) ὑμαῦ ὑμὸ Ἐσγρύϊδῃ 

ἷβ ΔΤ Β ἀθαίρτιιαίθα 88 22:1 Ἴ2 ἴῃ ὑμιὲ8 ὁμδρ- 
ὕδσ, 1116, οα ἢ οὔμοσ δΒαμηᾷ, ΛΞ δἰνγδγα 

Το ΐοσβ ὕο ὑμ6 ὑβθοοσδον. "---  ὁχβα 28, Απὰ δἕοσχ 
[89 ἰθαξθ πλαὰθ υσιῖϊ ἢ. Ὧθ6 588}1} τυοχὶς ἀ6- 
οοἰζέα!ν, ἐ.6.. 88 8001 88 ἢ8 888}} βανύθ βϑίϑδὺ- 
186 ἃ ἔγίθ μάν το] δύϊομβ, ἀπὰ 4116 Ὠἰταβ6 17 ἢ 
18. ἀοζοαύθα ορροπθηὺ, νυ σὰ ὨΪ8 υἱούοσυ ὩΘΔΥ 
Ῥαε]αβίαμιλ ΘμβὈ]θἃ ἢἰπὶ ὕο δοσοιαρ)βῃ. Ενϑῃ 
Ὑ8116 [86 Ὀδῦμ]8 τῶ χαρίηρ, Απύίοομυθ ἀἶδ- 
Ῥίαγθὰ στοαῦ Κίπάμπθββ ὑονασὰ ὑμα Ἐωγυρύϊδῃβ, 
ΘΥ̓ΘΥΥ ΒΘΙΘ ἱμύθυ οσίηρ ὕο ομθοὶς ὕ86 βδυρμῦεδε 
ὉΓ ἷβ βο] ἱθυβ, δῃὰ ἔμπ8 νοῦ ὕμα ποαχίβ οὗ δὲβ 
ἔοθϑ (βθ6 θίοάοχυκ, Εχο. ἱπι Ἦν 6εβα., Ρ. ὅ79).ς. Ταὶβ 
οοπᾶποῦ βθοτὴβ ὸ δδῦθ Βυ ὈΒΘΑΌΘΕΥ Ὀθθι οὗ 
Τηδύσ Σ]8] γα] ὕο Εἷχη ἴῃ ὑῃ6 οσαρύτιτο οὗ Ῥοϊὰ- 
Ββίαπι, ΜΘ ΡΗΐ8, δᾶ ΠΘΠΟΣΑΙΥ οὗ 811 Ιοννοσ δὰ 
σοηῦγαὶ Ἐσγρὺ (οὖ. Ὀίοᾶοτ., 1. α. ; Ῥοϊγῦ., 
ΧΧΥΤΙ]. 10 οὖ βθᾳ. ; Φθσοιιβ, ου ἐμιῖ8 Ῥβᾷβεαρθ). 
--Απὰ 8841} οοσῃὴθ ὑρ, διὰ 5}8}} Ὀθόοσωθ βίσοι 
(ΟΣ “ὁ Ῥσϑυδὴ }) τῦῖ ἢ ἃ βιυρμαὶ ὑρθορ]ϑ, ποϑχρϑοῖ- 
οὐϊν. ΟΣ ϑοσζοχὴθ : "" ΑΑδοσηαϊί Δοπιρλίπ Υ ἐδὶ 

. ΟἹ ΤΥ «Ὄσψριΐ γορπιῃ ασούρερη8 ριιογίσι (ἴ. 4.. 
Τἰοϊοηιαὶ ΡΜ Μἰοπαδέρτ) γεδιιδ 86 μὲ ἐτῦθε! αἸἰδδη8 
σιιπὶ τυοαἴοο ρορτίο οηηπόη ΖΕ σψρέιηι διιδ)ισαοΐξ 
ϑέἐδὲ, δἰ αδι»ισαπίοϑ αἴφι6 μδοΥΥέπιπϑ ἐμ σγόοδι8 68 
οἱεί(αἴε8." ΒΟΥΘΓΆΙ Θχροβίθοσθ ῬσΟΡΟΒο ὕο σϑΐοσ 

ΠῚ ὕὅο ὅθ Κίπρ᾽Β ἱπνδδίοη οὗ Οὐο- ϑυχίδ διὰ 

Ῥαϊθϑύζϊηβ οἷν, ἱπβύθδα οὗἨ υπᾶοσείδπαίηρ 18 
ὙἹΟΓΟΣΙΟῸΒ ΣΠΔΓΟὮ ὉΡ ὑμ6 ΝῚ]6 88 ὅδ 838 Μϑι}ρῃ 8 
(6.... Κυδῃϊο  οϊᾶ, ΗἨοΐπιδηη, Εἰννα]α, ἀμ 68ρ6- 
οἶδ} ΕΠ]16σ, το Βαᾶ αἰγεδαν ἱπίεσργοῦθα ὑμ6 
Ῥτθοθᾶϊηρ ὨΞΓΤ ΙΓ ΥΔῚ 88. σϑοστίηρ ὕο ὑδθ 

Ἰδαρὰθ οὗ Απὐοοπυβ τ ὑπ6 Ῥοσρδιμθηΐδη 
Κίηγβ Επιηθμο8 δπᾶὰ Αἰὐα)β); Ὀὰὺ ὑμπῖβ ἱηύοσ- 
ταρίβ ὑμ6 ΤΟΡΌΪΩΣ Ῥσορίοθθ οὗ ὅδ παγταῦδνο ὈΥ͂ 
ὕΓΔΏΒΡΟΒΙηρ δὴ ανοηῦ ἔτοτη ἐμ6 Ὀσρίπηΐηρ οὗὨ [86 

ὙΔΥ ὕο [86 ἰδύοσυ οἵ ἐΐβ ὁ1086. ΓΊΘΩΞ, “η6Χ- 
Ῥοά]γ," 15. ῬΥΟΌΒΔΌΪΥ ο ὈΘ ἱποϊυάοα ἴῃ ὑμ18 γϑ σδθ, 
Ὧ8 οι ΘΏροΓΚο, Ηἰχίσ, οἷο, Ῥσοροβθο. [Ὁ 
Βύδίεβ ὑμαὺ [86 νἱοίοσ δὰ ρμϑῃοίζαϊθα ἱπίο ὑπὸ 
Ἀδασὺ οὗἨ ὑμβοὶς οουῃῦυ Ὀοΐοσο ἐμ Εργρίζδηθβ 

« [οὶ] οὐ)οσί ἐμαὶ ἴμ)6 ἱπίογρσοίδυοη οὐ ἐξιίβ σπιςης ΟΥ̓ 
οὗ (ἢς "" μγΐηςθ οὗὨ [πΠ6 οονθηδηῖ," δ γοΐοσχτί:κ ἴο ὑῃ9 τπηυγᾶοτ οὗ 
Οπίαδα ΠΠΠ.. "ἰδ ποῖ ψϑυτδηϊρα ὮΥ 16 Γδοίβ οὗ ῃἰβίοτυ. ὙΤδαῖ 
ΤΑΌΓΑΘΥ ἄοσα ηοῦ αἱ δὶ σοϊδίο ἴο ὕῆα σῃϑῦζοσς Ὀθίοτο παὶ πο Σ 
ΟὨΪΥ Ὀθόδῦαθ ἴῃ δον δῇ Πίρἢ -υίθδι αἴ Απιίοοῖ ἀἰὰ ποῖ δι5- 
ἰδίῃ ὑπο τεϊδίΐοη οὗ ἃ " ργίποθ οὗ ὑπ οογοπδηῖ," ὑὕυὲ δ]60 
ὈΘΟΛΙΒ6 (6 ΤηπγῖοΣ ΔΑ ραγροίχαϊθα υυἱποαῖ ὑὴδ6 ρῥγονίουα 
Κηον]θάρο οὗ Αηἠδίοοπ δ, ἀπὰ ἤθη πο τηκίιογ 85 Σορογίοα 
ἴο Ὠΐπι, 18 πλιγάάοσεῦ 85 ραῦ ἰὸ ἀσας ὉΥ πἰβ συπιηδηᾷ (3 
Μαος. ἱν. 86-88)." Β.1 (6 ἔμοῦ σοπιμίπα τπαὺ Οηΐδα σὰ 
βἰδΐη ὉΥ ἷβ αροηῖν, ΠοΟΥΟΣ πο ἢς ἀϊδανον θα οὐ ονθῇ 
Σοχτοί δα ὑὴθ ὀοσιστοποθ, ΤῸ ἀθῆν ἴδω ῥτορυί οι οὗ (Π0 
ορ τοῦ ““ Ὠγίποθ οὗ ἴο οονθηδηΐ " 85 αὶ {ἰ}6 οὗ ὑπὸ ὨἰκὮ- τοδὶ 
ἷβ ΔΥΌΪΊΓΔΥΥ, 88. αἰϑὸ ἴ86 ἱπιοσργοϊβδοῃ : " ἯἼ1)7]ΙΝ τηυδῖ, ὕοτο- 

ἴοτο, τὶ τ Ε τα π᾿ ἢ οϊᾶ, ππδοτείαπᾶ Ὁ Σ 1, ἴῃ ππάθ- 
.« 2 . 3 

δηρὰ βΈΠΟΤΑΙΥ, οὗ σονοηδηΐ ὈΓΪΏσΘΑ 18 ΚΘΉΘΓΑΙ. ὙΠοτο ἰδ 
16 ἔογοθ ἰπ Βιπδγῖ να οοπιηθηῖ (ἢπὲ ἴα Ἰαιίοῦ Ῥῆτβδο [8 
4 ποὺ {πο εἰκἢ- τίθει Οπίδα, ἴὯ6 ῥὑγίῃοο οὗ [6 αν ίδη οονοη- 

δὶ, 86 Βοδθη πεν τιδἰπἰβίπβ, ἴοὸσ ἔπθη ὨΞΙΙ νου]ὰ οὗἁ 

ΟΟΌΓΕΒΟ 6 Θηηρίογοά. ὉῚΞ ἴ6 ἀοαϊστιοὰ ἴῸΓ ἃ τόσο ΔἀἾθοῦ 

εἶνϑ οἵ συλ οὐ σοπαϊ τίοη Ὦοτο, δηὰ ἐπα ασιίοὶο 8 οπιἰοὰ, 
86 ἰῖ 18 μ] 0 Ὑ9 βὍΠΘΓΑΙΪγ ἱπ πιο ἢ οαδο8..,. .. Η Ἐοδϑοηπι δ Πο Γ 
Ὅ0 ἴῃ {Π0 γίρϑμν, Π6 ογάον οὗ υπ|ὸ ψουἹὰ ὍὈ6 ἰῃνεττοά, δπὴ ἃ 
ὕστερον πὶ τηπδὲ ΘΟΏΛΟΘΉΠΟΙΥ ὕθ δαπνὶτϑὰ ἴῃ ἴΠ6 
ΟΟΏΓΗΘ οὗ ἰδ παιταῖίνο, τνρϊοῦ ἰ8 ἐπργοῦδὈϊο." “Ὁ ΤῈ6 
ΔΌΡΟΩΟΣ οὗ (δ αἀγίΐο]ο ἰῃ ΓΤ [6 πὸ Ῥγοοΐ ἀααϊποὶ {πὸ 

τοΐογομῃοο οὔ ὑδ6 ποτὰ ἴο ἐπα ΒΟΙ͂Σ οονοηδηΐ. ΤὙηα διιίοὶϊθ ἰδ 
ΔΗ ΠΣ Ὑ ὭρΓγο οὐπογνίβο τἴὴ6 ἀοϊογπιϊ παι ο ἰδ Τουπὰ ὕγοῦλ 
ἴΠ6 ουπησσίίοῃ, 6... οἢ. νι. 13." (6}}]} 

ὝΟΙΘ 70}}γ ασᾶσο οὗ [86 ἔδοῦ, Οὐ "δὰ υγϑᾶθ δχ- 
ΤΑΏρβθιηθηΐβ ἴο τΤοϑίδὺ δὶβ Ῥγόορτεθβ. Ἡϊυσὶρ᾽ ε 

Θχρίδηδίίου, ὁ" τσὶ οοηδάσθιοο (Ξ- ΓΙ 3) δ8 Σΐ 

ὨΘ ΜΟΣΘ ποῦ ἔῃ 8} ΘΏΘΙΔΥ᾽' Β ΟΟΠΠΣΥ.,) 15 ὈΠιΘο68- 
ΒΔΙῪ ; δηα 8180 ὑμεαὺ οἴἶοτγοα ὈΥ̓͂ οἴδοσε, “στ ἃ 
ῬΘΘΟΘΙῺΪ οὈ͵]θοῦ" (ὁ ἷὰ Ὁ86 χηϊὰδῦ οὗὨἨ μδδοβ," 

, ἘΔ]1οτ). --- ὕότεθ 94. Οοποοτηίηρ ΓΘ, 560 
τ μδὺ ἱπητηοαϊαύο!Υ ρσϑοθᾶββ. -- απ δ9. βδ1 
Θηῖθσ θσθηὶ ὌΡΟΣ ἴδθ ζαϊϊοδὶ ῥΐδοθα οὗ ἰδθ 
Ῥχονίῃοθ. ΤῈ οχίσδοσαϊμασυ ζοσ  Σ Υ ΟΥ̓ ἸΙοτγ  α 
Ἐσγρὺ 18 ψ16}} Κπονγῃι ; οὗ. Ρ]ΐη., Π ᾿., ΧΧΙ. 
16; " πργρέι γγισιπι γεγεἰἐρδίπια," οἴο. ΜΉ 
τοβαζὰ ο ὑδ6 σϑυϊενα οοτι ἱμδύϊου [ΠΣ ἽΞ 355» 

οὗ,, 49.. ΤᾺ ΣΝ, 1β6. χχίχ. 19. Οομοοσω- 
ἱπρ ΓΛ, ὁ “ ὑογτί ὑοσῖδ] Ἰατίβαϊ οὕλοι Ὃσ ρτου- 
ἴπ 6, 866 Οἢ ΟἾ8Ρ. ἰΐ. 48 : 111. 2.---Εἴθ 58 4}} βοαῖ- 
ΘΙ διβοῦρ ποσὰ 19 σου (ΥδύΟΣ “ῬΓΕΥ""- 
σίϊβουῦ μ6 δγίο16), δὰ βροὲ!, πὰ χίομϑα. 
ΤῊϊθ ἀοῆηθβ “ ὑδδαὺ το ἢ δἰ ἔδίμοσβ δὰ ποῖ 
ἄομο, ΒΟΥ ἷ8 ζαύῃοτβ᾽ ζδύδοσβ.," [Ὁ οοπκίδθα οὗ 
8. ἱτητηοάδοζαύθ βαυδηδοσίηρσ, Ό ψἘΐοἢ 6 ποὶ 
ΟἿΪΥῪ ἀϊνί ρα διιοηρ ὨΪ8 80] θὲ ὍΠ6 ΣΩΟΠΘΥ͂ ὕτὸ- 
νἱἀθα ΤΟΥ σδυυγίη Οἡ ὑδθ ΑΙ, Ὀπὺ δ'βδο ὑδ9 
ΒΡΟΪΪ οὗ Ροϊυδίθπι δηἃ 4}} οὔδοσς Ὀοοΐυ ἰδδὺ μδᾶ 
Ὀ66Ὲ δοαυϊτοᾶ. Ἐνρῃ ὅδ Εσγρίϊδηβ (10 συ βότα 
ὍΠ9 ἷβ ῬΘΙΏΔΡΒ ὕο Ὀ6 ΒρΡΘΟΙΔΙΪΥ τοξοσσθα) όσα 

Ὡοὺ Θχοϊυδοά ἔγοχῃ δἰβ Πἰθοσα γ. Τμπδ Β6 Ὀ6- 
βύονγοα οὐ ϑαοὰ ασϑϑὶς ἃ ρίϑθοθ οὗ ροϊὰ δὖ ἰδμδὲ 
{ἰπ|6. τ Π116 αὖ Ναυοζγαῦϊθ, δοοοσάϊηρ ὕὅο Ῥοϊγῦ., 
ΧΧΥΤΙΙ. 17. Ἠΐξβ υησδιδὶ Εἰ ροσδ ν ἀσγίηρ ὑῖα 
σϑιηρδίρῃ ἰῃ Εσγρὺ 18 8180 αὐνθδεθα ὉΥ 1 Μδοο. 
1. 80. “---ἘΠ 541} (οχϑοδδῖ Ὠβ ἀϑνΐοϑβ δζαίΐπεὲ 
ἴῃ9 βίσοῃρβ Βοϊᾶβ, ϑυϑῃ ἔοσ ἃ ἴΐσωθ. ΦγΠΞ3 

Ὁπαποβυϊο Δ Ό]Υ ἀθηοῦθθ ζοσύγθαβοβ ἱῃ ὑ8. 6 ῬσΌΡοΣ 
ΒΘΏΒ6, ΟΥ βίσοῃρ οἰὐί68, σαῦδβοσ ὑπ δη ἐδηηέσβ, 8 
ἘΔΠΊΟΣ ΒΌΡΡΟΒΟΘΒ (οὗ. οὐ ν. 19).---ὖὸ ταΐϑσβ, 6. 9.9 
ὑο ὑδ9 ὑδκίηρ οὗ Ῥο]πβίαμμ, δηὰ ὕο [Π6 Βἶορα οὗ 
86 ζοτοβοα οἰδΐε8 οὗ Νεααυογαὺῦϊδ δι ἃ ΑἸοχδπαγσίδ, 

εἴα. (Ροῖγν., ΧΧΥ͂ΤΙΠΙ. 17-19).--Σ ΊΣΊ, " δυᾶ 

ὑδαῦ τη] ἃ ὑἰτη6,᾽" ἑ. 4... ἈΠ0}} 84 ὕΐτηθ ὑμπδὺ δδ8 
ὈθΘῺ ἀοίσχιιὶηθαᾶ ὮΥ 8 ΒΙΘΏΘΥ ΡΟΤΘΙ---Ὸ ἃ ὑὐπιο. 

Οὐ. ὉΠ ἴῃ νυ. 8, διὰ [896 βί πλλϊασ ὑθσιδ ἱπ υδ. ὃ 
διὰ 18, 

 οχβοα 295-27. 7Ὺλὲ δοοοπὰ Εργρέξαη, σσπιραΐση 
οΥ Απδοολιιὸ ρύρλαπ. πὰ ὨΘ 58}}} βΈΣ ὕὃὉ 
ὲβ ροτσοῦ δηὰ Ὠίβ οοιισαβθ. Οομποθσΐηρ ἼΣ..» 

οὗ. ὅ91 ὙΠ ἴῃ ν. 2; δ]8ὸ Ῥβδᾶ. ἰχχυ . 38; 1 
Μδοο. ἰἱ. 94..---Απαϊηδὶ 106 Κίηρς οὗ ἴῃ βοιυϊδ. 
ΤῊΪΐΪΒ γὰ8 ποῦ ῬΧΟΌΘΌΪ Ῥύοϊθιαν ῬΒΙ]οσηούοσ, ὑὈαῖ 
Ϊ8 γουηρχοῦ Ὀσούμοσ Ῥύο θα ΡΒ βοοι, το δδὰ 
ὑβτοόν Εἰπλβοὶῦ, ἱοσοῦμοσ τ ΐϊὰ δὶ διβύοσ ΟἹοο- 
Ῥαΐγβ, ἱπῦο ὑῃ6 βύσζοῃρ, οἱΥ οὗ ΑἸ]οχαυαγίβ, οὖ 186 
τη θη Απὐλοομβ νγὰ8 σοπαυοχίηρ Ἐργρὺῦ, 
δα δᾶ ὕποσθ Ὀδοὴ ἀδοϊαγοᾶ Κίηρ ἴῃ ὅΠ6 δἰοδὰ 
οὗ Ὠΐβ Ὀσοΐδοσ, σγῆο Βαᾶ ζἈ]16η πο ἐδ μαμμᾶβ οὗ 
186 Ξγγίδηβ. Αἴϊοσ ὑλὰθ ἀοραγχύιγο οὗ Αὐύϊοοδι8 

4 [9 Βπῖ το ἀϊδιτ υπιδ τόπον δηᾶ δροὶ! [8 ποι ηρ πη οασὰ 
οἵ, βιὰ ἴῃ Ὧο τα  ἄοεθ ἰἰ ἀρστοῦὺ τί ἴΠ6 (διε. ῃρονίποεα." 
ΤΏ οὐπίοχὶ ἀοοϊἀοιν τοΐοσγε ἴο οοπάυσὶ ἘΠ σἢ ἰπῤιχοα τἢ9 
ἤκῖ μγονίηοοθβ. ὙΠ[ΠΙ.κ4,. 8 ΟἿ]ν οομμίδ᾽ ἰπ δ)ιδηδοσίπρ δοὰ 
ἀἰκαϊ μα προ 6 τ οα] ΟῚ οἵ τ|6 ρευνίποο π᾿ ΙΟὮ πὸ Ὠδὰ μὲυη- 

ἀοτοὰ ἴο ἰξ8 ἰηΐασν (23 [ἐο ἐλδνη], ἀαεῖο. ἐ τοοτπτηοά). Α 

Ὠἰδιοτίοδὶ οουδειηδείοῃ ἰς5 Τοιιμὰ ἴῃ 1 Μαος. 1. Φ.3]1. Τὸ 
Ὀχίπα ἴλ6 υτονίποοα τ ΠΟΪῪ πον ΐ8 ρον τεσ Ὧ6 ἀσν θεοὶ οἷαι 
ακιϊηαὶ ὅπ ἢ ἴμοωυῦ ὯὨ6 τἰσλ βυθάυα ἰδ 681." -- 
Ἀει.} 
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(οοοδδίοηοᾶ ὮΥ ἃ τϑνοὶ]ὺ οὗ [86 ΤΑΣ 88 δηᾶ ὑῃ6 
Μαδ)οΐθβ ἱπ ΟἹ] οἷ8), ὑμ18 ὩὨΒΌΤΡΟΙ δὰ ὈῬΣΟΌΔΌΪ 
Ὀσχουρῦ 86 θη ῦσο Κἰμράοτω ἱπύῦο Βἷβ ῬΟΎΤΟΣ, 88 
ΒΟΘΙΩΒ ὕο Ὀ6 ἱταρ] 6 ἴῃ υὖνγ, ΧΙΩΙ͂Υ. 19: “ 4πὲ6- 
οολιδ, ϑντία γε--6᾽ λοπεδίαπι δρεείσηι τι) οΥδ 
ιοϊδηιοί γοαιοσσπάξς ἵπ. γέρπώπι, δοίζωηι διῖη, πιδη- 
ΟΥ̓ ὕγαίγε φι.8. ψφιιὶ ἑμηι Αἰοσσαπάγοανη, ἰδησδδαΐ, 
96γ6η8,." οἴο.---Βυαῖ ΒΘ 5881} ποῖ βεἰαῃὰ ; ἔοσ ἴθ ν᾽ 
Β[4}1 ἰογϑοαδὶ ἀϑνίοθβ δζαίωδὶ Ὠἰτη; ἱ.4., ἀθ- 
δρὶὑθ Ὅ6 τηϑρτίϊαἂθ οὗὨ Ὠΐβ ΣΤΩΥ, (8 ῬΟΟΙΪΘΙΩΥ͂ 
Β.Δ]1] ΟΥ̓͂ΘΥ 0 γχοδίεΐδῃοο ἴο ὑπο ϑιυχίδῃ κΚίησ 

(ἼΏΡ" πὲ5, οἵ. νἱἱ. 4, 7; 3. Κίηρβ χ. 4), Ὀθοδῦβθ 
ἔχϑβϑϑοιι ἴῃ Ὠὶἱβ ΟὟΤ ΟδΙῺΡ (οὖ. τ δὺ ἱτασχαθάϊδύθὶ Υ 
2101] ον 8). οὗ ΒΟ ἢ δΪ5 Ορροπθῃῦ 18 8016 ὕο το δ Κθ 
Εἰκ 1170] 186. 88}} οδυβο ἷ5 ἀοίθϑί. ---- σθο 26. 
οα, ἴον ἰμαὶ ἔοθα οὗ ἴμ9 ροτγίζου οὗ μὶα τηϑαῖ 

5.41} ἀθαΐσγονυ Ηἷπι. ὙΓῸ τορατὰ ἰο 258, οὗ. 

οἱ ἱ. 8. ὙΠῸ ἽΦΟΒ 33 δᾺ γσϑσϑ οὗἩ δουσβῳτηθηι- 
Ὅοχπ οὗ [ἢ τογα] Που ΒΟ ο]ἃ δα βοσυδηΐθ Οὗ [89 
Κιτιρ, ὑμοχϑΐοσθ βοσρϑπίβ βοτὰ Β6 δᾶ ομοσίβμθα 
ἴῃ ἷβ οὐγὰ Ὀοόβοότη, [1 {86 ὑγαϊθοσοτιβ ἼΓΙ9 ὉΠ 

ἷῃ Ῥεδ. χὶἹ. 10 (Φοῦῃ χίίϊὶ, 18); οἷ. νυ. 97 δηὰ 2 
ὅδδαπι. ἰχ. 11 οὖ 8θα.: χίχ. 29; 1 Κίηρβ Ίἱ. 7: 
χυὶϊἱ. 19. οἱο.---Απὰ Ἐκ ΔΙΥΤΩΥ 5181} ονοσῆοιν 
(ΟΣ “ον διΑΥ, ἀἰ8801ν6)); δῃὰ ϑῺν 5}}4]1 
ἔᾳ}}1 ἀοτσῃι κβἰδὶθ, Οοποοσΐηρ ὑμθ ““Ποσπίηρ 
ΔΎΤΑΥ,," ἩΒΪΟΝ ἱβ ᾿οτΘ Θασθϊναϊθηὺ ὕο “" ἀΐδββοὶ]ν- 
ἴῃ, ὕυγηΐϊηρ ΔΘΥ ὕο ἢ66," οὗ ν. 22. δ]8οὸ 1 

ϑδηι.. χὶν. 10, ψθσο 272 ὀχρχοβδοθθ δϑουῦ 6 

ΒδῖηΘ ἰᾶθα. Οπ [δ βϑοοπᾷ τροταῦοσ οὗ ὑπ 8Β6}- 
ὕϑῃςσ, οὗ. δυᾶρ,. ἰχ, 40; 1 ΟὭτοπ. ν. 32. 1 Μδοο. 
ἱ. 18.--ΤῊο ἀθαϊδίνο νἱούουυ οὗ {18 δοοογα Ἐσγν- 
(δὴ νψὰσ ({Π6 δευτέρα ἐφοῦδος, ἃ Μδοο. ν. 1), τ ϊ ἢ 
ἈΑπθοομαβ δοδίνθᾶ οὐοσ ῬΈγΒβοοΣ διὰ ΟἸθοραύσζα, 
Ὑὐ885 υοῦ χαϊηθα οα ἰδη, 50 ΔΓ, 88 γ͵ὸ ἰζῃον, Ὀιῦ 
ἴῃ 8 ζτοϑῦ δᾶ ἔοσγύπμδίθ πδυδ] δούζοῃ ἤθᾶσ Ροϊὶὰ- 

εἶπαι; δὰ ὩἼΟ Ἴ2ΤΤῚ βθθταβ ὕο ὈΘ ΔΡΡΙΙοΔὉ]Θ 
ΟἿΪΥ ἰο 8 Ὀαύϊα οὗ ὑμθ ΓΟΥΤΆΘΥ ἰκϊηᾶ, ποὺ ἴο 89 
βού οτίηρ ΟΣ ἀσβίσυοίίοη οὗὐ α ἥοοῦ. Νον ἰδ 
ὍΒΘΙΘ Δ ἀοβηϊδο σοοοσχὰ οὐ ὑσχϑαβοὴ οομησαὐ θὰ 
διχαϊηδὺ Ρίο]. ῬΏγβοου ΌΥ͂ ὑπο Εργρύϊδηβ." Βαϊ, 
ιὔτοσ τοακίησ ἀπ 8Δ]]ο 06 ἔοτ ὑ818 ἀἰΒΟΣΘΡΔΠΟΥ. 
[3]. [86 νἘΒο0]6 ἀθβοσί ρύζοῃ βΒ6θ 18 ΟΣ ΔΡΡσορσὶ- 
δαἴο θη ΔΡΌΪοα ο (ὴ6 δεοοπα Ἐσγρίϊαῃ σϑιὰ- 
μΡαΐση οὗ ἘρΙρμδηθα ὕμδη ΘῈ ἰὖῦ ἱδ ΔΙ οσ ΘΙ ΟΣ 
Τοΐοστθα ὕο 16 ονυθηΐθ οὗ {δι9 ΓΌΣΤΏΘΕ ΜΑΣ, 88 
Ἐσνπαϊα, ΕΌ]]Οσ, οὔο., δὐὐοταρῦ (0 ἀο.---ἼὍΣ89 27. 
ΑΑἸπὰ Ὀοΐδ ἴποβὸ Κίπρδ᾽ Ὠθατὶδ 51.811 Ὀ9 ἴο ἂο 
σαϊβομίοί. ΤᾺ Ϊΐβ ἂοο8 ποῦ δ᾽] υάθ, ρσορδΌϊγ, ὕο 
Ὁ Βοἷν οΥἹ} ἀδβίρσηβ δρδϊηδῦ ὑπο ὶσ ΘΏΘΤΩΥ ῬΈΥΒΟΟΣ, 
Ὀύὺ ἴο ὕμοδθ οπὐθτίαϊηοα αἀραΐπδί φασὶ οἶδι67, οἵ. 

Ῥτον. χχνϊΐ. 19: διὰ οὐ {86 ὕθσια ἈΡ᾿: ({.6.. 
1 ΘΓΑΙΥ, “" ὈοΙοηρίηρ ἴο ἀο 6011), οἷ. 186. ἱ, ὅ; 
«ιυάμοα ν. 9. Το ὕνο Κίηρδ ὑβΘΙΏΒΘΙΥΘΕ Δ,Θ ΟΘΙ- 
Φαϊηὶν ποῦ ῬΒγΒοΟΩ δηα ἷβ νἱσίοσίοιιβ ορροπϑηῦ 
ἘΡΡΙΡΒδ 68, ΠΟΣ γοῦ ὕμα ὕνο Ὀτούμοσβ ῬΕΣοσηϑῦοῦ 
διὰ Ῥθγδοου, Ὀὰὺ Απἰροοδαβ δὰ Ῥῃϊουλϑῦου, 
80 ὙΟΓΘ Ἰοδρτοᾶ ἀραίποῦ ΡΏΥΒΟΟΙ, δ ἃ ΘΟΏΟΘΓΕ- 
ἦῃρ Ὅσο [ὧν (ΧΗ. 11) διὰ ΕΟ (ΧΧΙΧ. 8) 
ΘΧΡΥΓΘΒΑΙΥ δἰδῦθ, ὑμῦ δὖὺ ὑμαῦ {υἱπι6 ὑΠμ 6 0 δα ἴδ κθ 
ὍΠ6 δο]α ἱπ ΘΟΙΏΡΘΗΥ αραϊμδὺ ὑπ6 Ἰαῦοσ Χίησ.--- 
ΑἸπὰ 690 5841} ερϑαϑὶς 65 αἱ οῃϑ 18.016. ῬΙΟῦ- 
ΔΌΪΥ 88} δ᾽] δίου ὕο 8 ρατύϊουϊαν ἱπσίἀθηὺ νυ ΒΙΟὮ 

4 [76 ἀχρτολαίοη, " ἐλοδϑα τολὸ δαὲ  Ἀέ8 ολοίοϑ 7υοα ὑτο- 
ὉΘΌΪ τηοδὴδ [ΘΒ η86 8 δὰ Βαϊουα, [16 συδι πη δηὰ κίδῦο 
ταϊαϊκίοσα οὔ ἔπ γοσηρ Ῥιοϊθιην,,) [6 βαπιθ βοσζβοῖΐκ δι πᾶοὰ 

ἴο ἐπ ἐπα ῥγοορι πα υόγθα δα ἢ χηρῦοσα οὗ δἰ8 ΟὟΏ οουγί 
οστχυμιοα Ὁν 1Π6 Ὀσΐϊνοα οὗἩ [16 Βγτίλῃα. -- ΘΖ ΏΟ ἐ.} 

8 ὯὨῸ ἸΟΩΡῸΣ Κηόνη." ΤΊ ΘΙΣ “ὁ πρϑαϊκίηρ οὗ 1168 
88 ὨΔΟΌΓΣΑΙΪΥ 8 ὨΥροοσ 108] ὈγοΟΐδββι ἢ οὗ ἀϊκίπ- 
Φογοβύθαηθδβ ου ὍΠ6 ρατύ οὗ ΑπζΟΟΒΏΒ, 88 1ἢ ἷδ 
ΟἾΪΥ͂ ΘΟΠΟΘΙῚ ὝΜΘΟΙΘ ὕὅο ΓΘΟΟΒΟΌΟΣ ὑδ6 Κίηράοι, 
ἴἔοσ ἷβ ὨΘΡΏΘΥ ῬὨΣοιθῦοσ (σμΐ γορηιη, σιαρὶ 
διεῖδ οὐγίδιιδ οἰηιιἑαδαΐ, ΤΑΥΥ, 1. 6.), τν 8116 ὑδ6 1αὖ- 
ὕοσ. ὑσοίθπαθα σϑύθσθθοθ δᾶ σγαύ υδο ἑονεαχὰ 
ἷ8 ὑπο]6. Ὀσὺ ἰῃ ἷ8 μϑαχὺ γὰρ δηχίουβ ἰο δυο 
Ὠΐγη σϑχρουθα ἔσομι Ὠΐβ μα ἢ.---Βυῖ δ 5.411 ποὶ 
Ῥχόεροσ, ἴ.6.. ὑμοὶσ Ἰοϊηῦ οι ἄθαυοῦ ὕο Ονὐθσ ὮΤΟΥ 
ῬΏΥΒΟΟΣ : ὕὅμο Ἰαύνοσ, οἱ» 8:6 σοπύσαυ, σοἰαἰ θα 
Ῥοβθοβδίοῃ: οὗ ΑἸθχαπαᾶγχία δηὰ οὗ δϊβ ὑδυσροᾶ 
ΟΓΟΥΤΙ. --ΕὟΥ γοῖ 189 θη ἃ 5841} ὈΘ αἱ 89 ἐὐτιθ 
ΔΡΡοϊηϊθα; Τα Σ, ὁ" ΤῸΣ γοὺ [06 οῃπὰ ἱβ (χϑ - 
δοσυϑα) ἴο ἐδ δρροϊηὐθα ὑΐταθ.᾽ “ἼῺΘ οῃηᾶ,"" 
ὨΒΙΏΉΘΙΥ οὗ 86 βγΥο ΕΟΥΡυδη 'ΤΔ.Β, δὰ ὁοη86- 
ᾳαθηῦν οὗ {86 κυοτιιρθ οὗ 7πᾶς8, το τν 88 
ἰηὐοττηθάΐαῦθ Ὀϑύνθθῃ ὑδ 6 οουὐθηᾶίηρ Κη ἀοχτηβ. 

ΤῊ ὕΐταθ ἱπάϊοαϊθὰ ὉῪ ἽΣἽ9 ἴῃ ν᾿ 239 ἱξ ποὺ 

ἰάϑηξίοαὶ τὰ (8 ΥῊ, οσ “" θῃᾷ οὗἉ [89 δρροϊμῃῦ- 

οἃ ὑΐχι6,᾽ Ὀαὺ ταῦμου ὑμαὺ ἀδπούθα ὮὉγ ΥΡ ὨΣ3" ἷδ 

ν. 40, διὰ Ὁγ ΥΡ ὨΞ ἱπ ν. 85. 

Ἄοσβοβ 28-80. 7Ὺ6 ἐλίγαὰ Ηργρίέαπ σαπιραΐρη, 
 Αηπϑοολιθ. ΤΉΘΩ 58.411} πο χοΐστῃ ἰπΐο μὲ 
Ἰοπὰ υἱὲ τ τϑαὶ χίοθ 5, ἱ.6.. τὶ ἢ τπιποὴ ὈοοΐΥ, 
ὙΈΪΟΝΒ ΠΘ ῬΑΣΟΥ βοουσοᾶ ἰῃ Ἐρμγρῦ, δῃὰ ρμασχίὶ 
ΟΣ Ὠΐα Βοτη ΔΙ ΤΔΥΟὮ ὑΒΠΓΟΌΡὮ Φυᾶεοα, ὑγὩὶ 
Ὑ88 ὯΟΥ ἴῃ 8 δὐδίθ οὗ ἰῃβυτγοοίίΐοη, Οἷ, 1 Μδοο. 
ἱ: 190, 20: 2 Μδοο. ν. 11 στ [ἶνγ, 1. ο.--- ἘΠῚ 
Ὠθαχὶ (εἶι6}} 6) αζαίπδὶ ἴπΠ9 ΠΟΙ͂ οονϑθηδηῖ. 
Οὗ 086 ἀοίεαἰ]οα ἀοβοτίρίίομβ οὗ (μο ταρίῃϑ δῃὰ 
ΟΥΟΣ δὐσζοοΐίὴθα. οοπιτὶυ θα ὮΥ Απυϊοομαβ π᾿ Ὦ 116 
ΤΑΆΤΟΒΙΏρ' ᾿ΒΤΟΌΡῺ Φυᾶδα; 1 Μδοο. 1. 20-29; 3 
Μδοο. νυν. 11-17, ΠΡ ΤΣ ἀθπούθε Ὁ86 ὑμθο- 

ΟΥΔΟΥ͂ νυ τ τοΐθγθησθ ὕο ἰΐ8 ὑϑυσίυοσυ δπὰ ἰΐβ8 
Δ Βοσϑηἕΐβ. ---Απὰ 9 8881} ἀο ΘΧΡΙΟ 3; Ταῦ ΟΣ, 
ὁἐ ΘΟΟΟΙΏΡΙ 8} ἰὑ,᾽) ὦ 6... δἷ8. ταδ]ϊαίουβ ἱπἰδη θη, 

086 ἀφείψῃ οὗ δἰβ 333,---  ιβο 39. Αἱ ἐδ {ἰπιθ 
δρροίηϊϑὰ Ὧθ β)81} γϑΐασῃ, δι ἃ οοπιθ ἰοτσασχὰ 

ἴθ βουϊῃ, ἽἼΣΊΩ, “ἰ αὖ ὕ86 δρροϊηΐοα ὕτηθ," 

ἔ.6.. [6 ὔπηθ δρροϊηὐθὰ Ὁγ Οα. Το τοΐδϑγϑῃοθ ἱβ 
ὕο 86 Βρυΐπρ οὗ (6 γοᾶν Β.Ο. 168, ἰῃ νι ἰοῦ Απὐὶ- 
ΟΟὨΒ ὈΘΡΔῈ ἰδ (Ὠἰγὰ οδιαρδίσυι δαὶ ηδὺ ΕσΥρῦ, 
0815 ὑΐτλθ δραϊμδὺ ὑπ6 ὕνο Ῥύοϊθηλίθβ, Ρ.]οσ ϑῦοσ 
δ ΡῬΏγθοου. ΤῸ Ὀτοίδουβ δα Ὀθοοϊὴθ ΣΘΟΟῚ- 
οἰϊοᾶ ἴο οδοῖὶ οὐδασς ἴῃ ἔδμθ ῥγχϑοθάϊηρ Ὑϑϑσ, 
ὑΒτου ἢ ὑδ6 ἱπῆἤᾳποποασ οὗ ὑδοὶσ βἰβίοσ ΟἸϑορδῦίσα, 
δηἃ δπεδᾶ τηδᾶθ Θογμτηοη ΘΒ 086 ἀραὶτιβὺ (8.9 γγίδη, 
ὙὯ086 οοπαποὺ ἴῃ ᾿ἰθϑανίηρ ὈΘὨϊη ἃ Ὠΐηι ἃ Βύσου 
Καχτίβοῃ ἰῃ Ῥο] β στη ἢ δὰ ᾿ἱπαϊοαῦθα ὨΪ8 ργΡοθο 
ὅο ϑοσῦχθ ἃ ρϑσιωδηθηῦ ἱμῆυθποθ οὐ Εργρῦ. 
Ιποθηβοα ὈΥ ὑμθ σοῦτϑο οὗ ὅδμθ Ῥίοϊθιίθθ, Απίὶ- 
ΟΟΠῸ 5 164 ἃ Ἰαγρθ ΔΣΤΩΥ ὑβγουρῆῃ Οο]6- ϑγχτίδ δὰ 
Ῥα]οϑειηθ ὑο Εαγρὺ ἱπ ὑμ9 κρτπσ οὗ 168 (»γίπιο 
Φ676, Ιάγγ, ΧΙ. 11), ἃ ψουἹὰ δυὸ ἱπῆϊοὺθῆ 
ὮΘΑΥΥ͂ ῬΘΙμδΙ 68 οὐ ὑπὸ Ὀσούμοτε δδαὰ ποῦ [86 

Φ [ΤΏ Ῥῆγωθο 18 δ Δ ΘΕ 7πδεϊ θοῦ ὉΥ ὑπὸ Ὠγροοτὶ τἰςαὶ 
ΔΙ! Πσποο. "4 ο"α ἐἑαδία ἀραϊχηλῖθα [6 ἀϊκραανθὶοιὶ δηιον 
δη ἱποϊδου οὗ ὑπὸ ρματγίοε, ψῆο καί δπᾶ ἀϊᾷ αἱ ἔθου οουἹά 
ἴο ταἰαϊραα θεῖ οἴπον " (Βιιατ). Καὶ], αὐτός ἰπίοσγργοϊίπα : 
ὁ ἼΤ 6 εὐ αυίπρ οοῃκίκίδ τη τ 4, ἰμαὺ [Π6 ΟΠ6 μροῖκπ ἴο ονοῦ- 
τῆτυν πὰ ΟΘΑΤΟΥ ἴὴ6 οἵπον ὑπᾶδδγ (6 οἰοοακ οὐ {οἰμηρὰ 
ζτολάμῃ!ρ : Τὸ {ΠῸΥ δδὶ δο ὕγϑη δ δὲ οὔθ ὑδοϊα, πὰ " 
1166 ᾿--(ῃδ Ομ [6118 65 ἴὸ ὕπο οἰδεῖ, Ὀσγοίοδαϊ πρὶ της κῃ 
Βαὶ [Πδῖν ἀθαϊ το 5ἢ.8}} ποῖ δυςσορα : ὅ γοῖ σαρυοτιιν κὰδ 
“.ΑἸ]1 ἰπταγρτοϊδθῃβ οὗ ἴῆομο τόοσὰβ τ ὮΙσὮ ἀχὸ ἀοιοττηϊ δὰ 
Ὁν Ὠἰπὐοτίοαὶ γποέα ἀτὸ δε γασγ. ὙῈῸ Ηἰκίοτγ οὗ ἀπεοοδυν 
ἘρΡΡΏμΣθα ζυ ΓΒ 68 πο {Ππαεϊγδίύώομδ ἴον 814. ΤΏ6 δῦονο 
Ἰοαζιο αὔογαβ αὐσπάδηϊ Ὀσχοσυταρι οι οὗ ἐδ686 :1δοῖα, ΘΚ Ώ ἢ 
κιτί Όν υπμάουειζοοά,) 

τσὶ 
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ἙοτάδηθΒ ἱπύθτέοχοα (οὗ, Τάνγ, 1. ο. ; ῬοΪγΌ., 
ΧΧΊΙΧ. 8, Δυβίϊη,, ΧΧΧΙ͂Υ. 23).---Βυὶ 11 5861] 
ποῖ ὈΘ Δ5 ὑπὸ ΦΌΥΤΩΘΣ, ΟΣ δι ἴδ Ἰαἴίοτ, ἰ.6., 8 
ΒΌΟΘΟΘΒΕ Βίτη 8} ὑοὸ 8.6 ὑτ ασηρ 8 οὗ ὕμ8 ἢσχοῦ δῃᾶ 
Βθουῃᾷ ΘΧρϑαϊ 0.8 888}} ποὺ Ὀ6 σϑαϊζϑα : οἷ, ῸΣ 

ἱπδύβησο, γ. 13.-- 912, “" 885-80 8180 .᾽" οὗ. ἘΖοΚ, 
ΧΥΠΙ, 4. Ψοβῃ, χίν. 11 Ἕ(Ἐπαϊὰ, ΔεῪλγδ., ». 851). 
ΤΊιΘ ὕνο εὐὐδύδηυΐγοα ἃΧ ἰῃ ὕὑδο ὁα9. αανθ» έαζεα, 

-- ἴθ 80. ΕῸΣ βμέρε οὗ Οἰτείτα (Ὁ Ὅτ) 
Β.ΔΙ1Ι οοἵηὴθ δρϑαίσιδὶ ἷπι. Ὑὰθ δχρχϑβδίοῃ ἕἰἕε 
Δογὶνοα ἔτοτα Νατω. χχὶν. 234. τ βοσΘ ΒΔ δα τὴ ΡΧΘ- 
αἰούθα ὑπο Ἀππ]ξαύίοι οὗ Αβδυσυία ὑμβσοῦσἢ ὅδ 6 
ΒΩΘΏΟΥ οὗ 8108 οὗ Ομευυίπι. Τὴ ὑμαῦ ρ]αοο αὙθο- 
οἶδῃ βῃΐρβ ὙΘΙΘ ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἱπύθηαϑθα, Ὀαὺ ἰδ6 
τϑέθσθῃοθ ὮΘΣΘ ἷἰβ οϑσύδίηι!Υ ὕο βῃΐρα Ὀθ]οηρσίην 
ἴο ὕπο ΒοΟΙΊΔΏΒ, ὩΔΙΏΘΙΥ, ὑλ6 Βοοὺ οὗ Ο. Ῥορλιπα 
Τϑηδ8. ΜΘ 88116ἃ ὑο Εσγρῦ δέου ὑ86 νἱούοτν 
ΟΥ̓ΘΣ ῬΟΙΒΘῸΒ ΠΟᾺΣ Ῥγάμα (“πὸ 92, Β.Ο. 108), 
ἴῃ. ογᾶοχ ο ρσχγουθηῦ ὑπὸ ϑιχίδῃ Κίπρ ἔγοστη βα ]- 
βούϊπρ, ὑμαῦ σου ὗΥ, ἃ8 ἢ6 ἀρβίρτιοα ἴο ἀο (Τ ὗν, 
ΧΙΥ. 10; Ῥοὶγρ., ΧΧΙΧ. 1). 1 ἰβ ποῦ πθοϑϑ- 
ΒΑΙῪ ὕο δββᾷπηθ, τὰ Βοιί πο] δὰ Ὠρσθβου, 
ὑδδῦ ὑμο “8108 οὗ Ομ ἐίτι ᾽᾽ ἀοηοΐο ὑδο Μδοο- 
ἀοπίδη Βοοῦ τ οἢ 6}} ἰπΐο π Ὠδῃηᾶὰβ οὗ {86 
ΒοτΏδῺΒ δὖὺ ὑΠ6 νἱούοσυ οὗ Ῥγᾶπδ, απὰ νγδβ αὔϊοχ- 
ΔΙᾺ ΘρΙογθᾶ ὉΥ [ϑόπ88 ὼΣ ἷβ σογαρα ὅο 
Ἐσγρῦ. Απίᾶθ ἔγοτῃα ὕμ ἔδοῦ ὑμδὺ Ῥοϊγθίυβ δηὰ 
ΤΔῪῪ ἄο ποῦ τηϑούϊοι ὑπ ἑδοῦ, ὕο ἀδείστιαὺθ βαρ 
ὑμδαῦ δᾶ Ὀδθὴ ὕδϑι ΌΥ ὅμθ ΒΟΙΏΔΩΒ δ ἴασα- 
ἀοπΐαη ν688618 σου] ΟὈΥΟΌΒΙΥ Ὀ6 ἱπαρρσχορτσὶ- 
αθ; βδῃηᾶ, Ἰροσθουοσ, δ ΟὈδίοτη δι 8806 
Κχουρσβμουὺ ὑμὶβ Ὀοοὶς του]Ἱὰ Ἰοδὰ τπ8 0 οχρθϑοὺ 
Ὧ“21} ἱπείθδα. Τμθ6 ἔθσπι ΘΔΩ2 ἰβ ΨΘΙ Ὀτοβᾶ 
δηὰ ἱηδοῆυϊθ πῃ [8 βδρρ]οαίίομ, 88. ΔΡρθϑῚβ 
ΔΙΣΟδαΥ ἔγζοῃ θη. χ. 4. 1ὺ ἀοθποῦθβ 8}1 ὑμθ 
ἰβ δ β πὰ οοθβὺ- δ Δ᾽ οτρ' [ἢ 6 Ἡ ΟΥ̓ ΘΥΊι ΒΏΟΣΘΒ 
οὗ [09 Μοάϊζοσγδηθδϑῃ 508, Ὀθρί πη ρ νυ ΟΥ̓ΡτῸ5 
(τ Ἀ]Οἢ 18 γοΐοσσοα ὅο Ὡπᾶοσ ἰμαῦ Ὠδιὴθ ἴῃ 188. 
χχ ϊ!, 1. 12.; Εζοὶς. χχυ!ὶ. 6), δὰ οχίθηίηρ 88 ἴδ 
85 ϑϑραϊπ, δηἃ ὑδμοχοΐοσο τηϊρ εὐ ΔρΡΡρσχορσίδύθιυ Ὀθ 
ΘΙ ]ογΥβα ἴο ἀρείσιδὶα ομθ οὐ 108}γ ἰπ ρατύϊου- 
187 (οὗ. Κπορεὶ, Κοίζογ τα οὶ, ». 96 οὖ βοᾳ.) ΤῊΘ 
βορῦ. 18 οοστϑοῦ (Ῥωμαίοι), δῃᾷ αἰδβο Φϑγοῖηθ:; Ὀαὺ 
Ὅδ9 Ιαὐῦοσ ουὐθιϊοοϊχοὰ ὑπ δᾶ]θοξίνθ παύασο οὗ 
Ὁ (ρἰασ. οὗ Ἴ22), δᾶ ὑδβοσοΐοσθ ἱμπβοσίθα ἃ 
ΟΟΡῸΪα Ὀούνοοῃ ἰβ6 ἔγχο πόοῦῃϑ: “" οδηΐόπί 
δρε» δὶ ὑγγο8 οὐ οηιαηὶ.," -- οχοίοσχθ 
ΒΑΔ] ΒΘ ὈΘ ρυίουθὰ (ταύμοχ, ““" ἀϊδοουχαροᾶ ᾽) 
δηὰ χοϊθσχηῃ. Τὺ 15 Κπον ὑμδὺ ῬΟΡῚ .Β [90 88, 
ΟἹ τηρούϊηρ νὴ ΑἸ οσοδτβ ΤΟῸΣ τα ΐ]θ8 ἔγοχῃ 
ΑἸοχαπασία, ἀἰᾷ ποῦ σύδϑρ ὑῃθ6 δδηᾶ οχίοπαρὰ 
ὉΥ ὑδ8 Ἰαύοσ ἱπ ρτοούϊηρσ, Ὀὰὺ δὖὺὖ Τμοθ ῥγχθ- 
Βθη θα ὑδθ τηθϑβαρθ δηΐτυβίοα ὈΥ μ6 βρῃηδῦθ 
ἴο Ὠΐβ οᾶσϑ, δηᾷἃ ὑμαὺ τ μθὰ ὕμ6 Κίηρ τοαποδῦθα 
ἀἰπηθ ἕο Θομδίοχ ἐΐβ σοπύθηϊξα, ὑπ6 Βοτηδῃ ἄγον 
8. οἶγο]6 δροαῦ Ηΐτη, δῃαὰ ἀἱὰ ποῦ φῬοστωϊὺ τη ἴο 
Ῥ888 Ὀσγομᾷ ἰῦ Ὀοΐοσο 86 μδὰ χίνϑῃ ὅπ ἀθεϊχοᾶ 
ΒΏΒΥΟΣ (Πΐνγ, ΧΗ 12. ῬοϊὶγΌ., ΧΧΊΙΧ, 11-: 
ΑΡρίδη, ϑ'γ7., 66; Ζυβέίπ., ΧΧΧΤΙΥ. 8).- -Απὰ 
Ὧν ἱπάρσπαίέοῃ αραϊπεὶ ἴμῃ9 μον οονθιηδηῖ: 
80 8841} ἢΘ ἀο; ΟΥ̓, " δῃὰ 688}}8}}] δοοουηρ δὰ ἰδ.᾽" 
ἘΌΙΙΘΣ Βα γ8 Ὑ160}}. “"" ΤῊΘ χαρὰ ψ πο Ὠ6 νβ τπ- 
816 ὑο γϑῃῦ οὐ Εργρὺ ἰδ πον ὑαγηθᾶ ἀραίὶπδῦ ὑῃ6 

ΒΟΙΥ οονοηδηῦ; ἱπ ἷκ ἄϊβριθδθσθ Ἦθ ὕΌΣΩΒ 
δρδϊπϑῦ [βτϑϑὶ, τὶ ποσῦ Ὀοΐπρ εἰηδοτοὰ" (ΠΣ 
88 ἴῃ ν. 238). β υϑσϑὶ) υεϊῦθσβ, δσαουμ Ἡ ΏΟΤΩ ΔΓΘ 
Βοβθῆτη. δηὰ Κυδηο 76] ἃ (86 Ἰαύθοσ Ὀδίπρ' 
Βυϊαοὰ Ὦν ἷθΒ ἀροαεῖτθ [ο ὑϑηᾶοσ [88 ῬὈΣΟΡΆΘΟΥ 
88 ἰδδί τα αν ὑο ὑ ΒἰδύΟΣΥ 88 Ῥοββί ὉὈ16), ἰδϊκθ 

ΤῊΝ ῬΒΟΡΗΕΙ ΑΝΤΕΙ͂,. 

86 Ῥσϑοθάϊηρ ὩΘῚ δᾶνασθίδην, δηὰ τορασὰ ἐξ 

88 απο! δγίηρ ὉΣΤῚ: ““δηὰ σραΐπ ἈΘ 5.811 Βδῦϑ 

ἑπαϊστηιαῦίοι,," οο. “3Ἴῶ. ΒΟΎΘΥ͂ΘΣ, ἰ8 ποὺ πβοᾶ 
ΔΒ 8 ΤΊΘΙΘ ΔΌΧΙΙΠΙΔΥΥ ἱπ ΔῺΥ ΟὗΒΟΣ μασύ οὗ ὑδὲθ 
βοούΐοῃ  δῃὰ με σούπσῃ οὗ ὅδ ποσίμοσι Κη 
ἔτοτη Ἐφυρὺ οουἹά ποὺ Ὀ6 μαϑβϑβοᾶ οὐϑὸσ υυϊϊποαῦ 
πούϊοθ ἰῃ ὑδὶβ ρ͵8Δ06, βἰποθ ποῦ ὕο αν χαϑθη οηθαᾶ 
ἰῦ του α ̓δνο τοδὰθ Ἐμγρὺ [86 βοθὴθ οὗ ἐδ βυὺ- 
Βθαπθηῦ ὙΧΑΥΚΟ ορογαύίοηβ ἱὰ τ. 81 α, νι ο ἢ 
νου] ὑδπα οομῆϊοῦ τὶν νυ. 31 ὁ (οἵ. ΗΣσὶςς οἱ 
δον» ).--ἘϊΘ 5841} ονϑι χϑϊσω διὰ πανθ 
ἰπῖθ! ἔχϑποθ τσὶ ἵμϑσα ἐμαὶ ἔοσβακο 89 Βοῖν 
οονϑηδηῖ; ταῦμοσ, ““δηἃ 6 884]}} σοΐαση, δηᾶ 
Βχ Ἠἷ8 αὐὐοηύΐζοι οὰ ὑθθι.,᾽ οἴο. Τη6 βεοοπᾶ 
"81 86 ΓΟ ΧΩ "ἢ ἀοποὺθβ δὶβ ᾿ΟΌΣΠΘΥ ἴο Απΐξ- 
ΟΟὮ ἔγοτῃ Ῥαϊεβέϊηθ, Ὦθγθ 6 μδᾶ μα] θᾶ Ὁγ ὑμ6 
ἍΑΥ. ἨΗἱΐ “" Θχίηρ δὐὐθαύϊοι "ἢ (ὮΡ 31), 88. ἦπι 

γ. δῆς σοὉ. χχχί. 1; 2εσ. χχχίχ. 12) σὰ ἴδ 
δροβίαῦθβ ἔγοσαηυ ὅπ οονοπδηὺ (ὩΣ ἽΞΙΡ - 

ὈΠΣΑΊΡ, ν. 14) 18 ὑο Ὀ6 ππᾶοτγδίοοα ἴῃ [8.9 ΘΘΏΞ8 

οὗ δ)! [δύ τὶ ὑθθαι, τοὺ Ὀθοδτηθ Ηἷβ ἔαγοτ- 
1ῦθ8 δῃὰ ρῥσχούορέβ, δπὰ ἔου ποσὰ 6 οῃηδοανυοτοᾶ 
ἴο δγϑοῦ 8 πον δηᾶ 1Δο]δύίτοτιιβ βγβύθσῃ οὗ υγοσβὶρ : 
οὗ 1 Μδοο. 11, 18: 3 Μδοο. νἱ. 1. Αἰδο ἱαΐγα, 
ΟἹ γ. 89. 

γόοιβοβ 381-36. Αἰΐαοζε οπ ἐδλδ δαοσγοα ἐγιδέζέε- 
ἐΐοηϑ Ὁ ἐλ ἐλδοογαον, πα ἐλό ρεγδοοιξίον 90 ἐξ 
7αἰλύιώ ααἀλογοπΐδ ὃν «Αγ οοδδ. Δπὰ δυπλα 
8811 ἰδηὰ οὐ Ὠἷβ ρασχὶ; σϑίμοσ, “" δηὰ διτηρᾶ 
Βοβίβ οὗ Ὠ͵8 8}}8}} σϑσηδίῃ," ΠδΙΊΘΙΥ, ἴῃ ὅπ ΒΟΙΥ 

Ἰαυᾶἃ. Οοπδθαυθηῦν 23 ΛΖ 16 πδοᾶ βῦ- 

δὐδηῦ δ] 80 ἴῃ ν. 1δ, ὕο ἄθῃοῦθ δ βίβπαϊηρ 
δὑ}}} οὗ δὴ ἀτιλϑὰ μποδὺ (οἷ. ὑπ ᾿ϑαυΐῃρ οὗ ἃ 
ϑγγίδῃ ΣΑΥΥΪΒοῚ ἰῺ ὑδο οἰξδᾶοὶ] οὗ Ζίομ. ὑσὶ ἴδ 
χηϑηὐϊοποᾶ ἴπ 1 Μδοο. ἱ. 84. ΤΤμ6 δὴ] τοῦ- 
ἀοτίηρ ἰβ, “ δῃηἃ δυιοϑθὰ Ὀδηᾶβ δλαΐζί αγῖδα ἔτοτα 
ἷπι "--- 1 6ἢν, ΒΟΤΘΥΘΥ, ΒΘΘΙῺΒ ΤΟΤΘ ΔΡρτορσὶ 
εὖθ διὰ ΘΟὨΖΟστ 80 ]6 ὑο ὑμ6 οοηΐοχὺ ὑμδη ΚΥΔΩ- 
ἰο 618 βίσδηρο ἰηὐοσργοίδοη, "" δῃᾶ δοοοζω- 
Ρ]ϊοδ8 (ἐ.4., ὑχαϊθοσοτιβ [8γ8 6]1068) 88}} δίδηᾶ ἌΡ 

ὈὈτΟου ἢ ὨΐΒ ἱπῆπιθηοθ᾽" (). Ἴ29 9 ΡΥΟΌΘΌΙΥ ἄοε5 
ποῦ ΒΙ ΦΉΣ “ δὖὺ ἷβ υἱδαϊηρ " (οἷ. 3. ὅδτω. 11]. 87), 
Ὀυὺ ἰδ ἃ ρατιϊνθ, ΟΥὍἨΥ̓́ΣΑΙΠΘΥ Θχργοβεθα ἀθροπᾶ 
ΘΏ6Θ Οἵ ὑ88 ῬΟΒΒΘΕΗΒΟΣ.---Απὰ Ρο]]υῖθ ἴμ6 5δῃο- 
ἴπδτν οὗ εἰχϑη δ; σγαῦποσ, “ὁ [86 58ὴ . Ὧδλθ 
βυσου δ οὶ." ΤῈΘ βαπούπδσυ ἱβ ὈΥΟΌΘΌΙΥ ὑθστηϑᾶ 

ὑδ6 Βιγοιρμοϊᾷᾶ (ΤΣ 9, δὴ δρροσί λοι) ἔπ ἃ δρέγί- 

ἐιιαἴ 261.86,. ἃ8 ὈθΘΐὶπρ' ἰλὰ6 τοῖπρθ διηα δβυρροτύ οὗ 
[8186]; οὗ, Ῥβδ, χυὶϊϊ!, ὃ : χχχὶ. 8-ὃ : 188. χχυ. 
4, οἷο. θσο Φοβονυδὰ Ὠὐπιβ6}} 18 ὑοστα θα [κατ } 8 
εὐχοηρ ἴοτοσ (οι Τοῃρ., Κυδηϊο" 6]ἃ, ἘΠ]161). 
ΤῈ τοὔϑσϑομσο οὗ 88 οαρσϑβδίου ὕο ὑδὸ ζοχιδοδ- 
ὑΐοπβ τὶ τοῦ 86 βοοοπὰ ὕδθσῃρ᾽ 6 τγ8β θϑσ- 
ἐδίῃ!]Υ ρχονϊἀϑὰ (1 Μδοο. νἱ. 7: νυ. 60) ἱβ 16βα 
ῬΧΟΌΘΌΪθ6. Ηονονοσ, οἵ. 1 Νῖδοο. ἱ. 87; 23 Μδοο. 
νἱ. 4.---Α:ὰ 581} τα αὐναν ἔῃ ἀδιῖν βδοσί- 
β8οθ. Οὗ. ὑλθ9 Ῥδσδ]]6]8, . ΥἿΙ 11-18 , ἰχ 
27. χὶ!. 11; δὰ πίῃ στ ἴο ὕδο ἰδίοσίοαὶ 
ΦαἸδιπιοηῦ, οὗ. 1 Μδοο. 1. 46, δ4.---Ἄόχθα 82. 
Διὰ κβύοδβ δὲ ἀο τσϊοἰσϑάϊν δραϊμπαὶ (οσ “" Ὦγ ") 
189 οονθοδοῖ 8,411 ὁ οοισχυρὶ ὮΥν βδιϊοσίθϑ ; 

Βϊσίρ : “10 οπάσηιπογδ οὗ [89 οονθῃδηῦ, ἴέδ 

ΔΟΟΌΒΟΙΒ.᾽" ὙὍὙ86 ὉΛ2 ΦΣ, Βονγαυοσ, 8 ΣΘ 

ουἱάθπεν [μ6 πᾶτὴθ δβ ἐδ Γι ἼΖΤΡ ἴῃ νυ. 80; 
ΠΣ ἰβ Β,ΤΩΡῚῪ δῷ δοσυβδύίυθ οὗ δρϑοϊβοδίϊου ; 

οὗ, Ἐνναϊὰ, Ζολγὰ., ὃ 388, 3 οὖ βϑᾳ.---ἢ ΤΕ, ὑσο- 



ΟΗΑΡ, ΧΙ. 3.-4ὅ. 

ῬΟΣΙ͂Υ, ὁ ἴο ἀοδϑαχζδῦθ,,) Βοσθ εἰρτιδοι “" ἴο ΟΔῸΔΘ 
ἴο του Ἱῦ,," ὉΛΟΘΣΙΥ ἴο βονὸσ ὑποὶν ππίου τυ ἢ ὑ}}6 
ὉΒΘΟΟΥΔΟΥ, δρδὶμδὺ ὙὩ1ΟΣὴ ΠΟΥ δοᾶὰ αδἰτοδὰγν 
β'ππϑᾶ. Οομδοαυθηῦ, ὑπ ΘΧΡΥΘθαΊ ΟΣ ἄοθδ ποῦ 
ἵἤγογθ ἃ ὑδυοϊορῦν, 88 ἰΐἦ 8 οἴοχὺ 
ὧο Ἰοδα δυο 88 μδᾶ δἰσοδαυν σδδὺ ΟἹ ὑμποὶσ 8)]- 
Ἰοχίδησοθ ὅο δροδύδιϊθ ο10 δϑδδοσίϑθα. Εσχϑῃ- 
ἰο  θ]ἃ ἰπύοσργοίθ ὙΘΥΥ ΒΑΤΒΏΪΥ δα αὐοὶὑτασίν, 
"" Δηᾷ 80 Ψδ87 88 [6 ΒΙΏΉΠΟΥ δραὶϊπδῦὺ ὑπο οογθηδηῦ 
ἰβ Θὐοῃοοσηθᾶ, ἢ6 88}8}} Ρο]]αΐο ἰὺ (86 οοψαπδηῦ) 

ὉΥ ἷβ ἱπδίυπδῦρ ἀοροχίχηρηῦ.᾽" ὨΊΡΕΓΙΣ» 

δε Βιροούμη 8868, ὦ.6., νι βχαοοίη ψοτὰβ 
δΔηα αἰδεὶ π]αὐϊηρ ἀτίβ (ἀου 688 ἱῃοϊυάϊηρ ἀ6- 
οοἰ ἔν] »γοηλΐδέ8, οἷ. 1 Μδοο. ἰϊ. 17 οὗ 5θᾳ.) ῬγῸὉ- 
ΔΌΪΥ αἰ Βέθσθ ταθσοὶν ἴῃ ἤοττα ἔσοτα ΡΟ ΟΓΙΞ ἰὼ 
γ. 321; οὗ ν. 84.--Βυῦ ῬΦορὶθ ἐμαὶ ἀο ἱκθοῦν 
᾿μοῖν αοὐ 5841} ὈΘ (ΟΥ “ῬΓΟΥ͂Θ ὑδοχωβοῖνυϑα 
πιχος (ἑ. 6., ὕο τοδὶϑὺ ἰδ βοαπούϊννο οὔδοχίϑ), δδὰ 
ἂο οπρίοἱΐβ, σαίμοσ, “" ἄο ἰὑ.") ΟΣ να. 17, 28, 
90. διὰ ἔον ὑμ6 Εἰβύοσί 4] ἐ.]8] τ θυ, θο0 1 Μδοο. 
ἱ, 62 οὐ δϑαᾳ. : ἰἱ. 8 οὐ 86ᾳ.--- ὕϑσβο 88, Απὰ [ΠΟΥ 
ἴδδιὶ πηὰοχεϊαη ἃ διλου 189 ῬΘΟΡΙΘ 58.411 ἰη- 

αἰχυοὶ ((86) τᾶν. ὮΣ ἼΦΦῸΣ ἄοοβ ποὺ ἀ6- 

ποὺθ “" ἐεαοῪλοῦ8 οὗ ὅδ Ῥθορὶθ Ὑ θόχοβοσ, Ηἱ σὶρ), 

διὰ 8 δδίο ον οὗ ἥΡ ΞΏΠ9 πῃ ΟἾΔΡ. ἰχ. 32 18 

ποὺ βΒιβίοϊθηῦ ὕο δ Ὁ] 8} ὑμδὺ τοηοχίησ. 

20. ἰδ ταῦβου ἤο ὯὍ6 ὕἤδκϑῃ 88 ϑαυϊνδιϑηῦ ὕο 

ἐπζοϊέροηα (οἷ. Βορὺ., Ἑπϑοᾶοῦ. : οἱ συτετοὶ λαοῦ ; 
ψ]ς., ἀοοίλ), ὧῃ ΠΑΥΤΩΟῺΥ τὶῦθ ὑμ6 888] ἰη γΔΏ- 
εἰτἶνθ βορῦβθ 51: (866 ΟἾΔΡ. ἱ. 4, 17; ἰχ. 18, 
25). ὙΜΐβ τοπἀοσίηρ ἤπᾶβ ἃ βρϑοΐδὶ βαρροχῦ ἴῃ 

[86 οοπύταδβίίηρ᾽ οὗἉ ὑμ6 ὮΣ 92: δπὰ ὑμο ὈΠΣ ΣᾺ 
ἱπ οὔδρ. χὶὶ. 10θ.0Ὀ. Ὑμοβ6 υμπᾶοχείδηδίἭηρ ΟἸΘΒ8, 
ἢ.6., [686 ζομῃυ 6 ὑὉμϑοοσδίβ. 6.9.7) 8 Μαύυϊαυ 88 
(1 Μδοο. ἰδ. 1 οἵ βθ0ᾳ.), δὴ ΕἸἴθαζασ (2 Μβοο. νὶ. 
18), οὔο.,, 8881} ὁ" ἱπηραγὺ πυρᾶδογβίδπαϊηρ (123 

οὗ. οῦ νἱ. 294) ἴο ἐλ6 πιαπῃ, ὃ. 6... Ὁ) 6 ποὺ ἱποοῃ- 
βου  Ὁ1]6 Ὡυστα6᾽ οὗ ὑ8 6 “ὁ ῬΘΟΡΙ6 ὑμαῦ ἀο ΚῦΟν 
ἐμοῖὶντ αοᾶ," ν. 82, γῆο ψ6 16 ζαὶ}} τὸ ὑὴῃθ 
οονθηδηῦ δθἃ ΘΌΡΔΌ]6 οὗ Ὀοίηρ βαυϑᾶ, διὰ οὗ 
ὙὨοτὴ 1 Μδοο. ἱ. 0δ᾽ οὐ δβθᾳ. ὑθβίδοβ ὑμαὺ ὕμοΥ 
ΘΓ ΒΟΙΠΘῪ Πδὺ ΠΌΙΩΔΘΙΟΙ.--- οἱ (9 Ὁ 586]} 4}} 
ὈΥ ἴδο εὐυοχτά, διὰ ΟΥ̓͂ ἤαπιο, οο. “ΤῸ. 
Υἱζ. : [06 ΣΒΗΥ ΨἘὯΟ οαυίζο ἴο ὅδ 6 γνοΐοθ οὗ 86 
ππἀογείδπίηρ Οοη68, ποὺ ὑθ Ἰαύθυ ἷτπὶ ῬΘΙΒΟΣ : 
δοϑύ. 86. ἘῸΣ ἐδ δγζδίϊνο οὗ ὕμο ἔπ] δ] τη θηὐ, 
8Β066 1 Μδοο. ἱ. ὅ7: ἰϊ. 88: ἰδ, 41. ν. 18: 2 
Μέρος. τἱ. 11. -- Ἄοτεθ 84. Νονσ τσβθη ἰμ0 Ὁ 21] 
ΠΟΥ δαὶ Ὀ6 ΒοΙρϑη υἱῖϊι ἃ Ηἰΐ|16 ὮΘ6]Ρ, οὐ, 

ἸΔΘΥ 881411 οὐὐδίπ Ὀαὺ 1016. Ἀ6]Ρ " (9. Ἴ5), 
σοξοσυίης ὑο {Π6 οἴἶδοχία οὗ υᾶκδβ Μδοσδθθυβ (1 
δου. 11. 11 οὖ ϑϑᾳ. ; ἵν. 14 οὗ β6α.), ψ Ἐὶσἢ 6 ΓΘ 
ποῦ βυβήοϊοηῦ ὕο ρὰ δὴ ϑηᾶ ἴο 411 86 ΒΒ σησ 
δ Ῥογβθουύίοι δὖὺ ἃ δβίῃρὶα βύσοϊκο : οἷ., 6.0., 1 
Μδοο. ν. 60 οὐ 56α.---Βυϊ τ Δὴν δῃαὲ] οἴϑανϑ ἴο 
ἴμϑσα ῦϊ θαϊξθεῖθα, ΟΥ "" ΠΥΡοοσσίβίθβ :᾽" {.6.. ἴπ 
δαάϊδίοι ὕο ὑμ6 Ἰἱπιὶύοα δἱὰ τϑοοίγοὰ ὈΥ͂ ὑβθιι, 
0.6 Ῥδυγ οὗ ἔα πὰ] δαμβοσθηΐδ 888}} δβοτὉ 
ΤΩΔΕΥ ἹΩΡΌΣΘ δἰθιηθηῦθ, τ Εἰοἢ δϑβοοίδῦθ ὑμότι- 
βοῖνθβ ΒΥροου [1 68}}} (ΠΡ ἘΣ ὅΠ2. οὗ. οὰ ν. 82) 

πὶῦὰ ὑπ “ΤΔηγ." [ὑ ΔΡΡΘΔΙΒ ἔτγοτῃ ραβεᾶβεθ 

Ἐκ6 1 Μδοο. νἱ. 21 οὖ βαᾳ.; ἴχ. 298, ὑμδῦ ὑμιὶ8 νγδ8 
δούπδ!!γ ὑμ6 οδδα ἰῃ ὑμθ Μδοοδεθδῃ δ, ὑσὶ πσὶ- 
ῬΘΙῚΥ 88 8 ὀοῃθθαποηοο οὗ ὑμ8 Ὀ]ΟΟΑΥ͂ βου ΣΟΥ 
σὰ ψ]οἢ ΨΦυᾶδλε Μαοοδθεουξ, ὑχοαϊθα 4}1 ἃροδ- 
ἑαῦοϑ (1 Μδοο. ἱΐ. 44 : 11]. δ, 8).--- χθοὸ 85. Απὰ 
ΒοΟΙηΘ Οὗ ἴμλομι οὗ υηὰδοχείδη ἀΐῃρ (666 γ. 89) 
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Β}.8}} [411], 6.0...) οοχύδὶπ ῥχίθαίβ, 1 Μδοα. ν. 67. 
ἘΠ οάζαν, 2 Μδοο. νἱ. 18, οἷο., δηὰ πτᾶλ86 Μαοοῦ- 
ὈΒΘῸΒ ἰχηβοὶῦ, οὔοσ. ὉΦ.9) οδῃ ΒδνΘ ὯῸ οΟὗδοχ 
Τυθδηΐῃρ ἰὼ ὑδΐβ ὑΪδοθ ὕὑμαὰ ἐδμπαὺ ἐπ Μοὶ ἐξ 
ΟΟΟΘΌΣΒ ἱῃ τϑ. 88 διὰ 84 .---Τ1ὺ ἔχ (“ πτμοὶῦ ̓) 
ἡλώνον διὰ ἴο ρυτᾷθ δηὰ ἴο δ ἴθι τϑτὲϊθ 
(οΟΥ, “ ΟΙΘΒΏΒ6 ὕβοσῃ ἢ, θνϑῃ ἴο {89 ἰΐταθ οὗ ἴῃ 9 
Θιηάᾶ; ᾿ἰὕοΥΆ}Υ, ὁ’ διυλοηρ ὑμϑυ." ὙΤ8 ἐβ 8 δίαῦθ- 
τηθηὺ οὗ ὑδμ0 Ὀἰνὶηθ ῬΌΣΡΟΔΘ ἱπ ἱτηροαίηρ [86 
Βρϑοϊβοα δυϑοτίηρα. ““Ατηοηρ ἔδοχη " (13), 

ὃ. 6.. ὩΟοῦ ΤΩΘΙΘΙΥ διλοηρ ἰδ6 ὁ υπαἀοχδίδη ἀἰηρ' 
ΟὨ68,᾽) Ὀὰ} 4|8ὸ διηοιρ ὑποὶν ζ0}] ονγοσα, διηος 
ὑδ6 ἐμβϑοασσϑίΐο Ῥδσίυ 88 ἃ 016, ψυῖο, δοοοτὰ- 
ἦτ ἴο ν. 84, εὐοοᾶ ἱπι βοσϑ πϑοϑὰ οὗ Ὀοίῃρ εἰξιϑα 

δᾶ ρυτδοᾶ. "39 Δ]1τιὰδ5 ὕο (μ6 βορδσϑίίοῃ ΟΣ 
Τολουαὶ οὗ ὑπὸ ἄγσγοεβ ὑμαῦὺ 88 χροὶ] Ὀγ ἐδ 

ὨΤΊΣ, διὰ Ἴ399 ἴο {δ6 μο] βμίτρ διὰ Ὀσίμαύθα- 
ἱῃρ οὗ ὅθ ταοῖδὶ ὑμαὺ γγδδ ὑδβ ἔσγοϑα ἔτγοσω 18 
ἱτπρυγθ θ᾽] θσηαθηΐθ, ὁ" ΤῊῺΘ ὕδγϑο- ο]α ἀθβοσί ρυἱοῃ 
ἰβ 8180 ῬΣΟΌΔΌΙΥ ἀραδίρτιοαὰ ὕο ἱπάϊοδῦθ ὑμδὺ ἐδ9 
Ῥυτχἐγίηρ βου ὰ ὈῸ οὔξοούθα ΟΥ̓ γασίουβ ἤσγοοθᾶθϑα. 
Νοῦ ΟὨΪΥ δῖὸ ἤὍῃ6 ρῥγούθῃ θα δαμοσγϑηΐβ 0 ὅ880- 
ν᾽ 8 Ῥδυύὺγ ἴο βοραζαῦθ ὑβθιβο  γ68 ἔχου Ηἰἷβ βὶ- 
ΟΟΣΘ ἔσο] ονσοσβ, Ὀαὺῦ [ἢ Ἰδδύθυ ὑΠποτάβοῖγϑβ, ἱποί θα. 
ὑπογϑῦο ὉΥ͂ [86 ΘΧϑιΡΪ6 οὗ 8 688 δια 580] [- 
ἄδιΐδὶ ἔυγηἰβη θα ὈΥ ὑποὶν τα σύγτσβ, 588}8}} οδδῦ οὰαῦ 
ἔγοπι ὑβθζάθοὶνοθ ουοσγὑίηρ ὑμδὺῦ 18 ἱτ ΡῸΥΘ 9 δὰ 
86ΥῪ 8}}81]} βυαοοδοᾶ ἴῃ χαὶηΐτιρ᾽ ΟΥΟΣ 8}} ὕῃοβθ 0 
ΒδΙΘ ὑμῖν σου ν 0.8 ἐπὶ ἐμοὶ Ἀθαγίδ, Ὀὰὺ δνθ 
ὈθΘ6: πἰπαοτθὰ ὮὉΥ ζθδσ δῃὰ υὐσιἱα γ ἤγότα ἀνον- 
ἷἱπρ 8 ΟΡΘἢ ὀοῃῃοοίοη τὴν ὑμθιη. [Ιπ 1116 
ΤΑΒΏΤΙΘΙ ἃ Νιοοάθιλιβ δηα 8 ΦόΟβορἢ οὗ Αὐϊσὴδ- 
858 ότο ἱπάποθα ὮὈΥ 086 ΥΟΙΥ ἀδαῦ οὗ ΟἈγίβῦ 
ΟἿ ὑδ8 ΟΥΌΒ8 ὑο οΟμθβθ ὑμοὶσ δι] ορίδποθ ὕο Ὠΐπ. 
--Τὰ}ἣὐυεκ Απὐϊοοδυβ δὐὐθιηρίθ ὕο δ η  11δῦθ ὑμ6 
ῬΑΙΥ οηρς ὕμ6 ὅονβ ὑμδύ ἱβ ἀθνυούθα ἰὸ 18 
Θοᾶ, Ὀυὺ δυοοσοᾶβ ΟὨΥ ἱπ οοπσὶ υυρ ὕο ἰΐβ 
Ῥυσχ γίηρ " (Ε1116Σ).--- ΤῈ) “ὁ οπιθ οὗ ὑδ6 δμὰ " 
(ΓΞ) ἄονσα ο ψ οι [86 ρδίπα] ρσοοθαβ οὗ 
ῬυΣ γἱηρ 18 ὕο Ὀ6 οοὐύϊπυαθἃα, ἀρῃούθδβ, ἰῃ ὑμ9 
Β6ΠΒ6 οὗ {Π6 ῬΤΟΡΏΘΟΥ, [86 οῃμᾷ οὗ ἴ86 Ργϑ- Ιοες 
β'δηΐο ροσίοᾶ 88 ἃ 1010, ἃ8. ἌΡ ΘΔΣΒ ἔχου) ΘΒ. 
νἱ. 17, ἰχ. 27: Ὀπύ ἰδ οοἱποὶᾷ68 5. δββθῃ δ} 
τὶ τ᾽΄89 οηὰ οὗ Απὐοοδαβ Ὠἰτηδο]ῇ ---Βϑοδῦδο ἐὶ 
ἐκ γοὶ ἴοσ ἃ ἰἰπλθ δρροϊηϊϑα ; ἑ. 6., ὑμ6 ροσίοα οὗ 
ὑγὶυϊαύΐζοι 884}} Ὀ6 ὑτοίσδούθα ὑπ] ὕμθη ; οὗ, τ. 
97. --᾿ οχθο 86. Απὰ ἰ86 κκαίπρ 5881} ἀο δοοοχὰ- 

πᾳ ἴο μὲα τῦὶ]}. ὙΠῸ Ὁ ὁδὶ ὈΘ πὸ οἶδβοσ ἔβδη 
086 οὯθ ἰνποσίο σοργϑβοηύθαᾶ, 86 δηῦ μοὶ δίϊα 
ΡΟΙδοουῦοσ οὗ ἴδτδϑ], 6 Κίηρ οὗ ὑδ6 ποχίῃ, 
Αἰὐϊοοδθ Ερίρἤδηθθ. 10 18 ὑμογοζοτθ ποῦ Οοῃ- 
ἰδυύίηθ ὕμ6 ατοαὺ (ἸὈπ- Εσγα, “δοοιϊδαᾶ,, Αὔδσ- 
Ὅ886), οὑο.), οὐ {86 Βοχιδῃ βίδὺθ 88 ἃ ὙἘ0]Θ 
(Βαβι, Οαϊνίη, οὔο), οὐ ἐμ Νονυ- Τϑαῦ. δῃὺΐ- 
οὨχίϑυ (Φοσοιηθ, Τμθοᾶον., θοῦ, (ΕΠ σοϊδσηρ., 
αοίοχ, σαϊον, ΚΙ οζοὐὨ)----4}} οὗ τ ΒΙΟῺᾺ ἰηὐογρχοῦδ- 
ὑυΐομβ οοπύχααίοῦ ὕμθ οοπίοχὺ, δηα δύ ΧΑ ΣῚΪῪ 
ἰμύθσροβο 8 Βίαϊυβ οὗ οϑῃηύασίοβ Ὀθύνθθῃ υ. 8 
δηὰ ῃ6 οἰοδβίπρ γοσϑοθ οὗ ὑδ6 οδβαρῖοι. "-- πὰ 

4 [ΚοΙ] οοπύδηδα ον 189 16 πὶ οὗἨ ὑπΠ6 δΌονα Υἱοῦσβ, ἰπ δοοογᾶ- 
δο Ὑἱ 6 δήοριθὰ ὑθθοσγυ οἵ ἰδ ηδ) Απὐ οι τίμ 68 
“1016 ὨοτΤΉ ς " Ὀσὺ Πία διμτπιπλοιῖδ ανο ᾿ἰ||6 ποϊχῦ, ἰῃ ἢ 6 
ἴδοο οὗ [ὴ6 δαπιϊιιοὰ ἰἀσπε οὗ τὉ6 ρογβοουτίς δ Κίπα " 
ὑπεουσδοῦῦ 16 μαδιαβο. Ηἰς οἰϊού ρμοὶπίὶ ἰβ {815 "1 ἴ)6 
οοπέθεδ οὗ τογη. 886-46 6 Ὀσγοπὰ [86 δηὰ οὗ ἰὴ6 ΘΏΘΤΩΥ τἢ0 
85 ΒΕ Ππογίο ὈΘΘΏ δροκοῃ οἵ, μθη οὐμῃῦ Ὠἷκ ἀοπκίταοι 9 ἴὸ 
Ὦλτα ΘΟ ΒΘ οΠΘή, Θαροοΐδ}ν αἰποο τὶ ἴθ ποεάκ, ὁ ἴο 
ἴδε πιο οὔ ἴη6 δῃα, Ὀθοδῦθο γοῖ ἴον ἃ ὑἰπιθ δρροίπεδα,᾽ τὰ. 
8δ., 6 τοχὰο οἵ νὰν. Ψῆ7, "ἴοτ γοῦ [8:0 οπὰ οὗ ἴπὸ ἐπι9 δΡ- 
Ῥοϊηι ρα, δῇ στοδυμπηϑα, ΑἹΪ δὐζδιηρὶδ ἴο χίνο ὑὸ [86 ΤΟΤΊΠΟΣ 
οὗ ἴλθδο οΟΧργοβείομδ, γασ. 8, ἃ ἀἰδοσοηῦ σαθδηΐηρ ἔσοια ἴδ᾽ 
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Δ ̓ Ὠἰπλπ616 ἀρονο νοῦν κοά, ἱ. 6.. πα ὈΪ66- 
ὑυϊνοὶγ, ἰπ Ὠἷβ ὑσουὰ ἱπιασίπδίϊοη : οὗ. 2 Μδοο. ἰχ. 
12. ὦ Ὑθβ8. 1. 4 ; αἰδὸ σβδρ. υΥἱϊἱἱἹ. 25, ΦΔοσοπιθ, 
Τααῦμοσ, ΕΌ]1οσ, ϑὗο., ΓοΠαΘΥ 9 ἸοΣβ, ὁ ἀραΐπϑὲ 

ΘΥΘΙΥ φοὰ.᾽" Ὀαὺ ὑμίη ἰηνοχρχοίδίζοῃ οὗ 9 ἰδ 
ἈΠ ΑΘ ΟηΣοα ὈΥ̓͂ ἰΐβ '86 ἴῃ ν΄. 87 ὦ, ψθΓο ἰὖ ἰδ5 

᾿ὴκονσίβθ οοπηϑοὺθα νὴ 913, Ὀὰπὺ ποὐρα!ῦ ἰμ 
{86 Βθη86 οὗὨ “" δθονϑ."--Απὰ 5811 βρϑαὶς τχασ- 
ν 61]1ο.5 ᾿Ὠΐηση αζαίϊπδὶ [89 αοἀ οὗ χοάβ. Οἷ 

οἾδΡ. υἱΐ. 8, 25; διὰ οοποθχυίηρ Ὁ 58., 866 
ολδρ. 1ἱ. 47.---Αὐαὰ 58}4}} ρσοβρου, {.6.., ἴπ ἰβ 
πα οχύακίηρβ ΘΏΘΣΑΙΙΥ ; οἷ. Υἱϊῖ. 12, 24 οὐ βοα. 
-- ΤΙ ἴὲο9 ἱμάϊρτιαδιίίοῃ Ὀ6 δοοοσῃρηεηῃοᾶ ; 
Μδιηθὶγ, αοὐ δ ΔΠΡῸΓ δραϊμαὺ Ηΐ8β ῬθΟρ]θ, ἰῃ 
8086 οσχϑουϊίου Ηθ θιαρ] ογοὰ ΑἸ ΠΟΘ ΙΒ 88 8 
ΒΟΟΌΣΩΘ ΟΥ ΒΑ ᾽) ([88. χ. 18). ΟΥὮ νἱϊΐ. 19: ἰχ. 
᾿ : διὰ οῃ ὅδθ 8010 ΟΧΡτθββδίου, 806 188. χ. 28, 

Ὕοσβοβ 387-80. 2 δρογίρίϊοπ οΥἹ ἐλ σεποναϊ σοά- 
ἰ6887.688 ΟΥ" Δπὐοοΐδι8 ρίρλαπδ, ιοϊλοιί, δΘο π- 
ἐπρ τὲ ἰο ἐϊ 8 γοϊαϊοηδ ἴο ἐλ ἰλδοογασν. ΙΝ οὐτϊ 9 - (οσ, 
“ἐ δηᾷ ποῦ ᾽᾽) 5141} Ὠ6 τοραζὰ [ἰμ9 γσοὰ (“"κοάβ᾿᾽"») 
οὗ μὲ ξαΐμϑυβ, ἩθΏΟΘ, 588}} πιδηΐξοϑὺ μὲβ ἱταρ 6. 
ουϑὰ ἱ ἢ τοΐθσϑηοθ ἴο ὑπ σϑαυϊγθιιθηΐθ οὗ (86 
Το] σίου 561η890 οὗ [89 Βραύΐβϑ. Τ δ 11} ἱποϊα ἂθ 
.ἷθ8 ΤΟΡΌΘΙΥ οὗ ὕβθιλρ!θβ (Ρο]γΌ., ΧΧΧΙ. 4), διὰ 
μἷ5 οἴξοτίβ ἴο ἀδδύγου παύϊοῃαὶ Ὀουμᾶβ ὈΥ͂ ὑθασίησ 
ον ὑπο ὶγ βούθσϑὶ σοὶ σίου βγβύθιηβ (Ὀϊοάον., 
ΧΧΧΙ 1,1 Μίδοο, ἱ, 48). "-- ΝΟΥ [89 ἀδείῖζο οὗ 
ὍΤΟΙΏΘΙΕ, ὩΟΥ χοχζαχὰ δ2)ὴν κοὰ; γχαίδμοσ, “"ΠΟΣ 
πο ἀθαῖσο οὗ Ὑγοῦθη ΠΟΥ ΘΗΥ͂ ροὰ 5Β}}8}} ἮΘ 
τορατὰ." [π σίϑυγ οὗ (86 οοππϑούϊου Ὁ 152 Ὁ ἸΓῚ 
οδϑηῃποῦ ΡΟΒΘΙΌΙΥ βίρτι ἔν δηγυίηρ 6189 ὕβδῃ ἃ ροά, 

οοπίδίηϑᾶ ἰπ ἴΠ9 Ἰαίδογ, νοσ. Σ7 (Ὁ αιονίτπβ, α οἷον, ΚΙ οἴο ἢ), 
διηουηὶ ἴο νογῦρ ν ἱπιροκαί ὉΪ6 ἱπίογργοϊδι ομα " Βαϊ βογεὶν 
(ὲα ΡΏταΒο πίρῃ Ὀ6 υπαογείοοι ἴο γοΐου ἰὸ αἰ ογοηξ ροϊηῦϑ 
οὔ τἰπιο, 1ξ ἢ σδηρο π ἴπ6 σοηῃηδοϊζοῃ γοαυϊγοὰ ἢ, Ἐνοῖ 
18. Πούγαν ΟΣ, ἴα ἢοῦ ἢ . [Ὁ ἰκ. καδὶοίοηϊ ἢ ΔΡΡΙ͂Υ [ἢ 
ἴο ἴῃ φοδοτηὶ ἰδπιθ οὗἩ ὕμοβο ἰσοῦ Ὁ]68 οὗ ἴῆ6 ὑποοΌγδοΥ, δηὰ 
(ἢ π8 τοῦπὰ ἰδ δὲ}}} Ἰοῦζ ἰο Ἰηϊτοάθοθ ὑἢ 6 δραπδὶ οὗ ΑἸ ΟΟ ΒΒ 
οδύοοσ, ὙΠΙΟἢ ἴῃ ἤδοὺ ἀϊὰ ποῦ ἴδιο θῖβοθ {1}} 8} σοπ γον σα 
δὐουὲ (πο 72 Ὁ Εἢ ΟΡ 5 ὑτοὺν ναὶ! ἀϑοίἀοὰ δὲ Φοσυ- 
Βδιθῖλ ΌΥ ὑπο ἥγεὶ βσσοοδδοβ οὗ ὑ}6 ΜαοσμΌΘΟΒ. 

. [Κεὶ! οὐ͵θοῖβ.. “" ΤῊΪΒ ἄοεβ ποὺ δρτοθ υἱτἢ Απεοοδδ. 
ΤΏ6 ἰσόθεα φρονεῖν ὑπερηφανῶς ΜὨΙοἢ ἰδ «Αἰὰ οὗ Ὠΐπι, 3 Μίδοο. 
χ. 1. 15 ποῦ δὴ οχδαϊ πω οὗ ὨΪπΊ86 7 βΌονο ϑνοῦῦ βοᾶ. "Αη- 
εἰοοῦδ 88 Ὡοῦ 8Π ἄθσος ; ἮὯΘ οὐϑὴ τὶβηρα ἴο γρηάοῦ [86 
πΌΥΒΪ οὗ Ζεῦκ υπΐνουδὶ - δηὰ ὑΠδ0 Ὧ6 Οἤτ 6 δβροἐ]οὰ ἴα ἤοτῃ- 

ἷἰθΘ ἄυοβ ποῖ {ἱπΠΡ]γ .ιἷ8 τϑίδημ Πἰπιβοῖζ δῦονα ον συ σοῦ" 
ΚΙϊούοί ). ΟΥἨϑ Απθδοσδυβ πιθοὴ ΓδΌΠΟΙ, δὰ 8 βιὰ Ὁγ Σὶν 
ΧΙ. 40). "ἐη ἀμοδῶ8 ἰαιόνι Λομδνέίσχμοδ γέμα 7676 Ῥεσέτιϑ 

δγαΐ απέριιτξ, ἐπ τ οίμτι ἀσπίδ αἱ ἰἰδογηι οἰμέ."  Βαὶ ἐδὶ8 
τηΐβδθθ [6 τηλίῃ ροϊηὺ οὗ ἴδ μοτίΓαϊταγο οὗ ὉΠ18 μοσϑοσυςημ 
ἵγγδηΐ τχουκιουσῦ πὸ Θπ ἶσα βογίθα οὗ ἴμθβο Ῥγορδοϑοίθα, 
ψι ἰσὴ ἰ6 ἢοῦ δὺ Δ ΟὮ Ἀΐκ αὐίοῦ ρΟαΙ] βῆ οθα δηὰ νἱοϊθπος δα 
[8 ἀἰϊχοςσίίοι οὗ [Πομ6 τχα ϊϑ δραίηβὶ [6 ἡ ογο Θαἰ δ Ὀ] οᾶ 
ὭκΩσοδ οὗὁ ἢ]5 οὐ δι Ὀ7θοΐδ: πο ηος ὯΟ ἶγαί τηδᾶς 
σοὶ αοῃ 8 οὐἰπιο, δᾶ 70γοίρση ἀοῖτθ0 ΟΥΟ ΠΟῪ ἔογ ὑπο ὅγεξ 
τίπιο ΤΟΥ  ΌΪῪ ἱπιροκοὰ ὩροΩ (6. ὁ ΤῺΘ ποχὶ νοῦβα βῆονσα 
(δὶ ὨῸ δα ηο0 τομδχζὰ ἕο δΪ8 ΘΟ ΤΥ Ἐ κοὰβ; δηὰ ἷβ ὙΠ] 
ουὐθχαο οὗἉ 1{6, ἢ18 νἱυπάἀοτίπς Ὁ06 ἴδ Ρ}]6 δὲ ΦουΌ ΚΙ οτη, δηὰ 
ΔηδΙν ἱπ ΕἸ γ δῖα, βονγα [86 τοῦ οδα δα ἰτπιρίου σἤδΓθο- 
ἴοτ οὗ ἴΠ6 ἴγγβῆῖ,, . . ΤΏ ἰπιϊ τη δΌου ἤοτα ρβίνϑῃ, ᾳ' αἴδγο- 
σαγαΐίη ἐλε σοὼα ΟΥ̓ Νέα 7αέλετα. διονα ταῦ τἰὯ6 Ῥγονίοιβ 
Οτιςοίδη κΚίηρπ οὗ ϑυγία ἢλὰ βαορίος [86 κοάπ οὗ ἰῆο Ββγείδῃ 
πλίϊου ἢ ΨὮΠῸ Αποοοῦυα, το Πα ἰνϑὰ ποθ γϑα Β δῦ Ποτηθ, 
Ὀδὰ ἰοϑδὶ πὰ ἴο δθαρί9ο ὑπ ϑγγίδη μοί, δὰ ἴο ὑγοΐογ 86 
Φυρίοον ΟἸγτηρίθβ δηὰ Χοηΐδα οὗ ἔπ ατοοκα δηὰ Ἠοπιδηβ. 
ΤΏΘ οκί Ὁ δῃτηοηΐ οὗ τπ6 τοσαδὶρ οὗὁἨ [0 ΤὈΓΠΊΟΥ δὺ ΨΦ6γ86- 
1οπι, δηὰ οὗἉ ἴδ ἰαἴζον δὲ Βασμρασία, κου (παῖ Απυϊοο μη ν᾽ 88 
Δι οι δὴ ἔτηθα οὗ ἱπιϊϊδυίηρ ἴπ6 ασθοκβ δῃὰ ἘΟΠΊΔΏΒ " 
(Βιιπασῦ). Εον ἰπϊα ἮΘ ῺΒ ΠΑΓΠΓΑΙΥ δρηϊαποῖ ὉΥ̓͂ Ραχζαῃ 
Εἰμυοήδηδ, Ὀπὶ ὑπο προγοὰ δϑὺῦ ρμοηρϑίγαΐθα ἴπο τοοϊΐδνον οἵ 
ῬΟΙΟΥ ἱπδῦ Ἰοὰ ἰο [680 οοσβαίοηδὶ ἔσγοαχδ οὗ δο- δ᾽] ὑἱθὲν, 
βηὰ ρμαϊπῖα 8 δβοοσοῖ οοῃτοηιρὺ ἔοσ 81} το σίοη. ΤΏδι ἴΠ6 
Ῥαγϑοσι οσΘ ἀδδοσί θα, ΠΟΊΤΟΥΟΥ, ΔΒ Ὠοΐ ὙΠΟΙΔ ΟΥ Οχίοτ- 
ὮΔΙΙῪ ἰγσο ρἱουμ 6 ὑχουϑὰ ΟΥ̓ νασβ. 38, 839. τσ ὑτίημκ οὐἱ 
μρμὸ ΓΞ Ῥοϊωηῦ οὗ 18 ἐπιρ σοῦ, πδιηοϑὶν, ἰδ ἐοσοίχιι σλτδο- 

τ. 

διὰ ἄοοβ ποὺ, ὑμβοσοζοτο, ἀθποῦθ ομδϑῦθ σοῃ]υ δὶ 
ον (μαΐδον, ὅ. αογδβασά, οἴο.. 0 βαρροτῦ ὑδοὶγ 
σίου ὉΥ͂ ἃ ζϑΐϑσϑῃοθ ἴο κωλύειν γαμεῖν, 1 Τίπι. ἐν. 
8), ΟΓ ἃ Ιογθ ἤοσ ψόοϊλθῃ, Βυβοορυ ὉΠ ὕο ὅτθοσ- 
ΟἿΒ διηοῦΐοῃβ ΤΘΏΘΓΔΙΥ (αἼοΟϊ Δ), ΠΟΣ γοὺ “" [0 
ϑιερρίϊοαξὶ ΟΥ τψοιθὴ ᾽ (Παῦδο, ϑϑιδηά] πη). ΟΥ 
εἰ ἐλ γαοογεξδε οὗ νσοταθι,᾽" ἵ. 6.. ΟΠ σθαι (σέ. Ηοα. 
ἷχ. 16. Μ|Ια ἱ 10, οἷο.---ἰλὰβ Βοσιμοϊᾶϊ). γ9 
Β.6 ἴο οοπορίγο, γαύδοσ, οὗ 6 ροδᾶδδδ οὗ παίοσθ 
ΔΙΔΟΏΡ ὅδ Αεἰδίϊοβ, ὑπ Βδδιἐϊβ, Αβύδχίθ, οἵ 
ΜΜυ 18 οὗ [μη6 ΒΑνγ]οπίδηβ, ὑῃ9 Ῥοσαῖδη Ασύθιἷβ. 
δηὰ δ Ναηροα οὗὐ ὑμὸ ϑυτίδῃβ. Τἷ8 18 16 
ἸΆΟΣΘ Οθχίδίη, 88 ἰῦ ἰδ ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΥ τοροχύθα οὗ 
Απὐοοδυδ ὑμαὺ ἢ9 μδὰ ᾿πῇϊοὐθα ἃ στοβδ ἱπι στ Υ 
οὨ ὅδ 6 νοσβὶρ οὗ (δῖ5 κοα 688 (Ὑ80 5 ἰδ 68] 
τὶϊὰ ὑ86 “ἀπθθῃ οὗ Ὠθαυϑη," 96Σ. νἱῖ. 18 ; χ]ῖν. 
17 οὔ 80ᾳ.), ὉΥ δὐδουιρύϊηρ ἤο Ρ] ΠΟΥ ἃ ὕθτιορὶθ 
οὗ Αγύθιηϊβ οσ Αρῃχοάϊνῥο ἱῃ ἘΕἰγταδῖβ (ῬΟΪΥΌ., 
ΧΧΧΙ, 11 : Αρρίδη, ὅγγ., ο. 66; 1 Μϑοο. τἱ. 1-- 
4. ὃ Μδοο. ἰχ. 9). ΕῸΣ δα ΓΟΆΒΟΣ τηοάθχη 
δχροβίζοιβ βίποο ὅ. Ὁ. Μ|Ιςοἢδο] 8, ἀθϑοηΐτδ, θοσ- 
ΘθοΓ, δῃὰ Ηδνυοσηΐοῖκ δο. σι ὶῦ ἢ} ἤονν οχοθρίομβ, 
δρτοϑὰ ἱπ δρρ  γίπρ ὅπ ψοσὰβ ὕο ὑπιὶβ αν πὶ. 
97.) 86 ἀθεὶρτιδύϊο δἃ8. ὁὯ16 ἀδαῖσζο οὗ 
ὙΟΙΏ6Ὲ.,᾽ οὗ, 168. χ]ῖν. 9, σοσο ἰδ δϑδΐμθῃ 

Κοὰβ ἰπ σθηθσαὶ ἃ οδδσδοίοσισοα 88 ὩΣ ΠἸΏΓ 

ἐ ξανοχίῦοα.᾽" " --- Εἶθ 58} 81} στραρτιϊν ΐπ1261} 
δΌονϑ 8]}; δῦουθ ουοχυύβίπρ, τ βοῦποσ Ὀϊνηθ 

οΣ δυτηδη (ἔμ 6 δἀάϊ(ίοι οἵὨἁ {ΠἼ588 τηθσοῖν ὕο 55 
που]ὰ Ὀ6 οπρ-δἰΔοἅ). ΟΥ 2 ΤΈΘδ8. ἱἰΐ. 4 : ἐπὶ 
πάντα λεγόμενον ϑεὸν ἡ σέβασμα.----Ἴ οτακοὸ 88. Βυὶῖ 
πῃ ἷκ οβῖαϊθ β4}} ἢθ ποηουν ἴδ9 ποὰ οὗ 
ἔοχοθβ; σαῦμοσ, "" θπὺ 6 8.81} ΒΟΟΣ ἐμθ μοὰ οὗ 

βοχύχσθββθβ ἵπ ἷβ ρῖδοθ." Ὁ ΊΦ Ἰϑ δὲ ἰ ποὺ 
ῬΙΟΡΘΙ͂Υ 8 ΠΟ. ὉΤΌΡΤ'.. : ἴμ χοᾶ “" Μαπσσίτη ᾽" οἵ 
ὁ Μροουυδίτη " (δ οΣ, ζο!] ον [86 βρέ... ΤΒθο- 
ἀοῦ., δρᾷ 86 Ὑα}]ρ., οι να Μαωξείμ, Δέαο- 
δ), Ὀπὺ ΣΟΥ, 88 ΔΡΡΟΔΙΒ ΤΎΟΤΩ ἴδθ χοροδίθα 

χηθηύζοι ἰπ ὑμπὶβ ολδρύοσ οὗ ὈΠΤΣῸ (νβ. 7, 10, 19, 

81) οὐ ὨΥΣΞ (ν. 1ὅ) οσ ὉΛΣ:, ἰῦ ἄἀθποῦθβ 8 

τηαΥα] ρμοὰ ο ΨΒοΙΩ ὑδθ6 Βυχίδῃ Κίπρ μῥϑιὰ 
ΒΡΘοΐδὶ σονοσθῃοθ---ὃ “ὁ ροὰ οὗ ἔοτύγχοβθθβ οἱ 688- 
108.᾽) γῇᾷο τιυδὺ Ὀ6 τορδαχαθα δ8ὲ Ὀοΐπρ' ΦΌΡΙ ΟΣ 
Οδρί οΙϊητιβ, ὈθοδΌ89 ἢθ 18 βΒ οα ἈΘΩΌΪΥ ἀϑθοσι θὰ 
88 ΤΟΥΤΉΘΙΙΥ Ὁπίζπονσῃ ὕὅο ὑμ6 Αδἰδίιοσβ. ΤΊ ἐδ 
ΠΟ αυοδου τοδροούϊδρ 0.6 ομδσγϑδοῖοσ οὗ ὑδὶθ 
αἰν ηλΥ, 88 Ὀδίπρ' ὈΥΘ- ΘΙ ΘΕΌ ΤΥ ΚΘ, ΠΟΥ τοῦ 
χοβρϑοῦρ [86 Βρθοὶδὶ γον τ 06 τὶ Οἢ ΕΡΡΊΡΏΒη 68 
οηϊογίδί θὰ Ζ0Υ ἰημ. "" ΤῸ Ὠΐτη, 86 Οδρὶ οὶ 
υρίθοχ, τ γὸ ἀονοὐθαᾶ ὕΠ6 ϑροίξα. ορέπηα, Ἀ6 νγϑδ 
οδι]οὰ Φαρίζος ὐδύοσ, Ὀθοδῦβο 6 ὈὉσουρπὺ ἐδα 
ΒΟΙΔῺΒ ἴο ἃ δύδηῃἃ ἴῃ ΔΩΒΎΟΙ ὕὅο [6 ὈΣΆΥΟΣ οὗ 
ἘοΣΔΏ]υΒ, τ ΘῺ ΠΟΥ δοὰ Ὀοΐζοτο η6 ϑδθὶποβ. 
Βυῦ [86 ΒΌΣΩΔΙΩΘ Οδρί οἸἑμτιβ δοοογὰβ Ζ}}ν τὰ 

5 [Κο]}}8 ἀσΐδῃοο οὗ ἔδιθ δοεῦσαοϊ ἐπυοτρεοΐδιίοσι 18 εἰ βτιδῃν 

ΘΑ: “ΛΑ. ΥΨΟΙΌΔΙ ΡῬγοού ἰδδὲ Ὁ" 23 ΠΊΩΤΙ δόποῦδε 

Αμαῖσε οΣ Αἀοσδθ δ ἴη6 ἔβνυωσχίδβ ἀθγ οὗ ποσοῦ δὲ ποῖ 
Ὅσο δἀἀδιοδὰ. ὸνς ἰἤθπ ψτοσάκ, ἀδεέεγέμτηι τη εὐέθν τα, 
ἀομοῖδ ποὺ ἐπαὶ τ] ἢ ψΟπατι ἀσαῖγα, Ὀμξ ἰπδὴ ἩὨΠΟὮ τεοπιῖοῦ 
Ῥοδϑοδδ ΠΟ ἰβ ἀθαίτΪθ οἷ. ππᾶον 1 ὅδιη. ἰχ. ὃ. Βαι ϊ 
͵ἴα ἱπιροκεί 016 [δὶ 0816 «δὰ Ὀ6 Απαῖτ 4 οὐ Αἀὐοηίκ, Ὀπὲ ἐξ ἰδ 5 
Ῥοβδβοδδίουι ΟΓὁὍΎΘ Ργθοίο5 ὑτΟΘΚΌΣΟ οὐὗὁἨ ἧ ποθ. Τΐκ ἀεκίγβθὶο 
Ῥοπβδοδαίοῃ οὗ τόσαθῃ ἴα ντἱπουΐ ἀουϊ ἔοϑε ; βὸο ἴπδι, δα (. 
Β. Μίοδδοὶ δ δα γουπηασκοὰ, τ.) ὀχρτγοδαίοι 18 ποῖ τδῦογ ιν 

ἀἰδογοιὶ ἔγομι ὉΠ 2 ΞΟ, ἐλδ ἰσθα ψ Ἰοοπεδη, ἃ 8δζι. 

40." Οπ 186 ΟΟΠΊΤΆΓΥ, 811 [6 βειοοοϊδυθὰ ἴοστηκ σοϊηροὶ ἢ" 
ἴω υπάογηυδηά ἃ οΘομοτοῖθ οὐ᾽θοὶ οὗ τοραγὰ. Ἂβπ ΚΚ οἷ! εἱπιοοζ 
δὰἀπιΐτα, "" ὙΠῸ σομποοιίοῃ τραῦΐτοκ 5 ἢ (ΐηκ οἵ ἃ ἀοίῖτν. 
Ὀοολῦθο ἴδοσθ Ἡοτὰθ ΛΘ ηἱδοοιὶ Ὀθίθο νο χρεουδαίουδ 
ΨῈΪΟΣ τοΐον ἴο ἴ.6 φοάδ.} 
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[86 χοᾶ οὗἁ ξοχύγθββθθ : ζοσ [86 οαρίοὶ νγϑβ, βὸ ἴὸ 
ρας, ὑδθ βοαῦ οὗ (δ Βοϊζδη ϑιηρίσθ, ὑλθ οὐ 
οππέμηα παϊοπιμηῃ (Οἴοθσο, ΚΡ}... 11. 72), 88 
Ὀαδίηρ ὑπ οἰδ46] οὗ Βοτῃθ, Ὀθεὶὰθ π ΐοι βιοοᾶ 
ἰΐ ὑθπιρ]θ. Τθοσο ὑμ6 ζ,ΘΏΘΓΆΙΘ βδουβοοᾶ διὰ 
Ῥαϊὰ ὑμοῖσ νον: δηὰ τ βθὰ ὉΏΘΥ τοὔαχηθα ἔγουμ 
ὑμοῖν νἱούοσιθβ, ὑΠ 6 0 ννασθ ὕδιτθῃ ἐδιῦμοσ ἐπ ἐσὶ- 
ὈΙΩΡΆ. ---ΠὉ 18 ΤΟΔῚ οομοθίνβ]θ ὑμδῦ Απύϊοομυβ 
ΒῃΟΌ]ἃ ΠΟΠΟΣ ὑδίμ ἔογοίχηι χοᾶ ; ἢ6 8α Ἰοασχιδὰ 
ο Κπονν Πΐηι δῃα ἢΐβ νου 8116 δὺ Βοταθ." 
Απὐϊοσδυβ ἀἰὰ ποῦ, ΡΣΟΌΔΌΪΥ, γοραχὰ ὑδθ ῥστίποὶ- 
Ῥὰὶ χοᾶ οὗ ὑμθ Βοχίδὴβ 88 αἰβι μου ἔγοτα ἐμ 
ΟἸγεαρῖο Ζθαθ οὗ ἴμ6 ασθοκβ, βοσὰ 86 δἀοσοα 
νυ ἃ Βρϑοΐβὶ 268], δοοοσάϊηρ ὕο υἱνγ, ΧΙ. 90: 
ῬοϊγρΌ. ΧΧΥῚΙ. 10: 2 Μδοο. νἱ. 2, δπὰ ὅοσ σῇοσω 
06 οϑδαπθὰ ἃ βριϑπαϊὰ ὕθιῃρὶθ ὕο ὯὈ6 ογθοϊθα δὖ 
ΑὐμθΩΒ: 88 ἃ ρϑῃυίϊῃθ Οὔ θηῦαὶ βδγμοχζουϊβὺ 86 
ΤαῦθοΥ :ἀϑηὐβοᾶ ὑμθ ὕνγγο. ῬΧΟΌΔΌΪΥ ὑπ ταὺρ- 
εἰβοθηῦ ἔθηρ]6 ψίολ, δοοοσάϊηρ ἴο ἶῖνγ, ΧΙ. 
20, Ὠ6 Ῥαρδη ὕο Ὀυ}]ἃ αὖ ἷβ οδρίΐδ], Απὐοολΐδ, 
Ὀαὺ τ Βϊσο ἢ αἰἸὰ ποὺ ἀγτῖνο αὖ ἰζ8 οοταρ]ούίΐοιι, γ88 
ἀοάϊοαύοα ἱπα βου ΘΟ Υ ὕο ὈοΐᾺ ἤμο ΟδρίοἸϊὶῃθ 
δηα {86 ΟἸγτηρὶο Ζθυβ, ὑμ6 ῥχίσιοῖραὶ ροὰ οὗ {δ9 
ΒομλδηΒ δηὰ ὑπ ατθοκβ. ΤῈ6 ᾿ἱῃξοχργούδύλουιβ 
νοι ἀονυίαῦθ ἔσγοσα ὑμὶβ ΤῸ δοοογαϊηρὶ ὅο ὉΘ 
Σα]θοίθαᾶ, 6. 9., ὑμβαὺ οὗ βΒΘυθσᾺ] στ ΐηβ, ατούϊβ, 
Βοχύμοϊάυ, ϑιδαά)λη, οἴο., το ἰδὶηὶς οὗ 24|α78 
(γὴὸ νὰβ ϑυϊἀθηίν ποῦ ἃ σοὰ οὗ ἔοτχύγϑεβϑθϑ, θαὺ 
ΤΑύΠΟΥ 8 σοᾶ οὗ δαζζ68), διὰ ὑμδὺ οὗ Ηἰ ὑσὶ, ψο 

ῬΤΟΡοϑθδ ὕὅο γστϑοδᾶ ὍΣ ΤῸ πῖοι, Ὠοὺ ἴο ΣΘΒΘΣ 

""μοᾶ οὗ {86 868 ἔοτύγϑϑβ, ̓̓  δηὰ ὑμδὺῦ 1Ὁ Βῃοι)ἃ Ὀ6 
τοΐοιτοα ἴο Μοιοδυί οὐ 86 Τγγίαη ΗΘΥΒΟΪΘΒ, 
Τα κί ρ ΟἿΪΥῪ ὑμθ ἰδίου βοηΐθῃοο οὗ ἰὴ6 σϑσβα 
ἤο ΔΡΡΙν ὕο Ψαρίθογ Οδρί οϊηαθϑ. ὙΤῶ6 οογτϑοί 
νἱονν ἕἰ6 δαἀνοοδίθα Ὦγ ἀδοβοηΐαβ, Πθσθδοσ, ὕοη 
᾿οηρουῖο, Ἡδυθσηίοῖ, ΜδΌΤοΣ, Εὐνγδ]α, δηΐ, ζ6Ὲ- 
ΘΥΆΙΥ, ὉΥ 8 το δ] ΟΣ ὑ οὗ σεσθηὺ ττίοσβ. διροηρ 
ὕδθιι Ὑ δἰ ίηρον, Ατῦ. Μειυδοίγη ἰπ Ηδυζορ 8 ̓δαΐ- 

Τπογκίορ.".---Ἴ Ὁ Ὁ “ Ὅρου Ηἷβ Ὀδβὶβ,"" Ρχοῦδ- 
ὉΠ ᾿παϊοαῦθβ ὑμαῦ Απὐοομβ δου ἃ ἤόποσ ἐδθ 
Βρϑοϊδοα αἰνηὐν ὁ“ Οἢ 18 ροάρβίδ),," ἤθῆοθθ ἴῃ 
δ 9 ζοττη οὗ ἃ βίδ᾽ 9 ΟΣ 8ῃ ἰ40]-ἰτχηδρὸ (Βοσμοϊάϊ, 
Ηδνοχοῖοκ, οι οηροῖκο, Μαυζοσ, Ηἰϊζίρ, οὗο.). 
Α 1088 ῬΡΥΟῦΔῸ]Θ ΟΡ θα ἰ8 ὑμαῦ ὕὍὉ89 ψγοσὰβ σϑΐοσ 
ὕο ὑμ6 ὑθιῃρ]6 οὗ Ψαρίῦος δὺ Β οσλθ, δ Ὀδὶῃρ ὑμ9 
Βοδαᾳυδγίοσβ ΟΥ βοαῦ οὗ ὑμαὺ ροᾶ, ὅο νψῃΐοῖς 
Αὐϑοοδυβ ζοσννασγα θὰ οὐδ (Καιαρηδυκθῃ) : δᾶ 
ΒΔ, ὑπο χοπάδοσίηρ “" ἰὴ Ὠἰδ βὐθδᾶ.," ὙΒΙΟὮ τγ88 
ΤΟΣΤΆΘΙΙΥ σαυτοῦ (αἴθ Σ, Οοβοηΐυβ, 46 Ἰοίύθ, 
ΔΠα ΤΩΟΓΘ ΣΘΟΘΩΌΥ ΕΚαυβηοἴο6]ἃ δηὰ Εἰ ]]6Σ). οου- 
Ποῦβ τι 6 ζΘΏΘΙΑΙ Ὡδαρὸ δηὰ τὶν ὕμο οοπ- 

4 [Κα 5Ά}}} οὐ͵θοῖδ: (1) " Βπῦ δοοογάϊηρ ἴο ἴδπο [Ο]Ἱον σ᾽ 
Ῥαδδβαρο, ἰῃ15 σοῦ (οτβῃϊρμροα Ὁγ [09 Ῥούβοῃ ἴῃ αὐοβίϊοῃ) 88 
Ὠοῦ Κπόνῇ ἴο ἢΐ8 αἴτια. Τπδὲ οουἹὰ ποὺ Ὀο βαϊὰ αἰΐποτ οἵ 
Ματα, Φυρίτοῦ, ΟΥ Μοϊκδζι." ΚΚ οὶ] ἤδη ονογουϊκοὰ 86 ἀσβοτίρ- 
ἐίοῃ οὗ ἷκ ἀοἰδγ, ψὨϊοἢ 16 Ὠοῦ ἰδ διησοοκίσζαὶ! χμοὰ (ΑἸ πουσἢ 
ὄνθὴ ἴΠοῃ ἰδ νυυμμὰ «(ἰοαθε!ι τθδη, 5 ἱπ νοῦ. 37, ἴ.6 ἀοὶ!ν 
ΘΟΠΔΠΟΙΙΥ ὉγΟγα δ ρμϑα ἰῃ ἴΠ8 ΠΟΙΠΙΓΥ, ἐ.6.. Ακίδιϊο οὐ Βγτίδῃ), 

ὑπ “4 κγατιρα βοὰ" (22 ἘΠΊ Σ δι, γον. 39). (9) “Αἀᾶτο 

τη ΐα, "ἰδ 1 ἴδ πἰδιθηηθηῦ Ὦθτθ σοίοτϑ ἴο (9 Ποποσίηρ οὗ 
Ἡοσσίϊοα, οὐ ΑΓ τα, οὐ Ζοῦκ, οὐ Φυρίϊος, [ἤδη ποσόν ἢ 8] 
ψου!ὰ Ὀ6 ἀδηίοα παῖ τγῶδ ργενίοιαι! Υ δα! ἃ οὗ [9 κίη μ᾽ 5 
ἀοιμϊυῖο οὗ 8}} το! χίοι ᾽ (Κλιοζοι)." ͵ο ὀδῃῃοϊ υθὸ ἐδπαὶ 
τ} 15 1688 ἀξασσθρηοῦ ποιὰ Ὅ6 δὶ δὶ} ἱπιρζονθά ὉΥ͂ {ῃ6 ἰάφη- 
εἰδοπτίοη ἢ ΔῺΥ οὔπον ἀοϑὶν δαίονοσ. ΙὉ οἰπὰρὶν βου 
{ππῖ ἴῃς Ἰαείον ρΡακώιχα πχυπῦ ποῖ Ὀ6 580 εἰτ οἱ ἐπ οτρτγοιοά, 
(8) "" ΤῊ ποσὰ [8 ἰ ὯὨ0 τοσροοῦ (7) αρτθοὸ ἱτἢ ΑὩἰϊοοΐα, 
διὰ ἄο ποῦ Ῥογηϊδῦ τα [0 ᾿δΐμκ ΔῺΥ ἀοδηΐτθ ποαῖποη 

ἀαἰγ." Βίσδηρο πα μὴ ἴδ6 ἀοφοτριίνο ορ ποι ΠΊΣΩ 
χ᾿ 

ΔὨου ἢ Ὦανο Ὀθθὴ δ ἀϑὰ ὈΥ ἢ βδοοζσοὰ τυεῖϊοσ 17 π6 Ὠδὰ δβὸ 
᾿ηἀοβηΐϊδθ ἃ ψογερ ἰῇ νἱον, διὰ δίγβηρχος δι} ἱπαὶ 6 
δα σὸὼ οα Ὧο ομαχασίονίσο ἴμδὺ Τουόγθηοθ ὈΥ ἴδο γνατέϊοα- 
ἴδσε χκῖνϑῃ ἰῃ ἰμἰ6 δπὰ ὑπο ζο] ον: Ὑϑσγϑθ.} 

ἰοχῦ, Ὀθοδδο [δ ρχϑοαδᾶϊηρ᾽ γϑσβο ἀϊὰ ποῦ ΘΟ 8:6 
118 αὐαύθιηθηῦθ ὕο 8 δἰῃρὶο Οτἰθηΐαὶ ἀοἰῦγ, ἴὰ 0.6 
εἰθδαὰ οὗ νυ δἰ οἢ ὑμὶβ ΠΟῪ χοὰ νγῶ8 ὕὅο δύΐβθ, ψῈ116 

[86 δίηρ. βιιῆῖχ ἴῃ 132 σδῃ ΒΑΥΪΥ Ὀ6 μοὶ ὕο 
ῬΟΒδΘΕ5 8 "" ἀἰδυτ ας νο δηἃ ἐπ σαν "ἢ ἤἴοσοθ 
οὗ. νβ. 20, 21)."---αμιπμλὰ (0860) ξοὰ τοῦ δἷ5 
αἰῆοχα Καθ ποὶ 5184}} Ὧ9 ΒομοΥ ἱτ ροϊὰ 
διὰ εἰϊνοι, οἷο. Τὴ μοᾶ νι στ ποπῦ ὑμ6 
δηοοϑύοσβ οὗ Απέϊοοδβ τὸ ποὺ δοαπδὶ ὐθὰ νγ88 
[86 ροὰ οὗ ἔοτύγοββθθ δῦ χηθηὐϊοπρα, ποῦ ἃ ἀϊΐ- 
ἔοσοηὺ γσοὰ (ΗἰΖίρ), διὰ 58.}}} 1688 σιωαξέδοιιτιφιιθ 
1 δι αἰδια ( Θθτλ8). 1ΐνγ, ΧΙ]. 6, ΘΧΡΓΘΕΒΙῪ 
τ; 0.8 80) ΘΙ ΌΘΔΕΘΥ Ὑ ἱοὰ Απἡὐϊοοῦιβ βϑηὺ ἴὸ 
Βοταθ τὶ 6 νοῦνγο οὔὔοχίηρ οὗ ροϊᾶθηι γὙ658618 
γνδϊαθᾶ δὖὺ δ00 ρουπᾶβ (ἃ Ῥοχίϊοη οὗ νν ΐο τψου]ὰ 
ὩΔύΌΓΑΙΙΥ ὯΘ ρ]δοθὰ ἱπ ὅδ ὑϑθιαρὶθ οὗ ἴδ ρῥεϊῃοὶ- 

Ρδὶ βοὰ) ---ΠΥ ΘΠ, ἐς ον οἷβ, ὑσϑοΐϊοῦβ αχίϊοὶθα οὗ 

ΒΤΩΔ]] εἶθ," 158 ἤἢθσθ ϑαυϊναϊθηὺ ὑο ὉΥΤΩΤΙ 29, 2 
ΟἌἜ το. χχ. 90.-- ὕἴ ογ80 89, ΤῊΏ5 88. 4]} ἢΘ ἀο ἴῃ ἴῃ 9 
τηοβῖ βίχοῃρ Ποῖ 5 υὶ ἢ ἃ εἴχαυ χο βοαᾶ; σδύδοσ, 
“ὁ δηἃ ἨἢΘ 588]}} ρατδαθ [ἢ 6 πϑθ ΘΟΌΣΒΘ ἰδ ὑδ6 
ζοσυϊδοδίζουβ οὗ ὑμ8 ζογίγοβδδβεαϑ δδ νὴ ὑδθ 
δβύσδηρο ροᾶ :᾽ ὦ 4.. ἢΘ 58}}} Σϑοορτιΐζθ δηἃ ὨΟΠΟΥ 
ἐλόηι οπέψ, ΒὮ.Α]1] δχ 1ιῖϊ8 αὐὐδαύϊου οὐ ποίδίηρ 
6166, ἐλ6 70} 17, 6286 αὐ6 δῖ Ἰοίδ. ΤῊΘ ΟΣῸΒ δ γ6 
εἰ συ ϊβοδβὴῦ ΣΏΘΣΘΙΥ 88 88 ἰηὐτοἀπούίνοιη ὕο νν δῦ 8 

ὕο ζο]]ον ; ὯΞ ἴῃ ὑδιὲβ 0]806 5 ΤΩΘΙΘΙΥ 8 Βύσζο ΡΟΣ 

ἴοστα οὗ 3, οὗ 200 χὶ]. 1δ; ἰχ. 26; Ῥβδ. σχχ. 4: 
ΟΧΙΙ;. 7. Ἑσοα, 11. 16. ΒΥ δρρσονίῃρ οὗἨ ὑμὶβ ὃχ- 
Ρδηδύϊοη, ὑψοῖ οτρίπαύθα τι Εχα]ᾶ, δπὰ 
ΒΙΟἢ τὸ 816 ΘΟ ρο] 16 ἃ ὅο σομβίαοσ 88 ΟὨΪΥ͂ 
ΟὯ6 ὑμαὺ δοοογὰβ ψὶῦ ἢ Ὅλ 6 οοπύοχῦ, πα ὑμδῦ ἰβ 
δἀδαπαύθ!υ βαρροτύθαἃ ὉΥ ὑμ6 σζϑῆθσαὶ ὑβᾶρο οὗ 
186 Ἰαησίαρο, νγ6 τοϑοῦ ὑὰθ παιλθίουβ σα σ- 
ἱρβ νοῦ ἀονίαϊο ἔτοιῃ ἰῦ, ὕὉμδὺ ὕδνθ Ὀ66ῃ 
ἱταροβϑᾶ οἱ ὑδθ ραββαρθ ἔσγοσχη οὗ οἱὰ, δ... σ αἱαᾳ., 
“ΑἸ γαοίεί, εὖ πιηαξ λίωοξίπι ομπὶ 1260 αἰέόνο, 
φίδηι οογποοῖξ ,." Τιμαῦμθθσ, ὁ Απᾶ 588}} συθδῦΥ 
ΠΟΙΟΥ͂ ὑδοβο 80 δἱὰ Εἴτα ἴο βυγθηρσίμοη Μαθυβίτω, 
τὶ 16 βύσδηχο ροὰ ῇοτὰ Ἠ6 888 86] ἔκ 
Βουμοϊὰν δηὰ Ὀοσοϑοσ, "" μα 88}8}} δϑῦοσθ ὑμϑιπι 
(086 76 ν)76]8) ἱπ ὑ86 ὕθιῃρὶοβ οὗ ἰδ γοᾶ οὗ νὰ γ: 
81} ψὴο ποϊὰ νι [86 βίσδῃρθ κγμοᾶ,᾽" οἵα. : 
ΒοΘΘῃσ ἅ]1οσ, ἴοι Το ροῦϊκο, Ηδιυθσυίοϊ, “" Απά 
ἷπ ὅδ ἸΏΔΏΠΟΣ ὙΏΙΟΩ ΠΒᾺΒ ὈΘΘᾺ ἀοθοσ Ὀθα ὮθΘ 

“ [θη ὃ6 Κα|}᾽8 οσϊ βοΐεπι βϑειιβ ἴῃ [δ ταδϑίῃ ἴο Ὀδ απὸ : 
ΚΜ Ὁ ἄσεθ ποὺ αἰβηι γ ὁπ λώ γουπααείον, ροάδδίαϊ, 

Ὀθοδῦθο ἴδ τοπηδτὶς [πὴ ἣθ Ὠοποτοὰ 06 χοᾶ οὐ δΐδ Ῥοάοαϊδὶ 
νου Ὀθ αὐὐἰϑ ἱπαρρχζυρτγίαϊθ, ὑπίοδα ἰῦ δα 4180 Ὀθ68 βαϊὰ 

ὑπαὶ μ6 μοὲ δγϑουδὰ 8 διβίῃθ ἴ0 Ὠἰπι, 29 ὉΦ ΔΒ ΠΘΤΘ ἴδ" 
ΒϑΙΠΘ ΤΏΡΑ ΠΗ 88 ἴῃ συγ, 90, 21, δηὰ 7, "ἴῃ ἰδ ὑ]δοθ οὗ 
εἰοδὰ. Βοὺ {ὑπὸ βῃἶχ ἰΒ ποῖ, νὴ ΚΙΙοοϊῃ, ἴο Ὀ6 τεΐογεϑοὰ 

το Φ ὮΣ, “ἴῃ [80 Ρἷδοθ οὐ 8}} ἐπα ψμίοι μῸ ἀϊά ποῖ 

τοχαγὰ,᾽ Ὀυὺ 1 τοΐαγβ ἴὸ ἌΡΣΕΝ δὰ ἐἶα 186 ροδοῦ οὗ δου δύ 

ποὰ ᾽ νμίοῖν ἰ8 ποὶ ονοσίσονσε ὉΥ ὑδ6 οὐ͵δοῦξοη ἐδαὶ ἱπ δος 
0846 [ἢ9 κυ ΠΧ Βῃου ἃ Αννα Ὀσοη 1 ἴδ μυἷαγ., Ὀρσαῦδο ἐδ 

ΒΟΠΧΣ ἰ8 σοῃηπθοῖθα τυΐτἢ ἴ86 κἰῃρ. στὸν. ΤΏ " βοά οἵ ἴογ- 
ἘΓΘΒΒΘΉ ᾽ ἴα ἴΠπΠ6 Ῥογδοηϊ ποριίοη οὔ Ψατῦ, πᾶ ἴΠπ ἐμοῦ [8 
1} : Ηο ψ{ὶ τοζασγὰ 0 οἵἴποῦ χοᾶ. ὈσῚ ΟΠἹΥ̓ ΜΑΥ : τα ἱΔΚίπρ 
οὗ [οτίγοδοθε ἣθ ὙΠ} τα Κα ἢἷμ χοΐἱ ; βιπὰ ἢ6 ὙΠ} τουβῃΐ (19 
ποι αΌυνϑ 81} δα ἴΠ6 ζῆθϑηβ οὗ Ππὶ8 χαιηίηᾳ ἴπ νου] ἀ- μον  Σ. 
ΟΥ χΐ86 δε μοά δα ἴἢδ ο"͵Ἱοςῦ οὗ ἀο᾿ Πσδιίοη, ἴτ ταῖς Ὀ6 δαὶ ὰ 
πδὲ ἷκς ἐαϊῃοεα πον Ὠοϊμίηρ, Ὀ6 δηλ πὸ οἴπον κίπρ δᾶ 
τολθ ΧΡ ἢία σα χίος, πἰ6 χυιϊ!, ἴο ψἤοσῃ ἢ οἴογοα ὺὕρ ἰῃ 
Βλογ ο8 8]}, κοϊὰ, βίνοῦ, ὑσεοίουβ δβῦοῃ ΘΗ, Ἰ ν᾿ οἷβ." 6 πιτππῖ 
ἕακο Ἄοχοσρίζοη, μουγουοσ, ὑο ἐδ ἰπουηρτγίοιδ [608 οὗ ΓΠὲ8 Ἰαδὶ 
ΒΟ ϊΘη08 ΓαΘρος Ὡς ἴΠ6 ἀοἰδοροη οὗ δὴ δὐνίσασῦ μϑδαίο : 
ὮΟΓ δὴ ΜῸΔ κθὸ ἱμαὺ [ἢ ΔΩΥ͂ ΓΘΑΔΟΠΘΌΪΘ οὐὁἨ οὐποοσίνδι!α βοῆθ0 
Κπἴ6 οου]ὰ "θ΄ 4δἰὰ ἰο ομαγδαοίυσίσο ἐπα κίηρ ἰὼ αἰιοϑοὩ---Ὅνυ Ὠ6 
0 ἢ6 [28 γ---ΦΌΟΥΘ Δ]} 16 ζοταΐαλοτα.} 
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5.411] γτοσοϑὰ υἱῦδ τορασὰ ἴο ὑπ ἔὕστιο ἔϑαδίδβ 
τοχοῦδον τὺ ὑμ6 βίσγϑηρθ ροῦβ,᾽ οἵο. ; Μδυσοσ, 
"ἐξ δἰ. τὴδ οογδαὀδίων ἐπ οὐϊγμαάσηο πγδίδιι8 
ηριπτε 8 ὕου6 Οπαροἰζπο, χμὶ ἀσποοερῖέ ἐζιη,"" 
οἴο.; Κυδῃϊομῖοὶ ἃ (πᾶ βἰταϊ τὶν Ὧ6 οῦῦθ), 
τς Απὰ Ὧ6 Β84}] ἂο ἰδ ὅο ἐμ ἀοξοπβῖνα ζοσίγοθαθα 
ὙΠῸ 86 δἱὰ οὗ ὑμὸ βίσχδηρο ροᾶ:" ἘἜΠΠ]οτ, 
δ Αμᾶ 6 ἰβ δοϊϊνθ ζοὸσ ὑδ6 ξοχύϊγίης οὗὨ ἐμὲ 
βύτουρ, Ὠο]ᾶβ ὶτ ὑπὸ βίσδῃρο σοᾶ : 080 Β88}} 
δοκηον)οᾶρο,᾽" οἷο. ΚΙ ἔοτη, “ Ἀπᾶᾷ Β6 588}} 
τοῦ πὶ ὕ86 ἀοξοιιβῖνο ζογύσοβα δοοοσϊηρ ὕο 086 
ταϊηᾶ οὗἉ ὑμ6 βύζδαῃρο ροῆ: σὮΟΒοῸ 88)8}} δοίη 09]- 
οἄσο,᾽" οὔο. ; Ηἰὑζὶν δπἃ Καιαρῆδαβοη, " Απᾶ ὨΘ 
Β..4}}1 ὑχονίᾶθ Κ0ΓΥ ὑμὸ ἀοζδμβίγο ἔογίγζοθϑοθ ὑδ 6 
φεορίό οὗ ἃ εζϑηρα ροᾶ, ζ.6., μθϑδύμϑῃ οο]οιὶ 

(86 ὕνγο Ἰδθῦοσ Θοῃβθαιθ ον ὑσαπδέοστη ὯΦΣ ἰπΐο 

ὮΞ) ; [Κοὶ!, “ὙΠῸ {89 Βοῖρ οὗ (ἰδ σοᾶ, ΒΟ νγ88 

ἘΣΚΏο ὑὸ 8 ζδίμοσβ, ὯὮ6 “1}} βο ρχοοϑοᾶ 
δρδϊηδὺ [86 δύτοπρ ζογζύγοβδοα ὑμδὺ Ὦθ ν1}} τουσασὰ 
ἢ ΒΟΔΟΥ, τιϊσῦ, δηἃ θα] ἢ ὑμόοθθ 80 86- 
Καον]οᾶρο δὲτὰ.))---] οσα Ὧ6 5841} δοϊσῃου- 
θᾶρο δπὰ ἱπόσθϑδθυν τ ρἴογν ; σαῦμου, "" Τὸ Ἀΐπὶ 
0 588}} δοκῃον θᾶρθ (ὑδόσα), ἢ6 8}}8}} ὕλαῖζο ὑμ6 
ΒΌΒΟΥ ρτοδῦ Ὁ) 2.6..) ἮΘ Β88}} οοηἶον στθαῦ ὨΟΤΠΟΥ 
Ο.} ὕμμοβθ “80, πκθ ᾿ὐτοβοὶξ, δάογα ὑμο χοἂ οὗ ἔογ- 
ἔἴχϑββϑβ, 8η ἃ σοῃβοα ΘῈ Ὁ] Υ ἸὯΔΚΘ ΔῈ ἰὼ] οὗ ἔοτ- 
ἰβοβέϊομβ απ τσ ἴῃ ὥΘΏΘΥΑΙ. ΤΤ8Ἐθ6 ῬΘΥΒΟῺΒ ἴῃ 
ΨἱοΟῪ ΔΥῸ ῬΓΟΌΔΌΙΪΙΥ ποῦ ὅδ Ὠοδύμθῃ βιι]οοΐα βηἃ 
ΤΑΣ ΔΤΥ ΟἸσΟΥΒ οὗ [6 Κίηρ, 0 Ὡδύυσα! νυ ΤΘΙΘ 
Διτοδὰν ἀδνοίθα ὕο ὑπ τραγίϊαὶ σοὰ δηᾶὰ {86 
ὙΓΟΣΒΏΙΡ οὗ ζογίγοβδδβοα, Ὀπὺ ῬΤΙΓΔΔΙΥ ὑΠ6 ὅθ να 
0.0 δροβίδιϊζοα ὑο ὑμπαῦ το] σίου, ΒΌΘἢ 88, 6.0... ἃ 
ὕαβου, Μοηοίδαβ, δᾶ οὗὔμοσθ (2 Μδοο. ἵν. 0, 
ὧδ; ν. 15). - Απὰ κ584}} οαῦδο ἴῃϑτι ἴο χα!θ 
(ου "" Ὀ6 Ἰογὰβ᾽᾽) ἄσαοσρ ([}}6) ΣΩΔΏΥ ; ὦ 6.. ΘΙ Πρ 
086 ργοδῦ τδαβ οὗ ὑμεὶσ πδύϊοῃ. Ιου, ὙῈΟ 
ἑὰουὶδο5 ὑμ6 ὉΠ αὐτὰ Βοδο πού οϑα ἰῃ ν. 88, 

ἴ.6.. ΜΊΒ ὕ.9 ἐμθοοχα(ίο ὅονγ8, ῬΡΣΟΡΔΌΪΥ (68 ὕο0 
ἔδυϊ ἴα ὑδῖδ ; Ὀυὺ ΒΘ 18 ἀου 1688 οογζοϑοῦ ἴῃ αἰδύϊη- 
κυϊδοίηρ [86 ῬΏΣΑΒΘ “"βοῦ ὑμθῆὶ ο 6 ἰἸογάβ 
ὠτποπρ τπατΐν " ἔτονῃ “" ὕο τδῖζο ὕμϑιι Ἰογὰβ οὔθ᾽" 
πιαη." --Απὰ 5841} ἀϊνίἀθ [89 Ἰαπὰ ἔον βαίω, 
ΟΥ̓“ ἷμ τουδγα," ἢ, 4., ἴῃ ΥὙΘΟΟΙΆΡΘΙΒΘ [ῸΣ ὑμοὶσ 
δροβύδϑδυ. Νοιμίης ἀοβιΐίθ ἰα διαύθα ψίξμ το- 
ἔοσϑθῃοο ὕω ἃ ἀϊνίδίοη οὗ Ἰδηᾶβ δυποηρ ὑδ6 δΔῥρΟοΒ- 
ὑαΐθβ ὈΥ Απ ]ΟΟῸΒ ἴῃ ὑμ6 ραϑϑᾶρϑε ὑδμδὺ τθροχύ 
Ηἷβ Ὀτθοσῖθβ δια Ῥγοσηΐβοθ, 1 Νίδοο. ἰἱ. 18; Εἱ, 
80 οὗ 86αᾳ. ; Ὀυὺ 1 ΟΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 ἀουθ θα ὑμδῦ 
δ ϑιαρ)ογοᾶ ὑμὶβ πλθδὴβ 880. δηα ὑμπδὺ θ8ρ8- 
οἶδ}! βυοὴ ῬΧΟΡΟΣΩΥ δὲ Βα Ὀθθὰ οοηββοαιθα 
ἔσγοση οὐβίλπιαῦο 96 }8 νγ88 οοῃἴοχτοα οἡ ὑδθ ὡρμοϑ- 
ὑδῦθα. 

γογεοα 40-45,  ια ίοη, οΥΥ ἐδδ ιοαγί ἐκ 
σατο)" 9 Απζυοῆμα ρύρλαηεδ, ποῦ αἀἰδβίύη συ 8Ὲ- 
ἱὴρ Ὀδύνθθη δὶβ βϑνϑσαὶ οδηλραῖστθ δραὶηβῦ 
ἙαΥρῦ, 885 ὅγἷχὰβ ὕδθ οῶδϑθ ἰῇ συ. 2.9 οὖ 86αᾳ., Ὀυῦ 
ΤΆΘΓΘΙΥ ποὐοίηρ, ὑῃ 8. ζοηθσαὶ ομδσδοῦοσ οὗ δἷ8 
αὐΐδοϊα οὐ ὑμαῦ ΘΟΌΒΌΥ. δηα ὑμοῖγ απΐοτυπδῦθ 
τοβαϊΐβ ὑροὺ πᾶῶϑ. Τῃ6 ταῦθ᾽ σ.ΘΏΘΤΑΙ ΟΒΔΥ- 
δοῦδυ οὗ ὑμ18 ῬΘΥΘΡΎΔΡΗ, Ιο ἢ ἷἰβ Δδ]οροῦθ ἴἢ 
ὑδΐβ τοβρϑοὺῦ ὕο ὕμε ἀδβοσίρύϊουβ οὗ ὑπ ἔυΐυσγα 
ἀγα ὈΥ Θδυ]ΐο Ῥσορ οίβ, ταὶβθθ ὑμ6 δχρϑοὺβ- 
Ὅσοι ὑμαῦὺ ὕ: 686 σΘΥΒΘΒ ν71}} ρσονὸ ὕο ὉΘ Θδρϑοίμν 
οσὶσἷμαὶ δῃηᾶ ἔσγϑο ἔγοτῃ ἱηὐοσροϊ αὐΐπσ' δ ἰὈ[0}8---- 
8Δὴ ἐχρϑούδίϊοῃ ὑμδαὺ νν}}} Ὧ6 νου βοαᾶ ὈΥ ἴΠ9 6χο- 
688. οὗ ὕ8θ βϑυθσδὶ γϑσϑθβ. [[πῆποπορα Ὦγν ὑμ6 

ψοχᾶβ ΥῸ Ὠ93Ἴ, ““δηᾶ δὖ ὑμο ὑΐμιϑθ οὗ ὑλι6 δηᾶ,᾽" 

ΨὮ1ΟΣ δρροασζοὰ ἰὸ σοϊαὺθ ἰὸ ὅδ 818] ϑαρθβ οὗ 
86 τοίγχηι οὗ Ερίρθδιηθθ, δἰ μοῦρσ ἢ ὑμ6 ῥσγορμϑὺ 
ῬΙΟΌΘΌΙΥ ϑιωρ]ογϑὰ 1ὖ ἐμ 86 Βδῖὴθ βἜ ποσὶ 86:80 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΞΤ' ὈΑΝΊΕΙ, 

88 ἴῃ ΟἾΔ. Υἱίῖ!. 17 (σὺ τοΐοσοησθ ὕο [86 ο]ο8- 
ἱπρ ροχίοα οὗ ἴδ ῥὑγο- ΜΙ οδβίδυηϊο ὨἰΒΌΟΥΥ ἴῃ 6 ἢ- 
ΘΧΆ]) ; δη8 Ἰοα Δδίσζδαυ ὕο ἃ ἨῸ 1685 ὀχύθηῦ ὉΥ [86 
ΘΧΒΘΙΏΡΪΟ οὗ ΡΟΣΡΆΥΤΥ, Ὑ80Ο, δοοοσαϊηρ᾽ ὕο Φεγοσὰθ 
οὨ {μΐβ Ρ]δοθ, ἀϊβοονεσϑᾶ (μθ ἀοϑοχιρύζοῃ οὗ ἃ 
ἔουγχὶ δηᾶ Ἰαδὺ Ἐρυρύδιι σασιραίστι ἴῃ 8185 8 .- 
ΠτΆΡὮ, νοι Β6 δυρροαδοᾶ ὅο ὈΕΙοΩρ ἴο [86 γοδτ 
Ὀθΐοτο ὑδμαὺ ἱπ ψΐοι {86 τοῖστι οὗ ΑὐΠΟΟΒῸΒ 
οἸοθϑα (Β.6. 165)," ἃ τρδίοσίγ οὗ τηοάθσῃ δχροαὶ- 
ὕοΥβ Πδνο 8180 τορβεαθα [8686 γϑῦβθβ 88 8 001- 
ὐπαδίϊοη οὗ δ ἰδύοχίοδὶ Ὡδυταυ να, τ Βοθα 5ρ6- 
οἶδ] οὐ͵]θοῦ νγὰβ ὕο ἀρβοσῖθθ ὑμ6 ᾿αδὺ συ κο 
οροσδίζοσιβ οὗ ΕΡΊΡΒΔΠμ68 δραϊπδῦ Ἐργρὺ, ΡΒΟΞῺΣ- 
οἷα, δα Αττηθηΐϊαβ. Τμὸ ΜΔΟΟΔΌΘΑ ὈΟΟΪΚΒ ΣΔΪΚΘ 
ὯΟ πιρηϊίοι οὗ ὕῃθ86 8518] γαῖ οὗ Απζοοδτιδ, 
Ὀυὺῦ τοροσῦ ὑμαὺ ὯὨ6 τοϑυομϑα ὕὑονγασχά ὑῃ6 δδκὺ 
ΟὨΪΥ, πδυροὶυ, ὑο Βδου]ουία, ΕἸ γταδῖβ, διὰ Ῥδσ- 
ἰδ, διὰ ὑμδὺ Βθ ἀϊοὰ ἱῃπ [86 Ἰαῦοσ σου ὐΥΥ (866 
1. Μδοο. ἢ. 87; γΥἱ. 1 οὖ 864.) ; ναὺ ἰδῖβ οἰγοῦχα- 
Βίδῃοθ ἐβ οχρίαἰπϑὰ, ΒΟΥ ὉΣ δεβυταηρ δῦ {86 
ψτῦοΓ οὗ ὑποβα ὈΟΟΚΒ ἀοοίσποαίϊν ἑσπογεα 8.6 νΤΑΥΒ 
πὰ συοδίΐοπ, οαρθοΐδ]ν 6 ἔουτί Εργρυδη δηὰ 
186 Αὐπιϑηΐδηι οδιηραίσηβ (Ηοὔμλδην, 226 δοϊξεα αὖ 
«πίϊοολο ρεδίκ8), οΥ ὉΥ ἀθολασίτρ ὑπδῦ 8 ΤΟΡσῸ- 
δοηύδυ 08 88 8 016 δζὸ ποέ τρογίδψ ὁ ογοαέξ, 
διὰ [0Σ ἐμπαῦ Γοβοὴ μίνπρ' ὑἢ 6 Ῥτοΐθσθσο ὕο Ροσ- 
ῬὮΥΥΥ 8 δὐδύθσθηνϑδ 88 σορογίϑα ὮὈΥ Φθσοόσηθ (80 
ΘΟβρΘΟΙ8}1}ν ΕἼ]Π]ΟΣ οα (ὲβ Ῥᾶξβαρθ, Ρ. 828 οὐ δ6α.). 
ΤΟ τϑροτύ οὗ ῬΟΥΡΆΥΤΥ, ΒΟΜΘΥΟΣ, ΒΡΡΘΘΙΒ ΣΒΌΣΘΓΡ 
ἴο Βδαγνο οσρίπαθα ἴῃ ἃ ταὶ ρρσϑμθηῃβίοι οὗ τ89 
ῬΆΓΆΣΤΆΡΒ ὉμὰθΓ οοηβί ἀϑγαύϊου : ἴοχ 08 τοτηδίτι- 
ἱπρ ἰβύουδηβ οὗ ὑμ6 Οτσλθ, ἃπὰ ΒΑΙΟἰσΌ]ΔΥΙΥ [ΑΥΥ, 
ῬοΪγυ 8, δηᾶ Αρρίϑῃ, ἃσϑ δύσει υ ἱρποσδηῦ οὗ 8 
ἔουσχί Ἐαγυρύϊδῃ σδιηραΐῖρη οὗ ΕΡΊ ΡΒδη 65, δα (ἢ9 
γα Ὀλ]1ὺ οὗὨ ὑμ6 Μδοοδεθδὴ ὈΟΟΪΒ, ΘΒΡΘΟΐδ 
οὗἩὨ ὑπ6 ϑσβῦ, οδηποὺ Ὀ6 δϑβα θᾶ ροι ὑδ6 κτουπὰ 
οὗ ὑμοῖσ βίαϊδισθηΐβ γοδρϑοηρ ὅμ6 8] δοϊζοῃβ 
Διὰ ὑμα ἀθαὺῃ οὗ ΕΡΙ ΡΏΔΩΘΕ, ΠΟΥ ἱπ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΣ 
τοβρϑοῦ: 866 Ἰγεγιβάοσέ, 124 δ Ἠποοαῦ., Ὁ. δ8 
88.. δηᾶ ἽΝ οΒοΙοσ, ἀτί. ᾿Απἰίδολαιϑ Κρίρδμαπδ ἷπ 
Ἡοτσορ' 8 ᾿ἰοαϊ- Επογκίορ.. 1.. 886 οὐ εθοᾳ. Ἧ8 
ὑμουοοσο δρτθθ ἢ ῬΘΓΕΒΟΣ, γου ΤΘΏρΈσΚο, 
Μαδύσοσ, Ηἰσίς, Εν α]ὰ, δηὰ Καιαρδδῦθοη, ἱῃ ΣΘ- 
σοταϊηρ ν. 40--4ὅ δ Ὀοΐηρ' ἴῃ ἵἕδοῦ ἃ κιπᾶ οἵ 
ΔΌχΘυ δῦ δῃᾶ ρζοποσδ σίηρ τόβδυτας οἵ ὑῃ9 
οομύθηίθ οὗ να. 922-89; Ὀπὺ νὰ Ἵσχρὶ δὶ ἰηϊξ ὑϑοῦ- 
᾿αν ἔϑαύασχο ΌΥ͂ σοχασάϊηρ ὑμαῦ ἀοἰαὶ]οἃ παχγαῦνθ 
οὗἨ ὑμὸ πα ὐΑΥΥ σΕΥΘΟΣ οὗ ΕΡρΊ ρΡ ἤδη θβ, δὲ ὑπ ὑσο- 
ἀποῦ οὗ [86 ἱπ ογροϊδυύν δοῦν! οὗ ἃ Ρίοιιβ 56. 
πὰ ὑπο ΜδοοδΌθοδη Ὀοσοα, Ὑν Ὁ]16 τὸ ΘΟμΒ 6 Σ γα. 
40.--45 85 Ὀσίΐηρ ἃ Ῥοσίίοῃ οὗ Π8}16} 8 Οὐ βίῃ 8] ὑγο- 
Ῥμϑοίοβ αἰὐογεᾶ ἀασίπρ' 16 σα οὗ ἔλθ Οδρυϊνν, 
ὙὉΪΟ. δὲ ἰοῦ ππύουσορδοαὰ ρου ὑπ ψἘΟ]6 ὈΥ̓ 
{86 ἱπίοχροϊαῦοσ.[---Αδὰ δἱ ἴλ9 ἐἦσπιο οὗ ἴῃ οπὰ 

4 Τοόγοθ, Τ. 0. ἢ. ἃ, ν. 130: “ὲ λαὸ Ῥονρῆγνγίνδ δά 
Αηποοδιτι ταεγι. σοα Ὡπκαδοῖπο ἀππὸ τορπὶ δ γεγν8 
σομέγα δογογία πίία, Ῥιοϊσνσισ. ῬΑ ονπεέυγενα αἀἐτηΐ- 
οαοονέ. Οουὲ αμαίότα πὈᾶπέγα Διδυονετν, οοπργοσατογ 
τ ξα γῇ το ία κε Απίοοδλια σμαπέ ἐδ ρεδίαϑ 
τοαἤαα ἐπ στ ίδει 6ὲ ἐπ φατε εέδιια δὲ ἐτε οἰα 886 ΤΉ ἑηστέν- 
48 φἰέ ἰογγας ΡΓΥίπιαδ δὲ ἐραγιομο πὴ θόν κα θεδέαρονίξ; 
ϑεπορίίσα αὐ ἐόγγατη, ἐποϊψέαπι, ἔ.6., “Ψτοατα. . - 6 
αγοόγη τιμπέενίἐ ὧδ γα πιγυγτη εἰτίξηαξίδ εἰ εἰς Ῥόγτα- 
ον ἐπ Εσυρέιηι."--ΟἾ, ΤΑΥΓῪ ἴ᾽06 κἰδηῆηρτηθπη τεαρο τη 
ἴΠ6 τοδοϊο οὗ ἐπα οχροάϊείσῃ ἴο Ἐσγρῖ, δ τοπρροῦηρ (δ6 
Ὁ Ὁ πεσΙθι οχροάίτίοῦβ ἴον γι} πὸ ποῦ δὰ οί, ὑ. 721: 

. Ῥηρπανο σονέγα ἜσνΡῆηοε ἐἰ Ζέδικια ἈΕιἰλιορίεχηξ 
858 ατιαἀ δὲ φίδέ αὖ φιεῖϊυπο εἰ τίσις σι α Γοπ- 

οἴανι, ππα6 δὲ Κ᾽ δα οαρέΐ ἀνααΐου γέξίλίεπέέξ δὲ ΟΥ̓ΛΆΓΤΗ 
ἔπ ἴον δι πέοίς θασέαοίξ »γυοθὶνοίαμι; οση εδείγεσεο μέγσίξ 
αὰ Ανιαπίαγε γέρόπι Αγτθηιας, σα ἀά Ογαηξία Ῥαγεδια 
2η οοοδέζμ : δὲ ἐπε 7δεεὶα Ρἰἶ ὧδ .7.8 ἐπσεγοίξε, Ῥοπνσέ 
ἐκαδογνπασεΐμηι διειεηι ἐπ ἰοου ΑΡδώπο, σιεέ ἐπέον' απὸ ἰαξέσεϊτα 

ϑέίιιὁ ἐφεὲ ιεηίπα, Τίστέηι ε, Βιιρλυιαέδη (Υ. 45). 
1 [ὙὴῸ δυϊποσδ νἱονσβ Βεγα ἤᾶνο οὐ τ Ὀδετι Ὀἱατερὰ 

ὉΥ͂ Εὶβ ἑδνοσίϊο ἔθου οὗ δὰ ἰπδιογροϊδύου οὗ νατὲ οὗὨ ἐδ ζχῸ- 



- 
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[89 Ἰκίυρ οὗ ἴδ9 βουϊδ 5})811 ρυβὴ δἱ ἴση. Οἡ 
ΤῊ ὨΣΞῚ, 8606 ἱτηυμθάϊδύθὶυ δῦονθ. Γβ: ὉΠ, “" Β8.4}} 

ῬΌΒΕ αὐ.᾽) δοοοσὰβ ἔὉ}}γν σι ὑὰθ ρσοησΐηθ ῥσο- 
Ῥθϑύϊο ἀδδοσιρύυΐοη οὗ οδδρ. υἱϊὶ. 4,1. ΤῈ6 Ἐσγρ- 
ὑἱδη Κίηω ΟἸΘΑΥΥ ἈΡΡΘδΣΒ 85 ὑ88 Ὀδρίμποσ οὗ ὑδ18 
οοπβίοῦ, ἔοσ ἢΘ 18 τωϑηυἱοηθᾶ Ὀδέοσο (δ6 ποτύμοσῃ 
ΚκΚίηρσ. Οοπμβοαυθμῦν, οὐ (δ 6 δδδυσηρύϊουῃ ὑμδῦ 8 
͵7οωνίὰ ἘκΥρυϊδΆ ᾿ᾺΣ ἰ8 Β6σΘ βροΐίζθῃ οὗ, ἰῦ ν}}} 
Ὀ6 ὨΘΟΘΕΒΒΘΙΥ͂ ἦο Βοϊ]ὰ ὑμαῦὺ ΡῬίοὶ. Ῥηγβοου δὰ 
ῬΒΙοιαθῦοσ, δποουγαροα ὃν ἰλοὺν αἰζέξαποθ ιοἴέλ, ἐλὲ 
οπιαλισ, Ἀδὰ γϑυϊιχοα [0 αὐύδοῖς ὑμ6 ϑιυχίδη. [10 
ἐβ ΒΑΥΙΥ ἴο ὯΘ ογοαϊ! θα ὑμαὺ {μ6 Βοιηδα Ὠἰδίοσί - 

ῬΏοΟΥ. Βυὺ δ π’ῃ01]6 ῥγοάϊοίοῃ ἰ8 οοηβοουσίνθ δὰ Ὡδιηῦ- 
Δἰῖν οομῃθοίοα, πἰτουῦ ΒΗΥ͂ Τρ τΙ0ἢ ΟΥἩ τοἀππάδηον, ἸΚοἢ, 
βάν π 8 ὈΓΙΓΊΔΕΥ τοΐογοηοο οὗ ἐδία ραϑθαρο ὦ ἀπῇ οοῦαξ, 
διαοσα ἀραϊηπδῖ τ ἷ8 συ ρροί οι οὗ 8 τϑοδρίυ] δ οη οὐ Βα πι- 
ΤΩΆΤΥ Ὠογο. “1 ἰππα, δοοογάϊηρ ἴο νϑσ. 35, ὑπ6 ἐγ υϊδιίοῃ 
ϑ ἢ  ἰοἢ ἴΠ6 Ῥϑορὶο οὗ Θοᾶ 5411} "6 ν αἰἵϑαὰ Ὁ’ ἐδ Ὠοδὶ!]δ 
κίηρ ἕἴοχ ἔδαὶν ρυγ β͵οδύοη 8Βἢ4}] Ἰωπὸ ε1}} τὉ66 πιο οὗ ὑμ6 6ἢ 
[Ὠδη [86 ἐἶπιο οὗ [δ ἐπὰ ἴο νοῦ ὕμα ργορῃθϑοίοα οὗ ν ΓΒ. 
.Αῷ [411] οδιιποὺ ἀθδί σηδίο ὅλ ΏΟΙ]6 ἀπτγαιίοη οὗ ὑπὸ οοη ποὺ 
οὗ (18 ΘΏΘμΥ, Ὀσὺῦ ΟΠῪ ὑπ δηᾶ οὗ Ὠΐπ τοίριῃι δηᾶ οὗ ὨΪ8 ῬοῪ- 
δοστιεῖοῃ. ἴῃ ν᾿ Ὠοἢ ἢΘ ρϑεϊδηδαὰ (νοῦ. 40). Οὐ [8:9 ΘΟΒΓΓΆΓΥ, 
ἐὴηο τοζοσοῦσο ἴο οβαρ. υἱϊ. 17 ναὶ πολι πα, Ὀθορδῦθο ὑΠπ6Γ6 

δίϑὸ ὙῸ ΓΘ μδδ [Π9 βδιλθ τηϑϑῃὶῃβ 86 Πόσο, ί.6.. 10 ἀθποῖεδ 

186 ὑοστηϊπαδιίίοη οὗ ἴδ ϑροοῦ τοδοστοὰ ἴο, δειὰ 15 ὕοσθ οἿΪν 

Ἰηδὰθ ἃ [ΟΥΘ ΩὍΠΘΣΑΙ οχρεοδαίοῃ ὉΥ͂ τϑϑα οὗ ὈΣ {δὴ 

Βοτο, ὙΠΟ Ὁ ΩΦ Ὡ δηὰ ἐπ οοπηθοϊΐοη υἱτὰ νοῦ, 88 

δ σηεὶ ἴδ ΤΟΣ ΒΏΔΙΌΪΝ δοδηοᾶ, Τὸ {18 ἰ6 ἴο Ὀὲ δά ἀοᾶ 
ἴπδὺ ἴπ 9 οοπίθηθ οὗ νέχε. 40-46 ἀγὸ ἰγγϑοοηο  [ΔὉ]16 τ [ἢ 6 
Βιρροεϊτίου ᾿ἰῃδὺ ἰη ἔποπὶ 8 χοροαύθα ἴῃ ἃ σοπΊρτοποηδὶνδ 
ἕοσιη ψνδὺ Ὧδ5 ΔΙΓΟΒΑΥ͂ Ὀδοη Ββοϊὰ οὗ Αηὐοοῆδ, ἔοσ ἤΟσΘ 
βοιηϑιπέης ποὺ ἰα ὡπηοπηοσθϑα, βοιηοι ἷηρ οὗ πιο ἠοϊπίηςσ 
ὯΔΕ Ὅδδη βδὶαἃ Ὀθίοσο. ἴθ ὀνθ Μαῦγοῦ δηὰ Ηἰϊζίρς ἔλνα 
Ὠοῦ ὈΘΟΏ 80]6 ἴο ἄδην. ὈὰΣ πανο δοιμῦ ὕο οοησοθαὶ 88 τη! ἢ 
88 ἢ θδἰ Ὀ16, --- ΜΙ ΔΌΓΟΣ ΟΥ̓ ὑΠ6 τοπιθῖῖκ : " 14 ὦ Βογέρέοτε ἐθῦ τε 
ας δῳροίμε ρογίγασίααξ 6886, Θὲ ΘΠ ΜΙΤΗ, σεγὸ τα μηι ὑρενΐ 
ἀεγιίηδα,  ἀπὰ Ηἰιαίκ ὉΥ νϑτίουβ υγηΐπμ5--- 88. ἰζ δοοπχδ," 
Ὀπῦ ἰκ ηοῦ μτοοίΐϑοιυ δοκυον οάσοα,, "16 ἰδοῦ ἰ6 πον οτο 
οἰθ6. οσυιηπιπηϊοδίοα᾽ --- ΨΏΪΟῆ ἀγὸ ΟὈὐν!ΟὨΒΙΥ͂ ὨΟΤῈ πᾶ κο- 
Βαϊ 8." ϑδίσπηγι 85 ἀοίδηδα ἢγ6 Ὀ6] 16 ἴῃ δηοΐπον ἐπὰ ἢἤπαὶ 
σαμραΐση υὗὁὨἨ Αὐὐϊοοσπα τ: "ΠΡ ΏΡΌΤΚΟ δδιοσίὶβ ὉΠ6 ΘΗ ΣΟ 1ηἸ- 
ῬΤΟΌΔΌΣΠΙΟΥ οὗ δηρίποῦ δηπὰ Τουτῆ ἰπνδαίοη οὗ Ερυρὶ δηὰ 
Ῥαϊοπείπο, οὐ ἔῃ αγουπῷ τδαὺ ΑἸΕἰοΟὮ 5" νγ}8 ἴοο Ἰθακ δπὰ 
ἴ00 ῬΌΟΓ ζῷ Ου]]οοὺ ἔυζοοθ σπου ἢ ἴο ΟΔΙΤῪ ΟἿ διιοἢ δ ΔΓ 
Υἱτἢ διιοοοδα, Βυὶ 1 δῖδοσ, ἱ, 51 δραᾳ. βῆονμ τ8 ταῦ δίζδγ 
Απιοοδαβ δα ποασγὰ οὗ ὕῃθ ποίμυἷο ἀοΐήοαῦ υγ 7. Ἃ}ἢ8 οὗὨ Ὠΐδ 
σοθοΓΆ] Βοσοῃ, " Ὧθ6 )δβ8 οηταροα, δὰ καϊπογοὰ ὑοροῦπον 8]} 
ὅμο6 ἴοσοεα οὗ ἰδ κίπράοιη, παρεβολὴν ἰσχυρὰν σψόδρα. (π 
ἐπχοορεαέμπσὶν σγέαί δα ιρτηπδ,ιί. ὙΏΘΒο ἢ6 ραϊὰ ῥγοΐιβοὶν, 
τ Ὦ}16 ἰἢ 8 αἰὐϊταᾶο οὗ Ῥγορδγδτίοη ζυτ δοῖϊνο βογνίοο, βῃὰ 
ζῆ: οχῃαπδίρα Ἠΐβ , 1 Μδοο. ὶ. 98, 390. Τὸ 1 γεῖδκ, 
Ἠΐα σοηθ τα). Ὧ6 Ἰοΐς ομϑ. αἰ οὗ Π|8 ἰσοορβ (1 Μδος. 1, 84), 
ὨΪοἢ διπουηϊοι ἰο 47.000 (ν. 89). ψὶ ἢ οτάοτα τὸ βυθαυ διὰ 
Ῥασχυ τίου οἱ. Ῥβ]θατίπθ (νη, "δ. 86). Ἰγεωχ, ἴπθη, Αἰ οοἢπ8 
Ὑ{88 ποῖ. δὲ ταὶ [ἰο, [Ὁ τη. ἀορα ὕγαθ ἴῃδ οἰ ὕπο Σ ἀρρίδῃ, 
Ὧυτ Ῥυϊγθίαα, πὸ Ζιιδῦλη, πυν Γάνγ, ποῖ Ψοθορ 8 ἤανο αἴνθῃ 
ὯΔ 8. μητιϊυθπατα δῦοαι τπ 1: μισεῖ ψὰν οὗὐ ΑἸὐοσπαβ: Ὀυῖ 
το δῦ [83 τοδὰ ὑποὶρ ϑνγίδη Ὠἰκύοσίοβ ἀοεβ ποῦ κποὸν τα 
1ΠΟΤΟ ΚΌΙΏΠΙΆΓΣΙΘΑ, ΒΟΓΆΡΗ, δηα ὕγη Συ δ ΔΙῸ 4}} ἱμαὺ γϑπιδίῃ 
οἵ τῆσ86 τείῦοτγα ῃ γοεροοῦ ἕο Αἰ οσῃ 8} Φοβόρητν ἀσροηῆβ 
ΟΠ 1 Μϑδος. : βη4 (ἢΪ8 ἐδ ΣῊ ΔΙ ΠΥ σοηποᾶ ὕυ ὑπ ἐχρίοἱτη οὗ 
Ψυᾶδο δορὰ πὶβ Ὀγοϊσοη, Ἐαοπην 0 Υ ΥΘΥΥ͂ ΔΡΡΟΒΙῦΟΙΥ χτο- 
ΤΩΆΡΚΒ: " (Ὡγόπιὰδ οπεμέμο ἐμέέστα αἰέσιια δἰ σομβέμεα 
φόδιια Απέξῤνολέ παρΤαξέοπα, σι α σα αἰεί. κογέρέοτε αἰέ- 
ἕο ως αἰσο ἐέθ6) 8 φἰξ πιαπααέ. Τῆς αγσηπιανέιπ α 
“ἰἰεμέίο, προυΐϊ!Π}ν ἰῃ τοπροσῦ ἴο δηοίθην ὨΙΒΌΟΓΥ, 8 ἴδτ ἔγοσα 
Ὀεΐηρ οοὔοπῦ δηὰ βαυεδοίοσυ. Οὐ ὑῃσ ΟἸΠΟΥ Ὠδπηῆ, [09 
δοοαῦθον οἵἉ πο κιαύδηλομ τ ἢ τπ6 ὈουΚ οὗ Ὁ δῃ. .οἱ, το βροσθ πο 
(6 εἰυχηδίπ οὗ ΑἸΟΧΛΙ ΟΣ 5 πασοοδβυγῆ, 15. ΟἹ 411] Ὠδη8 δβᾶ- 
τηϊυϊοα ἰπ οὐδοῦ σπλοα. Ηδσσα ἰζ Παβ παγταῖθα ὑδθ ονθηῖβ οὗ 
δη ὀχροιξοῃ, ἐπ να, 40-43. ψ ἢ τ ὑδ0α] πκὶπὔδιιθαε, δὰ 
ΒΡΡΑΥΘΠΌΥ ἰπ κοοὰ ογάοσ, ὙὯΥ κηυσ!ὰ {π|8 ὑδαυϊπιοην ὈΘ 
κτο᾽εοϊοα ἢ ΝῸΓ ἄοθε ἰῦ κίδηἃ δ᾽οῃθ. «θγοπὶα τοΐογε ὕἤο ῬΟσ- 
ῬὮΥΥΥ, ὙΠῸ τοῦθ πρα]κὶ (Π6 ὑὈοῸΚ οὗ ηη]οἷ, 858 καγίηρ Ὁ 
τοαροοὶ 0 να. 40. Ὁ τὯ80 (Πογ τοϊαΐα ἴοὸ ἴπὸ Ἰαδὺ τ οὗ 
ἈΑπέεϊοσδπη, ποᾶγ ὑπο οἷοκξο οὗ δἰκα ᾿ἰἴ6. .... 1δ0 ἰξ Ὀδ ΓΘΙΠΟΤ.- 
Ὀοτοῖ ὑμαῦ Φόγοπιθ ἄοθα ποῦ ΒΥ α πογὰ ἴο σοηϊγαάίοι (8 
εἰοϊδαλοηϊ, ΔΙ Ποῦμἢ ἰδ τηλὰο ἔυτ πἰα Γαι νοτίϊα ΟὈ]οοῖ ἴο ἄο 0 
ἢ Ὠα οὐμ!ά, πμλδηιθ ἢ 88 πὸ πὐἰχὶιὶ ἤθη τοΐοῦ [ἢ 6 ῬὰΜ8 'ρ6 ἴὸ 
ἢΐκ ἐπνοτίϊο Δμἰἰολγίδέ, 1 ἂο ποῖ βοὸ ΨὨΥ ἴπ 6 ὑδαζίποην οὗ 
1.8 ὈοοΟκ Ὀσίογα 1:8, 6 1}} σοηδτιηδίίοη οὗ ἰδ ὉΥ ῬΟΓΡΉΥΥΥ, 
διὰ (πὸ δρρηγαηΐ οοποθηξίης αἰὐὑμμἂθ οὗ Ζογοηλο, ἀο ποὺ 
Ῥίδοθ ὑπ τιδύϊοσ Ὀεΐογο τ ἕαίγιγ οαξ οὗ [86 τοδοὶ οὗ ἀσδέγιο- 
ἐέρ6 οτἰ οἰαυ.") 

85, δΔηἃ οαρθοΐδ]ν Τὐνγ, ΒΒ ου]α μᾶνὸ ὈΘ6ΘῺ ππὶἢ- 
ἑοτιηϑᾶ σὺ τορχασζὰ ἴο δσἢ 8 ΜΆΣ, ψϑροᾶ ὮὉΥ 
ΟἿΘ Δ}1Υ ἀραϊηβῦ διούμοσ. "---Δ ἃ Ὧθ 5411} οηΐϊοσ 
πο ἴ}9 οουμῖσίθα, ἐ.6.. ᾿ἰαύο [86 σουηύγίοθ δᾶ- 
Ἰοϊηίηρ ὑο Εχγρὺ ὑΒΤΟΌρΡὮ ὙΥ Β1ΟῊ 8 ΤΔΤΟΙ δραϊμβῦ 
Ὅ868 Ἰαύίον Κίησάοπι τγου]ἃ ἰΘ8α ἷτα, ΘΏΟΘ, ἰηὕο 
Οο6-5γεία, ῬΒοωθηϊοῖα, δηᾶὰ Ῥαϊϑβύϊηϑ. --- Απὰ 
5.41} ονοσβοῦυ (ΟΣ ᾿ἤον δ᾽οὴρ ) δὰ ρμδ3 
(ΟΥ "βυῦγο")) ονϑόσ.0 Τὰ ρῆσαϑθθ δϑιῃρὶογρα. 
ἷη γ΄ 10, ψ δ τοΐοχθμοα ὕο 86 Ψψὰ οἵ Δηί- 
οομτθ ΕΡΊ Ρἤδη68 δρδίῃδὺ Ῥίοϊθν ῬὨϊ]οραῦοσ, 
ἷἱβ ΘΕΟΙΥΘΙΥ δἰση δῦ. ---ὕἴόχβο 41. ΕΘ 51.4}} ϑωΐοχ 
ἃ 1ΝΟ---ὙΔΌΠΟΥ, ὁ“ 84 6 888}} δηῦοσ " ---ἰὩϊο 189 
δἰοσίουα Ἰαπὰ, δοιὰ ΣΩΘῺΥ οοιπῖσίοθα 5411 Ὀ9 
οὙθυ γουσῃ ἃ Ταύμοσ, "᾿ δα Δ ῺΥ Β.4]] Ὀ6 οπαδοᾶ 
ἴο ζ4}}. ὙΤὙΒὸ ἀοθοσί μος 18 ΒΟΔΤΟΘΙΥ 88 οομοχϑῦθ 
88 ἴ:6 ῬΆΣΆ116] ἱῃ ΟΒΔΡ. υἱῖῖ. θ--11, ἀπ τδν ὑπ 6γ6- 
ἔογθ Ὀ6. 810 ΟΣΡΊΏΔΙ ῬΣΤΟΡΒΘΟΥ τὶ δα. 8] Ρχοῦα- 
ΠῚ γ. Τμὸ σδ8ὸ αἰδθυβ ἴῃ υβ. 28, 81 οὖ δϑα. 
ΤἘΠ6 “ΤΩΔΏΥ ᾽᾽ ΠΟ 8841} Ὀ6 οδυβοα ἴο 781} Ὁγ ὑδ8 
ΠΟΣΌΒΘΤΗ Κίηρ' ΔΥῸ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ σοι γἷόδ ΟΥ' παϊξοη, 

88 ΔΡΌΘΔΙΒ ΟἸΘΑΙΥ ὕσομπι ὃ, δια 88 ὑμ6 ἔβη. ὨἽΞ 

ἸΒςουσίβο ἱπαϊοαῦθβ (μβπιοὶγ, ΤΊΣ 1). Τμδῦ ρὶα- 

Τα] '8 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΙΥ ποῦ ὑο Ὀ6 ροίμὐοὰ ὨῚΞ, “ ὑθῃ 
ὑμουβαπᾶβ " (Ῥβδ. χοὶ. 7), ΠΟΥ ὕο δ ὑταπβὶαὐθα, 
ἢ Εννα]α, ὈΥ “ὁ χδΌ ΐηΒ, ἐθλοῆοσβ οὗ δϊρᾺ 
στα." δηὰ ὑδαὺ ἱπίδσργούδύυϊου ὕο Ὀ6 ὑδίςθῃ 848 
8 ονυϊᾶάθῃσο οὗ {πὸ ἰαῦοσ οοχηροδβί ίου οὗ ἔμ: ὈΟΟΚ. 
--Βυὶ ἴμθ939 5181} ϑβοᾶρθ ουἱ οὗ πὶβ ἢ 
(αν) Εἰάοιυι δ ἃ Μ ΟΘΌ δα ἃ [85 ομί θέ ί(οσ "" Κοσ- 

Ὁ61᾽}) οὗ 89 οὐ] άγϑῃ οὗ Ασληο. “22 ΘΜ 

ΤΩΣ, Ῥγοροσῖγ, ὑ86 μτίποῖραὶ ρόνϑσ, ὑμ6 “"γε.- 

ἰζισϑ οὗ τ6 ρόονγοσ " οὗ ὑμ6 οἱ] ἄάγθη οὗ ἀσασιοῃ 
(οὗ Ναμι. χχίν. 20: Φὁυ. χὶ χ, 85. Αὐτὰ. νἱ. 1). 
γνΒΙο ῬΓΟΌΔΌΙΥ τοϊαύθθ ἴο ΒΆΡΌΘΏ, ὑμοῖν οἰϊοῦ 
οἷἵγ, δῃὰ ὑμθ ῥτγίποΐραὶ δοαὺ οὗ ὑ 6 1 ρόοσγοσ. ΤῺΘ 
ΘΏΙΓΘ ὈΓΤΟΡΏΘΟΥ ὈΘίοσο 18 γαοϊαυϊνο ὕο ὑμ6 ποὶρῃ- 
ὈΟΙῈ οὗὨ 5786] ἄοθ5 ποῦ ὉΘΆΣΙ ὕπο Ἰοοῖὶκς οὗ ἃ σαΐξέίο. 
ΔΣ θοόηζι , ΤΟΥ ΔΙΌΒΟΟΡὮ ὑμ6 Μασοαῦθοαμ ὈοοΪὶς 
([ Μδοο. ἱν. 6] : ν. 8-8) πούϊοθθ 86 δβϑϑίβύβῃοθ 
τοηοχοᾶ ἴο ΕΡΙΡ ἤδη 68 ὈῪ (06 ἘΜοταἑῦθ8 δια Ατὴ- 
το ἱῦ68 δρδίηδυ ὕμο ονγβ, (.6 ταϑηὐίοη οὗ ὑπὸ 
Μοαδθίῦοβ ἴῃ ὑμὶβ ὉΪ8ο6 18 80 τουσἢ ὑδθ τοῦθ 
ΓΘΙΆΔΥΚΘΌΪΘ, 88 ὑμαῦ παύϊοιι 8 ὭΘΥΟΥ τηϑηςομθὰ 
ΔΙ͂ΟΣ [89 οδρ λυ 88 ταὶ ὐδ  ἷπρ᾽ Δ ἱπαθροηᾶ- 
δοὖ οχίβίθῃοο (Εἰ ἰχ. 1 απὰ Νϑῆ. χιΐ. 1 αἴδοσὰ 
πΟ Ῥζοοῦ ὕο οοῃίτααίοῦ ὑμὶβ βἰδυθταθαῦ, βίμοθ ὑπ 6 
Μοδθὶύοβ ἃσὸ ἡοῦὺ τοζοστοὰ ὑὸ ἰῇ ὕξοβθ βδββδσθδ 
ἔτοσῃ ἃ ἰδύοεί σαὶ ρῬοϊπὺ οὗ νἱϑν. Ὀαὺ ἀσρτηδὺϊ- 
ο81]γ., τὺ χούθγθημσθ ὑὸ ὑμ 8 ῬδαΒαρῸ ἱῃ ὑδ6 ΔΎ, 
Βοαῦ. χχιϊΐ. 8), δῃὰ βίποθ 86 Ὡδη6 οὗ ὑδθ Μοδ- 
Ὀϊῦθ8 8 Δἰγοδὰυν Ὀθθῃ ᾿οϑῦ ἱπ ὑ86 πΟΣΘ ΘΟΙΏΡ͵Θ- 
ἈΘΏΒΙγΘ οὔθ οὗ Αὐβΐδη8 ἰῃ [86 ΜΙ οσΔΌρθδη δρῸ, 
[Ὁ ἰ8 ποῦ δίσζαῃρθ, οὐ [86 ΟὟΒΟΣ Βδπᾶ, ὑμδῦ ἃ ργο- 
ῬΒοῦ οὗ ὑδ6 ὕΐγηθ ἱπατηθα! δύο βυαυθδοαπδθηῦ ὕο Ὅ86 
Οδρυϊνῦν βου] α δάδιοθ ὑπ παύϊοηβ οὗ Βάοιῃ, 
ΜοδΌ, δηὰ Ασωϊηοη 88 ἰϑμαϊηρ' τορτοβοιύεύϊνοθ οὗ 
ὑσὶ 081 Ὠοβυ ἐγ ὕο ὑδ6 ὑβθοοῦδου,----ποῦ Σρυλατ]ς- 
8.01]6 ἴῃ δ Ἰθαϑὺ : οἵ. ὑμο οἱάθσ ὑσχορμθῦϊο μᾶὙᾺ]}- 
1618, Ῥβα. χ. 10. [1βὰ. χὶ. 14: χχν. 10, 1ὃ, 16; 
ΖΘΟΡὮὨ. ἰδ. 8; Φογ. χϑ δ, χ]χ. 1-Ὁ : Ἐζοκ. χχν. 
1-14. χχὶ, 20, 28, οο. Κυδῃϊομοϊ ἃ σϑιλησκα 
οογγοοῦν : “"ἼἸἢ6 Ἐσδοιῦθβ, κ ὑὰθ Μοιθὶῦοϑ 
δ ἃ Αἰησαοηΐλίθβ, βῃονσοα ὑμβθύαβοῖνοβ ὅπ πλοβῦ 
Ῥθυβίδύθηῦ 81} 168 οὗἩ 16 ΟΡῬΥΘΒΒΟΥΒ Οὗ [5.86] ΔΙ ΟΠ ρ' 

ς [ΤὯ6 ἱποοποϊισίτοηοβα οὐ ἐπΐ8 τολθοπίὶης ἰα ονϊάϑηξ, ἴῸ 5 
85 ἴὉ6 ἨΟΙΏ4ηΒ ΠΟΙ βολν 8 6 ΓΟ ποῦ ἀἰΓΘΟΌΥ ἰηνοϊνϑὰ 1 6114 
Ἰδβῖ δΔΡΑΙ τι. ἃ Ἐοπιδῃ Ὠἰδυοτδη ΙΏΔΥ ΜῸΠ παν ΘΟΕ 
ἐσπιοσδηῦ οὐ ἱπάϊδοεοηῦ τοπροσηᾳ ἰ1.] 
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811 ἰὼ πο ροτγίηρ τοϊδενθα, δὲιὰ τῆθα [86 ΟΒ4]- 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕῚ ΘΑΝΤΙΕΙ͂, 

1806 Αττηθηΐδηδ ὑρᾶσσ Ασίαχίδα, δὲειὰ ποδ τὸ- 
ἀφδῃ σδύδδίσορμθ Ὀσοῖθ ἱῃπ ἀροὰ Φυΐύδῃ, ὑμὸγ Ι δι] θὰ ἰῃ δὖ Ἰοδδαὺ ὑμ6 δι υ]αχαίζώοῃ διὰ σαρίατε 
Ῥγογϑὰ ὑποιδοῖυοθ ΠΟΥ τηοδὶ Ὀϊ ΘΓ ϑηθιρὶθα. 
Ετοῖὰ ὑμδὺ ροσίοα, (6 οοπιρὶδίπι δρδίηδὺ {μὶδ 
ὑξοδοβθσζοῦδ Ὡδύίϊοῃ, δὸ σορδυάϊθδο οὗὔὁἩἨ ἔγδίθγῃδὶ). 
(ἰ65, 15 ρουτοά οαὖ πγζὸ Ῥοσαϊδίθπονυ, δη [86 ΟΥῪ 
ἴογ τανϑῆμο ὑροὴ ἰῦ ἰδ γορϑαῦθα στροσθ ὑυζϑηῦυ, 
ὕδθδη διαϊηδῦ βαγίοη ἰἰβοὶϊξ. οὗ. Οὐδάϊδῃ : ζ6σ. 
ΧΙ χ. 7-2 2. δ. ἵν. 21, 22. Ἐσοκ, χχνυ. 12-14. 
ΧχχνΥ. : χχχυΐ. ὅ: ῬβΆ. οχχχυῇ. 7 ϑὗ δοᾳ. : Μαὶ. 
ἱ, 1-ὃ. ΑἸυδουχὰ κϊοπι, Μοδρ, δμὰ Ασμπιοι, οὗ 
811} οὐμοτβ, ψχϑῦθ οοῃηθοίθα 0} [αγϑοὶ ΌὉῪ [68 οὗ 
Τοϊδύυϊοπβῃ!ρ, μὰ ὑμοσϑέοσο γοσο Ὀουπὰ ἴο πιαὶτ- 
ἰαΐῃ οοσά μα! γα] οΩδ δ Ὁ ἐπ ὑ8:6 ΥΘΣῪ πδίμσθ 
οὗ ϑὶν οσοππηδοίίοι, ἰὗ ἐδ Ῥ ϑαίϑοὶυ ὕμοϑο Ὡδθοσι, 
086 Ὀπηδίυγα! ορργϑάδοσα οὗ [ἴδγαϑὶ, ὑδπδὺ δηΐοσ 
ἰμῦο ὕὉ86 οοποθρίίοι οὗ Θνϑυν ὑδμοοοταῦ, δηὰ ΘΕρ6- 
αἰ! γιοῦ ὑδ9 Ὀτορβοϑῦβ, 88 ὅδο Ηἰδυοτίοδ! γαρσϑδοθι- 
ζδύϊνοα οἵ 4}} δοδίλ!  δχαίηδὺ ὑπὸ ὑμβΘΟΟΥΔΟΥ͂ : 
δηὰ δα ὑποὶγ βδυθ) υχοϊίου τουΐνοα ὑπ6 Μοδδίδηϊο 
Ὠορθα (Ρβδ. χὶ. 10; μα, χὶ. 14: χχυ. 10), δο [89 
Οἱοῦατο οἵ 0 Ὀἱοοὰνγ πυπι δίίοι οὗὨἨ Βκὶοιι ἴδ 
ΟΟΟΒΔΙΟΏΔΙΥ ἰηὐτοἀμπμοθα ὕο Τοργοβουῦ (86 Μορβαὶ- 
δηΐο πίνοσβδὶ ὑγρὰ ἱπ ἴδ. ᾿χίϊὶ, 1-Ὁ,᾽" οἷο. --- 
γ γ56 42, Εἶθ ΒΔ}! εἰτοίο;" ἑοσίῃ δα Ὠδηὰ δἷδοὸ 
τροη ἴη9 οουπίχίος, ἡ. 6., ἀροι [6 δρχτοχαίο οὗ 
89 Βοιιῦ ΘΓ οοπηὐχί 5 ΖΘΏΘΥΔΙΥ ; οὗ. ν. 4] α, ἴο 
Ὑΐοῖ 1Ὁ}6 νγογὰα ὈΘίοτθ 18 διὸ σζοϊαύθα δ5 ἃ ζϑῃ- 
ΘΑ σία τοροι ίοη. [3]---Απὰ ἔλθ Ἰδπὰ οὐ ΕἸχγρὶ 

8 }} ποὶ Φδολρϑ" ἀμ Ρ ΡΣ πῇ Ἀ Ὁ, ῥγοροϑυ- 

', δὴ ΔὨΔ11 ηοῦ Ὀθ δτιλουρ ὕλ.6 Θϑοδρϑα οὔθϑα : ̓̓ οἵ. 
ο6] ἰΐ. δ; Φογ. 1. 20, 2 Οἤτου. χχ. 234; Εζσαδ ἰχ, 

11 ---νεῖβο 4). Διὰ δϑ βΒα]} πᾶνϑθ ροῦσοσ οὐδ σ 
[89 ἰχγϑαδτον οὗ ζοϊίἃ δηὰ οὗ αἰϊνοσ, δηὰ οὐοσ 
811 ὑπὸ Ρσϑοίουκ [ἃ ἰηβ5 οὗ ΕἸργρι. ΟἿ, βυρτα, νυ. 
28. υννῖιοτϑ ὕπ στοαῦ Ὀοοῦν νγαβ πλοηθοηθα Ἡ ΒΊΟΣ 
Απὐϊουδαβ σατο δυαγ ΟἹ Ϊδ τοϊασῃ ἤγοιῃ ἰδ0 
Ββροουῃὰ ᾿χυρυΐϊμῃ Οδιῃρδί, ν᾽ δἰ1]6 ὑδ8 δὐδύθπιθης 
ἢ.53Γ6 8 ΥΘΓΥ ζΘ6ΠΘΓᾺΆΙ ἰπ ἰζπ ομαζαοῦθσ, δια ποίΐοοδ 
186 σοπῆπβοδίϊοῃ οὗὨ ὑγθϑοχοδ ἰῃ Εωγρῦ ΟΠ06 ῸΣ 
811. --Απμὰ ἰῃο νυνδὴ δηὰ ἴδ Σ᾽ ῃϊορίαπα 
8} ὍὈ6 αὐ ἰδ πῖϑρα δ) δηΐογοθὰ δυχὶίδασίθα, 
Ο νγοῖθ οοιρο] θα ἰο ἔο!!ονν (86 νἱοϊοτ ουβ 
κίης οὗ ὑμο πογίδ, δὲ γδὲ Ερσγρῦ ἰῃ ΤΌΣΟΣ ὑΐτηθ8 
(οὗ, Εζαοϊὶς. χχχ. ὃ: Φοσν. χὶνὶ. 9. ΤῈ6 ζδοῦ ταῦ 
τὨἷκ ἔδαύιατο ἰβ σϑοοσαϑα ἰῇ πὸ οὔθ. δυύμοι  θ8 
8 Δ Λα ἰδ. 0}.8] ον ἄθηοθ 70. ὑδθ ζϑ ῃΐηθ ομδγδο- 
ὕϑσ οὗ [18 ΡΥΟΡΏΘΟΥ (δραϊμεῦ ΗἸ 215). Οοποθσῃ- 

ἱῃρ ᾿ΠἼΣΧ ὩΣ, “ὁπ δἷ5 70] ον ρ ΟΣ ὑγδίῃ," οἵ. 

{80 δπδίομοιβ ἼΣ92 2, ἰπ Φυὰς, ἱν. 10; ν᾿ 1δ; 
8160 ἔχ. χί. 8.-- γθ9 44. Βυὶ ιἰὶ . (""σχυ- 
ΠΟ) ουἕξ οὗ [89 Θθαδὶ δηὰ ουὶ οὗ ὨΟΣΊΤΩ 
Β4}} ἴσου] (οὐ "" δίδσζηιν ᾽᾽ ἷπι; ἱμοζοΐοσθ μο 
Β}Δ]] ρο ἑοσί τυ στοαὶ ἔυσν, ἰο ἀοεῖσζον διὰ 
ἰϊΦΟΥΨ ἴο τλδῖεθ αὐσὰν την. ΤὰΘ πι8901}}1}6 

Ῥίαταὶ ἼΠΊ ΠΣ ἰδ Θιαριογοὰ Βοτθ, “" ἱπ υἱϑὺν οὗ 
86 οπχίπαίοι ἔσοτι ὕ86 βαποσαὶ ἰᾶθα οὗ [86 δἰδὺθ- 
τηθηῦ. οὗ [86 Βα Ὀ᾽οοῦ νΥΒ 1 ἢ οτἰχί παῦθα ὑ86 τυ ΧΆ. 
Οὐ. 06 διηδίοζουβ οδϑθὸ ἱπῃ οἴδρ. ἰΐ. 33, ΤῈ 
δὁ ΔΙΑΥΤΑΪρ᾽ ΤΌΠΟΥ οαὖὺ οὗ ὑῃ 86 δαμῦ δῃηᾶ ποσί 
ΤΩΔΥ͂. ἰη δοῦ, Ὀ6 τοξοττϑα ὕο δ οχροά οη τυ] Οἢ 
Απουϊοσμαβ ἀπᾶοτγῦοις ΒΗ Ὀδίοσγο 86 ἀϊοὰ 
(Β.6. 160, οΥ 147 τὺ. 858|.---8θ 1 Μδος. {ἰἰϊ. 87). 
δραϊηδῦ ὕπ6 Ῥαγυ δὴ ἀπο Υ Ατβᾶσθβ δηὰᾶ δσαϊηδῦ 

4 [Νὼ οπϑ οδη [8] ἴο πρὸ ΠΟῪ ἰπϑριὶ δηὰ τί νίαὶ μι δὲδῦθ.- 
τδηϊ νου] ὰ ὕο 1 8 πιοτὸ τοσαμίτιἱδτίυη οὗὁἨ ννῃδὺ πρὰ Ὀθϑὴ 
Ὀοΐογο ἀδοϊδιοᾶ βὸ πιο πιοτὸ ΤῸ} δηιὶ ὀχρίίο υ]γ.] 
Ὑ [Βιῦ κα ἰδίογ ἰηϊδσροϊδῖος σου ος παν ζω δι ὕο μοὶϑθ 

ὩΡΟΏ δὸ τοιϊηδύκαϊ ἃ ροΐπὶ, διὰ του δυγοὶν δυο ἰποοῦ- 
ἀρῤσεωχ δι ἐπὴν ἰα μασί. δῃὰ οὐφῇ δηϊδγζοὰ ὕροὶ ἰὺ ἔσοωλ [9 

αἴ δία οομπληά.) 

[86 Ατιηθηΐδη ἱκίηρ (866 Τδοϊζαβ, Σέ... ν. δ: 
Αρρίδη, ὅψγ. 45. 46), ΤὩΐ6 ΒΟΌΣ 16 δὲ δὺγ 
ταῖϑ ἰθδα ἠογσοϑὰ ὑδδῃ ὑδδὺ ἰοὺ γοΐοσ ἰδς ποτὰ 
ἴο [86 Ὀταΐδὶ ὑἰτοαϊελθπΐ δοοοσάεα ἴο Φογαδδίοσα, 
Υν ἱΟἢ νγδβ τηϑηςἱοηθα ἴῃ ν᾿ 80 οἱ βεη.. δηὰ 3}5Ὸ 
ἴο 086 Δ]]οροᾶ το ἶοη οὗ 6 Αταῖδδα ἰὼ ΡΒ 
πἰοίδ, τὶ ἢ 18 το οηθὰ ΟἿΪΥ ὮὈΥ ῬΟΓΡΌΤΥΙΥ ἰδ 
[ἴδ606 ρμαδδδρὸ οἰϊθὰ ὮὉΥ Φοσζοόια (θ66 ποῖθ δῦοτε; 
διδίησὶ Ηρ). Ὁ ἴδ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΌΥ ΠΟ ΤΩΘᾶΣ8 

 ὨΘΟΘΘΘΑΙΓΥ ἴο τοχσασὰ (δ]18 Ῥδδδδρθ δ ἃ ὑαΐζίε. ἐξ 
ἐυδσηῦμ " ΟἿ ὑἢ ΟΟΒΌΓΒΙΥ, ἰὗ 8 ἀχοδοᾶ οἷν Ροβεὶ- 
Ὁ16 ὑμδῦ ὑπὸ σοπιδυῖδ}}6 οοσσοδροιᾶάομος Ὀοεύνεοαα 
δ εἰδύουιθηϊα δὰ [86 ἰδίοτίολὶ ἔβοῖ (μδὺ ᾿Ἀπέ- 
οὐδ Ερίρβαπθα 88 σοοδι] θὰ ἔσγοσῃ διὲδ ὑγασῖῖκα 
οροζβξίουβ ἰη (6 δου δ ὈΥ ἴποθε ἐπουττεσίοῦβ ἴῃ 
(86 ποτίδ δῃηὰ οδδέ, Ὀδθοδίῦῆο ὑπ Ὑϑ σῇ οοσβδδίος 
ἱοἢ Ἰοὰ (80 Μδοοδθθοδη ἰηπίογροίδζοσ ἴο ᾿ἰπῖσο- 
ἄποθ ἱπΐο (δ6 ρμγϑοθάϊηρ υϑγοϑα (22-.- 39) δ] υδίομα, 
Βι}}} τῆοσο δρϑοὶδο ἴῃ ομβδγδοῖθσ, ἴο ἐμ Ὠϊδίοσυ οὗ 
86 γδῦβ οὗ ὑμ6 δηθυμοίδοϊος ὑγγασὲ, 1} ὁ τίοσ 
ἴο τορσζοδοῃὺ Ὦ18 δῶσ ΟΔΥΘΟΣ δο μανυΐερ 608 
Τοτοίο]α Ὁ Πδιὶοὶ ἰπ 8}} ἰζα διοοθεδῖνα δίαρεα ὃ- 
γεν 45. Απὰἃ ΒΘ 588}8}} υἱδαηὶ 89 ἔδοσιιδοϊθα 
οὗ δία ὁ ἡ Ὀοϊποου [ἢ9 6082 ἐπ 86 [οῖ;- 
ΟἿΔ δΟΙΥ πιουπΐδίῃ ; γαύῦμογ, ὁ" Ὀο Θοαι 3682 δου 

129 τιουπίδὶη οὗ ὑδϊθ ΠΟΥ οζηδιβθυῖ 5Π'8Ο 

ὉἼΡΤΩΣ, [8λ6 ““πιουπΐ οὗ [86 ΠΟΙΥ οχτιδιρσπὲ 
οογύδίηϊν ἀοηοίοθα Μουπὶ Ζίοηῃ, ὑμ6 τηοππΐ ΟἹ 
ὙοΒ ὑδ6 ὕδυρ]θ δὺ 9 θγιβδίθηι νγδβ δσοοΐρὰα (εἶ. 
ΩΝ. ΟἾΔΡ. υἱϊ. 9, δυᾶὰ ΠΥ ΝΒ. τα. 16. 41. 

88 ἀοεϊατιδίζοπα οὗ [Π6 ΒΟΥ 124) : δηὰ ἴδ6 ρίαταὶ 
ὈΛΣ τησεῦ Ὀ6 τοχασχάοᾶ, τι Ηἱἰσὶς, Κταπίςοὶ- 

ἴο]ᾶ, οὔο., δὰ υἱτδ ϑαυδὶ οοσίδσπευ, οἰ σ δὲ 3 
Ροοίΐοαὶ ἀϑεϊσηδίοη οὗ ἴ:6 Μοαϊοσσδσιθδη ὅ68 
(σού. Φοῦ νἱ. 8. Ἐροΐὰβ ἱ. 2). οὐ, ὙΠῸ Υ ϑθσσπιδ, 
ΕΘ) ]οσ, δηὰ οὔποτ, 85 ἀϑηοῦπρ ὅδ ὕνο δοδδ ὑὲ- 
ὕνοθῃ ὙἰΪσὮ πιοπηὺ Ζίομ 18 δἰ δῦθα ---ἰδα Ποδὰ 
888 διὰ ὑμῃὸ Μοάϊτοστθοδη. Τμαε ᾿δὐζοσ νον. 
οι Ὑδβίοαϊι ὑμ6 ρ] ταὶ 18 οτωρογοὰ ἔον ὅπ 8]. ἰ5 
1.16 Ὀοδῦ τθοοσωμθηαοᾶ, οη δοοοπηΐ οὗ [8 δἴθοσιοθ 

οὗ ἴ8λ6 δτιίϊοϊο ἔγσοιη 9, ὙΠΟΣΟ ἴὸ οοσίδλη νυ πὸ 

σοὔϑγθηοθ ὕο ΔΗΥ͂ Ἰοοδ ἐν ουἱδίάθ οὗ δ ΒοὶΥ 
Ἰαπὰ, δ8 ῬΟΥΡΏΥΤΥ, 1. α., πο]ὰ, χοΐοστίσ ἐμ ὑπὸ 
“ΒΘ 88 (0 δο τίνοσβ ΕΌρησαῖθα δυὰ Τιστίθ, δὰ 
ταϊβαη ἀθγαύδηἰηρ δ σμοΐοθ ροδῖϊσαὶ Ἔχργαεβέσει 

ἼΘΙ ἜρΠα, ὁ ὑοηΐδ οὗ Ηἷβ ρβαϊδοθ " (αἵ, 186 οου- 
τοδροπάϊηρ ὅγυτ. τοσά ἔοσ 1158, “" μαϊδοθ." δοὰὲ 
8160 961. χὶ δὶ 10. Ταγχ.), ὕο (86 οχίϑηῦ οὗ δ.- 
ΒατηὶὩρ᾽ ἃ οἶθοο Ὀθύνγθοῃ ἔμοβα σΐοσα. δὰ Ὀδδχ- 
ἱπρ 089 πδηδ οὗ Αρϑάπο. 85 [86 σεϑς- μ]δος οὗ 
ΑΠΌΟΟΒ5 116 οομὐθηάίηρ δζαϊ δὶ δ 6 Αττχιθοὶ- 
8ΠΒ δηα ῬαΥΐΔ16: ΟΥ, 88 Ὦθσοθοσ δὰ Ηδναος- 
πἰοῖς Βδνὸ ἱπίοσρτεϊθα ἰὉ ἴῃ πιοάστῃ ὑἰπιθα, σϑῦ- 

4 [Οἱ ἴα ΘΟΠΊΓΑΣΥ, δ δὰ ἐπεθο οἰδπθοα Ὀδοτι ᾿πϊσζοδιιοεὰ ὑΥ 
καοἢ δὴ ἰπιογτροίϊίδίοσγ, Ὧ0 πουϊὰ δοτγεὶΥ Ββδτα Ὀδσα τοῦξὰ 
ἀοδηίτο ἰῃ ἰ8 εἰϊακίοῦκ,) 

τ [" Ὁ) οἵ νιδιηῦπα δ ἴδηϊ, ον βετὲ τιδοὰ ἱπαδίαδα οἵ 

[86 τεῦ] “ΤΩ: ἢ ἀρτοϑὰ ουϊ, [0 δοξὲ Ὡρ, ὑσοδαδὴγ πῖῖὰ 

τοΐοσθοηοφ ἴο ἴδ 6 στοοῖ μαϊδοθ- ἰκο ἰοπὶ οὗ {85 ΟΥὐἱοπίαὶ τος, 
66 ροΐϊοα πιδξὲ Ὀ6 "᾿δίσ ΟΝ ὙΟΤῪ ἀδεν ἰπῖο τς ὐπὸ. Οὐ 
[δὲ ἀδροτὶ ροῃ οὗ ἴ)6 ὕρηΐ οὗ Αϊοχαπος τὲ Ὅτοας, πο 
ὍὙ86 ογοοϊοα δβίτοσ ἴ86. Ογσίθσι δ] τγρα ἢ Ῥοϊναδτηι., ἀεγαξζος. 
ΙΥ͂. 3, 31. διϑὰ οὗ [86 ἰδηὶ οΥ Νδάϊσ- δ Ὦ, ἰὴ Βοαδειτ ἈΠ δτ, 4. 
ν. ΑΥ̓͂. Χογσανὶ. ΤΥ. ν. 884. Ὑῆόδο Ἰοὺ. Ἰτοτὸ κατζου όσα 
ΌΥ ὦ τηυἹοϊτἂθ οὗ πΠλ4}16Γ ᾿τϑρῦΣ ἴος ἴδὸ στιιλγὰϊ δ κεττασξα, 
»Ξ ὴ ὙὮΪΠῸ} οχριδῖϊμα ἴδ ᾽;ο.οὸ οὗ ἔδο ρμὲυτο! "- 

φέὶ. 
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ἀοτίηρ 1981 οοττθοῦν, Ὀαῦ τιλκίηρ ὑπ ““ταοαηὺ 
οὗ [09 ΒΟΙΥ ογηδιηθηύ ᾿" ἰο ἀσβίρστιδῦθ (6 “ ταουὴΐ 
οὗ τὉ0}6 βαῃοίυδιυ οὗ Νδηδθα," ἡ ἱοἢ 1168 Ὀθύνσθθα 
[89 Ρογβίδη ΘΟ α] ἢ δηῃὰ ὑμ9 Οδβρίδῃ 888, δῃ ἃ ΠΘΆΓ 
ὙΠΙΘὮ ὑΠ 0. ὈΘ] ον Απὐϊοσμβ ὕὑο ἢδνὸ ἀἰθα,---ἃ 
Υἱον ὙΐοΒ Ηἰσί ᾿υδΌν ομαγδούθσί θα 88 ὁ 8 
τρομδύγοβὶ γ᾽" δὰ τ ΐοἢ 18 ΘΑΌΔΙΙΥ απξοχύππδῦθ 

ἴῃ ἰμύοσρσγϑυρ οἰΐμος ΦΊΡ ὩΣ ἽΠ οὐ Ὁ“)25.-- 
Ἐαὲ ἢθΘ 58.411} οοὔῖθ ἴο δέκ ϑῃὰᾶ, δῃ ἃ ὩΟΩΘ 5881} 
ΒΟΙ͂Ρ Ηὲω. Τθο ἀοδίς οὗ Απὐοοδῃ ἀϊά ποῦ ὑδικθ 
ΡῬΙδοθ ἴῃ πάδδ 0801, πῸΣ αἀἰὰ ἰῦ οοουγ ἱπλπιϑάϊ- 
ΔΙΘΙΥ ΑἰΟΣ ἷκ ἤμ8] βοϊουση ἰῃ ἰμδὺ ΘΟΙΒΙΓΥ, 
ὝΘΙ δὶΒ ΟΟΙᾺΡ τγχῶβ ἴῃ ὑδθ υἱοί ηἱ γ οὗ Φοσβδ θσα 
(δανίπρ τοϊασηθᾶ ἤσγοτη (89 ὑμίγτὰ Εαγρυίΐδη τὰ 
ἐπ Β.Ο. 168.---Οὐ (μ0 Ἰοοδίύΐζοῃ. οὗὐἠἨ ΐβ σϑιῃρ, 
οὗ, ὃ Μδοο. νυν. 24 τὶν 1 Μδοσ. ἱ. 29 οἱ 8θ6α.), Ὀαὺῦ 
σδῖδοσ ἔτγοπι {νγὸ ὅο ὕῆ γ86 γϑδσβ ἰδῦϑζ, ἱπ σΌπῆθο- 
οι τ ὑῃ6 οδπλραίση δραίπαῦ {86 Ῥασιίδηβ 
διὰ Ατὐτηθηΐδηδ, δηἃ ἱὰ ὑῃ6 Ῥοσδίδῃ ὕονσιι οὗ 
Ταῦοο (Τάβαι), πο Ῥοϊγὺ., ΧΧΧΙ. 11, δῃά. 
ῬΟΥΡΏΨΓΥ, πῃ ϑογομπηθ οὐ ὑδὶθ ρδββᾶρθ, δῷτθθ ἴῃ 
ΣΟρσθϑϑηύηρ, 88 ὑ8ο ρ]δοθ οὗ ἰβ ἄθοθδϑϑθ; οἵ. ἴῃ 
δαάϊίίοι 1 Μαοο. νἱ. 4, 8.5 8.0 ευδάθη ἃ ὑχϑμεηΐ- 
ὑίου ἔγοσα [8 βοϑὴθ οὗ ὑμο ονοσ- οοηδάϑπὶ ορ- 
ῬΣΘΗΘΟσ᾿᾽ 5 ΒΟΪ ΟΣ 1 ὅδ ΒΟΙΥ ἰδῃὰ ὕο ὑμδὺῦ οὗ κἰβ 
ἱχτούχί θυ Ὁ] 6 αἀδβύσυσθίζοι, ννϊο ἢ αἰὰ ποῦ δῖθ 
Ῥίαοε ὑπ] αὔϊονυ ἃ οοῃαίαοσα 6 ἰπΐοσναὶ, 8 ἃ 
ἀϑοϊάρα ὑτοοῦ οὗ {9 χοπυαΐηθ ρσορθο οπαγδοῦοσ 
οὗ ὑμὶβ «ΤΟΑ ὑοϑυϊπ Ωγ οὗ 0 1688 χοῦ 
δ Τουηὰ ἴῃ [Ὧ6 δΔηδΟΥ οὗ 86 Ῥϑοῦ δῦ ΘΧΡΙΘΒ- 
αἷοῃ ἽΣ ἈΞ3Ὶ ἼΧΩ ἴο [80 ἤοσιχθσ ἀθδβογίρυϊοσβ ἴῃ 
ΟὔδΡ. υἱῖῖ. 26. ἰχ. 20, δῃὰ ἰπ (δ ροείξο σοἰογίηα 
οὗ [86 δ ἶσθ γτορσχοβϑη δύίοη ΑΒ ἃ ομασγδοίοσιδεις 
ἐξαῦασθ ἴῃ Ὅ86 ἰαύξον σοχαγά, ΜΘ ποὐύΐοο ὑ86 τογὰδ 

9 ὋΣ Ὑ[Ὶ (οἷ, [λ6 ββοσῦοσς 19 γ11, σμδρ. ἱχ. 
26), ψΪΟΘὮ δοσνθ 88 ἃ ὑγϑηδίυΐοη ἴο οδΡ. χὶΐ. 1-8, 
δηὰ ἔοστη δῇ δχργϑβϑδβίοῃ ὑδμιδὺ γοΐϑσβ ἰὴ νϑ ΥΥ ζ6ῃ- 
ΘΙᾺΪ ὑοσίὴθ ὕὅο Ὅ86 ἰγχτοίτθνδ Ὁ] 6 δηα ἱΣΥΘΥΟΟΔΌ]6 
ομδσυϑοῦοσ οὗἩ ἶβ ἀδεϊσχυοοηῃ. [1ᾧ ψου]ὰ Ὀ6 υ86- 
1688 ὕο Ιοοἷς 0 δῇ ἱπάϊσαϊίοιυ οὗ ἱπδαμὶον (ῬΟΙΥΌ., 
1, 6.) ΟΣ οὗ ναϊηΐῃ] ἀΐθθαβθο (2 Μδοο. ἰχ. δ, 9, 28), 
85 Ἠδνίηρ ργϑοοᾶθα (86 ἀδαὺμ οὗ ΕΡίρῃδῃθδ, ἰῃ 
{8066 τΟΙᾺΒ. 

ΕΤΗΙΟΟ-ΕΥΝΘΑΜΈΕΈΝΤΑΙ, ΡΒΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΒΕΙΑΤΕΩ 

ΤΟ ΤῊΞ ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙΟ- 

ΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΚΕ ΜΑΉΚΒ, ΑΝῸ ΗΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, 58ῦ0- 

ΘΟΕΒΤΙΟΝΒ. 

1. Οὖνν οχοχϑῦϊαὶ ὀχδιαί πδίϊοι ἢ88 τχοβιυ]οάᾶ ἰῃ 
Ἰοδαϊηρ τ8 ὕο τοχασγὰ {86 ορόπέπρ απα οἱοδίησ 
ΤΥ δό8 οὗ ἴδλο Βοούίΐοῃῃ 88 δανίηρ οσὶρί παύθα τ} 
Ῥδμΐθὶ, οΥὐΓὁἨΎ ΣΟΥΘ Ῥδχύϊου δεν, ὕθοθο ροσίύϊζηβ οὗ 

5 [Βιπεασὶ ἐπι ὀχρίδίηα (μία δοοτωίηρ ἀἰδοσορδήου : “" Βαὶ 
ΨὮΥ [5 106 πηοπιίοη οὗ Απεοο 58 ὁποδιηριηοηῖ Ὀοίνγοσι 
8) Μοάϊτοϊτβηθθη δηδ «}6Γι 8] 6 1 ὨΘΓΘ ὈτοιρὨς ἀρμαΐπ ἴὸ 
γίον, αἴζεντ ἴα ρόδο ἰα.} δἰγοδαν ἔο!]ονθὰ Ὠἰηπὶ ἴο ἐδ9 
Ἐδει ἘοΥ ἴπῸ ριΓροδο οὗ ἐπεργ λδίοπ, 1 δῇῃοια βαυ, γαῖθογ 
1δαδπ ἔγοπι ΩῊ ποοσδϑίΥ οὗ ἴῃ σϑαθ. "Ϊωοῖς δὲ ἴπθ οοη- 
ἵγταδῖ᾽ (([ὴ0 ἀρϑκοσ ψοῦ] ἃ κοοπὶ ὕο μΑΥ): ὁποῖσ Αποοδαθ 
ΦὨσδηρό ἰῃ πίη ἸΟΥΓ ὕδηῦ κὸ ἃ ραῖδοο, τηϑοάϊτβεημ τΠ6 ονοῦ- 
ἴῶχονυ οὗ [Π6 ΠΟΙΥ ΟὟ δηὰα ἰδηρὶὸ : "δχὲ ἯΘ ποὸ ἢΐτ ἴῃ ἀἰδ- 

δηὰ ὄνθῇ ἰῃ ἴπο βροηΐίοα οὗὐ ἀοαϊῃ, εἰγίοκοη Ὁ μτϑοα, δῃ 
ἑηγνία Ὁ]9 διὰ ἰσγγοαίδιϊ Ὁ1]0 πη," ΤΏΘ ἰπιογοεῖ υυἱτἢ Μ᾿ Ὠϊοἢ ἃ 

{ [ΤΏ σοιλατκ οἵ ἴπὸ δαίδοτ 5 ἀου.οδη Ὁ ψᾺΥ οἵἉ ὁοἢ- 
τγαδού νεῖ Ὦ [80 τηοζοὸ ἀσδηϊ! πὰ ἰφίοσίοα! ! οογτθος υἰξοτ- 
ΔΏοσα οὗ ἴΠ6 ργοπυσοσά ἰτογροϊδοη ὑτοοδάϊης : δα 1 δῇ 
ἐμοχδλοῦ--ποῖ ἴο δαῪ ὑπίττι0-- γο Ο.10}. ὙΟΙῸ 8 δῦχο υλδσὶκς 
οὗ δυιϊπομισίεν ἴῃ ἢ ἘΡΊΕΙΝ Π “ππππ τοῃ᾽  κΊ το οττοτ!Π',ηετ τ Αά«.««...χτ τ... τ ΤῸ ς-ἰ΄΄“ἴἷἴὙἴ΄ἴ΄΄΄΄ἷΠἷΠἷΠὃΠ΄ΠΠπ-ρ-ᾷ1-.-.-ςὄᾧβ΄.»ϑο-.--΄ Ὄὕᾧ΄-΄΄ ΣΞ “-... “ὉΠ. Ἶὕτὔτ,φΡ ΓΙ αππ,.. τ τ τὺ Ὰ,ΡὍὉὈΓ΄Ἰ,’ἰἰὃ....... 

186 ΡῬΓΟΡΏΘΟΥ ὙὙὶ Οἢ γσοϊδῦθ ὑὸ ὑμθ ἀθυθιορτηθεξ 
οὗ ὑ80 Ῥογαίδη ϑιιρῖσο διὰ ἰὸ [86 τεῦ Ὀθαχίη- 
μεἷπρο οὗ ὑδ6 Φαυδηῖὶο του -ῬΟΥΤΟΣ (νβ. 2- 4). ὑο- 
μούδοσ υυἱῦὰ ὑμόθο ὑμπδῦὺ σϑου ὕο {86 ΟἸἹᾶ- δᾶ. 
δηύ ομτίδὺ δ ἐμ6 ἰδδῦ σορέϑβοηϊαίίνθ οὗ 86 ασθ- 
οἶδ πο] ᾶ- κἰηράοτῃ (γβ. 40-45) : ΜὮ116 τὸ βδὺνν 
οδῦθο ο σοχασζὰ [86 ροτίΐου ἱπύθτνυθηίηρ Ὀθύννθθα 
186 ὕνο 7υδὺ ἰῃμάϊοοϊθα (να. ὅ-89) 88. Ὀδίτρ οομι- 
Ῥοοοὰ οὗ Ὀοΐὰ ροημυΐηθ δηα ἰπἰοιροϊαῦθα οἷθ- 
τοϑηΐδ. [1 ἰκ ἱπ ροθαὶ Ὁ1]6 ὕο δδεοχὺ ὑμπαῦ (86 ἱπύθυ- 
τλϑαϊδῦθ βοοίξου ἱβ βρυσίουβ [Ὀγουσδουῦυῦ, Ὀδοδυ80 
ἰῦ οὔδογὰβ ἸΏΔΩΥ ὑσγϑοθθ οὗἨ οσίφί αὶ ῬΧΣΟΡΏΈΘΟΥ, 
ὙΙΘἢ ἸΏΔΥ Ὀ6 ΤΟΟΟρΏἑΖοΟα ὈΥ (86 σοιαραγδῦνο 
αἀἰϑοσορδθου οὗ ὑμοὶσ εἰδύθτηθμίδ τ ὑπ οοΥ- 
Σοθρομαϊίπρ ἔδοῖδβ ἰῃ ὑμ6 ἰβύοσχυ οὗ ἰδ βοϊοιοίὰεθ 
δηαᾶ [86 Τμαρὶ 89 (809, 6.0., γα. 14, 10. 26, 84, 89). 
ΒΥ ἔδυ [86 ἸΑΥΩῸῈΣ Ροχίΐζουι, ΒΟΥΤΟΥΘΥ, ΒθθΒ ὕο 
μδνὸ ὈΘΘΩ ἱμβοσύθα ὮΥ 8 ἰδῖοσ μαπᾶ, βίποθ {16 
ῬΔΓΔ.1616 ἠουμὰ ἰῃ ἴοσιθσ ἀοδοσίριυΐομδ οὗ [86 
ξαύαχο, ΥἱΣ. : ομβδρ. υἱί. 24, διὰ υἱὶΐὶ. 9,---ραβδβαροθ 
νοι ἸΠκοννίθο σοΐοσ ἴο [86 ρΡοσοᾶ ἱπυθενθηΐϊης 
Ὀδύνθθῃ ΑἸοχαμᾶὰθρ 6 αἀτγοδὺ δηᾶὰ Απζὶοοδτβ 
ἘΡΙΡΏΔΗΘ8Β,---ἃ το ὀχοθοαδὰ ὉΥ 1δ ὕο δὴ δἰ πιοαὺ ἰῃ- 
ογϑα ]9 ἀθυτθθ ἰῃ τοραγὰ ὑο [86 Βροοΐδο σμδσδο- 
ἴο. οὗ ἰΐἰ8 ρτοάϊοίθα ἀοίβὶ!β"ὅ͵ῈΞ [Ὁ Ζο0)]οννβ 089 
Βυοοθεβίοῃ οὗ ἴδ6 Βοιϑυοὶὰ τηοπδσοῦδ δηθὰ ὑμοΐσς 
οομῆϊοῦβ νυῖδα 86 Ῥύοϊδιῖθβ νυ ἢ δυο οομδοΐθῃ- 
ἰοῦ ΒΟΟΌΓΣΔΟΥ, ὑμιδὺ 1ὑ ΣΩΔΥ δ) ηοβδὲ Ὀ6 οοπαίοσοᾶ 
δὴ αὐϊθχαρῦ ἤο ἀοιηοηῃδίσχαῦθ ὑμδθ ἰᾶθαὶ ὑθηζοϊὰ 
ΠΌΤΩΡΟΣΥ οὗ ἴδ6 ΒοΙηΒ οὗ ὑδ6 ζουγχίδ Ὀοδβδὲὶ ἴῃ 
οἾδΡ. νἱὶ. 234. ἰῃ 086 Ῥδυῦσῃϊασβ οὗ Ὠἱδίοσγ. ΤΆΪΒ, 
πούόνοσ, ὈΘΟΟΠλΘα ἐπι ρΥΟΌΔΌ]Θ ἔσουῃ ὑ86 οἰχοῦτι- 
βίβῃοθ ὑπαῦ 0 ΠιυλΌοΥ οὗ [ἢ 6 ϑ'γγίδη Κίηρβ ψῇο 
ΔΓΘ τηϑηϊομπθα ἰβ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏΘΔῺΞ ΘΧΔΟΙΪ ὕθῃ, Ὀπϊ 
ὑδαῦ, οὐ ὅδ: ΘΟΠΌΣΑΧΙΥ, ὑμ6 .Σ βασοθαβίοη ἰβ 900]- 
ἰονσοα ἴῃ ἃ ἀδοί θα] Υ ἱτηροχίδοῦ ἸὩΔΠΠΟΣ, 88 ΒΡ 
ῬΘΑΙΕ ἔτοτα [6 ονϑυϊοοκίηρ οὗ Απίϊοομαβ ϑοῦοσ 
(866 οἱ ν. 6), δῃᾶ ἔσομι ὑπο οομΐιυδβοὰ ἱπὐθγομδηρθ 
οὗ (86 θδΥοδὺ τσ ἰῃ ΘΏΘΓΙΑΙ (666 οἱ τβ. ὅ-9). 
ΝΥ οὐδοσνυθὰ ἴῃ ἃ ΓΟΣΊΠΘΥ ρδσαρταρὰ (ΕἸ. -Ζυπὰ. 
Ῥυῖμορ]98 Οἢ ΟὔδρΡ. Υἱὲ. Νο. 8, α) ὑδμαὺῦ ἰὺ οου!ά 
ποῦ Ὀ6 Ῥχούϑθῃ ὑδδὺ {π0 τυχίϊοσς οὗ [815 ὈοΟΪκ 88- 
Βῖβτιβ ΘΧΘΟΟΥ ἰθῃ κῖηρ ὕο {πο ροσίοὰ ἔχοι ΑἸθχ- 
ΛΘ 86 Θτοδὺ ἤο Απύοομυβ Ερίρῆδηθα, ΟΣ 
ὑμδῦ ὯΘ νγ88 δοαπδίηὐθα τὶ ἢ ργϑοίβ Υ ὕυυτ' 
οὗ Ῥογβίβ, δῃἃ ΠΟ ΟΓΘ (860 ΟΠ. ΘΒ. χὶ. 39). ΤῺΘ 
Διτδηροιηθηῦ Οὗ [89 Βοσΐθβ οὗ βοϊθυοία Κίηρβ δο- 
οογάϊηρ 0 8 ὨΌΤΔΘΣΙΟΔΙῪ ϑυιη Ὀ0] 16 Ὀ]ΔῺ, οΔῈ ἰπ 
ΠΟΥΤΒ6 ὈΘ δϑδοχύθα, ννβοῖμοσ (δμ6 ομαρίδοσ Ὀθέοσο 
ὯΒ Ὀ6 τοραζαθα δὲ ὑδο ζϑηυίΐηθ ρῥγοἀποίίοη οὗ 
Βδηΐ61 ὑβγουρμουῦ, ΟΥ 85 ϑησίομβοα [7] ὮΥ ἰδίϑσ 
δααϊομβ οὗ ὑμ6 Μδοσβθθοδη αρθ. Οἱ [86 οὗδιοσ 
Βδηᾶ, ὕμοσθ σὰ Ὀ6 ΠῸ αποδϑύϊοῃ ὑδαῦ ἰῦ νγαὰβ {π6 
ἀοδίρτι οὗ [6 οτρίπαῖοσ οἵ (μία ὀχδοῦ ἀδβογίρυίοη 
οὗ [π9 Εἰδίοσγ οὗ [86 βοϊθυοίθθ δῃὰ ὑπ Γιαρσίᾷο, 
ὙΠοῦΒοΣ Πδηΐ6] αἰ πι86}7 ΟΥ 8 ἱπαρίχοα [Ὁ] σϑδοσ 
οὗ δία ὈοοΚ ἱπ [δ6 Μδοοδθθδῃ ρμοσίοα ὑσϑσο ὑμαῦ 
ντῖῦοσ, ὑο ἀθτηοπδίσαῦθ ὑμβαῦ ἴμ6 Μϑοσδθθθδη ρ6- 
τἱοᾶ, δηὰ ἰὺ δίοῃο, Τοστωηϑᾶ ἔμ ροϊῃς ἱῃ τ Ὡϊ ἢ 
86 δηζγο βοσίϑβ οὗ ὑσορῃθϑοΐθα ἱπ 8 ὈΟΟΪς ἃχθ 
οθηίχοα, δηὰ ΘΟΠΘΘαΌΘΗΌΥ δας ἰδ οομπειἐιαϊοᾶ 
μο6 ἱγχητηοάϊαῦθ ρῥχϑραγζαίίουῃ Ζ0. {80 Μοεαίδηΐο 
Ροσῖοα οὗ βαϊναύίϊζοη. [1ὑ Ὀθοϑτηθ πεσθαβασυ, δ Οἢ 
Ὅ86 Ὀορίπηίΐηρ οἵ δ Ῥχϑάϊούθα πὑποχδιηρ)οὰ 

4 [7 ἀϊκπιλίδα ἐκ (ΏΘΟΥΥ οὗ (6 δυΐδοσ ὉΥ ποθ πηοῖθ 
ΟΔΙ ἰτμ δὐὐθηείου ἴο ἔπ ἴδοι πὲ ἴθπο δο. 68)} ἃ [μἱογροῖὶδ- 
{10Π}8.8 19 "Φ ἰππηδῦρ]γ Ὀϊεη θὰ δας οΘοτηροηστς Ραγ πὶ (86 
τοσὶ οὗὨ 1.6 ργσορῆθου ἴῃ Ὑρμ σὴ ΠΟΥ͂ διὸ ἰπμυοαάοὰ, ἐπας ΟΌΣ 
δυΐποῦ ὥοθα ἢοΐ δτίοπιρί ἴο οἰἑπιίνιδία τῆ θπι, οὐ ὄνθὴ ἀΐᾳ- 
ἘΠΟΩνΥ ἀοαίμπαῖο ἴπσπι. ΤῸ ἂο κὸ ποι] γοκυὶυ ἰπ δῃογυδξ 
ἴηρ δῃὰ ἀϊαϊοοαιίης (6 ψποὶθ. Ὑπὸ δυιμοηι ον οὗὨ ἴδο 
δμεῖσθ μϑοϑαβὸ πιθδὲὶ εἰδηὰ οἵ 74}} ἰορεῖδες.) 
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ἰσίδὶ, ὕο ΘΔ ΌἷΪ6 ὑπ6 δον δ)ι πδίοι ἴο ἴσζϑοθ. βίϑθῃ 
Υ δύδρ, ὑμδὺ ἰῦ νγδϑ ὮΥ Ὅ8:9 οοὔπδοὶ οὗ αοᾶ ιαὺ 
ἰῦ βῃοιτα Ὀοαὶῃ ὑπᾶοσ ρυθοίβοὶν ἰδοδο οἰσσύπι- 
βίαποοα, δηὰ ἰπ Ῥγϑοίδου ὑδαῦ Ἰυπούασο οὗ [86 
Ρῥτορτϑδβ οὗ Ὠἰδύοσυ ᾿" (6) ἴχϑο}). [ὑ τῦδϑ Ὡθ0686- 
ΒΆΓΥ "" ἴο οοηπθοοῦ ἴ86 δαἀνϑηΐ οὗ [86 ρμοεί- Μδοο- 
ἀομίδη ὑγτδάν πὶ δ Οἰπιο οὗ δσιίθὶ ὈΥ͂ 80 
οομυϊδαοαῦξ ἃ οδμδίῃ οὗἉ 86 τηοϑῦ Ῥαγυου δι ουθηΐδ, 
ὑμδὺ ἰὺ νου] Ὀ6 ονἰἄϑηῦ ἴδδὺ πὸ ἰδία οουἹὰ 
ἱπίθγνθηθ Ὀθνϑθῃ δ [ἴγτ9 οὗ 816] δῃὰ ὑμδῦ 
τΥταηῦ. ἰὰ νΐο [86 Μοκδίδι τοὐϊσῦ ΔΡΡΘΑΣ ᾿" 
(ΕὈτατὰ : β60 ΒΌΡσα οὐ νυν. ὅ). ΟἿ δἱδὸ ἘΔ}16σ, 
ῬΡ. 862, οὔ. βοᾳ.. 368. 

2. 71λ6 γωμπακηιοιίαί οἰλίοραὶ απὰ Αἥωρείαπὲο 
φτγέποίρίε οὗ ὑμὸ δοούζοιι οοἰποίοα ατιθαϊδην 4} }γ 
υὐἱῶλ ἐὑ8 αἰἷτη, 48 1ὑ 8 ροίεὐθα οὔ ἰῃ ὅ6 ὈΣΘ- 
οϑάϊηρ ῬΘΥΑΘΎΔΡΕ, δὰ δὲ γὸ ΔΙῸ ΟΟἸΏΡΘΙ]θὰ ἴο 
ζοττωυϊαῦθ ἰῦ πῃ ΘΟΙΟη Ὑγἱῦ δ ὩΦΑΙΥ 41} 186 
ογύμοδοχ οχροκδίύογβ οὗ γϑοϑηὺ ὑπιθα, ἀθδρὶῦθ ΟἿΣ 
ἀουδία σοποοζηίηρ ἰΐδβ αὨἰ πιραϊσϑαὰ σΘηΪΏΘΏΘΒΒ. 
αοὰ ν}}] ποὺ ἀοϑδβοσῦ ἱβ Ῥθορὶθ πῃ [86 ΘὨΒΗρΡΊΗΜ 
ζογτίαποα οὗ ὑμ6 ψοσ]ᾶ, οὐ διυλίὰἃ ὑπὸ ὑθι ροδύμουα 
Ὠτοπρίης οὗ [Π6 πδίΐοηδ δπὰ ὅδο ζὰυτηυ]τ οὗ ὑ86 
ΔΙ ἱποίίοα ΌὉΥ [86 πιοηδύοδα οὗ [56 ϑδσίῃ. 
Ἐνοη ὑβοῦμἢ μου Ὀ6 Ῥγρδδοὰ ἀυσίηρσ σϑηυσίθα 
Ὀούνγθοῃ τὺ οουύθηάίηρ τα ρίσοθ δὲ ὈθῦνγΘΘα 
ἧτο τ]]αύυηθθ, δὰ ὈὉΘ ὉΠΑΌΙΘ6 ἰῃ ὑμοὶσ οὐ 
ῬΟΥΤΟΣ ὕο ργϑουθηῦ δ ταρίηρ οὗ δβιος ἤοθο, ἀοὰ 
1 ποῦ ρῬοστϊῦ ὕμθαλ ὕο Ὀ6 ΟΥΒΟΣ ρτουπῃα ΟΥ̓ 
σσυβδμῃθᾶ. Ηδ ἄορδδ ποῦ ροστηϊὺ 86 Ομ οαθ ῬΘΟρ]6 
οὗ ΗΒ Ὠοχγίϊαρο ὕο ὈΘ ονοσν Βο] θᾶ. ονδὴ ὑβουρὰ 
86 ΟΡ ΓΟΒΒΟΥ ΒΒ ῬΟΥΤΘΥ Βῃου]ὰ γοδοὶ ἰϊ Ηἰχμϑεῦ 
δβίδῃθ, δηὰ ὕὉπουρ 0 δὶ8 νἱοϊθηὺ δὐὐοιηρῦδ ὑὸ 
ΒΆΡΡΙΟΒΣ ὑμπδὺ ὈΘΟρ]6 ὈΥ̓͂ ἔοτοθ βῃου)ᾶ Ὁ6 δ ἀδὰ 
Ὅθ τηοδὺ Παύνογίπρ, γί οὗ αἰδαϊμυ δύο δὰ Ὁ86 
γιοδὺ ἀδημοτοῦβ βρὶ εἰῦα] ὑγὶ4}5 (οὗ, ν. 81 εὖ 56α.). 
Ιπάθοὰ, ἰῦ 8. ὑχϑαοίβθὶν γἤθι [ἢ 6 ὩθθΘὰ ἰ8 Ὠἰσ Θδῦ, 
ἴπαῦ ΗΠ οοιμθῶ εἰρμοδὺ νὴ Ηἰδ δὰ δὰ ἀδθ]ῖν- 
ΘΥΒΏΟΘ ; ΡΥΘΟΙΔΘΙΥ ἡ Πθη ὕο Βυϊηδὴ νγβὰοτι ΘΥΘΥΥ͂ 
Ῥτοβρϑοῦ οὗ γϑβοῦθ δα8 Ὀ66Ὴ ἰοὺ, ἄοοα ἴδπ6 Ἰυρ- 
ταθηῦ οὗ ἀοὰ Ὀσαδκ ἱπ οὐ ὑδ6 ὀρργϑεβοσ δηῃὰ 
δηδίοἢ πὶ ΔΎΔΥ ἴυ ἱγτούχί ον Ὁ]θ σα η---- " δηα 
ὕμοσθ ἰβ ὩΟ;ΩΘ ὕο δ6ὶρ Ὠΐπι᾽" (ν. 45. ΤὨΘ γβι- 
ὑἱου ]αγζίηρ ἀοβογὶ ρυϊοη οὗ ὑπ ὑθάϊΐοιβ σου ῆϊοΐα 
Ὀούνοοι ὅη9 κίηράομιδ οὗ ὕ 6 ὨΟΥΔ δηὰᾶ βουὴ 
ἐβ δνυϊἀθηῦν ἀρεϊσιοα ἴο {ΠΠπβύταῦθ ὑθθϑθο ὑσγῦβ, 
ΒΊΟΣ ὥσγα οἰοδοὶν οοπηθϑοίθα τὰ ὑδ6 ἴυμπάδ- 
τοθηΐδὶ ᾿πουρηὺ οὗ σδρ. νυἱ. Ὑ8όβοὸ {τὰ 88 
ψΟυ]α 60}}} συπευϊαα (86 οὐιΐσαὶ κοσηοὶ οὔ ῥδΐα 
Βοοϊίοῃ. ουύϑῃ ἰζ ὑμὸ ροσχύϊοη ὑμδὺ ἰ8 ὈΤΟΌΔΌΙΥ ἰη- 
τθγροίαὐβα, νβ. ὅ--ὃ9 (νν ἢθγθ ὑ86 ΡῬΡΥΟΡΏΘΟΥ ὈΘΟΌΤ ΘΒ 
ὑγϑδηβἔοτηχοα ἰηῦο δοιαὶ ὨἰαῦοΥΥ), οτο οομοεϊνοα 
οἵ 88 Ὀθίπρ τολυδμ ὀχρυπρθὰ . ὑτὰῦ ὉΠΟΥ͂ ἔογτω ἐδ 
Ἰοϑαϊης ὑβουρμῦ ἴ 8 τόσο ΟὈνίουβ ϑβοῶβο, ΏΘῈ 
ἦν 18 Χο οΥϑᾷ ὑμδαῦ ὑμαὺ ρογίϊοῃ ἰβ αὖ ᾿ἰϑαδῦ 
ἱιγρείν οοτιρουθὰ οὗ ζϑηθΐῃθ ΡγΟρἨθοὶθβ σο] αὐ 
ἴο ὕμθ {π|0ὸ ὈούψοΘ ΑἸοχδηᾶθσ δὰ Απθοοδυ 
ἘΡΙΡΒδμθθ. [Ὁ σταυδῦ δοοογαϊη σὴν Ὀ6 δαπυϊοὰ, 
ΘΥΘῺ ΟἹ ὑδθ ϑεβατηρύϊζοα οὗ ὕὉ86 ραγύϊα!ν ἱπύθυ- 
Ῥοϊαῦθα οδβαγδβοίοσ οὗ ὍὉ7::8 βϑοϊΐοῃ το νν9 ἢδνθ 
διορῖθα, ὑμαῦ ὅθ ῬχορΘΟΥ δῃΐθυβ ἀροὰ [ἢ 
ΟΟΌΣΒΘ ΟὗἁὨ ἰβύουυ ἤἔγοτα ὕπο Ῥοσβίδῃ ἕθσα ἴο (86 
᾿Αβιαιοηθιῃ ρουοαὰ τυ ἂὰ ππυδυδὶ Ζ] πη 688 οὗ 
ἀούα!!, ἀπὰ ἀοθ8 ὑμίβ Ὀδοδαβα ἰδ δοοοσᾶ δα ν ἢ 
16 Ὀϊνίμθ ράσροβθ ἰο δϑοτγὰ ὑῃ68 βιι θείη οοπ- 
ἔοββοσβ οὗ δ Ἰαύυεσ ρος! ἃ βίσοηρ οδσίδι 
ὉὍλᾶΓ ὑμοῖσ δἰ Ποὐϊομιβ οοπκυϊαὐθὰ ὑη6 τποϑβ, [89 
Ἰπατη θα Ῥσαουσμοτβ οὐ ὕῃ9 Μοδβίδηϊο βοῦὰ οὖ 
ΔΘ νθσάμοθ Τὸ ὑὴθ δχίσγαοσαϊ ΤΥ ἰτίβ]β οὔ [86 
Μδοοδθαῃ αρθ, ὑπ τυνῖϑθ ρσγονίάθηοο οὔ αοὰ 
ἀθείρηθα ἴο ορρμοϑθ ἃ σχϑδηδ οὗ οοιηζοτί δηὰ 
Βύσθη τ Ροββθαδίῃρ ΧΟ ΣΒΟΓΟΣΠΑΥΎ ΡΟΥΤΘΙ, ἰῃ (ΒΒ. 
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ὈΠΌΔΙΔΙΪΥ εροοΐϊδο Ῥοσίΐζου οὗ δε ῖ6}᾽ 5 Ῥσγοόρδο- 
οἷο. δ12 ἐδαῦ οἱδιοιίΐοη τγαᾶθ ππίαθπα ἱπ ᾿ὰ 
κίηὰ, ἴθ ἰδ τοη δου Ὁ] ὑπδὺ 6 ῬΘΟΡ]6 γγ8ὰ8 διτηδό 
ἀἰζαϊηδῦ ἰὑ, δοὰ εἰγοησπουϑθᾶὰ ὕὅο ΘυΣΟ ἴδ, ὉΥ 
ΤΩΘΔῺΒ ὑδαὺ 816 πο υσίθα ἀπ αῈ6 πῃ ὑμεῖν κιυᾶ ὃ... 
ΤῊΘ ψῶῦ γ᾽ Βοἢ Αὐἰοομοβ αρϑᾶὰ αραϊηδὶ Ἰαγλοὶ 
ὙᾺ8 ποὺ |ἰκὸ οὔδμοσ νγασβ. Η6 δἰπιϑὰ ἴο ἀδδῖ του 
ἰζ το] σίου ; διηᾶ ὑμβογοΐοσθ ἐδὶβ ΨᾺΣ 18 τΈρσο- 
Βοιιύθα 848 8 οοῃίοδὺ δριδίηί ἀοα διὰ Ηΐδ βϑοσυΐοα. 
Ιὰ δον ἃ ὙΑΥ [δτδὲ] κἱοοὰ δσπ δὰ νἰξεσυς 
8}198. ἱπ (89 τοβίδίδηοο ἰῦ ορροδβοά ἴο ἴδ ρμον- 
ΟΥ̓ Κίηρ δηᾶὰ Ὠΐδ δύτοΐϊθδ. ἴπ Ῥχοροσοι 88 1ὲ 
Ἧ28 ἀορχίνοᾶ οὗ οσάϊμασν τπϑδὴδ οὗὁἁἨ ῬοΟΎΤΟΣ διὰ 
Γοκδιδίδιιοο διὰ ψὙ͵ὰβ οὐπδηοα ἴ0 ὑμ6δ Θχοσοὶβθ 
οὗἨ οοπϑδάθῃοθ ἰῃ ὅηο δἰὰ οὗ ἰΐ αοά, ἴπ ὑδπδὲ ὑηὸ- 
Ροσγίάώοῃ ἰῦ τγδϑ ὨΘΟΘΘΔΘΙΥ͂ ὅο δὲτοηρί 6 η 16 ἰσυσὶ ; 
διὰ ὑἱα τὸ δοοορὶῖ ὈΥ τοδδὴδ οὗ δ 8 
υπΐχπθ ἀοίαὶοα Ρσχορμοῖς ἀοθοσ ρου. οὗ [86 
ὑχϊ θυ ϊοῦίου δὲ ὑμ6 Ὠἰδίοσυ το; ἀδου α Ῥχε- 
οϑᾶϑ ἱτ᾽ (ΕὍ]16., Ρ. 868 . οὗ. Ἡοΐτπιδσιπ, Ἡγεΐϑβαρ. 
μ. ἔν... 1. 818).--Ἦ ὁ δδνθ δρδυσυθᾶ ἐδπδὺ 8 
Ρίουμ [1}] ἰβϑοοοταζο ἱπνοδχδαϊου οὗ ὑπὸ 8οεῖρ- 
ἴμωγοβ οἷν ὑδαὺ ρογοᾶ οὗἁ ὑτῖδὶ, οδἴοοειοα δια βὺσ- 
Ῥγαθὰ ὮὈῚ ὉὍΆ8 6 ΤΠ ΔΓΥΘΙ]ΟΌΒΙΥ Θχϑοῦ δοσσιθροδάθμοθ 
Ὀθούνοοα ὑδθ ὈΓΤΟΡΏΘΟΥ δηᾶ ἴδε Βἰαίοτν οὗ Ἐπ 
(ἰχηθ, βΒουρῦ ὅο κ{| 796 8 δ}}} πῖοτο ἀϊγοοὺῦ ἔοττ ἴο 
ὑμδαῦ ΟΟΥΣΘΕΡΟηἄσθσοθ, πὰ ὑοὸ σοῦουα ἐδ ἰδὲ 
Τοιηλϑὶηβ οὗ δρρδαζϑηὺ ἀἰδοορϑηου Ὀδένσθοῃ ἐδ 
γτοαϊοιώου δῃηὰἃ ὕδϊο σϑοθηξ Ὠἰδύοσιοδὶ ραϑὲ, ὉΥ 1τ- 
δοσθπρ ἰαῦο {86 ρῥσορΒοίϊο ἰθχὺ ἃ βοσίϑα οὗ οσέΐ- 
οἰπΐα ἐς ἐοεηῖμ , Ὀὰὺ ὑμ18 σὰ ὯῸ ΣΔΟΤΘ ἀθδίσοῦ 
[86 ἱποοτ ΕΣ 0]9 γαὶὰς δηὰᾶ {80 ᾿πδρίσϑα οἴασδο- 
[6Σ οἵ ἴὍ06 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ὈσΙοσθ δ, ἴδπδῃ. ἔοσ ὑ᾿- 
βίβῃοθ, ὑμθ ἱῃοσροϊδουδ Ῥοχρούσγαϊ δα ὧὰ ἴδε 
Βοι δῦ δ ΔΙΟσΟΌΒ ῥχϑαϊσώομβ οὗ ἰδ6 δὺῦοι 
Ψοδοβίμη οὗ ΕἸοσία ({ 1202) ὈΥΐ Ἰαΐδσ τὰν βῦοδὶ 
ΟΌθπούνοσν οὗ 86 ΒἰαύοΥΥ οὗ ὑδς ΜΙ|Ια]6 Αρεδ, ἔοσ 
9 Ὀυγροβθ οὗ δαδρθμρ ὕμοσα δὲ δΘοσΌΣΑΓοΟΙΥ 88 
Ῥοαβὶ]6 ὕο ἴδ ἔδοίδ ἴῃ ὑυ οὶ [ΒΘ τ σα σεδσρ, 
οδὰὺ ὑῆσον ἀουδί προὸπ ὕδθ Εἰ ῬσζορΒεῦς εἐ- 
ἀονιχθηῦ οὔ ὑμδῦὺ Ῥϑυβδοῆδρὸ [ἢ], ΟΣ σδὴ ὈΠῚΚ 
ἰηΐο αποβύϊοῃ ὑμ86 οσσάστοωοο οὗ σΘ8}}} ρεβυϊπα 
ΡΓΟΡὨΘοῖθβ ἰπ δ γε τηρα (οὗ, Νϑαξάοσ, Αἰ ολοη- 
σεϑοῖ., νοὶ]. 1].. Ῥ. 451 οὖ δοη ; αἱθβεὶος. ΠῚ 
Ρ. 384, Νο. 8 ; 8ὃδ6, Νο. θ.. Τδθ Σϑοσροι δ ν 
ἀοῦν οὗ ἷδ Ἰαΐοσ δαἀτηίσγοσο ἀϊὰ ποῦ ἀθαί τοῦ 
[868 ἔδ816 85 ἃ ΖΟΠΌΣΏΘ ρσοροῦ οὗ ὑμαὺ σο]οὈταιοὰ 
ἈΡοοδΙ γρυϊδῦ οὗ ὑμ6 ὑν ἢ οϑηΐπισυ, 80. 85 15 
ν6}} Καόνῃ, ἰογοιοϊᾶ μα σὶδϑο οὗ ὑπὸ πον ογάεσε, 
ἃ ῬγΟδΟΒ Ως ΟΥΔΟΣ δῃα 8, οοῃὐδιορ να οσάύσυ, 
ἀπτίης ὕδο ροσχι οἷ ἱχωσηθαϊδίθ!Υ σα θεραυθεῦ ὕο Ὠ18 
οὔστι, δὰ ὈΥ ὑδαῦ ΥΟΥΥ ΠιΘ8 ΝΒ 3ΕΥ6 ΟΟΟΒΒΙΟῺ ἴο ἴδ 6 
ΤΆΟΙΟ βύσοῦ (ΟΣ δρὶτλῦπ8}} ΡΑΣῚΥ διποῦρ ὑπα Εταδσι- 
οἴβοϑὴβ ἰὰ ὑμῃ6 Κϊγύοοθ οϑζοσΥ ὅο οοπδίσνειε 
88 ρμοχίϑοῦ ἃ οὐποοσῆβδοθ 88 ἯᾺΒ ροβαῖ]8 θ6- 
ὕνθο ἷβ ρῥγοαϊούϊζοηβ δῃὰ ἰδ6 δἰσίοσυ οὗ ἐδθ 
οχἰχὶπ οὗ ὑμοὶσ οὐ ΟΥΘΟΥ απ ὑδαὺ οὗ ὑδμ6 ἢο- 
ΙΩΪΠΊσΔῺΒ: ΠΟΥ νγδ8 ὶβ ΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΣΥ. 8. ΗΠα6- 
κατὰ ({ 1197), ψῆο ργϑαϊοὺθα με Βοξοττοδίξου 
διμὰ [26 ογάθχ οὗ ὑμ8 Ζοβυϊϊα (ρεδί., ν. 160: «εἔ 
Νρδδάοσ, ἐδία., Ὁ. 448 οὗ 86α.) ἀορσχίνεα οὗ μεσ 
ἕδιωθ 88 8 ΓἹΟΌΪ οηαονθᾶ ρῥγορμείδϑα [5]. ὉΥ ἔα 
ἱπίθσροϊδίθα δἀαϊθουβ ψἘ1Ὸ}8 σψοσ ἀοαῦλοδδ 
τ Β 6 ὕο ΒΟΥ ῬΤΟΡΒΘΟΙθΒ δὖὺ ἃ Ἰδαίου ροτιοῦ. " ΠΣ 
θαυ). δηᾶ 5011} συθαΐθσ ὑγας ΒΥ] 6 ΕΒ. 1ὁ ΤΔΥ ὈΘ 
δδδογίϑα ὑμδῦ ὑμ6 ρῥχορβοίὶ δῃὰὲὶ ἰπβρίσοα Ἵμδτδο- 
ὑδσ οὗ 018 ὈΟΟΚ ͵δ ποῦ τηδίου δ}}ν ἰπ]τοα, ἴῃ ΒΕΥ 

4 ΤῊ Πενρεϊαέξίονσε οὗ 8. Βεᾶσες ( 1 1378) τοῖμ Εϊ δ'δὸ δὲ 
βὐάισοά δὲ δῇ οχαπιρῖο ἰῃ νοὶῃϊ : Ἰἱκοιπίαθ (8) ψιναέψυδέλις οἵ 

{τὲ Βιεδιυϊσκαϊέντίς σε οἷ 
ἐπ ΘΟ ΡΑΙ 5Οἢ8 οὗ 8 Ὀοοῖϊς οὗ Ηοὶγ Υχὶς τ ῖϊ ὑσοιμο ἀῷνοῦ- 
ΚΥΡΒΔΙ ρὑχοϊδηϑογδ οὗ ῃοδσε [ἔπιθα, ἰ8 ραϊρμϑοίς.) 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 3-4ὅ, 

ὍΑΥ ὙΔδύθυου, ὈΥ 6 ορίπίου ὑμδὺ [86 ρῥχοβδοηῦ 
δϑοούΐοιῃς δδὼ8 σϑοοϊγοα οοσίδίῃ δάδρύδίϊουβ διὰ 
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ἑωρηοηῖμηι ἐϊιδῖγο, φιοὰ ἃ 2260 ὑγαάϊῥαμι 6886 
Ῥγορλείαγηι ἀοούγἤιαπι οεἰοαΐ. ΚΕῈ φιῖΐα »οΐ- 

Ῥδσυϊου]ασίσίπρ' δα ἀἰδίομβ ἤτοι 8 Ἰδίεν μδηᾶ, διὰ ΠΜΡΙᾺ ἐἐδογαΐίοποηι, ϑἰρπεβοαξ 1260 δι 6886 εἰθρε ἡ 
τπδὺ ὈΓ ὑδῖβ ορί πίοι, 6... 18 δοσατγαῦθ το θσθηοθα 
ἴο {86 οχροάϊζου οὗ Ῥίοὶ. Ἐγογροὺθβ ΚὉΣ ΟΟῺ- 
αποοὺ (να. 7. 8). ἴο ὑμθὸ ὑγδύϊῖκα οροζγαύϊζοῃβ οὗ 
Αδὐοσμυβ Μασ ῸΒ (νβ. 11--190), πᾶ ἴο ὑλθ ὕβσθϑ 
Ἑωγρίΐδη οδιηραΐίζηβ οὗ ἘΡΙΡΒδΏΘΒ (τ. 292-30) 
ὍΣΟ τηοϑδὺ ΓΘΔΟῚΥ οχρ]αὶποα. " 

8. ΤὨ1Β ὀμδρύθσ ΔΡΡρδυθ Ὁ Ῥχοϑοηΐθ Ὀαΐ ἔον 
Ῥοϊπίδ, ΟΥἩΠΟΏΒ δὖ 8]], ον ρ»γαοίίοαϊ ΟΥ̓ λοημέδαϊ 
Ἐσγϑδύσηθιῦ, 88 ἰὺ 8 οὐπιροθθὰ δἰ υλοϑὺ Θχοὶ υϑίγ 
οὗ Ῥτορβϑίίο ἀϑδοσίρυϊουβ οὗ βρϑοΐδὶ ἰβύογίοαὶ 
ϑνυοηΐθβ. νη ὑδθ ὑπουμῃΐ υδὺ ργοϑαοιύθα, ὑμαῦ 
ἴδ νορᾶογἧι! δἀδρίδιυιοη οὗ ὕδθ ρῥγοαϊοϊίοι ὕο 
Ῥδσ ϊσαϊδὺ ουϑηΐβ, τυ οοπαϊ οπϑα ἀροῖ ἐδθ οχΧ- 
Ἐγδοσαϊ ΠΥ ΒΟΟΣ οὗ 09 Μδοοδθθθδῃ βυβῖου- 
ἱπσδ διὰ ὌρΡυΘβϑί 8, βθϑιὰϑ ἴο δθοσὰ Ὀυΐ 1ἰ0{16 
ΟΡροσχύμπ νυ ἴοΣ Ὀσγδούϊοαὶ δὰ αν ρ ΔΡΡ] ἰσδ- 
ἰίομ. [πεύθϑα οὗ οιαρμδεαίσίηρ ὑμαὺ Ἰᾶθ8 ἴῃ 8 
Ομ θ- δἰ 6 τ ΔΏΏΘΥ, ἰὺ νΥν1}} Ὀ6 Ὀούῦοσ ὕο βὶζθ οἱ 
.ὴο οὐμίοδὶ οϑαῦσο οὗ ὑμὸ οῃΐγο Ῥχγορμιοίίο Ἀἷ8- 
ΟΣΙΟΔΙ γΡἱούατο, οΥ, πὶ οὐμοσ ψοσᾶβ, οἱ ὑδ6 ὑστι ἢ 
Ὁμδὺ Οοά «οὐ πιοί ἀσϑετέ Ηΐ Ῥεορίς απὰ Ηΐ λοὶν 
σοσοημαηΐ ἐπ αν 9 ἐδ δ(ογ}8 απ σλαηπρὶ ἀρνοι 
ϑυδηΐ8 0 λέ λίδίονψ 0 ἰλ6 παίίοτιδ, διι ἀρ ἐᾷ Θ 
«οἱ! φοηα ἀοἰζοεγαλ 66 τη. ἐλδ ῬγδΟδὶδό πιοηιδηξ τοῦϑη 
ἐλεεῖν πε λα8 γοασλεά ἐΐδ λιρλαδέ ροϊπῖ---ὐὰ ἴο 
ΤΆΒΚΘ {8 ὑπ6 βύδγύυϊηρ-Ροίπῦ δηα Ῥυίηοῖραὶ ΟὉ- 
οοῦ οὗ εκἰυᾶγ. Τμ6 υγδούϊοδὶ ἔππᾶδγηθηῦΐδὶ 
Ἐπουρὺ οὗ ὑδο βϑοίϊοῃ 18. ΘΟῃΒΟα ΠΘΤΥ ὑπ Ββτὴθ 
ἴῃ Βυ Ὀαΐδῃο6 88 ὑμαῦ οοῃὐδὶηθα ἴῃ Ῥβᾶ. χὶνϊ. 9-6: 
“" Θοᾶ ἰδ ΟὟ τοΐαρο δηὰ βύσϑηρσί, ἃ ὙΘΣῪ ρσχϑβϑῃῦ 
Β6]Ρ ἱπ ὑσοῦ]ϊθ. Ὑδογζοίοσο ν}}} γγὸ ποὺ ἔδθδσ 
Ὁπουρὴ ὑὴθ ϑασύμβ Ὀ6 χϑηιονϑᾶ, δπᾶὰ ὑβουρῃ {μ0 
τηουηίδίηβ Ὀ6 οΑττοα ἱπῦο ἰδ6 τηϊάδϑὺ οὗ 86 Β68 : 
ὉΒΟΌΣ ἢ Ὅ.9 ψαύθσβ ὑμθσυθοῦ σοδσ δῃηᾶ Ὧθ ὑσου]θᾶ, 
ὑλουρσἢ Ὁ86 πλουηὐδίμβ βῃαῖκο τυἱτἢ ὕ80 δυνϑ!]ἕἑηρσ 
ὉΒοσϑοῦ. 5.11 ὑπὸ οἱ οὗ ἀοἄ 584}} Ὀ6 ρἷδὰ 
τὶ 16 ἐουηΐδὶη [80 [Γαΐ 61), ΒΘΙΘ ἀχὸ 89 
ΒΟΙΥῪ ἐδΌρσηβοϊοθ οὗ ὑδ9 Μοεῖ Ηἰρῃ. Οοὰἂ ἱβ ἴῃ 
[89 τοϊᾶβῦ οὗ δοΣ; βὴθ 85}8}} ποῦ Ὀ6 τπλονγϑᾶ : αἀοά 
8}} ἢ61]0 Ὠδχ, δηὰ ὑμδὺ τἱχῦ οασ]γ."--- Τὸ 1Ὁη- 
ἀδιχθηΐδὶ ἐμβουρσῦ, τοἀποοθα ἴο ἃ ὈχΘέοσ ἔοσιῃ, 
ΤΑΔΥ 880 ὈὉΘ ΘΧρ͵Ιοαβοα 88 ζο] ον: Το [οτὰ 
ΟΔΌΒΘΒ ὕὍὴ τοὶ» ὨΓΥ τὰ Π]Π]δύομοθα (1 6 Ἰοσύ ΣΤ δᾶ 
ΒΟΌΣ ἰεἰπροτηβ) Ὀϑύνγθθαῃ ῖοΒ 086 ΡΘΟρὶθ 
οὗ μἴ8 οχίΐαρθ ἴ8 ρἰδοθά |1κ δὴ ἱπδὶρυ ϊδοληῦ 
δηἃ ἱτηρούθῃηῦ σταίη οὗ ΘΟΣΏ, ὕο οὐδ Θϑοἢ οὗ ΓΚ 
ΤΑΙΠΟΣ ὕμδη ὑμαὺ οὈθοῦ οὗὨἩ ὑμοὶν Ὀἱυῦθσ ὀρρυθβδ- 
δβἷοπ ; οὐ. οτο ὅθ ποϑᾶ ἱβ Βἰρμοβῦ, ὑμοσθ ἷβ 
αοὐ᾽κ αδἱὰ πὶρμιϑϑῦ : δ ΕῸΣ 8. Β128}} Ἰηοϊηδῃῦ 
ΒδΥο 1 ἔοσβα θη ἐν ὸ: Ὀὰὺὺ πῖῦλ στοαῦ ταθσοὶθϑ 
Ὑ7}}} 1 συῦμοσ ὑ8|66 " (188. ̓ ὲν. 7. οὗ Ἰμδιὰ. ν. 20. 
Ῥβα. χχχυΐϊ 2ὅ, ΗδΌὉ. χὶϊ!. ὅ, δἴο.). 

Ἡοπμϊϑεΐο ϑιιρ)εϑέϊοηϑ οη γεϊουίαν' Ῥαύϑα σώ. 
θα νυ. 23, Μοϊδποίδου, " δ λψὸ πο κά εν ἐφ8- 

« [τινε ΔρΟΣΟΟΥ οὗ ἔδ6 δυΐπος ἴοσ ἐδ ΤΘΟΚΒ οὗὨ [Π]16 μ86- 
φῶσχο αὐτοῦ [86 οχραγροϊου ἔγοιι ἀρτίου β ὁἀδϊείστο. ἐσ Δα ΔῊ 
ι1-ἀοδηοὰ οχύϑην--ἰ ἃ νεΐ οἷο. Οὔοο δι [ἢ6 ζποὶ οὗ 
διοῆ ἰπἰογμοϊαιίομδ, ἰἢ ΔῈ σΟΠ Δ᾽ ἀοΓ Δ ὉΪ9 ἄρσρτοα αὖ ἰοαδὺ, δης 
(δλ6 ογϑέϊὲε οὗ [ἢ ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰΩ ἰστοισ ΟΥ̓Δ ἀθοϊσογοα. Ἰνυοσῦ 
ΟὨΘ ν| Ὀθ δὲ ΘΟ ἴο οχρπημο αὐ δέδιε ὙὮΔΣ Ὧδ6 ζδΔη- 
αοἷοο ἢ Ὀ0 ἃ σαδοίπέωπι 65 Φροπέμ.) 

᾿ ρορειιηῃ, μὲ ἀοοϊγίπαπὶ »γορλδίέσαπι ἀπιρίοοίές 
ἐμ}. ΟΟΠ Πα  ἔι ἜΥ0ο γὲξ, πόα 7).εο ἀφβοϊαηξ, 
πὸ αὐιοίαιπὶ λυ ἀροίγίν Ῥγοζεβείοπεπι. Ῥδν- 
ὑἰηιοί απὑΐεηι Ῥοδίγσημ Ῥαγ8 λυ ἰσησα οοποίοηἶβ 
εἰΐαπι αὐ λαηο τἰηιαηι πιιπαὶ σἰαίεηι 6 ααὰ 8 6- 
οἰεδία σγιπηαϑ, φιαδ {ἰδ )απὶ νυ διοιὴϑ; 
ἄμ αἰδὶ Μαλογιείῖδα γαδῖοθδ σοπαζεν διῶ 
αεἶογ6 ποηιέπ ᾿ἰ μἐἔὸ 1) 6, αἰδὲ γερπαπέ ἔγρίοουι 
οἰληῖΐοο γιοῦ σὲ δὐμαϊα Φοοίοϑιαϑέζοα περί ριηξ, 
δίπιτὶ οὐζίησιξ ἰωσεηι ὥρα ροῖδξ, ὑτοροηαιπὲ Ἰάοία 
δὲ ἰἰδιαίηό8, ἑηδιδία οοσϊαμηί λόημπδ8 ἱπϑοδη 68 
Ῥτορίδ" Ὁέγ ἀροίγίπα ττοζοθδίοηοιη, (ὑμοσοΐατθ 
[86 Βυρριδηύηρ οὗ ΟὨ τι δυϊδηὶ  ὉΥ ὕὍ86 Ῥορο δηὰ 
189 Τυτνκο---ἃ Νον- Τοϑῦ. οοσῃίογρασὺ ὕο (86 ια- 
σϑηο6 οὗ 86 ποσίβοτῃ δηὰ βουΐοσε Κίηρᾷοι! 
δραϊπβὺ [βγαθ]). δίωσ γ»παία γὴὲ οοπϑίἀογεηζ, τι 
»γήνιμπι α 1260 ρείαηϊζ, εἱὖ ρθε ᾿οοϊδδίαηε δίατη, 
δεγοεί, γοραΐ, Ἰοσεαΐ αὐ αὑροαξ; ἀοίπαδ δὲ ψιῖ Ρ}οδ- 
δμηΐ αἰϊρμίδυιδ οιϊμπογίδιδ πηδάορὶ, απηξίαη ἐμ Ὁ7Ὸ 
δια υοσαζίοῃ 4," οἷο. 

Οἱ ν. 88, σαϊνίη : "" Πα οἱγουπηδίαπέέα τηαρ- 
πμἢ Ῥοπᾶτιϑ ἐπι 86 οοπέϊησί, φμΐα οἰάδηιδ ηνμξέοϑ 
αα ἐόηιριδ δαξ οὐγελῥ 886 αἱ ἐπίγορίο απΐπιο, 
Ῥοϑδέθω ἐμηφιιδιοῦνο οἰ ἑατιδηι ΘΌα  6ΒΟ6Υ 6, τς Παηξ 
ῬιηΌΥΒδιι8 δμὲ αὐδούηιϊίθ, Απροίμδ αμΐεπι λὲδ ἈγῸ- 
γί 7076 ἐπδιιρενλαδισηι οοηϑίαπξίαηε δον ῆι, 
γι διιϑέϊπεδιεπίμν δὶ φρίγίξι, ἰία ὧὐ ποπ ππ|ο 
ἑαπίωπι αἰό τοδί πλδη.86 ουδὲ αἴπὸ σογίοπί, δ διὃ- 
ἐπα ουἰϊίσαπέ απέηιοδ δἰ πουα οογζατηΐηα, πδριιθ 
πη ἀοποιαπί." --ΟΥσον: " αοὰ ΒΆΡροσίβ 
8. οὐχὶ θύθὴ ἰῃ ὑδ τηοδβῦ υἱοϊθηῦ ῬΘΥΒΘΟΌΙΟΏΒ, 
δηἃ ργοβοῦνοα ὑβϑῖα ἔγομιὶ δροδίδϑαυ."- - ϑἴδυκο : 
6.Α Το] ΟἸσίβιϊδη πγυδὺ τούτο 818 ὈοάγΥ, Ἰἰἔο, 
δηὰ 8}} ὑμβαῦ 86 88, ἔοτ [86 ρΊΟΙΥ οὗ αοά.᾽" 

Οἱ νυ. 8δ, Οαὶνίῃ : “" βοφωΐδιν, τοι ον ροίζογδ 
ἑωιία βαποϑβῥηιοπία οἱ ρων κίθ, φιῖπ αὐλμο γόδὶ- 
αἀσοαπὲ ἐπ ἐρϑΐδ αἴἶφισ δοτ ὧδ, σι Ῥεγραίίοπεηι 
οαίσιιέ, ἑία τιὸ ὑρσὺλ Ἡδδ6886 δἰζ ἐγαηϑὲνε Ῥ6Ρ 70Υ- 
πασόιῃ, οἷ πριπαατὲ ἴπδίαν αὐτὶ οὐ ἀγροηϊ, ΠοῸ 
αα οπιπος 7) δὲ πμερίψγος ατίσηα ιν. ὕπαδ σίΐαηι 
οἰίσηθιδ. φώαπι ἐπδιε ωρϑία ἱπιαρίποηζιν 
πε α ϑαποίογα, αα ποθ τεἀιματο, σψιοπέαηι 
Ῥέπιϑ φματι Ἠ606586 ΘΓ αὐ ῃΓσδίδἐογι,ΐ. ": Οπίαπᾶου: 

ὁ Θοἀὐ Ὧδ8 ποῦ 8 ᾿ἰπιϊῦ ὕο ΘΥΘΙῪ Ῥογβοου θη, Ὀ6- 
γομὰ πο ἰ σλημποῦ 0886. ---ξὁδίαγκο: “ΤῈ 
ὑχσίδὶ 18 δυσοοοα θα ὉΥ [86 ἐΐτηθ οὗ το σε ἷηρ, δπᾶ 
ὑδθ δα βοσίημ ὉΥ ὅδο ὕΐϊχηθ οὗ το]οϊοίηρ ; ΤΟΌ. 1ἢ. 
81." 

Οἱ γν. 89 οὐ βΒοαᾳ.: “ὕροιῃ ὑμθ εὐγΐδοο [ἢ 
ὙΟΣΒΒΪ ΡΟΣ οὗ ἰδ6 Ὀοδεὺ δθθῖλ ἤὅο ῬΧΥΌΘΡΟΣ, Ὀπὶ 
ὍΠΟΥ δῖθ ϑυθῃύαδιν οοχρϑὶ θὰ ὕο χϑαϊίσο ὑδπδὶ 
ΟΣ ΠΟΠΟΙΒ δῃα ῬΟΒΒΘϑβί ΒΒ ἃ.6 ποῦ ΘὕΘΥΔ] ἴῃ 
μον ἀπτδύίζοη. τ Ώ116 ὑδ6 ἔο!]ονσοσβ οὗ ὑ86 Τ᾿ζῳϑ Δ Ὁ 
8.41} ΘΏΪΟΥ ουθσ δῦ ΩἿΟΥΥ.... (θἢ ν. 44 οἱ 
864.) : ΑἸ Βουρὰὴ αοα Ῥϑχγιη δ ΤΏ δὴ 6501} Ῥυγ- 
ῬοδΘ ο Ὀ6 Θχθουϊοᾶ, Ηἰἷβ ζοσυθδσαιιοθ ἑονγασὰ 
ἘΠ ἜΡΟΙΘΩΝ ἐβ αἰ τ Β ΤΏΘΙΘΙΥ 70. ἃ [ἰτλθ; Ῥδδ, 



9600 ΤῊΞ ῬΕΟΡΗΈΕΤ' ὈΑΝΊΕΤΙ. 

Ὁ. Οὐσποϊιϑίοῃ, ΟΥΓ λό υἱδίοη. ΤῪΎ Μεβδίαπΐο ἀεϊοογαηπδο απαᾶ ριον ψίπρ οὗ Οοαϑ ἐοραῖλον οὐδ 
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α ΤΕ ΓΟη26 ἴο ἐδ6 ἀοβηῖίε ἀοέσνηεϊγιαίίοα ὃν Οοα οΥ ἰδ6 ἐΐγιε αἱ τολίολ ἰδ Μεεϑίαλ' 8 σοημῖπο ἕο 
ἀοἰϊοον δηοιμα ἐΥα ΔΡΙΤΕ. 

ΟἩΑΡ. ΧΙ, 

Απᾷ κΞ40 [1Π] [Πδύ {1π|6 5Β}}4}} ΜῈΟἢ 86] βίδηα τῷ, {Π|Ὸ στοδῦ ργίηθα σῇ οι [τ 80] 
βύδη θυ ἴον [0167 8σδὶηεῦ]} ἐλ6 Ομ] ἄγη οὗ ὉΠ ΡΘΟρ]α ; ἃπα ἐλῤεγδ 8ῃ8}} Ὀ6 ἃ {1Π|6 
οὗ ττου Ὁ]6, 8116}} 88 ἰϑμίωι ΠΡΥ͂ΘΡ Ὑγ848᾽ Β'Π06 ἔλεγ6 ὙΆ8 8. πδύϊοῃ ἐσθη ἴο [1}}}} 
τΠδὺ 8αγῖ6 {ἰπι6: δηα δύ [1η] ὉΠδὺ ὑἱπ16 ΠΥ ρϑορία 5}}4}1 Ὀ6 ἀο] νογθᾶ, δυο γΥ ὁΠ6 
{πδὺ 8λαϊΐ δ6 ἴοαπᾶ νυϊτῦθη ἴῃ ὍΠ6 Ὀοοϊ. Απαᾶ πχᾶπΥ οὗ ἔλθη τῃ δῦ Β'6θρ ἐπι ἐλδ 
ἀιυδῦ [στουπὰ] οὗἁ ἐλθ6 ϑαυῖ ἢ [ἀπ50}] 51.4}1 ἄνγαῖκο, βοπγο [01.686] ὕο δνευ]αβίιηρ 116, 
ΔΠΩ͂ Βοῖη8 [686] ἴο Βιδπηθ [τϑρτΌ80}}68] απο [10] δνοιϊαβύϊησ οοηϊοπιρ. Απᾶ 
ἐλὸν ᾿ῃαῦ δ6 νγῖ86 ΒΠ4}] Βῃ 16 88 ἐλ6 Ὀγσ ῦποαβ οὗ ἴῃ6 γπιδιηθηῖ: δηᾶ λον {ἢ 
τπτγη [16] πιδην ἴο τἱσῃὐθοιβηθϑα, ΔΒ. ὍΠ6 ΕὐᾶνΒ ἴον ὄνϑὺ δηᾷ δΥ̓ϑυ. 

Βυῦὺ [4π4] τῃοὰ, ὃ ΤΔη16], βῆαθ τῷ {πὸ ψοτᾶβ, πα 64] ἴῃ6 Ὀοοΐ, δυό ἴο 
[0111] ἐδδ {ἰπ|6 οἵ ἐλὲ δι! : Πιϑ ΠΥ 8681] σὰ ὅο δηα [1ὸῸ [χτἰὰ ὉΠγουρἢ ἐἦ6 δοοκ]), 
δη4 [1Π6] Κπον]θοᾶσο [077 ἐπ] 88.8}1} δά ἱπογοδβϑά, 
ΤΊ [ΑπάᾺ] 1 14 η16ὶ Ἰοοϊκοα, δηά, Ὀ6}) 0], ἐλθγ ϑυοοᾷ οὔποῦ ὑτο, ἐδ ὁπ οἡ 

{}18 5146 οὗ Ὧπ6 Ὀδηὶς [Π! πον δὖὺ ἐδ 110] οἵ {Π6 τἱνον,Ἶ δηᾶ ἐλό ἀν μι οἡ {πδῦ 
Βα οΥὗἨ ΛΠ6 Ῥδηκ [Π]0Ππὸν αὖ ἐδθ 110] οὗ ὉἈπ6 τἱνοτ᾽ Αμπὰ ομϑ βδϊὰ ἴο {Π6 πιϑῃ 
οἸου θα ἐπ ἰποη, ψ ]Οἢ [10] ἰσὰ8 ἀροὴ ἐδδ τναῦθιβ᾽ οἵ {86 γἱνον,᾽ ον Ἰοπρ 
[ΤΊΠ ννἢθ}] δλαϊὶ ἐξ δ6 ἐο ἐλ 6 ὁπ οἵ ὕΠ|686 [0ὉΠ6] νγοπᾶθιβ ὃ Απηα 1 ποατγὰ 1Π6 πιϑδη 
οἸου μοα ἐπ 16 η, ἢ] οἢ ἰμμοὶ 1568 ὍΡΟΙ ἐλδ νναΐουβ᾽ οὗ ὕΠπ6 γτἵνου, τ ἤθη [83πᾶὰ 
ἢ6 ΠοΙα ᾧρ [18 τσ ηῦ ἢδπα δηά ἢἷ8 ἰοῦ παπᾶ πηῦο ἤθάνϑη [οὐναγὰ [86 ἢθδνθη8], 
δηᾷ βινδιθ ὈΥ πἰπὶ ἐλαΐ ᾿ἰν 60}. 707. δνοῦ, ὑπδῦ ἐΐ 8δλαϊΐ δὲ ἴου ἃ τἰπιθ, Ὁ1π|65, δηᾷ 8 
ΠΑ]; δπᾶ ψῆθη ἦθ 8λαζ λαυθ δοσοιρ] ]8ῃ64 το βοδίίον [48 (40) ἐλ6 Πηβῃϊην οὗ 
βοδύςοσί πΠ9] ἐλ6 ρονγον [88π4] οἵ ἐδθ ΠΟΙΥ ρθορὶθ, 4}1 [ῃ686 ἐλέηψϑβ 8}4}} θ6 ἤἥη- 
ἸΒΗ ΘΩ͂, 

Απᾶ 1 ποατά, Ὀαΐ 1 πηδογβίοοα ποῦ [οου]ᾷ πού το ἀεξέτευα! : ἴῃοη [8πη4] 5814 
1, Οτοῶν Ἰ,οτά, ψῇηῃδῦ δλαϊὶί ὃθ ἐλ6 διὰ [β6ᾳ16}] οὗ [688 ἐλέη ξ Απά ἢ) βαιά, ὁ 
ἐδ σαν, Ἰ)4Π16] ; ἴον ὕπ6 ψόογαὰβ αγ οἱοβοᾶ τῷ δηὰ βϑα]θα [1}} ἐὰ6 (1π|6 οὗ ἐλᾷ 

Βοῖν 68], δια {γ164 [Ὅ6 Βηη6]64] : Ὀαύὺ ἐλ6 ν᾽] οΚοα 88}8}1} ἄο ψΊοΚοαϊν : δηᾶ ποῆδ 
ΟΓ ἐλε ννὶοκρα 841} υπᾶδγβιδμῃα ; Ὀπῦ [8η4] ἐλθ ψ|86 [ρτα θη] 8.8}} ἀπαἀονβίδπηα. 
Απα ἔγοτῃ ἐλ ὕπη6 ἐλαΐ 16 ἀ4}}ν [Θοηῦιηπ8}7 δασγ ἶσα 8λαϊξ δ ἴδ κθη ασϑυ, δπὰ 
ἐλ6 δ᾽οομηϊηδίϊοι ἐμαΐ πιαϊοί, ἀφϑοϊδΐθ βοὺῦ μῷ [ἰὸ ἐλα ρἰνίηρ οὗ ἐλ6 ἀοϑβοϊϑῦθ 
ΔΌΟΙΪ ΠΔ010η], ἐλογ6 8λαϊ δ6 ἃ ᾿Ὀπουβαπᾶ το μαηᾶτοαᾶ δηᾶ πἰποῦγ ἄδγβ. Β]θββοά 
8 ὸ {ηδὺ τψαϊϊοίῃ, δηὰ οοιποῃ ἴἰο ἐδ6 ᾿ῃουβαηὰ ἰῆτοα Ὠππάνο ἃ δηὰ ἔνα δηὰᾶ 
{Π1γῦν ἀδγ8. 

Βαῦ [πᾶ] σοὸ ὅποι ἐΐὰψ τοαᾶν 07] [10] Ὁπ6 δμᾷ δ6. ἴον [4π4] ὕπου 8}}4}0 τϑβῖ, 
δηᾶ βίδπᾷ ἴῃ [ἴο (80)] ὑΠ 0 ἰοῦ δὖῦ ἐλ6 δπὰ οὔ 186 ἄδγ8. 

Θηα, 
ΜδηΥ 884} 6 [δο τ [ΡυΥΠῪ ὁ ΕΠΒΟΙΨΟΕῚ, 8Δη4 τηϑ4θ πϊίο [πἢϊῦθη ὉΠ 6η]- 

' 
ΤΈΧΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΝΟΌΤΕΞΗ. 

Π ΠΏ), τοᾶϑ πραάε [0 δοίδέ, οἵ Ἰρᾶφ ροτιά ἐλγοτ σα, οοπίαῖηα ἐπ6 ἰᾶθα οὗ ὀχμιδπβίίου--ἶ ἽΝ Ω, πεσίσαν, ἐλ οαπαὶ, 

ῬΤΟΡΕΣΙΥ Δρρ]!οᾶ ἴο ἴδπο ΔΓέ6, Ὀπὺ ὮΘΓ6 πδοὰ οὗ ΔῺΥ δ᾽ υυἱαῖ πβίτϑδυῃ.---" ΤῊΘ τοἀπρ ἰσαῦθᾷ ἔοττακ Ἴ.29 ὌΡ 5 βϑϑε ἴο 

[Ὁ }} πατμς δὐϊθηθ!οη ὕο {π6 φοδίιΐοη οὗ {π|8 Ὀοΐπα, τ ΠΟ ττῶδ ποῦ Ῥγοοίθοιυ ἀοδηϑὰ Ὀδίοζο, οἷ. χ, δ.---ὁ ΤῊΘ ῃζοῦσαξ ἰ5 
ΘΔ ΡὨΘ. 6. 

51.811] Θοσηθ ὑο δῖβ οῃὰ “"νιϊπουὺ ἃ μοῖραν.’ ΤῺ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΒΕΜΛΈΚΒ, 4 [Κεῖ] (65 τα ἤΆΟ 566 ἢ} ΤΆ ΚΟΙ ἴπ6 ἰτδηκίτου ἔσοιι ἴδ 6 
Απεοοζιίδη ἴἰο ἴα Ἀ͵οϑείδ οἷς δοτ ΟἼΘΠΙ πὸ δὴ δαγι ΐες ρμοϊπὶ ἰἃ 

ὝοΥΒΟΒ 1-8. 7Τλὲε Μοεβοίαπίο ἀοϊζοόγ απο ατιὰ ἐδέ Ϊ τα ρυσρθθου, δὰ ἢθ ἄσροα ἴὰ6 οὐηηθοῖΐνε οτοο οὗ ἔνε ἷπ- 
λιαρσηιοπῖ 70 εἰογηαὶ τεϊγίδιἑίοη. Απὰ αἱ ἐμαὶ τγοάθποῦο γΥ οἴδαπο οὗ πὸ νόγβθὶ Θερθ Δ Υ τ 6 ἡ οὗἨ οσῃβδοῦ- 

ϊπιθ ; {.6.. οὖ [886 ὕϊτηθ ἦπδὺῦ ἱπαϊοαύβα (χὶ. 45), | ἰΐοη; 88 ἃ ὑγοοῦ ὑπδὺ Ὧὸ ὈΣΘΑΚΚ οἵ ἰδίογυ Δ] ΟΔῺ Ὅκ Δάπιίξοὰ 

ὙΠ6ὴ ἰθαρτηθηῦ 58884}} οὐδ ὑδθ ἱχηρίουβ 
ΟΡΡτεββοῦ, Απέϊοοδυ ΕΡῚΡΏΔΠΘΒ, δπᾶὰ ΘΠ ὯΘ 

Βοχθ, ΤἈΪδθ 15 δὴ ὈΠΠΠΘΟΘΈΒΟΤΥ δβίσαϊ ἷησ οὗ ἴπ6 ῬΡΏΣΘΕΘΟΪΟΩΥ.. 

Ιῃ ἔδοῖ, ῬΆγϑϑοα οὗ ἀδίθ, ᾿ἴκο δὰ ἍΠΠΠ 9 Ποῖδ, ὈΒΌΔΙΥ 



ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1--18. 

ορροοϊώου ἰο Ηδνυθσγηΐο κ᾿ δὐὐουαρὺ ὕο ἰπίογρσγοῦ 

ἈΠ ΤΣ ἴῃ 186 ἱπάθβμῃίῦθ βθηβθ οὗ ὁ οῃ66, αὖ 

8, οογίδὶη ὑὐτηθ.᾽) ὩΘΑΥΪῪ 8411 τϑοθιῦ Θχροβίὕοσβ 
Βδνθ ᾿υβῦγ οοηὐθηᾶοᾶ : (1) ὑμαῦ ὑμθ οορῃ]ὰ 1 
οοπηθοΐβ ὑμὶα πον ἀδδὶ τιδύϊοη οὗ ὕὑΐτηθ πλοῦ ἰῃ- 
Οἰταδύθιυ ψὰῦδ ὑμ6 ρχϑοθαϊηρ ; (2) ὑμαῦ ἰὺ 18 

ἰσιροαβὶῦ}]ο ὕῦο τορασχὰ 6 ψοχὰβ δ ΠΣ Ὡ1Δ2. 

νν οἢ Ηδνοσηϊοὶς δα ἅπιοθβ ἰπ δομλρασίβοῃ, οὐμοῖ- 
νυν θα ὑ,ΔΗ 88 ἃ τοΐρσθησο ἴο ὕδ6 ὑΐτηθ ἱπαϊοδύθα ἰὴ 
186 οοπύοχὺ ἱσατηθαϊ δον Ῥσγθοθάϊηρ : (8) ὑμαὺ 
1η6 ὑπ γτοἤοσγεᾶ ὕο ἰβ ἱτηση θα ἱδύοΥ αὐὐοσννατὰ 
ὉΠαυδούθσζϑᾶ 88 8 ὑσηθ οὗ σοῦ Ὁ]6, τ: Οἢ ΒμονγΒ 
τ βυοϊοηΐ οἰθδύτιθϑδ, ὑμαῦ, 11 ὑ86 τηϑηύουι 
οὗ [86 Ὁ“ ΣῸ ἴα νυ. ὃ (οὗ, χί, 86), 086 4] παϊοι 
ἦν ὕο 8 ροσιοᾶ οὗ Ῥοσβϑοοαύίοη ὉΠ Υ ΑἸ α8 
88 μοτούοξοσο ἀθβοσὶ υ64. "--- 5841} ΜΠ 89] κἴαπὰ 
ὮΡ, ἰ)6 στϑαῖ ργΐηοϑ, τ οι κἰδαπϑὶἢ ἕοσ [9 
οὨϊἹ θη οὗ ΠΥ Ῥϑορῖθϑ. Τμΐβ ἱπὐγοάδυούνδοι οὗ 
ΜΊΟΒΔΘΙ 88 86 ὨΘΑΥΘΏΪΝ 84}}}0 δηᾶ ρῥγοϊθοίου οὗ 
5186] (μοὔ 88 ὅδ δου οὗ Θοἂἃ οΥ 6 Μοββδίδ ἢ 
Ἠΐπιβ61 ,---ϑ Ηνδσχηίοκ, ἰῃ δοοοχὰ νυ ἢ ὉΠ 6 ΟἸΔΘΣ 
Θχαροβίβ, 5011} ΒᾺΡΡΟΒ6Β), τοΐοταε Ὁ8ὸκ ὕο οδρ. χὶ, 
1, δηά 4180 ἴο ὕῆ6 ἈΧΟΙ τα δ γθ5 ἴο ὑΠ.6 νἱ᾽δῖ οι 8.8 
8ι ἽΟ]6 ἴῃ ΟἾΔΡ. χ., δια ϑϑρθοίε}}γΥ ἴο χ., 18,2], 

πῃ 6 8δτη6 ὙΑΥ δἂ8δ ΠῚ ΓΞ χοΐοσα ὕο ἐδ6 

οἷοβο οὗ ὑδλ6 ρχϑοράϊηρ οδαρύθσ. [π9ὴῳ Ὀοὺὰ Ῥἴδοθδ 
ἼΩΝ 8. ϑιηρὶογοϑᾶ δόηϑιε δεοίξοο, αιὰ ἀομοῖθβ 88 
ΔΥΙΩΘΑ͂ δῃα πιδγύϊα] ΡΡθάσδηοο (οἴ, χὶ, 14, 10, 

δἴο.). 99, Ζο)])ονίηρ ἼΩΡΙ, βϑῦσθθ ὕὅο δχρΊθββ 

ὑῃ6 1ᾶθδ8 οὗ ῥτοὐοούϊηρ' ονοτϑί εὖ Ὄνου, οὗσ., 88 ἴῃ 
δύῃ. νἱῖϊ. 11: ἰχ, 16. Ηδ "" βίδπαβ ἊΡ ) ΟΣ 
“ὁ βδπιαβ ὕπο το ἢ ἔου ὑμ6 ΟὨ]άγοη οὗὁἨ ὈΔῪ Ρθορ]ο, 
ἦ.6.. ἮΘ Σαρσχϑβϑηΐβ ὑμὶν ἰαὐθσχοϑὺθ ἴῃ [δ 6 νὰ οὗ 
ΔΟΟΘΙΥ δβαρροχύδηρς ὕμβοπι δῃὰ οἵ ρεγυύΐθούηρ 
ὕμϑιι ; οὗ. βαρ. χ. 18.-- πᾶ ἴμοσθο 58.841} Ὀθ ἃ 
Εἰπλθ οὗ ἴσου ῖθ, βο τ 85 ὩϑνθΥ τὐλ8 δίῃοθ ἰπογ0 
σὰ ἃ διΐοη ονϑὰ ἴο [31 Βατὴθ {1:10 : ἵ.6.. [86 
ἵγοτὉ]6 οὗ ὑ86 ζδὶ ἢ δὰ] 5}}.81} 6 Σϑδοὶ ἰΐ8 Βὶρ- 
οϑὺ ἱη θην. 888}} ὑδνο γϑαομϑα 1ζ8 οτλαχ 6. 
ἀδ] νθσϑῆοο ΠΏ8}}Υ δυτῖνϑβ οὗ. ομδλρ. χί. 4 : ἰχ. 

80, 37. Οἱ {86 τοἰαὐΐνθ οἴδιιβθ ΠΡ ΩΣ δὲ 9 ὝΞΕΝ 
“1. ὙΒΙΟΝ ἀθβουῖθα ὑπ 18 85 8 εἶπηθ οὗ πῃ ϑατᾶ 
οὗ, πηρτγθοθάθηϊθα ὑσοῦῦ]θ, οὗ. Ἐχ. ἰχ. 18, 91; 
906] 11. 2, δᾶ μαγυου ]αυν Φ6Σ. χχχ. 7, ν ]ο 

ἰηάϊοοῖθ ἃ ὑσωπαίπίου σῦν ἰπδὴ 6 οἷοδο δοααηοθ, Οἱ, 
Βιπατί, ΠΟ ἰπιϊδηοθβ ΘΕρΘΟΐΘΙῪ 186. χίχ, 98: χχνὶ. 1: δηὰ 
δνοῃ δ}. ἰΐ. 41. 

“ [ΚοΙ], οπ [86 οὐδποσ μαηὰᾶ, ἐπίῃ κα ἐπὶ τ ὉΣΞῚ 

Ῥοϊπία Ὀδοῖς ἰὸ ὭΣ (οἰ. χὶ. 40...» στ ϊοι Ὠ6 ἰηἰοτργοῖδ 

88 “1ὴο ἰΐτηο οὗ [Π6 οπὰ, Ἴδη ὑἶ6 Ποβῦο ροσβοουΐου χἕβϑδ 
τρΡ ἴυ δεῦάϊιθ ἢ6 ὑπΟ]6 τον ἃ." ἐ.σ.. ἐπ δηαὶ Απιίοῃγχίκι. 
το 218. 10}1}0 Ὁ ΘΡΡΟΘΥΒ 0 ΤΆΔ ργθοΐδοὶν δηδίορου ἴο ὑπαὶ 
ἐουμὰ ἰπ οὐνγ Στὰ ἢ δϑοπδιοϊουίσαὶ αἀἱβοοιζτερ, Μριξ. χχίὶν. 
39: λῪῚιγκ χὶ. 94: ἐπα [Ὁ δϑοῖηδ ἴο βίδηῃη πογο. δ ὕποσο, ἴοῦ 
8 οὐηοοίίης Ἰἰς Ὀρῦινθοη [6 ΠΘΩΥ δηὰ [6 τγοτηοῦθ Ἀρρὶ)ῖςδ- 
τίοῃ οΥ̓͂ ἰδ ρτεοάϊσίίοη. Τῃ6 ἀϊδίσχοαβ οὗ ἴπ9 Απἰἱοσῃίπ Ῥετ- 
βοοιοίοη, κα [δὺ οὗ ὑπὸ πα] βίομο οἵ Ψψαστικαθι, ἴθ τη ἂθ 
ἀπο αὐηῖῦοὶ οὗ [δ6 δοοσϊοκίδεςίοο- υΪ ἰσ δὲ τ τγορα οὐ ἐδ ἤπδ] 
οαἰϊδαϊγορδο, ὕπο ἄοτηδ)} οὗ συδηίδηῃ Ὀσίης ὕΏοΓο (ἢ 6 ὑΓ6- 
σαγποῦ οὗ ὑπαὶ οὗ 86 ποσὰ ἱζδοῖ , ΤῺ μῆγσαδο, "ἸῺ τη 
εἰπιθ, τῆ πα ὈΘΟΌΠΔ6Ξ Ῥαγ}16] σὰ ἐδ Τοττηπ]α, "πη τδδῖ 
ἀν," οΥῸ ἡ π ἵποῦθ ἄγε," δ 1Π [πὰ ἰλαῦ ὅδ." οἷς,, δα ἃ 
καἰογονιγροά ἀρ πιδίίοη οὗ ὑπο Μοβαίϊδβηίΐο ᾿ὔγτα. [Ὁ ἷἱβ Π6 
δοππίαπο μὑγδοίίοο οὗ ἴ)6 ὑγομῃμοὶβκ ὕο νίονν ἴμσθβο βοτίοα οὔ 
ἤαῖατο δνοηΐκ οὐ {Π0 8616 ἢΪ]81:6 δηῃά 1 ὑπο 88Π16 Ῥδυαρϑο- 
εἶνο, τς ἰπῦοσν δ), 85 ψγν61}} ὑπδὺ Ὀφύνοθῃ {Π6 οἷοκο οὗ [6 ΟἸΩ 
Ὀἰηροηδαίίο δηδ τῆ ἐπϊτοάποιίοη οὗ ἴῃ Νονν, δὲ τδι 
Ὀυσζιοοη {Π0 ΘρίΘ Ὁ] κῃ πηοπὺ οὗ πὸ Ἰαϊον βηᾶ [ἴὰ ΠἸ τηδο ὑτὶ- 
ππιρἢ. Ὀεΐηα Ἰοΐξ οπῇ οὗ νίοτνν. ὙΠΟΓο 18 πα Αἰ ὁ ἃ Π1ΘΕ- 
ὕγο οἵ ἰπἀοῆπίοπηθαβ πῃ ὕπο ὑχορποισαϊ πἰζογαοθδ Οἡ 686 
μοϊπίκ, σα οί" ν [. Ὧϊθ ΡΠ ΓΘΑΘΟΙΟΩΥ τοϊδίξης ἴο ἴποπο "" {{π|θ8 
πηι ποβδκοῦ.,}} 
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Ἰαύῦθσ ῬΡαβϑαρθ βουὴ ὕο ἢδγνθ βοχυϑὰ φΌΠΟΙΘΙΥ 85 
ἂ ΤΡΌΟΙΤΡΣ 86 ἰοχὺ.---ΑὩὰ αἱ ὑμαὶ ἔϊτηθ ἢν 
ῬΘΟΡΙΘ Ὀθ ἀοϊγοσγθᾶ, Ἐυδηϊοη ο]ὰ σχο- 
ΤΩΔΣΚΒ ὈΤΟΡΘΟΣΙΥ, ὑμαῦ “" [86 ἀ6Ι νθσϑποα οὗ [βγδοὶ 

(Ὁ 55.) ψἈἱοἢ ἰβ μθγθ οοποοίνθα οὗ 88 βοοοιλ- 

ῬΙδῃϑἃ υπᾶοσ ὑμ6 ἀϊτθοίίου οὗ ΘΛ, ἷα οοἷποῖ- 

ἀοαὺ ἱπ ἔδοῦ υυἱῦὰ ὑῃθ ἀαβοχί ρύϊομβ οὗ ομδρ. υἱΐ. 
18. 26 οἱ 8θ0α., 14: ἰχ. 34: δῃηά [886 δεύγζβῃοθ ἴο 
[86 Αποίοηῦ οὗ ἀδγ5 (νἱΐ 18) οὗ Εἷπὶ το τῦᾶϑ 1116 
[80 δΒ0} οὗ τηϑῃ, δηῃᾷ νγο ὑ788 ὑδ βρί εἰ ὑπ }}} 6ῃ- 
ἄονοα ᾿Ιοδᾶθσ οὗ [1βγ86], ὁ. 6., 196 Μαβηίδος, 
ΒΡταὴρ ἔσοιτο [86.868] ἰὑβο] ἔ, σϑοοῖνοβ ποίϊοθ 88 
Ὀοΐηρ ὑμ 814] γϑϑυϊῦ δηα αὐὐοαίαιοη οὗ ὑμ6 νἱὸ- 

ι Φοσί ουΒ ΘΟ ἢϊοῦ τη πὐδί θα, ὑπᾶθσ ὑμα ἰμυ δ᾽ Ὁ]0 

ἀϊτοοίϊοῃ οὗ ὑμ6 δηρθὶ 9192, δραϊπϑὺ [86 δᾶ- 
ΥΘΙΒΔΙΥ οὗ 086 ὑβθοοσϑου, το Δρρϑαῖβ ἰπ ὑ86 
ὨΙΒΌΟΥΤΥ οὗ [86 πδύΐζουβ. Τῇ δρβοϊαῦθ ἰάθη ῦ 

οὗ [6 Μαββίδου τυῖτ ΑΘ ῪΩ, τ μοΒ6 βρίσί ὑπαὶ 
δα ὔοτυυλθηΐβ δηα ΟΥ̓ Οἱ] γϑ] αὐΐοηβ Το υῸ βίση δῖ 
ύο ἶβ, ἄοθϑ ποῦ, Βούγθυοσ, Ὀθοουὴθ στηϑδηϊξοαῦ 
ἔτουα Ὁ818 ουδουγναύίου-- -β ΗἩδυοσ Οἷς δηἃ οὔ σα 
δδβοτὺ--- ἀϑδρὶῦα ὕλ 6 ΔρΡΡσοργίαῦθ δὰ νν6}}-ουπᾶ θὰ 
αρρίἰοαϊοη, οὗ ὕὑλ6 ἀθβόσιρύϊοῃ ὕο ὕμο ρὶοτβοὰ 
501 Οὗ ΔῈ ἴῃ ῬΘΙΒΟΏ, ἱ δα Νον- οϑῦ. Δροσδᾶ- 
Ιγρβθ, ΔΩ Τ]ΟΤΘ ὑθ8ὴ μθ αἰχϑοὺ ἰἀοηυν οὗ 
ϑδαύδῃ, ὑῦθ δᾶάνοσδβαιν οὗ αοὰ ἴῃ 6 δηρθ]1ο 
ΟΣ, τὐῦ ὕἤ6 Νον-Τοβῦ. δαὐϊοηχίβῦ, τὸ 
Βὐδ 8 ὉΠἅΩ͂ΟΣ ΗἷΒ δ 18, ὁδὴ Ὀ6 ἀδτποηῃδίταυῦθα.""--- 
ΕἸΥΟΥ͂Ψ ΟἿΘ ἰμαῖ 5181] Ὀ8 ἐουπὰ τυτϊίθῃ πῃ [86 
ὍσΟΙς ; ΟΥ “ὙΒΟΒΟΘΥΘΙ 688]}] Βηὰ Ὠἰγηβ6 17 σο- 
οοσάρα ἴῃ ὑμα Ὀοοϊκ." ΤΟ Α. Υ͂. ἰδ ᾿ῦογαὶ. Οχ 
ὃ: ἴῃ ὑδθ Β6186 οὗὨ ““ ὙΒΟΒΟΟΥΟΣ, φιέσιφιθ,," οἷ, 
188. χ δ, 7. 2 βδιῃ. 11. 28, Τὴθ ὈΟΟΙς ἴἰβ ὅδθ 
ΒΆΓΠΘ 88 ὑμαῦ τηρηὐοποᾶ ἴπ ὑῃ6 βίταῖαὺ ρϑβδβᾶρο, 
188. ἱν. 8, δηᾶἃ Ὦθηοθ, ὕπ:6 ὈΟΟΚ οὗ 1176 : οὗ, οἡ 
σοὔδρ. υἱῖ. 10. [ὑ 18, οὗ οοῦχβθ, ποὺ ὕο 6 τὸ- 
υχαρα 88 8 “11δὺ οὗ ἐξοΐπσ ἸΑΥδ ΘΙ] ῦ68 ᾽" (οὗ, Ῥβδ. 
Ἰχίχ. 92. Ἐχ. χχχὶϊ. 82) : ΠΟΥ, ῬΧΟΌΘΌΙΥ, 885 ἃ 
"ὁ Σροοτά οὗἉὨ ἴποβο 0 888}} Ὀ6 Δα] γοσοᾶ ἴῃ [ἢ 9 
ἀϑοϊδῖνο ΒΟῸΣ δηᾶὰ Ὀδ6 ρογιηϊ ὑθᾶ ἴο ᾿να.᾽) [Ὁ ἰκ 
ταῦβοι ἃ σϑοοχὰ οὗ ὑβοβα 0 Β}}8}} ἱπΒοσχίὺῦ δέογαὲ 
᾿ξ, ἃ "" Ἰιϑὺ οὗ μα διιθ]θοῦβ οὗ Μοβδβίδῃβ Κίηρ- 
ἄοχῃ " (οὗ, Ηρ οὐ ὑμι6 Ῥϑββαρο), οἵ Τοῖς τὴν 
δλαῖϊ δἰαπα ἀρρτουφαὰ ὧν ἐλ6 )μαρηιοπί, θῦμοΣ 
ΠΟΥ ᾿ἶνγα πῦ ἰῦ ὑχαηβροίσοθ, ΟΥἨΥ Δ .Θ ζαϊβοα ἔγομλ 
[106 ἀολᾶᾷ ὕο πχϑοὺ ἰύ, ϑοοοτγάϊηρ ὕο ν. . Ηοῖ- 
τλδὴὴ (Δολγίἠιδοιο., 1. 200) ἰβΒ ἴπ πβυνδίδηνίαὶ 
δοοοχὰ νυἱῦῃ 0818 νἱον---ἰδ6 “ὁ ὨΙνί)θ τορίδυοσ οἵ 
Ι6Υ8.6], ὍΡΟυ ΜΨΏΪΟῺ ἀχθ ϑηὐθσϑα 8}1 ψθο ἐγμἶψ Ὀθ6- 
Ἰοτρ ὕο 18γ86]."-ψ 116 ἘΠ]ΟΣ ΔΥΌ γα] ΔΡΡΙῖΘ5 
ὑ) ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἴῃ ὑμῖ8 ὉΪδοθ ὕο ὑπο "" Ὀοοὶς οἴ 
ὑχαῦῃ,,) σμαρ. χ, 91.-- -Ἄοσθο 2, ΔῺ Δ δῦ οὗ 
ἴδοσα ἴμαὶ β1θθρ ἐπ ἰδ 9 ἀυκξὶ οὗ 19 Θαυίῃ; σὰ- 
ΟΣ, ὁ" δηα τδὴν οὗ ἔδμϑιη ὑδμδῦ βίθορ πρᾶθσ ὑῃ6 
οασίῃ : " ΕΣΌΘΓΑΙγ, ὁ ΤΆΔΩΥ οὗ ὑδ6 Αἰ ροσβ οὗ 86 

ἀυϑίἰαπα." ἍΞΨΠΟ ΘΝ, “ς ἸδηΩ, δασὺ οὗ ἀπὸ" 

(2. 4., [86 ἀυεῦ 9} ἐλδ σταῦθ, οὗ. Ῥβδ. χχὶϊ. 16, 80 : 
1μ8. χχνὶ. 19. δὔο), 18 δὰ Ὀδύδ ὑἷ4}}} δαυϊνα]θηῦ ἴο 

ρα γ-ἀπδῦ, 801]. " [ἢ 8 ντ ἃ 2 δγ6 ὑμοβθ 

ὙΠΟ ΑἸΘ6Ρ {86 5166} οὗ αἀδαΐδ, ἴῃ ὑμαὺ ἀπδῦ οὗ ὑμ6 

Θαχί ; οἵ. Ρβα. χὶϊὶ. 4. Φοὺ 11]. 18; ΨΖ6:. ᾿ὲ. 89, 
δ7 ; διῃᾷ δἷδο [86 Νο - Τοῦ. κοιμώμενοι, κεκοιμὴ- 
μένοι, ---Β84}} αὐσαῖσθ, κοῦθ ἴο ονοσϊδεἰίπρ 1ἰξο, 
οἷο. ὙῈ116 411 ὑμ6 διοϊθηῦ ΟΒγίδυϊδη Θχοβίτουε 
τοχασγὰ ὑπὶβ 85 σοζοσγίηρ ὕο ὑῃθ ρόπογαξ ΤΘΒΌΣΤΘο- 
ὑΐοι οὗὨ ὑπο ἀοϑδᾶ, δηᾶ, διβοῦρ τηοάθσχῃκ, ΗἨᾶγνοτ: 
ποι, Ηοΐδημ, ΑὩΡοσΐθη, Ζάπαθ), ΚΙ οἔοίῃ, 
οὗο., 8ὲ}}} ἀρτϑθ υὶῦὰ ἰδαῦ νἱϑνν, το ταδῖκοα 
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ΟΣ ΧΏΔΣΥ , ο 6 Θαπϊναϊδηῦ ὕο “ 411) (οΟΥἹὁ ἴχϑιιβ- 
᾿δῦθα, τὶ Ηοΐηδημ, ὁολγιγέόὝσιο., 11. 2, δ49, 
“ δηᾶ ἐπ τε ιι168 ΒΘ] ὉΏΘΥ δχίθο ἔγοτα ὕὑδθ 
σου] οὗ ὑμε ἀδδᾷᾶ ᾽)), ἃ τλδ)οσὶτν οὗ ᾿υυσείῦθχβ βἴῃοθ 
Βοτίμοϊάῦ (α]8δο Κυδηϊομξοϊὰ, Ε.)]οσ, Κύβοϊη, ἐπ 
ϑΘιωῆ. μὰ ΚΥὶξ,, 1809, Νο. 2, Ρ. 252) Βοϊ]ὰ ὑδδὺ 
ὍΠ6 ΤΩΒΩΥ ΜῈΟ δύγδῖκο ἴγοϊὰ ὑδο τ δ] 6ο δοίοπ 
δοίοἶψ ἰο ἰδ παίϊοη 0 Ἰϑγαοῖ ; δ5 ἘΔΠΙΟΥ ΘΧΡΓΘΒΘΘΒ 
ἰδ, ». 889 : ὑὴ6 τοβητγγθοϊίου οὗ (ῃὴ6 ἀεδᾷ ἔοτοιοϊά 
ἰὰ Ὁἷβ οἷδοθ 18 "" ποῦ ὑμα ἰαϑδῦ δῃᾷὰ ζθῃθγαὶ ΣΟΘῸΓ- 
τϑούϊοῃ, Ὀὰῦ 8 ρασχύϊδὶ οὔϑδ υυοἢ ρχοοθᾶθα ὑμδῦ, 
8Π6 ἰβ οοῃβηθᾷ ἴο Π8}16}᾽8 παύου. [1 ἰ8 τηδῃὶ- 
ἔοβῦ, μδονγανοσ, ὑμδὺ [89 8η8] δὰ ζΘΏΘΥΑΙ ΓΟΒυσ- 
τϑούΐϊοῃ 18 ἤθσα ἱπυθηδοα, (1) Ὀδοδιδο [88 ΘΟΧΡΙΘ8- 
βίοι, ὑμ6 “ δΙθθρϑσβ οὗ ὑμὸ ἀμεὺ οὗ ὑμ6 ϑασίὰ ᾽ ἰδ 
ἔδυ ὕοο ροῆθσαὶ ἰὼ 18 ομδγϑούθι, ὕο δ πηλὺ οὗ 18 
Ὀοϑίης ᾿ἰταϊθὰ ἕο 89 ἀθοθδβοὰ 1βγδε] δ : (2) ὈΘ6- 
ΟδΔ56 ὑ8θ τηϑηὐίοι οὗ ὑμ6 οὔθσῃδὶ ρυπἰβηγηθηῦ οὗ 
86 ψὶοκοᾶ ἰπ 86 οἱοβίπρ γοστὰβ οὗ ὑπ γὙϑῦβο 
ὙΟΙ]ἃ Ὀ6 ἱπΟΟΥΑΡ ΘΠ Αἰ ὈΪθ, δ βοσνο ΠῸ ΡῈτ- 
ῬΟΒΘ, 1 ὍΠΘΥ ΓΟΐου ΟἿΪἹΥ ὑο [βγ86]1098 ὮΟ 816 ἴο 
Ὀ6 Ρᾳπΐθηθα οὔθσ 8 }}} (806 ὑμ6 οοπίδχῦ ἱπαχηθα!ϊ- 

δΘΙΥ Ὀ61ο 7): (8) ἔασον, ὈΠΣ, ΒΟ. ὈΥπδσὶ- 

ΤΥ ἱτ ρ} 165 8.6 ἱγηγ ΘΔΒΌΓΣΒΌΪΘ οχύθπῦ οὗἩ ὑὴ τηι]- 
εἰῦαᾶο οὗ ὑδ6 τοϑβυττοοϊθα ἀοδὰ (οὗ. Ηοήιηλδην Β 
ΤΟΠαΟΣ Πρ: ὁ ταῦ] υϊϊτι 68}, ΤΟΔῚ 848 Ὑ6]]} 
ἀθδίρτιαῖα ὑἢ 6 θη το του] οὗ ἀϑδὰ δγίβί τσ ἔσοσω 
οἷν στανοθ 88 ἃ ἰδιρὸ2 ἔτγδοίΐοῃ οὗ ἰὑ---ἰὰ Ὁ. 6 
ΒΔΙῺΘ ΨΨΑΥ͂ ΔΒ πολλοί ΟΣ οἱ πολλοὶ ἰἴ8 γα Ὁ Υ 
οι ρ]ογρᾶ ἴπ ὑμ6 Νανν Τοϑῦ, 88 ΒΥΟΥτηΟΌ5 ΙΔ 
πάντες. οἷς, δ.0.. Μαῖῦ. χχ. 28: χχνΐ. 28, χὴν 1 
Φοδη ἰΐ. 2 : 1 Οοσ. χνυ. 22 ; Βοιῃ. νυ. 1ὕ, 10. ντϊὰ 
γν. 12." (4) 1Ὲ ὑμ6 θαυ θτ Ῥσορμοῦϊο ρΆ181}6]5. 188. 
ΧΧΥΪ. 10. ᾿Ιχνΐἱ. 21. Ἐζοὶς, χχχνὶϊ, 1--15, δοῦν 
ἄο ἔογοῦθὶ] ἃ Ῥαχύΐαὶ τοϑυσσχθούου 1 ἢ 18. σος- 
βηποᾶ ὕο Ι5υδ6ὶ (νοι δὰ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΩΘ8Π85 6 ὈοΒΝὶ- 
Οὐνϑὶν οβύθ ὈΠΔῃ 64, βίποθ ὑβ 6 τοϑῦ, υυἱἡ υβουῦ 6χ- 
σορίοη, οἱ ὕἢΘ Ῥγθ-ϑιρροβί ζου οὗ δὴ υἱυϊτλαῦθ 
τοβυστθούϊου οὗ σὐΐτηθῃ, οὗ. Ἡοὔταδημ, δολγίγέδειρ., 
11. 2, 401 οὐ 864ᾳ.), 18 νὰ}} ποῦ ἔμνοῖνα ὑμπδὲ 86 
Ῥδῆβδρα Ὀδίοσο 18 ἢΔ8 8, Βἰ τα ὑδδυίησ : (58) ΟἹ 
{8:6 οοῃύζαγυ. ὕμθ Ἔχρθϑοίαύϊοη οὗ ἃ γόρ δ γαἶ γοβῸσ- 
τοοϊϊοη οὗ 186 ἀοδα, τ Ὦο86 οχίβύθηοα ἰ8 δΌΌπ- 
ἀδηῦν ον ἀθηοοϑα η ἐμ 9 τ 8 Δροοδιγρίϊο] ῦθτα- 
ἴυτο (2 Μδοο. νἱὶ. 14) αῃηὰ ἴῃ 6 Ναν Τοϑῦ. (866 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ Φοπη ν. 28 οὖ β86ᾳ. ; Αοὐβ χχὶν. 15), 
νου] τϑαῦΐϊτο ἐλαΐξ ἰλόγα δλοιμζα ποὶ δ6 ταπίϊηρ 
δαδαὶ ἐδοίπιοηῖεδ ἰο ἰλαΐ ζασέ ἐπ ἰδ 6 οσαποηῖοαϊ Οἰά 
71 διὶ, α8 τοοῖϊ, νυ ἰοἢ πσου]Ἱὰ οΟὈνί οι 5} ὍΘ ὑπο οδδ6 
17 0815 ῥῬαββαρὸ σοζοστϑὰ Ἵχοϊ βίον ἴο ἃ Ῥαχύϊου- 
1 τοαυττθούϊζοη οὗ ὑπο βγϑϑὶἱῦθδ : (6) ποὺ ἄοθβ 
{86 ἰὑἰτηδῦθ οοπποοοῃ οὗ ὑμὸ ραββαρα ψὶῦ [86 
Ῥγϑοράϊηρ οΘομὐθχύ, ΟΥ̓, ἰΏ οὗμο. ψοσάβ, [6 ὁΟ0Π- 
οδυδηαύζοη οὗ ὑῃθ ϑβομδύοϊ ορίοδὶ Ῥσορῃθοῖθθ ἴῃ 
υβ. 1- ἢ 086 ξογα οὗ ὑὉπθ Αυὐοομίδι- Μδοοδ- 
ὈθΘδῃ ὑγοῦ]εβ, 88 ἀδβουί θα ἱῃ ὅδ φχϑοθάϊηρ 
ΟὨδρύοσ, ταὐ!δῖο ἀρδίηδὺ ὑ86 πίγοσβδὶ ὁμασδοῦοσ 
οὗ ἴλ6 τοδβυγγθούϊνοι ἱπ αποούΐοη. [1 8 ουἱἀθῃῦ 
μδὺ ἰῃ ὑδδ στηϊμαὰ οὗ ὑδθ ρσορμοὶ ὑμαὺ ροσὶοὰ οὗ 
ὕχϊ]4] γγαϑ Ὅ86 ἱπιπλοάϊαῦθ ρυθοῦσθοῦ οὗ ὑμ6 ϑηὰᾶ οὗ 

4 Οὐ Οαϊνίη οὐ ἰδϊῖ ῬΡαδβασο: "Μυ 1ΟΒ δέο Ροηπέξ ΤῸ 
ΟΥΤΜΤΒΌΒ, τι σογέμηι 644, Δεχια λας ἰοσμείο ἀδδεοέ ποδίϑ 
ηίαδεὶ ἀδφιιψάα. Νοπ ἐπέπι ἘΛΈΒΙΝΟ ορροπί ἀπραῖ8 οπληό- 
διμι υεἱ ρατποία, ϑέά ορρομίέξέ σπι; οἷτ, Ἰλοτῃ. ν. 1δ, 19." [Κοὶ 
ΟΌδοτυρα [Πδὺ δ 1).6ὲ δῃηρμοὶ Ὧδ85 [Ὁ ποῖ ἰῃ νἱϑνν ἴω μῖνο ἃ σϑῆθγα) 
βιαιοπηθηῦ ΓΟΧΑΣ ἰπρ 1[Π 6 χοβοττοοίζοη οὔ ἴΠ6 ἀοροά, Ὀιι ΟὨΪΥ 
εἰἰδοϊοδοα οὐ ὑπ ἰδ ροΐπὲ δὶ ἰμ πὶ δη]ναῖοι οὐἠἨ ἔπ ὑϑορὶα 
Θἢ 81} ποὺ Ὀθ ᾿ἐπιΐτοαὰ ἤο ὑποβα βὲΐ}} ἰνίηρ αὖ ἴμ6 ομὰ οὗ ἴδ 
ατοαὺ ἐστ] αἰτίου, Ὀπὲ ς}4}} ἰπεϊυ ἄθ α18δὸ ἴποθα το δυο Ἰοκῦ 
τδοῖσ ᾿ἶνος ἀυτίης ἔμπα γοτίοά οὗ ὕϊε τσ] θα οη." Τα, 
ΒΟ ΘνοΣ. ΒΘ Δ ὨΏΠΘΟΘΘΕΔΙΎ ᾿ἰπηϊιδίίου οὗ [86 " πιδηγ. 
χνῆΐοῃ ΚΘ] Πἰπιβεῖζ δἀπιία "σὴ ΟἾἹΥ ὈΘ τἰὨ γ [Ὠἴοτ- 
Ῥγοιϊθὰα ἤτοῃι ἔπ οοηίοχί." ΒβΒιθαγὺ οἰδαῦν γατιϑα ἰμ δὲ {Π0 
οοπμοοίίοσ αἶνοϑ 1 ΒΟΣΘ [216 ὈΠΊΎΕΓΣΒΔΘΙ 66:186.} 

ΤῊΕΒ ῬΡΒΕΟΡΗΕΊ ΘΑΝΊΕΩ. 

[186 ποι." Αδ ἢ νυἱονϑὰ ἴἴ, [6 δῃὰ οὔ ἐδ 
Ῥοσβοουύυι ὈΥ͂ Αἰὐίοομαβ δηᾶ ὑμ6 δανϑηῦ οὗ [86 
Μοββδίδῃ ὕο ἰἰσοᾶμμοθ ἃ ΠΟῪ δᾶ δἴϑυῃδ) ρογοὰ 
οὗ Ὀ] δαί πρ γΟσΘ δα Ὀϑύδη ἶ8}}} οοἰποϊάθηί. Ηδ 
ΒΆῚ πούμίηρ αὖ 81} οὗ 80 ἰοῺρ βοσῖθβ οὗὐ γϑδσβ 
ὑμαῦ στ σο ο ἱπύθσνοηθ Ὀθύνροη μοθο ΟἹἃ- Το ϑῖ. 
"ἐτ0068 οἵ (86 ΜΙϑεβίδῃ " διὰ Ηΐβ δούῃὶ Ὀὐσὺδ δὰ 
ἱποδχηδύϊου, ποῦ ἀἰὰ 0 ΟΌΒΟΣΥΘ ἐδ ἸΏΒΏΥ Ο6Ὲ- 
ζαχὶθβ Ὀούνγοθη Ηΐἱβδ σοῦ δηᾶ δβοοοῃὰ δαυφῃὶ, Ὀ6- 
ὕπνοι ὑμο δερέπηπῖηρ οὗ 86 ομὰ απὰ ἴδ6 υἱἹυὐπιδῖθ 
ϑῃὰ οὗἁ 411 ὑμΐησπ, Ὀθοδῦδθ 1ὃ ψ88 ἱπουπαίδίδηῦ 
αὶ 086 παύασο οὗ ῥρσορμθῦϊο υἱβίοιι (οἷ. δαρτα, 
Εἰλ.-Γππᾶ. ῥσχίμοὶρ]θα, θῖο. οἱ οἴδρ. ἰχ. Νο. 1). 
ΤῈ6 διδιύγρίοαὶ σθσθσαὶ ἡπαστηθηῦ οὗὨ 21} Βοδὴ 
ψ88 ἰΔοηύϊοαὶ υὶνὰ ὑπ ὑγρίοδὶ Ἰυαδρτηδηὺ {λιδὲ 
οδλ6 ὍΡΟΝ 89 ΟἸᾶ- 68. Ορρσγϑββοσ οὗ οαὰ Β ὑρϑο- 
ΡΙ6, ὕο δῖα υπρᾶδοχαίδηαίηρ ; δῃᾶ Ὁ 18 ὑμοσοΐοσο 
ΘαΌΔ.1Υ ομθ-8ἀοα ὑο ἀθρτῖνο ὑπ6 ἡπαρσταθηὺ ΒΘ γ6 
χοζοστοὰ ἰο οὗ ἐΐβ ἈΠΙΊνΘΣΒΑΙ οπδζδοῖοσ, δηἃ ἴο Σοὸ- 
ἄσοο ἰὺ ἴο ἃ βρθοὶδὶ Ἰυάστηοιηῦ οΥ̓ΟΣ ὑμο γοοὰᾶ διὰ 
ἐμὸ τὶ οκοα [εγϑϑ]θβ, 85 Βοτίδοϊαὺ, Ηϊῦσίὶα. δὰ 
Ὅ86 τουμλδίπΐηρ ταὐϊοηδ  δίλο ὀσχροβίοσθ οοῃ θὰ, 
-ποῦ ὕο αὐ  ΌΣΑΣΙΥ τοῖος ν. 1 ὕο ὑδ6 ἀδ νσϑηοθ 
οὗ Ιδταϑὶ ἔσοτα [6 ορρζϑβείοη οὗ Αὐθοσδαδ, δὰ 
ἐδποσοοσο ἱπύοσρσχοῦ ἐὺ ὑγρίοδ!ν δηὰ ἀϊδιποξγοιγ, 
Ὀπὺ νϑ8. 2 δια ὃ ὕἤο ὑπ οΏΘΓΙΑΙ σχοϑτισσοοίίΐου δηὰ 
ἡυααταθηῦ, τα ἰκίπρ' ὕμοσα ἀπο γρίσαὶ δα ϑδομδῖο- 
ἰορίςαὶ, 8βο ὑμπαῦ δ ἱσητηθηθο οἤδδια Ὀεύνγθαι ὑμ6 
ἐΐπιθ οὗ τνβ. 1 δπᾶ 2 ἰβ ροδιυ]αίθάα, οὗ στ Ὦοβο οχἰδὺ- 
Θῃ66 ὕδμοσο ἐἱβ δὸ ἱπᾶϊ!οδύζοῃ ἴῃ ἔμ ὑσχίῦ. ἱ 
ἐμιῖ8 ΔΥΌΪΌΣΑΙΥ αἰδγυρύϊοη οὗ 84 ἀοδοσ ρὅοη ἐμαὶ 
ΟὈΥΟΌΒΙΥ ΤΌΣΩ 8, ππὶύ, Β66 ΗΝ ΘΗ οϊὰ, 2 ἐς γο- 
ρλοίοπ να ἀπὰ 7)απῖοὶ, Ῥ. 84, αρὰ εἰ8ὸ Κσδη- 
ἰοῃο]ὰ, ν. 402. Α δἰαὺπβ οὗ οομῦασίθβ σοσΌδ Υ 
οχἰβϑὶβ ; Ὀαὺ ἰῦ ὈΘΙοΏΜΒ Ὀούνθθῃ ΟὨΔΡ. χὶ. 4δ δυὰ 
οδΡ. χίἰϊ. 1. δῃηᾶ 15 οὗ βίον ἃ οἰιασγβοῦεσ ἰμδὺ ἐμ6 
Ῥχορμοὺ οουἹὰ ἢαγΘ ὈΘ6π ἰῇ ΠΟ ἸΥΔΥ ΘοΟηϑοϊοῦβ οὗ 
ἐΐδ Ῥσθβθηοο. [-- Απὰ βοπῖθ ἴο Βῆδιῃϑ, διὰ ονοσ- 
Ἰαβίίηρ οοὨἰθιωρὶ. Α8 ὑδθ δυγδικιηρ "" ὕὉ0 Θτοσ- 
ἰδϑδίερ 1189." τθο8}}8 188. χχυΐ. 19, 8ο 86 δχϊείτσ 
[0 βδβῖηθ, ὑο δνυθχϊδδίϊηρ οομύθεωρῦ " (ὙἼ5 3» 

οἴαξι, οσησίγ. οἵ ὙΟΑ Ἵ, δἰ πιας ὅο ὙἼΞῚ, οοπεῖσ. 
οὗ ὙΠΓῚΞ}) βαχμοκίβ 188. ᾿χνΐ, 34. ΟΥ̓́ ἐμθ Νον- 
Τοαῦ. οχρχοϑδίομβ ἀνάστασις κρίσεως, Φοδῃ ν. 29, 
διὰ ϑάνατος δείτερος, ΒΘν. χχ. 14.--- ἘᾺ]}1ΟΣ δὰρ- 
ῬΟΒΘΒ, Υ̓́ΘΣῪ ΔΙ ἑΥΔΥΥ, ὑμαὺ " ὑ86 Γοϑασυθο οι 
Ὅο ΒΕδσλθ ᾽, 18. ""ἸΏΘΤΘΙΥ ἃ Ἀβδδὶηρ οΟὐϑοσυδύϊου, ἢ 
ὙΓΪΟΣ ταὶρῦ ὈΘ6 οσηϊρυθα ἔγομι ὅπ Ῥαδβαρὸ τὶ - 
ουῦ ἀδτηδρίηρ ᾿ΐ8 τπϑδηΐηρ. Οἱ ἴδ σομύσασυ, 
[86 τιϑηὐϊοη οὗ ὑμθ οὐθυηδὶ Βμδιὴθ δηα ἐοστηθηῦ 
ΜΌΪΘΩ αὐναῖῦ ὑπο νἱοκοὰ δὖ ἰδ6 Ἰυἀρτηθηὺ ἷβ 8 
ἰδααΐπρ ἐλοιρλξ, τ ϊοἢ 88 ποῦ ΟἿῪ βυρσᾳοδίεα, 
Ὀυὺ μοὶ να} } ἀδιπδπᾶρα, ὈῪ [86 τοοθηῦ το π 0 
οὗ ὑμ6 Βοῖρίθββ διὰ ἱγτούσίθυδ]θ σαΐϊῃ οὗ τὰ 
δηυϊοὨ τί δ δ ταδάιηδῃ (χὶ. 45), διὰ ψ οὶ ἀ6- 
βουνῷ οομῃδί οχαύϊοη 88 ἃ ἰϑοδαϊηρ ὑγοοῦ ὑδδῦ ὑδθ9 
Ἱαπαρταηομὺ πόσο ξοχοίο]ᾶ ἰβ ποῦ ὕο Ὀ6 ἀἰδ ποι νοὶ 
ονίθη, Ὀὰδ ὉΠ ΘΙΒΔΙ ἰπ ἰζ8 Ομδσδοῦθυ, ὑΥθο δον 
ὈθοδΒβο οὗ ὑμὶβ πα θι 8. 0]6 γϑύθσθηοθ ὕο σμδΡ. χίὶ. 
45 δ᾽ 8600 ΒΌρτα, Νο. 3.---ὕοχβο 8. Διὰ ἴδον 

4 [ΤῊΪΔ Υἱοῦ 15 ὩΣ ΏΘΟΘΒΘΑΣΎ, πὰ ῥίδοδα ἴ6 ρτορῶσς ἴῃ ἃ 
ἴα] 5ο Ἰχῆῖ. δι. οἱ ἀοδδ 5οὲ Οχρὶ οἱ βὰν ἰπαὶ δος εὐϑοὶδ 
ΔΙῸ δἰ δ πδοῦδ, 1 τὰ Ὦδνο στ Υ Δροσοδβοηδρα ὡιυμὶ 6 χ- 
γουπάοὰα πἰπ Ἰαηρσθαμο. Ηο ἀὰ ποῖ πάθοι οἱρασὶ δρῃαν- 
ποῃὰ [δ6 Ἰαημὶδ οὗ ἐδο ἰηίξοτναὶ, Ὀπὶ γὁ Ἀγὸ γυοὶ τατζαςϊφὰ 
ἰπ ατὶπα ἰθδὲ πσ τλθ ποὺ ΔΎΓΑΣΤΟ 79 8 ΒΗΥ. Μουοὶ 1068 
ἄοδα ἴθ βδοοσὶ ἰΐ.] 

1 [Καὶ] οὗ οουγδοὸ ἀϊδραϊοα ἐπα ἰπίθεναὶ δὲ 86 ὑἷϑοθ 
δρδίρσιοὰ το ̓ ῦ ΌὉΥ οὔν δὐΐπογ. δίακγε δἱμὸ ἱπ Ὡπδιλο ἴοὸ ἀΐδ- 
ΟΟΥ̓́ΟΣ ἰῦ ἔποτθ. Βοῖδ ἰᾶγ υπᾶτ] πέζϑοδ ὑροῖ ἔδθ οομηθοίίον; 
Ἰἰπκ, "1 τρδὺ ἐπ|6."} 

“2. 



ΟΗΑΡ. ΧΤΙ 1-18. 2608 

180 δττοδδιαπῖ. ΤΏΘΙΘ 8 ΔῸ ἸΔΟΣΘ ΣΤΘΆδΒῸΠ ὮΘΣΘ 

ἔδδι ἴῃ ΟΒΔΡ. χί. 33, 8δ, ὑὸ ὑχαπαῖδέθ Ὁ ΦΘΜΩΣ 
οὐμογυσίδο ὑθδῃ “ὁ 86 νῖθθ, ρχυᾶθηῦ, ΟΥ̓ ΌῸΠα6Γ- 
βιδηϊτς " Οη68. [ᾧ ἄο68 ποῦ οδασγδούθσίζθ [ἢ 
Ῥίουβ ζἝΏΘΓΔΙΥ (0 σγοσθ ἀθείρτιαῦθα 88 ὑδθ 

δ ΤΏΔΗΥ,, ὉΠ3, ἰη οὔδρΡ. χὶ, 88, διὰ ψΏῸ 810 
πὶ ταοπϊοιϑὰ ὉΥ ἴλ6 βαῖλθ ὕϑστω ἰῃ ὃ οὗ ὑδμ18 

Υ6150), Ὀπὺ “086 τὙΪΐΪῸ ῸΣΘ Ῥχοχηϊηθηῦ διμοῦρ' 
ἐδ6 ῬΘΟΡῚΘ ὉΥ ὑδμοὶσς ρἱϑὺγ, 846} γ, δῃᾶ δἰθϑᾶ- 
ῥδδβύτιθβδδ, υχο δοοοχῃρ! δηθὰ τοσθ ὕλδη οὔ σΒ ὮΥ͂ 
ποχὰ δηᾶ ἀοϑᾶ; δπὰ βυϑδογοα τόσο Ὀμδη Οὔ ΟΣΒ 
ἴον ὑλ89 ΒΟΥ οονϑῃδηὺ" (ΕΒ 1107). 1ὖ ἰ8 βοιζ-ουΐἱ- 
ἀοηὺ ὑδαὺ ὑξμὸ δούϊν ἐν οὗ βοῃ ὑβθοοσδ Ὡ} 7 
86 ΟΥ Ῥχυσδοιῦ ὈΘΙΒΟΙΒ του] ἱποϊαἂθ ὑδ 6 τ οΥκ 
οὗ ἐεασλίοιρ, Ὀὺ ὑμὶα ἀοο5 ποῦ ἔπνόϊγα ὑπ π6068- 
βἰγ οὗὁἩ τοπᾶοχίηρ ὉΠ Ὁ ἰἸΤΘΟΌΥ ὉΥ “" ἐδαοῖ- 
8)8.") Τα ΟΥΘΙῬχθοίθο δαδρύδυϊοῃ οὗ ὑμ6 1ᾶθβ 

δ ποῦ οδίδ δ ηϑᾶ ὈΥ ἴπ6 Ρ6γα}}161 ὉΠ  ἸΣὉ. 

ΟΣ ὉΥ͂ ὑδ6 ἀραϊρπδύϊοι οὗ ϑοθονδἾ᾽ Β βοσναπῦ ὈΥ͂ 

ΦΙΌΏ, ἴῃ 188. 1", 18 (δραίϊπδὺ Ηϊὑζίᾳ). ΟἿ ἐδ9 
οἴμος Ὠδῃᾶ, ὑπὸ ὕἴοο ςϑῆθγαὶ δὰ αἰ]υὐθᾶ τοσᾶοσ- 
ἱπρ, “ Ῥ»νἱοῦβ, νγν611- ἀϊβροθϑᾶ οῃϑβ᾽" (Ὧ9 ͵ ούΐ6), μδϑ 
ὯΟ βοϊοηῦ παρροτχὺ, 6.9.. ἴὰ Μαϊι, χίϊὶ, 44 : 7οχ 
Ομ σίου β δύδύδυχθοῦ τοβρθούϊηρ 06 “ χὶρύθοτιβ 
ἴπ ϑῃσσζαϊὶ, ὑμδῦ “ὁ ὑΠΘΥ 88.411 Βΐηθ 85 ὑδ ΒΌΠ 'ἱπ 
ἐμο Κίἰησχάοτῃ οὗ ὑποὶγ Εδύδοσ," 18 ἃ ἦσϑϑθ δρρ]ολ- 
οι, Ὀπὺ ποὺ 8 ὑγδηδ  δίϊοι οσὨ 88 οσῃίδηδίζοι οὗ 
 Ῥβδβαζο.--- Οὐ ὕδο οοταρασίθοι οὗ" δ βαϊνηρ, 

οὗ [80 ““νῖδβο (ΠΣ, ΡΥΌΡΟΣΥ, “(ο σβϑάϊαῦθ 

Ὀσὶρ ὔτιθθβ, ὑο βῃ πο Ὀσίσον 5) ἢ ὑδδῦ οὗ ὑὰ6 
Ὀσίσῦ Δο οὗ μϑανϑὰ (90, “(86 Βυτηδιηθηί," 
αἵ. [8.6 οχροπίζοχε οὐ Θθῃ. ἱ. 6), δβδθ0 Θβρϑαίδ 
ἘΣ. χχΐίν. 10: αδἷϑὸο Εζοὶς. 1, 22, 26, οἱο.- -αβὰ 
ἴον αὶ ἴαχε (86) δῦ ἴο στρ ΘΟΏΞΏΘΒΝ, 
825 ἰῃ9 πΒίδυβ ἴίοσ ονὸσ δὰ ονοχσγ. Τὰὸ νψοσχὰβ 

ὌΠΞΠ ΠΧ βϑοόσὰ ὕο ΒδΎῦθ ὈΘΘᾺ Ὀοχτονγοᾶ 

ἔτοσα 186. 111. 11, Ὀὰὺ ἄο ποὺ οχ ὑδμδὺ δοοουηΐ 
πεν ὑμ6 αβδοσίΐοῃ οὐ Κυδηϊο θ]ᾶ, ὑμαὺ ΟΠ] 
οχὶσίηδύοτε οὗἨ ὑπ σἰρὐθοτιδηθβα πιδαϊαὐοα ὃν ἐλδ 
γγοϑεν ζωποίίοπ,--- ἈΘλ66 ργίδθίδ, “" ΤῸ δ κθ 
ΔΌΤΩΥ 86 πἰη8 οὗὨ [88 ρθορὶθ ὑβτουρα [89 δασγα- 
βοίαϊ φοτοταοιίαὶ "---ᾶσο ἴο Ὀ6 υπδογχβίοοα ἔδοχθ- 
ὮΥ.-- νἱϑυν οοποοχεΐμπρ Ὁ ἽἼΞΠ ὑμαὺ ἰ8 ὁπ ὔσχο! Υ 

ὕοο οοπὐτδοίοθα, δηὰ, δὖὺ ὑμὸ βδᾶτὴθ ὑΐπιθ, ἱπύοσρο- 
Ιαϊΐωσ ἴῃ σμδγδούθσυ, νοι βηᾶἂβ ἢῸ βαρροχῦ οἰ Π 6 Σ 
ἦπ [06 ἤοσταοσ τωϑηὐίου οὗ ὑμοοοσαῖῦῶο βδοσοθϑ 
(νἱ 1. 35; νὴ. 11, 18 : ἰχ. 26), οὐ ἴῃ [86 Ῥδββαρο, 
οἾΔΡ. ἰχ. 94. --- Τ:)6 δύασβ. δῦ χηϑηὐοιθα 88 βυτη- 
ῬοΪ5 οὗὁἩ 186 Βοδυθ Υ οοπάϊίίοα οὗ ἐδ τὶ ρῃ δου 
σο Βανὸ Ὀ66. μ]οτδθα δόοσ [86 ἱπιαροὸ οὗ Θοὰ 
ἰῃ 1 ΟοΣ. χν. 40 οὗ βαα. ; Βον. 11. 28; οὗ δἷδο 
ΒΌΡΣΑ, ΟὨ ΟἾδΡ. ΥἹ]]. 10. 

γοσβο 4. Οοποϊμαΐηρ ἐτλογίπείος οΥ λό Ῥγορἦό- 
δγίπρ απροὶ. Βαὶ ἴλου,͵ Ο Τλαηΐοὶ βαΐ υρ (ΟΣ 
ἐν ροΠ0681}) ἰπθ9 τυοχάᾶβ, διηὰ δθὰὶ [6 Ῥοοϊκ. 
ΤΏ ““ ποχᾶβ᾽" δὰ ὑπὸ “" ὈοοΪς ᾽ ΟΔὰ ὨΑΓΟΙῪ ἄθ. 
εἰστιαὺθ ὑ}0 οαὐΐγο ὈοΟΚς οὗ Ῥδῃΐο 1 Β ῬΥΟΡΒΘΟΣΘΒ, 
Ὀπὺὺ τοῖο σ τάθτον ὕο ἴδο 818] νἱδίουι, οὔδρ. χὶ. 2- 
χίὶ. 8 (Ηἄνοτη., ὕου ορ., Κυδηίοδδ,, ΤΕ Ά116Σ, 
οὗο., Δ:θ οοσσϑοϊ). Οὐ ΒΌ δὲ ἀδϑπούἥμπρ ἃ 1ΐἴπι- 
ἰδοὰ βοοϊΐοι οὗ οοπηθούῦοαᾶ τε ἷπιρ, τ ῖο οοσα- 
Οἷοβ ὦ δίπιρία τοῖ!, οὗ. ΝΘ. 1. 1; Φοτ. 11. 68 ; δἰδβο 
ΒΌΡΓΘΑ, ΟἹ ΟὨΔΡ. ἰχ. 2." ΟΣ ΒΏ5. “᾿ἴο ΟΘὐΟπΠ068].7 

4“ [Καὶ], οη ἴπ οὐδοῦ Ὠδηπᾶ, ἰποϊπο5 (τἱ τ Βοσιδποϊάϊ, Ηἰῦ- 

εἰς, Αυδαιῖοιι, ἘΠΙοΙο ἢ) ἴὸ “απἀοτγείδηἃ ὉΥ͂ ἽΡΘΟ 19 

ἐμαὶ δ τοΐδβο 541} β ἰπο δὲ ἰο Ὀχίφμίηθαι οὗ Ῥσόδοσν 

δροϊηδὺ ΗΙἰΣίρ). 
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--1.6... ἴο Θ ἷᾷ πθοχϑῦ, ΟσὨ ποὺ ρα] 6 10--- 
δᾶ ὨΣῚ, “ὁ ὕο 868], νι! ] ἢ 8 δἀἀοᾶ ο Βἰσϑηρίῃ- 
ΘᾺ [6 ἰᾶθδ, 500 Οἱ ΟἾΔ. υἱΐϊΐ. 6. Νοὶῦμοσ οὗ ὑμ6 
ὙΟΣῸΒ ψῸῸ 0 ὯΘ ὕδίκοι ᾿ἰΐθγαγ, οὗ οοῦχεθ 
(δραϊηδὺ ΗἸὑἱζὶ ὙδΒδαὺ ὑδ6 δηχοὶ σϑαυϊγοᾶ οὗ 
ἔδο Ρῥγορδοῦ, δπὰ ὕο γα ϊοὰὶ ὑπο ἰαύδοσ ἀοπ 1685 
οομβϑαῦθα, τγδϑ ΤΆΘΧΘΙΥ ὑμαὺ ὨΘ ΒΒου]ὰ δυοϊὰ ΔῊ 
ἰηὐδιίομδὶ ΟΥ ἱποοηδίοσαῦθ αἰ βηϊηρ οὗ [δ 
ΒΙΟΡΒΘΟΥ͂, ΒΘΠ66, ὑμαῦ ὨΘ Βῃου]ᾶ ὑγαπβγαὶϊύ ἰὺ ἰπῦο 
ομδδῦθ, δρρζουϑᾶ, δῃὰ ὑσυσύνοσίμυ δηᾶβ, ὑΒδὺ 
Ὑγου]Ἱὰ Ὀ6 ὑσχϑραγϑᾶ ἴο ὑσοδῦ ἰὖῦ ἱξι δοοοσάδῃοθ στ 
ἐΐδ χηγϑύθσ οοδ διηιἃ ἀνγϑ- Θοτη 6] πρ᾽ πα ]οοῦ.---Ὸ 
180 ἐϊηθ οὗ ἴ[)9 οαμὰ; {ἱ. 6.. πα ὦ} ὑὴθ Ἰαποῖογθ 
ἑπμαϊοδὲοα ἱπ Υ. 1, ἴο νι ΐοῖι ὑ86 Θοἶγ6 ΡΣΟΡΏΘΟΥ, 

ὶ γε ΟἾΔΡ. χὶ. 2, ἴα αἰτοοῦθα. - Δ Υ 
Β5]1} χτιῃ ἴο δηῃὰ το, δμὰ πηουυ]θαρο 5841} Ὀ6 
ἐπογϑθαδοὰ; σαΐμοσ, “ἸΔΔΔΥ 5081} δϑϑχοῖ ἰΐ 
ἘΒσουρῃ, δὰ 86 πηδογαίδπαϊηρ' 6}}8}} Ὀθοόταθ 

ατοοῦ." ἼΘΘΟ, Ῥγορϑυγ, “ΤΟΥ 8888}} τὰπ 
διουϊ,᾽" ΠπδιλΘΙΥ, ἔου [86 ΡΌΤΡΟΒΘ οὗ Βοδυο λίην ΟΥ 
ἱπνοδύραϊηρ . οὗ, ὅθ. γ. 1: Αὐτὰ. υἱ. 12; ΖΘοὨ. 
ἦν. 10: 2 ΟἼτοι. χυΐὶ. 9. Ὑδο ἰπύοχμχοίδυϊοῃ ὈΥ͂ 
δ“ Ὑδηδοχίησ δοουῦ, του δρουαὺ πιϊποῦῦ ἃ 
συ αθ ̓" (85 οοπύσακπιθα ἢ ὑῃ9 δδϑυσοᾶ συϊᾶδποο 
εἴοταϑὰ ὮγΥ αοἂδβ ποζά), νοὶ τγὰδ δανοοαδύοθα 
Ὦγ Ψ. Ὁ. Μιοδιδοὶὶα δα οι ϑησοσῖο, οδυμοῦ ὈῸ 
οδύδ Ὁ] βμϑὰ : ΠΟΥ ΟΔ ὑδ:θ 86186 οὗ “" σΑΓΘΟΐα] τοδᾶ- 
ἱπια,᾽" σπαθὶ τταϑ δἀορύθα ὉγῪ Νίαυτον, Ηἰϊσία, 
Ἐν δὰ, οἵο., Ὀ6 ἀθεηομπδυζαίθα, ἀοϑρὶύθ 1.6 οἱΐδ- 

οι οὗ ὑπ ταὶ πῖοδὶ ΤΌΘ, ὈΠΘΘ, “4 1ἴμπο (οὗ 

Το πρ), 8 βὑσχαϊ σὺ 11π6.,᾽")  ΏΟΣ 185. δ] οροα 88 
ὉΠ αοΣγἱὴρ ὑμ6 οσὰβ ἴῃ ὑδο ἐοχὺῦ.--- [6 ψ0]6 
οὈδουυδοι γ88 ον θοῦ ἱπύθηοα ὕο δδϑίρτι 8 
ΥΘΆΒΟΣ 1ἷὉΣ ἐῃ6 ϑχβογίδαϊου ὕο ΘΟ 668] {ῃ9 ἰπὶ- ὁ 
Ῥαιοα ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δηὰ ἰγοαὺ 1 βδογϑαάϊυ, δηῃὰ ὑὸ 
Ῥγουϑηὺ 18 ἐδ Πὰς ἱπῦο ὑσχοΐδηθ Ἀδηὰβ : ἴοσ ὑμαῦ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ ψγ͵δῈϑ ποὺ υπἱϊτηρογίδηῦ δηαὰ ΟΥΪΠΔΥΥ ἰμ 
18 ομασδούου, Ὀὰὺ ἃ σθϑηβ ἴο ΒΘΟΌΣΘ ὕο ΤΔΗΥ͂, 
Ὅ.0 Βῃου]ᾶ ΣΘδΙΟΥΑΙΪΥ οχδιαΐηθ ἰῦ ἰὼ ὑμο πύαζο, 
8, θοΡοΥ ἱπεῖσῦ ἱπύο 086 ψτὰγ8 οὗ αοἄ, {86 ὁ60Ὲ- 
ὕχοὶ]οσ οὗ 411 ϑαυύδ!υ ἔογύπηιθθβ. ΕῸΣ ὑμαῦ σθᾶϑοι 
ἐῦ νου]ᾶ Ὀ6 δἰ} ἴο ὑχγοζϑηθ ἰδ. [“1Γ Ὀδηϊοὶ, 
ὑβοσοΐοσοθ, τηπιβῦ ΟὨ]Ὺ Ρ]806 ὍΠ6 ὈΣΟΡΏΘΟΥ ΒΘΟΌΓΟΙΥ, 
ἐμαὺ ἰὺ ΤΥ οορύΐπυθ ὑο ὑπ6 ὑΐτηθ οὗ ὑ6 6ηὰ, 086 
ΒΘ] πρ ὕμθιι ἄοθΒ ποὺ Θχοϊυαᾶθ {86 τ86 οὗ ἰὗ ἰῃ 
δ ΒΟΥ ΡΟ, δηᾶἃ ὑμοσο οχὶβίβ ὯῸ ΥΘΆΒΟῺ ΤῸΣ 

ἸΚίηρ ὑμδὺ 86 586 ἱπῦο ἰδ ψ1}} ἴδκο 
ΟΪδοΘ ΟἿΪΥ ἤοσ ὑδ6 γβῦ ὑΐτηθ ἰπ ὑδ6 σπᾷ" ([61}}.} 

γο 868 ὅ--Ἴ. Θοίδηντι αϑογηιδηξ, ὃν οαΐὰ, ΟἿ ἐδ α8- 
δυγεα νϑαϊἐσίπρ 97 ἰδλ6 γγορῆόον μη α ἀσίογ πη δα 
»οΐπέ ἴη ἰδλ6 γέ 6--- Ἀγ ῖγ, ἈΔ] 086 ΟΧΡΙΤδ- 
(ΐοῃ οὗ ὕῃ6 τηγβίϊοαὶ ὑ 766 δῃᾷ 8. δ] ἢ γϑϑσβ, ὑο 
ὙὙΠΟΒΘ αἷοδο ὕμ Ῥχορῃϑῦὺ δᾶ δἰγθδν Ὀθ6η ΓΘ" 
ξοστϑᾶ, ομδρ. υἱὶ. 90 (οὗ, υἱϊ. 14. ἰχ. 97). ΤῈθ 
ΣΘΟΌΣτΘοΘ οὗ ὑδ18 οοχηζογθύίηρ ἀθβὶ συιδίϊου οἱ 
ἐἰπλθ ἱπάϊοαῦθβ ὑμαὺ (86 οοηὐθοηΐδ οὗ ὑμ686 σϑσβεδ 
ὕο ἴδε οῃὰ οὗ ὑμ6 σμδρῦοσ δῖὸ ἀθαϊμυιθα ὑυ ἔοστω δῃ 
δρὥοριδ, ποῦ ΤΆΘΥΘΙΥ ἴο ὑδο Ἰαδὺ Ῥσγορμϑίΐο ν᾽ βίοι 
(οδΡ. Σ.--χὶ!. 8), Ὀπὺὸ ἴο ὑμθ ὀπεῖσθο ὑσορμοῦΐο 

ὙΓΟΪ6 ὈΟΟϊ. ΒῸΌΣ, δα ΚἸοοι ἢ σοσοαυκα, πὸ δ σοὶ Ὑ1]] οἱ 
ΥΟΥ, 4, ἰδ 6δὺ τονοϊδοῃ, δπὰ δίομρ πτὶΐζῃ ἰῦ 16 τ 8016 ὑτὸ- 
ΡἈϑεοαὶ νψόσῖς οὗ ὕδηῖοὶ, πὰ ἀἰπεηΐδα τη ἔγοηι ἢ18 
ΟΆ] οδορθ, )Ὲ Ὧ6 αὐζοσιγβσάβ, γασ. 18, 

ΌὍΟΟΚ, ἐ.6., συαρὰ [Ὁ θΘΟΌΣΟΙΥ ἔτουχ ἀἰδῆρτιτοιοθ 
τἰπλο οὗ [ὴ9 δῃα,᾽ ὈΘΟΘΏΔΟ ἐϊδ οούθη δ αἰχοῖ οι οὖὖν ὕ0 ἔδο δηᾶ, 
ΟΥ̓. οὗ. νἱ !]. 386, ψὮοτο ἴΠ6 ὕϑϑδοῦ [0 ἐῃ βοδ!ηρ ἴα διαὺθὰ ἰῃ 
[9 ΟΡ, "70. γοῦ 1ῦ 68}} 6 [ῸΣ ΔΩΥ ἄδγα,, Ιηκίοορὰ οὗ 
ΔΔΟὮ 8 δἰαύοτηοσιῦ 88 ἐπδῦ, ὕ86 πιο οὗ δ οπὰ [5 Βα Ὀτίθν 
Ὠδιησρὰ δ [0:9 ἐσγηήπι, ἀογῃ Ὁ πΒΙΟΩ ὑπο χονοϊδθοι 
Τοδοῦσα, ἰΏ ΠΑΙΊΏΟΤΥ τὰ [88 οοηϊομῖς οὗ ΟἿ. χὲ. 40-“ὶ!, ἃ, 
ὙΙΟΣ οοτηρτοδοιὰδ ἰδ 6 ονθηὰ οὗ (δ ἐἴτηο οὗ ἐδ σεν." 
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Ῥαχὺ οὗ Ὁ8}6 Ὀοοϊκς, ἀπ οὐϑὰ ὕο ὑδ86 8016 ὈΟΟΚ 
1θ0 1 5. ΤῊΘ ΠΟ Βοθῃθ, Βουονοσ, ἡ ῖοἢ ὈΘΩῚῺΒ 
τγιῦ ἢ ΒΒ συ 86, δῃη ἃ ΒΟΙΤ6Β ἰο ἱπἰσοᾶποθ ὑδθ ορὶ- 
Ἰοστιθ, οὈυἹουδΙ Υ ΟΟσΌΡ [68 ἃ. τ ΟΣα ἰηὐἰϊχηδὺθ σθὶδ- 
θη ὅο 86 βόθῃθ, οὔϑρ. σχ, 4 οὖ βθα., ΒΟ Ὰ 
ἱπύγοάυοοβ μα Ἰαδῦ ρτοδὺ υνἱβίοῃ, ὑμδὰ ἴο ὑδθ 
οὕμοσβ, δ ἃ τϑυ ουϑὴ Ὧδ Τοραχαθα 88 ἃ ΣϑβασηΡ- 
ὑΐοη οὗ ὑμαὺ βοθῃϑβ, ψὶῦα Ὀαὺ {016 τιοαϊβοδύίοη. 
Οομρδτθ, οα ὅπ 6 006 Βαπᾶ, ὕπο νοχὰβ ἱπάϊσαύϊῃ 
ὃ ὭΘΥ ΘρΊηΐηρ,, “’ ΤΏΘΕΙ, Ὀδηΐ6), Ἰοοκοᾶ,᾽" οὔο,, 
ὙΓΊΟῊ Τ604}} ΟμΔΡ. χ. δ, δηᾶ, οἢ ὕδθ οὗοσ μαπᾶ, 
[86 οἰγοιτηβύίδποο ἐμβαῦὺ ἴμ6 ῥχίποῖραὶ Ῥϑσύβοι ἴῃ 
086 ΖΌΓΙΩΘΣ Βόθθθ, ὑμ6 στα  δηροὶῖο ῬΤΙΠΟΘ, 
“( οΪοϊῃοα ἰπ Ἰΐπθη," 5β.}}} οοιθϊητιθα ἰο Ὀ6 ὑμ9 
ῬΥΪΏΟΙ͂ΡΑΙ Ῥϑσβοη ἴῃ ψοσα δηὰ δούϊος (νυ. θ οὖ 86ᾳ.), 
Δ ΒΟ Ρἢ ὕπο οὔΟΥ δηρθὶβ, γ8ο Βαᾶὰ ποῦ ὈΘΘἢ 
Ῥγοβϑϑοῦ Εἰὐμοσίο, ΠΟΥ Δρρδϑασϑᾶ (88 τοὐΐζη 8868 οὗ 
[πο οαὐὴ ὕο Ὀ6 δκϑῃ ὈΥ͂ ἰτῃ ; 806 ἱπιτη θα! θ] Υ 
ὯΘΙ]0.7), 80 ὑμβδὺ ὑ88 ΠΌΘΟΣ ῥχοβοηῦ 8 ΠΟῪ 
ἀου]6 ἰΐβ ἔοστηθγ βίζθ, θη ΟἹἹΥ Ὀδῃΐθὶ πὰ ὑῃ9 
ΒΏΡΜΘ]16 ὈΥΪΠΟΘ ἴπ 1 πΠ6Ὲ οἱοὐ ίηρ' ΟΙΘ οὐ ἰδ 
ΒΟΘΏ6.---ΑἸὰ ὈΘΒΟ]ά, ὑπλογϑ πἱοοα οἴμοι ἵνο; 
ἕ.6.. οἴου ὕβδῃ {86 οῃϑ τ ῃο μδᾶ ἰδ μοχῦο βροϊκθῃ 
δ ἃ γἘῈΟ δραῖγι ΣΘΒΌΠΊΘΒ ἴῃ νυ. 7,---οὗμοσ ἔμδη ὑ86 

Ῥυίθϑον δηρο]1ο ῥυΐποθ πὶ ἵπποι ραστηθηΐβ. ὮΓΙδ 
ἷβΒ σού ποὺ βορὰ υἱῦὰ τοΐοσομποθ ὅο δ 
ΒΡΘΆΚΟΣ ἰηἰχοἀποοᾶ ἴῃ ν. 6 (ΗθηρδύθῃὈ.), Ὀαύ 
ΤΟοσβ, 88 ἰῦ αἰνγυβ ἄορθϑ, ἴο δῦ ἢδ88 ὈὉΘΘῚ ΡΣθ- 
ΥἹΟΌΒΙΥ τηϑηὐϊοηθαᾶ, βΒὸο ὑδαὺ ἰὺ ἀἰδπύηρτθη98 ὕτσο 
ΟΥ̓ΠΘΥ ῬΟΙΒΟῺΒ Ὀθδίᾶθα ὑπ δΏρϑὶ ὙΠῸ γγ͵ὲ8 ὑμπ8 
ΤᾺΥ [6 ΒΡΘΆΚΟΣ ; διὰ ὕβεβθ διαῦοσ ἱπῦο {86 ῥσο- 
ΡῬἈΘΟΒ ΓΩρῸ οὗ νἱβίοιι αὖ {π18 ροϊπῦ. ΤΏΘΥΘ οδπ 
ὯὍ6 πο ἄἀοιϊδὺ ὑμαὺ ὕμμο86 Ῥϑσβοὴβ 616 ΚΟ ί8Β6 
ΔΙΗΡΘΙΒ; δηὰ ὑδ6 ἔο] ον πρ ὙΘΥΒ6 8 ΙΘανΘ ΠΟ ΤΌΟΣΩ 
ἴο αποδύϊοι ὑμδὺ ὑμι 6 1 ὨΌΣΤΑΌΘΣΙ ὙγὙδϑ ὈΓΘΟΙΒΘΙῪ ὕνγο, 
ὕμαῦ 86. ταϊχῦ θ6 τϑοορηϊζοα 88 τοὐύπιθ8868 ὕο 
ὑδ6 οὔ ἴῃ νυν. 7; οἷ. θϑαῦ. χῖχ. 16; χχχὶ. 25; 2 
Οὐον. χἰϊὶ. 1, οἷο (ὑπ οοτυϑοῦγ, Ηρ, Κυδη- 
ἰομἔοὶἃ, δῃὰ ἴῃ βαρβίδποο ΚΊ θοῦ 4180). 10 
ψουῦ]ὰ ὈΘ τιβ61688, Βονγϑυοσ, ἴο γϑηγθ ΒΗΥ͂ ΒῈΡ- 
Ῥοβίύΐοη ἃΒ ὕο ΒΟ ὅμθ ὕνψο δΏγϑ]β 676, ἴῸΣ ὑμ6 
Β'τ 0]6 σϑᾶβοι ὑμαὺ ὑμ6 σον ἀϊὰά ποῦ Βθ0 Εὖ ἴο 
συ ἶ8} ὑΠΘΙΓ πϑπιθα. [Ιὖ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬΧΟΌΘΌΪΘ 
ὑμαὺ ὑμϑν σγόσο ΟδΌσ 6] δπὰ ΜΊΟΒδοὶ, ἔοσ Π δ ϊ6] 
ψουϊᾶὰ οογίδίηὶν δυο πούϊοοα ἐλδὲῦ ῬΥΘΒΘΙΟΘ, 
δἷποθ Β6 δα δΙσθδαυ τηδηὐομπϑα ἔμ686 ὕνσο οἰϊϑῦ 
Ῥσίποθϑ διμοὴρ ὑ86 δηρ6 18 ἱἢ ΒΘΥΘΙᾺΪ ἱπαύδποσβ. 
ῬΙΥΟΌΔΌΙΥ δηροὶβ οὗ ΓΟΡΓΊΟΥ ΥΘῈς δ1Θ ὕο Ὀ6 ὁο0"- 
οαἰνοᾶ οὗ, Ββίῃοϑθ ὑμ 6 Ὁ ὙΘΥΘ ΟΔΡΒΌΪΘ οὗ Ὀοΐηρ τὶ ῦ- 
ὮΘΒ586Β ἴῃ ὑδ6 ρχϑθθηῦ οϑϑθ. ἢ ΘΌΒΟΣ ὑπ 6 0 ΓΙῸ 
ἰάϑηῦϊοα] νὰ} ὑμ6 ὕτνο βαϊπὺβ τότ ὅμ6 ργορδϑῦ 
Ἠθασγὰ σοῃνογβίηρ ὑοχζοῦμοσ ἱπ οἾδρ. Τῇ. 18, ΟΣ 
ποὺ, τηϑὲ σϑτηδὶη ὑπἀροϊᾷοᾶ,. [Ιἢ ΒῺΥ ο886, ὑ80 
ΤΟ] ον ίῃρ ὑμδοσίθδ, τ 1 οἷ οομῆϊοῦ τὴ ὑμ6 σοπ- 
Φοχῦ, τασδὺ ὈΘ χο]θοὺθᾶ : (1) ὑμδαῦ οὔθ οὗ (9 ὕννο 
ὉΠΤΙΝ σὰ αδΌσί οὶ, νἤοθΘ αἰβδρρθδσαθοθ τγ88 

ΠΟΥΒΘΙΤΘ τηϑηὐοποᾶ (ου ΠΟΘΏρΡΟΙΚΟ) - (23) ὑμδὺῦ 
Οη6 οὗ ὕδοστι νγὰβ ΘαὈσίθὶ, Ὀπααὺ ὑμα οΟὟμΟΣ νὰ ἃ 
ἀἰδοσοηῦ δηροὶ, ΤΟ ΨΈΆ8 ΔΙΓγοδαάν ἰηἰγοάδαοοσα ἰπὰ 
1} ΤΌΥΤΩΘΙ ΒΟ6Π6, ΟἾδΔρΡ. χ. ὅ οὐ δ6α., Ὀαύῦ μαδα ποὺ 
γοῦ Ὀ6Θὴ ἀθδὶ σταύθα ὈΥ͂ πᾶτῖθ (088 Ηδνοσηίοῖς, 
0 ΘΟΠΒΘΟΤΘΗΟΥ βηᾶβ 86 ὑῃγθο Δπρ618 οὗ 18 
ΒΟΘΏΘ ῬὈγϑϑϑηῦ ἴῃ οἤδρ. χ., υτὶῦϑβουῦ δσχοθρίϊος, 
Ὀυαΐ πνιϊδουῦ Ὀοίπρ οἰθαυν αἱδυϊηστιϊβῃοα ἔτσοση 

ΘΔΟὮ Οὐ 67) ; (8) ὑπαῦ ὕὉ86 Ὁ ΤΙ γογῸ 089 ρτιδτ- 

αἰδῃ ΔΏρ 6158 ΟΥ Ὀχίμοοβ οὗ Ῥοσχβία δαπὰ αχωοΐα, 
ταϑηὐοηθᾶ ἰῃ ομδΡ. χ. 30 (δ σοιαθ, ᾿ὑμοτ, ατο- 
ὑϊπ8, βαπούίϊαβ, οὔο.); (4) ὑμαὺ ἐμὸν σσοσὸ Φπᾶ88 
δηὰ β᾽τηοὴ Μδοοδθεθυβ (1---8ὸ . Ὁ. ΜΊΟΒΔ6]18) - 
(5) ὑμαὖῦ [ΆΘΥ τοσθ ἐδ στοργοβϑηίαίίνθα οὗ 81} γ8ὰο 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΒΊ' ΘΑΝΊΕΙ,. 

ἷἱπ 086 ἔαύυσο βῃῃοιυ]ᾶ, ναὶ 70 Σ ὑμὸ Κἰηργὅοτῃ οὗ 
αοᾶ διηὰ ἱπααίΐγο αἴξ [886 ὑπο οὗ ἐΐβ οοσαΐῃρσ 
(Οοοοθὶμ8) : (6) ὑμαῦ ὑμ6 7 σγοχα ἃ σταγείϊοαὶ Ρδχ- 
βοῃϊβοβύίοη οἱὑμοσ οὗ ὑ8ο Ἰὰνὺ δη ἃ Ρχορῇθου (ἔδυ 
8, 51ο88 ἴῃ ὑι:6 τηδιρίη οὗ 86 οσα, δαϊδιατῚ ογ οὗ 
ΤΘΆΒΟΒ δηὰᾶ ἱπιαρίπδύοι (γα Ὀΐμα, 6.5., 08. 580- 
οὨδἄθ8). Μ, αδϑίθσ δΙσθδυ σοι ΣῈ τοβροοϊηρ 
ὕπ686 δηᾶ οὔμοὺ ὑμθοσίθα οὗ 8 βίσω:ϊδὺ ομβδγδοίεδσ: 
ἴσο βρηιόηία διπὶ λοηιέπλα, ἰαυίιι8 αἰοίοτίϊαξο 
ἀεβεξειία.".- - ἸῊῺΘ ΟὨΘ οἱ ἰ)ΐ8 βἰάθ οὗ 9 Ὀδσι οὗ 
[89 τίνογ, δ ἃ ἰδ οἴμου οὐ ἐμαὶ βἐὰθ οὗ ἴδ 
ῬδΩκ οὗ ἴδ χίνοσ ; ταύδοσ, ὁ" [8 Τἱϑ Β6σΘ ου ἐδ 
ὉΔῈΚ οὗ [89 τίνοσ, ὑμ6 οὐ σΣ γομᾶδσ οἱ ὑ6 ὕβῃκ, ἢ 

οὔσ. ΝΠ, ἀβῦδηγ ὑμ6 ἨδΌ. παπιθ ἴος ἐμ ΝῚ6 
(1 οὰ ἰλίδο Εργρῦ. 10861718 ο4]16ἃ ὧν [58] ἃ. 7δγο, 

Μαπιρδίῦ. )α70] ; οὗ. Θ6ββῃ.- Ὀ᾽ϑῦσ., 8. ν., “Ὁ Ἢ), 18 
ὮΘΓΘ υϑθἃ ὕο ἀθεϊστιαύθ ὑῃ9 " γτοαὺ χίνοσ ᾿ Τίρτίε, 
οΒδΡ. χ. 4ά. Τδθ σϑϑβϑοὴ ἰβ ΡΧΟΌΔΟΪΙΥ ἰο Ὀς Τουσπὰ 

ἴθ {π6 ἔδοῦ ἐμπδὺ δὖ δὰ Θδυυ ρμοτϊοὰ “λὴ μδᾶ 
δοαυϊγοᾶ 8 ῬΌΓΟΙΥ δρροὶἸαῦϊΐνο βἰρστιίδορίίου -Ξ 

ΥἼ3Π ΠΩΣ, 88 ΤΑΔΥῪ ΔΡΡΘΑΣ ἤἔγοτῃ ἐδ ροσίϊο 

ὯΒ6 οὗ ὈΠΠΒῚ ἴῃ ἐπ 56:86 οὗὨ ““ ΟΠ 8.618 " (ςξ. 
ὍοὈ χχυϊϊἱ. 10: 188. χχχὶ. 21). Ιὐὺ 'ἱβ ἸΒ61688 
ἔου Ηἰ σὶρ διὰ Κυδῃϊομῆοϊα ὅο ἄθὴν ὑμ6 ῬΡΌΓΟΙΥ 

ϑΡΡα]]αὔϊνθ τιδ6 οὐ δ ἴῃ ἐμ 15 ρἷδοθ, δηὰ ἕο οοὰ- 

ὑδμῃᾶ ἱπδυθδᾶ ὑδαὺ ὑμ6 ΤΊρτίὶν ἴ86 ἤθσο τοστηθὰ ὑδ6 
ΝΘ ὉΥ ὙἈΥ οὗ πιείοηψηηῦ ---- ἔσόσα Ἡ ΙΘΉ Ῥοβὶ ὑἱο 
ἴδον ἀοᾶάμοθ οοῃβθαυθησοβ οὗ ἃ τΟΥΘ ΟΥ 1665 
ΔΥΡΙΟΧΑΥΤΎ ΟὨαγδούοσ (16 ἔστη Θσ, ὑμαῦ 818 ἀδεὶρ- 
Ὡδύϊοη Σου 6818 ὑμδὺ ὑμ6 δῆσϑὶ γῦο δὰ δι θοσχίο 
ΒΡΟΚΘπ, δὰ ΨψΏῺῸ ποῦγ, υ. 6 οὖ δ6αᾳ., Βονοσοᾶ 
ΟΥ̓́ΟΣ ὅδ τναῦθσ, τγδϑ ὑμοὸ σμαγαέαῃ δρέγξ οΓ Εσνρέ 
[οἷ ομ ΟἾδΡ. χ. δ] διὰ αδἷδο ὑμδὺ ὑμα δαΐδοχ οὗ 
ὑδ6 οεὐτϑ ὈΟΟΚ νν88 οὗ Εργρίΐδη ἀθϑοθηῦ [1]: [86 
Ἰαύξοσ, ὑμδὺ “009 τηϑύοῃ ταῖοδὶ οο-ογαϊπαύϊου ἱπὰ 
ἔδοῦ οὗ 86 ΝῚ]6, σορτοβοηδπρς Ερσγρί, δὰ ἐΐθ 
ἩἨϊΙάάοΙκοὶ, ὑ86 τορσζϑβοηὐδίϊνο οὗ {Π6 οοτηΐτς οἶσθ 
οὗ ὑσοι]θ [Ὁ], γγβ ἀθϑϊρτιϑᾶ ἴο ἱπάϊοδῦθ ὦ δέοοπα 
Ερνρίίαη αεοἰϊοενατοα᾽ ").---Ἴ τα 6. Απὰ οἱθ 
βΒαϊὰ ἴἰο ἴμ9 τζδῃ οἱοϊμῃοὰ ἐπ Ἰμθη, οὐο. ΤῈ6 

Βα] θοῦ οὗ δ. 51 15. οοσύδί ]γ ποῦ “ΘΔ οὗ [ῃ9 

ὕνγο, [8:9 ΟὯΘ ΟἹ ὑπὶβ δἰάβ δῃὰ ομϑ οὰ ὑδο οὔμοσ 
(Τ ποοά,, ὅγσ., Κυδηϊοηξ,, ΚΙθέοί), Ὀπὺ ταῦμοΣ 
ΟἿΪΥ οΠ6 Γ᾽ ἰλοηι (ὉΠ ἽΠΙΝ ΣΙ, ΤΌ- ΕΣΙΑ), δ ἐδ 
ΒΏΔΙΟΘΥ οὗ ΟΠΔΡ. Υἱῖδ. 18 οἰθδυν βυρμοδὺβ, δᾶ 
ῬΧΤΟΡΔΌΪΝ  ὑμ6 ομ6 πδαχοβὺ ἴο ὑμ 6 χοροῦ, οὐ ἐδθ 
ΒΔΙΩΘ Βἰὰ6 οὗ ὑδ6 βίσϑδιῃλ 88 [ῃ6 Ἰδίζοσ, δπὰ ἐῃ8 
ΟἿΪΥ Οπ6 ὝΒΟΙΩ ἢ6 οουϊὰ Βθᾶασ, ΤῺ βῃροὶ 
τορσϑβοηΐα ὅδ ρσορῃθὺ ἰτηβθὶ ἴῃ Βἷβ ἱπαῦΐγυ, 
ΒΓΑ ΔΓ ἤο ΟἾΔΡ. υἱϊὶ. 18 (οἷ. ν. 14) : Φοσοχαθ ἰβ 
Ὁποσγοΐοσο ποῦ ἴῃ [ῃ9 ττοτρ ἴο ὑμδὺ οχύθη δ, ΘῈ 
86 βυνπυηῦοβ " οὐ αὐτὶ" ἴον “" εἰ αὐἰχὶξ (αἷδΡ 
6ο) "ηι). σπιϊουῦ ΦυυμοΥ αποβύϊοῃ. --- Ὁ Ο ἢ 
ὉΡΟῺ (ΟΥ “ΔΌονο ἢ) ἴ:9 τυαῖθσχβ οὗ [δϑ χίνοσ; 
ΒΌΆΡΡΪΥ “" εἱοοᾶ,᾽ οὐ ““Βονοχϑᾶ." ἘΤὨΪ8 Ὠονοσχίτσ 
ΟΥ̓́ΣΣ ὑδὸ νγχαύοσβ οὗ ὑ80 Τὶρυίβ ἀσποῦοθβ ἃ ΠΟῪ 
Ῥοβίυίου, το γὰ8 ποὺ τθηὐ]οσθα ἴῃ ΘΟΏΠ60- 
οι τίν [86 ζοσγλοΣ ἱἰπύχοδπού!οη δηᾶ ἀθβοσὶρ- 
ἴοι οὗ ὑδ6 ““ταδὴ οἱοϊμϑᾶ ἴπ 1ἴπ6ι,᾽) ΟΒδρ. ΣΧ... 
δηὰ νὰ το. ΟΔΡ. Υἱἕδδ. 106 ἱβ ῬΣΟΌΘΌΪΝ ποὺ ὑὸ 

Ἔ [Κοὶ] (αὔτοσ ΚΊ οζοῦ ἢ) [Ὧπ τοδογαῦοδϑ ὑπ Ἰαϊϊεν ροεκϊου : 
“ ΤῊ γχίνος Ηϊαᾶδοκοὶ (Τ Ίατί8) πτῶθ ἃ ὄρσιτο οὗ ἴ) 6 Ῥογείμη 
ὙΟΥ] -ροῦτου, ὑπτοῦρμἣ νοδο ὑοττί ΟΥΥ ἷἰν βονοα (οὗ. ἕος τὴς 
Ῥτοροῦίο ὮρΡ6, 186. Υἱϊ!. 6, 7: Ῥεδ. αχχὶνυ. 8, 4), δαινὰ ἰλ9 

ἀσασηδίίου οὗ πὸ τί τοσ 88 “δὰ, Δ δ, οοπιαίης δὴ αἰϊξίοα 

ἴο ἴδ ἀο!νετδηοο οἵ Ιδγϑεῖ ἤτοτα ἐδο ρόνεσ οἵ Ἐσγρῦ, ναϊοὰ 
ἰδ [ἴς ΘΗΒΟΏΟΘ 06 ἴ0 Ὀ6 τοροαϊϑὰ ἰπ ἴμ6 ζυϊατο."}} 



ΟΗΑΡ. ΣΤ]. 1-19. 2θὅ 

Ὅ6 ΘΟΙαΡΑΣΘᾶ (866 ουὐ ὑμδὺ ραββαρθ). Τὸ ἔδοὺ ! (οὗ. Ῥβα. 13, 9; οχχχυῇ. 9), δῃᾷ {ὰγῦμοῦ, βῖ ποθ 
ὑπαῦ [86 τονϑδὶιηρ δηρ6ὶ Βονθχθαᾶ ΟΥ̓ΘΣ ὑμ6 βύγϑδχῃ 
88 ὨΘΙΟΪΥ ΓῸΣ ὑΠ 6 ΤΩ 6γ6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ μ]δοὶηρ δἷπὶ 
Ὀούνγοθ. ἐο ὕνχο ἱπαᾳυϊτίηρ δ ρ 658. οἱ 118 ὈδηΪκΒ, 
ΠΟΥ ὙΧὙ͵ὰΒ ἰῦ τ γον ἀσβδσυιοα ὕο γθ68}} ἰμ6 Ὀτοοά- 
ἱπρ οὗ αοα δ ϑρισίῦ οὐοσ (86 νγαύοχβ, 66}. ἱ. 9 
(Ηἰ σὶρ), Ὀαὺ ταῖμοσ βούνεβ ὕο ἀδθδβίρῃδῦθ ὑδ8 
τὶ ΤΥ δηᾶ ΒΥ Βονίπρ βύσθδιῃ οὗ ὑμ6 ΤΊρτίβ 

Ϊ 
! 

Ἰ 

--ἃ8 Του ουν ὕδθ βαα (Ἑδρ. νἱΐ. 2) ----8β. ἃ Βυ σα Ὁ 0} ᾿ 
οὗ ὕὑδθ βυγρίηρ νου οὗ πδίύζοῃβ οὐδϑσ ψϑίοι.. 
“8 ροοᾶ Ββρίτῦ οὗ (86 ψου]ᾶ- ΡΟΝ ΘΥ ἢ ΘΧΟΓΟΙΒ68 
ΒΑΥ ΔΒ ἃ Ὀσποβοοθηῦ δὰ συ αϊηρ ῥσϊποῖρ]θ οὗ 
ΟΥΟΣ (80 ΕἼΠ]ΘΥ͂, ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ τῖδῃ οογτθοίῃθββ. Ὀαύ 
Β6 δοιῃδίποθ ψ θα 18 ἐμ8 Θχύσοτμθιῦ ἠογοϑά Ὦἢγ- 
Ῥοϊδοαὶβ ὑμαὺ 6 δηροὶβ Οὐ ὕπο Ὀδῆκα οὗ ὑμ6 
ΤΥ 6 ΥΘ ἰαὐθηδοᾶ ἴο ἀοποῦῖδ ὑμ6 ὑνο-ο]ὰ οπὰᾶ 
οὗ ὑμο νον] ᾶ-ροσοᾶ, θῆσθ ἴθ ὕνο τηδηϊ ϑϑύδ- 
ἰἰομβ οὗ Ομ γβῦ, ὕμ6 σβὺ ἴῃ ΟΝ] ηθ85 δηᾶ ὑῃ6 
βοοοῃὰ ἴῃ μίοιγ 1)-- ἴον Ἰους ἴο ἴδ6 Θιηὰ οὗ ἴῃ 

Ἰσοηοχ 7 ἑ. 6., ““ψθθὰ (ΠΣ, Βότθ Θθααίΐνα- 

Ἰοὺ ὕο “Σ}) 8881} με δπᾶ, ὑπο οοπδυτηπιαύΐοῃ, 
οοτλθ οὗ ὑδ8 ψνομάγοιβ ὑκίηρ ἔογοίο]ᾶ ὈΥ ὅδ 66 ὃ 
Το ΥἹ ἱβ δου θη Ὁ ὑμαὺ τοΐοσσθα ὕο ἴῃ ν. 1 (οξ. 

ΟἾΔΡ. χὶ. 45), δῃᾷ ἐδοσζοΐοσγο αἰ δδσοαῦ ἤτοι ὑἢ 96 

ὨΓΙΣΣ, 686 ἐαδύ Θηᾶ,᾽" Θοποοχηΐηρ Μγΐοη Π8}16] 

ἸΏΔΚΕΒ ἱπαῸΪΥ ἴῃ ν. 8. ΤῊΘ ““ ψΟΒαΤΟῸΒ ὑΙὨρΈ ᾿ 

(ὨἿΝ 5) ὑμϑίηβοῖνοα ΔΘ ὑδο εαὐγαοταίΐπαγῳ 8αΐ- 
ξοσίηρβ διὰ 1υἀἱοῖα] ῬαΠἰϑῃτηθηὐθ, τ ο66 ἰπβίγῃ- 
ταθηὺ Απὐϊοσδπδ. ὑδ6 ΟἹα- Τοδῦ. ΑἸ σχιβῦ, τγδδ ἴο 
ὈΘΟΟΙΩΘ, 8πα ὙὙΠΙΟῺ δ16 ἀοβουϊ δα αὖ ὑδ6 οῃηᾶ, 
Ὀδρίμΐπρ' γι σμδρ. χὶ. 80; οὗ, ὑ8ι9 βίχῃ δῖ 80 

οὗ ὨΊΝΘΒΣΙ ἰπ ομαρ, γῇ, 24; χὶ, 86; διὰ μδτ- 
Ὁου τὶν ἴ88. χχῖχ. 14.-- -οσβα 7. Διὰ 9 Βοϊὰ 
ὮΡ ὲκ χτἱσῖ παπᾶ πὰ δὶς ΘΗ Ὠδιὰ, ΤῊΘ 
Ταϊβίηρ οὗ δοίδ, Ἡδηῃἂβ τγὰβ ἀδδίχηθᾶ ὕο ἱτηρᾶχῦ ἃ 
Βοϊϑηλῃ δ ΡΒ αδἷβ [0 [Π6 δοὺ οἵ ὑδιείηρ ὑΠ6 οὐἱὰ : 
οὗ. θουῦ. χχχί!ὶ. 40; Ἐχθκ. χχ, ὅ.---απά βδυσαχθ 

ὃν πῃ ἰδμαὶ ᾿ένοίι ἔου ενϑσ. ὈΦῚΡ ὙΠ, οἷ, ἵν. 

81; Ὠδαΐ.,1. ο., δηᾶ ον. χ. 6. ὙΠ ἴα δὴ δᾶ]θο- 

ἐἶνθ, ποῦ ἃ βυδαύδεηϊνο, ἴῃ ὑπ ρἷδοο. Οἷ. ὑὴ8 
δἰ σα αν ργοαϊοαῦοθ οοπηθοίοα τυ ἢ ὑμθ Ὡδηη68 οὗ 
λδαίλεπ χοᾶβ αἶβο, 6. 7... ἀείζωος ϑεός ἴῃ [δ ἱπβοσῖρ. 
δῦ ὅμακκα (Βιησγκδασχᾶῦ, ᾿οίϑοη, οἵο., ὑρ. 147, 
δ03) ; Πτολεμαῖος αἰωνόβιος οᾺ 88 Βοβούϊα Βύομϑ, 
Ἰΐηθ8 4, 9, ὅ4. ἴῃ οοπποούϊου τυ ὑ ἐδ ὑσο σΟοὰα 
δοθουδῃ, ὑὴθ ῥὑσθαϊοδίθ υἱτθη.8 ἐπ αίόγπῖιηι ἈΔΒ 
Ὅ88 Ῥγοξουμαᾶου δἱρηϊβοδηοθ, ὑμαὺ Ηδ ποὺ ΟἿΪΥ 
1ῖνοϑϑβ ἴου ουϑύ, Ὀμΐ 8180 ὅσχϑεα ἐμ ᾿ἰχαϊῦ οὗὁὨ 61} ἔὺσ 
οΥυοσ (Ἐν α]ᾶ, ὁ ἐπἰ8 Ραϑ8βρθ). --- αἱ ἔογ ἃ ἰπηο, 
Επηθη, ρα ἃ Πα]ΐ; ἡ 6., αὔϊου. ἃ ὑΐταθ, δῃᾶ ὑνχο 
Οἰπ|68, ἃπἃ ἃ ΒΑ4]7 ὑΐτηθ, οσ, Ὀσὶ ΠΥ, δἴξοσ ἔπ χθ6 
δια 8. 881 (τιγβύΐοα] [ταύβοσ, 106Γ8}}} γᾶ χΒ - οἔ. 
οὕ ΟἾδΡ. νἱῖ. 28.(ὡ. Τὸ (δὲβ ᾿ἰταϊ αϊίοι οὗἨ {1τπ6, 
νγ Ποῖ Ὧ88 ὈΘΟΟΙ.6 ἔδυ] αν ἔσοτω 1ΐ8 ἔοστ Θ᾽ ΟΟσΌΣ- 
ΤΘΏΟΘ (οἷ. αἰβδο οβαᾶρ. υἱῖϊ. 14. ἰχ. 27), ἴδ ΠΟῪ 
αὐάοὰ ἃ ἔχου οὔθ, βίοι, Βοσθνοσ, Βα βίδη- 
ἐΐα}}]ν οοἰμοϊάθβ νυ ἰὖ :;--διᾶ θα Π9 5}8]] 
αν δοοοι δηθὰ ἴο δβοαῖϊοσ ἰ8}9 ροῖσον οὗ 
[89 ΒΟΙΥ ΡὈΘΟΡ}]96 ; τδύῦδοσ, "" δῃᾷ σ᾿ Ἀθη ὑ86 Βποδῦ- 
ὑοείηρ οὗ 6 ραχὺ οὗ μ6 ΠΟΙΥ ΡΘΟΡΙΘ 8}}8}} ἢδυθ 
οϑδδοάᾶ." Νο τωδίοσίδὶ οὐ͵θοίίζουμι θαπ Ὀ6 Ὀσουρὺ 
ἴο ὍΘΑΣ δρδίϊηδῦ ὑμΐ8 οχροκπίζίοη οὗ ὕπο τοσὰᾶβ 
ΦἼΡ ΡΣ Υ82 ὨΊΣΞΘ᾽, βίποϑ ὙΌΣ αἰταοοῦ ἰῃ- 
νψασίδὈἷν π88 ὑπ τα ϑηρ' ““ ἴο δΒοδύξοσ, ἀΐροσβο. "ἢ 
ἰῃ Ὅ᾽6 ργορλοί(δ ἀβαρὸ (οἷ. 188. χὶ. 19. 961. χιῖΐ, 
14. 11, 20, 28), πΒ}16 ὑμπαὺ οὗὁὨἨ “" Ὀγθαῖκ, βμαύνασ," 
δϑϑηλδ ὕο ὯΘ Θομδηθα ΤΩΟΤΘ ΡαΣύϊΟΌ]ΑΥΥ ὕο ΡΟΘΙΣΥ 

086 τϑηαθσίηρ οὗ Ἢ ὉΥ ““Ρατχῦ, αἰνίβίοη," ΒΘ ΘΙῺΒ 

ἴο Ὀ6 δἀδθαυδίθιΥ πυρρογύθα ὈΥ Ρᾶ.8}16196 |1Κ 
θη. χὶν]!. 94; 2 Κίηρβ χὶ. 7: Νὰ. χὶ. 1. 1 ἰ8 
ποὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἴῃ ΟΥΘΣ ὑο οὈὐδίῃ Ὀΐβ τη ϑδηϊηρ᾽, 

ὕο σἤδπρθ ὑδ6 Ροίπὐϊηρ' 80 88 ὑο τοδὰ 732 ὨἹ2: ΞῚ 
᾿ΔῪ 885 Ηἰὑζὶρ Ῥτόροβθθὸθ ὙΤΒ6 οοχζοοῦ νἱον ἰδ 
χορσοϑθηῦθα ὉΥ̓ Βοσίμοϊαῦ, Ῥσγοβοσ, Οθβοπίαβ, 
ἩΗδνθσοϊοκ, οι υθηρουκο, Ζίιηα6), δᾶ βαυ θαΐδῃ- 
Οἰδιὶν Ὁν ΤὨοοαοῦ., Ὑα]ρ.., Παΐδοσ, οίο., Ἔχοθρῦ- 
ἴῃ ΟὨΪΥ ὑπδὺ ὑπ6 Ἰαύίον πορίϑοῦ ἴο σϑμᾶθσ Ἵ ὉΥ 
“ἐ ρῬαχὺ,᾽" δῃὰ οἰὑδοῦ ἰῃύδσρσοὺ 1 ὉΥ “ταϊσϊ, γᾶ γ- 
Εἰκ6 ΡουΤΟΣ, ᾿ἾΟΥ Ιθᾶυθ ἰῦ δἰζοχοίμοσ τπαὐζαπβὶα θα. 
Οπ ὕδ6 οὔδβοὺ δΒαῃᾶ, Ἡθηρβύθηθοσῃ, Ηοΐτηδηῃ, 
Μαυγοσ, ΑἙροσίθῃ, Κυδηομ ο]α, ἘΊΠ]6γ, ἘΠ ΘΟ ἢ 
ἘνΘ]α, οὔο., ΣΘΠΩ͂ΘΣ : “" ΘΠ 86 βῃδύϊοσίηρ οὗ 
186 Βδηὰ οὗ 86 Βοὶν Ῥϑορὶθ β88}84}} Βᾶνο οϑαβρὰ " 
(ἡ.6.. ΜὮδπ 8. ῬΟΥΤΘΥ 8}}8}} ἢᾶῦθ ὈΘΘῚ ΘΕ ΪΓΘΙΥ͂ 
ὈΣΟΪΚΘῺ). Ιῃ Βαρροτὺ ΟΥ̓ ὑμῖβ τὶθνν ἰῦ ἰβ ἀΒΌΔΠΥ 
οουὐοπαάοαᾶ (νὰ Ηοΐτηδπε, ἢ εῖδ8, πὰ Ε΄. 1. 
814 οὐ 864.) ὑμβαὺ ὑμ6 ἰᾶδϑ οὗ συμ ἰηρ' ὑπ βοδῦ- 
ὑοτϑα [5786], νυ ἢ 16}} ΟΟΟῸΣΒ ΠΟΥ ΒΘΤΘ 680 ἰῃ Πδπΐοὶ, 
νγου] ἃ Ὀ6 ργϑβθηὐθα ἴῃ ὑ 8 ρῬ]αοθ νυ μοι ΔῊ Ῥτὸ- 
Ῥασγδίίϊου ψμδίθνοσ. ὙῊΪΒ 8 85 16 {86 ΘΠΔΡΌΟΣ 
ὉΠΘΣ οοπδίἀογαύοη αἰὰ ποῦ ργθβϑηΐ ἃ ΠΌΤΟΙΣ οἔ 
οὗμοσ ἰᾶάθαβ, ἘΙΟΩ Δ’ ΨΒΟΙΥ ὩΘῊῪ δηᾶ ἢδνυθ 
ΠΘΥ͂ΘΣ ΟΟΟΈΣΤΘΑ ῬΣΘΥΪΟΌΑΙΥ, 6... 86 ῬΧΟΡΏΘΟΥ οὗ 
0.6 γαϑασσθούίοῃ ἱπ ν. 2. ; {ῃ6 βηϊηίπρ οὗἁὨ [86 τυῖβο 
Ἰκὸ ὑπὸ Ὀτίρμέηθβ οὗ 86 βγτηδτηθηῦ, ἱπ τ. 8: 
8Π4 4180 ὕμ: οοηὐοπίβ οὗ ν. 10 : Οὐ 88 1 ὑμ6 τῃηϑῃ- 
ὑΐοι ἰῃ ὑ8 15 ὈοΟΙΪς οὗ ὕπο οχρϑοξαϊζίοι ὑμαΐ ὑπο ἃΐβ- 
ΡΟΓΒΘα Ρ60}16 οὗ ἀοἄ βῃομ)]ᾶ Ὀ6 τϑαηϊθϑᾶ, ν᾿ ὨοᾺ 
γγ88 80 ἔδιη ]ἕδῦ ὕο [Π 6 ΘΑΓΠ ΟΣ Ῥτορμοίδβ, σου] ὉΘ 
ἴῃ ΔΏΥ͂ ὙΆΥ ΤΟΤΊΔΥΚΔΌΪΘ, 6 ὕδθη ἰῃ ΘΟΏΠ6Ο- 
(ἴοι ἢ ὑμθ ΘΟΥΤΟΒΡΟ  ἄθῃοο, Ὁβιιδ}}} δὸ ὑμοσ- 
ΟὙΡΉ, οὗ ἴῃς τδηῆρθ οὗ ὑ8]158 ὑσορμοίβ ἰᾶθαβ τὶν 
ὑμδῦ οὗἨὨ ΒΒ ὑγθάθοβββουβ (οὗ, 06] εἰ, δ εὖ 56ᾳ.; 
Ατῇ. ἴχ. 11 οὗ βθᾳ. : [β8. χί. 12. Χ617. 11. 90 οὗ 
Β6ᾳ., οὖο., οἰα.). ἢ ἶν ἰβ ΘΕΓΓΘΙΥ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο 
ϑορὺ ὕμ8 Εἰβύοσί 8] σϑἕθγθποθ ὕο 1 δῖδος, ν. 23, 
45, δ8 οὐ 86ᾳ. ; 23 Μδοο. χίϊ. 82, ν ἰο ΗΣΣζίρ ἀἷ8- 
ΟΟΥ̓́ΘΥΒ ἱπ ὑιἷ8 Ῥαβϑαρθ, δηα ΤΟρΡΆΣΒ 88 ἃ ῥτοοῦ 
ὑμαὺ ἴῃ ὑῃ]8 ἱμβίδηοο ὑμοῦθ ἰβ δῃηοῦμοσ υὑπέϊρ. ἐῷ 
ουεπΐι. ὙΠ6ΥΘ ἰβΒ ποὺ ὅμε 8] ριὐθοὺ αἰ Πα] γ, 
Βονζανοσ, οοηηθοίοα τὶ ἢ 8 ορίηϊοι ὑμαῦ ὑ88 
ἔδοΐβ τοοοσάθα ἴῃ ὕμοβθ βϑββαρθβ οὗ ὑμ6 Μδοοᾶ- 
Ὀεθδῃ ὈΟΟΚΒ (τ ]αὐϊῃρ ἴο ὑμα Ὀσίησίηρ Ὁποκ ἴο 
Φυαάεθα οὗ [86 βοδίϊοσοα ον νὴ Ἰἰνοᾶ ἴῃ Οδ)ὲ- 
Ι66 δῃᾶ Οἰϊθαᾶ δηγοηρ ὑπ δϑαύμθῃ, Ὁ 7085 
δηἃ ϑίταοη ΜΆΘΟΔΌδ5 8), οοηϑυϊξαϊοα δ Βγεὺ ὑγρὶ- 
ο8] ἔπ] δ) πιθηῦ δηα Ὠἰβίοσ 81 οχθηρ βοδίίοῃ οὗ 
86 Ῥγοβθῃῦ ῬΧΟΡὮΘΟΥ. [-- 11 ΚὨΐπν 58}1 Ρ6 ὅπ.- 
ἐδ θά. ΓΡΝ 29, ποῦ ὑ86 ζοτοχοίηρ ψοσᾶβ, Ὀαῦ 
ὑ86 ὑδίηρβ βρόκϑῃ οὗ, [86 δασωα οὗ ὑ88 Ῥσορῇθου 
ὈΘρΙΠΙπρ᾽ γι οΒδΡ. χὶ. 2 (Ἰποϊυβῖνο οὗ 86 οο- 
ὑδῃΐδβ οὗ οὔδρ. χίὶϊ. 1-8). 

4 [ΚοΙ͂! ἀδίδη δ [86 το δοσίηρ οἵ ὙΒ3 Ὁγ ἐλαδδγ, τοῖος 

ἐῃδη ""δβοδίζοσ," δῃὰ οὗ ὨῚΣ5 ὉΥ οογερϊεέίονι, τοῖον ἐῆδη, 

τ  Ὀυΐ [09 βρη ἰβ ποῖ τρδίογί δι αἰ ογοῃὺ ἰὰ 
ΕἰζΏΟΥ ολβα, ἰδ (η)6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂ τοῖο ἴο ἰῇ ρῥϑυβδοι ἢ ὉΥ͂ 
Απιοοῦπα, ἴοῦ ἴἢ6 Ὠοὺν οὗὨ πκἰτίκίπο ἴοσ ἱπάθοροπάθηοθ τὰ 
οοἰποίἀοηϊ τὶ ὑμδὺὶ οὗ [6 ἀοορεοαῦ ορργοδβαίοῃ. Το πηαία- 

ΡὨοτίοΔΙ αἰχτι Δοδιίοη οἵ ροῖοεν ἴοῦ "ἢ Βοννον οΣ, δοοῖλδ ῃΧθ- 

ζοΓΑ Ὁ]6 88 Ὀοΐης ποΥο κηδὶ δη παῖιτα] ὑΠΔπ ἰπδὶ οὗ ραγὲ; 
δηὰ {Π6 Ἰατῦδσ καυοῦβ ἴοο πγιοῇῃ οὗ ἃ ἀρ] οτηδίίο γομἀογίηρς ] 

{ [1{ πιᾶὺ τοδδοηβοϊ, Ὁθ οὐδ͵οοϊοὰ ἢο τηΐα τεΐογοποθ ἱπδὲ 
[Ὁ ἐκ ὕῦο μοίν, πὰ γοαοαΐσο! ὕοο βρϑοΐδὶ ἃ γϑοηδοσίηρ οὗ τὴρ 
σπογὰκ ἴὸ ὃὉ6 οὗἉἨ ΔῊΥ πγϑιῦ νδὶπο.] 

ᾧ [Ὑπὸ “ ἐπ] διπιθης οὗὐἨ 411] ὑδοδο ὑπίησο" ΟὈΥΪΟΙΙΥ ἴω 
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ὕοτβθβ 8, ὃ. Τὴδ ργορλοί᾽8δ φιιοδίζοη, ὁοπσεντ- } 
ἐπ ἰδὲ ΕἸΝΑΙ, δπά, απά ἰλδ σγιρσοῖ 8 ἐποοιταρίη 
γῶν. Αὐάὰ Σ μοϑασζᾶ, Ῥαὶϊ Ζ υπμδεγεϊοοὰ ποῖ, 
ἘΔΙΩΘΙΥ͂, [86 ἰηδοχτηδύϊοη δῦ ἱπιρατίοαἃ Ὁ {86 ' 
δΏσΕΙ, ἱμτοϊνίηρ ἃ ὑπνο-ζο]ὰ ἀρβίρπαίίοι οὗ ὑδ6' 
χα, 8Πα 6180 ἱμοϊπαϊηρ ὍΒ6 βίδϊοσηθηῦ, το ὶ 
88 ΡΒΡΘΟΙΆΠΠΥ ᾿ΒΟΟΙΏΡΙΘὨΘΏΒΙΌ]6 ἴο ὅπ χοροῦ, 
ταῦ δὖ ὕμα δχρίσδιύοη οὗ 86 ἔδτθο δπὰ 84, 88] 
ζἰτλθβ ὕμο ἀϊβρϑγβίου οὗ 8 ρατὺ οὗ ἴβυϑϑὶ βου] 
μαναὰ σϑδοδϑαὰ 18 μά. -- δῦ βῆ41} θῸὸ ἰὴ οῃμὰ 
οἵ ἴμλθ86 [Ὠὲῃρπ2 ὦ. 6... ὁ ὶσΝ ονθηὺῦ ἰ8 ἴο ὈΘ 
πμ6 Ἰαϑῦ οὗ ὑθδβθ " νσοηἄσουβ (δίῃ 3 5 (ν. 6) ; 
ὈΨν 0Π6 ΟΘΟΌΤΤΘΙΟσΘ οὗ ν»Ὡαῦ ανϑαῦ 8588}} Σὺ Ὀ6 Ρο8- 
Β' Ὁ] 6 ὕὑο Κποὺ ὑμαῦὺ 86 Ιαδὺ δῃᾷᾶ οὗ 86 ϑῃθσθ 
ΒοΙΐ65 οὗ ὑῃθ ῥχϑαϊούθᾶα ὑσχοι]68 πὰ Ἰπαρταθηΐβ 

88 Ὀ66Ὲ ζοδοβϑὰ ἥ--- ποθ 86 ΓΟ ΤΙΝ, Θομοσχα- 

ἱμρ ψ ϊοῦ δμΐθ] πον ᾿μαυΐγοβ, ἄἀοθβ ποῦ ἀἰτοοῦν 
οοἰποϊάθ τψιῦὰ ὑμ6 ὙΡ ἴο πίοι ὑμδο απροβίίου οὗ 

086 ΔΏρο] ἰπ ν. θ γοζοσγοᾶ, Ὀθαὺ ϑῥαπᾶβ σοϊαύθᾶ ἴο 
ἐῦ 248 ὑε ὅδ] ροΐπέ ἴῃ ἃ. σΘουτβο οὗ ἀδνοϊορηλθηῦ 
ἐβ το] αὐθα ὑο ἃ πα) ρογίοα οὗ ἀχυθπᾶρα ἀπυγδύου. ἣ 
--ἰγοιβδο 9. Διὰ δ βμαϊᾷἃ, ὅσο ἴθν αν, Ὁ δῃ- 

19], οὐο, 9, ΔΒ ἰῃ ν. 18, δ ὁ ποουχαρίηρ Τ6- 

ΤΑΙ δαἀαγοεθοα ὕο δ6 Ῥσγορμοῦ, Ὑ8ο δᾶ δρ- 
Ῥιοδομϑα ψ ῦ} δηχίουΒ ᾳυοδίϊοπϊηρ, οὗ, Εσοο. ἰχ. 
ἢ. ΤὨΐδ Ρδγϑ}}6 1] ἀθημοπβίσαῦθβ, 1 ὑθογο ΟΣΘ ΠΟ 
Οὔμ6Υ γϑάβομ, ὑμδαῦὺ 1Ὁ ἴδ ᾿πιροθϑδὶ Ὁ]6 ὅο ὕβικθ ΝΠ 

ἀη ὑῃ6 βρῆδβο οὗ ""ἴο ἀΐο, ἴἰο ἀϊθ Ζ}1γΥ, ἴο | 
116 ἄοναι ὕο 8166}, ἴῃ ὑμὶβ ρΐδοθ, 88 Βοσυμῃο]ὰῦ, ὦ 
Ἠδνθσηίοκ, οὔο., ῬΤΟΡΟΒΟ. ---ΕἾΟΣ ἴηθ Ἰτοχὰβ ΑχΘ 
οἱοδϑὰ ὉΡ (οσ “" οοποθα)ϑα ᾽᾽) δυὰ βϑαϊϑὰ ἂ1]1 189 

τηθ οὗ ἴμο ϑῃάὰ. Οὗ. νυ. 4, νῇβοσχο ὉΔῚ 

“0860 ψόοχάκ,᾽ 18. ουϊἀ απ θα ρ] ογοᾶ ἱπ (86 βδιὴθ 
ΒΘΏΒΘ 88 ἈΘΙΘ, ὨΒΔΙΏΘΙΥ, 88 ἀοβί παίξηρ ὑμ8 ψοχαβ 
οὗ ὕὉ86 Ῥγορ θοῦ, οὔϑρ. χὶ, 2-χὶ!. ὃ. Ὑ86 βίδίδ- 
χιαθηὺ ὑμπαὺ ἴμοθθ Ὑοσὰβ δ.6 “" οΘοποθαὶοᾶ διηὰ 
Β6 8166" {1}} [86 ὑλπ16 οὗὁἨ 86 ϑῃᾷ, μ88, οὗ οουχζβϑ, 
8 αἰ οτοηῦ ταθδηΐηρ ἔσο ὑμο οχβοχίδιθίοη ἴα 
ὑμαῦ ἡ 6, “ἴο οΘομοθαὶ δηᾶὰ β681᾽" ὑδθσα. 
16 ὑμεῦ οχβοσχίδίύϊζοη 88 ἱπύθη θὰ ἴο τρα7 
Ἀἶπη ΘΑΓΠΘΘΟΥ ἀρσαϊμδὺ δὴ ἱποοηβίἀοταῦθ ἀθεῖσο ἴο 
ῬΟΘΙΐδἢ ἀπᾶ ρῥγοδύϊνυῦθ ὑο σοϊητηοῃ 1868 0786 Βίαία- 
τηθϑηΐβ οὗ ὑ86 ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ὅπ Ῥτγοδβϑηῦ σϑίθσοχοθ ἴο ! 
[οἷν ἰάθη οοπάϊοη (ἴ. 6., ἴο 8:6 τηγεϑοσί οὰΒ 
παΐαχα οὗ [Π9 τονϑδ]ϑα ἔδοίβ), ἰδ ἀδεϊσιιϑα ἴο δη- 
οοιγασο απα ἴο ἰσαά ἰο λωηιδίς διιδηιδείοη, ἐο ἰδδ 

Ὁ ΟΣ ἀοποῖθ ἐδ δε Ρ δηὰ δοδλέησ, ν᾿ ΕΙΟΒ πτδὲὶ ὃδ6 80: 
οομαρ ἰϑηοαὰ ὉΥ Ὠαπῖοὶ.. . .. 156 δαί ρ ὉΡ δηὰὶ μοϑ πᾷ 

Μοϊοϊπα σιΐάαποθ, ιολοϑα ρωγροδεδ σαλιποί αὐ ἢγϑὲ δό 
«παερδίοοά. ὙῊ ὨΦ, ἈΟΎΘΥΘΣ, Β88 ΠΟ ΟὗΒΟΣ βὶρ- 

πἰβοδύΐου. ἴῃ ὑμὶβ ρἷδοθ ὑμβδὴ ἴῃ νυ. 4, οὐ ὕπδῃ 0 

ἴη ν. 6.7 

οχρί δ πο Ὁν ἴδ τπῆοτὸ ἀσῆπίῖο βιδίοπιοπὲ ἴπ νόσν. 11 διὰ 12. 
ἔογ ἴ86 Ῥτορῆοῦδβ ἱΠΘΌΪΤΥ δα ΘΧΌΓΘΘΑΙΥ ἰῃ οτάον ἴο οαἱϊοῖξ ' 
κι ςο ἢ δὰ οχρίδοδύὔου, Τἢΐ8 ἰ6 ὑγϑοίβοι Υ δηδιοζυσ ἴο ΟἿΥ 
Ι,οτὰ δ ὁδομδιύοϊομί σαὶ ἀκία, Μαῖξ. χχν. 84. οἵο, ̓  δ τα 186 
πα ΕΥ ὄνοι ἃ]0}}0 15. ΘὨΓΟΠΟΙυμ ον ἀστογιηϊποᾶ, δηὰ [ἢ 6 
ὅπ] ὁη9 ἰοΐδ νωρτιο (Μίαξξ, χχν. 36). 

“ [Κεῖ] πΚον δο ἀϊκι σα αΐδηθα Ὀθίνοθα Ὑ2 δὰ ΛΠ ΤΊΔ.» 

Ὀπῦ ΠΟ ΒΟ Σ Ὠ18 ποῦ ἴΠ6 δι Βοτ᾿  ἀἰβεϊ ησοἢ δορῦε το Ὀθ ΠΝ 

Οἷτασ ΟΥἨ ΤΟΙ] ἡοπηᾶοῖ. [ἢ ἰὯ6 γεοδοηΐ ἰῃκἴδηοθ ΓΊΝΕ 

δοοπιβ ἴο ἀδῃοίθ [88 Ὥθϑοσς δόσμδὲ οὗ [ὴ6 Ῥγοδδίῃρ διηογροῦ- 

οἷο ἰη ἱπτηοἀϊοαῖϑ νἱονσ, δηὰ ΤΡ [ὴ9 τηογοὸ ἀϊδίδην σοπϑηηλ 

φίοπ οἵ ἴῃ6 ΘΕ ΓΟ Ῥσορῆθου. ΙΖ εο, [86 δῃροὶ ἄοδθα ποὲ ᾿ 
ΤΥ πηδνγοσ ὉΠ ἰὨΘΌΙΣΥ οὗἨ νον. ὅ, μὰς ἄοθα Ὠδηίΐοὶ'α, ὉΥ 
ἀοκιχηδείηρ ΟἿ [86 ἰθγπιίπας οὗ ἴπὺ Απιϊοοϊείμα Ὠἰκίογγ, ἃ 
“Ηϊωαῖς [6 δἰζομεῖπονῦ οόττθοῦ ἰὰ ἱμὰς βίδθπρ τἢ6 (Ἰατῖθε) ' 
αποκὕοῃ : “ μαῦ, {.6., Μ ΟΝ ουθῆῖ ἰθ τὴ πτύρτηιοβῦ, {86 ] 
Ἰδδβί οὗ (π6 ὨἾΝ 25. ἐμαὶ δίδηα ὑϑέοσγθ ἐμ πὰ 2᾽." (Και}}1 ᾿ 

Φ [1π 1|χϑ τηδῆπος ἐμ “ οἱοείῃα δῃὰ βοδη" (ὩΣ: Ὁ ἀπά 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΘΑΝΊΕΙ, 

γογποβ 10-12. Δρργοαίπιαζα " ἀείοτεη αἰΐοη, οὗ 

ἐδε βπαὶ ροΐπέ (86 ὨᾺ) ν᾽ ἔλ6 »γεαϊοίφα ἀ6- 

υοορπιδηΐ, ἴον ὕμ6 Ῥῦσροθο οὗ δἱξοσάϊηρ δαὰϊ- 
ὑϊομαὶ οοταζοσὺ δηᾶ δῃοουζγαρθσηθηῦ ἴο ὑδ6 Ῥσχο- 
ῬΒοῦ, ἴῃ 186 δηχίϑθιυ ὕο γχϑοθῖὶνθ ἰῃϊοστηδίίοι. 
ἹΜΆΔΥ͂ 584}} Ὀ6 ρυτίδοὰ δηὰ πιδὰθ τσυμέϊο, δὰ 
ἰχίϑα, γαύμοσ, “" 8..8}} ῬΌΥΥ δηᾶ οἴθδῆθο ὑμθιη- 
βοῖνϑ, δηὰ 888}} Ὀ6 ὑβοσγοῦρα!Υ ἐσθ." ὙΤΒ6 
ῬΘΥΙΏΒ ΤΟΟῸΥ ἴτομλ οδδρ. χίὶ. 85. ὀχοορῦμπρ ὑδδὲ 
ΒΟΥ τὸ αἱ ΟΥΘΏΙΥ δυταιρθα, διὰ ὑμδὺ ὑμθ ἵπο 
Ἰοδαϊηρ υϑυῦβ, 2 “ὑο0 ΡΣ γ᾽" δπὰ 3 “ ἴο 

Οἴθϑηβα,᾿" δῖ ἤο Ὀ6 ἔβίζθῃ ἱπ ἃ τοβοχῖνθ βθῆθο, 
οοστοδροηαϊηρ ἴο μα ΗἰςὮρΡδ6). 8116 δ) 9 ἑῃϊτὰ 
ὩΣ (ΝΊΡΒ.) Θχρσθεβοδ [16 Ῥϑββῖνθ βΒ6}86 οὗ Ὀδίπια 

ὉΒΟΥΟΌΜὮΙΥ ὑτὶθᾷ, οΥ οὗ Ὀοΐηρ ὑποχοῦρὮ Υ Ρυτί- 
Βοὰ (οἷ. ΡΒδ. χὶϊ. 7; Ῥσονυ. χσχ. ὃ. ἘΜ Ὅδοὰ 
οὗ ὑὴθ9 γοσῦδ [86 ἰάδε οὗ δυεγέηρ αἩ ἃ ρεγεεσιέΐζον, 
ΟὨ δοοουπὲ οὗ ὑδθ ζαϊίῃ ἴα οὗ οοῦϊδβο δρϑίῃ ἰὩ- 
γοϊνοᾶ, 88 ἔοσχιαίηρ ὑμ6 τδϑᾶΐδ οὗ ρυσ γίηνσ.--- 
Βαὶ ἴδ υυἱοἸἰκϑὰ 5.141} ἀο υχίοἸἰκϑάϊγ. ΤῈΘ 1 ἰῃ 

ἌΦΘΤῚ ἰ8 δάνοσβδενθ, δηἃ βοσυθὲ 0 οοιίγαδὶ 

ὑ86 οοπάποϊ οὗ 86 τι ̓οϊοᾶ ἴῃ {86 Ἰαδὺ ἄταο πὶ 
ὅδ ΘοῃὐθΙ ΠΏ ΡΟΣΤΆΏΠΘΟΌΒ ΟΟΌΣΒΘ Ρυτθαοα ὉΥ ἴδ 
ξαϊ ἦα]. Οὐ 086 ἔἦγϑο σϑοηδοσίηρ οὗ 8:6 Ῥαβδαφὸ 
ἰπ ον. χχὶϊ. 1]1.--Αὐὰ ποὺθ οὗ ἴῃ9 υὐἱοϊχοὰ 
8841} υπὰάοχεϊδηᾶ : θαϊ ἴδ 6 τῦὶῖβο 588}} πηὰοχ- 
ἴδῃ, ἡδιμοὶν, ταῦ 18 {Π6 τασδλπίηρ δηα αἰ ἰτηδὶθ 
δίτη οὗὁἩ ὑ86 Ῥχοάϊούζομα χορ ὕο {86 1880 [ἴτλ6 : 
ΟΟὨΘΟΟαΌΘΏΣΙΥ ΠΟΥ͂ 8881} ἴθ ππαοσδίδη ἃ ἐδ 

᾿ῬΣΟΡΆΘΟΥ, δηᾶ ὉΥ ἰΐ8 ᾿ἐσμὺ 5881} Ὁ6 δϑϊθ ἕο οοσ- 
ΥΘΟΌΥ ἱπίοσργοῦ [86 αἰρτια οὗ ἔδο ἐὐτηθ (οἷ. Μαξξ, 
χχίν. 832 οὐ 864. ; ΓΚ χχὶ. 28 οὖ βεα.), διὰ δο- 
οογαϊηρὶγ, ὕο δοὺ δηᾶ σχορχυϊδὺθ ἐμοῖσ οοπᾶπος 
β αἰ} τοξοσοποῦ ἴο 086 βαϊναίίοη οὗὨ ὑπ ὶσ δοῦ]β. ἢ 
--Εἰϊχὶρ δὐπιβ6} στϑαλζοθ ὑμδῦ 0 που]ὰ Ὀδ6 ὁχ- 

οοοαΐ ΟἿ Υ ἐπαρρσορσχίδῦθ ὑο ΣΘΠΘΟΣ ὈΠΡΊΣΞΌ ΌΥ͂ 

ἐς ΘΔ ΟΆΘΣΒ ᾽ ἰπ μΐ8 ῥδεβαρὸ: Ὀπὸ ὙΨἈἘΥ διουὲ 
Ὧδ ΒΙΌΙΓΤΑΣΙΥ τοῖταϑο ἕο δδοῖρστι ὕο δ ὑμ6 Στ ΘΔὩ ΠΡ’ 
οὗ “"" πὐρᾶάοσαίδπαϊτρ ΟΠ68,) ὙΓΕΪΟῈ 18 [06 ΟἿΥ οὔ 

ΣΙ ἴπ Ὀοϊδ οδ8δ05) οὐ Ὀ6 ὯῸ οἰμον πότ ἐπδῃ ἴῃ τοῦ. 4. 
οὐ Βα εκἶποο, βοοοσζαΐπης ὕο νοῦ. 4, Ὁδηΐοὶ ὨΪΠΊ5ΘΗ τασδὶ δυς 
ὮΡ διυὰ βοῶ] Π6 Ὀοοκ, 1816 ματι ρ᾽ο8 ἴῃ ὑδιὶ8 οἰδῦβα. δαείρτν 

ἱπ ἴὸ σοϑδοῦ ἴὉΓ 2» σδηπος παν ἔδο ταθασιίμρ οὗ (ἢν 

δοῦ, Ὀμδ ΟὨῪ κίδῦβ τυμαὶ 8 οὐ βῊ δ Ὀ6 ἄσξο; εδπῇ υΡ-- 
ΤΏΘΥ Ββ8.68}} Ὀ6 (τοιπδίη} 0}}} ὑπὸ σθ οὗ 86 δῃᾷᾶ ; ἴδ πὸ} 

«ον. ὍΔ ΟΠΪΥ Τοῃδίεξ ἰη (πέα, ἰδὲ [6 ὉΟΟΚ βΒῃοι!α Ὀ6 ὕτο 
θογυθα 1 ΒΟΌΣ Υ ΔΩΥ ἀοίδοοιησηῖ οὗ 115 οοπέεηϊδα, 
8Βὸ ὑπδὶ ἰδ πιίατις ὈΦ σαρδῦϊο οἵ Ὀοΐπρ τοδὰ δὲ 81}} ὑἴτρον ἀοντῃ 
ἴο ἴΠ6 πιο οὗ (πο δῃηά, δῃΒὰ εηΐϊρηῦ Ὀ6 προὰ Ὁγν ΘΟοα Β Ῥοορὶξ 
ἴον [86 κισοηριποηίπρ οὐ {π6Ὶ {αὶ πὶ ; οἵ. οὔ. τὴ]. 36." ---Ἰ οἱ.) 

Φ [1 [6 εἴτγαρο πδ΄ 8 δοΙμτηδη δίοσ ἘΠῚὃ}1 ματπίαῖ ἴῃ απ 
διὲκ δ ὁ Δρρτοχίπιδρο δε πηδίθ," ἩΠΘῸ ἢ βοῖθ οὈ͵οῦὶ ναὸ 
ἴο ΟἸΘΔΥ ὮΡ ὉποοΥίδ ΠΥ δὰ Ὁ 36 ἀπζγδοίίοη οὗ τ ονοῆῖλ [ἴθ 
Ῥτοαροσὶ, διὰ στ αῃ, δοοογὰ ,» ῬΓοοΐρο Ὀοσείοδεβ οὗ {ἐπ 
ΓΘ δηεϊσποα ἴῃ Θχυ]οὶῦ δὰ ναγίθα ἤθσηβ. Βθτοὶν ἐδ Ἐπ ΠΟΙΘ 
Βιιγοσς ἰ8 ἀοαίρτιο ες ἴῃ ἀοαθὺ [Ἢ 1818 διηρυαρε ἀσεῦ 
ποῖ ἀοδη ον ἀοϊοζυίπο ἰἰ. 

1 [1 ἰδ ὑπ ἰχθ ἴμαὶ Ὠἰδίοεῦ, ἰπ ἃ τοοαδῦσο ἴῃ 
Ῥγορῆθος, οὐ τδῖῃοτ οῃδΌΐοΒ (86 ἐΒογργοίου ἴοὸ σίὶνο υἱτιά- 
Ὥσδα δηὰ ἀοῖϊδὶ! ἴο υγοοσθίουδ ἴῃ ἐδοχηβοῖτθι σΟΏΕΓΑΙ ἐπ ὰ 
ΟΌδομγα. 3880 δἷδὸ φδέσέπο ἰδ Ὀοϊέοῦ ἴδῃ τορϊΐς, ἃ ἀοδοσίρ- 
«ίοπ, Βοννοσ εἰορασ. Ἐπὶ ἰῦ [8 ποῖ ποοδϑόλδυυ ὅὃὺ στὯΕὶ ἴυξ 
ἴδε δοοοιηρ᾽ πη πγοπῦ οὗ ῬτορΏΘΟΥ ἰἃ ογάοτ ἴἰὸ ραῖτπ δὴ ἰπίοὶ 
κοὰξ σου ργεδοηῃπίοῃ οὗ ἰϊ8 οβλοη τα] ἰτηροσῦ. Τὸ ταϊηιδίη 
τοῖς που]ὰ Ὀ6 οηυϊναϊαηὶ ἰοὸ ἀδενίπρο ΔΏΥ ἰθ Π χἸὈῖθ πδὲ οἵ 
Ἰαηχζίιῶρο. Νοσ ἰδ [Ὁ ὑτιιθ, 85. ΤΏΔΩΥ ἀχρουδέογ δαξετί, τπδὲ 
Ὁδηΐθὶ λιμοὶ ἀἰὰ ποῖ ππϑοξαίδη τἄθδο μσορῃοοῖθα. ἕοσ. 8 
ΟἿ πιραὴη ἰὨδὲ Ὠο ἀϊᾷ ποὲ ΟἸδαυῖν κοα [ἢ δρριοδύοη οἵ τὴ 
δΔιποποοιροηὶ ἱπ τόσ. 7 ἴὸ ἰδ μγονίυμα ὑζορθειςςς ἀδείασα- 
οηδ, δεροοίδιν ἐἢ6 τηοᾶο οὗ οοτπηρατηρ ἴ6 ποῖδ οὗ ἔδιηθ 
ἴα αίνου. ᾳ γοίμηξ ἰ8 οἰθατοά πῷὸ ὉΨΝ 156 
δροοϊδοδοίοθα οὗ ἴδ 8 μγεϑϑῦξ οοτατιπἰσαιίοι, δορὰ Ἰγαμίοὶ ἰα 
τἀ ϑ ββαθιανας ΠΝ ΕῸ ΒΟ θθ ΠΥΡΘ τος ΘΕ ΤΩΝΕΣ 
βθῃοθ. 
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ὑμαῦ οδὰ ὍῸ ἀπιϊὑθἃ Ὦθτθ, ἰῃ ὑῃθ ΤΌΥΤΩΟΣ Ρ86- 
ΒΕρο6 (χὶ, 8δ. χὶϊ, 1), ΏΘΣΟ δ 8 ὯΟ 1688 ΔρΡῃτο- 
Ῥτὶδἰϑ ῦ---- Ἄχ 11. Απὰ ἴσοι ἔπο ἰἰσθ ἱμαὶ 
ῖμ9 ἀαὲῖν καουδοθ κβ88}}1} 6 ἴδῖσϑθῃ αὐσαν, δῃᾶ 
ΔῺ αροσζηϊηαίΐου ἰμαὶ παϊχοῖῃ ἀθβοϊδῖθ βοὶ ἘΡ, 
ἴποτθ 858841}} ὕῬ6 α ἱπουδαμβὰ ἔσο ππαγοὰ δηὰ 
ὨΐΩΘΙΥ ἄνα. Οἱ ἐμ6 οοπδίχαοιίοη οὗἉ [86 υγοσάβ Ἢ 
ΔΊ ἼΘῚΠ ὈΣΘΞ, ὙΒίοι ἀδηοῦθ 86 Ὀθρίμηΐηρ 
οὗ ἔμοὸ 1290 ἄλγε, οἷ, 4.9..) ΟΡ. ἰἱ, 10. ν. 1δ: 

Ἐσο. ἱχ. 1: ζ6χΣ. χυϊ!. 10, οασ. “Θ᾽, 858 ΔΡῬΘΑΣΒ 

ἔτοτα ἐδ ζο]οσίης ὨΏΘ, τ οΒ ἀσθβ ποὺ ἀδρθηᾶ 

οὰ ΓΦ δὐζοσς ἐπ χϑσον οὗ ὑδο σουλινο, ἰθ Ὡοῦ 

ΒῺ ἰπδηϊοῖνα, Ὀὰὺ ἃ “ τοϊδύγο δϑογηαοὺϊΐο ΘΟ Ώθ0- 

οι οὗ {86 ργσί, ργορὴσίίοιηι πῖυα Ὁ." ὙἘΘ 9 

ἴω ὨΩΘ ἸῸΔῪ ὈΘ τορασγαθᾶ δὲ “" δχρζθθαίῃρ ἐμθ 
ζαϊοῦα] ΡΈΌτροδο οὗ αοᾶ," διηὰ ὑβοσϑίογο 85 ὑδὶ.- 
ἑηρ {86 ρ]δοο οὗ ὑμὸ 7υβεῖνο ἱτηροσίϑοῦ, ἢ 
ὉΥΟΙ ΒΑΣΙ βοῦσοθ ὑμβαῦ ράτροθθ (οἷ. χὶ. 18) .-- 

ὙΠῸ οχρχοβαίον ὉΘῸ ΥἹΡΘ ἰβ ἀϊδι πρυϊβηοα 

ὅτοσα ὑδο ΒΥ̓ΒΟΒΥΤΩΟΌΔ Ὁ 7 Ρ9Π, αμδρ. χί, 

81. δῃᾷὰ αἷδὸ ἔτοιω ὈΘΘ ὈΣΣΊΡΩ, βοϊεῖσ Ὁ ἰὼ 
ετοδύου Ὀσουλίν, ΕΙΟΘΒ ΤΩΔΥῪ ὉΘ ἱπαϊσαῦθα Ὀγ ὑδ9 
οοταἱπούϊοι “" ἀθβοϊδύϊηρ᾽ δοταϊσιδυϊ οι " (αὖ, αἰδὸ 

φ9 πα θαύδη 4} ἰἀοηδίοαὶ ὉΘῸΘῸ ΦΏΘΠ, ομδρ. 

«111. 18).5 [ὑ δοοτὴϑ ὅο 06 ἰπδᾶχἑβαὶ Ὁ1]6 ὈΘΟδτΙ86 
οὗ {86 Βυθείδηναὶ 1 η Οὐ οὗ ὑ86 Θχρυθβϑίοι τὶ ἢ 
ΠΟΘ ΤΟΥΤΊΘΥ ΡΘΓΆ]1618. ὕο ὑσϑηβὶαῦθ ὑμὶβ ῬδαΒαρΘ, 
ὙΠ ὙΊΘΒ6] ΟΣ (126 δι οδείς Ἡοολόη, οἷο., ἡ. 109) : 
“ὁ ἘΎοτα [86 πιο ὑδαὺῦ ὑπ δεν βϑουθοθ 5}8]] ὍΘ 
ΒΑΚΘΝ ΔΥΘΥ, ΔΝ ἐλδ αδοοίαζίπρ ΟΥ̓ λό αδοπιΐπα- 
ἕο, ἴ.4., Ὁ] 17ὉἈ86 ἀφδίσαοὐζοι οὗ ὑπ6 1Δ.0]- ΔΙ ύὰΣ 
δηὰ δ γοάδοάϊοδίίου οὗ ὕμ6 ὑδθιρὶθ ΌὈΥ Δυᾶδαβ 
Μδοσδῦθουκ.".--ὖ μδ8 δἰσγθδυ Ὀθθη βδοινῃ, ΟἿ 
ΟΒΆΡ. γἱϊ. 14, ὑμαὺ ὑῃο 1290 ἄδγαε δσὸ βυαδϑίδῃ- 
ὉΔΙΠΥ ἰΔοπ οὶ τι ὑ86 ΒΔ} γϑαυ--θκ (ἰχ. 27), 
οὐ ῖῦὰ ὑμ6 ἐΐχοο δηῃᾶ ἃ 84} ἰΐπλθα (υἱὶ. 23δ . 
ΧΙ. 7), δπὰ ὑμδὺ ὕπο υ ἴηνοϊγσο ὧπ ἀγίδηϑδίοη, ὁ 
ἐλαΐ ρον οα ὃν αδοιιξ Λα α πιοκίλ οπὶν Ὑμῶν δὰ 
ἴο ὑμίτίθθῃ ἀδ γε): δηὰ ἰὔ γγδ8 δδὸ βδῆονσει ΟἿ 
ταῦ Ῥαδβαρθ, δύ ΟἹ ὑδθ οὐ Βδηᾶ {μ6 2800 
ΦΥΘΕἾ Πρ ΟΥ̓ Πρ οἱ 1,160 ἄγε δλογίθη, ἴ.6 Βδτὴθ 
Ῥουϊοᾶ ὮΥ δρουῦ ἔουῦ του ῦμθ. Αοοογᾶϊπρ᾽ ἴο 8}} 
1 Ῥδδβαρϑθ σο δὐΐϊησ ὕο ὑπο ρογοα οὗἨἩ ἕπσϑο δηᾶ 
ἃ 617 γϑδσα 88 ὕππβ ἀδίοσσαϊπϑα (πὰ [6 ΟἿ σϑδ6 
δχοθθαϊηρ ὑμοβα γϑοᾶσχβ ὉΥ͂ ἃ ἔδν ἄδγα ἱπ {δ 
οὗδοσ ἔδ}}ππσ ὈΘ ον ὑμθι ΟΥ̓ ἃ ἔθ» τη οηὐΠ8), ἀπά 
ΦδρΘοΐ ν δοοοζαΐηρ ὑο ὑ86 ργϑβοηΐύ ρδδδαρσο, ὑῃθ 
ἱογηεἶπιδ α φυο ἴοσΣ ὑμαὺ ροσίοα νγγδβ ὑπ ἰππούυσο 
θη [86 411} βδοσίβδοθ ννῶβ ὑβίζθῃ αὐχῶν, δᾶ 
ΨἜΘῈ ἢ δοοτηϊπδύΐου οὗ ἀοδοϊδύϊουι ννγ8ὰ8 Ὀ]δοϑά 
ἰπὰ ὑῃ6 βδῃοίτιασυ. ΟἿΣ Ῥδβθδρο ἴβ δέσηέ τ ἢ Χο- 
θρατὰ ὅο ἐδ πρθϑοΐδὶ ἐσγηιι αὐ σιιδηι,  ΒΪΟῊ 
Βδᾶ ἴῺ ἔοσταοῦ Ὀθθα ἀοδβοσὶ θὰ 88 οοΐϊῃ- 
οἰἀθηῦ, ὁπ ὕδθ οὔθ Ὠδηᾶ τὶ ὑπὸ μαρηιοηΐξ οὗ 
δθ τ] ιοκοὰ δυῦμποσ οὗ βυοῖὶ ὑχγοΐβδηδύϊοη (οὔ δΡ. 

2 [ΤῈὁ0 ποῦὶ, Ὁ, Βούγουοσ, 15 οὐ ἴῃ {{8617 ΒΥΠΟΙΠΥΣΔΟΌΣ 

ψἱτὰ [6 δοῖ. Ὁ Θ ς ἴδ ἤθεα Ὀϑοοΐῶθα ϑαυἱγδοτὺ ἴο 1Ὁ ΟὨΪΥῪ 

Ὁ. τεδδοῦ οἵ ἐβο οοπβοοίέου σία ὙἼρΡ. “ἸῺ οἈ. χί, δΙ, 
ὝΠΟΣΟ ἴδιο κα Ὁ] οῦ δροῖχοι οὗ ἰα [ἢ ρῬεοοθοάϊηρε οὗ 16 ΘΠ ΘΙΗΥ 

σϑυκίης, ἀοσδοϊδοῃ, 86 δοοιωϊ προς 15 νἱουγοὰ δα ὈΔ Ὁ: 

δγίπρσίηρσ ἀδοοϊαξίοη ; Ὠοτα, αἰϊε τοὔϑσθποθ ὅο [δ ϑπὰ οὗ 
ΤὨοδο ὑχοοοϑάϊη ρα" (σδίδποσ, τε ἢ γούθσγουοο ἴο (ὴ6 ρογϑεοπὺρα 

δα δοτετα δ Ὀαίωρ ὑζοίδηϑα ὉΥ 1ὲ), "δὲ Ὁ) ) ὀγομσὰξ ἐὸ 

ἀέφοίαοη, οἷ. οἢ οἷι. ἰκ. 37" (Κα }.} 

νἱἱ. 26, ἰχ. 27), δὰ οἱ ὅδε οὐδος σὺ [86 τϑ- 
ἀοαϊοαύίΐοι οὗ ὑῃ6 Ῥγοΐδη δα βδῃ οὕ (Ομ Ρ. Υἱ]]. 
14): ἱπ οΟὗ6Σ σψοσᾶβ, [8 σϑύθδὶ πο ΔηρΡ6] θεᾷ 
ποῖ ρυγϑοϊϑοίψ ἀοίογηεΐηο ἐλ6 παὶ ροΐμΐ οΓ ἐλς ἰαδὲ 

ἐΐπιδ οΥΓ ἱγοιιδίο (ὑμ6 Ὁ ΤΙΝ, σομοοχηίηρ  ΒΙΟἢ 
Ῥδαΐθὶ ἱπαυϊτοᾶ, ν. 8). "5 Ηδ δἴοσχαβ δὴ ἱπᾶϊοδ- 
ὑΐοη, ἱπᾶοοᾶ, ἐμαὺ ἃ, ροσοα οὗ Ὀϊθββίηρ ϑῃουπ)ὰ 
ΘΗΒᾺΘ οα (86 ὀχρίσγαύϊζοῃ οὗ 86 ταγβύϊοαὶ Ὦγθθ 
δηά 8 Ὦ41} γϑασβ. ὈΥ διιροΥηρ ὑ.6 Ὀσαοϊααδ οὗ 
86 ζο]] ον ρ νΘΥ56 : “" ΒΙοβδθα 18 86 ὑδβαὺ ναὶϊῦ- 
οὐ," οἷο. ; Ὀαὺ Β6 τοῦσαϊῃβ ἔγζοσῃ αἀθύθσι ὴρ᾽ 
186 οχϑοῦ ΡῬοϊπὺ οΥὗὨ ὕϊιηο ἴπ νυ ΐο ἢ 1Ὁ Βῃου]ὰἃ Ὀ6- 
οἷα. ὕγοῃ ὑμ.58 ρμοϊπὺ ἷβ ἰδηρσυδρο 18 ουθῃ Ὁ}- 
ἀδϑοϊδοᾶ δῃὰ δαυΐϊνοορὶ, ἐπδβιη ἢ 88 Ὦ6 ἤχοϑ 06 
᾿ἱταλΐθ οὗ ὑμθ ᾿ηύοσνθηϊηρ ὑἰπ|6, δὺ δζεὺ δὖ 1290, 
Ῥυὺ αἴνοσνασγὰβ αὖ 1885 ἄδγβ---- 8 ἴῃ ὑῃ6 οὴθ 
6886 Θχοθϑαϊπρ [10 Ἰῃη ΘΑ ΒΌΧΟ ΟὗἨ Θσδοίυ 1277 ἄδγβ 
ΟΥ̓ ὑδίτύθοῃ, δηὰ ἴῃ ὕμθ οἴμοσῦ ὉῪ ΒΥ γ-οἱρμῦ 
ἄκλγαθ. ΤῈ ὑσου]θὰ δνθηΐβ οὗ 89 Μασοοδῦθοαπ 
Ροσῖοᾶ, ψ ΐοὰ παρ ὺ ἄθβοσνυθ πούϊοθ 88 ὕμ6 ροϊπίθ 
οὗ ἰμ6 Ὀορίμηϊηςς δᾶ ὕπο ομᾶ οὐ ὑμ6 Ὠἰδυοσίοαὶ 
Θαυϊναϊοπῦ υὗ ὑμ6 ὕδγτθο δῃὰ 8, 8] γϑαχϑ' ἀο 0 
ΡὈγοδοηῦ 8 βα  βέβούοσυ σθϑβοὴ ἔὼΣ Βα ἢ ν86]}1αὖ- 
ἵῃρ ῥγϑαϊούϊομβ: ἔοσς ὑμθ δχδοὺ ροχϊοὰ σϑαυϊσϑᾶ 
οδηποῦ Ὁ6 ἔουπα᾽" ὰ ὑμπδῦ Θροο, ΒονΟνΟΣ 108 11π- 
ἀζϊβδ ΏΔΥ ὃὉὃθ ἢχϑἃ. 3.ρ., 1ξ, νι Βοσγυμοϊα. 
Ἡδυοσηΐοὶς, ὕοη ΘΏσοσΚΘ, οὗ 8]., ἰζβ ΘΟμΟΙ 510 Ὲ 
ἷβ. δδϑδϊρυϑᾶ ἴο ὑμθ ἀδὺ οὗ σοαϑάϊοδύυϊηρ 116 ὕθσα- 
ὈΪ6 ὈὉΥ ΔΦυᾶεβ ΜδοοβδΌςουβ, Οὐ ὑπ δίῃ ΟὨ βῖθα 
(θ6ο. 1508) οὗ ὕλο γοᾶγῦ Β.Ο. 164 (1 Νἴδοο. ἱν. δ2), 
δρᾶ ἴδο 1290 ἄδγβ 816 σϑοκομῃϑᾶ ὈὉδοϊζν διὰ ἔΤΌΣᾺ 
ὑμαὺ ἀδἰθ, ὑμοὶσ Ὀϑρὶπηΐηρ 111 [411] οα ὅπ)πο ΤΟ 
Β.Ο. 1067. ΟΥὙὁ τλογο ὕμδῃ ἢνθ δῃὰ 8. μ81 τοῃίὴβ 
δα δῦ ὑΒδὴ ὑμᾷθ ονυθὺῦ ΨΒΙΟΩ 18 ΣΘΒΘΙΓΆΙΥ χο- 
ξαγαθα 88 τραυκίηρ ὕδλθ οοχμσηθποθιθηῦ οὗ ὑμ6 
ὕζχοθ δ8ηα ἃ [8] Ὑϑδίβ (ὦ. 6., ΟΣ ΟΣ Ἃμ8ὴ ὑπ 
δυὺχοραύίοιῃ οὗ ὕὑμθ ἀδιν βδοχίδοθ οὐ πο [δ 
Ομίβιϑα, 167; οὗ 1 Μδοο. ἱ. δὅ4) : ΠΟΥ ψ11}} ὑμδῦ 
ΣΘοϊκοηΐησ οοηδὶδὺ τὶν ὑ86 αὐτίγδὶ ἴῃ «ΘΙ Βδ θυὰ 
οὗ ΑΡο]]ομΐαΒ, ὑΐιθ ΘΟΙΏ ΤΑ ΒΒίομοσ οὗ δχϑθ, νυ οἢ 
ταὶ αὖ Ῥοββδιὶν ὈΘ τορμαγα θα 45 δα ἰπίχοἀπούογυ 
ουθηὺ οὗ ὑπ ροχϊοα ἵπ ᾳυθδβίϊου : ἔοσ δοοοσάϊηρς 
ο 1 Μδοο. 1. 29, ἷβ δυσίναὶ ὕοοκ υἱδοθ ΟὨΪΥ͂ 
ΒΌοΟυ ὕδγθθ στϑοιῦδβ ὉΥΪΟΣ ἴο 86 δίῃ ΟΒίβΙου, 
167, ἱπαύθαᾶ οὗ δίῃ: (οἷ. ΒΌΡΤα, οὐ οἰδρ. νἱῖ.). 
ἙἘατίδον, ὑμ9 αὐϊοειρὺ ὕο τοσατγτὰ 80 Μδοοβδῦξθδῃ 
ἀοαϊοδίζοιι οὗ ἔμ ὕθιιρὶθ 838 ὑδθ οδασγδούθσιβιϊο 
ἔδοῦ ὑμδῦ τηδγκοᾶ π6 οοποϊυβίου οἵ ὅδ 1290 
ἄδγβ, ἰΒ διυύδροηζοα ὉΥ ὕ8 6 οἰγουτηδύδηοθ ὑμαῦ 
ζὴ0 ὑχουΐϊοβ οὗ ὑμὸ ὅϑθυβ δὰ ὈΥ̓ πὸ τλθδὴβ 
Τοϑοβοα ὑδοὶν μα δὺ ὑμδὺ ὑἴτηθ, βίποθ ὑμθ ἀτοδᾶ- 
ὅὰ} ὑγγδὴῦ Αὐὐοοῦβ γοὺ ᾿ἱνοᾶ, ὑμο οἰΐδα 9] οὗ 
Ζίοῃ νγ88 Β0}}} χαυυβοῃθα ὉΥ Θηθηχίθβ, ὑμοὶσ ᾿Θ δ θυ, 
ωγεῖδα, το δα ροηΘ ὑο Απὐίοοῖ, 88 ϑιηρὶ ογοὰ 
ἰὴ ταδκίηρ Ῥτοραιδθύίοα ἴὸχ ἤδσῦμοσ οχύθιβὶνθ 
ορθχδύζοῃβ, ἴῃ ογάϑσ ὑὸ ψὶρο οαὖ 0ῃ6 Βῆδιηβ οἵ 
Ὠΐβ ἔΌΣΤΔΟΣ ἀοΐοαὺ ὈΥ Ἅπ888, δΔηᾶ, ἴῃ δα! ο0ῃ, 
186 Αταπχοηϊύοα, ΕΔοιΐο8, δηἃ οὔμογ θα μοὰ 
ὩΘΙΏΡΟΥΒ ὑμιγοαύθαθα π6 ᾿10Ὁ0]0 Ὀδηα οὗ «Φ6νν8 
Ιοὰ ὉΥ ὑπὸ Μδοοδῦθοβ στῇ ἀδηρσοζουβ αὐΐδοϊτβ 
(εξ. 1 Μίδοο. ἰν. ὅδ, 41. ν. 1 οὖ βοαᾳ.)».} 1 ν9 
ΔΕΒΌσΩΘ, τι Ηρ, ΒΊοοΙς,, Ηοΐδημ, 6] ΖΒ ἢ, 

Ὁ [Αἴδοσ [80 ῥγοοίδο. ἰοδίρτδέοι οὗ ἐ6 ἐθγτηέπε αὐ στον 
ἰὼ 16 Ῥαδβορὸ ὙΠΊῸῚ ΟἿν ΔΌΜΟΥ Ἰδεῦ τοίου ὕο, ποτα βοαζηϑὰ 
(ῶ ᾿ἰ06 Ῥτγορποῖ, ΟΣ ΤΊΒΟΓ ἴο Ὠΐβ δηροὶδο ἱπαιγ ποΐου, ὯΟ ποε.} 
οὔ ἰδ τοροιϊοη ἤθσθ. ΝΟΥ͂ γοδοσ ΨψουἹὰ βροπ Δ ΘΟΙΙΑΙΥ͂ 
πη ἀογπέδηὰ ἐπ6 ροτίοα ἱπ αυρροη, ἀδέϊης;ς ἔγοπι δὴ ᾿ὰυ]λ» 
ἴσοῦδ ἰπδιδ!]δέίοσι, ἰο οομύϊητιο 111} [06 τοσονδὶ οὗ ἴὴ8 οἴρη- 
κίνϑ δηᾶ ἱπιρίοιιβ οὔ͵ϑοι, [1 18 ν᾽ ἀ ΠΥ ὑΠ 9 ἴαστα ΟΥ̓ ἴ86 
48 ΟΥ  Π} μα. 

{ [{Π| οὐρῆξ ἴο Ὀθ οὐϑογνϑα, σα ὑπ σοῃίζατΥ, ὑπαὶ {89 1.290 
ἄδγε ΔΥῸ ποῦ Δεκίρτιοα δὰ [26 ᾿ἰχας οὗ ὑμ9 ἐγοκδέδα, Ὀὰχξ ΟἹ] 
οὗ ᾽}0 »»αϊαπαδοη.) 
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ἘΛ]16χ, οὗο., ὑμαῦ ὑπ6 ἀδαΐλ οὶ ρίρλαπόβ, αὶ οὮ 
ΟΟΚ ΡΪδοθ βοιμαενψῃαῦ Ἰἰαῦθσ ὑθδη ὕδο ἀραϊοδύϊοῃ 
οὗ [Π6 ἰθιηρ]6, ϑμἀϑᾶ 86 1290 ἀδγβ, γγε δῖ υηϑὺ 
Ὦγ ὑμο ἀΠ ΠΠοα ν οὗ δβοοσίδιπίηρ ὕδ6 ὠαέδ οὗ ἰδ 
ἀδθαΐῃ, νοῦ Β88 ποῦ Ὀθθῆ ῥσχεβοσυθᾶ ὈΥ 8ὴγῪ 

| ἴοσυ ὑμὶβΒ ὑνο οϊἃ αἰβούθρδηου μαμὰ ὑδδαὺ 86 
, ΒΘΟΥΒ δύύθῃ οι νγα8 ὕο Ὀ6 ΘΙ ΡὨ ΔΙ ΟΔ}Ὺ σΑ]]οὰ ἴο 
[86 ὠρρτοχίὥηπίϊζοι, οὗ [86 ἀοείηδἝϊοη οἱὗἁὨ {ἰγ)6. 
β Οὗ, Εαυδῃ ἢ  ο]ἃ 4]80, Ρ. 418. γῇο 80} 7 οὔθοσνθβ 
ι ἀπ ορροδι οι ὕο ὑ86 δι βοὶα) αὐὐθτηρῦβ ὕο δϑοου- 

Ειἰδύουϊοαὶ δαύμοχί εἶθβ ἐμαῦ πανϑ ἀθβοθμᾶθα ἴο οὰχ ἰ ἰδίῃ ὅῃθ ϑχδοῦ δἰβύοχίοδὶ ρτοιιπὰβ οσ ἐμ ἀἱδοτ- 
{ἰπ168, δηα ἔοσ ὑμαῦ γϑᾶβοῃ σαπηοῦ Ὀ6 ἀδἤ μη ὑ6 }γ 
βού θα. Ὑμαῦ ἘΡΙΡΏΔμΘβ ἀἰθὰ ρῥγχϑοίβθὶυ 140 
ἄδΥβ αν τὴ ἀδαϊοαύίοη οὗὐἨ ὑ886 ὕδιαρὶθ, 15 ἃ 
ΤΏΘΙΘ αϑαυστηρίϊοη οὗ Ηρ, ΒΊΘΟΚΚ, οἵο,, Ὀαβοᾶ 
ΟΣ. ἃ σΟΙΏΡΔΓΒΟΩ οὗ ὑδθ 11δ0 ἄδγβ οὗ οδδρ. υἱϊῖ. 
14, -- π ΒΙ ἢ, ἰδ 15 ἀββοχίθα, δχύθπα Ὄχβοῦν ὑο ὑμ6 
ἀοαϊοαύίου--- τι 86 1290 ἀδγβ οὗ ὑμὸ ρχοβϑηΐ 
Ῥδββαρθ. Τὶβ δδευχηρύϊου ΔΡΡΘδΥΒ ὕἢ 6 τῇοτθ 
ὈΠΟΟΣύδΙΏ, ἴῃ Ῥγοροσίζου ἃ5, ἢ ὕδμο ὁ06 Βδπηᾶ, ἴὑ 
ὈΘΟΟΣΩ6Β ἰγροδβαὶ Ὁ] 06 ὕο δχδοῦν δοοοχητηοᾶδίθ 
ἴποβο 1150 ἄδγβ Ὀδύνθθῃ ὑδ6 ἀοβθοσζδαῦϊοι οὗ ἐδ6 
ἴθι} }]6 δῃηᾶ {16 δδοθγίαϊῃηϑα ἀδίθ οὗ 18 τϑοάϑαϊοδ- 
(οι (οὗ. οὐ οἤδρ. νἱ]. 14), δῃὰ 88, οὶ ὑπ οὐδοσ 
Βδῃηά, ὃ Ὀδοοταθβ ἀπῇ ου] ἴο Γθοοσπο]6 ἐδα ἀδὺθ 
οὗὐ ὑμὸ ἀθαὺῃ οὗ αηὐοομαβ, 88 ὕμυβ δββυσαθᾶ, 
ὙΠ ἰδύοσ 98] διδύθτλθηϊβ σϑβρϑοίίηρ ἢἷβ οπᾶ 
ὙΔΪΟΒ αν Ὀδθὴ ῥγοβονοα ἰο υ58." γε δ1Ὸ 
ΔΟΟΟΤΑΙ ΡΥ σοταρο! θὰ ὕο δρδηᾶοη ΘΥΘΣΥ αὐδοταρῦ 
ἴο ἀδτηοηδύτζαϊο 8 δχδοὺ ΘΟ ρου θησα Ὀδῦνγθθῃ 
πο {π|6 ἱπαϊοαύθα ἴῃ ὑδο ὑδχῦ δῃᾷὰ ὑῃθ ροτὶοᾶβ 
οὗ 86 Μδοοσδθοθας Θὰ οὗ ρογβοου[ίοη, δηᾶ ἴο χο- 
ταδὶ σοπθηῦ ἢ ἴῃ 6 Βγρούοβὶβ ὑμδὶ {πὸ 1990 
᾿ἄδγβ ΒδΥΘ 8 ΤΩΘΥΘΙΥ Ἰηγβ 08} Δ πα βυγη ὈΟ]168] εἰρτιὶ- 
ἤσδησθ ̓  ΤῈΘ ΤΏΘΓΟΙΥ Δρρσζοχίσηδία ομδγδοίθγ οὗὨ 
ὅπ οοΥΤοβροηᾶθησο Ὀούννοοι ὕπ6 Ὀχορβοῦίο χαθδβ- 
Ὁτοιηθηῦ οὗ (1116 Δηα ἴμ6 ΟὨΥΟΠοΟΙορίο8] σοί οηβ 
οὗ ὑμ6 ἰβύουυ οὗ 15. ὑγρίοαὶ χϑα! ζαύϊου, σὰ 
ὙΠΙοἢ ψ1ὸ ΟΣΘ ΟὈ]χοα ὕἤο οοπύθηῦ ΟὈγβοὶνοθ ἴἰὰ 
8 ΤΌΣΙΏΘΥ ἰμβύδησοα, ἰη σομηθούίοη ἱὺ ὑπο [1δ0 
ἄλΥ8, τοῦ τηβ ὮΘΣΤΘ ἰῃ ἃ βοσαθυναὺῦ ἀἰ δυθηῦ τηϑιι- 
ὯΘΥ. ἴὰ ὑμδῦὺ ἰπβύδποθ 6 ξυυσπμὰ 8. ΘΟ Βί ΘΔ Ὁ] 6 
2.8 ἴῃι ΘΟ ΡΑΣΊΒου τνδἢ ὑπ 6 Πα θοΣ 1277, «πὰ 
Πθῖθ ἃ ΒἸΏΔΙΙΟΣ ρέμιϑι.ι} Τὸ ν1}] βοδσοθὶν Ὀθοοιαθ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ὕο ΘΥ̓ΘΣ δϑδῖσηι ἃ ἴλογο ἀδδηΐϊζθ ΣΘΆΒΟῚ 

“4 ΤΏο ῥγοοβσίουβ ομασγρβοῖου οὗ 8}} οοηλοϊπαιίουα Ὀθασίης οἢ 
818 αποδιϊοη τ  ΔρΡΡΟδΥ ἴγοπι ἴδ 6 ΓΟ] ον Ὡς οβ] ουαἰάοη Ὁγ 
Ἡ!υσὶς (Ρ. 3.5 οἱ 6δ04.}: δ. ,... Απεοοδαβ (1 Μδος. ἰ. 10 
δυιοοπᾶσα ἴμ6 [ΠΙῸΠΟ ἰῃ ὑπ Υϑῶσ 137 80. 80].. βπὰ 6 ἀϊοὰ ( 
λίδος, νἱ. 16) ἐπ (06 γοδὺ 1490 ; ΘΟμΘΘαΠ ΠΟΥ Ὠἰ8 τοΐχη 7816 
Ὀοῖν θα Αρτγίϊ, Β.Ο. 1τὸ διὰ Μάγοι, 16. Βαξ τὸ ροβδϑοαβ ἃ 
οοἷῃῃ οὗ ϑοϊοισιιβ Ὀρασίηρ [26 πυγηῦοῦ οὗ ἢ6 γοαῶῦ ΡΑΖ (866 
ἜσΚΏΟΙ, ϑοοῖν. πα. 111, 29), τοῖν δῆον ταὶ Βοϊθιοιδ 
68.}}} τοϊψηιθα οὐ Ἰοδεὺ δὲ ἐμ Ὀομί πίῃς οἵ ἴΠ6 Ἰδὲ αἰιατγίοσ οὗ 
Β.Ο. 116. ΔΑποοῆβ Ὀδοδῖηθ Κίηρ ἀυγίης [86 τιον ἢ οἵ Οὐ- 
τοῦοχ, 1716, Αἴ ὑπὸ δδυιἱθεῦ : δηὰ 1 6 τεϊχηϑαὰ ποῦ αὐἰΐο ἔννοὶνθ 
γοδτα, δοοογάϊηρ ἴο Αρρίαῃ, δ',,7.. ο. δ, ἯΘ ΠΙΔΡ ῬΟΥ Δ Ρ8 
Σοχαγὰ ὑπὸ οἰθνθὴ γϑδΊ 11δ-160ὅ δὲ Ὀοΐπρ [Ὁ]}, δὰ οὐϊδίη, ἰπ 
δαδίοίοη, {πὸ ἔγδοιύίοη οὐ [88 το] ἢ γΘῸΣ ὉΥ ἱποιπάϊηρ ἃ 
ΣΘηιπηδηῦ οὗ 116 ροβαὶοῖγ, δὰ Τογιδίην ὉΥ δαάΐϊημ ὑπὸ γοὶ 
τ Ὠ}}8 οὗὨ 104 (αὖ Ἰοαδὶ δβ ἴδ 8δβ ΑρΥ]}). ΑΟΟΟΡΑΪΩΡῚΥ 17 85 
ὙΓ6 Ὀο]ίονθ, (η6 ΔυϊδοΥ τοΐοστοα ἰη ν. 11 ὃ [ὴθ ἀσδιὴ οὗ ΑὉ- 
τἰυοῆβ 88 πὸ οηὰ οὗ ὑπὸ ρμοσίοά, ἰζ ο] να μὲ ὑπὸ Ἰαίζοῦ 
ἀϊοὰ 110 ἄκδγβ οἴου {πο ἀοάϊοβείϊοι οὗ 186 ὑδῆιῃ]ο (860 οἢ 
Υἱ11. 14), οπ πὸ έϊζοοη δι ἴο οἱ ὐδδηῖῃ ἀαν οὗὨ ἴπο ϑοοομᾶ 
τοοηίῃ 149 (6 ιν 68}, {.4., οὐ ἴ)6 ἐπἰτιοοίῃ οὗ {86 εἰβ μι 
τροητ (Ατὐδηλ 5.5) 148 56]. ΤὨΐδ γοβα]ῦ ΠΑΥΤΏΟὨ ΖΘ ΘΧΟαὶ- 
ἸοπῸν ν ἢ ἰπδὺ οοίη, δῃἃ δἷβο τ ἈΡΡΙΝΗ (2). Οη δα 
οἴϊον Ὦδηι, πο Ἐπδοῦϊαθ (ΟὨτθη, ἰ. ) θτι οἰθυθἢ 
γοδσα ἴο {πΠ0 τοὶ οὗ Απίἰοοδακ, ἔγοπι Οἰγρ. δῖ, 8, ἴὸ 
ΟἸγπιν. 164. 1. οὐ ἤγοπι Β.Ο, 114 τὸ 164, {Π 679 18. δῇ δστοσ, 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ ψἱτἢ γοπρϑοςῦ ὕο ἴδ μοίηῃξ οὐ ἀορατίγο, Ὀ0Ϊ δ]5ὸ 
ΔΊ τορηγὰ ὕο [6 οῃα, εἰτοθ ὕἢο ἀοδιῃ οὐ ὕδο κΚίηρ Σ88- 
»ἱγθὰὶ ἀπγὶπρ [6 βοσομῃα Πα οἵ ὉὍπ6 ΟἸγτηρίδβα ; Αὐθοσπ 8 
αἀἰοάὰ ἴῃ Οἰγπιρ, 163, 4." ΒΙΘΟΙς υϑηϊοσοι ὦ δἰαλδν οἱ συϊδ- 
ἐἶοις (ΤΑδοίωρσ. Ζείδπολν',., Ὁ. 298 οἵ 66Ὰ.), ἰπ τ ΪΘῺ ἐδὸ νοσὰδ 
δ ῬΟΣΏΩΡδ, ΡῬΓΟΌΒΌΪΝΥ, 1 Ὀο]ίονα," ΟΟΟΏΓ δαπρίσίομδὶν οὔξθῃ. 
1 [Βυῖ πΠ16 οσρηνθηϊθηΐ χοΐασο οὗ ἐΐο Ρυ:αϊοα οσχροαίϊοσ [5 

ουϊ ΟἿ ὉΥ ὉΠ0 τϑοριδϊοὰ δηᾶ ναγίϑὰ ἕοστῃ οὗ 8 ὨΌΣΤΑΌΘΙΕ δὸ 
Δῦδο! 6} μίνοιι.. 11 4}} νναϑ κυ ο)σδὶ, νν Δ ὕλοδο οὔδηροο, 
διὰ ΨΥ (6516 μαγίοπΙαῦ ὨΠΤΩ ΟΣ) 

ς [Τὴΐϊ8. ἐχοῦβα οὐ ἀοβοίθηςγ ἰκ ὁσοπδίοηθα ὈΥ ἴδ 8 εδττοῦθ- 
οἷα ἐπ γργοίωτίοῃ οὐ ἴὯ6 “2300 ονοηΐηρ- πιοτηΐηρσο᾽" 68 
νείηρ 1180) ἄλγη (οἷ. οὐ οἱ. νυἱϊ!. 14), δὰ Ὁγ ἰδιπα ἰδο 
ἔμ ΓΘ μὰ ἃ μα}7 γδασβ ἴοο βιοῦν.) 

Θη606 Ὀούνγϑθρῃ ὑδα 1160 δὰ 1290 ἄδγπ, το ὴ ἢ8 
δἀάυοοδβ, ὑμαῦ “ ἰῦ ἰδ, ἸΩΟΣΘΟΥΘΥ, Δ 8ΑΒου ἢ 
ὙΓΠΙΟΒ οδ ὭΘΥΟΥ Ὧ6 Θχοροῦ σα! οβὺδ Ὁ δ οα, 
ὑπαῦ ὑ86 ἀοδ)νοσαποα οὗ {86 πδίίοι, {η6 ἀοσδίγυο- 
τίοη οὗ ὑδ6 ἔοθ, διὰ 86 τοβύοσδιίοη οὗ 086 οπῖοσ 
οὗ νουβῃϊρ ἃ. ΘΥΘΙΥ ὙὮΘΙΟ ἰπ ὑμῖα Ὀοοῖϊ τοσαχάοα 
88 Βαραχαΐθ ἰῃ ὑΐϊπλθΘ.0 ΟἹ ἐδ Θοπύσασυ, ἔμποΥ 
ἀδαϊρτιδὺθ ὕπο βαιὴθ Ἰυποίασα οὐὗὁὨ ὑἐΐπηθ αὖ δε δηὰ, 
88 Β60ἢὴ ἷἰπ ἐδ Ῥτορμϑὺβ μοχέρϑοίιυθ, ψὩ]ο ἢ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἤσοιμῃ ὑμϑὶσ ἱηάίβοσίσαϊημδίθ δρρμὶϊοδίίοη, 
ΟΥ̓ ἴῃ ΟΥὮΘΥ ψοχάβ, ἔγοτῃ ὑμα βδυϊθϑύξλα οι οὗ ὁμ6 
ἴον διαοῦδογ οἷ. νἱΐ. 25 τῖῦὰ 236. νἱῖΐ, 14 πὶ 
20 οὗ δοᾳ.; ἰχ. 24 σίῦ 26, 27: χί. 45 υἱ χίΐ. 
ΡΨ ΕῸΣ [86 χοϑβί, ὑδο ργχοΐδηδίζου οὗ {886 
ὕϑυαρ]θ οἷ 8 ΑὐὐϊοοΒὺθ ΕΡῚΡἤδηθθ ἱτηροθοᾷ 
ΟἿ Ιδγϑϑὶ ἀυσίηρ ὕθΣΘΘ γϑδσβ, σου ΐϊμιθθ ὕο Ὀθ ἃ 
Ὠϊβύοσί αὶ δχϑιιρ] ἐ δοαύζοι οὗ ἐμ ἔδοίβ σχουϑδαϊοᾶ 
ἴο ϑδῃ 1618 χορ, ϑἕο υἱβίομ, ἱπὰ ὑῆ ἔδοἊο οὗἩ ἰμ8 
1290 ἄδγεβ, δηὰ ἀθδρίῦὑθ ὑδο ἤδοὺ ἰδαὺ ἴῃ ἐμ πδ- 
ἴπτθ οὗ ὑμθ οϑβθ {ᾧ αοοογαδ διέ γεϊαίἐοοῖμ εὐἰἱίἢ 
ἐλόηι ἴῃ, ἃ 7ογηαὶ αϑροοΐ.᾽" "--- οτθο 12. Β] οπδοὰ 
ἰβ Ὧθ ἐμαὶ τυαϊϊοῖμ (οσ “Ὃἷβ δἰδδαϊαβδὶ ἴο (86 
οῃ ἃ διὰ οοσροιὶἢ ἴο ἴ) 9 ἱμπουκαηὰ ἴπχϑο ὨυΏ»- 
ἀγϑὰ δπὰ ἔνθ διὰ ἰπἰτὶν ἄδγα. [1π νἱον οἵ 
ἐΐθ οοπηροίίου τὶ ὑμ6 ἔοτορμοίηρσ. Ὁ})8 χηϑδῃΐτρ 
οὗ ὑπ ϑχοϊασηδίίοῃ σὰ ΟἿΪΥ Ὀ6 88 ζοό]]οσδ: 
ΟΑΥΟΣ 1200 ἄδγβ αν Ὄχρὶσϑᾶ, ἴλο ἐσίθη]8- 
ὕζοη 584}} πὰ ; ἰᾧ 588}} ποῖ Ὀδ6 ὁονγ σίεἶψ δηδεᾶ, 
Βονουοσ, ππὺ}} ξοσγ- ὅν δάαάὶ θοαὶ ἄγ (οὴ9 
δηα ἃ. Βα] τη 8) δνο οἰδρβοᾶ, ἤθῃσο. απ ϊ] ἃ 
ἰοίδὶ] οὗ 189856 ἄδγβ ἴδβ Ὀθοι τϑδομϑὰ.᾽ ἩΗρτο 
δαῖμ Ἧ͵ ὈΘ]ΘνΘ ΟἼΥΒΘΙν 8 ΟὈἸ ρα ὑο σϑϑὺ βαιϊ8- 
δορὰ νὰ δηάϊΐπρ, 8 βυτβθοο δηὰ δρργοχίτηδῖο 
γδ]υο ἰῃ ὑδ6 τοϊδύζοι οὗ ὑμ86 βθνϑσῷὶ πα ΌΘΣ ἰὸ 
ΘΔΟἈ οὐδοῦ ; οἷ. 086 ΤΘΙΏΔΙΚΒ οὐ ὑΐ8 ροΐηῦ ἢ 8 
ἔοσιλοσ οοππϑοίίου, ΕἾΔ. - πᾶ. Ρῥσχϊησοὶρ]θβ, οἵο., 
ΟὨ οδδρ. Υἱῖί. Νο. 1. Αιηοὴρ [Ὧ6 ναχίουβ δἷ- 
ὑδταρῖθ ἰμαῦ δνθ Ὀδθὴ τηϑᾶθ ὑο δχρ δῖ ὙΠ} 
Δἱδύοσ 81} δΟΟΌΓΣΔΟΥ ὑπο αἰ θσομοθ οὐἩ ἤοχίγ- τγθ 
ἄδγβ Ὀθύνθθη ὑπὸ ὑΐπηθ χοᾶ Ὦγ ν. 11 δῃηὰ ὑδδὺ 
αἶνθα ἰῃ ν. 12, ποΠ6 δΥθ δαοοδοαθα πῃ σϑϑ συν 
8. ΘὨΘΙΓΟΙΥ Βα δἔδούοσυ γοβο]ῦ : σ.9.. (1) τδὺ οὗ 
Ηἰυξίὶρ, ὈδΔδβϑᾶ οὰ ὑδ8 δβδδυυσωρίΐοη ὑμαὺ μο 1880 
ἄδγβ οχθηὰ ἴο {86 τϑοθρύϊοῃ ἔτοτῃ Ταῦ οὗ ἴδ 
ἐἰαϊηρε τοβρϑοῦρ ὑπο ἀϑδίῃ οὗ Απυοοδ8, ἔοσί- 
ἂγνο (ἢ) ἄαγβ δϑυρβοᾳυθαῦ ὅο δῖβ ἀθῃιίδο: (2) (86 

«. Θϑοσδ ὅο 8 ἰδδὺ [9 ζοϊοσίης οχρδπδίοωα οὗ θὲ. 
ατὶ ἾΥ δηὰ- δ ἝΟ ΘΠ τηοοῦ δ αἰ δὴήοῦ] 168 οὐ " ἀϊν 
στορϑηοίοα᾽ ταϊροὰ ὑγ (6 δαΐποῦ: Το 1290 ἀδνπ 819 
ΤΏΟΥΘ προσίῆα ἴδῃ ἐδ ῬὮγΘΡο. “τπηο, πο ασμὴ δι Πα ΠΥ," ἱπ 
τοῦ, ἴ, δῃὰ δὶβὸ ἰῃ νυἱἹ. 35. ὙὍῈο ἰαιῖοσ (" ἔἰταα." οἴο.) ἰα, 5 1ἱ 

4 τουπμ ἃ ποτ ΌοΓ, ἴὮγοο δᾶ ἃ Δ} ἔγχεϊ δαῦδιημ 106 
ἔ οὗ ἐμ βαδογϑοὰ πιῦος ἜΠΤΕΠῚ κεῖτ ῖδς ἀξεον ὰρει 

φασὶ δῦ δ πα ηο Πδ]ἐ οἵ οὔα γοδσ. [ἢ ΠΟ} 8 6856 σηΐπτ18 
εἀαρδε νον μὰ οὗ οοὔγχεκα ἰδ ποὺ ἴο Ὁο ἐχροοϊρᾷ. Βαϊ ἴδιο ἐν 
βἀάίίοηδὶ ἅἄδγβ ὨσθτΟ (ονον 1360 ἄλγεα -Ξ ἠοτὶγ-  Ο τη τδδ 3. 
.ῆχοθ βῃᾷ ἃ Βα]ΐ νϑϑγρ) δΔῖῸΘ ἀουθι]οκα ρα δ μὰ ἐχζησέ 
δοοοιῃῦ οὐ ἔὔχηο ἀττςς  πΐοῦ ἴα ἀοίθαυλ Ὁ] (ἀσβοϊο πη κ) 
Δ ̓ ὐοτἰπεϊίου οοπιυϊππυρῆ ἴῃ ἴδ ἴοπιρὶθ. ΤΏο ἐσγυπίπε ἃ 590 
ἰὰ ἴ6 6 τ θὴ ΑἸ οονιδ ἄγε τουλονοὰ (0 Εν πδογί δα, 
ψ Ὡοἢ ΡῬΣΟΌΘΌΪ ἩΠ88 ΠΟΥ ὑπ6 δηὰ οἵ ΜΑΥ οὐ δὺ ἴδ) Ὀορὶππὶπα 
οὐ Φυηο ἴῃ Β.Ο. 168. “ιάδα Μδοοδθερυα τοιηουβὰ {δὶ} 

ὙΈῈΡ. διὰ γυχδεὰ ἔδο τσεαρὶο, Ὧδο. 36ὲ}} οἵ Β.Ο. 168, 
τηδικίπρ ἰὯ6 Ὠπη6 ἴῃ αὐοακίέου,, ἐ.6.. [τος δοιὰ ἃ δα] γεασα, δὲ 
ΠΟΘΙ δὸ ὨΪΑΤΟΥΥ ὙΠ11 ΘΏΔΌΪΘ τὑδ ἰο οοιηρπῖο ἢ ὙΠοῖα 
ὮΔΙΪΥ 6 Τοοῖὰ ΤῸΥ ἀουαθῦ τμαὲ δα εἰδιοτηοοῦ ἐπ μεχὶ 
ταϊη αἰδοῖ οοττοοῦ, Ὑῶιὸ σοῖκ οὗ Χἄδπ [Δ6ΙῸ ἴδ 
πμδ αὐ συοτη οὗ ἴδ ρεογοὰ ἐπ ᾳυθαίοι, 

οἤΘ 
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δεβυταρύοι οὗ ΒΒ ]]οσ, ὑμαῦ ἐδὸ 1δὲ8 Χαυΐοαδ 
(Αρσὶ!]) οὐ ὑμθ γϑοὰσς Β.0. 164 (ὃ), ΘῈ ἃ ᾿ϑύῦοσ 
ἔτοσα Δηὐϑοσοδυξῦ. Επραῦογ ο ὑλ6 ὅθννβ γϑδομϑᾶ 
Φοσθβδιθμι, δοσοζάϊπρ ὕο ὁ Μδοο. χὶ., ἡ ΒΟ Ὲ ΘΟὨ- 
ἰαὶμοα ὑμι6 νγϑϊοοσηθ Ῥ͵ΟΙ͂Σ οὗ Ῥ68060, πλλγκΚ8 86 
δμὰ οὗ ὑπ9 1885 ἄδγβ. δρᾶ (8) ὑμὸ ὑβϑοῦγ οὗ 
Βοσύμοϊαῦ, Ηδνοσιΐοκ, ΟΝ ΤΠ ΘΏσΟΣΚΘ, ΊΘΒ6]6Σ, 
οἷο., ὑμαῦ ψ 116 ὑμ6 1290 ἀδγβ οχίθιη δα ὕο ὑμ6 
ἀεραϊσδιΐοι οὗὨ ὕπο ὕϑιῃρὶϑ, ὑδ86 1885 ἀδγβ τοδοβϑὰ 
ἄονῃ ἰο ὕλο ἀδδῦῃ οὗ Απθοοδιδβ, ἔοσγίγ- ὅν ἀδγα 
εἰϊοσασὰ, Αμραϊπδῦ ὕμ6 ἰαῦϊασ ορὶπίοῃ ἐὺ ΣΔΔΥ 
Ὅθ6 ομ]θούοα ὑμαὺ ὑμθ ᾿αὕθσγναὶ Ὀθύνθοα ὑῃ6 ἀθαϊ- 
οδίϊοι οὗ ὑμδ ὑθσαρὶθ δῃὰ ἴ86 ἀθαίῃ οὗ Απτοοδι 
788 ὉΠπαποδῦϊ ΟΔΌΪ Ιοησον ὑμ8ὴ ζογγ- ἔνθ εἶδ γ8 ; 
ΟΥ, ἴῃ οὐδοῦ τοσάβ, ὑμαῦ ΕΡρΊρΡἤδμθβ αἱα ποῦ ἀἰθ 
88 ΘΑΙΪΥ 88 ὑπ σοῦ οὗ ΒμΘὈαῦ ἰῃ ὑπ γϑὰσ 148 
86. 856].. 88 ὕδοδθθ Βοῃοϊδιβ (ἱποϊυαϊηρ ΥΥΊΘΒΘΙΘΣ ἰῃ 
Ἠοτζορβ εαϊ- Επογκίορ., ἵ. 887, Ατῦ. 4» δοολιι8) 
ΔΕΒΆΠ1Θ, ἴῃ ΘοὨὐγϑαϊούζοη οὗ 1 Μδοο, νἱ. 16 (οἕ. 
δἰ8ὸ Ηι σὶρ, Ρ. 220, δῃὰ ἘΔ ]]6 νυ, Ρ. 857 οὖ βθᾳ.). ἢ 
ΤῺΘ ὕνο ἤοστηοσ ὑμθοσίθδ, Οἢ ὑθ οὔοὺ μδῃᾶ, δ.θ 
ΟΡΘα ἴο ὕδο οὈ͵]θοίζου ὑμδὺ ὑδ6 σϑοϑρίϊοη οὗ (6 
Ὠθν8 ἴτοιη Ταῦ οὗ [86 Κὶηρ᾿Β ἀοθδίδ, δηὰ 8]80 
οὗ [89 οοσβ οὗ ὑβΡϑϑοθ ἔγοιῃ Δῃ]ΟΟὮ, 6 ῚΘ ουθηῦβ 
οὗ ἴδυ ἴοο ᾿1υ016 ἱτπιροχίδῃοο ἰο ἰοδὰ ὑμ8 ψ.ΟΣ 
(νοίμοσ ὑσοροδυίηρ δῷ δοθηζω, οὐ ὉΥ νἱσῦῃθ οὗ 
8 ἀἰδοϊοϑυσθ οὗ ὑδ6 ἔυΐυχο ἔσοσα (ἀοα) ὕο δβείρτι 
ἴο οἰὐμοσ οὗ ὕβοιῃ δ αἰχυϊῦν οὐ τοδυκίηρ ὑδθ 
β.41] οομποϊπαίο οὗ 411 ὑσοῦ]θα. Τμ6 ]Ἰοϑίῦοσ 
ἔγχοια ἘΠΡαῦΟΣ 188 ΤΊΘΓΘΙΥ ΔῈ ΟΥ̓ ΟΣ οὗ ὑθ806, δῆ 

2 [ὙΠ|ὸ δυῦῃοΣ :8 ΤᾺΣ ἴσο Ῥοαϊτῖγϑ Θοποούηϊης [116 ἸΤΥΘΟΟΏ- 
οἰ] Ὁ} οὗἩ ἐλἱν ροτίοὰ τὶ [Π6 ἀοαῦλι οὐ Αηοοῦ 8. 88 [ἢ 9 
Ζο] ον οοπιραϊδιίοη Ὀν Βιίπαγῦ ν}}} δα Ἴοθ ἴο δον: “Ὁ 
ΔΡΡΡΘΟΔΓΑ γον οἤδρ. χὶ. 40-44 αὔονο, ἱπᾶὶὸῷ ΑἸθοομΌΝ τδὰθ 
ἈΠΟΙΒΟΥ δηὰ ἤπδὶ ἱηναείοη οὗὐ Εμυρῖ, ποδὺ [Π6 εἷοθα οὗ ἢ ἐκ 
}Π{6, δἴθοσ ν ἰοἢ 6 τηδγορϑὰ δραϊηδὺ Ρδι θη, Ματδι δα 
Δηὰ ᾿ΐθ 80Π8, ἰὼ ἴΠ6 το δ τπιο, δα Ὀδοη ογχδηϊζίηρ (6 
ΔΑΣῪ οὗ ὑπὸ γίους, πὰ Απἰοοδιιβ τγἃ Θχοθο ην ἱπάϊρ- 
Ὡδηΐ δὶ (6 οἴογίδ Ποῖ ΠΟΥ τηδάθ δῃμὦ ἴἢ6 δαοοραδ 18} 
ὙΓΘῚ ἸὮΦΥῪ ογο δἰτοησθαᾶ, ]1η 1 δίδου, 1, 306-77, ψὸ Ππᾶνθ 
δὰ δοουσηὶ οὗ ὑδ6 αἰὐπιδίίο οὗ Αποσυκ ψὨ16 ἴῃ ἴδ 
“ κἰογίοιϑ μη.) Ηΐδβ ὨΘΘΕΌΣΥ "88 οἴαρΥ. Ηοσ δᾶ δἰσοδαν 
Σοῦυθα τῃὴ6 ὕὉθηρ}90 οὗ δΔ1}} ψ Ὡ ΐϊοἢ ἰδ οοηϊδίηοα ᾿παὺ νν8 οὗὐ 8ὴῪ 
γα)ιο, δὰ ἣθ 28 ποοοεδίϊδίθα ἴυ Ἰοοῖκ ἴο δηοίδποσ αὐδτίογ. 
Ἦο Ιοἵι μα) οὗ ἢἰδ6 αὐτάν. ᾿μογοίοσο, νυ ΓΤ γδίδα, οη6 οὗ ἷκε 
ἔδυνοτίτο οὔϊοοσα, δὰ ὑδεβδοὰ ονὸσ ἴπο ΕἘΌΡὮὨσδῦρι ἰῃ ογᾶσεε ἴο 
χὶθ τ[ὴ6 οὐπηῦτγιθε οὗὁἨ ἴῃ δε. ΕἾγεὶ ἢ ντοηΐ ἱπγουσὴ δηὰ 
αὐυὰιυθᾶὰ Ατπιοηία (τὰς ἐπάνω χώρας͵ ν. 37), δΔηὰ ἔδαῃ υγηοὰ 
ΟΗ͂ ἴἰο τοῦ ἴδ6 ἴδρ]ο δὴ ΕἸ παἷβ, Τ᾿ ΠΟσΘ πο τηοῖ τυ αἷδ- 
ἔτδοο, πηὰ Πη8}}}γ ΣῈ ἀοαί. Νοῖ ἸοΟΏΚ δἵϊος ὑὴ ἀδραγιαγο 
οὗ Αποοοσδθκ, 1, γ8ῖ8458 Ὀομη ἴδ6 οοῃίθεῦ ἰῃ Ῥα]οβίΐθ ἰπ 
βοτί ΟἿ οδγιλθεῖ Ὀπὺ Φπἀ8 8 ὈΠΙΤΌΣΤΩΙΥ Σ] Ωρ ἃ ἰπ 4}} πἷα 
δησοουηίοζ; δηἃ 58ὸ ἀθοίδὶνθ γ85 ΟΠΘ οὗὁὨ {116Ππ| οΥ̓ΟΡ Γι βίδβ, 
παῖ 7.885 Ργοοοοαδα ἴο ρυγ νυ ἴἢ06 ἴϑιρὶθ ἀμὰ ἰοὸ σοκίσιθ ἰὲκ 
ψογαῃὶρ, 1 Μίϑβοα, ἰν. 86 βεα. Α1} 18 τησδὲ πανὸ οὐσαυρίοὰ 
ΒΟΠῚΘ ἸΠΟηΠ : δηὰ ὑδθ οοηδρογαίίοη οὐ ὕπο ἐθρ]6 ἰοοὶς 
ῬΙδοὺ πὸ δὶ οὗὐ θο. 165 Β.Ο. Οἵ οοῦζϑθο Απθδοομαα δὴ 
᾿ιδλὰ κυποίοηϊ ἰἶἰσλθ 0Σ δἰα οΘοπμ απο ἰπ Ατιηθηΐα δηὰ ἴον 18 
οάὐνδηοο ἴο Εἰνπιδίς Ὀθίογα (6 τἱηῦοσς Ὠδα ἴα δἀναδμῃορά. 
1 85 ἰῃ ΘΔΓΙΥ Ββυγὴκ ἴαῦὺ ἢθ υπάοτγῖοοῖὶς ἴῃ 6 ΣΟΌΌΟΣΥ οὗ ἴῃ 
ἐδ ρ]6 ἱπ ἘΠγτμδίθ : δος ποῦ, οὐ ἷξ τοϊσοδι, [8 8 ποντα 
τοοῦ Ὠἰπὶ οὗἁ ὑοΐδὶ ἀοΐσδι ἰη Ῥαδιθεῦίηθ, δηὰ ποϊροὰ ἴο ἱπογθαδθ 
πο πιδίδαν Ὁποῦ τυ οἢ ἢ6 Ἦδ85 [θη ἸδὈοντίησ. [Ι͂ἢ 1 Μδβοο. 
Υἱ, 1 560... ἰ5. δ. δοοομηῦ οὗ {π8 οἷἶοδθ οὗ ἴδ 1176 οὗὁἨ Αποοσδπε, 
διὰ οὗὁἨ [18 Γ8|}Ππ|γθ αὐ ΕἸγιηδίβ. 1ὖ τό πον οὐπηΐ οηνατζγὰ, 
ἥγουαι ἴθ οοπδοοσδίίοῃ οὗ 08.6 ὕδιηρὶθ ὉΥ Ζιιάδβ ἴο [Π6 τἰπὶθ 
ἩΠ6η Αποσδιι ἀθορδεθᾶ, Μγ͵ὰ ΒΠ8}} ρεγοοῖνο δὲ ποῦ ὑμδῖὶ 
ἦμ6 ρογίοα οὗ 1:35 ἄδγὰ ἰβ 1 8}} Ῥχοῦα Ὁ} ἴῃ 9 ρμοτγὶοὰ οὗ 
Απεοοδυ δ᾽ ἀοαῖ. ΕἾο ἴΠ {ἰτὴθ ᾿μδῦ 106 ἀδἰὶν ὑπγηϊ- οὔδογ- 
ἰῺμ ψαϑ σοπιουθὰ ὈΥ Αροϊ]Ἱοηΐπα, αὖ ὑπὸ οομμτηδηᾶ οἵ Δη- 
τἰίοομακ, ἴο ἴδο [πο οὗ [λ 0 τοοοπδοοζγδίίοῃ, ψόσο 1990. Ἐτοπὶ 
1:6 εϑ9 ἐγ πένδ α αθὸ ἴο ἴλο ἀοσμιὴ οἵὗὁ Απίοσἢ 5 ΟΓῸ 
1.36 ἀδνα, {.6.. ἐογῖγιθνα ὅδ γα τηοσγο ἤδη ἰα ἱποϊυδοά ἰπ 
ἘΠ.6 Ῥγοοθάϊη" ροσίοα. ἩΪδίοσυ ἢδὲ ἡοῦ δϑγνυνν ΠΟΙῸ τοοογάθα 
Πη6 Ρῥγοοίδθ ἐδὺ οὗ ΑΒΌοοϊ δ᾽ ἀσαῖῃ : δὸ ὑπαῦ ψγὸ σδηηοῦ 
σοημραγο ὑ0 Ρϑδδβαρῦθ Ὀθΐζογο 8 τυ τΠδῖ, Βιιὺ 6 ΔΙῸ οοἵ- 
καίη δὲ ἴο ἴπὸ ογίος οὗ ουϑηΐϊᾶ, διλὰ δ6 ἴο ἰὴ δοδβοὴ οὗ ἰδ 
ΔΓ, 85. Ὑ6]1] δ [Ὧ6 γοδσ ἰΐδβο!ῖ, ἰῃ τ] οἢ [ἢ ἀσοιἢ οὗ (ἢ 15 
Ὡα ἴοοκ ρἷδοθ. Οἱ ἴπο σϑόμδγαἱ ποσί ΟΥ ἈὮΘΓΘ σδπ ὍΘ ΠΟ 

ἀοιὶ ; δηά δυο δα ἴπ9 «Ὠγοποϊοκίοαὶ ἀοαχηδιίομα οὗ [818 
Ὅουϊ ἔπαὶ ν8 ΠΙΟΥ͂ ΒΔΙΟΙΥ ΣΟῪ, ἰὼ ἐ}ι}8 οαδα, οἱἹἱ ἐΐδ σηΐηπῖθ 
δεν ΓΙΟΥ͂ .") 

δια ποῦ ὑμ6 Ῥθδοθ ἐΐβαϊῇ. δηῃὰ δὖ [86 ἐΐπιθ Ὀοὺὰ 
οὗ 108 ἃγσεῖνδὶ δῃὰ οὗ ὑῃςβ ὑἱαϊηρβ ἔγοια Τῦς, ὑδ9 
Βογίζου οὗ Φυάξοα νγῶβ ΤᾺΣ ὕοο ἀδυὶς ὑο ΘΠ 80]0 ἃ 
Ῥβουᾶο- ζϑῃΐθὶ, τυ δὸ ὑδαὺ ἄδυ, ἴο 8}- 
ΠΟΌΏΟΘ ὕδθ δπᾶ οὗ 4]} 89 βυ δοσί ρα οὗ Ὠΐβ Ὠδ8- 
ὑΐοῃ 88 δυΪηρ ΔΙΤΟΔΟΥ δυτίνοᾶ, Οὐ 88 Ὀοΐῃρ 
ἱπηιτη θα δύ αὖ μαπὰ (οὗ. 1 Μδοο. ἱν. 8δ: νἱ. 17 
δὲ 864ᾳ.), ΟὨ ὅδ8 »,Ιο Πα Τρ ΥΘὶν ὑμαὺ βυσἢ τη68- 
ΒΑΡῸΒ Ὠδα ὈδΘῺ τοοοϊνοᾶ. ΤῈ6 ταοᾶθ οὗ Θβοδρθ 
ἤτοτα ὑμθ αἰ ΠσΆΪΟΥ (μαὺ ἱΒ δαορίοα ὮὈΥ Κίτγγαβϑ, 
ΒΙΘοΙς, Ποῦ, οὖ 84]., 18 ΒΟΎΘΥΟΣ 5801}} τῇογθ 
ααοδύϊομδο!θ ὕμδῃ 86 σϑΐθσθηοο οὗ ὅδ 1895 ἀδγ5 
ὕὅο ΔῺΥ οὗ ὑδο ϑδνυθῃηίΐδ ὑμαῦ τ σο δά ἀποδᾶ ἰῃ βὰΡ- 
Ῥοχύ οὗ 089 ξοχοροίηρ ὑμβοοσίθβ. 1ὺ δβϑυμηλθϑ ὑμδῦ 
ΒΟ1Θ Οὗ ἔαοὺ οὗ δὴ δῃησουζαρίηρ πδύνχο, 
ὙἘΙΟΩ 8 ὯΟ ἸΟΠΡΟΥ Σου ἴῃ ΟἿΣ ἰδίου 4] ἀοοα- 
ταθηΐβ, ζοστωθᾶ 86 ἐδγηιΐηδ αὐ σχυόηὶ οὗ [ἢ 
1985 ἄδγβ οὗ [6 ρῥσορμοῦ ; 8δῃᾶ 18 οἰδασὶγ Ὠούίῃ ς᾽ 
ἸΏΟΤΘ ὕβδη δὲ οχρϑάϊθηῦ ρῥγοπρίθα ὈΥ Θιρδι- 
Ταββτηθηῦ δηα ἢ 6}}]688 αϊβοουσδρϑιηθηῦ, τ ἰο ἢ 
ἔϑϑι ησβ ΟἿΣ ὑΒΘΟΥΥ οὗ [δι ΤΩΘΙΘΙῪ ΒΥΤΑΌΟ]ο να]ὰθ 
οὗ ὑμ6 ἀθεϊρτιδίϊοῃ οὗ ὑϊπιθ Βούῦνϑβ ὕο δ 7 Ὑ Ὀοὺ- 
ΟΣ ὑδδῃ ΔῺΥ οὗμοσ Ὠγροίμοείϊθ. Οὗ. ΚΙὶοξοια, 
Ρ. δ14: ““1η οχύθῃηδιίηρ ὑμὶβ ροχὶοᾶ οὗ 1290 ἄδγβ 
ὈΥ ἔογίγ-ὅνο, [86 ἀθδίμηι ῬΣΟΌΔΌΪΥ ττ88 ἸΏ ΚΟΥ 
ὕο ἱπάϊοδῦθ ὑμαὺ τ ΒΟΘνΟΥ βμου]ὰ ᾿ἶνγο ἱπ ραίθμοθ 
δια γχοϊρίουιβ ἔδυ Ὀογομὰ ὑμὲ 1290 ἄδγβ, ὦ. 6., 
Ὀαγομᾶ ὑδθ ἀθαίῃ οὗ ἰπ6 ποκα Ἠὀρργϑββοῦ ΑὩ- 
(ἰοοδυβ, βου ἃ ὍΘ δοοουπηὐεᾶ Ὀ]θθαθᾶ, ΤῈ 
ξοχίγ-ὅνθ ἄδὺβ δ.θ τωϑῃύϊομθᾷ ἔοσ 86 ῬΌγΡΟΒΘ 
ΤΆΘΓΙΘΙΥ οὗ Θχρχϑδϑίηρ ὑμαῦ ἰά68 οὗ βατνϊγίηρ, δθὰ 
086 ἔοστα οὗ ὑμθ6 θχρχζθϑββίοῃ τἷῶὰβ ζουδσχῃβα 80]10]Υ 
ὉΥ 8 ἀϑεῖσϑ ἴο σϑίδίῃ ὑμ6 ΒΊΟΥ οὖ νυ. 11.) ΑἸ8ο 
Κυδηϊοῃγο]ᾶ, Ὁ. 416: ““ ΤΏ6 γροχοᾶ οὗ ἔπ] οο- 
ἢϊοῦ ψΒΐοἢ Ιθδᾶβ ἴο ἴδ 6 γἱούοσυ ἰ8 ἢθσο ἀθβοσὶ δοὰ 
88. ὈΘΙῚ ς᾽ ΥΘΙῪ Ὀχίοΐ, ΘΟ ρδγα νου, ὉΥ ὑμο ΡῸΓ- 
Ροβο οὗ οοτηξογίηρ δῃηἃ δῃμοουσαρίηρ ὑμ6 ρῥίουβ 
ΟἿΘΒ : ἰδ 18 ποῦ τιϑαδυσοα ΌΥ γϑᾶσῃ, Ὀυῦ ΣΟ ΤΟΥ 
ὈΥ ἔγδούίοηβ οὗ χυοηΐμθ. ΤῈ 4] οὗ 8 ογοὶϑ οὗ 
ΓΒΥΘΘ της 5 ΠΘΓΘ ὕδ Κ68 [86 ΡΪδοθ οὗ [ὴ9 Ἰ᾿ἰτηϊ δὰ 
Ρογοα ἰῃ 86 χτηἱπα οὗ ὑδθ ψυοσ, δοοοσάϊηρ ἴο 
ἷχ. 26; υἱῖῖί. 25, οἷο. : δῃηὰ ὈΥ ὅδ αὐ πλοῦϊοδὶ 
τηθδδβασοιηθηῦ οὗ ὑΐἱγηθ ὈΥ ἀδΥ8 ψὨὶοΝ 18 οαχτοιῦ 
ἷπ ὑῃΐβ Ὀ0Ο}ς, 1 οὈὐδίτβ ὑμὸ ἔογίγ- νθ ἄδγβ ψ ΟὮ 
116 ουὐδίαθ οὗ 86 ρογοᾶ οὗ 1290 ἀδγεβ οσ ὑῃχϑό 
δια ἃ δ8}7 υἱτηθ8,᾽"  οἴο. ΟἿ, δ]8ὸ ἐδ ΕἾΔ, -ππὰ. 
ῬΣΙΠΟΙΡ]68, Νο. 2. 
γοθο 18. Οὐποϊμαϊΐηρ αὐτλοτίαίίοῃ απ Ὀγοηιῖϑ6. 

Βαϊ κο ἴδου ἴν σὰν (γαῦθοσ, “" οὴ ᾽Ἶ. Ε}1 189 

ϑηᾶ. ΠΩ, Ῥσορουῖυ, “ὁ δᾶ δου," τὶν οοῃ- 

οἰυδῖνο Ἴ, Ὀὰὺ ΜὮΪΟΝ ΙΩΔΥῪ 8180 Ὧδ6 ὑβίϑθηῃ ἴῃ 88 
δαγογβαύυθ Β6890, ὈΘΟΘΔΌΒΘ ἰὗ ἰοδ8 οΥοσ ἔγοπι ὑἢ9 
ἑοτοροίηρ ὕο 86 01086 ἱῃ 8ῃ ΘΩΘΟΌΓΑΜΙ ΠΡ ΤΔΏΏΘΣ. 

ΥΡ9. ἢ3 ἷβ οὗ οοὔγχδϑ ἴο Ὀ6 πηδοχείοοα δοοοχάϊηρ 

ὧο ὅθ ΔΗΔΊΟΩΥ οὗ ν.9 : “50 οἱ, ὑοναχα ὑῃθ 8.4] 
φοίπῦ οὗ [786 ρχοάϊούθὰἃ δυϑηΐβ : ") ποῦ “ κὸ (ἢγ 
ὙΓ80 (ΕἸ ὉΣἱχ), ΔῸΣ γοῦ “"ροὸ ἰοναχὰ ἐλψ οπὰ ᾽" 
(Βἄνοσωϊοι, ΕΜ]11ον, ΕΚ] οὔοί, οὗα.), ἔοσ ΥῸ ἰδ 
ΟἸΘΑΙΙΥ βῆονι ὈΥ ὑδ6 ἀχίϊοϊθ ἴο σϑῦου ὕο ὕμ6 βϑιὴθ 
Θηα 88 ὑμαῦ πιοηὐϊοιοᾶ ἰπ ν. 9.---ΕοΥ ἴδου Βῃ δ] 
χοδβὶ δηὰ κἰδαπα ἐπ ἰἢν ἰοὶ δὲ ἴ86 οπὰ οὗ ἰῃ9 
ἄσγε; ἱ.4.. δου Ββα!ῦ τοδὺ ἴῃ ὑλ9 στᾶνϑ, ἰῃ ὑδθ 
αυἱοῦ 8]Ϊ66Ρ οὗ ἀθαὺδ (οἷ. 158. ᾿νὶϊ. 2, δῃηα βυρσαδ, 
νυ. 3). ΤΔΘ τηοδηίηρ ἴ8, “᾿Λ..δὲ ἔμοῦι τηδυϑδῦ γϑϑῦ, 
διηἃ δηΐου οὐ ὑδγ Ἰοὺ, οίο., {.6.., ὑμαῦ ὕδοι τᾶγ- 
οϑὺ χϑοοίνϑ Ὁ} Υ ροσγίϊοι οὗ ὑἱὸ ἐπ σίὔἤδηοθ αὖ ὑ89 
᾿υᾶρστασηῦ οὗ οὔϑγῃμαὶ ΣΘΟΟΙ ΡΘΏΒΟ; οὗ. ΟΠ8}. Υἱὶ. 
18, 27: Βον. χχ. 6, Τ}6 ὑδβουρηῃῦ τϑΐθσβ Ὀδοὶς 
ὉΠἀΘΗἑΔΌΪΥ ὕο γβ8. ὥ, 8. Βοῆσθ ὕὅο ἰδ Μοβαίδηϊο 
ΣΘΟΟΏΊΡΘΗΒΟ, οὗ ὙῚΟᾺ Πδμΐθὶ δἰ8δὸ βῃουᾶ Ρδῖ- 
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ἴαϊκο, δῃἃ ἃ τηδίοσυ οὗ ᾿ἰηΐοζρζούοσε σϑοορὩσθ 
ὑδοὺ ἕδοῦ ; Ῥὰῦ ὕμον ΚἜΒΘΣΔΙΠΥ ρθγνοσὺ [86 ταθδῃ- 
ἴηρ οὗ ἼΩΣΘΊ, Βὸ 88 ὕο Ιῃ8Κ6 1Ὁ ΔΡΡΙῚΥ ἴο ὑμ6 

ΥΘΒΌΣΤΘΟΙΟΣ (Αἰδλαϊηρ 10) ἔοσ Ὅἢ86 ρυγροβα οὗ 
Ὀδίῃρ ὕ 8 ΣασοΙηρΡΘηβοᾶ, ΤΤ86 οοιτθοῦ τίου ἰὰ 
0818 σοβρϑοὺ ἰβ δα γοοδίαα, 6. .., ὈῪ Εννδ]ά, διὰρ- 
Βαδιβθη, Κυδηϊο ο]α, οὗο.--- ΗΠ Ζὶ᾽Β ἰπ ογρτοίδ- 
ὉὍἱοΩ ἰβ8 υϑσυ ἢδὺ δῃηᾶ Ὄχοθοαϊηρ!ν ζογοθὰ (ἐπ ρμδχ- 
{181 ἱπαϊϊαϊτίοῃ οὗἨἉ Οτούίϊιβ δπὰ δύο) : " πὰ 
ὕμοι, ρὸ οὨ ὅο ὕμθ ρμοβδὶ, δῃὰ ποὺ τηδγϑϑὺ ὉΘ 
οοῃὐθαῦ ([). διὰ δἰὐθηα ἴο ὑμγ οδίςσα ([) ἴογ ὑμ8 

ϑηὰᾶ οἵ ἄδγβ."---["" 52, ἐσέ, οὗὨἨἁ ἰδ ἱπμβοσζίίδμοθ 
αϊνίἀοἃ ἴο ὑδ8 [Ιασβοὶἱῦθα ὉΥ ]οῦ, τοζοστοᾶ ὕο [88 
ἐμοῦ ύδποα οὗ ὑπ βαϊμίβ ἰὼ Ἰίρμὺ (60]. ἱ. 192), 
ὙΓΪΟῺ 888}} Ὀ6 Ρμοσβϑαβθὰ Ὀγ [86 εἰρη ύθουβ δου 
186 χοϑυσγϑοῦ οι ἔγοτσα ὑπ ἀϑδὰ ἴῃ ὑμ6 ΒΘΑΎΘΏΥ 

Φοχυβδίθα. ὉΣΟΝῚ ΥΩ, ἐο τ αἱ ἐλ δηα (7 ἐλ6 
ἄαγνϑδ, ὑ.6., ποὺ τ ὉΠ ΤΙΝ, ἦπ ὑλο Με8- 
βἰδτῖο (σαῦμοΣ Αἰ ἀοο ἶδτ) ὕτηθ, Ὀὰὺ ἴῃ [8.6 ἰα58δ 
ἄδγβ, τ ἤθπ, δε [896 ἰυδρτηοηὺ οὗ ὑῃθ νοσ]ᾶ, 
186 Κίηρδοχω οὗ ΔΊΟΣΥ ΔΌΡΘΑΣ.---Ὗ 6 ] 5}}8}} 
ἐῦ ὈΘ ἦοτυ τ 17 ἴῃ ὑῃο οπνὰ οὗ ΟΣ δ γδ να ὕοο 816 
ΔΌΪ6 ἴο ἀθ ἈΘΏΟΘ 10 βύο; οομδβοϊαίίου οὗ 
ΒΟΡΘ 1"---ἸΚοὶ] 

ΕΤΗΙΟΟ-ΕΌΝΘΑΜΕΝΤΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ἘΕΙΑΤΕΘ 

ἸῸΟ ΤῊΞ ΒΙΒΤΟΒΥ ΟΣ ΒΑΙΥΨΑΤΙΟΝ, ΑΡΟΙΟ- 

ΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΕΜΑΒΕΚΒ, ΑΝ ΒΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, 

ΒΟΟΘΟΘΕΒΤΙΟΝΕ. 

1. Το ζυμπᾶδδγαθηΐαὶ ἀορτηδίίο ὑμβουρεῦ ὑμδὺ ἷδ 
Θβρϑοΐδν Ῥχοζαϊποηῦ ἰἱπ (δμ18 οἱοϑῖηρ δβοούϊοῃ ἰβ 
ἐλ6 7ζύιγ 6 γοδεγγ δοίίοη, ΟΥ̓ ἐδλ6 ἀεαα απαᾶ ἐδλεῖν 
ἐἰογπαὶ ἀδδίδην, ἋΒ Ῥτοάαϊούθα ἴῃ νϑ. 1-8. δηὰ δ8 
δὺδίη τοροαῦθα δηᾶ οοηδιτηϑθᾶ ἱπ {16 οἱοκίπρ 
ΜΟΙΩΒ οὗ νυ. 18. Τμδὺ 'π πὸ πιοδηΐης οὗ ὑμ6 
ῬΟΟΚ ὑμὶθ τοβυσγθοίίΐοῃ ἰδ ποῦ ὕο Ὀ6 τορμαγᾷϑα 88 
οοηδηθα ὕο Ιβζ8 6] οὔ] ῦ, Ὀπὺ ΣΑΟΒΘΙ 88 υὐΐνϑῦκαὶ 
ἦχι 115 ΒΟΟΡ6, 85 Ὀθδῶ ΒΟΥ ἰῷ [06 ΣΟΤΔΔΣΚΒ ΟἹ 
νυ. 2. [Ιὑ γϑπιϑῖῃβ ΟἹἹῪ ὕο ὈΣΙΘΗ͂Υ Δδννοῦ ἴδ ἱτὰ- 
Ῥοχίδηῦ ᾳυρδίίοῃ χεδρϑούρ (δ6 τοϊαθϑίου οὗ ὑδμαῦ 
Ῥτοαϊοῦζου ὕο 86 Μδοοδθθθδῃ αρθ. 10} Ὀσί ηδ- 
ΣῊ αἴὔδοταρα 84 ὑγρὲοϑὶ δηα ῥσο τ ΠΔΥΥ τοδὶὶσα- 
ὕΐου ΟἿ]Υ οὗ πα Ῥσχορμϑοΐθβ οὗ ΠΔῃ16] ἰπ ΚΈΠΟΓΑΙ. 
18 ἐῦ ὨΘΟΘΒΘΆΣΥ. ΤῸΣ ᾿ηβίδποθ, ὕὑο δῖ ἐμ δ σθ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἴῃ 8 σιιγαΐζοθ 5656. 8 ὌΘΤΟδοσΣ οθδ, 
δια ὕο ΔΡΡΙΥ͂ ἰῦ ΤΏΘΙΘΙΥ ἴο ἃ πρίχί 8] οὐ πδίϊομδὶ 
τοϑαγτθοίίου οὗ ὑ. 6 παύϊοῃ ἔσουω 18 Γυυτηοσ Ο0Ὲ- 
αἰτίου οὗὨ δρραζοηὺ δὶ ρ᾽θβέμιϑββ δῃιἂὰ ἄθδὶ ἢ" 
ΟΣ δῖ ψο, σὰ Βοσυιδοϊᾶς, Ηἰ,. δᾶ ἰδ6 
Χοι δἰ ηἰηρ Ταὐο δ] δύο οχορούθβ, ὕο οἤδυθ ὑ.6 
Ῥζορῃοὺ το Βανΐτρ οοτητηϊ ὑθἃ ἃ Κ,ΙΤΌΒΩ ΟΙΤΟΥ, 
ἴῃ οομοθίγίωσ οὗ ὑ86 επᾶ οὗ ἴ.6 ψοτ]ᾶ, [9 χϑδατ- 
τοοξίοι, δπὰ ὑμε Ἰπᾶαριοθηῦ 88 ἱτητ αἴθ Υ ΘΟῈ- 
Βοαυδηῦ οὐ ἴδ ἀοδίῃ οὗ Απῦ ἘΕΡΊΡὮΔΠΘΒ ὕ---- 
ΝοίΓΒοΣ οὗ ὑβὸ ὑψο ννου]Ἱὰ Ὅ6 οοτοϑοῦ; οἡ 89 
ΟΟμύΧΑΥΥ, Μ)}ὲ ΓΘ δσϑίη χουιϊηδοᾶ οὗ 8 6 ρΡοσβρθο- 
εἶνο ομβαζδοῦθσ οὗ ρσορμοίίο νἱβίοῃ πῃ ὑ818 Θοπμθο- 
τοι, δοοοχαϊηρ ὕο ΒΟ. ὑμ6 ἰπύοσναὶ Ὀθύννθθῃ 
06 ῬΓΟΙΣ ΓΑ ΠΔΙΎ δηα ὑπ6 αἱ ἄπιδῦθ θη 88 ΟΥ̓θσ- 
Ἰοοϊκοᾶ, ἔγοπι 86 ροίΐηὺ οὗ νἱον οοοιυρϊὶοα ὈΥ͂ ὑδθ 

« Οὐ, ῬΟΥΘΒΟΣ ΟἹ [ἢ Ῥαδδδρθ: ""Μ8ΩΥ [δγβοὶ ἴθ 80 ᾿ινϑὰ 
ἀπτίημςς Ὁ09 ρΡογβοουτοη.. . .. ἴῃ ΓΟΟΚΥ ΟΔΥΘΓΏΒ, Δ ὮΘΥΟ 186 
ιἰοδὰ ννότο Ὀοσϊονοά, οὐ Ὑΐο βοοιηϑαᾶ ἴο 110 ἴῃ ἢΠ9 ἀτππὺ Ἦκο ἃ 
ἩΠΠΟΙΘαΙ ΟΟΥΡΘ6, 8}4}}, 80 0 δΡΘΟΔΙ, ἼΤΩ ἴο γα εννοὰ ᾿ἰἴ [ΠΣΟΌΡὮ 
ἐπ χοοάηθεθδ δ! ροῦγοσ οὗ Οοὰ, δινὰ 8}.8}} ροσίοτιῃ δοιίίοῃβ 
ὉΣ ψὨ]οὴ ΠΟΥ 88}2}} ἶνο ἤούϑθυδσ ἰῃ Ἡ ἰδίου. Οπ ἴα ΟΥΦΓ 
Πδηᾷ. {Π6 δροίδίο ζ06909Ὅ] ε --- --- 884}} Ὀ0 Ὀταπάοὰ τϊ ὀΥυοτ- 
Ἰωδῖίης δμδσλθ." 

ΤΗῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ὈΑΝΊΕΙ, 

ῬΓΟΡμδδυΐηρ Β6ῸΣ ἰοσρ Ὀθΐἦοσο οὐΐδοσς οδαῖὴθ ἰὸ 
Ῥᾶββ. ΒΥ υἱτίυσ οὗ ὑμϊδ. ροζερϑοίννο νἱδίοπ, ἐδ9 
ΟΙὰ- Τ᾿ οδῦ. αμὰ ὅο Νεν- Τοῦ. ΑΒ οἰ τύ Ὀθθοσηθ 
056, ΜΙΟὮ ἰ8 ἔχτια δῖθὸ οὗ 811] ὑ86 οἰσουσαδίβῃοοβ 
Δα γχϑβυϊῖα οοπηθοίοα τὶ ὑδμποῖνῦ ΔρΡΡΟΔΥΘθΟΒ. 
.Α5 Απ οομΒ Ὀθοδτ6 ἃ ἴγρ6 οὗ ΑΜ χὶδβί, 50 
ὑδ6 ορρχσοϑείοῃ οὗ ἐμ Οἱα- Τοβῦ. Θοσ τ ὉΠ Υ͂ οὗ 
αοα᾽ ΒΒ Ῥϑορὶθ ΌὉΥ͂ ὲπη Ὀδοδῖηθ 8 ἔγρε οὗ ἰδς ορ- 
Ῥγοβδίου οὗ ὑπὸ Νον- Τοβῦ. σοπρτοχδίίοα οὗ ἰῃθ 
ῬΘΟρ]6 οὗ ἀοἂ ὮὈΥ ὑδο Ἰαϊΐοσ. Απὰ 88 1ἐ{016 δδ ἴὉ 
ΒΌΣΡΙΣΙΒΟΒ υ8 ὑπαῦ 06] 11}. 1 οὐ δ6ᾳ. Βῃου]ὰ τᾶκθ 
1586 ῬχΘΙ τα ΠΔΥΥ͂ ἷσπβ οὗ ἴὕ6 ἐμὰ 2Ὸ]]οΥ ἱτηπηδ- 
ἀϊαύθιυ ἀροὰ ὑδθ ρῬουσίηρς οοὖὺ οὗ αοα᾽Β ϑριίτϊι, 
τὶ οὶ Ὅ.9 Ἰαδὺ τυ οχὶ ἂς Ροσίοὰα Ῥερίῃβ, υἱοῦ ξ 
Του Σἰχίτιρ᾽ ὅδ 6 ροτίοα ἱῃ εσνυθηΐησ ὑυεῦνθες ὑβοτὰ: 
ΟΥ̓ 88 ΘΆΔΙΪΥ 88 8 ΘΒ} ΟΧΡ αὐ 86 ἔβοῦ ἰδδλὶ Αποδ 
ἿΣ. βΒῃου)ὰ ρῥγοαϊσί ὑλ6 τοαϊοσαίίου οὗ (6 ὕδ116 Ὁ 
ἐδ Όσσηδο]ο οὗ θαν ἃ δπὰ μ6 δπδ] σεΐασγῃ οὗ [αγϑαὶ 
ὑο 108 παῦνα ᾿ἰδηᾶ, ἱπιτη δαϊδίοΥ αὐδοσ ὕπο ἡπάᾶνρ- 
ταϑηῦ ψῃΐοῦ 6 ἀοποῦμσοδ ὉΡοῶ ὅδ6 παύου, ἴδ π8 
οὐοσϊοοϊεῖηρ' ὕ6 οἷο οὗ ἐμ ἱσπῃλθηξα ρῬοχοα ἰπμ 
086 οουβο οὗ ψ ΟΣ [5786] ἱπάθοα χοϊατιοὰ ἰο 115 
οουαῦχγ, Ὀὰῦ ν»88 ἃ βθοοπιὰ ὑΐγχηθ Ὄχροὶ δα ὈΥ (86 
ΒΟΟΙΏΔΩΒ : ΟΣ 88 1{0}0 88 Ὲὺὸ ΟΒασρο ὈπίχιἑἼ}- 
Ὧ688 ὍΡΟΣ ὑδ6 φ»χσορμοῦ Εἰσζοϊκίθὶ, θη, ἴῃ ΟὨΔΡ. 
Χχχυὶ., ΒΘ ΒΗὨΟΌΣΙΟΘΒ ἰ0 [86 τηομηὐδίμδ οὗ [ϑταοὶ 
.ὴθ ζαΐωητο τοῦ οὗ ἴ86 ἠείϊυπ, διὰ δαβ ἱμαῦ 
Θοὰἃ νου]ὰ δ οΟῪ στοδύοσ κἰηηθεβ ἴο ἴθ ἔπη 
ΘΥ͂Σ ὈΘΙΌΣΘ, Ὀδοδδ6 ὑμὶβ ἘΔ ποὶ {]8]|)|6οὰ οἱ 
ἐμοΐγ τεῦ χϑίασῃ : ΟΣ δ]ὲ πδίυσοὶ δὲ πὸ διὰ ἰὺ 
ἐδμαῦ 'ῃ σμδΡ. χὶ. [βαίδἢ δου] οομηθοῦ ἃ ΘΒ Ρ- 
ὑΐοπ οὗ ὑλ 6 φΊΟΣΥ διὰ ρϑδοθ οὗ ΟἸ γδὺ βΒ Κἰησάομς, 
ὙἘ1ΟῺ Β.8}} ΟὨΪΥ ὉΘ τοδὶ σᾶ δὖὺ Ηβ βοοοῃὰ Ἷοι- 
ἱῃρ, ὶἢ ὑμ6 τογάβ, “Ὃ ὕμθσθ 888}} οοῦγχθ ζοχίῃ δ 
τοῦ ουὖῦ οὗ [86 Βύθτω οὗ 6886," μον ἀγα σοραγὰ- 
Θὰ 8δ8 ὈΘασηρ ΟἹ ὅδ δρρϑδζγδαμοθ οὗ Οξσίεὶ ἱπ 
Ἰον ΐμθδβ, Ὁ νἱοσσίηρ ΟἸ χοῦ Β ἢτϑο δὰ βοοοιὰ 
εανομπίδ ὑοσοῦθοσ : 80 1}00186 δοιὰ 1 Βαγρσῖβο τι8 
ΟΥ βϑϑπὶ ἱποοιηραῦ Ὁ]6 τὶν ὑ86 παΐογα οὗ ὑγο- 
ῬΏΘΟΥ, ὑδαὺ ὑῃ6 ῥσγθθϑηΐῖ ὑσχϑαϊουύϊοῃ δου] σοργο- 
Βθιὺ ὑμ6 ϑοϊθυαοϊὰ ρῬοσβοου οι 88 Ὀθίηρ ἱπιτθ- 
ἀϊαύθὶυ ζο] ον θα Ὁν ἐλ6 ζἱϊ απὰ ἥπαὶ ἀείξτογαποθ 
9Υ λο παίζοπ, “ιυποαῦ οὈβοσνίπς ὑμδὺ δ Ἰοὺ 
Βοείθα οὗ γϑόδσβ ἱπίοσυ θ8 Ὀούνθος ἐμ ὕπο... 
ΟΔ4}} ἰδ ῥσορμοῦϊο ᾿ἰταϊναύου, ΟΥ τ δύθυθσ 6186 νὰ 
Μ}1}. Ὁ 186. που υῦ 61] 688 086 ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ ὑδ6 ὕτὸ- 
Ῥδοῖδ ; διὰ (9 ἐδοῦ ὑμαὺ γὸ πᾶ [Ὁ ὀχοσηρι δοᾶ 
ἷῃ ὑδθ Ῥχοδοηῦ ἰμβύδηοθ ἱβ ὕο 18 δὴ ουϊάθῃοο (δῖ 
[86 ΡΣΟΡὨΘΟΥ͂ 18 ΚΟ ἶμΘ. ΝΥ ἀὯο ἐδ ορροῃποηῖϑ 
πορϊοοῦ ἴο ον ον ὑπὸ ῬΤΟΡΉΘΟΥ τοβρθοϊηρ ἴδ. 6 
χοσυτγσεοούου οὗ 86 ἀϑεαὰ ἱτημιοάϊδίθ!ν δίζοσ (δὲ ἀδ- 
66856 οὗ ΑΠΌ ΟΟΒῺΒ οδ 6 τϑοομοϊ]οὰ τὶ ὑδποὶν 
Υἱὸν οομοοζείηρσ, μα οοτηροαίϊίοι οὗὨ 86 Ὀοοὶς ὃ 
1 Ὁ νγδβ νει υῦθε ἱτητοϑαϊοαίο ον δείογα ἴμ6 ἀοδίὶ οὗ 
Αἰὐϊοσδυβ, ψπδῦὺ νὰ ἔμ σθ ὅο δχοὶῦθ [88 Βορθ 
ἰμαὺ [86 πιο οὗ Ὀ]οαδίηρς δα 86 τοβστεοξίοη οὗ 
86 ἀοδὰᾶ βιιουϊὰ ζο] ον ᾿τατηοάϊδύε! Υ αὐξοσν σὰ ἢ 
Αμὰᾶ 1 ἰὖ τδδ ἔοϊὺ ὑμδὺ βος ἃ ὮΟΡΘ τὰ Μ21- 
γδηϊοά, δηᾶ ἰῦ ᾿δὲ ποΐ γεοαϊίποα, οΥῸ τῆθὰ ποῦ 
ἀοοοίνοα ἢ" ἯἜηο νουἹὰ μαῦθ αὐὐδομοὰ ἔασον 
γ8]0ὺ6 ἴο Βυςἢ! ἃ τοΐϊδία κο ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ ᾿--Βας ἰἢ 1ξ 
88 οοτηροβοᾶ αἿδΡ Ὅ.6 ἀθεὺδ οὗ Απζίοοδτια, ἐξ 
δοοοπιοα ιρλοῖν ἑποοποοιοαῦίδ ἐλαί ἐὴλε ζαΐδε Ῥγορλαὶ 
δλοιιϊὰ λιαῦό σοπιργοπείδοα Αΐδ »»οἰσπείεα Ῥτορλθον 
ὃν ὙΠῚΒ οοποίιιδιοη. Βαὺ {80 ἐδαΐϊοχεβ ὑπαὺ ἃγΘ 
᾿ῃοοποθίν δὶ ΟὨ ὅλ ὑχοβασηρύϊοι ὑδαὺ ὑμδα ῥτοὸ- 
ΡὮΘΟΥ͂ 18 ΒΡΌΓΣΙΟΙΙΒ, ἀγα σϑϑλ]ν οὀχρ δἰ ηϑὰ οα ἴδ) 6 
υἱὸν ὑμδῦ ἰῦ 88 [6 δοῦμδὶ Ὀδηϊοὶ το ρσόρδθο- 
αἰοὰ ἰμυ8, οοαύασὶοθδ Ὀϑίοσθ Απέϊοοθῃα. 186 
ὑσχυνὰ οὗ δ ῬΣΟΡΏΘΟΥ Μνῶδ ἰῃ ὑπδὺ Ο886 κὸ ᾿ποὺῦ - 
ὑοδύδ Ὁ Υ δεαβυγοα ἴἢ ὅδ 9 ὕω οὗ Αμοοδυβ, ἱμδξ 
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ἐδ δρραζϑουὺ ζδί!ασο οὗ ἰύα ρχϑαϊουύζοιι οοποθχαΐηρ 
16 ΤΟΒΌχΥουου οὗ ὑπ6 ἀδδᾷ (ΟΥ, ΙΔΟΣΘ ὈΧΟΡΘΕΙ͂ν, 
Ὅμο ρίαν οὗ ἰΐ8 Ὁ] Β]γ θυ Ὁ) τγ88 ΠΟ ἸΟΏΘΟΥ 5 
οἱδαὺ ὕο οδϑῦ ἃ ἀουιδὺ ΡΟΣ ἰδ. [Ιῃ 6 ψοχά, ὑμ18 
ῬΑΒΒΑΡΘ οὗὨ ΟἿΓ ὈΟΟΪς, π5Ὲ6}}γ οομδίοσϑὰ 8ὸ ἃ 18- 
ου]ῦ, ἴΒ 85ὸ ᾿ἰ{16 νοσίγ ὕο Ὀ6 τοχαταθὰ 88 (ὰ8 
866] οὗ ΑΘὨ1]]οῳ ἢ ὑδθ6 ο886, ὑμδὺ ἰῦ σαῦ 6 Υ 6Θο0}- 
Βυϊταὐθ9 18 εἰσϑησῦι, Ὀδζοσο ὑοῦ ἐΐβ αββαὶδυΐβ 
ΔῚΘ μαὺ ἴο ββδτηθ᾽᾽" (ΕἸ ἌΠ]]ΟΣ, Ὁ. 348 οὔ 86α.).----"ὖ 
Βου α, Ὠοννου ῦ, Ὀ6 ΟὈΔΘΊυθα ἴῃ {18 ΘΟ θοῦ οα 
ὑῃαῦ ὑπ Ἰοδάϊηρ Ἰᾶθα ἴῃ [89 ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἰη νβ. 1- 
8. πού ὕὍε γῥτοαϊοξίου ΟΥ̓ (δ τοβασγοοίίοῃ, Ὀαὺ 
χαῦμπου 86 ὉΠΊνΘΙΒΔΙ δηα οϑὕθσῃδὶ 2. 60ο᾽Ρ6 86 ἴο ὯΘ 
ταοίθᾷ ουὖοὖ ἴο ὕδϑια. Ὑδ6 χίβίπρ οὗ [Π8 ΤΔΗΥ 
ὁ ΒΙδΘΡΘΙΗ ἴῃ 89 ἀπϑύ οὗ [86 Θαγίδι.᾽) 88 ργϑαϊουοϑὰ 
ἴῃ γ᾿ 2, ΄ὰ δὺ Ὀούξζοταῃ 8. ΤΏΘΥΘ ΒΌΧΙ ΑΥΥ ὑπουρμῦ, 
ΟΥ ἃ ὈΓΟΡΑΓΔΟΪΟΩ [ὉΣ ὅδ6 ῥχίποῖραὶ ἔθαύασϑο οὗ ὑ86 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ, σΘοηβίβεϊηρ πῃ ὑ86 ὈΥΟτἑΝ6 οὗ δυο ϊδαὺ- 
ἱηρ ᾿ἰἶθ ὕο ὑμ86 ρμίουβ, δῃα ὑδμθ ἀθῃουποίηρ οὗ 
δυοσ αδῦρ' ΒΏΔπιθ δη ᾿οΣηλθηῦ ἘΡΟῺ ὑμ6 Ἰ᾿ν]οκοὰ. 
Τπαβτοθ ἢ 85 ἴθ Ἰυᾶρτησηῦ ἀροι ὑμ6 ΟἹ α- Τοϑῦ. 
Αἰ γί βῦ, 88 ἔοσουο]ᾶ ἴῃ ἃ ΚΟΥΤΩΘΥ ῬᾶΒΒΑρΘ (ΟὮΔΡ. 
χὶ. 4δ᾽͵ ξοΣτλβ, ἷῃ ἃ ΤηθϑβΌγο, ὑδθ ορθηΐηρ δοῦ 
δὴ ροΐπῦ οὗ οὐτηταθποθιαθμὺ οὗ ἐἰβ ατοαὺ τοοοϊω- 
Ῥϑηβδίηρ ᾿πἀρταθηῦ, 411 δα ρεοαπθηῦ ἱπβύδημοοθα οὗ 
Βα ἢ Ἰυἀρτηηθηῦ τηυϑὺ ΔΡΡΘΆΣ 88 8 ΘΟ] 6 ΒΟΥ1Θ5 
οὗ αἀἰδβρίαγβ οὗ ὑμο Ὠινὶηθ στρ θοῦβη 688, ἡ ΔΟΒΘ 
δι] οοποϊυδῖοι δῦ ὑδο Ἰδοῦ ἡπἀὐρκτηρηῦ γΥ}}} οοηδύξ- 
Γαῖα ὑμ6 ἰρμοδὺ δηᾶ τηοϑὺ ροσέθοῦ, Ὀκὺ ποὺ 816 
ΟἿΪΥ ἔδυ] δ] ταϑηῦ οὗ ὑμὲβ ρΡσορμθϑίϊο ραϑδβαρθ. Αὐποὴς 
Βα οὗ ἀΐδρίαγβ οὗ ἀοα᾽ Β ̓δύοθ τὺ 06 τϑοκοπϑα 
ὅ8ο οπὰ οὗ ὑμ8 ὑγγδυὺ Ἠοσχοᾶ δηᾶ 86 ἀδαύσιιοιϊοῃ 
οὗ Το γαβαϊθυα ὈὉΥ ὑ6 Βοσιδηβ, ὑπ 6 βι) υραύΐϊοι οὗ 
ὑμ6 Εϊαθῦοσηι ΟΕ ΌΣΟΙ 65 ὈΥ̓͂ [δ᾽ αταΐϑτα δθα ὑλ6 ΟΥϑΥ- 
ὕμγον οὗ 86 Μ|ΙΑἋΑἅ]6-ροὸ Ῥδρδὶ σμβατοῖς, ὈΥ ὑδθ 
Ἐοξοστηδύϊοι.---Αβ 086 αὔτ ΤΘΟΟΣΡΘΏΒΘ, 80 
186 δνδκίηρ οὗ ὑδὸ ἀϑδά, νοὶ ζογιδ 108 Βα Ὁ- 
βίχαϊυτα δα ὈΓΘΙΪΥΪΠΔΥΥ͂ ΘΟᾺ αἰ ΣΟῚ, ΥΟΔΟΙ 68 ΤᾺΣ 
ἐπῦο ὑμ6 ἰδίογυ οὗ ὑἵϊαθ διὰ οδσύῃ, οχύθπαϊηρ 
ἐϊ86 1 οἸοϑθ ὕο ὑλ6 Εἰδύοσίσαὶ μοβί 0 ἢ οὗ οἂχ Ῥ͵ζο- 
Ῥμϑῦ, αυθὰ ὑπουρὰ ὅθβιδ ΟἸ γί δῦ, 85 ὑμ6 χϑὺ ἔγαϊίβ 
οὗ ὕμϑυι ὑμδὺ 8166, Ὀοζδὴ ἔδο ὈΪ]θββϑα βοσίϑβ οὗ 
[μοΒ6 γγᾷο 58}8}} δύθ ἃ Ῥασὺ ἴῃ ὑμ9 “" γοβασγθο- 
ὑϊοι οὗ ὑδο ὑπϑὺ᾽" (6 χίν. 14: χχ, 86. 1 Οοχ. 
χυ. 20 οὐ 6604.), πὰ ὑπουρᾷ, ΘΟΠΒΘΘΑΈΘΗΕΙΥ, ΗΘ 
Ὑ88 ὕηθ8 ἤγχγεὺ Ὑῆοὸ σου ΒῈῪ δ ϑατθ ὑσχαίῃ, 
ΒΘ ΒΟῸΣ 18 οομίηρ, αν ποῖ ἰδ, ὙἈΘᾺ ΠΝ 
ἀοδα 8}8}} Ἀϑδὺ ὕ89 νοΐοϑ οὗ [86 ὅοῃ οὗ ἀοα - δᾶ 
ἔλου ὑμδὺ θδῦ ἷπι 88.4]] 1ἴνϑ ᾽"᾽ (Φολπ τ. 25 ; οὗ. 
γβ. 98, 39). Βοῦδ 89 ρῥγεϊϊταϊπατΥ Ἰαἀρτηοηῦ οὗ 
589 νοσὶᾶ, ὙὨΪΟῺ 18 ὑγδηδρίτίηρ ἰπ ὑἢ6 ουϑηίΐβ οὗ 
ἨϊδίοτγΥ, δρᾶ ὑμθ οὐ ίοδὶ σοϑυσγθούζοη ἴῃ ΟἸχίϑὺ 
ὅοβυ οὗ (6 Βρὶ τ ΔΙ ἀθδᾶ, ψὩΣΟὮ 15 ὑμ6 Ὀαϑὶδ 
δηὰ ρῥχο-οοπαϊου οὗ ὑδθ ἔα ΓΘ σζοπατγθούίίϊου οὗ 
81} Π68}.---Ὀοῦ ἢ ὑ..686 δυο ὑμὶν Ὀορὶ αΐηρ δὖὺ ὑδ6 

,ΥΟΥΣ Ῥοΐηῦ ΒΘ σο [86 ῥτορμϑὺβ Βοορα οὗ νἱβδίοῃῃ 
Θηᾶβ, δὰ Ὁ ὑμδὺ ἔδοῦ αὐδοϑὺ [86 ἐσ πᾷ ὑμ8 
ὨὈϊνίπο οτἱσίπ οὗ δΪ8 Ῥγοαϊούίζοηα, ὕο ννΐο 86 
Τογὰ του ᾶ δεδασοαὶν ποὺ ἤδν τορϑαύθα!Υ δΡ- 
Ῥϑαϊϑᾶ δηὰ τοζοστοᾶ, δὰ Ηδθ ποῦ οοπδίἀδσχεᾶ ὑμιῖ8 
Ῥοοΐκς Θα08]. ἰῃ 1ΐα ᾿ἱπηθρὶτϑὰ ομδγδούῦου, ὕο δΔῺΥ οὗ 
[86 γουρδιἱησ Ρσορμοῦθ οὗ ὑλ6 ΟἹ] σονθιδαὺ (οἷ. 
086 Ιηὐτοά. ἃ 6). 

2. ΤῊ ῬΥΟΡΒΘΟΥ, ἩἸιοὮ ἔοστηβ ὅδ Βοοοῃᾷ Ἰοαᾶ- 
ἱὴρ ὑπουσαῦ οὗ ὑμιῖβ βοούΐοῃ, σοϊαύῦθα ὕὑο ἐΐδ ροΐπῃί 
9 ἐἶτι8 97 ἐλ6 δπά. Τὰ τορθαῦβ ἰῃ βυ θϑέδμοθ 0 
ταγδύϊοδὶ [3] ταϑαάδηζο οὗ ὑΐταθ πούοθα ἴῃ ἃ ἔόσιηοσ 
βϑοοιύίοι, Ὁ ψ Ὠ1Ο} Ὁ86 Ἰδϑῦ βθυθσο ὑσοῦ]ο οὗ αοα Β 
Ῥϑορὶθ βῃου!ᾶ οοπίϊπυθ ἀυχίηρ ὑζγθ6 αηὰ ἃ 8} 
ἀΐταοθβ, δηὰ δὰ 8 ἃ ἔασῦδοσ ρϑυίοα οὗ ὁῃθ δῃᾶ αὶ μα] 
χαοηΐῃβ, ἀυτίπρ τσὴ ὑπ Ἰαϑὺ Σοιληδηίβ οὗ βυ - 
ζοσίησ ἀπ χοῦ Ὁ]9 508}} Ὧ6 τοιωουθᾷ. 10 788 
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8 ον δΌονο ὑδαὺ ὑδμ6 Ηἰδυοσίοδὶ οοῃαϊ ΐομβ οὗ 
[80 Μδοοδθεθδη ρου αὐοσα Ὀσπὺ 11{016 οοπηΐθ- 
ὭΔΏΟΘ ὕὅο ὕὍ86 δϑϑυϊηρύζοῃ ὑμαῦὺ 8.686 Ἀοσίοαβ οὗἁ 
1290 δπὰ 1385 ἀδΥβ 6 76 ἱησοηϊθα ἰο δοοοχὰ τὶν ἢ 
ὍΒ6 Θουχθθ οὗ ουθηΐβ ἴῃ ὑπο δχρϑυΐίθῃοθ οὗ ὑπ 
Ῥαδῦ. Τὺ γ͵ᾺΒ 8180 ΒΏΟΝΤΩ ἰἱπ ἃ ΤΟΤΊΏΘΣ ἰμβέβηοθ 
(οι ομδρ. νἱῖ. 25) ὑμαὺ ὑμ9 που γίηρ' Ἰᾶθ8, τυ ΒΟ Ὰ 
θ᾽ ΘΟΣΏΤΔΟΙ ὕο 811 {8} Ρ818116] πιγβίϊοδι ᾿ἰσαὶ ἑαυ οη8 
οὗ ὑΐωθ (0λ0 Ἀαϊ- πτθοκ, ὑμ6 ὕϊγθθ δηᾶἃ ἃ μα] 
ἐὐπιοβ, ὑπο 11δ0, 1290, 1385δ ἀδΔγ8), 186 ὑμαὺ ἐδά 
ἐΐηιθ (Γῦ δι εγίηρ ὁδοιδα ὃ δλογέσηδα,--- ας (89 
ὑΐϊιο οὗ ὑὐἱδυϊαῦϊου βου]ὰ ἱπᾶρϑα Ὀθρὶπ, Ὀὰΐ 
ΒΒΟΙΪα ῃ6 Ὀσοκοη ὑβνουσὰ δὺ ὑδ6 τη 16, δηα ὈΥ̓͂ 
86 στβοὺ οὗ αοᾶ βῃοιμ ἃ αυΐοκὶν Ὀ6 Ὀχουραῦ ἴα 
ἰζ οἷοδβθ. [Ὁ 18 ΘΟμΒΘα ΘΩΪΥ 8 πη ἴο ψὩ]οἢ 
[186 τοσάβ οὗ [86 αν ουῦ σοβρϑούρ 8 Βῃογίθῃ- 
ἴπρ' οὗ 8 ἄδγ οὗ ὑσὶ θα]δύϊοη (κολοβωϑῆναι, Μαδῦ, 
ΧΧΙΥ. ὁ. Μααν χὶϊὶ, 20) νυν} ἀρρὶγ. 1ὖ ΜΕ ὈΘ 
σα οἰδηύ ἴο πούϊοθ, 1π ὑμ18 οοπηῃθοίίοι, ὑμδὺ ὑδὶ8 
γωγβύθσϊ οι Ῥϑχίοὰ, ΜὨΐϊοἢ τϑοθινθα ἃ Ατβὺ δ8ρ- 
Ῥγοχίπηαῦθ [[] ἔπ] Β]ταθηῦ ἴῃ ὑμ9 ρτοδῦ στο] ρὶου8 
Ῥογδθου οι οὗ ὑμ6 7678 ὈΥ Απύοομτι ΕρΡΊ ρμδηθβ, 
ΔΡΡΘαξϑα ἃ βοοοῃᾶ (ἴση ἴῃ ὑμθ 6 νυ 18} νγᾶσ, υυ ]οἢ 
Θηαἀθα ἰῃ ὑδθ ἀοδισιοίάοῃ οὗ Φοζαβαίθτο Ὁ Τιῦαβ 
(Α.. 66--70), δράὰ ὑμαὺ ἃ ὑμίγτα δρᾶ ὅπαὶ ζ0}ῆ]- 
ταθηὖ οὗ ὕΠ6 ΒΆτη8 Ῥοσὶοα 18 πὰ δηὐϊοϊραϊίοῃ, ἰπ ὑ88 
Ιαϑῦ ἄδγβ Ὀαἔοτο ὑδ6 τοῦ σ οὗ ΟἈ τὺ, δοοοσζαϊηρ 
ο Βον. χίὶὶ. 14: χὶϊ, ὅ, ΏΘᾺ ὑμ6 ΟὨΤΟΝ Β88}8]} 
Ὀ6 ονθσχύδιζθῃ ὈΥ ἃ ὑΐπχθ οὗ βούϑσϑ ὑσΐα] απᾶ ρυσὶ- 
δοαίίοη. Οὗ, ΑὙΌοτῖθα ( λαγιΐδι, ἡ. 287). ψ8ο, 
δον δῦ γΒΡΌΘΙΥ δηαὰ ΖΘΏΘΣΑΙΙΥ ΟΠδγϑούθσ 68 
08:6 ὑῆγθο δῃᾷ ἃ Ὠδ) Υ Οὐ 985 88. ὁ ὑμ6 ροτχοα οὗ ὑῃ9 
ΟΣ] α-Ῥον ΟΣ, ἀατίηρ τ ΙΟΩ [86 ΒΌΡΓΙΘΟΤΙΏΒΟΥ ΟΥ̓ΘΡ 
86 Κίηῃραοιμ οὗ Βαδυθῃ ἰβ σίνθῃ ὑο 6 ΘΑ ΓΆΪΥ 
Κὶησἄοτγη98.,᾽) δια ὑθ 6 Ὀσοοθοϑαβ : “850, ὕπο, ὑδΐβ 
ΠΌΠΟΙ ἰβ σοϑυπχοα ἰῃ ὑπθ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ. ἴῃ ΟΥοΥ 
ἴο ομδσδούθσισθ ὕμ:θ ὑϊπηθβ οὗ ὕμθ θδίμβη, ἀυ σης 
ψ ἰοἢ ΨΦαγυβδαίθεα ἰβ ὑχσοάάθῃ Ὁηᾶοσ ζοοῦ, δπὰ ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ. σομηθαυθηῦγ, ὑμ6 Ἰηράοτῃ οὗ αοα .88 
τ ΒΟ] Ϊν Ἰοδὺ 18 ουὐναχαᾷ δηα ν]81 016 οχίβύθηοθ ἴῃ 
086 ϑαχίῃ---ὭΘ 06 ὕδο ὑὖπλοθ ἔχοσῃ 89 Βοϊηδῃ ἀ6- 
βιχαοίέου οὗ Φογαβαίθιῃ ὕὸ ὑμὸ σγούυσῃ οὗ ΟἸχιδῦ 
(Πλοσθ οοχγϑοῦνγ, σι δουῦ ἀουῦ, ὑδθ ᾿δϑὺ δὰ 
τηοβὺ ταοϊθηῦοϊ!β Θρου; οὗ ὑμαὺ ἄταθ ΟΥὐὁ ὑδ 
ΘΡΟΟΣ οὗ ἴὴ6 Νον- Τοδῦ. Απϑσῃσίβὺ). ΟΥ. Τὰϊτθ 
χχί, 294, δῃὰ Βον. χί. 2, Ὀούῃ οὗ ὑο ἢ δρϑδῖὶ οὗ 
δ) ὑτθεαήίηρ ὑπμᾶοσ ἔοοῦ οὗὁἨ ὑδ6 ΒΟΙΥ ΟΥΌΥ Ὁ ὑλ90 
Ὠθαύμθῃ, ὕο οοπύζηϊιθ, δοοοχάΐϊῃρσ ὕο ὕμ8 ἔοχΊΊΘΥ 
Ῥδδβαρθ, ὑπὸ} {86 (ἰπλο68 οὗ ὑμλο θυ 165 τὸ ἔὉ}]- 
ΔΙ1οὰ, δηᾶ, δοοουϊηρ ὕο ὑμὸ ἰδεῦοσ, πα] ἔοχὺγ- 
ὕχο ταουῦῃε(Ξξε δὲ γϑδτβ - 1900 8.018) 86 ραδϑῦ. 
Το 18 ποραύϊνο ἀοεϊσυαύϊοη ΒΘν. χὶ!. ὃ δὰ 8 
Ῥοβίθϊνο, δοοοσάϊῃ ὅὸ ΨΒΐοῦ ὑπ ἔοσίγ-ὑνο 
του; ἀθπούο ὕλο ἀσταξίου οὗ ὑδ6 ρόονγοσ οὗ ὑϊϊθ 
Ὀθαϑέ, ὦ. 6., οὗ 89 τνοιϊᾶ-ρονγοσ. ΤΏ6 ΟἿΪΥ ζσθ- 
ΤΩΙ Ὡ δ᾽ ΡΑΒΒασΟ ἰπ 6 ΑΡΟΟΔΙγΡΘ6 ἡ ὨΙοἢ Τ26Ὲ- 
ὑΐοπδ ὑδο 1260 ἄδγβ, οβδρ. χί. 8, ταὶ εὖ ΔΚ ουσίθθ 
6 ΘΧΡΙδἰ θα ΌΥ ὑδ1β ορὶπίοῃ. . . . ΤῊΘ ΟΟὨρτο- 
χαϊίοι ὑμοσθέοσθ δ Ὧη σόοόσὰ ἰῃ ὑλ6 Ὠθαΐμθῃ νουϊά, 
Ὀυΐ ἰὺ 18 8150 σίνϑθῃ οὐνοῦ ἴο ὑμο ἀοιιίπίοι οὗ 086 
ΟΣ -ΡΟΥΤΟΣ : ἰὃ τϑαὶβϑ υπᾶθυ 086 Ῥτούδούίοι οὗ 
ὑδδαῦ ΡΟΨΘΣ, Ὀσὺ 8180 ὉΏΘΣ ἰδ ὈσΣΘΒΒΌσα ; 1ὖ 8. ἃ 
βυδουησ δηα τα] δηῦ στο ὕο ὑμῖ8 ἄγ. Ῥτθ- 
οἰβοὶγ ὑμὶδβ οογσοϊδυϊοῃ οὗ ρχούθοί οι δῃη ἃ ΟΡΌΣΘΒ- 
βίο: ἔοσπιβ ὑῃθ βρεβοΐβδο ἔϑαύασθ οὗ ὑμ6 σοϊαϊίοῃ οὗ 
[86 σου στογδύῦου ἰο ὕμ6 ΟΣ] - Ῥονσοσ ὑμσουςῃοιῦ 
ὑδ6 ἰδίογγ οΟὗἩἨ ὑδθ οἴπισοι." ἢ ) βοὴ (0. 285) 
ἐβ πιοτὸ σδαύουδ, ὑμαῦ 18, Β6 τοὶ 8 ὑ8: 6 Θχοθβαὶνθ 
οχύθηδίουῃ οὗ ὑμθ ὕδπζϑοθ δηὰ ἃ 84} ὑΐβηθβ τιὴὐ]] 
ΦὮΏΘΥ ΟΟΥ̓́ΘΡ ἃ ροσίοἃ οὗ ϑαν οϑηὐυτὶςθ. δηα 60Ὲ- 
ὑδηὺθ Εἰταβο] νυ] οΟὈὐβοσυὶηρ ὑμδὺ ὁ" ἴῃ 86 δητὶ- 
ὈΤΡο8) ἰδύοσυ οὗ ὑδλο ἰαβῦ ὑΐπλθβ, 0.986 τλϑδβυσοδ 



212 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕῚΤ ΘΑΝΤΕΙ,. 

οἔὗἔ ὑΐπιθ, [89 ὕῆγ6θ δηᾶ 8 Ἀ8]5 γϑδτῖβ, 1290 δῃᾶ [ ἀοοὐτίπο οὗἁ ἐμ ᾿ἰδεὺ ὑμίπρβ (270γ8 μα, ἡμαϊοίια 
1895 ἄδγβ, 8881} γϑὺῦ Ῥδθοοσὴθ ἱτηροχίδηῦ ;" δῃὰ 
ΚΙϊοοῦ (Ρ. 508) οοπύθηβ ῸΣ ὑμαὺ ᾿ηΐοσρσοὗδ- 
ὑΐοι οὗ ὑΠ6 ὕδβσθθ δῃᾶ 8. Ὠδ]ὅ ὑϊηθβ Ψ 1ΟΩ Ὠο] 8 
ὑμαῦ ὑμοὺ ἀαημοῦθ “" ὑ8ο Εἱρμοϑὺ ἀθνοίορυηθηῦ οὗ 
086 Ῥονοὺ οὗ Απὐοσίβὺ, απ ΐ8 Θηᾶ,᾽" ἱπησηθ- 
αϊαύο!Υ Ὀδέοσα ὑῃ6 τηδηϊοβίδίΐοη οὗ ΟἸγἰβῦ. 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ 86 ορίπίοῃ οὗ ὕμοβθ 18 1Π|κουσῖθθ ποῦ 
ἴο ὈΘ αὖ ΟὯ06 το]θοὐβα, ψῇο Βοϊ]ᾶ μῃδὺ ὑπ γθ ν' 88 
8150 ἃ ὕγρ1ο] τοϊαύϊοη Ὀδύτγθθῃ ὑ8θ ὕῃχθο δῃηᾶ ἃ 
Βα] ὑἱνη68 οὗ Ὠδῃηΐθὶ δηᾷᾶ ὑπ 6 ρα Ὁ] ϊο 116 οὗ 76 888, 
ὙΓΒΙΟΘῺ οογοσθα ἴμσθθ [0 ἔΟῸΣ γθΆσΑ, συ μοῦμου ὑΠ 6 Υ 
Τορδχὰ ὕ86 Ἰαῦθοσ ρουοα 848 8 ρουϊοᾶ οὗ οοῃυπυρᾶ 
ὑ118] δῃηα βου ηρ, το Ὀδοϑτηθ ΤΟΤΘ ἰηὔθηβθ 
ἰονγαγὰ 108 ο]οβθ (οὗ. ζᾳΚα χὶϊ. 6-9 : (86 ὕπχϑθ 
Υ ΘΔ, οὗ Ἰδουίουβ δηᾶ ναΐη αὐὐουηρίβ Οἡ ὅδ ραχῦ 
Οὔ ὑδο ΓΙ οτᾶ ἴο σοηνοχὺ [86 ὈΔΙΥΘᾺ ἢρ'-γ66, 18786}])}, 
ΟΥ ΒΟΟΣ ὑμον Βπαᾶ ἴῃ ἰὑ ὑμο 5,γΧ8ὲὲ ἈΔΙΐ οὗ ὑδ6 
τηγβύϊοαὶ σϑοὶς πιϑηὐοηθα ἴῃ οἤδΡ. ἰχ. 97, δπᾶ. 
Ἰοῦ ὕμ6 δϑοοπια, ἈϊοΟὮ σοστοθρομαβ αἰ σοῦ] ὕο ὑῃ6 
δτθθ δῃηὰ 8 8417 γϑδσβ, ἔο] ον ἱτητηθάϊδ θυ ἀὔύοσ- 
ννατὰ (οὗ. βΌρτα, ὕδ6 Ὠϊδύοσυ οὗ ὑ8ο ϑὀχροαδι ΐου οὗ 
ΟὨΔΡ. ἰχ. 234-27), ΕΡτασαὰ 88 γσϑοϑην ρΡυὺ ἔοσῦ ἢ 
ἃ ῬΑΙΟΪΘΌΪΔΥΙνΥ πούθνυγοσύυ οῇοτγὺ ὑο ΟΑΥΤῪ οὐ 0:9 
Ἰαύνοσ οὗ ὑμ686 γίϑνβ, υχίῦ ἢ βρϑοὶδὶ τορασζᾷ ἴο ὑῃ9 
ΟΠΣΟΒΟΪΟΡΎ οὗ ὅδ Ἰοδᾶϊηρ ϑυϑηΐβ ἴῃ [86 1176 οὗ 
ΟἸσίβῦ, δἰ βουρῃ ἷβ δὐὐθταρῦ ἰηνοῖγϑβ τα ἢ (μαῦ 
͵β δτεϊβοίαὶ απὰ ΔΙὈϊ γα (Ολγιβιϊολο Πορηναΐ, 
9ἃ οἅ., 11. 747. οὗ ὨἰΒ Αγ δ δυσπρ. 
ΟΘ΄ φρολιολέσ, 8ἃ οᾶ, ) ῬΡ. 1θδ, 196 οὖ εκ6α. :---δηὰ 
ἤοσ ἃ οὐ ϊοίβτα οὗ 818 Ὑἱθῖσβ, οὗ. Βδμσίηρ, Ϊῃ 
ἘΡ ΘΟΕΘΙΒ Αἴ. κΚιγολι. Ζοιϑολγά, 1867, Ρ. 

) 
8. Ἡοριϊσίίσαϊ φιισοδέϊογιϑ.--- ΑΒ ἰὰ ὑδ6 Ογαϊζίο 

ἐϑολαϊοϊοσίοα ὉΥ ΟἸἩτίεῦ (Μαϊυ. χχίν. ρδσ.) δηᾶ 
ΘΒΡΘΟΐΔ ΠΥ ἴῃ ἰΐα ἰπὐδγυλθᾶϊδίὺθ ραγίβ (γβ. 39--56). 
80 ἰπ 8 ρῥγϑβθηῦ βαούϊοῃ 6 σΘ ἃγθ ὕνγο Ὀχποῖρ8] 
αποϑύϊοαϑ ΠΟΒ6 ἱπυθαύ ραύζοη ἀσνοῖνθθ οἢ ὑῃ 6 
Βοπη]ϑύϊοδὶ βίυἀοηῦ: δηὰ ΠΟΥ βιιοοθοᾶ ΘΟ ἢ 
οὐμοσ ἴῃ [η9 ΒΆΤηΘ ΟΥ̓ΩΘΣ 88 ἴῃ ἐδμαὺ βοούίϊοι οὗ ὑμθ 
οΒρΡ6]8: (1) ὑδα αχαρβίάοῃ οοποοχηΐηρ ἐλά }76- 
οοπαδῖοπϑ απα δ6 σοιιγ86 ΟΥ ἐλ ἐπα ὁ ἐδλ6 τοογἷὰ 
πᾶ ἐδ ἢπαὶ )ιᾶρηισπί (866 νϑ. 1--3) : διὰ (2) ὑῃ9 
ααοβύϊοῃ το] δὐϊπρ' 0 ὑπὸ Ῥγϑοθᾶϊπρ' ἀθγοϊορταθηῦ, 
ΟΥ̓ ὑο ἐλ6 ἐΐγι6 9 ἐλ 8 ἐπα 4} Ὁ. 6 τγου]ᾶ (866 ν. ὅ οὖ 
Β64ᾳ.).. [Ι͂ἢ δΏΒΨΟΣ ἴὸ ὑῃ9 γέ ἀποβίΐοῃ, υβ. 1- 
ἐπαϊοαῦα ὑμαὺ ὑΠ6 κι ΘΥηρΒ απ βοστόνβ οὗ αοα᾽ 8 
ῬΘΟΡΪΘ Β84}} αὐὐδίπ ὅο δὴ ππργθοθάρθεηὐθα μοὶ ῦ, 

᾿8Β ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ ῬΤΟΡΔΥΑύΪΟΙ [ῸΥ ὑμοὶσ ἀ ΘΙ γοσθῆοθ 
ὑγ ὑδ8 Μϑεβίδῃ ; δι ἔασύμϑσ, ὑμαὺ ὕμθ ρζϑῆθσαὶ 
γΟδασγθούίοῃ ΟΥ̓ 5} ἐδ ἀρδά, τοῦθ οσ ῬΟὰΒ ΟΥ 
σοά]θ88, ἔοσυηϑ 8 Ῥγδυθααίβίθ, δηα ῥ᾿γϑρδσγαύη ἴο 
Ῥᾶγυθ ὑῃ9 ὙΑΥ ἴογ ὑ8ο ἰπαρστηοηΐ οὗ {89 πνοχ]ᾶ, 
ὙΈΪΟΣΩ ἰ8 ὕο ἀΐβρϑηδβο δὔθσῃδὶ σα σβ δηα ΡΌ:- 
ἱβῃτηθηΐβ. ΤῊΘ σϑυθδ]ῖηρ ΔΩρΡῸ] ΔΗΒΘΙΒ ὑδθ 
δ60οη ὦ ατιϑβῦϊοι ἴῃ συβ. 7, 11, δῃὰ 12. 8ὸ ζἦδσ 88 ἴὸ 
βὑαὺθ ὑῃαῦ {86 Ἰαδὺ ὑΐταθβ 8}.8]} οοπβύϊτιῦα ἃ ροσιοᾶ 
οὗ βυϑοσίηρ, ὑμσουρ νΟἢ ὑμ6 ἔδυ 7} ΟμΘΒ 
τηυδῦ ὌΣΡΘ ὑΒΘΙΓΥ ΨΑΥ, Ὀαὺ τ ἰσἢ 5881} ὍὈ6 βῃοσχῦ- 
Θῃ θα διὰ Ὀσόκθη θοῦ δὖὺ ὑπ τηϊαᾶ]ο Ὀγ [186 
ἄτδοθ οὗ Οοᾶ,---ἰη ΒΘ 18 οοπῃἰαϊποαᾶ, δὖ [μ9 
ΒΆΤΩΘ ὑΐγη6, 8 ΡΝ το ἐμ βυδάδηῃ απδᾶ ὑπθχ- 
Ῥοοϊοὰ ἱπέζοἀποξίομ οὗ (δ ὅτιδ] ὖταϑ οὗ ἐ8ο οηᾶ, 
ΟΥ̓ ᾽ο ὕΠ6 οοτηΐηρ' οὗ 86 Ἰυαᾶρθ οὗἨ ἔδμο νγου]ᾶ ΠΡ 
8 ὑμίοῦ ἴπ ὑμ9 πίρμῦ (Δανθ. χχίν. 86, 42, 44. 
ΚΟ χχὶ. 84 οὗ δθα. : 1 ὙὮοΒ8. ν. 2 οὖ 866.). 
ΤΏ βοϊαύίζοη οὗ Ὀο(ἢ ἀαρϑέϊοηβ Ἰοδβ ὅο 8η θχ- 
Ἰιοστύαυϊου ὕο ραν οηῦ, οοπζοηὐοα, απ δύο ἔα] 
ταις ἴον 086 ζυ]] νηοῦ οἔὨ {86 ῬΣΟΡΏΘΟΥ ΣΘ- 
Βρϑούϊηρ ὑπο Ἰαδὺ ϑηᾶ (νβ. 4, 9, 18---οὗ, Μαϊῦ. 
χχὶν. 82. οὖ βθα.. 42 οὖ δοα.; χχυ. 1 οὖ 86α.). 
ΤῺΒ 81} [Π6 Ἰοαδίτς ἔδαύατοθ οὗ [86 βου ρύαζαὶ 

γοδβίγοηιμη, σίογία οοἰϊΐ, δὲ ἀοίοῦ ἐπ εγηῖ, οἴο.) τὸ 
σοσηρσοῃμοηδοα υἱϑδῖη 6 δγτονν Πἰταὶΐβ οὐ (18 
σῃαρύοσ, ἃμἃ ΓΘ ὑθεσθ ῬΥΟΡΟΥΙΥ͂ δυτδηροα ΤῸΓΣ 
Ῥτδούϊοαὶ δῃὰ οαϊγίηρ αἰδουβδίοη, οἰΐμοσ ἴῃ 8 
ΒΙΠρ16 βὐπαν ΟΥ ἴῃ ΒΕΥΘΓΆΙ. 

ἰἰηρίο ραβϑαρεδ. 
Οἱ νυ. 1, αΐθοσ ; "' ΤῊΪΒ ἄοοβ ποῦ κἰρτ ν ΡῈγ- 

Βῖσϑὶ βου ηρθ, ΕΟ ΘΓΘ Τὰ ρυοδῦοσ δ 88 
ἀοδύχασίξοι οὗ 6 σι ΒΆ] θ τ, ἢ ΕοτΆΘ, 8Π4 ἴῃ ΤῊ 
ΟΥΒΟΥ οἱὐΐθα δπα οουῃύτίοβ ; θαὺ ὑπ βυδεσίηνς οὗ 
ΒΟᾺΪΒ, ΟΥ 1Ὁ86 δρίγίζμαξ αἰτούϊοι οὗ ὑμ6 ΟΠ ΌΣΟΙ, 88 
Ῥτεοβρυγοαᾶ ὉΥ [6 50 Υηρε οὗ ΟἸσίβῦ. ἘΌΣΡΥ- 
Βὶ04] ΒΟΥ ΠρΒ Ἀ͵ΤΘ ὑθιηΡΟΥΆΤΥ, δα οοδβο ψΊ ἢ 
ὑμ6 Ὀοᾶγ. Βυῦ 88 αυοδύϊοι ΘΙΘ ἰ8 Ὑ Βοῦποσ {Π6 
ΘὈ ΤΟΝ Β88]] 411] ΟΥ βίαμαᾶ, ψ οἢ ὕὉ.6 ἀοΥ]} Βδαᾶ 
αὐυδοκοᾶ ἴῃ ὕνο αἰγθούϊουβ ὑμβσοῦρ ὑμ6 ΔΡΈΠΟΥ 
οὗ Απ σὨσίβῦ : οα ὑδ6 06 Βδῃηᾷ, ὉΥ͂ 8ὴ ΕἸ σὕΤοδη 
οοπδοιηρῦ ΤΟΥ ὕπο βδοσαιηθηΐβ δηὰ 186 οτὰ οὗ 
αοᾶ, οὐ ὑπ οὐδοσ, ὈΥ͂ {16 ὕβίτοσβ δὰ ἀδθεραὶσ οὗ 
ΘΟΠΒΟΐΙΘΠ6Θ, ἱπ ΨΙΟΝ ΤῸ ῬΤΌΡΘΟΣ οοτηΐοτὺ οὗ ἐδθ 
ὕΤαΟΘΒ {(τγα8 ἔουπα), Ὀὰὺ ΟἿ ττοιομοα ὑοχίαγθβ, 
ὙὨΙΟΩ νοχϑὰ τηθὴ τὶ {μ6 δι οἰ ΘΠΟΥ ΟὗὁὨ ὑδμοῖσ 
οὐ ἀοΐησα πα υγὶ ὑἢ ὑμ 6 Υ σοσκα (οὗ Ὠ] ἢ, μον- 
ΘΥ͂ΟΣ, ὑπο ΕΡΙΘΌΓΘΟΔῺΒ δια μοαύμοαῃ Κηοῦν ποιηρὴ); 
ὮΘΏΟΘ, ὑμαὺ 1 νγχὰβ ὑΐγωθ ὑμαῦ ΜίσμΆ61 βιῃοαυϊὰ 
ΒΙΟΌΒΘ ἰγηβοὶῖ, απα ποὺ κυ ον ΟἸχϊδίθ πάσῃ ἴο 
ὍΘ ἀφδγογοα δὖ 108 Ἰαβύ ϑδρ, Ὀαὺ ὕο οοταζοχὺ δηᾶ 
οΟἸ]ϑοῦ ἐῦ ἀραὶῃ ὈΥ ἷβ Ὀδμοῆοσοῦ ποσὰ οὗἉ στδοα. ἢ 
---Μοϊαποΐδου : “" Θ᾽ σρογίσὲ ποδὲβ τισίαπηι 
6886 οὐ ἵη,ἤαηι απῖηυΐδ ἤατιο ἀοείγέπαπι, σιοα Εξο- 
οἷοδία δὲ: 8ιιδ)εσία ογαιδῖ, δέ ΘΟ εἰΐ δι δ)εσῖπ, οἱαεῖ- 
οἱξ, φιΐα οὐδέ ει ἐπιοϊσὲ αὖ ᾿σοίδεία ἔγαπι αα- 
θογϑιι8 ρεσσαζιηι, ψυιαῖη γιπάτις οοπδηνπῖί. 
Αἀσποδοαπὲ ἐρίξιν ρὲΐ οἰοδία φγισηηαϑ. εἰ Ῥγορίεν. 
Τεὶ φίογίαπι αὖ γγορτίαπι ϑαζιζεπι δἰ ρνιδίίορανῃ 
φιεοοδϑιίζαίοηι αογίιδ8 ἐπεμπιδανξ ἐπ, Εσαπραοτὲ δια - 
“Ὧι, δἰ ἰοίο ρεοίογα Ζδιῆι ἐγυθοσσηΐ, εὐ ᾿οοϊεείαπι, 
οογιϑογοεῖ, ἀεγοπαας, σὲ αὐ ροαΐ. -ρμαΐνον αἰξοπι 
δοπιϑοϊαζίοποα ἢ. 1. ἐγασιμπίην, φῶ ρὲὲδ οπιτῖδιιϑ 
866 ἵἦπι σοτιδρθοίιι 6886 ἀοδοηΐ: 1, Ῥρίπια ἐδ: 
γιοά ἐἰοοϊεδία ποτὶ δὲζ ρεπῖξιδ ἐπι ογίζεγα, 866 ἐϊι116 
φιοφιθ ἕη εἰ18 ρογίδιδ ἀὐγαζιγα. ἢ. ϑεομπάκ 
σοπϑοίαϊζίο, φιοΐ ἰδὲ διιπὲ Χγαΐξώρα 1 οοἰοδὲΣ Ἰλοηιῦτα, 
εἰδισιιπηφιθ ογμτξ απιρἰθοίδη 8. ῬΏΡατη Βναπραϊξ 
ἀοοίγίπαπῃ ; δγὲξ σηΐηι, τι ἐπιψιῖ, 510 γορμἰξ 
(οὗν. ν. Ππὰ; 8. Τεγίξα δρηδοίαζιίο, ψυοα ἔπ ἀΐδ ἱπη εξ 

εἶ λαδίξενα 8ὲ{ οοίδδια ἀφ επβουόπι γώ 
ὅμὶ (ἈΜεολαοίοηι). 4. Οματία οοπδοίαζο ἐ8ῖ, σίατῃ, 
λίο φυοφιιθ ργοροηϊξ Απροι: φιατα στσπαπ 
ποη δίηΐ γυξωγα ρογροίιε, λαὸ δὲ γαοϊξένιδ ἐαςα 
ϑόγαπιιδ, συοα γι Ῥγοπιϊ τ τε νίοτίοδα ἰἰδοναξξο 
δὲ αἰογπα ἰαία; τπιρ8 τεῦο ἀεπιμ απ ίεν" 
αἰογηὶ ογαιοίαζιι8.᾽---ϑϑδατκο: " ασοὐ Ῥοττηϊνβ ὑῃ 6 
Ῥογβοουύςουη οὗ Ηἱἰβ οὨατοἢ ὕο ΤΌΔΟΙ ἰἰθ ἰρθιοκῦ 
Ῥοϊηῦ ὑμαὺ Ηἰἶβ Ἀ6ῚΡ Τῇδὺ ὍΘ Β0 0} [86 ΙὩΟΓΘ 
αἰἱοσχίοιιβ." 

Οἱ νβ. 2, 8, Φοζοπῖθ: δ Ορργδδδο Αἀπιζέολγίδξο 
δὲ δρίτίζι ϑαϊναίοτία οαίέηιοίο βαϊραδίξετ' γορπίνι, 
σιιὰ δογύρέιιϑ Γιογὶ ἐπ δότο εἰ, εἰ ῬΤῸ ἀἑτεγδῖξεδ 
πιργτίογιηι αἴἰὲ γεβυτροηξ ἴηι ται αέεγηαπι, εξ 
αἰϊὲ ἐπι ορργοδγέιηι δοηιρίζέρηιηι, Δίαρίδεγὶ αὐΐόηι 
λαδοδιπὲ εἰπιιἐἐμαΐπδηι οοἷδ, οἐ φωὶΐ αἰδοῦς ἐγ αἴθ - 
τἰπΐ, 8ιοἰϊαγαπι οΥἵ οοπιραταδυη., ΝΟΝ 
ἙΝῚΜ ΒΟΕΒΕΊΙΟΙΤ ΒΟΙΠῈ ΒΑΡΙΕΝΤΙΑΜ, ΝΙΒῚ ΕἸ 
ΑΙΙΟΒ ἘἙΒΕΌΡΙΑΒ; ΤΑΟΙΤΌΒΟΒ ΒΕΕΜΟ ὈΟΟΤΕῚΙ- 
ΝΑΩ͂Ι, ΑἸἸΟΌΜ ΝΟΝ ΔΦΙΟΤΕΊΟΑΝΒ (οὖτ. 1 Οογ. χὶν. 
38 Ε58.), ΜΕΒΟΕΡΕῈΜ ΟΡΕΒΙΒ ΒΕΟΙΡΕΣΒΕΒ ΝΟΝ 
ῬΟΤΕΒΤ."--Μοϊαπούμοι : “" δ΄αοὐδει9 γεγέπειδ ἀπ- 
2.8 οἷαι πιΐδορίαδ, σιπ “δώ δὲ πιοίαπι Ῥτοδρίοίπιτιδ, 
δὲ εοΐηηιιϑ αἰἐφιατιαο τι ὁΣ ἱππ δ πιαὲϊ 
οἰνιοία ΤΉ, 6886... . . ίαάεπιι παπὸ γυλάεια 
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ηιΐδονο ἀἰδδύραύινι, 6486 ροριζιη Πεΐ . ψιαγό ποπ 
φγοσιιῖ αδοϑὲ τοδιιϑοϊζαζίο πιογέιογιηι." ---βἴδυξκο : 
ὁ Βίηοθ [86 ΖΑ 10} ] τὰ 
ὑμοὶσ ᾿ἶνοβ υὐὖο ὑδο ἀθαΐδ, δ ὕο δνθ ὕ;9 Ρ͵θ- 
ἔδυθῃοθ ΟΥ̓ οὔμοσβ ἰπ ὅδ τοϑυστϑοίίου (1 Οὐχ. 
χυ. 28 οὗ 5βοα.), βῃουϊὰ 1 οοηγαάἑοῦ ὑ86 τὶ ὐθουβ- 
685 οὗ Θοἂ ὑμπαῦ ὑμ6 ρστοαύοδὺ ροσβθουύοσ οὗ [86 
ΘὨΠΥΟΝ, 88. ὑμ6 δχβῦ- ὈΟσΤῺ Βοὴ8 οὗ Β6]], Βῃου]ᾶ Ὀ6 
γχαϊβοᾶ Ὀούοσγθ [86 ζοῃΘσΑΙ σχοβυστθούίοη οὗ ὑδμθ 
ἀοδᾶ, δηἃ Ὀ6 ἐδ Βτβὺ ὕο ὈΘ οαδβὺ ἰῃΐο Β6]} ὶτα 
ΒΟ] δπὰ Ὀοὰγ (οομρ. Ηον. χίχ. 20 στὰ Βοτ. ἰἰ. 
9) Ῥ---ογναχζᾶ, ὑμθη, γὸ ὕὑθδοῦθσβ οὗ [88 αὉΒ061} 
ἄο ποὺ ὈδοοΙηθ γϑαχίϑᾶ ἱῃ γοὺσ οὗοο  Βαύμοχ 
ἄσνοῦθ ὕοηρτιθ, Ῥθι, δὰ 1176 ὕο φροΐϊμῦ τῶϑῃ ἴο 
ΟἸσίδῦ δ΄ ὑῃοὸ ἔχῃ σἱρβύθουβηθδβ  ΒΕΟΣ ἴῃ 
ρΡδίΐθμοο ουοσγύδίηρ ὑμαὺ ὑδ6 τ] οκοᾶ που] οδῃ 
ἄο ἴο γοι ου ὑμαὺ δοοοαὺῦ! Τὰ τααρτύυαο οὗ 
ΥΟῸΣ ΘΥΔΟΙΟῸΞ ΤΟΎ ΘΙ ἴ8Β γΥ8}} σσοσῦ ἢ βΌΟ ἢ ἱπᾶπε- 
ὑγγ δᾶ ρδίΐθηοθ [᾽) Οἱ υ. 4, Φοσζοσηβ : “ἴΐαηι 
ὧι Αροσοαϊγρϑὲ σοαπηΐϑ ἴδ6᾽ οἰἀεί" δἰρηαῦιδ 86}- 
ἐδηι δἰρ 8 ἔπίι8 οἱ ζογίϑ. . ... 1ἔδτιη, απίοηι 
ἐϊζιιπι ροίεδὶ δοΐοογα, γί βογύρεμγαγι τη, δαογαπιδηία 
οὐσπουϊέ, οἱ ἐπιζοβίσίέ σπίρηιαΐα εἰ οόγδα ἐδηεῦγοϑα 
φγορίδν' πιμψείογίογιηι, πιαρτϊιαΐησπι, οὐ ἐπ έεγ7- 
ἑαίων» ραγαδοῖαδ, 6 οοοἰἀἀοηΐδηι ἰζζεγαηι ἐγ αφϑ [δὴ 
ἔπ δριγίζμηη οὐοϊοαπίδηι.᾽" --- Οδἰαπᾶοσ : “ΤῈΘ 
Ὀϊνίμο Ργορἤ ϑοΐθθ δγθ ΟὨΪν ὕβϑῃ οοστθοῦυ πᾶ οΥ- 
βἰοοα ψἄδῃ ὑπ} 816 ἰπ οοῦσδθ οὗ ἔπ] Β]ταοπὺ (οἷ. 2 
Ῥοῦ, ἱ, 20)." 

ΟὨ τβ. 7, 11, 12, Μοϊαμποίμου : ὁ" “είς διπ 
ἐοσηνρογλίτι πιϊγαδιίϊῥ οοπιϑίο οὶ οοηϑίζίμία. ἈἿ 
φια γι Ολγίϑίι αἱδην ἑἄιιηι δοἷξ ραΐγὲ ποίη 
6846 τπιγιῖδ 66 οὐἱέ ἨῸ8 οιγῖοδθ σΊ ΟΥ̓ΟΤ6 σογζιι7η 
αΐδηι σι φηπῶπι, 86 86ΠΊ} 67 οεἶμιύ ἵἦπ δίαζϊοηθ 
ραγαΐοϑ δερεοίανγο ἐϊδιηι ἰαἰίϑοῖηηιιι, αἶδηι, σῶο 86 
οδίοπασέ μπζοῦῦϑδο ὀιηαπο ροπογΐ οἱ αἰγὶ δια 
᾿Εοοϊδοία ἐγὶμτρλαδίξ ; ἑαπιδη δγουϊέαδ λιρι 
φηιπὲ σατο δἰστιίβοαΐα 68...".---ΟαἸ νι : " Ομαηι- 
οἷ απῖεὶ πο δίυίία οιιγιοδίίαίς ἐπι ιοίιιϑ φιαϑῖ- 
ογὶΐ ἐὦ Απρεῖο ἀ6 πὸ πιϊγαδίϊωηι, ἑαπιόη, ποπ, οὖ- 
ἐπ οἷ, φοίεδαΐ, φιιΐα ϑ8οϊέοσί τνοἰμἶξ ζει αὖ 
τισι αἰγιοηι ἐπ οἰ ρὶ͵, σι γργααϊασογαΐ, 8εα 
ἐαπιθη, αἰϊοιτα πα 676 οσοιμίζμι, δου φάμηι Ὀσπῖγοΐ 
φιαξζιγηι ρίση τοσααϊοηἶδ όπριδ. αο ἰσίζυν' 
γαΐίο ὁδί, ΟἿ Απροίιια ποη, δταιπαξαΐ Παηπίοϊδηι. 
ἘΝῚ ΠΟΙ οι φιϑ οοίωηι (πόχι6 πίη ορίαΐ 

ὃ 
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φιΐζογιαηι 8οῖγ6 ηζιι8 φατε }1ι8 4861), φειηὶ  δυ8 
δοϊέ φυϊα ορυϑ δἱξ, ἑἄθο ποτὶ σογιοαδδῖξ, σψμοα ορία- 

, ΜὮ;Ο Ἰονοᾶ ποῦ, δαΐ."---Οο16χΣ (ἰπ ϑύασϊϑ) : " ΤῺΘ Ἰαϑὺ ὑΐσαθα ψ}}} 
ὍΘ ΤοΣεὉ]9 δὰ ἀδηροτοῦβ: Ὀαὺ μου δυο ἐμϑὶσ 
ἀοδηῖὺθ Ἰιτηϊιβ.᾽" 

Οἱ γ. 10, Τηϑοδοχοὺῦ : Οὐδὲ γὰρ δεῖ πᾶσιν ἁπλῶς 
προσκεῖσϑαι τὰ ϑεία, ἀλλ᾽ οἱ μὲν νοήμονες διὰ τῆς 
ἄνωθϑεν αὑτοῖς χορηγουμένης γνώσεως συνήσουσιν, οἱ 
δὲ ἀνομίᾳ καὶ δυσσεβείς συζῶντες οὐδὲν τῶν ἐγκεῖ- 
μένων νοῆσαι δυνήσονται, ὅταν δὲ ἔλϑῃ τὰ πράγματα, 
σαφῶς τὰς περὶ τούτων μαϑήσονται προφητείας. -- 
Ταῦμοῦ: “ὁ ΕῸΥ Βογουοσ Ὀσὶρ ἈΌῪ δηα Ῥοτν Ὁ ]}}ὉὉ 
86 αοΒροὶ σλουθβ, δμα ούσανοΣ δύσοηρ [86 συ σοῦ 
ΤΑΔΥῪΥ͂ Ὀ6, ὕμαζο τλυδὺ Β0}}} Ὅ6 Βογϑύῦϊοϑ ϑῃηα ἤδ]80 
ὕθϑοβοσβ ἴο ΡΣΟΥ͂Θ ΠΟΥ, ἰῃ ΟΥ͂ΘΥ ὑμαῦ ὑμ6 δρρσονθα 
ΟἿΘΒ ΙΩΔῪ Ὀ6 τηδηϊοεὺ: δοα ὑμ680 βδῖὴθ μδγαύϊοβ 
816 ἰομὰ οὗ ὑδικίηρ 5βθ8β τὺ Κίηρβ δηᾶ ρτϑδῦ 
Ἰοτᾶβ. ΟΟΒΒΘΑΌΘΕΟΙΥ ὑμ6 Βογούϊοβ γν1}1 σοηὐϊπῃθ 
ἴο ἰδ86 οϑμᾷᾶ,. ... Βαύ ἴο ὅδο9 μοά]θεβ Ὀ9 (89 
Ῥστορβοῦ, ΟΥ, τδύδοσ, ᾿ἷβ8. ῬΣΟΡΒΘΟΥ) 18 ΟὗἨ ΠΟ 861- 
Υἱοθ. 858 86 Ὠΐγηβο] ΤΟΙΔΔΥΚΒ : 186 ν]οϊκοα 88}8]]} 
τοιηδίη τιὶοκοᾶ, δηᾶ ποὺ τορασᾷ ἰδ. ἘῸΣ ὑδὶδ ὑσχο- 
ῬὮΏΘΟΥ δηά βίσαἸασ ΟἿ ΘΒ 6.6 ποὺ τυτϊτίθῃ ὑ]ιαῦὺ γγ9 
ταὶ εὐ (ὈΘ οΥ δα οχϑοῦγ) ἰῆονν ἰβύοσυ δηᾶ 
ὑδα ἐγοῦ θα οὗ 86 ἐυΐυγο, 5Ὸὺ 85 ἰοὸ ζοϑα ΟἿΣ 
Οὔ ΟΒΙΟΥ 88 τὺ δὴ ᾿ἰύθτη οὗ ΘΒ: Ὀπὺ ὑμαὺ {80 
ΡΟΐίουῦβ τΐς ῦ οοταἴοτὺ ὑΘσΆΒ 68 δηα γ6] οἷ 6 ΟΥ̓ΘΣ 
ὕδοιῃ, δηᾷὰ ὑμαὺ ὕπου βου] βδἰσεηρύμθη ὑπο ὶγσ 
ἔαὶθ ἢ δᾶ ὮΟΡΘ ἰπ ραύθηοθ, 88 ὕμοδβο ὑπαὺ 860 δια 
ἮΘΑΥ ὑμαῦ ὑποῖσ υγούομοάμι 88 8841} Βανθ δὴ ϑῃᾶ, 
δηὰ ὑδπαὺ ὕμου, ἀοινοσοὰ ἔγοτῃ βίη, ἀθδαίμ, ὑΠ6 
ἄθν!, δηα δΥΟσῪ ον]. 8.8}} οοπὶθ ὕὅο ΟἸχιβὺ ἴῃ 
ὨΘΑΥΘΏ, ἰῃ 8 ὈΪ]6Βθθα δὔθγῃδλὶ κΚίηραοσι.᾽ 

Οἱ ν. 18, Τιδέμο. Βιδοῖ . " Ηον Ὀϊεββοὰ υ}}} 
ἰδ βϑροῖὰ ὧο σϑεὺ ἷῃ 86 Ὀοβοῖὰ οἵἩ ὕῆθ [ιοτὰ, δος 
ὑμ σψουΐκ οὗ ὑμῖβ 11:6 ἱβ ἄομθ, ἀπ} {86 ἀλν οὗ 
τοβυϊ αὐτου 8811} σοϊῆθ, ΈΘΩ γἷ|ῥεά Β.8]1 δ8ΙΊ56, 
ΟΥ̓́ΟΧΥ Οη6 0 [δ6 ργδοϊοῦξ ἰοὐ ὑμαῦὺ 588]}} ζ84]} ἴο 
Εἷτῃ." ---͵-ἸῸΘΐατκο : “Αὐ Ἰοησί ὑδ6 βῃοσίηρα οὗ 
86 ζαϊν 7} τοὺ ἃ Ἰογουβ οῃρᾶ:; ὕδμϑῃ [011ον 
γοβὺ δηᾶ βυνϑϑὺ σϑ σχϑβίηρ, δ ἃ πη} ἃ ροἱοσγίοτιβ 
ΥΟΒυστοούίοη, 6 τὺ ὑμοὶγ ρ]οσβοα Ὀοάϊθ8 
ἸΔΟΥ͂ 588}8}} ϑιύου ἰπΐο ὑμθ 1οΥ οὗ ὑμοὶν Τοσᾶ.᾽} 
ΒΙοββοὰ ἱβ ἢ9 ψγῆο νὶῦὰ Πδ.16] 888}} τϑοοῖνο ἃ 
Β᾽ τα ]ασ Ἰοὺ. ΑἼΏΘΩ, 
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